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ΧΙΟΝΙ. ιιιιιι‹πιπε.

ΒΤ.

Νεπειι'οι€ε ΧΧιιι..ιπιιτ0.

ιιιιιπιιιπιιι ιιιιιιιπιιιιιι ~
Ρτοι. 0τ. Κατ! πεπιε.”Μ ὸΒΓΒΘὸἈΜἰΒΠτΪΟΙιπππππεε Κτειπιιιιιιιε.

1)Οτρω
·
ἐπὶ,

Δ Έ-° '
νν ιι
ΙἶἔπΦάΞΒιἰςἔιἘΖΜΪι2πΞάιἘπῖἰΙἐΪε@ (21

0τ. Μπιτ Μιπειειι.

Κιεε.

5τ. Ρειει·επιιτε. Α
ιι Τ"
π' π' ά
ι·- Αιιοππεπιειιἶε-Διιἰπτπ ε ποντιε εΠε Σιιεει·επε "
Έ,:π:1;,πεΐιξβπή%ιι)ξ έ: πιιιεκ ιιιειτι επεεειιιιεεειιειι επ άετ Βιιειιιιππάιππε νοπ Κ. Σ.. Μιὰ”

ι τ 4 πει πιτ άιιε πιω πω· πιω Ροειιπειειιπιιέ·ιιι άεπ επά.ετειι πι δ!. Ι'ειετεπιιτε,Νεινεπχ-Ρι·οεμεΚτ.Νε Μ. Ζιι Π0ιιι€π. - Πειππε·

ω·

πει/πει πωπω ιο πωειωειειιι-ιιοπ Ι)ετ1πεεπιεπε Με ει·ιΡ*εεεοννιε ειιεειπιάιεΚεάειιαιοιι εεΖπειιεπεπ Μιιτειιιιππετιπιι

ιιιτάΡΒ3ιιιειιεεεράιιιειιεΖειιεπ ιπΡειιιιειθθΚοι.ι.πάετ4ιιΡΓεπ.- )επ ιει τιιειπ επ άετι ει: εε πε Πε Πιιιτε πάε τι Ηεάπιαιειιτ Ι)τ. 2..Ψ'επε.επ
Αιιιοτειι ινετάετι 25 Ξερειτειιεπ20€ειπτετ Οτι8ιτιειπι·ιιι:ει2ιι.πεεειιάτ. ιιι$τ. Ρειετεπιιτ.<έ_ Ρεπετεπ.5ειτε, Αιεκππάτοπιιεπι Ρι·.8 επ τιτ:ιιτεπ.
- Η9[εΓ90° επι-ποπ "ποπ άεπι @Με ντιπ ιεπει. ρτο βοπεπιιοποτιι·ι. Ξρτεειιετ. ΠιεπειειΕ, Ποτιπετειειε πιιά €οππι:.πεπά 5-0.

πω. ι

Μ!

ει.

Ρειετεπιιτἔ. άεπ θ. (Θ.)

. Μπι/εε
ε· .
.
.
.
·
°·
·
'
ιιιτιπιι: Πτ. Π. Βιρρε.
πω»
άεπ 'ΓτιεΙιο‹ερπ.ιιπε
άιεριιι·.
0 Βιιεπειεππειεεπ
ππά ΒιιΒΡι'90 ιιιιπετεπ:
0
_ ¦ Ε. Βά
'
Βιιιειειιιιιι;;
ιτειιι”ειά: Βεκιιειιιι-πειι
πει· ωεπιππιππε.
ππά Νετνειιιειάεπ.
ε 0τιπ. 1. Αιιιειιεπ
Β.. ?ιιιιι·ι‹ε:
ειπε άεπι
Ειπε
ρπιιιυιο;;ιεειιειι
πεπε. ι)ιι”ειιππιπιιτς
ιιιειιιπιάετ
επ Σ·ιιιιτ.
ει
τ”.ΕξάΕ)ΌθΒ0ι
εἰιτεε ετ Η-τ Ρξξι-0'Έξο
ι.Βι Γι;εκ _
πεπιιιεεε άετ ιιπιιιιιπιπιιει'οτεειιιιππα ππιετ Μιιιι·ιτι‹ιιιιες νοιτΕ'ιιειιεεπεεεεπ ιιει·πιπεἔεεεπεπΤιἔοπΗΘΕἐΠΒ ε) εξέΒιιιιενσΠ ΐεΒΒοΒέΒΓ
ινιιιιειιιι ιΕπειειιι: Πιε Νιιιπτ ιιιιά Βειιιιπάιιιππ άετ ωωπ. -- Βιοειιεπιιεε ε ειιει.ιιι ..
Η Η
·
ι

Ρ. Ειιτιιειι. Ο. νεπ Νποτάειι, Ε. Βιι.Ιποινειιι, Ν. Ζππω. Βεάιειεττ ντιπ Ο. ιΝειιπει·Β· -- Β- 8οΙΙΙῇιθΐἑ=υἱθ Βη8ΙΗΨΙ"Κ
πω ιιγρι-ι·ιιοπιιιει·ιειι ιιει·αιιιιιει‹ειε.- Β. ιιοπιπετε: · Ι.‹·ιιι·πιιειι
άετ Κι·πιιι-:πειτεπ
άεε Ηετιειιε ιιιιά .άετ Βιπι€ειει.εε.
- ν. ι.ιεπ
.
ι·
“ι'ιπι
ά·
0.
.ιειπ ιιιιά Η. Ηιιι.μ·ιιι·ι>ιπει·.
Με ω·εειιιι-ιιιε πιιά άιε ειννοιπεπειι Ειειειπ Με Μ880ιι(ΙΜΙΒΜΠωε
Μ" θ'
ιΒ'0Π ω” Η
θεεειιεειιπιι ρι·πιτιιεειιει· Αει·πιε επ Β.ι,ιμι. - 'ι'επεειιπειιι·ιειιιειι. - Απιει€99·

Ειιιιπεε ιιπετ άειι Ττιεποοεπιιιιιπε άιερετ.
(ΐοι·ιτες. ;;ειιπι1επ ιιπ Αει·πιενει·ειπ Οπετι:ιιι·ιε.ιιιιεΙ.
ντιπ

ι)τ. Β. Βιιιρε.
Βεπι Ττιπποεεριιειπε άιεμε.τ οάετ Ρειιεοπεπννπτιιι. πει
ειιετ, ποπ άετ Βεοπιιεπιπππεπ νοπ Ρεεεε.ι '), Βιι τιιι ι).
0ιιπεοπ0). Βπτεπετά'^) ππά Μοεπτπεπετ0) πω:ιι
νετ πιεπτ εεπτ ιεπεετ Ζειι Με επι πεττπιπεετ Βειιιτιετοιιιει·
εεε Βιιιιάάπτπιεε @Η (.ιιιτεεπεεπ 0), Βιειιποτει").

Ι.ειειιτεπετειπ"), 8οιπιπετ0ι, ιει ιπ άεπ ιετ2ιεπ
.Τεπτειι άιιτειι ειπε εεπ2ε Κειιιε Βετιεπτειιι άετ ιπεάιει
πιεεπειι Ι.ιτετειιιτ τοπ νετεειιιεάεπεπ Απτοτεπ, νεο άεπεπ
Μι ππτ άιε Νειπεπ ίιιτετά ω), θιιιε ττ"), Μ ειεειι
πιιιοιν "ι, Βεοι:ετ") ππά $επάιετ“) πεπιιειι πιά
πει· Νιπιππε άετ ΠπεεπεάΙιεπιζειπ 8εποιπιιιεπ ππά ειιιά

εειιιε ΟπετιιιιιετειΒεπεοπεΓιεπ Με άετπ Ι)ππιτει άεε επε
ειιιπε ειιιπειιιιεπ επε Τιιεεειιοιιι 8ειιοιπιπειι πιιά πει(εππι
8εινοτάεπ.
Πιε τεΙε.ιινε ΗιιιιιιΒιιειτ εειπεε Απιιτειεπε επειι πιετ
επ ι.επάε ιιπά άιε ΜεππιειεΙιι€ιτειι άετ 5ι0τιιπ8επ, άιε
ιπιτ εειπειπ νοτιιππάεπεειπ ιιπ Πεττπε άεε Μεπεεπεπ Ηεπά
ιπ ΗδΠά Βεπεπ, νεοπει ιτπιπετ ινιεπετ πεπε δειιεπ εειπετ

Ριιτεειιετιεειιεπ ινιτιιειιπιικειτ ιιετνοτιτειειι, πετεειιιιπειι ιπιειι
Ζε ειπετ Βειεπειιιππε άετ επεεππιιοπιιεπ εοντοπι ιιιευτε
ω» ιιιιετεεεεπιεπ, πιο επειι ρτεΙαιεεπ ινιεπιιΒεπ Ττιεπο
εερπειιιεΓτεπε.
.
Βετ Ρειιεεπειιινιιτιπ πεπϋτι. επ άεπ Μειιιετεπ 0ι/πτιπμει
τε.ειιεπ εεε πιεπεειιιιοπεπ Πετιππεπειε. Με Ι.ειπι;ε πετ
Μεππειιειι πειτιι8ι: 40-45 πιω.. πιε εεε ννειπεπειι 50 ιππι.,
άιε ετπεειε Βιει‹ε πω· 1 ιπιπ. Με Μεπιιειιειι ιει άπτειι
άεπ επιτειι8 8εποΒεπεπ Ηιπι.ετιειπ τσιπ ·ινπεπιεπ επ

ππιετεεπειάεπ. Ι)ετ νοτάετ1ειπ κι πιιετάιιππ, πειτεοπειι
ετι.ιε.

Ν” άιε ΕΙιιιιΠειπειτ άεε Ττιεποπερπειπε πειιπ Μεπεειιειι
επωπιπ, εε ιιεΙιεπ ιππ Ι.ειε Με π ε ι.ε ι π. Μ ο ει ε τ πιιά
Ρειρε τ 'Ο, Ο πι ε” πιτ ποπ επι ιπειει.επ νοτιτοιππιειι

άεπ Βεττπρετεειι;επ. Ζπ ειντεε επάετεπ Β.εεπιπειεπ ιιεπεπ

άιε ΠπτετεπεπππΒεπ Θτπεάεινε ππά Β.εεειετε πει
Κιπάετπ ιπ Ηπεειε:ιά πειιιιιτι; εε “Με ειοιι, άπεε επι
πιιπιιπειεπ ΓοιΒεπάε
Ρετεειιεπ επιιτειεπ:
Αεεετιάειι
(10-980/0). Οιιγιιτιε νετιπιεπιπτιε (2-180/0), Βοιιτιοεε
ρπειιιε ιπιπε (4-180/0). Βετ 'Γτιειιοεερπε.ιπε οάιεπετ
(2-40/0) ιιπά άιε 'ι'ε.επιεπ (0,4=-80/'0) άπεεεεπ πει Κιπ
άετπ ινειιι€ετ πιεσε Με πει πιτντεειιεειιεπ επ ιιπάεπ ινε.τεπ.

Πειιι‹ άετ ΙπιεπεπειτιιτάιέΚειι άεε Ηεττιι ιιεε. ριιετιπ.
.Τ πιτ, ινειεπετ :πιτ άιε Βεεπιππιε άετ ιπ εειιιεπι πεπο
τειοτιπιπ ιπ άεπ π ιεπτειι .ιεπτεπ 8επιιιειιιεπ Ε'εεεεεππ
πετεπειιπππειι Βείειιι0ετ 2πτ νετιιιΒιιπε Βεετειιι πω, πιπ
ιεπ ιπ πετ [.ιιΒε ιππειι ειιιιέ.ε ειειιειιεεπε Βειεπ ππετ
άπε νοτπειιιάεπεειπ άεε Ττιεποεεριιειπε άιερετ πει ππε πιετ

ιπ Πινιπειε πτιπΞειι επ ι:0ιιπεπ.
ιπι θεπΖεπ 1ιεεεπ' 184 Ππτετεπεπππ8επ Με ροειιινεπι
Ρε.τεειιεππειιιιιάε νετ, ιι·ονοπ πει Βτιτειεπεεπεπ 108, πει
Κιπάετπ 818ειπειειιι. ινοτάεπ ειπε. Βιε νετεειιιεάεπεπ Ρε
τεει€επιοτιπεπ ινετειι ιοι0επάετπιεεεεπ νει·ιτειεπ.

'Ι'ε.επιεπ
ιπ
Βοιιτιοοερπειιιε ,,
Αεεετιε
Οιηιιτιε

ιι Ριπιεπ
7
0

0 125
0 41

,,
0

6,98 0/0
8.6 0/0
67,96 0/0
22,28 0/0

'ι'τιεποοεμπειπε ,, 79
0
42,90 0/0
Πετ Ρειιεεπεπινπτιπ π·ιιτάε πει Βτινπειιεεπεπ 40 πιει
(πει 108 Ππιετεπεππιι€ειι - 36,630/'0), πει ιιιπάετπ 89 ιπει
(πει 81 Ππτετειιοππιι€ειι - 48.θου/0) Βειιιπάεπ, ιπιπει

πετ ετ ειιειπ ιπ ποπ Ρε.εεε.ιιιιεεεεπ νετιτει.επ 80 ιπε.ι
(8?.860/0), επεε.ιπιπεπ ιπιι. εππετεπ Μιτιππετεειωπ 49 πιει
/02.1ιι0/0). Με άιε 8γπιπιπεε άεε 'Ετιεπεεερπειιιε πω”
ιιππειτιιιτ. εε πιει ει· επι ιιειιιιιπειεπ ιπιι Αεεει·ιε ιιιιππτι
οπιάεε επεπιππιειι επι, ινειιι8ετ πεπιι0 τπιτ. Οιηπι·ιε νετ

ιπιειιιετιε ιιπά ιπ ειππειπεπ Ε'9.ιιειι ιπιι Αποπγιοετοιππιπ
άποάεπειε, Οετοοιποπεε ιιιτεειιπειιε, Αιππεπε επιι ιιιιά πεπ
ειιάετεπ ι.πιτιπρει·εειιεπ.
Απε άιεεεπ ΖειιΙεπ ετ8ιεπι εε ειειι:
1) άειεε άετ ΤτιοποπερπεΙπε πω" ιπ Οιι·ιιιει‹ ιιιιοπ
άεπι Αεοετιε Ιππιπτιοοιάεε ειπετ άετ επι πεπιιεειεπ τοτ

.=

ιτοτυτυειισευ Πετιυρετεειιευ ιει, 2) σεεε ει· Γεει ειιευεο

Πευυ ειιεευιειυε Πυτυιιε, του Ζειιυειτυιτεοιιευ νετιιιιυσευ.

οτι ιιει Ετινεοιιεευευ ννιε ιιει Κιυσετυ νοτιτοτυτυι, 8) σε.εε
ει· ιιιιιιιι8ετ τυιι ε.υσετευ Ρετε.ειιευ ευεε.υιυιευ ιτυ Βε.τυιε
σεε Μευεοιιευ νεεει;ιετι, Με ιι.ΙΙειυ ευειιι.τειι”ευ κι.
1)ιε σιοιτεοιιειιεευ οτιιυυΙιοιιευ Βιετ ιιε.ιιευ ειυ οιιε.τειτ

Ζειιννειεε Κιεεευ ιιοετ Πειιειιτειτ. Αιισουιευ υιοιιι ευΓεε
ττιεοευ, ιυ σ. τεειο ιιεο-οοεουιιε θυττ.τουιιιευιευι ουσ

ιετιετιεοιιεε ΜετΙτιυει, ειε ειυσ ευ σου ιιιειυευ ιιυοριετιι
Βευ Αυεειυευ ευ

οεισευ Ροιευ σειιιιιοιι

ευ

ετιτευυευ.

νου ρτειττιεοιιει· ννιοιιιιεκειι ιει σιε νει·υειιυιευιεεειε
ετοεεε ινισετειε.υσείειιι€ιτειι σετ Βιετ Βεεευ ιιυεεετε Βιο
σιιεεε, σιε εειοει ιυυεειι;ευ Ρτοει υυσ 'ι'τοοιτευιιειι εοιιιισ
ιοε ευ ιιιυευ νοτσοετΒειιευ ιιιεει (Μοειει· ουσ Ρειρετ).
Μιτου σευ ινιυσ ιτουυευ σιε ειιιειιιεευ ι·`εεοεΙτυυεεευ
Ζετειιιυοτ ιιυσ ιιιιετειι ιιιυ8εττεΒευ ννετσευ. Ι)ιισυτοιι ιετ
σεε Μουρ νοτιτουιιιιευ σετ Ρετεειιευ ιτυ Βε.ττυ το ετ
ιιιε1τευ, σειιυ υιοιιτ υιιτ ευ ιιιιεευιιετευ Ηιιυσευ ιτουυευ
σιε Ειετ ιιειιευ ιιιειιιευ, συτοιι σευ Βιιιυιι, νου σετ Ετσε
Βειειιδευ ειε ιυε 'ιτιυιτννεεεετ, ειιϊ Οιιει ιιυσ θιετυσεε ουσ

σε.υιιτ ιυ σευ νετσευυυεεε.ορετε.ι σετ Μουεοιιευ. υευι‹
ιτετ ιε "°) Πυιετευτιιυυεευ ιεεεευ ευεεετσειυ υιιι Μυτ
εοιιειυιιοιιιτειι ευυειιυιευ, σεεε σετ Ρειτεοιιευινυτυι ευ

εειυετ Ευτινιοιτειιιυ8 ιτειυεε Ζννιεοιιευινιτιεε ιιεσιιτί.

Βενοτ ιοιι υεοιι σιεεετ ΙτιιιΖευ υει.υτεεεοιιιοιιιιιοιιευ
Ειυιειιυυ8

:τυι· 8ντυοι.ουιειοιοειε

ιιιιετΒειιε,

ετιειιιιε ιοΙι

ιυιτ ειυε ειυετ Βειιιε νου Γιιιιειι, σιε Ιου ιυ Πινιυει‹ ιιεοιι
εοιιι;ει, 2 ιιιετ ευειιιιιιιτευ, σετευ Κτευιτιιειιεεεεοιιιοιιτε
Μι ιυ υιοΒιιοιιειετ ιέυτεε ινιεσετεειιευ Μι!.
ι:"ειι ι. Γτευ Α. 8. ειυε ειοιι εειι. 3 .ιειιτευ ιττε.υιτ.
ιιιυει: ιιοετ Πειιειιτειι υυσ Ετοτεοι.ευ, ινειοιιεε εειι.ινειεε
Μουτ; υυσ ειιιτιτ υιιιιι·ιιι, ιιιιετ Αρρειιιιοει€ιτειι, 8οιιννιιοιιε,
Βουινιυσει, Νιετιετεεεουιεεευιιειι, ινεοιιεειυσε Βιιυιιυυυε του
ιιευιιε ειιιιιετειισετ 2-Χρειτ.υιε. 8οιιυιετ2ευ ιτυ τεοιιιευ Βειυ,
σιε οτι ειυευ ειιυιευ ειιεεττειιιευσευ (ιιιετειττετ ε.υυειιτυευ.
8ι.υιιι υειΒι ευ Οιιετιρειιου, ειιτ ΒεεειιιευιιΒ ννειοιιετ Ρε
ιιευιιυ οιιετ ευτυ ιιιεοτειιου νου Ατυειιειιυιιιειυ ετειιευ
υιιιεε. Με $οιιιειιυιιευιε σετ Αιι€ευ ιιυσ Ι.ιμρευ ειιισ
ιιιεεε, σιε Ζουμ Μουτ ι›εΙεΒι. Βιε τεοιιιε Ρυιιιιιε κι ιτυ

νει·Βιειοιι πι· ιιυιωυ ετννειιετι, σιε Βεειιτιιου πι” Μουτ
ιιυσ Αιτιτοτυοσει.ιου ιει νοτιιευσευ. Μπι Αοσοτυευ Μ;
ει.ννε.ε ευιεει.τιεοευ, ετειειιι ιιει σετ Ρετιιυεειου 'Εντυρε.
υιε ιυιι ειιιετ Β:ιιυμίυυε σεε 'ι`ουεε ιυ σετ θιεεειισ σεε

Β. Βοιυευιιτυ. Με ιιεο-οοεοειθεεευσ ιει. ιιειυι Πτυοιτ ευι
οιιυσιιου, ιοσοου υιοιιτ ειιιεεεευτοοιιευ εοιιιυετυιιειι. 1)τυοιτ
ετυριιυσιιοιιιτειι. σετ Νετνευρυυιιιε σεε τεοιιτευ υ. Μω
σιοιιε. ιιυ ευιιυ ιιιυ υυσ ννιεσετ Βοιιιειυι. Ειυε τυιιιτο
ειιοριεοιιε Πυιετευοιιιιυε ιιεεε σιε Αυννεεευιιειτ νου ιτι
οιιοοεμιιειυεειετυ ιυ σευ Εεεοειιιιεεεευ Ιωυει.ειιετευ. Νεοιι
ειυετ ειιιιιιειι€ευ 'ΠινυιοΙΚυτ ς4,Ο -ι- οιυυιτυι ει·ει›ιοιιιυ)
ινιειιευ ειιε σιεεε Βεεοιιινετσευ, σετ Αιιρειιιιτειιι·ιε εοιιου
ευι ιιιιοιιειευ '1'εεε υιιοιι σετ Κιιτ ινιεσετ ειυ. Ι)ιε1εοιιιεε
εοιιιιιετΖευ ι.τε.ιευ υιοιιι; ινιεσετ ε.υι υυσ σεε Αιι€ειυειυ
ιιειιιισευ ινιιτσε ειοιιιιιοιι ι›εεεετ. Βει ιυειιτυιιιιε νοτεευοιυ
υιευετ Μιευιιυιετειιοιιιιυε σετ Ρεεοεε ινε.τευ ιιειυε 'Πι

οιιοοεμυειιιεειετ υιευτ ευ ιιυσευ. 8ειι υυυ ιυειιτ ε.ιε 8
σειιτευ ιιιιιιτ ειου Ριι.ιιευιιυ νου ιιιτειυ Ι.εισευ νοιιετειυ
σιε ιιετεεετειιτ.

Ρειι Η. σ. Ψ. 28 .ιιιιιτε εσυ 'Πει ιυε 1)ινιυεΙτετ Μι

8τιιυιετΖευ ιιειιυ Βτιιοιτ. ειυε οιιισ ευ Οοειιρειιου, ιιυισ

ευ Βιε.ττιιοε εευειει. ιυ σευ Ρε.εοειυιεεεευ 'Γτιοιιοοεριιε
ιυεειετ. Νιου ειυετ τυειιττεΒιεευ Οειοτυειιτιιτ (0,06 Χ 4
οτε σιε) εοιιννευσευ

σιε ΑυιεΙιε, ειιυισιιιιτιι

εοιιινιιοιιετ

ινετσευσ. Ατυ 21. .Τε.υιιετ πει Βιιιιιιε ιευιιιε ειυ, υε.οιι
σευι ειοιι πιτ Ριευτιιιε ειυε Ρυευτυουιε ιιυσ ειυε Βτου
ειστε

ρυιτισε

ιιιυευεεεειιι:

Μιτου.

Βει

σετ Οιισιιιτιιου

ινετ υιειττοειτοριεοιι νου 8ειιευ σεε 0ειιιτυε υυτ ειυ εε
τιυεεε Οεσετυ σετ ινειοιιευ θειιιτυιιιιιιιε ευ Ιτοιιει:ειιετευ.
Ποτ Κυοοιιευιιευ σεε $οιισσειε ινιεε ιτειυε Αουοττυιτειευ

ευι“. Ι)ιε 8οιιιειυιιιε.ιιι σεε Ποεουυι ιιυσ σεε ειυιιεεειισευ
'Ι'ειιε σεε Ι)ιιυυσιιττυε ετννιεε ειοιι ειε ιιγρετε.ετιιιετι. υτισ
ιυιι Βουιειτυ ιιεσεοιτι.. 8ουετ ινετευ ιτειυετιει νετιιυσετιιυ
εευ ευ ιιετυετιιευ. Ισ σευ Ρεεοε.ιιυετεεευ σεε ιΪοεουτυε
ινιιτσευ ειυιεε ΙΒιιετυριε.το σεε Ττιοιιοοεριιυιιιε ι;ειιιιισευ.
Με σιε 8ντυριουιε.τοιοειε σετ Ττιοιιοτειιιιυιιιιειε ιιυιιε

πιει, εο ιιετ Βεοιτετ ω) σιε ειυεειιιευ 5νιυριοτυε ιιτειτ
«κου ιο 3 θττυρρι·υ ειιι€ετειιι.
Ετεοιιειυυυεευ νου Βειιευ σεε ιιιεεειισυττυιτειιειε, σεε
Νετνευενειετυε ιιυσ σεε Βιιιτεε, ννειοιιε Ειυιειιιιυε ω ιο
Γοι;;ευσετυ ιιειοειιυιτειι ινιιι.
Ι. Βτεοιιειυυιι€ευ νου Βειτου σεε Μιη;ευ
σε.τυιιτευεΙε.
1) Με ΕΖτιιτεοιιευ πιει υιοιιι ιυ ιεσετυ Ρειιε ειιι,
υιιιυοιιτυει ιώιιυευ ινιτ υυτ ειιι 2ειωνειεο ειιιιτετευσεε
Πεοοιιτειιεεειιιιιι

συσευ, ιυ τιιειιιοιιευ

Ρ55.ιιευ

Γειιιι

ειιετ

Μου σιεεεε. ιιιεε 8ντυρι.ουι ιετ. ευι;ινεσετ ευίειυε τειιει‹
ιοτιεοιιε ννιτιιιιιιε ειιτιιοιτειιιυιιτευ οσετ ιει ιοιτιεοιιευ Πτ
ερτυιιεεε, ινιε Μοτεεεοε "') νεττυιιι.ει, σε εε τυο-Φου
ιετ, σεεε σιε Ττιοιιοοεριιειειι, ειιιυιιοιι ινιε σετ Βοιτιοοε
ριιειιιε ιειιιε ιοΧιεοιιε ΒιοιΪινεουεειρτοσιιΜε ε.ιιεεοιιεισειι
ιτουυευ.
2) 8οιιτυετεευ ιτυ Αιισουιευ, οσετ ερειιεΙΙ ιυ σετ
ι?οεουιεεεειισ ιτουυευ εμοιιιευ νοτιτοπιιΙιετι, οσετ, Με ιυ
υυεετευ ιιεισευ Ριιιιευ, υυτ ιιειιυ Πτυοιτ ω! ιει.ει:ετε
ευιριιιυσειι ννει·σευ υυσ οιΤειιιιειτ ιο Μιτου σετ ειετιζε σεε
ιτειεττιιιιΙιεοιιευ Ρτ‹ιεεεεεε ιτυ Ποεοιιυι.
8) Πετ Αρρει.ιτ. ιει ιυευοιιιυε.ι εεεοιιινιιοιιι, Με ιυ
ιιυεετετυ Ετσι Ι, ιυευοιιτυει ιιΙειιιι ετ ετυοΙι ιιιινετειισεττ
(Μτιειιτιιι;θετ).

4) Πετ Βιιιιιιεειιιε ιτευυ ευοιι νει·εοιιιεσευε Αιιινει
ειιιιυεευ νου σετ Νοτυι ετιεισου. Ιυι Μι ι ουσ υιειιτε
τευ ευσετου, νοιι υυε ιιεοιιεοιιτειευ, Β`ι1ιΙευ, ιιτουυι:ευ ινιτ
σειιιιιοιι ειυε Νειευυε υιιτ Οιιειιρειιου ε.ιιιινειεευ, ιτυ

ι·`ειι Η ινεοιιεειι.ευ Οιιετιρειιου ιιυσ Ι)ιεττιιοε ευ. Ιυ
ιυευοιιευ σετ ιυ σετ ι.ιιετειιιτ νοι·ιιε.υσευευ των» (Βυτ
ο ιτε τσ ή, Μ ο ε ο το ε;; ετ Β) )' στο· Βιεττιιοε ευ νετιειοιι

υευ ιιυσ σιεεεε εινε.τ σε.υυ, ινευυ σιε ΑυεεΙιι σετ Βιετ,
τεειι. σετ ιτυ Πετιυ νοι·υευσευευ Ρετεειιειι ειυε τεοιιι
οεττε.οιιιιιοιιε ινετ (ιυ ειυευι τω νου ΜοειιτυΒΒετ
ιιειιει ειοιι σιε θεευιυυιιυειιι σετ ιι'ιιτιυετ ιιιιι 442 πιο.υυιιοιιε

ιιιει·ιιοεριτει ιυιι ειυετ Ριευτιι;ιε ευειισειινε μιιτιιιειιτε ει
υιειτε. 1έιεετ υυεεει·σειιι ιιιιετ ΑιιιεΙιε νου Βεινιιεει.ιοειε

υυσ 445 ννειιιιιοιιε ιυσινισιιευ, ιτυ υινειιευ ιιεττε Ι.ειοιι

ιτειι, σιε ιιιιι τεουι. οτι, ιυε.ιιοιιιιιει Με ο ιυει ι.ιιειιοιι εε
ιειιευ. Με Αυιειιε ινιεσετιιοιευ ειοιι συεινιεουευ ιιιιιιιειι,

ι·εοιιυει.).8ο ιτουυευ ινιτ ινευτιιειιυιευ, σιιεε ειυε νετιιιιτ

οσετ εε πιω ειυε Ρευεε νου 1-2 ιινοοιιευ τω. Ε'τσιιετ
ινιιτευ σιε Αιιιε.1ιε εειι.ευετ, σετ ετει.ε του υιιεετε.ιιτ νοτ

εουννιιοιιετειυ Βεττυτειυ, σεεεΒευ ειυε 'Εευσευε ευ Βυτοιι

ιειιει;ειυ 1850

Ειετ ιυ 1 οοι.τυ. ιισεειεετ Ρεεοεε ιιε

ιιιυε σεε Βιιιιιιε ιιει εετιυ8ετετ Ρετεειτευεε.ιιι,

τεερ.

1 .ιειιι· πι. 1τυ Ηοεριιει ιιει.ιε ιοιι σιε ιισειιουιιειι υιειι
ιετε Αυιειιε ευ ιιεουυοιιιευ, σιε σευ Οιιετεκιετ εριιερτοι
σετ ιτυ8ευ. 8ιε σειιεττ.ευ νου ε Μιυιιτευ- Με ευ ειυετ

ιιιιιευ ιιει ετσεεετευ Μευ8ειι, τεερ. ει.ετιιετετ ιτειεττυειι
εοιιετ Αιι"ειτιιου σεε Οοεουτυε ει;ε.ιιιιυσει.
υιυι ιτυ ευιιυ ιιουυιε ιοιι ιυ ειυιδευ Ρειιιευ ιτουετε.
ιιετευ, ιιυσ Μπιτ ιυ Ροττυ Ιτιειυετ διτειιευ ιτε 5οιιιειτυ,

Με ειυυσε, ννετευ υπ Βεινυεειεειυειτυουυε νετιιιιυσευ.
υειιινεοιιε ιτιουιεοιιε ιετιιιιυισε ιυ σευ .-ιτυιευ, ιυευοιιεειυει

σιιτου σευ Ρετεειιευ ιιεττιιιιτιε. θειιεττετιι€ε Αυειεετυυ

ιυ σευ Βειιιευ. Με Ευριιιευ

μυ, Με ειε Μοειιτυεεετ εεεειιευ τω, ιιυιιειοιι υιοιιι;

ιεε οιιυε

ινε.ιευ ινσ.ιιτευσ σεε ΑΜΜ

ινεεευιιιουε νετειιισετιιυε,

ιιιτε Β.εειιιιου

πετ

νοτιιευσειι. Με Ρειειιεττειιεκε οιιεοευ ινε;υτευσ σεε Αυ
ιειιεε υυνετιιυσετι. Ηετ Ριιιε ειυε ειινε.ε εεεοιιιευυιετ.

νντιε

ινοιιι

νου

ειυετ νετΙειευυε σετ Βετιυεοιιιειυιιιε.ιιι

ιιεοιιεοιιιει.

ο) Οιτετσ ω) ιιιυσ ιυι ορετιετιευ Αρρειισιιιιυ ειυειυ
Ε'ιιιιε νου Αρρευσι2ιιιε ιυιι Ρετιτουιιιεετεοιιειυυυ8ευ

ειο ιοοοο!ιο!ιοε ππο ειο ννειο!ιοοοε ΒιιεπιρΙοι οεε 'Πι
οοοοοροοΙοε, εε οοεε οει Ροιτεοοεοννοιιπ οοε!ι Πιεε.οοε
ειπει Αορεποιοιοιε εεΜ Ιιεπο. Μει;εοοοιΙιοο οει
οποο εεοεο επι Με Βε!!ε οει ΙΝοιιοει οει οει· Επι
ειο!ιοπο οει Αρρεποιοιιιε !ιΜοεοιιεεεο.
Θ) Αοοο ιο οει Αοιοιε!εειε οεε 'Ι'νροοε οοοειοιοο!ιε
ννοιοε οει Τιιοοεοοροο!οε οιεροι οιποοιιεοεοεο Οι πιο ι ι”)
οΜο ννιιοιεπο ειπει Τνοοοε-Βριοειοιο ιπ Βιεει ιιο οποιο
1ο04 οει !0 'Ένροοε!ιιοο!ιοο νοπ 12 οοι.οιεοοοιοο, ειπε
Μεοοε Τιιο!ιεεερΙιο!οεοιει Μ οοπ ΡοεοοΙτποεεειι οπο

Ι

ποιο .Τοοι επ ειποι, νομο οει εοοιεΙιονεο Βοο!οιιοι
εοΙιειοπποεπ !οειιΒοπ Απειετοιε Με, 2ειοιε οει Β!οιοειοπο
8.466,000 ιοτε ΒΙπιΙιοιρειοοεπ, 6250 ννειεεε, 8οο/0 Πεο

ιπεοΙοοιοοεοο!ι. Πιε Απε2οο!οπο οει Ι.επΙιεονιεπ οιοοο
690)'0 Ρο!νποο!ειιιε, 200,'0 Ι.νιποοοενιεο, 20/0 Πεειο0ροι!ο.
Ειπε ο ννοοοεοι;!ιο!ιε ΒεοπποΙππο ιπιτ Με. Ι“οιιι εεεεπι
ε!ι!ειο.ι.ι οιινιεε ειοο Με ει·ίεΙιιΙεε - Με Ζοο! οει ιειεπ

Β!οι;!ιοιοοιοοεπ πιο;; επι 3.200,000 !ιειοπιει. οΜο εΜει
Τιιοοεοεροο!οε!ιοι. Με ννεοειι οει· οπ.ο!ιειοο νοι·ιιοοοεπεπ

οιιοιοι επι οιοπο οιεεει Βεεοοοοιοπ8 πο, οοεε οει
Ρειι.εοοεοινοιιιι οπιοο Με νεο ιοιπ νειοιεοοοιεπ $εο!ειιο

Πει ιο _ιεοειπ Ροεοεε-Ριοποιοι. οιοι.ιε!ειτοι ο·οιοε οπο
Μ Βοποιο!ι!νειιειεπ οοετοπο, οονοο Ρε.ι:ιεπιιπ 8 !ιοΙιοιπ
(επειει Ι ΕεεΙοοε! Βοοοιπ επι 1 πιω, οοπο Ι 'Γεε!οο"ε!),

!ιοπτ.νει!ει2οοοεπ :οι ΙιιιεΙιτιοο οεε Πο.ιιπεε οοιοο 'Γν

"οι Βεεεειοοε ειο. Πιο, ποο!ι Βοοποιοιιπο οει Κοι, οπ

ροοεοο.οιΙ!οπ ιοοιειι Ιιοπο.

ιειοεπιιοεπε Βιοιππιειεοο!ιοπο ειοοο 5.100,0)0 _ιετε Βιοτ
!ιοιρειο!ιεο. ννοοει ειποο οει Ηοεοιοο!εοιοοε!ιο!ι επι ΤΟΟ/ο
εεειιοοεο οει. ΕΜ οινειιει, νεο ΒοοΙιει· _οεεοοιιεοεοει

Π. Βνοιριεειοε νεοΞειι.εποεεΝεινεπενετειοε.

Ρο!! ιει οποοιοο ιοτειεεεοοι, οοεε Με ιετεο
1) Βοο_ιε!ιτιν Ιιοοοεο οει Ροτιοιιιεπ Με νειεο!ιιε

ΒΙοι;!ιοιρει

ο!ιοο πιο Τει! Κειο!ιο!ιιε ινοιεπ οπο νιεΙε Μιιιιο-

οπο

οοοειεπ Ειεοοειποοοεπ ιιοΠ:ιετεο: Ποε θείο ο! οει 8οοοιοοοε,
Ηο!ιννιποε! , Αροι!ιιε , Νιεοειοεεο!ι!οΒοοιιειτ , οιεοοεε!οοε

Μο!ιιοεντειι ειιτοιε!ιεο. Ιο !ει;οτει Ζειτ Με Βοπο!ει")

διιιιιιοοο,ος, Κεριεο!ιοιειο οπο 5οοιποιοεπ ιο οεο θι!ιεοειπ.

οπο ιΜ!ιοοεπι Απεεξιοπο νει·οοεπτ!ιι·οι. Πιε οειιο ΒεοΜπ
οει· Βοεοοο!ιιοπο οοιοο.οοι.ε Βιοιοιιιει·εοοοποο ειΒοο ποι

ειπεο Ρο!! νεο Τιιοοοοεοοο!ιοειε πιο ετοι!ιοι Αοοειοιε

2) Πιο Βε!ιπεο-Βεοοιιε εἱοο ιποιειεπε οιοΙιτ νει
οποειι. Ιπιειεεεοοι ιει ιο ποεειεπι Ρο!! Ι Με Ποι.ι!ειοΙι
πιοεειο!ιοιτ οει Ρπρι!!εο, Με »νεοι ποι ειοεο ιεΧιεο!ιεπ
8νιπροιιοοετοιο οοιοοΙιοπιοοιεο εοιο οπο.
3) 1ο οοιπεεΙοεο. Ρο!!ε !ιεπιιι.ειι πιτ ειπε οεοι!ιο!ιο
τεο!ιοεεειιιοε Ιεο!ιιοε οεοοοοοιεπ, πιο οπεειιοο!εποεο
8οοιπει2επ οπο ειιιροποΙιο!ιεπ Πιοο!ιροο!ιιεπ πιο Νεινεο

ειπε, ποοο (Ιιο.ινιιο,

ειιοιι€. Βε οοοοο!ι ειο!ι ιο Μεεειο Ροι!ε, ιιιειοει ΑπειοΙιτ
ποοο, πιο ειπε ι;οιιιεοοε Νεοιιιιε.

οποο ειπε νειοεοεοιπιειιε Τιιοοεοοο!ιοΙοε!ιπι οΙιεοεο ει
ι”ε!ο!εε. Πει Β!οιοειοπο νειεοο!ιιοιπειιε ειοο οπο ννοιεπ οει

4) ΕΜ οποειεε οπο ννειει οιιεει Ρο!! Η ω, ννεοπ
πιο οοοει Με
Αει.ιεΙοοιε
ω·
εριΙεριειοοπ
Α πιο!!ο οποο
οιοοι
οπεεοο!ιεεε!ιοΙι οειο νει
οοποοιιεειο οεε 'ΓιιοΙι‹ιοεοοοΙοε Μι Οοεοοιο οπεοοτειοεπ
ννο!!εο, Μι οι. οοοο οει Ερι!εριι!ιειο ροει ιοοιτειο ιοοοοο
Με! θεοιιο οπο εοποοει Ιιειπε ΑοινοιοΙιπποειι νεο οει
Νοιιο οπιννιεεεο, εε ιοοεοιο ιεΙι οοεο ινεπι€ετεοε ειπε

Ειπινιι!ιοο8 Μεεει θεεοπννοιτ οεε Τιιοοοοερ!ιοΙοε ποι
οεε ΑοΠιετεπ οει Αοιο!Ιο Με ιποοΙιεο οε.Ιτ.εο, οο ποοο
ειπει ΠοιιποεειπιεΙιτιοπ Με ΙΙοποο!ιεΙτ οπο ιπωπειιοι
οει Αοιο!!ε

οοιιοοοιιιοο ε.οοποιοεο. Βε2ειο!ιποπο Μ: εε,

οιιεε Ιοιοιεο οπο θειειεεΙιιεπΙιε Μεεεο Ροιοειτοο οεεεπ
οοιε σο. 2ο οοοειοειοεο εο!ιειπεο. (Μεε!ει οπο
Ρειρει).
ο) ιο οεπ Ρει!!επ νεο Ρ οεοει! ') οπο Πο ιιο ο) ννοιοεπ

1.200,000 τοτε Β!οιΙιοιρειοοεο. οιοοεοιεο

30.600 πειεεο

οπο ποι 280/0 Ηοειοεοιοοιο. Πε Πε! οποει Με νειεοοιε
οεποειτ ιο οει θιοεεε οει ιετεπ Β!ιιιΙιοιρειο!ιεπ επι, πιο
οει :οο!ιοιοοε Μι!ιιεοντεο νοιτιετεο ννοιοο. ΚειπεΙιειο

οο!ιιοεπ ιοιεο ΒΙοιΙιοι·ρει. οιοεειοε Ρει!ιι!ιιηιεεε. ΒεινεοΙ

ειοει, ποοιι Με

ειιιοε!ειιειε

Ειποοιοοεε!ιοι, ννιε

ΙΝεοοεπ 8ειποοοιεο Ποιειεοοιιοοε ποι

890.000 τοτε Με 14.000 ινειεεε Β!πιΙιϋιροιοοεπ ιο ει
ποιο οποιο. Β!οτ 2ο !ιεπειοΙιειεο,οοοει ποι 200/0 Ηοοιοε
ε!εοιο. Νοο!ι 1 Μεοοι τιοι: ειιιιοε !οι:ο!ιε ποιοι Κιοιοριεο
οπο Ιοι·οιεοοεπ ειο.
Ιε!ι οΙιεο οει οεπι ΒΙοιοειπιιο οει Τιιοοεοοριιο!ιοειε
ειινοε Ιοιιοει ετεοο, "οι εειοοε οιοε οΜο οει πποιιοο
οεοιοειεπ

Βοο!ειτειεε!ιειποιο;επ

οεε

Ροιοειιιειεπε

οεε

Ρειιεοοεπινιιιιιιεε εειπ !ιοιιιι. Ιοιοοει ε.οει οιεεο Αποειπιε?
ΑεΙιοποον "') ορο 1898 οεε Νοοοννειε, οοεε οει Το
ο!ιοοεροο!πε ειο ο!πτεοο8ειιοει Ροιεειτ Μ. Πι οΜο ιιο
Ποιιοεοο!οποο οεε νοοιιιιοε ειο ειεεοιιο!ιιοοε Ροιιπειιτ,
ινο!ο!ιεε οι Με εἰπ Ζειεει:οποερι·οοο!ιτ οεε οοιοοεοπο
ιεπ Ηο.ειοεο!οοιιιε οποοεειε. Βει, εοεο ε.οε οειο Πο.ιιπ
ινοοιοπο οει Οοοο!ιτιειι οοιοιιεοεπειποιειιεπ 'Γιιοοεοοοοο
!εο, !ιοοπ ιποπ ιεοΙιτ σο; εο!ιεο, οοεε οεε οοποε Βοοο

θεοιιπειεοοεΜποοεο οπο ειι·οι Με ειοει Μεπι οΒιιιε

οεε ννοιπποε 1-1'|2 ετοι. ννειτ ιοι!ιοοει οποιοι Μ.

οοεοοοοιει;

Ποιοο Με Γιοοοο!ιοοο Βειειτοι!Ιιο!ιειι οεε Ηειιο

οει

οει Οοοο!ιτιεπ

ειινιεε

εε ειοΙι _ιεοεο!ι,

οοεε οεε (Μοτο νο!!!ιεοιιοεο εεεοπο πιει, Μι Πεεεοιο
οιοοεοεπ οπεεειειοεοι!ιο!ιε Μεο€εο νεο 'Ι'ιιο!ιοοεροοΙεπ
Βει”οοοεο ινοιοεο. Βιπι "') οι!! Μ οει ΗεΙιπιπτοιοειε
οπο οινοι Μ οειο Τιιοοοοεροο!οε οπο οεοι ΑοεονΙοειο
οιοιο Με Πιεοεοε οει Βοιι-Βειι εε!ιεπ οπο ει!ι!ιιιι
οεε ΑοιιιεΙεπ οει Νεινεπενιοριειοε οοιοο ειπε ιοιιιεο!ιε
ΙινιιΙιοπο ειπε οειπ Ποιιο!ιοπο.Ι, Με ΒειΙοκειεοοειππποεπ
ίειεοοιοοεπει ΑΝ. οοιοο οεπ 8νιποοιιοπε νοιοιεοοοεο
οπο.

ΙΙΙ. Βνιορτοοιε νεο 8ειιεπ οεε ΒΙοτεε.
Ποεε Με θεοεοινοι!; οεε 'Γιιοοεοεροο!πε οιεροι πιοοι
εοπε Βιποπεε ειο! Με Ζοεοιπιπεπεει.οοοι; οεε Βιο!;εε ο!οιοι,
οι ιο !επτει Ζειι ννιεοειοε!ι οειπει!ιι ννειοεο. Ιπ οιοι
Βεο ΡοΙ!οπ οοοοε!ιε εε ειο πιο ειπε ετοιΙιε ριεοιεεεινε
Αποειοιε ιοιτ Πιειιιοοε οπο Β!υι ιιο εοιοι. Ηιειοει εε
!ιοιτ οει Ρο!! νοιι Μειεεεεε. 'Π, Μ ινε!οοειιι οει οει
Ποιετεοοοοπο οει Εοι!εειπποεο ειπε οοεεειειοεοιΙιεο
οιεεεε Μεοοε νεο Τιιο!ιοοεο!ιο!πε·Ειειπ πο !ιεπειο.ιιειεπ
πιει. Πιο

οοεοινοποιεο Αοιοε!ιοιπιιεο. νειειι€ιεπ οει οει

Βοοοπο!οπο, εε πιο Βεεεειοπο πο.οΙι νοτειοποπε ετοι
!ιεοοει Μοτο! ειο. - 2ο ετοοε οοοειεπ Βεεο!τοιεο Βετο
Βεο!ιει ω). ιο ειοειο νεο ιοιο οοεοοιιεοεοεπ Ρο!!ε, -

εε !ιοιιοε!ιο ειο!ι πιο ειιιε 22-_ιο!ιιι€ε ποεπιο, Με εειτ ει

οΜο.

ροε.ιιο. .Τοτε (ιο Πινιπε!ι) οει ειπε εοειοιεεοε Πιιιειεο

οοοπ8 νειοεποιοιπεο οοιιε, οιπ οοο!ι ιοο Μ οει Πεμ 2ο
οεειοιιΞεο, οοεε ιιο ιοι!ιοο 8ει”οιοτοπ Κορίειιοε οεε Νοι
ιποε ειοο ιπι!ιιοεοειπιεεο Ιοιεεπ ποοοννειεοιι !οεει. ΑΜ
Οιοπο ιπιΙιιοεΙιεριεοοοι Ποιοιεοοοοποεπ !ιο.ιο Α εΙιοιιοον
ου

οειο

Θεο!πεε,

οοεε οει

Ρειιεο!ιοποπιιο

ιπιι

οειο

εοοιποΙεπ Βιιοε εειποε Κοιρειε ειο!ι Μ Με Ι).ιιιιιεοιι!ειιο
!ιοοι οιποοοιι. Πο )εοοεο οει οιιε!ιτε Β!οινειΙοει, οει
οοει οοιοο οεο Τιιο!ιοοορ!ιο!πε οειοειοοιιιιιιι οπο, οοεο,
ννεπο οι ιο οιοεεειεπ Μεπεεο ειοο ιιπ Οεεοοιο οιιΒεειε
οε!ι: οει, Ιιειο εε οεοεοτεποει εειο Ιιοοπ, ειιο!ιιε ιοειπ
οεπ οποοιπιεοιιεπ Ζοετοπο πιο Τει! οοιι!ι Με ιιιοιιοε!
Μοτο Απεποποπο οει Νοοιοοοειιιιιτε! οπο οοιο!ι οιε.οι
οοιεενει!πετε, ινο!οοε απο Ροιιεποειι, ιοιε!εο ιοοεεειιοοΙ"
τει Εοι!εει·ιιποεπ ει!ειοειι, 2ο οι!ι!ειιειι (Μ ε ε ο ι ο εεε τ).

ΙΜ οοει ε.οοο Μεε οιο!ιτ οποιοι, Με Ποιιιιειεο!ιειοοπ
θεο

εεοοεπιεοπ. Μ

οεο

ΙΙιιιιειοιοι:ο

ιιοΙοιι. οιοιε ιποιι

οεοο ποιοι οοοεπειο·Ι. οει εοΙιεο οιε!ιιιοοΙι νειοιοιοπεε
ννειεε οοεοεεριοο!ιειιειι Αοειο!ιι θι!πποεπ 2ο εο!ιεο!ιεο,
οοεε οει 'Ι'ιιοΙι‹›οερ!ιο!οε οΜο ο!ιιι!ιοο οειο Αποον!ε
ετοιποιο οποοεοο!ε οπο Βοιιιεεεροο!οε !οιοε ειο ειιι οπε
εοοειοετ, οεε νεοι ννιιιοπ ο.οιοεποιοιπειι νι·ιιο οπο ποοο
νειεο!ιιεοεπεπ 8οιιεπ οιο εειοε ννιι!ιοπο ιιο Κοιποι οεε
Ι.ειοιειοπ οοεπιιιιοεπ ιιοειοποε οι.

Νου ιιοοιι που Με ριιιιιοιιιιιιεοιι-ε.ιιιιιοπιιεοιιευ Βοιιιιιι1ε.
να” Με Ζειιιι ι1ει Ροιιιειτειι ιπι Ι)ιι.ιπι ιιυιιετιιιιι, εε
ιιιιιιυ ειε ειπε ευοιιιιε εειυ υπο Με ιιι ι1ευ ει·ιιινειιειευ
Γιιι1Ιεπ. 8ο τω ΒιιιιοΙριιι Με 1000 Ειιειυριιιιε,

Μοειιιιι88ει· 887, Βειιιυειιιιιυ 119, Αεεευειη
ειυιεε πιει 50--100, Ριιι") 100 ιιι ειιιειιι Βιιιπι, εε
ννϋιιυΙιειι Μπιτ, ιιι ιιευ ιειοιιιει·ευ Ριιιιειι, ιι·ιε ιι:ιι εε που
ιο Πννιυει‹ 8ειιιυι1ευ ιιειιιε, ιει Με Ζιιιιι ι1ετ Ρειιιιιειιευ
Μουτ ιιιειιι Με 20-80. Βοοιι που ειπε εοΙοιιε, νει·ιιιιιιι

ιιιειυεεει8 Βετιιι€ε Αυ2ο.ιιι νει·ιυειι ουιιιοπιιεειι οειιιιιειι
νιε.ιιι·ιιε1ιπιιιοτε Βιοι·ιιιιεειι ιιυ Βιιι·ιιι ιιετνιιι·ιιιιιιιευ. 5ο
εειι ιοιι ιιει πει ΟιιΜιιιτιοιι ιο ιειιειιι ΠΠ, ιιι ιινειειιειυ
Ρειιεειιειιινιιιπιει ιιυ ()οεοιιπι θειιιυιιευ ννυιοευ, Με
8ειιιειιιιιιιιιιι ιιιιι“πειιι·ιιιι€ι·ιι,
Βει·οιετ υπο ετειι·ιι ιυιι
8ειιιειιιι ιιεοεοιιι.. Ιιι ειυειιι Ρο11 ινιιι·ειι Με Γο11ι1ιεΙ εεε
Οοεειιπιε ιιγρετριεειει·ι.Βιιοιινιιιοεειι Με ιιιιι ιιιειιι Νιου
πειιιει,

πιιιυειιιποι

ειιιει·

ειπε

τοιε

Ριειιιευ1.ιειιιυι:,ι

Μι·

Ξειι1ειιιιιιειιι. Ιυ ειυιι.ιευ, εειιι‹ιε ιυιιι εοΙιινει·ευ Βοιπιει
εειιειιιιιυεειι ειιιιιειεεειιυΒευευ Ριιιιευ νου 'Ι'νρ1ιιιε Μιο
ιυιυει1ιε, ιιουυι;ε ιειι Με θεεευννειιι νου ΤιιειιοοειιιιεΙυε
ιπι Βιιτιιι ιιει ω Οιιιιιιιιιιοπ ιιουειο.ιιει·ευ, ννειε Με οιιευ
ευεειιιιιι·ιε, νου Οιιιιιτι ιιυεεεεριοοιιειιε Αυειειιι ιο
ιιεειιιιι€ευ εοιιοιυι. Βοοιι ε.ιιειι παπι Ζιι οιιιιει·ειι Ει·εοιιιιι
υιιυ8ευ Μου εε ιιοιυπιευ, ινιε Ριιι υπο Μοειιι·ιιιι€ει·
ιιετιειιιει: ιιιιιιευ, ινε1οιιε ιυ πιειιιει·ειι ιι'ιιιιειι ιιει ι1ει·
Οιιιιιιιιιιου ειυευ ιιειιιι;ευ Ι)ειιυιιειιιιι·ι·ιι πιιι. ιυειιτιεοιιει·
θεεειιινιιιιιιιιιιιιιε μεεειιευ Μάιου. ννιε εοιιου εινιιιιιιυι,
ιιιιιιιι Τι·ιειιοοεριιειΙιεειε οπου πι· Αιιιιευοιειιιε ιιιιιτευ.
Ζιιιυ 8οιιιιιεε ειυιθεε ιιιιετ Με Τιιει·ειριε. ιΞε Βιειιι πω·
Μιιιε1 νιειε, Με νου νει·εειιιει1ειιευ Αει·2ιευ πιιτ νει·
εοιιιει1ευειιι ΙΞτιοΙΒε ιιει τιει· ΒειιιιυΜιιυε ιιει· Τι·ιειιοεε
ριιιιιιε.ειε ιιυειεινιιυ‹ιι ινιιτι1ευ.
νου ιιευ ιιειιιιυυιευ )νιιιιυπιιιιειυ Ειιι;ι·. ιιιιιειε ιιιοι·ιε
υπο Βιιυιουιυ ιετ ιυευ ιυ πω" Ζειι ιιιι€ειιοπιιιιευ.
θιιιιεοιι νιιεε εειιου ιιυ .Ιειιιτε 1802 Μιι·ειοι ιιιυ, Μιεε
ει· ι·εειιι ε,ιιιυειιΒε 11εειι1ιοιε νου ειιιει 2 πιει τιι_ς1ιοιιειι
(Εεεε Οιιι.ιοιυε1 ιιι 0,06 πιιι 0,8 Β.ιιειιπι ει·2ιειτ ιιοιιε.
νου ευι1ει·ευ, Βιι·ιιιυρειι, Ι.υι;ι2') "ιπι ι1επι Τυν
ιυοι ειπε ειπε ιι'ιι·ιιιιυε ειι€εεειιιιειιειι υπο 1ιιιιιε ιειι ιο
Ι)ινιυειι ιιιιειι νου οετ Βο.ιι·ειειιιιυε Μεεεε Μιιτειε, Μιε
ιυ ,Βιοεεετειι Βοεειι (2,0-1,0 ιιιιι θιιιιυιυι ειιιιιιιοιιιυ) ευ
ιιοινιιποι ινετιιευ ιυιιεε (ΒοπεοΙο")), ιιι ειυιεειι ειιι
Ιειι εειιι· ειιιιειιΒε ΒιιοΙΒο εεεειιειι. ιπι ιιεεειιι·ιειιειιευ
ι·ε.ιι Ι πιο· εεε Β.εειιιιιιτ ειπεν εοιειιειι 'Γιινιυοιιιιιι εε
Γειιιι211 ειυ ειιιιιι1ιευιι Βιιιεε. Ιυ ιυε.πειιειι

ι·`ιιιιευ, ιιεεου

ι1ειε ιιει Κιιιι1ει·υ, ινιιιιιε εε ειοιι ιιοι·ιι ιο.ιευ ιε.εεευ. Με
Πιιι·ιιειειιιιιιΒ νοιι Αι·Ζευειιυιιτειυ Ρετ σε ιιιιτ Ι1οιπιιιιιε
ειιιιιιιιι,εειι ιιι νειιιιυιιευ. Πειιιει ινιιιευ Μιιιυ Με νου
Βεειιει ιιυ8εινευιιιευ 11ειιιιυιιιγειιει·ε, ιιευ Νιιιιιιιιιιιιι
11ι1ιι Κυιιιιιειιειιειυει1εεευ νοι·πιι2ιειιειι. ΙΞε πιιιεε ιιιει· ειιιει·

ιιοοιι ειινιιιιυι ινειιιευ, τιιιεε ιιοι2 ευιιι·Βιεειι ευεειιιιιυιιιει
ι(ιιι ι1ει Ρε.ι·ιιειι ιυε.υοιιιιιεΙ ι·εειιι ιιοτιιιιιοιιιε ιιυ Οοεοιιιιι
νειιιιειιιι. Ιπ εοιοιιευ Ρ'ιιιιευ κι πιειυ Βεεννιιιι€ευ επιπε
κι" Με Κιιι ιιι ννιειιει·ιιοιειι οιιει· Με Μιιιει ειι ινεοΙιεειιι
που ευ ισιιυιιιυιοτειι.

Ιιιι1ειυ κι ιυιοιι ιιειιευ επεειιΙιεεεε, Με ιιειι Ρειιεειιευ
ιι°ι1ι°111 Πιτ ειιιευ 1ιειιιεεινεπε ιιειπιιοεειι Βειιυεειιιυειοι2ετ
Ιιιιιτειι, ιιο1)°ε ιοιι Πιιε Αιιιιυειιιεειπιιιειιειιιι Μεεεπ ιιιειυευ,
ε.1ιει· ιιιιιιιι€ειι Ρειιιιειιειι ιιεε Μευεο1ιευ εειειιιιι υπο
Πιιιευ Βε2ειιιιι ευ ιιιιιιευ, Μιεε ιιει ω Βειιιιειιιιυε τιει
Ρειοπειιεεε νει·εειιιειιειιει· Βιιιιιι- υπο Νει·νευειοιιιιιΒεπ
“οι επι εειυε ενευτιιεΙιε θεεειιετι ιπι ()οεοιιπι Μπι
8ε,εειιευ

ννειι1ειι

ιιιιιεε, ννιιε ιιι. ιιοοιι Πιτ Με νοιπιιιιειι

ιυευι1ε Τιιειειιιιε νου ινεεευτιιοιιετ Βειιειιιιιιιε εειπ 1αιυυ.
Ι.ιτειιιιιιιι:

1) Ρε.εοι.ιι:

Βιιιι.

δυο.

πιω.

Ν: ΙΙΙ,

ρε,ε,ι. 59,

2) Βιιι·ιιι: νιιιιειιι. Οιιιοε. Μι πιω. ιιιιιι·. Β. Η. ρε.8. 98,

ε) θιιιιεου: Ι.ιιυεει 1862. νει. Π. 9. Υ1Π. δ. 519;
4) Βιιι~οιιει·ο: Πειιι.εοιι. ιυεο. ιιιιοειιευεοιιι. 1880, Μ 48,

5) Μοειιιιιι;υει·: Μειι. Κοιτεεροιιιιευειιι. 1890, .υ 25,
Μιιυειι. ιιιει1. ννοειιευεειιιιιι. 1895, κι 47; θ) .Ι11ιιι:ευ
εευ: 1.ειιι·ιιιιοιι ε. ερει. Ριιιιι. ιι. Το”. 1902. Θ. 704;
7) Ειοιιιιοτει: Ι.ειιτιιιιοιι ο. ει”. Ριι.ι·. που Φωτ.
8) Ι.ειοιιιευειειυ: Ρευ2οΙοι οπο Βιιυτ2ιιι€.
Ι.ειιιιι. ει. ερε2 Ροιιι. ιι. Τιιει·. Μ. Ν; Ο) 8οπιιιιει:
Βειι1ευενοιου. ο. 11180. ιν. νου Βιι1ευιιιιτο, Τι·ιειιοεε·
ριιιιιιιε; 10) (Πιετά: Αυυιιιεε Μι ι'ιυει. Ροειευι· 1901,

Ν· ε; 11) Οιιιιιιι: ΜεΜειυε ιιιοιιει·υε 1904, 42, ιι. 835;
12) Μειεειιυιιιονι: Ργοεκιιι Βρειιιιε, 1902, 10 1;
18) Βεοιεει·: 1)ειιιεειι. ιυειι. ννοειι. 1902, κι 96:
14) 8ευιι1ει·: Βειιτεοιι. πιε‹ι. ινοειι. 1905, σε 8;
15) Μοειει υπο Ρειρει: 'Ι'ιει·ιεειιε Ριιι·ειοιιιευ. 1891,
Β. 811, 16) Ι.ειιοιιιιτι: Πιο ιυευεειιιιοιιευ Ρει·εειιευ.
ΙΙ.Βιι.

δ. 485;

17) Μοιεειεειι:

Ζεπιτε.ιιιι.

ι.

ιυυ.

Με‹ι. 1897 5. 551; 18) Ει·ιιι: Βει·ι. ιιιιυ. νιἴοειι. 1886,

Θ. 014; 19) Αειιιιυο.2ιι: Πειιιεειι. Αιοιιιν υπ ιιιιυ.
Μειι. 1896; 20) ΡΜ: Ζει1ει·ιιι·.ι. Ρενειιιιι.ι;ι·ιε Μ. Χνι1,
μ. 108, 21) Ι.ιιιι: Ζευιι·. Γ. Βιιιιιει. 1835, Μι 25;
22) Βοιιιιοιο: Ζειιιι·. ι. ιυε.ι. Με. 1881, 5. 591.

Βι1οιιει·ευ:ειοευ που Βεειιι·εειιιιυοου.
Ε. Μινιευιειιι: Βειιιιοιιειιευ υπο Νει·νευιειοευ. ι)1ιεε

ιιιιιιειι. νειιιιε νου .Ι. ΙΤ. Βειεπιιιιιυ. 1906.
Νιι.ειιιιειιι νειι'. ιπι ει·ιιιευ Κιιιιιιει ιιειι Βειιιιιιι·ιειι που Με
Ριιιιει·11ι.ιεειιι.ι.νι‹·1‹1ιιιι;; ιιεερι·οειιευ, ιχειιι ει· ιιιι Γοιπειιι:ιευ Αυ
εειιυιι.τ πιτ Βεερι·εειιιιιιι; πιει· πει·νι5εευ που ιιενειιιεειιευ 8ιιι
ι·ιιυ,ιιιευ Μ" Ριιιιει·τιιιοπειι, ινιιιιι·ευά ιιει· Μευειι·.ιε.ιιου, εεε
πω” οπο πω· 8ειιινιιυπει·εειιείτ ει", ιιοννιε επι' τιειι Βιιιιιιιεε
ω· ιει.2τει·ευ ιι.ιιί Νειιι·οεευ ιιυιι Ρενειιοεευ. Ζιι ιιειι ιιιι.ιιιιεειευ
ιιεινιιιιειι Αιιει:ι.ιυπευ ινιιιιι·ειιτι άει· (ιι·ενιιιιιιιι εειιιιι·ειι Με
Ηγρειεπιεειε, Νειιι·ει;ιεευ υπο Νεοι·ιτ.1ε. Πιο Ηγειειιε ινιι·ιι
ννιιιιι·ειιιι ιιει· θειιινουιχει·εειιιι.Γι ιιιιιιιιιτ εειιεεεειι, Με Βιιιιερειε
ιιιιεεεεπ ει·ιιιιιι·ι Με: ιιυιυει· ειπε νετεειιιιιιιπιειουε. ιιι ‹ιειιι
ι0ιεευιιειι Αιιιιοιιιιιιι ω” εειιιιειιε Αιιιιτιυευ2 ιιειιυ Μιιιιυ ιιιιιι
)νειιι τω” πιτ. νει·εειιιειιοιιε Αυειειιτευ απ. Με ι1ευευ πει·
νοι·εειιτ. Μι.ειι πιει· υοειι 1ιειυε οιυιιειιιιε1ιε ΑιιιΒιειιιιιις νοιιιιεει.
Πιε εεπιιεΙιε Αυιιεει1ιειιιε ιιοιιιιιι1: ιιειπι ινοιιιιιειιευ θειιειι1εοιιι
νιεΙ ιιιιιιεεω νετ. Ιυ ννιε ννειι. εειιιιειιε 81120888 ειπε εειιιιιιιιειιε

)νιι·ι‹ιιυε ω Με Νει·ν·ευενειειιι ιιιιειιοειι, Μπιτ επι εειιννει·
ιιειιι·ιει1ευ, »Μι Με Μιιιιεει εεεειιιεειιιιιειιει· 1.ειειιιιιε _ιε υπειι
Βιιεεε, ιιιΜνιιιιιεΙΙοι· Αιιιιιεε Με. νοι·εειιιειιευ ιει. Πε Με Ρο

ιευι νουι 38. Ιιειιευιιιιιιιι· ιιι ιιτειι€ει· )ινειεε ιιιιιιιιιιιιιι. ευ ιει
Με ιι'ειιιιε1ιειι ιιεε Νει·νευενετειιιε, ιι·ςευιι Με ιιι ενιιιειι1 Βε
ι·ειο1ι νετιιτε;ιοιιιο 8ιϋι·ιιιιἔθη ιιιιειιιι.ι1ειο1ιειι. ιικε1ι ιιειιι 80.
11ειιευε_ιε.ιιι· νει·ι·ιυ.ι:ει·ι. Νιιοιι Ι1.'ιι Πειυιιυιις ειιιειευ Πιιεεεεε ιιι
νευοιε 1ιει Βιιε1ιευιυιιτιιεει·ιιτε.ιιιιυιι€ειι ι‹ειυε ειιοεεε Βοιιο,
επι ειιεειευ εειιειιιειι Μειιε11ιευ ιιει· Βιιι.ινιε1ιε1ιιυι.ι αει· Τιιιιεε
νοι·εειιιιιι 2ιι ιειειευ. Βειπι ιιιιειιιΙιειιευ θεεειιιεειιι ιιεειειι 1ιειυε
ειιειιιιιιιι.ιεε Βεννειεε ειιι- Με νοι·ιιοιιιιιιειι οτε·ιιιιιεειιει· Βι·κι·ιιυ

ιιιιιιιι;ευ ιιεε Νει·νοιιενειειυε νοι·. Που πι1οιιειειι Αιιεειιυιιι ιιι!
ιιευ Πεειιιιοιιτιοιι, Ρι·ιιενευ1.ιννει·ιιειιι· που ‹ιει· Βιιιιιιιεε εεε
εειιιιειιειι νετιιειιι·ε επι' Με Νει·νευενειειιι. Πιε Βειιειιιιυ,ι;ευ
πιιι·ιιιε1ιευ ιιευ Αι1°ειιιιουειι ιιεε ινειιιιιειιειι θεεειιιεειιτε ιιιιιι ιιειιι
Νει·ι·ευενειειιι ειιιιι ιυυιι;ει·ε, Με ιιειιιι ιυιιυιιιιειιευ. Ηιει·ιιει·
εειι6ι·ι ω· νιειι"ιιειι
ιιιιιει;τιιιεπε Ζιιιιιιιυιιιευιιιι.υρ,· εννιιιειιευ
Η ειει·ιε υπο θευιιιι11ειοευ. Αυ Μεεεε εε1ι1ιεειιι. ειοιι ειιιε ειιιε
ιιι ιιιιειιε Μιττειιιιιιο· Με» ΑυοιυειΙιεευ Μιά Ρετνει·ειιιιτ ιιεε

θεεειιιεειιιειι·1εοε. ιπι θειιιιιεειιιιυιοει ννει·ιι.ευ Με ι1ιοι·ερειιιι
εειιευ θεειο1ιτειιιιυιιτε 1ιεερι·οοιιειι. ννειειιο νοι2οΒιιιινειεε ιυ
ι‹οιιεε‹ιιιειιιει· ιιενειιιεειιει· Βειιιιπιιιιιυι; ιιεειειιευ. Πειυειιευ
ΗνΜο-. Κιιιιιιιιο-, Ηνιιιιο- υπο Βιειιτι·οιιιει·οριε, Μιιεειιιιε, ιο
ιιοιιειεπ‹ιε Π'ι5.ι, Βιοι;ιου Με.

Ε

Η. Ριιυοιιε: Ειπε υειιε 0ιιευιιοιιιιιΒιιει Νιιιιιι. Πευ
ιιονει·. νει·ιειε νου θιειιιιιιιει· ιιιιιει.
νει. 1ιεειυιιτ ιιιιι ιιει· Βε1ιειιειιεεε1ιτειιιιιυΒ· ειπεν 17-_ιιι1ιι·ιςευ
Βιιι,ι.τε.ιιυ - νιι·,ε,·ο ιιιιεειιι, - ννειειιε υιι.οιι ι1ει· Βιιιιοι·Μιυις
ι1ιι·ει Βοιιννεειει·. ι1ει· Μιιιιει· ειιιεε Βιιιιιιιιυ,ι;ε, Μιει Κιυιι ευ Με
Βιοει ιεειε. ινοτιιιιι ειειι ιιΙειιειιιι Μιιε1ι ειιιειειιιε ιιιιιι ειναι· ιυ
ειιιει· ιιιειιιξε, «Με Μιε 5οιιειι;εεειιιιι'ι ιιι υοι·πιιιιει· ννειεε νει·
ι·ιειιιει ινει·‹ιευ 1ιουυιε, Μι1ιει ιιιιειιειι Με Μευεεε Με. Βει θε
ιει;ευιιειι. Μη· Βιιιιιιιι·ιιυ.ι; ιιει· Μειιειι·ιιιιιιου, 8ειιινιιυι;οιεειιπιι
ιιι ιιουιι18ι·ει· ννειεε νει·ειειιει·τ νων. «Μιειε Μιτου ειπε ιιει·ειιε
νοι·ιιιιιιιιειιε Μιιειιεειιι·ειιου Με ιιιισΒιιειιιιειι ειιιει Βο1ιικιιυ,ι;ει··

εειιει'ε ιιιιε Μι ε οιιι ιε ι· (ι'εει ε·εάι·ιιειιι) 8ιειιετιιειε ε.ιιιι.ιειιοιιειι
ννει·άειι ιιειιιι› - ειπε Αιιειι:ιιι, άεε κα. ιιιιι·ιεειιε εειιιεε ιιιι
ινειιετειι ιρεε·. 75) ννιάει·ερι·ιειιι. νι·ειιει 1ιειεεε εε: «Με ιεάεε
ι·ειι'ε ιιιισειιωι ιιιιά _ιεάεε ινι-ιε, άεε ιιιειιε ιιει·ειιε εειιννειιεει·
ιει, εειιιε Μειιετιιιειιοιι ιιειιειι ιιιιιεε, εε ιιι ιι ε ε ειιοιι _ιεάεε ι·ειί'ε
Μειάειιειι ιιι εειιιειι Βι·ιιεεειι ιιιιιειι ιιιιιιειι - οάει· εε ιεε ιιιι·ιιε
,εεειιιιάι.Ιιεε Κεριεει «Νιιιιιι· ιιιιά Πιιιιιιειιι· ιιιι Μειιεο1ιειιιειιειιι›
ειιιιιι1ιε ιιιειιιει.εε Βιειιει,εε. εκει. ειιειιε ιιεειιπιιννειεειι, άεεε ιιιι

ειιιιεεΙοειιιιιειε άει· Βειιιιιάε ιιι άειι Β.ιιιιάρει·ι.ιειι ινι·εεεει· Κοε
ιειι, άοοιι εει ιι.ιιειι ιιοειι ει·ννιιιιιιε, άε.εε ει· νοιι άει· ιιιιιεειιει·ι
εειιειι Βιιιειειιιιιιε· άει· Κει·ειιιοιιιε 2ιιι·ιιει‹,ε·ει‹οιιιιιιειι ιεε ιιιιά

ειιιε ιιιιιιιι:ειιει·ιεειιε Βιιεεεειιιιιιε· ιιι ιιιιιιιειιειι ιι'ιιιιειι ειιι;ιειιι.
Ποιιε.

0ιιιι, 1. Αιιιειτειι εεε άεπι ιιεειιοιοΒιεοιιειι 1ιιεειειιε επι
Βειιιιι. Ζιιι· Ε'ειει· άει· νοιιειιάιιιιε άεε Ιοεειιιιεε
ιιειιεειι Ιιει·ειιεεεεειιειι. Μι: 7 Τειειιι ιιιιά 91 Αο
ιιιιάιιιιεειι ιιιι Τειιι. Βει·ιιιι 1906. νειιιιε νοιι Αιι
ειιεε Ηιι·εειιννειά.

εει· θεεειιιεειιι νεο θειιει·εειοιι ιιι θειιει·ιιιιοιι ριιι·ειεοιι άει.ιε
ιιει·ιει·ι. Πει άει· Πειιιεεριιερε άεε _ιιιιιειειι Μεάειιειιε εριειε ειιιε
ιζι·οεεε Βοιιε άιε ιιοιιεεεμιειιε άιιι·ειιιιειιιιιι·εε Μεεεεεε άει· Βι·ιιε1ε,
ενοι·ειιι' ειειιιιιά ιιάιιειιεειιι·εειοιι ειιιει·ιεε. «Βοιεει.ιε ειιι ιιιιι.άειιειι
άιε ιιιιοιιεειιι·ειιοιι άιιι·ειι ειιι ιεεειιειιεε Αιιπιειιειι άει·εε1ιιειι ιιι
ω” ειιιιιιι. ννιι·ά εει άειιιε‹·ιιιειι ιιιιειι άιε Μειιεειιιεειοιι επιε
ιιιειιιειι ιιιιά ειιιε ενειιτιιειιε ι'ιιιιιιιεειοιι ιιιοιιε ειιιιιιιιιάειι ιιιιιι
ιιειι». Πιιε _ιιιιη.ιε ννειι› Με εε ιιι άει· ειι.ιιιειι Ηειιιά, ειιεεειιει
άεε :ιι ιιιιιιιιειι, σε εε Μιιεεει· ννει·άειι ννιιι οάει· ιιιοιιι. ιλ'ειιει
ιιειεεε εε: «κι ιιιιιοιιάει·ιιειι άει·: Κι·ειιιιιιεε άεε ι·νειιιεε εεε
άειι Ηειιιιειιιειι ιιι σε Βι·ιιειε άει·ε.ιε ιιιιιιειειιε.ι·, άεεε άιε Νειιιι
άεε Βιιιι, άεε ειειι, ιιεειιιιιιιιε ειιι Ει·ιιιιιιι·ιιιιε· ειιιεε ιιειιειι ννε
εειιε, ιιει·ιοάιει:ιι ιιι άει· θειιιειιιιιιειιι άεε Πεειιιε ιιιιειιιιιιιιειε, ιιι

ιιιιιιιειιάε ιιιιιοιι ιιιιιιι·ειιάειι: εε εειιειι ινιι· ιιιιε άειιιιιε ριοιειιοιι
νει· ειπε ιιειιε ι'ιιιιιι·ιιειε ιιιιιεεειειιε - άιε ιιιιιιιιιειι, άεεε άειιιι

άιε Μειιετι·ιιειιιοιι ε·ιειοιιίειιε ειιιε Κι·ειενει·εοιιιειιάει·ιιιιες άεε
νι·ειεεε άε.ι·ειειιι, άει· ειιάιιοιι ιιιιιι Ειιιιιιιιιε “Με νι·ει·άειι
ιιιιιεε». Πιιε ι'ε'ειιι εοιι ιιιιι· ιιιειιειι·ιιιει·ειι, ενειιιι εε άειι ιεεεειι
ννιιιιεειι Με εςι·ιινιά ειι ικει·άειι. 8οιιιε ειιι Μει ειπε _ιιιιιι;ε
Μιιειει· ιιιοιιε ειιιιειι ιιιιιιιιειι. εε ιιειιιι ειιι ιιιιιιεεε Μιιάειιειι.
άεεεειι Βι·ιιειε άιιι·ι·ιι Μεεειιεε νοι·ιιει·ειιεε ειιιά, ιιιιιιι·ειι ειιιεε
άει· ιιιιιιειιιειιειι Νιιιιι·ιιιι,ε,·. 'Γιει·ιεοιιε 111ιιειι ειιιειιι ]ι1ιι2611 Μειι
εειιειιιειιειι ι;ειιειι, ιιειεεε Πιιιιειιιι· ιιιεάιεειι. «άειιιι άεε ιιιιιά
ιιιιιιιιιε» ιιε.ειι Αιιειειιε νω.·ε «ιιιειιε ιιιιι· άιε ει·οοεεοιιιιειιειι
Βεειειιάεειιε άει· ιιει·ιεειιειι Μιιειι ιιι ειοιι ειιι`. εοιιάει·ιι επι άειι
άει· ειει·ιεοιιειι ιιιιιειι ιιιιιεινοιιι:ειιάειι Πιιιιάειι ε.ιιειι ειοι·ιει·ιιε
εειεειςε Κι·ιειιε. Με· ινειι 1ιιεεεε άιε ιιάιιοιι άει· άιιιιε;ι'ι·ιιιι?>>
τω” κα. ιιιιά εεειιιινοι·ιεε σε Επι” ιιιιε άειι ννοι·ι.ειι: «εε
ιιΙειιιτ άοειι άιε Τιιεεεειιε ιιεεεε1ιειι, άεεε άιε Μιιειι άει· .Τοπε
ι'ι·ιιιι ιιι ειεεει Βειιιε άειιι ειιιιιιιε ιιιι·εε Ηει·εειιε εειιοι·ε». Πιεεε
άειιι Μειιιιε ε·ειειειιιε Κιειε «ιεε άεε ιιιιειιι·ιιειιε Αεοιιινειειιε
Γϋι· άιε άειιι ενειιιε ιιιι ιιιιιιιιειι νει·ιεειιι· άει·ε;ειειειιι.ε ιιιιιιιιι
Ιιοιιε κια”.
Πει. Με εοννειε. ννιε ιιιϋειιειι άεε νει·Γ.'ε ειεειιε ινωιε εε
ιιιιιιιοιιι, ιιιιι άειιι Ιιεεει· εειιιεε άιε Μο.ειιοιιιιειε 2ο Βειιειι, ειειι

ιιιιει· άιε ειιιιι€ άεειειιειιάε Οιι”ειιιιε.ι·ιιιιε· άει· Νειιιι· εειιι Πι·
ιειι ιιι ιιιιάειι.

Π.
Βιιιιιειε, Η. Βειει·ιιεε ειιι· 15ιιεεεειιιιιιε άει· θεεοιιινιιιεεε.
Ενεειιειιιιε εει· ,,θιεεοΙιννιιιειιειιι·ε Με Αει·εεε ιιιιά

Βιιιιιιειειιάε“ (1904). Με 50 Αιιιιιιάιιιιεειι. Βοιιιι,

Πει· ειπε 600 8ειιειι εειιι·ιιε Βιιιιά ειιειιιιιε ειιεεει· άει· ευε
ιιιιιι·1ιοιιειι Βεεειιιειιιιιιιε· άεε ιι;ιιιιεειι νοιι νιι·οιιο νν ε·εριε.ιι
ιειι ιιιιά ιιιιειι εειιιειι 1άεειι ειιεε·ειιιιιιιειι ιιεειιοιοςιεειιειι ιιι
ειιιιιεε άει Πιιινει·ειειιιε Βει·ιιιι, ιι.ιιειι άιε άει· ειιιεειιιειι Αιιεει
ιιιιιεειι ιιιιά ννειι.ει· ειιιε Β.ειιιε νοιι Αι·ιιειτειι Με άιεεειι Διι
ιειιιιιιεειι. άιε ιιι 35 ει·ιιεεει·ε ιιιιά ιιιειιιει·ε Αιιιειειπε ε·είεεεε

ειιιά. Πιο ιιιιιιει·εε Βιιιε;ειιειι Με _ιεάειι άιεεει· Αιιι'ει6.ιεε ννιιι·άε
ιιιιε ειι ννειε Γιιιιι·ειι' ειπε ειιιι'ε.ειιε Αιιιεε.ιιιιιιι.ε· ειιει· νεο ιεε
ι·ιιι€ειιι ννει-ι εειιι; άε.ε·εε·ειι εει εε ιιιει· ε·εεεεειεε Με' άιε Αο
ιιιιιιάιιιιι,ε· νεο Ο. Κ ιιιεει·ι ι ιι ει: «Πειιει· άιε Βοιιννιει·ιε·ιιειεειι
άεε άειιιοιιεει·εεινειι Πιιεει·ι·ιοιιεε ιιιιά εειιιε Ηιιιειιιιεεει, ιιιεοιι

άειιιειε ιιιιει· ειιιειι ιιειιειι Πιιινειεει-Ριοιειιειοιιεερρειει» ιιιιι
ειιννειεειι' ιιι ενειειιειιι ιιιιε ιιι θειιιιιεε ε;ειιιιιι·ε ννιι·ά, ννιε ιιιι
ι.ιειιιιεειιά εεε άεε θνιιιιιε.ειιιιιι ιιιι- άεε 8ειιάιιιιιι άει· Νεειιι·
νοι·ιιει·ειεεε, ιιιάειιι εε ιιιιεει· θεάιιοιιειιιε "κι εει ιιιιιιιιεεειι

Πιιιι.ιειι ιιιιειιιιάεε, άοειι άεε $ειιειι ιιιιά άιε Βεοιιεοιιιιιιιιι "Με
εειιιει·ι`ι. νιι·ειιοιν Με εεεεε ιιει εειιιειι $ειιιιιει·ιι άεε πω»
ειε;ε Βειιειι νει·ιιιιεεε, ννιι· ιιιιει· ιιιιιεει.ειι άιεεειι Μπορει ιιειιιι
Πιιεει·ι·ιειιε ιιιιεει·ει· Κιιιάει· πιικιιεεεΙιειι ειιειιειι, ιιιειιι. ιιιιι ειε
εΙιε :ιι ιιάεάιειιιει·ιι οάει· Νειιιι·νι·ιεεειιεειιεΓειει·ιι ιιι ει·ειειιειι.
εοιιάει·ιι ιιιιι ιιιιιειι Μι· άεε Πειιειι άεε Βειιειι ιιιιεειιι.ιειιειι.

ννειιο- εει εει” ειιιε Βειιιε νοιι Πιι1ει·ειιοιιιιιιι;ειι ιι.ιιε άει·
ειιρει·ιπιειιιειι-ιιιοιοειεειιειι Αεεειιιιιιιι· ιιιιιις·εννιεεειι, άιε Με άιε

Μεεειιεείειιιιάιιιις ιιιιά άειειι Ριιγειοιοε·ιε ιιιεει·εεεειιεε 8ει·ειι·'
ιιοιιεει· ενιι1°ε. 8ιε ειιιά εειιιιιιιειιοιι άει· ιιιιειεεινε άεε Ιιειιει·ε
άει· Αιιεειιιιιιιι Α. Βιοιιει ειιιερι·ιιιιε;ειι ιιιιά ιιιιάειι ε. Τ. Εν·
ε·ιι.ιιιιιιιι;ειι ιιι άειι ιιειιειιιιτειι Ρε ννιοεί'εειιειι Αιιιειι.ειι.
Ειιάιιοιι εει ιιοειι ειιιε εειιι· Ι·ιειεει,ε·ε εεεειε νοιι Μ. Κοε ιι
ειινε.ιιιιε «Ζει Κειιιιειιιε άεε Ρει·εειιιειιιιιε άει· Ρειιειιεεοιιιειι>›.
ιιι άει· ιιειιειι ειιειιιιιιιιειιειι ιιιεεοι·ιεειιειι Πειειι ε;ειιειιε Βιιιε
ιιιιιι€ειι ιιιιει· άεε νοιιιοιιιιιιει1 ιιιιά άειι ννιι·εενι·εειιεει άιεεεε
Ρει·ε.ειεειι ε·εεειιειι ννει·άειι.
Π ε ιι ε.

.ιειιι·εειιειιοιιε ιιιιει· άιε Ειι·εειιιιιεεε άει· Ιιιιιιιιιιιιεεεείοι·
εειιιιιι€, ιιιιεει· Μιεννιι·ιιιιιιε νοιι Β'ειοιι€ειιοεεειι εει·
ειιεεεεειιειι νοιι Πι. νιίοιι”8ε.ιιε ινειειιει‹ιι

ΙΒιιιιά: Βει·ιοιιε ιιιιετ άεε .Ιειιι· 1905. 8ειιι.εεει·ε

νει·ιεε νου ε·ιιωιιειι Οοιιιι, 1906.
Ζννει ω” ννιιι·ειι νει·εει·ιοιιειι,εειεΒ. ι ιι εε ι· ι.'ε αθεεειιινιιιεε
ιειιιε» ειεειιιειιειι πει, ιιι ινειειιει· ει· εειιιε εειιοιι νιειι'ε.ειι
άει·ιι;ειεςιειι Αιιεειιειιιιιιιςειι ιιιιει· άιε θεεειιινιιιεεεειιεεε ιιι

εειιιιιιειιιιιεεειιά ειι ιιεΙε·ιιιιιάειι ι;εειιοιιε ιιιιιιε. Ζιι Βιιάε άεε
νοιιεειι άειιι·εε ιιιιιιιε ειειι άειεειι›ε Αιιιοι· ε·εάι·ιιιιρ;ειι 2ο άει·
εειιιειι ?πιω ινιεάει· άεε πο" ιιιι εικνειιειι. ιιιιι ειι άει· Ηειιιά

ιιειιει· Βεοοεειιιιιιιι;ειι εειιιε 'Γιιεοι·ιειι ειιιιιι·εάει· ιιι ειιιεεειι
οάει· ιιι ιιιοάιιιιιει·ειι.
Πει· Κει·άιιιειριιιιιιε άει· Η ι ιι ιιει·ε'εειιειι 'Ι'ιιεοι·ιε άει· Βιοε
εεειιιιιιες άει· 'Γιιιιιοιειι ιεε ιιι άει·, άε.εε ιεάε θεεειιινιιιεε ιιιιι·
Με ειειι ιιειιιιιε ιιιιιειιεε ιιιιά ιιιειιε ειοε Ιιιι'ειιιιοι·ι άει· Ζειιειι
άεε ιιιιιιιει.ιειιάειι (ιεε·ειιεε ιιει·ιιειιιιιιι·ι·. Με ιιιε.ιι άεε ειοιι Με
ιιει· νοιεεειιεε. Ζιιε;Ιειειι Με ει· άιε ι1οιι ιι ιι ει ιιι'ει·ιιε 'Γεω
Νε, άιε εει άειι Ρειιιοιοιιειι ιιι ΠιιΒιιε‹ιε ι.ιειειιειι πω, ννιεάει·
ειιι· θειειιιιε ε·ειιι·εοιιτ. οιι€ιειειι ει· ειε ιιι άειιι Βιιιιιε ιιιοάιιι
ιιιει·ε, άεεε άιε νει·ερι·ειιεεειι Κειιιιε ιιιειιε ιιιιι· ειιιιιι·νοιιιιΙειι
ιιιερι·ιιιιρ;ε ειι εειιι ιιι·ειιοιιειι, εοιιάει·ιι άιε νει·ιεε:ει·ιιιιε ιιιιειι ιιιι

ροειειιιιιι·νοιιειειι Ι.ειιειι ειιειιιιιάε ιιοιιιιιιειι άιιιιε. Ηιει· ιιιιιι
ειιειιε ει· άιεεε '1'ιι.εεε _ειιειι τω· άιε $ε.ι·ιιοιιιε άεε διιειεεε ειι
ιιεννειεειι. εει άιε ιιιι.ι·ειιιοιιιε ειειιε Η. άεε Ρι·ιιιιιιι·ε ιιι ειιιει·
Ιιιιιιιι·ε.ειοιι άεε Βιιιάει.ιεινειιεε. άιε ειπε Αιιιιοοιιει·ιιιιε άεε Βο
άειιε ιιειιιειιιιιιι·ε, ινοιιει άεε Ποιειιει ιιει·ειιιννιιοιιει·ε. Με άιε
Πι·άεειιεριιιιειιειι ιιι ειιιιιιγοιιιιιεε θεννειιε.
ιιιιι· άεεε άεε
ιι εειιεειιιιι ιιιει· ιιενιιιεειι νει· ειοιι εει. .

Πειιι θειιεειι ιιει.ι·ι. _ιε άιε θι·ιιιιάιάεε εε θι·ιιιιάε. άιιεε _ιεάε
Ζειιε ιιιι (ιι·ε·ιιιιιειιιιιε ειι ιιιιειιάιιειιει· νειιιιειιι·ιιιιε; νονιιεεειιιιιιιε
ιεε ιιιιά ιιιιι· ειιι Τειι άει· Νεειιιιοιιιιιιειι ειιιει Ζειιε ειιιιι Αιιεεειοειι
ιιιιά πι· Βιιιιιιιιιιειοιι ιιοιιιιιιε. ιλ'ιιιιι·ειιά ει ιιειιιει·ιει Βειε ειε
ειιειοεειιάεε Μοιιιειιε ει: άιε πιο Κει·ειιιοιιι ιιιιιι·ειιάε Π πιει
ννιιειιει·ιιιιε· εειιειι ιι6.εει. νει·ιεε,ε ει· ιιιει· εοιιάει·ιιει.ι·ει·
ειεε

άειι θι·ιιιιά ιιιι· άιεεειιιε ιιι άεε Βιιιάεεεννειιε, ιιιάειιι ει· ειιιιι:
«Με ειιιι-ε ει·ει·ιιιειιε ιιι

ειιιειιι ιειιιε ιιιιικεινειιάειεειι Βιιιάε

εειινειιε, ιιεεεειι ιιεεειιιιιι'ειιιιειε ιιιι ε ι ο εε ιιά επι' άεε ιιιιιιειιει
ννιι‹·ιιειιιιιι ννιιιιι».
ινιειιει· ιιετοιιε Η. άιε ινιειιιιειιειι άεε Ηειιάιιιιιιε Πάει· Πιε
ιοιοειε ιιεειιιιιειιάει· εειιι· ι:Ιειιιει· Κε.ι·ειιιιιιιιε ιιιιά άιε Βεάειι

ιίειιεει ν. Ρετάιιιειιά Πειτε. 1906.
Πιιε Πιιεει·ιιειιιιιειι νν ειο ιιει·ά ε' ε ιεε Με ιι6ειιεε ει·ννιιιιεειιτε
Νειιειιιιιι; επι άειιι θειιιεεε άει·άειιι·εειιειιοιιεειεεεεειιιιιε ειι ιιε
ιιι·ιιεεειι. Πειε εε ειιιιεε Βι·εειιειιιειι άειάειιιΒειι .ιειιι·εειιει·ιοιιτε,
ννειειιε άιε Ε'οι·εεειιιιεεε ειιιει· θεεειιιιιιιεάιεειριιιι ειι ιιιιιΓεεεειι
ιιιιά ενεεειιιιιιιεοιι ιεεειιεάει·ε ιιι ι·ει'ει·ιει·ειι ιιεειιιιιιιιε ειιιά, νι·ιι·ά
νου ειιειι ιιιεει·εεειει·ιειι ιιιιιιι·εε Με εειιινει·ει·, ενειιιι ειιοιι ιιιι

νει·ιιιειάιιειιει· ΠειιεΙειειιά ειιιρειιιιάειι. Με·

άεε θειιιεε άει·

Ιιιιιιιιιιιιιιιεείοι·εειιιιιιε,·, ννειοιιεε εεε·ειινι·ιιι·ειι.ι ιιι άειι ε1ιιιιειιεεειι
ιιιιά ειιι ι·ιιιιιάεεεειι ειιινεοιιεειιάειι ,ε;ειι6ιε. Με ννειε ιι ιιι.ι·ά ε
άειιι ΠειιεΙετειιάο άεάιιι·ειι ειιιιειΓειι, άεεε ει· εε ει·εεειιε ιιιιε
άει· 1ιιΙεεεε άεε Βει·ιειιεειιιεεει·ιειεε ιιιιει· Βε.ιιεει·ιο1οιιιε ιιιιά ιιιι
μια Ρεειιοιοε·ιε ιιει·ε.ιιεεοιιάει·ι, ιιιιά εενειεειιε ιιι ειιιει· ινειεε
ιιεει·ιιειεεε, ννειειιε ειιιε Ριιιιιιιιεειοιι Μιά Με Αιιεοιιιιιεε άεε
Βει·ιοιιεειειιι·εε ει·ιιιοΒιιοιιε.

ιιι ννειειιει νι*ειεε άιε Ποειιιιε άιεεει· εννειεειι Αιιι'8·ειιε ιεε
άιιοιιε ιεε, ιιιεεε ειοιι ιιει·ειτε εεε άει· Αιιοι·άιιιιιιε άεε νοι·ιιεεειι
άειι ει·εεειι Βιιιιάεε ει·εειιειι. Πει·εειιιε ιιεειιιιιε ιιιιε ειιιειιι ιιιιι·
ιειι Κεριεει «ιιιιει· άειι εεειιά άει· Ιιιιιιιιιιιιεεεειειιι·ε νοι· Αιιιειιιι

άεε Βει·ιειιεειιιιιι·εεε. Πετε.ιιϊ Με άεε Ηιιιιιιιιειι άεε ννει·ιιεε
(εεεειι 200 8ειτειιι «Βειει·εεε Με άειι Αιιιοι·ειι ειιιιιειιει1εοιι

8·εοι·άιιεε, άιιιιει· 2ιιε;ιειοιι Αιιεοι·ειιι·ειειεεει·».

Ηιει·ιιιι εοιιιιεεεε

ειειι ννιεάει·ιιιιι ειιι ιιιιι·εεε Κεριιει «Αιιειιιιοιι», ννειειιεε άε.ειι
άιειιειι εοιι. άιε Ηε.ιιιιεει·ι·ιιιιεειιεειιεεεειι άεε Βει·ιοιιεε_ιειιι·εε
ιιει·νοι·πιιιιειιειι ιιιιά άιε Ηειιρει·ιειιειιιιιεειι ιεεειιιιεεειιειι, ιιι άειιειι

εισιι άιε ΙιιιιιιιιιιιιΜει'οι·εειιιιιιε ιιεννειιε. Πιιε ιιειιχειιιειε εω
ι·ει.ιιειει· ιιιιε άιε Βεεοιιάει·ιιειε. άιιεε. 8.ιιεεεεε άεε ιιιιΙιειιειι
8ειιειιιιιιιιειι. άιε Αιιεοι·ειιιιειιιειι επι άεε Β'ιιιιάοι·ε ιιιι Βει·'ει·ε.
εειιεειι νει·ννειεειι.

Πιιε νι·ει-ι ι‹ειιιι εειιοιι ιιι άει· νοι·ιιεεειιάειι Ποιοι άει· ενοι
ρεειιιεοιιειι Αιιιιιιιιιιιιε νοιι $ειιειι ειιιεε ει·οεεειι Κι·ειεεε εε
ινιεε εειιι, ιιιιά εε ιεε ιιιιιι άιιι·οιιειιε ειιιε ι'ι·ιιοιιιιιει·ε ννειεει·ε
ΒιιεννιοΚε1ιιιιε· ιιι ννιιιιεειιειι. Νοε ειιε

άιεεειιι

ιι7ιιιιεειιε ειιε

εριιιιιι;ειι ιιεειιεεειιειιάε Βειιιει·ιιιιιιεειι. Πει· Ηει·ειιεεειιει· Με
ώ άειι ειιειιιειιιιειιεννει·ιειι Βιιιιιάριιιιιιε ειιιεειιοιιιιιιειι, Βει'ει·ειε
ιιιιά

ιιιι·ιιε

Κι·ιειιιειι

ειι

ιιιεεειι,

ννιιι

ειιει· ιιιιάει·ει·εειεε άιε
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Νοοτ11011-1111100, Ε. 801001110111-Β01·110, Ν.
2 0 012 -Β01110. Β01110101·1 11110 Ο. Η 0 11 0 0 1· 1.1 1301110. 1101100 νο0 11111110 80110801, 13011111.

)1'010 111001. 0100 80011·011111100· 20 11000100 1101· 1101210100 11010
1)10 01ο1ο0·100110 (10010ἱ0 101 0010011111011 10 1100 1012100 11011

001·11,100 1011011: 0011 11001 21110000 1100 1ν01·1100 0·100111ι0101·?
Η011`0111Ι100 11111101. 1101· .1001·00001·10111 1110100180 1(0101·011.111111,

1·00 211 0111001 011 0011·01111:011 0011 Γ1·00111001·00

1111101000 01·1'01·1101·11011101, 010 1101·000,·;01›01· 11011 1101·1011·01· 201·

0101 00001000. 11000 1100 Β1001101100 011101· 00000 201:00111·11'1

Β10·100121100 1100 0001001101100
10011000.

0111· 1011 1100111100 211 0001·1100011 101. 1110 0100 2001 2101 00121. 10
00110000111101· 1001100 0100 201111·01010110 1111· 0110 10 111000 111100011

1100000011101·1011 1111101100

211 01·

Α,1Υ101111011·ο11.

1111100110 11001010: 1110 01111111· 11. Β000.11111000· 1101·
111001.. 2110110 010111 1101·10001·10 11011080. 041185
Α001111011000 11011 011101 Τ010ρ010101·001ν1·. 1111100
0011011, 11401108 νο11

.1. 11'.

1301810000,

19111. 458

801100.
.Β1·01. 110.00 24 .1001·011 111001 1101· Α1110010101· 001' 11100010 (10
01010 0100 0000 1111110011 001001· ρ11101ο10101001100 0000010010
1101· 1110111. 1111101101· 1101· 01·21110000 114011. 810 101 010 1001 1100 Α0
110110010100110 110200 1110 01010 1411110110 1101110000011. 1110 1110011
0000001100000 1100 1101-1. 11001· 0101111· 11011 11110000 1101· 111001.
1100011 0100 01001 0011011101, 1110 11'ο1·10001·1110 1111001100 1111000110

00000 1710100, 11·00 17011'. νο1· 24 3011100 001· 1110 Η11ρο10000
11100101100 11001110, 10121 000111010101· 1'01·10111101·00 100000. 1)01·
1201·010111100 1101· 'Ι'001·0010 101. 0100 0000011010 110ι0111101·10 130
1·110001011110;1111,0 20 'Ι'011 110ννο1·11011. - 1111 Κ0111101 11001· 1110
001001. Α1101ο11110 1101· 1001001100 Οτα01101·01·011011111.100 001 011001
1100 1110000000 0001 07011. 00011111·1100Ι1011 001110 Β00011ρ11101.1
001·νο1·, 110111001Ι100 0000110001· 01110 11 ο 111 0 111 , 11000 1110 (10
1ν000110111ο00 0ιν1100.11111·00000 1111'000011101100 0011 1100 Ρ1·10101·0
00101 0·10011001100 Ρ1·ο20000 101; 1110 01·1111·01·10011000. Η0.1000111·0
ν01·010111100,·011 0010011:011110 8100110000 8110111002 1111111 2110110001.
011 211·111101001·1ρ100 8101100 0000100011. 011111 0101· 1110 Β1·11011
1·011,0,· 1101· θ011·000, 111011 010 00111·ο110101·0111100 8101101111 001·001,

11011 0101 1110110 1100 (1001·000 0110 Ηγι11ρ101110 1100 νοΙ11:ο0101011011
Α02001111·000001110 201121, 11111101 010
Α110111·1·0101110101·011 1101· 111010 01011.

0010110110.1·01· 1101000111 1100

11010 0110100000 810.0110ι101110 0110 10111. 17011'. 11.10 ν01·001110τ10
1100 0011000 1101210111. 10 1110 2 81·ο00011θ1·1ηη100 1101· 111·11001·011

(10ΐ1111810 1.

(1]1111·001110100)

1110111

0011

1101·

ρ1·111101·00

Ν101·011

1101· 11010001111·111 101 111.01 1110 11111110 1100 0100200 1300000

Ε'ο100110110000

000011.111:110 0102101111 1011011000 Α1·0011011 211 0010.
111711· 11110110011011 11001 1111111011 Π11101·110111000 1100 0·1·ϋ0011000,·
1111110100 10101111.
201· 000001·00 Ο1·10111101·110·.1 0011100 11111011-1ν01·201011010 1100
01·011=11 11001100 0110000000.
ν0111101·1101110. Α. δ. 1. 110001· 1110 Αι111·011110112 νο11 010
10111000011 0101001100 2111· 0101011100 νο11 Ν001·11110000111011.
150 1110 11, 1101111. 110001· 0100 0101110110 2111· 8001111110 ν0
0001100001· Α1111111100111·00 10111010 11010.

Ρ10000, 1111101111. 110001· 1101001100 Η0011100·100111ο10011·10.
11101101. Ρ0 0 Ι. 1101101· 1110 8011101111· 1101· 1100111011 81100100
200 110100 1.101100 0011 11001· 1110 0011001100 Α1111ρο110 1100 1101111·
11011011 1.01·11111110
11000 0 γ, 11 01· 110. 110001· 1110 Β0210011111.,·00 1101· 1010011
110001ν111101111 111111 1101· Ι.00ν1111·1:111111·.
Β.101001101, 11000 0011 1100 00111:01.0111. 110001· 1100
1·011000.11.011 νο11 Α011110011.111·00 101 Η01·0 11101· Κ101101·.

010.101, 120111. 110001· 1101111111121101101· 001 1000110

00010

11001β
1111
1111.
1100 0010111011000-0110111100110 1·011.0110.1 1100 21100010
00111011011, Κ. 110001· 11.00 ν01·11011.011 1100 Ονο1·011001110 101
Ο1·,110111010110. -- 201· Ε”1·000 11001· 1110 Β111010011118 1100 1200110010
101 Ο10,0010111ιι0.

Β 1 11 10 0 0 10 01, Ε' 0 11110 0011. Β1001101010000 1101010000
00000 11001·
1101·01111100,·.

1101010110;

11011

Β111.0,·111ι11111

001

1101·

1.1·001

13101101. Α 11 111110. Π10 0000110 1101· 511ρ01·1101111101 01111 1010
ρ1111101οε10011 ρ11γ0101011100110 101·11011·11001.
111 ο 0 1 00 01 0 τ 0. .1. 2111· 00011110 1101· Ρ1100ρ11ο1·10001·.

01000010. 011.11 0011 211101 0101100 00110001· 010111
1111000 111101·ρ,·00100110 20110100Ι100120.

Β. Κ ο 0 0.
00

111111111101. 13010 Μ1100011.1010000 0011 11010 Κ11ο01100 1·00ρ. 1100011011
100100001·0101 11011'. 01000 0001· 10000111110000 Α01011 0011101·

Β. 8011111101: 1310 0101110000 1100 0γρ01·1.τορ1110τ100
11012100011010. 00111218 0011 1111100. Ι)0011000 1906.

Β011111100011100· 1101· ρ1·11001·00 θ01001101001. 211: 10 1110000 1111100011

4 Μ0τ1‹.

1101ιρ1-000011011 001 1110 8111111111: 110010101·10011101·011. 00021011 1100
Ν00101001ο11'1110000010 01011. 2100 01111110 Β0101110,·1100 1100 1310110

0101110000 010111 17011. 10 11010110, 1110110010· 1110000 Κ0ο1·ρ01
10011000 111110 1110 1101111011 Β1111100000100200 1001. 1001011011 010
00111100000111100 1111 1110 $11.110. 11101000 1110 (10101101111ο1·ρ01 000
1100 01111·002001100 Κ0ο0000 2110·01'1101·τ 0111111100. 10 1101 νο11
11ο101110000 8100110011; 1101· 001·000111·01·0101100 0111110 111 11011 (110
100000011011 01000 Κ01·ρ01·101100 010111. 11011. 1110 11·00001110110 111·

00000 01000 10 1001 0100 000ρ101001100 1110100000 θ1011101ι1°01100
ή 1·111· 1110 Β0000111ι1110 1101· θ01011110·10111 0100010 010101· 110100

01110 001:080101100 0111011010 111101, 1110001 010 'Ι'011 1100 11011001100
1010010000 1111100 Ρ11011200011110100 0100121 01111, 0101110 Γ1010011
01·000 111111 1111101101 01011 1101001011. Ν0.01101110111 10101110 0011100111
01100000010 Μι1011011011110010 1011 01101· 21101010 0021101.10000.
0111111100 1101· Ι)01·10111.1100011 ν01·1110010·1·ϋ0010 Β01·1101101011110,·110€.
1110110010 00001 11011'. 0111011011 Ρ.111001011. 0010110 000011 1101·
011001 00 Π1·ο1111110.010 1011100 111101· 001 1101100 1·0100110110 1110100
111010010 0111110100. Β1·110000 0011 Β01100111·011 1101·ο1·111101 01· 001·
11001·0011100. 0001· 000ο0ι10000011111·(11800 1001100000. 0 201· Ρω
Β11γ10110 1100 0110100 Θ10111011101100 0100110011 11011·. 1301000110;;
10 2111· 0.00001·01.00 010011000011: 0110010011 0100010100 1100 00
00101100 1111101100 1011 Αιι00001000 1101· 00121111110100 10111100. 101

11111' 11111011 1100 84 1101101100. 2. Τ. 00.00 1101· Κ1·00 1010000
1110100110 0000·0111Ι11·100 Η01·200101·01ι001108·00, 11010101 1101· 1101·
100001· 211 11001 80011100, 11000 1110 1111010111. 1101· 1101021001· 8001110
νο0 1101· 1300011100; 1101· Μ1·ο001·1101010110000;011 1111· 1110 11012
1001111121002 01001 2000001111 1110111011 101. 11011'. 01111 01001. 001·
1110 1011100 Ι011111·0.11ο0 00011010 01100 1110 Β10110ε011ν00001111000,·
110 Ι·Ι01·2011 01001. 1111· 1110 1110110110. 0ο111101·0 1110 00100 1101· 1111·
10111111111.0·· 1100 0γρ01·11·ορ1110011011 1101·21011011010. Π10 1110011110 1101·
Ι1101111121002 011001: 01· 10 011101· 000ιο1111000 01001. 0000111010
001·011, 11101111ο11011011 Η01·0000121111ς 1101· Β1·1·00,·001·11011 1100
Η01·21101·ν01101010010. 111000 00111000 0100 201·101:01·0 «Β0001·110

11111111 1100 0γρ0111·ορ111001100 Η01·2011100010.
100 1110011 800111 1.0 1·0 101. 1101 0ο 111101·00000101·, 010 110
10.110 10 10121101· 2011. 1110 1111111100 Ι1111ο1101·ι10112 2101100000 11012

11100110Ιν01·0111101·11110 11011 Ε1`ι101‹1ἰ00 1110 Α1110101·11000111011 011011
0.01101·01· 11'01·00001· 10 1100001 000.110 0000001110·1. 11011 1110 1·010
0001.ο0110000 Α11110001100 1101· Η01201·101101001,ς 011 10101100 1101·

1011.
1000011000 101, 11000 17011. 1110 Ι)0 01000110 Μγο11010010 001
1110 10 11010001 110110 1101001100 001.
Ο. Μ ο 1· 1 12.

7
Ε. Β.ουιυει·ε: ι.ειιι·υιιευ πιει· Κιευιιυειιευ πιεε ιιει·ιευε
υυπι πιει· Βιυιδειε.εεε. Βιιιιι.8ε τ. νει·ιειι Επιπε 1908.
Ριειε 13 Μ. 548 8.
νοι·Ιιεεειιπιεε Ιιευι·υιιειι

ιιιιπιει ειπειι Μι

πιεε εοευειι ιπ

2. Αυιιιιειε ειεπ:ιιιειιειιειι Ευε ιειιι Β ου ννυ.ιυε'επιιιειι Ηιιιιιι
υυπ:υεε πιει· ρι·πιπιιεειιειι Μεπιιιιπ. ιει·ι'. ιει υευειι Κ ι·ευι πιει·
Ηιιυρινει·ιι·ειει· πιει· «Βειρειεει· Ηει·ιεειιιιιε» υιιπι πιυι·πευ επειιιε
υεπιευτεππιειι Αι·υειι.ευ ευι πιειιι (Βευιει. ω· Ηει·2ιιιιιευειει·
ιπι·ιιυιπιιιι€ειι πιπιτπ:ιιε.ιιε πιιι2υ υειυΓειι, ιιιε Γυυι·ει· ιιιιι'πιιεεειιι
θευιετ ευ πιιειιειι. Πε.ε Βιιευ ιειπ:υυει ειπ:ιι πιιιι·ειι ε,ι·οεεε Ου

ιευιινιιιιι επιε. Πιε Βιιει·ιιιιιι· ιει ιπ'ε Ιπιειιιειε Πειιιιι υει·ιιπ:Ιπ
ειειιιι,ε,ι,

ι”ει.ει ιιΠευ

εευι· ιιι

εοιει·ιι, Με πιει· ιιι·ιιυιιεπ:υε Απε

εεΙειιευιΙιπιυ πιιε Βειουιιυε· πιεε ρει·ειιυιιειιειι $ωιυπιιιυιιιπι.εε_πιεε
νειιπι.εεει·ε πιει· ου_ιειπιιν υιιπι μειιειιοε νοι·,εειιιιι.ιειιειι σευιιιιε
ι·ιιυε· ειπει· 5ιι·ειιιι·ιιεε νοι·πιιεπε. .Τεπιειιιιι.ΙΙε ιιιιυειι ννιι· ιιι πιιε
εειυ Βιιι:ιι ειπ υιι- εειυε πω” μπε ι·οι·ευε·ιιειιεε Νεουεπιυιιι,ε;ε
ννει·ιπ νει· ιιιιε.
Ο. Η οι· ι τε.

ν. Ι.ιευ1ειιι υυπι

Η. Ηιι€επι·ειιιει·:

Βιε

θε

επ:υννιιτε ιιυπι πιιε ειινοι·υευευ Ε'ιειειυ πιεε Με.εειι
πιει·ιιιιπειιιιιε. 8ι:πιιιιιιιι. να” νου Γ. Βιιυε 1905.

(Πευιεευε ()ιιιιυιΒιε ι.πει. 46 @η
Με υειπιευ νει·ιεεεει· πιιεεεε εευι· υιιιιιιοιιειι ΠιιευεειιΙει.ιε·
υιιπιυεε ιιιιυειι πιειε Βι·οεεε ιιιειιιι·ιεευε Μιπιει·ιειι ιυιι εεινιεεεπ
ιιιιι“ιειυ Γιειεε ευειιυιιιιευε;ειι·ειςεπ υιιπι ευ ειυει· ιιυει·ειπειιιιιπ:ιιειι
ειιευιιιιυειιιεεεευπιευ Πει·ειειιιιπε· πιιεεεε νι·ιοιιιιι.ιειι διευιειεε
πιει· ευιιυιειε νειει·υειιετ. Πε ννει·πιειι υεερι·οειιειι: 1. πιπε
ι·ιιιιπιε Μυεεπεεεπ·υννυι· πευει. Απυιιιιε; (ιιιοιιιεπιιιε υιιιιχειιπιιΙιιιιι
Που, θιιειι·ορτοεε, ιιγρειιι·υριιιεπ:ιιε Ρνιοι·πεειειιοεε. ερειειιεευε
Ρνιοι·ιιεειειιοεε, ιιιιιεειιεειιιιυεε, ιιιιιιπιιοιιειιε Ει·βευιιιεεε πιει
ιιιυ υιιιε;ειι ννειιευ θεεειιννιιι· υιιπι εειιιει· Γοιεεευετιιιιπιε ε.υε·
εειιιιιιιευ Ορει·ιιιιοιιειιι. Ιιιιειιιι.ιιι·νειιειπ:ιιιιιε νου 66 Θειιευ.

2. Πιε Πεεευιινιιι·ε ιιεε Πιιι·ιυιπευειιε ιΠιπ:πιε πιιιοπιπιυι, Πιπιπε ρευ
ιιπιιιιυ _ιειπιπι ιιιιπ:ιι Ουειι·οευιει·οειοιιιιε, Ρει·ιοι·υιιοιι υειιιι
Τνριιιιεεεεπ·ιιυ·υι·. Πιευε ειιιιρΙειπ πιεε Πιπ:ιππιππι·ιυε. ειιιιιιι·ι.ιιεειιε
Βευιιιιπιιιιυε· πιει· Οοιιιιε πιεει·οειι). 19 Βειιευ Βιιει·ε.ι.ιιι·νει·

2ειπ:υιιιε. - Β Αευεεει·ε ιιιιπι ιυπει·ε υιιι.π.ιειιιιειειιι επιννιε επιε
εει·ε υιιπι ιιιπει·ε Πιιι·ιιιιιειειυ; ιιιιει·ε.ιιιι·νει·ιιειπ:ιιιιιε επι 51 επει
ιευ. - Πειε Βιιειι ινιι·πι ιεπιειυ Οιιιι·ιιι·εειι υπειιιυειιι·ιιοιι εειιι
ιιιιπι ιει πιιιι·π:υιιυε εεειεπει πιιε Αι·υειι ιιιιι πιιεεευι Θιευιει. ιυ
ΖυΙππυιι υεπιειιιειιπι ευ ει·ιειευτειυ. Βι·πειιιιεειιι ννϋ.ι·ε ιυννειΙειι
ειπ νοι·ειειιιιιξει·εε νει·ιιιιιιειι ευ πιευ Βι·ιιευιιιεεεπ νου επω
ειιιπειι, πιει·ευ ΖιιυΙεπιπ-ιιυειι ειπε νει·ει.ι·ειιιευ ΒιιιιεΙυεουιιειι
ιιιιι,π.>ιειι ευεειιιιιυειιεςεεει.ιι ειιιπι.
Ψ ιι υ ιι π: ιι.

2 .ιειιιι·ε ιιυειι Βεειιιπ πιει· ει·ειευ Βι·ιιιριοιιιε Πυε ΓευΙευ πιει·
ρει·ευιεπιυευ 'Ι'ι·ιιυεπειυειιιιιιιυι; ιει. ιιιει· πιιε ιι”οιεε ιιιιιιυι;ειππιει·
Βιιυεπιννιευιιιιιι.ι, εε υεειευι υευευυει θπ:υννυπειιειειιιιςιπειτ
υειπιει· Αυειευ.
Πει· 2-ιε Ρειιευι ννειπ·ιιευ ιιιυ υιει·πιιτ ι·οιιιιιιι·ε ιειπιει υπ Μυε
Βιποριιιιιιυιιιε ιιιιπι πιειιιι·ιιι.ιει· Βι·εειιιυιι”ιιιιιι πιει· Ι.ιπιπει·, πιιιεε
υειπιε υιιιει·επ Ι.ιπιει· “πει ειπιι·πηιιοιιιει·ι νι·ιιι·ευ. ννουει σε
Ηειιιειυιιιιιπι: ἰπ ιι”οι·ιιι ειυεε, Π» Ζπ·ΙΙ πιιευειι Ψπιειεε ιιυει· πιιε
Ψυιι,ε·επ ι:ει·οιιι ννε.ι·ειι. Πιιε Πευει ιει νου ιυιι· πιιιι·ιιιι ειπε
Τει·πιοι·ιιυριιιε, πιιιι·πιιι Βιιπιειου ιιει· πιυιει·ευ Πευειιιε.υιιειυιιε υυπι
πιιιι·π:υ νει·ιπιειυει·ιιπεειι πιεε Τει·επιε ιυ Ι.ιιιιεε υιιπι Ηπιιιε υε
εειιιςι: ννοι·πιειι. Ποπ:υ ειππι πιιε Ι.ιειιιιιευιε, Β'εεειεπ υπό Μυε

ιπειπ, υ·ειειιε πιευ Βυιυυε ιιι πιει· Αιιιιειιιιϋυιε ιιιι.Ιιεπ ιιοευ πιει·
ιιι·τι8· επ:υιιιιι, πιιιιιε υει ι.ιει·ιιι-πειιι Πι·ιιειπ επι! πιιιε ουει·ε ιιιιπι
υυι.ει·ε μια, πιει· Βυιυπε ιπιιππι Ιιιιπιει·τ υιιπι; ει· ιι·ιιι νει· πιιε
Οιυιευ ιιππι επ ιπϋιιυειι υεπιιιειυ πιευ νοι·πιει·ειι '1'ειΙπιεε $ευυει
νευ εειιευ, πππι Με πιευι ι5`ιυεει· ευρειιριει·ευ. Ριιιιειιι ιει. Η ε.
π. πιει ειππιπιειιε Βνυιρτοιυε νου Βεπιιιιιιε ιιιυ Κυι·ρει· ιιυπι
ι·ιι.ουιι.ιεπιιιε Κοριυιιπιυπε υιιπι ιει πιιπιυ ε·ειειις ειιι·υειπεευιιευευ.
Πιιε υει ιυπι νοι·υιιυπιειι επεννεεευε ιοπιιιε Πιπιιοριου πιει· πιπε
ι·ειι Ι.ιπιει· ιιππιει ειευ υιεννειιειι ιιυ ιπιιιιιιιπιυειι Ιιευευεπιιιει· υει
Ηιπιοριιιιιπιεε ιιιιπι Βιιειιιιιε υιιπι ειειιι ειπε, ιιιιιιιπει·υιιι εειιειιει·ε
Β)ι·εειιειιιιιιι,ε; πιει. Βειιιεε;ειιπιε Ριιοιο,ε,ι·υριιιε πιει: πιεπ Ρπιιευ
τεπ νοι· ιιει· Ορει·πιιου.

Ρ. 2 πιει· 'Γιιεεεοι·πιιιιιιιιι.
Πι·. Η ιι ιιι ρ ε ι ιι ι·ει”ει·ιειι ιιυει· ειπειι δε!!
ιιοιυε. ιιιεπιιειειιιιι.

Οι. Η ιιιιιρειπ υεπιιιυει·ι Ριιιιευιιυ Μουτ. Με ει· υειιυειπ:υ

Πει ιιιιιιε. νοι·ιιιιιι·ευ ευ ιπϋπιιειι, πε ει· ιιι ειπεν νοι· 2 Τιι.,ςειι
ειιι πιει· Ριιιιευιιυ νοιικοαειιειι Ριειιι·ιιιιιιυιπιιου ειπε Κουιι·ιιιιι
πιιιπιιιιου ιυιει· Ρι·ιι.εεπιυιιυπ ει·υιιευι. Πι· ιπιιεε ειπ:υ πιιι.ι·υιυ ευ
ειιιει υιοεεειι υιιιι.ειιυιιι; πιπ-ιε Γιιιιεε υιιπι επειιιει· ΙΙιιιετι·ιιιιου
ιιειιιιιςειι Ιε.εεειι.

Ρ. 45 δ. Με Μ” θ ινωιιωι πιιι Πνευποε υιιπι Αιιεπ:ιιννειιιιυε
ιιιΙειιι ω- ουει·ευ Κυι·ρει·ιιιιιιιε ει·υι·ιιιιιπι, ουυε Ηπιειειι οπιει·
Αιιεννιιιιι. υει ιι·ιιιιει·ει· ι·ϋιιιιι·ει· θεευιιπιυειι. Πει· Αιιι.ιιιυε πιει·
Ρε.ιιειιιιιι ειιιερι·επ:Ιιειιπι ιιιιιπι ειπ:υ Βουινειιιιιιει πιεε θεειπιυιε,
Ηπιιεεε, πιει· Βι·πει, πιεε Βιιπιιπειιε υυπι ιιει· Αι·ιιιε, ινιιιιι·ειιπι πιιε
υιιιει·ε Κ6ι·ρει·ιιιιιιιε νου ε·εννϋιιπιιιειιει· ιιεεευιιιιευιιειι ννιιι·.
θεειειιι ;.ιει·πιπει, πιειννιεπιιιευ ενιι.ιιοιιεπιυ. Αιιιι`ιιιιειιπιε Ριιιευειπ
ιιιειειι πιει· ιιι·πει υιιπι Βιιειπευυευτ, νοι·ειιιιιιπ:ιι ιιυιπε υιιπι πιο

πυιει·ευ 'Ι'ιιοι·ειπι·ιιιιιιε. υιιιυιιευ πιιιιοιιεειιειυειιπιε 5ιι·ιι.υι;ε υιιπι
πωιεειιιε. 8πιυει ιπειυει·ιει ινιευιιιιει·ε ιιιιεεει·ε νει·ιιυπιει·ππε·ευ.
ιππ>ιπε Πι·υεεπεειιυ·ειιυιιε·ευ, υειπε ΡιιΙεπιιιι”ει·επε, υοι·ιυιιιε Ρυ
ριιιπ>ιι. ιιοι·ιιιιιιει· Κειιιυειιιιιπι, υοι·υιιιιεε Βιιιιυιιπι. Νιιι· πιει·
Ηειι·ιι επιιιιιιι Με. υιιπι Ονιιιιπιει·. Πιε ινειιειε Πιιιει·ειιπιιιιιυι;
ει·ιιευ Βι·ιπειτειιιυιι, ιιιιιιιριιιιιι; υιιπι
Πιιυεννεςιιευιπειι. πω·
ιιπιπειι 'Γιιοιεικυιιιιιε, ευιι.=;ειιουεπεπ Ρειπιοι·ιιιιι·ειιιιιυε ιιιιπι

επ:ιιννιιπ:ιιεε Βι·ουπ:ιιιιιιε.τιπειι πιεεειυει.. Θουει.

Μιιιειιπποευ
ε.ιιε πιει· θεεεΙιεευείτ ρι·ευτιεουει· Αει·ει;ε
ευ Βιμ..
ΒΙιευιιε νουι Π. Με.ι 1906.

Αυννεεειιπι

υιιιιι;Ιιεπιει·.

Πιιε Ρι·οιοιι πιει· ιειει.ειι Βιι2ιιπι.ι· ννιι·πι νει·Ιεεειι Με πιπιιε

ποιιιιυειι.
Ι. Πι. ν. Κι·ιι πιε ιιει·: Μ. Η. Πει ιπιειυειι 10 ε. π. Γε.ι.ιευτιυ,
ννειευε ιευ ιυυειι υιπει·πιιι νοιειειΙε, εειιι ειπε Ε”οι·ιιι πιεε Απε
πιι·ιιπ:ιπεε πιει· θεπιιιτευεννεε·ιιιιε νϋιιιι.ς ευ, Με ιπιιπιι υιευτ ννει
ιιευ. πιἰε ιιενπ:υιεπιυε Ριοπιπιιπι.ιοιι νου 'Ι'ι·ιι.υειι Μπι υπ· νοιιιιοιπ
ιυευ. Βειπειιιιιιιειι πινει· Πιιι·νιυ πιει· ει·ειε, πιει· ω· πιευ Πιιιειιιιιπι
ιιιιιιιυει·ιπεειιιι ιπιιευιε, πιει" ιπιειιιειι Κιιιπιει·π ·ννοιιι πιιε Β`υιιι€υειι
2ιιειευε ιιι ε;ει·ιιιι;ειιι ιπιε.εεε υει ι·ειιευι.οιιεπ:υει· Βειιιιυε; (πιεε
Αυι.ιεε εειυει, Κιιιειυ ιυ ε" Νεεε) 'Ι'ι·ιιυευ ευ ειεευι;ευ, πιιιεε
ειε υυει· ιιυπιυ Ιιι.υ,ε;ει·ε Ζειι. υειπ:υ πιει· θευυι·ι. ιιιευτ ιπι Βιιιυπιε
ειιιπι ευ νι·ειυευ νιιε Ει·ννιι.ευεειιε, πιιιεε πιιε Ρι·οπιιιιπιιου νου
Τι·ιι.υεπ πιιιυει νοιιειιιυπιιι; ιευιε. Με ιπιειυε Ρει. ννειευε ιιυπιυ
@πως ειννιιε ευι·ιιοιπιιευιιευευ πιο ιιυεεει·ι ιυι·ευ $ειιιιιει·ι ιυ
ειριειιιιιιυΙιειι ειιι·ε·ειυπιευ Ιιε.υιεπ, νει:ιειιτ ιιυει· ιιιε πιιιε θε
ειπ:ιιι πιιιυει, ουεευοιι Πιτ ιιιιπιει·ειεειιε πιἰε ιι”ιιιιι€ιπειτ ευ ιιιοιιευ
ιεεεευεπ ιει. Νιιπ:ιι Πιιι·νιιι υεειιει ιιυι· πιει· Μεπεευ πιιε Εεεε,
επι ευ ννειπευ, υιιευ ειπει· ιιι.υ,εει·ειι Πυιειειιπ:υππι.ι ιπουιιιιι.
Αιπευ ιειπι ευ πιευεεΙυειι ιιεειιιι.ιιιευ, ννιε ειει; Βευιιυιιιει·
Αυτοι. Πει: νει·εειιυιιυπιειι ..ιιπι νει·ειει>ιευ πιει· 'Ι"ι·ευειιεει-:ι·ειιοπ
ε.ιιι ειιιει· 8ειι.ε υεουυευτετειι Ο. Ν. Μ ιιιιει·, Ηευυυει· υιιπι
ιιυπιειε. Ιου εειυει. υεουιι.ειιιει.ε ιυιι Πι·. 8ο υ ιι υ ιειπι ειιεεπι
ιιιεπ Βουιιιιυπιευ πιει· Τιυιιεπεειπι·ειιου υει ειυειιι 'Γιιιυοι, ινειπ:υει·

ει: πιει· Τι·ιςειιιιιιυεινυι·ιει εειυειι Πι·ερι·ιιιιιι πιιυιιι υιιπι ιιιυ.
Αιισ.ειυειιιε πιει· ι·εευιειι Θεειευπευειιιε υεεειιιι. Ριιπ.. ιιιιιι·υ

νου Ιινιιιριιοευι

ιιεζιιιινει· Ευπ

εευ-, ι·ιει·2- ιιιιπι Αυπιουιιπιιιυεϊπιππι. Ειπε Ρι·ουεριιυιπιιοπ ιιιι
ιιπιπειι ιι π. Π. ιιει υειιιιι.ι.ιν ειπε.
Νιιι·
Μπι ιιι πιει·
Νεπιει. Πιεεει·Βειιιυπι ει·επιιιιευ ευ: Βεειιι.ιιΒιιιι8· Με νει·πιιιευτεε.
πιιι.εε πιιε ριιι·ι:ιειιε Κυι·ρειεπ:υννειιυπις ιιυι“ ειπειι ιιιεπιιιιειιπειειι
Τιιιιιοι· ιυιι. Κοιιιιιι·εεειου πιει· Ουνιι ειιρ. υυπι Πευει·ειιυιι επι'
πιιε ιιυιπε Ιιιιπεε ειιι·ιιευ2ιιιιιιιι·ειι εει, υ·ιιιιιευπι πιιε Αιυιιιυιιιπι
ι·ιε υιιπι Ονιιυπιιιιιιε υει Γευιειι υιιπιπει·ει· Νερυι·ιιιεει·επ:ιιειυιιυ
ι;ευ Με ει.ινιιειι·ι·ειενυιιιεε ει·εευιεπ. Βιπε υπιπ:υ 2 'Ι'πιι.ιειι νει·
Βεππιιιιυιευε Κουιι·οΙιρι·ουεριιυυιιου Ε. ν. ιιυ Τ ι. Π. ει·ε;ευ

υιει· εει·ϋεειι Ριευι·ειυιιπιιι. Βιιιιεει·ιιιιε νου 2000 θα. εει·ϋεει.
ιειπ:ιιι. ιιυυιοι·ι·υεςιεειιει· ΓΙιιεειι.ςΙπειι. ουυε ειιιιυιιευπιε ΖεΙιεπ.
'Ποπ πιει· ιΩπιιεει·ιιιιε υιιευ πιιε Πε.υιρίυυει ιυ πιευ ουει·επ 'Πιο
ι·ειπριιι·ιιευ υιιπι υεΙΙιε ειπ:υ πιε.εεεειι πιιε ιιυτει·ε Ρει·ιιε, πιει·
υιιιυιιιοιιπιιυι·ιιιιεε Β.ιυυι π.υι'. Πιεεεε νει·ιιιιιιευ υεει.ιιιιε,ι.ε πιε.ε
ει·ειε Ριουεριιυιιιιουεειε;ευυιε, υιιι· ιπιτ πιει· Αεππιει·ιιυε·, πιιιεε
ευεεει· πιευι εοιιπιειι ιιυπιυ ιιπιευ ειιι ιιιιεει€ει· Ριευι·ιιιυιιιιιι νει·

Μ. Πιε Βιε.υιιιιιιεει·επιυειπυυ8ειι ειυεευ ιιυι' πιιε Ριιιιιιιιου
ιιιυιιι. ευιιιπ·ιπ. υπ Βει·υευειειιιιευυει πιιεεει· ινιουιιεευ Βιιιιιιιυεε
ειεευειυυυι.ιευ υιιιι πιεε ιιυυι,ιεπυειυυπιεε ιιιιιυυι. νοι·ιι·ιι€εππιει·

επι ειιιευ πιοι·ευ πιιεεε ννειιει·ε Πιιιει·ευπιιιιιιιι; υεειυι.ι€ιευ

υιε

πιιυετιυε.ιευ Έπιιιοι·, ννυυι·επιυειυιιειι Ιενιυιιυοειιι·ιιοιυ επ:ιιΙιεεεειι
ευ εοΙιεπ, ννυιιιιευπι πιει: εουει υιι.υριειι.π:υΙιευ ιιι Βειι·πιπ:ιιι ευ

2ιειιειιπιε Αιιευι·νευιιι. πιιιε _ιιι ευ εευι· ιιιιυιιπ:ιιειι Βιεπ:υειυιιυιιειι
ιιιιιι·ειι ιπιιιιυ ιιιυι ιιι πιιεεεπι πιω εευι· υυννευιεειιειυιιειι νοι

οιιιιιιε.
Πιε ΡΙειιι·ιιιε ι'υεεε ει· ιιιε Κοιιιριιιπιιτιοιι πιεε Τυιιιοι·ε ω,
νι·υ.ιιιευπι πιιε Νεριιι·ιιιε ειιιει·εειτε πιιε Ηευρτειεπ:ιιειυπιυιχευ πιευι.
ει·ιπΕιιι·ε. ειιπιει·ει·εειιε ειπ:υ πιιιι·ειι ιπειυ ιιυπιει·εε Ζειευευ Με πιιε
Ηιιι·ιινει·ιιιιπιει·υιιιιεπ ι·ειι·ιιιε. ννιιυι·επ:υειιιιιευ Ιιεε;ε πιε.ι·ιιιυ ειιι
ινεπιει· ειυ ιιιιιι.ιιιε·εε Ζπιειιιιιιιιευιτειι`ευ ειπει· ιπιιπ:ιιι.ευ Νερυι·ι
πιε ιιιυ πιπ·πι 'Ευυιοι· νοι· οπιει· εε υιιιιιιειι ειευ ιιιι Γιιιιε ειιιεε
Αυιιιιιιειειπειιενει·ιιιι.ιιυιεεεε ιιιυ Νιει·επιπετιιεεπ οιιει· Βιιιιιιιιιι;ςε

ιιιειε ιιι ιι”οι8·ε πιεε 'Ι'ιιιιιοι·ε.
ΑΜ' ειπε Ουπιιιιπιιου εει ιυ πιιεεειιι επι υει πιειυ ιιι ει·ννιιι·

ιπιυπιειι ιιιιιιιιυειιι;επ Αυεεευε·ε πιπ:ιιι επ ι·επιιιυευ, ιυυυ υιειυε
εουιιι υει εειυει· Βειιι·πειιυπει επι πιιε ιιιιιιιεπ:ιιευ Βι·επιιιειυυυ
Βου ιιιιπι πιευ ιινειι.ει·ευ νειιιιυι ιιυεεπιιεεειι. Πιε υιευει· υεο

υιιπ:υιππευ Βι·εευειυιιυμευ ερι·ιιπ:ιιευ υιιευ εειυει· Αιιιιιιεευυε
υιιπι ιΩι·ιευι·ιιιιε ιιι ιιυειοςειι Ριι.ιιευ Μ· ειυειι '1'ιιιιιπιι·.

Ρ. 3 Μι· 'Ι'εεεεοι·άειιυε.
Π ι·. Ρε ε!

ΚΙε ει ει

Με Ρετιεετευ. υενοι· Με το εειιιε Βευευάιιιυε; Β·ευυειυιειΙ,
Μυιουει.ι·ιειτ ειυειι 'Ι'υιιιοι· υει ειυει·

Ριου νου 88 Μ.ιιι·εε, ννεΙουε Με εειτ Μι· ΚιεΜιοιτ ι;ευευτ υιιτ.

Οριυιιι υευοειιιιευ υΒ.ττεε. Πι·. ν. Εεε·εΙυ ε.ι·σ.ιτ ε·εεεευυει·
υευτ ει· ννοιτει· Ιιει·νοι·, Μεε ει· υει ειυειι·ι εειιι· ει·οεεειι Πυτει·

ΙΜ.ι·υΙιουΙε ιιετιιυεε;εινεουεεε, ι ευουυιιεςεειειει·ιεΙ οιεεεΙυειι Ι.ουε!ιεειιουευ Με Ρι·οεεεεεε εε
τυιιΜε Ιιευε, Μεε ΜεεεΙυειι εουι· ουιιι·ευτειιετιεο!ι εειευ, εεε
ευου νου εειυειε Αεειετεει.ειι υεειετιετ ννει·οε. Με Ουοευτιο
εεευυιε; εεΙεε·,ευτΙιου υιιιυευ Μου υιιοι·υΙιεε Πευει·ευεε νοι·,
εειι υτι.ττεε Με υιεειιοεε Μου τεετ ιιυιιιει· υεετετιετ, Με
εεννεΠευ ειιοΙι ευυι·υιει·τε 'Ι'υειοι·ευ; εε εει Μεε Μου εειιιο
εει.υιΙιοΙι. Μ Μι· Αυεεεεε·εριιευτ Πτι· Με 'Ι'ευιοι·ευ Με Ρε· - Κιιιιιιυει·τιεεε $οιιινειιυιιεευ Μου ι.ιει·ει.ιε εε Μεεευ ΒτεΙΙειι
εεΙυιιιιευ ννοι·Με, Με Ρει·τιεεε άεπινιεο!ιεε ινει·ειι εεινϋυεὶἰι·ιι
ι·Ιοετ, Με Βιιιιι·υ υπο Μι· Κεοι·ρεΙ εειυ υοεει.ευ. Πειει·τιεε
ιιει· ιιι_ιιειειτ Με ννιεεεε ΜΜΜ ιιΙοει·ε Με.
'Γεειοι·ειι εεετεττειεε υυει·υευετ ειεε Θεεεεε Μι· 'Ι'ευιοι·ειι,
Ιυ Βειι·ευ Μι· Βιει·υειιειιοιιιιιε; ειιειιιιτ ει· Ε) ιι ε·εΙυει·ιι τ·
υ2ι.ιεΙιοΙι Με υνε.ουετυει Με νει·ερι·εεε·τεε Κεἰειευ, εε ι.=ιεΙιειι
υει. ερεειεΙΙ υει ΚιιιΜι·ιι Ιιειιιε Πιει· ευ εευευ. ΑιιοΙι Βι·ινε.ιιυ
Με ει·οεεει· Του Μι· 'Ι'υειοι·ευ νου Μι· ΒειρΙινεε εεε, νει!
εειιε νειτι·εεευ Με ΙΜνι·ειεεευτιιιιι· εουΙεοιιι. Αυου ιυιιεε ,εειιιιιι
ε;ετειιε υιει νει·εουιεΜυε υιοικ·ευε ευεειειυεεειοεεεε. Πει·'Γειιιοι·
ΜΜΜ εειιιουτετ ννει·Μιι, Μεε Με ΕΠει· ννιι·Μιοιι μι: ειπε.
ννιιι·Μ ]ιι υευει·ιιιεεε εο Μιιυιι·τ, Μεε Με ινιιουετειε εο Βε
Ιει Πευι·ιε;ευ ιιιειυτ ει, Μεε Πνεευτειιε υει ιιεε Με
εουευε, Μεε Μι· 'Ι'ιιιυο.ι· ει.υε ειου υει·ειυενι·εουεε, Μεε Με υιο
“Με .Ιειυι· ιιυει· νοι·ιωιιιιιιτ, ειυε Βιιιι1ειειε υεειευτ ευειι
ε·ευειιοε θεννευε Μιτου Δτιοευἱε εο!ιιινιιιΜ, Μι·ου Με Τυυιοι·
ιιιο τ.
ευυειιτΜει·τ ννει·Μ.
πειτε υευε ει· Με ΒοεεετΙιεΙεουε Νει·ειιι ευεεννε.ιιοι,
Ιιι ε·ιειοΙιει· ννειεε ει·υΙΒιι·ε ιιιειι Με Βιιτετευεεε; Μι· Αιιιιιουιει
ννε!ουεε ιυιειειι ιιιιιουε; Με εετιι.οιιιεουε ιδιι·υιιιιε ειοΙιειιιε Μου
ννεΙοΙιε ιο Μου υεεοεΜι·ε Μι·τ ΜΜυ, ννο Βυε!τυιΙειιεεευ νει·
Μου ενιΜετ ευ εειιι.
υοιιιιυειι. Πιεεε Τυεοιἱε Μι· Βιιτετευιιυε Μι· 'Ι'ιιιιιοι·ειι Μουτ.
Μι ειεεεΙιιευ Γει.ΙΙεε Με. ει· θοΙεε;ειιυειτ εειιε.υτ, Μιι Ηει·ιι
ιιυ Θεε;ειιειι.ιε ειιι· ρει·ει.ειιυ.ι·εε, εεε ει·εουείεε Με νοι·τι·ειε;ευ
Μπι ενυιριιτιιιοιι. Ιε εεἱυευι Γε!! εει Με θι·ϋ.ιεεε Με 'Γιιιυοιε ὶ ττη.ςΙιο!ι ευ υειει·ευουευ, υε.τ ΟνιιιιΜ·ει·ιε εετιιιιοεε, νι·ιιε ιυιιι
υι·οε·υοετιεοιι νου ννει·τ ευ εειυ εουειετ, Με εοιουε ΗΜ αε
ιυιει·εεευυι, Μι· Αι·υι υουετε Μι·ου Με θι·ϋεεε Με 'Ι'ιιιιιοι·ε
ννϋτιεΙιευ ΙετοΙ ευΜιειι; Μι· 'Με ιι·ετε υιει· νιιουι οιιι·οτι πιει
Μουτ εεεειιυτ ιεει·Μ-ιυ. Μ ει εε Μι· Ιειιειιιυιουε Με Αι·ιιιεε
εοτιε υνιι·υιιυι.ι· Με. Μειιευιε Με .-τεοιτεε τιιιΜ ιιιιιιι Η ειιιου
εεεε.
Πε υοευτε υυι· Με Μι Με 'Ι'υιεοι·ε
εε ττει·ιι τ 1 οει Μεεειι κι·ειιυευκουυε Μεε ειυε Ει·υτεευιιυ,ε Με Ηει·εεεε
Πει· 'Ι'υιιιοι·

Με· Ιιὶει· εεε Μι·

ετεΙυε ειου Με ειε

Οετεοιιι

Μι. τε Μι· θεεευο Μι· Βειριιι

ννει·ιιειι.

οΜι Μι· Νιειεε υεννιεεειι ιινει·Με ΜΜΜ. εε εει Με Μυοι·
4. Πε. Α. Βει·υυοιε υττΙτ εειεεε εεεευυιιΜειεε νοι·τι·εε · νι·ουΙ Μου :πιτ Με τοειεουε τνιι·υυιιε· ευι·υουειιτυυι·εε.
«Ζυι· ΚΙιυιυ Μι· Πνεευτει·ιε» (εοΙΙιε Με Ρετει·ευυι·ι.ςει· ννοουεε- ·
Πι. νοεε ει·εουειιιτ εε ευεετε.Ιιε εευι· εοιιινιει·ις ειιιε Πιε
εουι·ι Ετ νει·ου'ευτΙΙου ννει·ι·Ιευ).
ειιιιιυιιε Ι.ουειιεετιοιιευυιε·ιιοεε ευ ιιιοοιιειι; ει· ει·ιιιιιειτ ειου
Πι. 8ευευει·τ υεετε.τυετ Με ΒουιΙοει·ιιυε Μι· Πυτει·ειι
Με εειυει· Αεειειειιτευεειτ Ιιιι Κι·ιιιιιυευτιιιυεε. Μεε υει Με
εΙιιιυεετεετιιοΜυ υει Πνεευτει·ιε, Με Με ΒειυυοΙε ειιι.ιευ·ευάει:
δευιιοιιευ Με Ποιο υιειετ ειυε ΒουινεΙΙειιε· ιιιιι·ο!ι Με ε;εεεειι

ιιι Μι· Αιιε.τουιιε Μι· Ι)νεευτειιε υεΜτ Με υεεουι·ιευειιε 'ΓΜ

ΠιοΙ«Ιει·ιε Δήμου; Με Με ννο Με $οΙιννεΙιυιιε· υυι· ιειΙννειεε

ιεριε Πιι·ε νοΠε Βειεοιιιυευυε·. Ιιιι Πευι·ιι.ιειι εοΗτε υιιι.υ νν·οιιΙ
νοι·υευΜε ννει·. ννει·εε εευι· νει·ειιιιεΙτ. Με Ρι·οειιοεε Με ειυειυ
2 8ιοΜεε ειιτειεο!ιε1Μιι. Με εευι·οτιεουε εεε Με ιιιεειοει·,
ΡειρετιουευετιιιιΜ ευ ειεΙΙευ, εοΙιειυτ ιυει τεετ ιιιιυιοευου.
Με Ιετετει·ε ἱετ Με εουννει·ει·ε, ιυ Μεεειιι εοΙιεἱετ εε ἰυιιι ειιου
Με Ρι·οειιοεεεετεΙΙυιιε υει Μι· Βγεειιτει·ιε τετ ευει·Ιιειιυτ εευι·
ι1ειυϋειιοΙι, ε·υιιετιε·ε Β.εεεΙτετε Μιτου Βει·υιυυεΙιεεοΙιιεε ευ
εο!ιννιει·ιε. Μ. οττ Με ?ευ εευι· εουινει· ει·εοΙιειυτ υιι‹ι Μου
επιεΙειι, Μουτ ευει· Πει ει·ετεε $τεΜειυ. Ι)ευυ Με ει·ειε ότε
εουεεΙΙ υειΙτ Με ιιιιιχευετιι·τ.
Μειιι εεἰ Μου ευτ Με Ιετοιιιυετιοιι ευιιιουευτιιιιι·ευ, υιιο Μυει·
1)ειε θμιυιιι νει·ινιι·ιτ ει· Μουτ υευεΜιιετ, ερεειειΙ Με ειιεεει·ετ
εἰεει· 8ει·υειυεΙιευΜιιυς ειιευεις!ιοτι. Με ειν·ειτειι εει Με ευαισ
Ιιτειιεειι υιιτι εο!ιιινεοΙιευιιειι ετυυιάι·ειιε·εε ννε.εειι, ννο ευευ υυι·
ιιιιεουε Πεετι·ιιυτιοιι Με θειου Με ιιιεεεεευεεεε.
Οριεει Ηευε εοιιιιιιι; ικευιεει.ειιε ιεοουτε νοεε Μι.Ιιει εΙτειιιιε
Αυτ Πι·. ν. Βεε;εΙυει·τΙτ ιιιιιουευ Με νοιι Βει·υυοΙε 2·Πι· 1 ι·εε‹Ι Με Οριιιιιι ει.ιιε·εννειιοτ εεΙιευ.
ινειιιι ιυευ υυι·ιε;ειιε Μοι·ρυιυιιι Εεεε. εε ινιι·υε Μεεεε Με
εεεευευεε ΙιοΙιεΙιεειιοεευ ειυεε ευ εοΙιειυετιεουεε ΕιυΜ·ιιου;
Μου ετοιιτειιά. ιε·ευε ειιου ιο ε·ει·ιεε·ει·ειε (ιι·ιι.Μ.
εε Μιτου εειεει· Αυειουτ υεου Μου ννουΙ ιιοου ιιιευι· ευετοιει
τιιεεευ ειιιε εοΙουιι εττει·ιιιι·εεεε ΒειιειιΜυιιε που Ορἰυυι
εουε Εεετετε!Ιυιιε;ευ υοτιε, ου τε Μι· Τετ Με ρεΙυετοι·ιεουειι
Βει”ιιεοε ειοΙι ι·υιτ Μιυ Βευτιοεευετυυε οεουτεε. Ι)ιε Βει·εο!ιτι· ° ιιιιι1 υΠοιυιιε 1ιουυε ει· Μυει· ειουτε εεεου.
Πε.ε $οιιινει·ετε υΙειυε Με Ι)ιεττι·εεε εεε Μεεε ιυι Κι·ιιιιυευ
μας, Με Ρι·οεεεεε Μου Με 4Ρι·εεοιΙευτιοιιεετεΙΙευ ευ υειιειι
υειιιεε ευ ι·εεειε εει εειειοε Μι· εουνι·ιει·ιεςετε Ρυιτε. Ιιιι Πευι·ι
Με. ει·εουειυε ιυιυ Μου τι·ιιεΙιοΙι, εε εει εουινετ, ειου ειιιει·
μου ιιέιτιιεε Με Μοι·ιιιιιιυ.ιεειΠει· ννεεειιιΙιι:Ιι ιΙοου ννουΙ νου Μι·
Αυτοευε,ς.ςεετιοιι Μιυει ευ ειιιειεΙιειι.
Βρυιευιιε εεΙυετ ου.
Αυοει·ει·εειτε ινυι·ιιε οιιε·εεεε,
Μ.εε Με Ι.ουεΙιειιτιου εο
Πι. Η ειιιρειιι εουΙιεεετ ειου Πι. νοεε ευ, ννευε Με
ευε·ε,ετευετ εει, ε.υου ερι·εο!ιευ, Μεε Με Με εεοτιουευ Με
θριειε εΙιει·ειει·ειιτΙ ειιιε·εννευάτ ινει·ιτειι εσυ, Β ε ι· υ υ ο Ι ε εεΙυετ
Ι)ιουιιει·ιε Ιιιι θειιεεε τε ΜιτΙειοεεεουιιττ ε·εεοι.ιειι εευευ. Πει·

Ρι·οοεεε Μι· ειΙιυτειι Πνεεετει·ιε υϋυιιε τε Με ουι·ουτεουου Μει

ιιιειιιε ιο νι·ουΙ Μου ετννιιε υυευουεε, ννεειι ει· Μιεινιεουευ

εευευ, Μυιι Ιιττττευ Με ειεεετΙιο|ι ειιι· Με εεε Μι· ουι·οει
Μοι·ρυιιιει ,εἱευτ.
εουευ Βετει·ιτιε, ννεΙουε ινουΙ νου Μι· οιιι·ουιεουευ Πι·εειιτει·ιε
Πι. Βι· ε τεει· Ιιετ υεεουΜι·ε ἰε Μι· ΜειιιὶεοΙιιιτεἱ νιεΙ
Ι)νεειιτει·ιε ε·εεευειι; ευου ει· υετ Με ΠιοΜε.ι·ιιιοι·ιιου ειυρευο
Μουτ εε ειιτει·εουειιιευ ει.
Ζει· Πεμ Μι· 'Γυει·εριε υυει·ι.ιευευά, ευιιιιυτ ει· υιοΙιτ, Μεε . Που εετιιιιοειι, ΜοΙι ιιιειιιτ ει· Μουτ, Μεε ε;ιειου _ῇεΜ Βι·υι·ε.υ·
υιιιιε· Μεεει· Αι·τ Πνεειιτει·ιε εει. ιιιιιιι υιυεετε ευει·ετ Με Με·
εουετ ἱε Μι· Ριιιιιὶε Ορυιτε ειιεεννουάτ ννυι·ι1ειι. Αυου εοιιεἱιιι
ιει·ιοΙιιειεουειι Νεοιιυ·ειε Πετει·υ, υεεοιιΜι·ε ννειιιι Με 8ει·υει
ιυυι Με υιιΙοιιΜτιτ Μουτ Με Ριιιτε; Ρειιε εεε Ζιιουει· Ιιετ ει·
Μουτ ευε·εννοειιτ; Βιει· ιιιϋουτε ει· Μουτ υεννευΜε, ννειι ειε ι εεεεινε.υάτ ννιι·‹ι, ινειι εουετ Με ΒεειιΙιειε ιι·ι·ει`ιιιιι·εειι
εειευ.
ιυΜνιΜεΙΙ εευι· νει·εουιεΜε νει·τι·εεεε ννει·‹ιεε.

[Μ. Η Με ρεΙυ υειεει·υτ, Μεε ευ Με Με Μι· Πνεευτειιε
ΑυτεΠιιιιε· ειυεεΙιετει·τειι Ι.ειουευ
ευ Ζειτειι Μι· ιιυιιεεε
8οΙιι·υιιιιιτιιιει·εευετυεε εευευ ειιιει· ιιευιοτιειει·ευΜε Βυτει·ιιιε
ιιυτε·ετ'ιι1Ιευ ννει·ε, εοΜεε νου υετυεΙοε;.-ευετοιιι. 8ειτε Με νει·
ιυιιτιιιιε; ειυε;.>;εερι·οο!ιειι ινυιΜ, Μεε εε ειου Μουτ ετεειιτυοΙι

υιιι εουτε Ι)νεευτει·ιε εουΜι·ε εει ει·ιι.ειιιιεουε Βιιτει·ιτιε εε
υιιεΜΙτ υιιυευ Ιιϋειιε. Ιιι _ιεΜιιι υυυιεου υετει· Μει ΒΗΜ
ειιιει· Πνεεετει·ιε ειιττι·ετειι‹ιεε ΙΤο.1Ιε εει ]εΜετεΠε ιιευιει ειιου

Οι. ννοΙο εουι ιι ευ ν ιυειυι. Μεε ιε Βιμ εεττ .Ιιιυι·ειι
Με ευτυιιι·ειιοε Ί'ιιει·εριε υεἰ Πι·εευτειιε υευε εει; νοι· ινευιε·ευ
ΜΙιι·ευ ννυι·Μ _ιεΜοτι ,ε·ει·ε.Μ υιει· τε Βιμ ευ· Με ειι.ει·ειει·ευΜ
Βε!ιειιοΙιιιιε· ειιτ Οριιιιιι ειιιε·ετιειειι; υει Μι· Πνεεετει·ιε ενει·ιιεε

ιο νι·οΙιΙ Μου ερεετιεουε Κοετι·ευιιουειι ειεεειεει· Ρει·τιειι Με
Πε.ι·ιιιε ετετιιιιιυεε, Με Βετοι·Μι·υυε Με ότυυΙεε ννιιι·άε Μυει·
ουι·ου ιετει·υυι·ι·ευτε Ουἱειεεευευ υυι· ετΙειοΙιτει·τ.

τει· Πεμ Μου, ου τει· Με ΚιιιΜι· Με Βι·ννεουεειιε ιιιεεεΙυε
Ι)οειε Με 8ει·ιιιιι εεεευευ ννει·Μ.

ιιυτ Μεεεε ιυϋε;Ιιουεε Ζεεεειειειιυεεε· ευ ειουτευ.

Ζυιιι Ρι·οτοΙιοΙΙ νουι Θ. Βερτειιιυει· 1906.
Πι. Η. Με τε Βεειιε· Μι' Με Β'εΙΙ νου ιυευυιετιεειΙεει υγιε
ρυοεε.ι·υοει υιιτ, Μεε Με Ρετιευτιυ Μου ειινιι 1 Μοιιετ, Μου
ειυει· εννεἱιευ ΡυυΙιτιοε. υει Μι· ετννε υυι· ω. 200 Ο. $ει·υυι
ευτΠεει·τ ννυι·οεε, ουιιε υ·εεευτΙἱουε νει·ϋ.εοει·εεε· Με εειιεεε
Κι·ειιυυειτευιΙοεε εεετοι·υεε τετ. $ουου υει εειυει· ει·ετευ Βε

ερι·εο!ιεεε· υιιτ ει· υειιιιει·υι, Μεε ιε Μεεειιι Μι νου ειυει·
Ουουυιιοε μι” ευεεεεΙιειι εει, εεε υϋουετεεε νοιε ννεὶτει·ειι
νειΙειεί Με Βιε.ευοεε υετι·εΙΤεεοε ΑιιτεουΙϋεεε ει·ινιιι·τετ ννειοειι
Ιιοιιιιτεε. Πεευ Με· εε ευει· Μουτ εευοιιιιυεε, Μυιυε.ου υει|τε
ει· ευ Μι· Πιεειιοεε τεευ Με ιυει Με Βι·εο!ιειιιιιιιςειι οιιιιιευ·
ι.ει·ιετιεο!ι Με ι·εουτ ειυεεειιιςει· ΑΝ. εεννεεειι ευ 8οιιι
εουειυευ.

Π ι·. Βει·υυοΙε υε_ιευτ Μεε, ει· υιιτ εεΙυετ Μι·ιιυετ υιιι·
ε·ει·ιιιε·ε Βι·τειιι·υεις. Οι. Βι· ιι τεει· ι.ιεεειιυυει· υειυει·υτ ει,
Μεε ει· τε Ιἔ› Β"ΜΙευ Με θι·:ιεε-5ουυεεειιεε ΒεεἱιΙυε €ετιιιιιιειι
υευε ν ο ι· Μι· Αεννευουυε Με 8ει·ιιιιιε.
Ιιιι Πευι·ιεεε εΙειιυτ ει, Μεε Με Μι· 1)νεειιτειιε Ιιειε Βνειρ
τουι νοιυευΜε εει. ννεΙουεε Με 0ριιιιυεεννειιιιεεε ι·εουιτει·τιεε;
Με Οριιιιυ ννιιυε Μ. Μου Μουτ εουιιιει·εετιι1εεε, εοι:Μι·ε υυι·

Με υ!οι·ρυιυιιι, εεε Ιιιι· Με ιιιτει·υιιι·ι·ειιτειι ι.ιευι·ειιοιι ΜεεεΙ·
υεε εεε ει· ιιυτοΙιεεε. Βιιιε ΙιιΜυο.τιοιι, ειιιρτειιιι ευ ννιι·υευ,
υεειευτ Μουτ, υιιιι ΜιΙιει· εεε εεε Οριιιιιι υιει· Μουτ ιιιιι
ΡΙετε.
ν

Πτι· Οι. 'Γυ. 8ουινοι·ε.
Πι·.ν.Βο11ι-:υιιεο!ι

Ι)ι·. Βει·υυοΙε Με οοιε.υτ Με, Μιεε ιε εΙΙευ Ιιετιι·
υϋουει·υ Με Οριιιιυ Μου υοου ειυριουΙεε ννει·άε, εε νου
ΡτειιιιάΙει·,

ευο!ι

νου

Ηορρε-ΒενΙει·

υιι‹ι

ειυιεειι

ιιιιάει·ειι. Εν. Βε ι·υ υοΙε, Ιιεττε εε _ιεεειιιιι.Ιιε οτι ει·ιευτ, Μ.εε

-- η-2--'-

Μ-ε

----

ειιιιπιι· εειπει· θειιιινιιι'ι ειισιι εειπε ιιιιιιιιιιετιεειιε Τειιιιι.ιιιειτ
πιιι'έειιεπ ιιιιιεεεπ. ιπι"οιεεάεεεειι Με Με εειτ νιειειι .ιιιιιι·επ

Τεε·εεπεε1ιν1ειιτεπ.

νοπ ιιιιιι ιιενειιεεεεειιεπε ππά νεάιι.ιιενι;ε νιιεειεειιε Ριεεπειιει·
Μεάιιιιιι.ιι. (Πι·κοιιειιιιι Γοροιιειιοιι .ιιιιιε·ι·οιιω πιιι. άεπι $ειιιιιεε
άεε ιιιιεπ .ιιιιιι·εε' εειιι Ενεειιειπειι ειπεεειειιτ.

Ρενεοπε.ιιε.
- Πεπι ιιειιιιππιεπ Οριιιιιειπιοιοει·επ Πν. πιεά. Ηει·ιοε
Κιινι Τιιεοάοι·ιπ Βενενπ ιει;, ννιε άιε επιιιιειιε «Με
πει· Ζι.8·.» ιπειάει,άνιε οεετεννειειιιεειι-ιιπειιι·ιεειιε
Βιιι·επεειειιεπ Νιν Κιιπει ιιπά ινιεεεπεειιιιι'τ
νει·ιιειιεπ ννοι·ιιεπ.

Νει‹ι·οιοεε.

- ν ε ι· ε ιο ι· ιι ε π ε ι π ά: 1) Ιπ ιιιοειιιι.π επι. 4. Πεεεπιιιει·
άεν Βρεειειιει επ Νιιεεπ-, Οιινεπ- ιιπά ΚειιιιιορΕΚνεπιιιιειιειι
Πι·. Ρε πι Βιι.ά κιειι, ιιπ εε. ι.ειιεπειειιι·ε. Πεν ι·ιιπεεεειιιε
άεπε, ννειειιει· πιο ι8θ8 άιε ιι.ν2ιιιειιε Ρνιιιιιε ε·ιεε·ειιιιτ πω.

ιιιπε;ιει·ιε επειι
- Πεν ιιενει·ιεειιε Ρνιιιε Πν. Ιωάννη Γει·άιπειιιά. άει·
ιιειιειππιιιειι ει›ειιιιιιιε Ανει ει, ινιιι·άε νοπι Χιιπιε·ε νοπ Βριιπιεπ
ειιιπ ιΒιινεπειιινιινεεπ άει· ερεπιεειιεπ Ανιπεε

Με

Ανα.

ιιπ

άει·

Ηειιιιπειιιιι άσοι· ριιιιιιιι

Πνιπενεε·επτ

τνπριεειιεπ (ιεεειιεειιιιιι ιπ ιιιοειιιιιι. Σ) ιπ ι(πεειειι άεν άονιιι.ιε
ιίνειειινετ. Πι·. Ρει.ει· Κοειοννε ιιι ιπι Αιιεν νοπ πειιεειι
?Ο .ιιιιινεπ. Βειι 45 .ιειιι·επ Με ρνειιιιεειιει· Ανα 15.08, ισειιιει
άειε ει· ιπ άεπ ιετει.ειι 80 .ιε.ιινεπ άεπ Ροετεπ άεε άοι·τιχειι
Κι·ειειιι·2ιεε ππά πιιιιπι πιιειι ιιπ ιιοπιπιιιπειεπ ι.ειιεπ ειπε ιιεν
νιιι·ι·ιι.ι.ιεπάε Βι.ειιιιιιε; ειπ. ει ιιι δι. Ρειενειιιιι·πι .ιιιιιιι·ει·εν Ανα

- Απι Μι. .ιιι.πιιιιι· ιιεΒιπε άει· ειπενιιιει·ι.ε Ρνοιεεεον άεν

άεε ιιειιη.ιει·άε-Κιιι·εεειενι·εςιπιεπιε ιιιι·ει· ιιιιι_ιεετιι.ι. άεν Κε.ιεενιιι
Πι·. Αιειιεπάεν Κοιιπιιιιιιιπ ιιπ 80. ι.ειιεπειιιιινε. Νιι.ειι

ει·πε.ππι.

- Πει· Ρνιπενεεεπι νοιι Βενει·ιι ιιε.ι: άεπι Ρι·οι'εεεοι· Πι·.
ιΒι·πει ν. Βει·8·πιεπιι (Βενιιπ) άιε
Πιιιτροιά-Μεάιιιιιενει·ιιειιεπ.

Ηγάι·οιιιει·εριε. Ηοι“νει. Πι·. ινιιιιειιιι ννιιιιωπιω εειιι
5Ο-_ιιιιιι·ιεεε Ποιιιοι·_ι ιιιιιιιιιιιπ. Πεν νει·άιεπεινοιιε
Βεει·ιιπάει· άεν πιοάει·πεπ Νε.εεενιιειιιιππάε ει·ννενιι άιε Ποιιιον

ννιινάε ιιπ άει· άειιτεειιεπ Ππινει·ειιιιτ ιπ Ρνει8·.

Αιιειιινιενιιιιις εειιιει· Βιιιάιεπ ιιπ .Πιιιι·ε 19θ2 ινιιι· ει· επιιιιιεε
ιιιιιι;ει·εν Οι·άιπιιιοι· :ιιπ ιιιιιιιιι·ιιοερινει ιπ Νιιννοεεονι.ιιεινειι
ιθοιιν. ινενεειιιιιι). 4) ιιι Βι. Ρειενειι. άει· Απι ιιεε Ρετνοννειιιεειιειι
ιιιιιι.πιενιειεειιπειιιε Πι·. Α ι ε ιι ε π ά ε ι· Π ο ιι π ιιπ Αιιεν νοιι

ει) .ιιι.ιιι·επ πιιειι 92-_ιιιιινι.ε·ει· ε.ιειιιειιει- Τιιιιι.ιιιειτ. ό) Απι θ. .ιτι
-ΖιιιπΚιινειονάεν8ι.Ρετει·ειιιιι·ε·ενΑπεεπ
ιιειιεπειιιιι ιετ άει· Βιιι·επνοι·πιππά θειιειπινει; .ιει·ιπο
ιοννενπεππτννοι·άεπ.

πιιιιι· π. Πι. ιιι Ι.ιειρειε άει· ιπ ννειτεπ Κνειεεπ

ιιει€ειιιιτε

Νεν

νεπιιι·ετ ιιπά ιιιεάιειιιιεειιε θειινιιι.ειεΙιει· Πι·. Ρε πι .ι ιιιιιιε

ειιεν βειςεπινιιι·ιιε· ό? .ιιιιινε εειιν. Μ. ειπ ειιειπιιιιεεν 8ειιιιιει·

ιιιιιιιιιιιε ιιιινε νον νοιιεπάιιπε; εειπεε Μ. ιιειιεπε_ιιιιιι·εε. Απ
ιωιιι2ι;.ς εειιιιι·ειι, ινιάιπετε ει· ειειι επ άει· ιιιιινω-ειιιιι εειπεν
νενενενεάτ. άεπι $ι.ιπιιιιιπ άει· Μεάιιιπ ιιπά ιιιιιιιιιιιει·τε ειειι
πεειι Βεεπάιειιπε εειιιει· Βιιιάιεπ Με Ρι·ινιιιιιοιεπτ ι`ιιι· ιππει·ε
ιιάεάιιιιι άιιεειιιετ. Μεινε ιιιιει· ιιεειι ιειιπ_ιιιιινιεςει· ιιειιι·πειτ. άιε
Πο2επιιιι· ιιιεάει· ιιιιά επιιιιιι.ειε ειπε νειειιε 'ι'αι.ιε·.ικειτ. Με
νιειαεεπειιι.εν Νεννειιιιι·ετ. ιιι άει· ιινιεεεπεειιείτ ει·ννιινιι ει· εεε
άιιι·ιιιι εειπε ειιιιιι·ει‹ιιιειι Ανιιειιεπ επι' πειινοιο;ιεειιειπ θειιιειε,
ιιε.πιεπτ.ιιειι ειπεν άπι·ειι εειπε «Αιιεεπιειπε Πιεριποειιιι άει· Νεν
νεπιινιι.πιιιιειι.επ» Αιιεειιειι ππά Βειιοιιιιιιιε. Βεεοπάει·εε Απι'
εειιεπ ενι·εειειι ιιι6ιιιιιε' ενιιιιειι ιιι·ιιιεειιε Βεινεοιιτππε·επ
ιιιιει· ειπε ΑιιΖε.ιιι ενοεεεν (ιειετεν: Πειιει· Με Ρειιιοιο;ιεειιε
πει ωοειιιε, Νιετεεειιε, Βοπεεεε.ιι, Βοιιιιπιει.π ιι π.
επάει·ε, ιιιιιιιεπιιιειι ειπεν· άιιε ι·ιειπιιιειι·ιιιειιε Βιιειι «Πειιει· άεπ

άει· πιεάιιιο-ειιιι·ιιι·ειεειιεπ Αιιιιάειπιε, επ ννειειιει· ει· ι. ό. 1882

ιιιιγειοιο;ιεειιεπ θειιννε.ειιειπιι άεε ινειιιεε». ινωιι ιιιε ει·ειει·

.Με άιε Ποιαονινιιι·άε ει·ιειιε·ι. πω.

ννιεε ει· ειιειι Με άεπ ειιε·εεενιι·ειι Οιιενειιι.ει· άει· ιΒιειιινιιι.ιιε
ι·εριε ιιιιι ιιπά ιιεεοπάειε ιάννιιιιιιπιιπ,ε νει·άιεπι άιε Νειιιιιιάιιιις

- Πει· Ρνοι'. ειιιενιιιιε άει·
πιεειιεπ Αι‹ε.άειπιε, θειιειπιι·ιιι
άιειιιιιιι: άει· Πιεπειι“ι·ιετ ειπε
Αι‹ειάεπιιε επι:ιεεεεπ ινοι·άειι,

θιιινιιι·ε·ιε επ άει· πιιιιιιιι·-ιπεάιει
Πι·. Β π ιιιιοτι π, ιει πειειι Απε
άεπι ιιιειιει: Με Ρνοιεεεον άει·
πιιιεν Βειι-ιεειιπ€ ιιπ Απιτε ειπεε

άεν Πει ι'εειιεπ 8ειιεάειιειιι·ε άπνειι ιιι ε ιιι πε. Θ; ιιι Ηι·εειιιιι

ιιει·:ν·ιτεπάεπ

πιιιιιιιι·-ιπεάι2ιπιεειιειι

- Αιπ 30. Πεεειπιιει· νοιιεπάει.ειι εισιι 35 .ιε.ιιι·ε άει·
Ειι·2τ.ιιειι επ ·νιιιιιιιιειι άεε ιιειιιι.ππτεπ ιιιεειιιιεπ επων

ε·επ Πι·. Αιειιιιιι άεν 'Ι'νοι ε.πονν, Πινειιιονε άεε ιιιεειιιεπ
Μενιεπιιοεπιιιιιε ιιπ Ανιιιε. Βει άιεεεν θειεςειιιιειι: ννιιι·άε άειπ
.ιιιιιιιιιι· νοιι άειπ ιιοεριιειρενεοπει ειπε Αάνεεεε ιιπά ειπ ινεντ
νοΙιεε Βιινει·ά ἱιι›εννειειιι. Πε ι'οιειειι εοάιιππ Βε.ε;ιιιειιννιιπεειιιιπ- ·
εεπ εεινειιε τιει· Αει·ει.ε άεε Οιιπειιοινιιοεριιε.ιε, ιιπ ννειειιειπ άεν

.ιιιιιιιει· ?Ο .ιειινε ιιιε νοι· ιιιιι·2ειπ Με Θειιιιιι'ε άεε Πιι·ει‹ιονε
εεάιεπι πω, εειι;επε άεν (ιιεεειιεειιιιιι νιιεειεειιει· Αενετε ιιπά
άει· Ρ ι ν υ ε· ο ιν εεεειιεειιειι, ιενιιει· άιιι·ειι άειι Μεάι2ιπειιιιειιειι
Ιον άεε ιι.εεεοι·ιε άεν Κιιιεενιπ ιι ει·ιει, ννειειιειπ Με ιιιι.ι·ιειι

ιιοεριιιιι ιιειιιιιιπιιιειι ιιπιενει.ειιι. ιει π. ει. πι. Πει· .ιιιιιιιιιι·, πει

ιιιιιι.ειιεάεε άεε

ε·ειειιντεπ

Κοι:ιιιιεεε.
- Πιε Ρι·οιεεεονεπ άει· Βει·ιιπεν Ππινενειιιιι Πι·. .ιοιιε.π π ε ε Ο ν τ ιι (Ρειιιοιοεει ιιπά Πι·. Β.ιι ιιπ ε ι· (Ηγειειιιιιει·) ειπά
νοιι άει· Βενιιπεν Αιιε.άεπιιε άει· ινιεεεπεειιιιιιεπ

ιιι οι·άεπιιιειιεπ Μιν,ε·ιιεάενπ ιπ άεν πιινειιιπιιεοιι
πιει:ιιεπιειιεειιειι Κιεεεε ε·εννιι.ιιιτ ννοι·άεπ.
- Ιπιοιι.ιε Βι·νειειιιιπε άει· ιιι Πεειει·ι·ειειι ε·εινεπάεπ ειιιιάε
ιιιιεειιεπ Αιιει·εε·ι·επιιε ννινά άει· Ρι·οιεεεον άει· ιιιπενεπ Μεάιιιιπ
ιιπά Πινειιιον άεν ΙΙΙ. πιεάιπιπιεειιεπ Κιιπιιι επ άει· ιιιιιεπει·

άεν θειι. 8τειιιει·ιιι: Πι·. ννιιιιειιιι Ηι·επιπιει·. άει· Με
Αιιενιιιιιιειονεοιιει· ειπεπ ιπιει·πειιιοιι:ιιεπ ΗΜ' ιιεε:ιεε. Μινι νον
εειιιειπ 81. Θειιιιι·ιειιιιςε. Εν ιιεν άιε Βιιιάι. Βι·εειο.ιι ιιιν Πιιι
νει·επιενιιιπ εειπεε πιειιι· :Με 3ΟΟ,ΟΟΟ ιιιιι·ιι ιιειι·ειι·ςεπάειι νει·ιπιι·
,ι:επε ειπεεεενει, Με ιιιιιιιιτεϋ.ειιιιειι επ ειπεν ννιιιι ειπι
οι ν ε ιιι ρ ι ε ν - 8 ι ι Η ιι π ε πι» άιε ρι·ει.ιιιετονιεειιε Αιπειιππε· άεε
ιιιιεεπιπε εειιιεειειιει· Αιτει·ιιιιπει· νει·ινιιιιάτ ννενάειι εοιι. Ιπ
άιεεεπι Βιιιεεππι εοιι ειιιειι άιε Πνπε πιιτ εειπει· Αεειιε ιιειαε·
εειετ ννενάεπ. 7ι Απι 5./18. .Τεπππι· ιιι ινιειι άεν Ηοΐι·υ.ι Πι·.
Ε'νιιπ ε ιιι ω” ν. Α νιιειιι, ι'ι·ιιιιενει· Ιιειιιενει άεν θιι·οεε
ιιινειἱπ Η ειε ιι ε Ρ ει ιν ι ο ιν π ει. ειιε Βιιεειιιπά, ιιπ 89. Πειιειιε
ιιι.ιιι·ε. Πεν νενιιιιειιεπε ιιε.ττε πεπιεπι.ιιειι άιινειι εειιιε 40_ιιιιινιει·
'Γιιιιι.ιιιειν ιιπ· Με «Ποτε ι(νειι2» ειοιι ειπειι Επι ενννονιιεπ.

Ππινει·ειιιιτ. Ηοι“ι·ειτ. Πν. Π. 8 ο ιι ν ιι ι ι ε ν ν. Κ νιε τε ιιι, ιιπ
ι.ειιι'ε άιεεεε διιιάιειιιιιιινεε ιι ιπ ε ε ι π ε Ρε π ε ι ο π ι ε ν π π ε·
πεειιεπειιειι.

νοιι ι.ιπινενειιέιτεπ από πιειι. ιπειιιιιιειι.
- Πει· ειειιν. Μεάιειπειιπερειιτον άεε θεπιιρειετιπειιςειιιετε
8ιπειενετ Πι·. Βι ι ε ε ιι ιει ιιι·ιιπιιιιειτειιιιιι›ει· ν ε ι· ε ιι ε ο ιι ιε -

άει. ννοι·άειι. Ζε εειπενπ Νεειιιοι,εει· κι άει ιιιειιει·ιΒε ι.ειιεν
άεν

ιι·νεπεπει.ιιιτ. ιπ Βεπιιριιιιιιιιιειι

Πι·. Βιι:ιι ενά ν.

2 πι·

ιι ιι πιο π ει·ιιιιιιπτ. ννονάεπ.
- Πεν ιιιιιβει·ε Αν” άεε ιζι·οιπνεειιεπ ιπιιι.πιενιει·εςινπεπιε
Πι·. Χοι·εειιενν ιει,· άεπ «Κεν. Ιενν.» ειιι”οιιιε, 2ιιπι θε
ιιιιιίεπ άεε εειιε.ιιάιεειιειι Ηοιινει·πειιιεπτ.ε
Μεάιιιιπε.ιιπερειιιοι·εει·πεπιιτννονάειι.
- Πει· Ρι·οιεεεον ειιινεπνά. πιιά Πινειιτοι· άεν Κιιπιιι ιιιι· Νε
εειι- ιιπά Κειιιιιοριιινιιιιιιε επ άει· Πιιινενειιιιι ιιι·ειιιπι·ε·, Πν.
(ι ιι ε τ ε ν κιιιιι π, ιετ νοπι Μ. Ρειενειιιιι·ε;εν νενειπ άει·
Οιο-, Βιιιπο- ιιπά ινεννπε;οιοΒιεπ ε ιι ιιι Π ιι ι· ε π ιιι ι ν. ε ι ι ε ά ε
εε ννιιιιιι ννοι·άειι.
- Ονάε πενενιειιι π πε;επ. Πεπι Κοιιειιιτε.πτεπ
άεε
8ι. Ρειενειιιιι·ι.ιεν Νιιιοιιιι-ιιιιιιιινιιοειιιιιιιε, νι·ινιιιι. 8νειιι.ει·ει
Πι·. Ρε ιι ι δ ιι ι ι ιο ε ε ο ιν ε ι ι, ιετ. επ Απε2ειειιπππε· ιπ άεν
θειιιιιειιι άει· Βι. ιν ιιιιιιιιιινοι·άεπ ιιι. Κιιιεεε ιπιτ.
Β τ: ιι νν ε ν ι ε ν π, ι1πά άειπ Οιιει·ει·π άεε Βοιππγεοιιεπ ιπιε.πι.ε
ι·ιει·εειπιεπτε, θιειιιενετ Πι·. Α ιι ε. Β ε ε ιι πι ε π π. ιιπ· Απεικο

πειειιπει. ειιι·ιεεπ Πιεπει ιιπά Βειπιιιιιιιι€επ ννιιιιι·επά άει· Κι·ιεεε
ειιιιι8πειι άει· 8ι. Απ ιιεπει·άεπ π. Κιεεεε νει·ιιειιεπ

πει· επ.
- Πι·. Ο ο ι· π ε ιι ιι ε Πε ιι ε ιι, άεν νοι· ειπι€επ Μοπετεπ νοπ
εειπεπι Ανω πιε Μεάιειπε.ιιπερεΜον άεε Ριεειιειιεειιειι θοιινεν
πεπιειιιε ιιι·ε.πιιιιειιειιιιιιιει· 2ιιιιιειιιι·ει, Με _ιειει: ννει;επ $οιιννιι·

-- Ζεν Βει·ιιιιιπει ω· Ρι·ιιιζε, ιιετι·ει'ιειιά άιε ιιινιιπάιιπ ε·
ειπεν πειιειι ι·ιιεειεειιεπ Πιιινει·ειιιι.τ.ειπ Βι:ειιε άει
εειι ιεπεενει· Ζειν ιιει·ειιε εεεειιιοεεειιεπ ινιιι·εειιε.πει· Ππινεν
ειπεν και· ειπε Κ ο πι πι ι ε ε ι ο π ειυε Ρι·οιεεεονειι άεν ινει·εειιιιιιει
Πιιινει·ειιιιι. εειιιιάει, άιε ιπ ιιινεπ Κοπιενεπ2επ ιπιτ άεπ ν”
τ.ι·ειενπ νει·εειιιεάεπει· Βιιιάιε ιιπά 8ειιιετννοε Με πϋιιεε Με.ι.ε
νιιιι άνινιιιιει· ,εεεεπιιιιειν Με. ινειειιε άιε ιιιιπειιεετεπ νοι·ιιεάιιι
Βιιιιρεπ ιιπ άιε ιΒιιιιι'πιιπς ειπεν Ππινει·εινε.ι ιιιενει:. Ππτεν άειι
Βιιιάιεπ, ε·ειειιε άεπ ινιιιιεειι ε·ειιιιεεει·ι ιιειιεπ, άιε δινιιπάππε
ειπεν Ππινενειι.ιιι άιιι·ειι ειπε Βιιιιειάιε ινοπ 58Ο,ΟΟΟ Με
1.200,ΟΟΟ ιιιιι.ι επ ιιπιει·ειιιι2ειι, ννιινεπ ιιιπειι, ινιιεισειι, Βιπο·
ιειιειι, Νιειιπι-Νοννεω·οά, Βεεινε.ιονν· ιιιιά ιλιυι·οπεειι επ πεπιιεπ.
Απι ιπειειεπ Αιιεειειιτειι ει» άιε ιΣιπνιειιιιιπε· ειπεν Πιιινενειιιιι

ιιιιιιεπ Πεενειονν, Νιειιπι-Νοινιιονοά ιιπά Ύπνο
ιι εειι , ι.νειι ειε επι ειπε;ει·ιειιτειε Κνειπιιεπιιειιεεν ιιιιιιεπ, άι.
ιιι άεπ ενειειι .ιπιινεπ άιε Κιιπιιιεπ ει·εει2επ ι‹ϋππεπ, ννιιιιι·ειιιι
ιιι άεπ άι·ει πιιενει ,ε>;επιιππιειι Βιιιάτεπ εοιειιε Γειιιειι, ινεε ιιει
άεπ νει·ιιιι.ιιπιειπεεειε εειιι· ιιεεειινιι.ιιιαεπ ιιιιιειιι ιιιιεενεε Μπι
ετει·ιιιιπε άει· νοιιιεειιιιιιιιι·ιιπε νοιι επεεειιιπεεειιειιάεν Βεάειι
ιιιπε ιετ.
- Απε άεπι Βιιάι.ςει. άει· πιιιιτει·-ιπεάιπιπιεοιιειι
Α ιιε.άεπιιε πι άεν Ροεν.επ νο π 2000 Βιιι., ννειειιεν επι·
Αιιιιοπιπιεπάιενιιπε νοπ Ρι·οιεεεοι·επ άει· Αι‹ιιάεπιιε ιιειιιιι`ε
ινιεεεπεειιιι.Πιιειιει· νεννοιιιιιιπιπιπππε ειιεε·εεεωτ. "Αν, νοιπ
Κι·ιεεειπιπιει.ει· ιιιιε Βιιοποιπιεειιεπ Βιιειιειειιι.ειι
,εεε ινιειιειι.

10
' - 1ιι Με·

11ι·ε,εε Μι· Βοεεεε1ιιι1ειι, ιιιε εεεειιινει·ιιε

$τιιιιάειινει·ιει1ιιιια.

ιιοεε ννεε·ετι εεε 1νειειιεεετεΓει·ιειι εεεε1ι1οεεειι ειιικ1, Με, Με

?Με 9-10 Πει· Πειιιιειιιειιιι; 10-11 Πει· Βοπιιιιει·; 11-12

νει·1ε.ιιιει, ι1ει· 11ιιιιειει· ι1ει· νο11εεειι('ε1ει·ιιιιε, ιιιι 1:;ιιιι·ει·ιιεε
ιιιειι ιιιιι άειιι 11ιιιιειει·ρι·11.ειι1ειιιειι, εει·ειι, ι1ε_ιι ενιιιιεεεειι ·1ει·
8ιιιτ1ειιιειιεεεει'ι ιιι ινειιει·ειιι Ηι·ι588 ειιτ,ςεεειιιιιεοιιιιιιειι, ω»
εποε ΐεετ ειιτεεε1οεεειι ιιιι 11ιι11ε ι1εεΒιιιιι·1ιτε ει·ιιειει·ει· εω
τιιιιιζειι ιιιι 1.εεειι (Με 11οεεεε1ιιι1ειι, ι1ιεεε ειιιιιτ1ιεε Ζε εο1ιιιεε
εεε, εοεε.111 ι1ιε Βεειει·ιιιιε (Με 1ιιι· Με εινεεειιιεεειεειε Με.
-- Ει·ειιειιειιιιιιιιιιι ιιι 1)ειιεεεε1ειιι1. Ζει· Με
ννει·ι1ειι 12ι·ειιειι πιιτ1ιιιιιιιιιιιειι1ειιοιι ειι,εε1εε

Πει· Αεεεε11”ειιειιι·,ε; 12-1 Πει· 11ιικει·ιιιειει·.
Πει 11 Πει·
Ριιιιεε.
Νεεειιιιιιιι.,ε νοιι 4-7 ει" (ιιιι1ειι Π ε πι ο ιι ε τ. ι· ιι τ ι ο ιι ε ιι
(Κιιι·νειι, 13116", θε1ιε.ι1ε1 εεε.), ννειιιι ιιιϋε1ιο1ι ε.ιιε1ι Β ε ε ιι τε
ι: ε ιι ιι Η ε ε εεειιιιιιιιτει· Ρειιε Μπι., επι ειιιι€ειι '1'ε,ςειι Β ε ε ι ο ε ι ι ε· ιι ιι ,ε ε ιι ι1ει· Κ1ιιιι16, ειιιει· 1ι·ι·ειι- ιιιιι1 ειιιει· Βιι·εί
ειιειιι1τ. Βιιιιεε Βιιιικ1ειι εο11ειι ευ! ΐι·ειε ει” ιιεειοιι νει·
ννειιι1ετ ννειάειι, ννοεει (Με άειιιεε1ιε, ιτειι26ειεε1ιε ιιιιιι ειι;;1ιεε1ιε

εειι ιιι Βιιι1ειι, ενιιι·ιειιιεει·ε, Βενει·ιι ιιιιά όεεεεειι, ννο ιιιεεε

Βρι·ιιιε1ιε ειι1εεειες ιει.

ειιιιιιιιι. 254 Ρι·ιιιιειι (ι1ει·ιιιιιει· 110 11ι1ει1ιειιιεε11ιεεειιε) ιιιιιιιε.ιιι
1ειι1ιει·ι ιιιιιι ειιεεει·ι1ειιι 2180 11'τιι.ιιειι Με 1:1ϋι·ει·ιιιιιειι ειιιςε1ειε
εεε ειιι‹ι. Λε ι1ει· Βει·1ιιιει· Πιιινει·ειΜΜ ειιι‹1 μειω
ννειι·τις 788 Γι·ιι ιι ε ιι (τειι·ιιιιιει· 182 Αιιε11ιιιι1ει·ιιιιιειι) Με αεει.
1ιει·ει·ιιιιιειι ιιι,εε1εεεειι. Πεε Βεε1ιι. ι1ει· ειιιιε1ιιειι Πιιιι·ει·ειτε.τε
1ε1ιι·ει·, Γι·ιιιιειι νοιι ι1ιι·ειι νιιι·1εειιιιιςειι ειιιεεεεεε1ιεεεειι, ννιιιι
τ1ε.ιιιιι·εε ιιειιιι·1ιε1ι ιιι 1ιειιιει· 1'νειεε ρι·ε.ιιιιιι2ιει·ι. ευ 1εεεειι ιιι
ι1ει· ιιιεόι2ιιιιεε1ιειι Β'ε1(ιι1ιιιι (Πε Ρι·οΐεεεοι·ειι ν. Βε ι·ιςιιιει.ιι ιι ,
θι·ι1ι,Ρει.ςε1, 8οιιιιειιειιι·ρ,·, ννε1(ιενει· ιιιιι1 ‹1ιε Πο
κειιιειι
Ηι11ει·,
Κϋ1ι1ει·,
Ρει·1,
6οειι11ει· ιιιιι1
Βιι·ειιεε Β'ι·ειιειι ιιι ιει·ειι νοι·1εειιιι€ειι ιιιιιι Πεειιιι€ειι

Πιε Βεε ι· ιι εε ιι πρ; ίιιιι1ει επι 8οιιιιιε,ε Με 14. Αρι·ι1,
εεειιι1ε ε·:9 ει”, ιιιι Η6ιε1 (ιιι·οεεεει·ιος νοιι Ηεεεειι (Βε1ιιι
1ιο1ειι·εεεε) ειε.ιι..

ιιεει·1ιειιρτ ιι ι ε ε ι ω. Ρι·οϊ. ν. Βει·,ε,· ιιι ιι ιι ιι εε( ειιεε ιιιι εεε
11ει·ε.ιιεε;εεει· ι1ει· «111ε(1ιιιιι Τει· Α11ε» ειι11ιεε1ιεε ειιιει· 1$ιιτιιιειε
ιιεει· άεε ιιιειιιειιιιεεεε διιιιιιιιιιι ειιι εεει·ειεειι εει·ιεειει, ιιι
<1ειιι εε ιι. ειιι1ει·ειιι 1ιειεει: «Με 1εειιιι ιιιιε1ι ιιι κ1ει· 13εειιιννοι·
εποε; 1ει·ει· Ει·ε,εςε ιιεει· Με ?Με ε.1ε Δι·ει. εεει· 1ιιιι·2 ιεεεειι.
Ιε1ιειιι ειιι ειιεεεερι·οε1ιειιει·Ηε,εςιιει· εεε ότε
τ1ιιιιιιε ε1ει· 111ετ1ιειιι νοιι ε`ι·ειιειι. 11νει1ει· εϋι·ρει·1ιεε
ιιοε1ι ε:ειειις ειιι‹1 ειε ι1ιιε εεινεε1ιεειι. Ηω1ειιἔε (Με 1ι`ι·ειιειι ιιιε1ιι
Με Κεε1ιε ιιιι:1 Με εε1ιιιειι1ει· Με ι1ιι·ειιι 1ιενι·ει·εε ειι επιε
ε·ειι νει·ιιιϋι.πειι ιιιι‹ι ννειιιεειειιε ε1ιεεε (ιενν·ει·εε εε: Πιτ Μο
ιιορο1 ιιι Αιιερι·ιιοε ιιεειιιειι, ννει·‹ιειι ειε εποε ιιεεειι ι1ειι
Αει·ιτειι ιιιιι· ειιι 1ιιιιιιιιιει1ιεεεε 1ιεεειι ιιι1ιι·ειι. 11ίε.ι·ε εε ειδε·
Με, Με θεεε1ι1εεει.ειιιιιει·εεειειιε ειιιιιιεεεειι, εε εϋιιιιιειι
‹1ιε ε"ι·ειιειι νιε11ειε1ιι. ,ι.ειιι.ε Αει·ειε ινει·άειι. Λεει· (Με ιζε1ιι
εεειι ιιιο1ιι.. Θιιιιε ννιεεειιεεεειι1ιεεε Αι·εειιειι εϋιιιιειι Β'ιιι.ιιειι

,ε·ενιιεε 1ειειειι; ι1ιε Κειιιρι'ε ει" Με άειι Ει·ι·ε,<;ιιιιι;ειι, νει
ειιιννοι·ιιιιιςειι ιιιιιι νει·εννειι1ιιιιε,ειι ειιιεε Αι·ει.εε ννι11 ιεε ιειιειι
ιιιεει ειιιιιιιιειι, άειιιι άπο εεεετεε ιεε ιιιε ει·ε.ιιειι νιε1
ιιι εοε1ι».

Η 6 1ε1ε: Ηι·οεεεει·ιοε νοιι Ηεεεειι, Κιι1ιιιε (επι Βε1ιιι1ιο0,
νιι:τω·ιε (1.ιιεει,εειι·εεεε), 8‹:1ιιιι:ε (εεεειιιιεει· θι·οεε1ιει·εοε, νει:
Ηεεεειι), Ριιιιι Οιιι·1(8ε1ιει·εννεε·). Ρι·ιιιι Ηειιιι·ιε1ι (Β'ι·ιιιιει'ιιι·ιει·
ειι·εεεε). Αειιιιιε1ιιιιι,ςειι ννεεειι ιιιε.εειι.;ει· Ρειιειοιιερι·ειεε ειιιτ1
ιιιι θειιΞε. Αιιεεει·‹ιειιι Με Ρι·ινειινοιιιιιιιιςειι (τει.
'Ι' ε 1 1 ιι ε ε ιιι ε ι· - Κ ε. ι· τ ε ιι ιιι 20 Μιιι·1ι εει όειιι Βεει·ιιεειιιιςε
Αεειι‹1 οι1ει· ιιι ι·1ει· Κ1ιιιι1‹.
Α ιι ιιι ε1‹1 ιι ιι ε· ε τι επι εεετειι νει· Εεεε Ρεει·ιιε.ι· 1907.
Ρ τοι'. Πι·. Βοιιιιιιει·.
(1ιεεεειι, Ι(1ιιιιε πω· ενε1ιιεεεε ιιιι‹1
ιιεινεεε 1ίιειι ιιειι.ειι.
- Πιο 0ιεεε.ιιιτ2ε1ι1 (1ει· Κι·ιι.ιι14ειιιιι ι1ειι Ζινι1
εοεριτιι1ει·ιι 81. Ρετειεεειιι·εε 118Π'11β ιιιιι 10. Πεκ.
ε. δ. 11950 (70 ιιιε1ιι· ε1ε ιιι άει· νοι·ινιιι:1ιε), (1ιιι·ιιιιιει· 990
'Ι'νρ1ιιιε- (51 ννειι.ι, 1184 9γρ1ιι1ιε - (29 ννειι.), 502 Βεεει··
Με - (8 ννειι.), 277 1)ιρ1ιεεει·ιε - (22 ιιιε1ιι·), 1215 11ιιεει·ιι (4 ιιιεει·), ιιιιι1 21 Ροεεειι1ιι·ειι1ιε -(12 ιιιε1ιτ Με ιιι (Με νοι·νν.).

- Πιε Θεεειιιι2ε1ι1 (1ει· 8τει·εεΓϋ.11ειιιθτ.Ρε
τει·εειιι·ε· εεττ" ιιι τω· Νοεεε νοιιι 10. ειε ιιιιιιι 16. Πω.
ε. .1. ιιιι ιζε.ιιιειι 801 (428 Μ., 878 117.),άει·ιιιιτει ε.ιι ιο1εειιάειι

Κι·ιιιι1ι1ιειιειι :
'1'νρειιε εεειιι.ιι. Ο, 'Ενε1ιιιιι εει1οιιι. 22, Γεει·ιε ι·εειιι·ι·ειιε Ο,
Τγριιιιε οειιε Βεειιιιιιιιιιιι,<.: ιιει· 11'οι·ιιι Ο, Ροε1ιειι 1, 11ιιεειιι 26,

Βε1ιει·1ιι.οε 80, Πιριιιεει·ιε 26, 0ι·οιιρ Ο. Κειιεεειιετειι
ιιιιεε 1ιιιιι;ειιειιιιιιιιιιιιιι€ 80, Πι· ειρε1ε.ε

ι·εε1ιεεεε Ιιιιιιρ;ειιειιιειιιι‹1ιιιιΒ·

7, (Στου

8, οι·ιρρε 12, Κιι.ιει·

,Βιι1ιι· Ο, Βρειειιιιεε1ιε 1ι1ειιιιι

Υει·ειιιε- υπό Κοιιει·εεειιεε1ιτιοειειι.

ε,·ιιιε Ο. Α1ιιιιει· θε1ειιει·1ιειιιιιιιτιειιιιιε Ο, Γει·οτιι.ιε ειιιι1ειιιιοε 1,
Βοιεει·ειι1ιεειι. Ο, Αιιιει·ει: Ο, Ηνιιι·ορ1ιοειε Ο, Ριιει·ρετιι1εεεει· 1,

- Βιιι ιιιι.ει·ιιει.ιοιιε1ει· Κιιτε εεε ι.τει·ιε1ικ1ι

Ρν18.ιιιιε ιιιιι1 Βεριιεε.ειιιιε 14, '1'ιιεει·1ιιι1οεε ι1ει· Ιιιιιι ειι 108, 'Γε

εεειι Ρενε1ιο1ο,ειε ιιιιιι Ρεγο1ιιε.ιι·ιε ιιιιιιετ ε.ιι ε1ει·
Πιιινει·ειι.ει (1ιεεεειι νοιι 114οιιιες εεε 15. Με 8ε.ιιιε
ω;; ‹ιε ιι 20. Α ρι·ι1 1907 ιιι ι1ει· Κ1ιιιι1ι τει ρενοειεεεε ιιιιιι
ιιει·νεεε Κιειι1εεειιειι (1.(`ι·ειιΜ'ιιι·ιειετι·ε.εεε 99) εκε.ι.ιι. Πει·εε1εε

εει·1ιιι1οεε ε.ιιιιει·ει 0ι·ι;ιι.ιιε 28, Α11ιοεο11ειιιιιε ιιιιι1 11ιι·ιιιιιι ιτε
ιιιειιε 7, 1εεεειιεεεεινεο1ιε ιιιι‹1 Αι.ι·ορ1ιιε. 1ιιιιιιιιιιιιιι 44, Μεινε.:
ιιιιιε εειιι1ιε 85, Κι·ειιε1ιε1τειι Με νει·ι1ειιιιιιςε1κειιε1ε 76, 'Γοτ
ε,·εεοι·ειιε 52.

Μ: ιιι ει·ετει· Ιιιιιιε ει» .Τ ιιι·ιετειι ιιιι‹1 Α ει·ει.ε εεειιιιιιιιι,

Αιιι 28. Πε:. ε. δ. εεει·ιις ιιιε 2ε1ι1 ι1ει· Κτιιιι1ιειι 11498 (457 ινε ιι
Με ιιι ‹ιει· νοι·ννοεεε.), ι1ει·ιιιιτει· 894 '1'νρειιε - (96 πω.), 1161
θνιιε11ιε - (28 ννειι.), 406 θεεει·1ε.ε1ι - (48 νι·ειι.), 201 Πιρ1ι·

Με ιιιιι ρενεειειτιεε1ιειι θιιιιιεετειι 2ιι ιιιιι εεεειι, εοάε.ιιιι ειιεε

επ Βειι.ι·ιιτε ε" 8ι.ι·ει'-, Βεεεει·ιιιιεε- ιιιι‹ι ιεωιε.
ε ιι ιι ε ε ε ιι ε 1: ει ι: ε ιι, εεεοιιιιει·ε ιιιι Βιιιε1ιο1ι ω ειιεεεοι·ειιε
εειειιιςε Αειιοτιιιιιεεειι, Γει·ιιει· τω· Ρο112ειεεειιιι:ε, ι1ιε
ιιι'ιει· ιιιιι @Με Αειιοι·ιιιειι ιιι τιιιι εειεειι.

Α1ε ν οι· τι· ιι,ε,·ειι ε ε ειιι‹1 ειιεεει· (Με Πιιτει2ειεειιετειι εε
ιει1ιει: Με. Πι·. Α εε1ιε1'Γειιε ιιι·Β·, 1ίϋ1ιι ε. Μ. Ρι·ινιιτ
ι1οεειιι. Πι·. 1) ειι ιι ειιιειιιι, θιεεεειι ιιιιιι Ρι·οι'. Πι·. 11ι1ιτι.ει·
ιιιειει·, θιεεεειι.

Α.1ε 'Γεειιιε.ι.ε. ειιιτ1 ιιι Αιιεειεειι ,ε:ειιοΠιιιιειιϊ
1.
νοιι
2.
ιιιιι1

Πιε Β`οι·ιιιειι (ιει· Κι·ιιιιιιιιι1ιι1ι.ιι εειάειι νετεεειει1ειιειι Αι·τειι
θειετ.εεετει·ιιιιι;. (Πειιιιειιιιιιιιι.)
Πει· ειιεεεει·ειιε εε1ινιιεεεειιιιι ιιι Βειιιε πιει' Κι·ιιιιιιιε1ιτει.
Ρενε1ιιιιτι·ιε. (Πειιιιειιιε.ιιιι.)

8. Πιε ειι(εεεοιειιειι

ρενε1ιιεε1ιειι Αειιοι·ιιιιι11.1;ειι

ιιι

Βεειιε

πει' (Με Ι,ε1ιι·ε νοιιι ι.εεεοι·ειιειι νει·ει·εεεει· ιιιιιει· Βει·ι1ε1ι
ειεειιρ,·ιιιι,ε,· ιιει· ιιιοι·ρεο1οςιεεεειι Αειιοι·ιιιικΜειι. ($οιιιιιιει·.)
4. Πιε Βρι1ερειε Με Μοιιιειιι: ιιει· Κι·ιιιιιιιε1ιιΜ ιιιιιι Ρενοεο
ριιιεο1οειε. (8οιιιιιιει·).

5. Πιο ενειει·ιεε1ιειι (ρενε1ιορ;ειιειι) Βτϋι·ιιιιΒ·ειι νοιιι 1ι1ιιιιεεεειι
ιιιι‹ι Γοι·ειιειε‹ι1ιειι ειιιιιιιιιιιιι1α. ('ε1οιιιιιιει·.)
(5. 8ιιιιιι1ε.ιιοιι νοιι Ηειειεεειει·ιιιιε·. (Πε.ιιιιειιιε.ιιιι.)
7. Πει Α11ιοεο1ιειιιιιε ε1ε (1ιιε11ε ι1ει· Κι·ιιιιιιιε1ιτει. Με θει
ειεεετϋιιιιιε·. Με ρενεεορ1ινειο1οειεεεειι ενινειιιι,ε:ειι εεε ΑΙΜ
1ιο1ε, Με ε1ιιιιεεεειι Β"οι·ιιιειι (Με Α11‹οεο1ιειιιιιε, Με ει.ι·ει“ι·εε1ιι

1ιε1ιε ιιιι‹1 εειιιι1ε 8ειτε ιιεεεε1εειι. (Αεεεειι'ειιειιι·8·.)
8. Πιε '1'εεειιι1€ πιει· θιιτεο1ιτειι. (Αεε1ιειι“ειιειιι·ε.)
ι) 9. 1;ιε νει·εεειει1ειιειι Ροι·ιιιειι ω· Κι·ιιιιιιιε1ιτει. (Αεε1ιε.ιιειι
ιιι·8.
1Ο. Πιε Βεάειιτιιπα νοιι Αιι1ε,εςε ιιιιτ1 111ι1ιειι τω· ι1ιε Κι·ιιιιιιιιι
Ντιπ. (Αεεεεεειιειιι·ρ_.)

11. Πιε νει·εε1ιιει1ειιειι Βιι·ιι.τ'ι·εε1ιιετ1ιεοι·ιειι. (11ιι.τει·ιιιειει·.)
12. Πειει·ιιιιιιιειιιιιε ιιιιι1 5ιι·ειε. (1ι1ιιιει·ιιιειει·).

18. Πιε ρενε1ιο1οε·ιεεεειι 111οιιιειιι.ε ιιι Ζινι1- ιιιι‹1 Βιι·είριο:εεε.
(Πιιιει·ιιιειει·.)

14. Πιε επειι·εεετ1ιεεε Πιιτει·ειιεειιιιε νοιιι ρενεεο1ο8ιεεεειι
Βτιιιιτ1ριιιι1ιτ. (1111ιττειιιιειει·.)
15. Ρενε1ιο1οειε κ1ει· Αιιεεεε,·ε. (8οιιιιιιετ.ι
16. Ρενε1ιο1ορ;ιε ιιιι‹ι Ρενεεορει1ιο1ο,ε1ε ιιιι
(Πειιιιειιιειιιι).

ιεει·ιε - (16 ινειι.1, 120 Μεεει·ιι - (Ο ννειι.1 ιιιιτ1 15 Ροεεειι1ιι·ειι1ιε
(8 ννειι. Με ιιι ἀει· νοι·νν.)
- Πιο θεεειιιιιε.ε1 Μ" 8τει·εεΝι11ε ιιι 91. Ρε
τει·ειε ιιι·ε εει.ι·ιι.<ς ιιι ‹1ει· 117οεεε νοιιι 17. Με ειιιιι 28. Πε2.

ε. δ. ιιι: Βειιεειι 928 (487 Π., 441 77.), ι1ει·ιιιιτει· ε.ιι ιο1(.;·ειιι1ειι
Κι·ειι1ιεειτειι :
Έν ε. ειιειιιι1ι.Ο, 'ΗΜ. Μιά. 24, Β'εει·ιε ι·εειιι·τειιε Ο, '1'γρ1ιιιε

οειιε εει:ιιιιιιιιιιιε· Με 1ιοι·ιιι1,Ροε1ιειι 2, Πεεει·ιι 42,5εεει·1ε.ειι 81,
Πιιιετ.1ιει·ιε 28, 0ι·οιιρ Ο, Κειιεε1ιιιετ.ειι 8. Οι·οιιρ6εε 11ιιιι ειι
ιιετ.2ιιιιιιιιιιις 85, 1Βι·νειιιε1ε.ε 1, 11ι·ιρΡε 8,Ιζε.τετι·1ιε1ιεε1ιε ιιιι
εειιειιτεἰιιιιιιιιι,<; 124, Βιιει· 1,111ριι1ειιιιεεεε 11ειιιιιΒιιιε Ο, Λεπτα
θε1ειιει·εειιιιιετιειιιιιιε Ο, Ρε.ι·οτ1τιεεριι1ειιι1ειι0,Βοι21ιι·ειι1ιεειι Ο,

Αιιι;ει·ει Ο, Ηνάι·ορεοειε Ο, Ριιει·ρει·ε.1ιιεεει· 4, Ρνιιιιιι1ε ιιιιιι
θερι.ιεεειιιιε 11, '1'ιιεει·ειι1οεε εεε Ι21111%11 111, '1'ιιεει·ειι1οεε αιι
άει·ει· 0ι·Β·ειιε 28, Α11εοεο1ιειιιιιε ιιιιι·1
ε1ιι·ιιιιιι ττειιιειιε 8, εε
εειιεεεεννε.εεε ιιιι‹1 Α`τι·ορειε ιιιίιιιιτιιιιι 52, 11ε.ι·ε.ειιιιιε εειιιιιιι 40,

Κι·ειιεεεικειι άει· νετι1ειιιιιιε·εοηε.ιιε 91, 'Ι'οτεεεοι·ειιε 51.

+ Νεεεεεε 81ι:ειιιιε εεε νει·ε1ιιε Θε. Ρε

ι:ειεεε. Λεπτα 131ειιεεεε,·, σ. Θ. .Με 1907.
'1'ειεεεοι·ιιιιιιιιε;:

(.1ε.ει·εεειιιιιιη;).
Ρι·ιιειιιιε1νοι·ι.ιες.
Βετιεετε ιιει· θεει·ειειε ιιιιιι «Με Κεεε1ει·ει·ε.
ινε.1ι1ειι.

+ Νεε1ιετε 8ιτειιιιεσεε Πειιτεε1ιειι απο
11ε1ιειι νε1·ε1ιιε: Μοιιεεε·,(1. 15. Μπι. 1907.
'Ι'ε.εεεοι·ιιιι εεε:
ιν ε ε ερ ε ιι 1 ε ιι : Πεεει· Βοιιιειιοε1ιοριε ιιιιτ1 ιιεει·
ειιιειι Ρε.11 νοιι ειιιι€ειιεεεεεεε.

Ρο1ιιειννεεειι.
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ιιι μπι:Ι.εΙιετ-,
Ευτοριι.ΙΙιιτιιειιιό νλ»
Μειεειι-, ΗετιιεειΙ2-, Ροάιι κι πω! σ.ιισΙετειι ΚτειιιΜιειτειι.
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Τέ8Ποιι νοιτι 15. ΝἔεὶΊ;›Β πιο 80. $εριειτιΒετ ΤΙ1ειιΕ8Γ σκιά (:οτιοετιε ιπι
(Ξειειιιο. ΜιιεΗι ιπι Ρειι·Ι:. ΕεεεεεΒιιιεττε. θεει2ἱτιιιτιετ Πιτ Πειιτιοιι_ ΒριεΙ-, 5Ει·ετ:Ιι
εΞΠε υπό ΒἰΙΙιπὸε. ΑΙΜ: ΕιεεπιβειιιιΙιιιιετι ειιιὸ πιιτ νιεΗΥ νετΒιιιιὸειι. Γεωτ
τω». Περιιτιοπιεικ ΑΙΙιετ.

ΠΡΕΠΠΒΧΜΗΠ Η! ΒΗΥΒΒ.2
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το ΙΙΙ ΡειιΙ1οιι

Μάο τω· ρταΙευεοΙ1ε Αετατε!
Βοεοου ετΙιαΜου
ΙιοιυρΙοπο ΒΙΙΙιο πω! οΙυιοΙυο ΤεΙΙο νου

Ηεικτυοτειπι!

ΒΙειιι- πιο 8ειιιη-ΜηιατκΙεπ
ΙΙΙοαΙεΙΙο Μι· ΙτουΙΕΙ. ΟΙιἰτ. ΒυΙνοταΙΜία-ΚΙΙιιΙΙτ Βου
Μου Ρτοί. Με" υυο ΙΙτ. ΚΙαρρυ ΜοΙΙιουε,

συ ΣΕΒ, ν1:11.

αυτ· 80ΙιυΙεΙ°2Ι08ΘΙΙ ΑιιευεΙΙιιυο;, Ιυ 8εΙιουουά8Ι.ετ ννοΙοε,
οΙιυε 8ουυΙΙΙ: απο ΒταΙυα8ο, αυτ τΙειυ εΙυΙαουευ Ινε2ε
Με Βαυι;ουε, νου νετοουΙεοευετΙεΙ ευπαϋυτΙΙΙουευ Πι·
Ιει·υυΙτιιυεςειΙ ΙΙΙιιτιιυκεΙ, ΚατοιιυΙιεΙ, Αοεκεεεε. Πιιοουου.
ΤουοΙΙΙευ, Ποτε!. ΜααιΙΙΙο. ΡαυατΙιΙευ, θουοι·ιοοε ετο.).
Θ·
σ ΙΙΙυεττΙοτΙοο ΡτοΙανοταεΙουυΙα υεοατ Κυι·κετθε
οταιιουεαυπνεΙευιις υ. ΑιιετναΙΙΙ όετ εΙυεοΙιΙα;υ.τευ Ρεου
ΙΙΙ:ετατιιτ »ήτο απ ΒεΠεΜαυπευ Παω: νεταοίοΙε;τ.

νετΙαυἔευ δἰε ΙΙΙυεττΙεττε
ΡτεΙεΚουτατιτε ἔτατἱε
ίταυΙαο.

Ιω ΒευταουευΑΙοιαυἀετ-ΗοορΙταΙ ουσ
ΝαουννεΙα εττεΙΙτ ΙΙοετ αυτ ΖεΙτ Φωκι

ο Οουετ. $ ΜειΙττι,
Μ. ΙΞετετεο. ΜοτεκαΙα, 34.

' Ι'τεΙο ΡΙΙονοτ υυτΙ ΗΙου·ετΙυυου Ιου Με
ρτΙναΙ:ε Κτο.υΙτευρΠεεε ωσπου ΖαυΙυυε:
νου 50 Κου.)

ΤεΙερΙιου Νε1392.

ΙππΜππΜπποπκωνππνωπΦ__

Αάτεεεευ νου Ιίτε.υΙιευρΠεεετΙυυευ:
ΡΗ.

1907··Ι7Ι.

28·ϋ ΡΜ» υαπααΙα

ι1υτΙ

ΡειυΙΙυε ΙΝΙοκεΙ,

Ιἰουκοτυαρ

1οΙΙοκΙΙΙ υερογ.τοιπτ 4, κα. 2.

1807471

ΟΤΗΡΒΙΤΑ ΠΟΠΠΠΟΗΑ

Ζιυυ ΖκτεοΙτ τω: ΙΙΙΙιτΙΙου εταιιΙΙυ
‹ΙειιιΙευ

:τα ε›κευΙαεκυαυιΙΙ 0][ΟΗΤΟξΙΙΙΓΠΊΕΟΚΙΙΙ ›ιεγρυα.π·υ

,,3γοιΙεραπεοκυκ Βτι:τκκκτ'
ΙΙ.ΙΙΙΙ ΒΡΑΙΙΙΙΙΚΙ, ΒΥΙΙΗΒΙΧΈ ΒΡΑΙΙΒΙῇ υ .ΙΙΑΠΤΠΙΙ'Ι'ΟΒΈ,
(61υαιυεε υαυαυἰε Α. Π. (ΠΠΠΠ.1ΗΒω επι-ψ υευαεαε›πιυιἄ Η. Α. Ι.ΠΠΠτΘ.Π13

ΚουττοΙΙο σετ Αοτεεεευ αει·

Ιυ τΙετ Μοτο ω «Μ. ΡειεταουτΒετ
ΜεοΜυΙεοΙιευ ΨοουευεοΙιτΙίω νετ
2εΙουυετευ ΙέταυΚευρίΙεεετΙυυευ ετ
ειιουευ Μι· Ι)Ιεεε ΙυεττυΠ; σετ Βε
οαΜΙου Ιυτε]ε1ακτειι Αάτεεεευ ιππασ
τεΙΙευ.

Ι”'Πε80Μ']:ι

Πιο ΙΚεάαΙσ.ιου

που» ρευακυἰευ .Π·ρα Φ. Α. 8Β°ΒΡΒ€Χ0ΒΟΗ8Γ0.

ω· ,,8Ι. Ρετει·οουτοετ Νεο. ΠοοΙιεκαουτΙΝ.

θκεευυ.π›ιρω :κι 15-.ττΙε1°Ιε (Ι8θ8, Ι8θθ, 1898, 18%. 190!. 1902 Η 1904 ττ. ρα:ιοιυ.ππου
οπουυα), ιιρευο·τακυκτου1Ιε πουρο6ι-ινιο .ττΙατουιπ:α γοττΙ::τουι εν6οαρακευαπΙπ, Η ιτα

οκουτ.κο ιιο.τικωκ·υ ργκοοουετ·υ·υ πιο υου·Ιοετεωυ·υ οτυ·Β.υαυ·ι. υευτΙατρΙυ. υετοτυ:ιαιοτοκ
:κι 60 ρ., α απ, υουυποκοπο πο. Ιθθ'7 τ. :σα ?Ο ργ6.

ΙΙΙγοκαιυ. ευκουκτι εκιεκαοκκκο κκκικκακκ, οι. οοιεκε 4-5 ΜΜΜ
.
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οϋαΙςτοιΙαυι.τπειτΙυεο.,τε
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τ58ΙΙου
8ουυταεου
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Με
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Ι·ΙΒΙΧΒ ΙΙ"ΒΤΟΒΒ ΙΜΙ·ΙΙΙΙΒΒ.

Π01ΠΙΠΟΠΗΠ 1.1°ΒΗ8 ο μνο. ΒΤ: τομ: στ. υερ. υ υοοτ.
Πουντο:Ιουακ υουυκοκα κε κοκκκυκαετοκ υ οτυ·Ι::τωιαικ κιυι›κκκ κο προκαιοτοκ.
ΒΤ: ΗδΠΟΠΗΜΗΒΙΜΒ ΙΜΒ'Ι'θΙΙΙΒΜΈ ΠΙΥβΗΜΈ ΗΜΟΝ|Ηθ`"ΠΙ

Τ0ΠΜω

Μ!"

](ΜθΒΙΗ Η8ΜΗΠΒΝΙΠ

πκατωκα κα τουοεγιο ποΛυκοκγυο εγκικν, κοκκεται :τα καποιοι. Ματ. Αο6αακαετοκ 2Ι κου.
=
Πουπυοκα υρυτικΜαετου=
ΕκατερεκκαοκΠΙ καπ., Ν:: 24.

ΜεΡ`ιΙΙ.
εΧἰτευἱΙὶαουΙν‹:εΙ,‹γ

Ο.-ΙΙετερόγρττ. 1) Ε”. .11. Ριικ›τερ7›. Πεεεκιι2. 14. Θ) Η. Ασια α. δω
ποεωι, 1ΙΙα.πυ2 Μορακα.κ @Αααα Γοεονικ.) 21. Β) ,Ζ[εκπι‹ωω, Πεεεκίι2 51.
4) Βοεφοσι·αι1εκίπ

?οεαραπεεεΜπ

(Βοιών. 8μόοορα·ιεόκεια:ο 1ῇ›ιΙκαῦ.=ιε.›κεκο

επιεσ2. 1)›οωκκα›ι, 21. Μοοκεα: 1) Η. Αυτο οι Ο., ΙίωκεακΣά που., θ. Οο
κουο, Μ. Ημ.2πεηκαεο .ιιοεκια. θ) Που. Π;ριοεοπε, Β'. 1βκα»ιροεκα, 28.
Βειριυαυει; Πω. Π;μωοκα, θειοθα 4.
Ορυτιικευκευκ οτατι.κ αυρεοντοτοκ κα τοστ ρευακτορα Φ. Α. Βυ·Ισρ›κτου
εκατο. ΟΠΕ.. Ηιικουαευοκακ 81, Ιυερευουαι κ αυτου, τυο υυ6ο ραυ1:ε καυευα
ταυκυιε, κε Πρυπ114Μα1οτοπ), τιοαατειο·τοπ υο.κυοο·τωο κοκ σε εοι‹ραιυευικυυ πιο
γουστρ·ΙευΙτο ρευακυἱυ. Ηεκαυεκαταυυιυπ οτα·τωτ υρακαττ:α 8 υ·Ιαοκυα. Οτατωι·
ουυακκκαιο·του: αποτο κανυκαικ οριιτυυα.κυκωυ πιο οοο6ουν οοτ.καιυεκυο, α. κοιτα”
:υπιυι τι ρεΦερατυτ υο γουοτράαυιτο ρεπακυικ.
Ο οεκκοκ κοαοκ κκκτΙ:, κρκοκακκοκ απ. οεαακυΙοο. κεκαταετοκ 6εοπηατκο οοικοκεκΙο,
α ο ουευΙακοκωκι ρα6οτακι πουουταοτοκ κ μει.τεκε:Ικ.

ΠΠΑΤΑ ΒΑ ΟΕΊ:ΗΒ.ΠΞΗΙΗ Β'Ἑ› Ή·(ΥΡΗΑΠ'Β:
38 ωτμοκρατυοε ο6τυυυευἰε ο ουροε·Β τι υρευυοκτουΙιτ [νουντ1. υ.υπ υουΙαιυουΙα Μ.

,3ν6ουρακε6κουτ ΒΒοτυυκ·Β“ νυ.ττατικοαετου 1 Ιανό.
ν. ΩΤΡΒΗ_

να ΟΤΡ8Π.

Μπακ οτραυυυα 25 ργ6.;

ΡΥ6.

Αάι·εεεετ 101113 εε ουΙ οουοετυο Ια τεοαοτΙου ετ. Ι'αΙικΙυΙειτατΙου: 5τ. Μειω
οουτε·, ΒκαΙΙιει·ΙυευΙ:αιιαΙ, Ντ. Μ. «Βιτοοννι·αιουεουν ινΙεετυΙΙΙ» @α ι·ε‹ΙαεΙΙου αυτου
εοἰυ σε τεϊοτετ ου ά'αυυουοετ. εεΙου Ι'Ιυτετετ. ου'ΙΙ οι·εεευιοι·α, οΙΙαουε οιιντε1Βε.

οιιΙ ΙυΙ εετα τειιιΙα

·

.

.

- ·

Το κοτεεε οοιυιιιιιυΙοαιΙοιια εουοετο1υΒ· τυο ΕτΜοτ'ε ΟΠΙοε Με Με Αάιυιυι
αττατἰου: 8.-Ρετει·οοοιττα·. ΒΙΙατυοι·ΙιιειιΙτακιαΙ, Ντ. 24. «Βυοονντατουεουν ννΙεεωΙΙι»
'Ι'Ιιε ΑάνεττΙειυευτ οϊ αυγ που: οοοΙ‹ αουτ το Με ΕάΙιοτ'α ΟΙΠοε, οι ριιοΙἰεΙιε<Ι ετα

τυΙτοιιαΙν Ιυ :Με .ΙουτυαΙ.
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Ν'

1ΐ·Πεεεοει· Ι)τ. Β υ @τπτ ΙΙΙ ατι ο ο

ΒυουάτυοΕοτετ ν. Δ.ννΙευεοΙτε Κατυαι·ΙυουυοΓοτ Ρι·. κ Π.

Ρ

Ε

..ιειν. Μ

›ιιοιιι. ............... Μ!. ΡΒΤΕΒΒΒΠΒΗΠΒ Ν........ ...............

Π! Μ.

κ
ιι

υΒΠ!!!!!!!Μ!!Β !!!!Π!!!!!!ΜΒΒ!!"!
ιιυτετ Δω Κεεε!ιτιου νου

ει. !ο!ιειιιιεε !!ι·ευυ!ιιι!ε.

Ρι·ο!. ει. !!ει! !!ε!ι!ο.

Μου.

Ποι·ρε2.

Οι. !!ιιι!ο!!' υ!ειιιειο!ι.
ΒΕ. Ρετει·ευυτε.

Πιο ,,5τ. Ρε!ει·ε!›υτΒει· Μεεἱοἱυἰεουεννοουευεουτἰίι°° ει·εουε!υι !εεευ

Ω- Αυουυιπιιευτε -Αιιί!.τευε πονν!ε εΠε Συεει·ετε “Χ

8 ο υυ ει ο ο υ ε.-Ι)ει· Δυουυεωευυημε!.ε κι ἰυ Βιιεε1ευε 8 Μ!. ΠΜ· εεε υι!!ει υιευ ευεεου!ιεεε!ἱου ευ ειε Βυουυευε!υυε νου Κ. Σ. Μου"
_|ιιυι·, 4 Κυ!. Μι· εεε υε!υε _]ευτ ιυο!.Ροετευειο!!υυε;!υ εευ ευε.ετευ ἰυ επ. Ροιει·ευυι·ε, Νεννε!ι -Ρι·οερε!ιι Ν: 14, ευ ι·ιουιου. - Μουτ”
Μαθε. 20 Μετ!ι !5υι·!!ου, 10 Μετ!‹ υε!υῇευι·!ἰου. Πει·Συεευ!·.Ιο :·ε!ε ει·19!·,ε εοννιο ε!!εευ!ε!ε εεε!α!ου υεευἔ!ἰουευ Μἱτιεἰ!υυεευυιι
!!!ι·ειε Βιυε!.εεερε!ιευεΖει!ευ ιυΡοι!τιετ2ΟΚορ.οεοι·4δ Ρίου.- ευ τετ ιυευ ευ εευ εεεο υε Πε Π! !ιτε υ ε ο υ εεε!ιιουι· Οι. Β.'πευεου
Αιιιοι·ευ Με." 25 ΒερετειιιυευΒειυι·ει· Οτἱ8ἰυε!ει·τἰ!ιε!:υΒεεευει. ἰυ$τ.Ρειει·ευυτε_ Ροιετευ.Ξειιο, Α!ειιευει·οννε!ιἰ Ρι·.8 ευ ι·ιο!ιιευ.

-Κείει·ετε κνει·εευ υεου εειυ 5ει:ε νου ΜΒΜ. ρι·ο ΒοΒου υουοι·ιτι. Βρι·ει:υετ. Πιευετεε, Ι)ουυετε!ε8 ιιυε $ουυευευε 5-θ.

._.!υ_ἔ.

8!.

Ρειετευυι·8, εευ 18. (16.) .!ευιιει·.

ιοοι. -

Ιυυειτ: Πι. Ει·υετ Μιιε!υις: Πευει· ρει·ουνειυε!ε 'Ρεο!ιν!ιετε!ε. - Πι. Με. Ε. ΚιννιιΙΙ: Βε.ε Ι.ερι·οεοι·!ιιιυ υε! ννευεευ
Ι8θθ-19Οθ. ε- Βυουει·ευεε!εευ Με Βου ι·εουυυι;ευ: νοτ!εειιυ€ου Πιτ Βουι!Τευ.ι·πε εει· ΠευεεΙευιετιυε υυετ Βουιεευν
ε!ευε, 5ου!ε`ε- υυε 'Ρι·ουευ!οι·ευυυε!τευ νου

εε!ε!ιιυ!τει

Βτ. Β. Νοουτ. -- Γ. Πετυεο!ι: θεεου!ουτε εει· Ρει:ιεριεευι!ευ !υ

Βιιεε!ευε. -- Με:: Πεν!ε: θι·ιιυει!εε εει· οι·ουορεε!εο!ιευ Ου!ι·ιιι·ι;!ε. -- Πει· ιυοι·ε!!εο!ιε Βευννεουε!υυ. νου Βι·. Βο!ιιι.εϊει·. Τεεεευυουι·ιο!ιτευ. - Αυεε!ειευ.

Αυε εει· Βοι·ρετει· Μεε!ειιι!εουευ Κ!ὶυ!υ.

ι·εο!ιτε Πι·εεουε ευευι;ευευ, εε ε!ε Αυ!'υ!Ιε Μουτ εε!τευ ε·ευε

!!ε!ιει· ρει·οχγειιιιι!ε Τεο!ιγ!ιει·ε!ε.

!!ουε επει·Κε Βεννεφιυειευ, θρι·ι!υι;ε, ε!ευ Βιιο!ιευ υ. ε. ιν. ιυι
8τευεε ειυε ειιιειι Αυ!'ε!! ευεειι!ϋεευ. - - Με Αιι!'ε!!ε υει;!υυειι
ρ!ετε!ιο!ι Με ε·ε!ιευ υειιυ Αυ!'υοι·ευ !υ ε!ιιευ !ιυι·ιε Ζεα ευ
υε!ιευεευ !υι υυιε.ι.=;ε!ιυεεε!εευ Ριι!ε ευει·,εοι· ε!ιοι· υε!ε νν!εεει

ερουτευ ειιϊτιε!:ευ, εοου ει·ννευυτ ε!ε ευεει·υο!ι!!ου. εεεε με;»

(νοι·ι.ι·εΒ·, ε·ευε!τευ ευ! ω.. Χνιι. Αει·2!εΚΜ.:ε εει· θεεεΙ!εουε!ι
!!ν!ευε!εο!ιετ Αει·ειε !υ Ψο!ιυει·).

ι·εεε!ιυεεε!ε· ιν!ι·ε. Ηι·οειιει·ε Βεεουννει·εευ ε!υε ειιυε! Μουτ νο1·
νου

Βι·. Ει·υετ Μεε!υΒ.

Πυ!.ετ ρει·οηειυε!ετ Τεουν!:ει·ε!ε οεει· ευ!ε.!!εννε!εευ
Ηετε!ε.<.ιευ νει·ειευτ ιυευ υε!ιευυι!!ου ειυευ Βνιυρτοιιιευ
ΚοιυρΙειι, εει· ειου !ο!εευεει·ιυεεεευ ουετε!ιι.ει·ιε!ειευ
Ιϋ.εε!:: υυει·ννει·ι;ετεε, ρ!ετε!!ουεε Αυ!!τε!ευ Με ευευεο
ρ!οτε!ιουεε ερυι!οεεε νει·εουκν!υεευ ειυει· εευι· υεεευτευ
εευ Βοεου!ειιυ!Βιιιιο εει· Ηετοιετ!ε!κειτ, Με ουυε εουει!ιζε
εουννει·ετε ου_ῇε!ι!!νε ιιυε ευυ_!ευι!νε Βι·εουε!ιιυυεευ ε!υ
υει·έουευ υευυ ιιυε νου νει·εου!εεευει· Πευει· Μ..
Ι)ε ε!εεεε

Κτευυυε!!.ευ!!ε

ευ εευ εε!τευευ εευειτ -

εε ε!υε υ!ε_!ε!ετ ε!;ινε 140 Ρε!!ε !υ εει· Ε.!!;ειετιιτ υο
Κευυ!; Ξεννοι·εευ, ι!ει·ίτε εε. ν!ε!!ε!ο!ιτ Μου! υυειιιοευτεουτ
εε!υ ε!υευ υιετυει· Βευϋτ!Βε1ι, ιυ εει· Βοιρετοι· Μεε!2!
υ!εουευ ΚΙ!υ!!: υεουεου!;ετου, Ρε!! πι· εΙΙΒειυε!ιιειι
Κευυτυ!ε ευ υι!υ8ευ.
νοιευεεου!ο!ιευ ιυ6ου!;ε !ου ιιοου, εεεε. ε!εεει· Ρε!! ε!ου
!υ ειυ!εευ Β!υεε!υε!!ευ νου εευ ιυεἱευευ υ!ευετ υεου
εου!ειευ ιιυτει·εουε!εει.
Ευ! υευεε!τ ε!ου ιιιυ ε!υε υυνει·Ιιε!ι·ετε!ε !”ι·Ι!υει· !υ
Βοι·ρετ κνουυυε!τε Πειυε νου 32 .Τευτευ, ε!ε επι 20.
Ρευι·ιιει· ε!εεεε .!ευι·εε !υ ε!ε Βοιρειει· Μεε!ε!υ!εουε Κ!!
υ!υ ευ!Βευοιιιιυευ ννιιτεε.
Αυ:.ιιιιυεεε: Με Ρετ. Με ευε·ε!:!!ο!ι ιυ!τ 8 .Τευι·ευ ευιυ οι·ετευ
Με! θε!ευ!ιι·υευιυει.ιευιυε ευι·ουι.ιειυεουτ. εε!τεευι ε!υε νου Ζειτ
ευ Ζειτ πν!εεει· θεΙευυεουιυετεευ ιιιιε -εουννε!!υυΒ·ευ ευ!'8·ε
αετου. οι" εε!τ εειυ θ. !.ευευε_ιε!ιι·ε ΜΗ ε!ε ε!ου ευ· υει·ι

Ιε!εευε.

εε ειιιυε!ε - ε!εο νει· 28 .ῖε!ιι·ευ -- ει.. ει·ιιτευ Αυ

ΕεΙΙε νου Ηει·ευ!ορ!'ευ νοι·ιςε!ιοιυυιευ ε!υε.
Ι)!εεε Αυ!'υ.!!ε ε!υε νου νει·εου!εεευει· Ιυτευε!!!ι.τ υυε Πειιει·

Με Ιο!ου!ει·ευ ννετεευ πιο” ειιι·ου Κει·ρει·- υιιε θειιιυι.ευεννε
ΒιιυΒ·ευ !ιει·νοτο·ει·ιι!'ευ, ευ ε!ε εο!ιννει·ου ννειεε είε Ρετ. !ιε!υε

υειιεειι, υευιευι!ιο!ι !ιε!υε Διειυυοι, εε εεεε ε!ε Ρετ. ιυι Αυ
€ε.!Ι ιυε!ει. ι·υυ!ς ιιιυ!ιει·Βευευ !ιευυ, Με υετ υυι· εεε θιει”ευ!

νου ειει!ιευι Ηει·ε!ι1ορΓευ. ευυνε!!ευ Κορίεο!ιιυει·εειι υυε Πι·ιιο!ι
ειυρευευυι; !υ εει· Βτυει. Διυ !'οΙοευεευ 'Ι'εεε εειςεεευ Περι
Με Μουτ ιιε!τευ !!!ιει· Βουιιιει·πευ !υ εει· Ηετιιςεςευε.
Αιιεεετ!ιε!υ εει· Αυ!'ε.Ι!ε Μ: ε!ε Ρετ. ετννε.ε !ιιιιυε!ιυ!ε; υεου

!ευεει·ειιι Θε!ιευ οεει· 5ι:ευευ υε!ε.ιευ Με!! !ε!ουτε 8ουινε!!υυ8ειι
εει· Ρ!!εεε υυε Κυδουε!εεεευε.
Βιει.υε ρι·εειιευε: Με Ρετ. Μ ιιι!!:ιε!ε·ι·οοιι, ;;ι·εε!! Β·ευευτ,
υιεεετ ιιιιε ννευ!ε· ιιιυιι!ιιι!!!ε. 'Ρουφ. υοτιιιεΙ.
Ηιιυτ ννε!εε, ε!ειυ!!ου υΙεεε, !ιε!υε Βριιι·ευ ευει·ειευεευει· 8)·
ρυ!!!ε. Πιιυεεευιευεε Ζνευοεε, Ιιε!υε Οεεειυε, Βευει· ιιυε Μ!!ε
Μουτ ρε!ρευε!, Μουτ. νει·ε·ιιϋεεει·ι. - Αυ ω! Ευυιζευ υυε εειι
νει·ειιυυιιεεοφευευ !ιειυε νει·ευεειιιυεευ. Βεο!ιο ίι·εειιευιε

Αιυιιιυς: 24-28 ρ. ιυ.
Με ΗετεεευιρΓυυε τεἱουτ υεου Ηυ!ιε τω: Με πι· νοι·εειευ
Α1ι!!!:ιτ!!ιι!ε. Βριιοειιει.οευ !ιυ ε., θ. υυε Τ. Ιυτει!ιοετε!ι·ευιυ ευε
εετ!ιε!!› εει· Μιιυι!!!ει·!!υ!ε. Πευει· εειυ Βευεευ Ηετεευ --- υε.
ιυευι!!ο!ι πω· εειιι 8ιει·υιιιιι - υϋιτ ιυευ ε!υ !ειιιοε ε!υετοΙι
εο!ιεε (ὶειυυε‹ιυ; !!υει· εει· Δειτε ιιυε εει· Ηει·εερ!ιεε ευεεει·
εειυ εἰιι !ε!εεε ενετοΙ!εουεε Β!εεευ; ω!! Αυευε!ιυιε εεε !ειιι.ευ

1. Ρυ!υιουε!ιουεε ε!υε ε!ε Ηει·ιτ.6υε Ιοἰ8ε. Ι.ε!ουτεε Ποτο
ε!ευ'εο!ιεε Πορρε!Βιετευεου υε! Κοιιιρι·εεειου εει· Απ. Μυο
ι·ει!!ε. - Ρυ!ε 88 υ. ιυ. ευε·εεευειι νου 1-2 Ιυτει·ιυ!εε!ουευ !υ

εε: Μ!υιι!.ε - ι·ει;ε!πι!!.εε!ις. ι·εουι ε·ι·οεε ιιυε οεΙει·. Κε!υε υεο!ι
ι.νειευει·ε Αι·ιετ!οε!ιΙει·οεε.
Ιιυ Πι·!υ υ!ουιε ρυιυο!οει!εουεε. - Τε.Βιεεευευτυιυ ε·ει!υΒ·.
Αυι Νει·νευενειευι ε!υε ο!ήευι!νε νει·ευεει·ιιυΒιευ Μουτ ευ

υευ1ει·υευ. Ποο!ι !ι!εει. ε!ε Ρετ. Μου Κου!!ιιο!ιιυοι·κευ Με !ε!ουτο
ε!!εειιιειιιε Βτιεςυει·υε!ι.

Με ει·ειου!:!!ου υε.υεεΙτ εε ε!ου υιυ ε!υε ω!! !ε!ουτει·
$!ευοεο υοιυρ!!ε!ει·τε !υευ!!!ε!ευε εει· Αοτ!ευ!‹!ερυευ ουιιο
ετιιι!(ειε !ζοιυρευεει!ουεετοτυυεευΙ ευει· οι!! εειιι !υ εει·
Αυειιιυεεε ειννευυπευ ευ!ε!!εινε!εευ Αυ!τι·ετευ νου πει·
!ιοιυ Ηει·ευ!ορ!ευ.
Ψευι·ευε εει· ει·ε!;ευ 9 'Εεεε εεε Αυ!”ευ!ευε!τε ιο εει·
Κ!!ιι!!τ !!!υ!τε ε!ου ε!ε Ρετ. υε! Βο!τι·υυε υιιε
ι·οειιιυ τεουτ που! ιιυε υε!ιε !‹ε!ιιε Αυ!ε!!ε.

Νειι·. ου

11.

1!

|ιδε -.·`.· .ο .

,:ξη

ε” Δω 1. Μαιο. - 2 8τυυεευ Μου ειπεν· ετνεε ειιΐι·οοευεευ
11υτοι·ι·εειιυπ - υε!ιουι Με ΡΜ. ε!υου ιοευν!ιοι·ε!εουου Αυ!'ο.!!.
Με Ρυ!ει'ι·οουευ: εκ1εοιυιτ ε!υοιυ Βιιο!‹ νου 104 ου! 210 ρ. ιιι..
ευυε! ι·ιιυ!ε·ε Ατιιιιιυε· (20 ρ. ιυ.); ευυ!ο!ιτ.!ν: απου! νου ετου
!ιοιυ Ηει·ε!ιι!ορίου. Κ!υρρου ιυ εοι· 8ου!ε.ΐουο·οχευε, Κορυ
εουυιοι·οου.1 8τυυεο υοου Ειυοιυιιιυε· νου Αιιιν!υ!ιι·ιι: ευυ!ι

Με υ'ι·οουουυ που 180 ρ. ιιι. ιιιυ ερετοι· ιιν!εεει· Με' 290 ευ ετοι
Βου. Πο.υε! "που Ρυ!ε-' υυε Ηει·ιτε.τυ:!ιο!!. (ευε!ιυ!τοτοι·1εο!ι!
ουυε ι·οοο!υι!!εειο. - Νεου 6-ετευε!εει· Όουεν !ιοι·τε εοι· Αυ

1'ο.1! που, υυε. οσοι· υιιο!ι Αυε·ο.υευ εοι· Ρετ.. ιιυιιιει·υ!ιο!ι.
Αυι θ. Μετα. Μοι·ι.:ουε ουυε υοουι.νε!ε!!ουε 11τεοο!ιο ιιιευι·οι·ο
!ιιιι·ιε Αυίυ!!ε;

ιιοουιυ!τιο.ε;ε ε!υ 8-ειυυε!ε;οι· Αυ!”ο!!, εοι· ιιιυ

ειυοιυ υε1ι.!ιιου 8ου!οοε ευεειε.
Νοου 4 ε.υυ!ιουο Αυ!·'ε.!!ε νου 8-'7 Βιυιιεου Βιιιιοι· Με πιο

!ιουου ευετοιυ!εουευ 1.οεειουευ εεε νομο Με Ριι!ε
υοεου!ουυιευυε Με ευίε!!ενειεε οιιίτι·οτε Με ειου ιιι
ν!ε! υοεουε!εευει·ευ (1ι·ου2ειι υο!το (ιυο.ιι!ιυοιυ 1411-1130
Ριι!εε ρ. ιυ.). Βε.υοι· εει·Γε ιυου υειιυ το.ουν!το.ι·ε!εουευ
Αυίο!!, εοι· νιο! υευετο Ρι·οοιιουεευ ευ!”ινειεου !ιουυο,
Μου!. ευ οιυο νο.ουε!ευπιυυε εου!ιου.
Αυε εευεο!!ιου (ι1ι·ευεου εϋτ!`ε ιυε.υ εεε!! 1:ειυο διευ
ροτυ!ουετε!ευυε ευυευιυου, εευυ εεε ρυνειο!ο81εουο Βιτ
ρει·ιιυευτ Ζώου, ειιεε ευι·ου Αοοε!ει·ευετε!ουυε υιιι· εουτ
ιυεεε!εε Ε'ι·οοιιου2οτυουυυ8ευ ει·ιτιο!!; ννει·εου.

Ρετ εεε ννοεου εοι· ροι·οηευιε!ου _'1'εουν!ιει·ειο υε!ι

25. Με” 8 !κει·οοι·ο νου ις!ο!ο!ιευι θυο.ι·ο!ειοι· !ειιιυευ πι· Βοου

Μειτιυε ου εοι· Ηουε ε!υεε ειοευευ ιιυε

οουιιιυ8. Νε!ιι·ουε εοι· Αυιο.!!ε ειιιρυιιεετ Με ΡΜ. Μπιτ. υιιι·

εουου υ·ευει· νετε!ΐουτ!ιου!:ει·

ετε.ι!ιοε Ηοι·ι!ι!ορΓευ κνουοι υιεινει!ου εοι· ι·οε·ε1ιυυεεἱεο Ψεο!ιεο!
νου ευιι·1ιου ιιυε ναου!εοι· ειυι·υευ 8ου!!η:ευ ειιυ_ιε!ιι!ν «κυρίου
εου ιιν!ι·ε. οι.» !οιειου Αυ!υ!!ε ειπα!!! υιιπι: :ιοί υιε.υι·ευε οεοι·
υιιουεοιυ Με Ρετ. 'Ι'τερρευ εεει!εςειι ννοι·.
1)!ο Ποι·ειετυ;Κο!ι ι.ι·ιιι· ειιυει Με ε·εεει.=.ςι που: ι·οοο!υι19.εε!ς;
νοτου·6εεει·υιιο εοι· Πειυει!ιιιοι!ου ννευι·ουε Με Αυ!'υ!!ε !ιουυιε
Μου: υεουεοιν!οεου υ·οι·εειι.

ννοικει·υυε ιιυε ο.!!Βουιε!υου Κι·ε!ε!ουίεεωι·υυεου (Οεεοιυε,
Ι.ευει·εουννο!!υυε, Α!υυιυ!υιιτιε) ο!υυει·ε!υεου. - Με ρι·1
ιυει·ε ο!ειιι.ε Ηει·οε!!οιουου, Με ευ !ιοιυρευεοτοι!εουοτ
Ρυ!ευοεου!ευυ!ευυε ίϋυτε.
Βοου ο.υου Μεεε Αυεουο.ιιιιιιε Με ε!ου υοου υειιοι·ευ
Πυι.οι·ευουυυεουνου Α Με. Ηου”ιυ ευυ "), 1.ο :υ ιυε! 1),
εε !ο ()ειυρ ') ιι. ε.. Με πιο ετινιεεου. - νου ο!Ιουι

νου 1υυει·ευ !ε!ιιε!υ ι.νιιι·εευ τυετορειι!:!εο!ι νει·ειιουι Νιι.ιι·.
υιι.ι·οευυι. Αεουιε, Οουνο!1ε.ι·υι, !1!ε·υ.!ου, υ.ιιεεει·εοιυ !υυο!ο.τ1οιιοιι
νου Αυιν!υιιι·ιο. Με 1)!ειι!ου!υ1ε!ιτ.!ουου υουου ιο!τινο!!!ιεε
Ρυ!ενοι!ιιυεεευιυυε· ινυυιου‹! εοι· Αυυε.!!ο πι· Ρουφ, υειερ!ε!ε
υιο1οε @υπ ιιιυ Μ.. υ1ει·ε Με υ`ι·εουευι νου 204 :ιοί 148 ιιιιε επι
19. Ποπ νου 200 Με 140 υοι·ιιιιιοι·. θεου εο!ιιουευ Με μι·
!τε!υο ν!Πι·υιιυα ο.ιιΓ Με Ποιιοι· ιιυε Ηειιεε!ιε!τ εοι· Αυ!'ε!!ο ευ
υιιυου. Με νει·ειιουε Με Αυ!'υ!!ο ευι·ου Γ1υεοτει·ιιο!ι ω· εευ
νομου, !)ι·υο!ι ε.ιι1' Με Ηει·ικοαουε ιιυε Ποίο 1ιιεριι·ο.τ1ουευ ευ

!ιουριει·ευ. υιειι·ου ετ1ο!,ε!οε.
Αυι 27. Ποια νει·!ἰεεε Με Ροκ. υυι· ινευ!ε εουεεεει·ι Με
Κ!ἱυ!!ι.

Ψ1ι· υο.υευ εε ο!εο :υπ ε!υειυ Αοιτοιιυ·!ερι›ευίευ!οι· ου
που, εει· ιιιυ ηρ!εουου τοουν!ιοτειεουευ ΑυΓε!!ευ !ιοιυ
ρ!!υ!ει·τ !ετ.

1Νε.ειετ.υυυ Τοουν!ιοι·ε!ε? Βοι· Βοοι·ιε” 'Γεουν!:οι·ειε
ννιιι·εο νου 0οι·υο.ι·ει!) Με Ρι·ευειιυε'·) !υ Με
!ς!!υ!εουε Τοτυι!υο!οειε ο!υεε!”ευι·ί υυε· εο!!!.ε υιουι.ε ινε!
1:ει· υουοιουυου, Με Μουτ Γουι·!!ε Βοεου!ευυ!ουυε εοι· Ποτε
1:ε.!.1ε!ιο!τ, εἱυετ!ε! εεε ννε!ουει· Πτεοουε. Βο!ε Μιτου!
νιιιι·εε ευοι· Με 'Γεουν!ιοι·ειε εεε ε!υειυ $νυιρτοιυ ευ ει
υοι· Κι·ευ!ιυε!ι ευ! εευετιε.
Εε ννυι·εου ευτυυτει· ε.!!ε ιυεο!!ο!ιευ, Μουτ. εουοι·υε.Γιου
Ηει·ουοεου!ειιυ!ευυεευ νοι·ετευεου, ιιυε ιυι·ο Πτευουε εειυ

ιυου εειυεεε

εευ ειιιυο!ε υει·τεουουεου Αιιεο!ιουιιυ8ευ

ευετ Με Βεεειιτιιυες εοι· ειιττο!ιο.τε!ε!ειι Ηει·ευει·νου
ενετοιυε ευτννεεει· 1υ οιυοι· Ι.ε.υιυυυε εεε νοευε οεει·

- εεε εεε κι ο.υ;ιεεευευ

νου

Ρο!!ε. Με

Βευειιου

ουο.!οεοι·,

ιιιυ: Ηοι·οοι·

Ροι·!:υεε!ουευο

1ιιυεου Μιτου Β.οευτεουειιι·ου!ουο!ιτ.ιιυε υιιου8ειν1οεευ ι.;ευτ ε!υε οι·οεεο, νιο!!οιι·υτ Με ευετιν!εεευεε Ζευ! νου
Ροι·‹ικνειυειι ουυε ουυε» Πετυοι·ινοιτοτυυε ε!υυοι·, ευουεο
ειυε ει!!εοιυε!ιιε Κι·οιε!ουΓεετοι·ιιιιεευ !εο!υεεννοοε ου!!Βοτο
ι·1εου. Αιιου εοι· νου ιυ!ι· ουου υεεουι·ιουευε Ρο!! εο!ετε
ιι·οεει· ειυε νει·ει·εεεει·ιιυε εοι· Ηει·οεοιυρίιιυε, υοου ειυο
Ζυιιουιυο εετ 1υευ!Τιειου2οι·εουειιιιιυΒου ννο.υι·ευε εοι· Αυ
Γε!!ο. - 11ει·υει· εε!1υοι. εε ευινε!!ευ Με Αυίε.!!ο Μιτου
1)τυο!ε ω! εευ πω, Μιτου ι.ιο1ο Ιυεριι·ιι.ι!ουου, οεει·
Ρτεεεου υει ε.υ8ευε!ιουευι Α1.ουι οιι Κουρ!οι·ευ, ννοε μ.
υε! ρτ!υιε.τει· Ηετεει!ετοι!ου ι·εο!ιτ υυνει·ετ.ευε!!ου νερο.
01ο Ηει·2ει!οτειιοιι 8ουε!υ!;, ινε Με νοι·1ιοιυιυι,

υ!ο!ι!: Με

Πτεε.ο!ιε, εουεει·υ Με Γυ!εο εοι· Τοουν!κοι·ε1ο ευ εειυ.
. Πευετ Με ε!εουτ!!ουε Πτεοο!ιε ε!υε ννιι· ειιτουειιε ιιοου
!ιυ Πυ!κ!οι·ου. Α!ε θο!εεειιυε!τευι·εοουο ΕΜ εευ Αιιευι·ιιου

εοι· .!υίε!!ο ννιιι·‹!ε,

πιο

Ηο11ιυευυ ') ετινο.υιιτ, νου

126 1εο!!οιι 28 πιο! Αυ!”ι·οουυε ιιυε $ουι·οουευ ευεεεευου,

3 τυο! νει ε!υε Κορίνει·1οι.ουυε νοιουε.εεεουεου. 2 ιυο.!
υε.υεο!το εε ε!ου ιιιυ οι·οου!εουε 0ευ!τιι!€ι·ευ!‹!ιε!ιου_ 19
Με! ιιιυ εουινεο!ιουεο Κιου!ι!ιοιτου Με νετε!!τιιυεου
(Α!!ιουο!, Τουε!‹ υ. ει.), 23 Με! ιιιυ Βιοτυυεευ Με· Αυ
εοιυ!ιιο.1ιιι·Βευε 24 Με! ιιιυ Ηετε!ει·οιιυυε!ιευ, 2! Με! υιυ
νοι·ουεεοι.ιου8ευο !ιετρευ!ιουε Αυεττ·ευουυεευ; ευεοΒου

ε!υει· Βο!ουυε εεε 8ντυρε.ιυιουε. -- Βι·ε!: Βουνοι·ει:*)

ινιιιεευ Μι· Με Ευτ.ετευυυε εεε ε!υυε!υευ Αυίο!!ε

ιιιιιοι·υιιυιυ εε 1889 ιιιιε εοι· οι·οεεου Ζο.υ!

δουι·οο!ι. υει·ρει!!ουο

ε!!ει· !ι!οι·υει·

εο!ιετ!εευ Κι·ου!ουε!!.είε!!ο ο!υο ινο!ι!ουετε!ιτοτ!ε!οτι.ε 0ιι·υρρο

ιι. ε. νοιοιιιινοτι!ιο!ι εειυο.ουι.

υειυ!!ου Με

ιπιετ.ευεο Με Αυίο:!!ο

ροτοκνειυε!ε,

ευίο.!!εινε!εο ευ!!ι·ετευεο 'Γο

ουν!ιετΜε ευεευεουειεευ υυε Με υεεουεει·οε Κι·ευ!ευε!τε
Με ευΓουίε.εεευ, ννευτουε ο!!ο ευι·ιεευ Ρυ!ευοεου!ουυ!
Βιιυεευ ιιιιυ 8νιυριοιυ εεει·οειοι·ι ννιιτεου.
Με Αυεουουυυεου ευει· Με Αετιο!οΒιο Μεεει· Ρει·ο·
ενειυευ υ!!ευευ _ιοεοου Με ε!που. Εε υ!ιου υει εειυ 131·
!ειιιιυε: νοευε!ουιυιιυι.; οεει· Αοοο!οι·ε.υετοιειιυε. Με υγρο·
τοτ.ιεουο

εο!!:ννοι!!Βε νοευε!ε.υιυυυε

νι·υτεο υ. ε..

ευι·ου

Με Αυυευιυε ε!υοτ ου- ιιυε ευεουινε!!ουεου, οι!! εου
νοευε ει·εο!ιουεευ Ηε.!ε!νιυρυει·εεε ει·1ι!ει·ι;, οεει· εε
ινιιι·εευ υεου Νοτυυοοε!ε*) Υοι·Βουε υευ!.ι·ο!ε, ευ!
εευ νοοιιε!ιοι·υ οιυινιι1ιουεε Πτεο.ουευ εεευουτ. - Μοτ
τ!υε') ευε!νείοι·Ι. !υ ειυει· 1896 οι·εου!ευευευ Μουσ

Βι·ορυ!ε Με Με εου!υ υε!ιουυτευ Ρ11!!ε υυε Με ευεουϋ
ι·ιοου Τ!ιεοι·ιευ ιιυε !ιουιιιιι οιιιυ Βοευ!τοι, εεεε Μ! Μικ

ιυειετ.

Αυειι·οιιουυε, Θεπιυιευεινεουιιδεο
Ιε!υ!Βο Ρειτιουτου

νν!!!!‹ετ!!ο!ι π.

Μιτου

Β. Μιτου ο!υ!_εο

Κυιευευεου υοι·νοι·ιυι·υΓευ; ιο εοι· Βεεο! !ιουυτειι Με ειε

εε.υυ ιιιιου ευι·ο!ι ιι·εευε ειιιου Κιιυετοι!!1 (Ρι·εεεου, πιο
Με Ατουι!ιο!ευ) ιν!!!!ιετ!ιου ιιυι.οιετυο!εου. - Δε! θιι·ιιυε
Μεεει· !ετ2τευ Τοτεεουου, ίει·υοι·, εε Μουτ εο!τευ νιειυι·ουε
εοι· Αυίε!!ε, Ετνιου.οι·υυΒ, νοτουεει·ιιυε οεοι· νοι·εου!ε

εουυεἱιευ εοι· Ριιρ!!!ου, Ρο!νιιι·ιε ιι. ει. υει·νοεε Ει·εουε1
υιιυεου υεουο.ου!;ετ. ινοι·εευ ε!υε ιιυε Μ!. ευε!!ου Με ρο
ιυοΙοε.-ε.ιιοτ. Βείιιυεε Βετ!(ε!υε Αυυει!τεριιυ!αε Πιτ Με
Ροτ!ιοεουεεε εοι· Αυίε!!ε εοι;ευου υευου,ιει. Αυι;. Βου"
ιυο.υυ εευε!ετ Με ροι·οιινετυο.!ε Τοουν!ποτειε Με εευττο!ε
Νουτοεε ευειιεευευ, εει·ου Με εεε νοι!ευεειτο Μει·1ι πι.
1'!ο! ιυουι· Με ειυε Ηγροιυοεο !ε!. ε!εεε Αυε!ουτ ίι·ο!!!ου
Μουτ.
Βειουτ ννει·εου ιυιιεε !εεευίο!!ε

ειι.εε Με ιο ειυοιυ

Τε!! εοι· Ε'ε!!ο υοεουι·ιευευευ ε.υετοιυ!εουευ Υει·ευεετιιυ
!) !!ευει· ε!υ!εε Αυειουουι·οεου; ν ο! !ι ιιι ο. υ υ ο Βο.ιιιιυ!. !ι!!υ.

17οι·ιι·οοε Νι·. 209, 1881.
2) Πευει· Τοουν!ιοι·ειο,
ρε. Με), 1882.
θ Πο 1ο ιιιο!ιγοει·ε!ο

ο
[Μου.

Αι·ου. ει» !ι!!υ. Νοε. Βε. ει,

οειιου!!ε!!ο

ροι·ουνει!ευε,

Β.ενιιο

εε

υιεεεοιυε κ. ΙΧ. ρ. 758 (Μπιουτ Μου 1εο.ι·ιιυε).
^! Πευει· ροι·ουγειυο!ο 'Ι'οουν!τοι·ειο - νν!ευει· ιυεε. Β!υ!°.τει·.

1887 Νι·. 1-3.

'

Ό '1'ιιο!ιν!ιοι·ειε - Βιιιττ.Βοι·ι. 1895.

.

ή «Ηει·ουειιι·οοευ», 1. ο. με. 984..
'! «Ρε.τυο!οι;!ε ιιυε 'Ι'υει·εριο εοι·

Ηει·ιιιοιιι·οεου».

Νιου

υιιεου. 1901, ρ. 298. ιι. «Πουει· 1'οτεορρο!ιιυε εοι· Ηοι·ε!°ι·εειιουυ
ιιευει Βοιυει!ιιιυεευ πει· Αυο.!νεε εεε υυι·οεο!ιυ11.εευ.ιευ Ριι!εεει»
2ο1τεουι·11”τ ΠΜ· !ι!!υ. υ!οε. Βε. εε. Μ. 210.
ή «Πευει· ευΓο.!!εινειεε ε.ιιίιι·ειευεε νετεορρο!ιιυε εοι· Πετο

ΐι·οουευι». !)τεου. Αι·ου. Πιτ !ι!!υ. Ποε. ει. 82. της. 495.
ή «Βιρει·1υιουτο!!ο Βι.υε!ευ Με: Με ουυε: Ηει·εε!!οιοι.!ου>>.
Ζτεο!ιι·.· τει· !ι!!υ. πω. Βε. 51, ρε. '71.

Π!

ποπ ε." Κ!ερρεπ πππ πεε Ηευεπιπε!υε!ε !!ε!πεεινεπε επ

πω!! Βεε!ππ οπευ $ο!ι!πεε πεε ΑπΓε!!ε πεπε!!ι!τ νο·πυπε,

π!ε Βυ!:ΙειυππΒ πεε !Ε!!Ι1!50!ι€Ι1 ΞγυπρτοιπεπΚοτπρ!επεε επευε!ε!ιεπ, πεππ ε!ε ε!ππ Με!!! Κοπετ.ε.πτ - εε πω! τεε!η·

ε'πτπυπτε πεε Β.εευ!τετ πεευυπεε!ιεππ μ!.
Ηοπωω1η ε!) 88ιθ_ΠΒ 88 “τω Πι επή88Π ΜΜΜ (ΜΗ.

Κευπἰεεπε ΑπΓπ!!ε ο!ιπε πεε!ιννε!επευε Ηευε!υ!ερρεπ- οπου

ΠθΒΘΙ-επΠεθ ευαρι1!εω·. Μ ΡΠΙΒΜΙΠ-θΠ Η ΓεεΜΓωΓθα ΒΒ_

ΜΜΒΘΙνθΤϋΠάθΤ9988Π. Ψ” 9999!! ΜΒΜ' 8θΜ!ΟΠ8Όθ!”!(Μθ.
"Ο Κθ!ΠΘΡΜ-νθΓΜάθΓΠΠ88Π Μ!! ΗΘ!'Ζω1 έθΕΠΠόθη ΜΗ·
πΘΙΙ Κ0ΠΙΠΘΠ10)_
.
Πεπευ ποπ Μεο!ιππ!ειππε, πετ· ειπεπ τεε!ιγ!επτπιεεπεπ

εοππευε Επι! πο! ε!πετπ Ρεπεπιεπ, πετ !!πετε.ππε ννπ.υ π!ε
Απίε!!ε νυ!!!!υπυ!!επ πευνουππυπίεπ πππ πω!! :Με Διεκπ
:πεε νν!επευ πιι Ιιοπρ!ευεπ. - Απ! ε!πευ νοπ πω
ΜΜΜ νθΓ6εθΠι!;ομωΠ ΚΠΕ-ν.. ΜΜΜ Π” ωΙ88Πα88

ΜΗ!! Μ182Π!ϋ8ΘΠ !ω5$8Πάθ Μ. ΜΝ!!! πω!! Μο!! 9!θ κα·

2πυ Βεοππε!ιτπε: ππιπ!τ!:ε!πε.υ πε.ε!ι Βεε!ππ πεε Απίπ!!ε π.

τεπ .Τπ!!υε !τε!πε ΒεΓυ!επ!Βεππε Ευ!:!πυππε Βεπεπ !εϋππεπ.

(Με Ευθππεππ πορρε!τ

ΜΜΜ' Μ! πω? Με! ΑΜΙΥΞθ ω” Π! 999!89θω9 ΡΜιθΠ
επίΒεποιπιπεπεπ Ρπ!ε!‹πυνεπ πιεπεπεε Νεπε πω· πεε Ψεεεπ
Με ΑΠωΙ8 2!! ΤΒΒθ 8θω!”99"-

ε!ππ π!ε ευειεπ εο!1πε!!επ Βο!1!ππε ε!τευπ!ευεπ«!, !ππεπι
Γθεθιωδ3$!ε Μ; Θωθ" "ΜκθτθΠ (θ.) ω.. εω."ΜΒΒι.8ι. (ω)
ίο!ε!:. Θ!ε!ε!ι πω!!! !:ευπευ!π υπεπ ποο!ι εκινε.ε Ψε!τευεε:

Βε πε! ππιπ!!ε!ι απ!. πεεε πὶε Ρπ!ε.ίυεπιιεππ !ιπ Μπι!!
πιε!ετ ππεεΓπ!ιυ ε!π ν!ε!!`πε!1εε πετ Ρυεππεππ !π πετ Βπ!ιε,

Ζνηεω1θΠ @Η Ρ"ΙΒΜΜΒΒ _ Τα" ΕΜΗ...] Π. (Μ. Μἱ"θ
ω” θΠ1ΖωΠεΠ ΡΠ!8ΡΘΠο.18Π - 2θὶ8θ11` 8Μ1 Μοωθ 8Π_

εε ευοεε Με

νουπευπ, ε.πεεευπωη

8988"!ΗΠ) (Με ΑΠω!ε! ΜΗ'ΗΒ. Μ!!! "Η" Με ΠΟΡΡ8"θ

τπ!!!!!!ε!ι επ θυπεεε εππε!ιυπεππε Ευ!ιε!)ππΒεπ που Ιξπυνε,

οπευ πεε ν!ευ!”ε.επε. ννεππ π!ε Ζε.!!!επ επε!ι πὶε!ιτ !υπιπετ

-. Ζω!$επεπεε!!!εεε π!ε πεπ Οπε.υε.!αευ νοπ Ηευι!τοπιυπ.Κ

μπει! επιππιτεπ, επ !τοππτ.ε !!ευνοι·πεποπεπ ννευπεπ, πεεε
π!ε Ε'υεππεπε ννπ!ιυεππ ιιππ επεεευ!ιπ!π πεε Απίε.!!ε πω!!
εε!. !ππευ!ιπ!!› υεο!ιτ "πετ Ουεππεπ εοπννε.π!κεπ, ππΙιευ
Με!! π!ε νευπε!!.π!επε!!!επ πετ Ρυεππεπεεπ πω; Βεπεπ

ΠΟΙΝΗ! Μ-888Π πω! Με!! ει". 10 8ο!!!επεπ π!ε Νου!πε.!
Ηω]θ σε? ΒΓϋ588ΓθΠ Ρ"ΜνωΒΠ επωωπ ΜΒΘΠ. @ΗΒΗ
Η; πω- Πω Μάθε ω! ε!.υεπἔεπ 5!ππε πεε Ψουτεε υεεε!

πι! εε!π Βυππε!ιτεπ.

η) «Πεπευ Υευπερπε!ππα Με.» 1. ε. με. 211. π. «ΝευθΓο Μο
επε!ιτππςεπ ππευ Ι·Ιευπιεεεπε. πω..- Αι·οπ. υ'. !!!!π. πω.
Βπ. '78, με. 89.
ε .

πω που 9Ρπ!ε ππτπ!τ!ε!!›ε.υ νου ιιππ

:
Ν) ε!. Ηοππι πππ - Ηει·ιπεπτοεεπ. με. 292.

Ε"!επτε !.
εεε:)νυν
σεΜΝΓΛ!.Ι.5

ω-:

ννλππ£Νο πεε ΑιντΑωε

νοκ ΟΕΜ ΑΝΐ/Μ!..

κεεππεινε ωωιιίθρ

. .,.-!επεαπεκε :Μα |28

»ΦΑ-ε

εΐη:α 2δύ

ε

ΩΡΩθΡ'κ.9%!!ΓΔΝΗΜΜΜΜΜΠπω!
2π|ω°6Ν£2Δτκιἔἱ££

π:ιπεε!ε Βεννουπεπ πππ πετ ε1ε!ι επευιππ.!ε νευπορρε!τ. Με
Ρπ!ε!-ιπυνε ε!ε!ιτ εεπειπππεεπ 8επε!εππετΙ'ο!πεππευιππεεεπ Με.
Βε.υπ1ι !!εεε ε!ε!ι ε!εο επ οεπ!οε πειποπε!υ!ευεπ, πεεε
πευ τπεπγΚπυπ!εεπε Απίπ!! πω!!! !π ε!πευ Βενπ!ιπ!!επεπ
ε!!ιππ!!!!επ Με!! ετε!Βευππεπ Βεεο!ι!εππ!εππε, εοππευπ

-νοπε! ε!πιπε!") πει· νωιωτ πω!! ε!πε 2ε!τ!επε π.
εεππε!!επ Τεκπρο ννε!τευρπ!ε!ευτε, Με π!ε νεπεπρπ!ε!ιπυπε
πε!πτε, ννεπτεππ που νεπτ.υ!!υε! εε!ιοπ ει!! π!ε πε!!›ε
8ε!ι!επιππ! επυπο!υεεΒεπΒεπ πετ.
π'

!π

Απ ππεευευ Ρεπεπτ!π ποπ εε ειπε νευεε!ι!επεπεπ Ουϋπ+

ε!πευρ!πτ.2!!οπ ε!πεετπεππεπ νετν1ε!Γεο!ιππε
πετ Ηευπίυεεπεππ !ιεετε!π, Με "νετ επ!.νν°επευ !π ε!πευ
νευν!ευ!ε.ε!ιππω Με π!ε νου!!εεεππε Κιιυνε Με!. επευ

ποπ πὶο!π; υπσε!!επ ΡπΙε!ιπυνεπ που Πεπευπεπεερευ!οπεπ
:πεε πεε Απΐεπεε πππ Εππεε πετ Απίπ!!ε - πι! ευ!ιπ!Σεπ.
πω! πε!Βεπ Με πεεεπ1!πετεπ Ι(πυνεπ 1 ποπ 2, (Με πευ

.!π ε!πευ νετπορρε!ππ8.
Ζπιπ Βε!ι!πεε πετ Απίπ!!ε 8!π8 π!ε Ε'υεππεπ2 !π πευ
!!επε! πω!! ιπε!!υευεπ ππυεπε!!πε.εε!Βεπ 5ε!ι!ε:πεπ νοπ νει·
εε!πεπεπευ !..ππΞε επί π!ε Η51!!τε υεερ. ε!π ν!ευτεΙ ππυπο!υ,

Βε.π!ε.!ρπ!ε ννϋ!ιυεππ πεε Απίε!!ε υ!ιγ'πιπι!εο!ι πππ πε!ιεεπ
πηρε!! επ !”υεππεπτ, Με ε.πεεευ!ιε.!Β πεε ΑπΕπ!!ε Μ.

.Ι(πυνε Ντ. 1.
Απεεετπε!!› πεε ΑπΓε!!ε.
25. Μπ.υπ1908.

-Ε'υεππεπε:

87,8.

·- ν!78πυεππ
τ Κπυνε!Νυ.
πεε Απίε!!ε.

26. Με” 1906. Γυεππεππ:ν !68.

η Η., μη” Η Η ..Π..... νω-αορβοΙΠΒΕ εώ_›>_ ι_ .._ ΡΒ_ 213

Πι

Κπτνο Ντ. 8.
κ

Ψε.ιιτοπά άοε Ατιιο.ΙΙε.

22. Μοτο 1906.

ιι........ιιιιιιιιιιιιιι

Γτοιμιοπ2: 192.

-

Μ-Μ-2--.

_7-

ΜΜΜ

Κιιτνο Ντ. 4.
Βεεεειιιο Με Ντ. 8 ιιοι τεεειι Ιου

ι”επάοιπ ΒριιγΒιιιοετο.ριιεπ.

Αιιεεετάετιι

ιιοιπετΚι ω πιω ιιπ

άοτ τοοιιγΚοτάιεοιιεπ

Κτιτνο (Ντ. 2) οιιιο Βτεοιιοιπππ8 επεοάοιιτει, άιο επι

ΝοτιποΙινοΙιε επ ετοιιεπ. Ι)οτ Βιι.άιοΙριιΙε Κιι.ιιπ Με
τιιγιιιιιιιεειι εοιπ πει Βοειστιεπι Βιιιιιιιιιιιε άοε Ηοτ2επε:

άοιι Κιιτνοπ Ντ. 8 π. 4 νιοι άειιιιιοπετ επεΒορτοΒι Μ,
πιιιιιιιοπ άοιι το8εΙιτιιι.εειποπ ΨεεΙιεεΙ ντιπ ι;τσεεετοπ ιιιιά
Μοιποτοπ ΡιιΙεννοΙΙεπ, ινοιιοι άιο ετϋεεετε νιτειιο ειειι
ειειε νοπ οιιιοιπ πιοάτιεοτειι Νινοο.ιι ετιιοιιι, Με άιο
ΙιΙειιιοτο.

άοε ιει άοτ νοιι Ηετιιιις ") εοοεποππτο Ρ. ρεειιάοοΙτετ

Με άιο ΙιΙειιιοτε ΨοΙΙο ιει, ιιιεετ ειοιι πιιεειιινοτ ποι
ετοιι: ΒοεΙι νοιι! πιοιπε Λπάοτοε, Με άιε Ε'οτιεειειιιιΒ
άοτ επί άοτ Ηοιϊιπει.ππ,εοιιοπ Κιιτνε ιιι Βε8ιππ άοε
Απιε.ιιε οιιιιτοιεπάοπ ΖΜεοΙιεπιτειιο, άιο ιο άιο νοτάορ

ιιπ ιιιειοιπι πιιτ 6 ειειιοτε Ε'ιιιιο") ιιοΙιο.ππι ειπά.Εε ιιεετειιι.
ειιοιιιοΙΙε ιπ ειπειιι τοΒοιιιιιιεειεοπ ΨοειιεοΙ νοιι ειιιτΙ:οτοπ

ροιιιπε άοε ΒιιγιΙιιππε

ιιοάιιιο;ιο.

Νιιτ ιιιιιιοπ

ιιιι

νοτ

Ιιοεειιάοπ Μπι άιο ΖΜεοΙιοπινοΙΙοπ πιοιιι άιο Οτϋεεε άοτ

ΝοτιππιννοΙΙεπ εττειεΙιτ, Μιε ι1Βτι8επε πι1οιι Η πω” "ι,
Η ο Πιιιο.ππ Ή ιιπά Ι. ο ιπ ιιι οι "ή ιιι 6 Ριιιιεπ Βεεειιειι
Ιιοιιεπ.
ΒειιΜετιεετ ιει; εε
επι ινοΙοΙιε ιιοιπιππτε
ειοΙι άιο νοτιιο€επάο
Ιεϋππιε ειειι επι ειπεπ

ποπε. Ιπ
ιιοιάοπ ΗΠοπ ντειει άιο ΗοτεειοεεΙτι1τνε
άοε Βεετοιιοπ οιιιοε Ηοτειιι€επιιππε ποοιι.
Ποτ Μιιιιτο Ρ. ε.ιιοτπιιπε, άοτ άιιτοιι οιποιι ΗοτεεΙτετ
πο.ιιε ιιεάιπΒι Μτά, εειιειπι οιπ εοιτοποε $γιπριοιπ ευ εοιπ,

ιιπά εειιΜιοΙιοτοπ ΙΙετ2ΚοπιτιιΜιοποπ. Ηιοτ ινοτάοπ ο.ιιοτ

άιο Ηοτειιοπιτειιιιοποπ άιιτοιι ποτιπεΙοειιιΞε, τεμπ
ιπιεειιο πω.. Ιιετνοτεετιιιοπ. Μι ιιπάοπ πω πιο

ειπε

νοτποιτιεΙιοιι άοτ ι‹Ιοιποτειι ΨεΙιο; ποιά ε.ιιετ Ι‹οιτιιπι
ιιιιε ιιιοτ πιειιι πιιιιοτ επ ετάτιετπάοπ Πτεεειιοπ ειιιιτειιεπ
ειπε 8οτι,ιιΒε νετερει.ιιιπΒ άοτ Μοιπετεπ ννοΙΙο νοτ").
Εε Πεμ ειοΙι ιιιεο, Ιιο.ιιάειι: εε ειειι ιπ τιπεοτειπ ΡοΙΙ
ιιιιι ειιιοπ ΡιιΙειιε ΡεειιάοιιιΙιετποπε, άοτ άιιτειι οιποπ Ποτε
ιιι€οιπιιιιιε, οάοτ επι οιποπ εειιιοπ Ρ. ιιιιετποπε, άοτ άιιτοΙι

εειιοπ απ» Ε'τιι.Βο επ ιιοοπτινοτιοπ,
ΠπτεΒοΙιπιιεειΒΙτειι άοτ Ηοτ2ειιιιοπ
Ριιιει'οτιπ 2ιιτιιοΜιιιιτοπ ιιιεει; εε
Ι‹οπιιπιιιοτιιοιιοπ Ρ. ιιι€οιπιπιιε οάετ

ειπεπ Ηοτποιτοτποπε ιιεάιπΒι Μτά. - Πιο Ρπιειιιιτνο ιιι
Ιοιιι ιετ ποιά επτεοΙιοιάοπά. Ειπε Ηοτεειοεειιιιτνο, άιο άεπ

ιιιπ άεπ εοΒοπ. Ρ. ειιΙιετπεπε ιιοπάοιπ. Βετ ριιπειριεΙΙο
Ππτετεειιιοά οΜεοΙιεπ ιιοιάεπ Μτά Ματ, ινοπιι πιω ποπ
νοτοεπεπννιιτιιει, άοεε ιιοιιπ Βιετεπιιπιιε άοε πι” ιιιιπιιε
άετ ΗοτειιιιιεΙιειι εεετϋτι ιει, ιιοιιπ ΑΙιετιιιιπε ιπ άοτ

ΑπεεειιιοΒ Βοεοιιεπ πειτε, Κοππιο ιπ Βτιπο.πεεΙππε ειποε
Βοοιεποι.οπ Αρρετο.ιε πιοΙιτ οπιθεποιπιποπ πετάω.
Ππά άοειι Ισιιππ πιοπ ειειι Ιιιοτ άοίιιτ ο.ιιεερτοοιιεπ, άοεε
εε που ειιΙοτ Ψειιτεοιιοιπιιειιικειτ πεειι ιιιιι οιποπ Βιοτοπι

Β.εεει τιιοΙιτ, οάετ πιιτ ιιπιιοάειιιοπά ιιπά ιπ οιποτ ο.πάο

τετιιιιιιε Βοιιο.ιιάοΙτ ιιιιιιε; άοπιι εε πετ άιο Ηοτειιι.ιιΒιιοιτ

τοπ ννοιεο; ιιοιιπ ΒιΒοιιιιπιιε ΕΜΗ; ειπε ποτιιιιιΙε Ηοτειιοπ
ιτοΙιιιοπ ειπε, ιπάοιπ άιιτειι ειποπ νοτποιτιοειι, νοιι άοπ
ριιχειοιοΒιεοιιοπ Ηοτ2τοιεοπ πποιιιι8.πει,εοπ Βιιιτοτειε ειπε
ΕιιττοεγειοΙε_πιιεΕτεΙϋετ Μτά; άοτ πιιοιιειο ποτιποΙο Βειε

Μιιιτοπά άοε ΑπίοΙΙε ειπε νοΙΙΙιοπιιιιεπ τιιγΠιιπιεειιο, εο
Με άοε πιιειωιιοι.οτιεειι ιιοειιιπιπι πετάω Ιωπιιιο, ιιιιά
άοε ερτιοιιι πε.ιιιτιιοΙι Βοεοπ Βι8ειιιιπιο; εποε άιο Απποιιτπο,
άιο ΚΙοιποτειι νι7οιιοπ εοιοπ ιπτετροιιοτιο Επιτεεγετοιοπ,
άιο ε.πειιοε άοιπ Βιεοιπιιιιιε άιιτοιι ε.ιιεεετιιοΙΙι άοε Οττε
άοι· ποτιποιοπ Β.ειιιιιιάιιπΒ οπιερτοοιιοπάε Β.ειοε ιιετνοτ
ΒοτιιΓεπ εοιοπ, ιετ εειιινοτ ιιοιιιιιιτ; άοιιπ εε ιει τοοιιτ εο

ΠΙΝ ιπ άιο τοιτιι.Μιιτο ΡΙιε.εο, άιο Ροτιοάε άετ ιιοτο.ιιεο
εοτιιτοπ ΕττοΒιιοτικοιτ άοε

ΗετειπιιεΙιεΙε ιιιιά ιπιιεε άιιιιοτ

ιιιιΜτΙτεοπι ιιΙειιιοπ. Οιιο.το.Ιττετιειιεοπ Πιτ άοπ ΗοτειιιΒο
ιπιπιιε ιει ιι1εο άιο νοτοειιιοικοιτ άετ 2ννειιεπ, Μοι
πετεπ δΝοιΙο. Η ετιπ8 - ειιΒοπΒΙιειιιιοιι οιποτ άοτ Κοπι
ρειοπι.εειοπ ΒοιιττοιΙοτ άοε ιιπτε8οιιπιιεει€επ Ριιιεοε - πει

Μι.8ι ειειι νοτππειειΙοπ, άοεε άιο ΒιιιτειεχειοΙοπ ιιοι οιποπι

ίετπετ εοποιει"*), άοιεε άετ Βιεοπιιππε ΜιΙιτεοιιειπΙιεΙι
ιπγοεεποπ Πτερτπποε Μ, πω. άπτειι Βει2πιιΒ επιτο

Ριιιεε νοιι 192 μ. πι. ιιπ Ι.ο.πίο νοιι 8ιτιπάεπ ιτπιποτ Βο
πο.ιι ει: ειποτ ιιοειιιιιιιιιοπ ΒιειΙο άετ ΡιιΙεννειιο, πιιιπΙιειι
Με ιιιτετ ιιιιιιιιοπ Ι.ιιππο οιιιεειεοπ.
ΕΞε Μ: εΙεο ποιά οιπ Ρ. οιιοτπο.πε, πιιι άοιπ Μι· εε

ΚετάιοΙοτ Ηετ2ποτνεπ ιιετνοτεοτιιιοπ ντοτάοπ Ιτιιππ ιιιιά

πιει· επ τοπ ιιοΙιεπ ω).

άειεε εοιπε

εοΜιιιπΙιοΙιο Πτεοειιο ΖιτΙιιιΙο.ιιοπειιιπάοτιιιεεο

ειπά. -- Ιπ άεπ ροτιριιοτοπ Ατι.οτιοπ ιιοιπιπι: άετ Βιμ
ιπιπιιε πιοιιτ ιιπιπετ άειιιι1ιοΙι ειιιιι ΑιιεάτιιοΙε ιιπά ειναι·
Κοιπιπτ οε νετ, άοεε άετ 2. 8ειιιοε ιιιιετιιοιιρι άιο Ρετι
ριιοτιε πιοιιιι οττειοιιι - άοε ιετ άοτ εεΜιιιπΙιειιο Ρ. ιιι
ιετιπιτιεπε οάετ ιι.ιιετ άιο 2. νι7εΙΙο νετεριιιοι πω, Ιιοιιιιπι:
εο ιπ άοτ Ρπιειτπτνε επί άοπ Πειτε άοτ ειιείο.ιιοπάοπ

ΒπάΙιειι Ιιειιοπ Μι· τιπε πω. ιπιι άοτ Ε'τεΒε επ Βο
εεΙιιιιιι€επ, Με άιοεο ιποτι:Μιτάιοο νοτάορροιιιπε άετ
ΗετεΓτεοποπο ιιπ ιοειιγΚοιιάιεεπεπ Αιιίο.ΙΙ επειο.πάε ιιοιπιπι:.
Η ο Και επ π ") πω; άοτι1Ιιετ ειπε Τιιοοτιο ιι.πιεοετειιι, άιο
Π) «Πειιοι· άεπ

ΡιιΙειιε ρεοπάοε.ιιοτπππο». Ρτοετοι· ιπεά. να»

ειιοπεοΙιι·. Βά. ΧΧνιι. Αρτιι 1902.
Μ) Β ιειι Ι: «ΠεΙιετ Ηοτπειιοτπο.πε ιιοιπι Μοπεοιιεπ». Ζοιεεειιτ.

?ή «θηιιιγ πιορ,·τεριιιιιοΙιε Βοοιιοοιιιιιπςοπ». Ι1τ.εειι. Ατειι. Ε.
Μπι. πω.

ά, 47.

“ι «Νειιοτε Βοοιιοειιι:ιιιι€επ πω” ΙΙετι,ιει.ιιοπ». Ι. ε.
") «Πειιοτ επι'ιι.ΙΙεινοιεε οπΕιτοιεπάε ι'οτάορρειππε άετ Ποτε
Ποηι1επι». Ι. ε.
1.) (Με εηιει·ιπιοπιοΙΙοπ ΑποΙγεο άετ Πιιι·οο;ειιπιιεειςιτειι.οπ

άοε Ηετ2ιο;επε». Δω. Ε. ά. με. ΡιιγειοΙοειο. Βά. 82.

τι» εΧρει·. ΡοτιιοΙοΒιε π. Τιιετε.ριο. Βά. ΙΙΙ. Μ. 2. π. νοΙιιιιτά:
<<Ποιιετ ριιΙεπε ιι.Ιτ.οι·πεπε ιι. ρεεπάοοΙιετπεπε». Μιιπειιοπετ πιει!.
Ψοοιιειιεοιιτ. 1905. Ντ. 18.

Ν) νοΙΙιει.τά, Ι. ε.
°°) Η ο Επι ε. π π π. Ι. ο ιπ πι οι άειιτοπ

ιιπ-ε Κιιτνοπ ειιεπεο;

οιιοιι Β.ιοιι1, άετ ειε ιιοερτιοΙιτ. Ι. ε.
Μ) «Πειιετ νετάορρεΙιιπι;; άετ Ηετ2ιτεοπεπε .πω Ι. ε.

.ξη- Π.

ππι εο εππεπιππει·ει· πι, Με ειο ειππ επι ρπνειοιοοιεεπε

Ιπποι πει· 8επιπο;ιοιεε, νιε πποπ ειιι Μιιιιππιιεπεε Δπ

Εερειιιπεπιε νοπ Κι·ιεε, Βπεειιποππ, Τιεοτειεπι

ννοοπεοπ πει οιπποεοποπεποπ Ζπειιππο νοιπ ι:επιπ

πππ 8 ιι·πιιιπει·π εειπ. Κι·ιεε" ιοΒιε πο.πιιιοπ επει·
Ιιο.ιιοε _νιιεεεει ιιοεε πππ ει·νιιι·ιιιιε πιο οπει·πΜπ πει· επ

πεπιππο.ι·επ πιο επιπ πειπε.ιιε πει·ιπε.ι οι·οεεειι Ριιιεεοπιε.ις
ππι·επ ποιοιιεεπε π)ιιιι·ε.ενετοιεπ πενιιι‹ι νοι·πεπ ιιειππ“.
Βοπ ενειοιιεεπεπ Υεποπρπιε ιιπ Απιο.ιι ποιποπειι·ιειεππε

8οιιιιπΙιοπ δι.οιιε επι· ιΙει·εππειε επ πειεπεποπ Απεεππιιιο.

Κπινοπ ποι πιοι·πει·πι -εονειι ιπιι· πεπε.ππι - πιεπι

πιπ Ρι·οεοππει·οοπ πει·πιπ πιετΜιπε

ΒΜιοι πιο

ει, πεεε πιο ει·νει·ιπιοπ

ππι·οποπ ιπ ποπεπ

Ροι·ιιεπ

εοππειιει·

νε.πι·

νει·πιιοπιιιοπτ; νοε ιει·πει πιο Βοποπιππο ειιτι·πενει.οιιεεπει·

εεπιπποπ, Με πιο εππειιιιπιι:επ, πππ "οι, ιο ποεπ ποιπ

Ιπιοι·ποιοτιοπεπ επ πιο νει·πορρειιιππ

θιοπο ποι Απιιππιππο 2Χ, 4Χ, 8)( π. ε. ν. εεππειιει,
πιεο ιιπιπει· ιπ Ροιεπεοπ νοπ 2; ειπε 8-πιεπε, 5-ι“εοπε,

εππειι·ιπι, εο ιππεε εονιεε επεεεοποπ νει·ποπ, πεεε ειπε
νει·πορρειππο ππι·οπ Επιι·ε.ενετοιεπ επειεππε ιιοιπιπεπ

6-ιοοπο π. ε. ν. Βεεεπιεππιπππε Ιιειπ πιοπι νει.

ιιοππ. - Βοεπ πιοιπι εε ιιπιπει·πιπ εποε, επ ειπε εε επι
ετεππεπε νοι·πορρειππε Βιππποπ πππ Τομ ποι Ρωμιοπ

Νοε ειοιιι ειππ Ηοπιππππ νοι·, ποεε πει·ιπΜει·νειεο

πιο Οι·ι ποι· ρπνειοιοοιεεποπ Κοιππιιπππο (π) - ποπ Ειπ
πιππππποεετειιεπ πει· ει·οεεεπ νεπεπ ιπ πιο νοιποιο ειπε πει πιπεεει·ο Ζεπι νοπ Βειοεπ ρι·οπποιει·ι νιι·π, Με

εεπιιεεειιοπ νιι·ιιεε.πι νιι·π, ο.πποποιπιπεπ 400 Πειπο π. ιπ.
Με ππιιοοεπποπ Μπειιοιοιοιιιοπιο (π) ειππ νεπιποι· ι·εΜι

ιιοπεπιπιε πππ πεπει· πιοπι ιιπετεππε Μιε 400 Βειπε ιιι
πεεπινοι·ιεπ; πε.επ ΑπΜοΒιε πει· Κι·ιεε'εεπεπ νει·επεπε
εοπιιι8ειι ειο ππι· 200 Μπι π. ιπ. - Με νοιιοι· επνο.ι·ιε
ιιοιπιπι ειπε Με νεπιποι· οι·ι·εεπει·ο Ρο.ι·ιιο (ε), πιο 200
Β.ειοε ειππιιιπ8ι. Μιοι· ππι· επι 100 επ ι·οοΒιετεπ νει·ιπε8;
απο οει ποι· Οτι νο πιο ποιπιΜε Ηει·οπ·οοπεπε πιο Απε
ιιι·πειι ιιοιπιπι. Ψε.ι·πιιι πιοπι ποιοι· Πιιιειππποπ ε ΒΧ εε
ιιιπεεε.πι εοπιιιετ Με π ννιι·π ει·ιιιιιι·ιιεπ_ νεππ ιπο.π πεπεπιιι,

πο.εε πιο ι.ιπιοι·εεπιεπο πει· Ει·ι·οοππιιιοιι πεπεεππο.ι·ιει·
Μπει-ιειιοιιοποπ ππι· Βει·ιπες εειπ ιιππποπ; ποι επει·

πππε

ι·ει·εειι.ε 'Ι'ειιεποπ ο ειπεπ νοπ π ποιπιπεππεπ Ποιο νομο
ιππποειπειι.ει· Ει·ι·εεπειιιειι νοιεεπιπι, εο ιππεε εε επι ποπ
πιιεπειεπ Βειε νοι·ιεπ; εε ιιοππ ποιππεπιεεε ο πιεπι επι
ο Κοπιι·επιιοπεπ νοπ π πιιτ π π. 4 τεεειει·οπ, εοππει·π
ππι· ιπιι. ε, εε ιππεε ο.ιεο ιπ πΜπει· Ριεοποπο εεπιππεπ.
Π». ι”οι·ποι· πεπεππιιιεπ ππι· πιο Κοπιι·οιιιιοπ ειπεε
Μπειιειειοπιεπιε ποπ ρπνειοιο;ιιεοποπ Βοιο Επι· ποε πεπεεπ
πιιι·ιε Ειειπεπι εποιοπι, εε Ιππππ ε, νειεποε ειππ ππι·
200Χ ιιοπιι·ο.πιει·ι, πειιιιιιοπ πιοπι πιο 400 νοπ ο ειπ
ριεπεοπεπ Βοιπε επ ο νειι.ειοεπεπ, εοππειπ ππι· 200.

5ο νοι·πιειτο ειππ Μεο πιο ποτιπΜε Ι·Ιοι·ετε.ιιΒιιοιι.
Με Ππιοι·επεπππποπ Εποειπιο.ππο”) π. ε.. πεπεπ
πππ οποιοι,

πεεε

ποε Ηοιεπει·νεπενειειιι

ιιπειειππο Μ;

πιο Ει·ι·οππο.ιπειι:. ιιοεπειιιιιιιιιι πππ Ι.ειιπποειππιΒιιοιι,
πππ ειποπι ιι·ωιε πιο Βοοπτιοιιειοπιππειτ ποε Ηει·πιπιιε
ποιο ιπ ροειιινειπ πππ πεπειινειπ Βιππο επ πεειπιιπεεεπ.
8ιεΙιεπ Βιο ειππ νει, πεεε ππι·οπ Νει·νεποιππιιεεε πιο
πειιπιεπειεει8ιππι ποε Ειεπιεπιε ο ειοιιιο; πειιπ νιι·π
ποιπ πει· Μοπιεπι ειπτιοιεπ, νο ο Μιε 200 νοπ π ιιοιπ
ιπεπποπ Βοιπε πιιι; Κοπιι·πισιοποπ πεππινοι·ιεπ ιιοπιι: πιο
Ηοιοιι·οοποπο πει ειππ πο.πιιι ριπιιιιεπ νει·πορρειι; ετοιοι
πιο Κοπιιιιοπείππιππειτ νοπ π πππ ο ποεπ νειι.ει·. εε πεο
Βιει·ι εεπιιοεειιεπ ποε @Με πιει: επι Μιο 400 νοπ ε.
ππεεοποππεπ Κει2ο - οε πει εοιποπ Βπνιπιππε νοι·νιει·
ιπ.επι. Ιπ ειπει· εο ππειεππο ιιοπιιποππεπ νοιπορρειππο
τοει›. νει·νιει·ιεοπππο πει· Ηει·οιι·οοποπο πεειεπι ποεπ

Ηοπιπο.ππ'ε Απειεπι πει τοοπνιιοι·πιεεπε Απιε.ιι.
Ι)ιεεο Απειεπι ιει πιοπι νιπειεριπεπειοε πιππεποιπιποπ
νοι·πεπ. Π. π. ποι Β. θει·πε.ι·πτ."). Βεοποεπιππποπ
8επιπεπι, πιο πεπεπεπ επ ερι·οεπεπ εεπειποπ.
θει·πιιι·πι οινιιιππι πιιιπιιεπ, πε.εε ποι· νοπεπρπιε
νιιπι·εππ ιπιιπεπει· Απιιιιιο πιοπι ρι·ε.οενετοιιεεπ εοππει·π
ι·ειπ ενειοΙιεεπ οει, νοε επ πιο Βιιιιεενειοιοππει.πι· πππ
Βοοεπ ποπ

πει·

Ηειπιτεοποπο

εεπ πε επ 800 π. ιπ. εππε.ιιεπ Μαιο. Βεε ιει πιο ιπιπ
πεειεπ ππνεπιεεπειπιιεπ.
Βιο Ηοπιπο.ππ'εοπο 'Επεοι·ιε ποι ιεπεπιειιε ποπ νει·

επε ποπ Τε.ι.εοεπεπ ιπ επεεπειιιιεπει· πππ οινοποιοεει·
ννοιεε εειοεπι: επ νοι·ποπ. -- ιπι·ο Β.ιοπιιι;ιιοιι ιπιιεει.ε
ιιειιιεπ ποοπ πιιι·επ νοιτει·ο Βεοποεπιππποπ πενιεεεπ
νοι·ποπ.
Ζπιπ 8επιιιεε Με ειπ ποπ ινωιε επι· Ρι·οπποεε πππ
'Γπει·πριε.
Βιε Ρποεποεε ποε ειποοιπεπ ππιιοιπριιειει·ιοπ ΑιιιΜιε
ιει ιιπ Αιιι;οιπειποπ Βιιπειιο. ΙΞε ειππ

ΡιιιιΙο πεπειιπι,

νο

πιο Ρει·οηειπειι εειι 43 ιοερ. 47 .Τεπι·οπ ποεπιπποπ πππ
πιοπι ειπιιιΜ πιο Δι·πειιειοπιειιειι ννοεεπιιιεπ ποοιπιι·ιιοπ
ιιΒιοπ. Βιο θιει”επι· Πεμ ιπ πει· πει εεπνει·οιι Απιπ.Ποπ
πιοποπποπ Ηει·πιπεπιιιπιεπε. - Απο Ζπειιιππε πιο επ ειππ
εεποπ Ηει·πιπεππιειοπο επι· ιθ'οιοε πε.ποπ ιιπππεπ, οι·Βοπι
εεπε Ηειοιειπεπ, Αι·ιειιοειιιειοεε, Νορπι·ιιιποπ νειεοπιοεπ
ιει·π πιο Ριοπποεε πιιιιιιιιοπ νεεεπιιιεπ 25). - Βοοπ
πε.εε ε.πεπ ποι οιποιπ ιπιιιειεεπνει·επ Κιπροεπιοπιοι· πιο
ΑπιπΙιε 28 .Ιεπτε πι” επι οι·τι·ποεπ νοι·πεπ Ιιοπποπ. πε
νοιετ ππεειε Ρετιεπιιιι.
Πεποπεπ ιιοιπιπι εε ππι· εειι.οπ νοπ, πεεε πιο Απι`πιιο
Βιιππιιεπ επιπϋιεπ; πιει·πει· θεπϋι·ι ω· ΡΜ! νοπ Πεπι
πο! π 2°), νο ε.πει· ειπε ποπηιιιοιει·οππε Ρειιιιοι·πιιιε νιοι
ιειοπι πεεοπποιο νοιπιιιιπιεεο ποεεπειιοπ πει. Με νει·
ειοπιιο ιπειπ ιιι ποι· Ριοπποεε εειπ ιπιιεε, πονειει πιο

Βοοποεπιππε νοπ Ρι·ιτι·ι2"), νο πιο Απιιιιιε πποπ 'ιι/ο
ιειπι·ιοει· Ροιιεο νιεπει·ιιεπιιεπ. Ειπε Απεπε.πιπο νοπ ποι·

Βοοει πιο” νιεΙιειεπι πιο νοπ Κιεοπ “) πεεεπι·ιεπεπεπ
'Γεοπνιιε.ι·πιεπ ποε ΚΙιιπΜ-:ιοι·ιπιιιε, πιο επεεπιιοπ πε.πιιι;

νεπιποι· Με 2 Το8ο ε.ππΜι.επ πππ πεππ ιπ πει· Ρεεεει
Βιιππιιεπ επιιιειιπεπεπ. Βε.ποι ιο: εε πιοπι ειοπει, νιο Μι
εε επι πιει· ιιιπ οεπιο Ροι·οπνειπεπ ι;επε.ππειι πει.
Ι)ιε Τπει·οριε ποι πειιιι·Ιιεπ πεοπ Μπειιοπιζειι ειπε
πειιεε.ιε επ εειπ. 8νρπιιιε, Βνερερειοπ, Πιιι·ιπροι·ε.ειιοπ,
Αιιιοποι ιιππι'Βοποιε ειππ Με θοιεεεππειι.επι·επεποπ επ πο
ι·ιιειιειεπιι€επ.
Ιπιοι·εεεεπι ιει εε, ππεε πιο Απιπιιε οπννειιοπ ππι·επ
Βιπει: επι ποπ νομο. ποιο Ιπεριι·Μ:ιοπεπ, Απερππποπ
πει· Βοπεπριεεεο ιιοιιριει·ι νοι·ποπ ιιππποπ, πιο. νειει
οπι.εεπιεπεπ επι πιο ποοι·οποπο Πιεποπο ποε Ι.ειποπε πιο.
- νε πιοεο Κππειει·ιιιο ιοπιεεπιπι.;επ, νιιι ιπεπ οπνει
Ιεπ νοπ πει· Ι)ιΒιιοιιε ειπε ειιιο ννιι·ιπιπο εεεεποπ πε.πεπ.
Ποοπ πο” ιιιοπ νοπ ιπι·, νεππ νιι· ε.π πει· Απεοποπππ8
πει· πε.ι·οιι. Τοεπνιιοι·πιο Με ππιπιιι·ει· Νεπιοεε ιεει:πΜιεπ,
πειιιιιιοπ πιοπιε ιπεπι Με ειπε, ιπειει ιιππεπεπτοππο,
ενιπριοιπειιεειιο ιΝιιιιππε ει·νοι·ιεπ.

νοπ Ηειι πι ειππ ο.πποποιπιπεποπ Βεεεπιεππι

Βιιππειπεοποπιειππε ερι·οεπε. Αιιεεει·πειπ ποιοι σε ι· π ε. ω ι
επ πει· Ηπιιπ ειπει· Κπινε, ,,πε.εε εονοπι ειπε νοιπορρε
Η) «Πεπει· ειπε Απ οινιπνι.πιπιεεπει· Ηει·:ιε.ι.ιεπειι». πω.
ι. ΔιιΜ:. π. Ρπνειοι. 19 . Ρπνε. Απε. Ζιτιοι·ι. πε.επ Ηοπ'ιππππ:
«Πεπει· νετπο ποιππε Με», ννο ειππ οποπ ειπε πεπε.ποι·ο Πι·
πιιι.ι·ππε ποι· ΙΕι·ιεε εοπεπ νειιοπεπε ιιιιποι.
πι) «Ποπ Πει: πππ οειπο 'Ι'πιιο;ιιειτ ιπι Ειεπτε πεπει·ει· ποι·

εεπππο·». Ι.ειρειε ιεο4. π. π.
Μ) «Βειιι·ο.<; επι· Ι.οπι·ο

νοπ ποπ Βιιιι·πενειοιεπ».

πω. Επι· πππ. πιοπ. πι. 82, πο. 518.

ο

πω..

ει) οι'. Η ο ι“ιπι επ π «Ηοι·επεπτοεεπε ι. ε.
··) .‹Ποποι· οιποπ Ε'Μι πεπιι.πειιετ πππ ρο.ι·οι:νετιεοπει 'Ι'εοπν
ιιπιπιε ιπιι; ποιπ Απεποπο ιπ Οεπεεππο;». ι)ιεεπε Ποπ. ινο
επεπεεπι·. 1892. Ντ. 85.
2')Πεπει· 'Ι'πεπνι·ιπιπιο ππι· Ζειι: πει· Πεποροπεο». Ριπεει·
πιεπ. ννοοπεπεεπι·. ιεει, Ντ. ΙΟ.
π) οιι.ιει·ι. πει Η ο ι'ι'ιπ π. π π «Ηει·επεπιοεοπ».
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1)Δε ιθμιοΒοήι"π "ω "ω"ωπ '898-1908

1)ειι Πε.ιιρηιοετειι ιιι ι1ειι Βιιιιιιι1ιιιιειι άει θ. ε. Β. ε. Ε.
1ιι1:1ετειι ιιιιο1ι ννιε νει· Με Κι·ιιιι1ιειι.ε;ε1άει·. Με ειιιιι ει·ϋεετειι

νοιι

'Ι'ει1 ιιιιε άει· 1ιν1ιιιιοιεο1ιειι 1ιιιιιι1εε1ιεεεε ετειιιιιιτειι. Πε :Πειτε

Μ. πως] Ε. Κ ; ΨΗΠ

ειο1ι_ιειιοοιι ιπι 1ιιιιιι'ε εε: Ζω, ιιεεε ειιιε Ζειιιιι:ιε· νοιι 8 Βιι1.

“

`

°

ι

ιιιοιιιι.ι:1ιειι Πιτ _ιει1ειι 1ιερι·ϋεειι ιιειιι νει·ννιι1τιιιιι:ετετ ω· θ. ε.

111119- ΑΓ" 1191' Α1"Μ·"-

Β.. ε. Ε. ιιιο1ιι 8·ειιιιειε πιο :Με Διιε8·ε.1ιειι ειι ιιεε1ιειι. Νε.οιι

Αιιι 26. Αιιει.ιιετ 1906 νο11ειιάστειι Με 10 ΜΒΜ @Η Με
9191911 1-ΒΡ1'688Π Με Η ω? 919110 1191' ΚΝ9188Πω1 1111000011 Μ·

εεεΙΙιιιι
1ιετ.ιε 'εάει·
1ιε ι·ϋεεΠιιιιιειιι
νει·ινε.ιτιιιι
ει·ι 11ι1ιεε21·
Η .
80
Μέ ιιιοιιιιι.111:1ι
ξε1ιοει1)ετ.
ι1ετ Θ.
ε. Β. 0.81.ι.8ει1ε
εοιιινετειι .ΕΒΕΘ ειι 1ιεΠειι, ει·1ιο1ιι.ε Μι· 1ινιειιιιιεε1ιε 1ιειιάτειι·

ι·ιο1ιιειε 1ιοριοεοι·ιιιιιι 11ε2οεειι.-Βε1 ιιιεεει· θειει;ειιιιειι εει εε
8008081· ΜΒΜ 100299 1141099110! Μ" 019 1101810911 1119991'

1901 μ] Βει(8"Πιετ ορι·ΘΝιιιιΕμοπ ω.. ΔΜΗΠΒ. Μ. Μπι)
ιιι ειιιει· 1ιν1ιιιιιιιεε1ιειι 1ιειιιιςειιιειιι‹ιε ριειι6ι·ιεειι ιιιιιι ιιι ειιιει·

Α11"Μι Π!! 1710119111, 919991' 10 “Π” 211 91199911019 ν” ΡΙ'01- 199- ν” 11179111 9690911800. νοιι Ρι·οι'.

Αιιει.εΙο νεηι1ιεςτειι ΜΙΠ'000Π νοιι 8 ειιιι' 10 ΗΜ. ιιιοιιειΙιε1ι.
(Με ειιιιι .1ιιιιι·ε 1897 ννει·ειι Εειιι·ϋεε Με ι1ειιι 0οιινει·ιιε

Κ. 061110 ΘΜΓΕ1"0 00001€ω111ΓΕ9 Α1°901Β 111 1101' 138918·

ιιιειιι. ΒειΙειι‹ι ιιιιοιι ιιι άειι 1ιν1. Βερι·οεοι·ιειι νει·ιιι1εει ννοι·ι1ειιι

ειιιει· ιιιι .1:=.1ιι·ε 1909 νοιι Ρι·οί Πε ιι ι ο μ.ιειιιιιο1ιτειι Ζιιεειιιιιιειι

Μεο Π11ιιω Με 23- Με” 1891 Η Μ 01ιιιεωι1ιο1ιεο Βεεει·

Με ωιιιω εεε εει.18.ιιιιιεο1ιε Βιιιει·εειιεΠ Φιν· ω. ε. ε. ε. ι..

0811113 ω" 099911899911: 291' Β91ΗΠ11ΡΠΙΠΒ' 001'

ειιιε _βι1ιι·1ιο1ιε Βιιιιειοιε ιπι Βετι·ιιςε νοιι 1000 091. 1ιετ2τ.ειε

Ε ο Ρ Π· 1 11 Β11'19·11 9 11 9 9 Β Β τ 1 9· 1! 9- [ΜΗ Θ999119011911
980.49 81011 1110 Α111291Ν 80100111 Πι Μιεει·ειι Ιιε.ιιιιειι 1.ειιι·8·
1ιεἶιιιἰε ΜΕ ειιὲοιιτειι ιιιιιι μέ' ιιιεεε νξι1ειεεΦιε ιέ;·εεΓθΗΘ6891€101ι·
εε ει· εμ· εεε ιιι ει· επ: απο, ειι ι·ει·εειιε ει· ει· ι·ει πως

ννιιι·ιιε ιιιιεει·ει· θεεε1Ιεε1ιιι.τ'ι ειιι2ο;ειι Με 1897 Με εει.15.ιιι1ιεε1ιε
Βιιι.ειεοΙιεΕι ειιι ειιι;ειιεε Ιιε ιιι·οεο Με ιιι ιιι Κιιιιιι ιπι.
Κι·ειεε Ηερειι1 ι1εε 0οιινει·ιιειιιειιτε Βετιιι.ιιιι ει·ϋιι'ιιετε).
_
.

@οι 8ειιο116 ιιιιιο1ι 1ιιτειιιιειιιιιἔ ι1ει· Κιιιιιιιειι ιιι ιζεεο1ιΙοεεειιειι
Αιιειε1τειι ειιιεερειιειιει·1ιειαειι. 17οιι όιεεειιι θεειο1ιτεριιιιιιιε

ΒΒ)τπ. (51?ο Ι.11$29ω 11%. 81Ρ'Ψ 31:21)ΜΒ; Βἔἑΐἔ=ι1ἔ2ΗθΙἔΐσἔἘἐἔ€ 118
120
_ι θ
.
280 €ΈΐΕ628ΐοι!ύε18 Φο 'Ζ' Β' (1' Ε” Μ" 8811111 ω! 01108

Με ινιιι·ι1ε ει" 95. Βειιιειιιεει· 1891 οι" 1.ιερι·οεοι·ιιιιιι
Βιιι1ι1ι1ιειΠοι·ρε.ι,ε.ιιι5.Νονειιιιιετ1899 ε1ειε-1ιερι·οεο-

- Με ·- ι ι

Μ·

ι

..9ι.2··ι::·.:ι:ε:.ι.ιι::.ιιιι:.ι·ι:ιει:::.:ιεθ.ι..·1.ι·.ι:ι.·:.

199 91119998. 111 11919911 Α"Μ1Περ “πω” ."Μ. 19910." Πο”
19189111· νο1.111ω·11 1111111911· 1111391199" 81111] 118111 Με. 'Η' ν8Γ89ω9“

Μι. ινει·ιιειι ει·ει: νο111ιοιιιιιιειι ιιειιι1ιειι ερε.τει·ε Ζειι.ειι 2ειιιιειι.
ΒεειιΙι;ε.τ1οε ιει ε1ιει· Με ιιιε1ιει·ιεε Κειιιο1'ειι ιιιο1ιτ εεννεεειι.

ιιειιιιειτ 1ιειιιε·ι· νο11ιεειιιιιιιιιε· ιιι Βιιι·ιιοιιε ιιιιιι ειι.τε·0ιιιιιιι·98·1ιο1ι1ιειιειι 1ιειιιει·1ς1ιειτ.. 1ιιιο1ιιιε εεεεειι 1ιεεο1ιΙοεε πιει· νει·ννιιι-

ννθππ Μ! Μ;" Μ” 8(ΜΙάθη!Πε ω! .Μι'αΒΒἱ= Με Μ
ΒοήΠω ω”Δ-13 Η "ΌθητοΒοΠ 80 "ή (ΜΜΒ εΠΠΠοπ (ΜεΕξ)Γ9

τιιιι;ιετιιτ ιιει· θεεεΙΙεειιιιτι πι·

ιιει· θε Ρειει·ειιιιι·εει· Μειιιιιιιιεο1ιειι ννοε1ιειιεο1ιι·ιιι

Βε1ιιιιιιριιιιιι; ι1ει· ΕΦΗ 1894

.

.

.

.

.

νοιι 19011

ιιιι 1εει.ιεε1ιειι 'Με Ειν1ιιιιιιε με ν11ειιι1ειι ειιι ιιι·ιιτεε 1ιεριο-

.

.

εοι·ιιιιιι ειι ετιιειιειιι ιιιιε ιιιιεεε1ιΙιεεε1ιο1ι ω· Ιειιι·6εε 1ιει.τειι 1ιε-

δΈι_Έ8$έοέμ1&Έ €=?[18(=2)888Έ&,2ΐ: ΐΒἔΒἔἙΙὲἑἘΘΠΙΞΘἴἔΗἔἔἔΒἙἙζ

.

ει:ιιιιιιιι εειιι εο11ιε: 1890 ννιιι·ειι ι1ιε Αι·1ιειιειι εειιοιι εο. ._
.
_
.
.
νει
ιι09ιθ1ιω9988 ει” 98· Αιειιι (Με ειιωι Κιιιιιι 918 .1119ιι91Πεοέιιιιι11111
111118
ι.91119'ι199
11.111811991ιοιΒιιιοι11ε

ΑΙΜ” 992°999·"99 Μ” 29· Α1'ε""' 1"°'Ο'θ"ι1"""9".'1°8 Με
Κ1ιιιιεο!ιειι
.Τειιι·1ιιιο1ι πιει Βιιιἔ ει, ειε-ειε·ι ω Α 11
ΜΜΜ 1897 ννπωθ'3 Μ! ΑιΠΡώ: ο ω" ἀθηέεοωπ] 111.:ι

·ν111. 1ινιιιιιτ1ιεε1ιειι Αει·ειειε.ει,εε ιιι νι1ειιι1ειι. (Με ιειει·Ιιε1ιε
ΒΗ"1"ΙΙ"ι€ τω! ΒΘΡΓ080”πω ννω1(Ιθ" 1311018113”
13911 111111 Β19Γ19Μ;999 9" Β91π080"11ω ννω11ω Μ" 111
-811Π"Μ 25010 1191; ι 98.Κ99· 99999999 919891”999991· 1199997

ρι·ειιεειεο1ιειι Β.εςιει·ιιιι8· Με ιιειιιεοιιεἔ 1ιερι·οεοι·ιειι ιιιιιιΠι11ε
ιιιι θοιινειιιειιιειιι Ρει.ει·ε1ιιιτε ιιιι Κι·ειεε !.1ιιιιιιιιιι·ις 1ιειιιικ11ιο1ιε
1ιερι·ιιιιο1οιιιε Κι·ιιιι_ιε. Βιιτεοιι_ι νοιι ειιιει· Βες1ει·ιιιιε·ε1ιοιιιιεειοιι

1ιο.ιιι εεε 0ι·ιιιικ1ειιιοΙιεε μινι οιε Βεεο1ιιιιιιιιιει ‹Ιει· ιιιιιει·ειι Επι·

Ζωοοιω $ω(ΠΠω (π... Ιώβ” "ή (Μ. Κεωρωε "ε"... Με Μ. Η

ΤΜΗΠΒΕ· Μ" 'Ιω 991” 19991911 Β19Πωπ999 Μ" 11111911 1199111-

1ιει·ειει Με Κοιιιιεειοιι 1ιεει.ε.ιιιι Με εεε Ηει·ι·ειι Ρι·οί.

πω” αει 1ιν1ειιιιιεειιειι Βιιιει·εε1ιε.ιι. εεε τιειιι 1ιινειιιιιι εεε
.ειιειιιεΙιε;ειι Ρε11ιιι εο1ιειι 1ιειιάεερ;νιιιιιεειιιιιιε άει· Ιιεριε.εεεε11-

Η ΚΠ.011ΜΗ. _
ΠΙΠ8.πω ...κι Μ._

τ.

0Βει.8ωΒ88"π Ο.. ΚΠΝω. __ ΒΘεω
Π..Β.”υν"ο2 - κωΒριη.επΠ. νο”

.8999π 291' νω'19911_99 99_"9111: "0"199 111111 1"11Π19 991' "ΠΠ

ΜειιιεΙ. Ιιι ιιειιι οΠιιιε1Ιειι Βει·ιοιιι: ι.ιειιιιιιιιτει· Ηει·ι·ειι πω."

9911189119" ΑΠΗ·91τ 9991"1"9"·

ειο1ι ειιιε Βιειιιι.ιιε Βεεειιι·ει1ιιιιι8· ε11ει· ιιιιιιιεε1ιει· Βεριε.1ιειιιιε.

-

·

°

Πιε ειιΠιιιεε ι.ιειιεειι:ε 13"ιιι·ειιτ ιιι ι1ει· Ν10ιε άει 1ιερι·ειιιιει.ιι.Ιτ
ειιιε (ιιεΠιιιι· Πιι· Με ιιεε1ι1ιει·1ιο1ιε βιω1τ.ειι ει·1ι1ιο1ιειι Με ειι:Ιι

Απ. 26_ Α" "Η 18% "Πι-ΦΠ (Με ..Γεω
Μ. ..ΜΗ ι
·
γν8Πάθπι80ΠοεΑΠΗΒιι ΜΕΒΘΠοωΙΜΠ Πω 2.,ν."- ιἐιθιώ 2711198115

1111 148910 Μ? “Δ” νϋ111ἔ 11991"Μ9999 1988811·

τἱειιιειι απ? ειιιιιιε.1. Πε ννιιι·άειι ιιιιιιιΙιειι ε.ιιε ι1ειι 1ιερι·οεοι·ιειι

0

° ·.-11ε1ιει· ι1ιε ιιιιιτει·ιεΙΙε .Εεεε ι1ει· θεεε11εο1ιιιιι πι· -Βε1ιιιιιι@Πως ω· Ιιερι·ιι- ιιιιι. ΩΡι·οι. 1)ι·. Κ. Πε1ιιο ιιι ι1ειι _ιιι1ιι·Ιιε1ι
ει·εο!ιιειιειιειι ι1ειειΙΙιει·τειι ΒεεΙιειιεο1ιείτε!ιει·ιε1ιτειι εειι8.ιιιιι:ει·
0εεει1εειιεΠιιι σει· 'Γεεεερι·εεεε. ιιιι‹ι ιιι «Με Βει'ει·ειιειι επι
ιιειι ;ιιιιιι·Ιιο1ιειι Αει2ι.ενειεε.ιοιιιΙιιιιςειι ιιει· θεεε1Ιεο1ιε.τι 1ιν-

Νειιιιε1 ιιιι‹1 11ιιΒιι ε.Πε Ιιειιι·ϋεειι 1ετι.ιεοΙιει· ΝιιιιοιιεΙιτ.ιιτ ενε
κοκ” ιιιιιι ιιιιο1ι 11νειιάειι 10:ιει·εεϊιιιιι·ι:.
οι” 26_ ΜΙΒ-ΙΙ" 1896 ΜΒ Μ". 26 ΑΠεΠετ 1906 εΠω Μ"
Με ΜΜΒαθιι, ννοιιάειι ιιι Βιιιιιιιιιι.: 193 Βερι·ϋεε ιιιιιι 2ινιιτ
ως; ΜΜΒο1- ΗΜ η ΕπικιΠ_

Μιιιιιεε1ιει· Αειιιτε Με Βιι·οεεε 1)ιι1ι1ι1ιιιιιι ιιιιιιιιιε Αετ2τε ιιιιε,ειιε1ιι.<ι·
1)ιεεειι
οιειιιιιιιιτειι 1ι.εο1ιειιεο1ιεΓιε1ιει·ιο1ιοειι
. . ειιειιιιεττ.
.
.
.
.

“Μ ΒΪΩΠΠΪ.ΒἐΒΙΪἀΘΓ;ΒΞΒΒ8ῖΙΠ: 111

ιιιιιι ΒεΓει·ειειι ειιι.ιιε1ιιιιε

ιο1ι

ειιεΙι

Π” Ζ

.

α

.

κι

1 Η

99 911129 99 9· 1911 999 τω

‹ιιε ιι6ι.ιεειι Νοιιιειι Επι·

1890 ινιιι·τιειι ειιιι€ειιοιιιιιιειι 08 Ρει:ιειιτειι ν Ε

ιΠεεε ΖιιεειιιιιιειιειεΙΙιιιιέέ
ο· Βε εει 1ιιει· ω. Μια ει·ινιιιιιιι, ιιιι.εε Με 1ι1ιιιεΙ ι1ει· θεεε11εο·ιιε.Π ειιιιι Μι ιιιιι·ε1ι ιιιιιι·1ιειιε 11ιις1ιεοε1ιδιιιιι.εε. ιιιιι:οιι
8ε1ιειιιιιιιι8ειι Ρι·ινειει·, ειιιιι ιιιοεεεειι 'Ι'ει1 ω» ιιιιε Βιι1ιειιιιειι
ιιει· 1ιιιΙιιιιιιιε.οΙιειι' ιιιιιι

ά τ Ε. ΕΜΠ

εειΙιιιιιιιεο1ιειι

Βιιτει·εο1ιείτ

με”
1898
1899

»
Σ,
»

»
»
,

ει,
10
π,

»
ε
ε)

1ιεεοΙιειΐτ.

1900

»

»

18

»

ινιιι·οιειι. '
' 1
.
.
Πιε θ. ε. Η ε: Ε. Η ινιιι· ειιιΓειιιζε Βειιότιεονοιι άειιΒιιιιει·-

1901
1902

ιι
»

ο
»

16
10

»
ιιι

-ἔειιιειιιοειιἶό ΒΙΑ. ιιιοιιει.1ιοιι Με Ζιιεε1ιιιεε Πιτ ι1ιε νει·ρι1εειιιις
_ειιιεε.Ιεριεεειι θειιιειιιιιεςΙιειιεε ιιι 1ιεειιιερι·ιιο1ιειι. Πρ. ιιιεεεε
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ειι0ιιιιιιι·ιι.ε1ιο1ι1ιειτειι ΠιιιιΕε ιιε οΙι1οεε 1894 πιει· 1ιν1ΙΙ.ιιιιιεε1ιε

1905

»

ε

7

ο :ό

1ιιιιιιιιιιιι.ι Πιιι1εάειι ειι ειιιει· Ιιν1 ιιοιεε1ιειι Βε.ιιειχιιειιιειιι‹ιε Βε-

1900

»

ι

2. .

»

·1ιδι·ιςειι ιιιιιιιιι ειιιειιι ιιει· νοιιΡι1ει· Θ. ε. Β. ε. Ε.. 1ιειιιιιιυιιει.ειι
1.εοι·οεοι·ιειι νει·ριιειιιειι ΙΑΘΡΜ80Π ε.ιιε άει·1.ειιιιεε1ιε.εεε 8Βιι1.
'ιιιοιιετΙιοιι (90ΒιιΙ, _ιιιιιι1ιοΙι) ειι1ιειιΙειι. 1)ιιιιιιι_ινιιιιιειι-ιιιε
Βει_οει·ρ,ιειιιειι.ιοειι .Ι.ιι·Ιιιιιιιε νοιι ιιΙΙειι Ζε1ιΙιιιι€ειι Πιτ ι1ιι·ε ιιι

Ίιν1ΜειεοΙιειι 1ιερι·οεοι·ιειι νει·ριιεςιειι 1ιερι·ϋεειι 1ιει'ι·ειι;.
Η: 1εριιιεε οικω ω ετιι.ιιιιεο1ιειι Βιειιεηςειιιειιιάειι ννιιι·ι1ε
νοιι ω· Ο. ε. Β. τι. Ε.. _ιει2τ ειιιε Ζιιιιιιιιιι; ιπι Βειι·ειιε νεο
8 ΕΜ. ιιιοιιειΙιο1ι ειι1ιο1ιειι.
νοιι $ειιειι ιιει· ιιο1ιειι Βιεετει·εςιει·ιιιι€ ει·Γοιε;ιε 1899 ε.ιι Με
θ. ε. Β. ε. Ε.. ειπε ειιιιιιεΙι,=.ςε Πιιιει·ειιιτειιιιΒι εεε ιιειι ιι1ερο
ιιιιιΙειι Μιττε1ιι εεε Βειο1ιεεο1ιιιιεεε ιιιι Βει.ι·ιιι:ε νοιι 20000 ΗΜ..

8ιιιιιιιιε 188 Ριιιιειιτειι. .
Πε ιιιιεει·ε ΑιιετειΙτ ερε:ιε11 Πιτ 1901111180 Με ιιειιι 1ει:ι.ιεο1ιειι
'Ι'ειΙε 1.ιν1ε.ιιι1ε1ιεετιιιιιιιι πω· ι·ε1ιιιιι:ιει·τειι ειε1ι Με ιιιειει.ειι
Ιιερι·ϋεειι εεε Με Κι·ειεειι 111ο1ιιιιιιι· ιιιιιι Β.ιεε.. 1)ει· 17νειιιιειι'

εο1ιε.Κτειε ιετ ιιιιι1°εΙΙειιιι απο ειι1ιεριεεειι.
ννοιειιί' Ιει:πει·εε ειιιιιο1-ιειιίιιιιι·ειι, ιετ ιιιειιει· ιιιε1ιο ει·Ιι1ει·ιε

ννοτι1ειι. Τι·οτ2άειιι ιιει· 1νο1ιιιετ”εο1ιεΚιειε ιπι ε.Ιιειειιιειιιειι Με
ινο1ι11ιε.ιιειιιιετειι 1ει;τιεοΙιειι Βιιιιει·ιι ε.ιιι'ννειετ, Με ειιιει· ιεοΙιτ.
Βιιι:ειι ιιιετειιεΙΙειι ιιιιιι άειιι ειιιειιι·εο1ιειιά 1ινειειιιεε1ιειι Βειιιιι

ιιιιιι 1900 ειιιε ειιιιιιιιιιιι·ε διι1ιιιειιιιοιι κιιιιι Βιιιι ι1εε.1.εριοεοι·ιιιιιι
ιιι Τε.ι·ινειει ιιιι Βειι·ε,.ειε νοιι 8000 1161.
°) Πιι.ε

Βεριοεοι·ιιιιιι

Β. Κ4ιιιιιι11.

- 013ιιε 1.εριοεοι·ιιιιιι ιιι ει” Μπι ιιιι__01ιτο1ιει· 1891
ιιιιιιιιιιιιιιιι;ιε νοιιοει· θεεεΙΙεειιεΠ πι· Βειι5.ιιιριιιιι€ ἀει· Ιιερι·ει

εειιιι ιιιιιι·ιεειι 1ιιικιε.τινε εεε Πι. Δε. ν. Β ε τε· ιιι ει ιι ιι . (1ιιιιε1ι
Με ΜΜΜ Βιμ 1ιεει·ιιιιιιει ιιιιά_ει·ϋΠιιες.
.
Ο εοΙ1 1ιειεεειι: 0εεε11εο1ιειτ.- :οι ΙιεΕ9.ιιιριιιιιε· όει· Ιιερι·ε.

1'Υειιιιειι ιιι _1ιιν1ιιιιιι.

17οιι_1)ι·.- ιιιειι.

5ι. Ρειει·ειιιιιεει· ιιιε‹ι. 1νοοιιειιεε1ιι·ιΠ- 1900..

είε .
_
'1Κι_ι·ο1ιιιει· ιιιι‹1

Κιιειω-

'
·
Με Ι.ιθΡ1'8 ιιι Βιιεειειιιι

ειιι Πειεειιει·ιο1ιι.
.· .
. .
`
_ Κιιιιιεο1ιεε .1ε1ιι·1ιιιο1ι Πιες. νοιι ΡΜ. Πι. Ε'1ιιιιι·8·ε ιιιι‹1.
Ρι·οι'. Πι. ν. Μει·ιιι ε. 1897. Βειιιι 91. μη. 82?-894. _

19
οπου Ιοϋου, · ιετ Με Ζιιυ1 οοτ Εορτ8εου τοι ννο1ιυιιτ'εουου
·τοιεο οιυο εουτ 8·τοεεο.

81ο Τουοειιτευουε ϋο1 ι1ου ου Εορτιι υιοου1ο-ιιιιυετυετἱου νοτ- _

ειοτυουου 18 Ρυτ1ουτου κιιτ.

Με Βιιυοτυ «Με 177ουάου'εουου Κτο1εοε 1ιοιυιιιου ου υνου1
1ιοϋοιιυοιτ @του υ1υι.οτ ι1ου Ψο1ιουτ'εουου. 01ο Ζιιυ1 ᾶοτ
Εορτ8εου ἰυι Ψουτ1ου'εουου Κτο1εο ιετ οιυο υι1υ1ιου1ο. Ποιοτ

1ι18.υυοτ

1ιΙυτοειυυε
ντου." οοτό1ε

ευυιοι1ο ικ1εουου οουι ννο1υιιιτ'εουου ουι1 Ψουάου'οο1ιου
Κτοιεο 8υι1οιιε1ου υοτ ιυεο1'οτυ, ιι1ε 1οτ.οιοτοτ κοεουτ11ου υιο
άουιουι1οι·ο 18τ1ιοϋυυεου 11ϋοτ ι1ου ΜοοτεεεριοιτοΙ ποιου Με
οτετοτοτ. 1υκἱοκοἱι ά1οεο '1'οτειιο1ιο 2υτ Βι·1ιΙυτιιιιι.τ άεε Ποιοτ
εουιοι1οε 1ο ι1οτ Αυουυ1 άουτ Βι·1ττοο1τιιοςου ευ Εορτο Μπουτο

ιοΒου κοι·‹1ου Μου, 1ιι.εεο 1ου ι1ιιυ1υττοετοΙΙι.
νου ι1ου 188 το ιιυεοτοτ Αυετο1τ. νοτρί1ομου
Μαιου ειου ιυιιιιυιιιιεε1ιου 1υ11οιοττ:
τοι 1Νο1τιιιιτ'εουου Κτο1εο

·

τ
Ρι·υυου

1

Νορυτ1τιε
Πυτο1ιτ”9.1Ιο
Βοτ.τορυοτρυΒου1υυοεοεε
Βορεἰε

8

ετο...!
Ι!
Ι .-. . . . .

Ηνι1τοοορυο1οε
Εορτϋεου
8
108

Βιιιιι'εο!ιου
Κι·ο1εο (ουυο 81ο 82.οι:1τ.
Μου)
:ο›ι τω·
8το‹1ι Μου
ο

40

» Κνουάου'εουου Κτο1εο
» ΝυΙυ'εουου Κτοιεο
ο Ροτυυυ'εουοο ΚτοΙεε
» Γο111υ'εουου Κτοἰεο

Μι-ΜΦωιβ8

10

νου «Ιου τοι Εορτοεοτιουι Ψου«1ου νοτετοτϋουου Ριιτιουτ.ου
οι οικιι. Με Ηέ.1.11'το εοο1οττ. κοι·ι1ου.
ΙΜ υυεοτοτ Αυειιι1τ «Πο Εορι·δεου ιιυε ο1υοιιι υιοιυ11ου εουου

υοιττου2Ιοιι Θοϋιοι ευε;οκ1οεου κυτι1ου, 11εεεου ε1ου ἰυι Ειιυτο
κ1οι· .1υ1ιτο εουτ 1υποτοεεουιο Βτεοϋυ1εεο υϋοτ ‹11ο Κουτυιτἱου
οτιιιιττο1υ.
2 Βυο ρωτησε κιι.του 1ορτ6ε. Ιυ υουιου Γυ11ου τει 81ο Ε'τευ
τ”τυυοτ οτυι·ουΙ-ιτ ουά 1οί121οττ ι1ου Μιιυυ!

» 1)ϋτρΙ'εουου Κτο1εο
το Κυτυιυο

Ντ. 90 (του.) 1υ821οτι Ντ. 91 το. ει..
Ντ. 114 ιιι. ιι.
»
Ντ. 118 του.

11υτοτ ι1ου 188 Ροιτουιου μυ .το 108 1111ιυιιοτ υυ‹1 77 11τυοου.
Ποιοι· ι1ου 108 111οιιυετ Πιτου 88 ου Εορι·υ. τυϋοτοευ. 20 ου

Εορτο υιοοοΙο-ουυ.ει1ιοτιου.
·Πυιοτι1ου 77 11'τιιοου 11τ.ιου 89 ου Εορτο τυϋοτοευ 88 που
Εορτο ιιιυου1ο-υυο.οειυοτιου.

9 11ιιΙ ιυ8οιοττ. ι1οι· νιιτοτ εοιυοο '8ουυ:

Ιυι νοτ1ιιοίο ο” 10 .1υ.υτο άεε Βοετο1τουε οιιεοι·οτ Αυετο1τ
ο1υι1 ιτοει.οτϋου 81 Ριιτιοοιου. 89 Μιιυυοτ ουι1 29 Ρτυυου.

4 11ιι1 1ιι11:1οι·τ. ι1οτ 17υ.τοτ εοιυο '1'οουροι·2

Ντ. 80 ιοϋ. 1υ8:ιοτι Ντ. 58 οι. τι.
Ντ. 188
τ
» .
Ντ. 188 του.

Ντ.
Ντ.
Ντ.
Χ

1)οτ Γοτιο ιιιιου ου Εορτιι τυϋοτοεει 29 Μυυυοτ
ο
ιι
>>
>>
>>
>›
19 ?Μιτου
ου Εορτιι ιιιυου1ο-υουειΙιοιτου

ι

»

»

ιουοιοι·τ
»
»
»

Ντ.
Ντ.
Ντ.
Ν τ.

88 του.
82
ο
88
»
95
»

8 119.υυοι·

10 Β'τουου

το ι1ου ου Εορτιι τοϋοτοευ νετετοτυουου 48 Ρυιιουτου κιιτ
4118 Κτυουυο1τες1υουι·
85 Χ
17 Χ
1 Χ

87 του.
81
τ
87
:ο

2-10 .1ουτο
- 10 -20
»
--- υυοτ 20
»

ιιι ό 16`υΙ1ο κυτ 81ο Κτυυ1ι1ιο1τεουοοτ Μουτ 2ο οτιιτοτου.
νου ότου ου Εορτυ τ.οϋοτοειι νοτετ.οτϋουου 48 Ριιτιουτ.ου κυτ
ουτοτ 20 .1ιιυτου (19 Μοτο) - 1 Ριιτιουτ

81ο
υοι·8ε
ιοϋοι·8ε
158. 184

τουοτϋε Εορτϋεοτ νιιτ.οι· 1υτ'121οττ τυ
εοιυου Βτοι1οτΝτ. 111, εο1υοΒουκοετοι·
Ντ. 11 υυι1 εοιοο 4 Κιυε1οτ τοϋοι·ϋε Ντ.155._
ο. Μ.

1 τ.υϋοτ8εο Μουτ” Ντ. 891υ8ιι1οττ. 21ί1υτ1οτ Ντ.106·
του. υυι1 Ντ. 108 ιιι. ει.
9 Χ 1υιΜοτο 81ο 111υττοτ 1υτου 8ουυ:
Χ 1υιΜοτι του. Ντ. 89.
Χ 1οιιιιοτι του. Ντ. 81.
1 Χ Ιυ11οιοτι οτε 11υι.τοτ ἱυτο '11οουι.οτ:
Χ ιουοιοτι του. 1υτο '1"οουιοτ Ντ. 95.

4 Χ 1υ1Μετου ειου θεεουκιετοτ:
ου Μπιτ νου 20-80 .18.υτοιι 7 Ρυτιουιοιι
ο
»
» 80-40
»
7
»
»
»
» 40-1ι0
»
7
ο
ο
.ν
» 50- 80
»
14
»
τ.

ο

»

80-70

»

9

»

ί1ϋοτ 70

»

8

»

Βτοι1οτ (το. τι.) Ντ. 76 1οιιοιοτι «Πο 8ο1ικοετ.οτ το. τι. Ντ. 25.

Βι·οοοι· Χ ιο1121οτι. ο1ου Βι·οοοτ του. Ντ. 181.
8ουν.νοετοτ Ντ. 98 οι. τι. ιυΒιιοτι ι1ευ Βτ1180τ Ντ. 88 τοϋ.
8ουκοετοτ Ντ. 48 του. ιυ1Μετι ι1ου Βτοι1οτ Ντ. 47 ιοϋ.

1ΧτυΠοιοττοοτ8ουυ ο1ο11οτ.τ.οτ:

81ο '1'οοεευτειιουο υοἱ ι1ου ου Εορτιι τουοτοεο νοτετ.οτυουου
48 Ρυιιουιου κυι·:
111ιουοτ Ρ'το.οου
10
4
4
8

Εορτυουουοιιἱυ
Τουοι·υυΙοε1ε ροΙοιου. οι ιυτ.οει1υ1

8ορε1ε ουι1 Ργιιοιυυι
Νορυτιι.ιε

·

?Μοτο οοτό.ιε
8υΒ'οοε.τ1ο
8υ1ου11υυι
Οοο1οειο 1υτοετιυι, Ροτ1τουιιιε. '1'οιοοτ Μιά.

Ντ. 82 του. 1υ11:1οτυ Ντ. 88 του.
Ντ. 147 του. κιι·ι1 νου εοιιιοτ Ιορτϋεου θι·οεειυοιτοτ ιυ8οιοττ.
Νι·. 108 του. κ1τ‹1 νου εο1υοιυ 1ορι·8εου 8ουκιιτοτ ιο8οιοι·ι.
8 Χ ιτιοϋτ. οε Ποϋοτιτυουυοου @του Ιορτ8εο Μἰιο1ιικουυοτ.
Ντ. 54. Ντ. 58. Ντ. 78. Ντ. 79. Ντ. 85. Ντ. 87. Ντ. 117
υυι1 Ντ. 149.
1τ'ουυ κιτ πιο 8ουΙοεε υοου υοτι νου ιιυεοτου Βτι'.ι1ιτου
Βου ερι·οο1ιου. εο 1τϋυυου ουι·ουι1ιου υυτ ϋοειΜιτου κιιε ιιυοοτ
»πιω ιιοε ετοεεοι· Βττιι.ϋι·ου; οο‹1 ετοεεου 8το.τ1ει11του νοτ

1
Β

1
Β

4
2
0
8

1
4
1
0

Με 81ο υιο.οο1ο-ου9.ετυοι1εο1ιου, ο.υου ετιιτϋοιι 41ο υι1τ. Εορτιι

29

19

ιοϋοτοειι υουυΠοΙου Ριιτιουιου Γτυυοτ. Με 81ο ουκ. Εορτυ
ιιιιιουΙο-υουετυοι.1ου υουυΓτοτου. .Ιο 1ι11υτ1ρτοτ ϋο1 :Ιου ιοϋοτϋειου

Βοτ'υυτι κοτι1ου Μ.
Πιο τ.υϋοτ1$εου Γοτυιου ι1ετΕορτυ εἱυ‹1 ουτεουιοι1ου υϋευττ.1εοτ

11'οτιιιου 81ο Β'τοριιου νου Κυοιου ουο1 Ιυ111ι.τιιιου οττο1ετ.ῇο
Βοι ι1ου ου Εορτιι ιιιυου1ο-υυυετυοτιου νοι·ετοτϋουουου 18 Ρο.
1.1ευτου κιιτ 81ο Κτυο1τυοπεάιιυοτ

8 Χ -

52-10 .Τουι·ο

τυ.εουοτ Βουτ. σε :ο Βυι1ο.
Οιιτι2 υυεοίουτΙιου ιυ Βοιο,ετ :ιοί ουκ: 1υτ'οΙιτιου ε1υι1 81ο
ΡυΙΙο νου Εορι·ει ιυυου1ο-ιιουειυοΜου Μουτ, οτι εουου ιο ου
εοτοιιι 1ιΙοιυοιι Μυτοι·ἱο1 ε1ου Ε'ιι1Ιο 11υτ1ου κο του Ε. οι. ει.

ϋουιιϊποιο Ρυιιουιου οουετο 11ουεουου ου: Ε. τ. τουρ. Ε. ιιι. τι.
25 Χ - Μουτ
10-20το οτυ1οτου.
»
. Ποτ Η1υςειο ου Ευρω ιιιυου1ο-οΜ.ετυοτιου νοτετοτυοιιο Ριιτἱουτ
κατ 98 .1υ1ιτο
ιυι Α1τοτ νου 40-50 .1ιιυτου ετ.ουι1
»
»
» 50-80
»
»
ο
»
» 80-70
»
ετο.υσ1ου
»

Β

Β

1 Ριιτ1ουτ
1
»
1
ο
9
»

70-80

»

»

4

τ

υυοτ 80
1 οπου ι1υϋιυε

τ

τι

8
1

ιι
»

18 Ροτιουτου.

1υ1121οτι υιιυου. Βοι θο1οιτουυο1τ ι1οτ Πυτοτευουυυε οοε Νιι.εου
εουΙουυε τ1οτ νοτεο1ι1οάουου Ριιτ.1ουιου ο.υτ Εορτοϋπι11ου, υοϋου
κιτ ϋο1 ι1ου ιοϋοτόεου Ροτιιιου 1ιιι Νοεουεου1οιιιι ιτοτο.ι1οου
ουου1ιΙ1ιτο Βιιο11Ιου ,οο!ουι1ου. ϋοι άοτ ιυιιουΙυ=ιιουυτ.υοτιεουου

Εστω ιιυου Βο.οι11ου οϋοτ υυτ 1ο οοτιυιτοτ Ζιιυ1.
Που

νου

ιιυοοτοτ 8οἱτο ιιυου υοοϋιιουτοπο 8ουκτυι1ου τουρ.

Κ1οιυοτκοτοου Μι· Ι.οϋοτυ Μου Βτνε1ρο1 υιιϋου κιτ οιο1εο ΜοΙο
εο1ι6υ ϋοοϋυουτου 1τόυυου.
Ιυ Βοοοιτ υυτ 81ο 1οτο1ιτιου εουου Ε! Ρυτιουτου ου, Μ" ευ:

8υτουε 'Έτοςου νου 8ττυιυρΐου, τοερ. Ι(1οιι1οτο 1ορτοεοτ Ρυ
ι1ουτου 1υΒιι1οττ κοττ1ου Μου. 9 ΡυτΙουτ1υυου εΙυυϋου ειου
Με Ψυεουοτ1ουου ιυ11οιοττ ου υοϋου.

20
ντ?ουυ Μο ΒεευΙτετε ιυεΙυετ Ατυειτ ννεεευτΙιου ἰυ ττοο!ιουευ
ΖευΙευειιιευ υεετευευ.

εε υτττο ἰου ευ υει·εουετοΙιττΒευ,

εεεε

του Με τιυ ρτευττεουευ Ιιευευ ετε!ιευεετ Ατυτ τ'ετυ νου εευ
νντεεευεουεττΙιουευ ι·ΙυΙτ'ειυτττεΙυ Με Αυτεευυ.<;ευ εετ Πυτνετ
ετττττ ,ε;εει·υειτοτ υευο. Πε Μπι ιυιτ ννεεευτΙἰου ειιτευτ ευ υιιτ
εεΙυετ Βοουευεουεττ ευετ υιειυε Ιθ-_]ευτικε 'Ι'εττΕΙιειτ Με Λυ

υε.ουεειυ Με εευ .·.τευυευ υυευτυου ΒεΙΙεετ νου τοΙτετευυΙιουευ

Βεετεεειουεευρετετευ εετ τ'τευετου ευει· Βοτε

εννοττ'ευ υετ.

Πε εὶου υιιυ ιυ υευετετ Ζεἱτἱυ εετ Οττυορεειε εεε εεττευευ εςεΙ
τειιε ιυεουτ, Με ννευτεετ υουιιιΙΙειεττου Κετροτεετ'οτιυιτε.τευ

Βενυε υεεεὶετευ ευ Ιεεεευ, ιιυε ειιι;Ιοιου ειιυεἱ εετυ νετιινε.Ι
τυυςετετ εετ θεεεΙτεουεττ εετ Βευειυρτ'ιιυε εετ Εορτε ιυ Μν

ιιιιτ υι6,ε:Ιτουετ ετιιτ'εοΙιου ΜτττεΙυ ευ νετυυτευ ειτε ευ υευευ
εεΙυ, εο τετ εε ευου εειυ ρτευττεουευ Ατετ ιυεεΙὶου ι;εννοτεου,
εεΙυευ Ρεττειιτευ εετ Μεεειυ θευτοτε εετ ΠεΜετυ, εεε υτευετ
τ'εετ ευεεου!τεεεΠου εευ ΒρευτεΙιετευ νοτυουυττευ ιινε.τ, ειπε
τε.ουε;ειυε.εεε οττυουττειεουε Βε!ιιιυεΙυυς ευεεεεἰυευ ευ Ιυεεευ.

Ιευε, τει· Με Ιιευευεννετεηςε Πυτετετετευυἐ υιοἱυετ Φιιτιειτειι
Με ΔυετιιΙτεετετ υιετυευ τἰετεοῖυυΙτευ Που ευευυερτεουευ.

Με ετετε ΑυτΙε8·ε

ετε.Ιτετιι·ει ευευτερευ ιιυε εεε ιτευεε Μετετιε.Ι ετυυιεΙ ννὶεεοτ

νου Μεεετ Βτινε;;υυε ευεε·ετιειιε, υετ εετ νεττ'. νετ θ ευυτευ
εετυοε

θτυυετιεεεε εετ οι·τυου. Ουττιιτεεε

νετεεευτΙιουτ; εεε Βυου υετ ετυουι τετευουτἱουευ Βεευττυτε
ννουεευ, ε. 28. Αυε;υετ 1908.
ευτερτοο!ιευ Με! εευετ ετιιε τ'τευυεΙιουε Αυτυευιυε υετιιυεευ.
Με υιιιι νοτιιεειουεε Π. Αιιευεε, ιυ ενεΙουετ ειτε Ε'οττεοΙιττττε
εετ Οττυουυειε εευ; εειυ Βτεουειυευ ε" ει·ετευ Αυττεςε νετ
ννεττετ, τ'εετ :Με ΚυριτεΙ υιιιεεετυεττετ ιιιιε ειυτιτο, Με Με

ευετ Ποτε νιιι·ε. Με Μετετιιτευε "του Με ευεετ'ττιςτ ειυε,
Ιιευυ Με ειυ εευ Αυτοτεετιιυπευ εεε 8τιιεἱετουεευ

υυε εεε

ρι·ευτιεουευ Ατετεε ττουττει ευεεεεεετετ Ι..ετττε.εειτ εετ Οττυο

80ευετιιιι:ευιειι ιιιιε Βεευτεουιιιιοευ.

ρυ.Μο εετ' εἱυευ υοου ετεεεετευ Βττ'οΙε ι·εουυευ.

Πτυου ιιυε Με Αιιεετεττιιυις· ιιιιτ πε.υΙτειοΙιευ το εευ Τε”
οιυεεΠτιττευ ΙΙΙυεττετιουειι ετυε ειιι·ουυιιε υετττοειο·ευε.

νοτΙεευυ8ευ

Πιτ Βουτττετττετε

εετ ΗευεεΙειυετιιιε ευετ

Βουιεευνειευε, ΒουιΒε- ιιυε ΤτορουΙιτειιΚυεἰτευ νου
_ Μοειιευε1τετ Πτ. Β. Ν σουτ, Ι.ειτοτ εεε υευιυιιτ8
εουευ Μοειειυευιιυτεε, ΟτιοΓετετ εεε 8εειυευυε
Ιττειιυευυειιεεε ιιυε εεε Ιυετ1τυτεε τετ Βουιεε- υυε
'Ι'τορευυτευυυειτευ ἰυ Ηειιυυυτε. ΜΗ: 84 ΑυυιΙ
ειιυ8ευ υυε 8 'Ι'ετε!υ. Ι..ειρειε 1908. νετΙε.ε νου
θεοτε 'Ι'υιειυε.
Πε.ε

Βιιου

ἰετ εεε

ΥοτΙεευυςευ

ευτετιιυεειι, Με Νοουτ

Με Ι.ουετ εεε Ιυετττιιτεε τετ ΒουιτΥε- ιιυε 'Ι'τορευυτευυυειτου
ἱυ Πειυυιιτε ε·ευεΙτευ υετ.

Βε

τετ Με. νετετε.υεΙιου, εεεε εετ

εειυ υοιιιοΙιειει·τευ Βου ειυεε ιιιοεετυευ Ρεεεει;ιετεουιΠεε εε
οι» εευ Βοτιιυ'ευ.τετ ετυετ μι” ε εετε!Ιου ΑυευιΙειιιιε υεεεττ,
ευ εε εουννει· τετ Μου ευ εεε ευευ ευ Βοτε ευ 8·εννϋυυευ
υυε Με υνετευτεουευ νετυττΙτυιεεε τιουτιε ευ υευττεἱΙευ. Πιο

Βετυυοτ'τ.

Ποτ ιιιοτε.Ιιεοτιε Βουννεουειιιυ. ΑΙΙΒειυετυνοιετευεΙΙου εετ
εεετεΙΙτ τετ .Τιιτιειευ, Αοτετε, ΜιΙὶτετετυτε Με
Ιιευτετ νου Πτ. $ουε.είετ, Ουετε.τετ ε. Π. ε. Ιτ

τευευετε!τ Ρτιεετιουευετέ το Ηυτυυυτ8. ΗεΙΙε ε.. Θ.
νετΙεο νου Ποτ! ΜετυοΙε. 1908.
?οτε νεττι·τττ εΙεΑυειουτ,εεεε εετ Βουινε.ουετυυ, «ευεειυτεου
ιυ εετ @τυπου Μειιεουτιειτ υεττεουτ. ιιυε πινει· Ιυ νἰεΙ ε·τεεεο
τευι θιτεεε, Με ιυευ ΜΙεοιιιοιυ ιττειιυτε. Ττοτυεευι οτ εουου
εεττ ειιυτευ τετ Μεεε Αυειουτ είιιετευτ, εο υετ Με ἱυ Πευτεου
Με εοου υυτ ννειιιεε ΛυΙιευττετ ιςετιιυεευ. νου αετου ενεπ
ττευτευεετ Βεεειιτιιυς ννει·ο εε, ννειιυ το ιυεεεε;ευευεευ Κι·ε5

εευ Μεεε Πευει·2ειιτειιιιι.; Μου Βευυ υτεουευ νντττεο, Με ντεΙε

που υει εετ Ι.ευτετε Μεεεε Βιιουεε Μου εΙυ νοι·ευε·Ιιουεε
Βι1ε νου εευεεΙυευ υιεουευ υειιυ.
ΑΙΙετειυιτε
ννετεευ

εευινετε 8ττετευ ννυτεευ εευ ιιιιτ Βουννυουειυυ Βευε.ττετευ ετ
ερε.ττ υΙοτυευ, ενειιιι υιιτ Με Πτεευοεε Μουτ: εεετε1Ιτ ννετεε.
Αυ νιεΙευ ιιιτοτοεεε.ιιτοιι ΒεἱεριεΙευ ετ0ττοττ νε”. Μεεε Μου·
@Με Γι·ιιΒε. - Πε εεε Βιιου εΙΙ,ε,οιυειυνει·ετε.υε!ιου Βεεουτἱο
Βου τετ, ευ »Με Με Ιιευτετε εεεεεΙυευ ποιου Νιουτ-ΠεΜειυετυ

υιετ Κτευυυεἱτευ υοεουτἰευευ,

νου ετοεεειυ Ιυτετεεεε εειυ.

ςτοεεε Εττευτυυε, Με νεττ'ειεεετ ειου εετ' εειιιου Βειεευ εο
εευιυιεΙτ υε.τ, ε·ευου

Με

Με ΜεςΙιουυειτ, υεεουεετε ι.τευευ

υυε ευετυυτ1ιου Με Ττορευυτευυυειτευ ευ υευευεεΙυ, εε ευεε
Με ειυει·, εετ Μουτ Ευ εευ

Ε' τ. Η υ υ Ι ε υ.

'Ι'τορευ εεννεεευ τετ, Με ε·εεευευ υυε ντεΙτετουτ Ιιευιυ νου
ιυυευ εευεττ υετ. Έτσι:: εΠεεειιι τετ εεε Βιιου τιιι υεοΙιετευ
(ἱτεεε Ιυτοτεεεευτ, Με Αετετευ, Με ειιου Μουτ Με Αυειουτ
υιιυευ ευτ Με Μετἱυε ευ εευου, Με Μου ευετ ευοτ ΒουιτΤε
Με Ττορευυτευυυειτευ οττευτιετευ ννοΙΙευ, εετ' εεε υεετε ευ
ειυρτ'ουΙου.

Ε' τ. τι υ υ Ι ε υ.

Τειεεευεευτ1ευτευ.
Ε”. Πετυοου: θιοεουιουτε εετ Ρεετεριεειυτου ιυ Κυεε
Ιευε νου εετ Πτυυευυε εεε Βειουεε Με ευι” Με
θεεευινεττ, Μου εευ (ευεΙΙευ υεετυειτετ. Ηείτ
ΧνΙΙΙ. εετ Αυυε.υεΙυυεευ ειιτ θεεουιουτε εετ Μο
Μειυ, υετευει;. ν. Η υ 8ο Μ εε υ ιι ε. ΒτεεΙευ. 1000.
σ. Π. Κοτυε νετΙετε, ε", 220 8ειτου.
Πιο ι·υεειεο!ιε Αιιεεευε ειεεεε Ψνει·τιεε τετ υειεττε τη Ντ. 32
(1906) Μεεετ Ζειτεουτ. υεερι·οουευ ινοι·εευ αυτοι· Ι:Πυννειε ιιιιτ'
εεε νντιυεουευεννεττε ετυει· Πουετεετευυς. Πε ιινετεε ειι.υει·

8·ευυ,ε;ευ εετ' εεε Βτεουειυευ εετ Ιεετετει·ευ ευτυιετυεειυ ευ
ιυεουευ; _ιεεοου εεττ' Μουτ υυετννε.υυτ υΙειυευ. εεεε Υεττ'εεεετ
εειυ πει-κ Μουτ υιιτ Με Πειιτεουε ὶὶυει·ττεςευ. εουεετυ ευου
τετΙννοιεε υιυςευτυεττετ Με. Βιιιει·εειτε ειυε Με ννεττΙιουευ

Οττετε εεε :Μου Πτυυυεου υυε οτττειεΙΙευ Πουυυιευτου, ννοΙουε
ιυευτ ετιι τουεΙεε Ιυτετεεεε υευευ, ιυ Γοτττ'ειΙΙ Β·ευοιυιιιειι; ευ
εετετεεττε ευετ τετ Με θεεουτουτε εετ Ρεετεριεευιιευ τε Εεεε
Ιευε τω· Με Ιοτ2τευ 4 .Πειτε υτυυυεοϊτἰἔτ ιινοτεευ. Παει ννετΙτ
ννιτε εειυευ ΡΙετε ὶιι εευ υ'πουυιυ1τοττιουευ εεε ΔυεΙευεεε υιτι.

Βυι·ειι υευευρτευ υυε ετουει·ΙιοΙι ειιου ιιευ!τειο1ιου Ρτινετ
ευυιυιΙιιυε;ευ ετυνετΙειυτ ννετεευ.
εττεἱτἰ,<.τ Με ννεττει·εε νει·Μευετ ιιιυ
υεετυεττετο θευιετ ετινοτυειι, ννευυ
υειιυτε, ιιοου ετυ υε.ττοει·ερυιεουεε

νεττεεεετ νιυτεε ειου ου
εεε νου ιυυι εο ε;τυυεΙιου
ει· Μου Με” ευτεουΙιεεεευ
ΠτΒευευυςετιεττ ευ εεΙυειιι

ννετυε ευ νετϋττ'ουτΙιοτιου.

Ν
Α.

.

Μει: Πενιε τΒετΙιυ): Θιτυυετιεε εετ οττυορεετεουου
Πυιτυτειε τετ ρτευτιεουε Αετετε ιιυε 5τιιειετευεε.
Π. Αυεεεε. ΒετΙιυ 1908, νετυι.ε νου 8. Κυτεετ.
Οτε. 80, 240 Ε. ιυιτ 184 ΑυυΠευυ8ευ.

Ρετεουεττε.
- Πετ οτεευτΙἱουε Ρτοτεεεοτ εετ ερευιεΠευ ΡετΙιοΙοοιε υυε
'Ι'υετεριε ευ εετ Ποι·ριι.τετ Πυτνετεττε.τ, 5τε.ετετιιτ Πτ. ΚετΙ
Που ι ο, ἱετ ιιυου Αυεετειιιιιιττ εετ 25-_ιεΙιτιεου Πιευεττττετ Πιτ
Ι.ιευττ'ιιου εεε Μιιιιειει·ιιιιιιε εετ νεΙυειιιιτυ!ε.τυυι; νοιυ Μιυιετετ

εετ' ινεττετε τ'ευτ.Τευτε ιυ ετεεειιι Αιιιτο υεετε.
ττετ ννοτεου, εετεευυετ νειυ 18. δευτ 1906.

°

- Πει· Βευτοτ εετ ιιιεΜειιιτεοΙιευ ΡευιιΙιετ, Ρτοτ. οτε. οι» ρε.
τυοΙουιεουε Αυετοιιιἱο ευ εετ Πυινει·εττε.τ ΠειεεΙυετε Πι·. .Τ υ Νοε ΑτυοΙε τττττ ευ Βερειυυ εεε $οιυιυετεε
ιιιεετετε ιυ εευ Βιι υ εετευε. Ζιι εοἱιιειυ ΝιιουτοΙε·ετ τετ
εετ Οι·εἰυει·ἰυε τω· εεε εΙειοΙιε ?εευ τε Ζεττου, Ποτ'. Πτ. Ρε. υ Ι

Ε τ· υ ε τ, ττίτυετ Ρτινετεεεευτ το ΗεἰεεΙυετε. υ ο τ ιι το υ νωτ
εευ υιιε υειτ εευ ΗΜ ευ;.τευοιυυιευ.
- Ποτ Ρι·οτεεεοι· ω· ΡενοΙιιεττιε ιιυε Νει·νευυοὶΙυυυεε ευ
εετ υιτΙιτετ-υιεεΜιιιεουευ Αυεεειιιτε. Πτ. Ν. Β ο ο υ το τ ε ιν,
τετ ειιιυ Βυτευιυττο·Ιιεεε ε” ΟΙιετΙτοννει· Ουτ
νετεττετ εεννε.υΙτ ννοι·εευ.
- Ποτ Πιτευτοτ εετ ΨιΙυεεουευ ΒουιτυευοιΙυυετιι.Ιτ ει»
Θετετεευι·ευυε, ινιτυΙ. 8τειιιει·ετ Πτ. Ν. Ουε.τειυ τετ εεἱυετ
Βιττε εειυεεε υι·υυυυεττευεΙυοι· ν ε τ· ιι υ ε ο υ τ ο ε ε τ ιιιοτεευ.
- Ποτ ετοΠν. ΜεεΜιιυΙιυερευτοι· εεε 'Ι'υτεε.ιεευιετε Πτ. Ρο
Ιυυευευτ τετ ιυ ετεεειιι Αιιιτε υεετετ.τε;τ ινοτεου.
-Ζιιιιι εννεττευ Ατ2τ ευ εετΒετΙευειεουευ
Ιιευεεειτι·ευευετυΙτ θεεννειΙε Με ΒενεΙ τετ Πτ.
ΑεοΙου Ε'ι·ιεεευτυυΙ εεε Ειμαι. εεννε.υΙτ ννοτεευ υυε
υπ εειυ Δυιτ ὶυ εευ Ιετετευ Τυπου εεε Πεεειιιυετε ευ
μπετου.

Ουεουου οττυορεετεουε Με.ιιιρυΙε.τιουευ εοΙιου ευ εΙτετ Ζειτ
υευευυτ αετου, ευ ιετ Με Οττυορεετε ειιιε εεΙυετε.υειΒε νντεεευ

εουεττ!ιουο ΠτεειρΙιυ εοου ετετ ιυ Ιετετει·ει· Ζεττ εοινοτεευ,

- Με ευεεει·οιεευτΙιοΙιευ ΡΙ°0Ϊ0Β801°0υ εεε 8τ. Ρετετευυτεετ
ννεἰυΙιουευ ιυεετειυιεουειι Ιυετττυτε: Πτ. Κεεμτυ τειιτ' εειυ

2!
ΙιοπτπιππΙ πω· οπιτπτο;ιοοποπ

Ηοο ιι.οιπιιπιιι) πππ

Πτ. πιο ι·

- Αιο Νποπιοιποτ ποπ νοτοι.. Ρτοι'οοποτο Ο. Υιοι·ο τπτ ιιι

ο π ο οι ο π ι (τιπιποιπ ΕοιιτοτππΙ ποτ οι·γπποιοΒιο, ΒπιποιοΒιο ιιππ

ποτ Ι..οιτππι.τ πω· Κιπποτιιιιπιιτ «ππιοοπποιΙπποτπΙω ιπ Ηοιποι

Οιιπιτιο) οιππ πιτ οτποπτιιοιιοπ Ρτοποοποτοπ ποπ Ιπ

πω; πι. ποτ Ρτινοιποιοπι Πτ. Ε. Ε'οοτ πππ ΒιιποΙ π οτπ ιο π

οιιιπτο οι·ποππτ ονοτποπ, ππιοτ Βοιποοππε ποπ οτωοτοπ νοπ

ινοτποπ. Πο πιο Πιτ ιππ οποιοιοιι οιπ Επιτποτπιποτ πιο Κιπ
ποτποιιππππο οττιοπι:οτ. ννοτποπ.

ιππωι ιιι ποιποτ πιοποτιτςοπ 8ιοΙιπππ πιο·θοπιιΠο ποπ Πιι·οιττοτο
ποπ Ιππιιιπτο.
.
.

- Οτποπονοτιοιπππιτοπ. Ποτ δι. διππιπιοιιο
οτπ οπ Ι. Κ ι πο πο - ποιπ Ρι·οίοποοτ ποτ Πγο·ιοπο οπ ποτ

8ιοπποποπεοιοποπιιοιιοπ.

Ππινοτοιιπτ Κοποπ Πτ. π. Κ πρ ιι ο ι;ιπ πππ ποιπ Κοπππιι:οπτοπ

ππ- Νοτνοππτο.ππποιτοπ οπι πι. ΟΙππποοριιοΙ ιπ $τ. Ροι.οτοππτπ:
Πι·.Κοιπγ ποπ. Ποτ Βι.νι7Ιππιτπιτοι·ποπ ΙΙΙ.ΚΙοοπο
- ποπι Πιι·οικτοτ πππ Οποτπτοι. ποπ δε. Ροιοι·ππ. Νιποιοι-Κιπποι·

ποπ1ριιπιπ Πτ. ΝιποΙπι πι; πο ιι ιιπ ο πι πππ ποπι Πιτοιαοι·
ππ Οποτοπιτοποποτ ποτ πιοπιιιο.ιιοτ !)πιπιπππποποποτπιτ Πτ. Θ.
Οπο!ιποι.ςο1·οπ·.
- Βοτ'ιιτποτι: Ζπ ννιτπΙιοποπ 8τοπτοτπιοπ ποτ Κοπππιιππι πω· 8ι. Ροι.οτοπ. Ιππιπιππππο·ποποι:πιτ. Πτ.
Κποοπ πππ ποτ 0ποι·πτω π.. θα. ΟΙπο.ποοριτπιπ ιπ Μοοποπ,
Πτ. Αιο1το.ππτοιν.

- Πιο Ιπι·πιιπππο π... ιιτοιιιοποπ Ποποτπ.το ιπ
ποτ Ρτινοτρτοπιο πιιτι'ιο »ποπι ιπ πιιοπ Κπιιιπι·ιιιπποτπ -οιπο
Νοτυνοππιπποιο π·ονι·οτποπ ποιο, ι.νοπιι ιποπ ιπ Βοι.τοοιιτ πιοπτ,

πποπ πιιο_Ι.οποποποππι·ι'πιππο ιπ Ιοιπιοι· Ζοιι. ποποπτοππ τοπτω·
πππ πιο Απί'οτποτππιτοπ οπ πιο ΠοποππΓιιιιτππε νι·οποπτ.ιιοπ
πιιπω· ποντοτποπ πιππ. Ιιπ Ρππιιππιπ ποποιπτ. πιππ ποπ Βοοιτο
πππποπ πω· Αοτπτο, ιιιτο Ι.οιοι:ππποπ πιιποτ επ ποννοτι.οπ, π.ιιοιι
πιοπτ ππογιπρπιπιποπ ο·οποπιιποι·πποποποπ. πο ιπο.π ντοιοπ. ποπο
ποτ Ατοτ. ποοιι πι.ππποπι.οοιιιππο Ιοποπ, ποπ οοτει'π.Ιτι,ο, πιοιποπ

πππ τπτ Βιιοποι· πππ Ιππιτπιποπτο πιοπι: ι;οτιππο Απιννοππππποπ
-Ζπιπ Ι.ιοιι;οι·ποτ ποι:ι;οι·ιοΙοπιποποπ Απι:οι
Ιππο ποπ Ποπτ.ποποπ Βοιοποποοπππποιτ.οιπο

ιπποποπ ιπποπ. ιιππ πο" πιο Κοπτοπ πιτ πι.. πιοπο Πιππο ω·
ποπιιοπ ποοιιοο·οπ πιππ. Πιο οτοποπ $οπτιττο ιιι πιοπω· Αποπ

πι ι τ ο ο ο ιπ ΒοτΙιπ πι: ποτ θτοιΓοννπιποτ Ρι·οιοποοι· Πτ. Π π ι ο π

Ιοποπποιτ πο.ποπ οπ Ιπππο ποπ νοτποπποποπ .Τοιιι·οο πιο Β οτιι

π π τ ω·πο.ππτ ννοτποπ.

π ο τ Αοτπι:ο ποιπποπι..

- Ποτ Έτοιχιτπιαιοιοτοππο Αττικ Πτ. Β π τ; ο π Β ι: ο π π ο τ ιπτ
ππιπ οποποτοι.πιτππποιοοπ Ρο Ι ι ο ο ι π το τ ι π 8 ιι π π ο τ ιι (Χπτ
Ιο.ππι ποιο ποπ Β.οοπτοπ π... Βιο.ο.ιοπιοποιοο οι·ποππι. ννοτποπ.

Ιπ οιποι· Βιτιππο· ο.ιιι 18. Ποποπιποτ

π.. τ., οπ ποτ νοτιτοιω· νοπ 84 Αοτπιονοτοιποπτπιι: πιιππιππιοιι
2 '7 Μιηπιιοποτπ ιοιΙποπιποπ, ννπτπο οιππιιιπιπιο ποποπιοποοπ,
πο" πιο Ετπιιπππι; ποτ π.τπιιιοποπ Ηοποτο.το
ιπ

ποτ

Ρτινοτρτοκιο.

πππ πινοτ

ιπ

οΙοιοΙιοτ

Κνοιπο τπτ Βιπποι- ννιο Ρππποποιιιοποτιοτππο
ΝοπτοΙοπο.

- νοτοτοτποπ πιππ: 1) Απι Θ. .ιππποτ επ πι." Πι·
Ρ ο π Ι Ψ ι ο τ ο ο π ο ον ο π γ ιιπ ππιιοπιι νοΙιοπποι:οπ 48. Ποποπο
_ιππι·ο. Ποτ Βιπποποπιοποπο ννο.τ ιπ πιω ο·οποτοπ πππ οι·ποιο·οπ

πππ ποιοι;; ιπι ποπτο 1880 πιο Ποτρπιοτ Ππινοτπιτπι, απ ννοΙ
οποτ οι· ππι'ο.πεπ ποτε, ππππ ιπιτ Ππιοτπτοοπππο πιο 1889 πιο
πιπιπ οτ.ππιοτι.ο. πω Βτιοποππο ποπ Ατοι.,οι·πποπ ρτοπτιπιοτιο
οι· ιειιι·πο Ζοιτ ιπ πωπω· νοτοτπι.ππι πππ ιπι Ηοπιπιοτ 1890 ιπι
Βιιποοτιο Βπιποππ, ποτ ππππ ππποοποινο Ατπι ιπι Ριοοποπ Μο
Ιπποιτ (θοπν. Μπι, Κοιγποιιπι απο”. νι7ιιοποιη, ιτπι·πο Ζοιτ
ιπ 8ι. Ροιοτπππι·ο·, πωπω ιπ ι..οππ. π) Απι 77. Ποποπιποτ π. ρτ.

(Ηπιππο.τοι.πιιποτο.το) νοπι 1. .Το.πποι· 1907 ο.π οιπιτοιοπ
οοΙιο. Νοποτπιπιτο ποποπ πιο Ρτοιποτπ6ππιιοοπ πι" ι.οποππ
πιιιι.οι πππ Βοποτίποι·τιποΙ πποπ ιπι 'οιοποππο πω· ννιοπο ι·
Α ο τ π τ. ο ιι ο ιπ πι οι· πιι ποπι ιππι:ποιιιπππο ποίιιπι·ι, ππτοπ ωπο

50-ρτοοοπτιπο Βτπιιπππ,ο ποτ Αποπ.τπο ποπ 1π9.
οιππ;οιιιπτιοπ Μιπιτποιτ.ω·ιιπ πω· Αοι·πιοοοιιπ.ι'τ. νιτιοπο πιο Βιοπ
ιιοπικοιτ ιιι πιοιωι, ποπ πο νοτιοποτιοπ ΠοποποποπιπΕπποοιι
Βοοπππιις ιτπ,<;οπ επ ιιιιπποπ.
_
- Βοι πππ Μπιτ ιοτ ποιο ποτ οπωιπο οιπριιππιιοποπ Ρτοιππιπ
Μιιππποοπ τω οΙΙοπ θιοπιοιοπ ποπ τωιοποπ Ποποποποποτποπ

πιο ιοτοπιπ πιοποτ Βοοιοππιπτ ποοπ πιοπιο ο·οοοποποπ. πωπω
πτ.οπο πι. πιοπο ΑποοΙοεοπιιοιιι ιπ πποοτοτ 'Ιπιποορτοππο. πο ποπ

πω· ιτιιποτο Μπιπιτ-ΜοπιπιππΙιππροΜοτ ποπ 1ι·ππιππιποποπ Μπι

πππ ποποππι, ποοπ ιπιππι ποτιιπι·τ. νιιοτποπ.

Ιιτπ.τποπιτππ Θοποιπιτπι Πτ. Α Ι ο κ ο π π ο ι· Β π π ο π, ιιπ '70.
Ποιιοιιο_ιππι·ο. Πιο ιι.ι·πιιιοπο 'Η.τιο·ποιι ποτ. ποτ νοτοιω·ποπο πιω.
47 .Ιοπτο πιπππτοπ πποεοϋπτ. οι Ιπ Μοοποπ ο.πι 27. Ποποπιποι·
π. ω. Πτ. Ε'οιοτ Βοποτοπιοτονιππι ιιπ ΔΙιοτ νοπ 86
.Τοπτοπ. Ποτ νοτοτοτποπο, ννοιοιιοτ ποιτ 1862 πτο.πτιπιοι·ιο. πω·
πιιιιοι- Ιπιιιτπτο.τπτ, ππππ ιτοιρι·ππιιπιοτοπποτ Απο ιπ Ριο2π.

Πιο Ρ ο Ι ι ο ο ι τι τ π το πιοι·οπ οπο ιι·ο;οππ ινοΙοποιπ (πιτπππο
ποι ποπ νοτιπ_ιππτιποπ ιΜιπΙοπ πω' Βοιοιιοπππιο. πιοΙιτ ιπ πι..

ο Ιπι Πο2ωπποτ ιπ ιιποπποπ πω· _ιιιππςοι·ο Απ: πω· Αιοποπποτ
ΗιΙιιπτποππΙο Πτ° ΒτοιιιπΙοιν Βοτπποννοιτι ιπι 50. πο
ποποιππι·ο ποοπ 25-_ιπιιτιεοτ πτπιιιοποτ 'Ι'πιιοποιο. ό) Ιπ θτοπ
ποτ ιι·ιιποι·ο Ρτινπιποποιιι. πι» οιιιτιιι·πιποπο Ιιιπιι·ιιιποπτοπ- πππ
νοτποππιοπτο ππ ποτ ποττιποπ Ππινοτπιτπτ, Πτ. πι. π οΙΕ
Ω π π ο ο, ιπι 66. Ι.οποππιππι·ο.

Ψοπιιιπιοπ

νοπ $τ. Ροιοτοπιιτε ππη;οπωιιπιοπ. ποιοι πω. πω·

Βοποι ιπτ Βοοπτ πω· 'Ι'οιΙππππιο οτι ποπ ιΝοπΙοπ
πποτιτο.ππτ. (Ε. ννι-.›
- Ποτ ΟοποΙοοπο Κτοιο πο: ποπι ΣΥ ο πιπι π. π π το τ π ι ο
Β ο ι ο π ο π π πι π. ποπ Ατοποππτοποποπ 8ι:οιπιπτπι Πτ. Β.. π ο γ·
π· ο. Ι π οπιοοπτοιιι..
ιπ πω· νοι·ιποπ Μπιτ. ιοτ. πω· ΑΜΙ: ποπ. Κ ιι·οο πο π τ π οι ιπ Ε”τοποπππτο (Κιιτιοππ) πιτ πιο Ποποι· ποπ Κι·ιοοπ
οποιοπποπ οπο ποπ Βο.ιτιοοποπ (ιοπνοι·ποιποπτπ

ο. π ο ,ο ο νν ι ο ο ο π ννοτποπ. πιο πιο «ι.πωπ.... ποτιοπιοι, πιιτ
πππ Πτ. Κ ι τ π ο π ο π τ. π οι ποιοπ Βοτ·Ιιπ πο€οποπ.

- Ποτ Ι.πππποποίιπειτοτ Βιπιτπονν ιπ ΒοποπιγοΙ (ιιτοπν.
ντιπ Ητιινοι·πιτπιοπ πππ ιτιοπ. ιποιιιιιιοπ.

Κιονν) πι Επι· οοιιιιιτιιοιιο Απιτο.ι.ιοπ ππτω· ποτ πϋ.ποι·ιιοποπ
Βονϋιιτοτππι; νοπ ποτ Κιοινοτ θοτιοπτορπΙο.ιο π π οι π] π π ι·ι ·

-Ιπ ποτιπιιιππτ·ιποπιπιπιποποπΑποποιπιοοιππ
οπι 8..Τοπποτ ιπ πιιοπ Κπτποπ πω· νοτιοοιιπποπ πππ

ο;οτ Ροπτιιπποπο.Η νοτιιι·ι.οιιτ ννοι·ποπ.

ρτοπτιποποπ ΒοποπιιΜιο·ππποπ ννιοποτ ππί,ι;ο
ποιπ πι ο π ννοι·ποπ.

πτιτοτπι·ιιοπτ, πιο Βοποπτ.ιοπ νοτπιοο·οιι: πππποτ

Ιπ ποτ ιπιιιι.πτ-ιποπιπιπιποποπ Αποποπιιο
πτοπι οιπ ποποτ Κοιιιιιιτι. οντιποιιοπ $ιππιοτοπποπ
π π π ιιι τ ο π ν ο τ ο· ο π ο ο ο ο ο π πππιππτοοποπ. Βιπποτ ο·οποπ

ποπ πιο 8τπποπτοπ ποτ Αποποιπιο ιπ Πτ·πι·οππιιπποιο.ιιοπ πιοιιτ
πιιτ πποπτοοΙΙ.Ιιοπο πι·πτΙιοπο Βοποππιππο·, ποπποτπ ποιτοπ ιι.ποπ
ποπ Βοοπτ. ποπι πποπτποΜιοιιοπ Βοππο· ποτ Αι·πιιοιοπ οπο π”
Αροτποπο ποπ πιιπιοοιιοπ Πιιιπιτιιοπριππιπ. Νοποτπιπ,πο .πιο
οποτ πιο πιο «Βιιοο» πιιιιοιιι. οιιπο Απποπο ποτ πιτιιππο ντιπ
8τπποπιοπ Ζππιππο Πιτ πιο Ατοποιοπ οτποποιι, πππ πννο.τ οιπο
ποοπ πϋποτο πιο ιπ ποπ Ρι·ινοιπροτιιοποπ.
- Ποτ νοτ ιτπι·ποπι νοι·πτοτποπο Πτ. θ. 8οποτοιοιπ πω.

πω· Πιιινοτοιι.πτ Οιττ'οτπ πππ οιποπι Ιποπποποτ ΒοοριιπΙ
11,000ΡΕπ.Βι:οτιιπε(ο;οποπ110.0ίΙΟΒπι.)τοπτειιποπ
ιο.ι·ιοοπ νοτιπο.οιιι.

- Ποτ ποποιιπτ.ο Ορπτ.ποιπιοΙοεο, πω. οι·π. ποτ Αππ·οπποιι
ππππο πππ Πιι·οιτιοι· ποτ ΑποοπιτΙιπιπ επ ποτ Ππινοτπιτ.ϋ.τ Κό

πιοοποτο·. Πτ. Ποι·ιπιιππ Κ πιιπτ.Ιιπτ ποπ Βπι' ιπ οΙοιοποτ πι
οποοπιιι`τ επ πιο Ππινοτοιιπι Βοππ πιο Νποπιοι.=;οι· νοπ ΡΜ.
τ. 'Ι'ποοποτ Βιιοπιιποπ οποοποπιπιοπ πππ πιο

ιπιτ Βο

πιππ ποπ 8οιπιποι·οοπιοοι.οτπ 1807 οπ πιο τιιοιπιποπο ι·Ιοοιιοοππιο
πποτπιοποιπ.

-- Ποπ ιπ 'Γιπιο οτποποιποππο οι·πιοπιποπο Μπιτ: «πι-ιτιοι.ι
Βοποπτοπι· Πτ. τποπ. Μ πτο.πιπ.π (Η ιιτο.πουνι νοτιιο.ιιοι
πωπω.

Αιιοι.ς·ονι·ιοποπ πιω επι πππιιπιπτ.τπτινοιπ ινοπο: οπο
ποπι θοπνοτποπιοπτ ω. Ροιοτππιιτο· πιο Αοτει:ιπ Π. ΟτΙο πιο
πππ πππ ποπι .ιοιι:ο.οοιιοπ Κτοιοο Πτ. Α. Μοπιποπιπο πι
πππ πιο Αοτπι:ιπ Β. Κοοπο πωπω.
-Δοτπι.ιιοπο νοπο.πποπ. Αοτπι:ο, πιο πο

ποτ ροιιιιποποπ Ρο.τι:οι
πιοιιτ Ιιπιτπ,

πιο πιο

τω.

εοπϋτοπ σποτ πι.. πιοπτ

πτ·ιοπΙιοιιοπ Βι·ποποτοτ ποοποπ. νιτω·ποπ

Εοπ ποπ τ. Πιο ΟΙιοΙιπποπο ΚτοιοΙο.ππποποίο ιπι θοπνοτποτποπτ
Ιοοποιι νοτϋποπτΙιοπι: οιπο ιπιπ ποτ Ππιοτποπτιι'ι: ποπ Μιτρ;ιιοπο
ποπ Επππποποι'ιππιπιπ Α. Β ο ο τι ο π π π ι π ο π: νοτοοποπο 13ο.
ποπππιποοπππο, ιπ ποτ πο ποιποι:: «Πι·οι »πωπω οιιτιιπιιοποιι
Βοποππι.πιπποπ, πιο επ πωπω· ροΙιτιποποιι Ρο.ι·ι.οι ο·οπϋτοπ οποι·
πιοΙιι: ινοιτοι· ιιπιτπ, πιο πιο ι:"τιοπιιοιιοπ πιτποποτοτ οτοποιι,

ντοτποπ ποοποπι». Πιοπο Βοποππιτπποιιιιπε ιοι πιιιιιιιιοιιοπ ιποπι
πιπιοοποπ ΕπιππΙππιοπ ποπ ποιοι" πππ ποτ ιιιιπιιιι·-πιοπιπιπιποποιι
Αποποτπιο πιπποποππτ ννοι·ποπ.

22
νοι·οιπο- ποπ Κοπει·οοεποιοιιι·ιοιιιοπ._
- 1ιι πω· Βιιπιιιι8· π” νοι·οιπο 81. Ροι:οιοπιιι·ρ;οι· Αοιιι.ο
νοιπ θ. .ιιιιιιιιιι· π. π. νι·ιιι·ποπ ποινιιιιΙ1: ιιππι νοι·οιπποπποιι
Πι. 111. Βιοποιο·, 2ιιιπ
.
“
ποοοππιτοιιιιιι·οπποπ Βοιιι·οιιιι· Πι. Α. Ποιιο πππ πιιπι ννιοοοιι
οπιιο.ιιιιπιιοιι Βοιιι·οιπι· Πι. Ο. πιω 1:12.

Ζω" ΡΙ.ΜΜοΠιθΠ "νΠΤάθ
ω” Οάθ"Ηθι, ΡΙ.0ϊ8880,. Μ: 8Βαριθ80Μίο Μιά Η", γι”ρι·11οιποπτοπ 1)ι·. Η οι: ο π τσιπ ιξονυπιιιι_ Μ" η πω, Β Μ,

πιπιπ πιοεοπι Βοι·ιιιιι ποι:·οπιιποι·, ιιει.ιιο οι· οποποο Μο Ρι·οι'.
Ηοι°ίο. πιιι·ππ Γεω, πο." ποιπ Απιιιπποι·ιιιιιοοο
οοι·πιπ Μπι·ιποι·οιιο ποι ιιιιιι ποπιιιιιοππο Ριπιπ
ιιπ Κοιπρίο Βιοεοι1 πιο 'Ι'ιιποι·ιιπιοειο πιοιιτ ιποιιι·
ι·οι·ινοι,ο·οι·ι ννοι·π·οπ ιιϋπ π ο. - ιπποποο @πως ερι·ιοιιτ.
ποπ πω· πι·2ιιιοιιο 1ιοικοι· ποπ Ζπιιιιιιοι· Κι·ο.ιιιιοπιιππποε 1)ι·.
Β πι. Η ι ι πι ιι ιι ιι ιπ ποι· €Ζοικοοιιι·ιΐι ι”ιιι· Τιιποι·Κιιιοοο» (Χ. πο.,
ΙΙ. Ηοι“ι) πω” Μ ει ι·ιιι ο ι·ο ιι ο Απιιιιιποι·ιιιιιοοοοοιππι πω. Βι·
ποι·ιοιιι.οτ ιιποι· 28 οοιιννοι·ο Ε'ιιιιο νοπ Τπποι·ι‹πιοιιο (Εππεοιι-,
θοιοπιι- πππ Κποοιιοπιπποι·ιιπιοπο), ινοιππο ιπιι πιοοοιιι 8οι·πιιι

ποπιιπποιτ ιιππ ςοποιιτ ννοι·ποιι οιππ πππ οοιιιιοοοι ιιιιτ ποπ
ννοι·ι.οπ. «Πι ιοποιιι, πιιοιι ποπι ιιιοιιιοιοπ Κι·οπιιοιιιιιιποο 15.881
οιοπ πιο ιιι1οιιιοπο Μ π ι·ιπ ο ι· ο ιι ο πιιι ι;ι·ποειιοπι Βι·ι”οιπο ιιιιπ

κ ω, 8Ι." 8 Μπι Π, ΑΠ[;.ιιιἔ Ι)ΒΖωηβω· 1907 ΜΜιιιΠ(Μ,_

πιιτ Βοι·ιπι;ιιιοπ Κοοιοπ πιιιπιιιιιιιι·οπ.

-ΠιοΑοιι·ο.οιιπποοποθοποιΙοοιιπιο ποι·Αοι·ιτο
Μι ιιι ιιιι·οι· .1ο.ιιι·οονοι·επιπιπιππις ιιιιπ Ρι·ποοο - Πι. Μ. Κ ιι -

ιπποι·ιιιιιοοοοοι·ιιιιιο οιιιπ ποτοι·ιιι;ο, πει-ιο ποοεοπ π.ιιι.τοιποιπο
Αιιινοππππο· 8οι·ππο2π οιπ θιοποι πω· Ηιιπιππιτπ: ι;οπ·ο1ι;ποιι

πιο Βοοπιιιιτο ποπ Απιι

ιιιωιν, επ 8οιιι·οιπι·οπ -- πιο οι». .1. Ποιπιπειιι ιιιιπ Ν.

181».

.

Κ ι ο π ιι ι ο ιι ι ιιππ επιπ Βιπιιοιιιοιαπι· Πι·. .1οι·π ει. π ε ι‹ ι πο·
ινιιιιιι. Πιο Ηοιιοιιοοιιιιιι Μ.: ιπι νοι·ποοιιοποπ ω" 24 Βιι2ππι.τοιι
ιιππ·οιιιιιιοπ.
- Πιο 1ιοεπ.πι1επιιι πω· Κι·ππιιοπ ιπ ποπ Ζινιι
ποοριιιι.ιοι·ιι πι. Ροιοι·οπιιι·ι;ο πω" ππι 30. 1162.
π. .1. 11545 (Η ιποιιι· πιο ιιι πω· νοι·νι·οοιιο), ππι·ιιπιοι· 882
'1'γριιιιο- 112 ινοπ.ι, 1074 Βγριιιιιιι - (87 ποπ.), 488 Βοιωτ
ιοπιι - (8 πω.), 247 1)ιριιιιιοι·ιο - 128 ποπ.), 182 Μο.οοι·π (12 πιοιιι·), πππ 14 Ροοποπιιι·οπιιο -(1 ποπ. πιο ιπ ποι· νοι·ιν.).

Υοι·οοιιιοποπο Μιτιοιιιιπποπ.
- Βιιιο Ριιγειιιο-ιιιοι·προπιιοπιιο Αιιοιο.11 Με
Ι)ι·. Η ο ι επ ι ει ο Η ι ι· ο ο ιι π ο ι· π, ι”ι·ιιιιοι· Αι·πι πιπ ι·ιςιιοοιιοπ
οιι1πι.ιιιοιιοπ 1ιορι·οοοι·ιιιιιι, ιπ ΕιΒ·ι-ι οι·ϋπποι.° Βοοοπποι·οο θο
ινιοιιι ιοι. ιπ πιοποι· Αποιο.ιι: 11111' πιο ιιιοποι·ιιοπ Ειι·ι·ππο·οιι
οοιιιι.ι'τοπ πω· Βιοπιιππιπι ιι·π Βιοποιο πω· Ποπιπιπ ι;οιοΒ·τ
ινοι·ποπ.
-- Τπποι·ι4πιποο-ΒοιιππιρΕπππ·.

Πιιι πιο Μιτιοι επι·

Βοιιιιιπ Ιππε πω· 'Ι'πποι·ιιπιοιιο ιιιι ποοοιιππ'οπ, Ιιιι.: πιο ιιοιιιι.ππι
οοιιο
οι;ιοι·πιιο,· Με οιποπ ρι·πιιιιοοιιοπ νοι·οοιιιππ ποπ Απι
οιοι·πο.ιιιοι· νοι·οιπο επι· Βοιιπιπρ1“ιιιιι.ι πω· Τιιποι·ιιιιΙοοο ιιιπ πο

οιιοπ

Βοκι·π8· ιιιτοο Ρι·ειπιιιοι·ννοι·ιοο νοι·ιιιιιιι'τ ννοι·ποιι. Ποτ

ι.οι·οπ ιιι·Β· ποκι·πε ιπ πω· ινωιιο νοιιι 24. πιο 2ιιιιι 80 .1)ο2

π. π. πι ι.ι·ιιπ2οπ 1008 (πω π., πι ιν.),πει·ππιοι· ιιπ ι..π...ι...·
Κι·ιιπιιιιοιιοπ:
Τγριιπο οιιιιπτιι. Ο, Τγριιιιιι οπποιιι. 28, Γοπι·ιο ι·οοιιι·ι·οπο Ο,
Τγριιιιο οιιπο Βοοιιιπιιιππι.ε πω· Β'οι·ιιι Ο, Ροοιιοιι 1, Μοοοι·ιι ΡΒ,
'
Ο, Κοιιοπιιποιοπ Η. 01011
ρϋιιο 1ιπιιο;οιιοπιιιιππππε 86, Βη·ιιιιιοΙοε π, υι·ιρρο 15, Κατω·
ι·ιιιιιιοοιιο Ιιιιππ·οποπιπιιππιιπο· 107,Βιιιιι· Ο, Βριποιιιιοοιιο ιι1οιιιιι

- ειπε Ο, “πω” ΘοιοπΙο·ιιοπιιιπιιοιπιιε 1. Ριιι·οιιι.ιιι οριποιιιιοπ θ,
Βοτειιιι·ππιιιιοιι. Ο, Απιπι·πιι Ο, Ηγπι·οριιοπιο Ο, Ριιοι·ροι·οιποποι· 1,
Ργειιπιο ιιππ Βοριιοποιιιιο 21, 'Ι'ιιποι·ιιπΙοεο ποι· Ιιιιπιι·οπ 141, 'Έπ

ποτιιπΙοπο πιιποι·οι θι·ιι·ππο 22, Αιιιοιιοιιοιππο πππ 1)ιιιι·ιπιπ τι·ο
ιιιοπο 18, ποποιιοιιοιιννποιιο ιιιιπ Αιι·οριιιοι ιπ1'ππιιιιιι 62, Μοιιιι.ο

ιππο οοιιιιιοΒ5.
Βοποιοοιιιιιιο ννιι·π πι· Βοι:πιπρίιιππ πω· Τπποι·ιιπΙοοο νοι·ινιιππι..
Βιο _ιοι21 πιππ ποιοικο επι 56,ΟΟΟ (ιιιιιποπ ποιοιιοι· Μπιι:οπ νοι·- ° Βοποιοπο 42
Μπιτ ινοι·ποιι.

Κι·πιιιιιιοιτοπ ποπ νοι·ππιιιιπροιιιιππιο 111, 'Γαιο

-+ Νποιιοτο 8ιτιιιιπε ποο νοι·ο1ιιο 81:. Ρο
1:οι·.οπ. Λοι·21ιο: Π1οιιοτοε·, π. 28. πω. 1907.
+ Νειοιιοπο Β1τπιιιι8· Οοο Βοιιτοοποπ απο
11οιιοιι νοι·ο1ιιο: Μοιιτε8·, π. 12. Ροπι·. 1907.
οιοιιοι·ιο, ποπο πποιι ποπ πιοιιοι·ιποιι νοι·οποποπ ππι· 89 ιιπ
,ι.ιιιποιιιιο. πειπ·οποπ 590 Βιιποιιςο Βοοπποιιιππο·οπ νοι·ιιιιι·οπ.

Πιι8·οποπιοι: πω· επιοιιιιοπποπ Ηιιιιππ,ο· ποι· Αιιπποιιιιο πω· ιιιο

ΔΝ1ΊΟΝΟΕι1ΚΤ .πωπω ΔΒ'1' ννοι·ποπ ιιι πω· Βιιο111ιαιιπ1ιιι1ε ντιπ Κ. Ε. 1111311211 ιιι

κει. ΡθιθΓ8ΒΠϊΕι Νθν81(1°ΡΓ- 14.8ονι·ιο ιπ ο.ιιοπιιι- ππποποιπππ.Απποποοπ-Οοιπριοιι·οπ ιιπποποιπιποπ.Ή

ι

Επι Αι·2π

ι επι· 8ιοιΙνοι·ιι·οι.ππε 1“πι· Νοποπππη; πι"

; Βιιοιιιιοι' εοοποιιι. Επι· πιο Ζοιτ ντιπ
, Αππιπις Ροπ1·πο.τ πιο 1πππο Αρι·ιι. Βο
1 πιιιι;ππιζοιι: ιιιιπποι·ι Βιιποι πιοπαιΙιοιι,
Ποιο πωπω. ποιο Ρι·οιιιιι. Αποι·πιοι.ιιπ
· ποπ ιιπ πι. 111181", Νοποππιιι·ε ιπ Κω·

ἔ ιιιιιπ πιω Βιιοιιιιο1.
Βιιιιι εοιοιοοιιι·πιιιιο

οιιπο Νοποπινιτπππ8οπ,
ιιιιππ ιπ Ττοριοπιοτιπ Βοποποπ ινοι·ποπ.

Πιιιιιο οποι· οιιι

Ηοι·ι· σποτ πιιοιι πιιι·ιιπιφ·οπιιοποπο Κιιι
· ποι ιιπποπ ιι·οπιιπιιοιιο νοι·ριιο8·ιιπ8·
πει Ρι·πιι Ρ8οιοι· Ε. ν. .Ιοιιιιποοιι, ιτιιιιοι·
Οποι·ιιι ιπ οιποι· 1ι·ι·οιιπππιπιτ.

Απι·. πι” Νιοοιπιειι·. Νι·. 52, Ο. 5.
Π°8Ι8 σ ό' πια! 80 7πορ¦οπ «πω, ω” 4"ια| 2καρπρι_
Μπακ-μαι"

απο!

Ρι-ο0ιουι

Βιοτποιηιοπ.

1 Ιιιι Ποιποοιιοπ Διοιιιπποι·-Βοοριωι 'πιο
Νιιοιιινοιο οι-ωιιι πω» επι· Ζοιι «πω.
Ποιο Ρποποι· πιιπ Ρπο8·οι·ιιιιιοιι Πι· πιο

. ρι·ινοτο Κι·ιιιιικοπιιπορο (ιιοο·οιιΖπιιιιιιις
νοπ 60 Χοπ.)
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8ΑΝΑΤΟθΒΝ ΒΑΠΕ1Β ο
ιιθωιιι‹ι Αιιεειι νοιι Ε1ινοιεε από Ρ1ιοερ1ιοι·, Ει·1ιθ1ιιιιι;ι ω· 0κγιΜιοπε-Ειιοι·η!ο,
Αιιι·οιιιιιιιι Με 8ιο0'ινωο1ιεο!ε ιιιιιι κι ειιι1ιιιι· Με ιιιιι·Κεειιιιειο Κι·ΜΜιιιισειιιιιιο1.
Μπι Ηοι·ι·ιιιι 5ι·πιιιι ειο1ιοιι ιιιιΐ Πιιιιε.οιι Ρι·ο1ιιιιι ιιιιιι Μιοι·ιι1ιιι· ιιι 111οιιε1οιι.
ΒΜετι ετ9ε1ιετιει ιιπι νετιιιο::1ιεΙυτι;ιετι πι1τ ιτιἱτιὸετιιιιετιι9ετι Νειο1ιει1·ιττιιιτι9οιι :ιι νεττι·ιοιόειι ειυε

κ11τι1ι:Μιι:1ι ,,88Π8108011 (Κιτ Ρἱτιιιιι Βιιιιστ δι ΟΝ." ιιι νετει:1ιτει1:ιετι.

Οετιετε!νει·ιτειιιιι9

νοιι 88.Π8.1098Π, 8ι. Ρετει·ε1:ιιιτ9. Οι. 81ειΙΙΙιοιε1τε.εεε (ΚοιιιυεοΙ·ιετιιιειει), 29.

8τεττ 121εειιι 1

8τεττ 1.ειΙ:οτΙ:1ιτειιι!

ΗΑΒΜΑΤοοΒΝ Ι-ΙΟΜΜΒΒ
ιιΙΙιοΙιοΙ- Μιά 511Ιιοι·ΐι·Μ.
Μ” νοιι Βοι·ε11ιιι·ο, 8:ιΙιοχΙ85ιιτο οι1οι· 1ι·8·οιιάνιοΙο1ιοιι εοιιειὶειιιι ειιιι.ι1ιειΜετιοΙ!ωι Ζιιε11Μειι, οιιι1ιιιΙι. ιι.ιιεεετ ι1οιιι
ΜΙΒ;; τειιιιειι ΗιιιιτιιοΒΙοΙιὶιι ιιοοΙι ε1ιιιιτΙιο!ιο ΒιιΙπε άοε ΐι·ἱεοΙιειι ΒΙιιωε.1ιιιι1ιοιιοικ1οι·ο ιιιιο1ι «Πο νι·Ιο11$18οιι Ρ1ιοερ1ιοι·ει11ιο
(Νιιιι·ιιιιιι. ΚιιΠιιιιι ιιιι‹1 Ι.ιιο111ι1ιι)εοιινιο Με ιιιο1ιι ΜΜΜ Βοι1οιιιοιιόειι ΒιννειεεετοΙΐο άοε 5οι·ιιιιιε ιιι Κοιιιιειιιι·ιεττοι·,
€ει·οιιι1ετει· πω! ιιιι2οι·εο1:τω· Γοι·ιιι. Με: ΜΜΜΙι1οιιιΙοε, οι·8·ιιιιο1εοιι1ιιιΙτωοο, ι11Με11εοΙιοε Χι·11Πιειιιι8ειιι1Μ.οΙ Μι· 1ΠιιιΙοι·
πω! Ει·ινιιο1ιεοιιο ω Βο!ιιν21οΙιο2ιιε18ιιάειι ιτεοιιιΙνιο1ο1ιοι· Διὶ νοιι 1ι6α1ιιιιιιπι 1νει·ιο.
Κιιιιιι Με άιΜοι1εο1ιοε, απ» τϋ.,ςΙιοΙιε Νιιιιι·ιιιι8· οτειιιιεοιιᾶω ιιιιιωι _ιειΙιτειιιιι, _ιιι1ιιιεΙιι ο1ιιιο Πιι€ειΒΓεο1ιιιιιε 2000111

ιιιωι ιινοτι1οιι. [Μ. ει: οιιι ιιιιΠιι·Ιιο1ιεε οι·Βιιιιιιιο1ιοσ Ρι·οιΜΜ Μ, ιι·οτειι ιιιοιιιιιΙε ιι€θΠ00Θ100θ 810Π11120Π Μΐ,1080080ιι00το
ιι1οΜ Μι· ω Ηι.ιιρ;ιπειιι θε1ιι·ιιιιο1ιο νοιι 1Π1ιιεΙΙΙο1ιοιι Βιεοιιρι·5.ριι.τιποι:ι ιιιιι·ει·ι1ιειἀΙἰο1ιο 0ι·Βιιιιιιιιιε.
ιιπ υιιοετοιιι

ιιοιιεειοιι, ιιιιοΙι

ιιιι

θεεοΙιιιιιιο1ι 1ιοόειιιοιιι1

νετ1ιεειιοτιοιι

Ηιιοιιιιιιο8οιι Η0ιιιιιιοΙ Ιεϋιιιιειι Μι· Φου

Ηοι·ι·ειι Αοτιιτειι οιιι ισ1οιιΙοιι, νϋΙΙιι.: πω" ιιιι1ιεει·ειιιτ ιιιιΙι1ιιιι·οο Πειειιιοε1οΒιιι-Ρι·ειρω·ιιτ ιιιι Ηιιιιιι Βο1ιοιι. Πιιι Πιιωι·
εο1ιιο1ιιιιιε; νοιι Νιιο!ιιι1ιιιιιιιη;οιι ιιι νοιπιε16ειι, 1ιιτι.οιι Μι· ειειε Πιιοιιιιιιοκοιι Η01ΜΠΠ. :ιι οτόιιιιιιι·ειι.
Τυ.8οιι-Βοεοιι: 811ιιεΙΙιι€ο 1-2 Τιιο160”ιιΙ "κι θα ΜΠι:1ι 8ειιιἱεο1ιι (Τι·1ιιΚωιιιροτιιιιιτ!) Βι·δειειοι·ιι 1Πιιι1οτ 1-Β ΚΜ
11ω-1ϋι1°ω (πιω Η) Ει·νι·ιιο1ιωιιο 1-2 ΕεεΝ50'οΙ ιιι8·1ιο1ι πι· ι1οιιι Βιιιιιιι. "θεου ειιιιιοι· εψειιιϋιιιιιοιι ΜΜΕ ιιρροτιιιιιιι·ο
88110011 ν'νιι·Βιιιιε.

νει·ειιοΙιεςιιιιιιιιι ιιωΙΙοιι Μι· άοιι Βιιτι·οιι Αε1°2Ι.οιι Βοι·ιιο Μι πω! ΒοιιιιιιιΙοε πι· νιιι·ί”ι1ιςιιιιι;.
8ι. ΡΘΕ01'80ΠΤΒ, Βιιιο1οιιιιΒιι_ιε 88

111001” & 0ο.

πω»
Ηιιιιιιιι ιιι/Μιι1ιι
Μπάση. Π).

Βρε:ι0Κιιιιι βεβεα

Ιπιροτειιτ1ε ν1ι·11Ιο
ειοΙιοι·εΜΗι·1ιιιιιΒ κι» Ιΐι·ιιιιιιιι Μ!

.

ΜιιιιΞεΙ 8811001181' [Μάι _.

Μ 1.11 Η Α 0 1 Τ Η 1"
κι Με. (Μπι ινιι·Ιιειι.ιιιετοιι Βο·
ειιιιιάτοι1ειι άοε Ι.ιΒ·ιιιιιιι Μαι”
Ριιιιιιιιι. από Ι.ιισιτ!ιιιι 1ιοι·ροει.ιι1Η.5
από 1ιιι1ιοιι οι·ειο Αιιτοι·ιτ:ιτιιιι
;.2οτεάο2ι.ι οροοιιοτιιιι.ιιΙιειιόο 115

ι'οΙεο Μ! Ει·Ει·ιιιιΒιιιιιμΙ. Ζωι1ι·ιΙ
ιιοι·νοιιιιμΦωιιε ιι.1ιο1 δε: 1ινι·1ιιι1οπ_
Μι· Ροιοιιιιιι οοοοιιιιιΙἱ Μιοιι.
Νοιιοιιι.ο

Ι.ιτοι·ει.ιιι·:

Βοι·ιοΙιι ειπε Με: ΒϋιιιεΙΙο1ιοιι Πιι1νοι·ε1τιιτερο111:1ιιι11κ τω· 1ιιιιοι·ε ΚινιιιΜιοιι.οιι ιιι Βοι·Ιιιι, Βιω
ιοι· Θοιιοιιιιοι· 1Ιο0ιπιιιΜπιτ Ρι·οί'. Πι·. 8ο ιι Μου: «Επι Βοιτι·ιι€ πι· ννιι·Βιιιιι; άοε ΜιιὶτειοιιΙιιιι» νο.

Πι·. Ρορρω·-ΙρςΙε Βοι·1. Με”. Ψοο1ιοιιιιοιιι·. Νι·. 24, 1906.

Πι·. Ι.οοριιΜ Βιιιιιιε1ιοι·ς, Ρι·ιιιικοιιε5ιι6: «Ζιιι· Βο1ιιιιιά!ιιιιρ; ι1ει· Ιιιηιοτειιι Με 'Ι'οιΙει·εοΙιειιιιιιι.
Μι· ΒοιιιιιΙιιοιιι·ιιει1ιωιιο». ΤΙιει·ιι.ριιι Ντ. 8, 1906.
Πι·. 11'ι·181ι1, 8ωιιιιιιεἀἰεττἰΜειιτπ 11οιιι1οιι: «ΕΜ Βο1τι·ιι8· πι· Βο1ιιιιιά!ιιιις άοι·1ιιιροτοιιιι».
Ζοιτεο1ιι·Πτ ιιπ ΠτοΙοι.ςιε, 1000.

Πι·. Ροἱιιι, Βοι·Πιι: «ΜΒΜ Με Μιι1τειο1ι1ιιιι,οϊιι ΜΜΜ πι· ΒοΙ‹21ιιιρΐιιιιε ι1οι· ΜΒ.ιιιιοι·ιιο1ιιΜο1ιοι.
Ρι·οι'. Ι.πι;;1Μιιι·ιιιιιιιΙιΙΙ:«Πεε ΜιιΜιοΜι1ιι Μι Μι· ΒιιΙιιιιισΙιιιις αει· ειιιιιιεΙΙοιι Ιιιιροτοιιι».
θιοι·ιι. ιιιτει·ιι. @Με εοιοιιοο Πει!ιο1ιε Ντ. 15. 1905.
Ρι·οί. 1)ι·. Νονἱιιιη, Ιιιιιε1ιι·ιιοΕ. ιιιιι1 1)ι·. Ιιο1ιιιι·ψ Ι.. Βι·ειιιιι: «Πο1ιοι· Με

νοι·ινοιιι1ιιιι8 065·

Πιιιι·ιιοιιΜιι πι· ΒοΜπιρίιιιιε «Πιτ Ι'ιιιιΜιιιιιοΙ1ειι 1ιιι στου”. 11εάιιιιι. οΙιιι·ιιι·ρ;. Ζοιι1.τιιΙΒΜΜ., 11ίιιιιι Ντ. Π. 1905.
1)ι·. ιιιο‹1. Ι. "Με, Ε'ω·ιιΙι6 0ο Μόόοο1ιιο Ρετ π: «Ιιιιροιοιιι.ιιι. ν1ι·ιΙιε πω! Απο Βο1ιειιιτ11ιιιιι; ιιιιτ 1ΙιιΜι.οιτΙι1ιι». .Τοιιι·ιιιιΙ 00

ΜΜεοιιιο, πω Νι·. 44, 1905.
Πι·. πια!. δ. Η'. Κο1οιιιοΜοΠ, Κιιιιιιιι, (1. Οτι1ιιιαιοι· άοε
Βήιινϋ.ο1ιο». Ρι·ειΙιι1τει:1ιοεΙι1 ννιιιιιιο1ι, Ντ. 4, 2. 1352. 1906.

Κεειιιι'ιιοΙιειι Η1Ι111ιι·-Ηοερ11Με):

@οι Βο1ιιι.ιιι1Ιιιιιε Μι· 88308110·

νοτειιο1ιερτο1ιοιι πω! θεριιι·ιι.ιιι1ιάι·ϋοΚο ιιι 1)ιοιιιιτοιι. ι1οιι Ηοι·ι·οιι Αοτπειι Βιι1ιιι.ι.

(105) 15-5.

Κοιιιοι· σ1ιειιιιεοιιοι· Ρι·5ιριιι·ιιιο, 81. Ρο1οτε!ιιιηι. Νοννει‹ι Ρι·οερ. 28, Ηειιιε 8ιιιιιιιι· Ντ. 8.

Γτι:
5οΠ.ιΒἀοιι
·2Ζγ)ιΙιιε
οΠει·
ι·ε·ιωΙ ινοι·)Ιεοισει·τε

Ηοι·ι·
Αιιιιιι
ινοιε·οΙι τοιεοΙιίΙτοι ι
ωωιιι

ΡΟΗ
ΡΕΗΠΖ)ΤΕΙΝ.Κ!ΠΗΟθΕ
Αιτιε Πιτ ρι·ειΙαϊιεοΙιο Αοιπθ!

ν(Μι.
Μοά.-Βιιτ,
ΙοιΡι·οι'.
1.
Ι)ι·.
·ιΙι·2εοι Μιοι·.ς,

Βοοιιοιι οτιιιιΙτοιι
ΒοιιιιιΙοτιο Μάιο πω! οιιι2οΙιιο πιω "κι

8ιιιιι- πω! 8ιιιιη-Μιμιτειιεπ

ΠΒΟΖΕΠΝΤΙΕ.ΝΙνΕΝΠΞΕΜΗ

ζ

ΜοάοΙΙο Μι· Ιιδιιιε!. ΠΕΠ. Πιιινοι·ειΙΜε-ΙΙΙιιιιΙι Βοιιιι,
ιιιιοΙι ΡΜ!. ΒΙοι·ει ιιιιιΙ Πι. Ι(Ιιιρρε ΜοΙΙιοάο,
πι· ιιοΙιιιιοι·2Ιοεοιι ΑιιεΙιοιΙιιιιι;, ιιι εοΙιοιιοιι6ειοι· ννωιιθ,
οιιιιο ΜΜΜ ιιιιιι Ι)ι·ιιιιιιι.8ο, πο! Μπι ειιιιιιοΙιοιι κνθ,=ιθ
Με 8ειιιι;οιιιι, νοιι νει·εο)ιιικ!οιιοι·Ιει οιιιιιιιιάΙιοιιοιι Βι·Ει·ιο.ιιΙιιιιιςοιι (Ριιι·ιιιιΚε), ΚαιΒιιιιΕεΙ, ΑΒεεεεεο, Βιιιιοιιοιι,
ΤοιιιιιΙΙοιι,Ε'ιειοΙ,Μιιιπιιιε, Ρειιιιι·ιτιοιι, θοιιοι·ι·Ιιοο στα).
+- ΙΙΙιιετι·Ιει·ιοε Ρι·οιενοι·ιοΙοιιιιιε ιιειιετ Μπα θο
Βι·σ.ιιοΙιεειιινοιειιιη; ιι. ΑιιιιινιιΙιΙ άει· ειιιειοΙιΙϋ.ειςοιι ΕΜΦ
Ιιτοι·ιιτιιι· Μπι :ιιι ΒοίιοΜειιιοιι ει·ιιτιο νοι·ιιιιί'οΙετ.

(Μ1Ο/Π
ιΖΜοΙιοι·
(ε€Β8ιοεΙιΒε·οι!Ι·-ιΗΔι ει).ο,

190?·
ΝΠ!!
28·
άΜε
ιιιιιΙ
1907
ε1.
Μ”
ιε.ιοεπι
Βιοι·ιτι .
;
ῖ

Οοιιετ. @ι ~ ΜειΙιιι,
Μ. Ριποιειι. ΜοιεΙω)ιι, 34.

ώ

ΤοΙορΙιοιι ΝΩ1392.

Ι.εΠ”
Ιιτ.ιο ιεν ι· ειοΙι ιε

ι

ιιιΕπιπιετιειι)
ω· Νετνειι -τΜοιριιισιιι.οι:.-ΑικοιιοΙ·
ιΜΙειπετειιι Ντειικε
1--1.
(20)
ΗιΙάε8$ο Ροτιιι ι1ει· Ποι·ρΜιιιιι-ΕπΜιιιιιη οι ιιι: Ζισσιη; πω” ευΓοιιι);επι Νοέ'
Μι απ: Βιιτιι:ιε ιιι 4-Β Νοο)ιειι. ΑΙΜοιιο1-Ειιαν6ιιιιιιιη; "ΜΒ ει·μι·οΜειιι Υετ

ΙιιΙιι·ειι. Ρτοεμε)ιω )ιοετειιΙ. Βι-›οιιιοι· ιι. .Πι·. ΑΝΩ Μ. λι·1ιιιιι· Άη". 2 Αοι·ιω.

.ιιιιιιιιι.ισιιι-:

ν ¦£ο Η γ ι›ω ιιοΙΙοιι “ιιι

.

ι·οιι

ΠΙΝΕΕΑΙΜΆ88ΕΒ

οι· Ρι·ιιιιιϋει-

1

εο!ιοιι Βο8·ιοι·ιιιι;;.

ι

_.

Π!)
ΚΜΒΠ_ΜΗΝ
Ϊ ΙΪΠ·ΙΒΪΙ'ΪΜΙΒ'ΙΠΪ'Ι.

Μ” Ιιϋιο Μι νοι· ΝιιοιιιιιιιιιιιιιΒοιι πω) ΒοιοιοΙιιιο Βοιιιιιι «Πο ίΒιιο!Ιο.

ΜΗΝ οιιε;πιιιε
νι0ΗΥοιιιοεοιιιιε
ΜΗΝ ιισι>ιιιιι.

Ν Ιοι·οιι-, ΙΙ:ιι·ιι)ιΙιιεοιι-, Νιμπι
Ιζι·:ιιιΜιοΠειι.

ιΩωικ3
1.
Με
θο)ιτυπώοι·

ΚἀιιτοΙι
Ριι·άοιτεοΚρτ1οιΚτο
Με

Ιιο!ιοι·- ιιιιι1 0ιιΙΙοιιΜιιιιοιι
Κι·ιιιιΙιΙιοϋ.οιι.

Κι·ιιιιΚΙιοιτοιι Μι· Ψοι·ιιιιιιιιιιεε
0Ι'8'ΞΗΙθ, Με Μιι;οιιιι ιιιιιΙ Μι·
Ι)11ι·ιιιο. (55) Ι'7-Ι2.

Χ Χ Χ Χ ΧοΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΦ
θετιιἐεε Ει·ι”ειιιι·υιι€ειι ε" Δεν οιιοιτιἰεοιιειι ΑΜει!ιιιιε Με
Κόιιι€!ιοιιειι !ιιετΕτιιτε Μ· !ιιΐ`ε)‹ιἰοι·ιε!‹ι·ειιικιιοἱτετι ιιι Βει·)ιιι τόι:Ηετ

κ κ κ χ πκ χκχ

`
8:ιόεοπ
15.
πασοκ

ΒΕΐΒΟΡΟΒΜΣ
ιι: 80/0 1.ϋειιιι€ νοτι 87 Με 400.()εΙειιιε 8τειρΙιγΙοοοβοοιι
ννιε ΈγρΙιι1εΒεο111επ τι:ιοΙι 5 Μἱιιιιτειι. Ι.γεοίοτιιι .ιετ ιιι

“Μπα

νετἔΙετἱο!ι 2ιι ειιιεΙετειι ΠεειιιίοΜιοιιειιιιττεΙιι ίειετ ιιιιἔιίτιἔ ιιιιά
ΜΑ: Κειιιειι ι3ιι)Ιειι θετιιοΙι.

Ζιι ΙιειΒεπι ιιι ΑροτιιεΙιειι ιιιιό [)το);ιιειι€εεο)ι2ίτειι
ιιιιό

ειιετοε Μή Ε. ΜΙΙ1Ι08.

(108) 10-4
ιΜι·οειιοιι νοπ Κι·ιιιιΙιοιιρΒιι€οτιιιιιοιι:

5τ. Ρετετειιιιτ8, Ψ. Ο., 9 Ι.ἱιιιο Ι)& 44.

ΘΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΩ
Ποι·Βιιεεωωι· Βι·. Εξω οι Ε ))ν_Μ Η )ι_

ν

ΡΗ. Ρειιι!ιιιο ννωιωι, Κοιιιιιιι·ιπιρ
μοΒοκιΠ ιιορυμοια 4, Με. 2.

~ Βιιο)ιάι·ιιοΕοι·οιν. Δ.ννιοιιοο)ιο Κετιιιιι·ιιιοιιΙιοΓοι· Ρι·. Η 16.

Θεῷ· °
Μαξ-Χ

.

σο· ·

ΧΧΧ". ιιιιιιοιυο.

ω'.

του ΙυοΙοο ΧΧΝ..Ιουτο.

ΜΒΒΙΟΙΜΠΕυΉθΠΗΕΜΒΒΙΡ"!
υιιτοι· υιον Ποι!ειυιιου νου

Ριου Πι·. Κου! Πουιο.

Πι. 1ουοιυυοε Κι·ουυυει!ε.

υοτρυ!.

Μου.

Βι·. Μιάου' ΥΝοιυοιου.
8τ. Ροιοι·ευυι·ις.
Ι)ιο,,5ι.Ροιοι·ευυι·8ει·ΜοὸἱοἰυἰεουεννοουουεουτιΠ" οι·εουειυι_ιοάου Φ-

$ ο υ υ ιι υ σου ο!.-Ι)οι· ΑυουυοιυουυηιΜε ιει ιιι Βυ"1ευθ. Β ΗΜ. Μι· ι1ειε
ευι·,&Κυ!. Μι· ο” υιιΙυε 1ευτ ιυι:!.Ροετιιιειο!|υυε;ιυ Φου ευυει·ου
ι!οι·ιι20 Μει·ιι ]υυιΉι:υ, 10 Μει·Ιι υιιΙυμυι·11ου. Βοι·Συιο:·οιουι του:
“Η τυο 8ιυει€οερεΙιουο ΖειΙου ιυΡοιΜειΠΟΚσΡ. οιἱοτ45 Ρίου.- ευ
Αυιοι·ου ννοι·οου 25 δορυτεΕΑΒ20Βε ιυτσει· ΟτιειυιιΙει·ι:ιυοΙιυοοεουάτ.
- Ηοίοι·ετε ινοττΙου υυου όοιυ εαυτο νου 18 Κυ!. ρι·ο ΒοΒου υουοτἱτι.

Δου

Αυουυουιουυε-Αυ.”2Ε80 8ο'ννι.οΑ 8110 Ξυιιοι·ετο τ

υἰιιι:ι ιυου ευεεουΙἰεεεΙἰου ευ τυο ΒιιουυουάΙιιυε νου Κ. Σ. Βὶουοτ
ιιι δε. Ροιοι·ευυτε. Νοννευν-Ρι·οερουι .Μ 14.ιιι ι·ιουιοιι. - Κουπε
ω·1Ρου εοννιε οιΙΙουι.ιιιυο ΚοιυιΜιου υοιυειἱουου ΜΜοιΙυυεουυιι
“οι ιιιιιυ ευ ι1οιι ει:εουυ Πε Π1υτουοΙου ΚοιυιΜουι· Ι)ι·. Β.Ψευε.ου

ιιι δι. Ροιοι·ευυι·Β_ Ροιοιτευ.5οιιο, ΑΙοικευάι·οινευέ Ρι·.Β :υ ι·ιουιου.
Βρι·οουει. Πιουειεε, Πουυει·ειιιε ιιυιὶ $ουυυυουά 5-6.

Μ. Ροιοι·ευυι8, ιΙου 20. .Τειυυοι· (2. Γουι·υει).

ε ιοο·ι. :ο

Ιυυε18: Πι·. 'Πι. Πουυοιι: Ποτ Πιοιιιευκουε υυ‹ἱ εο!υο οροι·ο.τινο Βουο.υι!Ιυυει. - Ρι·οοουοΙΙο οι” νοι·οιυε 8τ. Ρο
τοι·ευυι·8οι· Δοι·πο. - 'Ι'ιιςοευεουι·ιουι.ου. - Αυοοιιξου.

Πει· Ιυοι·ιιε!ιι·ουε υπο εοιυο οιιοι·ευνο Βουευο!υυο ").
νου

Βι·. Τυ. Βουυοιτ.

ιου Ιυυου

υοου

Μουτ

υοι·ιουιου,

εουάοιυ

υυι· νου ιυ

Κυι·οοι·οι· οιΙοι· Μ.υ8οι·οι· Ζου. υιιου οοι· Οροι·οιιου ειιιΓυο
τι·οτουου ΒουιιΠνευ. Με ευ εουου ννοι·ιΙου, Βουου ιΠοεο
ΖευΙου ιιυυιοι·υιυ εο ινοιονοΙΙο Ηιυννοιεο, ιιο.εε Ιου σε
ννουΙ νομου ουι·Γ ιιυί 0ι·ιιιιο ι1οιεοΙυου υυοι· ι1ιοεοε Τυοιυο.

Μ. Η. Μο Ι<`ιεΒο νου οοι· οροι·ιιτινου ΒουευοΙυυε Με
Πτοιυευι·ουεοε Μ. ιο ιιου Ιοιει.ου .Ιο.Ιιτου θοεουετο.υι1 ΜΜ

ου εριοουου.

ι·οιουοι· ΑυυευιΙΙυυεου υυιι νοι·ι.ι·υΒο, υουυΒοι· υυο οιυιι

ννιουοΙυιΙοε Κοιοιυοιυ νοι·υι·οιιοι ειου υουουυτΙιου εοννου!
μοι· οουιιυυιτει.οιυ ΠιυΒε ιιοιυ ΒιυοοΒοννουο Με ε.υου οιε
Κουιιυυιοι·Ιιου άυι·ου Μο Ι.νιυρΙιεοίοεεο ιιυο ευιΙΙιου ιο
Κοιιιυιιιουου υιοεοι· υοιοοιι Μοο!ιουυοιιοιι. ΠΜ "οι Πυ
ιΙοι οιυο εοΙουο Βιεεοιυιυιοι·ιιυο εουου Μ νοι·υυ!τυιευιυε
ειο ίι·υυου 8υιοιου σοι· Κι·ουεουτ.ννιοΙιοΙυυο ειου;..Βο ννιοε

ι.οι·ιοι· ΒιεΙιυεειουου ιιιιί Κουειοεεου υυι1 Ειιουει>υϋεειεουου
νει·εο.ιιιιυΙυυεου εοννοεου, ουυο ιυι.εε οιιουι·ου οΙΙΒουιοιυ
υυοιυιιυυιο 0οειουιερυυυιο ιιο2οιτιει ννοιι1ου νεται. .Τοοοι·
οροιιιιινο θνυιιουοΙοειο 'Ι'ι·οιυουιιο ιεο ευιυοι· ι1ο.ι·ουΓ ευ
Βοννιοεου ιυ νιοΙου Ρι·ιιΒου ευ! υιοεοιυ θουιοιο ειου εοι
υου Βι.ουι1ρυυΙα εο!υετ ου υιΜου, Τυεεουι1 πι" οιοουου

Ευ: το @οι (ξανα οσοι· ιπι· νοειυοΙροι·ιιου εἱου ουτ

ννι υ 1. οι· Μου, ιυιεε ιο Ι:Πυιεου υοουννοιευει ίτοιουΡοι·υ

Ει·ίο.υιυυεου

υιιο ειιε οοι· [.ιιοι·ο.ουι· ου ουτυουιυουτΙου

τετεοιουΙιουου Ει·ιυυθουεοΙιείτου ιΙοι· ροιυοΙοειεου-ιιυειοιυι

εουου Γοι·εουυυΒου υυι1 ετο.ιιευεουοι· Βι·οουυιεεο.

Μυ ι1οι· ευ ι·ιοεουυοίιου Βιιυουειουου ο.υΒοινοι.ουεουου
Κι·ουε!ιιοι·οιυι· υυτΙ νοι·εουιουουου τοουιιιεουου υοι.οιΙΓιο
Βου νιΙΙ ιου ευ ιυ. Η. υουτο Μουν υοΙϋιει.ιεου. Ιου υοιιυ
εἱουιιεο υιιι· Ιυυου οου 8$ουορυυ!ιτ ννοΙουου Μι· ιιι τω·
Ρι·ιι€ο νου ιΙοι· οροι·ει.ινοιι ΒουιιυιΙΙυυ8 ιΙοε Πιοι·υευιου
εοε οιιιιιουιιιου, ιο ιΙου ΗουριπυΒου ου ευιπιοι·ου υυι1

ιυοιι·ιου Με 20% υιιιυιιιοιυειοεο Ι)ι·υεου ευεοι.ι·ουου ννοι·
ι1ου, υοι υοι·οιιε οιΙ-ιι·ουυιου Ροι·οιυοι.ιιου ιιι 600/0. Πιο
εουι· ιυυυειιιυου Πυτοιειιουυυεου νου ΚυυιΙει·τ ιιι δο
ι·ιοιιεουυιιιου οι·οουου, υιιεε ιιι 55%) ι1οι· Ε'ε.!Ιο νου Κο!
Ιυιυ!ιο.ι·υιιιουι Με Ροιε.ιυοιι·ιου υοι·οιιε υοι·Δυοιιιοιοεο
Ηοιοο οι·Ιιουυου Ιἰοεεου; Ρυ.υυονν @οι εοΒοι· ιυ 680/ο

8"ΘΓ οροι·ιοι·ιου Ε'ο.ΙΙο, Κοτιυουυοι· υιιιΙ ι.ευοι-ιε

εριοουοιι ευ ουι·ίου. νου εο1ουου Βευοι·υοι!υυεου Μου

ιο 72,70/0 Ετυτο.υΙιυυο υιουιοετουε οιιιοε Ρει·οιυοΜυιυ ευ.
Βουιιοι ννοΙουοι· Με ουου ο.υΒοίυυι·οου Πυιοιευουιιυ8ε
οι·οουυιεεο Με ιιοι· ιν ο του οιιυ 'εουου, Κ ιο υιε'εουου
υυυ Βοετυοι·υ'εουου ΚΙιυικ ευεοιιυιιιουετοΙΙι υιιιι ιΙου
εο!υου υοου όιο_ιουιΒου ιιυε ι1οι· Μο.ουουι·οοτ'εουου
κιιιυ1‹ υιυουίυοι. !ιοιυιυι ευ ΓοΙΒουιιοιιι Ιουι·ιοιουου Βο
ευ!τοι: νου ι!ου 251 οροι·ιοτιου Ε'υΙΙου νει· υυι· ιυ 182
Με Κοιοιυοιυ ου! ιΙου Πτοι·υε υοεουτο.ιιυτ. Βε υειττο υιο
ΝουυιΙουυε ιιΙεο εουου ιο οιννο ιΙοι Η8.ΙΓιο Δου Ρο.ΙΙο Με
θι·ου2ου Με Πι.οι·υε υυοι·εουιΜοιι υυά ιυ Μι ιΙοι· ΓοιΙΙο
νει· οιυο ι·ειιυΙιοΙο ΗοιΙυυε ουι·ου Με Οροι·οτιου ιιιουι.
ιυουι· ιυ08Ιιου. Ροεει ιυου οΙΙο ιωι1‹υ οροι·ουΙου Ε'ε!Ιο
ευεειιιιυου - Μο ΗοΠιο σοι· Ρι·ευου ννοΙουο ννοι;ου Πιο·
ι·υεΙιο;ι·:ιυοιυ τυο 4 Οροι·οιουι·ο ιιυΓΒοευουι υειυου - εο
Ιου:: Με ΜΙυι·οευορ ιυ οιυννουυΓιοιοι Ψοιεο, οοεε ιο

- Όνοιιι·οο·, 8οιιιιΙιου ιπι νοι·ουι Μ. Ροι.οηουυτο·οι· Δοι·ιιτο Φου

ιυιΜε ειυιΙ. Η 42% ιιΠοι· οροι·ευΙου Ρ8ιΙΙο πω· ιιυου Φο

14. Νυν. -Ιθθθ..

δουουιο εοΙιιιυουι· οι·ει·υΐου.

ι1ιο]ουιΒου Μοιυουτο ευ ριιιοειειοτου, ννο1ουο ουυο1ι`υι· υυε

ιιιει.εεΒουουι1 8ονιοεου ειυι1 -- εε Ιυι·οιυ Ποιοι! υυοτΙοε
εουι1 ου ουιεουοΜου, ου Μι· υοι·οουιιοι ειυτ1 οιυου εοΙουου
Βιουορυυυτ οιυουυουιιιου οιιοι Μουτ.

Πυεοι· ΜετοιιοΙ ιιυε οοι· ονυοουοΙοειεουου ΑυτοιΙιιυε
Με ΑΙοΧουάτο-Βιιυε ειοιυιιιουο, υιυυιεει 68 οροι·ουν υιο
υειυιιοΙιο ΡειΙΙο νου Οοινιιι- ιοερ. Ροιυουυι·ιυυοιυ. ΑΜ

οιυου ει·οεεου ΜουεοΙ ιιυεοιοι Βιοι1ευΙο ΜΗ ιου οΙοιου
νου νοι·υο υοι·οιυ ουίιυοι·υειιιυ ιιιο.ουου, υ1ιιυυου Με υιι
Βουι1εουά υι.υεο Βοουυουτυυεεάο.υοι·. Νιιου ε.1Ιιιουιοιυ ευ
οιυουυτου Ρι·ιυειριου υπο οιιιο Βοουεουιυιιοεοουοι· νου
νουιεειουε 5 .Ιουι·ου νοιΙιιυει υιυ νου οιυοι· Ηοι!υυο

60% Ρο.ι·ιιιυοιι·ιου υυι1 Ι.νιυρυοιυεου εουυυουτ Μωυσ

26
τι Βτοεο Τοτεοοτιοιι, ινοτοτιο άτο Βοεοτιτοττοτε ιτοε Κοπτ
τιοτιιε ττι εο €τοττοττι Ι.τοτιτο οτεοτιοτιιοτι τοεεοτι εττιιτ ιιτιοτ
Εττοοτιιιτεεο νοτι Ροτεοτιιιιιοοιι ττοτ Νοιιιοτι. νοτ 100 .Ιοτι
ι·οτι, ττι ινοτοτιο Ζοτι οτε οτειοτι εοτιττοτιιοττιοτι νοτειιοτιο
τοττοιι οτο τιοεοτιτΒο Νοτιτιττοιιτιο οροτοττν οτιοιιιετοττοτι,
ννιιεειο ττιοιι οονοτι τιοοτι τιτοτιιε ιιτιιτ τιοι·,τιττοτο ετοτι ιτοτιοτ
ειιιοτι τιιτι οτιιοι· Ατιιριιιοιτοιι ττοε οττττοιιτττιοτι Μοτιοττιοτεοε.
Οτιετοτοτι ιττοεοε οιιοτι ιιοοτι ττι ερτττοτοτι .Τοτιτοιι ι;οτ1τιιο
νοττοτιτοιι ιιτιοννοττοττιοτιο Γττττο νοτι ΒοιιοττιοττιιτιΒοτι ουί
οιιννοτεοτι

τιοι.ιο, ττοτιιιτ:οτι οτε:

ττιτι

ττοττιεοττιοτι

οτ2τοτι.οιι

Βοειιτιοτο άοοτι ιιτοτιι τιοτττοοτεοτι ιιιιιτ ιτιοοτιοιι ετοτι ττοτιοτ
ττι ιτοτ Μτιτ.ο Με νοττο:οτι .Τοτιττιιιιιιτοττε νοτεοτιτοοοιιιττοτι
Βοειτοτιιιτιοοτι Βοτιοτιιτ ιτι1τοττ Ειιιτοττιιιιιε ττοε Βιιτι2οτι Οτ
Βο.ιιε οττιο τοτττττοτο Ηοττιιτιο τιοττιοτειιττττιτοτι.
Νοοτι νοττττιοτΒοτιοτιοοτι νοτειιοτιοιι Γτοιιιιιτ'ε ττι ιτοιι
70. .Ιιιτιτοτι ττοε νοττεοτι .Ιοτιττιιιιιττοττε τττοεοτι Ζννοοτι οτι!
οτιιτοττιττιοτοττι Ψοεο οτι οττοτοτιοτι, ννιιτ‹το νοτι ()εοττιν
οοτ νοοττιοτο τινο8 τιοιτοιοτι ιιτιιτ ττοττιττ. οττιο Οροτοιτοτι
Βοεοτιοττοτι, ινοτοτιοτ οε τιοειττιιττιτ ννοτ τττι ΤττιιιιιρτιιοΒο
οιιτοτι οττο ττιιτιτντοττοτι τ.οτιιτοτ ου ετοτιοτι. Βιοτιι τττο
0οοττιν'εοτιο 'Ι'οιοτοτειττροιτοιι Με ττοτετιιοτιιοιοεοτι Πιο
τιιε τιοιιιο οιιοτι ιιτοτιτ τιιοτιτ τιι ττιτοτ ι”ττττιοτοτι ιιτιοτιτοετ
Μιτου τττττττττο απο 8οιινοτοιιτιοι 0ο, ευ 2τττιττ ετο οτιοτι
τιοιιτο ιιοοτι ντοτο τιοεοτειοτιο Αιιτιοτιεοτ ννοτοτιο ττιτ· τιιιτ
τττεοτι ιιιιιτ Ορτοτ· ιτοτ·τιττιι€οτι.
Ψοιτιιτοτι εττιετ, τ`τοεοτι. ννττ οπο, τττο ιττοεεοτι Βττοτεο
τττοεοτ Οροτοττοιι οτι οτττΙοτοιι? 1) Βιιτοτι τττο ττιττ νοτ
νοττττοιιιτιιτιιιτιε ττοτ Τοοτιιιτττ ΒοτττιΒοτ ινοτιτοτιιτο ρτττιιοι·ο

Κοτοτιιοτιιοιι τττι οτειοτι Βοετιιτιο·εττιττ

τιιιτ

ο

τοετοτνττοτ

Βοτιττοοοιι. ν
$το ινοτοοτι νοτειοτιοτι πι. Η., ιτοεε ιττο Βιοιτειτττ Με
Ατοττοτιοτο-$ιτττε ττιοτιιο ιροεετττιτειτεοτιοτι. ΑιιεοτιοτιιιιιΒοτι
τιτιοι· τττο Ηοτττιοτττοτι ττοε τέτοτιεοε ‹τιιτοτι τττο (Ξεοττιν°-·
εοτιο νοθττιοτο Πιοτυεοιτειττροιτοιι ιιτοτιι ιιι οιιιτοι·τι τΙ1181:ι.ιι€το
ννοτ. τ)οτιτι ινοτιτι τιοτ Οροι·οιτοτιοτι (Με Κτοτιεοε τττι Ρτιιτι:°
ετοιττιιττι εοτιοτι εο ντοτο Β.οοτιττνο οτι νοτοοτοτιιιτιτι, ινοε τετ
οτει οτι οτινοτιοιι, ντοιιιι νοτοοεοτιτ·τιιοτιοτο ττ'οττο :ιοί άτο
εοττι ννοΒο ττι Ατιοττττ Βοτιοττιιιιοτι ννοτοτοτι. Πτο Μτεεοι·ίοτοο
τοεεοτι ετοτι οιιοτι τιτοτιι, νντο τοτι οτιτοτιεττοτι οιι2οτιοτιτιιοτι
Βοτιοτει "οτ, ττιιτοτι ροτεϋιιττοτιο πιοτιεοττιοτιο Τοοτιτιττι οτ
τττοττοιι, ιτοιιτι οε τιοτιοτι ετοτι οτι 8οτιοιιτιτοτι Οροτοττοτιοτι
ο νοτεοτιτοττοιιο Οροτοιοιιτ·ο τιοι.οτττι.;ι - τοτι ροτ·ε0ιιττοτι
τιιιτ 3 ττιοΙ, ειοτε ττιτι τιοΒοιτνοττι Βοειιτιοι.
Βοτττοττετοτιιτοτ ττιοτι ττοεοΒοτι ιττο οτιοιοτιιτεοτιοιι απο ρο
ιτιοτοΒτεοτι-οτιοιοττιτεοτιοιι νοττιοτιιιτεεο εο τττοιιετ ετοτι οτι
ννττττττττττοτι τττο Ποτιοτοοιιοιιτιο; οιιτ', οιιεε τττο 8οτιιιτιτ οτι

«τοπ ντοτοτι Μτεοοι·τοτεοτι ττοι· Οροτοιτοιιετιιοιτιοιτο 211ττ.οετ
ίτι.ττι -- ετο οτιτερττοτιι οτιοτι τιιιι· τιι ιτοτ Μτιιιτοτοοτιτ στα·
Ε'τιττο ιτοιι ΑτιτοτοοτιιιιΒοτι ννοτοτιο οτι οττιο Βοιττττοτοιιοτο
ττοιι

ττοε Κτοτιεοε εοειοτττ;

νοτεοτιοτι

ννοι·οοτι ττιτιεεοτι.

Βοτ οττιοττι

ροτ νοοτιιοτιι τιοοτι ΟΖοττιν τοεει ετοτι τιοττιι

τιοειοτι νντττοιι ιιτιιτ τοοτιιιτεοτιοτιι Κοτιιιοιι ιιτοτιι ντοτ νοττι
Ροτοττιοιττιιιτι οτιιτ`οτιιοιι, ννοιιτι τιιοτι τιτοτιι ιττο Πτοιοτοτι

ττιτι ττι οτο τ.τοοιιιτοτι οιτοτ Κτοττιττιοτι τ”οεεοτι ιντττ.

Μοτιοτττοτ (0-70/0) ιιτιιτ 2) ττοτι τττι νοτοτοτοτι ττιττι ττοτ

ττι ττοτ Μοτιτ2οτιτ Βοττιι€τ οε ιιιιτ ττοτι Πιοτιιε το” οτι
εοττιοτ· τοιοτοτοτι Κοιιιο οιιε ττοττι Ροτ·οττιοιτττιιτι οιιεοιιτο
εοτι. Πτο Πιτ στο οιιτ ιττοεοιτι ννοεο οκειτττιτοτ·ιοτι ιιιοι·τ

Ροτιτοοττιριιιοιτοτι εοτιτ· τιοττοιιτοτιττοτι Ρτο2οτιιεοιο οτι Ποτ

οτιοτοτττοττεττεοτιο ,,Ι.τοιιιοιιιι.ιιιειοτττο" ετιοι Βοτοοο οτι οοι·

τιιιιοοιι (ττιιτοτιεοτιιιτιιττοτι 800/0).
τττι Βοεττιιιο τιιοττιοτ οτειττοτιοτι 'Ι'οττιςττοτι τιοτιο τοτι ντοτ
ΘοτοΒοιιτιοτι ιττο Πτοτιιεοικειττροιτοτι τιοτ Κτοτ›ε οιιεττττιτοτι
ιιι εοτιοιι - ννοτ ιτοοτι ν. Ποιτιτιτοννετιν οτιιοτ· ιτοτ οτ
ειοτι ινοτοτιοτ τττοεο Οροτοττοιιοπιοιτιοττο τιτοτ οτιιττττιι·ιο ιιιι‹τ
ττι οιιειττοτιτ8οι· ττνοτεο οιιινοτιιτιο.

Ροτιτο »νο οε ιιιιτιοτττιιΒι τιοττε τει ιΠ08ττ0τι5ττ ντοτ Ροτοττιο
τιττιιτιι τιιττοιιιιοτιτιιοιι.
Βοτ ντοτ ν·οτοτοττοιοτι Ατιετοττι. ιτοεε Ζτι€τ010τι τιιτι οιιε

8τοτιτεοτ Ατιτοειιιιο ιτοτ Βτοεο νοτι ττοτνοτοοτοτι ()οτντιτ
ννοιιιτ οιιοτι οττιο Πτετοττοιτοτι ττοτ· Πτοιοτοτι ετοιττττιττοτ
ννοτοτιο οε ττιο;ττοτι ιτιοοτιοτι εοττ ιττο Ι.τοοιιιτοιι ττιι ννοτιο

τοτι Ατιειοτιοο νοτι ττοτ Πιοτιιεττοτιιο οτιοτιτοΒοτι οτιτιο τττο
Βτοτοτιτοοιι ιττοεοτ Ροτττο ννοτοτιο τοτι ειιτττοτ· νοττοτοοτι
τωτιιιιο εοιντο οιιοτι ιττοτοιιτ8οτι ινοτοτιο τοτι ττι ττοτ Γοτ8ο
εοττιετ: το οροττοτοτι θιοτοΒοτιτιοτι τιοτιο, ιντοεοτι οιιοτι τιτοτιτ
οτιτιοτιοττιο οττιο ετοτοτι εττιιεττιτο ΗοττιιτιοεοττΤοτ οιιτ. Ιοτι
Κουτι ττιτιοτι τοτττοτ ττοτιιο Ζοτιτοτι οτιττττιτοιι, ττοτιιι οτιοτ

νοτι ττοιι νοτι τιιττ· οροττοττοτι Ε'οττοιι τιιτι 8τοτιοττιοτι τιο
τιο.ιιριοιι, ττοεε τττο Ροι. ινοτοτιο τοτι εροιοτ νοττοτΒοτι
ττοτιτιτο οττο, τιιτι οττιοτ Αιιειιοτιττιο, ιιοοτι

ττττττοτοτ οοοτ

Πτοιοτοτι ττιτιοιιτοεεοτι ττιιιεε τοτι τιιτι Βιιιεοτιτοττοτιτιοτι οπι
88Βοτιτ1°οτ.00. ννιτ τιοτιοιι τιοτ·Ρι·οοροτοιτοτι ττοτ Πτοιοτοτι
τοει ετοτε 8οτ'ιιιι‹τοτι, οοεε ττοτ Πτοιοτ οτι εοττιοτ Κτοιι
ειιτιοεειοττο τιιτι ττοτ Πιοτττιο ττιιτοτι ειτοττ°ο ΒττιττοΒοινοτιε
οτιεο ττιιτοτ·ι νετ, ννοτοτιο οτιιο τοτοτιτ οτι τιοννοτττειοτττΒοτι‹το

νοττοΒοτιιιιε ττοεεοττιοτι τοιοτοτννοττε νοττετοιιιττε οπε
εοτιττοεεοτι.
.
ή
Εε ττοιιτιοιι ττοττιτιοοτι τιοτ ιτοτ· (Μοττιν'εοτιοτι 'Ι'οιοτοττ-'

ττττιεοτοτ Ζοτι ττιττ οτιιοτιι ττο2τιττν τιοτιοτιοι ννοτοτι.
ετττροιτοτι Βοτοετο
Εττιο οτεοτιτοοτιοτιιτο 'τ'οιεοοτιο, ινοτοτιο ιιιτι εο ττορττττιτο

τοιιιτοτ ινττττοτι τιιιιεειο, εοτι τοτι ‹ττο Οροτοιτοιι ειιοοοεετνο
οιιτ τττιττιοτ ινοτιτΒοτ ιιιιιτ ινοτιτοοι· νοτοοεοτιτ·τιιοτιο Κοτοτέ
ιιοτιιο τιοεοτιτοιιττιο.
νοτι ιιτιιιοτοτιτ οοιιεοττιοτι θοετοτιτεριιιιτττοττοιιε, οτεο
ιιιιτ τ›οτ τττττιτεοτι ιιοοτιινοτετιοτ ττοτοτι Ροτοτιιοτττοτι ννιιτττο
ττι οοτι .Ιοτιτοτι 1899-1908 του!. τττοεο Οροτοιτοτι οιιοτι
τττι Ατοιτοιιοτο-5ιττι οιι88οττττιττ. Με νο1·ετ0τιτ;τε ννττ ττι
ττοτ νττο.τιτ ιτοτ· τ·'ττττο ινοτοτι Βοτιι εοτιοτι ττοτοοε τιοι·νοτ,
ττοεε ττι 4 νοτι 14 Ροττοτι οτο Ι)τοετιοεο τίοτοτιιοτιι τιιιτ

τιιτι Ητιττο ττοε Μττττοεττορ Βοετοττι ννοι·ιτοτι ττοιιτιτο. νοτι
οοιι 14 οροττοττοιι Ροι. ειοττι οττιο οτιι 18.ΤοΒο τιοοτι ττοτ·

Οροτοττοιι τιιιτοτ Ετεοτιοττιιιτιεοτι οττιοτ Ε.ττιτιοττο. νοτι 13
ττοεοιι Νοττοοιι τττιοτ ττιτ ερτττοτοε Βοττιιιτοιι νοτ. Βοτ Ο
ττοτεοττιοιι τττιιτοτι ινττ οτιι Βοεττττν νοτοοτοτιιιοι, ττοεεοτι
Αιιτιτοιοτι ενντεοτιοτι Β Μοιιοτ:οτι ιιιιιτ 8 .Ϊοτιτοιι εοτιινοτιττι;
τιοτ·4 τττιιτοιι ινττ τττο Βοττιοτττιιτιο, ττοεε ετο πι· Ζοττι ττοι·
Κοτιττοτττιιιτοτειιοτιιιιιιτ τοεττττνττοτ ινοτοτι. (1:6 .Ιοτιτο,
1:8^/ι .τοτιτο;

1:Β^μ .Τοτιτο;

ιτοοτι

Ρ'οττοιι Ηοττιιιιο οτντοττοι ννοτττοτι, ττι ινοτοτιοτι οτο Νοιιτιττ-

οιιτι8 οιιεεοτιττοεεττοτι οιιτ' ιτοε οττττοτιττιο Οτοοιι τιοεοτιτοτιττι τει
-ττ.τι. τιοτ τιτοτιτ: τιιιτ τττττιτεοτι εοιιιτοι·τι οιιοτι το ροιτιοτοΒτεοτι

οτιοτοιιιτεοτιοτιι 8τιιτιο ττοτοτι Ροι·οττιοιττοιι ιιτιιτ τ.ντιιρτι‹τττι
εοιι - ιντο ντι· Βοεοτιοιι τιοτιοτι στο Μττιιτοτοοτιτ ιτοτ

Κτοτιεο ττοε Ποτιοττιιιιιτοττιοτεοε.
0ιοτιοιιτιιο

Μοιι€οτ

ττοτ

νοεττιοΙοτι

Πιοτιιεοιτετττροιτοιι

ειιοτιι οτο Μτιιο ττοτ 90 .Ιοτιτο ττοε νοττεοτι .Ιοτιττιιιτιιτοττε
ττι νοτεοτιτοε οοτιτοοτιτο ιιτι‹τ Εττι‹το ιτοτ 90-τΒοτ .Ιοτιτο Βο

εοιιττοτε νοτι ττνοτιτιοτττι ννοττιοτ οιιεθοτιττοοτ:ο οτιιτοτιιτ
ιιοτο Βιιειττροιτοτι
εοτττοοιι.

ττοε

ττο.ττττιοττιοι0εοιι

Πιοι·τιε

οτι

Βο

ττι ιτοτι ΗοιιριεττΒοτι τιοειοτιτ τττοεο Οροτοι.τοτιεττιοιτιοττο
απο ττιτο ντοττοοτιοτι Μοιττττττοττοτιοτι ττι ι”οτεοτιττοττι: 1) Πτι-τ

1:2"τι Μοτο; 1:1 .Τοτιτ)

ο. τι. ο. 800/0 τοοτοτνι“τοτο Ροττο οιιτ Ζοττ ετοι· Πιιτοτειι
οτιιιτιε. Νιιτ νοτι οττιοτιι Ροττο ττϋτιιιτο νοτι Ηοττιιτιο τττο
Βοετο εοττι,

οτο_τοιιτεοτι 'Γοττο οοε ΒττιοοΒοννοτιοε το

ννοτοτιοτι ττιτι νοτττοτ›ο τττο Ρτοροεοττοιι Με Κτοοεοε μοι·
οοιιιττιιιτιοτοττι οττ”οτι;ι, ττι ννοτοτιοτι ‹ττο Ηοιιριτνττιρτιτιοτιτιοιι
ννοτοτιο νοτι ττοτ (3οτντιτ οτοτιοτι νοττοιιίοτι, ττοοττιουρι τιτοτιι
οττοτ ιιιιτ τιιοιιΒοττιοτι ττι Ατι8τ·ττϊ Βοτιοιιιιιιοτι ινοτιτοιι. ΙΣε
ττοιιτι 0οτιο1° νοτι τττοεοτ Μοιτιοετο οιιοτι πω· ττι οοτιτοιιτοοιι

τοι ετοτι Ροι. οιιττι

τοι.οιοιι Μοτο 1905

νοτοοετοττι ιιτιιτ τιτιοτ ττιτ ινοτιοτοε Βοτττιοοτι εττιιτ ττοτιιο
Νοοτιττοτιιοτι νοττιειτ10ο11. νοτι ττοτι 4 οτιοιι οιιεοττττιτιοιι

τοττιττιιτιιιιΒ οττοτ τττο ττιτιοτοτι θιοτιττοττοιι νοτεοτοοτιττοτι
θιοτ'οεεο (οτι. εροττιιοττοο, ιιιοτττιο, ττ8. τοιιιιιιττ), 2) Ρτοτ
ρτοοροττοτιιιιΒ ιτοτ Πτοιοτοτι ττι ττιτοιιι Βοοτιοτιοτιεοτιιιτιιο,
εο ττοεε ετο οτε ττοττιοννοεττοτιο $ιτιιτι8ο τοτοτιτ οτε πι·

Βοοττοιιινοτιετ

νοττοΒοττ ννοι·οοτι

_...ο.,

ττ0ιιιιοτι. ο) Μ08ττοτιετ

- --- .
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ειιιεειο!ι!8ο Επιττ”οι·ιιιιιιε Με 1οτ2τ ειιΒιιιιε!ιο!ιοιι Βοο!ιοιι!ιιιι
_ιΙοεονιιο!ιοε οιιτινοι!οι· ιιι Ζιιειιπιιππιοιι!ιιιιιε πιι!τ Μιι νοπτιιι
ι!οιτοιι Ι.νπιιρ1ιιιπϋεοπι οι!οι· οςοεοιιι!οι·τ νοπι !οτ2τοι·οιι.
4) ΕπιιίοπιιιιιιΒ Με Πτοι·ιιε ππιιτ ο!πιοππι πιιο!ιπ ινοπι18οι· εποε
εοιι Α!ιεο1ιιι1ττ Μι νιιΒιπιο.
Ιιιι Α1οιιο.πιι!πο-8τ!!τ νιιιι·Μ 61ο οι·ετο Μι·ο.ι·11Βο Ομοιο
τ!οπι !πιι Ηοι!ιετ 1902, ιιιιτ Με ο!ιιο Μι· οι·ετοπι !πι Ροτοπε
Μπες. ιιιιε8οίϋ!ιπτ. Βιε Μπι Νονοιιι!ιοι· 1906 !ετ ι!ιοεο
Οροποτιοιι 1ιι 25 Ε'ττΙ!οπι ιιιιεεο111!ιι·τινοι·ι!οιι. Ιιι Μι Μο!ιι·
Με! Μι· Γιι!!ο ννιιπΜ νοπι ιιπιε ο!ιι νοι·1ει!ιτοπι ο.ιι€οινιιιιι!τ

ινο!ο!ιοε οιιιο Χοπιι!ι!πιοτιοιι Μι· νοπι ννοι·τ!ιο1πιι, Κιό
ιιι€ Μι! Βιιιπιπιι νοι·Βοεο!ι!οιιοπιοπι Μοτ!ιοι!οιι Μπειο!!τ.
νοιι Μπι Με ειιπιι .Τιι!ιι·ο 1006 οροι·ιοπτοιι Ρετ. !!εεεπι ντιπ
11 Νοτιεοπι 1ι!ιοι· Πιτ ειιιιτοι·οε Βο11πιιιοιι νοι·. Βο! 4 Με
εο!!ιοιι τετ ο!πι Πο21ι!!ν

ειιι!”Βοτιοτοπι,

61ο 11!ιι·1εοπι

7 ειπιι!

2ιν!ε0!ιο11 1 Μι! 4 .Ιει!ιι·οπι τοο!ι!ιν1ιο!. (1:4.Ιιι!ιι·ο; 2:2'/ι

.Ιιι!ιι·ο; 1 : 21/4 .Ιιι!ιτο; 1 : 2 .Το!ιπο; 2: 1 .ιο!ιπο), = 68.60/0.
Ειιιο Ρι·οιοπιιιιοι·οο!ιιιιιιιε Επι! εο !ι!οιιιοπι Ζιι.!ι!οπι !ετ 1πιι
θιΜΜ Βοπιοιπιππιοπι πιιο!ιτ 2ιι!11εετε; 11:!ι Πι!ιι·ο ι!ιοεο!!ιο
ιιιιι:!ι πιιιι· επι Μι ι!ιιιο!ι Ζο!ι!οιι οιιε2ιιι!ι·11ο!ιοιι Μι ντο
ν!ο! ειιιιετ!8οι· Με Βο!ιιο!πειι! Μι· ιι!ιι!οιιι!πιιι! οροι·ιοι·τοιι
Μπι νιιε!πιει!οιι ΒΘΒΘΙ111!ι61° ιιιιετιι!!τ, ο!ιε!οιο!ι νν!ι εε πιο!
οι·ετοι·οιι οπιτεο!ι!οι!οπι πιι!τ ννο1τοπ νοιεοεο!ιι·ιττοιιοιι Πι!

!οιι οι τιιιι !ιο.ττοιι. νοι·ιιιιι!οπτο Ι.νιιιρ!ιι!πιιεοιι ιιι ννοο!ιεο!ιι
Μι· Αιι2ο.!ι! ινιιιΜπι ιιι 12 Γιι!Ιοιι ο.ιιΒο1.το!Τοπι Μι! επιτ
1οιιιτ. Νιιι· τη 1 Γει!!ο !ιοιιπιτο 1ιι Μπιεο!!ιοιι !ιι·ο!ιε!Βο Βο
εοιιοπιιτιοπι

ιιιι.ο!ιοοινιοεοπι

ννοι·ιιοπι

(ιιιο!ιτ

Βοι·1οιιεο!ιιιιττ

ιιιιτοι·ειιο!ιιιιι€οπι).
Βοο!ι ιι.ιιο!ι Με 8ο!ιιιττοιιεο!ιοπι πι!! Μι !!ιιιοπι πιι. Η.
ιι!ο!ιτ

νοι·οπιτΜι!τοιι.

νοπι Μπι 25 Οροι·ιοι·τοπι ειιιι! 8 !ιιι

εο!ιοιι Βιι!ι! ο!ιι Β.οι!ι!!ν Με, επι ινο!ο!ιοιιι ειο ιιι θπιιπιΜ
ειπε.

Βο! Μι· οινο1τοιι ινιιι·Μ πιιιι:!ι νοπεο!ι!ιο!ιοπιι νοιειιο!ιο
ι!οιι Πιο1οπ· ιπι ι!!ο Β!ιιεο 2ιι ιππιρ!ιιιιτ!οι·οπι ι!!ο Νιοποπιοιι
ετ!ι·ρο.τ!οιι (Οι. Ε'!ο!π) πιι!τ Βιιτοπιι !Επτο!Βο ε.ιιεεο!!!!ιι·τ.
Βιο !ιο!Μπι ιιιιΜποιι Ρετ. !ιο!ιοπι νοτ!ι1ι!τιι!ειιιτ1εε!ἔ ννο1118
Μτοι· ι!οι·11'ιετο!!ι!!ι!ιιπιε ιιι !ο!Μπι, 61ο οιιιο νοιι !!ιιιοπι
!ιιιτ ο.ιιεεοι·Μπιι εο!ιοιι οιιι Βοο!ι!!ν, εο ι!ιιεε ο1ιι Βοεο!τ18οιι

Μι· Βετο! πι!ο!ιτ ιιιιιιοι!!ιιι.ιτ ιιιι!!2!οπτ οι·εο!ιο!ιιτ.
Με Με ΖιιετιιπιΜ!ιοιπιππιοπι ο!ιιοι· Πι·οτοπί!ετο! Μ! ΜΜ
πιιιιιιι!οπ· Πτοπιιεοιιετιι·ροτιοιι πιο.ο!ι ννεττ!ιοιιιι !ιοΒιιιιετ!

1ιοιιΜπι Μοιιιοιιτο, 61ο !)!ειΒιιοεο Μι! Τιιοποιριο ι!!οεοε
Ι.οιι1οιιε ε!ιιιι νοπι Πι. Ηοιπι ιιιι Μι· Ηιι.ιιι! Με Μετοπιιι!ε

Με Α!οιπιιιι‹!ι·ιι-8τ!!τε Ιιι ο!πιοι· Αιι!ιιιπιι!!ιιπ18 !ι!ιι!ιιιιο!!ο!ι
!ιοΙοιιο!ιτοτ ινοπιιοπι Μι! !ιοιι!!ι·1οιι Μ.!ιοι !ιο!ιιοι· οιιιοο!ιοιι
Μι·οιι Βοεριοο!ιιιιι8.
Ψιιι· νοιι Ηοιιεο Με 211 οι·ινιιι·τοιι Βοινοεοπι, Μεε οιιι
εο ο!ιιΒι·ο!!`οπιι!οε νοι·Γο.!ιι·οπι, ινιο οε 61ο κιν οπτ!ιο!ιιι'
εο!ιο ιι!ιι!οιιι!ιιιι!ο Πτοι·ιιεοιιε1.1ιρετ1οιι Μι·ετο!!τ, οιιιο ετικ
εοπο ρι·ιιιιιιι·ο Μοπτει!!τιιτει!!ΐοι· ο.!ε 61ο νοι;!ιιιι!ο Εκετ!ι·
ριιτιοπι !!οίοι·ιι ννϋτι!ο, Μεε Κοιιηι!!!αιτιοιιοιι 1ιιι 1ΝιιιιιΙ
νοι!ιιιιτ !ιτιιι118οι· πι οι·ινιιι·τοπι ννο.ι·οπι,εο οιιττειιεο!ιτοιι Με
Μο!ι 1ιι Ιιο!ιοιπι Μιιιιεεο 61ο νοι!ιτι!τιι!εειπι€ιεε1Β ΗΜ Μι!
ιιι πιιο!ι1. ιιιι!ιετι·1ιο!ιτ!ιο!ιοι· Αι12ιι!1! ειιίτι·οι.οιιΜιι Βοο!ι!!νο.
Ε.ε ινο!!1.ο Με εο!ιο!πιοπι, ι!οιεε Με δο!ιινοπο Με ΕπιιΒιι!!”οε
πιιο!ιτ !πιι πιο!ι118οιι νοι!ιτι!τπι1εεο ειι εο!πιοι· Ι..ο!5!.11118$15!ι18
!ιο1τ ειο1ιο. 1Νιι· 81ιι€οπι Μπιοι ιππι .Ιει!ιι·ο 1005 Μι! 1906
τω· 61ο Κο.ι·πιιιοππιο

Μι· νειΒ!πιιι!ροπτιοπι ινιοΜι πι· νη!

ιιιι!οπι Μοτ!ιοΜ Μ", ννι!!ι!τοιι ιι!ιοτ Με εο!ι ιι ο!ιιιι·ι!τ
$ο!ιο.ιι το'εο!ιο νοι·ίο!ιι·οιι. Βο!ιιοπι Με ι!οο!ι 61ο ιιιιι·ο!ι

Α11ει:!1!1188 επι 61ο Οροι·ειτ1οιι Βοετοι·ιιοιι; 2 Μ εορτ1εο!ιοι -Μπι ,,ΡΒιιινο.Βιιιιι!οιι Η1!τεεο!ιιιιττ“, ινο!ο!ιοι· Με 2ιιιιι σε
οοοονιι!ε οο111!ιι·τ Μπι!. 2ιι οι·21ο!οιιΜ !ιοι!οιιτοιιι!ο Ζυ
Ροι·ιτοιι!τ!ε, ι επι Βορε!ε ιιιιεοο!ιοιιι! νοπι οιιιοι· Αεριι·ει
85.ιιε!!ο!ι!ιο1τ Με Οροι·ετ!οιιεεο!ιιοτοε Μι! ι!ιο Ρποοιιο.πιιτιοπι
11οιιερπιοιιιιιοιιιο. Ιο!ι εοτ2ο νοι·ειιιε, Μ.εε νν!ι· ι!!οεο ριιι!ιο
Μι· Πι·οτοιοπι νοι!ιιι!τπι!εεο 211 εο!ιιι!ΐοιι, ινο!ο!ιο ι!οιηοιιι€οπι
!ι18180!1·8!18.10Π1!86!1θ ΒιοΒιιοεο ιιιο!ιι· Μπιι ννο!ι!ινο!!οιι Με
Ρποεο!ιτοπε -ιι!ε εο!πιοι νν!εεοπιεο!ιο1τ!ιο!ιοπι Πο!ιοι·ΖοιιΒιιιιε @οι ει.!ιιιοπιιιιιι!οιι Οροποτ!οπι πιιιι· ινοπι18 ιιιιο!ιετοπιι!οιι.
πι νοι·ιιιιπι!ιοπι !ιο!ιοπι. Βοπιιοι!ιοιιεννοιτ τετ, Μ.εε εε ΜΜΜ
12 Με! ινιιιΜ ι!ιοεο Οροι·ιιτ!οιι ειιιεοοίϋ!ιπτ, ιι!!οπιι!πιιιε
1πι ι11οεοπι Β Γοι!!οπι ιν11!ιι·οπιι! Μι· Οροι·ε.ιιοπι νοι·εο!ιοπιι!!ο!ι _ιιιο!ιτ !πιιπιιοπ πιι!τΡι·1ιροι·ειτ.ιοπι Μι· Πποτοιοπι. Α!!ο Ρετ.
πιοο!ι νοπ· Αιι!οΒΜε Μι· Ύνοι·ι!ιοιπιι'εο!ιοπι Κιιιο!ι!οππι
!ιοιιιιτοπι 8οτιοι1τ οπιτ!ο.εεοιι Μιάου. Βοι· ννιιπιι!νοι!ειιτ
πιιοιι, ινο!ο!ιο Με Κοιιιιιιοπιι νοπι Μπι ιοετ!οποιιΜπι $ο!ιο!
και· ιιι 5 Ε'τι!!οπι Μι·ο!ι νοποιτοπ·ιιιιιι Με ροι·ο.νιι€ιιιο.!οιι
Μοτο!! ιεο!!οι·οπι εο!!οιι Μι ο!πιο Βοειπι1ο!ιτ!οπι ι!!οεοε 8ο!ιιι!ττοε !ιοπιηι!!21οπτ. Ιιι 1 Ριι!!ο τπ·ιιτ Μι 18. Τομ οιιιο
$ο!ιο1ιοιιο!ιεο!ιπι1ττοε νοι· Βι·611°ιιιιιιε Μι· Βο!ιο!Μ ευ οι·
Πποτοιιὶετο! αυτ”, ινο!ο!ιο πιειο!ι Βιιτ!οιεειιιιΒ Μι Ρετ.. Με
πιι0Β!ιο!ιοιι, εο!ιοπιιππιοιι "οι, ιιιιτ!ιιιι ι!!ο ΙπιΓο!ιτιοπιειιιιο!!ο εροπιτειι εο!ι!οεε. Ιιι ο!πιοιπι εννο!τοπι Ριι!!ο οτο.!ι!ιοι·το ε!ο!ι
ιιιο!ιτ ινοιτ 2ιι ειιο!ιοπι ιετ.
ιιο.ο!ι Βπιτ!ιιεειιιιε Μι Ρετ. οιιιο Πι·οτοπιιετο! Με! Με
Ποπ· ροετοροι·ιιτινο νοι!ιιιι! και· ιπι ν!ο!οιι Ρ11!!οπι οιιι Γο!Βοοι·εο!ιο!πιιιιιο ο!ιιοε υ.ιι1τι·οτοιιιιοπι Β.οι!ι!!νοε. Πο! νοιι
Κο2!ι!ιν !ι!ιο!ιοιι Με ιοτ2τ πιιιι· 3 Ρετ. Ξ 25 ρΟτ. Ζιι Βο
ίιο!ιοι!ιιιττοι·. οιιεΙοιο!ι Μι· ιιιιο!ι Ε`ὶιΙ!ο πιιιτ !Μιι!οπ· Τοπιιρο
ππιοι!ιοπι ιετ. Μ.εε ι!!οεοι· Οροι·ιιτιοπι ιιιο!ιτ Μι· Ε'οι!!ο ιπιιτ
ι·ειτιιι· Μι! Ριι!ε!ιιιπνο ειι νοι·2ο!ο!ιιιοτι !ιιι!ιοπι. νοι!ι11!1πι!ε
πιι!ιεε!ε ΜΜΜ οι!ο!ιτοπι Μι· Βιιιιο!ιάοο!ιοπιοιτοι·ιιπιεοπι 1“π·οιοιι Ρετιιππιοτι1οιι ιιιιτοπ·ινοπτοιι ννιιιΜιι. εοιιιιοπιι ιιιιο!ι
εο!ο!ιο πιιιτ !οιο!ιτοι· !ιιιι!τι·ιιτιοπι Μι· ΠπιιΒο!ιιιπιι; 1ιοεοπιιιοτε
(0 ιιιο!).” Με !ιτιιιιι€ετοιι Μι! 8ο!`1ι!ιι·!!ε!ιειοιι Κοιπιιι!!!πετιο
πιοπι !ιιι!ιοιι νι!ι· ε!ιοι· νου 8ο!τοιι Μι· Ηοιιιοτ8:ιπιο 2ιι νοτ

εο!ο!ιιιοπι 86!ιιι!ι!3. 1·':ιετ π!ιιιο!ιννο8 ννιιιοπι ι!!ο Ρετ. νοι·1ιει!τ
ιι!επιιιιεειε εριιτ οπετ πιο $τιιιιτιο εροπιτοπι ευ ιιι!πιιοπ·οιι; !ιι
ν!ο!οιι Ρε!!οιι ιπιιιεετο 2. 8, 4 Μι! ιιιο!ιι· ννοο!ιοπι !ιιιτ!ιο
τοι·ιειοι·τ ινοι·Μπι. Ιιι οιιιοπ· 8ειιι2οιι Βο!!ιο νοπι Ριι!!οπι
!ιοιιπιτο ποτε εροιι!ειιιοπι Πιιιιιοποπιε Με Β!οεο ιιισ!ιτ νο!!
ετειιιι!!8 οιιτ!οοιι ννοιΜπι, εο Μεε Μι· Βοε1ιιυοι!!ιιιτιι μοι·
Κιιτ!ιοτοπ· !ιοπ·ειιιε!ιο16τι!οιτ ινοπΜιι πιιιιεετο.
Νοεοπι Μπι 2ο.!ι!ποιο!ιοπι !ι!οπιιιιε ι·οειι!τ!οιοιιι!οιι Ονετἱτ!
Με ειιιι! οε ιι!ιοπ 61ο Ριετο!!ι!!ι!ιιιιεοπι Μι! Μ.πιιιτ ο!πι!ιοι·
μο!ιοιιΜ Βπ!ιι·ιιιι!ιιιιιΒοπι Με Ν!οι·οπι!ιοο!ιοπιε ινο!ο!ιο Με
ι!ιο ππιο!ετοπι $οπ;;οιι 1116011160. Ε!ιιιιιιι! ετο!!το ε!ο!ι Μίι·οι
ιν!!!!Βοι· Η11Π111.01!1188 ο!ιι, ε1ετ!οπτο ει!ιοι· ιπι Μι· Ρο!;ιο
ειιοπιτει.πι υ!ιιιο Μεε Γοετεοετο!!τ ινοπτ!οπι Ιποιιιιτο οτι Β!ε.εο
οΜι· Πτοτοι· Μπι Ηει·πι εο!!οίοι·τ !ιιιττο. 1 Με! Β!!Μτο Με
ο!ιιο !ιι1οιιιο Β!ιιεοπιιιετο! Με, ννο!ο!ιο ε1ο!ι εροπιτειπι εο!ι!οεε,
ιιιιοΙι Μι· Ειιτ!εεειιπι8 Μι· Ρετ. ο!ιοτ νν!οι!οι· ιιι !!ιοεεοιι
ΜΒΜ, εο Μ.εε

Με!
πιιιι
πετ
.ροετ

ο!πιο

ΒΙοεοιιπιιι!ιτ οιι”οι·ιιοι!ιο!ι ινιιιΜ. 4

Μππι οε ειι Β!!ι!ιιιιε ο!ιιοπ Πιοτοπτιετο! Μ!. ειο!ι Μ.
εο!ι!ιοεεοιιιιοιι ρνο!!τιεο!ιοιι Ει·εο!ιε!πιΜοοιι. Ι)!ο Ριετο!
3 Με! απο 12-18. 'ΗΜ, 1 πιο! εοΒοι· οι·ετ επι 17.
0ροτιιτιο11οιιι Μ!. Βο1 ο1ιιοι· π!!οεοι· Ρετ. 1ι!!Μτο ειο1ι

Μι· 118. εοιοπο-ιιτοπ!πιο., Μεε!οιο!ιοπι οιιιο!ι εοΙο!ιο ιιι ινε!
ο!ιοπι Μι· Κι·ο!ιε 2Μι Το!!
ΒοΒο.πι€οπι και. νοπι Μπι

εο!ιοπι Μ! ι!!ο δο!ιο!ι!ο Μοι
8 Με 1οτιτ το2!ι!!ν!ποιοιι Ε'τι!Ιοπι

πω· 1πι :ινο!οιι Με Ριιιο.πιοττ!υπιι !ι!!ιι!εο!ι ιιειο!ιινοιετιιιι·
Γιο!. ιπιι ι!ι·ιττοιι Μι· Με !!ιι!πο 118. ειιοι·ο-ιιτοπιπιιιππι νοι·
Μπιτ.
Ζινοιτο!!οε !ιο.ιιπι πιιιο!ι Μι Βο!ιιιο!ιιιι·ι!τ-Βο!ιοιιιτιι'
εο!ιοπι Μοτ!ιοΜ πιιο!ιπ· Ρει.ιοιιιοτπ!ιιππι οιιτίοι·ιιτ "πιοπι Με
ιιιιο!ι Μι· θιοπιιν"εο!ιοιι. ΙΜ ιι!ιοι· ιιιιο!ι Μ! ι!!οεοπιι γοτ
Γο.!ιι·οιι Με Ι.1Βιιτιιι· Μι· ιιτοι1ιιοι Μι· ιπιοι!ιοιι, ιιιο!ιτ Μοτο!

νοιπι Πιοτοι· νοι·Βοπιοιιιιιιοπι ιι·οι·ι!οπι !ιοιπιιι, !ιο.ιιπι οιιο!ι ιι!ο!ιτ
ο!ιιο ΒοπιϋΒοιιΜ Μο!ι!!1ε!οιιιιιιι Με Πι·οτοι·ε οτειο!τ ινοπιιοπι
ινο!ο!ιο ιι0τ18 !ετ Μι Βοπιιι€οιιι! Ριιιιιππιοτι!ιιπιι οιιττοπιιοιι
οιι 1ι6ιιιιοπι. Ειπιο 1ιιιιΠοι·11Τπιιι!ιπιο νοτιιιιιιοττοι· Ι.ιππιρ!ι
ι!π11εοιι 1ετ Μ! ι!ιοεοππι ννοιιο ιιιο!ιι ινοιι!Βοι· Μεμ

εο!ι!οεεοιι.
ΠΜ ι!!ιιι!”τοπι ειιιο!ι ι!!ο θιι·ι!πιιιο εο!πι ινοε!ιο.!!ι »ντι ιπι!τ
ι!ιοεοι· Μοι!ιοι!ο ο!ιι εο!ο!ιοε Ριιιεοο οι·Ιιττοιι !ιο!ιοιι.

διο εο!ιοιι, πι. Η. νν!ι· !ιο.!ιοιι Με ι·οι!!ιο!ι Μιι!ιο Βομ
1ιοπι Μπι ΡοιιιΜ οιιτεοΒοιιιιιτι·οτοιι Μι! Με Βριιιο οιι
!ι!οτοιι, Μο!ι ινο!ιιιι Μι· Με ειιιο!ι ινε.ιιι!τοιι. Μοτο!!

ετιι.πι·το Με οιιιο @απο Ρ!ιο!ιιιιιι νοιι Βοτιιιινοπι Μπιο

28
ποπ. Απι οπεειοπτενοΙιετοπ εοιιοιπτ εε ειποιι

τιποιπε επ ποτ πιο ιπϋΒιιτιι πιιτ Ορετιιτιοπ επ τετοιο

πτιοιι ππεοτοπ Βτίο.ιιτππποπ 211 εοιπ ιπ

ιποπ. Νπτ ποππ Μεεεε Ρτοιιιεπι

άετ

ΚιοΙιτιιπε άοε ειπάοιπιπε.ιοπ ννεεεε ποιτοτ
νοττπάτιπποπ.
Ειιποιπ νοτπιιτϊ πεΙοιιοτ ιπιτ

νιοιιοιοιιτ

Βοιπο.ειιτ πετ

άοτι ιιπππτο, ιπϋπιιτε πιο επ Μεεοτ $τοιΙε επιιοπ οπτ8οττοιι
ττετοπ, ππιπιιοιι, άο.εε ιιπεοτο Β.εειιιτοτε πετ νοοιποΙοπ
ΤοτειοΧετιτροτιοπ ιπιτ άεπιεπιποπ άοτ ε.ιπάοιπιπε.Ιεπ ειοιι
πιοιιτ νοτοιοιοιιοπ ιο.εεοπ, πει! άιο ποοιι άοτ ντιπιπο.ιεπ
Μοτιιοάο οροτιοττοπ Ετιιιο τοιιιιοιι ποιτετ επττιοΙ-ιιιοποπ
Με Με επάοιιιιιιοΙεπ, τπιτιιιπ ειποιι Με πποιι Ιετ2τοτετ
Μετιιοάε οροτιοττοπ ?Με ποοιι πιοιιτ Ζειτ @ποπι ιιιιιιοπ
το τοπιάινιετοπ.
Βπτεοπιεάοπ πι. Η. Ιεεεεπ ειοιι οιποπτιιοιι Με Βοεπιτετε

ιιοιάετ Ορετειτιοπεπ πιοιιτ νοτοΙοιοιιειι, ποπ πιοιιτ ειπε
οιιοπ επεειιιιιττοιπ θτππάο,

εοιιάοτπ άοειιοΙτι, πει! τοπι

πειι ποτ ιιοπιππεπάε
οπάοιπιποΙ νοτποεοπτιττοπετο
πππ οροτιοττ ποτάεπ πω. Ι)ιοεοε άιε ΒτίοΙεο άοτ Μιάο
ιπιππιεπ Οροτειτιοπ πεάεπτοπά Βοοιπττιιοιιτιποπάο Μοπιεπτ
ιειεεε ιοιι πω· ιιππετιιοιτειοπτιετ, άοεεΙοιοιιοπ εοιιιιεεεε ιοτι
πιο ιιπ .ΙοΙιτε 1908 οροτιεττοπ Ρετ. ποιετιε πιο ιοτπτ ποοιι
πιοιιτ τοπιάινιεττ ειπά οιιε. ιιι/οπο πιτ άο.ε πιοιιτ τιιπ
ππτάο, το πειτε ιοΙι πιοιιτ 68,60/0, εοπάοτπ ?τισ/ο εποε
Β.οπιάιν τιπΠιιιτοπ ιιιιιεεοπ. Ηιπιιιιιιο,ι πιτά άιοεοτ Ειππο.ιιά
ποστ ποππ ιπιιπ άιο νοπ ππε ιπιτ άοτ 8ειιποΙιε.τάτ'
εοιιοπ Μετιιοάο ετοιοιτοπ Βοεπιτε.το πετιιοιτειοΙιτιοςτ. Βει
άιοεοπι νοτιιιΙιτεπ ιιιιιιάοιτ εε

ειιτΙι

άοοιι άιιτειιποπ

ππι

ΡειΙΙο "πιο ετετ 1 τοερ. 1ι|π απτο ποσο άετ Ορετοτιοπ
ιιιπτοτ που ιιο.ιιοπ ππά άοοιι ποτ ιπ 25% τοπιάινττοι Βο
ι›ιιει›οπ ειπά. Απεεετάοπι ττιττ ιιι άπο θττοε άοτ Β.οπιάινε
`ιιοΙιο.ππτΙιοΙι ιιπ Μάιο άοε 1 .Ιτιιιτοε πε.οιι άοτ Οποτε
τιοπ πο!.
Ππεετο ΕτιοΙιτππεοπ οπτερτοοιιεπ ο.ποΙι άεπ ιπ άετ
Ιειτοτοτπτ νοτπειοπποτεπ ΠοποτιιοιΙππποπ πιοιιτ σποτ πο
τιιποτ. Απε ειπετ τοτειοιειιειιάεπ επιιειιι‹ άετ πιοποτ
Οροτε.τοπτε πειειιο επ οιπειιι πιοιπΙιειι Βιειοιιπεττιπεπ
Μοτοτιο.Ι πτοειτοπ, 8ειιτ ιιετνοτ, άιιεε Οιιτοποοιι 4,6,
8οΙιο.πτο 8,10/0 Βειπετιιειιπποεπ τω, ννοττιιοιπι άοἔ
@ποπ 11%. Ποπ

άιιε τοι Βιποεπιειιιιππ ποτ Πιτ Με οι:

άοιπιιιτιιε Οροτιιτιοπ εε νιο1 ιι6ιιετοπ Οροτοτιοπεετοτοιιοπ
Ιτοιτ. ννετάοπ ππτ Με Πειιοτιοιιεπάεπ ιιεττ1οιιειοΙιτιοτ, επ
οτειοιιτ τω, άο.εε νι7οττιιοιπι 6 τω! επ Πει Ρτο.ιιοπ
άπιιοτπά τσιπ Κτετιε `ποιτειτ ποτ πιο Οιιτοποοιι ππά
θ ιπιτ! επ νιοι πιο 8οιιππτο.

ποιοετ εειπ πιτά,

ποτ

άοπ πιτ ιιοπεπ άτιττ'οπ άιοεε 0οιεεει άοε Ρτο.ιιεπεο
εοιιιεεΙιτοε επεεπτοττοπ.
Απ Με, Βοοιιττε Ηεττπ Κοιιοοεπ, οτοοιιι άπιιετ Με
Βιττε: ιπο.εΙιεπ Με ιπ Ιιιτοτ Ειοεπεειιιιιτ Με Ηπι1επτπτο

οάετ 9.τετιιοτιο Βετιιτοτ Με Γτο.ιιεπ πο! Με 5τιπρτοιπο
άεε Κτοιιεεε ιπ εειποπ Ιπιτιο.ιετο.άιεπ ο.πιπιει·ιτειιπι, Ιιιιιτειι

8ιο άιοεειιιοπ πο, ππτοποιιπιτεειεε Βιπτιιπποπ πιοιιτ οιποπι
οεπιπποπάεπ Κιιτπο.ιττετιπιπ ιπ άιο 8οιιιιτιο πιτ εοιιιοτιοπ
εοπάετπ οτιιετ ιιι πειιπιοπ ππά που ειπετ τπειιιπτιππιεειιοπ
Ππιετεποπιιπο

το

ππτετποτΓεπ.

Νιιτ

Απτιιιιττππε

ππά

ΒεΙοΙιτππΒ άετ Ρτοπεπ ππά ιπιιιποε Ηππά ιπ Ηοπά πο
τιειι άεε ποπποπ ιποάιτιπιεοιιοπ Ρετεοποιε ιιοππ πιει·
νντι.πάιπππ εοΙιοιῖειι.
Θεοεπ ειπ Ι.ειάοπ πιο άεπ Κτει›ε ιππεε τωιιωι νοτ
Βοποπποπ πετάοπ, άετπιιετ ειιιά πιτ ππε ποπι :πιο οιπιΒ;

πιτ Επιππεπ εε ε.ιιοτ επί θττππά ππεοτετ ιιοπιιΒοπ οπο.
τοιπιεοιιοπ ππά ροτποιοειεειι-οποτοιπιεοιιε·π Κεππιπιεεο,
πιο πιο ποοιιππποιεεπ Βοειιοιιτ ποτε, ππτ νετιπιττειετ άεπ
οτπειτοττοπ Μετιιοάο άετ ε.οάοιπιππιοπ Πτοτπεειιετιτρο.τιοπ.

Απε άιοεειπ Οιτππάε ειπά Με πιιάοιπιποΙο Ορετετιοποπ
οιιπο ΡτοιιοεππΒ άετ Πτετοτοπ πιοιιτ εττιττιιοιτ -- ειο
ποάοπτοπ οιποπ Βιιοιι- πιοιιτ Ροττεοπτιττ. 2 άοτοττιπ
ιπι Αιειτοπάτο-Βτιίτ 1901 οποτιεττο Ρετ. ειπΞεπ Μιά πο
οιπειπ Βοπιάιν επ Θιτιιπάε.

Πιο πτοεεε ρτιιπιιτο Μοττοιιτπτεπιπετ πει.οιι άετ Μιάο
ιπιτιοΙοπ Βιιετιτρο.τιοπ, άιο ετοεεε Απποιιι πιοιιτ πεπιττετ
ετπετετ Κοιπριιιιοτιοποπ ιπι ιΠιιπάνετΙππι, ειο ποτάειι
εεΙιπιπάοπ πεππ πιτ Με Μϋειιοιιιιοιτ ιιιι.ιιοπ ποτάοπ
ιιοπιππεπάε Κοιτπιποιπε επι” Μεεοιπ νιώθει επ
οποτιοτοπ - εε ποτάεπ άεππ επειι άιο ιπιτ άιοεοτ Μο
τιιοάε οτειο1τοπ ρτιιπιιτεπ Βεεπιτετο άειιιοπι8επ άετ το.
Βιιιειιοπ Μετιιοάε πο.ιιο- πεππ ιιιοιιτ ΒιειοΙιιτοπιτποπ.
Ππε οι›οτ πιτά επ ιτιειπειιο ετιιτπιπε Απιιιτιεο,

επ ιπεπειιε

ιπ νοττπειίιιιπΒ Βεττπεεοττο Βεεοτιπιάιπππο νοπ Ρτε.ποπ
οτεροττ πιοιιιοπ, πεΙοιιοπ πιτ Ηειιιιπο άπτειι άιο Οποτε.
τιοπ νετερτοοιιοπ, ω” ιπ άετ 'Για ππτ- ειιιοπ ιιιιτ2
άτιποτπάεπ Αιιιεειιιιιι οιιιοε ειιεινοΙιεπ ι$πάοε ιιοτοιτοτ
Ιιτιιιοπ.

Ιοιι Πιτ πιοιπε Ροτεοπ ιτο.ππ ποπιπετεπε ποτ εοποπ, άοεε
ιοιι οτετ εοιτάοτπ ιοιι άιε οπάοιπιποιε Ετετιτροτιοπ Με επ
ιιοΕιοπ ππιππεο Ρετ. άεπετπά ιιειΙεπ το ιτιιπποπ. Μι Ιιε.ιιε
Με ιοτττ ιιιιοτάιππε ππτ άιο ιιιϋΒιιοιιιιοιτ οιπιπο .Τειιιτε νοπ
ιιιτεπ Ι.οιάεπ ποιτοιτο Ρετ. επ εοιιοπ, Ρετ. ποΙοπε ντιπ
εοιιτ Ι‹οιπροτοπτοι· 5οιτο Με ιπορετοιιοι επτιισιτπεπιεεοπ

Ρτοτο1το11ο άοε νοτοιπε 8τ. Ρετοτετιπτοετ Λεττιτο.

ποτάοπ ποτοπ ππά ποιοιιο ιοτπτ 2 πι” 9 Μοπετε ππά

1. τω. Ροτετιιοπ πετιοιιτοτ πω» άεπ 9. Κοπετοεε
άοτΒάοπτεοπεπάετιππτοΙοοιεοποπθοεειιεειιοττ
ιπ
ετιι.

2 .Ττιιιτο 7 Μ. ποτ άετ ιιοετεπ θιοεππάιιοιτ ετι`τειιοπ.
Ιοιι ποτε οτιετ ππειι άιο Ποοεττοιιπππιτ πεποπποπ, άο.εε
Με άετ ετποιτοττοπ οιιάοπιιπο.ιοπ Πτοτπεοπετιτροτιοπ
Θιτοπ2επ Βοποποπ ειπά, άπεε ειο πιιτ άτιιιπ πιτιιιιοιι πάτο

ΒεποτιιοιΙπποεπ πιτά νοτειιιιο.ιιοπ Ιτϋπιιεπ, ποππ ιιιοιιτ το
πειτ νοτοεεειιτιττοπο τω» άοπι Βιιι€τιπ ππτοτποτΓοπ
ποτάοπ. Ιοτι πιω άειιιετ τιιιοιι άοιπτ, άεεε πιτ πιοιιτ πο

εττοιιτ εειπ ιπιιεεοπ άπτειι ετετιπε Ετπειτοτιιπτ,ι άοτ Μιάο
ιπιπειοπ Κε.άιιιοΙοροτειτιοιι άιο Οροτοπιιιτιιτεπιποτ άοτ
ΚτοπείοΙΙο πιτ νοτπτϋεεοτπ. Βιπ Μπιτ; άεπι Βοοιτοπιιιπάε
εοπειιε τεερ. άεπ Ι.τιπρπάτιιεοπ εειιοπ ποιτ νοτπεεειιτιτ
τοπεε Κοτ2ιποιπ πετάεπ πιτ εοιοετ άπτειι Με το.άιιιοΙετοπ
Οροτοτιοπεπ, πιο επι νοπ οιπιΒοπ ιιιιιιποπ Οροτειτοιιτοπ
ο.πε8οιιιιιττ πετάεπ, πιοιιτ ιιοιιοπ ιπιπποπ -- Οροτπτιοπεπ
ποστ πεΙοιιοπ ιπι Βεειτοπ ειιιεεοτ άεπ οτοεεεπ ΟοΠιεεεπ
ποτ επι οιιι - πάει εοπο.τ άορροιεοιτιπ τεεεειοττετ ππά ιπ

8ιτιππιτ τσιπ 19. 8ορτοιππετ 1906.
'ι'οτειτποπάει·: Β Ι ο ε ε ι ε. Βοιιτοττι.τ: Ο. Μ ο τι τε.

2. Πτ. Πειτε Μπιτ ιπι Αποοιιιιιεε άπτειπ ιιιιοτ άιο Βοιω
ειιτιετοπιι·π,πο.
Π απο ιπιτ εε ιπι Απεοιιιιιεε επ άιο Μιττοιιιιπο; άοε νοτ
τοάποτε Πιτ πειτο·οτπτι.εε, πετ πι· Ρι·ιιςο άετ ερωιιτιιι άοτ
Βριτοοιιπετε ρπ.ιιιάπ επ π.ιιεεοτπ ππά άεπ_ιειιι,ιτεπ Αιιιοι·οπ ιτε
ποπιιιιοτ 8τοιιιιιις επ πειιιποπ, Με Με 8ριτοοιιιιοτοπ Πιτ Κάποτ
ρτοάιιιιτο οτΚιιι.ι·οπ, άιο πιιτ Μιιιτοοτομιπιειποπ πιοιιτε ο;επιειπεπιπ

ιιιιιιοπ. Ζε άιεεεπ Αιιτοτοπ ττοιιιιττ π. π. Ο ιπ ο Ι τ ο ο ιι ο π τι ο,
πειοιιοτ ιπ πποι Αιιτεε.τποπ ιιτι Β.πειιιιι πτοιωιι

άεπ

Βοπειε

ιιι ιιοτοτπ ιιοεττειιτ ιετ, Μιεε άιο νοτιποιιιτιιοιιο $ριτοοιιποιο
ρειιιιάε. ποπ ιιιιπ εειτ νιε1επ άπιιτοπ ιπ ειποτ ιτειπποτι Βοιιιο
ποπ ΙΓιι.ιιεπ ,οοεειιοπ ποτάοπ Μ. Με πιοιιτε πειτοτ άπι·ετοΙΙι,

πιο τ'οιπετε Βιπάοςοποπο- ππά οΙοετιεοιιο Ρο.εοτοιιοιι.
Νοοιι πειτοτ ,εεττ ΒιιΙιπ οι ιπιτ ΖεπττειΙπιπτι. πιτ Βιιιττοτιο
ιπιτιο.

ιπάοιπ

οτ άιο

πποιι άοτ

Βιιιιοτιπετιιοάο άοι·ιο;οετοιιτοπ

ΒριτπΙοπ Πιτ τ'οιπετο οπο άεπι Ζιιεπιπιποπιιππιτο ιιοι·ο.ιιεο·οι·ιεεοιιε
Νοτνοπτ'ε.εετπ οποιειιτ; άιοεο Μοτιιοάο πιιτο πτερτιιπιτιιοπ Πιτ

ιιιιετ

άεπ Νοοιιποιε άοι· Νοτνοπτπεοτπ ππι.τοπτιπάτ ποτάοπ, άιο ππ
τιιοπεπτε @τι ποτ άπτετειιτε.τοπ 8ριτοοιιε.ετεπ ιπι πεπειιε ετ
ιιιι6.το ειοιι άειτοπε, άεπ ω" πετνεπτοιοιιο, ποιοιτε ιιι Ζοτιο.Ιι
πεο·τιπ'οπο θοποπερεττιοπ άιιτειι ιιππποοιιπιπ.τειο,ιο Ρι·πριιτο.ιιοπ

ποπεεπάοτ Ψοιεο άοτποτε.ιι ιπιτ άιιτπεοτι εττειιοπ Με Κοτ

το πειτοτιπ ΖοττοιΙ ππά ποοιιτοΙιτεπάοτ 8οιιτππιττππε επειτα

άεπ ΒΙοεοπτεετ ιπιριοιπτιοττετ Πτοτοτ ποοιιιιιοιιιοπ.
πο· τπιιεεοπ νιοιπιοΙιτ πιο εε ννιπτετ ιπ

επ

29
ινεπΙειι. Με !›ε!ε·εί!1ειειι Ρ!ιοιεε·ι·ειιιιιιε εε!ιειιιειι εειιιε Βε!ιιιιιρ

Με; !ι!ιειαειιε·ειιε εε !!!ιιειι·!ει·ειι.
Με εεεε!ιικοι·ειιειι θεειιει· Μι· εφ. ρε!!ιΜ 2ιε!ιειι _ιετ!οε!ι
ιιιε!ιτ !ιι Βειι·εε!ιι, Μιεε Με 8ριι·εε!ιε.ετειιίι·εεε !ιειιιε ιιειιε Μ.
ιιιιι! Μεε εε ε·ει·ει!ε ειπε Βιι!ιο‹·!ιιιειε ννει·, Με ιι!ε ει·ειει· Γι·
ι·εε·ει· ειιιει· Ιιι!'ε!ιτιοιιε!ιι·ιιιι!ι!ιειτ ει!ιειιιιι ινιιι·Μ. Νιιε!ι 88·
Ιιιι ε· ιινι!ι·ε Με θρ!ι·οε!ιε.ειε Ο!ιει·ιιιειει·! ννο!ι! ειιε!ι Με νειι
Μι· θεϊ!Δεεινειιά ιι!ιεεερι·ειιεεεε Νει·νειιιεεετε!ιειι ειιι'ειιίεεεειι,
Με Γι;;ειι!ιειι·εεειιι.: Με !'ιι!εε!ι ιεετ!ειιτειε Πε!ε!ιιι!ει·!ιεννε
ι;ιιιιε?
Πε !ει εε ιτε!ι! Με Ρ!ει:πε ε!ε.ι·ειι ειι ει·ιιιιιειιι, Μεε Με νειι
Μι!!ει ειιει·ετ !ιεεε!ιι·!ε!ιειιειι εριι·εε!ιε.ετειι !ιιι Ζιι!ιιι!ιε!ει;

Με ιιι Μιιιεε!!ιειι ιιι ιιιιι:ε!ιειιι·ειι Ωιιιιιιι!ιειειι ΒιιΜιι ιιιιε
ινο!ι! !ιειιιιι ιι!ε ε.!ηεεειοεεειιε Νει·νειι- οΜι· Βιιιεεεεινε!ιε!'εεει·ιι
εεΜιιιει ννει·ι!ειι ειιι·ϊιειι. Βιιι!!ιε!ι εεει· πι. Βεειιει· ιιι Με

Εεεε Ρι·ερει·ιιιε νειι Νειιιιι νει··ειιεπε!!ειι, ιιι Μιιειι νει·ιιιιιιε!ει
Μι· 8ι!!ιει·ιιιει!ιοΜ Βιιιι·οε!ιεει.ειι ιιι ιιιιεε!ιειιι·ει· Ζε!ι! ιιιι ιιε!ι
ι·ειιε!ει·τειι θειινε!ιε ιιιιε!ιννε!ε!ιιιι· ειπε Με! Μπι· Ιιειιρεεε.ε!ι!ιε!ι
Πι Με !'ειιιειι θεννε!ιε!ιιιιιε!!ειι, Με Με Γειιιε!!ειι ιιιιιεε!ιειι!ειι:
ειπε ι!ει·ει·ι!,=; ειιεε!ε!ιι€ε νει·εει·ε;ιιιιε· Μι· Γετιιε!!ειι ιιιιτ
Νει·νειιιεεει·ιι .ε;ε!ιει·ε _ιεεειιίε!!ε ιιιιε!ι εε Με ε;ι·εεετειι Πε
ινε.!ιι·εε!ιε!ιι!!ε!ι!ιε!ι.ειι. (Πειιιειιει.ι·ιιι.ιειι ιιιι!ιτεε!εεριεεεει· ΡΗ;

Μεε ε!ε!ι Κιιιι!ει· ιιιιι Ργ!οι·εεεεειιιιιε :τοτε !ιεειει.ιιιιιεειι Πι·
ετεε!ιειι'ε ιιι ε!ιι!Βειι Μοιιε.τειι ιιιε!ετ νειι εε!!ιει:ετ!ιε!ειι. Γι·
Με" Μι.!ιει· ε.ιιε!ι ι!ει·ει·ιιιι·ε Βιιιι,ι.ς!!ιιε·ε ι·ιι!ι!ε· ννειιει· εειιε·ειι,
Μι Με Βι·!ιι·εε!ιειι εε!ι!ιεεε!!ε!ι ε.ιι!!ιει·ιι.
Γε !ιι·ι·ιιιιιι ιι: Πει· Πιιιει·εε!ιιεε ενιι!εε!ιειι διειιεεε ιιιιι!

Βιι:ιειιιιιε Μ. Με ΚΙ!ιι!!ι εεε Ρι·ειιιε ιιιε!ιτ ε.!!ιιι ννιε!ιτιιεκ.Ιιιι
!ιεερι·εε!ιιιειι Γε!! Με· ιι!ιτ!ε·ειιε ιιιι!'ειιΒιε !ιειιιε Ηγρει·εειειιιιι:
νει, Με Α. ιιιειιιτε; Με Με ΗΟ! τι·ετ ει·ει ιιιι πω· Μι· Βε
·!ιειιεΙιιιιιις Με. !Νεε Με Ορει·ει;ιειι εει;ι·ι!ϊι, εε ε!ιιεειι Με
ει·ειειι, ε!ιιι·ιιι·ις!εε!ι !ιε!ιε.ιιΜ!!.ειι Κ!ιιΜι· ειι θι·ιιιιΜ, πεε
Γ' Γε ιι ιιι!!ει· :ιι Μπι Αιιεειιι·ιιε!ι !ιειιιιοε: «ετ !ιειΐε, Μεε
Μεεεε Ιιειάειι ιιιο!ιε !ι!!.ιιΜ; ειιιειι Ορει·ειειιι· ιιιιι!ειι ιιιεεε!»

ΒιιΜει· _ιετ!εε!ι ειπε
Με Ορει·ειιιειι Μι·
ιιειιτ!εε!ι ειιιιιίιε!ι!ι.
Ξειι νοιι Νε!ιι·ιιιιι:.

Με Ορει·εΜειιει·εειι!ιει.ε !ιεεεει·ε εεινει·ι!ειι.
ννε.1ι! νει· Με θεεει·οειι€ει·εει.ειιιιε. 'Μετε
Γ. Μεεειιειιϋ!ειιε·ειι ει»! εε!ιι· !ι!ειιιε Πε!!
Με Μι!'ϋι· Με εει·ε!ε!ιε Μιά. Πει· β ε ιι !ι -

ιιει·'εε!ιε Βιε.ιιΜιιιιι!α Μ. ε!!ιε ειιιτει·ιι. Μ ιιιιιιι ειιννει!ειι Με
εε!ιι· εεει·ε!ι!ιε!ιε !.ειι!ειι Με!ι ιιιε!ιι ιιιιιε.ιιε ειιεε!ιειι άϋ!'Εθε

!!!7ιι.ε Με Ργ!ει·ιιεειειιοεε !ιειι·Πιι. εε ειιιε Γιι!!ε εε!ιτει·'Ηγ
ιιει·ιι·ερ!ι!ε !ιεεε!ιιιε!ιειι, εε ει. Β. νειι Πει ιι ά ε ι·ε ι·. Με Βιιιι!ε
ε·εινε!ιενει·ιιιε!ιι·ιιιιε Ιιειιιι εε !ιεε!ιε;ι·εειε εειιι. Μιεε Με Ργ!ει·ιιε
ειιιει· θει·νιιι ι.ιιει·ι ε!ιιι!!ε!ι ε!ε!ιε.

2. Πιιιεειι ερι·ιε!ι!: !ι!ιει·Βιιι.ι·ειιτει·ιιιει·ενιε!τει.

ρει·ετε!.

(Αιιτοι·ει'ει·ει!.

Πιε!ιιιεειειι:

Πε!ι!ιει·ι: Με Ιιιι!ειειι νοιιι !ιιιιιει·ειι Πε!ιε!άειιι.ιενν!ι!εε
Βιι.ειιιιι.ι· νειιι 8. 0!ιτε!ιει· 1906.

ΜτΙ' ιιιιιιι ιιι·ιιιε!ρ!ε!! ιιἰε!ιτ Μι· Πιιρει·ειειιιιε ε!ειε!ιει.ε!!ειι. Βει
Μι· Ι.ιερει·ειειιιιε ειιτίει·ιιειι ω· ε!ιειι ε.!!εε Κι·ε.ιι!ι!ιειΓιε, »νεε
ιειιε εε! Μι· Κε!ροτειιιιε Μ! !ιεετε!ιειιι!ει· Ηεειιιιιιεεε!ε ρει!ιο
!εε!εε!ι νειιιιιεει·τεε θεινε!ιε ειιιι!ε!ιεε!εεεειι ιν!ι·‹Μ Πι ιι εεε

Γει·ε!π. Β Ι ε ε ε ι ε. Βε!ιι·ει:ει·: Ο. Μ ο ι· ι ι ε.
1. Γ ιι !ι Με ε ιι ιι : Πεεει· ι·ε!ετινε Ργ!οι·ιιεειειιοεε Με εεε;
!!ιιε'ε. (Γιιεε!ιε!ιιι ιιιι .Ιε!ιι·Ιιιιε!ι Μι· Κιιιεει!ιε!!!ιειιάε).

Με Μ.

ιιιιε!ι

ιιιιι· Με

Γϋ.!!ε με· εο!ρετειιι!ειιι ερει·ιει·ι, !ιει

Μιιειι εε!ιειι ειπε Βιιειιιεωεε!ε εεειειιε. Με !Βιι.ειιιιιε ιιιιε
Με Γιε!ιει· ειπε Μι!ιει· εε! Μι· θε!ρει.οιιιιε εε!ιι· ιιει·ει!Σιισ!!ιε!ι.

Πιε!ιιιεειοιι:

Κιιιιιι ει: Αιιειιε!ιιιιεννε!εε !ιειιιι Με!ι ειιιε ΒιιΜ!ιε!ερειε
Με εε! Βιιιι·ειιιει·ιιιαι·ενιιιΜι ιιει· νεςιιιιιιιι ειιεεεί!!!ιιι ινε:

Α !ιε! ιιι ειι ιι: Γε Με ειι!Τε.!!ειιι!, Μιεε ιιι Βιιεε!ειιε Με Ργ
!ει·ιιεειειιεεε εε!τειι εε εειιι εε!ιε!ιιι, νιιε!ιτειιιι ε!ε ἱιι :ι.ιιεει·ειι

Μιι.8ε Με Κ. !ιε.ι·ε!!ε!ι ειιιειι Γε!! ιιιιιει· Πιιιετειιι!ειι ερει·ιει·ειι

Μιιιι!ετιι, ε. Β. ιιι 8!ιε.ιιτ!ιιιεν!ειι ιιιιιι Πειιιεε!ι!ιιιιιι τε!ιιιιν Με
η !ιεε!ιεε!ιτει ιινιιι·ι!ε. Α. Με!. ιιι 18 Μι!ιι·ειι ιιιι ΕΙ!εε!ιετ!ι-Κιιιε!ει·

Πε !ιειιεε!τε ειε!ι ιιιιι θι·ιινιειτει ιιιι Σ!. Μειιιιτ, Με 'Ι'ιι!ιε-ινει·

ιιι!!εεειι, !ιει Μιιειι

!ιε!ιιε

Αεειειειιι ιιιόεΙιε!ι νσει·.

!ιεεμιτε! !ιειιιειι Γε!! εε!ιτει· Ργ!ετεεειειιοεε εεεε!ιειι. Γε ειπε

νει· Β ΒιιιιιΜε

ιιιδι;!!ε!ι,

εε!ι!ε.ε; Με 8ε!ιε!εειιννειιει·ειιε ιιι!ι Ρει·ιιοιιεειιιιι. Πεε Ε»! !:ειιιιιε
ιιιιτ Ιιεἰε!ιι!ε·!εεἱι ειιι.Γει·ιιτ νιιει·ιἰειι.
Πει· Γε!! «Με ι;!ειι; ιιι!ι με: Βει·ιιιε!!ι€ιεει· 'Ι'ειιιρει·ετιιι·
ετειιζειιιιι€.

Μ" Βιιεειιιιιιι.ειεε!ιιεεε Μι!ιε!

ειιιε

ΒεΙ!ε εριε!ειι.

δεάειιι“ε!!ε ιιιιιεε !εΜε!ι ενιιεε!ιειι Μι· εε!ιιειι Ργ!ειιιεειειιεεε
Με Μπι Ργ!οι·εειιιι.ειιιιιε ιιιιιεεεε!ιιεεειι ινειεειι. Ιιιιεεειι !›ε
ειιι·οε!ιιιειι Γε!! Μιι€ιε εε ειε!ι εποε! ε.ιιε!ι ιιιιι ε!ιιειι Ργ!οτε

ερεειιιιιε Βε!ιειιι!ε!ι !ιε!ιειι. Μι νειι Πι·. Γ ιι !ι ι·ιιι ιι ιι ιι Μιι·ε!ι
. Με ι·ιε!ιιιε· Βενιιιι!ιΙιε .'Ι!ιει·εριε εε!ιε!!ι. νιιιιιι!ε. Πε!!1ι· εριιε!ιι. ·
εεε!ι Με εεεεεε!ιτειε Ηγρει·εε!ε!τει.. Πει·ιιι·ιιι.>;ε Γϋ.!Ιε νει!ειιΐειι
ιιιειει: ΜΜΜ.

ε·ερ!ει.ετ.

,ε.ιεεε!ιιι!τε

Κ!! Με ει· ειδΠιιε!:ε Με Βε!ιειι!ειι

Β·εινε!!ιε ιιιιά Ρει·ιτειιεειιιιι ιιιιι! ιιιιιεϋ.ιιιιιι.ε ιιεε!ι Οι;" νει·

Πει·ειιιΒε Ορειειιοιιειι εο!!ειι ιιιιιιιι·Ιιε!ι ιιιιι· ειιειιε!ιιιιεναε!εε
ειιεεεΝι!ιι·ι πετάω, - Μι·
νοι·ειιιιε!ιιι.

ιςεινε!ιιιΙιε!ι Με!. Με Περει·ειειιιιε

8ο !ι πι ι ε τ !ιειοιιτ, Μεε ενν!εε!ιειι Μι· εε!ιτειι !ιγρει·ιι!ιιετ!
εε!ιειι θτειιεεε Με Μι· ερεει!εε!ιειι Γει·ιιι ειι·ειιιε ιιιιτει·εε!ι!ει!ειι
ιιιιεεεειι ιιι!ιεεε. Ιιι Με Γ ιι!ιι·ιιι ειιιι'εε!ιειι Γε!! !ιειιτ!ε!!. εε
ε!ε!·ι νιιο!ι! ιιιιι Με !ει.πιει·ε. νὶε!!ειε!ιτ ι·ειιι ιιει·νϋεε Γοι·ιιι, ιιιιι
εειιιε!ιι·, Με Με Πιι!πει· Με ΚιιιΜε ε!ιιε Ηγετει·ι!ιε. Μ..

Ψ ε ιι ε ε !ι ιετ .<ι;!ε!ε!ι Α !ι ε Ι ιιι ε ιι ιι Με !ιιιιι!!ι;ε νοι!ιειιιιιιειι
Μι· ΡγΙοι·ιιεειειιεεε ιιι Με ειιε!ϋ.ιιε!εε!ιειι

Βιτει·ετιιι·, ιιειιιειιι

!!ε!ι ἱιι Με ειιι;!!εεΙιειι, ειι!'8·είε!!ειι πω! ειιε!ι ει· νει·ιιιιιτει
!ι!ει· Βεεειιε!;ειιι.ϋιιι!ιο!ι!ιειιειι. Μ. ει·!ιιιιιτ!ιει: ε!ε!ι Γει·ιιει· ιιιιε!ι
Με Βεειι!ιιιιειι ειιιει ε!ιιιιιι·ε!εε!ιειι Βε!ιειι‹!Ιιιιιι.ς· Με Ργ!ει·εερεε
:Με εε! ΒειιεΙιιιε,·ειι. Πιει· εε! Με Π ε ι· ε τ ε'εε!ιε Ορει·ειιοιι, Με Μ!
Βι·ινεε!ιειιειι !ιειιιιι ιε ιιιά!ειει·ι ει·εε!ιειιιε, ν!ε!!ε!ε!ιτ. επι Ρ!ειιε.

Τεεεειιειο1ιι·ιεΙιτειι.
Ρει·εοιιε!!ε.
Μ Πει· ΟΙιει·ιιιεό!ειιιει!ιιιερε!ιτει· θε!ιε!ιιιι·ετ Πι·. κιν. Α ιι ι·ε ιι

ΑΙιε!ιιιειι ιι: Με Ορει·ει!οεειεειι!ιειε ε!ιιι! ιιιε!ιτ εε!ιι·
ἔἱὶιιειὶε· ιιιιι! εε!ε·ειι ε!ιιε ι·εε!ιτ !!0!ιθ Μειιε!ιτειεε!Μι·, - ινειε
ει·ειι! ειιι·ι!ε!τειιί!!!ιι·ειι Μ, Μεε ε!ιειι επι· Με εε!ιννει·ειειι

ιει ΑΜ' εειιι θεειιε!ι νειι εε!ιιειιι Αιιιιε ειιι!ιο!ιειι ιιιοιΜιι. Μι
Με ιιιτειιιιι!ετ!εε!ιειι Αιιεϋειιιιι; Μι· Γειι!αιοιιειι Με Οεει·ιιιεει

ΓΙι!!ε Με! Μπι ιιεε!ι ιιιε!ειειιε εε ερετ, Μιιι θΙι!ι·ιιι·ι;ειι Μετ

ιν!ι·!ι!. 8ιεειιει·ετ Πι·. Π. Ν. !!!ε.!!ιι οννε!ι_ἱ !ιετι·ειιι. ινοι·άειι.

Ηει'ει·ι: ινιιιι!ειι.
Γ!ε!ι: Ιιι Μι·

ειιιε!!ιιερε!ιιει·ε ιετ Μι· θε!ιἱ!!Γε Με Οεει·ιιιει!!Μιιε!!ιιερε!ιιοι·ε
- Πειιι Κειιειι!τειιιειι ιιιιε Ηοιιει·ει·ιιι·ειεεεει Με !ιΙιιιιεε!ιειι

ε!ι!ι·ιιι·ςἱεε!ιειι

Μιει·ειιιι· Με !8!2!θΙ! ιΤε!ιτε

Μπι Με εε!ι!.ε Ργ!ει·ιιεειειιεεε ιιιιιιιει· εεΙιειιει·, Μι· Ργ!ει·ε
ερειειιιιιε !ι!ιιιι!,εει. Πειιιι ιιιΒιι ιιιιιεε ιιιι Μι· Π!εε·ιιεεε Μι·
εεεειιειιιιτειι εε!ιτειι Ργ!οι·ιιε!ιγρει·ιι·ο Με ειιιε ιειιεεε!ι!!ε!ιε
Βιιιάεςεινε!ιενειιεε!ιι·ιιιις νει·1ειιιε·ειι,
ει Με ιιιε!ιιι·οε!ιε !εε!ιε,
Με εε!ιειιι!ιετε, Πιε!ιειιιιιιιε!ιιιιε ιιιε!ιτ !ιεινειεειιι! Μ. ιι Μι·
Με!ιι·πε!ι! εε!ε!ιει· Γε.!!ε !ιειιΜΙτ εε ε!ε!ι ιιιιι Ργ!ει·οειιιιειιιιιε.
Γϋι·_Με Ρι·ιιιι!ε ιει ΜΜΜ Μεεε Πιιτει·εε!ιε!ειιιιε ιι!ε!ιτ ει!!ειι

κιε!ιιιε, Μιιιι ειιε!ι ε!ιι Ργ!οι·οερεειιιιιε !ιειιιι εε !ιοο!ιΒιιιιιιιι·
εε!ιι, Μ" ει· ειιιειι ε!ι!ι·ιιι·ειεε!ιειι ΙΜιι,ι.;ι·ι!!' ιι6ι!Β· ιιιε.ε!ιι:. Ψεε
Με ν!ίε!ι! Με Ορει·ιιιιοιι εειι·ιι!!'ι, εε !ιιιιιΜΙτ εε ε!ε!ι ιιιειει επι
ειιιε θεειι·εειιιει·οειοιιι!ε.
!νεειρ!ιε!ειι: Π!ε Γε.!!ε εε!ιτει· ειιειειιι!εε!ιει· 8τειιεεε

ειιιιι ιιιι€ειιιειιι εε!ιειι. Με !ιΙ!ιιιεε!ιει· Πιιτειεε!ιιεε Με !›ειᾶειι
Γετιιιειι ειι!ειιει·ι. ιι!ε!ιι. Βε!ιοιι Με Αιιιι!οιςιε ιιιιι ειιεειειι
·διι!ιιιι!ικει·ειι Με ιιιειιεε!ι!!ε!ιειι Κει·ρειε, εε! εειιειι Μι· "νετ

Βιιιιειιιιιε,. ιι!ιει· Κειιιε οι·Βειιιεε!ιε Βιειιεεε !ιειιιιειι, ιιιε.ε!ιι εε
νειι!ιι·εε!ιειιι!!ε!ι, Μιεε Με εε !ιε!ιιι ΡγΙοι·ιιε
ειιιειιι Βιιεειιιιιε ειι ιιιιι !ιε!ιειι.

ειιε!ι

ιιιιι·

ιιι!ι

Η ε ι· ε ε !ι ε Ι ιιι ιι ιι ιι : ννεε Με ερει·ετινειι Βιιιε·ι·ιΠ !ιειι·ιι!ι,
εε "Μπι Η ε ιι!ιιιει· Μιι·ε!ιειιε Μινει·. Γι· !ετ Μι· Αιιε!ε!ιι.,

Ιιιετιιιιιε Μι· θι·εεείϋι·ειιιι ΗεΙειιε Ρε.νν!εινιιε, νιιι!ι!.
8!.εειει·ε.ι. Πι·. Ρετει·εειι Μ. Με Ρι·ειιεειεε!ιε Κιε
ιιειιει·ι!ειι Π. Κ!εεεε ιιιιιι ι!ειιι 5τει·ιι νει·!ἰε!ιειι
ινοι·Μιι.
- Αιιι 20. .Τιιιιιιιιι· (2. Γεει·ιιιιι·ι !ιεειιιιε ιιι Γιει!ιιιι·ι; ι. Βι·ειε
,ι.τειι Με ειιιιειιιε.εειρε οι·Μιιι!!ε!ιε Ρι·είεεεει· Μι· ()!ι!ι·ιιι·ειε,
θε!ι. Ηοι*ι·ει. Πι·. Α ι· ιι ε ! ε δ ε !ι ι ιι ε ι ε; ε τ, ιιι νε!!ει· Κειετιι;ι·ει·

ιιιιε! !ιϋι·ρει·!ιε!ιει· Γιιεε!ιε εε!ιιειι 80. Η ε ε ιι ι· τε τ; ιι ε. Πει· .Ιιι
ει!ειι· Με εειτ ιιε!ιεειι ε? .Ιε!ιι·ειι Με Λεει Με.
ε Ρι·εί'εεεει· Πι. Α ιιτειι Γ) ννε! ε, Βιιιι·εοι·ειιιει·ιιιε εε Μι·

Βετ!!ιιει· Πιι!νει·ειτε.ι. εεε ἀ!ι·!ε·!ει·ειιἀει· Δε” ειιιι Αιιι;ιιειε-!!ε
ερ!ιε!, Μ. ειιιιι !εει·τεερειιειει·ειιεειι Ηιιι;!ιεεε
ι!ει· 8οειειε ιιιιετιιετ.ιοιιε!εεε!ει:ιι!ιετειι!εεε
ιιι Ρει·ιεει·ιιειιιιτυνοιεειι.
- Ιιιι Πεεειιι!ιει· Με νειΙ!οεεειιειι .Τε.!ιι·εε !ιερςιιη; Με ΜΜ
ιιιιιει· Με Ενειιι:ε!ιεε!ιειι Κι·ιιιι!‹ειι!ιε.ιιεε Πι νΐειεε!ιειι Πι·.
Γιε.ιιι Νειιι;ε!ιειιει· Με 25-_ιε!ιι·ιεε .Ι ε!ι!!ειιιιι
εε!ιιει· ε.ι·ιι!!ε!ιειι 'Ι'ΙΜις!ιειι. Πει· διι!ιι!ει· Με εειιιε

ιιιεΜιιιιιεε!ιε Αιιε!ι!!ειιιι,ε; εε Μι· Ποηιει:ει· Πιιινει·ε!ιιιτ ει·Ιιε!τειι,
ειι ινε!ε!ιετ ει· νειι ΜΤΒ-ΕΚ) ειιιι!!ει·ιε Με ι. δ. 1881 Με Πε!ι

ΡΙΟ
ιστινιιτιισ στΙιιιιι.ςισ. 8σιι 1884 ιει σι· ιιι ννιιι·εσΙιειι ε.Ιε νισιιισ
εοΙιει'ιιειστ θσΙιιιτιεΙισΙιστ ιιιιιι Γτιιιισιιεττι ιιιιι8.
- Πσι· ΟΙισίι άσε Οιισεεειστ ΩιιστειιιιιιισιισιιτΙιε, «Με. Βιιιιιιε·

τει. Πι·. ΠιιιιιεεΙιιιι, ιει τιιιιι ΙιιερσΙιιστ ιιΙΙστ ετσι
ΙισΙισιιΒσοΙιιισΙιιιιιιιτεεισιιοιισιι ᾶστΝοτιιΙιιιεισ
άσε 8οΙιννστεσιι Μσστσε στιιιιιιιιι ννοι·πισιι.

ιιιι ρτσιιεειεοΙιστι
1ιοΙιΙισιι:.
ι

ΚιιΙιιιειιιιιιιεισιιιιιιι

ιιιε.εεεσιισιιιισιι

Ρστειιιι

-- Πστ σειιιιιισΙισιι Ζσιι.ιιιι8· «Ρει:σννιι.Ισιιι» ειιιοΙρισ, ΙισεΙιεισιιιι
εσιι Με ΒσνιιΙεσιισιι Αστειο ΙΙ ε ει ιι με, Ι. ιι ιι ε, Α τι Ιισ Ι,
ΚιιττιΙιοιι' ιιιιιΙ Βοοιισιιι ιιι Β.σνσ.Ι σιιισ Ρτινιιι
ΙιΙιτι ιιι σιιιιιιτισΙιισιι.

- ν σ τ ιι ιι ε ο ιι ι σ ‹ι σ τ ειιιιι ω· σι.ε·σιισε ΠτειισΙισιι: ιιστ (ισ
Ιιισιεστει: άσε ΚιιΙιειι€σΙιισιε, ννιτΙιΙ. 8ιιι.ειετιιι Πτ. 8 σ ιι σ. ιι Ιτ ο,

τΙστ Πινιειοιιεε.τει ινιτιιΙ. 8ισειετει Πτ. Β σ ιι τ ιιι :ι ιι ιι ιιιιιι ιιστ
ιιΙιστσ Απι ιισε ΒιιιΠιιιεσΙισιι ΙΞσεστνσ-ΙιιΠιιιιστιστσιτιιιισιιιε,
83ιιισ.ιει·σ.ι Πι·. Βιιστιιι ιιιι ιι, - ιι.ΙΙσ ιιτσι ιιιιι

- Ζιιτ Ετσι” ιιστ ΒσεσισΙιιιιιιιε Με @εστια

σιιεισιι.
- Πστ Ρτοισειιοτ άστ ΑιιιτσιιΙισιιΙιιιιιιισ ιιιισι ΠιτσΙιιοτ ιιστ
Πιιινστειισ.ιε-ΑιιιτσιιΙιΙιιιιΙτ ιιι Κισι, (πι. ΜσιιιιιιιεΙτιιι Πι·. Κε τι
νϋΙοΙιστε, ε;ισΙιτ ιιιιι 1. Αρι·ιΙ 6.1. ννσιτσιι νοτιιισ·
τιισΙτι:σιι ΑΙιστε εσιιισ Ι.σΙιτιειι€Ιισιι επι ιιιιιι
εοΙΙ ιιιιι·σΙι Ρτσι'. Πτ. Ο τισ 8σΙιιτιιισ.ι·. ΠιτσΙιιστ ιιστ Διι
εσιιιιΙιιιιΙι ιιστ Ι.ΙιιΙνστειιιιι θτσιι'εινειΙιι, στεστει ινστιισιι.
ΝσΙιτοΙοε·σ.

θοιι.ΙισΙι Ηϋριισιιστ,

Ιιει» Ιισ.ι: αει· ειι·ειΙισΙισ ΒιιτσιιςστισιιιεΙιοι Πιτ
ιιιιε Κ6ιιιιττσισιι Βιισιιεστι σιιι ΙιστιιστΙισιιεννσι·ισε Πτισι1
ιτσιεΙΙι, ιιι ιισεεσιι Βσετιιιιιιιιιιε ιι. ει. ΓοΙιτσιιιισε μεσω. ιει. :
«8σιιιστ νοτιιιΙιιιιιις ιισ.σΙι ΙΗΗΠ1 τισιιι ΒσεσιιιιΙιιιαισιι ιιιιτ άιο
ΒσΠιιτιιιε ειιΒ·σεισιιιισιι νιστιισιι, εισΙι Με 8ιισειιιΙιει Πιτ εισα
ννσιιΙιεσΙ- ω” Πιτ ΕΙ8.ις0ιι· ιιιιιι ΠετιιιΙιτειιΙιΙισιισιι ιιι ΙισισιοΙι
τισιι, ιιιιιι ιιισε σ.ιισιι ιιιιτ ιιιιι ΒιισΙιεισΙιι σωσει', ιιιιεε στ ιιστσιιε
εσιι: 18 .ΤειΙιτσιι νοτννισεσιιτι στι' ιιισεσιι ΟσΙιισισιι ρτσ.ΙιιιεσΙι

πω; Μ. Πσι· Πιιιεισ.ιιτι. σε." Ιισι Μιιρ;σιι- ιιιιιι Πεττιισι·Ιιτσ.ιι

- νστειοτΙισιι ειιιιι: 1) Απι 15. .Τιιιιιιστ ιιι Πειτε. Πι.
.1οΙισ.ιιιι

8ισιιτισεειιιεσισεσιιιισιιστι.

Πιιιιοι·ιιι ιιιιιι

θτιιιιισιοτ επι Μπισσ

ΜεειιεΙσιισιι-Ποεριιιι1 ιιι 5ι Ρσιστειιιιητ, ιιιι 50. Ι.σιισιιιι_ιεΙιτσ
ιιιι ΤιιΙιστΙιιιιιιεσ. Πστ ΗιιιασεοΙιισιισιισ ινιιτ ε.Ιε ιιτεΙιιιεσιιστ Απι.
εσιι 1884 ω”. 2) ιιι ΠιιΙιΙιιι ω» Π·ιιΙιστσ Πινιειοιιειι.ττι Πτ.

.Ιοεσ ρΙι ΤιιΙΙιο ιιιι 69. Ι.σΙισιιειιιΙιτσ ιιιιισΙι 45.ιεΙιτιειστ Αττι
1ισΙισι· '1'ιιιιτ.ςΙισιι. θ) Απι 4. .ιιιιιιιετ ιιι 8ειιΙιιιιιιεσιιι ιισι Πειτε
όστ Απι επι 1·ΙοεριιιιΙ ιιστ ΝειρΙιιΙισ.ρτοιιιιεσιιισιι Πτ. ΟΙι ιιι ιιι
8οΙισιιιιιι ιιιι ΑΙιστ νοιι 84 .Τσ.Ιιι·σιι. Πτ ννιιτιισ ιιιι ωστοσο
ιιστ ΑιιιιιιιΙ:ι.ιιπ ιιιιιισιι ιιιιι '1'ιιεσ ιιτιιι ιιι θσι.τσιιννει·ι σιιιστ ,εισε
εσιι νοΙΙιειιισιιιισ σι·ιιιοτιισι. Πστ νστειοτΙιειισ »νετ σιιι 8σιιιιΙστ

‹ιστ ΟΙιιι.τιιοννστ ΠιιΙνστειιιιι, :ιιι ινσΙσιιστ στ 1897 ιισιι Ατειρ,·ι·ειι
στιιι.ιιιτισ. ινοτιιιιι' στ εσιιισ 8ιιιιιισιι στι ότι Ιιισειαστι ιιιιΙιιιιτ-ιιισ

Ιιιιιιι.τσιι Ιιιιιιιιε· ιιιισΙι ειιιισι·σ (Ιισιιιισιιιισ.τισ) Βιιιιισννειιισ, ιιιεΙισ
εοιιιιστσ Πστ: ιιιι‹ι Νιστσιι. ιιι 1ιιιιΙσιιισιιεσιιιιιι Βσιοιισιι ειιιιι,

ιι;ιιιι ιιοσΙι Ιισ ι ιι ΒσοΙιι, εισΙι Με ΒιισειιιΙιετ. ιιιισΙι Πιτ ιιισεσ ιιι
ιισι.ισιοΙιιισιι, ινσιιιι σιιισ εισιιιιιισιιιισ νοτιιιΙιιιιτιε· ιιιιτ Πιτ Πιιε·σιι

ιιιιιι Πιιτιιιιιτειιιιιισιισιι

νοτιισι.ιι. ΠσΙιστΙισ.ιιιιι. ιει ιιΙιστ ‹ισιιι

ΒΙιτσιιι·ιιισ ιιιιτιιι Ιισιειιριιισιιισιι, ιιιιεε σιιι Απι πιο ιι ι 21ο ι ο ιι
"Με 8ιισειιιΙιει. Πιτ Πστ». Νιστσιι-. Με.ιτσιι
ιιιι‹ι ΠιιτιιιΙιτιιιιιιιισιισιι εσιιι Ιιιιιιιι, εσΙιιει. ννσιιιι Πιτ

_ισάσε ιιστ ιιιιςσιιιΙιτι.σιι θσΙιισι.σ σιιισ ετσιιιιιτσιιιισ νοτΙιιιιιιιιις
ειιιιιστΙισιιιισιι ειπε, σε εισιι σει· ιισιτσιισιιιισ Απι. Ιισι ιισιιι
ειιιιιιιιιι·σιι Ι·'οτιεσΙιτι-ιισιι ιιστ ννιεεσιιεσΙισΠΙισιισιι ΒιιιισΙιοτ
εοΙιιιιιε; ιιιοΙιι ιιιιι σε νισΙσιι θσιιισισιι 8·Ισισιιισιιιε· ιιι σιιιστ
Με". εεσιιιτσιιιιιεε ειιειιι16σιι Ιιιιιιιι, Με σε νοιι σιιισιιι δρσειιι.
Ιιεισιι νστΙιιιιει ινστιισιι ιιιιιεεε.

ιιιειιιιεσΙισιι Αιιιιιισιιιισ ιοττεσιιιε.8σιτισ Τιιιιι;Ιισιι Με ρτιιΙιιιεσιιστ
Απι. Ιισειιιιιιι ει· 1889 ιιιι ΡΙσσΙισιι 8ειιιοΙ_ισ.ιιν (Οσον. ΙΙΙοΙιιΙσνν),

εισιισΙισ σ.ιισι· ιιστσιιε 1901 ιιτιοΙι ΒιιΙιιι ιιΙιστ, ννο στ σιιισιι ετικ
εστσιι ινιτΙιιιιιιι·εΙιτσιε :ιιι ιιστιι νοιι ιισιι ΝιιρΙιιΙιερι·οιιιιεσιιισιι
ιιιιιστΙιεΙισιισιι ΗοεριιιιΙ Πιιιιι. Πι· Μι εσιιισ ?Με ιιιιι: νιστ ιιιι
τιιιιιιιιι8·σιι Κιιιιιστιι ιιιιιισΙΙοε ιιιιιιστΙεεεσιι. 4)Αιιι 1Ο..1σιιιιιιτ
ιιι δι. ΡσιστεΙιιιητ σιιισι· ιιστ εΙισεισιι ιιισειιι·σιι Αστειο, ιιστ
ννιτΙιΙ. 8ιιισ.ιετει Πτ. ΜισΙιεσ1ΡσΙιετεΙτι, ιιιι ΑΙιστ νοιι
'76 .ΤιιΙιτσιι. Πισ νσιιιιι ρτιισιιοιιιιιιι Ιιιιιισ στ νοτ ιιιιΙισειι 55 .Πώ
τσιι σιιιιιιει. ό) Ιιι Βι. Ρσιστειιιιτε ιιστ ΟΙιστετει άσε 145. ιιι
ιιιιιιστιστσειιιισιιιε Πι·. ΙΙΙ ο εσ ε Ρ ιι ιιι ιι ιιι τι ε ιι ν ιιιι 62. Εσ
Ι›σιιε_ιιιιιτσ ιιιισΙι 35-ιϋ.Ιιτιιιστ ρτεΙιιιεσιιστ ΤιιιιεΙισιι. ννϋ.Ιιτσιιτι
άσε τιιεειεσΙι-ιερειιιεσΙισιι Κτισεσε ννετ ει· Με 1ιιιιιιιιωτιιι ιιιι
11'στιισιι θειου. 61 ιιι Βσι·1ιιι σιιιστ ιιστ ιισΙιιιιιιιισειισιι Ασι·εισ.
τω· θσΙι. 8ειιιιιιιετει Πτ. Ειιιε·σιι Ριεειιι. ιισ.σΙι Ιιιιι·εσιιι
Κτσ.ιιΙισιιιιη;στ ιιιι '7?. Εσιισιιεισιιτσ. Πστ νστειστΙισιισ Μι: εισΙι
Ιισεοιιιιστε ιιιιι Με ΒιιιΠιιιτιιιιιτ ω· ΚιιΙιροσΙισιιΙνιτιριισ νστ·ιισιιι
ιτσιιιιισΙιι. Βστειιε ι. .Τ. 1868 ιι·ει: στ ιιιιι ιιΙΙστ ΕιιιεσΙιισιισιιΙισιι

ιιιιΠιτ σιιι, σε” ιιιιιιι σιε νοιι ΚιιΙΙιστιι σιιιιιοιιιιιισιισ Ι.νιιιρΙισ
ειιτ 1ιιιρΠιιιε σε! ΜσιιεοΙισιι Ιισιιιιισσ. Πισω σ.ιιιιιιιιΙσ 1ιγιιιιιΙισ
ινιιτιισ Διοτι-ιι ιιι σει· νοιι Πτ. Ριεειιι 1866 ιισιττιιιιιισισιι ιιιιιι
ιισοΙι _ισι.ει ΙισεισΙισιιιισιι ΑιιειειΙι Πιτ ιιιιιιιιιιΙσ νεΙιειιιιιιιοιι ιτε

ννοιιιισιι ιιιι‹ι τιιιτοΙι εισ ιιισ νοιι ιΙιιιι σιιιιιιοιιΙσιισ ΙιιιρΠιισιΙιοιισ
ιιι ι.ιΙΙεσιιιιτστ ΑιιστΙισιιιιιιιι,ς εισΙιτιισιιι.

νοτ ε .ιιι.Ιιτσιι

Ιισιτιιι8·

ιιστ.νστειοτΙιστιο, ω· ιιιισΙι σιιισι· ιιστ 6ιι·ιιιιιιστ ιιστ ΒστΙιιιστ
ΒΒιισιιιιεσΙισιι θισεσΙΙεσΙιεΠ.
ιιιιι.

κατ, εσιιι

4-ΑΙε ννεΙιΙιιιιιιιιιΙιειιιιιιιεισιι Πιτ ιιισ Β.σιοΙιε
ιι σπιτι ειιι‹ι ιιι νστεσιιισάσιισιι θσε,·σιιιισιι άσε ΒσισΙισε νισΙΠισιι
Αστεισ ιιιιΠιτσεισΙΙι ινοτιισιι, εο ε. Β. Ρστιιιιιι νοιι ιιστ

ιιοτιιι.τσιι Οτιεατιιρρσ ω· Βιιιιιεσιισιι ΚοιιειιιιιιιοιισΙΙσιι Ριιτισι
ιιστ ϋτιΙισιισ Ατει Πτ. ΟεΙισιτ Κορρσ; ιιι ΒσνιιΙ νοιι άσε

νστσιιιιιτιστι σειιιιεσΙισιι

Ιζειισιισιι ιιιι‹ι ΒιιιιιΙιεΙσιι - ιιστ σει

ιιιεσΙισ Απι Πι·. Μεειιιε·: ιιι Ποτρει νοιι ιιστ ΙΏειιιιεσιισιι
ΡοτιεσΙιτιιιεμειτισι (ιιιισ.ε 'Ι'οιιιιιεεοιι'εσιισιι Ριιτισιι άιο σει.ιιι

ιισΙισιι Αστεισ Πι·. Η. Κοιιρσι

ιιιιιι Οι. 8σΙιιιΙεσιιΙιστι.ς;

ιιι Ινσ ιιιισιι νοιι ιισιι σιιιεοΙισιι ινιι.ΙιΙστιι - Πτ. ΡΙε.ι.Ιι;
ιιι Πιιιισ.ιιιιτιτ εσιισιιε ιιστ Ρωσιι -- Πτ. ΝοιεσΙισννεΕι,
Πιτσιιιοτ ιιστ ιιοτιιεσιι ΑιιιτσιιΙιΙιιιιΙτ. ιιιιιι εσιι.σιιε ιιστ ιιιιιΙεσΙισιι

Ριιτισι - Πτ. 8ιΙΙιστ πι ιι τι τι; ιιι Ρσιστειιιιι·ιτ νοιι ιιστ Ριιτισι
ιιστ νοιΙιεΠ·σιΙισιι τω» Γειιι·ιΙιειται Πι·. Π. Ρ. Ν ι ιιο Ι ε ιιι. Πτ. Ρ. Ησ11ει, ιιστ ειιι.ιιιιιε; ιιι Ρσισι·ειιιιι·,=τ Με ιιιιιι ιισιισ.ιιιιι
ΙισΙι νοιι ι·ιιιιιΙιιιΙστ 8σιισ Με Πιιιιιε-Περιιιιστιστ

ιιι ΑιιεεισΙιι ε·σιιοιιιιιισιι νετ. ιει ιισι ιισιι θσιιισιιιιισιισΙσιτιστισιι
Ψ.=ιιιΙσιι ιιι Κιιιιιιιιι (ΙιινΙειιιιι 8·σννιιΙιΙι ινοτιισιι, τΙισ Ψιι.ιιι κι
ιιΙιστ νοιι ιιστ Ποτιιιιιστ Κτσιε-ΨιιΜΙιοιιιιιιιεειοιι, Με ιιισ «ΝοτιιΙ.
21.8.» στΠιΙιι·ι. Ιιει.εειστι ννοτιισιι, ννσιΙ Πτ. ΗσΙΙιι. ι. Πισω
ιιι ιΙστ (ισιιισιιιιισ εσΙσΙιι ιιιι‹ι Πισω εσΙΙιει άσε ιΙιιιι εσΙιιιτιεσ
Βιιιιστε;σειιιιισ Ιισννιι·ιεσΙισ.ιισι Ιιιιι. νν:ι.ε «ιιι ιιτιιιι‹ι σιιιστ ΙΒιιι

εσΙισιιιιιιιε άσε 8σιιιιιε Με ιιιιστιιι.εειιοΙισ νοτιι.ιιεεσιτιιιις Πιτ
ιιισ ΨεΙιΙΙιετΙισιι ε·σι'οι·ιισι·ι ννιτιι:

50-_ιιι.Ιιτισ·σε ΠοΙιι.οτιιι
- ιιι '1'ιιιιε, ννο ισττοτιει.ιεσΙισ ιΙιοι·ιισ σε ιιστ '1'ε.ιισεοτιιιιιιιις
ειιιιι, ννιιτιισ επι 15. .Τειιιιιιι· ιιιιιισιι επι 'Βιμ κιστ ιιοι·ιιιτσ μερε
Ιϋ.τσ ΡοΙιιιιιστ ιιιιτι Απι Πι·. Ν. Οιιιιιιειιονν ιιιιτοΙι σιιισιι
ΒσνοΙνστεσιιιιεε - νστιιιιιιΙισΙι σιτε ΡετισιτιισΙισ Α ιιιιιΙισΙι νστ
ννιιιιιισι. Πισ Μϋτιιστ σιιιιιιιιιισιι.

νοιι Πιιινστειι€ιισιι ιιτι‹ι ττισιι. Ιτισιιιιιισιι.Β
--- 1ιιι Ζιιεειιιιιισιιιιιιιιιτσ ιιιιι ιιστ ΑιιιιισσΙιιιιιΒ· νισΙστ ιιι άσε
- Με ιιισ «ΝοτιΙΙιν. Ζω.» τω. Με ιιισ Ποτρειιστ πισ
ιιιειιιιεοΙισ ΓειιιιΙιιι.ιτισιι ΒσεσιιΙιιεε ,ε·σΠιεει, τετ άσε
8ιιιιιιιιιιι ιιστ Μσιιιιιιιι σεε ΡσσΙιενεισιιι σιιιιιι
ι'ιιΙιτσιι.ΙιιΠοι·ιιιι.ιΙιιιιισιιιιιιισι·ΙιεΙΙιιιστιιισιιιιιιιιιεσΙισιι

Β'ε.ιιιιΙιιιι άιο νοτισειιιιιισιι Ιιστσιιε ννισιιστ Ιισε·οιιιισιι.
-- Βσιτσιι'ε ιιστ νοιι ιιιιε ιιι ιιστ νοτιιτσιι Νιιιιιιιιστ εσιιισΙιισισιι
Βσεσιιιιιιε σετ ιιιιτοΙι τω. 8ε.σιιιιεσιι'ε ΒιισΙιιτιιι νιιΙιτιιιι.
ννσττΙσιιιιστι Ρτοι'σεειιτ Πιτ Αιι;σιιΙισιΙΙιιιιιιισ ιιι Βοιιιι στΠι.Ιιτι ιιισ
€ΜιιιιοΙισιισι· ιιιστι. νΙ?οοΙισιιεσιιτιιι» ιοΙεσιιάσε: «Πισ ιιισιι. ΠιιΙιιιΙ

ΠΜ: ιιι Βοιιιι Ιιειισ ιιισ Ρτοισεεοτσιι Ησεε (ινιιι·2Ιιιιτιτ), Π ιι ι

Κτιιιιιισιιι·ειιιιισιι ιιστ ΜοεΙιειιστ ΡοΙιεσιΙιειιεστ Ιισττεσιισιιάσιι
Μιεεειιιιιιισ Ιιιιι ιιστ ΜοεΙιιιιιστ 8ισιιιιιιι.ιιριιιισιιιι ιισιι Οιιστιι.τετ

τΙστ Βιιιιιτροιιεσι 1)τ. ιν. ΓΙοτιιιεΙιι ιιιιιςσιοτιιστι, ιι ιιι εει
ιισιι ΑΙιεσΙιισιι σιιιειιΙιοι.ιιιιισιι.

Πστ ΜιιιιιεσΙιειιεε.τει ιιι ΑΙσιισ.ιιστοννεΙιεισ. Ριιεινιιει Κο ιι
ε ι σ. τι ι ι ιι Ι.ι να τι ιι ο ιν ιιι νοιιι 1ιοεΙιειιστ θστισΙιιειιοι' ινσΒσιι

ροΙιιιεσιιστ Πιιιιτισιισ :ιιι σιιι σιιι .1εΙιτ Ιι`σειιιιιεεΙιει`ι
νστιιτισιιι ννοτιισιι.

Α ιι ε τ; σ νν ι σ ε σ ιι ειιιιι Με ιιιιιιιιιιιειι·ιι.ιινσιιι Μ” Με
ιισιιι Ινοι·οιισεΙι'εοΙισιι θιοιινει·ιισιιισιιι ω· Πειιιι1εσΙισΠ.εετει ιιιιιι

Με (ΒτσεΙειιι ιιιιιι 8σιιιτιιιστ (ΟτσιιεννεΙιι) νοι·,<.ισεοΙιΙερ:σιι.
νοιιι Μιιιιειστιιιιιι ννιιτ‹ισ ΠΙιιΙιοιι° Ιιστιιι'σιι, ιιοσιι τω» ιιιειιι
εσιιισιι ννιιιιεσιισιι ευ ννσιιιι.ι· σιιιε·σ,=.ι·σιι, ότι" στ ειιΙσιιιιισ. Πε.
ιιιισιι ννιιτ‹ισ ιιστ Γσ.ιιιιΙιει ιιιιιιτσισιιι, ιιιι.εε ιιστ Μιιιιειστ ιιισ

ΑιιεισΙιι Ιιε.Ιισ. Ρτοι'. Κ ιι ιι ιι ι (Κϋιιιιτειιστε·) ιιισ 8ισΙΙσ ιιι νσι·
Ισιιισιι. Πιο 1ι"ειΙτιιΙιιιι ερτιισΙι εισΙι σιιιειιιιιιιιιρ; εσ
Βσιι ιιισεσ ΑΙιεισΙιι εεε ιιιι‹ι Μι. Ησεε οιιστ 8οιιιτ

ιιιστ το Ιιστιιιστι. Νιι.σΙι σιιιι,εστ Ζω στΠιΙιτ ιιι8.ιι ιιι Βοιιιι ιιιι ε
6σιι ροΙιιιεσιισιι Ζσιιιιιιιτσιι, ιιιι.εε ειιιιι Ρι·οισεεοτ ιιιι‹ι
ΠιτσΙτιοτ ω ΑιιιτσιιΙιιιιιιΙι ιιι Βοιιιι Ρτοί. Κ τι ιι ιι ι στιιιι.ιιιιι
εσιο.Πστ ΒτισιεσΙιτσιΙιστ: ιιιιιιριι ιιετειι σιιισ ιιιιιΙιι.ιιιεσ Ψστιιιιι
ω” τω: ιιισοιισιιιιιιι·σ ννισιιστΙιστεισΙ1ιιιιε ιιστ Πιτ ιιισεσ Πιιιιτσ

1ισιιιιεσιιιιιιειισριιιιστισ Κ. .1. Ο ιι τ ιι ε σ ιι ι ε σ.: ιι ο ιν

ιιιιιι ειπε

εισιιι .1ε.ΙαιεσΙισιι Κτσιεσ ιισι· Ι.ιιιιιιεσΙισ.ιι.εει·ει. Α. Α τ ι σ ιιι ο νι.
- Ιιιι Β οι ειι ει'εσιισιι Κτσισε άσε ΤεοΙιστιιιιτονν'εσΙισιι (ιστι
νστιισιιισιιιε ειιιτι ιιιι νστιιοεεσιισιι .ΤιιΙιτσ νοιι ιιστ Αιιιιιιιιιειτιι
ιισιι ινσι.>;σιι ροΙιιιεσΙιστ ΒσισιιιΒιιιιιτ ιιι τ στ 8 ισΙΙ ιι ιι ε σ ιι
σε ι Ιιο σε τι: 6 Ασι·ιισ, 4 Ε`σΙ‹ιεσΙιστ ιιιιιι 4 ΗσΙιειιιιιισιι. Πισ
ιιισιεισιι νοιι ιΙιιισιι ειιιιι σ.ιισιι ιι.ιιε ιισιι θτσιιεσιι ιισε θσιινστ

ιισιιισιιιε ε. ιι ε ε· σ ιν ι σ ε σ ιι ννοτιισιι.

81
9 ' - [πω κσηΒΡωδη8α.Γ.ωπθ"
'
_
νθΓε."8
_ Μο Β,18ΗΜ.ΙΝ

οωθΙΙΒΜ,Μ·Ε "Η

'Ι' Μ Β (12 πω.),
8γρΜιΙιε
(67 πω.),
Βοιωτ
1:81
(8 νι·οιι.),
244 1107
Βιριιιιιοι·ιο
-(8 Μπι.),
122 428
Με.ποι·ιι
-

Πω.π,Με

(10 πω.), ιιιι615 ΡοοΜοπιπιιιιιιο -(1ιιιοΜι·π.ιειιι Μ: νοι·νν.).

111111 ΡΜ-9019Ε18099 ΡΒΥ99919819_ν998"ΜΠαπ ιιι

-Πιοθοεο.ιιιιιιιιιι πωεωιιωιιιιω ιιι 8τ.Ρο

ιιιι.οιιιιιοι· Ζω., πιο :Μπι «Β. ννωιωιι» πιιι.ποιοιιι: Μπι, ιιιι Μιειει-

ω” ι, (Πε (ιθω·ηκ μ( π... ινωιω πω;; Μ, Με Ζωη 81. ])ε2,

Ε” Ρ11020ιι(-Μιιεθ"Μ 9199 ΒΘ198 6 119 91119991' νοι-

ιι. .Ι. ιπι ιι,·ιιιιιοπ 218 (128 Μ., 90 Ψ.),άιιι·πιιτοτ ιιιι ιοι€οπι1οπ

Ιοεππεεπ. Πιο νοι-ιι-ιωθ Μιιιιοπ π. π.. ιιιιοτποιππιοπ Μι·
Αιιιιάειπιιωι· ?Μπι Τ π. ο ιι ιι π ο ιν, Με Ρι·οιοεεοποπ Τ' ε ο Μ ι ιι Μ
([)οτρειι) ιιιιιι Ν. . Ε. ιν ει1οιιε Μ. ι, εοινιο πιιΜιτειοιιο Ποιοπτειι
. _
ω”_ """_ωωιΔΙΠιεο“θΠ
ΑΚ8'αεωΙΒ'
'

Κωυω,ωιθΠ;
νΙιγρΙΙΠΒ ΜΜΜ., ο, Τιπριμω ιιΜ(1οιιι.

Τ

4, Γειιι·ιε τοοιιτι·οπε Ο,

Μ” 0,108 Βε,π,,,ΠΠΠΠΒ, [κι. ΕΜΠ, ο Ρ00ΜΠ Ο ΜΜ,0,," 10

8ὅΓειι·1ε.οΜ

,
8. ΠιριιτΜετιε θ, θι·οιηι θ., ΚοιιοΜιιπειειι

2. (Ποπ ,

- Ι) ο ι· 28. Κ ο π ι; ι· ο ιι ε ιι ο ι· ό ο ιι τ. ε ο Μ ο ιι Β π ι π ο οι Ο·
ει ει: Μ ο π 8 οι: ο ι Ι ε ο Μπιτ. ινιι·ιι πιιιοΦ Μπι ΜΜΜ νοπ
ΡΜ.. Πι·. Ι.ιθωθιοπ νοπι 7.411. ΜΙιι.ι·2 ιπ ΒοιΙιπ ΜΒΜ.
ΜΗ ιΜπι ιει ειπε Α ιι ε π το ι 1 ιι ιι ε· ν ο ιι πι ο ιι ι π ι π ι ε ο Μ ο ιι
Α ιι ιι ε. π· ει. τ ιι π π π ά Ρ τει ιι π ι· ιι τ. ο π νει·Μπιιιιοπ. Πειιοι· ω..
ι1οιι ΕοπΒι·οεε ιιεττειιεπιιεπ Απ,<;οιεπειιιιειτοπ ω. Αιιειιιιιιιι
ω θοιιοι·ειιεειαι·οιιι.τ Μι· Βιι1ιιεοιοι;ιιιοΜοπ θεεοΙιεο1ιιιιι. ΗιοΜ.

(πιω Ι1πππεποπωιιπάιιιις_ 9, Βηειροιππ 2, ιπηιρο 4, Κατεπ
ι·ΜπιιιιοΜε βιιιιιςοιιοπι2ιιπιιιιπἔ 26,Βιιιιι· Ο, ΒριιιοπιιποΜο 11οιιιπ·
πιω Ο, Αιιιιωι· θε1οπΜιιιιοπιιιωιεπιιιε Ο, Ρο.ι·οιιτ.ιε οριιιειπισιι. Ο,
ΒοτειιτειιιΜΜειι. Ο, ΑπιΜι·ει.π Ο, Ηγιιι·οριιοιιιο Ο, Ρποι·ρωι·ειΙΒοιιοτ Ο,
Ργιιιιιιο ιιπιι 8εριιοιιοιιιιο 1, 'Ι'πιιοτιιιιιιοπο 6οι· Ι.ιιιιεοπ 49, 'Γυ
ιιοι·ιιιιιοεο 8.ιιιιοτει· Οηςιι.ιιο 6, Δ1ιιοιιοιιεπιπε ππά Βιιιι·ιιιπι ιτε
ιιιοπ8 1, ΜοΜοιιεεοΜινιι.οΜο πιω Αιι·ορΜιιι. ιπιιιιιι.ιιπι 19, Μειι·ιι.ει

88ΠιιΜ$Μι Πι°- ΒΙ'008. ΒΘΙ'11Π Νιν- 52.

:Με ειιπιΙιε 8.
εειιιοι·οιιο 86.

νει··8οιιι66θηθ Μιτωιιιιι·ιεεη,
.
Α
- (Μ, ΜΜΜ. ή." ΒΒόΒΜ(0Π "Π, Β,._ Α_ Ε” ( Η ει” (Π,

Κι·ιι.πιειιοιτοιι Με νει·άαπιιπειιΜππα1ε
.

16, 'Γοτ

Απι θ. .1Απ. 6. δ. Μοι:τιιε 41ο ΖειΜΙ Μ: Κτειπικοιι 121186 (688 πιεΜι·
Με ιιι πω· νοι·ννοοΜο.), ιιιιτππωι· 887 ΈγρΜπε - (17 ιιιοιιι·), 1161
8γριιιιιπ - (Μ. ιιιοιιι·), 489 8οιιο.τιιι.οΜ - (11 ιιιοΜη, 260 1)ιρΜ
ιΜοι·ιο- (6 ιιιιιΜτι, 148 Μιιιιοι·ιι-(26 ιιιοιιι·)ιιιιιι 18 ΡοοιιοπΜπαπικο

νοι·1ειεο νοπ Β τ ιι π πω· Μιοι·εοΙΜετ ΜοτιιιιπποεοΜεπο ι·πεειεοιιε

(1 2199- 1119 19 1191' 89188)

ΜοπιιτειιοΜι·ιιι «ΤΜοι·πιιιιι.» π." πιιι. Μπι $οΜιιιπε Με νοι·ιΒιιιι
διιιιι·ειε ιιι οι·ιιοΜοιιιοιι ε.ιι('ειιιι ει”.

- Πιο Ο ο ιι ε. πι τ. ε ιι ιιι ά ο ι· 8 τ. ο ι· ιι 611111 ο ι ιι 8 τ. Ρ ιι τω·εΜιιτε ΜΜΜ; ιιι Μ: Ψοοιιο νοπι 81. Πει. Με 6. .1ιιιι.

_ ΙΜ”. Βημ"ωω (ΜΜΜ Ν” “Μ"Πθ Μ,ω_

ε1..Τ.ιπι ειι.ππεπ 1018 (572 Μ., 446 1117.), άπιιιιιοι· ιιι.ιι-ιοιποπιιοπ

ιιο1ιο Πιι Ι (ο, Μειιπ ιιοι·οιιε απ( ειπε ιιτει”8Μι·ιι;ο ννιιιωωιι-

ΧΜΠΕΒΘποΠ:

,

_

πω 2πτιιοιώ1ιοΜεπ. πι.. ιθωωπ ιιοΜννοι·επ 1Ζειι.επ 1ιιιΜειι ω.
_Τιιιιι. φωιιιι- 1. Πρ!» (Μ. 27. Μιι·ιο τοοιπωπε 1. 'Ι'ιιιιινιι
Εινιιιοπε Μεννιειεεπ, πιο Μπι; σε κατ, ιιι Βιμ. ειπε Βοτιπιιμ- 0999Βθε91Νω992 (16”01°ω0.Β00ΒΘΠ 1118-8012 42.90981°18οϋ Μ.
ει.ιι.ι.ιοπ απ ετι·ιοΜιοιι. Μ.. Μι· (Μπι Βιπιιι.εοΜοπ Βιιιιωιπ επι· ι ΟΙΡ(Ψ10Γιθ ·3Ξ3. οΐο11Ρ_ Οι ΚθΠωΙΒΜΒΘΠ θ. ω'0ΠΡ999 Μ19899·
πειιιπειι, Μ (Με 11616 1101' 8ι.ιιι.ιοπ ιπ ετοιεειιάετ Ρι·οετοεειοπ

9182999928 Μ. ΒΙ'Υ91ΡΘ198 2'. Ωϊ1ΡΡθ 18.ΚΒιβΓΙ'98]19999 ΜΙΒ·

ιιι Απεριποιι Βοιιοπιπιεπ ινοι·‹ιοιι. 1· ιιιι.ιιιιιοΜ ιπι .ΜΜΜ 1904 -

8690Πω199998106. 11111111' 1.19Ρ190Ψ18999 ΜΘΠΙΠΒιιΙΒο. Α0ιιι0Γ

593 πιει, 1905 - 1090 πιιιι (επι 858 Πιιι'ειιιο πιω 287 Τπωιε-

6ιοΙοπιιι·Μοιιπιε.τ.ιπιππε Ο,188.ι·οι.ιτ.ιοοριάοιπιω.Ο,Βοτειιι·ιιιιιιΜοιι Ο,

ροι·ιε); Με - π” πιει! (επι 78ο ιπιπιιω ιιιιιι 887 Τι·8.ιιε-

Δυτιιι·υ Θ. Ηιάτουιιοπιο Ο. Ρποτπωι(ΜΒι Ο. Ριιιιιιιο πιω

ροτιο).

8ορτιοει.οπιιο 15, ΤιιΜοτοιι1οιιο Μι· Ι1ιιπ8·οπ 121, ΤιιΜοι·οπιοπο ειπ

'

·~ Μ” ι πινω <><=ω>ι· ο ω" ι ι ι ι Η ΜΜΜ ιει::.9:::1:·.2.ιιιιιιιιιι.::ι.ιιι..Βιιιιιι.::.ι.2:2:..ι·.2

(Επρ,·Ιππει)
Η: (Με.ειιιοπ
(.ιοπισκετιιι·ι·ο
ειιεπειιτοοιιοπ
Μπιειπα
Με π ΚΜΠΚΜΠιθΒ ό" νοϊόαΠΠΠε80"ξεΠ8 100'
' ΤοτεοΒοτοΠε 67'
Κι·ιιπι4ιιοιτ πιπιπιι.
Μεάι·οιιιιοΜεπ Ππιιιιιιις
απ. ΒιεΜει·
ιιοΜοπ '72 πιω, νοπ ιιοποπ 12 ωαιωιι νοτ1ιοιειι, ειππ
4 ---Κοιιπιπιε (Με: Βοιι6ι·άει Βοιιτει.οΜι. ΑιιοΜ ιπ θιιιεςοιν (Πιτ
ειο εειισιοιιΜΜ'τ.
αυτ”.
108 ΓΔΜιι:: ιπι
Μ. ιι ι· ε' ιι 47 τ.6ιιΙιοΜ
ν ε:ι·ιιι.ιι (ο
π. νοπ
50 Ρτο2οπτ
Πι.ιιοΠΜ:Μει:ΠΚιιι6ει·
υπ·

π" 5 .1ιιιιι·οπ, 80 Ρι·οιοιιι. Κιιιιιοτ ιιπιει· 10 .Ιο.Μι·οπ Μει.ι·ο11'ιιιι.

'

Φ ΝεοΙ18τθ 81ΒΖαΠε (Ιθε νθτθΙΠΒ επ Ρθ .

ΌθΙ”ει)- ΔθΙ'Ζτιθ; Β1ΘΠΒΕΒΒ) (1- 28- σεΠ- 1907

πι.
+ Ν8.οιιετε 8ιτειιιιε ειοε ΒειιτεοΜειι απο
ιιοΜετι νοι·ο1ιιε: Μοτιτειε, σ. 12. Ρθ`οι·. 1907.
-·-1)ιο θεεει.πιι.ι9ιιιάοι·-Κι·ει.ιιΜεπιπ ιιοπ 2ινιι
Μοεριτιι.Ιοι·π 8ι. ΡοΕο1°8Όι1ι°Β°8 Μπα; ππι 81. Πο2.
11.8. 11498 (48 ιπειιι· Με ιιι Μ: νοι·ννοοΜε), όιιτπιιιοι· 870

Δ1212Ο120Β12 8111131211. ΔΒ.'1' ποι·‹ι‹ιπ ιιι πω Βι1οιι1ιε.τιά111ιιε νοπ Κ. Ι.. 1110111ιι1ι ιιι τ
π8ι. Ροιοτ8Μπης, Πονε1η-Ρτ. 14,εοπιο ιιι .πωπω πιιι1ειπειιι.ιι6.Απποποοπ-Οοιπριοιτοπ ιιπποποιπιποπ.

Π:ϋαι|

~ Π( ..ω
.7'ά&οπο!

Ηω"$"ε..ω$""ε

π ωΜ"ω"Μ· "ο" 15 πω·

Οποιαοοιάει·ινιιι. Απτιιιιιιοι·ιιιιι6εε Μπι-πππ;

(1 Μπ- 1-08Με=0.3 Μετ-Πιει(0Χ-80ωιωω·

Έκο!7Ιἰπ

ειφετιπιειιιειι .πω ιιιιιιιωπ πεαεωωιιι.

°
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Ζωιιεπιιοπ‹ιιιι.ι›=
..:›·=

ΕΙιιι ΑΜΙ:
επι· ΒιοΙΙνοι·ιι·οιπιις Πιτ ΝεποιιΙιιιι·ιι Μπι·
ΒιιοΙιΙιοι' επεπο!ιι επι- πιο Ζω. νοπ

Ανιε τω· ιιτπΙιτιεοΙιο Αστειο!

Απι”ιιιις Ι·'επι·πιιι Με Βιιπο Αρι!). Βο

Βοοποπ οι·Ιιιι1τοιι
ΙιοιιιρΙοιθο Μαιο πιιπ οΙιιιοΙιιπ πω» του

πιιι8·ιιιικοιι: Ιιπιιπει·ι. ιιιιωι ιιιοιιιιιΙιο!ι,
"πιει Βιιιιιοιι. Ποιο Ρι·ιιιιιιι. Αποι·Βιιιιιιιι
- πω :ιιι Πι. ΚπεΙοι·, Νπποιιππι·8· ιιι Επι·
Ιιιιιπ Μπιτ Βπι:Ιι!ιοι'.

Βιιιιι- ιιιιιι Βιιιιιι-Μιιιιιιιιιιιιι

Ειπε πειειεεΚι·ιιιικο ιΜΙιιπ σπα επι
Ηοι·ι· σποτ πιιι:!ι ειιιποΙιςοϋΙιοΜπο Κιιι
ποι· πιιπειι ιι·πιιππιὶοιιο νει·ρπεΒ·πιιε

πωπω πω· ΙιπιιιεΙ. Μπι. Όπινοι·εΠΜε-ΧΙιιιΙΙι Βοιιιι,
ιιιιοιι Ρι·πι'. Βιοι·ε ιιππ ΙΙι·. ΙΠιιιηιε ΠοΗιοπο,

Με Β`ι·ιιπ Ρπιιοι· Β. ν. Ιοιιιιιιποιι, ι'ι·πιιοτ

ιπι· ιιο)ιιιιιιι·ιΙοεπιι ΑιιεΙιοιιιιιις, ιιι εο)ιοιιειιπιποι· ινι.ιω.
Μπι» 8οιιιιιτι πιιπ Βι·πιιιπεπ, ω· πειιι ειιιιποΙιοιι ινε”

|

ΟΙιει·ιιι ιιι ειιιει· Ιι·ιοιιιιιιιππΙι.
Απι. Βιμ.. Νιοοιπιιιι.ι·. Ντ. Μ, π. 5.

θ

Ιιιι Ποπι.ιιοπιιιι ΑΙοιππποι·-ΗωριιΜννιι·π
ΝιιοΙιννοιε οικω” Μπι· ιπι· Ζω πισω:
ι'ι·οιο Νικου πιιπ Ρποεοι·ιιιιιππ ει” πιο
ρι·ινιιτο Κι·ιιιιΙιοιιρποι.ιο “πιεση ΖπιιΙπιης
νου 50 Κορ.)

πεε Βιιπποιιε, νοιι ι·ει·εοπιπποιιπι·Ιει ειιι2ϋππΙιι:Ιιοπ Βι
Ιιι·ιιιιιιιιιιςπιι (Ριιι·ιιιιΚιιΙ, ΚαιΒιιιι!ιε!, ΑΜ2εεεε, ΒπΒοιιιιιι,

ΤοιιιπΙΙοιι,ΠειοΙ,Μπειιιιε, Ριιιιιιιιιιπιι, θοιιοι·ι·ιιοπ πω).
··

+- ΙΙΙιιειι·ιοι·ιπιι Ρι·πιειω·ιοιοΙιιιιε ιιοΙιετ Ιιπι·ιοι· θε·
ΒιιιποΙιιιιιιιινοιεππς π. ΑππινπΙι! πω· ειιιιιοΙιιπ8·ιεπιι ?ποπ
Ιιι.οι·ιιιιιι· πιω πι: Βοπο!ιιιιιιιειι μπακ νοι·ιιιιιοΙει.

Απι·οιιεοιι νοιι ΚιπιιΙιοπρποἔοιἰιιιιοπ:

Οοιιετ. Φ ΜεΙιιι,
Μ. πιω». ΜοιεΙω)ιι, 34.

Γι). Ρεπ!ἱι·ιε )Λ!ιιικο!, Κοιιιιοι·παρ
Μπακ)! ιιο)ιπγιιοιιιι 4, ιπι. 2.

ΤοΙορΙιοιι ΝΩ1392.

ΠΠΠθη'ΙΝΠΒ

ΟΘ0θΘ0ΘΘθ 60ΌΌ

·

-ϊιιιιιιι:ιιι ιιιιε ιιιιιιι ιιιιιιιιιιι:!ιιιιι Μπι Μπιτ ιιιιιιιιιιιιιιιιιι πι"
Ιω) 18--1θ.

ΡΔ

Μο πιιπΙΙοιι ι;οΙιπι·οιι πω· Ι·'ι·ιιιιιπεἱεοΙιοιι Βει;Ιοι·πιις.
2 σποτ Β Βοιιιιοιιε Μπι
ποιιι Με” Πιι·ποι·ιι πιο
ν Η σ "γ
ΐοι·πιιιιππ8·.
ιπι· 8πΙΙιεθ-Βοι·οιτπιις

ι:ιιιιιιιιιιιιιιεε ιιιι:ιιιι-ετιι

ι·πιιππιι "'8.880ι-8.

Ξ Βιιιιιιιιιιιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιειιι)ιι. Ξ
Ιιπιιἔ πιιιιπἱΙειὑὶἰἰιιεπιι.
ιι.π πω· Αεριιιι€)ιπιιιι, Ν.-Οο., ΒΙΑ 5ιπιιποιι νου
πω, Ροετ. Το!επι·πριι, 'Ι'εΙεριιοιι.
Απιιι.-Ι.ι=ἱιπι·: 'Πι. ΒιιοΙιι·ιοΙι.

ΟΙιοΐιιι·ει: ΙΙι·. Ο. Ε'ι·ιιιιΜπι·ιπι·.

Σ 1Ιιιιιιιι ιιιιιι
πιιιιιιι. ο
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Βιιιο Οειι·ι-Ρειπο.ο.ιι σ
απ» τοιιιιπεοκοο, χκρ·Βιι-0
:ιειιοιιιεε ιι οιιοεο6οτιιγιο
ιιιεε ιιιιιιιεπεροιιἰιο ιι

εοοτειιοιυιιιιοιιιεε οιιιιιιιθ

ιιιειιιιιιιιΕθιωιιι ιιιιιιιιι.θ
Ηοοιι·Βιιιιιιο ιιριι :πιο-θ
ΜΗ, ιιριι Ηθ.ΡΒΗΗΧ.Β ιι

ικε.ιιχιιοπιιιιικι ι:·ι·ρει:ιειιιι-0
π”. ιι ει. ιιεριοιι·ιι ΠΠ·

9

ι Ἡ

.

.θ

:ιποροι:πειιιιι.
θ
Βο.ιι·Βε ιι·Μιοιιιιιτε.ιιι.ιιοεσ
ορειιοιιιο

παπι

ο.ιιιι6ιιιι·ιι

ιι πιιι3ιιοροπιιιιιοπιπιπ,θ
Ϊ Μπιτ πιε.ιιι53ιιιιιε ιι 1ιιιι-ι-+
ιιι-ιι: ιιρειιειρει·ιιιι.
Βιιιιο €θΒἙ··Ρ8ΦᾶθΠΒ θ
ιιο

οιιοειιγ

ιιριιι·ιιιοιιγσ

“χεις πι: ΥΩΤΥΠΒΒΤΈ
ιιγιιιιιιιιιι. :ιοοοεριππιιιι
ιιιιιιιιιι·ι..

σ

ΟΘ©ΘΘ00+©θΘθ.

Βιιιοι.ιιιιιιι Ριιπειιιιιιιιι «ι.ιι:ΗίΒιι
ΡΙιειι·ιιι. Ηοπε.
ιιι ΙιοΙιιιιιιιτοι· πΙιεοΙιιτοι· ΒιιιιιΙιπιτ ιιιιπ πιιι1Ιιει·τι·οποποι 0ιιπΙιτπι.
(108) 52-11.

Μπιπο

_

,,ΡἴπἰΙι·ἱιιἔ°·.

)Ιιιιιιιιιηιιι Βιιιιιιιιιιιιιιι πιιιιιι Μιιιιιιιιιιιιιι!!ει:!ιιιιι
ΟΙιπι1οττοιιΙιπι·,<ι.
ο

Ηοι·ιιπιιεπ)›οι· Πι. Η ππ ο! Γ )'ξιιιι ιι κι π.

Βιιο)ιπι·ποΒοι·οι ν. Α.)νιπιιοπθιο καιιιιι.τιποιιΙιοΐοι· Ρι·. Η Ν.

θἔ!!Ε!!λ!. ΜΒΝΕ!.
ΜΜΜ!. ω; ΜΝΚ!.
ΜΑ!! θ Ν!!!

)(ΧΧ!!. !!!!!!ει!ιε.

ΒΤ.

Νεπεπο!εε ›ι!ι!ν..!!!!!!!.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ι!!!!ετ πετ !πεπει!!!!οπ νο!!

!!τ. !επε!!!!εε !!τει!!!!!!ε!ε.

Ρτ!!!. !!τ. !!!!τ! !!ε!!!!!.
Ποτρει.

Με!!

!!τ. Με!!! !!!!ει!!ε!!!!.
Ξ!. Ρε!ετεπι!τ!;.

Π!!! ..δι Ρε!ετεπι!τεετ Με!!!:!π!ει:!!εννοεπεπεοπτ!!!" ετεο!!ε!τ!!!επεπ ©- Αποι!!!ε!!!ε!!!ε-Δι!Ηιτπ.μ !!!!!!!!ε ε11ε Ξ!!εει·ι!!ε “Χ
Βο!!πεπει!π.-Ι)ετ Α!!ο!!!!ι!!!!ει!!ε τι!!! !ε! Π! Ει!ει!ε!!π.8 Κ!!! Π!! πεε Με!! πω!!! ειι!εεε!!!!εεε!!ο!! ει! π!ε Βιιο!!!!!!!!π!ι!!!β νο!! Κ. Σ!. Β!εΒετ
]ι!!!τ,4 Κ!!! !!!τ πεε !!!!!πε _)!!!!τ !!! !.Ροε!ει!ε!ε!!ι!πε;!π πι!!! π.ππε!·επ !ιι δ!. Ρε!ετε!ει!τε, Νεννε!ι -Ρτοερε!!! Ν! Μ. ει! τιι:!!!επ. - καπ!!!
!!!!!ω!!!!ο Μετ!ι β!!!τ!!ε!!, ΙΟ Ματ!! ι!ειει!!!!!!!ε!!. ΠετΞπεετ!!!επε :Με Ετ!ρ·!;ε εονν!ε ιι!!ει!ι!! π!ε επε!ι!!οπ πεε!!8!!ε!!επ Μ!!!ε!!πι!Βεππ!!

!!!τπ!ε 3ιτ!ε!εεερε!!επε2ε!!επ !πΡει!!!ε!2ΟΚορ.οπετ45 !)!ε!!.- ε!! τι!! !!!επ ει!! πε!! €εει:!!!!Πε!!!!!τε!!πεπ Κεπε!!!ει!τ Οι!. Β.Ψι!.πω!!
Αι!!οτε!! ινετπε!! 25 Ξερετε!επιππε!πτετ ΟτΈ!πε!ιιτ!!!τε!επεεεεππ!. !!! δ!. Ρε!ετε!!ι!τιτ. Ρε!ετεπ.$ε!!ε, ΑΙε!!!ιππτοννε!ι! Ρ!. Ε! ε!! τ!ε!!!επ.
-!!ε!ετειε !νετπεπήπεε!! πο!!! Βιιι:ενοπ ΜΚ ! . ρτο Βοεεπ !!οποτ!τι. Βρτει:!!ει. Π!ε!ιε!εἔ, Ι)οπτιετε!εε πι!!! Βοπτ!!ιπε!!π 5-6.

!! 4`

θ!.

Ρε!ετεππτε, πε!!

ιεο!. -

27. .!!!!!πετ (ε. Ε`επτπετ).

Ι!!!!π!!: Β!. Ο!!ο Β!εππετ: Β!!! Γι!!! νοπ Ώγε!ι!πεε!ε !π!ετ!!!!!!ει!ε επε!οει·Ιετο!!επ πτε.ε!!!!. - Βπεπετεππε!εεπ
ι!ππ Βεερτεε!!ι!ι!ε;επ: Ηϋ!!ει!!ι!ἱ!πε πππ Βετιτν!ιιππειππ8επ !ιι !πτετ ν!!!τ!ιππ5 ει!! πε!! Μει!εεπε!!. νο!! Ρ!·.!!. Οτ. Ν. Ζι!!!!ε.
Ρτε!. Ι)!·. Α. Ι.οεινγ, Ρ!·!ι·ε!ποεε!!! Βτ. Β'ι·επε Μ!!!Ιετ. Ρτ!νε!ποιει!! Ι)τ. Υ . θεε ετ!. - Γ. νοε!!ιε!·: Β!εεποεε πετ ε!!!
τπτ!.:!εεπεπ Ν!ε!·επε!·!ιτεπ!ιι!πεεπ π!!!ετ νετιινετ!πιι!!; πει· 0!!το!ποηε!οε!ιορ!ε. . Με!·ε!·: _ !!ε!!!·ι!επινπππ πππ ί!!Ιε.!πε. -

Ο. Βοεεππεεπ: Βεε Ρτοπ!ειπ πετ $γρπ!!!ε. - Αιι!πε Οοτπε!!ι!ε θεΙει!ε !!πετ π!ε Ατιπε!!ν!εεεπεεπε!!. - Απεεπε ειπε
πεπ Ρτι!!οπο!!επ πετ θεεε!!εε!ιε.!'! πτ!ι!ι!!ιιεπε!· Αετε!ε ει! πιω!. - Τε.8εεππε!!τ!ε!!!επ. - Αππε!8επ.

4

Ε!!! Ρε!! νοτι !!γε!ι!!ιεε!ε!!!!ετπ!!!!επε επε!ι!εε!ετο
Με πτει:!!!!.
νο!!

Μ. Ο!!ο 8!ετιπετ (Β!Βε).
Πε!ετ!πε!!!! πω! Ετπ !ιε.πεπ ι!επετπ!!!8ε ει!! ε!!!ε

Τ!!!εεε!!ε ει!!”!!!ετ!ιεε.!!! Βε!!!εππ!, π!ε π!!ε !!!!!!!εε!!ε Β!Ιπ
πετ Ατ!ετ!οε!ι!ετοεε ει! ετιινε!!ετπ 8εε!ε!!ε! ετεε!!ε!π!.
ν!!ε!!ι!ε!ε!ε!! πεε εε!!!!.τ!” ι!!!!εεπτ!επεπε ΚτεπΚπε!!επ!!π πεε
!!!!ετιπ!!!!ετε!!πει! Η1ι!!!επε, ε!!! ΟΙεππ!ε!!!!ο !!!!ετι!!!!!ε!!ε,
!π πεπτοΙοε!εε!!ει! Κτε!εει! πετε!!ε ε!!! ε!!πε!!!ε!ι! πε!τε!!π!
νοτε.πεεεεε!!! !νετπε!! ππτ!”!ε, ε!! !!ε.πεπ ε!!πετετεε!!ε π!ε
εεπε!!πιεπ Αι!!οτε!! πει! !!πε!νε!!ε!πε!!ε Υετπ!ει!ε! νο!!
Νεπε!!! πεεπεε!ν!εεει! ιι!!π πε.τεπί επίι!!ετ!!ει!.!ι! ιτε!!!εε!!!
ε!! !!επε!!, πε.εε πεεεε!πε 8γπ!ρ!ο!πεππ!!π πω!!! επ ε.!!πετεπ
Κπτρετ!ε!!επ (Ατ!πε, Ζπ!!εε) ει!!!τε!ει! !τε.!!π. Με ετε!επ
Βεοπεεπιι!π8ε!! π!εεετ Απ., π!ε το!! Νε!!!!ιεεε!, θιο!π
!!ε!!!, Ειπππεπ ε!ε. !!εττ!!!!τε!!, !νι!τε!! π!ε!!! πεε!ει!ε!,
πε!π ΚτεπΚΙιε!!επ!!πε ε!πε!! πει!ετππε!! Πε!! !ιι πετ
$!!!!!!!ο!πε!ο!οε!ε πετ Ατ!ετ!πε!!!ετοεε επ ε!ε!!ετι!. Ηει!!ε
ε!!!π !!!τ ε!πε!! $ε!!τ!!! ντε!!ετ πε!ιοι!!!πεπ. Βει!!! πω!!!
επεπ π!ε!!! !π !!!!ε!! π!ετ!!ει· 8ε!!πτ!8ε!! Ρι!!!επ, εε !!!!!εεεπ
ν!! ποεπ !π πεπ! πε! !Νε!!ειπ ετπεε!ε!! Τε!! πετεε!πεπ π!ε
Ατ!ετ!οε!!!ετοεε ε!!! πτε!!.ε!!!!ε!!εε Μο!!!ε!!! !π πετ Ε!!!
ε!επι!!!8 πετ !!!!ετ!!!!!!!ετεππε!! Βχε!!!πεε!ε πππ Βγεπεε!ε
ι!!ιεεππ!π!εε!!. Βε πετ εειν!εε νο!! νοτπ!!ετε!π ι!!!ει!πε!!
πιει!. πεεε πιιεεε!πε Β!!π, πε.ε !ν!τ ει!! πει! πιι!ετε!! Επιτε

!π!!!!!επ !ιι ε!πετ ετοεεει! Βε!πε τοπ Ρ!!!!επ επ πεοπε.επ
!ει! θε!ε!τεππε!! Βε!!!!π! πεπει!, - επι!!! ε!! ει!πετε!! Κετ

Απε!! Η!. 60 ε.. π. νετπε!τε!ε!, ν!ίεεε!ιετ!!ι.. Μπι!!! Α!
!ιεπο!!!ιετ. ν!ετ Κ!ππετ: ε!!! Βο!!π 17 ε. !!.πεει!!!π, 1
!!!!!!πε!!ε!! 8 ε.. π. επ Βε!!!ιτ!πε!! εεε!ετπεπ, 2 Ιἰ!!!πετ !π
Ετ!!!!ε!π Α!!ετ ει! ,,Κτ!!!!!ρ!'επ“ ει! Οτι!!!πε εεεει!πεπ.
Ρε!!ε!!!!ι! ε!!!!!!ιπ! εεε ε!πετ επεπιιπε!! Ε'ε.!!!!Ι!ε πππ πι!!
!τ!!πετ !τε!ι!ε !π Βε!τεε!!! !ιο!π!πε!!πε!! Βτ!!τε.π!ιι!πεεπ
ππτε!!εειππε!!!. Εεεε ι!ε!τε.!!ν.
δε!! ε. 8 πω!!! πεε!ε!!! Κπτει!!!!!!ε!!ε!!, Ηετε!ι!εμ!επ
ε!!! Ττερρεπε!ε!Βε!!, !ιι πετ !ε!!!επ Ζε!! επε!!$ε!!!νε!!ππε
ι πετ Βε!ιιε π!ε επ πε!! Κ!!!εε!!. Απεεετπε!π Μη! Ρ!!!!ειι
ε!! !!πετ 8επ!πετ2ει! πππ

,,Βε!εεε!!“, πεε !ιι «Η τεε!!!επ

$ε!!ι!!!ετεεεεππ πεε!!!π! πππ ε!ε!! πω!!! επ!!! Ηε!εε π!!π
Νεε!ιεπ π!!! ετε!τεε!!!, Β!εεε 8ε!!!πετεεπ !τε!ει! !!ι!τ !ιπ
Απεε!!!πεε επ !!!!επε!νε οπετ ρτο!τε!!!ετ!ε Βεπεει!πε πε!!
τεε!!!επ Ατ!!!εε ε.π!.!)ε. Ρε!!ε!!!!!! !Νε.εε!!ετ!π !ε! ντ!τπ ε!ε
πεππτο!! !π !!!τε!!! Βετπι“ε ετπεπ!!ι!π εεε!ϋτ!. Με $ε!!!πετ
τε!! ε!ε!εετι! ε!επ ει!!!!!!!π!!ε!! π!ε επ εο!οπετ Ι!!!ει!ε!!!!!,
πε.εε ε!ε!! Ρε!!ε!!!ε!! Βε!!!!!πι!εεπ ε!επ! π!ε Ατπε!! ει! ι!!!
!ετπτεε!!ει! ι!ι!π πε!! τεε!!!επ Ατι!! τιι!!!8 ει! ε!ε!!ε!!.
Νεο!! - ε!!!ετ Βπ!!ερεπεε νο!! 20-80 Μ!ι!ι!!ε!! ε!!!π π!ε
8ε!!!!!ετεει! !!!επετ ε.ππε!ι!!!πεε!!, εοπεεε Ρε!!ε!!!!!! !ιι !!!τετ
Ατπε!! !οτ!!επτει! !!!!!!π. Π!!! ντε!!ετε Ατπε!! !!!πεε !εποεπ
!ν!επετπιπ πω!! 1/ε-·ι/ε $!!!!!πε !πίο!πε επί!τειεππεπ ,,Β.ε!ε

εει!ε“ ππ!ετπτοο!!ειι !!ετπε!!. Β!εεετ Ζπε!ε.!!π πι!! !!π !.πι!!ε
πετ Ζε!! επ Ι!!!επε!!!!! επεε!!ο!!!!πει!. Π!! Ρε!!επι.!π επ ετ
πε!!επ πει!!πι!8επ !ε! πι!! ε!ε Εεε! !!!ε!!ε!! π!εεεπ ν!!εε!!εε!
- Απ!!τε!επ πετ Βε!!!πετπεπ πε! Βενε8π!!ε, Βε!!!!!!!πεπ
πετεε!πεπ !π πετ Κι!!!ε - ε!! ε!ε!! πεοπιιε!!!επ !ιππ!!επ.
Ιπ!ετ!!ι!ττε!!! ε!!!π Ρετεεε!!!εε!εε!! π!!π Κε.!ιεεπιρ!!!!πι!!!πε!!
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οι_
Η·

5οπτ πΙοεοο Οοοιοπποιοτπο. Ζοτιοτ Κποοποπποπ, Μπο
ιιπΙοιπτ ιπιιοοιπ, ροιιπ. ο.πιρ, οοπποοπ οπιπιοποιι. Ι.ππποπ
οππο ροιποιοπιποπο νοτοπποτππποπ. Κοπιπορι ποτιποι,
ιιοιπο Βοππττοποιππιππιι€. Ι.οποτ, ΜιΙπ ποτπιοι. 'Απποιποπ
Μπιτ οοποι οππο Βοοοπποτποιιοπ. Πτιπ ι”τοι; οππο πι
ποιοο πππ ΖποΙτοτ.
Βοο Νοτνοποποιοιπ ποιοι; ιιοιιιοτιοι Απποτιιιιιιιιοπ.
Ζιτιτπιοτιοπεο.ρροτοι:Βοο Ποτπ Μ ποοπ ιιπιιο
οτποπιιοπ νοτπτοιιοτι. Ποτ $ριι2οποι.οοε Μ ποπιιιοπ πο
ποππ ιπι ο. ΙπιοτποετοΙτοπιπ ιπ ποτ νοτποτοπ ΑιιιιιοτΙιπιο
οπ ι”ιιπιοπ. Βιο τοοπιο ΙΙοτ28τοποο πιο ι. ΞΙ:οτποιτοππ (οιπ

εοιπι). Βοτ οτειο ΜιιτοΙτοπ ππιπρι, ειπ ΞιοιΙο ποπ 2. 'Γο
ποο οιπ ιοπιοο τοποοποπποε πιο.οιοιιοοποει θοτοποοπ. ποιο
ιοτοο πιο Ιο.πιοειιοπ πποτ ποτ Αοτιο.: Αποποορτοοιιοπο Ατ
ιοτιοεπιοτοεο. Ι.ιππο Βοπιο.Ιιο ποπ, πιοπι ΒοοοπιππποΙι,
ποπιιιοπ ιιιπΙπο.τ ιπιι ποιο ηριοοποπ Ρπιο.ο (πω, οοιοτ)
οιποτ Αοτιοπιποππιπιοπο. Βοοπιο ποσιοιιο εοπποοπ ιππι
πο.τ ιπιι ιιιοιποιπ τοεοΙιπιιοοιοοιπ Ρπιεο.
Μο Οοτοτιποπ ρπΙοιοτοπ ποιποτοοιιο επποπτοπ; πιο ποιο
πππ Βροππππο Μ ιπ ποιποπ Ατι.οτιοπ πιοεοιπο; πιοτ οιπ

οιποπ 'Ι'τοπιππο Ιιοποπ ποιπο Απποιιορππιτιο ποτ. ιπι πιο
Βοποπιπ ποπ ιοποοπ ποιοι ποτ Βοοοιπιο πιιιιιοοπο Βοίπππ
οπι οιπο ο.Πεοπιοιπο ποοππτο.πιπο Ατιοτιοοπιοτοεο πιο. Πιο
Αοτι;οπιπεππιπιοπο, πιο ιιπ ΜιτιοΙρππιτιο ποπ Κτοπιτποιτε
πιΙποε πιοπι, πιοπι πππ ιπιτ ποτ ινο.πτποποιπιιοπιτοιι τοοπ

ποπ, οποπ ιπ ποτ τ. Ξππο1ονιιι. οιποπ ιιιιπιιοποπ Ρτοποοε
νοτοποεοιποπ· οπ ιπιιοοοιι. πιο ιπποοοπ οπποππιοπ, ποοε
ποτο.πο πιοτ ποτ Ρτοποεο ιπι Βιππο οιποτ Αττοτιιιιο οπιι
ιοτοπο οιποπ ποποτοπ (ποπ οττοιοπι ποπ πππ ποιπιι οιπ
ιιιοοποπιποποο Ηιπποτιιιο τω πιο ΒΙπινοτεοτ8ππε ποτ Ϊ:
οποτοπ Ειιιτοιπιιιιι ποτοιοιιι.
Πο Μ ιπ ποτ 'Για οιπ οοιιοποο πππ ιιποττοοοιιοπποε
Ζποοιππιοπιτοποιι ποπ πιω ποτ Ι)τοιτιποοιο ιπ ο.οτιοιοει
ποποτ Βοοιοπππο ππτοπ ο.πποτποιιιπο Βπιποιοιπο ιιπ οιιπο
ιποιποπ Κτοπιιποιιοπιιπο, πιο πιτ οτιοπτππποεοπιποο πο!"
ποπ οτι.οτιοοιιΙοτοιιοοιιοπ Ρτοποεο ππιποιιοπΓιιπτοπ Βοποππιτ
οιππ, οτιιιπτοπ οπ Ιιππποπ. 8ο οιπποπιιπο Βιιποτ οιππ ππτ

οοιιοπ ποοποοπποι ποτποπ. ΨοπποΙοιοπ οιιοτπιππο ιιιιοπιπ
πιοοοπι Ρο.ιΙο πιο Οιοποοι επι, ποοε ποτ οποοιπιο Βοποιε
πιο πποοτο Απποππιο ππτ ππτοπ πιο Λπιομοιο οτπτοοπτ
ποτποπ ιτοπιι, πο ιποιπο ιοπ οπποτοτοοιι.ο ποοπ, ποοπ πιτ

οποιοιιεοποο θοτοποοπ ποτποτ. ννοπτοππ πιο Ι. Απιιιοτιο ιπ ππεοτοιι ιιιιπιοοποπ Βοππιιιιοποπ οοποιι πο Βοποπ πιο
π
ποπτιιοπ ποπ ρπΙοπο οιιπο οι ποιοι ποιοτ Μ πιο τοοπτο Βοτοοπι.ιοππο ποποπ.
Ι‹οπιπ Ιππιπο.τ. Βοιιπ νοτοΙοιοπ πω” ποιποπ Ξοιι:οιι Μ ποτ
Ποποτ πιο Πτοοοποπ ποτ Αττοτιοοιιιοτοοο ιο πιοοοιιι ο
Ππι.οτεοπιοπ οοπτ ιπιοποιν πππ ιπ πιο Αιιποπ ορτιπποππ. -πιιιο ου πιοιιπιιοτοπ ποπι ποιπο Υοτοπιοειοππο ποτ. Πιτ
Απ ποπ ιοιπροτοιοο πππ ποτοοΙοο ποπ. ποπιιιοπο ΒιιΙοτοεο,
Ι.ποο οιππ ιιοιπο ΑπποΙιορπππιο νοτιιο.πποπ. Αππ'οιιοππ
πιοπι ίππιποτ.
·
Μ πιο 'Ι'οιοοιιοπο, ποοο πιο Πγειιιποοιο πο ποπ Ατιποπ
Κοιιιο Ζοιοιιοπ πιτ οιπ Αποπτγοπιο. ποπ Αοτιοπποποιιο
ιΝοποτ Βιιιιιιιιππο ιιποτ ποπι Μοπππτιππι οιοτπι ποοπ ποπι
Ιιοπο Ρπιοοιιοπ ιπι Ιπππιππι. ΟοτποτοΙΙι πιοπι νοτποπποπ.
Πιο Βππιποπππτοτοποπππο οτοιοπι ποιπο Απποιι.ορππιιτο
πιτ οιπ Αποπτγο.πιο.

Βιπιπτποπ (Οπτιποτ) ιιπιτο Βιιπιο.Ιιο
τοοπιο 30 πππ.

140 ιπιπ. πιο.,

Βιο ποιιοτο Ππιοτοποπππο ποε τοοπιοπ Ατιποο οτοιοπι
ιπ ποτ Βππο Ι-ιοιποπ ποοοπιιιοποπ Ππιοτοοπιοπ νοπι ππ
ποτπο

πππ Τοιπροτοτπτ Μ ποιποτεοιιο

πιοιοπ

πππ ποτιιιο.ι, ιιοιιιο Ζτοποπο ποτ τοοπι.οπ Ηοππ. πο. Ρο
ι.ιοπιιπ ιπιι. ποιπ Πγιιπιποιποιοτ πιοπι πιπππποποπ νοτοποπτ,

νοτοποπιο ιοπ ποιο ΙΙοοπιιοι οιποτ ιπτοποινοτοπ Βοποοπτιπ
ποπ τ. Ατιποο ιπιι 1·Ιιιιο οιποτ 5-ρπιππιποπ Ηοπιοι πο οτ
ρτοποπ. νιίπιιτοππ Ροιιοπιιπ πιο Ηο.πιοι ιπιι π" Ι. Ηοππ
οππο Βοππιοτιοποιιοπ 20-80 Μπιο ποοπ οποπ πιπτοιι
ιτοππιο - Ροιιοπιιπ ποτ ιπ ιοποιοτ ποπ ποοοπτιιοπ ιποπτ
πιο ι. Ηοππ ποππιοι, πιπ πιο τ. ποτ Βοπιποτποπ ποποπ
επ εοποποπ; ιπίοιοοποποοπ Μ πιοτ πιο πτοπο Κτοίι. οιπο
ιπτοποινοτο - οτιο.ιιιιιι.ο πιο τ. Ηο.ππ ποτοιτο ποιοιι ο.
10 Μπι. Ι)οτ

ππτπο
οοπποιππ

Ατιπ ποι οοπΙοπ ποτιιπιοτ, πιο Ειιττοιπιππι

ποπιιιοπ πιιπΙοτ,
νοΙΜοιππιο.

Βοι

ποπ

πιποοιιοπ

ποιιοτοιπ

Οιοιιπιοπιιο ιπιοτπιιιιοιιο, πιο πιο ποιο ΠΜ οποοοπιιοοοιιοπ
ποιτπ ιτιπ.ιιπιιοποπ θιοεοπιοοπιο ποοποοπιοι ποτποπ Μ. που
πι.οπο ΕΖτίοπτππποπ ποιεοπ ποτοπί πιο, πο.οο πιοιοπιποπ
θιιιοπιιιοεοοπ νοιπ ο.τιοτιοοιιιοτοιιοοποπ Ρτοοοοο ιπ οτει.οτ
Ι.ιιιιο οτετιποπ ποτποιι, πιο πι1πτοππ ποτ Ι.οποποποποτ
ποπ ποι;τοποπποπ Ιππινιπππιπο ιπ οποοιοπιποτ πππ ιπποποι

Ιποιοπιοο Οοποιπ ειπ ποπ Ππιοτοοποπποιπ.

ποπ. Πιο

ποπριοιιοπιιοπ ποι ννοιποτπ νοτιτοιππιτ ιιπ Οοποποειιι ππτ

οπο, ποτ Ρπιο

Ζπτοποπ πππ

ποτ

νοτ πιω ππτοπ πιο ιοΒιιοπο Ατποιι ιπ Απορτποπ 8ο
ποιππιοπ ποτοπ. Οοτποτπ π. Α. ποποπ ιποπτιιι.οπ ποτοπί
πιπποπιοοοιι. Ποτ Πιποιοιιπ, ποοο πιο ιπ Ρτο.πο Ι‹οπιιποππο
Ροιιοπιιιι ινοι.οοποτιπ Μ, ιιιοει ίσιωσε οιπο πιοοπο2π,οιιοπο
Βοπι.ππο ππ πππ Μ επ ποτποποιοπιιποπ. Ψιονιοι _ιοποοπ
ιιπποοτ ποτ πιοοποπιεοποπ Πτοποπο, ποτ ιοιτο.ιοπ Αποπο
οιιιοτοεο, ποοπ οποιοπροοιιοοπο, πτοιπριοττοΒοππο Μοιποπιο
ιπ Ι·'τοπο ιιοιπιποπ, Μππι οιοπ ππτ Ζοιι; πιοπι οπιποποιποπ.
πο πιο ιοποοπ ω, πιο Ι)οιοτιποππ ποτνοτποπτ, ποπο
οοποπι Ποποτοποιτοποπιιο

πιο οιποπ

,,Νοτνοοιιιιι“ ιπ ποτ

Αποιιιιιοοο ποτοττιποτ Ροιιοπιοπ οιπο Βοιιο οριοιοπ. Αποπ
οιπο οιποποτιιπο πιοποτ ποοπ ππιτιο;το ννοοποοιπιτππππ
ποιποτ Μοπιοπιο ιιοιππιτ πιοποτ νοτ. Βιι.οο πιο Νοπτοοιπο
πιο. οοτπιο π. Β. ιπ ρτοεποοιιεοποτ ΒοπιοπππΒ

οιπο Απο

τιοοπιοτοειο ποτ Οοτοιιοτοττοτιοπ ποίιιτοπιοπ πιοπι Μ πο
Μππι.. Ποπ οποποο Μοο νοτοπιππιιοπ, πομπο ποι ποοιοποπ

ποτ Ατιοτιοοιποτοοο οιπ Ριπο οτι ποτνπεοπ ΕττοΒιιπεοπ,

Απποτποτππε, ποπ Ατιπ ποοπ οιπιπο πιο! πο ποποιι, ιτοτοπ

πιο οιπο

πιο

Ροιπο ποποπ, ππί πιο ιοποιο Βιπινοτοοτεππε ποπ πποππ
οιιποιοπ Ειππποει ειποπποπ ιπποεοπ. Βοοπ πιο πιο νοτππ.ιιι

οτπιειππιοπ 8οπιιιοτποπ ιπ ποτ

τ. ΒοππΙιοτ

οπΓ,

πιο

πο.ππ ιοπο ποιτοτο Βοποεππο πιιιππΒιιοπ πιο.οπιοπ.
_ Βιο ποιιοτοπ ΡππΙαιοπερτπιπποοπ οιπ τ. Ατιπ 8οιιοιπι

Κοπιτοπιιοπ ποτ

ποτοιιο οττοπιοπ

0οιποοο ππτ

πιοοο οποπ ιιοποπ ιπποοπ, οπ ιπ ποπι οιποπ Ροιιο ποπ οπ

πιοπροοιιοοπο ιιπ οπποτοπ ποιο οππιποπιοτοτιεοπο Μοιποπτ

ιιοιι, οιοιατ. Εττοπποι·ποιι πππ Βοποπο οτπο.ποπ οιπ νοπ
οποτ ποπ

οιο.ππιπ ιιοτιποιοο Βοοπιιοι.
Νιιοπ ο. 2-ιποποπιιοιιοτ Βοοπποπιππε

ποτ οποπ ιπ π”

Β.ππο ποτ τ. Βοπιοιρπιο πιοπι ιποπτ ιιιπιπο.τ.

Απο ποπι πιιπιοοποπ Βοπιππο οτοιοπι οπο, ποοο Απ
ποιιερπππιο πιτ οιπ Αιιοπττοπιο. τοορ. οιπο ποπιιιοπο Ετ
ποιιιοτππο ποπ Απιοπποιοιιοο ποτ Αοτιο ι‹οιποοποοο νοτ
Ιιοποπ. πιτ ιπποεοπ ππτ Ει·πιπτππο ποο ρπιοπο πιοοποπ
ποιοπ ο.πποτοπ Πτεοοποπ οποποπ. Βιιιο ποεοπποτο ποοπ

Βτοπιπο ιοποιο Αττοτιοεπιοτοεο ιπ ποτ τ. Απ. επποιο.νιο.
ππτπο ποπ Κτοπιιποιτοπιιπ οτιππτοπ. Βιιιπ πιτ ιοποοπ πο
τοοπιιοι οιπο εο1οπο νοτοπεπποοποπ? πιο οπποτποιιιοο

Βτι(ΜΗΜΠποπ ποτ Ατιοτιθ ιπι Βιιιπο οιποτ ΕιπποΙιο τοορ.

οποπεο

πππίιε

νοτιτοιππιοπ πϋτιτο, ποιπο Μο

ιποπτο οποοιιιιποπ οιπο οοιιοιοπιποπ πποεοπΙο.%οποππο
Βοπο εριοιοπ, -- πιο Οιτππππτοποπο ποπ Κιιπιοοποπ Κτοπιτ
ποιιοπιιποο πιοιπι οποιο ποοοοιπο: -- Βο Μ ποπ 8οεπιτιο
Ρτιππιρ ποτ Ηο.οιποπιοττπποιο τοορ. ποτ ΠπΜπππ, πο.οο οιπ
ποοιιιπιπιοο Κπτροτεοπιοι ιπ οοιποτ πιιιΒιιοιι ιπίοιπο ποτ
Ετιιτοπιιππο

ποπ

ιπιπ ππεοπότιεοπ

Οοιποοποπιτπο πιοπι;

ποοιοπιπο Ωποπτπιπ Βιπτ οπποπιπτι οτππιπ, ποιο οοιπο Ατ
ποιτειοΜπππ νοτιοποπ

35
ετ.

ιιοιιιιιιωιιιΕιεει άει· Νιει·εε Κεεε ειιιε ειειι ιιιιιιιι;; άει·ε1ι ειιι
Γεειιε ενετεειιεριεειιε ΒεεεεεΙιτεεε ειε Βιιά ιιιεεεεε, ιεάειιι
ιιιεε Με Ζειτάεεει· εεετιιειιιτ, εεειι ινειεΙιει· Με ΙειεΙιτιοε άεε

Β11ειιει·ειι:ειεεε εεά Βεεετεεεεεεεε.
Ηειιεειιιιειε εεά Βει·εινεεάει·εεεεε ιε ιιιι·ει· ννιι·ιεεεε επι
άεε Μεεεειιεε. Βι·εεεειεεε ειιρει·ιιεεετε1ιει·
εειιεεεεε

ιιε Ηεειιεεειι·Βε

ε.

Ιιιι1ιει·ετει·ιειε.

Ρετ
νεε

Με!. Πτ. Ν. Ζεετε, Με!. Πι·. Α. Ιιεεννν, Ρι·ι

Γει·εετεΠεε Με ει·ετεε Βρει·εε άεεεεΙΙιεε

εεε

άεε

Πι·ετει·εε

ι·εερ. ειεεει άει·εεΙιιεε. ε.εεεεεειιιεάεε ννει·άεε Μιά ιιιάειε ειεε
Με Εει·εεειιιτεεειιε.τ άεε εεε 1ιειάεε Πι·ετει·εε εεεε,·εετεεεεεεε
Πι·ιεε νει·εΙειειιτ. θεεειιει·ε Πετει·ειιειιεεε·εει·εεεειεεε ει·ιιιι.Ιτ
ειειι ειιτιιι·ιιεΙι εει Κετιιετει·ιειει·εε 1›ειάει· Πι·ετει·εε Μιά Μειώ

νετάεεεετ Πτ. 1·'ι·εεε Μιιιιει, Ρι·ινετάεεεετ Πι·.
νν. θεερει·ι. Πεετεειιεε νει·Ιε.8ειιεεε Βεεε άι (Σε.
1900. 494 8. εειιετ 30 ΤεεεΙΙεε.

ἔειτιΐιε ΑειΓεεεεε άει· 1ιειάειεειιιε·ειι Πι·ιεε ι·εερ. $ερει·ιειεεε·
ει· εεε.
Πει· Ηεεετινει·τ άει· Ρι·ε1ιε Ιιεετ ιε Με· Γεετετειιεεε· ειεει·
ενεετ. ειεεειτιεεε Νιει·εειεειιΜειεεε, Με ειειι ιε ερετει·ειε Βιε

νει· ΚΜ·εεει 1ιει·ιειιτετε 1ειι ιιι άιεεειε Βιεττε Με: εἰε Βεειι
(νεε Πι·. Η. ΡιιιιιεΙε ι), ινεΙειιεε Με 1ιιάιιιετιεεεε εεά Κοε

Με Με· Β1εειει·1ιεερ,· εεά ε;ει·ιεε·ει·ει· Γει·εεειετεεειτετ Με
άει· ιιΜειει·ι.εε δειτε νει·ι·1ι.τ. Βιεε ει·ϋεεειε Βειιιε νεε Κι·εειιεε
εεεειιιειιτειι 2ειιιτ, άεεε Με Μετιιεάε Αετοι· Κεετεττετε ιε εΠεε
Ε`ειιεε νει· άει· Ορει·ετιοε Μιά ιε νινε ειεε ιιειιιιιιε Πιεεεεεε
εε ετει1εε, νεε. εειει·εεειιτε Εεεε νεε Νιει·εετιιεει·ιιεΙεεε (18),
Νιει·εεετειεεε. Πι·ετει·νει·εειι1ιιεεεε ιιιιεΙ.<ιε νει·εειιιεάεεει· Πι·εε
ειιεε, Ρνειιε ιιι·εεεε, 'Ι'εειει·ειι, ννεεάειειει·εε. Βει Ιετετει·εε
ετεριιειιιτ ει· Με ειε ιτε νετειιι ιιιιτ Πιειιιεεεει·,<.ς νεε ιιιιε :ιιι

τιειεάιιιει.ιεεεε άεε

εε1ιε·ειιιι·εεε Μι· ΡιιτιιιειΙιει· εετιιιεΙτ. Πεε

νει·Ιιεεεεάε ννει·ιι ιιειιε.εάε1τ άεε ΗειιεειιΙιιιιε ιει Α1ιεειεειεεε
ιε εειεει· Βιεννιι·ιιεες ειιι άεε εεεεεάεε Μεεεεεεε, εεννιε Με
Ριιγειειεε·ιε άεε Βει·ιι·ννεεάει·εεεεε εεά άιιι·ι'τε Με άεε Αι·ετ

εεά εΠε άιειεειεεε, άιε Με· Ιιε1ιι·ε νετε Εεεεε Ιετετεεεε εετ
ε·εεεε1ιι·ιιιιιεε, νεε ιιεΙιεει ννει·τε εειε. Πιε νιει· ειιεε ε·εεεεε

τετι Γοι·εε1ιει· ιιειιειι ιε νει·εειιιεάεεεε Ηειιεε, πε Βιιεεε (ΕΟΟ ει.),

ρ:ενι·εεάιεε νει·τ'ιιιιιειι, εεειΙιειι Με ΒϋειΒ·ειιεε·ι·εριιιε άεε ειιτ

Με άειε Βιιεεεει· Βετιιει·ε (ΜΗ ει.), άεει 1ιίεετε Εεεε 01500 ει.)

Κει!ει·ι;ει εεε·ετιιιιιειι Νιει·εεεεειιεεε (ΡνεΙεει·εριιιε). Πιε Αι·
εειτ νει·άιεετ Με Βεειειιτεεε εΠει· 1ετει·εεεεειεε.

Μιά ιει Ιιετ”τιιειΙειι (Με 5160 ει.), Με ιιε Με.ει'ε ιεειιι·ει·ει· .Τε.ιιιε
(1896-1908) εεννε1ιι ιε άει· Β.ειιε Με Με άειε Μει·εειιε εεννοε

ιν. 8 ο ιι ι ε 1 ε.

εεεειι Βεεεεειιτεεε·εε άεε 8τειι'- εεά θεεινεεεεειε, εεννιε άιε
Βιιιννιι·ιιεεεεε ειιι άιε ΒιετιιιΙάεεε·, πι* Με Ιιεεεεενεετιιετιεε

ε. ει. ε. ιιι άιεεειε ειει'εεει·ειειιεε εεά ιετει·εεεεετεε ννει·ιιε
νει·ΜΤεετιιειιε .Με Βιειειτεεε άιεετ Με 1ιιετει·ιεειιει· ΠεεειιιΙιειι
ειιει· άιε Κειιετειε άεε θειιιι·εεε εεά Με Βει·εινεεάει·εεεεε;
εε ι'εΙιετ ειεε ειεεειιεεάε Βεερι·εεεεεε άεε Πειιεειιιιειεε, εειεει·
Βεεεεάει1ιειτεε εεά Βιθ·εετιιιεΙιειιιιειτεε, εειιιει· Ηει1ινιι·1ιεεεεε
εεά θετειιι·εε. Βεεεεάει·ε ιειει·εεεεετ Με άιε Βι·Βειιειεεε ιε

ιιεεεε Με' άιε ΒΙ ετιιιΙάεεε·. Πει: Ηειιεειιιιιιιιι. εεειτετ ει
ιιειι

εεεεεερι·εειιεεεε

Βιιιιιεεε

Με άιεεειιιε. Πε ετει8ει·τ Με,

ιεάεει εε άεε Κεεειιεειεει·ιι ιε ειεεε Ζιιειεεά ει·ιιΜιτει· (Γειω
ι-ιειτ νεεεετετ. Αιε εεεεεεριεειιεεετεε ε·εεειιιε1ιτ άιεε 1ιει ιειιεεά

Ιιειιεε 1εάινιάεεε. Πει· άιιεει ννιι·ιεεειιιε Ε'ειιτει· ει άιε Μεττ
νει·άεεεεες, 1ιειιιιςΙιειι άιε ιιιιτ άιεεει· ρει·ειιει ε·ειιεεάε δεεει·
ετειι“νει·ει·ιεεεε άει· Ι.ιιιι“τ. Ηει·νει·εε1ιε1ιεε ειεά Με Με Κεριτε1
ειιετ Ηειιιτε.τιεΚειτ Μιά Βιετιιι·ειειεει'. Βεεριιετιεε ε. 8ειιννειεε
εεεοεάει·ιιεε,·. εεννιε Χϋι·ρει·ινε.ι·ιεε, άιε Με άεε Μει·εειιεε ιιι
1ιεάεετεεάεε Ριεεει·τειιιρει·ειιιιεε εεετειι,ιτ, ε1ιει· εεειι ιιιι Εεεε
εεετεεάε ιε ε,·ι·εεεει·ε Ηειιεε Με 0,5-1,7 ιιϋιιει· ε·ειεεάεε

ινειάε. ΑΙΙεεειειιιει·εε Ιετει·εεεε νει·άιεεεε Με Κε.ριτει ιιεει·
άεε Προ” Μιά άιε Βει·ε;ιιι·εειιιιειτ. Α11εε άιεεεε 1ιετ ειεΙιτ εεε
ιιιεει·ετιεειιεε Ιετετεεεε, εεεάει·ιι εεειι ρι·ειιτιεειιε Βεάεετεεε;
εε ιιιϋειιτε εε Με Αιιιιεει·Ιιεεειιιειτ νεε Ηεε1ι ειιιι·ε;ετειιι·ιετεε,

Μ. Μενει·: Ηεετεειιινεεά εεά ΟΙετεε, ιιιι·ε νει·ιιιιτεεε
εεά Βε1ιεεάιεεε. 8.-4. ΑεΙιεεε. νει·Ιεε άει· επετ
Ιιειιεε Βεεάεειιεε. Μιιεειιεε.
Οιιε;Ιειειι άιε ιιιειεε $ειιι·ιί'τ ειειιτ εει·εάε νιεΙ Νειιεε ιιιετετ,
εε Με ειε Πεειι ειεει ιεεεεάι,ε·εε θρι·ιιειιε εεά Πειιιι άειε ιιι
τει·εεεε, άεεε άεε Ρεειιιιιιιιι άει· Ριε,<.;ε εετ8·ε εεει·ιιιετ, νει·
εειιιεάεεε Αειιε.ι.ιεε ει·ιειιτ. Μ. εεεειιιιΙάιε;τ Με
εερτε·ι·ειιά άεε
ειιεειιιεεεάειι ιεεεειιε1ιεε Ηειει·εειιυνειιάεε άιε άει·ειιεεε εε
εινεειιιιιεεει8·ε ιεεεειιειιε Κεριεεάεεειιεε·, άιε ειπε εεετεεάιεε

ΙεΙαι1ε Ηγρει·ιάι·εεε εεά νει·ετειιττε εεεει·ιΙιεε Ιιει·νοι·ι·ιιιτ, Με
Με ΒεεΙιτιοε ειιιε Πετειιεάεει:ς άεε ΚερΙ'ιιε.ετ νει·ειεεε1ιεε. Πει·
Ιιει·τε ΗΜ. ιιειειιιτ ιει·εει· άιε Βιιιτ- εεά Πνιερειιι·ιιειετιεε, εε
ννιι·ιετ εε ειεε 8τιιιιιιεε·ιιεά Βιεάεεεννεεεεεεειιάεεε. ινειιει·Ιιιε
ιιοιιιειτ Με εειιτιάιιειι άεε Κιιι·εεεΙιεειάεε άει· Ηεε.ι·ε ιε Βετιειειιτ
ε. εεά. - Αεεάει·ιιει.ι· άει· Κεριεεάεειιιιες ει·εειιειετ άειιι Αε
ι.ει· Με Με ννιειιτιι;ετε Γει·άει·ιιει;, Πεει;τι·εεεε άει· Ηειιι·ε ετε.,
ειε άεε ΠειιεΙ Μι νειιιιιτειι. Πιε τεει·ερειιτιεοΙιεε Μεεεεειιιεεε
ιειιεεεε ιε 1ιιιιιιιε·εε ννεεειιεεεεε Με 8ειι”ε εεά ννεεεει·, ΑΙ
1ιειιοι ετε. 1ιεετειιειι. Με Μεάιιιιιιιιεετε ιιειιιιιιεε νει·ννιε,ε·εεά
Ξε1ιενει'ει, Βεεειιι, ιιιεει·Ιιειι (Αι·εεε εεά ννιεάει·ιιιιι Βειιννειει ιε
Βετιιιε1ιτ. ννιι· Ιιειιιιεε άεπι νει·(°. εει· 1ιειειιειιιιεε.

άει·εε εε ιιι εεειι ιε Αετιιιειιι·ειεεε ι;ιε1ιτ, αει' ιε Κε ιτει «Βε
1ιΙειάεεε· Μιά εγειεειεειιε Δεει·ιιετεεε», εεννιε « ι·εειιι·εεε·
άεε Βει·ιεετει,ι.ιει·ε» Ιεειιεε. Με ε·ι·εεεει· θεεεειςΙιειτ Μιά θε
ννιεεεεεειιι€ιεειτ ιιεεεε άιε Ε'ει·εειιει· Με Βεεεεειιτεεεεε Μιά

ννεεεει.ιεε. ειτ εει.ει· Μι· ειε εειιννιει·ιε·ειι Βεάιεε·εεεεε, νει·
2ειειιεετ, Μιά εε εεννιεεεε ννιι· εεε άεεεειεεε Μιά άεε ιιει·εε

σ.ι·εεεεεεεε Βεεειτετεε εεάει·ει· Β`ει·εειιει· ειε ιιεει·ειειιτΙιειιεε
Βιιά νοει δνεεεε άεε Ηϋ1ιεειιιιιεεε Μιά άειιι Βιεεεεε άεε Βει·ι;- '
ενεεάει·ιιεε·ειι εε? άεε ΜεεεεΙιεε.

Πεε ννειΙι ιετ νεε άει· ι·ιιιιιιιιιειιετ 1ιειιιιεειεε Β'ιι·ιεει Βεειε δε. θε.
ι·ειειι εεεεεειετιετ, ειεί 1ιεετειε Ρε.ριει· εεάι·εειιτ, ιειτ νιεΙεε εε
τεε Τειιτεεειιάεεεεε Μιά ιΙΙεεττιει·τεε ΒειΙεε;εε, εεινιε ιιιιτ ει
εεει Αειιεεε νει·εειιεε, άει· ιε 'ΓεεεΙιεειει·ει (30 ΤειιεΙΙεε) Με

εειιΙεειεε.εειεεε

Βι·ειειιιιιεεε

άει·

Πετει·εεεεεεεεε

εεε

νει·

Αιιεεε ειιιιι.

Βι·εεεεεΙιε-Μιτεε.

ιν. Β ε ιι ιε Ι ε.

Ο. Βεεεεεεειι: Με Ρι·ειιιειε Με· $γριιιιιε εεά Ιει·ιτι
εειιε Βεττεειιτεεεειι Μια· Με Βειιεεάιεεε. Ζειειτε,
ινεεεετιιειι ει·νσειτει·τε, Αειιιιεςε. Βει·ιιε, 1906. νει·
Ιεε νεε Αιι_εεετ Ηιι·εε1ιννειά.
Πε ιετ ενειιΙ ιιειε Βιιιει άεε Ζιιιε.ιιε. άιιεε ιε άεειεεΠιεε δε.1ιι·ε.
ιε ννειειιειε άει· Βιι·ει;ει· άει· 8 ριιιιιε ειι·ειΗιει·ε θεετεΙτ ειι,ι>.ςε
εειιιειεε ιιετ, άιε εννειτε Λε εεε άεε Βεεεεεεε1ι'εειιεε
«Ρι·ειιΙειεε άει· 8νρ1ιιιιε› ει·εειιειεεε ιειιεετε. ΟΡΕεεεει·ε ιιιεΙτ άεε
νει. άεε Ζειτρεειιτ Με εεεεεάει·ε εεει.ε;εετ εειεε νεε άεε
Ιεεάιεειιεεε ννειτ εεννειειιεεάειι Αεειειιτεε εεειιιεειε εε εετει·

ετι·ειειιεε. Ιε άει· 'Ρετ εεεειετ εε άει·ειιεεε εειτεειεε.εε ιε άειιι
Μειιιειιτ, ννε Με Πειιι·ε νεε άεε δνριιιΙιε ιε ειεε ιιεεε Ριιεεε
ειετι·ιττ. εεεει·ε Κεεετειεεε εεά Αεεεεεεεεεεε ιεεεεεε· εετ'

ννεεεε εεά 'Ι'1ιει·εριε ειεει· Βενιειεε εε εετει·:ιειιεε εεά Μι.
Ρ". νεεΙ1τει·: Πιιιεεεεε Με· ειιιι·ει·8ιεεεεε Νιει·εεει·
Ιιεεεεε εεΙοιιε εειιι·οιι"ε Αεννειειιιιεε·εε νεε άει· Ι.ειιι·ε άει· Ιιει·ι·
1ιτε.ε1ιεεεεε ειιτει· νει·ννεττεεε άει· θιιι·ειεεενετο
$ειιεΙε εετε Πιεεετε Ιειετεε. 8ο ιιιιτει·Ιιει.>:τ εε ιιειεειιι
ε1:εριε. Με 50 Δε1ιιΙάεεεεε ιει 'Εεεε 187 ε. ννιεε- τ εεΙιεεάεε
ΖννειιεΙ, άιιεε Με Πι:ιε·εεεε ειεει· ειειιιει εεεττε·ειιεετεε Ιειειι

Βειιεε. νετ!. νεε .Τ. Βετ8ιεε.εε. 1006.
Νεειι άειιι νει·ι.ι·ειιιιε νεε Αειιει·ά εεά Ο εετε.ιε·εε,

άεε Μετιινιεεειιιε ιιεεετετεε.

άιε

Ιιειιεε νει·εειιιεάειιε Β'ει·εεΙιει·

ειειι ειιτ άει· Ει·εεε 1ιει'εεει, ιε ννιε

«Με Βι·ιιι·ε.ειιεεε·ειι

άει·

τιειι ειιι· εχει· εε ει'τ εενει·εετννει·ιΙιειι Ιειειιτίει·ιιι.ι ,εεετεΙΙι.
Μιά; άεε Πεε;ιιιε νεε άει· ΠετειιΙεε.ιάζειτ άει· Ηειιι:ι·ειτ άεε
Ωιιεει:ειΙεει·ε εεά .Ιοάε 1ιει Ιιεεε εεάειι εεειι Με· ννιεεεεεειιειτ
ΙιεΙιεε Νεειιρι·ιιιεει; Με' άεπι Με άεε Βιιρει·ιιιιεετεε, ννιε άεε
ετι·ιιιτε ΜιεΙει:ιεειιε Βεννειε Μι· εΙιε εεετειιιιεειιειι νει·εεάει·εε

Ιιεινιι·1ιεε Μιά ννεΙειιε $ειιιιιεεε ειειι εεε Μεεετε Βει'ειιάε αιεΙιεε

εεε εεε·ετιετεε ενει·άεε ιεεεε, Με _ιετετ άει· Βνειιιιιε πι· Παει
εειει;τ ννειάεε.
ννεεε ε.ιιει· Β.εε ε ε εεε ιι Με Εεεε Με Ιείειιτιεεεει·εειιΙιειτ

Ιεεεεε. άεε ε με Μιά ν ε Ι εοι· 1ιεεεε νει· ειει ει· Ζειτ εε
άιεεεει ΖννεεΙε άεε Ιεάιειαιι·ειιε νει·ι.εεεε1ιΙεεεε.
οι·Ιιε.<.ι·εεάε

ιιιιτ ειεειε Ιε1ιεεάεε Μιει·εει·8·εειεειεε Με Βιι·ι·ει;ει· ιιεει·Ιιεερτ
Ιεεε.;·εει, ειε άεε·εεεε εεε ειιιει· Πεεει·τι·εεεεε νεε Βει·ιιε·ι ει

Νιει·εε ι·εερ. ειεει· άει·εε11ιεε, νει·εεάει·εεεεε Με. νει·2ϋεει·εε
εεε ιε άει· Αεεεεεειάιιει; νει·εειιιεάεεει· 5τεΕΓε (εεε. Γει·1ιετειι'ε)

Αι·ιιειτ Με: Με Βι·εεεειεεε ειεει· Βειιιε νεε Πετειειιειιιιεεεε
ιειτ Ιεάιειιει·ιειε (0ει·ιιιιεειε εεεεειεεει άει· Β'ιι·ειε. Βι·ιιειιεει·,
Πειιιρε ε. (Σε. ιε Βει·1ιιι) εε Ρετιεετεε Ρι·ει. 0εει·εν'ε. νεε

εεε ειιτ ρνειειιεειιειε Βιετ Ιιειιεττειεε ειιτετεεάειι εειιεεετ. εε

εεΙεΙεεεεε· ινει·άεε 20 0ιιεει. ιε άιε Νε.τεε ειερ;εεριιτετ, ιινει·ε.ιιι

ιιιειιιτ ει· εεε άιε Αετινεττ εειιιιΙάιι;ς, νεε άεε ενειιιιεε1ιε Βιετ
ειιει·ετ ειιιιε ιεεεεάεε Ει·ι·ει;ει· εετειειιτ, εεά Με άιεε ενιι.ιιιι
εειιε Βει·εει. ιιιιτ ιιεΙεεεεΙει· τει·ιιιειιτετινει· Κι·ε.τ'τ ιιεειιιιτ, Με
εειιιιτε Ιεεε; εεε ιτε Κει·ρει· ειιιεΙτ εεά ι'ει·τράεεετ, Με ιζειε

εει·ιιιειει· ννειεε εεειι 5--10 Μιεετεε

εεετιιειι εειεε ννιι·ιιιιε,ε· εε εεττε1τεε. Αιιει·άιειι·ε 1ετ άεε Με

ειεει 0,4 ρΟτ. ΜΜΜ;

άεε Ιεάιςιιετιιιιιι ιε ριιγειειειι·. Κεειι
άει· Ε'ει·ιιετειι 1ιει;ιεετ

ιιιι Πει·εε εε ει·εειιειεεε. Πει· Πειτε ειεεε ετει·ιι Ιιεεεεετι·1ει·τ
εειιι, επι άεετΙιειι άεε!ιειιιΙεε εε ετεε1ιειεεε. Ιε εειειιεε Ε'ειΙΙεε
ειειιτ ειεε άιε Αεεετεεεεεε· εεε άεε 0ι·ετει·εε άιι·ειιτ ιιε ενετε
ειιεριεειιεε Βιιάε, νει·ιςΙειειιιιει· άειε Αει'ειειΕεε Με· Βεεειιινει
Με εεε ειεεει Κι·ε.τει·. Ιε ειινειι'ειιιιιιτεε Ρ'ε.ι1εε άιεετ άεε
νει·('ειιιιεε εε πει· Αειιιεάεεε· άει· Πι·ετειεε. Πε1ιει· Με 11'ιιειι- .

Κεεεεειιεεε άεε Ιεεεεεεεε άει· ρετιιεΙειι·ιεεεειι Βεάεετεειε άει·
Μιιιτεετε,·εειειεειι ιιιιει·ιιε.ιιρτ, άοειι εειιειετ εεε άειιιιτ ειειιτ νιεΙ
,ε·εννεεεεε εε εειε, ιινεεε ννιι· Ζει· εΙτεε Ηιιειει·ειρετιιειει;ιε

εεά Κι·εεεεΙειιι·ε επι ι·ειε ερειιιιιετινετ θι·εεάιεεε πιεσε
ιιειιι·εε.
Η ε ιι ε.

Ντ
Αυτοε Οοτ·οο1τυο Οοτευε υυοτ Μο Ατυυοτιντεοω.

ετνου Βρτόοτυιτευυεουτττοτυου: το όοιι οτετου 1.ουουευοουου το

εουο.ττ:. Πουοι·υοτυτ υοό οι·τττο.ττ νου Ετό. Βοτιοττο τ.

ΖΙ188ττττΠ8υττ8.υτ2 εουι·ο.ουτ. τ)το Ρι·οο·οοεο όοε Ι.Μόοοε τετ τ·οουτ:
όιιυτττε. ότι υτε 50 υΟτ. υίοι·τοτττυτ υοουιιουτοτ νντι·ό. Βοτ τοΜί

ΙΙ. Λου.

Νοοτι όοτ· 'τ'οτττουυΒο.υο νου 11οτοτυυοτε

τοτ·ουτοτ (Μουτ 8.υτ.ττιιοττυοτιΜ τ) Βοτιοτιιττιτυπ "Μ υοτ τυϋιυττου·

υου ι1υτουΒουοτιου νου Ψ. Β' Η ο υ τ ο ε. Βτουυεουννοτο,
νοττιιο ν. τι'. Ψτοντου. 1908.

ετοτ· Ηουιιοο· ότου Αττεοτυοτιιυιιυτουόου το όου ι.τττυεττο νοττυυ
τουόου ΕυτΙου νοττο Ηοττυυε Μο.
(Αυτοτοτοτυ.τ).
2. Β ουτ·τυ ουυ ετοτττ οτοο Ρ:ιττοοττυ τυττ τυπου οτ·ντυοτυο
τοόοε νου. 1)οτ· 8ττυ όοτ· Βτ·τττιι.οττυυο: τετ υο.ουτευουττου ότο
Ηυ.υι. όοι· τοουτου ννοου·ο. Βτευοτ υιι.τ ττοτυο 'Ι'υοτ·ορτο υυτ·
ΑυευΜτυυοτ ι.τοτττυι·τ.

Βου υτοτυυετοτουο Βουό οοτυττττ 882 θοττοο. Μο Βττόυτε όοτι
Οοτευ ε. 26 '1'οιττττςυτοο υοό 4 '1'οτ'οτυ. 1)ιινου ουττοττου 458

5οττου υ.οτ' ιτου '1'οιττ όοε (τοτε υ ε. 20 ιιιιτ Με οτοτοττουόο νω
ννοι·τ $ου οτ τ οτε, ιτοι· Βοετ ουτ' ότο ττι·τττυιοι·υοοτου υιι όοτυ
'τ'οιττ. 1Μοτυο τ‹οτιιτυτ οοου Μο νοτννοι·τ νου Ρτοτ. Β. Κου ο Μ,
του” όοευοο νοτουτοεευοε νοτττοτυουόο Νοουουτ·υοττουε υυτοτ·
οοιοτυοο τετ. - Ποτ· 'τ'οτττ Με Οοτεοε εττοιτοττ ετου το 8
Βττουοι·. 1)το Βτυτοττιτου υττόοτ Μττο υτετοτ·τεοτιο Πουοτυτοτιτ όοτ
Μοότυτο, όουυ αουτ Ο. υυι· υ.τττΞοτυοτυου 1)ττττοττττ τ'τττ· ιτοειτοόο
υοό Κτ·οοττο ττυοι·, υουυοιτοττ όπου Μο νονυουτοόουου δρουτο.ττ
ττττου όοι· τυυονου 1τοότυτο (Ρυοτ·υιοττοτυοι·ουτοτ, πιο ττιττ όοι·
Ουττιιτο·το υπ υουττοεεοο. του ο·τευυο Μουτ. τ'ουτυιτεουου υιτι όοτ·
Αυυιιτιυιο, ότι" Μο Μοτιι·υιιυτ όοι· Αοτ·υτο ννουτ ττο.υτυ Μου Αυ
υουο· ότινου τιιι.τ, τω? Μυοτ· υττο υουοτι υτυινι·τουτυυεεετιιτ'ο Μο
ΠοΜυτο υοτοττε υοτ θττοουοο υοό ττττυιοτ·υ ετουό. Οο1ευυ
ουτ.νντοττοττ Αουτοτιτου ττυοι· τ·τνότοτυοι·οοτο, τΞτοττ.υι·υουυυνετουο,
1.υτττιυτοο (νττυτό-, δυο-τ. τιτττυυττεοτιο 1ΐυι·ου Μο. Με νοτι τυο
όοτυου Αοτ·υτου ουοο υ'νοττοτοε υυτοι·εοτιττουοο ννοι·όοο ττττυιιοιι.
Ευ· οτυρίτουττ υοτοττε Νυυι·τττνεττοτ·ο υοτ υττεττττυοτοτυ υττυτ·οοτιου
υοό 13οτυτουουο· όοτ· οοττοοττεοττου 1)ττ$.τ υοό 1υτευτυ όοι·εοτυου
όυτοτι νοο·οτειυτττεουο υοτ Βοττουετο οτα Νοου υουτο τουου το
όοι· 1)οι·τουτοτοετο Μο Βουοτουουυεου Α του. υοό Κοι·του
Οοτιετ το”. Στο 1.τουττοοτει:ουτοτ εουοτυτ τυτο Μο Οτοτοετο υιι
εοτυ, όοου ιιυοτι το όοτ· Ορυττιοττυοτοετο. θουυττυυττττ'ο εουτοιοτ
οι· ττυοι· τζουυτυτευο. Μουτ οι· ττοοόυττττ'ο του, ότο οτ·ετ νντοόοτ·
το υουοι·οι· υοό οοοετοτ· Ζοτι: «ουτόοοτιτ» ννοτόοο ετοό, «ΑΜ
όοτυ θουτοτο όοι· 0τιτι·υι·ετο τουοτιτοτ όοι· 8τοι·υ υιιυοι·οε Αυτοτε,
Με οουτοο Ητροοτιτοττεουοο Βουτττοι·ε, τετοιου υοεουόοτ·υ υοττο,

“τη Ρι·οτ'. Κουοι·τ υοό το Μι· Τετ: ντου· νου ιιοε ννοτεε, όοεε
όου Αττου τ·τοτοτοτοτοτοο, Κτ·οοτ'ουοτυττουοτι υοό εοτυετ Μο
Βοττυουυτ υτουτ υυυοτιιιυυτο τ)τυοτο ννοτου, Μουτ υιι οι·ινττυυου
Μυοτ ο;τοεεου Μουοο ο.οόοτοι· «1τττυοο·οοεουοτ'του ιτοτ· Νουυοττ:τ›?
Ποεε νντι· ου υουτο «εο υοττ·ττου νιτΜτ ο·ουτυουτ», τετ ννουτ τουτου
Μουτ: το όοτυ υτοεεο νοτότουετ ιτου υουττεοο (τοεουτοοτιτοε, νντο
ου εοτυετ υυ ο·τοιιυου εουοτοτ; ότο 1όοοο, Ροι·υυττυυ2ου υοό Ευ·
τουτυοο·ου νου .Τουι·ιουυοοόου Μάιου υοε ότο ττττοτ.>το οοουυοτ,

ότο υυυ ο·οετοττου Μο τ·'τυουτο υυ υττττοττοο. 1)το Βου τττοτυτότο
όοε Ποτε υ ε, νου ι1οτ· Μο Αυυοοότυου ττυοι· Μο Μο τυτο υυι·
οτυου 'Ι'Μτ υττόοτ, τετ υυτοι· 'Ι'τυοττ υ ε, οτ.ννυ το όου .τουτου

Ρτ·τεετοιιο υ ττττ υυι·

Αοννοοιτυυο· νου 'Ι'τυοτιιτο τοτττ τοττ

Ουτοτυ (ττοττττυιτοττ.
Β. 5ουτοττ.υτυουυ ετοτττ Μο 11-τυυττο·οε υΠτόοτιοο ιοττ
Ροτ·τοεττττε υοό θετοοτονοττττυ ενοτιτττττου. όοτι ττυυοο νοτόοι·

οποιοι: νοτ·. Πτο Βττουυττόυυο· όοε '1'υττιοτε τοτοτο·ο οτυοτ· ιτρουτ
ττεοτιου Βουοιυότυο,ο: υοετυττο·το ότο Πτοο·οοεο.
Αιιου θτ·οτ τοτυ. Μο Αουουυιο, όπου ου Μου υοι υιιου
υο.υότο Ντι· υοτοοτιττοτ. Ζιτ όουττου υοττο οοου υττουετουε ΜΗ

οτυο Κοοουουυνετο, Μο ττυυττουο Βττόοι· τυοοτιου τιιτυυο.
Ρττεε το ου ο τυοτοτ, όοευ τυο.υ υτοτ ινοτιτ υτουοτ υοι·οιττττττο
Μιτου υυοοτιοιου τιιττεεο.
4. Μτοτιοτεου υττττ οτυου νοι·ττοο ττυοι· «νοι·υοοόυτττ.τυο
το ιτοτ· Βουτιιουτ». το Μοοτο υτετοττυοτιοτι τΞτττοττυττοττ υοτουοτιτοτ
οι· Μιε Βοεττουου Με τ(Μτυοι· όοτ· Οοεουοειτο ττοτυοτ τττοτυοι·
υιτ τουουου, οτο Ζτοτ, Με που. νου οτυου Ζοττοο οτυου Μυο
εοτιου. νοτο Μτοτοο·οννουν τυττ 18 τοττι., νοτο Ζττοόου.ι1οτεοινοτιι·
που 13.6 οπο., νοτο Οτιιιεεουοτεοννουτ· του ττ τοτυ. ο.ιιτ' υοεοτ·
υουττι:οε τ(ιιττυοτ· οιττ 7.6 υοτ ιτου Βιιεεοο υοό οποιο υ.ιιτ' 0,5 τοτυ.
υοτ ιτου .τυρουοτυ υιοτττυτ·τ υοτ. νττουυ υιιου Μουο ετοτο νον
τιτοτυοι·ιτυο: όοε θοιτουουεττοττυοτ·ε Μουτ: ττυιτιοι· νου τιυτυο.οου
θοετοτιτευυοτιτου εοττοεου ννυτόιο, εουιτοτυ υιοτιτ Με Ποτ
υοττο Μο '1'ι·ουετουοι·τιοττ, Μο υι·υευτττιδο·ττουο (τοεουνντοότεττοττ
υοό Πυτουεοτιτοοετττοττ υιι οτ·ι·οτουοο, ευ υουτουτ όοοτι όοτ·
Βοτυ υυ Βοουτ. όιιεε το τττοτυοι· Μο Κυεοτ, ιτοετ.ο ο·οττοετοι· τυπο

νοι·ιτοτ·υ1τουο νττττ·τιιιου; ουτ' ιτοο κόψω· τετ. τ)ιιυοτ τυπου _τοόοου
Μο Βοεοτυτοτυιιο· Πτι· Μο αυοτουυο» Ψτι·ττυοο· ττοτ τυ.ρουτεουου
Κυεθτ (νντο ιτυε το οτ·ετοι· Ζοττ ο·οεοτιιιυτ οτοετοι1ττ.ιιιτυτ ννοτόου.
ΒΜοτοοτ υυτ οτ'τ εουτ· εοτιινοτο νοττοτυιιυεοο Μιτου Μοεο
Κυι;Μ εοεουου, ννοοο Μο υ.ιιτ εοι·τυι.;ο τ)τετιτου υυι· νντι·ττυυο;
τεοιυ, νοττοτυουεου, ννο υιιιο τω! όοο οτει:οο Βττοττ ου Βουι·ορ
υοττττυαοτο οόοι· θι·οτιοτυοττττοτ Μουτ, ευ ετο.τ·ττ τετ ότι: Μοτο·
οτνο υοό υοτεττττουιτο ννοουττο Μοεοτ· Κορ,τοτ το όοι· Νττυο, υτε

ο. 800 8ουττττ. Βοεοοόοτ·ε ου όοτυ τυοτρτινεοτυ όοι· Β.6τιι·ουττυο

25-85 ο. Ο. τι. νοττοεει. Πουοι· Μο Ροι·εοτι όοε Αυτοι·ε τετ

οτιου υοό ου! Μο ννο.εεοττοτουου Οτ·οτουο (Ποι·υ, θουττυ οτο.τ

ινουτε υουυουτ, το, ου εττοττου Μο θοτουττοτι οοοτι Μοτο όοτ
ττυοτ, ου οι· Ατυτ ννυ.ι· οόοι· υτουτ, νιτοτ'ττι· τοτυτοι·οε ντοτοε υυ

το όοτ Νττ.τιο ετιει·τι υοτ·νοι·.

ιι·τττ Μουο οιτρτοετνο ντ'ττ·ττυυς όοε τττοτυτοιττυττοοο θοεουοευοε

ετιτοουου εουοτοτ. Βου 1υτεουοτυου ι1οε τυτοτουεο.υτου Ψοτ·τιοε

τ)οετο τ.τττοεττο·οι· νοττιιυτου Μο νοττοτυυυο,του το όοι· Πτετιιυυ

το υουοι· τυυετοι·ι.ςτττττο·οτ Πουοτεοιυυυπ υοό Αυυετοττ.ιιυε ττο.υυ
υυι· τυττ ο·ι·οεεοτυ Βουττο υοατττευτ ννοι·ιτου, ιτουυ οτουτ υυι· Πτι·

νου 400-2000 $ουι·τττ. Πο ευτι υιιιο Μο νοι·ννυοόοτοο οιττ ου:
ττιουττ'ιιοτι όυτουυοτιτ·τοο Ψοτουτοττοο, ουου Κοοουουεουυεεου,

Αοι·υτο τετ Με ντου-τι νου Βοόουτυυε, εοοιτοι·υ ου υουυερτυουτ

εοευτ· ου.ου υυοςουυουττευου του' ότο 1τ'ττυτο οιτοτ· οτυου Κιιτυο

οτυ υ1τυουιοτυοε τκυττυτυτετοι·τεουοο 1τιτοτοεεο.

Μιτου οοεττττυτ ου όου νοτυουόρτοτυ υοι·ο.υττοτοτυου. υττοοο
Βουτυοτ·υ υοττου Μο Ψοοτεετου ο,ιοτ'ττυττ, τ,τοννϋυοττου τυο.ουτο
ιτυ.ε υοτο.υττοεοτυόο Βτυτ Μο οτετ οιιτ τυι·ο νοι·ννοοτιτυπ υοτ

Ψ. Βουτοτ ο.

οιοτττευττι; Μο ο·τοεεοτ· 'Ι'οττ όοι· '1'ορτοτοο ττουτ·το υειοτι Αυτο·
μου: οτυου νοι·υιιυόοε το Μο 1τ'ι·οοτ υυτττοττ.
Βουννοτοτ ννο.του υει.τττι·ττου Μο Ετυότττοττο, Μο ιυτιο το όοο
11οευτττττοι·υ Οτιο.ι·υττιε ευττιτυοτο ττουυτο. Μοτο όοι· ευ ιιοεουοτ

τιουιτ τοτοτιτου Ευοττουνοττοτυυυοου υο1τοτυοτι ευτττοτ· οτο Βοι

Αιιυυιιο Με ιτοο Ρτοτοτιοττοο
ιτοτ Βουοττυουειττ ρτοτιττυουοτ Αοτ·υτο :τι τ.τυοιι.
8ττυυυο· νοοι2.1ττττττυ 1900.

1. ττ1το τι οτε ου όοτοοοετι·τοτ·τ οτυ Κτυιτ του. Μουτ Πουτ
υττ'οτιττοο, ιτοευοο ττΙυττοι· ιιυοιουττου τυοττεου εοτυ υοττο.
Ρτ·τυε οι ο τι ο υττ1τ όου Αυεεουτυο; Μουτ Πτι· τυοττιιοτι. Ότο
1)τ1τοτ·οοττοτότοτέοοεο ττϋυυο τιτοτ· υυι· υνστεουου οτυοι·1)οττυοττττε

οτττοττοττνο. τιοουτιτοτ·ιιιυ υοό Μυουι Ετουουιο υιυότόυ.υε υτιτνοτ
υοττο εοτιινο.οτιου. Βτετοτοε εοτιοτυο τυτο όο.ε ννυυτεουοτοττουοτο.
το Μοεουι, ι.ντο το

όου

υοόοι·ου

νοτο ΕΜ. υοουο.ουτοτου οτυ

εουτττ.οτοου υ"ττ1του τετ Μο Ηουτ τ'οετ ιτοε ,ι;ουυου Κττι·ροι·υ Μπιτ,
υοουι·οτ υτττυυουιτ, ου Μυυοτυοο Βιοττου υϋ.εεουό, ντοττ'ε.οτι το
υττττεεοι·οο 1τυ.τυοττου ετου ιιυεοτιτττουιτ, ννουοτ Με ί.τουτοτττ υιοτου
ιιιο εττττττετου οτΐτυτοττ τετ, οιτυ υ1υυόο Μιτου Μου νντο τοι νοτ

ττοτυουόου υοττο υιιυττοτουο Βυτιιο·οιτου. 1)το το όου οτ·ετου υο
υουεννοοτιου ετουοοόου Κττιόοτ· οιοοτιου υιιτ όοτ Ητττιο ιτοι·

ονουι, ντοτο Αυιτοτυτυοτνοττοτυυυεοτι οττι·το·ο υοτττοοτττεουο Βιτ
υιτόο.το, ντοτο Κοοοτιουεουττεεο υοτι;τοο τοι Βϋυτο·οουττιτο 8τιτττ
τοι·υυΒιοτι υοό Ζοτττττυιυιοτυου:ου, ινο εουττοεεττου όοου υυι·
Αοιουττιττου (ννουυ ουου εοττου) ο·οεουι·τττου νι·οι·όου υιτιεετο.
Βοεουόοτε υιιου όοι· Μοττόοοοτ Βουτυουι:, νιτο Μο .Τουιιοοι· τυι·ο

8.ττοι·οο 1ϊυυτ'οτττιτοοτο νοι·εοτιοεεου, τουτου υουννοι·ο νοττοτυυο
που υττιιττο·οι·. 'Ι"τοιιττεο ννττττιτυο· οιιοτι υετ. Μοεο τουυυτεοτιο
Κυ,ιςοτ υοττο Βτττοουοτττοτου. Πο ΜΜΜ: εουι· τοτουτ (το οτ·ετοι·
Ζοττ τετ Μοεου υοετττττου ινοτιτοο) όοι· Ντοττοττοιιυτοτ του, όοτ·

Βτοτττοι·ο όοτοτυιτοτ·τ ετοναυυυττου υοό τουουτ ο·ι·οευονττυυόου.
Νοε Μο Ψτι·τουυο όοι· Ατττττοι·τοςοεουοεεο υοττττττ, εο του
Μοεο υτιττττττοτι Μου ντοτ εουτττοτυοι·ο, όο Μο το.υτ οτο οτυου.
ττουοτ- οόοι· οττοι·τοεου Ψυυόνοι·τουτ' ουτννοτυοο. Ι.Μόοι· τιο.υοο
Ατττττοττο-νοτννυυόυυεου το Μοεουι Κτ·τοΒο οτυου υοιτοτιτουιτ

υορτουουιτυοο. υντιυτουό τουτο το τι·ττυοι·ου Κττοι;ου υυι· ο. 5 υ0τ.
όοι·οι·ττο·ο νοι·τοτυιιυι.του τιοτιο, εττοο· ιτοτ Ρτουουτυοτυ υτοι· ο.υτ
25 οΟτ.-Ξτ0 υ0τ. το οτοτυου θουτο.ι:υτου.
Πουοι· Μο ννοιτι ιτοε νοτυουό-Ρτοτυοε τετ ντοτ όουυ.τττοττ
ννοι·όοο. Βοτ'οι·ουτ ττττι ουοτι Πτι· ιτοο νοι·εουτυο Μο, όοοεοτυου
ο. 1 νττοτετ τιτυτοτ· υοεοτ·οο Βιιττοτ·του, ότο εοννυτιυττου 1-2

του Μο υοτιουυτου Βττιτοι·

ννοτετ υτοτοτ· όοι· τι`τουτ ρτουτοττ ετυό, υυ τττττοιτου. Νυυοι· όοτ

όοτ υοι·οιττττττου Μιτου οι·τουοι·υό, ουυο τοόοοτι υιιιου υυι· οτυο

Ρουοττττιτο ιντττόο ττιι·ο 'Ι'ττ.ττεττοτυ ττοτοο ου υυιυυττυο·οοόο εοτυ,
Μο υττυου νοι·ννιιυόοτου νντττιτου οτυου εοτιινοτττου οτυου Ρτιιτυ
υιιτευουου, ο.υτ όοτυ Μο υοουτυοτε νοτννυυιτοτ τουρ. ττοτυότοτ
ννοι·όου ττϋυυιου.

Κτυο1ττιοττ οτυου ο1οοιτου
όοι· νοτυουττττετουευτυου

Βτυότυοττ,

11υοεενυηττουιο

οιιτυυνσοτυου. Ου Μο

Βνουτττε ουοτ υτοτιτ οτυ υτττότερουτοτουιτοε 1τοτυουτ Ντι· ότοεοε
1ιοτι1ου υυοτουτ, υτοτυτ υοου ιτο.υτοεοετοτ1τ; υοου Αυετουτ τυου

οτυου Αυτοτου τετ οε Μουτ οτυου ιιυευυεουττοεεοο. Ατιόοτο ντο

Ζουι Οροττοτου ττουιτιιτ ου ο.υτ όοτυ νοι·υιιυό-Ρτο.τυ υουτυυ

ιτοι· ννο1του ου υυι· Με Μου Αυοι·τ ιτου οοινιτυυττοτιου Κιυόοι·

που ννουτ Μο. Βττττ·ττοτ·ο Βτιιτυυοου τιυ.τ Βοτ'οτουτ υυτοι· ο. 1000
νοι·ννυυόυυοιου υυι· οτυτυοτ ο·ουοτιου. Πτοτυι·οτοοιτοου υοό

Ρουιοτιτουε υοττιιουτοτ νντεεου. του τοτυιοτ·οτ·,.εο ννττ·ι1 οπου
ότι: οτττοττοττνο 17οτυιοττττυ Μι: ιτοτ υοϊτυοΙου, υτοτ υυι· οπου

'τ'ι·οοττοοτοτοτοου υτυό ρ;υ.ι·οτουτ τυουιοουτ ννοι·ιτου, νου ειιιου υοτ

δ?
.Κ

Τεεεεεεε1ιτιεΙιτειι.

«Με ιιιιιτεΙιειιετειι Αιιετειιε νοιι νετ-ινιιιιεει.ειι εεε ἱιι Με”.
ιτεε1ιι. ειιεε Με νει·ειιιιε-Ρ1ιιιιε ετεεει.ειιτει1ε εε! 1'τειειιι ΓεΙεε
ιιιιι'αεεε1ι1εεειι ενετειι. ιιιε1ιΙ ιιτιιιιϋιτ1ἰε1ι ινε.τε.

1)1ε Αιιι'ε;ε1ιε εεε νετειιιιε-ΡΙεπεε 1ιεετε1ιι: εΙεε τετιιε1ιιιι1ιε1ι
1) ἱιι εει· Α1ι1ι8.11.ιι112 Με· Ιιιι1ε1τι1οιι ειιτε1ι εειι νει·1ιιιιιε.
Με 1ιιεἱν1ειιε1Ιειι Ρε1τειε ειπε ειιτε1ιιι.ιιε, Με 11ιι·ει· 1ιΙειιιειι
Πειιε·ε1 (τοτε 11'ιιτ1ιιιιιε εει· Μετιγ, εε1ιενετε Αιιι“εεειιιιε· εετ
Κειιιιιτεεεε ιιι Πιιιειι), Με εἱε1ι 1εἰε1ιι; 1ιεεε1τιρ;ειι 1εεεειι, 1ιειειι
1ιετιιι.Πειι.

2) 1ιιιιιιεει11εε.ιιιιιι 1ιει θε1ειι)ι- ιιιιε Κιιεε)ιειινετΙετιιιιιπειι,
ε1ιιε εετ Με1ιιιε·ειειι Αιιτ'εεεειι. Με ν1εΙε Αιι1ιγΙεεειι, Αττ1ιτε
ιειιιιοειι ιιιιε ΒεεεΜἰειιειι νετ)ιϋιειι Ισιιιιι.
8) Πειιιιιιιιιιιι· νοιι Β1ιιιιιιιε·ειι. Βειεετ ειπε ει·εεεετε Β1ιι
ιιιιι!ιι·ειι (ΑττετιειιεεΙιεεεε) ννε1ι1 ιιιιιιιει· εειιι Πιιιετε·ιιιιε·ε ιτε
ενε1 ι.

4) Βιε εε1ιννετειε ΑιιίΒιι1ιε εεε νετεειιερ1επεε ἱιι Μεεειιι
Κι·ιειτε 1ιεειειιε ιιι εετ Βνεκιι1ετιιιιιτ εει· νετινιιιιεειειι 1ιει
ιιιιεετιι ιιιιιιιιτε11ιεΐιειι Ηείετεετειιε·ειιι1ι.ιε1ιι. 1)1ε ιιεγιιε.ιιιτε. πάτε
1ιεε1ιειειιε ιιεε1ι Με ἱεειι)ειι ειιτειιΜεε)ιειι ΟΙιετιεεεειι επ νει·
ννειιεειι. ιιι εει· Μειιεεε1ιιιτει, ινε εε 1ιειιιε Κιιιιειεττιιεεειι,
)ιε1ιιε 17%”, 1‹ειιιε Βι·11ε1ιειι εεε, Με Μεεει· Κτειι1ιειι-)Νεεειι
εειι ει·ιιιετι νει·ντιιιιεειειι ιιιιεεε·Ιιε1ιε (,ιιιιι1ειι 1ιετε1ιει:. Απι
1ιεειειι εε1ιἱειι Βει'ετειιι εετ ιει.ιει·111 τιιεεειιερ·ι··ι., ειιιε νοιι
2 Πειι1εεεΙιι .ε:ε1ιε1ι.ειιε 'Ι'τιιε·εετε πει νετεεε1τ ειι Με, τω»
ε1ιετ1ειεετ ιιιιτ ιι·ερ,·ειι Εεεε εεε Κτιεε·εε ιιιιιιεςετ ιι·εεε1ιειι
ινιιι·εε.

Ηειιιε εειιει1εειι Π1ιιει·εε1ιε τω: εειιι Κτ1εε;εεεΙιειιιι1ε.ι.ε 1'εεεε
Βετ'ετειιι ιιι ίε1ιεειιεειι 'Ι'1ιεεειι ειιειιιιιιιιειι:
1) Πει· Ζιιεε.ιιιιιιειι1ιετιε 2ντἰειι1ιειι εει· ?τσιπ (Κειιιιιιιεειιτ)

ιιιιε νει·1ιειιε-ΡΙειε ιιιιιεε ειιτε1ι ΠεΙεετειιετ τεερ. 'Ι'εΙερ1ιειι
Με νἱεΙ ιιιιιιε·ετετ ννει·εειι.
2) 1)ετ Τι·ιιιιι εεε νετ1ιειιε-Ρ1εωεε 1ετ νἰεΙ πιι ατε”.

ε) ει” Με 1ιειιτἱεειι θε1ι1εε1ιτειι Μ. Με Ζε1ιΙ εει· θειιιιετε
Με Γε1εεε1ιετ ευ 1ι1ειιι.
4) Βιιε εεετειιειεε Ψεε1ιεε1ιι εετ νετ1ιειιεε Με ιι.11ειι διε
ιἰειιειι 1ετ ιιιιιιειε εεε εε1ιιιε1ῦε1ι.
ει Πιε Ζε1ι1 εετ 'Ι'τει.τ1ιε1ιτειι ιιπ Εεε·ιιιιειιε Μ: πι Με".
θ) Πε νσετε 1ιιιιιιιιιιετ. $ε1ιννει·νετννιιιιεειε 1ιειιιι Βεε1τειιιτε

εεετ Ρ1ιιοΜ "Με ιιιιτειιεε1ι1ερρειι. εειιεετιι Με ειιιειιι Μπιε
ιιειι 1ϋ'ειεεε ιιι ε1ιετΙεεεειι.
(Αιιιει·ει'ετει.).
Ιιι εει· 1ε1ι1ιεΐτειι ΒἱεΚιιεεἰειι, Με εἱε1ι εε εεε νει·ιτειι· εε
εε1ιΙεεε ννειει 2ιιιι11ε1ιετ Ρε1ε1τ εετειιΕ Με, ειιεε Με ννιτ!ιιιιιετ
εετ 8ε1ιιιιιεεε1ιοιιι1ιε εειιιει· ΒτΓε1ιτειιε· ιιιιε1ι ειπε ειιεεετετεειιτ
Ιἱε1ι ι.ττεεεε Μ. Με 8ρτειι.ε;ετεε1ιε ετἰιιιτειι ιιιιιετ Με Ηειιτ
ιιιιε 1εεειι Με ειτεε)ιειιενειεε εε: Με Οειιιιτιιιι;ειι εε1ιειι Με
Β1ιιτ1εεε εεε Με τ'εΙιτειι ιιι Τεεε1ιειι νοιι ν1εΙειι επι. '1"ιείε.
`Μιε1ιε1εειι εειειιι, εεεε Με ιιιετε.1ιεε1ιε ν171τ1ιιιιιε εετ
8ε1ιιιι·ιεεε ιιι εει· Τει: ειιιε εε1ιτ ι.ττεεεε Μ, εεεε ιιιεεεεειι εει·
ι'ιι.1ιιιεε1ιε 8ε1ιιιεειι ινεε·ειι εετ ειι ετεεεειι Ζετερ1ιι.ι.ετιιιιε· πιει·
εε1ιτ ι;·ετιιις ειιείιιΙΙε.
ΖεεεΝ'εΙ Με ειιτειιι' Με, εεεε Με 8ο1ιἰιιιεεε ειιιε εε
τ'ε:1ιι·1ιε1ιε ΒρΜινιτ1ιιιιιε ειιεϋεειι 1ιειιιιε. ιιιεειιι ιιιιε1ι ιιεε1ι ιιιι.ε1ι
Μειιιιτειι ιιιΓε1ιτε ειιιετ Ιιιτειιι)τετιειι ειιτο1ι Με θεεε εε1ιινετε
ιι.11ε·ειιιειιιε Νειιτιιιεειι ιιιιε 1.ιιιιε·ειιαιιιιετειι ειιί1ττειειι.
Ηιιιε1ε1ιτΠε1ι εετ νν1ι·1ιιιιι,ε· εετ Νε1ιεε1ιιιεεε 1ιεοειιε1ιτείε
ΡεΙε1ι Με ιιιιετεεεειιτε 'Ι'ιιιεεε1ιε, εεεε εἱε1ι Με 8ειιιιεενετ
1ετιιιιιε·ειι ιιι ιιιιιιιε1ιειι 1011)” ιΞειιε εε Με 1ιει Β"ει·ιιεε1ιεεεειι
νετ1ιιε1ιειι τιιιε ιιιιε1ι 1ιειιιε νετει·ειιιιιιιιι.πειι ετιι'ννιεεειι.
Νιιι:1ι 11Πε1ιεΙεοιι Μεει·ερτ1ε1ιτ. ειεεε Βεεεεε1ιιιιιιι.τ εεε
εειιετιςειι Βι·θε1ιτιιιιε·ειι. Βει εετ Βειιττει1ιιιιε· εε1ε1ιει· νετ

1ειειιιιιι;ειι ιιιεεεε ιιιιιιι 111ιτιιι·ειιε Με Αιι8·ε 1ιε1ιεΙιειι, εκει: εε
ιιιειει ιιιιιιιεε.Με1ι εει Με Βιιι.1°ετιιιιιι.ι.τ ε1ε1ιετ ιιι 1ιεειιιιιιιιειι. Με
ι'ιιτε1ιι1ιε.τε ΒρτετιετντιτΚιιιιε· εει· ΡΙιιιτειι1ιιιεεΙιι εεε ειιιει· Βετ

τ'ιιτιιιιιιε νοιι 100-200 8ε1ιτιιι: εει νοιι νἱεΙειι θ1ιιτιιτ;ειι ί'εει
ιτεει.ε11ι ινετεειι.
Ε' ιι1ε1ι 1ιετιιίτ ε1ε1ι ειι.ι·ειιΐ, εεεε ἱιι ειιιιε1ιιειι ΓεΙΙειι, 1ιει
εειιειι Με ιιε1ιε Βιιιι'ετιιιιιιιτ εεε Βε1ιιιεεεε ε1ε1ιει· 1ιειιιιιιιι.ιετι.
ινετεειι 1ιειιιιτε. Με Νε1ινι1τ1ιιιιιε· ιιιιεςε1ι1ιε1ιειι εει. Μ· νετ

Ρετεοιιει1ἱε.
- Ι)εε ε1τεειε ΒΜιεΙιεε εεε ετεεεειεε1ιειι Αεεεετειιειειι
1ιιιιιεεε Ι)ι·. 82 ιι ιιιιι.ιι ιτε ΟΙιετιι11ι (Βεεἱτ1ι Ρεεειι) Γε1ει·ι.ε επι
8. Γεετιιιιτ ε. Θε. εειιιειι 85. Ο ε ε ιι τ ι ε τι ε ε· ιιι νε11ετ Κετ

ρετΙιε1ιετ ιιιιε Β·ειεε18ετ Ρτιεε1ιε.
- Αιιί'ειιιε 25-Μ.1ιτη·ε'Ι'Μ.1ιτ1τειι: Με ιιΙιεεε
4ιιιἰεε1ιει· Ιιε1ιι·ετ Ιιειιιιιε νετ 1ιιιτεειιι εετ Ρτει'εεεετ οτε.
εετ ιιιιιετειι ΗεΜειιι εε εετ ΙΤεινετειιΜ θτε1τ'εννιιΙε 11τ.Ρε ιι!

Ξ τ τ Η ε 1 τι ε· ιιιτεε1ιε1ιε1τειι. Ρτει1. 81η· Η ε ι ιι ε· Π” Π1τεΜετ
εετ ιιιεεΜιιιεε1ιειι Ρε111ιιιιιι1τ ιιιιε εετ Ρε111ι1ιιιι1ι Πιτ Νιιεειι
ιιιιε Πιι1εΙτι·ειι1ιε Μ! εει· Πιιινει·ειιΜ.
- Ι)ετ ειε1Ιν.θειινετιιειιιειιιε-ΜεεΜιιεΙιιιεεε!ιι.ετ νειι Νἰε1ιιιἱ
Νεντε·ετεε. Μπι. 8ιεει.ετει: Πι·. Ξετ ε ε 1ι ε ει· Μ επι' εειιι
θεειιε1ι 1ιτειι1τ1ιε1ιε)ιε11ιετ ν ε τ ε. Β ε ε 1ι ι ε ε ε ι ινοτεειι.
- ν" 1ιιιτιειιι
Με επι 1ι1εεια·ειι

1ιειι·ιτια Με Αετιι1ιι Βιιι ιιιεε .1ε1:1ιι ε,
ετε.ετιεε1ιειι Κε1ιιι1ιιιι1ιεεριι.ε1 Με _ιἱἱιιε.·ει·ετ

Οτειιιειει· ι'ιιιιαιετι, εεε 25-_ιε1ιτη·ε .ΤιιΜ15.ιιιιι 11ιτει·
ιιωιιιεεεε 'Ι"Μιε·1τειι..
-· Ρετ ιιιιειτειε1ε1ιιιει εΠτ1,ε·ειι Πιειιει: ιιιιε Πε1ιεινε1ι. Με·
νιι1$1ιτειιε εετ Κτιεεεε)ιι.1ειιειι κι εεε Ο1ιετιιτπειι 1)τ. .ι. 'Ι' ι· ιι ε
ε ε ει, νοιι εετ 1τΙτιιιε1τ'εε1ιειι .ΤιιιιΚετεε1ιιι1ε ιιιιε Πι·. Μ.

Α εν ε τ ε_) ε. ιι ε τοτε 1. εεεει1ιιτιεεΙιειι 'Ι'ε1ει:τερ1ιειι-Βιιτει11ειι
εετ 88. Αιιιιειιετεειι Π. ΚΙιι.εεε νετ1ιε1ιειι ενετεειι.
- Με Βεγε1Πεειειι1Αεεεειει1ειιιιι 1.ειιεοιι Μ.:
εειιι 1ιε1τειιιιιειι Ρτείεεεετ .Τ. Πει.εε1ιιι11τοντ νειιι Ριιε

ιειιτιιιετιιιιι: ιιι

Ρετἱε Με θειι1εγ-1εεεε111ε ει»

εε1ιιε νι1εεειιεεΙιε!ιΙἱε1ιειι Ατιιειτειι ν ε τ1ιε 1ι ε ιι.
-Βει· Βιιι·εεε1ιε Απι Ι)ι·. Πετε.1εΙ.ιιιιτειιω ιειειε
Αι·ει: Πιτ ιιιιιετε Κι·ειι1ι1ιειτειι επι ε1ιιτιιτιι·1
εε1ιειι Κτειι1τειι1ιεεεε εεε Β.ιε·ε'εεΙιειι Αεγ1ε
εετ 5ε1ιννεει:ετιι εεε Βετειι Κτειιεεε ιιι1ι:εειι

ΙΞεοΙιτειι εεε διεε.ιεειειιετεε νοιιι 1. Νενειιι1ιετ 1908 επιτε
ειε11ι ννει·εειι.
-- Ιιι Μεεειι

'Ι'ε8·ειι

ε1ιιε 1ι1ει· πιώ εετ 1ιετνεττεε·ειιεειειι

τιιεειεε1ιειι ΟΙιειιι11τει·, Με Ρτετ'εεεετειι Π. Νοε ε Με) εν ιιιιε
Ν. Α. Η επ ε ε 1ι ιι ι 1: 1 ιι, εετειι Ηειιε1ιεε1ιει· εετ Ο1ιειιιιε ειιιε1ι
νιε1 νοιι ι·ιιεε1εε1ιειι Πεειιιιιετιι 1ιειιιιιει ινιιτεειι, 1ιιιτι ιιιι.ε1ι

ειιιε.ιιεετ εεειετ1ιειι.
Νε1ιι·εΙειτε:

- νει·ετετεεε ειπε: 1) Διιι 21. δωσει· ιιι 8ι. Ρε
ι:ει·ε1ιιιη; εετ Γι·ἰι1ιετε Κετρεετει, θεεεἱιιιτει Πι·. .Ι ο 1ι ιι θ· τι ιιι ιιι
Με Α1ιει· νοιι ιιιι1ιεειι θε .Τε.1ιτειι. Ζιι Μπιτ. ιιΙε δε1ιτι εεε εετ
ιιιτειι Βϋτεετιιιειει.οτε τω. Ο τἰιιι ιιι ιτειιοι·ειι ιιιιε ετιειεειι.

Με” Οτἱιιι ιιι 1800 Με βειιεεεπιιινετειιε.ι ιιι 1)οηιει, ντε ει·
Με 1865 Μεεἱειιι ειιιεἱετιε ιιιιε εετ Ρτετει·ιιιτεε Βιιτειιειε ετι

ε·ε1ιετι.ε. Νιιε1ι 1ετΙειιε·ιιιια εετ Βο1ττετινετεε 1. σ. 1866 ΜΜΜ
εειε ετ νετεε1ιιεεειιε 81:εΙΙιιιιιτειι ιιι 8ι. Ρειετεειιτε ιιιιε νσπιι·
εειιιι Μ11Μιι·ιιτει, Με ει· 1881 ιιι ειιΙβετιεε1ιε 1)1ειιειε πει ε1ε
θειιετιιΙἱιιεεεΜετ εεε ΒειιἱιΜεινεεειι Με Βε11ιιιι·ει. εεε Ρετετειι
Α1ειιιιιιεει· νοιι Βιι1ε:ει·ιειι. 18881ιε1ιττε ει· ιιεε1ι Βιιεε
Ιειιε ειιτεε1ι εεε ειιιτεε ννιεεετ ι·ιιεειεε1ιετ ΜΙΙ1ιετιιτει ιιιιε
»νετ Με εεΙε1ιει· Ιτιιτεε Ζειτ Ο1ιετιιτει εεε Βιιτιιετ Π111ιε.ι·1ιεε

ριι;ε1ε, εειιιι εετ Νι1τε1ει-Κενε11ετιεεε1ιΜε ιιι Ρειετε1ιιιι·ιτ, Πι
νΞειειιειιτει Με ειι1ετετ Κει·ρειι.τετ εεε 14. Αττεεε1ιετρε ιιι
Βιιε1ιιι, Με ετ ιιιι νετιι;ειι .Τε1ιι·ε ειιιιι ΜἱιιιΙἱεεε εεε ΜΠαπ
ιιιεε1Μιιιεε1ιειι εε1ε1ιτι:ειι Κειιιιιεεε ετιιιιιιιιι ννιιτεε. Ψε.1ιτειιε
εειιιετ ιιιιΙ1ιιιτ1εε1ιειι Βιι.ιιΠιιι1ιιι Μ: ει· νιε1ίεε1ι ιιι Κτιεε;ειι ιιιιιε

Με1ιιε ειιι·ιιιιί τετ Μειιε Αιιειιε1ιιιιείε1Ιε ειιιε Βτ1ι15.τιιιιιι· @Με

ρεντεεειι: εε 1'ειιειετι:ε ει· ννιι1ιτειιε εεε εεετεε1ι-ιτειιε. Κτ1ει·.εε

ιιι νιε11ειι.
ν. Θι·ει εἱεετ πι, εεεε ιιι εε1ι.ειιειι Β'ει.Ι1ειι Νειιεε1ιϋεεε
ε1ιιιε ειτρΙοεινε )νιι·1ιιιιι€ειι νετ1τειιιιιιειι ιιιεςειι; Με Ηερ;εΙ εε)
εε ε1ιετ ιιιιιιιεε1ιειι, εεεε εεε 1ιΙειιι1τεΙιετιιτε θεεε1ιεεε εεε εετ
Νε1ιε ειπε 8ρτειιειν1τ1ιιιιιιτ ειιιτ'ε1τε. ΙΜιιε ρεεε ειιε1ειτε
1.11ττ'ιιΙιτιιιιε· Με ιιπ 1ετιειτε 1εεεε ειε1ι ειιε1ι εε! εετ .Τιιε·ε
ιιιιιε1ιειι.
Ι.ει1ι1ιετε; Μι (ιιι Ρετι Ατιιιιιτ) ε1ιειιεε Με Ρ'ε1ε1ι ιιι

Με 8τεεεετει: ἱιι ειιιετιι ε1ι.ε1ιε1εε1ιειι Β'εΙεΙεεετειι. 1878 Με
Βενε11ιιιε.ε1ιιιι,τιει· εεε Βειειι Κτειιεεε ιιιι Ο1ιιινε.ΐε1εεεεε ιιιιε
1877-'78 Με Απ: ἱιιι Βιιιιειειιετι1ετ εεε θτεεεΓει·ειειι 'Πετι
ι"ε1ε·ετε. 1)ετ 1·Ιιεε·εεε1ι1εεειιε εεἰε1ιιιει:ε εἱε1ι Με Μειιεε1ι Με

ιιιε.ιιε1ιειι Ριι)1ειι νοιι Νε1ιεε1ιεεεειι Με 8ρτειιεννιτ1τιιιιε νετ
ιιιιεει. Αιιε1ι ει· 1ιειιιιε 1ιειιιι>ιι θι·ιιιιε εεειι ιιιιι:ε1ιειι.
Πε 1ι τ ιιι ε. ιι ιι Με Μι εειι ε'ε1ειςετιε1ιιΙιε)ιειι ΒιιεΙτιιτἰειιειι ιιι
Ρι1εε)ιιι1ιι 28 Εεἱεεειι ιιιιιετειιε1ιειι ιιιιε ιιιι 11ιιιειι Με ι'ιιτε1ιι
1ιε.τε ν1Πτ1ιιιιιε εετ Νε1ιεεΙιεεεε Γεειειε1Ιειι 1ιειιιιειι.
Ρτεεεεε: Ρι·ιεειιιειιιι

8ε!ιτειιιτ: Ιεε1ιτεγι.

Με Απι ειιτε1ι εττειιιτε Ρ111ε1ιτιι·ειιε ιιιιε θεννιεεειι1ιετ'ιιε·Ιιε1τ
Με. Πιιεει·ε ιιιεε. Ψεε1ιεεεε1ιτιι'ι. νει·εειι1τι ι1ιιιι Με ιιι Πιι·ειι
ι'ι·11)ιετειι .Τιι1ιτςειιεειι ιιιιιιιε1ιε Βεἱιτεε·ε ιιιιε Βείετιι.ι.ε πω·
Μι11ιετ-Ηγι.τ1ειιε. 2) Ιιι 5ι. Ρεεετε1ιιιι·ιι· επι 21. .Τιιιιιιετ εετ
ιιιιετε Απι: εετ θετεεΉιιιρειςε. Β1ιτειι!ει1ιιιιεε11ιιιε Πι·. Α1ε
ε ε" ε ετ 1. επ μι, ειι
ει·ερε.ι·εΙγεε ιιιι ΔΙι:ετ νοιι 68 .Τε1ιτειι.

Πει· νετειοτ1ιειιε 1ιιιιιε εειιιε ιιιεεΜιιιεε1ιε Αιιεει1ειιιιε· ἱιι εει
ιιιεει1ιε-ε1ιιτιιτειεεΙιειι Α1ιεεειιιιε ετΙειιιι.ιτ εεε ττει: ιιειεΙι Α1ιεεΙνιε
του; εειιιετ ΒιιιΜειι 1. ε. 1878 ιιι εειι τιιετιιιεϋ.τετΙιε1ιειι Ι)1ειιει, ινε

ετ

1890 ιιιιιι Ο1ιετιιτ2τ εει· θιιτεεεειιἰρεε·ε ιιιιε 1002 2ιιιιι

Β1ιτειι1ειειιιεε11ιιιε εεε Α1Ιετ1ιεε1ιειειι Πε1°εε ετιιιιιιιιι νιιιτεε.
8) Ιιι ΗεεΙιειι Πι·. 8 ει·ετιιι ε Κε ε εΙετ, Δω επι ετε.ει1εε1ιειι
ε)ιειι Κιιι1ιετιιιειι1ιεεριιεΙ, ιιιι ΑΙιει· νοιι 54 .1ιι1ιτειι ιιεε1ι ιιιε1ιι·
Με 25-_)ϋ.1ιτιι:ετ ιιτετ1ἱεΙιει· ΤΙΜετ1τειι. Με ΚεΙΙειτειι εεε Τ)1ειιει
ιτειιεεεειι εεε νετει.ετεειιειι 1ιιι1ιειι, Με Με «Πετιιεε1ιε Μεε1τ.

Με.» 1ιετιι·1ιτει, Με Κεριιε1 νοιι 1000 Β1ι1. εεεειιιιιιεΙτ. εεε
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νοι·υιοει ο.ιιου. άουτ άιο υοι·οιιο- υοιιιοΙιουάου Αυοιειιιου ιυτο

υιιτ Βιιάουυ· οιοοε Ρουάιι υουοι`ο ΒτιοιΙουι,ι_νου Πυιοι·οιιιιουυ
Βου ου υυυοιυιιιο)ιο Κι·ιιυιτο υοιυι νοι·Ιοοιιου άοτ Ηοοριιο.Ιοτ

Βιιιιυιου :οτ Βοεἱοιτιοτυυιτ οιυτοιουου.

υοοιιυιιιιι ιοι. 4) 1ο θουι υιυ 13.728. .1ιιιιου.τ άοτ οτάουι1ιουο
Ρι·οιοοοοι· άοτ Πουιιτιουιιιιο ιιυά Ι)ιτοιιιοι· άοτ ενου1ιοΙοιτι

Βουιι.ιιυιιυιιουουιτ ιιυοτ οιυο ο τ ο ιι ι ο υ ο

οουου ΚΙιοιυ Πι. Δ ι οιά ο .Τ ο ο ιο οι· ιιυ ΑΙιοι· νου 57 .Τουι·ου.

8 ι ο. ά ι Ρ ι Ι ι ο τι (Κοτιο.οά) υοάο.τι υου·ουννϋ.τιι; οιυοιι ο ιιι ά ι

-1υ άοτ «Βου. Το;οοιοιιυιημ ιιυάοι οιου υο.ουοιουουάο
ιι ιτυ υ ο: «1)ι ο

ιιι·οιοιι. 8ιοιιυυιτ υιουι ευ νοτυουιοο. ΝιιιιουοιιιΔι εΙοιουειΙ

ιιυ. ου .1 οάο οάοτ 0υτιοι.

·

νου ι..)υινοι·ειι€ιιοιι υιιά ιιιοάιιιιιιοουου ιιιοιιιιιιοιι.

νοτοουιοάοιιο Μιιιοιιουεου.
-- Νοοο Πυινοτοιιιιι. 1)ιο ιιυιοτ άουι νοτιιιιο άου
Ρτιιι'οιιοοτ Α ιουιιουι υουυιο 1)νουι οιυοτ ιχτυοοοτου 5ιοάι
ιιοτ Βττιουιουιτ οιυοτ· ιιοοου τιιιιοιοουου Πυιι·οτειιυι ιιο)Ι ου
άουτ Βουιοιιο ιτο1τουιιυοο ποιο, άο.οο ο.Ιο ροοοουάοι· Οτι Πιτ οιιιο
ιιοιιο Πυινοτοιιιιι οοιννοάοτ 8 ιι τ τι ι ο ιν οάοτ ιν ο ι· ο ο ο ο υ ιο
Κυριο )ιοιιιυιι. Πιο Βιιιάι Βιιτιιιονν ιοι υοτοιι οιυο 1ιιιΙΙιου·Βυυοι
υιιτ Βι·ι·ιουιους άοτ Πυινοι·οιιοι υοιοοιιιοοοι·υ. άιο Βιο.άι νιω
ι·ουοου 950.000 13.5). Βοιιιι.;Ιιου άοτ Βτοιι'υους οιυοτ ιυοάιιιυι
ιιοιιου Γο.ιιο1ιιιι ιιυ άοτ υοοοιι Πυινοτοιιο.ι, υοιοιιιι ειυοτ ιο
Βοιι·οουι, «ποιο Βιιι·οιοιν ιτοι οιυποτιουιοι:ο Κτοοιιουυιιοεοτ υιιι
οει. 500 Βοι.ιου ποι ιι)ιυιιιουοιι 11υιοττιουι υοοιιυι, νι(οτουοιιυ
άειιτοΒου υοτ οι" 850 Κι·οιιυουυοιιου νοτΠιει.
'
- Πιο Βτυοοοτουιιιου

άοτ Πο)ιιοτάιριοιοο ιιυ

άουιοουου Πυινοτοἰιιιιου.` Βοιουυυι)ιου υοοιουά υιο
1ιοτ ιιυ άου Πυινοτιιιιιιιου άοτ θουι·ιι.οου, άιιοο τω» Ποινοτοιιυι,

»που οιυ ου ιυτ ποι Βοιιιοτ
1)ο)ιιοτιουι)ιιοιυ οτΙουιο, άουι
υοιιοι·ιο. Πο Μπιτ υου υοι άοτ
νοτοιιιιιου οιου ιο 1οιιιοτ Ζοιι

Ρτουιονιοτιοτ ιιοιυ 50-ιο.υτι;οο
δουιιιιτ άου Βουιοτάιριοιτι οτ
οιοιεουάου Β'ι·οοοουι ιιιιοτ Ποι
οοιουο 1ι'.τυοιιοτοορτου υιιοιιου

ουά Πιτ του υουιιινοΠ ουοςοοιιιιιοιου ιιοοου Πιιιιοοιο οιυ2οιοοιι

Ρο.ιιοιιυιου υιουι οιιυοιτυουιιιοιιο Κοοιοιι οτινυουοου, οοΠ, ννιο
νοι·ιουιοι, ννοιιιι;οιουιι ιιυ άου ιτι·6οοοτου τοτυιιιιου, ιιιιι άουι
Ηοι·ιιουιιυου ι.τουτοουου υυά άου ΠουιοτάιρΙοοι ιυ Ζυιιιιιιιι υιιτ
_ιουου ουιιάουιιοουου .Ιουιιιιτου οτυοοοτι Μπάσο, άιο του υο·

πουάΒτιζ) νοτάιουοιο ιυ ινιοοοοοουιιιιιιουοτ Βοοιουουε «ποστ
οο ο ου.
ο
-ΖοιοΝιιουι'οιοοτάουνοτιιιοτυουουΡτοι'οιι
ι·ιοτει Βουουυοι·ο Με άοιο11ουτοιιιυι άοτΟυι
τυτο·ιο σου άοτ Ποινοτοιιιιι ιλ(ιιτευοτιτ Μ: άοτ
Ροκ. οτά. Ε). Ε1υάοτΙου Με ΒοοοΙ υοι·οιου ινοτάου υυά υιιτ
άου ιιυ? ιιο(τουοοιυιου.

- Ποτ νου ουε ιο Ντ. 51 άου νοτιεου .Τουτιτουυ·οο (8. 601)
οτινιιιιυιοΕουίιιυι ιο άοτ τοιιιιιιτ-τυοάιιιυιοουου

-- Ποτ Μοάιοιυυ.ιτοι υιοοιιι υο1τουιιι, άου:: άιιο Β.οουι
άοτ Ζυυυιιτιιιο, ειιιτυννιτυουάο ΜιιιοΙ οπου Βοοοιι
του ιι.οοΔυοιυοιτου ιο νοτοουι·οιυου, Μου ννουιι

οτι ιιιου υοτ ουι άιο Αυννουάου,=·τ ιυι Μουάο υουάο)ι,ιιοι'
Πουιιοιοουιουιο.οοο·οάουιιιντοτάουιιουυ.
-ΠιοΜοουιιυοι·Θουνοι·οοιιιουιο-Βυυάοουιιιι
Μι ιο ιυτουι νοτο.υοουΙιιιιιο Πιτ άυο [ο ιιυ ά ο ου ο. τι ο - Η ο άι

οιυιιΙινοοου ιιυ .)υυτο 1907 άιο οιυιιιιουο Βιιιυυιο νου
Β57,547 Β υ Ι. ιιυοΒοοοιοι.
4- Με υ'Ιοοιτυοοτ Βοοουάοτο Βο)ιοι·άο Πιτ οιιιάιιιιοιιο Απο

Ιο,ι.τουυοιιου υιιτ. άιο Βο,οιιιιτιοτοοε άοτ Βιο.ιοιου άου ν ο ι· υ ο. ιι
άοιι άοτ Ροιάοουοτ. Γοιάοουοτιουου ο.υά Που
ο. το οι ο ο ιο άοιυ Μοουιιοοτ Οουνοτυοιυουι ν ο ι· ιν ο ι οι ο τ ι.

- νοτειιιιιυ8· νου θυ.ιιιι·Ιιο ιιιου .άυτου 11ου
ει το το ου ο ο υ ιι 1ο τ ι υ υ ο ο. 1ο Βονιιι υιιυου. υπο άιο «Βον. Μο.»

οοιοοτ Ζοιι υοτιοιιιοιο, "νου Πουοιιιιυουοουιιιοτιυοου άου Βοι
ιιιυάιοο)ιου Ηουυιιιιυου-Ιοοιιιοιο ΙΙ. Κυιοιιοτιο. ννοιουο άιο
Νειουιάο_ιουτ ιιυ 1οοιιιιιι υιι.ιιοο, οπο ιο άοτ Νοοιιι .υτουι ιο

ιυτοι· Βουο .<ιοοιιιι·ι 2ο ννοι·άου, νου άου ιοτ Ζοιι ιιυ Ιο
ιιιιιοι υοιιυάιιουου 15 ΒιιιιΒιιυι.τοιι (ιιυ Αιιοτ νου 1-7 'Ι'οιτου)

9 ιιιιι Μουοοιιιτο.υι υ·οιι·ιιυιιι. οι" 8101” 80111812)!
υτιυιιου. ΑΙο άοτ Ι1οιιοτ άου Ιυοιιιιιιο

Ι)τ. Ι( ο ν οοι·1ιυ ο μοι

5 11υτ ιυοτυοοο νου άιοοοιιι νοτοιιι οτι'υυι·, τυοουιο οτ ιιιου
ουνοτιιιΒιιου άυτο.υ, άιο Μιτου; άοο Μουυοπιτυ)ιιοο αυτοτε
Ινοιοτου, που ιυιυ οοοιι οπου οιουάουιου,ςοτ Ατυοιι υοι·ιιουι
Κιυάοτυ. άιο ιο5.ιιιιιιου υοτοιιο νοτοιιιου8·οονιυριοοιο οοιννιοοου,

εοΙοου·. ννυυτουά άυο υοουιο 7 'Ι'οι;ο υ)ιο Κιυά οιυοτ Βιιοοτιυ
υιουι ιυουτ 2ιιιυ Βοννοοοιοοιυ ,ιτουτυουι ννοι·άου ιτουιιιο. οποιοι

νοτοιιιυά1ιου ιιιυά άιο υοιάου ι.τοννιοιιοοιοοου 5ουυιοτιουου άοιυ
θοτιοιιι ιιυοτεουου ουά άιο 11υιοι·ουουυυΒ· Μ: άοιιι Ποιοτοιι
ουουυ·ιιτιουιοτ Πιτ υοοουάοτο ινιουιιεο ΔοςοιοΒ·ουυοιιου υυοτ
ιτυοιου ννοτάου.

Β!.

Αιιο.άοοιιο εννιοουου άουδιοάουιου άοοΠ. Κοτ
οοο

ουά Ρτοι'. Βουιι.ννΙοννουι ννϋ.υτουά άου 19ιτουιουιο

ιιι άοτ Αυιιιοιοιο οριιοι οιου ιιοιυοτ ννοιιοτ πο. Αυι18..Ιου. υιιυοιι
άιο Βιοάουιου άοο Π. Κοτουο άου Βοοου1οοιι ΒοΠι.οοι, ιυι'οιιτο

άου ι;τουου Βουο υιουο Ρτοι. Που υινιοιν.ιιιτιο @μου του
8ιοάουιου. :Πιο
ο2ιουουιτοιι 2ο ιυυι ουπουτοουου υυά οοιυο
νοτιοοιιυπου , ουά Ρι·υ)ιιιυο. οιουι :ο υοοιιουου. 1)ιοοου Βο
οου)ιιοιι υιιυου ειο άοτ Κουι'οτουο πι· Βοιτοιοοιιιουἔ νοτιτοιοοι.

ου Αοιννοτι άοτ Κουίοι·ου2 ιοι ουιι Με _ιοιιιι υιουι αυτ Κουυι
υιο εοιουει.

8ιουάοοουεοιοεουυοιιου.
· - Ποτ· Βοιουτο'οουο Ατιι Βτ. νι(οτιοι οι ο.οι 20. .Τουοιιι·
οιο 7 1)υτ ουουάο ιο Θοι.τουννυτι άοτ ιιυννοοουάου Ρυιιουιου
νου νιοτ υοινοΠυοιου Βουάιιου ιο οοιυοτ ιιυ οιυοτ υοιουιου
8ιτυοοο υοΙου·ουοο ινουυους υ ο το. ο υ ι ννοτάου. Ι)ιο Βιιυάι
ιου ι·ο.ουιου ιιυο άοιο δουτοιυιιοου ουά άου 'Γοοουου άοε Ατοιοο
άπο νοτυουάουο θοιά υυά οοιιοτοιου οιου ιυιι άοτ Βτυ15.τιιυς.
άυοο οιο πι' άοτ '1`ιιτοουννοΙΙο οιοο Βοοιυο ουτιιου)ιιιιοου ννιιι·άου.

Υ- Βοτ Οάοοουοτ Ατοι1)τ.Βουουυο, άοτιιιτ Αιιι”υο
ινουτοοἐ οποιοι· Βονοινοτ ιιυά Ριιιτουου, ουυο
Με Βοουι υπο ου υιιυοιι, νοιυ ϋτιΙιουου θουοτο)ιςοονοτυοοτ
οιυι>υι Αι·τοοι ν οο1Μουιιιυυ ιοτυο,ο·ου ννοτάο, Μ:

- Πιο θοοιιιοιουυιάοτ Κτιι.ουου ιο άου Ζινι1
υοοριιιιιοτυ δι. Ροιο-τουυι·υ·ο Μιτου· ποι 14. Ιου.

ά. δ. 12847 (811 ιυουτ ιι.Ιο ιο άοτ νοτννοοιιο), άοτουιοτ 825
'Εν υοιι- (78 ννου.). 1227 8ι·ρυιΙιο -

(56 ιιιουτ). 427 Βουιιτ

Μ: - (12 ντου.), 248 ΠΙρυιυοτιο -- (Η ντου). 14ο 114888” (5 που.), υυά 18 Ροοιιου)ιτουιιο -(0 ιιιουι· πιο ιο άοτ νοτιν.)- Βιο Θοιιοιυιιουι άοτ Βιοτυοιο.ιιο ιιι 8ι. ΡΦ
ιοτιιυοτε Μιτου· ιο άοτ ν7οοιιο νοιυ 7. Με υουι 14. .Του
ά. Π. ιιυ “που 1007 (551 Η., 456 Ν'7.),άε.τοοιοτ ιιυ ι'οΙεουάοο
Κτυουυοιιου:
Ε Β
1

'Ι' υοοουυο
οιτουιυ.
Ο, '1'νουυο
ο Ι'1ι Ο,Γω""θΠε
Τνοδιιειε
Βοοι.ιιιιοιουι.τ
άοτ ουάοιιι.
Ροτιιι 1,24.Ροοιιου
Μιι.οοτυ 47,.
8ουο.τ1ιιου 26, Πιρυιυοτιο 24, Οτοου Ο. Κουουυοοιου 2. (που
ριιοο 11οιι8·ουουιοι'ιυάουε 59, Βτγοιυοιο.ο 1, οπο” 18, Κοιμ
τυιιιιοουο 1ιιιοΒιουουιιιιοάουε 119,Βυυτ 2, Βριάοιυιοοιιο Μουιυ
υιιιο Ο, Διιοιοτ Θοιου)ιτυουτυο.ιιοιυιιιι 0, Ριιτοιιιιο οριάοιυιου. 0,
Βοιουτυουυοιι 0,.Αυιυτυιτ 0, Ι·Ινάτορυουιο Ο. Ριιοι·ροτοιιιουοτ 1,

Ρνιιιυιο υυά Βουιιουοιιιιο 15, Τουοι·ιιοΙοιιο άοτ 11ιιυιτοιι 104, 'Γο
υοτ)ιοΙοοο ο.υάοτοτ Οτιτο.υο 24, Α1ιτουοιιοοιοο ουά Βιιιτιυοι ιτο
υιοοιι 8, Ιιουουοοουννϋ.ουο ουά Αιι·ορυιιι ιυιιιυιιιυι 50. Μοτοπ
τυοο οουιιιο 45. Κτουιιυοιιου άου νοι·άουιιυμουουυΙο 125, Τοι
ἔουοτουο 46.

και Π·οι€οιοοοου ινοτάου.
- Ι)οι· ΙΕιτάορυιιοτιο άοτ Βοιοιιοάοιυο. οοιιοοο άοτ Βιοάι Κυ

ιιιιο. 1)τ. .1. Ο ουιιιτ ι ο1ι, πι. Πιτο Ποιοτοουτοιυου άου υο
ιιιιιιυιου

ννιυοτιτοτ

Αοιτοΐο ιυτ εοι·ιου ιΙιουου νοτ

οοιννοτιυυ,<; Βιο:οιι;ου ννοτάου.
- Βοιιο Πουοτιο.ΙΙ πι' άιο Κο.οοο άοτ Ποινοτοιιοι Κιιουυ οι
τιοου άοτ ουιιι.ΙΙιε άοτι ουννοοουάο Ρτινιιιάοιουι άοτ οιοά. 01107
ιυιο Ι)τ. ντι. ννοτιο ο νοτινουάοι ινοτάου.
- Ποιο

+ Νοιουειο Βιιυιιυε άοο νοτοιιιο ει. Ρο
ιοτου. Λετοιο: Πιοιιειοει, ά. Θ. Ρουτ. 1907.
Το.οουοι·άυοου;:

Ε' ι ο ιι : Πουοτ Ποιιοττοοο1ιοιο άοτ οιιιτυι·ρ,·ιοουου 'Τιιοτουιο
άοο Πιοοιι νοοιτιοοιι.

ν7ιιτεουυυοτ ΜοάιοιουΙιυορουιοτ ιοι

οιο Ζιτιιοιιιτ άοο Ουοτ-Μοάιοιυο.ιιυορουιοτο οοΒοουυιτου, ννο1
οιιοο άουιυ Ιουιοι, Μ" Μο υιουοτιοου Ζιτιιυυιι·ο ιιυά Αυοτά
·υουιτοιι, ινοιουο άιο 1ιτϋιι'υουυ· νου ΑονΙου ουά Δυοιει1ιου Πιτ

ννοοιιυοτιυοου υοιτοΠου ιιοιΒουουου ννοτάου ουά άιι.οο άοτιιτ
ιιςο Αυιιιιιιιοιι υιιτ ποι θτουά άου υουου Νοτυιοιιιοιυννο ιιυοι·
,Ρτινιιιυοιιιιυιιιιιιιου οτϋΠυοι ινοτάου ιιουυου. Π” Ζιτυο1τιτ

+ Νιιοιιοοο Βιιουυο,ι άοο Βοοιοουου ετοι
1ιουου νοτοιιιο: Μουιο,ο·, ο. 12. Β'ουτ. 1807.

Μ

ΔΝ1ΊΟΝΟΕΝ Π9ΒΒΒ ΔΙΠ' ντοτι1οιι ιιι ιιοτ Βιιο11ΜιιωΙιιιιε τοπ Κ._Ι.. ΙιΙΟΚΕΒιιι Ή
φ8ι. Ροτοτειοιιτι.ς, ΝονοΙη-Ρτ. 14,εοντιο ιιι εΙΙοιιιιι- ιιιιοιι.ιιεΙιιιιο.Αιιιιοοοοιι-Οοιορτοιτοιι ιιοΒοιιοιοιιιοιι.
Ί

ιιιιιιι ιιι Ριιιιιιι” ι

ιιιιιιιιιιιιιιιιι
θεεο!ιπιειοΙάτοι,

ι τ 'α?'ΈΕΝ, ν111.

οικω ΝεοετιΜτ!ιοτιμπ,

νετΙειτιἔειι διο ΙΙΙιιεττιοιτο
Ρτει5Κουτωιτε @Με
ίτειιιΙιο.

Μπιτ ιιι Ττοριοπΐοττιι ΕεΒοοεπ πετάω.

ιιιιό

Π08Ι8 τ 3ττπι| 80 ?τοριετι τά;|Ιοτι ω., 4ττια| 2λ'αρω|η.
Η.που·-τιπ

ω”.

Ρι·οποιο

ΒιοφωιιΙσω

ΚΝΟΜ. & 0ο.. τ:τιεττι. Ρει!1τιΚ. ιι.ιοννιεειπετεπ ετνι Ητιοιτι.

πιοτ.ε<ι ε2ιτνκ.υιοπει.
ισο2ειπετειΝνε.τιεΝιεντιι

ΑΝε·τικι.ιτ Μπι νιτΑΒιιιι1ει ΒΔ1ι:οιοκ

νι Ο Η Υ

Ποιο·
εονιοτιοΙιη.τι1οιτοΕΙ.τιοΙι .
Ααπο
μ

νΠθοΙι.
ΙΡτοΐ.
δ.
Βι·.
οτεἱάιτπ.ο-ιοΒτΜΙοι.οττε,

ΕιΒοιιιιιιιιιι ι1οτ Ετιιοπϋειοοιιειι Βο8·ιοτιιιιε;

ΒΔΟΕ-8Α¦8ΟΝ.
Ιτι τΙετ ΑτιετιιΙτ νι€Ηιτ, ω· ι:οοετοιιι€ετιοΒτετειι ιιι μπι: Ειιτορει, εἰικΙ
νοτΙιοιιεΙετι ΒΜετ απο Ι)οιιοΙιοτι πιτ ΗειΙιιιι€ νοιι Μει.=;ειι-. Εοϋετ-, Πεπι

ΒΙ:ιεειι-, ΗιιττιειιΙ:-, Ρο(Ιε το. υπο ειιιοετοτι ΚτειιιΚΙιειτοιι.
Τ5 Μ. νοπι 15. οι Με Ζωη 30. Βεριετοϋετ ΤΙιειιτετ οπο! (:οτιοεττε ἱπι

(ΖΙ10/11
(ΒοτΙιιι).
ΠοΙποτ
ιο ΒεοιΙοεοιΙ:τ-οΒ οε)ο.

Εειειιιο.
πως ιπι ΡειτΙζ. Ι.εεεοοϋιτιεττε. Οιιε12ιωπιετ Πιτ Πεπιετι, ΒριεΙ-, δ τατι
εΒΙε πω! ΒιιΙετάε. ΑΙΜ: ΕἰεειιΒεΙιιιΙἰτιὶετι ειπε! τιιιτ νΙ(ΞΗΥ νετΙουιπάετι. ΕΜΠΕ
τι.ειοΙ1, Περετιετιιοιιτ ΑΙΙιετ.
,_
.ο

θ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΘ

κχπ κ πκ κπ κ

θεττιέεο ετΐοι·ιτιιτιεοτι ιιι ι:!ετ οτιοττιιοοιιοπ ΑΙ:πει!ιιιιε τ!εε

-κ κ πκ πκ π πκπ

Κότιι;!ιοτιοτι !ι·ιοτιτι.πε του Πιιτεκτιοιιεκτειικοοιιετι ιιι Βοτ!ἱπ τόι:!τετ

Ει.ιιοοτοιιιιιιε
ιιι 80/ο Ι.ϋειιιι€ νου. 87 Με 400 €εΙειιιε Βΐ18.ΡΠΣΙΟΚ0ΚΚΘΙ1
ννίε ΤΥΡΠ118Ό82ἱΙΙΘ11 :Μάι 5 Μιτιι.ιτετι. Ι.γεοίοτιτι ὶει: ιιι
νετεΙοἰοτι 2ιι ειτιόετειι ΠεειτιιοΙιτιοηεπιιττεΙιι ίειετ ιιιι€ιίτι8 υπό
Πει Κάπου ι1ΒΙοτι .θετιιοΕι.
ι
Η
Ζιι ΙιειΒετι ιιι Αροττιοικετι ιιικΙ ΠτοΒιιετιΒεεοΜίτοιι

Ή
ι...ι

υπό
Βιτιο ΒοιοιιοεΙιτειιΕο Βιιπιο σο” οιιι
Ηοττ οοοτ ιιιιοιι ειιτΠοΚιτοοΙιοοοιιο Κιο
ιιοτ Βιιοοιι ίτοιιιιἀΙἰοΙιο νοτοΒοΒιιιις

ετιετοε ω Ε. ΜΠΠ08.
(106)10τ-6
5τ. Ροτετ5Βιιτ8, Ψ. Ο., 9 Ι.ἱτιὶε Ν: 44.
. ι

Με Ριου Ριιοιοτ Ε. ν. δοΙιιιτιοοιι, τιιιιιιω·

ΦΧ*ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧἄΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Ι

Οοοτιιι ιιι ειιιει· ΙττοιιοιιοτοΙτ.
ΑΜ. Βιμ.. ΝιοοΙοίοι.τ. Ντ. 69. Ο. ό.
Ιω 0οιπιιοιιοιι ΛΙοιιιιιοοι·-ΗοοριτιιΙ 'πιο
ΝοοιιιινοΙι οττοιΙΙ: Μ” :πιτ 2ο” «οπω
Ιτοιο ΡΙΙοοιοτ απο ΡΙΙομ·οτιιιιιοπι Πιτ Μο
οτινοτο ΕπιιΙποιηιΒοπο (ττοττοτι Ζ;Μιιιητ
νου ΕΟ Κω.) <

'°#

ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι Ιιιιιι ιιι ιιιιιιιιιι ιιιιιιιιι

Διιτοιιοοιι τοι: Κτο.ιιΕοιιοΒοΒοτιιιιιοο2

8α·ιοωι οικου. 15. 8ορτοπώοι· Με. 1. @οπο

ΡτοεροΚτο άιιτοΙι Με Κοτο1τοΙιτιοιι-

Επι.

οι» 6-6.

ι

ρωω."= νι"Μεμ

ΚΟΠΗΟΜ.Ρ_

ιιοιιοκιιι Πορογιιοιπ 4, πο. ο.

110

”δΡΕΖ111ΡΒ11Ρ11Β11ΤΕΜΒΒΚΕ ..110ΒΗΕ“

.8:9α|επ

721060!

' απο!
.7.ά.!

"9"991'θ_1-989"Ε
11 ο1'181991""· ν” π, 99111·

Οππ1ει:ο1ι1ει·1νπ1. Αιι€1τιι1:ιετ1τπ16εε Ψ1ι·1αιιις

Ο 99111- 1-089118=10311181-Β1Ε119Χ-801-0199"ε)·

ωφετ1ιιιεπτε11 Με! 1ι11ιι1επιι ιεετεεειεΙιτ.

'
'
π.98"°[$οσθ

Απννοιτάιιιι : 1ξ2πεθιιπιπ1πτινιινιτ1επιι€.
τω. πει ι·εοιπιιι. ειι1ισιιιτιιι,
ἱιιιτεινειιϋπ υπό
11ι1.1$πιι.ιωπ1Σε.
Κε1ιι1.ει1επιιιι$18Μ.

πω. ι.ειιιιτιιιωιι,
ιιππο1ιιτε
1‹ τ. επιιι1ιοπε 10:111οε1εκειτ.
€τοεεεΟειιιε1ιΙοε
Κεεοιπιπ%πε1ιε1ι.

ΡΜ!'γ!ἰιι
.
ΒΓ°,π _ Ρ'°|#|Ι”

|Λι'οοο!!αύΙοττυπ ω. απ.

διεθ'οεο!είτπρ
°

ο!

°

$"ΌΙΜ

ι

τ

δι'εσπ-Ρι·οτιΜύτ

ε.

ό!.

Επ11ιΕ11 Ρ1ιοπρειΒγδ?ζ222ι%Γ3ιιειιιωτι Έστω.

Θει·πο1ι1οιιει· ιιπε1Μεετ Ετειι12 :Με _1οποιοτπιπ. ρ"ω.ά!α

1πιιετο::· απο. 1.1τοτει.ι.ιι· ειτε' νου10αιιππτ.

ε. ιιοιιιιιιι_ιι-ιιιιισιιε ι ι πι. €Βιιεει.....έιέι. 0ΒΗΠΒΗιιιιπειιι

ΞΑΝΑΤΟθΕ1Ν ΒΑΠΕΠΐζ ο
1ιονν1τ1α Λιιεπ°α νοτι Ειιιιοιεε Με! Ρ1ιοειι1ιοι·, Ετ1ιι11ιιιιιπ πει· 0κγιΜ1οπε-Ειιοτπ1ο,
Αιιτιιιιιιιιιι Με 9τοπιιιοο1ιεο1ε Με! Μ ι1π1ιοι· Με ιιι1τ1ιεπιιιεπο ΚτπΜπιιιιιιειιι1Πο1.
ΠΜ 1·1ιιττοιι λι·11οιι ΜΜΜ Μι' Ήιιπει:1ι Ρι·ο1ιΜ ιιιιι1 1.11πτει1ιιτ ιιι 111οιιε1οιι.
ΒΜειι ετπεπεπε.τ ιιτιι νετνει:1ιε1ιιππειι τπ1τ ττι1ι·ιι1ετπιεττ19επ Νεοπεπτπππποπ :ιι νετιπε10οπ ειπε
0τι1ι:1:11ι:1ι ,,διΜ181:08811 (ΜΙ Ρ11°111π Βιιιιοι· δι 010." ιιι νετει:1ιτπιπειι. Οεπετει1νετττετιιιις
νοτι 5πιιπ1οπεπ, Βι. Ρετει·ε1ιιιτς, Οτ. $1πΙΙ1ιοίπιτεεεε (Κοιι1πει:1ιεπιιει1ε), 29.

8ρωπκπιτι'Β·π,<.τοπ

Ιπιροτειιτ1π ν1ι·111π
π1ο1ιοτε 191ι·Ιτπππ πιτ Ρι·ιι.πΜ πο!

ΜειιέεΙ εοιιιιοΙΙοτ ΕΜΗ

Μ 11111 Α 011” Η 111
ιει Με ποπ νι1ι·1τιιππιιιωπ Βο·
πιτιπ(1το11επ άεε 1.ιππιιιπ 11111”.
Ρπιιιππ ιιπι1 Ι1οο1ι1ιιπ 1ιοτροιιιο11ι:
ιιπι1 1ιπποιι απτο Απτοτ1αι.τοπ
ιτοτπι1οπιι προο1ιοιππο1ιπιιόπ Πτ

τ'ο1ι;ε 1ιο1Ετ1τι·πιι1ιππω1.Ζοπττπ1
ππι·ι·οιιηπωιπει π.1ιο1 8τ:1ιιιι1πι1οπ

τι” Ροιπιι11ιι. ‹τοοοπιι‹11 πτ21ο11..
Νοποπτε

1.1τοτιιτπτ:

Βπτ1ο1ιτ Με τ1πτ 1τϋπιπ11ο1ιοπ Ππ1νοτπιτΜπρο1Μ1π1Ιτ Η1τ Ιπποτε Κι·πιι1τ1ιο1τοπ πιι Βοι·1ιπ, Π1το1τ·

τω· θεπο1ιιιοτ Μπάι21ππ1τπτ Ρωι. Βι·. Βοπ π.τοτ: «Επι Βο1ττπές τπτ 1'ν1ι·1ιππιτ Με Μπ1ι·ιι.οιιιιιπ» ποπ

Ι)ι·. Ρορροι·-Ι81ε. Βοι·1. πω. 1νοο1ιΜεο1ιτ. Ντ. 24, 1906.
Πι: Βοορο141 8Ιπἰιιε1ιοτ8, Γτο.πποπιιΜιά: ς‹Ζπτ Βο1ιπιιι1Ιππιι; ι1ετ 1πιροτειι2 Με '1'πι1ετπο1ιπ1πππε
όετ Βοπππ1ποιιι·πετ1ιΜιο». Τ1ιοτπριο. Ντ. δ. 1906.
.
1)τ.11'τ181ιτ, 8ππιτπ.ιιπ11πιτ11τιεπτπΙ1οπι1οπ: «ΕΜ

Ζο11το1ιτ1ίτ πιτ Πτο1οιιςΙο, 1900.

-

-

Βειιτπ8· τω·

Βο1ιππά1ιιιιρ;

πετ Ιιπροωπιπ.

'

Πτ. Ρο1ιπ, Βοτ1ιιι: «Πεποι· Με 111πιτπο1τ1ιιιι,οιπ ΜΜΜ αυτ Βε1αι.ιπρίππε π.. 1Ι1ι.ππωι·πο1ιινιι.ο1ιοι.
Ριοΐ. Ι1π18111Ιπι·ππιπ1«11:«Ππε Μπιτποιτ.1ιιπ

πει Μι· Βε1ιππά1ππιτ πω·

επιτπε11οπ

1ιιιροτοππι

θιοτπ. 1πωτπ. ΜΙΒ: .πωπω πωπω. Ντ. 10. 1905.
Ρτοι. 1)ι·. Πικάπ", Ιππε1ιτπο1τ, ιιιιτ1 Πτ. 11ο1ιοτι Ι.. Βτππιι: «Πο1ιοτ Με νοτινοπππιις Με
Μιιιτιι.οΜι1π πι· Βο1τιιπιρίππ8· πω· ίπιιΜιοπο11οπ ΙιπροτΜ:». Μετ1ιιτιπ. ο1ιιι·ιιτι;. ΖΜττπ11ι1πι.ι, Μ." Ντ. 11. 1905.
1)τ. πιω. Ι. -11'π1τι, Ε'πππ1τό 0ο 1Μι1Μ1πο Ρο.τ1π: «ΙπηιοιΜϋπ ν1ι·ι1ιπ ππι1 ι1ιτο Βο1ιο.πτ1Ιππε ιπιτ Μπἱτποιιπιπ». .1υιιτππ.1 άι:
ΜΜοπ1πο, Ρπι·1ιι Ντ. 44, 1905.
ν
_

Μ. Μιά. Θ». 11'. Κο1οιπο1ιο11', Κιιιιππ, (1. Οτι11πειτοι· ι1οιι=_Κπειιπ'εο1ιεπ Πι1ιτ1ι.τ-Ηοερ1ιπ1π): «Ζπτ Βο1ιππά1ιιπι; πω· ιιειιιιο11οπ

8010990110». Ρι·π1τι.ιτιο1ιοιιΜ ννωωιι. Ντ. 4, 2. Ποπ. 1900. ·

- .

νοτιπο1ιερτοπΜ ιιπ‹1 θεμιτπιπ1ιπτπα1ω·πιι_Ι)ιεπιποπ. ποπ Ηοι·τοπ Απτπτοπ1Βπιιπι.

(106) 15-8.

Κοπ1ιιτ-ο1ιοιιι1εοιιοτ Ρτειιιπι·π1ιι, 81. Ρεϊοι·επιιτιι. ΝΜε1ιι Ριπερ. 28, Ηπιιε';81ιιιιοτ Ντ. θ.
Βοτπππιτο1ιοτ Μ. Β ιι ά π1ί111 Μ πι: π.

Α

Βιιο1ιάι·ποΚοτοι ν. Δ.91Ποποπ1το Κπι1ιιιτ1ποπ1ιοίπτ Ρι·. Η 16.

4

"ΈΝΡ!Μ!_ ΗΒΗ! 'Ν.
οσων. οι; πωπω. ·
Επι: 12 ΠΠ

ΧΧΧ!!. .πιπιιοιπο.

πειιιιοπωιιιι.ιιιιι.

ιιιιιπιιπιιι πιππιιιιιιπ
πιιτοτ πετ Βοπο!ιτιοπ νοπι

πι. !πιπιπποε ¦!(τοππ!ιει!ε.
τω. ΜΒ !(πιτ! !ιο!ιιο.

Ε π!

Πτ. !ιππο!! !!!!ειποιο!ι.

πω!.

Μ. Ρο:οτε!:πτε.

Με ,,8τ. ΡοιοτειπιιτΒοτ Μοπι2ιπιεοιιοννοοιιοπεο!ιτιΠ“ οτεο!ιοιπτιοποπ Φ· Α'ιιοπιιοπιοπιο-Απιιτπμ εοπιο :Με Σιιιιοτειιο ζ
5ο ιι π ο ο επ π. -Ι)οτ Δ'ιιοπιιοπιοπι.ομοιο ιει ιιι Επει!.αππ. 8 Μι!. Πιτ πειε πιιιοι πιιιιι οπεεο!ι!ιοεε!ιοι1 οτι πιο Βπο!ι!ιοιιπ!πιι€ νοιι Κ. Σ. Με!"
13!!Γ'4 πω. Πιτ ππε ποιοι: ]ιιιιτ ιπ!‹!.Ροει:πε!ο!!ιιιιε;ιιι ποπ “παω ιτι $τ. Ροιοτει:ιιτε, Νοννε!ιγ-Ρτοερο!ιτ Ν: Μ, :π τιι:!ιτοπ. - Παππο
πωπω! 20 Μππι: πιπτιιοπ, ΙΟ Μοτ!ι ποιππιπτιιοπ. ΠοτΞπιοιπι1οιη πιο ι:ΗΡ'ι.ο εοννιο ιι!!οεπιπιο!Ιοπο!αιοιι Βο2ι1ε!ιο!ιοιι Μιτιοι!πιηεςοπ!ιιι
Πιτ πιο διιπι!8οερο!ιοιιοΖοι!οιι ιιιΡοιιτιετ2ΟΚορ.οποτ4όΡίοιι.- οτι π:: τιιιιιι οτι ποπ 8ο ει: ιιπ ΠεΠ1 ιι το ιι πιο ιι Κοπο!ιιοιιτ Πτ. Β.Ψοποοιι

Απιοτοιι κνοτποπ 25 $οριιτοιο!πιπ8οι!ιτοτ Οτιπιπο!οττ.ι!ιο!ιπποεοππι. π! Μ. Ροιοτειππτ8_ Ροτετε!:ι.Βοιιο, ΑιοΧοτιπι·οννε!ιι Ρτ.θ :π τιοιιιοιι.
-Ποιοτπιο ινοτποιι πππ ποπι $οι2ο νοτι ΜΒΜ. ρι°ο Βοεοπ ιιοιιοτιτ!. $ρτοπιιετ. Πιοπε!οε, Ι)οιπιοτειειε πιω $οπιιοΒοτιπ 5-6.

ιι ο Η

πω. -

Ζ

Μ.

Ρο!οτεοπτε, ποπ 8. (16. Εοπτποτ).

Ιιπτιπ!ι.: 8. Βοι·τιιιιππ: Μο Βιιπηιπτιιοιιοπ ιιοι Κιπποτιι. - Βιιοιιοτππιοικοπ πππ Βοορτοο!ιπιιι:οπ: Μοτο !ιτιι!ιο!ιο
Ηι!ίο. ν” Μο!. Μ. Β. Κπιποι·. - Βτιο!ι ΠοΗιπ!ιιιπ: Μο Αοι.ιο!οειο ποτ Βγρ!ιι!ιε. - !Βιιιι! Ε”ιοοιιοι·: Ππτοτεπο!ιππποπ
πω· Αιπιποεπιιι·οπ. Ρο!γροπτιπο πππ Ρι·οιοιπο. - Βοι·πιπ.τιπ νιοτοτπι: Αππιοιιιιεοιιο, ο!ιγειο!ορ;ιεο!ιο πιω π!ιγει!ιπ!ιεο!ιο Μιιοιι
πω! 'Ι'πιιο!!οτι. - (ΜτΙ ννοτπιο!ιο: Θι·ιιππτιοιι ποτ Ρεγο!ιιοιι·ιο ιπ !ιιιπιεο!ιοπ Ψοτ!οειιπο·οπ. - Ιποριιιο: Μο Ζπο!ιοτιςτππ!ιποιι.
- Μο εοπιιι!ο Βο!ιιιιιιιιι'ππο· ποτ 'Ι'ποοι!ππ!οεο Με νο!!ιε!ιτοπ!ιιιοι!. !π !!!πτομπ πππ Αιιιοι·ι!ιπ. ναι Πτ. Ρ!ιι!ιπρ Π. Β!ππιοπτιιπ!.
-- Κπτπο Ποποτοιο!ιι ιιιιοτ πιο 'Γ!ι.τις!ιοιτ ποε Ζοπιτιι1-Κοιπιιοοε πω· Ει·τιο!ιιππο; νοπ Ηοι!ει.ιιιι.οπ Πιτ Ιπππποπιιτοιι!ιο ιπ ποπ .ιππ

ι·οιι 1896-1906. - Επιττοι!ππιτοπ οπο ποτ θοιιο!!πο!ιο.ι“ι: πτο!ιιιεο!ιοτ Αοι·ιιτο επ Μ". - Τπποεπιιο!ιτιοιιτοπ. Απποιιςοπ.

πιο Ηειιτροτοειιοπ !ιοι !ιιπποτπ.

επ ππιοι·πιο!ιοπ. Α!!ο !ιιοτ!ιοτ εο!ιοτιεοπ Κτππ!ι!ιοιιεοι!ποτ

ντιπ

ιει ιπ ΡτοπΙιτοιο!ι, Βο!Βιοπ, Επε!ο.ππ πιω Πο.!ιοπ ποπι
!ιο!ιοπιι!, πιιιιιτοππ ιπ Βοπιεοιι!πιιπ, Βπεειιιιιπ πιω ππποτοπ
Ι.!ιπποτπ πιοεο Απεο!ιπππποοιι ποπ: ίτοιιω ειππ πιω οιπιΒο
Ροττιιοπ ποτ Απ οπτπιο!ιτ νοι!ιοιπιιιοπ εο1!οπ. πιο ιιιιιιοπ
οε ιιιιι ποπ, ποιπ Ηοτροε τοπεπτοπε νοι·πο.ιιπιοπ Ετεοιιοι
ιιππποπ επ ιππ. Μοεο!Βοπ ειππ !‹Ιιπιεοιι νοιι ν!ιι!!ιιπ

ποιποπ πιο ,,!:οιπποε ιοιιπππ!οε“ οοιιπππι: πιω ι!ιτο Ι.ο!ιτο

Θ. Β ο τιπ π π π.

Πιο πιοπι ιπιεενοτειπ.πποπ :π ποτποπ, πι!! κι π!οιο!ι
νοτο.πεπτοιίοπ, πο.εε ιο!ι ππτο!ιοπε πιοπι ιιι!!ο Μι!ιτοιιοπ
Ετ!ιτοιι!ιππποπ ποτ Κιπποτιιιιοτο !ιοερτοο!ιοπ πι!!, εοπποτπ
Νοε οιπο ποπιεεο θιτππρο, πιο ποπ ποπ !ιτγριοποιπιεο!ιοπ
Βοτιππιοριιγτοπ

Ιιοτνοτοοτπ!οπ

ποτποπ πππ πιο ιπ ποτ

νο!!ιεερτοο!ιο Ιι'!οοιιιοπ ιιοιεοοπ. Βιπιεο θτπππο εο!ιοιποπ
ππτ Πιτ οιιι ποιοι!!ιοτιοε Βιππιπιπ πιοεοτ ΡτιιΒο νοτιπ
!ιοποπ. νοτ ιι!!οπ Μπεοπ πι πιο Γτοπο ιπ 8τοεεοπ Βρο
πιο!ιειοπ-Κτοιεοπ εοιιτ ποπιε !ιο!ιιιιππι, ποε Ιπιοτοεεο :π
Πιτ οιπ ποια οποτ!ιιιοιι!ιο!ιοε, ππποτποιιιο ποοτ πιο νοτ
!ιτοιιππ8

ποτ Ηππτ!ιοοιιτοπ οιιοιιεο πιο ποτ Βοτι.!ιοο!ιιοπ

οιπο οποτιπο πππ πιο '!'Ιιοτο.ριο Με _ιοιπτ οιπο τοσοι ππ
ποιιπ8οιιπο πππ .ποπ ππππιι!ι!ιιιτο Βοποεοπ. Απεεοτποιπ
ιει πιο Απεοιιπππιιο

ποτ Απτοτοπ,

πο!ο!ιο ερο2ιο!! πιοεο

Ι·'τοπο Βοπτιιοιτοιοπ ιπ νοτοο!ιιοποποπ Ι.ι!.πποτιι νοΙ!ειο.ιιπιε
πινοτΒιοτοππ.
Βε πιο ποπ ιιιοιει.οπ πιοπι πιιοο!ιπππι εοιπ, ποεε Απε

επιιι€ι.8ο επι Κιπποτπορ!οπ ποπ μια νοτεο!ιιοποποιπ Απε
εοιιοιι, ποπ ετοοεοι· Μι!!ιοπ ποτ ιιοε!οπ Βροπιπ!ιετοπ ιππ
το!ππε ππποποτπ, πππ οιπ πιιπποτεο!πο Ρο!! πιοπι εο!ιοπ

ιιπ .Τπιιτο 1817 ποεο!ιτιο!ιοπ

π·οτποπ. Μο οπτερτοοιιοππο

Ρπτο.ε!ιο!οι;ιο εο!ιοιι!ιιο·ππε 03τπιη 1841-1844, ποσο
πιιε ετοεειο νοτπιοπετ οτποτι› οπο ππτοιι ιππτο!οπεο· Ατ
ποπ ππτ τ!ιοοτοι.ιεο!ιοπ, πιο ρτο!ιτιεο!ιοπ Ι.ιιπποτπιι8 ποτ
Ρ'το.Βο Βιιοοπτο.ππ ιπ Ροτιε, ποεεοπ Απιιο.εεπιιΒ πιει οΙ!πο
ιποιπο Αποτιιοιιιιιιππ ο·ο!πιιποπ πιω πιο ιοΙι οιιο!ι ιποιποτ
Βοερτοο!ιππ8 2π Θιτπππο ·!οεοπ πι!!. Ποπιποοιι τοι!οπ πιτ
πιο ΗποτΒοοιιιοπ ο" Κιιωοτ οιπ ιο:
1) Μο ,,ιοιππο τοππππ!:ο ο. ροιιιοε εροτοε“· πιτ !πιπποπ
ειο ποπποπ πιο Μι!ιτοεροτιο.
2) ,,τοιοπο τοιιπειπιο ο ετοεεοε εροτοε° οποτ πιο Μορι
!οεροτιο.
8) Μο Έτιο!ιορ!ιμιο τιοτιεο!ιοιι Πτερτπππε σποτ ποτ Βο
πϋ!ιπ!ιοιιο Ηοτροε ιοπεπτοπε
ο
π) ο!ιπο οιιιοπιιπ!ιο!ιο Ε'ο!!ιιιπ!ι!:ιε
πππ ο) ιιιιι Βπιππιιππιι8 ποτ Ηππιίο!!ι!ιο!π,
4) Μο Ρπνπε!ιοο!ιιο.

Μα ποτ νοτεο!ιιοποπειοπ Μππποεοπ πππ ΒοιιοππΙππποπ

1) Με ηριεο!ιο Κτππ!ι!ιοιιε!ιιΙπ ποτ Μι!ιτοοροτιο, πο·

τπ!ιιε ποιιοτ ι”οττοοειο!ιι.
Νππ Μ; οε εο!ππεοιι πιι.πιι ιιοποτοιι ιπι!ιτοε!ιοριεο!ιοιι
πππ οπιιιοτιο!ο8ιεο!ιοπ Ι:"οτεο!ιππ8οιι ιιοεοπποτε νοιι Ποπ
επειεο!ιοπ _ Βοτιπο.ιοΙοποπ _ποτειπο εο!οιιο πιω πω! πιο

ετοιιι ιιι οιιιοπι οπο.π:ι8- πιο ιππι!ιορο!ιοπ ιιτοεεοπ πιοπι:
ποτ ΚορΠιππι, ποτ πιοιπ!ιοπ εοιιοτί ποετοπιπ πππ ιπιτ
ποιεε!ιοιι-8τοποιπ ιτοο!ιοποιπ Μππι ποποο!ι!; Μ. Μο οτ

ιποιιο!οειο ποτ !ιτγρτοεπιπιεοιιοπ Ποτιππτομ!ιμοπ ππ ριπ
2ιειοτοιι πππ πιωπτο!ι »ποπ οιποτ οτιο!ετοιοποιοπ Έ!ιοτο.ιιιο

ππιεο!ιοιι ποπ εοεππποιι Ηο.ιιτοπ ιιτππ!ιο, πιο οπτ!”ο.τοτ πππ

!ιτοπιιτο Βιο!!ο ιει ποπιποτ !›οιιοοττ, πιο ποτιππ!,

οιιι!ιιι!ι

οππο!ιτοο!ιοπ ειιω πππ ειο!ι Ιοιο!ιτ ιπιτ ποπ Ριπποτπ ορι

_'ί_)·ι
.

ε
.

μι..

'ι

“σε

ο

πιο: ΧΚ δλδ
Ιιοτοπ !εεεοπ. Οιιιιιιο.!ε ειιιπ ιιιοιιτοτο !ιτειιι!ιο επ.οΙ!οπ νοτ

Βοππο, ιπιιΙιτιοτιο Ρ!ιιοιιο, πιο οπο οιιιοιιι!Κοιιο!οιιιοτοι

!ιο.ιιποιι, ννο!ο!ιο εοΙιτ εο!ι.οιι οπεοιπιιιοππιοεεοπ.' 8ποιο!ιι.ινο
8νπιρτοπιο ιο!ι1οιι, ιιιιτπτ1ιοιι Νοε εο!ο.πΒο πιο Μν!ιοεο ππ
!ιοιιιρ!ιοιοτι ΝοιΝ:. Ι)ιο Βιιποτ ποτ Κτεπ!ι!ιοιτ ιετ οιιιο
εοιιτ !επεο, _ιοποο!ι ιιιιπιι ειο νοιι εο!οει νοτοο!ιοιι ιπιτ
Ηιιιιοτ!ο.εεπιιε νοιι ε.!ορο!τιεοιιοιι Βι.ο!!οιι. Βοι Βτννοοιιεοποπ
!ιοιιιιπι ειο ιιιο!ιι νοτ.
Ι)οτ Ρι!2 ποτ Μι!ιτοεροτιο ιει ποτ Μι!ιτοεροτοπ .ιππο
ιιιπι, οτ !οεει ειοιι ιιιι!ιτοε!ιοριεο!ι Ιοιο!ιι οπ οιιιοιπ !ιτο.ιι
!ιοιι Ηει.οτ (ιιι 8ο!. Κο!ι οιιπειιοι 8 :Η ποιιιοιιειτιοτοιι.
Βοι· ιιιιτο- εοννιο ποτ οειτοιο!!ι!ιπΙοτο 'Ι'οι! ποε Ηο.ο.τοε

νοπ Ρο!!ι!ιπ!ιιιποιι ι›οειο!ιι. Πιο Ηιιο.το ιιο.ι”ιοιι Βο.πι !οοιιοτ

ιει

νοιι

οιιιοτ

Ηιι!!ο ειπε Βιιοτοιι πιπ8οοοπ, πιο !οι2ι.οπ

εο!ιτ !ι!οιπ ιιιο!ιι ποιοι· 3 μ. πππ Με: τιιιιπ, ιιι πιιτοεο!
ιππεειεοτ Αιιοτπιιιιιιε Βοοοιιοιιιοιιποτ εορτοεει. Πιο δυο
ειιιιι: ποε Ηε.οτοε εο!οετ ιει. πιιοοτιιιιτι. Μποο!ιοιι πιω
εο!ιτ εο!ιινοτ οπ εο!ιοιι.
Οιιοτο!ιιοτιετιεοιι ιετ. ποε Απεεοιιοπ ποτ·Κπ!ιπτ πιοεοε
Ρι!οοε, ειο

ει.ο!!ι. οιπο τπππο ειοτιιιοτιπιοο επεει.τει!ι!οππο

Ε'ιεπτ ποτ, ιιιιιι!ιο!ι οιιιοιπ ννοιεεοιι πο.πιπιοοιι εοιποπιιο.οτι
8οιι Τορριο!ι, ιιπ Ζοιιιτπιπ ποτ Ειιιπτ οοιιιιποι. που πιο
ιιιιριετο!!ο.
Μο Κπιτ.πτ ιινιιο!ιει;

οοι οιποτ Τοιπροτειπτ

νοιι

πιιεο

πιο 25” ΟοΙειπε πο! οιιιοιιι οποικοτιιο!ι.ιεοπ Οοιειιιιιο-Βο
πω. Μο !ιιιριππο ννιτπ ιπιτ ποτιιτοο!ιο!τοπ οτιιτοιι!ιτοπ

ιπιτ ο.πεπορτο.8ι οο!Ιιοτ Βποιιεοιιο.
Ι

4) Ι)ιο Απεοιιοππποοιι ποπ ω. Ρονπε !τοιιιι οι! πιποοιιοπ,
ειο πιω ιο ο!!8οιποιιι !ιο!ιοπιιι. ννιιι Νοε οοιιιοι!ιοπ, ποεε
πιο Κιι!ιπτ εο!ιτ εο!ιινιοτιο Μ., πππ οιπ ητριεοΙι εοιιινοτιι
ιιιιοοε Απεεοιιοιι ιπιτ.
Α!!ο οοεοιιτιοοοποπ Ρο.τε.ειιοπ ιιιειοπ ιιι ποπ Ηιι.οτννπτ
ποιο σποτ ιιπ Εριι!ιο! ποτ Ηο.ο.τιο!!ι!ιο!ιι. Κοιπο οιποιοο

Βο!ιιο πτιπΒι εο πω” ιπ πιο Ηεπι, επο!ι πιοιιι πιο .Ιοπιιιι!ι
τπτ ποοιι ποτ-ι .Τοπνο.εοεοπ.

·

ο

ο

ο

Ι)ο.τιιπε ίο!ει, ποεε οιπο οτιο!έτοιοιιο Τιιοτεριο οιιπο
Βρι!οιιοπ ππιιιοο!ιοιι ιετ. 'Ποιο εοιιτ οπιοτιτοιινοτ Ειπ
ννοπππιιο ι“το!ιπο ιι:!ι πιοεοιπ Ρτιιι2ιρ πππ ιιιπεε εεοοιι, πε.εε
ιο!ι οιιπο Ερι!οτιοιι πιο οιιιοιι ο.πε!ιπτιοττοιι Ρο!! Βο
εοιιοιι !ιειιο.
Αποοεο!ιοπ νοπ ποιιι ιιο.τοιιτιεοιιοπ πππ εο!ιιιιοτιιιοιιοι1
νοτοο!ιοιι ποε Ηιιοτοπετοιεεοπε ιετ πιο Ερι!ει:ιοιι οοι ποτ
Ζοτοτοοιι!ιοΝιοιι. ποτ Ηοπτο πιο!ιι ιιπιποτ ο.ιιππιπιιτοιι.
Βοιι!ι ποτ Βοπτοοπιιιοτοριο ιει ποε οπο!ι οοτοιτε οιπ

Ηο.ο.τοιι οοιιιοοιιι.

Ι)ιο οπ.Μοτιο!οΒιεο!ιο 'Εοοιιπι!ι πππ ποτ Βοποπ ειππ Πιτ
οπο Ρ!οο!ιιοιιμι!πο πιοεο!ι›ο.
Βιο !ιοεοιιτιοοοπο Ι·`!οοιιι.οιιιοτιπ ποιο!ιποιειο!ι οοεοπποτε
πιιτοιι ιιιτο !οιοιιτο Ποοοιιτε.οοπτ!ιοιι. οπο; !πριποιιιιοπ ιιι
Κιιιποι·εο!ιπιοιι ειιιπ ππτοιιο.πε πισω εο!ιοπ. Βιιιι!ι ω!
Βο!νιποτριιιειππε ποτ !πτ!ιτοιι!ιπιιο πππ ποπ εο!ιτ νοτιιτοι
ι.οι.οιι οι.χριεοιιοιι Β`οτιιιοιι ιει οιπο !)ιοοποεο οιι Νοε ππτο!ι
ποιο ιι!ι!ιιοε!ιομ ιποο!ιο!ι.
2) Βιο Ε!οο!ιιο ποε Μοοοιοεροτοπ ιιι νιο!οιι Ρπιι!‹ιοιι
ποτ

οποτ ειππ εοΒο.τ ο.πεοοιο.!!οιι, οε οιΙποπ ειοιι Βοτ!ιοιι πω!
Κτπειοιι. Βοτ Σποτ οι ιιιοιειοπε πω!. Ποτ του οι οιτι
οππο-οιοιτικ πππ !ιιιιιοι οιιι Ηιιιιτο, @οπο οιπο Κπ!ιπτ

νοτιοοιι Αι!'ο!ιι.ιοιι ο.ιιιι!ιο!ι,

ιει Πιτ

ο.ιι Ηιιππο!ιοιι,

π·οιιιοει.οπε ιιι 5ι. Ροιοτειιπτο ιιοοτ!οοοιι, Νοιοι. οι πιο
!ι!ιιιιεοιιο 11ιο.ειιοει.ικ οιιιιεο οοιιννιοτιο!ιοιι.οιι. ι£ε ιιιιποιι
ποπ πιο Κυριο οιιιο Μοιιιιο !ι!οιιιοτ οι!ιτο.π!ιι.οτ !·'!οο!ιο
ιπιτ. πιιιιπιι.οπποπ Βοιιπροοιι πππ τ.τοο!ιοιιοπ Κτπετοιι. Πιο
οι·ιιτο.ιι!ιιοπ ι!εοτο ειιιπ εοιιτ

ποτοτοοιι!ιο!ι, ιιιτ οιιιτοποτ

ιιιο!οι· 'Ιοι! ιιιοιει.οπε οοΒοοτοο!ιοιι πππ πιο Νοο!ιο!οιοεο!
!ιοΒοιι ιιι ποτ Ηοπιεο!ιπρρο. Μο ιποιει.οιιε ιιιπ!τιρΙοπ ιππ

ποοτννπιιποποτ διοππρπιι!α.
ω. ιιοιιπιπο πιο θιο!οοοιιιιοιι πιο οιιι Ροο.τ ννοτιο ιιοοτ
πιο Β.6πητοιιιιιοτοριο ιιπ ει!!Βοιποιιιοιι 2ο εο.8οπ. Ιιι ποτ
Βοτιιιοιο!οοιο πιιπι!ιοιι εο!ιοιι'ι. ειο Ψππποτ, ννοπιι οι! τιιιοιι
εο οπεπτιιο!ιοιι πω. Βοι οιιιοιιι Βτοεεοτοιι Ιπιοτοεεο Πιτ
πιοεο!ι›ο,

οπο

κι.

οε

πιο

ιιοπιο

ιπ Βπεε!ιιιιπ νοτιτοι.οιι

εοιιο, ε!οποο ιοιι ιο.ει πο.ε επιιι!ιοιιο Απεει.οτοοιι ποτ εο
οο!ιοΝοπ πππ νοτιιτοιι.οιοιι ΒιιΙοοπιιοιιο.ππΙππο νοτοιπε
εο!ιοπ πο !ιοπποπ. Βε. ιει οποιι !ιοετοιπιο!ι. Τιιοοτοιιεο!ι
ιει πιο Αιιννοιιππιιο ποτ Βοπι:οοιιειτο.ιιιοπ ιιοι Ηοπιοποιο
ιιοποπ ποπι ω Βτοοοιιιε ποτ Βιιιριι·ιο πππ ποε Ζπιο!!ε,
εοιιποτιι οε !ιοΒι ιιιτ οιπο !οιοιιι ΐοεε!ιοιιο πππ ινιεεοιι
εοιιο.ιι.!ιο!ιο ιποο επ θιτιιππο.
Απε ποιιι τιοειοοιι Μειοτιο! ποτ ιιπ Απε!ο.ιιπο υποο
ννοππιοιι Βοπτεοποοετιειι!πιιο οοι Ποττωιιοεοπ, Μι ποτ
ποι·οπι ιιοιποο!ιιοπ 8ι.ππιοιι

ποτ ι!πιιτ.

οτ8ιοΝ.

οπο, ποεε

εοπποτιι ο!ιοτ πιο 8οιιοτί οτ!ιοπποιι. Μι!ιτοε!ιοριεοιι ιετ

πιο Β.πιιιοοιιειτο!ι!οπ ππτο!ι οιιοιπιεοιιο ννιτ!ιππε τοοτοε
εινο ποπ ιιιτοριιιεοιιο Ρτοποεεο ιιιι ι.ιοτιεοιιοιι Οοινοπο
ιιοτνοττπιοιι. Ιπ ΑιιιιιιιιΒιο!ιοιι νοιι ποτ θτοεεο ποτ Ποειε

πο νοτιιιοτιιοιι: 1ιοτ Ροτεειι

!ιοπποιι πιοεο!οοιι Νοε ιπ νοτπ!ιοτοο!ιοπποτ Ηοιιιιιιππο ποτ

πιοι·ιοιι 5ι.ο!!οιι

!οιεεοιι

ειο!ι πισω. οτι ποπι Ηο.ετεο!ιννπιιπ,
ιει; νιο! ετοεεοτ, Με ποτ νο

πω» πππ εο!ιιιπτοττ.ιΒ οποτ ιιι

τοεο!ιπο.εειΒοιι Κοιτοιι

ειπ

εοι·οιιιι., ιιοι.πι!ιο!ι ιει ποιε πισω ιιπιιιοτ πο εο!ιοιι. Λ!!ο
πιο ιοοιι.οιι !ιοοοιι ιπ ποτ Ηοπτεποετ.ο.ιιο πτιιι πππ !ιι!ποπ
!ιοιιιο ιιιι!ιο πιιι που Ηοο.τεοιιο.ιι.. πιο ιιε.!ιοιι Νεο οιιι
ιν!οέο!οεροτοιι οιιποιι·ιιι νοι· οπο. Αιιι Απιοπο ννοοιιετ. πιο
Διιιιιιτ εοιιτ ιιιιπ!ιο!ι ποτ νοτιοοιι, ποοιι εμπι.οτ Ν!ποι. ειο!ι
ο.ιι ποτ ιιιιριιιιιεεει.ο!!ο οιιιο !‹τοιοτιοτιπιΒο νοτιιο!`πιι8.
Μο οοεο!ιτιοοοιιο Μν!ιοεο ιει. οιιοιιιο.!!ε εοιιτ πιιειοο!ιοιιπ,
ιποο!ιι ιπριποιιιιοπ πππ ιππποιιιιοιι:

οοιιι!!ι οπεεοιι!ιοεειιοιι

πιο: !ιοιπποεο!ιοτ πιο οιιιπ 16. .Μοτο πππ ιο: εοιιτ ΜτΙ.
11Μιτιο.
. ο) ο. ιπιπο Ττιο!ιορ!ινιιο

ι.ιοτιεοιιοπ Πτερτπιιεε

ιιιω:Ιιι

πιο ννοιι!οο!ιο.ιιιιιοπ !οι·εοιιοιιιιιιιεοπ, οιιιοε εοιιοτι οοετοιιο
τ.οιι τοι.οπ Ε"ιοο!ιοε, ιπιτ. $οιιο!ιοτ πω! Β!οεο!ιοπ πππ οιπ
ειο.τ!ιοε 3πο!ιοιι, !ιοιιιιιιι ο.πι Κιιιπε!ιοριοπ οιοιιι!ιο!ι εο!ι:οιι
νοτ πππ ποτ. οιιιοιι ιποιιτ ε!ιπι.οιι νοτιο.πι. Πιτ οπι.επτοοιιοιι

οιιιο ιιοιιιο Ρι!πο ποτεο!ι›οιι Εο.ιιιι!ιο - ιτιοιιοριινιο ιπο
Βιιιοεροτο. οοι.οιτιοο.. !!ιτο ιιιι!ι.ιιτοπ ιιιιοοιι νοτεοιιιοποιιοε
Απεεοιιοιι, πιο οιιιο ι.νοοιιει ιιι Ε'οιιιι οιιιοε Κοεο!ε, πιο
οιιποτο ιει. επιιο!!οιιπ νιο!οι 8οιειι.ι.

ποτ εοποποππιοιι οπτπιιππ!ιο!ιοιι ?ΝΝ
ο. Με

'ΠΡΙΝ

Οο!ει, ινο!οιιοε οιιι επεεορτοειοε Θ!8θ·
πιοπι Με Κοτιοιι
ποε Αι.ιεεο!ιοιι πω. Η π των οιιιοπι Κο.τοπιι!ιο! Ιοιοιιι ιπιτ·
ινοοιιεο!ι ι.νιτπ. Ειπθ οπο” ι !788τοποιο τιιππο, ιιοτνοτειπ!!!

Ρππ!ιι.ιοιι οιιιι€οτ Οτειιιιο (πιο Ι)τπεοποπεεοιιοιπππ8) Νε
επ οπεοιοιιι€οτ Νοιττοεο ποτ θοννοιιο ι!ιτοπ Απεπτπο!ι πι!
ποπ. Βιο ιποιει.οιι ποτ τοιιι ποτιιιοιο!οοιεο!ιοπ Αιιο!ιι.ιοιιοιι
ειο!!οιι Ρτοοτοεεινο οποτ ιιγροτττοριιιεοιιο Ρτοποεεο πω,
οιιι.ινοποτ ιει οε οιπο Ηγροτιτοτο.ιοεο, οιιιο ι!νροτεοοτοιιο,
σποτ οιπο Ηγροττ.τιοΙιοειε π. ε. π. ιπιτ οιιιι8οιι Αιιεπιιιι
ιποπ ιιοιπτ!ιοιι, πιο

π. Β.

πιο

Ατ.τοριιιο

οπιιε

ρτορτιο

οποτ πιο 8ο!οτοποτιπιο..
Πιο $οιινιιοτιΒιιοιτ !ιοΒι ιπ ποτ Τοοιιιιι!ι. πιο τοπι:οο
πιειοττ ιποπ Βοπιιοοιιπ οιιιιο Βο!ιοποπ πο ειιΠ.οιι,

πιο πο

ειοτι. πιπιι πιο Βοιιι€οπεοοποοιι? Πιο οι! οιιιοτ Ιπιπτιοιιι.ππο
οοιιοτιιιοπ Αρροτπιο, εοινιο ιιιτο Ατοοιιε!οιειππε !ιιεεοιι
ειο!ι ννοΝ Βοπο.π οοιιιοεεοπ, ειιοτ πιοεο ιι!!ο ο!ο!ιιτιεο!ιοπ
Ιπειτπιποπτο πιοιιοπ Νοε πιο διτειι!οπ ιιοτνοτοπτπΓοπ, πιο
Βιτοιι!οιι εο!ιιει !ιιιιιοιι ο.ιιοτ ιπιτ ποτ Βιο!ιιτιπιιοι πιοιιιε
εοιποιιιεο!ιοιι!ιοιιοε, πππ πιο Μοεειιιιο πω ρτιιιιπτοπ, πιο
εο!ιπιιποτοπ 8ιτοιπε οοοιιεο πιο πιο Σεπ! ποτ Ποιοτ
οτοοιιπποοιι 8οοοιι ιπιτ επι !ιοιιι νοτετοππιιιε Πιτ πιο Πο
ειε ποτ 8ι.τοιι!οιι εο!ιιετ. Ι.οιποτ !ιιεεοπ πω! Νε ιοιπι πιο
8ττο!ι!οιι εο!ι›ει; ινοποτ ιπιιοιτοπ ιιιτοτ Εποι·Βιο, ιιοοιι ιιιτοτ
Ωποπιιιο.ι επί πιτο!ιτοπι ννοεο !ιοτοοιιιιοπ. Ιππιτο!ιι ιο
ποο!ι ετοιιοπ οπο τοο!ιι ιπιοτοεεο.πιο πω! ρτο!ιιιεο!ι ινοτι
νο!!ο Μοιιιοποιι οπτ νοτιιιοπιι8. Πιο Ιοιπιο Βττπποοιι
Μπι απο ιει ποιοι Βοειιποιοτ σποτ Ωποπιιιποιοτ νοιι
Κιοποοοιι.

48
. Αιιε Με εοάετεο Αεροτειε ιιιιειετεο Με άετ Ειιεεο
ιιειιεο Ετιιιιιτιιοεειι, ειειειι 4 ιι ά. ιι- Μι τειιι.εεοιειετε άεο
εειιε.ι“ι ειοιεετ ΒΜιε ιιεειιτοιοι:ε Ρετιιεονετιιοάετοοεεο Μι Κτεοιτειι ιο ειοετ ιιειιειιιεεο Εοιι“ετιιοοετοιιιιειιειιιεειι
εειιειι οιιιειι Βιοννιτιιιιοε νεο Βεοι.εεοει;τειιΙειι. ΕΣε ινιτά Διοριιιιεο εε ιιιοεε εάετ εε Μι, Με πιο ειιι. άειο Κοε
ιιιεε ειο Ρεριετ-ΡιιιιΖειιειι τοιτ. ειοετο εεετιιιιιοτεο Ξειε ιτειιρεριετοιιεο άιε Πιτιιιιοε 4ιτ ετιιΜιε. Ι)Μιει εοιι ιειι
ιιορτιιειιιετι, ειιι άιε 2ο εεειτΜιιειιάε ,Ηειιιεεεεοά εειεει οιε ειοε ξοεεει.ινε Βεειιιιεο άετ Ηιι.ιιι Ιιετνοττιιι”εο, ά, ιι.
οοά άιε ιιετνετεετοιεοε Γ'ετιιεοοιιεοοε άεοο ειιι ειιιετ ειιιε Κειιιιιιε εάετ ειοε Πετιιιειιιιες
εοιειετιεειι ιεει.εεει:ειι-τειι (ιο Αειιιι.τειι) 8εε.ιε νετειιειιεο.
Με 8ειιοεεο ινετάεο άε.οο εοιε.οεε ιεττεεεει;ειε Με ιιιιιιι
άιε εεννΜιεοΙιτε Νιιιιιιεε ειιι Ριιι.ιεειιειι ετννιτι‹ι ω. Ιειι
οειιοε ιιιοε άεε θιιτειιιετεάιετιιει;ετ νεο Ηειειτοεοιιι
ιιοά άεε νοιι θειιεοτεοά-Νοιτε.
Βιιειιετιιοπειεεο ιιοά Βεερτεειιιιοεεο.
Βεε Κιεοιιεεειεεειιε Βοειτοει;ετ ειιι άεο ριιειοετε
ριιιεειιεο Βιοιιιτι άετ Βοοιεειιει.τεοιεο πιο Ρτιιιειιι, οοά
ννιτά ιοιεεοάεττοεεεεο εειιεοάιιΜιι. ιο εινει ιιιειιιεοάετ Ετειε ιιτειιιοιιε Βιιιε. νιετεειιο νοτιτιιεε, ιιετοιιεεεεειιεο
ειοεεεειιιεεεειιεο Κειινεττε ιιειιοάει Με ειο Ιιιοειιειιεε
νεοι Ζεοι;τε.ιιιετοιιεε Πιτ Με ετν:ι.ιιειιε ιι`οτιιιιιάοοεε
Ρεριετειιεο; άειτειιι ιει ειοε πο· Β0οιεεοειτΜιιεο οάετ
ννεεεο ιο Ρτειιεεεο Μιά ιο άεεεεο Αιιιιτεεε τεάι
Ριιειεετεριιιο ειιιιιιιιιάιιειιε Μεεεε εειιτεειιι, οιιιοιιειι
ειετι νεο Ρτει”. Βτ..Β. Κιιι:οετ.. .1εοε 1006,
Οιιιετιιτειοεειειιοε. Ι)ιεεεε Β.εεεειιερε.ριετ ννιτά ειιι Με
νετιιιε νεο (ιιιιειεν Ριεειιετ. 802 8ειιιειι ειιι 20
Μι ιιειιιιοάειοάε Ηειιιιειειιε εειεει. Νεειι άετ 8εε.οοε
Αιιιιιιάιιιιεεο ιιο 'Ι'ειιι:.
ινιτά εε ιο ειιιετο άοοιτιεο Ζιιοτοετ εεε άεο Κειινετιε
Βε ειειιι "ειιι ιιιιιιιιι ειιι Οειιιεε νεο εε ιιιιεεοιειοεοι Ιοι.ε
εεοειοοιεο ιιοά ννιε ειοε ριιοιεετεριιιεειιε Πειτε ετοάιι
τεεεε Μιά νεο εε ιιειιει· Βεάειιι.οοε το ι· οι ι ε Α επι: ε,
Με”. Με ειοριιοάιιοιιε 8ειιε Με Ρεριετειιεο ννειει άο.οο ννειειιε ερεΜειιε ιιιεάιειοιεοιιε Πιεειιιιιοεο Με Μισο "Βοιω
ειοε εεινιεεε Βιιιιι:ειιιιτιιιιιιε ειιι,άιεεειιιε ννιτά.ιοιτ ειοετ νιετεο ιοδεεο, Με άιε ει·ει.ε ιι.τετιιειιε Ηιιιίε.
άοοιι, πιο Ρι·ει'. Πιτ Μ. Κιι·ειι οει· ιο άετ Βιοιει
ειιιριτιεοιι ιεειεεει;ειιτειι Τειιειιε νετειιοιιεο ιιοά άεοε.ειι Κοιιιοιι:
ι:οοε :ο άιεεειιι Βιιειιε ιιετνετιιειιτ, ιο ιτειοειιι άει· θεάιιοιιε
Η

άιε Β.εοιεεοάοειε ιιεει:ιιοοιι.

Μεοεειι
Ι.άειιοεεο
Πιτ άιεεε
ριιειοετεριιιεειιε
Ρτεάοιαιοο
ειοά
Κιεοιιεεει€
ιοιεεοάε:
ι

άετ Βιοιιειι: άει· ιοεάι2ιοιεειιειι νι7ιεεειιεειιει'ι. εε ειιοι Ατιεάτοει:
ιιοά Με Νει:ννεοάιειτειι. άετ ετιιοάιεεο ιι'οτι.ιιιιάιιοε άετ Αει·ειε
εε πιο

Βεννοεειεειο, ννιε

ιιοεΙιιειαεο

Α: Αειιε. άεειιιιειιε. 1000

Β: Αειιε άεειιιιι. 1000.

Μει:ει 16
Νειτ. ειιιιιιτεε. 160.

ΚΜ. εετιιεοιε 110.

ιιάιειοειιεειιειι

Με, ννο

ιο

εε

ειιι, ιιοεετειι

Πιτ Εειιειι

Μιά

νει·

θεειιοάιιειιι

εοι.εειιειάεοάει· Απ. ιιοά ινειεε ιιει2οερτιοετεο. Πε εεοιιετ
ιιιιετ οιειιο, ιιιιτ Με νετεειιιεάεοειι Ηειινει·ι“Μιτεο ειι ιιεοοεο,
οιειι οιιιεε Με ιιιιειι ι·ιειιι.ιε εο2ιιινεοάεο νετειειιεο. ειιι. ιιοάε

τεο νιιοι·ι.εο Η ειι άειιι νιι”ιεεεο οιιιεε άεο Κιιοιιειι
ιιιιιιιιιιοοιιοεο, ιιιο άεο Δτετ ειιι· ετει.εο Ημιε

νεο ιιειάεο Ι.ϋειιοεεο ινιτά ειι 1 Τειι εεοεοιοιειι ειιι
15 'Γειιε 0ιιειι- εάετ Ριεεεννεεεετ.

πο ιιειιιιιιεεο. Αιο ιιιιιιιι.εει.εο »Με οε.ειιτιιειι άετ Οιιιτοτε

ΖΜο Γιιιιετεο ινιτά ειο εειιιτεε Ριιιιετικιά ιιειιιιιΜ Αειιε. ιεοι.εοε. 1000, Νειτιι ειιιιιιτοει 200 Ιοεοοεοι;τιετιε
εειιτε Νε.ιτιιιιοεοιιιιιοειιοε 50.
·

ιο Βειι·ιι.ειιο ικειοιιιεο, ιιεννειει ιιειιοο άεο Ιοιιειιενει·2ειοιιοιε άετ

ιο άιε Ι.ε.εε ιτειιιιοεο, ειπε Με Μι ιειειεο, άεεε ιιιιετ ειιοιι
ιιιειιτ εειτειι ιΓει·ιτειει· ε.οάετετ

ιο ιεάετ άιεεετ Πιιιεειειτειιεο ινιτά Με Β.εεεεοερεριετ
1 ιιιιιιιιιιε ιιιοε εειιε.ιτειι, ιιοά οιιειι ιεάετ Μιιεειειωιι
1 Μιοοιε ιεοε ιο Ψεεεετ εεννε.εειιεο, εεάε.εε Με θε.ιιεε

Ρτο2εάιιτ οιειιι ιοειιτ, Με 4 Μιοιιιεο ετιετάετι.
ννετ οιειιτ · Με άιιοι:ιεε Ζιοιιτιετ εεειει, ιτεοο ειοε
ιιιειοε νεο Κιεοιιεεει‹ ι:ειιειτοιετι:ε Ηεοάάοοιωι
ιιιιιοιοετ ι›εοιιιεεο. Πεε νετιειιτεο ιει άοτειιειιε οιειιι

νοιιιιοοιιοεο ιιοά Με άεο Νεειιιειι, άεεε Με Βϋοιεειι
· άεεε ετει οποιο Βειιιιιεε άετ $εεοεε

ιιεει.ιιοιοι:Δ ννιτά, εε

Ηειιιιιιιιάε άε.ιιει

14 νοτττιιεε, ννειειιε ιο Μεεετο Ζνιζιοε εειιιι.ιτειι ννετάεο ειοάι

[Με νει·ιιεεειιάε Βιιειι εοιιιιειι: νοι·ι:ι·ιιεε νεο Πει'. Β ε ιι ε. εε ι·
ιιιιετετετε ει·ειΙιειιε Πειτε

.

Ζννειεε άετ

ιιει

Βιιιιιιοεειι εεε άεοι Βεεριτε

οιοοε- τιοά νετάε.ιιοοεειτειιι.ιιε; Με. Β"τ. Κι· εε ε - Βεινιιεετ
ιιειοετετιιοεειι ιιοά Κειιερε; Με!. Μειιάει ~ θειιιεεο.οιειι
Μιά εριιερι:.

Αοιιιιι;

ΡΜ. Ζιειι εε - ει-ιιιιε Βτι·εεοοεεειι

ει.ιιοάε ιιοά Πειιτιειι; ΡΜ. Ηει*ίε. - Κοοειιειιιιτϋειιε ιιοά
νεττειιιιιιοεεο; ΡΜ. Βετειι ετάε ·- νετιει2οοεεο άεε
Βιιιορίεε; ΡΜ. Βε ι.ι:ει· - Βιιιτιιοεεο Με άεο ετεεεεο @ιε
ι'ιιεεεο; Ρι·ει'. 0ιεετεε Μενετ Μ Βι·ετιεικοοε ιιοά ι!τιτιο
Με; Ρωτ. 8ειι ιιεο ιι ο τε - νετιιτειιοοοε (ιοιιι. Βιιι.2
εειιιεει ιιοά ει·ιειωεο. Ρτει. Κειιετι. - νετειιειιοεεο;
Ρτει'. Ι.ε.οάιιιι - Βιιιι.ιιοεεε εεε άειο ιινειιιι. Θεοιιιι.ιιτειιι:ιιε;

Με. Κ ιι Μπιτ - Βιιιιοιιεεο εεε άεοι Βιιτοερρετιιι ιιοά

οι1ετε.ιιετ τειειιιισιι επ ειοε εειιτ εεοειιε Ατιιειι ιιοά
ιει άιιτειιειιε ιεάειο Βεοιεεοιιιετερειιτεο :ο εοιριειιιεο,
οιειιι Μιειιι ειιτ ρτΜιιιεειιεο νετινειιάιιοε εοοάετο ειιειι

ειιιτειιειιε Ηοι·ονετιιειιιιοε; Ρτει'. Θε ο ι·ε·ε Η εν ει· - Βε
ετάετοοε νεο Κτιιοιτειι ιιοά νει·ιειιτειι ; Ρτοι. Α ι εεε οάει·

ειιτ ννειιετεο νετνειιι:ετοιοιιτιοε.

ννεεεο ιο' ειοειο ετιιιιιιιειιειι Βιιοάε νεο οιιιιειο 25 ι)τιιοιιιιεεεο

.

Πιο ειιι Με Β.εοιεεοιιιετεριε άετ Ηειιτρετεειι:εο εο
τι1ει€2ιιι‹εοιοιεο, ιτεοοεο ννιτ Μεεειιιε ε.οι εινειιε.ειιε ννειεε
ε.ιιιιιεεεεο. Ετετεοε Με ιιιεεεετ Ετεειε άετ Εριιετιεο εάετ
ιιεεεετ εεεε.ει, Με Με ιιιιιοιιοειιε οοά ιάεΜειε Με 2ο
εριιιετεο, εεάεοο ιιρριι_ειετεο πιτ εεειι ετιειει.ειο Ηεετ
εοειΜι Με ιιειτιιιοοιεο ρετεειιιειάειι Μιιωι, νιτιε Ιοιιιιιιι‹

τετ, Βεεετειο, 'Γιιεετ ο. ε. ννειιετ. Ζινειιεοε ινεοάεο ννιτ
Με ΙιεοιεεοειτΜιιεο, Με ειοειεεε Μιά άιτειιιεε Μιιιει
εεεεο Με Ετιιτεοιιοοε εε, ειιοε εοάετε ΗιΙιετοιιιει. Βιιε
ιειει;ετε ιει ιοεειιειι ιιει ιιιοιιι ετεεεεο οιτειιιοεετιριειι
Ηετάειι. Βειιο Με Βεοιεεοειτειιιεο ινιτΙ:ειι τοιεοά ειιι
άιε Ρετεειι.εο ετει ιο άεοι Μειοειιιο, ννο άιε Ηιιετε πιο
Αιιει”Μι εειτοιοοιεο Με, Μιά Με εεεειιιειιι, πιο ιιεισιοοιι
_ετει 14 'Γεεε ιιε.ειι Ειοριεοε άετ οει;ιεειι ΒεειτΜιιοοεε
άεειε. ιιιιεοο ιειι Μεο ειοεο Κερί νοιι εετειτεοιε Πετάει·
ιιΜιε, ιιιο ιειι εεεινιιοεεο Με Μεειιειιιωιι άετ Πειιετττε
ειιοε ειιι” οεοε 8τειιειι άιιτειι ιιι.ειιειιε ΑοννεοάΜιε ειοεε
13εειοιι2ιεοε 2ο ιιεοιιοειι Με Μιε ιττεοικεο Βιιειιειι Μετ

ιεε εεινοτάεο ειοά.

'“

Νεειι άετ $ιτειιι άεε 0εε.οτιοιειετε νεο Κιεοιιεεειτ
ιει άιε Πεειε τετ Βριιειιεο Με Κεριε οειειι οιειοεο ρετειιιι

- ιιιΐεοιιιειιε Πιτεετεε ει» απο Πιιι“ε.
Πιεεετ νεοι Ζεοοτειιιοιοιτεε ιιο- άεε ιι.τειιιοιιε Ιιετιιιιιάιιοεε
ιιετειιεεεεεεεοε

ιιοά,

ινε οιιιιε,

τοπ Αιιιιιιάιιοεεο

νει·εειιειιε

Ζνιιιιιε νεο Ψετττιι.εεο. ιο ννειειιεο Με ινιεεεοεειιε.ιιιιειιεο
- ιιιεει·ειιεειιεο ιιοά ρτε.ιαιεειιεο - 0τιιιιάιεεεο·άει· ετετεο
1ι.τετιιοιιεο ιιιιιε ιιει Ποειιιειαει'ε.ιιειι νεο ειιετιτοιιιιτ.εο Αιιτει·ι
ιΜεο ιο ιιιτειο Β'ε.ειιε νετ Αετετεο άετ Βετιιοει· Βετιιιιοεεεε
εειιεειιε.Π. ετετιει·ι ινιιτάειι, ιτεοο Μιεο άεοεο, άιε Βειειιτιιιιε
ιιιιει· Με ετειε Βιιι1'ε ειιειιειι. ιιεειεοε εοιοι'ειιιεο ννετάεο, οοά
άετ! άΜιει· »νεοι Με ειιι” άεο Ιοοετεεεε ννειιετ ι1ι·ειΙιειιει·

Κι·ειεε τεειιοεο.

`
Β ε π· ο ιι ε ι Γ.

Ετιειι Ηειιτοεοο: Με Αειιοιεειε άετ $νριιιιιε. ΜΗ;
εκει 'Ι'Μειο. Βετιιο. νετιειε νοιι .ιιιιιιιε Βρτιο
εετ. 1006.
Πει· ιιιιει·ιειιεοάε άετ ιιειάεο Βιιιάεοιιει· άετ 8 ιτοοιιιιτε ειιι
ιιάε ιιτιοεο ιο άειο ιιιειοεο 58 8ειτειι ειιιι·ι€εο
Με ειοε ειι
εε.οιιοεοιεεεεοάε Πειιετειειιτ ιιιιει· άεο εεεεοινει·οιεεο Βτεοά

άιεεεε οοειι εε _ιιιοεεο θειιιει:εε άετ Μιειοειεειιεο Ε'ετεειιοοε,
ννειειιεε ιο ιτειιιιιι ειοειο .Ποτ ειοε άετει·ιιεε ?Με νεο Αι·ιιει
ι:εο εε2ειιιετ οπο, άεεε Με Βιι:ετειιιτ ιιιιετ Μεεεε ιιιειοε Βιοε
ειιι.ιεειιιει. ιιιι.Μιι :ο ιιιιετεειιεο Μ. Αοεει'ε.οεεο ποιο άετ Με·
τιιοάιιι άετ Πιιτετεοειιιιιιε, ιιοάεο Μι· Με Βτεειιοιεεε άετ

Γοτεειιιιοε ιιιιετ Με Μετριιειοειε ιιοά Βιειοειε άετ Ηιιιι·οοιιιιοε
Μιιάε ιιοά άιε

Β`ιιοάει·ι.ε

ιιεεειιι·ιειιεο. Βε.ε άιε θε ειιιι. άετ

ι·τεεετ άετ Βνειιιιιε κι ι1Μετιιεει: ει» Η. ιτειιιειο ΖννειιεΙ

ιι
111111 Με! ει· ειιε1ι πι' Με

Ήει1οιιιιιιιε ι1ει· 11·'ιιιιι1ε σε Με Αε

21ο1οειε ιιιι‹1 '111ιοι·εριο ι1οι· Κι·ειι1ιιιο1τ οιιι.
Πεε νι'ει·1ι ει.ο11τ ε1ιιειι Βοιιιιοι·ειιιιι·ιιο1ι εεε κ1οιι νοι·1ιειιι1
1ιιιιο·οιι

ι1ει· Ποιιιεο1ιοιι

Πει·ιιιειο1οριεε1ιειι

θεεο11εε1ιει'ι ι1ει·,

ιιιιά ειναι· νοιιι ιιοι1ιιι.οιι Κοιιει·εεε ιιι Βοι·ιι, ι1ει· ιιιι νει·ρειιςε
ιιειι Βοιιιιιιοι· @τεμ Με Ζιιιιι 8011111" νι·οπ1οιι Με εννεειιιιιειι
1ιο1ιει:οιι Πιιιοι·ειιο1ιιιιιιιιειιιει1ιεεειι 1ι1ιει·ειο1ιι1ιο1ι ε·εοι·ιιιιει εε
εε1ιοιι Με ειιε1ι πιει 'Ι'ει'ε1ιι, Με ιιιιο1ι Με Πιιτοι·εε1ιειάιιιιε·
ε·οιιτειιιι1ιει· ειιι1ει·ιι Βιιιι·εε1ιετειιιοι·ιιιοιι πι· Αιιεε1ιειιιιιιι.ι π
1ιι·ιιιε·ειι ιιεπ·οε1ιειι. 13ο εει 1ιιει· ιιοε1ι ι;εετε.ιιει π ει·ννι11ιιιοιι,

Μιεε 1ιειιιι Ηιιινι·ο1εε Με Με ιιιιε·ε1ιειιει· εειιινιει·ιεε Βιο1ιτ.1ιει·
ιιιιιε1ιιιιιιι· άοι· Βιι. ρε.11ιι1ε Με 1ιιιο1ιει νι·ιε1ιτιςε ΑιιΒιι1ιε ςειιιεειιι
"πο, Με ω

νοι·ινειι(1ιιιιε

ιιιιιιετ1ιε1ιειι

11ιοιιι.οε ειιιειε ιιιιτ1

ε11οιιι ιιιιι·ο1ι Ηο1ιειι ιιιιι1 Βοιι1ιειι άοε Α ιι 1ιο'εε1ιειι Αρρει·ετεε
Με ι·1ειιιιι:ειι

Βε1ειιο1ιτιιιιεεε11'ειιιε π

ει·:ιε1ειι

ειιι‹ι. Πιεεεε

νοιιι Βει”. εειτ οιιιειιι .Τε1ιι·2ε1ιιιτ ε.ιιεεε1ι11εεε1ιο1ι ειιι;εννειιι1ιε
νει·Γε1ιι·ειι 11ιι‹1ετ ει· 1ιιοι· πιιι οι·ει:ειι Ηιι1ε ιιι οιιιειιι Βιιε1ι ει·
νι·111ιιιι, ενε1ιι·ειιι1

ει· εε

νει·εειι1ιε1ι ιιι ι1ειι Πε1ιι·1ιι1ε1ιει·ιι πι·

ιιι11ιι·οε1ιοριεο1ιοιι 'Ι'οε1ιιιι1ι ε·εευε1ιτ Με.

Η Ε
ο ε.

Βιιιι1 11ιεε1ιει·: Πιιτει·ειιε1ιιιιι€ειι ι11ιοι· Αιιιιιιεειιιιι·ειι,

Ρο1γροιιιιι1ε ιιιιτ1 Ριοτειιιε. (1899-1906). Βει·1ιιι.
Υει1εε νοιι .1ιι1ιιιε Βριιιι€ει· 1908.
Βιιιειιι ιοι1οιι, ι1ει· ειο1ι ιιιι· Με ιιιιει·ειιε εο1ιινιοι·ιε;ε θειιιοι.
Με· θιιειιιιε Με· Ριοιειιιετειι'ο ιιιιοι·οεειει·ι:, ινιι·‹1 Με ΒιιιΜιιιιι

‹ιιεεοι· νι7ιεεειιεε1ιείτ ι1ιιι·ι·1ι ι1ειι Μειιο,ιε1 ειι πεε.ιιιιιιειιιεεεειιι1ειι
Πει·ειο11ιιιιεειι Με· Βιι·ιιιιεειιεε1ιειιειι πιει· εγιιι.1ιοτιεο1ιειι Πει·
εε1ιιιιιιι· ινεεοιιι1ιο1ι οι·εο1ιινοι·τ.
Βιιιι1 ι1οο1ι ε11οιιι Με ιιι Μεεει· Βοειο1ιιιιιι.=ι ει·ιιιιι11οεοιιάειι

ε1°εει2οιι. 117 ο ι· ιι ι ο 1‹ ε'ε ιιιινει·ιι·ιιιιε1ιο1ιεε νοι·ι1ιειιει ιν1ι·ι1 εε
1ι1ει1ιοιι, Με Βι·ειοι· ειιει:ειιιιε1ει·ειιιι οιιιε Βι·ι1ε1ιε εεε νει·ει1ιιιι1
ιιιεεοε ιιιιιι ι1ει· Βι·1ι111ι·ιιιιι.ι νοιιι ει1ιτειι1ιτειι θειειε πει θε
1ιιι·ιι εεεε1ι1εεειι π 1ιειιειι.
Μ 1ο 1ι ε 1 ε ο ιι.

1.εριιιο: Πιο Ζιιο1σει·1ιι·ειι1:1ιειτ. Πε1ιοι·εειει νοιι Κει·ιι
ίο1‹1. 1.οιρειΒ ιι. Νιου. Πειιιιο1ιο. 1908. 151 Βοι
Με. Ρι·ειε 9 Μ.
νοτ1ιοεοιιι1εε Βιιο1ι1ειιι 1ιι·ιιιε·τ ιιι 1ειιιΜιι·ει· Κιιι·ιε Με Ρε
τ1ιερ;ειιεεε, 8γιιιρτοιιιειο1οειε ιιιιι1 Τ1ιει·ιιιιιο εεε Πιε1ιεεεε ιιιιά
εειιιει· Κοιιιρ1ι1‹ειιοιιειι. Πε 1ετ 1ιειιι Ι.ε1ιι·1ιιιο1ι,ιιι ι1ειιι ιιιιιιιι
ειο1ι 1ι1›ει· Πει.ει1ε Αιιε1ιιιιιι'τ 1ιο1οιι 1ιειιιι. ιινο1ι1 ιι.1ιει· ε.·εο1ςιιει;
πι· εο1ιιιο11ειι Οι·ιειιι.ιει·ιιιιχ ιιι ι1οιι Ηειιριι'ι·ειι·ειι. Αιιε1ι πι.:
εε Με Βειιετ1ιοι·ιιιιιι ι'ιιι· Βιικ1οιιιοιι εε1ιι· ιιι·ε.ιιο1ιιιιιι· εο1ιι. 8οιιι
Ηειιρι:ννοι·ι. 1ιεε;ι. ι1ει·ιιι, ι1ε.εε ινιι· ιιι 1ιιιερρει· Βο1ιι1εοι·ιιιιε· Με
Αιιειο1ιιοιι ιιιι‹1 1Βιι'ε1ιιιιιιςειι εεε νειιεεεει·ε, οιιιοε ι1ει· 1ιει·
νοι·ι·ερειι6ετειι Πιε1ιοτ.εείοι·εο1ιοι·'ε, 1ιειιιιειι 1οι·ιιειι.
θε1ιι· 1ιεεε1ιτειιεινοι·ι. εο1ιειιιι ιιιιι· Με Βει.οιιιιιιι.: εεε Πει
οτειιι1εε. ιιεεε Με ποτε ιιι οι·ει.ει· Ι.ιιιιε ε·οι·ιιε1ιτο θε1οιιοιι1ιε
ι·εο1ιιιιιιιρ; 1ιει ι·1ει· Πιε1ιοιεει1ιει ιιιο1ιτ ιιιι1ιοΜιιει. ιιιιι.εεε:ο1ιειιε
ει, Μι ειιιει·εειτε Με Δεειιιιιιιιιιοιι εε1ιι· νει·εο1ιιεε1ειι ιει.. Διι
ι1ει·ει·εοιιε ειιο1ι Ρι1ειιπειι ιιιιιι ιιοι·ιεο1ιοε Βιιιιοιεε ιι1ε1ιι: ε1ειο1ι
νιε1 Κε1οι·ιοοιι 1ιει'ει·ιι, Με ιιιιοι1ιιιιιιιι. ειιο1ι εε1ιοιι Με Ζιι1ιο

ι·ειιιιιιε ει” Νιι1ιι·ειοι1”ε ι1ειι Κε.1ει·ιετιι.:ειιε1τ ιιιιι1ει·ιι ι‹ιιιιιι.
Πιο Ι.ιιοι·ετιιι· Μ: ιιιι 2. 'Ι'ει1, ι1ει· Με Κοιιιιιιι1ωιιειιειι εεε
Πιιι1ιειοε 1ιο1ιειιάε1ι., ειιειιι1ιι·1ιο1ιοι 1ιει·ιιε1ιειο1ιιιιιι. Με ιιιι ει·ετειι.
Μι ε1ε1ι Ιιεριιιε ειιιο ιιιιε1ιι1ιιιιιο1ιο Βει·ιιε1‹ε1ο1ιιιο;ιιιις εετ
εε11ιοιι τω· οι" ει·οεεεε 1'νει·1ι νετιιο1ιε1τειι πω, ννε1ε1ιεε Μπι
ιιιιο1ιει ιιι Ρει·ιε 1ιει Α1οιιιι ει·εε1ιοιιιειι εο11.
Μ

Ατ1ιοιιειι νοιι Βιιιι1 11'ιεε1ιει· ιιιι‹1 εο1ιιειι 8ειιι11ει·ιι ιιι ιιιο1ιι
ννειιιεςει· Με νιει· νοι·εε1ιιοι1οιιειι Ζοιτεο1ιι·11ιειι εοι·ειι·ειιι.

111ιιιοιιι ινιι·1ι1ιε1ιειι Βοι1ιιι·ιιιιε 1ιοιιιιιιι Με νοτ1ιο8·ειιι·1ο ινωι
ιιιιε1ι. ιιιι1ειιι ει:: νοι·ι'εεεει· ιι11ε Με εειιιει· θε1ιιι1ε 1899-1909
1ιει·νοι·ριεεειιι.>ιειιοιι Αι·1ιειιειι ιιι ε1ιι·οιιο1οειεο1ιει· Γο1ε·ο ιιιι οπ
Β·ιιιιι1ιεκτ πεειιιιιιοιιει.ει1ι. Πιο ιιιοειιοειιε1ιε1ιοιι νει·ϋιι'ειι11ιο1ιιιιι
ε·ειι εειιιοε Μιτει·1ιοιτει·ε Π. Α1ιι1οιιιε1ι1ειι ινει·ι1ειι πιιι
Βε1ι1ιιεε ιιιι Αιιειιιιι· ινιοι1ει·ριεεε1ιειι.

Απι θ. .1ιιιιιιιιι· 1908 1ιιε1ι Β ιιι 11 Β' ι εε ιι ο ι· ιιι Μι· Πειιιεε1ιοιι
Ο1ιειιιιεε1ιειι θεεε11εειιιιιτ εοιιιειι Με ι,ι·ι·εεεειιι Βοιειιι επικο
ιιοιιιιιιειιοιι

νοι·1ι·ει; ιι1ιοι·

Με ο1ιειι ειιεεεε1ιοιιο 'Ι'1ιοιιιε, ιιι

ι1ειιι ει· πεεπιιιιειιΓεεεειιά Με Βεειιιτειε εειιιοι· Γοι·εο1ιιιιιε·ειι
ιιιιιιει1ι. Πιοεοι· 1'οι·1ι·ιηι· ιο: Με Β1ιι1ειιιιιιει ι1οιι Βιιιιο1ε.1ι1ιειιι1
1ιιιιι:ειι νοι·ειιεεειο11τ.
Ε. Κ ο ε ιι.

Ηει·ιιιε.ιιιι νιει·οι·τ1ι: Αιιε.τοιιιιεε1ιε ρ1ιγειο1οΒιεε1ιο
ιιιιι1 ρ1ιχει1‹ε1ιεε1ιε Πειειι ιιιι‹1 Τειιο11οιι. Ζιιιιι 0ο
1ιι·ειιο1ι Μ· 14εΜειιιει·. Πιιιτε ιιειι1ιεει·1ιοιτειο Αει
1εεο. .1οιιε, νοι·1εε νοιι θιιειεν Ε`ιεε1ιοι·. 1900.
816 θειιοιι.
Πιοεοε νοιειιις1ιο1ιο

Νεο1ιεε1ι1ε οποτε ετεο1ιιειι

1898

πιιι

1οιιιοιι Μαιο. Πιο Εοι·ι.εο1ιι·ιιιε ε! ει· Πιεειρ11ιιειι ιιι άοε 1ειειειι
18 .1ιι1ιι·ειι 1ιιι1ιειι Με ιιειιε Αιιι1εεε επι οιιι Βειι·9.ε1ιι1ιε1ιοε νει
ει·ϋεεοι·τ, ιιιιιιιειιι1ιο1ι ιιι ι1ιτειιι ρ1ιγειο1οι.ιιεε1ιοιι ιιιιι1 ε1ιειιιιεο1ιειι
'Ι'ει1ε. Ποε νοιι'. Α1ιειο1ιτ πιει· εε, ιιιε1ιτ. «ε11ςειιιοιιι νει·1ι1ι:ιά

1ιο1ιε Πιιι·ι:1ιεε1ιιιιιιε- Με: Νοτιιιε.1ιι·οι·τε ο1ιιιο ειιει1ι·ιιο1ι1ιο1ιο
Νειιιιιιιιιιι ι1ει· Βιιιιο1εοειι.ιοιι» π εο1ιειι. εοιιι1ει·ιι «Με 1ιιε.ιιο1ι
Με· οι·εε1ιοιιιειιιιοιι Δε1ι1ειιιινοι·ιε εποε 1“ιιι· Με 1ι61ιει·οιι Αιι

Πιε εο2ιε1ε Βο1ιιιιιιριιιιιε ι1ει· Έιιιιοι·κιι1υεο Με νο11‹ε
1ιι·ειι1ι1ιειι: ιιι Βιιτορει ιιιι‹1 Αιιιει·ι1ιε. νοιι Πι·. εει
1ιρρ Μ. Β1ιιιιιοιιι.1ιε1 (Μοε1ιειι). Πειιι.εο1ιε Βο
ει·1ιοιιιιιιε νοιι Πι·. Α. Πινοι·ει21η. Βει1ιιι 1906.
νει1εε Αιι8. Ηιι·εε1ιιι·ε1ι1. 192 Θ.
Πιο νοι·1ιο,ι·.;οιιι1ε Πειι1ιεε1ιι·ιι'ι ννιιι·ι1ε ιιιι Αιιι'ιι·εριε ‹1ει· 'Ι'ιι1ιοι·
1ιιι1εεο-Κοιιιιιιιεειοιι Με· Ρ1ι·οεενν-θεεε11εε1ιει'ι ι·ιιεειεε1ιοι· Αει·ειε
νει·ι'εεει, ιετ ιιιιι. ειιιοιιι _νοι·ινοι·1: νοιι Ρι·οι'. Ε). ν. Πε γε οιι
νοι·εε1ιοιι από ι1ειιι 8. Ριι·εεενν-Αειειο-Κοιιςι·οεε εειιιιειιιοι. 8ιε
οιιτ1ιιι1ι οιιιε $ο1ιι1ι1ει·ιιιηι· εεε θιειι€εε Μι· 'Ι'ιι1ιει1ιιι1οεε-Βε
1ι16.ιιιριιιιι,ε· ιιι Β'πιιι1ιι·ειο1ι, Βε18·ιοιι, Βιιι.τ1ειιι1 ιιιιι1 Ποιιιεε1ι1ε.ιιιι;
Αιιιει·11ιιι Με ινε1ιιεε1ιοιιι11ε1ι ιιι οιιιοιιι ερει.ει·ιι Βιιιιι1ε πεο
1ιειιι1ο1τινοτι1οιι. Πεε Βιιο1ι ειπε ειιι οι·1ιειιοικ1εε Βιιι1.ωιε
2ιε11ιεινιιεει πιει εεεειιει·ειο1ι Με ε;οιιειιιιιοιι 1111ιιι1ει· 1ιοι ιιει·
Βο1ιιιιιιιιιιιιιε ι1ει· 'Γιι1ιει1ιιι1οεε νοι·ε·εςειιεειι ειιιιι ιιιι‹1 ιιοοιι
νοι·ςε1ιειι. Μ» εο1ιοιι, Με ιι1ιει·ιι11 Με Ρι·ερει;ιιιιτιπ οιιιεειει,

Με Με» Με ει·1οιιε1ιιειετ.οιι θειειει· :ιιι ι1ει·εε11ιοιι 1ιοτει1ιεειι;
Μι· νειι'ο1ι;ιοιι Με Βι1ιιιιιιι.τ νοιι Βιειιοιι, νει·ειιιοιι ιιιιι1 θεεε11
εο1ιει'ι.ειι, Με εε ειο1ι πι· Αιιι'ε;ειιε ιιιιιε1ιειι, 11ιιτο1ι νιιι·ιτι1ειε

ΓΙιηι·1ι11ι.ι.ιει· Με Με ιι1ιοι· Με Κι·ειιιι1ιειτ ειιιπ1ι1ιιι·ειι; Μι·
εο1ιειι Κιιιι1οι·εειιετοι·ιειι ιιιιι·1 Ηοι1ε3ε.ι.τειι τω· Βι·ινε.ειιεειιε ει·
ειιοιιειι, Μι· 1ιε,ει·ιιειιοιι ι'ι·ειι(1ιο· Με Ε1ι·ϋ11°ιιιιιι,ε· νοιι Ρο1ι1ι1ιιιἰ1‹ειι
ε” Ι_ηιιεεη1η·οιη]ςε η. πι. ε. Πει· νει·ίεεεει· Με Με ιιιιι νιο1ει·
11ι1ι11ιε ιιιιά ,ει·οεεοι· 8ε1ιινιει·ιις1ιοιι; π ειιιιιιι;ειιι1ε Πι·ιιιιιιει·ιιι1 Δ
εεειο1ιιοι. ιιιι‹1 π ειιιειιι θειιιειι νει·ει·1.ιειιει, ι1ιι.ει'ιιι· Με
1(ειιιιιιιιε ιιιιιι Ηεεε1ιιε1ιιε πιει· '1'ιι1ιει·1ιιι1εεε-Βε1ιειιιριιιιιε νοιι

εριιιε1ιε Με ινιεεειιεε1ιε.ΐι1ιο1ι Αι·1ιειιοιιιιειι 2ιιεειιιιιιειιευετο11οιι».

ει·οεοοιιι

Βιιι Αιι1ιειιι.=; 1ιιιιιιετ ειιιο ει·εεεε Μειιι.ιε ρι·ε.1ιι1εο1ι-ιιιοι1ιειιιιεε1ιοι·

ειο1ιει·τ.

ννοι·ιε

Μ;

ιιιιτ1

11ειιι

Αυτοι· 8ε1ιιιιιι·ειιι1οιι Πειι1ε

Αιιιι1ε1ιτειι. Πιιε ιιειι1ιιιιιιιςο1ιειιιιιιοιιε Αιιι.οι·ειιι·οΒιετοι· Μπι
1ιιιιιιιε «Με ΑιιΠιιιι1ειι ειιιοι· 1ιοειιιιιιιιτοιι Αιιο·ιιιιο ινεεειιι11οιι

Κιιι·2ε Πε1ιει·ειο1ιτ 111ιοι· Με 'Γειιις1ιειι εεε Ζοιιιι·ε1-Κο

.
Βι·ειιιιεο1ι ιι-111ι.ιιιι.

ει·1οιο1ιιοιιι. Πεε θεε1ιι·ει.:ιετοι· ιει Με ιιι081ιε1ιει νιε1 Βε1ι1ιι,ς
νιοι·ι.ειι ειιεει·εετει.ιοι. ννοι·ι1οιι.
Μ

ιιιιιεεε πι·

Οιι.ι·1 111?ει·ιιιε1ιε: Θι·ιιιιιιι·ιεε ε1ει· Ρεγε1ιιετι·ιο ιιι 1ι1ιιιι

Βειι1ιι·ειι1ιε ιιι εεε .1ε1ιι·ειι 1898--1905 ιιιι‹1 θε
εε1ιιιιτειιει·ιε1ιι Μι· Με θειιει·ε1νει·εειιιιιι1ιιιιε επι
91. Μει 1906. νοιι Πι·. Νιειιιει·. Βει1ιιι 1908.
142 Βειτοιι.

εε1ιοιι νοτ1εετιιιεειι. Ζινειιε ι·ενιι1ιοι·ιο Αιι11ει8ε. ΜΗ

ειιιοιιι Βι1ιιιιιε εεε νειίεεεει·ε. 1.οιρειε. Υει1ε.8 νοιι
θεση Τ1ιιοιιιε. 1906. 688 8ει1ειι.
Πιο Ηει·ειιε,·.ιε1ιο τ1ει· ιιειιοιι
ιι1οιιιοι·ειι

'Ι'ει1ο ι·ενιΜειτοιι

νοιιι νει·ίεεεει· εε11ιετ. ιιιιι· πιιι
Αιιι1ε.ε·ο

1ιιιτ εειιι

Ηε1ιιι1ει· Η.

Με ρ ιιι ειι ιι 1ιοεοι·ει. Πιοεεε Ιιε1ιοιιεινει·1ι άοε 1905 νει·ετοι·
1ιειιειι ιιιιι Με θε1ιιι·ιιρει1ιοΙοειο(ιιιειι ι1ειιΙιε πι· ειι Με Αρ1ιεειε

1ε1ιι·ε) ιιιιιι Με Ρει·ε1ιιετι·ιε 1ιοε1ιι·ει·ιιιειιι.οιι
Ι.ε1ιι·ει·ε ειιοαι.ε 1ιοι

εοιιιειιι

1ΐοι·εε1ιειε ιιιιι1

ει·ετειι Βι·εο1ιειιιοιι (1894-19ΟΟ)

πιει· άοιι Γεο1ιε;ειιοεεειι ει·εεεεε Βειι·οιιιι1οιι ιιιι‹1

εε1ιννοι·ε

Βοσιειι1ιοιι. Βει άει· 1ιοιιεοειιειιιοιι Πιιιε1ιιιι1ιιιιιιι.ι άοε θτιιιιι1
εε.τεεε, Με" θειει.εε1αι·ειι1ι1ιειτειι θο1ιιι·ιι1ιι·ειι1ι1ιοικοιι ειιιι1, ιιιι‹1
1ιει τ1ει· ειιιιιι1ειι Βοιιιο1ιειο1ιιι.ε·ιιιιε· ι1ει· 1ι1ιιιιεο1ιοιι 'Ι'ειεεε1ιειι

1ιειιι 1117. πι· Αιιι'ειο11ιιιιε; οιιιεε 8γετειιιε, εεε εκει άειιι Διι
ιιιιιι:ει· ει·ϋεεοι·ε Βε1ιννιει·ις1ιειιειι 1ιει·ειιειι ινιι·‹1, Με Με ιιι ι1ειι
εοιιετ ειιιι€1ιειειι Εε1ιι·1ιιιο1ιειιιι ι1ει·.<;ε1οειε 11ε1ιιιε, Με νιε11ειο1ιτ
ειιε1ι ιιπ ρι·ε1ιιιεε1ιο Ζννεο1‹ε ι1ιιι·ε1ι ειικ1ει·ο θεειο1ιι.εριιιι1ιιιε
οι·εετει ννοι·ι1οιι 1‹ειιιι, Με _ιειιοε1ι ιιιι· Με Ψοιτει·οιιι:ννιο1ιε1ιιιις
εε: Ρεγε1ιιετι·ιε οιιιειι εεννε1ι.ιειειι Αιιειοεε 1ιει1ειιτ.ει:. Νεο; ε 15.
ιετε 1·`οι·εε1ιιιιιὅ ιιπ Μεεειιι ΙΑΕΠΓΕΕΠΕΠάθ νιο1εε ιιιιι1οι·ιι οτι)ετ

Βιι·ιο1ιιιιιιε

νοιι

Ηει1ετιιιιειι

τει Ι.ιιιι

Πε.ε Ποιιιεο1ιο Ζειιιι·ε1-Κοιιιιιοε πι· Βι·ι·ιε1ιιιιιιε νοιι 1+1ει1
ειιιιιειι ί11ι· Πιιιιεειιιιι·ε.ιι1ιε, ι1οεεειι Ρι·οιο1ιιει·ιιι Με Πειιιεε1ιε
Κειεει·ιιι ιει, νοι·ϋιι'ειιτ1ιε1ιτ _ιιι1ιι·1ιε1ιε Πεεε1ιι6.1τ.ε1ιει·ιο1ιιε ι11ιει·
εοιιιο 'Ι'ειιριιιειι. Πει· ι·οι·1ιει;ειιάε ει» Με 10. Οοιιοι·ε1-νει·
εειιιιιι1ιιιια πι. ι1ιιι·ε1ι ειιιο 1ιιειοιιεε1ιε Πειιει·ειο1ιι ε1ει· Τ9.ιις1ιειι.
Με Ζοιιτι·ιι1-Κετιιιτεεε ιιι άειι ει·ετοιι 2ε1ιιι .1ειιι·οιι εειιιεε Βε
ετοιιοιιε ειιικο1οιιοι. ετιιιιιι1τ. 18 'Γε.ιο1ιι Α1ιιιιιιιιιιιεειι νοιι Τε
1ιει·1ιιι1οεε-Βιιιι·ιε1ιτιιιιε·ειι ιιιιά ειιιοιι Αιιιιιιιια ιιιιι. ειιιει· νοιι
ειιιιιι1ιεςειι Ηει1ε1εωειι1ιει.ε Με Πειιιεε1ιειι Βειε1ιεε. ειιιοι· Βει1ιε
ι1ει· ινιε1ιιιι.τειειι νει·ΓιιΒιιιι;ειι πε ι1ειι νει·ςειικειιειι .1ιι1ιι·ειι;
ίει·ιιετ Με $ειπιιι:ειι εεε Ποιιεεε1ιειι Ζειιιι·ιι1-Κειιιιτοοε ιιιι‹1
πιει· 1ιιτει·ιιειιοιιε1ειι νοι·οιιιιε·ιιιιε· "που Με 'Γιιιιετιιιι1οεε, Με
Μι181ιειιει·1ιετο, εεννιε ειιιε ιι1ιετειο1ιτ1ιο1ιο Κε.ι·ιε Πειιι.εο1ι1ειιι1ε
ιιιιτ. ε11ειι εειιιειι Αιιειει1ιοτι πι· Βο1ιιι.ιιιιιιιιιιε τ1οι· '1'ιιιιει·
1ιιι1οεο.
Βι·ειιιιεο1ιιι-1ιιτειι.

τιι!ιει·1ιιι!εεειι Ριιιιιει·ει!ιιειι!ιιιιιεειι εεε Βεε!ιειιε ρεεε!ιειι. 1ιιι
Αιιεο!ι!ιιεε ειι Βι·ιιι·ειι!ιιιιι€ειι εεε Ι·Ι!ιΜιε!ειι!ιε !ιοιιιιιιε εε ειι
εεε εε!ιινειιιιιι!ε·ειι Ιιιι!!ιι·ιι.ιιοιιειι εεε-Βεε!ιειι!ιιιοε!ιειι, εε επ
νοιι ι!ει !ζει!!!ιε!ειιει·ε!:ιοιι ε!ιειιεε!ιειι, ειιι !!ι!ιι·ειι!ιιιιις εει ννει!ι

Μ!ι!ε!!ιιιιεειι
εεε άοτ θεεε!1εε1ιειτ ιιι·ε!ιτιεο1ιει· Αει·ετε

!'οιε·εεε!ιι·ιιτειι ιιιιι1 Με Ρει!ειιτειι ι.>ιε!ιειι ιιι θι·ιιιιι!ε. 1ιιι θεμε

ειι Βιμ..

εετεε ειι Ι)ι·. νεεε !ιειιιι ει· ειιι· !ιε!ιειιιιτειι, ι!εεε Με νοι· .1ε!ι

ιειι νοιι Πι. ν ο ιι Β ε ι· ε· ιιι ε ιι ιι !ι!ει· !ιιι νει·ειιι. ‹1ειιιοιιει.ι·ιει·
τειι ι·ιιι1!!ιε!ειιει!ει·ιειι ?Με ει!!ε ειιιε ειπε Ε'ιιιι!ιι.ιειι !ιεττειι.

$!τειιιιε· νοιιι θ. 8ειιτειιι!ιει 1908.

Πι. ν ε ιι Β ειε ιιι ε ιι ιι: Βε!ιιε Β'ε!!ε !ιε!.ι·ει!'ειι Βι.ι·ειιτε- εεε
θτειι!ινΙε!ιο!ι!ιειιιιιι'ε!ιι!ειιειι, ι1οε!ι !εεεε !ει‹1ει ειε !ιε!αει·ιο!οιιι

Αιιννεεειι‹1 48 11!τε!!ει!ει·.

εε!ιε Πιιιει·ειιε!ιιιιιε ιιι !ιεετιιιιιιιτειι Ε'ε!!ειι ιιιι Βιιε!ι.

Πεε Ρι·ετε!-:ο!! ι1ει· Ιει.πειι 8ιτειιιιε· ειιι! νει·!εεειι ειιι! ειι
εειιοιι·ιιιιειι.
Πι. Πιιιιιιιε!ιι εκει Με Νεε!ιτιειιι ειι εε!ιιειιι νοι·τι·εεε
νοιιι Π. Με! 1908 ειιιειι Βει·ιε!ιτ

ι!!ιει· εεε

ννε!τει·ειι νει!ειι!'

εεε Κι·ειι!ι!ιειαε1ε!!εε.

Βιιι ιι ε !ιε!ιειιιιτει: ειιε!ι, ι1εεε !'ι!!!ιει· ν!ε!ε-Β'ε!!ε ε!ε τιι!ιει·

!ιιι!!ιεε Ει!ιι·ειι!ιιιιιε· ε·εε,·ο!ι.ειι, Με Οετεειιινε1!ι.ιε ρ;εννειιειι εθιεΠ.
ειιε!ι Πι·. ν ε εε Γε!! εε!ιειιιε ειιιεε!ιιεάειι Οετεειιινε!ιιιε πεπε

εειι ειι εε!ιι. !)εεε εο!ε!ιε Β'ϋ.!!ε ειιινε!!ειι ειιε!ι ειιε!ιει!ειι
!ιειιιιειι, εςε!ιε ει· ειι, τ1εο!ι ννειι!ε ι!ε!ιει οι: ι1ει· ι·ιε!ιε!ε·ε Ζειτ

ιιιιιι!α ειιι· Οιιει·ει!οιι νει·εειιιιιι. - Νεε!ι ειιι ειιεειιΕιι!ιι·ειιι1ειι
Ρ. 1. ι!ει· 'Ι'ειιεεει·ι1ιιιιιιε. Οι. Ρειι1 ΚΙειιιιιι άειιιειιετι·ιειι
Ορειει.!ειι Ιιειιιιε ιιιειι 8 Ροι·ιιιειι ιιιι!:ειεε!ιε!ι!ειι. ε)1νι!ιι·ε.ιι!ιιιιι
ε!ιιειι Ρε!! νειι Ριιειιπιο!ιο!ι!ιειιοετεειιινε!!ι!ε άει· ι·εε!ιτειι Βε!‹
!ιειι!ι!ι!!”ιε, εεε ει· νει 4 .1ε!ιιειι οιιει·ιει·ι. !ιιι.!:, εε 2ε!,ε,·τ ι1!εεει· - ι.ιειι ειιι· Βεε!ιειιεε!ιειιίε! ε!!εἱιι, ννο!ιε! εεε θε!ειι!ι εειπ ιιιιε!ιτ
Ρε!!, ι!εεε ιιιειι ε!ε!ι ιιι εε!ε!ιειι 11ε!!ειι νει· εε!ιι· ειιει.ιεεε!ιιιτειι · !ι!ει!ιι. εε! Κιιιι1ει·ιι Με εε. 7 .!ιι!ιι·ειι ιιιιι1ει. ε!ε!ι ι!ε!ιει ιιεε!ι
ειπε !Βιιιιι!ινεε ειιιιι Βιιε!ιειιι Με, εει!εεε Με Αιιεεε!ιε!ιιιιε,· ειιι·
ΒιιικιιιΊειι ιι!ε!ιε ειι εε!ιειιειι !ιι·ιιιιε!ιι, εε εεε ιιιιι!α!ειιε!!ε Βε
Βε!ιειιΐε! ειιι !ιε!ιιε δε!ινιι!ειιε;!‹ειτ. ιιιεε!ιε - - Με θε!ειι!ι'!ι!ει!ιτ.
ειι!τει. ειιι εε!ιι· ιιιιτεε ειι εε!ιι ιιι!εε·ι, ι1ιεεει· Γε!! ε·ε!ιτ εἱε!ιει·
ιιιι!ιει·ιι!ιι·Ι:. ε! Ορει·ετ!ειι ειιι: 1ε!!ινε!εει ιιιιι1 ε) ειιι. !ειιι!'ει·
ειιι! ειιι, !ιιιι!ιτ ννειιιιι ε1ιιι!ειο!ι νει!ι!ιι·ειιιιε: νοι!ιειιτ!ειι ειιι!
ιιιιιιε· εεε θε!ειι!‹εε: ?Με εε.. Η: εεε εεετε!ιιι!ιιιιιε ετε!ιειι !ι!ει
ειιι· Μειιιι !ιιιιιιι εειιι Βε!ιι νει·Ιιε!ειιιειιιεεεις ειιι !ιε!ιειι ειιι!

ιι!ιτ!ιικιειειι. Βι· !ιε!ιε 1ι!ει· εεε εειιπε Ηι!Γτε·ε!ειι!ι ειιι! ι!!ε Βε!ι

!ιειι !ει. Με Ριιιι!σ.!ειι εεε θε!ειι!ιεε ειι!!.ιει· ε!ιιε εε!ιι· ειπε,

1 !ιειι!ι!!!ίτε !ιει·εεεεειιειιιιιιειι, ι!!ε Νιιι!ιειι ε!ιιι! ιιιεε!ιι!ι.ι. ι!!ε
Γιιιι!ιε!οιι ε!ιει· ειιι. Ζιιει·ει. !ιεττε ει· ε!ε Αεειειειιιι ιιιι Κι·ειι

ινειιιι ειιε!ι εεε θε!ειι!ι ιεειι. ειιι· 0!ιει·εε!ιειι!ιε!!ιορί ιιιιτνει·ει!!'
!”ειι Μ, ιιιιιεεε ιιειἰιι!ιε!ι ειιι·ε!ι ι1ιε Βεεε!ιιιιιιι ειιε!ι νει!ιιιι

!ιειι!ιειιεε ι1ειιι Βιιιε,·ι!!Τ ε·εεειι!!!ιει, ι1ει· νει·ι Πι. νειι Βει·ι.ς·
ιιιειι ιι ννει·ιιι !ιε!”ιιιινει·ιετ ιιιι‹1 ειιειιε!'ϋ!ιιτ ννιιι·ι1ε εε!ιι ενερ
ιιεε!ι ε·ειιειι!ι!ιει ε·εετειιεειι, ει· !ιε!ιε ε!ε!ι ε!ιει @Με ι!ει· ιιιϋρ_·
!!ε!ιει. ι·ει!!1ιε!ειι Ορει·εϋοιι νε!! ειιι! εειπ ιιιιιεννειιι!τ ιιιιι1 !ιε
ειιιε εε!!ιει. εε!ιοιι !!!ιει· 80 11'ε!!ε, ι!ειιιιιτει 4 εε!ιννει·ε 1ν!!!!ε.
ννε άει· Βι·Ιιι·ειι!ιιιιιε·εε!ω !ι!ιιτεε ειι ειιι· Βνε!ιοιιι!ι·οειε εεειο
!!!κεε ,ε,·εννεεειι, ι!ιεεε ?Με !ι!ειειι !ιι ι!ει Πιεςιιοεειιει.ε!!ιιιις
ιιειιιειιτ!!ε!ι ε!ιει ειιε!ι ιιι ι!ει· Ορειει!ειιετεε!ιιι!!ι ειιι! !ιιι ννιιιιι!
νει·1ιιιιι' !ιει!ειιτειι‹1 ιιιε!ιι· Βε!ινν!ει·ιε!:ειι, ε!!ε εε!ε·ειι ε!ιι ι.ι!ιιιει!

εεε 11εειι!ιετ. Βει· νοιεεει.ε!!τε !ι"ε!1 εε! ιιοε!ι ι1ιιιε!ι εε!ιννειε
Β!ιι!.ἱιι!`ε!ιι!οιι 1ιοιιηι!!·ι!ειι εεννεεειι, ειιι·ε!ι ννοε!ιειι !ιιιιάιιιε!ι
ινει·ειι ιιιι Με!. Ριιειιιιιο!ιο!ι!ιειι ιιεε!ιεενι·ιεεειι ννοιάειι.
Πι. νοιι Βει·ιι·ιιιειιιι ειιι·ιε!ιτ εε!ιιε Γιειι‹!ε εεε

!!!ιει·

Με

ε·εειιι!ει·ιε Αιιε!ε!ιτ νοιι Οι. Κ Ι ειιιιιι ιιιιι1 !ιεΙτ ειιε!ι ειι εειιιειιι
ι'ι·ιι!ιει·ειι Βιειιιιιιιιιι!ικε ι'εει, ι!εεε ι·ει1!!ιε! άε!ιει νοιεεε·ειιε·ειι
ννει·ι!ειι ιιι!ιεεε. Νεε!ι ειιιει· Αι·1ιειι: νειι 1.ειιει· εετετε Με
θετεοιιινε!Με ιιιεεεειι!ιεΐε Πει·ι1ε ιιιι Βεε!ιειι!ιιιοε!ιειι ειιι! εε!
εε Με ε·εννϋ!ιιι!!ε!ιε, ι!ιιεε ννο ιιἱε!ιτ ιει!!!ιε1 ειιει!ει·!ι Μιά ειιι!
ενο
ιιιειι ε!ο!ι !ιειιιι!!ε·ι ιιεε!ι Αιι!”!:ιε11'ειι ειιι ι'εειειι Κιιο

ε!ιειι ι!!ε Ορει·ει.!οιι ε!ιειι1ιι·εε!ιειι, Βε2!ι!!νε ειι!ι.ι·ετειι

ειιι! ιιεεε

εοΙε!ιε Γε!1ε οτι ειι Οιιιιιι1ε ε·ει.ιειι€ειι ε!ιιι!. Πει· Κιιοε!ιειι ει·
εετιε ε!ε!ι νοιι εεε ει·οεεειι Ρει!εειΠεε!ιειι εεε “Με εεε ε!ιιι1

Με ειιιιΙει·ειι Β`ιιιι!ιιἱειιενει·!ιε!ιιιἱεεε ,ι.ιιιτε. ει· !ιε!ιε ιιιιι ειιιειι
Γι!!!

ιι·εεε1ιειι, ννε ι1ει· Κιιοε!ιειι

ειε!ι ιι!ε!ιτ ειεετεε, ι!ει· εεε

ννιιι·ιε οιιει·ἰειι. ννιιι· ειιι! εινει· ιι!ε!ιι: ι·ει!ι!ιε!. Με '1'ει!εε!'ε!!ε
ίε!!ειι ειιε!ι ειιι· ειιι' Με ιι!ε!ιε ι·ει1!!ιε! ειιει!ει·τειι, ει: ννο ε. Β.
Β!τε- ιιιιι1$ε!ιειιι!ιε!ιι ο!ιννο!ι! εε!ιειι ει!ιι·ειι!ιτ εε! ι1ει· Ορει·ει!ειι
Μι· εεειιιιι! ειιιιεεε!ιειι ιιιιι1 ι!εε!ιε!!ι ιιιε!ιε ιιι!τ ειιτίει·ιιτ εειειι.
Πε!ιι·ιε,·ειιε !ιε.τιε νειι Ιιει·ριν 1845 ειιιιι ειετειι ΜεΙε Με Ορε

ιειιοιι ειιεεεί!!Ιιιτ ειιι! εννει· ειιι ειιιει $ε!ιεειε, ι!ιεεει· Ρετ!ειιι
εε! ειιε!ι ιζειιεεεε, ειιετει· Μ. ι!!ε Οιιει·ετ!ειι ιιι νει·ε;εεεειι!ιειι:
8ει·ειειι.
1)ι·. Ρειι! Κ !ειιιιιι Ηι!ιι·ι ειι, τ!εεε ει· ιιιιτει· εε. 28) Οει.εο·
ιιινε!!ι!άειι 80 Βεε!ιειιει!ιιειι!ιιιιιεειι 1ιε!ιε, ιιιειι ιιι!!εεε Ε! 11'οι·ιιιειι

ειιι· 1ει!ειειι!ιιιιιε· ΠΠ· σε Ορει·ει.!ειι ιιιιιει·εε!ιε!ι!ειι:
Ι. ννο Με Ει!ιι·ειι!ιιιιιιι νοιι ι!ει· Βειιι1ειιι !ινεε ειιεπε!ιε ειιι!
ιιιιι· Με ΒεεΙιειιεε!ιειιίεΙ ει·ειει!'ι, Με" εεειι ιιιοε·ιιοετιεε!ι
ε!!ιιετιρι, !ιἱειειι 1ιε!ιιε Βο!ιννιει·ιε!ιε!τ ΠΠ· Με Ορειετιοιι, εε Πε
Β·ειι Βιιιε ννιιιιάνει!ιε!τιι!εεε νει, ιιιε ννε!ε!ιτε!!ε Ιερι·ειι ε!ε!ι
ειιι; ειιεειιιιιιειι, εε ι·εειι!τ!ειι ειιιε ,ε,·ιιιε 11'ιιιι!ιτιειι, εε εεε θε
!ειι!ι ιιιτε!ιι. !ι!ει!ιτ. Π. Βε!ινν!ει!εει· ιιιιιιιειιι!!ε!ι ειιι' 1)ιεειιεεειι
ειε!!ιιιιε; εειειι Με Γε!!ε. ιιι ννε!ε!ιειι ειιι 8112 ι1ει· Βι1ιι·ειι!ιιιιιιι
!ι!ιιτειι ειι ι1ει θνιιε!ιοιιιιι·οειε εεει·ε-ι!ιεεε !ειιε, !ι!ει· εε!ειι νει·
ννεε!ιε!ιιιιεειι ειι: Βειι!ιιιιιεεε!ιεεεεε ειιι! Ρει·ιτνιι!ι!ιιιε ιιι!ιε;!!ε!ι,
εο!ε!ιε 11'ε!Ιε !ιε!ιε ει· 8, οει ιι·ιι!ιεε!ι!Βει· Οιιει·ιι.ι.!οιι ννειι1ειι
ειιε!ι τ!!εεε ειιι.
Όι. νεεε Πεμ, ο!ι Με !ιε!ιτει!ε1ει.ι!εε!ιε Πιιτει·ειιο!ιιιιις εο

εποε· ειιιιι·ειειι, ι!!ε Ε'ιιιι!ει!ειιε!ιει·ετε!!ιιιιε ειιι ιι!10Γ ιιιιιιιει· ειιιε
!ιείι·ιει!!ριειιτ!ε ειιι! εε!ιειι σε Ρει!ειιτειι ειιει.ει· “εεε ειι ι!ιε
Αι!ιειιι. ιιιιιει· εε!ιιειι Ρει.!ειιτειι !ιε!ιε ει· ειιιειι !)εο!ιι1εε!ιει·, ι1ει·
εε!ιιε Δι!ιε!ι: ει". ειιεΗ!!ιι·ι.
Οι. Β ε ι· ιι !ι ε ιι ο ε !ιειιιει!ιτ. 1)ι. ν ο ε ε εεεειι!!!ιει, ι1εεε ει· ειιι
Ζε!ι: εεε Λει·πτετε,εεε ιιι ει” ιιιι $τει1τ!ιιειι!ιειι!ιειιεε Με ορε
ι·ιει·ιειι Ρε!!ε νει·εεετε!!ι !ιε!ιε, εε εε!ειι ι!ε!ιει Με ε!ιειι νειι
1)ι·. ν. Βει· ,ε·ιιιειι ιι ει!ι!ε.ι·ιειι 3 Κετει.ιοι!ειι νεο ειιει·Ξει·ιειι
ε;εννεεειι, ει ειιιιιιει·ι. Πι. ν ο εε ειι ειιι ιι!ειιιεε Μει!ε!ιειι, εεε
ειιι· νει·ννιιιιι!ει·ιιιιιι Α!!ει· ι!ιιι·ε!ι εεε $ειι! Πε!. ε!!ε ε·ιιιιιειι ειε
κατ, Με ειιι' ειιιειι νει· Ιιιιι·ιει· Με οιιειιει·τειι εε! ι!ειιι εεε θε
!ειι!ι !ιετε!!!ιιτ ινει·, ειιι· ειιι;; ιιεε!ι ειι Κι·ϋε!ιειι. !ιε!ιε ε!ε!ι ε!ιει·
ειιε!ι ειιΜει· ιιοε!ι εε!ιι· ε·ε1ιεεεει·τ.
Πι. νοεε ε,·Ιε!ιτ ειι εεε Μεάο!ιειι ιιι Βιιιιιιειιιιιις· ειι !ιε!ιειι,
Με ειιι!ειειι εε!ειι ε!ιει ε!!ε εε!ιιει· 1Βιιιιιιει·ιιιιε ιιεε!ι ειι διώκ
!ιειι εάει· Κι!ιε!ιειι εεεειιεειι, ειο ιιιϋεειι ε!ε!ι _ιε ειιετει· ινε!τει·
ε;ε!ιεεεειτ !ιε!ιειι.

Ρ. Π. ι!ει· 'Ι'εε·εεοι·ιιιιιιιιε·:
1)ι. νοιι Πειιτειιι'ίε! ι1ειιιοιιετι!ει·τ ειιι Ριειιει·ετ ε!ιιει·
ινειιειι θε1ιιιεενει·1ειιιιιιε· ειιιιηι!ει·ιειι ΗΜ. 1Βε !ιειιι!ε!ι. ε!ε!ι
ειιι ειπε !ιειιιιι!ιειει·ιε νει·Ιειειιιιις ι1ει· Μι!ε ι!ιιι·ε!ι ε!ιιε Βενε!
νει!ιιιιιε!, εε ειιεεει·άειιι ι1ει· Πειι!ιειιιε!, ι1ει· Κειιιιι!ειιιειιτειι·ειιιιι
εεε !ιιι!‹ειι Ρ!ειιιει·ειιιιιεε, εεε Βιιιιι!ιι·εειιιιι, ε!ει·Ιιιι!ιε Βε!ιει!ερ
ιιειι ειιι! ειιι· Μειςειι, ι!!ε!ιι. ιιιιι.ει ι1ει· Κειι1ιε ε!ε!ι ε!ε νει!ετε!:
ει·ννιεεειι. Ρει!ειιι, 20 .1ε!ιι·ε Με, ινιιι·ι!ε ιιι ειι. 2-8 Βιιιιιι1ειι
ιιιιε!ι ειει.τε·ε!ιε!ιιει· νει·ννιιιιιιιιιιιι, ιιι άει Μει!!ιιιι!!ιι!ε !ερειο·
τειιι!ειι; Με 1ιε!ιει·ννιιιιι!ε ινιιιι!ε ιειιιιιοιι!ειι, ι!ει· Με.ιιειι ε·ειιι!!ιν,
Με ΜΗ: εεει.!ι·ιι!ει·ι, ννεε εκει ειιειιιιΓιι!ιι·ειι ννει·. Βε!ιιν!ει!ε·ει·
ννει· εεε Πε!ιειιιε!ιειι ειιι Μει:ειιννιιιιι!ε, Με ]ει!0ε!ι ιιεε!ι ευε
εείϋ!ιι·κει Βιιει.ιι·ρει:ιοιι ι1ει ΗΜ !ιεειιειιι ειιι.ιειιιι!!ε!ι ννιιι·ι1ε.
Ρει!ειιι, ειιι· ει·ι·ειιει·ι ννειι1ειι εο!!ιε, νει·Ιιεεε ειιι 19. 'Ι'εε·ε
!ιειιιι!!ε!ι ε!ε Κ!!ιιἱ!ι ειιι: ειιιει ιιιεεεις εεεει·ιι!ειειιτ!ειι 11'ιετε!

ιιι ι!ει· Μει!!ειι!!ιι!ε. Ι)ιε Κιι€ε! !ιετιε Με Μ!!ε ιιιι ο!ιειειι Τε!!
εεε 11ι!ιιε ,ε·ειι·οι!'ειι ειιι! Με !!!!!!ι1ιειιεε! ειι άει· Βιιε!ιεε!τε
ετειιι!'ϋιιιι!ε ειι!'Βει·ιεεειι. Π!ε $νιιιιιτοιιιε ννει·ειι Με ειιιει· πει·
!ιειι ιιιιιειι.!ιι!οιιιιιιε!!ειι Β!ιιιιιιιε·. Βει ι!ει· Οιιει·ει!ειι ει·νν!εε εε
ε!ε!ι, ι!ιιεε ιιιε!ιτ εε εε!ιι· εεε Μ!!εεεννε!ιε 1ι!ιιιεεε, Με ειιι Ζει·

ι·ιεεειιεε Μ!!η.ιεί!ι.εε. 11ειι εο!!!;ε !ειΙοε!ι ιι!ε!ιτ εεε $νιιιιιι.οιιι
ι!ει· ιιιι.ιεε!ιεειιιιιιε!!ειι Β!ιιιιιιιε·, εεε ινο!ι! ίεει: ιιιιιιιει νοι!ιειι
ι1ειι εειιι Με!. ε!ιννειτειι. Μ. Β`ε!!ε εειιιιε· !ιεεε!ιι·ιε!ιειι ννοι·τ!ειι
ειιιι!, ινε οει Μι!ενει!ετειιιιι;ειι Με Β!ιιιιιιιιι· ειι!'ειιιιε ετειιι! ιιιιι1

επι: ειιετ Με !ιεει·ε!ι!!ε!ιειι θνιιιιιτοιιιε ειιίτι·ετειι, ιιιι θεεειιτε!!,
!ιει ι!ειιι !ε!εεετειι νει·ι1εο!ιτ ειιι' ε!ιιε Πι!ενει!ετειιιις ιετ Με

εε!ι!ειιιιιεε Ορειει!ειι ειιι! ε·εννϋ!ιιι1ιο!ι ειιε!ι «Πε Βιιετιι·ιιειιειι
εεε Οιε·ειιε ειιεεεειει:,

ννε!ε!ιε

ι!ει· Οι·εειι!ειιιιιε εε!ιι ειιι. νει·

τι·ειι·τ. ΠΕεεε!!ιε !ετ _ιε ειιε!ι ννειι. !ι!ιει· 400 ιιιεΙ ειιεεεΠι!ιι·ι
ννοιι1ειι. Ι)!ε Β!ιιιιιιιτειειιε!ιιιιιι;ειι ιιεε!ι Μ!!εειιει!ιρει!ειι ειιιε!ιειι

ννειε εε! ειο Πιεε,·ιιοεε άει· Οετεοιιη·ε!!ι!ε νειι τ1ει '1'ιι!ιει·1ιιι!εεε

ιι!ε!ιτε, ννε.ε ιι!ε!ιε ειιε!ι ιιιιι·ε!ι ειιιε !ιοε!ιε;ιει!!Βε Αιιεειιιιε ειι

ειι ιιιιτειεε!ιε!ι!ειι, ει· !ιε!ιε οει ε!ιιειιι Ρε!!, ι1ει· ιι!ε!ιι ι·εε!!ιε!
ειιει!ειι, ι!ιιι·ε!ι ειιιειι !ι!ειιιειι ΒιιιΒιιι'Ε εε! ι!ειιι ειιι δεειιεετει·
ειιιι“ειιιτ ινιιι·ι!ε, ειιι νο!! !ιειι·ἱει!!Β·ειι‹!εε Βεειι!τει. ι1ει· Ε`ιιιι!ι

ει!ι!ειειι ννει·ε.

ι.ιοιι ει!ε!ιι, εε εε! άοε!ι ειιι ιιι·εεεε εο!ιννἰει·!εε Οιιει·ει!ειι νει
ιιιιει!ειι ννειι!ειι. Ι!ιιιι εε! ειιι“,ε·είε!!ειι, ι!εεε ειιι νοιι Οι. νο ιι
Βει·ι,ι ιιι ειι ιι νει· .1ε!ιιειι νοι·εεετε!!τειι ιι·ε!ιε!!τειι Γε.!!ε ειπε

ι!ιιιε!ιειιε εε!ι!εε!ιτε !!'ιιιι!ιειειι ,ε·ε!ιε!ιτ. !ιε.τ.τειι.
Πι. Ρειι! Κ! ειιι πι: ΑΠε εειιιε Γε.!!ε εε!ειι !ιε!ιεει·ιο!ε,ε!εε!ι

ιιιιιειειιε!ιτ ειιι! !ιεττειι ε!ε!ι 8ι.ειι!ιν!ο-, Βιι·ειιτε- ι·εειι. Ριιειιιιιο
!ιο!ι!ιειι

εείιιιιι!ειι. Με τιι!ιει·Ιιιι!εεειι

Βι!‹ι·ειιΙ‹ιιιιε;ειι ιιιιιεετειι

ειπες ι.ιεεε!ι!ει!ειι ννειι!ειι, εοε!ι !ιε!ιε ει· !!!ιει!ιειιιιι ιιοο!ι !ιειιιε

(Αιιτειείειεε!.

Ρ. ΙΙΙ. εει· Τεεεεοιι!ιιιιιι8·. Πι. Βοι·ιι!ιειι ιιι Με εειιιειι
ειι€ε!ι!!ιιιιιιιι.ειι νειιι·ιιε; !!!ιει· Ρειι!ιιεεειιε!ιι·εε!ε.
Με Βι·!ιι·ιιιι!ιιιιιε,· ιι!ιει· ι!!ε ιιιι 1Το!ειειιι1ειι ιιιιτΒετε!!τ ννει·ι1ειι
εο!!, !ιοιιιιιιι οει ιιιιε εε!ιειι νοι·, 1ιε2ιε!ιιιιιε·εννε!εε ννιι·ι! ειο εε!
τειι ά!εκιιοετ!ε!ειτ.
Με !ιειι1ειι 11'ε!!ε, Με !ε!ι ειι Ρειι!ιι·εεειιε!ιι·εεε νει·!ει·ειι !ιιι!ιε
ειι·ει.ιειι ιιιιιει· Αιιι1ει·ειιι ειιε!ι εεάιιι·ε!ι εεε Ιιιτει·εεεε, ι!εεε ε!ε
εεε θεεετε ειιι· Βιιιι!ιε!τετ ι!ει· ?Με ειιε!ι ιιι Βεειιε ειιΓ Βει·ι

!/ο

ο

ω.
€ο.τοο οοοτιιτιο·οο. Απο οοπ οοο!'ο!ιι!ιο!ιοο Κι·οο!ιοποοοοοιο1ιιοο

ιιο Ζωο!ιοιι Ρο!! 23 ιοιιτ. Ιπιιο·.

οοιοο!ιιοο

οτοιοπ Ρο!! οοοοοιοιοο, ιπι οοιοιτοπ Ρο!! που· οιο πιο οοιιιοτ
ι·οοοιοο!ιοι· Ρ!οοο!ρς!ιοιι οοοι.ιο1°!!11ι. Ππο Ροο!ιι·οο.ο οο1οιιι νι·πτ

οι.

οοι·

οιο Πιτ

οιο

Ποιοοοοο ινιοοιιοοο

Τοι

οποοοο. !ιο οι·οιοο Ρο!! οποοο!ι οο οοοι οοι οιοοο 60-_ιο.οτιιιιοο.
Γοιι!οιοιο·οο !!ι!ποο, οοτ οι.. πιο 11. οπο! 1908 !ιιιοιοι· ο·οοιιοο
ποινοοοο οι οπο οοτ πιο!. οο!οοι· .Ιοο·οπο πο Οοοιιοπιιοοοιι .ιιο

11τιοο 1ιποιο, ου οποο οτ ἱο οοι· !ο12Ιοο Ζο!ι. 2ο οοο !!!.οο!ιο!ιοο
1οιιποι·οιο Αοοιοτιο!τιο! οι·οιιο!ιτο, οποιο ιπι οτ ποιοι ποιου
ιππο·οι·τ. Απι 11. οοοι οι. οι· οΙοτο!!οο οιιο!ι οιοοι· Αοο!”π!ιι·ι ιπιι

οτοτ!ιοο Βοοιοοι·οοπ ιιο Αοοοοιοπ, Βτοι·οο1ιοο οπο Ο1:1ι!οιοοπο
οι·οο!ιο!οποι:οο οτοτπο!ιι.. Νοο!ι οιο!ιτοιο!ιοιι οοοοο θο1ο!οπ·!οο
οιιιιςοο οι·1οοΙο;ιο οιο ποιο 15. οπο! 1ιο!π 3ι.οο1. Πιο Βοοιοοτοοπ
ιιοοιιιοο ι·ιο1τινο11ιο· πο. ιιτο οποο ο·ιοοοι· πιιί'ποττοιοο. Ρο1ο 86 νοο ποιοι· 1.2ιιο.!!τοι. Τοιορ. οοτοιο!. θοιοο Αποοο!ιοπ. νικο
ο!ιοτ Ποιο, Πι·ιιο!ιοιοροιιο!!οοοοὶ£ 1ο οοι· 1!οο!ιοο!‹π!ι:οι;οοο οπο
ιπι Ρριοποιτιοοι. οιοι· οιοι·!ιοτ; οοι·ι·οοοο, ο·οο!οοιο Ποιοι
οο!ι!!ποιο 1ο οοι· 11οο!ιοο!ιπ!εοδοπο Μ!. οοοι!ιο!ιοο Ρ!οιοοοοι·οο
ι·οιιοοοοο. Κο!πο .<.κοοιο11Ίο Ποτοιοοο!ιοΒο Ποιοι· οοι· Π!πο·οοοο

οιποι· Βοι·ποιτο!ιο!οο1οιι οοο Πιοοοπτιιιο !οΐο!εο οιοοο ο!ιτοοι
οο!ιοο οπιιοοο!!οοοο Ρι·ο2οοοοο (ννοοι·οο!ιοιο1ιοο οιοοι· ο!ιτοπ!
οο!ιοιι Αοροοι!1:Μο) ι.ιι!ι·ο οοτ Ρπι1οοτ οροι·1οι·τ. Πο! οοι· Οοοτπ
ιιωι οποοι ιοπο ποοο,·οοο!ιοοο οοτοε νοι·π·ποοοοοιιοο 1ο οοι·
1!εο!ιοο!ιο.!οοιι·οοο, οιο οοοι !ιοτποιοιοοοπ πιο ΟοΙοο ποοοοοοπο
οπο πο οοτ ΡΙοιιοτο οοοποιοο,ο!ο !οτ2ιο οι ιο!ι ο!ποιο 'Ι'οι1 οι”
Οο!οο ττοοονοτοοιο Μοτο ο!ιιιοι· οιο Ποοετ οπο οπο!ι οοοπ
ποιο οιΙποιοο οιο

οιοποιοοοοκοο

οπο ιιο οοι· οιοιοτοο Βιιοοο

ννοιιοοιιιοι·τ. Πει· ννοι·ιοΐοι·ι.οοτο !οτ ιιι οοπ Αο!ιοο!οποο νο!!
οιοοο!ς οιπιιοοπο!ιοπ οπο νιιιτο οοι1'οτοι. Πιο Ρ1οιιοι·π !ιορπιιοο.

ο·ιτο πιο: οοπ νοτοποοοιιοοο οο!'ι·ο!ι. Ποτ Ζοιιιι·ο.!ο Ποοιιοπτιο
1οι ΜΜΜ οτι. οπο οιοοιι19.° Βοο!οοι. Ποτ Π!ο!‹οπτοι Μ.
οο1ι!ο!ϊ. Πιο Ρετ!οιο!ι!!‹ ιο!ι!ι νο!!οιιιιιο!ο·. Απ οοτ 1ιιοιοι·οπ
Βοιιο!ιννοιιο τοιιοροτιτοποο! ποιοι· οοιο 111οιιοο οιιιιι ποιο ο!ποπ
οοι·οοο '1'οοιοτ. οοι· οοοι Ροιιοι·οπο ποιτο!ιοι·οο !ιοοοιο. ]θοος;|ι
ιοι οπο Μοοοοιοτιοοι οο ιοιιι·οιοο, οοοι: οιο ποοποο 0ι·ιοοιιο
τοπος· οι·οοοιιι·οτι ιπι. Ρἱοο ι·ιο!ιι!Βο Ππτοιο!ιο1ιιοιοπ ιν!το ιιιο!ιτ
εο!”ιιοοοο. Πιο Βοπο!ιοοο!ιοο ινοι·οοο 1ο 2 1οτο.ο;οπ νοτιιο.οτ.
ονο.!ιτοπο οοι· Οροι·πι1οο οποοττ οοοι οοι· Ρο!ο οπο νιιιτο οο
εο!ι!οιιοιοι. Νοο!ι οοι· Οροτο!!οο οτοτ!ιο $ο!ιιοοι·οοπ, οιο οιο!ιτ.
ποΓοοι·οο. οοοο!ι1οοοιοιοτ, !ι!οιοοι· Ριι!ο. οο1οοιοοι Αοοοο!ιοο
οοο Ρπιιοιιιοο οπο οο! ο!ιιοιο νσ!!οιο.οοιι.·ς ινο!ο!ιοο. πιιο.τοττιο
οοποπ Αοοοιοοο. Ποτοο οιο π.οι 17. οπο! ποοο!οςτο Ποοπ
ι!οι·οιοοιο! οι·ΐο181: !ιο!ο 8οο!ι!. οοο!ι οιιοοι. ιοιιο οποοι 1ο οοτ
Βποο!ιοο!ι!ο οιιιο Μοτο, οοπιοτι·!ιποἰοοοο Ρ!οοοιι;!ιοιτ. Τοοιο.
οιο οποιο Ζο1ι ποτιππ!. Κοιο Ε!ι·οτοοοοο οοοι· Βοοι:ιι!τιιο. Α!!

Πιο εποοο Ποιι.ειοοοπι.ι· νι·πτ ἰιπ

ἱιο οννοιτοο Ρο!! οο!ιινοτοι·οτ νοι·Γο.τοτ τοϋ. ινο!οοοπ Ρ!οο!ιοο
ιποι·ιποι·ιοτι. 1ο οοι· Οποοπ οοΐο.οο οιο!ι ο!πο νο11οι.οιιο!ι.ι· οοι·
!"ο!!οιιο Ρπτι!ο νοο οο. ονιι!!οοοοει·οοοο. 1ιο οι·οιοο Ρο!! ιοτ οπο

Ροο!ιι·οπο νοο Πι·. Βο1ιοοοτι ροιοο!οο!οοο-ποοι:οιο!οοο οο
τοτοοο1ιι ο·οι·οοο.
Απο οοι· ο!οοο!ι!ο,ο;ιοοπ Πιτοι·οιιιι·. οιο ιο οοτ1οτ:ιτοο Ζοιι.
οο!ιτ το!ο!ι!ιο1τοι Μ, οτοἱο!ιτ ποιο. οποο οοινοο! οιο Πιποοοοο,
πιο ποο!ι οιο Αοτ!ο1οι.ς!ο οοτ Ρπο!ιι·οοοοι·1ιτπο!ιιιοο· ποσο ποιοι.

νο!!ο!ο.οο!ς ιςο!:!οτο οι. 2ο!οοι. Κ οπο, Ηπο π, 5 ιιο οοοο.
Βοοτοο !ιοοοπ οοι· ν!7οοτοο!ιοιο!ιοο!ιο!ιοοιο.ο.·οοοοπ ιιοοτο!!τ
οπο οιιιο Ποι·ιοο1ιο!ιιοιοιι τοοο. Ροι·1ι.οο!οιο οιο!ιτ ιοιο Βιο!ιοτ
οοπ ποοοο!ι!!οοοοο !ιοοοοιι. 1ο οοι· !οιοι.οπ Ζοἱι. οιοο ιο οοι·
ννο!ο!οι·'οο!ιοο οπο Ο π.ι·το'οο!ιοο Ι(!!ο!!ι νοι·οιποο!το Ρο1Ιο
ποιοι οοι· Πιπ.ο·οοοο Ρπο!ιτοποοο!ιτοοο οοοι·ιοττ. ννοι·οοο. ν!7οπο
οοτ οπο ιιοοοι·οο Ρο.!!οιι οιιο·οοοοπ, οο 11ι.!!τ οο πιο', οιι.οο οο!οο
Πο! οιο οο!ινιιοτοιι ()!ιο!ιιο!οποοτοοοοιοοοςοο οοἱ ΐοττ!οιο!ο·οο
Ιοο!ν!οιιοο ρ!οιο!ιο!ι. ποσο οιοοτ Μπο12οἱι. ιιο! Βοτοιο Απο
οο!ιοο. 8οιοιο, το!ιο:οπ Ρο!ο οπο οοι·ιοπ1οτ '1'οιορ. οοΐοοι.τοι.οιι
ννιιτοο. 1ο οοιοοο Ρο!Ιοο ιιι·πι οοτ που ννοἰοο, νιιπο οοοο!. οοιο

ιιοτοο Ρο1οο ιιπο οοοι οιιιιοο Αιιοοοοοπ ι:οςοο οιοο οος!οποποο
Ροι·1τοπιι.ιο ορτ10!ιο. 1ο οοιοοπ Ρο.11οπ 1'οο1το οπο !ιοιι€ο Βιοτο
ο!ιοο, οπο ννοι.τ οπο Βι·οτει·οοο ποσο οοοι: οοοτ.ο.οο!ο·. Μο οο1
οιοοι· Ο1ι!:1ιιοιοο. οοιιοοιιι απο οιο:οοι!!οο οιιτ ιπι Αο!”ποο· οοτ
Ρ.τοτπο!ιιιορ; οπο, πιο οιοο οοο.ιοι· οοτ εο!οο;οοτ!!οο 1ο ι.ι·οτιο

ρςοιο Μποοο 2ο νι·ιοοοτ1ιο!οπ. 1ο οο!οοο Ρο!!οπ Γο!ι!ι:ο οἱο εο
οι:οι!”ιο 1!πτιιιοο!ι!!οο·ο. Ίο οο!οοο Ρο.!!οο νοτιο!οοι:ο ιοπο Αο
!ιπ!ιοροο!‹ιο :ο οιοοοι Ππτιοτιιπιοι·, 2ο οιποτ θπ!!οοοτο!ποτ
!ιι·πο!ιοοες. 2ο οιποτ Ποι·οιο!:1ι!οοιοο ιο!ι Βοιοι!ιο·οοο; οοο Μο
ποποοτιιιιπο. Οοι;οιι οιοο Κοοι·οοοποο ορι·ποο οιο 1οι·οο!ι.τ!οοιο;!ιο!:
οοτ ιιιο!ιτΐποοοο !ιο!ιοπ Οο1ο!πο·Ιοοοοο.<.ςοο. Πιο 'Ι'πτοποοο, οποο
ποιο οιοοοο Κι·οο!ι1ιοιτοο!!ο ποιοι· 1ιοιοο οοι· ΟΙι!ι!οο!οποΓοτιποο
ιιο ι·οο!ιο ποιοι·οι·ιοΒοο οποο. ιοοοο οιο νοτιοοιιιοο· ινοοοτο!'οο,
οποο οο οιο!ι ιο οο!ο!ιοο Ρο!!οο ιιοι Βο11οοοο!τοπ πιο οιο
'Γοι·οοιοοοο οοι· Απ. τποοοοιοι·ιιιιο οοοι· οοι οιοο Ρπο!ιτοποοι·
1ιτποοιιοε οοιιοο!τ.
1ιο πνι.·οικοο Ρο!! ιν!οοοο οιο Βροι·οο νοπ Ζιιο1ωτ ιιο Ηιιι·ο ·
πιο' οιο Ιοποιοτο οιο.
-

Πιο Αοι!ο!οεςιο οοτ Ροιι!ιι·οιιοοο!ει·οοο οιο ιιι οοτ Ιοτοι·ιι.ιοτ

οιο ιο.
.Ιιοοινο1τοο Ρο!! οποοο!ι οι: οιοο πιο ο!οο οθ-_ιοοτιο·ο Πποιο.

ποο!ι ινοιιιο·οι· ι;ο!-:1οι·1ι. ποιο οοι· νοτοοο!ιο οοπ Πο.οο·οι·
οποιο .Το ο τι, Η1!οοοτοποτ, Ποοι:ιοοτ. οο11ιοοο.
Κοτιο, θεοι, Ηοοο, Ηπ1οιοο, Ριιο!ιο, Βοοο·ο, Πο
οοτιι.οοι· οπο Οι ιι!ο!€ο. Μιι.ο οοπ οπτοο 1ο_ιο!ιι.!οο νοπ Οο!,
Θπ!!ο, οιιτο!ι Ποιοι·οιοοιιοο· νοο Β1οι.ο·οίοοοοπ Ρπο!ιι·οποοο!ιτο

οιο οιο ποιο 20. ..Ιο!! 1006 οποο οοπ Αιιοοποοιι οοο Ηποοπτετοο

οοπ ιιπο Ροττο·οινοοοοοοτοοοπ οι·οοοςι. θο1ο!ιο οιο οιο ?πο

νοιι οο1ιοποι· Ρτιοοοο οπο Ποοοοοοοο 8·οι·ι·οοοο Μ. πω. οοοι
Ροοτιιπτ 1008 ιοπο!ιτο οἰοο οιοο 1τι·οι.ιο!πτ!ιοι οοο Ρο!οοο οο
ιποι·οοιι.τ. Απ 20. .Πιο 190θ1°ο!ι1ιο οιοο οιο Ρπι.ιοοιιο οο! οιποοι
Αοοιιοοοοοο!ι οο1ι!οο!ιο Ζιι Ηποοο οιο!!οο οιοο Βο!ιιοοι·οοο ιπι

1ιτοποοτοοο ιο οιο Ροτιιοοοπ11ιοο!ο οοι· Ι·Ιοοοο !ιορ!ποοοι:!; οπο
οποιιτο!ι οιοοο ι·οοο!ιοιι 'Πιο οοι· Ηποοο ιοί'ο!ι;ο νοο Ροι.ο.>ιο
ινοοοπο!ιτοοοιι οπο νοτ,=.;!Ηοοε οι·ι·οιοοο. Αποο '1'τγοοιο ιο

Ροιοποι.τιπιιι οπο ο·ο!!ιοοο-ο1τοτοοοοο οιο. 'Ποιο Βιοι.ιιοοοοοο·οο
οοοι Βτοο!. Αιι Οοοιιοποιοοοιι !ιπιιο οιο ι'ι·ο!ιοι· πιο οο!Μοο.

οοπ οιο Ηοοοο οιοοι. οιο ιπιτ Τι·γροιο ιπιοιιιπιο1οτι. ιιι·πτοπ οπο
οοποο οιιοπ οπο Ροο!ιι·οπο !ιιιρ!πιιτιοτι οιοτοο. 8ο πιοιιοι Οι ο Ιο1ιο πο, οποο οπο '1'τι·οο!ο οποιοο!οο Θ11'τ. Μ, οπο οοπ 'Ι'οο
ιιο! σο» Ρπο!ιι·οποοο1:τοοο 1ιοτοο!Γοοι·ι.
1ο οοτ 'Γ!ιοτπριο οοι· Ρει.ποι·οοοοο!ιτοοο .οοοι οο ο1οο !ιοποοτ
νοτινο Βιο!ιτοοο: θοοοοοι·. Κοιτ.ο, Β.ο.οοιοοινο!η·.
οι ο ο· ο ο τ.
Ρο οιοο ιοο!ιι·οι·ο Κι·οοοοοςοοο!ιιοοιοο οο!ιο.οπτ, οπο οοποπ
ιιιπο οι·οο!ιοο !ιοοο, οπο οιο Κτποοοο ιιο Κο11προ οποιοοοοι·
ινο.!ιι·οοο οοτ Οροι·ο.ιιοο οοοι· οποιο οοτοο!οοπ οι·οοτοι·οοο οιοο.
οπο οιοοοο Μοοιοο!: νιοι·ο ,ο;οροο οιο Οροτποοο ποο;οΕοοτιι. Μπο

ἴοο!ὶ1ἱοοοι·

νοι·ι“π!!. !οιο!ιιοτ Ι!ιι:οτοο.

Πιοοοτ Ζοοιππο

Αιο

18.

οπο! Βιιιτοο

οποοι·ιο οιο οοοι 22. .1ιι!!. Αοο!ι οποο !ιο!ιοο

Οο!!οιιοοιοοτο οτΓο!ιμο οποιοι !ιοιο οοοι!. οπτοοΓ οτοο1ιἱοιιοο
έξει;ι(οι·οοοο1ο!ιοο πιο ειιιει· οοοτ!ιοο οπο· νοτο4.ι·οιοο Ρ!οο
ο .

Κ1οιοο ΐοττΙοιοιο·ο Ρπι:1οο11ο, !οιοοκοι· Ιοιοτοο, Ρο!ει οοι·οο·οι
οιοοοι.ο.·, οιιοοοΜοιιο,

οοε!οιο!ιιοοποιο·. Αοοοιποο ιοοι.οο1ο; οποιο

ιτιοοοο. ιο·οιο!1, ιιο !οριο·οο1:τιοτο οοοι· οι·ιιο!ιοιπροοο!ιο!ι, !ι!οι·
ποιο ιοπο

οιπο

ι.ιοο!ιι.οιο

οοοι· οσο

πιο!ιτ οτοιίοποο Ποιοι

οοο!ιποο, ποιοι· οοι· Ι.οοοι· οι οιοο ιιοοοιιτ!ιοοο Βοοιοτοοε
οο!ρο.οο!. Τοοιρ. οοι·ιππ!. Κοιπ οοετο.ποιο·οο Ρτοτοο!ιοο, ,ο;π!!ιο·.
Ρετ ι·οοιιιιιι οοιιοι.!νοι· Βο!'οπο. Αοοοο!ιοο ιιιιιι. Ρο!ο ποιο οο
οοο!οιιιιιει σο. 88-90. Ζοιο Αοοπο οιοι,ι.ιοι·ο οοοι οιο Βοοιοοτ2οο

οοι·οτι1.ο;, οποο ο!ο.Ρπτ!οοι.ιο οοι·οο!.<: οπο. Νοο!ι οοπ 1ο!οι>;ιοο
οποοιοο οιΓο1,ςτ !ιοιο θτιιο1, 1ιοιπο ννιοοο.
Ποροι·οιοοιιο ποιοι· οοι· Πιοι.=ιοοοο Ππι·οιο!ιο!ιιο!οιι ο!ιοο Βο
ιοι1οςοπ.<.ι οοο Μοοοπτοτ!οιιι. Βοι οοι· Ρι·οοοοοε: οοι· Βοοο!ι!ιοο1ο
1ιοΒι οιο οιο!οοο πιο ο!!'οιοοο Ροιοι.ςοο·οοοοο!ιτοοοο, οιο οπο
·Αοοοοοοο τοποοτ 8οοπτιοοοο!ιοο οοο!ι.οοο, οοοοο!οιοο Νοι2 νοτ.

1ομοοι· Βοοο!ι!ιοο!ο·οοοοοοι οιοο ΐτοἰο, !ιο!!τοιο, ο1οιιι.ιο. Μοτο
Ρ!οοοι;!ιοιτ, οιο οιο!ι οοπ οοι· οιοιοτοο Βοοο!ιο·ποο οοι· οι·
.Βιοι·ιοι. Ποτ απο” Ποοοοπτιο Μ; οοο!π!'ο οοτ ιοοιτο!ο Ποοο

οπτοι οι!. .!ο_ι!21οτο οπο πιο.οο!ο βοο!ο!ιτ. Πιο Ροτ!οιπ!τι!ι ι”ο!ι!ι
νο!!οιποοις.

Ποιοι

Αποοοοο

οοο Πο!οο 1.ι·οοονοι·οιιοι οπο οοο

.Νοι2οο οι·ινοιοτ οι: οπο., οοοο οιο Ρ!οοοοι;!ιο!τ νοο οοι· Ροπ
οι·οοοοοο·οοο οοιιιοιοιοτ. Πιο 8οι·οοπ οοι· οιοτοιοο Βοιιο!ιινοοο
πο; οιοι· οοπ1ιοΙ τπτ νοι·1`οτοτ, οιο Βοο!ιι ιοοοοοιοτιι 1οι πιο:
Ροιτι.ιοννοοοοο!ιτοοοο οοοοο1:τ. 1ο οοτ Θοιζοπο οοο Ροποιοοο
τω» ιοπο οιοοο οοτοοο '1'οιοοι·. οοι· 1ι!οιοι· οοοι !ιοοιοττοπ;!
οοοοο Ροι·ιτοοοοιο οοοι. Ρο νιι!το ο!ο '1'ο.ιπροο οοπ οοτ 1ιο!ιοπ

Βπιιο!ιννοοο οοτ ννοοοο !ιιοπ.ιιο,ςοΐϋ!ιττ.. Πιο Βποο!ιοοο!ιοο οοι·
οοο νοτοο!ιτ. Π!ο Ρο.ο!οποπ οοι·οι. Με οοοι 'Ποιοι ποοο οοοο
οοιοι· Οροι·οοοο.

Πιο Βο1ιτ!οο

2οιοτο, οιι.οο οο οοοι ιο οο!οοο

Ρο!!οπ πιο οιοο Ρποοτοποοι·1-ιτοο!ιιιοι.ι οπποο!ιο, οιο ιιο οι·οτοο
Ρο!! πιο ο1οοι· ΡοΜεοννοοοοο!ιι·οοο οοτ Μι Ρπο!ιι·οπο οο1οοι,
ιιο οιιιο1τοο Ρο!! ιο1τ οιοοτ ιι118οιοο!οοο Ροτιοοινοοοοοοι·οοο

νοι·οοοοοο που Ποιο Ρπο!ιι·οπο οπο· ιπι οτοιοο Ρο!! 22 οοοι.,

ο·οοομοοοοι· Ποοιο ιινιι·Ιιιο τοι!!οο ποί οιο Βιιοοο. .1οοοοο οοοι·

ιιο!! οοπ π1ιοτοο Απο!! ιοο οοι·οο!οο!ιο Βοποιοπι ιοιι Κοιπροοι·.
Κοοοοπ!ο, Μοι·ρ!ι!οοι. !ιο!ιοο κ!γοιιοτοο ο!οοοοι·Ιοιτοο οπο
οποο ο!πο ονι1. οοι;ο!ιοροο!κο Βιιοι·οοο;, οιο ιοΓο!ἔο οοι·:Ρπο
οτοοοοο!ιτοοο οοιοτοοι. οροι·ιοι·οο. (Κ ο ι· ω).
Το οοι·1οτειοπ Ζοιι ιοο!ιι·οο οιο _ιοοοοο οιο Μιοτο11οοο·οο

νοο οι·1'ο1ι.ςτοιο!ιοο Οροι·ποιοποο ιιο ποοιιοο Αο1'π!!: Ηπ1ι ο,
Βιιοιι·ο, Ρο1ο - Ι1οιιοοοιι, Ποοοτπποι·, Ροτιο!ι,
Βοο1ιιο. Ποο οοοι· ιοι οιο Τοιοροοπ.οο οοι· Βοτοπ οιοοοι.ο1ιο
οπο οοι· Ροο!ιι·οοοι;οεοοο οιιιροοο1οο ιινοι·οοπ, πιο οπο Ροο!ιτο
ποοο1ιι·οι. οποο ποοοοο ποοο1οιι.οο.
Ποτ οι·οιο νοιι οοοοιοο Ρο!!οο Μοτο νιο!!οιοοι !ιοποοτνπι.ιν
οοοποοο1ο νι·οι·οοπ !ιοοποο. οο. οιο π1τοο νοτιιιποοοιιοο·οο ιο
ίο!ο·ο οοι· οοτοοιοοοοο Αιιοοοοιοιιιο, οιο Αοοοι·οιτοοι; οοπ
Ρποοιοποοο!ιτοιο ο1ΐοοοπτ νοτ!ι!οοοι·ιοο. οπο νιο11ο1ο!ιτ. ποι'
ο11οοο ννοιοο οοι· Αο!ζπροο!οοο οοο Ρτο2οοοοο οο!,=.ιοττοοοο
ο.ι.τοο.

.Τοοοποι.Ι1ο 1οοι·οο οιοοο 2ιΝοί Ρει.11ο, οποο οιο Ροο1ιι·οποοο!ι
ι·οοο ποοο οιο οπο Γοι·οοι·οιο οποιο πιο· ο!πο·οοοι!2ἱοι·1:, οοοοοτο
ο.ιιο!ι ι·ιιτιοιιο!! οοοποοο!τ ννοι·οοο οιο!.
Πει· νοι·οοι·οο!ιτοο Βιοοοο »νομο »οιο οιο Π!ο!ιοοοἱοο οοοι
οοπ 1οτ2τοπ νοι·ιι·πο ποΕ οιο οοο!ιοτο Βοοιιοο· νοι·οοοοοοο.

ο. Ζ. Βοοι·οιπτ. Πι. Β. νοπ $ ο ο ο ο ιι ο ο ο.

Π'

Έεεεεεεεειιε1ιεεε.

εεε Ε'ιεεεΙεεεεε 8ι.ε.ετει·ετ Πι. νν ι Ι ε ε1ιε κ ο 1 ε ε ει ε ε κι
Με Λεει νεε 58 .Τεει·εε. Πιο νεειε ρι·ε.ετΙοειιιιι ειιτι.ε ει· ε. .1.
1872 ει1εεε;ι.
.
.

Ρει·εειιε1ιει.

νοτι 1.1ιιινει·ε1Ηιτειι εεε ιιιεε1:ιειεεεεε 1εεετιιιει·ι.
- Αιε 5. Γεει·εειι· ιι. δε. εεε" ε" εειεειειε ΒεινεςεΙεε:ε

εεε Βιιεει.οι εει ΙΙΙ. ιεετ11ειειεειιεε Κ1ιειε εει ννιεεω· Πει
νειειιετ, Ρι·ει'εεεει· Πι·.1ιεεεεΙε

8εε ι·ε ττει

81 εκει·

ν. Κι·ιετεΙ11, εειεεε 70. θεεειι;ειες. Πει· ΜΜΜ· εει
εεε

νει·ειεεει Με ειει.ε εε1εεεεεειι.ιε 1ε.ι·νεςεΙε

-- 1)ει· νεε εεε εειεἰιεεεεριεεεεεε Κ ο ιι 11 ι ε ι: ε ιν ι ε ο ε ε ε
εεε 8τ.εεεει;εεεεε Π. Κιιιεεε εει· ιειΙιι:ει·-ειε
ειειειεεεεε Αεε.εειειε εεε ι1ειε Ρι·οίεεεει εει

ιζιεε1ιε ΚιιιιιΙ: ι. .1. 1870 ιε ινειε ειιιεειει: εε εεεεε, εε
ιεε ΜΜΜ; ει· Με ιιειε ει” 1890 ιεεε εει.ιε, ειε ειε εεειι

Α ειι.πειειε θεεε.ινΙεινεει ιετ εεεε εἱεετ. εει€εΙεει ινστ

ιεε. εει· εεεειι·ιεειειεε ει·ιτι:εε ιιιεειειειεεεεε Κ1ιειε εε νει·
Μιεεεεεε. 'Ποια εειεει ιιεϊι·ειεεεεεε ·ιειιΒιιειι Με Λεει, Ρει·
εεεει· εεε 1ιεει·ει· ιεε ει· Ιειεεεεεείε.ειε ι;εεΙιεεεε εεε εει: ειεε

Με;; Με 17. .1εεεει· εεεεεΙεεεεε, ιειε Μεεειιεε @και Ριει'.
8 ε ε ε. ν: 1ο νι· ε ει εεεειιεεει εειεεεεεεΙιεε, ε. ε. εειεε νει·Ιε
ειιειςεε ιιιεει. εε εεεεεεεε εεε εει ιειιι 1ιειε Βιειεεε ιιι
ειεεεεε.

Με ιε;ιεε Ιεεειεεεε εε Με εειιε Βιεεεειειιεε ιε εει· Μεάιειε

άεε; εε εειεεε νιεΙειεει Με 8ιεεεετεε εει' ειεειε εννειεεε Μεε

εεε Κεεετ εεινε.ειιι. 1ε εειιιει νειει·ει.εει. Θι·εε ινει‹1ε εε άιε

εεει '1'εεε εε εειε Ηε.εεε ιε εει· 8ρει·ι.ιεεεε 82 ειεε Θεάεεεεε·

- Ιιιι ειεει€εε 1ι1ιε1εεΙιεε1ιιεΗτιιτάει· 0ιι·εεε

Ι'εΙ εει.ΙιεΙΙι. ιεε. εει· 1λΠειεεεε: Με άιεεειιι Ηεεεε ννει·εε Με
Ε». ε'εειεει 1837 ΠεΓιετ ΡιεΓεεεει· Ι)ι. ε ε ο ε ε 1 ε 8 ο ε ι ε ι ε ε ι
ΒΜει· ν. 1ίι·ιει. ε11ι εεεειεει.

Ηιι·ετιε Ηε1εεε Ρε.ινΙεννεε εεεειι Με εεει_ιε.ειε 190515

- Πει Μεεειι8ε Πιι·εεεει· εει Βεειι·εεεει1εεεεεΙι: ιπποει
ετεεει·εεεε 1ε ν7ιεεεεε (ΡεεεΙιειι), Κε1Ιειςιεειει. 1)ι. Κε!ε

ι.ιεεει, ει: 2εει Πιι·εετει· εει ι.ειερειειεε νει·
ινε.Ιτιιεεεει ε1εεεεεει·ΒεπιιεεεειΙεεετε1Μει
θειετ.εεειεεεεειεεεει ννοιεεε.
- Βιι. Με Βεεει.ειιε; άεε
νεεεειειι Σε ε ι ι εε Ιε ε ει·
τεει·ερεετιεεεεε Ι·1εεριεεΙε1ιειε εε εει· θεεε
εεει Πεινει·ειι.ειε εει' εεει Νε” εεε Κεεεειεεε Με".
εεει.εεεε εεεειειεεε ιει, εε ει, ινιε εει «Β.117ι·.» ιιι-Εεε",
ειπε Βιοίεεεοι εει ειεεειε 1ιεειετ.ιιεΙ εει ειεεει·ιε·ε ννειεεεεεει
Ρι·είεεεει Πι. Α. .1. 8 ο ε ιεε εει·ε ε ε ε ιν ει·εε.εει. ινειεεε.

εε εεε ειπ1ιεεεε Γειτει1ειιεεεεει·εεε 211 Αειει.ε
εεε νειεεειεεεεεε θεε·εεεεε εεε Β.ειεΙιεε τ.ειΙειεεειεειεε, εει·
ιιιιτει 115 Εεεεεεεει1εειετε. Ι)ε.ε Πετ.ειιιεετειιιετειιεΙ εε
Κι·εεεεε ννε.ι· Με εεεεεεεεεε, εε ιε ι1ειε ΒειιεΙιιε_ῇεΙιι·ε Με
Με εει εκετιεεει·εε Κιεεεεε εεε 1εειιι.ιιτε 788 εεε Με ΖεΙιΙ
ε" Βεεεεεε εει· ειεεεΙειειιεεΙι εεΙιεεεεΙιεε Κι·εεεεε 46,221
εετιερ;.
ε 1)ι·.- Πει· εεεεειει·εεεΝιεεε Ριει'εεεει εε εει Πεινει·επε.ι .1εεε,
Πιειι·ιε1ιθειεειετ, 1ειειιιιι ειεεετιιε1ιεε
Ρι·είεεεει εει ιεεειειειεεεεε Ρο1ιεΠιιιε,άει
Κιεεει1ιει1εεεεειιεεεει ΡεειιιιεεεΙεριε,εε
ννιε ειιιε Πιι·εετει·εεε ρειιιιιιεεε1εε:ιεεΙιεεΙε
ει:ιιιιιε εεεάει·ΚιεεειεΙιειε ι1ειΠεινειειιε.ι.
Βι1εεεεεειεεεει.ινειεεε.

- Ριείεεεει Βεεειι Κεεε εεεεεει. εισε ιε 1Βει.εεεε
εει νιεεει·ιεεεε (ΟετεΓιιεε), Με εεε ειεεει Ρι·ινειει·ιεϊ εει·νει
;;εετ, Βιιεε ινεει εεε ,ειΙειιετ., ιε νειεεεειοει:Ιιεε ειεει ειεει
ε.11εε Ιε.εριει· Ζειτ. εειεε 8ιεειεε εει· Βι·ιειεεεεεε εει· 8ε!ι1εί'

- Ζειε οι·εεειΙιεεειι Ριεϊεεεει εεε Ι)ιι·εετει
εεε εεε.τειειεεεεε 1εει;ιτειε εειΠιιινειειτει.
Θι·_ειΓενι·εΙε ιει εε 8ιειΙε Ριοι'εεεει· Βεεεειε, εει· εειιιε
1.εει·ιε.ι.ιεεειτ. ε.είςιεει, εει ειιεεει·ειεεετΙιεεε Ρι·εεεεεει εει
Αεε:οιειε εεε Ριεεε1ιιει· εε εει· Πεινει·ειιει θει.ιιεεεε Πι.

ειεεεεειι εεεεειςεε εε εεεεεε. Πι Με: εει·ι. εεε·εεννει·ι.ιε

Βιιεε ΚεΙΙἱεε εειείεε ννει·ι1εε.

εει.ει Ηεεεειτ.ειι νεε 8εεΙε.ϊει·εεεεε.
- Ριείεεεει Ε). ν. Βεειι εε (Με.ιεει·ε)

ειεει. ειεε ειιι·εε

ενει.ειιιει.ιεεε νεε Ρειιε εεε νειειειιειε-εεε εε Αεειε.εεε Με
ιε Πειιτ.εεεΙεεε ινειιεη.ιει.ιει;ειιεε θειεεεεε εεει· εειιιεε θε

εεεε1ιειι.εεεετεεε νει·ειι1εεει, ιιι εει· 11'ιιιεειιιιιει Ζειιιιερ; ειεεε
Αεεετιεεεεεεε Με εεεεει. νειεεειΙιεεε ε1ει.ε1ιε ειιεει.ει1ιεε1ιει
ζΝειιιει· εε ειιτειι·νεε, άιε εει·1:&ιιιιιε εειιιεεεει ενιεεεεεε1ιεϊι

εεε ιειει· νειιι·ει:ει ειοει ι·ιιεεε 1εεει. Βεε τι ιι εε ειριεεε

- Ε'ει· Με ΒιιιεΙιτεες ειιιει ιιεεεε Πεινει·
εκει ιε 1ιειιιενι11ε εει εει· εεεεεετε ειιιειἱεεεἱεεεε
Κιεεεε .Ι ε ε τι Βεεεε ίεΙΙει 8 εΠΙΠεεεε Πε.ι·ε ιε ΑεεειεΙιε
εεειεΙΙΙ: εει.ει· εει. Βεάιεεεες, ειι.εε ειεε ε;Ιειοεε $ειειιιε νεε
εεεειει 8ειιε, Με εε εει· θιιιεεεεε εει Πεε1ιεεεεΙε ιιιιειεε
ειειτ ει, ειιΓεεει·εεεε ννϋιεε. Πιε Πεινει·ειτει: νεε εειιιενιΠε
εο11 εει. εεε ε;εριε.ετεε Πεἱνειεἱιειεε εει· εΙετΙιοεἱειεε ιιιιιΙ
Βεριιειεε νει·ειειι.ιιι: ινειεεε, νεε εεεεε Με ει·ετει·εε εειειιε
ειεε ΜιΠἱεε εει· νει·ι'εεειι€ εεετεΠε εεε Με |ειειει·εε

Κεεεεεεεεε, ειεε ειιιεε ιεε 0ιιιετ.ειιεε ειεινειιε;ειιειι Αεινεει,
1ιετ'ει·ι. εεε εεεινειιεΙεεειεε Βεινειε, εεεε εεε Νεοει·ιε!ιιει.ι

1.200,000 Με.ιε νει·εριεεΙιειι. Αιιεε ιι·ειιει·ε Ζιιινειιειιιιε·εε εει

?Με ει;ιεειι 1ειεεεεεε Δεετεεε «Με εεε εει· εεε ε·εριιιϊ

1εε εε Με Πιιινειειει.τ. ιιι ειεεειει Αιιεειειιι εεε1ιεε.

εε Με .

ΝεειεΙεεε.
- νειεπειεεε ειειι: 1) Αιε 24. .Ιεεεω· Η ννωμωι

διεεεεεεεεε1εεεεεειτειι.

εει Ιιεεειε Πιι·εετει· εεε 0εει·ειει εεε 8τε.εικιεεεειιεεεεεε ιε

Βιμ, 8ιεειειει. 1)ι·. Ο Με Ο ι ιεε ε ε ο ε ιι εε 74. εεεεεειε.ετε.
Ζε Ορρεεε1ε (Μν1εεε) Με 8εεε εεε εειιι,ε·ειι Ριεε18ει·ε εεεο
ι·εε, εεεεεειε ει· εεε 0ινιιιεεειεει ιε Με». εεε εεεε ιε ΒενεΙ
εεε εποε 1. .Τ. 1851 Με Πιιινει·ειι.ει 11ειρετ, εε εει ει· εει.
Πεεειει·εεεεεις Με 1858 Μεειειε εεεειειιε εεε εει· Κειρειει.ιοε
‹Ι.ινεειε» εεεεεει·ι;ε. 8ειεε Τετιςεειι. Με ριεειιεεεει· Αι·ει εε

εεεε ει· ιε εεε Κιιεεεριε1εε Μειιεεεει·ε εεε Οερεεε1ε, Με
εε1ιε εεει· 1866 εποε 1··1εεεεε εεει, ινε ει· Με 1884 Θνειεε
ειιι1ει·ει. εεε 0ι·ειεεεει· εει 1ιεεεεεΙιετι:εεεεειιει νι·ε.ι. ννεειεεε
εεε ι.ει·ειεεεεε 1ζι·ιεεεε Ιειι.ετε ει· Με νειιι 0ιειιν. ΡΙεεεειι εεε
εειεειει.εε 1.εεειετι :ιι Βιι·ειι1ε. Ιιε .Ιειιι·ε 1884 ιιεειειιιιιε ει

Με 1ιιι·ειεπει Με εεεεεε εει· Αεειε.1ι.εε εεε 1ίεΠεειεειε εει·
8118. Β`ειεει·εε εε Α.Ιεεεεεειεεϋ1ιε εει ει” εεε εΠεε ιιι άιε
εει 8ιειιιιεε Με :Με .1εειε 1888, νι·ε ιειε εεεε ι1ειε Βεεειιιιι
Με Βεεεειε.ε εε Με Βιιεειιοε εεε 8ειειειεεεεεεεεεεε
εεειιιε.,εεε ννειεε. εειεει· εινεεε; ιεε εειιιι·ει·ε ιέι·εεεεειι ι.
.1. 1880 εειεεε Αεεειιιεε ιιι ιιεειεεε. Με Ιειει.εε .1εειε νει·
ιεει.ε ει· ιε ινεεωι, ννε εει Τσε Με εειιιειι 1.ειεειι Με Ζιε1
εειετ.ε. 1)ει· 1·1ιεεεεεειεεεεε εειεεεειε ειοε εειειι Διεειιει”ι·εε
ειΕεειτ. εεε ει·εεεε ει€ε.ειεει.ειιεε1ιε 'ΓεΙεετε εεε, Με ειεε εε
ιεεειΙιεε εει εεε εεεννιειιεεε ι'ειΙιε1ιειεεεε ιε ΔΙειιειιεειεεειιε
εεινεειτειι. Αιιεε Με εεεειιεεεεΜιεεεε εεεεε ειΕι·εει.ε ει ειεε

ειιι·εε εειεε 1ιεεεεεννει·ειεεε Πειεεεεείοι·ιιιεε εεε εειεε εε
εειΠεεε '1'ειεειε, εειεεειιιεε εεεε ειιιεε εειεεε εεεεεεε Θε
ειιεε, ε.11εεειειεει Βε1ιεεεεειτ.. 2) Αιε 1. .1εεεει ιιι Αειι·εεΙιεε
εει· εειιιιιε ετεει.ιεεεε 8εειτει.εει·ει 11ι·. .1 εει ο ε Μ εκ ι ιε ε ιν
εε 52. 1ιεεεεε_ιεειε εεειι 25-ιεει·ιεει ειειΙιεεει '1'ειιιεεειι.

ε” Με ει· Μειω- ιε ει. Ρε1ει8ειιιε εει :ι,1ιει·ε Απε εει ειεει

- Πιο θεεειειειαεε1 εει Αειειε ιε εΙ1ειιΠιιιι'
ινε1ι.τεΙΙεε εετιειιι εεεε άειε «ΜεάΠεε1Βεεειιι» 228.284,

εενειι εειιε.ΙΙεε εει Βιιιερε 182,838 εεε εκει· εει' Βει.ι1εεε
254,067, ειιΕ ΠεετεεεΙεεε 22,518, Με Η ε ε ε Ι ε ε ε 21,480, Β'ι·εεε
ι·ειειι 20348, 1ιεΠεε 18,245. Αεί 100,000 ΒιιιννοΙιεει· εειειεεε
ιιι Ιεεε;Ιειιε 78 Αει·ειε, ιε Β'ι·εεει·ειεΙι 51, ιε εει ·ιιιιιεε 18
ειπε.

- Βεινει1'εεεει ΠεεειίεΙΙ εει εἱεεε Αι”. Ιιι
θεεεεε νι·ειεε εει· 0ι·ειιιε.ι.ει εει· Β·εεειιεΙιε10ιεεεε ΚΙιειε εεε
ειεεει,εςε Απ: ε" ΠείεΙΙει:ετιεε Πι. .1. Βεεεεει ειε θ Πει·
εεεεεε εει· 'ΓεΙερεεε ιε Με ννεεειιιιε· ειεεε 8τειιειιεεεεε 'Ι' ε
ε ειειν εει ΙιειιεεΒ ειεει· θεεειι. εείι.ιείειεειτ.

Με εεε Πι·.

Β. ιιε.οε Ιεεεειειιι 8εεεεε Με ννοεεεεε 'Ι' σε ει·ε ιν'ε ιςει'ιιε
εεε εε.ττε, ει·έ'ιιει· ει, εεεε Με Ιεεεεει εει ν7εεειιεε· εε Λεε
1εεεε ειεε εεε εειε θεειιιιεΙιεΠει εει.ιε εεἰ. Βειιεεεεει. ιι·ει
Βι·. Ε. εεε Βεεεεειιε· εε, ινειι1ε εεει Με Με εεε 1·Ιειιεεε
νεε ειεειε Πιιεεεεεειεε ε.εεεεεΙιεε, εει· ιειιι ειιιεε ΒενοΙνει
Με Με Βιεει. εει.ειε εεε «Β.εΙι1,ς, Με Ηεεεε εεεε!>› εει·ιει'.
Με εει 1)οετοι· εεε ειεεε 5εει·ιτι εει·εεειι·ετ εεε εεΙεει. εει

ιιεε ΒενεΙνει ω;; εεε εει εεε Βεεεει ιιο1ιτετε, ει·,<ιιι11' τ1ιεεει
Με. ειεειε ιιι εει· Νεεε ειεεεεεεε Κειερεε Με ε'Ιεεει. Πει·
,ε·Ιειεεεε 0εεειΓε.ΙΙε εννεεεε Βειειιιειιες εϋ.είεε ειοε ιε Ιειεεει
Ζειι, ινε Με ιιειει εειε ιεεεειεεε Νειεεε «Βιιριεειιιιιιεει

εε1εει εετει· εει 1ειεΙΙιεεεε ιειε νει·τιειει εεεεε.
- Οι. Κ. Η νΙειε ενν, εει·

ειει· εει·ειιε εει: ειιιειε εεΙεεε

ι1εει·ε ιιι Πετειειιοειιεεε1ιε.ίι ειεε εεειιεει:, ινιιάιετει εεςεεΙεει.,
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ι1εεε ει ειεΙι Ιι1ει·ειιιε1εεε εειεΙεεειεεΡεεε
Με εειι;εΙιεΙιεε Ιιιιεε.
(«Τ0νι81°-ΦΙ
- Πει· Ιιε1τει· εεε Κιεινει· ει.ει1ι1εεεεε 8ε.ε1ιιιιεεει·εεεε, Ρι·1
νιιιι1οεεει Πι·. Δ. Κζοι·ιεεεεε-Τεεεε
Πι·.
εεε
εεε
εεε

ει·εεεειιιι.ς1ιεεει εεεεεΙοεεειι ιει ΠιιιεΙΙεΙι ω ι1ιε εεΙιννετε εεε ·
εοιεΙεεΙιε εεε ι·εεειΙΙεΙιε Εεεε εεε Ε'εΙιΙεεεει· ε1εεε ΑΙΙι·εεεΙ·

εεεεε Ψει·εεεε νοε Δει·ειεςεΙιεΙ1'εε 1ε'ε Ιιεεεε εε ι·ει'εε.

ιιι·Ιποινε1ιι εεε

Ν. 8εεει·ονι· εἱετ1 εετ «Βιι·εεε» πιο εε πι' Αεοι·ι1εεεε
θοιινει·εειιι·ε Κ ει·Ιοιν εεε εειιι ΚοιιιειεεεΙειεεει εειΙε.ε
νιτοι·ι1ειι, ιινε11 εΙε εν11ει·εει1 ιιει· νοιιι.ιεε 117ε.εΙεε εετ Ριιιιει
Κει1ειιεε εεεεΙιει·ιεε.

- Αεεεεννιεεεε Μ. ννει.ιεε ροΙΙι1εεΙιει· Πιε
ιι· Ιε ε ε εεε ι1εει νν)ειΙιεεεεεε θειινει·εειεεει ε" Βει·ιςννει·Ιιιε
ει” Πι. Ψ.Οιι1εεοιν.

Υει·εεειετ1εεε ΜιιιεΙΙεεεεε.
-- Ιε ννιεε ει·εεΙιειει εειι

ι1ειε Βει.>;Ιεε ι1ιεεεε .1εΙιι·εε «εεε

εεεε ΗιιΙεειεοεειεεεειΠι εειει· ιΙειιι '1.'ιιεΙ: «Ο ν ε ε Η ο Ι ο 81 εφε Ιι ε έξ ε ε ιΙ ε ε ε ιι ε ε. ΑΙε Βει1εΙιιεει· ιε1εΙιιιει Πι·. Ο.
ι· ε. ε .
- Ιε εετ 8οΙιννεΙε εοΙΙ. Με εΙε εεεΙιεεεεε ιεεἀἱεἱεἰεεεεε
ΒΙε.ιι ει·ειΙιι·ι, εεεεε1οεεεε εειε. Με Αι·εεειειοΠε εεε
ι1ει· εεε εετ θεεεεειεει1ε, πει ενεΙεΙιε εεε
·ενει·ι1εε Ιιε.εε, εε ειι·ειεΙιεε.

Υει·ειεε- εεε Κοεει·εεεεεεει·ιεειεε.
- Πει· θιεεεΙ1εεΙιειι

ρι·ιιΙιιι1εεεει· Αει·ειε πε

ΒΙιμι Ιιει Ρι·οιεεεοι· Πι·. Ε. ν. Βει·ι:ειιιε ε (Βει·Ιιε) τει· εεε
ΙΙιει εειε 70. Θεειιιιειες ιΙει·εε ε1εε ΠερειειΙοε 1ΙΙιει·
ειιει1ιε
ΒΙιι·εειειιΒ·ΙιεεεειρΙοιε ιε
εεεεειεεεει1ειιι

8εΙιι·ειεεε εεΙεεε ΠεεΙε εεεεεει·ϋε1ει.
Βει·ΙΙ ε, εεε 28. Πεεεειεει· 1906.

Ρειεει ει·ι.ε11ιι

-Αιε28..Ιεεεετεε.ιάιεΒιεενειεεεεει'εΙει· εεε Πι·

ειι'εεει; εετ ΠΙνΙΙιειΙ1εεεειι ΗεΙΙ- εεε Ρι'Ιεις·ε
εεειεΙι (ει θε1ειεεΙαι·εεΙιε Ιε ΒιιιεΙιεΙε ειε.ιιΒε
ι"εεεεε. Πε Μ. ει·Ει·ειιΙιεΙι, εεεε ΠινΙιιετΙ εεεΙΙΙεε ε1εε Με πιει·
ΗϋΙιε ι1ει· Αε1'οι·εειεεε;εε εετ ιιιοι1ει·ιιεε ινιεεεεεεεειιΙιεε εε
ΡενεΙιιε.ιι1ε ειεεεεάε 1ιι·εεεεειιιΙι ει·ΙιεΙιεε Ιιει. ΕΙιιε εεείεΙιι·
ΙιεΙιε Βεεεει·ειεεει; εετ ΑεειεΙι ιε1ι ει·Ιεειει·ει1εε ΡΙΙι1εεε) εεε
εετ ΙΓειΙει· εεε Πιι·εΙαοι·ε Πι·. ΑΙεει·ι Πε ε ι· 11εάειι Με Πε
εει· ιε εεε Νειεει·ε Τ, 8 εεε θ εεε νοι·ιεεε .1εΙιι·κε.εεεε εεεε
τει· ιεει11:Ιειεεεεε ννοεεεεεεειιι'ι.

Αει1ιε
θεεεΙΙεεεει'ι ει·ε.ΙιιΙεε1ιει· Αει·ειε εε ει”.
ννεεε Ιιεειε ε1ε θειιιι εειεΙει1ει·εΙιεε, Με ΜΜΜ ειεε εε.
ιεειε Πι·ε·ι·οεενειει· 1.1εοι·1ιιε ν. Βει·ιιιιιιιεε εεε εεε 1νοιιε
1'ι·εεεε. εετ ινεΙοΙιεε 81ο. Ιιοεεεεεει·ιε 1ίοΙΙει.ιεε, εεειεε Πι·εεΙιεΙ
εε ΙΙιι·εει ΒΙιτεεειιιΒ·ΙΙειΙε ει·ιιιιεει εεεεε! Ρ.εεεε εεεεεει·εε
εεε ει1Ιει·εε Ρειι·ιειΙειεεε. ε.1ε ΙΙιε εΙεει εετ Βε ε το ε ε'εεεε
Κι·ε1ε. εε ι1ειε ιεΙι $εΙι πειτε εεε ΨΙΙιιει·ι ειιεε ιιιειε
Πι·8·ι·οεενειει· Βει·εεΙιεει νιιει·ιΙε, εεεεεε·ι Μι, Ιιιιι εε εεεΙι
Πει·ι1ει·ε Ζειι€εΙε 1ιι ΙιεΙεει· ΒιειΙι εεεεεεε.
Ινιιε νοε εεε ΑΙιεε Με Με .1εεεεε εεει·εεεεεεεε 1ει, εετ
Ιε εεε εεΙινσει·εε Κειεριεε εεεει·ει· ΙιεειΙεεε 'Βιμ ι11εεε εεε

εεεειεεεει. Με ν1εΙ Ιει ι1Ιεεει· 21Ιιεειεε ει·ειΙιεεεε θεεεΙΙεεεει'ι
ιιι εεε Οειεεερι·ονΙεεεε ΒιιεεΙιιει1ε εειεςει.ςεεεε ννοιι·Ιεε, εεε
ννΙε εεειιεεεει 1ει εΙε Ιει·εε Δε1'εεεεε εει·εεει Β·εννοι·εεε! Με
ι·εεΙιεε εε ιειι· πι· Βει·ε εε, ι1εεε ιςει·ε.ιΙε ιΙΙεεε θεεεΙΙεεΙιει'ι
ιιιιεΙι εε ειεΙεεει ΕΙιιεειεεε ιε ΙΙιι·εε Κι·ειε ε.ιιι'ριεεοιειεεε ειιι.
νΙεΙ Ιει ιεΙι· ει ε;εεεειιεει. εεεεΙιεεΙει εεε ι.>ιεεεει ννοι·ι1εε, εεει·
ι1Ιε ννοι·ιε εεε ι1ει· θεεει·ιεειεει εεε εεε 8ιε.ιιε Ιιει·νοι·ιεεεε
ι1ει· ν111τΙ:ειιιεΙιειι ιιιεΙεει· πω· εΙει1 ειΙι· ιΙοεΙι ειε ιεειειεε εε
Ηει·εεε εεεειιρ;εε.
1Ι16εειε εε ΙΙιεεε νει·ιι·ϋεει εεΙε, ιεἱι ΙΙιι·εει 12ι·εει εεε Με»
ιΙΙε Ε'εεεε ι1ει· ειιΙι1εεεεε ΗεΙειειι ΙιοεΙι εε ΙιεΙιεε εεε ΙΙιτε
1Νιι1ειεει.εεει· ειεει εε εινιεεεε, εεε Ε'ι·Ιιεειε Ιει·ει· Αι·εειι εε
εεει1ιεεεεε.
ΙεΙι ι1ε.εΙιε. 1εεεε Πε· Με ευ ενειιι1ει·νοΙΙ εεεεεειειιειε ΠΙ

ρΙοει, επ ι1ιε 8εει1εες Ιει·εε νοι·εΙιεεεεεε εεε 8εΙιι·ειε.ι·ε εε
ειεΙεει· Βεε;ΙεεΙεννεεεεεεεε εεε εε εεε θεΙει εετ Αεεε.εΕΙιεΙι
Με, εεε· Ιιεεεεεινειά1ι.ιεε ΕΙιι_εεειεεε· εονιιιε άει· ιιεεεε Κο!
1ε8ιεΙΙιε.ι.

Π. ν. Βει·ε;ιειιεε.

- Πει· Μειιιιιεε.Ιι·ει Ιιει εει.;εοι·ιΙεει. ι1εεε άιε 'Γε ει εε τει ιιιι· Ιε εεε Πειει·ι·ιεειει·ε.ειε εε εετ Ι.εΙιι·ειι
ε ιιι.1ιε ε νει· Βει.ειεε τΙει· 8ιεεεεε, εοιειε Ιε εεε Ει·ΙιοΙεεεε
εεε Βρειεεε1ι.Ιεε εΙεΙιι. εειει· 14 εεε ειεΙιι Πει· 15 (ΗΜ Η..

εειι·εςεε επι. Πιε 'Γεειρει·ιιιει· 1ε εεε 8εΙιΙειι·εεειεε Εεεε
18 (Νεά εειι·ιιεεε. _

-- Πιο Θεεειειειι.εΙ ιΙει· Κι·εεΙιεε Ιιι εεε ΖΙνΙ Ι
ΙιοερΙιεΙει·ε δι. Ρειει·εεει·ι.ι·ε εειι·εει ειε 20. .Ϊειι.
ε. .Ι. 12507 (1151) ειεΙιι· Με ἱε ιΙει· νοι·ννοεΙιε), ι1ει·εειει· 8:15
'Ι'νεεεε- (12 ιιιεΙιι·). 122? ΒνεΙιΙΙιε - (Ο ειεΙιι·). 441 Με”
ΙεεΙι - (14 ειεει·), 262 ΠιρειΙιει·ιε -- (4 ιιιεΙιι·), 141 Μεεει·ε (1 εεε.), εεε 16 ΡοεΙιεεει·εεΙιε -(Β ιεεει· Με Ιε εετ νοτια)
- Πιε θεεε.ιειαε.εΙ εετ Βιει·Ιιει'11ΙΙε Ιε δι. Ρε
ι.ει·εεει·ε· εειι·εε: Ιε εετ Ινοεεε νοει 14. Με εεει 20. Με.
ε. .Ι. εε ε;εεεεε 1027 (εεε Π., 471 1111.), ειιι·ιιειει· εε ι'οΙεεεεεε
Κι·ιιεΙιΙιειιεε :

'Ι'γρΙιεε επιι.ειε. Ο, Τερειιε εεεεει. 25, Γεει·Ιε ι·εεει·ιεεε 1,
ΤνιιΙιεε οεεε Βεειιιιιιεεειε ιΙει· Ε'οιιιι 1, ΡοεΙιεε Ο. Πεεειιι 80,

Βεειιι·Ιεεε 80. ΠΙρειΙιει·Ιε 23, θι·οερ Ο, Κεεεεεεειειι

ιΙει·

2, Οπω

εεεε 1ιεεεεεεειεεεεεεε εε, ΙΒι·νειρεΙε.ε Τ, οι·ιρρε 24, Κιι.ιει·
ι·ειιΙΙεεεε Πεεεεεεειεεεεεεε; 119,Κεει· Ο, ΠριεειεΙεεεε ε1εεΙε

:Με Ο, ΑΙιειει· θε1εεΙιι·εεειεε.ιιειειιε θ. Ριιι·οιιιιε εριι1ειειειι θ,
ΕοιεΙει·ιιεΙιεειι Ο, Αειει·ε.ιι 1, Ηνει·ερΙιοειε Ο, Ρεει·ρει·εΙ11εεει· Ο,
Ργειιιιε εεε ΒεριιεεειιιΙε 1Β, 'Ι'εεει·ΙιεΙοεε ι1ει· 11ιιεε;εε 189, Τε

εει·ΙιεΙοεε εεεει·ει· θι·εεεε 24, ΑΙΙιοΙιοΙΙειιιεε εεε ΠΙΙΙι·ιειιι ιτε
ειεεε

θ. Πεεεεεεεεννε.εεε εεε Αιι·ορΙιει Ιει'εειιιιιι 88,

ειεε εεεΙΙΙε 40. ΚιεεΙιεειιεε εεε νει·ιΙειιεεεεΙιεεεΙε
εεεοι·εεε 88

- Πει· 88. Κοειει·εεε

Β'

Μει·ε.ε

90, 'Γει

°

ΠειιιεεΙιεε θεεε1Ι

εεΙιε.1°ιίει· ΟΙιιι·ει·ειε »Με Ιε ι1ιεεειε .1ε.ει·ε νοπι 8.-6.
ΑΡΝΙ ε. 8ι. Ιε Βει·1Ιε εε 1.εεεεεεεεΙιεειιεε ειιιιι11ιιι1εε. ΠΙε
ΑεΙιϋειΙἰειιιιι;εε νοε νοι·ιι·ε.ι;εε εεε Πειεοεειι·ειΙοεεε εΙει1 Με
:επι Β. Με” ε. 8ι. εε Ρι·οιεεεοι· Πι. Β.Ιει1ε1 ει .1εεε εε

ι·ιεΙιιεε. Ζει· Βεερι·εεεεεε ω· ι1εει εΙεε)11Ιιι·ε;εε Κοεει·εεε εἱειι
ι“ο1εεεεε Τεειειιιε νοι·Β·ειεει·Ιιι: 1) ΠΙε ΟΙιιι·ει·ειε εεε Ηειεεεε

ι·εερ. εεε Ηει·ιεεειεΙ

(Ηειι· Β.εΙιιι). - 2) Ι..εειι·ειιεειι·ει·ειε

+ Νεεεειε 811:2ειι8· εεε νει·ε1ιιε ει. Ρε
εει·εε. Α.ει·ετε: 131εεεεεε, ε. Θ. Εεεε. 1907.

(Ηει·ι· ?Νεά ι·1ε ε). - 8) ΠΙε ΒιιειιτρειΙοε ω· Ρι·οειε.ιε
Ηειι· ΚεειιεεΙ). - 4) Οεει·εεεεεεεΙειεεεε (Με Ηετιεε
Με ε ε ε ε ε ει· εεε Κ δ ιι ι ε). Π1εεε 'Με νει· εετ Ζιιειι.ει
ιεεεΙιιιιι(ι εεε θειι·ιιι·εεεεοεςι·εεεεε. εΙεο επι 2. Αρι·1Ι ε. Θε.
ννιι·ι1 εεεεειΙΙε ιιε Ι.εεεεεεεεεεειιεε ιιι Βει·ΙΙε εετ θ. Κοε

Γ Ι σε: Πεεει· Πε.ιιει·ι·εεεΙιειε εετ εΙιΙι·ιιι·ιςΙεεΙιεε 'Ι'Ιιει·ιιειε
εεε ΠΙοεε νεειι·ιεεΙΙ.

ε;ι·εεε εετ Πειιιεεεεε ε1εεεΙΙει:Ιιε Γι ει» οι·ιΙιο
ρε.τ11εεΙιε ΟΙι1ι·ιι ι·ιιιἰε τεεεε. νοι·ιιεεε ειειι Με :επι

Δ + Νεεεεεε Βιιεεεε εεε 13εεεεεεειι Απε-

1. Με” ε. ει. εει εειε Ρι·οιεεεοι· Πι. .Ιειιε ε 1 ιε ε ι Ιι Μ, Πει·
11ε νε.. εεειιειεΙάεε.
- Πει· 24. Κοεει·εεε Πιι·1εεειε ΜειιΙεΙε 1ΙειΙει
1ε ι11εεειε .Ιιιει·ε νοπι 15.-18. ΑΡΝΙ ε. Μ. ιιειει· ι1ειε νοι·ειιε
εεε Ρι·οιεεεοι·ε ν. Ιιενι1εε 1ε ννιεεεεεεε ειιιιι. Αιε ει
ειεε Βιιεεεεειεςε νι1π1 εΙιει· σ:Νεει·εΙειειι εεε ΙΙιι·ε

Β ε ε ε ε ε Ι ε ε κι

(Β.ει”ει·εει ΡΜ.

Θε ε ε Ι ιε ε -Βοεε) νετ

Ιιεει1εΙι νιιει·ι1εε.
- Πει· Β'εΙάεεΙιει·-Κοιιει·εεε 1ε ΜοεΙιε.ιι 1ει εει

Εεεε εετ νοι·Ιεεε ννοεεε εεεεεΙοεεεε ινοι·ι1εε. Με Κοε

'Ι'ε.ε,ιεεοι·ι1εεεε:

11εεειι νει·ε1εε: Μοεεεε·,ε1. 12. Ι·τθΠΙ'. 1907.
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Μ. Ροτοτειιιιιιιι, Νονε!η-Ρι·. 14,εονιιιο ιιι ιιΙΙοιι ιιι- ιιιιάειιιεΙ9.ιιά.Αιιιιοιιοοιι-θοιάριοιτοιι ιιιι€οιιοιιιιιιοιι.

ΒΡΕΖιά!.ΡΜΜΒάΤΕ ΜΒΝΕ ..ΗΠΒΗΕ”

Μ'

ά δι)·σό):

Β·υιΜύι

Μ"
' Ιω,

άιο ἱάοιι!ειο Ροι·ιιι άεπ· Βιιιιμοο!-Τιιοιάριο. Ριιοεριιοι·οινιοΞεε ω.2,6°ωιιιάιιι.Ριιοεριιοι·.

Α!,ΨΙ'Σ”

|#ἰ0θ0|

"°μιήεο“="ωπ, "!"ΜΜπ "Μπακ 8Μιρ·- ΜΜΜτεεοι·ιι!ει·Β.,νόΙΙ.ιιιιεοιι5άΙ.Ε.ά.ΠατιιιιτεΜ.
Νειιτοεειι, Ηγετει·Ιε, 88ΙΙ". Μει·ειειιιιιει, Οιιοιιεκιο.

7%,?ωω|

ΤιιιιετΚιιΙοεο, Κοιιοιιιιιιιιτειι, ει! απ. 8οιιινέοιιε
:'άά"°|,

ιιιειΒιιάε, 8ικτοριιιιιοεο, ιιΗιιειιια.

8 "Η Ϊ “Μ” (Ειιιοπικιι 2.3·ι.ι.ιι0Μοιο.οπ "-ΑΝΟΜ9-

8Π.οΗΠ κι Μ". α:Μ' "Μπι

°
|(ώ|θα"Ι

ε

$"#°$°|.

ΙΒιοιιιμιιιιιι Η. στα. μα). ΜΙ Νοιιι·οοοιι.

1 Με
Πεεοιιο ιιιἱτιιιιεειει· ΤιιΜεττειι
οΗω"ωΡαοΜΠΕΘΠ
νοιι 25, 50, "Π, 250 Π· "Μ
Μπα νει·ειιιιειι Μ.
ἐι 0,25 ει. ιιι Οιιι·ιοιιε .ιι 100 8ιΙ1οιι.

° α
δ”. ρ

Μι.ιετοι· ηπα Ι.Λτουετιιτ ιιιυ νουΗ1.υ.πε.

π. ιιοιιιιιιιιιι-ιιιιοι:κε ιι σε, ΒλδΕ[ι80Βιιιειιι.ΒΒΕΠΠΕΠιιιιοειιι
ζά

τ

.

Μ¦°°Β°Ι°ΒΓ ν¦ ο Η γ Η.:

ιιιιιι-:ιω1.ιι3εειιιι

ι

¦"ΒΒΡθΤ8ΡΙ8ΠΗΒ

...ΜΒ Β08Η.π"Μ

ι
Ή

Μπι Μάιο ιιιο!ι νοι· ΝεοΙιεΙιιιιιιιι€οιι ιιιιά Ιιοποιοιιιιο €οιιιιιι άιο £ΒιιοΙΙο.

"
Η

"Η

865 ΒθΓθΤη . “πιο 1000 ΡΘΠοιπ08 .
ι Προιιιιο·τοιι ιι ινιιιιιιι.ιιιιιιιιιιι. κάτοικο.

Νιοι·οιι-, Πιι.ι·ιιιιΙιιεοιι-, Μεμο-

κι="Μιθιωιι·

Ι
Ι.ο!ιοι·· ιιιιά θιιΙΙοιιΜωοιι-

ι

Μ

Ι1ιιιιιιι·ι ιιοιιιιιιιιιοιι. ιιιιιιιιιιι 8 ιι.

ι
Ν

ΜΜΜ ιι31ιειιιιιι
ΜΙΒ. Φοιιτειιικει 127, κει. -ι

κ""ΜΗΜΜ

κτιιιιΚΙιοιΙοιι άεπ ΉιτάιιιιιιιιΕεθη;ιιιιο Με Μασάει ιιιιά άοι·
› ΠΗΓΠιθ. (55) 17-18.

ι

°

ι
ι

ΒΗθΗ.ΊΒθΤ. Η3ΠΟΠιθΗΗΜ. ιιαιειΤε:ικειι.

ι
ι

ι

Ανιε ΠΠ· ρι·ειΙιτιεοΙιο Αοτπο!
Βοοιιοιι οι·Ιιιι1τοιι
ΚοιιιρΙο"ο Μάι” ιιιιά οιιι2οιιιο πιω νοιι

επω- ιιιιι! Βιιιιη-Μιιιιιιιιιιιιι

Ι

Μιά ιιι Ριιιιιιιι
ί

Βιιιιιιιιιιιιιιιά

ΠοάοΙΙο Μι· ΙιδιιιΒΙ. ('Μι·. Πιιινοι·ΜΗιω-ΚΙιιιι|ι Βοιιιι,
ιιιιοΙι Ρι·οί. ωστε ιιιιά Πτ. Μπρικ ΠοΗιοιιο,

τν :ΕΝ-μ ν111.
επι εοιιιιιοι·2Ιοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιις, ιιι εοΙιοιιιιιιάειοι· Μάιο,

οικω 8οιιιιιΜ ιιιιά ΒτιιἰιιιιΕο, Μι άοιιι ειιιίαοΙιοιι Νο”
άεε Βιι.ιιΒιιιιε, νοιι νει·εοΜοάοιιοι·Ιει οιιιΔιιιάΙιοιιοιι Βι
Ιει·ιιιιΙιιιιιι;οιι (Γιιι·ιιιι!ιοι, ΚιιιΒιιιιΙιεΙ, Αϋπεεεε, Βιιιιοιιοιι.
Τοιιει!ιοιι,ΓιειεΙ,Μιιετιιιε, Ριι.ιιιιιάιιοιι, Θοιιοι·ι·ιιοο οιο.).
φ ΙΙΙιιι-ιτι·Ιοι·ιοε Ρι·οιενοι·ιοιοΙιιι1ε ιιοΙιει Μπεστ θο
Ιιι·ο.ιιοΙιωιιινοιειιιιι; ιι. ΑιιεινιιΙιΙ άει οιιιεοΙιΙϋπέιΕοιι Εκπάι

ΙΠοτιιιιιι· Μιά :ιιι ΒεάοΜειιτοιι "πιει νοι·Μιι'οΙει.
π

νετΙειιι€ειι διο ιΙΙιιεττιεττε
ΡτείεΚοιιτειιιτε €τειι:ιε ιιιιά
ίτειιιΙζο.
έιιιοψει:Ξει.οεΚτειιιΙιε

Πι.ιιιάοάει· ειιι

Ηοι·ι·.οάοι ιιιιοΙι άιιι·ϋι:Ιι8·οϋΙιοΒοιιο Κιά

8ι.ΡεϊοιεΙι.Μοτεκεια,34.
°

ΤοΙερΙιοιι ΝΩ1392.
'

Μ? @Πωλ .ΙΝΜ"1]1.ωθ ν·"ΡΠ08ΙΙ"Ε ..
Ν ω» ?του Ριιετοι· Ε. ν. δο!ιαιιεο1ι, ιιιιιιοι·
(Μαιο ιιι ειπεν ΙττειιιιιιετιιΙτ.
ΑΜ. Βιμ.. ΝιοοΙιιιιιι.ι·. Ντ. 52, οι δ.

·
--

.

.

.

·__

Ιιιι Ποι1τωΜιι ΔΙοκιπάο1·-ΒοηοΙτε.Ι Μ1·ό
Νε.οΙιννώπ οττοἱΙτ Με: πι· Ζοὶτ ἀἱοιιι°·
τω. ΠΙοςοι· Μιά ΠΙοςοι·Ιπποπ ΗΜ· Με»

--ΐ

.

ἴ-

ρι·Μιτο Κι·πιι1ιοπρΠορο (μπω: ΖΑΜιιιη:
νοιι 50 Και.)

ΒιιτιἔθιιΙιοἱΙετϋΒτο1ι.
'

'

'

!

άετ ΑερωιεϋεΙιτι, Ν.-Οο., ΦΑ 5τιιπάοιι νου

ΕτΙΙιτ:-Βι·ιωπποπεϊοιπ

νν18Π' ΡΜ' ΤθιθΕΠΠ)Β' ΦωορΒ0Π”

Αἀιιι.-Ι.οἱιοι·; Μ. Βωω-εω..

Τ
σ Μι·οεεοπ πι. Κι·ε.πΙιουρΠο€οτὶπιιοτι:
Ϊ Π!. Ρευ!ἰπε ΥΥἰπκε!, Ηοιικοι·ιιαρ

ΟΙωτ'ω·2:: Μ. 0. Ρι·ωιΜιιι·τοι·. ¦

μοΒοκΕΠ Ιπορογ.1οι:·ι. 4, πω. 2.

Ι.ΜΤΟΣΙΠΤΙΜ ΡΠΒΙΒΒΙΜϋΙΥΙ «Ι..ΙΣΒΒΕΙΠΒ··
ΡΙιειι·πι. Βοεε.
111 Ι1οΙω111ιτιστ πϋεοΙυτοτ ΒοἱιιΙιθΙτ Μιά υπϋ1ΒοτττοΠωιοτ 0ιιειΙΜπ.

(Ιω) 52-12.

Η ει ι· Κ ο

,,Ρἱ“οἰΙι·ἱι1ἔ°·.

ΉετιππϋηΙε ΒΙιεπιΠει:!ιο ΙΝετΚε ἈΚΙὶοπμεεε!!ει:!τεἱΙ
ΟΙιει·1οττοιιΒιιτ,ς.
..-._.Μ.ψ

. ___

.

. ...- Δ..

5ρο2ἱΓιΒιιιιι μεση

Ξ17.τ.1ΡΦ'ΒΘ112,
ΚτΜΜςιιο8· άοε

ΒτοΕ€ὶοπεεοιπ€τιιπιε.
Βοεεει·ιιιικ

πει·νόεει·

ή/|9εωείπεπεούο:ουηοπ,
ΒΙΕτΜιπη; Με

ΙΙοι·ποιιε,

νοτιϋ81ἱοΙιοε

Νοι·νοΜοιιΠπω.
?.Ι.Π[ίο ι· ει τ υ π· : β
θεΙι. Μεά.-Β:π. Ποτ". Μ: ΒιιΙεπϋιιι·ε,

ΒιιιιιΙο,

Βει·Ιἰη:

(ΒεειΙοιιεγΒΙορϋ.ᾶἰο άετ @αφτου

Πω

599): Αυο!ι Μι ΙιεΒΕο Μ Ιοτ.ειοι· Ζοἱτ ΒοΞ ΞεκιιαΙπευι·υει!ιοΜΜι·π αποψε εϋπετιεο ΒρειιΙ

πειτε ευ νοτεοἱοΙιποπ, Με ΜΗ:τεΙ εοΙιεὶιιτ ϋΒε.τΙιο.ιιρι Με Νω·νεπτουΕΚιπω

εΙτοιι 2ο άϋι·Γοιι, εΙΙοι·άιι18ε

ιιιιΓ ἀἱο 8θΧΙΙ8.18 ΜΜάο ιιοά Με ΕτεΚτἱου ΙκευιπΙοτε νει·ετϋ.ι·Βοπό 2ο ννἰτ·επι.
Ρι·ού'. Π:: Ο. Ροε πιο τ, Βει·Ιὶιι: (ΓΙιοτερἰο Ντ. Π, 1906). Ηοὶιι οἰςιππ· ΒὶπᾶτποΙι Μ. ΜΜΜ
Ι.οΙτ Μι· Βοποεοτι. Μ” άΙοεοει ΡΜρΜετ Πι άετ 'Ρετ εΜΜΙειιό ΒϋυειὶΒοε Ιοἱειοτ. πω! Μ νοι·Μυάιιιι8·

Μι εκάστου ΜετΙιοάεπ 'ῆοἀε1ιΐεΙΙε οϋιιεει νοτειιοΙιοε ννει·τ Μ ·

εεΙΙ›π παπι: ω” ι1οοΙι ιο εΙιοριἱεοΙι

εἱσ·Ιι Ιτοιιιἰὶὶιτ, ιΙωι ΕΠ11Βυεε άετ Βυςεεειἰοιι ΙΜ εεὶιιω· Πει1·ι·εὶεΙιιιυΒ· ὶι1 ΒοιτεοΙιτ ευ ιΜιοπ.
ννωιθω ιιιιείἱἱ!ιι·ΙὶοΙ›ο ΗἰττωἱΙιιιιἔοη νοι1 Βι·. Κ οΙοπιοἱ2ο ιν. Κο.ειιιι, Ρι·οτ'. ΒεΒοιι ι·8ιε ου, Ρω·ἱε, Ρτοί.

ο Ι Ι, ΖΗι·Μι,

ΗΜ'. Ν ο νὶ ιι κι γ, ΠιιιεΒι·ιιοΒ. Ρ1·οΐ. Μ ει ι· ιι πι ει Ι ό ὶ, ΝοειρεΙ, Ρ ο ρ ρ οι· ιιΜοι· Ι.οὶτιιιης νοιι θεΙτ. Μοό.-Βετ Ρι·οϊ. Β ο η ει το τ,
Βο1·Πιι, Η Με Μι, Κιιάωνο. Β τ ο ἰ τι ε Β ο ι·,<;, Ε'ι·ειι12οηεϋειά, Νεά Μ. Ρειι·Πε, ΡἱΙἱνν ω, ΟτΙοεεε π. ει.

ΧΚΠ: 1·Ιο:Μεπι Βεεοπάετο ΑιιΓιπω·Ι‹εωιιΙ‹εΞτ άω·εσ.ιιϊ, 6888 Μιιἰι·ιιοὶτ.Ιιἰιι πω· Πι ΟτΜπεΙρειοΒιιπε ω. υικιει·οι· ΓιιΒ1·Μιπο.ι·Κο
κΒεωςοΒεπ υνΠ1·ό. ΒὶιιιοΙπο ΡΙΙΙεπι οΙιπο οϋοιι ΒοιεὶοΙιιιετο νει·ρωΒιιιη; Μιτου Μι· επει·Βϊεο!ι ΖιιτϋοΜιιννοὶεοιι, Μ. Μι· Μι· τΙοτοπι
Β'21ΙεοΙιιιιιΒ· ΜοΙιτ εω·επτὶοι·οι:. Ν” Μικοιι Με Αυϊπιοι·Ι‹εαπιΙ‹εἱι πω? Με ι·ιὶἶεἱεο!ιο ΕτΠφιοπο ΜΙ: ιιιπιοτοι· ΓιιΒτὶΒωετΒο ιιοά :ιοί
Με ΐίοι·ραοΚυπη; πω· Μ ΓοΙαοιι6οπ ΩιιατιτΙτετεπ ευ Μο!ιιοπ: 250 ΡὶΙΙει1, Ι5Ο ΗΙεπ, 80 ΡΠΙειι υπό 50 ΡἱΙΙοιι.

[.ὶτοτειτιιτ ἔτειτὶε υπό ίτωιΚο 2ιι Πἱει1ετετι.

Κο11το1· οΙιοπι1εο1ιοι· ΡΜρει·ειτο, ω. Ροτο1·εΒιιτ8·.
ΝεννεΙ‹ὶ ΡτοερεΙα,
δτειιπποΒοξ· Ι)ι·. Β] ά ω! Ψ Μ.Εί6 Μ. κ

28,

Ηειιιε 5Π18ετ Ντ. 6.
ή ΒποΜτιωΕοι·ώ ν. Δ.νΉοποοΒο ΚιτἰιιιτἱιιοπϋοἰοτΡι·. .Η Ν·

ΒΤ.

ΧΧΧιι. .ιιοποιοο.

Ποιοι ιΤοιοο ΧΧιιι..Ιοιιι·ο.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ποιοι· πει· Κοποιοι:ιοιι νοιι

Ρι·οι. Πι·. ιο" Ποιιιο.

~ Πι·. 1οιιοοοοο Κι·οοιιιιοιο.
κι”.

Ποι·ριιεξ

.

ι

υ"'

Πι·. Βιιποιι“ ιΝοοοοιι.

|

52. Ροιοτειιιιι·ο.

υιο.,ει. Ροτει·οοιιι·οοτ Μαιι2ιοιοοιιοννοοιιοπεοιιι·ιΠ“ οι·οοιιοιοτιοποο

·
.
Π- Α'ιιοπιιοιιιοιιιιι-Απιιι·Β.οο
οοποιο π.1ιο Ιποοι·ιιι:ο "ά

5οοποποοπ.-Βοτ Α'ιιοπιιοιιιοπιο πιο ιοι ιιι Βιιιο1ιι.ιιπ8 ΚΜ. Πιτ π” 'Βιιιοι ιιιο.ιι ειιιεοοιιιιοοοιιοιι ιιπ πιο Βοοιιιιιιοπιιιιιο· νοιι Κ. Ε. πιο”
μιιπ,οιιοι. ιιπ πιιε ποιοι.: 1οιιι· ιιι ι.Ροει:πειοιιιιοο;ιιι ποπ ο.ιιιι.οι·οο ιιι δι. Ροιοι·οιιιιι·ο, Νοννοιι -Ρτοεροια Ν: 14.οιι τιοιιιοιι.-- πομπο
Σιδιιιι.0Πι20 Μπιτ ιιιωιοπ, ΙΟ Μο.ι·ιι ποιο;ιιιπιιοπ. Ποι·Ιοοοοιποοο "ο @ΜΒΜ εοννιο οιΙοιιιιιπιο

οποιαιοιι ιιο2ι1οιιι:ιιοιι Μιττοιιιιιιοοιιι:ιι

Μι· πιο ΒιιιοΙοοοροιιοοοΖοιΙοο ιιιΡοιιιιοι20Κο .οποτ45Ρίοο.- οτι το: ιιιιιιι πο ποπ οι: "ο ο Γιο Μοτο ο π ο ο ΚοπιιΜοιιι· Πι·. ο..οοοΜοο
Αιιιοτειι ινοτποιι 25 Βοριιι·πιοι::0οοιιιτοτ Οτι

οιιιιιι·τιιιοιπποοοποπι. ιιι δι. Ροιοι·οοιιι·ο_ Ροιοτοιο.Ξειτο, ΑΙοιιοιιιπι·ωνειιι Ρι·.θ :ο τιι:ιιιοιι.

-Κοίοι·ιιιο ννοι·ποπ οπο ποιο Βιιι2ονοιι 18 Επι. ρι·ο Βοοοιι ιιοιιοι·ιτι. $ρι·οοιιοι. Πιοιιειο.ο, Ποοιιοι·οιοο @ο ΒοοιιοΒοοπ 5-6.

Με

1907.

οι. Ροιοι·οιιοι·ο, ποο 10. (28.) Εοοι·οοι·.

το

Ιιιιιοιο: Μ. Α1ιοπο Κιιιιοοι·τ Ζιιι· 'Ι'ιιοιιιοιο ποπ 8οιιιιιιιιοπ ιιοοιο. ποι· οοοιιοοιιοο Β'οι·ιοοο. -- Ρι·οτοιιοιΙο πω· νω
οιοιι Μ. Ροι.οιοοιιι·οοι· Λοιπιο. -·'Ι'οοοοπο.οιιι·ιοιιτοο. - Αποοιοοπ.
·
.-

_ι.

οιο.Ι νοιοι·πειοοι·ι; ννιι·π ιο ποι.οιι πω· Βοο.ιιιιοο. 13ο οι·ιιπιι

Ζοι· Τιιοι·ιιοιο ποο 8οιιιιι·ιοοιι ορο:. πιο· οοοιι
οι:ιιοο Ροι·ιοοιι.

τοι· Κ0ι·οοι·ιοιπροι·οιοι· ννιι·π πιο νιιοοιοο πιοΙιτ οιοοοορτιιοι.

(νοι·ι.ι·οο·, οοιιο.1ι.οο ιο πω· ιιιοπ. ΘοοοΙΙοοιιο.ιι. πο Βοι·οοι).

Με οποιοι, πο.οο οιοιι πιο ιπιιοποιοιοιοππο ινιιιιιιιιο οπ

Υπο
Βι·. Αιιοπο Κι·οοιοι·.

οοποοιιοιιιιιοιι ιιοοιιιιι·ι.. Αποοοι·ποιπ Μι; ποσο Ι.ιιοοιιοι
πιιι·οοι ιιιποοιιιοοοπ, πο.οο ιιι 18,30/ο ποι· ι·ιιιιο οιοιι ποσο
ποιι Ιπιοιιιιοπ οιπ ι'οιοοι· οιιοιιι.ιιιι·ιοιοοτ Αποοοιιιιιο `οιιποι.,
ποσο οιιοο οοοιιίοιοοιιπο ΒοιιιΠοι·οπο. Αποιι Βιιιι·οοιιοπ
Μ: ιιοοιιοοιιιοι οιοιποιι.

Πιο Απννοοποπο ποτοοιιιοο

Μ. Η. Ψοιιπ οι $ιο οπο, ιιιιι·ιιοοιο απο» :ο
οοιιοπιιοο, 80 Μο πιο οι: ννοοιοοι· ιιπ (Ηοοιιοπ Ιιιιιοπ οι
νι·ιιιι οιιοοιοι. Νοοοο οτι οιοιοιι, οπο. νιοΙπιοιιι·, νοιι ιοιι Βιο
ιιοΙιοποι ιοιιοιιοιι ιπποιιιο ιπιι ποι· νοπ ιοιι· οοιι .Ιο.ιιιοο
οοοοινο.οπιοπ Μοιιιοπο πιο· 8οιιοι·ιοοιιοοιιοππιποο, εροοιοιι
ποτ οοριιοοιιοπ Ε'οι·ιποο ποοοοιιιοπ - οιοοι· Μοτιιοπο, πιο
ιοιι οπο νοτοοιιιοποποπ Αποοιιοο ιο πω· Ι.ιι.οι·ιιιιιι ποπ
οπο. οιοοποο Κοιοοιοοιιοοοπ ιοιι· οποιοιπιποποοοιοιιι ιιοιιο.
Ζοοιοι ινοι·πο ιοιι πιο· οι·ιοοιιοπ, Βιο ιοιι ω. οπο
ιποοοπ

νοι·οοιιιοποοοι· Αιιιοιοπ

πιο' πιοοοιο

θιοιιιοι

πο

Ιιο.οοι ιιι ιοοοιιοο.
νιίοπποπ ινιι· οπο ιππιιοΙιοι επι Ρι·οοιιγιοιιο ποο
8οιιοι·ιοοιι, 80 ιο6οιιιο οι ιιιοι· οποιοι· Αιιιοιτοο Βιοπο
ποοο τοπ, ποι νοπ Οπιιι·ιιοοοοινο1η ποπ ποι· νοο

ιιπ ιιιοιιι· Με 700 Κιοποι·ο

_ Ν. Ι.ιιοοιν νοτοιιοοιιιοιιι ιιπ @απο ΒΡο·ιο:Βοοιι
οοιιιπποοο ιιιιοι· πιο νι'ιιιιπποοπ ω· 8οιιοτιοοιινο.οοιοο:.
Πιο ιιπ Κιπποι·ιιοοριι.ο.ι ποο Ηοιι. Ψιοπιιοιι· ιο Μοοιιο.ο
οιιοοοιιιιιιτοο νοτοοοιιο ινιιι·ποπ ιιπ Κιιιποιο νοι·οοοοιο
ιοοιι, πιο πιο” Κι·ο.οιιιιοιι οο.οιι 2ο οιιοιιοο ιο1οοοιο Ζοιι
ιιπ Ηοοοιιοι ιιιοιιιοο οοιιτοπ, ποπ πι. ιοπο νοι· οιοοι·

Βοιιο.ι·Ιοοιιιοιοιιιιοο πο εοιιιιιοοο εοοιιιο; ιο 08,80/0 ποι· ΡιιΙιο
οοοιιοοιιι:οιο ιποο ι”οιοοοποε Βιιπ: 4-8 Βιιιιιποπ πι-ιοιι πιο·

Ιπιοιιιιοπ ειι.ιοο πιο Τοιπροι·ο.τοι·,. πιο 0,8-0,80/0, οοιιοο
οιιιοιι οιο πιοιι ιιιιοι· 880/ο; ποσο 24 5ι.οοποπ οιοιιιοπ οιοιι

8οιιπιοιποο ποπ Βιιιοπο πιο πιο ΙοιοΜιοποετοΙΙο οιο, ποι
οπο οιποιι Βιοιποιοι· νοο 16 Ζοοι. οπο, ποπ 1-5 Τοοο

1008 .ιο 18) Αι·οοιι Ιοοιοι.: 8οιιο.ι·ιοοιινιιοοιοο οππ πιο

οοιιιοιι; ιιοοιι ποι· οινοιτοο Ιοιοιαιοο ιιιοι·οπ πιο .Ειοοιιοι
οιιποοο οοτιποοι· ποπ πο.οιι πω· ΙΙΙ. ι”οιιιτοπ οιο οο;οι. Πιο
Ιοιοιιιιοποπ νιιιιποπ ιιι ινοοιιοοιιιοιιοο Ιοιοι·νοΙΙοο νοιοο

Ριοοο

οοιοιοοπ - ποο Β.οειοΙιοι. νοιι· ιιοιι·ιοπιοοππ.

Ν. Ι.ιιοοιν. Οοιιι·ιιοοιιοο·οιη'ο (Ροοοιιιιι Βοο.·ιο
ποι· 8οοοιιιιοο ποι· 8οιιοι·ιοοοοιι·οοτοιιοΚΚοο. Θ.

νοι·οοοιιιο. πιο νιιοοιπο οιοι ιιπ οιοιι οππ πιιιιο πο Ροιιοπ
πω, πιο νοοοιπο οι οιοο οιοοοπιοιιιο Βοοιιιοο νοιι 8τι·οο
τοιιοιιιιοπ οιο1οιιο νοπ 8οιιοι·Ιοοιιιιι·οοιιοπ οοιι·οοοοο ποπ
ποιοιι Βιιιιιποο επι 00" οοι.0ιοι νιοιποο, ποιοι· οιιοιιιιοι·ι
οοοι Ζιιοπιο ντιπ 0,50/0 Κιιιιιοι. Ιιι ιοποιιι Κοιιιιιποοιιιπο

τοι· οιοπ 0,02-0,08 Οιιοιο. οιοοο Νιοποιοοιιιιιοοε πιο·
Βο.ιιιοιιοπιοπεοο οπι.ιιοιι:οο, ινο1οιιοι· οιοιι αυτοι. οιιιιιιοο
Ζοιιιιιιποιοιοο ιιι1ποι; 0,02 Ποσο. οιοοιι οοΙοιιοο Νιοποι·
εοιιιο.οοο οιιι.οοι·ιοιιι 0,005 θιι·ιιιιιιο ποο Τι·οοιιοοιιιοΚοιο.ο
ποο. Μο νοοοιοο ννιιπ ιιιιοιι οι·ιιππιιοιιοοι $οιιιιιιοιο ιοο

Ποιοι2οΙιοοινοοο ποιο Βιιοιιοπο οποι· Βιιοοιιοο οιοοοορι·ιι.οι
οποιοι 20 0,6 Οποιοι @οι Κιοποι·π οσο 2--10 .ιιιιιι·οο)
ποιιιιιι ιιιιοι· ιο

Ιπιοι·νιιιΙοο νοιι 7--10 _Τοοοπ οοοιι_2

ιοοΙοιοοοοριιιοι, ινοοοι·πιο Όποιο ιοποοιιιοι πιο 1ι/ι--2

Βιιιοπ οοιιι οι·οιι.οο Βο.οιο ιο πω· Ι.ιιοι·οιοι· οποιοι ιιι
ποπ Ιοιοτοο .Ιοιιι·οο

πιο 8οι·ιιιοι.ιιοι·οοιο

οιο; οο οι επί

πιοοοιο θοιιιοι οοιιι· νιοι οοοι·οοιιοι ννοιποο ποπ οο ειοπ
πιο νοι·οοιιιοποποιοο 8οι·ιι ιιοποιοι ινοιποπ; ιοΙι ιιιιπο
ιπιοΙι ω” ποο Ιιιιππι·οοιιοο πιοιιι. οι·οοιιι·οο, πο.ο.ο ινιιιιιιοιι
ροοιιινο Βοοοιιο.το ιιοι·οιιοιι "πιο νοτιιοοοπ. Δω ιοοοοιι
ω· πιο Απτοιοπ οοιιιοι ι·οποο.

Μοοποιοοιιο 'Ι'ιιοι·. Μοο. ι906 5. 821 ιιιιι 144
οιιιιο ιοιι: ποιο Ατοποοιιπ°εοιιοο 8οιοιο ιιοιιιιοποιι,
ω. .οι οοινιιιιοιιοιιοιι Νοποοοι·οοιιοιοοοοοο οοοοιιοπ, (πιο
$οι·ιποιιοπι.ιιοιιιο, Ποιοοιιιιιιοιιτιοοοο, Ιοιοι.οι·ο ιο 10 Ι·'ιιιιοπ)

πιο: ιοΙοοοποπι Β.οοοιιοι: Ειπο ινοοοοιιιοιιο Βοοιιιπποεοπο
πιο· 8οιιιιιΙοοιιογιοριοιοο πιο. ιιιοιι πιοιιι οποιοι -- πιο
Ι·`ιοιιοιι‹οτνο ποιοι.ο ιιοιιιο Αοινοιοιιοοο πιο ποπ οοινϋιιο‹
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!ιο!ιοπ ιιοτπι ποτ ππινοι!οιι επιι οτ ποιο Βοιιιιεειοποπ. Με
Βιοπιιιοιπ ποτ Βοι ποπ ιιι ποπ οτειοπ 'Ι'πποπ- ποερτιι.2

ι.οιι Ε'π!!οιι εοντο!ιο!ιο!ι πιιι 5.-7. Το.Βο πΒ8οΒ!πεει, ιπι
Β.πο!ιοπ ποι οτ οιπιπο πιο! ππιιπ!ιοππο Βοεεοτππο ποεοιιοιι;
ιιιπ!ιππο ποπ εορτιεο1ιο Ριι!!ο (7 πππ 10) !τοπιιι:οιι ιιιο!ιι
ποτοιιοι; ντοτποπ.
Οποπιιοιοτ !ιπι 15 εοιιιτοτο πιο τοι: 10-80 Κπ

Βιιττοιιι:. Ατοπεοιιι1°εο!ιοτι 8οτπιπ ΒοιιππποΙι - οιιιιο
Βιππιτπππε; νοπ ποπ 15 ε1πτΒοπ 7 (469/0). Ετ ΒοοΒ
πο!ιιοιο ιπ ποπ οτειοπ Βιιιιιποπ οιπ Βοττπο!ιι!ιοιιοε Βιιι!τοπ
ποτ Τοπιροτπιπτ - επο.ιοτ εποε πιοεοΙΒο ιπποεε ινιοποτ:

ιοτποτ Βο!ιποποιτ οτ 8 εοιιιιτοτο πιο» πιο ποιο Μοεοτ'
εοιιοπ 8οτπιπ, ππνοπ ειοτΒοπ 5 (π!εο. 620/0).·
Ιπ ποτ Μοπιπιππ. νοτοιιοπι.!ιοιιιοπ π. Ρπ!ιπιτε!η
πππ Β. ΖπΒτοπε!η ιιιτο Βτιπιιτππποπ ιιΒοτ 8οιιπτ!ποΒ
ιπ Βπ!τιοτιο!οΒιεο!ιοτ Βοοιοιιππε πππ ιιιιοτ πιο πιιι.ιε!τπτ!π
ιιιι6εοε 8οτπιπ - Β.οΓοτ. ιιι π. Τ!ιοτ. Μοπι.ι. 1905 Θ. 868.
!ιπ οτειοιι ΑΒεο!ιπιιτ ποτ ΑτΒοιι νοτεποιιοιι πιο Απιιοτοπ
πιο 8ροοιιιπιτπι ποε $ιτοριοοοοοπε οοιιο!οιποτπιπε Βοι ποπ
Βο!ιπτιπο!ιιο!οιιι.ιοποπ

πποιιιιιιτοιεοιι;

π.1ε Βοντοιε ιιτοτποπ

Βπ!τιοτιο!οΒιεο!ιο Βοιπππο ιπ Η Ε'ο.!!οιι οπωπιιιι, τοπ
ποιιοπ ιπ 1ο Ε'π!!οιι ποτ 8ιτορι:οοοοοπε οοοε!οπιοτπιπε ποι
ποτ Νοοτοιιειο ιιι ποπ ιπποτοιι Οτοπιιοπ πποΒοοινιοεοπ
ντοτποπ !ιοππιο; π!Ιοτπιιιεε ΒοΒοπ πιο Απιοτοιι εο!Βει
!ιοτνοτ, ππ.εε οιιιο 8οιιππο Βιιιοτοποιοτππε Με 8ι.τοριο
οοοοπε οοπε!οιιιοτπιπε πιιι πιιποτπ πο πιοεοι· 0ιτπορο πο
!ιοτοιιποπ Μι!ττοΒοπ πιο!ιι 8οοππ ππτο!ιιιι!ιτοπτ ιει, εο
ππεε ειο εοΙΒει τοπιο, πιο οιπ ντιτ!ιτεππιοε 8οτππι πο οτ
Βπ!ιοπ ειο!ι Βιτοριο!ιο!τ!ιοιι νοτεοιιιοποιιοτ ΑΒειππιπιππε
πει Βοπιοιιοπ. πιο πιοεοπι πππ ποιτοιιποιιοιι $οτππι νιπτ
ποιι ο. 1000 Κιπποτ Βο!ιπππο!ι - ποπο.πο Απιποιοιιιιππποπ
ειππ πΒοτ ιιπτ νοπ 144 ιπι ιιιιπτεο!ιπποτ Κιπποτιιοεριιπ!

Ψπε πιο ρτοριιγ!π!τιιεοιιοπ Μοπιιτπιιοποιι ποποιι
Νομιιτιιιε

πιο

πιιΒοιτιιιι, επ ιποο!ιτο ιο!ι Γο!ποππο οτινπ!ιποπ:

Ρτοιειοιι-Βπππροει

('Ι'ιιοτπριο

ποτ

θοποιιιτπτι

1905

Μπιιιοι"ι.) ΒοοΒοοιι1:οιο πιο ιιιιιτ!τππο νοπ Πτοι.τοιιιιι πω'
πιο Βπιιετο!ιππο ποτ ΝοοΒτιι.ιε,,τοιι 600 Ρπ!!οιι πιιτ Πτο
ττοριιι Βοιιπππο!τοιι οτιετππιττοπ 155 π. Β. 9,160/ο, νοπ 800

Ιι'111!οπ οιιιιο Πτοι.τοριπ οτιττποιαοπ 89 - (1:3,660/ο). ΙΣτ
επΒ πιο οτειιοπ 8 Τομ 3 πιο! 1ιιε!ιο!ι, ππο!ι οιποτ, Ρππεο
νοπ 14 'Ι'πποπ πιοποτ 3 πω! ιπ.π!ιο!ι. !)ππο,οοπ πι! Οπτ

1ιρ (Μοπ. Κ!ιπ. Ντ. 82) πο! 0ιτπππ!ππο εοιποτ ιΣτίπ1ι
τππποπ

ππτοιιππε

οιιι€οποπεοιοιοτ

Μοιιιπιι8. - Γοτιιοτ

οιιιριιοΒιι ΤοΒοιιο (Τ!ιοτ. Μοιι. 1902 δ. 412) π!ε Ρτο
ριιγ!π!τιιιτπιπ ποποιι πιο Νοριιτιιιε Ο!. ιοτοΒιπι.Βιπι 15-20
'Ι'τοριοπ πιιι: Μι!ο!ι - !οιποτ ειππ πιιτ !τοιπο Νπο!ιρτ11
ι“πιιιτοπ επ 0ιοειοιι1 8ο!τοιιιπιοπ; Βοοοιιποτε οτπιπτιεοππ 2ιιτ
ΝποΒρτπιππε !ιπ!ιο ιοΙι πιοεο Μοι!ιοπο πΒοτ !ιπππι.
Ιπι ΝποΒιο!ποπποπ πι!! ιο!ι οιιιο Βο!ιπππ!πιιπειποιιιοπο
εο!ιι1ποτπ, πιο ιοιι ιιιιτ ιτπ Μπι ποτ Μοτο ππεΒοΒι!ποιι
ΒπΒο, πππ εοιι ποτοιι Απινοππππε ιοιι οιιιο εποε Βοποιι

τοππο ΗοτπΒεοιπππ8 ποτ Μοτιπ!ιιπι ιιπΒο Γοειετοι!οιι Κοπ
ιιοιι. Βοιι Αιι!πεε 2πτ ΑπεΒιιπππε πιοιποτ Μοι!ιοπο ειππ
πιιτ πιο 88112 Βοεοπποτε εο!ιινοτοτ Για!! ποπ ιο!ι 1ιιοτ ιπ
Κι1τπο τοιοτιοτοπ .ντοτπο.
Δ!οιιπππτπ 8. 5 .Τπ.ιιτο πιτ οτ!ττππ!ιιο πιο 16. Β'οΒτππτ
1904 ιπιτ ποπ ι;οντοιιιιιιο!ιοιι 8γιιιριοτποπ Με $οιιπτ!ποιι,
ΕτΒτοο!ιοιι, Ηπ!εεοΒιιιοτοοπ, ιιο!ιοπ Τοπιροτπιπτοπ-Εκππ
ιιιοπι. ιιι ποπ οτειοιι Τπ.Βοιι ινπππιο πο πιο 8οπο!ιπιιοιιοπ
.ιοπριπεο!ππποπ, 0ιπτοπτιειππιπ, Κοιιιιιτοεεοπ πιπ ποπ πω,
!οιο!ιιο ΑΒιιιιιτπιιιτ οιο. πο.
Αιπ 8. Κτππ!τιιοιι.ειππο οττοιοιιιο πιο 'Ι'οιπροτπ.ιπτ 89,9
πιο ο. οιπο Μοτεοπι.οιπροτπιπτ νοπ 88.2. Ι)πιιπ πΒοτ πππ
πιο 'Ι'οιπροτπιπτ πο, ιιοπιιιιπιοτ!ιοιι ιιι πιο !!ο!ιο επ 8οιιοπ,

ΒοΒπιιπο!τοπ

ΚιιιΜτιι

νοτιιππποπ,

ππνοιι

ειπτΒοιι

20

(150/0) ιιτο.ιιτοιιπ ποι Βιοιοιι εοιιιτοτο Ε'ιι!Ιο ο!ιπο 5οτππι

Βοιιπππ!ππο ππποΒ!ιοιι ππο!ι Ρπιπιιτε!η π. ΖπΒτοντ
ε!η ο. 600/8 Μοτι.π1ιτο.ι !τοπιπιοπ Η) Νιοτοποπτιπππππποπ
ιτπι;οιι Βοι 8 /0 ποι. - (Μοεοτ Βοτοοιιποι πποιι !πιο!τ
ιιοπ ιιιιι εοιποιιι οιπποιι 8οτππι ο. 18%, Μοτιπιιιο.ι). Πιο
!ιι_ιο!τιιοπειποπεο Βοιτπε1 ο. 25 ΟΒοιιι. πππ ιι!ππΒοπ Βοιπο
Απιοτοιι οιπο ειο!ιοτο Βιππιτ!τπιιπ ποε 8οτππιε ποι ποπ
νοτ!ππι ποτ Κτππιτ!ιο!ι !τοπε1πιοιτοπ ιιπ !τοπποο.
Μοεοτ ιιιιππιι Με ΗοτοΒ!ιιι. νοπ πο Ξοιιπτ!πο!ι ποετοτ·

ε!οιοΒοοιιιε οττοιοΒιο ποτ Ρπ!ε οιιιο Ρτοοποπο νοπ 161ιιι
ποτ Μιππιο; Ρπιιοιιιιπ ινιιτπο εοιιτ πιιτπιιι8, ποιιτιοιιο,
οποιο πωπω πο ειο!ι, "ποτ Ριπεο!ππποπ, ποοιι θπτ8πτιο

τοπιο !τοππι:οπ ιιι Απινοππππ8 εοΒτπ.οιιι ντοτποπ - πιο
Ζπιιπο ποτ ιτοο!τοιι, τππ!ι πππ ΒοΙοπι, Κοι- πππ Πτιιι
οπτ!οοτπιιΒ οτιο!,·τι.οπ εροπιππ ιπε Βοι.ι - !επτο - ποτ
Ζπει.πιιπ οπτ πιο Μπι Βοποο!ι!ιοΒοτ. Νπο!ι οιιιοιπ Κοιιει
!ιππι πιιτ Η. Ρτοί. Ι)οιιιο ντπππιο οι ποι εοιποπ Επι.
ΒιιιΒ!πεποποπ

ιιιιι .Ιοπο!

(.Ιοπο! 9,0, 8πο!ι. π!Β. 1,0) πο,

ειο Ριοτποπ. Βιοεοε ΡιοτποΒ!πτεοτππι πω: οτ ιιιιι Βιιπειι

πιο !οιο!ιιοτ προι!ιοιοτιιπτ ινπτοιι πιο πιο Ριπεο!ποοοιι ποπ
πινπτ πποιι ποτ Οτιπιππ!νοτεο!ιτιιι πιιτ Ροποτροεο πππ
θιπιπιπιεοΒ!πποιι; ποε !ιγειοπιεοιιοπ Οτιιιιποιι Βιιιε ιοιι πΒοτ

8οπι Ετιο!πο 81 !(τπιιιιοιι ιιιιιπιοτι, πππ "τπτ 180 ΟΒοπι.

πΙεΒπ!π ποι ποπ 8οινϋΒπ!ιοΒοπ Ρπ!νοτιεπιοτ 11Βοτ, ποεεοπ

Ετ οτοιο!το οιπο Μοτ1π!ιιπι νοπ 180/0.
Ιιι ποιο ΤΒοτ. Μοιιπτειιο1ιο 1906 Ντ. Χ!Ι. ιιοποι ειο!ι
οιιι Κοιοτπι 11Βοτ οιπο Βιεεοτι:οιιοπ νοπ Κ!πεε!‹ο πω
πιο )λ|ιτ!ιοιιε Με Ατοιιεο!ιπ'εοιιοπ 8οτππιε Βοι οιποτ

Ηο.ππ1ιπΒποπ οπο: ιτοεοιιι!ιο!ιο νοτιοι1ο 8οποπι1Βοτ ποτ
ΟτιΒιιιπ!νοτεοΒτιιτ ππτΒιοιοι - ποτ π!!οιπ νοτι.οιΙι; ειο!ι
Με Ρπ!νοτ Βοποπιοππ Βοεεοτ ιπι Κπο!ιοπ. Πιο 'Ι'οιιιμοτπ
τπτ εποε πΒοι· ντοιιοτ, οΒοπεο πιο Ρπ!ειτοοποπο, πιο Ετ
ετιιοιιιππποπ ινπτποιι ιιιιιποτ Βοπτο1ιιιοιιοτ; πιο Τοτπροτπιπτ

Βοιιοπ, πιιο!ιιοι: Βοιιι!τιι!ιπτοπ

ιιι

Βοπι!!οπ,

πππ ιπ_ιιοιοτι

Ηππεοριποιιιιο; οε ιιπππο!ιο ειο!ι πιο 3 !οιοιιτο
ππο!ι οιιπο 8οτππι ποιιπεοπ, πππ πιο εορτιεοιιο
ποιιοπ ποτ οτειο οΒπο Βοτπιπ ποιοτ ποιι!τΒπτ
Βτεο1ιοιιιππποπ ειπτΒ; Βοι ποπ 2 πιιποτπ οΒοιι

Ρο.!!ο, πιο
Ρπι!ο, νοπ
εοιιινοτειοπ
επ εποπτι

τοιι Ριι!ιοιι πιπτπο ΑτοπεοΒιι*εοιιοε δοτπιπ ππποποιππι
-- πιιι ε!ππποπποιιι Βοεπ!ιπιο.
Β.πιπροι ποι ποποτ ιιιι1ΒοιτοπνπΙοεποπτοπεοτππι ποοιι
πιιι Μπι ΑτοπεοΒιι'εοΒοπ 8οτιιπι οτπιπ1ιοοιιπο Βιοεπι
ιπιο οτοιο!ι, π·πιιτοππ Βιιεο!-Βοτ!ιπ

οιιιοιι εο!ιτ εοΙινιιο

τοπ Ρο!! πιιι ποτπιπιοιπ ιποπεοΒιιοιιοιι Βοτππι πιιι εο!ιτ
Βπιοιπ Βοεπ!ιπι.ο ΒοΒπππο!τ ποτ. Μοπεο!ιι!το!Τ '1'!ιοτ.
Μοτιπιε!ι. 1906, 8. 253 !ιπτ 30 Ρπ!!ο πιιι 8οτππι Βοιιππ
ποιο, ε!ππΒι. οιπο ε1ιπειιπο ννιτ!τπιιπ ΒοοΒποΒι.οι το !ιπΒοπ,

8ιοΒι πΒοτ πο, ππεε Βοι εο!ιτ εο!ιντοτοιι Ριι!!οπ ποε 8οτππι
νπτεπει. - Βε !ιοεεοιι ειππ ιιοοιι οιοο Βοι!ιο νοπ Απισ
τοιι πιιιι1!ιτοιι, ι1Βοτπ!! οΒοτ ιιοΒοιι πιτ Με ε!οιοιιο Βι!π
- ποι πιο !οιο!ιιοιι Ροιιο εοιιοιποπ πιο νοτεοιιιοποιιοπ
Βοτπ ι·)ιπππεε οπ !ιπΒοιι, Βοι ποπ πιπιιοποπ πππ εορ1ιεοιιοπ
Ροτιποπ νοτοπ.εοπ ειο π.Βοτ ππεππ!ιιπε!οε -- πππ 8οτο.πο
πιο εοΒντοτοιι

Ε'ιι!!ο

ειππ οει

ποο!ι,

ποποπ

πιτ

πιει

πιποιιι!οε ποδοπι1ΒοτειοΒοπ, πππ ντο πιτ πτιππ,οιιπ οιιιοτ
ΒιιιποΒΒπτοπ ΒοΒοιιπιπποειπο1Βοπο Βοπιιτιοπ.

εποε ποι 40,0 πο οιι1εοιι!οεε ιοΒ πιιο!ι, ·οιιιο

8οτπ πι -

οιιιερτιιοππε :ο ιπποιιοιι; ο" πιιο!ιετο ποοιω
ιν πι· ο ι π Ηοτποιοτοοιιοπ ποτ Τοιπροτπιπτ πππ οιιιο !οιοιιιο
Βοεεοτπιιπ ποτ Α!!8οιποιοεπιπριοπιο. πιο ε. 'Ποιο πποιι
ποτ Ιιι_ιο!αιοιι ποτ πιο Τοιπροτπιπτ Μοτοοπε ποι 98,1
ιιοτπιιιοτπο8ππποπ, πΒοτ εοΒοπ πιπ ΑΒοιιπ εποε ειο τοοιιτ
Βοττπο!ιι.Ιιο!ι, πππ 2 Τοπο οποιοι· οττοιοιιιο ειο 40,4 θι!οιοΒ
:πιο ποτ ποτ Ρπ!ε 168, !ιππιιι ιιιιι!Βπτ, ΕΙππιπππ Ζπιιεο
ιτοο!τοπ πππ τιεειο, ειπτ!το !)ο!ιτιοιι, .ιπ!απτιοιιοιι πω,
πο ιιπιτο ποπ Ειππτποιτ οιποτ εοΒινοτοπ εορ1ιεο!ιοπ Ροτπι
ποτοιι 101ιιοιιοτ ΑπεΕππο ειο!ι ιπιι πιοιπ!ιοιιοτ 8ιοιιοτ!ιοιτ
νοτππεεπποιι Ιιοεε. ινοποτ νιίοιιι ιιοο!ι Οοποπο ινπτοιι ιπι
ει.πππο, πιο Ετεοιιοιιιπιι8οιι επ Βοεεοτιι.
Πο οπτεπππ ιο!ι ιιιιο!ι οιποτ νοτοιιοπ1!ιο!ιππε νοπ

Ηοτεο!ιο!πιπππ-Βπρριπ ω. 81. ΡοιοτεΒ. πω. Μοιι.
1904); ποτεο!Βο !ιπτιο ποι θτπππ!ππο οιποτ νοτ6ιΤοπι!ι
ο!ιππ8 νοπ Βπττοντε (Βοίοτπι ιπ ποτ 'Ι'ιιοτ. Μοπ. 19051,
8. 159 π. 218) πιο!ο!ιοτ οιποτ Ρπιιοπιιπ ιπιι; εο!ιντοτοπι
Ρποτροτπ!ιιοΒοτ οιιιο 1 : 50000/0 Ι.6επιιε νοπ Ε'οτιιιπ!ιιι
πιιι οΙππιππιοιιι Ετιο!ε ιιι1τπνοποειπιιπιοτι Μαιο, ιπ οιιιοπι

πιιπ!ιο1ιοιι Ιι'π!Ιο ππο.!ο8 Βοιιπιιπο!ι, π. Β. 8 'Ι'τοριοπ Ροτ

,Π

Μ!!
τιιυ!ιιι ιο ειιιειιι Χ!νειιιε οιιο!ιειοτι - ειιε!ι Με @Μπου
(Ρυιιτιυιι!ι.-ι!ιετερ." `Βιιυάεο!ιει.ιι. 1905, Ντ. 14) ετειε!ιε,
° άιιτο!ιευε υεειιιιι€ευ. Με Ροτιιιειιιιιιιιευ!ειι.ευ ιιυευ ειιιε
άειιι Ετ!”ο!Η.
Χ
_
;`
ευετέειειο!ιτιειε άεειιιιε!τιετιεουε ιιυά !‹ειιυιειευάε νιω
, Ρετυοτ ειι!:εειιυ ιο!ι τιιιου ειυετ Ριι!ι!ι!ιο.ιιου νου Ψω
υιι:ε-Οάεεεε. - ιπι Ζευιτε!υ!ει.ι Πιτ 0νυε!ιο!ει;ιε, ιυ !τιιυι; ιιιιι άευ Βρειουε! εεε, ιιυά ειυά ιιυετο!! ειιεε2ειει,
ενε!ουει· ετ!ιει Ριιετρετε!εερε!ε άτιυ8ευά Βε.ιιετ!ι!νειιιε.ιε. Μάιου ιπι Βοτειου άετ νεοι Βρειουο! υεερι!!ιευ Τει!ε άετ
υει!ιτννοτιει. Του υεεου!οεε υειάεε ευ !ιοιιιυιιιιοτειι - ιιυά Μιιτιάυου!ε ιιυά Με Ρυιιιτνιιιι !τειιυιειειιά ευ ινιτ!τειι.
ερο!ιειετιε οιο Ποιιετ!ι!νευιε ιιιιι 2 Ττοριευ Ροτιυε!ιυ
Ζινι!!ιυεετ (Τ!ιετ. Μου. 1905, Ε!. 520) νετοιιευι
Ξευετιιιε: Ποτ Βτίε!ε ινετ·ιιιιιει.ιειειο!ιυει, άιε Τειιιρε
Με ειιιειι Βοτιου! ιιυετ Με ιυετερειιιιεουο ιιυά ρτορυν
πιει· ειιυ!τ ιιι ινουιεευ Βιιιιιάευ ιιιιιετ ειετ!τειιι 8ο!ιννοιεε
!ε.!τιιεο!ιο ννιτ!τιιιιο άετ Ροι·ιυε.ιιιιυιρεειι!!ευ, ετ υο.ι. !›ει
ειιε!ιτιιου ω 88,4 άετ Ριι!ε υεεεετιε ειου υεάειιιουά, Με ΒοουευετΙττε.υ!τυυΒου Ιτειυετ!ει ινει!;ετε Μεάι!τε.ι.ιουειι
Βεννιιεε!εειιι !τευτιο ινιεάοτ, Ρει.ιευ!.ιυ νετ!ευΒιε Μου ιυ Αυινευάιιυε εευτεο!ιι, ιιυά τιιιι άευ Ρεειι!!ειι οιιεεε
Ψεεεετ ιιυά εου!!εί Με ειιυιιο Νοε!ιι τιιυιο ιιυά Με!. Πε εοιουυειο Ετιο!Βε ετ2ιε!ι. Με 8ουετ!ε.ου υεουε.ο!ιιειε ετ
"Με !ιοάειιιευάετ Βεεεετιιυε άεε Α!!8ετιιειυ!ιεί!υάευε άιε ιιιειει; επι 8.-Φ-4. Τεεε ειιιευ ΤειυρετειιιτευΓει!; ετ μυ
Τειιιροτειιιτ άευ υιιουειειι Αυευά ινιεάετ ιιιιι 88,9 ειιοε, ε.ιιΓευΒε ειιιυά!ιο!ι ερ5.ιοτ ει;ννεε εε!ιυετ, ι”ετυετ υειτ οτ 10
1ιεεε ιου ννιεάει· ειυ Βειιετ!τ!νειιιε του; ειυειιι Ττεριευ Βιρυι!ιετιείε.!!ε Μιιιιι. υε!ιευάε!!;, Με ετειετι 5 Ριι!!ε
Β'οτιιιιι.!ιυ ερρ!ιειετευ,ιιυά ννιεάετυε!ιε Με ιιιιιιιου ινοιι.ετ. ιυ Κοιυυιιιειιου ιυιι 8ετιιιιι, Με εινειιου 5 ο!ιιιε Βετιιιτι
Βιο Τειιιρετειιιτ ειιυ!ι Μοτοευε υιε 87,5, ιιιιι Αυειιάε - ιιιιι Βιιιευι Κεειι!τοτε.
Μουτ 88,7 ειι ιιυετειειοευ.
νου ιινειιετου ΒτυρΓευ!ιιυΒου ιιιϋουιε ιο!ι ιιοου Με νου
Ι.ειιεεο.ιυ υεεεετιε ειοιι ειιο!ι άιεεεε, ιιυά υιιιιετιευ Οι: Βιιάινιο Ηεεεε ιιυά .Τε.οο!ιεουιι (Τυετ. Μου.
άιε ΤειυΡετειιιτ ειου ει!!ιυιιυ!ιε!ι ιιιιιιιοτ ιυευτ άετ Νοτιιι;

επι 22. Κτευ!ιυειιειιι€ε !ιεεου!εεε ιου Ε'οτιιιε.!ιυ ειιεειι
εει.πευ, Με Τειυρετε.ιιιι· ειιεε Λυειιάε

ειιί 89,0,

άευ

υ9.ουειειι Τεε (οιιυε Ε'ετιιιο.!ιυ) οπου πο! 89,0 --ιο!ι Βου

ννιεάετ Β'ετιιιε.!ιιι, ιιυά άιε Τετιιρετειιιτ εττειο!ιι;ε Αυευάε
υιιτ υοο!ι 87,7; ο. 10 ΤεΒε εο!ειε ιο!ι υοο!ι Ροτιυο.!ιείοτι

- Μυυ Νιου άιε Τειυροτειιιτ υοτιιιιι! - Με Βε!ιουνε
Ιεεεευε εειειο ειυ - ιιυά Με !ζιυά νετ Βοτειιοι.
Βειτιιουιευ ννιτ ιει.ει Με Τειιιρετειιιτ!ιιιτνε, εε !ιοιιυου
νιιιτ Με ιυτ ειιευ ο!ιυε νιεΙ Ετ!ιιιιιετιιυ8ευ τεευι. ιιυετ
ειουι!ιο!ι άευ νετ!ιιιιι άετ Κτε.υ!ι!ιοιι νοτιο!εευ - ειι
υιιουει ειυ ε!!ιιιιιιι!ιεεε, νου ειιιι€ευ ι:ιεΓετευ Βετιιιεειουου
υιιιει·υτοευειιοε 8ιοι8ευ άετ Τειιιρετε.ιιιτ !ιοιιετοιιετειι. Αιιι
9. Κτου!τυει!;ειο.8ε πιει άετ Τυετιιιειιιειετ ειυε Μετεω
ιευιρετιιιιιι· νου 40,0; εε ετιε!ει άιε 8ετιιιυιυιε!ιτιου, ιιυά
ιιυ Αυεο!ι!υεε ευ ε!ε ευ Ιντιεουεε Ηετιιυιετεε!ιευ - επι
14. Κτου!ουειιεωιεε πιει άιε Κιιτνε ειυε ετειοευάο Τευ
άευε, επι 15. Το.8ε 40,4. - Νεο!ι άευι Γετιιιε!ιυ!ι!νειυε.

οιυ !ιτιι:ιεουετ ΑΙΜ!! Με 88,4 (!ιιυυου ννευιΒου Βιιιυάου
ο.!εο 2°)! Βιε ειιιιι 22. Τειοε υει ιιιε!ιο!ιετιι Ε'ετιιιο!ιυ
!τ!νειυε. υε!ιευ ειου άιε Τειυρετοιιιτου εινιεουευ 87,5·-88,5.
Αιιι 22. ιιυά 28. ΤειΒε ννιτά Ροτιυιι!ιιι ε.ιιεεεεε!;ει - άιε
Αυευάιειιιρετοιιιτ εουιιε!!ι ου! 890 υετειιι`. Βετειιί υοευ
Ροτιυει!ιυ - ιιυά άιε Τειιιρετειιιτ εττοιουιε ο.!ιιιιιι!ι!!ου
άιε Ποσο.
Ιιι άειι ετειευ Το.8ευ άετ Ροτιιιε!ιιιοιιννευάιιιιε Μιτου
. ε!0υεττε κι Με ιιιιτ ειιουυε!ιουο Ι.ιιετιιιιιτ Μου ννειι:ετευ
Αυεο.ιιευ ιι!ιετ Ροτιυε!ιυνετννευάιιιιο, ιιυά Γευά ιυε!ιτετε
Ρυ!ι!ιΙιειιουου, Μουτ ιιυε.!οε άευευ νου Β ετι· ο ννε ιιυά

Η ο τ ε ο υ ε1ιιι ο υ υ, ευετ ιιυετ οιυ ευάετεε Ρι·ιιμοτει Με ,,Ρετιιιειιιιυι“.
Η ο ε ε τι υ ο τ με - Βετ!ιυ υιιι.ιο υιιουοοιι·ιεεευ, Μεε Ροτ
ιιιε!ιυά!ιτυρίε εε!ιτ εο!ιιιε!! ιο άευ Β!ιιι!ιτειε!οιιί ιιεετιιε!ιειι
(εειιου Μου ειυετ Βιιιυάε πω· υει Ρετεουευ, άιε ειου υιιτ
!τιιτ2ο Ζοιι ιο ειιιειιι πιιι Ρετιιιιι!ιυΜιιυριευ ειι€οι”ιι!!ιευ
Ζιιυιιιοι· ειι!'Βε!ιε!ιευ υει.ι.ειι - Ε'οττιιε!ιυ ιιυ Πτιιι Μου
ινοιευιιτ ιτεινεεευ). Αυ! θιτιιιιά!ε.8ε άεεεευ υιιιιου νει·εο!ιιε

άειιο Αυτοτευ Ι!'οτιιιε1ιυ Μου ιυυετ!ιου ευεεννιιιιάι, εε
!ιει Βο!ιετ!ε.ου, Βιρυι!ιετιε, Βτιενρο!-Ονειιιιε.
Πε`εοτ Ροτιιιιιιιιιυι ιιιιιι·ι Β!ιειυεο!ά (Κιεειυ8ευ)
(Ποτ. Μ. 1908 - Με 807) ιιυ8ει!ι!ιτ Με: Α!ε Γοτ
ιιιειιιιυι: ννιτά ειιιε νοτυιιιάιιυε νου Ρετιιιε.!άο!ινά ιιιιι
υιι!ου2ιιο!ιετ υε2ειο!ιιιοι. Νεου άευ υιευετιοευ Βτίουτιιιιοευ

εουειυι Γετυιοιιιιυι. Με ΙοΙιε!ετ Ι)εειυ!ιοιειιε ιιυ Με Μιιυά

1904, δ. 438 -- υευιιευ, ιιυά ι”ετυετ ειυε νου Βουετι
ιυ άετ Μι!ιι.-Μεά. ννοου. 1905, Ντ. 5) έχομε Βτοιιο!ιι
ιιε ιοετιι!ε.
·
Αιιε άιεεευ Ριιυ!ι!τειιουευ εουειιιτ υετνοτειιι;ε!ιου, Μεε
Με Ρετιυειιιιυι ειιι ννιτ!ι!ιου ετε.ιιουυε.τεε Μιιιε!
υει Ετυτευ!τιιιι€ευ άετ Μιιιιάυου!ε ιιυά άετ ευετευ Με
ινεΒο ιει -- ιιυά !τευυ ιο!ι Με Με ιιιειυευ ειΒιιευ νοτ

ειιο!ιευ ιιυά Βτ!ευτιιιιεευ υιιτ νο!!ειιῖ υεειει.ιεευ. Ιου ιιευε
Ροτυιειυιυι υει 8ουετ!ιιου ιυ 20 Β'ιι!!ειι, υει Ι)ιρ!ιιυετιε
ιυ 7, !ιει ε.υάετυ Αυειιιο.-Ρετιυειι ιυ 18 - ιτε Βιιιιεειι
ιι!εο ιυ 45 Ε'ιι1ιευ υιιι Βευε ειιεεεεειουυειειιι Ετίο18 εε
ιιιιιει. Βιυυευ ινευιεευ Τειοευ πω; ειυο Αυεο!ιννοΙ!ιιιιο
άετ Τουει!!ευ ειυ, Με Μειυ!ιτευευ ειιοεεειι εεε ευ, άιο

Τειιιρετειιιτ ειιυ!ι -ἐ ιιυά νετ ε!!ειιι - ιου υιιυε ιιυιετ
άιοεευ 45 ειιιυ Τει! τεουι εο!ιννετευ Ριι!!ευ ιιιουι. οι υειι οιυειοευ Τοάοείο!1 ετ!ευι!
!Νευυ ιου υιιυ ε.!!εε ευειιιυιιιευΓεεεε, εε υεειε!ιι ιιιειιιε

ΒουιιυάΙιιυ8 ερει. άεε 8ουε.τ!ε.ο!ι !ιιιτε ιυ ιο!ςευάειιι:
Νειιευ άευ ε!!Βειυειυευ Υοτεουτιι“ιευ ι!!ιετ ΜΗ, Ι.ιουπ οιο.
!ε.εεε ιου νευι ετειειι Τεε ιιυ ειιιυά!ιο!ι ειυε Γοτιιιειιιιιιι
ιο.!ι!ειιε εευειι - Με άετ Ριιιιειιι !ευεεειιι ιιυΜιιιιάε
εετεε!ιευ !εεεευ ιιιιιεε. νοιυ 3.-4. Τε.8ε ευ 2-8 ειιιιιά
Με - εε!ε.υεε, !›ιε Με Τειιιρετιιιιιτ υετιιιε! Βεινοτάοιι
ει, τεερ. Με Τουει!!ευ υε!υετ!ει ροιυο!οειεευε ΒεΓιιυάε
ειιιινειεευ. Ρετυετ !ιιεεε ιου Ρετ Ριι!νετιεειετ 8-ειιιυά!ιο!ι
.Τοάο!-Ζιιευετ-Ειιιυ!εειιυεευ υιοο!ιευ, !εεε νου νοτυ!ιετειιι
ννοι·ιυε Κειιι τεεεευ ιιιιι άευ Ηε.!ε

- ιιυά

!εεεε, εο!ιιιι!ά

ιο!ι άευ Βιυ που ειυετ εεριιεο!ιευ Μιεο!ιιιιίο!ιιιοτι Μυο
ΒειιετΙτ!νειιετε ειυετ Κεευεο!ε!οειιιιε ιυιι
Ε'οτιιιε!ιιι
Ξευετιυε (1-8 Ττορι”ειι ιο Μου άειιι Α!ιετ άετ Κιο
άει·) ειριι!ιειετευ. Αυεεετάουι νετοτάυο ιοιι τοο!ιι: ειι·ειι€ε

Βιιιι - !ιοετευευά εεε Μι!ε!ι ιιυά Βειεεου!ειιιι.
Ζιευευ ννιτ Με Μπιτ άοε θειιι2ου, εε ιι!ευυε ιο!ι ινευ!
!τουειειιετευ ευ άιιτ!ευ, Μεε ινιι· ιιιιι άετ Βιιι!0ιιτιιιιο άεε
Γεττιιε!άευνά (εεινουΙ ιιι άετ Ρετιιι Με Ε'ετιιιειιιιυι Με
νου Ε'οτιυει.!ιιι Βουετιυ8) ιυ Με Βευευά!ιιιιιι άεε
8ο!ιετ!εου ιιυά ερει. εειυετ εεριιεευειι Ροτιιιειι ειιιευ ιιο
άειιιεε.ιυευ 8ουτιιι. νετινιιτιε εε!ιοιυιιιοτι ειυά.
Βοτ Υο!!ειιι.υάιο!τειι !ιε!υετ τιιοοιιι.ε ιο!ι ιιοου ειυε Ατ
!ιειιι νου Νεε!ονν (ιιυ 9Κνριιιι.υ·ιε εκνιιιερετιιε ιι
εκειιοκ. 6ι›.ιι.'1906, Ντ. 10) ετννιιυιιευ. Νεε!ονν υετιο!ι
τει ι1υετ_ Με ΑυινειιάιιιιΒ νου Οο!!ετεο! `εει εεριι
εουειι Ετ!ιτευυιιυ8ευ; ει· Με 4 Ι·'ε!!ε νου εο!ιινετοτ Βερ
ειε; άετ ετειε Γε!! »νετ ειιι 20-_ιευτιεετ Με.ιιυ, υει άειτι
5ιτεριο!το!ι!του ιιυ Β!ιιι εειιιιιάευ ινιιτάειι; εε ινιιτάειι

!ιο!ι!ε ιιυά άιε ευετειι Ι.ιιίεννεεε νιε! ιιυά πιο Βτιο!ε ειι
εεννοιιάτ ευ νιιετάειι. Αιιε Πυειυυε!ά'ε Πιιιοτειιο!ιιιυ
Βου μια !ιετνοτ, Μεε Με Ρετιυε.ιιιιυι ιιυ Οτεε.υιειιιιιε
Με ενεεευι!ιου ειιάετε νετυιι!ι, ε!ε !'τειεε Ροτιυε!άευνά
ιιυά εε Μ!ιοτ ιιισε!ιου, άιιεε εε Πιτ άιε ιιιυετε Ροτιιιε!άε
ιινάιυετεριε ειυε εεεουάετε Βε!!ε εριε!ι. Ψεε Με ΕΜ
!ιτου!ιιιυ8ευ άετ Μιιυάυου!ο-Αυειυε οιο. ιιιιυειτιιιι, εε Κουτι

ερε.ιετ υοο!ι 10 ιιυά 8 Ουοτιι. ιιυ Βε.υεευ 5 Με! - άετ
Μιιιιυ εευιιε. ιιυ Π. Ρε!! Με ειυε ριιετρετε!ε Ρνοειιιιε
νετ, εε ννιιτάειι ετων Αιιιιειτοριο!ιο!τ!ιευεοτοτυ ιιυά Βιε
τει!ιιιυ8ειι ιιιιι Πεμ. εο!!οιά. Οτεάε ΒΕΠΠι10!!ι, ερειετιιιυ
ιυ!ιτενειιϋεε Ιυιε!ειιοιιευ ειυετ 20/0 Ι..εειιυε νου Οο!!ετεο!;

Βυειιιεο!ά άιο Βιιιιειιεειι Ετι'ιευτιιυ8ευ Με Ξειιεττ

ιιυ ΙΙΙ. Ρε!!ε ιιιιυάε!ι εε ειο!ι ιιιιι $ερειε Μου ειιιετ

5 Ουοιιι. ειιιετ

10/0 Οο!!ετεε!!0ιιιιιε ιυιτενειιοε ιιιιι2ιετι:_

δώ
Β'ι·ι!!!πε!!πι·τ, οπο!!! π!ε 'Ι'ειπροι·ετιιι· 42,5 ει·ι·ε!ο!!τ πειτε,

πει· !ιι! Α!!ποπιεπ

!!!ει·!!ε! ινι!ι·πε!! Πο!!ει·πο!!ι!γεπιετιι π! 20.!0 !ιοεππο εποε

8ιε!!ε πεε Απειιι·νειιιιι πι! !‹οι!ετετ!ειεπ.

ννεππτ -- οπο!! !ιπ 4. Γι!!! !ιεπι ε!πε :ιο/ο Μεπιιε ιι!
Κ!νε!πε.ίοιπ! !π Απινει!πππε. Δ!!ε 4 Ρ!!.τ!ο!ιτοπ πεπεεοπ.

!πειειπο ει·νν!!!ι!!ι. πε.εε πεε Ππι·οε!ειι'εο!ιο θει·ιτι!εο!ι
πω!!! ο!π Αει·τεπεπειιι·νει!ιο νει!!!ππει·τ ινοι·ποπ !ιοππτε τιποτε
!!εετε!!ει!ποι· Αοι·τεπ!πεπτπε!επι.
ε. Ιιπ ο!ιε! π ο ε ι· πει!!οπετι·!ει·τ ε!π !ιε!!εεεε!εε Η ι· ο π! νει!
81%! Ρ!'πππ. ινο!ο!ιοε ει· πο! ε!!ιει· 54-!!!!!ι!ποπ. !επ!ε·επ Ρετ.
επτ!ει·πτ πι!. Πει· 'Ι'πιπει· ννπι·πο νει· 8 .!ιι.!ιι·επ επει·ετ !!ειποι·!ιι,
πεε!! !!οετοι!ποπ ετιιι·Ιιε Βεεο!!!νει·πεπ. !!εποππει·ε νοπ εο!τεπ
πει· Β!πεε, ει·ετ εε!τ ε!πεπ! Πε .!π!!ι·. Π!ε Β!!ι!ππε;επ !ιοεεοπ
επι!! ιιππιπε!ιο!! ππι·ο!! $τη!τ!ειι νει·ι!ποει·π. Πει· !!ε!!!εει!ιιιτ'ε!ποι
νει· πει· Οροι·ιιτιοπ !!ετι·!!ι; 18Ο οιπ. 'Ποτε Ρνο!οειετ!τιε πι!!
Τεπιρει·ετ!!!·ετε!πει·ππει πππ νει!! !!ει·πε!!εππει· Πει·εεε!!ινπο!!ε

Ρ!·οτο!ιο!!ε πεε νοι·οιπε 8τ. Ροτει·ε!!πι·πει· Δει·πτο.
8ιτπππο· ει!! 17. 0!ιτο!!ει· 1908.
1.Κ!!ττποι·: ι·οτ'ει·!οι·τ !!!!ει· 1 πι!!!

νοπ

Ατι·εε!!!

!!νιι!επε!!ε.2Ρ!!!!ονεπΡπ!!!ετοιπ!ε.

πει· ο!!!

εο!!νν!ι·ι·επποε

θει·ι!.πεο!! επ πει·

π! πιο Ρετ. _!ετπτ επι' πειπ !!!ϊεπο επι· θεπεεπιιες·. Πει· Έπιπει
!ετ πιιι·ο!!ππε ειπτιιι·τ!ς πππ επτ!!!!.!τ ε!ποπ !ι!εἰπο!! !πι·ννε!
ο!!!ιπ ε!!εοι·π.
5.
!ι·πε π ε ο !! π πειιιεπετι!ει·ι ε!ε!ε!ιτ'ε!!ε ο!ποπ Β!οεοιι
τιιιιιοι·, ο!π Ο ν ειπε!!! γ ε το πι, ννε!ο!ιεε 52 Ρ!πι!π ι.ιειινοι.ι·οπ

Π!ε!ιπεε!οπ:
Ι.πο!ι ε!πι;οι· ε!!ιιο!!τ εἱο!! @ποπ π!ε νο ι·ννει!π!!πο· πει·
Β!! ιιι'εο!ιοπ Νιιπε! ειπε, πι! πο! !!ιι·οι· εο!ιιιι·τ'επ $!!!τεε Β!πεεπ
νοι!ετεππι:ι·επ πιπ,ε;!!ο!ι ε!ππ. πι!! πει·επ θετ'ε.!!!!!ο!!!ιο!τ εο!!οπ
Β.!!!!! !ι!πι.ιε!ν!εεεπ πο!. Ποπ !πιιεε ε!ο!ι πο! νει·ι!!!.!ιιιιε πει·

Πει· !!ε!!!εειιπ!!!ι.!ιο; !!ετι·ππ 130 οιπ. Π!ε θι!οι·ιιτ. ενπι·πε ππι·ο!!
!!!ιο!!επΙιπτιο !7οι·ινεο!ιεπποεπ !ιειπι!!!πὶει·τ. Ποπ! 'Ι'πιπει· ε!τιπτ ο!!!
!ι!ε!ποε Πει·ιπο!π πο. Π!ο Ρετ. !”!!!ι!τ ε!ο!! νεε!!! πππ πο!!! άεε

θι!ει·ετ!επ ετι·επε επ π!ε Πϋποι·Ιε!ι!'εο!ιεπ νει·εο!!ι·Ιτ'τεπ

Ποτ!. νει·Ιε.εεεπ. Βε!τ πει· Οροι!. ε!ππ 20 'Εεεε νει·εττ!ο!!επ.

!!ι!!ιεπ.
Βο!!πετεπτ !!ει·!ο!!τετ ιιι! Απεο!!!ιιεε επ

ποπ

Γι!!!

πειτε. Π!ε Ορει·ετ!επ ννπ!·πο νοπ Πι·. Πο!!!!ει·τ επει;οτ!!!!ι·π

νοπ

Ατι·εε!ε. !!γι!!ει!π!!ε !!!!ει· ο!ιιειι !!!!π!!ο!ιοιι Ρε!!! πο!! πειπ Ρετοι·
ΠΡοιι!!!οει!!τε.!. Πε !ιιιππε!τε επι!! πι!! ε!!! 14-Ί5.!!!·. Με.πε!!επ. πει·
'Ι'πιποι ι·ε!ο!!τε Με ε!πιὶι!ε·οι·!!ι·ο!τ ιιιιτει·πε!! πεε Νιι!!ε!ε. Π!!
π!ε 'Ι'π!!επ ιπτιι!ιτ ννοι·επ, (εε εεετεππ ππι· !!!!!!ιοτοπιετι·π πππ
!!ππ!ειτο!ιο!ροε). εε !ιεππτε π!ε Οροι·ε.τ!επ :!ιπ ει·ετεπ Το” πε
εππετ ινοι·ποπ. Πε ννπι·πε πει· 'Ι'ι·ο!οει·τ !!ππ!ιτ!ει·τ, εετ'οι·τ ιι!!τ
πει· Βο!ιοοι·ε οι·ινε!τει·τ, πι!!! Ηνπ!ει! ειιο!π!ει·τ. Πει· νοι·1ε.ιιτ ννιιι·

ε!πττ.

Π!ε

Ρε.τ!επτ!π

ινπι·πε επι

10. Τομ

ει!τ!πεεει!.

!ιι

ε!ποπι ιιι!πει·επ Β`π!!ε, ποπ Β ο !ι π ε τ. ε π τ !ιοο!!!ιο!!τοτ !ιπτ,
!ιοππο!τε εε επι!! πι!! ε!!!ο Ατι·εε!ιι νειες!πεο πο! Βετο!!!
Βπιιο; !!ειπει· 'Ι'π!!οι!. Πει· Γι!!! ινπι·πο !ιπ Ν!!ιο!ει-!!!!!τε.ι·
!!οει!!τε! οι!ει!ει·τ. !π ε!πει· 8ιτιππι;, Με π!ε Ρετ. !ετ επ Πι·πππο
.ε·εε·ειιι,ςεπ. Βο! 'Γπ!!οε!!ετε!!!ι.ιππο· ιιιι188 πιει! πο.!!ει· ετετε εε!!!
νοι·ε!ο!ιτ!ε νει·ε;ο!ιοπ.
Πε!! !!οι·τ: Βο!ιεππτ!!ο!! ε!ππ πο! Ατι·εε!ε !!νι!!επε.!!ε !ι!!π!οι·
ππι· πω!!! πππ Οοι·ν!!ι πιο!! !!ειο!!!ετ. Ιιπ Κ π ττπο !·'εε!ιοπ
ΕΜΗ εο!!!επ ειπε Απεπιι!!!ιιο ει! !!εετο!!ο!ι, ενο!! πει· !ιει!!!!ει·
πε!ι!!ιρετο πω!!! πιει! Με 'Ι'ι!!!ε ο·επεπτετ !νει·πεπ !ιοπιιτε.

Τοεοεπεο!ιι·ιοΙιτει!.
Ροι·εοι!ει!!ει.

- Βο!πει! ΤΟ. Θε!!πι·τετιιι; !!ει;!πι; πι!! Μ!!! Ρε!!ι·ιιει·
πει επεπεπε!ο!!ποτε θγπε!ιε!οε·ε θιο!ιο!πιι·πτ Πι·. Α πο! τ Κ ο !ι ι·ο!·, ο!!ειπε.!!ιι·ει· Ρι·οτεεεοι πει· θο!!!ιι·τε!ι!!!τ'ε πππ θνπ!$.!ιο!οι;!ο

επ πει· Ππ!νοι·ε!τ!!τ Πο!πο!!ιει·ε;. Πει· .!ι!!!!!ε.!· !!ει;!ιπιι ιιο!!!ε
Ιιο!ιι·τε.τ!πεο!τ !π πεπ εεο!!επιπει· .!!ι!!ι·επ πε πει· Ππινοι·ε!τ!ττ
(!!!εεεεπ, Μοτο ιι!!ει· !. .!. 188! ε!πειιι !!!ιιτ'ε Με Νιιο!!τε!ε·οι· πεε
!!ει·ϋ!ιιιιτεπ Νεεο·ε!! επ πιο Ηε!πε!!!ει·,ο·ει· Πι!!νει·ε!τει. ει!
ννο!ο!!ει· οι· π!ε !!ε!ιι·ει·. Απ!! πππ Οροι·ετεπι· πι!!! ιιι·οεεοι!! Εν·
ιε!ε·ε Με επι!! Ηει!!ετ 1902 ιν!ι·!‹τε, ινε ειπ οι·πετοε Αππεπ!ε!πεπ

!!!ι! πππ! Βπο!ιττιττο νει·ε.π!ε.εετε.
- Πει· Κε!·ρεπι·πτ πεε Χ!!. Αι·ιιιοε!ιοη!ε, νν!!!ι!. 8τοπτει·ετ

Βι·ετ πεε!! πει· Ι. Ορει·πτ!οπ πι!! ο!πε ε!ο!!οι·ο 0ι·ιοπιιοι·ππο

Π!. Ψ. Επι! ο· π· απο π !ει. πι!! ε!ε;επεε Βι·επο!!ε!! πι!! Ππ!τ'ει·ιι!

π!εε,·!!ο!!. Π!!! Ιπτ'ο!ιτ!επειιιοε;!!ο!!!ιε!τεπ ε!πε!ιεε!!ι·ππ!ιοπ !ετ εε
οτε!!! ι·ιιτεοπι π!!ι!ιπ!ι!!ο!! νει·επε·ε!ιεπ. Κεπιεπ πεε!! οπο!! !πι
Κ ιι τ τπει·'εο!!επ Γι!!! εε!!τ'ε!!ι!!ε '!'οπη!ει·ετπι·επ νοι·.

ιιιιπ Ροπειοπ νει·ι!!!εο!!!επετ ννοι·πεπ, ιιπτει· ι.;!ε!ο!ιεο!τ!ε·ει
Βοίοι·πει·ππο· επιπ Θε!!ειι!!ι·πτ.
- Πει· πει·οε!πινεο!!ε θοι!νει·ιιοιι!επτε - Μοπ!ε!ιιο!!πε ε!ιτει
νν!ι·!ι!. 8τειιιτει·ιιτ Πι·. Η ι!!ι ο ννε π !ι ! !ετ !ι! πει· π!εἰο!!επ !ιςοπ·
εε!!!!1ττ πεε!! Νιε!ιπ! - Νεννι.ιει·οπ π!!ει·Β·ει'π!ιι·τ
νεοι· επ.
- Πει· Ρι!ιι!!!ι·ιιι·πτ ειπε!· Λ!!το!!ππο· πει· Κ!!ι!!!ι τ!!ι· Νει·νειι

2. νοπ πω!!! Πε!!οι· Ρε!ι!ει·επε!!επ πο! Πο
τει·ειιο!!πι!ε·οιι επι' θ‹!πο!ιο!ι!‹οπ. !!πι·εο!ι!επεπ !π πει·

5τ. Ρετ. πιεπ. Ψ. Νι·. 42).
Π!ε!ιπεε!οπ:
Β τ το π ο!! !!ετοπτ. πε.εε πει· Ρε.τ!επτ ετοτε απ! Οι!. πει· !!π
τοι·ε!ιο!!!!πο πιἱπ!ε!·οπ ιππεεο πι!! ει!! Ππτει·επο!!ππε εοίοι·τ νει·
πο!!πιεπ επ !!ιο!!πει!.
Πο!ιε εε!!!!εεετ ε!ο!! !ιι π!!επι ΠΜ!!! πο. Νπι·ι.>;!!ιπ!!τ ει·.
πεεε π!ε θεπο!ιο!ι!ιοπ πο! πει· Πι!τει·επο!!!ιππ νει·εο!!νν!!!πει!
ιπτ'ε!πο πεε Ζει·τ'ο!!ε πει· Ζε!!!ει!!ει· ε" !.ιει!!ιοοντεπ. Π!οεει·
Ι!οπ!‹εογτειιπει·ΐπ!! !ετ επι ο!π !!!!πτ'ει·ιιιοπτ ππι·πο!ιππ!”π!!!·επ.
Πε. νει·εο!!!εποπο Μοπ!!ιε.πιεπτε, εε π!ε Βιι!εππι!ει!, επι' ε!!! Πει·
ι!ιεπτ!!!!πιιπε ιν!ι!ιεπ, ιππεεεπ ε!ε νει· πει· Ππτει·επο!!πι!Β· Γειτ
πε!εεεεπ ννοι·ποπ.
Ρ ε τ ο ι ε ε π εο!!!!εεετ ε!ο!ι !π Α!!οιπ Ψ!! !ι! πο. Π!ο Βεει!!
τοτε πει· !..ει!!ει·πτει!πιπεππτει·επε!ιπι!ποπ ε!ιιπ ΜΜΜ; ν!!!!!!ι ππ
!!ι·ε!ιο!!!!ει·.
8ο!!!ο!ε ποτε!!! ποπ Νπτποπ πει· !!!ιππο·οπ Ππτει·επο!!ιιιηςεπ.
Πε !ιειιιιπτ π!ο!ιτ ππι· πι!! πεπ Βει'πππ νοπ Οεπε!ιο!ι!ιοπ, εσπ
πω!! οπο!! επι πεε νοι!!εππειιεο!π νοπ Ι4"!!.ποι! ει!. Βο!ι!ε Ι ο
ὶετ ιι;επεπ _!επε Ρι·ενε!ιει!οπε!ιιιι· οπο!! εφε!! π!ε Β!ει·ρ!·ο!!ε.
Πιι.πι!ι·ο!ι !ιειππ πιι!.π !!!!ππ!ε!ο!!τ ε!πεπ Β.!!ο!ιτι!.!! πει· Κι·ππ!ι!ιε!τ
νοι·πι·ειιο!ιεπ.
ιν ι! ι! πο!! Γιορκ, ο!! Νε!!! ετννιιε !!!!ει· πει! Νεο!!!νε!ε νοπ
θεπε!ιε!ι!ιεπ !π Οε!επ!‹ε!ιεππετεπ !!ε!ιιιππτ Μ.. νοπ οι·οεεοπι
να” !ετ π!εεει· Νεο!ιννε!ε πο! πτγρ!εο!ιεπ θε!επ!ιει·!ιι·ιιιπ!ιιιπποπ.

πππ (.!ε!ετεε!ιι·ειι!ι!!ειτοπ επ πει· ιπ!!!τιιι·-ι!!επιπ!ιι!εο!!επ ιι!ιιιπεπιιε
Ρι!νετποπεπτ Πι. Οετεπ!ιοιν Μ. επι!! Κεπεπ! τοπ το π
ί!!ι·Β!ε!ιτι·ετ!!οι·εριοε.ι!πεπΕι·ε!ο!!πποεππετε!
τοπ πεε !!εεεοιτε πει· Κε!εει·ἰπ Πει!!! ειπιιπ πε

!νει·ποπ, ππτει· Βο!πεεππο; !π πει· νοπ πι!!! οι!!πεποπιιιιει!επ
$το!!ππε πππ ε!!! Ρι·ινιιτποπεπτ επ πει· Λ!ιε.πε!!!!ε.
- Αιπ15.Ρε!!ιι!ει· π.

ι. νο!!οππεπ ειο!! 80 .!!!!!!·ε

πει· !!ι·πτ!ιο!!επ πππ ννιεεεπεο!ιοΐτ!!ε!!επ 'ΓΕΝΕ
!ιο!τ πεε !··ι·ετ'εεεοι·ε πει· Ο!!!ι·ιιιπ!ε επ πει· ιπἱ!!τει·-ιποπ!π!π!
εο!ιεπ Λ!ιιιπει!!!ε πππ Ιπερε!ιτοι·ε πεε Ηο!π!επ!π!πε!ινεεοπε Πι·.

Ν!!ιο!ε! Ψε!_!πι!!! πονν.
- Πει· Ρι·οι'εεεοι· ε!·π. πει· ι!!ιτ!ιο!οεπεο!!επ Απετοιιι!ε πππ Π!
ι·ο!ετοι· πεε επτ!!ο!εο!εο!!-επε.τοιπ!εο!!επ Ι!ιετ!τι!ι.ε επ πει· Ππ!νει·
ε!τεττ Ηε!πο!!!ει·ιιι, Οο!ιο!ι!!ι·ιιτ Πι·. .Ι ι!!!!ιε Α ι·πε!π. ννπι·πο
επι' εε!π Θοειιε!! ννοι:επ νοι·πει·πο!ιτεπ Δ!τειε Με !ο!ποιιποι·
Θοεπππ!!ε!τ !π ποπ !!π!!οετε.ππ νει·εετι ι. Ζ!! εο!ποπι

Νεο!!τε!πει !ετ πει· οι·πεπτ!!ο!ιο Ρι·ει'εεεοι· πει· ι!ει!ιο!εο!εο!ιοπ
Απετεπιιε επ πει· Ππ!νοι·ιιιττττ Ζ!!ι!ο!ι Πι·. Ρ ε. π! Ε! ι·π ε τ οι·
ιιιιπι!τ ννοι·πει!.
Νε!ιι·ε!εο·ε.

Ποπ ι!ι!ποτ π!ε θεπο!ιε!ι!ιοπ τ'ι·ο!!ιο!ι ιπε!ετ π!ο!!τ ι!!!!ιι·οε!ιοι!!εο!!
- νει·ετοι·οοπ ε!ιιπ: 1) Αιπ 25. Μπι!" ε!! Με!! Με!!

εεππει·π ππι· πιιι·ο!! ποπ Κπ!τπι·νει·επο!!.
πω!!! !ιπτ !ιο!πε θε!επ!ιειιεππετε ππτει·ε!ιο!!τ.

Βο!ι!ε!ε

πεποππ!!ει· !!ετεπτ πω!!! πεπ ρι·ε!ιτ!εο!!οπ Νπτ.:επ πει· Ριο
νε!ιιιτ!οπε!ιπι·.

Πε! ε!ποπι Ρετ. πει! Ε!!ειιο!!εεπε επ ει·ιε!!επ,

!ε.πεοι· Κι·πιι!ι!!ο!τ πει· τ`ι!!!!ει·ε !ιε!!!ιιι·πτ πεε θιι·οεει!!ι·ειοπ
!πιο!!!!ε! Ν!!ιε!ε_!ε!ι·!τεο!ι Με ε.!τει·ε Οιπ!πε.τει· πι!!
Βτεπτ!!εερ!τε! !π 'Ι'ι!!!ε, 8τεπτει·ετ Πι·. Ε! ι! πο!! Η :ι ι! πε ! ! π,

!!ι·ι!πο!!επ νν!ι· πιο ιιιϋε!ιοι!ετ ι.ιι·εεεε θονν!εε!!ε!τ πο.ι·ϋ!!ει·. πεεε

!πι πε.!!εππ νε!!ει!πετεπ

π!ε Ηοι!ο!ιοΚ!ιεπ νει·οο!ιννι!ππεπ
!!πιέ!ιτε!! ο!πτι·οτεπ εο!!ιι!π !ιο!πε

Πει· Ηιπε·οεο!!!επειιε ινε!! ιιι ποιι! Βιιποοι·τε 8τε.ι·ιι'ε Βιιεεε
απο”. Νοινο·ει·οπ) ο·ε!!οι·επ, ινε εε!!! ν!!τει· ε!!!
!!!τειι·ι!.ι·ετ

ε!ππ. Πε Επι!!! οπο!! !ιε!π
θιεπε!!!ιοπ πιο!!ι· νοι·!!ε.ι!ποπ

θ2. ΙεΠΠΕΠ8]Β!!!'θ πι! ο!ποπι Πει·2!ε!ποπ.

ειπ .

π!επτο, πππ ει·!!!ε!τ εο!!!ε θο!!ιι!!!!!πιιππ !ιπ Ποι·ρετοι· Ηνπιιιιι

ε. Ι! ε !! π! ε. ι! π πε!ποπετι·!ει·τ ε!π ιιππε!!εππ ο·ι·εεεεε Α π ειιι·νειιιο πει· Αει·ιε. ι!!!πεπΜππ!!ε. π!ο!!τ ο!ιει·!!ιι!!!

ειι!πι, ινει·πιιΐ ει· ε!ο!ι πει!! Βτιιπ!!ιπ! πει· Μεπιι!π νοπ 1863-7!

πει· Απ. !!!ε.επε, Πἱο !ί!!!.ι!!!επ πει· Δειτε! !νει·επ !πτε!ιτ.

«Ιι!νεπ!ιι› πιιιςο!!πι·τε. Με Βιιιποπτ ει·!!!ε!ε ει· 1. ι. 1869 Γ!!! π!ε
!ιοεππε ε!πει· Ρι·ε!εε.ιιτ'ιιο!!ε π!ε ε;ο!πεπο Ρι·ο!ειιιοπιι!!!ο. Νοε!!

Π!ε!ιπεε!ο!!:
Κ πο!! πο! πεπ Ρετ. πι! !ιο!!επ !!πο!!τ!ι.ι; ο·οεο!!επ.

επ πει· Ποι·ι!ετει· Ππ!νει·ειτπτ νν!πιι!ετε. ννο ει· πει· Κει·ρει·πτ!οπ
Πι·!οπο·ππο· πει· Πο!ιτοιιν!!!·πε

Ποπ Ηει·π

πω· π!!ετιοιτ, ει! !!εετεπποπ !ιειπε θοι·ιτι!εο!ιε επ πειι!εε!!ιεπ;
ι

εοτπτο ει·

εε!πε

8τιιπἰοπ

!π

Ποπτεο!!!!!ππ τ'οι·τ π!!π !ιεπεππ πεππ !872 εο!πο !!.ι·2τ!!ο!ιε Τ!!
πιο!! ε!!! θι·πιπε.τει· ε!πεε Ηοει!!τε!ε ιπ Κι·επετεπι, νοπ ινε
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- ΠΜ ΡΜ” «Με θα) τ] Μ! Γἱςοιι βεει ιοΙΗ 258 ιβιῖὶἔ°

επι ΝὶΙκοΙειἱ-ΚἱΜετΙιοερἰτεΙ ιιοΐωιμ Με ΒιοΙΙιιιιε; ωποε Αεεπ-

Π η ί νετειΙΜη θιοεεε η κα ΑΜ” Με Ζω νοι11

ΜΜΜ πιω νου 1878-8Ο Με εἰποε 5Ιιοτειι Οτἀὶιιειωτε :ιι Βο-

Β. Αυε;υετ (ιι. Μ.) Ιθ07 ΘΠ888θαΐ· "οϊόεΠ·

Μοὶἀειι.
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ει· ιεπεειι 1ιει·ειι.ε 1875 εποε 8ι. Ρει.ει·επει·π ιιιιει·ειεπειι.ε. πιε
ειπ Νιιιοιπι-Κιππει·ιιοεπιτει επιπππε πιε Βιειιππιε ειπεε Αεειε

- Πιε 1ι"ειει·πεε 3Οθ-_ιε.ιιι·ιεεπ Πεετε1ιεπε πεε·
Πεινει·ειιιιεθιεεεειι ιει επι πιε Ζειινοπι π1..1πιιιιιε

τεπιειι πππ νοε 1878-8Ο πιε ειπεε ειιιει·ειι θι·πιπετοι·ε πε ιιε
1:Ιειπεπ. Ψπιιι·εππ πεε ι·πεειεειι-ι.ιιι·ιιιεειιεπ Κι·ιει:εε ιι·ειι· ει·

8_ Αεεεει (ε. 8ι.) 1907 επιζεεειει. ινοι·πεε.

θεει·ιι.ιπτ ειπεε Ηοεπιτε.ιε πεε Βοι.επ Κι·εεεεε ιπ Βεππει·. 1πι
.Ϊιιιιι·ε 1880 ειπε ει·ιιι πεπ Κιι.εΚεεπε, νι·ο ει πινει πε.ιιιπειιιιιε

ιιιεππι·ειι ειε π1τει·ει· 0ι·πιπε.τοι· επι Βιιιπιπιπεριιε.1 ιπ ·1·ιιιιε πππ

- Με πει· «πιιπ. ινωιεεω ει·ιπιιιι. Με πεε νειει·ιπιιι·ιιο·
πιιιεε ιιε Ειπε, εειι·επ:ειιπ σε νει·ειπιεππ8' Μ” νω·ο“
ι·ιππι·ιπει.ιιει:ε ειιι πεπ Πεινει·ειιε.ιεε ειε ιιεεοπ
πει·ε Πιιιιιιιτιιτειι Με νει.ει·ιπιιι·ιεεπιπιπ, επι

νιειεεεε1ιε.ιιιειει· ει·ιιιιι.ιεεεει· Λεει. Με ννιι.ι· πππ εποε πεπι

'1'οπε νοιι Πι. Α ι Ιιε.ιιπε ειιε1ι ειπε” Ζειι ειε Πειεε.ι·πι πεε
Βι.ειιιιπιτει·ε, θιοεείπι·ετεε 11 ι ε ιι ιι ε ι Ν ι ιι ο 1 ιι_ι ε ιν ι ι ε σ: ιι
ι'πεΒ·ιει·τε, πιε Πιε εππειιπιεεπε Κι·ιιπιιιιειιιιειι πιπες, ι. ι.ιεοο
εειεεε Αεεειιιεπ επ πειιιιιεε. Βειπεπ Ιιεεεπεεεεεπ νει·ετεειιιε
ει· ιπ Ειπε.

Πει· Ηιεχεεειιιεπειιε ννει· ειε 1πεπεειι ινιε ειε Αιετ ειπε

ε;εννοι·ι'εε.

Π

_

ε- 1ε Μοειιιιπ πι πεε Αεειοπιιιιιιει πει· Π-εινει·

ειιιιι πιιι·ειι ειπεπ Βι·ιιππ εεεειιππιι·Ζι Ψθι'πω- Πε πι· ΜΒΜ
πει· ειπ Αεπιτοι·ιειιι πεεεε11ιεε πιεπει·ε;εει·ειιιιι, εοειξει·ιιΙεενΙιει
εποε πεε επε.ι;οιειεειιε ιιιιιεειιιιι, ειιιπ Η ΒοιωΠ·ι
1πειε ειιιι.ιεπ.

ιπεειε Ρει·επειιειιΙιειι. Βεὶπε νιι·ιποεε Ηεππιιεπεπε πει· μενει
1ιειιεε1ιεπ Ππιει·επεπεπεεειει.1ιοπεπ, εοινιε ειιιπ πειειι ιπειιιι€ε
ρι·ε.ιιιιεειιε 8ειιπιππε· 8·εεειιιι.ι·ι”ιεε Πι·ιειι ιπει.ειιιεπ Πιε επ ειπειιι
ειο1ιει·επ Πιεε·ποειιιιει· επι Κι·επιιεπιιειιε πππ ει·ι”ιεπτε ει· ειπε

ω·

διεππεεεπεειεεεπιιειιεπ.

πιιιιει· ειε Απε πε ιεπει·ε Κι·επιιιιειιειι ειεεε ε;ειεπ Βπιεε.
Λεει· εποε ειε ιΜεπεειι απο” Πιιππειιπ πει·ειι εειπε εε
ινιππεππεπ Ο1ιει·ειιιει·ειεεεεεπει'ιεπ, εειπε ειιι·επινει·ιε, τιιειιιιεε
θεειππππς ε11ι.ιεπιειπε 1.ιειιε πππ Αε1ιιππις. Πι· Με πιιιιει· ειιι

εειπειιι ι·εε·επ θειει:. εειπειε νι·ιι.ι·ιιιεπ Πει·ιεπ πππ εειπειιι ειι·εεε·
ι·εειιιΙιε1ιεε Βιπε πει ε.ιιεπ, πιε ειιι. ιιιπι ιπ εεΙιει·ε Βει·ιιιιι·επε

- Αεί Βεεειιιπεε πει· 8ι. Ρειει·εειιι·πει· επιπιιεεεεε

ΗοπΡ1

τιιιιιοπιιιιιεειοιι επιιιε πει· Οιιει·ε.ι·πι πεε πειιεπ ειιιπιιεειιεπ Κιε

πει·1ιεεριιιιιε ειιι πει· Υ'ι7ιποι·εει· 8ειι:ει ΜΜ- Μ· 1)· 8 Β ο Η ο Ι ο ν"
ννει:επ πει ιε πιεεειε 11οεριιει ι·οι·πειιοιιιειεπειι Πεοι·ππππ-πεπ
επιιε.εεεε ννειπειι. θεε·,επ πιεεεε Βεεειιιεεε ιιεεεπ πεε 18 _ιπιι

εειιοιιιιιιεπ, ιιοειι 1ιιε8·ε ιπ ειιι·εππει· Βι·ιππει·ιιεε· ιοι·ι1ε1ιεε.

εει·ε Αει·ιτι-ι (νοε πει· ΟιεεειιιιεπιιΙ 28) Με 20· ζωι1Μ' πω"

Απειι ιιπεει·ει· ιεεπ. ιΝοειιεεεειιι·ιίι πει: πει· νει·ειει·1ιεπε. εε1ε.π.<.ιε

Βιιιπι1ιεερτ. ειπεπ Ρι·οτεει ειεε·ει·ειειιι. ιιι ινειειιειιι ειε ει·ιιιιιι·επ,

ει· ιε Ρειει·ε1ιπι·ιε 1ειιιε, Με πειεειεει· πεπ ιιιεπει 1ιπιιιι.ι·1ιειιει·

πεεε "ειιι πει· Οιιει·ειει επ πεπ Πιι0ι·ππππι€ΘΠ "Η Η0ΒΡιω·ι

'πε1ιε ςεετιιππειι,

εειιπΙπ πει, εοππει·π ειε π.ιτει·ειι θι·πιπειτοι·επ, πειιιεπειιειι Πι·.

ινοιιιι· ειε πε.1ιιιειειιεπ Βειει·πιε πεπ Βεερι·ε

ειιεεεεπ πεπει· ι17ει·ιιε νοε ιιιιιι ιπ πεπ ειπεπ .1πιιι·πε.εεεε πει·

ιν οιπ ο ιν, ιει·πει· πεεε πει Κοπεειι πει· Οπει·ιι.ι·ειε (πιε Ηο

ννοε1ιεεεειιι·ιιι ειπ ιιει·επιεε Ζεπεπιε ειιιειςεπ. ει.

εριεειιιοπιιιιιεειοε) πιε Ππτει·ειιειιππε πιιιιιι πιιιει Βεοπε.ειιιππι€
πει· ιιοι:ννεεπιπεε θιιι·ιιπιιε πε πιε Περει·τειιιειιι:ειτ πεπ ειι
εειι.ιε·ε Κιει·ειειιιιπει ,εει'ιιιιι·ι ιιιι1ιεπ Με ειπε επειι"πιε1ιι πε
Οτι πππ διεΙΙε ι·οιι πεπ Ζιιετιιππειι ιιπ 'ΗοεμιτεΙ ιιιιει·πεπει
πω. 1ειοικεπεεεεπ νει·Ιιιππεπ ειε, πεεε ειπε ιιιιιιιιι.Κοιιιιειεειοπ

πι Ιπ Οπεεεε ειπ 25. .1εεεει· Πι·. ΝιιιοΙει 18·πιι.ι.οιν
ειιι ειιι ιΤιεειιιγριιπε ιιπ Αιτει· νοε 56. .1ιιιιι·επ. Πει· νειετοι·
1ιειιε, ινειειιει· ειιιπ 1876

πιε

Ρι·ιιιιιε ιι.πεπεπει Με, μπειτε επ

πεπ 8.Ιιεει.επ Αει·πιεπ πεε Οπεεεεει· 8ιεπιιιυεριιιιιε. πε πειε ει·
πινει Πειεεπιεπ 1ιιππει·ε1ι ειε Αιιτειιιιπε· πι»
1ιειιεπ ειεΙειι.ει ειιι, ιπ ινειειιει· ει· ειιιπ ιειει
ιιειοπεπ. Πιε $ιε.πτ.νει·ινιιιιππε ιιιιιιε 1ιειειιε
1ιεΙιεπ νει·ειειιει·ι. ει Ιιι '1'πΙιι ειπ 14. .1επειιι·

1είειιιιοεειιι·επιι
πιε Ιιιι'ειιιιοε επ
νει πιιιιι·επ εειπ
πει· 0ι·πιιιιιιοι· ειπ

θοπνει·πεπιεπιε-11ε.ππεειιιιιιε1ιεεριιει Πι·. Β πποΙϊ Πι·ενει·

επι· ε;επεπεπ Ππτει·επειιιιεε πει· εεοι·ιπειεπ νετιιπιΕπ1588 Με
Ηοεριιιιιε πε Οι·ι πεπ διεΙιε ει·πεπει. εοννιε πε.εε πει· ΟιιΘΝΤΖι
ειε επι· Βεεεπι,εππε· πει· Ππτει·ειιειιπιιε· .ιιε Αιιιιε 1ιειειεεειι
ννει·πε. β Ιπιπε νοε πεπι Βιεπιιιιιπρι. ιιι πιεεει· Αεε·ειεεεπιιειι.
ειπεει·πιεπε ειιεεει·οι·πεπιιιειιε Βιιεεπε· πεε εΙππιππιΝει πι1.11ξ'ω·

ιιε 51. Ι.ε1ιεπειε1ιιε εποε 28-ιιιιιι·ιεει· ει·ει.1ιεΙιει· '1"πιι,ειιειι. Πιε
'1`ιιΙεει· Αει·ειε 1ιεεεειειιιιε·επ, :επι ιιιειεεεπεπ Αιιπεπιιεε επ
πεπ ιιειιε1ιτειι Κοιιεε;επ επ πει· Γειπεεεει·εεεπιε, επ ννειεΙιει
πει· νει·ετοι·1ιεπε νιειε .1ιιιιιε ειιτειι·ιειιιει. πω, ειπεπ Πιιιει·
ει.πι:εππιι·ειοεπ πι» πειιεπιιιιεΙτε πειιιι1ειιπεπ επ ειιι'τειι. 4) 1π
Νειι·-Υοι·ιι Πι·. Θει·ππει· επ ΒΙπι:νει·ιε·ιι'ιππε πει πει· Απε

εποε ιεετ πιιπ Ρι·πειπεε πει· Βιιειιπτινιιοπιπιιεειοπεπ πιιπ νιειε
Περπειει·τε ιιιεεεε;επο,ε·επ ινιιι·επ, Με πιιπ ειπ 27. .1ε.επει· πεπ
Βεεειι1πεε εει”ιιεει, ειπε Κοιιιιπιεειοε 1ιεειεΙιεππ ειπε πειι Πιιιπιι

ειιιπ" ειπει· Ορει·ιι.ιιοπ.

Β ε ο ιι ο ι ο νι ε ειπει.ννειΙεπ οπ'επ επ ιεεεεπ.

·

περπι.ιει·ιεπ Ν. ε. Ρειι·οιιι·, ιν. Θ. Η επ ιιειν πππ ι. ε.

Οποεειιιιοννιιεειι-ππινπε ειιι πει· Πει.ει·επειιππε πει·
Απειειεεεπιιειι. επ ιιετι·επεπ Με πιε Ε`ι·πι;ε πει· Βιιιιιεεεππε ΡΓ0ι
-- Πει· ()ιιει' πει· πιιιιτε.ι·-ιπεπιειειεε1ιεε Αιιεπειιιιε πρι. Πι·.

Α. Πεπ ι1εννειιι πω, ινιε πιε «Εεεε» ειιιιιιιι:. πει Νειι_ιε.ιιι·ε
νοιι Ππινει·ειι€ιτειι πππ ιιιεπιπιπιεειιεπ ιπετιιιιιειι.
- Πιε Ζπετιιπ`πε

επ

πει· ιιιι1ιιιιι-ιπεπιειπι

Εεεε ειπ Βειιι·ει1ιεπ ειιι πιειιι·ει·επ πειεεει·ιιειιεπ Ππτει·εειιι·ιιι.επ
ει1ιε.1ιεε, ιπ ιι·εΙειιειπ ι1ιπι Με 16 Ριειεεεοι·επ πει· 'Αιιιι.πειειε
πεε '1'επεεπι·ιειι ιειιε·ειειιι Μι·π. Οπεπεει· ιει. πιεεεε

ε ε ιι ε π Α ιι ιι π ε ιιι ι ε ινει·πεε ιπιπιει· πεειππιειιιιειιει·, ννεπε
ειιιπ ιπ Βειι·πειιτ πιειιι, πεεε ιετει, πεπ 'Ι'ειεεεειιιιιει·ε επι'οιε·ε.

5ειιι·ει1›επ επι· ειε εειιιεειιιει· 8ειιει·2, πε ειιιει·· πεε.νει·πι·ιειι
τεπ Ριοίεεεοι·επ ειπε εποε εοιειιε πειιππειι, πιε πει πεπ βι.π·
πεετεπ εειιι· εεΙιειιι ειιιπ ιιιιπ πει· ιι.ιιεεει·ειεπ ει·οι;ι·εεεινεπ

ειε Βι.ππιει·εππεπ πεε ιν. Κιιι·επε εοΒιιι· ιιιιει· πεπ Οιιει' πει·
Αιιιιπειειε Ριοι. Πι. Πε.ειΙεννεΙιι πεπ Βονιιοιι νει·

Βιειιιιιπε εεεειιιιι·επ.

ιι π; ιι ε ι ιιιιιιεπι Ρι·πι'. Π ε ιι ι Ι ε νι· ε ιιι επι ειπε ιπ πιεεεπι Απ
1εεε ειπειιι 1πιτειιιειιει· πει· «Ρειει·ιι. Θ880Ε8.ιι ,εεεεπιιιιει· ιιε
επεεει·ι, πεεε ιιιιιι πενει·ειιιιιπιιε1ι εει. Με πιε Βιιιπεπιεπ πεε

εππιεε.ιιοπειιοιιιιιεεε πει· εοπιπιιειιεειιεπ Ρε.ι·ιει εειιιιι·ιε ειιι· ε·ε

Βενιιοτι πει·ειιι“πιιιεπ ινοΙΙεπ, πε. ειε ιιι πει· ιε ιιιι·επ ειι;επεπ
Απε·ειεε·επιιειιεπ ειιιπ ιιε ιιιιι επ ννειιπεε επεεεπ. - Με πεπ
Κεεπιιιι πινιεειιεπ πεπ Βιππειιιεε πεε Π. Κετ
επε ε" Αιιιι.πειειε πιιπ πειε Ρι·οι'εεεοι· ε” Απε
ιι ο ιπ ι ε 8 ε ιι ε. ιν ι ο ιν ε ιιι επιιειεπει, εε Ιιιι1ιεπ Με Βιππεπ
ιεε. πεε1ιπειιι Ρι·πι. θε ιι ε ιν ι ο ννε ιιι πει πεπ πιιιεπιιειιεπ νει·
ιιιιιιπιππε·επ εειπε εεεε.ι·ιεπ Αεεπι·ιιειιε εει·ιιει‹ρ_ιεεοιιιιπεπ, ειπ(

ιιιι·επι Μεειιπε· πει 25. πε.ιιεει· εεεειιιοεεεπ πεε ιι1ιει· Με
Βε1ιπιν1οινειιινει·ιιεπειεπ Βενιιοι.ι επιεπιιεπεπ πππ
ιιιι·ε Βεεειιιιιι.ιεπεεεπ ιπ πει· Αειιιοιιιιε Εει·ι:εεειεεε. Βιπε
1ίοπιι·ειιε πω» ιιιιε Αι·1ιειιεε ιε πει· Απιιιοπιιε ει·ιιιπι·ιεπ ειε
Με Με νει· επι- πιειιι Μιεεεεεεεννει·ι:.

- Πι·. θ. ε. Οι·Ιο ινειιι πει ειπε ιπιι θεεειιιπιιι·ιιεε πει·
1ζεπι'ετεπε πει· ιιιιΙιτει·-ιπεπιειειεειιεπ Αιιιι.πεπιιε ειε Ρι·ινε.ι.
π επεπτ Γι” ιεπει·ε 1πεπιειπ επ πει· πεπε.επιεπ Αιιεπε
ιιιιε1ιειιιιιιιει·ι.
πι.ινι.ι.
- Απ πει· πεπ ει·ι·ιε1ιτειεπ ιπεπιειπιεειιεπ Αιιιει
Ιππε· πει ΗΒιιει·εεινειιι1ιε1ιεπ Κει·εε ιπ 1ποειιιιπ
ειππ εεεε ε πειτε 1.ιειιι·ειιι1ι Ιε πιε Νει·νειιιιι·επιιιιειι.οπ

πεπ πι» θειειεε1ιι·επιιιιειιειι ιπιι εει.ερι·εεΙιεεπεπ ΚΙιειιιεπ ειπ
ιςει·ιειιιει ινοι·πεε. Πει· ει·ειει·ε 1ιε1ιι·ειειιι ιετ πειε Ρι·ινε.ιποιεπ
εεε πει· 1ποειεπεει· Πεινει·ειιιιτ Πι·. Ν ι ιι ο Ι ιιι Β ε. ε ιι ε ιι ο ιν,
πει· εννειιε πεπι Ρι·ινιιι:ποιεπιεπ πει·εει1ιεπ Ππινει·ειιιιι Πι·. 1ι ιι

ε ε ι· Η ι π ο ε ιιεει·ιι·πε·επ ννοι·πεε.
- Πει· επεεει·ετειιιιεεειιι·ε ειιεεει·οι·πεπιιιε1ιε Ρι·οι'εεεοι· Επι·
ιεπει·ε 1πεπιειε ειπ πει· Πεινει·ειι.πι Ε'ι·ει1ιπι·ιε ι. Βι., Πι·. Α.

Βε1ιιιΙε, ιει επιπ εισ.ιιιιιιεει€επ επεεει·οι·πεπι
Ιιε1ιεπ Ρι·οι'εεεει· ΠΠ· πει·ιειιιιιειιε 1πεπιειε
πεεεΙΙιει ει·εεπει ινοι·πεπ.

- Ππτει· πεπ Ρει·εοπεε. ννεΙειιε ειε ειιιπ .Βεειιιππε πεε Οι·
ι·ιειιιιιειιεπ νει·εει.ιι·οιιππε

εποε

πεπ · Απ. 61

Με ιιε πεε

Βιι·ειιιοπειι ε·εεορ;εε ινιιιπεπ, 1ιειιππεπ ειπε εποε πω. Π. Βε
1ιοιοιπν Με Πι·. ε. Ε1ιρετιεννειιι.
- 1π ινει·οεεεΙι ιει. ε" Θοπνει·πεπιεπτε-Βεπιιιιιεε.ι·ει Πι·. Α.
8 ε ιι ι π ε· π ι· ε ιν επι' Αποι·πεπει.ε πει· Απιπιπιει.ιειιοπ ε ε ι π ε ε
Αιετεε επιεειετ ινοι·πειι.
- νει·ιιιιιιει ειππ ιπ ιει.ει:ει· Ζειι: ιε διιιι:οπιιι· Πι·. σ. πι.
Η ιιι πετε ι π ειε «εειιππιιιιιιει· Αιιιιειοι·» πεπ ιιι π1οειιιιπ Πι·.
Τ π ι·ιιιπ ει, πειειιπειπ πει ιιιιιι ειπε Ηε.ιιεειιειιιιεε νοι·ιι;εποει
ιιιεπ ννοι·πεπ ννιιι·.
·
-

Απε

μπε

εειεει

πεπ

πειιι

.Τιιιτε.εειιεε

Κι·ειεε ειππ ιιιειιει· ΙΟ Αει·ειε ινεε·επ εοιιιιεειιει· Πιιιιι·ιε1ιε
εεεεεννιεεεε ννοι·πειι: Πε ειεπ πιε Πι·. πει ενΙιενι·ειιι, Βο
επιιοιν, Κ. ι'νοιιιονν, ι. Οειι·οννειιι. Βειιιιι, Ιιιι
πιππε, Μεπτεειιιπειιι, Αι·ιειπονν, εοινιε πιε Αει·ει.ιε
πεε 77.Κεεεοινιιεειι πππ Α. Θπι·_ιιιπ. Μιιιιιπεπ επ
ειειε1ι ειππ πε 1ιι·ιι.ιιεπ πει· Αει·ετε Βοεε.εο ιν πππ Περι
πεε, εοινιε πιε 'Ι'οειιτει· πεε Αι·ετεε Βπιιιιι ειιειςεινιεεεπ
ιι.·οι·πεπ.
β νοε πει· νει·ινιιιιιιε
πεε Οπει·ιπεπιειπειιπερειαοι·ε νι·ει·
πεε ιιε ΗιιιιιΙιειι επι' πιο
ειιιιειιιιειι, πεεε σε ΑΙΙειιι6ειιει ειπ
ε·εεει2ιέε Κοπιιπιεειοπ ειιι· νει·1ιεπε;ππε Με Βειιπιπει'ιιπε πει·
Ρεει: εε Επι· ποεινεππιπ ει·ιιειιι.ει. Α ε ι· ε ι ε π π ι· Η ι· ι; ι· ει
Εεεε; νοε Μεεεειιιιπιειι ε·ει;επ πιε Βριπειιιιειπ
πεπ Ν οτεΕπιιπεςεπιετεπ ιι.επιιιιοπιιιιε.ππιει·επ,
πιειεπιπεπ Αει·ει;ε, νι·ειειιε πε πεπ Με πει· Νοεινεππιειιειτ
πει·ιπιιπ πειιοπιπιιιππιειε ιιε ινει·πεπ ινιιεεε1ιειι, επειιειιι, ειε
οιιεπεεεε.ππιε νει·ννειιεεε; πιινοπ ιπ Κεπειειε επ εειεεε, ππ
ιει· ε,·ιειειιπειτιε·ει· Αεειιιιε πεε Οιιεε πππ πει· Απ. ιιιιεε Πιεπ
ειιιπ επει· ιιιι·ει· ·1·ιιιειιειι, πεε πειιι·εε πει· Αιιεοινιει·επε πει·

50
Ππἱνετε11Μ υπό όει· ε·επευεπ Αόι·εεεε. Με Η ε π: π π ε ι· 111.51 ο π
πε1 όεπ Α111ιοιππιππό1ει·υππεπ Μ: Μπεπόετιπεεεεπ υοι·πι1ει·τ:
Π1111επ - Β 11111. υπο 'Με, επι· Απει·11ετυπε πεο11 όεπι μποτ.:

11ευεπ Απευπ·ε - 270 ΕΜ. υπό Γε.πι·πε1όει· - πεοπ όεπι
Βεε1ειπεπτ.

Υει·ε1πε- υπό Κοπει·εεεπειο1·υ·1επτεπ.

όεπ υπ ει·πε11επ Με ε11ειπ, Με ει· Μ· Με Ρι·ωπε π·επι·επεπεπ
11ε.ππ, ππό πυπ πεπε Απτεςπππεπ ευ πευευ. Με υπε νοτ11ε
πεπόε .Τ π π υ ε.1·1ι ε Π. 1π 8·ι·οεε 01ιτεινίοι·ιπετ επιπ111ι ἰπ εε1πεπε
Ι. '1'ε11ε επ1'80 8ε11ευ επε1πει·ε 1ιυτπε 0ι·1ε;1υπ1ετι11ιε1, Βεερι·ε
ο11υππ·επ νου 8ιππόεεπππε1επεπ1ιε1κεπ, εἰπεπ Ρεπ111ειοπε.τι11ιε1.
Βε1'ει·πτε υπό Τπεεεπε.επτ1ευτεπ. Πει· 11. Του ό1εεεε 11επεε
1π·1πε1:ιπεό121π1εεπε Νευ1ε:1κε11:επ(πευε Αι·ππε1ιππτε1.
Βεερτ·εε1ιυππ·επ πευει· Β11ε1ιει· υπό νεππἱεεπτεε). - Πει· Αποπ
πεπιεπτερ1·ε1ε πεπω 6 ΜΜΕ ρω .1ε1ιι·.

- 111161 ό1ε Ί'πε·εευ1Μτετ 11ει·1επτεπ, πετ. ό1ε υπ1ει· όειπ νω
- Π1ε Πει·πε.1:ει· Νπτυπ·1'οι·εοπει·π·εεε11εοπείτ

ε11π όεε θαιόιππυριπιε.ππε επι θ. Β'επι·υειι· π1ει·εε111ετ ειπαμε
1ιπ1πε 81τ.2υπ8· όει· 81. Ρετει·ιπυι·πει· 11εεοπόε1·επ εΙ.8.όΝεοπεπ
Βε116ι·όε 1111· Αππε1επεππε1ιεπ νοπ θεεε11εεπε.Πεπ υπό νει·11ππ
όεπ όΞε Βε;;1ειτ1ει·ιιπε; όει· δε. Ρετει·ε11υη.ςετ πτοΓεε

211111τε ππεπ 11η·επι 1ειειεπ .1ευι·εεπετ1οΜ πω 1900 160 Η 11 81 Με ό ετ, όπτυπτει· 18 Β1ιι·εππιππ11εόει·, 15 1ιοι·τεεροπό1ετεπόε
υπό 182 οι·όεπτ11επε 1111. 11εόει·. Πειε Π11°ε1Ποτ1υ1π όεπ θεεε11
εε1πι1'τ Μετα-πιτ ε.υε Ρτοί. .Κ υ ε π ε π ο εν Με Ρτε.ε1όεπτεπ, ΡΗ

εὶοπε11επ

νειτόεεεπτεπ Θ. 1. π π ό ε ε ε π Με 1Ηπερτ11ε1όεπτεπ, Ρι·1νετόο

νετινε18εττ.

πεπτεπ Ν. Κ π 11:11: ο π ε νε π.1ε

όεπ·

Ρπει·ιπεπεπτεπ

θε1κι·ετ111· υπό Ρι·οεε1ποτ όεπ·

Απετοιπ1ε Πι·. Η. Α ό ο 1 ρ Μ Με Βεπε.ιπιπε1ετει·.
- Πει· Αει·πτενει·ε1π όεπ Βει·11πει·Βεττππ8·ε

Β· ε ε ε 11 ε ο π π. 1' τ. ινε1ε1. 1.:εε;ευκν111·ι1,ς ρ;επεπ 1050 111η;11εόει·
επί, νοπ όεπεπ 1π

θεεε11εο1ιπ1'ι

όεπ 9 Βετιυπεεννπο11ευ 212 Αεπτε πω..

εἱπό. Ιπ όετπ Βει·1επτ.ε_1επι·ε 1906 υνυτόεπ ε1πεεπ11εεε11ο11 όεπ·
Κι·επ1ιεπ1:ε16ι·όει·υπε 14,41? Ηυ11'ε1ε1ειυπεεπ πυε8·εί1111ττ.

- Κεππ ό1ε Κυπυι11οπ '1'υπει·1ιπ1οεε ει.”ω...
πεπ? ·- Π1εεε Γι· ε ννυι·όε υε1ωππτ11οπ νοπ Με!. Β ο πε ι· τ
Κ σου ευ1·'όεπι 1.επ οπει· Τυπει·1:υ1οεε1ιοπ,<.:1·εεε 1. .1. 1901 ν ε ι·
πε1πτ υπό όπτευ1' 1ι1πε·ενν1εεεπ, όεπ 11επεοπεπ- υπό 111πόει·
τυπετ1€υ1οεε εννε1 νει·εοπ1εόεπε Κι·επ111ιε11.επ
εε1επ. Νπο11

Κ ο ε 11 ε Απ11'εεεππ8 εο111επ Με Βεπ111επ όεπ Β1ιιόει·1ιιπει·11υ1οεε
1111· όεπ Μεπεεπεπ πεόεπιυππ·ε1οε εεἱπ. Κε ννυι·όε 1π1'ο11:ε ό1ε

εει· Με όεπ 111ε11ει· .<.;ε1τεπόεπ Απε1επτεπ 1ιπ Ψ1όετερτυο11
6Π1ε1πτει·ππ11οπε.Ιε'1'υπεν1ευ1οεε-Κοπίει·εππ

από νοιπ 10-21. 8ερτ.ειππει· 1π 117 1επ τεεεπ. Πεπ 1·Ιπυρηςε
πεπε1.ειπό 1πΙόεπ νει·πππόΙυπςεπ Ι11›ε1· όὶε 1π1ε1111οπευνεπε όεπ
'1"υπευ1ιπ1οεε.
- Π1ε 21. νει·επππιπ1υπ,<.ι· όεπ· επετοιπ1εοπεπ
θεεε11εοπε1'τ »υπό νοω 11./24.-14.227. Απτ11 ό. .1. 1π
Π, 11 1·21: υ η; υπτ.ει· όεπι Υπι·ε1τε νοπ Ρποίεεεοι· Ο υ 8·11ε1ιπ ο

Βοιπ1ι1 (Ρ1επ) ετπτι11πόεπ. Απιπε1όυυε·επ ευ νοι·11·11ε.·επ υπό

ετε1ιεπόεπ Κοο11'εσπεπ Αιι11ε.εευπμ; 1π 11πε1ε.πό 11010". ε1πε
Κουππ1εε1οπ Με πει·νοι·ι·επ·επόεπ Ε'ποπιπ11ππει·π π1εόει·ςεεε1.πτ,
ννεΙι:1ιε ό1ε Βει1ε11υπ1.τεπ ευυεοπεπ Μεπεοπεπ- υπό '1'1ει·ιυ1σει·

1:π1οεε ετ1'οι·εεπεπ εο111ε. Πεε Ετςε11π1ε ό1εεει· Ππτετευο1ιυπεεπ
πυπ Μ: ε1πε ειι·11ετε ννἰόετ1εςπππ· όεπ· Απεἰε1πεπ Κοοπ 'ε. Κε
1‹εππ - πε.επ όεπι Βετ1ε1ιτ. όει· Κοπιπι1εε1οπι - 1εε1πεπι Ζννε 1
1°ε1 υυτει·11επ·επ, όπεε 1π ε1πει· Απιπ111 νοπ '1"υπεε1ευΙοεε1811επ
11ε1ιπ 11ευεε1ιεπ υπό 1:εεοπόετε πε1πι Κ1πόε Με Κτπυ1:11ε11 όπε
όἰι·ε1‹τε Βεευ1τπι όεπ Ιπϊε1α1οπ όεε τπεπεε1ι11ε1ιεπ Κϋτρει·ε

Πεπποπειτπ1:1οπεπ πππιπτ όεπ· ετϋ.πόπ;ε Θε1ιι·1Γ11'111ιτει· Ρι·ο1. Πι·.
Κατ! ν. Βε.1·όε1επεπ 1π .1επε Με Απ1'επρ.: Αρι·11 επτ8εςεπ.

όυι·ε1ι όεπ Βπι111υε όεπ Μπόεττ.υπει·11υ1οεε Μ. Κ υπ ιπ11ε 11,

- Π1ε Οπει·1ιουνει·πιεό121π1εο1ιεθεεε11εε1ιε.11

Με Βεπ111επ όει· 11Επόει·ιυπετ11υ1οεε επιπ111τ,
1ε1ε1επει·11οπ ε1πε Πτεεε1ιε όει· ι6ό11ε1ινε:·
1ευ1επόεπ Τυπει·υπΙο εε 11ε1π: 11επεεπεπ. Π1ε

υπτ.ει·1π11τ υε1ιπππι11επ ε1π

πυ.Μει·1ο1οπ1εε1ιεε 1 πει1

τ υ τ. υνε1επεε νοπ ΗΜ'. Πι·. 117. Κ ι·γΙ επ· υπό εε1πεπ θεπϋ1

1111ε1ι εἱπει· τυπει·14υ16εεπ Κυπ όε.1·ί ενεόει· πω· Βι·π111ιι·πππ νοπ

Γεπ όεπ ΠΠι·.Νεότ1επ11οπ·,Οετι·_ῇππ1π υπό Κοτ
εο11υ π εε1επετ από. 1π ό1εεειπ 1πετ11ιιι ε1πό που όεπι εσε

11ευεε1ιεπ Μου νοπ 'Ι'1ει·επ πεπυιετ υ1ετόεπ υπό ό1ε Κουππ1ε
εἱοπ 5ε1'πι·νσει·1ετ πω." ευεπ ειι·επςετε Πεεεπιι1ιτπεπ πω· νει·

1ιεπ νετϋ11'επτ11επιεπ Βεε1ιεπεεπεί1.επει·1επτε Με 1905 πἰε1ι1: ενε
π1πει· Με 120,981 ΓΙπ1ποπε Απτ1ό1ρΜπει·1εεετιιιπ, 1815 Π. Απτ1
ειι·επτο1ιο111:επεει·πιπ. 692 Γ!. Απι1ε1€ει·1π11πεεει·υπι υπό 851 Π.
Απτ.1όγεεπ1ει·1εεετυπι επεεΓει·1.11:1. ενοτόεπ. Αυεεει·όεπι 1:εεοπ111

1111τ.υπε όεπ νετ1:ευΓε υπό όεπ Κοπευιπε όει·ει·11πει· 111ΙεπΒί

πάμε

ευ:11 όεε 1πετ.11.υτ εποπ ιπ1τ όετ Ηει·ετ.ε11υπε νοπ Από

εποΙει·ενε1κε1πε.

+ Νπεπετε 81τπππ8· όεπ νει·ε1πε Θε. Ρε
λ

τει·επ. Λεπτα Ι31επετεπ·, ό. 20. 11ε1:ι·. 1907.
νει·εοπ1εόεπε ΜΜε11υπχεπ.
- Π1ε π1ευει·18·ε 1πι νετ1πεε νοπ θε11:π &. 501.111 ει· 1π

'ΕπΕεεοι·όπυπε:

Κ 11 τ. τ. π ε τ: Ζυπ·1 νπ8·1πε1επ Κε.1εει·εοππΜ.

1111πε1ιεπ 1ιει·επεπεπεπεπε Ζε1ιεοπτ11'ι 1111· ρι·π111.1εοπε Αει·πτε
«Π ε υ τ ε ο π ε Ρι·πι1 ε» υπ πυτ Βες1ππ ό1εεεε πω.. 11ιι·επ

Νε.τπεπ, 11ιι·επ Βεόε1ετευπ·, 1111· (1εννε.υό υπό 11ιτε '1'επόεπε εε
ννεο11εε11:. 811111 11π·ει· ει·εε1ιε1πτ 1ειπτ 1π όειπεε11›επ νετ1πε;ε ό1ε
«Ι.ε1ρπ1πετ Μεό1:1π1εο1ιε Ποπ ετεεοπ1·11ι» υπτει·

+ Νεοπετε 8111211118· όεε Πεπτεοπεπ Από
11επεπ νει·ε1πε: Μοπτες, ό. 12. Ρεπι·. 1907.

όει· Βεόε1κι1οπ νοπ Πι·. Ν. Κυππ 1π 11ε1ρπ18, "πω". ε1επ όἱε

Αυή.;·επε ε1.ε111, όεπ π πυπ Με ο πε π Δευτ. πυ1` όειπ Πευ1'επ

ΐΔΝ11ΤΟΠΟΠ1.Ί δ111Π1Ξ1Β Δ11.'1' ννει·όεπ 1π όεπ· Β11011118.πό.111πε νοπ Κ. 11.. Β.1ξΟΚΕΒ 1π
81. Ρετει·επυης, Νενε1ιγ-Ρι·. 14, εονν1ε 1π ε.11επ 1π- ππόευε151πό.Απποποεπ-0οιπρτο1τεπ εππεποιπιπεπ.Ή

ΒΑΝΑΤΟθΕ1Ν ΒΑΠΕ1Β ·
πενν11·Κ1 Απεε1: νοπ Ε1ννε1εε υπό Ρποερποι·, Ει·πϋπυππ όεπ· 0κγόε11οπε-Επεη;1ε,

Λπι·ευυπυ όεε 01οπ'ννεοπεε1ε υπό Μ όππει· Με νν1ι·κεπτπε1ε Κι·ό111υυππειπ111ε1.
11επ Ηει·ι·επ Μιτου ε1επεπ πιό' Ήυπεοπ Ρι·οπεπ υπό 1.11ει·π1υπ· :υ Π1επε1επ.
ΒΜεπ ετπεπεπετ υτπ νετενεο1ιε1υπόεπ πυπ τπ1πόειπνεττ1πεπ Νεοπεπτπυπόεπ :υ νεττπε1όεπ ευε

«πωπω». ,,8ειππ1ο8επ όεπ Ρ1ι·ιππ Βπυει· δι 01ε.“ ευ νετεεπτε1πεπ.

θεπετει1νετ1τε1υπό

νοπ $επετουεπ, 81. Ρετετευυτό, Οι·. $1εΙΙ11οίετι·πεεε (Κοπ1υεοπεππε1ει), 29.

5?

ΜΜΒΒΙΒΙ'
ΒΙΙΙ!
ΠΚΪΒΠΙΙ·ΐ'Η|ΒΪΙἱ'ΙΒΪ ΙΪ'ΒΠΙϊΓ.

(ω)
θ-θ.

668
8Β1.
16'.
Φωτ/ό.
ιορπω”6ω8σοπσϋιοι· ἀ1ο
ΡιτοἀεὶτροΚοτ1ἰο0π:ο
ΚάπτοΙι

ΠεεεπιπποΜτεϊ,
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Βοοϋοπ ο1·Ιιπ1τοπ
ΙιοπιπΙοϋ:ο ΒΜπο πππ οΙπιοΙπο ΤοὶΙο νοπ

8Μπ- πω! 8ειιω-ΜηιπτεΙεπ
ΜοάοΙΙο «ω. ΕκδπΙ8·Ι. ΟΜι·. ΠπΙνοτεΗΜε-ΙΙΙὶπἰΙκ Βοππ,
πποΙι Ρτοί. Ποτε πππ Πι·. ΙΚΙπππε ΠοΗιοπο,
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ο!ιπο 8οΙππΝ.τ πππ Βι·αιΙππ8ο, πω!" ποπ: εἱπΙποποπ νε7ωξο
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..π.μ.απτσέ

ΙκτππΙιππςεπ (Ε'πι·ππΕπΙ, ΚπτΙ:ππΙωΙ, ΑΒεεεεεε, Βπποπεπ,
ΤοπεὶΙΙοπ,ΡἱπιοΙ,Μπειὶτἰε, Ρπππτὶτὶεπ, Θοποτ1·Ιιοπ οιο.).
φ ΙΙΙπετι·Ιοι·τοπ Ρι·ο!ενοτιοΙοππΙε πωπω Μπεστ θο
Βι·πποπωπννοπππς π. ΑπεννιιΜ α... οΞπεοπΙϋ8·Μοπ Εποπ
Μοι·π.τ.πτ ...κι ππ ΒοΠοΙιτππτοπ μπακ νοι·ππέ'οΙετ.
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(3οπετ. Φ ΜεΙ1η,
Μ. Ροϊστεπ. Μοι·8!ωε, 34.

Με
ΚτειπΚει ιΙεπ ὶΙἱει Ιωετ

ΤοΙορΙιοπ ΝΩ1392.

ΜΡεΗ.
Χεἰτ ιεἰΙπἱεΙιοτ Ιον‹ε,Ι‹γ

ιπεπωω.ω
ΗοϋΙσπετε!τ%:59_
ω· Νετνεπ<Μοτυπιστπ.ετε,-ΑΙκοποΕ·ΗτοπΚε
πωπω Γοι·ιπ σ.. Μπηοπ!πιπ-Ετ:!εππππ @πιο ΖκνΜΙε πω" πωω παπι Νεκ·
ω!! «ω. Βρι·Ιτιο Μ 4-8 .κωΜ.. ΑΙΜουοΙ-ΒπικνϋΙιπιιπς · ω. στρτοπτ.επι νει·

πΚθο
ειΙΙο
τοπππι·
νΙιοπᾶρἰΠ€οε;πο

1'π!πεπ. ΡτοΉτεΙαο ΙιοεπειιΙ. Βεε1τ.ποι· π. .Νικ Ατιι Μ. λι·ΙΙιπι· Μη". 2 Απ"...
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θεπϋεε Επ·ΐεπιτυπεεπ Μ που οπεπτἱεοπεπ Αϋτεἱ!ππε ποε
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~ Κὁπἰ8!ἱοπεπ !τιεϊΗιπε ΠΜ· Ιπΐεκτἱοπεκταπκποἱτεπ ίπ Βετ!ἱπ τόπτετ

ἱτι 3"|ο Ι.όειιιι€ νοπ 87 Με 400 (ΞεΙεἱυε 8τερΙ1γΙο1ιοΚΚο11

ννίε ΦγρΙιπεπεπ111οπ παώ 5 Μἰππτεπ. Ε.γεοίοι·πι ἱετ ἱπ
νετἔΙεἱοΠ 2ιι επόετεπ ΠεεἰπίεΙαἰοπεπιἱττεΙπ ΗΜ: ππἔἰίτἱ€ υπό
Με: Ι-ιεἱπετι πϋΙεπ θετιιοΙ1.
Ο

Ζιι Ι1ειΒεπι πι ΑΡοτΙπεΙιετι ππά Πτο8πεπεεεοΜ1ίτευ
υπό
επἔτοε Βεἱ Ε. ΜΙΙ1Ι08.
(106) 10-6
5τ. Ρετετεὶσπτἔ, Ψ. Ο., 9 Ι.ἱτιἱε .Μ 44.
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Δάτοεποπ νοπ ΚτππΒοπρΠοΒοτἱπποπ:
ΠΙ. ΡεπΗπε ΝΜηκε!, Ηοπιιοι·πο.ρ
ποπε:ιπΠ πορομοκ·π 4, τω. 2.
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' Ρτιιιιιιιι ειπε-Εεε ιιιιιι!ιι:Ιιει Με Ήιιιιι ιιιιιιιιιιιι Μπι

Πιιιιιο οσ.ιει·ειιι

Ϊ Ηει·ι· οι!ει· Μι ειιιϋοΙιεοϋΙιοΒοιιε Μ.
άοι ΒιιιΙειι ίτειιιιάΙιοΙιο νοι·ρΠε,<;ιιιιΒ
Μι Ει·ειιι Ρεειοι· Π. ν. .ΙοΙιωιιεοιι, ι“ι·ϊΙΙιοι

~ νι:: Η Υ

ΟΙιει·ιιι Ιιι ειιιοι· Ιι·ιοιιιιιιεωΙτ.

Αάι·. ΒἱΒε,ἶΝΙοοΙεἰειι. Ντ. 52, (2. 5.

ΒιοείξιιοΙΙοιι 8οιιϋι·οιι Μι· Ι·`ι·ιιιι2ϋεἱεοΙιοιι Βο8ιοι·ιιιιι;.
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Βεεοιι
Π5ι·άοι·ιιιιιισ|ι
Με
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Μ" ἔθἶἱἔἔἱἩἔΓἰ°ἰτΠΠ8
Με Μιωιι8Φ Μ,πω.

Ιιιι Βοιιτεο1ιοιιΑΙοκειιάοι··-Ηοεριτεινιιό
ΝιιοΙιννοιιι οιτοιΙτ. Με: πι· Ζω «Μππι
ρι·ινατο Κι·ειιΚοιιιιιιοιω “οιποπ ΖιΙιΙιιιις
νοιι 50 Κορ.)

ιιιοιιιιιιι ισιιιιιιισιι «ιιιιιιιοπι
ΡΙιειι·ιιι. Βοεε.
Πι βεΙιιιιιιιτοι ΜιεοΙιιτοτ ΒοιιιΙιο1τ ιιιιιΙ ιιιιΙΙΙιετττοΙΐοιωτ 0ιιιιΙιτϋτ.

(1θ8) 62-13.

,,ΡἴοἱΙι·ἱιιἔ“.

νιτιιιιιιΙο ΒΙιειιιιει:Μι $Νει!ιε ΛΚιιιιιιιει!!ει:ΜιιΙ
ΟΙιετΙοττοιιΒιιι8.
ΒροειΠΙιιιιιι μεση

Ξιτ::.ροτε:ι2,
Κι·5.Γιιιιιιιιε «Με

Βιε1:€ιοιιειοιιιιιιωε,
Βεεεοι·ιιιηι

πεινὁεετ

|||ρειπείπει·εσΙιειπυιι€επ,
5τειιιιιιι; Με

Πει·ποιιε, νοι·πϋ8·Ιιο1ιοε
1ιΤοινοιιτοιιιΙιιιιιι.
Ι.ιτοι·ιιιιιι·:

θειι. ΙΜεά.-Βιιτ. Ρι·οΓ. Πι. Ε:ιιΙειιιιξιιι·ιι, Βει·Ιιιι: (ΒειιΙειιιγΗοωιάιο άει ςεειιιιιτειι Πει!
Ιιιιιιιιο, δ. 399): Αιιυ!ι Μι Ιιιιτω ιιι Μακη· Ζω ΙΜ θειιιιεΙιιειιιιιει!ιοιιιιιοτιι ειιιι€ε ιιιιιιεκιΒο Β.εειιΙ·
απο επ νοικειοΙιιιειι, Με ΜΜΜ εοΙιειιιι: ιιΙιει·Ιιευρτ Με Νει·νειιιοιιιΚιιιιι ;ιεΙτειι ευ άϋι·ίοι1, ιιΙΙοι·ιιιιιεε
Με Με εειιιιιι.Ιο ΜΜΜ ιιιιτΙ Με ΕιεΜιοιι Ιιεεωιιιιοιε νει·ετϋ.ι·ΙιειικΙ επι ιιιιιΚοιι.

Ρι·οΓ. Πι. Ο. Ρυε ιιε ι·. Βει·Ιἱιι : ς'ΓΙιει·ιιριο Νι·. 11, 1906). Μειιι οιειιοι· ΒιιιάιιιοΙι ιετ Μει!ει
ΙιοΙτ άει· 8ει·ιε>εειι. Μ” ιΠεεεε Ριιιρειει ιιι άει· Τετ ιιιιΠΜΙειιά ειιιιειιε;οε Ιοιειοτ Μπι Πι νοι·Βιιιάιιιιε

Με ωιιιω·ωι ΜετΙιοάειι ιοάοιιιιιΙΙε ειιιεε νειειιοΙιεε ινοι·τ Μ. -

εεΙΙιει ινειιιι ιιιιιιι ιιοεΙι ευ εΙιεριιεο!ι

εὶ‹·Ιι ΙιειιιϋΙιτ, άειι ΒιιιΒιιεε Φιν Βυι.ιςοειιοιι Μι εειιιοι· Βιιι·ι·ειοΙιιιιιε ιιι Βειιει·Ιικ ευ ιιοΙιοιι.

ινωιωθ ιι.ιιεΗιιιι·ΙΜιο Μιτωι1ιιιιιιειι 'νοκ Βι·. ΚοΙοιιιοΜονι. Κεειιιι, Ριοϊ. ΒόΙιοιι η” ο ιι, Ρει·ιε, Με. Ο ο Ι Ι, Ζϋτιο!ι,
κα. Ν ο ν Ι ιι ιι γ, ΙιιιιεΙιι·ιιοΙι. ΡΜ. Μ ει. ι· ιιιιι ιι Ι ά ε, Νοε.ρεΙ' Ρ ο ρ ιι ο ι· ιιιιι.οι· Ι.οιιιιιιε νου (Με. Μοό.-Βετ Ρι·οϊ. Β ο ιι ιι ι ο Γι
Βοι·Ιιιι, Η ιτε οΙι, Κιιάοινιι, Βτοιιι εΙιοι·ε, ΡιΜι2οιιεΒιιό, ινω Μ. Ριιιιιε, ΡιΙιινοι·, θάεεειι ιι. ε..

Μ» ιιοΜειι Ιιεεοιιόειο Αυι'ιιιοι·ΙιεειιιιΚοιτ όιιιιιιιι', όιιεε ΜιιιιιιοΜιιιι ιιιιι· Ιιι Οι·ιειιιιιΙρεοΚιιιι8 Μ: ιιιιεειοι· Γειιι·ιΙιιιιε.ιΒο
πΌἔ€ΗΘΪ18Π Με. Βιιι2οΙιιο ΡιΙΙι>ιι οΙιιιο οΙιοιι ΒοιειοΙιιιοπο νει·ριιοΒιιιης

Νασο Μι· ειισηιιεοΙι

ειιι·ϋοΙιιιιινοιεοιι, άι. Μι· κ” άει·ειι

Ε45.ΙεοΙιιιιι€ ιιιοΜ 8ειιι.ιιτιετοιι. ινιι- Μιτειι Με ΑιιίιιιοιΚεειιιΙιειι επι” Με ι·ιιεεἱεοΙιο Βιιφιοικε ιιιιι: ιιιιεοιει ΡιιΙιτι|ιιιιυ.ιΙιε Μιά επί
Με νοηιιιοΙιιιιι€ ιιιιι· ιιι Ι'οΙ€οιιάειι ΩιιιιιιιΜιτειι ευ ιιοΙιωιι: 250 ΡιΙΙειι, 150 ΡιΙΙειι, 80 ΡΙΙΙοιι υπό 50 Ρι1Ιειι.

[.ιτοτειιιιτ €τετιε υπό ίτειιιΙιο 211 Βιοιιετειι.

Κοιιτοι·· οΙιεπι1εο1ιοι· Ρι·ερειι·ετο, ει. Ροτει·εΒιιιι€·.
ΝεννεΙιι ΡτοερεΙα,
ΒοΗΜεοΜϊ Πι. Β ιι ά οΙί ΚΝ επι πιο ιι.

28,

Ηειιιε Βιιι€ει· Ντ. Θ.
ΒιιοΙιάι·ιιοΕοιοι ν. Δ.Ψιοιιοο!ιο ΚιιΔιει·ιιιοιιιιοίοι· Ρι·. .Η Π1

ιιτ:;ιι=
Μπι : ..Ψτ

.

.

κι : 80?

π ΧΧΧ11. .ιιιιιιειιιε. τ ω'.

ΝειιεΓοιπε ΧΧιν.ιιιιιτε.

ιιιιιιιιιιιιι πιιιιιιιιιιιι
ιιτιτετ πετ Βεπειιττιοτι νοιι

Πτ. 1ιιιιιιτιπεε Κτιιτιπιιιι1ε.

τω, Πτ. Κιιτι 0ειιιιι.

Κιιτιι.

Ποτρει.

π:: .

Μ

Πτ- Βιιπιιιι51Νεπιιιιιι.
- ει. Ρειετεππτε.

ὰο

'

ΠΧ ο

'

.

4

°

1

_ τι
π

ι)ιε.εΐ.Ρειετιεπιιτεετ Μεπι2ιπιεειιεννοεπετιεοπτιιι" ετετ:πειπτιεπεπ Μ· Αποιιιιοπιειιιι-επίπτΕμ εοντιε ιιι.1ε Σιιιστάτε "
5ο·ιτππι;ιεππ.-=Πετ Αποπτιεπισιιπτ τσιπ ιετ ιπ Σιτη1εππ 8 πω. Πιτ ε” πιττει ττιπτι επεεεπιιεεειιοπ επ ότι: Βιιειιιιιιιιπιππε νοπ Ε. Π. πω”
πω, ι πω. Πιτ ειπε ιιιιιπε μι" ιιι€τι.Ροετιπετειιιιπε;ιπ πει: πιάστε:: ἰπ $ι. Ρετετεπιιτε, Νεινειτ -Ρτοερειτι Ν! 14.ιιι τιεπτεπ. - κα1ιππ·
Στιππετει·20 ιωτ.ιιιιιιιιετι, Η) Μπι·

1ιπιπιππτΙιεπ. ΒετΞπε01°πιο

οι. τω”. εοντιε ιιΠεεπι πω

επειττιοτι πε:πειιοπετι ΜΜειιππ8εππιτ

τιποτε Βτππι8εερπΙτεπεΖειιε ιιι _ετιιιειθθΚοτι.οπετ46Ρίετι.- επ τετ ττιιιπ επ πεπ πε ε τ: πε ΠεΠ1ιιτε π ε ε τι Ηεπειτιεπτ Πτ. Β.ΉΓεπεει·ι
Αιιιοτειι ννετι:ιεπ 25 Βεριιτετεπ2118ειπτετ ΟτΈττιεΙετιιιτειιπεεειιτιπτ. ιτι$ι. Ρετετεπιιτπ' Ρετετεπ.5ειτε, ΑΙειτετιπτοννειτι Ρτ. θ :τι τιτ:ιιιετι.
-Κείετε!ε ιιιετιπ6πππειι πεττι Βιιιιεντιπ 10 Κ Ι. ρτοΒοΞετι ποττοι·ιτι. Βρτεεπετ. Πιεπετε.ε, 1)οτιπετετιιε πππ 5οτιτιιι.πεππ 5-8.

Μ?

Μ.

Ρειετεππτ8,1 ποπ 10. (28.) Εεπτπετ.

ιεοι. Ζῖ

- 1τιππιτ:ΑΒι·. Κπειιετ: ντιπ 1ιππιιιιιεπ ιιιειπιτειιπτιεεπ θεεεποεεε. - Βιιεπετεπεει€επ πππ Βεεπτεεπιιππειι: Με·
απ· ρτιιιιιιεειιε Αετετε, π ετεπεττερεπεπ ντιπ Κ. Βτιιιιπε, Α. Βιιτπ. π. θοι.τεοπε.ΙΙ4, ιν.
Κιι.πεειι, ε. ΚΙεττι ετετ, Α. Βιι·ει.εεει·ι - Με Βεπιεπιιιικεπ πειιΝ θεπιιττε1ιεπιιΙεε_ πππ άεε θεπιιτιεοπ_ιεΙτιεε πετ θεππττε«
Πεπει·
"το ΗεΙΙΙιειτπ. - ιν. Θπττττιιιππ: ΠεπιππιεεΙιε"ΤεττπιιιοιοΒ·ιε. - Ε. Βετςετ πππ Ε. Εοεννγι
ιιιεειιιιπιιτ νοπ 1)ι·.

ιτποετιεπιι-τ,1ιετερειιτιεειιεε Ιιειτιιτοιι

Α·πςεπει·ιττεπιιπππεπ εειτπειιεπ

Πι·ερι·ππετε πει Γτεπεπ. -- Α. Οτειτπετ: Πιε Νετνοει1:Μ,ιπτε Πτειι.εΙιεπ, Βτεοπειπππ!επ· πππ

Βεπεππιππ8·. -- Απεεπιτ ειπε πεπ Ρι·οτοΙιοιΙεπ πει· θεεειιεεπεεπει'ι ρι·ειιιιεεπετ Αετιιι.ε επ Μπε.π. - 'Γεεεεπεειι
τιειιτεπ. - Α πεειιτεπ.

εεε· · 1

Ι)ιεεετ .Μ ιιεει.-Νε ι π. 2 πετ-‹Βενιιε πετ Βιιεειεεπεπ Μεπιιιιιιεεπειι Ζειιεεπτιι1επιπει.

π!.

ε

ιιπετ ποπ νοτιτεις νεπ Πτ. Ψ τι τι Με τεεπτπιετι, ιπ ντεΙειιετ

νοιιτπεπτει πτππεπεπ ιετ. Πεε Με πππ πο. πιτ νετινετι
πππειτειιοτπτπεπε'Γει 1πιεπτεΙ-0εεεποεε ινπτπε τπειετ νετ
τπιιιειει ΒιιτειιίειΙππ8 πεενοι!πιεπτεΙε τπτ Υετειπτιτππε
πετ $εππεεινιτΙτιιπ8 Ιιετεεειει1ι (Βππι-Βπιπ-0εεεποεε πεε
Ι.εε_-Μειιοτπ θειέτειιτ τι" 1Σπ8Ιπππετ ιπ Ιππιεπ Με πεταει).
Βιιε Κιιιιπετ πιεεετ θεεειιοεεε εεπιτεπιτι πνιεειιεπ 8,5 πιω.
πππ 8 πππ. πππ εττειοπιε ππτ πει πεπ Οτε.ε- πππ Βε
τπιπΒιοπ-0εινεπτεπ πετ 'Γεεπιιτειεεεπ (επειιεειιετ Ρειππιιε

πετει1ι:ε Μειπιιπε πε.τ1ιπετ πι Τετζε Με, οτι πιιε τποπετπε

ιπ Ιππιετιι πππ Απεεειπιετπ (ιι.ειιεπιεειιετ ΚτιεΒ) 12 τππι.

ντιπ ιιιιιιιιιτιεπ ιιιειιιιιιιιιπτιπεπ θεεειιοεεε.
γιιτι

Μ. Κ ο ε ιι ε τ.
ιπ .Νε 451906, πιεεετ Ψοεπεπεοπτιιι πιτ σε ΠιεΙτπεειοπ

Απεεετπετπ πππ ποειι πει πεπ Βιιτεπ σε Ηεπτε-Μετιιπι
.ιεεππιιεΙιεε ιπιτ ιπτετπ 11,4 τω. Θεεεποεε νετειπεειι πιτ
νετιιτεππππε. Βιιε θιεινιεπι πετ θεεειιοεεε νετιιετι ντιπ
11,5.0τε.ττιιπ πεε Ατιειιιτε-Θεννεπτε πιε 14,7 Οτεττιτπ πεε
Ιιιιιτε .1ε.ιιτε ιιιππιιτοΙι ίπττ8εεειει.ετ ειιρετιτπεπιειιετ Ριπ
πεπτει:πεπ
Μειιεετεεντεπτε. Νπτ πει ποπ θτειε- πππ Βε
ιιιππειι, επινιε ειππτετεειιε ππτειι πιε ΒεειιΙιειε πετ Ιειπεπ
τπιπΒιοτι-0εινεπτεπ
ει.ειει εε πε επί ειπε 22 θτιι.τπιτι.
Κτιεπε, πεεοππετε ππεετεε Ρειπεπεεε πεεεπ .Τερετι. Απε
πετ πετιιπετ νοτπεππεπεπ τειεπειι 1ιιτετειπτ ιππτειεπ
Πιο ίτιιιιετ @τιποτε Απίεπεεεεεειιιτιππιπιτειι πετ θε
επι $επιπεεε πιεεετ ΖειΙεπ πιε πειιιιτειιοιι1ιοπετεπ Μπει
εειιοεεε ντπτπε ειιιπιιιι1ιε ετπϋπι πππ πειτπει Ιιεπτε νοιι
ιεπ ιιτι, πεπεπ ιειι ιπ τπειπετ ΙιετειεΙΙππε ιοΙεε. Ππτετ . 620 Μειετ ππεετεε 13τειιιπιεπ8ετνεπτε (τρειτ.ιιιιπεπποε)
ιππεπ Ξεπιιιιτι ΙιετνοττεΒεππε Βεπειιιππε - πειπ 1τ'οτιτιιΒε πιε πι 785 Μειετ πεε ιερετιιεεπεπ Ατιεειτπ-θεινεπτε. Βει
πεε θιεπετειιιτπι Κπττιπε, ποπ ετ πιο θιι1τε ιιιιιιε ιπιτ πετ πεπεπ πεπιεειιεπ Ριιιτοπε νοπ 1905 επι! πε.ε θε
νετ ειπε .Ιεπτεείτιετ επ ιιπετεεππεπ, πεεππειπ ετ ιτπ επποεε πππτπεΙιτ 645 Μειετ Απίππεεεεεειιινιππιπιτειτ πε
ΗΡ, πειιπ ε.τπετιιτεπιεεπεπ Ι.εε-Θεινεπτ επετ Βιιτ 777
Μιιιιπτ-1Νοεπεππιπιι ιπι Πτπειτ ετεεπιεπειι.
ειετ.
Ζπ πεεεετετ Οτιεπιιετππε πεε ιπιτ πιεεετ Με.ιετιε ιτε
τιιεετ νετι:τει.πιεπ 1.εεετε, ινετίεπ πιτ πιππ.επει ποειι ειπεπ
Βιε Ειπεπε.ιιπ πετ Κιειπιτειιπετ πει ειπεπ ιιεεπεπ νετ
1τιιτεεπ Βιιειτ επι' πε.ε Μπτετιει Με ειπιΒε Ειπεπεειιείι.επ Μπι πππ Πεμ επι 800 Μειετ Επιτ'ετπιιπε; 2,5 Μ. ππετ
πεπι Ετπποπεπ, ειεο ιπ Μεππεεπϋιιε Με πιο εεεε.τπτπιε
πεε ΚΙειπιτε.ιιπετε.
Με πεπριεπεΙιιιοπετεπ ιιειιιε ιιπ Θεπτε.ποΙι πεπππιιειιεπ δειιπεεινειιε τειεπι επι 8800 Με1ετ Επιιετπιιπ8. Βιε
ΡτοπιιΙεινιττειι πεε θεεεποεεεε κι εεεεπ Γτιιπετ επεπιειιε
1τΙειπιτε1ιπτιιιεπ ΗεππΓεπετινε.ιιεπ ειππ ιοΙΒεππε. Βιιε Βε
ΜειπΙτειιπτιεε θεεειιοεε πει πω" ειπ ιιπτπεπεε πε
πιιιιιιι ιτετπειι πω. Βιεεε ι·`τεεε πππ ιππεεε πειιτε πι
ποπ πετειιε επιεε1ιιεπεπεπ πππ ιιντετ ειπετεειιε επι” Θτπππ

ττιιτιειοπ-, πει: Ιιεε-Μειιοτπ-,πιιε Εεε-ΕπιιεΙπ-, πιιε Μπυ
εετι-, τι” Μεπτιιιεπετ-, Με Μπτε.ιεε πππ ειπε Ατιειιιτε
0εινε1ιτ. Βιε Ππτετεοιιιεπε ιπτετ·8γειετπε ειππ ππετιιεπ
ω. ·ΔΠε πεπεπ ειπ τπειιτ σποτ· ντεπιπετ 1τοπιεεπ ιππο
ετιιιετεε θεεεποεε, πεεεεπ ΠετιπιεΙΙτετπ νοιι ειπειιι Βιιιιιι

νετειπτιτι; εε ππτεπεεπιιιΒι ποοιι επί 1800 Μειετ 5 Ζεπ

ιιττιει.ετ πιοιτεε Τεππεπιιο1ιι Με εειπε ΤτειΤειειιει·ιιε-ιι ιετ πιτ
ειπι8ετττιεεεεπ τιειιιιΒετ νετινεππιιπε επειι ετπεεετ ειε

Γτιιιιετ. ε
0επεπ πιτ πππ ιιιιι πιε $ειιιιεεντι τιιιιπε ι1πετ.

(ιιι

πιιΒοοοιιοπ ποπ νοτοιπποΙιοπ ιτιιιιοτοπ ιι'ιιιιοπ ιιοΒιιιιιι
ποε οποιοιποιιοσιιο 8ιππιππι νσπ Ηοππιοποτινοποπ ππι
Μοπεσιιοπ- πππ Τιοτιπιτροτ ιπ οποεοποιιπιοιπ Πιπι'ιιιιοο
ππι ποιπ 1οιιτο 1870 οπο Απιιι.οο ποο θιοιοοιιιο ιιοι
Ι.ο Βσπτεοι, ποσιι ποιοιιοιπΉοιιιοοιιοπππ Ρ'τοποσοοπ ππι
ποποποοιιιε ιιοοοιιπιπιΒιοπ τπιι. Βιιρισεισποροιτσποπ εο-°
οοιισοοοπ ιιι ιιιιιιοπ. Ι)ιοοο Βοοοιιπιπιπππο νοτιιπιιιεοιο
Ρτιιιππποπ ππτοιι 8οιπιοοιιιιο Κοπιιιιιεοιοποπ

ποπ

Νιιιιοοιιιιοοοπ. Πιο οοιιιιοΙι ππι οιππιιποτ ι”οιοοιιποπ Μο.
πιοπιο ποπι Βπτοιιιισιιτοπ οιποο Οποτοοιιοπικοιο, οριοΙοπ

ππι ιιπ νοι·ιο.πι νοιι οιινο'°10'ἔω 8οιιιιιιπο πο, ινσιιοι·
ποε Απο νοπιποιπ νσι·ΒιιιιΒο ποε Βιιπ οιιιοτ ΕΞηιΙοοιοπ
οτιιιιιι. (Ριισιοετοριιιοοιιο ιιιιιοπο.ι·οο.ιιο ποε νσι·πο.πεο).

Αοτπιοπ

πππ Οπιπιοτοιι, νοιι πιο ειιι οσιοιιο Ρτιιιπιιποπ ιιοι ο.ιιοπ,
ππτοιι πιο ιιοοιπππιΒο νοτνσιιιισπιιπππιιε ποτ ιιιοποπ ποτ
νοι·ποτπιοποπ Αοπποτππποπ ποτ Οοοοιισοεο Βοποι ππτποπ.
Αιιο νοτιιοοεοτππεοπ νοτισΙΒιοπ πιο 'Γοπποππ ποε Κιιιιιιοτ
ποο θιοοοιισεοοο ιιιι νοτιτιοιποιιπ, εοιπο Ρτσρπιοινιτι·ιιι'ι πππ

πιιιπιι πιο Απιοπποποοοιιιιιιππιπιιοιι ππτοιι Αοπποτππο ποε
'Ι'τοιιιιιιιιιοΙο επ οτιιιιιιοπ, οοιπο Ψιτιιππο ιιιιοι·,

ποοοοπ Ζοτοιότππο ειπ ιπποοιιοπ πππ ιιωιοιιιοιιπι πωπω
ιιιιιιιοτ πιο ποε Βιιιοοιιποοοο ιιιιοτιτιιΤι, ιιοοπιιποτε οι

ππιιοιισιι

Πιο Ει·ιιιιοπιι8 τι" ιιιοιπιιο.ιιιιτιοοιι θοινοιιτρτσιοιτιιιο
ιοι ρι·ιιιιιιοοιι νσπ ιτοιποτ Βοποπιπιπο. Βιο ιιοιτιιο;ι 06-05
οπο, νοι·πτοιιοιιι οιιοτ Ιτοιπο νοτιιτοππππο, νοιι πιιο πιο
οοιισοο οπ ιτιιτπο 2οιι ιιπ Κιιτροι· νοτινοιΙτ. Μειιιο πο
οοιισοεο πιο ειοτιτοιι ιιιοιιιοπ, ιιιιιιοπ ιιιιοι· ιιιοιιι ιποιιι· πιο
ιισιιο 'Ι'οιπροι·οιπι· ποτ εοιιποιιιιιοεοπποπ.·
θοοιιιιιονοτιιπποτππε νοιι οιπιιιοιιοτ Αιιριοι.ιιππο πιο ποπι

τοι; ποτ νοτιιιοιποτππε, πιιι·οιι οιποπ ιιιιπ ιιοιιςοοοιιοποιι
ηιιππι·ιοσιιοπ Μιι.πιοι πιι νοτοι.ιιι·ιιοπ. 0ιοΒοπ πιιο .ιιιιιτ

Μιιπιοιτιοε ιιιιι πιισιιισιι;οπποτ Βιιιποιιππο, ιτσιππιι ιιοι ιο
οιοπ Ζιοιοπ ιπιπιοτ νοι·, νι·σιιοι ιιιτο Ιπιοποιιοιιι εισιι ποοιι

1890 οοιισιι ποπι οο πο”, ποοο πιιο Κιοιπιτπιιιιοτ ιπισιοο

ποτ ιι"οοιιειτοιι ποε Μειπιοιο τιοιιιοι. Μπι πιιο Οοοοιισοο
πιο ιπποι·οοιιιιιοοι· σποτ Βιιτοοιιοιποοιιποο, οσ ιτοπιιιιι; οο :π
νοτιοιπππποπ πιο ποποπ ποτ ιι·ιιιιοτοπ ννοιοιισιοιΒοοοποεοο
Βιοιοιιοιι, ιιοι οτιιοιιιιοιι ετποοοτοπ πιιπ ππτοοοιπιιιοοιοοτοιι
ιιιιιιπποπ.
8οιοιιο ιιιιιτιιπποοπ ιιιιιο ποε 8 ιππι. θιοεπιισοο ιπ πιι
ποιιιιιοπποτ ειιιιι‹ο ιιιο ιιιιοτ 1200 Μοιιοτ. Ποιιοτ πιοοο
Επιιοτιιππε ιιιπιιιιο ππτπο πειππ πιο Αιιπιιιιπιο ποτ Κτιιιι
ποο (ιιοεσιιοοεοο σιιπο οοιιιιτιο Αιιετοιιοπιιπ ιιοιποτιιιιιιτ. Βοι
Κποοιιοπεοιιιιοοοπ ινοτποπ πιο οι·σεοοπ εριιιιοτ ιιιιιιποι

ποτ Ρτιιιππποπ ππι ποιπ Νιιιποπ οιποο ιιπιπιιποπ Ποοοιισε
οοε ιιοΙοει ινπτπο. Ζππεισιιοι ιιιιοιιοπ πιο Μοιπππ8οιι πιι
τιιιιοτ ποσο ποιοιιι, πιο Αιιιοπεο ποτ ποπιιιιοοτ .ιιιιιτο ιπ

Βοτιιπ οιτιο πτσεεο Ρτιιιππο ποτ Θοεσιιοοοινιτιιππε ποιοτι
οιιιιιοι ιιπτπο, ποτοπ Βτεοπιιιεοο ιπ ποπι νστιτοιιιιοιιοπ
πιιιοιιιπππιποπ ννοτιτο Ηιιποιιι·ιιππι.'ο (ει) οιιοιιιιιτιισιι

ποινιιτπιπι ειππ. Πιτ πιο νοτεποιιο ινπτπο ποε ποπιοοιιο
8 ιπιπ. Μοιιιιοιποοοιιοοε ιιιο ππι 2000 ιπ. Επιιοτπππο, πιο
ιιιιισιι 8 πππ 5 ιππι. 0οοοιισοεο πιο ππι 60 πι. Επιιοτπππε
ιιοππιπι. Ιοιι ποσο πιο Βοοπιιο.ιο ποτ Ρτιιιππο ιιιοτ ιιπι·2
πιιοιι Κ0τιιπε (π) ινιοποι·.
ΡιοιτοριιιιΙιοτοπ πιτ· οποσ ιππιιιιιιει, οπο ιτοιοιιοπ Ροπ
ιστοπ οιοιι πιο νι7ιτιτπιιο οιποε θιοεσιιοοοοε οποο.ιπιιιοπ

οοιοι.

Βιοεο οιππ: 1) Βιιο ιιιιιοτιιιι πππ πιο Ρστπι ποε

θοοσιισοεοε (Ηιιτι- σποτ ιιι'οιοιιιιιοι, ι‹οπιεοιιο σποτ ιιπποτο
Ε'οτιπ), 2) Βιο ΑπΕοπποποεοππιππιοιιοιι, ο) οοιπο Πιο
οιιιιινοτιιπποι·ππε ιιοιιιι Βιιιπτιιιιςοπ ιιι ποπ Κπτροτ (Βιοπ

πιιιιιτοιοιι,

ιιιιιιιι8

ινιιτοπ

ιιισο πω»

νσι·ιιιιπποιι πιιπ ιπ

ποπ ιιιοιοιιοτοπ Θιοιοπιτοιιποπ Ιοσοιι- οποι· Βιπποποοιιιιοεο.
Ι)πιιοιι πιοεο νοτοππιιο ποτ πππ Ιιιι· πιο ΕτιτΙιιτπιιο ποτ

$οιιιιεοινιτιιππ8 οιτιο νιιιοοοποοιιο.ιιιιοιιο θιτπππιο9ο πο·
οοιιιι.ιιοιι πππ Ριιι·ο.ιιοινοτοποπο ιπ Ρτο.ιιιττοιοιι πππ Βιιιπιι

πιοπ ιιοοιιιιιιπιοπ πιο ποπτοοιιοπ. Νοπο

νοτοπσιιο ππι

οιιπιιο, ΤθΠΠΠ8)ι 4) οοιπο Βσιοιισπ πππ 6) οοιπο Ετ

Ιτι·ιοποπιποοιιτο Ιππιιοτπππποπ ποπ 4-800 Μοιοτ, ιιιιι Κι
ιιιιοτιι πινιοοιιοπ 8 πππ 6,5 πιιπ. ιπ 8ριιιιιοπ, Ιιιιιιοιι
ιι'τιιιιιιτοιοιι, Βιιπιο.ιιπ, Βππιπ.πιοιι,” .Πισω πππ ιιιποιι ιιι

ιιιιπππιτ.

πω. ποιιιιοιι,_ιιοοο πιιι Αιιπο.ιιιιιο

Βιο ινισιιιιποιο Ι·"τοπο ιιοι ποπ Ρτιιιπποοπ ιιοιτοι πιο
Βτιιιο.τππε ποτ Βιιτοιιππιτιιππο ποτ Οιοοοιισοεο. Βιο
Κτειιι οιιιοο θιοοοιισοοοο ειιιπ οιοιι Ζποιιιτιπιοιι οπο οοιιιοτ
Μιιοοο πιιπ ΘοοοιιπιππιΒιιοιι, πιιιιτοππ πιο Βοιιιιιοπ εοιπο
ννιτιιππ8 ππι· ππι 0,6 Ρτσοοιιι νοτιποιιτι. Μιι Ζιιιιο.ιιιιιο
ποτ ππτοιιιοπιοποπ Επιιοι·πππο ιιιιπιπι Κι·ιιιι πππ νιπτ
ιιπιιε πο. Βοιπι Ττοιι'οπ ποε Ζιοιο οτιοιποι ποο πιοοοιισοο
νοτιποι: ππι Κτοιι, πιποσπιοιιτ ιο ετ0οοοτ εοιπο Βοιιιιοιιι8
ιιοιι πππ πιο Ροοτιπιτοιι ποε Ζιοιο ιοι. Πιο νοιπτο.ποιιιο
Κτιιιι πιοπι οπτ Ζοτειϋτππο ποτ Ροοιιοιτοιι, ππ Βοιιιππο,
Βοιοτιιιιιιισπ πππ Οοεοιιινιππιειτοιιοιισοι·ιτπο·ππο; ιιοι ιπ
ι‹σιπρτοεειιιοιοπ ΡιιιοοιΒιιοιιοιι, ιιπτ επ ιοιπιοι·οι. πιο πιο
ιτιοιιιοιοπ

ΤοιΙο

πιοιιι. 2ιιεοιπιιιοιιτιιοι‹οπ

ιιιιπιιοπ, πιιιοοοπ

οιο οιοιι πιιι ποτ ιιιιιοιι νσπι (ιιοοοιισοο ιπιιποιοιιιοιι·πιο
οοιιιιιιιιπιπιτοιι ιπ Βοινοεπιιε εοιποιι, ινσππτοιι ποινιιιιιπο
ΖοτοιπτππΒοπ νοτιιτεοοιιι ποτποπ.
Ι)ιοοο ιιιιιτιτππε ιιιιτπ πιπ οσ οιιιτιτοτ, ιο πιοιιτ ποε

Βσιιποοινιτιιιιππ οιπιτιιι

ποο Κο.ιιιιοτο ιπιιποιιι

πππ 8ρι·οποπιτιιππΒοπ

ποτ πι·

οοιισοοο ππι· πιο πο 800 Μοιοτ ιισποιοιιοτι ννοι·ποπ ιππι
ιοπ, ποσοι πιο Ποιει.ιιτιιοιιιτοιι ποτ ινππποπ οτειοιιιιιπι
ποτιπποτ πω. Ποι·ειπι ισιιιοππο ι‹ι·ιοΒοτιοοιιο Ππιοι·ποιι·
πιπποοπ ιιοοιιιιιΒιοπ πιοοο ιιιοστοιιοσιιοπ ιπτιιοιιπιι8οιι. Ιιιι
ΙιοιΙιοιιοτ ιισππιοπ ιιιιι ιιιτοιπ Κιοιπιιο.ιισοτ ιιπ οτιιιιι·οοι·
οσιιοιι Ροιπιππο 1896 ποπ Ροιππ ιιπιποτ οι·οπ πιιοιι πιοιιι
ιοπιιοπ νοτινπππιιιιοοπ

ο.ποοοι· θιοιοοιιιι

οοιποπ. Νιιοιι ω

$οιιιιιι·ιιι τοπ Απιιιτ ιιιιιποπ π. Β. 80 Ρτσεοπι ποτ νοτ
ιιιπιιποιοιι Αιιοοοιιιιοτ οπ ποπ 8οιο.ποοποπ ιιιιιιοπιοσιι0ιι
Αοτπιοιι σιιιιο ιοπο Ππι;οτειιιιππππ πιιπ Τοποοιιπο
νοιι ιιιιιοπ νιιιιτοπ ιιι 2 νιίσοιιοπ ιιιοποι· Ιιοι·ποοιοιιι, ιππι
ι·οτιπ

πιο Αιιοεοιπιοτ

ππι

ποπι (ιιι·ιι.ο- ιιιιπ Κοιπιππισιι80°

ινοιιτο νοιι ιι ιπιιι. Κιι.ιιιιοτ ποπ 1ιοιιοποτπ ιιποοοτσι·ποιιι·
ιιοιι οοιιινοτο ννππποιι νοτπτειιοιιιοπ. πιο ιοποπ ωτοστ
ποπ οοιστι οποοοι· 0οιοοιιι οοι.πτοπ. πιο οιιοι· πιο Αιιοοει·
πιοτ ππι οτιιοπιοιοπ ιιο.ιιοπιοσιιοπ (ιιοινοιιτοπ οσιισοοοιιι

Αποινοιοιιοιι ππτοιι οιιιτιτο ιι·ιποιοιιιππο οτοοιιινοτι πιω,

νοτοιιιτιιιοπ οιο πιο Βιιιιιιοοινιι·ιτππε ποπιιι·πιι, πιιοε οιο πο"

πιο ιιοιιπ 8οιιιιποι, ιιοι Ριπιιτοπιτποσιιοπ πππ ιιιπ Ηοτποπ.
Βιιο ιοι πιο ιιγπτοπιπο.ιπιοοιιο ννιτιωπο πσο Οοοοιισεεοο,
ποτ Βιιοιιι ιπ Βοινοεπιιιο ιτοοοιοιοτ Μοοεοιι. ΙΒιιοποσ πω
πιο Ε`σττπ ποε Θιοεσιισεεοο Ειιιιιποε ππι οοιπο Ατιιοιι.οιοι
οιπιι8. Ι)ιο ιπ ΒοινοΒιιιιο· 8οοοιοιοπ Μσιοιιιιιο ιιπ πιο,
ννοιοιιοπ πσι·ιιιιιι οπο πιο Ποιο Μ, ππιιιισιιει οποσ ιιιπΒο

0ιοεσιισοοοπ πιο Βιιιιπο οιι- σποτ ποπ ΜιιπιοΙ ππτ0ιι·
ιοιιιοιι. Βιιοοοιιιο

πω· ποτ Ε'ιιιι σοι ποπ Επιιιιιιιποτπ π"

Τοοιιιιι·πιιοιππιιΒο, πιο οπο ποτιι Βποιιο Ε. κπιιιοτ°ο ιιι
οι·οοιιοπ (π). Βοι ποπ γοι·οπσιιοπ ιιι Ειπειιιππ, ποπ Με
7 ιπιπ. Ιιοο-Μοιιστποοιι·οιιτ ιιποοιιοιποππ 8οπιιΒοππ ειιιτιιο
νοτινπππιιπποπ Πιτ ποπ Κι·ιοΒοπινοοιμ 8οποπ πιο ιοιιοπποπ

Ειποοιιποο πο. .ιο ιποιιτ

Ιππιοι· ινιτιτιο οι: ιιιιοτ οι: πποοπιιεοππ, ποοε πιο ΒιιέΜ"'

Ωποτοοιιπιιι ποο Ρτσιοιιιιιο οιιιπτιιιοι, ππι οσ πιοιιτ Μιιοοοπ

ποτ οπ ποπ οοποπιιιιιιιοπ Βπιιι-Ι)πιπ-0ιοοοιισεοοπ ιιιτο Ζιι·
ιιποιιι πο.ιιιιιοπ, ποιο ιιοιοοι; Ρτσιοιτιιιο ππι Βοιοιιιοπ
Μο.πιοι νοτινοιιποιοιι, πιο ππτοιι Απεοιπο.πποτιοιιτοιι ΠΠ
Ζιοι Βτοοοο ΕΧρισοισποινιιιιππεοπ Ιιοι·νοττιοιοπ. Πιο 'Γοοιιι·
ττοιοεοπ ιιιπποποπ οοιπιοπ ιπιι ιιιι·οπι 12 ιππι. 0οεπιισο9
Βιοποιι ποιτσιι'οποπ Βπειιιιπποτ οποεοτ (ὶοιοοιιι. Αποιι πω'
οιιιιοπιοσιιο Ιι'οιποπο 1891 πολι πιοοοιιιοπ Βιιποιι80ιι Μ'

ποε 0οοοιισοοοο, ειοιι ποοιι ποπι
ινοτποπ

νοτπτο.πει, τοοροιιιινο

2οι·οιπτι.

.ιο

ειππιριοτ,

ιιτοιιιώριιεοτ, ποιο οιππτιιιοοππο (ιιοοοιισοο Μ, ποει:σ οιιιτ
Ιτοι·, ιο ειιιιποι· -- ποοισ οοιιιιιιισιιοτ ιοι πιοοο πω".
Πιο ριιοισ8τοριιιοοιιο Ψιοποτοπιιο ποε Βπτοιιπο.ππο οιποο
Ρτσιοιιι.ιιο ππτοιι οιποπ Η0ιιιοπιιποοιιοπ ιιιοοι πιοο ποπι.
ιιοιι οτιτοιιποιι (ο). Επι σοι πππ ποι:ιι Ι)πτοιιιιοΙιτππε ποτ
Αποοοπινπππ ποιο Ζιοιο, πιοτιιι ππι πιο ποτ ποπι θιοοοιισοο
ιιπιποοροιοιιοτιο ιΒιιοτπιο ποοιι ποπι Αιιοοοιιποο οπ Ι.πιι,

ι

οιιιιιιιο πο· (Με πω» Κιιιιιιοι·. Απ Οιιιιιι ιιποοιιιιιι
θριιιιιοι· τσιπ 12 πιιπ. Βοιπιπεισπ-(ιιοοοιιοοο ποτ Ιπειιτιιω'

ι

οι
ι.οπ πιο οοιιποι·οιοιι νοι·ιοι.πιιπποπ πιινόιι, πο.ιιι·οππ ιιιιο
7 ιππι. Μοποοι·Βοπο!ιι·ο ππι· οοιοιιο Ροιιιπο οποοοι· θιοιοοιιι
οοιπιοπ, πιο ιιπ Βοιιιι.ποι οποι· Ηοι·ποπ ποι.ι·οιι'οπ πιι.ι·οπ (ο).
Κιιιτποι· ιιοοιιοοιιιοι.ο ιιπ Βπι·οπει·ιοεο 7,7 ιππι. Ι.οο
Μοτιοι·π, πππ 7 ιπιπ. Μοποοτεοποπτο, πιο ιιοι Νοιιοοιιιιο
οοπ ποπι οιιιιιιο Κποοιιοπ- ιιιιοι· 8οι·ιπποιο ννοιοιιιοιινοι·
ιοιπππποπ ιιοπιιιιιοπ πππ ποιιοι· ποιοι. @το Αποοιοιιι πι'
Ηοιιππε Βιιιιοπ (Π. Ετ Μπι 7 ιππι. ιπι ποο Βοι·ιποοι
ππιιιοοιπο Ιζιιιιιιοι· ιπι· ποπ Κι·ιοποιποοιι. Απο ποιπ
οιιπποοιιιιι·ιιιοπιοοιιοπ Ροιποποο ιιοι·ιοιιτοιο Βιιιιιιιπο.ππ,
πιιοο ποο ποπιοπιιο 8 ιππι. 0οοοιιοοο ιιιιιιιιπ πιοιιι ΒοπιιΒιο
ποπ θοιι·οποποπ ιιοιπριππιιιιιιε πο ιπο.οιιοπ, ποιιοι· πιο
Γοιππο ιιπ ποπ οι·ιιοπιοιοπ ποιιιοοιιοπ 0ιοοοιιοοοοιι οιιοιιοο
ποπ Μο.πιοι ππι·οιιιοιιιοπ πιο πιο Αιιοοοιπιοι·.
Ποι· ι·ποοιοιι-ιοροπιοοιιο Κιιοιι ιπι πιοοο Βοοιιιιοιιιιιπποπ
ιιπ Οτοοοοπ ιιοοιιιιιΒιι. Πποοιο Ροιπιι·πρροπ ποιοιι ιπιτποιπ

Πιοιιιπιοπιιοποιιι· ιιοιι·οιιποι (Τροιι.ιιιιποιιιποο),

Κο.ιιιιοι·

7,02 ιιιοι, πιο .ιιιροποοοπ πιιι ποπ Αιιοοιιοεοποιιι·, Ιίο.-ι
ιιιιοι 0,5 ιπιπ. ιιι/θ? πππ πιο Βοοοι·νοπ ιπιι; ποιπ Μπιο
ιοΒοινοιιι·, Κοιιιιοι· 8 ιπιπ. Μ/94. Πιο 0οοοιιοοοο ιιοιιοπ
Νιοιιοιιποπιοι πππ Κπριοι·πιι·ιιοιιπιιπιοι. Νοοιι Βοι·ιοιιιοπ
ποο ππιπ τιιοοιοοιιοπ Ποπριοιιοιιιοι· ιιοιπιπιιππιοι·ι οοποοο
ποπ ριοποοιοοιιοιι Βιοιιοοι·:ιοο, νοι·πι·οο.οιιιοπ πιο ιπροπι
οοιιοπ 0οποιιιο ιιοι ππο 86 Ρι·οοοιιι, πιο ιιποοι·οπ ιιοι ποπ

ιιοι ποποπ ιιοπιιιιπιιοιι Ηοιιππο ιιιιι Ετιιιιιιππε πω· Βο
ποοιιοιιιιοιι οιπιοιι πιιπ. Πιο Κποοιιοποριιιιοιππε ιοτπιοιιι
επ ιιο.ιιιιο πιο ιιιιιιοι· πππ πιιιιοι Βοοιοποιοο ποπι απ
ιιοποοινιοι·οππο Οιιιι·πι·Βιο. Πιο οροιιιιιινο 'Γιιιι8ι‹οιι οιιι
νοτιιο.ππριιιιποπ πππ ιιιιοι·ιιο.πρι ιπ ποι· οι·οιοπ Ι.ιπιο, πι

ιπι: ποπι Κιοιιιιιπιιιιοι· νοι·οοιιπιπποππ ιιιοιππππ
οποιι ιπ ποπ ι.οποιοιιοπ οι·ιιοιιιιοιι Βοι·ιπποι· 8οπ·οπιοπ.
Νιιοιι ποπ Βιιιοιιππεοιι νοπ Οοποποιοι·ιτ Κιιι·τιπε ιιοιπ
ιποπ Αιπρπιοιιοποπ οιπ” ποπ νοιιιοππριιιι2οπ, οιπ
οοιιιιοοοιιοιι ποιοι· ιιπ ιιιπποι·Βιιοποιπ, ιιπ ιοιπι:οπ Κι·ιοΒο

ππι· 0,88 Ριοποπι νοι· πππ ιπ πυπ Ηοοριιιιιοι·π ππι· 0,50ιο.
νοπ Βοοοιιι;ιπποπ π: ιιιοιιοι· ιιιιοι·ιιοπρι πιοιιιο ιπιτποιοιιι.

Ιιπ Κι·ιοεο 1870/71 ππιποπ ιιοι ποπ Ποπιοοιιοπ ποοιι 4,5
πιιπ ιιοι ποπ Ε'ι·ιιπποοοπ 10 Ρι·οποπι πει· ιιπ ποπ Ιππικο
πιιιιιιοπ νοι·ιοι.ποπ οιπρπιιοι·ι. Πιοοοι· ιιοποπιοππο Ππιοι·
οοιιιοπ οπιοοιιοπ οιποι πππ _ιοτπι ιοι ιιι. πιιιπ ιιιι·οοοοπ Τοπ
νοι·πιοιιοι. ποι· Απιι-

πππ

Αοοριιιι,

οπο: οιιιιο

ποο ιιπ

ιποπο Χιοιπιιιιιιιιοι·, ιι0ππιο πιο Οιιιι·πι·ειο 2ιι οπιοιιοιι Βο
οπιιοιοπ πιοιιι ποιο.πει οοιπ. Πιιιιοι ιπποο πιο.π ιιπ Αποο
ιιοιιειιιοπ, ποοο ποο θιοοοιπιπιιοοπιιοι πω· Ηοιιιιποιοπ

Βοιιποοπιιπποπ

ππι·οιι

ιιιοιπιιο.ιιιιιιπο

νοπ

ιιιιππιοποιπ·οιποπ

ποπι ιιι 'Γο.Βο πιιι: 80 Ρι·οποπτ ποιιι πιιι·ιι επ πιοπιιπ οιπ
Βοοοιιο.ιιι οοιπ πιιι·ιτο (ποιοιι Κϋι·τιπο), ιοτποι·, ποιοο
ιποιιι· πιο πιο Ηιιιιιο οιιπιιπι.ιιοιιοι· Βοιπποονοιιοιπππεοπ

.ιπιιιιποοοπ 85,8 Ριοποπτ νοιπππποιο. Βιιππ 62 Ρι·οποπι
πιοοοι νοιιππιιποιοπ ππι·ποπ νοπ ιιοιποπ 8οιιοπ πιο ιοιοιιιο
ιιοποιοιιποι. Ποιιοι· ποιο _ιοιιο.πιοοιιο 8,5 ιπιπ. θιοοοιιοοο ιιο
8οιι οοπιιππ πιο ιποιοτοπ ΜιιιοιΙππποπ να. Ειο ιι.πποι·τ
οοιπο θιοοιιιιι ιιοιιπ Απιιι·οιιοπ ππι· "πιο πππ ιιιοετ οιοιι
οοΒιιι· ιιιιπο πο.οο ποι Μειπιοι ι·οιοοι. Νικ· ιιοι Βι
ιιοοιιοιιοοιιιιοοοπ πππ Ωποι·οοιιιιιιιοι·π ιιοιπιποιι οιπι·ιιο Ροτιπ
νοιιιιιποιπποιοπ νοι·. Μοιιιιοοιιο νοι·ππππππποπ ιιοι οιπ

ιοιοι ιοιοιιιο οιππ, πιο οο Βιιποτιε

πππ ποιποοιιιοπ Μιιππο οπο πιοιιι οοιιοιι, οιιοποο νοι·πππ

ιιοπο ινιι·ιιππε ιπ Βοιιιιοιιι πιοιιοπ. Πιοοο ιιιιοι· ιιιοοι οιοιι
ιιοπιο ιιιιοι·πιππο ποοιι οοιπ ιπιι πιο.ιιιοιποιιοοιιοι· Βιοιιοι·

ππιιο ιποιιι·οιοι· Ι.οπιο ππιοιι οιπ Οοοοιιοοο. Νοι·νοιιοιιοιι
πππ Βοιιπιοιπ ιιοι ποι· νοι·πππππιιε ι”οιιιοπ πιοιοι. Ποοο
πιο νοι·πππποιοπ ιιιιιιιιο ιιοΒοπ ιιιοιιιοπ πο.οιιποιπ οιπ Βο
ιι·οι1°οπ ππιποιι, Βοοοιιιοιιι. πιπ ιιιοιιτ πιοποι· ιιπιοι· ποο
ι`οιππιιοιιο ιιοιιοι· 2π ποιοιοπ. Νοοιι ιιοοπποιοιπ θιοιοοιιι
ιιοιπιποιι οιο πω οιιοι· ιιι ιιοιιοπ Ηοπιοπ :ιι Ε'ιιοο πππι
νοτικιππριοιπ πππ πιποιιοπ ποποοιι, οοιιιοτ ιπιτ πιιιοιιιιοιι
τοπποπ ννιιπποιι, ποπ ποοιι ποιιιο Μιιιοοιιο.
Ειπ- πππ Αποοοιιποο ποι· πποποπ πω· ιιιοιπ, οι: νοπ
οιπππποι· πιοιιτ ππ ππιοι·οοιιοιποπ, ππι· ιιοι 0ιιοιοοιιιοποιπ
πππ ιποιιοπ 0οοοιιοοοοπ 8ι0οοοι, πιο Βιπιπποι ιποιοι. ιππο
οπο, ποοιι ιοιπιοπ οποιοι ιιιοιιι οοιιοπ Αποιιι·γοιποπ. ιπ
ιοιιιιοιι ποι· ννπιιποπ ιοιιιιο ποιοι, πο. Ει·οιππιιιιηιοι· ππι·
οοιιοπ

πιιπ ποιπ Πιοοοιιοοο ιπ

πιο ιλἴπππο οοι·ιοτοπ. Πιιο

ιιιπι·οιειποοοιιοοο ποι· .Ιορο.ποοοπ ποιειο ο.ιιοι· πιο ππ 500
Μοιοι· Επιιοι·πιιιιε οποεοορι·οοιιοπο Βρι·οπεπιι·ιιππο επι
ποοοιιιοοοοπο θι·ποπο πππ Βοιιι·οπιιποοιιοπ, ποο Αιιοπιιοεο
οοιιοοο οοιπ· νιοι ποπιποι·.

ιΝοπποιοιοιι πππ οιιοιι οιπο ποπι οιιοιιιο 1.6οππο πει·
Β'ι·ο.πο νοπ πω· 8μι·οποπιιιιππο οι·οι. νοπ ποι· Ζιιιιιιπιι επ

οιπιιτιοπ ιοι, οο οι.οιιι ιι·οιπποιπ ιιοπιο οοιιοπ πιο οικ

οοιιιοποπ ιιππιοπο ιιιιιι·ιιππο ποο Κιοιπιιο.ιιιιοι·ο οποοοι· ιο
ποιπ Ζποιι”οι. ποο ιπ πιοοοι· ιπι·ιιοππιπιο ποοιι οοιιποπιιι,
ιπο.ποιιι πιιι· πιο ιιιοιιοι· ιιιιοι· ποπ ιποοιοοιι-ιιηιοπιοοιιοπ
Κι·ιο8

νοτόποπιιιοιιιοπ Βοι·ιο ιο οιππιιοοιιοπ, π.

Β. ιιιιοι·

8οιιποονοι·ιοτιιιπποπ ποο Βιιιπριοο πππ Κοριοο. Ππι·οιιιιοιι
ι·οπιιο

5οιιιιποιπππποπ Βιιιιιοπ ιι·ιιιιοι· ιιο.πιπ

3

Ρι·οιοπι

Ηοιιιιπποπ, πιιιιιοππ οπο πιοοοιπ Κιιοπο οοιιοπ οιπο @πιο
Μοπ8ο Βοιιοιιιοι· ποιοι νοι·σιΤοπιιιοιιι ππι·πο. οπο: Ηοι
ιιιπποπ νοπ Ηοι·2οοιιιιοοοπ πιο ιιοι·οιιο ιπιιποιοιι. Ι.πποοπ
οοιιιιοοο νοι·ιο.ιιιοπ ιιπνοι·Βιοιοιιιιοιι ειιποιιιιοι· ιιοποπ πω»
πππ 8οιιοπ

νιοι

πιοιιι· Ηοιιππιιοπ.

Βοιιοιιοοιιιιοοο ιιο.ιιοπ

ποοιι 1~θ8 ιπ απο οιπο Βιοτιιιιοιιιιοιι νοπ 68 Ριο2οπι,
πιιιιι·οππ πιοοπιιιι ΗοιιππΒοπ οιιπο οροι·οιινο Βιπετιιι'ο πιο
ιιι 70 ιιιοποπι ποιποιποι ποιποπ -4 οοιοι·π ιιοιπο ποοοπ
ποιο 5οιιο.πιιοιιιιοιι.οπ πιο π. Β. Τι·οποροι·ι ιιιιι ποπ νοι
ιιιπι' ποι νι'πππιιοιιππε οιππιι·ιιιοπ. Πιο ιιοπιιιιοπ 0οιοπιι

πιιπποπ 8οιισιοπ ποιοι ιιι ποπ οιιιιοοιιοπ Υοι·ιοιιππποπ,

νοι·ιο.πιοπ, ποοο 82 πιο

58 Ρι·οιοπι οππιιπιιιοιιοι· νοι·πππποιοπ ποοιι 2-ι ννοοιιοπ

οποιοοιοπο πιοποι· 8οοπππ ου ιιιιοι 'ι'ι·πρρο επιιιοιιιιοιιιοιι.
Πιοο

ιιιιοο

πιιπ

ποιοιι ποπ

Αποοιιοπ

ιιοιποι·

Ροι·ιοιοπ

οιιοποο ιπι· πποοι· 7,82 πιιπ., πιο ιπι ποο ιπροπιοοιιο
8,5 ιπιιι. Ποοοιιοοο.
ποιπο πιο.ιι

πιο ιιιιιι·ιιππε ποο Κιοιπιιοιιιιοι·ο ποπι οτ

οοιιοριοππ ιιοιιοπποιπ, πιιππ ιπιιοοιο πιοπ ποοιι οοιπο τοπι

ιιοιι. ιοοιοιοιιοπ, οιιΒιοιοιι πιο.π οιο οπο ποπ θοποιο.ι2οιιιοπ
πω· Υοι·ιποιο πιω Βοπ2 ιοιιιοι·ιοο ιιοι·οοιιποπ ιιο.ππ. .ιο
ποπιιιιιο πει·ποπ πιο Βοοιιιιπιο οιποι· οοιοιιοπ Βοι·οοιιππιιε
πω·

ποιοιποιιποπ

Νοι·ιπ

οοιπ· ποιιο ιιοπιπιοπ, ποιιπ ποπι

ειιιοπο ιιοιιιιΒι πιο Ζοιιι ποι Βοιιιιοοποπποπ ππι·οιι Ηοππ
Γοιιοι·πο.ιιοπ, ιιιοι: νοιιο ποππ Ζοιιπιοι οιιιπιπι:ιιοιιοι· νοι
ππππππεοπ. -- Βοι.ι·ο.οιιιοι πιιπ ποπιπιι.οιι πιο Οοοπιπιπι
πο.ιιιοπ ποι· νοι·ιιιοιο ιιποοι·οο ιοιπτοπ Κιιοποο, οο οι·Βιοιιι
οιοιι ιοιοοπποο. Πιο .Ιοροποοοπ Βοιιοπ πο: πω» ιιππ νει·

πππποιο 218,420; Κτοπιιο 221,186. θοιιιιιοπ πιο 46,180;
ιιπ ινοπω Βοοιοι·ιιοπ 10,970, οιπ Κτοπιιιιοιιοπ 15,8ι0.
Ποο οι·πιοιιι οιποπ Οοιοιιοποπ πππ ιιπ ινππποπ Οοοπιιιιο
ποπ ω· 8,82 νοι·πππποιο, οποι· 1 Ποιο.ιιοποπ επι 4,78
νοι·πιιπποιο. Πο.ιιοι οιοιιι οιοιι ποο νοι·ιιιιιι.πιο ποι νοτ
ιποιο οιπ 'Ι'οπιοπ πππ νοιπιιπποι··π επι· θοιοοιιιοοιοιι·ιιο
επι οιπο 11,1 Ρι·οποπι.

ΡΜ·

Ργοοπιιι Πιιπο.πιιππ

280 ποο .ιοιιι·οο 1905 ι”οιοοππο

πποοι·ο Αι·ιποο πιιιοιιι

ποι·

οιιιπιοιιο Αιι8οιιιοπ: 'Ι'οπιο 15,000; νοτιπιοοιο, πιοιιι πο
ιοπποπο 21,000, ο.ιοο πποο.ιπιποπ 88,000 Τοπιο; νοιπιιπ

ποιο 110,000, θοπιπποπο 71,000. - Ποπιιοιι ιιππιιπι. οιπ
Τοπι.οι· οπι 8,06 Υοι·πιιπποιο. Ποι· νοι·ιποι πιιι· θοιοοιιιο
οιιιι·ιιο ιιοιτιι,οι οιιοι· ιιοι ππο ιποι νοιιο 22 Ρι·οποπι. ιπι
νοι·ιιιοπ .ιιιιιι·ιιππποι·ι ιιοιι·ππ ποιο νοι·ιιιιιιπιο ι:πιοοιιοπ
'Γοπιοιι πππ νοι·πππποιοπ ππι·οιιοοιιπιτιιιοιι 1:4. - Πο.ο
ιοιπιΒο νοι·ιιοιιπιο οι·οοιιοιπι ποιπποοιι οι;ινιιο πιιΒιιποιιιιοι·,
ποο ποπι πιιι·οιι πιο ποοιοιοοιιο ι·'οποι·πιι·ιιπιιε ιιοπιππι
οοιπ πιιιιιο.
Νοοιι ιιιιοπ πιοοοιι Ποιοπ ιπιιοο οο πιο ππιοιιιιπο ιιοι·οοιι
ιιπο

οι·οοιιι·ιποπ,

πποο πιο

ιιιιοι·ινιο;ιοιιπο πιοιιτιοιιι

ποι·

Ροοιιιοπιο ποπι Κιοιιιιιπιιιιοι· πιο ι3οποιοιιπππο οιποο ιιπ
ιπο.ποπ Ποοοιιοοοοο πποι·ιιοππι. νοπ ιιποοι·οι· 5οιιο ιιο.ι ποπ

ιιπιοι· Απποι·οπ οποιι

Ρτοιοοοοι· Ζοοι;ο

νο π

Μ ιιπ

το ιι πω ιπ ποι· ,,ιι'ι·ειποο ιπιιιιοιιο·· νοιπ 22. Ποιοπιιι. 1004

οιιοπιιιιιο ιπ πιοοοιπ Βιιιπο Βο2ιποοοι·ι πππ Οοποτοιοτιι
Κϋι·τιπε, πιο ιιοπιοΒιοι· Ιζοπποι· πιοοοι· Μο.ιοι·ιο, ορτιοιιι.
που ιιο.ιοεοι·ιοοιι πιο πιο ιιοι·οοιιιιεππ8 ποο Κιοιπιιιιιιιιοι·ο
ιιι ποι Βοποιοιιππιιο: ιιπιποποο 0οοοιιοοο - οπο·

πιο
.Μο

νοπ

Βι.Ύιϊοποοιι ιιι

ποιῇΒιειιπεοιοπ

οιινιιιιπιοπ

-οοιιποιοπ οπο, ποιοπ πιιιιιεοιιοιπιιοπ ππιοιι ινοιιοπ ππ
πννοοιιιπιιεοιποπ Τιοπεροιι ιοιιιοι._
ο

Ψ. 0πιιιπ ειππ: Μοπιοιπιοοιιο ° Τοιιπιποιοειο. νοι·ιεπ
' νοπι.ιιοοπ πππ 8οιιποι2οπιιοιο. Βοιιιπ 1008.
πι" νοιιιοποππο Βποιι, ποε ιπ εννοιτοι· Απιιοιιο ινοτιιοετ. ιοι.

ιιι ποι ποπτεοποπιποπιπιπιεοιιοπ ιοιιοτπιπι ποε οποιο πππ οιπ
ιιι€ο πιοεοι· Απ. Ζπιπ οι·ειοπ Μπι ποι πιοιι οιπ νοιι'οοεοτ 8ο
πιο πιιιιιοιιοιιο οιποτ. ,ςοπιποιιι, πιο ιποπιπιπιεοιιο Τοι·πιιποΙοειο.

ι.ιιοιπι πιοπποπο2
ο.) Η ιιπ ο ιι ι ο π π τ. πιο νοιινπππππποπ ππιοιι πιο ιιιοποι·ποπ

Κι·ιοπεπ·οποπ. Βοιιιπ 1905. 2 Βοππο.

ο

πιο ιιιι·οπ νιιοι·ιοοιιο.ιπ οπο νιοΙοπ ιι·οιπποιι Ηρι·οοιιοπ πππ ιιιιο
Βοπιιπ'ο ειπε ποιιιιοιοιιοπ Θοινιοιοπ ποι ννιεεοπεοιιοι'ι. οπι1οιιπι,

π) Κ ιιιιιπ οι. Μιιιιιιι-ινοοποποιοιτ 1900, Νι. Ι. 8οιιιοεενοι·
οποιιο πππ Βιιοιιι·ιιπποπ.
ο) Κιοποιοιποι· πππ 5οιιινιππιππ·. Πιο Ε'ππιιοπριιο·
τοο;ιοπιιιο ιιι ιιιιοι νοιννοπποοιιιοιι. επι· Ποιειοιιππιι; ποι θο
ποποοεννιιιιππο· ιιπ πιοπεοιιΙιπιιοπ Κιιι·ροι. Βοιιιπ 190Β.
π) Ε. Κιιιιιοι. πιο πιοποιποπ ΚιιοΒονιοπ'οπ. Βοιιιπ1ιθ00.

2 Τοιιο.
.
'
·
ο) Ροογ, )ινοππποπ ποιο ειππ _ιοο_ιιοιοπ οπιιοιο ιπ πιο Οιιιιππ
ιπεπιι·οοιιοπ. .Ιοπιπ.οι”ιιιο Μισο. οι' ιπιι. επιποοπε. Ππιιοπ Βιο
ιοιι. Βοππ 14, 1904, 8οιιο 294.
ι) Κ ιι ι ο π ο τ, Κιιοπεοπιιπι€ιεοιιο Ειιι'πιιι·ππποπ οπο ποπι

ποιοι-ιιι. Κιιοπο. Βοιιιπ. 1900.

ιπ ?πιω οιποε βοιιιιιοπε 2πεπ.πιιποπεπει.οιιοπ. Ποεεοιιιο εοιιιιοοει
πιο ιποπιπιπιεοιιοπ Ηιιιεινιεποποοιιπιιοπ ι0ιιοιπιο, Ηοιππιιι, Ζοοιο

πιο πππ Ριιγειιι) πποιι πιιι οιπ πππ Μπι πο! πιοεο ννοιεο
οιποπ ειπ.ιιιιοιιοπ Βοππ νοπ 838 Βοιι.οπ ποι. Ποπ Ηππριννοιτ
ιο;" πιο. »οι ιοποπι νΨοιι. πω' οιπο ιιπιπο, ιιιοιο Ποιιιιιτιοπ
ποε Γποιιππε_πι·ποιιοε πππ "Μια ππεεοιιιο, ννπε εοιιι· ιπιει·οο
εππι; πι.. ποπ εοιποι· οιγιποιοςιεοιιοπ 8οιι.ο. Πιο πιοιειοπ “οποιοι

οπτ.ειοιππιοπ ποπι ιπιοιπιεοιιοπ πππ πιιοοιιιοοιιοπ νοιιππιιιο.ι·ιιιιπ.
ποοιι ειππ οποιι ποαγριιεοιιο, ι.ιιιιιιεοιιο ειο. νι'οιι.ο νοτι:ποποπ.
Ποιο Βποιι πιιιπ νιοιοπ νοπ ι;ιοεεοιπ Νπιποπ εοιπ.
. _ι
πι π ε ο π.

Ε). Βοιποι πππ Β. Ι.οοιη. Ποιιοι Απ8οποιιιιππΙεππ
- ποπ οοιιποιιοπ Πιοριπποε ποι Ριπιιοπ. ο ινιοοεοποπ.
νοιιο.8 νοπ ι. Βοιπιππππ. 1906.
Βοε Ψοιιι ιει ιπ ι'ι·ππεπειεοιιοι· Βρι·ποιιο οιεοιιιοποπ
πππ
οπιπ ποιππι' ιπ ποπτεοιιοι Ποποιοοιιππο.
Ιπ νιοιοπ Γιιιιοπ πιο ποε Βοετοιιοπ νοπ Βοιιοιιιιπποπ εννι
.εοιιοπ Απιιοποποικιιοποπ πππ ννοιιιιιοιιοπ 8οιιππιιοιποιι

Βιιοποιοπ:οιοοπ ποπ Βοοριοοιιππποπ.
Βιο,οποειιοοιι-ιιιοι·προπιιεοιιοε . Ι.οιιιιιοπ Μι
Αοιπιο,

ποιοποποποοοπ

νοπ

πιοιιιιοοιιο

Ρτιν.-Βοπ.

ιιι.

Κ..

Βιπιιπο ιπ Βοιιιπ, Ριιν.-Ποι. Ι)ι. Α. Βπιπ ιπ
. ιιιιιοπ, Ριιν.οΒοπ. ιιι. Θ. Θοιιοοιιοιιι ιπ Βοιιιπ,
Ριοι. Μ: Ψ. Κοποοιι ιπ Βοπω, Ρι·ιν.*Βο2. Πι.
Ε".

Κιοπιροιοι ο ιπ

Βοτιιπ.

Ριιν.-Βο2.

Μ.

Α.

Βιιοοοοι ιο νιιιοπ. Ειοιοι Βοππ. Α+1ι.ιιιι
883 Αιιιιιιπππποπ. Πιοπιι πππ5οπννοι2οποοιε. Βοι
ιιπ. νι7ιοπ. 1907.
ι

ιπιε .αποοειιοοπ-ιποιοροπιιεοιιο Ιιοπιιιοπ ιει επεοπιιποπςο
ειοιιι ειπε ποιο

ππι·οιι

ιιιιπιοοιιο Βιιπιιιππικ οιινιοοοπ. Πιο Βοιιοιιππκοπ ιιιιπποπ εειπ·

«ιιιοιπροπιιοοιιοπ 1.οπιιιοπ», Βοιιιιιοπ ποι ριιγει

ιιιιιιεοποπ Τιιοι·πριοε πππ ποιπ «Πιππποειιεοιιοπ 1.οιιιιιοπ». ΙΜ

πιοοο νιἴοιιιο ιιοιοιι.ε ιπ ιποιιιοιοπ Απποποπ οιοοιιιοποπ ειππ
.πππ ειππ πιο ειι.ιιοπιοιπο Αποιιιοππππιι οιννοι·ιιοπ ιιιιιιοπ. επ πιο
νοι·οποοπεοιποπ, ποεο οποιι ποε νοιιιορ,·οππο Ιοοιιιιιοπ ιιι ιιοιποι
ποποπ Θοειο.ιι. ππιοιιοπο κοννιιιπιμ νιοιποπ οπο. νοπ ποπ
8 Βιι.πποπ, ιπ ποποπ οε οιεοιιοιπι, πιο ποι· οιετο ποιοιιε ιιπ
ΒποιιιιππποΙ επιιοποπ. ΙΜ ιιοει.οιιι οπο 1711 8οιιοπ πππ_ιιοειοι.
26 Μ. Πιο οιπποιποπ Αποοιιπιιιο ειππ ππι' ποπ Ηοποιιοειο πο
πιοοιιοι πππ ιιοεοπποιο Απιπιοι·ιιεοπιιιοιτ ιετ. Μι πιο Πιο8·πο
ειιιι πππ 'Ι'ιιοιποιο νοιπιπππι ναοιποπ. Βιπο Βιιοεεο Αποπιιι οιο
Ιππποποι· Αιιοιιπππποπ πιοπι ππι· Βιιιιπιοιππε ποε 'Ι'οκι.οε.
Γι. ιιιιιιιιοπ.

Πιο Βοοιοιιππποπ ποε ποοπιιειτοποιοε .πππ ποε θιοοπιιε
` Η
οοιοιιιοε ππι· 0οοπτιοιποοιιοπιιι νοπ πι. Η οπο
ι' 8οιιιιοιιπ Ριοιοοοοι οπ ποι Αιιοποιπιο Π” ριοιι
"_ιιοοιιο Μοπιπιπ επ Βιιοεοιποιι.Μιι 42 Αιιιιιιπππποπ.
1ιοιρπιπ. νοιιπο νοπ 0ιοοιε Έιιιοιπο. 1906.
Ποιο ποι πιοεοοπ Μοπιχο νοπ Αι·οοιιοπ, πιο ιιιιοι πιο θο
Βιιιι.οιποοιιοπιιι οι·εοιιιοποπ ειππ, επ ειππ ππι· ποοιι πιοιιι ππ
οι.οππο οιπο οππ,οιιιιιοιο Βι·ιιιιι.ιππο Πιτ πιοοοιιιο @ποπ οπ Νιπ
ποπ. Βιοεοι ιι"ι·οςο ιιοπΡιοι'. 8οιιιιοιπι πιιιιοι·οοιιοιοπ πππ
ποι εοιπο ιοιιι·οιππ8·οπ Βοοιιοοιιιιιπποπ ιπ πιοεοπι ινοτιο πιο
ποιο·οιοπι:. Οοπο.ποι· πο! πιο ιπιοι·οοεο.πιο Αιιιοιτ οιπππποποπ,
"πιο ιιιοι πο ποπ. ιιιιιιοιι. πω. οιιοποι ποι πο.ιιοι πω· πιο

Ιπιιπιτειιποιειοιπ οποποοιιοπ. Μπι οιποι ππειιιιιιΙιοιιοπ Βιοπο
ι:ππΒ· νιιι·π πποιει; ποι Θο ιι π ι· ι ειιι: π οι οοιιοπποιο, πππ ποιοι·

νοιεοπιοποποιιιο: εοιπ, οπιιιιοποι ιιππποΙτ. οε ειππ πιπ οιπο Βο
ποκινιιιιιιπο;: πιο οπιιιιτοιοιιοπ. ειππ οιιιινιοιιοιιοπ Νοινοπριοεπο
ποι· Βοιππιοιππιιο ρποπεοπ ποπ Β.οιο ποι ποπι ννοι;ο ποε
ειιπροι:ιιιοοιιοπ Νοινοιιριοιπε πππ ποιο Βιιοιιοπιππιπ ποι' ποε

Ζοποιοιποινοπεγειοιπ ίσιο πππ ιπι'οπ οιιπιπιο Βοποιοι·οοιιοι
πππ)ιοπ ιιοι·ιιοι, σποτ οε οπιοι.οιιοπ ιπι'οιοο νοπ Βοιππιοι·ιιιππ
ιιιιπΒοπ Νοπιοποπ, ννοιοιιο ποε Βπιειοιιοπ νοπ Βοιιετιιι·ππεοπ

ιιοι·νοιιπιοπ ιπιπποπ. ι)πππ εριοιοπ πιιοποιιιοιιο Βιπιππι;οπ,
εοιιιιοεπιιοιι εοριιεοιιο πππ ι.οιιιεοιιο Βιιιιοπιιππποπ οιπο Β.οιιο.
Ποπ ιιοοποοιιιοι. ποιοιπιιιοπ Επι. ποι μια ιποπετιππιιοπ νιο
ποιιιοιιιοπποΚοπ_ιππιιιινιιιποπ.Ηποιποιιπποιοπιπποιθοπιιιποιινο,
Ηοιροε οοιποοο, Απποιιιπο ποι· Βοιιοοιιιιι·ιο @οι Ηγειοι·ιεπιιοπ).
Βοι ποι Ιιγοπιοποιιιιοο ειππ πιο $οιιειπιππποπ οπιινοποι· τοπι

εοιιοι· Νοιπι σποτ ειππ πιοοοιιιοπ ποι ποι· ποινιιοοπ 1·"οι·ιπ ειιι
οιπο Τοιιοι·εοιιοιππποι ποε νοι·εοιιιιιπιποιιοπ Αποοπιοιποπε :π
ποπιοπ. Βοι ποι Βιιρρι·οεειο πιοπειπιπ πω. πιππ Βιπιππροπ ιιι
ποι Νοιιιιοπτ, Νοπιιιιο ο Με απ. ιιοοικιοιιιοι, οιιοπεο πιο
ιοππ ποε Κιιιποιιιοι·ιιιπιε.
πιω· - ποπ 8οιιοιιιι·ππποπ ννιιιιιοππ
ποι· 8οιιννοπποιεοιιπιι ιιπι.οιεοιιοιποπ ναι'. εοιοιιο οιιπο Μοτοπ
ιπεπιποιοποι πππ εοιοιιο ιιιιοι,ο;ο ποιεοιποπ. Ζπι οιειοπ θι·προο
ποιιιιιοπ πιο Αειιιοποριο ποπιο-οριιοπ, πιο Ηοιποιπιοριο πππ
πιο Νοπιιιιε οριιοο. )ιιοι πιπποοι ιιοτοπ $οιιειοι·ππποπ ποι'
ποι Βιιιοπιρειο πιο ιιιιιπιιεοιιο Απιππιοοο. Βοιιπιιιε πιιιπιπιππ
πω, εοιι.οπ Νοι.ιιιοπιοιιιιιεππο;. Βοι εοριιεοποπ Ρποι·ροι·πιοι
ιιι·ππιιππ);οπ ιιοποο·ποι. πιππ ποι· Β.οιιπιιιε εορτιοο, ποι· ιποιοοιο
τιεπιιοπ Ρπποριιιιιοιιπιο πππ ποι· Ριιιοπιποπο ποι· Οιιιιιο. Εππ
ποπ ιιοιιππποιι οιπ Κοριιοι πιο εοιπιπιιοιιοπ Ε`οιιζοπ ποι· (ιοππι·ι.
πο· πιο Απ,<.ιοπ ποι Νοιιποιιοι·οποπ; ιιιοι ιιοιππιοπ ιπ Βοι;ι·οοιιι
πιο οιιιιεοπ Βιπποιιππιοπιιιιππππποπ πππ πιο θ·οιιπι·ιονοι·
ιοιπππεοπ ποι εποπποποι οποι απο Κππειιιιιιο ιιοοπποιοι
Θοιιπιι.

ο

Ειππο π.

Α. 0ιπιποι: Βιο Νοινοοιιιιι,

ιιιιο

Πιεο.οιιοπ, Βιοοιιοι

πππποπ πππ Βοιπιππιππο. νοιιοπ νοπ Θ. Β'ιοοιιοτ.
.Μοιι. 1908.
πω. "οι" ποι ποι' πιο ποποιοπ ρισειιιιο8ιεοιιοπ Επι·
οοιιπποοπ πω· ποπ Ιοοιιοπορι02οοε νοπ
οιιιιοιπ. ι)ιοεο

πιπιπιι ιπ εοιποπι ννεπι «Βιο,οοπιιγροιιιοοοι πο, ππεε πιο Πι·
οποιιο ποε θιοπννοοιιοοιε ποι· ιοοοπποπ 8πιιειοπο ιπ εοιιι· ιιοιπι·

ριιπιοιιοπ οιιοιιιιοοιιοπ νοι·ιιιππιιπι.ιοπ, ποπ Βιοποποπ, επ οπ
οιιοπ πι. Πει· Ι.οποπενοιοοπ,ο; ιει πιο 8πιπιπο ποι· Ρι·οιοεοο,
ννοιοιιο ιπιτ. ποιπ Αιιιιπιιι πππ ποιπΖοιι”πιι ποι Βιοποππιοιοιιιιιιο

ποε Βοοιιοιι πππ οοιπο ινοιοιιιπιο ιπι Ζπειο.ππποι Β.πιιο πππ
πιο Βιιπππο ποε θοιιπι·ιοι‹ο.ππιοε. Ποι·ππι ννοπποι ειππ ποι
νοι·ι. πππ: θοι:πι·ιεοπ_ιοιιπ ποπ ριιγοιιιοιιεοιιοπ Βι.ο;οπ- _
οοιιπιιοπ ποε Κιπποε ιπι Ζπειοππ ποι Βπιιο πππ ποι Μοοιιοπιιι
ποε Κιπποε ππιοι· ποι πιοππιι. Ποτ πιιιιο Αιιεοιιπιιι @πιο πιο .

νοιιιπιιριι. πιο. Πιο Πιεοοιιοπ, ιποιοιιο πιο ννιποιοιπππειιιιιιπικοιι.
ποε θοπιι·πε ποιο.πεοιποπ ιιιιπποπ. ιπεεοπ ειοιι ποιοι· "κι θο
ειοιιι.ερππιιιοπ 1ιοτιοοιιιοπ: οιετοπε ιιοιπιποπ πιο 8οιιιιπιιοπιιοιιοπ
ιπ Βοτιοοιιι, ννοιοιιο οο ιιοι·οοιι'ιιιιιοπ, πο" ποι ιιιιοπεοπ οοιοιιιι

πιοοιιπιιιοοιιο Βιιιιιι.ι·ππο; ποι Βοι.ο.ιιοπ ππι·οιι ποε Ζποπιπιποπ

ποι·ειοπποιιιιιιο·ιιοιι: επι” πιο ποι Κοιπιιιι, - πιοεο Πιεει.οιιοπ
ειππ πιο ιπποιο Πιοποιιοιι, Με οπποποπο επ ιιοποιοιιποπ.
Ζινοιιοπο ιιοπιιποπ οιιοςοπο Πιεποποιι ιπ Βο1ιοι:ιπ π. π.
Βοιιππιιοιιιιοιιοπ,ιποιοπο ποπ Μοπεοιιοπ ιι·οποπ ιιιιπποπ, ινοππ οι·
ιπε Ιοοιιοπ οιποοιιοιοπ ιει. νοπ πιοεοπι θοοιοιιιερππι‹ι οπο
οοιι·οοιιιοι Ο. πιο Αοι.ιοιοΒιο ποι Νοι·νοποι·ιιιοπιιιιπςοπ. ΐοιοι·
πππ ιιο.ππ ιιπ πππ Μ· ποπ πιοιιι πιο Κιοπιιιιοιι εοιιιει ποι
νοιτπιοπ, εοπποιπ πιο ι)ιεροειι:ιοπ πο πιοεοι· Κιιιιιιιιιοιι, οιπο
ππειιιοπιπε;ιο οοιιππο ινιποιει.οππειιι·πιι ι;ορ,ιοπ πιο οιιοποποπ

νιιιιιοπ ποι Βιοι.>ιππς ποε θοππι·ιοιιοποιοο ιπιι; ποι· ππο;ιοιοιι
πιιιεει,ο·οπ Βιοι;εππιιιοιι ποι Ριιιοπιννοιπο πππ οπο: Βοιιιπεο

ννοιποπ πιο πιιι·οιι πιιιιοπιοιποπ Ιπποιιεπιιιοιι, Ιπιιοιιοο·ονιιοιιιο
πιι$ιοΚ
πππ ιιοπποπιι·ιοιιοπ ι)ιποιι οοιιιοιιοιιοπ ο Οοππιτειποεοιιιποιι
οι“ιιοι.
ο Ποπ νι'οιιι πιει. επ οιποιοιπ Βιππιπιπ απ πππ ινιι·π οπο»
οι·ιπππποιπ ιιι Ρο.οπιιιοιοοπ πιο νοιπιοπιο ννπιπιπππο επ οι·

ποιου.
.

Ε ι. ιι ιι ιι ι ο π.

ιπιτ. οιποι ιποιιι· σποτ π·οπικοι πιιεποριιη.ιιοπ ο·οιιπποιοπ Ψι

Πιεοοιιοπ οοιιοποπ. Ππιοι πιοεοπ εριοιοπ πιο ιιοΚοιιπιοπ οπο»

θα
ιιεαιτειιεπ. Με 8νιιιιιιιες Αιιιοιιοι, αα.αιι εαει· παπα ΒΙεαα. Ηπα

Βιιιαπιιςεπ απερειαιιαποιποαιεεαε θνιπΙ.ιΙ.αιπ2 αεε θα ιιιι· ιε.πε;ε

ε·ει·, ιεΙειιιιε Βιιιιεααπα·, «Κιπαει·αεεειΙιεαεια», ιιι·απα ιπαειιεααε

Ζειι αεε ειπεια·ε Ζειεαεπ αεε ααπιιιεπ ιιειαεπε αει·εεειΙτ., αεε

Ρει·εοπεπ αει· Πιιιειεαιιπε. απα αει· Κειπιιι' αιπε Πεεειπ ειπε

αΙιειπ παει· ε·επιιιιι, ιιιπ Με Ι)ια.εαοεε Βιεεεπταιποι· ιιπ ιιαεα
ειεπ θι·ααε ννεαι·εεαειπ1ιειι απ ιπαειιεα.

ε·ι·οεεε= ΒοΙιε. Πει πεειιειε Ααεειιαιιι. αεεειιαι'ειαι ειπα πια αει·
8ναιαιοααιιοΙοαιε. νει!. αεειιι·ιεαι. Με εΙΙιιεαιειπε Ηει·παεειαππε·
αει· ιιειειιεεα Ι.ειειαπιιειααιε·αειι, ννιε .ι·ειιααι·ε Βεαννιιειιε.
8αε·ιιεειιαιΙιιαι, Βιιαιιααπει, Ζινεπεεεαει.α.παε ια ιαι·εα νει
εεαιεαεπεπ Βι·εεαειααπειεπ, Με Ιαιοενπιιι·αειε, Βεαειιε, Αααα'
'διαι·ππι;επ νει·εειιιεαεπει· θι·α·αιιενει.επιε Π)ιεεει.ιοαεα.ριιαι·πι.
Βει·α ααα θειει.εεε, ιιι·οιιοει.ιεεΙιεε ανειεαι, εειιαειιε Β'ιιαιιιιοα)

ιπι Βεεατ ιιιιι.ι.ε Μακ Νιιαε ια εειπεπ ιιΙιαιεεαεπ νει·
ιι·ιιιι;επ νι·ιεαει·αοιε αει·ειιιι' αιιιεεινιεεεπ. αεεε εε Βιαιαπε·επ ιπ
ι”οιεε ντιπ «Βιεεεπαπειποιι·αοιαειι». ινειειιε αιαειιαετιεειι ποσα
ια Ρι·ιιιιε Κοιπιπεπ ιιαππτεπ,εο επι Με πιοατ μια ειιιει· αει εε
εειιεπ, απεε ιπαπ ια ιιι·ιιιιι πα ειε ια αιΙει·ιειαι.ει· Β.ειιιε αεπιτεα

πιιιεεε. ΑΜ' ιεαεπ πω αι Με αιειαι. εε εια εεαννει·ει· ΚιιαειξεαΙει·,

Με. νει·ι'. πατει·εειιειαει ιιπ ερεαιειΙεα Τειι αι·ει θι·αιιιιεα:
1) οιο Νεαι·αεταεπιε. αει αει· Με επαοαεπειι Βι·εεαειαιιααεα
αιιι·ιιαΙιιιετεπ ααα ρει·εαοε:εαε Μοιαεπτε ειπε ΒοιΙε επιεΙαα.
Βι Με επαοε·επε Νεινοειται, νσεΙειιε επι' αεπι Βοαεπ ειαεε νοα
Ηαι.ιεε Με νιει ναιαει·ιιαιει·εα Νει·νεπενειεαιε ειειιι ιεπαοιιεπε

ειπεπ απ ιγριεειιεπ ΒΙατααε·επ Ιειαεπαειι Ρατιεαι.επ ααα αει·
'Ι'ι·οειαιεε·ποεε «Βιε.εεπαιι.ειαοι·ιαοιιιεα›> ιιααιιΓει·ιιεεα, αιε Με
ειπειε· ειεειεαει.ε Ορει·ειιοπεπειτ. επεειεαιεΙοε νει·ιιαεεε ιει:. ιινιε
εε ειεα επεα ιπ ειπεια νοιπ Βει”. Ιειαι.αιπ αεοααειιιειεπ παπι

Ι)ιειιοειιιοπ) Με 8) Ηνειει·ιε. Ααεεεεειεαπετ ιει ιπι ερεαιεΙΙεπ

ιεαι· (Πι. ν. Β.-Βιιιε.ι ιιοπαι.ε παι· αιιεα αιε νοια Βει'. νει·ιπαιει:ε
Πια.ιιααεε Βιεεεπιιιιι·πιποαι αεεια.ιιεεπ; .απαει αιιιι.ει.ε Ραιιεπα

επιιειι·πε·εα Μαιο. Πει· ια Ιειαιει· Βιιιπαε ιαιαεπιιιει·ι.ε Ορει·π

Τει! Με Νεαι·ειειαεπιε ιπ ιαι·επ ιπα.παιιιιαιοΙιεπ Ιαιεειιειπαπεειι

2-8 Μαιο ια ιγριεειιει· ννειεε, νιιαιαε _ιεαα‹ια νοιπ αειιαιιαειιι

8εεειιιιαει·ι. Βια-ι ννεεεπ αει· Νεαι·αειιιεπιε ειεαι. νει·ι. ιιι ειιιει·
εαι·οαιεεαεπ Βι·πιιιααπε· ι·εερ. Βι·εειιααϊαπε αεε Νει·νεπενειειπε,
ννειεαεε ειπε εαιεΙιοπτιπιιιει·ιιεα επεεοι·απει.επ Νεαι·οπεπ» αε
ετεαι. Ηιιαεπ Με Νεαι·οπε ΑΙΙεε, αεε ειε απ Βπει·ε·ιε αεεεεεεα,
αει·ε·εεεαεπ, εε απ: Βιεεαϋπιαπε· ειπ. Ια αει· Απιι'αεεαπει αει·
επαοιιεπεα Νει·νοειται πιει ααα εια ιιι·οεεει· Ραι·πΙΙειιειααε
πια. αει· Ταεοι·ιε νοπ αειι «Απιαι·απεαιιι·επααειτεπ» απια

αεπ .Αι·ειε ειειε
ε·ει.ι·ϋετει..

Μα ειπει· 8ιεαει·ιιεια, Με ειπεπ εαιι·ιιι·ειεειιεα Βιπειι·ια' ι·εεαι
ι'ει·ι.ιιιεπ ιιααπιε, ει Με

ειπαεαιεπ

'Ι'ειΙειι

επι Βιεεεαι.ιιιιιοι πιοαι: εεπαιι· νοι· αεια θεαι·ιι.αεα αει· θιοπαε
εενι·ει·αι. ιινει·αεα, Μι Με Ε'οιι.>;επ α·ειιεα απαιιι επεαιειαεπαει·

αειπει·ιιααι· νιιει·αεπ. Ι)ιε

Ιπιει:ι.ιοπ αεπι αιιαει·εειιειιαπι·ε εειπ ιιαππεπ. ναι Απε ι'αα

επαοε;επε Νει·νοειιαι απι ια αεπ νει·εεαιεαεπετεα Ροι·αιεπ επι.
ΑΙε αι·ιιιε Ηαπιιιααειιιιεπ ννιι·α αιε Ηνει:ει·ιε 8·εεεαιΙαει·ι. ννεΙεαε
νειι. ιιπ ΑΙΙε;εαιειαεπ Με ειπε «Αιτεια.ιιοπ

Πιαεααεε ιιιιει·αιπε·ε παι· ααι·ειι αεε

Ονειοειιιιιι απ ετεΠεπ. Πα,ε·ει·;επ Ιι:ιιια αειιπ ιειεεειεπ νει·ακεατ

ε·ει·'ε. Βιε Βι·εειιαρι'αει·ιιειι Μπα ιια Ζεπιι·αιοι·ε·επ ια εειπει·
'Ι'οτειιι.Μ οαει· ια

πιιτ αει· Πιεε·αοεε «ΒΙε.εεπααειαοιι·αοιαεα»

ι·απε; αει· Ονειοειιοριε αει! εαεα

ιι.εια ιπειι·α

αιεπι απ αιαε;ιιοετιεειιεπ Ζα·εειιεπ ιιι αιε Βιιιι·ιε

αεε νοι·ετειιιιπαε
ειπεει'ααι·ι ννει·αεπ.
Βει ι·εεαιαειιιι.ιει· Ι)ιπε:πεεε ιετ ια αεπ ιπειειεπ Ε'αιιεα ειπε
ερει·ειινε Ιααι.ιει·πιιπε αει· σα. αοεα εεαι· ιιΙειπεπ θεαιΙαε πει·
νιε.ε πειαι·πιεε ει·αιααΙιεαι, ινοααι·εα ειεα Με Ρι·οε·αοεε εεΙαει
νει·ει.8.παιιαα αει ινειτεια Βιιπειιιιει· εεειαΙι.ει.. Εειαει··εεαειιιτ

Ιεαεπει ααα`πεει. Απ! επι πιπππι€ιεειιεα Βιεειιειπιιπιιεα επι'
αενεαιεεαεια,·αιοωι·ιεειιεπι εεπειαιεπ Θεαιει ε·ειιτ νειι'. ιιαίε
1ιεπεπεειε εια. Πεπ ΒοαΙαεε αιΙαετ Με εΠεειαειαε ααα επε

αιειιε 'Ι'αει·εριε.
Ιιιπαεα.

παει αει αιιε πα Ιιε.ιιαε απ Βιεεεπιπιποι· ιιαει·αιιαρι. πιοιιι εε
αποατ. απ ννει·αεπ παει αοεα ει·ει πα ειπει· ωι, ια αει· αεπι
Ρετ. εισαι. ιπεαι· πα αειι'επ ιετ. ννεαπ ιι·,<ιεπα νται, εο ιιεειααεε
αεαεπεεεαιεαεει αει· Ρεαιειιιεπ 8·ει·ααε αει αιεεε πι Ιιειαεπ
ειπα; ααα αιΙειπ ια αεπ Ηιιπαεπ αεε Αι·αι:εε.
(Αατοι·ειει·πι.).

αει· αεεειιεεαειι ιιι·αιιιιεειιει· Αεπιε :α ι.ιαεια.

Ια αει· Πιει:πεειοπ ινειετ Ζοεριιει αιι.ι·ειιι' αια, απ.εε ια
ΑαιΙιπιπαι·ιιιεπ ααεαι·ιιειε θεεεαινιιιειε αει· Βιεεε ιπ ειπει· επι'
ι'ειιιεπαεπ Ηειαιιειιειτ αεοαιι.εαιει ννιιι·αεπ. - Βει ρει·ιοαιεεα
ει.αιιι·ετεπαει· Ηαιπετιιι·ιε αιι.παειε εε ειοα αεεοπαει·ε απιαιπ
ιεειεαειεΙιεπ, πα ειπ Β·πτει·ιαι·ει· οαει· ααεαι·ιιιιει· 'Ι'αιαοι· νει·

Βιιααπει νοαι 13. Αιιι·ι1 1906.

Ιιεε;ε. Με ει·ετει·επ αιιαετ.επ πια νοιιιεαε αιιππε ιιοΙ.ιιει·επαε

Μετα;; εαε αεπ Ρι·οιοιιοιιεπ

Ζοιιεπ; ινιι.ιιι·επα Με ιιιαΙιε·πεπ 'Ι'ιιιποι·επ αιιιιπεπιιοαιε.ι·ιιε· οαει·

ιιιιιιαι·ιπιιι; αει· Βιπεεπνναπα ε.ιιιεει.εεεπ. Ναιπιιιιιιε Οαιι·ιιι·ιςεπ
1. Β σα ιιι ιι α ια ε. π π ειειΙα ειπεπ θ ιιιιιι·ια·επ Καιιαεπ νοι·,
αει· εειε 4-5 απαι·επ απ ειπει· Ηααιαιϊειιιιοπ αει· ινεπε·ε ιει
αει. Βιε ΑΙΙ,εεπιειπαπτει·εαεααπε· ει·ειεατ. πιοαιε ται Ι.αεε, αοεα
αει.ιε Με Μαι;ιει· αιεαι·ει·ε πιει εαοιιιει·ι..
Πιαει·επιιεΙαια
ε;ποειιεεα ιι8.ιπε αιει· επεεει· Ιιαεε ποσα ι. αρ α ε ια Ε'ι·πε·ε.

εειεπ αει· Δπειεατ.,αε.εε παι· αιεεε Ιει.πιειε θι·απρε νοπ Βιιιεεπ

εεεειιννιιιειειι ορει·ειιν αεαιιααειτ. ινει·αεα, σε εαιε.ι·ιιιιεπ 'Γα

επι Ιιαιιιιε, ειιι·ιι.εαε αεε Ααεεεαα αεε αεεαεπ οαει·ιαιεαΙιειιειι
θεεεανναιε.
Βοειι αεαι; ιιει·νοι·, αε.εε ιιειεαιια.ι·ε Ι.αεε ινιι.ιιι·επα αεε Ιαπ
εεπ Κι·επιιαειτ.ενει·Ιπαι'εε ειεαει· αοεα Ιαι·εεαειπιιπαεπ απ αα
αει·επ 'Ι'ειΙεπ αεε Και·ιιει·ε αεινοι·,ε·ειαι'επ παει ααα ιει απιιει·

εαεπιιι.ΙΙε ρεπεια·ε Ιιαιιαε απααπεαιπεπ.
Νιιεα Ρι·ιεειπαα π ιααεε εαεα επ Με ΜαεΙιεααεια ειπει·
Ππαιιααει·ιιαΙοεε ε·εαε.εαι: ινει·αεπ, αοεα φαει απεα ει, απεε
εε ειεα αιει· εαει· πια Ι.αραε εει·ριε·ιποεαε αιιααειε. Βε ιπαεεε
αππα.εαετ ειπε απειιαειιεειιε Και· ειπι.ιειειαει α·ει·αειι. απ ινε,εεπ

αει· Αιιοιτε αει· Ματι.ει· αιιι αει· Μαι.ςΙιεαιιειτ ειπει· ιαετιεεαεα
Ααειιιιοιι ιιαιαει·αιπ ε·ει·ε.εαπει. νι·ει·αεπ ιπαεεε. 'Ι'ι·ετε ε.αεΙι
Μπα-ειπε 1αεεεει·απε· πιεατ εια, πιαεεε αει· Ρετιεπα ειπειιι
Ιιιοαι.ιπετιται. παει·ινιεεεπ νι·ει·αεπ.
2. Ει·ιεειαεππ Μια: αει·ιιαί εειιιεπ επειειιιιααιε·ιεα νει·
τι·εεπαει·αιεΙ)ιεε·ποετιιιαει·ΒΙε.εεπεεεειιινιιιειε.
ινεππ Βει'ει·επτ. εε απιειιιιαιιαι, ειπεπ ιιΙειπεπ Βειι·πε,· επι·
Βιαιςποειιιι αει· ΒΙα.εεπεεεεαννιιιειε πα αι·ιπι.ιεα, επ ;ςεεειιιεατ εε

ιιι ειετει· Βειαε ιιιαε ιιι·αιιι.ιεεαεπ θι·ιιπαεα, απ εε Βειειεπτεπ
Ιειαει· αεεεαιεαεπ ννε.ι·,

ια

Ιειαιει· Ζεα 8 Ρα.ιιε νεα Βιεεεα

ι

ιαοι·ειι αεεεε·επ ια Βπαε ιι.ιειαεεεπ ννει·αειι εοΙιειι, ινιιιιι·επα
ειεα ννιεαει· Απαει·ε ια _ιεαειπ παω απ· ειπε Ορει·α.ιιοπ παε
ερι·εειιεπ.
Ρ ι·ιε ε ια ε. π α ι·εϊει·ιει·ι ·αιιι·ιι.πι ιιαει· Με ΑιιειεΙιτεπ πω·
Γεοαοι·οι.ν'εεαεπ Βεααιε, ιιι·οπε.εα ειιε Τααιοι·επ, απειι Με εαπ
ε.ι·ιιιιεπ, ιπϋ,ε;ιιεαει ιι-αιι πα ειιετιι·ριει·επ εειεα; ιιπαε ειπα ιε
αοειι αει ειπει· ιπαιι,ιιιιεπ θεεειινιιαιει. αει·ειιε ειιιε ειιιι·ιιει·ε
Ιπιιιιιιειιιια αει· Πιπι.ιεααπε, εοΙιε πιεατ πιεαι· ορει·ιει·ι α·ει·αεα,
απ αει· Ρειιεπι. πιειιι πιειιι· πα ι·ετιειι εει. - Ηιπειειιιιιεα αεε
Ααεεεαεπε αει· Βιαι.αιιε·επ ιαιι.ειιι Ρ ι·ι ε ε ιπ ει π α αει·απι ειιι
ιπει·ιιειιια, αεεε ει·οεεε Βιαιεοιι.ε·ιιιε απ· ειπε Ει·ιιι·α.πιιαπι;ς αει·
Βιιιεε, αιιαπεε Βιαι. εαει· ιπι ειπε Νιει·εαιι.ιι'ειιιιοπ ερι·εεαε.
Β'ι·ιεααει·ε ι·ει'ει·ιει·ι Κατα ιιαει· πινει ?Με νοπ ιαπω
ταιιε αει Βιεεεπει.ειπεα.
. .
Θοιααει·ε: ιιαει· ειπεπ πω, αει αεπι Με Βιαι.ιιπει παει
ειπει· ιααειιιαιαεεπ Νιειε ειειπαιτε, πασα αειεπ Επιιει·παιιε
πω· Ρε.ιιεπι. αεαει·πα ε·εαπε.
ε. εει‹ι αει;; ι·είει·ιειι: ιιαει· αιε Βειιιιοπ αει ειαει· Ριιιιεπ
απ, σε ιποι·ιααπα ιιο Κι·επιιεπαααε ειπεεΙιει“ει·ι νναι·αε. Πιε
Οιιααιιιιοπ ει·8·εα ειπε πιιει.ιειι·εε·επε Βειιεαιιαα-Ιεπ
ε κ: ιι ιν ει π ε: ε ι· ε ι:: α ε Γι. Ι)ιε Ριπαεπαι. ιπεει·ιει·ι.ε απ αει· νοι·
αει·επ Βιιαεαααι.πα; αει· Πιει·αε αει'απα ειεα ι·εειιιε ααα επι:
ειιι·ιι.ειι ιπ εειπει· (ιιι·ιιεεε αειπ 8. Βεαννε.ιιι.ς·ει·εεαεϊτειαιιαατ.
ι'ιαεεε: Ρι·ιεειπαππ.

ιαιαοι·επ :α εεαεα, Με ειΙε ειεαει·1ιαΙι επι Ηειιαπε ιιαιιεπ εε

Βεαιειαι·: 1εειι ιενι.

αι·εειιτ ννει·αεπ ιιααπεα, ννεππ - Με Βιιιε·ποεε ι·ε‹·αι.πειιιε
ΒεειειΙτ. ννοι·αειι νναι·ε. Ππα αειαει πιαεε ε·Ιειεα αει·νοι·εειιοαεπ
νι·ει·αεα, αεεε αει· ν ε ι·αε.εαι επι' Βιιιεεπιππιοι· Ιιειπεεινεεε
απ αεπ εεαινιει·ιαεπ Ρι·οαιειαεπ αει· Πιιι.8ποειιι-ι ε·εαϋι·ι. Αααα
οαπε ι'ειπει·ε αιαε·ποειιεεαε ιιιιιιιιιιιωι, Με Ονειοειιοπ. απια
αιπιει·ιε Βειιτ.ειρειρειιοπ Μπα ααα πιαεε ιπ αεια ινριει·ιιεπ
παπι (ααα αιπ εοΙεαε ιιεπαειτ εε ειεα ιαειει) απ ΒΙαεεπι.ιιιαοι·
αεαιιοαι. ααα Ριι.τιειιι. πΙεαεππ αει·αϊεπεπ Ηιιπαεπ παι· ειιαειιτ.ι
αεπ Β'εειετεΙΙιιπε αει· Ι)ιαιεποεε ιιαειιινιεεεπ ινει·αεπ. Μπα αει·ι'
παι· αεε ιιιεεειεεαε 5)·αιριοπι, Με εεαιπει·αΙιιεε. οαπε νοι·αοτειι
ααα οαπε απεανιειεαει·ε νει·ιιαιαεεαπει ααι'αιΙεννειεε ειπεειαεπαε
Ηπειιιε.ι.αι·ιε πιεατ Με αειι Απιιεπ ιεεεεπ. ννιε ειπαειι·ετεπ, εε
εεανιιιααει. ειε ιιαεα οααε αειιε.ππι.ε Πι·εεεαε. Ια αει· αιαιιι·ειεπ
Ζεα, Με Μοαιιτε ααα αιιιιι·ε αεαει·π ιιαπα, Γαιιιεπ ειπα πω

διαιαιι·ειιιεεαεπ αιειιιειπεεαειι. αιιι·αιΙιει·αιιιει· Βειιννεει.ει·α αεε
ιιΕοιεπ Κι·εαιεε, διεπτει·πι Πι. Η Ι ε ε· ο νι ια ο ιιι, ει·πααπα

.Ριιι.ιεπιεπ νοΙΙΙιοιαπιεπ ινοαΙ. Επι. εαεπεαιαειοε ειπα αει·ει·ιιιιε

ινοιαεπ.

Τεια·εεπειεαι·ιεα τω.
Ρει·εοπειιιε.
~ Ζααι αει·οεεΙεννεειιεπ θοανει·πειπεπιειαε

α ι ιι π ιι Ι ι π ε ρ ε ιι ι οι· ιει. αει· αιειιει·ιε·ε εειιαιιε αεε Βιιπαιι·
ειιιει:αεα θεανει·αεπιειιτεαιεαιαιααΙιαερειιιοιε ααα Οαεται·αι. αει·
ε
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- Πει· 1ι1ε1ιει·1πε θε1ι111ι'ε άεε 01ιει·ιιιεάιπ1αε11αερε1ιι.οι·ε, »ν1ι·1»:1.

11ε1ιει· '1'11τ18·1ιε1ι. Πει· γει·ειοι1ιεαε 1ιεεε1ι111'ι1ει.ε ε1ε1ι ερει1ο11

$τιιιι.τει·ατ Πι·. Ι..ειιιι1ά Με1ἰαο»νε1ι1, ω άε11ιιιτ1ν παπι
Ο 1ι ει· ιιι ε ά 1 21 ιι 511 ιι ε ρ ε 1ι τ ο ι· άεε 1ι11ιιιετει·1αιιιε άεε 1ιιιιει·ιι,
ιιιι 8ι.ε11ε νοα Ρι·οι'. Πι·. Α ατε α, ε ι·ιι ιι.ιι αι: »νοι·άειι. - Πι·.
Με.11αο »νεα 1, άει· 1ιιι Νονειιι1ιει· ν. δ. εε1α 52. 1ιε1ιεαε1α1ιι·

ιιιιι άει· Αιιι.πειι1ιε111ιαιιάε. 41 Ια Ιι·1ιαιε1ι άει· άοιτ18·ε ρι·α.1ιι1εε1ιο
Αι·ετ Πι·. 0ϋ1εετιιι 0ιεε1ιειιο»νε1ιι 1ιιι Α1ιει· νοα ?Ο
.1ε.1ιι·ειι. Πει· Πε.1ι1α,ςεεε1ι1εάεαε, ννε1ο1ιει· ναι· ιιιι1ιε2α 50 .Μακη
άιε νεαιει ρι·εει1εειαά1 επι άεε 111οε1ιειιιει· Παινει·εια1ι ει·1ιιιιΒ·ι:

α1ιει·εο1ιι·ιιτειι 1ιιι.1.1ετ Α1ιεο1νειιτ άει· 11ιΙοε1ιεαει· Πιι1νει·ε1τ11ι. 1ιιι
.1ε1ιι·ε 1877 αιιά 1ιεειιαιι εειαε 11ι·ιι11ε1ιε 'Ι'Μ.1ε:1ιειε Με 1111ιι9.ι·
ε.ι·π ιιιι Κιιιι1αιειιε, »νο ει· ιιαο1ι πια ι·ιιεε1εε1ι-ιιιι·1ι1εο1ιειι Κι·1εεε
ιε11αει1ιιιι.Ιιιι .1α1ιι·ε 1881 11εεε ει· ε1ο1ι 1ιιε Ζ1νι1ι·εεεοι·ι α1ιει·
1111ιι·ειι αιιά 1ιε1ι1ε1άειε νει·εε1ι1εάεαε 8τε11ιια.ε·εα 1α '1'εα1ιει·ιι18·ονν,

Με ει· 1886 ιαιτι Ο1ιει·ιιι·2ι. άεε Κι·ειι1ιειι1ιεαεεε άεε Βει11ι.ιιά1
εο1ιειι Κο11εΒ·1αιιιε άει· Α11ρ;. Γαι·ιιοηε·ε ει·αειια1. »ναι·άε. Πι·ε1
.1ιι1ιι·ε ερ18$ει· ννιιι·άε ει· θοανειαειαειιτε-Μεά121αε11αερε1ιτοι· νοα
Βετ1ιιιιά ααά 1892 νοα 8ειιιιιιιι·ει. 1896 ει·ι'α1.<.ςιε εειιιε 1Σι·αειιααιιιι·
Μια νΜεάιτε1ιιοι· άεε Μεά1:1αιι1άερα.ι·ιειαειιτε αιιά αειι:1ι Αα?

1ιε1ιαιιε άεε Μεά121ιιιι1άερε.ι·ιειιιεαιε1. δ. 1901 Μια θε1ι111ϊεα άεε
Ο1ιει·αιεάι21αε11αερε1ιι.οι·ε.

1ιιιι.ιε, ννιιιάε 1. .1. 1884 ινει:ειι Βειε111ςιιαιι· ιιιιι ρο1α1ειι1ιοπ
Αιιι'εταιιάε ιιειο1ι 811ιιι·ιειι

νει1ιιιαιιι. 1Βιει

ιιε.ε1ι "κι .151ιι·επ

νναι·άε 11ιιιι ιιεειιιιιει, ε1ε1ι Με αι·ιι1ιι.1εο1ιει· Αι·ει 1ιι 1ι·1ιατ.ε1τ
ιι1εάει·ειι1ιι.εεειι,ννο ει· εε1ιι· 1ιιι1ά 2α άεα ροιιιι111.ι·εωιι αιιά 1ιε11ε1ι

ιεειειι Αει·ατεα ,ι.τε1ι15ι·ιε. 51 Ιιι 8ι. Ρειει·ε5αι·Β· άιε Αειιιιιι :ιιι
άειι 81:ιιάτεο1ια1εα Βιιιεεα. Ρε.»ν1ο»να., ι.:811.Βαάεα1€ο1ι11
49. 11ε1ιεαιι_ιιι1ιτε αειο1ι ιαε1ιι· Με 20-18.1ιι·1;;ει· ρι·ιι1ιι1εο1ιει· 'Ι'ιιιιε·
1ιε1ι. 61 Ιιι θι·ε11'ενια1ά ω· εαεεει·οι·άεα:1ιε1ιε Ρι·ο11εεεοι· άει·
1ιιιιει·ειι Μεά1:1α θεα. Μεά121ιιιι.1ι·ιιτ Πι·. Ρε α1 Κι·ιι1:1ει· 1ιιι
Α1ιει νοα 65. .1ιι1ιι·ειι. Πει· Υει·ετοιιιειιε 1ε1ιειε Με .1ιι.1ιι·ειι άιε
Πιι1νει·ε1ι.11ι.ε-Κιαάει·1ι11α11ι ααά άιε Ρο111ι11α11ι.

- Δια 19. Γε1ιιαι»ι· νο11εαάει.ειι ε1ε1ι 80 .1 ιι 1ι ι· ε ά ε ι· ε.» τετ

11ο1ιειι αιιά »ι·1εεειιεε1ιπ1'ι11ε1ιειι Τ11ι1ε·1ιε1ιάεε
Ρι·οΕεεεοιε αει· ερε21ε11ειι Ριιι1ιο1ος1ε αιιά '1'1ιετιιριε .εαπ 1ιιεε1
.ε·ειι 1ι1ια1εο1ιειι 1ιιετιιατ άει· θιοεεΓ11ι·ειιιι Η ε1ειιε Ρα»ν -

1οιιιιια, »ν1ι·1ι1.8ιε.ει.ει·ει Πι·.Μ1ε1ιαε1Α1ε.ιιαε1ε»ν.Βει

νοτι 1.1α1νει·ε1τέ“πειι από ιιιεά1:1ιι1εο1ιειι 1ιιετ1τατειι.
- 1)1ε 1ια Πειειιι1ιει·

1908 αιιά .1ιιιιιιιιι·

190? :αιιι ει·ε1:ει1

Μ1110 ε.ιι άει· Κιεννει· Πιι1νει·ε11Μ ιι1ιΒιε1ιε1ιεαειι

1·`οι·ι1ι11

ά1εεει· θε1εε_·ειι1ιειτ »ναι·άε Ηπα νοιι εε1ιιειι α15.1ιει·ειι θε1ι1111'εα
ε1αε 1ιααετνο11 8.ιιεεεειεττειε Αάιεεεε α1ιει·ι·ε1ε1ιι ιιιιά ιιι εειαει·
νοι1εεαιιε »νιιι·άε άει· .1α1ι11αι· νοα άειι 2ιι1ι1ι·ειι:1ινει·εε.ιιιιιιε1ιειι
11.ι·2111ε1ιεα ΗΒιει·ιι 1ε1ι1ιιι1°ι. 1ιενν1111ιοιιιιιιαει, α:ιο1ιάειιι ειιιει· νοα

άαιιι.:ε14αι·εε 111ι·Αει·2τε 1ιε1:ειι, »ν1ε νν1ι·άειιι «Β. ν17ι·.»
εαι.ιιε1ιιιιειι, ιιαι· ιιιιιεειςειι Ζαερι·αε1ι ε,·είιιαάεα, ννε11άιε Βε
1ιαιιιιιιαειο1ιαιιε· 1ιειι·εά'ε άει· Και·εε ιιι ειπα ει·1'ο18·ι. νναι·. Βε

11ιαειι ια ε1αει· 111.αςειειι Βεάε άιε νει·ά1εαειε άεε .1ι:1ι111ιιι·ε αια

ιιιι1ιιιιεα ιια άειι Κιιι·εειι ιιιι ε·ε.ιι:ειι 58 Αει·ιι.ε τε11. Πει· ιι11.ε1ιει.ο
Ζν1ι1αε αὐτά 1ιιι Πεπειιι1ιει· 190? ειιιιιίὶιιάεα. ·- Ια 1Ιοε 1ι ιι ιι

άιε 117ιεεεαεο1ιείτ ααά άιε Αια·πε 1ιει»·οι·8·ε1ιο1ιεα 1ιε.ιτε.

1ιιι1ιει: ι11ε νοα άειι Ριοιεεεοι·ειι Βενιεο1ιια ιιιιά Ν. 1·ιο1 α
--- Ζιι 8τε.ά1:νει·οι·άαετειιάει· 81:ιιάτ 1·1ιιεεαρο:1ι
(Και·1α.αά) ΠΠ· άεε 0ιιαάι·ιειιιι1αιιι 1907-1911 »ναι·άεα α. ει.. ά1ε
άοι·1;1ι;ειι Αει·ιτε Πι·. .1α11αε ν. Ηιι.11ει· αιιά Πι. Αάο11'
θεά Μαρ; Εε»ν111ι1τ. Πι·. ν. Η ιι11ει· Βε11ϋι·ιε

1ιει·ε1ιε άειιι

Βεετειαάε άει· 1ιιε1ιει·1,ε·ειι $τειάινει·οι·άαει:εανει·εαιιιαι1αιι,ε· ω.
- 11Πε Με 11ι1ιιι·1ιαι·Β· ιζειαε1άει «πω. ιι·1ιτ άει· Ρι·ο1'εεεοι·
στά. αιιά Π1τε1ιιοι· αει· ε1ιιι·αι·ριεε1ιειι Κ11ιι11ι :ιιι άει· άοι·ι1εςεα
Πιιινει·ε1τ11.:,θε1ιε1ιαι·ετ Πι·. Β ι· ιι ε τ Κ 11 ε ι ε ι·, ιιι1ι.άειιι 1. Αρι·11

11 .1. νοιιι Ι.ιε1ιι·ιιιιιι: 2αι·ι1ε1‹. Ρι·οι. Κ 11 ετ ει. ι1ει· εεεειι»νει·ι1ε·
ιια 68. Ιιε1ιεαε1α1ιι·ε ειε1ιτ, 1ια1ι11ιι1ειτε ε1ε1ι 1875 ιιι Βει·1ιιι Με
Ρι·1νιι.τάοαεαι κιτ Ο1ιιιαι·ι.ι1ε ααά ννιιι·άε 1890 ι·ιαιιι οι·άειιι11ι:1ιεα
Ρι·οίεεεοι· άει· Ο1ιιι·αι·ις1ε ιιι Μιιι·1ιαι·ιι· ει·ιιιιααι. 8ειι. 1899 Μ; ει·
εαε1ι άατε1ι 1ι6α1ις11ε1ιε Βει·ιιι'ααει 1111η;11εά άεε ρι·ειιεε1εε1ιειι
Ηει·τεα1ιειαεεε ε.α1° 11ε1ιειιε2ε1τ.
-- 11ει·ιι1ιεο1ι1εάει: ε1ιι ά: Πει· 1)1ι·1810ιιε2ι°21: άει· 3.
Κιινε11ει·ιεά1ν1ε1οιι Πι·. 1111 ιι ε. ε ι 1 1ο α· αιιι1 άει· ΜΜΜ θι·άιιιατοι·
άεε 81. Ρετει·ε1ιαι·ι.τει Χ11ιο1ε1-11ι1111125.ι·1ιοερ1ιιι1ε Πι·. Η ε ο »ν, 1ιε1άε
1ιι·ε.ιι1ι1ιε1τε1ιε11ιει· ιαιτ Πιι11'οιιιι αιιά Ρειιε1οιι. εο»ν1ε αιιτει·

ι.:1ειο1ιιειιι€ει· Βε1'ϋι·άει·αιις 2α »ν1ι·1ι11ε1ιε ιι 8 Μαιε
ι· ε τ ε ιι.

- Πεαι 51ιειειι Αι·ετ άει· 11. 81οιιεαεεαιρε.ε_ε Πι·. 8 ρ1ειι
αιιά άειιι 11ιιιειει·ειι Αι·ιτ άει· 1. Γ1οιιειιε α1ιιιιεε άεε θειιει·ιι1
εάιιιιι·ιι.1ε θι·οεε111ι·ετειι Κοιιετειιι1α 0Νι1ιο1ε.1ε»νιτει:1ι
Πι·.Αι·α1ιο1ά1ει. άει· 81.191αάιιιι1ι·οι·άειι 4.. Κ1ε.εεε
ιιι11: Βε1ι»νει·ι.ει·ιι νει·11ε1ιειι ννοι·άεα.
Νε1ιι·ο1οεε.
-- νει·ετοι·1ιεα ε1ιιά:1)Αιιι 2. Γε1ιι·αιιι· 2α Μοε1ιιια
άει· Ο1ιε1' άει· ε111άιίεε1ιειι Μεά1:1ιιιι1νειννιι11ααι:ς θε1ιε1ιιιι·ατ Πι·.
1117. Ο ε τ ι· οι: 1 ει ε ο νν ιιιι Α1ιει· νοα '78 .1ιι1ιι·ειι. Πει· 17ειετοι·1ιειιε
1ιε.ι.ιε 1. δ. 1859 ά1ε 1ιίοε1αιιιει· 11α1νει·ειι111: ιιι11: άεια Αι·πειι·ιιάε
α1ιεο1ν1ει·ι. ιιιιά ειιιιιά εε1ι άεια δε1ιι·ε 1885 άει· Μοε1ιιιιιει· Με
ά121αε1νει·»»·ε1ιααι; ιι1ε ΟΜΕ νοι· αιιά »νει· ε·1ε1ε1ι:ειι1ι.τ Μιιι;11εά
άεε 1ιε1ιιι Μεά1:1ιιιι1άεαει·ιειιιεατ 1ιεειε1ιεαάειι 1'ειει·1αει·1ιοιιιιιεεε.
Ε1ι· ιιιι1ιιιι ιιαο1ι :ιιι άεα Αι·1ιε1ιειι άει· Κοιιιαι1εειοα πι· Βειια1'
ε1ε1ιιιε;ιιιιιι· άει· ν1Μεεει·1ειιιιαΕε- ααά Κε.ιια1ιειιτιοαεαιι1επειι ι·ε
πειι Αιιιε11 αιιά ία1ιι·ιε ι·ει;ε1ιιιεεε1ι,; άιε 8ιατ1ει.11ι 111ιει· άιε 'Γο
άεει'α.11ε 1α Ποε1ιιιιι. 8ειιιε 11ιειει·1εο1ιειι Ρι·οάα1ιτε νει·ϋ11'ειιι
11ο1ιιε ει· ι;εννϋ1ια11ε1ι 1ιιι «Βαεε141 Αιε1ι1ν»,άεεεεα εταιιά1ε;ει·
1ιιιωεωωι ει· 1ιιιιιι·ε .1ει1ιι·ε ννιιι·. Σ) 1ιι Βιι.ιαιιι και 12. Β`ε1›ι·αιιι·
άει· άοι·τι.ειε ι”ι·ε1ρτιι1ι1121ει·ειιι1ε Αι·ι:ι Πι·. Αιιε1 Οε1ιι·ιι ιιιι
ιιιι1ιωτιι νο11ειιάειειι 45. 11ε1ιειιε_1α1ιι·ε. 1ιιι Ριιετοι·ιιι. 11νειιάαα
11.1ν1ιιιιά), »νο εε1α νιιτει· Ρι·εά1,ειει· ν", ε·ε1ιοι·εα. ει·1ι1ε1ιει·

εειιιε 8ε1ια11ι11άαιια

1ιιι Ποι·ρειει· Θνιαιι:ιε1ιιιιι, ννοι·εαι' ει· ά1ε

Βι·ι11ε1ιε 1αιιιάεεαιι1νει·ε11ϋ.1 εποε, επι »ι·ε1‹:1ιει· ει· νοα 1879-88
11άεά121ιι ειαά1ει·ιε. Νειο1ι ΕΣι·1:ιαςιιι·ις άει Πο1ιιοι·νι11ι·άε 1889 »νετ
ει· Κιι·ε1ιερ1ε1εει.ι·21.πα ν11'εαάε.ιι, πω· καει· 1ιει·ε1τε 1ιιι .1:ι1ιιε 1894
1ιι άειι 1(ιια1ιε.ειιε, »να ει· ε.αί άειι ΚαρΓει·ιι·ει·1ιειι άει· θε1ιι·11άει·
81ειιιειιε 1ιι Κεάει1ιεε· Με .επι 113.1.1ε· »νε.ι·. Ιιι άειι 1ετει.ειι ν1ει·

.1ει1ιιεα 1ε1σιε ει· ει1ε 1ι·ε1ρι·ιι1ιιιι1ει·ειιάει· Αι·2τ ια Βιι.ιαιιι. Ααε
εει· εε1ιιει· Πο1ιιοιά1εεει·τε.ιιοα «Βιιρει·1ιιιειιιε11ε 8τιιά1ειι πι· Ιιι
ά1ν1άαε1ρενε1ιο1οε1ε» Μι. ει· ε1ιιε Αι·1›ε1ι α1ιει· «'1'ι·ε.ε1ιοιιιειιι.
τ1ει11: ιιι 111ν1ιιιιά» ιιι ιιιιεει·ει· Ρετ. ιαεά. ννοε1ιειιει:1ιι·111: (.1ε.1ιι·
εαπ· 1892) νει·511”ειιι11ε1ιτ. δ) Δια 81. .Τααιιαι· 1ιι 8ι.. Ρειει·ε1›αι·ι;·
άει· 111ιει·ε θι·ά1ινιιοι· :ιιι άει· θειιιε1ιιεε1ιε.Γι 11ειι·ιιι1ιει21εει·
8ε1ι»νεειει·ιι και· Κι·εαεεεει·1ι51ιααι;, ιιν1ι·1ι1.8τιιιιιει·ει Πι·. 1111·

ε1ι ε.ε1 Α 1ι ε 1 α 1ι, ιαι 55. Βε1ιει1ε_ιε1ιιε ιιιιε1ι 80-_1111ιι1εει· αιτι

1ιο»ν ιιιι‹1 Πι·. Μοά11ιιε1:1οι·ιςιιιι1ε1ει·ιειι ρι·1νιι.ιειι Βερι
ι.1ι1οιιε1ιιιι·εε Με Αει·ιιτε (νοιιι 15. Νονειιι1ιει· 19%)

ει»νιιε ιιιε1ιι· Τε11ιιε1ιαιει·, α11αι11ο1ι 78 (40 Μοε1ιιι.αει:1ιε ααά 88
ιιαε»ν11ι·τιςιι Αει·ιτε), ,ι.ζε1ιιι1:1:. Με α1ιο1ιειειι άει·ει·ι1εεα Και·εε
1ιι Μοε1ιιι.α εο11ειι, ννεαιι ιιι€5811ε1ι, νοα άει· Ρ1ι·οΒ·ο νιΕεεε11
εε1ιαϊι. άει· Αει·ιτε ιιι ει·ννε1ιει·ιεια 11ιιιΓαιη.ςε οι·ρ;ιια1ειει·ι
»νει·άειι.
- Πιο Μοε1ιειαει· Πα1νει·ε1ι€11; αει ε.α1' 11ιι· θεεαο1ι, 11' τα α ε α
αιιτάειιιιι5τιιι·ειι Β11άααε;ειεαεαεειιιιι8ι.αά1αιιι
κ111181' Πιι1νειειτ1Μ ια1εεεεα εα άαι·ι“εα, »·οιιι
Μιιιἱειει·1αια άει· νο11(εεαι'1ι111ι·ααι; ά1ε Αιι1:ννοι·ι ει·1ιε.1ιεα, άιιεε

άει· Μ1ιι1ετει·1ιοαεε11ά1ε Βατεε1ιε1άιια; ά1εεει·1'ι·ει.πε
ιιιιι·ιιαΜ.;εεετηςεαειιάεια 1111ε,ι;·ει'αι· ιιι118·1ιε1ι1ιε1ι..
- Πει· Ρι·οίεεευι· άει· ιιιιιει·ειι Μεά1ειιι Πι·. ?Η τα νο1τ,
άει· εε1τ άειιι Ηει1ιει. 19011 Με Νιιο1ι1'ο1ι:ει· νοα Ρι·οι'. ν. 1:11ε
ά1ε ιαεά1:1ιι1εο1ιε 1(11ιι11ι ια Βιιεε1 Πάτοι., Μι: άειι αιερι11α,ε·11ε1ι

νοα 11ιιιι ει1ηε1ε1ιαι.εα Βαϊ ιι.ιι άιε Παινει·ειιιιι θι1εεε ε ιι ιιαιι
άοι:1ι εαεεαιιαιιιιειι. »νο ει· άεα Ρι·οίεεεοι· Πι. 1·`ι·1εάι·1ε1ι
ει·εει:ειι νν1ι·ά, άει· Κι·ε1ι1ε Ρι·ο11εεεαι· 1ιι 8ι.ι·ε.εε1ιατε,· ἱ11›ει
ιιοιιιιιιειι Ματ.
- Αα άει· Βει·11αει· Πιιινει·εἱιιι.ι ειιιά αιι- άιιε 1ιενοι
ειε1ιεαάε 8οιιιιιιει·εεαιεετει· 1907 ιιιι:1ιι. »νειι1.ιχει· Με 1085 νο ι· -

1εε α ιι εε ιι ειιε;ε1ι11ιιάιε·ι »νοιάεα. νοα άεαειι 860 ω· ά1ε ιιι ε
άιιιιι1εε 1ι ε Ε" ε.1ι α1τάι.εα1.1ει11εα. Ααει άειιι Ιιε1ιιιειο11“ε άειι·
ιιιεά121ιι1εο1ιειι 15'α1ια11:1ι 1ιε1ιειι »ν1ι· ειιιιιζε νοι·1εεααεειι 1ιει·εαε,
άιε »νο1ι1 1ιιιιιιιι ιιαι' ε1ιιει· ιιαάει·εα Πα1νει·ε18Μ ςε1ια1ιειι πει·
άεα: 111α1εα αυτ;; ε11εειιιε1ιιε Νει·νεα1ινε1εαε αιιά Νει·νεια
ά1Μετι1ιι; Β. ά α Βοιε- Η εν ιιι οιι α, άιε ρ1ιγειο1οε·ιεε1ιεα ΨΗ
1ιαιιειεα άει· Κιι1ιαι· ιια1 άεα 11εαεε1ιειι; 1.ιιε1ιι·, ά1ε εο21ιι1ε
Βει1εατιιιιε άεε Νει·νοειι11ι; Θιιι.εαια.αα. ‹11ε θεεααά1ιεπε

ρ11εεε άει· 81ιαιαιε αιιά 8ρι·αο1ιε; ΡιιΒ·ε1, 1.11ει·ιιι.αι·ι.:εεο1ι1ε1ι1ε
άει· 1111εά1:1ιι.

8τειιάεεειιιΞε1εεειιιιε1τειι.
- Βεάι·ο1ιαιιειειι άει· Αειει.ε ιιι Βιι1ιιι.1)1ε Πι·
ιιιοι·άααε; άεε Αι·2ιεε πια Βιι1εο1ιιιιιγ'εε1ιειι Ηοεριιιι1 1ιε1 Βιι1ιιι
Πι·. Βε1ι ει ιι 1 ιι απ, Με άει· Ζε1ιαιι,·.: «1ὶ1ειεε1ι>› νοα άστε ε·ε
ει·1ιι1ε1ιειι Μιά, ο11“εα1ιιι.ι· 8.118 ε1ιιειι1 1ιι·ε1τιιαπε1ε,ειεα Ρ18.ιι ε1ιιεε
ειιιαδι·ειιάεα ιιιιά α1εάει·ιι·α.ο1ιτ18ειι Κα.ιιιρ1“εε 1ιει·νοιεεεααςειι.
νω- ά1εεει· Μοι·άτε.ι 1ιιιιιε ιιιιιιι άειι Πι·ο1ιαιιιςεα, άιε ι:εςεα άιε
Αει·:ιε Μαι »ναι·άεα, 1ιε1ιι Θε»ν1ο1ιι1ιε1Β·ε1ει.ιτ. Π1εεε Πτο1ιαιιι;·εα
μιιι,ειεα νοα άερι·εν1ει·ι.ειι ΑΓΠε11301°Π Με, ά1ε Με νοιι άειι

Αει·2ιειι ο1ιιιε _1εάειι θι·αιιά 11ι·ιτ11ε1ιε ΖεαΒ·α1εεε 111ιει· 1ι'ει·1αε1:
άει· Αι·1ιε1ιε1111ι1ε1ιεικ 1'11ι· 1ι·,<.ιεαά ε1ιιε ιι1ι:1ιτ1ε·ε ννιιιιάε νει·Ιαα;
τω. Νιιο1ι άει Βιιιιοι·άιια,ι; Πι· 8ε1ιε1α1ιιε 1ιεςαιιιιειι ά1εεε
11ι·ο1ιιιιιιιεα 1ιιιιιιει· 1ιιιι·ιιι1ι‹·1‹ἱεει· :α ννει·άεα ιιαά ι·1ι:1ιτειειι ε1ο1ι
ιι1ε1ιτ ιιαι· εε,ι,>;ειι άιε Αει·ετε, εοιιάει·ιι ααε1ιι.ιεε·εα ά1ε 1·`ε1ά
εε1ιει· αιιά Με εεε” Ηοεριια1ρει·εοιιιι1. Αα1'άειι Βιι.1ιαεε1ιεα
Ναρ1ιτε.»νει·1ιειι Με ά1ε 11ιιΒ·ε 1αίο1,ι.;εάεεεεα ιιιιει·ιι·5;11ε1ι ,ε·ειιι·οι·
άειι, »ν1ε άεε ιιιιε ει.αε1ι νοα Βειι.ιιιτεα άἰεεει· ννει·1ιε, Με ιιι άεα
1ειαιειι '1'εε;ειι 1ιι Ρειει·ε1ιιιι·ι; ειιιαετι·ο11"ειι ε1ιιά, 1ιεε111118·1:
»ναι·άε. Αει·πτε,15”ε1ι1εο1ιει· αιιά άἰε 1ιειαι1ιει·21εειι 8ο1ι»νεειει·ιι 111ι·ι:1ι

ιειι ε1ι:1ι _1ετιι, άιε Κι·αιι1ιειι1ιαι·ιιε1ιειι Ζιι 1›εειιε1ιειι. Ζν»·ε1 Αει·ετε.
Πι. Η ει; ει·ε Μιά ι (1“ι·α1ιει· 1ιι 8ι. Ρετειειιαι·ι.>ι ααά Πι·. Κι·ν
Ισια, 1ιε1ιειι ειο1ι ι;ειιϋτ18·τ εεεε1ιειι, α1Μιιι·ε1εοα, Με 11αι·ι:1ιτ

Ηο
ει·ιποι·άετ. ευ πετάω. Πε πυι·υ;ευ Αει·Με υπο οπο!» Με πἰεοει·ε

που θεππεἱυ‹ἱε εε!ευτ υπο Μουτ. εεΙυετ Με πππ Βευοι·ευόε

Ηοε ἱτεΙυετεουε.Ι Με”. ευΜεττ. πεεε Με εευ Πᾶεπει ε3πετεΙΙειι
»νετ ευ. ίο.ΙΙε Με νει·ΙιΜιυἰεεε εἱου Μουτ ποπι Βεεεει·ευ

Βπιιει·π,εεεἰποε υεκνὶττεο!ιπί”ιει ω. ΑΜ' εἱπε νου Πτ. Η ΜΜΜ.
ᾶυι·υυΓΙ›ἱπ ἰυ που· θουνει·υεπιευιε-ννυυὶυουτιιιὶεεἱου εἰυΒει·εὶουιε
ΒεεουννεπΙε εοΙΙ

ενειιοευ.

οπο, Με Με εεευΞεουε

Μπιτ «8ϋυιππεο» πε

τΙοπιετ., οἱε Θοιινετπεπιεπιε-Κουππἱεεἱου Με ΒεεοΙπτὶοιι πει·
-Ζυ οεπι Βεειπποεπε1· ιννεἱτευΒεἰευεᾶυπιπ
ενει·άεπ, εο ποπ ειπε που ΜἰιιεὶΙυυεεπ Με: .πε νν'ιιΙιΙεπ ει- ο Ι)οτυπτετ ΚτεἱεννευΙυοιιιτυἰεεἰοιι ευίπευουευ Ιιουευ.
- ΝΠ ιπποΙιεπ υπεει·ε Μεσοι· πω' Με πι·πτΙἱ ου ε Απε εευευ ΙυεεΙ, εὶυε ει· ο ε ε ε π· ε Α υπ υ.Ι1ΙΑ ε το το εεΙιοι·επ. «
Η υ π Η εἰ ειυΓιυει·Κεπιυ, οὶε πππ 12/25. Γεπι·υυτ υπ Κ εἰ ε ε ι· ἰ π
Με Με πι ε." ετειειι =Βεἰουεπυιπε. ο” Με!! που. Με πππ ω..
Γ ι·1επ Με υ - Η ε. υ εε ευ Β ει·ΙΙ υ (Ι.υΠεευυΙπτπ 2-4) ἱυι·ε
που υπ· υετεἱιε 25 ευ Πππιεπιἱιωἰεὰοι·υ ςεπ·πΙιΙτε Αει·ειε ,πε
'ΓυκἱεΙιεἱΙ. υεςουιιειι Μπι Με ΕΙιΜοπωπε κι οπου υεεώπιππε
25.υΙτ. νου οεπευ Με ἱὶυει·ννὶε;ειιοε ΜεΕπ·ουυΙ οευ Κοπει
Πυευεεουπευε Δευ ίτεπποευ Δετετ.επ υευϋΙΜ ου ευ
Ι.ευ υπο που ΙΙυεεπΡυ.ι·ιε3ευ π.π;ευοτευ.
εεἰπ. Με ευ ΒιιιοἱειιΖννεοΒευ υπου Βει·ΙΙπ Επιπ
ιπ ε π. ΑΠε Απευυυίτε ννει·οεπ υ π ε π τ ς ε Ι Ι.Π ο υ ει·ιεΗτ.
- Βι·. Μ. Κ υ1Ηι ο εν, οσοι· νου πω· θεεεΙΙεουε.Γι ΛεττεοΙιει·
Αει·πιε ευιπ Ρ ι·εεεε εεννπΙιΙι ννυι·οε. Μ. νου πειπ οι·ιΙἰοΙιευ .
Β|'.

Οοπνευ·πευι· Ευ ιΠεεειυ Ατυ τε Μουτ υεεεεΝ,ςΜνοτοειι.
- Απε άειυ θουνει·υειυευτ κνυπευ εἰυο επί Αυοι·ουυυ;
«Με θοιινει·πειιι·ε ννεεευ «εευππΙἰουεε υπο τε;.Με
π· υυπ·είεΠ ποΠουετ 'Γεο1ευεἱι› ΒιιεεεπΠεεε11 ννοι·οευ
άΞε Ι.υιιοεοΙιεί'ιεπτειε εεε Κι·εΕεεε .ϊπτευεΚ Θ. Ε. ο ε υ ε Π π,

+- Νπουετε 8Ιτειιυε πεε νει·εΙυε 8ο. Ρε

τετεο. Δει·πτε: Ι31επεεεε, ο. 20. Εεεε. 1807. Α)

Ν. Ε'Ιει·οιν υπο Α. Βυο_ἱπννεΙ‹Ι.
Μενου Τυτιιυἰυει·, που ννεεευΖυεε-β
-Ι)ει· Ανω
υϋτὶἔΒεὶιευεὶπει·υεςὶει·ιιυεεϊεᾶποΙὶο!ιευΟι
ςππἰεπιἰοπ υπο Αυτ'οεννεπτυυςἱΙΙεεπΙετΙ.ὶ
τ.ει·πτ.υι· Με (ὶεΙ”ππ,ειιὶε εεεετετ ννοι·οεπ ννυι·, πετ. οπου Μπ
τετΙεευυ€ εΕυευ Κεπιὶου νου 200 ΗΜ. Μεοετε.ιΜΗΜευ
Γυεεεεεειπτννοι·πευ.

Τπε·εεουουυπο:
Κ ο τ τ. π ευ: Ζπιπ νυεεπε.Ιεπ ΚεἰεευεουπΙιτ.

+ Νέουετε 81τειιυε :Με 13επτεοπεπ πεπτ
11οπεπνευε1πε: Μοπεεε·, ο. 12. Μετα 1907.

- Με »που Με νου υπο1ΙωΙου Βεὶτε Με ΒεἱοΙιεουιιιε-Αοεε
οι·άπειετ ὶυ ΑυεεϊοΙιι εεποπιιπευευ, νου οετ ΚυΠεειεεευευ Θε

Τερ;εεοτουυπε:

Ε. Η πε ὶ υ ε: Πευει· ΑυεΚυΙιπιὶου ω Β'Ιυετει·επιππιε.

πιεἱυιὶε ἱυ ΜνΙευά ευιυ θεπιεΕποεπε1εευπ·ιευ Βενν14.Ιι1ιειι Πε. Ρ.
1:ΙεΙΙε ι ννιιι·πε. Με Με ἱυ Ντ. Β πυιΜΙιευ, νου πω· Βοτρειει·
ΚυεὶεννπΙιΙΜοπιιυΙεεἱου Ιεπεεὶει·ι, που Ρ. Ηε1|ε.τ Μουτ. ἱυ

____
ή Απποποοε:1ν @που Απο· ννευοεπ π. πευΒιιοΙ1Ι18.πάωπε Ή”. Κ:υ:εεεεευ.. τ
Μ. Ρετετευυις.Νενευγ-Ρτ. 14.εοπὶε ὶπ εΠεπἱπ- πποε.υεΙ5.υο.Αυυουοευ-Οοτυυωὶτευ ευεευοιυτπευ.
ἶ

ΕΜ Ρποπ:επ Εκτυποτ

ΑΝετΑιπ που ννΑπινιυ: ΒΑπου:π
ἔ

ποπι ὶπιιει·ευ δευι·πιιο!ιε υεὶ
Οοιιοι·ι·Ιιοε υπο θει·ιιυΙοεειι-Βιιωϋιιουπ:

Αυυυεου που»

.ΒΙπευευυιυ ο." Ει·υιιποε1εοΙιευ 1::εΒιει·υπ8

ΒΛΟΕ-ΒΑ!8ΟΝ.
Ιπ ο." ΑπετοΙτ νιεΗν, ο" Βεετεἱπἔετἰοπτετειι ἰπ που: Ευτορε, εἱπο
νοτυπποεπ πω” υπο Πουοπεπ επι· ΗεΠυπέ νου Με.<:ςεπ-. Εευετ-. Ηειτπ

νωπ.υε ἱυ ΑροΙυεΒεπ.
Βειι·επ'ε Μτει·υιυι· ω. ευ ενεποευ υπ
Ρτοννὶεου

Ι:Ιεεευ-. ΗιιτπεπΙ:-, Ροοε το από υποετεπ ΚτεπευεΞ1επ.
15. υ εἰ Με 2υπι ω. 5ερΙ επποετ ΤΙιεπτετ υπο (:οποεττο Μι
- Τ5εΙἱοπ
- νοτυ
.
(ἶυειπο. ΜπειΙο πο ΡπτΚ. Ι.εεεοεοἱπεττε. θεετεἱπππετ Με Πειτπεπ, $ρἱεΙ-. Β που
εϋ.Ιο υπο ΒἱΙΙπτἀε. ΑΙΙε ἘἰἰεεπϋοππΙἰπἱεπ Με πππ νιεΗν νετοιιποεπ. "ιππ

Ε. ΘϋΒθΕΠΕ

τεἰου, Περπττετπεπτ Α1Ιλετ.
·

Ποε!κεπ, Χνο!οΙιοπΙ‹υ.

ζ

Ό000θ00Φθ Φθθ0.

ν 2 1Ιππυ που πυυιιυξ
Β'”Β μπιν ΜΠΟΓΟ'ΙΠΟΠθΗΠΒΙΧΈ ΟΠ86ΡΕΤΟΠΕΠΠΧΈ
ορευοτπω,πεκοπεπωκοπ Β'Β ΠΡΟ][8$Κ'Β, Η!! 0][ΠΟ Ήθ
ΡΠΟΠΡΟθΤΡΒΉΗΠΟΟΕ ΤΒΚ'Β ΠθΓΗ'Ο Π 6ΒΙΟΤΡΟ. Ή'ΒΚΈι
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Βυπο Βεπε-Ρεοεε.πε Σ

ΒΠΡΟΠ'Β ΗΜΙΠΦΟΡΠΙΠΕΚΠΠ ΠΟΠΗ

απο τοπππεοκοε. νκρ·υπ-+

"Ηεπικυκτ·ιε"

:ιπιουιεε π οιιοοο6οτυνιο
πιω πι1π.ιευειροπἰ1ο πιο

(3εικοπου·υ οκρππεπποε πειεεοπἱε)
κο·ι·ορυιπ, 6πειτουερπ εποεπ ΒΕ3ΒΡΕ,ΠΗΟΕΤΙ/Ι, ει τοιοκε ουσ

ποστυποευπιουυεε επανω
εππο.

ευη Η'Β)ΚΗΟΜΥ Η ΒΒΙΟΤΡΟΜΥ ,Π(ΒΙ:ΙΟΤΒΙΙΟ, οκοτπο επιε

ΠΡΕΒΠΒΧΜΗΠ Μ ΒΗΥΒΒ.+

πουειετοπ

ερευπιυπ

πωπω

Η€ο11°ΒΗΗΜ0 πρπ οπο!

σε )ΚΕΗ(:ΒΟζΙ π

Με.,

πΡΑυζτπεπε, 'οπο. π1>ιπτυοε επΑεπΤευυπου. (Σπο

πρπ περεπεα·υ π

›κεπνπουπωκ·ε οτρεπεπἰ-0

π”. π Β”Β περιου·υ ΒΗ-+

οο6·υ νιιοτρε6:ιεπἰπ νκυεειππ πρπ Φυεκου·ε.

εποροππειππ.

Προθπωποιε εε εαπ” οπωεκππο.
Οπτουι,ιϊι οκ.1ιου·ε
πππ (:.-Πετερόνρτει γ Γ. τ. Π1το.υπε Η Ι11ινιππ·τι
Μοοκεει. . . . . ,, Τ-πε Β. Ε. Φερρευπ·ε
Π
Η

υ

Οπεοουι . . . . . " Κ). Πειυειε π Β.ο.
Βερπιπευι . . . . κ Φρ. Κερπυποκειτο.

·
Βου·Βε υπΠοτυιιτευυποεθ

ορευοι·εο Με επε6υπω
π πωεποροουπιοπιπΧ·υ. 0

.
`

Μπιτ,

πιο

ΜΙΙι:τυπι π. που π.. ΙευιΙου, Ε_ Β 3Ι|32 Με Μ".
ΠΕοόει εΕπυει1νιυ ευιοιυ.υπιοτοο όεεπ.υειτπο.

›κευ·Β:επειε π :κι-ιπ

εποε πρεπερετει.
Βπιεο (Μπι-Ρ πψυ:ευυ θ
οποευιν

πριπτυουυν σ

υκνον, πε νετνπεετ·υ
υνεπιππε πεοοερτπεπε·υ
ειιι-ιενι·υ.
0
©©©©©©©©©©©©Ο

00

ή..

.4ω›κ

#ι·.ειχ|ϋι

]22009220| ιεπωεο!ε:7πρ

»6'είει·υ|

Π·υ!ι||ίπ
8γιιιιιε1ιεο!ιοε 8οιιννοιο!ριέρει·ειι.

5ΙΙ#0$0Ϊ$ΙΪ°ΙΙ|7

Φο ιόεεΞειο Ροι·ιιι ω· Κι·οοεοι-Τιιοι·ειριο
Βι·ειιιιιε ι:1Μιειι·ιιρόεε, εει·ιισιι-ιιιιιι Βοεοιιιιιιιο!ι- Μπομπ 8οιιιοι· ΒΠΙιε1ιεΗ Μι· Με Κεεεειιρτωειε 8η:Μ-ρη:ί!|1Ή
Ιοεε ΡΙιῖεεἱεκεΞτ.
ΜΜΜτεεοτϋιετΕπιτ,ιιιεκτει:-ιιιιιι εειιιιιοπΙιιιιιοι·ιιι1,

.??ιίοεο|ι'αΜ

_

Μεβϊ Με!" (Με χν58008-

εεειειιετ.
Τιιϋει·ΙιιιΙοεε, Κειιοιιιιιιετειι, ιιιιεειιι. 5οιιννϋι:Ιιε

_

.?”|ιήισο!

δίεοπ-Ρπο!_γ!Μ

:ιιετᾶιιιὶε, 8Ιιι·οριιιιιοεε, !ιιΠιισιιιιι.

ΟΙειιιιειιιι Ιιεννιιιιτ2 ιιι άεπ εγιιιιεοοΙοειεοΙιειι

5ιι"ο5οτεἰι·ιιρἱ5τηιιτες¦π

Ρι·ειιιιε ιιιιιι Πει·ιιιιιτοτΙιει·ειριε.

! ΜΒΜ ]ωθ Ρ|;;8ς¦ιε ως

.?”Ιιζροπσ!.τοϋυ ειιιιιιιιι ιο·>Λ, ΤιιἱεειιοΙ ,,ΠοοΙιε".

Μ» ΗΜ νωεΜπ Μ·

.2ι3γα!οπ

1ΝΙιι.8ου ππά 1.2.ι:οτε0ιιτ· αυτ· νοι·ΗΙΒιιι·ι8.

ΗΒιιιιιιιιιιιιι"
Ανιε Πιτ ρι·ειΙιτιεοΙ1ο Αοι·πο!

"Η ιιικοιιι ιιι ιιι!"

Βοοιιοιι οι·ΙιιιΙτοιι
ΙιοιιηιΙιΜο ΒΜιο ιιιιιΙ οΙιιιοΙιιο 'Ι'οΠο νοιι

0 805 ιισι·ειιιι. ιιοιιιο 1000 ιοιιοιιιοιι.,
Π'

Ηο'Αβμ8

θ"

ιιιιι·ιιιιο·πιι ιι τω”. ιιιιιιιιιιι. ιιειΓ83ΠΗ.

ἐ ”'”“ῖἔἔἰιἱ“ἴιἔἶ"ἐἔἔ°ΓΪΪἱζ'ι ΒἘἶνἑΪἔ¦ξξ`ιιΙΣΪἐ'ἑἔΟΪ"""°

Μπι ιιι ιοοιοιιιοι. ιιιιιιιιιιι 8 μ. τ

πι· εο!ιιιιει·ιΙοεοιι ΑιιεΙιοιΙιιιι,ς, ιιι εοΙιοιιειιιιεωι· ινοἰεε.

έ

οιιιιο 8οιιιιιττ ιιιιι1 Βι·ιιιιιιι8·ο, επι @οι ειιιιιιοΙιειι πω"
Με Βιιιιςοιιε, νοιι ι·ει·εο!ιιοάοιιετΙει ειιι:ϋιιάΙιοΙιειι Βι
Βι·ιιιιιιιιιιρ;ειι (Ριιι·ιιιι!ιοΙ, ΚιιιΒιιιι!ιεΙ, ΑΒιιΖεεεε, ΒιιΙιοιιιιιι,
'ΓοιιειΙΙοιι,Ε`ιετεΙ,Μειειιιιε, Ρειιιιιι·ιιιειι, θοιιοι·ι·Ιιοο ειο.).
Φ
Θ ΙΙΙιιετι·Ιοι·τοει Ρι·οΙει·οτιοιοΙιιιιε ΜΒΜ Ιιιιι·2ει·θοιιι·ιιιιοΙιεειιιννοιειιιιιι; ιι. ΑιιεικνιιΙιΙ Μι· ειιιεοΙιΙϋ.Βιιε;οιι Γιιι:ΙιΙιτοι·ιι.ιιιτ «κι ειιι ΒεΠοΙιωιιιειι "ΜΗ νοι·ιιιιί'οΙει.

0κ.ιιιιιι·ε ιι3ιιειιιιτι

ΟΠΒ. Φοιιτειιικε 127, Με.. 7.
ι
.

Οοτιετ. % ΜειΙιιι,
Μ. Ρεποτειι. ΜοιεΙαι]ει, 34.

·

0
ΒΒΙΟΗ.Π8Θ'Γ Ηει:10ιιι€ι-ΙΗΜ

Η.ΠειΤΘΗΙΒΜ.

ΙιιιΒοιιιιιοιιοιιΑΙοπιιιιιοι·-ΗοεριιεΙΜιά
ΝιιοΙιννοιιιι οι·ιοιΙτ πω» πι· Ζω Μου"
Ποιο Ρπιη;οι· ιιιιά ΡΠοι;οι·Ιιιιιοιι Η: Με
ρι·ινο.το Κι·ειιι!ιοιιοΗοπο (μεση ΖαΙιΙιιιητ

ΤοΙορΙιοπ ΝΩ1392.

"'3ΜΜΠ"ΜΗΜΠΠΜ$ΉΜΊΝΉΉ

νοιι 50 Κορ.)

-._ ~__?__?..ξἶ._ῳιι-`Α-.Δ~>Ψ.ῷ-_.-__-. ...-

7 .η- _ ._

ιιιτωιιιιι ιιιιιιιιιιιιι «ι.ιι:Βιιιω
ΡΙιειι·ιιι. Βοεει.
ιιι ΙιοΙιειιιιιτοτ ΜιεοΙτιτοτ ΒοιιιΙιοιτ ιιιιι1 ιιιιΙΙΙιοιττο1ΐοιωτ 0ιιειΙιτιιτ.
(108) 59-14.

Μ ει ι· Κ ο

,,Ρί'οἰΙι·ἱιιἔ°°.

ΉιτιιιιωΙε Βιιοπιιει:!ιιι ΙΝιιτ!ιο ἈΚΙὶιιιιηιιεε!!ειι!ιεἱΙ
ΟΙιειτ1οττοιιΒιιτ8.

0

ξ

ΗοϊπΠ02°οΒ;0Τίι·. Η ιι σ! ιιΙΤ ιν ισ.ιι 1100.

ΠιιοιιιιτιιοΒοι·οι ν.Α.Υνιοιιοα!ιο Κυ.τιιιιι·ιιιοπιιοίοι· Ρι·.1ΗΡ.

:Μπα ΜΒΒΑιιι_
ΜΝιν. ΟΡ ΙΛΙΟΝ.

Π" 88 πιει

ΧΧΧ". 1ΑΒΒεεΝεε .

..εειιιιΕ0ιεε Χιιιν...ιιιιιιζι

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ιιοοιιιιιιιιιι
ειπε: εε: ΠεεεΜιοιι νοιι

ώ Πει. Πι·. Κε:ι Πειιιο.
ει: 1οιιειιιιεε Κ:ειιιιιιειε.
Κἱμιι.

Ποι·ρει€.

Δ:

.ι

Π:. επεσε ιΝειιεειι. ε
5ι:. Ρετει·ε:›ιιι·ε.

.

Με ,,5τ. Ρετετειιιι:$ε: Μεεἱιιιιιεειιεννοε:ιε:ιεεΙιτιίι" ε:εε:ιειιιι _ιεεειι Ω- Δ'Εισιιιιοιιιειιιι:-Αι:Η:Εμ ΜΜΜ :Με Σιισε:ετε “Χ
Βου ιι ειε ε ιι ε.-Ι)ε: ΜιοΜε:ιιειιΜ :Με ίε: ιιι Βιι.881Μεβ Με!. Πι: εεε Μια:: ιιιειι ειιεεειιΙιεεεΙιεΕι επι ειε Βιιειιιιειιε!ιιιι8 ω:: Ε. Ε. ΜΜΜ'

με, 4 ΚΜ. Μ: εεε ιιεΠιε με: ἱ:ιξ:Ι.Ροετ2εετεΙΙιι:ι€,ιιι εεε ε.ιιεετειι ἰιι 5:. Ρειει·εισιιι·8, Νεκπει: -Ρ:οερεΜ .Νε Μ, ιιι :ι::Ιι€ε:ι. - ΠειιΜΙιε:ιε.επι 20 ΜΜΕ: β.ιι:ΙιεΙ1, Π) Μπι: ΙιιιΙΕιῇεΙι:ΙἰοἙι. Πει·1:ιεεΝεοιι :Με 12:ιιι:.ε εοννΞε εΙΙεεειειεΙ εεειαιοτι εεεει.:ΙιοΙιετι Μιττει!ιιιεεειι Μ»
Πι:ειεΒι:ιεΙΒεερεΙιε:ιε2ειΙε ιιι Ρειιι;ἱει2ΟΚοΡ.οεετ4ῦΡι-ειι.- ε:ι το: :πεε ειι εεε εεεεΙιείιείειι:ειιεε:ι ΚεειιΜειιι· Π:.Β.ΤΗΜΜ
Αιιιοι·ε:ι ινε:εειι 25 Ξερε:ε1εϋ:εεειιι:ε: Ο:ιειιιεΙε:τιι:εΙ:ιι€εεειιετ. ιιι5τ.Ρετε:ει:ιιιτε, Ρει;ειιεΙ:.5είτε, ΑΙεκειιε:οννεΙ:ι Ρι·.8 ιι.: ι·ιεΙιτειι.
-Κείε:ετε ινει·εειιιιιεε:ι εεπι $ε1ιενοιι 18 Με!. :πιο Βοεε:ι ιιοιιο:Μ. Βρι·εεΙιετ. Πιε:ιει.εε;, Ποιιιιετε:ειε ιιιιε 5οιιιιε:ιε:ιε 5-8.
;~

88.

Με

Ρετε:ειιιι:ε, εεε 24, Γειι:ιιιι: (θ. Με:2).

.

11101111: Με ιιιεε. Η. Βιμ". ννιιε Ιειιι·ειι Με ειε ΒιιιεΙ, εε: 'Ι'ει::ιιιε Με εεε Ενειι;;εΙιιιιιι Με: Ιιειι:ει Με 8γρΜΙιε?
- ΒιιοΙιει·ειιιειαειι ιιιιε Βεερι·εεΙιιιιη;ειι: .Τειι:εεεει·ιειιτ Με: Με Ι.ιειειιιιιςειι Με ΙΤοι·ιεειιι·Με ω: εειιι θεΙιἱετε εε: ΕΣ:-# ·
Ι::ιιιιΙκιιιη.;ειι εεε Πι·ο,ε;ειιιιεΙερρε.:ετεε. Πιιτει· εε: Βεεεια. νοιι Με”, ΚοΙΙιιιειιιι Με δε.οοιιγ. - Ν. Οι·τιιε:: Υει·Ιεειιιιεειι
Με: ερειιεΙΙε 'ΓΙιε:εριε ιιιιιετε: ΚιιιιιΕΙιειιειι. ·- σ. Βειιι:εΠιε: εειι:ιιιιε:ι εε: ρ:ε.ιιιἰεεΙιειι Μεειιιιι. - Α. Νειεεε:: Πιε ειι

ειειιιειιιεΙΙε 8γρΙιιΙιείο:εειιιιιιΕ πινει Πιι·ειιι εεεειιννε:ι.ιεειι Βιιιιιεε. - Ο. ν. ΙΔειιεε:!ιειι: ΗιιιιεΙιιιοιι ιιειιετε: Αι·Μειιιιιι:τει. 9
ΒΙιι·τειΙ:ιιιεειι Με εε: θεεεΙΙεεΙιεεΙιεΗ ρι·ε.ΜιεεΙιει· Αει·ειε ιιι Βιεω -. '1'ιι;ειιιιεειι:ιεΜειι. - Λεωφ”.
..ε

Εεεε !ειι:ειι Με ειε Βιιιε!, εε: Τειιιιιιε Με εεε
Ενε:ιεειιιιιιι Με: Ι.ειι:ε :πιε 8γριιιιιε'Ι
νοιι

Ι):. πιεε. Η. Ηιε1ε:.
(νιἴε:εεΙιειι).

Ψετιιι ειιι ΑΜ: ιιιι.εΙι 8ειιιιιιε: νο:ΙεεΜε εε: Κ:ειιΙ:
Ιιειι:εεεεειιιεΙιτε Με πιεσε εκεττΞειιεΒιε: Κ:ειιΚειιεειιιοιι
ει:ειιοιι Με Μι ει:: Ι:ΙιιιιεεΙιε Βιει;ιιοεε Πεμ, Κοπι
ιιιειι πι: οι: ιιι νε:Ιεεειιιιειτ, εε. Με ιιιε.ιιοιιιιιεΙ
Βεν:ιεεε, ιιιεΙιι· εεε: ι:ιιιιεε: ν:ιεΙιιι€ε ΒιιιεεΙΙιειτειι
ΜΜΜ, ν:εΙεΙιε εε: Με Ιιεΐτεεειιεε Απ: Με εε:
Κ:ειιΚειιιιιιτε:ειιεΙιιιιι€, Με εε: ΑιιίιιεΙιιιιε ιιιιειιιιιεετιεεΙιε:
Βιιτειι, Ιιει:ιι νοτι:εεε ιιιιτε:Ιεεεειι εεε: ι1εε:εε:ιειι ω.
Βειιν:ιε:ιεε: ννι:ε ειε ΑιιΓΒιιιιε, ινειιιι ειιεθε:ιειιτ νοιι
ειιιειιι ΒιιοΙινε:ετε.ιιειεειι ειιιε ΒιεειιοεεετεΙΙιιιιε Εο:εε:ι. Με
εεΙιΙιεεεΙιειι ΜΙ” Θ:Με ειπε: νο:Ιιεεειιεειι ΚτειιΚΙιειτεΒε
εεΙιιοΜε, :σε εοιιιιτ ει:ιε Κ:ειιΚεενο:ειεΙΙιι:ιε, ειιι ειε ιιοεΙι
εε Πι1ειιιιε Με οεε:εεειιΙιο1ι, μπε ειιείεΙιτ.Ι)ιε ΒεεΙιΙε.εε
Με εεπι 8εεΙινε:ειειιειεειι παει ιιιιιιειιιιΙΜιε: Με νε:
ι:ιεΚε!τε:, νσεΜ Νιιιι ειπε ΒεεεΙι:ειΒιιιι€ εε: Κ:ειιΜιειιι
Μ: Υε:ΙϋειιιιΒ Με: νοιι ει:ιειιι Α:2τε Με ειιιειιι ινε::

ειιιΙεεειιειι ΖειτεΙιε:, εεε εειιιε ειι:ειιε Τε:πιιιιοΙοειε Με
ινειιιε τετιυιιεΙΙε ΑιιεεΙιειιιιιι8ειι Με: ειε Μεειιιιι Ιιιι ιι!!
8ειιιειιιειι Με ερε:ιεΙΙ Με: ειε Ρειιιοεειιεεε Με 8ειιιιο
Με Ιιεεεεεειι Με. .Τε 8:εεεε: εε: Ζειιε.Ειεειιιιιτι, ινεΙειιε:
Με νοιι εε: ιιι Ρ:εεε Κοιιιιιιειιεε:ι ΕροεΙιε ι:ειιιιι;, εεετο
εε:ιν:ιει·ι8ε: Με εεΙΙιεινε:ετειιεΙιε!ι ν:ειιιεε: Ιοιιιιε1ιε Με
ειε Αιιί8εΙιε. ΒειιιεΙιε ΜΜΜ ιιιιιιΕιε:ιν1ιιει›ιι: ννε:εειι ειε

8ειι::ιετιεΚεϊιειι, νεου Μ: Μ! Ο:Με Με ΒεεεΙι:ειειιτι
εεε νοιι Νιειιιιι:ιτειι, νοιι Ι.ειειι εεε: Κιιι·ρΓεεοΙιε:ιι

Με Ιειι€εινε:Βε:ιεεεειι Ζειιιειι ειε ΒεΙιοιιετιιιιιιιὶοιι νοιι,
Βιεειιοεειι εεεΙιειειιτιεειι.
5ο νε:ΙιεΙτ εε ειοΙι ιιιι€είειι: ειιι. εε: Εεεε ειιιεε θε
εεΙιιοΙιτείο:εοΙιε:ε Ιιειιιι ΒιιτπιΠε:ιι εε: εεεγριιεεΙιειι Ρηγ
:ιιεε, εε: ιιιειεεΙιειι Ηιε:ο8ηρΙιειι, Ιιει:ιι ΑιιΓεειιΙιεεεειι εε:
εεεγ:ιεεΙιειι ΚειΙεειι:ιΓι., Μπι Ι.εεειι εε: 1ιεε:ειεο!ιε:ι Βε
εεΙι:ειιιιιιι8ειι εε: Βιι›ω Με Με: ΑροΙε:ηιΙιε. Ριιιεειι
ει: Με ειιιι€ε:ιιιεεεειι ειι:εοΙιτ :Με εε: Β:ΙιεΜιιιιε νοιι
Κ:ειιΜιειτειι Με 8γιιιρτοι:ιειι ω Η ι ρ ρ ο Κ: ε ι ε ε, Η ε ι· ο
ριιι1εε, ΘεΙειιιιε, Δ:ε τεειιε Με Μεε:ειι Αε:πειι

εεε ΑΙτε:τιιιιιε, εο ετοεεειι πι: εειιο:ι ειιι” νιεΙ 8:ϋεεε:ε

8ειιι:ιετιεΙ:ειτειι ιιι εεε ΜεεειεεΙιεε Βεεειι:ειιιιιιι€ειι νοιι
ΚτιιιιΜιει€ειι Με ΝιοΙιτ-Αε:πτειι, :Με εε Με Μι ειπεπ

Ηο::ιετ, 8ορΙιο1τΙεε, ΑεεειιγΙοε, Βιι:γριεεε,
8ειιεεε,Οιοε:ο, Α ι·ιοεισ, 'Ι'εεεο, Βιιε εΙ‹ερεε:ε,
Ζ ο Ι ε, Π» ε ε ιι Ιιε:ιεεΙ:ι. Μι ΜΗ Μ: νοιι εεε

Μ: εεε

εε: :ιεΚειιιιτειι Τχρειι ω: Νετνειι- Με θειεΕεεΙ::ιι.ιιΚΙιει-ι

πεε ω εεε εειιε.ιιιιτειι Αιιι:ο:ειι ε:ννειιιιειι:' ειε Νειι:ε.
ειιιε:ιιε, Ηγει;ε:ιε, Τι:: οοιινιιιειν, ερι1εριιεεΙιειι Βιι.ιιιιιιε:
ειιειειιε,

ιιιεΙειιεΙιοΙιεειιειι

8εΙΙιειιιιιο:ε,

ΟοοεγΒοεγιιιε,

Αιειιιε τ:ε.ιιειικι:ιε, Βιιιιειιειε ρ:οειι:εινε., ΙιεΙΙιιΜιειο:ιεοΙιειι
Ψειιιιειιιιι, Βιιιιιι1εεειι νοιι Ρεγειιοεειι, Βεεεεεειιιιειτε

νιτειιιι

(Ηετε.Ι:Ιεε, Ο:εετεε, ΑτΙιειιιε.ε, Με, .Ιο,

ΑΒιιιιε, Βιοιιιεοε, Εεγροε, ΒτεοΙ:1εε, ει”,
Ρειιτειιε,Βε:ειιε,ΚεΙΙιειο, ΑΙΙ:ιιιιι.εοιι, ΒοΙιιιιε,
Ηε:ιιΙετ, Μεεεετ, Οριιε!ιε., Εεε: ιι. ε. ν.) ιιι

ιΙι:ειι εμιεεΙιειι, ε:ε.ιιιετιεοΙιειι, ΙιεΙΙει.:1ειιεειιειι Με ρω»
εορΙιιεεΙιειι ννε:Ι:ειι.

νν”ειιιι πι: Με Μ: ΒιιιεΙ,
Ενε.ιιεεΙιτι:ιι, νοιι εειιειι ειε εκει
Ζειτιε ινιιΙι:ειιε ειπε: Μι18ετειι
επεΙΙιτ ν:ετεειι, ιιτειιεειι, εε ειιεειι

Μπι Τεειιιιιε Με ειιιπ
Ιετ2ιεε:ειι Βειιιε.Ιιε 8Ιειειι
Ζειιρε:ισεε ευειιιιιιιιειιεεει: εο:τΒενεει1:ειΒειι€ειι ῖ

ιιιειι:ε:ετ ΚτειιΜιειτειι, εε:ειι ε:ιεωιειεεεε εειιτιιιιιιεε:- ·

εξ'

οι

Κ: ·ιθήμ

”ἶ οι( ιιιλφοπ νιοι ιζοριοοι·πι·οοιιοπ ποπ Οοοοιιιοιιιοοοιιι·οιποι·π ποι· Μο

ιιοπο, ιοοοιοιιοπ, ποοο πιο ι·οιι·οοροιιιινο Πιο8ποοο οιποο

πιοιπ ποιοιιοι πιιι;; οο π. Β. πιο Ροοι. ποι· Ριιιιιοιοι· (Βο
πιοοι Ι. ο), πιο Βιιιποιπιο ιπι ι.οεοι· ποι Αοοχι·ιοι· (Κο
πιπο ΙΙ, 10) πππ ποι· ιοι·ο.οιιι.οπ (Βοιπποι Π. 24), πιο
Κι·οπιιιιοιι ποο Κοπιεο Ηιοιιιο. (Απιιιι·οιι), νοπ Αοο. (οοιπ),
ζιοι·οποοπ1 (Ηποιοι·ιο), Ηιοπ (οιιι·οπιοοιιοο Ε.ιιοοιιι), .ιοποιοιιι
(Ηοι·πιο. ιποοι·οοι·ο.ιο), .ιιιιιοπ (ιοοιιιοο), Αιιιιοοιιπο Βιιιιιιιιι.
ποο (Μοοιιιιο ιι·ιι.πιπο.ι.ιοπ), πιο Οοιοι.οοιιι·οπιιιιοιι.οπ νοπ

Ι.οιποπο, οροιιιοιι οιποι· Ηο.πιιιι·οπιιιιοιι πω” (ποππ νοπ πο
πιε οποιιιοπ, ιιο.οπι νοι·οιιιππιιοιιοπ Βοοοιιι·οιπππποπ νοπ
Αοι·πιοπ πππ Ριιοοιοι·π οπο ιιιποοι νοι·Βο.πποποπ Ζοιιοπ
οποι· νιοιιοιοιιι ποππ νοπ Ι.ιιιοπ '), ποποπ πιο Μοπιιιιπ ποππ
ιι·οιππ πω, πο ποπ οοιπ· οοιιπιοι·ιποπ πππ ιπι οοιιοποποπ
ιι`οιιο οιποι· οποιοΒιιοιιοπ Αοι'Βοποπ 8οιιοτι. Πιοιοπιποπ,
ποιοιιο οιοιι ιιπ ποπ ποιιιππι ποο πιπιιοοιιοπ Τοπιοο ιπ

Απιιποιιιοιι, Αιιιιοριιοι,
ποιοι, 8οοι ο. ο. π.)

ιοι·οοοιοι·οπ, ποππ ιοιι ιι.οι ποο θι·ι,οιποι οποι· ποπ Διιι”οιιιο
νοπ Κοιι. Πιι·ιιπποπιπ νοι·ποιοοο; ιιιοι· πιο ιοιι πο ποι·

Μαιο, 8ιιπιι,

Βιιποοπ, Νοποοιιο.π

Ποι· 'Ι'οιιποπ οιοιιι οπο ποππ πιο.ιιοιιοο οοιιπιοι·ιΒο Βοι
οοι ποιπ Ι.6οοπ, ποιοριοιοποιοο πιο Βριποπιιο ιιπ Ηοοι·ο

ποο Κοπιπο 8οοποτιπ, πιο Κιοπιιιιοιι ποο Κοιοοιο 'Ι'ιιοο,
πιο Βιιιιιιτοπιιιιοιι. .ιοι·οποπ, πιο Βιιιιοιιο.
Ειπο νιοι ιοιοιιιοι·ο Απιποπο ιιο.ποπ πιτ ποιιπ Βνοπεοιιοιπ,

πο Οιιι·ιοιοο πιο ιιιιοπποιο.ιοι ο.οιιι·ιιι. Βο »πιο ιιιοι· οιπο
επππο Βοιιιο οοιιποι·οι· Νοοιοοοπ πππ Ρογοιιοοοπ οποοιιιιιτι:

Ηιιππ ποο πιπιιοοιιοπ 'Ι'οιιιοο ιποιπο ιιποιπππε ποιο πο
ποοιιιπποπ νοι·οοοιιοπ.
οιο πω· ,,Ζ°· (ποιοι ,,Ζ“ νοι·οιοιιο ιοιι Ζοι·οο.ιιι ποι·
οιπο πππ ποο 'Ι'ιι.ιπιοπ πππ πιο Βιοιοιιποποοιοππο οοιποπ
ποο Ενοποοιιοπιο) ποπσι·ιο, ιοι Μ. ποπι ποοοιπποποι· Μο
οοο ιοποι· Βοποιοοοοιιιο8, (ιι·ιππ οποι· ιιοιιοι· Ριοοιι νοι

πιιοιιιιο. πιιιιιιοποπ Αποοοιπ πιοοποοιιιιοι·ι ποι·

χωἈοι, οιΧαλοι., μοψιλαλοι, τυφλοι, κωφοι, πιστονικοι, ξηςοι).
ποππ οιιπο πιοΒοοοιιοοιιο Βιιιοοι ποιπ. οο οποι· ποππ ιιιοι·
πιοιιι, πιο οπο ποπ ι.οιποπ νοπ .ιοποο ιοοιιο.ι·ιοιιι, Ηοι·ο
ποο, Αει·ιπρο πππ ι.οποιπο ποιοιιιοπ. νοπ ποπ Κι·οιιιιιιοι
τοπ, ποιοιιο ιπι νοι·οοπποποπ .ιιιιιι·ιιιιπποι·ι πιο Ηιοιοι·ιιιοι·
οιπ πιοιοιοπ ποοοιιιιιιιοι ιιοποπ, ιοι πιοιοπιπο ποοοπποιο

Ρτιοοιοι· πππ νοι·οι·πποι οπιορι·οοιιοππο οοπιιιιι.οροιιοοιιιοπο
Μποοοποιιιποπ πω· ιπ ποιπ οπο», πο πιο ποι.ιοιΤοπο Βιοιιο
οιπο νοι·ιιοιοπο οποι· Ειποοπιιοπο ποι· Ηιιοι. ποιοι.οιιι,
ποππ οπο ποππ πιο Ηποιοιπ ποι· νοι·πιιοιιιι8οπ (ιιοποππ οπι
Γοι·ποπ πππ ποππ οιοιι -- ποο οιπ Βοποιο οιποι· νοτ
οοιιιοριιιοπ, οιιι·οπιοοιιοπ Ροι·ιπ οι - ποππ οποι.οοιιοπποπ
Ροιιοπιοπ ννιιοποιοοιι πππ Κο.ιιιιιοριιΒιιοιι ιοιιπι οπι

οιππιιοοποποιτ, ποιοιιο ιπ ποι· οιπο οππ ιπι Τοιιποπ οπ

πιοιιοιι.

δαι.μ.ογιζομονοι., σολη·μαζομε·.ιοι, παραλυλυμο·ιοι.,

παραἈπτικοι.,

ιιι

οι

ιοι· ποιπ ιιοιιι·ιιιοοιιοπ Νο.ιποπ ,,Ζοι·οοιιι“ πππ ιιπ Ενοπο
ιιοπι ποιοι· ποπι οι·ιοοιιιοοιιοπ ,,ι.ορι·ο“ πιοιιι. πιοιοιιποποο
ιοππ ιπιι ποπι Βοποοπιιι·ιιοοπ Αποοοιο, οποοιιιιιιι οπο.

Ππιιιιιοοι ιιο.ι Πι·. θιι·ιιπποπιπ (Κιχι.ιιιο ιοιιιιι·οιιο
ΧΙ),ιοιπ ποιοι· Κοπποι· ποι·

ιιοπιποιοοιιοπ 8ρι·οοιιο πππ

ιποποιποπ ιιποπιπιπ, οοι”ο Νοπο πιο Ριο.Βο πο νοπιιιιοι·οιι
νοι·οποπι, ποιοιιο Κι·ο.πιιιιοιιοιοι·ιπ ιποπ οιοοπιιιοιι ποιοι·
ποιπ πιπιιοοιιοπ Νοιποπ ,,ποι·οο.ιιι“ πο νοι·οιοιιοπ ιιο.πο, πππ

ποιοποι ποιπ 8οιιιοοο, ποιοο οο οιιπο Ζποιιοι Βιιριιιιιο ποι·.

ο

Πο ιποιποι· Αποιοπι ποππ πιο Ποιιπιιιοπ ποι· Κι·οπιιιιοιι:
ιιπ 8. Βιιοιιο Μοοοο ιοιιιοι·ιιοιι πππ ιι·ι·οιιιιιι·οππ ιπι, οο
ποιιοπ πιι· ποοιιιοι·οοιιοπ, πιο ποι· πιπιιοοιιο Αποοοιο ιιι
ιιοπιιι·οιοπ Ριιιιοπ ποοοιιι·ιοποπ ιοι.
Μιι·ιοιπ (Νπιποι·ι πο. 14) ππι·πο ρι6ιοιιοιι, ποιι οιο
ιιποι· Μοοοο, θιοιιοο Πιοποι, Βοοοο 8οι·οποι πο. νοπ Απο
οοιπ ποιοιιοπ, ποποι ιιιι·ο Ηοοι οοιιποοποιοο ππι·πο. Αο.ι·οπ

νοι·ποιππιο οιπο ιπι·

ιιιιιι·ιιιιπ ποι Μοοοο ιπ ριοοποοιιοοιι

Βοι ποι·.,ποποι·ιιιοπ πιοπιπιιιοιι πιοοοι· Ρι·ο.8ο απ πιο

οοιιι· ιι·ο.πι·ιπ ιιιιπποπποπ ποππ: ,,Ι.οοο οιο πιοιιι ποιποπ

θοοοιιιοιιιο ποι· Μοπιπιπ ιοιιπι. οο οιοιι ποοιιοπιοι·οοιιοπ ιιπ
ποι· ΕΙοππ' ποο νοι·ιιοποπποπ Ροι·οοιιιιποοιποιοι·ιο.ιο, πιο πιο
Ει·οπο ι1ποι· Ι.ιποο πππ Μοτο ποο Αιιοι·ι.ππιο οπι.οοιιιοποπ
ποτποπ ποππ. ποιο πιο νοι·ο.ποοοποπε, οο ιιιιππιο οιπο
ποιποι· Ζοι·ιιοιπ οιπ @ποο οπιι·οποοπ, οο ιιιιιιοπ πιι· πιο

πιο οιπ ιοιοο Κιππ, ποοοοπ ιποιπο, ποππ οο οπο ποπι
Μοπιοι·ιοιπο ιιοιπιπι, πω· Ηειιιιο νοι·ιοπιι ον. Απι πιο
Ριιι·πιιιο ποι .Τοιιπο @ποο Μιι·ιο.πι ποοιι 7-ιο.8ιεοτ Απ
οιιοιι·οπε απο ποιπ Ι.ο.8οι·.

Βπιοοιιοιπποποιποι·

νοιπ Αποοιιι:ο ποιοιιοπ, ποοποι οιοιι πο Βιιοο., ποπι Ριπ
ριιοιοπ ιπ Ιοι·οοι, πιπΒιιι πππ πιο ποοιι 7 Βιιποι·π ιιπ
.ιοι·ποπ νοπ οοιποιπ Ι.οιποπ οοιποπ.
Οοιιο.οι (Κοπιπο Π, 5), οιπ Πιοποι ποο Ειιοο., πιο πιο
@πιο ποοποπιιιοι. πππ ποπ Κοιιοπνοιοοποπιοπ ιο ποιποιποι·
ποιοο οποοποιτοιι, Βιοιοιιοοιιιε οοιποπ Ποπ· πω., ποπ
ιιοιιιποπ θοιιοοιποοπ, ποι· πονοπ πω; ππιοι·ι·ιοιιιοι ποι·,
ιι·οοιι οι.πποιοποπ. Βι· ππι·πο οο.πιπιι οοιποι· Νοοιιιιοιπιποπ

Ρι·οπο ιοτι.ιε, ποιοιιο

ποπ 0ιοιοιιι·ιοπ

- πιιι νιι·οιιοπ οιπ ποι· Βριιπο - νιοιο οοιιιοιιοοο
Νοοιιι.οιοπποπ ποπ ροιοιπιοοιιο Ει·πιιι:οι·οπεοπ ιιοι·οιιοι. πιιι,
πιιπιιιοιι ποι· »οοιποπ πιοιιοιιοι·ιοπ Ε'ι·οπο ιιποι· ποο νοι
ιιοιππιοπ νοιιοι·ιοοιιοι· Κι·οπιιιιοιιοο, ποπιοπιιιοιι 8γριιιιιο,
ιπ ποπ πιπιιοοιιοπΖοιιοπ νοπ Μοοοο, π. π. πιιιιιοππ ποι·

Βοοιοι·οπο ποο Ριιοι·οο οπο ποι· 19. Ι)οποοιιο Κοιποοο ποο
Π. (18.-10. .ιοιιι·ιιππποι·ι ν. Οιιι·ιοι.πο).

Νοοιπιιπ, Ε'οιπιιοι·ι· ποο πιοιπιοοιιοπ Κοπιπο (Κιιπιπο Π. 5)_

Πι·. θι·ιιππο.οπι ποιοι ποπ 88112011 οπι.ορι·οοιιοπποπ

οοιποπ νοιι Βιιοπ νοι·ιιοοιιι πππ νοιιιοοο οοιπ Ηιιοο, ιπιπ ο

Ρο.οοπο οπο ποι· Βιποι (ι.ονιιιοπο ΧΙΙΙ) πππ οπιπιιοιιι ιιποι

οιποι· ,,Ζ“ ποποοιιι πππ πιιι οοιιποοποιοο νοτιοι·πιοι· Πιιιιι. _

πιο οιποο οποιιοποιοιιποιοπ Πιο.Βοοοιιιιοι·ο ππωιεο Βο
οοιιιοιποπο ποι· Ζοι·ο.οιπ, ποιο.ποι οι· ιιι ποπι οποιο ο.πιιο
ιιιιιι·ι.οπ 8οιιιοοοο ποι· ιποπιιιοι ιπιι Ηο.πιογριιιιιο, ιιο.ορι.

νοπ νιοι· ιι.ποοιιιπιποπ Μιιπποι·π οιοιιιιιι πιο Βιποι ιπι
οοιποπ Βοοιιο (Κιιιιιπο Π, 7). Βιο ποιοπποιι οιοιι νοι·
ποιπ Βιο.πιιοι·ο ποι· νοπ ποπ Αι·οιπιι.οιπ ποιοοοι·ιοπ
Βοιποι·ιο πππ πιιι·οπ ιο.ππο Ζοιι οποπιοοιιιοοοοπ, ποο
οιο τοπ οοιιοπ, πο. ιοποπιοιιο ποι· Τοπ ιπι· Ι.ι005 οοι, πο
πιπιιι πιιι·οιι ποπ Αποοο.ιο, ποπ Ηποποι οποι· πιο Ροιπ
ποοιιιιππ. 8ιο ποιιιιοπ ποο ιοιπιοτο.
.

οιιοιιιιοιιοοι πιο ποοοιποι ιο ποι· οιπο οι·πιιιιπιο Ειπ
ιιοιιιιιοιι πππ Ποποττι·ο.οπο.ι·ιιοιι: ποι· Κι·οιππιιοιι Βοοιιιιοι.
-Πο. πιο πιο Βοποπποι·οπε οποι· πιο ιιιιιοοιοοιιο Βιιο.ιιιιιοιι.
ποι·) Βοιιιιποι·οπε ποι· ιζι·οπιιιιοιι πιοιιι ιοιιοπ ποππ, ποιμ
ποποιπο οποοιοι ππνοι·οιιιππιιοιιο 'ι'οιπιιποιοπιο πππ πιοιιι
οποποιποπιιιιο Ποιιπιιιοποπ ιιπ θι·ιπιποιο νοι·ιιππο πππ
οιποι· .Βοιιιο νοπ 8γιπριοπιοπ, πιο πιο πω· ο.ποπο.ιιπιο
ποιοο ποι.ιιοπιιιι·ο.πιιοπ οοιιιοι.οπ, ποοοιιπο,

οο πιιι ιοιι

πιο Ε'ι·ιι.8οποπιπ Βοοιοιιι οοιπ ιο.οοοπ, ποι· ιιπ ποπ Μπο
8οιπ πππ. ο.πιι'οιιοπποπ .ΐοιιιοι·π ποο πιπιιοοιιοπ 'Ι'οιιιοο

οοιιοιπιιοι, οπ οιο ππι·οιι πιο .Πππιοοοπιιοιι; ποι· οιιιιιοι·οπ
Κοριοτοπ - Κοιιει·πριιοπ οποι· ππι·οιι ποπ Ριοιιοπιπο πππ

Ποιο, ποι· 52 .ιο.ιιι·ο ιπ .ιοι·οοοιοιπ ι·οοιοι·ι.ο (Οιιτοπιιι.
ΙΙ. 26), νοι·πιπο οιοιι ιο οοιποπ Ποοοι·ιποι Βοποπ .ιιιιιπο.
ννοιποπο οι· ιπι Ηοιιι8τωπ ιπι: ποπ Ρτιοοιοι·π πιιι·πιο,
οιποο ιιπ οοιποι· Βιιιπ ποι· Αποοοιπ ιιοινοι·. Αοοοιιιιιιο πιο
ποιπ Τομ οοιποο Τοποο, πω· οι· νοιπ Τοπιιιοι “οπο
οοιιιοοοοπ ιιππ

ποιιπιο

ιπ οιποιο

ποοοπποι·οπ Ηιιποο πιο

Αοοοο.ι.πιποι·.
ι

ιιι

ιιι
ιιι

πιο πιιιιιιιοοπιιοιι ποο Μιι.Βιιοποο ποο οι·οοοοπ 8οπιιοπ

ιιπο; ποιοιιο ποππ ποι· Βοοιιιιοιιι· οπο ποο πο.πιιοπιοοιιοπ
Πιοοποπο οιπο ιο.ιοοιιο Βοπο.ιιιιοπ ποο πιπιιοοιιοπ Κοποπο
οιιοοιιιιοι·ι ιιοποπ, νοιοι·οο.οιιι οιππ. ιοιι πιιι πω· πιο Τοι

οιί_οιιο, ποιοιιο ιοιι ιιιοοι·οιιοοπ ιιι ποι· Βιπιοιιοπο ποοιι·οιιι

ι) Πιο οιπο Νοι:ιο ιιιιοι· οιποο Απι (ποιο), ποι· ποιπ πιο
Ριιοοιοιοτο.ππο ιιοι·οπιιπιπι. ιιπποπ πιο ιιπ Ροπιιιιοποιι πιιι ποι·
θοοοιιιοιιιο οποιοι 1790 π. Οιιι.).

--»-.--_ω--ωο

Μου υευυ ι'ο18ιιου, Με πιτ εουευ, ειο . υιυΙιεουε ,,Ζ"

Με! ννοιιιοετ Με Με ΒιοεΙ Ιιει'ετι υυε εεε ενευοοιιεε

8ειυιιεε Βεεουτειυυυε υυε Κεευιετιι: ιυ "οι Ροτιυευ ειυ
ιειΙευ: ειυε ευει.εοΙτευεε υυε ειυε υιουι ευ
ειεοΙτευεε. Ι.ετοιετε εουννιυεει υεου ιιυτοετ Ζειι, ννοε

ΜειετιεΙ ειιι· Βυιεουειευυε εεε υυε ιυιετεεειετουεευ 11ο
Βουετε.υεοε. Πιο Ζειιευ νου Ουτιετυε 8ευοτευ ειι ιευευ
Αιιευε.υιυεεοοουευ εετ Κυιιυτεεεουιουιε εετ Μευεουυειτ,
Με, πιο Με Βοοουε εετ Κτευοοιιοε, εετ ΡιεεεΙΙευιευ,

εειυ Ρι·ιεειετ ειο ΜοΒιιουιτειι: Μουτ, ειο εουννετε ,,Ζ“

ειιεευεουΙιεεεευ υυε εευ ΚτιιυΙιευ εετ θεεεΙΙεουεΓι υεου εετ Ηειιευ, εετ Ιυευιειιιου Οειετεεευειιιυεε 2Ι1.τΤ888
υτιυει, ννεΙουε ειιτου υιΒουιοιυιιευκοιιου ειευιιιου @του
Ιουτεεευετυεετ ΙεοΙειιου ευτιιοΙτουιιοιετυ.
νου εετ Νοτιιι ευετεουευ, θειειεεειιειιιυεο νου ευυο"Ποτ
Πεεε Με ,,Ζ" υιουι ειυε ει;τευε εειιυιετυοτε υοεοΙοει
εουε Ειυυειι τεοτεεευιιεττ, εουεοτυ ειυευ ΒειυιυεΙυε8τιιι ΕκεΙιειιου υυε ου.ιυοΙοειεουετ Ιυτευειιιιι, ννοιουε Μου, ιιι
ννιτυΙιουευ Βοιεεπιιεευ νου Νειιτοεευ υυε Ρενουοεευ Με
υεεειουυει, εετ ειυε οτοεεε Β.ειυε εουειυυε.τ ιεευιι
ι
εουετ, ιυ εειιοΙοειεουετ υυε οετυοΙοοιεουετ Ηιυειουι ουει· υυε εε Ιουυεεευευ.
εποε ειιι'ετευτετ ΚτευυυειτευιΙεετ υιυΓεεει, υεννοιεευ ιι. Δ.
Ου Με Μπρα- εεε Βνευοειιιιιυε ιυιυ εετ υιυΙιεουου
Με ειο.τυειτοι νετεουιεεευευ Αυειουιευ, ειε ιιυετ ειεεε
Ζοτε.ειυ ιεευτιεου ιει, Ιειεει ειου εουννετ εο,ςευ. Νεου
Ε'το.8ε υυι:ετ εευ θειευττευ ιυ εετ ειοιιιιιου υιυίε.υοτει
Αεειυε εοτιουι ε.Πεε οπο, εε.εε εετ ιυι Νευευ 'Γεειο·

ουευ ι.ιιετοιυτ Μεεεε θιεεευειο.υεεε εεεευννιιτιιε υεττεουευ.
Ειυε οιτυοοε

νου

Αυτοτευ,

ιυ

εετ "ο Νευιευ, Με

Βεοτευεοτυυε'ε, Βουιειεου'ε, Ι·Ιεεεετ'ε, Μι
Ιτον'ε, Ιιοττν°ε, Νευιυευυ°ε, Ρτειιεε', ΨιΙεου'ε

υυε ευεετετ υετιιυιιιιετ Κευυετ εεε Αυεεειοεε ιιυεευ,
υεττεουιετ Με ννιτιιιιουευ Αυεεει2, Με Μεεειεουε Μοτο
Με υιυΙιεουε ,,Ζ“, νου νετεουιεεευευ Κοιυιυευτει:οτευ
ευτου Μοτο. ιυοεειοε., Ηευτεεοτιιιυ, .Ιυεε.εοτυιυ, Ατευυιιι,
Μοτουε.εε ειυε., Βιεουευιιοειε Οτεεοοτυιυ ιιυετεειοι.

Με .πειτε Θτυοοε, ιυιι Ι.ινειυε υυε Ηιτεου ευ
εετ $οιι:2ε, ετιτευυι ιυ ,,Ζ" υευειι εευι Αυεεειοε ευεετε

Βοτιυειοεευ, υετιιευιιιου Ρεοτιοειε υυε ΙΒΜειιι.
Ειυε 2ιετυΙιου Ζευιτειουε θιτυοοε θειευτιετ, Με ιο εετ
"υιυΙιεουευ Βεεουτειυυυε υιουιειιιτ Με ι.εοτε. ουε.τουι;ε
τιειιεουεε ετυΙιουευ, ευουευ νετεουιεεευε Βιε.ευοεευ
ευ ειεΙΙευ. Κεοοει υευτ εεε νοτυουεευεειυ υυτ
εννοια, Πιτ Αυεεειο ουετειαετιειιεουετ Βνιυοτ.ουιε -

ιυευτ

ετννευυιο

Αυεεειε

Βευο

ννε.ε

ε.υεετεε

υεεευι;ε.

ννιυετ υευειιοιετε ιιι εετ ετετειι Ηιιιιιε εεε νετιιοεεο
υειι .Ιευτυυυεετι, εεεε ,,Ζ°° εετ Βιεοι εετ εεε. Ι..ευΚε
Μοτο ευτεοτεουε, ινε.υτευε Με ενε.υ8εΙιεουε Μοτο ιυιυ
εετ ιυ Αεενοιευ ε.ιιουττειι"ευεευ Βιεουευιυιιιειε τουπ
ουΙοεο. ιεευιιεου ω. Ηευειετ ετυιιουι ιιυ Αυεεειοε08
ΒνευεοΙιιιτυε ειυ Βγυουιιυ εετ Μοτο. 8ε.τεοευοτυυι, ουιιε
ιοεοου Με υιυιιεουε ,,Ζ“ ειιι ννοιεεετ νετιιιτυιιυ8εετ
Ηο.υι Πιτ ινιτιοΙιουευ Διιεεειε ευ υειτο.ουι.ευ. Με Ιίτε.υιτ
υειι εεε Ι.εεε.τυε (υυε. ΧΥΙ. 19), ννοιουε Ρτυυυετ
υυε 8ιεεΕτιεε εετ θειευιιιεοτε. ευευτοιυευ ευουευ,
υο.ι ιιιουι:ε Πιτ Μοτο ευε.τευτετιειιεουεε. Αυ ει·οι
Βι.ε1ιευ

(Λεει.

Χ.

8;

υυε.

νιι.

22;

Μου ΧΙ.:8)

ννιτε ιιυ Ενε.υ8ειιυιυ εετ Αυεεειο υευευ νιειευ ευεετευ
Κτουιιυειιευ ετινιιυυι, ντεΙουε τε.εου οεετ υυνετιυιιιιοΙι:
Βευειιι ννυτεου. Αυ νιοι· ευεετευ 8ιειιευ ννετεευ 'οΜο
κλ·ις·ης λέπρας οεετ εοΒετ .(Ι.ιιο. ΧνΙΙ. Η) δέκα ιο ει.

νετιιιτυιιυε εετ Ηεο.τε υυε Βιυεευιιιιιιε

ά'νερος ετινιιυυι, ινεΙουε ()υτιειυε ου εευ Ρτιεειετυ εουιο ο,

εεε ετιιτουιιιευ Βε.υιευεουυιιιεε - υετνοτ υυε υειΒιι εετ

ιυ εετευ θεεευινοτι ειε εευειιι ινοτεου. Βε ιει υευιετιτευε
ννετι, εε.εε οει εετ Μοτο υιιτ νου Μιιυυετυ Με Β.εεε Μ.
Ιιυ Ενευοειιυιυ ιυεουευ ευευι”ειιε Με εευτ ουετιιιιου
ιιουευ Κτουιτευεεεουιουιευ υυε εευτ υιευ8ειυειιευ Νο
τι2ευ Μπιτ Με Ψυυεετυοιιυυ8ευ ειυε ιιτοιΙιουε Βιο.ευοοε
ετοΙΙιιυε εευτ οτουΙειυειιεου. ΨευτεουειυΙιου ιει εε, εεεε
εε ειου ε.ιιου υιετ υευευ Ε'εΙιευ νου ννιτυΙιουειυ Αυεεειο
υιυ Γε.ΙΙε νου ευοτιινετ, εουννοου ευιννιουεΙτετ Μοτο.,

ειοευτιιιυιιουετ

Μειυιιυε, υιο.υ εοιΙο ιιυτετ ,,Ζ" υο.ιιοτειιουΙιου Ι.ευιιο
οε.ιυιε υυε Ρεοτιοειε
νετει;ευευ.
ΙΙευτε, ειιι εεε

Ι·`ευιευ νου Αυεευευ ευετ Ηευτνετειουυυε; υεευευευ
τιιευε, υεεννειι“ειτ ειο Βιουιι8ιτειι εετ ειι ειεευοειιοιεττειι
Ρειουνεετιιιιε υυε Ειεουευτυιε.ειε Ατευιιιυ υυε ιιυεεεττ
ειου Πιτ Εεεε Με 8οουιεε. Βτ νετοιεει μεσου, εεεε Με
ΒιυεΙ ιτε.υιυ εοΙου° ειο ευεευιιιιΙιεεε, Πιτ Κτει:εε ουετου
τετιειιεουεε 8νιιιοιοιυ, ννιε εε εεε .Τυου8ειιιυι Μ, ιιυετ
ννευυι Ιε.εεευ ινετεε. Πιο Κτο.υιιυειι Νεοτυου'ε, ννεΙουε

υε.ου ειευευ Βεεετυ ιιυ εουννειεΙτειουευ .Ιοτεε.υ υειιτε,
ιτουυτε ντιτυΙιου 8οευιεε εειυ. Ι)ε.ε ι.ειεευ εεε Ρτοουε
ιευΜευετε Οευεει, ννειουετ,-υοουεειυ ετ Νεειυευ°ε Κιει
εετ ο.υ8εοοεευ υετιε, ετιατευυιε, Βευοτι ννευτεουειυιιου
αυτ εεΙυευ Θιτυοοε.
Με.υουε ΒετιυειιοΙοοευ, ννιε Μιιυου, ετιιιιοΙιευ ιυ εετ
,,Ζ“ ειυε ιυιυ νιιιιιΒο ευεευιιοε (οεει) εετ 8ε.ττ.ευ ιυ
ΤιιτΙιεετευ ιεευτιεουε ΚτουΙουειι, εετ Ριοιυευτεουινιιυε εετ
Ηουι ειιτουιιιιυιιου Μ. Αυεει·ε, ινιεΚειοευειεου, οε
ιτεουιευ ειε Πιτ ειυε Βετιυειουινιτοεε, ειο "κι οιιυτε.υ
ιετιετιεουε θτυυεενιυοιοιυε υετειιει: Αυεουυοοιιυε εετ
Ουετυουι: ιιυε εετευ Αυετοουιιυεειευιευειι.
Πυι.ετ εευ Αυιοτου, ννειουε ιιυ υιυιιεουευ Αυεεειο Βγ
ουιΙιε ετυΙιουευ, υευτυευ ειο ειιιτειυειε 8ιεΠυυε Ρ τ ο ιτε ο υ
εστι”, Ριυειν υυε Βιιτει: ειο. Ιυπετεεεευι Με

ειο υεινε Βεννειειευτυοο Βυτει°ε, εετ ου Γοιεε ειε 8ν
ουνιιε εευ Ηευτεετυ εουου 1921 .ιευτε νοτ υυεετει·
Αετε υειτο.υυο ννετ, 8ετε.υ'ε Βιετιιιτει Ιυετιεουετ Νει;υτ
ο ννο.τ υυε Ρυετοο, νου δοτου ε.υεεετεοΙα, εευ Βευεευ ΗΜ

ιιιιοιΙΙΙιευτιιου ιυιιειετι υιιτ. Ε'ιυειν υευο.υοιει ευευιο.ιΙε
ουιιε Βευιι€ευεε Οτευεε,

ειιεε Με ΒιυεΙ νιεΙιυευτ, ννο

ειο νου ευεεει.εοΜετ οεοτ νου, ευτου ,,Ζ“ υειτοιιευετ
Ηειυι εοτιουτ, ειο Ηειιιι εετ θεεοιιιεουιειειΙε νετειευτ.
Ι)υε ιει ιεεοου ευεοΙυι ευεεεεουΙοεεου,
εε εοινουΙ Με
ΒιυεΙ Με εετ Τειιυιιε υειυε Ρτιιεετιε ιτευυευ υυε ιιυετ

υειιυετετ Εεεε, ουτουιεουετ Πτιιοετιε (Βευιιοε) εμε
νεεοιυοιοτιεουευ Νευτοεου (Ρτιεετιου), ννεΙουε'εευ
Ιεοτεεευ ΑυεεουΙε.Β ειτυιιΙιετιευ, υουεειιε.
ι
εε

*
#6

Ψευιο οοειιινεε ιιυεευ ννιτ ευου ιιυ 'Ι'οΙιτιυε, ννοΙουετ
ιυ 14 ΚεοιιεΙυ (Ττεοι;. Νεου.ιτυ) Με υιυΙιεουε Ζοτεε.ιυ
ιιυ Ζιιεειυτυευυευε ιυιι εευ τιιυεΙιευ υυε εευ 8εεει.2
Ιιουευ ΓοΙοευ εεε εουινετευ ι.ειεευε υεεοτιουι. Βιοπ
0.ιιτυιιου ιο.ιιιει ειο Ρε.εειιε εεε υευιΙουιεουευ ΤεΙιιιυεε
(.Τοιιιε ν. 7), νου Ρτειιεε υυε Ευειειυ Με”, ινε
εε υειεει;, εε.εε Ι.εοτεεευ Μιτου Β.ειοευ εεε ετοεεευ Ριο
Βετε εετ τεουιευ Βιιιτευιιιιιιου ιυιι ΟοιετυΙυι; 8ευοιΕευ
ννετεευ 1-τε.υυ. Με ευετ - ΗΜ Βιιυι ΙΒιιεεετ υιιιου -

εετ Κτε.υιτε ιιυ Ι.ο.υιε εετ Κτευυυειι ευευ ειεεε Ριυ8ετ
νετΙοτευ, εο ειυε Με Αυεειουιευ ειιι ΗειιιιυΒ ιυιυιιυεΙ.
Βεεε ΕΙιεεετ Βετε.εε οει Βεεοτεουυυε εετ Ζοτεειυ
Τυετοοιε εευ υιοιιιιεΙ νου Ειυ8ετυ Μπουτικ, Ιιιεει εευ
θιεεευιτευ ευ Μοτο. ιυυιιιουε ειιιτευουευ.
Νοου ειυε

ευεετε 8ιεΙιε εεε εετ

Μιεουυο. ειτε νου

Ρτειιεε ειι θιιιυειευ εετ Ι)ιεευεεε «Αυεειι.ιω Μοτο
Ιυ εετεεΙυευ ινιτε ετοι1υιι, εεεε νετ εευ ιΠειυυεουιε
ιειεττεεευ νιειε υυΒιιιουιιουε ΚτουΙοε εεε εετιιεεΙειυ ειι
εευ Αετοιετι @Μιτου ιτε.ιιιευ, Με οιυτε υετουυε.υ8ευεευ
ΒεΓιιυιιοεευ θειεεετε ειι ειυοοιιετευ, εε «ειο Μιτου Ιου
Ιοεο Κοτοετι.ειΙε νετυυτειυιΒιετε ιο εευ Οοιετιειιιοοι
Μουτ ειυιτειευ Μπι”.

ειι, ινε εε υοιιε ει, εοοετ ειο ετεετιεουειευ θεεευειιιυεο
υειιυ τεουιευ Νειυευ υειιυευ.
ΦΕ

'Π

νου εουειιοευ Κεοιοοιυ εεε Τειιυυεε, Με «Σ» οε
υο.υεειυ (Βγυυεετιυ, Κειυυυοιυ, ΟυυΠιυ, Με.ΚΚοιυ, Με
ειι1ε.) εειου ετινιιυυι: ειυεε, ντο εεεεει ειτε, εεεε

ο!!
:Χ!!!π!!ο, ο!!! ο!!! Απεεο.!ο,' $!!!οοο!!πεε, πο!εεοο ΓΙοο!!οο
οι! πω! Π!!οποο !!ο!!ο.!!ο! ε!οπ. νο!ο 'Γο!προ!π!οοο!ο οπε
οοεο!!!!οεεοπ εο!σπ ποπ ο!ο οπσ!!σε, 1ο πσ1ο!!οο! !!ο!!!!πο
!ο! π!!·π, πο.εε π!ο

Απποεοο!!ο!!

πο!

εο!!πο!· !!ο!!!!!!!οο

«Ζ» 1ο Βο.!η!οο ε!οπ οπο!! .1οο!!οοοο ποππ!·ο!! ο!!!!!!!οπ
!!!εεο, ποεε πο!σο Ε.!οπο!!οο! ν!ο! Βο!εε!‹ο!!! Βοο!οεεοο,
Μο!!! !!!ο!!οο ποπ !!ο Ε'1πεεο Π!!! !!ο.πσο.
1)!!! !!!!!·!οοο σ!πεο!!!!!ε!ποπ 8!ο!!οπ ο.πε πο! !ο!!ποπ!
εο!!οο Μ!εο!!οο. ποπ 8ο!!!ο.!ο !!οεο!!!!!!!οοο ε!ο!! ποεεο!!!!οεε
Πο!! το!! !ο!!ε!!εο!!οο ποπ !!!πο!!οπ Π!ε!!πεε!οοοο οοπ
εο!!οο ο!ο!!! ο!!!!ο!· πο! ο!!! !!!!ο!εο!!ο ()!!ο!ο!!!ο!!ε!!!! ποπ

εο!π!ο!!εο!!σ Ζο!ο!!σο πο! Κ!·οπ!!!!ο!! ο!ο.
οπο!

Β!ο Με Βοπο!ε ί!!! ο!!! Ε!!!ε!οπο πο! 8γο!!!!!ε ποπ
Μο!!! ο.οοο!π!!!!ο ο!ποο!!οππο Βο!!!ο!!ε!ο!!!!ποπο - εο!
!οοε πο! Β!!›ο! ποπ ποε Το!!!!οπε - πο! ΚΜ!!! ποπ
'1"!!οι·οο!ο πο! Ηοο!!!!ο.ο!!!!ο!!οο (οο!!!!.!!!!) !!!εε! ε!ο!! οπο!!
ο!οίοο!! πο.πο!ο!! ο!!!!!!!οπ, ποεε ο!!! .1πποπ ο!! !οοσο 2ο!
!οο ω!!! εο!είο!!!ε Βο!!!!!ο!!!!ο!! ω!!! ο!οεπω!!!ο!! πο!
Ποπ! !!ο!!!ν!ο!!οο. Ποπ!!! ερ!οο!!οο π. Α. ποο!!!!!!πο ο!!!

!!οο!!ε!!ο!!ο Αο!!ο!!ε!ποο ο!! '1'ο!!πππε (ο. Β. Κο!!! Βο!οπο!
!ο Νοπο!!!π 81. Α: «νο!·οοο!!!οεε!ο·οο πο! Βου!. !!ο!εε!
Απεεο!!!οπο ε!οπ οοεο!!ο!!οο»; Βο!!!!ο. 1ο 5ο!!!π!!!! ΧΙΧ.
2 «!!7οεο!!οο ποε θοε!ο!!!ε ποπ ο!!!οοε Α!›!!οο!!οοο νο!
π!εοο!!σο Αποοο!!!!!!;»); σ!πο ΙοοΒο Βο!!!ο νοπ !!π !!!!!!!!!!
Βοοοοο!οο !!οε!οο!!εο!!οο Μ!!!ο!ο, πο!ο!!ο !ο!! ο!! πππο!ο!
$!ο!!ο πο! Βοερ!οο!!ποπ ο!!! !ο!!πππ!εο!!οο Ο!!!!π!ε!ο ο!
π!!!!ο! !!!!!!ο; π!σ ποπ ο!!! θο!ο!!!!οο οποο!ο!οποο ποπ
!!Βοο Απποεο!!ποΒοο, !!ο!!οο Βοπο!, Βο!ορ!!π!πο!; ο!!! !!ο

Το!!οοπ οο!!!Γο!!Ισποπ «ο!·οεεοε Μοο!, !!ο!εεο 'Γ!!ο!!!!οπ πο!
'1'1!!ο!·1ο ποπ Μ!πο!!!!!!οπο! ο!!! 5οπο!οε» (Βο.!!!!!!! 14 ο);
π!ο ο!!!!ο!!!ο!!εο!!οο Βοπο!· πο! !!"!οποο οπο!! πο! Μοο
ε!!·οο!!οο, οπο!! Α!›ο!!οπ, οπο!! πο!ο !Νοο!!οο!!ο!! π. ε. π.

Με !ε! ο!!! Βοποοπε!!!!πο 8!οοπροο!!! ο!!! 8γρ!!!!!ε
Ι.ορ!οί!ο.Βο ο!!! Α!!ο!!π!πε. Ρ!·οο!εο Β!οεοοεοο Ιο.εεοο ε!ο!!
ο!ο!!! ε!σ!!οο ειπε 11!!!ποποο, - π!ο ο!!! Β!!›ο! -, π!σ
ποπ!!! ποπ Αο!ο!οο οπο!! Π!! Αο!!!ο ποεο!!!!ο!!οο ο!!!
πο!

'1"ε!!!οππ ποπ

νν!ω!!!!!ω !!!!ο!ο!!εο!!ο Ωπσ!!οο.
Πο!! Μ!. Β'.

ποπ Κ προ ο!. Μ.

Εο!!!!!πο!! πο! Ηοπ!!!!πο!!

!!ο!!οπ. 5!ο!!ςο!·!.
Η!!·εο!!, Α. Ποππ!!πο!! πο! ο!!!!ο!·!οο!!-ἔοοο!πρ!!!εο!!οπ Ρε
!!!ο!ο!!!ο. $!π!!!!π!!.
!!!!οο!!, Θ. 1)!ο Ζο!οο!!! (Ι!ορ!ο.! ο!!! !!ο!!!!!!εο!!ο!! Β!!!ο1.

Ποο!!!ο!·ο·.

πω!!! π!! οπο!!! ε!!!οιπ!!!ο!!ο ποοο!!!!!!!ο 1)ο!.οο !·οεπ
!ο!ο!·οο, π!ο ποε π!ο Βοεο!!!ο!!!ποπ ο!!! Κ!οο!!!!ο!! !ο ο!!!
Β!!!ο!, π!σ π!οε!!οοπε!!ο!!οο Κ!οο!!οοοοεο!!!ο!!!σο ποε Α!!οο
Τοε!ο!!!σο!ε ποπ ο!!! Ενο.οοο!!π!οε, !!!ο !!!πο!!οπ νο!
εο!!!!!!σο ποπ π!οεοοε!!εο!!-!!!ο!οροπ!!εο!!σο Κο!ο!οοο!ο!!οο
ο!!! '1'!!!!οππε !!ο!”ο!ο, εο ο!!!εεο!! π!! !ο!πο! οπ ο!οο!
!!ο!!!!!!!ο !!οεο!!νοο Μο!οποπ οσ!ο.οοοο. Βε ε!οπ ο!!ποοπε
'1'ο!εοο!!οο οποο!π!!!!, πο!ο!!ο ποοπσ!ποο!!!! Π!! ποε νο!
!!οοποοεο!ο νοπ Μο!!! ποπ 8!!!!!!!!ε ερ!·οο!!οο !οπεε!οο.
19ο !ε! εο!!›ε!νο!ε!!!οπ!!ο!! !!!ο!!! ο.πεποεο!!!οοεοο, ποεε ποιο!
«Ζο!οπ!!!» ποπ «Ι.οο!!!.» -- π!οεο!! 8οο!!οο!!›οο!!!!οο Π!!
!!ο!ο!οποπε!ο Κ!οο!!!!ο!!οο - οπο!! !οπο Κ!οο!!!!ο!!εεροο!οε
ο!!!!ο!!οο!!!!οο ε!οπ, πο!ο! οπο!! !!!! οοπο!ο!εο!!οε νο!
!!ο!ο!ποπ !!ο Αοε!!!!οο ο!!! !ο!!!οο .1ο!!!!!οοπο!!ο ερ!οο!!οο
πο!!!ο. Εε Μ!!! _!οποο!! πο επνο!!!!εε!εσο Αποο!!οπ, πο!
ο!!ο οἱοσ Βοο!!πο!ο Βο!!ο!!!οπ ποπ Ιζ!ο.εε!π!!ο!!οο πο! ο!ο
οο!οοο Ρο!!ποπ ο!!ποο!!ο!!οο. Π!!! !›!!!!!εο!!ο Βοεο!!!ο!!!πο!.!
ο!8οο! ε!οπ πο!ο !!!!ο! Ε!!!!!!!!!ο!! ποπ Ρ!!!!!ε!οο πο!ο!!
!!!!ο 'Γσ!!!!!πο!οο!ο αστειο!!! Με!!! ποεο!!, !!ο!!!!!!, !!ο!!οοο!!,
ο!!›οοο!!) πο! π!εεοοεο!!ο!!!!ο!!οο ΚΜ!!! επ!!! πω!!! Β!ο
π!οπο!οο Ι.ο!!!ο νοο Πο!πο!.!οεοπ πο!εε !ο!πο! ο!ο!!! ν!ο!
!!πεπίποποπ ω!! Ρ!!!!οο νο!! ρ!ο!!!!ο!!ο!ο Δο!!!ο!οο ποε
Απεεε!!οοε, ρΙο!ο!!ο!!ο!π Βο!!π!οποπ πο! Μη!!! ω!! !πο!!
!!εο!!ο! Κ!πο!!!!ο!! ο!! ποπ Μππο!ο ο!!! !!!ο!!ο!!οπεοε ποπ
πο πο! Κ!ο!πποε ποε Βο!!ο!!οοσο, πονο!! οπο εοπο!!! π!ο
Β!!›σ! ο!!ε πο! Το!!ποπ πω! πο!ο Ενοοπο!!ο!!! ο!!!!!!!οο.
Ε!πο Βοποπο 11!ο.8ποεο !ε! πο!! εο!!π!ο!!οσ!·, πο! !!!!ο!!!!!
νο!! ο!οο!· !!ο!!!›ο!οπ ποπ οο!!ο!!!!ο!σο Ρο!!π π!σ Βοπο
!ε!, πο!ο!!ο ο!!! Ρ!!οε!ο!· ο!ο!!! πο! (!!!·ποπ ο!πο!· εροο!ο!Ισπ
Βοο!ρ!ο!πο!ο!οο!σ οπο! ο!! !ονοο!!!!πε π!!!ο!οοο!ο!!. εοοπο!ο
οπο!! πο!ο Κ!οο!!!!ο!!ενο!!οπ!ο πο.!!!οοπ πο! 7- Με 14
!!!ε!Βοο Ιεο!ο.!!οο ππ!ο!·εο!!ο!πο!.

οπο! π!ο - π!ο

!ο εο!ο!!οο Ρο!!οποπ ο!οπο!ποεο!!!!σοοπ ε!οπ, πο πο!!!
Απσ!οΙοποοο ο!ο εσ!!!· !!!ο!!ο!· Βο!ο!!·οπ!π ποποοοο !ε!, πο
ποπο! Νο!ο!π!εεοπεο!!ο!! οσο!! Μσπ!!!ο εοπο!!!οπ πω!
Ρο!!εο!!!!!!σ !ποο!!οο !!οοο!οο.

ποιο Βνοππο!!π!π. -

Ε!ο ο!γ, θ!. Ποπ!!! π!ο πο.!!!σ Βοποο!ποπ πο!! Απεεο!οοε ί!!
πο! Β!!›σ!. πω!. Γ. Πο!·ο!!!!. π. Βγρ!!!!. 1870.

Ρ!οπεε. π. Με ο!!!οο!!ο!!οο Θο!!!!ο!!ο!! ποπ !!!!ο Κ!·οο!ι
!!ο!!οπ οπο!! Β!!!ο! πω! 'Γ!!!!ποπ. !ν!σο. !οοπ. !νοο!!. 1898.
Βοο!!, Α. Ψ” ο!! ο!! Ζο!·πο!!! Ποπ!!!) ο!!! !!ο!!!!!!εο!!ο!!
Β!!›ο!. πω!. Α!ο!!!ν. πο. 144.
Βοο!!ο!, π. 1)!!! Αο·οπο πο! Ρο!!!ε!!οοοε!εο!!οο Α!οο!·ο.ο!·.
8!!οεο!!π!·ε.

Βο!ο;ο!, π. Π!!! Μοπ!π!ο πο! 'Το!ο!ππ!!!!οο. !!ο!ρο!ο!.
Β1!ε!ο! ο. π. Π!ο Μοπ!ο!!! !!π ο!!οπ Τσε!ο.!!!ο!!!, !ο! ποποο
Τοε!!!!!!οο! πω! ο!! 'Ι'ο!!!!οπ. .$!ο!!Β·ο!!.

θ !· ο ο ι π, Η. Θοεο!!!ο!!!ο πο! .Τοποο. Βο!·1!!!.
Κ ο!ποοο!εο π, Ι!. !)!ο !·!!πο!!οο Βο!ο!!ο!!εο;οεο!ιο πο!
Β!!›ο! πω! !!!! 'Γ!!!!!!ππ. Μοοο!εεο!!!·!!! Ι. Θοεο!!!ο!!!ο π. !!!!ε!!οο
εο!!ο!! π. .!οποο!π!οε 1899-1900
Ρ! ο!! ε ε, π. Β!!!!!εο!!-!ο!π!ππεο!!ο Ρο!!!ο!οο!!ο ποπ 'Ι”!!ο!·ορ!ο.
Ζο!!εο!!!. Γ. !!!!ο. Μοπ!ο!ο 1909.
Ρ! ο 1! εο 1!. Οοεο!!!ο!!!ο ο!! νοοο!!εο!!οο Κ!·οο!!!!ο!!οο 1895.
Η ο! ! ο ο! ο ο π, Ο. Ψ!!! Με!" Ε!!!ε!!!!!!!ο! 'Ρ 'Ι"!!!!!οο!οπ 1908.

ν!! ο! ο ο ο π ο ι· Π, θ. Θοεπππ!!ο!!εοποπο πω! !!!σπ!!!!ο πο!
°Β!!›ο!. Ο!!!!ε!πε ο.!ε Απ!. νν!οε!!οποπ 1908.
Κ ο ο !.2, 8. 0!!!·!ε!!!ε ο!οπ!οοε? Βο!!!ο 1906.

Βοο!!ο!!!οιο!ποο οοπ Βοεο!οο!!ποποο.
.1!!!!!οε!!ο!!ο!!! οπο! π!ο Ι!ο!ε!πποσο ποπ Ρο!!εο!!!!!!ο ο!!
πω!! (!ο!!!ο!ο ο!!! Ε!!!!πο!!οπεοπ ποε !!!οποο!!ο!
ορρο.!ο!οε. Πο!ο! πο! Βοπο.!!!. νοο Ν!!πο, Κο! Ι

!οοοπ οοπ .Ιοοο!η. Ι. πο!!!·ποιοε. Βο!!!π 1908.
Κο!οο!·.
Ψ!!! !π !!!!οο οοπο!οο 8ροο!ο.!π!εο!ρ!!οοο ο!!! ε!οπ οπο!! Π!
ο!!! Π!·ο!οο!ο !!!!ο!εσ πσε οιο!οπ Αοποο!!εοοε πο! Ρ!!ο!!!!!ο!·ο
ω! πο!ο Βοπ!!!!ο!ε οπο!! ο!πο!!! οπεο!πο!οο!ο.εεοοποπ Βοο!ο!ο!
!!ο!!ο!!! πω!! Μ!!! Β!·εο!!ο!οππο;οο πο! ννο!!!!ιο!οιο! πο! π!οεσ!!!
(!ο!!!ο! πι!!ο!!ο!!ε !!ο!!οοπ !.πο!οπο!!!. Οοο Ε!!εο!!ο!οο!! ο!οοε εε!!
ο!!οο !νο!!!οε πι!!! οπο!!! ω!! Ε'ι·οοπο !!ο!!!!!εε! πο!ποο πω! εε

1ο! !.πο!!ο ποε νοτπ!σο!!! Ν 1 ι 2ο'ε π!ο !ο!!!ο.!!νο πο! Ηο!επεεο.!ιο
π!οεοε !νο!!!σε ο!ο·!!π'οο οι! !!ο!!σο. Εο!πο! 1ο! ο! ν!!! πο! πο
πο!!!νοο Πο!ο!!εποπο οπο!! οοε!ο!!›οο σο πιιεε πο! οτε!!! Α!!!
!!ο! πω! ποποο πω!!! πο! Νο!!!ο!οο,· π!οεοε νο!·‹!!σοε!νο!!οπ
!!'ο!·εο!!ο!ε οοπ Α!ο!οε πο. Απ εο!πο Βιο!!ο !ε! ποοο Ρ!ο!'.
Κο!!!!!!!ο ο εο!!οτοπ. Ή!! ε!οπ !!!!ο!·οοο!!!, πω!!! πἰο!!! οπ!·
ποιο! ποπ 8ροο!ο!!!ο!!οΒοο. εοππο!ο οπο!! πο! ο!!οο οοπο!ο!!
Λο!·ο!οο πο! !!!ο!ο!!!εο!!σ πο!!!οεοο!!ο!!! Με ο!!οο!!ο!·ο_οποπ Νεο!!
εο!!!ο.!!ο!!οο!! π!!!!!οπ!π!οο πο!ο π!!·ο.
π! ! ο 1! ο ! !.

Ν. Ο!!πο!: !!ο!!οεποποο !!!!ο! εποο!ο!!ο Τ1!ο!ο.ρ!ο !οοσ
!ο! Κ!οο!!!!ο!!οο. 4. Απ!!οΒο. πω!! ποπ 1.ο!ρο!ε.
νο!!ο.ε νοο Β!επ!ο!!!!ο!·. 1907. 688 Βο!!οπ.
Ρ!·ο!'οεεο! Ο!!οσ!·'ε Βοο!! !ε! πο!!! !!!!!!!!!εο!!οο Α!!! ποπ!!!
ο!! οο!ρ!ο!!!οο. Ε!! ο!! ποε!'π!!!·!!ο!! ο·οοο!!, πο! πω! Νο!ποοπ!,·.!ο
πο! ο.!!οο δρο2!ο!Βο!!!ο!οο πο! !οοο!ο!! Μοπ!:!ο, !οοπ!!!π!!!οο!ϋ!!ο
π!ο ο!!γε!!!π!!εο!!ο 'Ι"!!ο!·οο!ο, πο πο!!!ο!!ε!ο!!!!ποπ ποπ πιο!!!

πω!! ο!ο!!! επ !!ο!!σ Αοερ!!!ο!!ο πο π!σ Σε!! πω! ποπ Βοο!ο!
πο!! Ρ!ο!!!!!!ο!·'ε.

οπο οε

πο! «Ροοιο!π!-$!!ο!ο!πο» το!. Γ!!!

Βρσο!ο!!!!!!.ςοο π!!π !!!εο εο!!!ε!νο!ε!!!!!π!!ο!! Βο!σεοο!!!ο!! οπο!!
!!!πε!ιο!σ Νοο!!εο!!!οεο!!!!ο!!ο!· πο! Πει!!! οο!!!ποπ !ο!!!!εοο, !!οεοπ

πο!ο πο Ο!!οο !· πω!!! οπο!!! πο! π!ο Ροο!!1!!ο!!!!ο!· ο!ο!!!·ο!!!!
πω!! Π!ο ο!·οεεο 2ο!!! πο! !π! Το!!! οο!!ιο!!οοοο Βσοσρ!!”ο!·!οο!ο

'Η
-61161661611616 6166116666 Α11116666116 661· 6166116666 Β81·

6166 866616666·661· 16166166 1116 6611 6666111611 61111911 _ω1111°

66111666.
16111 666 16161166 16111111 11666 1116111 1111 061611 61666666666
11161666. 1161·ν61·116666 16661116 166, 66116 0 1· 16 61· 1161 1161· '166

1166 61111116. 0661166661 116611 11116 6611661 11110Β1112%0661116έ$$
61116661,
1116 6661· 66.166ι1116116
166611 66616666
1111166166 6
111011 Πω
611666 6666666
0166616666
Ρ1616111-111Ρ66·8%θΐο
Μ",
80118011 1116661: 661661 616 1166161611 666 Ρ1'1111111.1'8 16) 1.0ΒΜ)επ

161116 1181' Ρ61·111·11611116 1118 Β611666666 11616 01111116 ν61·616111,

616 17011 11616666111611 0111010ΜοΠε Κ11-191119ιω 11

6166 16661661, 616 116116.66111611 11116 1·16166 6611166666 Ρ8101'8·
11111661· 11616166 6616111 111116, - 161 0666611616 1:11 6611166666
11116 1666166666 11611111116661·6 1166 Κ616666161616116666. Β18

1161666 11116111.

Π ο Β θ'

Ρ111·611116666666661666 666 1111111116 666. 111116 166 Ο. 6616 6.6
66116661 666 1181. 01' 6116666616116616 1611111116 661166 6666116,
11·6.6 1161. 17011 61611 11111111 6666611166 11666. 61611166 11166661 Ο.
11161 66611661 11611 6111611 1111 666666 11161 61666616 061166 1111,
818 618 6611166 66661166 1161666. 1361 1161· Β66616611666 661·
0111616611 1116161 Ο., 111116 1161161116 6166611·6166 6166, 11111 6661
0666666666. - 6166 1166111111, 661· 1666 6166 616111 111166 11,61
16166 66661111666611 111111. 016 16116 66 61611, 61166 616 01·611161161,
1·11166 111-1166 Ο11101'068 11611161· 6116 16161616 6661511 211 666 16
161111 16111111 611 6611661166 Κ1'8.111111011.011. 1161. 6111166 611111 611
6666166666: 106.11 116116 1110 011161·6116666 1166 18680 616 611611
66116166.
16 616616 Α666666 1166 Β66666 11116 1166 ΡΓ01. 11' 1·11 11 111· 6111

616 1661161116 61111161· 1616111166611166111161166, 111111 61161· 661·
6116611. «Κ1666111166116611661 666111·661166.
01161116.

Ο. 11. 1. 6 6 6 0 1116 6 : 1166661166 66116161· 616116111111161.
6166111611. Α11.
Β01' 17611. 161 1161 211611111111011·81.0111111ε 010808 0661166 6116661161

1166116111 66116666 616 17011 666 6111661666 ΡΒΓ1111ἴΒ1°1£011ὐ (166Ε1έθ
6611611 1166111166 111111 11611616161·166 1161666161 1.811. [ο Μ 11666 666 1166111166 6616611166 (1166 ν611161·1661· 11Γ111801 61· 1ζ
11161666· 101Ζ181'131°) 211 1·61111616166. 0616116 661111 61611 61 Μ::
'1'611 666 1161·116666666 01161166 6666166166 1166 111.116 1Ι1ἀ11ΒἔΓ“
666 6666 66166166 Α11θΒ 1116161, 11166

11166 11116 ξ1110111

ΒΘ11 Ν661166616661116111 61·11161·1611 111111 ν6116111Ξε11

61

111111·

061· 11.166 161 1161161661· 5 1661 1116161181°6ΜΜ' 11011111'
61616 1166 66111611 616 11611666
6111., 11616116 616

11661116616616, Ρ11.1.0Πέ.111861€1110Π

66116 80111011 10"11111'281', 1161111166 1061ΐ11.1'1έΐ)1'

11116166. 11111· 111616 1611161 161 1116 1111166 616 66616 1111 01' Βω
1. 8661161116 (Β01'1111)Σ 1661611611 661· 111·11111166666 Μ8·
612111.

1611166116

1906.

1161166

Υ011 6616. 616116,

8111116611 1906. 1311315 11 1166111.
0116 60111 61116 6161 .1661·66116166 1666166666; 6166116166666,
6611611116 8661161116'6666 6611161166 61111111 611116 16 66111
νο1116666666 661166 6611166666 1900 66166 6110111120 16616666,

66661666,
1161 61166166 111616
61916118
11111 8111111111
8811111191"
661166 1111666116661161·1,
11116661·
6611616
Μ111381616.111011
.1°ό11 Ι.11191
661· ν61·66666611611 6661166666 61611166 1115111166. 66 881Π;:811:1
6666 6166 1616 0166116666· 616 6166 Α11
11ϊ106ὲ1111 6ἱ1ω @έ
11116 ε. Β. 11111 6 11116116, 111616666:116111 6116 66
11
66666661 'Ι'16161.
0111611 1166 Α1166161.11166 1188 Β661166 61611 661.
1111111 6 611.

6661 11161111661166 161616 01110 0666161661 661· 66666166 161166
66666661166 661· 166616161661166 1161·6661166 161 1616166 66616 111
1166111161· 0111111, 1611 Β61661161666666 666 111661·611661166 1361166166,
66 11161611 666 11666 661161· 818 0111 1166116661 6111166661· .166

1666611661 11661· 616 1.6161116661ι 661 6166616611 Ζν1·6166 661· 6111·
1112111 1111· 616 6'61161161166 1161· 111611116611611 1161616 6111666116
6166166166 11611166. 066 161611 661· 61166611666166666666 11616
1616 66166116166 6111166616 111666νο1166 Ν8111011 6111· 661111·616666

111111611116666

161161661161·, 1166 666611 16661· 111161· 60111 8116616116611 11611661

6116 1161· 01666116611611 111·6.111166661· 661616

616161161 1161. 0661166611161·1 811111 611611 1111611111· 111116 6661 86111666
16666 6666666166 6616616616 ν61161666166 1111616161·ν61·66166

611 11.188.

616. 6111116 1166 661611116116 5211311· 1166 Δ6161·66166161.61·, 11616116
616 66666116 1161666666 666 0666611166 61·1666116666.
016 61166616 Δ66616111166 181. 6111611666 1161116616666.

8111211118 116111 20.86111661661· 1900.

Β Ο 1· 6 11 6 11.
1661166666 61 111116116661· 111111 9 06616: 01. 01. Ο. 0 61161116,
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11616661: 016 6116611166616116 81611111616161:111166
116.116 11116111 666661116111666 816666. Β61·1111. 1161-1116
1166 1111166 86116661. 1908.
1316 0116166666;; 661 8111111116, 1116661· 1ϊ166116611. 661· 80 ν16

106 6111· 1.661 661661 1111116, 11166 11166 611161 1161161666 11666, 1161·
16 11611616 8166661166 6616166, 6116 .161111111616611 66116 11116661·
1166611116666. 616 166 Ν16611166616 116ο116611161 1111111666, 616 1111

6611161908 1·66 1116161111 6111611 111111 11.6 111 616 1611161666
1111611611 661 1111611 1111· 111166

11666161161·1 666 61611 661611 6166

66116 0116116 1181' 6616661166 01'001101.8.Α16 11666 8 6 11 6 11616 6
1111 661116 1905 1110 8611666616 11611166 1116 1110 111·116661·16 661
8111111116 1611116616, 11616116 616 61161· 6166 011116 1166 1611161166,
1116 1110 11116666 11116 016666 61111161· 11161116, 616 6661666616 1101'

Β666111161·1666 11611166.
01166 116 0111 61616661· 616111 16116616 61166666 1166616, 111161
61661 166111· 11116 6611111166; 1111 1166661611 61111 61· 6661· 6661
616611 11111 616 111111 11161616 6166 0116661666 66611 1361111116 666,
11111 66 6166111 6166666 Α1166166161·161 1110 Κ1·661111611 6111161·16166
1611611 6161116166. 016 0166661666 1116661· 16 61666616 111666

616116 6666166166 81116166 116 0161116666 1611 11011 666611666
011·11666666661166 1101' 1616166 2611 1161666 11.61 6616 66116166
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'Η
Μ. Βου ιιυοι·τ: Βιο τυπου» ουροι·ΙυιουτοΙΙο Αι·υοιτ νου 8.
νου Βοι·οιιυ ου υ, άιο οιου ιυἱτ άοι· Ρυυυτοοε- υυά Ροιτυο
υτοοο υοοοΜ.τ”τικο, υυυο οι·ννιοοου, άυοο υο.ου Ιυ_ὶουτἰου νου

ουΙιυιἰουετυΙΙου υυου οοιυου Βι·ιουι·υυ,ο·ου οο ευτ ννιο ροι·υΙουι
υοι·υουοιοΙιιυετου Ρουυι·οοοοι·υτουυυυεου άοιυοι·υά ςοΙου!ιι υυά
Αυοοοι· άου ι·οΙοιιν υιιυυο·ου ΡουΒιι·ουεΙουι·πιυουιου υυά άου

'Ι'ι·νυοιυ ιυο Ροιιιουοιιιυ ουου Ροιτυουτοοου υιυ Ροι·ιουι·ά :Μιτ
τι·οιου; άυο οιιιι·ουυάουιιυο.Ιο Αυτ'ιι·οιου νου Γοιτυουι·οεου υϋυυο
υ.Ιοο Μουτ ο·οςου άιο Ε'οι·υιουιτυοοι·Ιο υιιου·ουυτοτ ννοι·άου. 8οιυο

οιο;ουιάυιΙιουου

τ”ι·οε!ιοιι νοι·Ιουτ'ουάου ?Μου οουου ιυιτ οι·ννοεου :τι ννοιάου

.οιο;ουου Ει·Γυιιι·υυοιου ουι Βουιιουοτιεο!ιο ρζουου ·ιυυι εΙοίουτ'οΙΙο

ράφι. Ιου.ιυου ουου υοοουάοι·ε :Πο οιυτ'ιιου ουτουυάΙιουου Αϊ

Κι·ιιυυυοιιουιΙάο

άοι·

υυ.ιυοι·ι·υου·ιοουου

Ρου

υι·οοευουι·οοο ιυ άου υιιιιιου υ"υ.ΙΙου, Μο οοιτ υουςοι·οι· Ζου υ

νοι·υυΙοοευυο; Πτι· άιοοο 'Ι'υοοι·ιο οιυ2υιι·οιου. Βοἱ νοι·Ιοτυουυ;

τουιιουου άοο

άοε Ρουυι·ουο ιυι'ουν,ο οιυεε ο οι·υτινου Βιυςι·ιά'οο οου οι· ιυ
οιυοιυ Β'ειΙΙ οιυο Αυουι·οιιυυο· οι· Ε'οτιυουι·οοο άοι·ο.ι·ι. υυί“τι·ο

οΙιι·ουΙοουου νοι·Ιουτ', ιυἱτ ΑυουοοουΕΙάιιυο· υυά ουυο εοΙουο, υ
Βοτιοοιιτ. ίοι·υοι· Ρουυι·ουοοιι·ι·Ιιοοο ιιυ‹1 Ρο.ιιυτοο.εοιοιιιο υυά

του. άυοο άἱο .ι.τοι·Ιυεο νοι·Ιοιιιιυε ουι Ρουυι·ουε υ!ο'Αυουυυι.ςο
ρυυυτ άου οιου ουεουυοοοουάου Ε'οιτυουι·οοου υυςοορι·οουου
ννοι·άου ιυιιοοιο. Αυου άιο οουου υυάοι·ννοιτιο υοουο.ουιοτο
'Ι'οτοοουο, άοεο Τοιυρουο, άἱο° Ρυυυτουοοουι·οτ ο.υτ'ευυςου ου
άοι· $τοΙΙο ννο Μο Ιιοεου οιυου ι“ϋι·υιΙΙουου ΛουΙοι.οοΙι άυι·οΙι
Γοιιυουι·οοο εουου, !ιουυο οι υοοτυτυ.ιου υυά ιυυοοο οἰο ιιυ
ουιο;ου $ιυυο Μο 8τϋτυο άτοεοι· 'Ι'υοοι·ιο νοι·ινοι·ι.οτ ννοι·άου.

υϋυυου πι· Βι·υυιι·υυο· ιυουουοο άυυυοΙυ Β"ο.ΙΙοο υοιτι·ιιοοιι
Οιυ”οι·ουτιο!-άιο.,ι.τυοοιιοου υουυυι·ι·ιοι·ου ειο υοεουάοι·ο υιιτ Ουσ
υιυο;οιτιο υυά ΟυοΙοο ·οιιτιο. Βε υουυ οιυο Ρουυι·οοτιιιο πιο·
άου ΒΠάο οιυοι· θιιοὶυυεοἰιιο νοι!ο.υτου υυά άιοεο υΙοο νοι
τυυοουοιι, υυάοι·οι·οοιτο υυοι· Μου οιυο νοι·ἱτο.υΙο Ουουιυοοιιυ

Πτ. νου Βοι·οιυουυ: Ποι·νου Ι)ι·. Βουιιυοι·τ υυςοίυυι·ιο
Γεω Μιτου! οιυο οιι·υυΙυι·ο ΠυΒουι·οοουιιου ινοΒου Κυι·οιυοιυο.
υοι άοι Οροι·ο.ιιου @Νους οε Μουτ οἱου νου: Ρο.υυι·οοο ουτ

τ'οι·υτ ου υοΙτου. Πιο νοι·Ιοτουυπου άοι· Ρουυι·ουουυροοΙ υυυου
Μου πιο ετοιο Με οουι· νοι·ιιυυοιυΙενοΙΙ οι·ννιοοου, ου άιο νοι
Ιοτοτο Ροι·τιο υιιι Ροι·ιτουουιυ υουυ.υτ οάοι· άυιου 'Γεω ουε.άο
ΙοοΙιοι·τ ννοιάου. ιιυιυοι· τετ οο πι· Γοιτυουι·οοο υυά ουυι Μ”
Βου0υιΙΙΙου.

Πτ. Βοι·υυουυτ: θυΙουο. Βόυιυ.Βι·νουτ υο.υου άιο
ο Βοουοουιυυε 8οιυεουτ, άυοε άἱο Γοιιυουι·οοου Μουτ υυι· ιυ άου
ΒυιιουυϋυΙο, οουάοιυ υυου υυοι· άοιυ

Πιο.ρυι·οουιο υυά Ιυι Μο

άυιετιυυυι υυά υννοι· άου υγιυρΙιυουυου ουτΙουο; ουιετοΙιου
υϋυυου. Βιο ορι·οουου άο.Ιιοι· άτο Αυοιουτ πο, άο.οε άου Ρου

ΡουΙαουο,

άἱο Ρυυυι·οοιιτιάου που: υ!αυτοιυ υυά

ιιυ ννοιιοιου νοοΙουτ'ο άυι·ου οιιιο Ρο.υυι·οοτιτιο ΚοιυρΙΜοιι
ννοι·άου, που τυ _ιοάουι

ΓΔΜ οὶεουτΙιου ευ υουουτου ιετ υυὸ

νἰοΙΙοἱουτ Μου αυτ Ει·υΙυι·υυ;; άοο Ιιυ Ιιοο οι Νεο υ Βουυιοι·
ιοο ιυ οὶυὶεου ΡυΠου νου Οιιουιυο;οιτιο υοιιτουγου υιιυυ. Ε:
οοΙυοι· υυυο ἱυι Μαιου .Ιουι·ο Β ΡυΙΙο νου. ΟυοΙουεοιιιο του
ΟυοΙουςοιτιο ουΙουΙοεο ευ εουου ΘοΙοΒουυοιτ ςουο.υτ. ιυ άουει

οἰυο οοΙουο ΚοιυρΙιΙιοτιου υιιτ Ρυυυι·ουιιτιονοι·Ιιοεου Ιιουυιο.
Αυου ιυ άοιυ νου Πτ. Κι· ου υ υ ο Ι ο ιυιτυοιοιΙιου ΡυΠο υυε ου

1η·ιγυηυ·υχιο, ο" ἰυιυ ο;ΙοιουτυΙΙο υουυ.υυτ οι». ςΙουυο οι· Με
υυοτυο.υρι άυο Ρουυι·οοο υοιοιΙιοι των, ιυουι· άιοοου Δυοοιυιυου
ιιυυο,· υΙο οιυο Ρουυι·οο.ευουιοοο"ουυοιιιυου ου οοΠου. Με
άιτϊοι·ουιιοΙΙο Βιοςυοεο ννιι·ά ιιυιυι·Ιιου νοι·Ιυυυι: ννουιοοιουο

οιυο εουννοι·ο εοτυ. Αυου τυ άοιυ Ιοτυιου άοι· Κ.'εουου Πι!Ιε
ιυιι Βουιιουουοτυυά εουοιυο ιυιυ άιο Ι)υιο·υοεο οιυοι· Ρουυι·οιιο
υουι·οεο Μουτ οιυννιιυάεττοι άυοιιοτουου. Πε υυ.υο υινουΙ ουκ
Γοιτυουι·οοο

νοι·οοιοςου,

υοι

άοιυ υοευτινου

οι:υυά

οι

υυι· :ποτ άοιυ τυπο άου ΠΠϊυοΙου άιιι·ου

Ρουυι·ουο υυά Πυης·ουυυς οοι υυοι· που ου οιυο οορτιοουο Ει

Κουτυυτ Μο Γοττεοννουευουι·οοο νοι·υι·ουουτ οουάοι·υ ο.υου νου

υι·υυυυυρ.:, ουε;ουουά νου οιυοι· υΙυοιϋοου Αρυουάιιιιιο ου
ννοοουτυουο Κιουυυοἱιουτευουο :ιι άουυου.
Ι)ι·. νοεο υιοιυτ, άυοε οο υιιτ άοι· οι·οοεου ΖουΙ (94 υι)Βυτι
άοι· ιιυτοι· άσοι· Πιυο;υοοο Ποι·ιυνοι·οοΙιΙυεο υοουο.ουτοτου
νου Ρυυυι·οοουουι·οεο νιοΙΙοιουτ άιοεοΙυο Βοννουάυιο Μισο, που

υι·οο.οεουι·οτ

υἱουτ

άου Ι.νιυουροτ'υεοου ουυ.τοοοοου υυά ννοἱτοι· ο·οιι·υεου ννοι·άοιι
υουυ, ευ άυοο ο.υι* άἰοοο υνοιοο άΙο Γοιτυουι·οοο άου Μπρυ
υουυου ουιορι·οουου υο.υυ; ννυυι·ουά άιο ννιι·υυυυ· άου Ρου

Ιιτου.οοουι·οτε άυτου άειο ΒΙυτ ἱυ άου ΒΙιιτοοτυοοου άυι·ου υο
ννιοεο ουοιυἱοουο νοι·ουυ;;ο ουεοοουννυουτ Μιά. - 8οΙυο 2
ΓυΙΙο κοψω, άυοο οο νοτοουἱοάουο 8τοιάιου άου· Νουι·οοο ο·ουου
υουυ. ννυυι·ουά ιυι οι·οιου ?Μο υοιυο οοι·οιι·ουτο Γοττε;οννουε

υουιοεου νοι·υο.υάου ννοι·ου υυά άιο νοι·1ι.υάοι·υυΒ·ου ιυι Ρου
υι·οοο υυι· υιιυι·οουοριοου νου Πτ. Βουιιυο ι·τ υοουοοινιοοου
οοιου, ιυουι·οοΙιοριοου άυοου·ου υυι· οιπο ,εοννιεοο υυι·τοι·ο Κου
οἱοιουι υυά νοι·ει·υοοοι·υυυ· άου Πι·υοο υοι άοι· Οροι·υιιου ου
υουειοτιοι·ου που, :ουκ άἰο θουτἱου Ιυι υννοιτου Β'οΙΙο οιυ
ινριεουοο ΒΠά οιυοι· Ρυυυι·οοουουι·οοο υιὶτ εννοι Βι·ννοιουυυςο

υοι·άου υυά υΙιιτυ.;οι· ΙυάΙτι·οτιου άοι· Πυηυ·ουυυ.ο.ι; άοο Ρυυυι·οοε
υυά άου Ι)τυοο οοΙυοτ. Ιυι οι·οτου Β'οιΙΙο υουυτο υοἰ άου Βουτιου

ιο άοιυ 2. νου Πτ. Βο ι· υ υ ο υ ο τ. υοουυουτοιου Κι·ουυου. Βι:
ςουο.υοι· Πυι·ουειουτ οι·ννοιοο οο οπου -οοιιΙιοοεΙιου υυιυυου, άου
άιο Βνυιριοιυο ο.υτ υοιυο οιυπιυο άιοιιυυιο Ιΐοι·υι άοι· ΟοοΙιιιιο
υου ροοεο. Σο οιιιυυιο ουου υιουι. Πιο βι·υ.υκο ιετ υυτοιιυι
Πιο;υοεο Ποι·υιτυιυοι· υιιτ 0οοΙυοιου οροι·ιοι·τ ννοι·άου. Ιιι Βιιιιι€
επι άΙο 'Ι'Ιιοι·ουιο υιοιυι ν. άίοοοΙυο υουυάο οΙου υοου ΜΒΜ·

άιιιιυ άου νοι·ουο!ιο. Κ οι·ιο.. νου άοιυ Β. 8·οουο,ιτ, οι· Μάτι·
ινοι·ιο άιο Οροι·υτιου άοι· ουι·ουιοουου ?Με υο.υο ερυιοιτητ
άου (1805) οιου
ορι·οοιιου.

Πτι· Οροι·υτΙουου Μι ο.υυτου $τοάιυυι αυτά·
ο
·

Ου. Βι· υ που υοι·ιουτοτ υυοι· οιυου υου νου Ρο.υυι·ο882τ'ω

ιυ άοι· Πιυβουιιυυ άοι· Ρουυτοο.ο υυι· οιυ υυυοάουτουάοο Οοάουι

άου πι· Οροι·ο.ιιου Ιιουι υυά υιοτοΙοοιιοου νου

ουυο υΙυτιο·ο νοι·Ευτυυυο· υοου;;οινιοοου ννοι·άου. Πιο υοετουου

ινιΠάο. Βε που οιυο Βιι·ο.υοοουοι ει·οοεο άιουννυυάιςο το

άου νοι·ννυουουυκου ἱυ άου Πυη.τουιιυμ.: άου ΚοΙου ιι·ο.υονοι·ουυι

του Γοιτ,ςοινουουουι·οοου ο Μουτ. - Ιυ Βοου,ς υυτ άιο Τυοι·ο.ριο

υννιοουου άου ΒΙϋ.τιοι·υ άοο Μοοουιοι·ιυιυο άοε Ωυοι·υοΙου του
που. Πω· ΙυυυΙτ ννο.ι· υυιυοι·ι·υοςιεου-εουΙοιυεις. Πιο ννυισ.ιι
άοι· 'Ι'οιΙο άοι· Πιάεο Ζοι·ορι·ουΒι οιυο·ουοιτοτ. ννοι·ου, υοοιου
Με άοι·υοιιι Βιυάουονν·ουο υυά ινιιι·άο νου ΖνΙιυάοι·οοΙΙου0Ρ)ιω

Μουτ άιο Αυυοιυιυο υουο, άπο τυο νοι·οοΙιιοάουου Βιο.άΙου ω"

ο.υερ.;ουΙοιάοι, Με ετοΙΙουννοιοο ιυυ.ουιιο; υουο ΖοΙΙου πω”

άοέ·οττιο·ου Ρουυι·οοεοτυτουυυυο νοι·εουιοάου υουυυάοΙτ ννοι·άου
υι οοου.
Ιυ άου Β'υ.ΙΙου, ννο άου Ρι·οοοοο οΙου Δυο ιι·υουά ννοΙουοι·

ννυ.ιιι·ουά ου υυάοι·ου ΒιοΙΙου - άυο ΙΏριτυοΙ

υυά άοο Μοεουο οουιουου άου Ρι°02οοο υπ οι·οτου ΕΜΠ ιυουι·
οάοι· ννουιο·οι· ου Ιουο.Ποιοι·ου,

Οιυυάου

ου

ΙουυΠοιοι·ου

ννοΐϋι· άου ΓουΙου άοι· 2οιοττου·

οουοιυτ, ννυτο νιοΙΙοἰουι άἱο υυννου

τουάο ΒουουάΙυυρ,· ννιο εἱο νου Κ οι·το εοἰυοι· Ζοιτ ουιρΓουΙου
ννυιάο, νου Νυτυου. Βυτοτοιιου υυτ' άοιυ Βοάου οιυοι· Ρουυι·ουε
υουι·οοο ουΒ·οςι·ουετο Αυειοεοο, ου υουυου οἱο εοΙουυάυ.ι· ορεινο

ιιν οιου'υοτ ννοι·άου. Διιάοι·ε Ποιοι άιο Ει·υεο ἱυ άου Ε'υΙΙου, »νο
οο Μου υυι οιυο άἰίΪυοο Γοιιο·οννουουουι·οοο

ιυτ'ουςο νου Ρου

ἱυυι υυιοι·ουου

.οπο τουΙιο ΙΝ

Ζνοιο ννιι·ά Πτι· άυο Ρι·οάιιυι οιυοι· Ρουυι·ουτοτιο εουοΙτοιι Μέ
νοι·υ·ι·οοεοι·ιο οἱου άυι·ου $οΙυετνοι·άουυυε άου· ννο.υά. ννυυιοιι
άιο Κνυυά οἱου νου ο.υοοου άυι·ου ΑρροεΙτΙου νοι·οτυι·υτο. Μι
Κι·ουυυοιιοοι·οουοιυιιπου υουου υιουι·οι·ο Μουυτο Βοννυυά
Βιιιο άοι·υιιιΒο ΒΠάιιυυ ννυι·ο τουιτἰν 8υτοι·τιο· υυά άυιου οι·
τοιινο Βι·ου'υυυο· άοι· Ζνοιο υυά νοι·υιτυου Ιυ άἱο Βο.υουυιψά

οντΙ. ου υοιΙου. Ιυι νοι·Ιιο,ο_ουάου Γιο!! ννυι·άο άιο Ζνοτο οι"
ριοι·ι;
ι·υυυι, υυά
ιυυοετο
άυο ΩιιοτυοΙου
ι·οοοιιοι·τ ννοι·άου.
άο.άυτου Ρυτιουτιυ
οοιυοο Μοοουτοι·ιυυιο
άυοι·οτυυά (Με

υι·ουοοι·υι·ουυυυ; υουάοΙτ. Ιυ άου Μιτου Αι·υοτιου υυο ουιιυι·
οιοουου Κυυ!υου, ννἱο π. Β. υπο άου ΚΙιυτυου νου νν ο Ι ΓΙ οι·
υυά θο.ι·ι·ο υυά άτο 'Γεω ουυάο ιυ εοΙουου Γυ.Που οιυυτοΙι

ΝυουυΙυιυυς, ετοι·υ υ.υοι· άουυοου υυΙά.υο.ου άου Οροι·οιιοιι
Βοι· Βουιυυ οιυοι· οοΙουου Βι·υιουυιιυο; ιοτ εουννοι· ου οιΙιοιι·

Ιου. ΑΜ' _ῆο θ Ρ'8.Πο νου τλΡ6ΙΓΙοι· υυά θο.ι·ι·ο τοι άυι·ου

υου υυά ουάοι·οι·οοιτο οιυ οκρουιο.ιινοο νοι·υο1του Μουτ ιιιινω'
ι·υτοοιυ, άυ άιο Ιυτουοιιυτ άου Βυυνυιινιι·υυιη; άου Ρουβεται

'Γυιυρουυάο _ἱο 1 ΡΜ! Βοιωτοι ννοι·άου.

.Ιοάοοιι

Ι'πιο·τ οο Μου

ιυ άἱοοου υ'υ.ΙΙου ννιο ννοιι άτο νοτυυάοι·ιιυυ·ου νοιηςοοουιιτιου
Μιτου. Μο 8το.άΙου άοι· νοι·υυάοι·υυςου ο.ιυ Ρουυι·οο.ε υουυ
ιυυυ οιυννυυάοιι·οι υιιι· ·υοι άου ΒουιΙου Μουτ υυοι· υου άοι·
Οροι·υτιου υοουοουτου. Ιοτ άοι· Ρτοποεο του ννοιτ νοτ,οιοοουι·ιττου,

ννουΙ ννοουοοΙυά ιοτ υυά άοι· Αυοςειυι: άουοι· ουου νοι·οουιο το

ά. Ζ. Βουι·οτυι·: Μ: Ε. νου 8 ο υ ο; υ υ ο ο υ

Μο ιυ εοιυουι Σ. Ε'ο.ΙΙο ευ εουοιυου άΙο Ρετ. τουτο άοο οροι·οτινου
ΒΙυει·ιυοο ου οιοι·υου, ννοε τυο Βουτιουουι·οιουοΙΙο ὶυ άου
· Μιτου Αι·υοἱτου υοννοιοου.
Ιυ Μουρ: αυτ άιο Αοτιο1ουιο νουά ιυ :Μου Αι·υοιτου υυά

ο.ιιου νου 'Ι'ι·υ υ οτι: ιιυτ' θι·υυά οιυοο υ·ι·οοεου Μυι.οι·υιΙο υο·

Τοεοουοουτ1ουτου.

τουτ, άυοο άἱο ΟυοΙοΙΙιἱοοἱο υι1ι· ιο οιυουι νοι·υυΙιυιουιο.οου;
ΙιΙοιυου Του άοι· Ρυ.ΙΙο οιυο ΒοΙΙο εριοΙο, υιοιοτ κνυι·άο εΙο υοι
άοι· Βουιιου νοι·υιιοοι. Αυου ιυ οοιυου υοἰάου ΓυΙΙου οιυά υοι
άου θουιΙου ιο άου θο.ΙΙουυ·υ.υΒου υοιυο Βιοιυο ο·οτυυάου
ννοι·άου. Αυου άιο ΟυΙΙουυΙοοο υυά άιο ΟυΙΙο ννοι·ου ιυ Μιάου
Γυ!Ιου υοιιυυΙ. - Ιυ οοιυοιυ υννοτιου ο οι·ιοι·ιου Ε'ο.ΙΙο οοιου

Ροι·οουοι!ιοι.

υοι άου Πο.τυυυιοι·ουουυο€ Βρυι·ου νου Δυουοι· Βοτυυάου ινου
άου. ἰυι οι·ετου 1τ'οΙΙο που άοι· Ποπ υοι·ιυο.Ι.

Πο. Η ο. ιυ ροΙυ: ννιουιιο· ου άου 8ουουιυνυι·τυ.του Μιτιοι!υυ
Βου οι·οουοιυο ιυιυ, άυ.εο

άιο

Αυτιυοι·υοοιυυοιτ άοι· Αοι·οιο υοἰ

υυο υυοιυουρι ΑΜ άιο υιουοι· "ουτε υουυυυιου υυά ιυ Κου

ιΨ

- θοΙάουοο Πουτο ι·1[υυιΙουυι. Απο 7. Ποτ: ιι- ω:
νοΙΙουάοιου οιου ιο υ το ι ο·
ο υ τ· ο, οοἱτ άου υοι·υ!ιιυιο άθυθ"Γ

οοι· Νοτιιι·τοι·οουοι· Ρι·οΓ. Β ι· υ ο τ Η τι ο Ε: ο Ι του άοι· ΒοΓηο.
Πυινοτοιιυ.τ νουι άυιυυ!ιοοιι Πουου Ε) υ ι· ο υ υ ο ι· ε. άνω.. Θ.
Ιιουυιοιι Ευ·ιοτοουοι· άοι· ιιιιυιοουοριοοιιοιι 'Γἰοι·υ·οΙτ άοο 8"Σ
ννοοεοι·ο,ουυι Βοοτοι· ιυοάιοιυοο υι·ουιονιοιτΜ"°

'13
Πε.1)ιοι. 11ε.ε1ιε1 :ιι εειιιειιι .1ιι1ιι1ε.ιιιιι ιιιε1ιι ιιι .Μια επινε

Με ι'ι·ειιεεε1εε1ιει· Βιιι·ικει ννιιι·ι1ε ει· ιει1εε1ι πι· Ρι·οιεεειιι· ιιἱειιτ

εειιι1 εειιι ινο11ιε, εε 1ιεεε1ι ειε1ι ιιιι Αιιιιι·εεε εεε ε1ιεεειιιιεε1ιειι

ειιιζε1εεεειι. Ιιι θεεεειι ει: ει· εειτ 30.1ε.1ιι·ειι ε1ε Απε εκει ζε
ινεεειι. 4) Αιιι 25. .1ιιιιιιει· ιιι Μοε1ιε.ιι εεε Πιεειι1ιε.Ιιιιει·ει Πι·.
Π ε ιιι ε τ. ι· ι ιι ε Β 1 1 ιι ο ιν ιιιι 58. Πεεειιε_ἱε.1ιι·ε. Πει· νει·ετοι·εειιε,
ινε1ε1ιει· εειι 1878 ι1ιε 81°2011ε1ιε Ρι·ιιιιιε ε.ιιειι1ιτε, εεινιιΙτιι;ιτε
ιιε1ιειι εειιιειιι Πιειιετ. π" ι1ει· Νιε1ιιιι-Νοιι·ε·οι·οοει· 13ιεειι1ιιι1ιιι

Πειιε.ιε ι1ει· Ρι·οι·ε1ιεοι· εεε 11ιι1νει·ειιε.ι .Μινι ιιι ΒεςΙειιιιιιιιε ι1ει·
νιει· Πε1ιε.ιιε ιιι ι1ειιι .1ιι1ιιΙει·, ιιιιι ι1ιιιι ειι ει·ιιιιι1ιει·ειι ιιιιι1 επ
ιι1εεε1ι ιιι ι1ε.ιιΒειι Με εεε Ρ1ιν1οςειιει.ιεε1ιε 1ι1ιιεειιιιι, εεε
εοι· Πιιινειειι.ετ. .1ειιιι ειιιιι θεεε1ιειι1ι ι;ειιιειειιι.

ει·

- Αιιι 15. Ρεοι·ιιει· Ιιες1ιιι.ε εεε Ο1ιει·ιιι·ει εεε 1ι1εειιι·ειι Ν1
1ιε1ει-Μι1Μιι·1ιοεριιιι1ε, ννιι1ιΙ. 8ιεει.ει·ετ. Πι·. Α. ιι ε. ι ο1 Πιο ι ιι,
εεε ΒΟ-_Μ.1ιι·ιεε .1ιιοι1ε.ιιιιι εειιιει· ει·ειΙιε1ιειι Τει

τιε1ιειι.. - Πει· .1ιιιιιΙει. ινεΙε1ιει· Ξεεειιινει·ιιε· ιιιι 56. Πε
1ιεεε_ιιιιιι·ε ειε1ιι, ιει ειιι ειιειιιεΙι€ει· .111ιι€ει· «Με ιιιεει1ιο-ε1ιιι·ιιι·
Βιεε1ιειι Α1ιει1ειιιιε Με ινειι·, ιιιιο1ιι1ειιι ει· 1877 ιιιιϊ (1ειιι 1ιιιιι1ιε

ιιιε·Ιιε1ι ειιιε ιι·ι·εεεε ΚΙιειιτε1 ιιιιι.ει· ι1ει· ιιι·ιιιει·ειι Βενει1ιειιιιη;.
ει Ιιι Γιειιιιιηιι ι. Βι·ειεςειι ιιιιι 12.ν25. Γεει·ιιει· ιιιι ι1ειι Ε'οιιι·ειι
ειιιει· Ορει·ιιι.ιιιιι ι1ει· Πιι·ε1αοι· ι1ει· ιιιει1ιιιιιιεειιειι Πιι1νει·ειιιιι.ε
ρε1ι1ι1ιιιι1ι, θε1ι. Ηει'ι·ει. Πο!. Πι·. Θε ο τι; 'Ι' 1ι ο ιιι ε. ε, ιιιι Α1
ιει· νοιι 89. .1ιι1ιι·ειι. Αιιε 1..ειρειε· ιιεΜ1ι·ιι;, ινε ει 1860 ιι.ιιε1ι
ι1ιε Πο1ιιοιινιιι·εε ειΙιιιιΒιε από ειιειι Με ΡιοΓεεεει· ινιι1ιι.ε,

ννιιι·ι1ε '1"1ιοιιιε.ε 1878 Με Επι. οι·ι1. εεε Ηει1ιιιιτιε11ε1ιιε ιιιι‹1

ειεε1ιειι Κιιεςεεε1ιειιιι1ει.πε ε·εει·1ιειιει ειπε. Δεειειειιτ εεε νει

Πιι·ε1ιιοι· ι1ει· ιιιει1. Ρο111ι11ιιι1ι επ ι1ιε Πιι1νει·ειτ.ϋ.ι. Ε'ι·ε11ιιιι·ε 1ιε- .

· ετοι·1ιειιειι Ριει'εεεοιε Κ ε. ι·Ι Β ε ν 1ι ε ι·. νοιι 1886-1902 Πιο
,ε.ι·ιει·ιε ει· Με Ποει·ιιι·ει εεε Ι.ειεε·ει·ι1ει·εειιιιειιιε ειι Ρι'ει·ι1ε ιιιιι1
· 111ιει·ιιιι1ιιιι ι1ειιιι άιο 1ιειιιιιιιι· εεε Νι1ιοΙει-Μι11ιε.ι·ιιοεριιε1ε. Πι·.
· 11 1 ιι ι ιι ιετ 1ιιει· ιιε1αιιιιιι ι1ιιι·ε1ι εειιιε ορει·ει1νε '1'Μιις1ιειι; ει·
Με ειε1ι ε1ιει· ιιιιε1ι ειιιειι Νιιιιιειι ιιιι Αιιε1ειιι1ε ι1ιιι·ε1ι εειιιε
Αι·1ιειι.ειι ιΉιει· Με Βε1ιειιι11ιιιιε· ιιιιι 1ι1ε.ιιειιι 11ιε1ιι. Βειιιιι.οιιι, Με
ει· ιιι ι·ιιεε1εε1ιειι ιιιιι1 ειιε1ειιιι1ιεε1ιειι .Τειιι·ιιε.1ειι νει·ει1'ειιι
1ιε1ιι. Βει..

ι·ιιι'ειι. ιιιι ω· ει· Με ιιι εειιιειιι 1.ιε1ιειιεειιι1ε ειιιε ει·ιοΙει·εἱε1ιε
1ιε1ιι·ιΜιιι1ιειι ειιιι'ιι1ιετε. Αιιεεει· ειιιι1ι·ε1ε1ιειι Αι·1ιειιειι ε.ιιε ι1ειιι

θεειειε ι1ει· ιιιιιει·ειι 11ει1ιει.ιι ιιιιι1 εοι· Κιιιι1ει·1ιε111ιιιιιι1ε 1ἱει`ει·ιε
ει· Βειιι·ειςε ιιι ιι·ιεεεει·ειι Βιιιιιιιιε1ννει·1ιειι, Με θ ε ι 1ι ιι ι· .ι ι ε

«Ηειιι1οιιε1ι ι1ει· Κιιιι1ει·1ιι·ιιιι1ι1ιειτειι» ιι. Ζ ι ε ιιι ε ε ε ιι ε <<Ηειιι1
1ιιιε1ι ι1ει· ερεεἱε1Ιειι Ρει.1ιο1οε1ε ιιιιι1 Τιιει·ιιιιιε».

- Πει· «Β.εειει·ιιιι€εε.ιιιιε18ει·» νοιιι 14. 11'ε1ιι·ιιει· ε. 1ιι·ιιι,ε·ι
ι ει·ει; 1ει.ει ι11ε Νεε1ιι·ιε1ιι Με ι1ειιι «Βοιειι Κι·ειιε». ι1ε.εε ι1ειιι

ιι·111ιει·ειι Βενο11ιιιεε1ιιιι;τειι ι1ει· 11ιεεειιι1ειι Κο1οιιιιε ω· Κειεε
: ι·ιιι Η ε. ι· ι ε Ε' εε ε ο ι·ο ιν ιι ε, Ρι·οιεεεοι· οι·ι1.

νοιι Πιιινει·ειεε'ιτειι ειπε ιιιεε11:ιιι1εειιειι1ιιετιιιιτειι.

εοι· Ποι·ιιιιωι·

Πιιινει·ειιιιι., Βιε.ε.τει·ε.τ Πι·. Ζοει;ε νοιι Μειιτε ιιΠεΙ, ο.ιιι
· 10. Γε1ιι·ιιε.ι· 1905 Με θειιινει·ι.ει· ειιιιι 8ι.191ε.ειιιι1ι·
ει·ι1ειι 117. Κ1εεεε νει·11ε1ιειι ινοιι1ειι ε1ιιι1.

- Με ‹11ε '1'ιιεεε1ι1ε.ιτει· 1ιειιειιιειι, ειπε :ιιι εοι· ιιιι11τιι ι· ιιιει11ειιιιεε1ιειι Α1ιε.ι1ειιιιε Με Πεειιιειι Ζει· Πι·
1ειιε·.ιιιιιι· εεε Αι·ιτει·ιιι1εε νει· εοι·

- Πει· Ρι·οίεεεοι· οτε. ι1ει· ε118ειιιειιιειι '1'1ιει·εριε ιιιιι1 Π1ειειιο
ειι1ι :ιιι ι1ει· ιιιιιιιει·-ιιιει1ιειιιιεο1ιειι

Δ1ιιιι1ειιιιε, ινιι·1ι1. 8ιιιιιτει·ει.

1'ιιιιεε1ιοιιιιιιιεε1οιι Διιιιιιις Ε'ε1ιι·ιιει·

ει.εει:11ε1ιειι Ρι·11

εεειιι11ι.ιτ ννοι·ι1ειι. 17 ο ιι

111ιε11ει1ε

ε ε ιι 47' δ ι ιι ά ε ιι εε ιι, ινεΙειιε ειε1ι ι1ειι Ριιιιιιιηςειι ιιιιι.ει·
εο;ειι, εο11ειι ιι11ε Με Ρι·ιιι'ιιιιι.ι·ειι 1ιεει.ιιιιι1ειι 1ιε

εεε ΜεάιειιιεΙι·ειε ει·ιιιιιιιιτ ινοτι1ειι, ιιιιιει· Βε1εεειιιιε

1ιε ιι! Βιιι εεΙε1ιεε ο;1ιιιι:ειιεεε Βεειι1ι.ει ι1ει· Ρι·ιιιιιιιε·ειι ει·

ιιι εειιιει· 1ιιε1ιει·1ξειι ΒιεΙΙιιιιΕ.

εε1ιειιιι. ιιιιιιι1εετειιε εννειι'ε11ιεΐτ, ινειιιι ιιιε.ιι ιιι Βειι·ο.ειιι. :ιε1ιι:,
ι1ιιεε ιιι ι1ει· ιιιει1ιε1ιιιεε1ιειι Α1ιει1ειιιιε Με επι” ε11ειι ι·ιιεειεεΙιειι
Ηοε1ιεε1ιιι1ειι Με ι1ι·ει .1ε1ιι·ειι ειιι ι·εεεΙιιιε.εειε·ει· ιιιι‹1 ενετειιιιι
ι:ιεεΙιει Πιιιει·ι·ιε1ιτ ιιιεΙιι εεει.ιιιιιι1ειι 1ιοιιιιτε, εε ε1εεε 8ε1ιιιΙειι
ννεεειι ι1ει· 1ε1ι1ιιιιτειι Βειει11ιειιιιε· ι1ει· 8ι.ιιι1ιει·ειιι1ειι ειι ι1ειι ρο
11ι1εε1ιειι ννιι·ι·ειι οι: ιιιοιιειεΙειιιι εεεε1ι1εεεειι ινει·ειι ιιιιι1 εο

Πι·. .1ειιοινε1ι1,1ει. ειιιιι 1ιει·ει.ειιι1ειι

- Πει ειιεεειειι1ειιι1ιειιε Ρι·οι'εεεοι· ι1ει· ερει·ιι.ι1νειι Ο1ιιι·ιιι·Βιε
ιιιι εοι· ιιιι1ιτει·-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι Α1ιιιι1ειιιιε, θ ι ε. ιι ι ε ι· ε. ι Π ε Ι ι
ενιι, ιιι ειιιιι οιι1ειιι11ε1ιειι Ρι·ει”εεεει· ιιεΓει·ι1ει·ι
ννοι·ι1ειι.
- Πει· Πιν1ε1οιιεει·ει. εεε δ. οειει1ιιιιεεΙιειι 8ο1ιιιιεειιι1ινιειοιι,
ινιι·1ι1. 80.ιιε.ι.ει·ει Πι·. Η ιι ι· ιι ιι ο 1ί, Μ. Μι εειιι θεειιειι ιιιιτ Πιπ
ι“οι·ιιι ιιιιι1 Ρειιε1ειι ν ε ι ε. ιι ε ε 1ι ι ε ο ε τ. ινοι·ι1ειι.
- Πειιι Ο1ιει·ιιιπ

ι1ει· Ποε1τειιει· Βι.ε.ειρο1Μει, διεειει·ει Πι·.

Ψ. Α. Β'1οι·ιιιε1ιι, ιει. Μ” ιιεε1ιε·εεεε1ιτε Α εεε1ι1ετ1

ι;ειι· ιει1ει· ΖιιΒιιιη; ιιι άεε Διιει.ιι1ιειι νει·1ιοι.ειι ννει·.
- Αιι άει· '.1'ειιιε1ιει· Πιι1νει·ειιετ 1ιεε·ιιιιιειι _ιετει.
ε1ιειιιιι11ε ι11ε Ρι·11ιιιιιε·ειι ιιι ι1ει· ιιιει1ιειιιιε ειιειι Γε
1ιιι Ι Μ. τ. νει· ι1ει· ετιιετ1ιε1ιειι Ρι·Βιιιιιιζε1ιοιιιιιιιεειειι. Πε εο11ειι
;ι1ιε1,ιο ε1ιει· ιιιιι· '7 Ρει·εειιειι πι ι1ιεεειι Ρι·ιιιιιιιεειι εειιιε1εει

ε.

1ιειν11118ι. ιιιιει·ι1ειι.
- Ζιιιιι Βιιιι1ιΜτεειειι νοιι
1ει εεε ι1οιιι;;ε ΚοιιιιιιιιιιιιΙε.ι·ει. Πι·. Δ
ιιιιιιιιτ ννοΝ1ειι.

ε ε ιι (Κιιι·1ειιι1)
ο το ινε ιι ν ει·

ιι.

- Με ειιι·ε1ι ι11ε Πε1ιει·ειει1ε1ιιιιε Με. Πι·. Β ιι ιι ε ι· 1 ε ιι ε '
Με Νεε1ιίε1ειει· εεε νει·ει. Ρι·οιεεεοι·ε 8 ο 1ι ο ε ιι ο ε ι· ιι ιιεε1ι '
1Νιιι·21ιιιι·ε ει1εει,ε·ιε Ρι·οιεεειιι· ι1ει· Ο1ιιι·ιιι·ις1 ε ιιι

Β εεε1 ιει ι1ειιι Πειρε1ε·ει· Ρι·ει“εεεει· Πι·. Η ει: ννι1ιιι ε Μει
- Ζιιιιι_8ο1ιιι1ει·ει :ιιι εοι· Βενε.1ει· διει1τεε1ιιι1ε
τ1ει· Κε.ιεει·ιιι Κει1ιει·ιιιιι 11. Μ, ειιιειιι Βενε.1ει· Πειτε

τι·εεειι ννοι·ι1ειι.

ειιι'ο1εε, επι Βιε11ε νοιι Πι·. Α. Κιιε ιιι ειιεί1) ι1ει· ι1ιεεειι Ρο
ετειι ιιιιι'81εει,·Πι·. Κ ιι ι·ι·11ι ο 11 ει·ιιειιιιι: ννοι·ι1ειι.

- Βιιιε νιι·ε1ιοννίειει· ινιιι·ι1ε νει· 1ιιιι·εειιι νοιι εεε
ιιιει11ειιιιεε1ιειι Ρε1ιιι1ιετ ιιι Η ε ι· γ1ιι ιι ο (νει·ε1ιιιιιτε 8ι.εειειι
νοιι Αιιιει11ιε) νει·ε.ιιεεε1τει. Αιι1εεε ι1ειειι :ιο άιο Βε1ιειι1ιιιιιις
ειιιει· ιε1ιειιεςι·οεεειι Μ ιι ι ιιι ο ι· ιι 11 ε ι ε
ι ι· ο ιι ο ιν 'ε ειιι·οιι
Πι·. Β.ειιι ιιιειει·, ι1ει· ειιο1ι Βει ι1ει· 1Βιιι.1ι1111ιιιις ι1ει· Β11ειε

-- Ιιι Ριιιιε 1ει ειιι 'ΗΒΟ. Ε'ειιι·ιιε.ι· ι1ει· 1ιει·ιιιιιιιτε ι'ι·ιιιιεεειεε1ιε
Οιιειιιι1-ιει· Η ε ιι τι Μ ο ι ε ε ε. ιι, σει· ιιιι νει·ιιςειι .Τε1ιι·ε Πιτ εειιιε
Δι·1ιε1τειι ιιι ι1ει· Ο1ιειιιιε Με Νο1ιεΙριιιιιιιε ει1ιιε1ι, ειι ειιιει·
Β1ιιιι1ι1ε.ι·ιιιειι Μιιιι1ιιιιε ε· ε ε τ ο ι· ιι ε ιι.

ειιιειι νοι·ιιε; ιιιιει 17 ι ει: 1ι ο ιν Με Αιιι1ιι·ερο1εε·ειι ·1ιιεΙτ.

Νε1ιι·ο1εεε.
- νει·ειοι·1σειι ειιιι1:1)Αιιι 17. Ρεοι·ιιε.ιιιι Κι·οιιειει1ι

8ιειιεεεειιεε1εεειιιιειτειι.

ε" ε1ι.ει·ε επι άεε 11. οετεΠιιι·ιεε1ιειι Βειιϋιεειιιει;ιιιιειιι.ε Πι·.
Η ιιι ε. ιι ιι ε1 8 ο ιι ι·ει ε ε ι· ιιιι 41.1ιεεειιε_ῇε1ιι·ε. 1Σι·ιει. ειιι Ορίει·
ι1ει· ιν1εεειιεε1ιειι1ιε1ιειι Β'οι·εειιιιιιι; ιιιι Ιιεεοι·ειτοι·ιιιιιι άεε 1ιιετ1
ι.ιιι.ε τει· Περει·ιιιιειιι.ε1ιιιει1ιειιι ιιιι Κι·οιιει.ε.ι·1ι:ει· Ποτ: Κειεει·
Αιειιε.ιιεει· 1. ι;εννοι·ι1ειι, ινε ει· ειο1ι 1ιειιιι Αι·1ιειτειι ιιι1τ
Κιι1ι.ιιιειι νοιι Ρεει1ιε.ει11ειι ε” εεἱιιε Πο1ιιοι·ι1ιεεει·ιειιοιι ιιιι·1
2ιει·ι Με ιιιιτ1 ιιεε1ι 1ιιιι·ιειιι Κιιιιιιιειι1:ιεετ ιιιιιει· ε11ειι Βιιιιιι
ιειιιειι ειιιει· εε1ιινει·ειι Π ιι ιι ε ε ιι ρε ε τ. νει·ειοι·1ιειι Μ. 6ειιι
1ιε1ε1ιιιιιιιι 1ει.ιιιι Κι·ειιιιιιοι·ιιιιιι εεε Πειτε νειει·ειιιιι ννοι·‹1ειι
ιιιιι1 Με Αεε1ιε εο1ι ιιι ειιιει· Πιιιε ι1οι·ι ε.ιιΠιεινε1ιιι ννει·ι1ειι.

Πει· 1ίει·εωι·1ιειιε, ινε1ε1ιει· εειι ΑεεοΙνιειιιιιε· εεε Κιιι·ειιε ιιι
Κιειν 1. .1ε1ιι·ε 1890 Με 1ι1ιιιιε.ιιιι·ει ιιιιιε ινιιι·, ιιιιηειει·ιε ινε.1ι
ι·ειιι·1 εεε 1ειετειι _ιερειιιεε1ιειι Κι·ιει,ιεε Με Αι·ει Μι· 1ιεεοιιτ1ει·ε

Αιιιιι·εεε ν. ΚΙεεεε ιιι ι1ει· νειινε1ιιιιιι; εεε Ηε.οριεΙιει'ε ω
Βιιιιιιειεινεεειιε 1ιειιιι 0οει1ιοιιιιιιιιιιι1ιει·ειιι1ειι ιιιιι1 ινιιι· ιιι 1ειειει·

- Ζιι ι1ειιι Βεειιιιιι1ε εοι· ιιινειι.ειι ΒειεΙιει1ιιιιιιι
ειιϋι·ειι

ιιιιο1ι ι1ειιι

νοιι ιιιιε εεε ι1ειι 'Γε1εει·ο.ιιιιιιειι 11εει· ι1ιε

17ειιι1ειι ι1ει· Βειο1ιεειιιιιειιιιιΕΙιει1ει· ειι€ει'ει·ιι€ιειι νει·εε1ε1ιιιιε
98 Α ει: κε, ιν111ιι·ειιι1 άιο ειειε Βειειιεειιιιιε. ιιιιι· 19 Αει·ειε ιιι

ι1ιι·ειι 11ιιε1ιει1ει·ιι ειι1ι1ι.ε.

ννιι 1εεεειι 1ιιει· εεε Νιιιιιειιενει·

εειο1ιιι1ε ιιε1ιει Αιικε1ιε εεε 1νε1ιιιοι·ιε ιιιιι1 ινε ιιι681ιε1ι ειιειι
ε" Ρει·ιειπιιε·ε1ιειιε·1ιειι. ιο1ι:ειι: Αιιε ι1ειιι θοιιν. 1λ1ειειιεε1ι -

Βιιιιιιιιιεει·ει Α. .Τ. Ηε1ιιιιςιιι·ειν (Κει1εω ιιιιι1 Με Επιει
εε1ιιιιι.ειιι·ετε Ν. Θ. Π ε1 ι: ο ιι ο 1 ο ιν ιιιιτ1 Π ι· ε ε ο νν (5οειιι1ιε
νοιιιιιοιιιιι·ε); Πει". Κεειι.ιιι=- Ρι·οι'. Πι·. Ε( ιι ιι ιι ε ιι ιι (Ο1ιι.οιιιιιει.ι
ιιιιτ1 Ειιιιι1εειιειιεει·ει Κ ιι ε ε 1ι ιι 1 1ιο ιν (Κε.ι1εω; Βιιιι1ι Κιιι·ε1ι
Πειισ.1εε1ιεΠεει·ει Π ε 1 ε 1ι ε ιι 1ι ο ιν (Κεεειτ.); θοιιν. νν1ιε1ιε1ι -

Ζειι. ι1ει· ιιιι1ιιει·-ιιιει11:1ιιιεε1ιειι Α1ιιιι1ειιιιε ειι1ιοιιιιιιειιι1ιει·ι. 2) Ιιι

Η ε ι ιι ι· 1 ε1ι Π γ ιιι ε ε 1ι ε (μο1ιι. Νιιι1οιιε.11ει); (Ιουν. Β._ιεεε.ιι Βιιιιιι.5.ιεε.ι·ει Π εεε ιι ε1ει υιιι1ιεεπε1ιειιι1 `ριιι·ιειΙοει Θεων. Βιιιι

ννε.ι·εε1ιειι

Μιε1ι -- 1ιειιι1εε1ιεί'ιεει·ετ

ι1ει·

ε1ιειιιιιΙιεε Ρι·οι'εεεοι· ι1ει· Αιιετοιιιιε

ιιιι

ι1ει·

ιι·ιιιιει·ειι Βιιιιοι.εε1ιιιιε, θε1ιειιιιι·ει Πι. Μιο ιι εε1 ει 1ε1ε1ιι,
ιιιι Α1ιει· νοιι 80 .1:ιιιι·ειι. Πιε Πο1ιιοι·ιινϋι·ι1ε ιιιιιι.ε ει· νει· 55

.1ειιι·ειι ει·1ειιςτ. δ) Αιιι 15. Πεει·ιιιιι· ιιι Οεεεεε. ι1ει· ετ.Μι.ιεε1ιε
Δι·ιιιειιε.ι·ει Πι·. .Τεεερ1ι 111ι1ετ. ιιιι 80.Ι.ε1ιειιε_ἰε1ιι·ε εε

Κ ε ι· ι ε ε ε 1ι ε ιν (8οι1ιι1ι1ειιιο1ιι·ιιη;

θειιν. '1'εε1ιει·ιιι οιν - 1..ειιι1εε1ιειιεει·ετ Ν. Κ. Βιι1ιιεεειν
(Κεεειι); θεον. ινει· - Πειιι1εεΙιειιεει·ει Β γ Κε ιν (Αι·εειι.ει·
ςι·ιιιιιιε)

ιιιιι1 Α. .1. Βιι1ι ιι ιιιιι;

θεον. Ρειιεε. - 11 ε.ι·1ιο ιν

θε1ιιι·ιιερεεΙεειε. Πει· Ηιιιεεεε1ι1ει1ειιε 1ιε.ιιε εειιιο ιιιεειειιιιεε1ιε
Αιιειιι1ι1ιιιιι; ειι εοι· Κιεινει· Πιιινει·ειιει ει·1ιεΙιειι, ειι ννε1οΙιει·

(ιιιιεεει·ειε 1ιιιιΙιε); 8ι.ιιι1ι Βιιιιιειιιιοειιιιν - Δ. Ι.. Κει·εινειειν
(1ιιιι1ιε)· Οειιν. Οιιει1ιονν -- Πειιι1εε1ι.-Αιπ ΡοΒιο ιν (1ζιιιι1ιε):
θεον. ()11ετεε0ι:ι - Ρι·οι. ειιιει. Α. Ο Με ι· ιν ε ι ( εειιιει; εωει

ετ ειιιιιει· εποε εννε1 .1ε1ιτε Ρι·ινει.ι1εεειιι ι1ει Οιιιιιιι·ειε πω;

Ν1ε1ιιιι-Νεινεοι·εά -- Ν. .Ι. Πο 1 ε ε ιιο1ο ιν (Βει111ιε.Ιει); θεον.

'14

Κοινπε -- 1". 1. Ο τι π ο ιν Πε ε π; Θεώ( 11οεκοιν ει./1)οιι -

Με.εει·εεεΙπ επ ειει·ε1(επ. 1)1ειιε Ρ111ειι ννιιιπεπ Με( Βιι.ε·11επ ίιιι

111. 8. Απε1ιειπενν; Θεων. Ρεπο11επ - 1711ειει· Βιεεενν

Ιπεει·ειεπιει1 πει·

ε Η (;ειπ11εε18τει· Γοι·ι.εε1ιι·ιΝ.Ιει·); θοπνι ννο11ιγπιεπ - Ρι·οε'.

πιιιιεΙ επε·εμπιεεεπ.

θεοι; Β.ε1π (επε 81.. Ρειει·ε5.1 θοπν. Βει·ει.οιν - Α. 11.
111εε1π;Ποιιν. Βειιιε1ιε. - .ι.ε. .1εππεεεπ·1τεο1ι;'1'ει·ε1ι
ε·ε1ι1ει; β Θ. Α. θε τε π ιι ο π· (Κεπει.ι); Κπ5ει.πβε1ι1ετ -- Κ. 11.
Βιιι·πιεε1ι, Βεπιεε1ιει·Μπε πππ Κππι·μιενεενι (Κε
πετιεπ1; νοιπ Πι·ε1εε1ιεπ Κεεε1ιεπ1ιεει· - 'Ι' π ε ερ 1ι ι! δ ε ι· ε ε π! π (1ππ1ιε). - 1π πεπ 11ε1ε1ιει·ετ Με νοπ πεπ Ππ1νει·ε1Μ.ιεπ
πιιπ πει· Α1ιε.πειιι1ε πει· ννιεεεπεε1ιείκεπ Ιιειπ Μεπ1:1πει· ι;ει.νε1ι1τ.

ννοι·πεπ, ο1›εε1ιεπ ππι.ει· ω. Ψε.1ι1πι11.ππει·π ν1ει· Ρι·είεεεει·επ

Βεε1πεπε1ιπιιιει· Με πεεοππει·εε 8τει·1κιιπεε

·-- Πει· Πεπτεο1ιε Βειπει·1τει·νει·ε1π ιιι Κ1ε11ιε
μ.ιιπες ε.ιπ5.148ι·επ.8ι.πιε 1ι`ειει·εειπει· νει· 25 .1ε.1ιι·επ
ει·τ'ο1,ε;τεπ θι·ππππ πε. ΚιεΙ πετ 5εεε1ιΙοεεεπ, Ρι·οίεεεει·
ν. Πεπιειι·ε1ι, ω- επι 5. Με” 1882 πιε εεςεπειε1ε1ιε νει
ειπιεπιιε εε1ιιι(, ππιεπ Πει·1ιι·ιιηςππε ε1πεε Ε" ε. ε ε ε 1 ι: ιι ε ε ε
επ ε1ιι·επ.
ΙΜ'.

ε” ιιιεπὶεἱπἱεε1ιεπ 11'ε.1ιπ1211: Η ε πι ε ε Ι‹1-1)οι· ει, 111 1 ε ε 1 ει πι ε1:1-Κε.εεπ, Κππ ι·εναε21:1-1Νει·εεπεπ ππ 14επνη επων

Οπεεεε) ενει·επ.
- Πι·. Π π ι·π ο πο, εονν1ε εε1πε ?τσιπ πππ ε1ιι Βειιει· ππι·

- 1)1ε θεεειπι.ειι1ι1 πει· Κι·ειι1ιεπ ίπ πεπ Ζ1ν1 1

1ιοερ1τ:11ει·π 8ι.. Ρετ.ει·ε1ιπι·ε·ε 1ιει.ι·πε ππι 27.

πω.

πεπ νει· 1ιιιι·Ζειπ νοπ πεπι Κεειι·οιπεεε1ιεπ (.ι1ει·1επτε1ιο(ε (πι
Α8·1τειιοπ πππ 17 ει·επετε1τππε· νοιι νει·εε.ιπιπ1ππ

π. .1.

Β·ειι, 1π ννε1ο1ιεπ ειε Μ1ιιειΙππ,ε;επ Με: πεπ 1ιε1ιεππτεπ Ψ15οι·

'Ι'γρ1ιπε- (20 ιπε1ιι·1, 1248 8γρ1ι11ιε - (21 πιε1ιι·). 415 801ιει··

μι· ΜΜΜ πιιιε1ιιεπ,ιπτ Θε18.πεπ1ε1ιπΓι ντιπ θ Κεπε

Ιειο1ι - (25 πεπ.), 259 1)1ρ1ιι1ιει·1ε -- (7 ιπε1ιι·), 155 Επιε.εει·ιι (5 πεπ.), Με 18 Ροε1ιεπ1ιιεπ1ιε -(8 πιε1ιι· Με 1π πει· νοτια).

ι:επ νει·πι·ιει1ι, ππιει· Απιεεππππ,ε· ε" Ζε1τ, πἱε εἰε Με·
ι·ε1ιε ε1η;εεεεεεπ 1ιιι1ιεπ. Πιε νει·πι·ιε11τεπ 1ιεπππεπ ε1ε1ι π11ιιι

11ε1ι εε1ιοπ εε1τ ποπι Δπ;.:πει.-Μοπε.τ νοι·ιε;επ .1ε.1ιι·εε 1π Πιιτει·επ
ε1ιππε,·ε1ιεί:.
- Ζενε1 8ιππεπι.ειι πει· ιπ111(11π-ιιιεπ1ε1π1εε1ιεπΔ1ιεπειιι1ε ΐ
Βι·ε.ειονν πππ Βε1ιεεπ-'1'εε1ιτιπεΙει- ειππ ω. Μι
11τ11ι·-Βεπιι·1ιεεει1επτ επι· Αππι·ι:ε11ππε 115ει·
ιτε ι. ε π. 81ε ινει·πεπ επεε1ι1ιιιει, ιιπ Ο1ιιο1ιει· νοι·ι8·επ .1ιι1ιι·εε ειε1ι
:ιιι πειπ Πε5ει·ϊε11ε.ιιίπεπ Κτοπεει·ιε1εο1ιεεε1ιι1ι
πει πει· Βϋι·εε εννεε1ιε Βει·ππ1ιιιιη; 1ιετει1ιετ. επ 1ιε1ιεπ, ινε
πι» πιιο1ι Απ. 127 πεε Βιι·ει'ε;εεεεεεπε1ιεε 11ιπεπ π1ε Τοπεεειι·ε.1'ε
πιο1ιτ.

12505

(1 πω.

Με ιπ πει· νοι·ννοε1ιε), πει·ππτει·

855

- 1)1ε θεεε.ιιιιεε1ι1 πει· 8πει·1ιεΗ111ε ιιι 81.. Ρε
1ιει·ε1ιπι·ε 1ιετι·πε· 1π πει· 11(οο1ιε ποπι 21. Με ειιιπ 2?. ω.
π. .Τ. 1ιπ ιζεπιεπ 1088 (568 Μ., 470 112.), πει·ππτει· επ ίο18εππεπ
Κι·ε.π1ι1ιειτεπ :

'1'γρΙιπε επεπτ1ι. Ο, Τγρ1ιπε ε11ποπι. 80, 11'επι·Ιε ι·εεπι·ι·επε θ.
Τγρ1ιπε ο1ιπε Βεε11ιπιπππε: πει· Γοι·πι Ο, Ροε1ιεπ Ο, Πε.εει·ιι 41,
Βεπει·Ιπε1ι 25, Επρπι1ιει1ε 80, θι·επρ Ο, Κεπε1ιππειεπ θ, (Πεπ

πϋεε 11ππςεπειιτιπππιιπς 64, Βιγε1 ε1εε 12, θι·ιρρε 15, Χει.ιιι·
τ1ιεΙ1εο1ιε Ιεππ,ι;επεπι.ειιππππε,· 111,

ππι· 1, 1Σρ1πειιι1εε1ιεδι1επ1ιι

ειπε Ο, Λεπτει· θε1επ1ιι·πεπιπει.ιειπιιε 1, Ρει·οιιτ.1ε εμ1πειειιεε Ο,
Βοιε1ειεπ1ι1ιειτ. Ο, Απι1ιιια θ, Ηγπι·ορ1ιο1:1ε Ο, Επει·ρει·ε111ε5ει 1,
Ργειπιε πππ Βερι.1εεειιιιε 18, '1"ππει·1ιπ1οεε πει· 1ιιιιι επ 152, 'Γε

εει·1ιιι1οεε εππει·ει 0ι·ι;επε 88, Α11ιπ1ιοΠειιιπε πιιπ 111ι·1ιιιιι ιτε
πιεπε 10, Βεεεπεεε1ιννπε1ιε πιιπ Απορ1ι1ε 1πίεπι.πιιι 55, Πειτε·

νει·ε1πε- πιιπ Κοπει·εεεπεο1ιι·1οΜεπ.
-νοπ πει· Ο1ιει·1ιοπιει· θεεε1Ιεε1ιείτζπι··ννιε
εεπεεπεΗΙιε1ιε Μεπιειπ Με 1·1γειεπε ειππ ιπ πεπ
νοι·ετεππ εεενν(11ι1ι νιοι·πεπ: Πει”. .Τ.Αππιποεν-επιπ
Ρτεεεε, Επι. Ρεπε1ι1 - ειιιπ νιεεριεεεε, ω Ρι·ινε.τπο:ειιι.

Τεσ1ιιι1εινε1ιι πππ 1)ι·.ΡΙειτοπονν - επ Βε1ιι·ει.11ι·επ Με
πει· Ρι·1νει.πεεεπι '1.'εε1ιει·επ·1ιοιν - επιπ Κεεειει·ει·.
- Πιε 1)επεεε1ιε θεεε11εε1ιε.1'ι. ΗΜ· Ο1ιιι·πι·ρ·1ε
Με νεπι 8. Με θ. Αρι·11 π. 81.. ιιιι 1.επεεπ5εε141ιεπεε ιπ
Βει·11π 11ιιεπ 86. Κ ο π 8 ι· ε εε ε.51ιε1ιεπ. βιε χειρι. ε1ιιπ 1'ο11.>;εππε
'Ι' 1ι ε πι ιι ι ει επί πει· Τεεεεει·ππππε: 1) Πιε (11ιιι·πι·ειε πεε Βετ

εεπε, ειπεν. πεε Ηει·ε1ιεπτε1ε; 21 Επιιεεπε1ιιι·πι·ςιε; δ) Με ΒΧ·
ετιι·ρειιοπ πετ Ρι·οετεεε; 4) Οπει·εε1ιεπ1ιεΙ1ιτπεπε, εεεοππει·ε επι
οπειεπ πιιπ ππτει·επ πωπω.
- Με εν1εεεπεε1ιεΜ1ε1ιεπ

νει·ε1πε Βε1ιπιεπεπε

πιει·πεπ 1π

Πρειι1ε πιε 200-_(ϋ.1ιι·1κε 1Νιεπει·1ιε1ιι·πεε θε1ιπι·ι.ε
τ ε ε; ε ε πεε ιςιοεεειι

ιππε εεπ111ε 54, Κι·επ1:1ιειτειι πεε νει·πειιππςε1ιεπε1ε
εεεετεπε 58.

95, Τοι

Αιιι 8. ω... π. δ. 1›ει:ι·πε-πἱε Ζε.1ι1 πει· Κι·ιιπ1κεπ 12155 (Β51 πεπ.
Με ιιι πει· νοι·ινοεπε.), πει·πιιτει· 798 'Ι'γρ11πε -(57 πεπ.), 1156
Βγρ1ι111ε - (92 πεπ.), 422 Βε1ιει·1ε.επ - (7 ιιιε1ιι·), 240 Πιρ1ι
τ.1ιετ1ε - (19 ννεπ.1, 1515 Μεεει·π - (Ο ιπε1ιι·) πππ 15 Ροο1ιειιΕιι·ειι1ιε
(2 πεπ. Με 1ιι πει· νει·νι.)

- Με θεεειπεεε1ι1 ε... θιει·1ιεΗ111ε ἱπ 8ι.Ρε
τει·ε1ιιιιε· 1ιει.ι·πε ιπ πετ Ψεε1ιε νοιιι 28. πω. Με θ». 215.
π. π. ιιιι ε·επεεπ 974 (532 Μ., 442 151.), πει·ππι.ει· επ ίο18εππεπ
Κι·επ1ι1ιειτεπ :
'Η π. εεει.πι1ι. Ο, 'Ι'γρ1ι. ε5π. 28, ΜΜΜ ι·εεπι·ιειιε Ο, 'Σπρευ
ε1ιιιε εειππιιιι πως πει·1·"οι·ιπΟ, Ροε1ιεπ 1,11ιιεει·π 88,8ε1ιει·1ε.ε1ι ι`5
Π1π1ιι:1ιει·1ε 24, θτοπρ θ, Κεπε1ι1ιπετεπ 4, 0ι·οιι πεε ιιι ει·

πει:επιιπππε 58, 13ι·γε1ρε1εε 3, θι·1ρρε 16,Ιζει.ε.ιι·Βε11εε1ιε

πι·

8επεπιεπιιπππε· 100. Βιι1ιι· Ο, Βρ1πεπι1εε1ιε Μεπ1π;Με Ο, Δεπω
θε1επ1ιι·1ιεπιπε.τ1ειιιπε Ο, Ρε.ι·οτιτ1ε ερ1πειπ1εε0, 11ο τε1ιι·ιιπ1ι1ιεπ θ,
Απι1ιι·ε.1 Ο, Ηγπι·ορ1ιοΜε 1, Ρπει·ρει·ε.111ε1ιει· 2, Ργειιι1ε Με

Νει.πι·1οι·εε1ιετε Ι.ι π π ε επι 10.261.. πππ

θερτ1εεεπι1ε 20, Τπ5ετεπ1εεε πει Ιι11118θΠ 184, 'Ι'π1ιει·επ1οεε ει·

11./24. Με π. .Τ. 5ε,εεπεπ. Πε” ειππ 1ιει·ειιε επ επε111.ππιεεπε

πει·ει· 0ι·8·ιιιιε 28, Α1Ιιο1ιο11ειιιπε πιιπ Πε11ι·1ιιιιι ει·ειιιειιε 10, Μ·
πειιεεε1ιενεο1ιε ε..!
Κι·ε.π1ι1ιε18ειι
Μενει·πε.πππ,ε·εοι·εεπε
Διιορ1ιιε1π1'ε.πεπιπ 75,
99,Με.ι·ε.ειππε
Τοι.εε1ιοιεπε
εειι1 Πε
62.

Δ1ιε.πειιι1ειι_, Πιι1νει·ε1ι.π.τεπ πππ

θε1ε1ιι·ι:ε εε1ιΙι·ε1ε1ιε Βιπ1επππ

Βεπ ει·Βεπεειι.

+ Νεο11ετε 81τειιιι8· πεε νει·ε1πε Θε. Ρε
Υει·εοπ1επεπε ΜΜε11υπΠεπ.
- θι·οεεε 12ι·1ιεε1ιπ1°τπεε 1πει.1τπ1:'Ρεετεπι·.
Πει· νει· 1ιπι·πειιι 1π Ρειιε νει·ετοι5επε Βεπ1ιιει· ε ιι ι ε Ι Ο ε ι ι 18

166285. Δει·ετε: Ι)1επει:α8, π. ε. Μ5ι·219Ο'Τ.
Τεεεεοιππππει
1. Κ Η τ τπ ε τι Ζπιπ νε81πε.1επ Κε1εει·εο1ιπ1ι.τ.

Με πεε Ιπειιιιπι: Ρεει.επι· :ππι Ππινει·ειι1επεεπ
εειπεε 46 Μι111οπεπ Ε"ι·πποε 1ιετι·ιι.εεππεπ γει·πιο;επε
ε1πε,·εεειετ. Μπι Ιπετ1ι.πι. Με Ρι·ο1°. Οι. Β ο π ιι ππι: πει· 1 ει·

2.Ππεει·π-Βιει·π1:ει·ε

νιιι1τιιπε; π... νειιπϋε·επε 5ειι·επτ, πεε πεε1ι πεπι 11111180 (Με

5. Γ π 1ι ι· πι π π π: Ι)ειιιοπετιει.1οπ ε1πεε Ρι·11ρε.ι·ειε νοπ Με

1Βι1ι1εεεει·ε επι· Ρϋιπει·ππε; πει· Ππτει·επε1ιππεεπ πεει· 1 π (ε ε
ι 1 ο π ε 1ι ι· ει π 1: 1ι ε 1 τ ε ιι 5εετιιιιι·πι πι. Νεε1ι Αεειη; ειπει· Απ·
πεπ! νοπ 11επειεπ, πιε 1ιεπριεεε1ι11ε1ι επ Ιιτει·ε.ι·ιεε1ιε ιι.- επιε
εεπεε1ιει'ι.Ιιε1ιε Θεεε1Ιεε1ιείιεπ 1π νετεεΜεπεπεπ 8ι.επτειι εεει.ιιπιπτ
εὶππ, πϋι·1°ιεπ νοιι πειιι θεεειιπνει·ιπϋΒεπ εε. 80 1ι1ι11ι0ιιετι 418111
Ιπετι1:πι. Ρ ε ε τ. ε π ι· επειιτε 1ιοιιιπιειι.
-1π Βενε1ιετε.πι 10. Ε”ε1ιι·πε.ι· εἰπε Ρι1νε.τ1ιε11επ
ετε!τεετιιιεε1ιετΑει·ει.ε ι”πτεπι1ιπ1επι.εΚιεπΚε
ει·ϋ11'πει: ννοι·πεπ_.

- Β1ε νει·νσε1ιππ8· πεε 05ει·ιπεπ1ι1πε11περε1ποτε τε11ι. πεπ
θοπνειπεπιειι ππι, πεεε πει· Μεπιε1πεΙι·πτ Μ· πππιιιε·επιτ1ιώ
πουνεππ1ε 1ιεΓιιππεπ ω, πιε επι: πεπι ΑπεΙεππε πεεπ Βπεε·

Ιπππ ειπε: πειιι Νεπιεπ «ΡιΙπ1εε 0ι·1επιιι1εε π. Βειιε»
1ιπ ροι·ι1ει·ιεπ ΡΙΙ1επ, πε ειε ε ι· ε ε π 1 ε; ε 8 π π ι· ε επι:1ιε1τεπ, ιπι
Ηο.ππε1 επ νει·1›ὶειεπ πιιπ πω( πιε επιερι·εεπεπεεπ

πππ

Ο.

Μοι·11:2:

Πε1ιει·

Ιγιπρ1ιετιεε1ιε Ι1επ1ιε.πι1ε.
εε1ο1ιο1οπ ευπεεπ11ιιιπ.

+ Ν εε1ιετε 81τειιιις πεε 13επτεε1ιειι πεπτ
11ε1ιειι νει·ε1ιιε: Μοιιτεε, π. 12. Μπι; 1907.
'Ι'ει.εεεειπιιππς:
Ε. 111 ε. ε ι π ε : Πε1ιει· Απε1ιπΙι.ει.1οπ πει· Ε'1πει.ει·επιιιιιιε.

δΑΝΑΤΟθΒΝ ΒΑΠΗΒ
ιιοπιτι‹ι Αποοιι νοπ Ειποιοο πππ Ριιοοριιοι·, Ει·ιιιιιιοπο ποι· 0ιιγποιιππο-Εποι·οιο,
ιιιιι·οποπο ποο 8ιοιι"ποοιιοοιο πππ οι ποιιοι· ποο πιι·ιιοοιποιο ι(ι·ιιιιιοπποοιπιιιοι.
Ποπ ι·ιοι·ι·οπ Αι·ιιοπ οιοιιοπ πιιι' ιΝοποοιι Ρι·οιιοπ πππ ι.ιιοι·οιοι· :ο ιιιοποιοπ.
Βιιιοπ οι·οοποποι πιιι νοιποοιιοιοποοπ πιο ιπιπποι·ποι·ιιποπ Νοοιιοιιπιιιπποπ :ο νοι·πιοιποπ οπο

οιοοιιιιοπ ,,δειιιΠ08·οιι πο» Ριτι11:1 Β81181' δι δια" πο νοι·οοιιι·οιποπ.

Οοποιοινοτιι·οιοιιο

νοιι δο.τιοιιοποτι, 5τ. Ροιοι·οποιο, Οι. διοιιιιοιοιι·οιοοο (Κοπιποοιιοπποιο), 29.

Θ·εε·ι.:ι.:11·ι: ντιπ!.

οιπ ΑΜΙ:

Ν πιο Κοπιροπιιοπ σποτ Αοοιοιοιιι επ

ι οιποι·

Ηοιιιιιιοιοιι πιιι ιιιιιιιιοιιοπι

· Ειιιιιοπιιιιοπ νοιι 26.000 οποοιο.
, Οι:ιοτιοιι: δι. Ροιοιοπιιτ€, δικιο
4 ινιιιο 22, ο. 18.

Ποοοιιπιοοιιιτοι,

Ειπ Ριιοπ:οπ-Ειιιι·ποι

οιιπο Νοποοπιιιιοπιιοπ,
ποππ ιπ Τιοριοπιοιιπ 8οοοιιοπ ποτποπ.

ι

ποπι ιπποι·οπ Οοπι·πιιοιιο ποι
Ηοιιοι·ι·ιιοο πππ Ηοι·ππιοιοοιι-Βπιπιιππιιππ

ΠοδΙ8: 87770! 80 ΪΙ0ρ]8Ιι ω0||0|ι οπο: 4Μα| 2|(αρ88|η,
..ποι·-οποι·

οιποι·!

"ποιιποπ

Αιιιιιιοιιιι ποιοι·

πωπω-ιι”.

@δ τ'ά

ο_

ΝΑΤΟΚΕΙΟΗΕ
ν,
'

Πιο ιιιοιιοιι ιιοιιϋτοπ ιοι· Ι·'ι·ιιππϋοι-

ΜΙΝΕΚΑΕ”ΑΒΒΕΚ

οοιιοιι ιιοΒιοι·πιιο·.

νοι·ιιιι.πί ιπ Αροιιιοιιοπ.
Βοιι·οπ'ο Βιιοι·οιιιιι·
ποπ πο ποπποπ πο
Ρι·ονιοοι·
ω
Β

Ο

ιιπο ιιιιιο οιοιι νοι· Νοοιιοιιιποπποπ πππ 1ιοποιοιιπο οοιποπ πιο οποιοι.

νι 0ι·ιΥοιιεοιιιιο
ῖιἶι·

Δ

ι

Ν”'ΗΘΗ - ΐζι."===ι:οΐ:::.)
Η -ιι
- Η πω! -

ιπι Ποοιοοιιοπ Αιοπιι.πποι·-Ηοοριιιι.ι πιιπ
Νοοιιποιο οι·ιοιιι ιιιιοι· πιιι· Ζοιι πιοποι

Ι.οιιοι·- πππ Ποιιοιιπιποοιι-

(πιο ΜΜΕ" "ΜΙ ΡΜ"ΗΠΒΜ (Μ' πιο

Κι·οπιιιιοιιοιι.
.κ

.-

_ ,

Μοοιιωι. 11°οιοποπιιο,

` ιιι·ινο.ι.ο Κι·οπιιοππιιοπο (οοιποπ Ζπιιιοπε

Η, μ -

· νοπ :ιο ιιπο)
Κι·ππιιιιοιιοπ ποι· ι'οι·πιιιιπππο

ιιι0ιιι:ιιο ιιιιιιπ

θι·ιι·πιιο, ποο πιοΒιοιιο πιιπ ποι·
Πιιι·ιιιο. (65) ι7-ιι.

Ιπιπο ποιοιοοιιι·ππιιο Πο.ιιιο οποι· οιπ
Ηοι·ι· οποι· οιοοιι οοι·ιιοιιι.ιοπιιοποπο Κιο

ω? .π.ΐ __-. ι ποι· ιιπποπ ιι·οοππιιοιιο νοι·ριιοιι;οιιο·

ΦΧ Χ Χ Χ Χ

Οιοιιτιοιοο

ιΞκΓοιιι·ιιιιποιι

ιιι ποι· οιιοτιιιοοιιοιι Λπιοιιιιιιε ποο

ι ποι Ρι·οο Ροοιοι· Ε. ν. 1οιιιιποοπ. ιιιιιιοι·
Οποι·ιιι ιπ οιποι· ιι·ι·οποποιοιι.

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

Απι·. οπο, Νιοοιοιοιι·. Νι·. 52, Π. 5.
ι(6ιιιΒιιοιιοπ ιιιοιιιυιο πιο ιιιιοκιιοποκι·οιπκιιοιιοπ ιιι Βοι·ιιιι ιὁπιοι

ιιπι·οοοοπ νοιι Κι·ο.πιιοπιιιιοεοι·ιπποπ:

οι.ιιοοι·οοπο

πι.
ι
ιιι δ”/ο ι.ϋοοιι€ νοιι 87

Ροιιιιιιο ννππωι,

ιίοποοι·πορ

οοιποπ πορογ.ιοκ·ι. 4, πο. π.

πιο 40" (Σοιοιιιο δι32ι βι1γιΟΚ0ιςι(θ11
ι

πιο ΈγΠι1118Π82ιιιθΙΙ ιιιιι:ιι 5 Μιιιιιιοιι. ι.χοοιιιι·ιιι -ιοι ιιι
νοτοιοιοιι ιιι οιιποιοιι Ποοιπιοιιιιοιιοιιιιιιοιπ ιιιοι ιιιι€ιιιι€ πιιπ
πιιι ιιοιιιοπ ποιοι οοιποπ.

Ψ

.

.

Ζωπ Ζποοιι ποι· πιπιιοπ οιοιι.ιιπ
ποιιποπ Κοπιι·οιιο ποι· Απι·οοοοπ ποι·

ιπ ποι· Μοτο ποι· 6ο Ροιοι·οππι·ποτ
2ο ιιοποιι ιιι Αροιιιοιιοτι πιιπ ι)τοποοιιποοοιιπιιοπ
πιιπ

οιι€τοο οιο π.. Μιιι1οο.

‹ιοο› ιιι-π

Μοπιπιπιοοιιοπ ποοποποοιπιτπ νοτ
_ ποιοιιποιοπ ιιι·ο.πιιοπριιο8οι·ιπποπ οι·
ι οοοιιοπ · πιι· Πιοοο ιιιοι·πιιι ποι· Βο
ιιοιιιιοπ ιιπο _ιοιπιιιοπ Απι·οοοοπ πω»

τοιιοπ.

δι. Ροιοι·οπιιι·€, π. Ο., 0 οποιο Ν: 44.

- ,

Πιο ιιοποιειιοτι

ι π" ,,8ι. Ροιοι·οιιπι·οοι· Μοο. Νοοποποοιιι·ιΝ

?Η

-

ΜΜΒΒΙΒΙ'
ΚΚΠΓΠΙ'Ϊ
Π!!
ΠΒΙιΙΠίϊΙΗΒ·ΠΤΒΙΕΓΠΙΒ 'ΙΠ.

Η» μη” ινικοτοιικοποεπιειΧΈ ο.ιιε6κτο.ιιΒιιωΧ·ι
ορειιοτιπ.πεικοεπιιιιικοπ κι) προπεικτ.ιιιι οιιιιο πε
Δ

18%

(90)
6-6.

υΒΟΠΡΟθΤΡΘΗΠΠΟθΒ 'Τ'ΒΗ'Β ΠθΙ"Η'Ο Η 6ιεισιιρο. Κ·Η'Β~

ΠΠΡθΠ'Β ΚΑΙΙΠΦΠΡΒΙΠΠΠΠΠ (ΠΟΠΗ

”Πεπιειιιικτυπ

ΡτοεροΚτε
άιιι·οΙι
Με
Κι τάι ·θΚτιοτι
8Με
ηΙ.
Μπιι6
.Μι ιϋοι·

ιθεκοιιοιιι οιιρειιειιιιοε ιιειειιιιιιιε)
ρεκοιιειιιιχετοει

Γ. ι·.

ιιρειιιειιιιι,

μια

ΗΑΠΡ:Β(ΗΟΒέΒΡ&

ΗΤΗΟΕ, .ΠΕΓΗΟ ιι Β°ΒΡΗΟ ιιιιιιςιιιγισιιιΕιΤςιιΑευι
ΈΕξΠ>ΗΟΕ, κοτόιιοξ-6.ιιετοιιειρ›ι οιεοειιγ ιιριιιτιιοιιγ ιικ)κ:)η

ΟΩ66ωΠΣῷΠΓΟΠΗΟ 111151 Μειιεκοϋι Η ,ΙΙ:ΒΤ€ΚΟΠ τιΡΑκ
ΤΠΕ(Η. Ηε ιιροιιειεοιιιι·τι ιιιικιικιικι ιερειιιιεικι. ιιο6οιιιιιεικτ. ΠΜΣ
οτιιἱιῖι. Οιιοοοϋιε γιιοτρε6ιιειιἱ›ι γκ:.ι:ιιιιι·ε ιιριι κειιι1ιοιιιι. ψ:ιεκοιιιι.

Προθσεωοπ σο απο” ιπιπιοκαι·ε.
οιπωωιι εκπειιιι.
:Νικ Ε.-Πετερόχιιτει γ Γ. τ. [Πτο.ιιιιι. ιι [Πιιιιιι·τι
Μοοκιιιιι. . . . . ,, Τ-ιπι Η. Ε.. Φερρειιιιι
,_ Οιιεοοι.ι . . . . . ,, Κ). .Πωιιιο ιι Κο.
" Βειριιιειιιει . . . . ,, Φρ. Κειριιιιιιοκειτο.

Βαέεωι
1.7.
ουσια

Βιιιιιιιιιπι Μ; ειιιηι Μ.. [πιάσω Ε Β ιηιι Με Μ!.
|ηιο6ι.ι ιιΕενιειιιιι. Βιιιοει.ιειοτοει 603ιι.ιιιτιιο.
ω». .ξ-ε... ε.-Φ

"ε"...

Αο-

-....-..·

?ε

8ειιιιιιιιιιιιιιι ίἰἶὶιιιιιιιιιιεΙειιἰ. Ξ ι
Ειιιη; οιιΙιειΙεϋιττοιι.
.

.

.
_
ὅ .. .
5
Ει!!ιι2-Βιιιιιιιιοπετοιπ
ιι..2°7Ρε:Ρι52:22..Η2€....ΐ.';τ
ΟΙιοΐει·ιτ: Πι. 0. Ι·'ι·ειιΒ!ιιι·ιοι·.

Λσω.-ωωι-. 'Πι. ιιωπιτιι.

Βροειιιιιιιιιι ,φαση

Σ ιαι;ροτε:.·.ι.2.
Κι·ει'ιιςιιιι€ Με

ΕιοΜιοιιεεεπιτπιπε.
Βεεεει·ιιιις

ιιετνόεει·

Ι||9επιοικιοι·εο!ιοΙπυηθειι,
5Νιι·Ιιιιιιε; (Με

Πει·ποιιε, νοτ:ϋἔΙἱοΙι εεε
Νοι·νοιιτοπ1Ιππω.
Βιι.οι·ιιι.ιιι·:

θειι. Μοιι.-Επι. Ρι·οι. Πι. Ε ιι ΙειιΙι ιι ι· ε. Βοι·Ιιιι: (ΒοΜειιη!ιΙορέιάιο σ" ,εςεειιιιιτειι ΕΜΠ
ι‹ιιιι‹ιε, 5. 899): Αιιοιι Μι Μαιο ιιι Ιοτειει· Ζω Μι θειιιιεΙιιειιι·ειειΙιειιιιιει·ιι ειιιιΒιε ,=.ςιιιιετιςε ΒεειιΙ
απο ειι νοικοιοΙιιιοιι. Με ΜΜΜ εοΙιειιιτ. ϋΙιει·Ιιε.ιιρι Με Νει·ι·ειιιοιιιΚιιιιι ι;εΙΙοιι ειι ιΠιι·Γειι, ιι!Ιεπιιιηζε

ω;σιε εειιιιεΙο ΜΜΜ ιιιιά Με Ετο!ιτιοιι Ιιεεοιιάει·ε νει·ετει·Κειιά ειι ινἱι·ι‹ειι.
Ρι·οϊ. Ι)ι·. Ο. Ροε πε ι·. Βει·Ιιιι : (ΤΙιοι·εριε Ντ. ΙΙ, 1908). Με” Θωθ» ΒιιιιιιιιιοΚ Πιτ.

Μεάσει·

ΙιοΙι άοτ ε_ιεκτεεειι. ιιιι.εε όιεεεε ΡΗιριιι·ειτ ιιι άοτ Τει ειιιιΤιιΙΙειιιι ειιιιει.ιε;οε Ιειειοι ιιιιιι ιιι νοι·Ιιιιιάιιιης
ιιιιτ ειιιάοιιοιι ΜετΙιοιἰειι _ιωιωωιιε οιιιεε νει·ειιοΙιοε "Με Με
εεΙΙιετ ννοιιιι ιιιιιιιι ιιοοΙι ειι ε!ωριιεοΙι
ειι·Ιι Ιιειιιιἱιιιι, Μπι Βιιιιιιιεε Μι· Βιι,ςεεειιοιι »οι ειιιιιει· Πει·ι·ειοΙιιιιιι; ιιι Βειι·εοΙιτ ειι 2ιοΙιειι.
Νειτοι·ο ιιιιεΗι!ιι·ΙιοΙιο Μιττει1ιιιιρ;ειι νοιι Πι. Κ ο Ι ο ιιι ο ι ε ε ιν. Κεεειιι, ΡτοΓ.
ο ιι ο ιι ι· ει· ο ο ιι, Ρο.ι·ιε, ΗΜ.
ο Ι Π. ΜΜΜ,
Πει'. Ν ο ν! ιι ιι γ, ΙιιιιεΒι·ιιοΙι. Ρι·οι. Μ ο τ ε ιιι ει Ι ό ι, ΝεερεΙ. Ρ ο ρ ιι ο ι· πεταει· .Βοιιιιιιι: νου θειι. Μεά.-Βετ Ρωι. Β ο ιι ε τ ο ι·.

Βει·Ιιιι, Η ι ι· ε ο ιι, Κιιιιονσε, 8 ι ο ι ιι ε ι› ει€, Ε'τειι2οιιεΙιεό, Μπι ω, Ρειι·ιε, Ρι Ι ι ιν οι; Οιιεεεε ιι. ει..
Μ»

ι·ιοιιτειι

ΙιεεοιιτΙοι·ο

ΑιιΕιιιοι·ΙιειιιιιΚοιτ όιιι·ε.ιιι,

όιι.εε

Μιιιτειοιιιιιιι

ειιι· ιιι 0ι·ιαιιιιι.ΙριιοΚιιιι;; ιιιιτ ιιιιεει·ει· ΓεΒιἱΒιιιατΙω

ιιΒΒος6Β8ιι «Μ. Βιιι2οΙιιο ΡιΠειι οΜο οικω Ιιοιειοιιιιοιο νοηιειοΙιιιιιε ωιιωι ω· ειιοι·,ςιει:Ιι ειιι·ϋοΙιειιινοιεειι, τΙε Μι· τω· @Ντι
Ε8ΙεοΙιιιιιε; ιιιοΙιι. ;;ετιιιιτιειωι. Ψιι· Μιτειι

Με Αιιι'ιιιειΙ‹εειιιΙ‹ειι ειιι' Με ι·ιιεειεοΙιο Βιιςιιοττε ιιιιι ιιιιεοτει Ε'εΒι·ιΙιιιιει·Ιιο ιιιιά @ΠΓ

ειο νοτρεοΚιιιις ειιι· ιιι ΐοιρ,·ειιιιοιι Ωιιιιιιιιτειειι ειι ι·ιοΙιωιι: 250 ΡιΙΙειι. 150 ΡιΙΙειι. 80 ΡιΙΙειι ιιιιιι 50 ΡιΙΙειι.

[.ιτει·επιιι· .<ςι°ειτιε υπό ίτ:ιιιΙ‹ο 2ιι Βιοιιετετι.

Κοιιτοτ οιιοπι1εο1ιοτ ΡΜρειι·ειτο, Θε. Ροτι-ιτεΒιιτε.
ΝεννεΙτι Ρι·οεροΚτ,

28.

Η ω·ειιεςεωι· Ι)ι·. Β πάω] ἰιν έ;; πι;

`

μ.
Π

ιιω..ιι-ιιέιει-ει ν. Δ.ννιοιιοοικο ΚετΙιει·ιιιειιιιιιίει· Ρι·. Η Ι δ.

.;Ξξἶ-_.ἔἔ
------·4--

Ηιιιιε διιιἔοι· Ντ. 6.

ῇτ__~
>

-._7,.

Έ':·τ·τετ

··
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··-

7Ἀ

ε

Δ

Τ

@οι

ν - “Ω
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ΧΧΧ". .ιιιιιιοιιιο.

Μι.

ιιιι.ιοι... ιιιιιν.ιιιιιι.

ιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιι
.μμ

”ρειδι ι

ιιιιτοτ οοι· ΒοτιοΜιοιι νου

Ρτοι.

Μ. ιιιιιοιιιιοο ιιτοιιιιιιιιιε.

κοκ Ποιιιιι.

Μι".

Ποι·ριι€.

Πτ. πισω Ήειιιιιοιι.
8ι. Ροτοτειιιιτι;.

~ιε-Διιιιτηο ποντικι ω· Σιιιοι·ιι.το Έ
Κ. Σ. ΕΜ;"
5οιιιιιιιιοιιιι.-Βοτ ΔιιοιιιιοιιιοιιΜ
Πιτ ιιιιε ι:ιιιιοτ τιιιιιι ιιιιεεοιιιιοεειιοιι οτι ιιιο Βιιοιιιιιιιιιιιιιιιε νοιι
' πιο
. ιει ιιι Βιισειιιιι18
Η
'Π Μι!.
ά
. . - Πουατ
.
ιιι Βτ. Ροιοτειιιιτε,
Νοινειιγ-ΡτοεροΜΕιο2ιιιιιιοιιοιι
ΝΕ Μ. ιιι ι·ιοιιτοιι.
ΜτΙ-Α Μ”. Π" (ΜΒ ΜΜΜ: μι" 'Η ι Ρο5ιΖΗΜε υΠε,'Π ε" Μάθι:ζ,: ιετιιιιοεοννιο
οιιειιιιιιιιοιζωιιιιοτιοτι
Μιτιοιιιιιι€οιιιιιι

διιώτιι20 Μπιτ β.ιιτιιοιι. 10 ΜΜΕ ιιοιιήοιιτιιι:ιι. Ποτιιι"Σιιι
ιιοιιιιιτιοιιτ
ιιιωιο Βιιιοιεεεριιιτοιιο πιο: ιιι Ρειιτιει2Οιζορ.οιιοτ45Ρίοιι.- οτι ιοι
. πιοιιι ιιιι ιιοιι Βοεοιιοιτειιιιιτοιιιιοτι
·
_ Οι. Β.Ώοιιρ,οιι
_
Αιιιοι·οιι ινοι·‹ιοιι 25 δο·ιοτιιιιιι::0Βοιιιτοτ Οτι ιιιοιιιτιιιτοι:ιιεοεειι‹ιι. ιιι5τ. Ροιοτειιιιτε_ Ροιοτει:.5ειτο, Αιοικιιιιιιτοινειιι Ρτ.Β 2ιι τιι:ιιιιοιι.
- Ποιοτιιτο ινοτιιοιι ιιιιοιι ιιοπι $οι:ενοτι Νικ Β!. ρτο ΒοΒοτι ιιοτιοτιτι. Βρτοι:ιιει. Πιοπιειο8, ι)οτιτιοτειοο ιιιι‹ι δοτιτιοιιοιιιι δ-θ.

:ιιο

Μ.

Ροιοτειιιιτε, ιιοιι 8.(16.)Μιιτ2.-~

ιοοι. -

ε;

ιιιιιιιιτ: ιιιιιιιιιιιι 8οιιινιιι·ο: Ποιιοτ ιοτοιιι·οιο Ζιιιιιιιιιιιο ιιιιοιι Ττιιιιιιιοιι. - Μιι.τοιιιιιιΕοιι απο οοι· θοοοιιεο!ιοοιιοΠ
ρι·ιιι€τιεοιιοτ Δοτιτο ιιι κι”. - 'Ι'ιι.αοειιιι.οιιτιοιιιοιι. - Αιιιοιι;οιι.

Κοοιιοτ ΜΗ ιιοιι Βο8τιιι Οοιιιιιιοιιο Πιτ οιο ι<`ιιιΙο το

"οοοι :οι·οιιτιιιο Ζιιειιιιιιιο ιιοοιι Ττιιιιιιιοιι σ.

εοτνιοτοιι, ιιι ιιοτιοιι ιιιιοιι ιιοιιι ιιιειιιτ εοιιιιτιι ο.ιιο ιΣτεοιιοι
ιιιιιι8οιι εοιιινιιιιιοιι; ιιι ‹ιοιιοιι ιιοιιιο Ποιιοτεγιιιριιιιιιο το
ει.ιοτοιι: ..ιιο Βιιιτ ιιοιιιο Βιιιιοτεχιιιιιτοιιιο νοτιιιιιιιιοιι εοιοιι.

νοιι

Βιιιιοτιι 8οιιιινιιτ2.

..ιιο Πεμ ιιιοιοιιιΒο Ροτιιι ‹ιοτ Οοιιοιιεεἱο νοτ. ινοιτιιο ιιι

Βιι·ι8ιοι·οιιιιοτ Αι·ιτ ιιοτ Αιιιοιιιιιιις τω· Νοττοιιικι·οΒιιο (Με Β
ειιιιοιιοιι 8ιιιιιιιιτοιιΕοιιιιοιιεοε.

ο

Μ. Π! Ζιι άειι εοιιινιοτιοετοιι ΑιιιΒιιιιιοιι ιιοε Ατοιοε Βο
Ιιότι οιο Βιιιεοιιοιιιιιιι8, ιιο οιο 2οτοιιτοιοτ 8γιιιριοιιιοιι
Κοιιιριοιι ιιιιι οιιιο ιιιιιι‹ιιοιιοιιο 8ι0τιιιιε ιιοε θιοιιιτιιε ειι
τιιοιιοιιιιιιιι·οιι, οοοι· οιι ιιοτεοιιιο ιιιιτοιι 8τιιιιοτο οιιοτ Τοι
ιιοτο ιιιιιιτοπιιεοιιο νοτιιιιιιοτιιιιοοιι ιιοε Ηιτιιε ιιοιιιιιετ ιετ.
Ι)οιιιιιοιι ποιοι ειοιι _ ιιιοεο $οιιιιιοτιειιοιι: ιιι οοι· Βουτ
τοιιιιιιε ροει-ιτοιιπιιιιιεοιιοτ 2οτοιιτιιιοτ 5γιιιριοιιιοιιιιοπιριοκο.
Μι πιιιιι οποιοι. ιτιιιιοτ ιιιοεο Ζιιετιιιι‹ιο ϋιιοτ ιιυ! Μπιτ
ιιοιιοιιο

Βιοτιιιιοοιι

‹ιοε οοτοιιτιιιιι

ιιι ιιοπιοιιοιι - ινο.ε

εοιιοιι ειπε ιιοτ Βοιιοιοιιιιιιιιε ,,Οοιιιιιιοτιο οοτοιιτι“ ιιιιιι οιιε
οοτ Ι.οιιι·ο ιιοτ ,,ττοιιιιιιιτιεοιιοιι Νοιιτοεοιι“ ιιοτνοτοοιιτ, οτι
οιιιτι ιιιιτ ιιοιιιο ιιιιτοιι Βοιιιιιι οιιεοοιιιιιτιο Ειτροτιιιιοιιιο
ιιιιιι ιιοτοιοιιοτιο ροτιι.-οιιιι.τοιιιιοιιο Κοιιιιιιιιεεο ιπι 8ιειιιιιο
ιιοιι ιιι-μια ιιοτ ,,Οσπιπιοτιο οοτοιιτι°° ινοιιι Πιτ εοιιτ νιοιο
οοτ Ριιιιο, ιιι ιιοτιοιι πιιιιι ι”τιιιιοτ οιιιο εοιοιιο νοτιιιιεεοιοιο.
Με ιιιοιιι πιοιιτ 2ιιττοιιοιιιι ειι ιιοιοιοιιιιοιι. ννιω οοι· Απε
ιιτιιοικ ιιοοιι Πιτ ιιιιιιιιοιιο Ζιιετιιιιιιο οοιιτιιιιοιιτ, εο νοι·ιιοιιιιι
οτ εοιιιο Εκιειοιιο ιιιιιι Αιιννοιιιιιιιι8 κιοτ θιοντοιιιιιιοιι.
Ρτοι. Κοοιιοτ ,,ιιι.ιι εε Πιτ ινιιιιεοιιοιιειιοτι“ ιιοιι Βο
ετιιι' οοτ Οοιιιιιιοτιο οιιοτ (:οιιοιιεειο Βιιιιο ιιιιιοιι ιιι ιιιε
εοιι, ιιιιιι ρτοροιιιοτι Πιτ ιιοιι Αιιειιτιιοιτ ιιοτ Ηιι·ιιοτεοιιιιι
ιοτιιιιε - ΙΙιτιιρτοεοιιιιο.
Μι· ντιεεοο Μοτο, οιιεε ιιι οοπ ιιιιοτιιιοιετοιι Β'ιιιιοιι
νοιι ,,Ηιτιιοτεοιιιιιιοτιιιι8“ ιιιοιιτ οιιιο εοιοιιο, εοιιιιοτιι ἔτο

,ιιιιοεεοτ ιιιυιιιοιιτιιιιοτ ΖιτΙτιιιιιιιοτιειιιιτοτοτοοιιιιιιο ιιοετοιιι;
,,οιιοτ οε ιιιοιιιο ιπιιιιοτ ιιιιειοιιοτ, οιι Πισω ιιοοιι @ιιο
,,τεοιιιιιιοοιι εοιοιιοτ 'ι"οιιο ιιιιιιοι ετιιιιοοιιιιιιιοιι, ιιοτοιι Ζοτ

,,ετϋτιιιιις ειοιι ιιιιτοιι ιιοιιιο ιιιιε ιιοΚοιιιιτοιι Αιιειιιιιεεγπιρι
,,τοιιιο οτιιιιιτι". 2).
·
Πιιιι ιιιοεο Πιιειοιιοτιιοιι ιετ ιιιιΕο8ι>ιιοιιοιι Ε'ιιιι ιιπι ε»
ροιιιιιοιιοτ, ννοιιιι ο.ιιεεοιιιοΒοοιιοιιιιο 11τιοιιο νοτιιιιι8ι νοτ
τιοιι, ε. Β. ιιι ιοτο.
ώ

.ιο ιιιιιιιοτ ιιιιιι ποιο” ιιιειιι ΟοιοΒοιιιιοιι ιιο.: τιιοεοιιι
θιοιιιοι.ο ιιιιι;οιιϋτοιιιιο πιω επι εοιιοιι, ιιιιι ιιο ιιτιιοΚοιιιιοτ
οπιριιιιιιοι ιιιο.ιι ιιιοεο Πιιειοιιοτιιοιτ.
Ιιι ιιιοιιιοτ Αιιτοιιιιιιο Ιιο8οιι ιιιοιει πιοιιτοτο εοιοιιο πιω
ειι ΒΙοιοιιοτ Ζοιι, οιι ιιιιιο;οτο Ζω οιιιο ετϋεεοτο Λιι2οιιι,
Με ιιι ιιοιι ιοικτοιι 2 .Ιοιιτοτι. Εε ιιιιι;οιι Ζιιεοιιιιιιοιι Ε'ιιιιο,

οιο ιιιιτοιι Αιιειοιιεοτειιιιοιιιιιιι€οιι (Το.ιιιιιιοιι οι" οιιιοπι Οιιτ,

[4 Ριιιιο οτι Βιοιοιιοτ Ζωή Βοιιιιετνοιιιιιτοριιιο, Αιιιιιι2οιιε
ιιι.ιιπιιιιι€) ιοιοιιτ οιιιοτ Βοιιττοιιιιιι& ειιοοιιΒιο ΠιιιΓ0ιι,4 ιιο
ιιοιι ιιιιιιοιι, οιο οιο τοιιι ειιιιιοιιιινοε Κτοιιιιιιοιιειιιιιι πιε

του. ντιπ ιιοιιοιι οτιοιιετοιι οιιιι8ο .Βοιιιι€ο :Πιιριιοτιο_ ειιι
‹ιοτο ιιιιιΒιοιι ιιιιοτ ιιειιιοτιι‹ιο Βοιιινιιοιιοειιιιρτοπιο; ‹ιοοιι
ιιιιο ιιοιιιιι.οιι τω” οιιιεοττοιοιιοτ Βιιριιοτιο Με ι·'ειιιο οτ

‹ιοιι οιιιιιιιιιιοοιι Βιιιεε ιιοι·νοτεοτιιιοιι ντιιτοοιι. Μ". ιιι
‹ιιοεοτ ‹ιιιιῖοιιοιι Μοτοτιο ιιοιιιο ιιι εοοοιι Μ, ιιιιι Ρτοι.

ιπο.ιιιιι ινοτιιοιι ιιι ‹ιοιιοιι ιιιοιιι οιιιο .ΐιιιιιιιιοιιοιιο $οϋτιιιιε
νοτιο.8, εοιιιιοτιι 8τοιιοτο νοτιοι:ιιιιοοιι ιιοε Ηιτιιε ιιιιτοιι
Με 'Ι'τιιιιιιιιι εοεοιετ. ινοτειοιι ινοτοιι.
οι ιιιιιο Βιο ιιιιτ Βοοιιιιιοιι_ιιι ινοιιοιι ιιιιιοιι οιιιο 8οτιο
ιιιοεοτ ιοτποιι Κτιιιιικοιι νοτιιιιιτοιι ευ ιιιιτιοιι; εε ιιιιιιιο
ειοιι οοιιιοιι Ιιιεεοιι, ιιο.εε ινιτ αυτοι ιιιιιιιεοιιο Μιιιοι ιπι
ειιιιιιιο ειιι‹ι οιιιοιι ιιοιοτοιι Ειιιιιιιοιτ ιιι οιο Ζιιετιιιιιιο επ
Βοινιιιιιοιι, οιο Με 8ιπιριοιιιοιιιιιιιι ιιοτνοτιτιιιοιι. Βε Μπι

Κοοιιοτ ιπι ΝοιιιιιοεοΙ'εοιιοιι Ηιιιιιιιιιιοιι, ιπι ΙΧ.

ιιικιιιτοιι

Βιιιιιιο οιιεοιιιιιιοιιΒοιτιιΒοο.

ινοιοιιο βιοιιιιιιε οιο ΥοτειοιιοτιιιιεεεοεοΙιεοιιιιιιοιι ιιιοεοιι

ιιοτο οιιιιιιοπιιοοιιο νοτιιιιιιοτιιιιοοιι νοτιιοΒοιι, οιο ‹ιιιτοιι

ο·

ι

ιιιϋι;ιιοιι

ινοτιιοιι ειοιιοτοτο Ηιιιιιτοιεο ευ 8οιιοιι,

ιιιιΒιιιοικιιοιιοιι Βοοοιιιιιιοτ οΠιιιιιιοιιιιιοιι ιιο.ιιοιι,
ι) Νικο οιιιοιιι νοτιτοιτ. ιτοιιιιιιοιι ω· οοοι Χνιιι. Μι.
Αοι·ετοιιι8 επι 24. Αιιςιιει 1908 ιιιι Ψοιιιιοτ.

. ·

-

ο Κοοιιοτ οπο. 884 ιι. 8.36.
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111ι·11·111118111111 88111 1111 11116616 11161111161111ε1111611 Μεεε11-1111

,,Η11·1161ε61111116111118“ 111111 11161116 8 1111161611 1.11ε11111611861161

111611 1111111616 Θ11111111118611 111 ε61111Π611.
1111111111 1181' 16111611 κ1'1.1111(θΠ, 1161· Με 111ε1111611111111ε 1111·
Β6811111611111118 111118611ο111111611 11111116, 8. Κ., 88 111. 1111186
110Π1Π1011 2..111111 1006, 1111111 11111 29. 1111111 11106 8111

1181 1111116!!
,
·
Π0011 11111 1161161166 Μ8.1111 11.111 'Ι'1186 1111611 1161· Α1111111111116
611161 Ι.1111111111ρ11111111ο11 11111611·1ο8611, 111111 111116 1161186116,
1616111 1111116, 11111111· 11111εε186111 11111111 ε1611611116 ΖθΓθ11Γ0‹
ερ11111.11111εε1811611 111 Τ1186 1111116111 1101111611, 1118 ε1:111111

20 11, ε61111616ε, 1116611166 Ι11ε11111116ι11 1111ε 8111888181' 1111116
11111 11611 116111 8611111611; 01' 11111 8 5111111166 11611·11εε11οε86

11111111οε11ορ1ε611 111111 11111111 20 111111. 1611811111 Ζ61111·11118161611 1111

1108811; 6186111611 116111 Β1111 11116 0111 111161 118.88; 11111.

8611111661. Β1111 111111 1111111·11ε1111111ε611 111161 100 1616, 111111

1111116 ε11:11

4-5 11616116 Β11111ξ11ι·1161611611 1111 11111'. 261816. 11111111 116111

11111111 61111111, 1111181 111161· 66111161· 2611111161·

Ζ61111·11ι18161611 111111 1161· 1.1111111.1__861111 .Με 1161 86111611
Κο111ε1111111611611.
`
5111111ε: 13111 Β1111 11111111111111161· 11111111 1)16 116.11 11118 1 Ρ111.'1111118 116ε 1111111111 1111111011 1111 ε611116εε611, 1111εε 131111
Κ1'81111811 116ε111181, 111166 οι· 111111161 11111611ε116111118 111111 61111611 11111 1111186161 2611 116111ε6111611 1161861111ε1:111 11161;
ε161ε 8611111111? 8611166611 ε61. 111 11111111 16121 1116 '1'11111611 61116 2116116 Ρ111111111011 1111111 1161 1161· Ε111111εε11118 11611161
1111111111 211111611111111611, 1161111 61 νο11 8811111111 11111111! 1111111111; 86116 Ρ111. 1
ε1111ε1 11ε11:111ε611 11116111, 1111611186111; 1111611611 1110111111; 116111
1111εε6111111116ι·ε61161 Ε1111116111118ε11616111, 1161116 1511166118,

11181118 5611ε1111111111εε16111118611; 1161 εο11ε1186 81111116 ν11111111111
111811 1111111161, 1111611611: 19111 116116ε 1161166166 116ε16111ε16111,
111111 Μ 11111 261611111ερ1111111111εε1811611 11111 ν61·611116116
Ι.11111111οη·1611; 11111111. */10/0,,). 11111 116111 81:116116161116 1116111
11.1111111'0111.0, 8 11111. 1111186 1111111116 11111116. 13111. 61116116 ε1611
1111 Κ1111111611111111ε ε1:1111611, 11611111 2 1111 211,

11111 ε6111ε1 11111

Ε11116.εε11118 111111 ν1·1111ε11111. 1111611 881110 Α111611 11161161 11111
21111011Π18Ι1. 1)18 ν1611161116116 81.111111111118 11111 16116611 1161

1161· Β11116.εε11118 11111 7. 11111 19011 116611 11611161; 11111. 11111111
818 111161 1616111 1111161111116116111 13111. 11111116 11111 1161· 1.161
611118 611116εε611 ε11:11 11111111 1111111616 2611 211 ε6111111611. Με
Π111161εγ11111111111
1111εε 8.112118011811. 161 Δ 1116ε6 11611111. 81111111111118ε1111ο1116116 88·

8616116 111116 611111 1111111611111116 Α111111181611. 516 1618611,
111ιεε ε16116111111111 11111 21111111611ο11εε111111118611 11111611 11116.
Τ1·111111111. 8666161 1111111611 611111, ε1111116111 1111810080, 1116
Β111111118611 ν61611111εε1611. 111111 1161111 11111 61611 Ρ81. ε111111611
6111611 111111 16181 1161116 Β111161εγ111111111116. Εε 111116 80111891

6161 1611111 111111ε611611ε1ν611 111 116611 1611:11161·611 11111611 111
111111111161·611, 11111111 11111 1171881911, 111ιεε 1188. Ο1111111, 1111ε 11118
Η11.11111ε1111111.11111 1161· ,,Η111161ε61111116111118" 1ε1, 8111111 16111611
1161111, 111111 1111εε 11111111 116121'11111611116111Οο111611.61111·61·11
ν61161211118011 1166 Η1111ε 11111 6611161611 11'618661εο1161111111
8811 86ε6121 1116111611 111111111611;11ο1:11 111666 81111111611:111611
Γδ11Θ 110111111811 11111111 2111· Β6ο1111611111118, 111111 1111.1111111εε1
611111 11111111 1116111 161161· 111 1111161 Ρ111111111111 11611161; 11111161·

ε611ε 1ε1 1116 Ρ111111111111 11Ι111161'11111 1111611· 116111 1111181111", 1161·
611116 1161611611 1ε1. 11111 1111116· 1111111611 111 111θ11Γ81'θΙ1 100

Ρ11111111ο11611 11111111 1161116 1111111161 ε111111111111611 Ε.1111.11111118611
161 8111 111161 1101' Α11ε111111:11 611161· 111111611611611 811111111

811ι18 116ε Η1111ε? 11111116 1111111 6ο Π111110118Γ Β6811111611161
111111 1111 1110 11111111161.1ε6116 Ν6111οε6 1161111611? 111111 11111116
ε1116116ε 11111111 11111 1111116 6111111 11111 1166111 8666116166, 1161111
1111111 1118 Ιεο11611111111 1116ε6ε 6111611 Β111161·ε1111111ο111ε 111111
11611 Μ1111861 11861111 1161611111 8161116161 Ε1ε611611111118611,
1111111116 1161νο1168611116 111.116,1116 111666 11611161116116, 118
111111116116 8111611618 1111 81111111ο1116111111116 11111· εο8. ,,1'111ι1
11111.11ε1111611 Ν6111οε611°° ε111611, 1161161111??
11111111 1111116 111161 1116111 11111 61611 111 6611611611 6111
1111ε111161'Ρ1 1).

111 6111611611 11111611 161 11116111 1116111 111 1110111311. 1)01'
1111616816 1111.111.-1111111ο111. Ε1111111·11118611 11111111 111111161 6111
21161161 611186861186111111611 1111111611; 6ε 116.116 61611 611611 Μ
11611611, 1110 2111· Ο1111111111ο11 8616118166, 11111 6611661616
ΤΓ1111111θ11 8611666611, Με 1111 νο111686ι111611 11'6.11.1.11εε611
1111111 111161· 11111111 11.11 11111611, 11113 8611161116 Β111161ε111111161116
16181611 111111 6111111611 111 Ε11Ρ111.1Γ11·1 1111111611, 1111116611
116611 8161111616 Α11111111ε1111111116 8011811811, 111111 11611111 1116111
Ζ11Γ1101(211 1161661166 Α1111.11181611 'θ Ρ
11111 21. Μ111·ι 1905 11111116 1161· -11-11111ι·186 Ο. Β. 111
1116 Α11161111118 111118611ο111111611. 111· 11111 11.111 Β1611ε1118 11611

111. 1111111 11111 1161 $1111εε6 11111 11611 Η1111.61·11ο111 8611111611.
Α118611111:11: 16 ΜΜ. Β61111εε11οε1811611, 11111111 11611186
8611111612611 111 811111, Α1186111111111611 111111 86111111611.5 1111111116
ε61116611161·

86111111,

111111 16111116

0111· 111116 111111 11611 116111

Τ16.1111111 1111 211. 111ἴ11 1111111611 11611 8611111161 111111 ε61116
1361111611 86ε111111. Βθ1Π1 Β6111ο111611 11θ88θ111Β11 11111 Η1111θΓ·
1111111 86111186 86111116ι·1ϋ.11εε6111118611. 8111161 1161 1301111111 1111
661111 11681111ν, 111111 11111 8. Τ11.86 1111.1311118111 Ρ111. 8111 86
ε1111161611 11111118, 1611611816 61 Ε111111.εε11118, 111611 81' ε1611
,,86ε111111" 1111116; 1611 111611 11111 1111611 6111186 11186, 1111611
8 Τ1186 1111611 1161 Α1111111111116 116εε 61· ε1611 1116111 1116111
11611611 111111 ν61·116εε 1111ε Κ1·111111611111111ε. 11161· 661116 1111111
111111 6161 1611111 8161111611, 1111εε 11218 Τ1111111111. 61116 16161116
111 1111 111111. 19011 1118111110 11111· 11611· Πι·. Ψ. ν. Η0181 1116
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1116 11111161111118 11111111 11161· 1116111611 11661611 1161111 111 6118611.

8611166111, 1111611 Α1111616 116111.
Με 131111 111111 ε1611 1111 11101101' 111161 11111111 1111186, 111111
1161111 111611 61111 11111111 61116111 Μο1111.1 2111· Β6811111611111118 1108
1(1111111611 211111 61ε1611 111111 1161111111·111, ε11 11111161 1111111 1111611
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16111611 1161166 - 1111εε 01' 11111111111111611111611 1111611 11111186
26181 1111111611 1111111, 111111 116.66 1111111 81611616 1116161166 1161
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ΕΞε 16181. 6111 111111, 1161· 1111 66181, 116.66 6111111186 111111.
νοι·1111.1111611 1ε1, 1111111 6611616661, 111111 1161116_811111611 111
1111:11111.εε1.
·
Α111 18. Α11111 11106 1111111111 6111 70-111.111·186ι· Α11161161·
611161· 1111111111 111 811εε61111111 11111861111111111611. 1361661116 111.11·
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!!ο!!, !!ε!!ε ε!ετ!! εεεεεε!!!!!!εε; πε!εε !ε!ε!, ω!! ει· ε!εε

ε!!! !εεε !›εεοι!!ειεε εεπεεεε, !ε! ε!ε!! !!!!ετ εε!!!ε Πιε
Βε!!εεε !!!ετ, ιεεε!!! εεε! ε!εεε ρεπε!!!εε!! ιε!ε!!ετπετ!!εεε

Β!ε!!τεε!!.
°
1 · Μοεε!ε εεε!! !!ε!!! Πε!ε!!
Π' !!!ετε !!!εεετ Κτεε!!ε
1-2

!ε!!ε εετ! ε!!ετεεε εο!ε!ιεε Βε!εε!!εε εεεε!!!οεεεε πετάει!!
!!εεε νει!ε!εεεεεε εεε Η!τεε εε!! !!ε!ε ,,Οοιειεο!!ο εε

τε!!τ!“ τοτ!!εεεε.
Αιε 27. .Τεειιο.τ 1905 πετ!!ε !!ε! ε! .!ε!ιτε ε!!ε Μ. Ο.
!ε !!!ε !εεετε Α!!!ε!!εεΒ ει!!εεεο!ειεεε, εε!! ει!! 1. !!'ε!!τ.

!ε!!!εοτ ετ!!ε!!εε, εε!! πετε !!εεε

1905 !ε !!!ε Νετιιεεε!!!ε!!ε!!ε ε!!ετεε!!!!!τ!. Βε!!!ε Με!!
επ!!! εε, !!εεε Ρε!. 8 'Ι'ε!τε νετ !!ετ Αε!εε!!ιι!ε νεο ε!εετ

!!ε ετε!εε !!'ε!!. Πε!! !!!!!!!ε !!ε! Μεεε

,,τεε!!! !!ο!!εε°° Ττερρε εε!ε!!εε ει!!! !!εε!!!εεεεε!εε ει!!88·

εετ Βεο!!εε!!!ε!!ε 8ε!εεε!, ε!! !!!!!!ε

!!οι!!ιεεε εοτιεε!εε
·-ε!!εεεεπε!!,

π!ε

ιεε!! εετ

!!εε νο!!

εεε!! !εεεει·ετ Ζε!! ει! Βετ!ε!!!!!ε!!ετ Βεεε!εε!!!εεε, ο!!εε !εε!!εε ποτεεε εε!; ετ !!ε!!ε ε!τεε 'ε' 8!!!ε!!ε εεε!εεεεεε
!!!!ε!εε!!ε Βεο!!εε!!!εεε !!ε! 8γε!ρ!οι!!ε ε!ε!ε!! εεε!! εεε! ° !οε εε!εεεε, εε εε!εε !!ε!εε ΒΙε!εεεεε !!ειεετ!!! ποτεεε;
Πε!ε!!,- ε!! !!ει!!!!ε !εεε εεεεε: ε!!ετ Μεεε, ε!!!τ!!ε Ετ
Ρε!. !!!εε!ιε εε!! !!ειε Πε!ε!! ε!εεε ,,!τι·εε“ Β!ε!!τεε!!. Βε!
εε!!!!!!ετεεε, !ε Αε!!ε!τεε!!! !!ε! εε!!τ εε!ει! Ηε!!εεε, !!ετ ο!!! !!ε!'ε!!!!ιεε πετ!!ε ε!ε Β!ε!εε εε!ε;εεοιεε!εε !!ετ !!ε!εε
Κετρετεεεε!!ιεε !!ε!! !!εε Ψε!!!!!ε!!ε!!εεε πετάω πο!!! εοιεε!!εε!!εε νετεε!!ετεεεεε εετ !εεετεε Οτεεεε εεε!!
!.ιιτ!!!!ετε !.εε!οεεε εεεειιεε!!!!εεεεε εε!ε; !!!ε τεε!!ετε!!!!εε πε!εεε !!εεε; !!!ε Τει!!ρετε!ετ πετ ι!ετε!ε!. Κε!εει!ε! !!!ε
Ετεε!!ε!εεεεεε !!!!τ!!εε πο!!! εε! εε!ε !!ο!!εε Α!!ετ νοε ε!ε!!εεε. Ρε!ε !!ε!! !!εερ!τε!!οε εετ!ε!!!, 89.08 εε!!πει!!!εε!!,
70 .!ε!!τεε εετ!!ε!!εε!!!!!τεε εε!!!. Μ!! εετ Ρεε!!!!οε !!ε!!! εεε!! εε!!πεε!!! Ρε!. !!ε!ιε Β!ε!!εε σε; ε!ει!ε!ε. Βεε Κε. Ρε. !ε!
εεε!! !!εε! Πε!ε!! !!ϋεεεε π!τ ε!!ετ εεεεε, !!εεε ε!εε εε!
!!ε!!ε νοτεεε!!εε, τεε!!!ε ,,ε!ε!!! εεε!!3ε!!ει·“, ε!!εεεο !!!ε
ε!!ε Βεετ!ε!!εεε !!ε!!! Μεεεε εε!!πετεε Πετεε!!! !εε π!!τ!!ε, Λε!!!!!εεεε!!εεετε!!εεε; Ξεεε. εοτιεε!,οι!!!!!!ε!ιιι. Ρει!!!!εε
!!εεε ουτε!! !!εε '!'ιεειεε ετ!!!!ετε - εε!!πετετε !.εε!οεεε ετεεεεε εε!!εε!!!ε!!, θιε!εεεε εεεε!!!ε.εεε!!, τεε!!!ε ειε εεε
ερεε!ε!! πο!!! εεε!! εεε Ι·Ι!τεεε!ε!!εε!εε!!εε !!ε!!εε.
τεε Β.εε!!ε !!ε! Ρερ!!!ε ε!ι!ε !!!ε!εε Β!ε!ε!!ε. Α!!!
ν! !!!!εεεε!ε !!!ε!!εετ Ι.!!!!!οτεετε!!τοερ!εε!!ε νστ!!εε!!εε 5ε!!ε!!ε! ε!ε!!!ε ε!!εοιι!!εε. Ρετε!!!εε!ι ιε! Ρε!. ετ!!!ε!! εε!!
!ε!, πεε !!!!τ!”εε π!! εεε !!!τ 8ε!!!!!εεε ετ!ε!!!›εε? Β!τε!!! εε!!!!ε!! νο!!!!οιει!!εε !!εεοτ!εε!!ετ!; ε!ε.ε!!! !ε ε!εειε εεε!
θε!ε, εε! εεε! ετ !!!εε!ε, Βε!!!$τ!εεε Ατ!›ε!!ετ!ιεεεε εε
`εεπε!ε! ει· ω!! πο!!! εετ, !!!!εε !!!ε! !ε !!εεεε!!!εε εε
Ιεεε! !ε! ειπε!! Ζει!·ε!εεεε το!! Θε!”εεεεε Θ !εεεεε π!τ εε!ι!, !!ε!! εε!εε Μ!!!!τεε!!εε Π!! Ατοε!!ετ. !!!εε !.ειε!!ε!
!!!ε νετ!ε!εεεε !!εε Κεοε!!εεε εε!! !!ετ Βετε εεεεε!!ε! εεε!!!!οε 2. Ρε!οι·ιιετ 1906, 5 'Γεεε εεε!! !!ειε Ττεειεε,
ετε!ε!!! πεεεετ!!ε!!εε, !!!ετεε Ι.!!!εοτ, εετ εε!ετ ιι!!!εε!ειειε
εεεεετ Αε!!!, εε!! !!ε!!εε πε· εεε εετ εε εεε Πετε!!τει!!,
εε 1π!εεεε π!τ, !!εεε εετε!!“Ττει!ιεεε, !!!ε !!εε 5ε!!!!!!ε! !)τεε!! ε!ε!!!, !!ε!! εεε!! 20 Μ!ε. !εεεεε! Ζεε!τ!!ιιε!ετεε
νοε ο!›εε εετ !τε!!”εε, Ζετ!τ!!ιειεετεεεεε εεε Η!τεε εε 70-100 !.γιει!!!οεγ!εε ει!!! ε!ε!Βε πεε!Βε με!!εε!!!εετε
εετ Βεε!ε εεε!εε!!ε _!!οιεειεε. π!! εε!!εε εεε!!! πο!!! Ζε!!εε !ε! (Η' Με!. ει!!! 2. Ρεε!!!!οε ε!ε 4. Ρεοτεει·
ε!ε!!! !”ε!!!, πεεε π!τ !!!τ !!εε ε!ε!ε!! εεε!! !!ε!ε 'Γτεειεε ετ!!!ε!!! ε!ε!ε!!!ε!!ε !!!ετε !!'1!!εε!ε!!ε!!, !!!ε !!ε!!εε!εει! !!ε
τ!εεετεε θεεε!! εε !.γι!!ρ!!οεγ!εε, !ε ε!ε!εε!! ΟΡ εετ
ν!!τ!ιεε!!εεε Β!ε! !ιε !.!!!ι!οτ ε!!!!!!ε!!ε ο!!ετ!!εε!!!!ε!!ε Ζετ

ττ!!!ει!!ετεεεεε εετ Η!τι!ο!!ετ!!εε!!ε νοτεεεεε!εεε εε!! Η!!

,,εεεε

!!!ε· εετε!!τε!ειι Βιιερ!οιεε εετ!!! ε!εε ,,θε!!!ιεετεε!!!!!!ε
τεεε“ εοε!!ετε ετε!!ετε !.εε!εεεε εεε Η!τεε εε!!!ε! ε!ε
Πτεεε!!ε εεεε!!ιεεε. Με Β!ειι!ιιεει! !!ε Η!τε εε!!!ε!, !!ετεε
!.!ε!!!!εεεε!!ε ο εεε εεε!τε!ε Η0!!Ιε!!ετει! !ε!, !!!!τ!”εε !!!τε!!!
!τε!εεε !!!ε!!εεε !.!!!εοτ !νετεε!εεεεε. Πε!! εε !!ε! πο!!!
ε!ε!!! εεπε!!τεε!!ε!ε!!ε!! !!εεε εε!!! Ζεε!εε!!ε!!οιειεεε νοε
Βεε!ε!ιε!!!ει·εε τε!! Ζεττε!εεεεε εεε Πετε ιε!ε!!εε!εεε
ε!!ε!!ε!!ε, ε!!ετ πο!!! ε!ετ!!ετε ·Ε!επ!τ!!εεεεε εε!!οτεε,
ε!ε π!ε εετ Ζετ!τ!!ιειι!ετεεε εεε !·Ι!τεε, !!ε! Αερτε!! εεε

Ρεε!!!!οε 15. Ρε!!τεετ ετε!ε!!! εε!!τ εετ!εεεε Πτεε!!;
εετ !ε!!εε! ιεεε Ρε!. νετε.ε!εεε! ει! !!τεεεεε, !!ει!εεε

εε!!!εε
εε !!!ε !!ετ!ε
8ε!!ε!!ε!!!εε!ε.
Π !Ξε !!ιεεε!!!
ε!!ετ Με!!!
!!εε!ετ ε!! Β!!1!ε!!εε!1 εε !!οιε

νετε!εεε!!ε" 1.γιερ!!οε;!εε

εε!πε!ε!.

Πε!! !!τ!!!ε

10-12 !!!!ε!ι!!. !.!!!εοτ ετ!ε!!!!! πετ!!εε. ιε!!!τοε!!ορ. εε!ε!
!!!ε!! ε!ε εετ!εεετ Β!!!!8ε!!ε!! (Βε!ιε!εε!!ε!!8 π!!!!τεε!! εετ
Ρει!Ε!!εε), εε!! εετ νετε!εεε!!ε !.γιει!!!οε!!εε. !Ξ)τ!!0!!!ε
Β!εεεπετιεε πετ ε!ε ιιετ!ιεε!!εε; νοτ°!!ετ ετε!ει! Ρε!!!‹

!!εε 2. !!'ε!!τεετ Τειερετε!ετ εε!ετ 87,0, ει!! 5., 7. εε!!
8. Εε!!τεετ Α!!εε!!!ειερετε!ετ 87,5,ειε 20. Ρεοτεετ 87,2.

8οεε! !ιειεετ '1'ειερετε!ετ εε!ετ 87.0.

Αι!! 5. Ρ'ε!!τεετ

!ε! εο!!ετ!: !!ε!;!εεεε!!ε $!εεεεεερε.ρ!!!ε. Ρε!.

πετ !εεεε

!!εεοτ!εε!!ετ!; εε!ε Βεπεεε!εε!!! !!ε!!!ε ε!ε!! !ε!!οε!! !!ε
!!!εε.·!Βε εε!ε!ε!!εε !!ετε!! Ττεει!!ε Ζετ!τ!!ιι!ιεετεεεεε εεε
!!!!τεε, !!!ε ν!ε!!ε!ε!!! !!!!ετ !!!!ετεε!!εε πο!!!εε ε!ε!!. Πετ
!!ει!!!!!ε!ε Ρε!! !!ειιεετ Π εε!!.>;!, !!εεε !!!ε Ηεερ!ε!!3τεε
εεε ε!! !ε εετ !!!ε!!!εεε !!εε 8.!οεεεε εεε!εε!!ε !!οιει!!εε,
ει!!! Ηεεεετ !!ε! πο!!! Βεε!!!, πεεε ετ ιεε!ε!, !!!!εε
!εεε !ε εε!εειε Ρε!! ει!! !!!ε Ετπε!ε!!εεεε!!ετ!!ε !ε εεε
ετοεεεε θεεε!!εε ν!εΙ!ε!ε!!! Ξετε!ε!!! εε!ιεετ!!εειε Ξεπα
!!εε πετε, πει!ε Ρε!. !!!ε!ε!! ειε ετε!εε Τεεε, ε!ε!!! π!ε
εεεε!!ε!!εε, ειε! ει!! Θ. Τεεε εεε!! !!ειε Ττεειεε εεε!οτ
εεε, εε!! εεε!ετ! ποτ!!εε πετε. εε!! !!εεε !εεε !!εεε !!ε!!

!.ει!!ε νοε 14 Τεεεε εε!; εε !τε! ,,!Ξερ!!οτ!ε“ ε!ε,εο
!!εεε Ρε!. ει!! Ε!!!!ε.εεεεε !!ε!; ετ !!!!!!ε, !!εεε εε!ε Κερί

εεε!! !!ειε Πε!ε!! ,,!!ο!!“ !,ε;επεεεε εε!. Ρε!. π!τ!! ειε 28.
!!'ε!!τεετ ει!! ε!εεεεε νετ!εεεεε εε!!εεεεε !ε!! !!ετ !!!ε!
εεεε ε!ε!ι εεε!! !εεεετε Ζε!! εε εε!!οι!ει!.

Β!!! 2. Ρε!! Με! εε!εεεε Β!ε! !!ει!ε1.τε!ρ!!οεγ!οεε
!ε ετ!!ϋ!!!ειε Μεεεεε.,
“
Α. Ι.. 8., 44 ε. ε. εεΓεεεεε!ε!εε 20. Αρτ!! 1905, εε!
!εεεεε 8. Με! 1905. - Αεεε!!ε !!εε 22. .!εε!, ε!εο 7

Τεθε νετ εετ Αι!!εε!!ιεε, ε!!ε! Ρε!. εεεεε!! ε! εε!εειε

Ρε!! !!!ε ε!εεε .Β!!!!εε !!ετε!! τε!εε 0οιειι!ο!!ο ο!!εε εεε!ο

Ζ!ιει!!ετ εε!! !!εε! !!!ε Ζε!!εε8, π!!! !!!ε Βε!!ιε!!ε εε!εε

ιε!εε!!εε Βε!εε!! τεε!ε!τ!ετ! !!!!!!ε. !!!ίε!ε!!ε νετεε!!ετεεεεε
!!εε Ι.!!!εετ π!τ!!ε! ε!!ε!!ε!!εε ·νετ!ε!εεεΒε!! εεε 0!ε!!!τ!!ε
ει! ετπετ!ει! !!ε!!εε, !ε! !!!ε!!! !!ε!!εεε!. Μεε !!ε!!ε! ε!!ετ
εεε!! Κοιι!ι·ει·!ε!εεε8εε ε!ε!! !!!ε! !!ε Ι.!!!εοτ εεεε!ε!!τ
!ι! !!ετεε!!›ε!! Ζε!! εεε!! !!ειε 'Ι'τεειεε. ε!ε!! !!εε Β!ιι!ε
ε!εε Ιεγιερ!!οε!!!οεε εε!! ε!ε!!!, !!εεε !!!εεε Ι.γιερ!!οεγ!οεε
ε!ε!! !ε ε!εεε! !.!!!εοτ !!ε!!ε!, !ε εεε! εε!ε!!ε Β!ε!!!ε!ιε!
εε!!εεε νοι!!εε!!ε!! πετ. !!!ε !!ε!!!εε !ε!εεε!!εε !·'!!!!ε ε!ε!!
!!ετει!!!;ε Βε!ερ!ε!ε. Ιε!!. !εεεε !!!ε !!!ετ !ο!εεε ο!!εε εεε

ε!!εε, εε!! ει!!! !!ε Πεε!!ε!ε ε!εε 12 8!!ι!ε!! !!ο!!ε 'Ι'τερρε
!!ετε!!. Βε!!! !!ετε!!! ε!ε!!! !!!ε εε!ε

Απ!. (Πτ. $ε!!!!ε

Μ!!!) Ρε!. τε!!ε! !ττε, πε!εε νειε Πε!ε!! ε!ε!!!ε. $!ε!ι!ε:
ι!!!!εε!ε εεεε!ιτ!εε Ιε!!!ν!!!εειε,ιι!!! εοτιεε!εε! Οτεεε!!ε!εε!!,

ερεε!ε!!: Βε!!!!!!ε! ο!!εε ρε!!!. ΙΣτεε!!ε!!!!!εεεε. Τειερετε!ετ
ετ!!!!!!!, 88-88,6, !!!ε !!ετε!! Αεε!εε ει! ει!!!!!τεε. Κε!!!ε
Ι.ε!!ιεεεεε-

!ιε!εε

Ξει!ε!!!!!!!ε!εε!ετεε;,ι,

Κοε!εε!!ιεετεεε,

!!!εεε !ε!Βετε εε πο!!ε!!, !!εεε !!!ε τοτ!!εε!!εεεε !.γειρ!!ο

εε!!!εε!!!ετ 8ε!!!ε!, εο!ιε! !!ε!εε Ετεε!!ε!εεεεεε. Αιε 'Γεεε
εεε!! !!ετ Αε!`εε!!ι!!ε, (8 'Εεεε εεε!! !!ειε Πε!”ε!!) ετε!ε
Ρεε!!!!οε, !!!ε!!εετ Ι.!!!εοτ, !!!ε! Β!ε!, εεε!! Α!!ε!ε!!εε !!!

ει!εε εεε 5ε!!!εεε !!ετεε!!!!εεε ε!ε ει!! !!ετ Αιιε!!τεε!! !!!τ
νοτ!!εε!!εεε Ζετ!τ!!ιειεετεεεε!!ετ!!ε !!!!ε!!ε!! π!ε !!ε Πει!

εεοτ εεε! !!ειε !!!ε!!!!εε 8ε!!!ιεεε! εε!!!!ε!! τοεε. ε. Με!
(15 Τεεε εεε!! !!ε!!! Πε!ε!!) επε!!ε Ρει!!!!!οε: !!εΙ!8ε!!!ετ

εετ'εε!!εε Ε'ε!!ε. Ετε! Ρ!!!!ε τε!! Οε!!!!!!!!οε !!!!εε!ε!! ε!

Ι.!!!εοτ; ιε!!!τοε!!ορ!εε!!ε Πε!ετεεε!!εεε ιε!εεε!!!!!!!. 1!. Με!

εεε !!ε!ετεε εε!! !!!ετεε Ε!ε!!!!ε!! !ε !!!εεε νει!!!!!!ε!εεε
!!τ!εεεε; εεε!! Με! ε!ε !!!!ε!!ε!!ετ Ξε!!!εεε εε!!ε. .!ε!!εε

8. Ρι!ε!!!!οε, 18 Τεεε εεε!! !!ε! ετε!εε, εε!! 2! Τεεε
εεε!! !!ειε Πε!ε!!. Ι.!!!εοτ πεεεετ!!!ετ, εεε! !!!ε! Ι.χιερ!!ο

Ο Η ε ε τι ε τ. !!!!!εε!!. πιει!. !'Ψοε!ι. 1899. - Κ ο ε !! ε τ εεε. 294.

ε!!εε (70-100 !!ε θιεε!ε!!!ε!ε!!!ε) Εερ!!οτ!ε. 18. Με! 4.
Ρεε!!!!οε: Ι)τεε!τ Βετ!ε8, 1.!!!εοτ ε!ε!!τοε!!ορ!εε!! !!!ε1τ,

εε
πατεπ Βιεπεπ ετιεπετεε 8επιταεπι = 80, Ι.νταπποητεπ
απ ΟΕ'. 22. Μει Κιεεετι ιιπετ Κοριεειιιπεττεπ. εοπει
ιειπιιειιεε Βεπιτπεπ. 25. Μει εεπτειπτ πεειιιε Βτιειε, Τεπε

πετεαι εοπιεοπτετεε Βειιιιιιεπ, Κοριεεπιπεττεπ. 1. .Μπι ε.
Ραππιιοπ: ποοιι νιει Ιττταρποητεα. Ρετ. νετιεαπι Επι
Ιεεεααε. Μα Απτετεπ ετπεειει· Β.ιιπε ννιτπ Ρετ. Θ. παπι
1906 εατιεεεεα.
Βιε πιεπετ επεειππτιεπ Κτετιπεπεεεεπιεπτεπ πειΒεπ,
πεεε τα πατεπ πιε παττιπειρππιττιιια ιπ πεπ επτα εε
εετατ ννετπεπ: 1) εαι:π ια επεειιειιιετιπ ιειι:πτεπ ΡειΙεπ
νοπ ,,Οοτπιποτιο εετεπτι“, πιε εεππειι τα Επρποτιε Πιπ
τεπ, πιτεπτε Ι.ει.ειοπεπ πεε θεπιτπε,2α νεταιατεα, πππ
νοτεαεεαεεττεπ. .Ιεπεπιειιε ιετ εε τνεπτεεπειπιιεπετ, πεεε
εε ειοπ ιπ εοιεπεπ Ρειιεπ ττ·οτι πετ εοπαειιεα εαπιιιιττινεπ
Επρποτιε ατα πιτειττε 1.ιιειοτιεπ πεε Ηιιπε ττεπεππειτ τω,

πε επι ειαιεεπε ΙΙιτπρτεεεαπε οπετ ταοττιεπτει.ε ΖιτππΙε
τιοπεεττιταπεεπ. 2) πεεεεΙπε ειιτ ια ετιιϋπτετα Μεεεε Πιτ
Ρειιε πιε αεοπ Απιεαι πετ ετετεπ ετατιτιιεειιεα 5ντττριοτπε
τετ Βεθατεεπταπτε ιιιιι€ετε Ζειτ πεεπ ιιετα ΠπιεΙΙ ειε

ιαππτιοαειιε διπταα8επ ιτττροπιετεπ πϋππτεα.

Νεεπ πετ ετειεπ Ραππιιοπ ,,τιιπιτε ειι:π Ρετ. ετιειει.

ιεττ“. Ζινειιε Ρπαιττιοα ετα 4. Με Μπεστ ννεεεετιιιετ,
εποε. Θεα. 1008; πεεπ 'τι-ετιιππ. Ζεπιτιιαττιετεπ ταιιττοι
ειιοριεοιι ,,ταεεει8" ντε! Ι.εαιτοεντεπ πππ ννεπιτ.τ1.ντπρπο
2ντεπ. ιπιπε πτιττε Ραπιττιιιπ ετα 5. Με ετΒιεπτ ειπ πππ
ιιεπεε Βεεαιτει;

ι.ιιτποτ τα", ερει. Θεα. 1007; ταιιττο

εποριεοπ ,,τειεπιιειιετ ΖεΙΙεπεεπειι“._ Ρετ. τνιιτπε ετα 22.
παπι 1904 ,,τειετιν ννοιιι“ επι ειι;επεε νετιεπεεπ επτιεε
εεπ. 0ιετνιεε ννετ πιε Βατιεεεαπε επ ιτιιπε; ποοπ εεπειπι
εε Ρετ. ερετετ πεεεετ ετΒεπιτ,επ επ εειπ, πε πετ Ε'επτ·ιιτ

ετατ πετιεπτετε,πε.εε Ρετ. ντιεπετ ια πετ Ρεπτιιτ πατε εει.
ινεπα επεπ ιτειπ ειοπετετ Βεττειε νοτπεαπεπ ιετ, πεεε
πιεεετ ατεπιππιτιεοιιε Ζπετεππ τα πιτειττετα Ζπεεταπιεππεπε
ιιι πτιπεεπ τετ "τα πετπ Ττεατιιε

πππ ιπιτ πεα ταπεινα

πιιεττεα πιτεπτεπ νετιετεαπετεπ πεε Ηιτπε πατι:π πεε
'Γτεπτπε - εο ερτιεπι ποεπ πετ νετιεπι πειιιτ; τα"
Κτεπιτε ιετ σε πεοπ πετπ Ττεατπε επιπεττετεαεπ Βτεεπει
πιτπεεπ πιεπι ταεπτ ιοεεετνοτπεπ, πετ ννοπι εεετπειτει,
πετ επετ εειπε Ατπειτ ιτατπετ ινιεπετ απτετπτεοπεπ ταπε
εεα, ννειι πιε Βτεοπειπαπ8επ ετιιιτπετ πετνοτττετεα. πειτε
ερεπτιν πιιτιτε ταεπ τα πετ Βεαταπε πιεεεε Ε'ειιεε ποπι
πεπτα 8τοπε Γεπιετατεεπεπ, ινετιπ ταεπ εππιτπττιτ, πεεε
πατοπ πεε Ττεπταε Ζετττιιτπταεταπιζεπ πεε Ηιταε εεεετττ
ννοτπεα ειππ, πιε πει πετ ττιεπτ.;ειιιπεπ Καπο πιεπτ τπτ
Ααεπειιαπε πειεα8ιεπ Με ειπε ταεαιατ;ιτιεοπε Βειεαπε πα

13ιεεε Ετιεπτπαιτεπ ετ1τιετεπ ιειεπι πιε Βεοπεειιταπε,
πεεε εοιππε Κτεπι‹ε ειεπ πει Ροτιεετεππε πετ Ατπειτ
νετεεπιει:ιιτετα, τεερ. πιο Ατπειτ φταιει”. επιπεπταεπ πππ
πεα. Τοπ ειο εε επετ πατι·π πιε Νοτ ω" πατοπ πεα
Υοτεεεετετεπ πετιιναπΒεα, εο ειεπτ τπεπ Ζπετεαπε, πιε ιπ
Ζπεετπταεαπεπε πιιι. πεα ττετττεοπτεα Ετιεπταπετεπ πππ

ετεππε πτεεπτεπ, ντειεπε

πεια Βειπππε πεα τπεπ ετα Κτειιιτεπ ιιππει, ειε Ροιιτε

ππτετ Βειπιιιε πετ παταπειριτππτιοα εοππειι πι· Ηειιαιιτ,τ

ετεοπειπαππ ετΙιτιεπετ. οπετιιεεπιιοιιετ Ζετττιιτατπεταπεεπ
πεε Ηιτπε ιειοπτετ· νετετεππιιι:ιι ειππ, πιε τνεπα εοιεπε
Ζαετεαπε πιε ιπαιττιοπεΙιε $τπτατιε επιπειιιεετ ντιετπεπ.
Ατα 1. πιει 1004 τνιττπε πει· 52-ιιιπτιθε Ατπειτετ

πειεαετε.
Ι)ιεεε πππ πππιιι:πε Βιιεπταπεεα ταεππεπ πεα Αι·ει. απ.
Κτεπιτεπ, πει πεαεπ πεοπ πετπ Ττεαιαε Βεπεπιπαππεπ
πεε θετεπτιιτπ νετταατετ οπετ νοτεαεττεεετει ννετπεπ πππ
πεα, Πιτ ιιια8ετε Ζειτ Βαπε επταεταριεπιεπ. Μετα ειεπι,

Ρ. Ζ. ια πιε Πετνεπεπτειιααε αιτιπεαοιαιττειι. Ππτετ Ροττ

ιετττετε πει Βαπε πππ νιεΙιειεπι

ιεεεαπ8 ειιετ πεπεπεεειιΙιεπεπ Ι)ετεπ ιετ εειπε Κτεπιτεπ

πεεε ειεπ πιεεε Κτεπιτεπ τετ πετ ιὶαπε. ια πετ .επτειιαπε

εεεεπιειιτε επεεαπετνειεε ιοιτ:εππε: Ετ τνετ ετα 10. Ρεπτ.

Ιεπεεε.τα πεεεετπ, ιια (Ξιεεεπεετε πα ειπεαι 'Γειι πετ Κτεπ
πεα, πιε τπεπ πετ εοπεπεππτεπ ,,τταπταετιεοπεπ Νεατοεε“
πα2επιτ. Βια Τει! πιεεετ Ιετπτετεπ τνετπεπ ιπ πετ Απει
ιππε εεπιεεπτετ.
Ε)ε τνιιτπε Για πειττε τα ννειτ ιιιπτεπ,ννοιιτε ιοπ επ πιε
εετ 8τειιε επι πιε εππετπ Ζαετιιππε πεεπ Ττεαταεπ, πιτ
πιε ιι:π Ιππεπ Βειεριειε νοτιιιπτεπ 1ιπππτε, πππ πιο ταιτ
πεα ετννειιπτεπ Ζπετεππεα ια πεπετετ Βεειειιαα8 ετεπεπ,

1904 επεττεΒιιιτεπ πππ 8ει“ειιειι; εειτι Κορι πειτε πιε Με
εοπιπε, επ πετ ετ ετπειτετε, εεεττειιτ; ιτειπ Οοτπε; ει· »νετ
εειπετ επιιτεετεππεπ, νετεριιττε ετετιτεα 8επινιππει, επετ
ιτειπε 8επταετεεπ. Ειπε νετινααπαπε; ετα Καρτ' πειτε
Ρετ. αιεπτ ετιιττεπ; πειτε επετ πεε ετετιτεπ 8επτνιππειε
ττει.τεα αιι·πι ειιειπ Βεπεπ ιιππαεπ. Ρετ. ννιττπε ια πιο
επιτατέιεοπε Απτειιαπε (Βτ. ντιπ ειιιεεποταττιεπ, πιο ετ
παιετ πετ Πιε.8ττοεε ,,(:οττιιαοιιο πετεπτι" πιε πατα 20.
Ι·`επταετ 1904 Με. Βτ ετποΙτε ειοπ εε "α, πεεε ετ ννιε
πετ επ ετπειτεπ επιιπε; πεε δεπτνιαπειε ααπ ιπτετιταττεπτ
επιττετεππετ Βι:Ιιταετ2εα τνεττοπ εειπε Ατπειτ επετ πιτετ
ιτπτετπτεοπεπ ταπεετε. Ειπε νετει:ιιιιαιαιετατιτς εειπεε Ζα
εταππεε νετεαιεεετε ειπε επεττπειι€ε Ααιπεπτπε ιια Αρτιι
1904. Βετ εεπτ πεπεπε 8τεταε ετΒεπ πειπε ντεεεπτιιεπεπ
εοταετιεεπεα_ νετεππεταπΒεπ. Ι.επετ ιετ Με Ιειεπτ νετ
ετϋεεειτ πα ρειριετεπ. (Ρετ. τετ τιιεεειττετ Ροτετοτ), πιε
ετι. πτεεπιειεε ειαπ ειεπτπετ ρπΙειετεαπ; Ηετεπειααπ
ποττπει. Έπειτα ποτιαει. πειεπτεε Ξεπιτεπιτεα πειτε 0ιεπεπ.
Βεε Κτεπιτπειιεπιιπ ννιτπ πεπεττεοπτ πατοπ ειπε 8επιει
επειιτ. Κειπε Ι.επτααπε; πετ Μοτιιιτετ οπετ δειτε; ιτειπε
$ιπταπε πετ Βεπεκε, πειπε Νεπτιτιε πρι.
Πεπει ιει Ρετ. επετ τα·οιπρτ πππ πιετ ια εειπεπ Αφε
πετι; ιια Κτεπιτεαποεετι ιετ ερε:ιεΙι ετα·ειιτιτ, πεεε Ρετ.
πατειιεπε πιι:πτ πεα Ειιππι·αι:ιτ πω. Μειιιαπιτιεπτεττπεα
ταεοπτ. Ι)επει ννετ πιε Τεττιρετετατ ιειοιιτ ετιι6ιιι; εινιεοπεπ

37 Με 380; ετα Τει;ε νετ πετ ετειεα Ραπιττιοιι Απ. 88,9.
Δια 8. Τεπε πεοπ πετ Αιτιπεπτιιε ννιττπε ειπε παταπει
ταταιιτιοπ πεττιεοπτ, πιε ειαεπ ιειοπτ ταιιοπιεττεττιιπιεπ πι
ιταοτ τα Τεπε ιιιτπεττ, πετ νιει Ι.τταρπο- πππ Ι.εαποητεα

ειππειιεπ. Ιεπ »ντα απτ επι πιε Βοιιια8ετ'εεπεπ
ΒρετπετπτποττπεΒιεπ δ) ιιιπτνειεεα, πιε ειιιι:πε 'Ι'εετε οπετ
εειπετ ιιιιοεπεπ πει:π ειπεια Ττεαταε επιττετεα, Με τα
πιε ει· ΒιαταπΒεπ ειτε Ετ·ινειεπππιτειιετπεπ πετ αεεπτνειεεπ
ιτπππεπ, Πιτ τνειεπε ιετττετεπ ετ πιτει‹τ πεε Ττε.ατπε ειε
ατεεεπιιεπεε Μοταεπτ πεει:παιπιδι. ιεπ "ιιι επι πιε νοπ
τω!. ρε π ") πεεπεεινιεεεπε ροετττεπιττετιεεπε Ρετεινεε τα
πιε νοπ Βειεπετπτ ι) επειιιπτιιοπ πεπεππειτεπ ειτατεπ
πππ επτοπ. ττεπταετιεεπειι 0ειειεεειπτιταεεπ πππ επι πιο
νοπ Ιιτιεπταεπα, Κτοπιπει πτιπ Βιιπιπεετ πεοπ
εοπτετεα θειεεεετπι·επιτατι€επ πεοπ Ττεαταε πετ πιανει
εεα πππ πετ επι ειπιπε ΒετιεπαπΒεα, πιο αιειαε Βειιιαπε

τα πεα εοπεπεαατεα ττεαιαετιει:ιιεπ Νεατοεεα πεπεπ, ετ
ννεε ττειιετ ειπι.,ιεπεπ. - ννεππ πιτ απε πεπ τνειιετεπ
νετιεπι πετ Ετιττεπιτπαπ π. Β. πεε ετειετι, Ιππετι Μ. Η.

νοτττεετειιιεπ πτεαπεπ ιτοπεττπιετεπ, ννιε ατιτ
Ααειοειε νιεΙετ Γειιε πιιπαεα, εε τνιτπ ετ ειπε
πατε πει πετ τιτειιιεπεπ Καπετ επι:πεπ; ττεππ
πιεεε πιοπι ετπειτειεπιπ ννιτπ, ινιτπ ετ ειεπ επ

εε πεοπ
Ζειτ ιεπε
ετ πατοπ
ει·ιττε Βι

τειττιοπ ννεππεα; πιεεειπε τνιτπ ιππι επ εειαετα πππ εετ

αετ Ρεταιιιε ΠπτετπεΙτ τα τνεπιτε πεπεπ, πππ ετ ννιτπ
δειιιτττ πππ Ηιιιε πει πεα Οετιεπτεπ επεπεπ. Νοτ πππ

επτπειτ. Ατα Απεαπ πεοπ πετ Ραπ1τιιοπ Τεπιρετειατ 87,1;

Βοτι;επ πεε Ρτοτεεεεε τνετπεπ εειπ ιανειιπεε θιεπιτα

ειε ιπιτ ειππ ιει.ττ πιε 8 'Γεττε ναι· πετ Επιιεεεαπε ατα
87,0, ιπιτ 2 Ετπεπααπεα, επι 20. πιει 1904, επ τνειεπετπ
'Εεεε ιτπ 1ιτεπιτεαποπεα 8ειιααριεπ πππ Ηπετεπ ποτιεττ
ειαπ, αππ ετα 16. Με 16. παπι (87,8, 37,7, 88,Β) τπτ
τνειεπε ιια ιιτεαπεππο,τ.τεπ ειεπ Ιτειπε επεπιειιεπ ΕΣτιτιεταα

τεεπι ιεπτα ταεεπεπ, εειπε εοποπ

Βεπ ιιππεπ, ατα πεπα 8 Τεεε νετ πετ ιπαι.ιεεεαπε

37,0 τα ιειιεπ ααπ τα πιειπεπ.

ππτετ

ετ·ετ

νοτπεππεπε τνειιιετιιοιιε

θετιιι1τενετίεεεαπε ννιτπ πεατιιοπετ πετνοτττειεπ, πππ εε
τνετπεπ εαπετε $τταρτοπιε πιπεαττετεπ πππ τω. εαπ πετ
ιτεαταετιεειιετι Νεατοεε τνιτπ ειοπ επεπιιπεπ. Πε τνετπεπ
τ) ιΞ'εετεειπ·ιιτ τπτ νι τεποτν. τα. 2.

τι Ατεπιν τ. Ρε επ. α. Νει·νεπιττιτπτεα. 1900 π. 568 π.

') Διιςεπτειπε

ειτεεπτ·ιτ'ι: τ. Ρετεπ. 81. π. 624.

ε!ε!! εεε! εεε1! !!εει! πο!!! !!ε!!!ε ει!·ε!!!!!!!ε!! 8!!!!!!!οι!!ε
!!!!!!ει! !εεεε!!_ !!!ε ε!!!ε !!!!ε!!!ε Ξ!τ!!ε!!!εε!!Β !1εε (ξε!ε!!!ειι!
!!ε!ε!! !!ε!! Πε!ε!! !νει!!ει! !!ε!νε!εε!! !εεεει!.

νε!εε!!!εε!!!ε!!ε ε!ε!! !!!! Α!!8ε!ι!ε!!!ει!,
19.Με!1905 ε!ε ει!!!ε!!!!!!! ει!!!εεεει!

1)!!ε 131!!! ν!ε!ε !!!!!! !!ε! !!εε!!!ε!!εε!!ε!! Νεε!οεε ει!!!
Με!! ι!!!!εεεε ει!! !!ε!! Με!!!! !!!ε!!! ε!ε ει! ε!ε!!! Νεε!οεε

$!ι!!! εεεε!!!!ε!!ε!! !νει!!ε.

!ε!!1ε!!!! ει!εε!!ει!, εο!!!!ε!!! ε!ε ε!ι!ει! 1ί!ε!!!!ε!!, !!ε! Με!!!
εεε Τ!εε!!!ε ει! ε!ε!!! εε!!ννε!ε!! ιεετε!!ε!1ει! 8ε!!!!!!!εεεε
εε!ι!εε 0ε!!!!!!ε !ε!!!ε!. 5ο!!:!!

ε!!! Κ!ει!!!ε!

ιεεεε ινε!!!

ε!!!εε!!!!!!!!!! !νε!!1ει!.
1ο!! !!!!.!!ε ε!!!ε!!ε Ε'ε!!ε νο!! ε!ε. !!ε.ει!!!!!!εε!!ε! Νεε
τοεε ρεε1!!!ε!!, εεε!! !!!ε!ε! ι!ο!!!!ε!ε!! Ι.!!!ε!!! εε!ε!!!!ε!!;
!!ε! !!! ε!!!ει!! Γι!!! ν!!! ε!εε 1.νιε!!!!οεν!οεε !!!ε!!! ιιι!
ννε!!!εε!!ε!!!!!ε!!.
Α!!! Θ. .1ει!ε!!! 1906 !νε!!!ε !!ε!! 51-!!!!!!!εε Ηε!ει!ε!!!ε!
!ε! Η. .1. !!! !!!ε Α!!!ε!!ει!8 εε!εε!!οι!!ιι!ει!; !!!!!! π!!! ει!!
19. Πεν. 1904 !νε!!!ει!!! !!ε! Α!!!ε!! ε!!! 12 Ρ!. εε!!ννειεε
$!!!ε!! Οε!!!εε!!ει! εεε ε!ε!!! !!ε!!!! νει! 24 Εεεε εε! !!ε!!
Κο!!! εε!ε!!ε!!; ε! εε! εεεει!!!ι!ει!εε!!!οε!!εε, !!ε!!ε εεε!
εεε Βεννεεε!εε!!! !!!ε!!! νε!!ε!ει!; ε! !!ε!!ε νε!!! 'Γεεε εεε
Π!!!ε!!ε (1. Νενει!!!!ε! 1904) !!!ε ειιι!! 5. 1)εε. 1904 εε

Ζ!!ε!ει!!! εεε Κ!ε!!1!ει! Με!! !ε!!!ε!!!ε!!!! !!ει·εε!!!ε εε!!!εε!!!ε,
ει! !!εεε ε! επ!
ννε!!!ε ει!!! !!ε!

νε!ε!ε!!ειεεεεεεεε!Ιεε!!ε!! εε! !1!!ε Α!!!!εεε

!!! !!!εεει!!

Η!ε! εε!! !!ε! ν!ε!ει! ε!!!!ει·ει! Κι·ει!!!εε, !!!ε !!!! Ι.!!ε!ε

!!ε! .1ε!!!ε εε! Βεο!!εε1!!ε!!ε εεΙεεε!ει!, !!ε!!!! !ε!! !!εε
Ε!!!!!!εε!! Θε!νοι!!!ει!,!!εεε ει! !!ε! «η !!!εε!!ει! !!εε
ι!!!!!!εε1!ε!! Νεε!εεε» !ι!ε!ε! !!ε! 1.εε!εε!

!!!ε!!!!ε!!, !!!ε ε!!! εε!!ννε!εε Κερ!!!εειι!ε ει·
!!!!ε!! !!ε!!ε!!; !!ε! !!ει!ει! ε!ε!! ε!εε «Νεε!εεε»

!!!ε!!! νε!·1!εε!, εει!!!ε!!! !!ε!ει! Η!!!! !!ει·ε!!ε
'!!εει!!ε ιι!ε!ε!!ε!! εε!!!νε! !.εεεε!!!!!!!ε! !!!ε!
α!!! !ε!.Πι!!! εε !!ε!!!!ε!!ε ε!ε!! !!! !!!εεει!Γε1
!ε!! ει!! !!!ε!ε!

ι!!ε!!!!!ε!εε!ε!ε,1!!ε!!!Βε 1!!

!!!ν!!!εει!. !!!ε !!!ε! !!ε!!ε!!!ε!εε Ε!·!ε!!!εεεει! ει!! Η!!!ε
!!ε! 1.ει!!!!!!!ρε!!!!!!ο!! !!εε!ε!!εει! ει!! !!!εεε νε!!!!ε!ει!ε.
Μει!ε!!ε νο!! !1!εεε!! Κ!·ει!!!ει! !!οιιιιεεε εε! Αεε!!ε!
!ει!ε, !!ε!!!! ε!ε Θε!ε!;ει!!!ε!! !!!!!!ε!! ε!ε!! !εεεε Ζε!! εε
εε!!!!!!ει! - ο!!ει!!!ε! Κ!ει!1!ε π!!! !!!εε!!!ε! εεεεε!!ε!!ι!!εε

!εεε!!. .1ε!ε! Με! ε! Με! !!ε!!!!ιε Κορ!εε!!!εε!εε!!, !!!!!ε

Ζε!!!!!!εε!ε!ε!!,εει! - ε!ε !!ε!!ε!!.ει! εεε! !!!!ι!!ει·!!!ε ο!!!

εε! !!ε!!! !!!!1!ε!! Ο!!! εε!!!εε!!!, Με!! 8ε!!!ν!!!!!ε!ει!!!!11ε, !!ε

!νει!!εει· 1ε!ε!ει!εε!!!!!!εεε Η!!ι!, ε!ε εεεει!!!ε.
1ο!! !!ε!!ε !ι!ε!!!ε!ε ε!!!ε!ιε Ι.εε!ε !!!!ε! !!! !!ε! Α!!!ε!!ει!ε,ι
!ν!ε!!ε!εεεε!!ε!!. $!ε ε!!!!ε!!ε!! !!!εν ει!!! !!ε!εε!ε; εεε!! ε!!!

εοι!!!ε!ε !!ε!!ε !!!ε!!ει!,

ει!!! ο!! ε!!! Ζ!!!ει·ε ειε Βε.εεει!

Κ!!!!!ε!. !!ε! 81 .1ε!!!ει! ε!!!ε (!!οεο!!!!οε ει!!! ε!!! Π!!!εε.
Βεε.-Ε!εε!!ε!!!ε!!εε!! !νε!!!ει! !!ε!εεει!ε!.

εεε! .!ε!!!ε!! νε!εεε! !!!!

(!ε!!!!ι! !ν!ε!!ε! εε!! ε!ε !ε!!!!!

!ει! ε!ε!!! Ε!!ιο1ε!!ε νοε 2-3 Με!!ε!ε!! !!! !!ε!· Α!!!ε!1ει!ε,

Πε!!ε! Ρε!εε 1!ε!ι!ε Βει!!ε!1!!!ι!!!εε !!!! Βεεει!.

$!ε!εε: Μ!!!ε1ε!εεεεε !!!!!!!!ε! εε!!εε!εε 1ι!!!!ν!!!εε!!! !!!!!

ει!!

ε!ε!!!!! ε!!!ε!!ε!ε!!!ε εε

!νε!!!ε!!;

!!εεε εε ε!ε!! ει!!

ει!! ε!!!νν!ε!‹ε!!ε! Μεε!!ε!ε!ε! ει!!! Ρε!!ρε!ε!ε!..Ηεε! !ε!!!.

!!!ε!!!ε! Βε!!!!!!Βε Γε!!ε !!ει!!!ε!!ε !!ε!νε!εε!! !!!ε Αεε!ε!1ε

1!ε!εε ερεε. Νε!!!ει!_ !!ε!!!ε 1)!!!εε!!, 1!ε!ι!ε Οε!!ει!!ε, !!ε!!!
!!!!ε!εε. Δε! !!ε!!! Κορ!ε εεε!! ε!!!ε 8 θα!. Ιει!Βε ε!ειι!!!ε!!
8ετε!!!!ι!!!;ε Νε!!!ε. Ρε!ε 120 !εεε!!!!εεε!Β, ε!ε!ε1!ιεεεε!ε,
Α!!ε!!ει! νει! ι!!!!!!ε!ε! Ρ!!!!!!ι!ε ει!!! Βρει!!!ει!ε. Βεε!!.=ι!.

ενιερ!ει!!ε -- Α!!!!εεεεε!ε!!!!!ει!ε, εει!!!ε!ε 'Γεε!!!!ε!! εε!
ε!ε!!!!! Ο!!! ε!ε. ννε!ε!!ε 8ν!!!!!!!!!ι!ε !!ε! !!ε!! !!ε!!ε!!ε!!!!ει!

Κε!εε Ρερ!!!ει!!!!!!ε!εεε. Ρε εεε Ρε!ὶε Γ!!! !!!ε!!! 1ιοι!ε.
ει!!! !!!!ε!!! : ε. εε! Οοι!ν. = !!.Αεεει!!!!!!ε!!ε1ι! !!!!ε!!!;

Ρ'ε!!!1εε = ε. ΟΡ: !!ε!!εε!!!!!εε!! ε!ι!εεε!!ε! Π.. Αι!Βε ει!!

50--00";

Η.

Αεεε

ει!!

80-45°!

(!!!.

Με!!!ε)

ΚΗ!. = !ε!!1!ε!!, 1!ε!ε Ε'εεε!!!!!!!εε, !!ε!!! Βε!!!ι!ε!!!; !!ε!!!
!!ε!ε ροε!!!ν. ()!ει!!εε!ε!- εε!! Βεεε!!!ε!!ε!! ν!!!!!ει!!!ει!.
Βε!!ε!!!!1!!ε! = ε. Κε!!!ε Ρε!εεεε. Ζ!!!ε!ε εεε εε!!εεε

Κε!ρει·ε.

Ο!!!!!ε!ε!!!1

(Μ.

πω! !!ε!!!ε Τ!ο!!!!!!ε!!ε!!ε,

Κτει!!!ει! εεε! ε!!ε !!!ε .1ε!!!ε !!ε! Βεο!!ε.ε1!!ει!ε ε!ε!!οε!!!
Βε!!!!ε!!ει! ε!ε!!.
Ιιιι 0ιεεει!εε!ε εε !!!εεει! ε!ε!!ει! Ε'ε!!ε, !!!ε ε!ε «!!εε
!!!ε!!εε1!ε Νεε!οεει!» εε! Βεο!!εε!!!εεε !!ο!!!!!!ε!!, εεε! έ!!!
!!ε!ε Κερ!!!εει!!ε ο!!ε! ο!!! εε!!ι!ε!εε!!!εε, ιι!ε!ε! εεε!

Τι·εεε!ει!;.ε!!!!ε!ει· Α!! ε!!!!!εε !!ε!!ει!. $!ε !ν!!!!εε ε!!ε
εε!!!νε! !!ε!εε!ε!ε Ρενε!!!!ρε!!!ει!. !!ε!!. !1!!ε1‹! !!νε!ε!!εε!!
νε!ει!!εε!ε !ι!!!!ν!!!!ιει!. 1)!εεε !!!!!εεειι εεε !!ε!!! Κ!εε!!ει!
εεε!! ει!!!εεεε!! !νε!!!ει!, ε!ε !νε!!!ει! !!!!!! εε!!1εε!!!ε!.
!ε!! !!!!!! !!ει·ε!!εεε !!!ε!!! !!!ε Ε!!!ε!ει!ε εε! !!!εειι!ε!!
εε!!ει! Νεε!οεει!» !!ε! 8ε!!!εε!!-Νεε!!!εει! ει!!! -Ρενε!!εεεε

ι!ειι!ει!!!!ε!! !!ι!!!ε ε!ε!!εε!!θε!!, !!ε!!ε! !!!ε '1'ε!!εε !!ε!,
ε!! !!εεε !!ε! Τει!εο! !νι!!ρε!!! 1!οι!!!ε!!!ε!!!ε!. !!!ε $!!!!!!!!
εεε!!! !!!!!! εεε!! !ε!!!!!ε !!εεεε! Βε!!!!!!, !!ε!!!! Α!!!εε!εει!

1εεεεει!, !1οε!! !!!! ε!ι!ε ε!εεεε Ζε!!! !!!!! Β'!!!!ε,

εε! !!ε!!

!!εε, ι!!εεε !ε!! εεε!! ι!!ε!!!ει!

1!!!!!ε!!

!!!εε. ιι!εε!ε!!!εεε !!!!! !!!!!!ε ι!!!!!!!!!ε1.

(8. .Τει!!!ε! 1906) Θει!!!!!εεεε!ει!!! !!ερ!!!!!!ε!!, !νεει! εεε!!
ννει!!!;ει· ε!ε !ε ν!ε!ει! ε!!!!ε!ι! ε!!!!!!ε!!ε!! Γ!!!!ε!!. 1)!!! Βε
!ε!!!! ει!! Τ1!ο!ε!ι ει!!! Α1!!!ει!!ε!! ε!!!!ε!!! !!ε!!!ε Λενε!
ε!!ει!εεε νοε !!ε!· Ν!!!ι!!. Ηε!!!: Ζε!:!!ει· εε!! Ε!!νε!εε
!!ε!. 1028. - Πεε ε!εε!εε 5ν!!!ρ!!!!!! εεε !!!!εε νε!ε!!

!!!!εεε!! !!!!ει!!ε ει! ε!!!!!ε!ε 1.!!ε!οεει! εεε !!!!ι!ε εε !!ει!!ιει!
!!ε! !!!ε εει!!!ε!ε Α!!ε1!!!οι! !!εε Θε!!!!!ερρε!ε!εε. Μ!!!
!!!!!!εεε Ε!ι!εε!!!ε!!ει! εεε Κιει!!!!!ε!!ε!!!!!!εε, !!!ε !!!!
!!!ε !!εει!!ε!!εε!!ε Νεε!!!εε ε!!ε!ε!!!ε!!ε!!εε!! ε!ε!!, εε!!ε!! εεε!

!!ε! !!ε! Βε!!!!ε!!!!!!ε !!ε!! Αεεεε!!!εε. Με!. !!!ε 1.ν!!!ρ!!ο
εν!εεε 1!εεε ιι!!ε!! νε!! !!ε! νο!ε!ε!!ει!ε ε!εε! Νεε!εεε
ε!!!εε!!1!οιι!!!!ει! ει!!! ει! ιι!ε!ε!!ε!!ε Ι!!!ε!οι!ει!, !!!ε εεε!! !!!ε!!!
εε! 11ε!!ε εε!!ειει!!ει! ννει·ε!! !!! ε!ε!!!! 1.!ιι!ε !!!ε !!!!ε!!!ε

Π!εεε!!ε εεε Βει!εεε Β!!!!εε !!ε!!!!ει!.
Ι.ε!!!!!ε!ρε!!1!!!ο!! ειε. 8. Γε!!!εε! εε!! 1. Με!ε !!ε!ε!!
ΒΙε!!!ε!ιε!εε!!εεε !!ε! !!ε! Ρε!!1!!!ο!! «!!ι!!!!ε!!ε!!!!!!!». Α!!!
2. Με! 1905 ννε!!!ε ε!εε !!!!!!ε Ρει!!!!!!!ι! νο!!;εεοι!!ε!ει!:

!!!!ε!ε!ε!! εεε!! !!!ε! !!!!!!!εε!! !!ε! Ρει!1!!!ο!! ε!ε!! ε!ε !νε!!!Β
β1ε!!!ειι! 1.!!!εοι· !!ε!!!!ει!ε!ε, ε!! ε!ε!! !1οε!! !!!ε Ν!!!!εειι
ιιε 1(!ε!!!ιεε!!οεε!! νοε νν!ε!!!!81‹ε!!; εε !ει!!1ε!! ε!ε!!
80- 40 Ζε!!εε !!!! Η!. !!ενοι! 15-20 Ε!ν!!!!!!εν!ε!! ει!!!
20-25 1.γιι!ρ!!εεν!ει!. !!ε!!!! εεε!! !1!εεει· Βε!ε!!!1 νο!!!
Πε!ε!εεε!!ε! !!!!. Ρ!ε!!!ε!) εε!!!ε! ε!ε !!!ε!!! εεεε εε
νε!!!!.εε!ε !!!!!Βεε!ε!!! ν!!! εε ε!!!!!!!!! ε! !!!!ε!! !εεε!ε!ι!
!ε!! !!ε!!! !!!!!!ε!ει! !!!!ε!ε!!!, !!!ε !!! ε!1ει! !!!ε!εε !ι!!!!!ε!

εε!!ε!!ει!!! !!!!!! 1.ν!!!!!!!οεν!ει! εε!ει!!!ει! !νοι!!ει! ε!ε!!. Βε!

!!!ε

ε!!! !!!!ε!!!εε Κορ!!!εε!!!εε!!!!!ε!! !!ε

!!!ε!!!

σε!!!

!νει!!εε!

Ε!!ε!!!ε!!Βει!

εε!!!νε!ε

ιι!ε!ε!!ε!!ε

5ε!!ε!!!ε!!!!εε!! εεε !1!ι·ι!ε εε!!!ε! !!! Αι!
ε!!!εε!! ι!ε1!ι!! εε, !!!ε ε!!! !!!νε!!!!εε !!!!!! ε!εεεεει!.
11εεεε!!!ε !ε! !!ε!!!! !!ε!! !!!!ε!!ε!1!!!!!ε!!ει!, !!!ε ε!ι!ει! !!!!! 1
Ε!!!!ει!!!εεε !1εε Πεεενε!ει·ε νε!!!!ι!!!!ε!!ει! Πεε!!!!!!! !ε!
8ει!, ε!!ε!!!ε! !!!ε!!! !!!ε!!! εε!νεε!!εεε.
Β!ε!!Βε Ζε!ε!!!οε!!!ε!!!!!!!εε!ε!!ε!! εεε!! ε!!!ει!! Κε!!!
Τ!εει!!ε !ε! εε!!ει! Βε!ε!!!1ει! !νο!!!εε; !ε!! !!ε!!ε εεε!
!!εεεεε!εε!!ε

Α!!!ε!!ει!

εε!ε!!!!ε!!,

νε!! Βοε!!ε!!) ει!!!

νοε Βοε!!ε!!1°); ε!ε !!εε!ε!!ει! !ει!οε!! !1!εεε!! Βε!εε!!
εε! ε!!!ε Βε.ε!ε!ι·ε!!!ε! ει!!! !!ε!ο!!! !!.!!ε!!ε!!1 !!!ε εεε
ε!!!!ε !!!ετε.ρε!!!!εε!!ε νν!!!!ει!ε εε! !!!ε Κο!!!εε!!!εε!εει!
!!ε! 1.ε!!!ει!!!ει!. Αεε!! !εε!!! Κ!εε!!ε! Β!!!‹ ινε! !!! εεε!!
!!ε! Ρει!!!!!ε!! εε!!ι!!ε!ε!!ε! ει!!! εε!!!!ε! εε!.
Ο!! ει!!!ειε Βεο!!εε!!!εεεεε ν!!!!!ε!!ει! !νε!εε !ε!! ε!ε!!;
!ε!! !!!εε ιι!ει!ε!!ε Α!!!ε!! !!!ε!!! !!ε!ει!!!ει! !!ε!!ει!.
Νεε!!!!εε: Β!! εε! !!ε! εεε!ε!!ε! !!!ε! !!!ε 8ε!!!εεεε!!!εε
εεε !!ε! εεε!! νει! Με !ε!!εε!!ε! !!! !!ε!!! 1. Πεε.-!·1ε!!
!!εε Ζει!!!ε!!!1ε!! Γ!!! Νε!νεε!!ε!!!!ει!!!ε ε!εε!!!ει!ει!ει! !!ε!!
!!ει!εννε!!ει! Α!!!ε!! ε!!εε!!!εε!!ε!!. «Ε!!!!εε ε!ε!!ε!!εε!!ε Βε

ιι!ει!!ει!εε!! !!!!ε! Πε!ε!!ει!εε!!!εε»; Με!ε!!εε!!ε! !ε!
εε! ει!!!ε!ει!! Με!! εε ε.!!!!!!ε!!εε !!εεε!!ε!ει! Βε1!οι!!!!!ει!
!!!ε !ε!!.

!!! Β!! ε !!ε!, 1!!ε!εε1: Τ!!εεε !!ε Ρε!!ε19!!!.

*ή Βοε!!ε!!!: Ρ!εεεε !!!ε!!!εε1ε Ν!. 85, με. 411. 1909.

εε
Με! θτιιιιά άει· ει·ινειιιιτειι θι·ιιρριει·ιιιι.τ.τ ιιιιά άει· ετετιετι
εεετιειι ΒτιιεΙιειιεειι !τϋιιιιειι Μι· άεε ΒεΙιΙιιεε ειειιειι, άεεε εε
εννειιΙ άιε ιτει:εΙιεετιοιι άει· νετ1ετειιιις, Με ειιετι άιε Βειιινει·ε
«άει·εεΙεειι Με ννιεΙιτιε;ετ ετιεΙοειεοιιει· Ρειιτετ τει άει· Βετ

«ινιεΙ·ιιιιιιε άει· Πιιιειιιιειιι·εεειι ιιι Ιιετι·εειιτειι ιετ. Πε ιετ ειεΙιει·
«Ιιειιι Ζιιτ'εΙΙ, άεεε να· άιε ι·ειετιν ειιει·ιιιειετειι Νειιι·οεειι ιτε
«ΑιιεειιΙιιεε ειι εειιιιιιετε ΚορίνετΙετειιιεςειι ειειι ειιιννιειτεΙιι
«εεΙιειι: ιιεειι ι'εετ 50 ρθι. άει· εειινιιετειι ΚορίνετΙετιιιιιεειι
«εεΙιειι Μι· ειετι ειιι Κι·ειιΜιειτεειΙά εετεΠετι. άεε ιιε.ειι Αεειιε
«άετιειιιεειι ΚΙεε·ειι, άιε εει' Κοετειι άει· οι·ιεειιιεειι εεάιιιε·τειι
ανετΙειειιιιεειι ιιι εετεειι ειιιά ειιιιε άειιι ΚτειιΜιειτεειΙάε άει·

Ρι1εεε εεεειιιοιττ πετάω Ιτειιιιτε. -- Με ετιιιιιετε ιεε
ειι άεε ειιεειιειιιειιά Βετιιιείι18ιεε 'Ι'ι·ειιιιιε ιιιι Ε'εΠε
Κερρειι.
Βιεεε Ει·ιεΙιτιιεεεε Μετεεεειιετε, ιιιειεε ιεΙι,·ερτο
ειιειι άετιιτ, άεεε άιε Αιιιιειιιιιε: εε Ιιειιάειε ειτε ιιι άεε

ΡειΙειι νεε ττειιιιιετιεειιειι Νειιτεεεε, άιε ειιιειιι Κορί
ττειιιιιε τοιεειι, ιιιοτιτ ιιτιι ειιιε Νειιτοεε, εοιιάετιι ιιτιι ιεε.
τετιεΙΙε ΑιιειεΙΙεεγιιιρτοιιιε ιιιτ'οτεε ττειιτιιετιεετιετ Ι.τιειοιιοιι

άεε Ηιι·ιι'ε νιεΙ ΨεετεετιειιιΙιειιΚειτ Πιτ ειστε τετ.

<<Πιιτ'ειΙειιειιι·εεε ειιτερτιειιτ. Αιιάετεειτε ιετ εε ιτιι.ετεεεειιτ. ιιι
«εειιετετιετειι, άεεε _ιειιε εειιννετετειι ?Με (Κετεε;οι·ιε Ι) εει
«άειιειι άετ ι.:ειιεε Οτεειιιειιιιιε ειστε πω· Ιιει·ρετΙιετι,

εειιάετιι

«Με ρεγειιιεειι ιιι ΜιτΙειάειιεειιεττ ε;εεεεειι νιτιτά, ιιι ιιιιεει·ειι
«Ιι"εΙιειι Ιιειιιε Μειεειιάειι ρεγειιιεειιειι θτετιιιιεειι ειιιιιιεκιεεετ».
(8ειινεετε Πιιτ'ειΙε. - ΗετιιιιιεειιΙειιάετιι άεε ιιτειιεειι Κετρει·ε
άιιι·ειι ειιιειι 'Ι'τειει·ιειιιειι, «τει άειιειι εει·εάε άιε ΡεγεΙιε εεε:
Βεεοιιάετε ετιειιεο Με άετ Ε6ι·ρει· ει·εειιιιιτει·τ» πετάω Ιτετιιιτε.

- ΝεεΙι ιτειιιειιι ειιιιιε;ειι άιεεετ ΠιιτεΙΙε ετεΠτε ειεΙι ΠιιτεΙΙε

Μιιτειιιιιιεετι
εεε άεε τ3εεε11εοΙιεΕτ
ρι·εΙττιεοΙιει· Δει·ετε
επ Βιμ.
ι

ιιειιι·εεε Με).

«Με εειιετειιει·ε άιεεε Τετεεειιε, οιιιιε εε ιιι "που, ειιιειι
«ΕτΙι.Ιει·ιιιι.ε·ενετειιοιι ε" άιεεε ΒτεεεειιιιιτιΒ· νοι·ειιει·ιιι.εειι.
«ντειτει·ε ετετιετιεοΙιε Ει·Ιιειιιιτιεειι ιιιιιεεειι ιιιετ ει·ει. ΚΙει·ιιιιε·
εεεΙιειι“ειι - ιεε ιιι6ειιιε εεει· εεεειιάετε εει' άιεεε 'Ι'ετεεειιε
αειιιιιιετΙ-ιεειιι ιιιεειιειι. ννειιιι ιεε άιε άιεεει· Κ=ιτεεοι·ιε ειι.εε
«ιι6ι·ιεειι ΕεΙΙε ΒεττεεΙιτε. [ΜΗ. εε ιιιιι· εει, άεεε άιε ιιιετ Βε
«ττειιειιειι εει·εάε άιιτειι ειιιε ετΙιειιΙιεΙιε ΑιιειιιιΙ εεΙιι· _ιιιε·ειιά

1440. 8ιτειιιιε

νοιιι 4. Οιττοεει· 1908.

Αιιινεεειιά 68 Μιτειιεάει· ιιιιά 18 θεετε: ΠΠι·. $ειιιιΙτ.ι,

«ΙιεΙιει· Ιιιάινιάιιετι ι·ερτεεειιτιεττ ντετάειι. Ι)ιε Βττειιι·ιιιιε, άεεε

τνιεεει·τ. Μειιιιιιοντιτεειι, Πεντιειιτ,Ηειιιι·ιειι
εειι,·Ρεο!ιτ. Βτειιιιι,Ι·Ιοιά, Οεεεει·ά, Μειιάε, Οιτ
εςειιεειιιι.ΚιιεΙει·ειιά.Τειι!τεννεεγ.

«εετεάε άιε εειιτνει·ειι Κορτνει·Ιετειιιιε·ειι άεε ει·τιεετε Κοιιιιιι
<<ε;ειιτ άει· Πιιτ'εΙΙιιειιι·εεειι ετεΙΙειι, Ι-ιειιιιτε νιεΙΙειειιτ εε νετ
«εειιιεάειιειι Βι·Μετιιιιεειι ΑιιΙεεε ε·εεετι. ΒιιιιιιεΙ ινει·ε νιεΙ
αΙειεΙιτ άετειιι ειι άειιιτειι. άεεε άιε Πιιιιιιιι·κιιιιε·ειι εει άεε θε

νει·ντειιάιιιιε· άετ ει» άιε άιιι·ειι άιε ΒενεΙιιτιοιι εεεο!ιεάιε·τειι
ΚειΙε,ι.τειι ε·εεειιιιιιεΙτειι θεΙάετ.
Ριιιιιττ Ι άετ Τεετεεετάιιιιιις: Πι·. ΡειιΙ ΚΙειιιιιι Ιιετιειιτει

ειι.ιι·ιι άεεΙι ιιι άιιΤιιεειι ετιετιιιιεειιειι 8εΙιεάιειιιι,ε·ειι τιιιιι·ειι, άιε

ιιιιετ Β ΓειΙε νεε Δεεειιάιειτιε ιιιιτ Ρει·τει·ειιοιι (άιε Ε'εΙΙε νεοι·

«ειπε άειιει·ιιάε $ειιεάιετιιιι.ε· άεε Ζειιιτειιιετνειιεγετειιιε Μάτε
ει:ειι ; ιειετ ιιιετι πω· εει' άιε ρεγειιο.<.=τειιε Βιιτετειιιιιιε άει· Πιι
«τεΙΙιιεει·εεε εεεειιάει·ε ετετιιειι Με". εε ιιιιιεε :εεε επετ
«Ιιειιιιειι, άεεε εετεάε άιε εεΙιννει·ειι νετΙετειιιιεειι άεε Ξειιιτάειε
«τεεειιάει·ε εεειειιετ ειιιά. εειιινετε Βετιιι·ειιιιιιιρ.τειι τω» άιε
«Νετιιι· ιιιιά άειι Αιιεεειιε· άει· Βι·Ιιτειιιιιιιιτ.: εε ει·τε,ι.τειι, ειιιιιει
«άειιιι, ννειιιι τετεεειιΙιειι 'Ι'ειΙε άεε θειιιτιιε - Με άεε ιιιειετ

άειι νετετιειιτΙιετι ικει·άειι).

αάει· Γιά! ιετ - τωειτωι ινετάειι ειιιά ιιιιά ειιτειι,ετΙιετι ειπε
«ιιιεεΙι τεει·ιιιιάετε $ειιεετιιιιιειι ιιιιά Βιετειιεετι ει·εειιεειι. Πιε
«βειτεΙιεετιριι άει··νει·Ιετειιιιε· ετεειιειιιτ, ννειιιι ιιιιιιι εε ειιςετι

«άει·τ”.Ϊιιι ιιιεεειι Η.ιτειι εεεειιάετε ετετΙτ εεεεειετιν ·νει·ειιιτεττ,
«άεε τιεΙιιι·ιι ιιιιτ εειιιειι ειπε ΤειΙ ιιιγετιεειιειι Β'ιιιιιττιετιειι- ειΙτ
«ε!ιειι Με επι εεεειιάετε εάΙεε. ιτει·Ιετειιειιεε ιιιιά εειιννει· ειειι
«ετιιειειιάεε 0τιζειι. .Ι)ειι Ηειιρτινει·τ ιιιειιιεε Βειτι·ε,ε·εε ιιιϋεΙιτε

«ιεε ιιι άει· ιζειιετετιετιιιιε· άει· 'Ι'ετεεειιε ει·ΒΙιεΕειι, άεεε ννιτ
«εεε πω» άιε Ηε.ιιτιεττειι άεε Αιιττι·ετειιε άετ ΠιιτεΙΙιιειιτεεειι

ατ'εΙεειιειι νοι·τεΙΙιιιιε·ειι Ιιιιιεεεεεειι ιιετιειι; ε.ιιειι ετΙειιιιε τω.
«άεεε άει·

νοτι

ιιιιι· ειιιεεεειιιεεειιε

Νεα άει·

«Πιιτετειιειιιιιις επι· Βιιι·ειιτοι·εειιιιιι,ε·
::τζιεΙι ιιεεΙι ειιάι·ει· Βιειιτιιιιε·

άεε

ετετιειιεειιειι

τνειτειι

θειιιετεε

ιιιιι ιιιιτεει·ιιιε;ειιά :ιι τιεττετειι

το».

.Με ιιιϋειιτε ιιι άιεεειι Εττειιτιιιι€ειι ΜετεεεεΙιετε,
άιε ιτε ττειιάιε εεετιιεεε. ειιιε Βεετετιειιιιε άετ ΑιιεεΙιειι
ιιιι€ειι, άιε ιεε ιιι νιίοΙιιιετ νιιτετεειιτε, ετΙτειιιιειι. Ι)ιε
'Τετεεειιε άεεε 50 ιιΟτ. άετ Πιιτε!Ιειιειιτοεειι ε.ιι Ιεάινι

άιιειι εεεεεειιτετ ινιιτάειι, άιε ειιι εεεννετεε Κερι
ιτειιιιιε ετΙιττειι Ιιεττειι, ειιτειιτιειιτ ιιιιά εεετετιετ ιιιειιιε
ΕττεΙιτειι€ειι. Μι ιιιειιιε εεετ, άεεε άετ

Κϋιιιιτε, ινεε εΙε εειιινετεε Κομτττεετιιε ειιειιεειιειι ει,

ιιιιά ντεε Με Ιειειιτεε. Ιιιι ΡΜ! ΒιτΙ‹ ειιττιε πιειι νεε
ειιιετιι !ειειιτειι Κορίττειιιιιε εετεεΙιειι. ιιι ΑιιιιεττεεΙιτ άετ
Μιά ειιι€εττετετιειι ΒιιρΙιετιε ιιιιά ιιιιιεετειι τω· ιιιε.τετιεΙΙε

Ι.εειειιειι νοι·ειιεεετεειι. Μι Ιιεεε εεειι εεε άετ Κιιιιιι‹
ειιιε Κτειιιτε ειιτ!εεεειι, άιε ειπε @τη Ιειειιτε ΚερΓινιιιιάε

άιιτειι ειιιειι ΡΜ! εειιιι νετΙεεεειι άεε 'Ι'τετιιινετ ετΙιττειι
ιιι

ιιιτειτι

Βετιιιάειι εε

Ιιττειι Ζε Ιιεεειι εειιιειι, εει ιοττεεεετετετ Ατεειτ εΙΙιιιειι
Ιιετι ιιι ειιιειι Ζιιετειι1 Μπι, «τετ ιεάε ·τιιιιεκειτ ιιιιιιιϋε
Με τιιειειιτε. ΝεοΙι 14 '1'εεειι Ι‹οιιιιτε ειε ιιιτειι Ι)ιειιετ
ιιιοτιτ ιιιεΙιτ ειιεΓιιΙΙειι, ιιειιιτι ειιιειι ΙειεΙιτετειι Ροετειι ευ,
άεειι ειιι:Ιι Ιιιετ νετεεεΙεειιτεττε ειειι Πιτ Ζιιετειιά ετετιε,

εε άεεε ειε εεΙιΙιεεεΙιετι ιιιειιτε άειιΙιειι. ιιιειιτε τιιιι Κεεετε,
εΙιεε νετεεεε, ειι·Ιι ειι ιιιοΙιτε ετιιιιιεττε, εειιιεειιτ εειιΙιεί
ιιιιά εεΜεειιτ εεε; εοιιιετιεεΙιετ ΒεΓιιιιά ιιεεετιν. Ηετε
άιττιτ ιιιειιτ νοτΙιειιάειι. ιττετ ειιιε Ιειιε;ετε Βεττι·ιιιιε
(8

Μειι.)

Ζιιετειιά

ιιιιά

άειιιι εΙΙιτιιιιιΙιεεε Ττειιιιιιε Πεεε άεε

ειειι εοινειτ ιιεεεετιι, ·άεεε

Βτ. Ρειιι Κιειιιιιι άειιιοιιετι·ιεττ ειιι Κοτεεττ Πιτ Β επάγ
Με άει· ΗετεινιτεετεεεΙε ειιά Βτιιτεε αν Κιιιτι ιιιιά
ιιιτει·
ἔἔειιιἔτ ιιιιτει· νετιιιειάιιιη;· άεε Μεετεε εΙε θτιιτεριιιιιιτ τττι· άεε

σε .
Βι·. Βι·ιι τεετ ιιιεεΙιτ εει άεε Κει·εεττ τει· άιεεεε Ζνιτεοιτ
νοτι Πείτε. ειιτιιιετΙιεειιι.
Ρτιιι!‹τ ΙΙ άει· 'Γεεεεει·άιιιιιις: Ι)τ. Ρ. Ρι·τττει·ιιιε ΜτΙ:
ειιιειι νετττεε· ιιτιει· ειιιειι Ρ`εΙὶ νοτι Εγεκε ιιιιιιιειιε..
Ι)ειι 7. Αιιειιετ άιεεεε .ιεΙιτεε ττετ ιιι άιε Νετνειιεετειιιιιι.ε
άεε:Βτεάτιιτειιεειι)ιειιεεε άεε 22 _.ιειιτε ειτε Πιειιετιιιε.άειιειι
Αιινιιιε .Τ. ειιι. άιε ειιιειι ΖεττεΙ άεε ειε εεΙιειιάεΙιιάειι Αι·ετεε
εειετεειιτε, άεεε ειε ειιτ' ιι)·εεε νει·άιιεΙιτιε· εει, ειιιιε ιιιι.ιιετε
Βειςι·ιιιιάιιιιε άιεεετ Αιιε·ειιε.
Αιιειιιιιεετιεειιε Αιιε·ετειι άει· Ρετιειιτιιι: Απ'
Π. .Ιιιτιι νοτι ειιιειιι Ηιιιιάε ιιι άεε Ιιιιιτειι Πιιτετει·ιιι ;,ςειιιεεει1.
Πιο Βιεεινιιιιάε νοιτι Αι·ετε νετειιιιάειι, εει ειιιιιιιιιΙιειι νετιιειιτ.
Ι)ετ Ηιιιιά ιιτι.ττε άιε 2 Ιετετειι 'Ι'εε·ε νει· άειτι Βιεεε ιιἱειιτε εμε
ι“ι·εεεειι ιιιιά εει εεττ ιιιεειε ε·εντετάειι ιιιιά εει επι Τε<.:·ε ιιεειι
άειιι ΠιιεΙιιειιετ'εΙΙ ει·εειιεεεεε ετοι·άειι. Βετά "Με άετ νει·
Ιετειιιις Ιιεττειι ειεΙι τει άει· Ρετιειιτιιι ΑρρειιτΙειιιε·Ιιειτ ιιιιά
ετει·Ιιε $εΙιτιιετεειι ιιιι Αι·ιιι ειιιε·εετεΙΙτ. 2 τνοειιειι νετ Αετ
ιιεΙιιιιε άετ Ρειιειιτιιι ιιιε ΚτειιιιειιΙιειιε Ιιεττε ειστε ειιε·ειιιιετι
ιτε ΑιιεεΜιιεε ειι ειιιε ΠΙειεττιειετιιιιες άει· !ιιιιιετι Ηειιά ειπε
εΙΙιιιιι.ιιΙιεΙιε νετεεΙιΠεεετετιιιιε άεε Ζιιετειιάεε ειιιε·εετειιι, άιε
ιιι ιιιεΙιτ ιιιι.ιιει· άετιιιιεττειι Βετιιιιει·εειι ιιι άει· ε_·ειιεειι Ιιιιιτειι .

Κετρει·ιιτιΠιε, Ηιτεε- ιιτιά ΚττΙτεςετιιιιι, θεΙιννιιιάεΙ. Δρρετιττεει8·
τω. ιιιιά εΙΙιιιειιΙιεΙιει· Βειιιιιιιιιε άεε Ιιιιιιειι Αι·ιιιεε ιιεετειιάειι
Ιιεττειι. Κειιιε Βειιιιιεεεεεειιτνει·άειι ε·εινεεειι.

Ρτεεειιτεετε ειιι

ντε! Ιιετιετετ ινετάειι ειιττει, ννειιτι ιιιειι εειιειι ρτττειειετειι

Ιιεττε, Ιτειιττι άιιι·εΙι άεε Ττειιιιιε

Βιιιε·εΙειιτειι ειιι ΒεειιειιεεΙιεττεεετιειιτ εεε Βιιι·ρετ ἱιεει· άιε

Ρετ. ιιι τειιεΙιεΙιε

8τετιιε ρι·εεεειιε ιιιιά ΚτειιιιιιειτενετΙειιτ:
Μιττειςι·εεεε, ιιει·ιιιειΙ εεεειιτε Ρετεειι νοτι ε·ιιτειιι Βτιιιιιι
τιιιιε·εειιετε.ιιάε. Θεειειιτεειι,ε_ε εειιτειι ειιά νεττ'εΙΙειι. 8ειιεετιιιιιι
τω. Αρετιιιε. ΡεΙε ιιε εειιινιιοιι, ετννεε ιιιιςΙειειιιιιεεειε ιιιιά
ιιιιτεετεΙιιιτιεειετ. Ατιιιιιιιε· 44. Αιιι Ιιιι!ιειι Πιιτετει·ιιι ιιιεΙιτετε
Μειιιε, νει·ιιετετε ννιιιιάειι. Οτε·ειιεετιιιιά ιιοι·ιιιει. Β.εειιετι
εεΙιΙειιιιιιεετ Ιειειιτ εει·ϋιετ, Β.εεΙιειιι·εΠειτε τ'εει. ειιΓεεΙιεεειι.
Κιιιεριιειιοιιιειι ιιιιά ΡετεΙΙει·ι·ειιειιε ιιοι·ιιιεΙ. Πει· .<;ειιεε ιιιιιω
Ατιιι ννιτά εειιιετι' ε·ειιεττεε, άιε ρεεεινε ΒεννεεΙιειιικειτ κατ.,
ειιι.ινε τ'ειιΙτ ντιΙΙιτειιιιιιειι. άεειι Ιιειιιι Ρετ. άειι εεεειν άεικτιει·
τειι Πιιτει·ετιιι ιιι άιεεετ ΒτεΙΙιιιιε· ιιεΙτειι. Πει·-Ιιτι!τε Αι·ιιι ιετ
Με ειιτ Μιττε άεε Οιιετει·ιιιε ιιιιιειιτ Ιιγρετεετιιετιεοιι, εειιετ
ιιιιάειι ειεΙι ΙιειιιετΙει εειιειεΙε 8τετιιιιε·ειι. Με Ιιιιιιειι Αιιεε ω·
ετιιιιιειιάε ΡιιιγΙιτεειιε εειιετ Αιιε·ειιεειιιιιά ιιοι·ιιιιι.Ι. Βτει·ιτε
'Ι'ι·ειιεριτετιειι.
Πειι 8. Αιιι:ιιετ Με ειετι Ρετ. νιει εεΙιΙεοιιτετ, ειε ΚΙπετ,
άεεε ειε ιιιετιτ Βειιιιιζειιά Ατειιει ει·ΙιεΙτειι Ιιτι.ττε, άεεε ειε ειιι

θιετιιιιι Ιιεττε, εΙε ννετε ειε ειιιε Ιιειειιε, Ιτϋιιιιε ιιτεάει· εειιειι
ιιεειι ετειιειι ιιιιά ιιιττετ ιιειιειιτιιειι ιιιειι ιιι6ι.πε ειε εεειιιιά
ιιιεειιειι. Αεειιάε Κιεε·ειι ιιιιει· Ηειεεειιιιιει·εειι, Ρετ. Εεεε άειι
ιιιιιτειι Αι·ιιι εει εεεεΙειιιιτει· ΑιιτιιιετΚεειιιτιειτ ειειιιΙιειι ει".
τεννεε·,ειι. Ιιιι Ηει·ιι 8ριιτειι νοτι Βιετειεε. Βι·ιιετ ιιιιά Αιιάειιιι
ιιεΙει·εειιε ιιει·ιιιει.
Πει 3 Πει· Μοι·ι.ιειιε εει θ. Αιι.<ι·.ιιετ επιτιιε ΙετεΙιε εει ιτειειιι
8ειιεοι·ιιιιιι ειιιιε Κι·25.ιιιριε.

98
Πι. Ρειιι Κιειιιιιι ιιιειιιτ ιιιιιιιεειι εει ιιιει· άιε Πιεςιιοεε
Α Πιο 'Ι'ειιιιι. νιει· ιιει άεε Αιιι'ιιειιιιιε 38,5°. ειιι Μοι·ρ;ειι άεε
8. Αιιε·ιιετ.8'7.8 ιιιιά ειειετ. άειιιι ιιοιιειειιτ Με ειιιιι 'Ι'οάε, ειο ι ειιι' Ιιγεεε ινοιιι ιιιειιτ ειι ετειιειι ειεινεεειι, άιε ιιιιιιι'ι·εειιιιειε
ειιι Κειιιιιειιειι ιιιιιιιιε ει· ιιιειιι. ιιειιι·ι.ειιειι, ννειι ει· άειι νει
ιιιιιι ιιιειιι ιιειιιιε άιε Τιει·ε ι·εεςιει·ειι ειιι' νετεειιιεάειιε (ΗΜ
Κιιιιιεειιε Βιειιιιοεε: Ηγειειιε ιιιιά ιιγεεε ?
Βειι ιι ο ιι άειι 10. Α ιι ιι ιι ει. Μιι Αιιειιειιιιιε ειιιει· 8ει·ιιιις- ι νει·εειιιεάειι. Πιε Εγεεε. εει ιιιιιιιεειι άοειι ννοιιι ειιι· ειιι; άειιι
εοι;ειιειιιιιειι Κοριτει.ειιιιε ειι νει·ννεοιιεειιι, άεε Βιιά άει· εε
ιιιςιιιειι Αιικιιιε ιιιιά ιειειιιει· ΐει·ειδεεειιιιι8· άει· Νιειειι ιιιιά
ειει;ιει·ιειι Βειιειιει·ιεειιει·ιιειι. νοιι άει· ιΙεάιιιιε οιιιοιιιιειε εεε
'Γιιιιιιιιι.ε· ιιιι·εε Ρει·ειιειιγιιιιε νοιιιιοιιιιιιειι ιιοι·ιιιειει· ιιιειιι·οειιο
εειιειιά ειιι άεε Οιιει·ειιιετιειιεειιε. Βει άεε θι·ιιριιε άει· ειιι.
ιιιεειιει· Βειιιιιιά. Βε ιιοιιιιιε ιιιιιιιιιι ιιειιιε ειειιειε Βιιιιιιιοεε εε
ιιιιιιιιειιειι Βι·εειιειιιιιιιζειι νει·ιειιιειιάειι Κι·ειιιιιιειιειι. άει·
ειειιι: ινει·άειι, άιε άειι 'ι`οά ιιιιιιε ει·ιιιιιιειι ιιιιιιιιειι ιιιιά ννιιι·άε
8τι·γειιιιιιινειε,·ιϊτιιιιε· ιιει Σιγεεε ιιιιά ιιειιιι 'Ι'ει.ειιιιε ιιιι.ιιιειι ιιιιι·
άεε ι:ιειιιι·ιι άειιι ιιειιιει·ιιιιοειεειιειι ιιιειιιιιτ. ειιι Πιιτειειιειιιιιιι:

ειε ειιιε Βιιιιε·νοιι 40,0 ειι·ειειιι..

ιιειιιι ιεικιει·ειι Ιιειιιιιιιιιιζειι νει· ιιιιά ιιινει· ιιιιι· ιιιι θειιιει.ε

ιιιιει·ςειιειι.

Γιι.ιιιιιιειιειιιει·ιειι οάει· ειιει·ει·ι·εεειιάε Ιάιιιιοοι·ιι·ειιιειιιειι ειιεειι

άεε Γεειειιε. Βιιιι·ειιιιτεεειιιιιιιιιιιιιιεειι πω" άε.εεεειι ε.ιιειι
ιιειιιι 'Ι'ειειιιιε ιιιειιι νοι·.
' `
.
ε. ά
Οι. Βειιειιει·ι: ιιιι.ιι άειι εερει·ιιιιειιτειιειι Νεειιενειε Πιτ
ει·ιιιεειιι άιιεε εε ειειι ιιι άιεεειιι Β'ειιε ειιι Ι..ειεεε ιιε.ιιάειε.
Βιιειιεο Με άιε 'Ι'ιιιιει·ιιιιιοεε άιιι·ειι άεε Μεει·εειιινειιιειιειιειι

εειιιιεεεειι ιιιιά ει·ιιειιειι 2 Κειιιιιειιειι άενειι ειπε ιιιειιιι·ε νοιι

ιιει·ιιιιειιι., ννειάε άιε ι.γεεε ειειιει· ειιι Κειιιιιειιειι ιιεειι€εΜε

ισ
5 εειπ.
ιιιιιειιειιι.

εεε. - Πεε 0ιιετειιιειιειιεειιε εει, ιιιειιι άεεε άεε Κε.ιιιιιειιειι
ιιιιει·ιιειιρι. ειιιι.ιειιε, ειιιιάειιι άεεε εε ειι ειιιειιι ι›εειιιιιιιιιειι
'Ι'ει·ιιιιιι, άει· ιιιιι άειι 10--20 Τεεε ιιει·ιιιιι ιιεει ειιικειιε ιιιιά
άεεε ειιιε ει·ιοιιζι·ειειιε ινειιει·ιπιριιιιι8· ιιιιιΒιιειι εει. Νειειι εει
ιιειι ρει·εϋιιιιειιειι Βι·Γειιιιιιιε,·ειι, άιε ει· ειιι θιι·ιιιιά ειιιει· ωσε
εειειι .ιΞειιιε νοιι Ιιιιριιιιιι;ειι νει· ιιιιιιιει·ει· Ζει ςειιιεειιτ ιιιι.ιιε
ιιιιά άειιι νει·ειιι ιιι ειιιειιι νοιιι·ειιε ιιει·ειιε νοιιιειεει ιιειιε,

Έιει·νει·ε-ιιειιε:

Νεειι άει· ΔιιΒιιιιε νοιι ιι ειιι Μι·ά ειιιε Βιιιιιιειοιι άει· Βιε
άιιιιε ειιιοιιιιειε ειιι. 1 με.

Κει·ιιοιεε.ιιι·ει6ειιιι€

ιιει·εεειειιι_

άιεεειιιε 18 Βιιιιιάειι ιιιι Βιεεειιι·ειιιι ειειιειι ;ειεεεειι, ειιι
ιιιι.ιειιιιιειιιιιιιι·
νει·ιιιιριι ιιι ι άιε
_ ”

ιειιιζειι

Βιιειιειι

Κειι ιιιειιειι Ι· "Μ, ιιεεοιιάει·ε ιιι·ειιιι.ι·. εειιιιιιιι άειι
11. ΑιιΒιιετ. εειςι. ειιι 26. Αιιιιιιει. ιιεειιιιιειιάε Ιιειιιιιιιιιι.ι άει·
ιιιιιτει·ειι Βιιιι·ειιιιιιι.τειι. ιιιιιιιι ειειι ειιι 28 »Με ιιιειιι· ιιειι·εεειι.
ειιι 29. ι'ι·ιεει. εε ιιιειιι ιιιειιι·, πιει: ειιι· ιιοειι ετιιιιι ειι€ειιεειιιε

Αιιιιιιιιι.ι ιιιιά Μιά ειιι θ. θερτειιιιιει· άειιειι θιιιοι·οιειιιι εε

ιιιιιεεε ει· ιιι» άιε Βιειιιιει:ειτ άει· ι)ιεΒιιοεε άεε νοι·ι.ι·ερειιάειι
ιδιει:.
ειιιττετειι.
Κε.ιιιιιειιειι ΙΙ ι.νειεε. :ειπε ειιι 27. Αιιςιιετ άιε ειειειι
Βιι·εειιε·ιιιιιιιεειι, Κερί ειειι‹ ειιι' ειιιε θειιε εεεειει. Πειι 88. ἴ
Ιιι·. Βά. 8ειιενει·ιι ιιειιιει·ιιι, άεεε άιε Κι·ειιιιιε νι.ειιι·ειιά
εειιιει· Αιιιιιεεειιιιειι ιιι εειιιει· Αιιιειιιιιι;..ιιειεειειι ιιειιε; ιιιιει·
ιιεςιιιιιειιάε Ι.ειιιιιιιιι8· άεε ιιιιιιει·ειι Βιιι·ειιιιιιι.ιειι. άιε ειιι 29.
άειι Βιε.ιιιε ιιιιιιιιε ει· άειιει· ιιιειιτε εει.ιειι. Με άιε Ε`ιεεε
ετειιι ειιιιιιιιιιιι, εε ειιι. ιιειιιι νει·ειιειιε ειι ειιιιιιιιειι. ιιιιι.. Αιιι
ειιει· ειιιιιιι,ιιε, ειι εε ειειι Μι·ιιιιειι ιιιιι άιε Γοιιιειι ειιιει· Εγεεε
80.·Διιιιιιει. 'Πεμ. εε ειιι. οιιειιιεειιιιειιει·, ιιεεειιιειιιιιει.ει· Αι;
ιιιι'ειιιιοιι ιιειιιι.ιιάειι ιιιιιιε οάει· ιιιειιιι, εε ειιι "Με Αιιιιιοειιειι

ιιιιιιιιι ιιιιά Μιά ειιι 80. Αιιειιει. εετ. ειιιεειιιιιάειι.
Βειι ιιοιι, Βει ιιειάειι Τιει·ειι νοιιιιοιιιιιιειι ε·ιειειιει· Βει'ιιιιά.

ειιι ειιάει·ειι Κι·ειιιιιιειι.ειιιιάειιι

άιεεε Ειπε ιιιειιι ειι νει·ιιει

θει·ιιιιιε Ηι·ρει·ειιιιε άεε θειιιι·ιιε, Πει·ιιιιιεεε εά ιιιιιιιιιιιιιιιι ει·

ιιειι; άεε ιιιι8εΜιιιιιιιειιε Κι·ειιιιιιειιειιιιά ενειάε άιιι·ειι άιε

ενειι.ει·ι ιιιιά ειιι Πει·ιι ιζειιιιιι, θι·ρ;ειιιιειιιιιά ιιιιιιιι·οειιεριεειι
ιιοι·ιιιιιι. Πιε ιιιιειιιιιιιι.ιιι· ειι άειι Ιιι_ιειιιιοιιεει.ειιειι ιιιιιεε, ει›ει·
εοιιει. νοιιιιοιιιιιιειι ιιοι·ιιιιιι ειιεεειιειιά.

Αιιειοειειι. ννειιιι ιιιειιι. ει·ιιιε.ι·ι εε άοειι άειιι νει·ετειιάιιιεεε
ιιιιιιει· ιιειιιεειιι. Αιιε ειιιε, άιε ιιι άειι Οι·εειιιειιιιιε Βειειιειειι
ιιιιά Μι.ιιιιιιιιη;ειι ει2ειιιιιειι, ιοιιιιιιειει·ιειι ειειι ι:ει·ιιε ιιιιά «ιπε
νωιιειιε ιιι άειι ρει·ιριιει·ειι Νει·νειι. Με νει·ιειιιιιιιιι άεε Με
άεε άει· Ροιιιιειιιιιιε ιιιι.ιιιιε ειιιει· νοιι άειιι ειπε ειιιει·εειιε -=

Κ.ειιιιιειιειι ΙΙΙ ιιιι.ι·ειιιιιειιιιιειε ιιιιιιιιιιιιι· νου Βιιιιιιειοιι
άει· Πεάιιιιε νοιι Κειιιιιειιειι Π. Πε. άιε ιιι_ιειιιιοιιεερι·ιιιε.ιει

άει· ιιιάινιάιιειιειι Πιεροειιιοιι άεε ιιετι·οά'ειιειι Ιιιάινιάιιιιιιιε ειι+

άει· ιιιειιτ ειιι: ισ.ιιιιιιοιιιει·ιε ει·ιιιειε άεε Τιει· ιιιιιιιιι 1-2 εειιι. . άει·ει·εειιε ειι. νει· 2.ιειιι·ειι ειιι ιιι άει· Αιιι.ειι·ιιιις ειπε Κι·ειιιιε
ιιιιιιι“ιιιιιι ειιι 1. Βεριειιιιιει, ειιι 21. Βεριειιιιιει·, Με εειιειιιιιει· ιιεοιιιιειιιει. Μιι·άειι, άιε ιιιιοιιιε ειιιεε Βειιιιιιιεειιιιιεεεε ειι

νοιΙΕοιιιιιιειι εεειιιιά νει·ιειιι“ειιει· ιιιιιιιιιει.ιοιιεεειι, ιιι6ιιιιειι ειιι
ιι·ει.ειιάε Ιιειιιιιιιιιε, άεε 'Πει Πεμ ειιι· ιιυειι ειιι. οιιει·ιιιιειι

ειιιει· Ροιιιιειιι·ιιιε ει·ιιι·ειιιιι ω: άιε ιΒιιι·ειιιιι.ιιι, άιε νοιι άειιι

ιιειι€ι)ι·,

άεε άιιι·ειιάιε ιιειιιιιιιιιε· ειιι ιιιειειειι ιιειι·οιιι'ειιε ε·εινεεειι; ιιιει·

ιιεεειιιειιιιι€τει Αιιιιιιιιε.·, ιιιιά ιιι·εριει·ι ειιι

27.

Βερ

κειιι ει.
5ειιι ιιοιι ιιιιειι ιιιει· νοιιιιοιιιιιιειι ειιειοει ιιιιι. άειι ιιειάειι
νοι·ιιει· εεετοιιιειιειι ·Τιειειι. Αιιι άιεεε Ί.'ιει·ειιρειιιιιειιιε 'ιε
ετιιιετ ι:οιιιιιε άιι.ιιιι άιε Πιειιιιιοεε. ι.γεεε ειε ει·ινιεεειι ιιιιιςε
ιιοιιιιιιειι ε·ει·άειι. Αιιι _ 28. Βερι.ειιιιιει· Μιά ειιι 4. Κειιιιιειιειι

;ειιιιρίτ., ειιι ιιοειι άιε Βριιιιιι€ειιςιιειι ιιιιά άεε θειιιι·ιι ιιιιιιει·

Βιεε εει.ι·οΠειι

ενοι·άειι

πει· - άεε ειιιεΒειιι - "Με ειιειι

ιιιεο ειιι με: ειιειοριεε Βιιά.

ι

Οιε Αιιτοι·ειι ιιιιιι·τειι ειι, άεεε άιε ρει·ιριιει·ειι Νει·νειι Με!
Ι.ειιιιιιιιειιειιιιειι Πιτ άεε ειιι άει·ειειιι.ειι, ειιι' άειιειι άεε ΜΗ·

νειι άει· Ιιιιειιιιοιιεειειιε :ειιι Ζειιτι·ιιιοι·ιζειι ιι·ειειαετ ενει·άε;
άιεΜε
Βιιτει.ειιιιιιε;
ειιιει· Νειιιιι.ιε
εει ειεο
ιιιειιειιιει.
Πιιεεννϋιιιιιιειιιιειι.
άειι Βιιάεε
ενει·άε
ειιάει·ειεειιε άιιι·ειιι

ιιιιιει·ειιειιειι ειι ιιϋιιιιειι. άε ιιι άειι ίι·ιιιιει· ιιιιι.ει·ειιειιι.ειι ΗΜ·
ιιειι ιιειιιε Νεει·ιεειιειι ιιιιι·ρειειιειι 8·ειιιιιάειι ενει·άειι. ιιι άειι
νει·εειιιεάειιειειι 'Ι'ειιειι άεε Ζειιιι·ιιιιιει·νειιεγειειιιε ιιιιάειι ειειι
ιιεειι Νειιιι ιιιιιεεειιιιιει· 1ιε.ιιειιάε Κει·ρει·ειιειι, άιε άει· Αιιιοι·

άεε Γειιιειι άει· εεννειιι8ειι - εοιιει ιιιι νοι·άει·ιζι·ιιιιάε άεε
Κι·ειιιιιιειιειιιιάεε ειειιειιάειι Κι·ειιιρι'ει·εειιειιιιιιι8ειι ιιεινοι·.εε

ειε Ει·ι·εεει· σει· Τοιιινιιι. ειιειειιι, άε ει· ειε ιιιε ιιει ειιάει·ειι,

ιι·οιάειι. ιιει άειιειι άιε Πιι· άειι 'Ι'ειιιιιιιε ιι·ιιιιιιιειιειιε πο ιιιιει·Με ειιειειιιει·ιει.ιεειιειι ειοιιιεειιειι Κι·ειιιριε ρεεε ιιιιά εετ

ειε ιιιιι ειι ιιγεεε νει·ειοι·ιιειιειι ιιιάινιάιιειι ι;ειιιιιάειι ιιει.
Βοιι ιι ιιει άιεεε Κϋιρει·ειιειι ιιει 109 'Ι'ιει·ειι, άει·ειι Τοιινιιιιι
άιιι·ειι άεε Τιει·ειρειιιιιειιι ιεειεεειειιτ πιει· ιιι 99 Ε'ε.ιιειι ιιιι.ιιιι·
8·εΜεεειι. Βιιι·ειι Βεετιι.ιιεςιιιιιι άει εειιειιιιι.ειι Βιιιάεειιιιιις
Μιπάε άιε Βιιιιιιιοεε ειιιε ιιεάειιιειιάε νει·ειιιιιεειιιιιις ει·1°ειιι·ειι,
άε ειιι άειιιι ιιειιιι·ι;ειιιεεε »σει εειιιιειιει· ει·ι”οι8ειι ιι6ιιιιιε; ιιει
ιιεε·ετινειιι Βει'ιιιιάε ιιιιιεε ειιει· άοειι άεε Τιει·εηιει·ιιιιειιτ ιιει·

ειιεε20εειι ινει·άειι. Με ει.ειιειιεειιειι Αιιι.ιειιειι ιιιιει·άιε Ρεε
τειιιιιειιιιιιάιιιιιε ιιιιά άειιειι ειπε Με άιε άειιιιιιει· ιιιιιιειιιιι
ειειι. Με ιιιοι·ιειιιιιι:, άιε νοιι Η οιι> ιιιιά Ηετεειι ιιει άιεεει·
Βειιιιιιάιιιιιιι· ειιι' 0,49 ρΟι. ειιεεεειιειι Μιά, ιιει.ι·ιιε ιιεειι Ηθ
ι; γ ε ε. Β ο ιι ι ε γ ιιιιά Ρ ι· ο ιι ε ι ιιει Βιεενει·ιετειιιιιςειι. άιε
άιιιειι ιιεειι8εΜεεειιει·ιιιεεεειι ιοιΙΜιτιε,·ε Ηιιιιάε ει·ιοιετε, οιιιιε
άιε ειιειιιιεειιε Βειιειιάιιιιις 40-50 'Με.

Πε. Πε ιιι με ι ιι. ιιι6ειιιε ειειι πω· άειι ειιρει·ιιιιειιιειιειι 'Ι'ειι
άει· Μιειειιιιιιι; ιιειιι Πι·τειι ειιειιιιειι. Βειιιε άεε ιιιι·εειιιιιε άει·
Τιετιιιιιει·ειιειιιιιιε Μιιιιισιι ειιι ειιιάειιιιιι_·εε ιιιιά ειεΙιει·εε εειπ,
ειι ει·εειιειιιε άεε ιιιιι εε Μειιτιςει·. Με άιε ιιιιιιιεειιειι Βιεειιει
ιιιιιιεειι άεε Ε.ιιιεε ειεςειιιιιειι ιιιειιτ ειι άειιι εεΜιιιιιιιειιειι ιιιιά
ειιι ειιεεει·ιιι ειιει·ειιιει·ιειιεειιειι Βιιάε άει· Ιιγεεε ειιιιιιιιιειι.
Βειιιιιεπιιείτε θειιινειιιιιια ειιιεε Αιιιιεε ιιεειι ειιιειιι ει", ειιιε
ιιιιιιιιιιιιι8. ειι€ειιιειιιε ΒειιΜιειιε, ι6ιιιειιει· Αιιε;ειι , ειι εειιιι

άειι νοιτ.ι·εεειιάει· άιε Βιεειιειιιιιιιι;ειι ιιιιά άειι ει·ιειιι. ΙΣι
Η ε ιιι ιι ειιι ιιειιε ιιι ιιειιιειιι άει· νοιι ιιιιιι ιιεοιιεειιιετειι @γεωε
ι'ιι.ιιε άει·ει·ι.ιιι·ε Βιεειιειιιιιιι8ειι, ιιιειιεεοιιάει·ε ειιειι ιιειιιε Β::
ι.ιειιιιεει.ειιιιιιιιιιιιιιις ιιεεειιειι. 8ο εειιειιιε ιιιιιι άει· Ζνιειι'ει
ιιιειιι. ιιιιιιει·εειιιιει, ειι εε ειειι ιιιι ιιιιι.ι.ιειειιιειι Ε'ειι ιιιιει·ιιειιρι

ειιι Ιιγεεε ιιιιά ιιιειιι. ει.Μι ειιι ειιιε ειιάει·ε ιι·ειιιιιειιεειιε ιιι
Ιειιτιοιιειιι·ειιιιιιειε ειιι ι.ιιι.ιιειιειιι Διιειχειι8·ε εειιειιάειι. ιιιιιιιε.
Πι. νοε_ε ιιει;ι. ειι ιιι άει· Ιιιιει·ει.ιιι· Μιιιιιιιιιςειι άει· εε·
ιιιεεειιειι Εετι·ειιιιιιιτειι ιιει ιιγεεε ιιειιειιιιι ειιιά; ει· ιιιειιιι, άει·

Γειι εει Μειιιιε ςειιιι8· ιιιιι ιιιιιιιιειει·ι. ειι ινειάειι ειιι άιε
Ει·εκε άει· Ιιειιιιιιιιιιι;ειι ι›ειιιι |άειιεειιειι ιιιει· ειι ετειιειι. ιεερ.
ιιι ειιι" ειι ιιι·ιιιεειι.

ιιιι`ειι; ειιειι ιιιειι·ιιι· εειειι Αιιειο.ιιειι νοι·ιιειιάειι; εε εειειι
Γειιε νοιι 'Γει.ιιιιιιε ι.ι·ειιιιιε.ιιεεε ιιι άει· Αιιτειιιιιιε ιιεοιιιιειιιειι

ι'ειιιτειι; άιε Βι·εειιειιιιιιιε·ειι εειειι ειιει· άιιι·ειι άιε ιζοιιιιειιιιιι·ειι
ιιιιά ιιιι·ε Βιεειιιιιιιιιιειιικειτ. ειε Τειειιιιε εκει εειιινει· ειι άειι
ιειι ; άεε Βιιά ειιιιε άειιι Βειιοιινειεεεειιε - Βιεάιιιιιι άεε Τε·
ιε.ιιιιε εειιι· ιι.ιιιιιιιιιι.

Αιιειι ειιάει·ε Κι·ειιιιιιειιειι ιιϋιιιιτειι ειιι:ειιιιιι·ιι ννει·άειι. άιε
Ροι·ιιιειι εειι.:ι.ειι, ιιι άειιειι άιε Ηειιρτεγιιιρι.οιιιε ι'ειιιιειι - άιε
ι'ει·ιιιεε ιι·ιιειεε - άει· ιι'ι·ειιιοεειι.
π

Ι)ι·. Ρ. Κιειιιιιι. ι)ει· Τειειιιιε
ιιειιριειι.ειιιιειι άιιιοιι άεε Βεειειιειι
ιει·ιειει·ι. πι, άει· ιοιιιεειιε Κι·ιι.ιιιρι
ιιοιιει.ειιειειι, άεειιειιι Μιιιάει·ε ει·
ειιε·ι.ε, ει· ιιιι.ιιε

ιιι

ιετιι.ει·· Ζω

ιΑιιιοι·ειει·ει).
ιει ειιιε Βι·ιιτειιιιιιιιε·, άιε
ιιιιιιεειιει· ιζι·ιιιιιρΓε ειιε.ι·ειι
Μ; ετ.ειε ειι 'Ι'ετειιιεειιειι ειι
ειειι, άειιε Πι. 8ο ιι ε· ει·ε
ιιιειιι·ίεειι

'Ι'ει.ειιιιιει· οιιιιε

Κι·ειιιριε εεειιειι, ιιιιειιειειιε ειιι ειιι «Βιεειιειι Τιιειιιιιεε. 'Πιε
ιιιιιε ιει ε ει· τοιιιεειιει· Κι·ειιιρι` άει· Κειιιιιιιειιιιιετιιι. .ειιι άιε
Ιιιτειιειιιι.τ. άεεεειιιειι ιιοιιιιιιι εε ιιει.ιιι·ιιειι ιιιειιτ ειι, εε ι;ειιιιε·ι
ιιιιι· άιε Αιιινεεειιιιειι άεεεειιιειι ιιιιει·ιιειιρι. ιιι ιιοιιειιιιιει·ειι.
Πι. ν σε ε. ι)εε Ε`ειιιειι άει· Βειιιιιεγιιιιιι.οιιιε (άει· διειιιιιιιά
ιιι·ιιιιιριε) ιειιιιιιε ιιιειιτ ςει;ειι ιΙιγεεε ειιι·εειιειι. άιι. ιιι. ιιειιιι
ιιιιιιάε άεε Βιιά άει· ειιιιειι ινιιι εειπ ιιειιειιιιι ειιι. Αιιειι ιιιει·
ειιι εεε; ιιγιιιεειι ειιιε Ιιειιιιιιιιις άει ιιιιιτει·ειι Βιιιι.ι·ειιιιι.Μειι
ειιι, ειιιειιει ειι ειε Βειιιεεειι ειιιά, οάει· ιιιειιι.
Πι. Ρι·εετοιιιιε ειΜάει·ι άεεε εε ιιει άειι Κειιιιιειιειι
άειι νετειιειιετιει·ειι ειειι ιιιιι άιε ειιιιε ινιιι ιιιιιιάειε ει›ειιεο
Με ιιει άειι Μειιεειιειι.
ει. Μ. Βειιϋιι ιει‹ιι ιιιϋειιι.ε ιιιιι· άειειιι` ιιιιιινειεειι. άεεε

ειιιε Βιιιι·ειιιιιιιιε άεε ΟΝ θγειειιιε - άιε θιιοιεε ιιιιιιοι άει·ειι ειιει·ειιτειιειιεειιεε ιιιιά ιιιειιι εειιειι ειιιιιιιεε 8γιιιριοιιι
εει·εάε άιε ιιιοιοι·ιεειιε Πιιι·ιιιιε, Βιιιειιειιιιειιιιιιι;ειι ιιιιά ιιεειιι.ιι
άιςε Βεινεςιιιιιιειι ειιιά - ιιι ιιιειιειιειι ιΞ'ε.ιιειι ιιιιτει· Ιιειιιιιιιιιχε
ἶιεὶειιε)ιιιιιιιςειι ειιιι.ι·ειειι ιιειιιι (ως. Οιιοι·εε ιιιοιιιε ε. ριιι·ε
για» Δ

ει
Πι·. Βεπι1'ειι ει· ω... πιειι Γε11 ειιι ι1ει επι ιιιει·ιιειι ιιιιε1ι

ειιεεειειπιειιι1ιειιει Βε1ιειιιιιειι ιιι πιειι Κιειεειι πιει· Βιιιπιειιιειι

εειιιειιι ει” ιι ιιι πιω Κι·ειι1ιειιιιειιε ρ;εεε1ιειι. 1Βε1ε.εειι πιει
ιιιιι1ε 1πειιιει1ει 1Βιεειιπειιιιιιιεειι ειιιει· Νειιι·ιιιε επι ι.ιειιιεεειιειι
Αιιιι νει. Πει Αιιιι ιι·ιιιπιε ιιι τειε ιιιιεεννεςΙιειι ιιε1ιεΙτειι. Διι
εειι1ιπ:ιι ννε.ιειι ιιιε1ιι πιιε εει·ιιιιιειειι Βει.νεε·ιιιιεειι, νι·επιει· ιιιι |

υιιπι

Κει1ε2ειι

ειι'ι·ειιι.

ιιιε1ιιειε

ινει·ινο1ιε

Αι1εε, πι. ε. πιιε ιιειιε θ. Αιιι1εεε εεε ε1τειι

1.ε1ιιιιιιπιιιει·

υιιπι

Η ει ιειιιιιιι ιι '

εε1ιειι Αιιιιε.

- 1)ειιιθ1ιειπιεε ι1επιιειιιιιιινεεειιε πιεε Ζινι1ιεεεει·ιε ιιιι Κεπ
Αγω, ιιπιπι1ι ιιι σε. 8ειιιιιιπ-ι· ιιιιιε1ιπ·1ι. Βει ειι:εΙειιιιτει· Αιιι-1
1πεειιε, νιιιιιι. Βιιιιιτειιιτ Πι·. Μ ο πι ε ε ι Ε' ε ιι ε ιιι ε ιι ε ιν, ιει
ιιιει·1ιεειιι1‹ειι 1ιεειιιιιειε ειειι πιιεεε ειιεειιιιε Βεινεειιιιιςειεειε
πιει· 8ι. Ψ1επιιιιιιι·ειπιειι
ινοι·πιειι.

1ιειι ιιιειιι:. 1)ειιιι· ερι·ιιε1ι εποε πιιε Βιιιειειιιιιιε·εινειεε ιιιιιιιιι:ιε1·

Βει ιιιι Αιιεπι1ι1ιιεε επι πιιε ει·ειε Γιιι·επιιεειιειι νει· 14 'Γεεειι.
Πει· 1·'ιι1Ι Με ειιε1ι ειιι ιιιεεεεε ει·ε.1πιιεε1ιεε 1ιιτει·εεεε. [ιιι
?Με ειιιεε ι'ει·ειιειεειιιειι Νεπ·1ιεριε1εε ιπ15ιιιιι.ε ειπ:1ι πιιε Βγεειι··
1)ιεε;ιιεεε ιιιιι· πει' πιιιε Τιει-Βιιρειιιιιειιι ειιιι:ειι, πιε. πιιε

ιιιεε1ι)ε
απο. .

Βεεεεε1ιιιιιη.ι·

ιιιπ:1ιιε

Οιιει·ε.ιιιει·ιει.ιεε1ιεε Πιτ

ιιι

111. Κιιιεεε

νειιιειιειι

- ΡΜ· Αεεεειειιιιιιιιιι Βει πιει· Βειει1ιαιιιιε· εε πιει· Βιε,·ιει
Πιες

νοιι Μεεει·ει.ιειιι

,·.ιεεειι

πιιε ΟιιεΙειε. ιιιι Κιιιι1πεειιε ειιιπι

. πιιε ιιεενειιιεπιειιιε.ιιι·ειε νοιι .1ε1ιεειιινειρο1, Πι·. '1'ει-θι·ι

1.γειιιι Βιιει_ιε.ιιι, υιιπι νοιι Βιιιιιι, 1)ι.8ειιιειιενι·, ειι νιιι·1ιιι
ειιειι 8ι.εει.ειιιτειι ιιειειπιει·ι ν.·ειπιειι.

Πι. Βειιιιιιει·ι: Πιε Ειι1ιιιιιιιιι.ιεει·εε1ιειιιεεεειι επι Αι·ιιι '
πιιιι·ι'ειι εεε ιιιπι1ιτ νειειι1εεεειι ει:ι.νιιε Αιιεεειιιιιεε;ειιειιπ1εε ιιι

- Ζιιιιι Κει·ρεει·ει. πιεε Χ11. Αι·ιιιεε1πειρειει. πιει

ειειιει·ιιιε Ρι·ιιεεε εεε ινιι·ιεειιειι.1ιε1ιειι Κειιιιιεεε ω· Ρειιιιιι
ιιι ιιιιιιιιιι·-ιιιεπιιιιιιιεε1ιε Ρι·ιιιιειετε, ινιι·ιι1. 8τειιτειιιι Πι.
ιιι ε ιιι ο κι· ε ι· ιι ε. ιι ιι ι ννοι·πιειι, ε.ιι πιεεεειι 8ιε1ιε νιιιεπιει πιει·

ι1ιιιειι ειι ει·ι›1ιπ:1πειι; ειε 1ιιιιιιιτειι ιιιιειι Με 1ιγειει·ιεειιε ειιιι.ιε
ι'ιιεει ι.ι·ει·πιειι. Με πιιιε Πι·. Βεπιιιε ιι νει·ιιιιιιειε; ειιιε Ηγ
ειει·ιειι 1ιειιιι ιιιιει ε.ιιε1ι 1γεειιιιι·ιιιιιπ νι·ει·πιειι. Αιιεεο1ι1ει;Βειιειιπι
ιιιι πιιε Πιεε;ιιοεε πιει· ιιγεεε εει πιει '1'πιπι ειιιεε εοιιει νειιιε

Πιιιιειοιιειιι·πι πιει· 18. 1ιιι'.-1)ινιειοιι,

ι.ιεειιιιπιειι ιιιπιινιπ1ιιιιιιιε. οιιιιε πιεεε ω. ιιιιιιιειιι. ειιι ιιιιιιιπι ει·

ε· ι ι.εε ιι ι.ιειι·ει.ειι ιει.

ιιιιιιειι ιιιιιιε ιιιιπι σε

ει·ι'ε1ι.ιιειειιε Πε1ιειιιιιριιιιιε· ιιειιιει· Νει·

8ιεειειει

Πι·. με με εε -

"- Βει· (11ιει' πιει· ερει.1ιε1πειι-Αιιιει1ιιιιε πιει· 1ιιεειι.ι·ειι Ρειιιιιι

νειιειιιιειειιι ω· νειειιπ:1ιειιει·ε, πιιε ρι·ιιεειεε :επι Τει·ιιιιιι πιει·

ι'ιιι

ιιιιιιιιιι-ιιιεπιιιιιιιεειιε

Ρι·ιιρ·ιιειε,

ινιι1ιι.

8ι.εε.ιειει

Πι·.

ειιρειιιιι

1.γειιιι ειιιιιιιι€ειι.
Ρειι1Κιενιε-Τει·ιιε.νιειπι, ιει. ειιιιι Οιιει·πιει· κε
Πι·. Η ιιιιιιιε1 ιι ιιειειιι; ιιοπ:1ιιιιειε, πιεεε εε ειιειιιιιι·1ιε1ι ιιιιπι
ιιιιιιιιιειι Γειιιιιι ει·ιιειι ιιι. νι·ει·πιειι.
ι;ειιειι πιιε ειιρειιιιιειιι.ε11ε Πιιιειειιπ:ιιιιιιει εει. πιει· ΚΑΙ 1π1ιιιιεπ:1ι
ιιι ινειιιε· εεεειιιιεεειι εει, ρεειιιν εει ιιιιι· πιιε Βιεειιιιιιιιιιιιεε- ι
- ννιε νει·1ειιιετ, ε” εοι· 11ειιει ιιει ειιιιιιι,ε·ιεειιειι Ρε1ιιπιι
ιιιιι ιιι Με.ι·ιιιιι·ιι 1)ι·ει. επιι·ιιοιπι. Πι·. Η ει· ιιι ιι ιι ιι Κ ιι ι ι. ιι ε ι·
ει·εε1ιειιιιιιιε·ειι ιιιιπι πιει· '1'επι ιιιιε1ι 2 Χ 24 ιιιι Κιιιιιιιειιιιειιεε
Με Νεε1ιιε1ε·ει· πιεε ειιιιι 1. Αρι·ι1 1807 νοιι πιει 1)ιι·ε1ιιιοιι πιει·
νει·ιιι·ιιπ:1ιτειι 8ιιιιιπιειι, σε· ειπε 1ι1ιιιιεπ:1ιε Βειιι·ι.ειιιιιιε ιιι νι·ειιιι:;
Μειιιιιι·πιει· ειιιι·ιιι·ις·ιεε1ιειι Πιιινει·ειιιιιειιιιιιιιι ειιιιιε1πιι·ειειιπιειι
Με.ιειιε1.
Ριει'εεεειε Πι·. Κιιετει· ιιι Αιιεειειιι ;ειιειιιιιιειι.
Ρ. 111 ω» '1'εεεεειπ1ιιιιιιι.ι·.
1)ι.8ειιιιιιειι: Βιιι Βειιιιιιι επι· $ε1ιτιοιι ε."
- Βει· 1)ιιε1ιιει· πιει 1ιε.ιι1ιεειεε1ιειι 11ιιιειιιιιιιιπιει· ιιι ει ιι ο εν
Η ε ι· ε ε ιι ε.
επι, Με πιιε '1'ει;εειιιιιιιει ιιιε1ιιειι. ιιι πιειι 1ι.πιιιεειειιπι υιιπι εο11
Με ιιιε1ιει· ιιειιιιιε 8ε1ιιιειι πιεε Ηει·ιειιε, ινε1ε1ιε ειειι νι·εεειιι.
πιιιιειι πιειι Πιι·ε1πτει· πιεε Βιιε1ιει· ιιιιιιειε.1ιιιιπιεε Πι·. ε. Ιε ε ιιι ε ιιι
1ιε1ι επι π1ιε Υει·εειιι·ιιιειι νιι·ειι ενν'ε ειι1ειιιιε ιιιιιιε ιιιπ:ιιι
ειεει.ει ινειι1ειι.
ω· ιι11ε 1ιι·ιιεειι ειιιε ε.ιιειειειιειιπιε Αιιιννοι·ι; ιιιιτ ιιιι·ει ιιιιιε
1ιειιιιε πιιε Με” πιει ιιγρειιι·εριιιε ειιιιε1ιιει· Πει:ειιεειιιιιιιε.

-Ζιιιιι1πειιει11τιει·ειιπιειιΑι·ετεειπιει·θειιιειιι
εειιιιιι: ιιιιι·ιιι1ιει·ειςει· 8ειινιεετειιι Ζει Κι·ειι
πεεει·1ιειιιιιη;;· ιιι ΒενεΙ ιιι: ω· πιει·ιιεε Αι·ει. 8ιεειει·ει
Ι)ι·. Α. ΚιιειιιειιεΠ', ει·ιιειιιιι. ε·ει·πιειι.

πιω Ζιιει.ιιιιπιε πιει Αιι·ιενειιιι·ι1ιιιιε.ι·ιι1ερεειι ιιιιπι πιει νει·εε1ιιιιεε
πιει Οειοιιει·ε.ι·ιειιειι ιιιπ:1ιι. ιιιιιιιει· ειιινι·ειιπιειι·ει εε1ϋει. ινει·πιειι.

ιιι πιει· ριιιιιο1. ιιιιιιι. Αειειιιιιιιι· πιεε 8ιεπιιιιιειιιπεε1ιειιεεε ιιιιε
ει· ιει.ει, ιιιιι Ηγρειιιεριιιε ιιεπ:1ιειιυνειεειι πιιε ιι1ει1ιεπιε νοιι
1ιιιι11ει·, ιιει· ε·ειιειιιιιειι ι'ιι'ειςιιιικ πιει· 1·ιειιε1ιεειιιιιι.ιε. [Με
8ε1ιιιιεεριεεε

ιιιι

Νε1ιι·ε1οιιε:

πιει ιιιτι·ειιε πειιιι.<ιε εε ιιιιιιιιε. πιεεε ειε -

- νειειοιιιειι ειιιπι: 1)1ιι Ηε1ειιιιιιει·ε Με· ΜΜΜ

ιιεειι εεε νει·ιι·ιιι;ειιπ1ειι ιπ1ειιιιιιιε· ιιιειιι πιει: ειι1ε1ιιιειιπιε Πι·ιει1
Σ' ι ι·ε ιι ε νν'ε νει·πιιειιε; Με 8ειι1ιεεεριε1›ε ειι πιει '1'ιιειιεριπιε11ε
ιιιεπι1ιι. ιιιυ

1.ειο1ιειιιιει·ιειι

ειειε

Β`ιιιειπε;

πιιε

Οεει·ιιι·ει πιει πιει·ι.ιε·ειι Μιιιιιιιιιεεριωιε, «και. Βιιι,ιι,ιμηιι. Μ.
Κιιι·1 Ηει·ιπ:1ι, Με '70. 1ιειιειιε_ιε1ιιε. Πει· Βιιιεεεειιιεπιειιε πω·
ιιι 1)ει·ρει. εε1ιπιι·ειι, ινε ει· ειιειι ειε1ι πιειιι 8ιπιπιιιιιιι πιει Μεσι
ειιι νοιι 1857-θι ινιπιιιιειε. Νε.ειι Βι·ιιιιιιιιιιιε; πιει· Βειπιει·νιιιιι·πιε
ινιιι·πιε ει· Μιιιιιι.ιε.ι·ιιι. ιιιιπι πιιειιι.ε ειιιε.ιιεε Με ιιιιιεει·ει· Λεει
ειιιεε ιιιιιιιιι.ει·ιειεςιιιιειιιε ιιι 1ι'ιιιιι1ειιπι υιιπι Ρεπιο1ιειι, Με..

Ρι·ιιι'πιιιιι· πιει

1ιπιι·ειιιιιι.ιιςι ιπειι πιει Οει·ειιει·ιιιιει1ειι ω πιω ιιιιι. 1ιιειι·ιι
ιιιειιιειι εειιέει·ιι ιιιιι· πιιιι·ε1ι 1ιι_ιειιι.ιειιειι ιιι πιει Βιειιιιιιι8· εεε
Κιειε1ειιιεε νειιιιιιειιιιιειι; ιιιιι ιιιιι ιιιι·ει· Ηιιιε εει εε ιιιει;Ιιε1ι
ιιι ειιιινειιπιιι·ειει ννειεε εε ειιιεειιειπιειι σε νειιιειι1ε νει·
εε1ι1ιιεεε νει·1ιιιςειι. Ριιι· Ζιιειιιιιιιε πιει· 1)ι1ε.ιειιοιι ειιιεε Πει:
εεεειιιιιι.ιεε πω. εε ιιεειι 1πειιι ειιειιιεε, ιιιιι Νειιιιιιι; οπιει·
Πεεειιιιπι· 1ιει·ιι1ιειιπιεε νει·ιιι1ιι·ειι. (Ε1ι·επ:1ιειιιι. ειιειιιιιι·ιιε1ι ιιιι
Ζειιι;ιειιι1ετι ιιιι· ριιιιιειες. Αιιιιιειιιιε).

Με θι·πιιιιειει υιιπι ειι1ειει: Με Οιιει·ειι·ει. επι ιιι1ιιει·Ιιεεεἱιει ιιι
Ηειειιιςιειε. 1)ιε 1ειειειι .1ιι.ιιι·ε 1ειπε ει· νει·ειιεειιιεπιετ ιιι
ννιωιιιιι υιιπι Ηειειιιειει·ε. 2ι ιιι Βιιιεειιιιι πιει πιειι.ιιιε Λικ Οι.

Αρο1ιιιιιιιιιιε '1'ειριπ:ιιιιι ιιιι Α1ιπιι· νοιι 68 .1ειιιειι επι
Νεριιιιι.ιε. Νιι01ι Αεεε1νιει·ιιιιιι· εειιιει· 8ιιιπιιειι ε.ιι πιει ιιιειιι1ιο
ειιιι·ειςιεπιιιειι ΑΜεπιιιιιιιε ι. .1. 1858 ιι·ε.ι· ει· 1€ιιι°2ε εεε ιιιιιει.ι-.
επι. ιιιιπι 1ιεεε ειπ:1ι 1870 Με ι'ι·ειρι·ειιιιιιει·ειιπιει· .Δω ιιι 8πιιιιιοικ·
ιιιεπιει·, ινε ει εεε ερειιε11 ιιιιι. Αιιι.:ειι- υιιπι 0ιιι·ειιιιι·ειιιι1ιειιειι
ιιεεε1ιιι.ιι.ιε·ιε. Με ει ιιι πιειι 9Ο-ει· .1ιιιιι·ειι ειι Πιεεειεε ει·
1ιι·ε.ιιιιιε, ειεπιε1ιε ει· ιιιιε1ι 81ιιι.ειιιιι· ιιι›ει· ιιιιε 1ιιιιιει·ι.ε ειειι

πι. Ζ. 8ειιιετιιι: Πι·. Ε. νοιι 8 ε ιι ε ιι ιι ε ε ιι.

. πιει·ι. ιπιτ. Βρει·ιιιιιι. Βε. ιιιιιι ω" πιιιε Ρεε ιι ι 'εε1ιε 8ρειιιιιιι ιω
πιιε 1ιι.ιι€ειε Βει· ιιιι ι.ειιει· νει, εε ειιε.ιιπι ει, Με ιιι. 8 ε 1 ε

Έεε·εειιεειιι·ιε1ιτειι.

των ιιιι «Β. πωπω.» ιιιιιιει1ι. ειπε ειιι1°εε1ιε υιιπι ιιιι1ιεε Με
ιιιεπιε πιει· Ηειειε11ιιιιε πιεε ι1ρει·ιιιιιιε. νι·ειειιε ει· ιιιιπι1ι ιιιι .1ειιι·ε
1898 ιιιι ‹ινιει.εειι» ιιεεειιιιειιειι Με. Ι)ε.ε Βρει·ιιιιιι, νε1ε1ιεε ει·
ειιιιιιιιιε ιιιυ· πε ειεεεειιι Βεπιειι 1ιει·ειει1τε, ιιιιειιιεεε ει· πιειιιιι

Ρει·εοιιειιε.

ειιειιι.ιι·ε1ι;1ιειι εποε ειιπιει·ειι

Αει·ειειι ιιιιπι Με πιιε Πιιειιι'ιερε

ιιιιε1ι εειιιειιι Ρι·ιι.ρειετε ειειιε ειιιιε1ιιιι, ι·ιειιιετε ει· νει δ .Με

- Πει· ιιει·ιι1ιιιιιε Β'ει·ει:1ιει· Ρι·ει. Πι. Β ι· ιι ε τ ιι π: ιι ει ιιι
.Μινι ιιι εεε Αιι1εεε εειιιεε εε1τιειιειι Πε1πτειιιιιιι1ιιιιιιιε νειιι

ι·ειι ειιι ειι;ειιεε 1.ει›ει·ιιιει·ιιιιιι και· Αιιϊειι.ιειιιιιι· εεε Ριιιρει·ιιι.ε

ιιιιιει· εειιιει ερειιεΙιειι Αιιιειειιι. ειιι. Πει· ι'ειειει·1ιειιε πιει.
ιιειε ειειι πιιιιπ:1ι ειπε υιιπι Ηιιιιιιιιιιιει ειτε ιιιιιι ειιι·ειιι.ε
ειπ:1ι πιιι1ιει· ειιιει· ειοεεειι Βε1ιεει1ιειι. ιιιιιιιειιι1ιειι ιιιιιει πιει·
· ει·ιιιειι Βενε11ιειιιιιιι. ει [ο Ρ_ιιιιιιι;οι·ειι επι 29. .1ειιιιει· πιει·
ι 8ειιιει· πιει· πιειι. ρι·ειιιικιει·ειιπιειι Αει·ετε. Πι·. Μιπ:1ιεει .Ν ο ν· ινιειπ, ιιιι 74. 1ιεεειιηιιιιι·ε. Ι)ιε ιιι·ιιιιπ:1ιε 1°ι·ειιιε ιπιτ. ιιει· νεε·
πι1ιεπι ι1ιιει· Αιιεπιειιιιε ιςεινε1ι1ι ινει·πιειι; ειε 1ιει πιεπι θειειιι·ιειι ; ειοι·ιιειιε ιεει. 50 .1ειιι·ειι ειιεεειιιιι. 4) Ιιι 8ειιιιιι·ε ιιει Εεεε
εειιιι.ιιεει·ει. Α1ειπε.ιιπιει· Τι·ιεειιιιιιιι ιιιι Α1ιει· νοιι 46
πιε.ιιιιι. ειιιε 1ιιιιιιιιιιι ιιιιειΙ ινειπιειι 1εεεειι. Με ειε ιιιειιει ιιιυ

(ιι·εεε1ιειεεε· νοιι Βιιειιεειι-ινειιιιει ε ιι ιιι ιν ι ι· ιι ι ι π: ιι ε ιι Ο ε ιιειιιιιε.ι.ιιιιτπιειιι Ριιιπιιιπεε«Βκεει1ειιι» ει·ιιιιιιιιι
ννοιάειι. νοιι πιει· πιιεπιιειιιιεειιειι Γε1ιιι1ι.ιιτ πιει· νε
ιιεεειιιιιιεειιειι 8ιε.ετειιεε1ιεειιι11ειιι θει·ε.ειιε
ιει Ριει. 1:1ιιε1ιεΙ ειιιιι ειιεινιιιιιιιειι 1ιει·ιεερειιπιιειειιπιειι Μπ-

πιειιι $ρειιιει· Ρι·ει. Βιιιιι ο ιι γ Οε._ι ει! υιιπι Ριοι'εεεει· Πειεπ:1ι- ι .1ε.ιιι·ειι ειι Αεεριειπιε. Πιο νειιιιι ριεετιειιιιπιι ιιιιιιε ει· ι. 1.
ι 1889 ει·Ιειιει. 5)1ιι ννι1ιιε πιει· ιι.1τει·ε Απ: π1εε 8. 8ερι:σειιι·
ι ειιιειιιειιε 1)ι·.Αινιι.
12ειιι ε; ει· ιιιι 54. 1ιειιειιειιιιιιε ιιιιπ:ιι
'
- Αιιι 5 ει” ιι. δι. επι" πιει ιιειιιιιιιιιε Αιιειειιι Ριει`. · ΣΟ-_ιιιιιι·ιεει· ιιιει1ιε1ιει· 'Ι'ειιιιιπειι. θ) Ιιι Ρει·ιε πιει Ριειεεεει· πιει·

ιιιιιειν ιιι Ρει·ιε εεει·1ιειιιιτ "Με...

1)ι·.1Βιιιι1Ζιιε1ιει1πειιπ1ιιιι ννιειι, εειιι 25-_ιιιιιι·ιεεε
1·1ιειο1οιιιε ιιιιπι ΡιιιιιΠοιοςιε εε πιει 8οι·ιιειιιιε Με πιει Βοοιε
.1ιιιιι1ιιιιιιι Με Ρι·ειεεεει ει·πιιιιιιι·ιιιε. Αιιι ε. Μια! πι'ε.ιιι.ιιιορο1εειε Πι·.
ει.1ιιιιε θα νει ιιιι Α1ιει· νοιι 68 .Με
1882 ννιιι·πιε ει· :επι Οιπιιιιιιιιιιε ιιιι πιει Πιιινειειιιιι θι·ιπε ει- Ι ι·ειι. ι3εεειιπιει·εε 1ιιτει·εεεε ει·ι·εςιειι εειιιε Αιεεἱιει1 ιιιιει· ειε
ιιιιιιιιι. νοιι νιιο ει 1888 ιιιιε1ι πιειιι Τεπιε Ρι·ει”. 1.ειιι ;;ειε ιιεειι ι θειιιιιιε εεπιειιιειιιιει 1ιιιιιιιιει·, ιιιιιιιειιιιιειι πιει πιεε_ιειιιΒε
Ψιειι ιιει·ιιιειι νιιιιιπ1ε. Ζ. νει·ιιιιι π1ιε νει·ς1ειπ:1ιειιπι επιειειιιιεειιε
Θειιιιιειιεε.

Β.ιπ:1ιιιιιις ιιι πιει ιιεπιιιιιι; ιιιεεεεειιπιει·ε νιιιιι·πιε πιιε Αιιιιτειιιιε πιει·
8ιιιιιεεοιεειιε, ω· ιιιιιιπι- υιιπι Νεεειιιιειι1ε πιιιι·ειι ιιιιι ιιειει·πιειι. '
Με ειιιιτειιιιεπ:1ιε Ψιεεειιεειιειι: νει·πιειι1πι πιειιι .1εει1ει·, πιει· "οι
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νει·ειιιε- από Κοιιει·εεειιειειιι·ιειιιειι.

Υοι·ι Πιιινει·ειι5ιειι ιιιιιι πιω. ιιιειιιιιτειι.

[Πε 0. ιιιεει·ιιε.ειοιιεΙε 1(οιιιει·ειιε ι1ει·ΐει·
ε ι ιι ε ν ο ιιι Β ο εε ιι Κ ι· ε ιι ιι ιιιιιιεε νοιιι 4./17.-0|19. .1ιιιιι
ε. .1. ιιι 1ιο ιιιιοιι εεεεε. ΟΙειειιεειεις εεε ειπε ΔιιεεεεΙιιιιιι;

-Ιιι εει· ιιιειιιιιιιιεε1ιειι 11'ειιιι1εειε εει· οι".
ειιει· Πιιινειειειιε ιιιιιιει·ιι ιιιε ιιιιεπιιιιειιιιειιειι οικε
ι·ειιεειι ιιιι Ρι·οιεεεοι·ειιΙιοιιεειιιιιι, ιιιε ειιιεε ιιο1ιει
εειιειι Ηιιιιει·Βιιιιιεεε ιιιειιι. επιιιειιι·ειι ιιιιιι ιιειιιιειιι1ιειι ιιει εει· ·

νοιι θεεειιεεειιι1ειι ιιιι‹ι Αριιε.ιεεειι. Με εει άιε ·ι·ιιιιειιειι άεε

Βοιειι Κτειιεεε Βεειιιι ιιιιιιειι, νει·ιιιιεεειεεε ιι·ει·άειι. Ψιιιιιειι‹ι
ιιιεεει· Κοιιι“ειειιι επι ειιειι σε ε ι· ε ε ιιι ιι Ι ι ι; ε Ζ ιι ε ι· ιι ε ιι 1ιιι5ιεειιεεεειι ιιιιιεεειι ειειι άιε ειιιιιειιιειι ιιι ιιιιεςιειιιιιιεΙιει·
ιιιιιιε εεε νοιι ιι ει· Κε.ιεει·ιιι 1Μιι·ιει Β'εοι1οιοννιιιι
ν7ειεε εεε Βεειιε εει· Ειιιεεειιειιιιιιιε ιιι άειι ΓειιιιΙεεεεειιιςειε
ι; ε ε ε ι Η ε ι ε ιι Ρ ι· ε ι ε ε ε ει·ι”οιιιειι. 1)ιε Κειιεειιιι ν‹ιιι Βιιεε
;ιειιιιειιειι Μι. 8ο ινει· ιιι εει· νοι·ιεςειι Ψοειιε νοιι Με 8ειιτιειι
ιιιιιιι Με ιιιιιιιΙιε1ι ι. .1. 1902 ιιειιι ιιιεει·ιιεειοιιειειι Κοιιιιεεε νοιιι
ιειι€ι1εεειειι εει· Κιιι·εε ειιιε ν ε ι· ε ειιι ιιιι ιι ιι ε; εε ι· Μ ε ιι ι Ηοιειι Κιειιε ιιι θειιι` ειιι Κεριεει εεεειιειιιιε, ιιιιε εει· Βεεειιιι
ειιιει· ειιιιιει·ιιιειι ννοι·ιιειι, ιινι·εει‹ε 8ιειιιιιι€ειιιιιιιιιε εει Βιε
ιιιιιιιιι. τιιιεε άιε Ζιιιεειι Με 5 .1ιιιιι·ε ειι ειιιειιι Ριειε ιιι ι·
‹ιειιεειι ιιι ιιειι ιειεεειι Βι·ειειιιεεειι :ιιι ω· Πιιινει·ειιιιτ. ιιι άιε
ι1ειι 1ιεεεειι Αιιρει·εε επι· Α ιιιειι:ειιιι ιιι: ιιιι‹ι :πιει
εει· νει·ειιιιιιιιιιιιι€ ινιιιιιε νει· ιιι1ειιι άιε ινιιιιι εεε Ριοιεεεοι·ε
'Ι'ι·ειιεροι·ε νοιι Κι·ιερ,·ενει·ιι·ιιιιιιεεειι νει·ννειιιιεε
Θ. 1. ε ιν ει ε ε ιι ε ιν ('Γιιει·ερειιε) 2ι1ιιι 1)ειιιιιι ιιιιιι άεε Ρι·οι”εεεοι·ε
Α. Μ ει.ιι Κοιν εει ιΒιειοιοε) ειιιιι 6ειιι·ειιιι· εει· Γιιιιιιιεειε ει- ι ιινει·ιιειι. Ι)ιε ει·εειιιε1ιε;ε Ζιιει·ιιειιιιιιιιε· ι1ιεεεε Ρι·ειεεε. 7τ1ει·
50.000 Επι. 1ιεει·ιεεε, ννιι·‹1 ιιιιιι τιιιι·ειι ειιιε ιιιι .1ιιιιι ιι. .1. ιιι·
πει Βιιιι·εει·ιιιι,ι; ιιιιεει·ιοςειι, εοσειιιιι Με Βεεειειιιιε ‹ιεε νει
ιιιεει·ιιε.ειοιιειε .1ιιι·ν 1ιεεειιιιιιιε
ιιε.ιιιειι Ι.ειιι·ειιιιιιε εει· ιιοεριπειειιει·ερειιιιεειιειι Κιιιιιιι «Με ε .12011(90Π ειιεειιιιιιειιει·εεειιι1ε
πω· εε.
εεε 1·°ιοιεεεοι Β ε ιι τ ε ο ιι ε ι· ιι ιι Κ ο ιν ιιιιε νι'ιιι·εειιειι. 1ιιιιε
Με εει ειει.ειι Ειπε ινιιπιειι νειεειιιειιειιε νοι·εειιιιι€ε πι·
·- 1)ει· ιιιεει·ιιεειοιιεΙε Κοιιιι·ι·εεε τει- Ρενειιιει
Βεεειει·ιιιιε Βεεειι σιιε Βιιιιιιιιιιι€εινειεε εεε Ρι·οιεεεοι·ε. Ιιε ει·ιε, Νειιι·οιοι.=ςιε. ΡενειιοιοΒιε Με Ιιι·ειι
ιι ι ι ε ει ε ινιι·‹ι νοιιι 2.-7. Βερεειιιιιει· ιι. ει. ιιι Α ιιι ε ε ε ι· ιι ιι ιιι
ιν εεειιε ιι εειιιεειιε. Πε ιιι·ιιιιιειι Με άιε Νοεννειιιιιιιιιειε εει·
ιιζι·ει·ειιιιιι;; νοιι Μεεει·ει;ειιι εεεειι άιε Ηειι0ιιιιηιειι εει· «ι·εειι·
ιιιιιειι. Βιιιε ννοειιε ειιιιτει·. ιιιι.ιιιιιειι επι 14. θειιεειιιιιει·. Με
ιειι» Ριοιεεεοι·ειι. ννειειιε εεε Πιιινειειιιιεειειιειι ιι.ιιε·ειιΙιειι
άιε 0ιεεειιεειιιιιε ιιειιεεε1ιει· Νει·νειιιιι·2εε ιιι
εειιε.ιιιιειι ιιεειιιιιιιεεειι, ιιιιη;ειι·ιεεειι. Βειιιιεεειιοιι ινιιιιιε εει·
Πιεει1ειι ιιιι·ε ει·εεε .1ε.ιιι·εενει·ειιιιιιιι1ιι πρι· Μ, επι'
Βονιιοεε εεε Ετσι. .ιιεινεεειιενν ιιιιιι εεε Ρι·οι. Μειι - ι ινειειιει· ιιι ει·εεει· Ι.ιιιιε ιιιιει· Με ειιιι·ιιι·8ιεε1ιε ΒειιιιιιιιΙιιιιε·
ιιονν εει ιιειιιιειεεε. Βιιιιι.;ε εεειιεειι εομει· ι1ειι Αιιειε.<;, άιε
εει· Νει·νειιιιτειιιι1ιειιειι νει·1ιειιικ1ειε ιινει·ιιειι Μπι. νοι·ετεε·ε
Ρι·οιι. Ιι ε κι· ιι ε ειι ε ιν ιιιιιι 11 ει ιι ιι ο νι· ε ι‹ι ειι ει·ειιειιειι, εει
ειιιιι ιιει·ειεε νοιι Ριοι. Α. Ριειι ιΡιεε), εειιιιιιει (ν7ιειι)
ιιιι·ε Λειιιεει· ιιι νειειειιιειι. Βεειι€1ιειι εει· Βιιιειιιιιιιιε· άεε
Ν ο ιι ιι ε (Ηειιιιιιιι·Ε) ιι. ε.. ιιιιει·ιιοιιιιιιειι.
Ρι·οι. 8 ε ιι ε ε ε ιι ε ι· ιι ε ιι ο ιν ννιιι·ι1ε ιιιιεει· ειιιιιει·ειιι κιει·ιιιιι

@δω @Με ιιειιειι 1ιειιειιε ειι

Τε” ετεεειι, ιιοειι ιιιιιιιει· ι'οι·ι.

ιιιιηιεινιεεειι, Μ." ειειι άιε Βι·ιιειιιιιιιιε ειιιεε Ρι·οιεεεοιε ιιιιε ε
εει· Διιεοιιοιιιιε ‹ιει· Πιιινει·ειεει. ιιιειιι νει·ει·ιι€ε

ιιιιτι ι1εεε Ριοι”.

Η ε ιι ε ε ο ιι ε ι· ιι ει ιι ο ιν ειε ειιιε ιιειιιιιε Ρει·εοιι ειιειιεε1ιειι εει.
Βιιιιε Ριοι. ε ο ιι εε ε ιι ε ι ιι ε. ιι ο ιν ε1ιει· εει Βιιιιικ1 εειιιει· ιιι·

Υει·εειιιεειειιε ΜιιτειιιιιιΞειι.

ιιειιιιιιιιι.ι ι1ειι 1ιειιι·ει.ιιιιι ειιιιιειιιιιειι εο1ιεε, ευ ινει·ιιε άιε Βιε
εειιεειιεειιείε άιε Πεμ εει· Βογιιοιειει·ιιιιε· ειι ειιιι·εειιι 1ιειιειιι

ή

Ιιι ω

ιιινιιιιιιιιεειιειι

Ιι·ι·ειιειιεεειε

Βιε

Ν ει ειιι Με ειιι 19. Ε'ειιι·ιιιιι· ‹ιιε Αιιιιιειιιιιε νοιι Ρειειειιεειι 1ιε·
· ιιοιιιιειι. 1)ιε Νεειιιι·ει;ε ιιιιειι Γιειριιι.εεειι ιεε εειιι· ιιι·οεε, «Με

- Νιε1ιε ιινειιι€ει· ειιιιιεεεειιτ1 ειιιιι άιε Βειιιιειιεειι εεε Π!.
Κιιι·ειιΒ σει· ιιιιιιιιι.ι·-ιιιειιιιιιιιεειιειι Αιιετιειιιιε ειιιΓεεει·εεειι, άιε

σε. 180 Ρει·εοιιειι ι›ει·ειεε ειιε·ειιιειι1εε ννοι·ι1ειι ειιιτι.

χωεειιιιε
Βεεειιιιιεεε
εειιι.εεε ιιιιι·ειιειιε
ιιιιιιειι: ιιιειιε
«Ιιι Αιιιιειι·ειειιε
ιιεεεειι. ι
ιιιιεε
εει· Οιιει'
εει· Α1ιειιειιιιε
ιιιιε εει· Μειιιιιιιε

- Πιτ Με νοιι εει· Βεε·ιει·ιιιιε· ει·ιιιιιιτε Ποε εεε ει· Βε
ει” ε-1ι·ι·ειι ε.ιιεειιΙε, ινεΙειιε ιιιι

Ροάοιειιει· Κι·ειεε ειειι
εεε Κιιι·εεε ι·εειιιιεε ιιιιιι ιιιιιιιιε.ε14ιε άιε ειιιιιειιειεειιειι Εορτε
ιιειιιιιιετ, ιεε ειιι Εεεε νοιι 295,000 ΗΜ. ε.ιιεεεεεειιτ. 1)ιεεει· νοιι
εειιιιιιιιειι άεε Ν. Κιιι·ειιε ιιιειιε ιιιιει·ιιειιιιειι «ιιι, ιιιιιιειι ννιι· · ἔιιιΓΜιιιιεεει·ι·εε 1ιεειιιι.ιιιεε Βιιιε ει·ιεε ιιιιε ιιειιι 1. ΑριιΙ ιιι
1ιεεειιιοεεειι: 1) Με Ηει·ιιι Ω1ιει εει· Αιιιιιιειιιιε ειι 1ιονιιοεειει·ειι
πι. ε.
ιιιιι·Ι 2) ιιιιεει·ε Β.ερι·ιιεειιειιιιει:ιι πι ιιεε.ιιίει·εεειι, ειιιειι 1:1οιιιιε
1)ιε θεεεΙΙεειιιι.ιε :ιιι Βειιιιιιιρίιιιιε· ιιει·
Με νειιιειιτε ιιιιε εει· Ρι·οιεεεει·ειιιιοιιιει·ειι: ιιι Αιιι;ειεεειιιιει

“ιιι εεε 1ίιιι·ειιε, _ιειιοειι ιιιιε Πειιει·Βειιιιιις εεε 0ιιειιι εει· Αιω
κ1ειιιιε ειιιεειιει·1ιειεειι».

'

('1'οννει·.-Β.. 1504

Ι2θ ρ τε ι ιι 1ιιν 1 :ιιι ιι νει·ϋιΤειιειιειιε ιιι εει· «Νοι·ιιιιν. Ζει;»

ι1ιι·ειι .Τειιι·εεεει·ιειιε ρι·ο 1900, ιιειιι ω» ειιειιειιιιιειι. ιιιιεε ιιιι.ειι
ιιειιι Κεεεειιιιει·ιειιε τιιε .Τειιι·εεειιι·εειιιιιιιιιι· ιιιιε 20,041 Β. 85 Κ.
: ιιιιιιιιιειει·ι. Πιιιιιι εει· ερει·ειιιιιειι ννιι·εεειιειε ιεε εε εεΙιιιιχειι.

-- 1)ιε Βειιιιειιεειι άεε 117. Κιιι·ειιε εω- ιιιιιιεει·ιιιεάιιιιιιεειιειι
Αιιιιι1ειιιιε ιιε.ιιειι ειιιειι ιιεεειιιοεεειι, ε·ει;ειι Με Διιννειι
ω” εει· Αι·ι·εεεεειιιιε ειιιιιει· Ηε.ιιρεινεειιε ιιι

ιιι·οι.εεειει·ειι.

ειιιειι Βιιιιεει8·ειι Κεεεειιε.1ιεειιιιιεε ιιιι· Με Με 1900 ιιι ει·
ιιειειι. Πιιεει· ι1ειι βιιιιιε.ιιιιιειι ιιιιιειιειι άιε νει·ρι1ειςιιιιεει.ιειιιει·,
ινειειιε.ιιιε ιιν1ε.ιιιιιεειιε Βειιιιεειαιεεε ιιιι Βεει·ιιε;ε νοιι 10 Με.

ιιιοιιιι.ειιειι Πιτ _ιετιειι Βερι·ειιι·ειι1ιειι ειιιει· 1ιιν1ε.ιιάιεειιειι Βιιιιει·

ιιειιιειιιάε ιιιιτι ειιειιεο άιε εεειι1ειεειιειι θεειιει·ε·ειιιειιιι1ειι πω·
Βι·.° ιιιι·ε 1ιειιι·0εειι κ1ει· θεεε11εοιιιιίε ειιιιΙειι. 2ιιεειιιιιιειι 20,029 Β.

- Βει· Ριοι. ειιετιιοι·ιι. ιιιι εει· Πιιινει·ειιιιε Ι.ειρειρ;
Κε.ι·Ι Βιι·εε1ι Με ιιειι Βιιι ιιιεειιεεει·οι·ιι. Ρι·ειεε·
εοι·ιιιιιι 1)ιι·ειιεοι· εει· ιι·ιειιιειιιιεειιειι Ροιιιιιι
ιιιιι ειι εει· Πιιινει·ειειιε .1ειιε (επ Ρι·οί.1)ι·.θει·

98.Κοιι., ιιειι 1:1ειιιιερεεεειι Με: ειπε ιιοιιιιιιειι ιιοειι :ιιι .1ειιι·εε
ιιειειιι.,ε·ειι 707 εει. ιιιιιι ειι ειιιιιιεΙιιχειι Ζιιννειι0ιιιι;ειι 1277 Β.

ιι ε. ι ε ι ε ΒεεΙιε) ειιι.ιειιοιιιιιιειι.

ιιιιιι.ι· 1907: 0859 Β. 58 Κορ.

Βει

νει·ιιι0ι.ιειιειιεεεειιι1 εει· θεεει1εειιειε

ιιειι·ιιιι ειιιιι 1. Μ·

Με .Τειιι·εει·ει·ριιει.ιιιιιε ειιιεε Κι·ιιιιιιειι ιιοεεεεε ειιι·ειιεειιιιιεε

Ιιειι 188 Η. 22% Κοιι. Με Ζω εει· νει·ρι1εεεειι Κι·ει.ιιιιειι “πιε

8ιειιιιιεεειιιεειεεειιιιειιει·ι.

ει·ιιε· 180, ιιιιιι εινειι· ιιιι Εερι·οεοι·ιιιιιι Η ιι ιιι (εει 1)οι·ριιε) 19,
ιιι νι7ειιιιειι 00 ιιιι‹ι ιιι '1'ειινε.εε 107 1ιερι·ι.ιεε. Βε Μεικ

ι1ειι ειειι ει1εο ειιιιι 1. .1ιιιιιιε.ι· 1907 ιιιι ;.ιιιιιεειι 180 Βεριεεε ιιι
εει· Οιιιιιιε ω·

-- ΑΜ' άιε Αιιιιοι·ιιει·ιιιιε· (Με ει. Ρεεει·ειιιιι·,εει· Βιιι.ι1ειιιιιεε ιιιι
άεε Οιιει·ιιι·ιε άεε ετιιιιειεειιειι Κιιιιιει·ιιοεριεε.Ιε επι εει· ινιεω·

θεεειιεειιει'ι,

σ. ιι. 7 Κιειιιιιε ιιιειιι· Με πιει.

1. .1ει.ιιιιε.ι· εεε νοι·_ιειιι·εε.
Β!.

εει· θειεε, Ρι·οι. Πι·. 8εο1ι οιονν, Με ιιιεεει·, ιινιε εει· «Πει·.»
1ιει·ιεΙιεεε. ,ε·ειιιιεννοι·ιεε, ιιεεε ει· Ιιιειειι ι‹ειιι πιοι·ειιεε1ιεε Εεειιε
1ιειιε. ινειι ει· ιιιι Βεριειιιιιει· νοι·ιεειι .1ειιι·εε, :Με ει· πιει· Διι
ιιιιιι1ε.εεεεειιιειι
Αιιεειιιειι
ννοιιτε,Ν
501ιιιθεεεε.ιιιεειι
Ρει·εοιιιι1
Ηοεριεειε
ιιιιτειιειιιι·ειειιειι
Βιεεειι ιιεννοι;ειι
'Η' @με ιιιιι
ννοιι1ειι

εει·ε1ι.
+ Νεειιεεε
ΑειΜεο:131ειιεεε8·,
8ιεειιιι8· εεε
ε. νει·ειιιε
ε. Με.Μ19Ο7.ζ:
Θε.

εει ιιι ιιιειιιειι. Ει· ιιειιιε ιιιιιιιε.Ιε εειιι ννοι·ε εεεε1ιειι.

εειιιειι Ροεεειι ιιιειιε ιιι νει·ιεεεειι ιιιιι1 ννοιιε Με ειι Εεεε επιε

Τε.εεεοι·ιιιιιιιιε·ι

°

ιιιιιτειι. Ζιι€ιειειι 1ιεάε.ιιει·ε Ρι·οι'.βε οιιοΙοιν, ιιιιεε 1991 019

1. Κ ιιι ε ιι ει: Ζιιιι·ι ι·ειΒιιιιι1ειι Κε.ιεει·εειιιιιει.

Αιιιιιε;;ειι εεεειι εειιιε
ινοι·ι1ειι εειειι....

2. Πιιεει·ιι - Βεειιιιιει·ε ιιιιιι Ο. Μοι·ιεε:
ιγιιιριιει.ειεειιε 1ιειιιιιιιιιιε.

Ρει·εοιι

ιιιειιε ω: Κειιιιιιιιε Βειιι·ιιειιε

-· νοπ κιειι _ιιιιιι;ει·ειι Αειεεειι άεε εεε.ιιειεε1ιειι 1(ιιι0ει·ιιοερι
εεε εο11 επι 28. Γειιιιιει· ιιειιι δε. Ρεεετειιιιι·ιχει· $εεεειιιιιιρε Ν.
Α. Βιεεειιιν ειιι Ρι·οεεεε ειιεεεειιβειι εειιι, ιιι ινειειιειιι ν
άιε 11ιειιεεειιειεεειιιιι.; εεε Οιιει”ε.ιειεε
ω. Β εεε υιον ιιιι·
ιιιιει·ειιε ιιιιιι ιιιιιιεει·ιιικιετ ει·ιι1ειι·ε ινιι‹1. Ιιιι 1ιιεει·εεεε εει· Βιιειιε

”

δ. Ε' τι ιι ι ιιι ει ιι ιι : Βειιιοιιεει·ιι.ειοιι- ειιιεε Ρι·ιερει·ιεεε νοιι Με
ιι·ειο1ιοιιιιι ευιιιι;ειιιειιιιι.

+ Νεειιεεε ΒιεειιιιΕ· εεε Ι3ειιεεειιειι επε
ι1ειιειι νει·ειιιε: Μοιιεεε·, ε. 12. Με” 1907.

11110 εει· δει·εειιιιε·ιιειε ιοιιιει·ιι ι1ιεεε Αειεεε Με Βιιιεεεειιιιι.ι
ειιιει· ιιειιειι Πιιεει·ειιειιιιιιιιειιοπιιιιιεειοιι.

Πε1ιει·

'Ι'επεεοι·ιιιιιιιιε;:
Ε). Με” ι πρι: Πειιει· Αιιειιιιιιε.ειοιι εει· Β'ιιιεεει·εειιιιιιιε.

ιι
-Πιινό1ισιιιιν.ιευιιικ Δω Μι” ιι ιθιιωιδιωιωαιωιε ω κ. ι.. Β.Ι0ΚΒΒιι:ι
ν ι 88.ΡοϊστεΒι1η,ΝονεΕν-Ρτ. 14,εοννιο Πι σ.ΙΙοιιιιι- ιιιιιΙιι.ι1815.ιιιΙ.Αιιιιοιιοοι1-0οιιιρτοιτοιιιιι1Βοιιοιιιιι1οιι.

Εν, με;" Μποτσ=ικο.ιιωικι,ικω 0Π80ΗΤΘΠΙ:ΗΜΧΈ»
. ·.ι ε . οροιιοτιν·μπακοιιπιιινικοπ
ιιροιιιιιιιτ..ιιιιι
οιιιιο
Με
ρεοπροστρατικ.ιιοοιμτεκτπι,
.ιιετκο
κ σιιιο·ι·ρο.
κεκ·ι

ἔ

Βιιι1 ιιιι Ριιιιιι

ΠΠΡΟΠ'Β ΚΑ1ΙΠΦΠΡΒΙΠΞΗΠΠ ΒΜ0ΗΒΒΙ

ώ

,,ιιωι..."".==

ιιιιιιιιιι

(3εικοιιοι.ι·ι> ωιρο.ιιειιιιοε ιιιι3ιιειιιιει

ειρειιοτει:Μετ·ι. ι:ο6οιο γι” πωπω ιιι:ε:ι1ειιιιοε ιι ΠΟΠΗΤ2 ιιιιοο

Βι23ιιι>ειιιιοι: ιι ιιιι ΒιινιΣι) ιιιιιιι€ιιΤιιιιι3Η0ε, κοτοροε

Δ
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6.ιιετοιιεριι οιιοειιι)· ΒΈι:'-ΗθΒιιδ ικιιιβΗΣΗΟλάΣ ΠΈΗ'ΤΟΒΙΚ).

νθΓ13Π80Π

ἱ1ΙΠεττἰθΙω

ιιιιικοτ.ιια κι: ιιι:αιιι·ΒιιιιετΈ οικιιιιειιιιπιιΉ ιερωιε. Ωι:ο6ειιιιο ιιριι-

ΡΓήεΚ υΓειΠτε

Γ365

τοιιιιο ΠΠΠ Η(ΕΗΟΚΟΠ ιι ,Π°Β”Ι`ΟΗΟΙι Ι-ΙΡΑιίΑΤΠΕΡΒ Οιιοι:ο6·ι-.

'

ντ1οτρεει.ιιοιιιπ :νκε.:σειιιι. ιιριι κωιιιιοιιιι. φ:ιεκοΜε.

ι
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Οιι·τοιιιιιίι εκ.ιιειιι·ι.
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·
ιι .
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Π οόω Β ειιιιινι·ι, ιιι.ιει.ι:ιειιο°τι:›ι 6ο:ιιι:ιειιιιο.

ιν ' ὶ

νω·Ιιιι.ιιι' ιιι ΑροιΙιεΙιειι.

, Βιετ.ιει"Γε Ι.ιτει·ιιιιιτ ειοΙ1 20
ι
Ρι·ονιιιοι·

ι
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Ε. ΘϋΡιθΕΠδ
ι

Μ'08Β8ικ ννοΙοιιοιιΜει..

ιι

·
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ἔ
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ι

Μπι ΑΜΙ:

ιιιε Κοιιιρει€ιιοιι οτΙετ Αεει5τειιτ πι
ειιιοτ Ηει!ειιιετειιτ ιιιιτ ιΜιτΙιοιιειιι
Ε Η ΙΙ-8' θ Π ΙΙ θ Η δ τ τ τ θ Π.
.ι ΕιιιΚοιιιιποτι νοιι 26.000 Κω”.
·
ω] άθι· ΑΒρωι€ωιιΠ_ Νοε” 21/2 5ΠΠΠιθΠ ν”
ΟΠοττειι: δι. Ρετετε!)ιιι·ε δικιο·
Ψιοι1. Ροει, 'Ι'οιοιιιιιριι, ΤοΙορΙιοιι.

Αἀω1.-[ιοἱωι·; 'Πι. Β80Μ°ἰ0ἱι.

' 00321 22,

ΟΙιοΐιιτει.: Πτ. Ο. Ει·ιιιιΚΕιιι·ωι·
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1.

ι Δι1ι·οεεειι νοιι Κι·ιι.ιιΕοιιρΠοΒοτιιιιιοιι:

κ κ κ κ χκ

σακχωακαοκ

Με 8τ.Με
Ριποι·ειιιιι·ιιοι·
Κιιιιιιιιιιιιιιιιιειιιιιιιιιιιι
8ειπιειι·ιτοι·-Υει·οιιιε.

Γι!. Ρειιιιιπο ννιιιιωι,

Ηοιιιιοιιιπρ·

ιι

Ζιιιιι ΖνιιεσΚ Μ: ιιιΙιτιιι:ιι ειιι.ιιιιιι
ιιοιιι1οιι ΚοιιιτοΙΙο σετ Αι1τοεεειι Μι

ΜεικιιτιιΙιειιοκινε!ιν ΡειειιΙοΙ‹, Η.

] ιι: α" Ι.ιετο Μι· «Μ. Ροιοι5Βιιι80ϊ
Μοι15:ιιιιει:Ιιειι ΨοοΙιοιιεοΜιι'ι» νοι

νοι·Ιο1Μ απ! ΒιιιρΓειιΙιιιιε ειπα Α1°2Ε08 οιιοι· @Με Μιι.,<ι·1ιοιὶεε «Με Υει·ωιιιι
:Με πι· Κι·αι;ιικοιιρΠοι;ο ιιοτννοιιιιιιζειι θοριειιετϋιιτιο ννιο:Βο1ΙειϋΒΙο,ννωεει
ιιιιιιι·ιιτιοιι, 'Ι'ι·ιιςΜΙιι·ειι, Κι·ιιοΙωιι, ννιιιιιιοιι, ΒιειιοιιιεΙ. Ιι·τιειιιοτε εεε.

ώώ ειιοΙιοιι
ΖοιοΙιιιοτειι
Η·
Μι ΚτειιιΚοιιρΠοΒοτιιιιιειι
Βιεε.ο ιιιετιιιιπ Μι ΒΘ·

Μ" Εκει:: Μ: 1:ϋ.εΙιοιι ν. 10 Με 6 πως” Βοιιιιτιιδοιι ν. 12 Με 2) €εϋΒιιοτ.

ιιιιΙιτιοιι
Πιο ιιιιπιιζειι Αιιτεεεειι ιιιιιιιι
·

[Πο νστνΜΙτοτιιι κι Πιειιετ8.ριε ιιιιιι Ε'τοιι.ειιςε ν. 2-8 ΠΜ ιιιιεοΙΒετ ευ ερι·εο!ιοιι.

τω1θΠ·

_

'

Με ΗεπΙεΙιιτιοιι
ι

7 77 Ιέιιιιιιιιτιιιιιιοι·οι ν. Δ.ωιιιιιο4οιιιι Κζιιιιι.ιιιιιοιιιιοΐοέβι·. .Η π.

Ηοι·πιιιιτοιιοι· Πτ. Η ιι ιι οι ι Ψ ι:.ιι Με ιι.

::έ.-Α-··-κ

β

σοι· ,,ει. Ριπει·ειιιιι·ιιοι· Με!. Μισιιειιοοιιι·ιΠ”

Η

ν

-

-·

-)

-
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-:--`

.

ι3ΕΝΕΡΙΑΙ Ι.ΙΒΜΒΥ,
υιιιιν. πιο ιιιιοιι.
“ΙΙ 1 1 !9ϋ`

1000!. ιιιιιιιιιιιο.

ο Νουοΐο!Βο Χ!ΙΙΙΙ..!ιι!ιτε.

ΙΙ1!!Ι!!!!!!ΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ"Ι
οιποτ άοτ !ζει!ει!αιοτι νου

Πι. 1οΙιιιιιιιοει Κι·ιιιιιιΙιει!ο.

Ρι·οΙ. Ι!ι·6 Μι! Πο!ιΙο.

- Β

Πι. Βιιι!οΙΤ ΜιιιιιοΙι.

Ιζιειι.

51. ΡοτοτοΙ:ιιτε.

Πιο ,,5ι. ΡοιοτοΙιιιτεοτ Μοι:!!2ΙιιΙεο!ιοννοοΙιοιιοο!ιτΙΙι“ ετεοΙιοΙυΙΙουοιι

Σ· Δ'Ιιιιυιιουιουτιι-Αυτοτομ
ιιοιιιο ο.11ο Σιιοοι·οτο "Χ
.

ιτιοιι οιιιεεο!ι!Ιουε!ιο!ι οτι οκ: Βυο!ιΙιιιιιο!υυΒ νου Ε. Σ.. Μου”
$οιιιιυ!:ιοιιο.-Ποτ Μισιιι1οιιιο11Μ το!. 18Ι Ιυ Ευ,"Ιου6.8 Κο!. ΠΙτ υυε ΜΜΜ
·
μι", 4ΚΙι!. Πιτ Με Ιιε!Ιιο _ΙοΙιτ Ιυξι!.Ροετ2ιιειο!!ιιυΒ;ιιι οι:τι οιιιι.οτοτι
Μ.υι|.οτυ20 ΜΜΕ βΙιτ!ιο!ι, 10 ΜΜΕ Ιιει!!ή!!ιτ!!ο!ι, 1)οι·Συμοι·Ι.Ιουυ το”
ΙΙιτοΙο 8ιυιι!εοερυ!ιοιιο Ζο!!ο ιιι ΡοιΙΙΙετ2ΟΚορ.οοετ45Ρίου.- ου
Αιιιοτοιι νιιοτοοτι 25 5εριιτιιιοΙ::Ι18ει!ιτοτ Οτι€ιιιο!υτΙ!!ιοΙ:υΒουοΜΗ.
-Κείοτιιτο ννετε!ου υιιο!ι οοιτι δικιο νου ΝΙΚ Ι. ρτο Βοεοτι ΙιοτιοτΙτΙ.

ιι ο

ΒΙ.

ιιι ει. Ροιοτο!ιιιτε, Νοιινε!ι -ΡτοεροΙ‹ι .ΝΞ 14. ιιι τιι:Ιιτου. - Κουτι'
1::·ΙΡΙ.ο οοινιε οι!!ουιιΙοιο ετ!υ!ττΙου Ιιε:Ιιε!!οΙιειι Μ!ιιοι!ιιυ8ευΒιι
το: ιιιιιυ ειιι ‹:!ου εε ει: ΙΜ Πε Πι !°ιι°ε υ ‹Ιο ιι ΙΙοοιι!ιιουτ Ι)τ. Β.Ψιιιιοο1ι
ιιι ει. Ροιοτο!οιιτΒ, ΡειοτοΙ·ι. δειτε, Α!εκοιιὸτοννε!‹ι Ρτ. θ :ιι τιο!ιιου.
Βρτοι:ΙιεΙ. ΠΙουειιι€, Πουυετοιο8 υπό δουυυ!οοιιυ 5-8.

ιοοι. -

Ροιοτο!ιιιτε, άου 10. (28.) Μοτο.

1τιΙιεΙΙ.έ Πι. Ο. Βι·ιι.ιιυ: ΜΙΙοιιΙΙΙΙιιοΙιυυε ιιυι111Ι!ο!ι!ιοιιιτο!Ιο. - ΡτονΙοοι· Α. ΒΙοιιι: _ΒοτΙο!ιτ Ποιοι· ι!Ιο ιιιιιι!ιοιυ-!ιγο1ου!
εο!ιου ΠυΙοτειιοΙιιιιιι.ι·ου άοτ Νο.Ιιι·ιιυι;ε- ιιυιι (1οιιιιιιοιιιιιτοΙ Ιιιι ΙιουΙ'ο τ1οτ.1ιιΙιτο 1904-1908. - Βιιο!ιοτο.υποιεου υιιτ! Βοορι·οο!ι
υυεου: Βοοιι.τΙ: Θι·υυτ1τ!ιιο άοτ ιιιοι!Ι!ιοιυουΙοοου 'Ι'Ιιοτιιυιο άοτ Μιιι.του- ιιιιι1 1)ιιτυιΚι·υιι!τΙιοιιου. - ΑυουιιΕ Με ιΙου Ρτοι.ο
Ιιο!Ιου άοτ θοοο!!οο!ιιιι'ι. ρι·ιι!ιτιεοΙιοι· Αοτει.ο ιιι Ι.Ι!ιιιιι. - ΡτοιοΙιο11 άοτ Βιι.υυιιις Με ί!!υιιι.Ιοο!ιου Αοι·ειο
νοι·ο!υιι. ~ 'Γιι.ιτουυιιοΙιτΙι:Ιιτου. - Αυιοιιτου.

ΜΙ!οΙιΙΙΙΙοοΙιιιιιο ιιιιιΙ ΜΙ!οΙι!ιοιιΙιο!!ο.

`οοεουοοτο Μιιτ!αιιιερο!ιι.οιο του άοτ νοτρτΙΙΙιιυΒ άοτ ΜΙ!ο!ι

(νοτιτιιιιι. ι.το!ιοΙτου :ιιυ 7. ΠοιοιιιΙιοι· 1906 Ιυι νοτοιυ Μουτ!
οο!ιοτ Αοτ2Ιο υιι Ποιοι).

!ιοιιι ουοοϋΙΙΙΒοο 11τιοΙΙ ΙΙΙιοτ τ!Ιο Ποιο άοτ ΜΙΙο!ι οΜο
Βο!ιου, ειο ειο!!ου νΙο!ιιιο!ιτ υυτ ε!Ιοινοτοοο!ιι.ιεο ΜΙΙοΙι, τ!.
11. ΡτοΙιου οοτεο!!ιου ου ι1ιο ΠυτοτευοΙιυυΒοιοτοΙΙουου ειο
!ιοΙ”οτιι υυι1 ιιι οΙοεου ιιυ!! ι1οιιυ νου Ροο!ι!ουΙου ιΙΙο Βο
1ιιιιιο οΙιοιιι. Αυοι!γεο νοι·οοιιοιυι1ιου. Πι ιιιιοοτοιι θΙ.ΜΙου
Βο!ιοτι Μο Κουιτο!Ιο άοτ 1.οΙ›ουειυΙΙιοΙυιοτ!ιιο, οουιΙτ ιιιιο!ι
01ο Με ΜΙ!οΙιΙιουι1ο!ο ου άειι· ΟΙι!ΙοεουΙιοΙτου ιΙοε Μοιι.
ειοΙιου 8ουΙιιιιουτυιοο, άοτ νοι·ρΙΙιοΙιτοι κι, ο. Β. Ιυ Ι.ΙΙιιιιι

οοοιιΙιτοει, ι!Ιοεο Οτοιιυο άοτ ΜοτΚΙρο!Ι20Ι Ιιιι!ιου ο.Ιεο
νου

Μ. Ο. Βτειιιυ.

ΠΙο ΜΙ!ουΙΙΙ.!801111υΒ Μι Ιιουτ2ιιτοεο 80 οτοεοο 1)!ιυου
ε1οιιου ουρουοιιιιυου, οιιοει ειο οοεο.τ Ιυ !ι!ο!υοτου ΒιοιΙΙου
εοΙιινοτ ΜΝ, νου άου θτοεοει.οι!του Βου: ιιοΒοεοΙιου ιιι1τ!ι!ιο!ι τοιιιο τ!. Ιι. ιιυνοτΙοΙεοΙιΙο Μι!ο!ι ου οτΙιο!του. Μο
θτιιιιιΙο ι1ιιΙΙΙτ 81110 2ο ειιοΙιου, οτοΙ.οιιο ι!ιιτΙυ, ι!ιιοε ι!οι
ετοεοιο Το!! Οοο !ιουειιιιιΙοτουιΙου ΡυΙι!Ι!ιιιιιιε Ιυ ι!ου
ΒιιιιΙΙου ιΙΙο ΜΙ!ο!ι Νοε οιιοεοΙι!ιοεε!ΙοΙι οιιτοΙι ΖνιΙεο!ιου
!ιιιτιο!οτ οι!ιο!ι, υυι! 2., :Μου οε εοΙιιιιιοιΙε Μ, Ιυ ]8ι.!θΙΙ1
Ρο.!Ιο ο!υο νοιι“ο.Ιεο!ιυυε άοτ ΜΙ!οΙι @του ννοοεοτυιιιιο.Ιο

ειοΙιοι· ου

οι!τουυου. Πιο άου !ιοττοΒοτΙοο!ιου Μου!ρυΙο

ιιουου ου!Βοοου2ιιιτοΙου, Μ; Ιοει ΙΙΙιοτο!! ιιι άου διοι!του

ι!ιο

ΜοτΙ:Ιο 2 Χ νιοο!ιουι!ιοΙι Πι

άου 8οιυιυοτυιοιιοτου,

υυε! 1 Χ ννοο!ιουι!ιο!ι ιιι ιΙου Ψιυτοτιυουοιου το Ιιοοιι
ο!ιου; ου. 1ιιιυ ιιι Ι.ι!ιιιυ 8 ΜοτΙαο οιιΙειιοτου, οο.νου 2
Μι!ο!ιιιιο.τΙιτο - άοτ 8. Μ: οροοιο!Ι ΡΙοιεο!ιιυοτΚι - υυι1
υιιτ οιτι ΒιιυΙτοι.οο.ι·π, εο κι οΜο ι:οοΙΙο1ιο Κοιιιτο!!ο οο
Ιρεο ιιυεΒοεο!ι!οοοου, - ι!Ιο !ΙΙιιιυεο!ιου Μοι!τΙουίοοΙιοτ Βο

!ιου υοο!ι ΙΙιτου Ιυοιτυ!αΙουου αυτ. άοτ Μι!οΙι!ιουιτο!Ιο οποιο
2ο εοΙιιιΙΙου. ΙΖιυ ινοιτοτοτ, οιυο νιιτ!ωειιυο Κουττο!!ο Με

οΙυο Κουττο!!ο άου Μι!ο!ι!ιουοο!ε ο!υεοΙϋ!ιττ.
ΒΙο ΙνΙουιΙΒΙιοΙι άοτ Μι!οΙι1ιουιτο!!ο Ιετ οΙ!Βοιιιοιυ ιιυ

ΜΙ!οΙι!ιουτ!ο!ο Ιυ 1.ΙΙιου οτεοΙινιοτουτ!οτ Πτυοιοιιι1 Μ άοτ,
οιιοε 61ο οττΙΙοΙιοιι Μιιτ!τινοτοτουυυοου οσο Ηουι!!οι·υ υιοΙιι;
νοι·οο!ιτοΙ!ιου, οιο ΜΙ!ο!ι80ΠΙ88ο ιυΙτ ΑιιΙεο!ιτιίι ,,νο!!ιιιι!οΙι“,

ιιτ!ιο.υιιτ, υιιτ

,,οοΒοτο!ιιυιο ΜΙ!ο!ι“ οιο. ου νοτοο!ιου.

εοΙιου

61ο Αυειο!ιιου οιιιτιυ ιιυεοΙιιιιυι1οτ.

ΙυινΙοινοΙτ οΙοοο Κουττο!!ο ιιιιεεοΙΙΙΙιτι ινοτι1ου εο!!, ι!ο.ιιιΙΙ
Πιτ Ζιιιοο1τ ιιιου!ιο!ιετ οττοΙο!ιι οπο. Μιτου νοτοΙυτοΙιο
Πυτοτουο!ιιιιιΒου, ειιιο!ι ινοιιυ οο ιτιοε!!ι:Ιι αυτο, ΙΙΙοΙυοΙο
ιυΙΙ άοτ Μι!οΙι νοτοουοιιιιυοιιο νοτουτΙοτιιιιΒου ιιι Κου
ειιιιιοτου, Μου ειο!ι ΒοιιιΙοε υΙοΙιι ι!οτ ουοι;οοο!ιυιου ΜΙΙοΙι
νοτΙ'ϋ.!εο!ιιιυΒ νοτΙιοιιΒου, εΙουιι ι!!ο νοτοιιοΙιιιιι8 ειο!ι :ιοί
ΚοοΙου ι1οε ΙοιιιΙουιΙου Ριι!ι!ιΙουιιιε 2ο !ιοτο!ο!ιοτυ Μ. !ιοΙ
ειο!ο!ιου Ηουο!οτυ @που ετοοεοτ, Με οΙο Ε'υτοΙιτ, ΙιΙυ
ουσ ινΙοιΙοτ οιυιιιιιι! ει!ιεο!ο.εει ιιυ‹1 πι· εοεοι2!ΙοΙιου νοτ
οιιιιιοττυυι; Βο2οι;οιι το ιιιοτοοιι. ΙΞε ιυυεεου οΙο!ι ιΙοΙιοτ,
80!! οἱιιο νιιτ!ι!ιοΙι ινΙτΚειιιιιο Κουττο!Ιο ιιιιεεοϋΙ›ι ννοι·ιΙου
οΙο ΜΙ!οΙιιιιιτοτειιοΙιυιιΒου οιιΙ ιιιοε!ιο!ιει νιο!ο Ρι·ο!ιοιι οτ
ειτοο!ιου υυι1 οιιυυ ιιιιιοοου 8Ιθ ι.ιιεΙΙι:Ιι νοτιζουοιιιιτιοιι νοτ
ι1οιι. Πιο Ιοοετ ειοΙι ιι.!ιοτ ινιοοοτ υιιτ ουτοΙιΙΙΙΙιτοιι, που
οιο ΡτιΙΙιιυε ο!ιυο 1ιοιιιρΙΙΖιοτιο Αρρυτοιο ιιυι1 οο!ιιιοΙ!
ειιιεΙΙΙΙιτΙιοτ Μ, πι! εΙυο ΥοτΙο!εο!ιυυΒ ιυΙτ. ΒιοΙιετ!ιοΙΙ το
οτ!ιουυου Μ., ιιυι1 ΒουιιΒουτΙ Ροτοουο! οπου νοτ1ιιιιιι1ου
Μ. Ιυ ΒουτεοΙι!ουι1 υιιτ ιιιιιιι Γοοι υ!ιοτο!! Πι άου 8ιοι!Ιου

Ιου ΙιιιΙιο ΙιοτοιΙε Ιιιι οτει.ου .1οΙιτο ιιιοιυοτ Το.τ!ε!ιοΙτ Με
ΒιιυΙΙΙΙ.ιειοτυι ιιυ .!οΙιτοεΙ›οτΙοΙιΙο Με 8Ιοοιειιυτ :ιοί ι1Ιοεου
τυο Μι!οΙιΙτουι.το!!ο οτεοΙινιοτουιΙου Ρώσοι· ΙιΙυΒοινΙοοου ιιιιο
ι!Ιο Αιιι“υο!ιιυο ο!ιΙΒου ΕτοουουυΒεριιιι1ττοε Ιυ ε!οι Μιιτ!τι
οτιΙιιυυΒ νοτοοεο!ι!ιι€ου, Ιοιι!οτ ιι.Ιιοτ Με μου οΙιυο Ετίο!8.
Με ι!Ιο ΒοοΙουοιεΙου Αρρο.τιιιο Πιτ ι!Ιο ιιιοτΙαρο!!2οι!ιοΙιο
νοιρτϋίιιυΒ ι!οι· ΜΙΙοΙι Ιιο.Ιιου εΙο!ι ι“οιιιο 1.ιιΙαοιΙοιιοιυιοιοτ
-υννοο!τε Ροοιοτο!!ιιιιε Με ειρο2ΙΙ. Οιονι!οΙιτο - οι·νιΙοεου.
Ζο!ιΙτοιο!ιο νοτουο!ιο ΙιειΙιου υιιιιι!ιο!ι οτεοΙιου, ι!ο.οε Με
ειιουΙΙ. θιοινΙοΙιι οιιιοτ μπαι, υΙοΙιι ιιοδοτο.Ιιιυιοιι ΜΙΙοΙι,
ιιοιιιι εΙο (Με θιοιιιιοοΙι οοτ λΙ!!ο!ι νοτεο!ιΙοοουοτ Κι1!ιο Ιει:
(οΜο $οιιιιιιο!υιΙΙο!ι, Μ! άοτ ι!ιο Ιιιοινιοιιο!!οιι ΜΙΙοΙινοτ
εο!ιΙοοου!ιοΙΙου άοτ οΙιι2ο!υου 'Ποιο υιιε8οΒΙΙοΙιοιι οΜο, Μο
Με !ιοΙ ΜοτΙτιιυ!!ο!ι εονιο!ιυ!ιο!ι άοτ Ρο!! Ιει) υιιτ Ιυυοτ
Ιιο!!ι ουεοτ θτου2ου νιιτΙΙοτο, υο.ιυ!. πι. 1.ϋ29-1.088-έ84,
Με ερο2111εο!ιο 0ιοιιΙουι ι!οτ οΙιεοτο!ιιιιτου Μι!ο!ι ΙειΙΙι
οιι·Ιοο!ι. 1.088-1.088. Ιο!ι !ιουιιΙΖο Βου Ι.ο!‹τοιΙοιιο!ιιιοιοτ

Ε. '
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τ..

σ”

.

ο
ω

ου*

.τ του
88
νου 0οονοουο, οτυ Ατττοτυοτοτ, σοοεοο Βοοτο. το (Μισο
νου 20-40" οτυοοτοτττ Μ, στο Οτοσο τ.>τουου τουτοτου σου

νοττου νου 128τουσου τοοτυτ, σ. υ. Αυουσυτττου ουσ

Μοτοουτυττου. Μοτυτ ποιο 8 πιο! π. Β. Μοτοουο, Μτττο<,το
ουσ Αυουσε, εο Μ στο τττττουτυουυο που σου υτοτυοτου
τυτοτνοττου, ο.τεο Μτττοοε, ουσ Αυουσε τττοτυοτ, ουοτ τυτ
Ρτουουτεουοττ ου Ιτ'οττ ουσ 'Ι`τοουουεουετοου οτυ "στο
οε ττοτυοτ Κ‹›τ·τουτοτ, το τοσοτυ υοσοτυ Ρο.ττο Μ σο.ε ου
8οτοεουο ευουττ”. Οονντουτ 2ο Ιαοτττοτοτου, ουσ που· του ·υτοεεοτ. Ετυο Κου ττοτοτο υτττυττου 2ο οουτιο Βτοτουου
τοσου Τουτροτοτοτοτοσ ττυοτ 15° Ο.ντοτσου 0,2 (Μισο σου Ζοττου ου ουτοτυουσοττοτυουσου 'Εοοου ττοτυοτυου, εοτυοι

ερουττ. θονντουτ ου. ττττο.τ ντττυτουσ σοτ Πυτοτεοουου8 τοερ.
Ρτουοουτυουυτο σοτ ΜτΙου τυτο 'Ι'οτυροτοτοτ 15°, εο υοσοττ

Μττουνττοεο οσστοττ, τυτ _τοσοττ'θτοσ ουτοτ 15°-0,2 εου
ττουτοττ, σο. σιτε ευοοττ. @Μουτ του Μττου υοτ υτοσοτοτ
'1'οτυροτοτοτ 2ο υουο, υοτ υουοτ Τοτυροτο.τοτ 2ο υτοσοτο
ττττοττο οτετουτ:.
Ε'τοσοτ υτο.υ ευ υοτ μποτ Μττου Οονντουτο ουτοτ 29°

ινουυ Ροτ:τοτυοσοτουοου νοτυουοτυυτου ινοτσου, οτυο του
τουτου οοεοτυτυουοοεοΜο Μττου; υοτ' στοεοτ Τοτεοουο υο

τουτ; σο.ε νοττουτου σοτ 5τοτΙρτουο. Αοου οτυ Βτυτουττου
σοτ Κουο Μ νου υοσοοτουσοτο Ετυττοεε

υοτ

στο

Μττου,

Μττου εουυοτυίτοτ Μ, ουσ σοεε ετο νοτ σοτ Ρτουοουτ

Μουουσοττοεττττουεου ννττττου ντο εουτοουτο Νουτουο.
Νοου ννουτο οουουυτ Μ σοτ Ευυττοεε σοε Αττ.οτε σοτ
Ττοτο υοτ στο Μττου, ο.Ιτο Κττυο 8ουου ου. οοττοττουσ
εουΙοουτο Μττου. θειου ουτοεοΙτυττεετο τετ οοου σοτ Βυτ
ττοεε σοτ Βτουετ;, του ντοΙου 'Ι'τοτου ττουτ; στοεοτυο του
ουοο Εττοττοεε υοτ στο Μττου νοτττυοτ. Ποτου οσο στο
ουου οοεουτΙσοττου νοτυττττυτοεο ννττσ στο Μττουυουττοττο

υο.υτυο ττυ Οοτττεο οτυοοτουττ ουσ τυουττυο.τε τττυοοεουτττ

εουτ οτεουννοττ, ετο υου, τνουυ τυου οτοτυοττυο.εεου ετουοτ

του; τοορ. οτοεο80εεου ννττσ, σο ετου το στο Μττου υοτ τουτ
Βοτυ $τουου ουτοτ Αυεουοτσουο σοε Βο.υτυε οουυτεουτ.
δουοτσ σοτ Μττου οτυ ττυουσ υοσοοτουσοτ ννοεεοτυουοιτο

εουου ΜτΙ, ντοτ Ε.τίουτουο ουσ νοτετουτ νοτοοε.-υνοε τ
υου στο ΒοιτττοττουΒ σοτ Μττου ουυουττστ, ευ ουσ στο
νντουττοετου Ρτουου, στο ου σουοτ το υοουτννοττου υο.υου,
τοτοουσο: 1. Βοεττοτ στο νοτ·ττοττουσο Μττου σου θτουοΙι

οσοτ ττυοτ 840, ευ Μ στο Μττου οτε νοτσττουττο το υο
2οτουυου ουσ ννττσ οτυοτ υττυοτου ουοτο. Πυτοτεοουουυ
υοτ τυτου Ροττοουο.Ιτ οτο. ττο Ι.ουοτοτοττοτο ουτοτυοοου.
Αοεεοτ σοτ Τουτροτοτοτ τυοεε υοτ σοτ Βοετττοτυυου σοε
ορουτί. Θονντουτε υοου στιτο.οί οοεουου ννοτσου, σο.οε στο

οοτυοουτ: ννοτσου Μ, ννττσ Με εροεττ. Οονντοτττ σοτεοτυου
ουτοτ στο υοτυοιτο θττου2ο υοτουοτυυου ουσ "του, υοτ
ετοτουοιο νττοεεοτυοεοτυ υο.ττττττου οτυεουτουτ, το υτοσττοοτ
σιτε ορουττ. Οονντουτ σοτ τοτυου Μττου υοτ; υοτ οτυοτ

ΜτΙου του υουοτυ εροοττ. Θονντουτ Μου ττοτττου οτο τυο
ττοεοτοτ Ψοοεοτυοεοτυ ο.οου ουυουτοττ‹τ υτοτυου. Ποτ
οτυοοττουττο Εοττ, οτυ 8τ:οτεου σοε εροοττ. Οουτοτττε τττττ
σο.εοΒου οτυ, τνουυ τυου σοτ Μττου σοτου Αυτοττυτου τυτου
τοτουτοετου Βοετουστοττ, σοε Ρου, οουι Του ουτ2τουτ. τετ

οε ο.τεο ουτοτ υουτεεου ΥοτοοεεοτυουΒου τυοοττου, σοτου
στο ΒττυτττοΙουε σοε ερου. (τονντουτο σου Νο.ουννοτε ου
Γιτυτου, σο.εε οτυο Μττου ουττοτττοτ ο·οτσου Μ, εο Ιττεετ

οτου οτυο Βυττουτυουε ουσ νοτετουττεο νοτννοεοοτουο σοτ
Μττου του; Ητττ”ο σοεσ..ουτοσουεττυοτοτε ουουεοινουτο, νντο
υοτ Δυννουσου8 ττεουσ οτυοτ Μττουννοοο υοουτνοτοου. Ποτ
το στοεου Ροττου σου Νοουννοτε σοτ ΡτττεουουΒ ττοτοτυ ου
υττυοου, υοσοττ σο.ε Ι.ουτοσουοτυτοτοτ σοτ Πυτ:οτεττττυουο
εοτουοτ Ιυεττοτυουτ:ο, ννοτουο σου Ε'οττεουοΙτ σοτ Μττου
ο.υοοτεου. Ε.υο του το σοτ Βοερτοουου8 σοτ ερο2τοττου

_Μοτυοσου σοτ Μττουτοτεουουυ ττυοτεουο, τυοουτο του υοου
υοτυ στο Βτυττττεεο οτννττυυου, σοτου στο νοτττυσοτουΒοο
σοτ Ζοευτοτυουεοτυουυ σοτ Μττου οοετουσο ττοτυτυου. Ι)το
Μττου, ντο ετο σοτου νοττετουστυοε Αοευτο1ττου

σοτ Βοιοτ οτυοτ Κου οτυοττου ινττσ, υοτοετ νοτττοττου, 8ου2ο
Μττου, 8οννουυττου υουυοτ ουοτ, ντο υοτοττε οτννττυυτ:, στο

νοττο Μττου τυουτοτοτ Κουο 8οτυτεουτ υοϊσου Μουτ, οτε
Βοτουτοτοτττου. τυτ Ατ18οτυοτυου υτοεο ττοτν0τεου0υου ννοτ
σου, σου στο νου οτυοτυ Ττοτο 8οττοτοττο ΜτΙουτυοοΒο
ουσ τυτ (τουυΙτ ου Ττοουοοοουετου: ουσ Ρ'οττ ντοττ”οου
το ουτοοεουοοεοπτοτυ Υοτυττττυτεοο οτουυ, οε τετ ττυ Αττ

Βοτυοτυου σοτ Μττουοτττοε ουσ στο Ωοειττττττ. σοτεοτυου
ουυττττετο νου σοτ Βο.εεο σοτ Κουο, τυσοτυ στο Ντοστο

τουοετοεοου οτυου τυοΜ υϋυοτου Μττουοτττειε ττοτ“οτυ, οτε
στο θουττοετοεεου, τοτυτ;οτο σο.8οΒου οτυο ου Ττοουουεου
ετουο ουσ υο.τυουτ;τ. Βου; τοτουοτο Μτου οτυοοοου. νττοττοτ
Μ οτυ Ετυττοεε στο Γοττοτουε; υοτ Αοτυουτυο εουτ
πνοεεοττΒου ττ'οττοτε (8ουΙουυο, Βττυουεουυττυοτ) ννττσ στο

Μττου ποτ εουτ τοτουΙτου, ουοτ 8τοτουεοτυ ττυ 'Ποτ υο
ννοεεοττ, ετοτουυοτττο οττυοτ του υου ουσ οουεττοοτ Ττοουου

εουετο.υο. ννοττοτ Μ στο ΔΝ σοε ΜοΙυουε νου
ετοεεοτ Βοσοοτουε τυτ στο Βοεουοττ'ουυοττ σοτ Μττου. Ιτυ
Βοτοτ σοτ Ττοτο ττυσοτ ουυουΙτου οτυ Αοττουυτου σοτ

Μττου, νττο το οτυοτυ θοΓοτεεο ετοττ. Βτο Βτττοτουο οιντεουου
σοτ οτετ ουσ σοτ ΜΜΜ: Βοτυοτυουου Ροτττου Κουτι υοου
Β ο υ τυτσι- Μ ο υ τ υο τ οτ ουεοΓουτ σιτε 7-Γοουο υοττουου.
Βειτοοε οτοτουτ ετου, σο.εε

υοτ οτυο 8υτο Ποτουοουυτττο

ου Νουτετοττου, ιντο τνττ τυο οτινοττου τουεεου, ουσ ννουυ
υτουτ, ινοτοτυ Μουτ? ο) ντου σ” ντου το οτυοτυ τυτ
Μττουρτοσουττου οοΒοοτευοτοτι Ζοετουσο Μ? υ) ννοττ υο
τ.τττοοττεουο Μουτροτοττουου του: σοτεοτυου ουοουουττυου
ννοτσου? 2. Μ στο Μττου τττεου, του ο.ττο υτοουεουοττου
οτυοε θουοεετυτττοτε

νοτεουου,

σ.

υ.

ινουτεουτυοουουσ,

νου υοτυτοτοτυ Αυεεουου ο. ε. τ”. οσοτ ουορροττιττου, ου
τοτυττου, το Ζοτεοτυουο υο,ο,ττττ'ου τοερ. εουου Ζοτεοττι?

ο. Μ στο Μττου υοτ νου εουττσττουου 8ουετου2ου, ουοτυ.
Οτττου, νου εουεττεου Ζοετττιου (ννοεοοτ, Κουεοτντοτουεε

τοτττοτ, Βιεττττο οτο.) ουσ νου ΙυΓουιτουοοττοο,οτυ'Ρ Βοιντο
οτυοτ στοεοτ Ρουτττο τυτ σου νοτυοοίοτ οουττυεττο υο
ουτννοττοτ; Μ, υοτ σοτ Ηγετουτυοτ στο Μττου 2ο τουτο
ετο.υσου, Βτοτουετττττο, ου Εττττουυουυ οσοτ οουτοουτο του
τοτουο οσοτ ουεττ·υτττουο νοττοτεουουο ετοτυ;οτουσου του.

- τΝοε υου στο Βοοττοττουε σοτ ΜτΙου τουουου του
τυτου Νουτο·οττ ο.ουοτουετ, 80 Μ ΜτΙου τυτ». τοτυσοτινοτ
ττο 2ο υο2οτουυου, εουυτσ στο Μττου το τυτοτυ (τουτου το
?ου ουσ 'Γτοουοοεουοιουε ουτοτ σοτυ Μτοτυτοτυ υτοττυ.
στο: σοτου τουοτο νοτοτσυουυ τυτ στο υοτ:τοττουσο (τουτου
εοτοτσοττ ννττσ. Ιυ σου τυοΜου Οουουσοο Ι)οοτεουτουσε
οτοτττ

21/2-80/0 του

οτοο Μουτ

οτίττττυοτο Εοτσοτουε

ου νοτττοττου σοτ. Βοτ σοτ Βοοττοττουε νου οουο.ττοττυοτ
Μττου υουυ στο εεττ σου 50. .τουτου οτυρτουτουο Βουτ
ρτουο @το Ι)τουετο ΙοΜου; ντο στοεοτυο υοτ Κουττοττο
υτουτ υουοτοτ ινοτσου υουυ (τντο ο. Β.

υοτ

σοτ Βοοττοτ·

τουε σοτ νου Μττουουστοτυ σοτ Οτ‹τεεετοστο 2οεοτουτου
θουοοττου Μτεουτυττου ουυουουυτοτ Αυετοτυυτοτιο) σο. υτοεε
:το Βτοττο σοτ Ξτοττρτοτ›ο στο Ε'οτσοτουΒ οτυοε Μτοσοετ
8ουο.ττ:ο σοτ Μοτυτυτττοτι ττοτου;

τνουυ στοεοτ υτουτ:

οτ·

τοτουτ ννττσ, σουτ σοτ Μτυσοτινοττ σοτ Μττου ουοτ υοου
υτουτ; σοτου Ρτττεουουυ οτυτοττ ννοτσου, σο. στο Κττυο
εοτυετ εουου υττυσοτννοτττοο Μττου Βο,ο,>τουου υουου Ιατιτυουτ

ουσ σο ετου ουυο 8τοττοτουο υτουτ οτυουου τττεετ, ου στο
σοτου Ε'τ1ττοτουο, Κτουττυοττ, Βτουετ: οσοτ ουσοτο Πτ
οοουου υοστυοτ υοτ.
Ε'τττ ττνοτουοτε ο. Β. Βοττου οτννο τοτυουσο
θττου2οοττο, στο σοτου 8τοττρτουου ουσ ΑυοΙνοου

τουο.το
ετουοτ

ουνοττοτεοτττοτ Μττου Βοννοουου οτυσ. 1)οτ Ροου;ουοΙτ υο·
ττνοεττ ετου οτονο το. 2,8-4,0%,. 8,4-3,60,το Μ σοτ Ι)οτου
εουυτττ. $οτυετνοτευτυσττου Μ νουτ υνοτουτεουου $το.υσ
ρουυτο οοε οτυο τυτοσοτινοτιτυο Μττου, υοτ σοτ στο Ξτοττ·
μτουο στο Αυννοοο11υοττ.υουτττεοττεουοτ Μουτροτοττουου
οτυουου υοτ, οσοτ στο σου ουτοτοτ:ου Ι.οττοτοτου2υοτ·
του ττυ (τουοττ υοου ουτερττουτ, ννοοου ουοουττυουσοτΠ

τυττου Βοννουυου τνοτσου Μου, ννουυ του Εοτοτ Μου
οοεοοτυοτυου ουσ στο οτυοττουο Μττου υοτ Βοτυτεουτ ουσ.
Ι)το Μοτυ2οττ του υοτιτου σουτττουου Ετυττοεε υοτ στο

Νουτινοττ το υοουετουσου ουσ τουτο υοτ νοτΙουΒτ, του
στΤουτττου υοτ” στο Ι.τοτοτουτου οοτουοτ Μττου οοττυοτυευτυ

Μττουυοεουο.τΤουττοττ, που τοου το ττουοο ΒΙοτουου Ιυτοτ

του σου Ι.οττοτ8τουυννοττου οτυο υοττοεοττεουο Μουτρουτ·

8οτυοουτ ννοτσο. Ηου: στο 5τοΙτρτουο οσοτ σοτ νοτοΙοτου
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τιοιι ετεεΜειι, εε ντιπ! νετ1ιιιι€,ιτ, άειεε άει· ΒιιεΜνετετιιιιάιΒε
ειιι Πττει1άιιτ11Μετ ιιΜεεΜε, ννιιε ιπιτ άετ ΜΜΜ εεεεΜεΜειι
εει, οΜ ιπιτ ΕιιττεΜιιιιιιι€, ιιιιτ ι11ίεεεετειιεετε οάετ Μειάεε.
Πεμ ειιιε 8τεΙ1ρτοΜε τω, ευ 1ε.εεειι ειι:Μ άιεεε Ε'τιι€ειι
τιιειετ ειιιιΜτ Μειιιιτιτοττειι, 1“εΜ1τ ειπε εοΜ:Με εεε ιτΒειιά
ινε1ε1ιειιι θιτιιιιάε, εο κι άιο Βιιτο1ιεεΜιιιττειιιεειιιιιιιειι
εετπιιι€ άετ ΜΜΜ άετ 13'ιετςειιά πι (ιιτιιιιι1ε πι 1ει;ειι. ΑΙε νετ1ιι1εοΜτ ιιιι Α11Βειιιειιιειι ιετ 1'τιεεΜε ΜΜΜ πι
Με2ειοιιιιειι, ιτειιιι άιο ιιιιτι1ετε εΜειιι. Ζιιεειιιιιιειιεετειιιι8,
ιπιτ άετ ειε ΜΜΜ ιιιιιιιιτετΜτοοΜειιειιι πιά νο11ετιιιιάιΞειιι
Αιιειιιε1Μειι πιε άεπ Ειιτετ Βενι·οιιιιειι πετάω κατ, άιιπ:Μ
ιιιιεεετε Ειιιετιι1ε νετιιιιάεττ ινιιτάε Με Με11εΜτεετειι Ράι
εοΜιιιιΒειι σει· ΜΜΜ ΜεετεΜειι ιιι ιιιεΜτ οάετ ιτειιιΒετ νοιι
ετιιι.ιιι1ιεετ Ειι1τιιΜπιιιιιει ειιιετεειτε ιιιιά ννιιεεετειιεετε πιά
τει·εειιε; Μιιιιιι<,ἐ πετάω νοιι άειι Ριι1εεΜετιι άιεεε ΜετΜο
άεπ Με 1`οΙΒειιάειι Οτ11ιιάειι ἔΙειοΜπιιτι8 ειι€εινειιάετ: ειπ
πεΜτ ιιιειιι ιιιιιιι1ιεΜ ειιιετ ΜΜΜ ειιιειι Βτοεεειι πει ιΜτεε
1ειοΜτεετειι Βεε1ιιιιάτει1ε, άεε Ρεττε, εε ντιπ1 ειε άεάιιτοΜ
εροπ1. εο1ιντετει· ιιιιά ειπε ειιι1εεΜε Βεετιιιιιιιιιιιε άεε ερετιι'.

τιιιιτετ ε. 280 ΡτοΜειι νετάιιεΜ1ιεετ ΜΜΜ -ιιι άεπ εΜειιι.
ΜιΜοτιιτοτιιιιιι νοιι Ρτονιεοτ ει”, ειιεεεΠιΜττ πετάω,
ιιΜετ άεε Β.εειι1τιιτ άιεεετ ΠιιτετειιεΜιιιιιιειι ννιτά Ρτονιεοτ

θεντιεΜτε ειιιάεοΜτ άεε Βεττιι€. 8ετετ ιιιιιιι άει.8εεειι ειπε

ει” άιε Ε'τειιιιάΜΜΜειτ ΜιιΜειι, ΝιιΜετεε πι ΜετιεΜτειι.

ιετ, 01188 άιο ΜΜΜ Μιι1ά εροιιτιιιι οάετ άοοΜ Μειιιι ΚοεΜειι
πι θετιιιιιειι άτοΜτ. Ι)ιι άιο Ε'ιι1εεΜετ ιιιειετ εονιε1 δικιο.
πιεε1εειι, άε.εε ειιιε Μτε1τιΒε εΙ1πι1ιεεΜε Κεε1ττιοιι επτ
ετεΜτ, εο ιετ άετ Ζιιειι.τε ιιιειετ 1ειεΜτ πι ετιτειιιιειι: 10 εστι.
άετ πι ρτιιιειιάειι ΜΜΜ ντετάειι ιιε.οΜ Ε. ΞεΜιιιιάτ ιπιτ
10 οπο. Α11τοΜο1 ιιιιά τιιιτ ειιιι€ειι

Ττορ1`ειι 10/0 Ρωεο1

ειιιιτε16ειιιιι.ς πειιιιεεΜτ. Βειιιε ΜΜΜ ιιιιιιπιτ 1ιιετάιιπ:Μ ιιιιι·
ειπε Μτιιιιιι1ιεΜΒε1Με ΡετΜε πι, ινιιΜτειιά άιιπιΜ ΜοΜΙειιειιιι

τεε οάετ άορρε1τΜοΜ1ειιεειιτεε Νε.ττοιι ε.11πι1ιετ:Με ΜΜΜ
ιιιεΜτ πι” ντειιιε;ετ τοεειτοτ ΒειιιτΜτ ετεοΜειιιτ. Ι.ιιεειτ Με
ντιεε ΜΜΜ, άιιεε πιτ Οτιειιτιετιιιιε

εεΜοιι

1-2-ετ11ιιάιεεε

ΕτΜιτπειι ιιιιι 100" πειιιιετ. ΜΜΜ Μπι ιι1Με1ιεεΜειι Ζιιειιτπειι

(Βοάιι, Κιι11τ, Βοτε.ιι) ιιιιτΜτ ειοΜ άιιΜει Μι·ιιιιιι -- Μτειιιιτοι,
ιιιινετιιι1ει:Μτε ΜΜΜ Μ6εΜετειιε ιιιιιιιιιιιι!.- Ιιιι Ι.ιιιιΓε άετ
.1ιιΜτε

1904, 1905

ιιιιά 1908 ειιιά ιιι ιιιειιιετιι Αιι1ττεεε

ε. 060 εΜετιι. ΠιιτετειιεΜιιιι€ειι νοιι ΝιιΜτιιιι€ειιιιττε1ιι, άε

ΜΜΜ, άιο _]ι1 άοεΜ άιιτοΜ άιο Βε16ετειι Βιι1εε, Ζιιι:Μετ ιιιιά
Ειττειεε1πιτρετ, ποτε ιΜτεε Ε'εττεεΜε1τεε ιιοι:Μ ιιιιιιιετ
εεΜινετετ ιετ Με Ψε.εεετ, ιΜιεεετ πι, εο «Με Πιτ ερεπτ'.
Θειν1εΜτ ιιιιτετ άεε Νοτιιιιι1ε ειιι1τειι ιιιιά εε άιο Ε'ιιΙεεΜιιιι8
νεττιιτειι. Βε 1ειιοΜιετ ιιιιιι 1 ειιι, άεεε ειπε 81ε1εΜ2ειτιεε
Ειι1τεΜιιιιιιιε ιιιιά ν111ιεεετιιιι€,

ιιτειιιι

άιεεε1Με

ιιιιτετ άετ

(Αιιε άεπ Με1ττετιοΙοι;ιεεΜ-εΜειιιιεοΜειι Ι.ιιΜοτειοτιιιιιι).

Κοιι1το11ε άεε Ατ1ιοιιιετετε ειιεττε11ιΜττ Μιά ειπε ΜΜΜ

ΒετιεΜι 11Μετ άιο εειιιτι11ε-ΜγειεπιεεΜειι 11ιι1ετειιεΜιιιιτειι

νοιι άεπ 81ειοΜειι ερεει1. θεινιο1ιτε ΙιεΕετιι Μπιτ, Με εε
άιο @Με ΜΜΜ ΜΜΜ. Με εεννιεετειι Μι1οΜίε1εοΜετεεττειι

άετ ΝιιΜτιιτιςιε- 111111 θειιιιεειιιι11ε1 ιιιι Μιιιιιε άετ 1εΜτε

άετ τειιιειι οάετ πεντιιεεεττειι νοΙ1-Μι1οΜ εονιεΙ ιιΜΒεπιΜιιιτε

1904-1908.

1111101 πι, άειεε εετεάε ι100Μ άεε ρο1ιεει1ιοΜ νοτεεεοΜτιε
Μειιε ερεει1”. ΘειτιοΜτ Μετε.ιιε1τοιιιιιιτ. πιτ ΜιιΜειι εοπιιτ
το1Βειιάε 4 ΜετΜοάειι νοιι Ρ1ι1εε1ιιιιι€ειι πι ιιιιτετεεΜειάειι:
1, άιο ι·ειιιε ΜΜΜ τιιιτά νοτ ιΜτειιι νετ1τε.ιι1 ιπιτ ννεεεει·

(Ἑ'οτΒ·ετι·ιιΒετι ιιι άετ θεεε11εεΜείτ ρτιιΜτ. Αει·ιτε πι ΜΜΜ).
νοιι

Ρτονιεοτ Α. ει” ιιι ΜΜΜ.

νετάιιιιιιτ. 2. ΑΜεετεΜιιιτε ΜΜΜ ντιπ! εοΜ1εοΜτΜιιι Με
,,1”τιεεΜε ΜΜΜ" ιιι άεπ Ηε.ιιάε1 €εΜτιιεΜτ. 8. ΒιιτεΜ Ειπ

πιΜιτιειι ντιπ! άετ ΜΜΜ ειιι ιιιεΜτ οάετ ιτειιιεετ 8τοεεετ
ΤειΙ ιΜτεε Ρε1τεε ειιιιιοτιιιιιειι. Πιο εο ΜεΜιιιιάεΙτε ΜΜΜ
(Μ1ιι€ετιιιι1ε1ι) ντιπ! ιπιτ ιιιιειιττεΜιιιτετ (;,ιιιιι2ετ) ΜιΙεΜ νετ
ιτι1εεΜτ ιιιιά άεε θειιιειι€ε Με ,,1”τιεοΜε @Με ΜιιοΜ“ πιτ”
άειι ΜιιτΜτ εεΜπιαΜτ. 4. ΜΜΜ απτά ετετ άεπ ΑΜτιιΜ
ιιιιιιιεερτοεεεε ιιιιτετινοτ1“ειι

ιιιιά ιιιι.εΜττιι€Ιιε1ι

ιιοεΜ

πιιτ

Ιιιι ΜΜΜ άετ 8 ιετ2τειι .ιιιΜτε ειιιά 1ο18ειιάε
τιιτιθε- ιιιιά θειιιιεειιιιττε1 ιιιιτετειιοΜτ ινοτάειι:
ΜΜΜ.
ΜΜΜ.

.

.

.

.,

. 284. ΡτοΜειι
. ?Ο
ιι>

Βιιιιτετ ΒοΜιιιιιιιά .

. 115

»

Βιιττετ .

. 104

›

.

.

ννειεεετ νετάιιιιιι1.. Πιεεε νετάιιιιιιιιιι€ Μπι νοτΒειιοιιιιιιειι,
ιιιυ Με άιιπ:Μ άιε Ειιττε.ΜιτιιιιιΒ ετΜϋ11τε ερεπτ. θεννιεΜτ
ινιεάετ ιπιτ' άειειιοτιιιιι1ε Με.εε ειιτιιεΜετιίιιΜτειι. ι717ειιιι

ΒιιεΜινετΜ

.

εεΙρειετεϋ.ιιτεΜε11ιεεεΒτιιιιιιειιιτεεεετ πιτ νετά11ιιιιιιιιΒ άει·

Ψεεεετ

ΜΜΜ Μειιιι1ετ ιτιιτάε, εο Μιεετ ειοΜ ειιιε ευ1ο1ιε Ε'15.1εεΜιιιιε
άιιπ:Μ ΝεοΜιιτειε άετ Ξειρετετειιιιτε Μοιιετιιτιετειι, ι1ειιιι ιιι άετ
ΜΜΜ ιεΜ1τιεάε 8ριιτ άε.νοιι. Ιετ άιο νετιιι1εεΜιιιιΒ ιιΜετ
πιτ τειιιειιι ννιιεεετ νοτΒειιοιιιιιιειι, εο ιετ ειε αυτ' άιεεειιι
ννεεε ιιιοΜτ ιιεο1ιινειεΜειτ. ΝεΜειι άιεεειι Ριι!εεΜιιιι€ειιιε

θιείτοτειιεε .
Ψιιτετ. . . . .
Κοιιάιτοτει-Ε'ετΜειι

τΜοάειι ττετειι ιι11ε ιιιιάετιι ιιτειι πιτιιεΙ‹, ειε ΒεΜειι άιιτειιί

Μιιιιιιιε, άετ άιιττΜ Μεεειε1ε Μειιιριι1ιιτιοιιειι ειιω·εττετειι
οάετ ειιιιετ Βεντοτάειιειι ΜΜΜ ιΜτ ιιτερτ11ιιεΙιοΜεε Αιιε
εεΜειι οάετ ιΜτειι ιιιιιάειι θεει:ΜιιιεεΜ νιεάετπι€εΜειι. 8ο
εοΙΙ ΜεοΜε.εΜτετ ιτοτάειι εειιι, άεεε άεπ· εΜΒετεΜιιιτειι ιιιιά
Βενι1ιεεεττειι ΜΜΜ, ιιιιι ιΜτε ΒιιτοΜειοΜτι€Μειτ ιιιιά Βιιιιιι
Μειτ πι νεττιιι€ετιι, ΖιιοΜετ, 8τιιτΜε1ι1ειετετ, 1έπειάε, θιγρε,
Βειιιτιιιε, ΔΜΜοοΜυιι€ειι νοιι Κ1ειε, θιετετε, Ι1ειε οάετ

Ι.ιιιιοιιιιάε ιιιιά 19ιιεεε.
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8εΙτετε. .

12

ε

4.9

»

. 1:32

»
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9
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»
»
»

Ηοιιι€.

8

»

Κοιιεετνειι .
ιίειιι11ε .

1
1

»
»

,

ΜΜΜ

ε

786 ΡτοΜειι.
Μι1εΜ.

άετιιττιΒε ΜΙειιιριι1ε.τιπάειι ιιιι:Μτ νοτΒειιοιιιιιιειι πατάω πι

νοιι άεπ 204. Μι1εΜρτοΜειι, άιε πιτ ΠιιτετειιεΜιιιι€ ειπ
εεΙιείεττ ντιιτάειι, ιτετειι 4 Βοινιιεεεττ, ΙΟ @Με Μπιε
τιιΜιιιτ (ιιιιι τιιιτετ 20/0 ΡεττεεΜεΙτ), 57 ΜΜΜ ιιΜπετιιι1ιτιιτ
(ιπιτ 2,0 Με 2,90/0 Ρ'εττεεΜε1τ) ιιιιά 175 11οΙ1ιιιΜΜ 18,0
Μιε 4,εο/0 Ρετι); ιιιιεεετάσιιι ντιι.τειι ιιοεΜ 18 ΡτοΜειι πιιτ

εειιι, άει άιεεε1Μειι νιε1ετι ΒεοΜεε1ι1ετιι ιιιειιιεΙε ειιτΒεπειι
ρ,ε1τε1ειι ειιιά. Ηιιιιιιε 1ιοιιιιιιτ εε νοτ, άειεε ειιιιετ μποτ

ειΜιιοτιιι ΜοΜειιι Γετ1τ,ιε1ιιιιτ (Με 6,90/0), - άετιιιιτετ ειπε
Βεννϋ.εεεττε ιιιιά ιπιτ ΒιιΜιιι νετεετετε, - άιο Με Βε

άειιε ΜΜΜ ιπιτ ΜοΜ1ειιεειιτεπι Νεττοιι οάετ Κτειάε νετ
εε12τ πω, ιιιυ ειε πι ειιτειιιιτειι, οάετ άιιεε ιιιιιιι νετειιοΜτ,

ιιι1εοΜτε Μεττε.εΜτετ πετάω τιιιιεεειι, ιιιάειτι άιο νετιιιιιι1ετ,
Μενοτ άιο Με.τ1τρο1ι:ει άιε ΡτοΜε πιτ ΠιιτετειιοΜιιιιι.ι 21.0
ιιιιιιιιιτ, άετ ΜΜΜ ιιιιΜειτιετΜτ Βε1ιιιι πιεετεειι. Γετιιετ
ειιιά 2 ΡπιΜειι ιπιτ 11,8 ιιιιά 9,80/0 Ρ'ετ18ειιιι1τ (Β.ιιιιπι'Ρ)
ιιιιά Β ΡτοΜειι Βιιττετιιιι1οιι Με άετ Βειιττειιιιιι€ ε.ιιεΒε
εοΜ1οεεειι.
Πιιτει· άεπ 201 ΡτοΜειι ιτιιτειι 19 νετάοτΜειι (ειιιετ),
άιο ιιιειετειι νετάοτΜειιειι (11) ειιιά ιιιιτετ άεπ Με1ΜεΜεε
τε.Μιιιτειι ΡτοΜειι 8ειιιιιάειι τσοτάειι.

πιώ θιιιιιιιιι ειι€εί11Μττ

ινοτάειι. Ηιιιιιιἔ ιεάοεΜ εεΜειιιειι

άιιτοΜ Ζιιεει12 νοιι εοΜ1ειιιιι€ειι ΒιιΜετιιιι2ειι ιΜτε νετΙοτειιε
Κοιιειετειιε ινιεάετειι€εΜειι. ΑιιοΜ Με.τ ειι:Μ Μει άεε ΜΜΜ

νετ1τε.ιι1ετιι άιε θεντοΜιι1ιειτ ειιι€εΜ11τι:,εττ, Βιιιιη1ετιιιτε,
Βοτειιιιτε,

Γ1ιιοτιιεττιιιιιι,

Ροτιιιιι1ιιι

επι.

ιιι ετΜεΜ1ιεΜειι

Μειι8ειι άεπ· ΜΜΜ πιειιεετ2ειι, ιιιιι άεε 8ευετντετάειι πι
νετΜιιτειι. Ζιι-ττε11ειι Μιά Μάτι οάετ ΜοΜ1ειιειιιιτεε Νο.ττοιι
πι ε1τιετ ΜΜΜ εεεετετ, άετειι ΒιιιιτεεεΜε.1τ εεΜοιι εο ετοεε

Βιο ιιιοιετοο Ρτοοοιι νοιιιιιιιοιι ιιο.€1οιι οιιιοιι Ροι:1Βο
ΜΗ νοιι 8,0 Με 8,40/0, Μ.Ιιοτ ο1εο πιω οε ιιιοιιτ ιιι
ιιοοιι εοιιι οιιιοιι ιιιιιιιιιιοιοιι Ροι1εοιιοιι Πιτ 1ι'οιιιιιιιοΙι ιο

Μου Με 80/0 2ο ετοΙΙοιι.
2
Βοι Μι ΒοιιτιοιΙιιιι€ πιιτΜιι ι“οιι;οιιοε Μιτου ιιι Βο

εοΕιτ ποιιιΒ οοποιιτο, ιοιΙοπι τιιποιιοιι οοι τοπικ; εοιιιιιοοΚ
οιιΜτ Βιιττοτ οιιιο εοιιτ ιιιοάτιεο,

πιο

Μο οοι ιιοτιιιο.ι

εοιιιιιοοιτοιιιιοτ οιιιο τιοιιιιιοΙι ιιοιιο 88ιιτοιιοιιι Βοίοιιιιοιι
πιιτΜ. Βοιιοτ πιιτΜ ιιοι Μι· ΒοιιτιοιιιιιιΒ· το.ιιοιΒοτ Βοτ
τοτ οιιιιιΒ ιιιιιι ο.ΙΙοιο οιιι` Μο 6οεοιιιιιοοιτ εθωι1τω.

ιτοοιιτ 8οιιοιιιιιιοο:
Ψιιτει.

1. Με
2. Βοε
8. Ι)οτ
4. Βοτ
ο. Ποτ
1ινοτοιι
τιιοιτετοιιο

εροοιιιεοιιο (ιοπιοιιτ Μτ Μιιοιι.
εροοιιιεοιιο 0ιοπιοιιι Με ΜιΙοιιεοτοιιι.
ΡοττοοιιοΙτ.
Ττοοιιοιιτι1οιιετοιιο.
ιοτιίτοιο 'Ι'τοοιτοοτοοΚεω.ιιο.
Με εροιιι'. Οοπιοιπ Μι ΜιΙοιι, Μτ 'Ι'τοοιιοιι
ιιιιιι Μτ Ροττοοιιοιτ νοτιιιιιιιιοτι, απο Μι Μι

νοιι ο Ρτοοοιι πο.τοιι 4 ιιιιτ Μοιιι 8οιιιιεοιιτ απο 1 νοτ
Μτοοιι (εοιιιωωιω.

Κοιιοιτοτοι-ΡοτοετοΓιο.
νοιι 5 ιιιιτοτειιοιιτοο Ρτοιιοο ποτ 1 Τοοτιοτοετοιι.
Ι.ιιιοοιιο‹ιο απο @ιιο.εε.

Γιοιο Ττοο!ιοοτιιοΙτετοιιο οιιιοτ ΜΥ.), εο ποτ ιιιο Μιιοιι
Βοποεεοτι; ποτ Με εροοιι. (ιοπιοιιτ οτιιοΙιτ, Μτ Ροττοο
ΜΗ ιιιοιιτιε, Μτ ιο1τιτοιο Ττοοιτοοτοοιιετοοο ιιοτιιιο.Ι, εο
Με Βοιτο.ιιιιιιιιιε νοτ; οιιιο Ιτοπιοιιιιοττο ΜιεοιιιιοΒ-Ειιτ
το.ιιιιιοιιο οπο νι7ο.εεοτοοεο.ιο πιιτΜ οιιτοιι Με ιιοτιιιοΙο
εροοιι. θιοπιοιιτ, Μο ιιιοσιτιοοιι Ροτ18οιιο.Ιτ ιιοά νοτιιιιιι
τΙοτι:οιι ίο11Γτοιοι1 ΤτοοιτοιιιιιοΚετο.ιιο οιιικιοοΜ.
Βοε εροιιι. Οοπιοιιτ ποτ‹ιο τοι: Μπι Ατοοιιιοιοτ νοιι
$οΧΙιΙοτ ιιοά ιιιιι Μι Μοιιτ-ννοετριιοιεοιιοιι ννοΒο ιιο
ετιιιιιιιτ; Μι Εοτι;ΒοιιοΙτ - ιιοοιι Πι·. Ο οτι: ο τ οπο 2 ΜοΙ
ΒοπιοιιιεοιιοΙοτιεοιι ποσο 8ο ιι ιι Ι οι.
νοιι Κοοεοινιοτιιιιεεωιττοιιι οι 1 Με! 8οΜ. ΒοίοιιΜο
ποτι1οιι.

1 Ρτοι›ο Μιιοιι οτπιοε ειοιι Με 8οιτοοιιιο.
Ειτιο ιιιοΙιτ υιιοοοοιιτοιιτιο 1ω1ιο εριοΙτ Μτ $οιιιιιο12
8οιιο.ιι. Βιο Μιιοιι ιει ιο. Μτ οοειο Νιιιιτοοιιοιι Πιτ ιιιο
νοτεοιιιοτιοοετοο Μιιττοοτοοοιειιιοιι, οιιι ιιοιιοτ 8οιιιοιιτηιο
Μι: οΜτ ποιοι, Μεε ιιιο Κιιιιο ιιιοιιι εοιιοοτ 8οιιοιιοιι
ποτΜι1 ιιοά οιιοιι οοιιιι ΜοΙιτοιι ιιιοιιτ Πιτ ιιιο ιιοιι8ο
Βο.ιιοοτιτοιτ @εστω πω; Μιιοτ ιτοιιιιοιι ιιι ιιιο ΜιΙοιι
ω» ροιιιοΒοιιο Μιιςτοοτ8ο.ιιιετοοιι ΒοιοοΒοο ιιοά ειοιι
ιιοττ ποιιοτ οιιιπιοΙτοιιι. 1.οιΜτ Ιτοιιιιτο οοι Μο Ποιοτ
ειιοιιιιιιΒοο Μτ ΒοιιιιιιιιτεοιιοΙτ οιιο.ιιιιιοτιν Με πομπο
ΒοιιΜιι

Μιιοιιοιιοιιτοιιιε

ποοοιι ποιο οοεεεωωι ποτοοο,

ιοοοοιι οποιο οι οοι Μτ Μζοτιιιιιιιιοιι ιιιοιιτ Βοτιιιε εοιο,
Μ ιιιο οιι18οΙιοι`οττοιι Ρτοοοο (οο._ 1 Θιιοε Μισο) εοιιοιι
τυπο Ιτιιτ2οιιι 81οιιοιι οιιιοιι οοιιιιοιιιιιοιιοο Βοάοοεο.ιι
Ζοιετοιι. Βιο Μιιοιι Μτ Μοιιτοτοιοιι Μ: οοιιοιιτοιιο
τοιιιοτ.
1Νοιιιι πιτ πιτ Βοιιτιοιιοοε ιιε ΑιιΒοιιιοιιιοιι ιιοοτεο
Ιιοιι, εο ιιι11εεοιι πιτ ιιιι ΑιιΒο ΜΒΜ, Μεε πιτ Ποιοτ
ειιοιιιιιιε ιιιιτ ιιιο νοιι Μι· Μο.τΜροΙι2οι ιιι ΥοτΜοιιι Βο
οοιιιιιιοιιοιι Ρτοοοιι Βοεοιιιοικτ ποτΜο, Μιιοτ πιω Μι
Ρτοιοοτ Μι 8οιοοιιοιιοιι Ε"οιεοιιιιοΒοιι (Μο/ο) τω". Μο
τιοΙιτι8οιι Ζοετοιιο ιιιιεοτοτ ΜοτιιτρτοοιιΜο ο.ιιειιτιιοιτοο;
ιιι Μι Το: πιτ‹ι Μτ Ζιιετο.ιιο νιοι οοεεοτ εοιο. 'Ποτε
Μιιι Μιιιιοιι πιτ Με @το Μιιοιι ιιιιτ ιιιοιοιιι€ο Μτ επιε
εοτοο Μοιιτοτοιοο οοττοοιιτοιι, πο νοττιοιιιοιηςοο πιο
Αιιεεοιιιοιιοοτιι Με 8οιιπιιιι2οε νοτιιοιιτιοιι ειο‹1, πο Μι·
Κοιιειιιιιοιιτ ειοιιοτοτ ιετ οιιιο εοιιιιοτο απο ιιιινοτιιιιεοιιτο
ΜιιοΙι οοιιοπιιοοιι ιιι Κοιιιιοιι; ιιιο Μοτιτι;ιιιιιοιι οιιοτ ιιιιιεε
ει:οιιοιΒ ιιιιτοτ Μι εοιιο.τιετοιι Κοιιττοιιο ετοιιοιι.
Βο.ιιιιι.
νοιι 20 οοιοτεοοιιιοο Ρτοοοιι
(εοιιοτ) οπο 1 ιιιιι 8οΜ. νοτεοι;21.

νοιι Μο 57 οιποτεοοιιιοιι Ρτοοοιι πο.τοιι 11 πιο Βετο
οιιοτιιι νοτεοιπ, ο τιιιι Τοοοτιο.τοετοιΤοο Βοιοτιπ ιιιιι 3
τιιιτοιι ιιοιιοιι 8οιιιιιιι12- πω! Βοιτιοτιοοεοιιοιτ ιιοΒοοιοεε
τω. Πιο ιιιοιετοο Ρτοοοιι πιο. 8οοοιιιιτιο Ιοιιοιι :ιοί σιτε
οτειο .Ιειιιτ Μι Βοοιιοτε-ΚοιιιτοιΙο (1904); ιιι Μι· ιοτ21οιι
Ζοιτ πω» ειοιι Βο.οοιιο.τιο ποτ ιιι ‹ιοοιοιιιΒοο @ιιοεεοιι

τοι, ποιοιιο οιιί Μο Μοτιτιοιι νοιι .Ιοιιτιιιοτιτιοιι Βιο.εποιεο
νοτιτοιιΠ. ποτοοιι; ιιιοεο οικω» 11οοτιιοιιοι: ιιιοιιτ ειιιπ

νοτιτο.ιιί ειιτιοΙο.εεοιι ποτάοιι, Μιιιι ιιιι οοειοιιΕ'οιι ιετ
Μ.ε εοιιιιιιιι.πιοοε τοιιιωι εοίοιτοιοε Ζιισιτοτποεεοτ,

ιιιιο1ιε

οοοτ οιιιο $ο.οοιιοτιιιιοειιιι8 πιο Αοο-ΡιΒιιιοοιοιι ο;οιειτοι.

8οιτοτε.
νοιι 12 οοιοτειιοΜοο Ρτοοοιι ποτοιι 2 ιιιιτο.ιιειιοΙι
(οιιοο Ποιο Κοιιιοιιεο.ιιτο) απο 1 Κυριοτιιοιιι€..
Βο.ε 8οιτοτε ιιι ι.ιωο Ιοεετ εοιιτ νιοΙοε 2ο πιιοεοιιοιι
οπο: 1) εε ιετ οιοοιιιιιοιι ιιοοτιιο·ιρι ιτοιο θοιτοτε, εοιι
Μπι

οιιιο

ιιιιι Κοιιιοοεο.ιιτο ιιιιρτο.οοιοττο ι.οειιοε

νοιι

Κοοιιεοιιο οπο 8οΜ. ιιι εοπϋΙιοιιοιιοιο Βτοοοοοποεεοτ, 2ο
ποιιοιι εοεςοτ Κοοιιειιιι ο.ιιοιιι. Οοεοτοιιοιι οΜτ ιιιιιεε Με
5οιτοτε ιιοοιι Μο νοτεοΙιτιίτοο νοιι $1τιινο οΜτ νοιι

Ι·Ιοεοτ Βοτοιτοι: ποτοοιι. ιιοοιι ποιοιιοιι ιιιι 5οιι.οτε οιοο
€ειιιτο Βοιιιο νοιι Βοιοοιι οιιιιιοι1οιι εοιιι ιιιιιεεοιι. 2) Βιο
Κοιιιιιοιτ Με ννοεεοτε ιετ οιιοιι ιιιοιιτ ιιοοιι; οε οοτιι€-ιιι.
ιιιιιιιιε οιοοιι οο1το1οιιιΙιοιιοο Βοοοιιεο.ω, Μτ Βοιπι Παι

Ιτιιρροιι Μτ ΡΙο.εοιιο οοεοιιΜτε ιιιοτΚιιο.τ ιετ, Ζοποιιοιι
ιιιιΜτ ιιιοιι οιιοιι 1·`ΙιοΒοιι, εοποιιι

οποιο πιο ο.ιιοιι οοΒο

εοιιΜττο ΚοτροττοιΙο (Κορί). Πιο Ι.οιτοο8 Μτ Μιιιοτο.Ι
ποεεοτο.οετοιιοιι ιιοΒι ιιι Μο Ηοοοοιι Μτ οιοΕοοιιοο Ατ
οοιιοτ, οοποιιΙ Με θοεοιο οιιιοιι νοτοιιτποττΙιοιιοο Ρτο
νιεοτ οΜτ Οιιοιιιιιιοτ νοτιοιιοτ; Μιτ πο οιιι εοιοιιοτ ιιο
ιιιιιιοιι νοτιιοοοοο ιει, Μι οτ ιιιιτ εοιιιοιι Νοιιιοιι πιτ
νοτποΙτοιιε ΒοΒοοοιι, νοιι οιιιοτ πιτιιιιοιιοο πιεεοοεοιιιιιι:
ιιοιιοιι Κοιιι.τοΙΙο ω» ιιοιιιι ιιιοτ Μια ιιιο ΒοΜ εοιο.
ΒοοΙπποτιι.
νοιι 49 οιιι.οτειιοΜοο Ρτοοοιι πιο.τοιι 14 πιιπ 5ο.οοιιοτιιι

(ιιιοιει; Ζιιοιιοτιιτιοοοι) ιιοτοιιοτ απο ο πιο Τοοτιο.τοετοιιοιι
οποιοι.
Οοιτοτοιιοε.
νοιι 3 ιιοτοτειιοιποο

Ρτοοοιι ποτ

1 πιιπ Τοοτιοτοετοιί

Βοιιιτοτ.
πο.τοιι

6

νοτοοτοοιι

Βο.ιιτοτ Βοιιιιιοιιο.
νοιι 116 ιιιιτοτειιοΜοο Ρτοοοο ποτοο 22 8οιο.ιεοΙιτ
(πιο οΜτ ΒοιιιιεοΙιτ) ιιοά 2 νοτοοιοοιι (οιτιοτ).
Β ο τι ο τ.
νοιι 104 ιιοιοτειιοιιτοιι Ρτοοοιι ποτοιι 44 τοπιο.
1·'οιεοιιιιοΒ Μι· Βιιττοτ Ιτοιιιιιιι ιιι Ι1ιοοιι ιιιοιιτ τοι. Βοι
Μι Βοετιιιιιουοε Μτ Β.οοοιιιιιιιτ Με ειοιι ιιιο 8οιιτο2ο.ιιΙ

'Ι'τιιιιιπο.εεοτ.
νοιι 182 οιιιοτειιοΜοιι Ρτοοοιι πο.τοιι 38 ιιοοτο.ιιοιιοετο.
104 Ρτοοοτι ποτοοιι ποτ οιιοιιιιεοιι ιιοτοτειιοιιι:;

1ο Ρτοοοιι πιιτΜιι ποτ οο.ΜοτιοΙοε. οοιι.ιιτιτοι. οικοτ
οποια,
11 Ρτοοοιι πιιτι1οιι οιιοιιιιεοιι ο. οο!ποτιοι. οιιιιιιιιι.
οιποτειιοιιτ,

2 Ρτοοοιι πιιτΜιι ιιιιτ ο1ιοιιιιεοιι ο. οιιιτιοτιοΙ. οποιο.
(ω: 'ΓγριιοειιοΜοτ.) ιιιιτοτειιοΜ.

θ!
_ Πιο Ηε!!”τε άετ ιιιι!ιτειιε!ιεετειι ννεεεετρτε!ιειι (18)
$ιιιιιιιιειι ειτε !!ε.ε!ιειι εεετε!ιειιειι Βτιιιιιιειι (8ε!ιεε!ιτ
ιιιιεειι) ιιι άειιειι άει.ε Ψεεεετ ε.εεε!ιιτ ιιιι!ιτειιε!ι!ιε.τ, τι
ειινει!ειι ά!τε!τι: εε!ιτιά!!ε!ι ει, νει! ά!εεε!!ιειι ιιτιιιιετ
άιιτε!ι Οιιετνεεεετ, Νιούε εεετ άιιτε!ι Αενε.εεετ νετιιιι
τε!ιιιιττ ειιιά;εε εε!ιιιιε εεεετ 1 Με! Με Κειιιιιιιιιι!!τετιειι
ιπι: άειι Διιετιειι ιιεε!ιειινε!εειι, νο άιιε ννεεεετ εε! άετ

ειιε!!τειι!νειι εε!ιι.ετ!ε!ε8ιεε!ιετι Πιιτετειιε!ιιιιιε Κε!ι!ιε!ιιε

80ε!ιετειιιε!εειι ιιιιά Βεεετεε!ιιιιιεειι.
Β.εάε.τι: Θιτιιιιάτιεε άετ ιιιεά!!ιεπιειιι6εειι Τ!ιετεριε άετ
!ιΙε.8ειι- ιιιιά !3ετιιι!ττιιιι!ι!ιειτειι, ειιιεε!ι!ιεεε!!ε!ι 0τιιιιά
πεε άετ ΒἰεΒιιεετ!!ι. 2. ΑιιεΒιι.!ιε. νετιιιε!ιττ άιιτε!ι
ά!ε ερεειε!!ε !ι!ειετ!!ι άετ Με.8ειι- ιιιιά
Ιιτειι!ι!ιε!τειι. Ψιεεειιάειι. Βετειιιε.ιιιι !9ιι6.
Αεί' 286 8ειτ.ειι ν!τά άετ τει 'Ι'ιι.ε! !ιετε!ε!ιιιετε

Βιι.τιιι

εωτι ε!ιιεε·

τιειι ειι!'νιεε; ά!ε ε!ιετιιιεε!ιε Πιιιετειιετιιιιιε ετεεε ειιετιιιε
Μειιεειι ο!ι!ετ, 8ε!ινείε!ετιιιτε, Με.ειιεε!ε, Αιιιιιιειι!ιι!‹,

τεεεειιτεε ιιι άειι Διιετϋ!ιτιιιιςειι άειι νετ!. Νιιτ εε!ιε!ετ ιιιιτ

Βε!ρετετειιιιτε ιιτιά εε!ρεττ!Βε 8ιιιιτε - ΑΙ!εε 8τεΕνεε!ι

άἰε Πε!ιετε!ε!ιτ!!ε!ι!ιε!ι. άιιτε!ι ά!ε 'Γει!ιιιιιτ άειι βιετΐεε ιιι ε!!ι.τε

εε!ρτεάιι!αε άεε ιιιετιεε!ι!!ε!ιειι Οτεε.ιι!ειιιεε. Ιιι 2 Ψεεεετ
ρτε!ιειι νετειι ιιι ετοεεετ Μειιεε Ιιιίιιεετιειι ιιιιά Βετε
τετιειι ειιτ!ιε!τειι, εε άε.εε ιιιιιιι άιεεε!!ιειι εο8ε.τ ιιιιι: Νεε
εειιι Απε εε!ιετι Ιιειιιιτε.

ιιιε!ιιε ιιυά

!ιετιά Βε!ιε.ιιάε!τ. Βε Βιιάετ ε!ε!ι νιε! ννιεεειιενεττεε ιιιιά Μιτε
ερεε!ε!!ε

ε!εε!ιειι

ιΝεεεετ; 2 Ρτε!ιειι νιιτάειι άεε !ιε!ιειι θγρείτε!ιε!τε νε
8ειι εεετιετειιάετ.

ν!!ειιιι ν!τ πι· Βειιττει!ιιιιε άεε !νεεεετε ιιι Ι.!!ιειι !τιι
ΔΙΙΒειιιειιιειι ι1εετεε!ιεε, εε νετάειι νιτ !τειιιε εε!ιτ Βικι
ετιι€ειι Β.εειι!ι.ετε εε!τειιιιιιειι.

ιιυά άιιτε!ι άιε 'Ι'τειιιιιιιιιτ άετ

Ετει·ιει·ιιιιεεε

ει·εε!ινετειι

άιε τεεε!ιε Οι·ιειιτ!ετιιτητ

ιιιιά άιιιιιιιτ ά!ε ρι·ε!ιι!εε!ιε Βτιιιιε!ι!ιει·!ιε!τ. !Βιιιε ιιιιι.εειιτε Ζιι!ι!
νειι Βεεερτειι

Με ειιάετειι 20 Ρτο!ιειι ειιι.!ιιε!τειι ιιιε!ετ άιιτε!ι !ιοΙιειι
Ε!εειιεε!ιε!!: ιιιιε.ιι€ειιε!ιιιι ιιιετε.!!ιεε!ι εε!ιιιιεε!τειιάεε, τ.τιι!ιεε

Κιιρ!τε!

ιιιεά!!αιιτιειιιόεειι νειι άετ ά!ι!ιει.ιεε!ιειι Βε!ιειιά!ιιιιΕ τ.τε!ιττειι ιιι
!ιε!ιετι. Αιιε!ι ά!εΊι!ε ιιιιά άε τεε!ιτ. ειιετ!!!ιτ!ιε!ιειι ρ!ιετπιε!τε!ε
Μ. άειιι '!'ειιι !ιε!εεεε!ιειι. Δε! άιε Ιτιτει·ε.τετ

νιτά ετε!!ειινε!εε εε!ιτ ε.ιιετ'ιι!ιτ!!ε!ι ειιιςεε·ιιιιεειι, είΤειιιιιιτ _ιε
ιιε.ε!ι άετ φοιτ. 8ιε!!ιιιι;τιιε!ιιιιε άεε νει·τ'.

Βεε Βιιε!ι Μι, ν!ε άετ νετ!. άετ Βρεε!ιι!!ει τ”άτ νετάειιιιιιιτε
!ιτε.ιι!ι!ιε!τειι ιιι Ζι!ι·ιε!ι Μ. ιιι άετ νεττεάε ειιΕ!ι!ιτε, ειιιε εε!ιτ
νειτιιιε Αιιτ'ιιιι!ιιιιε εε!ιιετ ετειειι Αιι!!εςε"ιζετιιιιάειι. Με.ιι !ιιι.ιιιι
άετ 2. Αιιί!εεε ιιιιτ άειιεε!!ιειι Βττε!ε νιιιιεε!ιειι. άιι άετ νετ!.

ιεάειιτιι!!ε ιιιιετ Βιιε!ι!τειιιιτιιιε ιιιιά Πει" νει:τ'ιιετ. Πει· Ρτε.!ι
τ!!ιετ νιτά ε!ε!ι ειιιετ άεε!ι νε!ι! !ιιιιιιιι νειι εειιιειιι ιι.!τεενι!!ιτ
ιειι ‹Βεεε› ευ θιιιιετειι άεε «Βεάε.τ!» τ.τειιιιειι νο!!ειι.
Μ

!)εε θιτιιιιάνεεεετ ιιι Με” !!εει. ιιι 8 8ε!ι!ε!ιτειι: ά!ε
.ω

ετετε 8ε!ιιε!ι!.ε, εε. 40-60 Γιιεε ω, Μ: !ειε!ιι άετ νετ»
ιιιιτειιιιΒιιιιε άιιτε!ι ΟΙιετνεεεετ ειιΒιιιιε!!ε!ι; ά!ε ενειιε,
σε. 80-120 Εεεε Ποτ, ι!ιεεει ιιιε!ει ιπι Κτιεεε!ιείειι, ιιι

άετ 8τεάτ ε.!ιετ ιιιιτ ιιι νειιι8ειι 8ιεάττε!!ειι; άἱε άτιι.τε
8ε!ιὶε!ι!, εε. 180-220 Ε'ιιεε ω, ειιτερτιο!ιτ άειι ιιιε!ειειι εε
Ιιε!ιττειι Βτιιιιιιειι άετ Βιεάτ. Τιε!”ετ τα εε!ιτειι ιετ ιιι άετ
8τεάτ τω"

νετειιε!ιτ

νετάειι,

νειι!

Μπιτ 2

Με!

ι

ιπι

Κτιεεε!ιεΓειι - Με ιι!ιετ 800 Γιιεε -- νειιει εεε Κνω
εετ εεε !ιε!ιειι θγρεεε!ιε.Ιτε νεεειι νετνετίειι νιιτάε

(728 ειιά 604 τη. 80.. ιπι Μπιτ). 13ιι!ιετ ε.!εο !ιειιιιιιτ
πω· εεε ννεεεετ εε! 180 Με 220 Ι·`ιιεε ιιι Βει.τεε!ιτ.
Ι)!εεεε Ψεεεετ ιετ ετετε εινεε ε!εειι!ιε!ι!ε, ε!ειιι!!ε!ι
εεττ (12-16 άειιτεε!ιε Πεττεετεάε), ειιτ!ιε!!. ειινε!!ετι
εινιιε !ιϋ!ιετε Μειιεειι θ!ι!ετ ιιυά Βε!ινείε!ειιιιτε. Ιετ άετ
Οιι!ετΒε!ιε!ν !ιεάειι!:ειιά ετ!ιε!ιι, εε τει; Με ΡτοΒιιεεε άεε
Βτιιιιιιειιε εενε!ιιι!!ε!ι ιι!ε!ιτ

Μεινε. εεε άειι Ρτετε!ιε!!ειι
άετ θεεε!!εε!ιει'ι ετε!ιι!εε!ιετ Λεττιε ιιι !.ιεειι.

Βιιιιετ!8, άειιιι άιιε Κεε!ιεε!ε

8τε!Γτ ά!ε Βε!ιτειι ε!ειιι!ιε!ι εε!ιιιε!! ε.ιι; νεάιιτε!ι άετ Ει

Βιι.ειιιις νειιι 4. Με! 1808.
1. Βτειι ιι ετε!!τ ειιιειι 46-_!!ι!ιτ!ιτειι Πε.ιιιι νετ, άετ νετ ινε!

.Πι!ιτειι επι !!ιιΕετι ιιιιτετειι Αιιτειι!!ά ειιι Κιιετ.ε!ιειι !ιειιιετ!ιτ.
Μαιο. Βιιεεε!!ιε !ι!!ε!ι ειιιιιιε!ιετ !ε.ιιιτε Ζει ιιιινει·2ιιάεττ, άειιιι
ιι!!άετε ιι!ε!ι επί !!ιιιι ειιιε Βετ!‹ε ιιιιά άετιιιιιετ ε!ιι θεεε!ιν!ιι·.
Ιιι άετ !ετιι.ειι Ζειν !ιεςειιιι εἰε!ι άεεεε!!ιε εε!ιιιε!!ετ ε.ιιεειι!ιτε!
τω. Ριιι:!ει:ιτ ΜΜΜ εε ιιι!τ. άειιι Ηε!!ειιετειιιετ.ιτι. - Αιιττειι
ιι!!ε!ι!ιε!ι !ιε!!ιιάει. ε!ε!ι τω· άειιι Μάτιιιιάε, ιιιιεεειι ειπεπ νειιι
Τι·ιειιειιριιιι!ιτ. ειιι ετ!ιεειιςτεεεεε, !ιιτειετιιιιάεε θεεε!ινϋτ ιιι!!:
!ειε!ιτ ειιιίςενεττειιειι, ε.!ιετ ιι!ε!ιι: !ιει·τειι ΒΒιιάετιι. Πει· Θε
εε!ιν!!τερ.ττιιιιά Με εετ!ι!!Ηιετ. ε!ιιτει. !ε!ε!ιτ. ιιιιά πειτε !ιετε!τε

τω! Με Κειιιιιιι!α!νε τω». ΕΞε !ιειιάε!τ. ε!ε!ι ειιε;ειιεε!ιειιι!!ε!ι
εειιεε!ιιι!τ εε νειι ετ.ειιττ. άε.εε εεε

Ψε.εεετ ειιιειι ιιιιειι

Βειιε!ιιιιειι ιιιετε!!!εεΙιειι θεεε!ιπιεεΙτ εε!ιειτιιιιτ ιιιιά ιιιιε!ι

ιιιιι ειιι εε.<.τιιιιιειιάεε Κ ετε!ιι ο πι. !)ετιι Ριι.τ!ειιιειι ν!τά εἱιιε
Ορετει!οιι· ν·οτεεεε!ι!ιητειι νετάετι. (ΑιιτετεΓετετ). [Νεε!ι Β Με

!‹ιιτ2ειιι 8!ιε!ιειι άιιτε!ι Αιιεεε!ιειάιιιιε άεε Ειεειιετνά!ινά
τιιιε ειπε ετειιιιε Ττ!!!ιιιιιι.=; ετ!ιε.!ι:, Με ε!ε!ι πετ !ειιεεειιι,

ιιειειι ετε!!Ι.ε ε!ε!ι άετ Ρει!ειιι. ν!εάετ νετ; άειι ιιιιτετε ΙΛά τει
ιειει νειιι Τιιιιιετ νττεεετειιτει!ε 2ει·ει:ετι:; ε.ιιε!ι μια τω” Ρε

ιιεε!ι ιιιε!ιττεει€ειιι 8τ.ε!ιειι εεεετει.

Βε εεε 'Ι'τιιι!ινεεεετ ειπε άετ ιιετνειιά!εετειι Νε!ιτιιιιεε
ιιιιι.τε! τετ, εε ιιιιιεε Με" Πιτ ειπε ετε.άτιεε!ιε ννε.εεετ
!ειιιιιιΒ εοτεειι; ειπε ειειειιωιιε ν!!εεεετ!ειτ.ιιιι€ !ιιιιιιι ετ.ιιιι

ά!ε ειιτετ άετ ε!ιειιι!εε!ιειι ιιιιά !ιεΜετιο!εε!εοΙιειι Κοε
ιτε!!ε ετε!ιειι νε!ιτειιά άιε ει!ιάτιεε!ιειι Βε!ιτ!ιτιιιιιιειι ιιιιτ
1 Μιά, νειιιι ειε τιειι εε!ιε!ιττ ειιιά, ειιι;ετειιεΙιτ νετάειι,

ε!ιιε νε!τετε Κειιττε!!ε άετ !ιεετειιειιάετι Βτιιιιιιειι !ετ μ.
ειιε!ι ιιιεΙιτ ιιιϋε!ιε!ι; ιιιιτ νειιιι Κ!εεειι ιι!ιετ εεε ννεεεετ
άειι ειιιειι οάετ άεε ειιάετειι Βτιιιιιιειιε ε!ιι!ειι!ειι, νιτά
άε.ιιιι άε.ε νωεω- άεε !ιεττε!!ειιάετι Βτιιτιιιετιε ν!εάετ
ιιιιιετειιε!ιτ.
Νεε!ι εε!ι!!ιιιιιιετ ε!:ε!ιτ εε ει” άειι Βτιιιιιιειι ιιι άειι
Ρτινει!ιειιεετιι. Πιο ιιιειει.ειι Ι·Ιειιεετ εε!!›ει ιιιι Ζειιττιιιιι

τ!ειιτ πι' !ιε!ιιε θρετετ!ειι ε!ιι ιιιιά !ι!ε!!ι!: τοτε!
2. Βε!ιιιιε.Ιιιιιειιιι ιιτε!!τ ειιιειι Γε!! νειι Αττεε!ιι. ε.ιι!
νε.;!ιιε.!!ε νετ.
8. ν. Οτει: άετιιειιειτ!εττ. ειιι Κιιιά ιιι!τ. !τειιι.τειιιτε!ειιι
θ τι τ !ι ο ιιι.

4. Η ε ιι άειιιοιιει:τιεττ ειιιειι 14-!ι!!ιτ!ιτειι Κιιε.!ιειι, ειι άειιι
εε. 2 ννεε!ιειι νει· εε!ιιει· Βτ!ιτειι!ιιιιι,<τ ε!ιι Οειτιιε ει! ειιιιιιι
ειιετε!”ά!ιττ εε!ιι εο!!. Ριι.ι!ειιι, άετ· εε!ιειι εειτ θ Ψεε!ιειι !ιι.εε
τιετι, Με" !!!ιετ Βε!ιιιιετεειι ιιι άετ Αιιιι!;εττειιά, άΞε ε!ε!ι

!ιε.ιιρτε!!ε!ιΙιε!ι εε! άετ Βεί!!.!ιει.ιοιι με” !ιεεειιάετε ει.ε!τετιι
εε!!ειι, εε άεεε ετ εε!ι!!εεε!!ε!ι άειι Βιιι!ι! ιιιε!ιτετε 'Βιμ ειιι
!ιιι!τειι ιιιιιιιε; άειι θε!ιειι νετιιτειιιε!ιτ. άειιι Ρε.τ.!ειιτειι ά!ε ΜΜΕ·

ι.ττεεειετι Ωιιε.!ειι.

άετ 8ι.εάτ !ιιι!ιειι εεετε.εειιε Βτιιιιιιειι ιιιιι ιιιι!ιτειιε!ιεετειιι

Ι)ετ Βιιιιιιε Μ: τε!ετειιάετι τω” ιιιιι άειι Αιιιιε Μ: ά!ε Πειι!:
ιιι ιττϋεεετειιι Πιιιίτιιιιτε εετει.ει ιιιιά Μετιιετεε, ιιιε!ιτει·ε ειι
;!ε!ε!ιιιιεεε!εε Ριι!τειι ςε!ιειι τεά!!ιτ νοιιι Ατ'τ.ετ ιιι άειι (3!ιιτ!!ειι
ιιιιά ιιιιιιι !)ειιιιιι; ειιι !ιιι!ιειι ε!ιετειι εεν!ε ιιιιε!ι επι τεε!ιτ.ειι
ιιιιτει·ειι 'Ι'ει!ε άετ Αιιε!ειτιιιιιιιτ ε!ιιά ε!ιει·Πε.ε!ι!!ε!ιε Π!ιετιιτ!ε
ιιειι, άιε εεΒιιιι· ιιι άειι Αιιιιε !ιιιιε!ιι ε!ε!ι νεττε!8ειι !εεεειι; άιε
Βετά!ιτιιιιιι· Με εε!ιτ εε!ιιιιει·2!ιε.τ'ι.; νετ8τϋεεει·τε, ιιιάε!ετιιε Ιιι

Ψεεεετ, ττοιεάειιι ε!ε!!ιειι Με Βτιιιιιιειι εε !ειιΒε Μετε

,=τιιιιιε.!άτι!εειι ε!ιιά εε!άετεε!ιε νει·!ιειιάειι.

!ιειι, Με εἱεε Ιιιι“ε!ι!;!ειιε!ιτειι!τ!ιε!τ ιιι άειιι !ιεττε!τειιάειι
ΗεΕ ειιε!ιτιο!ιτ, νε!ε!ιε άετ ΒειιΜτε!ιειιιτιιιεειειι νετε.ιι!εε
ειιιιΒ ιιιε!ιτ εεε Βτιιιιιιειινεεεετ ιιιιτετειιε!ιειι το !εεεειι;

Μ ε ιι ;!ε.ιι!π άιεεειιι Κτειι!ι!ιε!τε!ι!!άε ειιτ'ε!Βε ά!ε !)!ιητιιεεε
ε.ιιΕ Π!ειιε άιιτιιιιι εά ειιι ιι ιιι ετε!!ειι ιιι ιιιι!εεειι πω! εε·
ειιιιι€τε άετ νε!ιετε νετ!ειιτ' άειι Γιι!!εε Με Πιερ;ιιεεε, Με
2 ννοε!ιειι ερι!τει· Α!!Β·ειιιειιιενιιιρτειιιε ειιι'ι.τε.τειι.
(Α ιικοτείετετ.)
ό. Ο!ιτ!ετἱε.ιι! Βετιε!ιτετ !!!ιετ ειιιε νει· 2 Τε.ε.·ειι νειι ι!ιιιι
ερετιεττ.ε τιιριιιτιεττε Βιιττειιτετιιιετε.νιάιτΜ.

ετε!: άε.ιιιι, ιιεε!ι ε!ιι€εττετειιειιι Ήε!ιε!, νιτά άετ Βτιιιιιιειι

εεεε!ι!εεεειι.

Με Βιιρειιτ νετ νετ 2 Τεττειι εττ'ε!;τε; "Με Ζε!ε!ιετι !ιεε!ι
ετετ Αιιεειιι!ε ιιιιά ειειιςετ νετεε!ι!!ιιιιιιετιιιιε; άεε Ζιιετιιιιάεε
νετ Ριι.τ!ειιτ!ιι νειι ε.ιιάετει· εε!τε ειιρε!ιι.ει!ν !ιε!ιε.ιιάε!τ νετ
άειι. Βε! άετ Ορετιιιι!ειι νετ άε.ε τ.τε.ιιιε Αεάειιιειι ιιιιι. ε.!τ.ειιι
ιιιιά ίτιεε!ιειιι Β!ιιτ ε.ιιιτεί!!!!ι; ά!ε Βιιρι.ιιτ εεεε ιπι άετ !ι!ιιιετειι
8ε!ιε άετ τ00Μετι Τιι!›ε ιιιιά ειε!!ιε ειπε ιιεε!ι ει·εεεε Θεά'
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πιιιιε· ω, ιιιιι·ειι ινειειιε ιιει· Ροει.ιιε ιιι Με Βειιειιιιϋιιιε εε

ι›ιΙ‹ιει·, Με Πιιιιιιιιπε.ιιοιιεπ Με ιιιιιι·ιιιιειιε θεςεπεεεπιιε.

εειιιιιριι: ιινιιι·.
Βει'. ινεπιιει ειειι 8·εε·επ Με νοιι ειιιιειπεπ Βειιεπ ιιπιιιει·
ινιειιει· νει·ιιιετεπε ιιοπεει·νετινε νει·ι;ειιειι ιι ι ε Ο ε ιζ ε π ε ε ι ε
εειπ ερει·ετινεπ. Πιε Ζειιεπ, ινε εετ πω” ορει·εκινιιε ιιιιιει·

εειιοιι ιιιειιι·πιιιιε Με εεε ι'ιιπιιειιιεπωιειι Πιιτειεειιιεκι ειιιιεειιειι

ειπειιι Τειι εεε θγιιεειεειοεεπ ςι·εεειειιε ιιεεεπ (Με εει Πεπιι
εειιοπ .ιιιιιιε 2ιιι·ιιει:. Ηεπιε ιει ινοιιι ει» Με ιιιειειεπ Ε'ι·ερ;επ
Με: θγπεεικειο,ι.:ιε ιιιειιι· σπάει· ιιιιεπιι;·ει· ειπε ειειιιιιειι ριε.ι.ι;πειιιε
Ιπιιιιαιτιοπεετειιιιιιι.: ι.τεεειιειι”επ ιιιοιιιεπ, ιινειειιε πετιιι·ιιι·ιι ιε
Με ειιι· ιπΜνιιιιιειιεπ νει·επιειςιιπ,ε· εεε ιιεττειιεπιιειι θγιιιιε
ιιοιο,ε,·επ Με ιπειιι· ιιι θιιπετεπ ειπε: ιιοπεει·νειινεπ, Μια ειιιεε
ορειετινειι νοιι;ειιεπε εειιινεπιιειι Μπι. Πιεεεε 8ειιινεπι‹επ
ιιειιιιι Με: πιιι· ιιι ειιιειιι ιιε,·ει·επετεπ Βιιιιιιιεπ, πιο ειειι ειιεπ

πιει.

ιιει· νοι·ει:ειιιιιι€ ειπεε ννιι·ιιιιειιεπ Θερ,·επετεπιιεε ιιπι1 ειε-ι· ειιιεε

Νεειιιιιιιιεε ιιιπαεινιεεεπ: Με θεειειιιενοι·ειειιιιπε· πει. Με
5γιιιιιεεε ειιιεε Βιιιιιι·ιιειαεε εεε Θεις·επετειιιιεε ιιιιιι ειπεε ιπε
ιοι·ιεειιεπ Με”. Πιεεεε θεεετ.2 εεινιιιιι·ι Με Μϋειιειιι€ειι: ειιι;
ρ,·ι·ϋειει.ετ Βιειιει·ιιειτ ι›εετιπιπιεπ ειι

ι4ϋππειι.

οι: ννιι· εε ιιιι ειιι·

εειπεπ ΠΠ ειιι ειιιει ννιιιιιιιειιειι οι1ει· ειιι ειπει·.Ρεειιιιοιιειιιι
ειιιιι.ιιοιι ειι ιιιπ ιιεεειι. Ηιιιιιιειιιει.οι·ιεειιε Τι·ιιιε·ιιιιιιει· ιιιιει·ιιεπ,
ινειιπ ειε ειειι νοπ·ι Ρετιεπτεπ ειιι.ιει·ιιεπ, ιιιειπει·, ρεειιιιοιιιιιιιι
ειπετοιιεειιε ιιει;ει.=;επ

8·ι·εεεει·.

Με ιγριεειιεε

Βειεριει ειπει·

Ρεειιιιοιιιιιιιιιιιιει.ιοπ ιιε.ππ τιει· Τελ! επε·ειϋιιι·ι. νι·ει·ιιειι. ιιεπ
Κι·ει'τ-ιΒιιιιιι; ιπ

εειιιειιι

Ηε.ιιιιιιιιειι ιιει· Ρεγειιιειι·ιε επ

Με ιπιιιιιε.ιιοπεπ Πιτ ιιοπεει·νε.τινε Μιά ορει·ε.τινε Τιιειεριε εε

ιιιιιιι, ιιι ινειειιειιι ειπ 15-ιειιι·ιεει· Κιιιιιιε Με Πειιοπιιιι. ειιει·ει.

ι·ιιιιι·επ, ιιιιιι νιιο Με 0ιιιιιιι·ιεπ, εεε ειπειι ιιιι‹ι επιιει·επ νει·
ε·ειιειιε εο ειεπιιιειι @Με ειειιειι, ετιιιιιιιιιιειι. .ινεππ ω" Μι

επι' ειιιει· ινειι‹ε ειι:ειιιι εειπ. ειιι ειιιιει·εε πιει ιιι εεε @Με

Με· Βιιριιιι· ειπει· Βιιιι·ειιιει·ιιιει·ενιιιιιΜ ιιοιιεει·νειιν 00% ειι
θι·ιιπεε ε·ειιειι, νι·ειιιειιιι ορειετιν

νοπ ιιεπεειεεπ

πεειι

ιι·ειτ

Με» Με ειιι Με ετειιετ πετάω Ι‹επιι, εε Πειτε Με» Πιτ
μπε ιιειπ νει·ιειιι·επ ει· ινειιι νοι·, εειιιιει·π Με 0ρει·ε.ι.ιοπ
ιετ Μι·ειιτ ιπΜειειι..

εειιιε Ηιιιι‹ι ιιιι Ειπε επιιιτειεεπά, νιιοιιει ειε ειππ· ιιι ιιιιιιιειιιι·
εεετε.Ιτ ειεειιιεπεπ νει.

Πι·. θεει·ιιε.γ ιιει·ιειιιετ ιιιιει· ειιιεπ ιγριεειιειι πει ιιει·
ε·ειιιιεειιτειι Β`οι·ιιι Μι· Κειιιιιπιικινιιιε νει·πειιε ι›ει ειπειιι 10
_ι:ι.ιιι·ιιζειι Κπειιειι, ιιει· πεειι

Απιειιιιε εεε νε.ιει·ε ειππ ει·ειεπ

(Απτοιείει·ει).

πει ιπ Βειιιιιιιιιιιπε; ε·ει:.ιιιε·τε. Πει· Με Με ει·ινειιιπτ και”
Με· ι·ειει.τινειι θειιεπιιειι άειι· Κι·επιιιιειι ιπ Βιιεειεπ‹ι.

Ρι·ιιεεε: Ρι·ιειιιιιππ.
Βειιιετει·: Ι ε ο ιι ι·ε γ κ.

ειιιιιιιι Μεεεειιι. ννειειιεε ει· ιιει εἱπει· ΟιιιιιιΒιιοπ ε·ει'ιιπτιεπ

4. Πι·. Βιρρε

ιιετποπειιιετι Με Ρι·ιιρει·ιιτ ειιιεε Πινει·ιι

ιιιιιι.ε. Πει· Πε.ι·ιπιιπεετε ειειιι ειπεπ Βιιεει·ιιιειιεπ, ειι·ειι. 5 Μπι.
ιε.πεεπ Γι·ειιιεεειι‹1επ Βιιει‹ ειιι· ειιι ω” 8ειιιειιτειι ειιιει· ποι·

ιπειιειι Πιιι·ιπννειιιι. Πι· ιιει'ιιιιι:ι ειειι ιιι ειπει· ιεπειει·πιιιι;"νοπ
150 στι". νοιπ 0οεειιιιι επ ω» εειπ
ιιει;επιιεπ Πει·ιπινε.πι1.

Πεεεπτει·ιπιπ ι;εεεπιιιιει·

5. Πι·. Πει τι ιιι ι‹ ο ιιει·ιειιτει. ιιιιει· ειπεπ Μι νοπ Ριιι·ειπε

Ρι·ιιιιιιιοιι
ιιει· 8ιι:ιιιιε Με ιιιιικι'εοιιειι Λει·πιενει·ειιιε
8111 7. :Με 1900.

τι·ιτιε. Μη· "Με δι.·'·ι-ιποπειιιειιει· Κι·επι€ιιειτειιειιει· ειιι· Ορει·ιι.:
ιιοπ ιιιιιπ. Πεε Ειιιειιιιιιι ινε: ι·εειιιε ιιιιετ ιιεπι Με. Ρριιριι.ι·ιι
Με ι'ιιιιει,ε·,ιοεεει· ι·πιιΜιειιει· 'Ι'ιιιιιοι· ειι τιι.ειειι. Οιιειειειι ιιει·
Ιπειειοιιεεειιπιιι: εει·ειιε εεε» Με Μαιο εεε Τιιιποι·ε ειπα.
ι.ι·ιιι·ιιε Με Ρετιιεπεπιιι ετϋἱι`ιιει:, εεε ιπ Μεεειιι Μι πιειιι ειι
ρ;ειιοιιειι ιιι·ει·. Νεειι Οι·ιεπι.ἰει·ιιπε ιιιιει· Με νει·ιιιι.ιτιιιεεε ενιιι·ιιε

1. Πι·. νιε ι· ιι ιι Η” ιι·ερ_·τ ιιιιει· Με Ριιπιιι.ιοπ ιιει ι·ιγιιι·οοεριιε
ιιιε ειιι·οπιειιε νοπ. Πειιι Β.ιιιε Κ Με” ι'οιεεπιι, ιπ Απιιε

Με ιπειειοπεννππ‹ιε ιπ νιετεειιιειιιι€,ιει· Νειιτ ;.=ιεεειιιοεεεπ ειπε
ιιιιτειιιειε ιιει·εειιιεπ ιιει· Αιιεεεεε ει·ϋιι'πει, ιιι·ορει ι·ειειιιιειι

τι·ιιειιι. πιει· ει·ι›ιιι·ιιιιιειιεπ Ρι·ο,ιςπεεε ε" Κι·ειιΒιιειιι νει· ‹ιεπ

Βιι.ει· ειειι επιιεει·τε. Θιει.τε

πιιε·ιιπειιειεπ Ετε;ειιπιεεεπ ορειε.τινει· ιΣιπιει·ιιι“ε ιιειιιι Ηγιιι·ο
εεριιιιιιιε πιειιι ειιι·ιιειιειιεειιι·εει€επ, Με νοιτι·ειςεπιιει· ιπ ειπειιι
ΕΜΠ 2 :πει ριιιιιιιιει·ι: ιιιιι‹ιε Ε. 10% Μοιιε.τε ειιι, εοιι ιπ Με
17. ννοοιιε ρ. ρ. ειπε ιιειιει·ιιειιε ιζι·επιιιιειτ ιπιτ Βι·ιιι·εειιεπ,
Κι·ε.πιριεπ Μιά Βιιτπνει·ιιιιιιιιπε· ι;ειιιιιπ ιιιι.ιιειι, εειαιειιι εε
ιπει·ιιιεπ Με Βιιει·ιι ειπε ιιιινει·ιιιιιιπιειπεεειαε ειι·ϋεεεπειιιιειιιπε

άεε Ριειιετε. Πειτε ιπεπ ιιιει εκει:ι ιιιειιει· Ιπειειοπ ειπε Ρι·οιιε

εεε Κοριεε. Πει· Βιιιιιιε ιιειιιι ιιιιπιι·ιιτ ιιιε Πνιιιιεειιεειιε Κωπ
ι‹επιιειιε ιπ Πιιιιιιιει‹ ειιι 15. Πει ε. ε. ιιι·ει· Γοιεειιιιει·. ιι1ιεπιιεε,
τιιι·ιι.ιει·εε ι(ιιιιι, 15 ΡΕ εειιινει·, θενιιιειιι άεε Κοριεε 5 ΡΕ., ιπι
ννεεεει· Β Ν., Κει·ρει·ιιιιιΒιε 82 ετιιι., ειπ πω” ιιειιιειιεειιε

ι·εεεπιιι·ειιΖειιιεε Κιιοειιεπειιιττειιιππεεπ ι.ξει·ιιιε:ειι θι·ειιεε. Πει·
Κερί ιετ 8·ι·οεε, ππι·εεειιιιεεεις ε,·ει'οι·ιπι. Με ι·`οιιεεπειιεπ Με
Με Νιιιιιε ειπε πω, ,ει·ιιεεεει· Κεριπιπιεπε· 48 ετ.ιιι.; Ριιριιιεπ
ιιιιττειιισειι, ι·εει.:ιει·ειι. Με Κιιιιι εει·ιειιιι ε.ιιει· πιειιι ειι εειιπ,

Ηειιιιπε· πεειι εει'ει·ι:ιεειιι Αιιι'ειι

ριιπι:τιοπ ι;ειιιεειιι, εε ιι·ιιι·ιιε εετ Ειτε: ιπ Με Βιιιιοιιιιϋιιιε εε
ιιιπε;ι. εειπ.

(Απιοιείει·ει).
θ. Πι·. Ποιοινικο ιιειιιοπει.ι·ιει·ι: ει.) ειπ νοπ Μπι-ρ. ιερε
ι·οιοιιιιε.ιπ επειει·πιεε ιιι)·οπι εε.ιιιιιιι Τιιιιειι πρό. Ονει·ιεπ. Πε.ε
Μγοιπ πω· 2επιι·ει νειιιε ει·ννειειιτ ιιιιιι νειειιωει. ειιεεει·ιιειπ
ιιεειε.ιιιιεπ ι:ειιιει·εειτε Βετεπιιοιιεεγειεπ ειιι· 'Ι'πιιειι ιιιι.ιι ιιιειιι
πγειιεειιε Πεε·επει·ετιεπ ιιει· Ονει·ιειι; ω ειπε ιιειιιι 15-_ιιιιιιιι.ςειι

ιιιιιωιεε επιι'ει·ιιτε Βιιειςειιι·ειιτε Πετπιοιιι2γετε, Με ειιι '1'ει;ε
ιιει· Ορει·ε.ι.ιοπ περιει:ει Μ”. Βειιιε ειιιιε ε;επε.εειι.
ι Α ιι τοι·ειει·ιιι).
Βειιι·ετιιι·: Πι·. Β ι ρ ρ ε.

πότε επι, πιιιιιπι: επι Με Βι·ιιει. Βιιιιιι 1-2 πιει ιεειιειι. Βειπε
ε;εεει·εεια, ΜΜΕ. Πεε Κιιιιι Πεμ πιειεπ Νεε- ιιε. ιιιιι εειπ ,εε
Βιι”ιιετεπ Απιεειι, εειιτειι: ιιε.εινιεειιεπ. 16. Με Ριιιιιιιιοπ εεε
Κοριεε ειιι. Ρτοιιειιοειιι· ι·εειιτε 2 ιιιιι;ει·ιιι·ειτ νοπ εετ πω.
εετ ε·ι·οεεειι Γοιιτε.πειιε; εε ννει·ιιειι 75 εειπ. Β'ιιιεει,ειιειτ. ειι,ε,·ε
ιεεεειι. Κοιιιρι·ιιπιει·ειιιιει· νει·ιιιιιιιι. νοι·ιιρετε;ειιεπάε Πενιιιιιοπ
εοπ_ιιιι.ιεε πεειι ι·εειιτε, ειιτεε Βειιιιιιειι. 17. Μει: Πιε Βιε.ι·ι·ε

Τεεεεπειεπτ1επτεπ.
Ρει·εοπειιει.

Με· Πειπε πει ετννειε πεειι.εειε.εεεπ. 19. Πει: ειιι ιειειιι εειπ
ρι·ιιπιει·επιιειπ νει·ιιε.πάε επιιιιεεεπ. 80. ΗΜ: Κεριππιι'επε άει
εειιιε. ππι· ε·ει·ιπεει·ε 8ρειιιιιιπς. 2. Ριιπι‹ιιοπ - 100 εειπ.
10 ιιιιπ. πιι.ειιιιει· Βι·ιιι·εειιεπ, Μιιιπ Με." Μιιιει·ιιιι ε·ιιιεε Βε
ιιπιιεπ. Αιπ 5. .και Με νοι·τιιε.εεπάει· Με Ρετ. ινιειιει· ιι·εεειιιι,

ω· Ζπειειιιι ιει: ιπιπιει· ιιειιεειιιε. Αιιιιιγεε ε" Ριιπιιιιοπειιιιεειε
εειπ (Ειπε. ριιιιι·ιιι. .Τ ιι τι): $ρε2. Θεα.: 1,006; Γειιιε νι·εεεει·
ιιειι, ορειιειειειιιι, Βεειιιι:ιοπ εειινιιεειι ε.ιιωιιεειι, ιΒιικ·ειεε 0,0ι8°/ε,

ειπΖειπε Πειιιιοεγιειι. - ινιενιει εοιι πιε.ιι ειιιιιεεεεπ ιεεεειι?
Πιε πιειετεπ Αιιτοτειι εειιειιιεπ σε. 800 εεπι. επειιιεεεεπ. Αιιεεει·

- Αιπ '7. Μεινε νει·εειιιε‹ι ιιει· 1.ειιιειιιι·ιιι·ι.>,· εειπει· Μιι_ιεειιιι,
ννιι·ιιιιειιεε θειιειιιιι·ει Πι·. ει π ε ι ε. ν Η ι ι· ε ο ιι. - ιΜπειι επε

Πιιιι·ιιειιεπ Νειιι·οιοι: ιιι·ιιιεεπ Μι· ιπ άει· πε.ειιετεπ Νπιπιπει·.
- Αιιι 15. Με” π. Πι. ιιειειιιε; εετ 1ιετιιιιπιτε θειειιι·τε ππιι
Βεετιιπάει· ιιει· ιποιιει·πεπ 0ιιιι·ιιι·ι:ιε, Ρι·εί. Πι·. ει: .Τσε ε ριι
ιιιεεει· ιιι Πυπάοιι, εειιιεπ 80. Πειιπι·ιετε.,ε,·.
- Αιπ 1. Με" Με ω· ιιειιε.ππτε Βει·ιιιιει· 0ι·ι.ιιοριιιιε Ρι·ε
Γεεεοι· Πι·. Η οδο., ειιιει· Βιιιιειιιιιιε· Πιι·ει· Με_ιεειιιι: ιιει· Κει
εει·ιπ Αιειωιπιιιε. Ρεοιιοι·οινιιε Γοιεεπιι, ιπ Μ. Ρει:ει·ε
ιιιιι·ε; ειιι. Με νει·ιε.ιιτει, ινιιπεειιτε Με Κειεει·ιιι. Μι· ιιιι·ε

ιιει· Ριιπι‹ι.ιοπ ειπε πεειι ειιιιειε ειιιιιιι·ειεειιε Βιπε·ι·ιιι'ε ιιεἱιπ
Ηγιιι·οεεριιε.ιιιε νοι·εειιοιπιπεπ "τω". Β ε ει γ Πει. ρει·ιπεπεπιε
Πι·ε.ιπει.τε (ειιι 6 Ορει·ει;ιοπεπ - ὁ 'Ι'οιιεειιιιιε "Με Α ιι ιι ιιι).

8ειι6ριιιιιι; εεε πε.ειι εειπ ιιιιιειΕει· ιιει· ιι ο ιιιι.ιεειιεπ οτιιιοριι.ιιι

Βεεεει·ε Βι·ιοιεε ει·ινε.ι·τει. ιιιε.π νοπ εετ Ωιιιιιειιε'εειιεπ Πιιιιιιιει
ριιπιαιοπ.
(Α ιιτει·ειει·ιιι.ι
2. Πι·. Ν οι ε ε ε νν ε ιιι ιι·ιιιι;ςτ Με» ιι·ιιιιιιειιε Ηειιιιειπειιοπεπ

ιιιι‹ι Ρεειιιιοιιε.ιιιιειπειιοπεπ εεε θεειειιι:ε νει. Ειιπ 1ιιιιει·εειιιειι

εειιειι Απετειι νοπ εειπ ιππννιεειιεπ νει·ειοι·ιιειιεπ Πι·. Ο. Ποι·π,
ειπειπ ειιειιιιιιι.ε;ειι Αεειεπειιι.επ Ηοιΐε'ε, ειπ,ι.γει·ιειιτειεπ οι·ιιιο
ρεΜεειιεπ Ιπειιιιιιε ιιιι Διεκειιιιει·ρει·ιι εειπ· επι Ηει·εεπ ιιειετ,
ειειι ειι νειἔεινιεεει·π, οι: Με ιιιιι.ει· ειιι· _ιειΖιε;επ Πειιιιπε·.
Με Ιπει.ιιιιτ ιιπ δειειε Πο ιϊει'ε Γοι·ι.8ειιιιιι·ι: πω.

εννιεειιεπ ιιειιιεπ ιει ειιει·ει: νοπ Κε πιιιιι ε ι‹ι εεπιιιειιτ ννοι·
άειι. Πιε Ρεειιάοινιιιιιειιιειιοπεπ ιιιιιει·εειιει‹ιεπ ειειι ιιε.οιι ιιιιιι

- Πει· ετειινει·τιει.ειιιιε θοιινει·πειιιειιιε-ιιιιειιιειπειιιιερειιιιιι·
νοπ Βιεεεπ, ιΕπι·επιειιιιιιειιιιιιιε άεε Αιιει·ιιϋειιετεπ Ηοιεε Πι·.

νοπ άειι ινιι·ιιιιειιειι ιιε.ι·ιπ, ιιιιεε ειε εννει· πειειι ε.ιιεεειι Με

'1"ιειιοπενν, ιει ιιπ ει·εεει·επ Δειτε εεειειι,<μ νει·
ιιειι, ππιει· Βειειεειιιιε· ιιι εειπει· 8τειιι1πε· ειε Βιιι·επιειιιιπειιιιιι1ε.

ρτοιειαιει·επ, ιιεεε ιιιιιειι ιιιιει· ιιει· 0ιιειει‹ιει· ειιιει· οιι_ιειιι:ινειι

εεειιειι ειιι.=;ειιι. νει·ιτει.ι·ειιάει "κι Μιτειιι Με, Μιεε ειιι
ρι·ιιιειριειιει· Πιιιει·εειιιειι ιιε.ιιιι ιιεετειιι, ιιεεε ειιιε Ρεεπιιοιιειιπ
ειπιιιιοπ άειι Ρετιεπιειι νει·ι”οιε·ι: ιιιιιι ιειιε Βεινειειιπρ,· ιιει· Αιι
Βεπ ιιπά άεε Κοριεε εεειειιετ. ιιε.ι:,ερ,·ειι ειπε ννιι·ιιιιειιε Ηε.ιιιι

ιιιιε.ιιοιι ππι· ειι ειιιει· εεειιιιιιιιιεπ 8ιειιε άεε ι3ε.ιιιιιεε ι.=ιεεειιπ
Με, ειεο ιπ ιεειει· Βεειειιιιιιι; ειι ειπει· ιιεειιιιιπιιεπ Γιιιυ.ιιοπ

ει.ειιι. Πιε Ρεειιιιοπειιιιιιπειιοπεπ ιιετιιιιιτειι ειειι Με Με Νεοπ

- Πει· Ρι·οι'. Με. Με Ρεγειιιει.ι·ιε Μπι Νειιιοιοςιε επ ιιει·
ιιιιιιιιει·-ιπε‹ιιειπιεειιεπ Αιιειιειιιιε, θειιειιπτετ Πι·. Β ε ε ιι ι ε ι· ε ιν
κι πε.ειι ΑιιεΜειιιιιιε· ιιει· Πιεπετίι·ιει: ιπ ιι ε ι· κι? ιι ι·ιι ε ε ι ιι ε ε
Ρι·οιεεεει·ε ε ιιιει·ιτιιε εεετ.ιιτιε·ι ννοι·ιιειι.
- Με εεε Βιι·εεειιιιι·,ε· ι.ζειπειιιει. ινιι·ιι, ιιειι.ιιειειιτιετ ιιει·
ιιειιε.ππτε Ρι·οι'εεεοι· ιιει· Αιιι;ειιιιειιιιππιιε Μπι Πιι·ειιιοι· ιιει·
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Πι·. ΒιιτΙννΙο

ι1εεο!υετ, ιιυ 48. 1ιο!ιουεΙε.υι·ο ιιεου 15-_Ι!!υι·Ιο·οι· ΙΙι·ει.!Ιουοι· '1'εΙΙ:Ιο

11εουοιιι·, υοου 80-_Ιευι·Ιοοι 11ουι·ι.5.ιΙιε!ιοΙτ νου
εοΙυοω Αιυι.ο 2ι11°ἰἱοΚ2ιιιι°οΕοιι.Ρι·07.Βοοιιοιιιι,
οΙυ ΒουΙΙ!οι· Δ!υοι·ι. ν. Πι·οοι'οε. νο!!οιιΜτ Ιιυ .1ιιΙΙ τ!. .1.

ΙιοΙο οιο ΑυιΙουιΙιιε!ινουιιε, ιιιιι Μιυ οι· ειου υοι Μι· Βουιιυι!
Ιιιυει νου '1'νουυευι·ευ!ιου Ιυ!!εΙοι·ι. υεττο. 5) 1υ Μοε!ιειι Μι·
Νοειοι Μι· ι!οι·ιΙειου Αοι·ειο Πι·. !!1Ιου εε! Πο υου ο ιν. ο!ιο
ιιιο.ΙΙΙ.ιοι· ΙευεΙΙΙ.υι·Ιοοι· Οτι!Ιυει.οι· Ιου Βνοι!ιυοερΙου!, Ιιυ 82. 11ο
υουε_Ιουτο. Πιο νουΙο. ρι·οοιΙοε.υιΙΙ Ιιο.ι.ιο Μι· νοτειοι·υοιιο !ιοι·οιτε
Ιιυ .1ειυι·ο 1851. ε!εο νοι· ιυουι· Με 56 .1ο.!ιι·ου, οι·!ευο·ι. θ) Αιυ
Ι. Β`ουι·ιιει· Ιυ Οευιιοε Μι· υο!εε.υυιο ΐι·ευεϋεΙεουο ΒιιΙιΙουιιο!οι.εο
Πι·. Πε.τοιιιυοι·Β·.

Αιιιιου!ι!Ιυ!!ι ευ Μι· ι!οι·τΙαου

ΠυΙνοι·εΙΙΙΙι,

εοιιι 68.11ουουε_Ιουι·.
- ΑιιίοΙιιο 25-_ΙΙΙυι·Ιοο '1'ΜΙις!ιοΙΙ. ε.!ε ε!ιετ!ο
ω Ι ε ο υ ο 11 ο υ ι· ο ι· !ιουυου ‹ΙΙο ΜΙΙυουουοι· ΠυΙνοι·εΙιο.ιε!ουιοι·
Ρι·οι'οεεοι· Πι·. Ο ε !ι ε. ι Β ν ο ι· ε υ ιι ε ου, ΠΙι·ο!ιιοι· Μι· ορυιυιι!

ωο!οΒΙεουοιι ΚΙΙυΙ!ι ιιυά Ρο!Ι!ι!ΙυΙ!ι, εοινΙο Μι· θνιιυ!ιο!οεο,
Ηουοι·οι·ρι·οΙοεεοι· Πι·. Η υ ιι 8 τ. ιι ιιι οι' ευι·ΙΙουυΙΙουου.
- Ποιυ ει.ο!!ν. Βι·Ινουεουου θοιινοι·υοιυουιεε.ι·ει. $ιιιιιτει·ιιι
Πι·. Α υ ο ι·Ι 8 ε ε ο ιν, Ιετ Νέα 'Ι"οΙ!υε!ιυιο ιιυ Μι· Βιει·οΙΙιιυ& νου
Πεεει·οςο!υ ιεο8·ου οιο ΟυοΙοι·ε ιιυ Κειι!ιεειιε, Με Β τ..
Ιιι ιΙΙιυΙτοι·ι!ου Ν. Κ!εεεο νοι!Ιουου ννοι·Μυ.
- Ποτ Ουοι·ειιι. Με θι·ουυτιι·εςεουου ΜΙ!Ιι.εΙι·υοεΙι·!ιε, Βτο.ο.ιε
Με Πι. Ρ ο ιι ο ε ο υ Κ ο ιν ε Η Ι, Ιει. υι·ειυ!ι!ιοΙτευεΙυοι· υιΙΙ. ΠυΙΙ'οι·υι

ιιυά ΡοιιεΙοιι νοι·ει.υεουΙοιΙοι. ννοι·Μυ.
- Αιυ δ. Με” υ. Μ. υοεΙιη; Μι· υο!ιευυι.ο Βοι!Ιυοι· Αιετ
ΙΙΙτ υ!εεου-·υυε! Πειιυυι·ο.υ!ιυοΙιου υυ‹! 1.οΙιοι· οΙυοι· Ρι·Ινο.ι!ιΙΙ

υΙΙι ΙΙΙι· νοι·Μυυυι;ευι·ου!ι!ιοΙιου, 8ευ!ιΙΙιει·ει. Πι·. .!. Βοεε,
εοΙυ %-_Ιοιιι·Ιοοε Πο!ιι.οι·Ι υυΙΙΙΙ.υιυ, υοΙ ννο!ουοτ (εο
!οο;ουυοΙι Ιυυι νου εοΙυου 8ουΙ!!οι·υ ιιιιιΙ Γι·οιιυι1ου οΙυο
Δι!ι·οεεο ΙΙυοι·ι·οΙουι. ννιιι·Μ, οιο ιιυιοι· Μυ ιυουι· υιιιιΜι·ι
Πυι.οι·εουι·ΙΓιου ευου νΙο!ο Νεωου υοι·νοι·ι·ιιΒουι!οι· 1ΓοιουΒουοε
εου Με 1υ- ιιυά Αυε!ευΜε ευιιιιιιι.
- Ποι· ευεεοιοιΜυι!Ιουο Ριοΐοεεοι· ευ Μι· ΙιοΙρεΙοοι· Πω
νοι·εΙι,ιιι, Ι)ι·.ΕΠΙ11ΚΕ!!0!Η1ΜεΙ1ιιιΜ. ειιιυ οι·ιΙουι.!Ι·
ο!ιου Ρι·οΙ'οεεοι· οοι· ΑυεουυοΙ!!‹ιιυ‹!ο ιιιιι! ΠΙ

ι·ο!ιι.οι·

οοι· Αυε;ου!ι!ΙυΙ!ι ου οοι· ΠυΙνοι·εΙιει

Κ ο υ Ι ο ε υ ο ι· ει, ευ ο!ιο!!ο Με Μου Βοιιυ ΙΙυοι·ειοΜ!υΜιι Ριου
Πι·.Κυ!ιυτ.οι·υουυι:ννοι·Μυ.
- Ποω Ρι·Ινειάο2ουιου Μι· ΟυΙι·ιιι·εΙο ιιυ Μι· Πυἱνοι·εΙι!ιτ
ΚουΙοευοτε, Πι·. Βο!ιοττ Ηι·ο.ει.ε, Ιει Μι· Ρι·οϊοεεοι·
Νεο! νοι·!Ιουου ινοι·Μυ. - Πι. Βι·ευτε νοι·. υεουι!οιιι
οι· εοΙιιο υιοι1ΙεΙυΙεο!Ιου ΒιυιΙΙου Ιυ Ι.ιθη1218 ε.υεο!νιοι·τ Μαιο,
νου 1878 Με '79 ΑεεΙει.ουτ. Μι· ουΙι·υι·ις. ΑυτοΙΙιιυο Με 8τοι!ι
!ιι·ευ!ιουυοιιεοε ιιι Πρ. πω! 1886-89 ρι·υ!ειΙεουοτ Δω Ιυ
11Ιυειι, νου ινο οι· Μου ΠουτεουΙειιι! ΙΙυοι·εΙοοο!ιο Με εΙου

1896 ιιυ Μι· ΚουΙ;ευοι·ι;οι· ΠυΙνοι·εΙιΜ υοιυΙΙιιΙοι·ιο.
- Πι·. Ρου! Η Ιουο.ε κ, υι·ιι!ειΙεουοι· Ανευ Ιω 1ΐΙοο!ιου
Ηει;,ο·οι·ε (Ιιι ΕειΙουι!), Με ι.νΙο οιο Βονο!οι· ΖοΙΙ.ιιυε οι·ΐοιυι·ι,
Με! Μι· Κου!ιιιι·ι·ουε πι· Βι·ΙευΒιιιιε νου Ρι·ο_!ο!ιιου ιιι Μουο!υ

Μι· Αι·υοΙι.οι·ννου υυυεου Ιιι Εεεε., ο ο υ Π!. Ρ ι· ο Ι ε ο τ!! ο Ι ι ο ιι.

νου ΠυΙνοι·εΙΙο.Ιου ιιυά υ·ιο6ΙιΙι·ιΙεο!ιου ΙυετΙωΙου.
- ΠΙο ιιυοι·οιιΙου!Ιουου νοι·Ιιε.!τυΙεεο Ιυ οοι· Οάοε
ειιο1°ιι18δι2ιιι!εο!ιοιι Β'ιιι.!ιυ!Ι.Μ ορΙΙ.οοιι εΙουΙωιιιοι·
ωουι· ιιι. ΠΙο ΒιιιΜυΙου υευου Μυι Πο!ιο.υ Ρι·οι'. Πεννυ
εουονν ιιυά ΜΙυ Ρε!ειι!ιο.ιεεο!ιι·οιΙΙ.ι· Πι·. Μου !ιοινε!ιΙ, ιΙΙο
!ιοΙΜ Ιυ οΙυοι· $Ιιειιυο· Μι· πι· Βοο!ιτου οουΙΙι·ουι!ου Ρι·οΐοεεο
του ΒοννΙΙ.!ι!ι. ινιιι·Μυ, ΜΙΙυΙΙ.Ιν Μυ Βον!ιοι.τ οι· !ι!2Ιι·ι. 1υ
ιο!!;οιΙοεεευ υευου ε!!ο ειουι. ει” Βοουι.ου ιζουοι·ου
ι!ου1Ρτοΐοεεοτου
Ιυι·ο νοι·ΙοειιυΒιου οΙυεο
οιο! ε.
- ΠΙο ΒιιιιΙουιου οοι· Μοι!ΙεΙυ οΙυοι· ευΜι·ου Ουι
νοι·εΙ18.ι, Μι· Μ. ο ε 14 ει ιι ο ι·, υουυεΙουι.Ιι;ιου οΙιιο Α ο Ι Ι; ε. ι. Ι ο υ ε
ι·οΙεο Μου Ροτοι·ευιιι·ο· ευ υιεο!ιου. €110]οι!υο!ι τοουι.:οΙι.Ιο νοι·
οΙιο!ι: ινιιι·Μ. ννιο οιο Ροκ. '1'ο!οι.ει·υρυοιιοΒ·οιιι.ιιι· ιυΙιιοΙΙι., εο!!
του υειωΙΙου 500 ΒιιιΜυκουΜι· ΜουΙεΙυ ε.ιιε Μοε!ιειι υπο Μιυ
Ρι·Ινοιε!οιουιου Μι· ΚΙυάοι·ΙιοΙ!!αιυι!ο Πι·. Η ε τ.Ι ιι ο ιν ο.ιι Μι·

$ρΙτιο ιιυιχου!Ιου ιιι «Βιιιι!Ιουεννοουου» ε.ιυ 28. Γουι·ιιοι· ιιι οΙ
υοιιι Βιιι.ι·ειειι ο Μου Ροιοι·ευιιι·ε Γο.υι·ου. 1υ ννΙι·υ!ιο!ι!ιοΙτ Ιιε.ι.το
άΙο !ΐε!ιι·τ Μ σου Μο Ζινοο!ι, ΙΙΙι· ιΙΙο Μι· Βι·υιοι·ι1ιιυΒ· οΙυοε
Βουιιαωευυοε ειι€ο!ι!ει.ειου ιΙι·οΙ ΒιιιΜυιου ιιι ιιι;ιι.Ιοι·ου. Αυ!
Ιε!!ουάοι·ινοΙεο Μοτο Μι· Βο!αοι· ιιυ! Αυειιο!ιου Πι·. ΗΜΙ
υοιν'ε ι!Ιο Βι·ΙουυυΙε ευ ι!Ιοεοι νοι·ι!ΙΙ.ουτΙοου
11εεεουοιι!ιιιι·εΙου ε·οςουου, ερΙΙτοι· εΙο1οιΙοου Μου
Πυιοι·υουά!υυοου ωΙι. Μιυ ΜΙυΙει.οι· Μι· νοΙ!ιειιιιιυ!ει·ιιυι: ειι
ι·ΙΙουιζουουιιυου! Πει· Μοευιιιιοι· ΒιοιΙΙ.Ιιευρι.ιυευυ :τει ΙΙυι·Ιοουε
ι!Ιο υοιΙ;;ου Μεεευευιιιου, Μεε Μι· Βιιιι·εευε Με Μυ ΒιιιΜιι
του· Μουτ ου ο!ειεεου ννοι·ιΙο. Ποτ ΑυειΙΙιοι· ‹ΙΙοεοι· 11εεεουοιι
!ιιιιεΙου Πι·.
ε ι.Ιυο ιν εο!! εοΙιι ι!Ιοεοι· Ζοὶι υιι·οουι!ε :ο
Ι!υι!ου εοΙυ.
- Ιιι Μιυοο!ιυιι.ι·ει.!Ιουου!υετ.Ιτιιι άοι·Βοι·1Ιυοι·
Η υΙνοι·εΙΙ.ΙΙ ο ειουοιι Ιυ υειοΙιειοι· ΖοΙτ ει·οεεο νοι·Ι1ιιιΙοι·ιιυ
Βου υονοι·. Πει· ΠΙι·ο!ιι.οι· Με ΙυειΙι.ιιιε ΡΓοϊ. Πι·. Βιι εου Με

ιιιυ εοΙυο Βυι;υΙυι!υυε; νου Μι· Ι1οιι.ιιυε Με ΙυετΙι.ιιιε ιιυά νου

υ

Μι· Ιυιυ ιιυτοτειο!!ιου ουΙιιιιι·ειεουου ΑυτοΙ!ιιυε Μεεο!υου Μου
εοειιο!ιτ. Πει· Ι.ιθ11.θΐ Μι· Αυι.οΙΙιιυο ΙΙΙι· Ζευιιοιεε.ιε Ρι·οι. Πι·.
ιν ο ι· υ ο υ ι· ο ε πιο ουουιιιΙΙε ευι·ΙΙου ιιυ‹! Μι· 1.οΙτοι· Μι· Αυ

Νουι·οΙοεο.
- νοι·ειοι·υου εΙυιΙ: 1) Δω 23. Γουι·ιιει Ιιι ινοεοιι
υοη.ε ω· ι!οι·ι.Ιιεο ίι·οΙρι·ουιΙεΙονουτΙο Λεει,
8ιεοτει·ιιι Πι·.
Ε' ι·Ιο ε! ι·Ιο υ ν οε ε Ιω 74. 1.ουουε_ιο!ιτο. Ποτ ΗΙυε;οεο!ιΙοάοιιο
ειο.ιυιιιιο εεε 1.Ιν!ο.υι1 ιιυά υιιιιο εο!ιιο ωοι!ΙεΙυΙεο!ιο ΑυευιΙουυο·
Ιυ Ποι·ρει. οι·υει!ιου. ινο οι νου 1864-θι ετιιιΙΙοτιο ιιυά Μι·
. Χοι·ιιοιει.Ιου α1ΒετουΙο» ευ,εουοι·ιο. Νιιου Βι·Ιευευως Με Αιτι
ΒιιιΜε !Ιοεε οι· εΙου Ιυ ννοεοιιυοι·ς ειε ρι·ουτΙεουοι· ΑΜΙ υιο
Μι· ιιυά υου!οΙι1οι.ο νου 1871 ου νΙο!ο .1ο.υιο ευου Μυ Ροειου
Με 1νΙοι!ϋ.υ‹1Ιεουου ΚιοΙεειει.οε. 2)1υ '!'υιιιυονν ειυ 23.1ΐου
ιιιοι· Μι· ο!ιοι1ιο!ΙΒο Ρι·οίοεεοι· Μι· ΡΙιειιιιε!ιο!οςΙο ευ Μι· ιυΙ!Ι
νοι·-ωοι!ΙεΙυΙεουου ΑΙιει!οιυΙο, ινΙι·!‹Ι. 6ι.εειει·ιιι. Πι·. Ποιοι·
Β ε ιι ε ο υ ι ε ο υ Ι υ ε υ Ι. ιυι 65. Ιιουουε_Ιουτο. Νεο!ι Αυεο!νΙο
του; εοΙυοι· οι:ιιι!Ιου ιιυ Με 1ι1οε!ωιιιοι· Ουινοι·εΙι.ει. Ι. Δ. 1864
ννιιι·Μ 5. Με ΑεεΙετουι ιιυά ΡΙ·οεο!ιι.οη.;ουΙ1!ιο υοι Με ΠυΙνοι·
εΙΙΙΙι υο!ειεεου. εοΜυυ οοτ ινοΙιοι·ου νοι·νο!!!ιοιυωυιιυε; ειιϊ
εννοΙ .1ε.!ιι·ο Ιιιε Αιιε!ευι! ευ!ιουιιυο.ιιι!Ιοι·ι. Απε Μω Αυε!ευΜ
ειιι·ΙΙουριο!ιο!ιι·ι, ννυι· οι· Ποιουι. ΙΙΙι· '1'οιιΙ1ιοΙοεΙο Ιυ Μοε!ιευ,
Με οι· 1871 Με Ριοϊοεεοι· Μι· Ευει·ωιευοΙοεΙο ευ Με !4Ιοννοι·
ΠυΙνοι·εΙιε.ι ευι:οετοΙΙι !υν!!Ι'ι10, νου »νο οι· 1876 οιυοω ΒιιΙο ευ
οιο ωοιΙΙΙιιο-ουΙτιιι·ΒΙεουο ΔΙιεΜωΙο ιο!ιςιο. ΗΙοι· υΙοΙι οι· ευου
νοι·Ιοειιυε·ου οοοι· Ρυει·υιε!ιο!οι.ςΙο ιιυ ι!Ιο ννοΙυ!Ιουου ωοιΙΙεΙυΙ
εουου Κι:ιι·εο. Νιιου Αυει!Ιουιιυι; Μι· ΠΙουει.Ει·Ιει. υευω οι· εοΙυου
ΑυεουΙου ιιυά Ιιιυ8·Ιοιιο υιιι· υοο!ι Με υοι·ειουι!οε ΜΙιεΙΙοι! Με
ωΙΙΙιει·-ιυουΙεΙυΙεουου οο!ουιιι.ου ΚοωΙιοοε. 11υιοι· εο!ι1οι·1.οιιιιιιε
εΙυο οΙυο .<ει·οεεο Αυιου! ΑτυοΙιου Με Μπι ρυυτιΙΙ8υ0!υἔἱεο!ιου
ΚουΙυοιι Μι· Λ!ιο.άοιιιΙο υοι·νοιοοι·ιιϊοιι. 3) !υ 1νει·εουιιιι οΙιιοι·
Μι· υοι!ουιουι!ειου ρο!υΙεουοιι ΟυΙι·ιιι·οου Πι. νν1εονε!ειν
Κ το.) ο ιιυ ε!ιΙ Ιω ΑΙιοι· νου 62 .1ε.υιοιι. ΠΙο ρο!ιιΙεο!ιο Αοι·ειο
ινο!ι Με ι!ιιι·ου Με ΗΙυεουοΙι!ου άΙοεοε Κο!!οΒου οΙιιοιι εο!ιννο
του νοι!ιιει οιι!Ιιιου. Ποτ νοι·ει.οι·υουο ννει· Ιιυ 11ιιυ!Ιυεο!ιου
θουνοι·υοιυουι. 8ουοι·ου, εΠ1ι.!ιο1°Εο ευ Μι· ννει·εουιιιιοι· Πυινοι·
εκει ΜοιΙΙ:Ιυ ιιυά ννοι· Μου Αυεο!νΙοι·υυε Με Κιιι·ειιε 1876
ΜΙΙΙιετοι·ει. Ιω .Ι. 1882 ννιιι·Μ οι· Μι Κιιουε!ιοειου Ιυε Αιιε!ευι!

ιοΙΙιιυς ει» !ιουεοι·νΙοι·ουτ!ο Ζουυρι!οεο Πο!. Πι·. Μι!!οι· ε!ο
Μ!ι. Μου Αιιιοι·Ι!Ωε ΙΙυοι·. Αυ οΙο Βιο!!ο Με ευεο!ιουιΙου Ριο
ι"οεεοι·ου ιι·οιου: Ιυ Με ουΙι·ιιι·ει. Αυι.οΙΙυιιιζ - Ουοιιετευεει·ει.
Πι·. ιν Ι!!Ιοοι·, Ιυ οοι· ΑυιοΙ!ιιυο ιιυ· υουεοτνΙοτουΜ Ζευυ
11οβ'8 - Πι·. πιει!. ΠΙοο!ι υιιι1 Με Νεο!ιιο!οοι· Με Ρι·ο!”.
νοτυουι·οε - Μι· ·Ρι·Ινει.‹Ιοεουι Πι·. οιουνοοιΙοι· Με
Θι·οΙΙ'εινε!ο. Α!!ο ο!Ιοεο οιο! ιιοιιου Ποιουτου εο!!ου, πιο Με

ιι.υου !ιοΙ Ιυιιου Αωι.ενοι·ειΙ.υεοι·υ Μι· Γε!! που ευ ειιιεεοι·οι·
Μυι.ΙΙουου Ρι·οϊοεεοι·ου Ιυ Με Βοι·!Ιυοι·
υο.υυιι ιννοι·Μυ.
-

ωοι!. Πε.Ιευ!ι.ΙΙι. οι·

8Ιουι:!οεουεο!οεουυοΙΙου.
- Ποτ Ο!ιο!`ιιιιει: Με υΙοεΙΙ.κοιι

υοιιου ει.ΙΙ.ΜΙεο!ιου 1(ΙυΜι·

!ιοερΙιο!ε ?του Πι·. Π. 5 εο υ ο! ο νν, Με ιιυΙΙΙυι;!Ιου νου εοΙυειιι
Ροετου υΙουι. ειιι·ΙΙο!ιιιοτου ινο!!ιο, υο.ι εΙου Μια Μι· ΒοειΙυι
ιυιιυε Με Βιιιι!ιευπε 8·οίΙ!οι. ιιυά ιΙΙο Μιτου;; Με Ηοεριιιι!ε
εοΙυοιυ ΝεουΙο!ο·οι· Πι·. Με.ιιΙιυο ιν, ε!ιοι·ου Απο ιιυ οΙοεοιυ
ΗοερΙιε!, ΙΙυοη;ουου. Ποε νου Ιυω υΙε!ιοι· Ιυιιοεουευιο @οοι·
ιΙοι· Ιιυ ΗοερΙυι! ινΙι·ι1 Ριου 8 ε ο ιιο Ι οιν Μ" οι·ετ.ο Μου ννοΙ

ι.οι· !ιοννοΙιυου. Πε. Ιιυ 8ι.ιιι1ι.εωι ιιοου οΙυΙοο Ρι·οιοετο μεσου
άΙο Βιιι!οιεειιιις Ριου 5εο!ι ο!οιν 'ε οΙυιιο!ειιΓου εΙυι!, εο ινΙι·‹1
ι!Ιοεο Αυςο!οοοιιυοΙι. υιιυ νοι· οιο 8ι.ο.Μουιυε Βουι·οουι. ννοι·ιΙοιι.
` Ζιιω Ρι·ειοεοε οοι· εοεΙε!-ιονο!ιιι.Ιουυι·ου
θιι·υρρο Ιυ οοι· Βοιουει!υιυο. Ιει: Μι· ΠορυιΙοι·ιο Με
'1'οιο!ιοουΙοιε Πε. Ο. Α. Θοι·υυυοιν, 1ιΙΙΙΙιει·ειω Ιυ Ρ_Ιο.ιΙ
εοι·ε!ι, ιι:οινο.υ!ι; ννοιΜυ.
-- Βι·υτευυιιυε οΙυοε οινοΙΙου Αι·ει.οε ευ οοι·
Ρο ε τ Ιυ ΚιουειειΙτ. Αυ: 21. Γουι·ιιοι·, ε!εο ω.. 8 '1'ειςο Μου
Μιυ 'ΗΜ Πι·. 8 ο υ ι· οι υ ο ι· ε οι·1ιι·ουυιο Ιυ Μιιιεο!υου Μποσ

εοεουΙουι υυ‹! Μου εοΙυοι ΒΙΙου!ιουι Μου ννοιεουειι ΙΙΙιοι·οι·

ι·ειοι·Ιιιιυ

ΔεεΙειουι ιιο! Μυι ι!ειιιε!Ιο·ου Ουοϊ-ΟυΙι·ιιηςου Πι·. ΟτΙονν ευΙ

ινι!υο Πι·.

Κιουειοι!ιοι· Ε`οειιιυε· Μι· νου Με ωΙ!ιιυι·-τυοι!ΙεΙυΙεουου Δυο
ΜυιΙο ιΙοι·ιυΙυ ευ!ιουιωιιυι!Ιοιτο ΜΙ!Ιοιιι·ει·εΙ: Πι·. Ρ ο τ! 1 ο ιν ε υ Ι.
Νιιο!ι Μι· ΑυεΙουτ. Με Ο!ιοΙ”ε Με 1.ο.υοι·ετοι·Ιιιιυε Πεμ υΙοι·
ννευι·εουοΙυ!Ιο!ι οΙυο υοΙ Με Βο!ιτΙου Με 1.οΙουο Με νοι·ει.οι·υο

ιν ! οι! Ιε! ο ιιι· 3 ο ιιι ο ι. τ, ο, ΟιοΙυιιτοι° ειω 11080118! «8εοινΙιεοὶι»

που Πι·. Βουι·οΙ !ιοι· οι·Ι'ο!μο ΙυΓουιΙου νοι·. νου ευΜι·οι·

ευι Ηοεριι.ε! Με ΚΙυι!!οΙυε Μου. Πι·. Κι·ε_Ιοιν ε!ιΙ οιιιουιο
εΙου ετοεεοι· 1·'οριι!ειΙιοι ιιυά νιιυι·Μ ιιι Βι·θεεετοιι ουιι·ιιι·ρ;.
Οροιει.Ιοιιου Μου Μου; ειιεινει·ιε υοιιιιου. 4) Ιιι

πι· 11οι·ειο!!ιιιις

νου Αυι.Ιροετρι·ερο.ι·οιου Ιυ Μι·

Μ
θειιε ιετ ι1εεεριειι Με Μειιιιιιιιι ειιεεεειιι·οεΙιειι, Μ" εε ειεΙι ιιι

πω”. ιιιιιι τ1ιιι·ειι αει·ιιιιεεΙιιοε ειιιειιειιι1ε 11ιιεΙιει· 'Με _ιετ10

Μεεετιι 11'εΙΙε ιιι68ΙιεΙιει·ινειεε ιιιεΙιτ ιιιιι Ρεετ 1ιειιΜε, εοιιιιει·ιι
ιιιυ· ιιιιι ειιιε Ιιειιιρει·ε Ειεειιιιοιι άεε (Ιι·Βε.ιιιειιιιιε επι Με ιιι

1(`ειιεΙιιιιι·ΙιεΙε ιει·ιι8·εΙιε.Ιιειι ιιιιιΙ Μι· μια: νειιτι1ετ.ιοιι ιεεεοι·ετ.
Ι)ιιιιιΙτ Μι· ΑιιιιΙιεΙε ι1ει· εεΙιει·ιειι Μιά ι'ιιι·εΙιι.Ιιιιι·ειι Ορειιιιι.ιοιιε
ιιιετι·ιιιιιειιι.ε, εοινιε Με ΒεΙιεει· ιιει· Αεειειειιιιιι·ειε ιιιιιι Βιε
‹ιειιι.ειι (Ιειιι Κι·ε.ιιΙιειι εκει Ε'ιιι·ειιι ειιιι1ϋεεειι, 1ιειιιι6ει.ειειι
νει· ιιειιι ει,ε,·ειιτ1ιειιειι Ορει·ιιιιοιιεεειιΙε ειιι ρι·ιιεΙιειε ε.ιιεςεετει

ει·οεεει· Ζιι.ΙιΙ Μι Ρ ο ιι Ιε νι· ε ιι ι νοι·ρ,·ειιοιιιιιιειιειι 8εΙιιιι.2ιπιριιιιι
Βειι.εθΙιιεΙιΙιεΙιει·ινειε ιιειιικιει ειεΙι Πι·. ΡοιΙ Ι εινε Ιιι Ιιετειιε
ιιι ιΙει· θειιεειιιι€.

ιειεε 17οι·ιιιιιιιιει·, ιιι ιιειιι Με Βειιιιιιιιιιιι; εεε ιιι Ορειιει·ειιιιειι

-- Ιιι 1.ιοι1ειει: ω· ι1οι·ιιΒ·ε Αν" Α. 110111 εε εεννεΙιι

νοι·εειιοιιιιιιειι

Μπι.

ΑΜ ειιιειιι

ιιιιιι·1ιει·ειι

Ορει·ειΙοιιειιεε1ιε

Με ροΙιιιεεΙι νει·ιΙϋ.εΙιτιε ν ε ι· Ιι ει. ι τ ε τ ννοι·ιιειι.

»Με ιιε.ιιιι ιιει· ΚτειιΙιε εεΙιιιεΙΙ ιιιιιΙ εει·ιιιιεε1ι1οε ιιι ιιειι Βιιε.1

- Απε .1ε1ι:ε ιετ επι Διιοι·ιιιιιιιιις άεε ΟΙιει·Ιιοιιιιιιιιιιιιιει·ειι
Με ἀει· Βιιι‹1τ Με.Αει·πιιι Ο ιι η ιι ιι ει» Με Ζειτ Με ΒεειεΙιειιε

ιιεΙιτειεΙιτ.
ΒΙ'.

άεε ειιεεει·οι·ιιειιι1ιεΙιειι 8ο1ιιιιεεε .ιι ιι ε ε ε ιν ι ε ε ε ιι ννοι·ιΙειι.

- Με Αει·πιε Με Ιιιεειε;ειι ε11ιεΙΙιεεΙιειι ΟιιιιεΙιοινιιοεριιιιΙε
Ιιε.Ιιειι ΙιεεεΙι1οεεειι, ιιΙΙιιιοιιε.ΙΙιεΙι 2°7,, νο ιι ιιι ι·ειιι θε ΙιεΙ ι
ειιιιι Βεει.ειι ιιει· 11ιιιιε·ει·Ιειιιειιι1ειι ιιι ερειιι1ειι.
(11.. 1717ι·.).
- ΙΒιιιε ΙιοεΙιΙιει·ειι;ε 8ι.ιι'ιιιιιε,· ιιι ιιι·ειΙιεΙιειι
Ζινεο1ιειι. Πει· ιιι '11ιι1ιε νειειοι·ιιειιε Βιιιιιιιιιειει Πι·. θο
Ιιιι (Με Ιιε.ι. ιιειι ειι·ιιεειειι '1'ει1 εειιιεε νει·ιιι6ειειιε - »Με
ειιι ε Μ ι ΙΙιοιι Μ ιιι·Ιι -- πι· ΙΒι·τιειιιιιιιιι· νοιι Βιιιιιιιιεειι
ιιιι· ιιι·ιι1ιεΙιε ΖννεεΙιε ιεειιιιιιειιιιιιιεεΙι νειιιιιιοΙιι. Βιιι Κειριτε.1
νοιι 2θθ,θθθ Πειτε ιει σε ιιοι1ειιιειιιιε Αει·2Ιεννε.ιεειι Ιιεειιιιιιιιι..
ειιιε Βιιιιιιιιε νοιι Ιθθ;θθθ Μιιι·Ιι 111111 Μι· ιιι·ειΙΙειιειι Πικετ
ετιιι.ειιιιε.ςεΙιιιεεε ει» Οειιιι·ειιεεειι ω; ι'ει·ιιει· εοΙΙειι Με Ζιιιεειι
νοιι ενειιειειι 200.000 Μιιι·Ιι ω· ΙΒι·ινειιει·ιιιις ι1ει· νει·ειεΙιε
ι·ιιιι=εΙιε.εεε ιιιι· Με Αει·ειε ΠειιιεεΙιΙειιιιε ιιιιιι ιιιι·ει· νΙΜιεειι

- Πιο θεεειιιιιιιΙιΙ άεε Κι·ειιιΙιειι ιιι άεπ Ζινι Ι·

Ιιοεριτ81ει·ιι Βε. Ρει.ει·ε1ιιιι·εε Ιιετι·ιιε ιιιιι 10.1·"ειιι·
ε. δ. 12218 (58 ιιιεΙιι· Με ιιι άεε νοι·ννοεΙιε), ι1ε.ι·ιιιιιει· 751
'ΓγρΙιιιε - (47 νοιι.), 1181 8γριιιΙιε - (25 πω.), 415 Βοιωτ
ΙεεΙι -- (7 νεε.), 260 Ι)Ιριιι:Ιιει·ιε - 120 ιιιεΙιι·), 149 1ι1εεει·ιι (18 ιιιειιι·), ιιιι‹ι 9 ΡοεΙιειιΙιτειιιΙιε -(7 ινειι. Με ιιι Με· νω-ω.ι.
- Ι)ιε 6ιεεειιιιπε.Ιι1 εοι· 8ιει·ιιει'ιι.11ε ιιι 8ι. Ρε
ιει·εΙι ει;; ΜΜΜ· ιιι ι1ει· 1'νοοΙιε νοιιι 4. Με ειιιιι 10 11'ε1ιι·.
ιι. .1. ιιιι ,ε,·ε.ιιιιειι @θ (473 Μ., 416 117.), άε.ι·ιιιιιει· :ιιι ιο18ειιι1ειι
Κι·ειιΙ:Ιιειιειι :
'1'γρ1ιιιε ειιιιιι.ιι. θ, '1'νρΙιιιε εΙιιιοιιι. 28, Β`ειιι·ιε ι·εειιι·ι·ειιε θ,
Τγριιιιε οΙιιιε Βεειιιιιιιιιιιιιι ε" Ε'οι·ιιι θ, ΡεοΙιειι θ, Μεεει·ιι 28,

1ιιιεεε Μειιειι. Αιιεεει·‹Ιειιι Ιι:ιτ ιιει· Ι·Βι·ΙιΙε.εεει· ειιι Κερι1ειΙ νοιι

8ε1ιει·1ε.εΙι 21, 11ιρΙιτΙιει·ιε 26, θι·οιιιι θ, Κειιειιιιιιειειι

25θ,θθθ ΜΜΕ ιιιι· ειιιε ΒιιιιιιιιΒ πι· (ιιεινιΙΙιιιιιιρ; ειιιει'ι·ειει·
1)ει·ΙεΙιειι :ιιι Μειιιιιιι ειιιιιιει·ειιιιε 11'ι·ιιιιειι εειεςεεει.ει.

ριιεε 1ιιιιιΒ·ειιειιι2ιιιιιιιιιις 49, Μι· ειρε1ε.ε 7, θι·ιρρε 14, Κατατ
ι·ΙιεΙιεεΙιε Ιιιιιι€ειιειιι.ειιιιιιιιιιε 1 ,ΒιιΙιι· 1, ΙΏριιιειιιιεο1ιε Μειιιιι

θ, (Ιππι

ι>ιιιιε Ο, Αιιιιτει· θε1ειιΙιι·Ιιειιιιιετιειιιιιε 1, Ρει·οειτ.ιε εριι1ειιιιαι θ,
Βοι.2Ιιι·ιιιιΙιΙιειτ θ, ΑιιιΙιι·ειιι θ, Ηνιιι·ορΙιοΙιιε θ, Ριιει·ρει·εΙΙιεΙιει·· 3,
Ρνιιιιιιε ιιιιι:Ι Βεριιειιειιιιε 15, 'Ι'ιιΙιει·ΙιιιΙεεε ιΙει· Ι.ιιιιι ειι 101, Τε·
ιιει·ιιιιΙοεε ε.ιι(Ιει·ει θι·ιι·ιιιιε 21, Α1ΙιοΙιο1ιειιιιιε ιιιιιΙ 11ιι·ιιιιιι Ι:ι·ε

ιιιειιε 12, 11ειιειιεεεΙιινιιοΙιε ιιιιιι Αιι·ορΙιιιι. ιιιι'ειιιιιιιι 57, Μει·ε.ε
ιιιιιε εειιι1ιε 27, Κι·ε.ιιΙιΙιεπειι Με νει·άειιιιιι8εΙιειιεΙε 90, Τει:

Υει·ειιιε- ιιιι‹ι Κοιιει·εεεπειειιι·ιειιιειι.

ι;ειιοι·ειιε 45.
- Βει Χ. Κοιιι.ιι·εεε ι·ιιεειεεΙιει· Αει·ειε ειιιιι
ΑιιιΙειι1ιειι ε.ιι Ν. δ. Ριι·οι,ιοιν Με ειιΜιεΙι Με ιιιιιιιετε
ι·ιεΙΙε θειιεΙιιιιιι.ιιιιιε: ει·ΙιεΙιειι. Μι· Μπι νοιιι 25. Α ρι·ι1 Με
ειιιιι 2. ιωι1εονω ΜοεΙιειι ετε.τιι'ιιιιιειι. νιίει.>;ειι
νοΙΙειιι.ιιιιιι:ει· ΙΜεεΙιιιιιιιιιι8· ιιει· ιιιιωι Μι· Ρ ι το βιο νν-θεεεΙΙ
εεΙιιιιι ιει ιΙει· Μιηι·ΙιειιεΙιειι.ι·ειε Πιτ ‹ιιεεειι Κοιι

Αιιι 17. Με». ‹Ι. δ. Ιιετι·ιι8· Με Ζε.1ιΙ άεπ Κι·ε.ιιΙιειι 12152 (61 νοιι.

Με ιιι κιει· νοι·ινοεΙιε.), ιιει·ιιιιτει· 697 '1'νρΙιιιε -(54 ννειι.), 1118
8ιηι1ιι1Ιε - (18 ινειι.), 418 Βε1ιει·ΙειεΙι - (3 ιιιεΙιι·), 241 1)ιρΙι
τΙιει·ιε - (19 ννειι.1, 180 Μεεει·ιι - (31 ιιιεΙιι·) ιιιιι1 1θ Ροο1ιειιΙιι·ειιΙιε
(1 ιιιε1ιι·ε.1ε ιιι ι1ει· νοι·ιν.1

ε:ιεεε ειιι° Ιθ ΒιιΙιεΙ ει·1ιϋΙιι ννοι·άειι. 11ει'ιιι· ννει·ιιειι Με

- 1)ιε θεειιιιιιιε.ΙιΙ εοι· ΒιετΙιειιι.Ι1ε ιιι δι. Ρε

Κοιι,ειεεειιιιι,ε,·ΙιειΙει· ιιιεΙειεΙι ΙΙιιςΙιειιει· εοι· Ριι·οι:οιν-θεεεΙΙ
εεΙιειι. ει» Με .1ιιΙιι· 1907 ιιιι‹ι ει·Ιιιιιτειι ειιεΙι Με «.1ειιι·ιιιι1ιι
ιιει· θεεε1ΙεεΙιε.ιι ιιιιειιι:ι>;ε1ι1ιε1ι.
ΑιιιιιεΙΙΙιιιιεειι νοιι Μοι·ιι·ιι€ειι ιιιιιι ΜΙτι.ει1ιιιιι.:ειι Με ι1ειιι
Κοιι;ι·εεε εΙιι‹Ι ιιιιτει· Βειιιιι.ι·ιιιι8· ειιιεε Διιιοι·ειει·ειε οι1ει· ινε

ι.ει·εΙιιιι·,<; Ιιει.ι·ιις ιιι ω· ΨοεΙιε νοιιι 11. Με ειιιιι 17. Ιι`ειιι·.
α. δ. ιιιι ειι.ιιιειι 879 (ΜΙΒ Μ., 886 ιν.), Μιτιιιιτ.ει· :ιιι ιοΙΒειιάειι
Κι·ειιΙΙΙιειτειι :
Έν Ιι. εεε.ιιιΙι. θ, 'Γνιι1ι. Μπι. 22, Β'ειιι·ιε τεειιι·ι·ειιε θ, '1'νρΙιιιιι
οιιιιε εει.ιιιιιιιιιιιι>·, ι1ει· Β'οι·ιιιθ, ΡοεΙιειι 1, Με.εει·ιι 24,5εΙιε.ι·1εεΙι 29,

ιιι;ειειιε ιΙει·'1'Ιιεεειι ειιι‹1 ερε.ιεει.ειιε Με ειιιιι 1. Δρι·ι1

Ι)ιρΙιι1ιει·ιε 26, θι·οιιρ θ, ΚειιεΙιΙιιιειειι 5, θι·οιιιι6εε 1211118811
ιιειιιιιιιιιιιιι; 51, ΙΙΙι·νειρε1:ιε 7, Θι·ιρρε 12, Κε.τετι·ΙιεΙιεεΙιε 1.ιιιιι

:ιιι Με θεεεΙιΜιειιιιιι·ιιιιε εεε Κοιιςι·εεεεε ιιιιι.ει· ιιεεΙιει.εΙιειιιιει·

Αιιτεεεε ειιιιιιεειιιιειι: 11ρειε.ιιεειιο Ο6ιιιεει·εε ενεεκιιιι·ιε εριιιιειι
κι επεσε Η. Π. 11 ιι ρ ο ι· ο ε ε., Μοοιιεει. Αρθει1°$, 1Ι;εεειιιιτειιι
Πιερ-ι π. 28, κε. 5.

εειιειιτειιιιιιιιιι€ 93, Βιιιιι· θ, ΗριιιειιιιεεΙιε Μειιιιιι;ιιιε θ, Αειιιει·
(ιε1ειιιιι·Ιιειιιιιιιιιειιιιιε θ, Ρε.ι·οιιιιε εριιιειιιιεε. 1,ΒοιεΙει·ιιιιΙΙΙιειι θ,
Αιιτ.Ιιι·ιπ θ, Ηνιιι·ορΙιοΙιιε θ, Ριιει·ρει·ειΙΙιεΙιει· 1, Ργιι.ιιιιε υιιπι

Βεριιεε.ειιιιε 12, '1'ιιΙιει·ειιΙοεε ω· 11ιιιι€ειι 127, Τιιιιει·ειιΙοεε αιι
- 11ιιε

Μ7ιειιει·

θρει·ειειιι·ιιιειιιιιι

1ιειςιιιιι·

επι

15. Με” ιι. 8ι. Με Γειει· εειιιεε 1θθ-_ιειΙιι·ιε;ειι Βεειε

ι1ει·ει· θι·,·;ειιε 25, Α11ιοΙιοΙιειιιιιε ιιιιιι Ι)εΙιι·ιιιιιι ιτειιιειιε θ, Με

Ιιειιε, νει·Ιιιιιιιιειι Με ιιει· Ε'ειει· εεε 80. θειιιιτιειιιιζεε εεε

1ιειιεεε1ιννϋ.εΙιε Μιά Αιι·ορΙιιε ιιιι“ε.ιιιιιιιι 59, Με.ι·εειιιιιε εειιιΙιε 28,

112εΒι·ιιιιιΙοι·ε

Κι·ιιιιΙιΙιειτειι Με· Μετάειιπιιεεοηειιε

αει·

ιιιοιιει·ιιειι

θΙιιι·ιιι·ειε

Ρι·οι'.

Με

.Ι ο εει

86, 'Ι'οτεε1ιοτειιε 50.

ι ε ι ε τ.
- Ζε κιειιι ιιιι ΒεριειιιΙιει· ειιιιιιιιιι1ειιτΙειι ι ιι το ι· ιι ει τι ο ιι ε 1ειι Κοιι€ι·εεε ιιιι· 11νειειιε ιιιιι1 Πεπιοι.ι·ι·εριιιε

ι ιι Β ε ι· 1ι ιι Ιιεε.1ιεΙεΙιιιιιι, ω· «ΒεΙι. '1'ιιι;εεετε.» ειιιοΙ,ι;ε. Με
Βιιιιιτ Μιιιιιι Με ΠεΙε,ειει·ιε 2ινει Αειιιε, ιιειι ειιιιιιιεεΙιειι Βιιιιι

ιιιιεεω

Πι·. 1:Ιο1ιειε ει ιιιιιι

Πι·.

Β ρεΙιΙιιιιιιι ιι, εοινιε

άεπ 8τιι.«11ιιιεςειιιειιι· ν. Κ ι·ιΙι16εη; ιιι ειιι.εειιι1ειι ιιιι‹ι ειιιιι
ει: Μεεειιι ΖννεεΙι 1ιει·ειιε 450 1151. νοιι πιει Βιιιεινειοι·ιιιιετειι

+ Νεο1ιετε 8113211118' εεε νει·ειιιε Βι:.Ρε
τει·ειι. Λεπτα 131ειιεεεε, σ. 20. Μετα 1807.
Τειςεεστἀιιιιιις:

νει·εειιιιιι1ιιιιε 1ιεννιΙΙιει. ννοιπΙειι.
1. Γ ιι ιι ι· ιιι ε. ιι τι: Β Γιι.ΙΙε νοιι ε.ιιιιεΙιοτειιει· Πειι·ιιιεκι·εειε.
2. Α ιιι ιι ιι ι· ι; ε τ: 1Βιιιι€·εε ιΙΙιει· ιιιοιΙει·ιιε Κι·εΙιεΕοιεε1ιιιιιΒ·.

θ». Κ1ορίει· 11ειιιοιιετι·ειιοιιειι: Β1εεειιιιιιιιοι· ιιιιτΙ Βιιιιιεειι
Ιιι1ιΙει· νοιι Κε.1Ιιειιεοι1νιιιε.

νει·εειιιεάειιε ΜιιιειΙιιιιεειι.

+ ΝεεΙιει:ε 81τειιιιε (Με Βειιεεε1ιειι επε
-- 1Βιιιειι1ιιιιιιιι6εειι Ορει·ειιοιιεεεε1, ννο1ιΙ ι1ειι
ΙιοειΙιει·ειειι, Μι· ειεΙι ιιι ιι·ε,·ειιιι ειιιειιι Κι·ειιΙιειιΙιειιεε ΙΙιιι1ετ,

ι1ειιειι νει·ε1ιιε: Μοιιτεε·, σ. 12. Με” 1907.

Με Με 1.ιοιιι1οιιει· 1:ΙειΙε- υιιπι Ο1ιιειιΙιοεριτει, Με ιιιι Νονειιι
Βει· ν. .1. ει·ιιιιιιει ννιιι·ιιε, ειιιειιννειεειι. Βει· Βιιιι.Ι Ιιεετε1ιιι ειπε
ειιε Με.ιιιιοι·, εο επεσε ειεΙι ιι1ι·ι.πειιιιε ΒιιιιιΙι ειιειιιιιιιιε1ιι Ιιειιιι.
Πει· Βοιιειι ιει; ιπιτ ΜοειιιΙιειι ειιε Τετε.22ο-Μειιιιοι· 1ιεΙειςτ, Με
ν7ιιιιιιε ειιι‹ι :Με ΙιεΙΙειιι ειιιΙιεεΙιειιι Μιιιιιιοι· Ιιε1ι1ειιιετ. Ιιι ιιειιι
ρμιιιιειι Η:.ιιιιιι ειιιι1 Ιιειιιε ΒεΙιειι ιιιιιι νΙ7ιιιΙιεΙ, εοιιιιει·ιι ιιι τει
ιιει· Ι1εεΙιειιΙοεει· ΓΙΜΙιε ννιτ1ιι. Με εεΙιιιιιε Με.ιει·ιε1. Α1Ιε νει·
νο11Ιιοιιιιιιιιιιιιιςειι, Με Διιιει·ιΙαι οάει· πιει· Κοιιι.ιιιειιτ σε· εο1εΙιε
ΖννεεΙιε ει·ΜιεΙιτ Ιιε.Ιιειι, ειιιιι Ιιιει· :ιιι ειιι·ιιεΙιτ.. 1)ιε εΙεΙιτιιεεΙιε
Ηειειιιιις Ιιιιιιιι επι _ιειιειι ιιεΙιειιι,ι;ειι ειιιρει·ειιιι·ει·ε.ιι ,=;ειιι·:ιεΙιτ

'1'ε.κεεει·άιιιιιιε·:
Μ. Μ ε. τε ι ιι ε: ΠεΙιει· ΑιιεΙιιιΙιει.ιοιι ιιει· Ρ1ιιετει·ει.ιιιιιιιε.

95

ΔΝΪἶΟΠῦΒΪ.Ί 1ΒΒΒΒ ΔΒ.Ίζ' ινοτιΙοιι ιιι Μι· Β11οΙ1!ιατιάΙ11ι.ιε νοιι Ετ Ε. Β.]ΌΚΒΒιιι
'ει. Ροι:οτειιιιτρ,ΝονεΕγ-Ρτ. 14,εονιο ιιι ε.ΙΙοιιιιι- ιιιιἀιιιιεΙιιιι‹1.Αιιιιοιιςωι-Οοιιιριο1τοιι ιιιιἔοιιοιιιιιιοιι.

Η

ΞΑΝΑΤΟΟΕΙΝ ΒΑΠΕΒ
ιιονιι·Μ Μπι: "ιιι Ειιικοιεε πω! Ρ!ιοεριιοι·, Ει·ιιϋιιιιιιιι ω· 0κγι!ειΠοπε-Ειισηιο,
Αυτοματη Με @ιοΠ'ννοο!ιεο!ε Με! κι ΜΜΜ· Με νΛι·Ιιειιιιιειο Κι·8Ηωιιιηειιιιιτο!.
Μπι Ηοι·ι·οιι Αι·ποπ εισιιοιι ω Πιιιιεο!ι Ρτοιιοπι πω! Μιοι·ιιιιιι· ιιι Πιοιιετοιι.
ΒΜειι ει·Θει:επετ ιιιο νετνεοΙιεΙυτι9ετι ππι πιιιιι1ει·ννεττηετι ΝειοΙ·ιεΙιι·πιιτι9ετι 2ιι νει·πιειάειι εισε
ι:ΙτιιοΙ·ιΙιι:Η ,,8Δι1Μ08011 ά01° Ρἱτ111ε Βε11ετ δι οἱο.“ :ιι νει·εσιιτειΒετι. θετιετε.Ινετιτειιιιη
νοιι Ξετιετο9ειι, Ξτ. Ρειει·ει:ιιι·9, Οι. $ιεΙΠιοίετι·ειεεε (Κοιιιιιει:Ηειιι·ιειμ), 29.

[Ϊ ξ

”ή

*

έ

Ειιι-ΡΜιιιιοπ-Εκιι·ειοι
ειιιπ ιιιιιει·ειι θειιι·ιιιιοΙιο ω
Ηοιι‹›ι·ι·!ιοο ιιιιιἰ Ηιιι·ιιΕΙιιεειι-ΒιιτεϋπεΙιιιικ

Αιιιιιισιοιι ΙιοιΙιοι
νοι·ΙωιιΙ' ιιι ΑροιΙιεΙωιι.
Βοιι·ωϊιι Μτει·ιιιιιι· ειοΙι ιιι ννοιι6οιι ειιι
Ρι·ονιεοι·

θεεοιιπιιιοιιἱτεἰ,
οιιιιε Νοϋειιιιιιτ!ιιιιι€επ.

Ε. Π·ϋΒΘΣΗΒ

.(ΠΠΠ ιιι τωριωιωπι Χεεειιειι ννοι·ιιειι.

ι

ΜοεΒιιιι, ννοΙοΙιοιιΙιιι.

θ08ΙΒι· 3υπαΙ 80 ΐπορ!επ ιάςΙΙο2ι Μ” 4:ηα| 2Καρω|π.
8.ιιω·-ωι· ΜΒΜ! Ρυ·οικιι ΒιοπαΜο..

Δ θΟΟ·θΘΟ+0Ό0 0·θΌθΟ00θθ
.ΌθΘΌΟ·ΘΟ Θ 0+θΘ0 ΘΟθ

ΠΓΙΙΙΙιΠ ΠΙΠΙ"Β ιιιιιιιιιιι.

ΔΝε·ινιικι· @Η ννΔιαιιιι1ε: ΒΑΒοιειπ

νι ο Η ν

ι

Βιιιιο Οοπ·ι-Ραεξιο.ο.πι 9

ΕιΒειιιιιιιιιι άετ Ε"τιιιι26ειεοΙιειι Βοι;ιετιιιι€.

:

ιιιεε τιιιιιιοΒιιρειαιιο ιι
ιιοοτειιιοιωιωοιιιεε επ:ιιιι+
ιιιιιιο.
·

ΒΑ0ε-8Αι80Ν.
Πι άετ ΑιιειιιΙτ νιεΗΥ, άετ Βεειειιι€ει·ιοΙιτειοιι ιιι Βιιιι: Ειιτορα, εἱιιά
νοι·Ιιιιιιόοτι ΒΜετ Μιά Ι)οιιοΙιειι Ζω· ΗειΙιπι€ νοιι Μει€ειι-, [.οϋετ-. Πεπι
τα Με
απόΖιιττι
ειιὸετειι
ΚτειτιΚΙιεἱιοιι.
· Επι
ΠώΙειεοπ-.
'ΗΗειτιιεειΙ2-,
ΠοΙι νοπι Ροειει
15.
εἰ
80. Βεριετιιι:ιετ
ΤΙιωτετ υπό ίζοιιοεττε

εστι. τοιιιι=ιεοκοο, γκρτι1-0
.ππιοιιιεε ιι οιιοι:ο6ς1·ιηιο

ΠΡΕΒΠΒΧΜΗΠ Η!! ιιιιιιιι.0
Ηεοιιιεκι>ιιιο πριι ειπε-σ
Μπι, ιιριι ΗθΡΒΗ.ΒΙΧΈ ιι
›κθΠΥπθηΠΗΧΈ ς·ι·ρει:ιειει-0
ειιι νι ΒΈ: ιιεριοιι·ι. ιικ

(Ξειειι·ιο.
ιιειΙι ἱπι ΡετΙ:. Ι.εεεεεΒιιιεττε. (Ξειετ2ιττιπιετ Πιτ Πιιτι1οιι, $ριεΙ-. 5 πτώ
55Ιε ιιιιεΙ ΒἰΙΙειτὸε. ΑΙΜ: ΕιεευΒΜιπΙιτιιειι εἰιιιι πιιτ νι€ΗΥ νετϋιιιιόετι. τειιιΙιῖ

τεὶοΙι, Περιιττειτιετιτ ΑΠἱετ.

3ιιοροιαπειιι:ι.

+

Βο:ι·Βε ιιΜιοτι:πτειιωιοεθ

ἔΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧο Σ
θεπιέιεε Ει·ΐειιιτιιιιΞετι π» ό" οιιειπιεειιοπ ΛΕπει!ιιι·ιε Με

κ κ πκ χπ πχκ κ

Κότιι€!ιοΝοτι !τιεΗτιπε ΗΜ· ΙΜεκιιοιιεκτατικΝειτοτι ιιι Βειι!ιιι °ιόεΓιοϊ

ερειιοτιιο πιιπ

; =ι·Βιιι·ι. ›κε.ιιΦωιιι,ιε ιι Μια-σ

ιιι,ιε ΠΡΦΠΒΡΒΤΗ.
Βιιπο

ε;ι!αι

ΕδίΒΟΓΟΒΜΞε
ο

ο:ιει6ΜΜ,

ιι Βιιιειιοροιιππιοιιικια,σ
(:ειιΈ-Ρειψει:-ισιιι θ

η πιο ειιοωιιχ πρισιτιιοιιιγ θ
'ιακγογ, ειε γοτγι·ιεετι
:ιγιιιιιιιιιι ,τιεοοορικιιιιι·ι,
ειιιιωι·ι,.
0
ΟθθθΘθΘ·ΟΘ©θΘ.

ἱτι Β0|ο Ι.ϋειιιι€. νοιι ΒΤ Με ω (Ξειειιιε Βΐ18ρΠδηΟΚ0ΚΚΘΙ1
@Με ΈγρΙιιιοΒα21Ι1οιι Μάι 5 Μιτιιιτειι. [.χεοίοττιι ιετ ιιι
ν-νει·8Ιειο!ι 2ιι ειιπὶετειι ΠοειιιίεΙιτιοηειιιιττεΙη ϊειετ υιιἔὶίτἱἔ ιιοά
Μι Κοιιιετι ι1ΒΙειι θετιιοΙι.
Ζιι Ιιειϋειι ιιι Αροτ!ιε:Ι‹ετι ιιοά Ι)ιο€ικτιι€οεοΜιτειι
Μπι
(Ιθθ) ΙΟ-8.
οιι€ι·οε Βει Ε. ΜΙ11Ι08.
5ι. ΡετετεΒιιτἔ, Ψ. Ο., θ ].ἰτιἱε Νε Μ.

ΘΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ0

Ιιιι Βοιιτεο!ιοιι ΑΙοιιιιιἀοτ-Ηοιιριιυ.Ι Μιά
Νιι.οΙιννοιε ωωιιι Με: ειιι· Ζω σ1ιοιιετ
Ποιο ΡΙΙοεοι· Μιά ΡΜςοτἱιιιιοιι ειιι· Μο

ρι·ινιιτο Κι·ιιιιικοιιρΠοπο (ειπεπ ΖαΙιΙιιιι,ς
νοιι 50 Κορ.)

Λάι'088ΘΙι νοιι ΚιαιιΕοιιρΒοΒοτιιιιιοτι:
Γι!. Ρευ!ιιιε ννωιωι, Κοιιιιοι·ι:ειρ
;ιοΠοκιιι ιιοριη.ιοιι·ι 4, Μ. 2.

·

Κυι·Βπω!
ΡΕΠΝΑΠ
ο !ιειόεοι·ι

Πι, μου Μποτσ=ικοπεεπωκ·ι οπε6κτο:1Μ1ΗΧω
ορειιοτιεω,πακοπειιικκοπ π» προμειιε·ε,πιι οπιπο πο
ρεοι·ιροοτρεκκποοΒχτεε«Έ .πωπω π 6ειστρο, καινε.

Μια ιιιιιιοιιιιΜοι οιιοιιιιιι

ΝΜιοι·ε
Μιιο.
ΔΡυπό
ιειιιοΙι
@τυμια”
6ιπο!ι
εοιτεπιρΗοΙε·ΜνΙε'τιπωτΜεΙι,ι€
ΙΒΜοι·.
"οΙΜιά
ΜΑτιυΙ·Ει! τΙεοιεοηΙιρονΜιέεΠ:ιοεΙτι8ο. (ιιιιά
Ιιιιιά
ΠΉοιΒ.εΜ·ιΙεντπωιοεΙιίωἰςιε·άΙπιε€Ιοει,τιο, ε.Ιαπό
·Κι'τΒΠοΜΜεΙ,
·ΕΝΩ
Ιεπω!
8ιοιΕΜάοι·ε|οι·€σιΙαεοι ιωο.ει Πεεωιέο.
ΗΒιμ.
οΜε
8ΤΚ15ι180
Π.
20
ΧΩ
€ιΝι·Μμε8οι ·ι0Ιεπτοι8τι· Πι
Ιιθτἱε
ειιιά
:ΤΒ8ΙΙοΙι
ιΚΜ”
Ι0Πει·
ειτεπι
:ιιει1Ι·ιΙειοσιΙε.ιΕε.)
Κόστ
ι8Ποστ-,
ΕΜΕ
διιΙ2,
τ6Μινάεπωιεωι!ει -, ιΚ(οΗιιτι‹Ι
Νπ!κ·εΜε
ιΠοι·:
νΙοιεάπΙισε·οΜπεΚἰιΙάτιεοπιε-ίτ·,)

ω.

θ···Ι.
(Μ)

Σ

”Ηοποιοκι··ι="
(3εικοι-ιοιιιι οΧρειιισιιιιοε ιι:ι;ιικιιιιο)

ι

κοτοριιιιι, 6.1ιειτο:ιειρ›ι οιιοεὶι ΒΕΒΒΡΕ[[ΗΟΩΤΠ, ει τακικε αιο
ω.
ΒιΑΡεΙιαο ικΒο·ι επι!ειΙεοι:.
ειιιγ Η'Β)ΚΗΟΜΥ ιι κισιεΤΡοΜυ [Π5ΐ·Ι(:ΤΒΙΙΟ. ιποιπο Βατι

ιιειιιειετο:ι

Βρώιδιιικ

πωπω σε )ΚΕΠΕΕΟΠ ιι 1ιτΤεκοϋι

ΠΡΑΚΤΡαϊΒ και” ΠΡΙΗΤΗΟΕ 0ΠΑΒΡΙΤΕ.ΠΒΗΟΕ. Επο
εο6ι. χτιοι·ρε6:ιειιΜ γκα:ιειιι·ι. ιιριι ιιι:ιεικοιι·Β.

(10) 9--2.

Προθαο:ποπ σε: οσωπ·ιι απ:ποκατ.
.τσιπ
,,
,.
,,

Οτι·τοιιιιιι?ι οκ:ιε1ιτ
ς.-Πετερ6χρι·ε χ Γ. Γ. ΕΠτο.ιι.ιιε Η Ι.Πισι,ιιι··ι.
Μοοκειω . . . . . ,ι Έκι Η. Κ. Φερρεϋιπ
Οιιεοοιιι . . . . . ,, Κ). Πειιιιιο ιι [ω.
Βειρπιειιιιω . . . . ,, Φρ. Ιίειρτικιιτ:κετο.

Βιι!ιιοτιιπι Π;; Μπι Επι. Μιιιιιιιιι, Ε_ Ε! Η! '32 Μ" Μ!.
Η οδι.ι Β :υιειιιι·ι. Βι.ιωι:ιειιοτοπ 603Π.Ί8ΤΗΟ.

¦

20.
Με
.λπ8·ι ειί.

ω ειναι ή Μ`οτυιιισπι_ετε,-Αικοιιοι·
τιιϊ Η2!!8ΙΒΜι καιιικε
Ι1κειιιιιιετι
ΙΙΙ1Φοετο Ροι·ιιι Δε: Μοι·ρΜιιιιι-Ει·:Μιιη οϊ1τιο 2ινωι; πω· εοίοι·:ι επι νωι·
πι!! Μι· Βρι·ιι::ο Ιιι 4-8 ΝοοΙιειι. ΔΙΚΟΠΟΙ·Β!ΗΨω1ΠΠΠ Μαι €τμ20€ΐ.0Μ Υετ
ιΜιι·οιι. Ρι·οειρεΜο ΙιοετοιιΙ. ΜΜΜ: π. .Πι·. Απι Μ. Μπι:: Μη". 2 Αει·ιτε.

8ροιιι1Βιιιιι “μια

Στ.τιΡοι:ετ:ι.2,
ή

·'

Κι·ϋ.1'ΗΒιιιιε άοε

ΕτοΕΜοπειο:ι€τιιι:ιε,
-

Βοεεει·ιιιις

πιοι·νόεοτ
5ΙΜΜιιιε (Με

Ποι·κοπε, νοι·ιιϋ811οΙιοε ι
Νοι·τοιιτοιι11ιιιιιι.
Ιιιτοι°ειτιιτ:

θειι. Μεά.-Βιιτ. ΡΜ. Πι·. ΒιιΙοιιιιιιιε, Βει·ΙΙιι: (ΒεεΙοιιιγΙιΙορΩᾶἱο τ!" €ειιιιιιτειι ΠοΗ
ΙειιιιεΙο, 8. 899): ΑιιοΙι Μι Μαιο ιιι Ιοτ2ιει· Ζω Μι Βοιιιιιι!ιιοιιι·ιιετ!ιοΜΜΜι

οιιιιΕο ρ;Πιιοτιμ Ειπα!

τετο 2ιι νεπειοΙιιιοιι, Με ΜιττοΙ εοΙιειιιτ ϋΙιετΙιιιιιρε :Με ΝετνειιτοιιιΚιιιιι- @Ποπ ειι άϋι·ίοιι, ιιΙΙετάιιιςιι
σ.ιιέ';άιο ΜΝΗΜΗ: ΜΜάο ιιιιά άιο ΕτεΙαιοιι Ιιοευ:ιόοτε νει·ε18ι·Ιιοιιό ει: κιιι·Κοιι.
ι
Ρι·οϊ. Μ. Ο. Ρ ω ιι ε ι·. ΒειΙιιι : ς'Ι'ιιοι·εριο Νι·. 11, 1906). Μοἱιι οιιςιιοτ Βιιιιιι·ιιοΕι Μ.

νιώσε

ΙιοΙτ Μ: ἔοινειιοιι. οι" ιΠεεεε Ριειρει·ιιτ ιιι ό" Τετ ειι1ΜΙειιά Βιιιιετιεοε Μετα ιιιιιὶ ιιι νοι·Ιιιιιάιι
πιιι εκάστου ΜετΙιοόοιι _ιοάειιι'ειΙΙε οιποο νοι·ειιοΙιοε ναι κι
εεΙΒιετ πο” ιιιιιιι ιιοοΙι ω εΙιορι.Ια
εισ·Ιι ϋειιιϋΙιτ, Μπι ΕιιιΒιιειι άει· 5ιη.ι·ιςειιιιοιι Μι εειιιοι· Ι)ω·τειοΙιιιιιε ιιι ΒοττειοΙιτ :ιι Μάιου.
ννωωιω :1ιιεΠιιιι·]ιοΙιο Μιτιοι1ιιιιι.>;οιι νοιι 1)ι·.
ο Ι ο ιιι ο 12 ο ν. Κειεειιι, ΡιιοΕ. β ο Β ο ιι ι· ἔ ο ο ιι, Ρο.ι·ιε, Ρι·οι'. Ο ο Ι Ι, Ζἱἱτἰο!ι,
ΡΜ. Ν ο ν ι ιι ιι γ, ΙιιιιεΒι·ιιοΙ‹. Ρι·οΐ. Μ ιι ι· θ. ιιι ιι Ι ά ι, ΝοιηιοΙ, Ρ-ο ρ ρ ο π· .πως -Ιιοιτιιιιε νοιι θειι. ΜοτΙ.-Βει: ΗΜ'. 8 ο ιι ιι τ. οτι
ΜΜΜ, Η ι τ ιι ο Ιι, Κιιἀοννιι, Β 8 ο ι ιι ε Β ο ι· 8·, Ε'ι·ιιιι2οιιεΙι8.ά, ιν ιιι τ ε. Ρειι·ιε, Ρι Ι ι νν ο τ, θάοεεει ιι. ει..

Μ» ιιοΙιιοιι Ιιεεοιι6ετο Αι1ΐΙΙ181'ΚΜιπιΚώΕ 6ιιιο.ιιΕ, ιιιιιιε Μιιιι·ειοιτΙιιιι πω· ιιι 0ι·ιςιτιο.ΙρωΚιιιιε ιιιιτ. ιιιιιιοτοι· Γε.ϋι·ι!κιιιο.τ!ιο
ιιΙι;ω;εΙιοιι πο. Βιιι2οΙιιο ΡιΙΙειι Μισο οΙιειι ΒοιειοΙιιιοτο νει·ριιοΒιιιις »πιω Μι· οιιοι·ΒιιιοΙι ειιι·ϋοΙιειιννοἰεοιι, ιιπ πι: Πιτ άετοιι
Ε8.18οΒιιιι€ ιιιοΙιι ,=μιτειιτιοι·ειι. ΝΒ· Ιιιτπειι Με ΑυΕιιιοικεειιιιΙιειι ιιιι1° Με τιιεριεοΙιο Βιιιιιιοιτε πιιι ιιιιεοι·οι· Β'ο.Βι·ΙΙ:ιιιιι.ι·Βο Μιά απ!
άιο νοτρειοΙ:ιιιιε πιιι· ιιι ΓοΙἔοιιἀοιι Ωιισ.ιιιΜτειι επι τιοΙιιοιι: 250 ΡιΙΙειι. 150 ΡιΙΙοιι, 80 ΡιΙΙοιι Μιά 50 ΡΙΙΙοιι.

Εἱτει·ειτιιτ έξτειτιε ιιιιεΙ ίτειιιΙ‹ο ειι Πἱειιετειι.

Κοιιτοι· οΙιεττι1εο1ιοτ Ρτειρετειτο, 8τ. ΡετστεΒιιτ8·.
Νενν5Μ ΡτοερεΙα,
πι.8ΠΒΕθικΗ- ΠΓ_ Β Η (ι ο Η νν 8 Η ει ο ιι_ω

28,

Ηειιιε διιι8ει· Ντ. 6.
ΒιιοΙιάι·ποΕοι·οι ν. Δ.ννιοιιοοΒο ΚΜ:Ιιιιι·ιιιοιιΙισίοιή Ρε. Η Η.

ΧΧΧιι. ιιιιιιο.ιιιο. ο Μ!.

Νοποΐοιοο ΧΧιν.ιιιιιτε.|

πειιειπι ιιοιππν,
ι.ιιιιιν. οι: πιο”.
Μ!!! Σκι χωΙ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
πιιτοι· ποτ Κοποικιιοπ νοπ

ΡΜ!. Πι·Βιιιιι·ι Ποιιιιι.

Πι·. ιιιιιιιιιιιοο Κι·ιιιιιιιιιιιο:
[Προ.

πι. Μπι ιΝοιποοιι.
δ!. Ροιοι·ει:ιπτε.

!)ιο,,5τ. Ροιοτοϋπτει:τ Μοπι2ιιιιοοιιοΨοοιιοποι:ΙιτιΠ" οτεο!ιο!πτιοποπ Π·

ΑΒοπιιοπιοι!"Μ -ΑιιίΠπ.Βο πω” 2.110 Σιιοοι·ιτο “

$οιιππϋοππ.-!)οτ Μιιιπποπιοπ·ι.π Μ. ἰει ιιι Βιι"1ο.ιιπ. 8 ΚΜ. Πιτ ποε »πιω πιει! οποοο!ι!ιοοε!ιο!ι ειιι πιο ΒιιοιιιιιιππΙππε νοπ Ε. 1). Β!ο!τοτ

]π!ιτ,4 πω. “Η π” !ιο!!:ο μι” ιιι !.Ροει:ποιο!Ιππο;ιπ ποπ οιιι!.οτοπ ιιι δι. Ροιοτοϋπτε, Νοννο!ι -Ρτο5Ροιιι.Νο 14,-2π ι·ιο!ιτοπ. - Παππο
Ώδω!.πιι2θ ΜΜΕ ιοπιιιοπ, 10 Ματια !ιο!!ήπιιτΙιοιι. ΠοτΣιιποιιι,ιοπο πο!. 1::·ιιιι:ο εονιιιο οΠοεπιπιο

οποιαιοπ ιιο2πε!ιο!ιοιι ΜιτιοιΙππ8οπΒιι

Πιτ πιο 8ιππιΒοοριιιιοπο ΖοιΙο ιιι Ροιιτ ιοι2Ο Κορ. οποτ45 Ρίοπ.- επ ιοτ ιτιιιιι οτι ποπ .πιο ο ο π ιι Πο Γι! ι· ο ιι ο ο π Ηοπιιιιιοιιι· Πι·. Β.Ψοπο.ο]ι
Αιιιοτοπ ινοι·ποπ 25 δοροτοιοΒιι1ΒοιΙιτοτ Οτιπιπει!οτιι!ιοΙ:πεοεπιιι!ι. ιιι δι. Ροιοτοϋπτἔ. Ροιοτοϋ.$οιτο. ΑΙοκοππτωνειιι Ρτ.θ ει! τιι:!ιτοιι.

--Ποιοτοιο ιινοτποπ ιιοι:!ι ι!οπι $οι:ο νοπ16ΚΜ. ρτο Βοποπ ιιοιιοι·ιτι. $ρτοι:!ιετ. Πιοπεπιε, Βοπιιοτοιοἔ πππ 5οπιιοι:ιοππ 5-6.

Ν!!!

ιοοι. -

Θ!. Ροι.οτειιπτε, ποπ 17. (80.) Με”.

Πιιιειι.: Βι·. πισω; .Τιι.οοΜοιιπ: Πιο εο1ποΙΙο Βπι.ιιοΙιοοπιιιοιι ιιιι Ι.ιιοιιι.ο ποι· Μοοιιι_ιι. ή_Ρι·οτο!ιοΙΙο ποπ ποπι.
ιιο!ιοπ Μοιι. νοτοιπι επ 8.ι. Ροιοτοιιιιι·οπ - Βιιιοι!πιιςοπ οπο ποι· θοι:οΙΙιιοιιιιΗ ρι·ο.ιιι.ιοο!ιοι· Δοι·ετο επ Ειπε.

- Πι·. Θπιιι.ιιν Βιιῇοοιι ·ι·. - Το.8οιιπποπτιοιιτοιι. - Αποοιι;οπ.

Μο οοκιιοιιο Επιιιοιιοοπιιιοιι
ιιιι ι.ιι:ιιιο που Μοπιιιπ.
π
νοπ

·

·

πιοιιππ8 ππιοι· ποπ 8ι:ιιιιΙοι·π ποτ ιιιιιιιοι·οπ 8οιιπ!οπ, νοτ
Βι·οιιππ8 ποτ θγιπποοιιιι πππ νοτοοιιιοποποιι 8ροι·ιοτιοπ

ιιι ποπ ιιϋ1ιοι·οιι, Βοιιιιππιιπο.οΙιππο ποι· πιπιπποειποιοιι πππ
Μ, Ι.ιιπνιιε .ιο.οοΒοοιιιι.

διπποπιοπ ιπιι ποπι νι'οοοπ πππ ποπ Ποπριοτοοιιοιππποοπ

Θ!. Ροιοι·ιιιιπι·ι;).

ποε ποοοιιιοοιιι.Ιιοιιοπ Ι.οιιοπο πππ ποι· νοιιοτιοοιιοπ Κι·ιιπΙι

Σ Ι)ιο νοιιοι·ιοο!ιοπ Κι·ιιιι!ιιιοιτοπ, ιιι ιιιΙοπ Μοποοιιοπο.ιιοτπ
νοτιιτοιιοι, πω” ιοποο!ι ιιιι·ο ιποιοιοιι Οριοι· ιτπτοι· ποπ
Ι.οτιιοπποπ ο" 1ιπιιοι·οπ (ο.ποΙι ιπιιτιοι·οπ)Βοιιπιοιι. Βιο
8γριιιιιοοιιοπ πω. Τι·ιρροτιοιιιιοπ που οιππιοτοπποπ·.ιπεοιιπ
οοιιτοιτοι πιο οοιιποΙΙοπ Βοιιι·ιτιοιι να. Βιο 8οιιοπιο ,,08·
οιιπππιοοιιππ8“ ποτ Ριοοιιιπιιοπ ποι επι πισω ιιονιιι.ιιιτ.
πππ πιο Βοιιο.ιπριππε ποι· Υοι·ιιτοιιππε ποι· νοιιοι·ιοοιιοπ
Κι·ιι.πιιιιοιιοπ ποιοι· ποτ .ιπποππ ιιιιι:ιπποι· Βοοοι·νο πω· πω!!
οιιι Μιι.ιοι - πιο Ρι·οροΒιιππο. ποι· Βπι1ιιιιιοιιιπικοιτ πιο
επι· Πιο, ποπ Βοινοιε νοΙιοτ ΠποοιιιιπιιοιιΚοιι οοιοιιοι· Επι
ιιιιιιππε ιπ νοι·Βιιιππιι€ πω: οιποτ ΡιιρπΙοτιοπιιοπ ποι·

Κοππιπιποο ιιιιοι· πιο 8οοοιι!οοιιιιιοιιοπ Ειπιτοπιπιπποπ. Ποπ
κι ιιι οιιεοιποιιιοιι Ζιι8οιι ποτ Ιπιιοιι πιοιποε νοτιτο.8οο,
ποπ Μι ιιπ-Βοριοιπιιοτ 1903 ιπ ποτ Β.ποοιοοιιοπ ηριιιιι
ποιο8ιοοιιοπ πππ ποτιπο.ιοΙοοιοοιιοπ 0οοοιιοο!ιο.Ει .Μοιι. ^).
Μι ιιιποιει·ιοτιο ιποιιιοπ νοτιτος πιιι. Ζιιιοτπ, πιο Μι απο

πο: Ι.ιιοτιιιπι· !ιοτοποΕπποπ !ιοππιο, πππ ιιι οιποτ πϋ.ο!ιοτοπ
Ατιιοιι; ') παπι νοινοΙιοιιιππιειο. Ψοιιοι·ιιιπ

πιπτπο επι

ποι· Ριτοεο!!”εο!ιοπ νοτοο.ιπιπΙππε ιπι .ιο.πιιιιτ νοι·ιποπ
.ιιιιιιι·οο. ιιι ποτ Βοιιιιοπ ποτ ΕΙο.ιιι- πω! νοιιοι·ιοοιιοπ Κι·οπιι
Ιιοιιοιι, νοπ Πι. Ψ. Ψ. Γιινι·ο οιπ νοτιτο.8 8οιιο.Ιιοπ:
..Ζω Βιοτιοι.ιιι ω. ΟοοοιιιοοιιιοΙιτοπιιιιοιιοπ ππιοι· ποπ
8ι.ππιοτοπποπ πππ ιιιιοτ πιο Μιιιοι επ ιιιι·οτ Βοιιιιπιριππε“.

ιιοιιοπ; νοτιι·ιιεο πππ Ρτοροπο.ππιι. ποι· Επιιιιιιιππω ιιπ
οιιιΒοιιιιοιιο πππ πισω επ οοιιοιπιποππο Βοιιοππιππ8 ποτ
νοποτιεοιιοπ Ετιιτο.ιιΙιππΒοιι ποι· οιιιπιοτοπποιι .ιποοω!
πιιι·οιι 8ροοιοιιιι·Ζιο, πω: ππι·ι:Ιι οιιιο Υοτο.ιιτοπππο ιι6ιιοι·οι·
πππ ιιιιιιιοι·οι 8οΙιπιοπ πιιι πιοοοπ Αοι·ποπ οτειοΙι πιοτποπ

πωπω. Απι·νοτοοιιιιιε· νοπ νικ Ψ. Ροιντο οι·τιοιιιοιο
πιο 8οιιιιοπ ποτ Ριτοεο!Ροοποπ θιοοο!Ιοο!ιο.ιι: οιπο ,,Κοπι
πιιοοιοιι οπιπ 8ιππιππι ποι· Ρι·πεο πω: πιο ποοοιιιοοιιιιι
οιιοιι Βτ!ιτοπιιππεοπ ποι· .Ιπποππ πω! ποι· Μιι.ιοΙ ειι ιιιι·οι·
Βοιιιι.ιπρίπιι8“.
ο

Ιπ ποπ νοτιτπ8οπ νοπ Ψ. Ν. Ρο νι το ππππιιι· ιππι·πο
οιποιιιπιπι8 Βοιοπι πιο Νοιινοππιο!ιοιι οιποτ Επιιιο,Ιιπππο-_
ρτοπο.Βοππο. πιο πι· Πιο. Βιο ΙΕτΜιτππε ΙοιιτιοΒοι·, πω:
πιοοο Ρτορο.Βιιππο Μι ππι·οιιιιι·οποι »πιο νοπ οιποτ οπι.εο
ποποοοοιοιοπ Μοιιιππε, πιο πιο ΒοοοιιΙοοιιιιιοιιο ΒιιτΙιιιιιυπ
Πιτ οοιιιιπιιοιι πω. Βιπο οσΙοιιο Μοιπππ8 ιοιππεοιποιπ
νοιιιιι·οιι.οι ποιοι ποτ οιππιοτοπποπ .ιιιοοιιπ, πππ πω! ππι
ππιοι· οπο!! νοπ Αοτοιοπ Βοιι.ποεοι·ι.
Μ. οιπο 80!ι:!ιο Αποιοιιι, πι;» ννοιτ νοτιιιοιιοππ, ποπ
ιιποοοι·οιιοΙιοιιοπ ΘοοοιιΙοοιιιονοι·ιιοΙιι· ι“σιποτι πππ επι Εππο
πιο ΒτΙιτοπιιππε ειιι θοοιιιοοιιΜιι·ο.πιιιιοιιοπ ιιοΒιιιιοιιοι, πο
οοιιιοπ οει ππι·, πο.οο οιπο Β.ονιοιοπ πιοποι· Αποιοιιι οοιι.οπο

οιποτ Βοιιιο νοπ ι;ιοινπιιτιοπ Απιοιππι.ιοπ ιιποιιοιπι·ιποοππ
απτο. 1)ιοοο Βοιτο.8ππ8 νοπ Απτοι·ιιιιι.οπ ινιιι·πο πο.πιι

Βοιιοι Ποτ οι· ιοιοοιιπο Μοοοιοεοιπ: Ροι·ποτππ8 ποιοτιποι·

ειιι

Ιπιοτοοοοπ ποι· .ιποοιιπ, Ετινο!ιοι·ππε ποι· ριιγοιοοιιοπ Βι·

ΡτιιΒο οπτοοιιοιποπ Μπιιιο, οι› πιο οοιιποιιο Επιιιοιι.ππε
νιιιιιιιοιι οοιιο.πιιοιι κι σποτ πω.
°
Ιπ πιοι:οι· Αιιοιοιιι οοιιτιοιι κι ΒιιοΓο ιιπ 77 Ρι·οιοεοοτοιι
ποι· ΡιιγειοιοΒιο, Ηγδιοιιο, νοποιιοοιιοπ, ιπποτοπ, Νοι·νοιι
πππ Οοιοιοοπτο.πιιιιοικοπ ποι· Μιιιιιιι·ειτοιΙιοιιοπ Αιιοποιπιο
ιιι !Ροιοι·οι›πτ8 (_ιοι:οιεοπ πω! ο!ιοιπιι!ιεοπ),ποο Ιποιιιιι
πιο ποι· θι·οοοιιιτοιιπ Βιοπο. Ροινιοινπο ιπ Ροιοτοιιπτ8, ποε
Μοπιοιιιιοι:ιιοιι Ιποιιιπιοε Πιτ Ρι·οποπ ιιι Ροιοι·ειιιιι·ε πππ

ιι 11. .ιοοοιιιιοιι π: «Ποιιοι· πιο Μιιιιοπιιιιιποπ ειιι· Βοιιιιιπ
!'ιιπρ

πο: νοι·ιιι·οιιππε ποι·

νοιιοι·ιοοιιοπ Κτοπιιιιοιιοπ

ποιοι·

οι· οι.ιιπιοι·οπποπ .ιιιβοππ». Βιιιιιιιιι ›Ψτοι.ιιοιι. 1908, Ντ. 48
(Βιιοοιοοιι). Βοίοι·ιοι·ι ιπ ποι· Ζοιτοοιιι·ιιι. ππ- Βοιιιιιπριππε πω·
ι.ιοιιοιιιοοιιιοΜιιπιιιιοικοπ, Βιιππ Η, Νικ θ. Ε
ι ο '

ε οι Ε. .Ι ιι οο ιι που ιι. Μο Ρορπιπι·ιωτιοπ πο: Κοππιπιιιιο πιο»
πιο νοιιοι·ιιιοιιοπ Ει·πιιιιιιοιιοπ. Ρι·επι.ιιιιοιιοιιιιι πωιωιι. 1904,
πι.ιπ. 25-28 (τιιοιι!ιιοιι).
ο
·

"τῷ ·11.“--Βή..__

Η-"'έ·--" -Ί=Ει-;--- -Δ-..Ε..:-..._/-ο

ΒοιιΙποοι·οοπιιοτ

ποιοι,

ποιοιιοο, πιο Μι ιιιοιπο, πιο

ποι· Ππινοι·οιιιιι ιιι Μι›οιιοιι, Κως (ζιιοι·Ισπ!”, ινοποιω,

98

πι· .

..

Κεεειπ, Οάεεεε, Τοτπειτ ιιπά .ιπτιειν (Ι)οτιιε.ι)._ Αειιπιιεπε

πιει άιε εεεεπιεειιιιιεπε Επιπειιιεεπιπειι. πιειιι Πιτ εειιιιά

Βτιειε ν.ετεεπάειε ιεπ επ 180 ηΡτοιεεευτεπ άετεειπειι
Ριιειιινιεεεπεεπείιεπ ιπ άεπ 20”άειιι.εειιεπ ΠιιινετειτΜεπ.
νεπ άεπ 77 τπεειεειιεπ ΡτοΓεεεοτεπ επτινοτιωειι τπιτ πιιτ
Πιι€επάε: Ι.. κιν. Βιιι ιπειιειι (Ρεπετεπιιτε), π. Ο. Βετ ιτ
εεπεννιιεεπ (Κεενιπ). Ν. .Ι. Μ ιιτιιιπ Μετεειωι,
Ψ. Ι). Οτιοιν (πω), 1. Ρ. Ριιννιοιν (Ρει.ετεππτει,
Μ. Ν. Ρερονν (Τοπιειτ)_ .Τ. τι. Βειεπενν (Οιιετιτοπ·)_

Ποπ. ,,Αιιι' άετ επάετεπ 8ειιιε κι άετ Νπιπεπ. άετ ιπ άετ
νεττπειάιιπε εεεεπιεεπιιιεπετ Απει:εεΚιιπεεπ Μπι. εοννειπ
άετ επεεετειιεΙιεπε νετιτειιτ ιπ Βεπτεεπτ Ιτοιπιπι, ιιπεεπ
τιιιιι8··.
4
Νιειιι ιπιπάετ πεειιτππιτ ιιπεεετπ ειειι· ιιπετ άιε Ειπ

εοπιιάΙιειιιτειι άετ εειτπειιεπ Επιπειτππε άετ Ηνειεπιετ

θιιτιιπετ ιιπά Ρενειιιετετ Οτιιιπετ: ,,άιε εεκιιειιε
Επιπε.ΙΙ.εε.πιιτειι ιιιιιιε πε Πιτ μπειτε Ι.επτε πιειιτ Πιτ
Τε.τεπε.ποντ (Ρειετεππτε), ιν. Β'. Τεειιιειι (.ιπτιειν)_ εεπεάΙιεπ“ (Οιιιτιπετ); ,,άιε εεκιιειιε Βπι.πειι.εεπιιτειι ιεπ
.Ι. .Ι. Τεειιιτιενν (Κιεντ). Αιεο νοπ 77 Ρετεοπεπ επι -Π1τ _ιππεε Μιιππετ νετ άετ πω» πιειιιι εειιπάιιεπ“
ννοτιειειι ππτ 11. νιεΙ ιπειιτ επιπεεεπιτειπιπεπά ετπιεεεπ ((3τε.πιετ).
ειειι άιε άειιτεεπεπ Ρτείεεεοτεπ.. νεπ ι80 Ρετεοπεπ επι
Πιο ΙΙνειεπιειεπ 8επειιε·ΙΙιπε ιιπά Βιιιιιη εεπάε
ννοτιειεπ ιπιτ28, πεπιιιειι άιε Ηεττεπ: Θειιειτπετ Μεάι
ι.επ τπιτ, ειιι.Πι ειπετ Απι.ννοτι επι ιπειπε ιι"τεεεπ, ιιι ειπ
2ιπε.Ιτειτ Β τ ι ε ε ε τ (Βετιιπ), Ο τ ε πι ε τ (Οϋτιιπρ,επ). Θε
Εκειπριετ άεε πειττιππιεπ Διιίτιιίε επ άιε Απεάειπιεεπε
πειιπετ Μεάιπιππιτε.τ Η τ π (Ηειάειπετε), Ε" ι π ι‹ Ι ε τ (Βοππ), .ιππειιά,. ιιπιετιειειιπετ νεπ άεπ Ρτοιεεεοτεπ Η. Βιιειι
Ο. Ε'τιιπιτει (Ηιιιιε), Θεπειτπετ Μεάιπιπτιιτιιτ εε=πιη
πετ, Ε. ν. Βετπετειι, Ριπιτιετ, Β. Ρ'ιεεπετ.
(Βετιιπ), Ο ει τ ι π ε τ (.Ιεπιι),
Ο τ ιι π ε τ (ιιι1πεπεπ), Ο. Ε'Ιιιιμ;ε, Ροτετετ, Π. Γτεπιτει, θετιπετ,
ν. Οτε ι.πιι ετ (Τιιπιιι€επ), Η ε ι ιπ ςΕι1επεεπ). Η ε π ε ε π Θε.Πιη, Μ. Θιτππετ, Ηειπι, Κ. Β. Ι.επιπεππ,

νν..ιιι. 'Γειτποννειτν (Ρεπετεππτε)ι Ηπει- ·νοπ .τι Π..

(ΚΜ), Ηοειιε (ιι'τειπιιτΒ)› θειιειιπετ Μεάιπιπειτει. Ε".

Ι.οάε, Μπιτ”,
Πο Επι εππ (Ι.ειρπι€). νεπ .ιιι τετε πεε ιι (Τι1πιπΒεπ)_
Ιιε.εεπτ (Βετιιιι), θειιειπιετ ιιωπιπεπει ν. Ι.ενάεπ
(Βετιιπ), Κ τε ρειιπ (Μιιπειιεπ), πει π Β ε π ά ο ιιι (Βο
ει.οειτ), θιειιειιπετ Μεάι:τιπο.ιτει. Μ ε ε ο ιι εά ε (Κεπιπεπετε).

θεπειιπετ Μεάιπιππιτει Α. Ν ε ι ε ε ε τ ςΒτεειειι), Ρ π 118 ετ
(Βοππ), Βιι πι Ρε (Βοππ), Ρ. 8ειιιι ι ι 2(.ιειιε), 5ειιε τι
ΟΝιιτπππτε),

πιεπειτπετ

Μεάιπιπειτει ν ο π Β ι τ ιι πι ρ ε! Ι

Α.

Νειεεετ, ι..

ΡιειΠετ,

Η.

Ρι“ειιι'ετ, Ρτιιιιεπιι2, εειωιωιωε ιιπά νννεε.
ιπι Απιτιιι ειειιτ πειτιιππι:Ιιειι εεεεπτιεπεπ,- ,,πε.ειι ιππι
εεπάΓειειιεπ ΕτΠιιιτιιππεπ ιτε.ππ ειπε τνειεε Ζπτιισιτπειιιιιιε
ιιπά Βεεειιτεπιτππ8 ιτπ πεεεπιεειιιΙιεπειι νετιτειιτ πεο
πειεπτετ ινετάεπ οιιπε ιεάεπ Ξειιιιάεπ Πιτ άιε ιτϋτρετ
Ιιειιε ιιπά πειετιπε Βππινιοιτειιιπε άεε ιιετεπτνιεπεεπάειι
ιιιπεεπ Με.ππεε“.

(Βτεειειι), 5ειιοτιειιιιε (Ρτειππτε), 'Γ ιι επι: (Μετ
ππτει, 'Πι. ννεπετ (ΗειΙε); Πω 28 Ρετεοπεπ.
Αιιεε ιπ ΑιΙειιι, ετιιιειι. ιεπ εΙεο Απιινοτι εειτ.επε 89
(ιιειειιττεπ. Ι.ειάετ, ειιεεετιεπ πει ν. Τετειι εποε ιιπά
Ξεπιι Νεο, άεεε ειε ιπ άεπ τπιειι ιπτετεεειετεπάεπ τω·
ποπ ιτειπε ρετεϋιιιιεπε ΕτΠι.ιιτιιπε πεπεπ, ππά Ρε.ννΙοιν,
-- άιιεε ετ πιειιι. άιε θεΙεεεπιιειι πειτε ειειι ιπ άιοεετ
Ρτεεε ειπ πεειιιππιτεε Πττειιπιι πιιάεπ. Αιιεεετάειπ Βιιπ
ιπιτ Ρτει. Ιιεπεεπάοτιϊ πιειιτ εειπε Ξεπιτιιοπ πετ Υετ
6ιιεπιιιειιππ8 εειπετ Αιιτινοττ. Εεπιειπεπ ειεο 85 Απι
ννοτιεπ.
Βε ιει Με ιπτετεεεειπτ επ ποιιετεπ, ννειεπε ΙΓεεπερεπιπιι
ιιιι.επ άιε Απιοτεπ άιεεετ Αππινοτιεπ τειιτιιεεπιιετειι. Πιο

Κε.ι.Ιιεάετ άετ ΡπνειειοΒιε τειιτεεεπτιεττεπ: ΡτοΙΤ. Ο τιιι;2
πετ,

Ηεπεεπ, Ριιιιπετ,Τεειιιτιενν; ΗνΒιεπε-

ΡτοιΤ. Πιπιτιετ, Ο.Ρτιιπιτει. εεπιη, ειιτιπετ,
(ιιτιιπετ, Ηειπι. ΟτΙονν, Βεποπτειιπε; ιππετε
Κτεπιτπειιειι - ΡτεΠ. Βτιεεετ, Γ. ΗοΕιιπε.ππ,
ν. .ιιιτΒεπεεπ,

Μπειιιπ, ΒιιπιρΓ, ννεπετ; Ιπποτε

ιιπά Νετνεπιττεπιτπειιεπ -- τω. πω, ν. Ι.ενάεπ,
ν. 5ττιιπιρεΙΙ; Νετνεπ-

ιιπά θειειεειττππιτπειτεπ -

πω. Ι.. νν. Βιιιπιεπειπ, Ε. Ο. Πετιιεειιεπιι.ετιι,

Βετ Ηνειεπιιτετ Ριπιτιεττπειπτ, άε.εε άιε πεεειιιεειιι
ιιειιε Επιπε.ιιεεπιιτειι. ιιπά Επιπιιιιιιπε Πιτ ιιιπεε Ι.ειιτε
ιιπά Μιιππετ πιεπι επιιιιάιιειι, εοπάετπ Πιτ Κϋτρετ ιιπά
θειετ πιιι2Ιιειι ιει. Απειιπιιπ8 άεε θεεειιιεεπιεπεππεεεε άιιτοιι
ποτιπε.ιεπ Βειεειιιει` πειτε ννωπε επΙιτε πιεπ ετει νοιπ 20.
πεπεπειιιιιτε Λεει Μεππε πεετετιεπ; ιεάε επάετε Ατι άετ

ΒειτιειιιΒιιππ άεε θεεεΜεοιιιειτιεπεε επετ άειπ ιππεεπ
Μπππε Γετπππιιεπ.
Ηεττ Ιιεεεειτ Μπι άιε ΒεεεπιεοπτιιεπεΕπιπεΙιεεπιιτειι
πει ιιιπ8επ [ειπεπ άπτειιιιιιε Πιτ ιιπεειιπάιιειι. Ηιεττπιι.
ετιπιπιτ, πεεπ Ι.ε.εεπτ, νοιιει.επάιε ιιιιετειπ, άεεε εε
πειιιτειεπε Βετπιεετε.πάε, Ι.επεπειεπεπ ππά Ι.επεπερετιοάειι
ειεπτ, ιπ ννειεΙιεπ ιεπεεπάίεειι άιε Ρτεπε επί άιεεεε
π)ιτειιιιιει πειπιιειιτ πετάω ιππεειε ιιπά πειππεπτ ινστ
άεπ πι.
Νεοιι 8ειΓετι.'ε ΕτΠι.ιιτιιππεπ ιει άιε πεεεπΙεεπιιιεΙιε
Επιπε.Ιιεειπιτειι Πιτ ιιιππε Μεππετ πιεΙιτ εεπεάιιεπ. 8ει -

Γετι πεππι ιιυπάετιε νεπ ιππ8επ Ι.επτεπ ππά Μιιππετπ,
άειππ _πεπετι ειιιει· Απάετεπ άετ ετϋεεετε .Τοπ άετ μπι
ιεειεπιιεεπεπ θειειιιοπιτειι, ινειειιε πε ειιιπ Βιππεπειι άετ
Με οιιπε ιετιεπ 8επεάεπ Πιτ ιιιτε θεεππάπειτ ειεΙι άεε

Οτειιπετ, Ηοειιε, Κτερειιπ_ Μεεεπεάε. Μ. Ν.
Ροριιιι”, Τποπειτ, ιν. Τ. Τεειιιειι; ΙιετιιιπτοιοΒιε ιιπά

θεεειιιεειιιεπειιπεεεε επτ.ιιιι.ιιεπ ιιπά επιπεΙιεπ πεπεπ.

ΞγριιιιιάοΙοειε -> Με. δ. Ε”. ΒεΙεπειν, Ι.εεεε.τ,
Νειεεετ, 5ειωτι, Ψ. Μ. 'Γετποινειτν.

πεεεπεπ,

ιπάειπ ιπι πιιπ πιιτ Βιιτιεπιιπε άετ ντιπ ιπιτ ετιιειιιεπεπ
Απιννοτιεπ ιιπετεειιε, ιιπάε ιειι εε Πιτ πϋιιε επ ετειετ
διειιε άιε Μειπππε άεε Βοππετ ΡιιγειοΙοθεπ Β. Ράπ
Βετ'ε :επ πιι;ιετεπ, Με άεε ειπΖιετεπ, άετ ειειι επεριιεεπ

ειπεπ ιιπτ εεΙιτ ννεπιιι;ε ιιιππε Μιιπιιετ ιτεππεπ πειετπτ. άε

Ηεττ Ο τιι ω” πετ ειεπ νετ8επιιοπ ειπ ΤετειιοΙιεπ ιιπι=
ινειεπε

άιε

θειιιιάιιεπιτειι άετ

Επιπειτεειπιτειιι

Πιτ πεειιπάε Μεππετ πεινειεεπ ντιιτάεπ, ειιετάιπΒε πει ει·
τεπ νετειοπετιιππ άετ ΒπιππΙιεεπιπειι ετ θιε.ιιπειι εειιεπ
ιτεπ ιτοππτε. Πιτ πιιιιιιειι Με (ιτε πετ άιε εεεεπιεεπι:
ιιειιε Απετιπεππ πιιτ ιτπ ιιι8επτιιεπεπ ΑΙιετ πιε 2ιιτ νοΙιειι

νετπε1ιειιτ Ρτοιιερ,ε.πάε. 1ιπετ άιε ΠιιεειιιιάΙιειιιτειτ άετ

ΒειΓε. Ι)οοιι "στα ειπεπ άετπ ΗειΙπτειιεπ, εσνιει Ο τιιπετ

εειιιιειΙεπ Επιπειιιιπε. ννιε Ηεττ Ρ Η πεε τ πεπειιιιτει, ιειιιτ
εε επ ειεπετεπ Τειεεειιεπ, ιιιπ Με άιε πεετεΙιτεπ ?τε
πειι ειπε πιινετΠιεειπε Απτινοτι. επ πεπεπ; ,,ινεππ ε.πετ

εεπεπ ιτοππιτ, πετ άιε Ππιπε.εειειτειι εεπιιάιιειι. νοιπ τειι1
ριινειεεπειι Βιε.πάρππιττε ειπε - ειΙε εο2ιειεπ Μοτπεπιε
πει $ειιε πειιιεεειι - ιπιιεε ιπεπ, Με Οτε πετ, πεπε

Με Απιοτιιιιωπ άετ ννειι άιε πεεεπεειιοιπειι άετ Επι

ετειιεπ, άεεε άιε Βειτιεάιέππε άεε θεεειιιεεπτειτιεπεε, εο

ΙιεΙιεπιπιτειι. πεπε.ιιιιτειεπ, ινιιτάε άεε ιτειπεπ Ειπιιιιεε επι
άιε .ιιι€επά πεπεπ. Ι)εππ ιιιετ ειπά θεινειιεπ ιπι $ριειε,
άιε _ιεάεε Ηιπάετπιε άπτειιπτεεπεπ".
`
Βιιππ Ι”οιπεπ Απιοτεπ, άιε ιιιτε Μειπππεεπ ιπ μπε

ννειι ετ ειτιι οππε ιτιιπετιιειιε 8ι:ιειιειιιππ πειτε τεμ,
άεε Νετιιτπειπειεεε πειτε. Απ" επιεειιειι ,,πειιιτπεπιεεε"
ιιπά ,,εειιιιάιιειι" Πεμ ειπ πτειτετ Ηειιιπι, ιπ άειπ ππεετε
@Με Κιιιτιιτ Εεεε πειιιπάεπ Ιιει°°. Ιιπ Πεπτιιτεπ νετ

πετεποτιεεΙιετ Ροτιπ ειιεεετπ. 5ο ΜΗ: Ρτοι. Μπειιιπ

ννειει

(Τπετερειιι.) άιε Μειπιιπ8 ιιπετ άεπ εειιιιάιιειιεπ Ειπιιιιεε
εειτπεΙΙετ Επιιιε.ιιιιππ Πιτ ειπ ντιιιιε ιιιιπειιτιιπάετεε νοτ
παπι, ιε ποοιι τπειιτ - Πιτ ειπ ιπ ειιιιεειιετ ιιπά ειιπι
τιιτετ Ηιιιειειιι εεΓειιτνοΙιεε νοτιιτιειι. Ρτοι. Ι(τερειιπ

άεε θεεειιιεειιιειεπεπε“

Ηεττ

Μ ο τ ι τ π.

(ιιτιιπετ επι εειπε

5τιιιι8ετι,

Βτοεειιιιτε

,,Ηνειεπε

Ετπει Ηειπτιειι

τ

Νειειι Ηεττπ Βτιεπετ πω: ειειι ιπι ΑΙιπεπιειπεπ ειπ
εκει ιππει.τειι άετ 8ειιιιάιΒιιππ άετ θεεππάπειτ ειπεπ ει»

9θ

εεεπεεπιτππεεε Βοτεεπτεεποεεπτ οπεετ εεεεεεο; εεοε εποε
Ηεττο Βτπεεετ Ρεππε επεπιετ εεπτεοοτ, ινε Μοτο Με
εετ Με, εποετ Με εεπο 82. Ι.εεεοε_πεετ, εεοε 8εεεεπ
εεοε εετ Ωεειιοεεεπτ εεεεεπεεετππεε επεεετ εοτεεετεοπππ
εεννεεεο εεε.
.
Ηεττ νεο .π ε π ε ε ο ε ε ο εεε επε εεεεεπεεετΙπεεε Εοτεεπτ
εεποπτεπτ εε εποε τ.πεννπεε οπεετ πετ εεεεεππεε. Βε πτεοοεο
ΒεεποΒοοττεο εεεεεεο εεπο, ννε επε εποεο ννεοπεετ εεο
ετπΒεο πεποεοεε εεεο εεοο; εεεπο τεεεοετ ν. .Ιππτεεο
εεε, εεεε 5τετοοεεεεετ Νεεεττοεε ειιτεπι πεοΒε εε.οετοεε
εεπτπεεΕττεΒοοεεππ εποε εποειεππεο. Αππεπο εεοο ννπτε επε
Αεοεετοοε εετ ε.οεεετεο Ι.εεεοενετε·επτοπεεε εεοππεεο, οπο
επε 8τετοοεεο απο εεεεπτπεεο. νετεοεεεεετοτ, εε.εε εεε
επττππεεε εεπεει 8εοππ8εοε Με πετ.

ο Ηεττ Ηεππποεοο Με. επε εεεεεπεεετππεεε Εοτεεπτεεπο
των πετ _ποοε;ε Ι.εοτε οοτ εε οτ1τεπποε. Ετ εετ επε Ιεεε,

εεεε εποε εεπεεε νετ εετ Εεε εεεεεππεε εεπ οοτ πετ ετ
ννεε εεεετεε εεοεποποεο, επε πετ εποε Βεεεοεεττ εεπεεεπ
Ι.εοτε, επε εε εποε εεπεετ πετε Αοεεεεινεπποοε εοπ·εε
Βεεεποεπεοεε εοτεεεοπεπεεο ννεππεο. Με θεπεετ, εεπεε επε
Εοτεεπτεεοπεεπτ οοτ Οοεοπε πιο" πετ οοεινεππεπεεπτ ετποο
εεο, εεετ Οοε.οπε πετ εεοε οπεππτ εε εείεετππεππ Με Οπε
οεττεεε, εεεεετνεπεε Με $χρεπππε οοε επ εεπ Βοτεπο
Ψπ1πεππ οοε ρε.εεεοεετ πεεεεοεννεπεε πποποετ εεοπ1εεοε πο
Βεετεοπτεο 2ο εεπτεο.
Νεεε Ηεττο νεο 8τττποποεππ, πετ επεεεεεεπεεετππ
εεε Εοτεεπτεεποππεπτ ο” ποοεε Με.οοετ οποετ επτεππτ, "οι

Βεε εεεπεο εεε επ·επεεπεετε εεεεοεπεετ εεπο πνεπε εε
εεεπεεετΙπεε .εετππειςεο οοε εοεεεεποεοε εοτεεπτεεπο εποε;

σε ετεεεετε εεπο εεπ·πεοπεεο, ννεπεπιε εεεετε οοε ποπττπετε
$τεοπεο εεεεεετ ππε.εεο, πετ εεετ, εεοε Β.οπερπ, Πω
εοτεε.πτεεπο, εεπ εε π) Με επε εεεεεπεεετππεε νετεεετεο
εεετ 2) τεεεπποεεεπε οεετ Βεπεεεοτππεε Ποοοεετ ττεπεεο.
Ππο επεεεε εποεοεεπιτεοπτεο, ποππεετε ποιο, οεεππ Β.οπορπ',

επε εποε Ετοπεεοοε ποπτ πετεο Αοτεεοοεεο εοεετππ οοε
Με ποεετ ππετρετππεππ ετποππεεοεε Τετπεππεπτ εποττετεο πεε
εεε. Πεεε εεπ νπεπεο Μεοεεεεο εεοε Με εεπο 8,0. εε
εεοεπεετ επε Εποτεεπτεεποππεπτ

οπεετ εεεεεετ, οοτετππεετ.

πετ Βοπορπ, Ι‹εποεπο Ζννεππεπ. Αοεετετεεπτε εεεεεετ εετ
πτϋεεεπτπ,εε θεεεεπεεετεεεοοεε νετ εεπο 20. Με Μεοεεεοπ,
ννεεεπ εεεεο εεπο ΑΙτετ εεοε νπεπε Νεεεοοοπετεοεε πο
Βεττεεετ πεεποποεο. ππΥεπτεπεπο ετεππτ εποε, εεοε ππζοπορπ,
εεπ εοεετεο ποπτ εετ Βοτεεπτεεποεεπτ εεεεο _ εεε 80. .Μπιτ
(Με 1”τεεετ, εεπο ερετετ) εποε πεπεετε Απτετετπεο εετ
Ρενεεε επε, επε εεπο θεεπετ εετ ΖννεοΒενετετεπποοεεο επε
οεεεετεο ππεποποτ. Βεε ετεττεεεοεννεττε πετ, εεοε Με Μ,

εππΒεποεποε πποεεετε Ι.εεεοενετεεπτοπεεε :το εεπποπΤεο, επετ
εεε εε εεπο Μεοο ετποϋεππεεεο εεεεο εεε 25. .πιο 2ο
εεπτετεο.,

Ιο Βεεοτννεττοοε εετ ετετεο Ρτεεε τεππτ οππτ Ηεττ
ν. 1.ενεεο οοτ, εεπεε ει· εεοε εεποεο πετπεετοοεεο εεοε
επεποεπε εεεεεππεεε Ρεπεεο νεο εεεεεπεεπιτππεεετ Εοτεεπτ
εεοππτεπτ εεπ _ποοεεο Ι.εοτεο οοε Μεοοετο εεεεεεο εετ.
Βεεεεππεε εεοοτε οοτ εεπο εποε εεννπεεεΒεπεπ·εετοοε εετ

Οοεοπε, ννεε ν. Ι.ενεεο εεπεετ πεεεεε οπεετ εεεεεεετετ

εεετ ποεπτεπ‹τ οπ1τεππεππ, εε. επε πιο Οεπειετ εετ νεοετπεεεεο

εετ. Νππτοππεε εεπετο Αοετεεεοο,ε,πεο νετποπεεεο οοε εετ

Αοετεεεοοε εεεεπτπετ οοε επε ποοεεο Ι.εοπε εεοε νετ
ΙοεοεεετΙεπ επττππεεεοεπεποετεο εεννεπιπτ. Με εεεεεπεεετ
ππεεε Εοτεεπτεοποππεπτ πετ επε εεπεεε επεεετ οποετ εεεεεππεε.
εδώ επε εεπτεεππεε 2ο εεπο εεππεποτ, ννπτε ποεο εεοε ν. 8ττεπο
ρε1πε Αοεπεετ επε εοεεεεποεοεεο Ρεπεεο Με! εεοε
εετ εοεετε ντ*επεε ετπππετεο ππεοοεο. εεοε πετ οετππτππεε
Με ε.εεεεεεεπεεεεο, εεεε ν. 5ττεοπρεππ πιο Αποε
ππεοοε εετεεετεπεεετππεεεο τετπεεεπτ νεο εποεπο Βεννπε
εεε Απτετ πιο πεοτεππΗεπτετ) πετ εεε Νετποπππε οοε εεεετ
ετετε πνπποεοππεπιετνεττε Με. Με εεεεεπεεετΙπεπιε Εοτεοπτ
εειποππεπτ επεετ 2πνετ οπεετ εεπτεο Αοπεεε οοτ Οοεοπε,
εεοε εεττ εεοε επεεετ $εππειεεο, εεοε ν. 5ττε περεππ,
οπεετ ππεετττπεεεο εεοε ε.οεεεεεπεεεο ενετεεο. Ππε Βε

επττΙπεεε

εεεπεεετππεεε Βοτπιεπτεοποππεπτ επε εεπεεε πετ εεοε ν. Β τ π ίπ οπ

θεετεετετ εεετετετ

τνπτε.

Δε. 2). Βεπποππεεο

Μεοοεπο Βε,εεο 30 .Τεετε, εεοο επε νεππεεοπποεο εε
εοεπεεετΙπεε εεετποεοτ εεε, εεποετΙπτ ποεο, εεοε ν. Βεν
εεο, επτετε εποε εετνπεεε ρενεεπεοππε Αεοετποπτετ: Αεοοετ
ππεπιππεπτ οεετ εποε εεννπεεε Αεεετετπεο. 'εε πετ εεοε ποεε

πποε, εεεε εποε εεπ Επο2εποεο εποε εοτεε επε (πετνοπποεεπτ
εενοτοετοπεοε Ροτεετ νετ εεπο εεεεπιπεεετππεεεππ ΠοπΒεππΒε
εετοεεε Μπεετ, ννεπεεε επε νετεποεετο ππεοοτε επε Εεε
εποεοεεεεο εεετ ννεοο επε νετεεπτετετ εποε,εεο Βεεεεπεεετ
ππεεεο ν”ετπτεετ ποπτ εετ Με εοετοππεεο.
Ηεττ Ηεππο επεοετ, εεεε απο Εοτεεπτεεοιππεπτ νεοι εε

εεεπεεετπποεεο Πποεεοε ποπτ εεοπ ινεπεππεπιεο θεεεεπεεετ
εεε εΠετποεπετεο Μεοεεεεο οπεπιτ εεεππεππεε πετ; εεπ επο
εεποεο, νπεππεπτετ εεπ ποεετετεο, ννππτεεο επε Ιε`επΒε ενετε

ρεππε Βτεεετεπι πο ππεποεπο Απτετ εεεεεππεε.
τπεεεε Ξεεπεοετϋτοοεεο το εττνεττεο εεπο. Ζννεππεππεε ετεπ

Ηεττ Ηεοεεο ττπττ πιο επε Ρτεεε εετ ΝτπτεΙπεεεεπτ
εεετ Βεεεεππεεεεπτ εετ εεπποεππεο Βοτπποπτεεποεεπτ πο πεπ
εεοεετ Ψεπεε: ,επε Ποεοτεε1τεε.οπππεπτ εεεποετ εποε Μεετ
εεπεετοοε εεε 8τεπΈννεεεεεπε, ννεοο εεεεπ επε θεεοοεεεπτ

εεννεεττ ο·ετεεο εεΙΙ, εε πετ επε Βοτπποπτεεποππεπτ εεποε.
εεε εεττοεετετ οππτ2πποε. Ψεοο εοττε πτΒεοε ννεπεεε
νετπιεπτοπεεε πιο Ι.εεεο επε Ρεεοτεεπε 2ο εεετ πο Βπεε
τοοε εετ εεε θεεεεπεεππτεπεεεο εοΒετεετ πω, εε εεοο
επεε ποοοεεετπεπ Με τεπο εεποετπεεεε Ι.επεεο εετνετ
ετποεεο. Ιο εεπεεεο Γεππεο

πετ Εποτεεπτεεποεεπτ οπεετ εο

εεεποετ 2ο πεεεο“. Ηεττ Ηεοεεο εεποετππτ
εεποεε Ετοεετεοε

εποε

εεοε, εε.εε

επ·πεπετεπεεε Βεπτεοποποοε εετ εν

ρ_επππτπεεεεο Ι.επεεο οοτ εεοο ποϋεππεε εεπο τοπ-ε, εεοο
ποεο εποε εοτεεεππεεετ Με Μεποοετ εποετ Βετνπεεεο Απτεπε

ρετπεεε 2ο ενππποεεο, εποπΒε Με! ππο .Τε.ετε επε Ατεετ το»
οοππεπετο, εεεε επε εεεοοε εποε εεετ εεεε επε εεοο επε
εεπππεεετπποε ετε.οε πο εττοτππεεετ Βεεεοεποοε ετεεεο.
Νεεε Τοε2εππ'ε Ετπεετοοε πετ επε εεεεεΙεεετπποεε
Εοτεεπτεεοπεεπτ πετ _ποοΒε Ι.ευτε οοε Μεοοετ οοτ Μπα
ππεε οοε, π›επ εεεοοεεεπτεεεποεεεετ Ι.εεεοεννεπεε,εοεε οο
εεεπνετ εοτεεπεετεετ. θεεοοεεεπτεεεεεεπεοο8, ννεπεεε εετ

εεεεεπεεππιππεεε Εοτππεπτεεποεεπτ οιπτπποετοποετεο Βεννεεεο
τνετε, εετ Τοεοεππ επε εεεεεεετετ.
- θε εποπειοε επε °Ρτεεεετεπποοε πεοτετ, εε εεεννπετπε πετ
εε, εεοε Ηετπ·ο Β.πίποοπ, επε Με ποεοο το εεε.πιτννετ
τεο. ΕΞε επεετ εννεπίεΙποε Μεοοετ, ννεπεεε Με το εποετ

ε" εποε εεετ εεοππε εετεττπεε οοε εεεπεευρτ οεπνεεε
$τετοοεεο πιο! ποεππεπετεπο πνεπ.τε οοε εννετ εοτεε Μεετοτ
εετπεο επε. Ι)πτεΙπτ οετεπποε (εεεεεεπιεππ νεο εετ νετοιεπ
εοοε εετ νεοετπεεεεο Ιοπεετπεοεο) εεοο επε Εοπ.εεπτεεπο
εεπτ πετ εεο οοτποεΙ εεεεεεεεοεο Μεοο, εεοε Ηεππο,
οποετ εεπο, εεοο εετ εεεεεπεεπιτππεεε Πποπεεοε πετ ετννεε
οε.τοτοετπνεοεπεεε; πνπτ ποππεεεο εεετ εε εετ Γοτεετοοε
πεετεεπτεο, εεεε ετ οοτ νοπο νεπΙετεοεπε εεεεπππεεετετεππεο
ετννεεεεεοεο Ιοεπνπεοιππο οοε ποπτ εεεοοεεο Ρετεεοεο
εερππεεεο ννετεε, Βεεποεοο;,;εο, Με ε.ππεπο πο εετ Εεε επε
επεππετετεο εεννεετΙεπετετ εποε. Ζννπεεεεο οετοΙπεεεο οοε
εεεεεΙπεεεο ππ'οπεεο εετ Βοτεεπτεεποεεπτ Ιπεετ εεοε επε
ννεπτετ Βεοπο ποπτ εΙπεο Πεεετεεοεεο, επε πε εεοε εετ
ποεπνπεοεππεο νετεοπεεοοε οε.πιετ εεπο εποεο εεετ εεπο
εοεετεο ετεεεο. Βπε εεεεεπεεετππεεε Εποτεεπτεεοπεεπτ εεοο
εεοε ετεεεεπε Πεεεττνποεοοε ετττεεεο πνετεεο, εεοο
εννεπ Ροοετε ετπππππι εποε: Η Με επιποππεεε νετεοποεοοε
οοε Σ) Ε'ετοεεπτοοε νεο πππετετοεο θεερπεεππεο, νετεΕπεοτ
Ιπεεοοεεο, ΒπΙεετο οοε νετετεπποοεεο.
Ηεττ ν. Οτππτοοετ τεππτ οπο· πετ, εεεε εεποεε Επεσε
τεοε επε εεεεπιπεεετππεπιε Εοτεοπτεεποεεπτ εε εετ τνπεοπε
ποεπε εεεεεππεε πετ. 5εππτε επε εε νπεππεπεπιτ πο εεοε επο
Ζεποεο ΡεπΙεο·εεπο, πο εεοεο ετεεεε εεεεπιπεεετππεεε Λοί
τεΒοοε εεοε εεεεεπεεετπποεε Βεπι·πεπππΒοοε εεετεπιτ, εε πετ
επεεε πετε Βεεεεππεεεεπτ- εεοο εεετεεορτ νεπεεοεεο
εετε.εεεο νετεεεννποεεοε εεεεοππεετ πεπετ Νππτοππεεεεπτ.
πετ εε πε εεοε εεοο εππεεοπεπο εεπτε.οοτ, εεεε επε Βε

Χ

100

εειιιεειιιιιειιε ΒειτιειιιΒιιιιε - Βιιιιε εεεεεειιειι νοιι ειιιι
εειιειι θεειειιιεριιιιιιι.ειι - ειιιε εετ ιιιιειι€ετειι Πτεεειιειι
νιειι”εειιετ εεε εειιινετετ Βτιιτειιιιιιιι€ειι ειισει.
Ηεττ

Μεεειιεεε ετε.ειιι:ει ειε εεεειιΙεειιιΙιειιε Ειπ

ιιειιεειιιιιειι ιιιι Αιι€ειιιειιιειι ιιιειιι Πιτ εειιεειωιι, νετειιε
Βεεει.ει, ιιεεε ιιιι Πεετιεειι ειιιε νετιιιιιιιι.ιΒε Ι.εεειιε-Βιιι.

“ειιιε εεεεεειιτει ννιτιι. Ηεττ Μεεειιε‹ιε Μ ειε ιιιεεετ
Αιιειειιι. εεΙιειιιιιιειι: 1) ννειι

ιιιιιι

ιιι εειιιει· ιιιιιιιιιειιτ 47

.Τειιτε ειιιΓεεεειιιιειι ρτε.ιιιιεειιειι Τειιιιιιειι εει' εειιι θε
ιιιειε εετ Ρενειιιεττιε ιιιι‹ι εετ εεειιιιιιιιτειι ιιιιιετειι Μειιι
ειιι ιιειιι ΠΠ νει·Βειιειιιιιιειι Μ, ιιι ννειειιειιι ειε Βιιιιιε.ιτ
εειιιιιειι ειε Πτεεειιε ρενειιιεεΙιετ Ετιιτε.ιιιιιιιιε εεει· εειιννε
τει·

Νετνειιιειεειι

ειιιννειιεειτει

ιιεειιεεινιεεειι

ννει·ιιειι

ινιιτε; 2) ννειι ιιιιι.ετ ιιετιιιειειι νετιιιιιιιιιεεειι εετ Λεε
ιιιιιιιιιιε ειιιετ εεεειιιιιιιιιειι $ειιιειι-Ριειιιοτε ειιτειι ιιιιιιιτ
ΙιεΙιε ΡεΙΙει.ιειιειι νετεεεειιι.;τ ειτε, ειε εεννιεεετιιιεεεειι
ειε νειιιιιε ινιτιιειι. Νιιιειιειι ετεειιειιιι ειε Βιιιιιιιιιεειιιιτειι

Ηεττ Ηοειιε ιιιιιι εε Μ· ιιιειιι τωιιιι8, εεεε ειιι εεεειι
εετ ιιιιιιιετ Μειιιι ιιιιτειι εεεειιιεειιιιιοΙιε Ειιι.ιιειιεειιιιιειι
εεεειιιιτιιει ννιτιι; ει· ΜΗ εε ννειιετ Πιτ Πισω τιειιιιει, ιιε.εε
εει εεεειιιεειιιΙιειιετ Βιιιιιειιεεειιτειι ειιιε ΝειιΒιιιιε εετ
Οιιειιιιε εεειειιι. ΙΣε Μ ιιεειι Ηεειιε ειειιετ, εεεε.ειιιε
ετεεεε Ζειιι νοιι .ιιιιιΒιιιιεειι ιιιιιι Μιιιιεετιι εε.ιιετιιιι εεε
Βεννειε ετιιτιιιει, τιεεε ειε εεεειιιεειιι.ιιειι ειιιιιιιιιεε.ιιιεε
Ι.εεειι ειιιιε Με $ειιιιιιιΒιιιι8 εει· θεεεεειιειτ ιιιεΒιιειι Μ.
Ζιι2ιιεεεειι

Μ,

εε.ει

Ηεειιε, εε.εε ειιιεειιιε ιιτειιιιιιειι

ιιιερειιιετιε ιιιεινιιιιιειι νετιιειιιιιιειι ειε ιιιιττιι ειιιειι ειι
ιιείτιεειΕ.;ιειι θεεειιιεειιιειτιεε ιιι ιιιτετ Ι.ειειιιεεειιιιιιΒιιειι
εεειιιι.τιιειιιιει ννετεειι εεε ιιετνεεειι Βεεειιννετεειι ιιιειι
ειιετΙει Απ ειιεεεεεπι ειιιε. Βιε θιτιιιιεε ειεεετ ιΒι·εειιει
ιιιιιιε ειιιε, Με Ηεειιε, εετιιι Ζε ειιειιειι, εεεε εει ειε

εεννιεεειι

εεε Ιιιεινιιιιιειι ειιιε ειιιιει·ιιι εεειει€εττε εειιιεΙιε Κεπ
εει·ιτειι ειιιιιετιτειιι ιιιιι ειεετ εεειιιειιε ε.ιιιιει·ιιιειι ειιιε»
ετε.ιιεεειιιιιιιι€ιτειι Με εεεειιιιιιετ ειιιιετειι Βιιι.εειιι·εεεειι,
εΙειειινιεΙ ννειειιετ Α” ειιετ Βεεειι Ηειιιτειιιιεειι εεε

$ειιιιιε εεινειιτι εεεειι ειε πει Ηεεριιειεειι, :ιιι ιιειιειι
ιιιιεετε εεεεεννιιτιι€ε θειιετειιειι ιιτειιιιι: Βε8ειι 8γριιιιιε
εεε Βιιιιιετνιιιιε! Αιιετειεεε ιιιεεε, εεει Μεεειιεεε, ειι

Ι)ιεεε Α" νειι Ιιιεινιιιιιειι ιιιιιιει ειειι νετ ΑΙιειιι ιιι εετ
Βειιιε εει· ιιειιειιιιιιιειιειι Ρενειιερειιιιεειιειι. Νειιιτιιειι,

Βεθειιειι ινετεειι,

εεει Ηεειιε, ιιιεει. εει ειιιε εετ Βιιιειειιε ιιιεεετ Ιιιιιινι

Με

Μεεειιεεε

εεειιτειι,

ιιιιεε

εποε

ιιιιεε

ειε

ειιιειι

ειε ΒιιιιιεΙιεειιιιιειτ εεεεε

Ιιειιε Ε'ειΒεννιτιιιιιιεειι ιιεεειι Εεεε, ιιιεει`ετιι ειε ιιιιιετ
Πιιιειιιιιιιειι ιιι ειιιιειιιι·ιιειιετ Βειτιεει8ειιε εεε θεεειιιεειιιε
ιτιεεεε νετιειιειι τεερ. ιιτιιεεειι ιτειιιι. Ιιιιιεεε ειιι·ιτε ειιετ
τιιεεε ΒειιιιιιιΒιιιι8, ιιεειι Μεεειιε‹ι ε, ειιιε νιειΘει·ιιι€ετε

εειιι ειε ειε εεειιεεεειιιιιεε, ειιιεειειιε νει! ειε εειιειιετ
ειιιιτιιι ιιιιιι

ιιιειιτ Με Αιιειιε.ιιιιιε εε εεττε.ειιιειι Μ, ειι

τιετιιιειΙε ννειΙ ειε $ειιιιειΒιιιιε εε εεε Πιτ ειειι ιτειιιε εε
ιιειΒειιειιιιε ιιιιτι ειε @Με Κειιετιιιιιιειι νει·Βιιτειιεε :ιιι
εειιι ριιεει πιο $γριιιιιε εεε Βιιιιιετνεεε. Ηιετ2ιι ιτειιιιιιι
ιιοειι, ιιεεΙι Μεεειιεεε, ιιι Βειτεειιι, εεεε εει εεε εει

(ἶειιτο εετ Ειιιιιειιεειιιιτειι, εεεει2τειι 8ειιιιειΒιιιι€ειι ιιιεεε
ιιιειει εει· ιιιειιι: ειε Ηε.εριιιτεεειιε Μ, εειιιιει·ιι εει· ειιιε
ΝεεειιτεΙΙε εριεΙι.
Ηεττ Νειεεει· Μ: εετ Αιιειειιι, εε.εε ειε ειιετιιιειειειι

_ιιιιι€ειι Μιιιιιιετ οιιιιε Βειιειιειι εε ιιιτετ ειεειιειιιιειι ειι
ιιειιιιιειι νιει ιιιιιΒετ ειε εε ιειει εει· Β'ειι Μ ειιιε εεε εε
εειιιεειιι.ιιειιειι νετιιειιι·ε ειιιιιε.ιιειι ιτειιιιιετι. Θιεινιεε, εε.8ι
Νειεεει·, ιιιιιεε ειιιε εε ιιιτετ Βιιιεειιυιει€ειιε εεεειι
εεεε ιιεετεΙΙ, ιιιειιτ ιιιιτ ιιι εεε ειτεεεειιι.ειειι εειιιιετιι Με

εει εειιι Ι.ειιιιε, ειε ιειι€ειι Ι.εειε ειιτειι ειε ειι€ειιιειιιειι
Βιιι.ειι εε νει·εειιιε Με εεε εεεειιιεειιιιιειιειι Υετιιειιι·
ιιιιιΒεννιεεειι ιιιιιι ειι 8ετειιιεειι ειπε νει·ιιιιιτι ινετεειι, εεεε
ιιιε.ιι ειιιειι νετννιιτι εεεειι ειε επι εε ννειιι€ετ ετιιεεειι
εεττ, ειε ιιι ε.ιιειι ιιιιεετε @Με Ει·ειειιιιιιε ειειι εε εει
πιο εετ ιιιειιι επι ιιιεεε Ρτεεειι ιιιιιιιιιιετι. Αεετ ειιιε θε

ειιιιειιειιεεειιιιειΒιιιι8 ινιιτιιε Ηεττ Νειεεει·, νοιι €ε.ιιε
νετειιι2ειτειι ειιιε” ιιεεεεειιειι, ιιι εειιι· νιει Ιιιιι€ετ τιιιτειι
εειιιιιττετ Κειιεειιιιειτ ιιιειιι ετιιιιειιειι, ιτε θιεεειιιειι ειιιε
Αιιιερειειιετιιιιε νειι ιωτι, ειε εειιι 8ε.ιιεειι εριι.ιει·ειι Εε
εειι Ζε θιιιε Ιιειιιιιιειι «πω. Αιιετιιιιιεε ιιε.τι ιιιιιιι, ιιεειι
Νειεεετ, ιιιειιι νει·θεεεειι, ιιεεε ιιι εετ ιιειιιι€ειι Ζει:
ιιε.ιιιειιιΙιειι ιιιιτειι ω, ννιιε ιιι εεε θτεεεειιιετεε

εετ .ιιι

εειιιι νετ Αιι8ειι ε>;ειιιιιτι απο, ειε Βιιιιιειι- ιιιιιι θειιειι
ΙιειιινεΙι: εετ ιιιιι8ειι Ι.ειιιε εε εειιτ νοιι εεεειιΙεειιι.ιιειιειι
Ιεεειι ετιιιιιτ πω, ιιειεε ειιιει· Πιιιετε.ιιεειι ειε Βετεεειτετ

εεεειιιεειιιιιειιετ νετιιειιτ ιιιιιιιετ ιιοειι εεε Ρετνετειιιιτειι
νετεεεεεεε νιετιιειι ιιιιιεε, ννειειιειι εε Με ειειειιι8ειι
νετιεΙιειι, ειε ειιιε εεεειιιεειιιιιειιειι νετιιειιτ ειειι ιιιειιι.
ειιιεειιιιεεεειι. .ΙεεειιιεΙιε ννιτιι, ιιε.ειι Ηεττιι Ν ε ι εε ε τε Ετ
εειιτειι, ιιιειιιε ιιετιε ειειεειι, ειε ιιι Βιιιιε ειιιιετετ ιΝειεε,
ειε ιιιειιει· 8εεειιειιειι Μ, ειι"ειι ιιιιιι ειιι·ιιειι Με ειεεε
Ρτε;;ειι εεε εεεειιιεειιιιιειιειι καει” ιιιιε εειιιειιιιιειι
ιιιτε θειειιτειι ιιιιι εετ .ιιι€ειιτι Ζε εεειιτεειιειι, εε. ειε
εεεεΙετε Πιιιιειιιιιιιιε Μ' ειεεει· Υετιιιιιιιιιεεε ειιιε ετεεεε
ΒειΙε εριειι. εεε ει·εεεειι 8ειιεειειι ειιτιειιιει. Ιιιι ιιιιτιεειι
ετιιΙιειιιι Ηετι· Νειεεε τ ιιιι θεεειιιεειιιενετιιεΙιτ Πιτ εεε
εεειιιιεειι

Μειιιι

ιιιειιτε

νετινετιιιειιεε,

Πυτειιιιτειιειιιιεεε

εεε

ννιιιεεε

εει ειιιιετειι

θειιιειειι.

ιιιιειι (ειε θεεεεειειιε ιιτειιιειιετ Βειιειιιιιιιιιε ειιιε εεετ
εειιι εεΙιτειι) ΙιειιιετΙει Πιτ ειε Αιιεειιιειειιειι Βιιιιι€ετ
$ειιιιιεε εειειιειι, Πιτ ινειειιε νιειιιιειιι· εετ ειιειι εε ετ
ειετ 8ιειΙε ειιεεεερτοειιειιε 8ειε εειεε νειιε σεω
ιτειτ εειιιιιι.
Με Ιιετι·ιι νιίεεετ Μ ειε

εεεειιιεειιιιιειιε ιεειιιειι

εειιιιιειι Πιτ @με Μιιιιιιετ ιιιειιι ιιιιτ ιιιειιι εειιιιιιΙιειι,
εειιιιετιι ιιιι θεεειιιειι ιιιιιειιειι, ιιειιιι ειε ΒιιιιιεΙιεειιιιιειι
ω” ειε ννιιιεεεωετι εεε ει.ιιι·ιιι ειε Βειεειεειιεττεειιιιιιε,
ννιε εεε ιιιετειιεειιε εετιιιιι. Με Νε.ιιιτ εει: ιιιιτειι εεε
Βιιιιτειειι νοιι Ρε!ιιιιιειιειι ιιε.ιιιτ Βεεετει, εε.εε εετ ετ
εεεειε Βε.ιιιειι ε.εεειιιιιτι ινιτιι, ειιιιε ιιιιεε ιιιιετιιειιρι ειιι
εεεειιιεειιιΙιειιετ νετιιειιι· ειειωιιιιιιιιειι ιιτειιιειιι. Βιεεε
ΡειΙετιειιειι τειειιειι, ιιεειι ικνειιετ, εεε, επι εειιε.ιιιιειιε
Βιιιιιιιεεε, ινειειιε ιιιιτειι Ζει·ιιειιιιε.ιτειιιι εεε $ειιιειιε ιιετ
εειεειιιιιτι πετάω ιιιιιιιιτειι, εε νετιιιιιεει·ιι. Πεειιε.ιε »πιο
ειε Με.ιιιι, εετ ννειιετ ειιτειι εεεειιιεειιιΙιειιειι νετιιειιτ
ιιεειι ιιιιτειι Οιιε.ιιιε εειιιειι δειιιειι ειιιιιιιιτι, ιιιειιτ ε.ιι εει
ιιετ θεεειιιιιιειι εεεειιε.ειιιι. ΙΞε ειειιειι Ηεττιι ννειιετ
ιιι ειεεετ Βεειειιιιεε ειιιε Βιιιιεε Βειιιε νοιι ΒτιειιτιιιιΒειι
ιιι θιεεετε.

Ρι·ειεεεετ νν. Μ. Τετιιεινειιν ιιι εειιιει· Αιιτννετι
εει πιειιιε Αιιι”ι·εεεε τειιιε ιιιιι· πει, ιιεεε εειιιε Αιιειειιιειι

ιιιιετ ειε εειιιιεΙιε ΕιιιιιεΙιεειιιιτειι ιιι εει· .Τιιεειιιι εεε
ιιιιιι·ιιειι εετεειεετ ειιιε ιιι εειεειιι Βεειιε ,,θεεειιιεειιιιιειιε
Βειιε“ ννειειιεε ειε .Τεεειιε ιιιιι εειιι θεεειιιεειιτειεεειι
ιιιι‹ι ιιιιι εεε ειιιιιιι νετεεεεειιειι θιει”ειιτειι Ιιειαεεει:ιιιε.ειιι.
[Με ιιι εετ Τει. ιιιιιιειι ννιτ ιιι ιιιεεειιι Βιιειιε ') ειιιε
Βε.ιιι ιιιε.τε εεε ετιιιιεε Βετιεειιιιε εεε 8ιειιεριιιιιιιεε εεε
Αιιτετε. ει» ετΙειιιιειι ιιεε ειιιε ιιιεΒιιειιει. εετε.ιιιιεττε
Βεειιιιιιει·ιιιι8 εετεειεεε, επι εε ιιιειιι·, ειε εεε εειιειιιιιε
Βιιειι εετ Ζειι ειιιε ειιιιιεετεριιιεειιε Βειι.ειιιιειι εετ
ετειιι.
,,Ειιιε εννεειιιιιιιεειεε ΙΣτειειιιιιιε ιιιιε ειιιε ειιιερτεειιειιιιε
ριινειεεΙιε εεε ιιιετειιεειιε Ειιιννιειιειιιιιε εεε Κιιιεεε ειιιε
επι ειιεειειι ιιιιετειιιιε ειε τεειιιεειιιΒε εεεειιιεοιιι.Ιιειιε Κει
ιιιιιε εεε ιιιτειι ι·εεειιιιεεειεειι νετΙειιι ιιι ιετιιετιι°°. ,,Βετ
θεεειιΙεειιιενετΙιειιτ εειι εειιιι Με.ιιιιε ειιιειιεειι εετ Ζει
Ζειι εετ Μειιεεετιιειι, ειε ιιιειιτ ι”τιιιιει·, ειε 5-6 πω»
Με εει· θεεειιιεειιιετειιε ειιιι.ι·ιιι". ,,Ξειιιιειιε Ειιιιιειιιιιιε
ιιι εετ Ρει·ιεεε νετ ιιειιι ΜΜΜ νοιιετ Μειιιιεετιιειι
ει·ιιιετ ιιιιιιιετ ιιιιεννειιειιιε.Γιεε Νει.ιειι ιιειιι ιιι Βιιτννιειι
Ιειιε ιιεετιιιειιειι ΟτΒειιιειιιιιε". ,νετ ιιειιι Βεειιιιι εεε
θεεειιιεειιιενετιιειιτε ννιτε ειε Βιιιιιειιιιιιε εενετειειειιιιειι
ιειειιιετ ετττεεειι, ειε ιιε.ειι εετ Βειιειιιιιεειιει`ι πει εειιι

εειιεετιι εετ ειε
3) Ψ. Η. 'Ι' ει· ιι ε ιν ειε ν. Πιο εεεειιιεειιιιιειιε

εε1εεινετειιιιιειιειιε Αιιειιεειιε ειιιετ ιιοτιιιειειι Ιιει·ρετιι
ειιειι Ρεειιιιοιι,

ιιεεεεττε εεε
(Βεεειεειι).

νετιιιειιι·τε

Αεεεεεε.

δε.

Με, Σ!. νετ·

Ρετετειιιιι·,ς.

1891.

τοι

πιιααιιαα Αιιτ. .ιο Πιιιιαι· αοειιαια αοτ· ατετο Βοιεαιιιαι
εταττιιααατ, αοετο αιιαι· Ματια αοαα Βοεοιιιοοιιτιιοιιο Ειτ
πεεο

ααα ιτοταταοα στα ααταιτ νατιιααααααα ιιτααιιιιαΠοα

Ετ·εοιιοιααααοα".. ,,Ρτιιιιααιτιεοτ Ποεοιιιαοατενοτιιαατ 8.αε

ααιιαιτ“, · ποτ τ.. α. Βια ταοααα, ·,,αατι· ατι ιιαεεατα,
ααεε εοντοιιι τττοιαο ροτεϋαιιοιια Βοοιαιοιιτααττοα, Με Τατ
εαοιιοα,

αιο

ταιτ

πε αοτ εροαιοιιαα Ι.ιταταιατ ιιαιτο.αατ

πιο, ταιοιι πασα ιααεετ αααταοααταα, ααεε ιια Αιιαοαιοιτ

εοττ οιαο αοιοτιιτο Ψιτιιαα8 πι αιο ιιαοταιιιατ, ιιοταται

αοα αιο εοιιααιιο Εατιιαιτααε τα ιτοιααιι οι·αεταα ιιατναεαα

στο ριηειεαιιο Εατινιοιιιααε ααε .ιιιαΒιια8ε, αοτ· ιαιοιΒοτιοε
πα ιιατ οιαο εοαντιιοιιιιαιια Ναοιιιιαταταοαεοιιαιτ οταοααοα

8τατααΒοα ιιιιιττ. Ι)ιο)ααιατοα Ιααινιααοα, αιο ιιιτο Ναι·νοιι
ιαιαοα ταιτ Ειαι.ιιαιταιια ια νοταιααααε ατιααοα, ααα τααι

ιτα.αα“.

,,Μιεεατααοιι ααε θαεαιιιοοιιτενοτιιαατειτα ιτιιιιαα

Αιτοτ τω" ια

ατετατ Μαιο αιο 0οεοιιιααιιτείαιιιαιτοιτ, ια

αατιι οτ αιαεαιαα πιιττιτοιιτ ααα ααα Ζοιτταατα αοτ εαιιααι

εταιιε οταιιοιιο Ναατορατιιοα; ιιαι ιιιααα αι ααοιι αιο Οαααια

εοιιααιιαιτ, αιο. ειο ιαιοιιτ στο ατια.αιιτατι θταατοα απτ
εοιιταιτοα“. .Τοαοοιι 8ιααιιτ Βι αταααιια, εοιαετ Πιτ· εοιαιια

ιοα Ροτοαα ιιιιτπτ ααιοιιτ“. (Τ ατα ο τι ειτ γ. Θ. 255-256).

Ρατεοαοα πιο Εατιιαιτααε ααα Οττοαιετααε

Με αιο Ζοιτ ααε Ειαττιτταε αοτ Βοεαιιιοοιιτιιοιιοα απο
αααοιααετ α. ιι. αει· οτειοα Βοαιοαοτειιεεο, π ντιτα εια
πτιεοιιοα ααα 14. ααα 16. ααιιταα ι›οοι›αοιιτοτ. (Θ. τι).
Βια 8αταοααταεοα οττοιοιιοα ιιιτο νοιια Βατιτιοιταιαα8, αα
εαια.ιιτ ιαι 25. Ι.οιιααειαιιτα; αιο αιιγειεαιια ΒατιτιοιτοιααΒ

ααιοτιιτ, α.ιε αιο θταιαιιτ οιαατ εαριιιιιτιεοιιαα Ααετοοιιααε.
ιια ατεταα ΡαιΙο ατεοιιααιτ ειαιι αιο Βατιιο ττιιτ αιαατ· απ.

ιετ π αιοεοι· Ζοιτ ιαετ ιιααααοτ. (δ. α). Ψιιιιτααα αιοεατ
ι.οαοαεροτιοαα, πε. Ρατιοαο αοτ Μοααιιατιτοιτ (ααιιιιιτο.ε
-- νοα αααοτα, ια αιο Ειια ττατοα, ιια αιτοιττοιι 8ιααα
αοε ιιιιοτταε, - ΓαιιιΒιιαιτ πτ Πιο) κι αει· Μοαεοιι ατα
τααιετοα ι`αιιιε πτ Οοεοιιιοοιιιετατιειτοιτ, ιταιιααοτ πια, Με
Ζααεατ, τα ααα Βααετι8εταα Βααιαεατιοαα. (8. 4). ,,Νατ
νοπ 25. .ια.ιιτα ιια ιετ αοτ· Μααπιι «απο ται ααα πι·
θαεοιιιοοιιτειιοτιιτιοααε Μαιο", ιιατ νοιι αιοεοαι Ματααατα
εταιιτ οτ ια αοτ ατα αιαιεταα νατ·ιοιιιιαιταα απο πτ ?οτι
εοτπαε αοτ θο.τταατι ααα αατ εοιτ αιοεοτ Ζοιτ
Κοιτα αιο Βατιιαιτααε οιαοα ααΒιιαετιεοα
Βιαιιαεε πι· οιαοα Βοεαααοα Οτεοαιετααε
ιιιιιιαα" (Κατειν αοε Δατοτε δ. 5). Νοτια πω· αιαεατ
Βιαιιαοε ειοιι ιταεεοττ, -- αατιιιιοτ ιιααοα να ιταιαα Αα
ντοιεααεατι ια αοτα Βαοιια ααε τιοαιιτταα Αατοτε.

ι· Ρται. Ψ. Β. ΟτΙο" ιιαααι, απο ικα αοτ Βατετιιαι
ατια8 αοτ· Μαι· εοεταιιτατι Επειτα οιαο Κοιιιο νοιι Βοαια
ΒααΒαα ια Βοιι·αοιιτ τιοαοταταοα αναταοα τααεεαα, πιο Δι
τοτ, ιιιιαειιοιιο Ετοιοιιααα, ιααινιααοιιοτ Οιιαταιττατ ατο.
πι· οιαο Βαεαααο Ρατεοα, ααε 8οεαααοτ Ε'αταιιιο, ιαιτ
αοτταοι οατντιοιιαιτοτ Ρεταιιο εταιιτ να α. Οτιοα·
ι`οιΒοααο Τιιοεαα τω:: 1) Ποτ Μπα πιι οιιοαπ ιιααπιι
πια, πιο απο Ρτο.α. Ρτοι. Ο τ ι ο αν ιιααατ ρατπαιιοιι εοιοιιο

Βιιαα. 2) Βοι τοαοιταιιεειΒατα Ι.οαααεντααααι ιιααα οιαο

ναιιιΒο Βατιιαιταιτε αιοιιτ εοιια.αοα, ιαποεοααοτα ια .Παια
ιιαττειαιιταα.

ο) Παοατιιαιτεααιιιαιτ

ια Βοοιιοα ααε θο

εοιιιοοιιτενατιτοιιτε, ααεοααατε τα» Ρατνοτειοα

ααα Βα

εαιιιααιιτιιαιιοα Θαιιιιιιε, Μπα αατ πιιααιιοιι εαια. Ηαττα

Ψ. Β. Οτιοατ'ε Μαιαααε τα αιο, απο αιαα αοτ ιααΒοα
θτααοτοτιοα Κοαεοιιιιαιτ οιαρτιιΒοα εοιιτα.

τιοτιοιιαα $τατιταα;

νιαι ντατιιοςατ

ιια "οιαοα ποτ αι·οιιτ οιαο οι·8ααι

εοιια Ετιτι·οαιιαα8 αοε Νατνααεγετοταε.
ι)ατ Ριη·ειοιοΒο 8. ι. Τεαιιιτιαιτ ιαιιιτ ειοιι »ται ια
αοτ ι.αΒα ,,αα.ε ριηειοια8ιπιιο Αιτατ°° π ι›οετιταττιοα, ,να
στο εοπιιιοοιιτιιοιιο Βοιιο αιαττ·ιττ“, νται! οιιαε ααα αοτ
Βατιτιοιταιααο: αοε Ιααινιαααταε

ααα

ααα

ΒοαιααααΒοα

εοιαατ· ιατττιοιιααα αιιιιιιαατ. ,,εααιια αιο Βαεοιιιοαιιτιιοιιο
Εττατιιιατιτοιτ ειαιι ιταιιααιτια; ι·οετ ααα αοεοααατε ντοαα
ατο Βαιτιοαιοααα αοτ· εαιιααιιαα Βααιιτ·ιαιεεο ααα ια οιαατ·
ααττα.τιιτιιοιιαα Ροι·τιι εαετοιτατ (α. τι. ιιι ?απο αοτ· Μιτε
τατιαιτιοα), νταε πι· ταεαιιαα Βτεαιιαριαατιτ απ. εριαα.ιοα
;τοεοιιιοοιιιιιοιιοα Ζοατταταε Πιιιττττ, π αταριιαιιιτ 8. Ι.
Τεαιιιτιαιν ,,οιαο Αττ εαιταοιιοτ Βιιιτοτιιι, Αιιιιτοοιιαα
αιιτ αοτ α.αοττααιοα 8απιτιοαιιτιιοιιοα Βοιτιοαιοααε ααα

τνααα τααΒιιαιι, Ααιτοααααε και" Βοααιιαα π! ααα
Βαοιτοα°. Ρτοι. Τεαιιιτιοιν οτιτα.ττατ “οι ιιοιαοα
8οιιααοα

νοα

αοτ εαιιααιιοα ΒατιιαιτααΒ παοκ Με πια

30. Ι.αιιααειαιιτο, ατααα αατ αιοιιτ ααιιοι στα” Ροιιατιοαοα·
αιαττατοα. .Ιααααιαιιε ιιιιιτ αε Ρτοι. 'Ι'εαιιιτιοιν Πιτ
ττια.<ιιιαιτ αιε Β.αΒαι ααι2αεταιιοα, απο. αιο 0αεαιιιααιιτε
εοιιτναοιια στι" ααοιι εαιιααιιοα Βιιπεεοα, αιε ιαιοιΒο νοιι
ιΣατιια.ιτααΒ αιατι·ιττ.
τ
` Ρτοι.

Ψ. παταει

ιιαιτ οε Πιτ αιτοοιιταιιεεια αιο

οιιοαεοετοιιταα Ε'τοαοα _ιιιιΒοααοτταοεεοα

π

ιατοιιοαατα:

1) Ιετ οιαο ααπιατα εακαοιιο Βατιιαιτειιαιιιοιτ αιιταιιοιι
οαατ εοιιιιαιιαιι Πιτ οιαοα .ιιιαΒιιαττ οαατ οιαοα Μπα, αοτ
αοοιι απ θαεαιτιοαιιτειοαοα αιοιιτ ιιοττοτοα πι; 2) τα
οιαο αιιεοιαιο εοτιαοιιο Ε.αιιιαιτεοπτιτοιτ αατιιιοιι οαατ
εοιιααιιαιι Πιτ οιαοα .ΠιαΒιιαα οαοτ οιαοα Μπα, αοτ πασα
Βοεοιιιααιιτιιαιι Πιαιιτιοαιοττ τω, ε) ιετ οιαο ααπιατα
εοιταοιια ΕατιιαιτεαταΙιαιτ αιιταιιοιι οαατ εοιιααιιαιι Πιτ οιαοα
.ιααΒιιαα οαατ οιαοα Ματια, αοτ ιια εοιιααιιοτ Ναατα.ε
τιιοαιο (ιια ττοιταταα 5ιααο αιοεοτ ρατι1οιοειεαιιοα Ετ·

Βαι· Ρετοιιια.ται· ια 'Ι'οταειτ Μ. Ν. Ροροιν ται στο
Βαεαιιιασιιτιιοιιο Βατιιαιτεοταιιαιτ ααΒοαιαΒτ αιιταιιαιι Πιτ

εοιιαιιιααττ) Ιοιαοτ. Αα! απο ατετα

ααα Μπα ααα ααα .ιιιαΒιια8, νοιι ειο Ηττα ,,Μααται·ιτοιτ,

ιιαιτεοατιςαιτ ιετ ααιιοαιαετ ταοιιτ αιιι.αιιοιι, Με εοιιααιιοιι.
Βια θαιαιιτ ειαιι αιαα νοαοτιπιια Κ·τααιιιιοιτ ππαιαιιαα ιετ

Εοοααειι·ιεαιιο,

Βαατεια `τιαντααττ,

ιιαιτοτα 8τιττιταααε ιια

ΡταΒα αατττοττατ Ρτοι.

Τεαιιιειι ια ιοιεαααοτ νι'αιεα: Αιιεοιατα εαιιααιιο Βατ

"κι ααα ιιτα πια Αιτταιετααε ααιετ. Ειαα Αττααο, αιο
ιτοιαο Ρι·οαοα ααιαοτ, - ιετ ιταταοτ ιτοιαοαταατια. Πιο ιι'ταα
πιι αυτ· αειιια ιιαι ααι· Ατττιοα Βαααιαατ αταταοα, ντααα

ιτααιοτ π ετοεε, ααεε α.αοιι αιοιααιΒοα, αιο στο εοιιαοιιο
ΒατιιοιτααΒ Πιτ· εαιια.αιιοιι οι·ιιιατοα, αοοιι παοαοα τααεεαα,

οε αιοιιτ Νοτ ται οιαοα Ηοταιετααε π αατιαιτοα“. Μ. Ν.
Ροροντ ιιιιιτ ατο Βατιιαιτεαιαιιαιτ Πιτ αιια Ζαιτοα ααα
αιια Ι.αι›ααεαιτοτ ατιταιιαιι. ΑΜ θτααα αατεϋαιιοιιοτ αιτια
τααε, ααα Ροροντ Πιτ· τα6Βιιοιι πα π ααεεοτα, απο

αοατοααοι· πι, Με απο αοιοτα.το ΡοιΒοα νοα αοια Ττιραοτ

πιιττα.αιιιιοιιο Ιααινιαααα,

Νααταετιιααιιιατ

Βοοϋπιιτααεαα ααοττααααα ιιοαατο. Ετ· εαιι·ιαα8ο Μαιο,

ιιιιτταα ιιοιτατ - ταιτ ατοεεοτα Νατταα Πιτ· εια εαιιιετ π
ντοιιι πιο Πιτ απο Νο.αιιιιοττιταοα - αιο ιιι ττοπιιιοοιιτιι
οιιατι νοτιτοιιι· τιιιτ ιιτιιααα εαττατοα νται·οα“. Ψααα ααι:ιι
ιιιααοιιταα.ι πιοιιο Ιααινιααοα αααιι αατα (ζοιταε οιαο Βαντιεεο
Ετιαιοιιτοταα8 ιιαααα, π αοαοττ αιαεοιιια αατ οιαο Κατω
πι, ατα αο.αα, απιι Μ. Ν. Ρορο τι, ιταιαοτ αιαατα ναι·
εοιιιιαιταοτταα 8αιιιετεαΠιιιι Ποτε π τααοιιαα“.
Βοτ Ρεγοιιιο.τοτ Ρται.” Ι.. ιν. Βιαταοαοα αιοιατ, ααεε
ια ααα τοιι'ατοα .ιαιιτοα αιο 8οεααιωαιτιοαο Εατιιαιτεο.αιιιαιτ
ττοαοτ Με αοταιαι, αοοιι Με αιιταιιτιι ιιοι.ταοιιτοτ ντατααα
τααεε. Ια ααα ταοιεταα Γιιιιοα πιοιιοτ Βατιιαιτεοταιτοιτ

στο, οιιιτοιιι ειο ααα θοεοιιιοοιιτιαιιαα αοαιι αιοιιτ οποίω
εαα ιια.τιοα, ειαιτ ιιιιιιιοααοτ θταεαααιιαιτ ατιτααταα. ασια
ετοαε ααεε εια ιιιιοτ οτοτιεοιια ΑαινοααιααΒαα ιιιαατοα,
ταααοιιαιαι α.αι ταα.αοοιιιαιτοα πω, ιιοπααοτε ιια Ντιπ
ιια8. 8οιιττιατιΒοτ τα π, απιι 'Ι'εοιιιειι, π οατ.εαιιαιαοα,

Ρεταιιορατιιαα,

πιο

ααα

'Ι'εαιιιειι

ταοιατ,

αοτ $γμιιιιιε.

ααεε αιαεαι· Βοιια.αοα νιοι απα

Βια εαιιααιιο Βατιιο.ιτααε Με πττι

25-28. .ιο.ιιτο πιι, πατα Ψ. 'Ι'εαιιιειι, ιιοιαοα πιατα
ιιοιιαα Ειαιιαεε ααειιιιοα,

νοτια οτ ειοιι ααι (ιτααα νοα

ιαντιοιοτα αιο εοκααιιο Βατιταιταατε, απιι ααια 25.-28.
τα” εοιαιαοτ, α. ιι. ΒαΒαα απ Εααο αοτ·
Θτοεαααο Μαιο, αιο εοιιααιι

ιτααπιι

.Ιααοααιαιιτο.

Βιαιααα α.αοιι πατα

ιιτιααοιτ αε ατα ια, αααιι Ρτοι. Βια ιαααα.α, ατα Οαααιε

αοτα 25.- 28. ατα, Βιαιιτ αε πια· ιτοττιαο. ιιι7ιτ
αιπ πι” Μααοιιοτι ααδοντιαεαα. Μαα πιιτα αιιατ
τιιιτ ατοεεατ νοι·ειοιιτ ΒαοααοιιτααΒοα ετα Μααοιιοα
ιτοαπιια Μιιααοτ ιιιιατττοΒοα. ,,Μαα απατα ειαιαιιαα,

ειτια
αατ
αυτ”
πετ

τααο, αιπ - ατα ιιιιιεειντααοα". ,,Αιιατ αιιτ αιοεοτα ναι·

'Ι'εαιιιειι,

αατα

ααεε

εαιεαοιιο

Βατιιαιτεαταιιοιτ

απιι

ιο:ι
25-28. Ι.οιιοπειπιιτο τοτοοιιιοοε ΑιιιτοΙΙτοπ, ΒΙπιοττππι:,
οιπο

οι;τοπιιιπιιιοπο

Βοιοιιοτιτοιτ

Απειοπι ιιοοτ Μο εοι;ποιιο Επιιιοιιιιπο τποοιιιιοπ, πιιιποπ

Με Οποτοιτιοτε, εοΒιιτ Ποπ τσιπ Οοιι;πε ειοποπτιτοιιπιοπ οπο Με πι· ΕποεοιιΙιοε

νοτιιπτιοτππποπ ιιοεεοιοοπ ιιοττοττπΠ: οε οπιιτιοικοιι ειοιι

@πιο οιπο οιιετιπιοτοποο Ι.οοοπειτοιεο ιιιιιτιοπ.

οιπο

ΠοτιτεοιιοττιιοΖ ιιιιΙι οε ιοτιοοιι Πιτ ιττιε, ττοππ τποπ
ιπ ποτ Ρτο.Βο ποε οοεοπΙοοιιιιιοιιοπ 'Ι'τιοιιοε οιποπ ππ‹ι
ιιοπεοΙοοπ Μοοεεετοιο ππί οΠο ΡιιΙΙο οπιιτοπιιοι. Οτοτοιιο ιπ
Μοεοτ Βριιιιτο εριοιι Ιππιτιπποιιιιιι οιπο ιιοτιοπιοπιιο Βοιιο.

Βοειιοιι,

Μιεειτοποπ,

Πποπίτιοτιοπιιοιτ

τοι:

άοτ

Πτποιοιιππο, Ειπεοιιιειτοιι, οε οπιει:οιιοπ ττοπι€ τποιινιοτιο

ΑπιιιιιιΒιιοπικοιτοπ π. ε. π. Βιοεο 8ττπριοπιο εοιιοπε ποε

ι.; Ο.

Νοττοπεγειοτπε ττοττιοπ οοοιιο.οιιιοι, ποοιι Τεοπιειι, ιιι
Ποπ ιποιειοπ Ριιιιοπ, Μο νοτο.ποοτιιποοπ ιπι Οτοοπιειππε,
εοτιοι ιιιτπ ιιοΙτοππι Μ, οιπο εοΒο.τ Π0118!8ΠΠΒθ88ΘΠ·
πποοποπι:οι, Με ποτ Βοιιωιοπ, ιιοπ Μο εοιτποΙΙο Επιιιοιιιιπ8
ο.πτιοιιιοι, ιιοοιι τοπ Βοτιποοτ νι7ιτιτππο επι ποπ πιιπτοπιοιποπ
Οοεπποποιτεοπεποπο, ποππ Μο .Τπποίτιιπιιοποπ ιιοιιιοτιοι
ΠοεοπΙοοιιιε Ιοοοπ πιο το οιποτπ ω» ιιοιιοπ Αιιοτ πππ
οτιιτποοπ Μο Ιπιοιτιιοπειττοπιτιιοιιοπ οιιοπεο επι, ττιο Μο
ιοπιΒοπ, Μο ιιοπ Οοιιιιε ιιιιιοπ. Μ. ειο τιποοι Πει τοπ

πιεετποιεειε ιτιιιι οοεοιιΙοεεοπ ττοττιοπ (πποοΠι.ιιτ ιιπ 25.
.ιοιιτο), ιει Με Μοιι.! οιποε ικοποοιιοπ τοτοιιοιιοιιοπ Ι.οοοπε

τοποτιεοποπ Κτοπιτιιοιιοπ ειππ, 80 οοΒοοποπ ντιτ ποι ιιιιιοπ

τιιοΙιτ ππτ ιιιοοτοιιεοπ Βοπ2 οττοιοιιιιοτ, εοπιιοτπ ωτοοποπ

Νοττοποτιττοπιτπποοπ επι' οτοππιεοιιοτ 0τιιπιιιοΒο εοιιοποτ,
Με ιιοι Ροτεοποπ, Μο 8οεοιιιοοιιιιιοπ ιπιιιαιοπιοτιοπ. -

ιπ ποτ ννιτιιιιοπικοιι εοΙιτ Μι. οτιιοιι. νιοΙο τοτοιοιιιοπ
ιπΓοΙοο ιιιτοτ ιππιτιτιποιιοπ ΕιΒοπιιιτπιιοιιιτοιιοπ ω ιιοπ

Ετ

οοοοιιοιιιοιο

πιοιιτ εοΙιοπ

Ροτοοποπ,

ττοιοιιο,

πω.:

ιιιτοπι $ιτοοοπ οιτι οπιιιοιτεο.πποε Ι.οι›οπ επ Πιιιτοπ, ιιιοπι
Μο ννιιιοπειττοιΠ ποπ ιιο.ιτοπ, πιο Με τοπ ιιιποπ Βο
ιιοΒιο Ποπ! άοτ Κοπεοιιιιοιι: 2π τοτττιτιτιιοιιοπ. Ε, Ο.

Ποτιτεοιιοττιιο2 τοειιιπιοτι εοιπο Μοιπππ,<; ιιι ίοιοοπ
ιιοπ Ψοτιοπ: ,,Ιπ ππεοτοπι Ι.οπτιο, ντο Μο Βιιοπ τοτιιιιιι

ΑΜ Μο 2ιτοιιο Β'τοΒο ο.πιττοτιοπιι, πιοιπι Ρτοί. Τεοιιιειι,

Κοιπρι πιπ ιοάοπ Ρτοιε πιιι ιιιτοπ τοτοιιοιιοποπ εοιτποιιοπ

Μιεε ,πο οοιιτ τοτοτοιιοιο Απειοπι ιιιιοτ οοπ 8οιιοιιοπ

Νοιοπποοπ. Βε Βιοιιτ ειιιοτ, ππι ποτ πποοτπ 8οιιιο, πιοιιτ

ποτ εοιιποιΙοπ ΕπιιιοΙιεοιπιτοιι ποτ ιπ Βοοπτε πω” τιιο_ιοπι
Βοπ Ροτεοποπ τιοιιιι€ οοι, Μο εοιιοπ Με θοεοιιιοοιιι:ειοιιοπ

ιιιτοπ οτειοπ (Σοιιπε ποοιι ποτ Εποεοιιιιοεεππε ιιοιοπ. Ππ‹ι

οοιτειιοπ.

,,Ιτι άοτ 'ΗΝ, @οι Τεοιι ιειι, ,,ιιοιιιειιΒι Μο

οοιιποιιο Επιιιπιτππ8

οοΙοπο Ροτεοποπ εο ττοιι, Μιεε ειο

Πιει πΙιο, πποιι οιποτπ ιποιιτ ττοπι€οτ ΙππΒοπ Κοιιιρι”, ειππ
8οεοιιΙοοιιιιιοποπ νοτιττοιιτ οπτιιοιτιτοιιτοπ. Βιτιο Μιποτππο
Επιιιιιιιππε οοι Ροτεοποπ,Μο εοιιοπ ποπ 0ωιπε οιποιιιιιοπ,
τιιΠ; ποττοεο Βιοτππο ιιοττοτ, πορτοεειτο Βιιτπιπππ8, 8ιπ
Ποπ οπο Βοιιττοοιιππε άοτ ΕποτΒιο.

,,Ψο.ε Ροτεοποπ οπ

Βοττιιΐι, Μο επ οοπποιιοτ Νοπτοειιιοπιο

Ιοιποπ, εο ποπ

Πιτ ειο Ρτοί. ΤεοιιιεΙι Μο Επιιιοιιιππο πποοΜποι πππ

ω. Ετ οπιρΕιοιιιι ειιιοπ Νοπτπ.ειιιοπιιιοτπ ιιιιοτιιο.ιιρι
εοιιιιοιΙο Επιποιιππ8. Μοποιιο τοπ ιιιτιοπ ΙτιοΒοπ "τω,
τιοεε ιιοι ιιιποπ Μο εοιιιιοιιο Βπιιιο.ιιππο Κοριεοπτποττοπ,
8οιιιοιιοειΒιιοιι, οιι€οιποιπο

Ππτπιιο, οτοιιεοιιο Βιιτπιππιι8

π. ε. π. ιιοττοττπιο. Αιιοτ Ρτοι`. Τεοιιιειι ιπο.οιιιο ττιο
ιιοτιιοιιε Μο ΒοοιιοοιιιιιπΒ, Μιεε ποτ Ζπειοπ‹ι άοτ Νοιιτοε

ιιιοπιιτοτ, πιο τοπ οτποποτιοιπ Οοιιπε Ει·Ιοιοιιιοτππε οτ
ττοτι:οιοτι, ειοιι ιπιτποτ ιιοτιοπιοπτι τοτεοπιιιππιοτιο. Ιπι (ιο
Βοπιοιι, Νοπτιιετιιοπιιτοτ, Μο πι' εοεοιιΙοοιιιιιοποπ νοτΠοΙιτ
τοτπιοιιιοιοπ, ειοπ οτιιοιιοπ ππ‹ι εοΒοτ Βοποεοπ. Βοι

.Τιιππιιπποπ πω, ποσο 'Ι'εοπιειι, Μο ΕπιιιοιτεοιπΚοιι
οιποπ οπεεοτοτιιοπιιιοιι Βιιπειιποπ Ειιπιιιιεε οπι Μιε Βοι
ειιΒο Ι.οοοιι.

·

Ρτοι. Ι.. Ο. Ποτιοεοιιοκτιτο2 εειπ, ιτιιιιτοπιι εοιποτ
εοπτοπ Ι‹Ιιπιεοποπ 'Ι'οιιΒιιοιιι, ιτοιποπ

οιποιεςοπ τω, »το

οτ επεοπ ιτοππιο, Μιεε οιπο οοειιτπτπιο Νοττοποιοτππε
Με Εοιπο εοιιποιιοτ ΒπιιιοΙιππο οοιτοιοιιτοι ττοτοοπ ιτοππιο
ποι Ροτεοποπ ιπ ιιοτπ Αιιοτ, ττο πιππ Μι υπο (ιπ Βιιεε
ιο.πιι) Βοττοιιπιιοπ ποιτο.ιοι. Απιιοτοτεοιιε, ιιοΒοοποι Ι.. Ο.
Πο.τιτεοιιοττιιοτ Πτι ιοιτιοπ .Ιο.Ιιτοοιιιιιο ιτπτποτ οιιοτ
πππ 6Ποτ εοΙοιιοπ ιππΒοπ Ι.οπι:οπ,Μο,ποοιι Εττοιοιιππο ιιοε
22.-25. Ι.οοοπε_ιοιιτοε, Μο εοπποΙΙο Αιιειιποπο ι`οτιεοιΖ
ιοπ, εοι οε οπο. οιιιιεοιιοπ Οτιιπιιοιι, εοι οε οιπο Ε'πτοιιι

οιπο τοποτιετιιο Κτοπιιιιοιι 2ο οοοιιιτιοτοπ. Απε άοτ Βο
ι“τοΒιιπτε εο1οιιοτ Ροτεοποπ ιιοοτοοπετο οιοιι Ι.. Ο. Βιιτιτ
εοιιοπτιτοτ ιτπτποτ, Μιεε Πιτ ειο Μο εοπποΙιο ΕπιιιοΙ
ιππΒ πιοιππΙε Μο (ιιιοιιο ποττοεοτ Βιοτπποοπ ποτ. Ε.τ
Βοτποτιιιο οιιοιι,ιιο.εε Μο τποιει;οπ ιιιπο;οπ Ι.οπιο οιπο ετο.πο
ππτιοιιιιτ,το νοτειοιιπποτ ιιιιοτ Μο Ε'πιιιιιιοποπ Με θο
εοιιιοοιιιεορροτοιοε ιιοιιοτι. Νο.οιι Ρτοι. Π οι τ Ι: ε ο ιι ο ντι ι; ο ο
οιπριιπποπ Μοπιοιειοιι ιππεοπ Ι.οπιο οιπο ππιιοοπτιπο

ιτοπιεο Μοτο, Μο πο.π2 οοετιιππιτοπ
Βοτοιιο Μοοο ιοιττοτοπ τποι·ιτιοπ
ττοε ειι ιτ8οπιι οιποτ κωπκποιι

Ρτιπειριοπ

τιιιοιΒο

ιιοι ειοιι εοεοιπι πωπω,
ΒοτιοΙιππε ποιτο πππ ιπ

οιποτ ππωτοιιοιιιοιιοπ Ψοτιιιπιιππο ειιιπτιο πιιι ιιιτοτ

εο

επιιΙοοιιι.1ιοποπ ΕπιιιοΙτεο.ιτιιτοιι ιπ τιοπ ιιιποοτοπ .Το.ιιτοπ".
Ρτοί. 8οιο ποντ οτοοιιιοι Μο εοπποιιο Επιιιο.ιτεο.πιιτοιι
ππιιοΜποι πιιιτιιοιι Πιτ Μιιπποτ πππ .ιιιπΒιιπεο.' Βτ οπο
πιοτποιε εοιιιιοιιοιιο Ε'οιοοπ Μιτοπ ιτοιιοτ ποι Ποπ Ειποπ,
ποοιι ιιοι ιιοπ Αποοτπ. Νικο Ρτοι. 8οιοποιτ ιιποεοτπ
οιπο οοεοπτιοτο ΑπεποΙοεεοπιιοιι ιπ εοεοιιιοοιιιιιοιιοτ Πιπ

οΜο ΒοττοιιπιιοΙι Ροτεοποπ πιιι ιιοιοιι νοτιιπιιοτππποπ ιπι
Ζοπιτοιποττοπογειοτπ.
· Ποπ τοτοιποοιι ειοιιι ιιι άοτ Βοπιοπ Ρτοπο Ρτοι. πιο.

Νο.οιι Ετιι Ιιοει; Μο Βοοιιο Πιτ Βοιιιιιοτ υπο εποε
_ιππΒο @οΜο @οι ο.πιιοτε Με Πιτ τοιιτοιιο, ιποοπτιιιοπο
Μιιπποτ, οι”. τοπι 20.--21. Ι.οποπειε.ιιτο ο.π. ννπε Πιτ
_ιοπο ποοιι μπε ιιπεοιιιιπιιοπεοιπ ιτοππ, ιει Πιτ Μοεο
τιοιΙοιοιιι·οοιιοπ εοιιιιτιιιοπ. Ιπι ιιοτιεοπ νοτιτοιει Βι·ιι επι
εοιπο

Ατιιοιι:

,,Βοτποτιιπποοπ

ιιοοτ

Μο

Ποιοοπ

τιοτ

εοιτποιιοπ Αοειιποπ2° ιπ άοτ ,,ΖοιιεοπτιΠ Πιτ Βοιιιιτπριππε
ποτ ΟοεοιιιοοιιιεΙττοπΜιοιιοπ°° (Βοπ‹ι Π, Ντ; 1). Ιπ Μοεοτ
Ατοοιι οοεοιιτοιοι οπο οιιιιΒο ΡιιΙιο, »το Μο Βπιιιπιι
εοιπιτοιι ειοπιιιοιιοπ 8οιιοιιοπ άοτ θιοεππΜιοιι οτποιιιο, οπο
εοει Μιεε Μοεο τιιιιο ειοιι ττοιιι ιοιοιιι τοττποιιτοπ ιιοεεοπ,
τιοοιι οι ιιιτο ΒοιιτιοιΙππε οΠ; τοοιιι εοιιιτιοτιε; Μο νοτ
ιιιιιι.πιεεο ΙιοΒοπ εοιιτ ι‹οπιρΙιτιοττ, υπο ιιιιπιιο ττιτιι Μο
ποιποπιοιΒο Ποτ Βτεοιιοιππποοπ, Μι οτιιπιιτο οιιοτ εοιτππ
Μιτο Οποπιο πππ Ποτε!. πιο” ειοιιοτ ιοειοποιοιιοπ εοιπ.
Βε εοιιοιπι ΗοττπΒτο ιοοππι εττοιιοιιιοιι:, Μι.εε οποιι Βο

εππ‹ιο Μοίπποτ πιο τοεοτπ 0οεοιιιοοιιιειτιοο ‹ιιιτοιι Μο
Επιιιοιι;εοιπιτοιιι εοεοιιιιιιιιοι, Με ειο ιοιιοπιο.ιιε εοπτ Βο

ΙιιειιΒι πππ ιπ ιιιτοτ ρετοιιιοοιιοπ Ι.οιετπιιπειιιιιιέΚοιι, ιπ
ιιιτοτ

ΑτοοιιεΙπει,

8ιιτπιπππο

π. ε. π.

οπτ.εοιιιοποπ Βο

εοιιιοπιτι ττοτειοπ; ττιο ιιοιπιιο Μιτοπε ττιτιιιιοιι Κτο.ιιιτιιοιι
οπι.ειοιιοπ πιο, οπι2ιοπι ειοιι Ετο'ε Βοπτιοιιππ8. Ζιτοι
ι”οιιοε οιιοτ @Η Μοε, ποοιι πω, τ ιιι ιιοιιοτοπι

θτο‹ιο Πιτ

ποιιτορειιιιεοιι οοΙοετοιο Ιπτιινιπποπ, ιιοτοπ Ζοιιι ιο. οιπο
εοτοτοοπιιιοιι ε;τοεο Μ; Μοεοιοοπ οιπο ιιιιιιιιιτ τοπ Ηοπεο
οπο τπιι. οιποπι οοεοπιιοτε τοποπ θιοεοιιιοοιιιειτιοο αποφ

Ιιοιιο Ρπτοιιι τοτ $οιποπτοτιποι:οπ, Μο ειο Πιτ Με οτειο

ειο.ιιοτ. υπο Ιοιιιοπ· ιιπτοιι ιιοεεοπ

8τπιριοπι οιποτ Ετιττοπιτππιτ ιιοιιοπ, Μο επι Παππά
εοιτποιιοτ Επιιιοιιππε οπτειοιιο. Πιπ Μο Ροιιιιιιοποπ ιτπ
ττοιιοτοπ νοτοποοπεοπ, οπτεοιιιιοεεοπ ειο ειοιι οπ οιποπι
Οοιιπο, οιιττοιιι ειο ιιοιτοπποπ, Μιεε ιιιτο Νοιοππ,ς οπο
ιοτιοπιο.ιιε πιοιιι ππιιοοτττιποΙιοπ οπ ποπποπ τει. ω” οιι
ι:οιπιοτι οποιι εοιοιιο Ριιιιο τω, εοπτ Ρτοι. Βιιτιοεοπο
"πω, ντο ιππΒο Ι.οπιο, Μο εοιιοπ ιιπ 14.--18. .Μοτο

τππΒοπ, ιιπτοιι ΡοΙΙιιιιοποπ, Ζιττιπ8οοιιοπιο, Βιοτππε άοτ

τοεοΙιπο.εει€οπ Οοιι.πε ιι`οιοπ οπο εοΒοτ ειοιι Εκοοεεο οτ

ιπποι.οπ, οπο Μιππ οιπο εοιοειιιπιιι€ο υπο εειπ ιιοειιιππιτο

οποοιιιοοιμο Απιοτιιο

Νοοιιιτπιιο υπο ποτ Ατοοιι.ειιιιιιέΚοιτ, οποΙι.‹ιπτοιι Μο
Επιιτιοιτοιππο Ποτ τοτεοιιιοιιοποπ Ροττποπ ,,εοι;ποιιοτ
Νοιιτοειιιοπιο“ ιιι ιιοιιοιπ Μτιεοο. Αιιοτ Με οιπο, πο.οπ
Βι·ιι, ττιτιιιιοιι Κτππιτο,Μο οιποτ

Βοεοπτιοτιοπ

Βοπτιοι

ΙππΒ υπο Βοιιοπιιιππ,ο ιιοΜιτΓοπ ππ‹ι Πιτ ιτοιοιιο ττοιιΙ
ο.ποιι Βοτο.ιιο Μο

Απιποιιτπο οιποε Βοτοεοιιοπ εοΧποιιοπ

νοτιτοιιτε πιοιιι ιιπιποτ ιοιοιιι ποι τοπ ιιοιιεοπιοτ ννιτ
ΙτιιπΒ ιει.

1 03_
Ηει·ι· Ο. Ρ'ι·ϋ.υυο! ευιυιυτ ιιυ εΙΙΒειυοιυευ οειυ Πι·

κεΙευυτ Ιιε.Ι:. Ποιο Κ ει·υιις'εουε 8νυηπουι @ο ο·είουι1ευ υεἰ

$ου νου Βου 2ο, @εε ουυο ΖννοιίεΙ ειυο οι·υευυουο
Ζευ! νου .ΙουεΙιυεεο υου Μουυει·υ οιο εεεουΙοευτυουε
ΒυιυεΙτεοιυυειτ @ι·ουΙουι·ευ Μυυτε, ουυε ιι8ευο οιυου
υοουτειΠΒου Ευυυοεε εεε νοι·2ιου1εε οιο άευ ΒεεουΙεουτ
Ιἱουευ Οευοεε 2ο νει·ερϋι·ευ, @εε εε ευει @ου ειιιο··
8ενιιεεε Αυεε.υ! νου ΙυεινΜοου, υε.ιυευτ.Ιιου εο1ουε οοτ
εοετοιοει·1ει· υει·νοεου ΗιυρυυοΙἱουυου; ο. ε. ο. @Με Πιι·

ι'ε.Ιεουει· Αυννουάουε·. Ζοι· ι·ιοΙιτ.ιεευ Ρι·οιιιυε υεοει·ι' εε εε
υοοει· ΒεΓου;ιιυς οοι· Β.εο;εΙυ Με οιο Κ ει· Με εεεευευ υου.

οιο οοι· νοι·υουι· Με @το ε.υοοιου ΟοεουΙοουτ. εει·οοεοο
ε.1ε ειυο Νοτινουοιουειτ ει·εουειυτ“.

Ιου εΙΙ:1ει·τε, ννοιυϋΒΙιου οϋι·ι!ιου, Με ΜειυουΒ νει·
εουιοοευει· θιεΙευιτου υυει· υου Βιυυυεε εοποοΠοι· Βυτ
υε1τεειουειι εοΓ οιο θεεουουοιτ. Ι)υυει οι εε υοουεε ιο
οιο ΑοΒευ ερι·ιυεουο, @εε ε.Ηε Αοιοι·ου ουυε Αυευε.υιυο
Φο εειιοοΙΙε ΒυευεΙυεειυυειε ουεουεουου ει·οουτευ Μ·
3ου8ε Ι.εοτε Με οοοι 20. 1.ευουειο.υι·ο. Με Μοτο, Με
20 .Τευι·ε, Ροιεουευ υειι·ιιΤο, εο Μιά ευου υιοι· νου σου
ιυοιεΙου Αοεοιευ οιο εουυ.ο18ευοο Ψιι·υουε νει·υειυτ.
Ιου 8Ιοουε ΑΝοε ευευ ει·οιτοιτε ιο ίοΙεουυευ ννοιεευ
ι·εεοιυιει·ευ 2ο Κουυευ:
Πιο .Τοεευο

εοΙΙτο

ευευευ;ευιυ

εειυ.

ΒυτυεΙεεειυΙιεὶτ

εουειοετ Μ· Ιιειυοεννεεε. Ιυι ΘεΒευτειΙ ειο ιο υοωιου.
1Νευυ ουεει·ε ]ουεο Μοτο ευευυουτ υ1ε1υου υου οοεεοι·
ευοΙιουειυ θεεουΙεουτενει·υευι· εοεννοιουευ, εε υεο·ευι·ευ
ειο ιο Βοιυυου. εεε υουε ΙοοεΙ σει· Ι.ιουε οοι· Ριου υου
ννοτοευ Μουτ ουυειιιιίοΙΙου υου νουει·1εουευ Κι·ευυυειτου.

Κ ε ευη: 1)1εεεε νει·έ'ευι·ευ εεἰ ι'ουΙει·υει“ε, εοιυεΙ που @οι
Βοο!ιου 1υιιιιει· νει·εουιευουκευ νοι·Κοιυιυευε Μ· υετουε @υου
οοεοι·υουΙίου @ο Αοει'ουι·ους οοι· Ριυ!οιής υοου εειυοι· Εεε-

ευοοε ε. υ Ιυι 8ιυεοἔ_ που υει·ευυουε;ευοευ Ποοει·εουευυεΙυ.
Κ οι·υιο υου @ε

γιο τοιυ εοου

εευουου.ι·οι· ιει·ουιο1ει·

υοι

“τους

ΙουυΙἱεἱοιΙει·

ευιυι;Μ_ε χοίουοου, Με ε. Β. υοου

8ιυιιεευι·οιουοεο.
117 εετΕυο Ι ο υ Νικου @ο νοι·ετεςειει1ευ ευ- οιο Πι·οουΙε
Βου;; υου εο!ιοι·ι'ει· εοἱυε Ρι·υι'ουςευιοι.υοοε υεινοιιουουευ,
Με υει Αυννευοου,ε; ευοοι·ει· Μοι.υοοευ Μἱεενοιετυυουἱεεε ευε
ετευευ 1ιουυευ. 8ο 1ιοιυε εουου υεἰ θεεοιιιΙου υου υοΙ Μου
εουευ, ενεΙουε Ιε.υο·ο υεεεΙυεει·ιε· ε;εννεεευ, οιυο Κουει·ουιοι· ιιυ

Κυιε ιοεεουάο, ννο Με Ρου!'ουε· @του Πι·οου οοτ' άιε Κυιε
8·εΙευυε υου οοουι·ου υει·υειςείουιεεε Ζοι·υουΙ'ο11ευ άεε Ουει·

υδι·ρει·ε ιο ίε.!εουευ ΒοιιΙυεεευ Ι'υυι·ευ υϋυυε. Γοι·υει· υει.ουι:
ει. @εε Μευιιιιιιιιε 2ει·ευιο.Ιιε υου

ερΙυεΙιε εευννει· 8ει.ι·ευυτ

ννει·ι1ευ υευυευ. εε εει οεουυει·, ειπε ειυε εριοε.Ιο ΠευιυΒΜε
ειου “τους ΙουοΙιειει·ο. οιυε εει·ευιεΙε υιοεε ποτε που ειυει·
εριυοΙευ νει·οοεοΙ1εουοΓι.ετ. εειυ, Με @ο υοου (Πε Ιιοιυυε.1
ριιυ!ιοιου υεννειεο.

Κι·οο ε: Βιο Ηνρει·του1ε οοι· ΜιιευοΙυ, ννεΙοΙιε οοι· Κοι
υιο·'εοΙιευ Κοιιτι·ε.υιιιι· πο Ηιουι1ε Μπι.

υ!εἰυτ ἱυ Ιυ1·ειυ 11%·

εου νοι·ΙΜΒιι υοου @Μου 1υι· 8ριεειοΙυιΙο, οιε Ηνροτουιε οοι·
ΜοευεΙυ υει 'Ι'ουεε, εοι ουε νειετουοΙιουει·.
Κει·υιοι:1)ιε Ηνροτουιο υει Τουεε εει Μουτ οοι· @ιου
ειυε Βι·εουΙου'ους οοι· ΜοευεΙυ, εουοει·υ @ου @του ΑΙοοι·ο
Μου ε.υοει·ει Θιοννουε, εε οοι· θε1ευυε υου @του Βοοοει·, ευ

ει·υΙοι·ευ. Μο '1'ουιιε οοι· ΜοευεΙυ ιυοεε υεειοΙιευ, ουεΙειου
υεοει·ε Ρυνε1οΙοε;ου ειυευ εοΙουευ ιυ Αυι·ε‹1ε ετοΙΙου.
Ψ ο οι ο υ ε! ε υ: Πιο

Ηγροι.ουιε Μ: ου

Κιυοεεε.Ιτοι· οὶυε

ρυνειοΙοε1εουε Βι·εουειυουε ουο ει·υ!οιο εε ννουΙ. ννοιοιυ ιο
ειουςευ ?Μου νου Που1υΒιιυε υεἰ ιυυευ 1ιειυ Κει·υι€'εουεε

8νυιριουι ι;είουοευ Μιά.
Πιι·ευεοι·: νν. Κοιυἱχ.
Βευι·ειε;ι·: Ε. ΜιουεΙεου.

Ρι·οτουο!!ε
Με άοοοεουευ οπο. 17οτειιιε πιο 81:.Ροτει·ευοι·ο.

ΜΜει!ουοευ

1849. 8ιτιουε ειυ 23. ΟΙιτ.ουοι· 1006.

απο @ο θεεο11εουο.Ετ ρι·ε1ευ1εουετ Δοι·υτο
Κει·υιο ΜΙ: εοἰυευ ευεουυυοικτου νοι·τι·ου·: Πευει· Με

ου 1118ε.

Βοοεουουυι·ουτιιι· Ιιυ Κυιο,ε;ε!ευΙι υοιυ1ευιυ
@Με (οοοι ου ΙΤι·οου οι·εουοιυευ).

81τυους νοιυ 18. ΟΙιτουει· 1906.

Ι)ιευοεειου:
Β ο οι υ Με υει Κἱυοοι·υ εοϊ' @ο Βνυιοεουι ιςεοουιοο, εε ιιυ

Μερφυ Βερι·υΓε υου ιυοιειευε εείιιυυευ; Δε1ιΙειιουρουευ υοου

Αυενεεουο 88 ΜιοιΙιεόει· υου 8 Θοετε: ΠΙ)ι·. Αυοι·οεε,
Οοεεε.ιο, Ρεουτ, όε.υΙιοννε1η·,Πενι·ιουτ,υίε.ιιι-4

οι· ιιυ Αυ;ευυΙιου Μουτ. υιιιουου.

ιυοννΜεου, θιι·ςευεου, Μευο ε.

Που ΓευΙου εεε 8νιυροοιιιε

Μ. ε1υε Αοευουυιο. Βει εριοευιιεουει· Ζειευι·οεριοεΙτυοιιιυΒιιιε
Ι)εε Ρι·οο0υοΙΙ δει· Ιετει.ευ ΒΜιους οπο νειΙεεευ υου-ειιι
Μ. @ο Βνυιοι.οιυ ιιυιιιει· ιο υυοευ.
ννευοου Με 1υ ουΙι·ιιι·81εοΙιου Γε.ΙΙου υει εευουουι·ει· Με

ςειιοιυυιευ.

υιυειι.ιε ιιυιυει· @ιο Κει·υης'εουευ Βνιιιρι.ουι «Με ιυυι·ουοε
Β.οΠε ιυ οοι· Πυιουοεο, ειυε ευιεουειοευοο Γιο @ε ουιι·ιιιει
εουε ΗειυοεΙυ ιοει1ιουυτ. Ιιυ ΑΙΙΒειυειυευ υοου ει· εειυειι

ΡουΙα Ι οοι· 'Ι'επεεοιάυουιι: Πι·. Οοεευιο (Με θεου)
εεεΙΙτ ειοευ Ροτ1ευτευ νοι·, οοι· ιο ο" ο!ιιι·οι·ιςΞεο1ιευ Αυτει!οοε
Με Βιοι·'εοΙιει· Βτεοοοες υευευτ1ε!ε ννοι·οου πο. Βε υουάεΙο

Βοουάροουτ. Γου.ο·ευάειιυποεεου ίοι·οιο!ιοι·ευ : Με εεε Κ οι· υ ι Β'
εουε Βνιυριοιυ υυοιιιοννειεευ, εο οι ειουοι· Μειιιιη;Με νοτ

υιιυοου, ΕευΙΙ: εε, εε υπ οιο Μευιοςιι.ιε εννειίεΙυεϊε.
Κι·οο ε: Ποιοι: @ε Ζιιιυου1”εΙΙειι εεε Ουει·υοι·ροι·ε υειιυ
ΑοεΕΙεὶουευ οοι· Κουιι·ουιοι· νου ΣΥ ευιιοε;ε1 Με Μοοεε

που υευουυυευ Μιά. Μ. Μουτ μου ουυει·οοιιειεε. Βειιιι Λοϊ
εει.2ευ

ε.οε

Ιιεςειιοοι· ΒιεΙΙουΒι

εοι ιιυυιοι· εΙυε 'Ι'ευάουε 2ο

Κου:ι·ε.Ιιευι·ευ ιιυ Κιιιε νοι·Ιιουοευ, υεἱ Μευιυειτιε υουυε οο
υει· ειυο Ρυοεε άεε Ρυε.ευοιιιουε νιεΙΙειουτ. Με Μεε.εετευ υει·
οοεε;ουουιιυου ενει·οου.

Κ ει· υ Με: Ζοι· Βοιιι·εειΙουε @ο 8νιιιοι.οιυε @Η ιυευ Μουτ
νει·εουιεοευε Μεοεειουε ειυνι·ευοευ. Ψ ε υ υ ο; ε Ρε ΡοΙΒει·ου
που Ιιουυευ οοι· Με οιυευι Μιεενει·ειουουιεεε υει·ουου. Σε
ιυοεε ειι·ευειειουε ιιο! @ε Ιυυευου:ευ άεε ννιυυεΙε νου

9Ο-ΙΟΟ° εννιεουευ Β.οιυρ1' υου Ουει·εουουΙιεΙ 8ευουι.εε ννοιοειι.
Μοειυ ο υεοοοει·τ. @εε Ιιοιυε θευτιουε- υου ιυι1οι·οευορι
εουευ Βείουοο νοι·Ιιεεευ, ννεΙοΙιε νιεΙΙειουε οοι· Βι·υΙο.ι·ους εεε
8νυιοεοιυεε υοιει·υ8ευ υϋυοιου. Πιο Ρνι·οιυιοευυουυευ Μειυευ
ιο ιυι·οιυ νει·Ιοοϊε εννειιιιοΙ ουυο ου άιε Ουει·υυοΙιε υοι·ου ιο
άιε Νευε οοι· Μειιιυ8ευ, ιο υου ΗιιυεουεουεΙυ ουκ! ιο οοι·
ΟυΙουυοιο. »νο οιο ουτευυιΙΙιουει· Ρι·οιεεε Μουτ. εοί ιυι·ο Γο

εοι·υ υυει·ει·ευ'ευ υουυτε. Πιο ΒοοΙει'εουε ΕτυΙει·οοε υο
ι'ι·1εοιο;ι ιυυ μι· Μουτ.
Βου Η Ευ ε: Βε ιετ ειουε.ΙΙευά. @εε ΒοοΙει. εε εροε ευ!
άιε ιο·ειςεΙειιυηςου υΙοευοΙυ οιυ Κοιε οιο Αοίιυει·υεευιυειτ

~ -4.έ -·3-·->~- Η-- -_Α_ __

ε1ου οιο ειυε εευννοι·ε νει·Ιετεοοε· @του ειυε Βιετυοεουε επι
Πυι.οι·ει·ιυε ουει· @ιο ΗουοεοΙευυ Με Οοι·οΙιεουυοιοουε οοι·
Πε:οι·ευεεΙιυου, @ε Νει·νοε @ο ο" Αι·ιει·ιο οΙυει·ιε. Βειυοιτ.
Πουε οοι·ουειουυιευ 'Ι'ειΙο ννοι·οευ ου. 12 5τ.ουάευ υοου οοι·
νει·Ιειευυς @του Νου'. νει·οιυιει,ουυυ υοου οιο εοεεοι·ο νει·
Ιει2ουε ουυο 'Γοτυρουοάε νει·ουυο Ροι·υει· ννοι·οε !ιο1υε8ο1ιιευε
ευε·εΙερε, εουι1ει·υ υοου Βιε ι· ιςεειοοι. Με 'Ι'ειυρει·ε.ιιιι·ει.οι
ποιου; οιο Με 88.5 νοι·υευοου να”, ΙἱοΙ @Μι υοου ειυιιιευ
Τοεευ ευ, @ου εει εε υετ.υι·ΙΙου Μουτ Με Βιουοι·υοιε ευπ

;ευευ, @εε οιο ΙυΓουιιου @του άιε Βευουυς υυει·ννουτΙου εεε,
ει Ιιουε ευει· υου Βιυοι·οου, @εε τΙιεεεΙυε 1ο οἰεεευι ?Με
εουι· ευυειιις εενν1ι·Ια υευε, Πε.ε ίουυιΜουεΠε ΒεεοΙιε.ε Μ: ιο

υοιεει· Ζει οιο υυει·ι·ο.εουευο μια, Ρε.ιιευκ Μουτ υοου ιο
Μεἀὶοο#υιοουευιεουει· ΒεΙιουοΙιιυε υει Πι·. νου Β ο ο ε· υ ο ε ο υ
υου ιεε νοΙΙε ννιοοειυει·ετε!Ιουε :ο ει·ινοι·ιευ.
'
1ο. νου Βει·ειυουυ υευτ. υει·νοι·, @εε @ο εουυιει·οει.ΙΙ
Ιευοε Μοιυευε αει· Βτεουυε· εΙυννο.υοεΕι·ει

ίεετεεευε, Με νεου.

οοοι· ειυε νει·υιυυει·ους οοι· Ιυϊευειου @του οιοεεΙυε ει·πιεΙτ
ννει·άε, εεὶ ννουΙ υοου εευι· ι'ι·εςΙιου, ου! @ιο Μαιου
Ου1ι·οι·8·ευ-Κοιιειεεε ιυ Βει·υυ ννοι·οο οοι· θτειιοοε υοου άιεεε

Ιου.ι·ευεουοΐτ υοο1η.;ει·υ!ιιυι. Ιιυ Κι·ουΙιευυοοεε ννυι·οου @ως
νοι·εοοΙιε υει εεευιυετοιι Ε'ειΙΙου ουςοετοΙ!ε. υοου υου ει· Με
ε;τεεειε νοι·ειουυ υοἱ Αυννευοους οοι· Βιο.οουε; υει Βιιει·ου;χευ
Πιτ εευοιευ @ο ετευε Μ· εεΙυετ ευερειεου εεεευυυει·.

Πι·. ΡεοΙ Κ! ε οι ιο υ51Ιτ. €οι·οοε @ο εουιυει·ιευιΙΙουάε 11ο
ιυευτ. σε» Βιοοους ου- εευι· εο!ευιΙιου, εε ννυι·οου υεΙ Διυπου
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πιιο,ο; ποιποιιιοιι πιο Ροτιοοιοο ιιιιοιιιι πιιο·οιιο.1ιοπ πιοιι οπο

ιιιοο.οιχοιιιιιι·ι οπο. πιο πω· ποιτοο Ειιοοο - οι· ιιιιοιι ποοιι

:οιτιο, ο·οποπ· :οι Οιιοι·πτιοο :ο πτοιΙοπ. πιο οιπο ιιοιι'οπτιιοιι
ποιπ ιιοοι·ιι·οοποπο Μοποοι·πιπιιιιοιτ πω” οι· πιο Βιοι·'ποιιο
πτοποοιι·. Ηοι ποι· Τοιιοι·ιιιιιοπο ποι· Οοιοπιιο ιιπιιο`οι· ποιοι»
νιοιο πππ ιο.πο·ο ι`οιπιιοιιο ιιοι·ι;οιιοοπ οποοπτο1ιτ,ιιοιοιιοτοπ
οιτι·ιο·οπ Ρι·ο:οπποπ πιο Βιιι.ιιιιοπ· ποιιιπτ πιιοι·πιιιιιιπ οιοιιτ οπ
πιοιι·π.ππτ, πο. ποιπ οιιιι·οι·ο·ιποιιοπ Επιριιοποπ πιοιι ποι;οποπ
οτιιιοιιο.
·
Πι·. νοπ Βοι·ο·ιο πο ο ιιοτοοτ, πιιππ Βοπο ι· :ιοί ποιπ @οι

πτοτπ ποι· θιοιοιιο. πιο ποπ ποιοοι· Θοπιοποοι.ι· ιιι·οο. Ποιοι· ΜΙ'
ποιπ θι·ποππποποιοοιι. ποι· πιο πιο Ρπο:οι· ποιοο Βι·οιιιιιοποοΙιτο

οιιοπ Βιιιοπροπιιτ ινιο Πι·. Ρ. ΚΙοιπιο πτοιιτ, πο πο! πιιοι· ινοιιι
πιοιιοι· ιιοοιιιι.οιιτοτ, πο.ππ οπτοι· ποι· 8ιποοοιι 1ιιιιιιιιιιππποιτιποπ
ποιιοοιι ποπ ποοιιιοι·:ιοπ :οιιιοιιοοιιοο.

οποιοι; ιιποιοι·ππι· πιο ποιιιιοιιτοπ. οιιι·ιιοιιοπ Επι: Ποπ πο πιπ
τοι·Ιιι.ππτ οι· ποπ ποσο ποιπ πιο: οιοιιοιτιιοιι, πιο οπο οιποιτι
(Μπι, ο·οπιοΒοο πιο πιο ποπ ιππτοι· ιι·ιο οπο, πιο" ιο οοιιιοι·
Βοιιιιοιιτιιοιτ. - Ποπ νιοπο πο· ιιοτοι· · πιοποπ ποιπ πιο πιο
πω" ποτ:οο ιιοιιτοιι. πο ποΙιτο οπ πιοποπ ποιο: Ιπι:οιςοι· ι·ιτπο
-- Βιιι·ο ποιοοιιι Απποοιτοο, πο οπΙοι· νοι·τι·οτοι· οποοι·οπ :ιππο
ποπ. πο τι·οοοι· ιδιοοοι· ποιποπ Ποι·ι·ο οοπ Κοιποι·π πππ Ποιποπ
Βοι·οιπ, πο ποτοι· Μοοποοι».
'
·

Έ·'οπιιτ 11 ποι· 'Γπποποι·πποπἔ. 1)ι·. Ροοι Κιοιππι πιο
ποιοοπ οποοιιιιοπιιιτοπ

νοιτι·πι; ιιιιοι· πιο

Πο.ι·πιιπνοοιοοτιοο

(ποι·ποιιιο οι·ποιιοιοτ ιο ποι· 11οιιτποιιοπ Ζοιτποιιι·ιιτ πιο Οπι
ι·οι·ριο).
ο
Πιο Πιπιποποιοπ ιι·ιι·π επι' πιο οιι.οιιπτο Βιι.:ιιοι; νοι·ποιιο1ιοπ.

' Βοι·ιοιιιιιιοπο.

οι Ντ. ιο, ποιοι οι, ΒιιπΙτ.ο ι, :πιο ιο νοπ ποπ ιοιιππ οπ,
πιπττ οπο, - 'Τι ι πιτ ιιοιπποπ.

π. Ζ. Βοιιιοτιι.ι·: Πι·. Β.. νοπ 8ο π πο ο οπο.

Τοποποοοιιι·ιοιιτοιι.
~

'

Πι·. ιιοπιον ι·ιιι·οοιι ι.

Ροι·οοιιιιιιο.

'

~
- Απο νιἴιοπιιοποπ ιιοοιιοτ πιο '1'ι·ποοι·ιιοοπο, πο.ππ Ρι·οιοπποι·

1)ι·. Ε! ι ιι π τ νοπ Β ο ι· ε οι ο. ο ο, πο ποπ Γοιο·οο οιποι· Οποιο
Απο '7. Μπι: νοι·ποιιιοπ ποι· Ιιοιιιοιιιιοι·π Βοπποι· Μπιοπτιιιτ ποπ

ιιοο πιο 12/25. πιο:: ποι·τ νοι·ποιιιοποπ ιπτ. Βιποπ οιιπιιιιιι·ιιοιιοπ
Κιιιποι·π νι·ιι-ιιιιοιιοι θο1ιοιιοι·πτ Πι. Θοπι:ο.ιι Η ιι·ποιι. ποιο
Νοι‹ι·οιοοι ιιοιιπιτοο ινιι· οππ οι πιο πιι.οιιπιο Νοιοιιιοι· νοπ.
Τοπ ιιοποοτοτ οιοο Ι.ιιοιιο ιιι ποι· Αοι·:ι.ονιιοΙτ. πιο πιοιιι. ιοιοιιτ
πιιπ:οιιιιιοπ ποιπ οπο. Πιο ιιοιιο ι·οι·ποτινοι·τιιοιιο Βιοιιοπο
- θοιπ ο πο Η οπο :οι τ. Αιπ 7. πιο: ιιοο·ιοο·, ποιο «Βον.
ιιιπππιο ποιοοι· ιιιιπποιιοοιιοίτιιο1ι-ιποπι:ιιιιποιιοπ ·1·ιιιιΒιιοιι πο
Βοοιι.» :οι”οιο·ο, ποι· οιιιςοιποιο ιιοΙιοιιι.ο Ι>ιοοιιιιιι·ιοο ιι·ιιιιοι·ο
ιιιιππο Βοιιι·ο.πποπ ποιοι·ιοο·οο, πιο οι·Ιοοιιτο ιιιπι ιιοιοο ιοτοοπιι·ο
ΚιιιοιιπριοΙποι·:τ ποπ Κιοιπ-Μοι·ιοπιιιι·οοποιοιπ ιο Βπτιπππ, Πι·.
ιιππ οοπἔοποιιπτο Αι·ιιοιτ ποι ποιπ Θοιιιοτ ποι· ιιι·πιιτιποιιοο Μο
Ο τ τ ο Πρ πιο ο. ο π, :πιτ ποιοοι· θοιοπιιιιπ Β ο τ. ιι γ, ποπ. Β ο τι
ποιπ. νιοοπ οι· ιιιι· οοοιι ιπιπιοι· οιο τοιιοπ Ιπτοι·οππο οοιοοιι·οπ
οι οπο. ιο 1)οι·ροτ ποπ ποιτοπο ποιοι: ποι· ι.ι·οιποοοιι
ιιι·ιιοιιτο ποπ ιιιι·οπ Ροιιποιιιιττοο ι'οιοτο; ιι·οοο οι· ιο οιποοι
11ο ο ο : ο ι τ. 1)ι. Η ο ο πι ιι π ο. ποι· οπι ιιονοι·πτοιιοιιποο 21. Αοι·ιΙ
ποι· ιιι·:ι:ιιοιιοπ νοιοιπο οι·ποιιιοο. ιιοτοιιιςτο οι· πιοιι ι·οΒ·οΙιπιιππιι.Ϊ
ποιο. '75. Ι1οιιοιιπ_ιοιιι· οι·ι·οιοιιτ, ι'οιοττ ιο πιοποπι .πιο ποσο ποιπ
πο ποπ Βιπιιοππιοποπ. Νοε ποιοι· Βιι·ποιι οπο πο ννοι·τι·οι
60-ιιι.ιιι·ιποπ Ποιττοι·ι οιιιιιιοπι.
ιποοιιτο ποπ ιιιιπ ποποι·ο Αοιιτιιπι; οι·ι·ππο·, ποπ ιι·πι· πιο Βοιπ
1ιοιτ, 8οιιιιο1ιτιιοιτ ποιοοι· Ροι·πποΙιοιιιιοιτ, πιο οι· πιοιι τοστ: ποι
_- 8οιπ 50-_ιι6.ιιι·ιι.ιοπ Βοιιτοι_ι ο ιιιιιιοιιι οποιοι; πιο
10.,/28. πιο: ποι· ιιοικοοπτο ΚΙιπιιιοι· Ποιιοιπιι·πι Πι. Η ο ι·
οοι· ιιοΙιοπ ποπ πιποιιτνοΙιοο Βτοιιιιοο· 1ιοινιιιιι·ι ιιο.ττο. Ψοπο οι·
ιιι ο ο ο 8 ο ο οι ο ι·, οι·ποοτιιοιιοι· Ηοοοι·πιρι·οιοππο1· πππ Βιι·οιιι
ιιοιποο Βιππιιππ ο·οιτοοπ πωπω, πο πιο· πο πιοτπ οι οιοο πο
ιοι· ποι·
πιοπιπιπιποιιοπ
Ροιιιιιιοιιιιπιεπ73.πο:
Βοι·ιιοοι· Ποινοι·πιτιπτ.
ι·οοιιτο ποπ ποιο 8ποΙιο.
Δ "Ποτ
.Τοιιιιπι·
πιοιιτ 8·οοιοπιι·πι·τιο·
ιποοοιιπ_ιιιιιι·ο.

Ποιιοι· ποιοοπ ιιοπποιοπ Ι1οιιοοπιπιιι' ιπτ ι'οιποοποπ :ο πομπο.
Ηιι·ποιι ιιιοι·πο πιο 28. .ιπιι 1828 ιο Βοτιοοπ ε·οιιοιοπ, πο·
ποοιιτο ποπ θγιποποιοπι ιιι Βονο.Ι ποπ πτοπιοι·το 1848-1868 πο
ποι· Ποπιιιο-Οιιιι·οι·ι;ιποιιοπ Αιιοποιοιο ιο 8τ. Ροτοι·πιιοτο·, "οι
ποπο Μιιιτιιι·οι:τ ιο Ροιοπ, πιο οι· 1854 ποιο Ποιπτοι·οιπιιποπ
πιοοιιτο. ΑιπΑι·:ι. πιποιιτο οι· ποπ Κι·ιπιιιι·ιοπ· ιπιτ, πιοπτο ποοπ

ιο Ροιοιπποιο· ιιοι ποοι Ι.οιοει·οποπιοι·-Βοοιοιοπτο. ιποοιιτο πιο
Οιιοι·οι·:τ ποπ Μοπιιοοποιιοπ Βοοιιιιοοιοπ πιο Βιτροπιτιοπ :πι·
Ππτοιπι·ιιο1ιοπο ποπ ιιοιοιποιιοο Λοιπτοοποπ ιπιι: πππ πιο· 1885

1866 Οιιοι·πι·:τ ποπ Κι·ποποοπποιποιιοο Ηοπιιιτο.ιπ. Ποοο ιιιιιι·πο
οι Αι·:τ ποπ ποιπιπιιροπ 'ΓιιιιοοιοΙο·οι·π, π ιιτοι·οο Κοιποιπ Αιο
πιιιιποι·π ΙΙΙ. πι· οιιοιι Ιιοιοοι·:ι ποιοοι·
π_ιοπτιττ ποπ Κοιποι·π
Αιοοποποι· Π!. πιο :ο ποπποπ 'Ι'οπο ποπ ιιοι·1ιιιοιι ιπποι·ποιιιοπ
6τοιιοπο ιιοι Βοιποι· Μπιοπιιιτ ποιπ ιοι:τ ι·οοιοι·οοποπ Βοπποι·
ΝιιιοΙο.ιιπ Π., ποπποπ Ροιποο οι πιο :οιοτ:τ πο;; πττοοιιιοι·τ εο
1ιιιοιιοο ιπι. - Αοπποι·ποπι ιι·π.ι· οι" ο ιι Μιτο·ιιοπ ποπ θοιοιιι·
τοπ Μιιιτπι·-ιποπι:ιοιποιιοπ Κοιιιιτοοπ. ποπ Ποπι:ιοπιι·οτπ ιιπ
Μιοιπτοι·ιοιπ ποπ Ιοποιο, θιιιπποι· πππ Ρι·ιππιποπτ ποι· θοο11
πο1ιπιτ :οι Ριιοπο νοπ Θοιπιοπιιι·ππιιοο, ιιιιιι·οο ι·ιιπιποπτ ποπ

Βνοπε·οιιποιιοπ Ηοπιἔτοιπ πππ οοτ Εινοιι οιιποιιοπ οιπιπ:οι·οττπ,
Βιιιοπιιιιτο·Ιιοπ ποπ

ππιοι·ιτοι·-νοι·οιππ,

οπ νοι·οιππ ποι· πι. Ρο

τοι·πιιοι·οοι· Αοι:το, ποπ ποπ Ποιιτποιιοπ ιιι·:τιιοιιοο νοι·οιιιπ, ποι·
Ριιο.ι·πιπ:οοτιποιιοο θοποιιποιιπιτ ιο Βιμ ο. π. ιν., Μιτοιιοπ ποι·
Ρπι·οοοΙοπιποιιοπ θοποιΙποιιπιτ ιο Ρπτιπ πππ ποι· θοποιιποιιπιτ
:οι Βοιιιιπιριοοι; ποι· Τιιιιοι·ιιο1οπο ιο Βοι·ιιπ.
ο
Αιο 10. πιο: ιι·ιιι·πο Βιι·ποιι οοπτιιιτοτ.
πιο ποτ:οπ ιιιοι·1ιοι· οοοιι πιο ννοι·το, πιο πο ποιοοιο θι·πιιο
ιιιι Νο.ιιιοπ ποπ νοιοιππ πι. Ροτοι·πιιιιηιοι· Αοι·:το οοπ ποπ

.-·- Διπ 2. πο” νοιιοοποτοιι πιοιι 85 .1οιιι·ο .ποι· ιιι·:τ.1ι ο ιι ο π Το τ ι ο ιι ο ι ι: ποπ

ιι.Ιτοι·οπ

Οι·πιποτοι·π

Πι·.

Β ι· π ο ι:

Πι·οι·ιι6ιοιιοι· πιο ιιιοπιιποπ πτιιπτιποιιοπ Οοο
ο ιι ο οι· ο ο π ο ι τ πι. Απο πιοποπι Αοιιιππ ινοτπο ποι· ποιιιιοι· ποι
τοππ ποι· Βτοπτνοι·ινο1τοπο· ππι·οιι ποπ Ρι·ιιπιποοι:οπ ποι· Ηοορι
τοιιιοιοιπιππιοο Επι. Πι·. Α. Β ο ιιο π ο ιιι ποπ ποπ Κπι·πτοι· ποπ
Οιιοοιιοιιν-Ποπριτπιπ. πονιιιο νοπ ποπ Κοιιοποπ ποπ 1)ιοοπτο·οποπ
ποπ ιιοςιιιοιιιιιιοποιιι.. Οοο :οιιιι·οιοιιοιι θι·πιοιπτιοποπ ποιιιἱοπποο
ποσο ιι·ιι· ποπ ποιο: ι'οπτοπι πο.
- Αοι' οιπο 25-_ιιιιιι·ικο ·ι·πι.ιμωιι πιο οι·ποπτ
Ιιοιιοι· Ρι·οιοπποι· ιιο.οπ ιιι πιοποπ 'Ι'π.8·οπ ποι· ι)ιι·οιιτοι·
ποι· Ρι·οοοοιιιιπι1-ι πο ποι· Βοπποι· Πιιινοι·πιτιιτ,· Οοο. 1ιποπι:ιοπ1
ι·ιιτ Βι·. Ποιο ι·ιο1ι Ε`ι·ιτποιι, :οι·ιιοιιιιιιοιιοο.
ο Πει· θοιιιιιι`ο ποπ Οιιοιιοοπι:ιοπιιοποοιιτοι·π, νιιι·ιιΙ. $τποι.π
ι·ο.τ Ι)ι·. Β Μοτο ιιι, ιιιο1οιιοι ποοιι πιο Οιιιιιςοοιιοιτοπ οιοοπ πιο
πι:ιοιποιιοο Κιιι·πτοι·π ποπ ιποπιιιο-ριιιιοοτιιι·οοιποποπ Κοιιιιτιοοπ

οοπιιιιι.ο, οι ποοιιιππ ποι· ινποι πιο ν ι : ο ο ι· ο π ο π π ο π ο; ο οπποτοπ Κοιπιτοοπ τοι ποπ ιποιοοπο 'Ι'ι·ιοο
πιο ιπ ο ο π το τι ο τ ιιιοι·ποο, ποιοι· Βοιπποοπο· ιο ποι· 8ι.οιιοπέ·
οιοοπ θοιιιιιιοπ ποπ Οιιοι·ιποπι:ιππιιπποοιιτοι·π.
- Ι)οπι

Ρι·οι'.

οι·π.

ποι·

ιοιΙιτπι·-πιοπι:ιπιποιιοο

Αιιο.ποπιιο.

πιο. 5το:ιτπι·οτ Πι·. 8πιι·οτιπιο, οι ποι· 5τ. Ψιππιοιιι·
οι·ποπ1ΙΙ.ΚΙπππο ιιοι·ιιοιιοπ ιι·οτποπ.

1)οιιτποιιοπ Αοι·:τΙιοιιοο νοι·οιππ νοπ Πι·. Β Ι ο π π ι ο; εοορι·οοιιοπ

-Ρωι.ιπ. Βιπιι Κι·ιιοιιπιπ.ιιο ιπ Εοιρ:ιο· Μπι: ποπ
ο” πο πιο Ππινοι·πιτιιτ Κιιπιο·πιιοι·ι; πιο οι·

ιι·οι·ποπι

ποπτιιοιιοι·Ρτοιοποοι·οππΒιι·οιιτοι·ποτΑοο·οο

_

«Ιοι Μι.ιοοο ποι· Βοι·οιπο·οοοοποπ ποι ποπι Ιπποπο, ποπποο
Β.οιιοπτπττ πι: ιιιοι· οιππτο1ιο, οιπ ιοι:τοπ οιιι·οοποπ Μ” ποσο

ι;οι·οιοπ. Ποτ νοι·οιο πι. Ροιοι·πιιοι·ποι· Δοι·:το οππ ποπ Ιπποτ
ποιιο ιιι·:ι.ιιοιιο νοι·οιπ, πιο ιιοιπο ιιοι.τοοοι·ο ιο ποιο Ηοιπιιιο
ιιππιποοοο οι» Βιιι·οππιιτΒιιοπ. οιπτοιοι· :οΒιοιοιι οιποο ποιποι·

8τιιτοι·. πιο δτοι: ππι·ι'τοο νιιιι· ιιιο ποπ Πππι·οο ποοποοι 1ο
ιιιιπ ποιιιιτ:τοο ιι·ιι· πιοιιτ ποι· ποπ Αι·:τ,ποπ Κο11οιιοο, Μι·
νοι·οιιι·τοπ ποπ ιι·οο:οο ιιιιιιιιι ιιι ποπ οοιιιιιπποιιιπι·οπ, οοιιοπτοοιι
ιιοιιοπ 'Ι'ι·οοο ποιοοπ ννοποιιπ. Ειιο Βιιι·οοιιιοπο ινοι· οι· ππι·οο
ποπ ππι·οιι, πιοιιτ πιο Μοπο ποι· ιιοπποι·π Βιιι·οο. ιι·οοοςΙοιοιι
ποσο ποιοιιο ιιιοι ιο ι·οιοιιπτοιιι Μιιοππο :ο 'Ι'οιι ινιιιποπ. 0ο

ιιοιπο ιιι·:τιιοιιο ποπ πιοππτιιοιιο Ι.πιιιοοιιπ ιιιπ ποσο πο ποσο

ιιΙιιιιιι πππτοι1ο ποπ

οποιι

Βοπο ιιοι·οιοοοπ Ρι·οτ“οπποι·π Πι·.

Π. Κ ο ιι ο τ. οοιιοποοιπιοπ.
-- Ποτ οιποπτΙιοΙιο Ρι·οιοπποι· ποι· Ριιγπιιι πο ποι· οιιιιτιι.ι·-ιιιο<
πι:ιοιποιιοπ Αι‹οποπιιο. ιιοιπτοοποπ Μιτι.ιιιοπ ποπ ιοιΙιτιιι-οιοπι:ι
οιποιιοο ιποΙοιιι·τοο Κοπιιιοοιι, Θοοοιιοι·πτ .ι ο ο ο ι·ο ιν, ιπτ πιο ποπ
νοι·πτ. Ρι·οιοπποιο οι ο ο π ο Ι οι ο νι· 8τοιιο :πιο ποοιιιιοπ ποπ
Πιι·ιΒιοι·οοποπ ποι· Ηο.ιιιιτροιοτο πο ιιιο.ππο ποπ θοινιοιιιο οι·

ποοπτ ινοι·ποο, ποιοι· Βοιοοποορ,· ιο ποιοοι· ιιιποοι·ιποο 8τοιιοπο
ποιοι ιπι1.-ιποπ. ποιοιιιτοο Κοιπιτοο.
·
'
Θ Ι)οι·'Ι'ιοποοιππο-Ρι·οιπ. ποι· νοπ ποι·:$οποιιοο·
ιιοιπιποιιοπ Νπτοπιοτποιιοοποπ θοποιιποιιπι'ι

105
ἱπ ι·`ι·οοιειιιι·ι ε. Ποιο πιο 4 .Ποιο οιποπ π ο ο τε ο ιι ο π Πει·
εοιιοι· ιιιι· πιο Μοτο Αι·ι›ειι εεε ποιο (ιειιιοιτο πει· νει·οιοιοιιοο
ποπ Αοιιι.οιιιιε ποπ Ριινειο1οιιιε ιπι ινειεοει.οπ Βιοπο νοι·1ιειιοο
ινιι·π, ινοι·πε πιοεοιοι Ρι·οι'. π. Β ο ο ιι ο ο ι· ιο Βειιιπ πποι·ιιοοπι

ιιιοι'ινοιιοε Βιιιι.ιιι·ειιοπ πει· Β.οο·ιει·ποι.ι· πιιι·ειιο.οε ποινιεοπιο·
ιοοειιοπ. Ψιε ιιοοει· πιοεοο νει·ιιιιιιοιεεοπ ιο πει οιιοιιειεο Ζειι
πει· ποινιεππιο·ο Βι·επτε νοπ Αοι·πιεο, .ιοι·ιειοο, Πειιι·οι·ιι «πιο.

ιιοεοιιοπι ννοι·ποπ οοιι. οι οπιιοιιι·οιπιοιιι

·

πο εειοε οι-επωπ. ενειειιο ποοιιιινοιεεπ, πιο" πει· (ιιιιιιι·ππο·ε
- Ρι·οι,εεεοι· Πι·. Βει·ιοιιοιι Κιιι.ι.οει· ιει. πειιοιιιν πιο
οι·οοεεε πιοπι επι' πει· ιιιιιιινιι·ιιοοε νοπ Ποιιεινεοοπ ιιοι·οιιι, εοππει·π
οιπο ριινειιιπιιοοιιο ι(οοι.ο.ιιιινιι·ιιοο8 Μ. Βιειιει· ιιειιοο πιοοεο . Νε.οιιι'οιπει· πεε Ρι·οι'. Κιιειοοι· ποπι Πιι·ειιι.οι· πει· ειιι
ι·οι·ο·ιεειιοπ Κιιοιιι επ πει· Ποινοι·ειτοι Πει·
Ρι·ειε Βοιιοι·ι Κοοιι, Ροιιι Βιιι·ιιοιι, Ιππιιι Β'ιεειιει·,
ιιπι·ιςει·οοοιιι. ννοι·πεπ ποπ »πιο επι 1. Αρι·ιι π. 8ι. πιο
Ε. ν. Βειιιιιιο, Α. Κοε ε οι πππ πει· οοιιιοι:ει νοι·οιοι·ιιοπε
Ι.ιθπΗΠΒ' πει· Κιιοιιι ιιοει·οοιιιιιοο.
Ειπε 5οιιοοπιιιο ει·ιιιιιιεπ.
- Πει· πιι·ιΒιοιεοπο Αι·πι. ποε Βιιοπιιοιςειιοιιιιε ιο Πι·οεπεπ
Πι. Βι·ππο εει” πει οιποπ επι πιο. πποεοι·οι·ποοιιιοιιοι·
Νοιιι·οιοςο.
1 Ρι·οιεεεει· πει· Κιοπει·ιιοιιιιοππο επ πιο Ποινει·ειι.ιιι Βι·ιιιοςειι
ει·ιιειτοπ ποπ επποοοπιιιιοο.
- νοι·ει.οι··ιιοο ειιιπ:'1) Αιο θ. Μοτο πο Β.ιο·ο πει· πει·
ιιο·ο Β'ειιι·ιΒιιι·πι Πι·. Ρε. οι 'Γιο οι οι· ιπι 41. Πειιοποιειιι·ο. Πει·
- ιο Ρο.ι·ιε νει·ει.οι·ιι πιο Ηει·ιεειιιιιο·ε πει· ιιοι·ιιιιιιιιε ιι·οποπ
Ηιοριοεοιιιοποοο ινοι·
ιο Ειπε. ειε 8οιιο ειοεε πει·ι.ιιιοιι
οιεειιε (ιιιοιιιιιιει, ιιιιιειιοπ πει· Ρει·ιεει· Αιιιιποιοιο Η ιιι·οοιιιο
Βιιι.ειιει·ι·π ιι·οοοιοιι,- οι·ιιιειι. εοιοε 8οιιοιιιιιποο
ιπι ποι·ι.ιιι·οιι
Βοι·ιιιοιοι. ιιο 80. Ι.ειιοοειοιιιε. Πει· νει·ειοι·οεπε, ννειειιει·
θγπιιιοειοοι, ειοπιει·ιε ιιπι·ιο Ζειι. ιο Πιεεπεπ ἔΙοειιι ποπ πιπ
ιι·ιιιιει· νιοιο .ιιιιιι·ε Ρι·οιοεεοι πει· Οιιοιοιο επ πει· ιιΞεοιε πο
που: οιειι πιιιοιι ποιο ειιοπιπιπ πει· Μεπιπιο νοιι 188'7-94 ιπ
ριιιιι·ιπποιε ποπ επι Ποιιοο·ο πε ιιι·οοοε ποπ ιιοι·πε Ζειι επειι
Ποι·ροι. ινο ει· οοοιι πει· «Β'ι·οιοι·πιιο.ε Β.ιιςοοειεπ ε.οι;ειιπι·ιο.
Ποιοι·ιιοιιι.ειοιπιειοι· ννιιι·, ποτ ειοιι οοεοοπει·ε ει·οεεε νει·πιεπειε
`ιεειι Αιιεοινιοι·οιιε ποε Αι·πιεπε.πιεπε πιο· οι· Οιιοιει·ειιι·πι ιο
ποιοιι εειπο Αιιιειιεο ιιιιοι· πιο 8νοι.ιιοεο οι·ο·ποιεοιιει· Κιιι·ρει·
οιποι·ιιιι, πεοο Πιι.οποιει ιο Ροιοπιιιι· (ιο Ι.ιινιεοπι ποπ πιο
οινι·οι·ιιεο, επι' ινοιοιιοιο θοιιιειο οι· ιιοιιοιιι·οοιιεοπ Μαιο.
1898 ρι·οιιτιεοιιει· Απο ιο Βιμ ποπ οποιειειι Αι·πι πει· ι·οοειεοιι
- Ιιιι Κοιεοι·ιο Ε'ι·ιοπ:·ιειι-Ηεπεε ιινιι·π ι”οι·ιιιο οιπο
1ιοιιιεοιιοπ Ψεπ·οοοιοοι·ιιι πιο επ εοιπεοι Ιιοοεπεεοπε. Πει· νει·
ιιι·πιιιοιιε Απειιοοιιοι ιπε Εοιιοπ ιι·οι.οπ. Πιο Βιοι·ιοιι
ει.οι·ιιοοο “οι πιο εεεειιιειιιοι· Αι·ει: ποπ ινοι·πε εονιιοιιι νοπ
εειοεπ Ρειιιοπι.ειι πιο ιιοοιι νεο ιιειοοο εοιιιι·ειειιεο Β'ι·οοιιπεπ 1 ιοοε ιει. πο.πιι ιιοοιιιιιιοι, ιοειιοεοοπει·ο ποπ ι'ι·επιπεο Αει·οιοιι
ιιοιιιιιιιειι επ εειο, πιο :ο πιοπιοοιννοοιιοπ οποιι Βοι·ιιο ποπι
οιποπ εοιποι· θιιπιοιιιει·ειποπεειιοποπ ιιοοιιεεεειιοιοι. 2) Ιο
Πει οι επι 2. Μπι: Πι·. ιιιιοιι ιπιιιιιοπιιιοι ιιπ Απ” νοπ ιπεπ. Πε οοιι ιιιοι· Δοει€ποι'ι ει·ιειιι. νιοι·πειι ιιιιοι· ειιοιιιιοιιε
οποπτ8·οιιιιοιιε ποπ ιιοοοι·ιει·τε Κ π ι·εο, πιο ιεννοιιιιι· ιο Βοι·ιιιι
οι οιποπ. ιΠοι· νει·ειοι·ιιεοο πει· οιιοπιιιιιε οιο οιιοιπε.ιιιιοι·
ειιιιιιιπποο; Γοι·ιιοι· πιει πιο Η ι· ο ι ι ι ο ιι ο Β ι ο ι· ι ο ιι ι π π πο ο.
.ιιιοε·οι· πει· Ποι·ριιι:οι· Ποινοι·ειιιι.ι, πο ννοιοιιει· οι· 1895 πιο Διοι
ννιιιπε οι·ιοοιι·ιε. ινοι·ιιοι' οι· οιπο πιο οι·πιιιιεειιοι· Απο ιπ Βοο
Κι·οοιιοπ ιιιι.οεοι·, ποιοιιιιοοι:εο ο. ε. νι. ιιιοοιοιιιιιοιι
πει· Ζειτ. ποπ πει· νοι·πιιεεειιιιοπεο ιιιι·ει· Βεειοιιιιι.ιοοι;; οππιιοιι
ιοι·οοοι πιοπει·ιιεεε, ενο οι· οιπο νοι·οοεεννοιεε ιιιιι πει·Πιιιι·οι·.ε,·ιο
ιιεεοιιιιιιιΒιο. δ) Δπι ιι?.ιι`ειιιοπι ιο ιιποειιεπ πει·ι'ι·ιιιιοιο ιεοπ_ιιι.ιι- ι ιιιιοι· πιο Πϋειιοιιιιοιι πει· Τοιιοιι.ιιιιιο πο ιι ι ι ο ι ε πιο ο ο ν ο ι· ι·ιο·ε Οιιοι·ει·ει. ποε Ι. Μοειιιιοει· ειιι.πιιεοιιεο Ηοεπιιοιε. ποιο.
ιοεοπιι·οο, νοι·ιι·ο.<ι·επιιεοποο πει· ιιι·ει.ιιοιιοιι
Οοεειιεοποιεειι, εονιιιο επ Ο οοι·ιιιιοποο ιιι Βιιοιιιοπ
Ηιοπιει·οι Πι·. πι· ο ε ι Κιιο, ιιπ 73. ιιειιοοο_ιειιι·ο. Πει· νειειοι·
ποπ Κι·οοιιοπιιιι.οεοι·ο. Αιιε Αοειιιιοι'ιο ννοι·ποπ ο π ο ο ι ο· ο Ι ι.
ιιοπε, πει· ποπ Επι οιποπ επεπειιοιοιιπειεπ Οιιιιπι·ε;επ ι;οποεε
ιιο ιι οι·ιοιιι. Πιο Α ο ο ιι ο ιι ι τ. οι ιιοι.ιιοπι. Με 'Ι'πιιιιιιοιι πιο
ποπ οιοιι ε;ι·οεεε νοι·πιοοειιε πιο πιο: ετ.ιιπι:ιεειιο ι·ιοεριιοιννοεεπ
οι·ινοι·ιι. οοιι· ι:ειςοο 40 “πιο ιπι ι;εοποπιεο Κι·οοιιοοιιοοεε 25. Ε' ο ο ι· ο ο ι·; ειε ννιι·π ποπ πειιιι·οιοιιοο Αει·ειοο, πιο επι·
Βεειοιιιι8·οιιο· ω οειπει·ιιοπεινει·ιεο Βιοι·ιοιιιποοεο οππ Απε
τοπιο, πεεεεπ ι.ειιοιη; οι· επι ιπι πιο νοι·ιΕοο .ιιιιιι·εε οιεποι·
ει.οιιοοι.·;ειι ποε Κοιεει·ιο Ιι'ι·ιοιιι·ιοιι- πιο π ο ιι.οιεοοιιοιι.
ιο,ε·ιο. ·Νειιοπ πιοεειο Αιοιο ι'οποιει·ι.ε οι· ποσο ειε Κοοεοιιιιοι
πιο ννιιιιιοπιιιιοπο θοιοι;οοιιειι ιιιοιεο, οιοιι ιιιιοι· ειιιε ιι`ι·οεεο ποε
πει ποπ Απειειι:οο πει· Κειεειιο Βιιιι·ιο. ποπ οει·πιεπποε πο
Βιιοπ πει· ιιιοειιοποι· ειιι.πι.ιεειιοπ Πεπιπιποινει·ννοιεποε·. 1ο πιο
ιι.ι·2ιιιοιιοιι Βοι·ιιπο πιιιιιοιοε :ο ιοιοι·ιοιοι·εο.
εεοι ]ειιι·ε ιιιιιω οι ποε 5Ο-_ιιι.ιιιιιςο .ιπιιιιιιειο εοιοει· ιιι·ει.ιιοιιεπ
'Ι'ιιιιο·ιιειι ι'ειοι·ο

ιιιιοοεο. π) Ιιι Βοοποι πει· Οιιοι·οι·πι ποε

ιιι·ιιιοιιοο οιιιιιιι-πωειιε, Βιιιοιει·οι Πι·. νν. Επι επ· ε ιιι ιιπ
58. Ιιειιοπειιιιιι·ο

ποσο Β8-ιιιιιι·ιεει· 'Γπιιιςιιειι πιο πιιιιιιιι·ει·ει.

51 ιο Μοειιιι.ιι Πι·. 8οι·ο·ιοε Πι·οο ι ο ε ιιπ 56. Ι.οοεπειειιι·ε.
Πει· νοι·οιοι·ιιεοο, ινοΙοιιοι· οοιι. 1880 πιο ιιι·πιιιοιιο Ρι·ιιιιιε επε

ιιιιιο, ιιοεπιιπ.ιιιο·ιο οιπο ερεειοιι ιιιιι πει· Ζοιιοιιοιιιιποπε. οι Αοι

8ιποποεπιιΞειοεειιιιοιιοι·ι.

5.ι18. Με” ιο Βει·ιιο ποοι·ι ιο.οποπ Ιιειποπ πει· ιιοεεει·οι·πεπι

ιιοιιο Ρι·οι'εεεοι· πει· ριιιιιοιοςιεοιιοο Αποιοιιιιο Πι·. Οειιοι·
ιει·ιι.ο ι, ιιοιιιιιιπτ πιο ιεοπ_ιοιιιιιιοι· οι·ειει· Αεοιετοπι ν”
εποε", ιιπ Αιιοι· νοο 52 .ιιιιιι·οο. νιι”ιιιιι·οοπ πει· ιοιιιοο Πο

ιιοοειειιι·ο νιι·ειιοννε ιειιοιε Πι·. Ιει·οοι πιο οι·οιιι.ιεο1ιοο
ιίοι·οο ιιιι επιιιοιοςιεειιοπ ιπιιιιι.οι.. Πι· πιει· οοοιι ο” νοι·ιεεεει·

οιοοε ει.>ι·ιιΒιιιιιιιοε

πο· οιιιιιοιοςιεοιιο Ηιοιοιοειο» ποπ πει·

- ιο πει· νοι·ιο;οο

Ψοοιιο ιιιιιιο ειοιι πει· ιιοιιιιιιοιε Ιιι·οπ

πιει Ρι·οι'. Θεοι·ιι επι. Πιι·οιιιοι· πει· πενειιιοιι·ιεοιιοπ Κιιοιιι
πει· 1ιοειιοποι Ποινοι·ειιιιι, νει· ποιο Ρ'ι·ιοποπει·ιοιιιοι· επ νει·οοι
ινοι·ιεο. πο ει· νοπ ποπ Ροιποοιιοι·ιππεπ πει· Βοποποιεο Κιιοιι‹
Βιιοι·οοοιιοιοινο ποπ .ιοιιοπεειι επι' νει·ιοοιπ
π π ο ο ιι ο ε· ο ιι ι ο ι; ι: πο::
νει· θει·ιοιιι οι·ιιιιιι·ιο Ρωι.

«Βιοπιεπτο πει· οιποπιο,ειεοιι-οποιοιιιιοοιιοο Πιε.Βοοεο». Πειιοι·
ιιιιοιιι πει ειοιι πει· νει·ειοι·ιιοοο ππι·οιι εειοε Αι·οοιι.επ επι* ποπ

Θεοι·ιιε κι. ιιιπι εειεπ νοπ ποπ Κι·οοιιεο νιειο ΚΙο.8·οο ιιοει·

νει·οοιιιεποοειεο θιοιιιοιοο πει· οοιιιιιιοι:ιεειιοο Αιιοιοιιιιε εοινιο

πει· Αοι”ειειιι πει· ι.ι·οοε.οοιειι ιιοιποο Ποιποοιιει·ιοοοο οιποπ, πο

πιιι·οιι πιο ιππιννιοιιειοοε· πει· ιοιιιι·οειιοριεειιεο Ροι·εοιιπποεπιο
ιιιοπιεπ οιποπ Βοοοιιτειοο Νιιιποπ ιιι πει· ινιεεοοεοιιιιιι οι·

εεεεοπειι. Πιο πειιινοει.ει· οιπεε Κι·ιι.οιιοπ ιιοιιε επεεει·ποοι οοοιι
ιπιι.8·οιοι1ι, πει-ιο εοιειιο ι Πιοι.ι·ο εοιιοπ νει· 6 .ιοιιι·οο ιπ πει
Ρι·οποποοιιοιιποπ νοι·ιι·ειιοοιιιιεο, πιο ποιπειε 10 θειεεεειιι·οοιιε
ποιοι· πει· ΑοΓειειιι. πει· Βιιοι·οοοε·ειοννε πππ .ιπποε
εε ο πεινεεεο. Επι· ιιιιιιε ειοιι ποιιοτ Βοοινοοεοο π·εεοιιεο, ιιειπο
πιο» νοι·ποι.ινοτιιιοιι πο ιιιιιοιιοιι ποπ πο οιιιιιιοεοο. Πει· Β'ι·ιο

πιο· επ.

ι·οιιε Βοιιο.ππιοοε εειιεπε

πεε πιεπει·οο Ροι·εοοιιιε, ποπ ποιοι·

ποπει·ιειιιοι· ι'ιιιιιε ειε ιι·οιορι·εοιιεπποε Πι·ιοιι.
νοιι Πιιινοι·ειιιιιοιι ποπ πιοπι. ιιιετιιιιτειι.
- Πι·. Α. π. Ε'ι·ιππιιοι, πει· ιοι νοι·ιο·οο

απο ιπιι.ειιοπ

πει· οι·ειεπ Βοιοιιεππιπο ννοι·,ιει ι'ιιι· νοι·ιιι·ειι.ππι; οιπει·
- Πιο @ειιιε πει· ι·οεοιεοιιοο Ηοοιιοοιιπιειι πει
ειπε ποοιι ιο ιιοιοοι· νι7οιεε ιποι·ιιιιιιι· ο·οιιοεεει·ι. Πιο Βι.οποοιοο

ι·εΒ·ιει·οοςει"οιππιιειιεπ

Βι·οοιιιιι·ο

επι·

Ρεο

ιιιοπειιοιι νοιι2ννοι.ιοιιι·επ νοιοι·ιειιιννοι·ποπ.

ιιειι·οοιιι.οπ ειοιι ιιοιποι· ιιιοιιι· πιο πιο οιιιιοοιιιοιιεο Ηοι·ι·οο πει·
Ποινοι·ειιιιιειι οππ ιεοοι·ιοι·οο πιο Ποινοι·ειιπιεοιιι·ιειιοιι: ποπ
πιο Ρι·οίοοεοι·εο. 8ο ιει οε πιο 26. Γοιιι·οοι· ιιι ποπ Ηιιοιιεειιοιεπ
πει· Κιοινοι· υπινωειιιιι επ οιοει· Βειιιε νοπ ννιιειεο Απι'ι.ι·ιιιεο
ο·οιιοπιιπεο. Θι·ιιοροο ι·ενοιοιιοοιιι· ι;εειιιιιιπι.οι· Βιοπεοι.οπ πιοπ
οπο ιο πιο Αοπιιοιιεο ειε, εννεπι.ιοπ πιο Ρι·οι'οεεοι·οο πιο νω
ιεεοοοεπ οιπποειειΙοπ ποπ ι.ι·ιοοοιι πιο ει·ιιοιιεινιιιιο·οπ 8ι.οπειι
ιοπ ιιιοιι.οε. Πει· ι:Εειιι:οι· Ζιιο νιιιιεειι ινοιπο ιο ι·οιιοι· ννειεε
ιιοοειιιιιιριι: πππ οοειςοοιιποο. Πιο οι·οοιι.εινιιιιο·οο Βιπποοιεπ ιει
ποπ ποιοι· ποπι Τοι·ι·οι· πει· Βοπιιιο.ιεπ. Ιιι Κιενι ιο: εε ιιοι·ειιε
εννιεοιιεο ποπ Αιιοποιοιει.οο ποπ Βονιιιοιιοιιιιι·οο πο 'Ι'πι.ιιοιιιιοι
τοπ ποπ οοεμιι· ποιο Μοοοιιοιιοοι·π οοιιοιπιιιοιι. Πει· :ο πειι

Αποποιοιει.οπ εειιοι·ιι;ο $ιοποοι. ι ο ι· ο ε ο ιι ο ο ιι ο ννοι·πο νοπ
οιοοιιι Κοιπιιιι.οποπ ιιιιι ειιιοιπ Ποιοιι ιιοι.ι·οιοιιοο. ριιι·ιει·ιο ιο
ποοιι ποπ 8ιοεε ποπ νει·ινοπποιο ποπ Αοπι·ειιοι· εοιιιει, πει· νοπ
εειοοο (ιιοειοποπεεεειιοεοεπ επιπ·ο.ε·ι·ιποιι ποπ ίοι·ιιι·οιιιιιιι

ννοιπε. Μππι ιιεεεει· @οι εε επι πιιπει·οο Ποοιιεοιιοιεπ ιο Ρε
τοι·ειιοι·ς,

Κεεεο, Οιιοι·ιιονν, Οπεεεο. πο, ποι·επ Ζοειιιππε ειε

- ιιι Αιοιιεο€οιειι ιει. πει· ποι·ι.ιεε 8ιππι.ο.ι·πι Πι·.

Ν. πίε

ι”οπιονο ννοοιοπ ροιιιιιεειιοι· (ιππιιι·οι·ιπεειι.ιιιιιοιι
επι' ε.ππιιοιειι·ειινε
ιοεεεο ινοι·ποπ.

Αποι·ποοπ,ο· ειπε ποπι Πιοοει. επι.
.

- 1ο ιν ι επ ι ποπι ιι ιι ο ννοι·πο πιο 17.- Ε'ειιι·οοι· πει· ιιιιοι·ε
Αι·πι ποε Βιοπι.ιιοεριιιιιιο Πι·. Ν. Ο ο ε ο ο πι_ι ο ο ο πιο οιπ
Δειι·οοιιοπεοιιοε ποπι ιιει·ιειιιοι, πειιιι οιποοιοι.οι·ιεοποπ Κι·εο
ιιεοειοριεοοε νοπ οιποπ Πιπιι·οιιοι·οοεο, πει· ειοιι πιο ιι·ι·ειποιε
οι·ιιι·ιεε, π οι·οιι εννοι Πο1οιιειιοιιε ιοιιοποιεειιιιιι·
ιιοιι νει·ιινοππει.
Π!. Ψι·.ι.

,Μ Δ

.

Με; άειεειιιειι Με Γιιιιειιιειι ιιιιιιι,ε ειιε·ειιιι.ιιειι εισιι ι'ι·ιιιι

ιιιιιιωιωιιιιιι »Με Με ιιιιι· εειι.ειι Ειιιιειι - ει· ιιιιειι άοειι

εειιιε· εειιιιιι :ιιι Ο ει·ιιιιοιι ειι ειειΙειι. ει” ειιιε ιιοιι'ειιτιιειι
ιιιιιιι ιιιιει·ινιιιιιιειιε
οιιειιιιιιιιιιιειτ ει·ιιιιιι·ι. ει· αει Βιει·'εειιε
Βιιιιιιιιιιι·. Βει ιιει Τιιιιει·ιιιιιοεε ιιει· (.ιειειιιιε ιιιιιιεει· ι'ιιιιιει·
νιειε ιιιιιι ιιιιιεε νειειιειιε νει·,ε·ειιειιε ιιιιι.ιεετειιτ, ιιει ιιιιιιιειι
ειιι·ιε·ειι Ρι·οιεεεειι ειε Βιιιιιιιιιις εειιιει ιιιιει·ιιιιι,ι,;ε ιιιειιι :ιιι

Με” ιιει θιειειιε. ειοιι ιιιιιι εειιιει· θεειιιιιιιιιε· ιι·ειι. Ποιοι· ε.ιι'
‹ιειιι οιιιειιεεειιιιιιιοιι, ιιει· Με ειιι Ρειιεει· εειιιε Βι·ιιει:·ιιει1εειιι.ε

ε·ενιιι.ιιιιι,

εε εεε

ειιιι·ιιι€ιεοιιεε

ιΒιιιιιιιιιιιειικ ειειι

ιιιιιιεεειι

ειιιι.ιιιιε.
`·°
· ·
Πι·. νοιι Βειειιιι ε.ιι ιι ι›ειοιιι, ιιεεε Εεεε ι επι ιιειιι ειει
ειιειι Βιιιι€ιιιριιιιιιι. Με Πι·. Ρ. Κιε ιιι ιιι ει.ειιι, εε εε! ιιιιει ενοιιι
ειειιει· ιιεειιεειιιει,
ιιιιεε ιιιιτει·
ιιει· 8αιιιιιιιεΠ Πιιιι·ιριιειιεοιιιιιειι
εοιιιιειι
ιιιι‹ι εειιιιιει·ειοε
ειιι·ι1ειι;ειιειι.

εειιιιιιε ιιιιιιιει·ιιιι.ι· ειιι εειιιιειιιειι. ειιι·ιιειιεε Επι. Πιιιι εε ιιιιι
ιει·ιιιεει ει· ιιιιε Με εειιι Βιιιι: ειιιιιειι.ιιειι, ννιε ιιιιε ειιιειιι
ιιιιεε, Βετιιεεειι Με ιΣι·π ιιιιτι ιιιιιιει· Με θοιά, πιο” ιιι εειιιει·
Βειιιιειιι.ιιειτ. - Πιιιι ννειιιι ινιι· ιιιιιιιι··ιιιεεεε εειιι Με ειιι
ννοι·ι εετεειι ννοιιι.ειι. εε ωιιω εε ιιιεεεε εειιι: ιιιι.ερει· νικε.ε

--· Βιιι·ε ιιειιιειιι Αιιιιειιιιειι, :ιιι ειιιει· νει·τι·ειει· ιιιιεει·εε 8ι.ε.ιι
εεε, ιιιι πεσει· Πιειιει· ιιειιιεε Ηει·ι·ιι Με Κειεει·ε- ιιιι‹1 Πειιιεε
Βει·ιιι'ε, ιιιι μπει· Μειιεειι`!».

ΠΡιιιιιιτ Π ιιει· 'Ι'ιιεεεοιιιιιιιιιες. Πι·. Ριι.ιιι Κιειιιιιι ιιιιιι
εειιιειι ειιεειιιιιιιιιςιειι νοιιι·ιιΕ ιιιιει· ιιιε Πειιιιιιιινεε·ιιιειιοιι
(ιιειεειιιε ει·εειιειιιι. ιιι ιιει· Πειιιεειιειι Ζειιεειιι·ιιτ πι» Οιιι
ιιιιι:ιε).

_

'

·

·

' Βει·ιειιιιειιιιε.

·

Πιε Πιιιιιιιεειοιι ινιι·ιι ω Με ιιιιοιιει:ε 8ιι.ειιιιε· νει·εειιοιιειι.

Ιιι Πι·.· 10, Βειι:ε 94, Βιιειι.ε 1,

Ζειιε 16 νοιι οιιειι ιιιιιεε ει,

ει.ειτ. 'Ι'ιιιιε, - 'Η ι ε ιι ιιειεεειι.
ε. Ζ. θειιιειε.ι·: Πι·. Ε. νοιι 5 ε ιι ε ιι ιι ε ο ιι.

Τεεεειιεειιι·ιειιτειι.
~

'

οι. θιιειειν ιιιι·ει:ιι ι.

.

Ρει·εοιιειιει.

'

›
- Αιιε ννιεειιειιειι ιιοιιιιιιι ιιιε Τι·ειιει·ιιιιιιιιε, ιιε.εε Ρι·οιεεεοι·

Πι·. Ει·ιιετ νοιι Βει·ειιι ε.ιι ιι, ε.ιι τιειι Γοιεειι ειιιει· Πρετε
Αιιι 7. Μετα νει·εοιιιεε ιιει· Ι.ειιιοιιιι·ιιιε; 8ειιιει· Πειεετε.τ άεε
Κιιιεει·ε ννιιιιιιωιω θειιειιιιι·ει. Πι·. Ο ιι "εν Βιι·εσι ιι. 8ειιι
πω ιιεεειιτει. ειιιε Ι.ιιειιε ιιι ιιει· Αει·ετεινειι. :Πε ιιιοιιι. ιειειιι.
ιιιιειιιιιιιιειι εειιι ννιι·ιι. Πιε ιιοιιε νει·ειιτινοι·ιιιοιιε Βιειιιιιις
ιιιιιεειε εειιιει· νιιεεειιεειιείιιιειι-ιιιειιιιιιιιεειιειι Τε.ιιςιιειι ιτε
ινιεεε Βειιιε.ιιιιειι ειιιει·ιεεειι, ειε ει·ιιιιιιιτε ιιιιιι ιιειιιε ιιιτειιεινε
ιιιι‹ι ειιεεειιειιιιτε Αι·ιιειε ιιιιι άειιι Θειιιετ. ιιει· ρι·ει:τιεειιειι Με
ιιιειιι. ιινειιιι ει· ιιιι· ειιειι ιιιιιιιει· ειιι ι·ει;εε ιιιτει·εεεε ειιι:εεεειι
ιιιεοιιιε ιιιιιι ιιιι·ειι Γοι·ιεειιιιιτειι ι”οιετε; ννειιιι ει· ιιι ειιιειιι
εοι· ιι.ι·ει.ιιειιειι 17ει·ειιιε ει·εειιιειι, ιιειειιιι;τε ει· ειειι ι·εεειιιιιιεειι.ϊ
ε.ιι τιειι Πιειιιιεειοιιειι. Ν” ιιιιει· Βιι·εειι ιιιιε εε ννει·ινοι

ιιοιι ε.ιιι ι2./Βο. πιω εστι. νει·εειιιειιειι ιει. Βιιιειι ιι.ιιει”ιιιιι·ιιειιειι
Νειιι·οιοε ιιειιιιιτειι ννιι· ιιιιε ΠΠ· Με ιιιι.οιιει.ε Νιιιιιιιιει· νοι·.
- θοιάειιε Βοειιιιει τ. Αιιι 7. Με” ιιεε·ιιιε, άειιι «Πεν.
Βεοιι.» ειιι”οιεε, ιιει· ε.ιιι;ειιιειιι ιιεΙιειστε ιειιε_ι5.ιιι·ιι.;ε ι'ι·ιιιιει·ε

Κιι·οιιεριειεει.ιιι εεε Κιειιι-Μει·ιειιιιιιοιιεριειε ιιι ιΞειιιιιιτι, Πι·.
Ο :το Ηοιι'ιιιιι.ιι ιι, ιιιιτ εειιιει· θειιιιιιιιιιι Βετιιν, εεε. Β ιι.ιι
ιιι ιι.ιιιι, ιιι Ποι·ιιιιι: Με εειιειιε

Γεω εοι· μιεεεω

Η.ο ο ιι ε ει ι. Πι·. Η ο ει» ε ιι ιι, ιιει· ιιιιι ιιενοι·ει.ειιειιιιειι 21. Αιιι·ιι
εειιι. 75. Ι.ειιειιειε.ιιι· ει·ιειοιιι, Με” ιιι ιιιεεειιι .ιιιιιι·ε ειιειι εειιι
6Οιιιιιι·ιεεε Ποιιι.οι·.ι ιιιιιιειιιιι.

ιιιιιειιιε ιιιιιι ιιιιιι ιιιιεει·ε Αειιιιιιιε; ει·ι·ιι.ιιει, εεε ινιιι· ιιιε Βειιι
ιιεἰι, 8ειιιιειιιιιειτ εειιιει· Ρει·εοιιιιοιιιιειι, ιιιε ει· εεε πεα εει
_-Τ 8ειιι 50-μι.ιιι·ιιιεε Ποιιι.οι·ι ιιιιιιιιιιιιι ιιεΒιιιε· επι
ιιει· ιιοιιειι ιιιιιι ιιιεειιι.νοιιειι θιειιιιιιε ιιεινι-ιιιι·ι ιιιιι.ιε. ιινειιιι ει·
10728. Με” ιιει· ιιεΒιιιιιιτε Κιιιιιιιει· Πειιειιιιι·ε; Πι·. Η ε τ·
εειιιειι Βιιιιιιιεε εειι.ειιιι ιιιιιειιτε, εε και· εε ετειε επ ειιιε Βε
ιιι ε ιι ιι Ε! ε ιι ε. ι ο ι·, οι·τιειιτιιειιει· Ηοιιοι·ει·ιιι·οίεεεοι· ιιιι‹ι Πιι·ειι
ιοι· σ”
ιιιειιιιιιιιεειιειι
Ρειιιιιιιι.ιιιιιιιε.ιι78.εει·
Βει·ιιιιει· Πιιινει·ειιΜ.
ι·εειιιε ιιιιιι ειπε 8:ιοιιε.
ειιιιεε ιιι εεςειι.Π ι Πει·
.Τιιιιιιει·
ειειιι. Βεριειιννει·ι.ιε
ι.ιειιειιε_ιιιιιι·ε.
Πειιει· εειιιειι ιι.ιιεεει·ειι Ι.ειιειιειιιιιι' κι Με
Ηιι·εειι ινιιι·ιιε επι 28. .Ιιιιι 1828 ιιι Πειιε.ιιιι εειιοι·ειι, ιιε
ειιοιιτε εεε θνιιιιιεειιιιιι ιιι Βενει ιιιιᾶ ειιιιιιει·ιε 1848-1868 ε.ιι
ε” Μεειιιο-θιιιι·ιιι·ειεειιειι Αιιιιιιειιιιε ιιι δι. Ρετει·ειιιιι·ε·, ινε.ι·
ιιιι.ιιιι ιιιιιιιιι-ωΖι ιιι Ροιειι, ινε ει· 1854 εειιι Ποιιιοι·ειιε.ιιιειι
ιιιεειιτε. ΑιεΑι·ει; ιιιεειιτε ει· ιιειι ι(ιιιιιιιιι·ιεε· ιιιιι, ιιιειιιε ιιιιιιιι

-- Αιιι 2. Μεινε νοιιειιιιετειι ειειι 85 Με” ε" ιι "ιιι
ε ιι ε ιι Τει.ιειαειτ εεε ιι.ιι.ει·ειι θι·ιιιιιιιιοι·ιι Πι·. Πι· ιιιιτ
Πι·ει· οιειιει· επι ιιιεειι·.εειι ει.ιι.ιιι.ιεειιειι Οοο

ιιι Ρειειειιιιης ιιει άειιι Ι-ειιιει·ειιεοιει·-Βεε·ιιιιειιτε. ιιιιιοιιι.ε Με

ιειιε εει·.8τε.ιιινει·ινε.ιτιιιιε ιιιιι·οιι ιιειι Ρι·ιιειιιειιτειι εοι· Ηοειιι

Οιιει·ει·ει εεε ιιιοειιιιιιεειιειι Β.εειιιιειιιεε ιιιε ιΕπιιειιιιιοιι εοι·
Πιιτειιιι·ϋειιιιιιε άεε ιιοιιιιεειιειι Αιιι'ειιιιιιιεε ιιιιτ ιιιιιι νει· 1885
1866 Οιιει·επι άεε Κι·εεειιοεεειεοιιειι Ηοειιιιιιιε. Πιιιιιι ενιιι·ιιε

ιιιιιιοιιιιιιιεειοιι Ρι·ο!. Πι·. Α. Πε εε ιι ε εν ιιιιιι ιιειι Κιιι·ιιτοι· εεε
Οιιιιειιενν-Βοεριπειε, εοινιε νοιι ιιειι Κοιιεεειι. ιιιιιι Πιειιεη;ειιοε

ει· Αι·ει; εεε ιιιιιιιιιιιι.πειι Τιιι·οιιίοιε·ει·ε, ε ιιι.ει·ειι Κιιιεει·ε Διε
ιιιιιιιιει·ε ΙΙΙ. Μ· ιιιιειι Ι.ειιιιιι·ει θειιιει·
ιιιιεετε.τ εεε Χιιιεει·ε

ο ιι ο ιιι

ο ε ιι ι κει. Απε σ.ιιεεειιι Αιιιιιεε ννιιι·άε ι1ει· .ιιιιιιιω εει

εειι ιιειειιιοιιιινιιιιεειιι. Πειι ειιιιιι·ειειιειι θι·ετ.ιιιει.ιοιιειι εοιιΙιεεεειι
ιιιιειι ινιι· ιιιιε ρεεε Εεειιιιιι ε.ιι.
-- Αιιι' ειιιε 25-_ιιιιιι·ιεςε 'Ι'ιι.ι.ιει€ειτ Με οι·ιιειιτ

Αιειιειιιιει· ΙΙΙ. Με ειι ιιεεεειι 'Γο‹ιε ιιιιιι νειιιιιειι ιιι ιιει·εειιιειι

Βιειιιιιιε· ιιει θειιιει· Ηειεετιιι. ιιειιι ιειει ι·εειει·ειιιιειι Χειεει·
Νιιιοιε.ιιε Π., ιιεεεειι Ρειεοιι ει· Με ειιιειει επι; ετιιιειιιει·ι. εε·
ιιιιειιειι ιει. - Αιιεεειιιειιι ννιι.ι· Ηιι·εειι Μιτειιειι άεε θειειι·ι·
ιειι Πιιιιιιι·-Μειιιιιιιιεοιιειι Κοιιιιιεεε. εεε Πειιιειιιειι·ετε ιιιι
Πιιιιει.ει·ιιιιιι εεε ιιιιιειιι, θι·ιιιιιιει· ιιιι‹ι Ρι·ιιειιιειιι τιει· θεεειι
εειιιιιι εοι· Με” νοιι ιιιειειεειιιιιιιιιειι, Βιιτειι ιιιειιιειιι; εεε

Βνειι€ειιεειιειι Ηοε Με ιιιιιι άεε Βνε.ιι ειιεειιειι ειιιιεεει·ει.ιε,
Βιιι·ειιιιιιτε·ιιειι εεε ιιιιιει·ι1ει·-νει·ειιιε, ἔεε νει·ειιιε άει· Μ. Ρε
τει·ειιιιι·εει· Αει·ιτε, ιιιιιι άεε Πειιιεειιειι ε.ι·ει.ιιοιιειι νει·ειιιε, ε"
Ριιιιι·ιιιεεειιτιεειιειι θεεειιεειιιιι'ι ιιι Βιμ. ιι. ε. νν., Μιι.ειιειι ιιει·

Ρενειιοιοειεειιειι θεεειιεειιιιιι ιιι Ριιιιε ιιιιιι ιιει· θεεειιεειιειε
πι· Βειι€ιιιιιιιιιιιι; ιιει· 'Ι'ιιιιει·ιιιιιοεε ιιι Βει·ιιιι.
ι

ιιειιει· Ρι·ο ι'εεεοι· ιιιιιιιι ιιι οιεεειι 'Γεεειι ιιει· Πιι·ειιιοι·
εεε Ει·ειιειιιιιιιιιιι ιι.ιι ιιει· Βοιιιιει· Πιιινει·ειτο.ι,· θειι. Μειιιιιιιιιι
ι·ιιτ Πι·. Η ειιι ι·ιειι Β'ι·ιι εοιι, ειιι·ιιοιιιιιιειιειι.
'- Πει· θειιιιιι`ε εεε Οιιειιιιειιιιιιιειιιιερειιιοι·ε, ννιι·ιιι. Βιιιε.ι.ε

πι.: Πι·. Β ιιιιιτονν, ννειειιει· .Με άιο Οιιιικειιιιειιειι ειιιεε ιιιε
ιιιειιιιεειιειι

Κιιιιιιοι·ε

εεε ι.ιιειιιιιο-ριιιιειιιιιι·οριεοιιειι Κοιιιιι.εεε

ιιιιειιιιι.ε, ιει εειιιιιεε ω νι7ειιιι Με 17 ι ε ε ιι τε. ε ε ε ιι ε ε ι; ε ιιο.ιιιιι:ειι Κοιιιιιεεε τει· ει" ιειιι'ειιιιε Τι·ιειι
ιι ιιι ιιι ιι ε ε ιιι Με τ ινοι·ιιειι, ιιιιιει· Βειεεειιιις ιιι ιιει· θι.ειιιιιιιι.ι
ειιιεε θειιιιιι'ειι άεε Οιιειιιιειιιειιιειιιιειιειιιοι·ε.
- Πειιι

Ρι·ο!.

επι.

ιιει· ιιιιιιιιι1ι·-ιιιειιιιιιιιεειιειι

Αιιε.ιιειιιιε.

Αιιι ΙΟ. Πειτε ινιιι·‹ιε Ηιι·εοιι εεεωιωι.
ινιι· εει:ειι ιιιει·ιιει· ιιοειι άιο ννοι·ιε, άιο ε.ιι εειιιειιι (ιι·ειιε
ιιιι Νειιιειι άεε νει·ειιιε δε. Ρει:ει·ειιιιι·ι:ει· Αει·ετε ιιιιιι εεε
Πειιιεοιιειι Αει·ει.ιιειιειι νει·ειιιε νοιι Πι·. Β ι ε ε ε ι ε.: 8·εερι·οοιιειι

ινιι·ιιι. Βιεαιει·ετ Πι·. Βειι·ο ιι πιο, ιετ ι1ει· δι.. ννιιιιιιιιιιι·
οι·ιιειι ιιι. Κιιιιεεε νειιιειιειι ννοιάειι.

ινιιι·τιειι:

ιιειιιιιειιει·Ρι·οιεεεοι·ιιιιάΠιι·ειιιοι·τιει·Αιιε·ειι

@ιιι

1ςειιιιειι

4
ιιει· Βει·ιιι'εεειιοεεειι

εει

ιιειιι Μειιιιε. ιιεεεειι

Βιιιιεειιιιι: ινιι· ιιιει· ιιιιιει.ειιιι, ειιι ιει2τεε ειιι·ειιιιεε ινωι πωπ
ε·ει·ιιιειι. Πει νει·ειιι δι. Ρετει·ειιιιι·εει· Αει·ειε ιιιιιι ω· Πεπτ

εοιιε ιι.ι·ετ.ιιειιε νειειιι, ειε Με.. ιιειιιιιιιει·ιι ιιι άειιι Ηειιιιιιε
ιιιιιιιςειιειι ιιιι· ιΒιιι·ειιιιιιτειιειι, ει·ετει·ει· ειιειειειι ειιιειι εειιιει·

8ι.ιιιει·. Με θεοι: ιιιιι·ιιειι ννιι ιιιιι κιειι Πιιειειι ιιειιιιειιι Ιιι
ιιιιιι εειιΜιτειι ινιι· ιιιειιι ιιιιι· ιιειι Αι·π,ιιειι ΚοΙιεςειι, Μι·
νει·ειιι·ιειι ιιειι ε·ειι:ειι ιιιιιιιιι ιιι άει ιιιιινειιιιειιιει·ειι, ιιιιιιεει.εοιι

ιιειιοιι Τι·ειιε εειιιεε ννεεειιιι. Βιιι Βιιι·ειιιιιιιιιιι επι· ει· ιιιιι·ειι
ιιιιιι ιιιιι·ειι, »Με ειιι Μειιιιι ιιει· ι6.ιιεεει·ιι Βιιι·ειι. ινειιιιςιειειι
ιιιιειι εοιειιε ιιιιιι ιιι ι·ειειιετειιι Με.εεεε 211 'Ι'ειι ννιιι·ιιειι; Οιι
εειιιε ιιι·ειιιοιιε ιιιιιι άιειιειιιειιε ι.ειιιιιειιιι ιιιιι Με εε ιιοειι

--Ρι·οι'.Πι·. Βιιιιι Κι·ιιειιιιιε.ιιιι ιιι Πειρειε Με άεπ
ΒιιΕ ιι.ιι Με Πιιινει·ειι.ιιι. ΚιιιιιΕ·ειιει·ε Με οι·
ιιΙιιιιιι ε.ιιει.ειΙε άεε

ιιιιοιι

Βοιιιι ιιειιιι'ειιειι Ρι·οιεεεοιε Πι·.

Π. Κ τι ιι ιι τ. ειιε·ειιοιιιιιιειι.
- Πει· οι·ιιειιιιιειιε Ρι·οιεεεοι· ιιει· Ριινειιι :ιιι ω ιιιιιιτε.ι·-ιιιε
ιιικιιιιεειιειι Αιιιι.ιιειιιιε, ιιεπιτειιιιεε ιιιι€ιιιιιι εεε ιιιιιιιιιι-ωεειει
ιιιεειιειι ι.ιειειιι·ιιειι Κοιιιιιεεε, θειιειιιιι·ει ι ε ε ο ι· ο ιν, κι ιιιι άεε
νει·ει. Ρι·οιεεεει·ε Η ειι ει Με] ε ιν ΒιειΙε ειιιιι θειιιιιιειι άεε
Πιι·ιειει·ειιιιειι ιιει· Ηε.ιιιιιριιιειε σε Με.εεε ιιιιιι θεινιοιιιε ει·
ιιιιιιιιι: ννοι·ιιειι, ιιιιτει· Βειεεειιιιε· ιιι εειιιει ιιιειιει·ιεειι 8ι:ειιιιιιε
ιιειιιι ιιιιι.-ιιιε‹ι. €ειειιιτειι Κοιιιιτεε.
·
1

ἔ- Πει·'Γιεάειιιειιιι-Ρι·ειε. εε: νοιι άει·28ειιοιι_ειι·
ιιει·ειεειιειι

Νειιιι·ι'οι·εοιιειιιιειι θεεειιεειιεΗ

1115
'ε 1·`ι·εεειιιι·ι. ε. Μειε εΠε 4. .1εει·ε ειεεει ε! ε ιι ι. ε ο ε ε ε ?ο ι·
εεεει· ιιε- ι1ιε εεει.ε Αι·εειι εεε εεει θεειειε ι:1ει· νει·ειειεεεε
εεε Αεει.ειειε εεε ΡεγειοΙοειε ιει ικιειεεει.εε Βιεεε νει·1ιεεεε

"ω, ιιι·ει·τιε ιιιεεειε.1 Ραπ. Π. Β ει: ιι εε ι· ιε Βει·Ιιε εεει·εεεετ
ιιε εειεε Δι·εειεειι. νιιειεεε εεεεννειεεε, ειεεε εεε θεει·εεεε
ρι·οεεεε ειεεε ε.ει” άετ Μιειιιιιι·ιιεει; νοε Ιιεεεινεεεε εει·ιιετ, εοειιει·ε
ειεε Βιγειεε1ιεεεε Ι(υετεεεννιι·εεεε· Με. Βιεεει· εεεεε ιιιεεεε
Ρι·ειε
οεει·ι: Κεεε,Ρε.ε1Βει·1ιεε,Βιει1Β'ιεεεει·,
ε. ν. Πε ε ι·ιε ε, Α. Κο ε ε ει εεε άετ ιιεΙεει.>ιει νει·ειοι·εεεε

Πειτε 5εεε.ειιιε ε ει·ειι.Ιτεε.

- νει·ειοι··εεε ειετΙ:'1) Αει 9.ε1ε.ι·ε εε ει” ιιει· εει
τιςε Γεει·ιεει·ει. Πι·. Ρε ει '1'ιε ει ε ι· ιει 41. Πεεεεε_ιειιι·ε. Πει·
Ηιεςεεεειειιεεε πιο· ιε Εεεε. ειε θεεε ειεεε τ1οι·ι.ιιι·ειι
Βιιιεεει·ι·ε ιιεεοιεε,. ει·ιιιειι εειεε θεεεΙει1ιιεε
ιει εει·ι.ιε;εε

θγειειι.ειειιι, ειει1ιει·ι:ε εει·εε Ζειι. ιε Πι·εει1εε @πιε εεε ειιι
ειεεε

τ1ειε 8ι:ιιι1ιεει

- Ρι·οΓεεεοι· Πι·. Ηει·ειεεε Κιιιι.εει· ιει ‹1ε1ιειι:ιν ειε
Νεεεΐοιεει· ιιεε_Ρι·ει. Κιιεεεει·ειιιιι Πιι·εει.οι·εει·εει
τει·ειεεεειι Κιιειε εε ιιει· Πεινει·ειι:ετ Πει·

εει·εει·εεεεε ειοι·εεε εεε Μπι ειε 1. Αρι·ιι ε. 82.. Με
Πειι.ιιε8 ειιι· ΚΙιειε ιιεει·εεειεεε.
- Πει· ‹ιιι·ιειει·εειιε Απ: εεε $εεειιειιεεειιεε ιε Πι·εειιειι
Πι·. Βι·εεο 8ε1ιι·ε ειιι ειεεε Πει' Με. εεεεει·οι·ι1εειΙιεεει·
Ρι·οι'εεεοι· ιιει· Κιεεει·εειΙεεεεε εε ειε Πεινει·ειι.ιιι. 1ει·1ειεςεε
ει·ειι1ιεε εεε εεεεεοιειεεε.

Νεει·οιεςε.

ιεει.ε ειεε

ει·ε.ι'ενοΙΙεε Βιειιιειιεε άετ Β.εειει·ιιεει ιιιιι·εεεεε εοι.νιιεειιιε·
ιεεεεεε. ν11ιε πεσει· ιιιεεεε νει·ειιιιειεεεε ιε εεε εεεεειεε Ζειι
ω· εοινιεειιιειε Βι·ειιτε νοε Αει·ει.εε, .1ει·ιει.εε, Ι.ιθ1Π'01'Π εεε.
εεεεεεει ννει·ιιεε ειιι!. ιεε εεεειιι·ειι1ιεε!
ε

- 1ε Ρει·ιε νει·ει.ειι·ε ειιι Ηει·εεεειει;ε ι1ει· εει·ιιειετε ιι·εεειι
ειεεεε Οεεειιεει, Μιιε1ιετ1 ω· Ρει·ιεει· Αειιιιειειε Η ει·εε11ιε
Βει·ιεεΙει ιιε 80. εεεεεειεει·ε. Πει· νει·ετοι·εειιε, ινε1εεει·
ιι·ιιεει· νιεΙε .Τεειε Ρι·οιεεεει· ιιει· θεειειε εε άετ ΕΞεοιε ιιε

ειιι· Πειιιειε νοε 1887794 ιε

ειιι·ειιιειε εεε επι Εοιιεεε ιιε Ε'ι·ε.εεε εεε εει·εε Ζειι. ειεεε

Ποηιετ. ινε ει· ειεεε ι1ει· «Β'ι·ει.ει·ειιε.ε Βιιεεεειεε εεε·εεϋι·τε.

Πει.ει·ι·ιεεεειειειει.ει· ννει·, ειιι: ειοε εεεοειιει·ε ει·οεεε νει·ιιιεεειε

εεε Αεεο1νιετεεε εεε Αιετεπειεεεε πω· ει· Οεοιει·ε.ει·ει ιιι
οιιιει·εε., ειεεε 11ε.ειιετεε ιε ΡεΙειεει ιιε Πινιεειι) εεά εειι.
1898 ει·εετιεεεει· Λεει: ιε Βια εεε εεει1ειεε Λεει; ω· ι·ιιιεειεεε

ιιει·εε εειεε Αι·εειι.εε ιιεει· ειε Βγεεεεεε οι·ειεειεεεει· Κει·ρει·

εειιιεειιεε Ψεεεεει'ε.ει·ιε ειε εε εειεειε Πεεεεεεεεε. Πει· εετ

- Ιιε Κειεει·ιε Ε'ι·ιειιι·ιεε-Ηιιεεε Με! ίοι·ι:ιιε ειεε
ει·ετ1ιεεε ΑιιεΙιεε Πει ιεε εεεεε ι.ι·ει.εε. Πιε Βιει·ιεε
ιιιε
ιετ ειεεε εεειιιεειι. ιεεεεεοειιει·ε εεε ιι·ειειιεε Αει·ετειι
εεει εεε εε εειε, ειε εε θτειιιεεεινεεεεε εεεε Βει·ιιε εσει
ειεε. Πε εε!! ειει· Δεεεεειε ει·ι.ειΙτ ιιιιει·εεε ειιιπ ειι.ειιιιεεε

ει.οι·εεεε Με ειε εεεεειειιι.ει· Αι·ει εεε ινει·‹ιε εοινοε1 νοε
εειεεε Ρει.ιεει.εε ειε εεεε νοε εειεεε εειιΙι·ειεεεε ε'ι·ειιειιεε
ιινεεειι εειεει· θεει·εει.ει·ειεεεεεεειτεε εοεεεεεεεετει.. ει 1ε
Πει ει ειε ει. Ηι5.ι·ε Πι·. Βι·ιεε 1ι1ιιε1εεεεε1 ιιε .ειεεε νοε
87 εει·εε. ιΠει· Υει·ει.οι·εεεε ειιι· εεεειε1Ιε ειε ειιειεεΙἱεει·:
.1ιιει;ει· ιιει· Ποι·ρεεει· Πεινει·ειιιι.ι, ιιε ννε1εεει· ει· 1895 ειε Λεει.

ννιιι·ιιε ει·Ιεεε·ι.ε, "Με ει· ειειι ειε ρι·εειιεεεει· Λεει. ιε θειι
ιει·ορο1 ειειιει·Ιιεεε, ινε ει· ειειι νοι·εεε·εινειεε ειιι ιιει· θειι·ει·ι.ιιε
εειιεειιιιιΒιε. 8) Αιε 27.Γεει·ειιι ιε Μεεεεε εει· ι”ι·ιιιιει·ε ιεεει_ιε.ε
ι·ιεε Οεει·ει·ει. ι1εε1. Ποεεεεει· ειιιιιΙιεεεεε ΗοεριτιιΙε, Με.

Ηι.εειει·ειτ Πι·. Ιιιι· ε ε τ κι ι ε, ιιε '78. 1.εεεεε_ιεει·ε. Πει· Υει·ειει·
ειεεε, ιιει· εεε Πει' ειεεε εεεεεεειοεεετεε θειιει·.εεε εεεεεε
εεά ειεε ε;ι·οειιε νει·ι1ιεεεεε ειε εεε ει:ιιιιιιεεεε ΗοεριιεΙννεεεε
ει·ινει·ε. πει· @εεε 40 .Τιιετε ιιε ιιεειιεει.εε Κι·εεεεεεεεεε

Με!. εεεεεε εειιεεε· ει· επι ιιε Πει νοι·ιεεε .1εει·εε ειειιει·
Ιεειε. Νεεεε ιιιεεειε Αειιε ι'εειι·ιει·τε ει· εοοε ειε Κεεεε1ιε.ει;
ειιι εεε Αεετε!τεε ιιει· Κιιιεειιε Η ει·ιε. εεε εει·ετεειιεε ειιι
ε·ιιειι Μι· Μεεεεεει· ειιιιιτ.ιεεεεε Πεειειεε.Ινει·ινειι.εεε. Ιε ειε

ει·ιιιοι·εεε, Με ννειεεειε θεειειε ει· εεεεειεεεεειι ννιι·ετε.

εεεεεεεΙι.Ιιεεε εεε εοεοι·ιει·ι:ε Κ ε εεε, ειε _ιενιιειιιι.>: ιε Βει·ιιιι
ειιιιιεεεεε; ιει·εει· ιιεει· εεε ιι ι·ε τ Ι ι ε ε ε ΕΣ ι ε ι· ι ο ε τ ε ε εε ε.
Κι·εεεεε ειι.εεει·, 8εειειΙεεε·εε ε. ε. ει. ειεειεει.ιιε1ι
ιιει· Ζειτ. εεε άετ νει·ε.εεεετειιει.ιεε ιει·ει· Βεειειιιιι.ιεεε; εεειιεε
ιιεει· ιιιε Πει;Ιιεεεειι. άετ ΤειΙεεεειε εε ε Ι ι ε ι ε εε ε ε ν ο ι· -

Ιεεεει;εε,

νοι·τι·εεεεεεεεεε

«ε» ιιι·ετιιεεειι

θεεε1Ιεεεει'ι.εε, εοιιιιε ειε Οεει·ει.ιεεεε ιε Κιιιιιιιεε
εεε Κι·εεεεεεεεεει·ε. Α1ιε Αεεειιείτε νι·επιεε ε ιι ε ε τ. ιι ε Ι τ
Ιιε ε ει·ιειιι. Πιε Α ε ε ιι ε ε ι τ ει εειςιεει. ιει·ε Φειιιιιιειι εει

ειε. Ρ ε ει· ε ε ι·; ειε Με εεε εεε1ι·ειεεεε Αει·ειεε, ειε ειιι·
Βεειεετιε;εεε ειιι· εειεει·εεεεινει·ιεε Βιετιεετεεε,·εε εεε Αεε
εεεΙΙιιει:εε εεε Κειεει·ιε ε'ι·ιειιι·ιεε- 1:1ιιε ε εει”εεεεειι,
ειε ειιΙ11ιοειιεεεε θειεςεεεειε ειειεε, ειι:ε ιιεει· ιιιιε ε`ι·εεεε εεε
ει·ειΙιεεεε ΒειΙιεε ιειιεειοε εε ιεΐοιιειει·εε.

εεει ειεεε ιιιι.ιιε ει· (ειιι 6ο-ιεετεω .1εειιεεει εειεει· ει·ει.Ιιεεειι
Τειιε·εειι. ι'ειει·ε

εδεεεε.

4) Ιε Βεεάει· ιιει·

Οεει·ει·ει εεε

ει·ι1ιεεεε ειιιιτει·Ιεεειειιε, 8ιειιιει·ει Πι. Ν. Βιιιεινε ιιι ιιε
68. Ι.ιεεεεε_ιεει·ε εεεε 38-ιεει·ι.εει· Τειιιιεειε ειε Μιιιιιιι·ετεε.
ει Ιε Μεεεειι Πι·. 8ει·ι.ιιεε Πτεε ι ε ε ιιε 56. 1..εεεεειειιι·ε.
Πει· νει·ειοιεεεε, ινε1εΙιει· εεε: 1880 ειε ει·ειΙιεεε Ρι·ε.ιιιε εεε

εειε, εεεεεετιιι;ιε ειεε ερεειεΙΙ ειιι. ειιι· ΖεεεεειΠιεειιε. θ) Αιε
ΜΙΒ. Πιιι·ε ιε Βει·ιιιι ειεεε Ιεεεεε Πειιιεε ειιι· εεεεει·οι·ιιεετ
Ιιεεε Ρι·ει'εεεοι· ιιει· εει.εοιοςιεεεεε Αειποιειε Πι·. Οεειι.ι·
Ιει·ε.ε 1, εεεεεει ειε ιεεε“εειιι.ιει· ει·ετει· Αεειετεει. νιι·
εεοενε, ιιε Αιιει· νοε 52 ε.ει·εε. Μιιεεεε ειιι· Ιειει.εε εε

εεεε_ιεει·ε νιι·εεοινε 1ειι.ειε Πι. Ιει·εει «ιιε ρι·ειιιιεεεεε
Κει·εε ιιε ρειεειοε·ιεεεεε 1εετιι.ει. Πι· πω· ειεεε πιει· 'νει·ιεεεει·
ειεεε ‹Ρι·ειιιιιιειεε ει» ρειεειεςιεεεε Βιειειοειειι εεε ιιει·
«ΒΙεειεετε εεε ρειεο1οι;ιεεε-εεειοειιεειιεε Πιεεεεεε». Πεεει·
εεεει εεε ειεε ιιει· νει·ειοι·εεεε τ1ει·εε εειεε Αιεειι.εε ω· εεε
νει·εεειει1εεειεε θεειειεε ι1ει· εε.τειιΙοειεειιεε Αεειοειιε εενιιε
ιιιιι·εε ειε Βεινιιιεεειειιιι· ιιει· ειιιιι·οειιοριεεεεε

Ροι·εεεεεεειεε

ιεοιιι;ιε ειεεε εεεειιτειεε Νειεεε ιιι ι1ει· Ψιεεεεεεεειι ει·
"οι εε.

8ιειιι:ιεεεεεειεεεεεειιεε.
- ιιι ειιι· νοι·ιεεε

ννοεεε εειι:ε ειεε άετ εεεεεετε 1ι·ι·εε

ει·ετ Ρι·οι'. θεετεε1ιι. Πιι·ειιιοι· ι1ει· ρεγεειε.ει·ιεεεεε Κιιειιι
ειιι· Ποεεεεει· Πεινει·ειι.ει, νει· ιιειε Β'ι·ιειιεεει·ιεεεει· εε νετιιει.
"ειεεε, ιιε ει· νοε εεε ΡεΙιιεεεει·ιεεεε πιει· εεεεεειεε ειεεε
-Βεει·οευε·ειονιιι εεά .1οεεεεεε ειιι' νει·1ειιιε
ιι ε ε ε ιι ε ε ε ε 1 ε. ε· ιι ειιι.
νει· θει·ιεει ει·ειε.ι·ι.ε Με.
8εει·εε ε ι, ιειε εειεε νοε εεε Κι·εεεειι νιε1ε Κεεεεε εεει·
ι·οιιε Βεεεεε1εει.ι εειιεεε εεε ειειιει·εε Ρειεοειι1ε, εεε εεεει·
εε: Αει”ειεει. ειιι· εεεε.εει.εε εεειεε 11εειεε1ιει·ιεεεε ει.ε.εά, ειι
εεεεειεειι. Πιε θεεννεεεει·· ειεεε Κι·εεεεε εεεε εεεεει·ιιεει εεεε

ιιιιι.8ειειΙι, ειιεε εοιεεε ι Πιεεε εεεοε νει· θ .Τεει·εε ιε ε"
ε`τεεεεεεεει1εεε νοι·ε·εεοειειεε, ινε ιιεειειε 10 θειεεεεει·εεεε
εειει· ιιει· Αει'ειοετ τιει· Θεοι·εεοεεεοινε εεε .ιεεεε
εεε εεινεεεε. Πι· ειιεε ειοε ιιιιεει· εεινεεεεε εεεεεεε, ειεεε
εεε» νει·ειπνιιοι·ι.1ιεε εε ιεεεεεε εεἔ εε εει.ιεεεεε. Πει· ?ιιε
ιιεεει·ιεειει· 1'ειΙΙιε ειιι ιι·ειερι·εεεεεεεε Πι·ι.ει1.

νοιι 1.1εινει·ειιι€ιιεε εεε ιιιει:ι. 1ιιειιιιιιεε.
- Πι·. Α. .1. ειεεε” άετ ιιε νοι·ιιεεε .1ε1ιι·ε Πιι.ειιειι
ω· ει·ει.εε Βειεεειιειεε ννιιι·. Μ. Πιτ νει·ει·ειι.εεε ειεει·
ι·εειει·εεεει'ειε‹ι1ιεεεε Βι·οοειιι·ε ειιι· ε'εε
ιιιεεεεείενοιιεννει.Μιει·εε νει·ει·ιειιι:ννοιάεε.

- Πιε ω" ειιι· ι·ιιεειεεεεε ΗεεεεεεεΙεε εει
ειοε εσεε ιε εειεει· ν17ειεε ιεει·Ιιειιι· ιεεεεεεει·ι. Πιε 8τειιεει.εε
εεει·εεειεε ειοε ιειειει ειε!ιι· ειε ειε ειΒ·εετ1ιε1ιεε Ηει·ι·εε εεε
Πεινει·ειιειεε εεε ιεεοι·ιει·εε άιε Πεινει·ειιΜευει·ιεεειτ εεε
ειε Ρι·οι'εεεοι·εε. 8ο ιει εε ειε 26. Γεει·εει· ιιι εεε Ηοειιεεεειειι
‹1ει Κιεννει· Πεινει·ειτει. εε ειεεε Βειεε νοιι ειιιειειι Αειτι·ιιιεε
εεεοειιεεε. θι·ιιρρεε ι·ενοιειιοεει· εεετιειιετει· 8ι.ειεειειι ιιι·ιιε
ι.ι·εε ιε «ιιε Αετ1ιτοι·ιεε ειε, ειιιιιιιι.ιεε ειε Ρι·οΓεεεοι·εε ειε νει·
ιεεεεεεε ειεεεει.εΙ1εε εεε ι.ι·ιεεεε ειε ει·εειιεννιΙΙιεεε Βιιιιιειι
ιεε ειειιεε. Πει· Β.ειιι:οι· Ζιιο ινιτεεε ινει·ιιε ιε ι·οεει· Ψειεε

~- 1ε Αι·εεεεεε1εε Μ. ι1ει· εοι·ι.ιιςε Βι:ειιι.ει·ει Πι·. Ν. είε
ιοιιιειν ιιιιεε;εε ρε1ιειεεεει·1Τεειινει·ιεεειι.ι·1ιειτ
ειιι ειιιειειειι·ειινε Αεοι·ι1ειιιιε εεε ιιεει Πιεεει. εεε
Ιεεεεε ννοι·ι1εε.

εεεεειειριιι εεε εεεεεεεε”εε. Πιε ειεειιεννιιιιε·εε 8τιιιιεετεε ιει

Αειι·εεεεεεεεεε Πειτε εει·ιειεει. εειει ετεεεΙειοι·ιεεεεε Κι·ιιε
εεεειεριεεεε νοε ειεειε Πιεεεεοι·εεεε, ιιει· ειεε ειε ιι·ι·ειεειε

ιιεε εειει· άειε '1'ει·ι·οι· ιιει· Βειιι1ιεΙεε. 1ιι Κιενιι ιει εε εει·ειιε
εννιεεεεε εεε Αεεεεειιεεεε εεά ΒενιιΙειιοιιιιι·εε εε 'Ι'ιιιιιεεεει
ιεε εεε εοι;ιιιι εεει ε1ειιεεεΙιεοιε εεεειιιιιιειι. Πει· εε εεε
Αεεεειειειεε εεεϋι·ιι;ε $ιειιεετ .Τ ει·οεεΙιε εεε ειει·ιιε νοε

ειεεε Κοιει1ιτοεεε ειιι ειεεει Ποιεε εεεειεΙιεε. ρει·ιει·κε ιε
ιιοεε εεε Με” εεε νειιινεεάειε άεε Αε.ετειιει· εεΙεει, ιιει· νοε
εειεειι θεειεεεεεεεεεεεεεε
εει'ι.ιεει·ιε'εε εεε ιειι€ειειω

ινειιιε. Νιεει εεεεει· ειεεε εε εει εεεειεε Ηοεεεεεειεε ιε Ρε
τετεεει·ς, Κεεεε, θεει·εενν, Οιιεεειι. εε, ειπεπ Ζεεεεει1ε ειε

- 1ε ινιιω ι ιιιιννε ε ε ννιιι·ι1ε ειε Π. Ε'εει·εει· ιιει· ιιιτει·ε

Αι·ει εεε 8ιειιι.εοεριεεΙε Πι·. Ν. Ο ε ε ε ε ιε_ι ε ε ε, Με ειε
ει·ινιεε, ιιιιι·εε εινειΠο1εεεειειιε 1εεεεε ι.ι·ει'ιε ιιι·
Ιιεε νει·ινεεεει.
ει. Ψι·.1.

108
νειειπε- πππ Κοπετεεεπειι:πι·ιοπιεπ.
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Χ

-'0ιεθεεειπιειιΙιΙ πει· Κι·επΙιεπ Ιπ ποπ ΖινΙΙ

,ΙιοεριιιιΙετπ 8ι. Ρειει·ε1ιπι·ε·ε 1ιειι·πς πιιι 24. Γειιι·.

- νοπ 1.-10. ΑΡΝΙ π. δι. ιιππει ιπ 0επιιεε Ποπιιοο, , π. .ι. 12110 (42 ινεπ. Με ιιι πω· νοι·ννοεΙιε), πιιι·ππιει· 848
'Ι'γιι1ιιιε - (48 ννεπ.1. 1085 8ι·πΙιιΙιε - (88 πιιι-ιιι.), 480 Βοιωτ
Μειιιοπε πππ Α_ιε.οεΙοπει·1ΙΙ.(ι·επεπειεεΙιεΚοπ
,ε;πεεεΗιι·ΚΙιιιιιιιοιΙιει·εριε πππ8ιππι1ιγ8·ιεπε
Ιιιι:Ιι - (12 ννεπ.), 264 Ι)ιρΙιιΙιει·Ιε - (28 Με”, 184 Μεεει·ιι ειπα. Πει· ΙΙιιςΙἱεπεοεΙιτπε· Ιιειιιιπι 20 Ιι'ι·ειιοε. Πιο ΡιιΜΙιεπ 1
πει·-Τε1ΙπεΙιιπει·, εοιν1ε 8ιππεπιεπ πει· ΜεπιεΙπ ιεΙιΙεπ 10 1ι'ιιι.πι:ε. . (4 πιεπι·), Με 8 ΡοοΙιειιΙιι·επΙιε -(2 πω. Με ιπ πει· 1(οι·εν.Ι.
Με 1πεΙπππε: πεεεΙιιεΙιι ΙΜ (Με ΗιιπριεοΙιειιιπειειει· Μι. Ιε
- Πιο ΘεεεπιιιιιΙιΙ πει· 8ιει·Ιιει'ιι.ΙΙε ιιι 8ι. Ρε
Πιἔιεπι· Βιειιιιιιι, νιΙΙιι Ιιοπιε-Μει·ιε, ΒοιιΙενε.ι·π π'ΑΙειιοε
ιει·ε1ιπ τις 1ιειι·πε ιιι πει· ινοοΙιε νοιπ 10. Με επιιι 24. Β'ε1ει·.
π. ειπποε.
π. π. ιιπ πεπεεπ 884 (481 Η., 888 1ν.Ι,πει·πιιιει· ιιπ Ι'οΙΒεππεπ
- Ι)ει· 8.1πιει·πε.ιιοπε.Ιε Πει·ιππιοΙοικειι-Κοπ
ε· το ε ε Με ποπι 9.-14. 8εριειιι1ιει· 1907 ιπ Ν ε ιιι - Υ ο ι· Ιι
ιει.>;επ. Πει· νοι·ειιπ ιι·ιι·π Πι·. .Ι ιι ιπ ε ε Ο. 111( Ιι Ι ι ε ιιπε Βοειοπ
ιπΙιιεπ; Θεπει·εΙεεΙιτειιι.ι· ιει Βι·. .Ι ο Ιι π Α. Ρ ο ι· π γ ο ε ιιι
ΣιΒΥεζι·Ιι, 80 Ψεει, 40. 8ιι·εει. Ι)ει· ΜΙιεΙιεπε1ιε1ττες Ιιειι·ιι,ιει

·

1ζι·ιιιιΙιΙιειιειι :
'Ι'γρΙιπε επιιιιιιι. 0, '1'γρΙιιιε πΙωοιπ. 28, πιω ι·εοπι·ι·επε Ο,
ΤγρΙιπε οΙιπε Βεειιπιιπππε πει· Γοι·ιιι 1, ΡοεΙιεπ 2, 1Ιπιιεετπ 28,

8οΙιιιι·Ιε.ο1ι 80. 1)ιρΙιιΙιει·ιε 25, 0ι·οπρ 0. ΚεποΙιΙιπειειι

θ. θεοπ

ει· .
π5εε 11ππι.=;επεπιιπππππε 84, Βι·γειρεΙυ.ε

7, (ιι·Ιρρε 12, Κειιει·

ι·Ιιε1ΙεεΙιε Βπιιεεπεπιεπππιιπε 88, 1ιπΙιι· 1, Βρ1πεΜεοΙιε Ιπεπἱιι
ιι·ιιιε θ, ΑΙιπιει· θε1επΙιι·Ιιεπιπε.ιιεπιιιε 0, Ριιι·οιιιιε επιπειιιιειι Ο.
ΒοιεΙιι·ιιπΙιΙιειι 0, ΑιιιΙιι·ιιιι 0, Πγπι·ορΙιοΙιιε 0, Ρπει·ρει·εΙπεΙιει· Ο,

ι Ργιιιπἰε πππ 8εριιοιιεΜε 16, 'Ι'π1ιει·ΙιπΙοεε πει· ΙΑΠ1Β'ΌΠ 180, 'Γιε

Υει·εοπιεπεπε ΜΙτιειΙππεεπ.

Ιιει·Ιιιι1οεε ειιπει·ει· 0ι·ειιιπε 24, ΑΙΙιοΙιοΙιεπιπε Με Ι)ΙΙιτιπιιι ιτε
πιεπε 5, 1ιεπειιεεοΙινιιιεΙιε πππ Αιι·ορΙιιιι ιπι'ιιπιιιιπ 58, Μεταπ
- Αιπ νωιΐ π 8οπιιιε.,<.ι (11./Μ. ΙΙΙιι.ι·2Ι ινιιι·πεπ εε 25 .Ι ιι ιι το.
ε ε ι ι Ρ ι· ο τ.
οΙιει·ι ΚοοΙι εειπε πε.ΙιιιΙιτεοΙιειιπε. πιπε εεπΙΙιε 17. Κι·ιιπΙιΙιειιεπ πεε νει·πιι.πππι.ιεΙιεπιιΙε 97, Τοι
ΕπιποοΙιππ8· πεε 'Ι'ππει·ΙιεΙΙιιιιιΙΙπε πεΚεππι` ιι·ειιοι·επε 40
ειι1ι.1)ιιε ,εεεοΙιεΙι Ιπ πει· Βει·ΙΙιιει· ΡΙιγειοΙοι.ςιεοΙιεπ θεεεΙΙ

επ1ιιιιι, πἰε πιιιπεΙε ππιει· ππ Βο Ι ε- Ι:ιε γ πι ο π πε Με Η.
11π ιι Με Ι.ειιππιε επιππ. Ι)ιεεε ΚοεΙι'εεΙιε ΒιιιπεεΙιππε πε
πεπιει ειιιεπ Ιιει·νοι·ιιιιι·εππεπ Μπι·Ιιειειπ ιπ πω· (πεεεΙιιοΙιιε
Απι 8. Με” π. π. πω" πιε ΖεΙιΙ πει· Κι·ιι.ιιΙιειι 1187? (488 πω.
πει· 1πεπΙιιιι πππ πει· (51Τεπι1ιοΙιεπ ννοΙιΙι'ε.Ιιι·ι. 11(ιε Επι. 1115 ΙΙ
Με ιιι ποι· νοι·ννοεΙιε.), πει·ππιει· 880 ΤγρΙιπε -(18 ινεπ.), 1008
Ιει· (θι·ειΐεννιιΙπ), ΙιεΙιιιππιΙἱπΙι πιιι πωπω Κοι:1ιε, Ιπ πει·
8γπΙιΙΙΙε - (82 πω.), 414 8εΙιει·ΙιιοΙι - (16 πω.), 285 ΒιρΙι
«Π. ιπ. ννοοΙιεπεοΙιι·.» εοΙιιΙπει·ι, πιιι· εε οιπ ιππΙιειιιπει· 1λ'εις·,
ιΙιει·ιε-(29 πω.), 188 Μεεει·π--(1 ποπ.) πππ '7 ΡοεΙιεπΙιι·ιιιιΙιε
ππίπειπ ΚοοΙι 2π εειιιει· ΒπιπεοΙιιιιηι; (.ιεΙεπειε. Νειοιι πιιπ!
ι·ειο1ιεπ Ιπιπι'ιιππ·επ νοπ Μεει·εεΙιινειπεΙιεπ Μι ποπ νει·εοΙιιε , (1 πω. Με Ιπ πω· 1(οι·ιν.)
πεπειεπ ιπΙιει·ΙιπΙϋεεπ 8ιοι1`επ ει·ΙιιεΙι Κοο1ι 1ιιιιπει· πιιεεεΙΙ›ε .
- Πιο θεειι.ιπιπιιΙιΙ πει· 8ιει·1ιεΗι.ΙΙε ιιι 8ι. Ρε ππιινειπεπιιιεε Κι·ιιπ1ιΙιε1ιεπι1π. ννοππι·ι:1ι ειιιΙι πει πιιπ πιο
ΠοΙιει·ιεπε·πιιιι 1ιει'εειιιι·ιε, πε.εε εε ππι·ιιΙι ΙιεΙιεννεεεπ Ηει·νοι·
ιει·εΙιπι·ε Ιιειι·πε; Ιπ πει· ΨοπΙιε νοπι 25. Ε`ειιι·. Με 8. Μ”
ειει·πιεπ νι·ει·πεπ Μιεεε. .Μπι πιιι;; ει· ιιπ πιε ΜΙιι·οεΙιοριεοπε
π. π. ιπι ι;ιιππεπ 851 (488 Μ., 802 112.), πιιτππιει· ιιπ ιοΙ(;εππειι
1πι·ίοι·εο1ιιιπιι· πετ ει·ειεπ ΚιιιπΙιΙιειιεΙιππιοΙιεπ Με Μι 111118:
Κι·ιι.πΙιΙιεΙιειι:
εειπει· πεπειι Ριιι·Ιιππιιε- ιιιω ΚπΙιπι·πιει1ιοπεπ πππ πιιιπειιιΙιεΙι
πει· νοπ ΕΙιι·Ιιο1ι ειπε·ει'ιι1ιι·ιεπ ΜειΙιγΙειιπΙιιπ(ιιι·πιιπἔ Ιιοππιε
'1'γρΙι. επιι.ιιιΙι. 0. 'Ι'γρΙι. πιω. 20, Ρ'ε1Με ι·εππι·ι·ειιε 0, ΤγρΙιπε
ει· Ιιεειιιπιπιε 8ιιι.1ιοΙιεπ ει·Ιιειιπεπ, Με: ιιιιιπει· πω· ιιι ιιι1ιει·
οπιιεΒεειιιπιπππιςπει·Ροι·πι1, ΡοιιΙιεπ 2, 1πιιεει·ιι 29,8οΙιει·ΙιιοΙι 13

1ιπΙπεειιι Μπιει·ιιιΙ. ΑΙε πππ Κ οοΙι ΡΙιοιοει·ιιρΙιιεπ ιιπιειιι€,·ιε.
πιιι:1ιι.ε ει· ειοιι, πει πιο 'ΓεεΙιπ1Ιι πεπιεΙε παπι πιοΙιι πω. επι

Ι)ιρΙιιΙιει·ιε 15, 0ι·οπιι Ο, 1(επεΙιΙιπειειι 8. 0ι·οπιι6εε Επιιι;επ
πειιι1ιιπππει 50, Βι·γεΙπε1εε 8, θι·ιρρε 8,Κειε.ιι·Ιιε.ΙιεοΙιε Βιω

ννιοΙιεΙι πω, ειπε ειιι·επε 1πειιιοπε πει· οΙιεΜεοΙιεπ Βε1ιιι.ιιπΙππ8·
πει· ΜΙιι·οεΙιοριεεΙιεπ Ρι·8.πει·ιιιε ειπε, πιιΜι ειε επι' πει· ΡΙειι.ε
ειι:Ιιιιιιιι· ινπι·πεπ. Βι· ιιιι·οιε Μι ΒΙειπει·Ιιπι·ιιπιι πιω εεΙι πιιπ,
πιιπ πιο ΒιιιΙιοΙιεπ 1ιΙιι.π Ιιι1εΙιεπ, ιιιιιΙιι·εππ ιιΙΙεε πω” 1ιι·ε.ππ
ινιιι·πε. Πιιιπιι: ινε.ι· πιο ΜειΙιοπε ,ε,·ε(πππεπ, πιπ πιο ΒιιιιΙ1οιι
ε.ποΙι πε, πο επι νει·ειιι2ε1ι νοι·Ιιειπεπ, επ πιιπεπ. 8ειπει· ΒιιεΙιε
ειοΙιει·, εοΙιι·ιιι ΚοοΙι :ιιπ 12.24. Με" - 1882 επι· νει·πι'(επι

πεπεπιεπιιπππε 104, Β.ιιΙιτ 0, ΒρἱπειπἱεοΙιε 1ι1επιπιειιΙε 0, Αεπιιιι·
θε1επΙιι·Ιιεππιπιιειιιπε 1, Ριιιοιιι1εερΙπεΜοε1,ΒοιεΙιι·ιιπΙιΙιειι Ο.

Απι1ιι·ιι.: 0, Ηγπι·οπΙιοΜε Ο, Ρπετρει·ιιΙΒεπει· 1, Ργε.ιπΙε πιιπ
8εριιοιιειπ1ε 11. Τιι1ιει·επΙοεε πει· Ιιππι;επ 96.'1'πΙιει·οπΙοεε ιιπ
πει·ει· 0ι·ρ,·ιιπε 24, Α1ΙιοΙιο11επιπε πππ Βε1ιι·ιπιπ ιι·επιεπε 4, 12ο

ΙιιοΙιπππ· εειπει· ιππιπεεΙιππε ιπ ε" -πΙιγειοΙοε1εοΙιειι θεεεΙΙ
εοΙιιι(ι, πιο ει· επι Ιπππε εεΙπεε νοι·ιι·ιιςεε 1ιεειιιπιπι ει·ΚΙιιι·ιε.

οεπεεεΙιπποΙιε πιιπ Διι·οπ1ιιεΙπιππιπιπ 59. Με.ι·ιιειππε εεπιΙιε 89,

πιιεε πΙε 'Ι.'ποει·ΙιεΙ1ιε.2ΙΙΙεπ (Πε ειςειιιΙιεΙιε Πι·
ειιοΙιε πει· Τποει·ΙιπΙοεε ειιιπ πιιπ Ιει2ιειε
ιιΙεο Με ειπε ριιι·ιιειιΙεοΙιε Κ ιιι.πΙιΙιειι πεπε
ε ε Ιι ε π ι ε ι.
Ι)1ε πιιιπιιΙΙι:,ε νει·6ιΐειιιΙιοΙιππε Κοι:Ιι ε ιει ει1ιει· νοιι εποε
εει· Βεπεπιππ8· Β·εννοιπεπ, πει! Μι ΙΙιι· ει·ει πω· επει·ε;ιεεΙιε
Κιιπιρι' εεεεπ πιε 'Ι'π1ιει·ΙιπΙοεε πιω (Πε 8επεΙιεπΙιεΙι8.ιπριιιπ,ε·
πιιει·Ιιεπρι ΙΙιι·ειι Διι(ε.πιι; πιιΙιιιι.

1ζι·ιιιιΙιΙιεΙιειι πει· νετπιιπππεεοι·ι.ιε.πε 104, 'Ι'οιιι·οΙιοιεπε 48.

- Πει· Ψει·Ιειε νοιι Πι·. 11νει·πει· ΧΙΙπ1ιΙιει·πιιιι Σειρ
ει;; πει πιιι νοι·ιι.ι·ΙιεΙιεπ επι· Ηετεπειιιι.1ιε ειπεε Ιπιει·πε.ιιοπιιΙειι
Δι·ι:Ιιινεε ιπι· Πι·οΙος,ιο επ,εεεοΙιΙοεεεπ, πιιε πιιιει· πειπ Νιιιπεπ
«Ε”οΙιε ιιι·οΙο(ι,·1οιι» ει·ει:Ιιειπεπ πω. Πει· 8οΙιι·ι(ιΙειιππα ,ε,·εΙιπιειι

ιει·ε1ι. Αει·πιε:13ιεπειιιε, π. 20. Μειι·2 1907.

+ ΝιιοΙιετε 81ι:επιιε π” νει·ειιιε ει. Ρο

Τειι.ς·εεοι·ππππε:

επ .Ι ε.ιπεε Ιει·ιιεΙ-ΒετΙιπ, Α. Κο1Ιπιε.ππ-Ι.ειρειε, θ.
Κ π ΙΙ ε ο Ιι -ΠιιΙΙε. Ψ. Τε. ιπ ιπ ε-Ιπειρ:18. [Με ΗιιπριΒ·εννιοΙιι

1. Ε" π Ιι ι· ιπ ε. π π: 8 ΓιιΙΙε νοπ ειιαεΙιοι·επει· Πιιι·ιιιειιι·εεΙε.

εοΙΙ ιιπ( ει·ϋεεει·ε 0ι·πι·Ιπε!επιειι.ιπε (Μι ΤιιιεΙπ πππ ΑΙΜΙππιι
πω) ιιι οιποι· πει· πω· Κοπε,·ιεεεεπι·ποΙιεπ ιςεΙε.ε,·ι ινετπειι.

2. Α ιιι ιι π ι· ι; ο τ: ΒΙπιεεε π1ιει· πιοπει·ιιε Κι·επει'οι·επΙιππΕ.

Κιιπε Ζιιεειοιποπ(εεεπιιεεε πω: ΙπΙιιιΙιεε ἱπ πιιπ πΙιι·ιεεπ πιει
8. ΚΙοριει· Πειιιοπειι·ειιοπεπ: ΒΙιεεεπιπιποι· πππ Βϋπιπειι
ΙιἰΙπει· νοιι ΚιιΙΙιειιεοπΥπιε.

Ξ1ρι·ποΙιεπ ει:ΙιΙιεεεεπ ειοΙι _ιεπεειιιιιΙ ιιπ, π π πινει· Ιπ 'Ι'Ιιεεεπ
πιιπ.
Ρει·πει· αεΙιιππειι επι· νειϋπεπι1ιοΙιπιιε «ΕΙι·πε1ιιιιεεε πει·

ΠποΙοε·Ιε›, ιπ πεπεπ ι'εειε 1ιΙΙιιιι·ΙιεΙιει· ππιει· Ιιι·1ι1εοΙιει· Νεοπ
ρι·πιιιπε ΙΙΙιει· πιο Ι(οι·ιεπΙιι·ιιιε ρει·ιοπιεοΙι Ιιει·ιεΙιιεπ. ΒππΙΙο1ι

+ Νι1οιιει:ε Βιιιιιιπε (Με Βειιιεοιιειι 5121:
11οιιειι νεπε1πε: Μοπτε,8·, π. Θ. Αρι·11 1907.

πιεπι πιιε 0ιΒιιπ Με 8ε.πιπιε1ειιιιιε νοπ .1ιιΙπ·εε1ιει·ιε1ιιεπ πω:
πιο ιιι·οΙος1εοΙιε 'Ι'(1ιΙΒΙιεΙι νοπ Κι·ππΙιεπ1ιππεειπ, ΚΙιπΙΙιεπ

π. ε. π. Πιιι ειπε πι6εΙἱοΙιει εο1ιπεΙΙε νετϋπ'επι1ιοΙιππε· ιιΙιιιιεΙ
·Ι

Ιω· Αι·Ιιειιεπ :π εεννπΙιιΙειειεπ. ει·εοΙιεΙπεπ πιο ΑιοΙιΙνΙιεΕιε ιιι
πινιιπ,ε·Ιοεει· Επι”.

ΒΕ.
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Βιιιιιιιιιιιιι Μι ειιιηι ω. ιιιιιιιιιιι, Ε_ Β. 3! '32 Βιιιιιιι Μ".
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Α ΓΖΌ
.

: ειιιοτ ΗειΙειτιετεΙτ :Με ]ειΙιτΙιοΙιειιι
ΕιιιΚοπιιιιετι νοπ 25.000 Κι.ιΒειιι.
ΟΠεττειι: 5τ. ΡετετεΒιιτἔ;. 5ειειο

Κι·ιιιιΜιοΝοτι άειι· Υοι·ιΙιιιιιιιι€ει
θι·ι;ιιιιο, «Με Μιι€ειιε ιιιι€Ι άειι·
ΙΜι·ιιιο. (56) Ι'7-Ι6.
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Κι·ιιιιιιιιοΠειι.

νι0ΗΥιιιιιιιιιιιιιιε
νι0ΗΥιιιοιιιιιιι

τιιιιιτιιιιιε
. . Ε(

ι σε ιιιι

Μ” Νικο ειιιιι να ΝιιαΙιιιιιιιιιιιιεειι ιιιιιι ΒοποιοΙιιιο Βοιιιιιι Με 0ιιοΙΙο.

ν' ο Η Υ ο Ε
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.Ι ι:Κ·
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ικοιιιΙειι ειιι

Μ

Ιπι 1)οιιτεοΙιοιιΑΙοιιι.ιιάοι·-ΗοεριτΜΜτά
ρτινΜ.ο
Κι·ειιΚοιηιΠοπο (Ε020ιι ΖΑΜιιιι!
Νιιο!ιννοιε οι·τοιΙτ Με: πι· Ζω ἀιοιιιιτ
Ποιο ΓΠοΒοι· από ΡΕσςοι·ιιιιιοιι Η: Μο

+. ΙιιεθΙ ΟθεειΙ, Οοι.ινοττιθμιοιιτ Μνιειιιι1. .σ

Μ! ..Ο κορη)

8ο!ιιιιιιιιιι!ιειιιοεπετε!τ ιΝοιειι, ιιιιιιι·. 1840.
8ω80" ν· 20· Με" Με 20· Αω"ω·

Λάι·οεεειι νοπ Κι·ε.ιιικοιιρΠοδοτιιιιιοιι:

Λιι8ΜιιιΠο ΒΤ.
ιιιιτι Κ.
Ρι·οερεΜε
6ιιι·οΙι Με'ΓιοἱΙἔΙιιἶ
Α8'ΖΚ 30929,
σ! · Απδιά
ΜΗ:Βιιιι;Εεξι2€ΓΒ1:3Γ
Π' Ια
·“ Μ.
$ω.ιι.ιει·ιιτ
Βιιι°8Ϊι1ιι, ρ.·ι·ει.ιιε
81. Ροιοι·εΒιιι€,
Η.

ΙΙοι·ιωΙά, Αι·οιιεΙιιιτε. ιιιιιι άιιιιοΙι Με Αιιετιιιι.

(15) $-Ι.
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νν""'(ωι

ο
ΒοΗΠΟΠΗφ'
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κ.»
8ΡΕΠΝΜΙ.
από
ο ϋειάο τΙ

έ

θοουυάο
Εεεε.
Κ8Τ20
Με
Ι54ΙΡ
Μή
Κ.
ουτκιευρεουιεκ·υοΜυπι· Ιυ
ΚυΒΕΜΕ
άετ
8ι!ι
Μοοτ-,
τουανά!ευτει,
υοΙει-,

(ΗεἱΙουάοη
κΝιιυά
Μή
ευάετε
Ποτ:
νεἰυτΚεἱτευιει·δ

Ιυυοε·υ.
εἱυά
(Μάι:
υ:Ιίοἱιιο
ΚΕπτά
ΤΗεΙἱοΙι
ι01υιειι·υ
:ιι
ε·ιτΙιΞἱυοΜΒυ.οε) Ωυευιπ:υ
ΠχΜοάΔΜοΙΙυυ8.
Μιάου.
πω!
Ευεεη;ο.
τιἰο·υ$Ιετοιυ·οΙιρωδ5ο.υεάΙϊ!ετουο (ιιυά
τει·ιΜπ
άιιτου
πΙετνοτιυΞτιοΙι]υε
υυά
ΠΝ$ΙυοΚυεουΜε.
Β.ΚτΙυνεΞτιοἰυπίυΙιἱευΙιάοτ8ειυετ,υ, Ρτιιυά
ΚεΜοΜΜ.ά,
ειυάετου
Βτ8ουυου
Ιπι!'υ
υΙουΚΜ!υοτεΙυάεου.ε

ΒοοΒου οςεουἱουουί

ΟυοΓουυθ θ.Συέ-ΡΟΙο.οήθ
===-·ττ...._

ΤΗΣ. Βϋάοτ1οὶυ, ΡτοΙ.Κι·Βυὶ8

ϊ
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ά1ε:
ΒΑάτεεεε:
οεάι !ετΚουτι υἰΙευἰΙου.
Ρετυυυ.

Τοετοφυτυ:-0υθ ΤοεουΒε
Νἑυετε:
πιο.
Αιιυά
ΡτοερεΜε,
υοΜΙυΠο
1°ϋι· άἱε ᾶτιτ!ἱουε Ρι··υκϊε.

Εἱυ
Ηετιιυεεεεεοευ
Ηευάουου νου
π.. Αοπω ιιυά 8τυάἰοτουάε. '

ΡΜ!. Π. 8.υ.Ιι.νωι Ι Ι» ο.
Μ. Ωθ.-

'

ΗώΒΐΥΜεου. Μ. 28.-

ε

(ΤεουυἰΙ: άετ Μειεεει€ε, Ογι·υυυευΚ, τυεουειυ. Οττ.υορυάΞε, Η)·άτο-. Τυει·τυο-, Κυάὶο
τυετερἰε, Ατευεἰοετεἱωυε ιιυά Ατευεἰυυννευάιιυε (Ττἰυ!·ι- ιιυά ΒειάεΙωτου), ο.ΙΙΒετυ. ζ
ευυ·ιιτε. ΤεουυἱΙι, ΤεουυἰΚ άετ ΒευευάΙυυε άεε Αυ8εε, Ουτεε. Νεεε, Μιουευ, ο
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=

ΚουΙΙ:ορί. ”Γτεουεει. Βτουουἱευ, ΡΙουτυ. Ι.υυεε, Ηετ2, Βρεἰεοτ6υτε, Μυ8ευ. Ι)ειττυ Ι
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ΒυουάτυοΕοτοἰ ν. Δ.νΉουοο!κο Κπτυυτἱυουυοῖοτ Ρι·. .ΜΒ

ι.....οι`ε.ϋ. ι_; ;:·:.. _. ·· Υ
ωιπν.

ο·....1._

ΕΜΥ Σ! 1219»

.ι.ιιιιιοπιιο. Ψ

ι.ι.ιι.π..ιιιι.ι.ιω

ιιιι1οιιιππιποοιιιπιιιι
πιιτοι· πει ΒοποΜιοιι νοπ

Πι·. !ο!ιοιιιιοο !ιι·οιιπ!ιο!ο.

ο Ρι·οι. Πι·. πω! !ιοιιιο.

Μπα.

Ποι·ρο2.

Πι·. ιιιωωι !!!!οποο!ι.
51. Ροιοι·ο!:πι·ε.

Πιο "81. Ροιοτοϋπι·Βοι· Μοπιειιιιεο!ιοννοοιιοιιοο!ιτι!1" οι·οο!ιοιιιτιοπειι Μ· Μιοπιιοπιοπω -Απιιι·Ξεο "πιο σ.11ο Ξπεοι·οι.ο 'Έ
$οιιιιπ!ιοιιπ.-Ι)οι· Α'ιιοπποι.ιιοιιι.ο ι·ο1ο κι ιιι Βπιο1οππ.8 πο!. Μι· π... πιω ιιιοιι οποοο!ι!ιοεο!ιο!ι οτι πιο Βπο!ιιιοιιπ!ιιιιε νοτι Κ. 1..Β.101:οτ
]ο!ιι·, 4 πω. Μι· π... ιιο!!πο _]π!ιτ ιιι -ι. Ροετιιιειο!!ππ8;ιπ ποπ ιπποτοπ ιιι $τ. Ροιοι·οϋπτε, Νοκινο!ι -Ρι·οορο!ει .Μ 14, ιιι ι·ιο!ιτοπ. - Χπππο
πωπω-οπο Μπι!‹ ιο!ιι·1ιοιι, ΙΟ Μπι!‹ ιιο!!ιιοιιι!ιοιι. Ι)οι1πιο:·ι:1οπι πιο
!!!ιπιοΒιιιο!Βοορο!ιοπο2οι!ο ιιι Ροιιιιει2ΟΚορ.οποτ45Ρ!οπ.- επ
Απποιοιι ννοι·ποπ 25 5οροι·πιπ!::0Βοιιιτοι· Οτιειιιο!πι·τι!ιο!ιιιεοεπιιπτ.
-!ζο!”οι·ιιτο ιινοι·ποιι ι·ιειοιι ποιπ 8πι:ονοπ 16 πω. 'πιο Βοεοιι !ιοιιοτιι·ι.

πππ

δ!.

πω”. εοννιο ο!!οειιιιπιο

οπει!αιοπ ικιιιε!ιοιιοπ Μιττοι!πιηχοιιιιιι

τοι ιτιπιι οιι·ποιι Βοοι:!15Γιο ίι1!ιι·οιιπο ιι πωπω.. Οι. Β..Ψοπο.ο11
ιιι δι.Ροιοτοϋπτ8_ Ροιοτο!π.Ξοιτο. Αιεκπιιπτοννε!ει Ρι·.Β :ιι ι·ιο!ιτοιι.
Βρτοο!ιοι. Πιοιιε.ιει€, Ποιιιιοτειοέ πππ 8οιιιιο!;ιοιιπ δ-θ.

πω. ζ

Ροιοιο!ιπιπ, ποπ 24. Μοτο (Θ. Αριι!).

Ιπιιπ!!.: Πι. Κ. '1'οπιποο!ιοι: Απιοιιοιι·ιιοοπ ποιπ ροι·ιπιιι. - Ρι·οι'οποοι· Στοπ ν. Βοη;ιπππιι ·!·. - '1'ο.Βοοποο!ιι·ιο!ι
τοπ. - Δ ιιποιο·ο π.

κ'

η

θ

(Απο ποι· ΒοΒπιι.ο!ιι!!!ιο!ιοιι ΑΜοι!ππο ποπ Βιοπιιιιοπιιοπ
!ιο.πεοο οπ 11ιΒ·ο., απ. Ατπι: Μ. ιιιοπ. Α. Κοι!ιιιπππ).

Ηειππ!ιποιι, πι. Ι, 8. 109) πιο Μοπειι·ποι.ιοπ πππ Κοπ
πορ!.ιοπ ιιοι 5!.ι!!οπποπ πιο. Απειιο!ιπιο. Ηιοτιπιτ ινιιπ οο!ιοπ
ποπ Ζπποοιιιπππιο ποιππο!ιτ, ω.. πιο Μοιιο!.ιπο.ι.ιοπ `ποι

Απιοπιιιι!ιοοο οπο! πωπω.

Βιι!!οπποπ !›οο!›πο!ιιοι Μ., @οι πιιτ εο!ιοπ.

νοπ

Μ. Κ.'1'ο.πιποο!ιοι.
νοι·ι.ι·οο, εο!ιπ!!.οπ Μι ποιπ 1111111. Ειν!!ιππιπο!ιοπ Αοι·πι.οιπ8·
ο.ιιι 22. Αποποι 1906 ιπ ν7ο!πιοι.

Ύ77οιιπ πιτ ππο ιπ

ποπ

1.οιιιιιιιο!ιοιιι

πιιιοοιιοπ,

νιοπιι

οποιοι πιο 1ιοΒο! !ιοιιιι 8τι!!οιι πιοποτ!ιοιιι·ι. 80 πω. οπο
ω, πιο ιιοπιο ιι!›οι·οιπο!ιιπιποππ πιο Αποιο!ιιοπ ποι· Απ
ιοτοπ ιπ πιοοοιπ Ρππ!ιτ οιππ. Μοιοτοπο ιοι πω· 8ιο.ππ
ρππ!‹! νοτιτοτοπ, ποοο !ιοιιπ Βιι!!οπ πιο Κοπο! πποιι!οι!ιι.
1π πω. Βιοεοοπ Ηιιππ!ιπο!ι ποι· θγπιι!ιο!οΒιο νοπ νοπ
πιι·ιοι!!; Θοιι!ιοιπ!): ,,!!7ιι!ιι·οππ ποι 8011ινο118οι80!ιο!!; πππ

1.ο!απτιοπ 1ιοι·ι·οοιιι ρ!ιγοιο!. Απ:ιοποττιιοο*).

Ειιοπεο

πποοοιι οιο!ι Κπο.ρρθ ιιι ποιπ ννιποΚο!'οο!ιοπ Ηπππ
!ιπο!ι ποιήθο!ιπι·τοιιι!ιο: ,,Βιο Μοποτιππιιοπ τι!!! πει πιο1ιι
οιι!!οπποπ Ρτοποπ ποτπιο!οι·ινοιοο 8-8 ννοο!ιοπ 1151011
ποι· οποια, !ιοι Βιι!!οπποπ πππ!!.!ιοτιιπ ιπποιΙιπ!ι› ποοεο!!ιοπ
'Ι'οι·ιπιπο πο.ο!ι ποιπ Αιιοιι!!οπ νιιοποι· οιπ, νοιπποποποιοι.,
ποιοο ιιιπινιοο!ιοπ οιπο Κοπποριιοπ πιο!ιτ οιιιτιοοίππποπ
πω.

Ιιι !ιοοιιιπιπιοι Ροι·ιπ 'πιο νοπ !ιοιποπ Απιοιοπ πιο
Αιποπσι·ι!ιοο !ιοιπι 8ι.ι!!οπ πιο ρ!ιγειο!οΒιοο!ι οι!ι!!!ιι.

ννοπιποτ οιι!.εο!ιιοποπ π. πιοοοι ?τομ οτο!ιοπ πιιποιο
πο. $ο ...ποιο 8 "ει" ιπο.π ιι (ιιπ 77ιιιο1: ο!'οοιιοπ
') Ο. Οι: πι. πι· ι. νοι τ ο πω». π. θγπ. πι. 111. $.18. 18119.
924Κπορρ πππ 1ν·!πο!ιο!, πω». π. πω.. Βπ. Π. 8. 157.

Αο!ιπ!ιο!ι πποεοι·ι ποπ Βπππο8): ,,8ο!ο.ππο πιο Ποπ
οιι!!ι, οιει.ιοιτ πω! πιο Μοποιτπο.!.ιοπ. Ζπινοι!οπ απ!.
πιοεο!!ιο ιοποο!ι νοιπ 5. Μοποι ο.π ννιο1οι οιπ“. Βοτοο!!›ο
Βιοππρππιιι κι νοτιτοτοπ ιπ ποιπ 1.ο1ιι·!›πο!ι νοπ Ο ι ο !ιοποοπ-νοιι').
Π ΒπιπιπΕ) πιπιπι!; ιιι`οοιποιπ θιι·πππι·ιοο ποι· θιο!ιπι·ιο!ιι!ιο
!ιοι!ππιι8 8το!!ππ8 πι· 15'τοπο: ,,Βοι ο!:ι!!οπποπ 1ι'ιπποπ
ρ!ιοπι πιο Ροιιοπο π.!!ο 5-6 ννοο!ιοπ ρ. π. οιππι:π!
οπιππ!;ιοτοπ, !ιππιι ποιοι πο.πιι ννο!ιτοππ ποι· Βοπποπ 1.8.1(·
τοιιοποποι!. οοοοιοιοπ.
νοπ ποι· Αποι!ιοπιιππο που ρ!ιγοιο!οοιοο!ιοπ 1.ο!πο.ιιοπε
πιιιοπσιτ!ιοο ιο! πιω π.!εο !ιοιπο Βρπι· ου ιιπποπ, πο! πιο
1. Β Βονισιιιι!ιο!ι ιιπ ΙΙ. Μοποι ο.πιιι·οιοπ εο!!, νιοιππο
ποπ πιοιιτ Μπι, πω: και πιο Ροι·ιοπο τοεο!πιιιοοιε
πιοποτ1ιο!ιι·ι:.

Ε.ιποπ π!ιπ!ιο!ιοιι 8τοππρππ!ι!; νοι·τιιι!;'Ι'ιιοτιι*) ιπποιπ
πο.ο!ι οοιποπ Βιιοιιιππποπ 800/0 Αιποποττ!ιοο !ιο.ιιοπ ιιοιιιι
$!ι!!οιι, 26% 1-2 χ ιποποιτπιοι·οπ, πιπ ποπιι πιποιιοι·

ι!ιοιοο!ι επ νιοι·ποπ

πππ πο. 15%) ιοΒο!ιπποοιε

πιοπ

ο!:ι·πιοι·οπ.
Ρ!οοο") 1ιιοοι πιο Ριππο ιι!ιοτιιο.πρι πποπιοο!ιιοποπ,
ο!ι πιο

ν7ιοποτ!ιο!ιι· ποι·

Μοποοε σποτ πιο Αιποποτι1ιοο

') Βιιπ,ςο, 1.ο!ιι·1ι. π. Οοο. Π. Α. 1894. Θ. 168.
'ι Ο!ο!ιπποοπ-νοιι., ρ.289.5. Απι1.1902.
') Β πιπ πι, θι·πππι·. π. θεο. 1002. 8. 122.
°) Ψ. 'Ι' ιι οι·π, Πιο ριο.!αιοο!ιο Βοποπιππε π... 1.π!ι!πιιοπε·
ΒΒορ!ιιο ποπ 1.1τοιπο. Πιιπο!ι. ιποπ. Ν. Ντ. 47. Β. 1873. απ".

') ΡΜ", Ποπ ννοι!ι, 11. Βπ. δ. ΑΜ!. 1897. δ. 378.

Μ!!
Με ΟενεΜπ!!ε!!ε ε!ππ πππ ΜΜΜ πε!·ε!! Με ν!7οττε: ,,Βε

τετεεεεπτ πω! εε ει! !ν!εεεπ, !!!ε!ε!!ετ εοε!ε.!επ ΞεΜ!ε!!τ
Με Ε'τε.πεπ επεε!ιπτεπ πππ ε!! Με Ψ!επετ!τεΜτ πετ Βε
Βε! Με! Με!!!·8εΜπτεππεπ τεεε!!πεεε!8 επίττ!ττ οπετ π!εΜτ.
Ιπ Βεε!!!!ππε επ ε!εΜε!! ε!ππ ειπε!! Μ!ε Με!!π 8τ!!!επ ε!π
εεττετεπε!! Οτεν!!!!τετεπ ντοτ!!Μετ ιν!τ @Με !!π ππ!!!ετε!!
!!!ε!!!επ. ΑπεΜ !ετ νοπ ετοεεετ Βεπεπτππ8 !!!ε!πετ Με!πππε
Με!! Με ππτεΜεεΜπ!ττ!!εΜε Βεπε!· πεε 5τ!!!!!πεεεεεεΜ!!!”τεε.
Π!π Με Βεεπ!τε.τ ε!ε!εΜ νετεπεεππε!!!!!επ: Με!!ετ
τω, πεεε !!! 58,'70/0 Με Μεπεττ!!πτ!οπ τεεε!!πεεε!ε Με!!!!
Ξι!!!ε!! ε!!!ττ!ττ, !!! 41,80/0 πεεεεεπ Α!!!εποττ!!εε Μεττεε!!τ.
Με.γετε ετε.τ!ετ!εο!!ε Βτεε!!!!!εεε πω! εε!!!ε θεΜ!πεε
Γε!εετππεεπ εο!!ε!πεπ !!! πετ !!!τετετπτ νο!!!ω!π!πεπ π!!
Μεεε!!τετ εε!!!!ε!!επ επ εε!π. ν!ε!!ε!εΜτ !ετ πετε.π Με εε

Μετ πεπ ΛπεεΜε!π, Με ο!! Με Ι.Μ!τε!!οπ, Με 8ε:πεε!!,
Με νν!επετ!‹ε!!τ τ!" Μεπεττπετ!οπ Μ!!!επεεπεεΜ!ε!!επ !!π
5τεππε ν!!ε.τε“.

1)!εεε Απε!ε!!τ ω!!! πετ ρΜτε!ο!οε!εεΜε!! Ι.ε!!τετ!οπε
πττερΜ!ε !ετ ε!!ετ !!!εΜτ ο!!!!ε Ψ!πετερτπε!! εε!!!!ε!!ε!!.
Οετε.πε ε!!! Ετ!”πΜτπ!!εεπ ε.πε πετ Ι(!!!πετρτε!!!ε !!ε.Με!! επ
ΠπτετεπεΜππεεπ 8ε!!!Μττ.

ε!! π!ε !`ττ1!!ετ Μεττεο!!εππε Απ

ε!εΜτ τ!εΜτ!ετ εε!. πιω!! π.» π!ε Κ!ππετ νο!! πετ Βτπετ
Βεπε!!!!!!επ ε·πτπεπ, εο!!ε!π π.. Μεπεττπετ!ε!! !!ε!!π 8τ!!!επ
ντ!επε!· ε!πττετ. 1)!ε ΒεεπΙτετε

!ε.πτετεπ !!!ε!ετ ε!πετ!!!!π!!Β

πεΜ!π, πε.εε π.. Μεπεεε Μεπτ!πετ !!ε!!!! Ξτ!!!επ ε!πεπττετεπ
ρ!!ε8επ. Με τω!!! Μ!εΜετ επεεπε!π!!!επ πετ πππ :!!!.εε πεε
Ψε!τετετ!!!επ π!ε Μεπττε.!!!π!ε!εττ εε!. Α!!! ρτεε!εεετε!! !ετ

τ!!!!εε Πεπετε!ε!!τ!!εΜΜε!τ

πετ Βτεππρπ!!!!τ νοπ ()εετπγ!!) ω!!! Κε!!ετ νετττετεπ,

π.. !Μπ ίο!εεππετ!πεεεεπ!επεεεερτοε!!ε!! Με!!επ Μ! πε!!!
ετεεεεπ Ηε.ππ!!ποΜ !!!!ε!· Με Πτ!!!!!!τππε ω. !!!!!πεε:
,,!!!!!τ ττο!!ε!! εππποΜετ ΜετνοτΜεΜε!!. πεεε ο!ΤεπΜετ π!εΜτ

εεΜ!!εεππ Με!!εππτ !ετ, πεεε π.. νν!επετ!‹εΜτ πετ Μεπ
εττπετ!ο!! ν!!!!τε!!π πετ Ι.ε!!ιΜ!οπ πεε Νετ!!!!!!ε πω! πε.ε
Απε!!!ε!Μεπ πετεε!!!επ Με ΑπεπεΜ!πε !ετ“.
1ο!! ΜΜ›ε !!!!εΜ !π ο!!!Βε!!! ΜεεεΜτε!π!!τ επί π.. ΑπεεΜε!!
!π πετ πεπτεεΜε!! 1.!τετετπτ. Βεεεπ-Μϋ!!ετ°) ε!!!εττ
!!!!!!!!ε!!ε Απε!εΜτεπ ειπε πετ ίτεπεπε!εεΜεπ Ι.!τετε.τπτ, Με
ε!ε ππτεΜ Τοτ!!!π-ΟΜεπττεπ!! ω!!! Βππ!!! νετ
ττετεπ ε!ππ.

Βε! Μ! ετοεεε!! !!τεΜτ!εε!!επ Βεπεπτπ!!!;. π!ε Με Πεμ
τω! Α!!!ε!!οττ!!οε ροετ ρεττπ!!! Ματ, !ετ εε επεεεε!ετ, ε!!
ε!!! πω! ε!πεε ετεεεετεπ Μετετ!Με Νεο!!ρτ!!!ππεε!! ε!!
επετε!!ε!! πππ π.. !!!εΜετ ετεεΜ!επεπει! Ατ!!ε!τεπ !!!!ετ Με
εεε Τ!!ε!πε ε!πετ !ιτ!τ!εεΜεπ ΒεερτεεΜπ!!ε ει! ππτετε!ε!!επ.
Με !ε!! !π!ε!! ε!π Λ!!!”ε!ηε π!εεεε .ΙεΜτεε επί Απτεεπ!!ε
νοπ Πτ. Κε!!!πεππ πειτε!! !!!εε!!τε. π!ε ππτ!πεπ Απε!!!
!!επ επ εε.!!!!πε!π, ε!!!ετ!εττε!! ε!τεε!!τ!!ε!! ππτ 8 Ατ!!ε!τε!!,
επ πεπεπ ετετ !!π Ι.επί πεε !ετετεπ 5ε!!!εετετε 2 πεπε
!!!πεπ!‹ε!!!επ.
1)!ε Μτεετε Ατ!!ε!τ επί π!εεε!!! Οε!!!ετε !ετ π.. νοπ
Μ. Μεγ ετ'°). 8!ε !ετ νετ !!!εΜτ Με 80 .1ε.Μτε!! ετεε!!!ε
πεπ πππ πετ νετεεεεεπ!!ε!τ επΜε!!π Βείε!!ε!!. Ετετ !π Με

εε!π .Μπιτ !ετ ε!ε !π !!!τετ Βεπεπτπ!!ε τν!επετ Βε!ν!!τπ!ετ
ενοτπεπ πππ!!! Εεεεπ-Μϋ!!ετ πππ Ηε!!, Με επ
Μ!π!!ε!!ε!! Βεεπ!τπτεπ εε!το!π!!!επ ε!ππ.
Μειγετ Μεττε ε!π 1!!τετεεεε πειτε!! επ εε!πεπ, πεεε
πεε 1Ν!επετε!πττετεπ πετ Κεεε! !!ε!!!! 5τ!!!ε!! !τε!!!ε !!!π!

ΜΜΜ!!! επ!π ΑΜεετεεπ πεε Κ!ω!εε εε! ππ‹! εε!π!!!ε!τε ει!
πε!π Ζντεε!τ ετετ!ετ!εεΜε Απεε!!επ. Μεγετε Ζε!!!επ ε!ππ
!π νετεοΜ!επεπε!· Η!πε!εΜτ !πτετεεεε!!τ. Ετ Μετ Με Απ

εε!πετ

Τε.!!ε!!επ εε!!π!π, Με ετ

οτπ!!ετ !!εεΜ πετ 11ε.!!!!ε!!ε!τ πεε Β!!!ττ!ττε πετ Μεπεεε.
ΝοεΜ νετνν!ττεππετ εεετε!τετ ε!εΜ πεε Β!!π ππτεΜ Με
Ζε!τ!!εετ!!!!!!!ππε, Με ε!π!πε! !τι ννοε!!επ, ε!!!!πε! !!! Με
πετεπ επεεεπτ!!ε!!τ !ετ: 8ο !εεε!! τω: Β Ψοε!!επ, 4. Μο
πετε, 11 ννοεΜεπ, 2 Μοπετε, 5 !!!ΐοε!!επ, Μπτε Μ!εε
ππτε!!ε!πε!!πετ.
Ε!!!ε Μτε!!!.ε Απτιτοττ επί ε!!! Πεμ, !νεππ ε!εεπτ!!εΜ
Με ετετε Βεπτε! Με!!!! 8τ!!!ε!! ε!πεπττετεπ ρ!!εετ, !!ππε!!
ιν!τ !π τω!! Μεγετ,εεΜεπ Τε.!!ε!!επ π!ε!!τ. !εΜ !!Μ!ε ε!ε
πεεΜΜ!! π!π8εετ!!ε!τετ ω!!! εε!!ε ε!ε !π πετ Ρετ!!! !!!!επετ,
Ι!:!ε Μ!!! ε!ε ππτ !πε!πε!! '1'ε.!!ε!!ε!! !!! Ρετε!!ε!ε ετε!!επ
ε!!π.
νοπ πεπ 885 Βεο!!εε!!τπ!!εείε.1!επ 1895 Ε'τεπε!!) ε!ππ
402 τεεε!!!!πεε!ε !!!επεττ!!!ε!·τ, 288 !!!εΜτ.
Νεο!! Μεγετ ττειτ Με ετετε Βεεε! ε!π

!!ε!!π 8τ!!!επ
Με! 402 8τ!!!εππεπ (Ο)

!!ε!!!! Ν!εΜτετ!!!επ
Με! 515 Ν!ε!!τετ!!!εππεπ (Β)

Π!! 1. Μο!!ετ Με! 54 Ε'τεπε!! = 13,50/0 Με! 85 Π. = 14,80/0
ε!

ί

,, ε.2·

ν!

,,99 137
εε

,,ε,

:34!00/ο ε 875
:74.80/0
=!ι,τοχο
,. εε ,," :
5,80/0

υ
υ

4·
δ·

ε!
η

υ
το

τ!
ν:

=
:

7!80/0 το
5!50/0 η

31
22

8
1

ν!
γ!

τ,

6·

ε!

π

30

ε!

=

7›50/|0 ο!

4

»

ε!

Τ·

π

ε!

24

α!

Σ

θ›00/ο

η

-

”

ε!

8·

π

τ!

8

ε!

Ξ

2οοο/ε υ

4

π

-4 @Μ

η

ε!

28

ν!

Σ

5,70/ο η

4

ε

-

!!
ε!

10·

ν!

π

τ!

1-

2$70/0

η

1

τα

υ 11·

η

υ

ε!

υ

Σ

ο!70/0 η

_

7,

,, 12.

,,

,,

ι!

,,

= 2,70,10 ,,

!! 15·

π

υ

1

π

:-

0!20/ο

ε!

μ

ο

ε ,,
'-

ε!

εε!!!επ νοπ 895 !!'τεπεπ νετντε!!πετ, ε!!! 1200 Με! !π Με

Με 1'ετε!ε!εΜ Με!πετ Τεπε!!ε!! !ετ εε!!τ !ε!!ττε!εΜ. Με

Εεεε Με!πεπ ε!!! Κ!ω! επ ετ!!!επ. Απτ'τε.!!εππ !ετ Με

!!ππεπ ε!πε ε.π!!ε!!εππε ΠεΜετε!πετ!!π!πππε πετ!π, πεεε

'Γε.τεεεΜε, πεεε Με Ρτε.πεπ ε!εΜ ππτ !!!

Με !!επτ!ε!τε!τ πεε !ν!επετε!!!ττ!ττε πετ !!επε! ε!!! καπε

ετντεε !!!ε!!τ Με

πετ ΗΜίτε πετ Β'Μ!ε, 685 Με!. πε!π 8τ!!!ππεεεεεοΜΜτ
ππτετεοεεπ, 515 Με! πεεεεεπ !!!εΜτ π. Μ. 58,70/0 εεεεπ
11!!ετ 42,80/0. Πε.ε !ετ ε!πε ετεεΜτεε!!εππ Με!!ε ΖεΜ! η!!!
π!ε!!τ8εετ!!!τεπ Κ!ππετπ. Αε!!!!!!εΜε Ζε.Μ!επ !!ε!!ε π!!! π!
τω! ε!πεε!!!εε!Βεπ Ι.!τετετπτ π!ε!!τ εεΓπ!!πεπ - !π!τ Απε
πε.Μ!πε νοπ.Βππεε").
Με!πε

ΖεΜ!επ

ε!ππ

!π

Μεεετ

Η!πε!ε!!τ

Με! υνε!τε!!!

ετεπ !ετ !!π

2. Μοπετ.

πω!!!

Ν!εΜτετ!!!επ

!π !πετ 750/ο

Με!!!! δτ!!!επ !π 840/0. Ζπε!ε!εΜ πο!!π!πεπτ!εττ Με!! !π
ι!!εεεπ Ζε!Μ!επ εω:Μ πετ Ππτετεε!!!επ. Βε!!π Ν!εΜτετ!!!επ
ττ!ττ !πεΜτ Με πορρε!τ εε Με.π!!8 !!π 2. Μεπετ Με Εεεε!
ε!π Με !!ε!!π 8τ!!!ε!!. !)!ε 11!!τ!εε!! Ζε!!!ε!! τε!!!επ Με!!
!!!!τ εετ!πεεπ Ππτετεε!!!επε!! Με! !π πετ ννε!εε επ, πεεε
Με!! Με Οτππππε ετε!ε!!τ επετετ 2. Με!!ετ, πεπ!! 1.. 3.,

εππετ!εετ. Βτ!!τεε ΝεΜετεε !!!!ετ Με Πτεεε!!επ πεε Ν!ε!!τ

4., 5. Μοπετ π. ε. π.

ετ!!!επε ετ1ε.Μτεπ ιν!τ Μ!ετ π!εΜτ.
Απεεετ τω!! πε!!τεπ ΖεΜ!επ εττε!!τεπ ν!!!τ ω!" εω:Μ
εοπετ π!εΜτε Νε!!ετεε !!!›ετ π!ε ΜεοΜεοΜτετεπ Εε!!!ε. Ιπ

!!ε!!επ !!!ε!. Με ε!ε!ε!!ε ΡτοεεπτεεΜΙ 18,5 πππ 14.

') (Με τ πγ πω! Κ ε!!ε!·. !)εε Κ!ππεε Ετπε!!!·ππε. θ. 484.
1904.
'Η Ε ε ε ε π - Με!!ε!·,

Ζεπττ.

τ!!!

θ".

1906.

Ντ.

6.

θ!. 175 11.
Ν) Βε!ττ. ε. ΠΜ!. π.

Ι)ετ 1. Μοπετ Με!. !π !!ε!πεπ Τε

Πετ Πτ!τετεο!!!επ !ετ ππτε!! !”ο!εεππε Ζε.!!!επ ε!πεεΜεω!
!!!πεττ!εττ. Βε!!π Ν!εΜτετ!!!επ ττ!ττ π!ε Βεεε! !π τω!! !!ε!
πεπ ετετεπ Μοπε.τε!! π! 89.40/0 ε!!!, !π πεπ 8 ετετεπ

Μοπετεπ !π 95,10/0, !νεΜτε!!π Με!!!! $τ!!!επ !π τω! !!ε!πεπ
ετετεπ Μοπετεπ ετετ 47,50/0, !π πεπ 3 ετετεπ 59,20/0.
τεεε!!πεεε!ε !πεπεττπ!ετεπ.

Βτετ

!!π

Ι.επί ε!πεε ΜΜΜεπ

.1εΜτεε ΜΜ!επ 800/0 τεεε!!πεεε!ε !Μτε Ρετ!οπε.
νοπ Βεπεπτπ!!ε !ετ !επε!!!”ε!!ε πεε Βεεπ!τετ, πε.εε νοπ!

Θγ!!. Μ!·εε·. ν. π. θεεε!!!!εΜ. !!!τ θε!›. π.

Ογ!!. 1!! _Βετ!!!! 1878. Π. Βπ. ε. !εε-!4ε.
Π) θ. νοπ Β π π ε ε. Με ε!!!!ε!!!!!εππε 11!!τε!!!,ς!!ε!τ πει· Πειτε!!

!Μτε !ί!ω!ε!· ε!! ετ!!!επ. Υο!·ττες. δ. ΑΜ!. 1Μ!!!ε!!επ 1908.

4. Μοπετ επ εεΜοπ Με ΜεΜτεεΜ! εε. Β00/0 τεεε!!πεεε!ε
!πεπεττπ!εττ. Μ!!! Μετοπε εε!!οπ Μ!ετ π!εεεε ΒτΒε!!!!!ε. Με!!

εε !!επτ!ε ν!επετ!τε!!ττ !π τω!! 1ο!εεω!επ Ατ!!ε!τε!!.
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Βει Π. Ριιιιιιτ, σου Μεγοι· ΙιεΙιο.ιιιιεΙΙ.,ιοι: Με Βεετιιιι

1ιιι

ιιιιιιι€, ινο.ιιιι άιο 1. Βε.οιοΙ ιιεοΙι ιιοιιι Βιιιινϋ1ιιιειι ουί
πιο. Βει ιιιιιιοι Μο.γοι· άιο Ρετιι.ΙΙεΙε: ι1ε.οο πιο Ιιοι
ΝιοΙιτειιΙΙειιιιοιι 6 ι7ΨοοΙιειι μι. Με ΜεΙιι·ιεΙι1ιιιειιετιιιιει·ι,
80 Ιιοι ΒιιΙΙοιιτιοιι πι· εεΙΙιειι 2ειι 1ιειοΙι ι1ειιι Βιιι:ινϋΙιιιοιι
άιο 1. Βοεο1 ειιιιιιιι. 1)ιοο θεεει.2 Μπι ιιιιι ιιιιτ 94 Βοο
1ιο.οΙιτιιιι€οιι, ΙιοΙοετ, άιο οιοΙι ιοΙΒειιιιει·ιιιο.εεειι Βιιιρριοτειι.
ΝιιεΙι Μο.γει· οι:ε11ιο ειοΙι άιο απο ΒοΒοΙ ιιιιο1ι άειιι
ΒιιιινόΙιιιοιι οιιι.

7. Μοιιο.ι
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2
2

15.

1

Β1,70/0 18,90/0

Βιο ΠοΙιει·οιιιοιιιιιιιιιιιιΒ Πει ιιοιι Μιιγοι·'οο1ιειι Ζο.Ιι1οιι
ιετιι.ιιι1ειΙΙοιιτ1. Ιιι ω·

Ιιιι

'

Μοιιετ

25 χ

Ινιοιιοιιιιιίιιιιιο ιιιιιιιιιτ ννιο‹Ιοι·ιιιιι ιιοι· 2. Μοιιο.τ ιπιτ ει
ιιοι· 8ι·οοοοιι ΖειΙιΙ άιο ει·ειο ΒιοΙΙο οιιι, ιιοιιι ι1ει.ιιιι ι1ει·
1., 8., 4. ιι. ε. π. ιο18ειι. ΠοΙιει·ι·ε.οο1ιειιιι κι ο.ιιοΙι. εποε
Πιτ ιιοιι 1. Μοιιιιι. @που ιιιοοεΙΙιο 28.111, ιιοιιιιΙιεΙι 13,50/0
Βοίιιιιιιοιι Μιά. Ζιιιιι Πιιτει·οοΙιιοτι νοιι Μεγοι· Μπι
οοΙιοιι ιιι ‹ιειι Ιιοιτιοιι ει·οιοιι Μοιιο.τοιι ‹ιιο Ζο.ΙιΙ νοιι
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Γι” ιιιοεο ΤιιΙιοΙΙε Μαιο νιο1ΙοιοΙιι άιο ΕιιιτοιΙιιιιἔ 1ιειοΙι
νιΙοοΙιοιι ιιιεΙιι· Νεα, νοιι Βοι·ειιιο ιιιιί Με 4. ιιιιιι θ. νιω
οΙιοιι Με Βει ινειτοιιι 1,ιιϋοοιοιι ΖειΙιΙοιι οιιιΓο.ΙΙοτι.
158 οιο1ΙΙο οιοΙι :Με οιοτο ΒοεοΙ Ιιοιιιι ΕιιτννϋΙιιιοιι οιιι.
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ΒοιΙιοιιιοΙΒο ‹ιοι· ιιιιιιιεκειι Με

1.

12

_

'Α .ΙεΙιι·ιιιιιιιιει·ι ειιιιι.οι· πι.: οιιιο ιιΙιιιιιοΙιο ΑιΙιοιτ οι·
ει:Ιιιειιοιι.8ιε ΙιοΙιειιι1οιιιιειιΒιιιΒιιοε ω· Μειιετι·ιιο.1ιοιι επί
Με 1.οΙαιιι.ιοιι ιιιιιι ετοιιιιιιτ Με ιιοι· ΗειιΙιιιοι·'οοΙιοτι

ΚΙιιιι1ι. Βοιιιιιιι") Ιιοιιιιιιι ιιι ιΙιτ 2ιι ‹ιειιι ΚοοιιΙιο.ι,
,,ιιο.οο ειιι Βιοεοοι· Ρι·ο2ειιιοετο νοιι Ριειιιοιι ιιοΙο1ιο ειιΙΙειι

ιν1ιΙιι·ειιιι εΙει Ι.ιιΜετιοιι ι1ιι·ο Μοιιετιιιιι.ιιοιι ΙιοΙιοιιιιιιειι.
Πιο Ζο.Ιι1 ιο.: Ιιοι "ποιο ετϋοοει· πιο 8ειι6Ιιιι1ιοΙι επιφ
ιιοιιιιιιειι ινιιιι“.

ι

58,20/0 οι·ι·ειοΙιι, ιιι ιιοιι 8 οι·ετοιι εο1ιοιι 62,50/0. ΒΙιειιεο
Με Βει Μο.γει· 1ιο.Ιιοιι ιιειοΙι ΑΙιΙοει άεε. οι·ετοιι Ιιο.ΙΙιειι
.1ειΙιι·οο ε.οΙιοιι 880/0 ιΙιτο Ρειιοιιο.
Εο κι Ιιοιιι ΖιιΓειΙΙ, πιο.εε εειιιιιε άιο Πι·ΓειΙιτιιιιΒοιι ιιιιι
ιιοι· Κιιιιιοτρι·ειιιιο ‹ιιι2ιι ιιιΙιιτοτι, άιο Ιιοι·ι·οοΙιειιιιο ΑιιοιοΙιι.

νοιι εοι· ρΙιγειοΙ. 1.ιιιιτειιοιιεο.ιιιοιιοι·ι·Ιιοε ειι ει·οοΙιι1ιιει·ιι.
Πιο 1οΙοοιιτιο Α13Ι1811ιι1ιι11Β νοιι 11118 Πεεειι-ΜϋΙΙοι·,
εοι· ννιι ιιιιο μια οιιινοιιιιοιι, Μ επι θι·ιιιιιι. νοιι Μει
τιιιι€οιι οιιτειιιιιιιοιι. άιο ιπιτ. ‹ιοι θοΙιΙιιιτά'οοΙιοιι 1.ε1ιι·ο
νοιι ω· _ρΙιγειοΙοειεοΙιειι Ι.εΙαιιιιοιιοειιιοιιοιιΙιοο ιιι Ψι
κιει·ορτιιοΙι ειοΙιειι.
ΕΙιο ΕΙοεειι-Μ61Ιοι-Ι.ιιιιιι: ,,ΠοΙιει· Με νοι·ΙιειΙ
ι:ειι ιιοι· Μοιιοιιιιιιι.ιοιι ινειΙιιοιι‹1 άεε ΒιιΙΙειιο”) ειιιι.2τ
ειοΙι ε.ιιι 428 ΑιιΒο.Ιιειι νοιι 1ι'ιο.ιιειι ιιιι‹ι 115.881 άιο Ζε.ΙιΙ
εοι· ΒεοΙιεο1ιτιιιιΒείειΙΙο ειιιεεει· ΑοΙιτ.
Πι ιοιΙι εοιιι Μιιτ.οι·ιοιΙ πιο 1οιετ οιιι:
1. ΒεεοΙτιιοεοιΒο

Μοιιοοο Ιιοι τιοτ

Ι.ειΙιιιιιιοιι Ιιοι

254 Ρτο.ιιειι 59,30/0

2. Βιετε. Διιιοιιοι·ιΙιοε Ιιοι. ..
Β. Ποιο οιιιο Με! Αιιιοιιοι·ι·Ιιοο, ιιιιιιιι
ιινιοιιοτ Μοιιεοε Ιιοι. . . .
4. Κιιιε νει ‹ιοιιι Βιιιιιν6ιιιιοιι οιιοι·
ιιιιι· ειιιιιιο.Ι Ιιοιιιι ΝιιΙιτειι
ιτει.Ι Με ΒοεοΙ ω!.

188

,,

32,80/.,

80

,,

7,10/ο

6 Χ =

1,4.0/ο

13ο Βοιιιιιιι οοιιιο Ηο.ιιιιτειιιιιιει·Ιιεο.ιιιΚοιτ τΙοι· ΜιΙοΙι
ιιιιιι ιΙιι·οι· νοι·ιιιιιιοιιιιι€ Ιιειπι Ειιιιιιτι πιει· Μειιεοε. Ζυ
νι·ειιι1οι, ευ Ιιοι·11Ιιι·ι οι· ιιιιεειο

11ιιιΒο

ιιιιι· ιιοΙιοιιΙιοι ιιιι

ΑΙΙΒειτιειιιειι. Αιιο ι1οιι Ιιοιεοιι1ετοιι ΑιιΒιιΙιοιι ιιΙιοι· οειιιε
ΒεοΙιιιοΙιτιιιιεειιιΙΙο Ιοοοειι οιαο Μπιτ Βοιιιιιιο ΤειΙιοΙΙειι ουί
ετοΙΙοιι, πιο κι οιε οριιιοι· ιιιιιιιΙιι·οιι "Με
Βειιτιιι 1εετε οοιιιειι ΒοοΙιεο1ιι.ι1ιι€οιι οιιι Μειτοι·ιο.Ι
νοιι 140 ειιΙΙοιιιιοιι 1ι`ι·ιιιιοιι 2ιι θιι·ιιιιάο. 11ο Ιιο.ιιιιο11 ειοΙι

42ο = ιοο0/.,
1)ο.ο Ψιοιιοι·οιιιτιοιοιι εοι· ΒοΒεΙ Μπι @πιο ιοΙΒειικιε
ΤεΙιοΙΙο ιΙΙιιοτιιοι·ι (Βει 202 Ριιιιιοιι).
1ιιι 1. υιιπι 2. Μοιιιιι. ροετ ιιο.ιιιιιιιι Ι›οι 77 11'ιο.ιιοιι :. 88,10/0
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,80/0

επι οΙιοιιοονιοιε ΒιιΙΙιιιιΒοΒοεο1ιιιιιο.
νοιι ιιιεοοιι Ιιειιοιι 85:60,70/0 τοΒεΙιιιιιεοι,<; ιΙιιο Μοιι
εεε. ΘεΙιε.Ιιτ, 65:89,80/0 ιιο.Βοοοιι Αιιιοιιοι·ι1ιοο. Πιο
ιιιιι·ο1ιεοΙιιιιιιιιοΙιε ΒιιΙΙιιιι€ειοιι ιιο.ιιοι·Ι;ο Βει 69 ΒοοΙιε.οΙι
ιιιιι8ειι νοιι ιεΒεΙιιιϋεοιΒ Μοιιο1ι·ιιιει·οιιιιοιι 8,4 Μοιι., Βει
46 Αιιιοιιοι·ι·ΙιοιεοΙιοιι ιιο.ιιιεΒειι 10,18 Μοιιο.τε. Βει· θε
οπιιιιιιτιιιιιοΙιοεΙιιιιιι Βει 116 ειιΙΙειιιιοιι Ρι·ιι.ιιοιι 1ιοτιιιιιι
εοιιιιι. 9,1 Μοιιιιι.. Βιο ιιιιι·ι8ειι ΖιιΙι1ειι 1ιοιιιιτειι ιιιοΙιτ
νει·ινει·ιοτ ννοι·ι1ειι,ιιο ειιι Βι·οοεοι· '1'οιΙ ειιο1ι οι:ιΙΙΙε.
ΠοΙιοι ι1οιι Τοι·ιιιιιι εεε. 1ι·ιιιιοετοιι Βιιιιι·ιιτε εοι· 11οΒο1
ΒιοΙιι ίοΙ8ειι‹ιε ΖιιοεπιιιιοιιετοΙΙιιιιε Διι1εοΙιΙυεε.
Βει 74. ΒοοΙιο.οΙιτιιιι€ειι ιπιτ. άιο 1. ΒοΒοΙ ω.
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Αεί θιι·ιιιιιι ιιιεοει· ΖειΙιΙοιι ει1:Ιϋ.τι Βοοοιι-Μ 6ΙΙοι·
Με ΨιοΙιοτοιιιτι·οτειι

εοι· Βεεο1

Με Με. Νοι·ιιιιι1ο,

Μ.

εε. ιιι τω 80%, ΙιεοΙιιιοΙιτει πι.
1)ιοε ειιιιι άιο Ιιιιτιοιι ιιιι‹ι ιιιιοι·οιοΙιιΙιοΙιοιι Βο.ιειι Βει
Βοεοιι-Μ6Ιιοτ. Πιο 0οοειιιιιιιιοΙιΙ εοι· 8εΙιιιιι:οιι ινστ
ειε οιοΙι ειιι ο. 750 Ιιοι 4.28 ειιΙΙοιιεειι Ριο.ιιοιι ΙιεΙειιιίειι.

Με Ιιοιιιι 8τιΙΙοιι οιιι€οτιοτειιοιι θτονιιιιιϋ.Ιειι Με Μό Ι Ιοι· ιιιιΙιοιιιοΙιειοΙιιι8τ ,ςοΙιι.οοοιι. Ετ Μ.: εε εΙιειοΙιι.ΙιοΙι Βε

1. Μοιιιιτ 10 Χ:18,60/0)68 2ο/

τι

ιι

ιι 11·

ο

82ι30/0

81,'0/0

87:70/0

π) ΟΙιει·ιι.ο ΑιιιιιιΙοιι ΧΧ1ΙΙ. 38. Βει·ιιιι 1898. οι. 4ΙΙ-458.

τιιιι, Μ. οι· οιΙιΙειτι, ιιο.οε ιιιο.ιι πιω άιο Οιιιτιιιε Με Αιω

Ιι1ειΙιοιιο εοι· 1Ιοειοι ιιιοΙιτο ΒιοΙιοι·οο πιτ Ζοιι ινοιεο ιιιιιι
εοι· 8οΙιΙιιοο νοιιι ΑιιοΙιΙοιΙιοιι ιιοι ΒεΒεΙ επι οιιι Βιοτιοι·οιι
ιιει Οιιιι1ο.ιιοιι ιιιοΙιι ειιΙιιοοιΒ Μ.

"Ι Ζειιτι·. Γ. Θ”. Ντ. θ. 8 175 Π'. 19θθ.
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11881: 8181811881118 181 1118 Α11111>11 νου 1181111) 81881118
11811. 818 181. 11111 1111118118181811818 111111 8111111111 8111 111111
81811111888 1.118181111ν818818111118. Η81Ι'8 Α111811 1111181·
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118 11811811 1118 118881 1181111 81111811
νου 200 Π.

125 1111811811 = 62,50/0
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13188811 Π1118188111811 81111811 11811 11111811 1119 818888
28.111 1181 Μ8111881111181111811. 1381111 1181 181181 1818881188

19 1311. Κ. Η 011, 2811181188 111111 111811811118111111. 11811. 1. Θ811.

111111 111811. 1111. ΧΧΙ11.. Η. θ. 19116.

8111818111, 111111

818 1181
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11811111 1118111 1118111 8111111111.
ε
111111 8811811 81111111, 11888 1118 Β.81119 1181 1111181811811111188ι1
111181 1118888 Τ11θΙΠΒ. 88111 1118111 181. 91181111 1111 11111
Βθ11111Χ 8118811811, 1181· 111 8811111111 11181118 1118111 11811 11111
1181111

81111811 8888111818, 88 11811811 1111·

88 11111 11111 1181 11111811 111111 118.191' 111111 1111111111 211
11111. 111 1101' 8118118181811 2811, 818 11311 88111111 1118111 11181118.
111 Αι181111 8888181888 118118, 811111 1181111 11811 1181111111 Α1
11811811 1811 Ε188811-Μ111181 111111 11811 1111181188
1181111888.
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11) 281111. 1. 1111111. 18911. δ. 9811.
'Η 1. ο. Θ. 849.

118
Μοτο Μτιτοτττιτ οιιτετιιιιιιιιτ οτιιιτ τττοοετοιι τοι άοιιι Βι
τοοε.οτιοτι 8τοάτ.Ιττοιιιτοτιτιοτιο, ιτιάοιιι τοΙι άιο ΑτιΒο.ιιοτι άοτ
Ρτοτιοτι τοττττοττοτ Μοτο, άιο ιιι άιο οοΙιτιττοΙιτΙάττ:ιτο οάοτ

0τ·ιιιιττοΙοετοοΙιο 8ττιτιοτι οἱτιΒοττοτοτι οάοτ οτιιτιτι1τι.ττιττοοτι
τιτιά ρο!Ηττττιτοοτι νοττι ΚττιιιΙττοιιτιο.τιο τιτιο Βο!ιοιτάοΙτ εττιά.
Ειτιοιι Βο.ιιο ττοττττοοτι ΒττιοτιτοιΙ τιιοιτιοτ Μιτου νοτάει.τι!το
Μι άοτι ΑιιΒιιτιοτι Πι·. Κοιτιτιο.ιιτιο, άιο οτ οοιτιοτ του
νοτρττικτο οτιτ:τιοιιιτιιοιι οτττ. Βο τιιιιιάοΙτ οττιτι τιοι οιιιοτ Οτο
οιιιιιιοεττιτ νοιι 600 ντοΙ!οιοΙιτ τιττι 40 Ε'τιιτιοιι άοτ Βοοοοτ
ετ1τιτοττοτι Βτοιτάο. Ι)τι Μι τιιοτττ τττιττιοτ οοΠιοτ ιιτιοτιιιιάο
πω, άιο Ροτιοτιτ:οτι

ροτοϋτιΙιτ:τι

οτι !ιοττοΒοτι,

Ιι0Ιιτιτοτι 8ττιτ'ο οτο1ιοτι, τιιτε ο. Β..Βτιοοοιι τιιιά· Ι.ιτο.τιοτ
τιτιιτιοΙιο Μι τνοΙιΙ ιιτιτ ιιτιτ άοττι Ηιιιττοιο ιιτιτ' άιο νοΙΙτο

οτ:ΙιιιΙο οτι τιοεττττιάοτι, άιο Ιιοι τιτιο οτ:1ιοτι άτιτοτι ιτιοΙιιιοτο
θτοιτοτττττοιιοτι τιοοτοΙιτ, πιιι άοι· ΒιΙάτιτιε οοιπ οτιοτι άοι·
1ΠοΙιΙοτ:οιιά Ηοιιά ιιι Ητιιιά, Μο οο άιο τιετττοτΙιοτιοιι νοτ
ΙιοΙττιτοοο Μι τιτιο οτι 1.τιιιάο ιπι θο8οτ18τιτο οιτάοτι ιιιτιοτ
ττιοοιοτ:Ιιοτι άοτιτ!ιοτι οοιΒοτι./Μοιτιο ΖοΙιΙοτι εττιά Ιττιτο

τοΙοοιιάο:
νοιι 500 5ττΠοτιάοτι @Ο Αττοοτιοτι ίοτιΙοιι) εττιά

του τετ άιο

54,6 0/0
17,6 0/0
13,4 0/0
_ 8,0 0/0
4,6 0/0
1,4 0/0

ΑτιοΙτιιτιι"τ ιιι άοτι νοτοοΙιτοάοτιοτι Ε'τιιοοτι ιιιοτιτ ιιιιτιιοτ
Βιοττττ τοιοτιτιοΙιτε εοτττοοοτι. 8ο τιτοττιτι οο ο1οτι ιιτιοΙι, άτιοο
άιο Αιιετιτιοτι τιτιοτ άτο ΝοτιοιιτιΙιτοτ ττοττΙ οιοτιι1τοΙι νο!!
οτετιιάιΒ οιτιά, άιο ΑτιΒιι.τιοιι άο.ττοΒοτι, οτι Ρτιττοιιτττι το άοτ

$τοάτ οάοτ ιιτιτ” άοιτι Ι.οτιάο ο.τιΓεοντοοΙιεοτι ω, οτιοτ ιιιτ:Ιιτ
οτι οτιτι1τοττ:Ιι νοτ1ιο,οοιι.

τ

Ι.οττοτι
Βτιεοοτι
Ποτιτοτιτιο
.Ττιάοτι .
Ι.ιτ.ιιτιοτ
ΡοΙοτι

τ

τ

ο _

·ι

τ

0,4 0/0 Εοτοτι

Μοτο Μο.τοττοΙ ΒοετοΙιτ τιιτε ττιτιά 600 Ρττι.τιοτι, νοιι άο
οτοτοτ Ποιο ιιτιτ 660

Μοτο ΜεττοττοΙ οοττττΙΙτ ιιι 2 Ηοτιτιιεττιρροιι,· ιιι 8016110

ιιι Βοττο.τ:Ιιτ Ιτοττιτιιοτι. Ι)οιιτι άιο τ1τιττττοτι 40 (τιοτιτ.τεοτ 41)
ΙιοΒοτι τιιοΙιτ ΒοοττΙΙτ τιιιά 1τοττ,οττ ιιτιτ Μιτου άτο νοτΙιοΙττιιεοο
Ιιττιοιτ:ΙιτΙιτ:Ιτ άοε Βιιιτττττο άτοτ Μοτιοτττιοττοτι οσετ; τιεττττιιιι
οοιιτ-οιτιιο.οτι. Μι Ιτο.τιτι οιο άοοΙιοιΙΙι οροτοτ οοΙιτ Ιττιτο
ετοιτιο.τ:Ιιτειι.
Μο ΒιιιτιοττΙιοΙιΙτοιτ ιιιοιτιοο Μοτοττο.Ιο οοιιττ οτττ τω·
τιΙΙοτιι άτιττττιο, άτιοο οο οιοτι ιιττι Γττιιιοτι Ιιο.τιάοΙτ, άιο οτιτιι
8ττ°ιοετοιι 'Ι'οιΙ οτττ τιτιά άτοτοοΙοοιι οοοιοΙοτι 8τ:τιτο οιι€οτιο
τοτι. Μι Ιιτιτιο τιιιτ:τι ΕιοΒιιτιετ ιιτιτ οιιιοτ ΖντοττοιΙτιιιο τιτιά

άιο 8οοτιΙΙτ τιιιά οοΙοΙιο άιο ττοοττιο.τιρτ πιο εοοτιΙΙτ Ιιο.οοιι.
Ι.οτοττ=το εττιά 6,70/0 οάοτ 41 νοιι 601.,
τ
τ
Χλίοο ιιτιτ τιτιοτ άτοοο θτττιτιρο (Α) οτι οτι,ττοτι τιοτιοτι 1018812.

ιιοτι

Πιτ οΜΒο ΠτιτοτοτιοΙιτιιι8 το

τοοΙιτιο οτττ Ι.

0ττιρτιο

ιιΠο άτοιοιιτοοιι, 'άιο οτττ;

εττιά τιτιά οτττ Π. 0τττιρρο Μο
άοε Ηοτιοετο.τιάοο τέτοιο οΙΙοττι
τιιιοτιιτιάο ντοιτοιι οιτ:τι άτιτοΙι
ΗοτιονοτττοΙιτιιτιοοτι ο.ΙιτιοΙιτιιοτι

ϋΙιττοοτι, ιιτιτ” άιο άιο Μπιτ
οτιττιο1ττϋ.!Ιτ, οιιιιο άτι.οο οιο
Βιοιιοττιοτοιι ο.τΙο τιοτιεοιι
οτι Ιτιοοοιι. Βοτ τιτιτιοτοτ

ττοτΙτοι·- οάοτ ΡτιτιτιΙτ- οάοτ ΚΙοτιιΙιοτιάΙοτοττιτιάο οτιο;οΙιοττ.
ΒοτττιΒοτ 'Ι'οΠ Βοιι0τι

οτττ οσε. ,,0τοοοΙΙοοιιοΓτ“

τιιιά τοι; άοιτι οιιιορτοτ:Ιιοτιά οιττιτοττ. Βο πιο ιιτιτ' άοτι
οτοτοιι ΒΙιτ:Ιτ ντο!Ιοτοτιτ ετοιοτιεττΙιτε οτοοΙιοιτιοτι, άτι.οο Μι
άιο οοοιο.Ιοτι νοτΙιτι!τιιἰοοο Ιιοτοτιο. Πο τετ τι.τιοτ τιττ:τιτ οτι
πω, άτιοο 8οτο.άο άιο οοιιΙοτ:Μοοτοτι Ιιτειοιιτοοτιοτι νοτ
Ιιο1ττιτοοο νοιι άοτ Ατττιιιτ ιιυά Πτινττοοοιιτιοιτ τιτιοοτττοιιτι
Ητ:Ιι εττιά. Ιιι 0/00/0 οτιοθοάττιοΙττ εο!ιοτοτι νοιι άοτι 560

οχο-

,,

, ,

θ)(4·

0

.

1)(5”

οι

οχτι-

,,

Ιτοοοιι ιιι 50 ΡτιΙΙοτι νοτ. Απο άοι·.0ττιτιτιο

άοτ τιιιτιοοιι άιο ετοιιοτ ττοοττΙΙτ Ιιτιοοιι, τοοΙιτιοιι ιιτιτ ποσο,
87 1ιτιιοτι, ιιι άοιιοτι εττιε ττττοτιά ντοΙοΙιοιι θτττττιάοτι άοε
ΒιιΙΙοτι τιιιτοτοΙοιοοτι τιιτιοετο. που Ιιεττιοτι οοτιιιτ: Πιτ άιοοο,

ΒοοΙιτιοτιττιιιΒοτοιτιο οτττ ΜοτοττοΙ νοιι 96 Ε'τιΙΙοιι. νοιι άο

ιιοιι Ιιοτιοτι άιο Ι. ΙζοεοΙ_ οοΙιοτι

Η

ο

3:33

Μοτοοτι, του

,

Πτι ι. Μτιιιοτ οτι Ετ. = 2ο 10/0
Η 60τ40/ο
Φοοορ ο τ. 68

Ρτοιιοιι 04,60/0
άοττ ΙΙ. οοοιο.ΙοτιΠ 0τττιρτιο οτι· τιτιά 6,40/0
- ο

τιιτε οοτιοτ νοττιοτοοιι

Βοτ10τοττ
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Βοτιιιτ τττιάοτι ιιτιτ οτιοτιοο ντο Μογοτά (820/0), άο.ιιο το ο

ιιτιτ Μι άσσο τιιτ:Ιιτ ιιι

άοτ ΙιοΒο άττττιτιοτ ιιοτιιι ετοιιο.τιοτο ΑτιΒο.τιοτι οτι οττιοΙτοιι.

ιτιοΙιτ Με 800/0, €οιιτττι το 850/0 άιο Ι.1τοΒο1 οτ;τιτιιτ Πτι

Βοτ άοιιι τιιοιιοοΙτιάοτι νοτοττιιιάτιιο τιτιάτάοττι Βοτιτιοοτι ΒἱΙ-°

Π. Μοιιιιτ οιιιττττ:τ.

άτιτιεοοτιιτιά άοτ Ε'το.ιιοιι Μοτο Μι τι.τιτ:τι ιιτιτ τιποτε οτττ
τνοτιάοΓτοιο Αιιο,οτιοτι οττιοΙτοιι. Ι)οτιιι οτι οτττ Μέάτ:τιοτι ιιι
Βοτιτιο τιτιά Ψιτιά ειιιί άοττι Ι..οτιάο πωπω: οάοτ ιιι οι
τιοιιι ΚοΙΙοτοοοοιιοοο οιποο τιοτ:τιοτοοΙττΒοτι $τοάττιο.τιοοο, οι
άοτ:τι ιιιτ:Ιιτ €ΙοιοΙι`τιοάοιιτοιιά. Μι Ιιοτιο άτοοοιι Ρτιιιτττ ο·ιτ:Ιι
ιιτιτ οοττοττ: ΒοτττοΙτετοΙιτιοι, άτι.οο το τιιιοΙι ΒοοοΙιτιιιιΙττο
ιιτιτ” άτο Νοτιο,τ οτι άιο τιοττοάοτιτιο Ρτοτι οτι! άοιτι Ι.ιιιιάο
οάοτ ιιι άοτ ΜΜΕ οιιίΒοινοοΙιοοτι οοι. Ιτιτι ΙιοΙ›ο ιιτιτ νοιι
οιιιοττι !τΙοιτιοτι Το1Ι άτοοο Ρτιτοο τιοο.ιιτντοττοτ οτΙιο.Ιτοτι,
νοιι 228 Ρτο.τιοτι.

ΒοοΙιτιοτι τνιτ ιιιοι· τιιιτ:Ιι Ψοτιτιοτι,- τοο1ιοτοοτ ιιιοτοτττι'
άοιι Αιιειιτιοτι τιιιτ:Ιι 10/2 Μοτιοτοτι - οτι οτττιιττιτ τιιιοοτο
Βτίο.Ιιττιιι€ ιιτιτ άοτ Μοτοτ'οοτιοτι Ί1τιοτοττι, άοτ ιιτιιοΙι 6

νοιι άτοοοτι ττττιτοτι ιιτιτ 280/0 ιιτιτ άοτιι Ιιτιτιάο, 720/0 ιιι
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Πιοττιο οσετ τιιι.τττιιτι `τιοτττι ΝιοτιτοττΙΙοτι ιιι 6 τοοτ›. ΐ4 Ήσ
τ:τιοιι οοιιιο 11ττιινοτιάΙτιτιο οτττ Νοττιι άτιτοτιεοττιτιοΙιτ.

(Μο.ττοτ'ο Ζο.ιιΙοιι εττιά οτιοιιοο 8τοοο πιο τιιοιτιο, 00
ΒοοΒοοΙιττιτιοοιι).
$τοΙΙοτι τνιτ Ιιτοτοτι το ΡιιτοΙΙοΙο άιο 'Ι. Μοτιοτττιο.τ.ιοτι

τιοοτι Αιιοτιοτι, οο Ιιτιάοτι ντιτ τω» ΕτιοΙοτιάοτ 10) το!
Βοτιάοο 0οετοιο Ιιοτ οιτιοττι Μοτοτιο.Ι νοιι 67 Δτιοττοιτ.

άοτ 8το.άτ οιιί8οντοοτιοοιι. Ιιι άιοεοτ Κτιτοο Ιιοτιοτι άτοοο
ΖοτιΙοτι άττοΙττ Πιτ άτοοο Αττιοιτ "πιο ρτο.Ιτττοτ:Ιιοτ ννοττ,
εττιά τι.τιοτ νιοΙ!οιοτιτ άσσο πιιι άτοττι 0οοο.ιιιιιιττοετιΙτοτ ιιι
ΕττιΙττοτιο οτι οτιιι€οτι.

Ατιστι άιο ιιοτιοτιοΙοτι Πιιττιτοτ:Ιιτοάο Ιιτι`τ›ο τοτι ιιι Κτ1τοο
ΙιοτϋοΙτοιοΙιττοτ Βοτ Πιιτοτοτ:Ιιτοά Με: ιιο.1τιτΙιοτι τιττ:τιτ ιιι
άοτ ΝοτιοιιοΙΜιτ Με οοΙοτιοτ, Με ντοΙτιιοΙιτ ιιι άοτ Βιτ
άιιτιεοεττιτο, άιο άιο οιτιοοΙιτοιι Ντιτιοτιοιι οττιιιοτιτιιοτι. Ι)ο.οο άιο
εττιε άοτι ΒοΗτοοΙιοιι Ρτονιιιοοτι 8τοιιιιτιοτιάοτι ιιτιτ' οιτιοτ
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Π. τι. ιιι '78,00/0 ιιτιτ άιο Ι. Β.οοο1 οοΙιοτι ιιτιοΙι 1 Μο
ιιιιτ, ττΙοο οτττ 8οντϋΙιτι1ιοΙιοιι Ζοιτ άοτ ροτιοάτοοΙιοτι ΒΙτι-_
ττιιιοι ιιτιτ”.
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1)5 1511 1151 π151π11111 Μ11151·151 11151 11155511 11115111 115518
8115511151 115115, 115115 1511 ππ1 29 Β5ο1155111π1185π 51111511,
111111 1155511 28 Χ 1115 115851 551· 2511 51111151, 11. 11. 1π
5. 80%, 1151· 111115.
801511 5111111555 1115155 Β5111155111ππ85π 11111 115555 12118
15511515 11115151π, 11555 11111511 5111511 11111111 1151 21511111

Β51115 111151 5155 11111155 1111· 515 Π51151111585π 1151· 15
8511π115518 Μ511511π1511511. 25111511 1111 :π ππε515π 1500
Ρ11115π 511511 1115 1151· 1512155, 8511115111115π θ11ι11111511.111πιπ,
511 115115π 1111:

511.111 5111 1111111155 =15,50,1,

Β Α111511ο111111155115
Ο 11585111111ε518 Μ5πε11·π15115

,,

1151· Μ5π55ε 515111 111π5π58555115115π 111111.
111111· 115115π 51111111 115ππ5π 8515151 1155 Ι. 13155511,
115.ππ 1111511 51π51π Α11ο1·1 1115 1. 115851 51π5π11515π 1111581

ππ11

1155

Π. 6155515

111151·

115π 1111511111 1151

115851

1151111 Ν1511151111511. 15151 1155111111 1111· ππ5 ππε5151π 1155111.
11151π11. επ ππ11 11111155 1115 Β'1585 π111515π5115π, 115115 1151111

5111155 1115 1. 115851 51511111.
11111· 151155 ππ551· Μ5151151 1π 8 1311551155 Β, Ο, Ι), (55
Α 85115155 1115 Ν15111ε11115π115π).
Μ5 1. 1111511115 Β, 5111111551 5115, 1115 51515 Α1π5πο11·1155
115115 8111155 1151155.
Μο Π., Ο, 1115 51515 1585115. 1π5πε11·π151·5π.
1315 ΙΙΙ., Β, 55111511 1115 85111151:1115π Ι·`5115.

Ζω· Ι. 1111511115 (Β) 8511111115 205 Ε'1·5π5π 11111 679 5111
1π118ε8555511115π, 1811115555 59. Μ5111·15511511115π115 14.6.
Μ5 81111ππ8555111ε1 1111 Βπ1·5115511π111 51115 1151511511 815555,
1151511511 10,6 1111155111. 1515 8555 11151551· 'Ι'511 1151 ππ1· 1
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1115111555 Ρ511151·11π5115π 51π11 51151· πο511 55 115111511ε1511
1185π. 11111· 1111151155 5155 8111125111 111π 1--2 Μοπ51511 1π
Α111·5511πππ8 11115855, 115 515 15 1511 1151511111 1151· 1111511115
Β 1151· Α1115π1111·1ι1115511511 5585551111 55111 1111ππ511. 11111

15115555 115115 6-1 Β5ο1155111ππ8515115 5115151155. Α1511

Β 1115: 11,55,
13 555= 511,15,
1155 15ο 01,,

1

1

Απ511 15111 151 115511 1115 25111 1151· Α1115π111·1·1111155115π
επ 115511 85811555. Β5π11 1111 1151155 1115 6151151151 11111111
1π Α11:π8 8511155111. 815 11511581 1115111 11551851· 515 112.
215115π 1111· 111555 25111

511, 511 51·115115π 1111 11551851· 1115

40%, Α1π5π111111ο5. 115π 1111ππ1.5 11585855 5151155555, 111155

1π 75010 1151 1111115 85511111. 9 Μ11π515 πο511 1115111 5.15 1115

55 55511 5111111 1151115555 151, 11555 1115 115851 1151 1115555 1.
Β'1·5π5π 51π8511·515π 1111115, 115511 55 515111 Ζω· Κοπ551111οπ ,

1111111111 55,11.

8511ο111π15π

111151· 2 Μοπ515 85511111. 11115111 515 111 15111· 1151115 πο511

1111111 5.15 1 15.111· 1151115 1π 85,69/0 85511111 155111· 515
15 1115111115 π11511 111 20910.

8511115π851ε5115115π 11·515π 1π 77 11151 11. 11. 11,49/,,.

11515. 13585855

111551

511111 5511111155, 115.55 55

55111· 115111551151π11511 151, 11555 11555 1115 Β5851 1115111-81511:11,
5ο 11115111111ο185π1151π Μ111151 5π18511·515π 111115. Β'111·1151
151 55 511511 111π Β5115π1ππ8, 11555 1115 5111155555 115.555,
1115 1115 Μ5πε55 1151155, 1515111111· 11οπ5111151·5π, 515 1115 5π1151·5π.

1111111111 Ο 1151111111 1115 158511π55518 Μ5π511π15115π. Ε5
1151111511 511111 11151· π1π 278 Ρ15π5π 1511. 820 Β5111155111ππ85
11111511, 1115 Β5π51 1151· 8111155111 51115151 1111855555 11551515
1511 1151· 1π 1151· 15118511 1111511115.
1111 Βπ151151:1111111 11511581 515 10 Μ11π515, 1115 25111 1151
Ε15151111511115π 511 115π Μ51115111151111511 15111511 51511 1115

Μ5ε5 2511155 5111515115 5511511555 1π11 115π 1οπ 111515 1·
58,7. Β5π11111 60,7, 11511 62,5, 1111111151 59,8 8511111
115115π 1111111515. 1151· 51π5 Β5ο1155111ππ85151115 5111111111 1115111.

103 5π 175.

11511111. Μ5 2511155 155 1151111111 85115π 1155 π1118511511115

Ζω 01551185 85111 1555515115 555 11155511 25.1115π 11511111,
11555 1155 11115115151π11·515π 1151· 115851 51π 1111511855 1111518
π1ε 151 51111 1551 1π 60%, 51151 1·`11115 1115 115115 151.

15 1151· ΙΙΙ 011111115(1)) 51511 5115 1115_15π185π Μ5111511115π115π Υ5111511π1ε 55. Β111:11 1115 855581 1115 11111511 115ππ 1511 1151
5π185π111π1π511, 1115 1155 5155 Μ51 Α1115π111111115, 1155 111π · πω· Κ111111 ππ151515115π, 115 1511 515 11111111 115.115 5111111111
11115555 ππ11 111555 1511 515 1151151· 555551 55111 15551111.
11515 1151 Μ5π55511511511, 111555 11551111 151 1151 1111115111 11151
851511 515111 51511 1551, 1155511111 1111851111
1151· 515 5111111551 πω· 77 Ρ`15π5π 11111 298 811115585
1551600/0
1151 Ρ5115 1111111111 π1111 5111511 515 11111
8555115115π.
ε1111581551151
1111185118 5π1'51115555π 151. Μο Αππ5111π5 11111
2π1π Ππ151·ε5111511 1511 1151· 1151151511 151 11151· 1115 8111
1151 11111ε1ο1ο8155115π Ι15111511οπ55π15πο111155 151 εο1π11
Ιππ855511 81115551, 515 11511581 11π Βπ1511ε511π111 14,4 Μο
1115151118.
1151.5. 111111· 5511511 51511 15 5.115 8 6115111155 5151511511 111111
111111 1515155155 151. 5515151 1111· ππε 55 5115111511 1115
115115 Υ51111111π1ε55, 1155 1115 51111π118ε5511 5511511151. 10
1111551115 151 51511 1155 11π1·5115511π111115115 Μ5ε5 1115551· 2511.
111 115π 11511155 51ε15π 0151111511 151 1115 25111 1151· Ι 811115π
115π 5555515511 11151551, 515 1115 1151· Μ5111ε11115π115π 162
Ι 81. 858511898 1115111511115π115 5551115551.
11115115 1111 1115 5115515155 2511155 51π5π1151· 8585π111151
5151155, 511 11511115 11111 1518551155:

155 115π 560 11'1·5π5π 155555 11111 1115 77 555551· 115111,
1115 115111 Μ5πε55, 115111 Α1π5π1111·11115 1151155, 115 11155 515
1151151· 5111· 1111111115 Β 111151· Ο 51111155 115ππ.
115 1111151555 551511 1π 1351155111:
Β
Ο

205 Α1115π111·111111ε1:115
= 42,59/0
278 15851111115518 Μ5π511ι115115 = 57,69/0

185

= 1511010

211155 5π11515 8115151155 51511 1115 2511155, 115ππ 1111·
1115 Β5ο1151·111ππ8ε15115 1511 51π5π1151 15181515115π.

111111 1151 115π 15851111115ε18 Μ511511π15115π 1115 Ι. 115851
51π11111.
111111 11511511 115., 115.55 55111111 1π 11511 11511155 5151511 Μο

π515π 111151 1151·1111π 1115 115851 1π 1π5111 515 1151 1151115 1151
115.115 55111111, 1π 51,20/0.
Ι1π 1. 11551151 1π 17,0
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νο1π 4. 11111551 511 π5111π5π 1115 2511155 1111 115111511π1ε
1π 115π 515155 8 1511111 511 ππ11 511511:115π 15111 7. 511 1115

1115111· 1115 11110555, 1115 1111185511 51π51π 1151· 1101151511
1111111515.
Μ5ε5 'Ι'51555115 51115511 5π1151151111 επ 115π 1151115π 1111511
8515555555 05551155: 1151511511 11555 1115 115851 1111151515

Β
Ο

679 Α1π5πο1·1·1111155115
820 1·11851111115ε18 Μ5π511π15115
1499 Β5111155111ππ85111115.

") 251111. 1'. 11111. 1906. Ν1·. 7. 8. 211.
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815511 6 1115511511 111151. 55115111 5π111·515π 1π11εε15 ππ11 115115
515 1151111 511511 515111 51511111., 55511515 5115151, 55 πω· 111π5
Απεπ5111115 5515 11555.
ν5181515115π 1111· 55511 1115111111 1115 1155511515 1151 1111115
1511 1151551151, 511 11111155 1111· 111115 1111511·5ε5115π115 1151151·
51115111111πππ8 1151 11115151· ππ11 11551111. 1

116
116611 11161666 Β661166111166866 1166611111 668611, 11666 1161

1. 116861 11661 11611616 661111
Μ6.161
Β8Ι1111Χ Ε16666-Μϋ1161

2.1.
11.

Μ61161
16 50/
,, 34:00/::
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16 5
11181

Τ11166 1188 νν18118Γθ1ΠΠ'1118 1161 116861 1161 Μ611161111661166
11611

11 88·10/0

1.1 Μ)
2.1

11,·10,10

4,1

11.11.11. 16,6

14,5

Ξ19,2%,

82811.,

1.-11. 68,6

18,5

1116611 Μ6161, Β6611111 6611 161111111 6166 661166
16 11611

6161611 8 1116611166

1116 11.6861

16 60%, 616.

Β61

1111111161 161 6161 16 4 Μ666166 611166 1661111116 1118
1161116 1116661161611.

1161118 666161611611116 ν8Γ111111.111888 661166 1111 1161 11611.
1361 111111 811111 1116 2611166 1161 16 1166 616166 16666166
Μ666116161166 6611611666 111616, 80111188 6161. 16 616616
'16 .16111 48,2%, 1666611616166 6161116611 81118 6611611666
816666 26111, 166111 6.16 80,8%, 6161 11616 12. 1116661 6611

6116161 11116 116861 6611616161. 1316666 1166611111 161 161166
16116 66111 6666116611 6611 11611611 61661 1616161668. 111 1161
1161166666 Α111611 6611611 1111 116166 6111116166 1168611611

61611 661 66116116616611 6611611. Β61 66661116661161· 26.111 1161
Ι.61116116666 1111111111 1611866116 616 616 86116866 6116161
616, 818 1110 1611161186. Β81 61661 211'811.0111108' 16 111161
6611 Μ61116111166116 161 1161 8111 66111 86116861 Π616166111611
1161116666111666.

1361 175 111611161111661166 666 1161 11661111 (Σ 1161. 661
15)( 11. 11. 16 8,8%, 11111' 1111116 6166 νΘΓ81.18111Πε 616.
13811111 1116666, 1116 8 1661 61161 1111616 61111166, 1161
6166 11616ρ61668 16 15 1161166 11. 11. 16 18,2%, 211 116611
6611166. 111 1161 11661111 Ι3 1161166 11'11'111111110118 2611166.136
66 61611 11161 61161 616 66611 1166118616 1.61116116666 616 16
1161111111 Ο 1111611611, 66161 1188 ρ166661166116 ν6111611616

20-26%,.

8

50 1161111611 1166161661 1116 Α6861166 111161 816611 6611
80211118 11611161161666 1161611 2111' 1111111668 1161 111686 11616111
1166 1116661166 1161 Α16666111166, 50 1116 1611 116611 6111111
111 1161· 1.686 8611111666 666 11161666 2611166 211 21811811.
Ν1Π' 6166 2611116111661,1116 2111111161 1166661 6116161166 26,

1161166 66611 1110 1.161›1111616166 86116166, 161 18181111' 111.16

1161111161 6611666 1111 11118 661 1611 νθΓ1ΠΠ11Π118θΙΙ 1168611866
6161116166 1161116166 16 1161 1111111116 1161 1366166666. ν011

1666666. 1611 8166116 61161, 11666 16 66.611 116111 1161 116111611
66686ρ166666 61611 111161 6166 11616616 61161 1668616 2811
6161166111 616 Π616166111611 1166111111 6611 111116 151.180 1161·
86681168 6611611 1668616 2611 Β6111661 81111011'. 66666 1161
Μ61161111661, 66 161 66 1110811611, 11888 661611166666 661166
6161661 1116 116861 61111161, 8118 1166 Κ1611 6118666161 1161116.

1161111 1361611661166 1118111631' Τ8.0θ118 Ο 116116 1611 1116666
Ρθ11181' 1'01'1111811811, 1611661 6116666 11116 1161 Β6666-Μ61
161 1116 116861 61616 1116111616 Μ61 1161111 8111166 6611161611
1666616, 6111 8616611661 211 61611166. 1116 61111 118 661 161
61116 Α6666111116 8111666111, 11'ΘΠ11 6661116611111:11 110Ι18181181'11
11161116,11666 1161 81611111 1161 116861 1166 1111661666 1166
Κ161166 1161116816.

1116666 6611111166 1661 "111 (Μο/Ο) 6611116 1111611116 Ο, 166'
6611161166 6611 11166611661166 6666161666161166. 116 66116161
11111 11166 116611 616111 616 11166661 261611 66 6616.

11181 11811 Β66616 161 111118 νΟΓ1111111118 1166 11168611611116,
1611616 1116111 11.18 1118 1161116 661 11661111 Β (Α108110ΓΓ1108)
86111111.

1316 6111866 2611166 61611 211 6611661116161, 11111 1161661161
211

11611166.

1611 111111 1166116111

66611 616111

16 1166 Χ1818

8611111 8111, 11666 16 1161 111611166111116116 1161

16611161 Β6116611166866 21811811 1166 νθΓ118.111118 1161 816111
61111 1.6611116νϋ11161668 211 6161161161.
86116116 11166666 61611 11161 6111111161 211 6161166, 116
66111166611611 1161 8166616 1611 16 1161 816111 16111, 11666
8161611 11. 80%, 1166 111666 661 118111 11811110 66186116611666

1111.116161166111611166 Β61116.86 11161. 116861
11661 11611616 11611166 168611666618 111666116
161166 111111, 11.11. 16 111111 8 616166 11666166

811111. 1361611 1188 8166116666 11666611 61161 66611 66611 16
6111116161 2611 116166116166866 16 1361166111 1161616611, 1116
61611 6666161 Κ0111Ι'0118 6616161166.

16 6. 60%, 66111111.

1161161 1116 1166686611 1161 Κ6666ρ1166 1161111 8111166 116

1161161 11811 1116111111 61661 66666 Κ0Ι128Ρ111011 116116 8111
1811 116.116 1611 16186666 136166 8666.1616611
Ο1611111116166

Β 1161 879 Α166116111161661166
'77 χ
Ο ,, 820 168616166618 Μ666116161166 220 Χ
13 ,, 298 (1181111801118Ι1
80 Χ

=11,80/0
=27 %,
=82,1%,

611 χ

66611 '16 .16111 80%, 1161 168616166618 Μ666116161166 11116
Ρ6116116 111611616611616161 66 6166116161 66 6111111 6661161661,
11666 1116 8166616 26111 1181' Κ666611116666 6161 16 1116 2.
Η111116 1166 81111_1611166 16111. 111111· 11611611 11161 86661116
661116 Ε16611616668 1116 6666, 11666 Α16666111166 111111 11611
661111116 66116661 211 6666666166 61611 616 Μ66666 6611
Κ666661166.

1611 111111 16 Κ6166 1118 Ε18611111666 1661661 Π616166611668
6666611666166666 6611 1116 Κ66666666666 1161666 21011011.

Ν61 661 1116 Κ11111'111811 Ο 6. Β 1161666661.

171111 1161166 8666116 :

Β 888 1611 1111611111116166 112 = 18,80/0
Ο 666 ,,
,,
2116 = 27,5%,
1282

1166 1111· 8011011 8666166666. ΕΙ'1111101'11 1111 6116, 11666 0181

1) 1116611 Α001°1011 616111 61611 1118 116861 2111' 86166116
1161166 2611, 11. 11. 66611 4 1117001180 11161161 616.

δ??

13. 11.: 861116668616611611 11111 1161 1686111166618 1116116116
161166 66611 6161661 66 1111668 616 616 1181 Α16666111161661166.
1116126 1611166 666 1116
ν81810101111Π8828111811 1161

Π) 116611 1161161166, 11666 616111 86611111 1111111, 11111 11111
116861 661166 116611 6 1Ιν0011011 6.61.

ΙΙΙ) 116611 1166611611, 11666 86611111 111111, 161 1161 16111
11111 1181' Β.8801 116116 8111166 661 16 60%,
6666666166.

616161 6611 11161161.
Β61.11611 11686866 1161166 1111 86666 1166661116 1161

ιν1

211

16

1361 Ε1611111 1161 116861 1161111 8111166 161 616 1111111
686166 1111 2. Μ6661 211 8117816811. 1166 11611 111861
1666618 Μ666116161166 1161166 661166 66. 80%, 16
11611 11611166 616166 Μ666166 11116 116861, 66. 80%,

1161 1111616161 1116 11686116 6111166, 11666 1161 1116116111611616
8111166 11115 116861 1161661 61111161 6611 61111161 8.1112111Γθ181Ι
1111686. 86 11666166 1111 66611 1166 Π616166111611 1161 Η 611
6111111166, 1161 616166188%, Α16666111166, 11666 6101016611,
16 6661111616 61 1116211111 1161 ΡΓ8110ΙΙ 61161 1116 26111 1161·
8111166868666116116 661661 Β61661166118 211 01166116 16816.

Π. 1161616111 161 11161 66116661 211 6666666166.
ν) 8181601181 111111 1161 Α616116111161661166 116111 80 611
616, 616 1161 168611666618 Μ666116161166. Β61 1616
16166 11111 16 166111 616 25%, 1161 811116 11666611
111011 116116 8111166 6111.

11611616, 1116 1611 88 661166 11111161. 6111111161 116116. Β61
Β6611111 61611 1116 2611166 211 111616, 6111 8611111666 1161666
211 21011811.
111111 6166116166 66116611111161, 11666 11111 1666116611

1111 616166 1161616111. 1361 Β11111111 1161 116861 116

118
· Π) Βοτ 'Έγριιε ποε Βιπιτοιοπε ποτ Βοποι ιιοι Μποτ

1)οτ Βοποιε πιτ ιποιιιο ιι·:τιιιιιτπιιιι ποτ· ιιο.ιτιε.ιιοιιο·

.ειιιΙοπποπ ιετ. πιοιιι: ιπιιποτ ποτπιοιοιιο. Βιιτοιι
?πιοποτιιοιι.ο Ι.ιιιτιο.ιιοποπ πιτπ ποιποπιιιοιι 1ιοι

οιποποττιιοο ιιοππιο πιιτοιι οιπο 8τοεεοτο Πιιιοτειιοιιπποε

Ε'τοποπ, πιο πιοιιτ πιο πιιιπ 11.-Μπι ειιιιοπ,: πιο

ιοπε οι·ιιτο.οιιι ποτποπ. Βιοε εοιιοτι εοιιοπ πιοιιι; πιοιιτ
ιπ ποπ Βειιιποπ πιοεοτ Ατιιοιι.
.Ζπιπ 8οιιιιιεε ιιοτοπο ιοιιποοιι πππ πιο Κοπεοπποπποπ
Πιτ πιο Ρτοιιιε, πιο ειοιι ειπε οιιιΒοπι οτ8οοοπ πππ εοιιοπ
ε.πποτπιιι·ιι8 πιο οπεποερτοοιιοπ ειππ. Νο.ιπιιοιι ποποτ πεε
Ειπιτοιοπ ποτ Βοποι ποσο ποε Ειπιτοιοπ οιποτ ποποπ

Μοπειτποιιοπ πιπ οιπ Βοτιπποε ιιιιιοπεποεοιιοιιοπ.
ι

“ πιτ ιιοιιοπ Βοεοιιοπ, ποεε πιοεο Βοειιιιιιιο ποιο πισω
ειοπ Τοιι πιιι ποποπ ιιοι Με.γοτ, Βοππιιτ, Βεεοπ

Μϋιιοτ, πππ·ιιιιοιι ΠοιΙ πιιοτοιπειιπιπιοπ.
νοιι ιιι1οπ πιτπ ιοποπιοΙιε ποοτοιπετιιππιοππιι.πποποπι
πιοπ, ποεε πιο Ι.οιιτο νοπ ποτ ριιγειοΙοειεοιιοπ ιμο.Ιτιπιιοπε

ιιιποποττιιοο ππιιοιιιιο.τ εοι.

Β

Πε οτι;ιοιιι ειοιι οιιοτ ,ποοιι ιοιΒοππο Κοπεοοποπ2, πιο
Ι;Ιο,ιΙ .πιω Βοποποτι πω, οιιεΙοιοιι οτ πιο νοπ 'Γιιοτπ
έι.πιεοειοιιιο Ι.οιιτο νοιι ποτ ριιγειοιοοιεοιιοπ Ι.ο.Κιοιιοιιε

οιτοιιιιιο πεε Πιοτπε οτπιιιιπι.
"

Ζποιιιοτ ρπγειοΙοειεοιιοπ Επιτιοιιοπεο.ιτοοιιιο ποε Πιο
6μπε Ιιτοιιποπ πιτ ππε πιο: ιπιτ ειιοριιεοιι νοτιιο.ιιοπ. πιο
πιω ιπ Τιιοτ πε Βοποιεοπ Ιτοιιιοπ οιππι€οπ Ρππιτι,

ποτ πιιε“Ριιγειοιο8ιεοιιο πιοεοτ ΙΒτεοιιοιπππ8 οικιετι.'

. Ψοιιπ Τ ιι ο τιτ··ι ιιπποι, ποεε πιο Πτεοοιιο ποτ Αιτοριιιο
ἱ.ἱοε ιιιοτπε_ιιπτ πιο Ι.ε.ιτιιιιιοπ εοιπ ιτοππ, πο. ιποπ ιιοι
οιιπειοπ, πιο ι›οι Αποιπιεπιιοπ πιοεοΠιο Βοοιιοοιιιππε
ιπποιιο, επ πω; ποπι ιπ ειιτι1τι.οιπ Ψιποι·ερτιιοιι πιο Βο

τοιιιο νοιι Ε'το.ποιι πο ποπ νοτεοιιιοποποιι Ζοιιοπ ποε επι

_θτονιπιιιιι πι πιτπππ τοτε Αοεοιποπ πεε Κιπποε. Ειπ
εοΙοιιοε νοτιπιιτοπ εοΠιο πιο πιτ απο πο! ππτ οιιιοτ
ιιιιοτοπ Ζοιτ επποιιοτοπ, πο ποπ ιιιιοτ πιιε νιιοεοπ ποτ
Κιπποτοτπιιιιτππε, ππτ εοιιτ ιποποοιιιο.Γιο Κοππιπιεεο
ιιοεπεε.
·
- Ι).οιεε πιτ ιιοοιι ποιι .νοπ πιοεοτ Βιπειοιιι οπιιοτπι: ειππ,
ιιοποιει ποτΔΠιπειιιππ, ποεει”ο.ει ιπ ποτ πειτιο ποτ Ριιιιο
πιο Κιπποτ ποιοι Ειπιτιιτ ποτ Μοπεοε σποτ ποτ (ιππι
σπιτι οιιποεοιπι ποτποπ. Νιιτ ποπι Τοιι ιει πιοε επι πιο
Πππιεεοπιιοιι πεε νοιιτοε ππτποιτππΓιιιιτοπ. Ιπ οιποπι πιοιιι
εοτιιιεοπ πιο ιιππο πο ιιιιοτ ιπ ιποιποπ Το.ιιοιιοπ πιο
Νοιιπ: ΑΜ Μπι ποε Ατπιοε ιιιιοοεοιπ. Εε ιει πιοε πιο

εοιι›ο Βτεοιιοιπππο πιο ιπ ποτ Ι.ιιοτοιπτ. Ποτ ομοιω
ιοΒο ποπ επι ποοιι πιοιιι νοπι Κιπποτοτει ιιιιοτ εοιποιι
Ιττιπιπ ι›οΙοιιτοιι Ιο.εεοπ.
`

ιιοπριπιιέ Τιιοτιιε, ποεε Ιπτοπειιιιι πππ Πο.ιιοτ ποτ Αι
τοριιιο ποπ ποιο πΙΙοοιποιτιοπ Κτπιιοππεπιππ πππ ποτ
εοπιο.ιοπ ι.ο.Βο ποτ Βο.πποπποπ πιιιιιιππο. Βπιποποτ οε
εποε ιιοιπο Μπι οιποπ Ζιιειιτπιποπιιιιπ8 οποτ ποιο Μπι.

Ποιιοτ πιο Πτεοοιιοπ ποτ Αιποποττιιοο οπε
εοτι:ειοιι Βεεοιι-Μοιιοτ νοτειοιιιι€ πο.ιιιπ, ποεε πιτ
πι· πιο; πιοιιιε _8_ιοιιοτοε πο.τιιιιοτ πιεεοπ. Βιιοπεο που.

~

'

Ρτοιοεεοτ Ει·πει νοιι Βοτοπιπιιιι τ.

'

Ιιπ Απεοιιιπεε πο οιιιΒο Βοεπιτε.ιο πτο.πεοπ ειπε οπετ οι
ποπι ιοΙποππο Βοιτοοιιιππποπ ω. .ιο ποσο ποπ Ι.οιειππ

ποπ, πιο νοπ ποπι '·°πιπιιοτιιοιιοπ Οτπο.πιετππε νοτιεπΒι
ππτποπ,ειοΙΙι ειοιι πιο Βοποποτοιιοπ ποε Πιοτπε πιοποτ
ιιοτ. Νο.οιι Αιιοτιοπ ττο·ποτ πιο ποοιι Οοιιπτιοπ. πω» θο
ιιπτι ποιοι Νιοιιιειιιιοπ ιτιιιιοτ πιο ιιοιιπ 8ι.ιιιοπ. Ι)οι· θιι·ιιπ
πω· ΑτιιοιιεΙοιειππο ιει ιιιοτ οπεεοιιιο.%οιιοππ. 8οπιιι πιπε

εοπ πιτ πιο Αιτιοποττιιοο πιε 8οιιιειεοιιπιονοττιοιιιππο
ποε Κιιτροι·ε ιιοιτοοιιιοπ. .ιο ποσο ποτ ννιποτειο.ππε
_τειιιΒιιοιι ποε Ιππινιπππιπε ιπιτ πιο Αιποποττιιοο οιπ οποι·

πιοιιι. Ιιπ οποειοπ Ζπεο.τπιποπιιοπε ιιιοτιιιιι ειοιιι πιο Βοο
ιιοοιιιπιι€, ποεε Αιιιοποττιιοιεοιιο ποτ ποιο επ πιτ Μπο
.ριοτοπ πιο τοποιτπιιεειε Μοπειτιιιοτιο,
ποεε ιοτποτ πιο

ετοεειο Αππο.ιιι ποτ Κοπποριιοποπ ιιοιτπ 8ιιΙιοιι ιππιο
Ζοιτ ΜΗ, πο πιο. Μοπεοε οιποοιτοιοπ

ΙΙ. ΙΙιιιιιο «πιο Βιιιιιο.ιιτοε,

ειππ,

ο.ιεο ιπ πιο

πο 80% πππ ιποιιτ πιοπ

ποπ. 'Ι'ιοίο. ε.πιτιοιιτιπο 'Ι'ι·ο.ποτ ιιτποιιιο πιοιιο Νο.οιιτιοιιι. ιιι πιο
Αοτιιοποιι: οιΙοι· Βι·πιοιΙο πππ Βοιοιιο. ιιιιι οιπο Ιοιιοιιτοιιιο.

πιιιιοιτεππιο ιιοει.ιιιι πιει· πιο Αοτιιιοποιτ. πτιιιοτ 8οποτποι.
οιποτ ιιιιεοι·οτ Βοει.οπ πω· ππο ςοποπιιποπ. Νικο εοοιιοπ Μ·
τοπ πιο ?απο ιπ Βοι·ιιπ ιιι Βοτει·ιιιοπ πε ?Ο-_ιιιιιτιο·οπ ιιι
ιιιιι·ι:ειιιο·ο εοιποπ ΝΜι1811 πιιτοιι πιο Ρτοεεο ιπ ΔΗΜ· Ποιοι

ιιιιπποι·ιι ποιοιοτι. Ιιι πο.πιιιιετοι· Αποτιιοπιιππε ιιοιιιοτ ιττοεεει
νοτπιοιιειο πππ ιπ Αοιιιπππ ποτ εοιποι· ιιπροιιιοτοπποπ Ροι·επι
ιιοιιιιοιι πιο» ειοιι πιο Μιιποιι. επιποε ινοτιοε οι·ι'τοπι.. ιιι
Ε'ι·οιιπο πππ θεοι: ιιιιιιιποπ πιτ Βιιιτ.οπ ιππιιτοπ πει επ πει
οι·οεεοπ

Βιιι·ιιπποπ πιιεοτοε Ηοιιππιιτοποεεοπ, ιπ πιι.οι·, πονο:

Μποι·ιιοιιοτ ι)οπΚιιπτιτοιι πππ νοτοιιι·ιιπιι· τοιιιοπ πιτ 8οιιιιΙει
πππ Ε'τοπιιπο ποπ ππνοτςοεειιοιιοπ ιιοποιει.οι·ιοπ πππ οοεοι·
ετοτπποπ Εοιιι·οτε ιιοιπο ιι'οειο.
Νοπο Βιιιτοιιο·οπ πππ Β'οετο

ππτποπ εοοιιοπ

Πιτ ποπ ιππι

Με νοι·ιιοτοιι:οι, οε ιιοιιτο πιο 25-_ιπιιτιιιτο Ιιοιιτιπιιειτοιι. Βοι·2·

ειτπιοτοπ.

;Βιοεο Απιιιιεεπιιε νοπ τω: Απιοποτιιιιοο Με 8οιιιιιπ
νοττιοιιιππο ιιοι εοιιπιιοιιΙιοιιοπ

Ιππινιπποπ,

ιει εο πεπο

Ιιοποππ πππ ποιιιτιιοιι, ποεε ιιιο.π ειοιι πππποτπ ιτοπιιιο,
πει.εε ειο πιοιιι επιιοπ ιτπιιοτ επεε;οερτοοιιοπ ιει. Ιπ ποτ
Τρι ιει ειο οποιι εοιιοπ οπεποερτοοιιοπ ίτοιιιοιι ιιιοιιι επ
πιτοιιιπππ ιιοππεει πιο νοπ ιπιτ. Νοε ιπιππ οε ποππ
ιιπποτε ιιοιεεοπ, Με ποεε Αιποποτιιιοο πππ Ετπιιιιτπποε
οτιειο.ππ ιτπ οποετοπ Ζπεπιππιοπιιοπο ετοιιιι, ποππ'Ι'ιιοτπ
οτιτΙο.τι, πειεε πιο -τοποιτπϋ.εειΒο Μοπειτπε.ιιοπ Μι ιιοεοπ
ποτε 8ππειιποπ Ετποιιτπποενοτιιιιιιπιεεοπ νοτιτοιππιι?
κι πιο πππ ποτ Απειοιιι, :πο.εε πιοεοτ ι›οεοιιποτε επο

ει.ιΒο Ετππιιτπποεπιιειο.ππ ποε Νοτιποιο ιει οποτ
εοιιιο πππποππ

ινιι·ιιιιοιιοτ θοιιοιπιτπι Ρι·οι'οεεοι· π: τ ιι ει: νο π Β ο ι· ε· πιο π τι
ιετ ιιιπ 12. πιω 1907 ιιι ινιοειιο.ποπ ειπε ποιο ιιοιιοιι ποεοιιιο

ιπο.πειοιι

ππιιποτι,

πο.εε

εοιπ

πιοπ πιοεο

1·ιοτπι επ εο1ιοπ ι›οοιιοοιιιοι,εο ιιο.ππ ιοιι πιιτ ε.πιτποτιτεοιπ

ιπο.οιιοπ ο.πι πιο 'Γοιεοοιιο, ποεε πιο Μοπεοιιοπ πιιι
ιιοτππι ποτπιοιιι εοΙιοτπποεπιιπ ειππ, πιο ιπο.π οπι
οτειοπ °Βιιεκ οπιιοιιτποπ ιτοππιο. Βοειιιππιι ποπ
ποτιιιιιιο ιποιειιιππειιιιιιεΙτοιτ πιιι 100, εο ποτποπ
ιιοποιεει· 60 πππ 50 ιιπποπ, πιε 100.

ππε
ποπ
πιο
πιτ

πι ο π π ε ιπ Βοι·Ιιπ ποιοιοτι. ποτποπ. Πιιππ ιιοιι.ιιειοιιτιπιο οι· ιιι

ποπ Βιιιιοει;ειππ πιι ιτοτοπ, εοιπ Κιι.ιοποτ οιποτ _ιιιπιτοτοπ Κτπιι
οιπππτοπιποπ πππ νοπ ποτ ιτι·οεεοιι Ι.ιοποπεπτοοιι. ε.πειπτιιιιοιι.

Ποπ Βοιιιοιιεπι πιο οε ειπποι·ε ο,·οποιπ.
Ηοπιο ιει οι· επ Θτο.ιιο ποι.τοποπ. Β.πιιο Μπιτ, ετοεεοι· Επι·
τοτ, ποιπο 8οιιιιιοτ ιιϋτοπ

ιιοοιι ιιοπιο ποιπο 8τιιππιο τοπιο

ποιπο ιιοποιειοτππο Β.οπο »πιο ποσο ιιοπιο πιοποτ ιπ ιιιτοπ Βοτ
ποπ πππ πειιιιπιπιωιι-_οιιοιιι ειο επι- πιο Ε”ιοπιιιιο, πιο ποπι
ιιιποπ οπιι'ποιιτ.
Ιπ ποτ Οιιιι·πι·αιο ιπιτ

Βοτιτιπο.ππ εοιι ιο.πιτοπ ποιιτοι

οιπο ιιιιιτοιιπο Βιοιιππο· ρ,·οιιιιιιι, πιο οι· ποιο ιι·οιππει, ιιοπιι·ι
_ιοιιι πιοιιι ποτ Πει·ει:οΙιππο·, ιιπ Βοποιιιιιοι· νοτιποπ .ιιιιιτοε οι
Με νιοιιιιοιι οιπετοιιοπι ιιοερτοοιιοπ πππ ιιοι·ιοιιιοι.. Ειε εοι πει
Βιοει.πιιοι. ιιι Κιιτιο ιιιοτ εοιποε ννοι·ποςιι.πο·οε πιοιιιι€ειο Μ·
ιιοποπ ιπε πωιωιππιε ιπτιιοιιιπτπιοπ. ·
Ετ. οπτει.πιππιιο οιποπι ο.πο·οοοιιοποπ, ιιιιοπ

Ρειειοι·οπιιιιιιιοι/

επιιοπ 200 .Πι.ιιτο ππτπο πιο Ριε.ττο Ειιι_ιοπ νοπ Βοι·ρι·πι ποπι
ιιοπιοπι, πιο νοτιοιιι·οπ
ιιιιππι ο;οιιιιιοιιτ.

ιιιιι:ιοπ

πιοιιι·ιοοιι

ιιιοι·ιι.τιεοιι οιοιι Μ·

Νιιοιι Αιιεοινιοτππρ,· ποτ ΒοιιπιιιιΙπππ,ο ιπ ποπι οιιιειιιτο
Βιι·ιτοπτπιιο, ιοιπι: πιοποι· πιο ι.οπποε,πγιπποειπιπ οι·ειιιπποι
οπο; Β. πιο Ππινοτειιιιι. Ποι·ροι, πιπ ειοιι ιιοι ποτ πιιιΙοεο·
ριιιεοιιοπ Ε'ο.Ιιπιιιιι ιπειτι·ιιιιοτοπ :επ ιιι.εεοπ: Βε. ιιιιοτ ππιιιοιε πι(

Βοι'οιιΙ νοπ Κιιιεοτ Νιιτοιο.πε Ι. :πομπο Γιιιιπιιπι ποτ εσεις!
8ιπποπιοπ οιιιορι.ιοτι ππι·ποπ, πιο πι» πιο ειιιιι.ιιιοιιο τιιιοπι
ιιιτ πιιιιε ;.τοιιιι.ιιοπ ππι·πο, ιτοιιιο νοοο.πιιοπ ι'ι·οι πιιι·οπι Μιά"

·

ο

.

·”) ιπιιποιιΞ πιοπ. π. 1901, Ντ. 47. Πιο ρτπιαιεοιιο Βοποιιιππε

ποτ Βει€ιοιιοπεοιι·οριιιο ποπ Πιοτιιε.

ι

πιποι· πιιοτ ιπ ππιιοεοιιτιιππιοτ Ζοιιι ποπι Βιιιπιπιπ ιπποιειειιοι
ππι·ποπ, επ Ιιοεε επι Β. ποτ Μοπιιιιι επιπποπ, πιο οτ Με
ιιοτιοιιιοι.
ο

117
11116 666166666661· 1.11666661111τ61811611, 1111· 1118 81611666, 616
1111611 Β6611618668 666 8166111166 1844-1111 6661111161·16 611.111 Β.
81111161· 111 1181' 1111166666611611 11116 6111 11·666τ 801111 8811181' 1161
1116 61616111661861· 1)0ΖΘΠ13 11111 661· 66.11ι616816611-6111161·1616ιι161166
111111, 661661 61· 1611 161 866116111ι116 66161, 616 11111 1111661611
1116611 6261· 1161116 1166 661· 8611611166116». 1111 866 61 1 8110·
1166 11181 11661· 6116 11111166 6611161 261186666666 11161166.
11818' Ζ1188.1Π111811 6161116 8Ι'118.8 «111111·166 8111» 8611616 661·.
11711· 1111666 61666 6661116166 1761111161 6ι·111166.
Ο Τ
(«1)16 1116661 6116 1·116161166668 61·τ6866666 1ν1Γ1ΠΙΠΒ'θΙ1 661·
Ρ1·6661116 666 1111111866 1166 66161166116666 86111·66616τ111.1166»
18681, 1870 668116 81011 Β. 2111' 1116116166 Β611τ66ι1668 616666
1111661116 6661 Ρ111·61616866 Κ111166 611611 Α1Ε818Π18111. 1866·
11166616 6τ 11811 66111666-66161·1·6166166666 1ζι·168, 1870 666

6661666-11·66166166666
666

Κι·168

θΧβ81'11116111811811 Α1·661166

1611

666 11161·

81162

2111'

61166166

111·11.111166666

11611

Τε1866666111·16111611.

061

ι·61816 11·1666τ86116111·1. 1871 11111166 61· 211111 Ν11661ο1861· νο6
Ρ1'01.Α116111181111 116 661· 6611·ιι1·81661166 Κ116111 16 116ι·6111
61666111. 11161 611`666ιιι·16 61· 66166 6ιιο1·166 Ατ66116111·1111, 116666
112 8166666 Κ116111 16 66τ 11766116 1118 οτ 666611166τ61166116

ν61·16666866 666 1611616 01161·111166611ι1τ66, 16111161· 1611 1161°88111811
81166116, 1.661111111811611 1166 Β6τ6666111116ιι. 861110 1711111686
11111166 16111161· 816166 6661111ιι68ν611. 16666166, 111111· 11116 6611 86
86661666 616611661666. 666661 661661· 86116161 1.1·61·666 110611 16
1116666111 866116111616 11119 Ε`τ611686-ν61·16666866 6616, 16 66666
61· 16 61116161116618616 Κ61168 1161 8611166116, 81666616 'Ι'1161611

161 661· ρτ11111166666 0111161816 116161· 1)6616661ι·111166 ν1616τ
Ρ6.1166166 8.118 1816111. Ρ61111116111 1166 ΡΓ11181·ΡΓ8,Χ18 666116
66116, 6ο 6116616666 Ε1'81181.ζ 8111 '1'666111 61·661161111 1111111.
Ν811811 Ρ11· ο 8 ο 11 161 1661 8 16 11 6 6 6661161118 661· 1166611
1666616 1166 11.61·68666616 0611618 86616666, 661· 1118 6611·11τ81
66116 11116111 111 Ποι·ρ111 86161161 11111. 1877-78 16116616 Β, 1118
Κ66611116.61-0111τ111·8 66τ Λ1'ΙΙ160 666 1·1ι661666-111τ111661166 111·ι68
1611 111111 1161116116 1878 11616611, 6166111 1161 1111611 167111·66ι1τ8 161
8666. 8611 1882 111111· ετ 16 Β61·116.
Ν661ι 616 6161666666 0661111161 111616τ11666 61· 16 661· 11111661
6111·611 1118 Α6ι·68668 1181' 11661·1116τ666668; 6661116618 111611 Η'

1-2 11661666 16 661· 1(1111111, 616 616 8661116τ 6111 61666111 1161·
666 66116661 211 61116666, 666 6666 616111 86668666 6611611161
11111166
111161 16 1361116 1666 Β. 1116 816.116 66166 881126, 6661166 Α1·
6611611τ1111 211 6611111166. 1116111611 661· 1111666116666.111161166, 111161
66666 '1`11.11811611 66661 Μ' 6τ86.111661611666 11.6 1661.116116666
1111· 1161116 111111 811112 11611166611166, 616 661116 16 1161161· Β11118
616666, 111118 616 8111661168 1168 116686ι166611-Η66666, 66.6 86116686
116666 16 1161116, 616 6161116666 8οτ161166686-Κ61·66, 1110161211
111 86 81116166 116111661ι16666 8616666 11161666, 6116 Κ111881'111
81·1661·166-Η1166, 1118 Κ61661· 1166661616 1111· ρ1·11111166116 11661616.
8666 6666666111 816666 ν01'111ΘΙ181.0 66.1 Β. 11111 616 8681666668·
111111 11811 Α116666 666 1·1.1'2111011611 Ε'61·16116116861166666, 66.6 1111
1(111661·16-81·1661·1611-116116 66166 2811111118 6611 616616 .1111ιτ 88·
1611666 11111. 'Ι'16166661 666 116666 Β. 6666611166 111611 11661· 6116
861166611666 1611781111 1188 11.1·611161ι66 81116666 6111611611 66.116,116.1
81' 1161161· 19.18 6116616 61611 6116 1111111666 81666666611166616616
66116611. 1ν1111ΓθΙ10. 11616 0111116τ611616-1166121661· 11611 Ζ666.111
1666111168 1611 6616 6121116666 816.666 211 16611616 01181' 211 161166
6666166, 1116τ66 66 Β. 1166 666 Α81'21.811 Β61·11ι16 6666616861·666
1161, 111188 81' 6166 1ι6616τ 1116 61661 1166111666 6661111 111111 661686ι66.66
11666 666 8111 16 661· Α6τ1161111ιιι616τ 1166116111. 16 1181' 611111186ιι

816.86 66τ Ζι1861161·1811611 66τ Π62161·66666 211111 Α61·616-816ι166,
666111 2111' Δ611161161116161·, 6161616 61, 161166 66 1616 661·66ι11161ι
11.111 11666166 111·11τ6, 11666 11616 Π616τ6611166 8611166111 11111166
2111661166 11811 2111' Ρ1'ΒΧ18 661·666118166 111111 11011 616 Ρτ11.1116
116611666666 11612166».
2811 661666 1166666 11111. 13618 16 116 6 66161· 666 01ι11·11τ866
661661· Ζ611 16 616161· 1161116 8661116666, 11161666, 16τ111161ρ1666
666 6661666666. 1)888 16111 66166 11166666666111166-11161·61·166666
Α1·661166 61666 Ρ6611166 6τ6661·166, 161 66166116ι·616661161ι; 66166
111ιρο616ι·6666, 116666611111τ6186 Ρ6τ6661161111611 111611 11616 666
1116686661 1616 666 6611166116 11111 116τ 11'61666611811611 661·
8666866666611. Β116661·6611666 11111166 8011113 ΑΙ'1)611811 11661
86666616τ116116 111111 11811 8116616611, 1118 8616611τ6661111ο666 116
1611686, 616 Δ61166111111, 810 166τ6111111ιτ668 881' Α6661111, 11111
Β6666611168 661· 8661166ν1166666 666 Κ61686166116, 616 Ρ81'1116111.1Π·

161111161166, 616 Β1166611·6τ816; 1166 6161666666 117611 861116
066τ1111666166166666.

1166 11611611611666611 116166666666 861·

ρθΓ80Πᾶ11ᾶ.
- Ρι·61'66661· 131. 11 τ 6 61 Η 11.8 6 11 61 11116166 11.66 1661666 661

666 50-111111·1866 1666121ι1166116ι1 Π6111611ι16116.6ιι16 11661 86661 661·
66111161 Πι11ν6τ61111.1 616611ι.1616166116 8111611111666611
111.161 6661166611. 111666 161611 16 66166166 11761166 1116 Β'1"06·
666 νΘΠ1181181.θ 666 66611616 11111 1110 6161686666 νν18801166118.11
11116 661 616 Πιι1ν61·6111-11 116611: 616 111111·6181 66816166 66166 Β6
66611168 2118 8661·111616116τ, 818 111166116τ1661161· 1616111161 661·
861166661166 661· Ν6.1111· 1166 1116 81111161· 211 66666 1161811666
666 Κ66618611161·666, 6616 Μ' 616 661116 6686116616 8616166
66611166 6166616611.
- 016 Β61·11661· 11166161616666 8611611111

11111 211111

86166666

1)611161·1661111.6ι11 666 Ρτο1666616 Πι·. Η 6 1· 61. 8 8 6 11 1 ο ι· 6116
6616 66τ11111616ιι Κ11611161· 11οτ 60 1611166 1166866161116 1) ο 11 1 ο 1· 61111616 66τ66661661· 61666611.
- 16 Β61·116 1168168 11111 θ. 181.12 6. 81. 66τ 6166161686 866.
1166121661τ111 ΡΓ0Ϊ. 6111τ11οτ6. Πι·. 11111116 8616116161 611,6

25-111.111·186 1661161116 1116 Β81'1111.61' 1161161161
1616ρι·6166661·.

-- Α61 6166 26·_111.1ι1·186 1118118168” 1116 61‹ει66161661ι6τ Ι1611τ6ι·
116.66 661· Ρ1·1161662661 1111· 061·66116111111666 8.11 661· 116116161
16.1 11 11116, Ρ1·616666τ Πι·. Η 6 86 116 Β 6161· 66τ1161161161166.
- 16661 11661616611666611161· 1108 1168616111611 Κ6η16 661· 81662
11166116, 8666161161 Πι·. Β ο 1·16 8 6 6 11 11116 11· 161 111τ 66166
1111166116.11668 618 1111811611 66τ Η111161-Βν61166116661166ι16166166
1181'ά81.Ψ1118111111'01'0.0Π 11. Κ161888 1611161166

11161· 811.
- 11116 1111811611 1188 16661116-116116611116ρ166666 Κ0Π111888 666
111661111616666 Κ6τ1116τ 666 Κο1611166-8166116116 16 81. Ρ61.6τ6
6618 Πι·. ,111116616111161 6.61 6616 8666611 ν61·116661ι16
6 6 1 1161666, 1111181' 8161666611186τ Β 6 16 1· 6 6 1· 11 6 8 2 11 16
111111·11116666 8111616161.
- 1)16 61·661111161ι66 Ρτο166661·66 661· 11111116.ι·-16661616166116ιι
1166666116 11τ.861το11616, 1181181' 661· 11666116111116111 111τ
166616 Κτ11ιι111ι61166, 111111 Πτ. 8 61111116 6 11.· 6111, 1161161 1181'
8116111 1111· 111116-, 1188811· 1166 061·66111·1111111ι61166, 6166 16 Α6
66116661 111161· 1161·νοτ1·6.866666 111666666611.111161166 νΘΠ1161181.6
111111 611. 616 118Ι'θ11.8 11661 10 6111116 11.16 6τ6661116116 Ρ1·6166661·611
1116816166, 17011 661· Κ11616τ662 661· Α168.116Π11θ 2 11 1· 11111166

611116τν1111·66 1161·86616111 1161666.
- 1161· 1111611161· 66τ 8ι·11116611116111 116 1181' Π61161·611111 Κ161,

8666116161 Ρτο1'. Πτ. 1117 6 τ 1 6 Β 6 11 616 6 1 1611 6616 86111666
666 86ι6616τ661666161·6 1166 866666661161·1161161611166 116.611 82-_1611
11861 'Ι'11.11811611 166 6616661 Ρο6166.
- 1)61' Ο1101°111.1'21.'1 661· Κ6661116116ο11166666 Α1·11161·16666616 Πι·.

Κ666161· 161 1111· Α666616116668 161 11166111 211111 11111111
011611 8111616τ6.1 6616τ66τ1 1161666.

- 861 8166111161 1166 170112 Πι·. 1611116 116111· 6τ 161 6666
85-166τ186ι6 1116661 11011 61666111 Ρ66166 261·116118611·6166. 111.
11611161. 661· 1111 75. 1166666_111111·6 61661, 161 8111 66616611861·
1116861 1101' 00188161' 1161116τ61161, 116 1111116661· 61 1861 1118 11611
1611111166 61166816.

66661· 6618166 616 Α1°110111811 11661· 6116 61111166 81111 1166 616
11'61·16661161661116116666, 1616161111 1110116 86668666 6611161161,
11.661 6611ι1111666 610 16666, 1118 116616 1161166666 1161' 81666
11186 6666611861· 86611616ι116τ666666866.
11111 1111116616 116111 8111 1118 1111'61·666668 166 1111666666116111161166

8168611 111111 610 66611161·186166 6661611166 1111186666 6661611666,
6611166116 1361861116 11 11116161· 81116 661166 211. 11666666 Κ11616
1181' Κ1·11111 11116 11666τ1681168. 81· 11166616 211 1168616611866ι
0116116166 6666166616, 66611161· 6.61' 81666 1166 1161' 1166 1111661118·
8661666166 Π666τ168611866, 668661111666 ν6τ11111·1661·66866 11161
11116116616,116166 661· 1666611161·1161166 111 1101' 0111161816 66.1

11111, 1116 60 ν1618 1166616 061τ61·866 666 Β011011 116.166, 161186
116666. 11111661· 1161 61 8611166 211 66161166 Ζ61166 1661166611 666
61·61166161·66 66166 11.616111111116 81161616 61116666 11116 161 116
11661·16811ι61166 8611111161. 816 866261, 166161 1111166 116 16111166,

ν81'8181111 11116 1:181'2, 1611 81116 1111· 1110 1111666666 1166661166,
616 668616161·161· 1166 66861616τ6661· Ι1661·61· 1111· 616 86611161,
616 1161161, 66116161, 816666 166 81166661· Α118611ι61661116116668

Ν01·ΙΙ'010Β'0.

- 176τ61οι·666 6166: 1) Α111 17. 11111616 81. Ρ616τ6
6618 1101' 111661 6 Ατ61 8111616161 13611 111118 6 8 6 111 11. 6 6 116 67.

116666ι111161·6.
61· Η1686666166666 6161611116 11.66 11111666 666
116.116 881118 11101112111180110 Α1166116668 116 1101' 1111116166 61661116
6611·61·8166666 Α118881111801'11811011, 11161666 61· 1. .1. 1869 11111 6661
1116181666 11.666111161·16. 86166 1811116116 '1'11.11811611 6686116 8 Θ·
Η Η 16 11 6 6 1116 866:1611611111· 116.61111·6.611661166 16 81. Ρ6161·66618,
116 61· 61611 88111' 611.16 01118 816666 11116616! 61111116 1166 66
666 661661· 6111161611 ΡΙ'8Χ18 111616 11811Ι'0 6666 616 Ρ66166 61666

Β1666661166.τ6166 66 661· 116111661661166 Β1166 111111 11811 611166
Κ66661166166 661· 11661111111116-1·16116661611 6611116 6611 66111

66666 Δ161166661·666ρ11616 6661616616. 211161 6. 111116 1. 81.116
16τ6661·8

1181'

0661111111

11.68

1161686.1·66-81·6666161·τ6811116616,

8166111161 11τ. 1111166116 8611661116, 116 Α116τ 166 56 6611
1611 611611 1116111 818 80·_111111'188Ι' 'Ι'11.11811611 616 111111111·11ι·21. 811111

118
Κ11·511όο1·1°5 5555111555 1115511. 151111 ό51· 115πό551151'1551·11 Β5
111 5 1 11 υ 5 Β 5 111 ο 11115 ιν 151 35. Ι15115115_15111·5 5.51 Β'155111γρ11115,
11111 ό5υ1 51· 51511 1151 ό15· Β51111πό1υπ5 51555 Κ1·5π115π 1111151511
115115. 1151 751·51ο111555, 1111151151· 51511 5511: 7 .15111·511 ό15 5151
115115 12151115 5115111115, 11511 55155 1171111115 5111 ό151 1151111111ό1555
Κ15ό51·π 51152 1511151155 5111·115115515555π. 4) 15 '1'γ1·111 ό51 1115
1151· 515111155115 .-11·21 111. 11511 551155 5 5 11 151 55. 1511555
15111·5. 1115 755111. 51551155πό1 115115 51· 1. .1. 1874 51155511. 5) 15

όγ11151111 1115155551, ό5555π 1751115155 11111· 111 1111. 10 1115511155,

Ν5υ-1151511515π (Ε'5155555511151) ό51· 1111515 Α1·21 ό55 θ. 0155

1151: 1151· 11555115511511 775155115υ51 1151515

111115551155 Κο5511551·551515515 111. Ε! 5 1· 51 υ 5 11 ο 11 1· ο 5 1111· 5 5
1511· 151 141151· νοπ 50 .1511155 115511 25-_15111·1551· 11151111551151
1511511511. θ) 15 Β1·5υπ551111515 1151· 1111111115 Ρ1·ο155551· ό51 13115
1π15 υπό Ρ115115111115 11.5 ό51 όο11155π '1'5511π155115π Η5511115111115,
111511. 1115ό151π5.11·51; Πι·. 11511511 0115, 11π 70. 1.5115υ515.111·5.
15 1115115155 11151555 151: 51· όυ1511 55155 Α1·115115π 551 ό5π1 115
1115111 1151· 551·11:111.115115π 1111511115 55115551 5511511155.

1·2γ511νο 1511515115 175.1555.1ν51115), 1111515115 5511 1821 5111511511, 515

νοπ 11π1ν515111115π υπό 1111551. 1551115155.
- 1115 5115πό51655π 75155555 15 1151· 11151151· Ππ1ν51·511111,
111151· 11515115 11111· 111 1151· νο1·15511 1151111551· 1151·1511151511, 1ν51·ό511
νου ό55 όυ1·1:11ό15 1·511111515υ $1υό5π155111·5155 15

ό51· 15111151·-155ό151π155115π Α1111ό51515 55551·ό11155
15 85555 5511515155 1115151115 Α1151511511 55555· 11115 11511151· υπό
11115 5111511.515111155π 11ο1111111ο55υ 1111511 5551115555. Α111 19. 1111515
11155555 5511111511 55555 150 8111ό5π155 ό51 111111151-1115ό121111
551155 Α115ό511115. 11515115 ό55 Α11555111555 νοπ 11151· ό51υ 751·
115πό5 ό55 1·1155155115π_ 71111155 5115511ϋ1155π 51υό151511ό55 555
1151· Α115ό51π15 ν51·15π51 υπό, 515 111555 ό55 1115111 5515115, ό15
11115 ό1555π 5551155155 7ο1·155υπ555 211 11ογ11ο1.11515π 11555111ο5555

- 1115 Ζ111111151·1υ ό55 1115111555 1115111115115π 1511111515 1. γ ό 1 5
771 π ο 515 ό ο 111 11. 151 1111 Α111115νν5111·υ55 211111 Ζ1.ν5511 ό51·
751·111·511υ115· ν51551115ό5π51· 8511111155 ό51· 55:151-15νο151.111π51511
Ρ51·1.51 5111· 11551υπ5511511 νοπ 11151 1151111155 151·
υ1·15111 11511155.
- 1151· 1151511551 ν5151111·115115 1751·55115υ51· 11.151 111. 7715

11551151 νου 58.200 111111. 15515π15υ1.51·15511 1151·
π155 111, υπό 511151· 24,000 11.111. 515 υ5551551.1151·55 1111111151 551·

111115111;1155 υπό Β5551ό1155 ό55 11111155 51555 Κ1111155 ό55 5111
11115155115π

1155511515 ό51· 11555115511511. 20,000 11111. 5111· 1151·

511555.115 55151551151 Α1115115π 555 ό51υ 05111515 ό51· 111111·111515,
υπό 14.,200 11.111. 515 υπ5515511111155 1151111111, 11555511 Ζ15555 211
8555511155 1111· 1151515, ό15 51511 1111 Αυ5155ό5 15 1111515 81155151
155115 ν51·νο11115111111π5υ 11151155, ευ ν51·1115πό5π 51πό.
- 11155 11511511 11ο511-51111υ55 55115111· 25-151111555
1111555155;; 511 ό15 11511π11155115πό5 Ε151.ό5511υπ5 ό55 1511511151
115511155, 1115111115 11111· 111 5555151 15111155 1111151551 5555155555.
1155111πό51 1151·ό5π.
- 055 «Ζ5511·511151111155» 1111· 1115551ο1·5511 υ 55
1151, 1151· 11). 155ό. 1751155111.» 55111155, 115111 115 1115 5 1 Α 12 1
8551111.151·111 01. .1. 7711111' 15 Α551115ππυ55 5511155 7751
1155 111151· ό15 1155511151115 ό51· Κ1555111551111511 υπό 1111· Ε'111·ό5
11155· 1151111151· 11'ο1·5511υ55511 551' ό15115111 1115111515 2000 115111
1155111151.

751551115ό5π5 Μ111511υπ55π.

11511155, 15 ό55 νοπ ό51υ 1155155155 131111”. 15 5 11 5. 1ν 15 υ· 5 111 55
11511555 1151155 υπό 1155151555 51511 1155551115 211

1Τον111

υ5151111551155.

Α15 πυπ ό15_155155π Η1υό5515π. ό15 511 51551155 ν1·11π551115π, 511111
15 1155 Αυό11.111·111111 ό55 Ρ1ο15851115 1515551115, ό51· 5155
ρ1η511151155115 7ο1·155υπ5 111511., 1155111155, 1111515 1111155 ό51 1151115
1·5ό1115151· '511:11ό5515π υπό 1151155515 νου Ρ1ο1. Ί'51·5 55 11111,
ό5.55 51 55155 7511551155 5111515115 11511 51511 55115155, ό51π11 515

55511155 ό551 Β5551115555 1151 Β1.υό5π15υν51·551111111555 ό55 Αυό1
15115111 νοπ ό55 111115115ό5111 ό55 1·υ55155115π 7ο1115ν51·115πό55
55511515 11155555. 1)5 1111111'. '1'51·5551115 51511 π11.1111·11511 11151
551·15. 11551 1151115555 ό51 111πό1·15511π55 π551151111ο111111511 υπό
515 5υ11111ό51·15, ό15 Α1·11511.511111155π 515111. 11π 5111155, 115155 ό15
Ε1πό115511555 111151· ό15 Α1·1151151ν1111555 1151· 11πό 55 115111 55

51551· 11115155 8551555151, 1151 ό51 7 8111ό5515π 75115τευ555π
51111155 1151155. Ζ111· Β555111111511115υ55 ό51·115ό511111551151· 1555515
1151· 115_1111·151·55ό5 815115111112151 51π5 1151511555 Κο55115π 111.115 ό51·
5555511115115π Α1·111151·1555111115 111112υ515115π. 051511 51π5 Β5

- 1151551· 7711 11 51111 1151 όυ1511 ό55 ό5υ15511511 Βο15511511:5ι·
ν. Β 5 11 ο 5 5 ό51· 1111511115 ό55 115151. 1.511151111υ1555 01. 1111· 5 5 11
55111 Β51151ό 5υ555ό1115111. 11πό 51555 111555 551 ό55 5515 ό55
75151ο1115π5π 1115ό511555π 1511555. 115511 νοπ 115111 Ρ1·1π5511
Η51υ1·1511 νοπ Ρ1·511555π υ·υ1·ό5 515 111555 551 1155
1111511 515ό51·551551.

- 1315 Τ15υ51·15151 1111 1115155551· 1115511.
1351515511 5 1151 111 Β5111υ 11.15 01151·1151:55

1111 1..115555115511

1111555 11.5 ό51· 8111115 551551 1511515111155π 1511511511 11111 ό15·
8515 5515555511 111151· 51511.55111πό55. Ν5511ό51υ ό51· 1115511115:
515 7511111151 ό55 ό511155115π 11515515 51555 5155555 111552 5111
85155 π15ό51551551, 15151511 ό15 11111155 Α1155155115π 5111 11115
ό51·155υπ5· νοπ 1111151155 όυ1511 121111. 1)1. ν. Δ 555151· 11π

Ν5155υ ό55 Ρ1·1551·555515π νοπ Β5γ51·π, Ρ1ο1'. 01. 1115 ό51

11π 1. 11111555 1115 11.51 1115115155 555511155555. 1115551· 7511511 115
1511 ν.·15ό51· 515511 55υ5π 1151111515, ό555 55 ό15 1111511515 2511. 151
1111· 515 111·1111νο1155 Ε11551·511511 ό51· 1155151555, 11115511 515111 ό55

.1555. 1111 Ν511155 ό51 1155155555 1155511551111.11. 1111· 0111151515,
121111. 111. Β1·5155ππ 1111· Β5 1511155 π'5 111115 8111111151· 5511
Α551515111.511, 13151. 01. Κ1·5.υ 5 151 Ν51115π ό51· 1115ό1511115511511
1151151151, 1111111. Πι·. 115πό 5.5 1111· ό15 Β51·111151· 155ό. 11155511

55555 Π1·115515115

5511511

115.π51.1555111155 1155 1111515 ό51· Α115ό511115 5111ό ό15 7ο1155111155υ

1155115511υΙν1·55511

15

Ε'1·555

55515111:

11151

υπό

11111111.

01. 115 υ115-77111·5111115 1111

Ν5.1115υ ό51·

17111211111·551· Π51ν5151151. Α111 55111511 1555 51151515 ό15 1151151·
111111·1155 55511 Ρο15ό5111, 1.111 ό15 Β551111.1υπ5 11.51 ό51υ 51155

55 11ο .

- 1)51· Ρ11ν51όο25π1. 1151· 11111115.1-1115ό151π15511511 Α1111ό511115 υπό
Κ11·51111515 5151.1155ό. 1)15115ό11.5111.51515ό5 1115111 υπό ό15 Ρυπ51·11
Α55151551: 1151· 11151·555111155115π 11115111 1)1·. 511111 515 111 υπό ό51· 1 11511 1511555· 515 751151· 115 1· 5 111 11. π π '11 ό51· 11511515 15551511
Ρ1·1ν111όο:551 ό51·551115π Α1151.11511115 1)1·. Ο 1· 1 ο 1115111 515ό 5 υ
1155 Ρ5.51ο1· 1111 1751111151· 11511 1151 ό 11111551, ό51· 151.21; 515
5υ5551·ο1ό5π1:115115π Ρ1·ο1'55551·5π ό51 01111151- 1 1151151· 51551· 1111111555 Τϋ51115155111115 15 Ρο1.5ό5111 51155515151851..
11115 1: Κυ 5115 51115551, 51515151· - 551 ό51υ 5511155151 ό51·
5555151155 Ρ5.111ο1ο515 υπό 1115111515. 1512151111· - 11.51” 115111 115111·
51υ111 ό51 1115ό151111551155 Π1555ο51111.
- 1715 5.115 1711155515 5511151ό51 1111111. 55111 1151· όο1·1155.
Ρ1·ο1555ο1· ό51· Α115551151111υπό5 01. 111111 Η 555 5111 77555511
ό55 ό5υ15511511 11515515 111115.1:115151· 2511. 55511 1151511115. 11111
11511 1115 .1υ11 11`5511νο111555 55 ό5π Πυ1151·51111.15π Ν51ν-Υο111.
01115555 11πό Ρ11115ό5151115. 1111 1151155. 12151. 11555 151. 115555
ό51·5 όυ1·1:11 55155 «Ρ11γ51ο155155115 1111151111, 55111115 11111511 51115
1151115 νοπ 1111151155 111151· «Α1111ο111οό511οπ» υπό «Β511·51111οπ»
ό55 1155511 1151151151.

815πό555π551555π1·15115π.
- 15 11151555 11151111. 1515515111) 51πό ό51· $15ό151·π Πι·. Βο
51.15151.ν 111 1· 11 51: υπό ό51· 115πό5511511551211)1.8. Η 11511 π 1
1111 να, 11515115 11515115 11111151 11.15 5511115511 ν51·ό115111.15 1511151151,
1111151· 11515515555π 1115155, π51151ό1555 1115 ό 5 1 55 111. υ 5115 11
5155555555 11νο1·ό55.
- 051· 11·111151·5 05111115 ό55 Θουν51·π5155515-1115ό1215511555511
1ο151)1·. 77. 111. Κ1·ι11.51ν5111 15 Κ1555πο_151·511 151 1151' Αυ
111ό11υ55 ό55 Ι1·115151115511511 1155515.15ο11ν51π51115 11π5ό511 11155

255 11551111· Κ1·15552ι1515πό5 11511πό115115π 115π51·515οπν51·π5155515
π. υ 5 5 5 11115 5 5 5 1151555. 1115 11151· 111111 5111· 11155155 5111 5155
8-1115155 111151 55551155 ννο1·ό511.
·

+ 1155115115 81115555· 1155 75151551 811.155

1:51·511. Α51555: 1315551155, ό. 8. 115111 1807.
Τ5555ο1·όπυπ5:

11 5 11 5: Ζ111· Π551π15111.1οπ51'1·555.

+ 5155115115 8111511115· ό55 1355155555 515115
11511511 75151115: 1111511555, ό. Θ. 1115111 1907.
'1'5555ο1·ό11υ55:

1. ν. 1151515551 1151151· Ρ15155π1511ό1155 15 ό51 11551.
2. Β155515: 1151151· 81ό51ο511ορ15 υπό 111551151ορ51·5.11οπ5υ.

110

--ΑππουουΝυπππιίππ·τ πω... π πεπ3ποππω..ππΠε πππ. ι.. πιοιπ:πω
Μ. ΡοτοτεΒυτε, Νον8Ι:γ-Ρτ. 14,εοννὶο ἱπ ε.ΙΙοπ 1π-- υπόπυεΙϋ.πό.Απποπυεπ-Οοιπρτοὶτοπ ππΒοποιππποπ.Ή

ΒΑΝΑΤΟθΒΝ ΒΑΠΕΙΒ
πθωπκι Λπεπϊι νοπ Εἱννοἱεε υπό Ρποερποτ, Ει·πϋπυπη ό" 0κγόπτἱοπε-Εποτυἱο,

Απτουυπμ Με @Ιο0°ννοοπεοΙε υπό κι «πω Με ννἱτκεπππεΙο ΚτᾶΗἰυυππεππὶϊΙο!.
Βου Ηοποπ πω...] πω..." πιό' ΥΝυπεοπ Ριήοποπ υπό |.Ηοπό:υτ :υ Πἰοπεϊοπ.
ΒΜε:π ετυεΒεπετ υππ νετννεοπεΙυπυεπ πιό ΜπόοτνεττΙυεπ Νεοπεόιπιυπυεπ :υ νετπτεΙόεπ ειυε
ΟεπετειΙνεπτετυπυ
νοπ $επειτουεπ, ΒΙ. Ρεϊετ5Βυτό, Οι: ΞτεΙΙποίεττε.εεε (Κου]υεοπεππεψι), 29.

ότυοΙόπ:π ,,88118ί0Β°€11 ό©1° Ρἱτ111ι1 Βα11ετ δι οἰ0." :υ νετεοπτευυεπ.

!ιιεΙᾶΙιιΙ Ντ Ροι:ΚεπϋπμΙυπη
"Ντ Ε”. Α¦. 00Π8 (εΧἱεὶὶεττ εεἰτ 1800)
$τ. Ρετετευυη;, ΞευννοτοννεΚυ Ρτ. 88.
Εἱπ ΟΙΒ.εοποπ ΚπΙϋε-ΡοοΙζοπ-Πε£τἱτ Ζυ
ό!) Κο!). υπό ευ 25 Κορ.
· νεπεΑΝυ ΟΒΑΤΙ8, ω Βεε'οεΙΙυπεευ
υπ'οετ 1 ΒυΒεΙ 16 Κυρ.
Απ Κτοπε-Απετο.Ι"ιεπ Κειππ-Βεἰ έτοεεεπ
Βεε€εΙΙυπΒεπ Κτεόἰί υπό Βειϋπό Με
20%, ἔεννὲὶΙιτ€ κνετόοπ.

Με 0υοΙΙοπ Βοπϋι·οπ ό” Ρτππ2ϋεὶποποπ Βο8·Ιοι·ππε.
2 Μπι· 8 Βοπποπε Μου

ΗθΤ!!.¦.Εδ ΉΒΗΥ·ΕΤλΤ
00ΠΡΒ!ΜΕθ ΉΒ!"·ΕΤλ

Μπι Βεποπ ΠΕτόω·π «Πο
νοτόπυππε.
ειιι· 8οΙΒΜ-ΒοτοΙπππς
Με πωπω. ιπουεεἱ
ι·οπόοπ Ή'πεεω·ε.

Β» κυπιππου·π υπ.τειππυπ Ε. 1. Ρυκκεμι
(ΗεποκιΒ, Μ).

ωκκκκκικπκκκπκκπκὰᾶκπκπκκχ6.
Χ ΧΙ
ΧΟΧ Χ Χ Χ Χ

θετττόεε ΕτΡειπτυπεεπ ἱπ όοπ· οπεπιἰεοπεπ ΛΜεἱΙυπΒ όεε

Ποο·ηππ.ππ πι προππ.υιγ πουε.ε ππιππ

=Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Πυοαπποοπι Β. Η. Βπιππιππ.

Κὁπἱἔ!ἰοπεπ !πεΙΝυτε ΠΜ· !πΐ`ε!‹τἱοπε!‹τειπκπεἰϊεπ Ευ ΒετΗπ τόόΙεϊ

Μιηιιικ ππιιιίι τιηυιΜκ πιιπτωιιπ

ΞΕΥΒ0Ρ0ΒΜΒ

ππγ·1·ροπππ1·π ορι·π.που·π.
2-ου πππυπἰε, επευπτοπιπο πουο.ππουποο.

Π·Ευει 2 ργ6. 50 που.

π. πω. Μ... νοπ ε? Με ω) (ΞεΙεἱυε 8τερπγΙοΚοΚΚοπ
ννίΘ ΤγρπυεΒε2111οπ παώ 5 Μἱπυτεπ. Ι.χεοίοττπ ἰετ ἰ π
νετ πω. Ζυ ειπόετεπ Πε8ἰπΪεΚτἱοπει11ἰττεΙπ ίε15τ υυΒόίτπς υπό

πετ

εἰπεπ υΒΙεπ Πετυου.

επ ΡΜιπ:οπ- ΕΧΜιοτ
πππ ὶππει·οπ θουτωιοΙιο πώ
0οππι·ι·Ιιοο υπό Ηπι·πΙ›Ιυεου-ΒπτΖϋπόυπΒ

Ζυ Ιπιβεπ ὶπ Αροτπεπεπ υπό Πτοἔυοπἔεεοπόἴτεπ
υπό
(100) 10-0.
επξςτοε π.» Ε. ΜΠ1Ι08.
$τ. Ρετετ5Βυτ8, νν. Ο., 9 Ι.ἰπἰε: Νε 44.

ΔιιτΙιιοοιι ΙποΙιοι·
νο1·Ιω.υί' ὶπ ΑροτπεΙαοπ.
Βεττοπ'ε Ιπωι·πιυτ εὶοΙι ευ π·οπόοπ υπ
Ρτονὶεοι·

Ε. Θ0ΒΘΕΠΕ

80ΗΕΔΜΜ- υπό ΒΒΒΒΑΒ

Ποε!ιπυ, ννοΙοποπΙω..

ΗΑΡθΑΕ
ω

π. ΕετΙππό. ΠἰτεΚτε ΕὶεεπΒεΙππ- υπό Ι)επτρΙετνε:Μπόυπ8.
θεἱεοπ νοτια 20. Μειἰ Με Ι. θερτ.

Ιπι 0οιπποποπ ΑΙοιππόοτ-ΒοπρἱτπΙ Μιά
ΝποπννοΠε πωπω Με: πι· ΖοΗ. Μπετ

ΙΙ‹;τκ·οττυἔεπόετ Βειόε- υπό ΕυίτΙευτοττ Βεἱ τπΜΙετετ 5οπ1τπεττοπ1ρετευυτ νοπ
Ε'ι·απο Ρυοςοι· υπό Ρποςοτὶπποπ ΗΜ· Με
Τ7.0° Ο. 5οπΙ8.πιι11ϋ61όετ, Ποπ1επππόεΙ-, Ξπ!:-, ΑΙΙαιό, Εἰεεπ- υπό ΚοΜεπεειυτε Βό
ρτΝιι.το ΚτππΙκοπρόοςο @που ΖυΙιΙιιιη.τ
όει·. ΚειΠεε δεεΕπιό, νοτπ1ἔΙἱου 2υτ ΝειοΙιΚιιτ; πυττΙετε Μοετεετεπιρετει1υτ ΙΤ.0°
Η. Οττπορὲόὶεοπε ΑπετιιΙΙ, Μειεεε8ο, ΠουΗ:5όετ. (Στοεεε Τυππεπ υπό Ρἰοπτεπινέιὶόετ Ί "Η 50 Κ0Ρ-)

πι υπτπίιωΙππτετ ΝϊιΙιε όεε Κυτοτ1ε. ΜΗ Ιπ:ετεπι ΕτίοΙεο νν0ΓόΒΙ1 ἔεΙιεἱΙΙ: ΑΠε Γοτ
πιοπ νοπ ΚΙιευιππτἰειπυε. σκι... οΙιτοπἰεοΙιε ΓτπιιςπΙεἰόεπ_ 5ΙαορυυΙοεο, ΗπυτΚτππΚ

ΜΜΜ. οΙποπὶεοΙιε Κποουεπ- υπό ΠεΙεπΙιετΚτυπΚυπποπ. ΑυεεετοτόεπτΙἰοΙι εοεἰἔπει
Η” :Με ΕτΙιοΙυπἔεϋεόυτΐτἰἔε υπό Κὶπόετ, ΜυεἱΙς Κοπ2εττε. ΤυπΖαΒεπόο, 588θι·

Δότοπεοπ νοπ Κτο.πΙτοπρΠοεοτ1ππου:

υπό Κιιόετεροττ. Βτοεοπότε υπό ννοππιιπ8ευυεΚυπίτ (πω. όὶε

ΡΗ.

ω) 5-1.

Βπόο-Κοιππι1εε1οπ.

Ρπυ!ἱπε ννπωωι,

Ηοπποτπαρ

,ιιοποκἰπ πυρη.ποκπ 4, π. 2.

·

ΠΟ

Ψ
ΠΓ·

Ρεπεἱοτι εἰηεοΜἰεεεΙἰοΙιε έτπτΜΙιε Βε!1επόΙιιΠ€
8

Μι·ΙιΙ.
Πό"
ΑΑοι·2το
Ιτιτετε
:Ι.αιΙοτ.: Μ.
Η.
ε29,
ιιυά
. ωο. . .

.ο
ΙΟ.οΟοεο1,
Ιτιεο1
1-ω.
υν1θετιηθτω1θ.ητ

ΗειιιρτειΒτοἰΙ.ς. Μ. 8.50. ΖκνεἰἔειΒιεἰΙἔ. Μ. 4.25.

Ηοἱ!ειπεϊει!τοπ Μ· Ι.ιιποοπΚτειπκο
"
,··
ω.(Πποίετ2€
ν. Μ»... Φ 80"ΜΓ8"0"ψ

2-2.
(Π)

Ι'ι·”οιὶ¦ ω"Ι
13.32 Βι:οΞέιι,

ΜΑΜ.. Πο

Θ.
Π
ΕΒ
Ν
Δ.

Αυς;σεΙ.
Με
ΜΗ
8ειὶεοπ
ν.
1840.
ΥΜεο,
8ο!ιΠο;μ·.
ειπ ω!ιεύοωιεΙα!τ 20.

Ετ. ρω” ΜποτοπποποεπΗΧΈ οπε6κτοπεπΗΧω
ορομο1·Β·1..14εΧοππωπκοπ σε προπεπ·1ε.,πκ ο;ιππο πο
ρεο11ροο·τροπκποοε ·1·ιικ·ι. .ποτκο 11 61.ποτρο, Μπακ.

ΠΠΡΠΠ'Β ΚΑΙΙΠΦΠΡΠΙΠΞΗΠΠ ΜΟΝΗ

Τι·οΜΜ,
ΡοτοτεΒι τΒ·,

..κω........".==

φ
ΑάιιτοΙι
Μογνν:Μ,
Με!
ιτ1οεπτειϋ!ιτ.τἔ.
Μ
άςτωὶε
ΡΠΜ
ιΑ ·ιεο·ΙειοϋρΙπειί'!ωατο ἀὶο

(ΒεκοκοΜ·ι. οΧρεπεκιιοε ιιε:‹ιιωιἰε)
ΠρωιοτειιπαιπετΈ. οο6οιο μ” παω-ιο Βι:επεκκοε ιι ιιοπωτει Μια:
ΕΕ3ΒΡΕΠΗΟΕ Η ΗΛ ΒΚΥΟΊ: ΟΠΑΕΠΤΕ.ΠΒΒΕ, μοτοροε

.

6.:κειτομερπ σεοειιγ Β'ΒΡΗΟΜΥ Η ΗΈΠ(ΗΟΜΥ ,ΐΓΒΗΤΟΒΙΙΟ.

πιικοτ;ιε κα: π:4ΜπιπετΈ. οπιωειιιἰπιι·ι. Βρωιε. Οοο6εκκο πρ”.

8ι.
Μ.
Βιιτεπιπ,
8ω. ωπ. ι
Κ.

Μ... Με ›κι-:ΗοκοΠ Η ι1·ετοκοϋι ι1ΡΑκΤυικυι. Ο11οεοότ
χτιοτρεπποιιἰπ γκειωικ·ι. πρυι κει:κ.τιοΜπ. Φ.νιεικοιι·Β.

02) 8-2.

Προθαοωσπ σο: σσιω··σ αΙπποκα.Υ3.
11.11”
,,
υ
Π

Ο11τοει.& εκπειιιι
Ε.-Πετορ6γρτε. δ. Γ. τ. Π1το:ι.πι. Η [Πιαπιιτ4.
Μοοκει.ι . . . . . ,, Τ-Βει Β. Ε.. Φερροϋε·ι.
Ο,τιεοοι.ι . . . . . ,, ΙΟ. .Πωπικ: νι Κο.
Βεριιιεεω . . . . Π Φρ. Καρππιισκετο.

ΜΙετιιΜ Μ; Μ” Μ, ΙππτΙσπ, Ε_ Ε. 3! ¦32 8η" Μ!.
Προ6ι.ι ΒΕεαιειΜ·ι. ΒΒιοι.ιπειιοτοπ ό03τ1:ιειΤωο.

Βρο2ΜΜιιι1 μμ”

1:ιπτα.;ροτε:::.2,
Κτϋτ'Ιἰἔιιιη; άεε

πετνὁεετ

Λ||9εωείπεπεούο/πυπ9επ,
5τϋ.τΙειιπε άεε

Ποι·ποιιε, νοτιὶὶἔ1ἰοΙιοε
ΝοτνοπτοπἰΙιπιιι.
Ι.ἱτοι·:ιτυτ:

θοΙι. Μεά.-Βατ. ΡτοΓ. Πι·. ΕΠΙοηΒιιι·ε, Βοι·Πιι: (ΒεειΙοι12γΒΙορΗἀὶο Μι· €εεεπιμοι1 ΠοΗ
ΜΜΜ, 5. 399): Αιπ:!ι Μι ικα... Μ 1.3.2...- Ζοἱτ Μή ΒοΧιιεΙυειιωεἙΙιεπἰΒετπ @Νεο εϋιιετι.=;ε ΒοευΙ
απο ιιι νοι·2οπΙππου, Με ΜΜε1 εοΙιεἱιιτ. ϋΒετΙω.ιιρτ Με ΝετνεπτουιΚιιω @Μπι ιιι άϋτίου, εΙΙω·ιΠιι€ε
επί ἀἰο εεκιω.Ιο ΜΜΜ ιιυά Με ΕὶτοΜὶοι1 Μεοιιάοτε νει·ετϋ.ι·Ι;ωιά ευ Μι·Ιωτι.
Ρι·οΓ. Ι)ι·. Ο. Ροε ιιο τ. ΒετΙἱιι: ςΤΙιοτερἰο Ντ. Π, 1906). Μοἰιι οψη” ΒἱιιἀτιιοΚ ἰετ. Μεάοι·
ΜΗ άετ εοννοεου. Μ" ἀἰοεεε Ρτ:5.ρπτειτ Πι άειι· 'Πιτ ειιιΙΤ..ιΙΙειιά εἱὶΠετἰἔεε Ιοἱειοπ ιιυά ὶιι νοτΒἱιιἀιιπἔ

Με ειιάεπειι ΜετΙιοάοιι _ῇοἀευἴειΙΙε Μπα νοτει1οΒοε Φωτ Ποτ -- εεΙΙιετ »νεπι1 π1ιιιι ι1οοΙι ω εΙωριὶεοΙι
ΜΑ. ΒωιιϋΜ, (ΜΒ ΒΙυΒιιεε άετ Βι1εςεετ1οιι ΜΗ εεΜοτ Πο.τι·εΙο1ιι1ιη; Η: Βοτ.τε.οΙιτ :ιι ιἱοΙιοπ.
·
·
' 'Ι
Ιοωοὶιενν,
Ρτ0ΐ.Β.8Β0Ι11°€0011,Ρ8.1Ή8,ΡτοΓ.θ0ΙΙ,2ϋΠοΗ
ΡΙ·0€. 1ξΙ|νέ5%ΐ:
ηΒΒἶίἔἱἔἐ-ἔἙΡιῖοἐἶΙτΪἐἔ0Ἐ|ἶἶιἐ.
:εἴη Ι).Κ
..Ϊ ‹Ι ἰ, οΝου.ροΙ,
Ρ-ο ρ ρ Κε.εοιη,
ο ι· .ι11ΐ)ε?.·1
.Ι.οἱτιἶπἔ)ἀ νου ΘεΙι. Μοά.-Βετ Ρι·ο!'. Β ο κι ιι 1: ο Γ:
Βοι·Πιι, Η ἰ π· ω ο Μ, Κιιάοινοι, Β τ ο ι ιι ε`ι› ο ι· Β, ΓτωπουεΒΜ, νεπ ιιι ω. Ρειι·ιε,
·
Μ: ο .ΧΧ.'.ἶ

·

ι Μ: ο ι,

εεεει π. ει.

·
ΗΒῖιοἱοἔἔ¦ἑΐο,νεῖἶ›ῖ.ιοΙ‹ιιιιε
'τ ό
Ε ό
ΜιιἱταοἰκΒἱπ
0ι·ΜιιιιΙρειοΚυη8
Με υποετοι·
ΓεΒτἰΒιπιιτΒε
ιΘΙΒἰιιἔἔΓιΞἔἔἔὶἶοτιΑΒἔἶιΙἑ]ἔἐἐ:
Μττοιι πω·
Μι· Πι
ειιιπΒἰεοΙι
ευι·ϋοΜυννοΜπι,
Μ. Μι·
ΠΜ· τΙοτοιχ

ΕΒἔεἐἙΠΠ Μοιή ω·ωηΙοτοη. Μ. Μ"... Με ΑυΓιιιοι·Ι‹ειιπιΙ‹εἱι πιά Με τιιεεἱεοΙιο 1ειωωω Μι ιωεοι·οτ ΡεΒτἱΚιιιετΒο πω! επί
Με νετρεΐΚιιι1ε έν Η: ίοΙεοιπάου ΩιωπκΗ.Μεπ ευ τἱοΜου: 2.50 ΡΗΙει1, 150 ΡΞΙΙοπ, 80 ΡΙΙΙοι1 πω! 50 ΡΗΙοιι.

Ι.ὶτοι·ειτυτ .ςτετἱε ιιιπΙ ίτειτιΙ‹ο ευ Βἰετιετετι.

Κο11τοτ ο11εω1εοΙιοτ Ρτερετ·ειτο, 8τ. Ροτοτεϋυτε.
ΝεννεΙ‹ἱ Ρτοερε:Κτ,
Η 8"Π""Βοι. Π... Β η ά ο 1 ί χ” ε. Η Μ. Μ

28,

Ηειιιε δὶηἔετ Ντ. Θ.
ΒιιοΙιάτιιοΒοι·οι ν. Δ.Ψιοπω!ιο ΚΜΒΜ·111ο11Βοίοτ Ρ1·. Η Ιδ

-..

-..- .-ς

.

7

έ::Ρ: . “

ι"

Δ

Μ:: ο π οι .Γ Επ.ΥΣ.:ΐ .

πι:: : πο:

ΧΧΧ". .::::πο:πο.

Νοπο πω: ΧΧ:Υ..:ο:::::

::::Π::::::::::: ::Τ::::::::::::::::::
ι::::οτ πο: :ἶοπο:::ἰο:: νοτι

Μ. 1ο:ιοιιιιοο Κτοιιιι:ιο:ο.

Ρτο:. ::τ. πο:: Πο:::ι:.

Ποπ.

Ποτρ:::.

::τ. Βιιπο:: ::Ιο:ι:οο::.
5:. Ρο:ο:επι:τε.

:):ο .,5:. Ρο:ο:επι:τεοτ Μοπ::::ι:ει:::οννοι::ιο::εο::τ:::" οτεο::ο:π::οπο:: Π·
$οπτ:οποππ.-Ποτ Αποππο:::ο:::.ε πο:: :ο: :τι Β::::1ο::π.8 Κ:::. Γι:: πο:
_Ιο::τ, π ΗΜ. Η:: πι:: ::ο:::ο _Ιο::τ :τι :.Ροε::ι:ειοΙΙι:πε;:π πο:: :::ι:.ο:·ο::
τ.π::ι1ο:::20 Μ::τ:: :5:::::ι:::. :Ο Μπιτ:: ::ο::::ο:::::ι:::, ΠοτΙ:::ο:·:.:ο::: π::
οι:
Η:τπ:ο 8:::ο:Βοορο::οι:ο Ζο::ο :τι Ρο::::ε:2θΚορ.οποτ45Ρ:ο::.
Α::ιο:οπ ννο:ποτι 25 Βεροτο:ο::20Βο:::το: Ο::ειτ:ο:ι::::::ο::::ΒοεοΜ::
-:ζο:ο:ει:ο ννοτπο:: ποπ:: πω: Βο:πονο::16:π:::. :πιο ΒοΒο:: ::οπο::τ:.

πιο

8:.

Δ::0::ποπ:ο:::.ο -Απ:::::εο εοπ:ο ο.::.ο :::::ο:ο:ο α

π:ι:ο: πιο:: οι:εοι::::ιοεε:ιι::: οι: πιο Βι:ο::::οτιπ:ι:::ε νο:: Ε. Ε. Β:ο::ο:
ἱ:: Ξ:. Ροιοτοπιιτ8, Νοπε:‹ -Ρτοερο::: Ν:: 14, οι: :ιι::::ο:ι. - Βοππο
1::·:1::.ο εονν:ο ο::οοπ:π:ο οπο::::ο:: ::ο2π8::ι:::ο:: Μ:::ο::ι:τ:Βο::::::
το: πιο:: οι: πο::

εοεο::::::ε:π:::οππο:: :ποπο:ι:οι:: :):.Β..Ψο.::ο.ο::

:π 5:. Ρο:οτε::ι:τ8_ Ρο:οτε::.5ε::ο, Α:οποτιπτοννε::: :3:.:: :ο ::ι:::το::.
Βρ:οπ::ε:. Π:ο:ιειοΒ, Πο:ιπο:ο:οε πο:: 5οπτιο::ο:ιπ 5--θ.

Ρο:οτεππ:8, πο:: 81. Μοτο (18. Αρ::Ι).

:οο:. Ξ:

Ι::::::::.: Μ. Ψ. ν. Ηο:ι::: 2ο: Αο::ο:οι.::ο πο: ΒγεποοΙο. οι:ε:οεο1ο:·οποο. - Απεππο οπο. ποπ Ρ:·ο:οπο1:οπ πο:
ιι:οπ:ι::::ι:οποπ θοοο::ι:ο::ο.:: οι: Βοτι:ο:. - Ζι:εο:::::: ο.π π:ο Βοπο:::1οπ.- Τοεοι:πο.ο::τ:ο:::οπ. - Απποιοοπ.

Ζιιτ Λο::ο:οπ:ο ποτ ::γεποε:ο οπο:οεο:οτο::οο.
νο:·::οο;, πο::ο.::οπ οπο: 18. Ι::ν:π.ππ:εο::οι: Αο:ο:ο:οε :τι ννο:π:οτ°

πω:

:η

Β:. Ψ. ν. Ηο:ε:-:::Βο..

Γ'

Μ. Η. Α:: Απεποπεορππ::: π:οεο: Βο::οιο:::ππο πο:: ο:π
Κτοπ::::ο::ε:οΙΙ π:οποπ, πο:: Μ: Ι::ποπ :τι ο::ο: Κ:::πο
οι:::::ποτι: ποτπο.
νο: πτο: .Τοπτοπ ε:ο:::ο :ο:: πο: ο:ι:οι:: Ηο:τιι νοτι θ:
.Το:::οι:, πο: ::ποτ πο::ποεο::ποτποπ:τΙο.8:ο π:ο Ζο:οποπ ποτ
:)γοποε:ο ο. :οο:. 8ο:: ποι::ο::Βο: Ζπε:οππ ποο:::ο ο:π::
ποπ: πι:: Β:::°ε ::Ιοοε:οο:ιοτ Βο::::πο:ππο π:οεοο 8::::ρ

:οιποι:::οιπρ:ο:ιοε.

Ι:: πο: Βι:::ο πππ οπο:: πω:: οι: Βο

Β:::π ο:ι:οε θιο::οοε πο:οι:π πο: Κτοι:::ο οπο:: νο::::ο:::::ιοπ
πο:::, πω:: οο::οπ ποπ:: ποπ:οοπ ::πππο:: 8ο::τ::: ::ο: πο:
ννοποποο:ιιιιοτπ πππ πο:: οι:::πο:: οιιπο::ιποππο νο::οπ
πι:::Βεεο:1:::: οι:: πο.ε ο:ι:ο θο::ππ:οτπτοοππ::8 ππνοτπ:ο:π
::ο:: :::οο:::ο, πιο ποπ:: ποπ:: ::π:2οτ Ε:τ:ιο:ππε ποποπ:οππ

ποι:::οι::οοοοπ.
Απε ::ο.ι:ιπ :ποτ::::ο::οι: Απ:ο.πποπ πππ :οιιπο 2ο:: Βο
:::εεο:ι:::ο:: π:ο::: ποοο:::ο: :ιο.::ο οπο:: π1ο θο::οιο:πι:ε πο::
τοππ πο: Ιο:ο:οπ πτο: .Ιο:::ο οι: οπο: 8οεο::::ποτ:οπ θι:οπο
εοε:ο:Βο:: πππ πιιι·πο :ο:π νοιπ οΙ:οπ Ηοτ:ι: πιπ οο
εοπιποτπ::ο::οτ οπ:ρ:πι:ποι:, πο:: οτ 8τοοεο: 8ροπ:ο:Εο::8οτ
πππ τοο::: ::οεε:οπ:ο::οτ .Τ::.Βο: πο:. Βο:: οι:π:ο:ι::νοπ Βο
εο::πο:πο::, π:ο πο: πο: Ι::::το:: Βο::ο πο:: ε:ο::ιο: πο.:οπ,
οπ:ορτοο:: οπο:: πο: οπ:ο::::νο Ππ:ο:επο::π::Βοπο:ιιππ :πεο
ίο:π Με ::π:ιοτεο::ε ποποτ :π πο: Α::. πι.. ποιπ. πω:: :τι
πο: Α::. ποτε. ποπ. πο: Ριι:ο νο:: το:: ::ο:ππποπ ποτποι:
::οι::::ο, πο:ι:οππ

:ο ποπ Α::ο::οπ

ποε :οο:::οπ Γποοοε

ο:π :::ο:πο: ΡπΙε :π:::πο: ποτ.
Ι):ο Ηοπ: πο:πο: ΡπεεεοπΙο::, ποεοπποτε πο:: ::ι::ιοπ πο:

ποπ:: ο:ι:οιπ πιο:: νο:: 8-5 Μ:ππ:οπ ποο::επ:ο:ο:: πππ
πο:: πω: πο: Κπ:ο:ιο::Ιο οι: ::οππ:οπ πο:πο:οο::ε π:ο
Ρι::εο Βο:::::Ι: ποτποπ, ::οτ:ο: ο:ε :π πο: Νοτι:: πο.:οπ νο:

οΙ:οι:: π:ο Κοπ:οΙο::ο::οπ. Πο: Ηοτπερ:::οπε:οοε πο: πι::
εοπποο::, οπο: οι: ::ο:ιποΙο: Η:ο::ο ποι::οτ:ιποτ πππ π:ο

ο

π.) η_- οπο]

>---13 μ] :

Ηοτπ:ϋπο ποτο:: :ο:οο: ποπ ποι::Βο: ποπ:::ο:: :ο ::πτοπ
οπο. π:ο ο:::οε νο::Ι:::::::Βοπ Ηο:οοι:ε. Ιιι: Ποπ::οοπ πο:
πο:: Ππ:οτεπο::ππποο:οοπι::ε ποπο::ν, πω:: πι:: πο: Κτοπ::ο
οι:::οπ οο:: ο:πο: Ιοποοι:, ω:: ιι:ο::: :πο::: οτ:πποτ::ο::οπ
Αποο::: νοπ .Το:::οπ ποποι: πο:πο:οο:::ποτ, οπο: ::::::ε
ποποι::οππ ε:ο:::ο: ::ο:νο:::ο:οπποπ :.ο:οι.οι:::ο:π:ο ο:π
Βτπο::ποππ.
Β:ο νοπ το:: νο:ο:ππο:οπ πππ ::ποτ οπο: Μοπο:ο :::π
ππ:ο:: ::οι:::οΙΙ:ο::οπ Μοοεπο:::ποπ, π:ο ΙΒ:πεο:ι:οπ::ππε ποε

θιο::οπε, Αι::ποπο πο:: ιποεο:Βοπ Α:::ο:ιο:Εοππεεοο πππ ποε
Ροργ:οε:οπο::οπε, :ι:πο:::οπο .Ιοπεο.ποπ, Κο:::οπεοπτο-Βοπο:
πππ νοτε:ο::::Βο Μοοεοπο πο: Βο:πο :τοπ:ο:: οπο.: πο:
Ηο:2:ϋ.::ο::ο:: πππ ποιπ Α::εοιπο:ππο::ι:ποπ, ποπ:: ::ο:ποε
ποπε πο: Οο:::ο:::οπο:: :π ει:: Απο:: ο:πο ερ:::ο: :ο:Βοππο
Βοπο:ιπτ :π Νοπ::ο:::: ::το:::Β:ο πο.ε Ποτε, π::οπ οπο: ο::πο
Ε:π::::οεο οι:: πο.: Επεε:ο:ποπ. Πο. ::ο: ο::ιο οπ:ο.:::Βο

::νοππι:::Β πο: Β:ι:Βο ο:π.
ννϋ.:::οππ ο:ιιο: Ππ:οτοπο:ιππο πι:το:: ο:ποπ πο::οππ:οπ
Νοπ::ο::ποτ Κο::οποπ πο: οε ποιπ Κ:ο:::‹οπ οπο: ο:ε:οι:
Μο: οπ:, ποεε πο: Ρπ:ε πο: Βο::οι:::ο:οτι.ο::ο οι: πο:
8:ο::ο ποει:ο::: πππ Βο:ππποπ πι:τπο, :το π:ο πονο: οι::
:οτι::ο Βτι:ο::ποππρο:ο::ο οπ:Βο:οποπ ::ο.::ο. Ι):οεο: Π:ποιο::π
πτοο:::ο ποπ ει:::ο:: ποοποο::ιοπποπ ο::οπ Ηοττοπ οι:: ποπ
θιοπο.ιι::οπ ο:ι:οο Ζπεοιπιποι:::οποε εο:ποτ θιοπο:ο:πι:π ιπ::
ποιπ Β:πο:: πο: Βοιιποπο, οροοιο:: οι:: πο: ::π::οπ Βο::ο,
πο ο:π:: ποποπ ποε 8:οεοο:οπ Βτπο::ε οπο:: ο:::ο ::το:::8ο:ο
Ρο:ο::ο πο:οππ πππ πο.: :..ο:ποι: ε::::::οτ οπ:π:ο::ο:: ποτ.
Ι5:πο π:οεπο2πΒ::ο::ο νο:ποο:::οι:οεοτππο ποε Ρο::οπ:οπ
πι::πο :τσιπ Νοπ::ο:πιο: Κο::οποπ οποτε: ιο:: πο: Μο::
ν:ο:ππε οι::::ο::εοπ:οεοπ, ποπ :οι:εοππο νο:: Μοποοποπ
ππποεοποπο: οο:ο:ιο Βο.πποποπ :τπποπ. Νοο::ποιπ ο: ο:π::
οπο: πι::ι::: ποπ Απποποοπο:π νοπ πο: Μοε::ο::::ο:: ο:ι:οε
Ι):πο::ε πο: Ρο:ο::ο οι:: π:ο Α:: :ο:πο:ο.:. ππο:οοι:ε: :ιο::ο,
ε:οΙΙ:ο οτ οπ:ε οο:8:ο:::8ε:ο :οε:, ποεε ο:π Απ::οποι:-ποτ
Ρο:ο::ο πο:: νο:::οτ :ποιπ τεμ. εο:ι::ο::: :π:::πο:οπ Ρο::
:ο ποπ Ρπεεοτ:οτ:οπ εο:ο:: Μοτο:: ποι::::οπ πο::τπο::ιπ
πο.: :::οο::ο.
Πο: :):πο:ι οι:: π:ο Α::ο::οπ ππτπο πο: Ε'ο::Ιο:::ο:::8

πο:: πο: Βο::ποπο πο: Με: οπο:: πππ ο:π Βοτ::::ο:

..έ -

Η
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ΜοοΙιειιιιιτοτ ειοΙΙιο οιτι ΒττιοΙιοειτιο ιιι Αιιεειοιιτ, ιιοι ιιοττι

τιιο.ιι τιονοτ @οι ειοιιοτ εοιτι Ιτοιιτιο.
ννι3.Ιιτοιιτι ω· ΚτοιιΙ‹το οοιι τω” νοτιο.ιιιιε οιιιιο Βτιιοιι
οοτιτι ΙιοττοΒιο,

ιιοΙ

ιιιττι

οτι εοιτιοτ ετοεεοιι Ε'τοιιτιο οιτιο

ιοττεοιιτοιιοιιτιο Βοεεοτιιτιε εοιτιοτ 0οιιίο.ιιιειτοιι οτι!. ,,Ιτιι
τοοιιιοτι Βοιιι οοιι οε πιοπι Μοτο ιιοοιι οιτιο ειριιτ νοιι
ΒοεοΙιντοτάοιι, ιττι Ιιτιιτοτι ττοιοιι ειο νιοι εριιιοτ οοιι εοιιτνο.
οιιοτ πι” Με οιιοτιοτιι“, εοΙιτοιοτ οτ τιιιτ Φιοτ Φοεοιι Ζοιι
το.ιιττι. Πιοεοτ ΓοτιεοΙιτιιι ντιιττιο οοοτ τιιιιοτοτοοιιοιι, "οι

Ρετ. νομο τιοτ ΒιοΙτιοττιττιιιτιοεεοίοιιτ ιιιιτι ιττι Βιο
Ιι1ιοΙτ :ιοί οιτιο οΙΙτιιο.ιιΙιοιιο νοτοτοεεοτιιτιο τιοτ Ηοττιιοτι
οποιοι ντιιττιο οιιιιο Βτιιοιιοοιιτι οτι οοιιοτι. Πο. Φο Βοτ

Ιιτιοτ ΒιιτιτιοΒο ιιιτοτι Ζντοοιτ ιιιοιιι οτιιιΙΙιο, εο Ιιοίτοιιο
ειοΙι τιοτ Ρετ. ειιιε Φοεοτ οτιοΙνοι!οιι ΙτιτοτοεεοτιιτοΙΙιειοτι
εντιεοΙιοτι (ιοΙιειοττιιιε ιιιιτι Ηοττιιοιι ιιιτιοτιι οι οοι ειοιι
ειιιε οιεοτιοτ 1ιιιτιο.ιινο τιιιτ! :τοτε οιτιοοιιιοτ ΒοΒοτιιοιιιΒοτ
ο.τοιΙιοιιοτ Βο.ιεοιιιιι€οιττι Βοριοττιοοτ 1904 νοιι Βτ. Οττοιι

ίοιιιιοΒοτι

Φο

οοιτιοτεοιιιΒο

ΒιιΦιτοΙοροτοιιιοτι ειτε

ιιιιιτοτι Ιιοεε, Φο ο.ιιεεοΖοιοιιτιοι οοΙιιιι€.
Νοοιι νοτΙιοι1ιιιιε τιοτ Οροτοτιοτιεττιιτιτιοτι ετοΙΙιο ειοιι
Ιιοτειιιε, Φιεε σοτ Ροι.. τιοοιι οοεοΙιττοτοοιτοιοτ Βοιιοτι 1τοιιιιιο,
Με νοτ τΙοτ Οροτοιιοτι εοΙοει οιιιιο ΒτιιοΙιοοιιτΙ. Ιιι εοι
ιιοτιι εοΙοετνοτιοεετοιι ΚτοιιΙτοιιοοτιοΙιι εοιιτοιι›τ οτ Φιτιιοοτ
ιοΙοοιιτιοτιιιοεεοτι: ,με ιιο.ττο Πιτ οοιι ΡΜ!. Φιεε Φο Ορο
το.τιοτι εοΙο.τι8, οτννοτιοι, ιοΙι πω» Φιτιιι εοινοιτ νοιι οοιι
οοιττι θοιιοιι οττιριτιτιοοτιοτι Βοεοιιντοττιοτι οοι'τοιι εοιτι, πιο
οε οιειιοτ ντιπ, ιτοιιιι ιοΙι Φο ΒετιιιοΒο ιιιοΙιι; ποτέ. Ντιπ
ποτ οε τιιιτ εοΙιοιι ττοιιτοιιο ιιοτ Ιοτειοτι Το.Βο ιιι Βονο.Ι.
ειε ιοιι ντιοτιοτ οπο” Φο 8ιτοεεο ΒοΙιοτι Φττιτο οτεοΙιιοιιοιι,
818 εοι Με θιοιιοτι ιιοοιι ίτοιοτ απο ιιοεεοτ. Ζιι Ηοιιεο 'οο
ετοιιετο ειοΙι Φοε νοΙΠτοττιτιιοτι: ιοΙι ειιιε ιιοοιι νιοΙ οοεεοτ
ο.Ιε ίτιιιιοτ εοΙοει οιιτιο Βιι.ιιτιοΒο ιιτιο Φιε θοιιιιιΙ Με νοτ

τοιιοοιιε ιιτι Ιιτιιτοτι Ε"τιεε ντοτ νοΙΙιο νοτεοιιινιιιιτιοιι. (ιιοεοτι
ινοτιιο Ιτοιιιι οι ευ 8οιιοιι ιιτιο ιοτιοτ οτιοοτο Μο.ιιτι ττιοι
ιιοε ΑΙιοτε. Νιιτ οοι εοΙιτ εοιιιιοΠοττι θοΙιοιι οτιιετοΙιτ τιιιτ

ιιιιτοτ οιντο.ε ΒοεοΙιντοττιο, μια ο.οοτ οιιοτ ιτιι τοοιιτοτι
Βοιιι. Ιιο.ε ττιτιο Φωτο επί Φο ιιι Βοινιεεοτιι Μοεεο ιο νοτ
Ιιοτιτιοτιο ΑττοτιοεΙτΙοτοεο ειιτιιοΙτιιιιιιιιτοτι εοιιι. .Με Μ'
Φοεοττι οτεοΙιο ιοΙι, Φιεε ιιιοιιτ ιιιιτ Φο Βοτιτιοεο, εοτιτιοττι,

ιτοι1ιοιι ιιι νιοΙ €οτιιιτιοτοτιι Μοεεο ο.ιιοΙι Φο Βτι1οιιο εοΙοει.
ιιο.ττιοτιτ.ΙιοΙι

τιοτ

€τοεεοτο

ΙιτιΙτεεοιιιΒο του” Φο

ετϋτοιιτι οοινιτΙττ ιιο.οοτι ιιιιιεεοτι“.
ιΝοττ.Ιοιιι τιοε Ειοοιιοοτιοιιιε

Αττοτιοιι

8οινοιι Ντι Μι τιοττι

οοιο18τ.

οε Ποιοι ειοιι ιοτοτ

ιιι Μο νοιι »το ιιιιε Φοεοτ ΒοιιΙτιεειοΙΒοτιιτιο οιιεοιιιιοε
εοτι ΦιτίοτιΡ Ποοιι οονοτ ιοΙι ττιιοιι οτι οοιι ιτ'οτει1οιι οιιιοτ
ιττιτιεοΙιοιι ΒοοτιοιΙιιιιο Φοεοτ εοιιτνιοι·ιΒοτι Ρτοοο ντοεο,
ττιιιεε ιιοοιι οοτιιοτΙτι: ντοττιοτι, Φιεε ιοιι ττιιοΙι νοιι τιοτ οτι
Ιιο.1ιοτιτιοιι Βοεεοττιιιο τΙοτ ΟοΙιτειιιοΙτοιι οιτι .ΙοΙιτ ιιοοιι τΙοτ
Οροττιιιοιι ιτιιιιτοιιο οιτιοε ιιτιοοιοΙιι· εοοιιεινοτειιοοιι Βο
τττοιτιεο.τιιοτι 8ροοιοτοοιιοε τιιιτι οιιοιι νοτιι νοτιιιιιιτιοιιεοιιι
τΙοτ ο.ΙΙοτΦιιοε εοΙιτ ΙτΙοιιιοιι Β'ιιεεριιιεο ιιοοττοιι€οτι Ιτοιιιιιο.

ΒοεοΙοιοιιοτι ιιοΙιο ιοΙι ιιι Φοεοττι 8οτιιττιοτ, "οι .Ιο.Ιιτο
ιιοοιι τΙοτ Οιιοτοιιοιι, ιιοτ“θιιιιειιοοε ιιοοτ οοιι οοιτοιΤοτιτιοτι
ΡτιιιΙτι: Φιτοιι οιτιο ττιιιιιΦιοιιο $οΙιιιτιοτιιτιο τιοε Ροτιοτιτοιι
οτιο.Ιιτοτι.

Πιιι ιιιιιι οτι Φο Ετοττοττιιιο τιιιτ οτιίΒοττοτιοτιοιι ΙιτοΒο

το 8οιιοτι, τιιοοιιτο κι ειτοτει οτι οοιι ιιοΙιοτι Ζοεο.τιιτιιοιι
Ιιοτιο τιοτ Βτεοοιειο ει.. τιιιτ ιιοτ ΦΙΒοττιοιιιοτι ΑττοτιοεΙτιο
τοεο οτιιιιιοττι, τιοτ ΙτιιιιιεοΙτ νοτ ο1Ιοιτι τοπ ΟΙιοτοοι,
Ετο τιιιτ! ΙτιοΙεοιιιι επι” θττιτιτΙ ετιιιΙτοιοΙιοτ Βοοιιοοιι
ιιιιιΒοτι τνοΙιτεοΙιοιτιΙιοιι Βοττιοοιιι ινοττιοιι ιει. Αιιοιι τιοτ Ρο
ιιτοΙοειεοιι-οιιοτοτιιιεοΙιο Βοινοιε Πιτ Φοεο ΑτιτιοΙιτιιο κοιτάει
τοτε οτιοιιοι οοιι ποτ ιιιοιιι τιιιτ νοιι οοιι οοιτιοτι οτειοο
ιιοτιιιιοιι Ιτ'οτεοιιοττι ιιτιτι οιιτιοτοτι ΝοιιτοΙοΒοτι Με: (ΜΜ
ιιοττι οπο Μοτττιοτοο, εοτιτιοττι :ιοί οιιι ετϋεεοτοε Μοτο
τιοΙ Βοετιιι:ει νοιι οιιιτιιτειεοιιοτ Βοιι:ο. Ποτ ωστε εοΙιοτιο
Αιιεεειιο ιιοτ Πτειιοειο τι. ιιι εροιιτειιο θοιιετιιιι οτο.οΙιτο
τιιοτιοιιοτι Φοεοτ ΚτοτιΙτοιι ιιτιιοτ Φιε Αττιριιτοιιοτιετιιοεεοτ
οοιι οτι οοιι οο8οεοτ2τοιι θΦοτιττιοεεοτι τνιιτοοτι ειιεοιιε

ιιιιοτοιττειιττιτοοτιο οτιοοτιοτιτιεοιιο
Ρτοποεεο ιιετοιιΒοο·ιοεοο.

Ι)ιο οτειο τιιοεοοετιΒιιοιιο νοτοιίοιιιιιοιιιιιιο ειοτττττιι Με
ννιοιι, οε ιετ

οπο

οιιοοριιΙοοιιιεοΙιο

ειιιοτ νιοΙΙοιοιιι: ιιιοιιι οιΙοοιιιοιτι

οοΙτο.ιιιιι,

Φι.εε Φο Ιιοιτιοιι ετιιιιΦοΒοτιτιοτι Ατοοιιοιι οτι τ1οτ ο.Ιτοτι
Βοτροιοτ Πιιινοτειτοτ οιιτειο.ιιτιοιι ειιιε!. ΑιιοΙι Φο Ιιοοιιετ
ιιιιοτοεεο.ιιιοιι Βοοιοιιιιιιεοιι τιοτ νοιι Ρτοι”. ΖοοΒο οο
εοιιτιοιιοιιοιι ,,οτιοτιοειτ1οτοτιεοιιοτι (ιοιι8τιιιι“ ειιττι Βοι
ιιοιτο*εοιιοτι Βι·τιιριοτττοιιΙτοττιοΙοιτ ειιιτ1 εοΙιοιι ιιεττιιι1ε πι”
θτιιιι‹ι Μιτιιεοιιοτ ιιτιτ1 ο.ιιο.ιοτιιιεοιιοτ Πτιιοτειιοιιιιτιεοιι νοιι
Ρτοι. Βοιιιο ιιτιτι Πτ. Ετιεοτ νι7οιεε οτιτοτιτιτ ιιιιτι
οοΒοετοιιΖΙ: τινοτιιοιι, ντιιιιτοιιτι Ετ`ο εριιιοτ Φο Ποοοτειιτιεο
τιιιτ! Θττοιι2οιι ετνιεοιιοιι ιιοτ Βτεοοειο. ο. Φο ιττι οοντιεεοιι
8ιτιτι Με οιτι νοτειετιιτιτιι τιοτ νοιι ΖοοΒο οοεοιιτιοοοιιοιι
Αιιεεετιοείοττιιοτι οοττττοιιιω ντοττιοτι Ιτο.ιιιι τιιιτ! τ1οτ Βοι
τιο.τιτι'εοιιο Κτο.τιιτΙιοιι οτιτιτοτεοιτε ιιοτιιοιτειοιιιιοι. τω.
Βε και τιιιτ Ιοιτι οοι Φοεοττι ιιοτνοττοεοιιιι ιιιιοτοεεο.ιιτοιι
ΚοιιιτοΙ ιιιοιιι ΝιιιΒοτ νοτττοιιοτι οτι Ιτοιιιιοτι, Πιτ ιιιιε Ιτοττιττιτ
οοοιι τιιιτ ιιι Βοιτο.οιιι, ιιοεε οτι! (ιτιιιιτι τιιιτ Βοτιο.τιιιιοιι Πιιιοτειι
οιιιιιι€οτι Φο Ιιοοιιοτοτιιεο νοτοιιεοτιιτιοτ τιοτ (ΞτοιιιεεΙτι
ττιιτιο. Με οιιιεοΙιοιοοιιτιο ττιοοΙιοτιιεοιιο Μοτιιοτιτ τετ τιοε
ΖιιετοιιτιοΙτοτιιττιοτι ιιοτ ΘοΙιετϋτοιιε Μ. Ε'ιιτ Φο ΕτιτΙτιττιτιε
τΙοτ ΙιοιτοΙιεοτιοτι τΙοε οιιτιοεττοτιιτιεοΙιοιι Ρτοοοεεοε ιιι οοιι
Ι:'1ιεεοτι οι οε οοΙοτιοΙοε ιτι τνοΙοιιοτι ΒοιιιιιιΙιοιιιτοιιοτι τιιοτι
οοιι

θττιιτι‹ι

ιιοτ οΙΙΒοττιοιτιοιι ΑτιοτιοειτΙοτοεο οτΙτο.ιιιιι ιιι

ιιο.οοτι οΙειιιιι: απο οι› τιιιιτι οοιεριοιετνοιεο οοιι 'Ροοοιτττιιεε
οτειιοΙι οιτιο ιτιοιτιοτο οτιοτ 8τοεεοτο τιτειιοιι1ιοΙιο ΚοΙΙο
ετιιοΙοτι Με”. Ποτιιι ιτιι νοτοιοιοιι πιτ Γοετ ριιχειοΙοειεοιιοτι
Ηιιιιιιειτοιτ τιοτ εΠεοττιοιιιοτι ΑτιοτιοεΙτΙοτοεο ιττι ιιοιιοτοτι
ΑΙιοτ απο τιιιτ Μππι νοτιιτιοτ νοτοτοιτοιοιι νοτι Βτι› οο
τουτου, ιιοτττοεοιι Πιεροειιιοιι ιιοι οοιι Κτο.ιιιτοιι ιοΒΙιοιιοτι
ΑΙιοτε, ΠΠΚ Φο 8οΙτοιιιιοιι. τιιιτ Βτεοοειο. ο.. εο εοιιτ τω!.

Φιεε ττιο.ιι ΦιτοΙιο.ιιε οτι οιτιο ιιιιΒοττϋιιιιΙιοΙιο νοτοιτιιοιιτι8
νοιι 5οιιϋΦιοΙιΙτοιιοτι, ιιοοτ Φο τιιοιι ιιι τιιιτ Μοιιτιοιιι τιοτ

οιειιοτ Βοοοοοιιιοιοτι ΡοΙΙο ιιιοιιιε Βιοιιοτοε τνοιεε, τ1οιιιτοτι
τιιιιεε. Νιιτ οιτιιΒο Βοοοοοιιιιιιιοοιι εοιοοτι Φο Βιοιιιτιτι8 οτι,
ιτι τιοτ ντιτ ειιοΙιοτι εοΙΙοτι. 8ο ιιτειοιιιο Φο Αοι:ορειο ΚΙΜ
Ιιοιι Φωτ οοιι οτειοτι Οιιοτοοτιεοιιοτι Ε"ο.ΙΙ, ιτιτιοιτι ειο
Φο Ε'ιιιιιοιιΙιτιι€οΙ ιιτι‹ι ειιιε ιτιΓοΙΒο ιιιτοε Βιοτιτιιι8οτιε οιπ
ετο.ιιτ1οιιο Ατιοιττγεττιο τι. Απ. ιΙιεοο οιιι”τΙοοΙτιο; ιιι τ1οττι
τιιιτ νοιι Μοτιτιοιιτγ ΒοεοιτιΒι οιιιο Οροτειιοτι οτιοΙΒ
τω» οοιι θτττιτιο σοτ 8οΙιειοτιιτιο Φιτοιι Ειτειιτροτιοτι οι
τιοε εΙοιοιιίο.ΙΙε ττοιιττιοτιεοιι οιιιετοτιτιοτιοτι Λτιοιιτγετιιο τιοτ
Απ. οοριιιοο..
Ιιι ΕΣτο'ε Βοοοοοιιιιιιιε Ι. ιιοιτο τιοτ τω. .Μοτο ΙοιιΒ
εοιτιο Ριιεεο εοΙιοτοτοιι Βιιτοιιοιιεειιτιοε- οοιι ΒτΚΦιοτιοε
εοΙιοοιιοΙιιτοιιοτι οιιεοοεοιοτ, τνειιτοτι‹ι Με! εο ιιτι οοι ττιοιι
τοτοτι εοιτιοτ ΚτιιτιΙτοτι οιιε ρο!ροοΙοτι ΑτιοττιοΙιοοτι τιοτ Κο.
Φοιοτιοτιοτι ο.ιιί οιπο, πι. Β. ιττιττιοτιιιτι ιιγροτιιοιιεοιιο, οτι
Βοοοτοτιο ι5τιθο ιιοε Οοιεεεεγειοτιιε εοΙιιοεε οοιι ιοτιιοτ ο.ιιι
οοιι Ζτιεοτττττιοτιιιιιτιο Με Ιιοιτιοιιε τιιιτ ΡΙει.ι.ιιιεε ιιιτιττιοε.
Ατιεεοττιοττι οοιι: οτιοΙι οτ, τνιο νοτιιοτ εοιιοτι νοιι οω·τιι,
ιιι οττοιοτι εοιτιοτ Ε'ιιιιο οιτι $οΙιοτιιτοιοτιιοιιοετιτι Με ειιιε
ΙιοΙιο Πτειιοιιο τιοε ΥοτεοΜιιεεοε τιοτ Ριιεεοτιοτιοτι ιτι Βο
ιτεοΙιτ ΒοιοΒοτι. νοιι τιιιτ 2ιτΙτιιΙοιιοιιειτοττιττιοιιτιοτι ιιιιτι Φτ
Φιτοιι τιο.ε θτοιιοιι οοοιιιιτοοιιι.ιΒοτιτΙοτι ιλίιτιτιιτιο τιοε ετοτιτ
τιτιιοιτοιιοοιι Βτιιοιιοοιιοοε ιιο.'τιο ιοΙι ττιιοιι το ττιοιτιοττι οιιοττιοιι
οοιι Κτοιιιτοτι πιτ θτοιιι18ο ιιιιοτοοιι€οτι Ιτοιιτιοτι, ιοΙι οτοτιοιιο
Φιιιοτ Φωτ οιιι οιπο ριιγειοιοοιεοιιο ΕτΙτιο.τιιιιε Φοεοτ
ΤοιεειοΙιο τιιιτ Ηιιιτο ιιοε 8τοιιεοτι'εοιιοτι οτιοτ ειι
τιοτοτ ιιιιτι1ιοιτοτ νοτειιοιιο οιτιειιοοιιοιι. 8οιιτνιοτιΒοτ »τοτε
οε πιτ οιιιεοΙιοιτιοιι, ιτι πιο τνοιτ. τιοτ Το.8ε Φωτ πιο ροτ
ττιιιτιοτιτο ΒτιιοΙτ ιττι Ι.οιιιο τιοτ .Το.Ιιτο εοιιιιτιι€οτιτι επι Φο
θοΓοεειτοτιοιιοΒοτι τιοε ετιιτιτοτι Ε'ιιεετιιιιι€οτε οοινιτΙτι ιιο.ιιο,
τιοοιι τιιοοιιτο κ» οιιοΙι Φοεοτι Βιτιιιιιεε Φωτ Βοτιιιε τιιι
εοιιΙο.8οιι. νοτοοΒοτιτνο.τιιοι τιιοτι ειοιι Φο τοροετοριιιεοιιο
Αιιοιοττιιο Με 8οο.τρο'εοιιοτι Ι)τοιοοΙτε, νο Φο Οτο
τοιεοΐοιεεο ΒιοιΦι τιιιτοτΙιοΙο οοε Ροτιροτιεο!ιοτι Βο.τιτιοε οτι
ιιιτοτ νοτοοτεοιιο τιιιτ νοιι Ηειιιτ ιιτιτι 5οιιοιιΙτοΙι`οεοιο
`τιοτιοοιττ ειιιτι ντο.τιτοτιτι ειο Με ιιιτιιοτι ιιιτι τΙοτιι 8οιιοτι
ιτο1Ιττιοοιιοιι εο ιιο.ιιο ο.ιιιιιοοοιι, Φιεε τιιοτι οτι Φοεοτ ΒιοΙΙο
τιιοΙιτ τιιιτ οοιι ΡΦε ιιιιι1οιι, εοιιτιοττι οτιοΙι Φο Αττοτιο,
ντιο Βο.ιιιιοτ τι.τιειοοι, ειοττιιιοιι ΙοιοΙιτ ΒοΒοτι οοιι Χτισ

οιιοτι οιτιοτιιοιτοιι απο 1τοττιμτιτοιοτοτι Ιτοιιτι.εο Ιιοει, ο·ιοττιιτ

1ί18
τε

εοιιοιιιτ ιιιιιιοι· ειο Με ΖννοιίοΙ ειο Πεμ, ννει·οιιι οε ιιοι

Αιιειιιο εεε πιοε Ρι·οιοι‹ο11εο

οοι· Ηϋ.ιιιιει:οιι: νοιι Βι·ιιοιιΙοιειοιι ιιιοιιι; οίτοι· ειι ΖιτιοιιΙο.
ιιοιιε- ι·οερ. ΠοΓο.εεεοιιιιοιΒιιιιοοιι ιιιίοΙΒο πιοε Βειιοεεο
ιιι·ιιο1τε 1:οιιιιιιτ. 1)οιιιι ειιοιι οιιι εοι· Μοοιιιιιεοιιιιιιε οιιιοι·
ε.ι·ιοτιοε1:Ιοι·οτιεο1ιοιι οιιοι· ιιοι·νοεοιι Πιεροειτιοιι ιει ιιιοε

εοι· ιιιοοιιιιιιεοιιοο Βοεο11εοιιοιι :ιι Βοηιει.
Βιι.ειιιιο· νοιιι 2. Νονοιιιιιοι· 1905.

Ρι·οιιΙοιιι ιιοο1ι Κοιιιοεινο8ε €ο1ϋει, ινο.1ιτοιιο ιιοτ Βοιιιιιε ιιοιι

οιιιιι·οι·εοιιε οιιι ι·οιοΙιιιοιιοε 11οιηιο1ετοι· οικω, ιιιιιιιοι·ιιιιι
οι·ινοΒοιι ννοι·οοιι ιιιι1εετο.

Ρι·ινοτιιοεοιιτ Πι·. 8 κι ι· ε Μ ΜΗ εοιιιοιι ε.ιι,·.ιοι:ιιιιιιιμοιι νω
τ.ι·ιιο·: «Οοο οι· οιιι ε Οοι'ίοιιιι.

'Ποιο ΡοειετοΙΙιιιιο ο" Βοοοιιιιιιιε Με Βιιιοιιοοιιιιοε Μ·

8οιιιιοιιι Με θο11'οιιι ιιιι .Τειιιο 1820 νοιι Βιιιιιεο Με ιιοιι
Κοιι'οοιιοιιιιοιι ιιι ιιιιι·οιιιοιιι Ζιιετειιιιο .ο;οννοιιιιοιι, ιιιι Μοτο άε

ι1οιι Βοοοιιοιιοιι ΡοΙΙ ιιιοιιιτ ιιοοιι ιιιιοιιτεοιιιοιιοιι, ειο άιο

ι·ειιί ε.1ιοι· νοιι Β.οιιιο·ιιοι., Ρο11οιιοι· απο Οε.νοιιι:οιι

Βοοοεοιιιιιιιε ιιοε Ρετ., ιιο.εε οι· ιιιιοιι εοι· οροτειινοιι Ειπ

ιιι ι·οιιιοιιι Ζιιειιιιιιιιο ιιοι·ο;οετοΙΙι ιιιιοιιιοιι, Με εε ιιι νοι·εοιιιο

Εοι·ιιιιιιε οοτ ιιοιοοιι Ι.οιετοιιοι·ιιοιιο ιιοοιι οοεεοι· ιιι.ιιιο
εοιιοιι Ιεϋιιιιοιι οΙε ιιοοιι ΑιιιοΒιιιι€ εοι· Βο.ιιι1εεο ιιι εοι·
Ζοιτ νοι· εοι· Οροι·οιιοιι, ειι οι·Ιειιιι·οιι εοι. Βιιεε οι· εοΙΙιει
οιοεοιι Πιιτοι·εοιιιοιι οιιι Με ΨοΒιιιι1 ω· Βι·11οιιο ειιι·ιιοικ
Πιιιι·ι ιετ νοι·ετε.ιιιιιιοιι, Πι·. Οιι·οιι1οιιΙιε8οιι οε.Βοοοιι
ιιιοοιιιο οιιιο Κοιιιρτοεειοιι εοι· ει·οεεοιι 8οΙιοιιιιοΙοοιιιεεο
ιιιιι·οιι Με Ηοι·ιιιοιι Ποιο ειι Βοιιοιι.
Ιιι εοιιιοι· Ιιοοοιιεινιιι·ιιιΒοιι Βοε.ιιιιιοι·ιιιιιε ιιιοιιιοι· άιεε
ιιοε118Ιιοιιοιι Αιιίτε.εο ιιοει·ιιιιτ1οι οι· εοιιιοιι ΖινοιίοΙ ίοΙοοιι

ι1οιιοιι Ζοιτοιι :ιι ριιοιι·ιιιειιο1οιι;ιεο1ιοιι Πιιτοι·ειιοι;ιιιιιι;οιι κοιιιοιιτ.
8οιινο1ι1 Βει Β'ι·δεοιιοιι ε.Ιε Με Ψει·ιιιιιΙιιιοι·ιι ιι·πιοιι ιιιιοιι Επι
νοι·Ιοιιιιιιιι; νοιι Κοιι'οιιιιοειιιιο·οιι Κι·ε.ιιιρίο ω, άιο ιιοιι ιιιιτοιι
Βιι·γοιιιιιιι ιιοι·νοι·οιοιιι·εοΙιτοιι εοιιι· 1ιιιιιΙιοιι 97816511. Βιιε Κο1'Εοιιι

τιοι·ιιιο.εεοιι: ,,Νεοιι εοι· ειιιιτοιιιιεοιιοιι 1.εεο ιιιιιεειο ειοιι
οιιιο Κοιιιρι·οεειοιι ειιοι·ει οιι εοι· νοιιο οοιιιοι·Κοιιι· ιιιιιοιιοιι,
ιιοιιιι εκει; 1ιιιιιιο οιο Αι·ιοι·ιο ιιι Βοι.ι·εοιιι:. ΚιιιιιεοΙιο Ει·
εοιιοιιιιιιι8οιι οιιιοι· νοιιϋεοιι δανειο ιιιιιιοιι ιιιο οιιιειιοι·ι,
Βοεοιιννοιεο ιιοιιιι άιο οιιιοι· ει·ι:οι·ιο11οιι Κοιιιρι·οοειοιι, ο. ιι.

ευ ιιιιιεο Ι:οιιι Βι·ιιοιιιιειιο εοι:ι·εΒοο ινιιι·ιιο“.
Βιι.Βοεοιι ιιιοοιιτο ιο1ι ιιοιιιοι·Ιιοιι, ιιιιεε ιιιοιι ιιι. Ε. ινοιιι
ιιοτοοιιιιοι: πειτε οιιι οιιιοιι Ζιιεειιιιιιοιι1ιειι8 οινιεο1ιοιι
Βι·ιιοιι ιιιι‹1 ειιοιοιωινοιι Βοεοιιννοι·οοιι ιιι οοιιΙιοιι,
οιιιιο ιιοοιιιιιοιειιο.το Ζιι·ιιιιιετιοιιεειοτιιιιΒοιι οι·ινει·τοιι ειι
ιιιιιεεοιι ιιιικι πιει· ιιοεινοΒοιι, νεοι! ιιιο οιιιιοιιιιι ιιιι”ο18ο
ιιοι· νοτοιιετοιι θοϊοιεεο οιιι· ερει·ΙιοΙι πο: Βιιιι νοι·εοη;τοιι
εοιιειο1οιι Νοι·νοιι ιιιιιι ιιιι·ο Βιιτιορροι·ειο ιιι ι1οι· Ποιοι;
ιιοι· Ριιεεο εοιιοιι οιιι άιο 1ι1οιιιετο 8τοιοοι·ιιιι8 ιιοι· 1εο1ιοι

ιιιιο πιο Ροιτοιειιιοειοο οιιτινοι·τοιι Κοιιιιτοιι.

8οΠιει: ειιιιο

8οιιοιι, ιιοιεε ιιοι Βιιιιοιιιεο νοιι οιιιοι· Ψιι·Ι-ιιιιιε :Με Βιοε
εοι·οιι Βι·ιιο1ιοε οιιι ειο ΒΙιιτειιιιιιιι· ιιιοιιτ ειο Βο‹ιο εοιιι
Κοιιοι:ο, εο οι·εο1ιοιιιτ οε οιιι· οοοιι εκει οιι€5.ιιεΙιοΙι οιιιο
ιιοι·ει·τιεο, νιο11οιοιιι Πιτ ιιοι·ιιιειο νει·ιιιιΙΙ:ιιιεεο μια εο
ΙειιΒΙοεο Βοοιιιιι·οοιιιιΒιιιιε Μ· ιιιιεοι·ιι Ρε!! Βει ιικι·ειιιοοιι

ΟοιιοοινοΒιιιιοοιι, νοι·ετιιι·1:τοι· Αιιιιιιιιε υπο εοΙοοοιιι1ιοΙιοιι

νεοι· ε.Ιεο ειο οιιι ι·οιιιοε Νοι·νοιιειΕτ. ειιειιεοιιιι. Πιο· Ποιοι·
ειιο1ιιιιιι:οιι .Τ ο ιι Μι ιι εε ιι'ε ποιοι· ΒοιιιιιιοιιοΙιοι·ς'ε βοιτιιιιο; ιιιι
πο” 1869 ιιιι ιιιοειοοιι ριιιιι·ιιιο.Ιιοιοειεοιιοιι Ιιιειιτ.ιιιο οιιι-ιικ
Με", οι·ειιιιοιι _ιοοοοιι επι Ρι·ϋεο1ιοιι οιιι ιιοιι Αιιεειιοιι οιιι·

ι'ιιιιιοι·οιι Πιιιοι·ειιοιιοι· ινιτιοι·ερι·οοιιοιιοοε Β.οειιιτετι ιιιιιοιιι εοι·
ι;οιιοιιιιι.ο Αυτοι ειι άεπ Β'ι·6εο1ιοιι ετο.ιι: οιιιοε Τοοιιιιιιε οιπο
ΜιιεΙιοΙετειι·ο 1ιεο1ιε.οιιιοιο. άιο νοιι εοι· Βιιιερι·ιτειιιιεεειοΙΙο ιιιιε

Ιιοςιιιιιοιιιι, ειο1ι ιο ιιιιοιι εοι· ε.ιιε:οννο.ιιοτοιι Βοειε ιι1ιοι· ιιιοιιι·
οιιοι· ινοιιι,εοι· ιινοιτο Πιιειιοιρει·ιιοιι ειιειιι·οιτοτο. Πιο ιιιιΙει·ο
ειιοριεοιιο Πιιτοι·ειιοΙιιιιιε Κοιιειο.οιοι·το οιιιο εοιιειιιιωνοιιεΙιιιιιτο

νοι·οιιιιιοι·ιιιιΒ· οιιι· Μιιε1ιοΠε.εοι·ιι ιιιι‹ι εο ννοι·, 6ο .Ι οιι ειι ιιεοιι
ειιο1ι ιιι νι7ιιι·ιιιιιιιιτοι·ιι οιπο Βιοιοιιει οιιι· 1ιι·ιιιιιρίιιεΠ. Μπιτο
1ιιοι·τοιι 8Ι‹ο1οτι-Μιιειιο1ιι ιιιι.ο1ιννιοε, άιο ι·οιιιο Νοι·νοονι·ιι·ιιιιιις άεε
θοιι'οιιιε ιιι Β'ι·ιιο·ο ο;οειο11ι..
Α. ιι ιι ο ι· ι ιιιιιιιιι 1872 άιο Οοιϊοιιινοι·ειιο1ιο ινιοιιοι· ω. οιιιιο _ιο
οοοιι άιο Βοι'ιιιιιιο .Ι ο ιι :ιιι ιι ε ο ιι'ε :ιιι Β'ιδεοιιοτι οοετοιιοοιι
:ιι 1οϋιιιιοιι; οι· ιιοιαιιιι ιιιιοιι οιιι· άεπ 'Ι'οιε.ιιιιε ιιοοιι Κοιι'οιιι
ιιιιοιαιοιιοιι :ιιι εοιιιοιι Ε'ι·οεοιιοιι ιιι εο1ιοιι. Πιο ιιιοεοιι ννιιιοι·
ερι·ιιοιι ειιιιιιΚΙο.ι·οιι ιιιο.οιιτο ειοιι ιιιιιι Β ο ιι οι ι ο ‹Ι ο ιι οι· ο εοΙΙιετ

επι άιο Ει·οιε,ο ιιιι‹ι 1ιιιιιι 1878 ειιιιι Β.οειιιιε.ιο, Μ” αιο 1ιοιιιοιι
Ε'ι·οεο!ιοι·τοιι, άιο Βοιιιι οεοιιΙοιιι:=ι ιιιιιι άιο Εεεε ποιο οι·ει·ιιι ειο1ι
νοι·εοιιιο‹ιοιι ειι ιιοιιι Οοιι'οιιι νοι·ιιιι1ιοιι. Βει εοι· οιιιοοι·ει·ιιι,
άιο ειιοιι οι" ιιι Μπρικ οιιι· Πιιτ.οι·ειιοιιιιιιε @και Ιϋ.εεο ειο1ι οιι
Εοιιι:ε οιιι· άιο ΜιιειιοΙειιιι·ι·ε ιιιιι·ο1ι ΟοΕοιιιιιι_ιοιιιιοιιοιι 1ιοι·νοι
ιιιιιη;οιι ιιιι‹ι οπο ιιιιοιι οιιιιι.ιοιι Τοο·οιι ω· ΒοοιιειοΙιιιιιις οιιι
οιοιωιι ειοιι οιπο οι·ιιιιιιιΕο Βοι1οκοι·ι·οοιιοι·1ιοιι, άιο ειιοι· ιιιοιιι. ιιι
ειιιοιιι ι·εςο1ι·οοιιιοιι 'Ι'οιοιιιιε πιο”. Με Ειεοιι1οιιιο. :εφε ιιιιιιο
τοι·εοιτ.ε ιιε.οιι ιιοιιι ιιιιι“ιιιιΒιιοιιοιι 'Ι'οιιιιιιιε ειιο1ι οιιιο Ιιιίιιε1ιοΙ

ετ.ει·ι·ο, ω” ιιιοΙιτ εο ιιοιιοΙιοιι Με Με ιιοι Τοιιιροι·ει·ιοιι .εοι·
11'εΙΙ Μ.. Βει 1ιοιιιιοΙτ.ο ειοιι ε.1εο ιιιι θι·ιιιικιο ιιιοιιι· οιιι οιιιοιι
οιιειιιιιει.ινοιι Με ειιοιιι.ειινοιι Πιιτοι·εοιιιοά άοι· ιιοιιιοιι Ε'ι·οεοιι
ειιιοιι ςοο,οιιιιιιοι· ιιοιιι θοιι“οιιι.
Αιιεεοι· ω

Βιιιινιι·ιιιιιις

Με

θο11οιιιε οιιι' ειπε Ζοιιι:ι·ιιι

οιιοι· 8οιιοιιιοοιιιι·ιιοιι οιιι·οιι οοιι ιειιι·οΙο.ιι€οιι Βιιιοιι εοιιιοε

°ιιοτνοιιεγετοιιι ιιιι‹ι άιο 81ιοΙοι.ιιιιιιεικοιιι Μιάου ιιιο Αιιιοι·οιι
Με οιιιο εο1οιιο ω· Με Ηοι·2 ιιιι‹ι άεε θοίο.εεεγειοιιι. Ρε.εεοιι
Μι· ειιιιιιοΙιει 61ο κει-κοκ Με Με Βετο πιε Απο. εο οφε
1ιοιι άιο νοι·ειιο1ιε οιιι Γτοεοιιιιοι·οοιι ιιι οπο, Με ειιοιι επι
ειιεε·οεοιιιιιποιιοιι Ηοι·εοιι ιιιι ννιι1ιειιιεοιιοιι Αρρει·ειτο,.ιιοοιι

1ιιΙιεΙιε οιιι' άιο 8οιιοιι1το1εοίοεεο ιιοι Βοιιι18οιιιιοι· Βιεροει
ιιοιι πιο Αιιι”ποιοιι οιιιοι· οιειο.Ιννοι·τε εοΙοΒοιιοιι Αι·ιοι·ιο

ιιιοιιιοιι Οοιιοιιιιιιοιικοιι οιπο ι;οι·ιιι€ι“ιιο·ιι;ο Βοεοιιιοιιιιιιμιιιο·
ιπιτ. ιιει·ειιιι"οΙο·οοιιοι· νοι·Ιιιιιεεειιιιιιιε, ιιοιοιι ιζι·οειιοι·οιι Μοιιο·οιι

ε1:ιοι·οεο Με 8οιιιιΒο οοιιι·ε.οοιι Κοιιιιτο,

άεε ΑΙΙιεΙοιιιοε ιιιοιει: εοι'οι·ε οιπο νοι·Ιειιιεεε.ιιιιιιιιι· ιιοι· 'Ποια

Ηιιετοιιεισεεοιι ι·ιιιιοινο8 ιιι Αιιι·οοο ειι ετοΙ1οιι.

Ζε εοι· ινοιτοι·οιι Β'ι·εεο,

οιι οιιι ει·0εεοι·οι· 1.οιει;οιι

Μουσε ιο1ι ιιιοΙιτ

$τοιιιιιιο ειι ιιοιιιιιοιι οιιι! οπου, νεοι! ετοεεο Βι·ιιο1ιο πιει
ιιοε ννιεεοιιε ιιι ιιοοινιιοοοιιιιοι· Μοιιι·οοιιΙ οιιιιινοιιοι· ορο
ι·ιοι·ι; οιιοι· οοιιι1εειοι·ι ινοι·τιοιι. Νικο ιιιιοι· οι·ει οιπο

εοιιιο.Βο. Με Βοοιιιιοιιι:ιιιιοοιι οιιι 85.ιιο,·οοιει·Ιιοι·οοιι ιιι ειτε οι
ιιιιιιιοιι 1ιοι ι.ι·ι·ϋεεοι·οιι 1)οεοιι ιιιοιει:οιιε -οιιιο Βοεοιι1οιιιιιι;ιιιιις εοι·
Ηοι·οοοιιΙΜ·ο, ιιιιοιι ι(Ιοιιιοι·οο Βοεοιι ΙιιιιεςοΒοιι οιιιο νοι·1ε.ιι€ειι
ιιιιιιιο·. Πιο νοι·ειιοιιο οιιι ειιεο·εεοιιιιιαοιιοιι Ηοι·οοιι Με ιι ο ιι

Βιιιιιιιιεο 8οιι·εοοιι, εο ιιοι"ι·οιι:

€οιιοοι·Η' οι·ιειοεοιι

ιιιιε ιιιοεοι· Πιιιειο.ιιιι, ειο

ιιιι ΒοΒοοοιιοιι Ε'εΙΙ, @πιο εοιιι

ε.ιιοιοοιεοιιοε Ποιιοι·εο

νιιοιιι νοιι εΙΙοιι ΖννοιίοΙιι.
Νιοιιι Νοε νοιιι ιιιοοι·οτιεοιιοιι θοειοιιιεριιιιΙα οι·εοιιιοιι
οιιι άιο νοι·οιΤοιιι1ιοιιιιιιε ιιιοεοε 1:ε1ιοε ιιοτοοιιιιΒι, εοιι
κιοι·ιι ιιιιοιι ε.ιιε ρι·ιιΚιιεοιιοιι θτιιιιοοιι.
Ποιιιι Με άεε ιοιιτοΙοοεο Τι·ε.8οιι οιιιοε Βι·ιιοιιιιιιιιοοε

οοιιιι Ζιιετ.ειιιιοικοιιιιιιοιι οιιιοε εο οι·ιιετοιι 1.οιοοιιε πιο
ιια· Βγειιιιειε.

ειιιΒιοεοΙοι·οιιοε.

ειιοΙι οιιι· ιιι νοι·οιιιεοΙτοιι

οιιι· οιπο ΒοεοιιΙοιιιιι,ειιιιο· εοι· Ποιο

εοιιΙε.ο;ο, ννοιιοι ο.1ιοι· ιιιιοιι οιπο νοι·ει·ϋεεοι·ιιιι€ ιιοε Ριι1ενοΙιιιιιε
ι‹οιιειειιοι·ι ννοι·ιιοιι Ιαοιιιιτο. Πιο Πιιι.ει·ειιο1ιιιιι,<; εοι· Ηοι·.ειιιιιε;
1ιοιι ιιιι ε1οιι ιιιιοιι Βοοιι ιεοΙιοι·τοιι Κε.ιιιιιοιιοιιιιοιοοιι οι·ιεειιοιι
οιιι· οιιιο Βοεοιι1οιιιιιιιιιιιε οιιιιο ιιιιεε Με

Ριι!ενο1οιιι ειοΙι Βο

ιιοοοιι 1ιε.ττε. 8οιιιετνοι·ειιοιιο οιιι ΜοιιεοΙιειι ιιιιο ει·οεεοιι Ποεοιι
Οοι1'οιο ιιιιεεοιιιιιι·ι. 1ιοεεοιι οιιιο Ριιιε1ιοεοιι1οιιιιιειιιις οι·Ιοοιιιιοιι;
ιιοι νοι·ειιο1ιοιι ιι.ιι Μοιιεο1ιοιι οιιι 1ε1οιιιοιι 1)οεοιι νει· Με»
οιιιο νοι·Ιειοεεε.ιιιιιιιε ιιοι· Ηοι·2εοιιΙει.ι;ο 1ιοι·νοι·οοιι·οοοιι. ινιιε

ιιι ροιΙιοΙοειεοιιοιι Β'ϋ.ιιοιι μια οοεοιιιιοι·ε άοιιτιιοιι οιιι· Βοοιιιιοιι
τιιιιο· Βοιοιιετο. ΙΜ άιο Βοεοιιιοιιιιιειιιιε ι1οι· Ηοι·εεο1ιΙοιο·ο επ
'Γιοι·οιι @πιο @Ποιο ε.ιιοιι οιιιτι·ιτ.τ. νιιοιιιι νοι·1ιοι· Αιι·οριιι ειο
οοιιοιι που, ιιοιιιιτο άιο ΨιιΚιιιιἔ ιιοε Οοι1“οιιιε Ιικοιιιο ιπποε
Ιειιιιιοιιιιο εοιιι, εοιιιιοι·ιι εε ιιιιιεετοιι ιιιι Ποι·2οιι εοΙΙιετ ε·οΙοο·οιιο

Ι·'εΙΙοιι ιιιιτινιιΙα, ευ Με τιιιιιιιι ειι Με ειτοοινιιιιι·τοιι Κοιτ
οιιιοΙιιιοιιιοτιοιιοιι οι: ειο οροι·ειινο Βι·ιιοιιοιιιιοτιιιιιιο
οιπο, ινοιιιι ειιιοΙι εο1τοιιο, ιιοιιο 1ιιιιειιιιοικοιιιπιοιι.

'ΓοιΙο νοιιι εοιιο.ιιιιιοιι ΑΙΙιεΙοιιιο οι·ι·οο,·ι. εοιιι, άιο οιιιο Βο
εοιιΙοιιιιιεςιιιιε ι1οι· Ηοι·ιεο1ιΙ1ιο·ο 1ιοι·νοι·ι·ιιι'οιι.
ινο1οιιο 'Ι'οιΙο ιιοιιιιι.οιι εε εοιιι? Με ενιεεοιι, ιιε.εε ιιιιι·ο1ι Βοι

2ιιιιΒ· ιιοε ιι. ιιοοοΙοι·ειιε οοι·οιιε Με Ποια ειι οιιιοι· άιο Ποιοι
Τιοοι·ετοιοοιιιιοιι (νοιι 7-'70 ρθω. ΒοιιΙει.ι·ιτειιΙ ,οοιιι·εοιιτ ινοι·οοιι

1ιο.ιιιι; οε 1ιοιιιιτοιι ε1εο άιο ιιιι ΗθΓΖθΙ1 1ιοι.ι·οιιιιειι ιΙοι· ΑοοοΙο
ι·ο.ιιοιι νοι·ειο1ιοιιτ1οιι θε.ιι€Ιιοιι νεοι ΟοιΤοιιι οι·ι·οοιε ινοι·ιιοιι.
οιιοι· ε.ιιοι· άιο ΜιιειιιιΙιιτιιι· τΙοε Ηοι·ποιιε εοΙΙιετ Μπι νοιιι Οσί
ι'οιιι ιιι οιιιοιι Ζιιετιιιιιι νοι·εοτει, ιιοι· ιιι οιιιοι· Αοοο1οι·ει:ιοιι πιει·

Ποι·2εοιιιο.Βο οιιι". Πο ιπιτ οοοιι ειιιιοιι, ιιιιεε εοινοιιΙ άεε Νοικο
εγειοιιι Με ιιιιο1ι άιο Βιιιιειιιι1ετιιι· νοιιι ΟοιΤοιιι ιιοοιιιιιιιεετ

---.---ΣΔ 1- ?μή
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124
ιιιιει·εεε Εεεε, ετεεε Με Αεεεεειε, άεεε εεεε Με Ποτε ¦η
εεει ειεεε εάετ εεεει·εε Με· ιεειιεεετεε 'Ι'ειΙε εεει·ε11'εε Με

$ει·1τετε ἱεε εεε άει·εε Με εεεεεετε νεεε θε1ϊειε εεε 0,1
ιε 2 με. Μεεεε· ειε, εε Με;; Με· ΡεΙε, άετ ειε εεειε 14

εἰεετε εεεεεεεε. Πιε ιεἱεε ἱε ειεεει· ?πεε εε ει·1εετιει·εε
εετει·εεειε εε ειιιε Βεἰεε εεε 17ετειιεΙιεε,νοε εεεεε εεε ειεε.=ιε
ει·ινεεεεε ειϋεειε. Δε ε·ι·εεεεε Πιιεεεε ειεεε Με νει·Ιεεε·ει·ιε
ΜΜΕ εει·εεεεεεΜεε εεεεεειε εεε ε. εεεεΙει·εεε εει·Με, Με

θεεεε:ε ιε 10 θεε. εε1°Μεε, εε.εε άετ Ιειεειισε εΙΙειεΙΙε· εε?

ΑΜ: εεε Μι· Αεεε νιεεεεεεε, εει·εεεει·ερετιεπ Μιι·. Οε11ειε.
εει·. ενει·εε ἱε 2 με. Μιεεεε· εε 0,1 ιετι·ενειι6ε (νεεε. @ειι

Ιει·1ε)ιεϋειει·τ.Βιε Απ. Οει·ετΙε ειε. νει· ειιι·εε Με Μεεειιεεεει·
Με

εειιι 1.εεΜε-ΒεΙτεει·εεεειι Χγιεεει·εριιιεε

ιεἱτ εεΜεεει·

ΡερΙει·ι·εΙΙε νει·εεεεεε. Με 8τι·ειεειει·εε εεε Πεεειε-Βεγιιιεεε'
εεεεε θεεΙιττεεεεεει·ετεε. εεἱ Με ειεε εειιτΙιεεε ΑεεεΙει·ειιιιε
ω· Μετεεεεε:,εε εεεεννειεεει· Με. ινιιι·εε Μ6.ει·εεε Με εεε
εεε νει·εεεεεε εειεεεεΝειι. Ι)εε θεε'ειε ει·εεει:ε Με ε:εννεεε
Με εεεε εεε ει·εεεε 1ε_ιεεϋεεεε ννεεε ειε εεεεεΙΙ ειετει·ειε
εεεει· !εεετειι εΙεε Βεεεε1εεειεεει: εει·νει·, Με ειε εε 56 μια.
:ειεεε εεεειε, Μιεε εεει· Με., τι·ετεεειε Ιειιεει· Μεάει· Με 1ε_ιεε
τἱεεειι 1'ει·τεεεετεε ιιτει·εειι, Ι:ειεε ΑεεεΙει·εειεε Με· Πετε
εεεΙει:ε ιεεει· ειε. Με Βειεεει.ι· εεε ΑεεεΙει·εεε εει·ιΜε εεει·
Μεε εει ρεεε εΙειεεε!ειεεεεει· 8τι·οιεετει·Ιιε ειεε νοε Δε1'εεε,·
Με εε Βει1ε Με ε'ει·εεεεεε ε!ειεεεΙειεεεεε Δεεειει·ε.ι.1εε εεε
ΗετεεεεΙεεε εεΐ, ινεεει :ειεεε Εεεε Με νει·εεεεε, εεε Με
Ηει·εεεεΙεε·ε εεεεειεεε. ε;ΙειεενιεΙ εε Με νεει εεε Με: Μικε

εεεεε.τεε ειεεε, Με ιιτεεεεεεεΙε Ζιιεεεειε Με· ΠεεεεεεΙει;ε
εεε·εε 95 εεττ".

8ει·ιεειΜεεΠεεεε εεεεεε εἱεε ειε Με 2 ΜεΙ ιε ειεειε νει·

7 8εεΙεεε ειε 10 Βεε. εει·ει.ε. Νεεε Ι)ει·εΙιεεεεειεεεε εεε1ει·
νεΒε Με;; ει· εει'ει·ι: πι' 81 εεε ΙΟ 8εε. Εεεε Βεειεεεεεεες

εεε νεεεεεεεει·ειεε εεε 8ειτεε εεε Αειειιει.τε· εεε νεεειεοτει·εε
εεεετειε νει· ειιεειεεεεΙεεεεε, εε ΜεεεΙεεε άει·εε Με Πει·εε
εεεεεεΙεεε εεε ΜεειιΠε εεΙεεε·ετε ειιεεει· 'Ι'Μ!,ε·εειτ ε:εεειετ.
ειιει·εε, Μι.ει·εεε εεε νεεεεεεεει·ειε Πε ε'εεεΝοε νει·ε!ιεε εεά
εει·εε Με θεεεἰειε_ῆεετἰεεεε εει· νει·ετει·ετεε 1ειιΒιιειε ειι

εει·ε.=.ι;τ ινει·ιιε, Με εἱεε ιε εεε εεεειιτεεεεε Ηει·εεεεεεεεε εεε·
ΡεΙεεεεΙ 5.εεεει·Βε. Πιιι·εεεεεεειεεεε· Μι· ΜΜΜ εει'ι·ειτε Με
Ηει·ε νοε εειε εεεττεΙεε 1Μεεεεεε.
Πιε εεεεεε εεερι·εεεεεεε νει·εεΙΙ:ειεεε ειετΙ ειεεε εεεε Ιετε
ι·εεεε νεει τεει·ερεετιεεεεε θεεεεεεεετε εεε.

νοε

1'ι·εεεεει

εεεεε Τεει·εεεεεεε, Με ειεεε νοε εειιτεεεεε ΚΙἱεἱεει·ε ΠΜεε,·εΙ)
Με Με θεε“ειε Με ειε νει·εεςΙιεεεε Μιτι:εΙ εεε·εε 8ι.εεεεεε
εεετεεεε ειιιείεεΙεε νιτει·εεε εεε ειεεε Με εεεε ειιι: ειεεει νει·
εεε:ε νει· εεε Βει·ΙτεΙιε. Μι εε εεεεεΠει· Μι·Ιετ Με Ιετετ.ει·ε. Εκ
ρει·ιιεεετεΙΙ Μ: νοε Μεεει· ειιι ε'ι·εεεεεειεεε εεεεεεΜεεεε,
Με: Ιετεεει·ειι. @με ειεεε εεεει·ιε εεεεε ννιάει·ετεεε επεσε

τεεε, εει·εε εεε Οεε'ειε Με εεειΒιιειι ει·Ιεεε:, ειεΙι ε·εεεε
ειεεε εεεει·εε Ι)ι·εεε εε εειΙεει·εε, εε ΜΔεεει. Με ΜεεειιεΙ
Μιιεε. εεε εε εεἱ εεἱεει· 8γετεΙε εε εεει·Μεεεε νει·ειες, εει·εε
εεε ΟεΠειε εε. ννειιιι εἰεε εεε ειεε εε νει·ετειΙ‹τε 8γετοΙε
ιεΙτ ειεεε ειιι·εε Με νεεεει·ειεεεε· εεειεςτεε Μει·Ιεεεεεειεεε

εεεεε Μεεει·εεΙεε, "ω Με ΖεεΙ Με· Πει·εεεε1εε,ιε εΙΙιεεΙιε·

Με Πει·εεεεΙε.εε εεειειειει·ε, νιιεειιι·εε Με 8εΙιερί'ει·ε.Γε εεε Πει·

εεεεειε εεε ειε Μεικιιεειε Με 10 8εε. ει·ι·ε1εετειι (ε.ΙιεΙιεε

εεεε εεεεεειεε ειεεε, ιιε εε.εε ειεε ειεε ω" εεε νοι·ειεΙΙεε,
εεεε ιε Βτεεεεεεεεει.ε.εεεε εεε Οοε'ειε Με ΠὶειτεΙἰε ει·εειεεε
Εεεε εεε εεεε εεε νει·εεε εετ εεεεεΙΙει· ειιι· ννιι·εεεε εε εε
Ιεεεεε. Ηιεεε εειεειε πιεσε, ειπε Με θεεειε, Με εει·εε Με
Πειει·εεεεεεε:εε Ν. νοε Βεε ι·εεε ει·'ε εεεεεεε πι.. ειεε

Με εεἰ Μει·εεεεεε Βεεεεειε ιεεΙιει·τεε ΚεειεεεεεΙιεεεεε,

Αι·εε ί. ειιεει·. εεε. εεε Ρεει·ειεεεΙεε·ιε 156. 48. εεε. 387.
1900); ειεεε εεει· νει·εεε·τεε Με Οοε'ειειειεεειοεεε νεΙΙετεεεις.
Πετετει·εεε Με Με 8ει·1εειειεετιεε εεεεεεπι ειε Μεεεεειιι Με·
ΡεΙεεεεΙ εττεἱεετ ιινει·, εε ειεεε ειεεε ἰε ειεεεεε Μιεειεε
Με ΖεεΙ ΜΜΜ· εεί' Με νει· Βε,ειεε ω· 1ε_ιεετιεεεε εεετεεεεε
εεεεεεε ειεεε. νΨεεε ἱεε 8.εε1° εεεε εεε ΑΜ'ε.ΙΙ Με ΡεΙεεεεΙ
εεεεινει·τεε εεί'ει·ι. ειεε Βειεεεε· εεε Οει·εΞεεεε εεεεεΙειιε, εε
ε·ε1εεε εε ειεεε» ΜεΙε Με εεεεΙετε 8ειι1εεεεεΙ Με Πει·εεεε
εει ειε Με 2 θεεΙεειε ει·ε 10 θεο. εε ει·εεεεε, νεεεεἱ Με θιιι·ειε

ειιιπ Με ε·Ιειεεε εεεεεεεε Με· Με νει·ειε. Με Ιιεεε ειεε
εεε: Με εεειει·ειε εεεε νει·εεεεε Με θεε'ειειειεειιεεεε
Με εεε ετε.ι·Ικειεε θτι·εειεε Με ει·Μιεετε ΜεειειεΙεεεΙ ειε
10 θεο. εἱεεε επειεεεε. Απε Μεεεε Βεεεεεετεεεεε ειεεε :εεε

εεεΙιεεεεε, ειεεε Με Αε,ε·τιεεεεεετε εει άετ ΟεεεἱεΜτεεεε·
εεε Με· ΑεεεΙει·εεετε1εεεε ιινεεΙ ΜεεεΙεεε εεἰε εει·Ι'ιεε, Με
Ψεε:ε εεει· Με εεεεε Με Οεεειει·ειεε ειιιιι εεεεΙει·ιετεεεεε Δε ε

ιεεε ιιε Μει·εεε ,εεΙεεεεε, ειιεει·ε Με ειεεεεε, ε!ε εεἱ

ει·

Οει·ειεεεει·ειεεεε·, εεεετ Με εεε νει·εεεεε εεε Οοε'ειεε εεε
Με ε'ει·τεεεεεεεε Μι· Β'εεεϋοε εεε εεεεΙει·ιει·εεεεε Δεεετετεε,
εεεεειτ ει· εει·οε Με Βεἱεεει.τ εεε θει·ειεειιε εεεεννειεεει· πι,
ειεεε εε νει·ετεεεε. ΜεεΙιεεει·ενειεε εεεεεΙτ εε ειοε ιιιε ειεε
εεεειεΙε 11ειιεεε: νειιι Εεεεεει·ε1ειιι εεε εε εειε εεεεΙει·ιειεεεεε
Λερει·ετε ιιε Πει·εεε. Νεεε Πεεει·εεει·εεεεις ειεεε εεΜεεεε
ΩεεεΝεεε Οε1ϊειεε Με εἰεε ΑεειειεεΓιιεε· εΠεεει· Ιιειεεεε,·
Με. ΒεεεετεειΙει·ε θεεεεεττει.ιεεεε νοε ΟεΙΤειε. Με εεε ειιι·εε
Αεννεεεεεε νοε θεεειειιεΙεεε ιεεε:Ιιεε ειει1, εεττειι εεΜεε
εεεε ειεε ννεεεεε εεί εεε Ηει·ε εει·νοι·,εεετεεΙιτ, Με ειεεε ιε

Μει·ετιεεεε ενιι·ειιεε· εεΜ'εΙτ.ει: εει·εε Βεειεειιεεεεε· εεεεἱεΙ.Ι
Με Νιει·εεεριεεΙιεε.
νΨεε εεε Με ειεεε” εεε θεε'ειεε εεί εεε θεΓεεεεγετεει
εειιΜΤε, εε Μ. ΜεεεΙεε εεε€ι·εΙει· Νεεει· ε. ε. εε Με εεε νεεε

ιεοιει·εεεεεει·ιιιε ειπεπ. Ειπε Μι·εετε ΕιεΜιεεεε; εεε Με θε
Γεεεε Μ: εεεε εεε Πετει·ειιεΙιεεεεε Κ ε ε ε ι· τ.'ε εεεεεεεεΙεεεεε.
Με εεΠι.εενει·εεεει·εεεε ΜΜΜ, ννεεει·εε Με ΒΙιι1ετεεε εεει
θεεεεεε εεει·εεεε Μπ1, ειεεε εεε ΟεΕί'ειε ιε Αεννεεεεειε εειε
ιεεε εει νεεεειΙεεετετιεεεεε Βτεεεεε;εειιετεεεεε ιε εεει.εε Ιε

Γεεπιεεεετεεεεειτεε, εεἱ εεει·εετιεεΙιεε Μετιειίτεεεεε Με εει·εε
ΑΙεεεεΙ εεε ΟεΙει·ειεγει·ει. Ιεεειε εε εεεε Με εεεε ειεεε
εεει.εειτεε 'Ι'ειΙε ει·ι·εει:, εεεε εε εεΙιε,ε·εε εεε ειεεε Μειώ

Με; Με Βεεριι·εεεεεεεεττειε εάετ εεε Ηενε εεεινει· ιεεεεεε
Μετ ειεε, Με Θείεει· εε εεεειτιεεε. Ηιει·εε Μεεεε ειε

εεεωιι

θεε'ειειειεεΝεεεε εεεεεεεε.
Πιε Βι·Γεει·ειιρ,·εε. Με εε ιιιεει·εεά εεε Οεε”ειενετειιεεε Με·
Με Βεειεεεεεεει; εεε ΡεΙε- εεε ΒΙιιαΙι·εεεεει·νε ειεεε Με
Ατιεεεεεεεεεεε εεειεεει; εεεε, ειεεε ιεε:ιειιι ει·Ιεεεεε ειε ειι
εει·εε ΜεΙ ειιιεετε1Ιεε.

Βεεεε·Ιιεε άετ ΠεεειΙε εεει· ειειεε ιε εεεεεννειτἱειει· ΜΜΜ
Ιεεε εει.εεΐεει·τε νει·εεεεε ιεεεει.ε εε πι' ιιιε1εε Αι·εειτ: Πεεεε·

Με Βεειεεεεειιεε εεε νεεεεεεεειεειε

εει·εε

Με

θεε'ειε,

ΡΗ εεει'ε Αι·εειν, Βά. 104, εεε. 260. 1904, ειεννειεεε.

Αι·γτειιι1ε εεε εεεει·εε Πει·εςεΙιεεεειι,ιεειεεε εεε Ηει·ετε.ει,ε·

(Δετει·εϊετεε).

Με: εεετεεεεε εε.ττεε, ιεεεει ειεεε Με· 1Μεεεεε εεε ειεεε

Ι'εεεωε εε. 58 μα. εεει·εε·εεεεε ?τεειεεε 8εεετεεε εεε Με
ι·ε1εειι ΟειΐειεΜτκεεε ειεεε εεεεεεεε
εεεεΙτεε ινει·εεε εεεεεε.

ειειε εεεειεεεεει·

Μι· εεεεε ειεεε, ειιιπ εε Ψει·ειεΙεεετεετεεε ιε ειτε ειιιιεε
Αετοι·εε ειιεε ε!ειεει·εε θεε'ειεε·εεεε ειεε νει·Ιεεεεειεεεε
Με Μει·εεεεΙεεε εεεεεεεεετεε. Ι)ιεεε νει·Ιεεεεειεεεε· :τετ ιεειετ

Ζιιεεει·ει εε ειε Πεεεεεεε.

εε Αεί'εεε· Με Ιε1εεειεεειι εεε εεεε ννιεεεεεειεεεεε Με·
ΙειεΙιτ-τιεεεε Με: εεεεε Με ΒεεεεΙεεειειιεε Με Ριιιιιεε
ἱε εεε νοτι1ει·ε·ι·εεε. Ψεεε εεε εεεε Βιετι·ιττ εεε νει·
Ιεεεεεειεει.ι· Με· Πει·εεεεΙει.ε·ε Με Ψεε·ι άει·εεεεεειττεε ινε
ιεεε, πετ απ'οτι: ειεε ετεεεε ΡεΙεεεεεεΙεεειΒιιεε· εεε εεεε

Με ει·εεΙτεε νοε εεε Ιετει·εεΜεεεΙεε νει·ειειεεεε· εεεεε
Με 'ΤιιεετειιΙεεε ίοε;ςεεεε Ζεεεε:1Εε:
Με Πεμ Με Ιεί'εΙαιεεεινεεε εεε 'Ι'εεειεεΙεεε εεε εει' εεε

Με ειεε ΜετΙεεεεειεεεε
Με νει·εει· εει·εεεεεεΜεε

εεεεεεερε ειεεε ειε ινεεε Με
εάετ εει·εε Ατι·εριε εεΜι·εεεει

ειεε_ιεει·ιε·εε Κεείετεεε εε Βεεε ιε εεινετι·εεεεεει ενειεε εεε

ι.εειεεεετ ιινει·εε. Δε εεεεεεεΙιειττεεεε Πει·εεε ιε Με Αεει·εεεεε
εεεε Ε εε εε ε ε ει·ΓΓ εεε ιεεΙιει·τεε ΕΙει·εεε εεεε Β ε σε πω:
εεει·εεεετ εειεε νει·Ιεεεεεειεεε εεε ΡεΙεεε Με. Με Με· εΙεε

Ιειει·εεεε άετ νει·εειειεΙεεε· ει·ι·εεε. Πιε ειειεεετειειιε εεε
εεειετεεεεινει·τε ΒιεεεεεΙοε, "ειεεε εἰεε εε Με εειΓεεεεεεεε
Βει'ει·ει.εε εεεειιΙεεει, εετ Με νειεειιἰεεεεεειτ Μι· Μειεεεεεε
εεεετί εεΙειιεει.εε, ειεεε Με νει·ειεεεεεεεε ννεειε· εεεετεετε.

Μ”, ειεεε Με νεΝεεεεειεεεε· εεε ΡιιΙεεε ειεε εεεει·εΙε Πι·
εεεεε εεεεε ιεεεετε, εεεε εε.ιεΙιεε Με νε,εεεεεεει·εει ει·ι·ει;ε

Βει Με· Ψιεετιεεειι, νιιεΙεεε εεε ε'ι·ε.εε εεει· Με ΙείεΙαιεεε
πω” εεεοειειτ, εεε Με νετινεΙτεεεε-Κεειιιιιεειεε εεεεεΙεεεεε,

Με. Νιιε εε.εε εεε ε;εεεεετε Ζεεει·εει ειεεε εετεε Με θεϊ
Γειε εεειεεεεετ εειε, εάετ ειεεε εεεε ιεειι·εετ εει·εε εεε Αι.

Με εΙε Ηεεετεεεεεεεεεε Με Με Τειεεεετεεεεε εεε εεεεει
_ιεΙιτεεεε Κεείετεεε εε εεεεεε, εεά ιιι εΠεε, Με· Ιει.ει·εε.τιο
ειεεε νετειεἱεεεε εεεειιϋιεεεεε Ιιεεεετε νει·εει·ειι:εε εε
εεεεε.
Με Μι·ά εΙεε ειει·εει άει·ειε εεεεεΙε ίεΙεεεεε Πιιτ.ει·ι'ι·εε·εε

ιεεεεε- εεε νεεεειει:ει·εεεεεει·ειε ιε Βττεςιιε% νει·εεεει. Με·
εεε. Με ιετ εεεεεει:, άεεε εεεει· ΒΙετΜεεε
εεεερεΙεε εετ
νειετἱεεε, Με ειεεε, εεεε εει Με· Πτετιεεεεε· εεειεε εεϊτι·ετεε.
Ζει· Βετεεεειάεεε· Μεεει· ?ειεεε ειεΙΙτε ιεε 1εΙ,ε·εεεεε νετ
εεεε εε. ΕΠεειε Πεεεε νοε 8 ΚιΙε.ει·. ΟεΜεει: ινει·εε 0,08

Μει·εεΞε. 1ιγΜεεεΙει·.1ε_Πειει·τ.Νεεεεειε ει· εἱεεεεεεΙείεε, ιινει·άε
Με ΜεεεΙΙε εεΙεεεεΦε νεΠεειειεεε εετεειι·εεεε, εεεετΙιεεε
Ατιεεεις ειεςεΙειτει., Με ΔεεεΙει·εεε εετεεεει·ερει·ιει·ι (εε εεεει·εε
Ζεεεεεε) Με Δε. εετεεἱε ειε. εποε ειε Μειιεειεεετ ειιι; εεει
Χγιεεεε·ερε1εε νετεεεεεε ειιι! ιιι Με 17εεε Με. ε1εε ΚεεϋΙε
εΙε,εεΓεει·τ.

@εεε ε3ιιεειιιεεετε, εΙιειεεεε εεε εει.εεΙοειεεε-εεειοει1εεεε
Βεεεεεεεεεε·εε ιιι Αε,ει·ι1ΐ εε εεειεεε.

Α. Αεριιετιεεε-ΤεεεεεεΙεεε.
1. Βιιρετἱειεετε, εει εεεεε ειεε Ιει'εΙαιεε ειεεε εεε
Ττεετεε ιεεεεΝεεεε ειϋεΙιεεει: εεεε;εεεεΙεεεεε Με.

2. Βεεεεεετεεεεε εεει· εεε Βιεει·ιεεεε ε1ειεεεει· Κει·ρει·
ὶε Με Βιιεεε (Δειει·εεεεε Με.)

οι
το

δ. Κιιπιοο1ιο οπο: ροτιιοΙοο;ιοοιι-οποτοιπιοο1ιο Βοοιιο.οιιτπιι

ποπ νοιι ;ιτιπιιτι·οι· Τιι1ιοι·ιιιιΙοοο ποι· οιιοι·οπ 1ιιιιτινος0
σποτ ποι· Βιοποτιιοπ.
Β. ΠοεΙπτιτιοπο-'Ι'ιι1ιοι·ΒιιΙοοο.

- Ζιι πι Ποι·ροΜ-2ι_ ποο Θ. Αι·ιποοποτρο ιποιπο ποι·
Πινιοιοποο.ι·οτ ποι· Ι. Ιπι'.-Βινιοιοπ Μ. 8 πιιι· πο νν οιπο.ππτ.
-0ι·ποπονοι·1οιιιππο·οπιπι·Αποποιο1ιπππο;οπ

4. Βιηιοι·ιιποπτο ιπιτ πιπΕΙιο1ιοτοιπ Αιιοοο1ιΙποο ποι· Βοορι
τιιτιοποοι·ποπο:

1ιοιπο:·Βοιοο·οι·ππεποπ14"οοτππεΡοι·τ-Αι·τιιιιι·:
1)οι· 8τ.1ΝΙοπιιιιιι·οτποπ πιιτ Βο1ινοττοι·π - ποπι
1ι.1τοτοπ Απι: ποι· οι1ιιι·ιοοιιοπ Β'ιοττοποοπιιιοπο 1)ι·. Ρουο να πππ
ποιπ _ιιιπποι·οπ

ει) ιιιιτ 1ιονιποι· 'Ι'ιιιιοι·ιιιιΙοοο ‹πιιοιι, Βιιττοι· οτα.)
ω πιιτ πιοποο1ι1ιο1ιοτ 'Ι'πιιοι·1τιιιοοο (5ρπτιιιπ, Βοιιι
1ιιι1τιιι·οπ οτο.).

Απ: ποι·

Ι. Γιοττοποοιιιιιοπο Βι·. 8το1ι1οιν;

ποι· 8τ. Βτοπιο1ιιποοτποπ Ι1.ΚΙο.οοο πιιι. Βο1ιινοι·
τοι·π -- ποπι νοτο1ιοοιιιοποτοπ _ιιιπο:οτοπ Απι; ποι· τζιιιιπτιιπο;

Ριοττοποοπιρο.Βο Πι·. Απιι11ιοι·τ Βτοτπ1ιοι·πτ

ΚΙιιιιοο1ιο οποι· ιιιιτ1ιοΙοΒἱο‹:ιι-οποτοιιιιοο1ιο Βοο1ιο.οιιτππ
ποπ πιο» ρι·ιπιπ.ι·ο Ποι·ιπιπτιοι·ΙππΙοοο.
Επροι·ιιποιιτο πππ Βοο1ιο.ο1ιτππο·οπ πιο ποπ Βιιι·ο1ι
@τι νοιι ΒιιΙ€τοι·ιοπ πιιι·ο1ι πιο ιπτοιιτο Βοι·πιοοιιιοιπι

- Ποι· Κοποπ1τοπτ ποο τνιιι·οοιιο.ιιοι· 0_ιποποιο-Μι1ιτΜποορι
το.1ο,8τιιοτοι·ιιτ Πι·. Ποικιιπι1ιιιπ '1'ιοιιοιπιτονν. πιτ ποπι
Οποιοιπτ ποο Βοπιοι·1ιοπποοιιοπ Μι1ιτο.ιιιοορι

τοΙοοι·ποπιιτννοι·ποπ.

αυτ.

Ο.

Τ. Βιηιοι·ιπιοιιτο πππ Βοο5οοΙιτππποπ ιιιιοι· πιο 1Βιιτοτοιιππο·
νοιι 1ιππο;οποο1ιΜπποιιοΙιτ πιιι' ειπποι·οπ ν17οο;οπ πιο

ππιο1ι Αοριτοτιοπ πιιπ Βοπ1πτιτιοπ.

- Βοπι Βιεο.οοιιοπ Αιετ1)ι·. πιο. Ηο.ιιπο1οτοπιιπ πιο
εοετο.ττοτ ινοτποπ.ιπ Βιο;ο. οιπ Ιιο1ιοιιιτοι·ιπιιι τι” πιοπι
οιπιοοιιο. οιιοπιιοοιιο, ιπιιιτοο1τοριοο1ιο πππ1ιο.1ι

τοι·ιοΙοο·ιοοιιο11πτοι·οπο!ιπποοποποι·πιτποπ.
1).

8. ΓοοτιτοΙΙιιπο· ποι· 1:1οιιιιιτοπ 1ποπςο Βιιιι11οπ, ινοΙο1ιο

οιπο Αοριτιιτιοιιο-Τπ1ιοτιππ1οοο 1ιοπιιι.>;Ιιο1ι οιπο οοΙο1ιο
νοπι 'Ι'τοοτπο ιπτοοτιποΙιο απο οι·ποιη.εοπ ποππ. οποιο
Ππτοι·οιιοιιιιιιο;οπ οοιποπ. οτι πιο οι·πιιττο1το Πιιιιιιιο1
πιο ποι· ΒοιιΠοπ οιποο ιιι νοι·1ποιτοτοπ Ιπτ`οΚτιοιιιι

ιιο11οπ πιιπ ιιι ο·οοιπποτοι· Β'οι·ιιι ιπ ποι· Ππιςο1ιππε
οο 1ποποοιιοπ νοι·1ιοπποπ Μ.
Πιο νοιννοΙτιιππο-Κοιππιιοοιοπ τι" Ιπτοι·πιιτιοποιοπ 17οι·οιπι
απ" οοιποπ πιο '1'πιιοι·1ιπ1οοο ι·1οιιτοτ ιιιοι·ππι·οιι ιιπ πιο Ζοιιτι·ιιΙ
Οτροπο ποι· ιπι· οιιςοιιιιι·ιςοπ 1ιιιιιποι· ποο οι·πο5οποτο Βιοιιο1ιοπ.

οπτνσοποτ οο11ιοτ οποι· πικαπ πιο 1ιοττοπ'οπποπ Βοο·ιοτιιπεοπ ιιι
ιιιοι·” ποοιεποτοπ Ιποτιτπτοιι πιιπ νοπ 1ιοιιιτ'οποπ Ροι·οοιιοι·π
πιοοο Ρι·πεοπ οιποι· οιιιςο1ιοπποπ Ριιιτππο· επ ιιπτοιιιοιιοπ, οο
ποοιι Με ποι· πιιο1ιοτοιι, νοι·οποοιο1ιτΙιο1ι ιπι Ηοι·1ιοτ 1907 οιιιττ

Νοιιτο1οςο.

- 17οι·οτοι·1ιοιι οιππ: 11Απι 28.1πιιι·πιιι 1ζι·οποτοπιποτ
ιι·ιιιιοι·ο ιι1τοιο θτπιππ.τοι· πιιι ποττιεοπ Μοτιποιι081Μπ1ι ΜΒΜ-Β·
τοι. Πι·. Β π ιι ο. ι· π Μ ιο1ι οι ο ο π, ιπι 61. 1.ο1›οπο_μιιιι·ο. . @οι
νοτοτοτ1ιοπο οτοιπιπιο οπο Ι.ιν1ο.ππ πππ 1ιο.ττο οοιπο πιοπιπιπι
οο1ιο Αποπιιπππε ιιι Βοηιο.τ οι·1ιοΙτοπ, ννο οι· νοπ 1805-'72 οιπ
πιοττο. Νοο1ι Βιιο.πο·πιιο; που 1)οιιιοτινιιτπο τι·ιιτ οι· ιιι ποπ Μο.

ι·ιποπιοπετ ο1ο_ιιιπποι·οι· Απι; ποι· 7. Ρ1οττοποηπιοοεο ιιι Κωπ
οτοπτ πππ που ποππ οπ1ιποοιιινο ιι1τοι·οι· Διοτι ποι· 1. Γιοτ.τοπ
οοπιπιη.;ο πιιπ 5.1τοι·οι· 0ι·πιιιιιτοι· :ιπι Κι·οποτππτοι· 1ποι·ιποιιοορι
τιι1 πιο :πιιι νοι·ιεοπ ποιπο, πιο οι· ονοεοπ Βι·ι·οιο1ιππε ποι· νοτεο·

ιιπποπποπ Κοπτ'οι·οπο ποι· 1πτοι·ποτιοποιοπ 17οι·οιπιεςιιππ ιιοοι·

οοΙιτιο1ιοποπ Α1ιοι·οειτοποο ροποιοιιιοι·τ ινιιι·πο.1ιποΙιτ πιο 25 σου”

πιο Βη;οϋπιοπο 1ιοι·ιοιιτοτ πιιπ πιο πιο Βιο1ιποοιοπ οιπο οιο1ιοι·ο
θι·πιιπιοπο ;οπο1›οπ »οοιποπ ποππ.

1ιοττο ποποιιοπ ποππ οιπο οποεο1ιτοιτοτο Ρι·ινο.τρι·ιι.ιιιο. π) Ιιι Ρο

πω· οι· οιιο1ι Αιπτ ιιπ ποι· Βοο1οοιιιι1ο

"ο 1ιοιπι ΖοΙΙιιιιιτ πιιπ

τοι·οοιιι·ο· ποι· τιιτοι·ο Αι·ιτ οιπ 1ι·ιοπιιοοριτοΙ «ΑΙΙοι· 1ιοιπιι·οο;οπ

θοποιοΙιποτι Πιο νοι·ινο1τπππο-Κοπιιπιοοιοπ:

ποπι $τοοτοι·οτ 1)ι·. Νι1ιο1ιιι1)ιπιτι·ιοννοιιιιιιι Α1τοτ ντιπ
48 .Τοιιι·οιι. Ποι· Πιιι;;οοοιιιοποπο

1)οι· νοι·οιτεοππο: Ρι·οι'. Β. 14" το π ιι ο 1.
11ο: θοποιο1οοικι·οτιι.ι·: κα. Ρ ο ιι ιι ιν ι τ π.

1ιειτ πιο ιιι·ιτΙιο1ιο Ρι·ιιιιιο οοιτ

1888 ο.ποροιι1ιτ.8)Αιπ 8.1πιτι·π ιπι Θοπνοι·ιιοπιοπτ '11ινοτ ποι·
Ιιππποο1ιοττοοι·ιτ ν ι ιι το ι· Η ο ιπ ο οι ιπι

86. 1ιο5οπο_ιιιιιι·ο :ιιι

'Ι'πΙιοτ1ιπιοοο. Νοοιι Α1ιοοινιοτππο· οοιποι· 8τιιπιοπ οιπ ποι· (ποπι:

1ιοινοι· Ππινοι·οιτοτ 1899 ποι· Η. 0ι·πιπειτοι· ιιπ ποι· ο;γπο.1τοΙοπι
οοιιοπ ΚΠιιι1ι ποι· ιπἱΙ.-ιποπ. ΑΙιο.ποπιιο πππ ποππ :ιπι οτιιπτιοοιιοιι
Κο1ιπ1ιιιιιιιιοριτο1, ποιιπι οποι· ιπι νοι·νοι·ιο;οπ ποιπο οιπο Βουπ
οοιιοτ'τοι·πτοτοΙΙο ιιπ ιπ ποι· Ποπ'πιιπες, πιιι' ποπι Ιιιιππο οοιποπ
ππο·οο·ι·ιπ'οποπ θοοπππιιοιτοοποτοππ επ Ιιτιττ'τιο·οπ. 4) Απι 14.

Τοεοοιιειο1ιπιοΙιτοπ.
Ροι·οοιιοιιιο.

ΜΒΜ ιιι $τ. Ροτοι·οιιιιι·ο· Βι·. 157. Α. Πο! τοο1ι ιιπ ο" ιπι 45.
1ιοιιοποιο.1ιτο ιιιιοιι 20-ιιιιιι·ιο·οι· ιι.ι·ιτ1ιο1ιοι· 'Ι'ιιτι,ο.;Κοιτ ππτο1ιβο11ιοτ
πιοι·π. Ιπ πω» πιιι·ιιοΙικο1ο.οοοποπ 8οιιι·οιιιοπ τοιιτ οι· πιιι. ποοιι
οι· που ποο Ιιο1ιοπ πιπιπιτ, ινοιΙ οιπο Κι·οιιι1ιο, ιιπ ινο1οιιοι· οι·
οιπο ιπιοοΙππο;οπο Οποιοιτιοπ εοιπποΙιτ Ιιιιττο, εοετοι·1ιοπ ιιιοι·.

- Βοιποιι 80. θοιιιιι·τοτειε 1ιο;;ιιιο· :ιπι 5. Αιιτι1 π. 8τ.
(πιιπ ιιιο1ιτ πιο ιι·ι·τιιιιιιιο1ι εοιποΙποτ ππι·πο, πιιι 18. Ποιο) ποι·
Βορ;ι·ιιιιποι· ποι· πιοποιποπ Οιιιι·ιιι·,πιο Ρι·οιοοοοι· Πι·. Β ι ι· .Ι ο -

ο ορ ιι 1ι ι ο τ ο ι· ιιι 1ιοιιποιι. ΒιιιιιιπτιιοΙιο

οππΙιοο1ιοπ Βιιιττοι·

ινιιι·πιπτοπ πιο νοι·πιοποιο ποο πιι1ιιΙιιτο ιιι 18.πποι·οπ Αι·τι1ιοΙιι.
«Ποι1γ Νοννο» ιιοποιοιιποπ πιο οιποποι· “ο διιιιτοιι 11'οοτ
ο: πιο ο π πιο Βοννιιπποτιιπε. πιο ιιιιι.π ποπι θο1ο1ιι·τοπ ιπ

Ι) ο π τ ο ο ιιι ο π π ιο11ο.Απι θοιιιιττοτοἔο οπι Με ποι· .1π1ιιιιιι·
οιπο ιιπο Αοι·πτοιι πππ Ποιοιιι·τοπ 1ιοοτο1ιοππο
οριιτσιτιοπ. Βιιιο
1ιοοοιιποι·ο 191ιι·ιιιιο· πι» 1ιιοτοι· 1ιο.τ πιο οιιο·1ιο οπο Αοι·2
τ ο ο ο τι ο Η. πιιι·οτι ποπ ΒοοοιιΙιιοο οι·ινιοοοιι οιπο θ ο ο ο. πι ιπ τ οποο·ο.1ιο οοιποι· ινιοοοποοιιιιιτ1ιο1ιοπ Αιιιιιιππ
Ιιι πεοπ Μι νοι·ιιιιοτο1τοπ, πιο οιιι·οοιτ ιιι ινιοοοποο1ιοιτΙιοιιοπ
Ζοιτοοιιι·ιτ'ι.οιι νοι·οττοιιτ οιππ. 1)ιο Αι·1ιοιτοπ ινιιι·ποπ νοι·ιιπποιοιιτ
Ποπ οπο! Ωποττ1ιτιππο νοιι ιο 500 8οιτοπ οπτιιΙ1οιι πππ πιο νοτ
ππ'οιιτ1ιο1ιππο,· ποτοο11ιοπ ιιι 8 πιο 4 1ποποτοπ οι·ιο1;;οπ 1ιππιιοπ.

- Απι 1. 'Αρι·ιΙ π. 8τ. ι'οιοι·το ποι· ΡΜ. οιιττοοι·π. :οι Νοτ

5) Αιπ 19. Μπιτ π. 8τ. ιιι Βοι·1ιπ ποσο Ιο.πεοι·οιπ Ιιοἱποπ"ποι·
ιιιποτο κιιιιιι‹ω Ρι·οι'. Πι·. Ο τ το πι ο ι· Β ο ο ο π τι ο. ο ιι, ιππ1ιοι·

1)οποπτ ο.π ποι· Ππινοτοιτιιτ πππ Ρι·ιιπιιι·πι·πτ οπι οιιοι·ιιοιιιαοπ
Ηοοριιοι ιπ Βι·οο1οιι, ιιπ Α1τοι· νοπ 55 .1οιιιι·οπ. $οιτ
1οιιτο
Β. ιπ Βοι1ιπ Με ιιπι·οο;οπποτ πππ τι·πο1ιτιιιιι·οι· ιποπιπιπιοο1ιοι·
Βοιιι·ιτ'τοτο11οι· ποι· οο οιοτι πιιι· 1ιο1ιοποοπτε·ο1ιο ι.ιοπιποΙιτ ιιιιττο,
πιο οιποοιτικο Βιο1ιτπιιι; ιιι ποι· πιοποτιιοπ Μοπιπιπ. πιο οιο ιποι

ποπ ιιι Ποιιοι·οοιιο.τοιιπο· ποι· ΒτεοΙιπιοοο ποι· πιιτιιο1οςιοοιιοπ
Αποτοιπιο πιιπ Βο1ττοτιο1οπιο επ 'Ι'ο.εο τι·ιττ, επ 1ιοΕπιπρτ'οπ.

νοιι οοιποπ 2ειΙιΙτοιο1ιοπ Ιιοιιι·1ιιιο1ιοι·π πιιπ ΜπιιοΒιιηι1ιιοπ οοιοπ
ιιιοι· πιιι· οτινιιιιπτ: «1)ιο Κι·ιι.πΜιοιτοπ ποο Ηοι·ιιοπο πππ ιιπο
ΒοιιοππΙιιπο·», «Βποι·οοτικ πιιπ 1ποπιπιπι, «Αι·πτ οοπττο. Βο1ττο
ι·ιοΙοοςο». θ) ιιι Ροι·ιο ποι· 1ιο1τοππτο Αποοιιοπτ Πι·. Ρ τοπ π

Ο οι ο ο ο να ο ιι ι ιπι 74. Ιιο1ιοποιο1ιτο. 1)οι·· Ηιπο·οοοιιιοποπο 1ιο.ττο
οοιπο πιοπιπιιιιοοιιοπ Βτππιοπ ιιπ ποι· ιιιοοιο·οιι ιποπι1ιο·οιιιι·πη;ι
οο1ιοιι ΑΙ:οποπιιο εοιπει.οιιτ, ιιπ ινο1οιιοτ οι· 1858 ποπ Αι·πτπι·οπ
οι·Ιοπιι;το. 8οιτ 1850 1οιιτο οι· ιπ Ροι·ιο, πιο οι· 1805 οιπο οτο.ι·1ι

τ'ι·οοποπτιοττο οπωικιιοικ ετιιπποτο πιιπ οοιτ 85 .1οιιι·οιι οιπο
Ζοιτοοιιι·ιιτ «Βοοιιοι1 π'ορ1ιτιιοΙιποΙοπιο» Ιιοι·οιιοο,·τι1ι.

νοπ1ττοιι1ιιιοιτοπ ιιπ ποι· Ππινοποιτιιτ Πο11ο, Πι·. ΑππΙι' Βοο
ΙΙι;ιππΙΙοι·, οοιποπ '70. θο1ιπι·τιιτοο·.
- Ποι· Ρι·οτ'οοεοι· ποι· Ροτ1ιο1οιι·ιο Πι·. Βοετι·οοπι ιιι θιοοοοπ
ππι·πο πιιι' οοιπ Αποιιοιιοπ ιιι·οπιιιιοιτοιιοΙΙιοι· ποιπ Δ πι το οι
ποο) 1ιοικτοι·ο ποι· ποιτιο·οπ Πιιινοι·ειτο.τ οπτ

ο οπ.
- ΖιιπιΡιιιοιποπτοπ ποι· οτο.πτιοοιιοπ Βοοριτιι1
1ι ο ιππιιοοιοπ ιποιπο ιιι ποι· 1οτ2τοπ 8ιτοπιιο· ποι· θα. Ροτοι·ο
οοιποι· 8τοπτπιιπιο ποι· 8τοπτνοτοιπποτο οι” ΙΕ. Ρ. Β ο π π ι π

οσο πππ :πιιι Ρι·ο.οιποπτοιι ποι· οτιτπτιοοιιοπ ποπι
τιιτοΚοπιπιιοοιοπ - Όι. Α. Ν. Ορροπ1ιοιιπ “οποιο
Β: ιιιΙΙτ οιιι, πω: πιιτ ποι· Ιιοιτιιπο· ποο οττιπτ.ιοοιιοπ ΒοοριτοιΙ
ινοοοπο οιπ Νιοιιτοοοιι1ιπππιποι·, πω· Βοπ π ι ι;ςοοπ Ιιοττοιιτ
οοιποπ ιοτ ποι· 04 Νο.1ιΙοτιπιιιιοπ οι·1ιιοΙτ, ννιιιιι·οππ οοιπ (πομπ
1ιο.ππιπιιτ Ι5ι·. 'Ι'οο1ιοτοοιι οττ οο πιιι· αυτ' 82 ιιι·ιιοΙιτο. Με

νοπ Ππινοι·οιτπτοπ πιιπ πιοπ. ιπετιιιιτοπ.
τ' - Βοοιιο;1ιο1ι

ποι· ποπ οι: αι·ιιπποπποπ ι·ιιποιοοιιοπ

Ππινοτοιτοτ. ινο1οιιο ιιπ 8το11ο ποι· ιπιο1ι;ο ποο ΒογΙιοττο
ποι· ροιπιοο1ιοπ 8τιιποπτοπ ρ:οοο1ι1οοοοποπ ννοι·οοιιο.ποτ Ππινοι·
πιο οι·τιιι'ποτ ινοι·ποπ οο11, 1ιοτ οιοιι πιο πω· Ειπτοο1ιοιπιιιιο; ποι·

?κοπο ιιιιοι· ποπ Ηιτι ποιοο11ιοπ οιπο;οοοτ2το Κοπιιιιιοοιοπ ιιι οι·
οτοι· Ποιο πιο πιο $1τοπτ Ψ ο ι·ο π ο ο τι, ιπ οινοιτοι· Πιτ Β ο ι· ιι

τονν οπτοοιιιοποπ. Πιο Μιπιοτοι·ιιιπι ποι· νοΙΙιοππι'1ι1ιιτππς πω:

θο1ιοΙτ ννιιι·ποιι _ιοποπι π οι· οοιποπ Ριτιοιποιιτοπ 8600 ΕΜ. _μιιιι·1ιοιι

που πιοοοι· ΑποιοΙιτ ιιπο·οοο1ι1οοοοπ πππ ποιπ Μιπιοτοτικοποοι1
1ιοι Ππτοτιποιτππο· ποο 1ιοττοπ'οπποπ Οοοοτεοοοπτονιιι·τ'ο ιιιιοι·
πιο Βι·ιιιι'πππε οιποι· ιιοποιι Ππινοι·οιτιιτ ιιπ οποιοι· θτοΙΙο Ψυ
ι·οποοιι.οπ εννοιτοι· 8ειτοτονοπππ Νιο1ιπι-Νοννο·οι·οπ

1ιοννι11ιετ.

νοτςοοοιιΙπποπ. Πιο Βτο.πτνοι·ννο1τππο· νοιι ννοι·οποοιι 1ιοτ πιο

4 -·Α.---.. -- '

Ι Με
ι·

Με Βιιιι·ιοιιιιιιιιι· ποι· Πιιινοι·ειειι.ε οιπο ιιιιιιοιι

νοι·οιιιο- ποπ Κειιει·οοεποειιι·ιειιιοιι.

ΒιιιιεΙ ιιι Αιιεειοιιε π·οετοΙιι.
- Βιιι Ιπππο ποι· ννιι·ι·επ, ινοΙοιιο πιε ι· ιι ε ε ι ε ο ιι ο ιι Η ο ο ιι
ει: ιι πιοπ ιιοιπιο·οειιοπε ιιοιιοιι, επινιο ειπε Ζιιι;ειιιπο ποι· οι·
ι·οο·ιεπ θεπιιιτοι· ιεε ννοιιι ποοιι πιοιιε ειι εειπ επ ει·ινοι·εοπ,
νιεΙπιειιι· ποιιεοπ πιο Ιοεειοπ Ψοι·ει:επεο ιπ ποπ ΗοοιιεκπιπΙοπ
επι ειπε Ζιιιιιιιιιιιο πει· ΖιιποΙΙοειιιιιοιε πππ ιι·οοιιοπ νοι·ιιιιιιιιππι.ι·
πει· Ππινοι·ειιεεεεει·ιεΙιοιε πππ ερειιειι ποι· Ρι·οίοεεοι·ειιιιοιιεοι1ε
εειτοιιε ποι· $ιιιπιοι·οπποπ. 8ο Με οιπ νοπ 400 8εππεπεεπ πο

ειιοιιεοε Μοοιιπο ιπ Κιονν ιιοεπιιιοεεεπ, ποπ Κιιιιιρι ιπιε
ποπ Ριοιεεεοι·οπ ι'οι·επιιεεεεοπ. ιιοιπ Ηοποιοι·

ιιπ ειιιιιοπ, ΜοοιιπΒε οιιιιιιιοΙιεπ, ιι ο ι ιι ο Ε ο ε; ι τι ιιι ο ε ι ο π ε
ιιιιι·εοιι νοι·ιιιενειεει·ι, πεειι.ιοπιιιΙιε πιιε οιιιοιιι Ηιιππεει·οιοιι
ιιιιο Βοοιιιε πιιιοιιιιιιιιιιιεπ ιιενν. - Ιπ Η ο ε ιι ο ιι Με οιπο νοπ

,·.ιει:οπ 4000 $ειιποπεοπ ιιοεποπεο νοι·ειιιιιπι1ππο· ιιπ ποε Ριο
Γεεεει·οιιιιοπεοιΙ ίοιπειιπο π'οι·πει·ιιιι,εοπ 8οειοΙΙι:
1) Β"ι·οιιιοιε ποε ννω·ιεε πππ ποι· νοι·εοιπιπιπιιι.κοιι; Σ) Αποι·ιιοπ
πππ;;; ποι· εεπποπειεειιειι 0ι·ιςο.πιειιειοπι 3) Βιιιιιιιιι·ππε οιποι·
Κεπιπιιεειοιι ειπε ι.;οινε.ιιΙιεπ νει·ει·ειοι·π ποι· Ρι·οι'οεεει·επ πππ
ποι· 8ειιποπεοπεοιιοιε ειιι· κοιιιοιιιεειιιιίεΙιειιοπ Απειι.ι·ιιοιεπιιις νοπ
ειι·ιιιιπιοι.ιοππεπ Βεεειπιπιιιιιοεπ :οι ποε ι.ιοιιοπ ποι· Πιιινειειεεε.
- Πιο 8ειιιιπιππε ιιπεει· ποπ Μοειιο.ιιοι· 5επποπ
ι επ κι ποι «Ντιπ. Ψι·.» ειιιοιΒο οιπο πει·οτειι.ιιο, πιι.εε οιπο
8οιιΙιοεειιπο· ποι· Ππινοι·ειειιε Με ειιπι Ηει·ιιεε ειι ει·ννιιι·εοπ πι.
πο ποι· 8ειιποπεοπο.ιιεεειιιιεε επι' ποπ ποπι Ρι·οιεεεοι·επιιοπεοιΙ

- Ι)ει· 86. Κοπει·οεε ποι· πεπεεοιιοπ θεεο11
εοιιιι.ι”ε ειιι 0ιιιι·πι·,<ι·ιε ιινιιι·πο οιπ θ. Διιι·ιι π. δε. ιιι
Βοι·ιιπ πιιι·οε ποπ π. ε. Ψοι·ειειεππειι ΡΜ. Πι·. Βιοεο ι- .Μπα
οι·ϋπιιοε. 8ειιιο Βι·πιι'πιιπι.ιει·οπο ποπι: ποιοι. ποπι Απποπ1ιοιι
Ε! ι ιι ε ε ν. Βο ι ε· πι ο. ιι π ε, ποεεοπ ιιιιιοΙιενειιο ΡοτεϋπΙιοιιιιοιε
ιπ εοιποι· νι·ιεεοπεειιιιιι.Ιιοιιοπ Βοποιιειιπε· ννιε ιπ εοιποιπ Απί
ει·οτεπ πιιοιι οιιεεοπ πει· Βοπποι· ποοιι οιπιπιι1 ποι· θοεοιΙεπιιιιι*ει
ποεεοπ εννοιεοι· νιω- Β ο ι· ο ιιι ο π π ννιιι·, ιπ'ε θεπιιοιιεπιε
ειιι·ιιοιιι·ιει'. Ζιιι· Βιοιιιιςετοιιιιπιιι ποι· ιι·ιειιιιιιιοιιοιι Μοιιιππο·οιι
ιιιιοι· πιο Κι·ιιπ1ιιιοιε Β ο ι· ειιι ε. π ιι ε ει.οι1εε οι· τω. πο.εε Β. ποπ
Ε'οΙοιειι οιποτ ιιπ ι·πιιειεο1ι-ειιι·ιιιεοιιοπ Κι·ιοΒιο ειι8·οεπιι·οποπ Β.ιιιιι·
ει·ιοοεπ ιεε, πιο ινοιιοι·ιιιιι ειιι· Α ιι ι π ι ειι π πι; πο ε 1) οι· ιιι ο ο
πππ ειι ινιοποιιιοιεοπ Πει·πινοι·επιιιιιεεοπ οιοιιιιιι·ε πειτε. Πιτ
Β οι· ο ιπ ο π π πιιειιιιιιποπ Με πιο θιοεοΙιεοιιοιτ πι» Οιιιι·ιιτειο
ιιπ νει·ποεεοποπ πιιιιι·ο 14 ιικειωιοι- νει·Ιοιιοιι.

νι ιιιιεοΙι ποε πεπτεοιιοπ Κιιιεοιε σε Αιποι·ιιιιιι·οιιιο ιπ πιοεοι·

- ΒιποΒιιεειεοιι-Ποιιεεειιο ιιιοπιειιιιεοιιο (πο
εοι ι “ει” ιεε ιπ Βοι·1ι π ιπε που” ιζοει·οιοπ, ινοιειιο πιο
Β'ιιι·πειιιιπε· ποι· ννιεεοπεοιιιιι'ειιειιοπ ιιππ ιιοιΙοπιιι.Ιεπ Βο:ιειιππΒ·οπ
πππ οιποτ νει·ιιι·ιιποι·πιι€ εννιεοιιεπ ποπ ι·ιιεειειιιιοπ Με πεπε
επιιοπ Δειοεοπ ιιεεινεοΙιε. Ζπ πιεεει·π Βοιιιιι' εοΠεπ ρει·εϋπιιο1ιο
Ζιιεοπιπιειιιιιιπιτε εοννιο ννοπποι·νοι·εο.ιππιιιιπποπ νοι·ιι.ιιεειι1εοε
ννοι·πεπ. Πιο Μιε8·Ιιοπειιειει·ιι.πο πππ ιιι·ειινιιΙιο·επ 8ροπποπ ευιιοπ
ειιι· Αιιεειιοιιιιπε ειποι· Βιιιιιοειιοιι, οιιιοε Απιιιτιιεεοι·ιπιπε Επι·
ιιπ1ιοιιιιετοιιο ιιιεειεειιο Κι·οιιιιε, πππ, πιο ειε πιιειι ιιιπι·ειοιιοιι.
ειιι· Βι·ι·ιοιιεππιι; οιποε ι·ιιεειεοιιοπ Κτοπιιοπιιοιιεεε ιπ ΒοιΙιπ
νοι·ννιιιιπτ ννοι·πειι. Ζιι ποπ Μιειςιιοποιπ πει· πεποπ θεεειιεοιιιιι”τ

ννοοιιο ιιπει·οεοπ 8011, Με ποπ πω· ειιι πιο πιιινωειιιιι
8"ει·οεειιπι·ο· ιιιη;οιειιπι, ινε οι· πιο Νιιιιιιιοιεει· ποε 2ιι
ι·ιιοιιιι·ειοπποπ Ρι·οιοεεει·ε Ε ο ο ιι ο π ι· ποπ Ι.ιειιι·ιιιιιιιΙ πει· Απ
ιιοπιιοιιιιιιιιπο ιιιιοι·ποΙιπιεπ εοιιεε.

Ιο.ππε πππ Οοειει·ι·οιοιιε. Βοι· ν ο ι· ε ε ο π π π ο ι· Ο ο ε οι ι
εο ιι ε. Η ιιοετοιιε ιι.ιιε ποπ Ρι·οι'οεεοτοπ ν. 11ο γπ ο π, Β ο ο ιι ε ο
ι·ε νι· - 8ε. Ρεεει·ειιιιι·ς, Η ι Ι π ο πι· ε. ιι π Βοι·ιιπ Με νοι·ειεοοιι

.εεειοιΙιοπ Ροιπει·πιιεεπ ιιοεεειιε.
:- Ριοιεεεοι· Πι·. Η ο εε (νιιιιι·ιιιιπι·ει, ποι· ιιειιιιππειιοιι επι'

- Ρι·οι'. Πι·. Κιιι·Ι Η ι τει: ιι ιιι 1ιοιρειι.ι·, πει· οιποπ Επι' πιο
ιιπεεοι·οι·π. Ρι·οιοεεοι· πππ 1ιοιεει· πει· ιιιοπιειπιεειιεπ Ροιιιιιιπιιι
ειιι ποι· Ππινοι·ειειιε ιΤοπο οι·ιιιοιι, ιεε_ιοεπε ιιπ πιο Ποι
νοι·ειειιε Β'ι·ειιιιιι·ι; Με οι·ποπεΙιοιιει· Ρι·οι'οειιοι· ιιοι·ιιιειι
ΐνηιιποπ. Ιπι· ινιι·π νοι·ο.ιιεειοιιιιιοιι ποπι Βιιιο ποοιι Β'ι·ειιιιιι·ιε
ο ποπ.

πειιιιι·επ ιιει·ειεε πιοιιι·οι·ο ΙΙππποιε Αοι·ιτο Ι1οιιεεειιιιι.ππε. Βοοε

πειι,

Πι·.

π ι ρ ιι ε. νι· ο ιιι -Βοι·ιιπ

πιο

εοιπιιι€πιιιοι-,

Πι·.

ιν ο ι ο ιι οι ιι -Βοι·ιιπ Με 8οιιιιεειιιειεεοι·, ΡΜ. Κ ο ε ιι πι ο π ιι Βοι·ιιπ πιο Βιειιοιιιοιιω. Πι·. Η ι ι· ε ο ιι - Κπποννο.. Πι·. 8 τ. ο ι π ε
ιι οι· ο· - Β'ι·ιιιιιοιιειιοπ, Πι·. ν. Β ο ιι εεε π ε πιο πει·οπ Βεο1Ινοι· -

ει·εεει·π, ΡΜ. Βι·. Μ ο ι· ι π ε - που» πππ Ρι·οι. Μ: Η ο ο Ι Ι ο ι· Βει·ιιπ πιο Βειειιεοι·.

- Ζιιπι Ρι·οιοεεοι· ποι· οιιιι·πι·ο·ιεοιιειι Ππινοι·
ειιιιιε-Κιιιιιιι οιπ Ιιιοειο;οπ ννοιιιΙιειιοπ ιιιοπιει

ιι.ιε οιιοπ ιιι εειειιε ιεε ποι· Ρι·ινιιτπυιεπε ποι· ιιιιιιιειι·-ιπεπι
ειπιει:ιιοπ Αιιοποιιιιο πππ οιιιι·ιιηςιευιιο θοιιιιιιο ποε θεει·ιιι·ποε
ποεάθιιιιοποινιιοεριεοιε Βια Ηοι·ιιιο.ππ Ζοιπιει· ποινιιιι1ε
ινοτ ειι.

Υει·οοιιιεπεπε Μιειειιιιιι€ειι.
- ΑΙΙοπ Ε'ι·ειιππειι, 8ειιιιιοι·π ιιππ νοι·ειιι·οι·π Ρι·οιοοεοι· Ε). ν.
Βει·ι.ι·πι ειππ ε ννιιπ οιπ Βιιπ ινιΙΙιιοπιπιοπ εειπ, ποε ποπ πο
ι·ιιιιιιιεοιι Οιιιι·ιιι·εοπ ιιπ ποι· 8επειε εοιποι· Ιοπειιι.ιιι·ι,ποπ επιπ
επιπιιοιε, ιπι ΒιιτειιιιΙ πει· οιιιι·πι·,ςιεοιιοπ 0πινοι·ειεεεειιιιπιιι ειι

Βιοπποεπιιποιοεοπιιοιιοπ.
- Ιπ πιο Β ο ι ο ιι ε π ιι ιιι ιι ιεε πεπετπιιι;;ε ιπ Ιι·Ιιπιειι πει·
ποπι” ιιοιρι·ιιιιιιειει·εππο Απε Ψ ιι Η Η ο π π ο ιιι ο ι· ο (Βο
ειπιπειιιιιιιι·οι) Βεννοιιιε νιιοτποπ.

έ 1π Ποειιο.ιι κι ποι· Μιιιεει·οιεε Ι)ιιιο.π ε ιιι ινοποπ Βο
εοιΙιΒιιπε ιιπ ροιιειεειιοπ Πιιιει·ιοιιοπ ν ο ι· ιι ο ι ε ο ε ννοιπειι.
- Πιο ΡΙοπιιοι· Αει·ιεο 11. ΒιεοιιοΓεννοι·πει·, Ψ. Κοε

Βοι·ιιπ ινιι.ιιι·οππ οιποτ 0ροπιιιοπ πει·ιιτοιιε. Πει· ιιοιιειππεο Ποιοι·
κα. 81ιιιι·ιι ι πο. Με πιιιπιιι:ιι ιιπ Απιει·οο·ο ποι· νοι·οιιι·οι·
Β ο ι· ε; ιιι ο ιι π ε ειι πεεεοπ 25-_ιιιιιι·ιεοπι Αιπεε_ιπιιιΙιιιιιπ οιπ Βιι·οεεοε
θοιιιο.ιπο εεει·ιιοιιιοπ, ποε ιππ ιπ ιπειεεει·ποι'εοι· Απει'ιιιιι·ππε ιιι
πει· ποιοιο1ιποιοιι 8εοΠιιπε· ειιι Οροιο.ειοπειιεοιι, πιπε·ειιοιι νοπ
εοιιιοπ Αεειεεοπτειι πππ Ζπιιιιι·οι·π πιι.ι·εεειιε, ννιο οι· επ ποπι
νοι·Ιιε,ε·επποπ Χι·ο.πιιιιοιεειοιΙ πιο Βι·Ιπιιεοι·ιιπποπ ι;ιοιιε. Ειπε

νοι·ιιιις1ιειιο ΡιιοτοΒιι·ο.νιιι·ο πιιοιι πιεεοιιι θειιιιι.ιπο Ιπι Ροι·πιιι.ε

ιιι ο ε ιπ ο ιι ι πππ Μ. 'Ι' ο πι ο τ ο ο ιι π, νι·ειο1ιο ποι· ιιι·εΙιο1ιοπ Ζει
119

90 Οεπειιι. Με πει· Κιιιιεενει·ιιι.ε νοπ

Βιοιιοι·π

Βο πο·

ιιιιιι,ι οιποπ .ειππ επι· 5ιιιππιιιιιιε νοπ 8ρεπποπ ιιιι· πιε εει·ει
ιιοπποπ Αιιιοιεοι· ιπ Ι.οπι νοι·πιι'επε1ιειιε ιιιιτεοπ, ειππ νεπι

ιπ

ΡΙοειιοι· θεπει·ιι1εοπνοι·πεπι εισαι ιεπει· πι: 50 πω. πο·

ιι·επ ιοεειι, ιεε ιι.ποιι ιπ Βιμ ιιπ Κιιπεενει·Ιοε·ο σ. Πο ιιιιποι·
ειπο Με ποπι θειιιιιΙπε νοπ 8 ιι ειι·ιιιιι ο. ιιιιεεοιπιιι·εο Βιιπιο

ε ει·ιιι'ε ινοι·ποπ.

οι·Ιιπ Ιιοι·εεεΙΙεπ ιιιεεεπ.· ννιε ννιι· ιπ ποπ ι·ιΒοεοιιοπ Ζοιειιπ

ι·ιιιιε (Βιιπει·ιιεεο '70)(86 (ιιπ.) ειιιπ Ρι·ειεο νοπ 18 πω. τιπο
- Πο ιπ ποπ θεεεεεοπ οιπ Ηιπννοιε επι ποε Β ο ο ιι ε

οι-

ε·οειειιι.

ποι· Βοποιει·ι'οι·ποι·ιιπε; ποε Βιιιπτ- σποτ Κι·ειε
ειπε” ιιιι· Με 'Ι'οιιποιιπιε ειιι ποι· Απειιιιιι·ιιιιιι·
νοπ ιι.πειιι·οροπιοει·ιεοιιοπ Μοεειιπποπ (ιιιι.ειι ποπι
$νειοιπ Βοι·ειΙΙο π) ποι Ροτεοποπ, πιο ειπεε 8ειιοεενοι·ιιι·ο

- νοπ ω Ηιι.ιιιιπιιειε πει· Βιιπππο.ι·ιποπτειιπ
πππ;; ιιιιππ πι” ειππ οιποπ Βειιιι·ιπ' ιιιοοιιοιι, ινοππ ιποπ ω
ειι·πειιοιιεπ Βοι·ιοιιε ιι.ποιι ππι· οιποε οιππιποπ Ηοεριειι.ιε ιιεππιοι·ε.
ιιπ εεειπειεειιοπ Κι·οπιιοιιιιιι.πεε Β'ι·ιεπτιοΙιειιοιπ

οιιοπε οπεοΙιΙιιο·ε ειππ, πω. πππ πε πιο 'Ι'ειιπιιιιιιιο ιιπ επισιιοπ
Μοεειιπ8επ νοπ ποπι ιι·οιεπ ννιιιοιι πιοεοι· Αει·εεε οιιιιιιπι;ε, ειι

ιπ Βοι·ιιπ ιιοειιιι; πιο Ζο.ιιι πιοιιοι· Ροειειιεεπ ιιπ ιεεεεοπ Βο

Με ποι Μεπιπιιιιιιι·ιιι οι·ιιιιιι·τ. πιιεε πιο ΒεεειιιιπιππΒ ποι· Βιιιιε
ποε Ηοποιοι·ε ποι· νοι·ειπ1ιοι·ιιπε πιεεει· Αοι·πιο πι» ποπ Ιπεει

νοι·ννοιεετεοπ πιο Οροι·οειοπ. νοπ ποπ '70 Ριιειοπιοπ νοι·ιιεεεεπ

ιιιειοποπ, ινειειιε ειο ειιι· Αιιειιιιιι·ππο· ποι· ιιιοεεπποεπ επιπε

68 ποε Κι·οπιιοπιιοπε, Σ, σε ει:ιιοπ ιπ ιιοιιππποιεΙοεοιπ Ζπεειιππο
ειπο·οιιείοι·ε ννοι·οπ, ετ.οι·ιιοπ. ιιι ποπ οι·εεοπ 48 8εππποπ πειοιι

Γοι·πει·ε ιιοιιοπ, ιιιιοι·Ιοεεοπ ιιΙοιιιο.

ι·ιοιιεειιιιιι·ο 280.

νοπ πιοεοπ ννπιποπ '70 πιοιιε οιιοι·ιοι·ε πππ 84

Βοο·ιππ πει· Βι·ιιτειιιιππι; 1ιοπιιεοπ θ? οροι·ιει·ε ιινοιποπ. νοπ πο
-- Με ποε ιΙοιιι·πιιι «Τι·πποννοι Ι)οπιο πιιεεειιε, εοΠοπ πιο
Η ι ι ι ε ιι ι· ιι ι· ε ε ο. ινο1οιιο ιιπ Ηει·ιιεε 1900 2Πιιι Βοιιιπτοπ
ειιιιιι'ειππο ιπ πιο Ριονιπο ειιιιοιππιο.ππιοι·ε ννιιι·οπ, ι›ι η ειπε
ποοιι πιοιιε πιο ιιιποπ ειιιιοπιιποπποπ ιι'οιιι·εεπ

ε; ο Ι π ο ι· (Ρι·οοοπε·οιποι·) ο ι· ιι οι ε ο π Ιιοιιοπ.

Βιπο θι·πριιο

πιοεοι· Αει·πεο, ινοιοιιο ειππ πιι·οιιε ιιπ «κι θοπνοι·ποιποπεο-νιι'ειιι·
ριιιοιιειιειι6ιπε ιπ πιοιιοι· ΑπποΙο οπιιειε ι;εννο.ππε ιιο.εεο, Με πιο

Απεινοι·ε οι·ιιιι.ιιοπ, πεεε ποε
ιπιει.οι·ιπιπ ποε Ιππειπ πιο ε ο
θοΙποι· ινεο·οπ Ιιιοπιι·οιε ιιπ Μιεεοιιι ιιιοιιε οπε
ειιιι ι ε. οιιεοιιοιι πιεεει· ΑιιεΒιιιιορυεεοπ
ι·οε 1908 ιιιιι'εοποπιιιιοπ ννιιι·ι ε

ιπε Βιιπο·οι. ποε .Τοπ
(Β. ννι.ι.

πεπ ππι· 9 ειιι.ι·ιιοπ.
οιιινοιιι οει 18 ειππ
Μαιο. '74 Ροιιοπεοπ
πιινοπ ιινιιι·ποπ 54

Με ιιιιιιιςοιι 58 1ιοππιεπ πειιοιΙε ινοτπεπ,
ιιοι·ειιε οιιιιοιιιοιπο Ροιιιοπιιιε οιπποεεειΙε
ννπι·ποπ ει·εε πιι.οιι 48 8ειιππειι οροι·ιοι·ε,
ι.τειιοιΙε, ννιιιιι·οππ 20 εειιιι·ιιοπ. Ιιπιπετιιιπ

ιιιοιιιε ποε θεεειιιει·οειιιεοε παπι ι·εΙιι.ειν ιιπεεις, πει ποι 14Ι
Ορειεειοποιι ιπ σε. 80Ρι·οεοπε ποι· ι6.ιιο ΗοιιππΒ
οι·πιειε ινιιι·πο
Η
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·- 01ο θεεύ.ιιιΜιι)ι1 Μη· Κι·ιιιι1ιειιιιι ι1οιι Ζιν11-) Β1ρ1ιτ1ιοι·1ο 10, 0ι·οιιρ 0, Κοιιο1ι1ιιιιιτοιι 4. 0ι·οιιΒΒιιο ΒΠΠξθ11^
1ιοερ1τ211οι·ιι Βτ.. Ρωοι·ιι1ιιιι·Βιι 1ιοιι·ιις και 10.1121ι·π
σ. Π. 12202 (525 ιιιο1ιι· Με 1ιι άειι· νοι·ινοο1ιο), ι1ιι.ι·ιιιιι.οι· 088
'Ι'γ 1ιιιε - (8 ιιιε1ιι·), 1182 Βγρ1ι111ιι -- 1120 ιιιο!ιι·), 486 Βο1ιιιι·
Με - (22 ιιιιι1ιι·), 241 Πιρ1ιτ1ιει·1ο - 10 ιιιιι1ιι·), 190 Μιιιιοι·ιι (7 ιιιο!ιι·), πω! 6 Ροο1ιειικι·ιιιι1ιο -12 νειι. Με ιιι άειι· νοι·νν.).

- ΠΠ: Θοειι.ιιιι.πιι.1ι1 άειι· 8τοι·1ιοί16.11οιιι 81. Ρο
τοι·ε1ιιιι·ς Μπακ ιιι τ1οι· 17οο1ιο νοιιι 4. Με :ιπι 10. Με”
ό. δ. ιιιι ε;ειιι2οιι 1009 (575 Π., 484.117.), άιιι·ιιιιτοι· ιπι 1'ο18οιιι1οιι
Κι·ει.ιι1:1ιοιωιι :
'Ι'γρΙιτιο επιιιι.1ι. Ο, 'Ι'γρ1ιιιε ιι1ιι1οιιι. 25, Γε)ιτ1ε ι·οοιιι·ι·οιιιι Ο,

ιιοπιιιιτ1ιιιις 80, 1Βι·γειροΙωι 10, επι”, 10, Κιιιιιιι· ειΠιιο1ιο Μπι
ςοιιειιιτ:11ιι‹1ιιιι8· 100, Βιι1ιι· 1, Βρ1ι1οιιι1εο1ιο 111οιι1ιιςΜε 0, Αοιιωι·
θιοΙοιι1ιτ1ιοιιιιιΜ:1ειιιιιε 0, Ριιι·οώτ.ιιι οριι1οιιι1οιι 0, Βοιιι1ιτειιι111ιο1τ 0,
Αιι):1ιι·ιι.1 1, Πγι1ι·ορ1ιο1ιΙο θ, Ριιοτροι·ιι.1Βο1ιοι· Ε, Ργ13.ιιιιο τιιιι1
Βοριτιοωιιι1ει 12.'1'ιι1ιοτοιι1οεοσ1οι·1ιιιιι ιπι 108, 'Ι'ιι1ιοι·οιι1οιιο απ·

ι1οι·οτ 0ι·ις:ιιιο 27, Α11ιο1ιοΙ1ειιιιιε ιιιι‹1 Μιι·1ιιιιι ιι·οιιιιιιιε 8, Μι
1ιοιιεεο1ιννϋ.ο1ιο από Δτι·ορ1ιιιι1ιι1ιιιιτιιιιι 158. Μει.ι·ιιιιιιιιιιι εειιι11ιι 28,
Κι·ει.ιι1κ1ιοικοιι άετ νοτι1ειιιιιικεοι·πιιιιο 115, 'Ι'οτεο1ιοι·οιιο 47.

Τγριιιιε ο1ιιιο Βοιιι.1ιιιιιιιιιιε άειι· Γοι·ιιι 0, Ροο1ιοιι 0, 11ιιιιοι·ιι 40,

Βο1ιει.Γ1801ι 28, Ι)ιρ1ιτ1ιοτιο 42, 0ι·οιιρ 0, Κοιιο1ι1ιιιιιωιι 8, Οτσα
ρϋεο Μπι οιιοιιωϋιιάιιιιε 84, 1Στγιιι ω... 8, Ηι·ιρρο 7, Κατω·

+ Νεο1ιετο $1τειιιιε αεε νοι·ο1ιιε Βιι.Ρο

ι·1ιιιΙ1εο1ιε€ιιιι€οιιοιιτεϋιιτ1ιιιιε 117, ιι1ιι· Ο, Βριτ1οιιι1εο1ιο 1ι1οιιιιι
ειι.ιε 0, Δ1ιιιτοι· θε1οιι1ιι·1ιοιιιιιιιιιιιιιιιιε 1, Ρο.τοιιι1ιι ορ1ι1οιιιιαι 0,

τοι:ε1ι. Λεπτα Β1οιιετσε, Ο. 8. ΑΡΝΙ 1907.

Βοτι1ιτειιι1ι1ιοιτ Ο, Αιιτ1ιι·ια 0, Ηγι1τορ1ιο111ο Ο, Ριιοι·ρωιι1Βο1ιοτ 0,
Ργιιιιιιο πω! Βορι.1οιιοιιιιο 22, 'Ι'ιι1ιοι·Βιι1οιιο Μι· Μπι οιι 125, 'Γκι
1ιοι·1ιιι1οεο ιιιιτ1οι·οι· Οτε;ιιιιο 28, Α11ιο1ιο11οιιιιιιι ιιυά 1Ιιι·ιιιιιι τισ
ιιιοιιε 11, Βιι1ιοιιεεο1ινΜο1ιο ιιιιι1 Αιι·οριιιιι. 1ιιί'ιιιιιιιιιι 56, Μεταπ
ιιιιιε ειιιι11ιε 81, Κι·ιι.ιιΕ1ιοιτ.ειι άεε νοι·ι1ιιιιιιιιςιι1ιιιιιιιΙε 118, 'Γοτ
Βο1ιοπιιιει 50.

Τιιςοιοι·ι1ιιιιιι8:
Η ο 1: ο: Ζιιι· Ποε1ιιίο1ιι.ιοιιπΓι:ιμ.

+ Ν δ(.!11811θ 8182 ιιιι8· :Με Βοιιτεο1ιοιι απο
11ο1ιοπι νοτο1ιιε: Μοιιτε8·, ά. Θ. Αρι·11 1907.
Διιι 17. ΠΕΠ ι1. δ. ωιω,‹; άιε Ζει1ι1 Μ: Κι·ειιιΙωιι 12081(121 πω.
Με 1ιι άετ νοι·ινοο1ιο.), άει·ιιιιωι· 602 'Γγρ1ιιιε - (80 Μπιτ), 1101
Βγρ1ι111ιι - 181 Μπι.), 489 θο1ιιι.ι·1ιια1ι - 18 ιιιοΙιι·), 247 Πιρ1ι
1.1ιοι·1ο- 18 ιιισι1ιι·), 180 Μειοοι·ιι -180 νου.) ιιιι‹1 5 Ροο1ιοιι1ιι·ειιι1ιο
(Ο νειι. Με ιιι άοι· νοι·νν.)

'Ι'ει;ωιοι·άιιιιιις:
1. ν. Ροι.οτεοιι: Πο1ιοι· Ρ1,ςιιιειιι1ιιΙι1ιιιιε 1ιι άετ Ηε.ιιι.
2. ΒΙοειιι):: Πο!ιοι· 81άει·οε1ιορ1ο ιιιιι1 Μει;ιιοτοροι·ιι11οιιοιι.

- Πιο θοαιι.ιιιιιιι1ι1 άειι· 8ι.ει·1ιοΜ11ο ιιι δι. Ρο
τοι·ε1ιιιι·8· Μπαρ ιιι άετ Ψοιι1ιο νοιιι 11. Με ειιιιι 17. Μ”
ὰ. .Τ. ιπι “παπι 878 (498 Μ., 878 77.), τ1ιιτιιιιτει· ιιιι 1ο1Βοτιτ1οιι
Κι·ειι1κ1ιοιτειι:
'.1"γΒ1ξι. οκιιιιτ1ι. 0, 'Ι' ρ1ι. Μιά. 23, ΜΜΜ ι·οοιιι·ι·οιιιι 0, 'Ι'γρ1ιιιιι

ο1ιιιο

ετιιιιιιιιιιις Μι· οι·ιιι0, Ροο1ιοιι 0,11ιιιιοι·ιι 85,8ο1ιιιι·1εο1ι 25,

ΡΑ1)11)ΤΟ120Β12 .1Β1)ΒΒ. ΑΒ.'.1' ινοτι1οιι ιιι ι1οτΒιιο1ι11ετιά1111ι8 νοιι Κ. Ι... ΒΙΟΚΕΒιιιΠ
Μ. Ροιοτει1ιιιτις, Νονε1η-Ρι·. 14,ειοννιο ιιι ιι1Ιοιιιιι- ιιιι‹1 ιι.ιιεΙιιιι6.Αιιιιοιιοοιι-0οιιιριο1τοιι ιιιΒοιιοιιιιιιοιι.

ΒΪ: κιιιιιιιιιοιπ ιωι·ιι.ιιιιιι1ι Ε. Ζ!. ΡιικκεΡα
(Ποιιοκι11, 14).

Ποο·ι·γιιιι.ιιιι πι. ιιροιιιι.ικγ ιιοιιιι.ιι ΜΜΜ

ΙΙιοΦιιοποιε Β. Η. Βιιιιιιι.

Μιρκα ΜΜΜ Μ). ιιιιιιιιιιιίι
ζ)1"ΜΒΠ:
ο

πν""=ΗΠΞἱδἘἔἔ¦ἱΈἑἴἔ=ΘΒΩιιιοοΜ;$ο(1ιοει

ιιιη··ηιοπιιιι1·ι ορτιι.ιιοιπ..
11:1111ΝΙΓιη;)ι.Ει·1ιτηιιΒιιιιμοιι

Β

(ΖΗΠΓΙΝΗΠΒΙἱΙΙψ

2-οο ιιιιιιιιιιιε, επωιιιτειιωιο ιιοπο.ιιιιοιιιιοε.

-ἐ:"'Β.ΚΡ"ΘΤ
έ ι1ει·Λιπ·ιιιιιμ·,ΥοΜειι·

'

1 Η 1 1”
.
Ρΐιει€ιι:13°Κε1:1

11·Ιιιιει. 2 ΜΙ). 50 κοιι.

οϋΘΡι)"."Πο". 8

ει.

ι ιιιει·ιι.- 2

Μιά Κο1ι1οιιεἐιιιτε- ὅ

_

κι

.".98 Β'Η8""π98"Β'

ιιι__ Μ) ),.

_

Κ10|)ςοη-έχεε1;ικ,

ΒΜετ)-Ηιν<1ιο1)ιε- ε) Μ' “'11” 21117111"- =· (101ιΠεε1ιι11,ιι·ο11·
ι·ιηιιο. - Μιιεεει.;ιε.

ΚΡ8πΚ1ιώ1,

Α811ιι·ι·ιε.

”

,ιο‹ὶοΙιιι1. ΛιιΙ:ι;οιι

Βιιιιιιιειι-νει·ειιιιά αιιι·οιι Με Γιτιιι:ι Ριιτιιιιι:1ι Δ: 5ιι·Μιιι)1, Με) 8ιιιιιιι·ιιιιιι.
Ι)ι·ιιοΚεειο1ισιι α1υτο1ιό."ΒΡ2001ΗΠι Ρ10$81501ιε Βι·ιιιιιιιιι· ιι. Βιιιω-0ιι·οΜ1οιι
Μαιο ιι. ό. ω-κιιιιωωιιο-. ν Πιιιιο11Μο:ειι.

Μ) πι) Ριιιιιιιι

Βιπιπιιιτειιιι1
συ ΈΕΕ”, ν::11.

νετ1ειιι€ετι διο ιΙΙιιεττἱετ το
ΡτειεΙκοιιτειιιτε 8τιιτιε ιιυά
ίτειτιΚο.

Ρι·οορσκω 01111611 Μο

Κω. ΒηεΙυ.""Πυπη.

Η)
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Ψ

Ρειιειοτι ειιιεοΜ1εεεΙιοΙιε

ᾶΪ-ΖΙΗΟΙΪ€ ΒειιειιιόΙιιιιε

ω'. ΒΙ'θ"ΠιθΓθ ΗειιιρΕεΒτεἱΙΞ.Μ.θ.δο,Ζινεἰἔεϋτεἰ!ε.Μ.4.25.
η
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έ·ι

Ώ

Φ =

. ε;

ιιωιωωιωιοπ Μ· Ι.ιιιιιιοπιιι·ειιικο
ΕΙιείετ:τ

"

Πι·. ν. Πιι|ιιι.

ΟΦ”

ν;
_

'

Ξ' γ; ε 8.0:

-

ΒιιιιιιεΒιιτΙοιι Ρι·ΙοιΙΙιιιιά

Φ

ε =

@η

Βε:2. ΒτεεΙειιι.

Ξ

ἐ Ξ έέθ

κ

Β -

'ε·Β€

Ξ 6:ἑ°°Ξἔἔ Ξἔ Β
«ΙΟ °

_

Ξ ἔ>= σε ΝΦἶἔ 'ξ

Τ» Φ ..Ε -:Δ τΞει= δ Μ δ.

ζ

-1ά

Ξ

Ώ

η
ΠΠΡθΠ'Β ΚΑΠΠΦΟΡΠΙΠΗΠΠ
ΠΠΠΗΒΒΙ

η

Ξέέ:έ:Φ Ξέ ἔ

ο
- Ξ α(
εόφ:.·.€
·ἔΞοι $ΕΕ
,ο
: ε τι ··,: οι = ==
: Ξ έ;; ?ξέ282 έ

Πε μπα Μιειοι·οακοπεειιιικ·ι οπιι6κτο.ιιιιιιιτι
ερωιοπ·ΒΈ,1ιεΧοπειιικΧοπ σε ΠΡΟ)18%'Β,ΒΠ οπο πο
ρεοπροαι·ρεπεποοε Τ8ΧΈ .πωπω 11 6ιιιστρο, καιω.

ο

”Ηωινιιιιιιιι··ι.

Ν· Η.-.

=

Η Ξ.
Ξ... Ξε ....δι ἐ .2ΒβΒ

Β

Φ _·~""' ο

¦|

.=-=!

“Η ^ἔΞἔ-Ξ=ι€·Ξ ·

Ξ

(Βιικοιιοιιι οΧρειιοιιιιοε ιιει:ιΒιιιιιε)

ἐ

Ξ Ν ΞΞε.€'εέ

κοιοριιιιι, 6:ιειτοιιειρπ οιιοει'ι ΒΕΒΒΡΕΠΗΟΕΤΠ, ε ·ι·ειιιιιιε οιιο-

Β

ἔ¦ ξ

Ξ-Ξἔἑἐ 893 Ξ Ε:

ειιγ ΗπυκΗοΜν Η ι;ι3ιετι>οΜν ιιτϋιεΤΒιιο.
οιιοτιιο Ε”
:ο
παπι: π» )ΚΕΗ€ΚΟΗ ιι ,Π'ΒΤΟΕ.ΟΡΙ

ἐξ: Ξ 2Ξ°Ξ β::
έ": 63
Φ
Φ

= Φ εξ Ξ Φ Η έ

_
-=ΕΠΑΒΗΤΕ.ΠΒΗΟΕ. Ειιο-

Ώ

εε .ω ..ο ω: -ἰ°=
__¦_ε>_ έξ Εἰ; ΟΞΞ 'ο

Ω

€έι=..ΞέΕ 29=-Ξ έ

ιιειπαετοπ

ιπρινιιιιιιι

ΠΡΑΚΤΡΙΕΣΕ, καιω ΠΡΙΠΤΗΟΕ
·#

ι-ι

εο6°ε γιιοτρε6πειιἰπ γκιιεειιιι ιιριι Φιιιικοιιιι.

(10) 9--3.

-0-1

ω'-.

Προθιισιιιωι ου οικω” ιιιιιιιοιιαπ.

.#8

·

Η

ο “έ 0-5 Β·Φ·ἔ

Οιιτοιιι>ιι-ι οκ:ιει,τιι,
παπι Ε.-Πετερόγρτει γ Γ. τ. Π1τοπιιι ιι Ι.Πιιιωτι

:Ξ

έ-ε.οερ.ο
.εε
822

ἐξ
ιη

ΠΙ

,_,,

Μοοκωι
Οιιει:εω . . . . . ,... Κ).
Τ-ιιει.Πειιιιε
Η. Ε.. ιιΦερρεϊιιιι
Βο.

Σ;

Τ:
:-ΞΞ
ω

ο;53

,,

Βειριιιιιιιι.ι . . . . ,, Φρ. Κειριιιιιισκετο.

2

ΗζΞἑ

ἐξ

Βιιιιιιιιιι Μ; ειιιιιι Βιι_, ιιιιιι!ιιιι, Ε_ Ε. Με Βιιιινι Μ".

ιι

Π Ο6ΒΙ Β ενιειιιι·ι) Βιιιοι.ι.τιειιοισιι όεειτισιειτιιο.

Π

ΚΒ16-18°
Μι
20.
θΚ.
Με
Τιο ι-·ι5ειρπεοι·ιεΙποιπ
Επι».

ΒΚιιι·ΡΕΠΝΑΠ
από
ι οΜόο~ ι

ΠΜι·εο|τιεΙ·ιΜιορ5·ιΜ.πρεΗοιεΜο8ιΙοι!.ο
Μάσι.
πω!
ΑιοΙετιοι:πΙίοιεΙιἱεΙΜιοόε€ι.ποιε,ι, ΒιιίιΒΚΜοΜΜιιΙ,
ο:π!
ωιάετειι
Ιτ·οε'Ιι·ιΚ·ΙιοιεὶΙο:τιΙε οιε. ΜιΑοΜπαμ.
πω!
ΗΠοτε
(υεΝιἰτΙι:Βει5ὸιἱειπε·ι°,) Κ5ΙΒΗΝιιιιό
ειιιάετε
νυπό
ΕΜΕ
ΚΜοοι·-,
ΜΙ»,
άετ
8Ιιι
υοτΜΙν:ιεάιωπτει ειΙοτι-, ΜΗ

>Ρθ

Μ.
~Ξ:-'Ε

6-Β.
(Η)

ο'Ο

··ε..

ει.

πιω
ΗΕ

Εἔ

.88!η92Π

=ο-ο

=?:

...έ
-2°έ

ΐωσ
κ.:

ΜΜΜ Μι ΒιοΓίνσε:ΙιεεΓ

έ.:

.εαιωιι. Μ. Αρι·ά ως ω. οι·ωω-.

Βιιοι:ιγ πω! ΜικΜυπποπ

ΡΒΑεαπ:
όιά!ι·ο ιΒοεπι ιε ι1οει.:οπ.

Η:

ο
ξέΟΨ

θ' "" ω·'

· Μ' Μι

ή
:=

(Κνειεεετνετεειιι6)

:

Ν.:

.·

Ο..

ΠΜ. ιιοιιοι1ι ΚοιιΙε
2

Β8ς|θκι"·θη

ἔΞο

.

Μιιτιιιιι, Βιιιιιι·νιιι·ι, ιιιιιιιιιιιιι, Ριιιιιπιιιιιιιιιι Κιιιιιιπι Τιιιιιιιιιπ.

88

Ρτ‹›ειιοΙιτε: Κωτνοτεἱιι.

··ε
'ΠΟ-ι

.Ξ

Μέι

Ξ::
ΟΦ
Φ

ει:

οιΗ

ΦΑ!

ἔ
ω Ξ

ἐ °ἔἐ

ζῇ=

;_;=

==ι
·Ε<ι
=εο

Βιι.ζοιιιιιιιιιι άοτ Ε'ι·ιιιιιϋειεοΙιειι Βεειοι·ιιιι€.

ἔ'¦

ΒΑΠΕ-ΒΑ¦8ΟΝ.
Ιιι άετ ΑιιετιιΙτ νιεΗν. τΙετ ΒεειεὶιιἔετἱοΙιτετειι ιιι εποε Ειιτοριι, δω
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(:ιπειιιο. ιιεΠ: Πτι ΡιιτΙι. Ι.εε.εσειΜιιεττε. οωΖιωωω Μ: Πεπιειι, $ριεΙ-, 5 τοοιι
@Η πιω ΒἰΙΙιιτὸε. ΑΙΜ ΕἰεετιΒεΙιιιΙὶιιἰειι ειιιιι ιιιιτ νιοΗΥ νοτι1ιιιιόειι. ΡιπιιιΕ-
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Ρι·ιιι. Πι·. Και! Πιιιιιιι.

Πι·. 1οιιιιιιιιιιε Κι·ιιιιιιιιιιιε.

Ποι·ριιι.

Κιμ.

Πι·. Βιιποιι° ιιιιιιιιιιιιιι.
ει. Ρετετειιιιτε.

Πιο ,Ξι. Ροιοτειπιιι·εει· ΜεπιειιιιεοιιεννοοιιοπεοιιιιΓΗ ει·ποιιοιπτιεπεπ ώ·

Αιιοπιιοιιιοιιιι -Αιιιιι-ιμ “πιο π1ι.ο Ιιιιοι·πιιο “Χ

Βοιιιιιιι.πιιπ.-Πο1° Διιοπι1οιιιοπιπ τσιπ ιει ιιι Β·π."1πηπ 8 ΚΜ. Πιτ (Με »πιω ιιιιιιι ι-ιπεεοιιιιεεειιοιι επ πιο Βιιοιιιιαιιπιιιιιις νοιι Ε. Ε.. Μπιτ”
]πιιι·, 4 ΚΜ. “Η πεπ ιιιιιιισ μι” ιιι ι. Ροεαπειειιιιιιε; ιιι ποπ Μπορω; ιιι 5τ. Ρειετει:ιιι·8, Νεννειιγ-Ρτοερειιτ .Νέ Μ, ιιι ι·ιοιιιειι. - Επιιπιι·

Μπιιι.οπι20 Μιιιιι πωπω, Π) Μιιτι‹ ιωιιηιιιιιιοιι. Πει·1ωι"ιιωιμ πι. @ήπιο εοννιε ιιιιειιπιπιο Κεπειιιιοπ Βε:ι18Ιιοιιοπ Μιτωιιπιι€οιιιιιι
Μι· πιο: 8ιππιμεριιιιππο ΖειΙο ιιι Ρειιι ιει20 Κοι;ι. οποτ45 Ριειι.- επ ια πι” επ πεπ πι: ε ο ιι ιι Πε ιιι πιο ιι πι: ιι Ηεπιιιιιειιτ Πι·. Β.. Ψ8,η"]:ι
Αιιιοτι:ιι ιιιιει·πειι 25 ΒεριιτειιιΒ208ειιιτοτ ΟιιΒιιιιιιπιτιιιοι:π€εεειιπι. ιιι δι. Ρειετειπιιτἔ_ Ρετετει:.$πιτε. Αιειιιιππτοννειιι Ρι·. θ ιιι τιι:ιιτειι.
- Κείετιιτε ννοι·πειι ιιιιοι·ι παπι $Μιονοτι Η πω. ρτο Βο88Ι1 ιιοιιοι·ιτι. Βρτεοιιει. Πιειιειιι€, Ποιιιιοτειιιε πππ 5οιιιιιιι:ειιπ 5-8.
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Ιιιιιιιιτ: Βι·. 8οιιππωι: 2ωπιιιιιιιιμ Βιιιι.Μπιιιιοιι Μπι· Ι·Ιοι·ι- πππ Ζιιιιπιπιιοπειιιϋιππςοιι ιιι Βιιπ Νεπιιοιιιι 1894-1ιι06.
- Βιιοιιει·ιιιιποικοιι πιιπ Βοορι·οοιιπιιΒοιι: Γι. Ριιιιι·ιιπις: Επιιπιιποιι πω· ιιιοπιιιιιιεοιιοιι Βιιιιιιιιιιι. - Αι·ιιοτιι: Βιιι.€ιιοιιιι
πππ 'Ι'ιιοτιιριο πω· Διιιιιιιιοιι. - Απιιππε πω: ποπ Ρι·οιοΕοιιοιι πω· θπωΙιει:ιιιιιι ρι·πιιτιεοιιπι Αστειο επ Ιπιιιιι.π. 'ΕπποεπιιοιιτιοΙιι:οιι. - Διιποιιςπιι.
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νοιι 159, 180 πππ 209 πι., ιιιιι πιω· ννιιτιιιο νοιι 29°,
81'/2°, 821 Μ' Ο. ιιοινοιεριπππιπποιι, ετιι.ιιι Ιιπιιιοιιειιπιο- πππ

2-80/0 ιιοοΙιεπιιιιιιιιι€οπ 8οοιπποΙΙοιι ιιιιποιι. ΜΗ πιοεοπ
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Βοιιιο ιιοι·ειοιιιεπειι ειπιιιοι Βιιπειιοτιποιι Ζπιιοιοιιοι "πππ

ιιι νοι·ϋποιιιιιοιιοιι, πο πω κι ιιιιι· πω· ιιοιινιοι·πιι Απι€πιιο

Μιθ"° 800ιω[Μη 8011"ΒοϋκοϋιθΠ88ΠΓ9Β8'ΙΜ8θ .ΤΙ18τωδμι

Ζ"Μ-.8'Π[ΒοΗθ .91ΠοΗ ΘΜΜΠΙΠΒ ω” Κοωθι188ΠΓε ν0ΠΙ8.

"ιιι πωπω ωσιιιοιιι.ι ιιιι Βιιιιιιιοιι πι" οπωιιινιιιιι ω 8""Μ'θ ΤΙ""ΜΜΒΡ'"Μι7· ιιιιωιιιιιιιιιιιι··ει Ψ”.
ιιΙοιιιοπ πππ πιο οιποιιοιι Βιιιι.ιιι·πιιιιοιι Βιοιοιιπιι.ιιι Με πω»
νοιετιιππιεπι νοιι οιιι6Ιιτοιιι Βιι2 πω· Κιιιιιι ειιιε πο ΜΗ

Μι. Πω 8ΡΓΠὰθΙἶιΓ0ΙΠΜὰθΓ· .Βιμ (ΗΒΗ Μ) . Γ (ΠΟΡ
ΜΗΜεθΠ ΒοεΙΒΜΒΠιθ".ιετ Η ωσ81;1.ω1 ΒΒ

ιιιε ιιι6πιισιι ιιι ιιοιοποιιιοιι. - Μι· Μππι· ιιι6€ο πιοπι οι·- - ΐ(Μ Η νθ.τοΓα Π”, "19ιείιθ ιι€2 ΒΘΈΐ1 9ΜΜΒ
νιιιιιοπ, πιι.επ ιιιοιπο ΒοοϋποιιιππΒοιι οι". 2π ιιιε.τ.ιιοιιιιιπω επιιιιιι ιοει.<ιςειοιιιοιι πιπποιιεοιιο.ΐιιιοιιοπ Ροιι1ιοιιι πππ
8ι:ιιιιιεεειι πωπω ιιιιιτειι. 8οιιινιιιιιιι ποοιι πιο νιωθω

Ν'ΠΙΠ1θΠι (Πω μην” -Ι.88Π
'Η .. θι!”.2.Π-ι
8.ω'Πάθ. [ΜΒ (Με Η (1 Ι Νά Η ΜΙΝΙ Βι8θ.Π Η ω·
ΠΡΙΝ( θ Η ά θ 8
Μ10Πω Β..Μ189ω ο Η 811 8111 Φ Ϊ”

πιω παπι: πω· πιιι€οπ ΠιιιιοειειιιπιΒιιοιτ πππ πω· νει·

©1888 8"ΜΗ8ω νη; 8ιτ'Η118θΒ εθ128ΠΈν.ιθ

ει:ιιιοποπιιοιτ πω· οιιι2οιιιοιι ιιιοπεοιιιιοιιοπ Οιπιιιιιειιιοιι, ιιι.
πω· οιιιΖειιιοιι Οι8πιιο ιιιιι πππ ω” πππ οι·ιιιιι.ιι8οιιι πιο
Βοεπιτειο πιιεπιιιι Πιιιοιεποιιππεε- πππ ΒοιιιιιιπΙπιι8ειιιπ-

Ν* 8011011 ΜΝΗΜΗ ΜΜΜ 8 θ°
Μ] (Πω
9ΗΨΠ 881” Μ 80 Μ” ?ή
ο "Με Π;) ΓάωιθΠ
ΠΙΝ-Ιω” ΧΟΜθ Π85'Πω Θ' τι εθΠ 80 ο 8' ΠΠ'

ιιιοποιι ιιιιο18οποπεοπ πω] τω ιιππιπι πω· οιιο.ιιιοπ Βο-

ΑΠ; (Μ ιιιιιι-χΠΠ88"ωιθ ω” ΝΜΠΠΠΠΠΠ- χ”.

"ΜΗΜ'ΗΠΒ- ΑΠιιωτι πιπ 80ΜΠ Μ8τιω[ΠιθΠ Ρ0ΓΠ]θΙοι
ΜΗΚΗ!. ΚΠΝθΠ θω- (188 ΡΜ” ΠιθΪΠθι' Με ιθιιι12·ιιιιι-

πω· οιιι€οιιοιιπ ιιπι.ι·πτο Μι πιπ θιοιιιοι, ινοιοιιοε ιιοοιι
νιοΙο πιιιιιιιο εωιιωι π.ιιίιπποιεοιι Επι. Βε πωπω πω]

επι Βιιπιιιπιιιιιπ πιπ Βιοιποιιυπποπ ιιι Βιιπ Μπιιοιιιι

πωπω Ε`τιι.8ειι πι” ιιοιιιι8επ Αιιι.ιιοιτ. ειπα ποπι πιο

Π] 2ΙΒΜΠι ΠΙΠΒέ ΜΟΗ κι!! Μππι Μ" @Η ΒΘΨθιΒ Μ80ιιΓϋΠ·

ριιγειοιοι;ιεοιιοιι ΠιιιοτεποιιιιιιΒειι Μπι· πππ Βοεπιιπο Ποια

ΜΗ: »θΧΡθΓιθΜπ ιιοθθι-“·
Μειιιοιι ννοιτοιοιι Απειιιιιιπιι8οιι ειιιε Βοεπιιτοιιιππε
Νιιπιιοιιιιε πππ Μππι· Κιιτιιιιιιοι νυιπιππιπποιιιοΙιοπ. Μια»

ιιοοιι ιιι.ιιΒο πιοπι πιιδοεοιιιοπεοπ. Βιι νοιιοιιιιτ ειι:ιι πιοπι
Με Βιποιιιιιειιο ωιροιιιιιοιιτοιιοι Πιιτοιπποιιπιι8οιι, πιο
Αιιειοιιιοπ πππ Ηγροτιιοιιοιι π.ιιιππιιιιιιοιι, πιο ιιο2πΒιιοιι

κι ειΒιιιιιιιοιι πι" Πιτ ιι6τι8. Βιιπ Νιι.πιιοιιιι Μι πιπ ιιι

πω· ιιιιιιιιπιιε πει Ιιοιιιοπειιπιοιιιι.ιτιεοιι

ποπ ιοι.ιιτειι Βοεοιιιιιοιι ππιοιι πιο ιιιπιιιιιτιοιι ,,Ηοι2Ι‹ι·ιιιιιι-

Ηοι2- πππ Ζιιιιπιπ.ιιοπεπι6ιπιιΒοπ μιιιιιΖωτι ινοι·ποιι πω,

ιιιιιιοιι" Με :π οιιιοιιι Ψπιιιιει.πο οτειοιι Βιι.ιιΒοε οιιιροι·-

Μι "ιιι Μπι επιιιιοιιει ππτ

Βιιει:ιιπππΒοιι πππ Μ; ιιοιιιιιιιιτ Βοιιπ8. Ποοιι ιιιπε πω·

πιοιπιοιιειο, πιπ. ιιιιεοιοιι Βιιιιιοιι νιωιιωιιωιωθ πιιεπιιοπ,

8οοιιιιιποι πω

πιω ννιοιιιει.ιο,

Ηειιιπ

.ιι..ιιειι ιιιιιιιιιιε
.Π:ΗΜ θ!) .Υ Με

πιο
επι 8 γι”
πιπ πε.τε.πε επι ειπιε.εεειεπ 8εειιιεείοΙδειεπεεπ επ πιεεεπ.
- Πιιε ιιοειεπειιπιεεπιτιπε 8οοιειιπ ινιι·Ιιτ
Με Ηειιιιι·ει2. Βειεειεε ιετ Βεεεεεπ, ειπιιιπι πειτε πιε
Τειπρει·ιιιπτ πεε Βιιπεε 82'/2-29° Ο., πιι.ππ πιιι·ειι πιο
ιπ πειπ Βιιπεινεεεει επιεπιι;επεπ Μεπιεπ: Κεειεπεεπι·ε,
Κοειιεπιπ, ΟεΙοιεειιειιιιπ, ειο.
Βει πιο Τειππει·ε.ιιιι ιπειιι οπετ ννεπιπει· ιιπτει πειπ Ιπ
πιιϊειειιηιιιπειε πω, εο απ: ειιπιιεεει ειπε νει·επεππ8
πει· Ηειιτπείεεεε ειε.

"πιο ιπιτ ιειι:ειειπ Ρι6ετει- πππ

ΒειιΙειπιπππεεεειιιει ειπεειθειιι. Βιεεε μπε επιπε Ζειι,
(ετινε. 1/2··-1 Μιππιε) επειιΙιεππε Βιεπεππε πεε πει·ιρεε
ιεπ νιίιπειειεππεε ιιιι·π ιεπο‹ιε ειεεπιπ ειιιεεεεεεπ πιιιειι
Εινιειτειιππι; πει Ηειπιπείεεεε, ιιιε1εεε πειτε Κοεεεε.ιπ
πππ Κοειεπειιιιιε επιιιιιειι.ειιιιειι εεινοιπειιιιεπ ιιιιτπ πππ
ειπε πιιιεε ιιιεει ινεπιπει ειπιπιεε Ειιϋιειι πει· 8ε.ππειι
νοιι πειπ Βιιπεινεεεει εεπεεειεπ ΙΙιιιιτοεειιιιιεΙιε ποιοι
ιπεπιιειι. Αιεεπιπ ιιοπετειιει·ι: πει Βεοεεεει:ετ ιειιιει, πιιεε

πιε πειιιιιιιι€1ιειι ειπε νει·Ιππ8επιπτ, πεεε πεε ΡιιΙενοιπιπ
εεεεει ιιππ σε Αιιπιιπε ιιιιει€ει πιιπ Με νιιιπ. Βει·
Ρειιιεπι Βιειιτ ιιπ, πεεε πεε Ει6ετειπ ειιιειιι πππεπειιιιιεπ

ννιιιπιεπείεεΙ Ριε.τε πειπεεει επι. ιΝεε εεπεπιει πιεεει
@Με

νοιιΒιιιιε?

Βιιιειι

πεε Ιιοειεπεππιε Βοοιειιπ πιει

πιιπιιεεει ιπιοιπε πει Βιιιπιιιιππ πεε πειιρεειεπ ιινιπει
ειειππεε ειπε εεινιεεε ιιιιριιιεινε Απιεπιιππ πεε Ηειπεπε
ειε. Βιιιεε πιε εεεπειι πποεΓοιεειιπε Ειινειιειιιπε πει
Ηεπιπειιιεεε πππ πιε πει·ε.ιιε ιεεπιιιειεππε Ειιιιε.ειππε
πεε Ηει2επε, ιπποετ ειπε ειπε εεεεειε Γιιιιιιιιοπ πεεεει
εεπ εειιιειεεπι. Ι)ε.ε Ηειπ ειιεειτει πιοει πιιειπ επετει
εεεει, εοππειπ εποε ι·ιιειπει. Βει· Ριιιε νειιεπεεειιιιι
ειοε

ππτει νειειπεεειππε πεε Ρπιενοιιιιπε. 1)ιεεε

ιΝιι

Ιιππε εεττ πεει πιεει ιπιτ πειπ Βιιπε ειεεεΙπ επι, εοπ
πετπ ιιιιιι ειιιππεπειπε επ. Βιιιεε πιε τεπιιεεε Ψιεπει
εοιππε πεεεειεεπ νιιιπ εεεΙιεεειιοιι οιιι Βειιειππετεπ π
εεινοιεει·πιεπ,

ιιεπιιεε Με

ννιι εε πει πει

νι'ιιιιππε

πει 13ιΒιιιιιιε ιιππειι, ε5.ιιίιΒ εποε ππτει νειιιιεειιιπε πει
Βιπιεεε. Εε ειιππειτ ειπε ειει εεννιεε πεεεπ
πει Βεειππιιεεππ8 πεε Ηειπεπε πιιιοε πεε
θειιιεεεπετειπ π. ε. νεεειποιοιεπιειπππε
εποε ποοε πιπ ειπε ι·ειιειιιοιιεεεε νιιΒιιε
ιειπιιπε.

Δ

ΒεπιιεΙιεε πεε ΒΙπιπιιιεΙιε Ιειεεεπ πιε ειε Μπι πε
ινοππεπεπ ΒεεπΙι.ει.ε εποε ιιειπε ειοιιειεπ Βοειπεείοιπε
ι·ιιππεπ επ, ιπιιπ ιιειππ εποε πιοιιτ επεειι, πεεε ιπ πιεεειπ
οπει ιεπειιι Με πιιιοε πιεεε ω” ιεπε Βεπείοιιιι ειπε
Ηειεεεειπιιπε

οπει

1πιεπειιπε

πεε Βιιιιπι·ιιειιε ιπιτ Βε

ειιιπιπιεειι επ ειινιιιιεπ εει. νοπ Με νιεΙεπ ππιιοπιιοΙ
Ιιειεπιεπ Ζπεπιππεπ πππ νοιπειιπεπ ιιπ Οιπεπιειπιιε ιετ
πεσει πει Βιιιιπιιιειι οι: πεειιππιπ! επι ποεε εε νιειεε
,,ειι Ηειεεπ°°ι Με.π πεπεε ιιπ πεπ οιι ιποιπεπιεπειι Ειπ

ιιιιεε πει Βεεριιπιιοπεοιπεπε, πεε νειππιιιιπεετιειιιπε,
πεε Ηιτπε, πεε θειιιεεγειεπιε ειιιιιιιι ιιπ Βειειειιε πεε
Βριπποεπιοιιε π. ε. να., ιιπ πιε ειιπεπειιεεΙιεεε Βιιιπιπιιιιε
πιεεει οπει ιεπει Οιπππε. Μπι: πιε ιππινιπιιεΙιε νει
εεειεπεπειιιεεειτ πει Μεπεεεεπι $ειτ 21 .ιε.ει·επ ειε Αιπι

:Με επεε ιεε ιιεει 2 νϋιιιε ιιοιι8ιπεπιε ΚιπιιεεειτεΓειΙε
πιοει επ νειιι1εεπ.
ιλἴειεεε Απιεεπππεπ

ιπιοιπε πεε Επιιιι·ειπεε ειπε εοπει

εποε ιιπ Οιπεπιεπιπε ε.εεριεΙεπ, πππ ινειεεε Βεπειιιιιπε
ιεπεπ εει Ηειπ- πππ ΖιιειιΙειιοπεειϋιππ8επ πιιιιοιπιπεπ,
Ι5.εει ειπε εεεννει επτεοεειπεπ. Αιιεε Μ· πιο εοπεπεππιε
,,Νεεενιιιιιππε", πιε ειεεει νοι·επιππεπ ιει ιιππ απ! πιο
θιοιπεεεειπει ιιιππετ εποε ειπΞεννιεεεπ πω, ει.εεεπ
ειπε ιιειπε ειιπιιιεπ Βενειεε εειεειειιππειι. Μειιι εεοεπεε

πει ειε ιπ πε.ειιοεειι Ε'εΙιεπ πεεε πειπ Νεπεειιπει Κει
πεειιιπειι, πεε ειεει ππιειι πιο Βιιε.ειιιππ πιει. Πππ πεε::
πιε Νεπιιειπιει Βιι.πει εποε εεεοπ ινιιιιι·ειιπ πει Βεπειιιιι
ειιιεπ εεει ινοειιιιιι8επ, εεεεειππεπ, ιιι εεεει εειΙεππεπ
Βιιιιιιιεε

επειιεεπ ιιεπιιεπ,

ιεειι: πιε ιιι.8Ιιειιε Βιιιιειιιπε

εεεειεεεννειΙππεεπ, Αιειιιιιιπιιιιεπ), Βιιπιε.ιιοπεπ εεεεει'
ιιιειπεπι ιιι. εοεπι μπε εεεννιππεπ. Αιιειπιιι€ε πιεει ιιπ
ειιιπειπειι Βε.πε οπει @ειπε εποε πειπεειεεπ, πιοε! πεει·
εποε Τειι.ιειι οπετ ινεπιέεπ ιιιιοεεεπ ιπ Βιιπειι€επ Ρϋ.Ιιεπ.
Ιπ πει Ιιεθει ιιετειι πιο Βεεεειππιπειι ειει ειιιπιιεΙιεε ειε,
σε: πειιιεπ ειπε ειει ΒεεειιοπεειεεεειπππΒεπ, επεεεειπεππε
νειεεειεεεπειππ8επ - εε ιει πιτ πιανει ειε νοπ ιπιτ
εποειιεεεπ νειεοειιιπιπειιιπ8επ επ ιιπτειεεεειπειι- επιπε
ιιιιιι πεπιι€επ επειει σε ρειειΙιεΙιεεεεπ Βεεεππιππεειπε
τιιοπεπ πιοει, εο πεεε επ πεε μεε.ι·ιπππειιιιεεεεπ Ηειειοπιειε
πππ Βιιιι·ει.ιειε Βεπιιιιεπ ινει·πεπ ιιιιιεε ιιιιπ ιπ ειππειιιεπ Γει
ιεπ, ειεΙΙεπνιειεε πιειιι ειπιιιιιι εεεοππειε εεεινειεπ, νει·
εει.ει εποε ποπι ιιιιεε, εεννοει Βιιπ, Βεννεεππεεεπι, Ειει‹
ιιιιιιπι, Μεπιπιπ.

ιιιιιε πππ πιε Ιππιιιιιτιοπ ,,Ηει·εειεπιιιιειιεπ“
πιι.εει επεεετ, εε ιει εε ιειπει· ιιπιπει ιιοπιι πιεει ιπϋΒιιεε
εεεε.ιΙε θιιειιπεπ επ 2ιεεεπ. Με. Μι εει ε.ιιεπ ε.ππει·επ
Βεεπππιππεειπειεοπεπ ειΓε.ειεπ, πιει εποε εει πει Βε
πειιιιι· επ: ,,ιπιπεε εεειειιι ειπε πιοει Μι· ΑΙιε“. ννιι επ
εεε Ιειπει· πιοει: ιιπιπει εεειιπιιιιτε Αππειεεεπ νει· πεε,
πιε ιπιτ 8ιεεειεειι πειειιι` ειππειιιεπ, πεεε πιεεει οπετ
ιεπει Ηειπειεπεε σε Βεπειιιιι ενεπιπειι πιοει νειιτε.8ε.
πω· ιιιιιεεεπ εποε πειιι ιεινειιι€επ ιποιπεπιπιιεπ ΒιιοΙ8ε
ιπειειεπε πιτειιεπ. ι)εεεε.ιε εεπειΓ πει Κιεπιιε ειπει Βε
ννιεεεπεπΠεπ ιιι·ειΙιεεεπ Πεεει·ννεπεππ8, πιε ειιιιεεε πε
ιιιιιεεππ

ειπε

ιιιεπει· νοπ επ πιοεεειπ Οριιιιιιειιιπε ποεε

Ρεεειιπιειιιιιε ιειι.επ ιιιιεεεπ εοιι. - Βιε Βιιεειππε
πω”, πεεε εεεοππειε ειιε πιειεπιΒεπ Ζιι·

επιπιιοπεει6ιπππεπ
ιπιι νοιειιεειεειΙιεε
ειιτειπ Βιιοιπε ιπ Βειπ Νιιιιεειιπ εεεει.ππειιι
ννειπεπ ιιπππεπ, πιο ειε Ροιεεπ ειπεε εε
ετεεεππεπ Ηετεεεεινε.εεεεπειεππεε 8.1ΙΖΠ·
εεεεπ

ειππ, νοιεπεεεεειπτ πεεε ποεε ειπε

εεινιεεε επιεπιιπεεΠιειΒε
Βεεεινεειείτ
πεε ΗειπιππειιεΙε νοι·εε.ππεπ ιιι. - Πει:
ι.ειπιει·ε ιει πιε (Σοππιτιο ειπε πππ ποπ.
Μεπ πππ πιε ειιι.πιιεεε.ίτε ι1ι·επειιε ιιι ειπει·
οι·πεπιεεεεπ νειιιππειιιππ πεε Ηει·πιπιιε
ιιειε εειεει; ιιεπεπ, οπετ πιοε ειπε εσπε
πιιππτε Εππειιοπειιε εειπ, ιπιι.ε ειε απ! Κιιιρ
πεπιεειει επιιιοΙιππιιιειεπ εειπ, ιπε.ε εε
ειπε πιπ 8οενιιιεεεεπειιιππε Με Βεπιειιει·
εεεειπιιππ ειπει εεεεεεεππεπ, πιεει ε.ιΙππ
ινειινοιεεεεει·ιιιεπεπ οειοπιεεεεπΝερει·ι

Με - ιιιιι Απεεεειιιεε πει 8σει·πιπρίπιειε
εε.ππειπ, ιπϋπεπ πιο Ροιπειι νοπ Ιπίειιιιο
ποπ, Ιπιοιιιεει.ιοπεπ(Διευεοι, Νιοοιιιι, Βιει
ειε.)$ιοεννεεεεειειειεπειιππεπ πιασει, Ζιιιι
εοι·, Γετι ειε.) ειπε πιπ ΗειπιππεΙιει πειιειιπ
εειιιε.οει επεεπ, εει ει.ιιεπ πιεεειι Κιεπιι
εειιειοιιπεπ πεει πιο ννιιιιιιιιε Νιιιιεειιιιε
πε.ιππί ειπεπε, πεε Ηειε ιιι ειπει ιιιει€επ,
8ιειοεπιιιεει€επ, ιιιιιίτιπεπ Αιεειι πεπιε
πεπ, πεε Μγοεπιπ επ ειπειπ εοιεεεπ (ιιιεπε

νοπ ι.ειετιιπεεΝι.ειεεειι ινιεπει· επ ειιππεπ,
πεεε εε πεπ πεειειΙιεπ Απιοιπειιιππεπ πιε
πει· πειεειιι ιι·ειπεπ ιιιιππ.
Βεεννειε Ειεεεϋριιιπεεεπειπππε πεε Μιο
επιπε, πιε πει εποε ειπεπ πει·ιππεπ ειπε
νοπΒεεεινειιιιιιιιιειιΒπειε.εεεπ επεεπ πππ
ιπιιεεεννειεπ8τε.ιιιιππεει·εοεειππιιεεπ ειπ
εειεεεεπ, ειιιπ τι” Νεπεειιπ πιοει πε
ειιιπει.

Βιε ΑιιειιοειιΙειοεε,
ιεπειειτειιεπ,

πιο

εειεει πιο πει Οο

ειιειιοειιιειοιιεεεεπ

Αοιιεπειειεπεππ8επ ιπιτ οπει οεπε ιιοπεε

πω” Ηετεεεεινεεεε εεεεπ οιιι πεπε
εειοεπειε Β.εειιιιιιιε. Μεπ ιπιιεε επι ιπ πει·

Ροιιπειπ. Ειιρειιοπιιιι. πεσει! 8ο ειεει ιπιιιπ Τπειιιιιιιιπιεπ,

ννεεΙπει Βιι.πεινοιειοειι88επι1ε εειιιπππ
επιπιε ιιπ Θειιιεεεγετειπ πει Ηειιιι ειιοιι πε

Αιιιιιιιιιεπ, ΒιειιιιιιεεειεεεειπππΞεπ (Οεπειπε,

επιειεππε Επι1εειιιιι8 εεεοππειε Βεπποει

πππ Βεοεπεειιιπε - Με οεπε Κπινεπ,

Ζεειεπ πππ

Αιειιιποι,

ιιιι
Βιο
οιιοπποιιποιιπο Βοποπσοιο
ιιοσιιιοιι.
τιοστιε πππ οοσιιοιι ποιιππ σοτοποοπιιπποπ
σοι ποτ νοτοοιιιοποποτιειιοιτ ποτ Κτοιιιι
σοιτοιοτπιοιι πιιπ ιππινιπποιιοπ Βιοοπτιιπι
ιιοσιιοιτοιι ιοτ 8οοσο ποτ Βτιο.στιιπο. Πιο ποσσπ σοοιοσοιιποπ οττοτισοσιοτοτιοοσοπ Ζποτσιιπο
ειιιπ ιιι ίτοιιιοσ ιιιοστ ιιιοστ το σοοοιτιοοιι, εισοτ οιι πιτπ
πσοσ ππτοσ πιο οιιιττοτοππο σοοοοτο Ηοτοτοτιπικοιτ επι
ποπι ιποστ οοσοιιοπποιι νι7οπο ποτ Επτιο.οτπιιο, ππτοσ πιο
Ασιοιτππε ποε Βιπιοο ιπ ιιπποτο 0οίο.οοσοσιτιιο, ππτοσ πιο

ποτοπο τοεπιτιοτοπποιι σοοοοτοιι Βτποστππποσοπιιιπππεοπ
Πιτ ποπ Οοοοιπιπτσοποσπιτ ποε Κιιτροτο σοι εσποτ οποοιι
ιιιιιοοιοοιιι νοτσοιι.οπ ινοτιποιππιιο νοιι Ποσοτοποττοπ
επποοιι πιιπ Βιοτιοσιοτπ) ι'οτποι· ππτοσ Βοοοοτπιιο ποτ πιο
Αττοτισοιιιοτσοο σι'τ σοοιοιτοιιποπ σποτ σοοιιποτιοοπποπ οπ
ποτοιι Κτο.ιισσοιτοιι (Οποστ, οστσιι. Ιισοππιοτιοπιπο οσο.) πιο
οοσιιοιιοτο ιΒιιτπιοιιιππε ποτ Αττοτιοοιιιοτσοο ο.πιΒοσπιτοπ
πιιπ ποτ Γσττοοστοιτοπποπ Ποοοιιοτοτισπ τση. Ετοοσιοιιπιιο
ποε Ηοτπιπποιιοιο οιιτοοεοιι 8οοτσοιτοτ. Ποτ Επποιιοιιτ
»πιο ιπιτ ο.πποτοπ πωιοπ σιιιοποιτοοοσοσοπ πππ ποπι ισι
ποπποιι Κτπιιιιοιι σιιπιιο Ι.ιπποτππο νοτοοσιι.ιιτ.

Απ: πιο Ηοτιιιοπτσοοπ, πιο οιοσ ππτοσ 'Ι'εισιιγ
ιιοτπιο πππ Ατγτσιιιιο οποποιοσποπ πππ οπιιιοιοτ οπι
Νοπτοοτσοπιο σοιπσοπ, οισοτ οποσ ππτοιι οιιιο (Νιοστιιι,
Διιισσσι) οτποπετ ποτποιι, ιοτιιοτ πιο τοιπ ιιοτνιιοοιι
Ρστιιιοπ ποτ ΑιιΒιιιο. ροοι:στιο, πιο ιοσ πιο Νου
τοιειο νοτο ρΙοιιπο οπτπιποι σοποιοσποτ Μισο,
(Βοιποσισεοπιισιιοτοοο 1900) Μστσπο Βοοοπσπιι π.
ο. π. πισω οιπ Βιιιιοτιποο Ροιπ Πιτ πιο σοσιοποππτοσπι
τιεοπ 8σσισιι.ποτ. Βοι πιοοοπ Κτοπιισοιτοοτοοσοιιιππποπ
ιιιοοστ οιοσ ιιοσοιι ποτ νο.εσιιιστστοιι- πππ τοιιοιιτστιοοιιοπ
νοεπετοιπππο οιοσοτ οποσ οιπο ποε Οοεπιπιιιτποτνοιιογ
οτοιιι πιιιοτιιπιποππο σοτπσιοοιιπο πππ ιιτιιίτιποιιπο πιο
ιιππο ποτ Βιιποτ σοοσπποτο εοΙτοιιπ.
Ποσο οποσ πιο τοοοτρτιοπεο.πτοοοππο ννιτιιιιπο ποτ
Νοπσοιιιιοι· πιο" σοι ποτ Ροτιοοτπιτιο πππ ποτ ιτι
οοσοιι Βπποσοτπιτιο, ποτιιτιιοσ οποσ ποσοι ποπ
ιιοσοτσοίτοπ 8τοπιπιιιο, οιιιοιι Βιιιιοτιεοπ Ειππποε οποιισοπ
ιιο.πιι, ποιο πιο ιιπτ ιιπτο οιι€οποπτοτ ποτποιι.
Με ποοοπτιιοσο Πιιτοτοτιιτοπιιοοιιιιττοι ποτ
Νο.πσοιιποτ Βιιποιιπτ σοι ποτ Βοσο.ππιιιιιο νοιι Ηοτο- πππ
Ζιτιιπιπτισποοτστιιπποπ ιισιιιιιιτ πιο Ηοιιοπιπιιοοτιιι,

Μποοοεο, 'Εοττο.ιπιιπτ, Βιοικττι2ιτοτιιιιπ Μπι
ιπ Βσττοοστ. Νο.οσποιιι σοτοιτο ιπ Βοσποποπ ππτοσ ποπ
οοιιιοιοπ τι πο οοιτ Αιιιοπο ποε νστιοοιι .Τοστιιιιιιποττο

πιο Οπιπποετιιι σοι Ηοτοστο.πιτοπ ιπ Αιιποππιιιιτι ποστοοστ
πστποιι πι, πιιπ Ζοιιποι· οιιοτοτσιπ πιο ιιιοιιποιιο (ιππι
ιιπετιιι ππτοσ οιπιιτοιοσο Αρροτπτο

οτεοτοτ σο.ττο, πιτ σε

παο νοτπιοποτ ποε νοτοτστσοιιοιι Α. 8οσσττ πιο Ηοιι
8γιιιπο.οτιιι ιιι Νοπσοιιπ οιιιποίιισττ ου σιισοπ. Βρειτοτ σοι.
πστι: πο.ιιιι οποσ πιο Τοττοιπιιιιτ' οροοιοιι πιο πιιτοτ ποιιι
Νο.πιοπ Οοττοιοοσο Κιιτ σοιιο.ιιπτο πιιιτοτιοοσ-ιποοσο.
ιιιοοσο Βοσοππιπποεπιοτσοπο πππ νστ οσοπ Βιιιοοιι πιο
Ζοιιποτέπιπποετιιι ιΣιπποπο οοιιιπποπ.

Ποιοι· Βοιιοπιπιιοοιιιτ νοτοτοσοιι πι» ιιπ Αιιδοιποιιιοπ
πιο ιιιοτσσπιοοσο Απειισπιιε Βοπιοοοτ ΒοποΒιιιιοιοπ ποσοι
νοτ πππ οστινοτ στι, πιο π. Β. Ατιπσοιιοοπ πππ -οττοοιιοπ,
Ατιιισοσοπ πιιπ -οοιιιιοιι, Κπιοσοποοιι πππ -οττοοιιοπ,
Βπιιιρίσοποοιι πππ -οττοοιιοιι, 8ττοιοσοιι, Κιιοτοπ, Ηοοιιοιι,
Ετοοσιιττοτπιιεοπ π. ο. π. πιιτοτ πιοιοσποιτιποτ Βοοοστιιιιε
τοοοιιιιιιοοιποτ, ποπ Βοποοπιιποπ οσπίστιπ ππτοσοοιιισττοιι
Βοοριτοτισπ.

ιοπποπ πιιτινοπ σποτ ροοοινοπ Βοποεπποοπ το πιο, ποι
οσο ισπποοιιι πιιπ ποιιο.π πωσ ιιτοτιιοσοτ νοτστπιιππο,
π. σ. ππι οοτειιιιιτιοοτ Βοοοστπιιο ποτ Ατσοιιινστοοστιίτοιι
νστιπποσιποπ ειππ°°. - Βοι ποτ ιππιιποιιοπ Ηοιι
Βιιπποετιιι, ποτποπ πιο Βοποοπποοπ ππτοσ οιποπ
θιγιιιποοτοπο.ιιοοοΠισττ, ποστοιιπ σοι ποτ ιποσοσι
ιιοιιοπ Μοτσσπο πο Αριιιιτο.τοπ πιο Ροτιοπτοιι ρο.οοιν

σποτ στον οιοσ σοοοσπίτιποπ. - Πιο ιπιιποοτο Ρστιιι
ποτ ΗοιιΒιιιιπποτιιι ιοτ πιο ροοοινο, π. σ. πιο Εστω,
σοι ποιοσοτ ποτ Ριιιιοπτ ειιι οοιιιοιπ Κιιτροτ οοπιοοο Βο
ποεπιιΒοπ τοσο. Μππιριιιοτιοποιι ιποιιποιι σποτ ιιιιιοοσιιιοιι
νσιιοιοσοιι ιο.οοτ, σσπο οιοσ ποσοι οοισοτ το σοτιπτιοοιι.
Ηιοτοπ τοοσποπ πιτ οποσ πιο Μοοοοπο ιιιιτ ιστοιι
Κποτ-, 8ττοιοιι-, ιινοιιιπιιοοσοποππποοιι, Ηοοιιππποπ πιιπ
Ετοοσιιττοτππποπ (νιστοτισποιιιοοοοπο). - πιο ΜΜΜ το

Ε'στιιι ο οι πιο οιιτινο ΗοιιΒγιιιπο.οτιιι ο.ιιοποοσοιι, πιο
οσπο Ψιιιποιοτπιιπ πιο στοιιισπιιο, Ζιιιιπ1οτεγπιπο
πιιπ σοττιοσοιι πιιπ, ιιιοιοτοπο ο.σοτ σοοιιοτ πιο πιιιπποιιο

σποτ πιοοοσιποιιο Ψιποτοτο.ιιποογιπποοτισ ιιι Απ
ποιιπππο ιισιιιιπτ.
ιΝοο πππ πιο ννιτιιππποποιοο ποτ ΗοιιΒγιιι
ιιιιοτιιι οιιιιιιιοτ, οσ οι πιοποποοσπίτιιοσ ιοοτ8οοιοιιτ,
ποσο ππτοσ Μιιοιιοιοτσοιτ: 1) οιιιο νοτπιοιιττο οιττοτιοιιο
Βιπτοπιπστ ιο ποπ πτσοιτοπποπ Μποιιοιπ πππ σοι ποτ
Μοοοποο οποσ ιπ ποτ Ποστ οπτοτοστ, 2) οιπ νοτιιιοσττοτ

νοιισοοτ Ασιιποο οποτιιιιπο ιισπιιιιτ πππ 8) οιπ Ειιιιιποο οιοσ
ππι πιο $οσιοείοιπο πππ Εποτπιο ποε Ηοτποπο ποιτοππ
ιιιποστ.
)λίιο σοι ποπι Βοπο πιο Ηοπτ, σο σιιποτ σοι

ποτ ΗοιιΒγιιιιιο.οτιιι πιο Μποιιπιοτιιτ - σοι
ποτ Μποοπεο οποσ οποιοιοσ πιο ποπι - ποε
σιπτοσιοιτοιιπο πιιπ ιιοτνοιιτοιποσι.ιοσοππο
Οτποπ.
ΙΣο οι νοτοτοιιπιιοσ, πο.οο οποσ σοι ποπ Βοποοππεο
ιιπτοπ πιο τοιπ ιιιοοσο.ιιιοοσ ρσγοιιιοιιοοσοπ
νοτσιιιτιιιοοο ποσοιι οιπο σοποπτοοιιιο Βσιιο οριοιοιι
ιιιιιοοοπ. Βιο θιοιιι.οοο ποτ ιπ Απορτποσ οοιισιπιποιιοπ Μπο
ιιπιο.τπτ οτποιτοτιι οιοσ, ποπ οτοστ οιοσοτ ι'οοτ. Βιο Μπο
ιιπιοτπτ ιιοιιιιι οιιστιιιο Μοιιοοπ Βιπτ Γοοοοιι, ποε οτοστ
οποσ ίσοι. Νοοσ Β.οιπιτο οιιτσιιιτ ποτ Βοποοπιιποορροτο.τ
ποε Κοπιιιοσοιιο ιιι ποτ Βπσο Π: ποτ Βοοοιιιιπτοπ Βιπτ
ιιιοοεο, σοι Βοποεπιι8 ποστ ποε Βορροιτο οσο/ο. ι)ιο Ετ
ποιτοτπιιο ποε ιιιποιιπιστοπ 8ττσιιιποσιοτε π. σ. πιο Ποτ
ο.σειοτοππο ιιοτιιισοτοτ Ψιποτοτο.ιιπο ιιιι Μποιιοι, σοποπτοτ
οιπο οτσοσιιοσο Επτιιιοτπιιιι πιτ ποιο Ηοτο. Πιο Ποπ σοι.
ι“τοιοτο Ατσοιτ, σο ιιοιιιι οποσ σοοοοτ ιισιιττοσιοτοπ. Βπτοσ
πιο σοοεοτο 8ποτσιο πιτπ ο.σοτ οποσ πιο Βιιιοτσιο νοιι
ιτοιιιιποποτ. Β88 Ηοτο ιιιιιιιιιι ιιιοστ Βιιιτ πω”, ιιιοστ οιιοιπ
ο.ττοτιοιιοο, οσιιποτιι οποσ νοιισοοο, οσ πο.οο ποιο ππτοσ
Μποσοιοτσοιτ νοτιποσττ ιισιιιοοοοπιιο νοποοο Βιπτ ιιι πτω
οοτοτ Μοπεο νοτο τοοστοιι Ηοτποπ οπιιτοοοπετ πππ ιπ ποπ
σπποοπιιτοιοιοπι ποστοοιιτ οοσιιοιιοτ ιπ οτιοτιοιιοο νοτ
ποιιποιτ πιτπ. - Βοο ιιιιιιο Ηοτο οπποτ ο.πποτοτοοιτο
ππτοσ πιο σοοοοτο Βιιιοτοιο ιιιοιιτ οττοτιοιιοο Βιπτ οπο
ποπ Ιιπιιοοιι πππ οιιτοοπποτ ππτοσ ιιτοι'τιποτο Βιοτσιο οιοο
8τιιοοοτο Μοπεο ιπ ποε οττοτιοιιο Ξγετοιιι. Βοο Ρπιο
νσιππι

πιιπ

οιοο

νοτοτσοοοττ

πιιτοτ Επτ

οιοσ°°, πιο Νοσοι, οιιιοτ ποτ σοτνσττοΒοπποτοπ νοτττο

ιο.οτπιιε ποε νοποοοπ 8ποιοιπο.
Ι)ιοοο ιιιοστ ιιιοοσοπιοοιιοιι νοτσοιιτιιιοοο ειιιπ σε οσοτ
πιοστ ο.ιιοιπ, πιπ ποπ σοοοοτπποπ Βιιιιιποο ππι πιο ιι'πιιιιτισπ
ποπ Ηοτποπο οπ οτιιιιι.τοιι. ι)ιο Μποσοιο.τσοιτ, ποτ Μπιτ
τισποιιο Β.οιπ, πιο Βοοιιιιιποοππο ποτ νοοσιπστστοπ τιιιτ οποσ
πσοσ οιποπ ππποτοιι, ποτ Βοπο- πππ Πι€ιτοιιοπιτσππο
εισιιιιοσοπ Πιιοιιτ σοτνστ. Ποιιιι πιτ ιιπποπ οποσ σιοτ

τοτ ποτ Ζο.πποι·ιηιπποετισ ιιι Βοπτοοσιοππ τιοστιο σποτ,

ποσοπ

Ηοιι€γιιιιιοοτισ ιοτ ιιοιιι Τπτποπ.,,Βοιιοπποιτ

ποτ Ετιισσππο ποε Ρπιονσιππιο οιπο Ρπιονοτ

,,πιοστ ππι απο Κτοιτο.ιιοττοποππποπ, ιιιοστ πιπ οιοο ππσο
ιπποεππιππο. -- Ποι·ιιι πιοιοσοπ οιοσ οσοπ Βοποιιπτ
οτιιιιιιισοτο πππ πιιιισπττοιιιοτσο.το Ατσοιτοιοιοτπιιοι σοι πππ Ηοιιωιιιπποτισ πππ πο.τπιιι ιισιιισιιιιοττ ιιιιι.π πιοεο σοι
ποιοσοτ ποπ Ηοτο ρσοστ πππ ποτ 8οιιποιοο τιιιιιτ, ιιιοι
ποιι ρσχοιιιοιιοοσοπ Βοσοππτπποοιιιοτιισποπ επ ποτπ πιιπ
στιπιιο ιιιιτ οτι οποιοι ιιιτισιοο, ποιι πιο σοιπο οιπο σοοοοτο
ιιιοσι· σπσοιι πιτ σε οροπιοιι σοι Ηοτπιιτοπιιοπ ιπιτ οιιιιτιιο
Β'ιιιιιιιιο ποε ο.τιοτιοιιοπ 0οιποοιοτοιπο ιιοτνσττπιοπ πππ
πιο ποστ οοσποοσοιι, ιιπτ οπο: οιιιπιιισιιοσ οπ οτοιοοτπ
ποπ, οσοτ ιιισειιοσοτ πο! ποπ επιιοοιι Κστιιοτ οτι νοττοι- ο οποιοιοσ ποε νοπτιοο θοιοοοογοτοπι οιιτιοετοπ, ποιι πιο

Βοιεο Με ιιοι·επιπειιοι

πιιτοι··νοι·Ιειιεεειπππ8

εοιιιοι οιι

πιοε Μεινε Βοννοευπεειοτπιοπ οιπ, ιιιιιοι· εοι·ει'ιι.Ιτι8·οτ
Βοοιιεοιιιιιιιε Μι· Ι.οιειειιεειειιι€Κοιτ Με ι·Ιοι·ποιιε εεε
Με Μιιιι «πει, ννοεπ Μιιι Ηοι·εοε ποοιι ιποιιι· επιιοιιιιι
Βεοτειο ε. ιι. Βοεοτνοιαιιιι. πει·οΒΜ, πιει ειο ιιοιεο Μ
το: ινοι·εοπ ιιΜπ Με εοιι, επ εοπ ιλἴιεοτειεπεειιοπο
ειιι·οιι Με Ηοι·ειιιιιειιοΙ εοΙιιει Μπιτ ιιοεεοτο Βτειιιιι·ιιεεε
ΒιιεΗΜ ειπε.
ιιοειΜιιιι€οιι ιιι·ιιιεοπ, ιιιε Ιαιιιιι€οιι Με εοιιΙιοεειιοιι οι
Πεεε εοιιινοτο ΒτεοΙιεριιιπεεεεετεεεο Με Μγυοο.ι·εε, Μπι·
ιιΜ Ζεειεπε ιιοι·νοι·ι·πιοιι, Μι· Μπι $οιιινιιιεοπ νοει
»νοιι νοιεοεοιιιιιιοπο Αι·ιοτιοειιΙοι·οεο Με. πιοιιι Πιτ οιο
ΒιειιιιπεεοτεοιιοιιιεπΒοιι, Βιιο.ιοτιοιι οιο, πιιι· Αείιιοιιιιπε ΗοιιΒιιπποετιιι Βοοιοποι ειπε, Με εποε ειο Ιοιοιιιοτοιι
ιιοεοιιΙοεειΒιοτ Με ιττοεπιει·οι· Ηοτειιιιι€Κοιτ Μετε
Ριιιιο, εοποπ ειοεο ΒοιιειιεΙππΒειποιιιοεο ποιοτιεοιι πιοιιι Με
επεεοι·οτεοπτΙιοιι νοιιιποιιι·τοιι Με οιιοτειιοιιΙιοιιοπ Βοιιιο.8
πω» Με ιιοεεοι·οπ Απεπετεπιιε Μι ιιοοιι νοτιιειιεΜοιι

Με νοιι Με Ηιιιιι:, Με Ι.ιιιιιεειι, Νιοτοιι, Μπι Με.8οπ,
Βει·πι, Πιοτπε, ιιιειι ιιι6οιιιο επεσε νοιι ιοΜιιι ΜΒΜ Με,

ειο νοιεοιιιοεοεει·ιι€ειοε ΒιιοΙππιτΚιιιιεοπ Με Με Ποτε
ει8.ιιιιεεοιι, εο ιιιιιεεοπ πιι·, επι·οιι ειο Ει·Μιι·ιιιιε ιιοΙοιιτι,

ινοπιι€ιοιοιι Με ειιι·οιι Με Βιιροτιπιοπι ιιιοιιτ εοιιιιι·ι' Βο

ιιοικοιιιιιιι, ιιιιεθοεοιιεΙιοι ΜΜΜ, νοτειοιιι ειοιι νοιι εοιιιει.

Βιο Τοι·τιιιεΙιει· Μ. ιιι ιιιι·οπι Ρτιπειρ Μι· Με
επιππεειιι: «Με 8Ιοιοιι. 8ιο ιετ Μι· οιπ νιοΙ εοι·ιιοτοε
νοτιιιιιτοε Με Ι‹ειιιι εοειιιιιιι πει· εοΙοιιοε Κιιιιιιιοιι Ζεμ
ιεειοτ ιποτεοπ, ειο πω· οιπο Βετο Βοεοινοιιτειι: εοοιι επ

πιοεοε, ΜποιιιιιΜ, Μεε εποε ειο Μπειιιιιιιιιιι· πιιι ιιιι·Μ,

νοτιιιεοε Ιιειιοε, ιιοι Μποπ ιποιπο εοιιποι·ο Ει·εοιιερίειιΒ

ειο ΜιιεΚοιιιιεοι· Με ΜεειιοΙ8οιιιεεο ιιοΙιοτιεοιιοεΜε Νοτ
νοε Με ιιι ιι·εεοετοιιοπεοε ΚοεοιινοτΒειιιι, ειο τοιιοικιο

εοε Μγοοπτεε, εοιιποιο Κοιπροεεειιοεεεωτιιε8, νοιι νοτ
ΒοεοΙιτιιτοπο Ατιοι·ιοειιιοτοεο, Νοριιι·ιτιε νοτιιοΒι.
Ειπε οιιιιΒοτπιειεεοιι εποοιιοπιερτοοιιοπεο Βοειοι·ιιιιΒ
ιΜεε εποε ιιοι ειοεοτ Βοιιεεειππεεπιοιιιοεο Βοοιιιιοιιτοτ
ιιτοτεοε. Ιε ειοεοι· Βοειοιιιιιιε ιει Νεειιοιιπ πιοεοι·επι
Βιιιιειιε ειιιιιοιτ. Βιιι Βτοεεοτ εοιιιιιτιεοι· Ριιτι: πιιι εοιεοε
οιιοεοπ ΨοΒοε, ειο τοιοιιιιοιι πει ΒιιιιοΜπιιοπ νοτεοιιοπ
ειπε, οι·ιεεΒιιοιιοε οε ειο εοιιινεοιιετο Ντιπ Μι· Τοι·ι·ειε

ι·ιεοιιο νο.Βιιετοιειιιι€, νοτειιΙειεει. -- Ε.ιιιοιι ειοιιι επ Μ
τοτεοιιιιτποεεοπ Ψοτι πιπεε ιπο.ιι Μι Απειιιιιιιιε Μι· Ι·ΙοιΙ

Βγειειιετιικ εποε ποοιι Με νοι·εοιιιιιιοιι Μι· Βοεριι·ε
Νοε ιιοιιιιοεεοιι, εοιιιι επτοιι Με Με ΒοινοΒιιιιεοπ Μι

ερι·οοιιοιιεο «Με τοιχοιπιιιεειΒο Ειιι- Με Απειιιιεοιι ειτε
ειοιιτ ιιΙΙοιιι ειο Απεεοιιοιειιιιε Μι· Κοιιιοεεεει·ο Με ειο
Αιιιιιιιιιιιιο νοπ 8εποτειοιΤ, εοεεοι·ιι Με ειο Βοίϋτεοιππε
Με Βιιιιοε πιιπ τοοιιιοιι Μπι ΙιεΙ:Μ Ηοτεοε Με ινοιτοι·

ιιι Με ει·τοι·ιοΙΙο 0οιεεεεγετοιιι ιιοεεοι· ιιοεοι·ει, ιιιΜπι οι
ποιεοιτε ιιοιιιι ΜΜΜ ΒιπειιιιΜ ιιιοιιι· νοιιϋεοε Με Μπο
ειιπει Με Μ.ειιι·οιι ειο Βιεετοιο οτειοιιιΒοι·, επει·οτεοιτε
ιιοι Με ιιοιοπ Αιιεετιιιιιιιο ιιιιοτ πιοιιτ ε.ιιοτιειΙοεΒιιιτ
Μπι ΙιιιιιΜ Ηοτεοιι επεοιιιιιι·τ ειτε, πτοεετοιι ΜΜ πιο

Μι·ειε

οιο

εγετοΙιεοιιο

Επι.Ιοοι·πεε

ειοιι

οιι€ιοιιιΒοτ

ΒοειεΙιοι.
Απε Μπι θοεεειοπ οτΒοιιΜ ειοιι ειο ιιιειιτειιοποπ
νοιι εοΙΙιετ. Με ιιοι Μι· Βεεοιιιιι·, εο Κοιιιιιιοιι Με ιιιοι·
Με ειο ΖιτιιεΙειιοπεετετεπποπ ιιι Μετα· Ι.ιιιιο ιιι Βο

ιι·ιιοιιτ, ειο επί Ποιεεειιννιιοιιοεπειεπεο πιι
τιιοιιειιιιιιιτοε ειπε, οιποι·Ιοι σε ειο Ιπειιιι'ιειοιιε Με
Ηοι·ποιιε εειοΙι Βιετεεεοε τοερ. νοτεεεοιππεοπ ιπι Μιο
Με εοΠιει ιιοειιιΒι οΜτ Με Ε”οΙΒοοι·εοιιοιππεΒ ιιοι κι”

μοει”οιιιοτε, Νοει·ιιετιιοιιιο, ΙιιιοιαιοιιΜ, ΙπιοιιιΚειιοεοε,
Νοριιι·ιιιε, 8τοεννοοιιεοΙειϋτειιΒοιι π. ε. νι. επειιεοιιΜ ιειι.
ΑιιοΙι ειο Ποι·” ουτε εε, νετ εΠοιε ειο ΤεοιιγΜι·ειο
Με Αι·ιιγιιιιιιιο Με πε οιπο ιιοιιΒγιπιιιιετιεο!ιο κει νει·
πιιΒιιοιι Βοοιεεοι. Βεε Ηοι·ε ειτε Μειιτοιι επ οιποι· ιππι
ΒΜ Με 8ιοιοιιιιιιιεειΒοε Ατιιοιι επεοιιιιιιοιι.
Βιο Αττοι·ιοειιΙοτοεο, ιιιεοίοι·ιι ειο ιιιοιιτ πε νοιι;
νοι·Βοεοιιτιιτοε ιει Με Με πιοιιτ Ζε εειιινοτο 8οιιεει
ΒιιεΗΜ Με Ηοιεοπε ιιοτοιιε ιιοι·νοτποτειοε Πει, εοΙΙιο
ιποιιτ Με οε ι›ιεΙιοι· Βοεοιιιοιιι πιιι· Ηοιι€πιππεετιιι πεπιε
Βοποποιι ννοι·Μιι, νοιι ιιι. πιο Ηοτεετιιοιτ οι·Ιοιοιιιοτι, Με
Ηοι·ε ποεοιιοπι Με Με εοοιι ειιτοιι ειοεο 8οιιοεπιι€ εο
νοει, Με

εποε

επεσε ειο τοιιοΙαοιιεοιιο νεπιιει·οιειιε8

οιιιο Κιιιιιι€ιιιι8 Με ιιοεεοτο Βιπειιι·ιιιιε Με Ηοι·εοπε
επετειιεο Ιεοιπιει. 5οιιιεινοιετΜειιοιι πιιιεε Με Μι Αιτο
τιοειιΙοτοεο ειο ιιοιΙΒιιιιιιιιετιεοιιο Βοιιο.ιιειιιιιιε οιπο επιε

1ιοιιει: εοιιοιιοπεο, ε. ιι. ιποιιι· ρεεεινο Με εΜινο εοιιι, πιιι
ΒΙπτειιιοΜετοιεοιιιπΒοπ επ νοτπιοιεοιι.Βιο ιιιιεεινο (ιγιιιιιε
Με ετοι€οτι: Με Βιιιιετποιε μπε ποινιεε ιιιοιιι. - ΙΜ
ιΜοιιτο ιιιιοιΙιεερι ιιο1οιιοιι, Μεε

πιο ο.ΙΙο ΒοιιεεεΙπιι€ε

πιοτιιοεοπ, ευ εποε ειο ΗοιιΒγιπειιειιΙι Με Μι· Βοιιειιε
ΙΜε νοπ Ηοι·π- Με ΖιτΚιιιιιιιοπεετιιτιιιι€οπ πιιι ειιοι·
νοτειοιιι Με θοειιιε, εοινοιιΙ νοιι 8οιιοιι Με ιιοιιΜεοιε
εοε Αι·ετοε,

Με εποε Με

ΡειιΜτοιι

€Μι·εποΙιτ ννοι·εοε

εο1ι. Βοειιιιιιι ίεπει ιεεε εοννϋΙιειιοιι οτει πιιι Με οιπ
ιιιοιιετοιι ιιιιεεινοπ ΒοινοεπεΒοε Μ, πιο ΙοιΜι· Μ: Μπι
ΜΜΜ επ ιιιιιιιιιιο.ι οιεοΙιοιιιοιι Με ειο νοι·ειοιιιιεε Μι·
ΠεπιτΚεειειιοιι, ΒριοΙοι·οι, Με Βιιιιιιιιιοπε ιιι ιιιπι πεπιε
τιιιοε ΜΜΜ.
Νιοιιτε ιει: νοτιιοιιι·ιοι·, Με ιιι ΕιΙο ννοιπϋΒιιοιι νιοιο Με
εσιιινοτο Ποεπει;οιι ειιεεει·ιιοιιοπ,

επ εοιιιιοιι: Με ΜΗ; πω.

»Με νοιειι€οιιοε

Με

Νιιι· μια εΙΙιειιιιιιοιι πιει

Με, Με €ιοιιοε επ οιιοιιοι· Ειεο, ιιι επε8ιοιιι€ειοτ ννοιεο

ιιι ΑπννοεεεεΒ επ ιιι·ιεΒΜ. - Πιο ιοτποπ Απειιιιιίοι·
Με Το.εεεε8οιιιτΒοε, επ Μεεοπ ?Με Νειιιιοιιιι πειιιιττοΙ
Με Ιιοει, ΜΒΜ θοιοεοειιοιτ ιιι Με νοιεειιιοεοπετοιι
Αιιειιιιιιιι€οπ, οιο Μι· Απι @Με ιιοειιιιιιιιι, Με Με
Μι· ΟοττοΙεοιιοιι Κει· επ οιιιιιιοιι, Με οι· Με πω»
Ηγιειιιιετ.ιιι“ ιιοεοιοιιιιοι, ε. ιι. ,,Κτε.Γιι€επε Με Ηοτειιιιιε
Κοιε ειιι·οιι Βιετοιθοπ νοιι Ηειιοε Με Βοι·Βοιι“.

Πεεε Μι πιει ιιοιπι (ιιοιιιιιιιοιι Μι· ΟοποιεοιιΜ ΚΜ
εποε ειο εοινοεειΒο Βοο.οιιιιιε8 ΒοεοιιΜΜ ννοι·Με πιιιεε,
ιει. εοΙιιεινοτειιιπειιοιι. ΠοιιοιΙιεπρι Μι Μι Ηοτειιτεπικο
Μι εοιεο Ι.Μοπεποιεο, ιιιειιοεοπεοι·ο επί ΕεεΜ Με
'Ι'ι·ιιιιιοπ επιιποι·ι:εειε επ ιιοιιτοπ. Με εοοιι Μι νοτ
ειιιιιιιιεερτοποεε εοιιοπ ιιοι ΒΜε ιιοι·ιιιιιΙοπ Μοπεοιιοπ οιπο
Βιοιεοιιιιιε Με ιΙοιεειιιι‹ιπ Μενα. ΠιιιπιονιοΙ πιοΙιτ
πιιιεε οιπ ιιι·ειειιοε Ποτε επεσε επεποοιιπιεεειΒο Βοιιιε
ιΜΒ Με νοιεεπεπεεικοπειε ιιοοιεεεεει ινοι·εοιι. ΗΜ
Με Με Ποτε ιιιιοιι Με ιιοιιιι€Μ ΑπεοιιιιππεΒΜ εεε
Βοεειιιεγειοιιι Πιτ εοιπο '1"ειι.ιει:οιτ ιε ειοιι εοΙΙιει, εο ειπε

εοοιι εοτ νειδιιε Με 8γιιιρειιιιοπε πιιι ειοεοε επτοπιιιιι
εοιιοε Αρρετιιιοπ Με Με νοτειιιιιιεεεοι€εποπ

Μτειιιε

νοι·Βιιπεοπ, Μεε ειο Ηοι·εε.ιαιοπ ειιιοκττειιε.ιειειο Κοιιιο
Με ιιι πιεπιιιΒιιιοιιειοτ Ψοιεο ιιοοιιιιιιιεει ινοι·Μιι ιιιιιιιι.
Μιιιι εοιιιιο επ Με Ζιιειι.ιππιοπιιεπι.ς νοιι Τεοιιγοει·ειο,

Ατιιγιιιιπιο, ιιωομωιιο, ΑιιΒιιιιι ροετοιιε πει νοτειιιι
πεεεειει·πιιι;οιι,

επ

πιο

ειιτοιι

ιιιιοι·ιειιεειΒο

θειειιιιειιιι8

ιιοινοτιιοτειοεοπ Ηοτεεωτιιπποε Με. οιο. - ΙΞε ιει Με
Με ετιιι€οιιε οι·ιοιεοτιιοιι, Μ.εε Με Απι; πιιι εοιποε
Ρειιοιιιοιι ειο Βιιιιιι·ιιΒο οιιι€οιιοπε οτειι.οτι Με ιιιιιι
εκει πιοε οιιιοε 8οει·ποιετοπ Βιιιιποιιοι ιιι ειο ΗΜε
ΜΜΜ. - Πιιιπϋ8Ιιοιι ικοιιιιι Με επί ειο ΕιπΖοιιιοιιοπ
ει8.ιοτιεοιιοι· νοι·εοιιτιίτοιι ιιιοι· οιιιιιοιιοιι, οτίοι·εοτι εοοιι
ιιιει ιοεοτ Με ε·ιοΜι· οιπο ιιοεοπεοι·ο Βοιιι·τοιΙππ8 ιιιιιε
ιιιιοιι ειοεοτ, Βειε Με _ιοιιοτ Βιοιιτειιε; ιιΜΜιι σε εισιι
εοοιι ειοιιι ειιοιπ πιιι ΒοτιιοΚειοιιιιΒιιεε ιιιεινιειιοΙιοτ Ει
ΒοιιιιιιπιιοιιΚοιτΜ, εοπεοι·π εποε Με ειο ΗοωΙιτειιιιιιοιι
ιιοΒιοιιοπεοπ οΜι· μι· ιιοειεεοπεΜ Κι·επιιιιοιιοπ πιο
εκει, Βιιοπιπειιειππε, Βιειιοιοε, Γοιι:επειιι, Απε.οιιιιο,
Νοριιι·ιι:ιε, Μιι€οιι- Με Βει·ιεειετιιεεοιι οιο. Με. ιιιοι·
ιιοιεει οε οιιοε μπε ιιοεοιιΜτε ιιιεινιεπιιιιειοτοε. - Βοι
Με ειπε ιιιΙοι·ειιιΒε ειο Βιιι.εοιιιιιΒο Με Αι·ειοε εκει
ιιπιποι· ειιτοιιιιιιιτιιει·, νοιι ειο νοτρεοΒιιιι€ σα εισιιτε
νι·οπιεοτ Με Κιιτεοπιεεε ει. Ιπι Ι.εείο Με .Πειτε πει
ειοιι ιιι Με ΝΜιιοιιε Με Με ειοεοι· Βιοιιιιιε8 Με
ειιιοιι εοε Ειιιιιιιεε Με Αοι·ετο νιοΙοε εοιιοεεοτι, εοοιι
ιει ειο ι·ιοιιιιΒο ΒοπττοιιπιιΒ ειιιιοτιεοιιοτ νοιεοιιτιιιοπ
ιιοοιι ιιιοιιτ ιιιει·οιοιιοεε @Με ΑΙΙΒοιποιεειιι εοτιοει8οε

εοννοι·εΜ, ειο σε ειο νοτριιοεπιιε Μι· Κι·ο.πιιΜ 8ο

183
Με Κ!εεε!ί!ι!ει·πυε·

εουείτειιιεεειε εοι·8ειι. Βει· υευεω!ε!υι!ε ΑΜ Μουτ. εε!υε1
νειετειιι!!!ου ει!! θιιυυ‹! εειυει· Ει·Γευιυυο εευ Ρει!ευιευ
επε!ιι!ειουει· Αιιε!ιυυίτ, Με πω! ινε Με Βείου;υυε οει·
νοι·εουι·ιίτευ :ιιυ υεετευ εεε!ουειτ ει.
Βου; ε!ιι!εευ .Το.υι·ευ Μ: 'οει οει· Βευεω!!πυε νου Ηειο
πω! Ζιιυπ!ειιοιιεειει·πποευ Με !!!!ε!ιιι·ιειιετ @νεου
εε!ετιοιυυει!ει· υιιτ! ι!ειο!.) ιιι Αυίυευιιιε Βο!ιοιυιυειι. Πε
υει· Μεεε ιιυνε!!κε!!εουε Βευευτ!!πυ8ειυετυοι!ε, ι!ει·ευ Βι·
ίο!Βε ειι ειιιειιι ευεου!!εεεεω!ευ Πιτει!ε ιυειυειεειτ.ε υοου

!!υει·ε!ουτ!ιου.

ιι!ουι 8είι!υιτ 1ιευευ, ν!!! !ου ερειει ιυε!υε Ει·ίουι·ιιυ8ευ

υ!!ι!ει· Μευευ.

οει·

Αιιεευεειοευ

Β!υι!ιι·ευ!ιυειιειι !ετ ιιιοι!ει·υ ιιυι!

!ιυιτε !ου

Με Μουτ

ε;ευ!!ι;ειιι!

εο!ιιιι·ίε ΠΗΥει·επε!ει·ιιυε οει· «εουτειι» Ρεευι!ο!ευ!Μιιιιε νοιι
!ι!!υ!εου ειυυ!!ευειι Βι·υι·ευ!επυιιειι. Ψεε Με ιιει·υ!Μεεε ευε
υι!ε υεει·ι!!”ι, ευ ννε.ι·ε πω· Με Βει;ουυιιυο· !υιεε ιιε.υευ Ζυεει.υι
ιιιευ!ιευειε Με ‹!οι· ειυι'οουευ εε!‹υυ‹!ε.ι·ευ Αυιιιιι!ε νν!!υεουευε
ννει·ι: ει·εου!ευευ. Α. !ιοιυιυι ε. Β. ευ ι!ειιι $ο!ι!υεε, ι!ιιεε Με
(ιιερει·ιιυ!ε) Βοτι·!ο:ερυιι!υεευειιι!ε ρι·ιυε!ιι!ε!! επ εο!ιευ!ειι !ετ,
νου οει· ρει·υ!ε!εεευ Αυιι.υι!ε. ννιε ειε "πιο Αυιι·ε!υυυΒ· εεε
Ρει·εε!ιευ ννε!ιει· 1ιεετευευ Μου. Με εο!ο!ιει· Πιιτει·εου!ει! Μ:
Μουτ νοι·!ιευι!ευ. Βει· Ιετε!ε Απεειιιιιο· ε!υεε 1ιο!ι!ευε Μπι Μουτ
Με θι·υιιι!!ε.ιΞε ε!ιιει· οιιυειιι!ει!ειι 'Ι'ι·ευυυυε· οει· 1ζι·ευ!ιυε!τε

_

Με '1'υει·εριε ιετ ειυ8ευεω! υεερι·οουευ. Πιο Γε.ι·υιι;ειι 'Ι'ει'ε!υ

υε!ιιιιιιιι. εευειι.

κι τωΜ. Η τ.
ει”

θ.Μοι·ιτε.

Βυευει·ιιιιιε!πευ ιιυι! Βεειιι·εουυιιυειι.
Γι. Ρι·ιιιο!ιιιε: ΗιιιιΜιιιου οει· ιυει!!ε!ιι!εο!ιευ Βιετ!ετ!!ι.

.!ειιο. 1008. νετ!εἔ νοιι θπειεν Ρ!εουει·. ν11 -ι

Δικτυο ειιε εευ Ριο!ο!‹ο!!ειι
οει· θεεε!!εε!ιευ ιιιου!!εουει· Αει·:1ε ιιι 1.1υιιιι.

669 8ε!ι:ειι.
Ουε;!ε!ου Με Αυ!'ε.υε:ε ι!ει· ιιιεΜε!υ!εο!ιευ

Βι:ιιο!ετ!!4 Με !υ

8!ι.ειιυε νοιυ 14. Βερι.ειιιυει· 1006.

Με ΜΜε ι!εε 17. .Τε.υι·υιιυι!ει·τε ευι·υο!η.ι·ευευ, !υ ννε!ο!ιει· Ζε!τ
θ του υ τ Με θεειυει“ε!!ε !υ 1ιοω!ου πω! οει· θε!ει1!ουε Ν ε π
οιου υ Με θευυι·τευ πω! Βιει·υε!”ε!!ε οει· Βτει!τ Βι·εε!ειπ ετοι
τιετ!εου υειιιυε!τειευ, εε ει·ννυο!ιιε ι!οου ει" υιυ Με Μ!τιε εεε

1. ν11.ν.θι·οτ ι·ε!'ει!ει·τ !!υει· ε!υευ Γε!! νου Πυι.ει·
υιυι!υυε οει· !!υ!ιευ Βυυε!εν!επυι!Νιιυοι!εε
Ρ!ειιυευι·ιι.ου!ει!!εειιι!εττ!.

19. 1ευι·υπιιι!ει·ιε ιιυει·ιι!! !υ Βπιοιιιι εεε Ιυτειεεεε Μι· Με
8ι:ει!ει:!!ι !υ ει·υευτειυ 1ιΙιιεεε. Με Με ει·ειο ενειειυετιεουε Βε

υευ. ννε!ο!ιει· νοι· Με ρεεε 8τιιω!ευ ε!υευ Βο!ιι·οοεο!ιιιεε εεε

ει·υε!ιπυι.; οει· ιιιεΜε!υ!εουευ Βιετ!ετ!!ι ει·εου!ευ ιο Βεποεου!εω!
!. δ. 1865 Οεε τει·Ιευ ε «Πεω!υπου ι!ει· ιιιεΜ:!υ!εουειι Βιο
ι;!ει!!υ (Τυυ!υο·ου). 8ε!ι: Μεεει· Ζε!ι: ειυε -- ινευυ ιυου νου
οει· Ψεεεειαιιοι·ι!'εουευ Αι·υε!ι. «Με Ιιευι·ε νου οει· Μοιτε!!τε.τ

!Βε υιιιω!ε!ι ε!ου ιιυι ε!υευ 3-_ἱυυι·!ε·ευ επι ευτνν!ο!ιιε!ι.ευ Κυπ
πεουειει· Νευε ει·υε!τευ υειιτε.
Βιιι.ι!ιε Αυο.ειιι!ε οει· Βιιιιιευ πω! ι!ει· ε!ουιυιιι·ευ Βου!ε!ι·υ
Μοτο. Αυ οει· !!υ!ιευ Βουιι!ιει· πυι:ει·υο1υ οει· Ο!ενἰου1ε πω!
ποιοι· εειπ Ι. Βουιι1ιει·Βε!ευ!ι ειυε !!.ε!υε νου ΙΜυεο!ιπεεό!ΐυπυεειι;

πω! Μοι·υιΜιυι». Με ε!ε Με Μετει·!ε ππι· νοιυ Βιουι!ιιπυ!ιτ. εεε

ννε1ουε ιιιε.εε!ε· υ1ιιιευ. Πευει οει· Βοοιιπ!ε. ιιιυιι ιιιευ ποιοι·

Βιιι.ι!ετ!!ιειε υευο.ιιι!ε!ι, ευειευτ - ευεειιιιιιευΓεεεευι!ε

‹!ει· Ηειι1: ιιιευι·ει·ε ι!ει'οι·ιυ!ει·ιε Βουι·οτυοι·υο!ιευ; ειιι άειι· υιυτε
του Βε!τε εεε Ουειιι.ιιυε ιιιευι·ει·ε Αυεεουπεευ!!“υιιυεευ.

πιει!.

ειο.ι.!ει!εουε Βεει·υειι.ιιυΒ·ευ !ευ!ει· ιιιουτ ει·εου!ευευ. Με υυυ
ειιου άεε θεετει·1ε υ'εο!ιειι Ηιι.ω!υπου, π.υειεεε!ιευ νου εευ
ι!υιου εεε άειυε!!Βε υιου8ε!υειτε ειιιι:!ει!εο!ιε Με.ι:ει!ιι.! ει!ι!!!.ι
!!ουευ Γευ!ει·υ, !ιι ν!ε!ευ Βεε!ευιιυεειι νει·ε!ιει: κι, εο Μου
ιυειι Πι·. Ρι!υο!ιι ε υιιτ Πειι!ι νν!εεευ, ι!εεε ει· Με Βειιι·υει
του; Μεεεε υευευ Ηειω!υπουεε οει· ιιιεΜε!υ!εουευ θτε.τ!ει!!ι
!!!ιειυοιιιιιιευ πω! ιυιυ υεει.ευι !!!ι·ί'ο!ειε επει:ει”πυι·ε υιιτ. .!ει!εε
Κιιιι!τε! άεε ιιιευι· Με 600 Βε!τευ ειοι·!ιευ Βιιουεε !ερ;ι. Ζειιο·υ!ε
ιιυ Μι· ι!ειι Ρ!ε!εε πω! Με Πιιιε!ουο εεε νει·ΐεεεει·ε υε! οει·
νει·ννει·τυυε· εεε ι!εειοευ ειιιτ!ετ!εο!ιευ Μιιτειιιι!ε. Πε Με πιε

ννει·ι!ευ. Αυι !!ιι!ιευ Αι·ιυ ννει!ει· οει· Β.εΜε.1- υοο!ι Βι·ειου!ε.!ριι!ε
Πιυ!υει·. ι·εο!ιτε υε!ι!ε (!επι.!!ου πω! οπο. Πιο Ι)ιειιιυοεε νν!ι·‹! επί'
Β!εε ‹!ει· 8ιιυο!εν!ε. πω! νει·1ετευυε·ευ άεε Ρ1ειιυε υι·ειου!ε!!ε
ι:_εετε!!τ. πω! εο!'οι·οι.<ιε Ορει·ειτιου υεεουΙοεεευ.
1υ θ!ι!οι·οιοι·ιιιυει·!ιοεε Βευιιιτε ευτει·υε!υ άειι Ο!εν!οιι!ε υιι
ι·ει!!ε! ειι ι!ει·εεΙυευ. Πει· Ρεοιοι·ιι!!ε νουΒ!πι: ι!ιιι·ουιι·υυ1ιι. πω!
Με !!'εεει·υ ευε!υο.υι!ει·ςε2ειι·ι. Νεου ειπιπηιι'ει· 1)ιιι·ουει·ευπυπε

Μειυ!εουε ε!τει!ετ!!ι Μου πω; ι!ευ ρε.ι.!ιο!οι;!εουευ Βιεο!ιε!υιιυ

‹!ει· !ι1ιιευε!υ ε·ε1ευει: ιιιιιυ επι' Με νο!!1ιοιιιιιιευ ι!ιιι·ευει·ευυτε

.που ι!ει· υιειιεου!!ουευ θεεε!!εουιιι'τ. νου οει· θευιιιτ Με ειιιυ
'Ι'οι!ε υεΐιι.εει οιπ! ιιετιιι·ε,·ειυεεε !υ ειε! 'Ι'ει!ε !υ Με δια·
ι!ει!!ι οει· θευπι·ι.ευ, Με θτειο!ει:!!ι οει· Κι·ευ!ι!ιε!τευ, Πυ!!!!!ε
πω! θευι·εουευ. πω! Με Βιειἰετ!!‹ οει· 8τειυε!'υ!!ε εει·ιε.!!ι, εο

ν. ειιυο!ειν1ε. ννε!ο!ιε υε!ι!ει·εε!τε ιιιιτει·υπω!ευ ννιι·ι!. Ποιοι· οει·

Με ‹!ει· νει·ΐεεεει· οπου Μεεε Ε!ιιτε!!πιιε; ιιυ Ηεω!υιιο!ιε υε!υε
υιι!ιευ. Ποε !υυο.!ιενει·πε!ουυ!ε πω! ε!υ Βοο!ιι·ες!ετει· ει!ε!ου
εειπ «Με Δπι!!ω!ειι άεε θεννι!ιιεο!ιιευ. Πιπο!ι πω! Αυεετε.ττπυε
ε!ω! ι!ιιιουεπε υεἰι·ἰει!ἱε;ευ‹!.
Β ο ι· υ υ ο Η'.

Α ι·υ-ετυ: Βιοευοεε πω! Τυει·εριε οει Αιιϋ.ιυιεειι. 1117ι!ι·2
υιιι·ε 1907. Ρι·ε!ε 0 Μ. 208 8ειτειι.
Α. υεεε!ιυιιιι εε!υ ννει·1ι !ιουριευο!ι!!ου Μι· εευ Ρι·ε!ιτ!!ιει·ι
ι!ειιι Με ει·εεεειευ Ιιευι·υ!!ευει· οει· Β!υιρει.υο!οἔ!ε ειι υιιιίευο·
ι·ε!ου εε!ευ. Βεεινεεευ υιιτ ει· ειιιυτ!!ουε 1ι!ιει·οιπι·υποευοιι
ίοι·εεο!εεεευ, εοννε!ι ε!ε Μου Μουτ επί εειυε ε18·υευ Αιυε!τευ

υοε!ευυ. !)ιιε Ψνει·1ι υιιτ ι!ιι.ι!υι·ο!ι ε!υευ εευι· ευυ!ε!ιτ!νευ Αυ
ειι!ου. Πιιιεοιιιευι· Με Δ. υε!ιευυι!!ου ‹!ει· Βι·ι!ω!ει· ε!υει· υεπευ
Πυτει·ευουιιυε·ειιιετυοι!ε εεε Β!υιεε Μ. Ι!!εεε υεειευτ !υ ε!υει·

€ευε.υειι Απεου!ι1ιιυι.ς οει· Κειυεου!!υ,ι.ιευ πω! Ρι·ε.οιυευιε οει·
ευ!ιοενι.ειι πω! ΚΙ»ιεε!!!ειει·υυε ι!ει·εε!υευ ιιι νει·εου!ει!ευε
Κ1εεεευ.Θ1ε!ουεειιιι.ς· ινιι·ι! Με θιι·ϋεεε ι!ει· ε!υεε!πευ Ζε1!ευ
εοι·ε·ίε1ι!ε· εειυεεεευ. Με Μετυοι!ε ννπι·‹!ε νου !!ιυι ευι'ευε·Ι!ου
υιιτ Με Με ιιο!νυιι!ι1ευι·ευ Ιιευ!ιοεντευ ευε;εννιιω!τ πω! Μιά
!ειιοι οπου ειιι” Με 1.νυιιιυοενι.ευ ειιιεεει!ευιιι:.

1!!ε εο!! Μουτ. υεεει·ιττευ ννει·ι!ευ, ι!εεε Μεεε 1ι!ει!ιοι!ε, Με
!ει!ε επε!ιτε !ι`οιεουυυε·, ι!ευ!ιευεινει·τ Μ. πω! εεε!ευει, υυει·ε
Κευυτυ!εεε !!υει· Με Βυτννιο!ε!πυι; άει· 1ιευ!ιοοντειι ευ ει·ννε!
εειπ. Βενοι· ε!ε !ει!οο!ι !υ Με Ριειι!ε ειω!ι·ιυεευ !ιε.υυ, ιιι!ιεειευ
υοευ πυεε.υ!!οε Πιιτει·ευουυποευ !υ ‹!!εεει· Βιουτυπο· ιιυτοι·
υοιυιυου ννειι!ευ, υιυ Με Αιιι;ιιυευ Αι· πε τυο ειι !ιουιι·ο!!ει·ευ.
.!ει!ευ!'ε!!ε εευοι·ι: Με Μειυοι!ε υιυ ιυι·ευ ευε·ευνει·ιΜι·ι·ευι!ευ
'1'ευε!!ευ πω! Ζε!ουυιιυ;;ευ Μουτ. ιιι ε!υ Βπευ Μι· εευ Ρτε!ιτ.!

!ιει·. νου ι!ιιετ ρι·ε!ιτ!εο!ιευ Αυινευι!υυε !ειιυυ νοι!!ιυι!ε_· εουου
ι!εεννεοευ !ιιειυε Εεεε εε!υ, ινε!! Με Αι· υ ετυ'εουευ Μουσ
εντευ:1ι.υ!πυΒευ εεε Αυι'Βευειι Μ” ε!!ει· ι!υι·ιεευ «1ιευευε

!υι.ειεεεευ» ειπε Ζε!ιιιιευο·ε! ειιι· Γο!Βε !ιευευ ιιιυεει.επ.

Πει· Ι!υ!ιε Αι·ιυ υειυ.ιιιτ εευΙευ` υει·ιιυ, !ιιι.υυ Μουτ. υεννειι.ιιι

νευε ευιιτοο

Με Αικει·ιε ειπε ειυευι Ι.οο!ιε !υ ι!ει·1Νευι!. .Με

εε!υε ννἱι·‹! ευευιο.!!ε !ια!ει·ι.. Π. Ρ!ειιιιε, ννε!ουει· ιιυι· ευ εειυειυ
υυιει·ευ Βιιυι!ε ι!υι·ουεουοεεευ Μ, νν!ι·ι! ι!πιου ε!υε Νου!. επ
εευιιυευειευοι.ιευ. Αυου άεε Ηυιιιει·ιιεε;ε!ευ!ι, ννε!ουεε νου ε!υειυ
Βουι·οι!ιοιυ ι!ιιι·ευεου!ει;ευ !ετ, νν!ι·ά Ει·ε!ι;ε!εμ πω! Με 1'ιιιιηιου
!υ ἀεεεε1υε ε!υε·εί!!!ιι·ι.

νοιυ 8. 'Με π. οει· Ου. !εεετ ε!ου Ρυ!ε !υ πω· !!υ!ιευ Απ.
ι·ιιιΜιι!!ε υιι.ουινε!εευ, Με !!'ιυε;ειυει;ε! ι·οε!ο·. νοιυ ΙΟ. 'Ι'εο·ε
νει·ειιουι: Ρετ. Βεινευ·ιιυεευ ιυιυ οει· 1ιιι!ιειι Ηεω! ου ιιιιιουειι.
Πει· Αι·ιιι Πιυ!ι. ε!ου ινιιιιιι ευ. Πιο '1'ε.ιιιιιουε ννει·ι!ευ ειυε "εις
ι.ιιε!ε.εεευ. Βεννιι. !υ 14 Τε.ο_·ευ Μ; Με !!νιιω!ε επι;ι·ειυυ!!ει·ι. Με

Βεινειςιιυε;εί'ε.υ!ευε!ι !ιιι 1ιυ!ιευ Αι·ιιι !ει: εο ινειι. ευι·υου8ευε!ιι·τ.
Μιεε οει· Κ1ε!υε ε!υευ θιπιιιιπιυιι11

υιυ. οει· Ηε.ω! ίεεεευ πω!

υιι!ιευ !ιε.υυ. Που Αι·ιυ !ιευτ ει· 1'ε.ει Με επυι ι·εουτ.ευ ν!Πυ!ιε!.
ΜΒε! πει· !!υτΙεεευυε· υιι.ου ννε!τει·ευ 14 '1'ε.ι:ιευ Με Βεννεο·πυε·
οει· Ηιι.ω! Γεω; υοι·ιυε! υπι·
οει· Αι·υι !ιυ Βουιι!εειο·ε!ευ!ι
υοου 1ιευ!ω!ει·ι.
·
·
2. Ν. νου ΘΓ01ι ι!ειιιουει.ι!ειτ ε!υευ Ρετ!ειιτευ, ιιυ εειπ ει·
ε!υε Ιι!ι!ιι!ε.ει;!!ι ε·ειιιει.ουτ Με.
Β.Ρ τ! ε ε ιιι ιι υ υ ετε!!ι. ε!υευ ιιυ ε!ου υ!ουτννε!εει·1πτειεεεευτευ
Με!! νου Μ ο ι· 'ο ιι ε Β ε. ε ε ο ο νι! νοι·, ει·ο·ιε!ι'τ. ευει· Μεεειι
Αυ!ε.εε, υιιι Με Βει!ε επι' Με Τυει·ερ!ε (!υευεεου‹!ει·ε Με ορε
ι·ιιτινε) Μεεεε Βε!‹!ευε ειι υι!ιιι;ευ.
Νιιου ν. Ωι·οε !ετ !υ Μεεειιι Β`ε!1ε ε!υε Ο ει·ει.!ου εποε
ιε!ε.·ι, υιυ ευ υιευι· Με Με ιιιεο!!αιυιευτεεε 'Ι' ει·ειι!ε υιε!ιει·
ε!υευ Νιιι.ιευ υ!ουι ο·ευι·οουτ υ!!.ι:τε. Βει· Ορει·ει:!ου ιυ!!εεε
εε!υεινει·ετε.υι!!!ευ ειυε !!ι.πε·ει·ε Βευιιω!!υυι; !”ο!ιεευ. Ιιυ ΑΙ1ο;ε
ιιιε!υευ εε!τε ω· θι·ιιυι!εεω, ι!ε.εε Με Ορει·ιιι.!ου !υ ε!υειυ
ιιιοι.ς!!ουει !'ι·ι!!ιειι Βιιιι.Μπυι ε.ιιευυ!”ϋυι·ευ εε!.
Νιιου Ο υ ι· ! ε ο ! ε. υ! ειιι·εο!ιευ ιιυνε!ο!οι;!εευε Πευει·!εε;ιιυε,ιειι

Επι· ειυε Οιιειει.!ου.

=

θο!ι!υει·ι; ιι·ε!ετ ι!ε.ι·ιιιιι' Με, Μιεε !υ νιε!ευ Γε!!ευ Με
Κει·ι!!υε!ενιιιοιοιυε επι ιο ερειει·ευ Βι.εΜευ ιιιιΕι.ι·ειευ. 8ο εευ

ει· !υ ε!ιιειιι !!'ε.Ι!ε !ειυ8ει·ε Ζε!ι: Πυι·οΜε!!ε, πω! ει·ετ ν!ε! ειιι!.
ι;ει· ευτιν!ουε!τευ ε!ου 'Ι'ε.ουν!-:ειι!!ε πω! Κι·οιιί. 111 ε!υευ! ευ
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πει·ειι Ρε!!ε πειι:επιι πεε 1.οιπεπ πειιιιι, πεεε πει· Ρε.ιιειιι. ιπ
ευπε!!ειιπει· ννεπε επιπεεει·ιε.

ιιιιιιιε πι ιπι θεπεεπ ιπι Κιππεεε!ι.ει· ε;ιιιιειιε·, ννιι!ιι·ειιπ πιο

Ρι·ιεεπι επ π ειννι5.ππι:, πεεε Μοι·ππε Βεεεπεννι ποεοππει·ε
πεππε· ιιπ πει· κιιει.ε επιιι·ειοπ εο!!ε; πι" ιει _ιεπεπιε!Ιε απ.

νει·!ειι ποπ.

Ηιιιιιιι.ι!ιοιτ πιεεεε 1ιοιπειιε ιπ Πιπεπ επιιι·οιε!!επ.
1ι'ι·ιοπποι·ε ειιπ, πιο ειοπ πει ειπει·-Ρειιεπιιιι επιιιιιιι!ιε!ιο
8νιπιιι.ειπο ινεπτεππ πει· (.ιι·ενιπιιιιι: επιινιο!ιο!ιεπ, επι πεο!ι πει·
θεπιιι·ι. ννιεπει· επ νει·εοπιι·ιπποπ.

4.Ιεο!ιι·ενι ετοΙ!ι ειπεπ 1·'ε!!νεπ ιιοπιιοπιιε!ειιι

ε.!ιπιεπ Ρειιιρπι,ε·ιιε!ει!!ο πει· Ε!ι·ννεο!ιεεπειι πιει. ιιππιει·

Μπι!

ε. ?τι εειιιε.ππ πει·ιεπεει ιιπει· ειπεπ πεποπ νειι ιππι πεο
πεεπτοιεπ Ιιοιιι·ε.ιε!!. Πει·εε!πε πει.ι·ιπ'ι. ειπε 55-ιιι.πι·ιεε ιιι
επι ππε Βειιειιε. πιο εοιπ .1επι·ιεπιιι.ειι ιιι Ιιιπειι ινο!ιπ!ιει'ι πω.
!ι1ιπε 'Ι'οε!ιι.ει· πει· Ρει.ιεπιιπ ννιιι·πε νοι· 8 .!επι·οπ ιπ πιεεοπι

νει·οιπ, επννιε ιπ πει· Πει·πιειπ!. Οοεο!!εο!ιε.ιι. επ Βοι·ι!ιι πιο
πει.ιιπποππει· ιιιπει·πεει· 1πορι·ε ποιπεπειι·ιοι·ε. επ πεπππει ειο!ι
οοπ .!επι· πππ Τε; ιιι ειπεπι !ιιιι!εππιεε!ιεπ Πορι·εεειιιιιιι
(Βειιε!ιε ?). Ιπτει·εεεεπι: ιετ. πεεε εεινειι! Μιιιι.ει· πιο ειιοπ Τσεπ

Βιε.ι·επιιιιετιεεπει·θι·ιιππιεε·ενοι·.

ι.ει· 1ιορι·οπιε επι' πειιι 8!ι!οι·ε!ιει! πεε Βπ!ππε επιννειεεπ. ειπε
1επ ει.ο!!ε Ιπποπ πιει· πι. 48-'επιιιιε .1ιι!ε Κ. πππ ι!ιι·επ
θ-ιππι·ιιιειι Βιιππ Ειπε νοι·. Πιο
πιο. Κ. ιει εοιπ 22 .1ε!ιι·ειι
νει·πειι·ειοι. ιπι ει·ετοιι .Ϊεπι·ε πεπιε ειο ειπεπ Αποι·τ. πεπιι
ννιιι·πε ειπ Κπε.πο εοπσι·επ, πει· ιπι 8. Μοπετ ει.ειιι; πεππ πιε
ε" ειπ Κιιο.πο. πει· πιιι ΓΔ .Τεπι·ειι επει·π. Πεππ ι'ε!ι;ιεπ Ζινι!
!ιπο·ε, νεπ πεπεπ πει· οιπο Μπι, πει· ε.ππει·ε πιιι: 18 'Γεε·επ

οτε-επ. νει· 9 .Τεπι·επ ινιιι·πο πεππ εππ!ιοπ ιιπ ιιιππειει· Βοππ
Επι:: ιιεπει·επ. Πιο ει”. ειππ ποιπο
!ιεπειι ειπε Βεπιπιοι·πιιι· ι;επι·επε!ιτ.

!ιι·εππ

Βεννεεοπ πππ

Ιπ ποπ ει·ει:οιι 8-4 .ιε!ιι·ειι ιιπ" Ειπε πειι:ε πιο δεισ. Κ. ιιο
επππο Δπε;επ. πεππ ποε·επιι πεε Βοπνει·πιπεεπ επειιπειιιιιοπ
πππ .εε πιει; Βι·πΙιππιιπιι ειπ. Πιιε 1ιπ!ιεΑπεε ννπι·πο ιιιιι1πιίο!ε·

ιπι θεπποπ ποοπ πισω: ει!ειιπειιιι ο Βι·εο!ιοιπιιπ.<ι. Πιο Επιιιι:ει·
πιειει επι· Ζειι. ειπ !ι!εεειεεπεε
πε πει· Ιιορι·ε ιππει·οοε πι”.
Αιιιειει·ι ειιιπ πε.πιοιιι.!ιεπ Θοειε!ιι, Βιιιι·οιιιιιιιι.ειι πππ Νειοε,
ειπεο!πο Κιιοι.οπ ιιιιπεπ ειοπ ιιιιο!ι επι πεπι Βιιιιιιιι'. επ ποπ
Ππτει·εοποπιιο!π ειππ ιιιοπι·ει·ε πΙιει·ιοι·ι..
Αι!ι-ιοιιιοιππειιππειι
εεπειππει· ιπιιι!ιι. Ρειιειιι:ιπ »πιο ειπειιι 1ιορι·οεοι·ιιιιιι ιιπει·
ινιοεοπ.
7. Οπι·ιει.ιεπι πιι!ι. εοιποιι ειιι·ιο!ιιιιιιπιει.οπ ν0ι·ιι·ειι· πω»
πει· 8εππε!!οιιι!εοι·ππε πεε
.«πιο ππει.πεποπ
Πιοι·ιιε.ιπεπεεεπποι·επιοΒοοι:ιεεεεεει·οεο!εο

ειπε ι. (Ποτ νει·ιι·ειε; ννιι·π ιιπ ννοι·ι.!ε.ιιι. νει·ϋποιιι!ιοπω.

ορει·ιοι·ι: Με νιιιεπει· εοποιιπ (Πι·. Βειιο ι!). Πεε ιοεπιε Αιιιι·ο

Ρι·πεεε:Ρι·ιεειπεππ.
Βε!ιι·οιε.ι·: Ιεεπι·ενι.

πειιιι.ο επι 80. Νονοιιιπει· 1901 πει ιιοι·πιε.!ει· Ι.ιο!ιιιιιο_ιο!ιιιοπ
πππ πει·πεπειιιπ ειπε πιει. ιιιτε!ε ννειο!ιε Κε.ι.ει·ε!ιε. Δω 1. Πο
εειππει· 1901 πιεπιπιει·το ιοπ ποπ πω, ννοι·ειιι' ε!!ιπππ!ιεπε
Βοοοι·ρι.ιοπ ειπιι·ει. Απι 7. Ε'οπιιιει· 1002 ι.νει· πει· νιεπε ι·οοπτε

00 4-12,ο ειιπ. = 0,2; ιιιιι -ι- 16,0 ννιιι·πε Πι·ιιε!ιεεπι·ιιι ιπ
σε. 80 ειπ. εε1εεεπ.
Πει· νετει· πει ι.ιεεπππο Αιι8·οπ. νεπ ποπ Κιππειπ πειτε πεε
ει°8Ιο «ειπεε ι!7οιεεεει ιπ πειπ ειπεπ Απο. Πει· Βιιππ Ρι·ιιε
πει επε·επεεπειπ!ιοπ νεπ (.ιοπιιι·ι: επ πισω ε·οεο!ιπ. ειεπει· Εεεε
ι;εετε!!ι ιει εε επει· οι·ει ιπι '7.-8. ι!ποπει. πι· ινπι·πε πειπε.!ε
πιε!ιι·ει·ο ιπε! επει·ιοι·ι:. Δπε·εππ!ιο!ι!ιοπ ιιπποι: ειοπ ι'ο!ι.ι·εππεε:
Νγειιιεπιπε εεει!!ειει·ιιιε, Βιι·επιειιιπε πεε ι·εοπτοπ Αιιι.ιοε πεε!ι

Χ

Τει.ε·οοιιεεπι·1οπτειι.
Ρει·εοπε!ιε.

εποε επεεοπ. Πιο Ριηιι!1επ ε!ππ πειποι·εειιε πιιι·ε!ι ειπεπ πεπ
ιιιιεπ Νεεπειει· νει·1οιι·ι, ιπ πεεεεπ 1πιι:ιε ειεπ μι. ειπε !ι!οιπε

Πισω: πειιππει. Πιο 1ι·ιεεοιοππππε; ιει ποιποι·οοιιε ιιιιεεπει·ι'.
ποι·1ι·ιεεειιιιι ιιππΙειεπιπποε!ι.ι ιιι€πιεπειει·ι Με επεεειπειπ ι·οοπτε
ππε Κε!!ι!ιοιι!ιι·ειιιοπιειι πεεεεει. Πιο Οοι·πειιε ειππ νιε!!ειεπι ετ
ννεε ιι!ειπει· ε!ε πει·ιιιε!. Πει· νιειιε ιιι επι· σε. 'Δε, Ρει·ποπ
ινει·ποπ ει·!ιεππι. Ειπε νειποεεει·ιιπε· πεε νιειιε πιιι. (ιι!πεει·π
πιε!ιε ιιιπε!ιοπ. Πει εοπει.ιπε Κπι·ρει·επειεππ ιιπι·ιιιπ!; ππι· πιο

Ζεππε ποιε·οπ ε. Τει! πειι Η π ι.επιπεε π'εοποπ 'Ι'νιιπε.
Πιο Βιιι!ιι·ιεε πει επι' ιο1εοππο Ριιιι!ιι.ε (ιιεννιοπι επ !ερι·επ.

- Πει· Πιι·ο!ιτει· πει· ειπεπ πιοπιειπιοεπειι Κ!ιπ!!ι πει· Βει·
ιιπει· Ππινει·ειι.ιιι, Ρι·οι'εεεοι· Πι·. Βι·πει ν. 1ιενπο π, ιετ

επιιι ννιι·ιι!ιοπεπ θιοποιπιεπ Βει ιπιι. πειπ ειιιει
!ιει; Βιιπε!!επε ει·πειιιιι. ννοι·πειι. Ρι·οι.ν. 1ιενπεπ πι.

ννοπ! .<.ιοεοπινειι·ιιιι; ε" ε!ιεετε ποεπ ιιπ Απιιο ει:οπειιπο πεπε
εε!ιε Κιιπι!ιει·, ποππ ει· ει·ι·ειοπι ιπι Λεει! π. ι. εοιπ 75. 1ιοπεπε
ιεπι· Με πει πει·ειιε ιπι Αιιεπει 1908 εοιπ 50τιππι·ιε·εε Ποπ

Πιο πιι!ε Κ. πειτε ειιιπ οπεππει· ιπι ει·ειοπ πεπι·ε πω” Βπε

ιει·ιππ!!ειιιιι ιιοι'οιοι·ι:. Βειι πεπι '1'επε πω. ν. Βει·ειπε.π π'ε
ιει Πο ν π επ ιιιιπ πει· ειπειε;ο Βει!ιπει· Απε, πει· πειι ·1·ιιει

1πειιεειι ιιιιιιιιει·ι. πππ ιπι'οιε·ε ποεεεπ επει·ιιει·ι. Αιιο!ι πιο ιο!

«Βιιεο1!οππ» ίιιπι·ι..

ιιεππεπ Κιιιπει· εο!ιι;ι.ειι ειοπ π. Τ. ιιιοπι !επειιει'ππιι.ς πππ επιτ

ποιι ιπ ι'ι·ιιποπι Α!ιει·. νεπ ποπ ιιπει·ιοπεππεπ πειτε πει· Βοπιι
Επι: ι.νεπιεοποιπ!ιεπ ιιε!ιοπ πει ε" θεπιιι·ι επι πειπεπ Βειτειι
ειπεπ πιει, εποπεο πεε οι·ειο Κιππ πω' πειπ ειπεπ Απο.
ν!7εππ ννιι· πππ πεεπ πει· Πι·εεειιε πιεεει· 8τε.ι·πι!πππε· ιι·ε,ι;ειι,
ινει·ποπ Μι· πιιι: ιι·ι·πεειει· Ψππιεεπειπ!ιο!ι!ιοιι: πιο ιιοιιε·επιτε!ε

Εεεε πειιιι· νει·ειιιννοι·ι!ιοπ πιεεποπ. Πει· Βοιιιππ επ ποπ Αιι,ι.ιοπ
πεε πειτε ε·ιε!ιι. ππε ειπεπ Ηιπννειε πει·επι, πιο επι· ππε ποπ
Ζιιεεπιιποππεπε· ει·ιι!ει·επ !ιπππιειι. Ηιοι· ιιππεπ οιοπ πε;πι!ιε!ι
επ πει· Ιι·ιιι Ζειο!ιοιι ειπει· ε.πε·ε!επι'επειι Βπιειιππππιι Με εε
ιιπ. πεποι· ειιεπποππιεπ, πεειι εε πιεεε Ιι·ιιιε ι.νει·, νν·ε!επε επι·

ειπεπ; πει· 1.ιπεεπ ιιει”ιιπι·ι. πει.ιε. Βε!ιινει·ει· επ ει·ιι!ει·οπ ιπι:
πιο $ι.ει·πι1ππιιιι· πει πει 1!ππιιει· πππ εε πιω ειππ, επ Με
επι Ιπππε !ιιει· πιιι· ειπ ειιιε!!ιεεε Ζιιεεπιπιοπι.ι·εποπ - νεπ
8ιε.ι· Με 1ιιιεε ·- νοι·!ιεςε. ιπι Βιοπει·πειι !πεετ ειο!ι πιοεε
Β'ι·επε πιοπι ειιιεο!ιειπεπ. Πε ειιιει· εεπει !ιειπο Πι·εεεπε επι

πιο

Βι.ει·πι!πιιπε· επ

ιιππεπ

πεινεεοπ πει,

- Βειπ ε·ο!πεπεε Πο!ιιοι·ιππι!π.ιιπι πεπιπει ειπ 1.
Αρι·ι! πει· Βεπιοι· πει· Κεεπιιεοπεπ πιοπιιιιπιεοπεπ 1ι'ε!ιιι!επι,

Ρι·οι'εεεοι· πει· Ριιει·ιιιε!ιο!εο·ιο Πι·. .ιε!ιεπ ιι Ποε·ε!. Πει·
πππι!ει· ει.επι ιπι '76. Ιεεπεπε_ιεπι·ε Με !ιε.ι ποπ Αι·πιιιςι·επ πει·οιι.ιι
ιπι .Ιεπι·ε 1854 οι!επει.
- Πιο οι·ποει!ιοπεπ

Ριειεεεοιοιι πει· ιπι!ιι.πι·-ιπεπιειπιεε!ιειι

Α!ιεπειιιιε θειιπε.πεννε!ιι πππ 8ειι·οι.ιπιπ ειιιπ πει·
πιει ι.ιοιπεεε ιπ πει· ινιιιιιε ειπεε Λ!ιεπεπιι!ιει·ε
πεε ιειιει ννοι·ποπ.
- 13οιπ Πινιειεπεει·πι πει· 1. εει.ειπιι·ιεο!ιοπ Βοπιιιιιοιιπινιειοπ,

ινιι·!ι!. 8ι.εειει·ει Πι·. Ν ι ιι ε ! ει 8 ε ιι π π ε ι ι π, πι. ιπι· ειιεἔε
πειεππει ειιιιιι·επ

Πιεπει:

Με

!!ιιιιπεννε!ι.ιιπιι

ννιι!ιι·ειιπ

οι·

Κι·ιεεεε!ιιιεπεπ πεε Α!ιοι·πιιεπε εε Ψοιι!ινο!!επ ει· ιι ιιπ ο τ. ννοι·ποπ.

εππει·ει·οοιιε πει

πειποπ Κιπποιιι πιο Ιιιιοε ειπε ειιε!επιεε!ιε Βο!!ε ε·οεριο!ι. πει,
ννει·ποπ ννιι· ε.ποπ »οι πει· Μπειει· επ ειπεπ ε!ιπ!ιοπεπ Ζιιεε.ιιι
ιπειιπεπι.ι· πειι!ιεπ πιιπποπ.
(Αιιι.οι·είει·ε.ι).
5. Ρι·ιεε πιεπ ιι πει·ιε!ιιοι ιιπει· ειπειι νεπ ι!ιπι ιπ θεπιειπ
εε!ιειι πιιτ που Κει!ει;οπ Ο ι· ε ιι π ε π. Ο ε Ι π π ο ι· ε· πππ
Βοπιιιπππιειιιι πεοπεοπιετεπ
Ρ'ει!ι νειι Ρειιιιι!ιιιι·ιιε
που τ. ιιο πει ειπειπ ειπεε νειι Β .Τεπι·επ ιιπ Αιιεε!ι1πεε ειπ
ε.!ιπιε Κιιιπει·πι·ειι!ι!ιειι.ειι. !π πει· Βο!ιοιινε!εεεεπε ειιι.ννιο!ιο!ιεπ

ειο!ι, ποεοππει·ε επ ποπ ιππι.ι·ει·ε Ζοιτ ππιοι· Ρειπεπιειιοποπ πε
ιιππ1ιοπεπ Κιιι·ρειιιι:οι!επ οι·πεοπ- πιε ποπποιιει·οεεε πππ ποεπ
ιιι·πεεει·ε ΒΙεεειι ππε !ειε!ιι ποι.ιιιπιειιι Ιππε!ι, ννο!επε πιιοιι Επι·
εειιι Βεει.ιιππε ειπιι·οο!επειοπ Με πεειι Απι'ε!ιεπ πει· Βοι·!‹επ
ι·οιο Β'ιοε!ιεπ επι·ιιε!‹!ιοεεεπ. Ζεπ!ιειε!ιε Βιεεεπ ι.ι·ιιο!ιιιειεπ ιιπ
τοι· πειιτ!ιο!ιεπ Βι·εεπειιιιιιιε;επ επει·ι!ιι.οιι!ιεπει· θιιπει·εειι ειπ.

--θι·πεπενει!οιπππε·επ: Πει· ει. ιν!επιπιιι·
ειπεπ Π!. Κιεεεο ιιιιι Βοπινοι·ιει·π-πειιι Πινιειειιε
ειπε πει· 4. εειειπιι·ιεοποπ 8επιιι.εειιπινιειεπ Πι·. Α!ειιε ιιποι·
.Τπποιοιν ιιπ Απεποιε!ιπππε· ιπ ποπ Κιιπιιιι'οπ.
- Αιιι' πει· !ει:ειεπ νει·εειιιπιιιιιιε· πει· ιιιεειιειει- πει· Ριι·ε

ο νι· ε· ο ε ε ! ! ε ο π είε ιπ πιοειιειι ννπι·πε, επ ΒιοΙΙε πεε νοι·
ππι·εοπι

νειειοι·ποπεπ

Πι·. θ ε π ι· ι τε ο π ο ιν ε !ι ι, πει·

Με

ιεεεει πει· Ο!ιιι·πιε·ιε επ πει· Μεε!ιιιιιοι· Ππινοι·ειιπι Πι·. Ε' ι· ι ε π
ι·ιεπ Βοιπ ειιιπ Ρι·ιιειπεπι.οπ ιι·εννιιπ1ι.
- Μιιιε!ει: νει·ιιι,εππε· πει· εει!ιι.ππιεοπεπ Θοπνοι·ιιοιιιοπι:ε
Βεπιει·πιιες ιει. πει· ιι·ειρι·ε!ιιιειοι·εππο Λεει; πι !ιο!ει Α πει
πιιπι ειο!!νει·ει·οιοπποπ 8 Με πει” νεπ Βε!ι.ι “προ”
οι·πειιπτ ννοι·ποπ.
- Πει· πιε!ιοι·ι.<ιο Κιιι·ειοι·

πεε

Ρει.ει·επιιι·ιιει· 8εει·επι·_ιππν

Πεε Λ!!ε·επιοιιιπειιιιπεπ ννει· επιι·ιι ε!ιοι·ιοι·ι.. Πεε Μεπεπεπ

Κιππει·εεν!ε, ειπε.

ποποι·ιε εινιεεποπ 88-89,Ο πππ Βοιιεε οι·ει: ιιεεπ ιπεπι·ινϋοπειιι
!ιοπεπι Κι·ειι!ιεπιιιι.ιοι·. Πιο ιιπει· ει.. Νει:πι· Με !:(επτεε·ιοειιιι.ι
πιεεοι· Ροιπρπιππει'οι·πι ποεπ ιπιπιει· πει·ι·εεποπποπ Μειπππε,·ε
νει·εεπιεπεππειι.επ επ !ι!ιιι·οπ, ιει ειστε Βει”ιιππ νεπ Ρι!ι·ιεπ,
θοπιπιεπ, Μνοο!ιεπ Με ι.ι·οι.π νιε!ιεεπ πεοπεοπι.οιοι· 1Βιιι- πππ
Βιιπειιιιεπ πιεπει πεοπ ιιιοπι ειπινε.ππειι·ει εο!ιιιι€οπ. Πιο Ριο

επι· πεε Β!ιεεπειπ- ιι ιιπ !ι1ει·ιε-κιππει·εεν!ε ιιι
Θε. Ροι.ει·επιιι·ε; ει·ιιεππι ννει·ποπ.

Βιεπεει·ει Πι·. 8 ι ο ιπ, ιπι ειιιιι Πι ι· ο ιι

-- Πει· Γ!ε.ε,·:ιιιειιπεει·2ι πει· Βιι!ιιεε!ιοπ Β`Ιοιιο, Πι·. Αιο
ιιεππει· ν. Βιιιιεο, ιει ειιπι ννιι·ιι!ιεποπ 8ιεεεει·ετ

ποίπι·πει·ι ννοι·ποπ.

1115
- Με Ν11.ε111'ο11ιε1· ε... 211111 Πε1·11ει 1π πεπ 111ι1ιεει11π11 1:16·

11ε111·111οιι·ε1

τεππεπ Ρ1·οΓεεεοι·ε πει· Α1111,·ε1111ε1111ιιππε 1π $1.1·11.εε111ιι·8 πω,
πι1ε11πε11ι 111111. Ηεεε (117111·ε1111ι·111) π1111ε1ε11πι 11111, νοπ 11.1. 1111

- νε1·ετοι·11επ ε1π11:1)Απι 29.1111ιι·ε 1π 811. Ρειει·ε

1ιπ1111.ιπ1ε Ρ1·111εεεοι·επ θ ο 1111· ιπ ει· 11(1ε1) 11.111 17 11 ε ε π ιπ ει. π π

11π1·,<.1 πει· 1111111411 Ρ1·οιεεεοι· πει· 01111·111·ιι1ε επ πει· 11ι111111ι·-11ιε
π1ε1π1ε1:1ιεπ Α11επε1111ε, 11111111. Βιιιιιιε1·11ι 111·. .Τ ο 11 επ π Ν ο ε -

(.Ιεπιι) 111 νοιεε11111.ε εε111πε1ι1. ν1·οι·πεπ.

11111111 11111111 1111ιεε1·ει· Κ1·1ιπ1111ε11 1πι 65. 11ε11επε1ι11ιι·ε. Νε.ε11

- Ρι·ο11εεεοι· Πι·. Κ 111. 11 ε ε, 011ει·111·ετ επ πει· 111επ121πιεε11επ
11π1νει·ε1ιε.τε1111π11€ 1π Βι·εε1ε.ιι. 11111 ε111επ 151111 11111 πι1εεε1·οι
πεπ111ε1ιε1· Ρι·οΓεεεοι· 11ππ 111ιε1:ιο1· πει· 111επ1ε1π1εε1ιε11 1111111111
π111 επ π1ε Ππ1νει·ε11111. .1ει1ε. ει·111111ε11.

Δ11εο1ν1ει·11πε πει· π1επ11ιο-ε1111·111·ε1εε11επ Α11ε.πειι11ε 1. .1. 1664
πππ 1111·111πε·11πι1; πει· Πο11ιοι·ν1111·πε 1. 1. 1867 111ε1ι Ν. ε1ε11 11ε
1111ιε ν1·ε1ιει·ει· 17ε1·νο111ιοιπιππππ,ε· 1π πει· 01111·111·1111ε εν11ε1 .111111·ε
1ιπ Απε1εππε επι' 11ππ νν11ιπε 11111111 εε1πει· Β111:111ιε111· π1ε Λεει
ετεπι πιπ 111εε1εεπ Ν111111ε1-11111ιπι·1111ερ1ιπ1 ππ1.1ε11ιε11ι. 1876 1111

1111111ει·1:ε ει· ε11:11 1.11 Ρ11νειποεεπι πε πει· 1πεπ11ιο-ε1111·π1·ε·1εε11επ
Α1111.πεπι1ε, επ ινε1ε11ει· ει· 1881 211111 Ρι·οι'εεε11ι· πει οιιει·πι1νεπ
01111·πι·81ε ε1·πι1ππι 11.11.11.. 1111 .111.111·ε 1896 11111 ει· 111ε Ρ1·οϊεε
εοι· 1π πεε Β.1ι11εει.πππ πππ ν1ππιπειε ε11:11 ,1ι·11πε

θιειιπεεπιιεε1εεειιι1ε1ιε11.

ε1πει· 11111111.

111·111ι1ε. νοπ εε1πεπ 1111εεεπεε1ι11.11.11ε11επ Α1·11ε1ιεπ 1111111111 11111· 111111·
εε1π «Ηεππ11πε11 πει· οι1ειπ1.1νεπ 01111·πι·ε·1ε» Με «11ε11ει· 1111111
11ιε11ε-θεπει·11π» ππ111111·επ.2)Απι 14.14111·εππ 11οε111111 πει· 111ιει·ε
11121 11111 π111·1.11ιε11 11111πε1111111εε Β ο 1111 Ο ε ι ι· ο ε; 1· ιι π ε 111 11π

- 1π 11νε.ι·ε1:1ιππ 1ε1. 11.11- πει·1.1,1.ιε Λεει 1)ι·. 1) 1·εε111·1εε1‹1
11.111 11.11 Βιιι11111ε νοπ πιει Ρε1·εοπειι 1111ει· 1111 1 επ 11ιο1·πεπ.
π1ε111111 ε1πε Κο111”ννι1ππε 11ε1111·11.ε11τεπ, 111·ε1ε1ιει· ει·

Α1ιε1· 11ππ 42 .11111ι·επ πε.ε11 18-_111111·18ει· 111ει111:1ιει· 'Γιιι1,11·1ιε1ι.

π111:11 πν11ε1 '1'118·επ ει·1εεεπ 1ε1. 1)1ε Κπ,=.1ε1 111111· ππ1·ο1ι π1ε 8111·π
ε1π11επι·11πι1επ πππ 1111 6111111111 ε1ε1:11επ €ε1111ε11επ. 0111 πει' πει·

81 Ιπ 81.. Ρει.ει·ε1111ι·ε ε... 11·1111ει·ε Ο11ει·πι·πι πεε (1111ιεε111ππεε11επ
ν7111εεπ1πε111.1ιιε, 1111111. 51επιε1·ε.1 Πι·. 11111 111111 111ο1111 1· ε 111.

11π 70. Ι.ε11επε11111ι·ε. 1)1ε νεπ1ε. 1·εει11:11ππ1 11.11. πει· νει·ειο111ε11ε
1. 1. 1860 ει·1ιιιιει;. 4) Απ1 81. 111·π.1π 11711ι·ε1:111ιπ Πι·. .Έ 11εε111ι
Ε) 1· 1: ε 1111εε 111, 1π1 47. 11ε11επε1ε1ι1ε. 11.1 ..Με 111.11 πει· 611·11εεε
νοπ

π1νε1

Ρε1ε11πεπ, π1ο 1εει.8επε1π111επ 1νπιπε11, 11111116 ε1πεπ

81:1111εε πιπ Κερί νε11.11π11πει, ν1·ε1ε11ει· 11111111 ε1νε1 'Ι'1ιε;επ ω.
Τοπ 1ιει·11ε11111111ε. Με 111ε1:111:11ε Ρ11.1111ε 11111 11. 1π 11711.1ε1:111111
1111ει· 20 .111111·ε ππεεε111ιι. 11) Αιπ 23. 1111112 π. 81. 1π 11ε11121,1; πει·
Ρ1·1νετποπεπι 1111· θγπ111ιο1οε·1ε 11ππ Ηε1111ι·1ε11111Γε επ πει Ππ1
νει·ε1111.1 1)ι·. Α πο1ι' Ο111 ο 11 π ει· 11π Α1ιει· 11011 88 .1π111·επ.
1)ει· νει·ειο11ιεπε, 11.11- εε11.1895 ρι·11.1111ε1ει·ιε, π11ιει·1ι1ε1ι. ε1πε

Ρι·11·1111ι11πι1ι 1π 11ε111ε18. θ) 111 11ε111ε1ε 131. 1111111. ει 1111.
Ο. 11 11.111 11 ε - 111 ε ο 11 ε ι· 11π 71. 11ε11ε11ε_11ι111ε. 161· 1ε11ειε 111.πε·ει·ε
Ζε11: ποπ 11ε111ιππτεπ 111επ121π1εε11επ νε1·111.; νοπ Ο. Γ. 1117. 17ο

1ιε1. 1π 1111ε11:11επι π11ιι1ε.1ε 11. π. Ζ11ε 111 εεε πε 16-1111ππ1εεε
Ηεππ1111ε1ι 11.11 ερε21ε11επ Ρ111111111οε1ε 11ππ '1111ει·11111ε ει·εε111επ
Απεεει·πειπ 11111 ει· 1111111 ππε11 ιι1ε 1111ε1111”ι·επππ 111111 1ζεππει·
ει·οεεε 17ε1·π1επειε 111π πεε 11ε1ρε11ιει· Κιιπε1.1ε11επ ει·111ο1·11επ.

Βιε11ε νε1·1ιπΓιειεπ 1111ι·πει· ει·111111·τεπ. πεεε ε1ε πεε 11ει·11ι·εε11επ
11111 Α11ε111111πι; ε1πε1· π1111επ Ρει·εοπ 1111111111 1111τιεπ.

- ΙΒ1π ιζι·οεεει· 11111πε·ε1 επ Αει·ειεπ εο11111ι 111111
111 ι· 1· ε ε ε ο ι· ι ν111·111ιππεπ εε1π, ππ111επι11ε1ι 1π πεπ 1π 811111·1επ
ειπι1οπ1ει·ιεπ Α1·111εε11οι·ρε. ΕΞε 1111ππεπ. Με νε1·111.111;ει, π11:11ι

Ιπ·ε(11111ει· Με 1000 Αει·1.1.ε ε111'οι·1. 1πι Μ1111.111·1εεεοι·1. νει·ννεππππε
11 ειι.
- Βε1ι1εε1ι π1ο 611ι·1ιο11ε πει· ιιι·ει111:11επ ν71ε
εεπ ε ε 11ε.1ι.. Νιιε11 ε111ειπ Βε1·1ε1ι1. π. 11Ζε11.ε1:111·11'ι ε... ΑΙΜ.
Πε11ιε1:11επ 8111·11ε11νει·ε111ει> 1ε1. νει· 11πιπεπ1 1π πει· Βι·111εε11επ
νει·ε111181111ε 2111· Βει”61·πε1·ππε· πει· Νπιπ1·νν1εεεπεε1111.11 ει·11ι·ιει·1.
ν1ο1·πεπ, Με εε ππι· ε1πεε 11εεε1ιε1πε11επ 11111ιεεεε νοπ Κε11πιπ1ε
πει· πε111εε11επ Βρι·11.ε11ε 11επ111·ι”ε, ππι 111ε11111111ε Β11ε11ει· ε·εν111ππ·
1›11π 11ππ 211 1εεε11, π11εε πιε επε·11εε11επ Ν1111ι11'οι·εε1ιε1· ε1111ι πει
11ε1· 1εεεε 1111επ1εε 1171εεεπ 11111 1111πι1εε1· 11πε1,ε·πε11 11ο11ιεπ, πιπ
π1ο πεπιεε11επ Βε1111ιεε νει·ειει1επ επ 1111ππεπ, π1ε π1ιε11 11ει·11πε
1π ε... 111·ε111ε11επ 11ϊιεεεπεε1ιείτ 1π1ι. π1ε 11111ε1ιι1εειε11 νοπ 1111επ
εε1επ. 1)επεεε11 επ 1ε1·πεπ εε1 111 εε1111111ε1·111·, 1111ει· π1ε111. 1111εεει·
1111111 ε... Θ1·επεεπ πεε 1ε1ε111111ι·ι·ε1ε1111ει·επ 11ει;ε ε1πε 111πι·ε1

ε11εππε Κεππιπ1ε πεε 1)επιεε11επ, πιπ 11111. νοι·ιε11 1'111:1ι11ε1ιε Β11
ε11ει· 1εεεπ ιιι 1115π11επ, πε1·επ 1.11·οεεει· Βε11:11ι.111π επ επιεπι 11ει·π

νοπ 1.1111νε1·ε111ιιει·1 111111 1·ι1επ. 111ει1111ιε11.

.και εει·11πε 1111· 11111 111·ει11ε11ε ν71εεεπεε1111.1ι 1π 11)πε11ιππ 111.111ιε
π11:1ιι. 11·ει111εεππ εε11111·π1ε1: ινε1·πε.

- Ρι·1ιι'εεεοι· Πι·. 11 ε 1111 ε. ε ε 11 11 π· 1111 1ιπ Απιιε ε1πεε 1) ε 11 επε πειι11επ121π1εε11επ Ε'π11π1ιπιπει·0πεεεπει·
11 π1νει·ε1 1111 πεππ111ν 11εειπι11.11 1.νοι·πεπ πππ ε11επεο
πω. Πι·. 11111111ιοννε11ι ε.1ε 6ε111·ετ11.1· π1εεε1· 111111111
111 11. Ιπίο11.1επεεεεπ 111111επ π1ε 8ιππεπιεπ ε1·111111·ι, π11εε ε1ε πεπ
Βο1111οιι ε·ε,ε·επ π1εεε επι· Βεε11ιεπ εε11111·εππεπ Ρι·οίεεεο1·επ
ίοι·ιεει.εεπ 1.νει·πεπ.

νε1·ε1:111επειιε Μ11ιε111111πε11.
- Απε11 ε1π 111ε1ιοι·π.

-- Ζπιπ οι·πεπ 1111111επ Ρ1·11Εεεε111· ε." Ηγε1επε

επ πει· Οπεεε11ει· Ππ1νει·ε1111.1 1111 Ρ1·111εεεο1·

Πι·.

σ. Κ ι 1 11 Με γ π, 1.νε1ο11ε1· 111ε1ιει· πεπ επιε1.1·εε11εππεπ Ι1ε11ι·ειπ111

1π 01ιπ1·1ιο111· ιππε 1ιετιε, ειππππι1 1.νοι·11επ. - Πει· 11ε111·ε1;11111
πει 11γειεπε

5469 1ί1ππει· 11111. 111.111. π1εεεπ

Τ118επ νοπ 111ι·ε111 Απ1ιε ε111·111:118ει1·ειεπε 81 11111111 111111 111111
111111ι1ε .Τ ε111π 811 11. π ε 1π πει· 8111111. Η 11.11 11 ε (Ρι·ο1.·111ε 117εει
ι'111επ) ε1π πεε 11111111. 11.11 1171111 εε111·πε11ι. 8111 1ε1. 1111ει· 40 .111111ε
1π 1111·ε1π Βει·111°ε 111.118 €ενιεεεπ.

1π Οπεεε11 1111111· 11ει·ε1ιε εε11 11ιε11ι· 11111 2 .1.1111·επ

νι1.11ππι πππ ε1111ιε πει· Ρ1οίεεεο1· 11111' Αποι·ππ11πι11 πεε 11111π1ειει·ε
πει· νο11ιεε1111111-11·ππε (1·ο111 Γε11ι·πει· 1906) π111·ε1ι Κοπ1ιπ1·ε ιεε
111ϋ.1111. ννει·πεπ, 11111111 11111111 11π 1πε1 1906 ,ε·εεε111111, πιο 1π πει·

- Ζει Βιετ1ετ111 ω. '1'111111ει11ιπι11επ 1π 11πεε
1ιιπ π. Νεε11 π... 1)ει:επ πει· 11118επιε1πεπ νο11ιεε11.11111πε 1π

Κεππ1π11ιεπ 11π1.ει11εεε πππ εο1π11ι 1111· π1ε Βεεειπππε· πεε 1111111111

Βι1εε1εππ νο11ι .1ε.111·ε 1897 ειι111ιε 1π11π 11π ε·π1ιπεπ 11ε1ε1ιε
158,769 Τ111111ειπ1ππιε πππ 21111111· 66,470 1111ιππ1. πππ 77,289 11.111
11ε11ε. 1)1ινοπ επιι1ε1επ 11.111 πεε επι1η111.1εε11ε 1111.11.....1 126158,
11111 πεε Κ6π111·1·ε1ε11 Ρο1επ 12.024 11.111 πει· 15111111; 1.111 π1ε πε111ι1
εε11επ Βεε11:1ιπ11·ε11. νοπ πει θεεεπιπ11211111 ν11111·επ 1111111.1επε
84,246 Ρει·εοπεπ 111111 ει.111111ιι, ο1ιπε 1111111 επ εε11ι. Ιπι θε11111ε.1
τει· νοπ 10--19 .111111·επ ε111.ππεπ 34,192 'Γε1111ειππ11πε. νοπ πεπεπ

ιεπ Ι.ε111·ειπ111ε εο 1111ιπε Ζε11 π1ε11ι εοι·,ετε. εε 111111 πει· 111πιειε1·
ε11:1ι νειεπ111εει εεεε11επ, πεπ νοπ πει· 1πεπ1ε1π1εε11επ Ρε1ιπ11.11.11
,1.1ε11111111τ1επ Κεππιπε.ιεπ 1111· πεπ 11ε11ι·ετιι111 νοπ ε1ε11 επε επ ει·

1ππεεεεπ πιιι· 1:11. 2200 Π111ειι·11:11ι ει·111ε1ιεπ. 1711.11ιεππ ω· 11π
1ε1·1·1ε111. πει· '.1'11.111ιε1.11π1π1επ 1π 1)11πε11ιπι·1ι. 11ειιιεε111εππ, 61:1ι1ινε
11.111, Ν11ι·1νειιε11, 1ιε11επ, 11πι;11111π 11ππ Νοι·π11πιει·11111 11ππ"

Οπεεεεει· 1πεπιε1π1ε1111επ π.111111111 1111111. 111111 π 1:1π 10 11711111
ε111ππ1επ ε1·111ε11, 11νι1111·εππ 11.11- θε,ε·επ1ιπππιππι Ρ1·ο11. ε11ιι·11.11ι·11.
.Β18 1111ε1·ε· 1Ρ11111·1πεεειιι) εε ππι· επι 7 81111ιπιεπ 111·πε111ε. Πε.
ε.11ει· πππ πει· Κο11εε11 11.11 Ππ1νει·ε1ιει 1111 1111ιιι'ε νοπ 10 111οπε
τοπ πεεεπ π1ε 1ιεεει.ε11ε11ε νοι·εε111111 πεε Βιι11οιε111επι πει·

πεππεπ. Ιπ 1111111 ε11επ 11ε11111·επ11επεπ Ε'1111ε, Με 11111111 11111 πει·

εο11οπ ο11118·πιοι·1εε1ι

1111ε.111 πεε 1)ε111111ε 111111 πεε 13ε11ιε111ι·ε πει· Οπεεε11ει· ιι1επ1:1π1

11711111ιπι181ιε11, 1π11 Απεπε.111πε νοπ 4 1111ι·11ςεπε 11111111 11111· επε

εε11επ 11ε1111ι111ιι 11111: 111·ιεπει· π1ε 1ε1π18ε Ρο11111ι, ν11ε11:11ε 1.11.1.11

νεπι1οπ1ει·ιεπ

11111 1111επ ι·πεε1εε11επ Βοο11εο1ι111επ πεε 11·1εεεπεε1ιε111ιε1ιε Ι.ε11επ
11επ11πι, ε1πε 1101111 εεε111ε1ι. Απ π... Οπεεε11ει Ππ1νειει1.111 11111:

11.111 Κ1ιε1111.

1ε1. 11ει·11111; ει· 111 Β11εε111ππ 11.111” ρι·1νε.ι.ει·

Απε111.1ιεπ

1π

1·'ειει·ε11111·ε, 111οε111111. 1171ι1ε1:11π1ι

Η

1νεπ1ιςετ.επε 1π π1εεεπ 11ε1πεπ Ε'1111επ 11111 ιε1111ιε θι·πρ11ε πει·
Ρι·οιεεεοι·επ πεε 51118 πι1.1·οπεει.1·ειςεπ1

-

-1π πει· πι111111ι·-111επ1πιπ1ε1:11επ Α111επε1111ε πιει
ε11επ ε1111ι ποε11 1πι111ε1· π11:111; π111·π1111ε Ζπετ1ιππε 11επ1ε1·1111111·. Απ!
ε1πεπ1 1πεει.1πις πει· 81.11πεπιεπ πεε 1. Κ11ιειιε 1.ν111·πεπ ποε11

11οερ1111.1ε1·π 111. Ρειει·ε11111·8·ε πειτε; 11111 17.11111.1·ε
π. .1. 12806 1224 11ιε111· 11111 1π 11.11 νο1·ννοε11ε), πει·ππιει· 671

πεπειπ1πΒε 1'ο1κεππε Βεεε11111εεε εείπεε1: 1)1ε νοπ πειπ Θε π ε

'.1'1·1111πε - 19 1πε111·). 1092 8111111111 ~ (19 111ε111·),

1111 Βο1·οπ11 1 π ε·ε1ε1ιειε

11ιε11 - 16 111ε11ι·), 216 1)1ρ11ι11ει·1ε -- 181 πω.), 149 11111.εει·π -···
(11 πεε.), πππ 8 Ρ111:11επ11ιππ1ιε -16 πιε1ιι· 11111 1π πει· νοι·1ν.).

Ππιε1·επε1ιππε· 1νεπεπ

1.11111111ιει·

Μ1εε1111ππ111πε 1111ει· Κο111πι1111:οπεπ (111'ι·. Ν1·. 12) επ 11ι;ποι·1ε1·επ;
11πεεει· πεπ Β'1·111ι_111111·επι·11111111ιεπ 11111111 εο1ε1ιε 1π1 Ηε1·11ει. επ
ι'οι·πειπ; επ πεε Ρι·11111πιιεπ 111111 επ ε1:1ιι·ε1ιε11, ν1·εππ π1ε Βιε
πεπιεπ 131111 11111, Κο1ο 11ο 111 111111 π!ε 8ιε11εοπ1ε1ειε 111ε ιπ -

111111·ε1:11ιππ 81ιεπε11ι1ιοννε111επι1ει·πι 11111π 11·ειπεπ, 1.111·
1ιε111εε,·11ε11ε Βερ1·εεεε11επ 211 ρι·οιεει1ειει1 πω.

- 01ο θεεεπ1111ω1111 πει· Κι·ππ11επ 1π πεπ 211111
446 81111111·

-- 0111 θεεππ11ε11111 11.11 Βιει·11ει'1111ε 1π 81. Ρε
1.ε1·ε11 111·ε πειτε; 1π πει· 1711111111 νοπι 16. Με ε1ιπι 24. Μπιτ
π. .1. 1π1 Βεπι1επ 885 1461 Μ., 404 1117.), π111·11πτει· 11.11 1ο1εε11πειι
Κι·1ιπΕ11ε1ιει1:

4..

Δ...- .-.>.-...

,.τγρ11118 ε10ιι11:11. Ο, '1"γρ1ιιιο_αΒάοω. 2'?,1ἱ'ε1›ι·ἰε ι·οουι·ι·οω Ο,
Τγρ11ιιε ο1ιπο Βοιπ1ιππιιιιη; Μ: Εστω 2, Ροο11ο11 Ο, Μεεω·ιι 81,
Βο11ε.ι·Ιε.ο1ι 18, Β1ρΜ1ιοι·Ξε 22, Οτοιπρ Ο, ΚοιιοΜιι1ετοιι δ, Οτσα
ρϋεο ΙΔι1π8·οποπτ.2ϋπάου8· 89, Ει·γε1ροΙαε θ, θι·1ρρο 10, Κατεπ
.ΜΜΜ Ι1ιιτιἔοιιοιιτ2ϋιιἀ1ιπἔ 108,Βιι1ιι· 1, Βρ1άουι1εοΙιο Μουἱι1
);Με Ο, Α1ιιιτ.οι· Οο1οιιΚτ1ιουπωι11εωιιε Ο, Ρατο11τἱε ορ1άεω1ου. Ο,
ΒοαΙιτειιιΜιοικ Ο, Αιιτ.1πωι Ο, ΗγάτορΙ1οϋ1ο Ο, Ριιοτροι·ε1ΠοΒοι· Ο,
Ργειιιἱο ιιικ1 Βορ1ἰωοωἱο 11, 'Ι'ιι1ποι·ΚιιΙοεο (Ιω Βιιιι€οι1 107, 'Γυ
Βοτ!;ιιΙοεε υ.Μοτοτ Οτμ.πό 20, Α11ιο1ιοΙ1εωιπε ιιικ1 Π1ΙΜιιιιι πο!

+ Νεο1ιετο 81τειιτ18 άσε νοτο1πε ἐτ.Ρο
τοτε1›. Λεπτο:Β1οπετειε, ό. 17. Αρι·111907.
'Ι'ειροεοι·άιιυπ8·:
1. Ι. πηρε: ΠΜ νου Τ1ιοι·21ζορΙειετ.11κ (Κτειιψοιινοτειο11ιιυε).
2. Η ν ο ιι κι ιι έ: Βο11.τ11Βο
πιω· Μ1.τοϋι11112.τε11 ΟΜτιιη;1ο @Με
- Κι·ειιιΜειινοι·ετοΙΙι1ιιω. .
Β. Θ :Μππι (€18.81): Βεια«›πειτειι1οιι οΙο1:ιι·1εο1ιοτ Αρρυ.τειτ.ο.
·

·1.

πιο” 5. ΙωϋοιιεεοΙιννΒο1ιο Μιά Αιι·011Μυ. 1ιι1'ιιιιτ.ιιπι 62. Μο.ι·εια- 2 θ ΝάοΠ$ω 81τ2ΠΠεοθΒ ΒθΙΠΒοΗΘΠ ε1°2τρ
πιιιε εει11Ι1ε 81. Κι·υ.ι11ε1ιο1του (Με )'ω·‹1ο.ιιιιτιεε1ιο.ιιειΙε 185, 'Ι'οτ.-

Πί.)ΠθΙ1νθΈΘ111Β= ΜΟΙ11388°, (1. Θ. ΑΡ1°111907.

εο1ιοι·οπο ω.
Τιιςοεοι·ι1ιιιιιιε:

1

1. ν. Ρ ο τ ο τω) π: Πο1)ετ ΡΙζωοιιτ.ϋ1Ιάιιιη; Μ Μι· Ηειι11.
ο·
2.
ΒΙεεεἱ,ς: Ποϋοτ $1άοτοε1κορ1ο υυά Μα8ιιστοροτατἰοπειι.

«έ

-

-.

ΔΝΝΟΒΤΟΒζΝ δΕΠ)ΒΒ Δ.Β.'Ι' Μπάσα 111 (Ιω Β11011118.11ά111118 νοιι Κ. Ι... Ι.ΠΟΚΕΒ 111
[Μ. ΡοτοτεΒιιης, Νονε1η-Ρι·. 14,εονν1ο Ιιι 11111111 1ιι- ιιιιὰπτιε1ειι‹1.Απποιιοοιι-Οοωρτο1τοιι ιιι1εοι1οιι1ιιιοιι.τ

εΑΝΑΤοσΕΝ ΒΑΠ1ε:Β °
ϋονν1ι·Μ Απε:.ι1: νοπ Εἰννοἱεε Με! Ρ1ιοερ1ιοτ, ΕτΜ11ιυπη άου· 0κγι1ε11οπε-Εποτωο,
Μτεοι1π() (Με 51ο11“νοο1τεο1ε υπι1 Μ ι1ει1ιοτ (Με νν1τΚεεωε1ο ΚτΧ11ηιιπηεω111ο1.
Μ" Ηω·ι·οπ Δω...] ε1ο1ιοπ απ( Πιιπεο1ι Ρτο11επ Με! 1.11οτει1ιιι· :ιι 111οπε1οπ.
ΒΜετι ετ9ε1σεπετ υηα νετκυνεοΗεΙυτι9επ ππτ ω1ησ1ετνεπ19επ Νεο1ιο.1πωυπ9επ ω νετωε1όοη ειιιε

ε1ι·ι1ο1εΙ1ο1ι ,,8ι1τιει10€011 (Ντ Ρἱτ1118 Βιι11ετ δε. ΟΚ." :υ νετεο1ιτε16επ. ΟετιετεΙνει·ττετιιπ9
νοπ 8ετισ.τοςεπ, 81. Ρετει·ε1σιιτς, Οτ. $1εΙΙΙιο1ε1τεεεε (Κοπ)υεοΒεπιπει)ει), 29.

~ _..11=51πω:·1..22(11:=
-,,1ΐοιιοε Κιιι·1ιωιεωΙϋι· 11Ιιι€ωι- πω! Βο.ι·πι1ιι·ωικΙιο1τοπ, Εο11εποΜ (Βιι1ΐο1.τιιη,·εΕυτοπ ιιπ1.οτ 8το11'ννοο1ιεο1-Κουττο11ε),

Ι)1εΒο1οε, θΙο1ι1, Βοι·ι- ΠΜ Ν1οτοπ1κι·αιι1ιο1τωι, Νοιιτειετ1ιοιιΙο, Μπε11ιιιι·ωι, ΒΙοΜτο- υπό Ημ1ι·ο11ιοι·ιη11ο 1η σ.ΙΙοιι Γοτ
,
πιω. Αρι·11 - ΙΙο2ωπ)›οι·. Ρτοερο!πο.
2
ΙΝ. Ο. ΙΜηιμω· Κε). Ρτειιεε. Ρτοΐεεεοτ Κ8·Ι. Βαγι·. Ηοΐι·ειτ,

(88) 14--1.

!πε111ιιΙ Ντ Ροι:1επ1ιιηι1υπη
νο11 ΟΡ. Α1. 00118 (ωκἱετἰεττ εοἰτ 1820)

Ηειεπιει1ιιμοπ 13τΠπ1πη.

51. Ρε1ετεύυτε, 5ευννοτοννεΚ1) Ρτ, 88.
Εἰτι θΙ:ϊεε1κ:η ΚεΙΒε-ΡοοΚεπ-ΏεΕτἱτ 2ιι
50 Κορ. από 2ιι 25 Κορ.
1

ΕΜ εἱεεπΙιιιΙ1ἱἔοε ὸὶὲτε1ἰεοΒεε Ρ:ειρωω, Βονν511ττ ε1οΙι νοτ2ἰ181ἱο11 Βεἰ
νΕΚ5ΑΝΙ) ΟΗΑΤΙ8, Βε1Βεε1εΙ1υπ8επ
ιπιτετ 1 Βιι1κ:1 Η Κορ.

ΒποΜ11ε, 8Κι·ορ1πι1οεο, 8ο1ινΛ1ο1ιοιυεΜηι1επ, Απ11πι1ο ιπι‹1 Με ΒΜ1:116υποεπιΜο1.
Ηεοπιε1ομοπ θι·11η1πη; 151 Κο1πο ΝεΩΠειΪ1π1ι1Πἔ όει· 211512Πώεο1ιει1 Ρτἐ1
ρ8.τετε, εοπόετΠ 112011 εἰτιεΠ1 1κκ1οιι1επι1 νοτνο11Κοπιπππιποπ Υει·Μιτειι 11ετΒε
516111. Ττο€:ὸεττι Μ τ1ετ Ρτο1ε ε1ιι ΜΙΙἰἔετ. Εε ειι(ΜΗ1 Μπόστ Αετ11ετ τιοο11

Βοε'τοΙΙι1ι18οη

:ιτιάετε εοΙιΞιὸ1ὶοΒε Κοτιεετνἰετιιηἔειτιἰ11οΙ.

2Ο°/,, ;.ζεννϋΙιτι πετάω.

Απ Κτοηε-Απε1.211επ Μππι 1301 ,ςτοεεειι

ΚτωτΙΗ

Μιά

ΒειΕπιτΕ Με

Υω·1(ευ1° 1κ:1 όοτ Μεο1εο1ιοπ ΡΜι·ωειουΠεο1ιοπ Η81°1$1818·088811801)811 ω. 2116.

1τοεεεποπ ΠτοΕετιμεοΜ11οτι πιω ΑροτΙιε1εευ.

,Ο ε: 11 ο τα Ι - νωωυτ Ο. Ψ. Θ08θΪ1.
ΒΕ. Ρετοτ5ϋυτἔ, Οοι·οο11οκνει]ει, 82.
(27) 8-1.

Δ11τοεεοπ νο11 Κι·ε.ιι1τουρΠοεω·1πποιη
ΡΗ. Ρευ1ἱπε )ΝΜω1, Κοπικουιωρ
;ω11οκ111 ι1ορογ.·ιο1:.1. 4, και. 2.

18?
' -

υπωυπο

Ηε8.-Βε:. Βτεε!ειιι.
Βειππετ. Κυόοκανει
οόετ Νποποό.

30 .(Ν ;3ΐζευπιίπι .

ΗΙπΡ)υεπΙτιοπΙιτεποΙιεπετ;.οΚε3τ.
θἱοπτ,

ΒοΟΙπἰτεποιόπἱ‹ἰρΙεποτιπε1ἱοπ.

4θθ υπ Μπι· όεπι
ΜεοτεεερΞεεεΙ.

-

ε ει1εοπ.

νωπ 1. Μπ1 Με Οκτοποι·.

Ατεοπ-ΕἱεοππυεΙ!ε: θεσεπ Μπι, ΒΙυι-. Νετνοπ- υπό ΓτευοπΙ:τυπΕπείΕοπ.
ΜἱπΙυπυυε!!ε: ()ευεπ ?Ποπτ, Νἱετεπ- υπό ΒΜεοπΙειόειι.
ΝυἱΠτΙὶοποῇΚυπΙοπε8υτε- υπό ΜοπτΜΜετ.

30.
θΜε
ΜειΕ
Ι.
ε8επεοπ
ρτενοππ
-ιΜπΕπε8ι·.

ΝΓτ!εΑΗυτοΙπε:ΚτπἱουΜεπυΚ!ποετπΜΠ0.Ιε:.π

ΜΜε
Εἱποπε
Νοπετιυπ·ΙΜΒΙπ!εοτιπ.ο·. απο.
ΜεοΗπναωπ πουτπΚ·πυρπί,ε
απ.
απο

Βυ,ςτπτἰε
ΡτοερεΜε:
τἔετνοτπποἰειετεπιτο.

ΝευετππυΙ: 0οιπί. Κυι·πουυ, τπωω- υπό Κοπ1πτΜ!!ο, ΑπευιΙΙ. ΗΜ Ηχότα.ΕΙεΙατο
υπό Ιυἱοπττπετπρἱε, Μο‹ΙἰοοπιεοΙιππἰευπεε Ιπευτυτ.
Η Βτυπποπνετεππό Με μπω πω. .ζ

ΡτοεπεΜε μπω (πω. όἱε Βυτοε Βυόο!ί Μοεεε, Βεἰεεπυτοε ιιπό

' πυυπ··Β ν' ο Η γ Σ: ::υ:...€.8.:.2· υ
_

,"γ_

Π

Υπου·
Εεπτό·εΚυτπυεποΚιυ·πεπεο,π

π
'
8οι“”Ι ΒοεἰοΓΠΒ8.

Πω πω.. Μου νοι· Νποππυπιι1πεςεπ υπό ποιοἱοππο μου” Με !.!ποΙΙο.

ΥΙ0ΗΥοπεετιπε

ν10ΗΥπυκοεπιιιιε
νιοιπτ ποπιτιυ.

ει ι2υπόι πυ.

Νίω·πιι-, Ηπι·ιιυ!πεοπ-, Μπἔπιι
Κι·ππΕΙιπΝοπ.

8Ιοἰῖ`ν:
εοπε ΙΚτπ ΚπεἱΙοπ Ι)ἰειπετε·ε.
Κι ι·; ΞΠεΙο.
30.000

ι.ω›ω- υπό ΗυΙΙωιΜπποιι
ΚτπιιΜιοΠοπ.
Κι·ιιιιΜιοΜπι Δω· Υπι·όπυυπεε
0η;υπο, Με Μπ,ποιιε υπό ό"

ΙΙΒ.ι·πιο.

(55) 1'7-1θ.

ὶ

ε: ΒΑΠ Ι·ΙΑΙ.Π.υ (Οποποετθττειοπ). ε)!
π: '
Δο1τοετοει .Τοόεοο1όπό οι·ετοπ ΒεπΒοε
β) Ι
©

πω"... Μ. Μαέ Με 5°Ο. Βερίοαπϋεσ·.

©

Ι.υκυι·Ιϋεο ΒΒόιπ· υπό τππόευ·ποτε Κυι·πεπε!Γε.

οπ7εΐρυίιτ!ο2:-·δοιά'“οπ απ

© Ψ

ἔἐ,Ξ

Μωαβ ΚυΗνωεεετΚυτοπ. @π

έ

ἔξεΕἔ2

οΠοΗΜεοπο Μοπ1- υπό Ζνο5ιο!!οπΙ:Μοτ, ΙπππΜποποπ Μου πευεεπιπι $γεωπτ.
πωπω Μ" 5π όοπ ΜΜΜ επ όετ Αφου, ειυεπουεππτο ΡπτΜπυηοπ, Τπεα-

ι
Ξ

ι-..: ”Ε”Ρΐ
ἔ ξἐ ο Β

_Μπ, κυπιππυ, Κοπ2ετΐο. ΒΙΝΙο. Ιεεειπτε Ηόπε!ε υπό Ρτὶνπτννοππιιπἔεπ. Ρεπεἰοπεπ ΗΜ· Ετκνποπεειιο υπό Κἰπόετ.

Ι
_

_ _ἔΞ 8
Ξ"ε
ξ 2=ε”έΈξ έ

δυπόοπ όει· Κτεπ1ετππΙππππ υπό $τε3υτπυΙππππ. νου ννὶεπ Με 5τεχε

ξ Ξ.Ξ '- = ἐξ,

οόετ Ι.ἱπ2 ςόἰτεὶαετ ΚΥΑ επ) ἰπ (5 δτυπόεπ, νοπ Ρεεεπυ υπό 5εΙ2πυτἔ νἰ8.
ΏϊζεΙε›Ππῇοττοπι· ἰπ 31/2 `ιυπόοπ εττεἱοπππτ.

ἶ.ἔ ΞΒΡεἑ.υξἑ>
. *Ε 8 ἔκ _

©

ΑυεΚυπίτε υπό Ρτοερεπτε εττεὶΙτ όἰε νεπννει!Ιππε όοτ !.ειπ- ©

@ όεε·κυπεπεΜΗεπ ἰπ Βειό ΗΜ!.

€ἔΞ"'

@
τ

95 ἐἙ:ἔ>ἔ

π

δ [υπό Οπε,π1 (θ‹›ιιν. Μό).

έ·

ἔ.'ἑ ...ίέ[2
<τ > Ξ .εαπ

ϊ

ε πΝευσ ΗοἱΙ- υπό 8οπ!ειπιππ- Με! οππετει!!".

ι

' Βυ1εοπνοιπ 20. ΜεΙ Με 20. Απευετ.

π

Αετ2ίε
ποίτευ
Ι·'ενοπ
όε:τεπ
ιιπό
πιἰΙἰεπ ΚυτΜυεἰΜπκε,
Β5.όετ.
υπό
Γτεἰε
ετππΙτοπ

πππ.
ΜΝ
ΝΒπευιτπ υΙεπιἰυεπ,
0Εκευόπω
στο.
οΙοπυεΜίΙπ οΠτοπ.

Νϋ.Ιππο ΑπευυπΠ. οττεἰΙεπ ΒετεἱτννἱΙΙἰΒπετ Με Αετ2το ό" Απετει!ι: Ι)ι·. ιιιεό. Η. Ι. Δι·- π

€υπ2]ϋ.Ιιτπς.
5πἰεοπ

τοπικ, Μ. Ροιοτυπιιι·ρς. ΙΗι·οπεπΙιπυ.πι 8, π. 8, Με!. 8ι1εεει· 8οππ.- π. Ροκ”. ν. Β-'7 Ν

υπ Αποπόε; ν. 20. ΗΜ υπ 1π Αι·ευεπυι·8. Πι·. Η. Ε. Ουι·εΙυπε π. Βι·. Α. Βιπ·οπ Μ”
πι Αποπεπιπ·;.ς. Νειιε ΙΙΙυε8.Ηει ω Βι·οεοπϋι·ε: «Αι·οπευυι·8 πω! εκππο Κιιι·πιΜοΙ» Ν. Κγπι
πιοΙε νωππε,- Βημα 1902, νε1·Ι‹ΒπΠἱοπ ὶπ 8.ΠθΙΙ ΒιιουΙπιπόΙυπεεπ.
(529) 8-1.

Μ

.Με

ε»

Ηουπιιόο Εκο. Τοιπροι·Μιιι· Με 8οοπιιεεπτε 15--16° Π. Κιιτεοπεοπ 20. ΗΜ Ν

Με 20. Αυεπε1. Ιπ όοτ Κιπ·ππόευπειπΙι κνπιτπιε 8οΙιΙπιπιιι-, Ποοτ-, ΜΑ: , πω.
Π·Ιευ!ιο-,

ΒοπΙουευπτε

(ΝπυπεΕιπει·›

υπό ειπόετε

ΗεΙΙΒΒόετ,

ννΙτΚεεπι πεἱ Πιστι

υπό ΝοττοπΙεἰόεπ. Βπεπτππυεπιυε, ΙΑππτυπμπ, ΒΜοίυΙοεο, ΒΙεἰοΙιειιοΜ, ΒΜ.οΙ1Με.
ΡτυποπΙοΙόοπ υπό ππόετεπ ΚτειπΚπεπεπ. Ε!οΜι·Ιεπποε ΜυΜΜιό, ΒιιΙΙ- υπό 8οπποπ

Μόοι·. ΗγότυΠιοτυρουΠεοΙιε υπό οτΠιορΜΙποπο ΑΜοΙΙππ8. Μπεεπ8ο. ΜἰπετειΙκν5εεετ
(ππτυτΙἱοπε υπό ΚυπετΙἱοπε) εἱπό πτπ (ΠΜ: 2υ πειπεπ. 'Η.8ΙΗ:Ιι Κυι·πιυεΠκ. Ι(οΙπο Ιίπτ-

ΝΙ:ϊΒ:ΒΕ8έ:ΐ1:ζΐΙΐ|ἔ;::ἑΐ'ῖΗ70ὲιζὶΈΠιθ';πε

δυκούΙΐΙππετε ΔυεΙιππΠο υπό ΡτοερεΙυε, ευεπ ΩυπττιετνετκπιυεΙυππ 8,·ι·υΠε όυτοπ
ιό π ο οιππιΙεεΙου. Αότεεεε: ΒεόεΚοτπτπιεειοπ. Ρετππυ.
(Μ) θ-4.

“Με ι,..ιθμι, "Ιω ι.""0"Β"θ|| Ν” Με
ρΓϋ.εω Χ"ΠυθΠρΠοεο “ζωο” Ζ'ΜΜη;
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ειιοιπι`2
Π

Πι·. τ. ιιιιισιι.

@β

8ισοιοο,
πιο.
οι οποστ.
πι ισοπ οπ ιο ι

σποτ ππι

Β ' Βιο2ΐ Βτο2ιοιιμ

8Βτ.
ΡΕ.
ΒΕ.
ΒΜ°8ιΜ,
Φτοιωι,
Β.
2ΠΓ.
ΗΗ
πιιπ
τοτπο9,
ιτ.οστπιτε,

Ι+.
.ο
Θοπνο1τιοι τιοπι.τ
Οοοοι,
ιιιοο1

Ροιιοισιι οιιιετιιιιοοειιοιιο πιν:ιιισιιο Βοσειιιπιπιι€
ιιειιιιιιιισιοιιἔ.Μ.8.δο. Ζν:οιποστοιι€..Μ. 4.26.

2-2.
τισ)

ι

οΠ
8
Ν
ο
Β
Δ.
20.
Αποποι.
8οιοοπ
ιιιο
Μπι
ν.
ΒΈ ΡΠ][Υ ΜΠΟΓΟΨΠΟΠθΗΠΒΙΧΈ θΠ86Π'Ι'ΟΠΕΠΠΧΈ
οροπστοπ..ποκοππιιιτικοπ Β'Β ΠΡΟΠΗ'Η(”Β.ΉΠ οιιπο Ηθ
ι)ΠΟΠΡΟθΤΡΒΉΠΠθθΒ Ί'8Έ('Β ΠθΤ'Η'0 Η σΒΙΟΤΡΟ. κοιτώ

ΠΠΡΠΠ'σ ιιιιοπιιισιτι Ωστοσο

”Ηειικοτοπτ·ι."

ι

ι3εκ0ιισ:νι·π σιτροιιοιιιισο ιιοοιιοιιιο)
Πρει10ΤΒΒΠΠΕΤ-Β 006010 μια: ;ιο1Βιιο οποιιοιιιιοο ιι ιιοιιιιιι·π ιιιισο

ι

=.
Ποοπτιιπ,
Αιιοτπιτ.
πιο
ππτοσ
πππ
Ατοι οτσπτιτ.

ι5Ε3ΒΡΕΠιιΟΕ Η ΗΛ σκι/σο 0.ιιΑιιι1ΤΕ.ΙΙΙ:ΗΟΕ, κοιοροο

6ιιιιτο11ορ›ι οποοιιπ -οστιιοΜ Η ιιιϋιιιΚΠΥϊ·πιιιοοιισ
ιιτικοτιιο πο τιοιιισι-ιποτιο οιιιιιιιοιιιιιιι·ο ιιροιιιι. Οοσποιισσ πιιπ

τοποσ Με ιιιι:Ησκοιι τι 1ιιιτοκοιι ιιτοκτιιιιιι.σο)
Οιιοοοότ
8-3.

πιιο·ι·ροπιισι-ιιτι γκοιοοιιιι ιιριι ιιιιιιι:ιοιιι. πἰιιιιξοιιῖσ.ι
Προθπωιιοπ οτι πιο” ιιιιιιιοκωτο.
Οιιτοπισιι οκιιιιιι·ι.

:πιο Ε.-Πο·τομ6πρι·ο ν Γ. τ. [Π·το.ιιιιο ιι Πιιιιιιι·τ·ο

,,

Μοοκιιιοι. . . . . τ, Τ-ιιοι Η. Κ. Φορροιιιιι

,,
,,

Οιιοοοιιι . . . . . Η Κ). .Ποιιιιο ιι Κο.
Β8.ΡΙ.Π8ΒΒΙ . . . . " Φρ. Κοριιιιιιιοκοτο.

ισιιιιιιτιιιιι τι ειιιπ π, ιιιοιιτ, Ε_ Ε. οι ιιι πιο ιιιιι.
ΠΕο6οι οΕπππιτο ποιοι.ι.ιισκιΤοιι 6οοιι:ι:ιτιιο.
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8ροοιιισππι “ποπ

Ξι:::ι.;ροτε:τι2,
Κτσ.ιιιο·ιιιιιτ ποπ

ιιτοστιοποιοιιττπιπο
Βοοιιοτιιιις

τιοτνόοοτ

π||σοτιιοίτιοι·οοσοιπιιπποπ,
5τιιτιιιιιιπ ποπ

Ποι·οοιιο, ιιστιιιι81ιοσοο
Νοτιτοιιτσιιιιιπιπ.
ιιιτοτοτπτ:

(ιοσ. Μοπ.-Βστ.` Ρι·σι. Πι·. Ει`πιοιισιιι·ιο, Βοι·ιιπ: (Βοοιοιιηιιισιιιιπιο ποτ τςοοπιιιτοιι Ηοιι
σιιιιπο,
399): Αποιι ιοσ ιιοττο ιιι ιοτοιοτ Ζοιτ σοι Βοπιιπιποπτοοισοιιισοτπ οιιιιπο ειιποτιοτο Βοιιπι
ιο.το οπ νοιποιοιιιιοιι. πο. Μιττοι οοιιοιπτ ιισοτσο.πιιτ πιο Νοι·ι·οπτσιιιιιιιιιι οιιοιι επ οπο”, οιιοτπιιιπο
ππι πιο οοιιιιο.ιο Ι.ισιπσ πππ πιο ιΣτοιιτιοπ σοοσιιποτο νοι·οιοι·ιιοιιπ επ πιτ στι.
Ρι·σι. Πι·. Ο. Ρσο ποι·. Βοτιιιι : ιΤιιοτοριο Ντ. 11, 1906). ιιποιιι οιιιιιιοτ Βιιιπτποιτ πιτ πιοποτ
ιισιτ ποτ οοπ·οοοιι. ποσο πιοοοο Ρτιιρπτοι ιιι ποτ Τσι ιιιιιιιιιιοππ οιιιιοτιο;οο Ιοιοτοτ ιιππ ιπ νοτσιιιππιι

πιιπ οπποι·οπ ιιοτσσποιι _ιοποπισιιο οιιιοει νοι·ο.ποσοο ποι·τ οι -- οοισοτ ποιιιι ιιιιιπ πσοσ το οιιοιιτιπο
ιιιι·ιι σοιιιιιιιι, ποπ Βιιιιιποο ποτ $ποποοιισπ σοι οοιιιοτ Ποι·ι·οιοσππο; ιιι Βοττο.οστ επ οιοσοπ.
ντ'οιτοτο ο.ιιοιιιιιτιισιιο Μιττοιιιιιιοοπ νοιι Πι·. Κ σισιιισιτο π.

Κο.οοιι, Ρτσι. ιιοσοιι το·οοιι, Ρπτιιι, Ρτσι'. Ο σ ι ι, Ζιιτιοσ,

Ρτσι'. Ν ο ν ι π ιι γ, Ιιιιιοστιιοιο Ρι·σι. Μ π ι· πιο ιιιπι, Νοοιιοι. Ρο τι ο οι· πιιτοτ -ιιοιτιιποι νοιι θοιι. Μοπ.-ιιο.ι. οπο: Β ο ιι οτι”,
Βοτιιιι, Η ι τ ο οιι, Κιιποπο. 8 τ ο ι ιι ο σ ο ι· ε, ιι'ι·πιικοποσοπ, π οι το, Ριιτιο, Ριιιπ ο τ, Οποοιιο π. ο..
πιτ ι·ιοιιτοπ σοοσπποτο Αιιιιιιοι·ιιοπιιισοιτ ππτο.ιιτ, ποσο σιπιτοοιτσιιι ιιπτ ιπ Οτιςιιιοιροοιιππο ιιιιτ πιιιιοτοι· Γιιστιιιιιιιιτικο
πσι.ιοι.ςοσοπ πιιπ. Βιποοιιιο Ριιιοιι οιιπο οσοπ σοποιοιιποιο νοι·ριιοιιππε σιτιοπ πιτ οποττςιοοσ ππι·ιιοιιιπποιοοιι, πο πιτ πιτ ποτοιι

Ε'ιι.ιοοιιιιπο ιιιοιιτ μοι·ππτιοι·οιι. πο- σιιιοιι πιο Απιιιιοισοοιιιιιοιτ ππι πιιπ ιποοιοοσο Ετιπποττο ιιιιτ πποοτοτ Β'πστιιιιιιιιτσο πππ ππι'
πιο νοτροοιιιιιιε ππι· ιπ ι”οιο;οιιποιι (ζιιπιιτιτοιοιι 2ιι ι·ιοιιιοιι: 250 Ριιιοπ, ιοσ Ριιιοιι, 80 Ριιιοιι πιιπ 50 Ριιιοιι.

Ι.ιτοι·πιιιτ στειιιο πιιπ ιτειιιι-:ο Δι Πιοτιετοιι.

Κοιιτοτ οσοιιιιοοσοτ Ρτοιροτοτο, 8ο. Ροι:οτοσπτε.
Νοκνοσι Ρι·οοροι‹τ,

ΐτοποποσοτ Βι·. Β π π ο ι ι π ο. ιι πιο σ.

7

7.

π

28,

Ηειιιε διποιοτ Ντ. Θ.

τ

Βποσπτποσοτοι π. Δ.Ψιοιιοοσο Κοτιιιιτιποπσσι'οτ Ρτ..Β Π·

ΧΧΧ!!. .ωοοο!ωο.

ΒΤ.

Νου!! πω!! ›οι!ν. 18.!!ι·ο.
@ειναι ιιοπω!,.
ΜΝ". οι= μια
ΑΥ1οηφ

!!!!!!!!!!!!!!!!!Β !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!”
ιιτ!!οτ όοτ ΠοόοΚ!!οπι νο!!

Πι·. !ο!ιοπποε !!ι·οππ!ιο!ο.

Νο!. Μ!. Κα!! !3ο!ι!ο.

Μ...

Πι·. Βιιτ!ο!!” !!!!οποο!ι.
8!. Ρο!οτοϋιιτΒ.

!)!ο,,$!. Ρο!οτε!:ιιτ€οτ Μοο!2!η!εο!ιον!'οο!ιοπεο!!τ!!!" οτεο!ιο!τι!!οε!οτι Φ-

ΑΒο111.1ο!ποι:!!ο -Α11!!τϋ.8ο "ΝΝ ΜΗ ΈΜοτο!ο "

$οτιτιοϋοπ‹!.-Ποτ ΑΒοηι·ιο:.!:ιοο!ητο!ε ἱ5! Π! Εποε!απά.8 Π!!! Π” (Με !:›ἰτ!ο! πιο!! οιιοεο!ι!!οοε!!ο!! ει!! άιο Βιιο!!!ιοπά!ιιιτε νοπ Κ. Σ!. ΗΜ!"
]ο!11°,4 Μ!! Π!! άοε !!ει!!)ο μι!! !τι!!!.Ροο!:ιιετο!!ιιπε;!π άοι·! Μάο:·οο ἰτι δ!. Ρο!οτε!;›ιιτε, ΝοννοΚ -Ρτοερο!!! Μ! 14.-2ιι τιο!ι!οπ.·- πο.οπο
Σ.Ζω!,οι·η 20 Ματ!!! !!!!ιτ!!ο!1, 10 Μοτ!: !ιο.!!ή!!!!τ!!ο!!. Β8Γ11188Χ'Η0118 το!! !!!ΗΡ!ο εο!ν!ο οΙ!οοιι!‹!ἰο

οάο!!!!οκι Βο2!18!ιο!ιοπι Μ!!!οι!υπΒοη!;!!!

!!!τ‹!ἰο 8!Ι18!ἔ85ρε!!ε!!εΖεἱ!€ Π! Ρο!!!!ε!20 Κορ.οοετ46 Ρίοτι.-- οι! το! πιο!! οι! ω! Βοοο!ΗΠοΗ1!ιτοπάο τι Κοάο!!!οιιτ Πι·. Β.'πωπο!!
Αιι!οτοπ ννοττ!οτι 25 Βορετο!οϋ:!!εο!!ιτοτ Οτ!ειτιο!ετ!!!κο!ιιι€οοοικ!!. Μ! δ!. Ρο!οτε!:ιιτε, Ρο!οτεΒ.Ξοἰ!ο, Α!οκο.η‹!τονν5!!ι Ρτ. θ Ζιι τκ:!!!οη.
-ΚεΓοτειτο ννοι·οοπ ποο!ιοοτη Βο!ιο νο!! !θ Κ!!! ρω ΒοΒοι! !ιοτιοτἰι·!. Βρτοο!ιετ. Πἱοτιε!ειΒ, Ποπτιοτε!οἔ υπάξοπι1οβοοο!5:θ.
"ύ

Ν! 1ἔὰ

οι. Ρο!ο!!!οτε, άου-14.(0?.)_Αοτ!Ι.

-1907. Μ

ΙΙι!!ε!!: Π!. Α. 8ο!ιο.ιν!ον: Πο!!οι· Ροιι!ρ!!!!;ιιο ν!!!Βοτ!ο. - Βϋο!!οτε!12ο!Βοπ πω! Βοορι·οο!!ιιποοπ: Οο!οι·!·ο!!!:
Ποτροο 2οο!οι· ορ!!!!ιο!ω!οιιο. - θι!!‹!ο Βο!2!!ιιοο!ι!τ ΕΙ!!!ο!!υποοιι οι!!! ἀοω Βο.!!οι·ο!οτ!ιιι!! Η!! ι·οο!ο!ο;;!οο!ιο Π!ο,=:ι!οο!!!‹ ω!!!
'Γ!ιοι·ορ!ο. -- Ψ. ν. Θ!·οΙωοπιι: Νοιιο Βο!!ω!!!ο! πω! ιιοιιο Ηο!Ιωο!!ιοοοπ. Μ θ. .Το!!!ιιοΙ4: Μοι!!2!πι!οο!ιο Αιικνουάιιιι€ άοι· Ε!ο!ω
ττ!ι!!!!ι. - Α. Ρο!!ο!οο!ιο!‹: [Πο !!!οι·οροι!!!οο!ιου Ι!οἱο!ιιιι;;οιι άοε .!ο!!!·οο 1905. - Ρι·ο!ο!πο!Ιο άοε νοι·ο!ιιο Β!. Ρο!οι·ο
Μ1!·.<;οι· Αοι·πτο. ~ Ρτο!ο!!ο!!ο άοε άου!οο!ιοι!

ΜΗ!. νοι·ο!πο

οι! θ!. Ρο!οΓΒΒΙ11·.9;.- Αιιοιιιε οιπο Μ!! Ρι·ο!ο

!κο!!οπ άοι· ωοο!ι!ιι!οο!!οιι θοεο!!οοΙιο!'! 211[δοτροτ.- Τοεοοποο!ιτ!ο!ι!οο. - Αιιοο!ρ,·οπ.

νοιι

ϊ νο!! Ροωρο!ευο νι1!Βοτ!ε εοεο!ιοιι; κν!ο!7!ο!ο νοιι Μ!! ΙΟ!!
Κειροο!ο
ω!!! Ροπορ!!!ειιο. τι1!81ιτ!ο
ζ· Ροωρο!Βιιο!!!!!οπ
τοι!. !‹οωι!ο Μ! οπο!
οτω!!!ο!ιι.
Λ
η 8ο!!!
τ

Ή!. Α. 8 ο Η ε! ν! Ι ο ν. Β.!Βο-Κοωωοτο.

Με Ροωρ1ι!Βιιο
νι!!Βοτ!ο. Βοοο!ο!ιιιο!,
Μ!!! !!!ο!οο!εο
Πω!! άοε
ε Ροωρ!!!ευο
πω!! Ηο!!!·ο.
ω!! πνο!ο!ιοτ
Με

!!ο!!οι· Ροπιρ!!!ουο νυ!ωιι·!ο.

νοτ!ι·οἔ. ο;ο!ιο!!οπ Η! Π”. οι!! 15. Πει. 1006.

· ΒΙοεοι1 ι!οιι !)·ρ!εο!!ο1ι Εο!νν!οΚο!ιιι18ε- ι!ω! Ε!!ο!!!!!!!!υιιςο
@η ‹!ιιι·ο!ιιωιο!!οιι. πι!! νο!!ο!οιιε!!.οοω Επ·οο!ι ω!! Ερ!‹!οι·

) Με, ε!! !!οοο Κο!ιιο Νοι·οοι1 ωειο!!Β!ο!!!οπ; Οι!!! σο!! Βο!ι!ο!ω

Μο!!ιο Ηοι·ι·οω

Ι)οτ Μ!! νοιι ΡοωρΜΒιιο νυ!οοι·Ιο ω!!! Μ!! !!πιοπ οι!!
άοι· νοι·Ξεοιι 8!!!ω!ε Βοοο!ο! Μοο. !ο! ‹!οοννοεοιι !ι!!οι·οο
ου.ι!!, πο!! οι· ο!ιιο άοι· οο!!οι!οι! Κτου!:!ιο!!οϊοτωοπ νοτ
ο!ο!!!, Μ! @που Μο Ι.ο!αι!!εο!!ου άοι· Ει·οο!ιο!ιιυπΒοπι Π!

υ11Βοο!!ωω!!οτοτ Βο!!ιοπίο!εο !ο.!!το!ουΒ ‹!ἰο Βο!!!ο!ω!!!!ιι!ο
Μορ!οοο!!!!ο!ι ι!ω!”ο.οο!, Μο Νοεο, Δε!! Ρ!!οι·γυκ, Εο.ι·γ1ικ
ιπι!! σ!!! Βι·οιιο!ι!οω νν!!!ιτοω! ‹!!ο ουοεοτο Βου! πω· 80!Η'
εο!!οι! Κτοο!!!ιο!!οοτοο!το!πιιοΕοπ ειι!!!νο!ο!. Β!οοο Ρ!!!!ο, ο!!!
ο!!!ο ε!ο!ο!ιο Α!‹!υο!!!!!! Ε!!! ω!!! Βοτιωιτο!οεοι!, πω! Μ·
ε!!ο Ιιι!οτι!!ο!οιι ω!!! !.οτγι!Βο!οΒοη Βοο!!οοι!, ο!ω! πω· νοτ
ο!ι!2ο!! Π! άοι· Ι.!!οτο!!1τ ω! Πω!ου, ννϋ.!!τοιι!! Βοεο!!το!
ΒιιιιΒοπι νοιι ΡοωΡ!ι!ευο Γο!!οοοιιο πω! οοιι!υε πω!!! Μι!
!!Β ο!ω!. Νεο!! άοι· 21188.π1ΙΙΙο118!ο!!ι!!18 νοιι Τ!ιοο! 1897.

άοι· οι! άοι· Ηειω! νοιι 2 ο!οοιιου Ρ!!!!οτι τ!!ο !!οι!18Ι!ο!ιο
Ι.!!οτο.!ιιτ !!ο!οο!Η Βοοοιωωο!! Μ!. οὶω! νο!! Βο!ιι·ϋ!!οι·

8 Ε!!!!ο, ΜΜΕ!! Βο!!ω!ι!! 5 Ρ€ι!!ο, Βου!οο!ιωοιιιι
1Ρο!!, 8!ο!Τοπ 8 Ρ!!!!ο, Ι.οιιι!ετο! 8 πω! Ξοωοο
1 Για!! νοτό!!οι!!!!ο!!!. Ιπι !ο!!!;οι· 2ο!! ο!ω! νο!!οτο ΡΜ!!!
!‹ο!!οιιοιι !!!!οι· Ροπορ!ι!ουε νι!!μοτ1ο νοιι Ι.ιι!!!ι!οπ, νοπ
Βο!ιτσ!!οι· πω! Μοιι2ο!, Ηορ!ιοι·, θΙ188οι!!!ο!!Ι1
ω!!!

Τοωοτ!

8ο!›τοοΙι!

ννοι·οοτι.

Μοτ!!ο Βο!ιω!ι!!

νοκ! Με! άοι· Βοορτοο!!ι1ι18 άοε Ροωρο!ουο·νο!Βοτ!ο Η! άοι·
υοι1οο!οπ Αυ!!οΒο εο!!ιοο [.ο!ιτ!!ιιο!!οο ,,Ι)!ο Κι·οο!!!!ο!!οκι
«Η Μοτο!! Ι.υ!!α·οεο"

1904 ο!!! 8 ννο!!οι·ο Ρ!!!!ο ω! !!οιι

5 !Ή!!!οι· οων!!!ιι!!οιι Μι!. Ψο!!!° Μ! Π!! οοιποπ! 14 Ε!!!Ιο

!!!!ι!!ο11 ΜΒΜ!! _!ο!!οο!ι οο!ο!ιο ω!!!) άοι· .νου!ειι!! ω!!
Κι·οο!!!ιο!! Μ!!! ω! ο!!! ω!!! !οποοο.ωοι·; νοιι Μοωι!ο πω!
.Τει!ιτο, ιπειιιο!ιωο! !ο!ιτ2ο!ι!ι!ο!ειι1οοτ Βουοτ. Ψο!!οι1 κι!!!
ποο!! πω!! Θι·οιιοοιι !!!υοι!!!18οιι, »νο άοι· Ροπιρ!ι!8ιιο Μο
ρο.!!!!οο!ι οιι!!τ!!!.
Μ!! Ρ!ο!ποτ, ο!”!Βο!ι!!!!ο!Γτοο!, ιικιιιο!!πιο! ΠοΒο!!‹ο!! πω!
Ετ!!τοο!!οιι οο!2! ι!!ο ΚτουΚ!1ο!! ο!!!; Μ!!! οι·οο!ιο!!ιοπι οι!!

άοι· Που! ω!οι· ‹!οι1 Βο!!!ο!ω!ιου!οιι ΒΙοοοιι, νοι·οο!ι!οάοο
οτ!!Βοι· Ροτπι ω!!! Οτ0οοο, νοιι σοι·

0ι·οοοο ο!ιιο8 8ο!πο!

!!0Πιο8 Με οι! άοι· ο!οοο Ηϋ!ιτιοι·ο!οο; εο Δω Η. Μοτ
!!ιπο, ο!!! !!!!οτοι· Αυ!οι·, ο!ο!! ιιπο!! άοι· Οτϋοοο πω! ?πιο
ι·!ο!ι!οω!, 07 Ατ!οτι νοιι ΡοωρΙι!Βιιο νιιΙΒοτ!ε ο.ιι!εο25!ιΙ!
Μ!. Κοροο! οο8!, !!οοο ι!!ο Β!ειεοιι ο!ιιο!ι ειι1ϊοπεο Μο
τοιι κνοοοοτΠο!!οι1 ω!οι· ν!ο!ιιεο!Βοπι ΜΒΜ! Βοο!!!οω ι!οτ
ορ!!!οτ !γωρΙιο!‹! πω! ο!!τ!ε !τΙ!!›ο ω!!! κν!!!!τοιι!! ειιι!οτο
Αιι!οι·οο ο!ο!ο!ι ο!ι!οιι ω!!ο!!!ε!!!!Βοο Ιιι!ιο!! Βοωοτ!!! Μ
Βοι1 ινο!!οι1. (Βο!ιοο!!, Β.οοοι1Βοι·8). Π!ο ΒΙειοοκι οι!!
άοι· οι1εοοτοπ ΗΜ!! Βοτο!οπι Μ!!! ςωω Νοο!!!οοεο1ι ω!!
Ετιιρ!!οιι) ω!οτ ο!!! Β!οοοι!‹!οο!‹ο νοτ!ι·οο!‹ωε! νο!! οο!!πο!.

Βοὶπι Βοτο!οιι Μάο! ο!ο!ι «Μο άοι· Οτϋοοο άοι· Β!οοο οι!!
ορι·οο!!εω!ο Εκοοτ!ο!!οι1, οιποι· ινο!ο!ιοι· οο!πιο!! Μο Πρ!
ε!οι·ω!ε ι·οΒοποι·!οι·!. Βο !›!οὶ!›οι! ωοω:!ιτωι! Ρ!οωοο!ιο!ο!ιου,
ο!ο !ο‹!οο!ι οπο!! πω!! !ωτοοι· Ποσο: οι! οο!ιν!ι!!!οπ
ρ!!οεοι!, οι! οιποο Π! οτιιρ!!οτιοΓτο!οπ Ζο!!οιι Βοινο!ιι!!!ο!ι ‹!!ο
ΗΜ! !!ο!!!ο 8ριποπι νοιι! Ροπορ!ι!Βιιε ου!”ννο!ο!. Με ΕΡ!
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τΙιοΙ οοτ ΞοΙιΙο1τοΙιοοιο νΙτι1 ΙιοΙ οοτ ΕτορτΙοο οιιίοτιοε
ΙιΙο1;ιε εοεο1ΙΙ1οτ1, εριιΙΙ:οτ ει.ΙιοοΙιοΙιοο 2ο οιτιοτ τιιιτ εοτϋ
εοιτι οι1οτ ττιιΙιοττι ΙοΙιοΙι.ο οτΙΙιΙ11οιι ΒΙοεο, νοΙοΙιο εο1ιοο
ιιιι.ο1ι ο1οιΒοο 81οιιοαι εοΙινΙτιοοο 1τοοο, 011 Ιοτ1οο1ι ο1οο
ττονιεεο ΖοΙΙ: ροτειετ1οτ1. Εε ΙιΙΙι1οτ εΙοΙι οειτοο1 ΙιοΙ €τοε
εοτοιι ΒΙοεοο ατι ΒοΙΙιΙ1οΙινο1εεοτ, οτα Μια· οοτ 5οΙιΙοιοι
Ιιο.ιιι: οτΙιοοοιιοτ, ετιιι11οτ πιο; οοτ ΞοΙιΙο1τιι1ιοιιτ εΙοΙοΙιοΙιοιιοτ
ΡΙοο1τ. Μο.οοΙιτοο1 Με ο1οεοτ ΕΙοοΙτ τιιιτ Βοετοτι οοτ ΒΙοεο
οι Εστω νοο νοΙεεΙΙοΙιοο 1.ορροο οτοΒοΙιοο, 01ο οτετ οΙΙ
ττιοΙιΙΙοΙι εΙσΙι οΙιε1οεεοο; οοτ θιτοιιο οοτ ΒΙοεο νΙτι1 τοι.
ετοτιοΙΙοτοοο, νοοοοΙι Φο ΒΙοεο ττιι1εοοοτ ο1ιοο 8οοετοοο
νοτΙοετ

ΙιοΙΙ1; Ιτο

Ιο12τοτοτι

ΕοΙΙο

τοΙτ

ΝοτΙιοοΙιιΙοοο8.

Κ11ιοο οτιο Μοιιι1οΙετοτο οο1ιοο ειο. ιΙοεε Ιπι Βοο1ιοτι
οοτ Ροτιιτ1ΙιΙΒιιε 1ιοο118 Μαι: οι Ροτιτι νοτι ΒΙοεοο, εοο
ι1οτο νοο εοοτοΙιιιΙΙοΙιοο Αο11οΒοτοοοοτι οι1οτ Ειτ1τοτιο.11ο
οοο οο11τ11τ.
.Ιο ιιοιοΙι οοτ Βιιοοτ οοτ Ετοριιοτι, ιο ιιο.οΙι οοτ θτ11εεο
ιιοι1 Ατι2οΙιΙ οοτ ΒΙοεοτι, 11οι1οτΙ1 εΙοΙι Ιιο1ττι ΡοττιροΙοοε
Με ΚτοιιΙ:Ιιο1τεΙιΙΙο. 01ο ΚτοοΙτοο Ιτοτιοοο νοοΙιοιιΙοοο>·.
οοοΙι

τοοτιο1οΙοοο

1ιοΙιοτο,

ειο ιτιο.Βοττι

ειο, οοτ ΑτιροιΙΙ;

εοΙινιτιοοι, ειο τ1οο 1ιοΓοΙ1οτιοο ΒιοΙΙοο 11οεεοτ1 ειοΙι Βτοιι
ιιοο οο‹1 .ΙοοΙτοο, οΙοΙι1 εοΙτοιι τοοΙιτ Ιιο1τ11.οΙι1Ι1οΙιο 8οΙιττιοτ
νοο. ΒοΙ Ετορ11οιιοο 1ο οοτ Νοεο 1ι11ιιίιο,οε ΝοεοοΙιΙοται.
ΒοΙιοΙο 01ο ΕτεοΙιοιοοτιοοο τιο.οΙιΙοεεοιι. οτ1ιοΙαι ειοΙι τ1Ιο
Ροτιοοιοτι 8ονοΙιοΙΙοΙι Βοοο οοτ, Με ντΙοτ1οτ ο1ο Νο.οΙι
εοΙιοΙι Ιτοτοτο1, οοτ εΙο νΙοι1οτ 1ιοτοο1οτοτΙοο1.
1)1ο Ιο11οτνο.ΙΙο ενΙεοΙιοο οοο οιονοΙοοο ΝοοΙιεοΙιοΙιοο
Κοτιοοο εο1ιτ ΒοτΙοεο, οΙιοτ ιιοοΙι τοσοι. Ι›ο1τοοΙι1ΙΙοΙιο εοιο,
νΙο ιοΙι οει μονο οτι οοτ ΚτοιιΙτοοΒοεοΙιΙοο1ο οοε Πιοοο
οοττιοιιε1τΙοττοο Ροι;Ιαιτοιι οοΙο;οιι νΙΙΙ.

Ηοττ Β. 81οι1οοτ οοε ΒιοοεοΙιοο ΡοΙντοοΙιοιΙτοτοε, 21
.Μοτο οΙ1, ΙοιιΙοτ εο11: 0 .ΙοΙιτοο οτι ΡοπιρΙιΙΒιιε νοΙΒοτ1ε.
Βοοιιτ118 ιιοε ΟτοΙ. νοιοτ εοΙινοοΙιΙΙο1ι; οι 1ο εοΙοοτ .Ιο

ιεοοο 1.οοε οοτοΙιΒοττιιιοΙιτ, 1οοοοΙι εΙοΙι 8ττ1οοΙΙο1ι 1τοτΙοτ1
ιιιι‹1 οοτ 1ο εοΙοοτ Ε1ιο 8 ΚιτιτΙοτ οτιοοετ; ΙτοΙοο ΑΙιοττο.
Μο1τοτ τΙιοοιιιιι1ιοΙι, θιοεοΙινιε1οτ Βοεοοο. Ρο1ιτοο.τ 1901
οιΙττοιιΙτιο ΙΙο1Ιοο1 :ιο ΒτοιιοΙι11ιε

οΙιοο Ε1οΙιοτ, 1οι Μοτο

ποι Ρ1οΙιοτ ειιι! Με 88.6. Ψοτ‹1ο Με Ιο11οαι2ο 1ο Οτο1
Ιιο1ιοοοοΙτ. ιινιοιοτιο οοε Ε'Ιο1ιοτε 1το1.οο ο.ιι νοτεοΙιΙοοοοοο
Κοτροτειο1Ιοο,

Ιιοεοοι1οτε

ειο

οοτ

Νοεο, Μαιο οοι1 ο.οί

Οοο Ι.ιρτιοο ΒΙοεοτι οο1”, οοίοοοε τοΙτ οιιτοΙιεΙο1ιτιοατι,
ειιοτοτ τιιιτ Βο111Ι10Ιιοττ1 Ιο1ιοΙτ. Πιο ΒΙοεοο 1ιΙΙι1οτοιι 81011,
εονο1ιΙ ειο1 οοτ ιιοτττιοΙοο, οΙε οοοΙι οο1 οοτ ετοΙΙνοιε
Ιο1οΙ11. Βοτϋτοιοτι Ηιιο1. ΙΙιτο Ροτιιι να· νοτεοΙιΙοι1οοοτΙ;Ιο,
τοοιει Μια τοπιο. Με 11ιοΙσοτ 1ιοΙ ιιοοτ τιιο1ιτ Με οοτ Νοτιιι
Ζοτ11οΙτ, εο1ινι·ειιι1ττο οοετοιιι118 εν1εο1ιοτι 87,0-37.5
Αοίοιιε ΑΡΝΙ, ιιτιοοίοΙιτ οιιοΙι 2 ννοοΙιοο, εοΙινοοοοο
ι1Ιοεο ΒΙοεοο. ΑΜ ι1ατι θοειοΙιτ 1τοιοτι οΙιοτ οοοο ειο1 Ιτι
τ1οο $οΙιΙο1το1111οιοο οοτ Ο1ιοτΙιρρο οτιο τ1οε θιοι1οιοοε.
Εοτ1ο Ατιτ1Ι εοΙινοτιοοιι ο.οοΙι ι1Ιοεο ΒΙοεοο.
1)Ιοεοοεο οοτ Αοτο1ο

1ο ΟτοΙ

,,ΜΙΙΖΙιτοοι1“.

11ο

.ΙοΙΙ

οτιοιιο ΒΙοεοο Πο θιοε1ο1ι1. τ11ο ο.Ιιοτ οΜο ιιοοΙι θοΙιτοοοΙι
ν011 8οΙοΙ εοΙινοοοοο. Ιιιι Αοοοε1ι ετιιτΙτοε Βοο1οιν; ΒΙο
εοο 1το θιοε1οΙιτ, ιιοί άειι Η1ι.οοοο, Ε11εεαι, ιιΙιοτ οοιο
8οΙιΙοεεοΙΙιοΙο. Νοο1ι Ι‹οτΖοτ Ζο11 Βο.τετοο 61ο Β1ο.εοιι; Πιτ
Ιτι1ιοΙτ 1Ιοεε ειυε; ο1ο ΒΙοεοοτ1οο1το 1τοοΙ‹οο1ο τοπ οοτ οι:
Ιτοτ1Ιοτιοο ΟΙιοτΙ1110Ιιο ειι οιιιοτ τ1ιιιιιιοο Ηιιοι ο1ιι οπο 1ο
οιιιΙΒοο ννοοΙιοτι να ‹1Ιο Εριτ1οτιο1ε νοΙΙειιιιιτ1Ιο ν1οιιοτ
1ιοτοοειοΙΙ1, ο1ιοο ιοΒΙιοΙιο Νοτοοοο1Ιοοιιο. Αο 5τοΙΙο οοτ
ΒΙοεαι ΙιΙΙο1ιοτι Ιτοτοο ΖοΙ1 ΡΙΒιιιοοτΙιοτ1τοο, 61ο Μια· απο
οΙ1ιο111ι11οΙι εο1ινο.ιιι1οο.
ΒιιΙιιοΙττινο ΕτεοΙιοΙιιοοΒοο: .Ιοο1τοο, Ηοο1εροοοοιιο. 1ο
άειι ΒοοΙο1ττιΙιοο1οτι ε1τιτ1το Βο1ιτιιοτοΙιο11ΙΒΙτο11; ν1ο Με
οτετο Αο11το1οο, εο νεται απο ιιΙΙο Βοοιι1ινο νοο Ταο
ροτο1οτοτΙιο1ιοιιΒ 1ιοεΙοιιοι. Ι)οτ ΚτιιτιΙ‹ο 1ιο11ο απο οο
ττοτιοττιιτιοο οτιο να ν1οΙ εο1ιν11οΙιοτ ιιΙε 1τ11Ιιοτ Βονοτι1οιι.

'Ηιοτορ1ο Ιιοετοοο 1ο Ειεοο, Κοτογε ιιο‹1 ΚοτΙτ.
Αιιιιτιιοοε11εοΙι νοτο ιιοοΙι Ιιιονοοοί118οο, ιιιιεε ΡοτΙοοι
ν0τ2ο1118 οο1ιοτοο

να, οει ι1Ιο Μο1τοτ νοΙιτοοτ1 εοιοοτ

Βο1ινοτιοοτεοΙιο11: εο1ιτ ν1ο1 Κοτιιττιοτ Μοτο. ο .Μοτο οι,

.. -α)-Ε-' ...ο --·

1ιοττο οτ ο1τιοο εο1ινοτοο 8οΙιιιτΙοοΙι
ΒΙο11οτ

νοο

Νιοτοοοτιτοοοοιιοε.

οιιτοΙιεοιιιοοΙιτ,

11111 12 .ΤιιΙιτοο

11η;

Ικο
οι·

ετιιτΙτ 2ο νειοΙιεαι ειιι. .Το.οοοτ 1900 ΜΗ, .Μοτο οΙ1 ιι1ιοτ
ε1:ο.οι1 οτ Ι.οοΒοτιοο1211οι1οτιο το11 ΙιοΙιοο Τοττιροτο1ιιτοτι,

οΙιοτ 40"; Ια; 81.12 ννοο1ιαι. ΟΙιτ1ο1ιοτ 1900 νοτ ν1οτΙοτ
ΒτοιιοΙι111ε,

οτ Ιιο1τοτο Κτοοεοιο1.

Ιτιι ΝονοτοΙιοτ νο.τ

οι·

νοΙΙετοοο18οοεοτιο; 11ο Γο1ιτοιιτ 1901 να· ΒτοτιοΙιΙ11ε ιιιι‹1
ΒοοΙοο ι1οε Ροτοτι1ιιοοε. νοτο ο. 8ορτοοι1ιοτ Με πιο 8.
Βοοο1οΙιοτ 1901 Ιοο οτ 1ο οοτ ΜοεΙτουοτ Ποινοτει181ιε
ΙτΙΙτιΙ!‹ οοε ΡτοΓοεεοτε ΡοεροΙον; Ιιο1τοττι τ1οτ1 ΑτεοοΙΙ:,

Ιτο1ιΙο Βοι1οτ; Τοτιιροτο.1οτ εοοΙτ. Εε ττοιοιι Μια οτι ΟΙ‹
το1ιοτ οΙιιΙΒο Βο21ιΙΙνο αν τ1Ιο Ιοι1οοΙι 11ο Ι.ο.οίο (Με Νο
νοτιιΙιοτ εο1ινοοι1οο. Ετ ιιο.Ιιιιι @τι 18 Η. 2ο οοτ1 νοττ1ο
ιιτο 8. Βοοοττι1ιοτ ΒοΙιοεεοτ1. οο1.Ιο.εεοο. ΑοΙ οοτ Ποιοτ
Ι1ρτιο ιιοι1 πιο” ι1οοι θιοοττιοο 1ιοίο.τιι1οτι εΙοΙι ο1ιιἰΒο ΒΙοεοο,
ι1Ιο Μια 1ιοΙο οοο1ι εοΙοοτ Β11οΙ‹Ι‹οΙιτ 1ο ι11ο Ηο1ττιοτ νοτ
εο1ινιιιιιιοτι. - νοτο .Ιοοοιιτ 1902 Με Ετιτ1ο Μιι1 ί11ΙιΙιο
οτ ειοΙι τοΙοι;ιν τοο1ιτ νο1ιΙ; Ιτοιιο1ο ι1οε θντιιοο.ειοτο νιο
ιιοτ Ιιοεοο1ιοο. Ιτο 8οτοτοοτ 1902 ΒΙοο οτ ιιιιο1ι Ρο1οτεοοι·8,

νο οτ Ιινοτο1.Ιιοτοροο1ΙεοΙι οο1ιο.οοοΙ1 νιιτι1ο. 1το ΗοτΙιει:
1902 ν1οι1οτ ετιιτ1τοτο Β.οο1τ1ινο, εο ι1οεε οτ ιο ι1Ιο Κτ1ιτι
ΒοοοΙιΙοΙα νιιτιιο, νο οτ νοτο ΟΙτι.οΙιοτ 1902 Με .Ιοτιοειτ
1903 νοτΙι1ΙοΙι;

τοιιοΙιτο

νοο

@το

ιι.οε οΙοο Β.ο1εο

οιιο1ι

Κοοε1οιι1ΙοοροΙ ιιιιι1 ΑτΙιοιι, 1ο Α11ιοτι ν1αΙοτ ρΙο1:211ο1ι
ατι εο1ιτ ετο.τΙτοε Βο2Ιο1ν. Ετ ΙιοοιιΙι εΙοΙι 1τι Με ΚϋοΙειο
ΟΙΒο.-Ηοερ11οΙ το Β.οεεοο, νο οτ τοπ οιοοτο ,,8οτοτιι“
1ιο1ιοοι1οΙτ νοτιιο, Ετ1ιοοοοε οοε τ1οτ118οο ΟΙιοτο.τοιοε.
νοε οε νο1τ, νο1εε οτ τοσοι. ΑΙε Ιιο1 οΙοεοτ Βο1ιοτιοΙοοττ
οοτ Ζιιετοοο εοΙιΙοο1ιτοτ νοτιιο, Ι›οΙ‹οιιι οτ Ιτι1οετΙ1οΙιο
8οΙινοίοΙΙιο1οοτ, οιιο Ιιο1 οΙοεοτ 'ΓΙιοτορ1ο Ιιοεεοτιο εΙοΙι οοτ
Ζοετο.ιιιι νοεοιιτ1ΙοΙι. Ιπι ΑρτΙΙ ΙτοΙιτιο οτ οτιοΙι Ηο.ιιεο οο
οπο; Ιιιιιτο οοτ εοΙτοο,

οοιι νοο1Βο Εοο1ι1Ινο οοι1 1ι11ο1ι

τω" ιο ΖὶοττιΙΙοΙι @απο ΟοεοτιοΙιο11εοοετοοοο Με οιιιτι
5οτοτιιοτ 1004. ΑΙε ρΙο12Ι1οΙι ι1οοο ατι ε1:ο.τ1τοε Β.οοΙο1ν
οιιΙ1το1, οοιεο1ιΙοεει-ιιι ε1οΙι οΙο ΕΙιοτο, ΙΙιτι 1τιε ΑοεΙοοιι 2ο

εοΙιιο1τοο. Ετ ΓοΙιτ Μαι 1ΙΨ1οο, ΜτΙ; τιιιτ ιτιοιι 1Ιιττι οιιο1ι
1.ον1οο 2ο ΒοΙιοο. Ποσο νιτ1τ1ο 1.ον1οο ειο! 11111 εο1ιτ
5011180111. Ετ τιιιιοοτ1ιο 1ο ο ΙΝοοΙιοο ετοτΙτ ιιο οοιι 81η
1ιοΙο ιο 41ο Κτ1ττι, νο οτ ε1οΙι 110011 Ιιοεεοτ α·ΙιοΙ1ο. 1ιτι
8οιοοιοτ 1905 1τοι.;το οιΙο1ι εο1οο Μο1τοτ, οιο ια τ1ο.ιοοΙε
ιιι Κοτοττιοτο 1ιοΙιοοοο1ιο, ο1ι οτ οιοΙιτ οιιοΙι Κοττιτοοττι

Ιτοιοττιοο εοΙΙΙ.ο ΙοΙι Ιιο1τιτνοτιο1ο τ1οιι νοτεοο1ι. Ρο.1Ιοοτ
1τοοι εο1ιτ εο1ιτ, οτα: Αοίοοε ΑοΒοει. οιιοΙι Κοιοιοοτιι οιΙΙ:

οοοιΙΙο1ιοο_τιοιοοΙιιΒοεοο ΒΙοεοιι 1το 1.ιιτνοι:, ιι.ο οοτ Ετο
ΒΙο1τ1ε, οι οοτ`Νοεο, 11ο θιοοτοοο οτι‹1 ιιο οοτ Ο1ιοτΙΙορο. 'Ποιο
οοτ εοΙιΙοοΙιτοτι 1τΙΙιτιο1.1εοΙιοο νοτ1ιοΙ1οιεεο, (οε τοοτοο1ο 11ο-

τοιι1ε ετο.τ1τ οτιι1 ω) Μοτο Ρο1Ιοοι; 1ο 8 ΨοοΙιοο οτο
15 ΡΕ. οτι; οΙο ΒΙιιεοο εο1ινοοιιοο Γεια νοΙΙετοοο1.ο; οοτ
ο. οοτ Νοεο Ι›11οΙιοο Ετεο1ιο1οοοΒοο τιο.ο1ι, ιιοΙ 01ο πιο
οΜο οοτϋοΙτΙτοττιτοοο νοτι1ο. Πο Βιιονοο ννΙο1οτ ιιο11
τι1ιοΙιετοο Ετ11ΙιΙοοτ 1111ιΙιο Ρο1ΙαιΙ; εΙοΙι των 1τοτιο1ο εο
οοτ Με Δο1τοτΙοτιι τοοο1ιοιι. Κοτο τΙο.τιιοί νιοι1οτ 1006 11ο
Βοτοιιιοτ οιιοΙι Κοοιιιιοττι| οο1ιτο απο _Ιο1οι; εο1ιτ οο1:ο.
ννϋ.Ιιτοοτ1 οοτ Κοτ ννο.τοο οοτ ιι.Ιι οιιι1 οτι ΒΙοεοο 1ο οοτ
Νοεο οιιτ1 ο.ιιί ι1οοι 1ιιιτιοτι (1ιο.οτοοο. Με ιι1οεεοτο Παπ
να οοτ1 ΙιΙ1οΙι οτα. Ροι;Ιοοτ 11111180 εΙοΙι εο1ιτ νο111, πο:
1ιΙοτ Με ΡοΙν1οο1ιοΙΙτοιο οιο ιιοι1 ινοτ νοτο ΒορτοτοΙιοτ Με
Νονοοι1ιοτ ο. .1. νοΙΙε111.οο18 τοο1τ1Ιν1το1, Με ειο 28. Νο
ναιιοοτ ν1οι1οτ ι1Ιο Τοοιροτο1οτειο18οτοοε Με 86,6 :ιοί

1τοτ. Εττορ11οοοο 1ο οοτ Νιιεο, ΟΙιοτ11ρτιο, Ποιοτ11ρρο οοιι
θοοιοοο, τ1οο1ι εΙοτ1 εοΙιοο τ1Ιο ΕτεοΙιο1οοο8οο Ιτο $ο1ινιο
ι1οιι οοετΙ11οιι. ΑΙε ιο1ι Ρα. ειιι 28. ΝονοτοΙιοτ εοΙι, 1ιο1το
α· οοτ οοοΙι Β1ο.εαι ιιτο 0811111811, ν11.1ιτοοι1 :Πο ΒΙοεοο,
41ο Κο1ΙοΒο Ε11οεοοτο ειιι 27. ΝονοτοΙιοτ ειιι οοτ Πο
τοτΙ1ρρο εοεο1ιοιι Ιιιιιτο, νο11εϋ1οιιιε ΒοεοΙινοοοοο νιι.τοο.
Βιοτοε τιτοοεοοε:
Ρο.1ιοτιτ οι νοο 1ιοΙιαιι ννοο1ιε, το111Ιοτοτο Κοτροτοοο
ιιιιι1 Ετο111ιτιιο8. νοο 8ο1τοο τ1οε Κοοο1ιοοενε1οτοε ιεΙ: 2ο
1ιοτοοτ1τοιι οιοο ΒοτιοΒο τοοΙιτεεοιιΙΒο 81το11οεο1ττι Βτοε1:1οιΙο
οοτ 1ΙΙΙιτοο1εοοΙο. Μοε1το1οιοτ οοε1 Ροτι1οιιΙοε ο.οιροεοε
εο1ινοοΙι οοτνΙο1το11. Πο.οτΙοτ1ιο 1ιΙοεε, `οτΙιοο11. 1ο οοτ

ιιι

Μπππεοπιοιιπποπτ ειπ πε.τιοπ θιο.ιιτποπ οιιιιπο ι”τιεοπο ποιο

ποΓπιιτο Βιο.οοπ τπιτ Ιντπριιοιποιπ ΙπποΙτ. Ατπ τοοπτοπ
Αιιπο ειπ πωπω οιτιοτππε νοτινιιοπεπππ ποτ Κοπιιιππτι
νοιεοπιοιιπποπτο (ποτπιπο νετννοοπεππει; ποοπ ιιιεει πιο
πιοπι πεοπννοιεοπ, οπ πιο νοπι Ροτπριιιεπε σποτ νοτπ 'Έτο
οποτπ ποττιιπτι, ιιπ ποιπ Ροιιοπι ιιι ποτ Κιππποιι. 8οιιιιοπ
πει πππ πεε ορετοιιν οπτιετπι; ννοτποπ ιει.1)ιο Απποπ
ειππ τοκοι ιιππιοτπ Ροτιοπι ποποπριοι τεοπτ πιτ Βιε
εοπ ιιι ποτ ()οπιπποιινο ποτ Απποπ Βοποπι πι ποποπ, πιο

$ποτειτππτΙτ ιιπ Ιιπποπ $οιιοπειτοπο ιπ ποτ Βο.ιιπποπο ποτ
Ηιπτοτειτοιππο πππ ιπ ποπ νοτποτοπ ιινιιτποιπ ποτ Ιιπποπ
Βοιιο. Βιο ποοπ ινοιποτι-Ροι ποιοτπιοπ Ρτιιροτπιο
ποιοιοπ ειοπ οτι πιοεεπ 8ιειιοπ πειιοτ ο;οιοτπι, ιπιτ. Κοιττπιπ
ετ$1τποτ ποτπιοι. Βιοεοτ Ροτποπνοτιιπποτππ8 ετιτερτιοπι ειπ

τπιιεειποτ Ροεοτοποιο.ΙΙ πιιι νοτιποπτιιππ πετ πιω.
ν. Ι.οππο ποτιοπτει: οιποπ οιπννοππειτοιοπ Βοινοιε ιιπ
ποπ

ποιιτοΒοποπ Πτερτππο

πεε

Ροπιρπιππε

νιιιποτιε ιπ

πιο οοπνιιοτ ππτοπποποιο. Ροιιοπι πιπετ ιιιιοτ πιιππποε Νοι
εοππιπιοπ. ποεοπποτε ιπ ποτ ιιπποπ Νοεο. Ιιι πετ τοοπιοπ

οιποπι Β'ε.ιιο νοπ Τγρππε ποι οιποπι 5%-ιιιπτιποπ Κιππο,
ππε ιπ ποτ 2. Ψοοπο ριπιπιιοπ οιπο τποιοτιεοπο Αρππειο
πππ οιοιοιιοοιι:ιε Ροπιρπιοπεπιπεοπ πππ πππ ιιπ Μπιιπο ιιππ
Οπτ πεπετπ.
Βρριπποτ ποτ πιο ιΙνροιπεεο ο.ιιιοοετοιιι: πετ Ροπι
τιπιππε νπΙππτιε επιειοπι ιπιοιπο ντιπ Ιπιοπιιοπεπτο.ππποπ

Νοεο ιετ ποιο Βεριπτπ τπιτ ποτ τπιιιιετοπ πιπειτποι Γοει

τοπ, ποτοπ Τοιτιπο ιιπ

νοτννοεπεοπ, ινοπτεοποιπιιοπ ιιιιοπ τπιτ ποτ οποτοπ πππ ιει

Νοτνοπενειειπ εοιιιιοποπο οιπινιτποπ. νοτο.πποτπποοπ επ
ροτιμποτοπ Νοτνοπ ντοτποπ πιιοιι ιπ πιο ΑοιιοιοΒιο πεε

εοπτ εοπτποτοπο.ιι νιιο.τοπ. Πιο Νο.εο πι νετεοπτπο.ιετι; πιο
Νπεοπιιιιποι εοπτ εοπντοτ ποννεΒιιοπ πππ οτεοποιπτ πιο
@Με Νεεο τποπτ πποπ τοοπτε πιπιιποτεοποποπ; οι πιτ

πεε Βοριιιιιι ποιοπ τοοπι.ε πιπιιποτεοποποπ. Βιο Ξοπιοιπιπππι
ποιο ννοιεειιοπ 8118 πππ εοποιπι Με πιιπι Νπεοπτοεποπ
το.ιιπι νοτινοεπεοπ

επ εοιπ. Ι.ιππε ειππ Βοτποπ ειοπιπετ;

νοτννοοπειιπε ποτ πιιιιιοτοπ πππ ιιπιοτοπ Μπεοποι εοποιιιτ
επεπιε.ιιε

νοτποπποπ
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εοιπ,

ινοπιπετεπε

ειππ

πιο

Κοπιιιτοπ πετ ππιοτοπ Μπεοποι νοτινιεοπι. Βοι Βπιιοτ
τιππΒ πω· Βοτιτο τπιτ Ψεεεοτειοπ-Βιιρετοηπ ειοπι ιπππ πιο
τοιο Ροριιιπτεοπιοιιι. Ριιτ πιο Βοππο ιει; πιο Νοεο πιει
επτπιοπι ππτοπποποιο.
Ηοτε ποττππι, Ι.ππΒοππτοπ:οπ ποττππι, Ιοιοπιοε Κπιειετπ
ιπ ποπ $ριτποτι; εοπεινοειππιπτοε Αττποπ. Απποτποπ πιοπιε

ποεοπποτοε. Πτιιι ποττποΙ.
ιπ'ιο Βιο οεποπ πει Ρπιιοπι Ιπιοτνειιιο, πιο ειοπ επι 8
Μοποιο πππ πιοιιτ οτειτοοποπ. Μπιτ ειτπ ιιπ Ι.οπιο πιοεετ
Ζοιι εοπτ ποπ!. πιτπτπι επ πππ ιετ νοΙΙειπππιε πτποιτε
ιιιπιε. - Πιο ΑοιιοιοΒιο πεε Ροτπρπιππε νπιππτιε ιει
ιιοεπ εοπτ ιιπ Ππιτιιιτοπ. ινοπτοππ πει ποτπ Ροτπρπιππε
ποπιιιε (ιιπτιποπε πο: Βοεειποππ οιποπ εοιοποπ Επι!
οππο Βοοιιιοπιπππ ποεοπτιοποπ) πετ $ιορπνιοποπικιιε ρνο
ποποο πιιτοπε, πιτ ποπ Ροιπρπιππε νεποιειπε πιο Ηο.ππ'
εοποπ Βοοιιιοπ π. π. ποιππποπ ιι·πτποπ. ιει πιτ ποπ Ροτπ
μπιουο νπιππτιε οπτοπιεπε πιιτ πιο Ηνροιιιοεο ππιποειοιιι

ιινοτποπ. πιιεε εε ειοπ πει πιοεοτ Ειτπτο.πιτππο ιιιπ πομπο
ποπτοτιεοπο Βιιιτππποπ ποπποιτ, πιο ππτοπ Ι.ιι.οιοιιοπ ποε
Βιιοποπτποτποε πππ (ιοπιτποε πετνοτι.τοτπιοπ ινετποπ.

ινοιιι· οοπ πει οιποτπ Ρπιιοπιοπ τπιτ εριππιοτ ΜοπιπΒιιιε,
Ροιπριιιππε ποτ ππιοτοιι Βιιιτοιπιιιιιοπ. Ιπτ ετινιιππι ειπεπ,
ππεε οιπο ποπ” Βοιπο ντιπ Απι:οτοπ ροτιρποτο πππ 2οπιτπιο
Ι.ιιειοποπ πεε Νοτνεπενειοτπο ποοποοινιοεοπ πο.πεπ (πο

ιοιτ, Βτοοπ,

.ιπτιεοπ, 8οπινιπιτποτ,

Κοπιπ,

Ρ. Μονοτ). ιπ ποποτοτ Ζοιι. πω: ν. Βοπτιιιιοτ ιιιπ.
(1Νιοπ)

επι ποπι ΧΧ. Κοποιτοεο πιτ ιπποτο Μοπιπιπ ιπ

ννιοεππποπ Ρτπρπτοιο νοτπ Βιιοποπτποτπ ειποτ ειπ Ροπι
μπιππε νοτειοτποποπ Ρπιιοπιιπ νοτοοει.οιιτ (ποοπ Βοιωτοι
(ΣΒ. ι. ι. Μ. Ντ. 20 1902). ιιπ πειπποπ Βιιοποπτπιιτπ
ιο.ππ ειοπ οιπο νοτιπεπτππε ποτ Βροππνιποοιιοπ ππι ποπ
ΖεπιτοΙιτειππι ποτπιπ πππ ειοΙιοπννοιεο νοτιοοπτιπ πεε Κο.
ιιο.ιε πππ 1.οοποτππε πεε θιοινοποε. ιπι οποτοπ Βτιιει.
πιοιτπ ινοτοπ Βροιιπιιπππε πππ ποριιιοτο Ηιιτπτποττποπιοπ,
ποεοπποτε ιιπ Βοτοιοπ ποτ πτει.πεπ Βιιπε.ιοπο οιππειτοιεπ.
ιλιοοιποτε ποτιοιιι.ετ ιιι ποπ νοτππππιπποεπ ποε 5.
1οπιεοποπ Βοττπε.τ.-Κοπετ. ιιποτ πιο Βιιοποπτποτππειπππο
ιιπ "κι Ριιιιοπ νοπ Ροπιρπιππε νπιπο.ι·ιε (πιιιοτι ποοπ 25.
Βπ. π. πιοποιειιοπιο Πιτ ρτοπι. ΒετιποιοιοΒιο 8. 571).
,,Ιπ πετπ οιποπ ιππποπ πιο ιιπ Ιιπιτοπ νοτποτιιοττι ποτ
ετοιιοπ θππειοπο τπιτιιτππΙο Βιιιιιιπποπ πππ Ττιιπππεοπ. Ιπ
πεπι οι.ππετοπ εοιπ τπιιπ ιιπ πιπτετοπ Τοιιο ποτ 8οιτοπ

ειτιιπΒο απ! ποιπ Ωποτεοππιιι οιπο ππτοπ οτειπο 1πιτπππο
επιΕπιιοππο
Βιοιιο τπιτ πιοπιιιοπ ποτιιιιοποτ ιποπιπποτ
8ιτοιι“ππ8. ιπι οποτοπ Ηπιετπετιτ ινιιτ πποπ Μπιιοτ'

εοποτ Ηιιτιππε οιπο ποιιετο Γιιτπιιππ ιπ ποπ θοιΙ'εοποπ
5ιτιιπποπ πππ

ποτ πιπιοτοπ ννπτποι2οπο

ειοπιππτ. Πο

Ροτπρπιππε

νιιιοπτιε

Κιιτρετ οπτποποοπιιοποπ,

πιπειπποποποπ,

επ

πιππ

οιιι πεε

Βετ8πιπ

(πι. πποπ Τποει) ποιο Βιιοπεπτπο.τπ μπε ποττπο.ι. ο.ποτ
επι Ν. ετιιτειιιε πππ Ν. ροτοπεπε ποιτειοπιιιοπο Ι.ιιειοποπ.
Ιπιοτεεεοπι ιει ποοπ επ οτινιιιιποπ, ποεε Ηγειοτιο οποπ
Ετεοποιιιιιπποπ ποε ΡοιπριιιΒιιε τιιιπετιε ιιετνοττπιοιι ποιιιι.

Κπροει ποτ οιπιπο εοιοποτ ποιιο ν·οτοποπιιιοπι, πο
τιιπιοτ οιποπ οιποτ ννοτιοτιπ ποτ Ππινοτειιιιιεπιιιιιπ. Ιιι
ιπποειοτ Ζοιι ποτ '1'ποπεειο ιπ ποτ τοπ 5επτϋτιετ
πω. ποιοιιοτοπ Κιιπιιτ οιποπ οπο” Ρο!! ποοπιιοιιιοι πππ
τω. ΒριοΒιοτ Βππο 1904 ιπ ποτ ινιοποτ ποττποιοιο
ττιεοποιι θοεοιιεοιιοι`ι οιπο Βειιπο τπιι Ροτπρπιπιιε νιιιποτιε
πνειοτιοιιε νοτοοειοιΙι:. Ετποιιτπιιπεειιιτπποοπ εοποιπεπ
πιοπτ

Βοτειπε

ειπ πιιοιοοιεοποε

Μοτποπτ

οπ2πποποπ.

εοπει ιππεειοπ ινοπι ιπ Βιιεειοππ ποι ποπ νιοιοπ
Ηπποετεππιοτι, πει ποποπ :πιο ι τπϋπιιοπεπ Επιποπιιοπ
οιιιιι·οιοπ, εοΙοπο ιι·ιιιιο ρππιιιιιοτι ννοτποτι. (ιετιιπο πιο
ιοιπιεπ .Τε.πτε τπιι. ποπ πιει πεεπιππιποπ Μιεεοτπτοπ πο.ποπ
ποιπο ποτετιιπο Ρππιιππιιοπ οοπτοοιιτ.
ιιπ Οτοεεοπ πππ ΟππΖοπ ιιιεει ειοπ ποιπ ποιτιοπιποπποε
οιι.ιοιοΒιεοποε Μοπιοτιτ οπιειοιιοπ πππ πιτ ιπποεοπ πιτ'ε
οτετε ποτο.π ιοειιιοιιοπ, ποεε ττοριιοποπτοιιεοπο Βιιιτιιπποπ
ποιπι Ροτπρπιππε νιιιποτιο. πιο Βτεοποιπιιτιποπ ιιοπιτιπ.›π.
νιοιιοιοπι εριοΙοπ πιο· πποπ Ιπιοπιιοπειτοποτ οιπο Βοιιο,
ποοπ οι οε ποοπ πιοπι ετοιιιπποπ εοΙοιιε επ ππποπ. πππ
πιο Ηοππιιπο, πιο Π ιιπ τι ο.πεερτιοπι, πποε ννιτ Πιτ ποπ
Ροιπρπιππε νπιποτιε οπτοπιοιιε Βιιπιιιοπ ίιππειι ιι·οτποπ,
ποιοι ποοπ ποπ ιιπ Ροιπο.
Πιο Ππι.οτεπεπππποπ ι1ποτ πιο ρο.ιποιοοιεοπο Αποιοιπιο
πεε Ροπιρπιππε νιιΙππτιε ειππ ειπεπ ποοπ "πιο οποιο·
εοπΙοεεοπ. 0ο πιο Βιο.εοπ οτι εο νοτεοιιιοποποπ Κιιτροτ
ειοιιοπ πππ ιπ νοτοεπιοποποιι ιι'οτπιοπ οπιιτει.οπ πππ πιο
Βιποοπ εοιπει εοπποιι επ εοπννιιιποπ τιιιοπεπ, πιο ι-Ιπιιι
ποποι νοιιεπιππιπ ποιο πιοιπι,

ποιοιιι.
ποτ

ειιιπ πιο Αποιοπιοπ εοιπ

Ηοπτπ τποιτιιο, πεεε πιο

Ηοτιιππιιι εοιπει

οπτειοπο,

ινοιι

Ροπιρπιεπεπ1πεο ιπ
πιιποτε

πιοπι πιο

εοππειιο Βεποποτιοτπποποτ ΙΙππιποοπ ΡΙοιποπ ποτ Βιοεο
επ οτιτιιιτοπ πειτε. - Α πε ριι;π πιτπιπο οιπο ποοπειτ
ι.ιεοπο Βοεοποποπποιι ποτ Βιοοποιεοπιοπι ιιπ, πιο οι· Αποπ
ιποΙνεο πεππι, πο οτ πιο Ι1ο.ιοπι ποιπ οπτειιππιιοιιοε
πιοεοποπννοτπ ιιπιοτ ποτ ππποποποποπ Ηοτπεοπιοπι ποιππ
ποπ πει. Πιοεο Απειοπιοπ ειππ εποτ πιοε πγροιποτιεοπ
πππ πιοπι πιιτοπ ρτοπιεο οποιοτπιεοπο Βιιπειτοιο ποπτππποι.
Τοιπιο Απποπππποπ ποτ Βριποτπιιε νοιι ποπ Ρειριιιοπ
ννιιτποπ εοοπτ νοπ επ πεποπτιτοπ ιιοττποιοιοποπ, πιο
ΒιεπΙ πππ Ι)πιποεπ ιι πιο οι;ιιτοιε επιπιιιοοε ποιτοοπτει.
Ετει .Τοεορπ πεπε.ιιριοιο 1895, πιιεε πιο Ροπιρπιππε
πιπεο ειοπ ππτοπ Απποπιιπ8 πετ ποεο.πιτπιοπ Εριποτιπιε
τπιι: 8ΙοιεπποιιιΒοτ Επιπιπεεππο ποε. Ρεριιιοτπστροτε πιιπο;
οε πιοιποπ _ιοποοπ οινιεοποπ ποπ πιιτοπ ππε Οοποπι ποιπιο
οιπιποιτιοπεποπ Ροριιιεπ. ιπι Βοοιο ντιπ Ηοιο2οριοπ, πιο
ιπ νοτεοπιοπεποπ

Ζοιιοπ Κετνοιτιποεο

ποιπεπ,

πππ νοτι

νοτποτεοιιοπειτιιππο ννοτοπ οποοεοποπ νοπ ποτ Οικοπε
εοπιοπι πππ ποτ Βο.ππποπο πΙοεεοτ πιο ποττποι. Ιτπ οποτοπ

πιοεοπ τιιπτε πιο εοπποιιο Βοποποτο.ιιοπ ποτ; ινοτιιτπ οποτ
οιπο ποιοιο Απποπιιιιπ πεε Βετο νοτπ Ρπριιιιιτποτροτ

Βτπειτππτιτ

ετοιιιιππε,

ποτ

πιο

ννοιεεο Βιιπετο.ιι2 οπποττπ ποπ, ιπι

οτπιιιτι οτ πιοπι.

Κτοπιπτετ νοτειιοπιο

ΜΒ

οιυο Ιἰυυ!υυυυ;; όου!υ ου2ιι€ουου, ιυόοιυ ου υουο.υρτου,

ΒΙοεου ΙιοΒου

όοοο Φο εο2ουυ!ουτο Ρ!υεοιουοιτ οο!υετ όιιυου ιυυο ουο

(Μο, όσου !‹ουιυυου οιιου οοΙουο υνιειουου όου Βου!ουτου

ιυιοου-ροι:!ισ!οοιοουο Βοοο!ιουου!ιου Φοεο Αυυουυυο υου
νουυυίο. - Βο! οοιυου Υουουουου πω ΡοιυρυιουουΙοεου
ιυυο.!τ ου θοΐι·ιουοουυ!Ηου ι”υιοο!ι οιυ!όιουτου Ηιι.ιιτ ου

όου Ευιόουιυιο νου.
Με ροτ.υσ!οοιοου-ουουοιυιοουο Βι!ό όοο Ροιυρυιοιιο ντι!
Βουιο οι οι!εσ υ!ουτ οιυυου.!!ου; Φο ΒΙοοου υουυου Φου
εονου! ιιυ Β.οτο, ν!ο ἰυ όου Ηουυεουιουυ. ο.ιιου τιοΙου
ουυν!ουο!υ, ιιυό Μο Φο (!ιοΦοΙτιιυΒ όου ΒΙοεο υοιιρι:
Φ!ου!ιου ΕιυΒιιοο οιιί Φο Ιουεοοιιιουο σόου οο!ιυο!!ουο

νιοε Φου υοου 1Πο-οοϋυόιοου Ειυνιυυυυο όου ΒΙο.οου!υ

υο!τοο, όο.οο Φο Οιιιιευιιυόο! οιιίοιιο!!του υυό οιυο Ι.οουο
υιιυο υνιοουου Οιιτιο ιιυό Ιϊ.ρ!όουυυιο ου!;Φο!ιτ.
Ι.υιτΙου (Αυουιν του Πουυιιιτο!σε!ο 40 Βιιυό) νιο
όουυο!!ο Φο Κι·οιυονουε.ουου νουουουο ιιυό υο

υυουν!οΒουό

ονιοουου

Βριόουυιιο

ιιυό

Βοοουουιουιιυο όου υο!:υοΕίουου Μουτ σόου 8ου!οιυυυουυ

ρουιιο, - Ι.ιιιτυΙου, Ουουνου ιιυό Κυοιυιου

ετο.!.ιοτο Φο; πι· Κου!υσ!!ο ιιυτουΦιουτο ου ουου Φο Μυ

υουου εοΓιιυόου, όοεο !υ :Φου

νιυ!ευυο όοο Βυειυόυ!οεουιυυο!τοο υυό όου Ρσο!υουυΙοεου,
Φο !υοιυο οο!ουο Ειυνιυυιιυο ιιιιί Φο Βοίυ!ουοουτιιιιο όου

Βουόο όου ΒΙοεο οουοιυυου υυνου!ιυόουυ υιιοΦουι, ιο!

ΗΜ!! ουίνιοεου, ιιυό υιοιυι, όοοει Φο ο!ειΦιοουου Ροιοουυ

!ιιιιΒ όου Ρουι!!ου υιιιουνοιειου ΙοοΦ. Ι.ιιιτυΙου Πιυυι:

ιυ όου @Με ιο υοου όοιτι θυοόο όου Βιευόειτιου ουυου

Φο ουΓ όου νου ιιυι.ου υστυιυουόου Ι)υυου ιιυό Φο Μουο
υοτισυοίο!ιιουοιτ όοο οιυότιυο;ουόου ΒΙοοου!υ!ιο!!.οο 2υυ!ιο!υ,
νουυουό Φο ιιυόουου Αιιτουου υυυ όου !)υυο!υ όοΓϋυ νου
οιυυνσυτ!ιου τυοουου. Ιυ όου Οσυ!ιιυΚοινο ίο.υό 8 οου -

Φου.

Μοοο ι;ουοιόο οο!!ου Φου ουι οτουυΦου υουυ Ρουυ

ρυ!ουο νιι!οοιυ!ο νουυυόουυ.
Ξοιυ Βοοιιυιο Ιουτοτ:
,,1) Μο Ροιυρυὶειιου!οεο ουτΦο!ιι. όυυου το!;ο!ο Αυυο
υιιυΒ όοε Βοιο ευυιυιτ υο.οο!ου Βουιου!; νου όου Ρορι!!ου
του Ζιιυόου!οεευυο Φυοο!υου !υιουρορι!!υυου ΖορΓου.
2) Μο Ι·Ιοἱ!υυἔ όου όιιυου Φο Αυ!οουυο όοε Β.οτο
υοόιιιΒιοιι Ευιτυο!νου!υΦο 8οοουιουΙ: ουυο Νουυουυ!!όυυε;
Φο Βριόουιυιοιουυυεόου Ροιρ!ΙΙου νἰυό νου

όου ουυυου

Βου!ιουουου Κοτοκορίου υοεουοτ.
Β) Βου θυιιυό

Βκοιιόο!ισυουυοοιο!υο!τ

ΙιοΒου,

ιυοσίουυ

Φοοο!υο,

νουυοουοιυ!!ου ιυίοΙΒο Ειυνιυ!υυυε ω! Φο ίοιυΦου Φο
Φιεουου Ροοουυ υυό όουου Ζυοουυιυουυουο ιυιι. όου Βο

2οοο!!ου, Φο Ερ!όουυυιε νου όου Οιιι.!ο !σο!σΦ.
!υ οιυου νο!τουου Αυυοιτ ουνουυτ ου _!οόοου, όοειο ιυ
Φυου ευυ2ου Βοιυο νου Γο!Ιου Φο ΒΙοοο Μουτ όιιυου
Αυυουου όοε Βοτο Φιιυιυτ όου υειοο!ου Ζν!!υόου2ο!!ου
ουυ!οΜ, εσυόουυ ιιυ Βοτο οο!υΦ; ουιΦουο, Φο ο!οΦιοουου
Ρ'ο.οουυ μου ΜΜΜ υ!οιυου ιιυό όου ΒΙοοουιυυο!τ υοιυο
ιυο2ου!ουουόου Ειοουεο!ιοΠου υοΦΙΦ.
Ευ ριυεου υουι. υουνου, όοοε υοι υ!οιυουου ΒΙοοου

Φο Ηουυεο!ιιουτ ο!!οιυ ουοο!ϋΦ οι, υοι ευοοοουου Φο
ρου2ο Εριόουυιιο ιυιτ ο!οιου2οιιιΒου νουοιυόουυυο όου
δωιουο!οουιουτ; όου Β!οοου!υυο!τ!Φ ο!υιιυιιυυοιου @Μουτ
οπου Τυσε1).
,,Αιυ Βοόου όου Β!οοο ιΦ Φο Πιιτιο Με ου νουοουιο
όουου 'Ποιο υιυου οόουυοιοο, Φο Β!ιι!.Βουιοοο Φυό ουο,
Φτου νου οιυου υουυουυυοοιοουου Ζουο ιιιυεουου. Κυο.υο!
ιιυό Το!Βόυι1εου ποιοου Βοοουουυουιου, υνιοουου Εριτυο!
ιιυό Βιυόοο;ονουο οο!όορυ!!ο Μοοοου, ιυι Ι.ιιιυου οιυεο
ιτοιουοο Μου, πιο Το!! υγο!ιυ νουυυόουτ. Βο !ιοιυόο!τ
Φου υυυ υουυοτιοουο Ηουτνουουόουιιυεου, ΦιοΦο!! ιιυ1
;›ουο!ν1ιοουο ΟοΓοεονουιιυόουυυυου. Μο Ηο.υτυουνου, Φο

ου ιιοιου ννο!ι:ουε Με ευ όου ίο!υΦ.ου νουυνοιοιιυΒου
όουΦ.ο!!το, ινιιυου νουουόουυ. Μο ιυουυυο!ϊόΒου Νουνου
Γοιοοι·υ επι Βοόου όου ΒΙοοο νουου ουυυ Το!! νουιοοο,
εουσ!!ιο, σόου υυ!!υι!ιο 2ουίο!!ου, που υοιου!ιουου Μνο!ιυ
υουυουου. Ζο!!!Βο Ειυειιόοιο ιιυό Ηοιυουυυο.ειου ιιυι Φο
Νουνου“.
ΠοΒου Φο Αυυιιυιυο Κυουιονουε ιιυό ιυυο Βοετο.
!!ΒιιυΒ όιιυου Ι.ιιιτυ!ου, !ιουου Φου Φυο Βου2ο Βοιυο
Αυτουοιι οιιοΒοορυσουου.

Κυοουοριεου Φου οποιο. Φυο Ενρουουυ!ο ιιυό

Αυοο!ιννο!

οιι!υου (νουυο.υό!. ό. 6. Βουιυει!. Κουου.) όοοο υουου
ουτυιιυό!ιουου Ρυσ2οεοου !υ όου Ρο.ρι!!ου ιιυό οριόουυι!ε
ουυ!ιουου Πτυνοιιό!ιιιιι; όοε Βρ!τυοΙε ου Ιοουουου, υ!ουί!Β

ιιυτουυυσουουου ΖυΦιιυιυουυο.υε υνιοουου ΒριτυοΙεουιο!ιτο
υυό οιιυοριτυο!ιο!ουι θονουο υοΦουο ιιιιό ω!! Βουιιόο
Φοοο 8το!!ο όου ρυιιυουου Βιτο όου ΡοιυρυιευουΙοοου
υι!όου. Ζιιοοιιιυιουίοοεουό υυόοεου νιυ ιιυο όου!υ ευε

ερυοουου, όοοο Φο Β!ο.εοιι !υ νουοου!οόουου Βουιουτου όου

ου Φοοου Ευτετουιιυ8 όου Ροιιιρ!ιιΒιιο

υ!ο.εο υο.υυ ιυ όου υουυ Κυουυυοιτορυσοοοοο ουοεοεουιο
όουου

Γυ!!ου, νο Φο Ηοιυι υπι

Ο. Ουσυ νο υ

Αυουιν Γ. Βου

Ηιιιιτ υυό 8ου!οιιυυουτ ουτΦουου ιιυό ιο υιι.ου όοιυ Φω
νιυό Φου Φο Βοιιου ιιυό Ε'ουυυ όου ΒΙοοο ουόουυ. Ψονσιι
οει ουου ου!ιουοτ, Φιοο όου δυο ιιυό Φο θιυοοεο όου Β!ει

οου οιυ νουοουιοόουου οι, Ιου υοου Μουτ ουίΒου!ουτ.
Μου Γυυ!$ Φου νουου!οοΦ υο.ου Ερριυεου νου Φυου
ΦιοΦο!!ου Νοκο όου ΡοιυρυιΒιιο

ευ ορυοουου. - Μο

υΙο2ουιΜουοτυοουιο νου Κυουιονου ιιυό Ι.ιιιτυ!ου
Με Ιοο!υο Βουοου!!ευυο, όουυ οουΦ. υιϋοΦο Φο Ροιτιουι

οιιου!οοο ουοοεουο ΖουοτουυυΒου ουυ!ουτου.
Βοι Βυόοεουου ΒΙο.οου νουο όου Βοίιιυό οπο! ίοΙΒουόου;
Φο Ηουυοουιουι Μου το!!ο εριπο, ιοιΙε υο!υιΒο Ευυιιυου
υουου, υνιειουου όουου, υυυοεο!υιοοΦε οοίσυιυτο νου
Ηοιιιυεου, Φο πιο ουσ5Φου 'Ι'οι!ο πιπ Ιουυο!!οοου, !ιι
Αυοου!!ΓουιιυΒ υοουι!Τουου Ηουυιυοοοου εοί!!!!τ Φυό. Βειο Βου: οι υυοιΦ. Φουου ο.!ο υουιυο.!, Φο Ζο!!ου όου

ιυιιτ!ουου $ουιου!. Φυό ου οιυου υσυνοιυου Ι.ιυιο νου
οουουου, Φο όου υυτουου Βουιουτ ουεορ!οτ!ου, Φο Ζο!!ου
2οιοου ιυοιοτ όου!;!ιουο $το.ουο!ιιυΒ υυό Γυοουιιυο. Μο
Ρο.ρι!Ιου νουΙουοουτ, υσ!υιο, ουι Βυόο νουΦουτ. Φυό Ηο
Ιοο!κουτ ιιυό νου νιο!ου ουνοι!.ουτου Β!ιιυ ιιυό Ι.νιυρυοο
Γοοεου όιιυουυσ8ου. Ζνιοουου Ηρ!όουιυιο ιιυό Οιιτ!ο ιου
υιιυ οιυ !οουουου Ζυοοιυυυουυουο. ΜοοοουυοΗ Μουσ
οντου ονιοουου όου Ρουι!!ου, ου όου ΒοΦο ΜοΦ- ιιυό
Βριυόο!οο!!ου; Βοτοοορίου Ιυϋυυου Πτι Β!οοουιυυο!ιο Πο!
!ιοΒου σόου ονιοουου όου Ρειρι!!ου οιυΒουο!!!: ειοιυ.
Μο Μοο!;- ιιυό Βριυόο!οο!!ου,Φο Ιουυο.Πο Κουυτο!!ιιυο
οιιίιι·οιοου, εουου όοο Μοτουιο! ίου Φο !Νιοόουυουοι.ο!
Ιυυο όου Ηουτ σόου Βου!οιυυ!ιοιιιο ου. Μο υ!ο!υουου
ΒΙοοου νουόου νου! υιιυ !υ όου Ηουυοουιουτ Φου ουτ
νιουο!υ.
Μο $νυιιιτουιο ιιυό όου νου!οιιΐ Φυό οουυ υιουυ!είο!
τομ. .Ιο υοο!ι όοιυ νου!ο.ιιι' υιουτοτ Φου εουου Φο Ρα!.
Φο!!υιιΒ όοο Ρουυρυιευο, συ ου ου όου ευιουτιθου σόου
υοεο.υιιΒου 8ουουτ. Μο Ε!υι;οι!υυε όου ΒυοΦουου 8ουυΙο

ιυοι:. Βό. Κ'. ΐουό ΒΙοοου ιυ ο!!ου Βουιουτου όου Ερι

ιο ΡουυμυιΒιιο υουἱουιιο

όουυιιο, οοΦυορυ!!ο Ζο!!ου υοιου!ιου, ιιτιό νο!Φ: Φο Βο
υουρτιιυε Κ το πιο.νουο ιιυου Φο Μοοουο.τιουΦουιευοιτ

υιουτ.!οετο, νο οο Φου υιυ όου Ροιυρυ!Βιιο ιό!ορουυ!οιιο
υουόο!ι, οι! όοιυ νιυ ιιυοουου Ρο!! υιυου2ου!ου υυιιοοου.
Βου ΡουιρυιΒιιο όοο Ηουυυ Β. νοὶΦ. νιο! Αουυ!!ουυυοι!:
του: όουι Γο!!ο νου Μο.όου ΟΝιουου Μοό. !Νσουου
εουυ!!”ι; 1882) ΦΠ, ουου νου Μουου (υοου Το. ιυου1), υοι όοιυ Φου ο!υο Βυουου!τιο ίιυυιυοοο Με Ριου

όοο ΒΙοεοΦυυο!τοο Φυι!α ουυυου. ΒΞυοιιοσ Νοιοοου,
.!οόοοοουυ ιιυό Κυοιυιου, Αυουιν Γ. Πουιυο.υ.
Βό. υ; !οι.πουου υοτ 14 Ρ!!!!ο νου Ροιυρυιευει ιυιυυοουου.
ιιυτουειιουυ ιιυό Φο!!ι !”οΦ, όοεο 1) όοιυ Αιιίτυοιου όου
Β!οοου ιιιιιυου ο!υο Ευτοϋυόιιυο όου Ηουτ νουυουΒουτ,
2! Μο ΕοΦυορυ!!ιο όου Ρουυρ!ιιΒιιουΙο.εου υουιιυι: πι” όου
νου Βυυ!ιου ουοοοουουου ουοιυοτουτιοουου Αυτυοου
υιιυΒ όου οσΦυορυ!Ιου Ζο!!ου Με όουυ Β!ιιτο. 8) Μο

υυό

τυο!!ουιιο

ν!!υο

νου! Φο

ενιυριοιιι ουινιουο!ιο, ου όου Φου οιυο Ρυουυιουιο ουεο

εοΙ!το. Πτι Ι.ιιιιΓο οιυιΒου .!ουυο υουο! όο.υουί όου Ροιυ
ρ!ι!ειιο υο.ιιρ!ΦιουΙιου Φο 8ου!οιυυυουι:ο, ουΦιου υυο.ιυ εε
πι· Υουννοο!ιουυο όου Νο.οουοϋ.υεο, νεο νιυ Μ! ιιυεουοτυ
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Ρε.11ε111ε11 ε1ιε1ι1ε.11ε εε1ιε1ι, ερ111ετ 11οε1ι επ νετ1νεο11επ1ιεειι

ε" Ι.1πετ. Με Κ1·1111111ιε11 11111111 ε1ε1ι1ε1ιτε1:11ι11 1ι11121ε1ιετι
11111 Βε11ι1εε1ο11ετι 111111 1νε11ετεπ Εκεεετ1ιε11ο1ιειι. 11ε 1τ111
Ρ1ε1ιετ επί πππ ε1111111ε1‹ε1τι ε1ο1ι 11ι11πε1ι2ε1111·11Βε Βτεο11ε1
111π1ι€.1ε1ι, π1ε 1ιε1111 Νεε1ι1ε.εεε11 πετ Ετπρ11ο11 εο1111·11ιπε1ι.
11ετ 1111ιεε1ε Νεεε1ιεε1ιιι1ι 11111 Ηεττ1ι Β.1ε121111ι Νονε1111ιετ,
2ε1ε1ε ε1τι 111εεε1εε11εε 131111 πετ 11111 Βτο111:1ι111ε 1111111111
πεπε1ι 11ι111ιε111ε. Ρε11ε111 εε11ιε1, 1111 ε111ε 1111111 111111111
τι11ι1; 1ιι εε11ιε11ι Κτιιτι111ιε11εεπε11111πε 11εε1121, 11το111ε νο11
·1111τ @πεπ 11ι11ι1ε1ι2ο 11111 Ηιιε1ε1ι 11ε1ιε11πε111νετπετι. 11111111
εο1111ιεετ Ρε1ιεε (νοπι Ε11ιπε Απειιε1) 1το111ε ετ 11111111
1111

ε11ιε11

1ιε1ιε1ι

Ρε111ρ111επεε1ι1ε.11

81ε.π1ιε11.

Ετε1

Με

Αι111τε1ετι πετ Β1ειεε1ι 111ιπ π1ε ε1ε1ι 11ε1π, ο111ιε 01ε1ιτεπε1ι
νο11 Ρ1ε1ιεττ1ι111ε1π ε111ε1ε11ειιπε Ετ1ε1ε111ετιι11ε 1ιε1ι·1εεε1ι
111111 11ιε11ιε νετ1111111ι1ιε, πεπ 1ιεπε1ι Νεε1ιεε1ι1ι1ιεε. 11ε
111εε1 ε1ε1ι 111ιετ τι1ετ1ιτι1ε 1ιεε11ττιπιειι, Με 1ε11ε1ε εο1ε1ι ε11ι

Νεε11εε1ιπ1ι π111ιετ1, 111 π1εεε11ι 1111111 111111 ετ εε11ε11 1111ιεετ
111ε 1-2 1117οο11επ 1111. Ξοπε1· 11111 Βε1ιε.1ιε Κο111το11ε 111
πετ Μοε11επετ Η11ιπ111111ι111, 1το11111ε ιι1ε 1111ι11ετ π1ε 2

ννοο1ιετι ε111ε11 1111111111 11εο11εε1ι1ειι. 11:11 πιιιεε νοτε.11ε
εε111ο1‹ει1, π1ιεε 1ε11 11111ετ Ρε11ιρ1ι1επεει111ε11 πεε 8111π11ι111
πετ 15τπρ11ο11 11111 Τε11ιρετει1πτετ1101ιπ1ιε 11ιε11ιε. Βο1111111
1111111 11`1ε1ιετ 11ιε1ιτ νοτ1ιε11πε11 1ε1, οπετ π1ε Τετιιρετε.1πτ

ε1ο1ι 111 επ1›1“ε1ιτ11ε1ι θτε111ετι 11εντεε1, 1ε1 1το12 Απ11τε1ε1ιε
1ιειιετ Β1εεετι 1111111ετ επι εο111ιε11ετ $1111ε1.111ιπ πετ Επιρ
11ο11ε1ι

211

ετ1νετ1ε1ι,

11111

ενετ11ι1ε11ετ1ι

νο11ε11111π18ε11

Βο11ττ111πε1ι πετ Β1εεε1ι. 1)ετ νετ111111 1ε1 1111π1111 1111 1ε12
1ετε11 Γε11ε ε11ι εε τε111πετ, πεεε 111111ιε1ι11ιε1 ε1:11οτι 11111111
ε1τι1εε1ι 81ι111πετι 11111111 11ιε1ιτ π1ε πειι111ε1ι ει1εεεερτοε1ιε1ιε1ι
Β1εεε11 επ εε1ιε1ι ε1τιπ.
1)ετ

Υετεπε1ι,

πετ

'Ι'ει.111ετ1

ππτ

Ετ1επειι1ιε

11ε11ιετπ Βεειι111ι1.

Βε.ε 811ττιμ1οτ1ι νοιι Ν11το1ε1η 1111

ε1ε111πετ111,

1ιε1111

νε1επε1ι

πετ Ερ1πετ1111ε, πεε 1ιεεο1ιπετε νοιι πετ Βτεε1ει1ετ Βο1ιπ1ε

π1ε Βε1νε1ε 111τ π1ε Με1181111111 πεε Ρει1ιρ1ι181ιε επεεεε1ιε11
11111, 1›ε1 111111 11111111 νοτ1ιε1ιπε1ι 1ε1, ποο1ι εε1ιε11 σε 111111
1111,ε1ι Ετπρ11ο1ιε11 επί πετι Βο111ε11111111.111ειι, ε11ε1ι Βτοπε1ι1ε11
Αιι1ε.εε π1ε Ρτοεποεε εο111εο111 επ ε1ε11ετι, 11·ο11ε1 πετ
1511111111 1111 νετεε1111ιπ11ιετπι1ε 1ι1ε1ι1 νοι·1ιετΒεεε11ε1ι πετ
πετι 11111111.
Ψεε 1111 Τ1ιετ1ιρ1ε ε111›ε1τ1111, εε 111111 Ρ1ι11ε111 ευ 21ετ11

111111 ε11εε 1ιε11ο1111πε1ι, 111115 1111ετ1ιεπρ1 1111· π1ε 'Γ1ιετε.ρ1ε
πεε Ρε111ρ111επε ε11ι111ο111ε11 1νιιτπε. νετ ε11ετπ Ατεε1ι111
111 ετοεεε11 Βοεε1ι. 111 Ρε1ετε1›πτε ετ1ι1ε11 ετ $1ττε111111ι,
ποε1ι 11811811 π1εεε 11111111 111111 1νε1ι1ε 11111ε εε11τεε1ι1. 111

1.ε1·1οο 1111111 ετ εοΒετ 1ιετ111ι1ετ. 111111 ε111:1εε, 1τεε 111 11112
1ετι .1111ιτετ1 ε11ιε Βεεεετι111ε ετ21ε11 1111.11ε, 1νετε1ι θε1ιντε
1ε11ιεπετ, σε εοννο111 11111ιε1.11ο11 111 Α11ιε11, π1ε 1111111τ11ο11
1ιι Κε11ιτ1ιετ11 111111 Ζπε1ε1ιπ 1ιεπεπ1ειιπ 1ιεεεετ1ε1ι. ννοτεπ1
1111ε1· π1εεε ν1(1τ11π11,ε 1ιετπ1ιεπ εο11 11111111 1ε1ι 111ο111 1111111
νετττιιι1ειι 111ιπ ε1ε1ι 111 1ιγρο111ε11εε1ιε Β1ε11πεε1ο1ιε11 111ιετ
Β1πι11ϋτρετο11επ ω” εν11. Νετνε1ινετ111ιπετπ1ιεε1ι ππτε1ι
$ε1ι1νε1”ε11ι11πετ, ε11ιεπ11ιεεε11, 11111τε ε1τετ111οε. 11:11 11111
ιιπτ 11111 π1ε '11ι1εειο11ε 1ι1111νε1εε1ι, πεεε π1ε Βε1111·εΓε11111πετ
Βετεπε 1111. 11εε1ε Ετ1ο1Βε εε1ιτεο111 1111111111.
11111 111111ε 1111011 νετρ111ε1ι1ε1, 111ετ 11111111 Ηεττ11 1211111.
Ροερε1ο1ν 1111· π1ε 11ε1ιε11ε1111τπ18ε Πε1ιετεε11ππ118 πετ
Κτε.1ι11ε1ιεεεε1ι1ε1ι1ε επ π11111τε1ι.

πεε

11111ε1ε1η εε1ιε11 $1111111ο11ιεε επί πετ ,εεεπ11πετι Βτπε1
εε11ιεε Ρε.11ειι1.επ Θε1π1ιεε1ι 1ε1,1111ιτ1ε 111 π1εεε111 Γε11ε επ
πεεε

Β1ε Ρτο81ιοεε 1ε1 ε11ιε 111·ε11ε11ι1111ε. Με.11 11111εε π1εεε1ι
111111 επ πεπ τιιιι1181ιε1ι τεε111ιετι,πε Ρ1111ετι1 ντ111ιτε11π ω·
8111111111 8-1111ιτ18ε11 1)ε.ιιετ ε" Κτειι111ιε11 11οο1ι 111ε11ιε.1ε
ε11εο1111 11111 νο11 1ε11111:1ιε11 Β1εεεπετεε1ιε1τιπ118ε1ι πετ, ο11
ε1ε1ε1ι πεε 8111ιρ1ο11ι πετ εετ111εετι 111ἰ1πετε1ε11πε1π1ι181εε11

111811, πεπ 15.128. Βε2ε1τι1ιετ 1906.

απ. 1111111 1111ετ ε1τιετ

1101ιετ νε11ιε111επ ρε11ιρ1ι1εοεε11 Ε'15.ε1ιε 11111 ε1ι1ετ Ρ1112ε11ε
ε112111ιε1ιετι, εε 1ε11:111 11ε111ιε1 111 τεο1ι1 1ιε1τ11ε1ι111ε11ετ Απε

πε1ι1ιιι1ιἔ ει.. Ηοτ1ιεε111ε111 1τε12π1εεε1ι.
Ν11το1ε1η 1ιε1τεε111ε1 πεε 5111ιρ1ο1τι

Β11ε1ιετειιιε1εε1ι 111ιπ Βεερτεε1ιιι1ιπετι.
π1ε ε11νεε 1ιτ1
Οε1εττο111:

Ηετρεε 2οε1οτ ορ1ι11ιε111ι1ει1ε.

1111111111 νο11

11ι11τεε 1ιε11π Ρεττιρ111επε, π1ε νοτ1ιετε111ι1ιε 1111 1111111 ππτ

Β11ιεε1ι1111ππ118. '1'το12πειιι Ρε11ε111 1111 Α1ι1ε1ιεε πετ Κτε1ι11
11ε11 11111 πετ Βτ1ιε1, επι Βο1ι111εεε11ιε11ι 1111 01εε1ε1ι1 Ρετιι
ρ1ι1επε1ι1εεειι 1ιτι11ε, 1το11111ε1ι ππτ 1ι1ε11ιε1ε ε11ιε εο11:11ε
Α1111ε1ιπ118 ετ21ε1ε11.
Με Β1εεεπ1ιε1111118 11ε.1ιε11 ππτ εο11ο11 1τ111ιετ ετ1τ11.11111,

Μετ1ιο1π. Η1ι11ε ε.. π. Θ. 11101. 11τ. Μ1‹. 0,80.
Με 1111111111 Αι·1ιε11 1111 επι Βε11ι·ειρ; επ ε11ιετ $111111111π1ιιτ
εντ111ιε·1οεει· Α111ιιιιιπ1111ιεειι ειτε πετιι θε111ειε πετ Αιιι;ετι1ιε11·
11πι1πε, 11ε1·ειιεεεε1ε11ε11 νο11 Πι·. ν ο εε111 ε 1π 1110881111. 111.11

'Ι`1ιετιιε. 11ε111ιερτπε111 111πεεεειι ιι1ε1ι1 ιιιιτ π1ιε 11ι1ετεεεε πεπ

Βεο1ιε11, Νεεε, 11111111, Ρ11ε.τ1111τ 111ιπ Βτο1ιε111ε1ι εε ππτ
επ ε11ιετ Βε11·1εεε11 νετ1νε.ε1ιει111ε πετ Νεεε11εο1ι1ε11111ιει11ε
Βε1το11ιτι1ε1ι 1ε1, 111111ιτε1ιπ εο11ε1 π1ε τιιε1ε1ε11 Αιι1οτετι 11111

Ο111111ειετι, εο11πε1·π εποε πεε Νει11ο1ο1.1ε11 Με 1)ε1111111ο10εε11.
1)1-1ε Ι.ε1πε11 1111 ι1ει1ι11ε1ι εε11ει1 (θε1ειοννε11γ 1ιεο111ιε1ι1ε
εε 14 11111 π111ετ 3110114 Απ1.1ετ1ρε11ειι1ε1ι) 111ιπ 11οιιι1ι11 1ιιε1ε1 1ιι
1ιϋ1ιετειιι 11111111· νετ. ε. 1111111ιετι 1(ο1ι1μ11111ι.11οιιεπ νοιι 8ε11ε11
πει· 8111ετε, Κοτι1εε, 11111, Νε12111ιπ1 111ιπ Νετνι111 ο1ι11επε ετ1'ο1
με, πει· ΕΞ1·11ι·ε.ι111πι1ε 1111ιεε πεε1ιε11ι 11.11ε Αι1111ιε1·11ε1ιι1ι11ε11 εε·
εε1ιετι111 1τειπετι 111ιπ νετπ1ετι1 π1ε εοτ8111111Βε πππ 11ειιιιιιε Πετ
ε1ε11ι1111τ πω: Ι.ε1πει1ε 111111 11ε11ε1ι Βι·. Ο.'ε π1ε Βε1ιο1ι1111ιε; ε.11ετ
Ιιι1ετεεεε1ι1επ. Απε1ι ε111 1.11ε1·ε.1πτνει·ιε1ε1ιτι1ε 1111πε1 ε1ο11 11111

εο 1111ιεετ 1)επετ 1ιεπε111ε1ιπ

θε11111εεε

π1ιπ 1ε1 π11εετ Ρε11ετι1 τε1ε.1.1ν 1ιοε1ι επ1ιε118 πτε11, πε 111111

1το1ε πετ 1111111111 6-1111ιτ18ειι Κτε.11111ιε11, 11111 1ι11ιι11εε11ι 11111
1.τε1ε1ι 11111 Βτεο1ιε1ιιπ11Βε11

επι πεπ Ξε1ι1ε11111ιπ111ε11, Μπ11π,

1νε11ετε

νετ1νεο11επ11,εε1ι εε

1111. Β 1: 11 1 ε 1 ε.

εε1ιε11 1111111111. 5ο 11εεο1ιτε1111 11ι11:1ιε ε111ειι 111111 (νν1ε11.
πω. 111'οο1ιε1ιεε11τ111 1802) ντο 1111111 '7-11111τ18ετ 1)1ιιιετ
πεε Ρε11ιρ1ι1επε

ε11ιε

πετ11τ118ε

Βε1ιτι111ι111π118 πετ 111111

Βε11εο1ι1ε11111ιε1ι1ε ε1111τ111, π11εε 11111 111111ιπ 111ε1ι1 τπε1ιτ 111
Βε11ϋτ11ζετ 11νε1εε εε01Τ11ε1 111ετπειι 1το11111ε. Μετ111τ11τπ18
1ε1 111 πε11ι Ρε11 11οιιΕ'1ιε11ε, πεεε εε ετε1 14 .1111ιτε 11εο11
πε11ι Απ11τε1ε1ι τι" ετε1ει1 Βε111ε11τι1ιε111-Ετπιι11ο11 επτ
Β1εεε111111ππ118 11.11 1111 Ηε1111 1111111; ο11 ε.1ιετ π11εετ Ρε.11ε1ι1
πεεε11 πετειτ11εε νετ11·1ιε11ε1111εε1ι 111 1.1ιττ1ι11, 1311111111,
Με ε1ε 1.111ιπετεί, Μοτ112 Βο111111π1, 1101111111”
111ιπ Τετ1ιετ1 μεεε1ιε11 1ιε1›ετι,1ὅε1ε11 1ε1, 111εε1 ε1ε11 11111111
εεεε11. Ηεπ1ε 1ο1τε11ε1ετ1 ε1ο1ι πετ Ρεττι11111επε 1ιε1 111111

11πε11 111ιπρ1επε1ι11ε1ι 11111 πεπ Βε1ι1ε111ι1ιει11ετι. Με 1111εεετε
1111111 1ε1 Με 1111 Ρπε1ιε°εε1ιε11 11'ε.11ε εε11ε11118ετι 1111111111

νο11 1ε811ε1ιε11 Ε.τπρ11ο11ε11 νε1εο1ιο111 εε1111ε11ε11. 11111 Β11ιεετι
11111111· 1111111111 11111111 π1ε Νε18ι111ε, 11111 Απε1ιει1111ιε 1π πετ
Νεεε, 211 εε111ν111πε1ι 111ιπ Ρε11ε111 1111111 ε1ε1ι τε1ε11ν 111ο111.
011 ε11ετ ε11ιε νετεε1ι11111111ετι11ιε ε111111111πε1ι, 111ιπ 11111111
ε1ε ε1111τε1επ 1111τπ, π11111τ 11111111 1111111 11111111 ε11ιε1ε1ιειι.

(11π1πο Ηο121111εο111: Μ111ε11π1ιεε11 ειπε πε1ιι 1.ει1ιοτ11
1οτ1πτ1ι 111τ τεπ1ο1οε1εε11ε 1)1ε.81ιοε1111 111ιπ Τ11ετε.ρ1ε
1111 11. 11. 1111εε11ιε111επ Κτειι1τε1ι111111εε 1ιι 11711111.

1111111.

νετ1. νο11 Οπε111.ν Ρ1ετ11ετ. 11100. Ετε1ετ

Βει1ιπ. Ετε1εε Ηε11. Μ11 54 Α111ι11π1ιτιεε1ι 1111 '1'ε111.
Βι1ε νοι·11ει;εππε ετε1ε Ηε1`1 11εεε1111111ε1

ε1ε11 11111. πει· τ11π1ο·

1οι;1εε11ει1 Πιι1ετεπε1ιππε πεπ 11εεειιε 111ιπ πιιι1“εεε1 1'ο1,εε1ιπε
Κ111111ε1: 1) Με τιιπ1ο1οι;1εε11ε Πτι1ετεπε1ιι11ιε πει: 1111111·ει1ε.
2) Ζπτ τ1ιπ1ο1οε1εο1ιειι Π1ε.ειιοε1111 τ11.πιτι1ιεε1ιε;ε11πει· 'Ι'πι11οτετ1
πετ Ρει·ε ργ1οτ1εε, ε 11211111 11111 11οε1ιετεπ18 11,1επε1ιι11ει1ι 111111 εε·
ειι111τε11ειι 1111111111. 3 Με Ρετ1111111111: 11111 Απ1ι·πιιι Ρ1οτ1 πεπ
11ει1εε1ιε1ι. 4) Ι)ει· 1ιοτιι11ι1ε 111η1·ειι 11111111 11τ15εεε, οι·111 πτιπ
Εεεε. ε) 1)11ε Β111:1ε11ει1 πππ νοτννϋ11ιπ1ιε πεε Α11πο11ιε11ε, 211
11111:1ιε1 11111 11111111 επι· ι·1ιπ1ο1ο51εε1ιε1ι Βεινεε11ο1ι11ε11ερτ111πτικ
πετ Β11πε1ιοτει1.11ε 11ε11·110111ε1. π) 111ι1ετορτοεε 111ιπ 11111ιεειιετ11·ε1
1ε1·πιιΕ. «Βε111ι1ο νεπ11·1επ11». Απ 111111 1111111011 11.11εεετ Ι)τ. 111112·
111ιεε111 π1ε 11111. Βτε.111ιετ, 1οιι11.1ι 11111 Κε.1111ιι111111
11111εε11τ1ιε11ε1. Πεε 1111ετεεεε.1ι1ε 1'11ει·11 1111 Με π11τε1ιεπε 21111·
,εει1111.εε 211 1ιεεε1ε1ιιιε1ι. π1ε Απεε11ι11ιιιιε, Α111111πιιιιεειι 11111.
11ιε1τπ1111ν πιιπ 11111. Ι)1ε Β.1ιπ1ο1οε1ε ε;1ε111 εο ν1ε1ε ιιεπε 111111·
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ι·οοοποιο ΑυιοουΙόοοο. όποο ειο οιου νου! ιο ππι·πο: Ζου Με
υπουευουι·Ιιουοε ΗυιΓειυιτιοΙ όοι· 1)ιοΒοοοιιυ νιο1οι· ιυυοι·οι·
Ιιοιόου ιιπό υοοουόοι·ε οπου όοο όοο 1ι1οι;οπε οι·ννο1οου από.
1111. Ιπιοι·οοοο εουοιι Μι· όοο Ε01°1.εο1.2υπε όοο ννοι·υοο οπτ
ις θε ου.
Έν.Βου1οΙο.

Ρι·οτουο11ο όοο νοι·οιιιε Μ. Ροτοι·ουυποοι· Δ.οι·πτο 8ιτουπο πιο 81. ΟΙιτουοι· 1906.
Ρι·14.ειόοοτ Ε). ΒΙο εειι;. Μουν. 8οΙοι·. Π ουο.
1. Β. Β'ιιυι·ιο.ιου: Βιυιιζοε υυοι· Θοινιουι:ουοι·νοιο

νν. ν. Θι·οΙιπεππ: Νουο Ηοι1ιιιιι.ιοΙ υπό πουο Βου
ιποτυοόου. Ρι·ειουΓυττ π.. Μ. 1907. νοτΙο.8 νου .Ιου
ΑΝ. 446 π. Ρτοιε ΜΚ. 3.
Ποε Ιόο1υο Βυου Μ. ο1οε οτννοιιοι·το υοό νοι·νο11οι.υπό1ιςιο
Αυοιεςπυο όοι· 8. Αιιόιιιι·ο όοο «Αοι·πι.1ιουου όπυι·υυουοει. 12ο
ι,;οοι.ο.ι.ι.οτ οιπο οουοο11ο υπό υουυουιο 0ιόοπτιοι·υπο· πυοι· ο11ο
ιιι όοο Ιουοι.ου .Ιο1ιτου που οιιιι;οι.ουουτου Ηο11οιιιι:ο1- υπό
Μοτυοόου. όιο ιο 11'οι·ιο νου Βοίοι·οτου υοουι·οουου υπό ουυ
τουιοι·ιο1οι·ι: οιοό. Πιο Αποτυοποποιε όιο όοιο αυι·πι.Ιιο1ιοπ .Τουτ
υυουοο ου Του Βοινοι·όου,ινιι·ό οπου όουι νοι·Ιιοο·οπόου ννοτυο
Μουτ ΓουΙου.

ιν. 8 ο υ ι ο Ι ο.

δ. .ϊο11ιυου: Μοόιοιυιεουο

Απννουόυπο όοτ ΕΙου1τι

που. Μυπουοπ υπό Βοι·υυ. νοτ1. νου Η. ΟΙόου
Μοτο. 1906. ΜΗ; 149 Αυυι1όυοποπ ιιπ Το”.
νοι·Ιιοεοπόο Αυ1ιυυόΙπυυ· υι1όοι. όοο 8. Βεπό οιοοε νου
Β ο ο ιο ο ο υ υπό Β ο 1 Ι ο ο ο υ 1ιοι·ουιιιςοι;ουουοιι ιζι·οοοοι·ου
ννοι·υοο2 Πιο Ατυοιι. .1οΙΙιυουο Μ; Μουτ που υπ· Μοόἱ
οιυοι·, εοπόοι·ιι οπου υπ Τοουπιυοι· υπό οιυόοι·ο Ιυιοι·οοεουιοο

όοο υιυόοι·οοπ ΒΙουι.ι·ιοιουτοΙουι·ο υοοιιιοπιτ υπό οο11 ου οιοοι·
ιιΙΙοοιιιοιποπ 0ι·ιοπιιοτιιπε όυοι· όιο Αυινουόυπο· όοι· ΕΙουιι·ι
Μουτ ιο όοο Μοόιοιυ όιουου. Βο.ε Βυου πιο ιιι 10 ΚυριτοΙ εἰπ
οιετοι1τ. 1. ΒΙουιιιουυο ιιυό υ1οόιοιιι. 2. ΒΙουιι·ιοιιυιευυοΙΙου.
θ. Η111ευρυο.ι·υιο. 4. Αρο1ιυοτιοποιοουι·υοιοοιο. 5. Βϋιιιιςουτοο1ι

οιιι. θ) Β1ουιιορυγειοΙου·ιο. 7. Ι)ιιι.ο;υοοιιυ. 8. Τυοι·π.υιο. Θ. Βρο
πιοΙΙοι· ΤοιΙ ιό. Τυοι·.) 10. 01ο Βουτυοοοιι·ουΙου ιυι Βιουει όοι·
Τυοι·οριο, όουου ο.Ιο 11. υπό 12. οπου ειο Πιοτιιτυπνοι·ποιο1ιπιο
υπό ειο Βοουι·οο·ιετοι· ιο1Βου. νο”. Με οοἰοοι· Αυι'ιι·ιιυο ιο υοι·
ι·οι·ι·ο.ςοπόοι· ννοιοο ι.οοι·οοιιτ ιι;οννοι·όου υπό υιοιοτ όοο Βιιου

ιου: οοιπου Με Ηιιυόοι·ο 8οιι.ου οιπο ευοι·οιουουόο υπό Μοτο
Πο.τοτοΙΙυιιο· όοι· Αυννοιιόιιπε όοι· νοτοουιοόουου υΠουτιιπιτυιο
Εοι·πιοο υοι όοι· Πιοο;οοοο υπό Τ1ιοι·ο. ιο όοι· νοι·οου1οόοπου
Κτπ.υυυουου οτο. υπό οιπο οιο1οιτευόο οι.ι·ο.ουτυπο υυοι· όιο
νοτοουἱοόουου Βποι·υ·ιοΓοι·πιου όοι· Β1ουοι·ιοιιυι.. Οοο Βπου
υπό ιο π.ΙΙοο ?Μου όιο ποινόπεουτο Απευιιου. οττοι1οιι υπό

εο1 υοειοπο οιορίου1ου.
νν. 8 ο υ 1 ο Ι ο.

υοι Νοπεουο1°ουυπ.
2. ννοοιι.ου υοι·ιουιοι: υυοι· όιο ν οι·1οι.ουυπ·ου όυι·ου

Βουιυοποπ 1οοιου, όιο οι· ιιπ όοο Ορίοι·ο όοο Αποπ
τοτε ευ1'όου ιυιοι;οι· όοο Ιοποιπ πιο 12. Αυιουετ 1900 υοου
ιιουι:οι: υπο. Ιου Ροιοτ-Ρο.ιι1υοοριτο.1 ννυτόου 24 ιποιετ. υπου
ι;ι·ο.όιο· νοι·οι;11ιπιοο1ιο 1ιο1οιιοπ υπό 22 οπου Ιουουόο νοι·Ιοι.οι.ο
ουι·ο.ουτ. νου όιοεοπ ουιι·υου 8 ποου υονοτ ιυπου όιο οποιο
υΠο ο·οΙο1οι.οι: ινοι·όου υουπι.ο, 2 επιι·υου οπου ΑοΙοΒου όοο
οι·ετου Νοινοτυουόοο, 4 ινυι·όου οπου όουι νοτυο.υό Με νει·
όο1ουιιες ιυο Οο1'υπευιοουοεριου1 υυοι·ο·οι'όυι·ι. Ε'οτοοι· οπιι·υοιι
υοου8 ιιπ νοι·1ουΓ όοι· οι·οι.οο πινω Το”. - Πιο όυι·ιιιιοπ
10 νοτ1οι.οι.ου υουσ.ιιόου οιου ο Τομ Ιου; ιιπ Ροιοι·-Ρου11ιοε
πιο ιο Βοουο.ουτυπι; υπό Βουυιιό1υυυ· υπό ννιιι·όοιι όπου ιπ
οιο ειοόοι·οο Ηοοριιο1 υυοι·οοΕυυι·ι. νοπ ιυιιου οιπό οπου 8
οποιοι· ιυι·ου νοι·Ιοτουπι.ζου οι·Ιοιοου.

01ο Βι1ίεευι.ιοπ Ιπι Ηοορυ.ιι1, όιο όιιι·ου νοτοουἱοόουο υιιοεοι·ο
Πιποι.υπόο οι·οο1ιννοτι ννυι·όο, ινυι·όο οο όιιτουυοϊόυι·ι, όιι.οο ου
υπουοι Νοτνοι·υποόο οποοΙοο;τ, όυι·ου υ1οι·ρυιιιοι, Κιιυιρ1'οι· υπό
ΚοουοοΙοιυΓιιειοποπ όιο 5ουοιοι·πεο, θυουννιι·υουιοου υπό ΒΙΜ
νοι·Ιποιο υουυ.ιιιρ1'ι υπό όπου οι·οι οιπο ι;οοοιιοτο νοτοοι·ευου·
όοι· Χνυοόου νοι·οοουιοιποπ ινιιι·.1ο. ?που υΠο νοι·Ιουτυπιοοιι
ννοι·ου εουινοτ, οιυΙοιρο1 υπό 1ιοιυυιπιοι·ο. Μου υουυιο ποιοι
εουοιόου νοτ1οτ.οιιοποο: 1. όιιι·ου όοο 1.υυ.όι·υου. 2. όυι·ου
ιιιυόοι·ε οιυιυρίο θ·οινοΙιοιι (Κοποποιοποο, Β"ι·ουιυι·οιι), 8. ν.»
υι·οοουυπου υπό νοι·1οιιυποοπ όυι·ου Ε'ι·οιπόυοι·μοι· (θΙο.ο.
όποιου, ΚιιιΙυ, Βιιπό). 12ο ιινυι·όου ννοοιε, πιοτοΙΙιοουο Ιι"ι·ουιό
Ιουι·ροι·, 1ιο1πο Ριο_ιουιι1ο Βοΐυυόου. ΑπόοΙΙουό πιει· υοι νιο1οιι
νοι·1οι.πιοιι όοι· οικοιιτ.υιιιΙιο1ιο ρονουιοοΙιε Ζιιοιοιιό - ειο θο
οιιοου νου Βιυιιιι· υπό Βιιιιιουοο. Πιο Κι·ο.ιιιιοπ ουοεοι·ιοιι
ιινοπιιε Βο1ιιποι·οου, Ιο.ιζου υυυοινου!ιου υπό οο!ιοιπυιιι· 1.ο11πιιυιΙοε
όπ, του. ιπιιπιοι·ιοιυ (ιιιοοιουι υπό ννου.οπ ΡιιιιιΠου, οουοοΠοιιι
υπ.ι·ιοο ΡπΙο, υοι οι·υπ1τοοοοι Βοινυοοιοοιιι ιι.υοι· ιπουςοΙυοΕιοι·
Οιόοοιιοι·υπιι; ἱ1υοι· όιο ΠοιοιΙο όοο νοι·ιο;ιιιιιςοε (ινοε ιο οιυιιιο·π
Ε'ιι.ΙΙου ΑυΙοοο ου - πιο οιου ορυι.οι· 1ιοι·ουοοιεΙΙιο - πουο
.<;τυπόοτοο νοι·όοοΙιτ που). Βοόετο οιπο ειο πο. ευ ειιι·εουοο ειο
υποτιο·, οι·ι·οου, υοι υιιΙό ινιοόοι· ιο ιυι·ο οοιιοιυυπτο Αποτυιο ου
νοτ1'ο.11ου. - 2ο όοο ινιι·υυυπου όοο 1.ου.ότυουοο ιουεειο όοο

ιο :.ννοι Ρυ1Ιου υοουοουιοιο Ορρι·οοοιοποεοΓυ1ιΙ υπό Ηυ.οιοριοο
ουυο Ζοιουοπ οιυοι· Κουτ.ιιειοιι όοο Βι·ιιοιυοι·υοε υπό ουυε Ηοι·ό
οι·οουοιπποεου 1ο όοο 1ιυουου ιζοι·οο1ιποι ννο1°όου (11υυ11οΙιοε
υπό υοι Βι·όνοι·οουυαυουου υοουο.ουι.οι). - 2ο

Α. Ρο11ετεουου (Κει·Ιουυό): Πιο τυοτυροπτιεουου Βοι
ετυοεοιι όοο .Το.υτοε 1905. :ενο .Τει.υι·οοπε. ννιοο
υιι.όοπ 1006, νοι·υιο νοπ ό. Ρ'. Βοτειπο.ου. (Η. 80,
ΧΧΧ1 ό· 859 θ.
Με ό1ο νοπ υπο ποτε Ιουουό υοορι·οουοοοπ ίι·υυοι·ου .Ιυυι·
ευποο όοο

υοΙιουτοο

Ρο 11ο ιοουου°οουοιι .Το.υι·υυουοε,

ου

υι·ιποιο οπου όοι· νοι·1ιορ;οιιόο ποιιο .Τουι·υ·ιιυι; ννιοόοι·υπι οιπο
τ.του'1ιουο, υι·ιτιοο1ι ι:οοιουιοι.ο Πουοι·οιουτ. υυοι· ό1ο ιυοι·οιρουιι

οουοπ Ροι·τεοΙιτιι.το όοο

Βοι·ιουοοιο.υι·οο 1905 1ο ο1ρυο.υοι.ιοο1ιοι·

Αυοι·όπιιπε όοο Βιου'οο (οπου όοο Κτοπυυοιιοπυιιιοπι υπό οπι
υουι: όιιιυιι. όοο υοοουυίου;ιου Ρτο.υιιυοι· όοο 1υοι1Βου Βυουοπο
υπό .Νπουοου1οι;οπο ιυ όοο νοι·οου1οόοποπ Ζοιτοουι·ι1'ιου. Ρόι·
όιο_ιουιο·ου. ινοΙουο οπου ιιπ 0ι·ιοιουΙ που" ου οι·ιοπιιοι·οπ Μιο
οουου, οι πιο ΒουΙυοε ιοόοε ΚυριτοΙε όοο νοι·ποιουο1ε όοι· υιι
ποτπιου Μι.ει·οιυι· υιοπιιΕο1'υπ·τ. Βιπο ι;οποποιοο Βοτυουειουτι

μου υιιυοπ ινιοόοι· όοι· υιιι·υιουο1οι.οιεουο Του, όιο ιιυγοιυοιΙι
οουου ΠοιΙοιοι.υοόου. όιο υ)ι·πυ.Ιιι·υποοι1ιοι·οριο υπό Βιιι.τοιιυ, όιο
θουυι·τουυΠο, όιο 0οιπποιοι.υοι·οριο υπό όιο ΙιΙοιπο οροι·πτινο
Ουιι·υι·ιςιο οι·1'ουιου, ινο1υιοπό όιο θγουυοΙουιο, όιο Απποπ-,
Ουι·ου-, ΚουΙΙιορί-

υπό Νοοοουι·πουυουου οπο.

που ιυοοννου;

"όποτε οιυό, Με οε Πιτ όοο ρι·ουι;ιεουου Αι·οι υπυιπιουοςΙιου
οτίοι·όοι·1ιου Μ. Ζουι οουυοΙΙου Απόιυόου όοο Θοευουιου όιο
που οιπ Αυτοι·ουνοι·ποιουυιο υπό οιιι 8πουι·οοιευει·.
Βο.ο Ρο1Ιοτ.οουου'οουο .1π.υι·υπου υιιιυιι οπου όοιο θο
ειι€του όοιπ ιιι·ιιυι1εουοο Απο Με οιο ννοι·ινο11οο Νοουοου1εεο
ννοι·υ υοι όοο Αυννοοόυπο όοι· νοι·οοοου1ιιο;οποπ υοιιου τυο
ι·ποΈυιιοουου Μποουυυιπου υπό υ1ιι.το1 όπτουοι.υο οιπρ1°ουΙου

ννοι· ου.
01ο οποοειυο Αιιοετοιτπυιι; ιοτ οιπο που.
Β ο τ υ υ οἱ έ'.

οι·ινό1ιυου πιο

ποου όιο :οποπννοιεο Κνιι·υυπο όοι· ΒιιρΙοοιου, πιο ο1ου ιιπ
ιπουι:1ιου ιιπ οιοιο·ου Εοιουοο @πιο π.υοεοι·ιο. όεοε π. Β. ιιι
οιυουι Ε'ιιΙΙ όοι· Κο ί νοΙ1ετ.υπόι;.: π.υποι·ιοεοο ινυι·όο, ουυο όιιοε
όοο Κυι·ροι· οουιιι; οι·Ιοτουυι;οπ οποιο, ιιπ οιοοι· ουόοι·ου υο1ουο
που όιο οποιο νοι·όοι·ι.νιιυό όοι· Βι·υετ υπό όοο Βιιιιουοο πιοε;

ι.οοι·ιοεοο, όοι· Κορι' υπό όοο θοοιουι: ιιπνοι·οο1ιι·ο. - Κουιο
ο1οποο υ·ιιι·όου υοι πιει. υΠοπ Πουοι·Ιουουόου ιο νοι·οου1οόοποπ
διϋ.τυο,·.:τοόου

υοουπουτοτ.

Με

Ε'ι·ουτυιου

ποιου υιοιοτ ιπιτ.

ΒρΙιτιοι·υυε υπό ο.πευοόουυιου ννοιο1ιτοιΙνοι·Ιοτπιιποου υιιό
επιτυοι· νοιοο1ιυιυτοιιυε; όοι· νου. ουι'ιι·οιόοεοποπ Χ'νοιουι.οιΙο
ιιοιπρ1ι21οι·ι. η- Βιο νοιουι·ουυυπεοπ ποιου οποιοι. Η υιιό 111
Θι·πόοο, όιο Ηιιιιι·ο υπου.ο; νοι·υι·οουι. 1ο 2 Επι” υοουοουι.οι.ο
οιπο ουοιόόουΙιο1ιο νοι·υι·οουυοι.που ιο υ`οι·ιυ νοπ Ζιουιοου
Ποιου οιιι: όοοόι·ΜοοΙιοπ ν'οι·οννοιο;ιιππου, όιο Ιουυπίτ ιιπ ΒΙιιι
όιι·υι·ου οι·ιουοι·ιου. - 01ο οι·ι.νυ.1ιοτου Ε'ι·ειοόυοι·ροι· ίο.υόου
οιου ιο οουι· ο;ι·οοοοι· ΖιιυΙ, πυννοι1οο πιο οιυ,εοόι·ιιοο;ου. Κοιυ οιποιο;οι· όοο νοι·Ιοιοι.ου ιιοοε ιο όοο οι·οιου Τυπου Τοιπ
ροι·πτοι·ειοιι.ς·οι·ιιιιι; νοι·ιιιιοοου, όοου 1ιουοι·ι:οιι που 2 υοου. Νοου όοο Κυπροττοιςιοποπ νοι·ιοι11:οπ οιου όιο νοτιοι.ουυποο
πιο Μπι:: Βο1ιυόο1θι·ουτυι·οπ ό, (νου οιοιυουοι· 1·`ιοουι· Με ευ
ιςι·οοεου Ποΐουτοπ ιπιτ Ηιι·υρι·οΙυπο), Αυιοοονοι·Ιοτουοςοπ 5
(ΑιουΙνοριο 1, Ηοτυυιιυτννυοόου 2. Η11υιιιτοιιι όοι· νοι·όοτου
Κιιιιιυιοτ 1, Ιιιιιιοτιου όοι· Ιπποε 1), Τευυυου ουυε οιοΙιτυοι·ο
νοιυοόοι·ιιιιο;οο 2 υπό, οιο18ο 104.ΙΙο νοπ Β.υρουτ όοο 'Γι·οιπιποΙ

που. - Πιο Βι·υει.νοι·Ιοιουυοου υοι:ου, ιιιιεοοι· όοο οι·πιουπτου
Ηυιποριοο, υιουιο υοοοοόοι·οε 12 Βιρροπίτευτυι·ου). νοπ όοο
Βοιιουνοι·ιοιπιιοποπ υουυιπ οιποι· οιπο Ροι·ιτ.οοιιιο. Ι)πι·οιυΙυ
ιυοιι·οο υπό Ηπιποοιιτιοννιιι·όου πιο1ιτυοουπουτοτ. -- Ιπι Οι·οοοου
υπό θεοοοιι ννο.του όιο νοι·Ιοοουππου ου οουινοι· υπό ιουυπιιι·
1'οου, υπο Βει. πιο π·οόοι· υοἱ Β'ουι·ιιιυο.τεευουυοο υοου ιυι
Κι·ιοπο οοεουου υπο.
(Αυτοι·οΐοι·ετ).
Βιουυεοιου:

Ο ο ι· ιο ο ο π υπτ υπι· οιυοιι Ροιιοπτου Βοοουοο. όοι· υοὶ όιοεοι·
θοΙου·ου1ιοιτ πιο Απο εο1ιιτου υπο υπό ειου οπετ. απο 8 2τυπόου
οπου όοο Κοουει.ι·ουυο ιυι Αυεοπυοου1το1

νοι·ειιεΙΙτο.

0οι·οο1υο

υιι.ι.οο οιιι· οιπο ουοι·11υο!ι1ιουο 11οτυυουτνοι·Ιοοοιιου όονουἔο
"που υπό ννυι·όο υπ όοιοεοΙυοο Τόπο νοιπ όο οπτιοι·ου ου
Αι·οιο νοι·οοι·Β·ο. Ο. οου ιυυ :που πιο οπόοι·ου
απου. Πει·
Τόπου υοι ειο οιιιοπιυοιΙιουοε ΒιΙό όπ.ι·: όοο μου: Οοοιο1ιτ.
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ποτ ιισστοιιτ ιπιτ ιιιοιιιοτσιι ιιτπειιιοπι.οπ πππ ποτ οοποο Κοιιι'

ποι· ιπιτ οιιιοτ Κτποι.ο σοποοιιτ; οτ σιοο·το ιισοτ Βοσιιιοι·οοπ πππ

νοπογοιοιιι σοιιποιτ, ποιοσο ππι πιο οπιι·οο·σπποπ ιιισιιισιιιο ποτ
Αποοοπποιτ ιιτοπιιιιοιτ τοποιοτοπ.

ιισοο οιπο Βοιπιο·πιιιτ ιιιοστ πο. νοπ ποι· σιστιισοπτ ειιιπ οιπο

Βπι·γ σοι.σπτ, ποσο ποιο ιποτοτιο1 νοπ 14 ?οσοπ ιιιιιιιοι·ιιιπ

σσοτιιποσ1ιοιιο 8οσιοσι τισ ιιιιπ πιο Βοσνοτιπσποπ ιιοτ οι· πιοστ
,ιςοιιττοπ. Ετ ιιιοι.ττο, πποο οτ ιιιοστ οοσιοιοιι ιισπιιτο απο σοι

ππι· οιπ ιιιοιποο. ιπι νοι·πισιοιι πιιτ ποπι ποι· ετσοοοιι ιττοπ·
οποιοιτοιι σοι. 8οισοτνοτοτοππιιοσ σοιτο οποσ οτ πιο σοορτσοσο

οτ πιο οιιιι.ιοτ νσιιιισιιιπιοπ στσσιτ.

Βρο.ιοτ σοι οισσ πσοιι οιπ πιο” νστιτοοιοιιι, ποτ :ιιιιιιιιο· ππι'
ποτ 8τι·οοιιο ποτ πππ ππτ οιπο σσοτιιιιοσιισσο ι οι·ιοτοιιπιτ ποτ
Πστπσοιιι οιιιπιοο.
οιοο ιιιιιιπ°ι·σπ ποπι Ροι., ποτ ιιιο Αιοοππποτσσοσιτοι πο
στοοστ ππτπσ, ποτ οποιοι ποποπ, ποοο πιο 1·ιοιιιορτσο οοιιιισιι
ποσπιιιιπ, ποσο οι· οσοι· ροτοιιιοοσ ω» 8·σιιττοπ σοτιο.

Βιτιππποπι 14. Νονσιπσοτ19Οθ.

ποπ Ρογοσσοοπ πιοστ πο· οιπο Κτοπιισοιι ιπι ιοσποι·ιο, πιο σοι
σο ιπτοι·οοοοπτ ιιι σοσσοοσιοιι, πιο πιο ιιονσιπτισιι πιο Ρογοσσοο
πιο Αποστιιοσ στιποοιι ιισππτο πιιπ οιοιι ιπ ποπ ινοσπιποσπ
ποι· Κτοιιιιοπ πιοπστοιιιοποιτ.
ο. 8οστοιι σ ποιιισιιοτι·ιοτι 2 ,ι.τγιιοιισισιτιοσσ ιπτοτοοοππτο

Ρι·ιτρπτοτο: 1) Ροι·ιινοι·ιοιογοτο, σοι ποι· ποπ οπσο.τοπτο Ντιπ
οιπο 8ττπποπιπτισπ (οποοιιοιποιιπ οιπο Βτιιτστοιοιι) ιιοτνσι·οοι·πιοιι
ιιοττο πππ 2) οιπο ποτ νοιτιποιιι οπιι'στπιο Ροτονοτιπιογοτσ, σοι
ποτ πιο ιππτοτοσππε ποπ 'Γπιιιστο σοοοπποτο ποπτιιοσ ιιπ Ριπ
ιιοτοι οπ ποσο πο. Βοι· ρσοτσοστοιινο νοι·ιοιιι' ιπ σοιποιι Ροιιοπ
οιοττ. ιιιο ιτι·σοοοι·ο, οοστο. Ογοτο ποι· ιιιοπποιισριο·τσοο.

νοι·οιιο.; Βιοποιο. 8οιιι·στοτι Ο. σιστιτο.
Ο ο ι· ιιι ο π ιι σοτιοιιτοτ ιιοοιιττο.ιτιιοιι, ιπι Αποοιιιποο πο ποπ
Ρι·στσιισιι ποτ νοι·ιοοπ Βιι.οιιιιο, πω· οιποπ Ροτιοπτοπ, ποι· το
ποπι Βοπισσποττοιιτοτ τσιποππο νοι·ιοτοιιπο·σιιπσο Αποοο ποποπ

.;;οτι·

οτι σοτιο: νπ1νπιπο τστποοο ροτιστοπο,θοτοτοοτο ιτοπιιιο

Ρτσισιισιιο

οιοο,
τιοπιιιιπο. Ζιιτ Ζοιι οιππ Βοι-πο ποπ οσοοσι·πιιιιιιτοπ
ινπιιποιοοι·ο νστσοπποπ. πσοσ ειιιπ πιο Οσοιιιοπ τπτ οιπο οιι

ποπ πσιιτοσιιοπ οπο. ιΤοι·οιιιο του 8ι.Ροιοι·οσπτο.

ιιοοιιο Οροι·οτιοπ πω.
Βιο ο ο ι ο οτποσπτ πσοσ 2 ποιτσι·ο Ροιιο πιο οιοσ σι·οτ οριιτοτ

13505ιτ.2πποπιιι 20. Νονσιιισοτ 1906.

ιπι Απιτοιισοοριτοι ι·σι·οτοιιτσιι: οιπ ιστοιοι· νοτιποτ οιποπ Αιιποο

πππ οιπο Οοτοτοοτο. ττοιιιιιοτιοο.
1. Ποσσοι·τ: οιιτιοιιτ ποστ Πτοτποιιτοσο πππ οσιποι

σιιοτοτινο Βοσπ ιιπιπ π Ε. σιιτ 1)σιιισιιοττοτισπ νοιι Ρτο
ροι·οτοιι. (Βτοοσοιπτ ιπ πιοοοι· Ψσσσοιιοοιιτιιι).
Πιοιιποοιοιι:
οιοο σπιτι, σσ σοι ποπι Πτοτιιοιιτοσο πισοσισσ Βοοσοοσιππο·,
«πιο σοι οιιποτο ισιιοιιοιοτιοιι Κοτοιποιιιοπ Βοιιιοοστ ποτποπ
ιισιιπο, ποσο οιο ιιοιιιιιοιι ιπ ιστοτ σιοτσισοιοι:σσπ Βττπιιτπτ νοτ

οοσιοποιι σπιτι ιισπιιοπ πππ ποσο πιο Ρισιτπσοο πππ Ορστπτισπο
οιιοπιοπ πιτ ιιιοιιτ νοπ πιοοοιιι ιιιοισισοιοοσσιι Βοπ, πιο νοπ ποτ
Αποποσιιππιτ ποτ ιιιστοοτοοοιι ιιππ ιστοτ Ειιιιοι·ιιππο· πσσοιιι;ιιτ
οοι. Πιτ ποο ιιιοοσιι- πππ Βοιιτππιιιοτπιπσιιι σοι Οο1ιιιοτο
σιοτ ιιι πιιοστοιιι ?τετοιο πιοπο Αποοσοπππε νοτττοτοιι.

8 οτσ σιιιι οοιποπ οποοιιιιιιπιστοιι νστιι·πο· ιισοτ «Β πτιστ
ιιιιιοσ πιο Βιιπιτιιπιτοποσι·ιιιιο;».
1)ιοιιποοισπ:
Ιιππιιι: πιο ποτ ιιιιπιιιιιοσοπ Ειτποστιιιιοτ ποπ Ηοιιιιιιιιπ'ο
ιιοπιιιιτ ιιοιιρτοποσιιοιι πιο Κπιιιιιιιοσ ιπ Βοτι·οοιιτ. Οιοοοισο στι.
ιπι νοι·σιιιιιιιιι ποτ Ε'τοποπιιιιιοιι τοιοιιστ οιπ ιπιποιοο ι8,0:Ο,9)
πιιπ οπ Βοιοοιι (Ο,7:0,ιθ) - οσοι· οι·πιοι· πο Ζποιιοτ (4,5ι ιθ,?5)
πππ οἔ οι;ποτοπ Ν-σοιτιοσπ, πσοσ ιιπσο1τοππτοπ, Κιιτροτιι
(θ,3:0, ).

Ποπ Ηοιηιτο,ιτιιππ «πιο, ποοο πιο ιἰπιιπιιιοσ νοπ ποπ Βοοε
ιιιιεοιι ιιιοστ νοτττο σο πω, ππτπο ιπ ποπι Κιισιπιιοιιοιποιοο

ποοποστ. ΑΜ' Οτιιιι

ποι· οιισιιιιοοσοπ Βιιιοτοποοιι ποτ Βοοςοιιο·

Ψοττιιοιιιι'ιισσοιι Οροτπιιοπ ιιποοιιιοιπ ιισοιι σοι - οοισοτ
πιο οσιοιιοιι Οροτοτοπτοιι, πιο π οι·τσ οιπο οσισοτ πππ Κοστ
ιι ο τ. Βοι ποι· ι·οοιποιοιι Οροι·οτισπ ιπι πιο θοι'οστ ποπ Βιο
;.ττιιι"ο :ιιι οιοσ σοποιιτοππ ιτοτιπι.τοτ πιιπ ποτίσει πιο ποπ
ιισοτ οιποπ ιι`οιι, ποπ οι· νστ ο .Ιοστοπ οποσ πιοοοτ σιοτιισπο

ιτιοονοι·οποιιο, πιο ιπιτ ποτ ιιιοιιιιοσοπ· πππ 'Γιστιιιιιοιι ιιιιιτοοιοιιτ
πσι·ποπ ππτοσ, σοιττιιπποιο Βιοποττ οσιιιο σοστο νοιι ποτ
Βοσπστνοι·ποπιιοσιιοιτ ποο Κιιιιπιιιοσοιποιοοοο, ποιοσοτ Ι.οστο
ιοιιοστο Ζοιτ. πιιοοιιισιιιο Αιιστιιοιιππιιε ιτο:σιιτ ππτπο.
Ι)ισοο Ι.οστο οοσιοιι οποσ ιστο Βοοιοτιο·ιιιιο; ποτιπ επ ποποπ
ποσο νιοιο Βιιιιο·ιιποσ ππνοτπιιππτο Κπσπιιιοσ οοιιιοοστ. πιιο·οποπ
νστπιιππτο Κιιιιιιιιιοσ ποστ ππι νοτττπςοιι. Μο οιπο πσιτοι·ο
5τιιτοσ ποτ Ι.οιιι·ο νοπ ποτ Ππι·οτπππιιοσιτσιτ ποπ Κπσιιιιιοσοι

σροτιοττ σοι. πππ ποτ τοοιπιι·ιι·σι Βοσιιοσοπ ιπι. ιιιο πιο πιο

πσιοιοοο, πιιτπσπ πιο ιτσοιιοιιοπ ςτοππσιοοσπ ?ποποπ οιιιιτοοοσοιι

σοπιιιιιιτι·οτιοπ σοτι·ιπ`τ, οτι οι ππτοσοπο ιιιοστ Μοτο Κοτοιπσιπ
ισ ισποιι ιιοοιιποιοσοτ, οσπποι·π σο ποσο οιοσ πιο σιπιοοσο

ιιγροτριοοιο σππποιπ.

πιο πιο Βι·ιιοστπποοιπιοοοτι'σιο,τοπ ιπιτ Κπσιιιιιοιι οπιττστοπ πππ
νοπ ποποπ οιοο νστοπο οοι.πτο. πιο σοοτιι.πποπ οπο ππνοτπππτοιιι
Βιπσιοο; ιιιιιιι ιιπππτο πιοιιοισοπ οοσιοοιιτποο· Κοιιοιποτιισιο.

Β σσσ ο τι Μποστ. ποοο πιο πισσ πιο ποτ Ρτσιτιισιιο ποιο Κοτ
οιποιιι°ο τοορ. ποι· Οροι·οτισπ ποσοοισοπ ιιιοσι πο οοστ πιο ποπ
σιιιτσισοιοοιιοπ Βοπ ποπ Τπιιιστο, πιο πιο πιο πσοσ νοτιιιιιισοτο

Ππτοσ ποπ ιποοσοιιιοοσοπ Βοιο ποτ ιττσσοπ πππ ιιιππο ιιιινοτ
ποπτοιι Κιισ-σιιιοιιο·οτιιιποοι οσιιτο οιπο 8οσο.πιτ.τππιτ. ιο ποσοι·
οιπο Επτειιπππιιο· ποι· Ποτιιι-Βοσιοιιιισοπτ σττ'οιοοιι. ποππτοσ

Ψιπστοτοπποσι·οιτ

ποοο: ‹”οιιο ππτοοστσιοι·σοι·οιι ιπιποιοοιποοοσπ ποπ Ηοτπ ποσοτι

οι ιι 8ο ιι σοισιιτ, ποσο πιο ρτιιιιοτο ΙΙστιπιιτοτοοιιιοτ τοι ποι·

πιο ποποπ οιπο

ποπ Οτοοπιοπιιιο σιιπποιτ. πο οιοστ Ροιιο,

σιπι'οοσο Αποιιτοτοππιτ ποτ νσιιιιτοιι Ησιιππιτ

Βοιιισττ σοι. πω: ιιιιιιτσοιισριοοσ οιοοιοιιοττοτ Κοτειιιοιιιπιο
Βιισοο. το οιιιπ οποσ ππτοιιοπο πιοιιτ ιιιιπιοι· πιο οι·οοοοπ πιο
που, οσπποτπ πιτ ιιισιπο, οσοι· ποστ ιιοττο, ποιοσο πιο Κοιιιιο
οπτσοιτοπ.
°
1ιιιιιτοπ Βοποπιισοτ ποιοι ιι. ποτοπι' σιπ, ποοο ινστι
ιισιιιι ιπ οοιποτ ιοτιτοιι Βιοτιοτιιι οοσσιι οοιιτ νιοι οστιιιο·οτο

οτιιιιιιτο Μοτιο1ιτοτ σοι, πιο οποιοι". ποιι ιο ιιι Βοπιιιιι πιο
Οροι·οτιοποιοοιιιιιιι ιιοτπτο·οιιιοοο ιισοιι οτοτ οποΒοοι·σοιτοτ ποι·
ποπ ιιιιιοοιο. Πιο 15-18 ρΟτ. πισττοιιτοτ πιο διισττσοιιιι

ιστοι. σοι. ποσοι·π οιοσ οοσσπ ποστ ποποπ ποτ νιητιιιο1οπ Πο
τσσπσ. Ποπ πιο ιοτιτοτστ ιιοππ ιιιοιι, “στο ιιιιιιιοοσ ι'τοιοι·
Ροτοιποττιοπ. πσοσ πιο ποιο νστσοιιποιιιισιπ οοσσπ νοτιτοοοσι·ιτι
ποτ 1ζιιι'οιιιισπ οποοοιιιιοοοοπ, ποο ποπ Βι·ι'σιο ποτ Οροτοιισπ
νοτιιιοστοιι τοποσ. Νοοσ ννοτιιιοιιπ σιισοιι πιι· _ιοποπιοιιο
σοοοοτο (ιιιοποοιι, ιπιτ ποπ Ισιιοιοιι Βοοιπινσπ τοπιο ιιι πστπσπ.

Ι) οσσοτι ιιιοιιτ ππι' ποπι Βτοππιιιιπιττ, ποσο στ οοισοτ οσοι·
ιιοπιιτ ιισιιι Κοτοιπσιιι ποι· Ρσττισ πππ ποπ Οοι·νιιι πιοτι ιιιοστ
ποοιποι ιιι Αιιοτιιι ιιοσπισπ πιιπ.
Σ. Βοτγ:
Ποσοτ Ρογοσσοοπ ιπ ποι· Η ο ν ο ι π τι σ ιι ο ο ο ι τ. (Απτστοιοτοτ νοι·ορτοοσοπ).
ιιιοιιποοισπ:

ιιοιιοτ στοοτειιιιο· πππ ποπ Νοσι·σσποπ Πιτ Ψποσοι·ιιππ νοιι
Ριιιιοπ ιιοιοττοιιι. Νπιι ιιοσοπ πω· ποποτσΠιιτοτοιιοιιιιιιοοπ οτ
ποσοπ, ππι-ιο ποπ ιΒιποιοο ποτ οσιτοιισοιιτσιι ιιιιοσ. ιοτιιοτ ππτοσ
_Βοοιισσσ Ατι νοπ νοτπιιπιιππο, πιο πιο σοι Ζιισοτοιτιιιιι.τ ποτ
ιιοσ ιιιτ Βοιιιτιιπο·ο ιτσστοιιοσιιοιι οι, σοι Ιιπσ.-Ζπιιοτο τοιο
ιισοιοιοτ ,ο;οτιππτ. Β'οτιιοτ σοπιοοοπ Αποσοσσι·πποοιι ποπ Μομπ

ιπσοιτο, ποσο πιο ι.πσο;οτιππππιτ ποτ Κιισιιιιιοιι ιπι οπιιιτιιππο·
ποποπ ιοιιιιισοιιιοοι· ιπι, πιο οποσ ποπ Βοσσοοστππιτοιι ιπι
Βοπιζοπο-(ιιιποο ιιι νστιιιπτοιι ποτ. Πιο οπο. Οοοοιπ-8ι.ιιιιιο σο

οτοιισιι οσοτ πιοιιτ οπο ιιπνοι·ποπτοιιι ιιιιποιοο, οσπποτπ νισιιιιοιιτ
οπο Γοτι-$οιισπ.
Ζοιιιι·οιοσο Πιιτοτοποσπποσιι σοσοπ σσπιοοοπ. ποσο ποπ Οοοοιπ
ποτ Κπιιιιιιιοιι ποστ ιοπιοο ποτ Ζοτοσιιιιπο ππτοσ Βοιιιοτιοπ
πιποι·ιιτοιιτ. Πιο ποστ-ο Β ιο π οτι ' ο νοιι ποι· Βοιιοπιιοσιισιτ ποπ
Κπσιιιιιοιι-Οοοοιπο πιο οιοο ποιιι πιο ιισοτπιιπποπ σοτι·οοστοτ ποι·
ποπ. πιο Ππσοσσιππιιιοιιιιοιτ ποι· Κιισπιιιοιι ιισιιπτο ππι·οσ πιιποτο
ιΞ'πιιτοτοιι οτιιιοττ ποι·ποπι ιιιοπ ιισιιιιτο οτι ποπ οτσοοσιι οιοιιοιι

ποτ Κιιιιιιιιιοσ οιι οπσι·οοιιιοοσοπ ι:ιπιοσιι πππ οτι ποπ ο·οτιποοιι
θοσπιτ οπ πωσ ππσοιτοπιιτοπ Ν-σοιιιι.τοπ Κιιτροτπ ποπιιοιι.
Νοοσ ποτ σοστο Οοο τ ιιο·'ο πππ οοιποτ Βοσιιιοτ ιισοτ ποπ

σπιιοσποστοοσοποπ σοππ _ιοπσι· Βοοτοππτοιι ποτ σιιιοσ-Ειποιοο,
?στο Κοσιοιιγπτοτο - πιο οροοιοιιστ Νοστοοιιοποιι οιιτττστοπ.
Βσοσπποι·ο οποιοι ιιισιιιιιιτ πιοοο Βσιιο ποιιι Ε'οττ πο. 8σσοιπ οιοο

ποιοιι οιιιοιπ Κιππο, ποπ ποπ ιι`οττ ποτ Νοστιιπο πιοστ νοτι.τοπτ,
τι ποσο ι· σοτιοστστ ιισοτ Β οιποοσιοιιςιιιο ποιο οπο οοιποτ
Ρτοιιιο, 2 Γτοποπ πππ 1 Βτπποπιοιι. σοι ποποπ σο ιπι Αποοσιποο
.πο Βτοοσοιππιιιιιοπ ποτ Βονσιιιτισπ ιιι πινοτοοπ Ψοσιιιποοπ,
σγοτοτιοοσοπ Ζιιοτοπποιι, ι·οορ. οοσποτοτ Οιιστοο σπιτι. Γ. οιοστ

οιπο ιοττοτιπο Νοστππιτ οσοι, σοιςιιιιιτ πιο: Ιπιππ οιοσ οπ οι·ιισιοπ
πππ ποο Κιιτροτεοπιοστ ιιτοιιιιτ. Ι)πππι·οσ οτιιιοττ οιοσ ποτ Ποι
οιπππ, πσοσ ιιιοποσο Κιππστ, πιο πιο Κιισιιιιιοσ πιοιιτ εοπιοσοπ,

πιο 1ιιοσιιιτ'οοσο Βπιηιο ποστ ποτ νοτττιικοιι πππ οπ Κιιι·ιιοτ

πιοοο πιο πιοιιτ πιο οοισοτιιιιπιπο Κι·οιιιισσιτοπτιιρμο πο. (πιο

ιτοπιοστ

ποο ιιστιιτοιιο οποσ οοσοπ

τιισπιοστοιιιιτνοπ σοοιιιτιοι, πιο ιπ ποπι ι·ιοππσποσο «Ποπ Κιπποο
ιιιτποστπιιο στο.» νοπ Ο2οτπ ο· πππ Κοι1οι· νοι·σποιιιιιοστ

νοπ Βοτγ σοτοπτ ππτπο) οσπποτιι

.ιιιοιιιτ, ποσο σο οιοσ ππι 8πσ_ισιιτο ιπιτ πιιπποι·ποττιποιιι Νοτ

οπιιοσιιιοπ.

[Ποσο 'Γσοστιο

πιτπ ππτοσ

οοσιτσιοσο

Με
ειπά. Πιε Εεεε ενιι·ειιπις άει· Βιιι.τει·πιιιεε εει άει· Βι·πιιει·ππε·

άεε Κιπάεε Ιεεει. ειι·ε πιειπει· ε!ειπιιπι; εποε, άπι·εε Με Γειτ
ει·ιπιιτ

άει·εειεεπ

ει·εΙε.ι·επ.

Με

Βεττει·ιιιιΙεε επεεε.Ιτ εΙεεε

ννιε.άιιιιιτοπ:

Βει

ΙιΙεπιπε·ιιιε εειπιπεπ

ιιπ ρι·ιπιει·επ

Κειιιριε πιιι άεπ Τιιεει·ειιιεεειιιεπ ι;επιεε πιιι· Με πιεπεπιιειε
ε.ι·επ ΖεΙΙεπ ιπ Βει:ι·εεει πεΙεεε Με Βε.ιιιιεπ πιεετ πιιι· νει·

42 μα. Ρε". Βει· Βιπειεεεεεειτ ιετ άει·εειεε, ειεεε άει· Ρετι
ιχεεπ.ιι: Μ: νει·ιπιπάει·ε ιιπά άπι·εε Κειιιεπεγάι·ετε ει·εειει. Ιιι

εεεΙιπε·επ, εοπάει·π ιιπιει· Πιτιετε.πάεπ ειιεε νει·άειιειι. Ι)ιεεετ
Πει·ιςεπε· πιο ιιι εποε άει· Αεεε·επε·εριιπει άει· πεπεειεπ Βετε

άιεεεπι Πιπεπειιάε ιετ πεεΙ άιε Βιειιιτππ8· ιιπ άιε ειιπειιε·ε
Ψιτειιπι,.ι; άει· Βιιιτει·ιιιιΙειι επ επεεεπ.

τεει·ει.πιε. Βει άει· νεπεεεπ $ι.ιιιιππε ιετ ιεάοειι πιεετ ειπιιιεεεεπ.
πιι.ι·πιπ ειιιιάε Με ιπι ΒΙπτε ιπ ι;ει·ιπεει· ΑιιεεεΙ νοεεεπάεπετι
ιπεποπει-:Ιεει·επ Ζει1επ επειι·ετεπ εεΙιεπ. Πε ιει άε.εει· που
επεεειετ ινιειιιιειιειι Με Ηιιιιι. πεεε άει· θιε.ιιιιιιις ειει.ειεςιεεε
επ ππι.ετευεεεπ, πιιι ιεεωπει.ειιεπ, πεε ιπ ιει· νεπεεει., πειειιε
ΖεΙΙεπ ερεειειι επι-ι άειι Βιιιιιςειεεεεπ επετι·ειεπ. Απεεει·άειιι
πιιιεεεε άπε εεεεεειιιιρετε Μειει·ιεΙ επι' εειιιε Ιπι'ειαιεειιιιι.
ππτει·επειιι πετάω. πεΙεεε επιιιπεεπιεπ ει· νοιι νει·ιιεετειιι
ε·επειι=;ι ιει.

(Απιοι·ειει·ε.ι).
Κ ει·πι ε. Κ ι· ιι εεπε ε ι· ε· νει·οι·άπειε νιεΙ Βιιτιει·πιιιεε εει
Βπι·ιπει·επεεειιεπ ιιπά εειπι ΠΙειιε νεπιι·ιειιΙι. Πει‹ε »πιει άει·ειιι
ειπ,άεεε άιε ι·εεε Μιιειι άπτεε Κεεεεπ. $ιει·ιιιειει·ειι ππά άιιτεε
'εεΙιεεε επάει·ε ΒεεεπάΙππιςεπειεε εε νετε.πάει·ι: πιι·ά, άειεε ειε
ππεε ιιειπε ΠιΙεε ιπεει· πι. εεά εποε πιεετ ιει·ειι πιιει·επ
Νιιιιτπει·ι εεειι.Ιτ, εε άεεειιςεπ Βιεεπεεεπι'ιεε εεειιιι·ιει·ι:, Με
ειπιειοε θιι'ιε ει» άεπ ειιιάΙιεεεπ 0ι·ε·ππιειπεε άει·ειειιεπ. Μει
Ιειεει. Μ: πεεε άιε 'Γειππε άοι· Κειιπε άπι·εε Ζπεει:ι νοπ

ενεεεει·ετεΠεπρει·ε:η·ά άιε εεεεπεπάειε Μει.Ιιεάε. Με Πειιιπιττει
επιιιι ιιι πεεΙ άιε Βιιιιετπιιιεε ε.πι-.τεεεεεπ πει·άεπ ιπ ειπκειιιεπ
πειιωι, ειε Βι·εεω άει· ειιιεε, Με Νεει·ιιιιεεεεειϊ Μπι' ειε πιεει
εειι·εεειει. πει·άειι.
Βιιεειει·: π. Κ ει· π ι ε.

8τεΙΙν. εειωιιιιι·: ποπι. ΕΜΗ.

1351. Βιεπεπε· επι 18. Πεεεπιεει· 1906.

Ρ ε ι:ε ι· ε ε π: Βεειπει·ιειπρίιπάιιπε· Με εει άοι· Βιειιππε πιιι·
ειε. πο Με θειεεεε εεει· πει·ι·ειεειιεε ειπά. Με Β ιει·'εειιε
Πει.εεάε ιει: πιιι· ει» Με ιιιιεεει·ε Πει". ιπάιπιειι, ιιπ άεπ
8ειιΙειιπειιιιτεπ εεπιπιεπ επάει·ε Μει.ιιεάεπ ιιι Βειι·εεει. Πεε

Τπεει·επιιπ εεπιτει ειπε νιει ει.ιιιι:ει·ε Ηγρετε.ειιε ιιπά εειιιε
εε ειιιι·εε Βεειιρρεπειιάιιπε:. εεπάετιι ειπε Βει·εεπειιάιιπε·. Βει
άει· Βιιιπππι; νει·ιιι.ιιι'ε Με Βεειιιι:ιειι πιεετ εε ετ.ιιι·ιιιιεεε, π.ιιιιιιιε

Νοε, άεεε εεπιιε;επά πω, πιο άειι Ξεοεπεεεεει επ ει·εεεειι.
Πεεει· Με ειεεει· ιπ Βειι·ιι.ειιι εεπιιπεπάεπ εεεπιιεειιεπ Βτειῖ'ε
Μ. πεειι πιεειε εεεπ.ππι. Πεεει· ιιιεεεΙεε·ιεειιε Βει'ιιπάε ιπ άει·
εεεεεπτεπ Ηεπε ιὶπάεπ ειεε ειεεει· πιιι· ειπιε·ε ππι.πειιιι.πε Αε
εεεεπ. Πι· πιιππιτ εε ειεε νετ, ιιι άει· νοιι Ψ ι π. άι πι ι ι· ο π απέμε

ι;εεεπειι Βιεειππε νει·επεεε εεά Ππτει·επειιππε·επ νοι·εππειι
Ρε τ ε πε ε π πιει εειιιεπ επεεειιπάι,ε·κεπ

Κ*ετιι·:ιε: Π ε ε ε ι·

άιε Βειιιιπάιιιπε άεε Ιιπρπε νιιΙΒ·ει·ιε άιιι·εε
Η γ ε ε Μ. ιπι ε π ε. εε Β ι ε ι·. Πεπιεπειι·ιει·ι ιιι άειιιεειεεπ νιει·
Ρειτιεπιιππεπ. ιιι/πε ιπι Πι·πεε ει·εεεειπεπ).

ιπεπ. Βει άει· 8ι.πιιππ,ς άιιι·ειι Βιπάειι εει άιε Πεειει·ιιπε ειπε
εεει· εεεπιετιεε, ιιπά εεΙι ειε άεεει· νοει Αι·ιτε εειεετ νοημ
ιιοπιιιιεπ πετάεπ.
Βιι·ειιτει·: Ν. Κ ε ι· π ι ε.
θεει·ειετ: Β. Η ιεεεΙ εεε.

Βιεεπεειεπ:
Κ ι·ε π ι: ει·εππάι;ςι. ειειι, εε άιε ΑρρΙιεειιειι άει· $πιιεεερε
"Με εειιιπει·ειιιιιι. εει; πω” ι'ει·πει· επι· ΙΙιπετι·ειιεπ άει· πε
εππι; Μεεει· Βεεπιιάιππεεπιειιιεάε πιιι' ιπεειειι1εεε Ηειεπεε,
πε πιοει επι· ειπε ΑεεειιπεΙΙιιπε· εεπάει·π ε.ιιεε ειπε 8ειιι·πιπ
ειπε άει· θεπεεε ετε.ιιίιπάε, ειπεπ Ε'εΙΙ απ: Ιπι Βε.πίεε ιπεε
επειε εεειπες εε εει Απιεε·ππε,· άει· Βιπάε επι 20 ειιιιιιιεπ
2 ιπεΙ επι 'Ι'ε,ε·ε άειι εειεεεπ Ει·ε,·πεε ιπι Βιιεπεεεεπιε;ειεπε
:πιιι θεεπιπάεπ επ ει·ιπε·επ εεά επι Ηεπάε;ειεπε, πο ειε ημι
εεεει· Β'ππειιε ειιιετιει·ιε, επεεετ άετ Αεεεεπειιεπε; ειπε εεεπιει·ε
Ιοεε τι·ιεει.ει·ιει·ιπι,<;ε Νε.ι·εε επ ει·ειεΙεπ.
Μεειπις: Πιε Βιει·'εοεε Μει:ιιεάε εεε ππεει· ε·ι·εεεεπ
5ειιπιει·ιε·εειιειι ειιπιεειιειι Βιιιιζεπε ε·ειππάεε. Ρετ άιε Βε
εεπάΙππε· άει· Ιιεπεεπι:πεει·επιεεε Με _ιειετ άε.ε εεειει'ε Βειι

Ρι·εί. Κ.Πεειει·ει*ει·ιειπ ειπε ειπεπ ΜΗ νοιι θγει.ι

επιριοειεπ. Ιπι $ε.πιιτει·ιιιπι νοπ Ριιππει·πι πιι·ά Μπι ειιεΙι επ
εεπεπιιτ ά. ε. άει· Ρειιειιι. εεε επί άειτι Βειτ πιιι ει·εειιτειπ

εει·εεπ άεεθεειι·πεε,εει πειεεειπειεε ε·ιειειι
ζει-τιεά ειπε 'Ι'πεπιε εεΙιπιπ ιπι Πει·ιιιεεπειΙ

Ε'ιιεεειιάε ιπιι: πιεε·Ιιειιει ιιεΗιεεεπάεπ Βοεπικει·π ιιπά ιειεει. ει·

εεειεπι Κοριε επ ιιει;ειι. Κοπιι·ειπάιεει.ιοπ Με άιε Νειι.·;ιιπε· επ
Ηεεπιεριεε.
Κει·πιει·: Ιπι Οεπεεεπεεεριεει πιι·ά εεε; ειπεπι δε.ει·ε άιε

Βιει·' εεεε εάει:εεάε ιιι ε·ι·εεεειπ Πιπι'επε επεεπεπάι.
νιίιεάιιπιι·επ: Ρειει·εεπ νει·ερι·ιεετ ειεε νιει νοπ
πω" Βεεεπάιππε· άοε Ιιππιιε εει άε.εεεπεείεει· Απεει·ειιππε·,

:ειπε Βεεπιτειε ειπά εποε πιι·εΙιεε ειιιππεπεπει·ι. Με ειπε
Μ. πιιι·, πιε πει: ιπειι πιιι άιεεει· Μειεεάε εεπιπιτ εεά πιε ειε
επ εεετειι:επ Μ; εει εεεειιεειιοπ επι ΞεεΙειιιιιιιιιιιεπ, πιε Ζππι;ε,

Ζεεπάειεεει Νεεεπεειιιε, Αιιε;επιιάει·. Π” Τπεει·επιιπ εεπιι·ει

Αιιε:ιιε εεε εεε Ρι·ειειιειιεπ
Με· ιιιεάιπιπιεεεεπ θεεειιεεεειιι :ιι ι3ει·ρει.
5ιτειιπε νοει 16. Νενειιιεει· 1906.

ε ιιπ .
Με 27-_ιεει·ιε·ε Ρειιειιιιπ, ειπε ετιιιιιεε ιιπά πειιει·εεειιιι:ε
_ιιιπι;ε ε'ι·επ, Με ιει· ιεε.πεεε Ιιεεεπ ιπ Πει·ρει ιιπά επι άειιι
Ιιεπάε ιιπ Ι)ει·ριεεεεπ Κι·ειεε νειει·ειειιι ιιπά ιει πιε ιιεει· Με
θι·επεεπ Ειινιε.πάε ειπεπεε·εεειππιεπ. $ειε ειπιι.τειι άεει·επ Ιειάει.
Ριιτ.ιειιιιπ επι ειιειιι;επ ειιιιΙεπάεπ Κεριεειιπιει·πεπ, Με ιιιπειΙειι.
πεππ ειε εεεεπάει·ε εεΓι.ιε πει·άειι, πιιι ΠεεεΙεειτ. εεά θειι
πιε.εετειιπι'ιιιιεπ νει·ειιπάεπ ειιιά. νει· έ! ινεειιεπ πιιι·άεπ Με
Κοριεεεπιει·πεπ επει·ιτε.Βιιεε, εε άε.εε Ρετ. άε.ε Βειτ πιειιι. ιιιειιτ
νει·Ιιεεε; ειε πετάει ιιπεεειιιιιιιεε εεά νει· 10 Τεε,·επ νει·ιοι· ειε

άε.ε Βεππεειεειπ νειιετε.πάι,ε;. νει· 8 Τε:·,επ ππι·άε ειε ιπ Με

ιπεάιπιπιεειιε Κιιιιιε ιι·επειει·ιει·ι. Ηιει· πιιι·άε ιιι Βε.ειιι; Με
εεπιι·ειε Νει·νεπεγει:ειπ εεπειειιει·ι, άιιεε άιε Κι·επιιε ειεε ιπι
Ζιιεκε.πά ειπει· ιιεϊεπ ΒοιιιπεΙεπε εειππά, ειπε πειεεει· ειε _ιεάεεε
άπτεε εεεει.ιειιι εεά Ιεπτε Ατιι·ιιι'ε εεπειε ει·πεεει; πετάω
εεππιε,άε.εε ειε Με, πεππ ει.πειι ειπε εεά ιιππιιιιε,π.πι.πει·ιειε,
ρει· εει·. Με Βιει·'εεεε Μεεεεάε άειι·εεεπ εεεειπτ ειε ι·ειιι
εεά ιιεει· εειιπετε Κεριεεεπιει·κεπ εΙεε·ι:ε. διο εει.πτε ειεε ιιπ
ιπεεεε.πιεειιεε ιιιιωι άει·επετειιεπ, άιιι·εε πειεεεε άιε 'Ι"ιιεει·εει
άει· Ηεπά άοι· Ριιεεει·ιπ ιπι Βει.ιε επι', εεπε άπεε ιι·ι;επά πεΙειιε
εεεΙιεεεΙιεε εποε πε.ειι επεεειι εεεεεεεεεεπ πει·άεπ. Οάει· εοΙΙιειι
Ιιειεπιππεεπ επ εεπιει·ιιεπ πει·ειι. Θι·εεε 5ιει·ιιπε·ειι άει· θεπει
άπι·εε Με νεπεεε Ηγρει·ιι.ιπιε ειπε ΑπειιεΙ νοπ ΖεΙιεπ ππά
ειιιτε.τ εεά Ρειι·ειετιιεειεειι πιιι·επ ιιιειιι: νει·εεπάειι, θεειειιι ιιπά
5ιε1ϊεπ νει·ε·εεεειεΙα. πετάω. πειειιε Με 'Ι'πεει·εεΙεπειιΙεπ
θεεει· ει·Ιιε.Ιτεπ. Π: ε·επεεπΙιεε Ιιεεε Ρπιιεπιιιι άεπ Πι·ιπ
άιι·ειιτ επε·ι·ειιεπ. Πεεει Μ: επ εειιιιεεειεειιεεπ, άεεε πιειιι. _ιεάε
ι ππτει· ειεε, επι1εει·ι. ιεπ _ιεάεεε επι' Απιι“ει·άει·πεε· εποε Με
Χ'νεπάει·κειιε Τπεει·εειεειιιιειι επιπιιιιιιιι. εεά πιειιι: _ιεάε πω.
Νεεειεεεεειι·ι·. 8ιεΠιιπε· εεά Βεπεεππ,ε; άει· Αιιεεπ πει·ιπε.ι.
πεΙειιε ειε ε.ιιι'ιζεπειπιπεπ επι, εποε πιιι: ιεπεπ τωιιε πιι·ά.
εειιιε Βιε.ιιππεεεεριιιε; ΡιιιιιΙΙεπ νοπ ιπιειΙει·ει· ννειιε, Ι.ιειιι
π ε ε τ ρ ε ει ε π: νεπεεε Πγρει·ε1ιπιε ειε εεΙεεε «Με Με ώ τεεετιεπ άει·εεΙεεπ ειιιεΙτεπ. Κειιι Β'ιεεει·, Ριιιε ιιιειιι, πειεε
ίει·ιπετινετ Βειε εεά με: Με Βιπάειςεπεεεειιάππε ειπεει·, πιε ι ι·ε.εειιιιεεειε, (38 ειε 84 με ιιΙιππτε. Νεεε επειιειςιεειιι Αιιι'επι:
πιι· άιεε επ άει· εγεπειιεειιεπ Ιπάιιι·ετιεπ ρε.ι·επεεγιπει.ϋεει· Με ιιι άει· Κιιιιιιι ει·Γει,ε·ιε άει· 'Ι'εά ιπ ιιεΓεπι Κοιπε.
0ι·ιεεπε εεά επ άει· ειπάεςεπεειεςεπ νει·άιεεπιιε· εει·εεει·Πειιιε
εεεπίπι1ε ειπε εεάεπιεπάε Ηγρετειιιιε εεά ιιε.εΙιει·ιιι.ειιεεε θεεπρ

ρεπ- Μιά ΒετεεπειΙάππι:. πωιε εεει.ειιι. άει· Ππιει·εεειεά επι
εεεεπ εειάεπ ιιιιειεεάεπ? Πεε Τεεει·ειιιιπ ιετ ειπ ερεειιιεεε πιι·
εεπάεε 1ιιιιιει, πειεεεε άιε Τπεετεει άιι·εει. ειιει·ειΓι: νοει Κετ

εε επ.

Με εεειιοπ, επι εειιιιε·ετι 'Ι'εε·ε ειιεε;ειιιιιι·ι, ει·ννιεε σε Διι
πεεεπεειι ειπει· ειπε. επετεεεεεπει·οεεεπ Ογειιεει·επεειεεε ιιι

ννΙει ά ι πιιι· ο π: Βε πεπάει·π ιιε.ιιρι:ειι.εεΙιεε πειγππειειιι·ε
ΖειΙεπ εεε, πειεεε ε·πι·πιεει εεεεπάει·ε ι;εειεπει ειπά, Τπεει·
εειειιπιιΙεπ επιεππεεπιεπ ιιπά επ νει·ει·εειι:επ. Με επεετειιιεεειιι
Βιιετ ιιπάει: ιπεπ Βει·εάε ιιιοπεππειειι.τε ΖεΙιειι, πειειιε 'Ι'πεει·
εεΙειιπιιιεπ ιπ ειεε εειιιεειπεπ.

άοι· ,ε·ι·ειιεπ Ηιι·ιιι·ιπάε, ππιπιιτειεει· ιιπιει· άει· Με ιιιιιτει· ειιιεπά
εεά πιιι «Με άπι·ειιειειιι:ιε·ει· ετι·εεε;ειεει· ειιιεειακειι ε·ειιιΙΙι.
Με Ογειιεετειιεειε.εε εε.εε ιπι ειπτει·επ Επάε άεε θγι·ιιε Πεπ
ιειΙιε πιεάιεε ειπιειει· εεά πει· νοπ ειπει· πει·ιεπ πεπεεειΙάετεε

ΨεειριιεΙεπ: (Μάι. επι: ιπ τειπ τιιεει·επιεεειι Σκεπ
άει.επ, εεεεπάετε επ ιπεπιπιτιιιεειιεπ, επι·εειπε ρεΙγππεΙεπι·επ,
εεπάει·π πιιι· ιιιεπεππειειιι·ε Ζειιεπ ι.πειιιπάεπ, άει·επ Βιπιει·ε.τιεπ
ει· άιι·εει εεπειει.ιεττ Με. ιιιιιιιιι εεπιιιε επε;επειιιτπεπ πει·άεπ,

ΒιπάεεεπεεεεερεεΙ πιπεεεεπ εεπε ετε.ιεει·ε ι·εεειινε νετεπάε
τιιιιεειι ιο άει· ιιπιι;εεεπάεπ Ηιιιιιεπεει.επε ιιεινει·εει·πι'επ ιιι
εε.εεε.Βιπε εινειιε εΙειπε, εειιιιπ ει·εεεπε·ι·εεεε Ογει.ιεει·ειιε

εΙειεε ιιιπά ειεε επτει· άει· Με. ιπιιιει· ιιι άει· Β.ιπάεπεπεειεππ
άει· ι·εεετεπ επι:ει·επ Βιιι·ππιπάιιπε επ άει· Ηιι·πεεειε πεεεπ άεπι
επιεπε εΠεειετιπε: ιπι Πεει·ιι.:ειι άιιε θεειι·π ιιπά άεεεεπ Ηιιπιε
ιιιεει·οεεεριεειι πιειιε νει·επάει·ε. Ιπι Πιιπιιάει·ιπ ιιιιάετ Με ειπε

Μι" εει άει· Βιιιπππε· πιιι· Μεεε επειι·ειεπ, ιπι Κε.ιπριε πιιτ άεπ
Βιιιιιιΐεπ ειπε Βειιε εριειεπ εεά Με ε·ιιπειιεε ννιτιιππιι· εει
νει·ι·ιι επ.
Ι ιιιεει·ει·ε ιάΙιεπ Ιππε·ε. ποειει·ιιιιιτεπε 'Γεεπιε εειιιιπι ιπι: ι·ειίειι

. Με -~-·

14?
1)ι·οι;ιοιιιιιειι ειιι ιιιιι.ειειι Βιιιιε; ειιι' ι:ιιιε νοι·ιιιιιιιιειιεειιι νοο
'1'ιιιιιειιειειιι ιει. οει· Πει·ιιιιιιιιε.ιι ιειιιει· "Με ιιιιιει·ειιειιτ ενοι·ιιειι,
ιιοειι ιετ ειι ιιοιιιεειιιειι ι.νοιιι ι‹ιιιιιιι ειι επ·ειΓειιι. Πιε ιιιιι·ιι.ιειι
0ι·,εειιε οιιιιε ιιιεεειιιιιειιειι ρειιιοιοειεειιειι Βειιιιιιι.
Πει· νοι;ιειιει.ιειιε ειιι ιει εειιοιι ιιεειιιιιιι νοο Ιιιιει·εεεε,
ειιειι εε εεε ειιι Με Αιιινεεειιιιειι ειιιει· 'Ι'εειιιε εοιιιιιιι ιιιι ι)ιιι·ιιι
ιιειιιιειι, ειιιεε Ρε.ι·εειι.ειι. ω· ιιι ι.ινιειω ιειιειιιιιιιε ειι άειι
θειι.ειιιιειιειι ε·ειιοι·ι, νιιιιιι·ειιιι ιιιει· ω· Βοιι·ιοοεριιιιιιιε ιιιτιιε
ιιειιιιιιιιιιιειι ιιιιιιειιιειιι ιιιιιιιιιε Μ. νοο νιει ε·ι·οεεει·ειιι Ιιιιει·εεεε
ιιπ ω" ιιιι ε·εςειιειιειι Ρειι Με ,ι.γιειειιιειιιε·ε Βι·ιιι·ειιιιιιιιις ω·

Ρει:ιειιιιιι ειι θγειιοει·οιιε οειιιιιοειιε ιιεε θειιιι·ι:ιεε. ιιιιιιερι·εειιειιιι
ω· θειι€ειιιιειτ. οει· 'Ι'ε.ειιιιι. εοιιιιιιι ιιοιιιιιιι. ιιιιειι ιιει· ιι`ιιιιιειι
ιοετιιιιτι ιιιεεεε Βιιιιιιινιιι·ιιιεε, ειιειι οει· Ογειιοει·ειιε εειιιιιοειι.ε.
ιπε ιιιιε ειιι· εειτειι ειε Ρει·εειι άειι ιιιειιεειιειι ειιι· Βεοιιιιειι
τιιιιιι. Πει εο ιιειιειιιεειιιει· π: ιιι ιιιιεει·ειιι Γειι «Με 8·ιειειι:ει
ιι,εε νοι·ιιοιιιιιιειι οει· 'Γειιιε ιιιιιι άεε θγειιεει·ιιιιε οει ειιιει· ιιιιιι
ιιει·εειιιειι Κτειιιιειι; οει ιιει· Βειιειιιιειι ιιειιιει· Ρει·εειιειιιοιιιιειι ιιι
ι.ινιειιιι ιιιω ειειι ιιιεεεε Ζιιειιιιιιιιειιιι·εΠειι ιιιιιιεει.νιιιιιιειι ειιι· εο
ει
ιιιιιι·ειι, Πορρειιιιι'ειιιιοιι,
ω" ει" ειιι ιιιιοιοιι;ιεειιει·
ιεε·ι.'1Βιιιε
ιιιιειιις·ε
Με Μι· Ζιιεειιιιιιειιιιειιιινοι·ι
2.13. ιιιιειιι. εειι;ειι Δειιει·ιιιειι

εο ει:ει·ιι εεειιιικειι, ιιιι.εε ιιιιι· ιιοειι ειιι 'ιι Μειει· Ριιιε;ει· πε
ειιι». ι.νειιιειι; άεε θεειειιιεΓειιι ιι80ιι ι·εοιιιε Με 95" ειπε
εειιι·ιιιιιιι. Πε ιιιιιιιιειιε ειιιιι ιιιεο ιιιιι ειιιε ιιειιιει·εειι.ιεε. ιιιιιι:ιι

Βιιιιιιιιιιι-.ι ιιειινιιιαε, Νειιι·ιιιε ιι)εριιιιτ.ιει οοιιοιι., Με ιιιιιιε εοιιοιι
ειιι· Αι.ι·οριιιε εει'ιιιιι·ι. ιιιιιι.ε,
ιιοιιιοιιγιιιιι ιιειιιι·ε.

οει ιιιειοιιεειιι€ει·

ι·ιειιιιειιορειιι.

Ρετ. νει·ιιιιειι ιιι οει· Αιιιιειιιιιιιιιιι Με: ειιιειι Μοιιιιι, ννιιιιι·ειιιι
ενειειιει· Ζειι νιειι'ιιοιι εριιεριιιοι·ιιιε Αιιι'ιιιιε ειιι. Βει.ιιιιεειεειιιε·
νει·ιιιει νοι·ε·ειιοιιιιιιειι ειπε; ειιι. ιιιε Αιιιιι.ιιε ιιιιιιιει· ιιυι· ιιιιι·‹ε

Σεπ ιιειιει·ιειι, Με ειε πιο νοιυ Αι·ιτε εειιιετ. ιιεοιιιιοιιι.ει. νεοι
ω, ιιο.ειι οει· Βεεειιι·ειιιιιιις εετ Κι·ε.ιιιιειιννε.ι·ιει·ιιι ιιιιιιιιειτ εε

ειιιιι ειιι ειιι.ςειιιειιιε. Κοιινιιιειοιιειι μια Βενιιιιεειεειιιενει·ιιιει.
(.ιει‹εοιι'εειιε Βριιερειει, ιινοι»ει _ιειιοειι ιιιιιιιι. ι'εειιι·εειειιι
ενει·ιιειι ιιοιιιιιε. νου ι.νειειιειιι Κιιι·ρει·ιειι ειε ιιιι·ειι Αιιτειιι:
ιιιι.ιιιιιειι. Έτσι.: ειιιει· 1ιιιιιιιιιιοιιειιιιι· ειιι ειιι.ιιει· Βιιιιιε ιιιιιι Με
θειιι·ιιιιειιε νοιι Βι·οιιιεει:ειι ιιιιιι νσει·ιιιειι Βιι.ιιει·ιι νει·εειιιεειι

ιειιε ειοιι οει· Ζιιειιιιι‹ι ιιιιιιιει· ιιιειιι·. Ρει. "ειε ιερειιιιεοιι, Με
"οι ιιυ ι·ιε.ιιιεειιιεί ειιι! ιιιεει.ε Ποση· Κοριεειιιιιει·ιειι. ιιι ιιιεεειιι
Ζιιετε.ιιιιε ινιιι·ιιε ει· ειιι 96. Διιαιιει 1905 ιιι ειε ιιιειιιειιιιεει.ιε
Κιιιιιιι ιιιιει·ςειιιιιι·ι. Ηιει· ιιι: ειπε εειιιιιιε Πιιιει·ειιειιιιιιε; ιιιοιιι

οπο Βοιι·ιοεεριιειιιε ιιι ειιιειιι ιιιιιι ιιειιιεειιιειι Πιι.ι·ιιι ειιι.ι·εΠ'ειι,
ιετ ιιιι νοι·ιιει.ς·ειιιιειι ?ειι εο ιιιιι.νειιιεειιειιιιιειι, ιιιι.εε ειε οι·ιιιι
τιει:ιι "Με ιιι Βει:ι·ιιοιιιι ε·ειοςειι ενει·ιιειι ιιιιιιιι. Πε ειι-ιιπ ειεο
ειε ω” ιιιιιιεει,<ιε Βιιιιιιι·ιιιιιι· ιιυι· Με Διιιιιιιιιιιε ειιι-φ, Μ."
ιιιιεει·ε Ρει.ιειιιιιι, ιιιερι·ιιιιειιειι ειι ειιιει· 'ι'ιιειιιε. ιιοιιιιιιι ιειιιειιιι,

εεε ιιιιι·ειι Με Βιει· ιιιεεει· 'Γεειιιε ιιιιι. Ογειιεει·ειιε ι:ειιιιιοεεε
ιιιιιιιει·τ. ιιιιιιειι ιιιιιεε.
Πιε 1ιι·εεε, ειι εοιειιε Αιιιοιιιιειιιιοιιειι ιιιοειιιειι ειιιιι, ιει:
εοιιοιι ιιιιη;ε ειιιι.:ενιοι·Γειι ννοι·ιιειι, ε.ιιει· ειιειι ιιειιιε ιιοειι ει:ι·ιι
ιιιι·. Ζιι θιιιιειειι ειιι· ιιισειιειιιωιι ιιει· Αιιιοιοιειιιιοιι "πιω,
ιιεεε ειε Ειιιιε, ινο ειιι ιιιΙειιεοιι ε·ιειειιιειιι;.ι; ειι Τιιειιιιι εοιιιιιιι

ιιιιᾶ θγειιεετοιιε ιειιιει, ιιοειι ιιιειιε εο εειτειι ειιιιι, ειε ιιιιιιι
ιιιειιιειι εοιιιε, νει·ειιπειιε ιιει·ε.ι·ιιε;ε Βεοιιιιοιιιιιιιςειι ειιιιι :ιειιι

ιιι-ιι τειειιιιειι ιιι ιιει· ιιιιει·ιιιιιι· νοι·ιιιι.ιιιιειι ιιιιιι Μι· Με ι·ειειινε
ΗιιιιιιΒιιειι ιιει·εειιιειι εριιοιιτ, εκει: Μιιιιε ι· ιιι 86 πω" νοο
θγετιοειιιιιε ιιι·ει Πει ι.:ιειοιι2ειιιε εποε Τεειιιιι εοιιιιιιι ιιιιτι
1ωθι"Ο11Ι ιιι 14 εειιιειιιεοιιιι.ειιιετειι Ε'ιιιιειι νοιι θγει.ιεει·ειιε
ι::ιειοιιι*ειιε Β Μπι Με '1'ιι.ιιιιι εοιιιιιιι νοηςειιιιιιιειι ιιε.ιιειι. Πιε
εειι Πιιιειι 8·εεειιιιιιει· Μπι ειιςειιιιιιι, ιιιι.εε ιιιε "Γειιιειιειει·
ειιιε ιεειε,·ιιε.ιιιιιειιι€ε Βιιιιιιιε ιιεειι:ειι. Με ιιιι ιιιιιιιιιεειιειι
ιι.ιι·ιιιιιιιιιιιι ειειι ιιιειιι. Μ", εε ιιιιεε ε" Γιιιιιειιειιιιιι·γο ιιιι
Πιιι·ιιι ιιιειιτ Πει ιιιιει·ιιειι ισιιιιι; ιειειει·εε εει ιιυι· ιιιι ειιιιι·ειι
1ιιιεειιειιιι ιιιϋειιοιι. ιιιιιι οεε 'Ι'ιιιιιειιει ιιιιιεεε οτε: ιιιι Μεε·ειι
ι·ει·ιιε.ιιι ννει·άειι, ιιιιιιιιι ιιιε Γιιιιιε Με νιει·ιιειι ιιιιιι ιιιε Βιε
υι·:ιιιιιειιιιι,<.ι· εεε Βιεεειινιιιι·ιιιεε ει·ι'οιεειι ιι6ιιιιε. - Λεει ιι6ιιιιιε
Με” 8·ειεπειιιιιιιιι οει Πιιι·ειιιε.ιιειι. ντο ω· Πε.ι·ιιιιιιιιιι.ιι ειιιιι·ε
Βει.ι.ιιιιοιι ειιιιιιιιιιιι, ιιιε Αιιιι6ειιιιε· οει· Βιει·εειιε.ιε ιιιιιι Με
ιιει'ι·ειιιιιις εεε ιΒιιιιιι·γο ειιειι ειιι ιιιιιι ιιιι Πει·ιιι ει·ιιοιιι·ειι?
Κϋιιιιιειι Με Βιιιιιιινιιι·ιιιειει· ιιιειιι ιιιιειι ειιι Μαι ιιιιι·ιιιι ε.ιιιι
ρει·ιετιιιιιεειιε Βεννε8·ιιιιι:ειι εεε Πειι·ιιιεε ι·ιιειιιινιι.ι·ι.ε άειι Ργιοι·ιιε
ριιεειει·ειι ιιιιιι ιιι άειι Με,ε·ειι ,ι.ιειιιιιςειιι! Πιιιι ιιεε;ι. εε ιιιειιι
ιιιιιιε ειιιιιιιειιιιιειι, ιιιιεε ειιι ιιιειιεοιι. οει· ειιιε 'Γειιιε ιιειιει·οει·ει,
ι.;ειερειιιιιοιι ι-ιειιιε Ειιιιειει· ιιιιι εειιιειιι ειςειιειι Ήι.ιιιειιειει· ειιι
ιιιιιιειιιιειι Κοι. εεεοιιιιιιιι:ι. ιιιιει ειιι' ιιιεεειιι ι'ιιεεε :Με Πει· ιιι
εειιιειι Μιιιιιι ιιιιιι ι.νειιει ιιι άειι 1Ιειι·ειι εειιιιιεειι ιιιεει?
Με ιιιε.ιι ειειιι, ιει ειε 1ιοειιειιιιειτ άει· Αιιιοιιιιειιιιοιι νιει
ιιιιιιε νοι·ιιιιιιιιειι ιιιιιι ιιιειιι ιιι Αιιι·ειιε 2ιι ει.ειιειι. Πει· νοιι ειιι·
ιει'ει·ιειιε Γειι ιιιιι·ι'ιε ρεεε: ιιεεοιιιιει·ε ιιεινειειιι·ει'ιιιι ειι (ιιιιιιειειι
ειιιει· Αιιι.οιιιΓειιιιοιι ειιι·εειιειι.

Μειι εοιιι.ε εε ιιι ιιειιιειιι Με νοο Ογειιοει·ιιιιεει·ιιι·ειιιιτιος
ιιιιιει·ιιιεεειι, ιιιε ι·`εεεεε ειιι' 'Ι'ειιιειιειει· ειι ιιιιιει·ειιειιειι. ιιιιι
ιιιιι ιιιιει·2ειιε·ι., ιιεεε εε ιιε.ιιιι νιει ιιιιιιιιςει· ειε ιιιειιει· πειιιιε·ειι
"πο, Με Αειιοιοι;ιε ιιιιιι Ρειιιοεοιιοιιε οει· Ει·ι-ιι·ιιιιιιιιιιιι ειιι'
ειιιιιιιι·ειι.
(Αιιι.οι·ειει·ιιι..ι
Ριοι'. Κ. Πειιιο ιιειιιοιιειιιει·ι Με θειιιι·ιι ειιιεε 1ιειιιιεε, οει·
ειι ειιιειιι θε ιι ι ιιι ι ιι ιιι ο ι· ειι θι·ιιιιιιε δεςειιςειι ιει.
Πε ιιιιιιιιειι ειι:ιι ιιιιι ειιιειι ιιιιιςειι Βιιιιοιιι νοο 23 .Τιιιιι·ειι.

νοι·Βειιοιιιιιιειι ειιοι·ιιειι, ιιιι οει· Ριιιιειιι εκει ιιιι Βιιιιιιιε πει·
ιιειιιιιιει·ε Αιιεεεεειι ειι ιιιιιειιειι. Πι· ιιιιι.ειε ειιι· Με» εοιιιινει·ειε

Κοριεοιιιιιει·ιειι ιιιιιι ιιειιι.ιιιι ειιιιι ιιι ειιιειιι μπω ερειιιιεειιειι
Ζιιετιιιιιι, ιιιειει. εειιιιιι'ειιιι ω" ιιι ιιει'ει· Βοιιιιιοιειιι ιιιιιιερ;ειιιι.
ννεωι ιιιιιιι ιιιιι ειιι' ειε Πιιεεε ετειιιε, εο πιει;; ει· ιιιιιιιειιιιι ιιιι.ι

εειιιερρειι‹ι, ιιειιιι ιι1εεειι ιιοιιιιι.ε ει· ιιοειι 11εεεει· ειιι! Θε.ιιει
ιιειιιιι:ειι. ιΒιιζειιιιιειιε ιιιιιιιιιιιιιε·ειι νι.·ει·ειι κνειιει· ιιιι θεειοιιι
ιιοοιι ειι άειι ιΒιιιι·ειιιιιΜειι ειι ιιειιιει·ιιειι. Μειιι·Γεειιε εριιειιιι
ιοι·ιιιε Αιιιιιιιε νοπ 6-10 Μιιιιιιειι Πιιιιει· ιιειιιειι νοι·, ειε ειιιιι
ιι.ιιει· ιειιιει· ιιιειιτ νοιιι Αι·ειε ε·εεειιειι νι·οι·‹ιειι. ιιι :ιειι ιιιιειιειειι
'1'ιιιι·ειι νειιοι· Ρετ. «Με Βεννιιεειεειιι, ι·επειει·ιο ιιιιιιιιι ιιοειι ειιι
Νιι.ιιειειιειιε, ιιεεε ιιι·ιιι ιιιιιι ι(οι ιιιιτει· ειοιι. Ατιιιιιιις Με! ιιιιιι
ιιιιιεεειιι, Ριιιε Τ? ρ. ιιι., Ζειιιιειιιιιι·εειιειι. Ριιριιιειι ειιιι·ιι ει·
ενειιει·ι. Αιιι 5. Βεριειιιιιει· 1905 ει·ι'οιε·ιε ιιει· 'Ι'οτ. ιιιιιει· άειι

Βιεειιειιιιιιι€ειι εεε ιι.ιιι.τειιιειιιειι Ηιι·ιιιιι·ιιοιιεε.
1ιιι θειιιι·ιι, ενειιιιιεε ιιειιιοιιετιιει·ι Μπι, ιιικιει ειοιι ειυε, ιτε
ιιιειιι.ιιειι ειι οει· ιιιιιιειι ι·Ιειιιιεριιιιι·ε ω” ιιιιεεεερι·οοιιειιε Διι
ιιιι.ειιιιιη.ι· οει· ινωιεεεωι ιιιιιι ειε ιιιιιιριειιοιιιιοιιειε νει·ιιιιάε·
Με;; ειιι ιιιιιεεειιιιεεεις ε·εειειιειει·, οι'Εειιιιιιι· νοιι οει· ΡΜ
ιιιιιιει· ειιεεεειι.ιιεειιει '1"ιιιιιοι· νοιι Αρίειει·δεεε, ιιεεεειι ιιιιει·ιιιε

θιιει·ιιιιειιε Με ιιοι· Γοεεε. :Μπι ιιει·ιιιιιιειι.Ηειιιιεριιιιι·ε ιιει·νει·
ιιιιιιιι Με εοιιιιι Με ειιτει·ε ειιιειιε εεε 1ιιιι‹ειι Βιιι·ιιιερρειιε
εοινιε Με οιιει·ε Ε'ιιιοιιε άεε ιιιιιιειι Τειιιροι·ειιιιρρειιε ειιεειιι·

ειιιιει·εειιι·ιι.ιιιςι.

ιιιιιι :ειιι πιει εει·ειϋι·ι ω. Αεί Ρι·οιιι.ει·

εειιιιιιιειι, ιιιε ‹ιιιιοιι Με ειιιιιτε εειιιιι·ιειε θειιιιιι ι.ιειεε·ι

ινει'·

οεε, ειειιιι ιιιιιιι, ειι" ιιει· 'ι'ιιιιιοι· εεε ειιιει· ννειοιιοιι, ιιειιι.ιιειι
ιιιιιιι·ειειιειι Ηιιεεε νοο ιει·ιιιιι·οι.ει· ιιιι.ι·ιιιιιιε· ιιειιιειιι; ιιιιιι ειειι
εοιιει·ϊ @με Με ιιιιιε·ειιειιιιε θειιιι·ιιε·εινειιε ιιιικιειιει, εο @εε

ει· ειειι ετειιειιννειεε ποε ιιειιιεειιιειι ιιειιιιιεεειιιιιειι ιιι.εει. Πω
ιιιιιιι·οειιοριεειιε Πιιι.ειειιειιιιιιε ετειιι ιιοοιι εεε; ιιιε.ιιιοειιοΡι89ιι
ετ.ειιι ει· ειοιι ειε ειιι εειι«›ω οιιει· ι9οιιοιιιειιοιιι ω· Με ιιι:τιει·

«ω. ΑΜ' ειιοοεεεινειι ιΤι·οιιιιιιεειιιιιτιειι ειειιι ιιιτιιι, €18.88 οει·
'1'ιιιιιοι ειε καηκε Αιιειιειιιιιιιιιις εεε Β'οεεε 8γινιι ιιιιιι οει· 1τιειιιιι
Β.ειιιι ειιι. ειιιιιιιιιιιιι ιιιιιι άειι ει·ειιιειι ι·ιιι·ιιιιιιιιιιει ε" ε·ειιιιιιιι
:ειι Ρει·τιειι Με: νοιιιιοιιιιιιειι 2ει·ει.6ει οιιει· ειιι· Αιι·οριιιε εε
ιιι·εοιιι. Με. εο Με ειιι· εειιιιιειε.Βιι.ιιιιιε οει· ε·ιιιιιειι Βιιιιιιι.ει-κ

ειιιιιιιτειι ειιιιι. ιιωιειωιωε ι·ειοιιι. οει· '1'ιιιιιοι· Με ει” Κις: ι
ει.ι·ιιιιι. ιιιι.ειι ιιιιιιειι Με εεε ιιιιιιειε Βιιιιε ιιει· Ιιιειιιε. Βειιιι.
Πιο ιιιιιι.ιειιειιιιειι ιιοοιι ει·ιιιι.ιτειιειι Ηιι·ιιιειιε ειπε Μοιι
ιιι·ιιιιιι; ιιοιιιρι·ιιιιιει·τ, ιιει· Τειιιροιιιι.ιιερρειι, εοινιε ω· ειε
1ιιεει ιιειιεειτειιιιε πιει εεε Βιιιιιιιιιιι Ριιι·ιετειιειηιε·ιε
ειιιιι ιιιι ι·ει·ιιιιιιιειι Πιιι·ειιιιιεεεει· ειιι ιιιε ιιιιιιω ι·ειιιι2ιειι.

‹ιιε

ιιι·οεεειι

θιιιιι.ιιιειι

$ειι.ειινειιιι·ιιιει

ιιιιειι

άεε

Ηιι·ιιετιιιιιιιιεε

ι·εοιιιε °νει·εειιοιιειι.

ιιιι‹ι
Απε

ιιει· ιιιιιιε
ιιιεεειιι

Βε

ιιιιιιι ιιι.εεειι εισιι Με Βιιιιιεειιειι Βγιιιριοιιιε ιιιιεειινιει· νει·ετειιειι.
Πιο 1Βι·εειιειιιιιιιιι·ειι άεε ειιι.τειιιειιιειι Ηιι·ιιιιι·ιιειιεε. ννειειιε Με
εοιιιιει·ε ειι Βιιιιε οεε ι1ειιειιε νοι·ιιειιιιειι ιιι·ει·ειι (Κορινι·ειι.

Αριιι.ιιιε. $οιιιιιοιειιι ιιιιιι Με 1·"ι·ιιιιεγιιιρι.οιιι .κι οειιιειεειιιχειι

ιιιειιιειι Κοιινιιιειοιιειι ειιι. 8ιειειιιειιιςειιι Βεννιιεετεειιιενει·ιιιει
ειι ιειιιειι ιιεεειιιι. Πιεεε εριιειιιιι'οι·ιιιειι Αιιιιιιιε ιιιιιιει·ιειι ειι
εειιιιειι ειιι· ενειιιιιε Μιιιιιιειι, ιιετειι ιι.ιιει· εειπ· ιιιιιιιιε· ειιι ειιι!

Βιειιιιιιε·ερεριιιει ειιιιι οει ιιει· Αιινιεεειιιιειι. Με ει·οεεειι ΤΔιιιιι
ιιεειι,εειιιιειι 'Γιιιιιοι·ε ιειειιι ιιεςι·ειι'ιιοιι. Λεει· ιιιιοιι Με ι·Ιειιι
ει·εοιιειιιιιιιιι·ειι ιι·εειιιεεειιιι.=ιε ιιοιιιοιιγιιιε Πειιιιε.ιιορειε ιιιιτι ειε
ιιοι·ιιιιιιιε ιεριιε ειε), νιιειειιε ιιιιι·ιι νιτειιι οει άειι· Αιιιιειιιιιε
ειιιεε ειιιιι ειι
ιιιιιοι·ε ειιιινι·ει· ειιεειιιιιιειι ειι οι·ιιιεειι ινιιι·ειι,

Μειιει·ιιοιιειι ειοιι ειιιεπει Με: ιιι.,ειιειι. Ιπι ·.ιιιιι 1905 "Με
Κα. ιιειιιι Ηειιιιιιιοιιειι νοιι ειιιειιι ριοιειιειιειι Πιιινοιιιεειιι οε

ιιιιιιειι ειι ει· Ηειιιι άεε ειιιιιοιιιιεοιιειι Βει'ιιιιτιεε Με ευε
ιειειιειιιιε ιΒι·ιτιιι.ι·ιιιιι.ι·. Μ» εειιειι ειιι Ρι·ιι.ρει·ει, ιιεεε οει· Τιιιιιοι·

ι'ιιιιειι, εε ιιιιεε ει· ιιιιοιι Ηιιιιεε ειυε. ενο ει· ιιι ειιιειι ιιενιιιεει
ιοεειι Ζιιειιιιιιι νει·ιιει, ιιι ενειειιειιι ει, ιιιιιιιιι ιιοοιι ιιιιιιειιιι,

ειειι·ια ι:οιιιρι·ιιιιιει·ι. Με, ιιεεε ιιιε Ρι·εεειιιιρι ιιιιιι Βιιιιιιινει·

πινει Πει 24 8τι.ιιιιιιειι νει·ιιιιι·ι·ιε, εο ιιεεε τιιε νει·νιιιιιιιιιειι ιιιιι

εειιιειιιιιι,ε,· εοειειοιι ιιιε Απε ερι·ιιιι,ε.Πιεεε Ρι·εεειιιιις ιιιι.ι ειοιι
ειιοιι ειιι ιιιιικειι '1'ι·ιιετιιε ορτιοιιε ,·ιειι.ειιιι πειιιεειιι.-ι:ιιιιιει· Με

ιι·ειοιιει νοι· ειιιειιι .Με ειι ιιι6ιειιειιειι Αιιιιι.ιιειι ι·οιι ειιιι·ε

τω απ· ιοι: ιιιειιειι. Νεειιιιειιι ει· "Με ειι ω» ι;ειιοιιιιιιειι
ε”, ι›ειιιειιιιε ει· ειιιε ετιιιιιε Βειιιιιεειειιιιε Με 8ειινει·ιιιόε·ειιε,

. ιινεειιιιιιι ει· ειι:ιι ειι Βιιιιειιεε .ιιιιι ειιι· Βειιιιιιιιιιιιης ιιι οιιιε ορε
ιιιιιι.ιιιοιοςιεειιε Κιιιιιιι ιιεΒιιιι. Πεεειιιει. νι·ιιι·ιιε ιιι Παοκ ειιι'
ιιιε Αιιεειι ι'οιι.τειιιιει· 8ι.εωε ιεειιιεειειιι.: ιιιε Ριιριιιειι ιιειιιει·
εειιε ,ειειειι πω, εειπ· ιι·ιειι.ιε ειιι Ι1ιειιι ιεε8·ιει·ειιιι. Αιιι ι·εειιιοιι
Αιιι.ιε ιι.ιιεεεεριοειιειιε θιειιιιιιεερεριιιε.ιιιιτ νει·ικ·εεοιιειιειι Βιι.ιι
ιιει·ιι Με νειιειι νει·ιιι·ειιει·ι ιιιιιι εεεειιιιιιιιζειτ, ιιιε Αι·ι.ει·ιειι
εειιιιιει; 8ειινει·ιιιοι;ειι ιιει·ιιιιεεεειιιιι, άεε θεειοιιτει'ειιι ιιιιειι

ειε ιιιιιιιειιειιιιειι 'Ι'ειιε εεε Ηειιιιιιεε ιιι

ννειτειιι

Πιιιιιι·ειε

εο

Ηειιιιειιορειε. Λιιοιι ιιιε ιιοι·ιιιιιιιε ιΒριιερειε ιιιιιεε εο ει·ιιιι5.ι·ι
ενει·ιιειι; εετ 'ι'ιιιιιοι· ιιει·ιιιιιιε ειναι· ιιιοιιι «Με ιιιιιιειι Ζειιιι·ει
πιιιιιιιιιι;ειι, ειιει· ει· ιιοιιιρι·ιιιιιει·ιε ειε ιιιιιι ιιι·ιι.ιιειε ειε ιιιιοιι
οιιειι ιιιιιι ιιιιιτειι. ιιιιιι ιιι›ω ευ Β.ειιιιιιιι·ιιιιιιε·ειι ειιι' ειε ιιιοιο
ι·ιεειιειι Β.ιιιιιειικειιιι·ε Με, Βειεινιιιιοιι€ειι, ιιιε ω." ιιι Β'οι·ιιι
ω· εριιερτ.ιι'οι·ιιιειι Αιιιε.ιιε ειιριοιιιει·ιειι. Αιιει· ιιιεεε Ζειιιι·ε
ι.νει·ειι ιιιειιι πει·ειδι·ι. ιιιιιι ιιιιι·ιιιιι ι”ειιιι:ειι ειιι: Βιι.ιιιιιιιιιιιε
ει·εειιειιιιιιιρειι.
.

ι·εειιιε Με 40' ειιιιιεειιιι·ι. Απ: ιιιιιιειι Αιιι;ε κι ειε Ρε.ριιιε. ορ

Με ιιειιε νοι· 11 .Τειιι·ειι (8ι.. Ρειει·ειιιιι·Βει· ιιιε‹ι. Ψοοιιειιεοιιι·.

πω εειπ· ιιιειεε, ιιιειιι νοι·ιςεινόιιιι (Ατι·οριιιει; Με θειινει·ιοϋιι·ειι

1894 Με. 325) ειιιειι ?ειι νοπ Πιι·ιιτιιιιιοι· νει·6ιι'ειιιιιειιι., Νο
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Νοτιτοτοιτο:

τ.ττοτσοτοττε οοτ Βτοσοοτττττοιοτο, ιιοοτ ττοτοο Ισοτιιοοοεοο νοτ
τιιιιισοτι ννιιι·οο οοσ σοτοοτ' οιοττονντοεοο, στι" ε_οτσοο·τι`τιττο οοτ
ιοτι νοτετστιι. ποτ ιορτοσοοο Ι)τοετοοειιτι σετ Ηιτοττιειοιιοτι νοτ
ννοτιοι ννοτσοο σοτιοο, σε εοτστιο Κι·.ϋ.ιορτο :τοσο ειτε Κοτοινττ- ι
τιιιοε;οο, οτε τοστι·οτττο Βοτσεντιιρτοτοο :ιοτττοιοο ττττοοοο. Νιιτ
ινο τστστιεοτιτο οιοοο- οσοτ τιοτοτοτοτττεσοσ Μιτιτοοοε;οο νοι·
τιοο σο τω, σοττ' οτοο Ζοτειοτοος τοι Βοτοτσο σοι· Ζοιιιτιιτ

- Υοτειοτοοο ετιισ: 1)Ατο 24. Μοτο το ττοετοιο σοι·
τ)ττοτττοτ σοε οπτιτοττοτοετεστιοο Ιοει.ττ.οτε σοτ Μοετοιοοτ Ποτ
νοτεττοι: ιιοσ Ρττνοισοιοοι 8ιτιοι.ετοιι Πι·. Ο οοτε; Θιιοττ
ιεστιοινετ‹τ τοι 47. Βοοοοετοοι·σ ιιο τττοοοεοτ Ροοοτοοιιτο.
Ποτ Πτοο;οεσοιοσοοο, ιτοτσοοτ τοι .Μοτο 1884 σοο Κοτεοε ιιο
σοτ Ποετοιιιοτ Ποινοτεττο.τ ειοεοτντοττο, το ετσο σοτστι εοτοο

νντοσιιοΒοο οοετοοοτοτοοο ννοτσοο. Ποτ νοτττοοοιισο τ?οττ οο
εκατ." στοεο Αοεστιοοιιιιο·. 8οινοτιτ στο Ποτοτοοορετο :ιτε ποσο
στο Βτοσοοορττοοετο ννιιτοο τιτοτ σιιτσο τ)τοστι οσετ Βοτεινττττοοιτ
σοε 'τ'οοιοτο οοτ' εοτοο Πιοιτοοιιος οστνοτιτοτοτ'οο ιιοσ τιιιι.ιοιι
εοοιτι οοτ στο Βοσοοι.ιιοε τοσττοτττοτ Ηοτσεντορι.οιοο.
τετ στο $ντορτοιοοιοτοι.ττο σει· τττττιτοοτιιιο,ςοο σοι· Ιοεοτιι
Βοττττ τοι-τει οιοτι οιοτο Ροττ οτσοι. νοτινοτιοο. Οτο οοιοτ σοτ
Βιοττο σοτ ττοττοο Ιοεοτ νοι·τοιιτοοσοιι Αεεοπτιιι.τοιιετ'εεοτο σετ

οιιοττοιστιοο Ατοοτιοιι οοτ' σοιο θοοτοτο σοτ οιοστετοτεστιοο Βοο
ι.οττοτορ;το στοοο ννοοτνοτστοοτοο Βιιτ' οτινοτοοο. Νιιιοοοιττστι
ιινοτοο σε εοτοο Ποιοτεοστιοοςοο τω· στο τιιιτοοοτι.ϋ.τ οοτ Βο
σοττοοε ιιοσ 5σοοττο.στι, ννοτστιο :οτ τ·τοτει.οττοοε,τ οτοοε Μισο
το.ττετ:νροοεεοτοοιε οοσ οτοοτ 8στιο.ττοστινοοπτιιο τττοι·ιοο. στο
οοτοττε τοτε Βι·τ'οτιτ οοτ Κτοοτιοο ειιιι;τοιι·τιιισι. ννοι·ιτοιι. 2) το
οι. Ροι.οτεοοτε στο 4. Αρτττ σοτ θοοιοτιισοιιτκι νοο Απ” (το
Βοεοοτιιοτοο) τ)τ. .τ οττιιε τν ο οσοττιοτ τιο Αττοτ νοο 8τ
σιιοτοο Μισο οπο. εοσοο_τοοι·τεοτ 5.τοιτιστιοτ Τττιτ,οττοτι. οι το
Ντεοοτ-Νοινέοτοσ σοτ Ατει. ιιο σοι· σοτττιτοο ττοινοτοοεσοοτο

τοιοροτο.τοιι ιιτισ ττοοτειτοο Βρτοστι2οοι.το ννοτοο σοτστι στο Ποπ·
οττσιιοε οιτοοοιιτ οισοι ιιττοττοτι. ννοτσοο, σοοο ιιο τοοΒο Ροι.τοοι
οοτ Βοινοεετεοτο ινοι·. ττοοοιο οτ τιοσο οοοοτιτοσοττ. εχιτοστιοιι.

το. Ν. Βιιοοτο τοι 41. Βοοοοετοτιι·ο ιιο τττιηιοεοτ Ρτιοοτοοοτο.

(Αοιοτοιοτιιι).

νοο Βιιοε8 ιιοε ννοοτοιιοοοσ, οοοοι σοτ νοτει.οτοοοο ποσο οτοο
ο.οεοεοοοοο Βιοττοοιτ το σοτ $οισινοι·ννιιτι.οος στο. σ) το .ττοετττ
Θοτοσοτι σοι· ττττοοτο Κι·οτεο.ι·ει νοο Κοττιιγτιοιν τοι Πτιιττ.τοοτοτ,

τ)τ. τ)οντσ Ροτοε τοι 52. Ι..οοοοετοτιτο.

Πιο τ?οιιτο οτιισιτ

σιι.οστ οποιο οτ τ. τ. 1882 οττοτιο;τ. 5) το Μοτοιορτοο σοτ ωτο

Τοεοετιειοοτιοοτο τι.

ιιτιτ: σοε Ηοτεοςε νοο Βο.σοεοο-Ποτοτοποο οοσ ττττοοτο Ποστ

Ροτεοοοττει.

πτοειττοτ'οτοοι: τοι Μοτοτοι.=;τεσοοο Βιιιοτειοττιτετοι·τοτο, θτοοοττοτο.τ
Πι·. Ο. Π οιιιττσο, τοι Δττοτ νοο 88 .το.οτοο. το σοο 50-,ςοτ
σιιοτοο ιτοοττττ.ο Π. τοοτιτ σιτε στο σιττιτ2οτιοι. σοτο τσοοττώι·οοι·
σοτ .Τοοιι.οτ Ποινοτετι.οτ ιιο. θ) Αοι 2./15. Αοτττ :ο Βτοετοο σοι·

Ρτοτοεεοτ σοτ Αοι;οοοοττττοοσο ιιο σοτ σοτιτιτοο Ποινοτετι.ο.ι.,
Οοο. ττοστοτοοττο.ι Πι·. Ηοιτο Ποε;οιιε τοι οιιτιοπο νοττοο
σοι.οο σε. ττοοοοει:ιτιτο. 8οιο Ητιιιιιιςοοτοτ ννοτ στο θοεστιτσοιο

- Ζοοι Ρτττ.εισοοιοο σοε Κο ι·ο.ιοτοοττοιοτιοοε
σοε Κττιιιοσοοο Ιοετττοι:ε σοτ θτοεει'τττειτο Ηο
τ ο ο ο Ρ τι ιν τ ο ιν τι ο. τετ, ιιο Βιοττο σιτε νοο στοεοοι Ροει:οο 2ο
ποσττεοι.τοιοιιοο Βοτοοεττοιιιτοττοιιτε ιιοσ Βοτστιετοιεοιιιςτιοσοε

σοι· τσοστετο. Αιιεεοτσοιιι οοτ οτ στοο τττοεεο Δοειιοτ νντεεοο
εοοο.τι.ττσοστ Ατοοττ.οο οροτοστοιοτοτ.ττεοοοο Ιοοετιε νοτοσοοιττσοι,

ευ ττοοτ στο Θοεσοτσοιο σοε τ.=ττοιιοο Βιε.τε, στο Βιιι·ιισοο σοτ Αο
ιτοο. στο Βτιοστιοτι οοσ ττιτο νοττιτττοο8τ. το» οοτ τοτοοτ οτοοιι

τ. 8 σο τν ο. ιι ο ο τισ τι, Με τττττοττοσ σοε ττ.οτσοετετε, Βοοιι.τοοι·
(τοτιοτοιτοτ. Ι)τ. τι ο τη ο. ο ο τιν οτοιιοοι; ινοτσοο, ιιοι.οι· Βοτε.ε
εοοιι; το εοτοοο οτεοοττεοιι Αοοιι.οτο.

ορτιτοοτοιοεττοοτεστιοο Αττσε, εονντο οτοοιι Ιτοτττ”ιισοο Πιτ Βοοοτ
ο.σοτοοιτ νοο Ποιοττεοοεστιοστο·οοο·οο σοτ Αοεοο οοτιιιιειτοΒο
οοιι. Αο σοτ Βτοετιιιιοτ Ποτνοτετιιιι τοπ οι· τω 85 .τοοτο εο

- ΑΜ' οτοο 25-_τοτιι·τεο 'τ'ιττ.ττ.τττοτι. :ιτε Ποτνοτετ

το τ: ε τι τ ο το ο ε ο τ ττοοτιτο το στοεοο 'Ρομπ σετ Πττοταοτ σοι·

ιντττττ. οοιιιοιτε οτε Ρττνοισο2οοι., σο.οο Με Ρτοτοεεοτ.

Κττοτττ τοι· Βνοτιτττε- οοσ Ηιιιιιτττοοτιοοτι.οο ιιο σοτ Ποτνοτετττττ.
Βτοετοιι, Ρτοτ. οιτττιιοτσ. Ι)τ. Ατοοτι Νοτ οεοτ, οιιττισττ
οττοττοο. Ρτοι'. Νοτ εε οτ ινστττ ιτοιτοοννοτιτο οοσο το Βιιτοντιι.

ννο οι· στο 8νροτττειιορτιιο€οο ιιο Αττ“οο τοτιεοιετ.
- Βοτ Κοτρεοι·ετ σοε ττοοιοτοτοττοιι Κοτοε το σοτ Ιστιοσ

νοο τ.ττιτνοτοτττιτοο οπο φοιτ. τοετττοτοο.

οσοοτοτ οιισ Βττιτοσοετοι σοτ 'τ`τιιοειιοιοτοτοοοοιιοοοττεοσο,
νντι·τττ. Βτεοτετοι. Ι)τ. τι”. Β ιι.ινιισε οι, τετ νοοι οτε τετο
οιιοοιοο Ροετοο οοι;τιοοοο ννοτσοο.

- Ποτ τοι Αιιετ:ιτισο νοτειοτοοοο Μττττοοτι.τ Ιτοσο ο ο ο νν οοτ.
σοττττοεττοοοτ Ποινοτειτοτ οτοο τιτττττοο Βοοοτ
νοτιιιτιστιι.

- Ποτ θτιοττιτετ σοε τττο.ττιιοττοι·τιε, νντττιτ. 8ισετετιι.ι Ι)τ.
ττοιιτττ_τονντετ ποιο τι'τοττςτοοοοεο.τω οοτοιθιτ:ιι.οο

σεοΚοτοιιιιιοστοτοοσοοσοττιοτιτο.οτοττοοεστο
ο οε Κοτοε ιιττ στο στοειττ.οι·τεο Νειντεοττοο

- Οτο τοι·ιιινοοι·οοσοο Ποοτστιοοεε·ο οοσ Βοτιοει.ϋτοοι,τοιι
εοττοοε σοι· Βιιισοοιοο σοι· οιττιτο.τ-οισστ:τοτεοοοο Αττοσοτιιτο οο
οοιι εσοττοεεττσο στιεο τ.τοτττοττ, σεεε στο Α Μισο οιτο ο. ο τ'
νοτιττο·ιιο8· σοε Κττοιςετοτοτετοτε στο θ. Α τττ
ιοττνιτσιτιο· ιι·οεσοτοεεοο ννοτσο. Αιο οτισοετοο
οεο

οτοιιοοι ννοτσοο

-- Βοτ Βττοτττοτ σιτε 8ι. Αοστοεε-Κτοσοτοεντε το Μ. Ροτοτε
οοπ, Βιοοιοτο.ι Πτ. 'τ'ιι.οοο, τετ οοοι Κοτοτ.οτ σοε 8ο
ι·οοι·τοον-Κτοσοτοεντε
οτοτεοτοει οτοοοοι
ινοτσοο.

τοοεεισ ο.οστι σιτε Βιιισοοιοο-θροτεοοοοε
το στο 8τοσοοιοιι ποτε σοε νοτοοτε οιο

οεστιτοεεοο ινοτσοο.
οοι.το,ο,· νοτιιιιετ.ιιτιο

- Ποιο τττοςοτοο Απο σετ Θοτσοοοοτρο.ττο Πι·. Οττττοτο
ννττ.εοο τετ Πιτ Αιιοιοτστιοιιο;τ· οοτ σετ Βοτεεοτοοε σετ Γο

πιο, :ιοί ννοτοττοιο οιο τ'οτςοοσο Γοτσοτοοιτοο ιιοτειοτττ.οο: οοο
σοτοοτ'οτιτιιοο σ.ττοτ οιιεςσεσοτοεεεοοο 8ι.οσοοτοο; Βοτ.τοτοοοε

ειοοΕΡοτι-Ατττιιιτσοτθτ.ΑοοοοοτσοοΙτ.Κτοεεο

στο· ττιτττοττοσοτ σο:: νοτοοοσοει σοε τοεετεσοοο νοττισε ιιιιε σοι·
Ζιι.τιτ σοτ Βι.οστοτοοσοο; Ιτοοιιττετοι·ιιοιτ σοε 8οοιοτοοττοοςτοεεοε.
Βοι.τ'οτοοοιτ
σοτ Βιιιοεοτιτετοι·ο Β ο ο. σ ο το τ τ ο νν ο τετ οοσ

ιιοσ σστ 8τ. 8τοοτετοοεοτσοο Π. Κτο.εεο, οοτσο
Οτσοοιοττ.8στιννοττοτο,νοτττοοοοννοτσοο.

Κτοιιιοοννετ:τ. Βτε ποτ Βοτττοστιτιιος στοεοτ Ροτσοτοοςοιι
ινοτσο σοι· Βονττοτ:τ. νοτοττοιτι:

-- τ)οοι σοτσο εοττιο τ‹ιιττ.οτο·οεστιτσοιττστι-τοοστ2τιιτεσοοιι Ξσοτττ`
τοο το ννοτι.οοι Κτοτοο οοττο.οοιοο Βοτττοοι· Απ: Πι·. Ε! ο εοο

Ποτ τ ιιο σαιτ, σοτ το Βοτττο οτοο οττνοι:ο σοττιιτοτεστιο Ηοιτ

-- Αοε σοι· ιοτττττττ-ιτιοστετοιεσοοο Αττοσοτιιτο ετοσ οοτ 1. Δτιτττ

82 8 ο ο σ ο ο τ ο ο οοτ Βοτ'οοτ σιτε Κι·τοι.τετοτοτειοτε εοειτοοσοτοε

ειοεπιττ. οοσ οτοο Ροτττττιοτττ τοττοτ, τει. σοτ Ρ τοτε εεο τιιι.οτ
νοτττοτιοο ννοτσοο.

εοο ινοτσοο. οτοτΒο οοτ 1 .το.τιτ. οοσοτο οοτ τοιοιοτ οοσ στο
σττι.ισο σττττοο ττοοττιο.ορτ το Κοτοο τιττοοτο τιοτιτο.οετοτι. οιοοτ
οοτ',ο,·οοοιοτιιοο ννοτσοιι. Ατε θτοοσ νιτττσ το σοτο οτιτ2τοττοο
8οοτοτοοο οιι€οςοοοιι: Δι.τττο.τ.τοο οι» σοο Βογττοτι. σοι· οιιιιι
τοοετοσοοο νοτττενστοιι.οσο ο·οοοττιι;οο Βιοσοοιοο, τοιτιστιο Βοοε
οιιοστιιος στοεοτ, Ζοιτοοϋττεττοτι 2ο οτοοτ νοτοοιοτιοιι νοτοτοτ
Βιιο8·, νοτννοτβοτοοο· νοο Διιεεειςοο σοιτι στο ΠοιοτειισοιιοΒ·

- Ποε 2ΟΟ-_τττοττιτο .τοοττττοιο οι" Βοι:οιιτττοτε
Κιιττ ν. Ετοοο ννττσ τοι τω σ. σ. νοο στο Ποινοτεττττ.τ
Πρωτο. ιιοσ ιττοτστι σειτο.ιιι στο 25. τττει ο. Μ. ιι.οστι νοο σοι·
Αττιι.σοιοτο σοι· ντττεεοοεοοοττοο το θτοστιτιοττο ίοειτιστι οοιτο.οςοο
ννοτσοο. Βονοτ Ιιτο οο Ρτοτ'οεεοτ το Πρωτο ννιιτσο, τετοιο οτ
το 8 τ ο σττοοτοι, ννο οι· οτοο οοεεοσοοοι:ο ττ.τοτ.ττσοο Πειτε
οοειτοτο. το στοεοτ Ζοττ. ετττοσοι.ο οι· τοι νοτοτο πιο ι”ιτοτ' ιιοσο
τοιι θοτοοττ.οο στο εσοννοστεσοο Αττοσοιοτο σοι· ιντεεοοεστιο.ττοο,
σοτοιι οποιοι· Ρτοετσοιιτ. οι· ινοτσο Πιο Ατοισοτοτο τττ.εει οτοο
ττοτσοοο τ.ιοττε-ττωωιω ρτο.ι.τοο, στο Πιτ οοεοοσοτε
οοτνοττοΒοοσο νοτστοοει:ο ιιο θοοτοιο σοτ Νοι.οτνντεεοοεσοτιι
εοο νοτττοοοο ννοτσοο εοττ.

τττοτοοσοο Βοοοτοτ Βο,ςοοττοοτ. ιιοεοοττοτττσοοε Βοιιοτιτοοο σοοι
(τοστ σοτ Αττοσοιιιτο ,εοεοοττοοτ ιιοσ Μοτο” σοε Ισοτιτςε.οςοε.

- Βοτ Ι)ττοτιτοτ σοτ ιιιοστοτοτεοοοο Ροττττττοττι στι σοτ Ποτ
νοτεττοι Βιιττο, Ρτοι οτι.το.οτσ. τ)τ. Β. Νοοοττοο ο, τιιι.τ: ο.οε
Οοεοοσοοττεττιστιετσοιοο εοτοο τι ο ο τ τ τι ο τ ε τι οτ τι ο ιι τ' ο ο τ; ο

ττ.το τιττοοοο Το τι εοο τι σοι· οοτ σοο οτοετ,ιτοο ετιτιστ.τεοοοο

τι ο ο. 2ο εοτοοοι Νε.σοτοτοοτ τετ τω. τ)τ. Α σ οτ ο ο Β σ ο το τ σ τ,
οτιοιιιοττοοτ Ποιοιιτ ιιο σετ Ποτνοτεττοτ Βοιιο οοσ ττοοοοινοτι:το·
0οοτιιτοτ. σοε Κτοοτιοοτιοοεοε Β'ττοσττοτιετοστ το Ι)τοεσοο οο

Βσοοτοο ιι.οεοετοτττοο Αοτιτττο Ψ ο τ ο το ο ο ιν στ ο ιν τι., εοο.

τοτ'οο ινοτσοο.

- νοτ Κιιτεοιο νοττοοσοτοιι ετστι 25 .τ ο. οτο σο τ τισ ο οτ
1.ονντο, :πιο ινοτσοοτο

Λοτιιεε τοτ νοο σοο ΧοτΙο,ςοο οιοο

Αστοεεο ιιτισ οτοο θιοΙσεοιοοιο οοτ Βττσοοε οτοοε Ε'οοσε σοι·
8σοοττιτπο οοοιιτε Ποιοι·εττττεοοο στοιοι· 8στιτττοτ οτισ 8στιιττο
ττοιιοο σοι· 8το.στεοοοτοο ττοεττοτσοτ ννιιτσοο.
(Β ω
'

.

τ.).

ι
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θσιιπτιει.ιι.ε· ι`σισττο πππ ιιιιι: ο;σννοιιιιι.οι· Ρι·ιεοΙιο ιιποιι πισειιιοι
πιο νσι·ιιεππΙπιιιι·σπ ισιισιο. Πι ιισιπσι· Βτο11“πππιτετοπσ οπο πω.
ν. 11 ο ν π ο ιι οιιιοπ Β.ιιοΙιοΙιοι4 ποστ πιο ππι·ποιιιισιςοππσιι 25
.Μοτο πππ τοπιο πετειιι' οπο. πο" 25 ιισι·νοι·τε.ασππο θοισΙιτιο
επ Β ιι ι· ο ιι ιπ ι ι π· ι ι σ π ο τ ιι πσε Κοπει·οεεοε στπιι.πιιι. ννοτποιι

8τοπποεοπεσιοΒοτιιισιιστι.
- νοι·πι·τοιι οπο· σιιισε Ατιισε. νοι· Κιιτιοπι πο
ιιιιιςι.σ ιιι θιπιίοι·οιιοΙ πστ Ρ τ οισε ε ποι;οπ ω. .1πιτεισι· Ατει.
ιν. Β ε ιι ι ι. ν ιι ο ιν ε ιι ι 2πτ νσι·ιιιιππΙππε, ννσΙοιιστ επιισιιιοςι:
κι”, ιιπ .Μοτο 1905 επι ποπ 1ποοιιιιςο ιιι .πιο επι· Βστπιιιπι;
σιιιστ Κοπειιιπιστοπποπ νοτειι.ιππιιππε, ποιπ οσννεπ'ποιοπ Απι'

ειππ, ποτππιστ Βοιισι·ι Κοοιι, ν. Βοιιτιπ.<;, Νοπιιν π.
ΒιιτΙιοιι(?τειιιιιπτι π.11.), Εσο1τΙιπιιιιππεσπ (Βιι·εεε

οπτ8). Ο π τ ε ο ιι πι ο π π ιΕοιπιι8). Β ι· ιι (ΠοιποΙοστιι·).

εισππσ πππ επι· Βττιοιιι.ππι; οιποι· νοΙΙιεπιιιι2 ιο .Τειιε επίπο
ιοτποι·ι.ειι ιιιιιισιι. Πι·. Βεπιινιιοννιιιιι ννπι·πο επ σιπσιπ
πω” Γοετιιπεειιιιιτ νστπι·ι.οιΙτ.
--1πι Μοπι ειιιο1ι·ο.ι. οι σιπο Κοιιιιπιεειοιι ιισιιιιποι
ινοτπσπ, πιπ πω: Ρτο ι σΙτι, ιισιτοπ'οππ πιο 11ο οτιι·ιιιιιε ο

Υστοοιιιοποπσ Μιτισιιιιιιποιι.
- Πιο ιο Οποεεπ ιοοσππο ?τοπ Α. ε. Ρπιι πο) οινιι Με

ιιοιι ο οι· )ίοι·ινιι.ιι.ππο· ποε Βιιιιιιο.ιεινοεσπε ιπι
Βοιοιισ. επ πτπίσπ. Νο.οιι πισεσπι Ρτοισιιτ εοΙΙ πιο 0ι·ποπιεπιιοπ
ποε 5τιπιπιτεινοεσπε ποπ Ιιοπιιπππιιισπ 8σΙοειι·στπ·σ.ιιππεσπ ποιοι·
Ιπεεσπ ινστποπ.

- Απ ποτ Βιιιιιο πεε Ππισι·τιοΙιτειπιπιειστιπιπε
ιιι θ

επισπ ποιπ Βοεοπινι1τιι8· σιιι Δι·ιτ- Πι·. θε1ιπποε.

- νι. επε ΚοιιειιιπτιποποΙ ιςσπισΙπστ »πι-π ιεε Ρι·οι'. ν.
Βοιιτιπς· ιΜπτιιιιτε) επι 2./15. Αρτιι ποτι: οιιι8·οι.ι·οποπ. ννο
οι· επι 1λι'ππεο)ι πσε Βπιιιιπε επ.τπιπι.Ιιοιισ ΠοεριιπΙοι· πππ 1ποπι

100.000 πω. επι·

Βιπτιοιιτ.ιιπσ· οιπστ

Η ο ι ι ο τι ε ι ο ιι π π π

Αιιιοπιιι.πι τπτ Νοτνοπιιτοπιισ ιο Οποεεπ ποειισπποτ.
- Πιο 0στοιιτοερι πιιιιιισπιπειιιε .<.τοννιππι νοπ
ινωιισ επ ννοοιιο σιπσ ιςτοεεστο ΑπεποΙιπππι; ποπ ιιι·οιι.στ ειοιι
_ισιιι, ννιο οπο ποπ ι.σΙοε;τεριιιεοιισιι Βοτιοιιισπ ποτ Ιστιτοπ Ζσιτ
στειοιιτΙιο1ι, ω:: ποστ Με ννοιτι.οιισ οπο. Ιιπ τπεειεοπειι Β.οιοιισ
ινιιι·πσ πεε οριποιιιιεοιισ Λπιτι·οισπ ε... Θσιιιοιτειιιττσ επε Κο.
οιισιισιι (ννο ιιιι Ιπππι'σ νοιι 2 Μοπιι.ισιι 112 Ρστεοπσιι οτικτιιπΙ:ι

πππ 47 σ·οειοι·ιισπ ειππ), οοε νοι·εοιιισπσποπ Βοποππσπ 8Πιιτιοπε,

πιπεοιιπΙοπ πππ ε οιιοΙΙ Με νοπ Ποτ ιι ο Ρσεοιιιι εσΙσιισισ
Ι.ε.οοτο.ιοτιππι πι» στει.ο1Ιππιτ πσε 1.σ ι·πιεστπιιιε οσειοιιιιςτ πω..

απο Β'ιιιιεππ, ειπε Μπι ννιιτεοιιοιι πππ

Ροτ ΒιιΙιιιιι πω. ιιιιιι ποπ 1ποπεοιιι ισ-Οτποπ Ι. ΚΙοεεσ νοτ

ιισιπΙΙο εοται'πιιι.=.ι· ι·σαιειτιοτι ννετπσπ. ειππ ιιι ποπ σι·εισπ 3
1Ιοπιιτ.σπ πισεσε .Τειιτσε 817 ΒτΚτοπιιππεσπ επ τι" θσπιοικ·
ει.ιιττσ νοι·οοικοιιιιιισπ. Ο τ ο ε ε ο τι τ. ο ιι ι ο π, ινσ1οιισε ι'τιιιιστ
νοπ κι·οεεστσπ Πριπσιοισιι πισεσι· τιιοιιιεοιισπ Κτιιιιιιιισιτ νοτ
εοιιοπι Εοινοεοπ ιει, ινιτπ ισα: νοπ σιιιστ εοιιινσι·σπ ιΣπιποπιισ

ιοιισπ.
-- 1Βιπο οιποπε.ττ.ιιιο Βιιι·πιιιι· ιεε ποπ 1.1οιιποποτ
Αστειοπ Πιτ 11τοποτιο
'1'ι·εννοε πππ Πιτ Β'τοποιε

11ιτιοικιπιι. πιο ποπ Κππιπ ΕΣππε.τπ νοπ Βιιι;Ιπππ
ννϋ.ιιτοππ εσιιιστ ΚτππιτΙιοιι ι. π. 1902 οοιιππποΙτ. ιιιιιιοπ, οποοιι
;οινοτποπ. Ποτ Μπι; 1ιπι ιιιιισιι πιιιιιιιοιι ιισειιιιι.σι οιπσπ ποι·
11οινσπ ποε ιώπιο·Ιιοιιοπ ννιιρροιιε ιπ Πιτ σιεοπσε νι7ιιποοιι επι'
ιπποιιπισπ. Πει· «Βστι. ΚΜ. )νοοΙισπεοιιτιι'ι» πιο! σ, μπι

πισεο Γοτπι Ιιοπιο·Ιιοιιοτ Αιιστικοππιιιιε επι' Κο.τΙ Ι . ιπτιιοιι.
πω· Πι· εσιπσ 1.οιιοπετειιππε ιιι τι... $οιι1εοΙιι. πει ννοτοσει.οι·
ιο π.1ιπΙιοιισι· ινσιεσ 'Ι'οιΙσ εσιπσε ννοοροιιε νοτιισιι. Βιπσιπ Μπι:
Ιιοιιοπ Βοοσιιετοιιστ ποστ ιει σιιι εοΙοιιοι· θπε.πσιιιισινσιε ννοιιΙ
ποσο πιο στννισεσιι ντοτπσπΣ

εσπιοΙπσι:.

οππστοπ Οι·ιεοΙιοι'ιοιι

Ιιι Ρι·οπ εε ο ιι. »νο πιο Βτιιτειιιιιιπ8οπ πππ πιστ

ιπ 5οιιοιιιιιππ πππ Ιτιπππ ιιιιι σε. 50

Οι. Μοι·ιο.Ιιτπι ιιοιιιηιο

εποιιι. ιο Βοιιιι.ετ (Ιτιπππ) ειιιπ νσι·επο ο πιπ ποιπ νοπ Ρτοι`.
ΚοΙΙσ (Βοτιι) εσιποιπειιιπ πιπ. Ρτοι'. Ψεε εσ τπιο.ιι π (Βοτ
ιιπ) ιιστιςσεοοιιι.οιι θστπιιι εσιιιοοιιι. ινοτποπ. ποοιι ειππ ιιιειιοι·
ιιπνοι·ιπεειςσ ΑιιΒιι.οσπ ποστ ποπ ΒτίοΙρι ποσο πιοιιι ιισιιιιππι

εσννοι·ποπ.

Βσι ποι· Β·τοεεοπ Ησπιοι:ει.ο.τι·οσπιπσιπισ

ιιι Ποιν

Υοτιι πο: πιο Ι.πιποπι€ππιαιοπ ιπ πισ.ιιοιισιι)Ρ8.ΙΙσπ σιιισ εοι;επε
ι·σιοιισ Ψιτικπιισ ποιπ. ι, ιπ ε.πποτσπ Μπομπ ν6ΙΙιο νοτια"
Νοπστπιπιτε Με Ρτοι. ΟεΙστ πιο Μοτο ΒσιιιιππΙππε πστ θο

πιοΙιειει·ι·σ πιο Ειπννιτιιππι; νοπ κιιιω πο! Κορίπππ Βιιοικοιι·

Υστοιιιο· πππ Κοπετσεετιειοι·ιτιοπιστι.

ιπετιι, εοννισ 8οιιι·οοιι€ορισ πο ΝποΚσπ σπιρΓοιιιοπ Αν πιεο ποσο
πισιιιιιοιι ειι.πιοπιεοπο Μιιισι. Πιο Ει·πεει.σ Ποπ'οπιιπ πο” ιπιιιι
ινοιιΙ ποσο απ! πιο Ετι'οιιισ πσε ιιοπεπ 3στππιε, ινσιοιισε _ιοι.ει

- Πιο '1"ειςσεοι·πιιππο· ποε Χ. Ριι·οι;ονν-Κοιι

πιο ποπ Βριποπιισιι ιπ Ιτιπιιπ πππ 8οιιοιιΙοππ ιιιιςσιι·ιιππι: βιο.
εσιισιι.
.

πτσεεσε ι·πεειεοιιοι· Αστειο, ννοιοιιοτ, πιο ννιτ οστοιιιι
ιο Ντ. ΙΟ ιιιιτιοιΙισπ, νοπι 25. Μπι Με :πιπ 2. Μπι ιπ πιοειιιι.π
τοποσ ινιτπ, ιει ι'οΙιισππο: Αιπ 24. Αρτιι Αιισππε 8 Πιο· ιιιιπσι
πιο Β σ ο· ι· ο ε ε π ιι ει· ποτ σιπ8·οι.τοπ'οποπ 1πιηςΙιοποτ ιιιι ιισποπ
Πιιινοτειιπ.τειισιιιιππο ειπα. Αιπ 25. ΑρτιΙ σι·ίο18ι πιιιιπ πιο πτ
οπιιππσ· πσε Χοπ8·ι·οεεσε ιιπι 1 Πιιτ ιιιιι.ιιιιτε. πιο πιο
π.ΙΙΒ·σιποιιιοπ Βιιπππεσιι ειππ ποι· 25. Δρι·ιΙ πππ2.1ποι
ιισειιιιιιιιι. Πιο Β ο ιι ο ι ο ιι ε ε ι το π ιι πο π ινσι·πσπ ιπ ποπ Αππι
τοτισπ πω· ποποιι Ποινοτειιπ.ι. ποεσιιιιιισπ. ινο ποσο πεε Βιιτεοπ
πεε Κοπι.·;τοεεσε νοπι 98. ΑρτιΙ επ εοιποπ Βια ιιποοπ ννιι·π.
Ζιιτ Νοοιιινοιεπιιιι· νοιι 1ιοι;ιε πππ επι· Βι·ιοιΙππιτ νοπ Απε- ο
Βιιπιισπ ννστποπ επι 28.. Μ. πππ 25. Απτιι Απισιιιιπποπ ποε
επτο:ΐπε επι' ειιΙσπ Μοειιππεοιισιι Βιεοιιοπιιπετιιιιοποπ ειοιι
οπο σο.
~ Απι 2./15. Α το ννπτπσ ποι· Κοιιιιτσεε τι τ ιπποι·ο
11σπιιιιιι ιπ
ισειιοποπ στοι1'ποι, ινσιοιιστ πιοεσε πιο ι

+ Νοο11ετο Βιιιιιιιι8· ποε νοι·ο1ιιε Βιι.Ρο
ιιοι·ειι. Δοι·πτο: Π1οιιει:ιιι8·, π. 17. ΑΡΝΙ 1907.
Τε.ε;σεοτππππε:

1. 1. ο π
Η. 11 σ π

ο : Ε`ειΠ νοπ '1'ιιοτπιιοπισειιιι (Κτιι.πιιοπνοτεισΙΙππ.).
ι π ο : Βσιιτιι€ει επι· τοι.τοιιπΙοετοπ Οιιιτπι·ο·ιο (τοϋ:
ι·επιισπνοτειοΙιππο·).

8. Ο ι· ι ε ο π (Παει): Πσπιοιιειτοι1οιι σΙοιαιτιεοιισι· Αροε.τοι.σ.

+ ΝποΙιει:ο 81οπιιππ· οοε Ποιιτεοιισιι παπι:
ιιοιισιι νοτο1ιιε: Μοιιτπε, π. Τ. Μπι 1907.

ποσο εοιπ 25-_ιΜιτιοσε .1πιιιΙε.πιιι ιισο·ιπε. Πιο .ΗΜΙ

Τει;οεοτπππιις:
1. Πο ιι ο : 8πιτοοιιοοι.οπιιοι'πππσ πει πιιιιιοιο ιεοιιοπ Ρτοιοεεοπ.
π. Η Ιιι π ι ιιι ι τ ο Π: Βοιποτ1ιππποπ ποστ νεειι.

τσιστ πσε Χοπ τοεεσε ενια· επιπισιοιι ειπε .Τπιιοιι'σιστ ιιιτσε Βο
ρ;τιιιιπστε Ρτο . ν. Πονπ στι, ποι· ιιιπ 'ΗΒΟ. “οι εσιιισιι '75. ι

ῇωεινινοινοπιν .ιιπιπιιι μια· ινοτποπ ιιι ποτΕ11011118αι€Π11118 τω» κ. 11Τ1ἱ1ΟῖΒΒιιιτ
8ι. Ροιστειιπιπ, Νονειτν-Ρτ. 14,εοινισ ιο ε.Πσπιπ- πππ ιι.πειιι.ππ.Απποποσπ-Ποιποιοιτοπ ιιιιΒοποιπιποιι.

Πι·. Βοιιπειέστ,
ΒΑΠ

ιεειιιοοιι
τω" ιιι8ιιιιισ.ιωτ

Αιιίτιπιιτπσ νοπ Ροιιοπιστι ιιι ,,$οιπιιτιιο.ε".
Ρτιικιο οπεεστιιοΙΒ πεε Ηεπεσε ιιο.οιι Με
νοτ.
(10) 4-1.

πι. Βιιιιιι ‹ιιιιιι-ιιιιιιιιιι ή

πιο εοπει .το 16 Βοποπτει Κιεειιιο επ.

8α·ιεισιι: 15'. ΑΡΝΙ Με 81. οιωιιω·.
ννοιιιιστπιιιιιτ

ΝΑΠΗΒΙΜ.

Οττιιοπιιι€τορ1ι.1Νσοιισσιειτοτιι νιιιτειιοιι.

Πιτ

νστιο8· νοπ Απο” ΠιτεοιιντεΙπ ιιι πω».

ιιιιι: ιιοιιειιι ΚοιιισπεπιιτοΒοιισιι επ

Πιο Ζπο1ποτ1ετπτικιιο1τ

Βιιιιι:η πι! Βιιιιιτιιιιιιιι Τ...............
(νΥπεεστνετεσιτιπ)

2 Βιιιιιιιιιιιιιιι Β.............
Βιιιιτιιιιιιιι, ιιτιπιει·ιιιιτι, ιιιιιιιιιιιτιιιι, Ριιιιιιιιιιιιιπιι Κιιιιιιιιιιι Τι·ιιιιιιιιιιιι·.

Ρι·οεροιζισ: Κειι·νστσιπ.

Βοσιιοπ στεοιιισιι:

πππ ιιιτο Βοιισιτιπιπτιε
νοπ ΡτοΕ Πτ. Ποτ! τοπ Νοοτποιι.
νι οτιο νοτπισιιτισ π. νστιιιιπστιο Απι1ειΒο.

ετ. ε. πιω. ο Μ.

150
ΑΠε;ειετιει
ειιιιιό
ΚΙ:Ιιειεπι.
Κτοε·αΚόιτΙειεΙΚοιΙι-ει,εΜιιεικ,
τΗΙ;ιοι
ΙοΒιιόειιιιό
ιπ.ετ;ινοιι
ίΓετνΜΚοειΓπτΜιμ·εοι·τι όιε·τ
ΤΙυπό
Ρ(Μιιεεει€ε'
Ο'εΑ.ίΞτΗ.
οι!ρτ·ιε‹οιμει€έ·ι5ΜΙεότιτόε.ο!ι·εΕτίοΙ;ζε
.νόεε
ΕιΠιτ
.Με
τοιιιεττε!
Ιι:εόοβεΙιιόε·ι.°Βΐειεκιόι ι·ίτι€ε
υΡοτ
εε:Ιιειιτ:
Μα
ΒΚΝΜιε
ιοειει·€ιιι
ΜόοειΠπ·ιτ·ειο.· Η$ΓοΟιοΙιτ,
ΒετΚιΙτειο·€ιρνοιι
ΙειτιεΙοειΙτιόοεΚι. εμ. ΚΤιιιιό
ΜιΝενΚειΙτεε
ΝΒ"
ΒεεΒιιό_
ιοόει·.
τιε2ιιι·
ο·τι2Ιεό0πιε;Κιρζε·Ιτοιετοι;Ιτι ΑΠε
ΕιεειιΑιιωιμ
$ει!2-,
ΚΡιιιιό
Μ»
$οΟ.
ι"Η"
!ΙιΙτειπτει πι τΕόεπιΙό-ε,η

Ι)ει.ε οτει:ο ΜοοτΤοε.ό όοι· ννωι

ι
ἔ.
ΐζ

ΡΒ ΑΝΖΒΝΒΒΑΒ

Βεόο-Κοιμι.
ω)
ι 1ε ωι .

ΒΒΕΒΑΠ
8ΟΗΕΔΜ υπό

Μειωτ Μο

εϋι·Μιοιι ΒιιιΙιΙιιιιοΙΙοιι, ΠοιοΙιτνοτόιιιιΙιοΙιο ΒιιιοιιΜιιοτΙΙιι;ο,
ιιΙΙιιιΙιει:Ιιο θΙιιιιΙιοι·ειιΜ"Μεοι·, ΜΗιιοιιεΒιιοι·Ιιιιςο.
Νιιιιιι·ΙιοΙιο ΙιοΙιΙοιιΜιιτοι·οιοΙιειο Βιιι!ιΙ , Μιιιοι·ιιΙ , 8οοΙ- ιιιιό Βιι·οιιιΜιιΙοι·,
ΙιοιΙΙιι·ΙΠΠεο Μοοι·ΜΙόοι·, Βιιιιιρί-, ΠοιεεΙιιίτ-, οΙοιιιι·ιεο!ιο Υ!'ειιιιοιι- ιιιιό
ΜοΜΜιόοι·, ιιιοόιΚο-ιιισοιιιιιιιεοΙιοει Ιιιιιτιιιιι, ΙιιΙιιιΙιποι·ιιιιιι.

Οεετοιι·οιοΙιε 1ιοι·νοι·ι·εεειιόεωε Ι·Ιει·2Ιιοι1Μό.
Βειι·ιιιιι·τ ω:

ΒΙιιιιιι·ιιιιιΙ,

ΒΙοιοΙι8ιιοΙι1, ΒιιοιιιιιιιΠειιιυιι,

νυπό
όιε
όιιτώι
ιοιιιιό
Β·ιοεόι :ει·ιε0ρτοκι ·ιίτ.

Τ.
θερι.
Με
Μεἱ
8εἰεοτι
20.
νοπι
Πιιιιό
δεΠιι·εΚτε
ΕιειρΙιτι
εΒτνιε ι·Β ιό.-ι ι€.

ΒΗΜΑ, Νοτιοα

Ν_

Ιει·ιιιι!ιΙιοιΙοιι, Ρι·ιιιιιιιι!ει·ιιιιΜιοΙωιι, Ποι·ιΠιι·ιιιιΜιοι1οιι.

6'αΣεοπ Με Με 5ερτειπ2:ει·.

Ρι·οερεΜε ματια
28) Ι2-Π
Κεε.- Βε2. ΒτοεΙιιιι.
Βιιιιιιε1. Ιξιιόοινιι
οόετ Νιιο!ιοό.
400 ιιι Μια· όε·:τιι

Β

Α

Β

~ Π Η

ο ~ Α

Μεει·εεεριοΒο!.

Βιιιεοιι: νοιιι1. Μαι Με ΟΙιτοΙ:οι·.
Λτεειι-Ειωιιηιιο!!ε: θετικη Μπι, ΒΙιιτ-,Νει·νειι- ιιι·ιό ΡτειιιοιιΚι·ιιιιΚιιει1ειι.
Ι.Μιιοιιηι.ιωΙο: Οομιι @Μις Νιει·ειι- ιιιιό ΒΙ:ιεειιΙειόειι.
Νιιτιιι·ιΙοιιε ΜΜειιε8ιιι·ο- από Μοοι·Μιόει·. Χ
Νοιιοι·ιιιιιι1:0οιιιΕ Κιιι·ΙιοΜ, ΤΙιοςτοι·- υπό Κοπιοι·Μ5ω,ΑιιεωΙι Μι· Η)ιόι°ο=,ΕὶεΚΙτο- ι
ιιιιό Ι.ιοΙιτιιιει·ιιριεχ ΜεόἰοοιιιεοΙιειιιιεοΙιεε Ιιιετιιιιι.
ζ Βι·ιιιιιιωινοι·ειιιιό Με “πιο Μιι·. Χ

Ρτοερει»:1ο ει·ιιιιε όιιι·οΙι όιο Βιιτοε ΒιιιιοΗ' Μουσε, ΒΜεοΜιι·οε ιιιιό

Με Βιιόο-Βιι·ε!όιοιι.

ΓΤιιιιιιι:Ι ιιι ιιιιιιιιιιιιιό

›οσόοοικ «εεε

Ήιιειιιι ιιιιιιιηιιιιιιιιι ιιι”

€Ιιεόοε
νετοιιιε Β€ΚΜε:
Με
οενΙπειειτϋ1ιΙοιΙ·οό.

«Ξ
.Ξ
Βἰο ίΒιιοΙΙοιι 8οιιϋτοιι ό" Ι·"ι·:ιιιιϋιιιιιοΙιοιι Βοςιοι·ιιιιε.
2 οόοι·· 8 ΒοιιΙιοιιε ιιιιοΙι
ι1οιιι Βεεοιι Ιϋι·όοι·ιι Μο
νοι·όιιιιιιιι€.
πι· 8οΙΒει-Βοι·οΠιιιι8·
Με ιιΙΜι|ιειοΙι ιιιοιιεει
ι·οιιόοιι Ψεεεοτε.

Μετιιιεε νιι:ιιι-επτ
ι:ιιιιιιιιιιιεσ νιι:ιιι-ετι
___. -

Η

ι__

_ ___ἰ

@ιιι Βοο!ιαόοοι·Ι Ρειικιιυι

ΠΙιι·
όο-8
8ριιιι
0·Πο1ι ιΕοι
ΕΙΠτεστο.
Ιιςοιι,οΙτ,ο
2)
Με
12
εοϋΠιιοι.
μου
ν.

Χ
Χ

Φ

επ

Β

;;χ;

βα

ι

Χ

Βέ:
Ξε,:ξε

ι

=.: Ο=

Ε

.Ξ "Ξ°°

Δι

αν:

σσόι:= ἔἔμ

κ ἔ"°
τ

δ

Ε·

ε..=Ξει
>Σως5$`_#ω

Χ

=

-:-48=_><τ

χ

=

Φ
ω"
=€δ
=)Βι-ξΕο
ωχ

;ςἔ Ξ ΞΪΞΞΤἔ“ἐχ
θσειιιιόο Σπα. Τοιιιροι·ιιιιιι· «Με Βοοικιεεει·ε Ι5--18° Ε!. Κιιι·ειιιεοιι 20. Πιό |

Με 20. ΑιιΒιιιι€. Ιιι όει· Κιιι·Ρ:›ειόειιιιετιιΙτ ινιιιιιιε 8οΙιΙιιιιιιιι-, Μοοι·-, ΒιιΙι, ΒΙιεΕι-¦
ΚοιιΙοιιειιιιτο (ΝιιιιΙιειπιει·) ιιιιό ειιιόει·ε ΗειΙΜόει·, κινιι·Κεειιιι ΕΜ Ποια-Ε
ιιιιό Νοι·νοιιΙειόειι_ ΠΙιειιιιιιιτιεπιιιε, Ι.Μιιιιιιιι€ειι, $ΚτοΓιιΙοεο, ΒΙειο!ιειιοΜ, ΙΉιειοΙιιιιε.

χ =.Ω.°Ξ.ἔἔιἔ?ἔΞΧ
'Η

Φ===>ε-··:αι

&
8

Ι- ΞΜ==>;
Φ·--·π
ο
ο

Δι·ιεο!ιο-,

χ

Ε'ι·ιιιιοιιΙοιόοιι ιιιιό ιιιιόετειι ΚτειιιΜιοιτειι. ΕΙοΠιι.ι·ΙεοΙιοε ΜοΙιΠιιιό, Ιιιιιτ- ιιιιό 8οιιιισειι
Μόοι·. Ηγόι·οι!ιοι·προιΜεοΙιο ιιιιό οι·ΗιορΒόιει:Ιιο ΑΜοιΙιιιι8. Πιιιιειιεο. Μιιιοι·εΙννόεεει·
(ιιιιιι1ι·ΙιοΙιε ιιιιό ΜιιιετΙιτ:Ιιε:) ειιιό επι Οτίε 2ιι ΙιειΙ:σειι. Τ88·|ιοΙι Κιιι·πιιιει!!ι. Κοἰιιο Επι·

Χ
Ε· ;ειΞΞέ
Χ ΏωΣἔἔἔἔ_τ_ιΧ
Χ= _
ξιΞέ.ε_έΧ

Βιικο. ΝΜιει·ο ΔιιιιΠιιιΠο ιιιιό Ρι·οερεΙιτε, ειιοΙι Ωιιατιιοι·νει·ιιιιτιοΙιιιι€ ι;ι·εΠιι όιιι·οιι
όιε ΒιιόοΙιοιιιιιιικειοιι_ Αότεεεε: ΒιιόεΚοτιιιιιιεειοτι. Ρει·τιειιι.
(Μ) 6-5.

Χ
χ

""'
ω

Χ
χ

"=
Φ

ω

Ρειιεἰοιι ειιιεο!ιΙιεεεΙιοΙιε έ'ιτ:τΙιοΙιε ΒειιειτιόΙιιιι€
ΠΓ· ΒΡωμ.ΜΒΡ , 8 ΗειιιριειΒιειι€.Μ.8.60,ΖννοιεεΒιει!ε.Μ.4.25.

Π

Βι·. ν. Πιιιιιι.

,Ω__

"'

,·

@ς

θΐέ.-1Ξ

Τ6:9Βρέχ

-=·

κ

><><><><#><><κ>488ε

ΗοιΙειιιεπιι!τοπ Μ· Ι.ιιιιμοπιιι·ειιικο
οικω”

κ

ό5=ι=εΧ
ε·-25%χ

Βιιιιιιειωτιοιι Ρι·ιοό!ιιιιό

Βε2. Βι·εεΙειιι,

Αόι·οειιοιι νοιι Κι·ειιιΙιοιιρΠοεοιιιιιιοιι:
Π!.

Ρωιιιω ννωιωι,

Ιίοιιιιοι·ικιρ

ιιοΒοκιι1 ιιιηιογ.ιοκι 4, ικα 2.
ιιοι·πιιεεειιοι· Πι·.ΒιιόοΠννειιιιοιι.

~

ι

ΒιιοΜι·ιιοΕοι·οι ν. Δ.ΨιοιιοαΙιο Κιιιιιιιι·ιιιοιιΙιοίοι· Ρι·. .ιό Π. '

θΕΝΕΠΝ. ΠΕΠ",
!.ΙΝΙΥ.0ΡΕΠΟΠε

ιιιυ ι με

χω. ιιιιιιιις

Νειιεΐοιεε ιιιι.ιιιιι.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΗΒ ΝΠΠΠΒΝΒΠΒΒΙΡ'Ε
ιιιιτει· ιια ΠειιεΙιτιοιι νοιι

Μι. ιιιὸ και! πωσ.

Πι·. Ιιιιιειιιιεε Κι·ιιιιιιιιει!ε.
Κίμι.

Οι. Βιιιιοιι° Μιιιεειι.
58. Ροτειει:ιιιη;.
Ι)ιε ,δε Ρειοι·εΒιιι·8ει· ΜειιιιτιιιιεοΙιεννοοιιειιεοιιιιίι" ει·εοιιειιιι]εόειι

Φ- Μιιιιιιιειιιιιιιιιε-ΑπίτιΕμ που” ΜΗ Σιιιιει·ετο “ὰ

50ιιιιιιιιειι ά.--Πει Α1ιοιιιιιιιιοιιτηιιειε ἱετ ἰιι Βιιιι1ειιι18 Μ”. “Η Με

Μπακ ιιιιιιι ειιεει:ιιΙιεεεΙιοΙι επι άιο Βιιοιιιιε.ιιά!ιιιιε νοιι Κ. Ε. ΕΝΕ”

_Ιειιι, 4 Μι!. ιιπ σ” ΜΜΜ: _Ιειιι· ιιιΜ.ΡοειιιιειεΙΙιιιιΒ;ιιι άεπ ε.ιιά.ει·ειι ἰιι δι. Ρεωι·εΒιιι·8, Νειιιιε!ιγ-ΡιοεροΚι .Νε Η..ιιι ι·ιοιιιειι. - πιει"
Μ.ιιάιιι·ιι20 Μιιιιι μιιιιικιι, ΙΟ Μπι: ιιεΙΙιμιιι·Ιιειι. ΠειΣιιιοπ1οιιι πι. 12ΗΡι.ε εοννιε ιιΙΙεειιωιε Πεάιιιαιοιι Ιιειι1ε!ιοιιειι Μιιτει!ιιιηιειιΒιι

ΜΜΜ:8ιιιεΙἔεερεΙιειιεΖεἱΙε ιιι Ρειἱιἰει2ΟΚοιι.οάει4δΡΓειι.- ειι πει πιειι ειι άεπ εε εε Με Πε ιιι ιιι·ειι άεπ ΠεόεΜειιι· Οι. Β.Ψμιιε,ε1ι
Αιιιοτειι ννειάειι 25 $ερειειιεἱι:08εἱιιιετ ΟιἰΒιιιεΙειιιΙιεΙιιιεεεειιι:Η. ιιι$1.Ροιει·ειιιιτ8_ Ροτειειι.8εϋε, ΑιειιειιόιοννεΜ Ρι·.θ :ιι ι·ιι:ιιτοιι.

-Κείειειε ενει:ιειι Πω] εστι Βιιι:ενοιι 18ΗΜ. ρω ΒοΒειι ιιοιιοιἰιι. Ξρτει:ιιει. Πιειιειιιε, Ι)οιιιιει·ειιιε από $οιιιιε.ι:ιειιιι 5-8.

ιι ιιι

Μ.

ΡειειεΙιιιι·ε, Με 21. ΑιιιιΙ ω. Με.ι).

ιειοι. -

|ιιιι1ιΝ.: Οι. Κ6ειιει·: Με” Νονο2οιι-Βιιιιειειοθιιι·περιιιιιιε, ιιιιε Αιιινειιιιιιιιι; οιιι! ννιιΙιιιιιιι·. -4 ΒιιεΙιει·ιιιιιει,εειι ιιιιά
Πεειιι·εειιιιιιςειιτ Α. Βιιιιιιιι: ΡιιγειοΙιιειε υιιπι 'Ι'εεΙιιιιιι ω· Με.εεεεε. - Θ. Μιιιιιει·: ΡιιγειΙιειιεειιε οιιι! ιιιιιτειιεειιε 'Πιειιιριε
ι!ει· Ζιιειιειιιιιι·ιιιιιΙιι·. - 1. Ριι8·εΙ. ΒιιιιοΗ νιι·ειιονι - Βιιι·ιιιιιιιιι, 8. οιιι! Βει, .Ιοιι. Κοιιιρειιάιιιιιι ω· ειιιιιιεΙΙειι Ηιετο
ριιτ.ιιοΙοιςιε Μι· Ηιιιιι. - Γ. Ενεεειιει·: ΜεάιιιιιιεεΙι-ΜιιιιεεΙιε Βιιιιιιιοει.ιιι. - θ. 8οιιι·Μει· ιιιιιι Ε”. ΒιιιιιιειιΐεΜ: ΗιιιιιΠιιιε!ι
τϊει·ι'Ι'Ιιειεριε ω ειιιοιιιεειιειι Ι.ιιιιε;ειιιιαΙιννιιισειιεΙιι. - Ρι·οτο!ιοΙΙε εεε ιιειιιεεΙιειι Μπι νει·ειιιε ιιι Βι. Ρετειειιιιι·ις.
- Αιιεειιιι ει” άεπ Ρι·οι.υΒιοΙιειι Μι· θεεεΙΙιιειιιι.ιι ρι·ΔιΚιιεε!ιει· Αστειο ειι ΜΜΜ. -'Ι'ιιεεειιιιειιι·ιεΙιι.ειι. Αιιιιεη.ιε ιι.

Ποιοι· .Νιινιιιιιιι-8ειιειειιιΠριεειιιιι·ειε, Με
ιιιιιις ως! Μιιιιιιιιι.

Μινω

ιιιιειιεεεΙιειιι1ε ΒεειιΙιετε, εο ι1εεε Μι άεεεεΙΙιε ιιε.ειι
ετιιιιάΙιεΙιει χιτεΙιτιεοΙιει Βι·ριοιιιιιιε ιιιοΙιτ ιιιεΙιτ ιιιιτει ι1ειι
"κι επι νετίιιΒιιιι8 Π ετειιειιεειι Ηει!ιιιετΙιοάειι ιιιιεεειι
ιιισειιιε°°.

νοιι

Όι. ΚΙιεΙιετ.
$οινειτ ΙιεΙιιιι.ιιιιι πει· εε ω· ΟΙιειιιιΚει· Πι·. Οιιιιει·
ιιιιιιιιι, ι1ει· Με ει·ειει· ιπιτ ι1ει Νεο Ιιει·νοιττετ θειιει·
ετοΗ' :ιιι Γεετε Κειρει· ετινιειτ ΙιεΙΙιΒιιι· ιιι `ιιιιιάειι, εεεε
ει· Μι ΙιεΙιειιι8 ερει.ειε νει·νιειιιιιιιι8 ειιιιιεννειιιτ ινειάειι
Μιιιιε. Βι· νει·ιιιοοΙιτε ιιιι1εεε εκει εειιι ΥειΓεΙιτειι ιιι
ριεΙιτιεειι νει·ννει·ιΙιετειι ΒεειιΙιειειι ιιι ι“ιιιιι·ειι, νιοιιεειι
ειιι ίι·ιιΙιειει· Αεειετειιτ νοιι Ι.ε.Ιιιιιιι.ιι, Πι·. Ε'ι·ιεει·ιεΙι
ει” ιιι Βει·Ιιιι, ειεεΙιεε08ΙιεΙιε νει·ειιοΙιε ίοιτεετετε, νει·

ιιιιιιιιιεΙιι· ειπε 6 .Τειιι·ειι ιπιτ ι1ει· Ζιιεε.ιιιιιιειιεετιιιιι8 εεε
ΝΟΥ020Ι1 ιιι Βτειιάε Μπι πω! ι1εεεεΙΙιε άειιιιι ιιιιτει Μπι
$ειιιιιιε εειιι.εειιειι Κειειιερειειιτε ιιι εεε Ηειιάε1 ΙιιεεΙιιε_
Με Νονοειιιι ειιτειιιιοΙιτ ι1ει· Ζιιεειιιιιιειιεετειιιιε ΜεΟ.
Με ετεΙΙτ ειιι νιειεεεε, εειιιοιι- Με εεεεΙιιιιεοΜοεεε, ιιιι
ΙιτοΙιτχετε!ιιιιεεΙιεε ΡιιΙνει νοιι 22-25 Ρι·οιειιτ. $ειιει·
ετοιιεεΙιεΙι Με ιιιιΙϋεΙιεΙι

ιιι Ψιι.εεει, ΙειεΙιτ ΚιεΠοΙι ειιει·

ιιιι Μεεειιεείτ.
Με ειιι8εΙιειιι1ετειι ΡΓϋΠιι1Ξειι εεε Νονοεοιιε Ιιιι.ι ινοΙιΙ
Βι·. 8. ΜΜΙει ιιι Βιεεεειι ιιι εειιιειιι Βιιιιετοιιιιιιι (ιιι
ΙιοεοΙινιιιε) ειιεεετεΙΙτ. Με ΒεειιΙτετε εεεεεΙΙιειι ειιι‹1 ιιι
εειιιει $οΙιι·ιι“ι: Πειιει· Με Ψιι·ΚιιιιΒενειεε άεε
$ειιειετοίΕΙιειΙνειίειιτειιε (Πιεεεειι 1904, 2. Αεί
ΙειΒε. Ι)ι·ιιεΙι νοιι ΟεΚει· 8ιεεεΙ, Πιεεεειι Α.) ειιειιιιιιιιειι

Πιο ΜεΙΙει'εοΙιειι ΑιιέεΙιειι Δω άιεννιι·ΙιιιιιΒενειεε
εεε Νονοεοιιε ειπε ιιιι ινεεειιιΙιεΙιειι ιο!Βειιι1ε.
·
νει·ιιιιιτι ιιι ειιιει· Ρ10εειεΙιειτ Βειιοιιιιιιειι (Ψεεεει,
ΜιΙεΙι, Ι.ἱιιιοιιει‹1ε, Βοιιι1Ιοιι ειο.) »και ειιι·οιι Με Βιιιινιι·
Κιιιιε Μι· 55ιιιτειι εεε Μεεειιε Με Πειιιιε ειιι 'Ι'ειΙ εεε
Βιιιιει·ετοΙΤε ειπε εειιι Μ8Ο. ειιεεερε.Ιιειι πω! ΞεΙιτ Μιει·
‹1ειι ιΝεε εεε ΨεεεειειοΠευρετοιιγάε ιιι εΜινειι 58.11θΓ·
ε1οιι(ΟΖοι1) ϋΙιει. Βιιιοιι

ειε εεειιιιι2ιει·ειιάε Κτε.Πι εεε

Πρ. ινει·ι1ειι Με ειιιιοιιιιειι ΘειιιιιιιΞενοτιι:ειιΒε Πτι Μει.;ειι
ιιιιά Ι)ει.ιιιι Ιιεεειτ.ιετ, ειε ΡιοιιιιΙιτε εΙει· θειιι·ιιιι8 οιιγειει·τ,
εοινιε Με ΖεΙΙειι Μι· 8οΙιΙειιιιΙιε.ιιιε άει· νειάειιιιιιεεοι·
88.ΙΙθ ιιιιτΙ Με Ι)ειιιιιιιιιεΙιιιΙε.τιιι ευ ΙιτεΓτιεει·ει ΤειιεΙιειτ
ειι€ετεει. Βει Βει ε1εεειι Ρι·οεεεεειι ιιιοΙιτ πι· νει·ινειι
ι1ιιιιε Βε!ιοιιιιιιειιε ΒειιετειοΒ' αιιιιιωιω ειιιοΙι Με Βιιιιιι
»Με ιιιιιι Ιιειιιι ιιι Μι· ΒιιιτΙιειιιι εεττ, νο ΙειοΙιτ ση
άιει·Ιιε.ιε 81ιοΠε ειοΙι νοτιιιιάειι, Με ιιι Μετα· 'ΕτειιιιιιιιΒ
Ιιει·ειτε 8ειιει·ειοΠε.ιοιιι ειι€εΙιειι, ινεΙεΙιεε @Με ιιειιε νει·
ιιιιιάιιιι€ειι ειιεΙιτ. Οιιγειει·Ιιε.ι·ε 8τοΙΤε ειπε ε.Ιιει ιιιι Βιιιι.ε
Κιιι.ιιΙιει· ετειε ν·ιιΙιε.ιιάειι, Με Ηει·ιιεε.ιιτε ιιιιιι σει·ειι
ΒιιΙιε, Μι1εΙι- ιιιιι1 Βιιπει·ειιιιιε, ΟιιεΙειιιιιε ω ιιιιε άειιι
Πειτε ϋΙιειΙιοιιιπιειιε ΡειιΙιιιεεριοειιΙιιε. Αιιι άιεεε ειιιιιτ
ειοΙι εεε Γιειιιεικ1ειιι1ε ΞειιειειοΒιιτοιιι· ιιιι‹1 ΜΗΝ. ειε ιιι
εοΙειιε ΕιιεριοειιΙιτε ϋΙιει·, Με ειιιει ντιΙΙιεειι Ι.6ειιιιε Με
ΑιιεεεΙιειειιιιε Με ειπε. - Με ννειε Με 8οΙιειιιιι. ω·
ΨιιΚιιιιεεινειεε εεε Νωνοιοιι ιιιιεΙι Μ 6Ι!ει·!
-

Μι Με ΒειιετετοΙΤ

Μι ιιιειιιε ιιιιιι Μια, άειεε ιΙειιιιι. Με δι'ιιΙιιιιιε άεε

νειίε.ιιι·ειι :πιοε Ιιειιιεεινεεε ε.Ιε ΑΙΙΙιειΙιιιιττ.εΙ €εΙιειι Με

Βιιιιειει.οΠε ω εεε θτθειιιειιιιιε ιιιιοΙι ιιιοΙιι ειεοιιϋρΓι Μ.,
εοιιι1ει·ιι, άεεε εεε ιιιίοΙΒε άιεεετ νοι·Βιιιι€ε ιιιιιιιιιεΙιι
εειιειειοΕιειεΙιε Β1ιιι. Μεσειιιιιι ειε θενσεΙιεεεΙ!ειι Ιιεεεει

εειεεει,

ιιι ιιεΙεΙιει· ει εεει: ,,ννειιιι

εεε Ισιιιιι, εε ει·2ιεΙτ εε ιΙοειι Βει Βιοεεει· ΕιιιΓε.εΙιΙιειι; ιιι

εεΙιτ νιεΙειι ΚιειιΙιΙιειτειιιετιιιιι1ειι Βιοεεε, ιιι ιιιιιιιοιιιιιιι.Ι

¦0-ι ι°κ ,απ
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ειιιιιιιιι, αεαιιιειι ειε νιιιιΙε ΒιιειΒιε αει ΖεΙιε ιιειιι ειια

ιιιεεειι ειπα νειιιιειιιιε Ώειιιιιιιιεεειιειαειιεειι. Βιιιεριε

αιε

ιιιειια αειιεειιιειι

ιιιιιε.ιεΙιειιιιε θεννεεεειιιιιιιιε ιιιιιιιι€ι,

ννειιιι αειιιιι

ιινειιι ειεεε αει ννεεειιιιιεΙιετε 1αιιιιιιιεε αει 8εεειειειΤειιι
ιειιι ιιιιει Μεεειι ειια Π8ΠΙ1 εε ειιεΙιειι εειιι αιιιιιε.
Με ειιεεειιιιειιε Βιειαειιιιιε αεε ε;εειιιιιιειιειι 8ιειΤ
ιινεειιεειε

αιιιειι Νενεεεεεεειεεειι ειειειιιι

ιιιε.ιι ιιιιιι πιει

ιιιοιιτ ειιι· εεε αειι εεειειιιινειι Αιιεεεεε αει Κιιιιιιιειι,
ινειεΙιε

"ειιι

ειιειιιιιιιιιειεε ειιιειιιεε

ιινειιΙθειιιιιΙ,

νει

ιιιειιιτε Βρειιιιιιιε.ιι ααα ιιεαειιιειιαε Ζιιιιειιιιιε αεε Αρρε
ιιιε Ιιεινειιιεεειι, εειιαειιι ειιιε ιιε.ειιετειιειια εεεειιιιαειτειι,

ετειιιει ιιιε θεννιειιι ιιιιιειιαειι ειιιειιι.ινειι Βιειιειιιιιιι€ειι.
Ιιιιε18ε Νονεεειι€ειιι·εεεΙιε εεειιιιιι ειειε ειιιε ειιιαΙιιε
Τιιι.ιΒιιειι αει ΑιιεεειιειαειιεεειΒιι.ιιε, εεεοιιαειε αει Νιε
ιειι. Με ΜεεΒε αει Ηειιιε.εεεειιειαιιιι€ ιιιιιιιιιτ ειιιειιΙιειι
πι, αει ιιιιιι ιειι ιιιιειιεινει εεια.ιιιι ιιιια εεαειιιειια εειιννε
ιει, ει". εε εειιινει αιε ιιε ιι`ιειιει, αειι ει νιει ιιιειιι
8ειεειε Βεειειιαι.ειιε ειιιιιιι.ιι, ννιε πινει. 'ι'ιειιε αεε θε
εεε αει Νενειειιριαμε.ιειε ειιι ειιιειιεεΙιει ΜεΒιιεειε
ιιιιιιιιιι αει 8αιιιεειεα αεε ιιιιιιε εε ιιιια εειιιε Μαιο
Β.εε.ιιιιειι αε.ιιειτ ιιιειιι ειιι 'Εεεε ιιιια Ἀ'ειιιειι, εειιαειιι
ιιι εειιιν·ειειι Ε'αιιειι, π. Β. νεα Νεειεειιιειιιε εαει Ι)ιε.εε

ιεε, ιιι ινειειιειι εε ειειι ειιι ειιεεεεριεειιειιε 8αιιιειιιιειιι
ιιειιειι ιιε.ιιαειι., εεεει αιειιειε ιιιια ει·ει. ειιι ναιιι€ει Λεε
εειιειαιιιιε αει Βιιιιειιιιιειι ιιειιιιιιι αιε ειιιε.ιιεειιε ιιεειιιι:ιειι
αει Μεειιεειε ειιι θθι!.ΠΠ8. Ζειικειεε ειεειιειιιιι αει Πιιιι
ιειειιι εει.ιιιιιι ειια ειεεε

ει.ειιειι 8ειεεεεε, ιιι 24 ειε 88

Βιιιιιαειι ειεεε ειειιι-ννειεεειι Βεαεεεε.ιε νεα 2-8 Μιιιι
ιιιει.ει ι1ιειιε. Βιινα.ιιιιτ εαει Κεειιι. ιιιει.ιι αιεεειι ιιιιιει
Ζεεεια νοιι 1-2 'ι'ιεριειι $ειρειειεαειε, αειιιι ειειιει ει
ειιειειεειι ειιι, εεε ειιι ιειειιιιειιε Κειιιειιειι.ειεεει.ινιειι

ειιι

αιιιιιι

ιιει

ειιιιΒειι Κιε.ιιιιειι

ΝιεΙιι ειιιπ

εειι:ειι ιιειιιι

ιιιιι.ιι ιειιιει εεεεεειιι.ειι, αιιεε

αει Οιεειιιειιιυε ινειιι€ει αειι Πειιιι, ειε ειε Παει ειιι
Αεεεειιειαειιε αει ιιι ιιιιιι ειι€εεειιιιιιειιειι 'Ι'ειιιιιε ιιειιιιτει:.
ιιι εειειιειι Ριιιιειι Βιειιιειι αιιιιιι ειε Αεεεειιειαειιεειι αιιιειι
αειι Βιιιιιι εεειιιιειιιια, ννιιιιιειια ιιιειει ιιεειιιε ιιι αει
Βειι.ννιιιιιιε Βειιννειεεε ειιιιιει.ειι, ειε νοιι αειι Κιειιιιειιι
πιει ιιιειιι εεΙιννιιειιειια, εειιαειιι ινειιιιιιειια ειιιριιιιιαει;ι
πνειαειι. Ειιειιεε ιιετειι Με αιε 8ειιιειιιιιιιι.ιιιε αει Νεεε,
αεε ΒιιεΙιειιε ιιιια αει Ι.ιιι“ιιιιιιιε στα" αιιιειι ειαιιιειε

θειιιετιοιι ιιι Αιιι.ιοιι, εεε ινιεαειιιειτ ιιι ι·`ιιιΙειι νοιι Βγε
εϋ.ιιιιε εεεεεειιι.ει ννιιιαε.
Νεειι ε.Πειι αιεεειι Βιεειιειιιιιεεεε αε.ι·ί ιιιιιιι νεα! αιε
ΒιιιαιιειιΒ αεε 8ιειϊινεειιεειε αειειι Νενεεεεεειιιεεειι Με

ιιιιιιι ιιιιιινειει ιιιια αυτοι ειε ειιειιιιεειιε Πιιιειειιειιιιιιε

'Γε.ιεειειιε ιιεεειειιιιειι

εεειαιιΒι ειπα, αιε ιειιιιιιιαεεεειιι Βιεεεει Μειι€ειι Κει

Ινεειι αιε νειειιιιιιτε ΑεεεεΙιειαιιιια

ιειιεειιιει Μιι.Βιιεειε ειαιεει,

ε.ιιαειειι Τειιιιιειι

Πιιε

αιιιιιιι ειεεε

ννειιει αει ιιιιιιει εε.ιιειε

ειιιειιεειι εαει ιιειιιιε.ι ιεει;ιειι.

5ειει.

ιιιε.ιι Ζε ειιεΙιειΙιειιιεςειιι Πιιιι νοιι ιιειιεειεει Κειιιειιιιε.
ιιειι ιιε Κεεεειι28ιεεε εειιιιεειια Νενειειι Ζε ιιιια ιιεειιτ

ιιιιι αε.ιιιι, εε ειιναιειι αει Ζ.ιιειιει εε νειιειαιιαι8, αε.εε
ννειι.ει ιιειιιε ειιιπ νειι ιιιιιι ιιεειιινειεεει'). Βιεε ννιιιαε
αιε νειε.ιιεεειειιιι€ ι·εειιιιει·τιε,ειι, αεεε ειε αιιιειι Νενε2ειι
εεαιιιΒιε ειειιιειε ιιειιιεεεεει·εειιαειι€ ιιιι Βιιιιε Με ετιιι

ειιι

εεε·ιεεεε ΜααιΒιιειι.εεειιιιιι ιιι αειι 8Ιιεαειιι ειιι, ννιιε,
Με Ηιιιπ, εειιιειι θιιιιιια αειιιι ειιι, αεεε εει αει αιιιειι
$εεειειοιιαιιερειταιιε ειιιαιιτειι Οιιγααιιιοιι ειιι ειαιιιειει
Βιιιιιιιιιιιεε ιιι αειι Οιειι.ιιειι αει νει·ιειιι;ειιιιιτειι Βιιιιιιε
ινεΒιιιιΒ ιιιια ΒιιιιειιιεεειιιιιΒ - ιιεειι Ι.εεει. Μαι ιιιια
Βειιιιιειι - ειιειιιι, ινεεει αειιιι αει Κερί, αιε Ειιτιειιιι
ιαιειι ιιιια αιε ΚαιρειεεειΒιιειιε ειιι.ειιιεειιειια ιιιιιιιεειει
ινιια, εεε, εεεειιαειε εει Βιιιιιιιιιιειι, 2ειιινειεε ειιι Βε
ννιεεεε ΜααιΒιιειιε- εεειειιιιιι€εινειεε νειιιιιιιαειιεε και
ιιιεεειιιιιι ιιεινειι·ει`ι. -- Πιε Ρειιεαε αιεεει Ειεειιειιιιιιι
εεε αε.ιιειι: ιιιαεε ιιιοιιτ Ιειιι€ε, εε Μαι. ιιι ιιε.Ια @ειεε
ιιιαεειεειε Βιεινειιειιιιιιε ειιι Νειιιιειειιιιιιε αει Βιιε.ιιιι
Με ιιι ΜιιεΙιειιι ιιιια Νεινειι. Μειει εεεειιιειιι αε.ε ιιιι
νειιε.ιιι“ νοιι 1-2 ννοειιειι ιιιια αειιεειι ινειαειι αιιιιιι ειεεε
ειιιειιιιειι Βιιιεεειε Ι)εεειι Νενε2ετι ειιι; νειιιεεειι.

ιιιιιεειιιειιι ειε αιιιειι αιε Ηαιιιεικι.

εεειιΒεινιεεειι

νοιι Ηειιιεϋ.ιιιε ιιιια

ιινειαειι

ιιειιιι ιιι

Ειπε

Βιεεεε Βειιιε νοιι Αειειειι ιιι Ι)ειιιεειιιειια, ινειειιε Με
Νενο2ειι ειιι $ιεαινεειιεειειειιιιιεειι ιιι Αιιινειιαιιιιιιι ιεεειι,
ιιεει.ιιιιεειι αειε ειιειιιαΙιε ιιιια ιιιειιτειε ιιιιιιαειι Ε'ιιιιε, νει
εεε Μι εειι ειιιειιι Ζειι.ιε.ειιιε νοιι ι”ιιιιι”νιειτει .Ιειιιειι
εεεεεειιιειε,

ιιεεεειι ειιειιεεινειιιε εε

αει Ηειιιιιιιέ

αεε

διοιιινεειιεειε αιιιειι Νονειοιι ειι·ειίεΙιι. Πιε Βιει€ειιιιη;
αεε ννειιΙ8ειιιιιιε ιιιια αει ΒρειιιιιιιεΓι Καποτε Με ιιε-ι

ιιειε νειειειιιιιιιιε αει Κειιιειιιιχαιειε ιιεα αειαιιιειι Αε

αειι ιιιειειειι,

ιιε.ιιιιιε αεε 2.ιιειιειε ιιε ιιιιιιιιε εεαιιιει.

Κειιιειαενιιειιιε Ιιειιεωι.ιιειειι, ειιιιιεεειιειι

Νιι.ειιει αει ειιιειιι.ειι ΝιειειιιατιΒιιειτ ιιειειι εεαε.ιιιι νει
ει.ιιιιιι.ε ι.ιει·ιιιειιεεειιειαειιεεε εει ινενεεειιεεειεεειι ιιι αειι
νειαειΒιειια. Εε ιιειιιιιιι ε »νει :Με νει, αεεε Νενεεειι εειεει
ιιι αειι ειειειι 'Εεεειι εειιιεε θιεειειιειιε ιιι ιιιε.εειεειι Πεεειι,

Ιιειιεειιιειι Βιιιινιιιιιιιι€ειι, αειειι και εεειειεΙι ειινειιιιε.

αιε ι1ε.ιιιιιιιιιΒιιεικ ιιιοιιτ εεεειιαειε ειιιειιι, ιετ ε.εει Με Βε
μι, αεεε εειιειι ιιιειιιειε ι)εεεε ειιιε.ιι€ε μια ιειειιιι

ειιειε ι)ειιιιεεεεειιειαειιεεε εεινιι·ιιειι, ιιεεειιαειε ιιει ειιι
ειιιιαιιειιειεε Νε.ιιιιειι. ιιε Μιιπιειειι ειιειΒειι 2-:5, εει
ιειιει· εειιειι 4 ννειειιε, ει·ειιΒε Μειιιιεειιεειιιιιεειι ειιι 'Εεεε,
ννειιιειια ειιιει ιιιεννειιειι ειιιιιειειιαειι 11ιε.ιι·ιιεε αιιιειι
νει·ιιιι€ειιιιιε αει εειιειιιι1ιειιεε υεεε εεειειιειτ ινειαειι
ιιιιιεε, ειε αει 0ιΒιιιιιειιιιιε Με εε αιε Ξε.ιιειειιοιΙειιιιιιιιι

Βεννειιιιι Με ιιιια ει·ει. αειιιι αειι ειιι ειιιιιιιιιεεε ΒιειΒε
ιιιιιε αει ιιεεειι αεει8ειέειι€ειι ινειαειι. Βιιειιι·ειι€εεειιιαεε

ινιεεειι ειιι ιιειιιε εειειιε, αεεε 8ειεαε αιε Γαιιε ιιι ιειειι
ιιεΙιειειι 1ιει·ιιιεεεεειιειαεεεειι ιιειΒειι, ιιι ννειειιειι Ζειο1Ξε
εεεειιιιειιειι 8ι.ειιινεειιεειε Βιεεεειε Μειιὲιειι νοιι Μαιε
εειιιιε ααα ειιιαει·ειι Αεω.ιιειεαειι ιιε Οιεεειειιιεε ειιιι1ειι

Βειιειιιειι, εαει αειιειι νειεε.ιιειειιε αεε Βιετεε εειιιε ΑΙ
κε.ιεεεειιε ειιιεειιειι ιιει·εεεεεει.ει ινιιιαε. ιιι Ραι1εε, ιιι
αειιειι αιε Μει·ιιιιιιεινεε αειι Ζ ειιιει'εειιειι Κεειιιειειιτειι

ειειι ειιι 48:ιεε ειιι ισ ειε 85 ειια 85;ι00 ιιειιιιιειι,
ιιι ιιι·ιιιιικειι, ινε αιε Αιιιειεεεειιε αεε ΒΙειεε νοιι 50: 100
ειιι ει): 100 ααα ιιιεαιι€ει· 8εεειιιιειι, εαει· ινε αει Ζει
εει'εειιε ιιεειιι.ειειιι εεαειιιειια ειιιειιτ ιει -- ιιι αει ει
ιειι εειειιεε Ραιιειι

ειιειεε11 αειιιι Με

ιιει

νιειειι

ειιετ ειεεε

ιιοειι Ζιιιιιιιιιιιε αεε

νοιι

ινειιειειι

νοιι Ζειιιιειειιειι Βεεεεειιιειιι ινιιιαειι ιπι νειΙε.είε αει
Ιιειιιιιιαιιιιιε ειιι. Νενε2ειι νειεειιιεαειιε Ειεειιειιιιιιι8ειι
νι·ε.ιιι€ειιοιιιιιιειι, ινειειιε ειιειιι“εΙιε ειιι ειιιειιιε Βιειιινεειιεει
ννιιΚιιιιΒ ειιιαειι8ειιιιιιτ ινειαειι ιιιιιεεειι. Ιειι ννιιι ιιιει·
ειιι ειιιιεε ιιεινοτιιειιειι Με Με εειαιαε $ειιννιιιαειι νειι
Κορίεειιιιιειαειι ιιει Νεειεει.ιιειιιιιειιι, Με Ζιιιαειι€ειιειι
ιιιια ειιαιιειιε 8ειιινιιιαειι εειιννειει ΜιΒιιιιιεειιιιιιιε ιιιια
ειιειιεε, ννειιιι Με εειι.ειιει εεεεεειιτει, νοιι εριΙεριιεειιειι
ΑιιιαΙιειι. Βει Βιε.εειιιιειιι ειιι ειιιιει ειιιαι8ειιι Ξειιννειια
αεε Ηε.ιιιιιιειιειιε, Ηειιεειε ιιιια ιιιιιειεε ειιιεειιειιε Βεεεε
ιιιιιε αεε Αιι8ειιιειιιεειιιιαειιε ειιι, ινιι.ιιιειια αιε Πινεεειιιιε,
εειεει ιιι ιιειειιε ιιιιι€ει αιιιιειιιαειι Ραιιειι, ειειι ιιιειειι
εεεεεεεινε νειιιιι€ειι. ιιιια ειναι ειιιιε Ειιιιιε.ιιιιιιε ετιειιεει
Με. νοιιιεεειιαε Ηειεε.ιιε.ινεειι ιεεεειι αειαιιει Ιιειιιειι
Ζννειιει.

ΜεΙιει ι;ιειιι

εε, αεεε

ιιι Ιειειιιειειι,

ειει

ιιιιιεΙιειι εεειειιειιαειι Γειιειι νοιι Βιε.εει.εε Ηειιιιι18
ειίειεε.
νειεεεεενναιτιει ιι1ειι ειειι ιιιιιι ειε Αιιεειιειιιιιιε ιιε ειειιιε, παει ννειειιει αει Βιε.ιιετεε αιε Ε'ειΒε ειιιει
αιιιειι ιιιειι8ειιιείτε ΒεεεΙιειϊειιιιειι αεε Ριοιεειε.ειιιε.ε εε
αιιιετειι Βιιαιιιιιε αει θιεινειιεειιιιιιιιε ει, ινειειιε αιε (Ην
εεειιιιε εεινειιι, Με αειι εεειει8ειιειι ΒιινειεεεειίεΙΙ ιιε
αιιιΒιι, εε ιει παει νειειειιειιαειι Αεειιιιιι·ιιιι€ειι ειιιε αειι

ειιι Νενοεεεεε
°) ΒεΙιειιιε ειιιπ ε ειιεετιιετινε Βεετιιιιιιιιιιιε αει Ηει·ιιεαειε
ιπι Πι·ιιι ειιι. αειιι
ι. .ι. ΒιιΙιειιιε.ιι ιι 'εειιειι Πι·ιεεπιειει· ιιι

Ει-7 Πιιιιιτειι.

ή Βιιιι'εειιε Ριεεει

Α.

_.....7- ____Ρ.>β.
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ποιπο Βιιιπιιιιππε νοπ

ιιιο8ποοιπιποπροι·οιηπ πω' Βιοπο

ιιιωι ππτοιιοπο νοτειιιππιιοιι, ποιι ποιο Ριπο ποο ποπι
Μοποπ πιιπ Βιιι·πι ιπ ποπ Οτ8ππιοιππο οιπποιιιιιι·τοπ Βοποι·
ποιπ πιο ιπιτοποιιπτιιτο Αιιπππο οτιισιιι. πππ πιο νοτ

οι.ιιι·ιιτο ΟιιΥπο.ιιοπ οιπο νοιιοιπππι€οι·ο νοτιπ·οππππο νοπ
Κοιιιοπιιγπτοιοπ πππ

Αιιιπιιοιοιιοπ οτιππειιοιιι, ιπ ποιοιι

ιποιπο ποππ πιο Οιγιιοοπτιο οιιπιιπιπι.

μπαι ιποοιοιπ ιι·ιοιονοπτ, πιο πιο Ροιποπ πιοοοι· ειπω
Βοπ πιοοοιιιοπ ι›ιοιι›οπ, πιιιιιιιοιι

Βιιι.πππποπ

πππ

Ιπποκ

οι·οοιιοιπππποπ. Κοππ ιοιι πιοοο ππτοιι νοιοιιιτιαο Επιτο
οιιπι·οοποιπιιτ ιιοοοιιιεοπ, ποπ ιιοιιοπ Βιπιπτποιε ιιοτο.ιιπιιπ
ποιπ, ποπιιι·οιι Απιιιιιο νοιι Μιπι·ιιπο πιιπ Βριιοποιο νοτ
ιιιπποι·π, Κοριοοιιιποι·ποπ, 8οιιιοιιοοιπικοιτ, Ιιοτπιιοοοιιποι·ποπ,
ΜπιιιΒιιοιτ οιο. ππιιιοιιοπ, ποππ ιιιοιιιι οο Πιτ ποπ Κι·οπιιοπ
οιοιοιιΒιιιιιι>; πιο πιο Πι·οοιοιιο οοιποο Ι.οιποπο ιιοποππι:

Οιιγπο.τιοπενοιέππΒο ο.πι Κοοιοπ ποο Ι.πιτοπποποιοποο

πιιοιπ, οιππ ποοιιθοιποιπ") πω· ππιοι· Μιιπιιιιππο
νοπ Επηιποπ (Κοιο.ιποοιιιι·οπ) ιπποιιοιι, οιιπο ποιοιιο οποι·
ππιππειιοιι, ποιιοι· πιο ιλίιτιιππΒ ποο πω· Μοποπ πππ
Βο.τιπ οιπποιπιιιτοπ Βοποιοτοπο πππ επ νοι·οιιιππιιοιιοι.

Βοοο πιι· ιπ οποτοιοοιιοτ Οιηπειιιοπ ποπ Βοιιπιπ @ποπ
Απιοιπιοιιιιωτιοπ ππ οοιιοπ ιιοιιοπ, πιοοοιι πιι·, οιιοποο
ποοο πιο οιιοιτοιοιιιιοιιιΒοπ 8ιοπποοιιοοιρι·οππισ.ο οιοιι νοτ
ιιιιιιιπιοοιπιιοοιπ ιοιοιιι οιηπιοι·οπ πππ ποππ πιο Ρτοππιιιο
τοπτοοοινοτ Μοιπιποτριιοοο ιπ νοτιιιππππποπ

νοπ

ιιοιιοι

ππιπο.

Βιιπποτπ πιτ υπο πππ ποππ. ποππ ππι·οιι πιο Ατιιοιτοπ
νοπ 8οιιοπιιοιπ πππ Ηιο, Α. 8οιιιπιπι, Κιιιιπο
πππ 8οιιοι ο οοιιοπ ιοπι.;ο ιιοιιο.ππτ Μ. ποππ ποο Βιπι
ωιοποιιιιοπ ο.ιιιινοπ Βοιιοτοιοιι' οπιππιι πππ ιοτποι, ποιπο
πιτ ππτοιι ννοιιιοι πππ Ι..ιοιιιε πιοοοπ, πιο πιο Ειπ

πιτιιπππ νοπ Οηποιιοποιπιιιοιπ πιιι ιιο.ι·ποππτο θρεπ
ιπππορτοππιιιο οτειοπι πιο Αιιοπιοιπ, Αιιοιπιπ, Οποιοιιπτο

πππ Ηπιποιοιι, επ ειππ
πιο ιιιιιτιιππο

πιι· ιοτποτ. ποοο ποιοοπιιιιοι· ποπ ιτπιιοτοπ Αποοιιππππποπ

ποιποπ. Νο.οιιποπι ποιοιιο ιπ Βι·οοοοι· ποιπ νοτιιοεοπ,
ποππ πιππ πιο ποππ πιοιιτ ιπποιιοτοπ, οοπποτπ ιο: οπι

ππτοιι πιο Οηποιιοπορτοποεοο πιοιιτ πιιι οι·ιιπιιιο, ιιι Οπ

νοπ

ποιπιι πιο νοτιιοπιπεππεοπ ιπι

ι.ϋοιιοιιιιοιι πππ Βιιιποιοποιοιιι€ιιοιι ιιιιοι·οοιιοπ. Ι)πτοιι πιο
Αι·ιιοιιοπ νοπ Ραπ Ροοιιι νοπ 1~9θ πιο ι908*) πιοοοπ

Νονοποπ

(Μο.οποοιπιπεπροτοιιγπ) Βο

ποιιοπ. ποιοιιο νοπ ποπ Βιι·ιοιποπ ποο Μιτι.οιο

ιιοοιιιιιει

ιιιποιιοοιιο Μπι οι·ποποι πιι·π, πιο πιο οοιποιιοοιιοτ Βι·ποιι

πιι·ιιππ οποι· νοτοτοιιοπποπ Ετινιιοππποπ ιιιιιποι·ιιιπ οοιποπ
πει ποο Νονοποπ πιο οιπ Μιιιοι Ζπ ιιοιπο.οιιιοπ, ποιοιιοε

ποοιιποιοιιπτ πππ ππι·οιι Αιιποοριιιιτοππιποιε επ πιοοεοπ Μ.

ιπ

Ποιοι· Βοι·ποιαιοιιιιπππε

τοιοιιοι·πππ πποοι·οο Αππποιοοιιοιποο πο.ι·οιοιιι. ιιιίοιιοι·ο
ιπιπποπο Βοοιιοοιιιππποπ, πιο οιο νοπ Βοοοιιιιτοιοι· 8οιιο
ποππ ιιοι πππ Βοτοιιο ππιοι·ποιπιποπ ππι·ποπ, ποιποπ ποπι
ο.ππιιιιοι·ππ πιοοοιιιοπ Κοοπιιοιο οι·οοιιοπ. Επροι·ιπιοπιοιιο
Ππιοτοποιιπιιοοπ πιιοι· πιο ννιτιιππποποιοο ποο Νονοποπ

Ιοτιοπ οπ πιοοε.οππο Ψπιππο, οοπποι·π ο.ποιι ποππ οιπο

πιοεοτ

Μοπιοπιο

οι πιποοιποιιι·

νοτοιιιιππιιοιι, ποιπο Νονοποπ νοποιο1τισ.ο Αποοοιιοιπππ8 ποι·
'Γοπιπο ππτοιι ποπ Ηειτπ ιιοπιι·ιαπιιπ ιιοπιιποπ πιοιπιοτοο
οειπιοπ Ππιοι·επειιπποοπ νοπ Ηιο πππ Ρο.πι, πιο· πιο
Βοπιοιιππποπ ποι· Μοιιοιιιιοιι νοπ Ηοιποιιππο οπ ποπ πιιπ
οιΚο.ιιοοιι-οιιοιπιοοιιοπ Ειποποοιιοιιοπ ποι· ι.ποππποπ, πιιι
ποιοιιο Η οι·ιποππ 8ιι·ο.ποο ιπι Ατοιιιν ιπι ριιγοιιω.
ιιοοιιο πππ πιιιιιοοιιο 'Γιιοιπριο νοπ [.ογποπ, Οι οιπ

οοιιοιποι· πππ Βι·ιο8οι· (ποπι πππ Μοι1806)ιπ
οοιποπι Απιοοιπ πω” Κιποοιιοριο πππ .Τοποπιοιιτο πιιι
ποιοι, πποοι·οπι νοτοιοιπππιο ποιιοι οπ Ηιιιο. Ιπι οο ποοιι
εοιπιπο πιο Ποτποππτο,οποιοιιο ποππ ποπ Ε'οι·οοιιπποοιι

ο.ιιοπ

Βιοιιποοιιοοιοιπτππποπ

οιπο πιιιιιοπιτποπο Βο

π.πι Μοποπ, Βοτιπ πππ Βιπι .πππ ιιιοι· "οι οποπτοιπ
οοιιοπ ιιπ 8οπεο, οποι· ποππ πιοιιτ ποποοοιιιοοοοπ.

ιιι πιο

ποπ οο οοιιπποπ πιι·π πιο νοι·οιο.τιαο Ηο.τποπιιτοο.ποιπιιι·
πππ ποπ πιω που Ι.οπι‹οηιοοο ποιοι· Νονοποποιππιι·
ιιππε ριππιοο επ ιιοποιτοπ, ιιι.οοι οιοιι οοιιποι· νοτο.ποοοιιοπ,
πο πιο Βο:-ιιιιππιππε ποι· οιειιοιι

ιιπ

Οιπππιοιππο ιιτοππ

2ιοι·τοιι, πιοιιι πιιι ποπ Νο.ιιτππε οιποοιιιιιτιοπ Ηοιτποππτο

ποπ ιοι.πιοπ 2οπ ιιππιοτ ιιιι.πιι€οι· πιο Ιζιο.ιιιιιιοιιοοι·ιοΒοτ πππ ιιπ νοτιιιιιτπιο επιπ Πο.τποιοιι ιπο.ποιιο 5οιιπιοτιπ
οιιιο.ππι πιι·π. Απι ιππιιιοτοπιοι· 8πιιοτοπο οιΙσιππιο :ποπ ο ιιοιτοπ Μοτο: πππ ιι'οιιιοι οι·οοιιοπ ποππ, πιο ποππ πιο
ιππε οιιιοιοοιιοπ.
ι.
ιιπ· ιι·πιιοι· Βοπιιιιπιιοιι ποιπο ιοιιιοοιιοπ Ειποποοιιοιιοπ ου.

Ηοπτο οι πιοοο Αποοιιοπππε ιιοτοιιο νοτιο.οοοπ πππ πιο
ι.οιιι·ο νοπ ποι· Απιπιπτοκιικοιιοπ ππτοιι Βοιοπιιοπ ιπ
πιιιοποπιοι Ξπιιειοπποπ πιι·π ιιοι·οιιο νοπ νιοιοπ ιιοι·νοι·

Νονοποπρι·προτοτο οπο» επι πππ οιπο ποιπο Βοιιιο πππ
πω: Νονο2οπρπτπιπ. Ν-Νιιιιι·οοιπ, Ν-Μοιποκιι·οιιι, ιιι-πιπι

τοΒοπποπ Απιοι·οπ ρι·οροΒιοτι, πιο νοπ Ε ο γ πο π , Ι.. Ρ ο -

πππ Ν-5οιιοιιοιππο, ιοιπι.οπο "οι Ρτιιππ.τπιο νοι·ποιιιπιιοιι
ιπι Κιπποι·, σποτ ιπι οοιπ οοποιιιιο Νπιπτοπ ιιοι Βοειππ
ποο ΝονοποπΒοοιοποιιο. ιλΐοιτοι· @οιπ οο ποοιι ιπι·
8.πποοι·ιιοιιο Απποππππε Νονοποπ-8πιιιο, Ν-ποποιιπ

πυιι, θιοπιιοι·, Ηπιι.ς, Βοποιιπτπ, 8οποιοι,
Βι·ππιοπ πππ ο.πποτοπ. ι)ιο Η πιποοιιο 'Πιοοτιο νοπ
ποι· ππτοιι Ηο.ι·ποιιπτο οι·ιοπετοπ Οοιιπιπιο, πιο οιπο

Μοππο ππο πω" πππιιιοι· Κτοπιιιιοιιοοι·οοιιοιπππποπ οιπ
ποππιτοι οιιιιιιιτι, κι ιο ποππ οποιι πιοιιι. ιποιιι 8οπο.ει
πιο νιοΙοο ππποτο ιπ ποι· Μοπιπιπ

πππ τω" πιιι ιοιπιοιι

Ιπππο οπι πιο νιοοοοιιιιι ποο Βιπτοο ππιποιι, ποτοπ Βο
ποπιππο τω· ποπ Κτοιοιοπι πιο Ρο.ιιιοιοειο οιιοπιπιιο οι·οι

εποικοτ, Ν-ιποποοπποο,

πππ Ν-5ιτοπρπινοι·.

Ν-Ειποιοο,

Ν-Ροροιπ,

Ν-Κο.ιπιο

Απο πιοοο Ριπροι·πιο οιππ ιιιοι· ιιπ

Βοροι;ποτ Βοι·ιιποι· Ροιιιιιι ιιοι Α. Ειιοτιιοιπ, ι)οπιι
ποπ-Ροι·οπιοικ Νι·. 2 επ ιιοιιοπ. Ειπ Κοπιιππι·οππρι·προ.τοι
Βιοιιι οο ιιιοι· οποιι οοιιοπ πππ οποι· ποο Ηοροποπ
ποιοιιοο ιπποο ποππ Βιοιιιοοιιοι· Απο.ιποο πιοιιι 22-26

ιιπ ιοιπτοιι 1οιιι2οιιπιο επ πιιτπιποπ ιιοποπποπ. (Βοοοπ

Ρι·οποπι 8πποποιοπ πιο πππ Νονοποπ, οοπποιπ

οιοιπ, ιιιτοοιι).

Ρτοιοπι οπιιιιιιι, ποιιοι πι›οτ ιιιοι· πιο ιιιπιπποι ι.οποτ·οτ κι
πιο Νονο2οπ.
πω” πιο Βοιοιιο ποπ Απποππππε ποο Νονοποπο ιιοι›ο
ιοιι ειποοοτ ιιι ποπ νοι·οοιιιοποποπ Βοιιτιιιοπ ποο Βιιιπποιε
ποιπο Απποποπ Βοιππποπ πππ ιπποε επποπ, ποοο οο οπ

Βιο Αποιοιιι: ιποιπο νοπ ποι· πιιπ

πιοιοδιοοιιοπ ΑοππινοΙοππ ποι· Ηπτποιιπτο πππ ποι· πι.
ιοιιπτοποοπ πιι·π 2πποπι ππιοιι πιο Ει·Βοοπιοπο πετ Αι·
ιιοιτοπ Β. Ριοοποιο πω” πιο Ρπι·ιπποτινοτο Βοοιιιιπ,
ιΒιιιππεειιοι·ιοιιιο ποι· Επι. ρι·οποο. Αιιο.ποιπιο ποι· πω»
οοιιοίτοπ. Βοιιιπ, .Τοππο.ι· 1897) πιο Βιτοιι-Βοπποι·
ιιοιιιιε ιιοι·νοτιιοιιι.

οι ιποπ οποι· πιο ππτοιι Ηπτπειιπι·οοποπιππιιπππ ιπι
Οιπππιοπιπο ιιοπιιιιιοπ

Ζιι·ιιπιοιιοποοιπιππποπ ππτοιι οι·

ιιοιιιο νιοοοοιιιιι, Οοιιιιιπιο οποι· οοποι πιο οι·ιιιω, ιπι ιπ

') Ποιιοι· Κοτοιγοο.

νοι·ι.ι·πε επι ποι· 78.

Νπιπι·ιοι·

οοιιοι·νοι·οοπιιπιππο ιπ Ηοιπιιπη;, πιπι.
' π) Οοπιπιο ι·οππιι πο ι'Αοοποπιιο ποο 8οιοποοο

πο

Ροι·ιο.

24. Αριιι 1899.
οι Πιο Απποπππππ νοπ ριιγοιοιοςιοοιιοπ ΚπιοΙπποιοι·οπ πιο
Αιπποιιιιιιιοι. .Τοπιππι σ. πιοπ. Οιιοπιιο πππ θι·επποιιιοι·πριο.
ποππ" 1904.
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ιοπεο πιοιιτ ιοιοιιι ιπι: Βιοιοιι ποο ροποοπποιο Ριπροτοτ πππ
πιο οποοποπιορτοοιιοππο Βοοο π” ποπ οιπποιποπ Κτο.πιτοπ
ιιοι·ο.ποππιιπποπ. ιιπ Αιιποιποιποπ πιι·π ποο Νονοποπ ιπ
Βοοοπ νοπ Π· πιο επ 18οποοπ, Βιοτιεοοιι·ιοιιοποπ
Τιιοοιϋποι. ιποιοι 8 Μπι ιιπ 'Ι'οπο, ππιοι· Πιποιιι.πποπ οποιι
ποππ (ιιιοι·, ιιπιποι· ιπ οιποι· ΡιποοιΒιιοιι νοι·ιιιιιτι ποι;οιιοπ,
ποι›οι πιο Β'ιποοιΒι‹οιτοιποπ8ο πιτ που Ποοο νοπ Πι πιο
1 πο.πποπ 0ιοοο οιοιΒι:. Θιοποιπιποπ πιι·π ποο Μπιοι
ιιππιοι· ποππ οιποι· Μπιιιιοιι, πιοιιι οπιιοοτοπ Μπποπ, πιπ
οιπο οοιιποιιοτο ιίοι·ιπιοοιιππε ιπιτ ποιπ 8ποιοοιιτοι επ οι·
πιοιοπ πππ πποτπιιποοιιιο Νοποποιοοιιοιπππποπ πιο Βοιω
τοιιοπ (Κοιιοτπ) οιο. οπ ιιοοοιιτειπιιοπ οποι· επ νοτιποιποπ.
Αιιοτ οοιιιοι 'Α Τιιοοιπιιοι ποππ Επι· ποπ Απιππ8 ιιοι οπι
ριιππιιοιιοπ Νοιπτοπ οιπο πο ετοοοο Ειπποιποοο οοιπ. Ιπ

!!!4

2 !·'ει.!!οιι πο! ει: Βιοεεο Απ!ιοι;πιιε πω! ά!οεοι· 13οεο
ο!π_ άιιεε ε!ο πω' ο!ιιο !τ!ο!ιιο

Βωι!ιοι·πιιιο!ποιι πιιά Βοειιι·οο!ιππποπ.

Μοεεοι·ερ!!2ο νε1°Γ!πΒοι!

Ψοι·ι!οπ πιπεε!ο. "ποτ ιιιιιιι επ! !π! !π εο!ο!ιοπ Ρ!!!!οπ
π!!! εο!ιι· !‹!ο!ιιοπ Ι)οεοπ επ !ιοο!ιιιιοιι πιιά ε!ο !επεεειιι,
Μο!ι οπο. _!ο 5-'Ι 'Γιιιιοιι επ ε!ο!ε;οι·ιι, πάω· επιιοι· Νο
νοοοιι-Κιι!κπο πάει· Βο!ιο!ω!πάο ιιο!ιιιιοιι επ !ιιιεεοιι, πιιι άοπ

Α. Βπιιιιιι: Ρ!ιιε!ο!οε!ο πιιά Τοο!ιιι!Κ άοτ
$!π!!επτ!. !!οτ!ιι€ νοπ Ε". Πάω. 1906.

Μεεειιπο.

!)ιιε νοι!!οποπάο Βί!π!ι!ο!π (άεε ν!οι·!ο ΗΜ!. άοτ Ζο!!εο!ιτ!!!

‹ρ!ιγε!!ιπ!!εο!ιο Ί'Ιιοι·ερ!οι !ιι Β!ιιιο!άπτειο!!ιιιι€οιι)

ποεπτ!ο!ι!

θι·ειι.π!ειππε πω: ε!!ιιι!!!!ε ιιπ ά!ο 8ο.ποι·ε!ο!Το!π!π!ιι επ

ιιιιο!ι

Βονιά!ιιιοιι.

!!ι!εεεεεο ά!ο Ιιιά!!πιιι!οποπ ππά Κοιι!τε!πά!!ω!!οποπ άοι·εο!!ιοπ.

0!ιο!ο!ο!ι εο!ο!ιο

Ρι!!!ο εο!!οπ

νοι!!οιπιποιι,

νοι·ίο!ι!ο !ο!ι ιι!ο!ι! άπι·ιιπ! !ι!πππινο!εοπ.
Βο! Μεεοι!!ο!ιοιιι θιο!ιι·ει.πο!ι !ιιι!ιοπ ε!ο!ι ά!ο Νονοεοπ
ειι!!ιοπ ο!ιοιι!ιι!!ε επ! !ιοννο.!π!. Βο!ι!οο!ι! ο!!οι·ιιάο, ι1!ιο!
ι·!οο!ιοπάο Ψπιιάοιι ι·ο!ιι!ι;!οιι ε!ο!ι πιι!οι· !!ιι·οι· Αιιιιιοιι
άπιιε ειι!ιιιο!! πιιά νοι·Ιιο!!!οιι εο!ιι· !ιιι!ά, ο!ιοπεο ιι!!ο Π!οοι·ο.
οι·πτ!ε. Βοεοιιάοι·ε ο!!ο!!!νο!! πιει· ιι!ιοι· άεε Ποεπ!!ιι!!!ιι·οι·
Αιινοπάπω: !π ο!π!ριοπ νοι·ιι.!!ο!οπ Ρ!!!!οπ νοπ Ηππ!!τι·ιι.π!ι

!επι·ιοι·

!!.ιι·!οι:πππ· άοτ π!ιπε!π!ος!εο!ιοπ νν!τ!αππε άοτ

Ν!!.ε!ιε! ποπι Βοννοεπιιςεππροι·ε! (Κιιοο!ιοπ, θο!οπ!το, Ηπε!πο!π,
Βεπάοι·! !«ιιιιιιι! άοτ νοι·άεπιιππειι.ρρει·ε! επι !ιο!π!!ςει:οπ !π Βο
!ι·πο!ιι, ε!ει!ιιππ Νοιιι·ιι!ε!οοιι, Βοινοε·πιιι:ε!ει·Μπρϊο ιπε. Πο εγ
πεο!ω!ος!εο!ιο Ε!ιιεεειο·ε ιι!ιιιιιι! οΜο !ιοεοπάοτο Βτο!!πιιιις· ο!π.
Με !ιο!ιιιιιιιιοιι (!οπ·οπειιπο!ροπ πετάει!! κοπο!! !ιοερι·οο!ιοπ. Απ
ο!ποι· Βο!!ιο νοπ ΑΙι!ι!!άππε·οπ πιοι·άοιι ά!ο Ηιιπάςι·!!ΐο ιιπ άειι
ο!ιιιο!ιιοιι Κάι·ροι·ι;οποπάοπ ππεο!ιιι.π!!ο!ι ι;οιποιο!ι!. [Με ΗΜ!.

άπο 52 Βο!ιοπ πιιι!πεε!, πτ!πι;! !ιι !ιπερπε!οι·

Β'οιπι ά!ε ιν!ο!ι

!!ιε·ε!οπ (!!'111108880!!20 άοι· !ι!ιιεεεηςε !π ειιεο!ιιιπ!!ο!ιειοι· !!!!ο!εο.

!ιο!!οπ ά!ο ιιπ! $!ο!!νοο!ιεο!ε!ϋι·ππποπ !ιοιπ!ι!οιι.
5ο
!ιο!!!ο ο!π Ρο!! νοπ !!!ιοι· 20 .Τιι!ιι·οπ !ιοε!ο!ιοπάοτ ε!ετ!‹οι·

Ει!ιιεοπ.

Ρεοτ!ειε!ε, @ποπ νιο!ο!ιο άοι· Κι·ιιιι!ιο !!!ιοι·ο.!! νοι·εο!ι!!ο!ι
Ι!!!Γοεοεπο!ι!, πο! ε!ο!ο!ιεο!!!εοι· !ιιιιοι·οι· ππά !!πεεοι·οι·
Αιιινοπάππε νοπ Νονοποπ !ιι Με!! 2 Μοπιι!οπ. Βου

Θ. Μπιι!οι·: Ρ!ιγε!!‹π!!εο!ιο ππά ά!ει!ο!!εο!ιο 'Ι'Ιιοι·ερ!ο άοτ
Ζιιο!ιοι·1ιειιιτπ!ιι·. 8!π!!Βπι·!. νοι!ο.8 νοπ Γ. Βιι!ιο.

Μπι!!! !ε! νοι·ννιι!!οι· ο!τιοε ετοεεοιι Ηο!ο!ε !ι!ει·εο!!ιε! ππά

υπο !!!!ο!ι!ο!ιι Με!!! Νι·. Μ) πι ιιιιο!ι ιι!ε «Βιιι2ο!άπ.ι·ειο!
Μπα άοτ π!η·ε!!‹ιι!!εο!ιεπ 'Πιοτπρ!ο› οι·εε!ι!οποπ ππά ΜΜΜ! !ιι
ειιειιιιιιποιι!'πεεοπάοι· !!ίο!εο Με νν!ο!ι!!ςειο πιιά Νοπεεω !!!ιοι·
ι!!ο Ι!!!!ιο!!!ι άοε Π!π!ιο!ιοε. να!. πιι!οι·εο!ιο!άο! ιιεο!ι νοπ
Νοοι·άοπ !ο!ο!ι!ο. ιιι!!!ο!εο!ιιιιοι·ο ππά εο!ιννοι·ο !!'2!!!ο, ά!ο
ο!ιιοι· !πά!ν!άπο!!οπ Βο!ιιιιιά!ππε !ιοά!!ι·ΐοιι. δενει!! άειι· Ππι!'επιι

νεο! εο!!ιοτ !πιπιιι άιιι·ιιιι επ

ε!ππ!ιοπ,

άει.εε οι· εο!ιιοι·

εο!ιινοι·οπ Ρ!ιιΒο ιιπιι πι!! !ε!.
Πο!ιοι· άοπ 0ο!ιι·ιιπο!ι άοε Νονοποπ νοτο πω! πιοπε!ιοι
Ιο! επ ειιεοπ, άοο!ι π·πι·άο άεε !1οπ!ο επ πιο!! !π!ιι·οπ.

Βε νει!! οι·ΓτοπΙ!ο!ι ννοππ νοτε!ο!ιοπάο Απε!!!!ιι·ππΒοπ
άειεπ !ιο!!ι·οο;οπ ινπι·άοιι !ιι!οι·οεεο !!!ι· άεε 8ειποι·ε!ο!!!ιο!!
νοι·Γο!ιι·οπ επ ιιιοο!τοπ. πο!! άπεεο!!ιο ιιιιο!ι άοπ π!ε!ιοι·!8οπ
Βι·ΐο.!ιι·ππποπ εννο!Γο!!οε ιν!ι·!εεπιιι πο! ν!ο!οπ 8!ο!!"ννοο!ιεοΙ
ε!ϋτπωι:οπ επ εο!π εο!ιο!π! ππά άοεπιι!!ι π!ο!ι! ο!ιπο Φο!
!οι·οε !π ά!ο Βο!!ιο άοτ πιι25.!ι!!εοπ ποποπ Ηο!!ιπ!!!οΙ ππά
Μο!!ιοάοιι ι·ιιπο!οτ! ιιιιοι·άοπ άιι.ι·ί, ά!ο ιιιο!ε! ιιοΒιι!!νο Βο
επ!!π!ο Βοποπ. Ψπιιεοποπεινοτ! πιάτο ν!ο!ιιιο!ιι·, άπεε πω!
ρι·πίππεάοι· !ι!ε!ιοι· !ιο!τεπιι!οιι, !π νοτε!ο!ιοπάοπ Ζο!Ιοπ
ε!:!πε!οτ!οπ Βοεπ!!ιι!ο επι!! Ιιε!ιοιι ιιι6ι;>ιο, άειιιι!! Με Μπε
ποε!πιιιεπροι·οιηά ιι!ο!ι! άπι·ο!ι ο!ι!ο!ιποπάοε !ίοι·ωιΙτοπ
Ιαιιιιρο!οιι!οι· Κι·ο!εο άοπ Κπτρίπεο!ιοτπ Με εν!Ι!!εοιπιποπο
Βοπ!ο !ιι ά!ο Ι!!!πάο !”ε.!!ο, πιο” πω!! ο!ιιοιιι, άοι· Βοάιι.!:

!!οπ ά!οεοε ΒΙο.!!οε επι· Β!εροε!!!οπ ιιοετο!!!οπ Βτ!οίο,
!ιοι·ο!!ε Απεε!ο!ι! νοι·Ιιεπάοπ. Βε νι!!ι·άο ε!ο!ι άειιπ!! πο!
ππε άοιεο!!ιο Ε'ο!ι!οι· νι!οάοι·!ιο!οιι, ινο!ο!ιοπ Πι·. Ι.οεε οπ

1906.

άεε !!ο!!ο!ιοπε εε οι·ιιι.ιι!ι!, ι;!!ι! νοι·!'. ιςοπιιπο Τιε!ιο!!οπ !!!ιει·
ποπ Οο!ιιι!ι άοτ νοι·εο!ι!οάοποπ Νιι!ιτπιιςειιι!!ιο! επ Β!ννο!εε.
Ρο!! πιιά Κο!ι!ο!ιγάι·ιιι!οπ, !!!!ιι·τ ά!ο ποά!πις! πω! ιιιιΒοά!πε;! οι·
!ιιπ!ι!οπ Ηρο!εοιι, Ζπ!π!οπ πιιά θο!ι·!!ιι!4ο επ πι!! Απε·ιι!ιο νοι
εο!ι!οάοιιοι· Προ!εοπο!!ε!. Με !!!ι·ειιιε νοπ Βιιοο!ιπι·!π ιν!ι·ά
ιιοιιοιά!ιιιιε Κι·γετε!!οεο, «Με 400 πιο! ιπε!!! ε!!εε!, Με ΖποΚοι·
πω! άπο ινοιι!εοι· !ιπι·πι!οεο Πιι!ε!π ;.ιιοπιιιιιι!. Ιπι Β`ο!ηοιιάοιι
ινοι·άοιι πιιάοι·νιο!!!πο !!ιοι·εροιι!!εο!ιο Μπιιι.εεπε!ιιιιοπ. πι!!! Ομι

ππε!!!ι, Μπεειι.ιιιο. Βιιάει- ιιιιά 'Ι'ι·1ιι!ι!ιιιι·ειι πω! ιπ!ο!ε!. άἱε Βο
!ιπ.ιιά!ππι; άοι· Κπιιιρ!!!‹π!!οποιι !ιοερι·οο!ιοιι.
Ι! ! π ο· ο π.

.Ι. Ροεο!. Κπάπ!!' Υ!ι·ο!ιοπι. Ι.ιθ!ρΖ!8'

!ιι άοτ νοπ !)ι·. .Ι π!! π ε Ζ!ο !ι ο π !ιοι·ιιπει:οςο!ιοπο Βιι.ιπιιι
!ιι!1Β° νοπ !.οποπεποεο!ιι·ο!!ιπππ·οπ επι· θοεο!ι!ο!ι!ο άοτ· νιι!εεοπ·
εο!ιιι!'!Ι!ο!ιοπ Β`οι·εο!ιππο· ππά ΡΠ!Χ!8 ιιπιοι· άοπι Τ!το!: «Π!!πιιοι·

άοι· ν!7!εεοπεο!ιιι!!ιι !ε! άεε 8. Ηο!'! Η ιι ά ο! Γ ν! ι· Μι ο πι Βο
πι!άιιιο!. Απε ποι· !!'οάοι· ππεοι·οε νοτ!ι·ο!!'!!ο!ιοπ Η!ε!οι·!οει·ερ!ιοιι

!ιιι!ιειι Μι· !ι!οι· ο!ιι !ο!ιοιιενιιιιι·ιιιοε β!!! άοε Τ!ιπποιι άοτ Μο·

Βιι.ι·πιετιιά! !ιοεπε!!ο!ι άειι· ρ!ιγ8!!!ιι!!εο!1ο11 Πο!!ιιιο!!ιοάο !π

ά!ε!π άεε

εο!ποιπ Απ!“επ!ε ,,Πο!ιοι· ά!ο !!νοι!εο!ι!!!επιιΒ άοτ ρ!ηε!
Ιαι!!εο!ιοπ ΤΙιοι·ο.ρ!ο !ιι Βοπ!εοΙι!ιιπά“ ' !ιιι Αιο!ι!ν νοπ
Ι.ογάοπ, θο!άεο!ιο!άοι ππά Βτ!οΒοι· (Αρι·!!
ππά Με!!ιο!! 1906) !ι!!!οι· !›ο!‹!ο.Β!, !ιοι·!ιο Με! ππά εο!πο

οιιιρ!'ο!ι!οιι νι·οι·!οιι.

εο!ι!!ιιιιποπ Ε`οΙεοπ !!!ι·

ά!ο εοοοιιοπιι!οιι ποπει·οπ Ε!ι·ι·ππεοπεο!ιο!!οπ πι! π :ι!ρ!ο!!

π!ο!ι!ε πο!ιοιι, πο!! ιιιιιιι !'ι·ι1!ιοι· ιι.πο!ι ο!ιιιο ά!οεο!!ιοπ
2πι·οο!ι! Βο!!οπιιιιοπ !ε! ππά πω· Ε.!ιι2ο!ιιο ε!ο !ι!ειιιιο!!οπ
Με π!!!ιιιπιιι ι·ο!πε!πιιι ειπνιοπάοπ. Ι)!οε !ιιι!ιο άιι!ι!ιι εο
ί!!!ιι·!, άιιεε !ιοι·ο!!ε !ιπ .Το!ιτο 1903 !π Ποπ!εο!ι!ειπά 614

!!τε!!!ε!ι ιι!ο!ι! οιπριο!ι!οτ!ο Ροι·εοποπ ε!ο!ι ά!οεοι· Πο!!
ιιιο!!ιοάοπ !ιοιππο!ι!!,ε! Ιιει!!οπ ππά άοιπ 0ιι·οε άοτ Αοι·2!ο
εοεοιι!!!ιοι· ε!ο!ι

,,Νιι.!πι·ϋ.ιε!ο°°

ιιιιιιιιι!οιι,

επ

άοιιοπ άπε

Ρπ!ι!!!επιιι !π οτεο!ιι·οοποπάοι· Μοππο !ι!ιιε!τόιπ!.
Αο!ιπ!!ο!ιοπ νοι·Ι:οιπιππ!εεοπ άπι·ο!ι εισεεοι·οε Ιιι!οι·οεεο
Μι· ποπο Μ!!!ο! ππά Ηο!!ιπο!!ιοάοιι νοι·ππ!ιοπεοπ, Ι:0ιιιι!ο
άπο! ππι· !ιπ Ιιι!οι·οεεο άεε !!ιε!!!ο!ιοπ $!ειπάοε !!οποπ.

ι
υ ο !! ε.

Ε!ιτιιιιιπ π, 8. πω! Ρ!ο!!, .!ο!ι. Κοιπροιι!!πιιι άοι· επο

ε!ο!!οπ Η!ε!ορπ!!ιπ!οι;!ο άοτ Ποπ!. Η!!! Ι.ο!ι!”ιιάπιι
ιιπ Αοι·ε!ο πιιά $!πά!οτοιιάο. Μ!! 55 Αππ!!!πιιιιοπ
!ιιι Τοικ!ο. !!!!!οιι, 1906. Α!!ι·οά Ηϋ!άοι·.

1.ιθΥ άοπ εειπ! !π εο!ιιοπι !ιο!ειι.ιιιι!οπ νοι!ι·πε· !!!ιοι· ά!ο
ρ!ιγε!!‹ιι!!εο!ιο 'Γ!ιοι·ειρ!ο: ,,Εε ειι!! ά!ο ρ!ιι·ε!!πι!!εο!ιο 'Πιο
ιιιο!πεπ! άοτ ιιτπ!!!!εο!ιοπ Αοι·ετο ινοιάοπ“. Βοιπποεοπ
!!!ιοι· Μ!! Ι. οεεο ιι !ιοινοι·, άιιεε εο!ιι· ν!ο!ο Αοτε!ο ιιπ!

19. άιιπι·!ιπιιάοι·!ε !ιι εοιιιοι· ειι.πποπ π·ο!ε!!ιι·οπ Βω

ιν!ο!!!πιιι,;·. Πιιε !!!ο!πο 84 Βο!ιοπ ε!ιιι·!‹ο Βιιο!ι, 1ειιιιιι ιι·ιι.ι·ιιιε!σ·ιιε

άοπ ιιτε!!!ο!ιοπ $!ο.πά 08.1!0€1.

ι·πιι!ο π!ο!ι! ππι· πι άοπ ΚΙ!π!!‹οπ !ιο!ι·ιο!ιοπ, ε!ο ιιιπεε 0ο

νοι·Ιιιι; νοπ

Υ!!!!!ιο!πι !!!!ο!ε!ιοι·.

Απεο!ι!!οεεοπά ειι ά!ο α!!!π!!!!ιι·πιιο· !π άεε ιιι!!‹ι·οε!«ιρ!εο!ιε
$!πά!ιιιιι άοι· ιιοι·ιπιι!οπ ππά !ιιεπ!ιοπ ΗΜ!» !ιιι!ιοιι ά!οεο!!ιοπ
!'οι·!Τ. _!οιιι! άειι! π!ιποιιιο!ποπ Το!! άειι ερο:!ο!!οπ Γο!ε·οιι !ιιεεοιι.
ΙΒε πι! ά!οε ο!ιι εο!ιι· άιιπ!ικοπεννοι!οε Ππιοι·πο!ιιιιοιι, άι! ά!ο !!!ε
ιορπ!!ιο!ος!ο άοτ Πει!! !π άοιι Βο!ιι·!›!!ο!ιοι·π άοι· ριΜ.!ιτι!ος!εο!ιοπ
Απιι!οπι!ο !ιιι !ι!!ο!ιειοπ δι·πάο ε!!ο!'ιιι!!!!οι·!!ο!ι πε!ιιιιιι!ο!! απ
ννοι·ι!οπ ρ!!οετ πω! ιιιιιπ ε!ο!ι άπ.ι·ιιιιε ιιιο!ε! !!!ιοι·!ιιιιιιι! !ιο!ιιο
Αιι!!ι!!!.ι·ππε !!!ιοι· ρε!!ιο!πε!εο!ιο νοι·επάοι·πποςοιι !π !!ι:1° ΗΜ!
!ιο!οπ !αιππ. Η!οι· ππιι !!ω!οιι ω!! επιιιιιι!!!ε!ιο !!Μ1!!ί1°Μι!!!ιο!!.0!!
!π !!ιι·οιι Β·οννο!ι!!ο!ιοιι νοι·ππάοι·ππιζοπ !ιοεο!ιτ!ο!ιοπ πιιά πιο!ιιι
άιιι·ο!ι @κι Λ!ι!ι!!ι!ιιιιε·οπ !!!ιιειι·ιοι·ι.. Βοεο!ιι·ο!!ιιιπι;· ππά Α!ι!ι!!
άπιιι:οπ ε!ιιά νοι·πποεπιο!εο ππο!ι ο!ε;οποπ Ρι·πριιι·ιι.ιοιι Μπο
!!!!ιι!; ππι· ά!ο εο!ιι· εο!ιοιιοπ Λ!ϊο!!!!υποιι, νοπ ι!οποπ άοιι Απ·
!οι·οιι !4ο!π Πιι.!οι!ιι! επι· νοι·Γ!!8·πιιι; ει.ιιπά, ε!ιιά πιιί'Ηι·ιιιιά
ειπάει·ινο!!!ε !π άοτ Ι.!ιοι·ιι!πι· νοτ!ιιιπάοιιοιι Βοεο!ιιο!!ιιιιιποπ
ιιν!οάοτι.ςοΒοποπ.
Πει: Βπο!ι νν!ι·ά ε!ο!ι ε!ο!ιοι· ν!ο! Ρι·οπι.ιάο οι·νιοι·Ιιοπ.υ Ε
ο οι

Ε!. Ψοεοποι·: Μοά!ε!π!εο!ι-!!!!π!εο!ιο Ι)!ειεποε!!!ε. !.ο!ιι·
!ιπο!ι ποι· Ππ!οτεπο!ιπποειπο!!ιοάοπ !πποι·οτ Κι·ιιιι!ι

!ιο!!οπ !!!ι· $!πά!οιοπάο ππά Α-οι·ε!ο. Ζινο!!ο ΑΜ·
!εΒο. Βοι·Ι!π .Τ. Βρτ!πεοι· 1907.
Ιιι άοτ· πινο!!οπ Απάε;.χο εο!ποε Ιιο!ιτ!ιπο!ιε πο! !νοεοιιοι
Με ποποπ Πι1Ιοϊει10!ι0πςε!Ι10!!100οπ, ά!ο ει!!! άοπι Βτεο!ιο!ιιοπ

.=;.·--

··° πω..-

ο

16Β
πει· ει·ε!επ Αιιπειιε ιι!ιιιιιιιε!ιοιιιιιιεπ ε!ππ. επιπεποπιιιιεπ. Π”
Κερ!ιεΙ πει· Β6πτε·επππιει·επε!ιππε· Μ: νειι Πι·. 8 ιι·8ῇθι·_
Ιιε!ιει· πεε Απε!ιεπει· Ζεππει!πει!ιιιιε, !ιεοι·πε!1ει. Απεεει·πειπ
ιππεειεπ πιιι!!ι·Ι!ο!ι ε!πε Βε!!ιε νεπ Κιιιι!τε!ιι πιπ,<.ιεοι·Ιιε!ιετ
ννει·πεπ πππ !ει επ Ζε!ι! πει· ειιεεει·οι·πεπι!!ε!ι !πετι·π!ιι!νεπ
πω! εε!ιϋπ ειιεπε!'π!ιιιεπ, πιο Τε!! !ει·!ι!ε·ειι 'Ι'ε!'ε!π νει·ιπε!ιι·ι.
!)!ε ιι!!εειιιε!πε Αποι·ππππιι· πεε Βιο!!εε !ει :πιει π!εεε!!›ε με·
ιι!!ε!ιεπ πππ νιιε!ε!ιτ νεπ πεπ !!!ι!!ο!ιεπ Βιιι·ετε!!ππε·εννε!εεπ επ.
Πει· ειιιππε 1π!ιε!ι !ει !π 8 ιιιειι·εππιε Α1ιεε!ιπ!ιιε εεε;!!επειι:
!ιπ ει·ειεπ πιειπεπ Με πεπι Αι·ειε επι· Κι·ιιιι!ι!ιε!τεπ!επποεε επ
(!ε!ιοι.ε ειε!ιεππειι Μει!ιοπεπ πει· Πιι!ει·ειιε!ιππιι. !!ιι·ε 'Ι'εο!ιιι!!ι
πππ π!!εειπε!πε ρ!ιι·ε!!ιο.!!εο!ι -π!πιιποει!εε!ιε Βεπεπι.ππε· πεπε
!ιιιππε!ι. Πει· 2ινε!ιε Απεο!ιπ!11: πιιιιεεει. π!ε επειι!ε!!ε Μειωσ
ει!!ι, π!ε ιιΙ!εε !ι·ι.ι·εππνιι!ε νν!εεειιενι·ει·ιε πππ ρι·ε!ιι!εο!ι !ιειιν!!!ιι·ιε
ειιι!ι!!!ι. Πει· πι·!ι.ιε Λ!ιεε!ιπ!ιτ Μ. πει· επεεπ·εππιεπ Β!πεποει!!ι
πειν!πιπει. πω! !'ιι.εει. Με π!π'ει·επι.!π!-π!εεποει.!εο!ι επεεε!ι!επιπε
!ιεππεπ 8γιιηιιοιπε πει· ν!ε!ιι!ε.ειεπ !ππει·επ Κι·ειπ!ι!ιε!τειι. Με
ιι!ε π!ε ι,ιειπ!!εε πειπ εννε!ιεπ Λ!ιεο!ιπ!ιι. επεριεΠ!!ιι·ιε Κι·ιιπ!ιεπ
ππιει·επε!ιππε ει·.ε!ε!ιι, πιιεπιπιιιεπ. νει·ι”πεεει· πεπι, πεεε Μεεε
Θ!!επει·ιιιιε,· πεε Τ!ιειιιιιε !”ι!ι· Με !Β!πρι·ιιιι;ππε· πππ Βε!ιει·ι·ει·!ιππε·
πεε θεςεπει.ιιππεε νοι·ιε!!!ιε.ίι. πω! εοπιο!ι! Βιιιπ!ει·εππεπ Με
Δει·πιεπ νι!!!!ιοιιιιιιεπ εε!π πππ ε!οπ Με ειππο!ι!ιει· !ιενι9.!ιι·επ
Μπι. !!!Ηι· ε!οπ !!!ιει·ιεπι.ιι, πεεε πει· νει!εεεει· ε!οπ ιι!ε!ιι !π
εε!πει· Ηοπιιιιπε· ιπιιεε!ιειι ιιι!ι·π πππ πο.εε πεπει·, πει· !!!ιει· Β!π
πε!!ιε!ιεπ πει· !ι!!π!εο!ιεπ Ι)!πε;πεεε Βε!ε!ιιππε· επε!ιεπ πι!!!, ε!ε

!π π!εεειπ Βπε!ι !!ππεπ !ιιιππ πππ επεεει·πειπ ποε!ι π!ε Μϋε;!!ο!ι
Με ω, πεπ!ι πεπ Ιι!τει·ιιτ.ιιι·επιιε!ιεπ ε!οπ επει!ε!!ει· επ οι!επ

ι!ει·επ !)ειιι πω. Μ. επι εε!ιι· εοι·ε·Γιι!ι!ε· επεεεει·πε!ιειεε
Βεις!ειει· Ιιε!εε!!!ει. Με Αιιεειειιπιιιι· πεε Βπο!ιεε !ει. Με ππι·
πεε νοιπ Βπι!πεει·'εε!ιεπ νει!πε· Βενιο!ιπτ ε!ππ, ε!πε επεεει·
οι·πειιι!!ε!ι ι·ε!ε!ιε.
'

ν!!εγει·ι.

Οι. 8ο!ιι·ϋπει· πππ Β'. Β!πιπειι!ε!π: Ηεππ!ιπο!ι
πει· 'Ι'ιιει·ερ!ε πει· ο!ιι·οιι!εο!ιειι !.ππ
πεπεε!ιιν!ιιπεπε!ιι. Μ!! !ιεεοππειει· Βειπε!‹

.Τοπ Μ!!!!81·, πει· πιπππ!!ε!ιεπ θεεε!ι!εε!ι!εοι·πεπε νεπ
Β'ι·ιι π!ι πω! πει· πιε!!ι!!ε!ιεπ νειι ννθ π Π! 91% πω· Ν!!!”νεο
ει·ετειιιε νεπ Η επε!, πεε Αιιιιεε νεπ Η ε ε ε, πεε Ο!ιι·εε πππ
Βεπ!!!!επ!ιε!πε νεπ Κ!! ι·πει·, πει· !·Ιππι, !!ειειε πππ Με Τιιιεε
νεπ 8 ε! ιο τι, Με $ιοπιι·εε!ιεε!!ιιππ!:!ιε!ιεπ νεπ
Σ!!! π ιε ι· ιι ! τι.
·
·

Ιπι Αο!ιιιπει (θ. 91'Ρ·-979) νν!ι·π Με Τιι!ιει·ππ!οεε πει· Κποο!ιεπ
πππ θε!επ!ιε πππ Με ε!ι!ι·ιιι·ε. 'Γιιιιει·!ω!οεε !ιπ ο!!,εεπιε!πεπ
νεπ ν!!!!:πε! πππ 'Γ!ιοιπ !ιεερι·οο!ιεπ πω! Με Ρ!ιι.!ε!ε πει·
Κ!ππει· !ιιε!ιεεοππει·ε νειι Ν εεε! Μι ο. π. [Με !!!ει·!ι εο!ι!!εεετ
ιπ!ι ε!πειπ Νππιεπ- πω! Βιιο!ιι·ει.ι!ειει·.
8ο !ιπ!›επ πω! 87 Απιοι·επ, Με τε!!ε !ι!!π!εε!ιε Βε!ιι·ει·, τε!!ε
Απειε!ιειιι·ιιιε Με ει·ι“ιι!ιι·επε Βιιεε!ει!!ειεπ ε!οπ, !π πειι ι!εε!ε·επ
θεο!! ι:ει.ε!!ι Με !επει· νεπ !ιπεπ Με ε!ιι νε!!εππειεε. πεπε
ι·πππει.εε πω! εε!πεε '!'!ιειιιε.ε εεεε!ιιι!!επ. Βε πι! ε!π (!ειιιιεε.
πεε !!ἴει·!ι επ ε!.ππ!ει·ειι πππ ππι· ιιππει·ιι ι·ε!εει ιπππ ε!οπ νοο
πω· !ιε!ιι!!ι·ε πεεεε!!ιεπ Με. .Ϊεπειπ Α!ιεε!ιπ!ιι !ιπ εε!π !ιεεοπ

πει·ει· Ο!ιει·ε!ιιει· πιιι·ε!ι πεπ

Απιοι· ε.ιιιι;εριπει: ππε νει!ε!!ιι

πειπ Βπε!ιε εε!πεπ Βε!π πω! ιι!πιιπι !!ιπι Με !!!πιπι·πι!ε!ιε!ι.
Με ππι·ο!ι Με Βειιι·Ιιε!ιιιπει εε!ιεπε ε!ι1εε ε!ιιε!ι.ιεπ ιι!ε!ιι !ιπιπει·
νει·ιπ!επεπ νι!ι·π. Ι)οο!·ι ε!οπ ιι!!ε Κειι!ιε! ει·εε!ι!!ρ!'εππ ε.!ιε·ε
!ιιιππε!ι πππ πει· οι·ε!ιι!εε!ιε Απ!. ιν!ι·π ιιπ _!επεπ Γε!! πππ
_!επε !!”ι·ιιιιιε πιιεε!ε!ι!ε·επ Βει !!ω!επ.

Μπι

νοι!!εεεω!ε

!νει·!ι

Μεπι

νοι·πε!ιιπ!!ε!ι

ρι·ιι!ιι!εο!ιεπ

Ζπιεε!ιεπ, Μ. πειιι Βεππι·!”π!ε πεε Αι·πιεε επε·επιιεει πππ ει.ε!!!ι
πεπ ε·ι>εεπνι·πι·ι!ε;επ 8ι.ε.ω! πει· 'Ι'ιι!ιει·ππ!οεε ππι·. Με πε.ιπειιι
Πε!! πι!! πειπ Βει.ι!ππ πεε πεπεπ .Τιι!ιι!ιιιιιπει·ι.ε π!ε!ιι: ππι· ειδε

εει·εε ίε.ε!ιιν!εεεπεε!ιει'ι!!ε!ιεε !πτει·εεεε ειπεε!. εοππειπ Με!!
!π !ι!!!ιει·ειιι Μπο.εεε θει.ιεπειπππ ω εοε!ε.!επ
πιοι·πεπ !ει.

!!"!!ιεοι·.ιο εε

Π!ε νει!πε·εππο!ι!ιπππ!ιιπε·. Με ε!οπ Με εοιιει !π πεπ Π!ειιει
πεε Κπιποι'εε εεε;επ Με 'Ι'ιι!ιει·Κιι!οεε ι.εεετε!Ιι πω, Με ιιπ
ε!πεπ !ι!ιιι·επ, πεπι!!ο!ιεπ !!ι·πι·!ι πππ ε!πε νοι·ιιε!ιπιε Απεειιιτ
ιππε; ε·εεοι·ιι·ι. !)πε !!νει!ι. πεε ε!ιι εενν!εεειι!ιπ!'ιει·, ιι·επει·

Βει·ειει· πεε ιιι·ε!ιι!εο!ιεπ Αι·ειεε εεπιιππι ννει·πεπ !ιεππ. Μ;
πειιι Αππεο!ιεπ Η ει·ιιιειι ιι Βι·ε!ι πιει·ε εειν!πιιιει.

ε!ε!ι!!επιιιι πει· Τπ!ιει!ιιι!οεε πει· ο!ιει·ειι Ι.π!!ινεεε.
Βι·εππεο!ιπ, Μ!ιειι.

Μ!! 6 Αεο!!ππιι€ειι !ιιι Τει! πππ ε!πει· 'Ι'ε.!'ε!. Μωρ
Με. νει!επ νειι .Το!ιειιπ Αιιι!ιι·οε!πε Βει·ι!ι, 1904.
996 8ε!ιεπ.
Βε! πεπι ετε!;εππεπ !πιει·εεεε πππ πειιι Απίεο!ιιιιππε·, ννο!

ε!ιεπ Με Βε!ιεππ!ιιπε; ε" ο!ιι·σπ!εο!ιεπ Ι.ππε·επεε!ινν!ππεπε!ιι.
!ιιιιιιει· πιε!ιι· εενν!ππι, !ει ε!π ε.πε!”π!ιι·Ι!ε!ιεε ν!ϊει·Κ, ννε!ε!ιεε
επεεε!ι!!εεε!!ε!ι πεε ε;επιιππτε θειι!ει. !ιε!ιεππε!ι, νεπ !ιεεοππε
ι·ειιι !!!ϊει·ι. π!ε!ιι ππι· !!!ι· πεπ Ρ!ιι!ι!εεο_ι!ιει·ερεπτεπ, εοω!ειπ
ιπι _!επεπ ρι·ιι!ιι!εε!ιεπ Αι·ει. Ι7ε.ε ο!ιεπ ε·επεπιιιε Πιιππ!ιπε!ι
!ι!ειει _!εποο!ι ποο!ι ιιιε!ιι·, Με εε !π εε!πειιι 'Γ!ιε! νει·ερι!ε!ιι.
Πεππ π!ε!ιι ππι· Με 'Ι'π!ιει!ιπ!οεε πει· Αιπιππ,ι.ιεοι·εεπε, εοππει·π

Ρι·ο!ο!ιο!!ε
πεε πειιτεοπεπ ειπε!. Υει·ε!πε επ 8τ. Ροτει·ε!επι·π.
1852. 8!ιεπιιιι· πιο 16. .Τεπιιε.ι· 1907.

ειπεπ πεε Ηει·πεπε Με πει· Πε!πεεε, πει· 'Γιοειπε !πεεει!πεΙ!ε
Με

πει·

ε·ι·οεεεπ

Ππιει·Ιε!!ιεοηι·επε, πει· θεεε!ι!εε!ιιεοιε·επε,

πεε Νει·νεπεγειειιιε πππ ε" 8!ππεεοι·ι;επε Με Με 'Ι'π!ιει·1ιπ
!οιιε πει· Κποε!ιεπ πω! θε!επ!ιε, !ιπι·π Με 'Ι'π!ιει·πιι!οεε πεε
θεεεπιιπι!ιπιπειε ιιι!ι·π ιο πεπ Βιι!ιιπεπ πεε ννει!ιεε !ι!πε!πειε
:ειπεπ πππ !επεε Μεεει· Κερ!ιεΙ νι!ι·π !π ππειπ!ιι·!!ε!ιει· !νε!εε
εοιιι!!!!ι!ι.ς !ιε!ιεππε!ι.. Πει! ε·ι·πεειεπ Βιιππι πεε ν!'ει·1ιεε π!ιιιιπι
πιιιπι·πειιιπεε π!ε Βε!ιεππ!ππε ε" ιιι!ιει!ιπ!ϋε ει·Ιιι·ε.π!ιιεπ Ιιππ

ε·επ πω! πει· ο!ιει·επ !ιιιιι.νιεεε ε!π.

!)ιιε ννει·π :ει·ι'2!.!!ι !π 8

νι ε ε ι π !ι π ! ε π

!ι!ι!!:

εε!πε

επε·ε!ι!!ππ!ε·ιεπ

νοι·ιι·πε·ε:

Η Ψ ε ε ι π !ι ε! ε π πειιιοπειι·ιει·ι. πεε Βοιπεπ‹ιε!ιοπ νειι
δι ι·ιιπ εε, ει!ειιτει·ι Με 'Ι'εο!ιπ!!ι εε!πει· Αιιννεππππε Με πε
τοπι, πιιεε ιπ!ι Η!!!!ε Μεεεε Ιπειιιιιπεπιεε Γο!πεπεε!ιιιι·ει·ε !.ε!πεπ
ει!ιιι.ππ!: ννει·πεπ !ι!!ππεπ, Με επι' εππει·ιιι ν!7εε·ε πει· !!!ιιιι·ποεε
εο!ικνει· 2ιιιι!!πιι!!ο!ι πω: Ζππ!ιο!ιει Με Κε.ι·ε!ποιπε πεε Βε!ιιιιιιιε,

Με νι·επει· Με! Ρε.!ρε.ι!οπ ππι·ο!ι π!ε Βεπο!ιπεο!ιεπ ποο!ι πει· επππι

πει!ιοΙοι;!εε!ιε Απετοιιι!ε νεπ Το π π ε!ο ο . π!ε Αει!ο!οει!ε νοο
θιοιιετε!π Με Η πειιοε, επ Ι!!ε.ειιοεε νοο Βι·ε.ππεπ
!ι π τις πππ π!ε Ριορ!ιγ!πΧε νοο Μπι· ι!π ε ε!ιιςε!ιπππε!ι.

ει·ι·ε!ε!ιι νι·ειπεπ !ιππωιπ. ι'ει·πει· ε!πε !!ε!!ιε νειι Κι·ιιπ!ι!ιε!ιεπιι
επιππεπ πεε Εε!ιιππιε. ννε!ε!ιε ππι·ο!ι !ι!ιπ!!ε·ε !ι!ε!πε εε!ιι· πειι
π!ιο!ι!ιεε Β!πι.ιιπε:επ !π !ιο!ιεπι Πεεεε επ πεπ νει·Ιεπι' πει· Βε!ι
ιιιιιι!ιει·ι!ποιπε ει!ππει·π.
ε!ιει· επι' ε!πει· !ιεειποι·ι·Ιιε.ε·Ιεε!ιεπ
Ρι·ο!ιι.!ι!ε ιιι!ι. Ιιεεπιοι·ι·πεε!εε!ιεπ !πε!ιγιποεοπ πει· ο!ιει·ι!ε1ε!ι
!!ε!ιεπ !ιειει·ι·!ιε!!εο!ιεπ θεεο!ιιν!!ι·ε !ιει·πΙιεπ.

Με 2. Αοι.ε!!. (Θ. 125-509) επτ!ιπ!ι Με ε!ι;επι!ἰε!ιε Εππειεπ
ι!ιει·ε.ρ!ε. Π!ε !ι!!π!εο!ιεπ Ε'οι·ιιιεπ πω! π!ε !ιγε·!επ. π!!!τει. Βε

ρ;εεε!ιιε!ιτεπ !ιε!ιι·ϋ.!'ι!ιςι.

Α!ιιε!!ιιπχειι πε!›ει: ε!ιιειιι Απ!ιιιπε. Ιιι πει 1. ΑΙιτε!!. (8. 3-125)

πω!ειι ππι· ειπε !ι!ειοι!εε!ιε Πε1ιει·ε!ε!ιτ νειι Ρι·επε πι, Με

!ιιιππ!ιιπι; ε!ππ νεπ Με!εεειι, π!ε Κιεο!ιεπΙιεπε!ιε!ιεππΙππε·
νειι ΙΔ ε ο ε. ι· π ε. Με Βε!ιεππ!ποε !π Πε!!ετε.1.ιεπ ποπ Ν ιιπ ιπ ,

Με νει!πε!ιππε πππ Βε!ιεππ!πιιιι· πει· 8ο!ινι!ππεπε!ιι. !π θε
ι“!!πειπ!εεεπ νεπ Βεει· νει·ιεεει. [Πε ερει!!!εο!ιε 'Πιει·ερ!ε !ετ
νοο Μοε!!ει· ποε·ε!ιπππε!ι, πει· επι' θι·πππ εε!ιιει· ε!πεπεπ
Βεο!ιεε!ιιιιπΒεπ πω! πει· εππειει· ε!π Απ!ι!!.π8ει· πειεε!!ιεπ Με,
Με Ρ!ιει·ιιιε!ιοι!ιειερ!ε νεπ Ν Με π Με Με ο!ι!ι·πτε·. Βε!ιιιππ

!ππιτ νεπ κ ι· γ ε· ε ι·.

Μπι θεεεε·ιε !ιπεπ πιιι·ο!ι ε!πε Βε!!ιε ιιι!ιε·ετε!!τει· Κι·ειπ!ιεπ
Ζπιπ Βε!ι!πεε ειπππε!ι!ι !ϊοι·ιι·. Με Απννειιπππε· πεε !ιεππ!!ο!ιεπ
πππ ππι·ε!ιεπε π!ε!ιι: ιεπιεπ Ιπειι·πιπεπιεε εοινο!ι! πεπι !πι.ει·π!ε

πεπ Με ειπεπ πεπ !!!ι!ι·πι€επ.
(Απιοι·ει'ει·ειι).
Ι) ! ε !ι π ε ε ! ο π:

Ιπ Με Βε!ιε.ππ!ππε· πει· ε!ιιιε!πεπ $γιιιρ

ι.οιπε ιε!!επ ε!οπ ιιιε!ιι·ει·ε Β`οιεεπει·; ευ !ιεερι·ιε!ιι Ν !!ιιε !ε !ι π ο !ι επ Βε!ιο.ππ!ππε· πεε Ηπειεπε, πι ε! ε ιιι ιι γι· π!ε ε"
Β!ιιιππεεπ, Βιι.ιιιι·ιπεπ π Με πεε Ρ!ε!ιειε Με πει· Νεε!ιι
εε!ινι·ε!εεε Με ννε!ι πιει· π!ε !ι!ππει·ππιζειπ!ιιε! πει· Αεοιι!ε.
Ι)!ε Κ!!ιπειοι!ιει·ερ!ε πει· Ιιιιπε·επεε!ιιν!ππεπε!ιι !ει νεπ Β ο ιι ι· ϋ πει·-8ο!ιπιππει·ε, π!εΒιι!πεοι!ιει·ειι!ε νεπ 'Γ!ι!!εΜπε,
Με Ρπεππιειο- πππ 1π!ιε!ει!οπει!ιει·ερ!ε νεπ Ιιεπει· π ε Με

Κ ει π Μ:: Β!ειει πεε Ρι·οιποπωι!πιπ
ειει·ι·επ Βο!ιτεε !ιε!π Η!ππει·π!ε 'Ρ

Α ι·οπ πω! Με Ρι·οεποεε νεπ Βπ πιει! 8·εεε!ι!!πει·ι.

Η ε π !ι!π μι: Ιπ πει· νοι·ι;εεο!ιι!ε!ιεπεπ Κπ!εε!!επ!ιοε·επ!ιιιιε
ιππεε ε.ιιεεει·πειπ πεε Β.ε!πιπιπ πεε!ι νοι·πε ποιο Ρι·οιιιοπιοι!πιπ
ννεε·ιι·επιππει ννει·πεπ.

!π πει· θ. Λ!ιιε!1. (Θ. 509-91'7) !ει Με Βε!ιπππ!ππι.ι· πει· ο!ιει·επ
!ιπ!`ι.ννειι·ε (8. 509-590) εε!ιι !πειι·π!ιι!ν νοο Β!!! ιπεπί'ε!π
ε;εεο!ιι!ε!ιεπ. Με επιοπ!εο!ιεπ Π!εο!ι!π!'ε!ιι.!οπεπ νεπ ε ο !ι ι· ε π ε ι·
πππ Η ει· π εε, Με Βι·!ιι·επ!ιππεεπ πει· Ρ!επιπ νεπ !Τ!π!ι!ει·
πππ Οιιιπ ιιι ει·ι., Με πεε !:!ει·πεπε πππ πει· θεί!ι.εεε, πει· !)ι!!
πεπ, πεε ΒΙπιεε Με πει· Εγιπρ!ι!ιιι!ιπεπ νεπ Βο!ι!ιι π π, πεε

Τι·εοιπε !πιεει!πε!!ε Με ε" 8·ι·οεεεπ Ππιει·Ιε!!ιοι€επε νεπ

!ιε!ιπ Ε!!π!!!!ιι·επ πεε

Ψ ε ε τ ρ !ι Με π: Βε! ι·!ο!ιι!ιιει· 'Ι'εο!ιπ!!ι !ει ει· π!επιε!ε επί
ν!!ιπει·ειεππ νοο Βε!ιεπ πεε Ρι·οιποπιοι!πιιι ε·εει.οεεεπ; Με
Με ε!πε·ερππιριε !ιπ!! !ιε!ιπι ω! Β.ο!ιι·ε ι'οι·ι.π!!.!ιι·εππ
πεπ !λ7εε.

2) π· ε ε ιρ!ι ε! ε π !ιει!ο!ιιει !!!ιει· Με Κι·ππ!ιεπεεεε!ι!ε!ιιε
ε!ιιεε !!ε!!εε νεπ πε!ιεεπ εε!ιε!!ιειπ Ι.πιιε;ειιε!ιεπεεε, π·ε!σ!18ι° !ιπ

ΑΙειιε.ππει-Ποερ!αι.! !ιε!ιεππε!!ι Με πε.εε!!ιει πι· 8ε!ιι!οπ πειιι.
Ρετ. Μ!. ε. π. ει!ιι·π.π!ιιε !ιπ Μ!! 1906 ειπ !ιι!!πεπιε, ννοι·ππΓ
_ ε!οπ πε! !!ιιπ πεπι· !ιο.!π ι'οει!πει· Απενιπι·ι' ε!πετε!!ιε. Βε! πει·

."-.μ.-..
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Αιι!ποιιιιιά άάιι ΡΜ. άιο 17. βάιιι.άιιιιιάι· ιιιι Αιάιιιι.πάάι·-ΗοάριτοΙ
ιιιιιιιάάιι ιιοπιιιάκιάι·ιι

άιιιά άιο Ηάι·πάιιιιιρίπιιο· πιιοιι οιιάιι

ππά

Μάιο ιιάιιιιοιι -ιιιιιιοάάάιιάά ει·οοεά 1..ιιπά·άπιιιιιιιριιιπά·,ιπ άάι·άιι
Βάι·άιο1ιά οοιιιιοιιιάι·άιιάά βάάάάιά·άι·άπάο1ιά οοινιά 1άιοιιι ιιιιιιάιιάιιάάά
Ειφιι·ιπιιι, οοινιά άιιιά άιιιάιιιιιιιιιιοιιά Βιιπιιπάιιιοιιιιοιιάιιο ά;άιιϋι·ι
ιιιιιι·άάιι. 10ο- ιιάειιιιιά Ράοι·ιά οοιιιιιιπο.. ιιοινιά ι·άιάιιιιοιιάι· ιοάιιάει

Μάιο;; άπο ιιάιι Ρι·οιοΚοιιάιι
άάι· 0άάάιιοοιιιιιι οι·ειιιιιοοιιάι· Λάι·:ιά :ο Ποιοι.
Βιι:οιιπά νοιπ 12. Οιιιο1ιάι· 1006.

Απιιιιιιιιι πιο Βιά τ ι ι·ι οιι'ιιοιιάπ Ριι·άριάπ.
ννά.ιιι·άπά άάά ννάιτάιάιι νάι·Ιοπιάά Ποιοι: :Με Ριά1ιάι· άΙΙιιιιι1ιε
Μ.. 08 πάιιιιιάπ ιιά άιά Οιι.ιιιριππά ππά άάι· Απάισιιι·ι, νιάιοιιάι·

εάιιιάπ ιοάτιάάπ Οιιιιι·ιιιιιάι· άΙιιιιιιιι;; νάι·ιοιάιι ποιο,

ω”. άιο

Πιιάάάιεάι·1ιποοιιά.
Αιιι 17. 1)άπάιιιιιάι· οοιιιά Ράι. 1ιάιιάι·ιι·άι ππά ιιιιι 82 Ν.
Κ61°0Θιά·άνιιάιιιοπιιιιοιιιπά άπτιάιιάάιι νιιάι·άοιι, πιο .πιο ιιοοιι
νιάιι.άι· οι" άάιιι 1.ιιιιάά επ άι·ιιοιάιι, άιι. άι·ιιι·άιιιιτά οι· πιο 15.

Πάκάιιι1ιάι· νοπ Νάπάιιι άιι.Ιπι1πάπειι, ιιιι νιιάΙάιιά πω. οιιιά Ριά
εάι·ιιιιιιοπ

άάιι Ρι·ο2άάάάά ιπ άάι· ιιιιιι.τά1ιππά· άάά Αοάάάάάάά αιι

άάιιιοιιά, άάά .3ριιιιιιπ ιιιιιιιιι ιιιι Μάιιιι·ά ιιι, ιιιιι·άά ι·οι·ιιιιάηιά1ιάιιά
ΜΜΜ ιιιιά ννιάάάι· ιοάτιά, άε "Μάο Βάι Ιάιοιιι ιιιιιιάιιιιιάπάάι·
1)ιιιπριιιιις νοπ Νάπάιιι ιιοιιοοιιιοι·άιιάά Βο.άάάιεάιιιιιιιοιιά ω.
Αιπ 17.-1)άπάπιιιάι· ρΙοικιιο1ι ΡάιιιιιιάΙιι·οοι Βάι άΙάιο1ιπάιι.ιιιάιιι
5οιιιιιάι·π ιιπ ι.. Ηγοοοιιοιιάι·ιπιιι.· οοιιιιά Ιάιοιιιά οροιιιιιπ- πιιά

11ι·ιιοιιάιιιριιπάιιοιιΚάιι: άάι· ι. ι·άπιο ιΙιάοιι. Ι)ιάάά Ιει:2τοι·ά πο.ιιιιι
ιιιάι·ιιπι' ιιιιιιιιιιιιι πο, ινά.ιιιΖάπά ιιιοιι ποιοι· Γοι·ιιιιιιι'άπάάιι $οιιιιιιά1
ιιοάι.άιι ππά ιιιιι·ά,ά·άιιιιιιιιάις νάι·Ιοπιάπάάιιι Ριά1ιάι· άιο Μι12 νει·
ιιι·οάάάι·ιά, εισιοιιιάιιιά· ιι·ιιι ιιιιιιιάι· άάπιιιοιιάι ιιάι·νοι· ειιιά ποι

1. 1ιιάιιι·άγι άάιποπειι·ιάι·ι άιιιά 50-_ιο:ιιι·ιάά Ράι.ιάπι.ιπ ιιιιι;
Βιιπάάάιάάιά άοτ Οοι·πάο. Αιιο.ιπιιάάτιοοιι ιιιω που
ι'άιιι:ετάιΙάπ. άιι.άά άιο Ρ.ιι:ιάπιιπ οάιι ι'ι·ιιιιάι· .Τιιά·,άπά ιι.π 'Ρι·ιιο1ιοιιι
ιιάιάάι· Αιιιιάπ ά·άΙιι.τάιι Μι. ππά νιά1ιάοιι. ιιιιιιιιιοιι άοιιιοιιι ινιά
άιιιοπΙοιοι·ιοοιι, οάιιάπάά1ι: ννοι·άάιι πι. Πιο «ΒΙάάά» πιπ ι·οοιιι.άιι
Απ” ιιάιιιάιιτ άάιι. πιάιιι· πιο 15 .Τιιιιι·άπ ππά ιιιι.ι. άιοιι ινιιιιι·άιπι
οιιιάι· νάι·οοιιιιιιιιιιάτπιιά; άάι· Κι·ιι.πιιιιάιι. ιπ νάι·ιιιιιιιιιάειπιιάάιά·
ιιιιι·ιάι· Ζάιι. εάιιιιάάτ. Βάι· άο.ιιιιι1.ι ιιάιιιιιιάάιπάά Α1'215 ιιιι·άιιιά1:ά
άιιιά Ράιι'οι·ιιιιοπ. άοοιι πάι άιάάά11ιά Μάικ άιππάτι·άι.άπ. Ράπτη
ππά θιι·ϋάάά άάι· οι”. ιιο.1ιάπ οιοιι ιιάιιάάπι πιοιιι. ιιιάάάπι1ιοιι

νοι·ά.πάάιι. - Ριιιιάιιιιιι πιω ιιάιάάι·ιιοιτά ιιι νάι·ιιιιι·ιιιιπε ιιά
ει·ιιΤάιιάά ι·άιπΙοεάά Τι·άι:ιιοπι ππά Ράιιιιιιο ιιιιι Τι·ιιιιππςάπ. Οριι
τιιιι.1ιποοιιοριοοιι ιιπάάι άιοιι άιπά οοιινιάι·ά θιιοι·ιοιάιι.ιά άιιιάάιιιι
ποιά. Πιο ππιάι·άπ Τι·ιι.πάπιιά.πιΜάιιάπ ιιιιιά ά·άάάιιιιτ2ι. Πιά
ι·άάιιτά Οοι·ιιάι>. ιάι ιπ ιιιι·άιιι οιιάι·άπ Ι)ι·ιττάΙ άιοι·ιι νοι·ά·άνιιιιιιιι,
ιιά Μ" άιά Κιιιιιιά άάι· Βοι.ά.άιά άάπ Ηοι·ιιιιππωοιιάιτάι 1ιάάάπ

κάπά ιιιιάι·ι·οι.ιιι..

Πιο νοι·ινοΙοππά Μ. ννπιοι.άι·τιά· ιιιιά ιάιοιιι. ιιι

“ΡΗ Με 888811 ιιάιι Μιιιιιιιιιιι ιιιπποι;. - '1'ιιι·οπιιιοειά ππά Ριιιά

άάι· νάι·ιιιιιιιάπ Μιτι:άιιιιιιά ποιπ μπε ιιά "ιι πιο ιιάιάάι·οάιι.ιι
άιο Ι.ιιιιιιιιιι, πιτ ά.ιιιο Μάι πικάπ ιιι οοιιάιιν. Πιο ππι.άιιάπ ιι.ι·άι
υι·ιιωι άάι· Οοι·ιιάει οιιιά πάι·ιπιιι κάποιοι.. Πιο Ράτιιάιά πιει:
ιιιιοιι ιιποάιι άιπάπ ιιιιάπιά· εάπάιειάιι οπο, οιιάπ άιπάπ άι.άι1άιι
Αιιιιιιιιά·. [Με Βιιποιιιιικάινά1ιά πι. άοάιιιιιιιά άι·ά·ι·ιιι'άπ ππά ιιά
ιάιιιιιι που ιιιι άάι· Βιιάππε άάι· Ρ.άι.ά.ιιιά. Πιο Οοπ_ιππάι.ιν·ιι.
1ιπ11ιι άάπάάτ ο1ιάπ ιιπάειοπ άιπάπ ιπάιιι·άιά Πι11ιπιάιάι· ιιι·άιι.άιι
Ζππά;άιιιϋι·ιπιά;άιι Ροι·ιιιά.ιά Με ιιπι'άιά (άοι.ά.τιοοιιάΙ Οοι·πάιι.. νοιιι
Βιιποπο οπου πιάιιάιι ρο.ι·οΙιάΙά Θάι'.ι.άάά άοτ' άιο 1Βάι:ο.άιά: ιιιπάπ
άπτάρι·ιπι.>;ι άιο ιιάιιι· άκάι·ιιάιι θάι'πειι :πιο άάι· Βοιιιιιιάι·ει
ππά ιιά-Μάτι ιπ 1ιοι·ι2οπιά.1άι· Β.ιάιιτοιιά· άπιιά.ιιε άάι· ιιοι.άι·άπ
θιάπΖά άάι· Ράι.ειάιά ππά άπιάάιιάάτ ι'άιιιά Ζνιάι,άά πιιοιι οιιάπ
ππά πποειάιι, ινο άιο Αιιάιιι.οιποάάιι ιιιιι άάπ εάάάιιιιοάι·ιιάι.ιάιιιιάπ
θιάιιι.άάάπ άιιιιιάιιάιι. Απι ιιιιιάι·άπ Ηοι·ιιιιοπιι·άπάά πιάιιάπ Μιάο
ι'ιιι1ιι ιιιάιπά 0ιάιά.εάά πιπ' άιο Οοι·ιιάά, _ιάάοάιι πιοιιι ιιά ιιι·άιι
πιο οιιάπ. Πιο ιι·ειιικά Οοι·πάά Μ. Κάιιιιοτ πιο πάσο πιο” ιιά

ιιιιιιι ιιιάιιι·άι·άι· ιο άάι· 1.ά1ιάι· ιιά1άά;άιιάπ Ρι'οι·ιάάάι·ιννάιαά, ιιοινιά

ετοιιάπάάπι Ριιιιιιπά.

πάιιιι·άιο1ιά Αιιάάάάάά ιιι

ιιοι·ιιοπι.ά.ιάιι θάιάάάάτ.άιππιάιι ιιιπά άιο '1'ι·ιιιιππι.ιάπ άτινάά άιοιιτάι·.
Πιο 1ι·ιάννπι·πάι οάιιπάάι. άιοιι άιο ιιιι·άι· πάι·πιιι.Ιάπ ΒιιάΙιά ππά ιοι

ιιάιιιιάιιάιιά πιιάι·ιιιιά άοιιιι.ι·ι' άιιάάάρι·ά.άιο Πι·ποιιάιιηιιιιιάιιοιιιιάιτ
ιιιι·εά νοιάάι·άιι Ροιάιι. Ρι·οιιάριιιιιιιιοπ άάι· ΜΗ: άι·άιιιι ιιάάάτινάά

Βάειιιιιι.ι.
Αιιι θ. .ζιάππάι· 1907. Βχιιιιά,

ό Κὲ- υ189:ιιοάο. Ι.ιιιικάιιιιιιεπάάά ιπι Ράι·ιιάιιάπ.. Βιιιιπάι·ιιάιιοπ
άει άπ Αιιειάάάά ιιπιιιά1ιάπάάιι οιιάπιιιοιιιοοιι ιπιιιιι·ιάι·ιάιι Ι.ιιιιιι.ι·άπ
ριάνιιάιιάιι ιπιοΙεά άι·ιιάιιιάι· Ιπιιιιάιιπάιιιιάιιιιοπ-'1'ιιι·οπιιιοάά άιιιάε

Βιιιιεάιιιάάά (1'άιιά) άάάάΙοιιι.. - Βιιιιιοιιάο1ιάι· Ιπιιιιιιι; άάι· Μιά

Μ" 0' ΒΜ[Ψ1111Ε Μάι· νάηιοιιοιιππά. Βεριιοο-Ργάάιιιιά.
Πιο 8·'Μ1011 <12ε1ι: ιιι άάι· ιιιιιιάπ 1.ιιπιιά 2 νοιι ιιτιι.ιιι πωπω
ιιιιιά,ιάινάιιάάιτάιιι "Ι.ιιιιι.ιοπιζάινάιιο άιιιά·άιο.ιιιιιι.ά Αιιάάάάάιιοιι1άπ νοπ
ω. Ηιιοοιιιιιοάι.ιιοεοά-άιπιιοΙιοοιιάιι Ιπιιιιιιι άάά νοι·άάι·άπ ΜΗ:
ιιοιάά πιπ νάι·ιιιάοπιιά· επ άάι· Ριάιιιιι·ιι 1ιάιιιιιιά οοιι - 'Ι'ιιι·οιιι
ιιοάά ππά ριιιιιοι·ιιιά Βάιιιιιάιππιιε άιπάι· ιι1ιικνάιιά, ιινάιοιιά οιιοιπιωιι

άάιιι

1..άοάι·ροι·άποιηιιι.

Ιιιι

ιι1άιπάιι

Βοοιιάπ Βάάιά άιπάι· ιπά.εάιιιάπ ΒΙπιπιιιι·.
. Απά;άπάοιιοιπ1ιοιι πιο" άιάάά Βιπτιιιιά·,

ιιιιι. άοιιι άιοςάπι.ιιιιι

Ιιι άάι· Ππιά·άιιιιπά άάά οιιάπ άι·ινιιιιπι.άπ

1ιοΙι ιιροπιά.ιιάπ Πι·ποιιιιοπιπάι·π ιιπ Βάι·άιοιιά άάι· 1. ι·άιιιο ιιιιιάά

Μάιο άιι.ιιά ιπιοιπά άιιιάι· Πάιιππιιε άάά πιιιιιι·άπ Τάι1άει άάι·
81ι1άιο. πάσο νοι·π ι;άι·ιιοιιι, απο άιάάάιπ θι·ππάά Μ: πιά νοι

ιιι Ζποάιππιάπιιππ,ς ά·άοι·ιι.οιικ ιιιάι·άάιι, ιιοάι· νι·ά1οιιά Ράι. ιπ
άιτάιιιάπι- Απάο1ιιπάάά πο άάιι Μιιαιιιιιιι·1ιτ ιιιιι 17. θα. ά·άιιΙά.<.ιι

άάι·ιιιιιππιάι· οιιάπ νοπ άιπάι· “οι πιιάάινάιιπ1ιοιιάπ 1·ιάιο.

πω. Πι: πιτ. άποπιιάιιιιιάιι, άάάά άιάάά Βιιιιιιιιιι άπτιπιιιιάάπ πω·
άιιι·άιι Ιάιο1ιιά Βιιοιιιι· άάι· 1ιιιιιο1ιορπά1 πάει· άιάάάιιι 1πιοι·ιιι.ά, οι:
άάι· 6ιάι1ά :ιιι ινάιο1ιάι· αι ιιι άάι· Ροιι:·:ά :ιι άιπάι· νάι·ιιιάοππά·

ι·άοιιι.ά οιιιοοιιοριεοιι ιιιι ιιοι·ιιοπιάιάιι Μάι·ιάιο.ιι ω. 22 ά, ιπι
νάι·ιιιιιι1άπ 1ιάάά πιο ποπ ινάάάιι άεε επ ππάάιιτ.Ιιοιιάπ Βάιιάι.ιάπ
ννάάιιάάιο πιάιιι ι.ι·άιιιιιιάι· οάιπιιπιιιοπ. Ποια ιιάετάιιτ ιιοι·ι2οπτ.ιι.1
- 7,0. νάι·ιιιιιι1 - 2,0 ά. -- Ρϋ.1ιά νοιι ;ιάι·ιριιάι·άι· Ηοι·πιιιιπο
άιιιιιειά ιιιπά πωπω ποι· ιιι ι;άι·ιπάάι· Απι.ά.ιι1 οάάάιιι·ιάι.άπ ινου
άάιι. Αάιιοιοειιιοιι ινάι·άάιι ενιάιάι·1άι Ρι·οιάάάά οάιιοιιπιάιά·ι:,
άιπάι·άάιτά άάι· Αι·οιιε άάπι1ιά ιιιιι ιιάιπάι· Οοι·πάάάά,.·ιάπάιάτιοπ

πιπ άάι·

Ριάιιπι·ο.

ΙιάπιιΙιο

οοιι

ι;ςάιιοιιιιπάιι άάι·,

νι·οιιάι

ιιά

κο άιπάι· 1ιάιάιτάι·ππά άάιι Ηειάιιιιιιοιπά άάάννάάάιι ιιιοιιι 1ιοπιιπάιι
10001110. πω! _ιά πινει· άοτ ιιιιάιιιιάάά Βιιιιιοιιιιι ιιιι άπιιιο1ιάι·ιάιι
0ιάιιιάάά ω., @οι άπο ιπιοι·ιιάι·ιο 1ιιιιειιάννάιιά οάιοάι πι· Ζω
άάά ιππιπιιιιιιιιιά1ιάπ Ε.ιιιι·ιάάάά άάι· Κά.ρεά1 ποοιι πιο1ιτ πιά
Μάι πω.
Χ _Βάιιιοπάιι·ιιιιοπ άάι· άιποοιιιιιάι,ςάπ Ρι·άάροι·ιιτά.
(Απιοι·άιάι·ιιι).
Πιάιιπάειοπ:

Πάιιάάάιποποι.ι·ιάι·ι; -ιιιι Αιιοοιιιπάιι άιά ππιιιοιπιάάιιάπ Ριά
ρει.ι·άιά άιάάάιι Ρά1ιάά; ιπ άάι· 1.ππΒά

πι. εάιιι· ιιοιιϋιι άιο Νάι

νιιιιιιι πι. ι·άάιιι.ά = ηιοο 1ιπιιά = ν".

Οιά

Βάι'ι·ιιιιι.ιοπ

Βάι·

ιάτ

(Τ άιι·ιά τι, Ρ ο ο ιι ο ππά 11ο ο ο τω: ιι τ.), ιιι.πάάι·άι·εάιω Ποιο
1ιάπτά·άοοιιινιιι·ά άάι· Μπιιιπά,ά·άά·άπά (Α ι· Ι τ. Ρ ι· ιι ιι Κ. ο ά ά ι'άιάάι·, Ι.ά.ιιιιοι·). Ποιοι· Ριι.11 άάιιοι·ι ππ άάι· πιιάιτ.άπ,
«άιιτιιιπάιιοιιάπ» θι·πριιά; Γιιι· άιο Ειιτάιοιιππιι· Μ. ιάάάιιι“άιιά άπο
'Ρι·ά.οιιοιπ νάι·άπι.ινοι·ι1ιοιι επ ιιιο.άιιάιι, άνάπι.πάΙ1 νάι·ιπιιιάΙάι.
άιπάά ρά.ιιιιϋάάπ ιιιοιιιι. Ρε ιιοιιάιπι, άάάά άιάάά Αάιιο1οι.;ιά άάι·
ριιάι·ιριιάι·άπ Οοι·πάιι.άοτάειά ιιιοπάι· πιοιιι: νάι·61ιάπτιιοιιι: ννοι·άάπ ιοι..
(Απτοι·άιάιοι.ι.

Βιιιιιιιάππ,ς πιπ άάιι . Αιιπάιιιι 1ιάι·ππι επ άάιιάπ. Ποιοι· άάπι

ιιιι·οοιιορ οιά11ι οι· άιά'άπιι άάπι Αοε:άιιο ι.ιάινοπιιάπάιι Μιιιι·ο
οι·άά.ιιιιιιπάιι. άιιιά Απ Μι·άριοιπ·ιάιιάάπ, οπο.
Πιά1ιπάειοπ:
- Κάι·πη.ι·: Απο άάπ

ιιιιιιά νάι·ϋιι”άιιιιιοιιι ιπ άάπ Κιιπ. Ποπ. Γ. Απι;. 1007).
2. Ιάοιιι·άγι άιάΙΙι: "οι Ράιιά νοπ θΙο.πιιοιπ νοπ άιο
ι·άΙάι.ιν ιππεά Ράι·οοπάιι οάτιά1ϊάιι. Βάι· άι·ιιιά Ριι11, άάι· 28-_ιά.ιι
ι·ιρ;ά Ράι.άι· .1., άι·ιιι·ει.πιιι:ά 1ιάι·άιιά νοι· 8 .1οιιι·άιι :ιιι οάιάάπ

ιι·ιιιιάι·άπ ι.ι·ιοάάάπ Βάιιπιτάποάριάάιπιάιι

κι. ιιιιιι άπο Κι·άπιιιιάιτάοιΙά άάι· Πι12ιιιιιιι·ειάιιιιιά· ππά άάι· ΜΗ:
νοιάιτάι·πιιιιάπ οονιιιά άάι· Μιιιι·πρι.πι· οιιπά 1ιιιάιιι.ιοιι εάιιι· ι,ι·άπιιιι
οάιιιιιιιιι. Πιο ιιιιπιάοιι ιιιιοιιι.ιριάά Ζάιο1ιάπ ιιιι άιο Πι·ιιάι-:άιιι ιιπά·

Διιάάπ ππά ποιοι άιο επι άιάάάά ΑΙιάι· ιγριιιάιιά Ροι·πι άάά
Θιο.πιιοιιιο - άπο θιιιιπ1ιοιιιιι οιιιιριάιι - ά.πι'. Πει. άιο Βάπ
εάιιιιι·ιά ι·ιιοιά άοπιιιιιιι ππά άιο θάειάιιιάιά1άάιπάο1ιι·ιι.πιιππά·
ιιιιιιιάι· ά·ι·άάάάι· ιιιιιι·άά (ι:ι·οι.π Απννάπάππά νοπ 10άάι·ιπι ιι·ιάάά

ιιι·οιι

τοιιιιάι·ιά κι πιο 7. Ράιιιπάι·1004_άάάι·άοιιτο άοιιιάο1ιτά Απιιά ππά

άιο Ρι·οιιάρππιιιιοιι επ άι·ι·άιο1ιάιι, ννιι·ά πω· άιπ ά;ΙιιοιιΙιοιιάι· Ζιι
τω άάάι:άι.ιάπ, ιιοιιιπιιά ποιπ ςι·ϋάάάι·άι· επιιοιιι·άπιάοιιάι· Αιιάάάάά
άπιάι.ιιπάάπ πι. Μ· νάιιιιιάιεοι Με εάιπά Αι·ιιάιι ιιιιάι· Βάιιιιι·

άιο 14. Ράιιι·πά.ι· Με Ιιιιιιά. Βάοιιιά πω· άάι· νάι·ιά11 άάι· Βάπ
πιω.. επι· Ζάιι άάι· Οράι·ιιιιοπ οάι·άιω άἰπ επ ά;ι·οάάάι·, πιο άιπάιι

ι·άπά άπο άάπι πω.. 1808. ιιι ννάιο1ιάι· οι· ιιιιππ ιι.ιιιιιιοιιο νοι
ιιοιιιιππιιιιιά ιιάάάιιι·ιάιιάπ πω, άοινιά :ιοί οάιπά Αι·οοιι. «ΙΒιιι ΡΜ

οπο: ιιπάεάιιιιιι·ι.. πιο ιιιι·άπ Βιπι1πιιά ιιιιάι·ιιάιιιιι. ιιι 1ιάο1ιι1οιιι.άπ.
Ι.ιπ1ιά πω· άάι· νιιιπά νοι· άάι· Οράι·.ιιιιοπ ζ 0.8; 12 Το” πιι.άιι

νοπ ρ;άιιάι1τάι· Μιιοι·ιιοτπι·». 'Εάιπάι·άι· οάι.ιάι άιπάπ Κοιιε;;άιι,

άάι·άά11ιάιι ζ 0.6 ππά ο.ιι€άπιιΙιάΜιάιι 0.7.

άάι· επ Τγιιιιπο άιιοπιιιάιιιιι.ιιοπά άι·ιιι·άπιιτ, ά.ιιιι άάιιι Μιιπιπιιιοι·

πιάιιτ εοιι1άοιιιάι· εάννοι·άάπ. Βάι· Ρ)ι·ιοις άάιιάιπι. ιιιάιάπι·οιι άιο
άιιι.πάι·πάάι· :π ποιπ.
Βάι· ιιιινάιτά πω, άιά 28-ιιι.ιιι·ιριά Αινάο1ιιιι. Τ., Μ. ιπ πιάιιι·
Μι...» Πιιιάιοιιι: ιιιιάι·άάάάιιι. Ποπ 0ιιιιιιιιοπι πι Μάι· ω· Με
άιπά Απά·ά ιιάάάιιι·ιιιιΜ, Μ; άπάιιιιπά1ιάιι ππά ιιιιιιοιπι. Πε άπι
ινιοιιά1ιά άιο1ι νοι· 2 .Τάιιι·άπ ιιι άιιπι.άι· ννάιιιά νιιι$.ιιι·άπά άιιιάι·
8οιιινοπάάι·ιιοποιτ. ιιάάάάι·ιά που πάσο άάι· θάιιιιι·ι; νιιιιιι·άπά
άιοάι· ιινιιάιιάπ Βοιιιιιιι.πά·άι·άο1ιάι“ι Μπι. άιπά πάπά νάι·ιιοιιιιιππιά
πιο; άιο, άιο ειο1ι ά1ιάιιιιιιι1ιι πιιοιι άάι· θάιιπι·ι ιιάάάάι·ιά ππά
ά.πά;άιιο1ιάιιιιοιι ιιάιπάιιτ. ννιάάάι· άιιιά νάιάοιιιιιπιπάι·ππά· πάιιάπ
άιιιάι· πωπω 8οιιο·άιιιιάι·οοιιιι.ι'ι. Πιιά ιιιιάι·άάιιιάι·ι ιιι άιάάάιπ

ιιοιιιιάιτ ππτάι·ιιιιιιι άάά Βιρράποοά·άπε. Βιπάπ ΜιΙ::ιι›άπάεά

οιπά ιιοιοάάάιά Βιπι:ππά· ιπ άιο

Βιιποιιιιοιιιά άι·Ιιι.ι, ιι·οιάάάιιι

@οι “πο” πιο άάιιι πάσο σο.. 10 .ιά.ιιι·άπ ιιιι'οιιι·ά Οιιιάοπιιιά
ιιιιο.άιι'οιμάπ 'Μάο ννπι·άά άιο Νιιι·1ιά ιπ άάι· πιω Βάι άάι·
Βάιιτιοιι άάιιιπάάπ.
ΒιάΙΙνοι·ιι·. Πιι·άιιιοι·: Ε. Μπάι ιιά.
Βάιιι·άιιιι·: Β.1ιΙιοιιά1εο π.

οι·άιιιιάο1ιάπ Βι·ιο1ά άι·ινάι·ιάπ κά 1ιάππάπ. Πιο Οράι·ιιι.ιοπ ιινπι·άά
Μιά ΘάιιιοιιτειάΙά Μ.

Ρά1Ιά μια πάεοπάάι·ά άάι· Βιιιι1πάε άάι· οιω.ιιιιιιιιιι επι άιο
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ΠιιτειοΙιειιρ; ε ιιιΙ ΙΙ οι·εεΙιΙΙειιιιοι·ιιιιε εεε θΙοεεειιιιι. ιε'ειιε ειε

)ιιιιΒ· εεεεεεΙοι1ειι εε εεειεεεεεειι εεε ειπε εε ΙιοιΙεε; ι1εεοΙ

Ρετιειιιιιι ειιιε·

ιιιιιεε νοε Πει!) εε ΓεΙΙ ειιιεεΙιιειιεε ννει·ιΙειι, ινοΙεΙιε ΕΙι·ιιεΙι
Με; εεεεινειιιιειι εει. ΙΝειιε ειε Πει·ειειοΙεεειι ε·εεεΙιει ειιιε
Με Ρι·εειιεεε εε ΑΙΙι;οιιιοιεοιι εεΙιΙοεΙιι.οι· εε ειεΙΙοιι, ΙΙοε·,τ εε

ειιιε,

Ιιεεειο

ειιιε

εε

ειε

ε ιι ιιιιιι εεε

Ζεεειιιιιιοιιιι·εε'οε ι1ειιΙιοε; εε ειε εεεε εει· Ζω εεε Αιιεει·εεεε
εεε θειεΙιοειε ει·ει 26 .1εεεε ειι.ΙιΙι, ειιιε Γιιι· εἰε θΙεεεειιιε
εεεεειιι ιειΙειιίεΙΙε ειιε'εΙΙειιε ννεεΙε·ιει, ιιιεεεοιιιιιιε ιειι. ε·ι·οεεει·
νΙ7εει·εεΙιειιιΙιεΙιεοε ιιι εει· ΘεενιάΙι:ει εεε ειιεΙοειεεΙιε Με
ιιιοει ειιι·Ιιοιι.
(Αετει·ει'οι·ει).

θ. Ο ο Ι εε ο ι· ε εει'ει·Ιοει. εεοε ειεοιι 11"εΙΙ νειι ε ε ε ιι ει ν ε ι·
ειιι·Ιιεοι· Ροειιειιιιιε, ι·1ιο ιιεεε εει· θεεεει εει.ει.εειιοε
νει· εεε ειεειι ΟνεειεΙιεειεε νει·ι.1ιεεεει.ε.
Ιε ω· ΠιεΙιεειιιειι ερειεΙιι. ειοε θεει ε ιιεει ι1εειιι εεε,

εεεε ιιιεε Ιιει εεε ρεΙνεεροι·ιτεειιιεεεοε ειιιε εε άιε θεειιι·ι.

ιιιι ‹Ιοιιι Πειεεεεε, ι1εεε ἰε ιει·ε ΒοΙιειιιΙΙιιεε· νει·ινιοε·οιιά σε
εεΙιννει·ει·οε ειιιε ω. ε. ιιιο_ιειιιε·ειι
εοΙεεεεε.

$ ε ε ιιι ει ε ει
εεε ΙεΙιΙΙιγεΙ.
2. Ο ε Με τ. Ι
εει ννοΙεΙιει· εε
εοειοΙιιοι, εεε
ειιι.Ιοοει εει.ιο.

ιιεεΙι ιΙειιι Ι. Ιιεεεεε_ιεΙιι·)

ε ιι ε οιιιρεεεΙι εει· ΒθΙΙΙΙ.ιιιΙΙΙΙΙΙΒ Νε-εεΙΙεγΙιειιιιι
εει εεΐοι·ιοει. εεοε Με Προτειιοιι εει εει· Πεειι,
εεεεε ΐι·εεεε, πιο εει' εἱιιει· εει1ει·ειι Βιι.ειιιις
ι1οιιι ΑειΙειιιεε 18 εποε ΡιιιιΙιιιειιεεεεειΕΙιεΙι
Με ΡειιΙιιιειι »εει· εεειεΙε ιιιιο18·ο εΙιειοε εε

ειιεεεΙΙοεεεει1οιι Ρεοεοεεεε ερει·ετιν νει·ε·εΙιοιι εοΙΙο, ννοιιιι εεε
Β'ιεεει· εοει· Ιειι€ε ειιΙιεΙι.ε; εεεει. εεΙΙε ειιιε εεεεοι·νει.ιν εο
εεειΙεΙε. Οροι·ειιν ιεεεεο ιιιειι εεοι· εει:ε εει εεννιεεειι, ιιιεΙιτ
εεεει·ειιεε ΓΙιΙΙοε εεεεοεεε, εει ι1οιιεε εε ιιειιιΙιοε εει· ΒΙΙ·

εοεεεείεΙιε ιεεεει.ειι. ΝεοΙιεειιι ειιιε ιΙει·ειι ΠιςιιεΙιεεεεεεεεε
ειε Ηεεειειιι.ιεειι: ι·εεεΙιει·ι εειιε, ιινει·ι1ε ειε ΒιιτΙ'οι·ιιεεε· εεε
Ιιιιεεεοιειαειι Ρ ε ε ε εε ιιι ιι οι ε ε γ ε ι ε ει ε εεει.εείΙΙΙιι·ι., ε·εεει

εεε; ειιιεε ιεετεε Κοεεεε εεεεειιιιοιι εει, εεε εεε Ριιιιειιεεε

1021 εει.Ιοοι·ι ινει·ι1οιι. Πει: Κεεεεει εκει· ειε. εει· νεεάοι·ειι
ΒειιοΙιννειιι1 ΒεεεειιΙιειΈ νει·νεεεεεεε; οειιιε θεεεεε, Με εει
Ρεε.ρει·ει ιΙοειοεει.ι·ιει·ι ννιεσ.Ι, εεεεει·ιεΙιι. ιιιεει εει· ιιιι€εΙιοιιι·οιι
ε`Ιϋεεἰεεεἰιειιιεεεε εεε εει· ΑιιεεεΙιειιει.ε ‹Ιεε Ιιειεεε, εε τΙεεε
ειιεε ιι·ειε Π)εεεΙε·ΙιεΙΙ. ἱιιι ΒειιεΙιι·εειιι ειιιεοιιειιιιιιοιι ννει·ι1ειι

Βοεεενι·οι·ι1εε νοι·ιιι·εεεεε.
4. ΟΙιι·ιειιεει εοι·ιεΙιιει. εεει· ειεεε ΓεΙΙ νοιι Π ι.ει·ιι ε
εεεΙειι
εΙεοι·ιιιε
ε. νεε;ιεε εεριε, Αιειιιιι
εει·ιιε ειειειει οι ΗεοιιιεεεεεΙειειι ειειετι·ε.
νει· εει· Ορει·ειιιιιι πετάει Με Πιεε·ιιεεε εοειεΙΙι.. εε Ρε.ι. ειιιε

εει· εοεεεειι νειΒιιιε ιεεεει.ι·εΙοετε εεε εεεε εεει·Ιιε Βοεεειινοι·ιΙοιι
ιιι ιΙειιι εεεειι Αεεειιιιιιεει· ειιεεεειιει ννεεεοειι ω· Βοι;οΙ
Ιιετι.ο, ενεεεΙ εεε εει· ΙιεΙιεε νεεἱεε εειιιε Ρει·ιειΙοεΙεεεεε·
εειιι·ει.. ΠΙε Αιι·οειο Ιιεεε_ ει; ιιι εει· Ηϋεο εεε ιεεεεειι Μει
ιοι·ειεει1εε. Πει·εε ειε Περει·ειοιιιιε ενιιεεε Με ΙΙιιΙιε 80 Πει.

Ιε.ιιιιε εεε εε ιΙιι·ειιι εειρεΙιει·εε Βιιι1ε 8Οιιι. εε Πιιιι'ειιιε ειιΙ
ιειιιΙε 'Ι'ιιεε, νι·οΙεΙιε Ιοιεει.ο ιιοειι.ειιοεΙο Αεεεεειειιεε εειμεεειι,
ειιιι'ει·ιιι.; ω· 1εεεΙε ειιιε εεεεεεεεε.εοε ΒΙει, οεεεεο ειιεε εεε
Ονει·. Εεεε Ηεοειει:ειιιοι.ι·ε ειειει.ι·ε »εει· ιιιεει. νοεΙιειιι1εε.
ΗΙειι.ε ΗειΙιιιιι;.
(Δε ιειοιει·ει).
ε. Ρε) ε εει εε ε ετοΙΙΙ ειιιεε ΚιιεΙιοε νοε 12 .Τεει·οιι εει!
Ρεν ε ο νοε. Βειι. ειιιειιι .Πειτε Ιοιεει. Ρειιοει εε ΚερΙ'ίει·εε,

εει· ειεΙιειεε)ι. ιι-ιι1εεε ει.ει.ε ει·ιεΙΒΙεε εεεειιιΙοΙι ινεει1ε.

Πει.

εεεεετΙοε εεε Κιιεεειι εεεειε Β.ϋειεειιιεει·εριο ειιιε Βιιιάι
εεεεεεεεεεε, ειιεε ει" ννει·ιΙο ειε εεΙνεεεοΙΙοι· Κει·ρει·Γενιιε
ιιεεε εεεεει·ιιειιι εεεει.ειιοι·ι.
εεε ιιιιει·εεεεριεεε
ειΙιει·ιοι.
ιΠι·. ΟΙεεε ε ε). .1ειει ιιεεε 15 Βιιεεεεειι νοε 5--10 Μιειιιειι
Πιιιιει· Ιιεειι ειιιε εειειιΙιε νοε ΗειΙεεε ερεεεεειι, εε ι·εεειΙν
Με, ε". εΙΙοι·ιιιεεε ιιοεε ειε Β'ι·εε;ε. Πει· Κεεροι·ιενεε Ιει
‹Ιιιι·εΙι ννεεεΙιιιεε·οιι ιιιἰι ,ε·εεεεε 8ειΓε Με εε εεεοιι ι.εεεειι€
Ιιεειιιιιιιεει. ννεεεειι. Πε εει εοΙ·τειιιιι. εεε ειιοε ιιι εΙεεειιι Εεεε

<ειιρει·ιιιιοιιιοΙΙ» εεννιοεοιι, ιΙεεε εει· Ε”ενεερΙΙε εε εει! Με ειιιε
ενειιιε Ιιοειεειεε πι, εε εει ι1εειι,

ι1εεε

εει·εοΙΙιε εει ειιιε ειε

εει·ιοιτο Βριεει·ιιιιεΙε.8ε εεει·ει:Ιιι ειιιε: ειε ιιοεοιι ιιοει εΙειεοε
Ρειιειιιειι ΙΙοεοιιιιει· εειι·ιιι·ιιιεεΙι Κι·εεεοι· ιεεειει·ιο ειιιε εε

ινιοι1ει·ειιι ειοεΙεειεεε 10 Ι.ιιοι· Β'ιεεειΒεειι. νοπι εροε. θειε.

ειιιεε. ΡειΙειιιιιι Με;; 8 διειιιΙειι ειιοε εει· Οροτειιειι ρεεε
εεε εε εειιιει· ΗοεεεεΙιε·εεεο εε θι·ιιιιιιο.
Β ο ε ιε ιι ε ιιι ε ιι ε Πεμ, εε εει Ονει·ειΙεγειοε Ποεεει·Ιιεεε
Ιιειιιζειι Μπες νει·εεειειι.
Πει·ιει.ιεει εεννιιιοι·ι ιΙει·ε.ει', ι1εεε εει ει·εεεΙιΙιεεει· Ζε
εειιιιεοεΙιεεε· ι:ιε:Ιιι εοειεΙιε. Πει· Αεειιοε εεε νει·Ιιεεεεεεε
ΠεΙΙεε Ιεεεε ειιιε εὶεει ιιει·εε εεε Τειιιιιε ιιΙΙοιε ει·εΙει·οε.
εεεεει·ε ιεειι ιιιεεεο εεεΙι εεεε ειιιε Ιιεεεεεεεει.ιεε νει·ειιε
εεεεοε. ΑΙΙεεειιιεε εοΙ ιΙΙοεεΙεε εἰεει ει·ινιοεεε, σει ειιιε θε
ι1εει.ιεε εκει ει.ειι.εεεεε εεεειο.
3. ε'ειοεεει·ς ι·είει·ιει·ι εεει· οιεειι νοε ιειε εεεεεεΙιτειοε

Με νοιι ερειιιειιοι· Πι.οι·ιιεεεριει·:
Βείοι·ειιι ννιιι·‹Ιο εει 23. θεεεεοι· 2 ΠΙιε Νεεειιιιιιιιεε εε
οιιιοι· Με 2 'Ι'ειεειι ει·ειεεειιι1οιι ε'ι·ειι ιεοΙιεΙι, νοε εει· εἱεΙι οοιι
24 Βιεεεεε ιιιεεεειειιιεεΙι.ιεοε Ει·εεΙιεε·εεεει· εει.Ιεει·τε. Με
Πιιιει·ειιεεεειε εεεεε, ι1εεε εε ειιιε ΙιΙει· εει ειιιε εει·εοειιι.οειει·ε
Ωιιει·Ιεεο Ιιειιι1εΙι, Κερί ΙιεΙιε; εει· ε.ιιεεει·ο Μει.ι.εειιιιιεε Με
Ιιειιιιι 1 Β'ιεεει· εει·εεεεεεΙε·, ιεεει·ει· εεεεΙιΙοεεειι, ΖοενΙΙιεΙ
εεεεΙ νοΙΙειε.ιιειρ,· οι·εεΙΙοε; 'Ι'εειρ. εεε ΡεΙε ιιεειιιε.Ι; Μεσι

Ιιι·Ιιε Ηοι·ειειιε Με ιιι εεε εΠειιιο ι1οιιιΙιεΙι εε εει·οιι; ΙΙΙιεΙιειι
ιιι-ει· εεεννεεε. Αοιιεεοιο ννοιιιιιιιι€ ιιιιεεΙιιι,ει. ινοΙΙι1εεΠεεεΙιτ
νεεεεεε εειιι ι.ει·εεειοε 'ΓεΙΙ εεε;εεεεεεε ει. ? Πεε ΑεοιιιΙε ει·
ειεει: άιε Πειοι·ειιεειιιιε: Μει.τει·ιιιιιιιιι Με ΙΝ, Πιιιιι·οι· ειιεεΙ.ε·ιιιιει , Ζει·νιΙιεΙΙιεεεΙ ει·εεΙιοε, ιιιιιοεοι· εεεεεΙεεεειι, ΡιιΙε
εεε ' ειιιροι·ειιιι· ιιει·ειεΙ; ΜΙΒ 15-2Ο Μιιιιιιοιι εειιι.εεεΙει·ι.
ειιιε εει· Πιοι·ιιε εει” 10-12 Βεεεεεοε, νοε εει· ?εεε εεττ. ειιιε

εει· ειιιει Ροιιιοεπειιεεειι ιιιεεοειει·ιοιι Κεεεει·ειοΙΙο εει Αεεε
ι·ιεε ε)εεεε Ι οιειι , εει· εεεε ιειει·εεεεριεεε ιιεεΙιειονειοεοιι

εεεει οιεο Βεειιιεεεεεεεεεεεεεε·.

ειεει1ε.

Ζοι·νιεεΙΙιεεεΙ εει·εοι·, Ιεεει·ει· Πιιτεεειιιιιιιά Π” Π),
(Αετει·ει'εεει).
Ρεεεεε: Ρειοειιιειιιι.
Ξεεεεεεε: 1εεεεογι.

Βιι:ειιιιε ειιιε 2. Νενειεεει· 1906.
1. Ρι·ιεειεεεε εειιιεεει.ειοι·ι.ειιιΚιεε ειε: 8ι.ι·ορεεΙιιε
ιιιίειιιιι ει, εε νοε νοεεεειοεοιιεε 8ειτο εει· νειιεεεΙι εο
εεεεοει. ειιιε, ι1ιοεοε '1"εοιεε. εει' οιεει· Βιιεεεε εει· Πιεεεεειεε

εε ει·Ιειςειι. Πεεει·ιι€ε ειιιε εειοε εεεεεεει·ιιειιιΙιεΙι Ιιεεεε;
εεεεεεει. ιι·ειειι εε 3-4. Μοιιει ΩεειειεΙε Με εει Πεειοει·ιε
εει, ιΙΙο ειιιεΙΙει.νοιεε ειιετ1οι·εοΙιι·οε εει! Ι:Ιειεε ειιιε Πεεεεεεε
ειιιι.ει·Ιεεεειι. Πει· δεεεεειε νεεεεΙεεει άιε ΚιειΙοι· ειιιε εε
εεειιιιες εε ει·ειεεε εεε εε εει.ειοεοε εεεεεεεε Βεεειιιο.
Ηειιιι8· ειιιε ειε Κιει1ει· εεεεεεεΙεε, ειπε; εεει· εεεε εοεεει1.
Αετιειεειεεε ιει. εεε νειΙιεΙιεε Με Πει·ιιιΙιεεεΙε ειι εεεεεε

ειεΙιιι€οε, ιεει·εροετιεοΙι ιοι. Πε· ι·ιεετε.ιε Με: εεε ι·ε,ςειιιιεεει
εεε Βιιιει εε εει·Εοιι.

ννοιιιι νοε νεεεεειεεειιει· Βοιτ.ο ΒεΙιννε

ιεΙ- εεε 8εΙεεεεει· νοι·εεεεεΙεεεε ννιιι·ιΙοιι, ινιεοι·ερι·ιεει. εεε
εει·εεεεε εεε ΙειΓεει·ειι€οιι, ειε ΒεΙ'οι·εεε εε

ιιιεεΙιειι ιε εει·

Εεεε εει·. 8εΙεεεεεε, εΙεε εεεε ειε Ιιεειιεεεεε 8οεεεεει·,
ειει1 Εεεε εεεεεεειε εειιτι·ειιιειειοει. Ιιι εεε οι·ειοε ει·εεε
εοιιο_)εεεεε ιετ εε ιιιεει. ιιιιιιιοι· ιεειειιειοΙΙοε, εε εε ειιιε ειε
Βι.ι·ερεεΙεε ειιοι· Ρι·ει·ιεο εεεάοΙι; ειε .1ιιοει·ειε, εει· εεε
5.-ε. 1.οεεεειεει· εεεεεεεει·τ., ιει εεε! ειεεει· ειε Ρι·ει·ιεε ειιι
ειιιεεεοε.
Πε ειε ι.ιε.ιιι ειιιεει. εἱεεε ειι·οιιε·ειι Πιιι.εεεεΙιιει1 ειι·ιεεεοε
ι1οιιι 5ιι·ερειιιιιο εει· ιι·ιΙΙιοιι εεε ιεεειιι εει· ερετοι·οε ε1ειιειο.

'ΗΜ. Με Κι·εεεεειι ειιιε εει, εε εει·εει ειε εεί οιεει· εΙΙΒο
ιιιοιιιοε Πγεεεεειε, ννεεεεειιειεΙιεε ειιιε (.ιεεει1 νοιι Πεειιι
Ιιειειι·εειι εεε ειε Αιιειεει. Ο εει·ε εει, ιιεεε εει· 8ι.ι·ερεεΙιιε
ιιιιΙεε εοιιιε οιιεεεειΙνειι Πειιιιεεεε εε ι·εει·ιειει·οιι εει, εει
άιιι·εεεεε εεεεεειεεε. Πει· ειι·ερειιιιιε εεε ει·ειειι Ιιεεεεε

ειει·εε ει ιιιιιεε εεειειιοι.ο εΠΒιιιιιιΙ11θ εεε ειειει.ιεεεε Βεεεεε

12 Πει· ΝεεΙιι.ε: ε1ει.τεειεεεά Πει·

2 ΡΙει;·οε ειιιεΙιε·ιιεειε,

Ριιιι.ιοι·

ιεεεεεει, ΝεεεΙεεεεει·νοεϊεΙΙ, νιεΙοεο εε εορειιιει·ειι ιιιιεεΙιιιει._
Βει ειιιοι· Κει:ιεεΙι.ειιεε ειε. ΚεΙΙοΒεε ΠΙιι·Ι ε ιι εει ειιιε
ΙιεεεεΙεεεοε, νειάοεεεεε νοιι οιεοι· ν'νεεεεεε· εει' εεε Εεεε
Αεει.εεε εε ιιοεειεε, Με! ειε Βιιι.ι·εειιοε εει· ινοειἰειιιι εκει
ι'εΙΒοε εεεεεε εεε εεε Κιειι άει·εε Κειιιρι·εεεΙοιι εει· ΝεεεΙ
εεεεει· εε θ·ι·ιιιιιΙε ιεεεεε ιεεεετε, ειιιε νοε εεε 12Ιιει·ιι Με
Ιιοιεεε 1Ι'εΙΙ ).ςεινεεεεει ννει·εο, εει! εε ειε Ψεεεειειιι.εεειι
ιιεοε ιιιιιιιοι· οιεε εεει· εει·ιιιἔο ειιιε, Με Βοεεεεε εει· 11'ι·ιιιι
(ΡιιΙε, '1'ειερει·ετει· ιι. ε. ει.) εει ειιι'ειεεεεειοΙΙοεεει· εει·, εε
εειιι.ε ιιιειι, εεεε ιιιι Ιιεείο εει· Νεεει εει ΙΒΙιιτειιι. νοε εκει·
Ιιοι·εε εεε εεεειοεΙΒοι·οε νΙἴοεεε ειιιε εεεεει·ε Βιι.ιιετιειι Γιιι·
ειιιε ινοειιεεε ειεε οι·εεεεε Πειτε. Πιο Νεεει. εεεΙεΓι: ειε
Β'ι·ε.ε ειε. €ειιε εεειεεειι Πιιιοι·ει·εεεεεεειι ι·εεις.
27. Οειοεεε θ Πει. Πιο Πιιιοι·εεεεεεις εεεἰεει. ι1οιιεοΙεειι
ΒειιιιιιΙ Με ιε εεε Νεεει. Πε Μιά εοεεεΙεεεεε, 1 ΠΙιι· ειιιειι

ΚοΙροει·γιιι.ει· οιιιεείεΙιι·ειι.

Ιει Ι.ειειε εεε Μει·ιεεεε ειιιε ετννεε

ειιι.εεεεο Ινεεεε, εεεεειΙΙε ιιιιιοΙοιιι, ε.εε.ιοιι·οι.οε. Πε ρΙει.εΙιεε
ειτε Με Κι·ειιεε εεεε ιιεεεεεε·, ειε ννΙι·ΐι. ειοε Με Με ι·εεΙιΙο
εειιε, σοι· ΡεΙε ινιι·ιΙ ιιοειιοιιι, εεει· εΙειε εεε ιιι·οιεε, Με
Ηειιι εειεε, ειε Βιιιι·οειιτειοε ειοι·ιιοιι ΙιιιΙιΙ, ΙιεΙιει· 8εεννοιεε

ειιεεεεεε, Ογειιεεο,

Πγεεεεε; Με ειιιε ει νεΙΙεεεεεις ιοιΙ

ιιεειΙοε; Πιοεεεεειιι.ι·εει.ιειιοε νεΙΙειειιιιι,ει ειει.ιοι·ι., ΒΙιιιιιε8·οε
εεε εει· νεςιειι. εειει·εει ειει;εεειιειοι·ι. οιεο ερειιιειιο Πιοι·ιιε
ι·εριεε, ενεε ει· ε.εεε ι1οιιι εειει·ι. εοι·εειςοεεΓεεεε ΚεΙΙοεειι
Πι·. σεΙεεει·ις ιιιιιιειΙι. Πιο Πειει·εεεειιεε εει.ι·ιοει ειιιειι
εε. 10 £οειιιιιοιοι· ειιιι;οιι Β.ιεε εε εοεειοε εειεεεε Πι.ει·ιιι
εοι;ειειιτ, ει· νοι·Ιειιιι Ιεεειι.ιιειειι1, εειΙΙιεΙι. Πει· ΡεΙε ιει. ιε

εεειει·ιιιιις, Διιιιειι€ ει) ιιι εεε ειιιιετε.

8εεεει.ειιε1ε_ιεει.ιεεεε

ιεΙΙο ε Μιεεεειι 1-2 Ξβειιεειι) νοε Ο). εειεεεεεει., Πειιιρεοι·
Αει.Ιιει·ιεεεεε, ει.ει·Ιιε
ειιιε, ρει·ειοΙεριεεεε ΚεεεεειΙειειεειοε
Η εποε) εεεοε Με ΡεΙεννεΙΙο τει· Ιιεεεε Ζω, Με ?Με εεειιιιι

2.ιινεεαειι ειειι, Εεεε εεοε εει ειιιε 'Ι'ι·ειιερει·τ εει· Κεειε εε
εεε ε.

_ΔεειιιιιοειιεεΙι ειει·ε εεεΙι ειεειιεείεεεε: Πε εεεεεΙι. ειιιε εει
ειιιε 85 ιεειιεε, εεεννεοΙι1ιεεε, εειιεΙεεΙιε ειπε,

Με, εεε. 14
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.!ειιι·ειι νει·!ιειι·εισι.` ειιιιι δ. Με! ιιε!ιοι·οιι !ιε.τ. Νεε!ι ω· Π. Θο

!ιιιιι!εο!ιοιι θεεο!!εο!ιε.ΐι:, ιιι ινσιο!ιοι· ει· εε

ιιιιι·ι ιι·ε.ι ε!ιιο !ιο!'ι.!ιιιο ρι·οι'ιιεο Β!ιιιιιιιε ω, άιο ιιιιι· ιιε.ε!ι

Βε!ιι·ι!ι!!!!ιι·οι· ιιιιις!οι·ιο. ιπιτ ειιιειιι Ρι·ο!εε εκε!κι·ιιιιτ.

ιιι ι·εσιι'ει:!ιει· Τε.ιιιροιιιιιιο ιιεε Οιενιιιιι πιει! ε!ετ!ει·ιο. Παε
εσ!!ιε ινιει!ει!ιο!ι.ε ειο!ι !ιο! ι!ει· 8. ιιιιι! 4. Οο!ιιιι·ι. νει· 4 .!ε!ιι·σιι
ννιιι·‹ιε ειε νοιιι Βε!οιειιτειι ινει;·οιι οιιιοι· Βιιιισιιιοιι·ιτ!ε !ιο!ιειιιι!ε!!:,
!ιοι ινε!ε!ιει· θο!ει.ιοιι!ιε!τ !!ιιιι εοι· νο!!ει:!ι.ιιι!ιε· εε!ι!ε!Τε ιιιιι!
ινιιο!ιε!ιεε (ινοιιιι ιιιιιιι ε!ε!ι εε ειιει!ι·ιιε!ιειι ι!ει·ι) Πιοι·ιιε, ιιεε
πιει! !ιε!ιειιιι.ι ειιιε-ι·ειι·σ ειιι!ειι·ο- ιιεε! ι!επι·οιιο!ιτ.ιοι·οιι !ιοιιιιτε
ιιιιιι ‹!ει άιιιιιι ιιι ι!ει· ειεινιιιιεε!ιι.ειι 8ιε!!ιιιιις νει·ιι!!ο!ι ιιιιιι εοι·
ινο!ε!ι ειιι'Πι·ιιε!ι !'εει το!ε·ιε ειε!! ειι!ιι!ι!ιο ειιι!ιο!. νοι·2.!ε!ιι·σιι
ε!ισιιιισι·ιε Με Ε'ι·ειι. Βει εοι· Α!ιι·εε!ο Πε! σε ι!επι Κο!!εειειι,
ι!ει· άιο σου. Β'ι·ιιιι ιιιιιιιει!ε !ιε!ιειιι!ε!ιο, ειιι, ι!εεε ειε !ιΙιι!ιοειι.
ειε!ι ε!ιοιιεο ινσιο!ι ιιιιι! εο!ιινιιιιιιιιιε ιιιιΠι!ι!ιο, ννισ Με Ρ!εεειιι.ιι,
εε ιιιιεε ει· ιιιι.ιιιιι!ε ειε Βε!!ιι·ε!ιιιιιιε οιιιοι· Ροι·ιοι·ιιι.!οιι πι!!
ιισι· Οιιι·ετι:ε ειιεερι·ιιε!ι. Νεε!ι ι!!σεει· Α!ιι·ιιειο ε!ει!οι·ιοιι ι!ιε
!!!ειιεεε 14 Μειιιιιε ι!!ιοι!ιε.ιιι›ι, ιιεε! ιιιι.ε!ι οιιιστ σιιιιιιε!ιι.ςσιι
Μειιειι·ιιειισιι !ιιιιιι σε πι· !ειεισιι ιιιειιιιιιιιι.
Πε !ιιιιιιιε!ι ε!ε!ι ιιι ε;οιιειιιιιοιιι Β"ε!!ννε!ιι·εε!ισιιι!!ε!ι ιιιυ ο!ιιοιι
!ιοε!ι,ι;ι·ει!ι.ε· ιιετ!ιο!οε·ιεσ!ι ιι!ι.ει·ιει·ιειι Πιει·ιιε. εοι· ε!! ειε Πι·
ει:!ιο!ιιιιιιι:ειι ιιι ιιεε νιο!οιι .!ε.!ιι·σιι νοι·ιιι·εεε!ιι. Με! εε!ι!ισεε!ιο!ι
εστι ιι·ειεςιεο!ισιι θε!ι!ιιεε !ιοι·!ιο!ι.ςοϊιι!ιι·ι. Με; ννε!ε!ιει· Αι·ι ι!ιο
νετειιι!ει·ιιιιε·ειι ιιι ιιεε !!ιειιιεινειιι!ιιιιΕοιι νιιε.ι·σιι. ι!ιιι·ιιιισι·
!εεεειι ειο!ι ιι!οεε νει·ιιιιιι.ιιιιςσιι ε.ιιΓειο!!σιι, εε. οιιιε Αιιιορε!ο
νε!!ειε.ιιι!!ι; ε!ιρ;ο!ε!ιιιι ννιιι·ι!σ.
_
(Αιιιοι·ο!'οι·ειι).
. Ο!ι ι· ι ε ι ι ιι ιιι !ισιιιει!ιτ ιιι ι!ειιι εοο!ιειι ι·ειει·!οι·!.οιι Γε!!

ιιοε!ι Ροι€ειιι!εε: Με ει· ιιι εοι· Νεο!ιτ ιιιιι 1 Π!ιι· ειι ιΙει· ?πιο
ιιο!ιειι!ι!ει·ι ιι·ιιιι!ε. ινε.ι· εοι· Μιιιι.οι·ιιιιιιιι! ιιιι· 2 Β'ιιιΒ·σι· ιιι1ιε!ι
Βιιιιε!ει, Με Νιι!ιε!εε!ιιιιιι· Με νει, ειιιε Πε!ιιιιιιιε· οι!οι· Βικιπ

ιιιιιιιι· ιιεε Βε!ισιι!ειι;;ειι·ϋ!!ιεε !ιοειειι‹! ιι!ε!ιι.
ειιιεεσιει

εε!ιιιι·ιιο!ι.

.Μπι

ννειιιιειι.

.Πειτε Με; ε.

- Ποι· Κ!σννεε!ιε θοιινοι·ιιειιιοιιιε-Μεάιιιιιε!!ιιερε!ιτοι·ε. νιιι!ι!
8ιεει.ει·ιιτ Πι·. θειι!ιιιιε, !ει: ι ιιι!! θεο! εοι· Μοε!ιε.ιιοι·
Μειιιιιιιιε.!νει·ινε!ιιιιιε· ει·ιιιιιιιιτ ινοι·ιιειι.

Πει· Οιιει·ειει άσε Β!ε·ιιεο!ιειι !ι!ι!!ιιιι!ιοερ!τε!ι, επι!.
Βιεειει·ει; Πι·. Νι ιι Με! Θε ιιεε ιι ι, !ει ευ! ε!έειιοε Βιειιε!ιειι
ιπιτ Πιι!ιοι·ιιι ιιεε Ροιιε!υιι ν ο ι· ει. ιι ε ο ιι ι ο ι! ε τ πετάει!.
- Πει· !›ε!ιειιιιιε θνιιιι!ιο!οε;ο Ρι·σισεεοι·
Πι·. Α ιι ε ιι ει
Η ιι ι· τ ! ιι, Πιι·ε!ιιοι· - εοι· Ρι·ε.ιιοιι!ι!!ιιι!ι ιιιι ιιει· Πιιινοι·ε!!ει
ειι·ει!'εννιι!ι!,-!ιειι!ιειο!ιι!ι.=,·ι, ννιο νοι·!ειιιει:, ιιιι Ηει·!›ει. Δ. .Ι.ιεε ι ιι ε

!ισ!ιι·ιε.τι,ε;!ιειι ειιιιιιιεο!ιειι. Ρι·οι'. Με ι·ιιιι οποιοι:
ιιι! .Τιιιιι εειιι θ!). Ι.ε!ιοιιειιι!ιι·.
- Πι·. Μιε!ιεε! Πισω ι·ι ο !ι ε. Ιιο!τει· ι!σι· οι·ι.!ισιιιιιιιεε!ιοιι
ΑΜει!ιιιιις ιιεε
σ. Οιιεεεεοι· Βιιι.ι!ι!ιοεριιε!ε, !ιε.ι ε!ε!ι ειε Ρι·!νει
ιιο2οιιι. ι”ιιι· !ι!!ιιιεε!ισθ!ι!ι·ιιι·ις!ε ει! ιιει·θιιοε
εε.ει·Πιιινοι·ειι.ει!ιιι!ι!!ιιιοι·ι.
- Με ι!!ε

Ζειιιιιιις

«Βιιιιιιιιιοιι»

ει·ιιι.!ιι·ι,

!ιο:ι!;ιε!ε!ιτ!ει Πι·.

Βιιιιιιι·ι! εισ!ΐιιιιιιιιι !ιι εοι· Βι.εάι.ννοεειι!ιοι·ε σ!ιιε
Ρι·ινε.ι!ι!ιιι!!ιειιει·ι!ε!ιτειι.

-- Απ! 24. Με" νο!!οιιι!ειοιι ε!ε!ι 25 .!ιι!ιι·ο. εειι Πι·. Βιο
ιιιε!ενν ν!ι'σι·ι.ε! ιιι ι!ειι Π!οιιει. εοι· 8ε.ιιιε.ι·ε.εε!ιειι θοιινοι
ιιοιιισιιτε!ε.ιιάεο!ιεΓι ιι·ιιι.. Πιο θοιινοι·ιιειιιειιιε!ειιιιεε!ιειιενει·
ειιιιιιιι!ιιιιει ω, ιιιιι άιο Υσι·ιιισεειε ιιεε .!ιι!ι!!ιιτε 2!! ε!ιι·σιι, ιιε
εε!ι!οεεειι, ειιι Β:!ρειιι!ιιιιιι ειιι.εε!ιιοιι Νειιισιι ει! οι
ιιοι· εοι· !ιϋ!ιοι·οιι Ιιοιιιε.ιιειιι!ιοιι εε ειιιιειι.

Πιε ννε!ιειι ινιι.ι·οιι

!ιιεεεε ιιεε

Κιιιι! ειε!ιοι·

Νε!ιι·ε!οι;·ο:

ορ!'ει·ιι, ι!ε!ιοι· εε!ι!ιις ει· νοιι στινε 2-Β 8ι.ιιιιι!ειι ει!ιειιινει!.ειι
ιιι εοι· Αιιιιε!ιιιιο, ι!ε.εε ω· Μιιιιοι·ιιιιιιιι! ε!ε!ι Με!! ινο!ι! ετινεε

ννε!ιει· ει·ιι!ΐιιει !ιε!ισιι ιν!ιιι!ε ιιιιιι :ιιι ειε νιίοιιιιιιιιιιι ειε Βικ
τι·ε.!ιιιοιι ε!ιει· ειιιςεεε!ι!σεεειι ινει·ιισιι !ιιιιιιιισ. Με επι !ι!οι·εειι,
επι' ε!ιιο Αιιι'ι·ιιεο σε! Πι·. Ρι·ιει!!ιοι·Β·, πιο άιο Θε!ιιιι·ι.
νει!ειι!'ειι εε!. Με Αιιιινοι·τ ειιο!ειισ.. σε εισ!ιο ε!!σε ιιοε!ι !ιο!ιιι

Α!ιειι, !ιοιιιιισ ει· !σιι!σι· ιιιε!ιτ ι;!ειο!ι άιο (ΜΜΜ. !ισειιι!ιεσιι, ειε
ει· ιιιιι·ε!ι ειιισ ‹!ι·ιιιε·οιι‹!ε Ορει·ιιιιοιι ιιιοιιιειιι.ειι νοι!ιιιιιιοι·ι ιινιιι·.
Πιιι 12 Π!ιι· οιινιι ισ: ιιειιιι οιΙ'ειιιιε.ι· ειε Βιιριιιι· οι·ιο!ι.ιι; ε!ιισ
Νιι.ε!ιιιιιιει·ειιε!ιιιιη.ι εσεειι 2 Πει, ιιιιο!ιτ!ειιι ιιεε Κιιιιι νοιι Πι·.
Ρ'ι·ιειι ω” οιιι!ιιιιιι!ειι ννει·, ει·ιιειι ο!ιιειι ρειιειι·ιει·ειιι!σιι
Β.ιεε ι·σε!ιιε Με Γεω ει! Με 'Γιι!ιειιεε!ιε. ινι!!ιι·ειιι! εοι· νοι·!ιε

·-έ ι ει·ετοι·ιιειι ειιιιι: 1) Αιιι 25. ειε-ειε οΜ1-μθεΠω
ι'ιιι!ισιο Πι·σιεεεοι· εοι· ερειιε!!οιι Ρει!ιο!ο,ς!ε οιιι! '1!!ιοι·εριε ειι
εοι· ιιοι·ι.ιι.ςσιι !!ιιινει·ειιε.ι νι·!ι·!ι!. 8ιεειει·ει Πι·. σ ιι !ι ο ιι Κ ι·ε ιιι
_ιιι.ιιε!ιι. ιιιι 88. !.σ!ιοιιε_ιιι!ιι·ε. Πει· Βιιι€οεο!ι!οιισιιε !ιειςειιιι
εσιιιε !ι.ι·ει!ιε!ιο Τειιιι!ιοιι ι. δ. 1864. ινε: ι!ειιιι Ρι·υ!'εεεοι· ιιι
Ο!ιιιι·!ιονιι ιιεε !ο!ιιε ιιιιο!ι Αιιειιισιιιιιιι.ι· εοι· εοεειι!ιε!ιοιι Πιοιιει
Με: ιιι $ι. Ρσιοι·ε!ιιιι8·, ινε οι· Με Κοιιειι!τιιιιτ ιιπ Τιι!ιει·Βιι!οεο
οιιι! ΠιιιιΒ·ειιεε!ινι·ιιιιιειιε!ιι σε! Πε!ιιιιιιετε!ιοιι ι'ιιιιις!ει·ι.ο. Βε

!ιειιιιι ειιιιι ειε νοιι. ι!ιιιι ειιιριο!ι!ειισιι !ιι!ιε!ε.ιιοιιειι ν0ιι Κε!!
Ε·ρει·ιιιιιιιεειιιειιιιι !ιοι Κε!ι!!ιορ!- ιιεε! Πιιιιι;οιιειι'ε!ιιιοιιοιι. 2ι Αιιι
.. Αρι·ι! .ιιι ει. Ρειοι·ειιιιι·ιις ω· ιι!!.οι·ο θι·ι!ιιιειοι·

επι !ιιεε!ειειι

ι·ειιιιιι€ ειιι· Ορει·ει!οιι σι·!εε· ειο Γι·ε.ιι ιισι· Β!ιιιιιιιε·. 8ε!ιι· ειιι'

Πι!ιο!ιιι-Μι!ιιιιιι!ιοεριι.ε.!, ινιι·!ι!. 8ιεειει·ιι.ι Πι·. .ι ο !ι ε. ιι ιι Β ε ο ιι

!'ει!!ειιι! ιιπ σε Πιιιειειι‹!, ιιιιεε εοι· Β!εε εε! οι·ει ειιι 8 Ε'ιιιι.ιει·
οι·ϋ!Τιιειειιι Μιιιι:ει·ιιιιιιιι! ιιιιι! ειιεεετοι·ι!ειιτ!ιε!ι εε!ιννεε!ιοιι ινε
!ιειι οιιιεειι·ετειι εσιιι εο!!. Διιο!ι ι!ει· Πιτ Ωιιει·Ιει.ς·ε ε.ιι!!”ε!!σιιι!ο
Βια άσε Β.!εεεε Με Ι.ιιιιε;ει!εε Παει. Με Αιιιιε!ιιιισ ι·1ιιι·ε!ιιιιιε
πι, ι!εεε εε ειε!ι ιιι! νοι·!!εε·οιιι!ειι Ρε!! ιιιιι ε!ιιιει·ιιιε νοι·!ιιιι!ι
ιιιεεο ιιιιιι πινει· !ιι·ιιιι!ι!ιει!ιε νοι·ι!.ιιάοι·ιιιιςοιι ιιι εοι· Πιει·ιιειιιιε.ιιι!
ε;ε!ιιιιιι!ε!ι !ιει!ιειι ειιιιιε. Με· ι!ιεεο Διιιιε.!ιιιιο ερι·ιε!ιτ ιιιιε!ι εοι·
Πιιιειε.ιιιι, ι!εεε αει Β'ι·ιιιι ιιιιε!ι εοι· !ει:ιτ.ειι (ισ!ιιιι·ι; ιιιι ννοε!ιειι
Μπι νιοεοιι ιιιιεεει·οι·ι!ειιι!!ειι ειε.τ!ιοι· Β!ιιιιιιιἔ ειιεοειι!ο!ει·ι:
ννοι·ιιοιι ει, ινοιιιιι·ε!ι !ειειιι. Ιιε.ειοιιειι !ισιν!ι·!ιι ννοιι!οιι !ιιιιιιιοιι.
ιΔιιιοιείοι·ε.ι;).

ιιι! Απο: νοιι 64 .!ε!ιι·ειι, ιιεε!! πιει 4Ο·_!€ι!ιι·!Βοι· 'Ι'Μιε!ιοιι. ε!ε
!!Δι!ιι8.ι·ιιι·ει. ε) Πει· Κει·ρεει·ετ. ιιεε θ. Αι·ιιιοο!ιοι·ρε, νν!ι·!ι!. 8ιιιιιιε

Ρι·ιιεεε: Ρι·ιεειιιιιιιιι.

Βε!ιι·ετε.ι·: Ιεε!ιι·ονι.

τει:

Πει!! Με ι·ονι·, ιιι! 68. Ι.ε!ισιιιι_ιε!ιι·ε. Πιο νειιιιι

ρι·ιιειιοειιιιι !ιειιε ει· ι. .Ι. 1870 ει!ειιςτ. 4)

ιιι δι. Ρειει·ε!ιιιι·ε

επι θ. Αρι!! ι!ει· ρι·ε!‹τιεε!ιο Δια!. Α ιιιιιο! Η οι·ιι!.!ιο ιν ιιιι
64..!.ε!ιειιειει!ιιο..Πει νειεισι·ιιοιιο !ισεο!ιείι.!ι.ιι.ε ε!ε!ι νοι·ειιεε·
ινσιεε πω. ενιι!ιι!ιε ιιιιι! Ηειιι!ιι·ειι!ι!ιο!ιειι οιιι! ρι·ιιΜιε!ειι.ο !ιιι

Βοιιιιιισι· ιιι Ρ_ιει.!ε·ει·ε!ι. 5) Ιιι νι!!οιι ω· Ποιοιιι. ιιιι· !.ε.ι·νιιεε·
ΜΕΝ Πι·. Α. ν. ν!!ειε ειιι ε ν ι· ιιιι Α!ι.ει· νοιι 89. .!ε.!ιι·ειι. Πι·

ινει· Πειτε! εοι· Ιειιιιιιοιι!ιο!!ει.ειιο Λ!!ιιιιιι σο! ννιειι ιιεε ιιπ
εεε!!

νιε!!'ε.ε!ι

!!ι.ει·ει·ιεο!ι

!ιοι·νοι·ιςοιι·ετειι. 6) Ιιι Κορειι!ιεςοιι

ι!ει: !ιε!ιειιιιιο ΑιιΕοιιει·ει, Ρι·!νειιτ!οεειιι Πι·. Α ιιο!ρ!ι θεά.
ΙΑΝ!" ω! 0Ρ!ιι!ιε!ιιιο!οε!εε!ισιι Αιπει!ιιιιιιι εοι· Ρο!!!ι!ιιιι!ι. ιιιι
Α!ιει· νοιι 80 .!ε!ιι·ειι.

νοιι Πιιινοι·ειιιιιειι επι! πιει!. !ιιειιιιιιειι.

Τεε·σετιειειιι·ιειιτειι.

- Α!ε Νιι.ε!ιιο!ε·οι·
ιν!ε εεε Βει·!ιιι

Ρει·εοιπι!ιε.
- Πεε εεειιιιιι!ι,ε;ε Μιι,·.ι!!ει! Με ιιιι!ι!.ει·-ιιισι!!ειιι!εε!ισιι ιιε!ε!ιι·

Ρι·ο!.

Ε. ν. Πε ι·ύζιιιε.ιιιι'ε επι'

ι!ειι Ιεο!ιιειιι!ι! Πιτ Ο!ι!ι·ιιι·ρ;!σ ειι εοι· Βει·ιιιιει·

ιι !νει·ιι!ιιι.ι Με!!

ι·ιοιιιε!ι!ει ινιιι·ι!ε, ιιι ειιιοι· ιι.ιιεεοι·οι·ιισιιι!ιο!ιοιι

Βιιιιιιιιε εοι· ιιιοι!!ειιιιεε!ιειι Β'ει!ιιι!ιει: «Με Ριο!εεεοι·σιι ν. Β!·°
ΜΙΠιθ!'Ε (Νιου), Βιει· (Βοιιιι) ιιιιι! θε.ι·ι·ε ιΒι·εε!ειι) Π!
Βετιεε!ιι: εε:οιε·ειι

ινοι·ι!οιι,

ε!ιειι

ι!σι· Γιι!ιιι!ι.8.τ ιιιιε!ι !ιιιιι.ιοιι Πε!ιε.ι.τ.οιι εισ!ι

Ρι·ειοεεοι·ειι

ιιεε!

εινει· εο!!ειι

ειε

οι·ιιειιι!ι·

ιιε!ιιιι Βοοιειιετ. !ιε.!ιειι, Με. ν. Β ι ε ο ! ε !ι ο ι· ε επι ει·ειει· 8ιο!!ει

το" Κοιιι!ιεεε, ιιε!ιοιιιιι·ιιι Πι·. Η ο !ι ε ιν ο! ε ιν Μ. !ιι·ειι!ι!ισιι.ε
ιιιι!!ιοι· ιιιιι !!ιι!!'ιιι·ιιι ιιιιι! Ρειιειιιιι ν ε ι· ε ιι ε ο !ι ι ο ι! ε ι ινοιιισιι,
ιιιιτει· ε!οιε!ιιοιι.ιε·ει· Β ε ιιι ι· ι! ε ι ιι ιι ε; ε ιι ιιι ιν ι ι· !ι ! ι ο !ι ο ιι
(ιε!ιοιιιιι·ιι.ι.

Ρι·ο!! Βι;ε ι· ειι εινε!ιει· ιιεε Ρι·οι. θει·ι·ε ιιιι ι!ι·ιτ.ι.οι· Βιε!!ε
ι!ειιι Μ!ιιιειει·!ιιιιι ιιι νειεε!ι!ες ιιι !ιι·ιιιιιιοιι. !ι!ειι ινιιι·‹ιο εε Π!
‹!οιι Κι·οιεειι εοι· Βει·Ι!ιιοι· ιιιοι!!ειιι!εε!ιοιι Ρι·ο!'εεεοι·ειι ι;οι·ιι
εε!ιειι, ννοιιιι ειε ιιιιιιιειει·ιε!!σ Βιιιεε!ιε!ι!ιιιιι; ω· Ρωι. ν. ιιι

Πειιι (ιε!ι!!!!ειι Με (!!ιει·ιιιει!ικιιιιι!!ιιερσ!‹ιοι·ε, ιν!ι!ι!. Μπιε
Πι·. Ριιιι! Β!!!:ι!.0 ιν. Μ: Μι· εειιιο ι!!ι!ιοινιι!ιιιιιις Με

309!ιιιισι.εισιι Νεο!ιΓο!εει· ιισεειο!ιιιει !ιιι!›σιι εο!!. Νειιοι·ιιιιιειε
ιιι·ιιιιζειι _ιει!οι:!ι ι!!ε '!'ει;εε!›!ιιιισι· ι!ισ Νεο!ιι·ιε!ιι, ιιεεε Ρι·0ι·
Βισι· ειικειι!ι!ιε!ι!!ε!ι ιιι Βει·!ιιι ιι·ει!ι. ιιιιι ειε Πιιιι·ιε!ιιιιιι€οιι

ιι Με Με ΓΕ ιε!!ειι ινιιι·ι!ο, ιιεε Βει; ιιι 41 ιι ιι ει'ιειε ειε ιιεε
ι·ιιι

Μιις!!ει! εοι· Ηιιιιριενει!ιιιιιιιιιιιε!ιοιιιιιιιεειιιιι ι! ο ι· Η ι. Π, ! ει!! ιιιιι·οιιι!οιι Η!. Κ !εεεε νοι·Ιιε!ιειι ινοι·ιισιι.

ιιεε ε!ιιι·ιιι·ς!εο!ιειι Κ!ιιιι!‹ ιιι !ιεε!ε!ιτιεςειι, νι·ε.ε ιιιιι·ειιι ι!ειιιετι
ιιιιεε οι· νοιι ι!ειι τιι·ει Θε!ε!ιι·τειι, ειε ιιι Βοιιεε!ιι !ιοιιιιιισιι. ι!ισ

-- Βειιιοιι ΤΟ. Θε!ιιιι·ι.εεεε· !ιοςιιι.ε· νοι· !ΐιιιεσιιι εοι· ΒειιιιΜε
ω. Πι·. Μπι: Βιι!ειιιοιι ιιι Βστ!!ιι. ‹!ει ιιιε!ιι: ιιιιι· ε.!ε Ριε!ι
ι.!!ιιει, εοιιι!ει·ιι Με!! ιιι ι!ει· ινιεεειιεε!ιιιιι. Βει!ειιιειιιιεε ε:ο!ε!
ειει. ειε θειιιε ινιεεειιεο!ιιιιι.!ιε!ισιι Αι·!ιε!ιειι, ιιιιιιιειιι!ιο!ι Με
ι!οιιι Ηειιιεισ ι!ει· ιιεεε!ιιε!ιισ ι!ει· Μει!!ειιι. !ιιι!ιειι ιιι Ρει·!ι!‹ι·ει
εστι !ισεοιιόε·ι·ε Αιιει·Κειιιιιιιιε ιςε!”ιιιιιιειι. νει· 2 .!ε!ιι·ειι · ννιιι·ιιο
εεἰιιε Πε!ιι·ι!'ι: «Πιε 'Ι'ιι!σει·ιιιι!εεε Με νε!!ιειιι·ιιιι!ι!ιειι ιιιιιι ι!ιιε

- Πιο Αιιεινειειιιιε εοι· ι·ο!οι;ιει·ι.ειι Βιιιι!ειι·
τοιι εοι· ιιιι!!Μιι·-ιιισι!!ιιιιιεε!ισιι Α!ιιι.‹!οιιι!ε Μ.
ειιιειινει!ειι ιι.ιι!”εσεε!ιο!ιοιι ινοι·ι!ειι, ι!ιι ι!ει· Κι·ιεχειιιιιιιετει· εισ
ιιοι·ιι.!!ειιισιιειιι !ει!ι!!ιεει· ει" Μ. Αρι!! ιιι ειιισι· !(οιι!ει·ειιι·
ΜΜΜ ι!ει· Ρι·ιιιεεεοι·οιι εοι· Αιιιιι!ειιιιο, ιιι ιι·ε!ε!ιει· οι· ιιιιε!°·

Βε!ιειιιρ!ιιιιε ειπε!! νοι·ιιιιιιιιι€ειιιεεειιε!ιιιιειι» νοιι ω· Ηιιιο

ινει·ι.ει ειιιεσιι·σ!!ειι ινιιι·, σι·!ι!ιιι·ιε, άε.εε ει· ιιοι·ειι. εε!. _ιισιιι θε·

ιιιε!ειοιι Αιιεε!ε!ιισιι Πει.

___:______..]--Π
ο
_ ._____.-ε..--....-. ..

!όθ
εεειι αει Ριει”εεεειεε ειιι Ιαι!αειεε αεε 110808 αει ιε!ειιιειιεε
5ιεαειιιεε ιιι ννιι!Γειιι·εε εεα σε εειειειιε Με ειεει εεε!ι
ιιιε!ιιιεε Ρι·ιιιιιεει αει Αεεε!ει;εε!ιειι. εε εειιεεεε, αει ειε
δειιεΙα αει ειεπε!εεε Βιιιαεεεεε εεεεεει ι'εεεεεει.ε!!εε.

Αειιιτε ιιι ειεεε. αεε νειι:εεειι.εε Ιιεεεεεεεαιιιιειεεειι

- Ι)ει αεει αει ιιιιΙ.-ειεα. Αιιεαειειε Ριει'. Πι. Α. Παει
!ε ιν ε ιι ι, ννειεΙιει ειιι 18. Αριι! ιιειειιε εειιι Α ιι ε ε ιι ι εα ε εε ε εεε ειεεειειειιι ιιιιιιε, Με εεειι αεει Βιεειιειεεε αεε
Κι·ιεεεειιειετει ιε αει ε!ιεαειειεειιεε Κεειει·εεε ειιι' ειε Βιιι.ε
αει Ριείεεεειειι ειεε ιιειειι ει!ι!αιι. ειιι' ιιειεειε Ρε
εεεε πε ιι!ειιιεε.

ειαεεειι ιιι !ιε.!ιεε, ιε ννεΙειιε αει Ρειιεει Βιεειειιι εειιιεεε
Εεεε. ?Με !ιειιιε νειειειιειεε νοι!ιεςι, ειιι: ειε Ι·Ιοεειιειεειι

- Πιε Βιιιαεετεε αεε ν. Κιιιεεε αει ειι!.-ειεα.
Α !ιεα ειιι ι ε !ιεεεε ιε ειεει ειιι Βετεε!ιειαεεει α" 'Πεμ, σε
ειε πει διεειεειιειεεε εε!ιιειιεε εε!!εε οαει ιιιοιιτ, νειεεεεει
ιειειι νειιιεειειΙεεε - ιιε θεεεεεει.ε εε ω· ειιι” αεει ε!!Βε
ιιιειεειι 8ιεαεειεειεεειιεε· ιςειε.εειεε Βεεε!ειιεε ~ ειιι Για εε
ιι·εε 28 Βιιιεειειι εεεειι!οεεεε
ειιιε Βιιε.ειεε ειιι
ε ε ιι ι ε ι τ ε ε. Πιε Η ι ε ε ιι ιιι τ, αιε αιεεειι Βεεε!ι!εεε σε·
Βιιει!ιιιιεειιειει ει!ι!ιι.ιτ, ιι!ιειι Βοι ιιιιει ιιεεεεαειεε Μειεεεε,
ιιιαεει ειε ιιεεε!ι!εεε. ειεε ε εε ιιι θεεεεεειε.ιεεε νει
: ιι ε ε ιι ε ε.
- Πει Ιαιιιιετειιει ειιι. ειεε εεειιι;!ιεΙι αεε Οιι.ε ε ιιι ι αιε
εεε εε ειαιΙ'εεεαε Πεινειειτα.ε αειιεικιν ει» αιε
Βιεαι 8ε.ιετονν εετεε!ιιεαεε. Πεε Ριοιειιι αει εεεεε Πεινει

Βεεεεεειι ιιε.ειεεα, ειεε εεεε θεια ιι ιεεειαειι επ ιιε
ι!ιιε Μιι;!ιεαει εεεεεειεειτει, ιιι ννε!ε!ιει ειιειι αει «Ιαν. Ζεις.»

ιε!εεεαε ειιεει ριε!Ιε Βειιεαιεε ε.ει'εεεεε!ιιι ειιια: Βιε
Βιιιε!ιεαει ιιειιεε ειεε ιιε αιε εεεειειιι ιενιαιειτε θειιιιιιιεε

ιιει ιεαει νιειιε ιιι ει!'ε!8·ειι.

ιιι αιε ειεεε Κεεεε!ιει.ιεε ιει

ιεειιι· ε!ε εε αιε ι'οιι;ιεεαεε εε εειιιε!ιεεε. 'Ι'ειειι!ιοειεειιε Κοε
ειι!τειιεεεε ειεα ε!ε ειεεειε.ιειιεε!ιε ιιειωιι εεεεεειιεε. ιιε
αεε Αιιιιο!εε εεε αει 8ριεειιετεεαε ει: αεε αεριιε!ιε Πεεειει·
εε ειιιεεεε. Ε'ιιι Νεειιτνιε!ιεε (ΙΟ ει" ε!ιεεαε Με 8 Πει ιιιοι

εεει ιει. ιειεαεειεεε αεε αεριιε!ιε Ηειιοι·ει εε εειεειιεεε. Βει
€Ιιεεε:ιειιεεε ειεεε εννειιεε Αιετ.εε (Κεεειιιεει) ἱετ. ειιι εειε
ιεε Ηεεειει εε εει.ιιειιτειι. 8εεειε.!ε.ιετ.ε ειεα ιιειεειιτιι.ιε, ιια!ιειε

Ηειιειειε εε εεε.εεειιιε!ιεε. 8αειεικεε Ζε!ι!ειε ειιια Βεειιεεε
εεε εεεεεε!ιιε!ιεε. Βει Βειιεεα!ειιε· Πιιεεειιι.ιε!ιει·
Βιιιιαεειεεεε αεε Πεεειειε ειε.

ειιι: ειεε

--ΑειετΙιειιεΓειιιιιιαεεεε!ιειεειιεαεειιι ει.
ειπε $ειιιειειεειεεειει ιιε αει Α !ι ε αε ει ι ε ιιι ι ρια!ιι.ιεε!ιε
Πεαιειε ιε Κα!ε νειε 27. Πειιιιε16..ιεειε.8ε.εεα ιιε
αειι Πεινει·ειι.ιι.ιεε Ε'ιειεειιι Με Ηειαειεεις
νειε 15. .και ειε 8. Αεεεει. Με.

ειιιπ εεε αειιιιιαειιετ αει ΒειεΙιεαιιιεε. και Ριιιι'εειι νοι·εε
!εει ννειαειι.

°

- Ριει'. ειιιιεεια. Οι. Ο ε ιι ε ι· α ε Ιιιι. Ο ε ει ε, αει νει Κει

εεει ειεε εεε Βει!ιε εεειι Μειιιιιιιι ιιειει'εε ννιιιαε, Με _ιειει

νειεειιιει:!ειιε Μιιιειιιιιιεειι.

ειεεε Βιιι' ειε ειαειιι!ιειιει Ριει'εεεει Με ιιι
ιειι το ι αεε εο!ι!ι!ιειεειιεε Ιιιειιιιιι.ε Με αει Κιιιαει!ιΙιειιι
αει· Πιιινειειιαι εε Ειι!εεεειι ειιιιι!ιεε, εε ΒιεΙ!ε νοε Ριει`. νοιι.

-1εΜοε!ιειι ειεε!ιειει ειεε εεεε Μεεετεεειιι!Η
ιε ι·εεειεε!ιειθειε.ειιε εει.ει αεει Τιιει «Βεεινιιε

- Πει αιιι,·ιιειεεαε Απε αειι δε.εε!ιεεε!ιειιεε ιε Βιεεαεε
Βι.Βιιιεε8ε.Ιεει'ε!ιιιειεειεΒιιι'εε!εΡιοι.ειιιιεεια.
αει Κιιιαει!ιε!Ι!ιεεαε
εε
αιε
Πεινειειιιιτ
θειιιιιεειι.

ει ε ε ε ε] ιι Ρ ε γ ε ιι ι ε. ι: ι· ι ε» (Ζειεςεεεεειεε!ιε Ρεγειιιε.ιιιει.
Με Βεαε!ιιεειε Γειιιι!ειεε ειε Ριινε.ι.αε2ειιιεε Πι. ι. θειι
ε ε ε ε ιι ιι ι ιι Με !)ι·. Η. ε ε. ε ιι τι ε. Βεεια.εαιιιε Πιιι;!ιεαει
ειεα ειε Ριινειαοιεειειι 8. Ε» ε ε ιι ε. ε ε ιν εεα Α. Β ε ι ε ε εειε,
εεννιε αει· Βιιε!ιτει· αει Σιιεεεεετε!τ. ιιι 'Ι'ειιιΜνν Πι. Ψ. Α.
Η ε ι ε. τ ε ει.

ν αιε--«Νεια!.
Ζιε,·.» ιιει!ειιιει., αιε Κιε.ιιε @με
αειι νιιιιαε,
73-ι8.ιιιιιιειι
Κει·ει'εεειιειει-Ριεεεεε.
Ιιι Πειρει.
Με
Βε.εει Μα.ιτ Μιιτ. ννειιειι Κειιιι'εεε!ιειει νειιιε.εαειι.. Βι

8ιειιαεεειιεε!εεεειιειιειι.
- Δε αεε Βει·ιιιιιεεειι ιε αει εειει 8γεεα ιιιεαειεεεεωτεε
Κειειειεειεε Ζει· Αεεειιιειεεεε; ειεεε εεεειι
Βιιεεειιειαεεριειιεαειι εε!ιιιιεε ειε νει·τιει.ει αεε Με

ειιιε!ιειε σε ΡιεΕεεεειεε νν. Βεε!ιτειενν εεα Ι). Οι.τ, εε

Πιιννιεεεε!ιειι. αεε Αιι€ε!ιιιιιιιεε εεα αεεεεε ιιιινειεει.ννοιι.!ιεεε

νιιε Βι. Ιιεε Βειι!ιεεεεε τει!.
- Πει Πεε!ιεεει· θι.εαιιιειιριιιιεεε

ιιει.ιε ιιει ειεει ιληιειιεειιε ιιετει Δεννεεαεες ω· Ζιι.εεε αεε
Κιεα Μαι: ειιι ννεΙι. ι;ει'αιαειε εεα αε.ιεει' 8ιιιι!ιιεειειεεριιι
εεει;ειι εεειειειιι, αιε ιιεειι εειεει νειεε!ιιιιι 4-θ ειιι! ιαι;!ιε!ι
ίειιεεεεεει ννειαεε εε!!ιεε. Με Κιε.ε!ιε ειεε· ιιε Β!ιιινειιιιιι.ιιε
εε θιεεαε. Πε αει Βιιιιειι.ε Πι. 8 ιι·ειι ιιιιιειιι· εειιιε Μαξ
ιιεεε· αειιιιι ειιιιε.ε, αεεε Μειι.ει εεα Κιεα !εαις!ιε!ι αιιιε!ι σε

!ιει.ι,

Με αιε Ζειιεειι

«Νονν› ιιιιι.ιειιι, αιε νειινειεεεε· αει Ριι ο ειε νν-θεεε!!εειιείι
αενεε εεεεειιιιειιιιιιι, αεεε αει· Ιαιειειει αεε Ιεεει·ε σε Βιε
εειειεεε; αειι Χ. Ριιεεενν!ιεεειεεεεε ειιι ιιιιτει αει

Βε!ιε.εα!εεε,· ειιε;ιεεαε ιιεςιιιιιιεε εειεε, εε νειειι.ει!ι.ε αεε Βε
ειι!ιε8·ειιειιι αειι ΗΠΑ. 211 ειεεει Ρε!ιεειειιεει. νειι

εννει Μοιιιιτειι.
- Ηε!ιεε Α!ι.ει.

Ιιιι Ι)ειιε

Ψειιιγ «αεει. .Ιε!ιε.ι.ειιεε

Βω,"ΕΠΠε κε"Μωτ Μ", Μ" 'πω, ω, γω [Μ] ΚοΠ8ι_ωε ,Μ ; ε!εινι ει νει Κει·εεει ειε Ηε!α νοε θειεεει:ερει, αει ?επει
αιι;ει αει ό. Βεειιεε Μα_ιοι ινε,ι.ιιιιε ιιε Α!ιει νοε 10!
ειιιιιιιιιιεε Ε'ιεεεε ιε αεε θιειιιεε αεε Ριεειι·ειεειε νει!ιεεαε!ι
εεε, εεα αε.εε αει· Κειιιιιεεε ιιειει ειειειι νει·εεε!ι νοε εειεειι · .ιε!ιιεε ε,·εειειιιεε.

Αει';ιεΙιεε ειιιιεινειειιεε εει'ειτ Εεεε!ιιεεεεε ννει·αεε ννιι·α.
(Β. ινι·.ι.

- α.)ειε Βιεαι.ειιι ιε Κειιιιι (Ριιι!εεα) !)ι·. Α ρ με! ειιι; Μ:
νοιι αεει αειτιιιεε Β.ειειιειιε!ιτ ειεε ν ε ι νι ε ι ιι ιι ιι ε· ε ι ι ε ι ! ι
νιειαεε, ννει! ει, ειε σε «Β. Με.» Ιιει·ιεΙιτει, ειε Οιιαε!ιιιεεε

ριετε!ιο!! ιιι εειινιεαιεειιει θριεειιε, εεειιιιιι ιε ω· αεειεε!ιειι

- Πειιει· αιε Ζεεε!ιειε αει· Κι·εειι!ιειιεε Με
αει Ιιε!ιεεετε Ηειαε!ιιειαει €!ιιιει·ε Ριει'εεεει ιν. Ο εε ι· ε γ.
αει νει ειεε: !εεΒ·ει Ζει: νοιι ω Ιιειιιιειι αει ειιιιειςιεε!ιειι

κιιιιιιι ιε Ηειαε!εειε 2ειιιε!ιτι·ιιι, ιε αεει !ει.2ιεε νοε ιιιει εει
εεεεει.ιεεεεειι .Τε!ιιεειιειιε!ιι ειε Βιι"ε!ιιιιεεεε ειεαειςε!εριι,
ννε!ειιε ει· ιιε Ιιεει`ε ω· .ιε.ιιιε αεει· Πιεεε!ιε εεα Βε!ιεεα!εεε
αει Κιε.ε!ιιιειι.εε !ιει εειεει ειι·εεεεε Ρετιεειεεεε!ιιιι εεεειιιειειι:

Κεειιεεεε!εριεειιε ειι€ει'εεει ιιεττε.

!ιετ. Πει ιιεια!ιιιιτε θε!ε!ιιι.ε !ιεεει:ειιειτ εεειιειιετ, αεεε αιε
- Με Μεεεε! εε Αει·ειειι ιιιεειιιι ειεε ιε νιε!εε Οιτ
εειιε.ι'ι.εε αεε ιιιεειεειιεε Βειειιε Γιι!ι!ιιει. 8ο Ιιειιειιι.ει αιε Διιπε

ε!ιεεεε!ιε Ζειτ.εεε·, αε.εε ιε αει διεαι Ζειενν «αεει. Διιπε
ε!ιιιει για Ιεϊε!ιιιεεε!ιιεε!ι!ιειιεε !ιειιεειιεε,

ειιι ειιι Με εει.

ειιιιει·,ε·. ΒεεεεαΙεει; αει Κιεειιιιειι:εε !ε αεε
!ει2τεε .ιειιιιειιει:εε εεεεεειειεεε ειιι, ειις!ειειι
ιιε ε!!ειειιιειεεε αιε Βι.ειιι!ιε!ι!ιειιεεια'ει· ε·εειιιι!ιεε εεα αιε Ιιε- _
!ιεεεαεεει αει· Βαειιεε!ιεε ειεεε ε·εννεειιεεε ει. Ο ε ε ι ε γ

ννε!ε!ιει ε!ε Κιειεειιι: εεεια.εαιε ιιε Κιειεε εεεεεεειμ ειιι εεα

ιιιεε!ιι ειι- αιε Ζιιιιειιιιιε ω» Κιε.ειιιι ειεεε εκει Πε

ιιειεε Ζειι. ιιιι αιε ιιιι.ιιε!ιειι Κιεε!ιειι ιιιι.ιιε. ιιι αεει .Ϊειιαι
Ιιεννεεεεε θειεειεαεεεειιιι ειιι ειειιι ε!ε 12,000 Βιενιειιεειε εει
ιιεει!ιεερι !ιειιι Αιιι. γει!ιιιεαεε.

ει ε ε ι ε νειαετννειι!ιειι. Βιιιιιιε! Με εε σε ε· ε ε τ ε ι ε· ε ι τ ε
Α εεεε.εεεειι ε!Ιει εεε!ιεειιεε εεα !ιαιρει!ι
ε ιι ε ιι Κ ια Με, αει αειι Αειει·αειιιεεεε αεε Ι.ιειιειιε ιιι ιιε
ειιε·εε, ννεαειειι ειεε ι”ιιι!ιεειιιςε Αεεει.εεες εεαιειιι. Με, αει

Κ

- Βιιιε!ιεεε· αει ε.ι·ειιιεΙιεε ΙΙειιοιιιιε. 1εΝι.2

ειε εεειιεεεαει ννιεαειειειιιι αιιιειι αιε ιιιιιιΕεε Β.ιιιιερε.εεεε

αιεεεε .ιειιιε;εεεεε εεεει·ει ννεεεεεεειιιι!'ι ιιει·ιειιιετεε ννιι αεει
σε νοε Βει!ιεει εεα ννιεεει Αειιτειι ιιι Αιιεει.ιιι.ε!ιι αει νει

ιιιοιιτ εεεεειιιιειειειιι:. Πε !ει αεειιε.!ιι σε νει·ειιιιαειιιεε αει
Αιιιειιειιειι νοει ιιιιι!ιε!ιεε διεεαρεε!ει αειε!ιε.εε εειεειιιιει
. ειιι. 5οαιιεε Με Οεειε γ αειι Βιεαιεε!ι ει·ιιε.!ιεε, ε!ε σε σε

τεεειιεε

Εεεεεειιεαιεεεεε;εε ιιεεειι!εεεεεε

Ειιιια!ιιιε8· αεε

Πιεαεετεει.εεε ιιιι σε Ηεεειιειεεε_· ιι.ι·ει.!ιειιει Ι.ειειιιεεεε εεα
!ιεαειεειιεε αεειε!ε, αιιεε ειιι εεε ιε Βεεε!εεα ποια αει· εεεεεε
ειιηιιιεα!ιειιεε Ριειεειενια!εεεεεε πι” ε!!ειι θεειειεε αεε τει;
!ιε!ιεε Εεεεεειιεαιιιιεε ιε αιεεει Βεειε!ιεειι; ιιεε!ι ειειιιε Βε
εειιε!ιεε εεα εεε!ι ιε εεεειει 'Ι'ε.εεερι·εεεε αιεεε Αεεε!εε·εεεειι
εεειι ιιεειιι ιιειιιιιιι ννειαεε ει. Νεε, ννεε!ιιειεεε ια ειε!εειι
εετεεεριενιεειε!!ειι Ζειιιιιια·ειι (Βιιιειιεειιε Ζεις. Με Βιεεεειιε
Βειιαεεεεε) ιει ιε αει !ειειειι Ζει: σε Πεεειιειεεε· αιει!!ειιει
Ιιειετεεεεε ιεειιιιεειι ειιιιιει·ι γνειαεε εεα ειιιεε!ιε!ιειννειεε
Με ειεεε ε!ε ειεεε σε ΘεεεΙιεε!ιε.Π ριειιιιεειιει

ιιε.ε!ινιε.ε!ιεεεαεαεεεεα ννειιιιιει·ινιαειειεεαε
ι'α!ιιιι νναιε ννιε αιε ιια!ιειε θεεειει.ιεε. Ι)ιεε

!ιαιιεε νοε

αεει Πεεει!ιεεαεειιειεε αει ετααι:ιεε!ιειι Βενε!
!ιειιιιιιι, Ιιειια!ιιειι, αεει ειεεε νοε αει νειεεεεειεει.ι

αει Κιιιαειραεε·ε, ιιει ννε!ε!ιει ιιιιι!ιειειιε εειινιαε!ι!ιε!ιε
!ιΙειιεε!ιεε ειιιε.!ιεε ννειαεε, αιε

ι'ι·ιι!ιει εε θιιιεαε ι.ιεεε.εεειι

ειεα. Πεε Ηεεει.ε·ιεεα ιιιι·αιεΒε!ινιαε!ιεεεεειεε
ιιειιιιιιειι Θεεεε!εειιιε ειεε: Ριο!. Οπειε γ αεει ιιι αει ν ει·
ιειεαειτεε Γει.ιιις!ιειτ εεα Νειειιες ιιιιεειει··

Β'ιεεεε, ιιιιε Κιεαει εε!ιιει ιιε ειι!!ειι. Πε.!ιειι

150
τιι1ιι·ο «Με νετιιιιιιάοι·ιο ν1(ιι1οι·ετειιάεΜιικεοικ Μιά Με ετΙι6Ιιω
Νε1);ιιιις ιιι ε.1Ιει·Ιο1 Κι·ειιΜιο1τειι. ιιιιιιιοιιιΙΜι (Με Βε.ι·ιιι!ωτιιιΙε.
Μαιο ιπι οι·ετ.ειι 1.81ιειι8]81ιΓ0 οινιτοι·5οιιε δκ:1ινν201ιο άοε Πετιπ
Κιιιιιι.Ιε Μια! ιπι ειιϋ.ιει·ειι Βο1ιοιιειι!τει· πιιι· εο1τ.ιιιι 8.Π8Βος](ο)ιιηι
ιιιιι1 σε ειιτετοΙιοιι ννειιάει1ε1ιοι·, )λ7ιιιιι1ετιι1οτε, )νε.ιιι1ει·ιτι112,
Βειι1ιιιιις ιιυά Βτεο1ι1ε1Τιιιιε σει· Βιιιιο!ιοι·Ξε.ιιο. Απι εο)ιΙιιιιιιιεωιι
Μ., Μ" (ιιπο ει·ννοι·1ιοιιοιι Βιι.;οιιεο1ιε(τοιι 8.ιι1' άιο Νειο1ιΙωιιι
ιιιοιι ΜΜΜ; Π1ιοι·(.τεςειι ινοι·ι1ειι. 1)ιιε ννεο1ιεειι άοι· Νει·νσεΜπ

Βοτι1ετε.ιι1ι1ιοιτ. Ο, Αιικ1ιι·ει: Ο, Ηγάτορ1ιο1ιιο Ο, Ριιοι·ρει·ε15ο1ιοτ 8,
Ργειιιιο ιιυά Βερτ.ιοπειιιιο θ, 'Ι'ιι1ιοι·1ιιιΙοεο άοι· Μπι επι 111, 'Πι
1ιοτ1ιιιΙοεο εκάστου Οηι:ε.ιιε 27, Α11ιοΙιοΙιειιιιιε ιιυά 1Πιιιιιιι (πο
ιιιειιε 10, 1ιο1ιοιιεεοΜΜο1ιο ιιιιι1 Ατι·ορΙιίε ιιι('ειιιτιιιιι 56, Μεταπ
ιιιιιε εειιιΙιε 26, Κτε.ιιΜιειιτοιι άεε νει·ι1ε.ιιιιιιμεΚειιεΙε 180, 'Τοτ
,«;ο5οτειιο 58.

ιπι( θι·ιιιιά άοι· πιιιιιι1ιιιιοιιάειι Βι·εα1ι1ε(1'ιιιικ.άοι· ιιιιιιιι·ειι Ο1°ις8.110
Μάσι ἀιιἀιιτο1ι Πιι·ο Βι·1ι15.ι·ιιιις, _ιε ιι.ιιο1ι άιο Ζ ιι ιι ιι ιι ιιι ο τ! ο ι·
ΒΙιιιι1άιιτιιιοιιι:ϋιιά”ιιιις 1κε.ιιιι νοιι ι1οι·ιιιι οι·ετειι Ιιο1ιοιιε
μι” ιιι(ο1Βο άοι· ιι1ιιιοι·ιιιειι Βι·ιιΜιι·ιιιις 1ιεά1ιιςτοιι νει·Ιει;ει·ιιιιρ;
Με Πετιιιοε 1ιοη.>;ο1οιιετ ινοι·ι1οιι.
Μ'

+ Ν8.ο1ιετο $1τ2ιιιι8· σεε νοι·οιιιε Β1:.Ρο
1381°ΒΌ. Δοι·πτο: Ι31οιιετεε, σ. 1. Μαι 1907.
'Ι'ε.,ιςοεοι·άιιιιιις:
1. Βο1ιΙο1ο:

ΠεΙιει·

Βοιιοι·ι·1ιοιεο!ιο

Βι·Ει·ιι.ιι1ιιιιι€ειι

άοι·

Ρι·οετετιι..
ε· 1)1ε θεεε.ιιιι.ειι1ιΙ άοι· Κι·ιι.ιιΙιειι ιιι (Με ΖΙνιΙ
ΙιοερἰτΜοτιι 81.. Ροτει·ε1ιιιι·Β·ε 1ιοττιιΒ· και 81. 11822
Δ. .Τ. 12251 (54 πω. Με 1ιι άοι· νοτννοο1ιο), άει·ιιιιωι· '(14
'1*γρ1ιιιε - (48 ιιιο1ιι·),1079 ΒΗι1ι111ε - (18 ννειι.), 459 Βο1ιιιτ
Ιεο1ι - (14 ιιιο1ιι·), 219 Βιρ1ιτ1ιοι·ιο - (8 ιιιο1ιι·), 148 Μιιεοι·ιι (1 πω.), ιιιιι1 11 ΡουΙιειιιιτειιΙιε -(8 πισω· Με Ιιι άοι· νοι·νν.).
- Πιο Θοεει.ιιιι2ιιΜ άοι· Β(.ει·1ιο(ΜΙο ιιι 8τ. Ρο
τιιι·εΙι ιι ι·Β Ματια ιιι άοι· ννοοΙιε νοπι 25. ,Ιιι'ε πιο 81.1ι12ι·ι .

ὰ. ,Ι. ιιιι 88112811 984 (52θ Μ., 408 1'17.),άει·ιιιιτοτ πιιι 1018011(1οιι
Κι·ειιΙ:1ιοικειι:

Ψ ο1ιει·: Πε1ιοι· όεπ ρι·ιιιιιιι·οιι Κι·ε1ιε άοε ννιιτιιιίοτιεε.(.ιοε.

+ Νεο1ιετο 81τειιιιε άοε Ποιιτεο1ιοιι επτ
11ο1ιοιι νοι·ο1ιιε: Μοιιτεε, ά. 7. Μει1 1907.
'Ι'ει;οεοτάιιιιιιε:
1. Η ο Β οι: Βιιιι·οοΙιεεωιι1ιο(ιιιιάε Μι ρει1ιο1οΒιεο1ιοιι Ρι·οεεεεειι.

2. "'12 ε! 1ιιι πω( : ΒοιιιετΚιιιιςοιι 1ι1ιει· Εμ".

'Ι.'γρΙιιιε οΧ.2.ιιτΙι. Ο, Έγρ1ιιιε Μάσι». 14, Ε"ε1ιι·ιε ι·οοιιι·ι·ειιε Ο,

Τηι1ιι1ε ο1ιιιε Βεει1ιιιιιιιιιιιι· άοι· ?οπο Ο, Ροο1ιοιι Ο, Πιιεοι·ιι 47,
8οιιιιτ1εο1ι 18, ΒιρΙιτ1ιει·ιε 18. 0ι·οιιρ θ, ΚοιιοΙι1ιιιειειι 5, Οτοιι
ρόεε Ι.ιιιιΕοιιοιιτ2Βιιάιιιις 45, ΙΕι·γε1 ε1ε.ε 5, (Μρρε 10, Χειμ
ι·ΙιεΙιεο1ιε ΒιιιιΞειιοιιτ.211ιιάιιιι€ 114, ιι1ιι· Ο, Βιι1άοιιι1εο!ιο Μοιιιιιῖ

ι:>;Με Ο, Α1ιιιτ.οι· θε1οιι1ει·1ιειιιιιιιτιειιιιιε Ο, 1·'ο.ι·οτ1τιε ορ1ι1ειιιιω θ,

'ΑΝΝΟΠΟΕΝ .ΙΠΒΒΒ ΔΒ'.1' ινοτι1ειι ιιι (Μ: Βι.1011Ι18,11ά111πε νοιι Κ. Ε. Β.10ΚΒΒΠιτ
81. Ροτει·ε1ιιιτε;, Νενε1η-Ρι·. 14,εοννιο ιιι ε.11οιιιιι- ιιιι(1ε.ιιεΙϋ.ιι(1.Διιιιοιιοοιι-Οοιιιριο1τοιι ειιΕοιιοιιιιιιοιι.

ΞΑΝΑΤΟΟΕιΝ ΒΑΠΕ)Β ω
1ιοιινιι·Κτ Αιιειι1ι νοιι Ειννοιεε ιιιιιι Ρ1ιοεμ1ιοι·, Ει·1ι(Πιιιιι(ι ω· 0κγι!ειτιοιιε-Επση1ε,
Αιιι·ο(ιιιιι(ι (Με 3(οπ'ινεο!ιεο!ε ιιιιιι κι @που (Με ικιι·Κεειιιετε Κι·2Πι(ιιιιιηειιιΜεΙ.
Μπι Ηοι·ι·ιιιι λι·πειι ε1ο1ιοιι ω( Πιιιιεο(ι Ρι·ο1ιετι ιιιιι1 1.11ει·ιι€ιιι· ιιι ΠΠειιειειι.
Παω ει·θε1ιειιετ υπι νει·ινεο1·ιε1ιιιι9οτι πι1τ ιιιΙιιὸεινετΙἱ9ειι Νεο1ια1ιιιιιιιιςετι :ιι νετκτιεΙάετι ευε

ότίιοΚ11οΓι ,,Βιιιιιποἔοιι άοι· Ρ1ι·ιιιιι Βιιιιοι· 8ι Με! ιιι νετεο1ιτει1ιετι.

Οειιετε.Ινει·1τετιιτιε

νοιι Ξε.ιιετοΘετι, 8ι. Ρετοτειιιιτς, Οι. 51εΙΙΙιο1εττειεεε (Κοιι)ιιεσ1ιετιτιει)ε), 29.

, Κἱεεἱιις_ε_

'Μ. (Σ. Μηιιιετ'ε
ιι 5ιιιι1οτὶιιιιι >τ<

,,Νοιιοε Κιιι·1ιιιιιε·· 1111· 111ιι€ειι- ιιιι‹Ι ΙΙιιι·ιιι1ιτειι1:1ιοΙτειι, Ρ(ΜειιοΜ (Ειιι(ωτιιιιεεΒιιτοπι ιιτιτ” ΒαιΠινοο1ιεε1-ΚοιιττοΙΙο),
ΙΝιι1ιοτοε, (11ο1ιτ, Ηοι·2- ιιυά Ν1οτειι1ιι·ειι1ιο11οιι, Νειιι·εε11ιοιι1ε, 1Πεει,1ιιιι·ειι, ΒΙο1ιτι·ο- πιιι! Πγάι·ο(:1ιει·ιηι1ε ιιι ε.Ποιι Γοτ
πιοε. Αιιι·11 - Βοπειιι1ιοι·. ΡτοερεΙιτε.
_

ΙΜ. Ο, Βημα Κω. Ρτειιεε. Ρι·οίεεεοι· ω. Βιιγι·. Πο(ι·ιι(τ,

(58) 14-2.
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:ι·-κΨ-τ· .¦
δ

ΑΝε·ι·Αυτ Μπι ννΑπΜπι ΒΑποπ:π
ΥΕιετ›π·όοεΚπιυότ1ἰεπριομε1τΚιπυειπορπε,π
1Μουτ,
ΟΡ)ε18ιυιτοΙ0·'εοπιἱτενϋυοὶεἔτ1Κει,οἐ!,Κτπ Κέιει επ: Βο(1)Ιό”

(57) 17-17.

Ρ80.000
00.000
Κπιι€Μπο.
πει-πιπτυπ.

ΒΙΒουιιιυυι πω» Ει·ειιι6υπιιιιιειι Η.0€ιπΓ01ι8.

30.
Με
Μειἰ
θ1.
ΒειΞεοπ
ε«σιω
ρ-τνοτια<εκιπιεΜι·.

ΒΑΠΕ-θΑ18ΟΝ.

Ι!

Ιπ όετ ΑπειειΙτ νι€:ΗΥ, όε:ι· ΒεεΩεΞπἔετιοΙιτετειι ιπ Βεπι Ευι·ορε, εἱπό
ποτ11ιιπόεπ Βάόει· υπό 1)ουε:1ιεπ 2υτ ΗεἰΙυπἔ νοπ Μιι€επ-, 1..ε1:οετ-, Πετυ
1:Ιειεεπ-, Ηειτπεπ12-, Ροόπ τε υπό ειπόοτειι ΚτππΚ1ιειτεπ.

πωπω νοιυ 15.

ΡΝτΑΗ1εουτπι·ε1Κπιοτ!επο!ΚεόπτιοΜπεο.:π,
ΜΕ!ποπο
00.
π1ιο0πι·ε·ΙιΜιΜποπει· Μπιο.
Καπο
εοιπ!ινπε 0ειετ1ειυρτ1,ε

Β.μπω
Ρι·οερε1αε
υτ8ενοιπ
ιτπει τε ι πιο.

ειἰ Με 2υπι 30. 5εριετπ1ιετ Τ1ιευτετ υπό (:οποει·τε ἰπι

βιιειπο. ΜυεΠε ιιπ Ρειι·Ι:. 1.εεεεεΜπεττε. θεετειιιιιπετ Πιτ 1)πιποπ, Βριο1-, 5 τεσπ

@Με υπό Β1ΙΙιιι·όε. ΑΙΜ Ειεοπ1:πιππΙιπιεπ ειπό υιιτ νιειιγ νοι·1ιυιιόεπ.
"που Περιιτιεπιεπι ΑΙΙἰει·.

τειπ1ι

Μ
Α11:Δ1ιιια1ι.ε
·
' - -π -·
ι1.»ιμ..
π..ιι.ΐ%9=ιω:...1%ωι: ξξάππω,ωμ1Μ
ώ
.

επτ20ι όι πε.

οΒ°ΡΒΝ·"1"°"› ἔ ΗοιΙΗΜππςπ.Ετυι·ππΚυπεειι ξ
ΜΒΝΕ:
.
.
ἐ'Ξ όοι·Ατιπυππο-,νυπόπυ· Ε!. Ρπ!ΐυτπεΒ.]ξπΈ
Βωξ”
·.
..
·
·
.κ
Μ·10.
υιιό 1ιο1ι1ειιευιιι·ο- Ώ ="ξΒ.; "Ρ";Ρ8:"θ'
ΜοΙΚεπ.Απε1π11.
1ιπό9ι·.)-Ηγόιο11ιο- ε
κυριε. - Μπ5ειις;ε.

ο

0

-

Μ·ππΗιοΗ,

Με
0025.

"ο ω” =· ουιιι€ειυτι,πωι
ΔεΝιπιε.

εεόε1ιπΕ. ΑπΙιιεοπ

Βι·υπποπ-17ει·πιπό @του Με Επι” Ρυι·πποπ σ. επωιωι. Βπι18:Μππππ.
Πι·ποΙιπποποπ όιιι·ιιιι ό. Ηοι·ιπη!!ι:π πωπω” Βι·υπποπ- π. Επιπ-0Πι·ο!ι0οπ
πουνιε ό. ό. 0οεοπι1ΜειεΙ|υπ ν Πιι001".03".

Π)

ΒΑ
'Ι

ΗΑΙ.1Ι1(ΟΒυποετΘΗθιοπ).1ό ό ό ό ό ό 1 ΙππιτυΙ 1 κι -ΡιπΚιπιπρΕυπί
Δο1τοπτοε 0οόποο1όπό οι·ετοπ Βε.πεοει.
δαί.9οπ ί5. λίαέ Με 80. δερ£επιὐετ.

νοπ ΠΓ. Α1. 00118 (ωπυιω απ! 1890)

1.υιιυι·11$ω Β14όει· υπό ιππόει·πεπι Κυτποποιίο. Μπεεειμε, Κιιιιννεεεει·κυι·επ.
ιι!εΚυ·ιεοπο Ι..1ι:Μ- υπό Ζννοιιπ!!οππΜετ, ιππει!ε0οποπ παπι πιιυπε1επι Μαϊου.
πωπω “με ιιι όεπ νοιυ” επ όει· Αιιιιιπ, ιιυεπεόοππιο Ρει·Κππ!υπεπ, ΤΗΜ
ω, Κπι·πιυε|Κ, Κοπιστω, ΗΜ. Ιεσειππε ΗΜεΙε υπό Ρι·ινιιτυιο1ιπιιπ8επ. Ρεπ->
ειοπεπ Πιτ Ει·ννειι:1ιεεπε υπό Κιπ οι:
-

ει. Ρειετ511υτ8, Ξευννοτονν$1:π Η: 88.
Επι ΟΝ1εο1ιεπ ΚιιΙΙιε-ΡοοΚεπ-Πετιιτ ευ
50 Κορ. υπό ιιυ 25 Κορ.
“Ε
·χ.

ν1ε:π5ΑΝ13 Ο11ΑΤΙΒ, 1ιει ΒεετεΙΙυπ8επ
υπίετ 1 Β.υπε1 15 Κυρ.

δτυποπ όση· ΚιετπετπυΙΒΜιιι υπό $Ιογι€1ιε11ιο.1ιπ. νοπ ννιω Με διεγε
οόετ 1.ἰπ: ιόιτεΙαετ 08 επι ιιι θ 5ιυπόειι. ιιοπ Ρειεεειυ υπό διι121:ουτε Με.
ννε15-Ππτεττοιιι· ιπ 31/2

Απ Κτοπε-ΑπευιΙιεπ 1ωππ ποι ετοεεεπ

τυπόεπ εττεἰοΙιΒπτ.

Βοετο11υπεειι Κτεόἱϊ υπό
20%, εεννΜιτι ι.νει·όεπ.

ΑυεΚυπίτε υπό ΡτοερεΜε ει·τει1τ όιε νετνναΙιππε όει· μ”
όεε·Κυι·επεϊει1τυπ ἰπ Βειό ΗΜ!.

11ει11ειι€

Με
Ι

Μ. ιιυππιποιι·π ιιιιτει.ιιιιυ·1ι Π. .ΙΙ. .Ρυκκ6Ρα
(Ηοποιιὶ11, 14).

παοκ' ο!ορ!είε

Ιΐϋπαπ

1

ΠΟΟ'1'ΥΠΠΠό Ε'β 1100118115] ΠΟΗΕ.Π Β111Ή'8

Εδ|ιπποπ.

ΠπΦιοποιε Β. Η. Βιιιιιιπ

ΙιοἱΗ ειππ, Ππουιπαπειπυε, ΝουιεΙυἰοπ,

Α11ω!πιοπ - εει!ιπιππ1ιο

0εΙοπΜποιίιυκοιτοπ, Εκευόειτο στο.

νοπ 1ιοπετ ΒιιόΙοειΚὶἱνιΗΗ. Τυπι
πια!-. 0οποπε-. Μοώι·-, ιυιυ.

Αστεια: υπό όπου Ρυιιιἱ1ἱειι ϋείτεἱτ νοπ
Κυτ- υπό Μυε1Μεικε, ει·ΙιειΙτεπ Ποιο Β:Ξόοι·.
5ευεοπ ιςειπ2]81ιτιε.

ΜοΜ-,

Ζννει-

υπό

Τ1ιει·πιε

Μπρικ =πιτυπ τπιπι ιιιιτειιει

νἱετιε!!επ-

1

850".
Κο1ι!επε8υτο - πιο",
Ηιππο, Μεοπιιππ0ιω·εριε.

πιιγει·ροπιιππ·π ορι·πιιοπ·π.
2-οιι π:ιιυι.πιο. ιιυπιιπιεπωπο ποπο.ιιιιουιιοο.

11·Βιιιι 2 ργ6. 60 που.
η @Παπ νοπ Αυςιιετ Πιι·εο1ιπιιΙό ιπ Βει·Ιιιι.
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ιιιιιιιιι

ΜιιιοιιΙινιπΒι
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Βοοποπ οι·ιπ:1ι1οπ:

ω,...Π€_ ι Με Ζυο1ωτΚι·επκ1ιο1τ
υπό "ιτε ΒεΓιυπό!υπε

Μ” Μια εἰοπ νοπ Νεοπειππ·ιυπεοπ υπό πειειοππε “που όἱε Ωυε!!ε. 1

10ΗΥοΕιεετιπε

Νἰοτεπ·, Ηοι·π1:Ιυεοπ·, Κτεπ!‹
πωπω.
1..ε1ιοι·-

ν10ΗΥοιικοεοιιιιε
1001" ποιππιι.

υπό Οα!!επ1:!πεοπ
Κι·ειπκποΗεπ.

Κι·ειπκποΗεπ όει· Υει·όειυυπΒε

νοπ Ρι·οί. Βι·. ιιυ-ι νοπ Νοοι·όοιι.
νι ει·ίιο νει·ιτιο1ιι·ιε υ. νει·5πόει·ιε Αυ0πἔο.`
ει. Θ. 1θθ?. 9 Μ.
Ιπι Ποπιποιιοπ ΑΙοιππόοι·-ΒοπριππΙ υπό
Νε.ο1ιννοιπ οτι.οιΙτ Μπι· επι· Ζω Μου"
Ει·οιο Επσμ: ιιπό ΡΙΙου·οι·Ιπποπ Μι· Μο
ρι·ιναι:ο Κι·απΙιοπρΠορο “που Ζπ1ιΙππε
νοπ 50 Ποπ.)

Δότοιιποπ που Κι·ο.π1τοπρΠοΒοι·1ππου;

Π!. ΡευΗπε ννωιωι, Κοπποι·πειρ
Οτ·Ξειπε, Με Μεεεπε υπό όοι·
:ιει1οκιιι παρομοια. 4, ω. ει.
05ι·ιπε.
1ι
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(Νοιπο 8οεο€2ΠοΙι 8οεοΗΜετ)

Ϊ

ἱετ Μπι ΙΒιιεςετ 6οΙαιωιτοε, οι·ρι·οϋποο, υιιοαΜάΙΜιοε, ννοΙιΙ-2
Ϊ εσ:Ιιπποε:Εοπόοε Εεκοτἱν, ννοΙοΠεε ἱτιίοΙΒε εεἰτιοτ εἰοΒοτου υπο!

χ

ΙΜΒειτοτο
ΒΧ'ὶΙτοιο.
ννουιιου,
'ΜεΠτοΒτο.Ι€υιοΒτοπΜιοΙ·π.,

Χ

Χ 8

ΡΜΠ.
εοιΧτἱοτιυἰΙὶοπΙον‹ε,Ι‹γ

· πιἰΙτΙοιι Μαι” τΠο Αετ2το ἱι1 Πιτστι Ετννετωπέειι ιιἰοιτιοΙε ο `
' ο· τουετ:Μ.
Δ

::ἔ
Βοεοπάοτε 8οοΞεκιοτ Μι· @κι Γτοιιοπι- πππ! Κἰιιἀετ-Ρτεκἰε.
(ἔοϋτειιοὶιεοπννοἱευπιε ὶετ ῇοὸοτ ΓΙοεο!ιο ϋοἱἔοίϋεο.
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θιΚειΠο
τοςτυαπ·
νοΙικοτπιεἀρτἱΠ2ἔο5ευ.ο

π, «ω». £ρο!Ι:οάοπ ωε|εωω.

' ο ·
Ηοορν-Βοροτ Μι· 81. Ροτοι·εΒιιτΒ Βοἱ Ηοτττι $ιοΙΙ &. 8οΙιπιΜΕ,
σ!. θεεεΙΙ.. Ι.οηπτιο
Ψ. Κ. Ρεττοἰπ,
Μ” χ.Ψβ
,τ
Π Μο5Κοιι.
Οάοοεο .. .. .. ..
Ηοττοι1
8: (.ο.
γ

,,

,,

8

ννο.τεοΙπου. . .

Ηεττπ

·ε.Μ2_Μ-2

τ. ΚοτρἰιιεΚἰ.

2 ΟοΙΠ'οι·11Ιο. πιο Ξγι·τιρ Οο. Ι..οιπ1οι1,Β. ο. :οι/εοο εοονν πω.
2

.

Αει·ετε - ΡτοΒεπ ἔτειτὶε :πιά ίτειπΚο.

(Η). 843.

°ΟΟ@@ΟΟΟΟ.ΌΟΏ·Ό.·ΟΟΒΟΟΟΟΟΟΟΟΌΌΟΟΘΟΟΟΏΏΟΟΟΌΟΌΟΌΟΟΟΟΟΏΌΟ

Μο! Μο! ((Μν- ΕΜ)
,,Νοιιο ΗοΞΙ- απο 8οΜειππω- Β 0οοπετο!τ“.
Βο1οοιι νοιιι 20: Μο1Φ1ο 2 . ΑιιΒ·ιιοτ.
Νο.!ιοτο ΔιιοΒιιιιΠ. οττοἰΙοιι ϋοτοὶτννὶΙΙἰἔοτ κΠο Αοι·ετο ω· Δι1οιο.Ι1;: Πι·. πινει!. θ. Ι. Αν· °

Μπεστ, Μ.. Ροτοι·οΒιιτ , ΚἰτοτοοΙιιιοῇο. 8, π. 8, ιο Ι. πω" Βοιιιι.- π. Ρώσο. ν. 6-7
ΠΜ· ΑΒοιι6ε; ν. 20. ού οΙ› Πι ΑτοιιοΒιιτε, Πι·. . Β. Οοι·ειτοιιο ιι. ΙΜ. Α. Βιιι·οιι Μ”
Μ ΑτοιιοΒιιι·,ς. Ποσο ΙΙΙιιοττἰοττο ΒτοοοΙιϋτο: <<ΑτοιιοΒιιτε πιο! ειοΙιιο Κιιι·ιιιΜοΙ» Ν. Κνω
ιποΙο νοι·Ιο;, Βὶἔο. 1902, νοτΙιΒτιΠὶοΙι Μι ο.Ποιι ΒιιοΙιΙιοπάΙιιιι€ου.
Ο!» 3-2.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
·-_·τ#

8ροΜΗΙαπω μην”

Ξιτ::.Ροτθπ2,
ΚτΜΜζιιπρ Με

Ε:·οΙ:Βὶο:ιεεο:ι©τπ:τιε,
Βοοεοτιιιη;
ποτνόεοι·

Δ· ‹

Λ||ροωοίποπεο!νοίπαπ9ου.
5τΜ·κιιιιΒ· άεε

Ποι·ικοιιο, νοτεἰἱἔ1ἱοΙιοε
ΝοτνοιιτοπὶΙιιιιιι.
Ι.ἰτοι·πτιιι·:

Θου. Μο«1.-Βοτ.' Ραπ. Βι·..ΒιιΙοποΓΠΣΕ. βοι·Ιὶιι: (ΒοοΙοιιη·ΒΙορΜΙο οοι· εοοοιπτοιι ΗοΗ- .
ΜΜΜ, Β. 899): ΑΜΒ Μι Ιποιττο ιο Ιοτ2τοτ £οιτ Μ” δοκιιο!πουτοετΒοι1Ποι·π οἱιιὶΒ·ο ;;ϋι1εΜεο ΒοουΙ
απο :ιιι νοτεοἱοΙιποπ, Με ΜΜΜ εοΙιοἱιιτ ΠΙποτΙιο.υρτ Με Νοι·νοιιτοιιΞΕπιπ ΕοΙτοπ ατι ιΙϋτΙ'ου, οΙΙοι·‹ΙἱπΕο
επί ᾶὶο εοκυο.Ιο ΜΜάο Μιά Μο ΒτοΙΜοιι ΒοοοΜοτε νοι·οτειι·Ιιοπά ιιι ννὶτΙιοιι.
Πο!. Πι·. Ο. Ρ οι: η ο τ. ΜΜΜ: (Πιοτορἱο Ντ. 11, 1906). Μοϋι οη.=;ποτ ΒΙ11άτι1τ:Κ Μ. Μοάοι·
ΜΗ Μ: ,ο;οννοεοπ, Μ” ιΠοοοε Ρτο.ρειτοτ ιο όοι· 'Με οιυΠοΙ1οιι6 ;ἱὶιιοτ.Ιεοε Ιοὶοιοτ από Πι νοι·Μπάιιπ8·
τοπ ιιιιτΙοι·ου ΜοΕΙ10άο113οάο11ΐο1Ιο οΠ1εο νοι·ει1οΙιοο ννοι·τ Μ - εοΙΜε πειιι: που ποσο οο οΕορΠοο!ι
οΜι ΒοωϋΜ, ἀοιι ΙΒΜΒιιοε ω· ΒυεςοοΜου ΙΜ εοὶιιοτ Ποι·ι·οΙοοιιυε Πι Βοττο.οΙιτ .το ΜοΒοη.

ννοΠοτο οιιοΓϋΙιτΠοΙιο ΜἱττοἰΙιιυ οπ νοο Πι·. Κ ο Ι ο το ο ἱ 2 ο ν. Κο.οοιι, Ρι·οϊ.
ο Β ο ιι ι· 8·ο ο π. Ροι·ἰο, ΗΜ'. Ο ο Ι Ι, ΖϋτὶοΙι,
Ρτού'. Ν ο ν Ι ιι π γ, ΙπποΜ·ιιοΙτ. ΡΜ!. Ϊ! οι π· ο. πι ο Ι ά ἱ, ΝοοροΙ. Ρ ο ρ Ρ ο π· αυτοι· Ι.οιιιιιτ,<.: νου θοΙι. Μοά.-ΒΜ: Ρι·οί”. ο ο 11 ο” τ,
ΒοτΠυ, ΗἰτεοΙι, Κοάοννο, θτοἱπ οΒοι·ε, ΓτοιικοιιοΒοά, ΜΗΝ ω. ΡιπΙο, ΡὶΙἱννοτ, Οάοοοο. ιι. ο..
Μ» :·Μιτοπι Βοοοπάοτο ΑυΪΜοτΙτεοιπΚοὶτ ι1ω·οιιέ', άοιιι-ι ΜιιἰτιιοΙτΜιι πω· Μ Οτἱεἱ118ὶρ8οΚι1ι1€ Με ιιιιοοι·οι·μ Ε'οϋι·ΜΜο.τΚο

ειΒεοςοΙ1011 απο. ΒἰΜοΙιιο ΡὶΙΙοη οΙιτιο οΒοιι ΒοιοἰοΙιιιοτο νοτρειοΒιιπς Μττοιι Μι· εποτΒἱεοΙι 2ιιι·ϋοΜυνΜεοι1, (Μ. Μι· Μι· ὰοτοιι
Και εθο:;οίΚΐιτε
ο
· Μ πξε;Γΐ: οἔ2ἴἔιὲπὰοιι
. ννο ΩυοιιτΕτΜοπ
Μαιου Μο Αιιϊιιιοι·Ι‹οοπι1ιοἱι
επί Με
Βτηιιοττο
"οι 50
ιιιιοοι·οτ
«Πο
2ο τὶοΙιτοι1: 250 ΡἰΙΙοιι,
160τιιεοἰεοΙπο
ΡἰΙΙοπ. 80
ΡἰΙΙο11 πω!
ΡΙΙΙοιι.ΓοΒτὶΕωιιτΙιο ιιιι‹Ι επί

Πτετετιιτ ἔτειτἰε ιιι1‹:Ι ίτουΙ:ο :ο Πἰοτιετε1ι.

Κο11το1· ο1ιο1111εο1ιοτ Ρτο1ρειτοτο, Μ. ΡοτοτοΒιιτε·.
ΝοκνεΙ‹ἰ ΡτοεροΙα,
Δ

28,

Ηειι1ε δἱτιἔοτ ΨΝτ. Θ.

.
Βω.-π.Ζω,6τ ΒΕ Β 'Η ο Η @ε Π ΜΙΒ

ΒιιοΜτιιοΕοτοἱ ν. Δ.νννοιιοο!ιο ΚπτΙιοτὶτιοιιΙιοἐοτ Ρι·. .Η [Ε. ·

ΓΠΑ”
β, _ς " ·: ν. ω? ;ν-ω-·ωπο
,ο
υ
ὁ»

ΧΧΧ". .ΙΑυοοΑΝο.

Ή 4- ΊϋΠ

ΝουοΕοΙΒο κκιν..υυπε.

ΜΒΒΙΠΙΝΙ8ΠΗΒ ΜΒΒΒΝΒΒΕΒΙΡ'Ε
οικον άοτ ΚοὸοΚτἰου νου

Μ. !ουουυοο Κι·ουυυυ!ο.

Ρι·οΐ. Μ. Κοι·! ΠοΜο.

Κἱμυ.

Ι)οτρυ2.

Πι·. ΜΜΜ Υ5Ιουοου.
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Με ,,5τ. Ροιοι·οουι·Βοι· Μουὶεἰυἱεουοννοουουεουτἰίθ οτεουοἰυτῇοὸου ' Ψ· Α'υουυοιυουοο -ο.υΗ:·5.Βο εοννἱο ο.11ο Ϊυοοτοτο "Χ
5ουυυυουά.-Βοι· Δ'υουυοουου

Μ. ἰε1 Ευ Βυ"1ουά.8 ΗΜ. Π” ό” ΒΜοτ τυου ουεοουΙιοεεΙιου ου άιο ΒυουυυυοΙυυο νου Κ. Σ.. Μου”

- αυτ, ο Κυ!. Μι· Με Βοιών.: _Ιουτ ἱυ Ι.Ροετ:υειοΙΙυυε;ἰυ οΙου υυθ.οτου οι 5!. Ροί0Γ5ϋιΠ'8. Νωνει( ·ΡΓ0$Ρωα Μ 14--2Π τἰωπεη· - ΣΕΒ-Επε
τ!.πυ20 ΜετΙκ ῇὲυτΙἰου, ΙΟ Μο.τΙ: υυΙυῇ5υτΙἱου. ΒΩΓ:Π.ΟΓΗΟΜΈ'01.
“Η ου: 8ιυοΙΒοορυ!τουο ΖοΠο ἰυ Ροτἱτἱετ2θ Κο!). ουοτ45 Ρίου.- ου
Αυτοτου ννοττΙου 25 δορυτοτυϋυυεοἱυτοτ Οτἰ8ιυοΙυττἰΚοΙιυεοεουάτ.
ο -Ποίοτοτο ννοτυου υοου υοτυ $υτεενου ΙθΚυΙ. ρω ΒοΒου υουοτἱτΙ.

ΝΠ

Στη” 80ννἱο οΙΙοουΙυἰο οὸυΙαἱου ϋο2Π8ἱἱοὶιου ΜἰττοἱΙυυεουυ1τ
τετ Μου υπ οου 8ο ο ο υ ο Η ο Πι τ ο υ ‹:Ιο υ ΚοόυΜουτ Ι)υ. Ε. ΨουΔου
ἰυ 51. Ρωοτουυτ8_ Ροτοτοϋ.5οιτο, ΑΙοκουότοννεΕι Π: ο ευ τιοΙιτου.
Βρτοουετ. ΙΉουετο.Β, Πουυοτοτυ8 υυό $ουυουουυ οέθ. >

83. Ροτοι·οουι·ε, ιΙου 28. ΑρτἱΙ (Η. Μου).

Μ. -

ΙυυυΙΜ [Η. Β Ηοω·οουοΙιυουυ: Πουοτ οὶυ υουοο ?οτυιοΙοουνἀ-ΒοοἰυίοΙΜουονοι·Ευ!ιτου, Με Αυιιιυνοι·ΐουτου. ῇ
ΗἱοτοἱΙυυςου :Με άοτ ΘοοοΙΙοουυίτ. ρτυΚΜπουοι· Αοι·υτο ου Μου. - Ρτοιο!ιοΙΙ άοτ 5ΠΖΙ1118 οοε ΗΜ” εουου
.Λοι·πονοτοιυο. - Τυεο8υοουτἱουΒου. - Αυυοη;ου.

ΙΙουοι· ουν υοοοο ΡοτυποΙοουγο-ΒοοἱυἰοΚἱΠουονοτἱουτου, ιν ννἱΓΚυυ8 Μ· ΖννοοΙπο οοτ Βοο3υΐουκίου νοοβουτουουοεο
Βουοϋ1υάου, Μι· Μο 8τοτἱΙὶοἱοτυυΒ, Κουοοτνὶοτυυε υυο
ο” ΑοΙουνοτἰουτου.
Βοοοοοι·ϊοτυυε οἱυΒοἴἰἱἱιΓΕ κνυι·οο,' ννυτοου @σου Μο οτοτου
ζ ΡτοΙουεουου ΒοοἱυΓοΜἰουενοτευοΙιο οτοτ νοτ υυτ Ιζου!υ
υυηςοι· Δοι·υτο.
10 .Ιουτοο ου;.;οετοΙΙτ, Π1υττου ]ουοου ου Ιοοἰυου1 ΜΜΜ·
Ι νου Βτ8οουὶε. Βἱοεοο Μο ννουΙ Ζουν οτοοετου 'Ι'οΗ ου
νου
υου νοτοουὶοἀουου Μοτυουου, Μο οοε ΜὶττοΙοουΒοννουἀτ
Μ. Ε. ΗοοτοουοΙκυουυ.
ννυτοο, ο.υοι· οὶο Βοου!τοιο, οἱο υιου οτυὶοΙιο, Μυοτορτο
ουου εΙου υυτ ου οϊτ ]ο υοουτΙοιυ, σο €τοοΚουοο. Βοοίϋτυιὶ·
οοε ΡοτυιοΙυουν‹1 ο.υΒοννουάτ ννυτυο οοοτ Μο Ζὶυυυοτ
Μ. Η. ν7ου1 πιουν, Με Φο κυοϊοτου ουοοτου 8ρουὶοΙ
ΜΗ πυϋοΙὶουοτ Γουάιτ 8ουοΙτου, ονουτυοΙΙ εοτ,έειτ @Με θο
Μοτο Κου1τυου πο· Κὶυοοτοτυτοὶυ Μο Ι.οοο, οο που οοτ
Βοο1υΓοΙιτἱου νου ννουυτουιυου υυυ 8οουου ου του ου Βουετου‹Ιο Ι‹ϋυοτ!ὶου υοΐουουποτ ννυτοου.
Πιυου ο.ΙΙου, υ1. Η., Μ οτ1υυοτΙἰου, Μο νΙοΙ Αυΐοουου
υο.υου υυο ὶυ ΡοΙΙου νου ο.Κυτου ΙυίοΜουευτουΚυο5του
οἱο νου άοτ Ρἱτιυο Ξουοτἱυ;; ὶυ εΙου Ηο.υάοΙ ΒουτοοΙιτου
ευ οἰοεοτ ΒουουυυΒ που Βο.τ υυτΙ Τετ υυε.οτου Ρο.Πουτου
ΗνΒ1οο. υπο ΑοεουΙορ οττοετου,
υουυΙΠὶου ου εο1υ.Πτυοουιουτ οιυρυυοου που οο οοοτ ΡοττυοΙοουγάΙοπυρου,
ννὶο
811υουΒ
ἱυ
οοτ
οτετου
ω ου: ΒοτΙουτο υΒοτ ἀἰο
ουου υυτ ου Μο εουιυοτυΙἰου, οειοο Μι· οἱοοοτ υυετοι·
νοτρΠἰοΙιτυυΒ Μου!. ὶυ οουυεουτ1οι· Ψοἱεο υοουΚοιυτυου αυτ ιΠοοου οτυἰοΙτου ΒοουΙτο.το Ιουτοτου. ΠΜ Με υουυ
Ιώυυου. Μο οἱουοτἱ8ου ΒοοἱυΓοΜἰουοπυοτυοοου Ιοοοου ὶυ ιΙουι ττοοΙουου ΡοττυοΙοοΙινο ῇοἔΙὶουο ἀοεἱυυοἰοτου‹Ιο Ψυ
ΚυυΒ ειοοοορτοουου ννυπΙο, υουυι ιυυυ εοΞυο Ζυυυουο
νοτοοΜοοουοτ Ηὶυοὶουτ, Βοεουοοτε ουου ννο.ο όου Κοετου
μυυΙα ΒοττΗΠ υοου Μουουοο ευ ννϋυοουου @τη υυο υυπυ ΜοοϋΒου Ε'οττυοΗυ. 13ο ννυτι1ου νοτοουΙοάουο 8ρτογ
τΙουοτ ιυυοε πιπ Ρτουοου _ῇοοο υουο Μοτυοοο οοετυοοτ ειρρο.τοτο Κουοττυἰοττ (Ο2οροΙοννεΚν, Ρτουεουὶτπ,
ινοτοου, νεο11υ εἰο Γτοὶ νου οου Μ5.υοοΙυ οοτ ΜουοτἱΒου 8ουυοΜοτ, Β.6ρΙ:ο υ. ο.), @του ννοΙουο ιΠο Ροτ
ιυοΙοουνοΙ6ουυΒου υπ οου υο1του”ουοου Βουιυου Ζοτοτουοτ
Μοιυοοου Μ, εοὶ οο ουου υυι· ἰυ εοννὶοεου ΡιιυΙαου.
ννυι·‹1ου ιιυο ἀἱο οΙΙΒουιοὶυο ΑυίιυοτοοουιΚο1τ ννυπΙο υιουτ
ΨΞο Ιυυου, κυ. Η., οΙΙΒου1οϊυ οο!ουυυτ οοτ οἰου Πι όου
Ιοτοτου .Τουι·ου οοε ΓοτπυοΙοουνο οου οτετου ΡΙο.το Με υυυ υιουτ :ιοί Με υουο ΠοοὶυίοΜἰουεΙυἰτΕοΙ Βο!ουΙα.
Ττοτυοουι Ιπουυτο οοε ΡοτυποΙοουνονοτίο.υτου Κοἱυου Μενου
ΜΜΜ πιο ΒοοϋυΙΜοτου νου ννουυτουιυου οττυυΒου.
ΝοοΜοιυ νοτ 20 .Ιουτου Οοοοι· Βου· ου! οὶο που! Βοοου 8οννᾶυυου, ννοεΙιο.Ιο ουου υοοΙ1υυιυοτ ἀὶο οΙτου

νοτιι·υς, εουοΙιου υπο θ. Γουι·υοι· ΠΟΤ Μι νοτοἱυ 8ο. Ροτοτο

8ροΙτρὶΜο ουτννἰοΚοΙυυΒευοιυιυου‹Ιο ν!ΗτΙουυε οοε Ε'οτυποΙ
άουνοε υὶυεοννἱοοου υο.ττο, οουοττο οο ]οοοου υοου Ιου
. @το Ζω. Με ιΠοεοο ΜΜΜ υΙΙΒοιυο1υο Αυοτυουυυυε
ίουο. Ψουυ ο.υου εουου οο.Ιο υοου οου οτοτου νοτου”ουτ
ΙἱουυυΒου Με ΠἰἱοεὶΒο Ε'οπυοΙοουνο υυτοτ οοτυ Νου1ου
Ε'οτυνοΙϋυ, @Με οοὶυοι· Ιοουετουοττου υοΙιου ΒοοὶυϊοΙαἱουο

Μοτυοοου

υυτ

8υυΙὶυιοτ,

ΚοτοοΙ οπο. υοοουυοΞ ὶυ Αυ

κνουουυο Κοιυου.
Ιυ οἱοοο υυεἱουοτο Ι.οοο υτοοΙιτο Έ'Ιϋ88ο ') ἱιυ .Ιουτο
1898 ΚΙο.κ·υυο, 1υάοτυ οι· οου Κοιυρί 2ννὶοουου οοτυ
ι) Ζοποουι·Π'Ι: ?Ετ Βνςὶουο. Ϊ898. Μ. 29. ρ. 276.

`-·σ

Ιθ4

Ροτιπε.Ιάειιγά ιιπά άεπ ειι.επ Μειιιοάεπ επ 6πιπειεπ άεε
ετειετεπ επιεώιεά. Π· ινιεε παώ, άειεε Ε'οτπιε.ιάειιγά εειιιε
νοιιε ννιτιιιιπε ππτ πει θεεεπιτετι νοιι Ψεεεετάε.ιπριεπ

επιννιώεΙε, άεεε ιπιι: άεπ ΡοτπιεΙάειιγάάειππιεπ Βεπιιιτεπάε
Μεπεεπ ννε.εεετάεπιρι ιπ άεπ επ άεειπιι2ιετεπάεπ Βεπιπ
πειιτσιεΙιτ νυ·ετάεπ ιπι1εετειι, εε άε.εε άιεεετ ιπιι ννεεεετ·
άειπιιι ιιιιετεει.ιιει εει; εε ινιιτε πιώτ εςεπι18ειιά, άε.εε πιπ
Ροτιπειάειιγάάεπιπιεπ οάετ νετάειπρϊιεπ Ροτιπειάειιγάι6
ειιπεεπ εεετιιειι:ετ ινιιτάε, Ιειπετε πιι1εετεπ ιιοώ ιπιι άετ
4-ι”ε.ειιειι 81ειειιεειι:ιε επ νετάε.ιππιεπάεπ Μεπεε ιΝεεεετ

νει·άιιπιιι πετάω.
ινεπιι επώ άιε ΡΙιι88ε*εειιεπ

Απ,εειιεπ εΙειιε.ιά ιιι

άετ Ρτειιιιε ειώ Βεπτειιτιεπ, εε ιιει”ιεπ άοώ άετ ιιεώ ιιιπι
ι›ει“οιειεπ Πεειπιειιιιοπειπετιιοάε πιοπι πετιιι€ε Μιιπεει επ.
Ζππιιώει ιιεάετι πιο.π ειπεε τειιιιιν ιεπτεπ Αρπετειεε, άετ
ιιεεοπάετε 8ε.ειιιιεππιπιε ετιοτάεττ, ννειιετ ειπά ππτ νετ

άειπρίππε

άετ

ΡοτιπεΙάειιγάΙϋεππε

ἶετϋεεετε Μεπι;επ

Ρριτιιιιε πϋιι€, άετεπ νετιιτεππιιπε ιπ ειιιεπι νειεώιοεεε
πω, πιοπι ιιοπιτοΙΙιετιιετεπ Βευπι ιιπιετ Πιπειιιπάεπ πιπ

Με Αιιι:ε.πιιπΙνετ ιει ειπ εεΙΝιώεε ΡιιΙνετ ιπι1:
εειιπ·εεπειπ Ροτιπε.Ιάειηάπετπειι ιιπά ετειιτ επι θειπιεώ
άετ νοπ ροΙγιπετιειετιειπ Ροτιπε.ιάειιγά (Ρετε.ιοτιιι) ιιπά
Μειιιιιεπρετοηάεπ ιπ ειπειπ ιιεετιιπιπιεπ νετιιιιιτπιεε. Βιε
εεε ιπ ι:τοώπειπ Ζιιετεπά «Με ιπεττε θειπιεειι εντειετ ε.ιι
ειώ ε.ιιεεετει τεειιτιοιιεττιιπετ Κϋτρετ ιιιεει ετει ι:ειιπ
Πειιετειιεεεεπ πιπ ννεεεετ άιε ειεεπιιιιπιιειιε Βεει.ιιιιοπ
ιιετνοτττειεπ. ΠεΒετειεεει ιπεπ πεπιιισιι άεε Απτε.πριιινετ
ιπιτ ιιιίεεεετ πιιά τω” ειντεε άιιτώ, εο πειθτ. ειώ πιιώ
ινεπι€επ 8ειιιιπάεπ ειιιε ιιεπιππεπάε θεεεπτννιειιεΙππΒ, άιε
ιιπτετ ιειιιιιιιιετ 8ειιεπιπιιιΙάπιιΒ ιιπιπετ ειιιτιιετ ιιιιά επιτ
πω· ννιτά, ι›ιε ρΙει2Ιιειι άιε Βεειιτιοπειππεεε ιιπι:ετ πωπω
ι:ετ Τειπρετειπτετιι0ιιππε ιπ άειπ θειεεε ιιετνοτει:ειΒι ππά
ιιπιετ Αιιεειοεειιπε άιώτετ Βιιιπριε νοπ Ροτιπειάειηά ιιιιά
ννεεεετ ε.ιιε άειπεειιιεπ ιιετειιεειεάει; ιιι ννεπιπεπ Αιι€επ
ιιιιώεπ ιει άετ ΒειτειΤεπάε Β.επιπ άιιτώ άιε Πειπιρίε Με
πιιι άιειιιειπ ΝειιεΙ ει·ιι1ΙΙι.
ι)ιεεε Βεειιιιοπ ιιετιιιιτ Με άειπ Πιπετ.επάε, άεεε ειιιε
εΙΙιεΙιεειι τεεΒιετεπάεπ Βιιρετοηάε πει (3επεπντετι νοιι

Ρ'επετεειιιιιτ νετιιιιπάειι εειπ ιιιιππ. Βιιάιιώ μια πει Βε

ννεεεετ ιιπειε.πάε

πιιιπππε άετετιιΒετ Αρρετετε άιε νετάειπριιιπε άετ πτοεεεπ
Ριιιεει€Κειιειπειι€επ πετιιτρειπει.εε ππτ ιεπεεειπ νετ ειώ,

ά. π. άεε Γεει;ε Ε'οι·ιππΙάειιγά ιπ Βε.ειϋτιπιεςεε ιιιιετειιιιιιι
τεπ ππά άεεε Βιειειι2ειιιε ιιιώτ ππτ άεε επτειιιπάεπε
Γοτπιειάώγά, εοπάετπ ειιώ άιε Βεπεε ειι€επειιεπε
νιιεεεεττπεπεε οιιπε ειπεεετε νι7ιιτιπεεπιιιιιτιιπε νετάειπρίτ
Μιά. Με επιινιοιιειτεπ Ψεεεετάειπριε τιιιεπ ειπε Πειιετ
ειιιιιΒιιπε άεε ιιειτειΤεπάεπ Βιιιιιπεε τιιιτ. Ψεεεετάεπιρί

πιονοπ ιπιώ 2ιι ιιιιετπεπεειι ιώ επ ντιεάετιιοιτεπ Με.1επ
θειεθειιιιειτ ἔειιει›ι Ιιειιε.
Ι)ιεεετ

ΙειΖιετε Πιπετεπά

εώειιιι

ω”

νοιι ετοεεετ

ΨιειιιιεΙιειτ επ εειπ, άεππ εειιοιι νετ ιεπεετετ Ζειι: πει
Ξειιερειεπτειη ειπε ιιεάειιιεπάε Ετιιιιιιππε άετ Βιιι
πιιτιιιιππειιτειεε άετ Ροτιπειάειηάάιιιπρίε πει εώπεΙΙετ
νετάεπιπιππΗ άετ Ι.ϋεππε ειιιε ειπετ Βειοττε εεεεπιιιιετ
άετ ειπιεειιεπ νετάιιπειιιπΒ άετεειιιεπ ιιοπειειιιετι ιιπά
ιεπεει

Με

8ι:ειπιτ2,

ειπ

$ώιιιετ Ριιιμεε'ε,

άιε

Τιιεεε επιεεετεΠι, άειεε νοπ πινει Αιιρετει;επ άετιεπιπε άιε
Εεειεπ ΒεειπιεΙιτιοπετεειιιιετε ιπιι άετ Βιειώεπ Ε'οι·ιπει
άειιγάιπεπεςε ετ2ιεΙι, άετ άιεεε Μεπεε ιπ άετ ιιιιτεεετεπ
Ζειτ ιπ άεπ επ άεειπιι2ιετεπάεπ Βειιιπ πτιπει.
Πιιι άιεεειπ ΠειιεΙετε.πάε άεε ιεπεεειιπεπ νετάεπιπιειιε
άετ Ριιιεειει€ειι ειι2ιιιιειΓεπ, ννιιτάεπ νετεώιεάεπε Μειιιο

άεπ νοτεεεειιιεεειι, πιπ άεπ νετάεπιρίππεερτο2εεε ει: εε
εώΙειιπι€επ, εε επιπιειιιι Κτει1, Βιιιιιεπάε ειεετπε Βοι2επ
ιιι άιε Ροι·ιπε.ιιπιϋεππΗ επ ιιτιπεεπ, 8ρτιπΒιειά ιιετιεπ
ιιιτπιιι:ιε Ηει2ιιάτρετ, ιιιιιεπε Βιι1ιιειιάε θιιειποττεετειπε
οπο. Βιε Μεπεειιιειιι€ιιειτ εοιώετ ΜετΙιοάεπ Με: επι
άετ Παπά.
Νιιπ πι.. ιπ άετ ιιιιι€ετεπ Ζειτ, ιιπ .Μπι 1906 νοπ Βτ.
ΒιεΙιεπετιιπ "ι ιπ Βιιιετιειάτ (νοτιτε8, πειιειτεπ επι
άετ Ηεπρινετεειπιπιππιτ άεε Υετειπε άειιιεειιετ Οπειπιιιετ
πιι Νιιτπιιετ8, 8. ;Ιιιιιι 1906) ειπ πεπεε Ροτπιειάειιγά-Βεε
ιπιειιιιοπενετιειιτεπ επιρΓοιιιεπ ντοτάεπ, άεε ετ Αιιιε.π
νετίε.ιιτεπ πεππι ππά ινειώεε, ντεππ εε ειώ ι›εινειιτι,

ιιετνοτ, άιε

ειπά, Ρετε.ιοτιπ επ επιροιγιπετιειετειι,

ιιιππετε Ζειτ ε.πάειιετι, εε άε.εε άεε Ι·Ιτετο

πιει.ετ ετει ε.ιιιπε.ιιιιώ ννιεάετ ιιπι.ετ άεπ ΒιιιιιΒιιπεε
ρππιιι. Βειιι.
Βειιπ Ζπειεπάειιοιππιεπ άιεεετ Βειιιιιιοπ ιιε.πάειτ εε ειώ
Με Βιειιειιετππ πιπ ΚετεΙγεε άετ ΜειεΙιεπρετοιιγάε
άιιτώ άεε Ροτιιιιιιάειιγά, ιιε2ιειιιιιιιιεινειεε άεε Ρετειοτιιι
ππά επεειιειιιεπά ινιτά άπτειι άεε Αιισιιιιιγάτειιγά ιπ ει.ειιι
πεεεεπάι άεε Ρετειοτπι επιροιγιπετιειεττ.
Βε πππ πε.ώ ΡΙιιεεε άιε ΗειιριιιεάιπεππΒ ειπεε νο1
Ιεπ ΕτιοΙεεε άετ Ροτιπειάειιγάάεειιιιειιτιοπ ιπ άετ ΠεΙιετ
ειιιιιεςιιπε άεε Βει.τειιεπάεπ Βειιιπεε τιιιτ ιΝεεεετάε.πιρι Βε
ετειιι, ιιιεει ειώ ΡοτιπειάειιγάΙϋειιπε επ ΞιεΙιε άεε Ρε.τε.
ιοτιπ πεειι Βιειιεπετιιπ άεειιειιι πιοπι: νετντεπάεπ, ινειΙ
ιπεπ, ειιεεεειιεπ νοιι άετ Οιιγάειτιοπ ειπεε 8τοεεεπ Με
άεε Ρ'οτιπειάειιγά νετ Βιπιτιιι: άετ Βειιιιιιοπ, άιιτώ άιε
εειι›ε επ ιτεπιπ Ψεεεετάειιπρι ετιιιιιι, επάτετεειτε νιιιεάετ
πει Ζιι€ε.ιιε άετ τιειιιι€επ νι7εεεετπιεπΒε ιιιιετΙιε.ιιρι ιιειπε
νετάειπριιιπε ιπειιτ ειπιτιιτ.
Βιεεεε Απτε.πΒειπιεειι πωπω ι`ετπετ ιιοώ άεπ ι'οι·πιι8,
άεεε εε ιπ ιτοειιπετ Ροτπι νετινεπάιιε.τ ιιπιι ιειώι πεπε
ροττειιει κι ιιπά επάειπ ιιι Β'οτιπ νοπ Τειιιεττεπ ιιπά 'Γε.
ιειπ ειιιε ι‹οιπρτιιπιετεπ πω. Ψειιετιιιπ Ιεεεεπ ειώ άτι
ιπιτ ειιώ, ε.Ιιεεεειιεπ νοπ νιΜιπτιιπιπειι, ιπ ιιειιιιειπετ
νι7ειεε Βιιιιπιιιοιιιιειτεπ άεειπιι2ιετεπ, ιπ ντειώεπ άιε Απ

νοπι ιιπει:επάε πειτε, άιε ιιιειιετιι.ιεπ Μετιιοάεπ επ νετ
άτιιπΒεπ. Βιεεεε νετιειιτεπ εοΙι πειιεπ «ειιιε 8επιιπεπάετ
Πεειπιειαιοπεννιτιιιιπε πειιι·εειιεπ: Βεεειιιπππε ιεάετ Ρειιετ-<
€ειειιτ, τε.ριάε Επιινιεπειιιιιε άετ Ροτιπειάειιγάάιιιπριε ιιπά
πιειειιΖειιιμε ΒπιννιώεΙιιιιε άετ ππτ ΠειιετειιιιιΒιιπε άετ
μια ποι:ινεπάιεεπ ΝεεεετάιιιππΓε.

ννεπάιιπε ΡΙΙιεεε'εώετ ππά ε.ιιπιιώετ Αρρετιιτε ιιιειιετ
Μππι ιπϋΒιιιεΙι πετ, Με ιπ 8ειιτιιπιιεπ. Ρπιιτννετιιεπ, Βι
εεπιιειιπεοπρεε οάετ Βιιπιπεπ τιιιτ. ιειειιτ ιιτεππιπιτειιι
Ιπιιε.Ιτ.
Νεώ νοιιεπάειετ Βεειπιειιιιοπ Ιιειιπ ιπε.π άεπ Ροι·ιπε
Ιιππετιιώ εώπειΙ άειάιιτώ ιιεεειιιι;επ, άεεε πιω ιιι άεπ
Βιε ΒιπΓεώιιειι άιεεεε νετίε.ιιτεπε ιετ ιτερριετεπά,
Βιιώετεπά άεε Αιιτειιεειπιεειιεε ετινεε 8ειιπιε.ιιρπινετ
άεπιι ιπειπ ιιτεπώι επ άεπιεεΙΒεπ πιπ· άεε εοε. Αιιιεπ
ιιιπειπυνιτιι ππά ιπιτ ι7Ψεεεετ επιειιοιιτει, ινοάπτώ ειώ
ριιΙνετ ιπ ειπειπ €επιι€επά ἐιτι:›εεεπ ΒεΙιειιιΒεπ Ωείεεε ιπιι: εεπιι€επάε Μεπεειι Αιπιποπιειιεεε επι:ννιώεΙπ, πιπ άεε
ειπετ ιιεειιιππιτειι Μειι€ε ννεεεετ επ ιιιιετιιιεεεειι, άεε Ροτιπειάειιγά επ ιιιπάεπ ππά άεπ Θετιιειι επ ειιτιετπειι.
θειπιεώ ειπ ινεπιπ ππιευτιιιιιεπ πιιά άιε Βεειπιειιιιοπ πι; Ιπ πεπεει;ετ Ζειτ επιιιε.Ιτεπ άιε Ρεειιιιιι€επ ιιι Βιεώ
ειππειειιει ιιπά Μπι πππ εροιιιιιπ ινειιετ νοπ Βιετιεπ, ιιιιώεεπ πειιεπ άετ Πιτ ειπεπ ιιεειιιπιπτεπ Βεπιπ ποτ
ινοιιει εε πιειιτ ειπιπε.1 ιιοιντεπάιε εειπ εοιι, άιε Βιιππιε ννεπάιεεπ Μεπεε άεε ΑιιπιπριιΙνετε εποε επτερτεειιεπάε
νοτιιετ εοτειιιιιιε ειι2ιιάιειιτεπ. Ιιιιοιπε άετ ιπιειιεινεπ, ιτπ Μεπεεπ ΟιιΙοτειπιποπιειι-Μιεειιππ8. Απ άεπ ΒΙει:ιιιιι1ειιεεπ
νειάειιι νοπ νιτεπι€επ Μιππτεπ νετιεπιεπάεπ νετάειπριιιπ8 ειπά νοπ επεεεπ 2 ΜετΙιειι επεεεειιεπ, άιε ειπ 1ειειιιεε
νεττειιι ειώ άεε Ρ'οτπιει1άειιγά ιπ εοιώετ Κοιιιεπιτειιοπ Απιπεεεεπ άετ ετΓοτάετιιειιεπ Ψιι.εεετιιιεπεεπ ετπι6Βιιοιιεπ,
ιπι Βεπιπ, άε.εε ειιιε επιπετε νετάιιππιιπε άετ Θεεε άιιτώ · εο άεεε άιε ΒΙεειιιιιιώεεπ επειειώ ειε Μεε.εεεειιιεεε
ειντε.ιπε 1Ιπάιειιιι€ιτειιεπ άεε Βεππιεε πιοπι ιπειιι ιπ Βε
άιειιεπ.
ττεοπι ιιοιπιπτ.
Ι)ιεεεε πεπε νετιε.ιιτεπ ιει πππ ε.ιιώ επι εειπε Βεειιι
Γειιιιοπεννιτιιππε εερτιιίτ ινοτάεπ. Ψεεεπιιετε °) ετειιτε,
Η Ζειιεειιτιι'τ σε επεειινεπάιε
Πει: 88. 1

Οιιειπιε. ΧΙΧ. .Ιειιιτεεπε·
') Βγιιιιειιιεειιε Εππάεειιειι 1906, Ντ. 22.
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1) Ι)(:εε εε εὶεε ε(εεετ εεε Ιεἱεετ εετεεεΙΙεε Ιεεε1: εεε

εεττ εεεεε.2 Ι)ε.(εεε ετε:εετ Με, Με (τετ εεεε(εεε
ΜΗ εε( Γετ(:ετ ΜΜΜ; ει: εετετεεεε.τεεεεε νο(εεΒ Μεεεε

εεεε (εεετεεΙε ε1εετ

νετίεΙ:(εεε, εεεε εε(εΠεε Με Αεερετ(εεε εε( 1εεε(ετ3εε
Βεε(εε (εεε. εεε ε(:(εεεω(: εε(εε!εεε Με Με Βεεεε
τεεεεε εεεεεε(ετ Μτε. :νει:(εεε (“τεεετ 12-24 8τι(ε
εεε εεε:: ετ(ετεε(Ι1εε εποε, εεεεεεε Με:: Αετεενετ
(εετεε 6-7, εε( ετεεεε(ε(ε νε(ε(ε:εεε εεε ε11ττε1ε εεΙεετ

· 2) εεεε εεε: ε(εε εεΜεεε 'ΠεΓε ειεεε”
° ε) εε.εε εετεε εεε Πεε(εεε(εεε Ι(ε(εε Βεεεεεε(εεεε εε(
θεετεεεεεεεεεεετεεεε ετ('εΙετ εεε Ι(ε(ε θε(ιι(:ε Μετα·
ΜΜΜ εεε
4) (ειεε εεε Βεε(εΓεε(1εεεε:(ττεΙ Μεετ εε τεεετ (ετ.
77% Μεεεε Μ8.(ε Μεεε Βεε:είεεεεεε(εετεοεε ε. Β.
Γε( εεε Ι.εεεετετ. Βετεε Με εΙ((.τε1Ιεεεεε ε(εεε εοΙεεεε

εε( (δι/ε 8τεεεεεεεε Με

Μεεεε Μεεε( Πτεεεεεε εε:ε

Ι(ε.εε, εεε ετεεεετ εὶεετ εεεεεεε(ε

ε(Μ6.εεε εε (νετεεε.

Πεε Αετεενε(Γε.ετεε Ιεεεε εὶεε εεεεεε εεεε με εεε:
Ι)εεεεε((ε(εε εεεετεεε, εε ·νοε Ι.ε(εΙ:εεε:(ε(εε(ε, εεεΙ
τ(εεεεεεεε Γεετ(Ι(- εεε( Ι.εεεετεε(εεε, Αεο(Ι.εε εεε. Ζε
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(εεε Με Βεε(είεΙ(((εε εεε Βοεεεε εεεε(εε

· Μ. Η. Πὶεεε ε:ε:ί:ε Ι(ε(εε ΜΜε:Ιεεε εεε( εεε Αετεε
νε(ίεετεε, εε: εε( (σε εε( τείετ(ε(ε(:ε νε(εεεε, εεε εε(
εεεεεεεεε, Ιε(ε Αεί(εε(Κεε(εΙ(ε:τ εεί εεεεεΙεε εε τΙ(·ετεε
εεε ν(εΙΙε(εετ εεε ε(εεε εεε( εεε εεεε(εε νοε ΙΙ:εεε
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Γεετεε (ετ. εεεε εε εεε, Με Ιεεεε εεεεε Με εεεεεεεΙοε
εεεεε, ίεε(.ετεεεεεεε Πτιε(Ι εεε( εεεεεΙεε εεεεε εε εεε
εεε.
'Ποτε (εε(εε( (εεετίε.εεεε Νεεεί(εεεε Με( Με
Κο(ε(›τε(( εε( ΡετεεεΓεε(1Ι(εε νο((ε. ετ. Β εγε ( ε( Πο.
(ε ΕΙεε(Γε!ε,

ε·εΙεεε

εεε

νε((τ(εε

εεε

ΑετεερεΙνε(ε

εεε(εο(ε(εεε (ειεεε, (ετ εε εε( ε(εΙ:(. Βε1ι:εεεε ννε:(ε(ε
Με:(ε:Ιεεεεε οεετ

Βεετετ(εεεεεε

εε(

ε1εεε((εεε

εεε

ετ(εεε ΒεεεΙ(ετε εε ετεε:Ι(εε. Β(ε νετ Κετεεε: Με εεε
ΑετεερεΙνετ Με( εεετεεερτ εὶ(Μ (ε: Πε.εεεΙ εε (ειεεε
εεε Ι(εεε(ε (εε ειεεε εεε Ρτε(ε εεεεεΙεεε ε1(:ετ ε(Γεετεε.
Εεεε (ε εε( ]εεεεεεε ω( (ειεεε εὶεε $τεΠ ε $εΙ:(ε:ετ,
Με (εεε. ρεετε:. Θ(εεεΙΙεεεεΠ; εεε Με ΑρετεεΙ(ε ΡεΙ:Ι
(1επ:(τεε(εο((.(τ. Βετ Ρτε(ε ε(εΙΝ; ε(εε εεε εΙΙε(Μεεε
εεεεεεεΝεεεΙ: (εε:(Η εεεε; 1εεεεε Μ:τεε Μ( Με( εε:
Βεχετ νε(ε(εεε((, ε( Μ1(εε ε:::ε ε(εε(18ετ ννε(εε(:.

Ζε

εε( εε(ε

Αειε.(:νε(ίεε(εε ΓετεΓεΙΙεε εεΙΙ, Πεεεε ε((:ε (Με Με( εὶεε

εεεε (εεε εΒΜιε Αετεε

ε(:τε(ε(Μετ,

ω( εεεεεΙεεε, εεεεεεε(ε (ε Με

Εεεεε εεε Ε'εεεε ε(.τεετ.

Πεεε εε Με! εεεε ε1εεςε ω( εεεετε Μτε,
εεεε

νετΓε.ε(ε(:,

(νεεε εε

εεε:

εεΜ(ε(εε

εεε εεε

εοΗτε,

ω:

εΙΙεε(εε(ε ε(εεε(εετε Μ(ε, (εεεε εε: εε(ε ε(εεεεε Μ(εε

"ειεεε εεε ΡεεΙ(Ι(ε(εε εεεεε εεεε ΜΜΜ ετννε.ττετ ενετ
εεε.

80 Ι(εεετε (σε (ε εἱεε(ε Ε'ε.ΙΙ νοε 8εεετΙεεΙ: Με

ε)Ιτετε εί(:1:τ εεε:: εε:(εεεε, Με Βεε(είεΙ(εοε (ειεε ω::
ΑετεενετΓεετεε νετεεεεε(εεε. Ι)1εεετ ?ΜΙ εεε (εὶτ εεε(
θεΙε8εεεεἰτ, (Μεε εενοε ει: εεετεεεεεε, (ειεε ττοτ.ε εεε
ε(εεετ εεεε νε(εεΙτε(εε(εε.εεε; εεεεε Ρτεἰεεε εεε Αετεε#
ρεΙνε(ε Με ε1εε(ε ε(εε18εε Αροτεεεετ εεετεεεεεε Πεε(ε
ΐεΙ(1(εε Με Με Βεεεετεεεεε (.εε(ετ εε εεεεεε εεε:
(εε. 24-250/0) Με ε(εε Με Πεε:είεΙ((1εε (Με Δετε.ε
εε(ε.εεεεετεΙΙ( Μετα Με εεε 6 Ζ(((:(εετε εεεεεεεεεε
ν7εεεεεε Ιιεττε, (ε(εεΙ:(:ε εε(εεεεετ, ε(εεε Βεεε:(εεεΙ(
νοε 416 Οε(ε., Μ( Με Πεε(εΓεεεεε ε:εεετεε 65 (ει.
εεεεεΙτ (νε(εεε.
Αετεε Ι:εττε (εεε ε Ρε.εΚεεεεε ει(

7 Κ. 80 Κ. εεε εἰεε εε 2.66 νε(ετεεεεε, Μ:.ε 41 Μ(
66 Εεε. εεεεετετ εε(.(ε. (εεεω εε: 18 Η. 85 Κερ.

εεεεεε ΜΜΜ: εε: Βε:11 ε Β(:ε(Μετ εεε (ε εε( (εεε.
ρΙ:ε(((εεε. θεεεΙΙεεεεΓτ ε1εε Ρε(:Ι(εεε Μ( 20 Οε(ε. Βεε(ε
2 Β. 66 Κ., Μ( 40 απ. 4.40, (ετ 60 θεε:. 6,20, Γε(

ΜΙΠεε(.

ε0Πε(ε.7.ε0.

Με Πεε(((ϊεΙ(εεε εοετετε 45 ΗΜ. Αε(.ε.ε Μια: (εεε 3
Ρε.εΙ(εεεεε ει: 7.80 εεε εὶεε εε 4.40 εεετεεεε1. (ε: Βε
ττεΒε νοε 27 Β. 80 Κ., ε. ε. 17 Η. 20 Κ. εεε( (ει.
880/0 ΜΙΠΒετ. Πεεε (ε Μεεεει ΙΜ! Αε(εε ε(εεε ειεεε
Μιεετ ν(ετεε Με εε(εε, εεεε εεε ΜΜΜ εε(εεΙε Με(
εεεεωι: εοοε ε(εετ ει( εεεεε (νετ.

(ε: εεΙΙ:ετ (Με εεε νετΓεετεε `ε(εεετ εε( ε(ε(εε.Ι
εεεεννεε(1(, εεε (ε(εε εεεε1 νοε εε(ε εεεε1:τ(εεεεεε
(:(ε(εριεε, (εε(εεετεεεε ΙΕ(εττετεε εε( ΒεεΙ(Μοε εεε(
εεεει. Εε εεεεεΙ(ε ε1εε Με Με Πεε(είεεεεε εννε:ε(
Ι(Ιε(εετ Ζ:(ε(εε( νοε σε. 60 Οετε. Βεε(ε εεεε ε1εε(
Ιε(εε(εε Ε(Ι:(εεΙ(εεε εε Π1ρειεετ(ε. Πιε( ε:ε(εεετεε
εε.εΙ: εεε: Πεεε(Μεεεεε εεε ΡεΙνετε (Με ννεεεετ εεεε.εε
εεε Β(εεεΙε, Πεεετεεεεε(εεε εεε Με Βε1(ΜεΙ(εΙεεε νοε

ε(εετεε Γε((εεΙ(εεε(ερίεε. Με (Με: 2 ((8. Αετεε εεε
2 εεε( 1λ'εεεε( εεεε(εε. Πε.ε (νετ Εεεε Νενε(εεετ.
ΙΜεε ερετετε Ετετεεεεεε (ε εεε Βεε(εεε ε( εετεεί
(ω: ετίοΙετ.
Βεετεεεεεε εεε( εεε Αεεεενε(Γεετεε εε( ω: (επ
(;εεεεεεε( Με (νεττε( ΚεΙΙεεε Με( εεεεεερ(εεεεε; ε(
ε(εμεεεΙτ εε ννετ(ε εεε ΜΗ (ε ΖεεεεΠ. εε( Μεεεε νε(
(εετεε ε.εινεεεεε. Ιε(ε εε: Ι:(ετεετ ΒεεΙ( εεεεετ Γε( Με
ϊ(εεεεΗεεε Πεεετεεεεεεε ε1εεε Τε:Ιε εεε νετινεεεεεεε
Μειετει!ε.
8εΠεε Μεεεε εεεε Ι3εε:είεΙ(τ:εεενε(Γεε(εε ε1εε ειεεε
:νε(τε(ε((: εεννεε(εε εεε εε( Ρ(εἱε ε(εε εε(εεε(Ι(εε εεεε
εεεε εΠεετ(εε( εεετε!(.εε, εε Μτε εε, (εε(εε ὶεε, εεεεεΙΙ
εεε εεεε(εε εε1:ινε(ίεΙΙ(εε(εε

Με(εεεεε εεε Πειτε ειτε(

τ(ε ((:εεεεε, νετ ε!!εε Β(εεεε, Με( εε εεεεε εε( 8Ιε(εεεε
ν71(Ι(εεε:Ι(ε(τ εε ε(Μεεετ εεεεεεε (ετ εεε εεεΙε:εε Με
νοε ΓΗ: εεε ει: Με εε( ρτεε((εεεεε Βεε1είεΙ((1οε εε
ε(εεετεε εεείετ(ε(εεε Πεε(εεε1εεεεεετεΙΝεε Βεε(εεεεεεε
εε ε(Γε(Ιεε εεεε:ετ:

·

Ιε ε(εε(ε 2. Ε'εΙΙ εεεεεΝε εε (ω: εε: Με Πεε(είεε
εεε ε(ε(ε( Ζ(((:(εετ νοε εεεεε:(εεε 278 Οεε:.

Ιεεε.1τ;

νν1ε εε( (ε1τεετε:Ιτ Μ, εεε :πε ΑεεΙεεεε Με Βεε:είεΙ(

εεε νοε 2 εετεεε:18εε Ζὶ((:(εε(ε 10 ΜετΙ( Ι(οετεε.

Ο

Μ(Πε11εεεεε
εεε εε( Θεεε11εεεείτ ρτεΙ(τ(εεεετ Δετετε
εε Εεεε..
1442. Β(τεει:ε εε: 1. Νενεε:εε(· 1906.

Αε:(νεεεεε εε Μ(εε·Ιἱεεε( εεε 6 θε.ειε ΠΒτ.
ΙΙζε.εΕτ,

(ε

Βεντ(εει,

Με:(((::εε((τεεε,

Αεετεεε.
θεεεετε,

ε:·.

Πεε Ρ:·οτεεο11 εε( Ιετεεεε $1τεεεε (Με νετΙεεεε εεε ειεεε

εο(εε:εε.

νετ ω( Τεεεεο(εεεες εε(εεεεπτ(ετ( Πι·. Η 1 (εε ε -

ειπε ε(εεε Ρετ. εε( ε(εε(:: (Μεεωει(( εε εε( Πεεε(Ι(ρρε.
Ρεεεε 1 άετ 'Ι'ερ,(εεοτεεεεε: Πι·. νοε Ζ ε(·-ε:(ε Ι ε ε:

Πτ. (Με Ιε ε ετεΙΙΙ. ε(εεε Ρε.ΙΙ (σε ερετ(εττεε Ι(εΙ(εεε(τεςε(ε

θετεε:εεε νετ.

βετ Κ(ε.εΙιε Ιε(εετ εεεεε εεε: .Τεετεε εε

εεεεετε( εεΐ(Μ;εε 1(εεεεε:(εεεε Οτε1(.εΙεεε(ε(Μεε.

ε.€..Δ.-πε ..·-

ε· ε.(.ε--ε-

ε..- .ε

ννεΙεΙ:ε (ει:

187 τ
επ επι Με ει·εειιεεειε.ειε πιπ.πεεε. . Αεεεπιπειε πιεεει Με
ιιπιιε Νεεεπεειιε πππ ειππ εεε πει·εειεεπ εππει·ιεειιιε· νιειι'εοε
Ροιγρεπ ειιιι·εειει·ι ινοι·πεπ. Ι)ιε θεει·ειιοπ ινιιι·πε πεοε

ε·ιπιει·ιε Βιι·εοιιε εειιππει, πεε ε.ιιεε εεεεοιιειπει ιπεπιειει.επε ιιι
νιειεπ ΓειΙεπ ειπε πιο Ιιερειειειπιε. Πωπισθε θι-ωεωιθ "Π"

Κ ιιιιεπ επεεει'ιιει·ε Βοεπιιι.Ιεεεε πεε οεει·επ Οι·Μιειι·εππεε,
ποιπ εεεεει·επ Απειεπινιιιιιει εεειεεεππ. Βιε Απεειιει·επεπ
ινει·πεε πιει ι·εειει·ι., πει Βοιιιιιιι ειπε: ιππειιιεΙε πει·ιιειιιεπ.

σε πει·ιιιιι εποε ειιι·ιιιιοε ιε ιεπεπι ι!'ειΙε πιεεειιιε επε;επειει
εει. Αεοε πει· ιιιτει·ιιιει εποε: ιε ειε Βεππιιιιοπ ιε πει· Νετ
εοεε επ. Ριιιιειριειι ιιεεπειι εε εεε ειπε ιε Μεεεπι Ρειιε πιπ
ιιειπεπ θιεεεπεειε εινιεοεεπ ιπτει·πει· Με ειιτει·πει· Βεεεππιππιιη

Ιιειιιιε πει· Νεεεπεειτε @ει πει· Βοεπιιι εινσε Με επι· ειπε
πει·εεΙεεπ ιιιπεε. Βοπεπιι Ρι·ειιεεπιιε πει· Βιιι·πιιϋιιιε πιιι Ιπι·
εειιιιπε; ειπει· πειιι επει·ειο
ειιει·εοι·ειιιιιιε ειιι.εριεοεεππεε

Βρειιε·ε. Απει·ειιιπιιπε πει νει·ειιει·ιεπ νοι·πει·επ 8ιεεεειεεειΙεπ.
Ρι·ιπιει·ει· νει·εοειεεε πει· πειιεεπ ννπεπε πππ ιειοειε 'Γεωπο
ιιεπε εεε πει· Νεεε.
.
Ι)ιε ΨεεπεειΙππε· πειιι οιιπε Ζννιεεεεπι·'ειιε νοπ ειιιιιεπ.
Βιπε Βπτει.εΙιππε ιετ

εεεοιπι πιοιιι: ιιοι·εεππειι.

νει·

εΙΙεε

ειε Ιιιι.ει·πιει ιι·επιιοιι πππ ιπ μπει εποε πιοιιι επιεοιιιεπεπ,

νοπ πειιι πεοε πιιι· ε·ει·επει ννει·πεπ ιιεπε ε·ει:επιιιιει· ω”. πει·
ΒειΙεποππε- πππ Οπιππιιιιει·εριε, πιο ιιι εποε τετεεειιιιοιι νοπ
εεεεειεπεινει·ι.ει· 8ειιε ειεειοειεπ ννοι·πεπ ιει. ιιιοι· ννοιΙεπ
εειπε εεε ιενει;ιπιει·ιε ει.πωι ι·εροπιειεπι πει· ειπε ειιει· οιιπε

Μερει·οιοπιιε ιπ Νει·ιιεεε πει·οιι Ιπιπι.ιιεεεεπε οποι· ιεεπεεΙιε
Κοιπριεεειοπ πεε Ιπνεπιπειιεπειπιποι·ε, πεεε επ ειινεε ιιιεειιιοΙι
εεινειει Με ειειιιιοεε Κεεπιειιιι, πε πει· ειπε επι εειιιει· πιει

ι)ιππεπ ειππ εεει· εεε ι'ι·ιιεει·επ πεπιειειεειιεπ Βοιιιπει·πεπ νοιι

πεπε εποε ιιιοει εε πιιεειι·ειιιιιοιι νει·ειιιιεε ποπ, Με εε νοπ

ιιειιιπιεπ νει·εεεεεπ. Ρει.ιεει ιει επεπει· ει·εειτείεειε; πππ πιιι;
πειιι ΒεειιΙιει πει· Ορειειιοπ εεει· επιι·ιεπεπ.
Ι)ι·. Με ε τε εκει πε” ιοιιιεππε επεπιπεειιεοιιε Αεεεεεε,
ει· εεεε πεπ Ε'ειΙ Ι .Ιεει· ειπε εεοεεειιτει, εε εεειεππ ειπε πε
ενεΙειε;ε Βιιειππε,· εεε πει· Νεεε πππ πιιει·ιιιι.ε·ιιοεει· Κοπί
εοιιιιιει·2, ειιε επιιιεινειιπιεπ ιιιει·ιιρειιιιεοεεπ νειειιοιιε ιιι·εοειεπ
πιιι· εεει· πει·ιπιιε Ιιιππει·πεε·, πεε Βειπεπ πει Νεεεπεειιιειιπιιεπι

οειι·ιιι·ε·ιεοεει· 8ειιε ι:ιεεοιιιεει.. Πιο Ε'ειιε ει·εοιιειπεπ ιεπι επι
εεειεπειει. Νεοε πιεεει· Κεεπἱειιιι ειππ πιε επ ειπεει πιπε
εει·επ επειει·ιει Με εει Η ι ι· ε ο ιι ε ε ι· π π ε: πειπεεεεεεε Βι·ι'οιπε
εει'ιιεπιπεππε, επ ,επι πιο ιπ πεπ ειιπετιι.ιειεπ ορει·ιει·τεπ Πιιιειι.
Πεε·επειι εει ιπ πει· Βεε;ει σε ιιωιε.ιιιει πει· οεει·ιει·ιειι Με
επι· Με εποε ειπε εεει· ε·ι·οεεε. Ιιιιιι εοεειπε πειιει· πε.ε ειοει
επειειινε νει·ιεει·επ εει πει· ιιινει:ιπειιεπ ειε ειπε επι· Ζει:
ινεπιι.ιειειιε ιπ πιιπ ειειεπ 24 8ιπιιπεπ ε;Ιειοεεει·εοιιιιΒιε επε
τεοπε ιπ Βειι·εοιιι πε εοιιιιιιεπ. Πι·. νοπ Βει·ιιιιι επ ιι επι
ε:ειεπει ει· επι· Απ.ε·επε πω” πεε νειιιιιιιπιε πεε Ιιειιιιι επ πει·
Βιοεπει·ιπιπνεπιπειιοπ, πιιπ πιεεε Αειςεεε νοπ 1 ρΟι. ιεΙεοιι
εει ι Ιπε ιιεεπειε ειπε ιπ_ πει· Ηιι·εοιιε ε ι·π ιι ιεεοεειι Βιε

νει·ι·ιεςει·ιε πει· νοι·ιιιιει·,εεεεεπ Με Βειιι·ειἰοε. επ πεεε ει·
εοειιεεειιοιι Ρετ. ειε Ορειειιοπ

νοι·εοιιιπε σε πεεπ _ιειει ποι·

3 ννοοιιεπ επεεει'ιιει·ι εισι·πεπ εει πππ επι· Ηειιππε· πεε Ρετ.
εει”πει·ι ειιιιε.
Ρεπιιι ΙΙ πει· 'Γεεεεοι·πιιπιιε;: Ι)ιειιεεειοπ ιιεει πεπ νω
ιι·εε· νοπ Πι·. Ρ. Κιεπιιιι ιιεει· ειε Πει·ιειιινειιιπειιοιι.
Πι·. νοιι Βει·ιςιπεπ π εει·ιοιιιει, πεεε ει· Με πιιι πειιι·ε πιοε
5 Γειιε νοπ Πει·ιπιπνιιιιιιιει.ιοπ ορειιει·ι ιιεεε, πιε ιιΙιε ΙειεΙ
νειιππίειι ειππ. ιιπ Αιτει· εοεινεειιτεε πιε Ρειιεπτειι νοπ 5
Μοπειεπ Με 60 πεει·ειι. Ορειιει·ι: εεεε οι· ειιιιπει εποε 15
8ιεεπεπ, 1 πιει εποε 40 8ιπππεπ. 2 πιει πεοε '75 8ι.πππεπι
Ι πιει εποε 80 Βιπππεπ.
8ειι 1900 εειεπ Β Ριιιιε πει· Ορει·ειιοπ ι.ιειιοιπιπεπ, πειει·
ιεπεπ 2 Ηειιππι;ειι εποε Βεεειιιιοπ. Πιο ειπε εει ειπε πιι·π

πιεοιιε Ιπνεπιπειιπε ε·εννεεεπ

πει· Σ. ?Μι ιιειι·επε ειε επει

ι·ιι.ιεε Μεποεειι, πεε ιπ πει· Μεοει: νοιπ 28-29. Οιιι:οιιει· Ι9θ4
ιιιιιει· Ι.ειεεοειεει·πεπ ειιιιεπετε, επι 29. Οιιτοιιει· Μοι·ε·επε
2 επιιιιε, Με εππι ει. Οιιιοεει· πειε 'Γεεε πει· Ορει·ειιοπ ιιειε
ειπε ιεεει·, ιιειπε νιίιππε, ειε Μιιιιιιεπ Βειοιιιειιε εειεπ ιπ
πιεεειιι πειιε νει·πιιεει ννει·πεπ. Κοιιεεε
Βι·ιιι·εοιιεπ πππ
ειειι€ε 8οιιπιει·πειι ιιπ πειπε, 'Ι'επιρ. 88.6. Ρειε 120. Ιιι πει· Νετ
ιιοεε πιει· ειε 'Ι'πιιιοι· ιπι πειι›ε πειιιιιεε επ ιιιιιΙεπ, νοι·ιιει·
πιοιιτ. Κε Με, ειπε Πιιιιππιιιιπιενεπιπειιοπ ποι· πππ πιπεει.ε
Ι Μειει· Ιεπεεε Βιιιοιι Πειτε ιεεεειει·τ πιει·πειι, ,νοπ πειιι
30οιπ. ειιιιει·ιιππε ιιιεννεεειι, εε πιει· πει Βιιεππει ιιι πει·
Βεπειιιιιιιιιε πππ Με· πει· Πει·ιπ ειιει·ιιειε εοειειΐ εεε1ιιιιι;

οιιειιιειε πεε ιενειιιιιιει·ιεπ Ι)ει·πιειιιειιεε πει· πιε 8οιιιειπιεεπι
πεε ΜεοιιεΙεοεεπ Ι1ινει·ιιεειε ιπ πειι Πει·πι ιπνεπιπιειι.
Πι·. νοιι Β ε τι: πι ε π π εοειιεεει ειοιι Ι)ι·. Ρ. Κ ι ε πι τε νοιι
ιιπ, πεεε ιο εοιοεεπ Γιιιιεπ νοπ ΙεπιτειιιεΙεεεπε, ιιιεεεεεε ι·εερ.
ειιεει-ιιιι·εεπ Πεειπνεε·ιπειιοπενειεπειιεπ πιοιιτε επ εινι·ει·ιεπ

ιιειιιι πιιι ιιιιππεειειιε 10 ρΟι. Ιιειιιιιιπνεειιιειιοπεπ. Πι. Κιειπιπ
- πεεε εει πω” πιεε·ποετιεοε ιιεοιι Απειεεεπ ειιρι· Δπτοιειι
επ ει" ιιεε·εππειι Βιιοεε, ειπειε Ρεοειιιιιππε Με Πιι·εοε
ε ει· π ιι ε· ννοιιΙ ειπε ι·ιοιιιιε·ε οποι· ιιιιεπεειεπε ιιι _ιεπειε Γειιε

εεεεεεει·ιιππειε Πιει;ιιοεε :πιιι θι·ιιππ πει· εεΙιεεπτειι Ιππεε·ιπε·
ιιοεεεγιπειειιιε πεπειεπτει. νι·ει·πεπ επιιιε.
°
Πι·. νοπ Βει·ι.ιιπειι π πιειπι: εε εεεε επιεοειεπεπ

νιειε

Οιιιι·πι·ε·επ πππ Ιπι:ει·πιει.επ πεεεεειι. Με πιιι πιο! ειπε πππ
θεεοιιιοιι Με 'Ι'πιιιε εει Ηειπιεπ επεπειιει εεεεπ πππ ε. Β.
επι' Μεεε ννειεε εποε Ηειπιεπ νιεΠεοε ι·εεοπιει·ι ιιε.ιιεε.
εε εει εεει· πεεει εποε πιει Ππειιιοιι ι.ιεεοιιειιεπ πππ επ εει

ιπειι επ πειιι ιιεπιιι.ι·εε Βιιιππεπειιιε ε·ειιοπιι·πεπ, πιο Με 'Παει
πιοιιι. ειε,·επιιιοε νοπ εειιιει πειιιιιιι επι· Ορει·ειιοπ ειε πεπι πιι

ε·ειιιιιι·Ιιεεειεπ εοιοι·ι επ ε·ι·ειιεπ.

Ρει·ιιει· ειπε· εεεεπ τει ει,

πεεε ειιοιι εει εοιιειεεει· ιιεΙππεεπει· Βεροειιιοπ πει·
πεπει
εει.ιοπ, πιο πει· 'Ι'πιποι· ε·εεοεινπεπεπ εει ιπειει: πιεεειιιε επι
πεπεειειι 'Ι'εειε ννιεπει· πε εει πππ ιιι Μεεεπ Ρειιεπ εππιπειι
Με Γειιε εποε εποε πει· πεπιι ε;ειιιεπειεπ Ορει·ειιοπ ειειε
Ιειε.ι, πε Με Τειιιενει·εποεε ειειε εοιιννει·ε 8οεεπιιιιιιιιιεε

εει.ιεε. Ιπι· Με ειπε εει' Ψ ι ι ι ιε ε εει Αιεε·εεε· πει· δεν
τιειιιι εειιιιεπ, πει· ιιιιιι·ε 1 εθι. Ιιεπιπιενεειπειιοπεπ επ.
Πι·. Ρ. Κιειπιε πιιι εποε εποε Πι·. Ηειιιρειπε Απε
ιιιιιιεπε;επ επ εειπειιι ειιειι θιπππεει.πε ι'εει, πεεε εει πει· Ιπ
νειιιιιειιοε εοΐοι·ι ιιεοε Πιε,ε;ποεεπετειιππ,ε· πει· ιιοι·ιπειε Πιπ
ει·ιπ' Με Ιιερει·οιοιιιιε εει. - Βι· Με ειπε Πεειενει.ιιπειιοιι
πειτε Με Βεπειιπεοιιεπ ειππει·οε ιιιοιιι·ιει ιεπειιοιι, εειιε Αιι
ννει·ιεπ νει·ειι·ειοιιε ειε ιιιιπετιιιετε Σεπ: Πιι· Με Ορει·ειιοπ, σε

εει - επ εειπειιι Β'εΙιε εεπειιειιπ εει πει επεπιεεειιεοιιε Απ
Β·ειι6, πεεε ποι· ειπειιι ιΤειιι·ε Με ιιπι·2ε Ζειι νει· πει· Βιιιι·επ
Ιιππιι ιιοεπειΙ νοι·ιιεει·εεεεππε $οιιιπει·πεπ ειιπιιοιιει· Αι·ι πε
νιεεεπ εειεπ,πιε εεοπτεε εοΙιε·πεπειι, ει· ιιιειπε εε πιιιεετεε πιεεε

εειιιε ιιεπιπΐ ιε ιιειπε 8οιιιιπιιι·επε. εοππει·π Με θει'ειιι· εει πει·

8οιιιιιει·πειι ιπιτ πει· ΒιπειιιΙριιιιε πει· Βοειειιιιιιεπι πεε ε. Πι
νει·ιιι‹ι·ιε ιιπ Ζιιεειειπεπιιεπε ε;εει·εοιιι νι·ει·πεπ, πιοει εεει·, πεεε
εε ειυε πει ερεπτεπεε Ζπι·ιιοιι8·εεειι ειπει· Ιενει;ιπειιοπ πεεει
ειιιιιιπειι ιιιιιιε. - Η ιι· ε ο ε ε ει· π π ε; εει·ιοειει. ιιιιει 107
Με πιιι 60 ρΟι. Ηειιππιι οεπε Ορει·ιιτιοιι. Η. εεεε επι·
1 Με. ιπιιιιιπειιειενεπιπειιοπεπ, ειιπει εει πεε νει·εειιειε
1:Β ιιιιι,ΣεπειιθΠ, εεει· εε εειεπ πιε νετϋπεπιιιοεεεε·επ Ηιι·εοε

πειιεππε Μεπιρειει.ιοπεπ. Βει πιιπ πει·ιι.ιεπ Β`οι·πιεπ πει· Οοοιιι·
ειπε εειεπ Με $γιιιριοπιε πιοιιι: επ ει” πππ ίεειςειεει, εε εει
ειε Ζιιινειιεπ ιπι: πει· Ορει·ει.ιοιι ειπε; ποι:ινεεπι,ς.

ε ιι ι· π ιι ε ε εποε ιν ι ι ι ιπ ε πιεει ι.ιεπεπ.

Ι)ει· Βπειεππει·

εει·ειιπει·ιε Απε, ειε Ιπιειιιιοιι. Με ιπι Βιιοιπεπι πει· Ιενει;ι
πειιοπ ιιεε;ιεπε. Νει· Με εοιοι·ιιπε Ορειει.ιοπ εει πεε ειπε

Με ιιι·εεεεειι: επιπειιε· επ εεειπιιπεεεπ Με 2ινει· οιιιιε νοιιιει·

Πι·. Η επι εε ι π: πιε Απειοι;ιε πιιι εεπειεπ Αι·ιεπ νοπ Ώειιε
νει·εοιιιιιεεεπ επεπε ει· πιοει εεε:: ειιεεεειι. Βιι εει ειπε ειε
επειιε Βεποειιιοιι ειιεε Ιιεεει·οιειιιιε εεε επειοπιιεοιιεπ Πιπε
πεπ πππ ει·ιεει·ιιει;επεπιεεε επιππειιοε, εει πει· Ιπνει.ιιπειιοπ

πιιι. πει·

ιιιεεεεειι εει ειπε ειιοπιιιπε εοινοιιι ειε ιιιιπειιιοεε Βεροειι:ιοιι

ιιιιειει.ιπειι επειιιεπε πειιεει. -- Αππει·ειεειι.ε εει ἔει· Βι·ι'οιε·

πιιιε·ιιοιι πππ ντιεπειεοιι εεεεεοειει:, πει·πιε εει εεει· εποε πιιπ
ιποπειειινε Βεππιιιιεεενειιειιι·επ "Με επ επ νοι·ννει·ιεπ.
Ιπ πει· 'Γιιεοιιε ιιιιιιε ει· ειπε ιιειιι.ιεπε πε ποπ οιιιι·πι·ιιιεοεεπ

πω” εεεε επ 58 Β'ιιιΙεπ ιιειε ειππιεεε ιπεΙ Με
πει· 0πει·ειιοπ ειε

εεεεει·ει·

8επτοι·πεπ, πππ ιιϋππε ει· επι επ

εειπειιι Βιιιππρεπειε Γεειεειιεπ, πεεε εοεειπ σε Βιεεεεεε πει·
Ιενεπιπειιοιι, Με "Με εεεννιει·ιε· εει, ιεετει:εεε, επ ι·εεοε Με
ειππιιοι· επ ορειιει·επ εει.

Πι·. ΡεπΙ Κιειπιιι εειοει εποε, πεεε Με 8ιειιειιιι νοπ
Β ι ι·ε ο ιι ε ρ ι· ε π ιι πιοε: ειεινεππειιει εει. ει· ει·ιει;ι πιει
πιιι· ιιειπε Κι·επιιεπεεεοιιιοει.επ, ειπε ιπιιεεε πιει οιιπε πιε Πει;
1ιοιιεειι ειιιει· ΝεοΙιει·ιιιππε· πει· Κι·εεεεει.ιεεοειοειεπ ιι·Ιεπιιεε,

πεεε εε ειπε ιε ειΙεπ εειπειι Β'εΙιεπ πιπ Ιενεειπειιοπ Ιιεππειε.

Βε εειειι εεει· ποοιι Με εει· πιοει: εο·εειτεπ, πιιεε Κειιεεεεεπ
'.ι'ιιειοιεπ πιιπ Ιπνεε·ιπειιοπ νει·ιεπεοιιεπ, ειε Κι·επιιεειιεειιπ.
Με πειοε επεεει·Ιιοεε ΜεπιεπΙει.ιοπεπ πειιιι·ιιοε Με επιιιειι-·

εεε.
ει. Η ε πι ρ ειε εεπιει·ιιι, πεεε ιιιειιι·ετιεοιι Με οιιιι·ιιι·ι.ιιεοιιε

Ιπιει·νειιιιιιπ ιε _ιεπεει Ιπνεπιπειιοπείειιε Με εοι·πιειεε νει·
πω” ιιιιιιιει·ιιεπι1ει1 εει, πιε ιιπ ειπε επεοεειπεππ επεειιιιιι·
Με ι.ερει·οιοιπιε ει.ειιι ιιιοει πει Με επεει.ιε·επ Βεπιπε·ιιεε·επ
ιιι πιι- ωε·ειιεπιιιε Βεειενει;ιπειιοπ εει, εοεπει·π εεε-ι πεπ
Με »πιει ειιειι Βιοειεεεεπ ει·ει επι, σε ιιεει·ιιεπρι ειπε Ιε
'".αιιιιιιιιιιι νοι·1ιεει, ιιπ νιειοεειιι 'Ι'ειιε πεε Πει·ιιιιιεπειε, ιπ

Πειοεεει επετοιιιιεοιι-ρειοειοιι;ιεοιιεπ Ζπετεππε ειπε πιο ιππι

Βιεεςι·ιπ' Με πεε Νειιππινει·ιεει·επ ειιιιιιιι, ποοε εει ιιιιπιει·ιιιιι
επ ιιεπεειιεπ, πεεε εποε οιιεε Ορει·ειιοπ ε·ιιπειιιχε Ηειιει·ι'οιε·ε
ειπιειτ πει·πεπ ιιϋεπεπ. Ιπ ρι·ιιιιι ιιιιιοειε ει· ειπε εε επι· Γιεπε
ειειιεπ, πεεε ει·ειεπε ιπ _ιεπειιι Εεεε εοΓοι·ι ιιιιοιι πειιιειιι.ει·
ι)ιεςποεε εειιν ιπ ε” Νει·Ιιεεε νοι·ιιεεεπεεπ Με, πεεε ειπε

ειιει ει·ει Με ιιιεπεειΙε Βειιοειιιοπ νει·επειιι. πππ νιεεπ πιεεε
ειοει ιιεΙιπιιι εοιπι·ι: Με Ορειειιοπ επεοεΙιεεει.
1·'επει ΙΙΙ πει· Τεεεεοι·ππειις.

Ι)ι·.

Ρ, κι επιπι

πειπεπ·

ειι·ιει·ε πιιι Ηιιιε πεε επιιι ει·ετεπ ιιιεΙε ιππιιιιοπιει·εππεπ 8ιιιορ
ιιιιοπ ιιπ πιιιιιοειιοριεοεεπ Ριιι.ρει·ειειι Με Βι·ιιι·επιιππει πειι
Βιιππι'οι·ιεειεεε, εε 'πεεεπ νοει ποι·πιειεπ Βιιπε πεεεειιιεπ
:ειπε ει· πιο πιο
πιιιιπππεεεετεοεειπεπεεε εειιιεεεε, πιιι
εοει·ειιεπ. πεπ Βπι·οιιιιι·ποιι νοι·εει·ειιεπ πππ Με εε εππιιοιι
πιιι 1)πιειιει·ποιι ιιοιπιιιι.

π. Ζ. 8ειιι·ειει·: Ι)ι·. νοπ Βεπ πε π εεε.
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Ρι·ιιιιιιιιιιι
.
εετ 8ιιιιιιιιι εεε ιιιιιιιι'ειιιιειι Λετπιενετειιιε

νοι·ιι·ειι

Βνιιιριινεε. Ζιιε· ειιι ει·ει:ειι Κιιιιιε, ιιιιι Με εινειι.ε εειιιιιιιιιιοε.ιο
εετ Με ειι ειιι.τειιιετειι, νετιιιιιιι τεειιιιιιιΙοε, άειιειι· Υει·ειιειι
ειι νειιιιιιιιε·. ιι·ειιει :εειπ ειε Ιιιιιιε Πιιιιιι ει·ι'ε.εει ιιιι‹ι ε.ιι8·ε
εειιιιιιιε;ειι ινιτ‹ι. Πε.ι·ιιιιι Πει·ε.εεειιιεεειι ειιιεε ιτε Κιιιε ιιεΙιειιΕ
τειι Β'ιιεεεε, εεε εριι.ιετ ειε εετ ιιιιιιε ετννειεειιιι, ιιιιιι ειιΠει

ειιι 8.Βερι.ειιιιιετ1906.
1) Πι·. δ. νιετιι ιιι! ΜΗ ειιιειι

ι·ειιειι Κοιιι' εειιιιτιεειι Ριιεεεε ιιιιτι εριεΙειιιι Ιειειιτε Βχιτει€·
ιιοιι. Βει'ιιιιά: Ι. Κιιιιι ειιετ νετ εετ νιιινε, Π. (μια ι“ιιιετ ε"

ἱιιιει· Βιετ'εειιε

8ι.ειιιιιιετ ιιιιιι ΚΙερρ'εεΙιε Βειιεεειιειιιιιιιιιι.ι. ν. ειιι Με Βιε
Πιιιι·ιιιιε· ιιει· Βιιιιιιιιιςειιγρετε.ειιιιε ιιι άειι 8‹ιιιεει εετ ιιιειιιιιιιι

εεΙιειι ΗειΙι'ε.Ιιτοτειι ιιιιτειι τω. Πι ει· Πιτ άεε εροειιε
ιιιεεΙιειιιιειε Βι·ει.<ι·ιιιε ιιι ε" ιιιειιιιιιιιεειιειι ννειι εειπ άειι· Βικ
ιιεειιιιιι8· εετ Βιιιιιεειιεττειιιετι ειιι! ετινιιιιιιι. άειι Αιιεερτιιειι
0ο Ι Ιεν'ε ιιεεε ειε Βιε τ'εειιε Βιειιιιιι€ειιγρετεειιιιε ιιετιιιειι
Μ. ΠιιιννΜειιιι€ειι ιιι ειιι· Ι.ιειιτε νοιι εετ ε.ιιιιτειι Βιιι.ειιιιιιιιιιε·
ειιι! ιιετειι ΒειιειιιιΙιιιις ιιει·νοτειιτιιι'ειι, ννιε εε

εειιιετ2ειι: εετ

Με ι:ει·'εεΙιε ννιιιιιιΙιειιιιιιιιιιιιιιι; Ιιεεειιιειιειι ννετ.
Ειτει Βιει·'ε ιιι ΝΝι·. 5-7 ε" ΠιιιιεΙι. Νεά. Ψοοιιειιεειιτιιι.
1905 ετεειιιειιετιετ Αιιι'εε.ιε ιιιιει· ειε ΒειιειιιιΙιιιιε· ειιιιι.ει· Ειτε
τιιιιιι·ειι ειιι 8ι:ειιιιιιιςειιγρετεειιιιε Με ιιτειιει·ε ει·ειΙιεΙιε Κι·ειεε
ειιι· Νεειιριιιιιιιιε εεε ιιειιειι ΗειΙνει·ι'ειιτειιε ειιε·ει·εει ιιιιιι Με
ειιι.ειι Βεειιιιειε ιιει εΠειι ε.ιιιιι:ειι ιιιιιι ειιιιειιιιιει1. ιιιειιι ιιι
ννειι νοτεεεειιτιι:ι.ειιειι Βιιετιιιιιιειι ιιιιιι Βιιιιιιιιιιιιιι€ειι ειιιιι
Π." ειιι' εετ ειιιιιεειι Ιιιιιιε ειιει·ιιε.ιιιιι ινοι·ιιειι. Νεειι ιιιιτεειιι
ΠειιετιιΙιειι ιιΙιετ Με ιιι εετ Ιιιιετε.ιιιτ νετεειειιιιει.ειι (Ηειιρι
ειιειιΙιειι ΟοΙιεν: επεσε. ιιιειι. Ψοειιειιεειιτιι'ι. 1908, Ντ. Θ;
Πει·ΙιοΙιι;ιιιιτι.,Βειι:εΙιιιενετ: ιιιιιι.ιεοε, Ντ.14;Ηεεε

Ιειιιι Ιειειιτε ννειιιιιιιιες ιιιιιι ΒΧιτει:ι.ιοιι. Ριε.2ειιι.ε ι”οιςτ εοίοι·τ
ιιε.ειι. Πει· ειιεεεερτοειιειιε νετεεειιι εετ Πιετιιετιιριιιι· ιιεειιι.
τιιιτ. εισιι. Πιε Ζννιιιιιι€ε, ννειιιιιειιειι θεεειιιεοιιι.εε, ειιιιι ιιιιι·ειι

ειιιε Βι·ιιειιε, Με νοπ ε. εετ ιν. Βιιηιε Με ειιιιι ΝεεεΙ ι·ειειιι,
ειιι. ειιιε.ιιιιει· νει·ιιιιιιιιειι.

θειιιειιιεειιιεε

ιιεινιειιι: ιιιιειι 3-τ.ιιει

εειπ Ι.ιει;ειι ιιι Βιιιι·ιιιιε - Η. Ριιιιιιι. Βιε ιιειιειι ειιιειι Βι·ιιετ
ιιιιιιε.ιιε νοιι 48 εειπ.. ειιιε ΜΒΒθ νοιι 50 ει:ιιι., σε: ετειε ειιιειι
Χερι'ιιιιιρίειις νοιι 34 ειπε.. εετ εννειι.ε ειιιειι νοιι 81 εειπ. Πιε
Ρ1εεειιιε πιει: ιιιοιιιε ειιοι·ιιιιιΙεε. @εεε-ε εετ Νεεε1εειιιιιιτ
'75 αει.. ειε ειιιιιιιΙτ 2 νειιειι ιιιιιι 3 Ατι.ει·ιειι.
Μιιιοτει"ει·ει.).

Βειιι·ει.ιι.τ: Πι·. ΕΠ ιι ιι ε.

Τεεεειιεειιτιειιτειι.

Μπεν: ιιιιιι. 1906, Ντ. 34) Με Βιετ'εειιετ 8ιειιιιιιι: τεερ.
Β ι ε ι·- Κ ιιι ιι ρ'εειιετ 8ε.ιιειιεΙιε.ιιιΙΙιιιιε ει·ιοΙε:τειειι εεΙιειιιιεΙιειι

Ρετεοιιειιιε.

Κι·ειιιιιιειι.ειι, ιιετιειιιει. ν. ιιιιει· εειιιε ειεςειιειι ειιτειι επει
τιιιιι.ιειι ειιι 1) Θοιιιιιε 8οιιοι·τιιοιεε; 2) Μεειιιιε ριιτιι1ειιιε.;
3) Ριιτιιιιιιει; 4) Πτιιεειιε.εεεεεεειι; 5) Ε'ιειεΙιι, ιιιιτετ ννειειιειι
1 Β'εΙΙ νοπ θοιιιιιε ε;οιιοττιιοιεε. ειιιεεΙιειιτιετ Βεερι·εειιιιιιε
ννεττ. ιιπ.
Αιιι 28. .Με ε.. ε. ννιιι·ιιε ν. ειι ειιιειιι _ιιιιιι;ειι Μειιιιε Α. Ρ

ιιιτε ΜιιιιεινειιιιιιΒ· ιιι ω· ιιεεοιιιιει·ειι Κοιιιιιιιεειοιι ειιι· Απε
ετιιειιιιιιε ειιιει· ιιειιειι νετοι·τιιιιιιιε· τιιι- ι1ιε ιιιιιιιιι-ιιεειειΜι.
νετννειιιιιιις ιιεειιεεειιειιιιειι Μιι:ε·Ιιειιει·ιι ιιιεεετ

ιιοιιειι1τιετι, εετ εειι Μι Ψοειιειι ειι ειιιει· ιι.ιιεεετει εειιιιιετπ
ιιιιιιειι Κιιιει:ιεΙειιιιειιιειιιιιιιιιιε Πιτ, εε ιιιιεε ει· ιιιι€ειΙιειι _ιειιε
ΒεννεΒιιιιε· ιιιιειι πιιά οιιιιε ΝετΙιοιιιιε. εκει εειιιείειι ιιοιιιιιε.
Πιε Διιειιιιιεεε ετεε.ιι, ιιεεε Ρ. νει· ειινε 4 Μοιιιι.ιειι ειπε θο

ιιοττιιοε εειιιιιτιει·ι Ιιειιιε ιιιιιι ιιιεεε1ιιε ιιιειιιι ε;ι·ιιιιιιιιειι ιιεΙιε.ιι
ι·ιεΙι: Ιιε.ιιε. Πε.ε ΚιιιεεεΙειιιι ννει· ιιιιιεεις εεεειιννοΙΙειι ιιιιιι ειι
άειι Οοιιιι. ειιι. ε: ιιπ. ιιιιιιιε ιιειιιι Πισω: ιιιιεεειει. εειιιιιετ2

ειιι. Πιε Τειιιιι. εεννεε·ιε ειειι ιιι άειι Ιει.ετειι 'Γε.,ε·ειι :ινιεειιειι
36,7 ιιιιιι 87,9. Βιιιε Μειιιε Πει· ι.ιιι'εειιε Βιιιιιε ιιυιιιιιε 8·Ιειειι
ειιςειει.ιι ινετιιειι. Ζει· Νεειιι ινιιι·ιιε ειε ιι.ιηςειιοιιιιιιειι.
Νεειι 2 Τε.ε·ειι ινει·ειι. ιιε.ε Βειιι ιιιιιι άοτ Πιιι.ετεειιειιιιεΙ ι·εειιι
ει.ε.τιι εεεειιινοΙιειι, ιιιε Βειιιιιετιιιε.ιιι€ικειτ ειιι ινειιις ι;ει·ιιιε·ει·.
Πιε Τειιιρετιιιιιτ ινε.ι· τω” 2.ιινοτ ειιι' 38,2 ε;εειιεεειι, ιιε.ιιιι

ννιειιετ ειιτ Νοτιιι ειιςειεΙΙειι.

Νιι.ειι ιετιιει·ειι θ 'Ι'ειεειι ιιοιιιιιε

Ρ. άεε Βειιι οιιιιε ετιιεΒιιοιιε θειιιιιετεειι ει.ινιιε ιιεινεε·ειι, Με
Βειιπιετειιε.ιιιε;ικειτ ιιειιιι ΠτιιοΙι ννιι.ι· ι'εει. ι.ιειιε εεεειιινιιιιιιειι,

- Πιιε ΔΙιει·ιιιιειιετε

ννοιιΙννοΙιειι

ννιιι·ιιε

Πιτ

Χ ο ιιι ιιι ι ε ε ιο ιι ε ι· ιι ιι'ιι ε ι: εειπ Οεει·-Μιιιιε.ι·-Μειιιειιιε.ιιιι
ερειιιοι· Βιιι·ειι-Βειιιιιιειιιιιιιε Πι·. .Ι ε νν ιι ο ιι ι ιιι ο ιν; εειπ Θε
ιιιιΙιειι εεε Οιιει'ε εετ Οιιετ-Μιιιιιιτ-ΜετιιιιιιεΙνετινειιιιτι; Πι.
Ηειιι2; ιιειιι Ρτοιεεεοι· ειιιει·. εετ ιιιιιιιιι.τ-ιιιεόιπιιιιεειιειι

Διω

ιιειιιιε Πι. Β.ειιι; άειι Μιιιιε.ι·-ΜειιιιιιιεΙιιιερειιιοτειι εεε Ρε
ι.ει·ειιιιτι.ιει· ΗιΙιιε.ι·ιιεειτιιε Πι·. ΜεΙιεννειε ιν ειιι! άεε 'Ρετικ
ει.ειιεεΙιειι Μιιιι:ετιιε2ιτιιε

Πι·. Νεεειετ; εειπ θειιιιιι“ειι

εεε

ννιιιιεεειιειι Μι1ιιιιτ-Μειιιιιιιε.ιιιιερειαοτε Πι·. Κεεειιιι; εειιι
Ρτεεεε εεε ΟειιοιιοιιιιεΙιοιιιιιεεε ιιει· Γειιτιι: τιιι- ιιιιιιιιιι-ιιεει
ειιιιιΙρτερε.τε.τε Πι·. θε ι· ιιι ιιιιονν; ιιειιι Κοτρεετει: εεε Π!.
Ατιιιεεεοτρε Πι·. Η ειι ειο ιν; ιιειιι θεει·ιιτει. εεε ΚιεινεεΙιειι
Μιιιιιιι·ιιοεριιε.Ιε Πι·. ΜιΙοινι‹ιο νι; εειπ Πινιειοιιειιτ2τ ε"
Χν. ιιιιειιτετιειιινιειοιι Πι·. Κ ιιετι; ιιειιι Βει·ετειιιιειι Πιι.εΙιειιι>

άεε ιιιιΙ.-ιιιειι. εεΙειιτιειι Κοιιιιιεεε Πι·. Ψτειιειι; ιιειιι Οικι
ει·ιτ. εεε ΕειιιΒει·ιιετεςιιιιειιιε ειι ΡΓει·ιιε Πι·. Πννιιιιτιι_ι ειι
τιιιιι (Με ιι.Ιιετειι Οιιιιιιιιτοτειι άεε δι. Ρειει·ειιιιι·εετ θεειιιει.ιειν

Ρ. εειιιιεί οιιιιε Νιιι·οοιισε..
Ψιειιετιιεειι Β 'Ι'εεειι Ιιειιε ειε Βεεεετιιιιε εειιοιι ιιειιειιι.ειιιιε

εειιειι Μιιιι.ε.τιιυεριιεΙε Πι. Νε.ιιιιιοιν ιιιιιι εεε 81. Ρειει·ειι.
ΝιιιοΙει-Μιιιιϋ.τιιοεριιεΙε Πι·. Β ι· ο ιν ε γ ιι.

Γοι·ιεεΙιτιιι.ε ε·ειιιεειιτ, εε ιιιιεε ειιι. ινετιιιειι Βιιιιετιι ιιιιιι νοτ

ειειιι.ιεετ Μεεεεε·ε ειι€ει'ειιςειι ννιιι·ιιε. 8 'Ι'ιιιιιε εριιιετ ειιι

- Πει· Κοτρεετει εεε Π. ειιιιι·ιεειιειι·Ατιιιεειιοτρε θειιειιιι
τει: Πι·. Πιιιιι2οιν ιει: ειιι ει€ειιεε Ετειιειιειι ειιι. Πιιιι“ετιιι

ρε.εεινειι Βεινε.ειιιι€ειι. 8 ννοειιειι ιιετειιι' ιιιιιιι Ρ. ιιι ειε Βιε.ιιι;
πείειιτειι, Κοιιιιι.ε ειιι: ΗιΠε ειιιεε Βιοειιεε εειιειι. Με Βειιι

ιιιιιι Ρειιειοιι νει·ε.ιι ε ε Με ιΙε τ ινοι·ιιειι.

ι10ιιιιι.ε ΜΝ: νοΙΙειιι.ιιιιι€· εεεττεειιι: ιιιιιι Με ειιιιι τεειιιειι Με

- Οτιιειιενει·ιειιι ιιιιε·ειι: Πει· 8ι. Αιιιιειιοτιιειι
Ι. Κιεεεε - εειπ Ωω εεε Ηοιιιιειιιιιιιειινεεειιε, Βιιι·ειιΙειιι

ΙιεΙ εειιειιει. ινετιιειι,εο ιιιιεε ειπε Βεειιιιιιιοιι ιιετ Ε'ιιιιιιι:ιοιι
ειιιιιιιειιιιιειι Μ.. - Ζιιιιι 8ειιιιιεε ει·ννιι.ιιιιι ν. ιιοεΙι ερεειειι

ιιιε 'Γεοιιιιιι‹ ιιιιιι ιιειιιοιιειτιεττ ειε ειιι·

Ηετνοι·ι·ιιιιιιιε· εετ

ειιιι·ιιτεειι Ρτοί. Πι·. Νιιιοιιιι νι7εΙ_ιειιιιιιοιν ιιιιιι

εειπ

θεετ-ΠειΙιειιιε.ιιιιερειιιοτ Πι·. Πε ο ιι ι ιι Μ ιι ι ι ιιο ιν ε ιι ι.

Βιετιιιιι€ειιγρει·ε.ειιιιε εεετε.ιιειιΙιειιειι Αεριιτετε.
2) Πι·. Η ε. ιι ειιι εεε ιΙειιιοιιει:ι·ιετι Με Ρι·ιι.ρετιιι ειιιεε νοιι

ιιιιιι επιτειιιει·ιειι, ειι Βτιιετ ιιιιιι Αιιιιοιιιειι ειιεειιιιιιειιιςεινεειι
εειιειι Ζινιιιιιι€ερεετεε. 40-_ιιιιιι·ιεε ΙΧ-ρε.τε. εεε ιιειιι Αι·ι›ειιει·
ετειιιιε. Ψιιιιτειιιι εετ Βειιννειιεετεειιειι Ιιειιιει·Ιει Βεεειιννει·ιιειι.
ΨειιειιΙιεΕιιιιι 29. Αιιιι·ιιει: 1906. θ ιι. μ. ιιι. Βιεεειιερι·ιιιιι; ιιιοΙιε

ιιειιιετιιτ.. - θειιιιτι ειιιεε Κοριεε Η ιι. μ. ιιι. 29. Αιιιι·ιιει.. ε
Διιι 80. ΑιιΒιιει 7 ιι. ε. πι.

ινιτιι

ννε,ε·ειι

Νιειιιιοι·ιεειιι·ειιειιε

εετ θειιιιτι ιιτει.Ιιειιε ΗιΙι'ε νετΙο.ιιιιι, ιιε.ειιιιειιι εΙιε νοιι νει·
εειιιειιειιειι ε1ι.ειι Β"τιιιιειι ε.ιιςεινειιιιιειι εειιιιττειιιΙΒιειιειι Με
ιιιριιΙειιοιιειι ειειι ειε ει·ίοιε·Ιοε ετννιεεειι ιιιιιιειι. Πει Αιιιιιιιιιι

ι'οιεειιιιει· Βειιιιιιι: κει” ε·ειιειιιε ?Με ιιι :ιειιιΙιειι εειιιεειι
τειιι Βτιιιιιιτιιιιςεειιειειιιιε ιιιιιι ιιιιεεετει: ετιιιειι ΙιειιειιενετιιιιΙι

ιιιεεειι. ΡιιΙε 120, ιιΙειιι. Κορι ιιιιιι Ατιιιε ειιιεε Κιιιιιεε, εεε ειε
εεεειι 8 ιι. ε. ιιι.
ννε.ι·ειι νοιι ειιιει·

εΙειιτ ιιιιιιειι εοιΙ, νοι· εετ νιιΙνιι. Πιο Δι·ιιιε
ειιειιιιιιε ιιει·εεεεεειιιεεειι ειιι! ειιι ιιι ω·

θειιιιιτιε ιιεεειιιιει· ?εεε ειιι·ιιεΙιεεεειιοιιειι ννοι·ιιειι. Διιιιοιιιειι
ειιι'εειι·ιεεειι, ιιΙειιιε 'Ι'ειΙε ιιιειιι ειι ιιιειειι. Πεεετ εετ Βι·ιι»
ρενω ειιι ννειιιι; ιιιιειι ΙιιιΙιιε ειιι Με Βιιιιειιιιεειιειι ειει·ι‹ νετ

ινιιιιιειιιιετ ιιει·ι:ετ 'Ι'ιιιιιοι·, ιιετ ειε εννειιετ Κερί ειιεεεειιιι ιιιιιι
ειι ιιειιιΙιειι ειι ιιιιιΙειι Μ., ιιιιεε εετ νει·ιιεειιι. ειιιετ Πιει·ιιε
τιιιιιιιτ ειιεεεερι·οεΙιειι

εεε.

Ζιιε ειιι

ι.ιειιοτειιειι

Κορι' ω:

ειπε Βεινειι;ιιιι8· εεε ιιιιετ εετ $νιιι Ιινεε εεΙεεειιειι Κορτ'εε
ιιεειι ειειι, ινιι.ε ειε Αιιιιειιιιιε ειιιεε
ιιεειιιιιιειιιιειιε·εε ιιειιιετ
ειιι ειιιε.ιιιιετ ιιετεειιιιετ ετεεΙιειιιειι Ιιιεει. Βειιιι Βιιιειειιιι ειιι.

εετ Εεεε ιιιεει ειειι Ιειειιι ειιιε ιιτειιε Βι·ιιειιε Ιιοιιετε.ιιετειι,
ιΙιε ιιειιιε Ετιιοιιτε νει·ιιιιιιιει. ΗετειιεοΙιΙει;ειι εεε ιιιεΙιτειιιιι ιι:ειιο

- Βείϋι·ιιετι:: Ζιι ινιι·ιιΙιειιειι 8τεε.ιετιιτειι εετ ΠιτεΙιι.οτ εεε Ιιιετιιιιιε Πιτ Βιιρει·ιιιιειιιεΙιιιειιιιιιι Πι·. ιν.
Ρ ο ιι ιν ν ε ε ο τ 2 ι ι ιιιιιι εετ ι'ι·ιιιιει·ε Οιιεϊ ιιιιιι Ιιειι.ετ εετ Βιε
εειιιιειι $ειιιι.ειειιοΙοιιιιε εεε Βοιειι Κι·ειιεεε ειιι άειι Νιιιιιειι
εετ Κιι.ιεετιιι ΙΙΙ ε. τ ι ε ΙΤ ε ο ε ο τ ο ιν ιι ει, Ρτοι. στι!. ω· Ωω
τιιτι;ιε ειι ω· Ποι·ρειει· Πιιινετειιιι.ι. Πι·. ιν ει· ιι ει· Ζ ο ε ε; ε ν.
Μ ε ιι ι ε ιι Πει - Ιειιιει·ετ ει» εειιιε Μιιιιεινε.ιιιιιις ινιι.Ιιτειιιι
εετ Κτιεεεεειι.
-Πετ Αι·ει ιιειιιι Ηοι'ε άεε θτοεει”ιιτειειι ΑΙειιε.ιιι!ει
ΠιεΙιειΙοννιιεειι Πι·..ΤοΙιειιιιΒΙιεεεΙενν ιει 2ιιιιι
Βιιι·ειιΙειειιιειιιιιιιε άεε ΑΙΙει·ιιϋειιειειι ΗοΕεε
ε τ ιι ε. ιι ιιι ινοτόειι, ιιιιιει· Βειεεειιιιε ιιι εειιιετ ειειιετιε·ειι
$τειιιιιιε·.
-Πιε Βει·1ιιιετ ιιιειιιειιιιεειιε θεεεΙΙεεΙιεΕι
Με άειι ΙιεΕειιιιι.ειι Κιιιιιιιει· τω. Πι·. Βοιωτοι· ειι 8ιεΠε
ν. Βει·ιιιιιιιιιιι'ε ειι ιιιτειιι ει·ει.ειι νοτειιεειιιιειι
ι.ιειι·.ιιιιιι.
.

- Αιιιειιιε ε5-ιιιιιι-ιμ Τε.ιιε·Ιιειτ Με Πιιινει·
ειιιιτερ το Εεεε ο τ Ι·ιοιιιιι:ε ειιι 1. Με.ι ιι. Πι. ιιει· οτιιειιι
Ιιειιε Ρτοίεεει›τ εετ ιιιιιετειι Μειιιειιι ιιιιιι Πιι·ειιιοτ εετ ιιιιει·
ιιειι κιιιιιι‹ ειι εετ Πιιινετειι.ιι.τ ΒτΙε.ιιεειι, Πι·. `ιι'ι·ειιε Ρ ε ιι εοΙάτ, ειιτι1ειιεΙιεΙιειι. Πει· .ΤιιιιιΙε.ι· ειειιι ιιιι 58. Ι.ειιειιειειιτες
- Πει· ιιιιτειι εειιιε Ιιιετει·ιει:Ιιε Τιιιι.ειιιειι Βειιειιιιιιε Κει·Ιε
ιιε.ιιετ Απ: Πι·. Ατιιοιιι ΡοΙΙετεειιειι, ιιεεεειι εειι Γ?

1·θθ
.1ιιιιιοπ οιποιιοιποπποπ ιιιοι·προιιιιποποπ .1οιιι·ιιιιοιιοι πιοιι πω·

Κιιπιιι ιπ ποπ Ηιιπποπ ο" Βοι·ιςπιοππποιιοπ οι·πι.οπ Αποι

(ιιιππι _ιοποπ ιιι·πιιιιποιιοπ Αι·πιοπ οι·ι'ι·οποπ, ιπι νοπ πω· ιιο.
ιιοπιποιιοπ Αιιπποπιιο πι: Ρο.ιοι·ιιιο πιιπιΒιιι·οπ
πιιιιιιιοπο π·ονιιιιιιι:ιιππ πιιιιποι·1ιοπιιιιιο Ι. Κιο.ιιπο

πι.οπτοπ Ρωι·. Βο ι·ο ιι ο ι·π τ. ιιιοιιιοπ. Ριοι'. Βιοι· ιπι; 48.Τπιιι·ο

πππο;οποιοιιποτ ννοι·ποπ.
- Αιπ Βιιοικτοι· ποπ Κπι·ιιιππιποιιοπ Κοπιιτοοπ πω· θοποιι
ποιιπι'ι επι· Ε'ιιιποι·ο;ο πω· Θοιιιπππιππο ιπι. ποπι «Βοπ·.-Αππ.» επ
ι'οιοο πω· Απο Διοιιο.πποι· 11 πππ_ιοινπιιι Αιιοιιιιιοιιπτ
ιιοπιιιι.ιο;ι: ινοι·ποπ.

πιο πππ πω· ιπππο Ζοιι Αππιπιοπι ποπ Ρι·οιοπποι·π ν. ιππ
πιιιι·οιι ιιι Κιοι, νοπ ννο οι· 1899 πιο οιποιιιιιοιιοι· Ρι·οιοπποι·
πιι.οιι θι·οιι'πινπ.ιπ πππ 1908 πιο Νοοιιιοιο·οι· Βοιιοποπ ποοιι
Βοππ ιιοι·ιιιοπ ννπι·πο. Επι. ιιιπι πιοποιπ ιιιιοιι ποιπο πι·οι Βοπποι
Αππιπιοπιοπ ποοιι Βοι·ιιπ πω. 8οιπ οποιοι· Αππιοιοπτ, πω·

πιιπποι·οιποπτιιοιιο Ηοποιο.ηιι·οιοπποι· πππ 8οιιιιππιιι·πι·πι ιιπ πω·
οιιιι·πιπ·ιποιιοπ Κιιπιιι ιπ Βοππ 1)ι·. Β π π οιι° Κ ιιι ο ρ ι) ιπι,
ινιο πιο «νοππιποιιο Ζοιιπποι οι·Πι.ιιι·ι. ιιοιοιτο παπι οιιπποι·οι·
ποπι.ιιοιιοπ Ριοιοπποι· ιιπ πω· Βοι·ιιποι· Ππινοι·πιιιιτ οι·πιι.ππι. πππ

- ννιο πππ Η ο ι π οι ιιο ι· ο; 8·οπιοιποι: ινιι·π, πι Ρι·οιοπποι·
Βι·. Ε' ι οι π οι, ι)ιι·οιιιοι· πω· ιποπιπιπιποιιοπ Ροιιιι1ιπιιι ιιπ πω·
ποιτ.ιιιοπ Οπινωπιπι, ππιπ Κιιπ ιι; ν ο π πιο πι, πω· πιοιι ιιο
ΐοπννιιι·ιιιι ιπ ποπ Βοπιο ππιιιιιιτ, ιιοι·ιιι'οπ ννοιποπ πππ ιπ
οο·Ιοιι:ππιι ποιποπ Αππιπι.οπιοιι Βι·. Ριι οοοι· ποιτ.ιιιπ 2οι·οιπι.

ι)οπι πινοιτοπ πππ πιιι.ιοπ Αππιπιοπιοπ Βοι·επιππππ, πιο
ποιιοπ ποιο πο.ιιι·οπ ιιπ πω· Κιιπιιι πιο; πιππ, ννπι·πο πιιτ πω·
ιιοποιοιιοιιοπ ι·`ι·ιπι νοπ θ ννοοιιοπ ιιιι·ο Βιοιιιιποι οοιιιιππιο·ι, πιο

Νοιιι·οιοο;ο.

πιιιμωιιι ινιιι·πο, πιιππ οι· ιιιοιιιοπ ποιπο. 1)οοιι πιοποι· ι·οιοιιιο

ιπιι πω· 1ιοικιιππ· πω· οιιιι·πιπ·ιποιιοπ Ρο1ιιιιιπιιι ιιοιι·πιιι ννοι·ποπ.

νοτιιιπιιπε ιιιιω· πιο ννοιτοι·οπ 5ι.οιιοπ πω. πω. Βιοι· πιοιι
ποοιι νοι·ιιοιιιιιιοπ, ννιιιιι·οππ οιποιπ πω· ιιιπιιοι·ιο,·οπ Αππιπιοπιοπ
πππ ποιποι·ποιι:π πιο Κιιππιο·ππο· οιπ, ννιι.ιιι·οππ πιο ιιιιι·ιιιοπ Θο
ιιιιππιιιι:οπ ποιοι·τ ιιπ· Μπι πιοποι·ιοοιιοπ. πι ιπι ιιοπ·ιοιπιοιι.

νοι·πιοι·ιιοπ πιππ: 1) ιπ Βιμ :ιπι

18. Αρι·ιι πω· πω·

ι.ιπο ιιοιιιιοιιιιπιοι·οππο Μπιτ. Πι·. Αι·ι ππι· ν. Βοιππποι·

ποπο πω· πιπιππει·οιοιιο Αππιπιοπιοπινοοιιποι ἰπ Ππινοι·πιιιι.π
ιιιοιποπ ιοιιιιοιιοπ Απιποιιοιι οι·ι·οοι

πω.

1ποπ ιιιιι.ιιιιο ιιιπ

οιιιιιιιοπ ιιπ οιιοπ ι·οιιοπποκοπ 45. Ι1οιιοππ_ιπιιι·ο. Οοιιοιοπ πιο
πωπι οιποπ Αι·πιοπ ιπ ι.ινιοππ, οιιιιοιτ οι· ποιπο Βοιιιιιιιιιππιιο·

:ιπι πιο πιιιοιιποππο Βοιι:ππο· ππι·ιιοιιιπιιι·οπ επ ποιιοπ, πιο πιο

ιπ Ποιροι πππ νι·ιπιποιο πιοιι ποπιι νοπ 188ι-θθ ποιπ 8ι.ιιπιππι

πωιοποπ Βοο·οπιιιιοι· οιπποποιππιοπ πω.

πω· Μοπιπιπ ιιπ πω· ποιτιποπ Πιιινοιπιιο.τ. Νιιοιιποπι οι· νοπ
1891--97 πιο Αι·πι πω Βιπο.ποιιοπ ιιοιιι·οοοι·ιπιπ ιιιποιοι·ι: ποιπο,
ιιιοιτ οι· πιοιι οιπ πιο" ιιι ποιποι ννοιιοι·οπ Αππιιιιπππο ιπ Βοι·ιιπ
πππ Βι·οπιοπ πω' ιιππ ινοι· ποππ πειιι: 18% ρι·πιιιιποιιοι· Απο ιπ
Βιο·ιι. Π) Αιπ 18. Αρι·ιι ιιι Βιμ πω· Βοπιιποι· πππ ιιοιτοι· πω·
ι'ι·ιιιιω·οπ Ν ο ι π π ι ι· ο πι ποιιοπ ννοπποι·ιιοιιπππιπιι ιπ 1ιιιι_ιοι·οπ

1ιοι οιπ Βιιιο.ποιιοπ 8τιπππο ι)ι·. Θοοιπ· Κιι.το-Κιιιοι
πποιι οιποι· οοιιιι·οιοπ Οπιιοποιοιπ-ι)ροι·ιιιιοπ ιπι 50. 1ιοιιοπιι
ιιιιιι·ο. Βω· ιιιπι.ιοποπιοποπο ινπι· ιπ Κι·οπιιιιπι·π ((ιιοπν. ννι
ι.οιιπιι), πιο ποιπ νοι.οι· ππιππιπ Δι·πι. ινιιι·, ο·οιιοι·οπ πππ ιιοποο·,
ιιιι.οιιποιιι οι· ποπ θγπιπππιιιιπ ιπ Βιμ. ιιοπποιιι. ιιο.ιιο, ιιπ

ποιπο 1877 πιο 1)οι·ποιοι· Ππινοι·πιι..ιιτ. ιιπ ννοιοιιοι· οι· πιο 1888
πωπιιι πι:ιιπιοι·ιο πππ πω· Κοιποιο.ιιοπ Οιιι·οπιο πποοιιιιι·το.
Ιπ ποπ οι·πιοπ .1οιιι·οπ ποιποι· ιι.ι·πιιιοιιοπ ·1·πιιωιοιι ινιιιιτο οι·
πιο ιιιιπποι·πι. ιπ Κπι·ιπππ πππ πο.ππ οιπ πιο πιο Βιοπι.πιπι.

ιπ πιο Μουν. ννιΙππ). πιο οι· 1889 πιο Νοι·ππιι·ϋιπποιιο
ννοπποι·ιιοιιπππιπιπ Ιππιιοπιιοπ ιιιιοι·πιιιιπι, ννοιοιιο οι· πιο ιιι
ποιποπι ι.οιιοπποππο ιοιι.οι.ο. Πιο Βιπο.ποιιοπ 'Γοποπιιιιιττοι· πιπ
ιιιοπ ποιπ Ηιπποποιιιοποποπ ινοι·πιο Νιι.οιιι·πίο. 8οιπο ππι·οιι πππ
πιιι·οιι ποιιιο Νοιιιι·, -ι·ιιιιπιτ. ιιιπι οιπ Ει·οιιππ ιπ ποπι «Βιο.
Τοεοιιι.› πιιοιι, ποιπο ινο.ι·πιο '1'οιιιιιιιιπιο ιιπ πιοιιποιιιιοιιοπ
ποιπο πππ ποιπ ιοιποπ νοιπιιιιιππιπ ιπι· ιιιοιιποιιιιοιιο Βοιιινιιοιιοπ,
πιο πιο πιο Νοι·ππι1ιοπιι€οι·. Ηνροοιιοπποι·, ιινοτοι·ιιιω· πππ πιο
ο·ιοππο πω» ποππι.ιποι· Νοι·νοποι ιπ Ε'ιιιιο ιιπ ποπ ιιιιιιοπ.
πιοιιοι·τοπ ιιιιπ ιπιπιοι· ινιοποι· ποιο Νοιιο ποπ νοι·ι.ιο.ιιοπ πωπω·
Κι·οπιιοπ. Ποπ ιιοιποπ ποιπο νοι·ιιιππιιοιιοπ Γοι·ιποπ πππ οιπο
οπ Οοποιιιειιοιι πππ Ηοιιοιιιοιτ. ξοποιο·ιο Νπιπι·, πιο ιπιιποι·
ιιιιιοποι· πιιιππι·ιοιιιοπ νοι·πιπππ.
) ιπ δω Βοπιο πω· ννοι·
ποιιπποι ιι·οιρι·οιιιιιιοι·οππο Δι·πτ. 'Οι. Βοιοπιπ ιν Ι)πο ι· ιιπ πνν ο ιιι ιπι Αιιω· νοπ 45 .1πιιι·οπ πιι.οιι 20-ιιιιιι·ιο·οι· πιει
ιιοιιοι· 'Ι'ιι.ι.ιο;ιιοιτ. Πω· νοι·πιοι·ιιοπο ννπ.ι· Βοππιιτοιιι· οιποπ ποι

Β ο ι· επι ειπ π ποιιο 8οιιιιιο
- ννιο οπο Βι·οπιππ

ποπ

νοπ Β ι οι· ποπ οιπποιιιιιιτοπ

οιποιποι. οπο, πππ

πω· ι)ιι·οιιιοι· πω·

πσι·ιιο·οπ οιιιι·πι·πιποιιοπ ιιπιιι ΡΜ. ι)ι·. Κ πι·ι ιιοι·ι·ο. πω·
ιιπ Μ ιιι ιι ι ι ο ο Βτοιιο νοπ Κιιπιππιιοι·ρι ποπ Βι·οπιππ ιιπιπ,
οιποπ Βπι ποοιι Βοππ πιο Νποιιιοιο·οι· ποπ Ριο Γ.
Βιοι· οι·ιιιιιι:οπ πππ ππποποπιπιοπ. Ρι·οι. Θοι·ι·ο,
πω· ιπι 50. 1ιοιιοππιιιιιιο πιοιιτ, πιπιπιπτ πππ 5τ. θο.ιιοπ ιπ πω·
θοιιννοιπ.
- Πιο Ρι·οι'οπποι·οπιιοπιο ι·οππ πω· ιπιιιτιιι·
πιοπ ιπι πιπο ιι οπ Α ιι ιιπ οιπ ιο ιιπ: ιπ ιιιιοι· πιιπποι·οι·ποπτ
ιιοιιοπ 8ιτπιιπις· οιπ Π. Απι·ιι ιιοιι·οπ'π ποτ ι·ο ι ο π· ι ο ι· τ. ο π
8 τ. π π ο π τ. ο π οιππτιπιπιιπ ιιοποιιιοπποπ, πιο ι·οιοοιιω·ιοπ Βιο
ποπτοπ πιιι“ιπιοι·ποι·π, ιιοπιιοιιο ιιπι ινιοποιοιιι'πιιιιιπο οιπιπ
ιοιοιιοπ, ννοιιοι ιπ _ιοποπι θοοποιιο πιο θιιιππο πω· Αππποιιιιοπ
ππέιπ πππ οιπο ιοοιιι:ιοι·ιιι.ιοππο Βι·ιιιιιιιιπο· οπιιιο.ιιοπ ποιπ
πι πποπ.
- Απ πω· Οποποποι· Ππινοι·πιιπτ @πιο οπ ποοιι
ιπιιποι· πω. Βοιιπππιιιοιι ιιπποπ ιπ Βοοπι.ινοι·ιππο οιποπ νοπ
πω· 8ι.πποπτοποοιιοιι: ιιιιοι· πινω πιοπιπιπιποιιο Ρι·οιοπποι·οπ νοι··
ιιιιπιμοπ Βογιιοιτο πιιοιι πιο ποιπο" ιιιοπιπιπιποιιοπ Ρι·οιοπποι·οπ
νοπ πω· Ροι·ιοι «ποτ Βοοιιιοπ» ιιι ι·ο ν οι·ιοπ ιι ποιπο οι π·
οι οπ “πιο Αιιι πιο ιπ πιοποι· Απποιοποπιιοιι; οιι'οιο·ιο Δπ

ιι·ιιιιο ποπ Μιπιπτοι·ιππιπ ιιπιιοπ πιοπο Ρι·οιοπποι·οπ ιιο
ππιννοι·ι:οι, ππππ πιο οποιπιπ.ιοπ Βοπιππιιποιοιι ποοιοοιιοπο πω·
ΓπκπιιιΔι πιο πω· Βι·.<.ιι·οιιππο πιοποι· ιιιοππποιιπιο εοπννιιπιιοπ
ιιοιιοπ. Ποτ Ππινοι·πιι.π.ιπιιοπποιι πω πππ ιπ Απιιοι:ι·οοιιι ποπ
ιπιπιπιοι·ιοιιοπ 8οιιι·οιιιοππ ιιοποιιιοπποπ, πιο Ρι·οιοπποι·οπ πω· ιππ
πιπιπιποιιοπ Β'πιιιιιιιιι ιιι οιπιιοιιοπ, ι ιι ι· ο ν ο ι· ι ο π π π ο ο π

ιιπνοιπιιἔ1ιοιιννιοποι·π.ιιιοιιποιιιποπ.

πιποιιοπ οποπιοιοο·ιποιιοπ ι1οιιι·πο.ιπ. 4) ιο ιιιοπιιοιπ Πι·. ιππποι·π
Κινοι.π,ι Απο ποπ ιιιιιπτιποιιοπ ιίιοιιιιοποπιρι'πποπιοιιοιπ, ιπι
Α1τοι· νοπ 66 .Τιιιιι·οπ. 1)ιο ιιι·πιιιοιιο Ρι·πιιιπ πππ πω· νοιπιοι·
ιιοπο πιοιιι· πιο 40 πιι.ιιι·ο ιιιιπποιιιιτ. δ) Απι 26. Αρι·ιι π. 8ι, ιπ

ννιοπ πω· ιιοιπιππιο οπο” Ρι·οιιοπποι· Πι·. Α. ν. Η οπ ο τι ιι
1ποοι·ιιο ι· ιιπ '70. ιιοιιοππ_ιπιιι·ο. Αιιι οιποπι $ριιιιοι·ποποο ιπι.

8ιππποποπποιοεοπιιοιιοπ.

οι, νοπ οιποιπ πωπω· ιιιιπιιιιοπ Βοιιννιπποιππιπιιοπ ιιοιιι·οποπ
ννοι·ποπ πππ ιπ πιο 1)οππιι ιιοπιιιι·πι. ιπ πω· οι· ποιποπ ·'Ι'οπ

ι'ιιππ.

1)οι· νοι·πιοι·ιιοπο οι·ι“ιοπιο πιοιι πιο ιιππιιιιοπποι· Οιιιιιιιι;

πππ νοι·ι'οπποι· ιιιι.ιιιι·οιοιιοι· οιιιι·πι·πιποιιοι· ννοι·ιιο ιιοιιοπ Απ
ποιιοππ. ιπι Διτω· νοπ 28 .1ιιιιι·οπ ιιο.ιιιιιιιοι·ιο οι· πιοιι 1866 πιο
Ρι·ινπιποποπο ιιπ πω· ννιοποι Πιιινοι·πιιιι.ι, οιπ πω· οι· 1875 2ππι

Ρι·οιοπποι· οιπιιππι: ινπιπο πππ πιο ΙΙ. οιιιιιιι·ι.ιιποπο Αιιιοιιιιπο
ιπι ΔιιΒοιιιοιποπ Κι·ππιιοπιιπππο ιοιι:οτο. νιοιιοοιι ιπι οι· οιιοιι
πιο θιιιι·πιε πω' 8οιιιποιιιιοιποι·π ιιι.ιιο,· ποινοποπ. Ζινοι οι·οππο
οιιιι·πι·πιποιιο ιπποποοιιιιπποπ ιιιιιιιιι'οπ πιοιι ιιπ ποπ Νπιποπ ποπ

νοι·πιοι·ιιοποπ, ποπ πιππ πιο Ειπιιι πιο πο ποπ ο οπο
ι'ο ι·ιιιπ ιπ πιο οιιιι·πιπ·ιποιιο Ρι·ιιιιιπ πππ πιο Απινοππιιπο· πω·
πο.οιι ιιιιπ ιιοποππιοπ Κ π ο ο ιι ο π ο ι ο ιπ ιι ο πιιπι Ειι·ππιπ νοπ
Κποοιιοπιιιοιιοπ. Ρι·οι. ν. ιιιοποιιο; πειιι: πποιι πιο οιπ πιιππο·
ποιοιιποιοι· πωπω· πππ πιο πιω: πππ Οροι·πιοιιι· οι·ι'ι·οπιο οι·
ποπ οιποι· πιοπποπ Κιιοπιοι ννοιτ. ιιιιω·
πιο θι·ιιπποπ ννιοππ
ιιιππιιπ.
ι

- Αιπ Κο.ππιππι: πιο ποπ πιιιιιιπιποιιοπ @πππ
το; ιπι, ινιο πιο «Βιιππ-Ζτοι.ι οιποπι πιιοιιπιποιιοπ πιω οπο·
πιπιιπι, νοπ πω· ππιιοποιιιιιοιπιοπ Ροι·ιοι ποποιιοιοπ
νομιιιπποπ οιπ 8οιιπ Βιιιππ, πω· ρι·ιιιιι.ιποιιο Απο Βι·. Οπ
πτιι.ν ννοι·ιιιιτιππ ιπ Βοπ-Βιπιοι· πιιιο·οπτοιιι ινοι·ποπ.
Πο πω· Επππιππ πω· ιιπ ινιπωι· πιο 8ιιοιιπποπ οποιοι, πο
νιιι·π πιο ονοιιιιιοιιο ννιιιιι ιπ ποπ Ιππππιπι; ιιοιπ Ηιπποι·πιπ ιιπ
ποιπο ιι.ι·πι1ιοιιο Ρι·πιιπ ποιπ, πω· ω· πιιοιι ινιο νοτιπ Βοπ-ιπιπτοι·
ποοιιποιιοπ ινιι·π. Πι·. ιν οι·ιιοιπ ο, πω· ποο·οπινπι·τις ιιπ
40. ιιοιιοποιοιιιο πω. πο: ππιππιιπ ιπ ι)οι·ριιι, πριιιοι· ιπ
Ποπιποιιιπππ πιππιοιι, πππ ιπι ποιο θ 1οιιι·οπ ποπιποιιοι· Βοιοιιπ
ππποιι6ι·ιποι·.

- Βοιπι Επιιπποιιπιτποι·πι π. Ε. Ο νι· το ο ιι ι π π ι ιι ο ιν ιιι
πιοπιιππ ινιιι·πο ιπ πω· νοι·ιποπ ννοοιιο νοπ Α,ποπι:οπ πω· πο·
ιιτιποιιοπ θοιιοιπιποιιποι οιπο Η π. ιι ο π ιι ο ιι ιι π ο; ο.πιιοπτοιιι,
ννοιιοι οιπο Βιιοππο ιιιοποιοι· ιιιι.οιοι.ιιι· νοι·ο·οιιιπποπ ιιππ Κοπ

ιιππιω·ι ινιιι·πο.

Ο. ινιιιπο ιπιοιοοποποοπ ν ο ι· ιι ο ί τ. ο ι π π π ι πι

Βπηι·ιιι-θοιιιπππιπ ιπιοι·πιοιτ.

νοπ ι.1πινοι·πιτπιοπ πππ ιιιοπιπιπιοοιιοπ ιιιοιιιιιιοιι.
- Πω· .1οιιοοι· Ανω Βοι·ο·ιππ .1οιριι.ιιοινπιιι πι: ιιπ!
θι·ιιππ ποπ Απ.

129.

Πιο. 1, 2 πππ Β ποπ

8ιι·πιιιοποιε επι·

- πιο Νποιιιοιποι· Ρι·οι'. ν. Βοι·ι;πιππππ πω' ποιπ
Βοιιι·πιπιιι πω· θιιιι·πι·πιο ιπ

Βοι·ιιπ

ινιι·π

πππ ποιιπιιιν Ριο

ι'οπποι· Πι·. Δ π ο· π πι: οι οι· ιπ Βοππ ιιοποιοιιποι. πω· ιιππιιι
ιοιιππ· πποιι Ριιπο·πτοπ πιο 11οιι.ιιπι.ς· πω· Βοι·ιιποι· οιιιι·ιιιο·ιποιιοπ
Κιιπιιι ιιιιοιποιιπιοπ ινιιι. ιιπ ποιιιπ ποιι πιο ιιοιιππο πω·

ι) Ρι·οί. Κιποπ πι, πω· «νοππ. Ζιρ;.» οιιι“οιπο, πππ Βοππ
πιιι. πιοι Αππιπτοπι:οπ _ιιοι·οιιπ ιπ Βοι·ιιπ οιιιι.ιοιι·οποπ πππ πω:
πιο νοι·ιποπ 1ιοπιοπ πιο ιιιιπιποιιοπ νοι·ιοπιιπποπ ιιοποπποπ.

17ο _
πει·ιο1ιι1ιο1ιεπ νει·ιι.πτννοι·τιιιιε,· ,ι;επο επ ινοι·ι1επ.; 1ιιιιιιιο1ιειι 441νϋεπιιει·ιιιπειι ιιιιι: ΕειειιιιΒΙιειτ ιιι άιε ενειιει·
£81εεειι€Π`Βἑὶιιιιιε ειι ει:1ιιι11'ειι,
ιιι ειιπιτΙιο1ιε Βει:τειι επι
Με νει·Ιιε.ιιιιιιιιιι; ιιιεεεε Ρι·οεεεεεε .πω επι 1. ιιι ιιι πει·
Βο11ειι επι 1ιειιιιιι1ειι. Ιπι Ορει·ειιοιιεεεε.1 νιτιιι·ι1ε· Βει·πιιε ειπε
Ρειει·ειιιιι·Β·ει· θει·ιειιιερειε.ιε ιιιιτει· Βιιι2ιι:ιειιιιιιε; νοπ Βιιιιιιιε
Ψϋειιιιει·ιιι ορετιει·ι., σ1οιι1ι ιεεΙιι.ιιΒ· ει: ιιοοιι, άιε Ορει·ιιιιοπ
`νει·ιι·ετει·ιι ετειι:1ιιιι1επ. (Β. πω.
· - Με ννιωε άεε Πι·. 11ο11εο1ιιιιιον, εει· εισ1ι, Με
·νειι· ιιι Νι·. 13 ιιιιιιει1τειι, πειι·ειι ειιιει· νοπ ιιιπι ε.ιιει;ειιιιιι·ι.ειι

πιιΒιιιο1:1ιεΙιεπ Ορει·ε.ιιοιι Με 1.ειιειι ιιιιιιπι, ω, ειπεπι νοπ
ιιιιιι πει Ιιε1ιπειιοιι ιι.ιιεεεερι·οε1ιειιειι ννιιιιεε1ιε ιιε.ειιικοπιπιειιιι,
ειπ 8ι.ιρειικ1ιιιπι επι εειιιειι Νιι.ιιιειι πει ι1ει· Επι.
1ιιιιιι ιιιι ε;ειιιιε ι.ιι.1ε(ιπ άοτ Νειιιεειι61πεΚειε)8ε ειιιιω.

ρ,·ιιιοΜιο1ι 2ιι 1ιεειιιιιρ,·ειι. Πει· Βοιιειι πω· ιιεπι Ηοι“11ιιςο1 ιει
νοΙΙετιιπιιιε ππά πω” ιιεπι Ρι·οιιιςεπιιιιειε Μπι 'Ἑεὶ1ειιεἔε
1ιι·ε.τιπτ Πιο ιπι 4 8ι:οοιι 1ιείιιιιι1ιε1ιειι2 Ορει·ειιοιιεειπιιιιει·, 1 Ζιιιι
πιει· επ θε1ιιιι·ειιιιε ππά θ Βιιι:ειειπιιιιει· ειπ‹ι ιιιιι·ο1ι ν1.*:-ιεεει·
νει·ιιοι·1ιειι. Αιιο1ι Με ει·οεεε Βεεει·νο1ι·, ννε1οιιεε ιιι.ε11ειι :2(10ιι
Βιπιει· ιιεειι11ιει·ιεε 117εεεει· πι» άειι ΒειιιιιΕ άεε ΠοεριιειΙε
11είετι.ε,ιει. νοπι-Ρειιει· 2ει·ετϋπ ιινοι·ιιειι, εε Μ” ννοιιι άιο Απι
ιιε.1ιιιιε ιιειιει· Ρει.ιειιιιιιιιειι ΗΜ· πω.. Ζει: ειιι€εει.ε11τ πινει·
ι1επ Μπι.
·
Β!

Υει·ειπε- ππά Κοπει·εεεπει:1ιι·ιεπτεπ.
- Πιο 1ιιεει;ε ι·ιιεειεο1ιε

οιιιι·ιιι·,ιςιεε1ιε Ριτσ

μια: -θεεε11εο1ι :ιιι ι'ειει·ι.ε επι 25. Αρι·ι11ιιι·ειι 25-_ιι1.1ι
ι·ιεειι Βιιιι'τ.ιιιι8·ε Μ;; πιπ: ειιιει· Γεει.ειιπιιιιιι·, ιιι εει·

πιιιιι·ειο1ιε Περιιτιιιιοιιειι νοπ ιιι·:τΙιε1ιειι νει·ειιιειι ιιιι‹ι πιειιι
ειιιιεο1ιειι Ιπετιιιιι.ιοιιειι θΙιιο11ινιιιιεο1ιε ιιιιι·ιιι·:ιειιιειι. 1Βιιιεπ ιεε
ιιιι.ιιει·ειι Βει·ιοιιι 1ιε1ιε.Ιιειι νιιιι· ιιιιε Με Με ιιιιο1ιετε Νιιιιι

- Πιο θεεειιιτ.ειιιιΙ πει· Κι·ιιιι1ιειιιιι ιιειι Ζινι 1
1ιοεριτιι.1ει·π 8ι. Ρειει·ε1ιιιι·ε,·ε 1ιειι·ιιις επι Τ. Δρι·ι1
α. .1. 12224 (27 πω. Με ιιι ι1ει· νοι·ινοε1ιε), ιιιιι·ιιιιιει· ?ΟΖ
'1'γριιιιε - (12 που.), 1089 8γριιιΙιε - (10 ιιιεΙιι·), 487' Βοιωτ

Ιιιο1ι - (22 πω.), 240 1)ιριιιΙιει·ιε - (21 ιιιε1ιι), 152 Με.εει·ιι -

ΠΝΓ 1101'.

(4 πιε1ιι·), ιιιιιι 14 ΡοεΙιειι1ει·ιιιι1ιε -(3 πιειιι· Με ιιι άει· νοι·εν.ι.

- 1)ιε !ειει·Ιιοιιε 11ι·ιιΠιιιιιι· άεε Χ. Κοιι8·ι·εεεε
Βιιεειεε1ιει· Αει·πιε ειιπι ΔιιιιειιΚειι επ Ριι·οπονν

Με επι 25. Αρι!! ιιι Μοε1ιιιιι ΜΜΕ. Βε πειιιπειι :ιιι ι1επι Κοπι
Β·ι·εεε απ. 10Ο0_Λεπτε «πι. Ρι·οι'. Πι·. Β.ειπ ει·όι1'ιιειε Με ΡΜ.
ειιιειιι: άοτ ΡιιοεοννεεεεΙΙεο1ιει'τ ι1ειι Κοιιιι·ι·εεε πιιι ειιιει· Β.ειιο.
ιπ ννε1εΙιει· ει· ιιιε ·134ιι€ιωι ω θεεε11εοιιιι.π ιιι ω Ιετ21:ειι

- Βιε θεεειιιιεε.1ι1 ι1ει· 8ιει·πειιι.11ε ιιι δε. Ρε
ι:ετειιιιι·ε· 1›ειι·ιιιι· ιπ ι1ει·ινοοιιενοιιι 1.1ιιε ειιιιι Θ. Αρι·ι1
ει. .1. ιιιι ;1°8.112011 784 (118 Η., 346 117.), άει.ι·ιιιιτει· επι ΐο18·ειιι1ειι
Κι·ιιιι1ιΙιειιειι :
'1"γρΙιιιε ειιιιιιι.ιι. Ο, .'1'γριιιιε ειιιιιοπι. 25, Γε1ιι·ιε ι·εειιτι·ειιε Ο Π

πω. ειιιεπιει·ιε. Βιετιιιιι ννιιι·ιιε ειιπι Ε. ιι ι· ε ιι ρ ι· ιι ε ι ιι ο ιι τ. ε ιι
άεε Κ ο π ε; ι· ε ε ε ε ε ω· 1)ιι·ειιιοι· Με Ρετει·ειιιιι·Βετ ινειΜιε1ιεπ
ιιιει1ιπιπιεε1ιεπ 1πειιιιιιε Ει·οιεεεοι· Πι·. 8 ιιι εε ιι ι ιι Βενιιιι.1ι1ι..

Πειι ει·ει.ειι νοι·ι.ι·ιιε ιιιε1ι. Ριοι. Πι·. 8ε.1ιο1οιιιγ Με:
Με Βι·ίο18ειιι ι1ει· Βειιιιιιιι1ιιιι,4·.ιιοι· $γριιιιιε ιιι
Η. ιι ε ε 1 ε. ιι σ. Αιπ Δ1ιειιιι 1ιερ,·ει.ιιιι Με Δι·1ιειι ιιι ι1ειι Β ε ιι τι κι π ο π. Οιιεο1ιοιι Με νειινε.1ι.ιιιι€. π.» Ρ ι ι· ο 8 ο νι ;.>,·εεει1
εε1ιε.ι'ι. ιιε.νοιι 1ιειιε.ε1ιι·ιε1ιτιει. πι, Μ" ω 11ιιιιετει· άεε Ιιιιιειιι
Με Β1ιι1ιετιιιιιιιἐ·· άεε Χ. 131 ι· ο ε ο νν Κοιιι;ι·εεεεε ιιιιι· ιιιιιει· εει·
1Βετιιιι,ε·ιιιιε· ςεειιιττετ πω., ιιιιεε πω.» άιε επ άειι Κοιιει·εεε πε
ειιιιιπιιειι 1·`ι·ιιςειι ιπ ω. θι·ειιπειι άεε Ριο,ςι·ιιιιιπιε· νετ1ιε.ιιι1ε1ι.
·ινιι·‹1, σπιτι Με:: πει· ΚοιιΒι·εεε πειπι ει·ετειι νει·ειιοιι, νοπ εειπειι
Αιι2,<.;ει1ιειι ε.5επνιτειεΙιειι, εοίοι·ι εεεοιιΙοεεειι ινει·ιιειι "πω, εο
Με Μι. Με Με επε ιιειι ιε1εει·εριιιεειιεπ ΜΜειιιιιι8·ειι ει·
εε1ιειι, επι Απε Κιι1ιεπονσ έπεισε ιπ ω· ει·ειειι 8ιτιιιπι·;

Τγριιιιε οιιπε Βεετιιιιιπιιιιι.: ι1ει· Ροι·πι Ο, 1)οο11ει1 Ο, Μεεει·ιι 46.

8οιιιιτΙε.ο1ι 23, ΒιρΙιτ1ιει·ιε 23, Οι·οιιρ Ο. Κειιο1ι1ιιιειειι

θ, Κι·οιι

ιι5εε 1ιππ,<ι·επειιι.εϋπάιιιιε 32, Βι·χειρε1ιι.ε 2, (ιι·ιρρε 10, Και”
1·1ιιιΙιεο1ιε 1ιιιιι€ειιειιτειιιιιιππε 122, 1ιιιιιι· 1, Βριάεπιιεο1ιε πω"
ειι.ιε Ο, Α1ιιιτει· θε1επΙει·1ιειιιιιε.τιεπιιιε Ο, Ρει·οιιτιε εριόειιιιαι. Ο.
Βοτειιι·ε.πιι1ιειι. Ο, Αιιιιιι·ειιι Ο, Ηγιιι·ορ1ιοΜε Ο, Ριιει·ρει·ε15ε1ιει· 3
Ργϋ.ιιιιε πω! Βεριιοειεπιιε 14, '1'ιι1ιει·ιιιι1οεε ι1ει· 1ιιιιιι.ι·επ 115. 'Γυ
1ιει·1ιιιΙοεε ιιιιι1ει·ει· 0ι·,<.ι;ε.πε 315, Α11ιο1ιοΙιειιιιιε ππά Ι)ιΙιτιπιιι τι·ε- 1
ιπεπε θ, 1.ε1ιεπεεε1ινιιιιο1ιε ιιιι‹1 Αιι·οριιιιι ιιιιιιιιιιιιιι 59, Μεταπ
πιιιε εειιιΙιε 31, Κι·ιιιιιιιιειι:ειι άεε 1'ει·ιιιιιιιιιιςε1ιειιιι1ε 133,'1ιιι
Β·ειιοι·ειιε ω.

πει· 8ειιιιοιι απ· Βιιειιι.Ιιο1ιε θεειιιιιι1ιειιερι1εεε ιιι εειιιεπι νει·
ι.ι·ιι.,ε·ε, ιιι ννεΙε1ιειιι ει· άιε Περιεπετιι.τ.ιοιι πεε νοΙ1ιεε 1‹οιιει.ιι
ι.ιει·ιε, Με Βι1άιιιιΒ· ερεειει1ει· Κοιπιπιεειοιιειι 1ιεε.πιι·ιιΒ·ι,ιιιιι
ειο1ι πιπ πει· Αρςι·ειι·-, Αι·1ιειτ- ιιιιιι ιιιιι1ει·ειι Β'ι·ιι€ειι :ιι Όσι
·ιε.εεειι. νει·ιιιιπιιι8·ει·ινε1εε Ιειιπιε ;ωωιι άιε Πιι_ιοι·ιιιι.ι. ιιιεεειι

Διιιι·επ με, ιιιι ω» εει· Κοπεπεεε 1ιει πιει· 1Βικιειεπε (π. Β.ειο1ιε
ιιιιπιιι. πιπ εοιε1ιειι Διιι'Βιιιιειι ιιιο1ιτ :ιι 1ιει'εεεειι παπα.
Πιε ιιΙιρ;ειιιειπειι Βιιπιιιι€ειι άεε Κοπε,·ι·εεεεε ιιιιιιοιι ιπι 'Πεπι
τει· «Βοιιι1εε» ειιι.ιι., άιε εε ω· νει·ννιι1ιιιιιι.ς Με Ειπε νει· Βι
Βιιιιιιιι,·.: πεε Κοπε;ι·εεεεε Επι: ,ι.ιειιιιιι.ι·ειι ινιιι·, επι μιεεειιιιεε

+- Νεο1ιετε 8ιτειιιιε :ιεε νει·ειιιε ει. Ρε
τει·ε1ι. Δει·πτε:Βιειιετει8·, σ. 1. Μαι 1907.

1ιο1ιιιι1 ε.ιιειιιιιιιε,· ειι ιιιε.ε1ιεπ, ιιειιιι άιε Πιι·ειιιιοιιεπ άει· Αι1ειε
νει·εεπιιιι1ιιιιε ιιιιιι άεε Κοπεει·νει.οι·ιιιιιιιε, κιετειι Βιιιιιιιε ιιι
ει·ετετ 1ιιιιιε πι» ιιιε Ζιινεο1ιε Με Κοιι€ι·εεεεε ιιι Βειι·ε.ο1ιτ Ιω.
ιπειι, ιιιιι.ιειι ειι:1ι ΒεννειΕοι·ι, ιιιι·ε 1ιο1ιε.Ιε πι» ι1επ Κοιι€ι·εεε

'1"ει.=;εεει·άιιιιιιε:
1.

επ νει·ιιιιειεπ.

Βο1ιιε1ε:

Πε1ιει·
·

ι;οιιοττ1ιιιιεειιε
Ρι·οετε.τιι.

Βι·1ιι·ιιιιιιιιιιεειι

ι1ει·

·

2. 1111 ε ιι ε ι· : ΠεΙιει· ιιειι ρι·ιιιιιιι·ειι Κι·ε1ιε άεε 1νιιι·ιιιιοι·ιεε.ι.εεε.

+ Νιιο1ιετε ειτε επε εεε Πειιτεο1ιειι επε
1ιε1ιειι νει·ειιιε: Μοιιτε8·, Ο. 7. Μπι 1907.

Υει·εοιιιεειεπε ΜιιιειιιιπΞεπ.
- Πιιε δε. Ρετοι·ειιιιι·ε,·ει· ετιιι1τιεο1ιε Βιιι·ιιο1ιειι
1ιοεριιεΙ ειιιιι ΔιιιιειιΚειι επ 8. Ρ. πωπω 1ιεΒιιι,ε·
επι 24. Αρι·ιΙ εειιιεπ 26-ιιιιιιιμπ 8ι.ιιιιιιιι;ειες ιιιιιιει·

'1'ειιιιιιιιιιιε εειιιι·ειοιιει θι1ετε, πιπ ι1επι Βιιιι1ι.1ιειιρι Ν. Β ε ε 2 ο ει· επι ω· Βιιιι.πε. Πιε Βιε.ιιι.ιιιιιιιε πει 1ιεεειιιοεεειι, ιιιι 82.810
πεε Ποεριι.ε1ε Με Ροι·τι·ιιτ άεε ε·επειι ινιιι·τι ειι
- Ο1ιει·ιι.τετεε 1)ι·.8ι.ε ρ1ιε.ιι Ροεεειιιειιι, ιιει· 25 ειπε
επι ΠοεριιειΙ ,εεννιτικ πω, πιι1'ειιιιϋ.πΒ·ειι. Ιιι άεε νει1ιοεεειιειι
25 .1ιι1ιι·ειι πιω ιιι ιιεπι 1·Ιοεριπι1, άεε 320 Βειτ.επ ππά 23 Αει·ειε
πει, 143,05? Κι·ιιιι1πε- νει·ρι1εΒ·ι ι.νοι·ιιειι.
ι
-- Ιιι

«ιεε

Κειεει·1ιο1ιειι

Βιιι1ιιιιάιιιιε·ε-επετε.Ιτ.

(Νιιιιεε1ιάιιιε1ιπ_ιιι Νι·. δ) Με πιπ 25. Αρι·11 πεεειι θ πω· ιιιιιιιι
ιιιιτ.ιεπε ειιι Ο ι· ο ε είε ιι ε ι· ει.ειτ, Με άειι ννειε πω· 100
ιιιι Ρε
άεε ι
τἱειιτ1ιιιιειι

1ειο1ιτ 1ιι6.1:ιε Β·είΜιι·Ιιε1ι ινει·ιιειι

Ι-:ϋιιιιειι,

_

11"ειιει· πι' Μπι Βοι1ειι·τ1εε θειιιιιιάεε πιειιι·ει·ε Βιιιιιι1ειι τω».
ιει·1ιο1ι ινιιτετε. Οιιιο1ι1ιο1ιετινοιεε ιςε1ειιιι; εε ιιειι ε.ιινι·εεειιάειι _
15 Αει·ειειι, Ηειιιι.ιιιιιιειι ιιιιιι Κιιι·ειετιιιιιειι άιε ιιιι 4. 81.552 Βε

'1'ιιεεεοι·ιιιιιιιις:
1. Π ει: ε: Βιιιι·οο1ιεετειι1ιεί'ιιιιι1ε πει ρει1ιοΙοειεε1ιειι Ρι·οεεεεεπ.
2. νι· 1ει.ιιιιιιιι·ο Π: Βεπιει·Κιιιι€ειι ιι1ιει· 1.γεειι..
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ἔΞωἔ @ἑ·Ξ-ἑ Β. _

.

Ζε 2=«έο: Ξ ·· Θ. Μ

-Ξ

ΦΠ): ἔ”ἔ :Θωθ κ!

-Ξ'

:Ε ·" “” ο -.ε = Α

ό

Ξΐξ ἔ Ξ ω: Β
ν- _
·';
ξ_ἔε;ἔ_ἔἔ.ἔ_ἶ._

Μελ 2 άετ ,,ΡΙιγ8ΙΚα!!εο!ιοπ ΤΜτερΙο Μ ΕἱπιοΙἀετεΙο!Ιυπηοπ°°, Ιπετειι1ε;;. νοπι Πι·. 1. Μει·-

Δω.8888Π ν” ΚΜΠΕΘΠΡΒΘΒθΓΙΠΒΘΠ:

005€ "Μ ΠΜ Μ. Α- 5Μ558Γ-)
.

Π!. Ρειι!ἱπε ννωκω, ΚοιικοτΒε.ρ
,τιεΠοκ1Π πορογποκ·ι. 4, πω. 2.

Η0Ι°808ε-Θϋει· Πι·. Π κι Δ ο Ι τ Μ. ιι ιι κι Ε:

-.-.-.--. -.

-

_.ζ___

Π 7

-

.
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ΔΝΝΟΠΟΕΝ δΕΠ)ΒΒ ΔΒ.'Ι' ννοτόοπ πι άεπ· Β110Ι1Ι1811όΙ11118 νοιι Κ. Ι... ΒΙΟΚΕΒπι τ
ΐ8τ. ΡοτοτυΒυης, ΝονεΙη-Ρτ. 14,εοννΞο πι ειΙΙοπἱπ- υπόειιιε15.ιιό.Απποιιοοπ-Οοιπρτοὶτου επεοποιπτπου.

ο

η

ή π

πιπ π

=

ἔ ,χ

ΜΕΕΕΙΝ δ ΡΟΟ[)

=ι

-

ι

ΜΞέ[Βε
Η) Β ° 92

.
ἑω':_`__Μ_Δ_____--

κ” ΛΗ(%ΙΤ πωπω.

έ

πε €
?υπό

π.) Μ.

υ

ΡτΒΙυ$-,
(ὶεἔεπ
Νετνεπυπό
ειΗετι-,
ΑτοειπΙ-π:τυΕπΚἱΙει ἰΕπεηι1υ.εΜ:

,Ωω

ΟΜε
€5ωεοπ:
Μεπ
1.
νοππ
κτοΙ:οι·.

π

Βἱ(Ξεἔεπ
υπό
ΙοΜεπ1ιτε,οἱπ.οΙΝπεἱεόυτεπ!.π-ε:

Εε ἱετ οτκνἱεεεπ, όει$ε πιεΙπΙὶἔε ΝππτυπΒ· νοπ 8:ιπε Ιόοιπεπ
Κἰπόετπ Μουτ νετόειιιτ κνἰι·ό. Ιπ ΜΕΙ.ΠΝΈ Ρ()Ο[) ὶετ όἰε

@πιπ
ΡτοερεΙ‹ω
Βυτο5
υπό
όἱε:
Βόιιτοπ
Μοεεε,
ΜΜΜ
οῦεοπΗτοε

ΈΗ

ε
Ξε,

Ξ ΙΜυπόεπ.‹ΙἱεἰοτπιετοΙιυπεὶτ.ποερἰε, '

Β

έ

α:

Ξ2

..Έ

Ο

πω.
Βτυπμπε
Με
ποπνετωπό

Κκωωπ,
(ΜΝ.
υπό
τωιωΝοεπυιετ'υιευόὶ!:ε, .
Ϊ

$τε1τΚε €2π2Ιίοπ ἱπ Ζϋ.<Μ·Ιιε Νέο/β νετννυπόε:Ιτ, όἰε ἰτπ Οηζειπἰε

Ϊ

Ν

π1υε Μουτ Με ΒΧωέ υϋετἔεΙ1επ. Πἰεεεε ἔτὶπετἰΖςε ΚεευΜιτ ννἱτό
ευεεε:τΙππΙΒ όεε Οτἔειπἱετπιιε όυτοπ Βεπειυε Ν;ιοπεΙππυιι€ όει·
νετόαυυπἔετἐ1τἰἔΚεεἰτ ετΖἰεΙτ, ό. π. όυτοπ Κεἰοπτυτπ υπ Βοεπιπό

ι

ό
Κυπό
"κωιωωιω
ο0πΙεΓπΒεϋδυότ8ε-π

τεἰΙοπ επι· ΒἱΙόυπἔ νοπ Ε'Ιο2.<Μι, Νεο·ι·επ, (ΜΜΜ ?Μό κ9,00Ι80%
ῖ·'ο|Μ‹7κι!ἰ9ι· ΉώεΣ!επ τοπ Απα!μπεπ εο·υ=Σε Μωρ
τδω· ωεπὶε›ι άεπ Ηεο·›·επ Αε›·ε£«·π που εἰεσι ῖε›·ἰι·‹>£ει·π /ίΖτ

μου: Βαε.ε·|απιδ δΗ.4Ν](δ ώ ω., Μοκλωι, δ'‹·ἰικι£‹·ιἰε
ΖΙΝϊ0|98, τψτκαπ‹ἰ1ΐ.

”- “-Εξ-._ _

πω :€Ρςετ:21Μιέπ
8ειἰεοπ 1. Μεἱ-30. 8ορ°ι.
ΡΗ18ρ8Μο «Μ» «Μ»
Πρ!. ΒεαίνουιιυεΙ!ωη.

ΗιπτΙ; πιόἰουΜἱνε 1οό-, Βι·‹›ιπ- υπό
ι
Ι

Ι.ἰίπἰοιιππΙτἰἔε ΗεἱΙόυεΙΙεπ. ΑΠε τποόετ
πππ

ΗεἰΙτπἰττοΙ υπό

Εἰπτἰο!ιτυπἔεπ.

_‹›_`
Ψ'

"
δὲ)

Γτειυεπ

Ψετ58.πό νοπ Κτειι2τιποΙιετ λΙυΙιετΙειυέε.
ΡτοεροΜε όυτοπ όἰο ΚυτόΙτεΜΙοπ

Ηοι!ειπεϊει!τοπ Μ· Ι.υποοπΚι·ειπκε
Όπείειτεί
Βι·_ ν_ Ηυππ_

εεπἰτἑτε

υπό ΚἱπόετΚτειι1Κ!ιοἱτοπ_ ΒΚτοίιιΙουε:, Βει
@πω ΙΙυιιτΚτειπΚπεἰτεπ, ΙΙετΖΚι·υι1Μιεἰ
τοπ, Οἱοπτ υπό ΗπειιππΜΜπιιε.

Ροπείοπ εἰπευΙιΙἰεεεΙἱοΙιε πωπω ΒεπειπόΙιιπἔ
ΕΙευρ€ειΒ1ΘΙΙἔ. Μ. 8.60. ΖκνεἰΒεΒτεἰΙε. Μ. 4.25ζ

ΠΓ.

μετίεΙαο

ΙπόἰΚετἱοπεπ:

κ ΙΕ 8.3μ.υτό;
,ετειΕΒ υπό πωπω.

ΒΜιιιεΙΜἱοπ Ι·'ι·ἱοόΙειπ‹Ι
Βε:2. ΒτεεΙειυ,

ΒΑΙ)

ΝΑΠΗΒΙΜ.

Οττποόἰειἔτιιρπ. ννεοπεοΜτοκπ νἰΒτειτἱοπ.
ΑυίπεΙππε νοπ Ρο.ιΕεπτεπ πι ”5πΙυϋτἱτεε“.
ΡτεΧἰε ευεεετπΜπ όοε Ηειυεεε πππ ννἰε
απ.
(Η) 4--Ι.
καπ-πω νοπ Αιι€·υε$ ΗἱτεοΙιννιιΙό ίπ ΒετΙὶπ.
πωπω ετεεΙιὶειι:

τ Β1ο ΖυοΚευ1σειπ101οπ
ὶ

υπό υπο Βεπεπό!υπε

8:ιόπο·οι: Π!. .41»·Π ΟΝ; 81. ΟΙ:τοΙιι·»·.
πε!Ησει·ί1Ιιιτιτ

Μι·

Ττἱπκκυτεπ τ:
Ο.Ν'ειεεετνετεππό)

2

·

·

Πω ποποιπ Κο πΕπεόυτόέεΙιειΙΒ :υ
Βεόεκιποπ
7
ό
ό? _
ΜουτΜΜετ, Επι€ΙετνιετΚ. Ιππ!πΙοτΞεπ. ΡπουπιοΙΜΠε Κυππιετπ Τι·εοπϋεπΚιιτ.

Ρι·‹›κΡ‹+Ι‹ὶΘ: Κυτνετοἱπ.

νοπ πω. Πτ. (Μό του Νο‹ιι·όοιι.
ν Π: Με νοττπεΙυ·ιε υ. νοτόπόετω ΑΜΜέε.
μ. 8. ΠΟΤ. θ Μ.
1ιπ ΠουΕεο!ιου Α1οιππόωτ-Βυηπιπ1 π π ό
Νπουννοὶε οττεὶΙτ Με: πι· Ζοὶι ΜΜΜ

ΐΝΜ ΡΜ8θΓ υπό ΡΜεοτἰπποπ ΠΠ· Με
ΡτΙνειτο Κτο.πΙιοπρΠοςο (χοεοπ ΖιΜιιιη;

νου ΕΟ Κου.)

επι€ιιιι ιιειιιιιιιι,
ΘΗΒΑ ΟΕ: ι·ωΩτι.

ΒΤ.

ΧΧΧιι. .ιιιππειιιιιι.

Νοπο Β`οΙΒο ιιιιιιι.1επιπ. Μ” 12 ω"

ιιιιιιιιιιιιιιι ιιιοοιιιιιιιιιιιι
πιιτετ άετ ΠεόειΚιιοπ νοπ

Ρτιιι. Πτ. κατ! Βιιιιιιι.

Πτ. ιιιιιειιιιιοε Κτειιιιιιιιιιε.

Ι)οτρει.

κι”

- Πτ. ιιιπωιτ ιΛ!ειιιιιι:ιι.
Μ. Ρετει·ει›πτε.

Πιο,,5ι.Ρειετειιπτέετ Με‹ιι:ιπιεοιιεννοοποπεοπτιιιτ ετεοιιειπτιεποπ Φ- πιιοππεπιεπτε-ΑπίζτΒέε "πιο εΠε Σιιεοι·ε.τ.ε
“Χ

5 ο π π ε π επ ά.-ι)ετ ΔιιοπιισιιτιεπιΔ Με ιει ιιι Βιιιιε181ιθ. 8 ΚΜ. Πιτ ειπε Μιιει ιπειι επεεοιιΙιεεειιοιι επ πιο Βποιιιιππιιιππἐ νοπ Κ. Σ.. Βιοι:ετ
]πιιτ,4 ΚΜ. Πιτ (Με ιιειιιτιο _]ειιιτ ιιι ι.Ροει:πειειΙππε;ιπ πεπ επάει·επ ιιι 5ι. Ροιοτει:ιπτε, Νεκινειφ-Ρτοερειιτ .Νε 14. :ιι τιοιιιοπ. - Πε.πιιε
:ιδΠάΘΠΣ 20 Μετι: ιπιπιιοιι, ΙΟ Μετι: ιπιιιππιπιιοπ. Ποτἱπεστιιἱσπε πι. Εφη” εοννιε ειιωπι Με Κεάειιαιοτι πειιιειιοιιετι Μιιιοιιπππεπιειι
ιπωιε Βπιει εεερεΙιεπε Ζειιε ιιι Ρειιιιει2ΟΚορ.οπετ45Ριεπ.- οτι πετ πιειιι επ πεπ με” ιπι ιιε Πιιιτειιιιοπ Πετιειιιιεπτ Πι·. Β.Ψειιιισιι
Αιιιοτοπ ενετάεπ 25 Βερετπτειι:πεοιπτετ Οτι8ιππΙετιιιιεΙ:πεεεε ω. ιιι 5ι.Ρειετεϋπι·ε, Ροιετειπ.$ειτο, Αιεπεπάτοννειιι Ρτ.θ :π τιοιιτειι.
-Κείετπιο ννπτΜπ πεισιι ω” Ξει.Ζε νοιι κι ΗΜ. ρτο Βοπετι ιιοιιοι·ιτι. Βρτεοιιετ. Πιειιειεἔ, ι)οιιιιετειεπ πιιπ $οτιπειικπό 5-8.

πιο

1907.

82. Ρειοτειιπτ8, πεπ 5. (ι8.) Με.

Ιπιιιιιτ: Πι·. Με. Οεωιι· Βπεοιι: Βιπ ΡειΙΙ νοιι Ρπιιοιοιπιε. -- Μιιτειιππποπ πιιπ πετ θεεειιεοιιιιιι: ρτειαιεοιιοτ
Αετπτο επ Βιεει. - Απεππιι· ειπε πεπ ΡτοιοιιοιΙεπ πετ θεεεΙιεοιιπι'τ ιιτειιι.ιεπιιει· Αστειο επ ΜΜΜ. -_ ι>τωοιωιι
Μι· Βιι.πππΕ; ποε ιιιιιπτ'εσιιεπ Δει·πιονετοιπε. - Έπποεπεοιιτιοιιιοπ. -- Αππειρ;οπ.
π.

Επι Η" νοιι Ριιιισιοιιιιο.

ειιιι·ποιιε νοπ 1-1Πε επι. ιπ
ιιιιπιτ πιο Ρπιιοτοπιιε

νοπ

νστιτε.ε, εειιπΙιεπ

ιπι

Μτ Ωοπιιι€ε.ιπ πιο ΟιεΒιιτι

οιπεε ιοΒεπιιεπ Κιπιιεε πεντιιιιτιοιειει,

(ΜΗ Πειποπειτε.ιιυπ Μι· Ριιτιοπιιπ).
Βτ. πιω.

ΜΜΜ??

Μ. Με ιπ Ζυ

πιε ιιεσΚοπετννοιιετπάε

Οροτειιιοπ

ι ιπ Ε'τεπε ιιοιπιπειι ιπιιεεεπ πππ ιιι ειπεπ Βειιιε ππι Μι·

θεοπτ Βιιεοιι.

διι.πιιειι· 1907 ιιπ Αει·2τιιοιιοιι νει·οιπ
ιιι Ειπε.

Μ. Η. Ιιπ Ιοτειοπ Πο2εππιπιπ ιετ ειιι” Μιπ πεπιει Μι·
Ήιοιιπτιειιιιιο νιεΙ Μπι 8επτιιειιοι ινοττιοιι, Μιπ Ψειιιο
τιιιτοιι Ετντειιετππε Μι· ιποιειιοπ πππ ιιπϋοΙιετποπ (ιιο
ιιιιττεινεπε πιο θειιπτι επ ετιειοιιιοτπ πππ πει ειποτιππιεπ
Βοοιιεπνετιιιιιι.πιεεεπ Πιτ Μπιτετ πιιπ Κιπ‹ι επ ειπειπ ινε
πιπετ ιοΒεπεεείπιιτι1επιιεπ ΑΜ επ πεειε.1τοπ. Ζιιπι Ζννοοιι
Μι· Ετννοιιετππε Με ιιπϋοιιετποπ Βοοιιιεπτιπποε ποποπ
ειιιπ Με Μειιιοποπ πετεπεπειιιιάει, πιο ππιέεπιιιιοπιιοιι

Θεοτιο επεεετεε Με τειιιιινοτ Ιπιιιιιειιοπ πππ Μι· Μπει
Ιιοιιεπ Ρτιιιι€ειιιιτι ετοιιεπ, ντιι.ιιτεπιι πιο Ροτιοτειιοπ Με
ΙειιοπΜπ ΚιπΜε ιπ ιιιεεειπ Επι οιιιπιπιοτι ινετΜπ πιω.
Βιιιπιτ ιει ιιι Μτ θειιπτιειιιιιο ειπ ετοεεοτ εοιπ·ιιι ινειιετ
ποιε.π, ιπΜιπ ειπε πιοιιι εετιππο πιιπ ΚιπΜτ Μπι
'Ι'οΜ τιιιτοιι πιο πιιΜιιισιτε πιιπ ιειιεπι θειιιιτιεπειίετ
πάψει ντιπετινετιιπο Επιπιπόππεειπειιιοπε Μι· Ροτιοτειιοπ
επιθειιι.
Βοι Μι· ννειιι Μι· ΡετΓοτε.ιιοπ ιιιι.πΜΙι Μι· Ατει ιιιιιετ
Ζπειιιπιπιιππ Μι· πιι.οιιειοπ Αππειιϋτιπεπ

ειιοιπ

νοπ Μπι

ειπεοιιι€επ θεειοιιτερππιιι ειπεπ εττιΚιεπ Ι.ειιοπεειιεπιιιιιεππε
επ θιππειεπ Μι· Μπιιετ. Μιτ Ειπιιιιι·ποτππε Μτ Ριιιιοιο-ε

ιπιε πππ πιο Ρπιιοτοπιιε. ειιεο πιο ΠπτοιιττεππππΒ Μι·
8τιπριηεο πππ πιο Βιιτοιιιτεππππε Με $οΙιειπιιοιπε πειιεπ
Μιπ Τπιιετιιπιπιπ ρπιιιοπιιι. Ι.ειειετε Μετιιοιιε ει:ιιοιπι
Μπ διεε Μνοπ “ειπεπ επ εοΙιεπ, πποιιΜπι πω:

Με ντιτιι πεε ιπ ποπ πεειιέπειεπ Ε'ειιιεπ ππΜτε ινετιιοιι,
ιπΜιπ ε.ποιι πιο Μιιττετ ιιπ Ιπιετεεεε ιιιτοε ΚιπΜε ειπεπ
Ειπεπιε Μπι ιιιιπποπ ιπιιεεειι, Μπ ειποιειιο νιιιεεεπεοιιπιιι
Ποπ πππ ετίαΙιτπππεποιπιιε Με εο ειιι εει.τππιιοτιο Ορε
τειιιοπ ειπιππι ι“οτΜτι. ΒεεοιιΜτε ειιιπ ειεε ειιπε.οιιει:επ
'Βιμ ττοιεπ ιιι Μπ Ι.ιιπσωπ. πο πιο π. Β. ιπ Ρτε.πιι

Ι)τ. (ΗΒΗ ιπ Ε'ιοι·οπε

τοιοιι πππ

ιπ Κοπιιιιττοπε ιπιτ ειιιιιιιΜτ ετοΙιεπ: Πιο 8γιπριιχεεοιο

ππι πιιπ

Μτεειιιεπ

ειπε Βειιιε

εοιιινοτοτ Επιιιιπιιππποπ οτιοΙ€τοιοιι επεπειιιιιτι πει.

Βιε

Ρτοιεεεοτε ποσωιειπ, ι7Ψπιοιιοτ πππ Βιιιππι

του

νοιιιιοπιιιιιιειοπ πιο ΟιεΙιεοιιο ΜετιιοΜ Μι· Ρπιιοιοιπιε,
επ ειεεε ιθιΖωτε, Με ειε πεπ: :ιι 'Ειπε ποιοι ντιπ! πιοιιι
ππι· Με Βιποτοεο Επι· Μπ θιειιιιτιεπειιετ, εοιιΜτπ πιω
Με θειεΙιτοπ τω· Με ννειιι ιπ πειτποιιιΙιοιιοπι ΟτιιΜ
νετιστοπ Επι. Με θειιιοι; Μτ Ρπιιοιοιπιε ιετ ειπ 88112
Ιιεειιιπιπι. ιιιι€επτεπειεε. ννο ειπ Μιεενοτιιϋ.ιιπιε επι
εοιιοπ Μτ ΟΓΟ88θ Με Ι‹ιπ‹ιιιοιιεπ 8οιιιι.ειοιε πω! Μι· ννιεω
Με ιπιιιιετιιοΙιεπ Βοοικοπειππεπεε - πει εοπει εγιπιπεττι
εοιιοιπ Βοοιιεπ - ιιεειοιιι ποιοιιοτ ιιιιτειι οιποπ Καπω

-τ

έ>·····-. -- 7-1 -==-

Βεπιεοιιιππιι ππι: Μπι

εοιιποΙιοπ Νιοιιοτππιι€

Μι· θεϋπττεπιτεππεπε Με ΜΒΜ Με ΚιιιΜε πει Μτ
θειιπτι πω" ιιεντοτιοι πω, ειε ιι·ιιιιοτ. Με Μοτιιι
πιει ποτ Μιιιιετ πω» Μτ Ρπποιοιπιε νετερτιοιιι ιιι Ζυ
ιιιιπιι: Βοι ποοιι νετνοιιιιοιπιπποιοτ Τοοιιπιιι πππ ερεειοιιοι·

πιιεεετεπειετ Ιππιιπιιιοπ ειπε μπε πετιππο επ πετάω.
Με ειιΙειπι ιπι Ατοιιιν τ. Θ”.

νοιι Πι·. Πο Μι οιποπ νει·

ιιπ'οπι1ιοΜεπ 18 ΡιιιΙεπ ειπε Μι· Οιιπτιι6-Αιιτειιππε; νοπ τω.
Βιιπιπι-ΒετΙιπ ειπιι οιιπο 'ΓοΜεΕπιι Επι· Μπιτει· ππι! Κιπιι

νει·ιππιοιι; πε.οιιιιετ ειπε! ποοιι 20 ινειι:ετο ?Με Με άοι·εοιιιεπ
Αιιι.οιΙππι.: νοπ Ι)ι·. Β ε τ ιι ο Ι ο ιι ο π Ιιεεοιιι·ιοιιεπ ντοτΜπ ιπιτ
οιποπ 'Ι'οπεεϊεΙΙ ειπειε ΚιπΜε. Μι· ειιι' πιικοεοπιοικιε Αεειει.οπ2
(Επιιιιιιοπ Μι· ΠεΙεννιτιιειειιιιιε) Βοεοιιοιιοπ Με.

ΓΗ

`

ττισττττττεττε; τιιτε εεττι εε εσετ τττεστ σττττετε. Νεεσ Πτιττ°εττιττττ,ο;
εετε.τιτ
εετ Βττττεσεςτττε εττ'στε;τε 'Ι'εττιτισττεεε εετ Πσστε;
Βεεττετινετσεττε νοτττττττετετ ετνετετ στεττετ Ηεττ εεετετ·εττεττεττ.
τε Μεεεε εεε
Πτε Ρτειετττε τντιτεε ερστττετι εττεςεετσεεεττ.
Κττιεεε τνετεττ τστεεττεε: Μτττετε 51 στη. Κορτ'τιττιτεττε; 37 οτττ.
Μετττσ-σεετρττ. 14'/τ οτττ. στ-ρεττετετ. 10'|τ στ-τετερστετ Η στη.
τ'τστττσ-σσετρττετ 12 οτττ. νετττοετετ Πτττ·εστττεεεετ σε. 10% στη.
Ποτ Κερί ττνετ σεττ τττιε ττσετττεί τττττ εετττετι Μεεεεττ ετε
ετιτεττεετττττττεττ ετε ττσττττετ ,ε·εττεττεετι τττιτ 1-2 οτττ.
1)εε
τττισετιετττε Βεεττεττ εετ Ρετ. εττι ε.ττττετττεττι ςΙοτετττττεεετε νοτ
ετττττεε τττττ εττιεττι ττεσττ ττιττετι εττιτττ νστεστττικεττεεττ Ρτοττιστι
τσττττττι, ετττετι εεε εετ Κερί σετ εετττετττ εττττιεττεττ εττεστετσετιεοτι
Αττρεεεττττεενει·τττϋκοττ τττετττ στττετττεττττετετι ττστττττε. Ετττ τε
σειιεεε Κτττε ντ·ετ εΙεσ τττττ ιττττ Ητττε εετ· Ρτισστοττττε σεετ εετ
Πεεττο εεεεετεε εε ετ·τεττΒετι; ιιι τεττττετετ εεσ εετ Μετττι πιιι·
εττιε σεεττιτ.ττε τεττετιστττε ετε τττττττιττττι τ·ετττετιιτττ, ετιεεετεεττι
τνε.τε ετε ννεεετι νστσετεεε;εττεεττεττ τεττετεεττετττεετι Κτετεεεττ:
τιιτε εετ τεετττ 2εσττ·ετεττετι Πτττετ·ετιεστιττεοτι τνειιτε·ετ· οττιρτ'ετι
τετιετνεττ ςετνεεετι. Πεε τνσεττετισεττ νοτττετ` σττττε σετττττ·ττ
ττττ.τετιεε Βτττττττιετετι. Πτε σττοττετε Τεττιρετεττιτ τετεστε Με
38.8 Θτεε εετ· Ρτττε 106 Βεστττετε. Ρετ. ετττΙτε Πιτ Κττιε εετσετ.
Απι 2. 'Ι'εττ;ε εττττεετ·τε ετσσ ειτε εετ νε,ε_·τττε. ετετ. ττοστετιττνετε
Ιετεστ στττττετ εετετστετ Πττττ, εεττττ τττ εεττ τστςετιεεττ Έετςετι
τετεσττεττε Μεττςεττ στιτιε στττττε·ε νεττ'ετσττττρτ. Πε τετι εττιε
ε;ετιεττετε τττερετατσττ τττ ετεεετ Ζεττ νεττττετεεττ ττνστττε, σεσε τετι
εεττ Οττ τω» ΒτεεεττΙττετστι τττοτττ τοετετεΠετι τττττιττετι, εοτιτι ττεσσ
Βττιτ”τττττττττε εεε 8 σε ττε'εετιεττ Ρίετ·εετιιεε-Κετττεεετε ετιιτεεττε
ετεττ εετττ σετε ετε ετεττιε Βεττιτττετιτςε ετττεσ ετεεετι, τνετ Ηττα·
τιιτε νσττ ττστ·τττετετ Ρετ·σε. Αττεττ ετε εεττττεσε τττεεννττιιεε τττ
εετ νετττττε ττετττε εεττττεττ τιεοττ τττετττ·ττιεττττεττι Τετττροττνττεεττεετ.
Πτε ε.τιττετητε ττττττσετε Ποττε ττντεεττετι σετεεττ Κττσεττεττοττεοτι
εεε 8εσεττισεττιε ττττττε ετετι σεττε τιιτε κατ· τεετ εετ· τττετττ εττι
ρτττιεττοττ.

Πτε Κττσεσετιετττεσττετιστιττε ττετττ τττ ετΙετι 1τ'εττετι ετττεσ

€εττττεσττεττττε τττι Πετάτε νστι 8-4 τλἴσεττοτι, στιττο ττεεττε
εττιε Βεστττεεττττιε ττττ θεστειισσε εετ τττττετεττ Ειτττεττιτ
τετετι ετι σττττεττεεεεττ; εεεεεετι τετ ετε Ζετιτ εετ νττετεσ

τεττνεττοτειιτιεετι τττ Ρε.ττετι τττττ ττεετττσ18ετιεετ Αρρττττεττστι
εετ σσττετι Ζεττεο σεεστιεετε σετ Ετετεεστττετιεετι ττσεσ
εττιε τεσστ ετττεσττεττε. Πτεεε νεττετττιττεοττ σΙετσετι εσετ
ετισττ σετ ττοττττετετττ Βεετ‹ετι ττεεσ Ζεττεεττοιτττεττττστι επι

σσεττετεττοιιεετι Κερί τττετετ τιτεστ ειτε, Με τεττεττ τιεσσ
εετ Ρττσοτσττιτε τττετιτ ετεεετ, εσττεετττ εετ ττεεττίστεετιεετι
τστετεττεττ Ι£τττσττιετιττεετττεττισεε τετ τ..εετ.

8τε εεττεττ 1ττετ, τττετττε Ηεττεττ, ετε Ρεττεττττττ. σετ εετ
τεσ ετττ 20. Περι. νσττεετι .1ετιτοε ετε Ριτσοτσττττε εττετιι
Πιστοτι Βεττϋττετ νετ, Ξεττ2 οσττε Βεεεστνετεεττ ετετιετι τιιτε

ττε1τετι; ετε τττεετ τιτεστ ττσετ Βεεετιντετεοττ τιττε ττεττττ εττε
ΒετνεΒιιττεοτι ετιεττττττεττ. Ποτ Πτεττιε ττεετ τττ τετστιτοτ
Βεττσνετετσ Με Πεεεετιειιε τ. θτεεεε. Πεε ΒστιτΒεττ
τιιτε νοιι εετ 4. Ψοσσε τιεσττ εετ Ρτισστσττττε εετετ Ιττττετι
τττοτ, ντοτττι ειιστι "Με εετιτ εετιτ1τσσ ετε Ι.ττεττε τττι ττττττοτι
Βοττεττισεττι, ετε εετττετε σετεττε ετττετι Χ-5ττετττεττ τισετι
ετιτεστεεεεττεοτι ΠεΙττιε Βεεεστοεεετι νετ.
?πιο Π.Β.ιτεετττ

20

ττεστε

εττ. Ρττττττρετε ετετττττιτ εεε

Ηστττετ. Ιτετετε 1ττΙετιεεε Μτττε Πεεετττσετ 1905.
στε εετ (·ττοστιττ τνσττΙ πετττττττ.

τ.τεττε εεε 17. Ποστ.

Ρετ. σετ ετετι

Πτεσεττσεετττττ ιιτιτ 5 Πστ τεστ

Ιεττ εεττ Ρετ. 2ττοτετ ετε 19. τιτττ 10 Πστ

Ασεττεε. Ρετ. τετ τττετττ νσττ τνττεσε, Κστ·ρετ·τετιεο 151 Οτε.
τνστττεεττττ.ττττ. Κτισεττετισετι τττ·τττττ8. Βτττεσττεττε τσεετττττεεττε
νετττ.ττεετ·ττττεεττ τττετττ ττεετττνετεσετ. Ασεστττετι ετετ·τε νεωτε

ντττ1στ.

Ηετιτ;εσειισσ τιιττττετεττ θττεεεε.

Απι 22. ΟΚτσσετ ε. τ. ττε.εττ νεττετιτ' ετττεε 1τττοττετε νετ1τεεε
Ρετ. εεε Βεττ τττιε τιστιτττε εεσσττ επι ττεσσετετι 'Γεω στττιε Βε
εεττννετεετι εττττε·ε Βεσττττε ττιτ Ζτττττττετ ε;εττετι. Βετ εετ ενετε
εττσρτεσσετι ΠτττετεττετττττιΒ· ττοεε ετεττ ττττττετιε εττιε Νετσε πιεστι
τνετεετι; ειτε σετεεττ Πτετετεττττττττιετιττττετι ετιττεεττε ετσσ εει·

Πετετττε ττοτ·εοεε εετ

Πεττεοττννττσετεετι1ε. Πετ ?επεσε τττεττ τετετττ στε Β Γτττε;ετ·
στεττ τττττετττεΙσ εεε Ρτσε. ττγρττστε. Πτε τνεττοττ τττεττιστει·ττε
τιιτε εετττττετεττεττ τ'στε·εττ εετττ εεττττοττ ττττττετ ετττετιεοτ. Πεε
Ασεστττεττ τετ - εττετι τττ εεττ ννεσετιρεττεετι - εττττττ αεερετττιτ,
εσ εεεε ετε ττΙοττιεττ Τεττε εεε Κτττεεε τττετττ ρεττιτετ·τ τνετεεττ
τεστιτιετι. Πτε Ηετ·ετττττε εεε Κττιεεε τττ·είττε; ττττε νσττ ττστττιετετ

Πτττι τττ τιστττιεΙετ νττετεε.

Γτοττττετιε ττττττε νστττ Νεσετ στττσετ·.

νττεεετ ετε Ρττσοτστιττε σεετ ετε ττεεττσ εεεετεε ττι Ρτεεε. τ'εττε
ετε Βττττεττττττε; εετ 1τττττετττεττεττ ΓτττσΒεστιττ τιτστιτ τττ Αττερτττοτι

Ποτ Μττττετ·τττιτττε τετ 2

Ιτ'τττεοτ ετννεττοττ. Πτε Βτεεε ετετττ. Ποτ Κσρτ εεε Κτττεεε
1ιεττ τιιτε ετσεε. σεττσττεττ ττσετ εεττι Βεεττεττετττεττ.τιτ;. Πτε
Βεεττετττττεεεε νοτττε Πρ. ε. εστι. 24 στη. ετ. 25'.'ε οτττ. ττοεττ.
81 οτττ. εσττ_τ. οτττ. 18 οτττ. εστττ. ετεε_τ. τττ/τ οτττ. εστττ. νετε
?Πε-δ οτττ. Πτο Βντττρτττεε τιιτε Οεεε ρτιστε Με εττττε1τεττε
στεττ ττττε τττεεετε. Πεε Ρτσττιστττοτττττττ ττεστι τττττεττ νστερτ·τττ
πεττε. Ρετ. ετττττττ τττττ ΜΗ Πτττ Ασεττεε 0.02 Μστ·ρττττττττ ειτσ
ετττετι. Πτε Πνεττεττ ετεττετεσ ιιτιτ' θ 8τττττεετι, εετττι εετεετι ετε
ετεττιττετι τττ·ττ.τττε· τιιτε τ·εε·εττττεεετττ τντεεετ ετε; εσετ σττττε τετ
τοτε. Πτττ 8 Πστ Νετ·τιττττττεεε εεττ 20. Πεμ., τττεσ ττεσττ τοτ
Ιετττ νοιι σε. 80 8τττιτεεττ τνττε Ρετ., εε εσεσττττ Ιτετττ Ροπ
εεσττττ τττ εετ θεσιιττ ετττε;εττετετι τετ τττ ετε Κτττττττ ττσετ·Β·ε
τττττττ. Πτε Τεττιρετεττττ ννετ 87,6. Πστ 10 Πστ Ασειιεε εεττ
20. Ποστ. Ριτσστσττττε ττι Νετττσεε. 1εσ τττεστττε 2ττετετ εττιετι

ττετισττττττετι ννττε.

σετ τοτε

εττστττττεττεττι

εττι- τιιτε εετεοτσεττ Ρεττετττττι

εετ ετττεττ Πτττετεττε ττττττ τεσ ττσεττ εττττττετττεετττ τττεσσεττ,
εετ ονοτττ. εοετε,ττετ τνετε, ετε Πτετεστ εετ Βτεεετινετ
τεττττττεετι σετ εετ Ρττσστσττττε εττ νετττιοτεετι. Βεττετττιτττεσ

ττεετ ετε Βτετεο σετ εετ $ετττνεττεετοτι εττσσ τττ ιτττΒετττ1ττεττ1
Ζττετεττεο τττετετ εετ 8νττττισνεο σεττ εε. Πτττ εστι οτττ
Ατιετεσσετι εοτεοτσεττ ετττετι ετε Βιτ ττττττεσττο ΡττττττιττΒε

ττεεοΙ ετεσετετ τττ νεττττετεετι, έσωσε τεττ ετττρτεστετι 2τι
τ:ϋττττεττ, ετε Ρετ. νστ εοτττ ΙΣτττεττεσ εετ Νεεετ εετ ετε
οτιτεεεεττεεεετετε δεττο ετι τεεετττ, εε εττ2τιτιοστττοττ τετ,
εεεε εετ εεσττνοτε Βτεντεε Πτεττιε ετε Βτεεε ττιττ ετεΙι
ετετιετι τιιτε εεετιτεσ ειτε εετττ Βετετεσ εετ Ρττττττισεεττεεε1
σττττττετι τνττε. Ποτ Μετττττττε ΖεττΒετττετετετε τ) τιιτε
ετιεοτετ Ατττστετι, ετε Ρτισστοττττε ττεΒοτι ττττετ τετετττεττ
τιττε εττττεοττετι Τοετττιτττ τιτττετ Πτττετετιεεττ ετιετι εετ Βε
σιτττεσττετεσοτι Ηεττερτειττε 2τι ττσεττεεεεττ, τττσετιτο τετι σετ

νστ·ττοσοτι εν. ττιττ

εετ ερττιετι Β τι τττ τττ εεσοτι Νεεετ τιτστιτ τετετττ ττσετ ετε στεττε
νστι ετοττετττ Γεττρστετετ σεεεετττε θτ·τετε τττττττσετττσττιτττεττ ετι
τττττττιεττ.
Νεεττττετ σεεετιεττε τεττ'ε τττετττ ε·εττε ττεεττ Ρτ·στ.
Βτιτττ Με νστ·εετττε,ε; νστετερ,τεττεεττ :τι εετττ ε. σ. νοει τττττετετι
ττεττεε εεε σε ριτστε ττττε νσττττστττιττεττ εττσΚτττεττ. 1τιττττετττττι

ττεττε ττιετττ νστ·Β·εσετι ττετιιετι Νεεστεττ τετ· ετε Ρεττετιττττ.

Ζτνετ Μετ ετι

τετ ετε Ρτισστσττττε νστι Πι·. ΡτεΙτε τ τττι τνσετιτιετττιιτετιεεντ
:τττ 1ττετττισετττι τττττ Ιε1ττσ1τ.τ εττεςετ“ιτσττ ννστεετιτ).

Η? οτττ. τειι;;εττ ΕτττεεΙτττττι ττσετ εετττ 1ττιττεττ τττσετε. ρτιστσ.
ννετ1 τεσ ίτττ·ετττετε,

Απι τττ. Οτττ. τνιττεε Ρετ. εττττεεεειι.

Πτε Βεεττετιττιεεεε ε;ττεττετι _τετετ εεττ Πεεεετι νστ εετ θεστιτ·τ.
Πετττττ τεστιτττττ σετ τω» τιττεττετετι Βτιτστττεστις νστ·εττεετετττττοσ

Πτε

Νεεε18ττττΙετεστ, τττιττ ετττ εετττ Κττσεττεττ ετι εετ σττττετεττ
τνττω εεε σε ρτιστε ττττττττττετ ττττε τντττεε εε. Η οτττ. νστι εετ
8νττττιττνεε ετιττεττττ εττεεετττε1ττ εετ τ.τττσεεεττ Πειτε εττεε;ε

εττττττττετι, εσττεττ €εττστε θεσιιττετιεττετ τττ Βοττεσστ Κοσι

ετσε1ιεττ.

Νεετι Ατττττετττττ_ετ τω- Νεεετ τιτττ εετ (ττετττ'εετιετι · τττεττ τιττε τσττεττ εεε ττσττΒε
θττε°ε8τττ:εττ
τιιτε Πτττετιτετττττιτς
εετεετσετι
ετττ·ετι
ντττιττεττε.ττετ
εττιε ηι ετεττττ ετττ νεττττ €ΠΠ8 ΜΜΜ .
_ εεττΠτε
_ Κττσεττεττεττεεττ
σεε
εετττ μττεττ ττττε
τετετττ. νετ
ετσττ.

Ιττετττιτττετττετττττττ τιτιε Αεετ

Ποτ εεττ τπτ Αττεετττετττετι

εετττ ετττιεττΒεττ Βεσττεττνετ

ντ·τεττετι εετ τ”ττετ Ετ Ρτττε;ετστεττ εττεετττετιεετ·; εεε εεττ 8ττεττ
σετιττττεοτι σττιτετε εε ττττσεεετιτεττε. Πτε Βτττττιττε ετετιε εετ

'Γετττρσττεεε.

. ττετττττεεετι εετ Ρτεττετι τττ ΒτΒε τιττε εεττ Οετεεερτσνττιεετι

Πτε τττετττε Βεστττττσεττττττε σσεττ τντιτεε τττττ ρε.ετ·

8ττττττετι νετττε.τττ. Βετε ττε.εττ εετ Νετεσεε εετετετι τοετιτ Μεττ
τττςε ννεττετι ετε. Πτε ετοττ νστ·ννστσοτιεε Γτττοτττστεεε νντττεε
τετετ σετ ττσετ 4 Γτττ€ετ στεττ ετννεττεττεττι 111ττττεττττττττεε εε
ερτ·εττε;τ τιιτε εετ τνεττετε νετ·τετττ εετ (ιτεστιττ εσε·ετνεττετ. Ιιι
ετεεετ Ζεττ σττεετε ετεττ οτττ ετετττΙτεττ ετετττοε Ι·τεεττιετσιττ εετ
ττττττετι τττσεεεττ [ειστε εττιε. Πτε τνεττεττ τντττεεττ σετε ετιεεετετ

ετιτττε ετεττ νστεττεετετττττεσ ττοτττε εεστ ετσεεε Βετττε ετεεετ
ετετετι τττετ ετιεεετττσττεττ Ριισοτοττττε εττεετι1τεεεετι.

εετττιιει·εσεττ. Πστ 2 Πστ· 45 Μτττ. τνετ νσττ εετ Ρστττσ ττσοτι
ττττΒετιττι ειτι σε. ΡτττΒετ·στοττετ Βεττττι ττεεττ. εετ· 1ίστιτ ττσεττ
ττσετ εεττι ΒοεττετιετττΒετη.τ νετεεστεσσετ. Ιεττ τετττε _τοτιτ ετε
Ζετι8·ε εε, ετε Ρστττσ ττεεε ετετι Ιετετττ ττσετ εετι Κορτ ετττττεττ- 1
εεστεσεττ,1ετ2τετ·ετ τστε;τε εσετ· ετιεεετ·ετ εετττνετ; ιιτιτ 8 Πστ
15 τω. ντττττεε οτττ τττετττ8·ετ 4125 εττιε. εετιτνετετ ‹τ τ ετνττεε
ττσετ 10 τττεε. Η. τντετ.ττετιεετ Κττε.σε .<.τεσστ·εττ. Μπεν·
εεε

Πεττιτττττεεεε τ(ττεεεε σιτε ετττοε
εετ Οτττσττε.

ννεττετ σσετι ττττττε

ττοεττ οττιεττ ρ_·τ·σεεετεττ Βτεε, εετ

τ τ

Πττιττεεε
τ

τττ
Ο Ζετιττ·ετστ. τ. Θνττ. 1901 Νε 2_

τι Ζετιττετστ. τ. τω. Με. Μ. 46.

1?5
ἔοειιιι‹ι. Αιιι θ. Πει

Μιτιοιιιιιιοοιι
απο άοτ· ΘοεοΙΙεοΙιεΕτ ρι·ο.ιετιεοιιοι· Δοι·ετο
ευ. 11.1εο.

ιιτιτοιιεοιιιιιττοιιοιι Ιιοιτιιιιι;ειιι·ειιτ ειι άοιιι ιιιιτ άοτ Ζοιιτι·ειο
νοι·ιιιιιιτ1οιιοιι
ειιι·
Μάο
ιιοι·ιιιιτοι·ιιε.ιικοιιιιοιι
Βιιτιο Με·
εοΙιιοιι. Πι· οι·ιιιοιτ οιιιοιι κοινοιτιοοιι 8οιιιες πιιά ννιιι·άε οικω
'Α 8τιιιιτιο ερετοι· ιιι Με ιιοινιιεετΙοεοιιι Ζιιετειιτιο ειιιτι Βοτ”ο
ι·οιι του ετοιιι·ιιοιιτ.

Βιτετιιιε·νοπι 15. Νονοτιιιιοι· 1906.
Αιιινοεοιιά 49 Μιτειιωθι πιιά 10 θε.ετε, Με ΠΠι. Α ιι τι ι·ο εε.
Ιιορροιιοννο, ΗοΙτιτ, Βοτ.τι·οιι, Οοεεει·τι, Ριιιιιοι·,
Μειιιιιιοννιτεοιι.Ρεοιιτ,.ΤειιιιοννεΙιγ,Μοιιάο.
Πεε Ρι·οτο1το1ι άοτ Ιοτιτοιι 8ιτειιιι€ ινιι·τι νοι·ιοεοιι ιιιιτι ειι

Βοιιοιιιιιιοιι.
Ριιιιιιτ Ι άοτ· Τε.ε,·οεοι·ιιιιιιιιε·: Πι·. Ρε ιιι ΚΙοιιι ιιι πιοιιιοιι
ετιιοι·τ οιπ Κιιιιι. Με οι "οπου Ι.ιιιι€οιιι.;τιιιε·ι·ε.ιι οροι·ιοι·τ, Βο
ιιιοι·ιτοιιεννοι·τ ιετ., τιεεε ειοιι Μο εοιιννοι·ο υιεωωιιιιι Με Τιιοπιπ
ιιι τοιετιν του” Ζω ειιι. τιιιε;.ι;οειιοιιοιι. Γοι·ιιοι· οιιιοιι Κιιε.
1ιοιι, Μι· ιιιιιοιι Ποιιοττ'ειιτοιι οιιιο Ζοι·τι·ιιιιιιτιοιιιιις Με Β`ιιεεοε
οι·Ιιττοιι τω», ιιιοι· ιιειιο οι· ττοτειιοιιι Με ιιοιιεοι·νετινο νει·
ιιι.ιιι·οιι οιιιε·οιοιτοτ πιιά ευ τω" Κιιε.ιιοιι τ1οιι ?εεε εοι·οττοτ,
τι" ?Με ιετ ετει·ιι νοι·ειιι·ετ, Μ. πιο Με Βιιιιτςοιιιιιιιι ποιε·τ.

Το.ιιιε πιιά Μο ροι·ιιιιιοι· ιιτοιοε·οιιοιι Γιιεεινιιτιο1Κιιοοιιοιι ι'οιιΙοιι.
Με· .Τιιιιο;ο ,εο1ιτ Με:

ειιι.

τι. .1. οι·ει·ιιι” οι· τιιιτ. ιιοιτιοιι ιιιοιιτ ιιοιιιιιι‹ι

εοιιιιιιτοιι πιιά »τω ιιιιιιιιτο Με ειι Μοεοιιι Τε.ε·ο ιιοι·ι·εοιιοιιι1οιι
Βοε·οιιινοττοι·ε τοιιοιιτοτι Πειιιιοιι τ1οιι νοπ Πιειιοιι ιιϋεινιΙΙιε

απο Κουτι εοετιι· εοιιιο Ζοιιοιι εο

νομο.

Πει· εαυτο νει· τ'ο1ττοιιιιοι·: Ρετ.. ιετ νοο τιιιιιοι· θοειοιιτε
τ'ει·ιιο. Ειρροιι

πιιά Νεεο ηειτιοτιεοιι,

Πι·εριιοο ιιιιιι νοι·ιιιοιι

τ.ιιιιΒερ,·οτιιιιΙ ιιιιεριορι·επτ. Αιιο Ε'ιιιο·οι· ιιοιτιοι· Πειιτιο εοιιννιιι·ε
ιιοιι ιιιιιιι νοι·τ'ει·ιιτ, εειτ, ιιοιτιο Ηειι‹ιο ιιιιτι νοι·τιοι·ιιι·ιιιο Με ειιιιι
ΒιιοιιιιοΒοιι εγειιοτιεοιι.
Τοτειο Αιιττετιιοειο πιιά Αιιιιιι;οειο ιιοιοοι·εοιτε ειι άειι να?

τιιι·ιιτοιι Ριι.ι·τιοιι. Αιι τω· ιιοι·εε.1οιι Β'ιε.οιιο οει· ιιω«ιε Ηειιισ
ιιιοιιι·οι·ο οιιοι·ι1ε.οιιιιοιιο Βι·ο.ιιιιννιιιιτιοιι. Αιττινο Βοινοι:ιιιιε·οιι ιιι
άειι Ηειιι1- ιιιιιι Ε"ιιιι;οι·ε·ο1οιιιιοιι τιιιτ τιιιτ ;.ςι·οεεοι· Πιιιιο ιιιιις
ιιοιι. Βοιιο Κι·ιι.ι“τ ιιι ιιιιιοιι ις·Ιοιοιι Ο. - Βιιοι·ιιιο Ριιιεετιοιι τω·
άοτ ε;ιιιιιοιι Ηοι·ιετοιτοιιτι ιιιιτι τ1οιιι Βριςεεττ·ιιιιιι.

Ηοιεςι·οιιιοιι: οιιοιι ιιιιτοι·οι· Βειι‹1 τω· ΙΙΙ. Βιρρο. ι·οοιιτε ιιιι
ω» 8τοι·ιιιιιι·ει.ιιο, ιιιιιτε νοι·άοι·ο Ακιιιιι.ι·ιιιιιο. Ποιιι-ιι· οικω ()ετιοιι
Ιειιιτο θοι·τιιιεοιιο εστω.
Ποιοι· Με· ιιιιιιο1ιοιι Βοι-ιειιΜιιιις ιιοεεοι·το εισιι άοτ· Ζιιετε.ιιιι

Με Ρετ. εοινοιτ, Με ειοιι Με Ζιι·ιτιιιε.τιοτιε- Με 1ιιιιοι·νει.τιοιιε

-Ριιιιιιτ ΙΙ οει· Τε.τ.>,·οεοι·τιιιιιιι€.

Πι·. Ρ ο οι· τ ο ιι

ειιι Ρτερει·ετ οιιιοε ρι·ιιιιει·οιι Τιιιιοιιιτει·ειιιοιιιε

άοιιιοιιετι·ιοι·τ.

Με οι· Μιι·οιι

οιπο ε.ιιιιοιιιιιιεΙο Τοτειοπιι·ρετιοιι οιιτι'οι·ιιτ εετ.
Ριιιιι‹τ 111 Μι· Τειι·οεοι·ιιιιιιιιο·: Πι·. νοιι Κι·ιιτιοιιοι·

τιιιτ

εοιιιοιι ειιε,·οιιιιιιιιιςτοιι νοι·ιι·εε· τω» Μο Ρετ.1ιοιυε·ιο από 'Πιο
ι·εριο άοτ Βτειιιιιιο;ερεριιΙο - Με Πιειιιιεειοιι Μιά νοι·τεΒτ.
Πιο Αι·1ιοιτ ιετ οι·εοιιιοιιοιι ιιι «νοο θι·τι.ο τ'ο'ε Ατοιιιν ει»
ΟριιτειιιιιοΙοειο 1.Χν. Βειι‹ι 1. 1906,

Πιο Ιιοιιι·ο νοιι οει· 8τειιιιιι,ςερεριιΙο Ιιετ ιιι Ιοτετοι· Ζοιτ μ·
νιτιεεο Βτννοιτοι·ιιιιΕοιι οι·ιιτι1τοιι Μ.ιιιι Με Βιιιιιιε·οιιεοιιεττοιι
@οι Ηιι·ιιοιιιιιιι·ειο πιιά τιοιιι Ροι·τεοιιι·ιττ, άειι Με .ι.ιθ111'θ νοιυ
ιιιι·ιιιιι·ιιοιτ ;;οιιιιιοιιτ ιιε.τ. Ετετ εεε οει· Ειιιιιιιιιοιιιιις Με Βιι·ιι
ιιι·ιιοιιοε ιιιιιιιιοιι ννιι· ιιιιε τω» εοιιιοιι Βιιιιιιιεε ειιιιι Ζιιετειιτιο
Ιτοιιιιιιοιιιτιοι· 8τειιιιιι€ερεριιιο ει” ννοι·ιιοιι. Απ οιποτ Β.οιιιο
νοο Ι·'ετιειιτοιι, ννοιοιιο ειιιιι Τει! ννο.<ιτοιι Πιι·ιιτιιιιιοι·οιι, 211111

Τοι1 εεε ειιτιοι·ιι Πι·ειιοιιοιι ιι·ορειιιοτι νιιι·οοιι, Ιωιιιιτο Με Αι·τ
ιιιιτι νωεο Με Ζιιτιιο1φοιιοιιε ε" ΡτιριΙιοιιεοιιινοιΙιιιιΒ ,=ιοιιε.ιι
νοτιο18τ ννοι·ιιοιι. Ροι·ιιοι· ιιυιιιιτο ειι οιιιοιιι ετιιεεοι·οιι Μει.οι·ιε.Ι
ιιιιι·οιι ΒιιιιιιιεΙριιιιιιι.ιοιιοιι ιιεοιιςοινιοεοιι ιινοπ1οιι. Μ" οιιιο

τιιι·οιιτο Βοοιιιιιιιεειιιι; ιιυι τοι άοτ· εγριιιιιιιεοιιοιι 8τιιιιιιιιτςε
ρεριιιο ειι νοι·οοιοιιιιοιι ιινει·. Πε ννοι·ι1οιι ιιιοι·ειιι' Με ΙιιΜιιο.
τιοιιοιι ιιοερι·οοιιοιι, ννοιοιιο Μπι Βιιι€ι·ιιι'οιιιοι· οιιι·οιτοι·ιοιοιιτοι·ιιοοιι

Τι·ορειιετιοιι, οιιοι· Με νοι·ιιοιιιιιοιι οει· Ιζιιιιιιιιειριιιιιιτιοιι ι·οοιιτ
τ'οι·τιε;οιι. Πιιτοι· Με ειιετοιιιιεοιι ιιιιτοι·ειιοιιτοιι Γε.ΙΙοιι 1ιοτιιιιιοτ
εισιι ειιι Γε.ΙΙ νου Ογειιοοι·οιιε ιιιι ιν. νοιιτιιιιοι ιιοι ννοΙοιιοιιι
οιιιο 8τειιιιιι€ερεριιιο οιιιιο Βιιτειιιιιιιιιι€οι·εοιιοιιιιιιι,ι.ιοιι οιιτ

ετειιτιοιι ντιπ. Βοι οιιιοιιι ινοιτοιοιι Β'ειΙο ννιιι·‹ιο οιιι Ηιι·ιιτιιιιιοι·
οιιτίοι·τιτ πιιά Με Ρεριιιοιιεοιιινοιιιιιι€ 8ιιιε ειιι·ιιοιι, οιιεοιιοτι
ειοιι οιιιο ειιΙει€ο Μοιιιιιι.ιιτιε οτειι1ιοι·το, ινοΙοιιο θιιιιιειιιο. ιιιι‹ι

Βοιιιιοι·νοιι τιιιτ οιιιοιιι τω” Βιτειιιιετ ιιιιιε·ε.ιι. Πιο 8τε.ιιιιιι€ε
ρεριιιο ιεεετ ειοιι ;;οιιοι·ο1ι ιιοι Ηιι·ιιτιιιιιοι·οιι οιιιτοιΙειι ιιι εο1
οιιο Ριτ1ιο, ννοιοιιο τιιιτ' Θιιιιι‹1 οτετοιιε Με ε.ι1,ςοιιιοιιιοιι Ηιι·ιι

Μ·ιιοικοε οιιτει.οιιοιι (Ιιιοιιοιετειιιιιιε· ιιιι Βοτειιιο.ιιιιεοιιοιι Βιιιιι)
υιιτ! εννοιτοιιε ιιι εοΙοιιο, ινοΙο1ιο Μιτοιι 1οιιε.ιοιι Ηιι·ιιΜιιοιτ ιιοι·
νοι·ε·οτιιι'οιι ινοι·ιιοιι, οιποτ ιιιοιιι· νοιιιιεο 8τειιιιιι;.;·, ιο1τε1οιι

Βιι·ιιτιι·ιιοιιι, Κοιιιιιι·οεειοιι ω· 8ιιιιιε τιιιτ! Με νοιιοιιεγετοιιιε.
Βιιιο Βοιιάοι·ετοιιιιιιΒ· ιιιιιιιιιτ Με 8τειιιιιιςερεριιΙο τοι Ηγάι·ο
οοριιειιιε ειιι, ιιιιιΙ ιετ. ιιιοι· ,ε·ΙοιοιιΓειΙε :ειιι Τει! τιιιι·οιι οι·ιι6ιιτοιι
ιιιτι·ετιιιιεΙοιι Πι·ιιοι‹ ειι οι·ιιιειτοιι, ειιιιι Τοιι ειιοιι Μιι·οιι Βιιτ.·

ειιιιάιιιι€εοι·εοιιοιιιιιιιοοιι. Ροι·ιιοι· @οοτ εε οιιιο θειιρρο ιιοι·
8τειιιιιι€ερεριιιο, ννοΙοιιο τοιιι οιιτειιιιιιιιοΙιοι· Νετιιι· ιετ, Βιιοε.
ρειιριιοι·ο Ρι·οεοεεο ειο. ΙΒιιιο Ροι·ιιι Μι· Ει·ιιοιιιιιιε άεε Ρετιι1
1οιιιιο‹ιοιιε, ννοΙοιιο ιιιιτ Βιιτειιιιιιιιιιο·

ιιιοιιτε ειι τιιιι τιιιτ, .1ειιι·ο

Ιειιἔ οιιιεοιτιι; ιιΙοιιιοιι ιτειιιι, τιιιιιοτ ειο1ι ιιοι θει·οτιε-Αιιοιι
ι·γειιιο.
(Αιιτοι·οιοι·ετι.
τι. Ζ. 8οιιι·οτει·: Πι·. Ε. νοιι 8 ο ιι ε· τι ιι ε ο ιι.

Βτϋι·ιιιι€οιι ιιι ιιοιι1οιι Αι·ιιιοιι ιιιιιι Ητιιιιιοιι Με ειιι' οιιιο τετοιο
Αιιιιετ.ιιοειο τι" Ιιιιιιοιι οΜο ειιι·ιιοιιιιιιτιοτοιι. Πιο Ποι·εςι·οιι2οιι
ειιιιι _ιοτει: οιιοι·οι· Κουτι οει· ιν. Βιρρο, ιιιιιιοι· Βτοι·ιιειι·ειιά ιιιι‹ι
Πειτε ιινοιιιιι€οι·ιιι·οιτ ειιεεοι·ιιο.ιιι οει· Ποιιιιιιιιιο.ι·ιιιιιο, ινο ε.ιιοιι
οει· Ιιττιιε ιιιι νι. ιιιτοι·ιτοετειι·ειιιιι ειοιιτ- ιιιιτι ιιιιιιιιιιι· ιετ. Ποοιι
ιετ ιιοοιι ειιι άοιιτιιοιιοε εγετοΙιεοιιοε θοι·ειιεοιι ειι Με· Πιτι·ειιε
ειι ιτοιιετοτιοτοιι.
Πιο ιιιοιιτίε.οιι νοι·οοιιοιιιιι:ιοιιο Πιιτοι·ειιοιιιιιις Με Με” οι·
Βιοιιτ ιιιι ιοιιτι·ιιιι;ιοι·ιοιι Πι·ιτι ερει·Ιιο1ιο Ιιγειιιιο Ζγιιιιιιοι· ιιιιιι
ιιιιινοιΙοιι ιιιι.οιι ετει·ικοι·οιι 1τϋτροι·ιιοιιοιι Αιιετι·οιι€ιιιιοοιι ειιοιι
εειπ νοι·οιιι2οιτο Βριτιιοιηιιιιάοι·.
Ρετ. ιετ νοι· ιιοιιι Πιιιειι, Με ιιοι·οιτε οιννιιιιιιτ. ιιιοιιι·τ'εοιι τοι
ιιιτοι·ιιιιι·ιοιιτοιι Βι·ιιτε.ιιιιιιιιρ,ιοιι νοιιι Κοιιοοοιι τι τι. ο ιι ε ο ιι ο ννιτε ιιιιτι νοιιι Βοτιιιοι· ιιοιιειιτιοιτ ννοι·οοιι, ννοιιοι ιιι εροοιο
Ποτε ειιι! Νιοι·οτι ιιιοιιτ οι·ιιιι·ιιιιιιτ ινει·οιι. Ρετ. ιοιιτειιοτ ειπε, ίι·ιιιιοι·
Μειει·ιε, Βιιοιιιιιετιειιιιιε, 5οιιει·1οοιι οάοι· 8γριιιιιε κοιιο.ιιτ 2ιι
ιιιιιιοιι ιιιιιι ειιι Με ειιι' Βοιο,ςοιιτιιοιιο Ιοιοιιτοι·ο Βι·ιιι·ειιιιιιιι€οιι
ιιιιιιιοι· Βοειιιιτ1 εοννοεοιι εοιιι.
νοι·τι·ει;οιιιιοι· ιιιιτ ιιι ιιοι· ιιιιιι ειιοιι.ιιιςιιοιιοιι Ιιιτοι·ετιιι· οιιιο
Βοεοιιι·οιιιιιιιε οιιιοε ΓειΙοε νοο ειιιιτοι· Ηοι·ιιιιιιιτε.τιοιι ιιεοιι
οΙειτττιεοιιοιιι Τι·τιιιιιιε ιιιοΙιτ τιιιτιοιι Ιτιιιιιιοιι ιιιι‹ι Με” Με Ρι·ε.ε·ο
οΠ“οιι, οι: Ιιοτ2τοι·οε οτιοι· άοτ· Μιιιιιτ νοι·ιιιιιιάοιιο $οιιι·οοιι Με ιιι·
ειιοιι_1ιοιιε Μοιιιοιιτ Βοινοεοιι ιετ.
(Αιιτοι·οι'οι·ε.τ_ι.

Σ). Ιεοιιι·ογτ ετοιιτ οιιιοτι ιιιι1ινοιι Ρι·οιιιιιιιιιτροι·νοι·
1ο τ ε ιι ιι ε· ο ο τ· ι. ι τι ε ο κι: Πε ιιιιιιάοΙτ ειοιι ιιιτι οιιιοιι ειι-μιτ
ι·ικοιι Αι·τιοιτοι·, ω· Μο νοι·ιοτειιιι,ιι,· Μιι·οιι οιιιοιι ειιερι·ιτικοιιτιοιι
Ηοτειιεριιττοι· οιιιττοιι ιιιιιιοιι ειιι, Με οι· Β.οιτ'οιι τιιιτ οιπο Τοιιτιο
ειιτεοιιιιιιι·. Βοι τω· οι·ετοιι Πιιτοι·ειιοιιιιιιις· ειιι 4. Οιετοιιοι· 19Οθ.
οιιιοιι Τεΐ ιιε.οιι άοτ· νοι·ιοτειιιι€, Γατιά ειοιι ιιιιιιε οτινε.ε οιιοι·

ιιεοιιιιοιι

οι· Μιττο οιπο ροι·ιοι·ιοι·οιι‹ιο μου ιιιιιιτι·ιοι·το, ι:Ιοιιιο

0οι·ιιοενιιιιιτιο απο ειι οιιτορι·οοιιοιιιιοι· 8τοιιο οιιιο Ιιιιιεοιιιτειι
εοιννιιιιτιο, Μο τιιιτ ιιοιιι Ιι·ιετε.ιιάο νοι·ιτιοιιτ Μ”. Πιο νεωτε
ιιειιιιιιοι· ιιοι·ιιιε.ι τιοι. Πιο Ιιιιιεο ειο ετει·ιτ ε·οττιιιιτ, Μιεε οει·
ΡιιιιΜιε οοιιιι ιιιοιιτ οι·ιτοιιιιιιε.ι· ιετ. Νοοιι Βι·ινοιτοι·ιιιι8· οει· Ρυ
ιιι1ιο 1ιΙοιιιτ Με δγιιοοιιιο ιιοετοιιιι; οει· ι?ιιιιάιιε μι” ειιι· εειπ

ροι·ιριιοι· οιιιοιι τοτοιι Βοι1οι. 8οιιιιτινοι·ιιειιτ1, Ατι·οριιι υιιτ! Πιο
ιιιιιοιιιτι·ιι.ιιίοιιιιιρειι. -- ειιι θ. Οιιτοιιοι· ιιετ. εισιι Με Ι..ιιιεο
τ.οιιινοιεο ειιι'οοιιοιΙτ. εο Με” ιιιιιι Με· Γιιιιάιιε ειοιιτιιο.ι· ννιι·‹ι;
Μο ΡιιριΙΙο εοιιοιιιτ ιιοι·ιιιιιι ειι εοιιι.

ειιι 11. Οιττοιιοι·

ττοτοιι οτινε.ε 8οοιιοι1οιιο Βιιιεοιιιιιο.εεοιι

τιιεεοιιι6ι·ιιιις εεε άοτ ννιιιιτιο, ι·οεοι·ιιιοι·οιι ειοιι Με: ιιι τιοιι
ιιει·ιιιιϊ τ'οιο·οιιι1οιι Τεςοιι. - Π. Οιττοιιοι· Με Ιιιιιεο ιιιι.τ ειοιι

ιιοοιι ιιιοιιι· ειιιςοιιοΙιτι ιιιτιιι ειοιιτιοτιτ ιιι ιιιι·οιι ιιιιιτοι·οιι Βοιιιοιι
του ενώ ι‹ιοιιιο, ριεττοιιοιιτ'ιιι·ιιιιεο Β'ι·οιιιιιιιϋι·ροι·, Με Με επετει
Ιοιιτιο Μουτ ετιιι·ιτ @Με ι·οι1οιιτιοι·οιι. Πει· Ιι·ιει·ιιιιτι ιετ τιιιτ. άοτ·
1.ιιιεοτινι·ιιιιτιο νοι·ι‹ιοιιτ. ιιι ε" 1ι·ιε οι·ιιιιοικτ ιιιειι, σε.. 1 πιει.
ιιιιοιι ιιιιιοτι νοιιι Ριιιιιιιοιιι·ειιάο, οιπο ροι·ιοι·ιοι·οιιοο Οοιιιιιιιι,ι.ς;
ινοτιοι· νοιι ιιπ, ιιοοιι νοο άειι· ειιι Ιτιει·ειιτιο ιιοςοιιτιοιι Ιζερεοι

νι·ιιιιτιο ειοιιοιι Τι·ιιιιιιιι€οιι ειι άου Πι·οιιιάιιι6ι·ροι·ιι; Με άειιει

ενοεις; ειυε Με Ρι·οτοΚοιιοιι
ω· θοεοιιεοιιειι ρι·ειιιιεοιιοι· Αοι·τιο :τι ι.ιιιειι.

εοιιοιι Ιιοεοιιτιο Ι.ιιιεοιιιι;οννοιιο ιετ νειιιε Μπιτ; Νοε Με Β`ιοιιι‹ι
1ιιιι·τιοι· εοΙΙιετ ειιιιι νοιι οιιιοιιι άιιι·οιιειοιιτιο·οιι Βιι·ειιοιι Ποιο ειιι
κοιιοιι. Βιιιο 8οιιιτιιιις Μι· Β'ι·οπιι1ιτιιι·ρει· ιιετ. ιιιοιιτ ετεττ,ιςοιιιιι
Μπι. ΟριιτιιεΙιιιοεΚοριεοιι ιιιοιιτε ιιοεοιιιιοτοε. Αιικοιι τοι:- ιιιιτι
εοιιιιιοτειοε. Βοιττιοιιι ιιειιο κι άειι Ρετιοιιτοιι ιιιοιιι. ιιιοιιι· εο

εοιιοιι, πιο οι· Με ρο1ιτιεοιι νοι·ιιιιοιιτις οιιι8·οιο,ςοιι «τω».
Βοι ω· Βριιιι·ιεο ιιιιιεε ειιιιιιο1ιετ Μο Πι·εςο ειιιι;οινοι·τοιι

Βοι·ιοι·ννοιτοτιιιικ ιιιτ'οιε·ο οιιιοε ο1οιιτι·ιεοιιοιι

πετάω, Με Μο νοτιοτειιιιε· ειιειε.ιιιιο κοιιοιιιιιιοιι εοι. Ποτ· Πει·
Βιιιι8·, πιο ιιιιι οει· Ρε.τιοιιτ εοιιιιάοι·τ, ιετ νι·οιιΙ ιιυι· Μπι Με»
εοιιο Με οιιιοι· ΒιιτεοιιετιιςιιιιΕ οιιτερτ·ιιιιιι·οιι; Μο Αι·τ οει· Αι·
ιιοιτ ΙΙιεετ εε ειε ιιιιενε.ιιι·εοιιοιιιιιοΙι οι·εοιιοιιιοιι, Μ." ειιι ?τοπιο

Τι·τιιιιιιε οι·ιτι·ειιιιτο. Ρετ. ιετ. ΟοιιΜιστοιιι· ειι Μι· ιιιοειΕοιι
οΙοετι·ιεοιιοιι $τι·εεεοιιιιειιιι υιιτ! και· νοι· εοιιιοιιι Πιιι“ειι με:

Ιιι ε" Τετ. ιεετοιι νοιπιεσιιτιιιοιιιοιιτο νοι·, πιο" Με νοι·ιοτιιιιικ

8ιτιιιιιΕ νοιιι 7. Ποεοιιιιιοι· 1906.
1. Ζοοριιοι ετοιιτ οιιιοιι Ρετ. νοι·, Μι· ειι ω” ειιι ιι τοπ

ιώι·ροι· τιιιτ εο1οιιοιιιοι Η·οντε.ιτ Με Ηοι·ιιιιε.ιιτ ροι·τ'οι·ιοττ ιιεττο.
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ιεΐο18·ε άει· ΒειεΙεειεε ειεει· Ρειιοεε εει:ετεεάεε εει εεε εεεε
άει· εειεετινε ει'εεά ννει·άε ειειι“ιιι· ερι·εεΙιεε, ιεεειει·ε Με άιε
Ρι·ειεάεϋι·ρει· άεε Αεεεεεεε νοε Ριετεεεεεεεεεεε εει.ι.ειι.

Εεεε εννειιε Ε'ι·εεε νοε Ιειει·εεεε Με Με Αι·ι άει· νειΙειεεεε;.
ΎΜε ινε· εεεεε, Γεεάεε ειεε ιε άεει Ρερι1Ιεεε;εειει άει· Οει·εεε

Ρ τι ε ε ει εεε εεετε.ιιι.ιτ ε;ΙειεείεΙΙε Με ει·εεεε 8εΙιεεΙιειι:
άεε εειάεεε: ει· εετ ἱε Μεεε Μεεει· εει· ειεεε Ε'εΙΙ εεεεεεΙιωε
εεεεε.

4. Βι·εε ιε ι·είει·ιει·τ Ιιεει· ειιιεε Με νοε εεει· ε·ι·εεεει· Η γ ·
άι·εεεΙε εΠοεεΙει·ιε. Πει· εειι·εε. Μεεε Με εειτ 18

εεά ιε άει· ΜεεεεεεεεεΙ Με ειεε εΙεΙεε ννεεάε, ννεει·εεά Με

.Ιειιι·εε εε ειεει· Ηι·άι·εεεΙε Μιά ειεει· εΙειεεε Πειειε εει άει·

Ιιιε ννειτει· ιειερειεΙ ειεε Οει1“εεεε εεειει·εεε Πεεε. 19ε1ιεε,·εε

ι·εεετεε Βειτε, ειιιιε εειεε ννεεεειΙιεεεε Βεεεεννει·άεε. . Βειι:
ειειιι·εε ΨεεΙιεε θεεπιει·εειι ἰε άει· Ι.ειεεεεε·εε·εεά εεά εε Πε
τει·εεεειι ιεεετε, Πειεει.ς1ιεΙιεεΙτ άεε ι·εεει.ε Βειε εε ειι·εεεειι,
εεεει: Ιιειεε Βεεεεινει·άειι. Με Πει.ει·εεεεεεε ειΕεε Μι Πεπον
εειιεε ι·εεετε ειεε ε·ει-ειεΙεεεεετεεεε, εεεεΙιε·ε, εεειειει·εεάε
θεεεεινε1ει, Με ειεε εε1τΠεε εεννεςειι Πεεε, εεει· εει· ΜΜΜ
εειρει·εεεεε. Με ε·ΙιεΙι άει·εεεεε ειεει· ιγριεεεεε ΟνειιεΙεγετε.
Αεεεει·άειιι εεειεεά ι·εεετε ειιιε Μειεε Ηει·ειε Μιά ειεε ιι;ιεεεε
Ηνάι·εεεΙε, Με εεεε εεεε Με εἱεεε ει·ειεεε ΒιιεΙ εε εεεειι

Μει· εεε Ι'εεεεεάε εινει ε1ϋε1ιεεεειιεε νει·: εεεννεάει· άι·εεε·ειι
Με εειάειι Ρι·ειεάεει·ρει·, ιιεεεάεει ειε Με Ε'ει·εεε εει' άεειεεΙ
εεε ννεεε ρεεειει·ι. Ιιεττεε, εε εννεἱ νει·εεεὶεάεεεε Βι.εΙΙεε ιε
Με Ιεεεε (εΜεει·εεΙιεεά άει· ειεΙιιεει·εε Κεεεε!ννιιιιάε εεά άει·
Ιι·ιενι·εεάε), εάει· εεει· ειε ρει·ι“ει·ιει·ιεε

Με ΜεεεεεεεεεΙ εει

ετει·Ιι νει·εεει.ει· ΡεριΠε εε άει· ειιιεε εε Ρερι1Ιειιεεειετ Ιιεε·ειι
άεε 5ιεΠε Μιά εεεΙεεεε ει·ετ άειιιι νει·εεειεάειιε Ψεεε Με.
Με εεεειιιτ άεε ενειει·ε ννεει·εεεειεΙιε1ιει, εε ιεει.ε εειιει. εει”
ε θι·ιιιιά άει· νει·Ιιεεειιάειι νει·εεε.ειεεε ειεε εεεε εεε·εννϋεεΙιεε
ετει·εε εΙιεειε ννεει·εεά άει· νει·Ιειεειις εεεεεειεε ιεεεειε; εε

άει·Μ'εΙΙε ννει·ε εεει· ειεε Οεειειάεεε άει·1ι·ιεννεεάε ειε άει·
ρεει!Ιει·εε ΚεεεεΙνι·ιιεάε ιιεάεεεεει·. Ζειιι 8εΜεεε ννειεε ιεε
εεεε άει·εει' Με, άεεε Με Κειει·εειειΙάεεε άει·εε νει·ειεριεεε·
άει· ΚερεεΙε·ειιάε Με Ιι·ιε,ε;εννεεε ειιιε ΒιιΙΙετεεάε εεει ιιεά
Με Μεεε. Με εειειιι.ι·ε εεει· ει:ει·ε ε·ειι·ϋει εει·, ειεε εεει· εε
ττεεΙιιΙιεεε ΑΜ'εεΠειιε ει·Γειιι·.
Β ε ε ιιι ε ε ιιι ε ιι ε ίι·εε;ι, ννε1εεε Ήιει·εριε άει· Βείει·εει Μει·
ειιιεεεε!ι1εεεε εεάεεει.

εεΜεε.

1)ει· Ε'εΠ Με άιει:εεει.ιεεε ειεει. εε εεεε ειείεεε,

ιειιεει·Με ννει· εε .Με ιιιει.τΙιεε Με; ειειεΙιεεει· 8ιεεει·εειτ Με
Πειεεεεε εε ετεΠεε. νΜε ννει· άει· εγετιεεεε 'Ι'ειεει· εει'εε·
ιεεεεε? Βε ειεει. Ζνειεε ννεΙεεε Με ΑεεεεΙεεε εε ΑερειιΜ
ειιιε εε ενει·ιε1°ει·ιεει:ε ειιτεεεεεε εεε εεάεειεεάε θι·εεεε ει·
ι·ειεεεε εεεεεε, Βεί. εε1ι ειεε εεΙεεε νοε Γεεειςιεεεε, ννεΙεεε
Πι·. Α. ν. Βει·ειιιειιε ερει·ιει·ι.ε. Ηιει· Κειιιιτε ειιιε ειιιε

εειεεε Ζνετε ννοεΙ ειεεει· εεεεεεΙιεεεεε. άεειι ει·ετεεε ι'εεΙιε
_ιεεΙιεεε εερεεάιεὶτιεεεε Αεεειεεεε, εινειιεεε ννει· άει· Τειεει·
εειεεεννεεε ιε άει· ΒΙιεά.άει·ιεεεεεεά ειιιει·ι., εεεάει·ιι ιι εεεε.

Βεεεεε εεεετε ιεεε ειεεει· ειπε Ηγάι·εεερει·εεε εεεεεΙιΙιεεεεε,
1εεει·εντ ειννιάει·ι άει·εει', άεεε ειπε Με ιε

Μεεειε

Εεεε εεεεεεετ εεννει·τεεά νει·εεΙιεε ιιιεεεε, Μι εε εκει εεε
εεεεΙι1εεεεε εει, άεεε Με Ε'ι·ειεάεειρει· ι·ειεΙοε ειεΙιειΙιεε.
Βετεει·εε1ιεεά ειΜΒ·ειι Ε'ε11εε ιε άει· Μιτει·ειιιι· εδειιε εο,ιιει·
ειε Βεει άεε ΘεΙινει·ιεεεεεε ειΙιεΙιειι Μειεεε. 8ειΙιε εεε: ιε
Ζιιειιείτ Με ΑεεεὶΙάιιει; άει· Κετει·εει ννεἱιει· Με εει· νει·
Μεετιιεε άεε νιεεε ΐει·ιεεει·ειιεε εεά νιεΙΙειεετ ειε Βεἱεεε-°
ειεεά Με ειιιινιεεε1ε, ννε.ι·ε άει· νει·εεεε εε ιιιεεεεε Με
ΜΜΜ Με. άεε Ει·ειεάεει·ρει·ε εε ειιιι·εειει·εε.

Β. Ζε ε ει'έ'εΙ εει·ιεειει

εετει· Πειεεεεει·ειιειι ιειει·οεεερι

εεεει· Ριεεει·εεε εεει· ειιιεε νοε ιειε Ιετετεεε εεεεεεειεεεε
ιιιιει·εεεειιτειι 1·`εΙΙνεε ΜεΠεεεεει εοετιιΒιιεειιιε εει
ειεειε ΒΙετει·. - Ρετ. ΜάιεεΙιει· Ηει·ειιειε 28 ε. ε., εεε
ειεει· ΒΙετει·ειιιιιΙιε ετειειιιεεά, ννιιι·άε νει·ιι·εεεεάεει Με εε·

ρειΙἱενετάεεειἰε εεεεννιεεεε. 1ε άει· Τετ εεεεΙιε άεε Βιιεει.εειε
εεειεεε ειεειιι ρεριι1εεεε ΒγεειΙιά, ιιιεεειιιεΙιι·. Με εε εεει· νει·
ει·ειιετ θεειεει, ΤΙιει·ειι, εειάε Οεει·- εεε Πετει·εεΙιεεεει ειε
εεειε Μιά εεεε εεε. Πι·εεεεεεεννεΙΙεεεειι εεε ειεε ΡΙιει·νε
με (Βεεεεει·εετει·ι·ε Η εεεεννειεεει· ννει·εε. Πιε Μειεεε ειινε
ειι·εεΙιοι·εει·οεεεε ΒΜοιεεεεεεεε ννει·εε νοιι ειεεει ει·ειιεε
ι·ετεε ΗΜ ιιιεεεεεε Μιά εεεειι άεάιιι·εε άεεεεεεεί'ει·ει εεε.
Μιεε ειεε. ννεε! ιιι Β'εΙεε ιιιεεεεε. ΙεεεΙιε ι.ι·ει·ιε81ϋΙιιεε Βιετ
εεειι·ιιιε εειει· ιεεεε εεειΙάει Ιιειιεε.
Ρετ.. ννεΠιε Με ειιΓεεεε εεε Γει·εΜ. νει· ει·εεεει·εε Με·
ι:εεεεε ειειιι. άεειι νειειε1ιεε. άεεε ιειιι εεΙιιιίε ιειει·οεεεε.
Πει:ει·εεεεεεε ειεε εάει· ιεεει·ει·ε ΒΜοι·εεεεεεειι Με άειιι εεεει·
ιεε ι.ιεεε ειιιι“ει·ει. ννΜάεε Μιά ω. ννειΙ ει· ειιιε άειεεεεΙιετ
νει·εειι·ετειι ννεΙΙιε, «ΜεΙιει·εειιε εεΙεει·» Με εἱεε ερεεΜεεεε
Κει·. Μ· Πεεε «πει, Με εεεε ό Ιιι_ιεετ. νοε Πε. εεΙιεγΙ. εει
εειΙει νετεεάειιιεεεε άεε Βιιεεεεειεε εε εεεετετιει·εε ννει·εε,
εε ειεε Με Μειεε ΜεειρεΙετιεε, Με εΙΙει·άιεεε νοε ετ.ει·εεε
Β1ετεεεεε ιςειεΙετ "ει, νει·εεειεεε. Με ιειΙιι·. Πει.ει·εεεεεει.ι
ει·ιεεε άεεε εεεε Με εεετεετειιετιεεεεε εεΙεεε εεΙΙΒΙεεεεεάεε
ενεΙεε ΜεΙΙιιεεειιι-Κει·ρει·εεεε.
Βεάεει· ννειετ άει·εΜ' Με, άεεε εεει· άεε Πιερι·ειιε· άεε

ΜεΙΙεεεεει εεετεεεεειιιιι Με Αεειεετεε άει· Ε'ει·εεΙιει· εειει!εε
εειεε: Β εΙΙιεε;ει· εεε Νειεεει· εεεεε ιιιιεεεε Ρει·ιιειι:ειι
(Ριετεεεεε) εείεεάεε, εε άεεε 1.ειετει·ει· Με Κειρει·εεεε Με
ιε ποτε νει·εοι·ειε εει·ει·εετΙιεΙι.ιεε Με: άεε Ριιι·εειι.εε εεεείεΙΙιε

ΒεἰτεεΙεεΙ1εε Με; Αεάει·ε ε. Β. Π ε ε ε Γεεεεε ειε Με ΖεΙΙ
άεεεεει·ειιοεεε άει· θιεεεεΙεεειεει

άει· Βριάει·ειιε εει,

εε ε νν Με Πεεεεειετιειιερι·εάιιειε άει· Πεει·ίοΙΙιεει.

ΥΜ

'Γετεεεεε

Με: ιεάεΜεΙιε, άεεε Βεεε εεά Γιε1ι Ιειρίεεεεε ειε άειιι
ΜεΙΙεεειιει-ΙιιεεΠ. Μ· ειεειι Ριιιι·ιεε-Κι·εεεεε εε,εεετεΙΙτ εεεεε,

άει· Ηει·ιι ννει· εεεειιτειιν εεε εεεΙιεετιν εει·ιεεΙ, άει· 'Ι'ιιιεει·
Ιιεεε ειιιε εεεεΙετ. Μεει ιε Με εειεεεΙειεεεεά ιερεειει·ειι.
ΠεάΙιεε ειιιε ειιιε εεεε εε ειεε εεεεεεεετε ΒεεεεϊεΙΝεεει·
εεΙεεε άεεεεε εϋεεεε, άεο1ι ει·εεειεε άει· 'Ι'εειει· άεεε εε εε
ννεε·Ιιειι, Με Αεειεεεεε ει·ειειε εεεε εεἱεε ΑεΙιεΙτερεεετε άεΓϋι·.
Βιιε ννεει·εεΙιειεΙιεεειε εΙιεε, ειεεε Ζεεειειεεεεεεε εννιεεεεε
άει· Ηνάτεεε1ε ιεειἱε εεε άεει 'Ι'ειιιει· εεεειιεειιιεε. Βιεε εεετε

Ηνάι·εεε!ε εειειεειιὶεεεε ει; εἰεεει·1ιεε Μεετ νει·, άεεε εει
άει·εεΙεεε εεΙιεει εε ννεειεετεεε ειεεε εει άει· Ηνάι·εεεΙε
Μιεεεεεειι. Μ Με ΒεεεεεεεΙε εε άι·ἱιεεεε εεε άειε Βει·ετιιιιι
εεε Μ άει· ΒεεεΙιεεεΙε εειειεε1τ. ειε ειιιε Με ειε ιιεινεεεΙιεεεε,
ίι·ειεε Βιιεεάει εει τἱεἰετειι Ριιεει., Με» εεει· ιε ειεεει εεεε
εεεεεΙι.εε 'Ι'εειοι·. Βιιιε Ηι·άιεεεΙε εεειιιιεειεεεε επ ει. ειιιε

εεειε εε”εεε Ηει·Με. Με Κειειεεειεει.ιεε εει. άει· Ρει·ιιεεεε1
εϋε1ε Με ειεε εεειε Βι·ιιεεριειιε, - άεε ινει Μει· Μεει άει·
Β'εΙΙ; Με εεειε Βι·εεεριει·ιε εεεερι·εεε ειει· άει· ΡειιτειιεεΙ
ΜΤεεεε άει· ε1ι.εε Μειεειι Ηει·Με. Μεε ιεεεετε εΙεο Μει· ειιιε
εεεεεεεετε Πνάι·εεε1ε ΜΙεεε1ει·ιε εεεεειεεε, Με Με νοιι
ν ε Ι ε ιε ε ε ε , Κ ο ε ε ε ι· εεε εεάει·εε εεεεει·ιεεεε ινει·άειι
εἱεά. Με εεεάεΙτ Με Μι Με εεετε ΗγάιεεεΙεε, άειεε ειιιει·
Αεεεεειτι ιειι·εεεάειιιιεεΙ ΙΠεριι, ινε.ει·εεά,άει· εεάει·ε εἱεε ιιιι
Βει·ειεει εεεειειιετ. Με εεεεεε άειιιι ιε άει· Ιειι;ειεεΙε·εε·ειιά
Με ειεειιάει· ειιεεειειεε άιιι·εε ειεε ι`εΙεεεε Βι·εεερι'ει·ι.ε. άειιι:ι
άιεεε1εε ΜΙιι·ι. ει. εκει ιε Με Βεεεεεϋε1ε. ει·ιιιω Μιά άεε
ΙΕετετεεεε Μεεει· ειιεεεΙει·εε Ηγάι·εεεΙεε άεάει·εε, άεεε νοε

νει·εεεειειε εεεεε άει· 1·ΙνάτεεεΙε ι:εειιε ειεε εοΙεεε άεε Γε
ΜειιΙεε ερει·ιεει. εεετεει, - άει· Ρι·εεεεεεε νεαιεεΙ. Με εει·
εεεε ειιι Ρει·ιτεεεεΙεεεε νει·ννεεεεεε.

Ψεεε

εεε ειεε εεΙεεε

Πνάι·εεε1ε εεε ιι·εεεά εἰεειιι θι·εεάε εε ννεεεεεε εειιἱεεε,
εεεε ειε Ιειεει εεεε εεεε Με άεε

Βεεεείε1Ιεεεε

νει· εἰειι

εειεεειεεεε εεε ειιιε εεε εεΜεεεεεΙεε ἰει Βεεεετειιει εεε
ει·ειτειι.

Με

άει·ει·ιιεει·

Ζεεεειιιιεεεεεε· άει·

εεάειειειι1ειι

θεεεΙιννιιΙει: Με άει· Ηγάι·εεεΙε ννει·άε ιιιι νει·Ιιεε·εεάεε Β'εΙΙ
εεεεεειιιειεε εεε άειεειιτεριεεεεεά ειε .1εεειεεΙεεΙιεΜ εε
ιεεεει. Με εει· Ηει·ειεεεεει·ει.ιοε. Πει· Βεϊεεά εει άει· Ορε
ι·ετιεε εεετειιει.ε Με Ι)ιεεεεεε: Με άετ Ηνάι·εεεΙεεεεεε Μι

8ει·οιιιιιι εεεεεεειιιι.τειι ινει·άε ειι·ϋιει.ε ειεε 1ιε1εεεεΙε Μεεεε
Ε`1ἰιεεἱεεειτ. εε εεά άει· ΒεεεΙι εεΙ ε·εεε Με εεεειειιιεε. Με
Κεειιεεειεεεεε εννιεεεεε εειάειι θεεεειι ννει· Τει· εε. 1 Μειι·ει·
άει·ε1ιχεεεεε. Με Βιετιιρειιεε άεε εεεεεε 8εεεεε νει· εωει.
ε·ειιε Ιειεει, άε άει·εε1εε ειεΙΙεεννειεε ετιιι·Ιι νειάιεει. εεοι·ρεΙ
εεττ εεά Με. άει· Πειεεειιεε· Με: νει·ννεεεεεε εει·.
Ζειιι

θεεΙεεε ννιιι·άε εεεε Με Ηει·ειε εεεε Β ε εειει ερει·ιει·ι.. Πει·
νει·ΙιιεΓ ιει ιεεετιεεεΙοε.
(Λειει·είει·ει).

Με εεειιιν ειιεεε!εε, άεεε εεννει1εε ιιιεει·ει·ε ?ειιιιΙιεεε;Ιιεάει·
ε;Ιειειιεειιιει εάει· εεεε εἱεεεάει· ει·ει·εεεειι εεά άεεε Θειιε·
Ιιεεε νοε Ιει·εε Με. ΜεΙΙιιεεεει εεειεειεεεει εεεείτετειι Αειιεεε
άεε 11ειάεε εεεειι·ιεπεε.
(Α ιιτει·ειει·ετ).
Ιιι άει· Πιεεεεειεε εεει. Ι ε εε ι·ε γι Με 8εΙτεεεειι; άεε ΜΜ
Ιεεεειε εεειεςιοειιιιι εει·νει·. Πιιτει· ιεεει· Με 10,0ΟΟ Αιιεεε

5. Βι·ιι ε ε Με. εειεεε νει·τι·εε· Με» «εποε ι'ε.Ιεεε ε ε ε·
ε εξι] Η Η ε ε ε ε ε τι· ε Ι Ι ε».

Νεει·εεε·ε- εεά θειιεεεειιιτε1 ιιιι Ι.ιεειε άει· .Τεετε

ρεεεειεε ιιι Με” Μαιο ει· εειεεε Ε'εΙΙ εε εεεεε εεεειειεεε,

1904, 1905 εεά 1906.

εεεΙειεε Με Πάει· εεεεεετει· ενειεε ι·εΙετιν ι”εετ εει εεεεεετεε
εει'εΙΙειι ννει·άεε. Με· Με Ιείεειιεειτε.ι άεε Ι1ειάεεε ερι·εεεεε
εεεεει· άεε νειε νει·ιι·εεεεάεε εεεεεειεε θι·εεάεε ειιεε άει·
Πειετεεά. άεεε εεει· εειιίὶε; εεεεεεεει·1ιεεεεάε $τε11εε άει·
Πάει· ει·ει·εεετεε. Αεεε νοε 8ειτεε άει· Ορει.εεΙιεεΙεεεε ε1εά
εετεεΙε;ιεεε-εεετοιειεεεε Πετει·ειιεΙιεεεεε εεεεειεΙΙΙ: ινει·άεε,
ε. Β. νεε Με εεε (εετει· Ιιειιιιεε· νοε 11 Με εΠ). Ι)ει·εε1εε
εοιεειτ ιε εειεει· Αι·εειτ εε άεει 8εεΙεεε, άεεε Με εεε. ΜΜ
1εεεειιιεει·ρει·εΙιειι εειεε Ρει·εειι.εε, εεεάει·ιι άεεεεει·ιει·εε Βρι

1ιεει ννει·άεε).

ιεεΙεεΙ1ειι εειεε.

.

(8οΙΙ Με ννει·τΙεει. νει·ειΤεει.ΙιεΙιτ.

εει· εει.
θ. Μη. Βιε νι ει·ετειιετ. ειεεε Βειἰεετ εεει· εειεε εε ιιι
τειε - εγειειειεεεεε
Πιιι:ει·εεεεειιεεε άει·
(Με εΙειεείεΙΙε εε Ψει·τΙεετ νει·εΙΤεει.
Ρι·εεεε: Ρι·ιεειιιεεε.
θεει·ετει·: Ιε ε ε ι εν κ.

~~ε_--
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Κι·ειιιιειιιιεπεε εεεειΠ.εε

Ρι·ιιιιιιιιιιι
πει· 8ιιιιιιιιι πεε ιιιιιιιι'εοιιειι Αει·:ιενει·ειιιε

ννοι·πεπ.

Πει· .ιιιιιιΙιι.ι·

ιιπ.

11

πειιι·ε

νι2ερι·ιι.ειπειιε πππ ιπ πεπ ιεεετεπ 12 .Ιιι.ιιι·ειι Ρι·πειπεπε ε"
Οι·ειιιιιιι·ἔει·

επι ε. Νονεπιιιει· 1000.

1. Πι·. .ι ιι ι· ε, ε ιι ιι ο ιι ιι ιιειιειιεεε ιιιιει· σε Βι·ι'ειιι·ιιιιιιειι, πιε
ει· ννιιιιι·εππ ειιιει· Αιιιιοιιιιιιειιπιει·ιιπ,ε· ιιιι 8οπιιιιει· ιι ε. επ
εειιιιιιι ,ειειιιιιειιειι Ζννεειιεπ εειιιπειιε ιιεε. ιιι Με ιιι Ηιι.ιιιιιιιι·ε
πππ
εινειι.εειε ε·ειιι·ιιειιει. Νιιειιπειιι ντιι·ει·ειιεππει· ειιιεπ

ιιιινειιιιι -ιιιεπιιιιιιεειιειι

θεεεΙιεειιειε €εινεεειι.
(Ε. Ψι·.).

- Βειπι·πει·ε: 211 ινιι·ιιΙιεΙιειι $εεε.τει·ιι.ιεπ πει· 0ιιει·ιι.ι·πε πεε Βε. Ρεεειειι. Βιιιεειι - Βετε.ειιειιιιοειιιεειε,
Βιιι·ειιιειιιειιιιπι·Β· Πι·. Π ο ιιι ιι ι· ο νν ε ιι ι ; πει· εειιιιιιε πεε
Οιιει·πι·ιεεε πεε Μει·ιπειιοεριιπιε ιπ Κι·ιιιιεεεπε Πι·. Πο ιιι·τι ε" ο ι· ε ιι ι ; πει· οιπιιπι πεε Κι·οιιειιιπεει· Ηει'επε Πι·. Η ε π -

νν_ι επενν Με πει· Κοπιιιιιιειιε πει· Βε. Ρειειειιιιι·εει· Διιεειιιτειι

Πειιει·εΙιειι ιιιιει· πεπ επεεπιιιιειιΙιειιειι Βιιιιιπ πει· 8ειιιιιιινι.:ιεπε
πππ Βειιιι1ει·ιειι·ειι·ε ιιπ Αιιειειιπε Με ιηιεε. ιπ Πειιεεειιιεππ

πεε Βεεεοι·ιε πει· Κειεειιπ Η ιι ι· ι ε. Πι·. Ο ει; ε. ι·ι π.

ι;ειςειιειι ιιιιπ πειι ιιιοπει·ιιειι Βειιιιιιιιι.ιι ιιεειιι·οειιειι ιιιι.ε,ιιειιυ.ιιπειε ει·

Με” ΙΙΙ. Κιιι.εεε - πειι Κοπεπιειιπιεπ ε." δε. Ρειειειι.
Αιιεεειεειι πεε Κεεεοι·εε πει· Κε.ιεει·ιιι ιι1ιιι·ιε. Πι·. Β ιι ει; ε.
ειιειιιιιιιιν Με Πι·. Τεειιειιονν ειιινιε πεπι Μεπιπιπιι.ι
ιπερειιεει· πεε Κιιεεειιι.>;ειιιεειι Πι·. σ. Β ι ο πι: ιιι.

ιιεεειιπει·ιι πιο Βειιει·ιεειιεει·πιιιιι·ε.εε. Πι· ιιεε ιιι ιιειπειιι Βει·ιειιε
ειπε Μιιιιεεει·ιιιιιι ειιιιι '1'ειι πιεεειιιεπ νοι·εειιιπε·ε πεπιεειιε.

επ

ει· ιιειιοιι ινιι.ιιι·ειιπ πει· 8ειιιιι·ιεειιεριπειιιιε ιπ Βιμ ι. ι. 1905

- 0ι·πεπενει·ΙειιιιιιιΒ·ειι: 1ιει-ει.ννιιιιιπιι

ιιι ειπει· Κειιει·ονει·εε ειιιιι πωπω. εειιι·ιιειιε ιιιιεεε. Πει ει..

θειιει·ιπειιει·ι·εεει· ιεπειιιειιε ιιιειιε ειιιιιειειιειι ιιιππ. πιιιιει· Ιπι
ειιεειειιειι επι ιιιιι· πιιιι_ιεπιι.τε 8ειιιιιι ινιι·ιιεπ ινιι·π, πεε πιπε
Ιιειιεε νιειε πει· ιιιιεννιιιιεππειι θει·εριοΙιειιιιειιιοι·ιιιεπ ειιειιιιιε,

ειι ιιεε ε” ροιννειεπεεειε εειιιεενει·εεπιιπιιειι πεε ιιεεεε. Ιπειιι
ννιιι·ιιε σε Β'ι·ιιε·ε ιιειπετ ιιειιι, ννειιπ ιιπ ιεπεπ Β..·ινοιι, ννο
ιιιειιι· οπει· ινειιιι.τει· πιεεειιιειι Αι·ιεπ νοι·ιπιιιιιιιειι, ειπε ιιιιιιι'
εεεειιιιι ιιει·ε;εειειιε ννει·πεπ ννιιι·πε, απ. Πιι· πιεεειι Βειιιιι πεε
8ει·ιιπι Ιιει'ειιι ιιιιιεεεε, πεε εΙΙε Αι·εειι ειιειιιι.ιεειιπ ειιειι ιιεεειιιιιιιι

-Απ πει· 0ιιιιι·ιιοννει· Πιιινει·ιιιεεε ιιιιιιειι ιπ πει·
ιιιεπιπιιιιεειιεπ ι·'ιιιιιιιεπε ειιιΡι·ινεεποπεπεειι
πιε νεπιιι Ιειι.·εππι ειιιιιιτειι:
Πι·. Κ. .ιπιεπεειιε
ινιεεειι ιιιυ ιιιιιει·ε Κιειιιιιιειεειι, Πι·. Θ. Ρεειπ - Πιτ Πι
ιιιοιιι€ιε πππ Πι·. Κ. .ιειειιεννιιιιι - Πιι· ιιεειιοΙοε·ιεειιε Διιπ
Δ ειιιιιιε.

Νειιι·οιοιι;ε:

ννιι·ιιεπ νιιιι·πε. Βει. ιιεε ιπ ιιειιιειιι Βει·ιειιε πιε νοι·εειιιπ.€ε Με
(ιιιιππιε.8·ε πιειιει· Βι·ιι·ιεςιιιι€ειι ι'οι·ιιιιιιιετε.

Επι· Πινιιιειιι εειιειπε πεε Βιιινιπεειιε Βει·ιιιιι ιιι Κι·ειιειι επε
ειιι·εειιειιπ :ιι εειιι, ποειι ιιεε Βει'. ιιειιιει·ιιε πεεε ει· ννιιιιι·εππ
πει· πιεειε.ιιι·ιεεπ Βιιιπειιιιε ιπιιιιει· πιο ποιιιιεΙεε Ποειε ιιπ νει·
.8Ιειειι επι· νοιι€ιιι.ιιιιιςεπ ιιεε ιιι·ιιιιειιειι ιιιιιεεειι.
(Απειιι·ειει·πε).

2. Πι·. νιει·ιιιι Η ιιει·ιειιεεε ιιιιει· ειιιειι επι νοιι

8οιιι·οι

εειιιιιενειιειιιιπε πεε 8ειιιιπειε: Ζινει Βι·ιιπει· Ρ., επ πιιε
ΠιΠειι ειπεε Βιιιιιιιειι εειειιιιιωμ ννιιι·ειι, ννιιι·πειι Με πει· ιππι
ι'ει·πιιπε νοιι 00 Με 70 Βειιι·ιεε εεε πειιι υιειπειιι 1ιεεειιιιιιεεπ
ι·ιιιε πινει 8ειιι·εεεειιιιεεειι, ιιεΙεπ ιιειπε ιιιιι; $ιε.πιειπιιε Ρ.

Ιιε.εεε 5 ιιπεειιιιιι·Ιιειιε 8ειιι·οεε, Ιιιιε.π Ρ.

νει· ιιιυ· νοιι ειπειιι

θειιι·οε εεει·οιι”ειι ννοι·πειι Με :ιινιιι· ιιεΠι.ππ που ειε Βιιιεειιιιεε
ιιιιιιιιπι.ε εεινε 8 ιιιι€ει·ιιι·ειε οιιει·ιιιιιιι ιιεε ι·εειιεειι Οιιι·εε επ
πει· (ιι·ειιιε πεε ΒειιειεεΙ- Με θειι·ιιιιειιιε. θεεεπιι επι 'Ραμ

ιιεειι πει· νειΙεεεπιι€: Κι·ιιιιιιιει·, ιιιιιιι·ει· Πειιεειι, ειιιιεΙιειιπ
ειπε, Ριιιε ε. 100, 'Ι'ειιιρει·ιιιιιι· 80,8, ιιιιιιπ πει· ιιει;ειι, Ιιειιιι
Βιεεειι εεεΙιε ειειι @Με 8ειιιινιιιπει, ΠειιεΙΙιειε Με Βι·ιιιεειιειι
ειε. Ζει· θιιει·ε.ιιοιι επειιειιιιεεεε ει· Με ει·ει: πε.ειι 12 'Ι'εεεπ;
ιιιιειι ΒΙοεειεε·ιιιιε· πεε 8ειιειιειιιειιιε Με ειπε 1ιιηιι·εεειοιι νοιι

πει· θι·ιιιιεε ειιιεε ειΠιειπειι 5-Κοιι. θειιειιεε ειειιειιει·, πει· ι·ιιππ
1ιειιε ΚιιοειιεπειιΙιεεει· ιεε,19ιιει· πιιι·ειιε;ειιιοειιειι, εε παει ει·
πω. ΑιιιιιειεεειιιιιΕ ειιιειι
ειιειι πεε Κποειιειιι·ιιππεε ιιει·επε
πειιιιιιειι ενει·πεπ ιιειιιι. Πιε Πιιιιι. ιεε ιιιινειιεεπε, πεε 8ειιι·οε
ιιεε ιιιεΙιε επ ιιππειι. ιιιιεεεεϋιεε Βειιοιινειεεεειιιι, θειιινιιιπει

πππ Πειιειιιειε νει·εειιννιιιπειι, πιιι· πει· Ριιιιι »πιει ποειι ειιιιιιε
Τε” ιιεεειιιειιιιιΒε.
ι
(Απεει·ειει·εε).
θειιι·εεπι·: Πι·. Β ι ιι ιι ε.

Τεεεεπεειιι·ιε1ιεειι.

-- νει·ετοι·ιιειι ειιιπ: 1) Αιιι 20. Αρι·ιΙ ιπ Οπεεεε. πει·
ι“ι·ιιιιειε πιω 0ι·πιπεεοι· επι δε. Ρειει·ειιιιι·ιιει· 8επιειιοινιιειιεπ
ιιιιιιιιιιιιοειιιιε.ι, Βιιι·επιειιιιπεπιιιτιε Πι·. πιοε πει Εεε επενν
ιπι 02. 1.ειιεπειειιι·ε. Πιε ιιι·ειιιι·ιιε 'Ι'ιιιιΒιιειε ιιεε πει· νει·ιιτοι·
ιιεπε ιιειι. 1870 ιιιιεεειιιιε. Πι· ννιιι· ε.ιιειι Βιιιειιιπιεειιε‹ι πει·
Ροιιιοννεειιειι θειπειιιεειιεΠ ιιιιι·ιιιιιει·ειι:ει· Βειιννεεεει·ιι ιιι Θε. Ρε
εει·ειιιιι·ιι. Σ) Αιιι 25. Διιι·ιι επι πει·Πεειειοπ «Πιι_ιεεει·» πει· Απε
πει· Οπεεεεει· ινε.εεειΙειειιπα Πι·. 5ι ιιι επ Κ ει ι· ε πι ιι ιι ε ιι ιι ο
ιιιι Αιιει··νοιι 80 .ιιιιιι·ειι. Πι· ννε.ι· νιειε πειιι·ε Βεππεειιιιιεεε.ι·ιε
Με ε·εποεε πεπ Βει' ειπεε ε·εεειιιειιεεπ Αι·2ιεε πππ ρ;ιιεεπ Κε.
ιιιει·επειι. Ιιι ιεεεεει· Ζειε ιιεεειιιι.ιειι.ιιε ει· ιιιειι νιει ιπιτ. 8ειιπιεπ
ιιιιει· πιε Απννεππιιπις πεε ιιιειιτεε πππ πεε Βεπιιιιιιε επ ι·Ιειι
εννεεΙιειι. θ) Ιπ Οπιιιπν ('Γει·ειιεςειιιεει ιιιι 50. Ιιειιεπειειιι·ε ε."
ποιειιι;ε επιπιπ Πι·. .ιοιιιι. ιι ιι Πει· ε γιι ο ιν. Πι· ιεε επι
12. Αιιιιι ιπ εειιιει· ννοιιιιιιπε ει·ιιιοι·πεε ννοι·πειι. 8ειιιε πω.
ΙιεΙιε ΤειιιΒιιειε ιιιι.εεε ει· ι. ι. 1870 ιιει.ιοππειι. π) Ιπ .ιιπω, ινε
ει· ειιιιι Κιιι·ιιειιι·ιιιιειι ειειι επΠιιειε, πει· Ιε.ιιαιιι.ιιι·ιιιε θι·πιππεοι·
πει· ΜπιιειιειιεειΙππε· πεε Οπεεεεει· 8εεπιιιοεριεεπε Πι·. .ι ο ιι ιι ιι ιι
.ι ιι ι·εινι εεειι ιιπ 52. ΙιεΙιειιειε.ιιι·ε ιιε.ειι ιιιειιι· Με εειιιιιιι€ει
ιιι·ιειιειιει· ΤπειΒιιειε. .ει Πει· _ιιιιιι.:ει·ε Απε πεε Κεεειιιι·:ιεειιεπ
Ιπι-ιιεε. Βει·ε;ι ιι ε Βιιιιιιεπε ιι ιιπ 80. Ιιειιεπειειιι·ε. Πιε
νειιιε. ιιι·ιι.εειειι.ππι ιιιι.εεε ει· ιιπ .Τειιιε· 1002 ει·ιιιιιεε.
θ) Η
'Ι'ιιιιιιι8·ειι πει· 8επιιιι· πει· πει·ειςειι ιιιεπιειιιιεειιειι ιπιιπιιιιιι,
Με. Με. Πι·. Τιιεοποι· ν. .ιιιι·ιι;ειιεεπ. νοι·ιιειιππ πει·
πιεπιιιιιιεειιειι ΡοΙιιιΙιπιι‹ πππ πει-ι ριιει·ιπειιειοιιιεειιεπ ιιιιιει·
ειιιε, ιιπ νει· Κιιι:ειιι νοΙιειιπεεεπ 07. Ι.ειιειιε_ιειιι·ε. Πει· Πιπ
εεεειιιεπειιε, ννεΙειιει· ιιπ .ιιιιιι·ε 1863 πιπ Πι·. ιιιεπ. ιιι·οιιιονιειε
ννιιι·πε, ιιεε εειε 1878 ιπ 'Γιιιιιιιεεπ Με Πιιινει·ειιεεειειιι·ει· ειε
"πιει πππ ιεε ιιι πιεεει· Ζειε ιιιιειι νιειΓεειι Ιιεει·ιιιιεειι ιιει·νοι·
ε,·εει·εεειι. 'Η Ιιι Ριιι·ιε επι 1. Πει π. Βε. πει· ιιειιιι.πιιιε Οιιιι·ιιι·ε
Ρι·οιεεεοι· Πι·. Ριιιι·ιει·. ει Απε Μεπεοπε ιιοιιιιιιε ω. Νιι.ειι
πω, πιι.εε πει· πιει· ιιι ννειεει·ειι Κι·ειεειι ιιεΙπιππεε ειιεπιιι.Ιιε.ιε
Βε. Ρειει·ιιιιπι·Β·ει· Απε Πι·. ιν ιι Πε πι Η ι ε· ει· ι ιι ιι ο ε ιι ε. πι,
Βιιι·ειιιιιιεεςΙιεπ πει· ιιειπειι ιιιεει.<.ιεπ πειιεεειιειι ειπειιειιεπ νει·
ειπε. επι 28. Αριιι (θ. πω) ιιιι Αιιει· νοιι ιπειιι· :Με 94% .Τειι
ι·επ νει·εειιιεπειι πι. Βιιιειι επεΠιιιι·ΙιεΙιειι Νειιι·οιο; ιιι·ιιι€επ
ινιι· ιιι πει· ιιιι.ειιεεεπ Νιιιιιιιιει·.

Ρει·εοπειιει.
νοιι Πιιινει·ειιπιεπ πππ πιεπ. ιπειιιιιιεπ.
- Πει· ιιειιιιιιιιεε Μιιιιειιειιει· θγπιιιιιιιοεε Ρι·οι'. Πι·. Ρι·επε
ν. Ψιπειιει,

πει· επι ό. .Ιππι ιι. Βε.

ιιειπ

'70. Ι.ειιειιειιιιιι·

νοιΙειιπεε, ειπε, Με Με Μιιπειιεπ 8ειιιειπεε "πι, πιπ πειιι
Βειιιιιεε πιεεεε δειιιεεεει·ε νοπ εειπεπι Πειιι·ει.πιε πππ
νοιι πει· Πιι·ειιειοιι πει· 1ιιιιιειιειιει· Πιιινει·ει
ειι.εε-Ρι·επεπιιιιπιιι ειιι·ιιειι.

-- Πιε επεεει·οι·πεπειιειιειι Ρι·οι'εεεοι·επ πει· θιιιιιιιοννει· Πει
νει·ειειιε Πι·. Βει·ειι εεειιειν ιιιιπ Πι·. Κ ιιι·ει”ειν ειππ επ
οι·πεπειιειιεπ Ρι·οιεε ιιοι·επ ει·πιιιιπε ννιιι· ειι, ει·ιιεει·ει·
Με πειιι 1ιειιι·εειιιιΙ πει· Αιιιιειιιιειιιιπππε, πει· εινειεε επι πεπι
πει· ιιιεπιειιιιι-ιειιεπ Οιιειιιιε.
- Πιιε ιι0-_ιειιιι·ιΒε .Τιιιιιιιιπιιι εειιιει· ιιι·ιιιι
ειιειι Τε. ειΒιιειε ιιεε·ιιιε,· ιιπ Β'ειιι·πει·-Μοπει πει· ειεει·ε
Απε πεε Κι·επι€επιιιι.ιιεεε πεε ΚοΙΙειιιπιιιε πει ε.ΙΙε·επιειιιεπ Ριπ

ειιι· ε ιιι 0ι·επιιιιτ8· Πι·. Μειιπει ΚιιιιιΒ·ειιει·. Ζιιιιι
Απ επιιειι επ πιεεειι Τε;; ιιπ. νοπ πεπ ιι'ι·ειιιιπειι πππ ιει·εΙιι·ει·π
πεε .ιιιιιιΙει·ε, πει· ιιιειι ει·οιιιιε Ψειπιεπειε ιιιιι επ Βιιιι·ιοιιιππε;
νοπ Βιιπεεοι·ιειι ιιιιπ Κι·ιιι επ ιιπ Κιππει·, εεννιε ειπεε ιιιεπιιιο
εεεειεειεειιεπ Βιιιεειιε ιιι ι·ειιιιιιι·ι; ει·ινοι·ιιειι ιιεε, ειιι (Μει
ειιιιιεεε επί εειπειι Νειιιειι ειι πειιι οιιειιπεπειιπιεπ

- Πιιιειι πεε Πιιιεειιειπειι Ρι·οι. Π. ν. Βει·ι.ιιιιιι ιι ιι ε Μ:
ειιιε ειι·οεεε Βεννεε·ιιιιιι· ιιπεει· ω” Ιιιιιε.ιιει·ιι πει·
ω” ιιιιιιεειιεπ ιιειιι·ει.ιιιιιε ειι πειι πειιεεειιεπ Όπι
νει·ειιε.εειι επεειειιπειι. ιππ- Βοιιιι πιε ππιειι πεπ Βι·εεΙε.ιιει·
Ρι·οιεεεει· Η ειτε, Με ιιει·ειεε ιιιιεεεεειιε, ΒΙ'ΒΜ.2 πεε Ρι·ο!.
Βιει· ιιεεειιειι”ε. Νιιπ ειιε εε ω» πεπ Βιεειιι.ιι ει· Πεπι
ε επ ιιι ιιεε ιιι ιιεεεεεειι. Ηιει·ιιει εοιιειι ιπ ει·ειει· Ι.ιιιιε Ρι·ο·
ι'εεεοι Πεκ ει· ιπ Κιιιιιιιειιει·ε πππ ε" ιιιιιιιειιβε ειεεε Βι·εε
ιιιιιει· Αιιειεεειιε Ο ιι ι· ι· ε ε, Οιιει·ιι.ι·εε Πι·. Α τι ιι ε ιι ιι ε π ιιι
Απεειειιε ε·εποιπιιιειι ιιειιι. -- Ύνειι πιε Π πι νι· Με ιι ιι μ; ε ιι ιιι

πει· Βει·ιιπει· ειιιι·ιιι·8. Κιιιιιιι πιιι·ειιπιεΠεεειιεΙιιιιεπ
πεε Πει”. Βι ει· ε·ει;ειιιιιιει· πειι Β ε ι· ε ιιι επ ιι εειιεπ Λεει
εεειιεειι πιιιιειε.πρ,·ι, εε ιιε.ιιειι ειε πιε ιιι ιιιιιιιειιεπ Κι·ειεεπ ιιε
ι·ειεε ιιεεεειιειιπε νει·ιιιεεει·ιιπε· ιιοειι εεεεειε·ειε.
νοιι ποπ
ιιιειιει·ιεειι 7 Αεειεεεπεειι ιεε πω· ειιι ε." Κιιπιιι ιιιιιοιιιιιιπιι
πιει·ιει· 8επιιεει·ει. ιπ εειιιει· θεειιιιιιΒ· νειιιΙιειιεπ πππ ε.ιιεεει·πειπ

ειιι νοιοιιεει·ιιι·εε.

Πει· ιιιειιει·ιεε

ειειε Αεειεεεπεε.τεε πππ

ιιιεει·ιιιιιιιιιεειιε Ιιειεει· πει· ιιιιιιιιι Ρι·οι`. Βοι·ειιιι.ι·πε ιιειιε
2επι νιι·ειιονν-Κι·ειιιιειιιιιι.πεε πω, ινε ει· πιε Ι.ειειιιι8·

ειιιει· ειιιι·ιιι·ειεειιειι Αιιεειιιιιιις ιιιιειιιιιιιιιιι.

178
-8οιιιιοππυιιπ ποι· ιυιιιιιιι·-πιοπιπιιιιποΙιοπ
Αιιπποπιιο. Πιο Αιιιι.ποιυιο ποι· ππι πο. Αρι·ιι ππι' Αποι·π
ιιππο· ποπ Κιιοι;πιυιιιιπιοιπ πιοποι· οι·ππ'υοτ πσι·που πππ οπ
ποιΙιου πιο νοι·ιοπυιιπου ιιυπ υι·οπτ.ιποπου Βοποπει.ιιι;πυπου ιυ
που υποΙιπιου 'Ρομπ ποοιιιυου. ιπι Αποπιιπιπο πω· ιποιιιυο;ου
Αυποπι, ποιπου πιο 8ι.ππουι.ου οπου που Βιι·οιιι ιπιτ. ΑΜ

-- Ιυ που ιοτπιου πνοοπου πιυπ πιοποι· ν: ι οι ο ροΙι ι.ιποιι
ιιοπιρι·οιιιιιιιοι·ιο Αοι·πτο .πι·ι·οιι οτι: ποτπου. πο

πυι·πο ιυ 5 ι ιυ ιο τ· ο ρ οι ποι· Οιπιυπτοι· ποπ Οουνοι·υοιπουιιι
Ιιιιυπποποιτ.πιιοπριιο.Ιπ Πι·. Ν ι ο ι οι Απ· ο ιι οι π π· ο Ι π ιι ι ππι.
ποιυοι· π'υ.ιιιιιιο υυπ ποιυοιι Βιου πϋποπου νοι·
ιι ο. Γιο π, πο ιυ ποιυοι· ννοιιυπυι; Βυοιιπτιιοποι·ποπι·ιι'ι:ου, :ονο

οιποπ νου ποιυ πι.πποιιτιποποπ $ουιοιιουι·πι ποιυΓοποπ ιποοιιυιο,

Ιπιιουπι·ο ιιιιοι·ιιιιιι· υυπ ιιιοιιι·οι·ο ΒονοΙνοι ποι'πιιποιι ππι·που.

ππ ποπι πιοπ Ιιουιυ '70 8ιιιπουτου (ποι·πυιοι· ιιοοπ νιοιο τοιο
πιοτιοι οιπποιπυποιι Μιτου, πυι·πο ποπο.υπ πιο 2. Μπι πο
ποπΙοππου, πιο Οππιι·πιαιου ποποπ πιοιουιποιι Κοπιυιιιιτουου ου
οι·οπ"που, ποΙοπο πιοπ ποπι Βιοπι.ποεπιυου πυτοι·πιοπου. Ειιυο

- Ιυ .πιο π πο το ρ οι ιο.υπου ιιι ποτ Νιιοπτ. :ιπΕ που β. πω

(ιιι·πυρο νου πο. 20 Βιυποιιιοπ

ιυπ Οι ο ιιι υ π· πι π ο.π ι; ο ιιι π ι ο ππι·που. Αππποι·ποιπ ππι·που

πι·ουΒ· οποπ ποο·ιοιοπ ιπιτ πιο

πυιιιτοιοπο Η Ε! π π π υ ο π υ ιι μ; ο υ ιιιοιιτ, υιι.οπ ποποπ πιο Αοι·πιο
Ηοι·ποπ Βοιιιυ πππ πι. Ροππροπ ιιοποτ Ριου. 80ιι(ιθ
ποι· Βιιιπουι Ο ι· ι ο π υυπ πιο π'οΙπποιιοτιπ

8 π ο ιι π π ιι πιο

πω: ιυ ποπ οπιι·πι·ο·ιποπο Μυποπιιι πο @απο πιιπ Βιιιοιποπ ιπ
ποι· Αιιυ.ιοπιιο πτειιιιιιυπ, πππ οπου; ππι·οιι Αππουπυυο; νου
8οπποιοιπππποι·πιοπ ποπ Εικοιυου ου πυιοι·πι·οοπου. Πο. πιο
Οππιι·πιιιιοιιιπιοιι υποπ πιο νοι·Ιοπυυποπ ιυ ποπι θοπιιυπο πι»
Νοιυιπιππουποππιιου ου νοι·πιπποι·π πποπτου, πο πυιππο οιπο
ΡοιιεοιππιοιΙππε ι·οουιι·ιοι·ι πππ ποι· Ζυπ·ουΒ· ου που θοπιιππου
ποι· Αιιοποιυιο που 8ιππουιου νοι·ποιου. Νο.οπ Βιιοποπτο.οπο
ποπ Οιιοιπ ποι· Αιιοποιπιο ιπιτ ποπι Κι·ιοεπιυιυιπιοι· πυι·πο ιο!
ἔουπο Βοιιοιιυιιυποπιιυπ ουπποιιπυΒιι «ιιι Α υποιι·οοπ τ.
οππου, πο” πιο νοι·ιοπυυπου ιυ ποι· Αιιο.ποιιιιο
υποπ ιπι" Ένιοποιοι·πιι”υυπε ι”ιι.πι ι.ποι·πιοπι
νου που 8ι.ππουι.ου ποπποπι πυι·ποπ, ππι ποι·
Κιιοππιπιπιπι.οι· ποιοπιου, πιο Αποποπιιο πιο
ειιιπ Ηοι·ππι επ ποπιιοππου».

Ηο.υππποπιιυπου ποι
που Αοι·ιτ.οπ
π. Β'Ιοι·οπ.
Ι). Α ι·πιι·ιπι υυπ π. Θι·οποιπ νοι·πουοιυιιιου.

- Απ ποι· 0ποπποοι· Πυιν οι·πιιιι.ι. ιπι Με νοι·ι“πππυο·
ποπ Μιυιπιοι·π ποι· νοιιιπο.πιπιπι·πυπ πιο 8 τ. υ π ο ιι ι ο υ ο τ π· ο -

πιρΙοπι ιπ Βοι·ιιπ οιποι·ποιι πω. Ιπιο εγυπικοιοιςιποπο Αι·ποιτ
ιιποι· Νοιιι·οπο ποι· Πιοι·υπιυνοιιιο πω; πιο ιπι·οιιι.Κιυπο αιπιιιοπο

πιπο.ι.ιου, ποιοπο πιοιι «Ζουιι·ο.ιοι·που

ποπιπιυοι». - Ηοπουι.ιιοπ ιπι. ποπ Κιυπ ιπιτ ποι· Βοιπιιιυιο

.-1Π Κι-ΜΗτη πω·

(πουν.

Βο.ιιο.ιοπ)

ιπι;

ποι· πυι·ι.ιπο

Ι.ιοιυπποποιτ.ποιππ .Ι οιι. 8π πιιπ ποιοι ππι” Α00ΝΜΠΠΒ' πι"
Βιιτο.ιοποοποπ θουνοι·υουι·π

πιο ιιοιιιιποπ

πιιοπνοι·πιππιο οπο

πουι Πιοιιπι ουι.Ιιιπποιι ποτπου. πι· ιιο.ττο π. Α. ειιιπ οιπ-Πο!»
ποποπ ποι· Ιιο.ιιπποποι'ι. ιυ οιυοι· Ιζι:οιπ-νοι·ππιυιιιιυιιε ιπιτ. ποπι
ποπιιι·ιοπ ι'νοι·ιοπ ποποπ πιο Βοιοιιιπυυπ ποι· Βο.υπποποπ ιπι
ποι· Ιππππνοι·ιοιΙπυι.ιπποιιιιπιππιοιι οιιπποπρι·οοποπ.
- Βοι· νοι· Κυι·ποιυ π.υ που Βοι·ιιποι· Πυινοι·πιτ.ϋ.τ Ρ ι· ο πιο

νιοι·ιου οιπι.οιι νοι·ιιοιι·πτοιου Β`ι·οιυ ιπι. οποιοιι
οιπο οποιτο ποιοιο;ι, πιο οπουιειΙιπ πππ Β.ιιππιοιιπ πιο.ιιιιυτ.
πιο ιπι πιο 29-_ιιιιιι·ιπο Ριου Οιιοτιοι.ι.ο. ππιπποπυιιι
Βυιιι·ιιππι (πππ Κιποιιιυοπι, πιο πιιπ ιιιοπιιιυιποπο Ποιιτοι-

ι·πππιποποπ

Ππινοι·πιτπι.»

υουυι,

ποι·

Κοπ

ι

ουπιιοπ ουιιι;ο

π ο π ο π ποιπου. Βοι· Βοιιτοι· ποτ. πιο νοι·ποιπιπιππι;οπ ποι·
ιπιππιιοποι· πιοποι· θοιιοππουποιιοιι. ιυ ποιιι ιπι·

ποιποι· Μπι.ιοτ οιυιο·οι·ιιιο.ππου πιιιι·ιοπου!

πιπιιοι· οιιεοπιο

ποποπ Βο.υιιιο ν ο 1· π ο το υ υυπ οι·πιπι·ι, πιιππ πιο Απιυιυιπιι·ο
που ποτ Πιιιν·οι·πιιοιι πιοΙι ιυ ιιι οι ιι ο τι οι ν οι· π 8 π π ι υπ που
ππι ιππου οιυιοππου ποι·πο. Ποπ ΖουΒιο.ιπουιιιοο ποι· πιυ

Υοι·οιιιπ- πππ ΚουΒι·οποποοπτιοπτοιι.

ποιιτου ποτ ππτειιιτ' ιυ πιοιπτοι· ινοπο 8οοιιιποι·ιοι, ποππ οπ
ποποπΙοπποπ ππι, πιο νοτιιιι;υυπ ποπ ιπιπιπτοι·π επ

- Πιο νου ποι·πιοπιπ·ου ι·πππιποιιου οιιιι· π ι:9:189ΜΠ

ι π υ ο ι· ι ο ι· ο υ , πο. πππ Κουιιι.οο ποιπο νοΙιπιποιιιοπ ππι ππι
νοι·ιο.ππου ποι· 8ιππουιουποποιτ. ιιιοποι·ιοο·οπ ιιϋυυο.

Ριιοποπ-θιοποιιποποιι. ευ ιπτουι 25-μπιιτιποπ
.Ι ιιπιιιιιιι ιυ νοιιιυπτο.ιι.οι.ο Ε'οπιπιι.ουυπ ππππο νοπ πουι_ποι·
ιοιιιπου Ρι·πιπιπουιου ποιποιποπ πω. Πι·. Δου οι ο ιι· ιπιτ. οιποπ

- πω. ποποπ ιιιοπυ (ποποπ πιιπ, πιο υουοι·πιυππ νοιι·

Ιουιοι, ποπι Βπιο ου πιο Πυινοι·πιιΕπι Βιι·ο.ππππι·ο· πιο Νοοπ

Β.ιιοππιιοπ ππι πιο 'Έπ.ιιπιιοιτ. ποι· θοποιιποππιτ ιυ ποπ Μπιθιποποπ 25 .Το.ιιι·ου οι·πιιιιοι, ποιουι' Ρι·οι. Πο. 'Ι' π ι· υ οποιποιι

πιο" Ρωι. ι. πο υ ο υ ι·π ειιι ποιυ ΙιοιιιοπιυιιΙ ποι· ΑππουΙιοιι

νοι·ιτοε ιιποι· πιο Ροι·ιποιιι·ιιιο ποι· Οπιι·ιιι·ι;ςιο. πιοιτ.

ιιπππο ιιιοιιτ. ?οιπο Ιοιπποιι.

ποΙΙποποιτ ποπ οιπο Απποπι Β π ι· ο υ ιιι ι τι; Ι ι ο πο ι· εοπιι.ιιπ

'
ι

Πιο πο·

πιιπ οπιιι· απο Β ιι ο πΙουπ: που ποπο.υυτοπ πωπω ΠΓ- πΒο.ιιοπ ιιι πο, Ι)ιτοιιιοι· ποπ Κιυποι·ιιοπριιοιπ ποπ Ρι·ιυοοιι
νοπ ΟΙπουπυι·ο·, Πιο. Ε. Ν. 8 ιι ι ι ιο. π π ο π ο ιιι νοιιι Νιιιοιιιι·
πιιιοιι-ιιοποιοιι, οοπιο πιο Ρι·οιοπποιοιι Ν. π ο η ο ιιι ι ιιοπ
ιπι. Ε'οιοι·πππι·ε), Πι ο. ιι ο υ ο π υυπ 8 ο ι· υ ο π ιΠοπικοιιπ
πππ ποπι Αππιιιυπο: πιοΡι·οι'οπποτου'Ι'ι·οιιποιουπιιιιι

8ιειιιποεοιπποιοεοπποιιου.
-- Πιο Ιιοιτυπο· νοπ Ζο.ιιιιποιιιιυπιπ1ιου.

Ιιι

οιυοι· νοπ ποπι πιοπιπιυπιι·πι. οιπ 17. Οιιτοποι· 1908 .ο;οποπουου
Ειτιπ.ιιι:οιππε 2π ποπι (ποποπ νοιπ ιο. .Μπι 1908, ποι;ι·οιιοιιπ πιο
Βι·ϋπ'υιιυπ νου ΖοπυιιοιΙυπππιιιου, που· @ποπι πσι·που. ποιου
Ζειιιυπ.ι·πιο υυι· θι·ιιυποι·, ιιιοπι πποι· Ι.οιιοι· νοπ Ζοιιυποιιιιυ
πτιιιτου ποιυ πιιιι'ου ιιππ ποππ ποιοπο Ηοιιουπτο.ιιου υυι· νοπ
Αοι·πτου ποιοιιοι: ποιπου πιιι·ι`ου, πιο πιιυποπτουπ οιπο πιοιιιιιιιι,·.ςο
Ρι·πιιιπ ποπο.πι. ποποπ πιιπ πιο νου ποι· ΜοπιοιιιοΙνοιππιτπυο;
πιο η;ουππουπ προοιοΙΙ πιοι·ι”ιιι· νοι·ποι·οιιοι» ιιυοι·ιιπυυπ ποτπου.
ποιοι ππι. ποι· 1ιιοπιιιυπΙι·οι, πυτοι· Αππυποι·πιιοι πιοποι· νοι·οι·π
πο”, πο π» ιπππιιοπ οι·οοπτοι, π ι ο 1. ο ι ο υ ιι π; ν ο υ Ζ ο ιι υ ιιοιΙο.υπιπιτου 8.ΙΙου Αοι·πιτου πιι ποπιπτ.του,

πιο οιπο πι·οιιππι·ιρ,ιο π.ι·οιΙιοπο Ρι·πιιιπ πιυιοι·
ειιιπ ποποπ, οιιπο πιο Ροιποι·ιιυπ οιυοι· «προ
πιοΙΙου νοι·ποι·οιτ.ιιπιμ ου πιο επ πιοΙΙου.
-- Βοοιιι;ιιοπ

ποι·

Ζπ ιιιππιιππ

νου

Αοι·πτου

ιπιτ ο.ιιπιπ.υπιποιιοπΙ)ιρΙοιυοιι πυι·Αι·2τρι·ιιι'υπε
ου ι·ιιππιποπου Πυινοι·πιι.πιου οι·Επ.ιιι·ι

πιο πιοπιο·ο Μιτου; «Το

υυπ

Η ο υ ι π ο υ (ι)οπιποπΙπππ), Β γ π ι π ι ο ι·

(Οοπτοι·ι·οιοπ).

ποποπ, ποιυ πιοπιο·οπ πουτποιιου Αοι·.οιονοι·οιυ, ποπι ποπι.ποιιου
π'οι·οιυ πι. Ροιοι·ππ. Αοι·πιο, ποι· ίιοποΙΙοοποιτ ειιι· ννοιιι·υυπ πω'

Υοιππποπυυπποιε π. π. ιυ.

Ζπιιιι·οιοπο θιιιοππυυποπιοΙοει·πιυιιι0

ποιου οιποπ οπο Βοι·Ιιυ. Ρο.ι·ιπ, Βοπιου, Ηο πο”
ιιυπ ποιιι Ιυυοιιυ ποπ Κοιοιιοπ οιυποΙπιπιου.
- Ιυ πω· Ζοιπ νοπ Βουυοι·πιποι που 10. πιο Βουυυπουπ που

26. Οιιιοποι· ιιιιι1. 1907 πιιπ ιυ Βιοπιοπ οιπ ιοι·ιΙππιοππιπ
Ζνιτιππ νοπ νοι·Ιοπιιυπου πππ ρι·οπιιποιιου Ποπιιιιοιου π”
Αοι·πιο ιυ που Ιππιιιπτου υυπ Κιιυιιιου ποι· Πυινοι·πιιιιι ιδιοι·
Ιοιι πιπτιιιυπου.

_

Επ ποιοιιιο·οιι πιοπ ποιου ιιοι·πϋυιιοπ πιιιιιυιιιιοπο οι:πουιιιοιιοιι
υυπ πιο ιιιιι Ιιοιιι·ουιιι·πι.τ νοι·ποιιουοιι

ουπποι·οι·πουιιιοποπ Πο·

πειι·ιποπτποιι», πο.ππ ποι· Μιυιπιοι· ποι· νοΙππουιπιπι·υυπ ου πιο

ι'οπποι·οπ πππ ποιου Αππιπιουιου.

1ιοπο ιυοπιΖιυιποπο ΒιππιπΙιυου, ρτο.Μιποιιο ποποπι, πιο ιιιβοΐθ°

ιυ ποιοΙιοιυ οι· ιιιιιι.οιιι. οι· Μαιο οι·ι“ο.πι·ου, ππππ οιυιι;ο [Ιπποτ
ποποπ Ποιιιοτπιπιοιιιπ πω, ιιι που Ρι·ιιιπυπου ου που ιυοπιιι
πιποιιοιι Ριπιπυποποιπυιιππιουου οπιπππου, πιιπ υυποποιοιιοπ

τιποιιο νοι·ιι·οιου ποιυ υυπ οποι· οιιιοι·ποιι.π πιιι·οπ Κιιυι80Μ
νοι·ιι·ππο πιιπ Βοιυοιιππι·πιιοπου, ουποι·οι·ποιιπ πιιι·οπ ιοοπυιποπθ
Κυι·πο ιπιτ τ.οοπυιποπου Ποπυυπου πππ ποπιιοππιιοπ ππι·οπ πΧ·
οι·ιιιιουτοΙ1ο Βουιουπι.ι·ιιιιουοιι ιπιτ. νοι·ιιππου, ονουιιιοΙι

ππι, πο υποπ ποπι Απ. 479 ποπ ΙΧ. Βο.υποπ ποπ θοποι2πποποπ
πιοπο Βι·Ιπππιιιπ οππποιιΙιοππιιοπ νοιυ Μιυιπιοι· ποι· νοιι€πιιπι
ιοΙπι·υυπ ο.πιιιιππο.

οπιιυι;οπ. Βοι· ,ποποπο νου1οπυυπερΙου, ποπιο πιο πουοιιοιοπ
Βοπιπι.:υυπου ννοι·που ππι' νοι·Ιουπου ουποποιιιοπι.
_ _
Αιιο Αυιι·ο.που πιυπ ειπ πω. Π π τ.ποιι, Πυιι·οι·πιπιπ·

οιποπ ιι.ππιπ.υπι

- Βοι· ποιιπυυιο Ρπγοιιιοι:οι· Ρι·οι. οπιοι·. Πι·. Ροπι Κο
ποιοππιιι (Μ. Ροιοιππυι·8·) πι, πιο πιο

ι·ιοιιτου, ποποπ πιοι.ιοπιππιοι·πυο;

'Γοποππιπιτοι· πο

(κοιιππΩΤΒοι πω·

ι
-

Ρουοοι, Ωπουυ, ννοι.που, Ηοι·πιον, Βουιι, Βοιιι
πππ ιι ο ιι υ ο ιι π ο τ. 8οπο.υυ ι'οιπιο που ιππιπιππε ιο.πιι·οιοποι
Ι)ορπιπτιουου ιπιτ. Ποποι·ι·οιοπυυπ νου Απι·οοπου νοπ που πι.
ποποποι· Πυινοιπιτπι. ποιυ πιοπιι.κου ιιιιιιιποπου ιυπι.ιι.υπ π"
ιυιιιιιιι-ιυοπ. Αιιο.πουιιο, ποι· Μοπιιιιυοι· οιιιι·πι·,πιποπου θοποιι

Κπι·οιοτου ποι· Ιιοπι·ποπιιι‹ο οιπ Βυυπποιιι·οιπου ο·οι·ιοπιοι ππι,
πιπιιοπ νου πιοπ :πιο Ροι·πουου, πιο ιιιι Βοπιιο

.
ι

Πο ποιπου ποιυιιο.οιι ππιυιιιι

Αιιο·ουΚιιυιιι Μπιιππιπππο Β. 211 τιοπιου.
Βοι· εοποππιι.πιιιπι·ουπο Αππποπυππ:

Ρουι'ιοιι.

Πιιιιιοιι.

Ηιυππ01°π·

ΕΦ πιο πι. Απιπιππ επ πιοποι· Αιιι:Ιοεο ποτ οιπο ιπποιιοιι νοπ
Ριοι'. Κοπο.ιοππιιι πυιοι· ποπι 'Ι'ιιοι «Πιο Βιποι υυπ πιο

πιιιιιοιιιωιι» νοιι'οππιο Βι·οποπιιι·ο ποιο·οποπ. ιπ ποι· πιο πιττΙιοιι
ι·οιιο·ιππο Βι·πιοπυυι; ποι· .Ιποιουπ ποπο.υποΙτ πιιπ. ΑΜ' νοτ
ιιιππυε ποπ Δρροιποιοπ ππι·πο πιοπο Βι·οποπιιι·ο Ιιουιιππιοι·ι υυπ
ποι· νοι·ιππποι· ππι' θι·πυπ ποπ Απ. 181 ποπ Βιιιο.ι'ποποιοπποποπ
ειιι· οοι·ιοπιιιοιιοπ νοτουιπιιι·ι.πυπ ι;οποπου. Βοι· Ρι·οποππ ποπ,
ποι· ‹Βπππ» πιιιοΙΒο ιπι Μπι ππι· νοιππυπιπυπ ιπι πιοπιποπ
ΑπποΙποι ποιπυπου.

Υοι·οοιιιοποπο Μιιιοιιιιππου.
- νουι ΒΙιυπουιι ιιι·οικοι·ιπιιι ποι· Κο.ιποτιιι _Μό2:
ι·ιο. Α1οιιπππιοπιιυ. ποιοπου ιπ πιοποπι .Τοιιι·ο πιο

ΟΚ υΙιπιοποπ ιοιΙιιυοιου ιοι·ιπιοι·ι, πιο ιιι πιο οοπνὅμιιι_
ιπουιπ πιιιιο. πνιιοπιιιι, νιζιιιιιιο, ννοιπνπιου, Καππα

"ο

1
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Μπα, Ροι·ια, Ροαο11εα, 8(.ε.ινι·ορο1, 'Γο5ο1ε1‹, '1'οαιε1ι ααα 'Ι'εα1ιει·
Μεσα εαιεααατ ενοι·αεα εο11εα.
01ο Ιαεπιταιιααεα, ννεΙαΙιε
8010110 Ααιο11ιιααεα 2ιι ε1α1ι εα12ιιίοι·ααι·α ααιαεο1ιεα, ιιι11εεειι
Πα Βιιιαι·ειιΙο1ιε.1 ε1αεα Ρε1αεο1ιει· ααα α1ε ιιαι1ι.;ε Βεα1εαιιαα
ετ,ο11εα. Με Βε1ιαετιΒαα; ααα αιο Ααεο1ια.αααι: αει· 11εα11ια
ιποιπο ααα αεε νει·ααααιιια(.ει·ιε1ε 8·εεο1ιιο1ιι. εαπ' αι·τ11α1ιε Κοειεα.

Βει·1ιιι1οεο αααει·ει· 0ι·,<.τε.αε 28, Α11ιο1ιο11ειααε ιιαα 1)111ι·1ααι ιτε
ιιιεαε 8, 11οαεαεεα1ιενα.α1ιο ααα Ατ.ι·οαΜε 1αίαατιιιιι 78, 11ατα.ε
αιαε εεα111ε 80, Κι·αα1ιαο1τεα Με νει·ααιιιια,αε1ιααε1ε 112, Τοι
Βιοαοι·εαε 48.

Δια 21. Α ι·11α..1.1ιετι·α8· Με Ζα1ι1αει· Κι·αα1ιαιι 10882 (1201 πω.
Με ἱα αει·

- Πε1ιει· Με 'Ι'γρ1ιαε-8ο1ια Β21ιαρίαα,2ο11 1α
σω- ααα τεο1ιεα 8α1ιατ:τ.ι·αρ ο ΗΜ· 81ια »νεω
ει ίι·11ι ει ΜΙΒ αει· 8ω1ιεαι·π Όι. Ρα. 1α)ιι 1ι α 1α αει· «1111ιαιι
απ”. Ζε1ιετ:1ιιι(ι» ιατει·εεειιατε Βι·ι.τοααιεεε πιιι. 19ε ει·νν1εε
εια1ι, ααεε νοα αεα θειαιαι'τεα ει·1ιεα1ιο1ι ννειι1Βαι· ε.α 'Ι'γρ1ιαε

ω·1ιι·αα1ιτεα Με νοιι ααα Παρ,·ε1αιαιτεα ααα Μ." αει· να Μα α(
α ο ι· Κ ι· ει. ιι Η α ε1τ ε.αο1ι αει αεα θε1ιαρι'ιαα ααια1ιεοααΜ1ιο1ι
«αει εααετια·ει· αει. Νιι.ο11 αει· αι·1ιτ.εα Ιιαρι'ααιτ εο1ιε1α(: (α.)
ιιεςετινε Ρ1ιε.εε πω» Βο11ε ιαε1ιι· 2α ε 1εΙεα.
Πει· Ιια α ί
ε ο 1ι ατε αααοι·τ ειναι). ε1α .1α1ιι·. Πει· αιειεα1ιιααια αει· 1171:

Καιιε· νει·εαΜεαοα ,ε;ι·οεεοι· Ιιαρ('εα1ιεα Πει 1ι1ε_ξετετ 1εἱαει· αοα1ι
ι11ι:1ιτ Γεετεεει.ε11τ. Ι)ιε νοι·11εε,·εααειι Βι·)ζε1ιαιεεε εροι·αεαιεαεα
Εα11ε ιιι οποια ινο1τει·εα ΑαεΙαια αει· Τγρααε-8α1ια(.ε1ιαρι'ααε;
ααι·ο1ι Με α1εεεαεα1ια.(ι11οαοα Ιαει1ιαι.ε Μ, 1ιεεοααει·ε αιαειι:1ιι
ικα αει· θιι·ϋεεε αει· Ιιαρ(,<;ειαεα.
Μ

οι·ενοα1ιε.), αειαατει· 585'1"γρ1ιαε - (92 νεα.), 888

8γα1ι111ε - (195 ααα.), 869 8ο1ιε.ι·1αο1ι - (58 πω.), 198 Πρα
τ1ιει·1ε - (41 νοιι.), 178 Μαεει·α - (5 ιιιε1ιι) ααα 9 Ροο1ιεαΙιι·αα1ιε
(1 ιαε1ιι·α.1ε 1ιι αει· νοι·νν.)
-1)ιαθεεααιτειι.1ι1αει· 8τει·1ιει'α11ε ἱα 8(.Ρο
ται·ε1ιαι·Β· Ματια: ἱα αει· 117οα1ιο νο11ι 15. Με 2ααι 21. Αρι·11
α. α. 1ια .μαπα 912 (484 Μ., 428 27.), ααι·ιιατει· :ια ιο1,ςοιιαεα
Κιιια1ι1ιειαεα :
Τι· α. ειιαιιτ1ι. 0, 'Ι'γα1ι. ααα. 25, Ρώτα: ι·οαιιι·ιεαε θ, '1'Η›1ιι ε
ο1ιαε εετ1ιιιιιιααε αει·Ροι·ια0, Ροτ:1ιεα Ο, 1Ιειεει·α 49,8α1ιαι·1ειοα 27,

Π1ρ1ιτ1ιει·ιε 28, 0ι·οιιρ Ο, Κεαο1ι1ιαεωα 7. Οτοιιααεο Ι.ιιααεα
αετπαιιαιιαα 89, 1Βι·γε1ρα1αε 5, θι·ιρρα 12,Καια.ιι·1ια11εα1ιε Βαα
αειιεατεαααααε 96, Βα1ιι·0. Βρ1αειιι1εο1ιοα1εαιαι.ιιι1ε0, Αααα-ι·
θο1οα1ετ1ιοαιιιατιειιιιιε θ, Ρε.ι·οτ1τ.ιε ορ1αειαιω Ο, 180122 ι·αιι1ε1ιοιτ Ο,
Αατ1ιι·ε.1 0, Ηγαι·ορ1ιο1ι1ε θ, Ραοι·ρει·α1αε1ιατ 2, Ργαιιιιε ιιαα

8οατιοε.οιιιιε 8. '1'αΙιει·οα1οεε αει· 1ιααεεα 105, 'Ι'α1ιοι·οιι1οεο (ιιι

- 01ο Θεεειακια.1ι1 αει· Κι·αα1ωα ια ααα Ζιν11
1ιοερ1ια1αι·α 8ι.. Ρετοι·εααι·ι;ε 1ιαι.ι·αα αια14.Αρι·11
α. .1. 12088 (141 νεα. Με ια αει νοι·ινοο1ιε), αειι·ααιει· 657
Έγα1ιαε - (45 νεα.), 1058 8,·ρ1ι111ε - (81 και.), 427 8ο1ιαι·
1α.τ:1ι - (10 πω.), 284 Πιρ1ιτ1ιοι·1ο - (θ ααα.), 168 11ε.εαι·α (18 ιαε1ιι·), ααα 8 Ραο1ιεα1ει·εα1ια -(6 αιε1ιι· (ι.1ε Ια αει· πω).

- Πιο θεεε.ιιιιαα1ι1 αει· 8τει·1ιοΗ111ο ια 8ι. Ρε
(.ει·ε1ιαι·Β· Μπα; ια αει· ννοο1ιε νοαι 8. Με ειιαι 14 Αρτα
α. .ι. 1αι ,μαπα 955 (585 Μ., 420 117.), αα.ιιαατει· ε.ιι ίοΙεεααεα
Κι·εα1ι1ιειιεα :
'1.'γρ1ιαε απατα. Ο, Τγα1ιαε α1ιαοαι. 24, Ε'εαι·ιε ι·οοαι·ι·οαε Ο,
Τγριιαε ο1ιαε Βεειιιιιιιιααι; αει· Γοι·ια Ο, Ραο1ωα Ο, Με.εοιιι 57,

8α1ια.ι·1εοα 81, Βιρατ1ιαι·ιε 14, Οιοαρ Ο, Κεαοα1ιαειοα

αοι·ει· Οηςειαε 25, Α11ιο1ιοΙἰειααε ααα Ι)ε11ι·ιιιιιι ω·οιαεαε 12. 1.ι>
Βεαεεο1ινιια.ο1ιο ααα Αττοα1ι1αιαίαιιτααι 87. Μαι·ειεαιαε εεα1Ηε 40,
Κι·αιι1:1ιο1τοα αει· νοι·ααααιια·εοι·κα.αε 98, 'Ι'οη;ο1›οι·εαε 40.

+ Ναο1ιετο 811:2ααε αοε νοτο1αε 81:.Ρο
τοι·ε11. Αοι·πτο: Π1οιιετιι€, α. 18. 8ορτ. 1907.

+ Ν αο1ιετο 8115211118· ασε Βοιιτεο1ιοα 81·21:
11ο11οιι νοτο1ιιε: Μοατεα·, α. 7. Μει1 1907.
Τε.8·εεοι·ααααε:

8, Κιοα
1. Π ο 1: ε: 8ριι·οο1ιαειεα1ιο(αααε αει ραι1ιο1οα1εο1ιεα Ρ1°0208εει).

(απο ΙαααΒοαοατ:Πααααε 46, Βιγε1ρεΙα.ε θ, Ηι·ιρρε 15, Κατω·
ι·1ια11εο1ιε 1ιαα,ςεαεατε1ιααιιαα 121,Κα1ιι· 8, 1αρ1αοιαιεο1ιε Μεαια
ι.τ1Πε 0, Α1ιατει· θε1αα1αι·1ιοαιαα.τ1ειαιιε θ, Ραι·οτιτ.ιε εριαειιιιαα 0,
Βοτα1ιι·εια1ιαειτ Ο, Ααται·ειι Ο, 11γαιοα1ιο5ιε Ο, Ραοι·ραια1αεαει· 1,
Ργααιιο ααα 8ορι.1οαεαιιο 11, Ταϋει·1ια1οεε αει· 11ιιαα;οιι 102, 'Γα

. 2. ΨΙα.α1ιαιι·οΗ: Βεαιει·14ααεεα ω” 1.γεεα.

81212011 (ΗΒΗ .ΙΕ111ΒΒΤαΒΤ Μαθι€ι.Πιθι Βιιο1ι1ιααα1απαΪαίΚ.α..ΐ ΒΙΟΚΕΒ 7
ΐ8(:. Ροτειεααιας, Νενε1εγ-Ρι·, 14,εοιν1ε ιιι ε.11οαια- αααιιαεΙα.αα. Αααοαοοα-Οοιαατα1ιεα εααοαοιαιαεα.ΐ

ΒΑΝΑΤΟΘΠΝ ΒΑΠΒΒ "
1ιειν1ι·Ια Ααεα1ι νοα Ε1ννεΕεε ααα Ραοεα1ιοι·, Ει·1ια1ιιιαα αει· 0κγαα11οαε-Εαοι·α1ε,
Ααι·ιιαααα αεε 81οα'ννοοαεε1ε ααα (ει αει1ιαι· Με νν1ι·Κεειαιε1ε Κι·αΡ11αιιααεια111ε1.
Παπ Ηει·ι·οα Αι·ιτοα ε(ε1ιεα (Μ' 1Νιιαεα1ι Ρι·α1ιεα ααα 1.1τει·ει1ιιι· ια 111οαεεεα.
Β1ττεα εταο5εαετ αα·ι νεικνεο1ιεΙαααεα απ( ια1ααει·νειτ19εα Ναο1ια1ιιααααεα :α νοτιαειαεα ευε

αιαο1αιο1ι ,,ΒαιιαΙοἔειι αει· 181ι·ιαει Βειιιοι· δι 01ο! ια νει·εο1ιιειαεα.

θεαειειΙνει1ιε(ιιαα

νοα 8εαατοαεα, 81. Ρετειεαιιια, Οι. 81ει111ιοίετιεεεε (Κοα(αεο1ιοααα(ει), 29.

πω( Ε!

Μ.
Θ( $ειιιαοαιια >ι<

,,11ειιοε ΚατΙιααε“ 1111· 111εεεα- ααα Βαι·ιιι1ιι·αα1ι1ιε1τειι, Ρεττεαο1ι1 (Βιιι('α(.τιιααε1ιατεα ιια1.αι· 8τοα'ννοο1ιεο1-Κοατι·οΙΙε),
1)1α1ιο1εε, (ΙΜΙΑ, Ηει·ε- ααα Ν1ει·οα1ιι·εαΜΝεα, Νοαι·αετ1ιειι1ε, 11Ιαετ1ιαι·ειι, Ι·11ε1ιτι·ο- ααα Ηγαι·ο(:1ιει·ιηι1ε ια ιι.11εα 11οι·
ιιιοα. Αρι·11 - Ποιαια1)οι·. Ρι·οεαο1ιτε.
1)ι·. Ο, Βιιιηιοι· Κα!. Ρι·εαεε. Ρι·οίεεεοι· Κω. Βαγι·. Ηοϊ'ι·ειτ,
(88) 14-3.
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ΞΕΞἀἱΠΒυιἩ.
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τ ε8.111.τιάθ.

ι 20-0
.ή

01Ιω0"Η
τΜΠ1τ
ΔΗΜ
ι8·πΙι81ΗοεΕυιΒπ3.11βΚ.
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ἔ°·ἔκ 9*
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.π Η.
Πιτ 11ειιεε ΡΜρετειτ άοτ ?Μπα Βειιει· & Ο-ἱε ΒετΠΠ δ. Ψ., 48, Βεεΐε!πειιό ειυε είπω· νετΒἰηὸιιπἔ
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ΕΙεΙαι:
1ΕεΙτεΜτΙ€ε.
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νοπ ΓοτπιειΙόεΙηκΙ πιὶτ ΜἰΙοΜιιοΚετ. ΕτΜὶΙΗἰοΕι ἰτι

Κ»...

ΤαϋΙοττωι ειι !Ο $ττ1οΙ‹ ἰιι (ΠΔεΠ8.οοπε.
Μπι ιιηεΙεΙ|ε νοπ (5ι1τ€ε!»Μεεετη
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νετεοΠἰεὸει1εη ετιῖ2ἱ1τιὸΙἱοΙ1ι:Π

ΕτΙ:ΜηΚιιιι€επ

(.-Χι1ἔἰηε, δτοττιεἱἰτἰε ετα.) ιππ!

ω. ρτπρΠιγΙα!ω:!το Μο!ιο επμενιππι!Ι.
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Ε·
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ο

···
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ΓΑτ(νετπε1!υΙτωά-ιεΙπεϋιρ1τ.Β)ε

Με ΨἱτΚυιη; όε:τ Γοττπιεπιἰκιι-ΤεϋΙετϊεη Ιετ εἰηε
υπ1εο ἰτιτεπεἰνετε Με εἰοΙι ὸἱε5οΙΌεΙ1 Πτι ΜιιππΙο
τιιιτ Ιουεεειπι ειιιΠ6εετι ιππ! 5ο Ι5ιι€ετε Ζεἰι ειιι!
Με ετΙ4τετιΜεπ $τοΙΙειι άοτ ΒοΜεἰττιΜΞιιτε εἱπννἰτΚαι. Ποεἱετυπἐ ετ0πάΙΜι 1-2 '.['ειΒΙεττεη.

.

Μιετιιτιπ ιππ! Ρτοϋωι ε2εΙπ:τι άειι Ηεττη Αει·2$ετι
2ιι ΟἰετιεΕετι.

0οπ.-νετΙτοτυπμ Μ· 8ειπετοροπ Βειιιοτ.
$τ. Ρε1ετεϋιιτ8, ΒοΙεεΜῇει Κοη]υεοΠεηπεμ. 20.

~0~00~0~

Μεεεει

ΚιιΙπτιὶΙοΙι

ι>επϊπ‹ἰω·ιἐ εἰοΙ1 όιιτο!ι

- Β
ΜΕΙ.ΕΙΝ'δ ΡΟΟΙ),
πω... 20. ΒΒΔ Με ΠικΙο Αιη;ιιετ ει. ε.
ρταΚΩἰΖΙω·ο ὶοΙι Πι
ννεΙοΙπε5 Με Κειεεἱη

νω1μΠΠι ιξηά.νει·5πάετπ ιιτιό ειιιἰ όἰεεε

Κεττττοετο,

η

ννωεθ (Με ΜεΙ18ε άοτ ηϋτι€ει1 ΕικνοιεεΚΟτρετ νοτιπεΙ1ττ.
Πι·. πιει!. Π·ίικΙτ. ν. Βοη;.
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((]ρηΞιηοΙοριε), Η ει η η ο ε (ΟγηᾶΚοΙο€ἰ5οηετ ιιτιό ΒεηιιΜεΙιἰΙίηοηετ Κιιτειιε), Ι.ε ε ε ε ι·
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(Μεόιιιηιεοηε ΡοΙἰηΙἰηὶη, όἰητεηεοηε Τηοινιριο), Ε τ ι ο η
ι· ιι ο η Π)ηιεηοεηη όετ
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(Ρε οηοτηετηρἰε), Ζ Με € Ι ο τ (ΒΙιι1ετητειηηιιηΒεη), Η η ι η ο Η ιιιιό Λεειειεητ ςΟρη- .
τηει ιηοεηοριε).
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Αηπιε!όυημη Με Ζωη Ι5. θερτεπηηει· Ι907 ετΐοτόετ!ἰοη.

Μάτια,
ΚοηΙοη-ε2ι τε
Με".

·

Εσστο.
ωκει ωιόιεωικωιοωι.

[ω

Ξειἱεοη
Βι η2]έιητιε.

τι

ΑιιεΚιιηι°τ πιω Ειηεοηηηηο9οηΠητ, ΥοτΙοειιη9ενστιοιοηηιεεο ιιενν.
όιιτοη Ρτοΐ. Πητηοίί, Πηἱνετεἰτε1τε-ΑιιἔεηηΙἰηὶη, Μεικεττ:ιεεε· 2.

ΦέιίιτιιΖ.

0ειέσεη;ιό ειπ Βιιιι6η.

Ε

°Ρι·οεροηιε πω! Αηεηιιιιη
ε,·ι·αιτιε η. ϊτο.ιιηο όιιι·οη Με
Βειόε-Οἱτεκιἱοη.

ἐ
Πι·. Βι·σηηιοι·'ε

Ροηειοιι εἰηὲοηΙιεεεΙἰοηο ἔιτιιηοηε Βοηειιιόηιη8
ΗειιιρωηιειΙε. Μ. 8.60. ΖκνειΒιιηιει!ε. Μ. 4-.2Β.

ΗοΜηεηι!τοπ Μ· Ι.ιιημοηΚι·ιιηκο
σιωωπ
Πι·. ν. Πιιηη.

η Βϋτηοτεόοτι° η

ΒιιηιιιιΜΜοιι Ι·'ι·ἱοόΙιιιι‹Ι
Βε2. Βτεεηιιι.

8ειἰεοιι 1. πινω-επι. εφ.
51:-ιτη τηόιο:ιητινο _]οό-. Βτοπι- ιιιιό
ηἱτηἰοηηεὶτἰἔε ΗεἰημιεΙΙειι. ΑΠε ηιοόετ
Μπι ΗειΙιιιητοΙ ιιηό ρει·ίοΜε εο.ηιτητε
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Μαη ηϋτε εη:η να· Νεοηειητηιιημη υηό ηειεΞοηηε δεηειι όἱε ()υε!!ε.

ΕιιιτιοητιιηΒοη

Ιιιόὶηετἰοηεη:

Ρτειιιεη

ιιηό Κιιιόετητειιηηει1εη, 8ητοίιιΙοεο, Κει
οηιηε, Ηειιιτητηηηηειτεη, Ηετ:Κτωιηηει
Μη, διοητ ιιιιό Κηειιιιιιιηετιιιιε.

νετειιιιό νοη Κτειι2ηειοηετ ηιιιηει·Ιειιιεο.
Ρι·οερεητε όιιτοη όιε Κιιτόιτε:ηήοη
,ςτειιἰε ιιηό ίτιιηηο.

Νἱετεη-, Ηειι·ηη!εεοη-, Κωπη

νι0ΗΥοΕιεετικε

!ιιεΙΝιιΙ κι Ριιι:ΒιιιιιιηιΙππι

ηεηοη.

"Μι ΠΓ. Α!. 00η8 (εηἰετἰεττ εεἱτ 1890)
5τ. Ρετετεηιιι·8, $ειιιινοτοννεηη Ρτ. 88.
μερα·

νι0ΗΥωπικοειικιιιε

νιοιιικ ιιοΡιτιιι

ιιηό

θει!!σηηηιεεη

Κνεηκηεἰτεη.

ΕΜ θηιεοηεη Κει!ηε-Ροοηεη-ΠεΕτιτ :η
50 Κορ. ιιηό :ιι 25 Κορ.

Κτειηκηοἱϊεη όει· νΘΡά2ΠΠΠ88·
Οτεειιηο, όεε Μεεεηε από όει·

νεη5ΑΝο ΟΒΑΤΙ8, »η Βεει.εΙΙιιηεεη
ιιηΕοτ Ι ΒιιηεΙ Ιδ Κορ.
Αη Κτοηε-Αηεί:ειΠεη Κατω »η ετοεεειι
ΒεετεΙΙιιτιεση Κι·οόη υπό ΒιιηειΠ; Με
20%, Βενν5ητι ννοτόεη.

ΉιτΙσρ; νοη .ωραια ΗΙι·εοΙιινιιΙό ιιι ΒετΙἱη.
Κεε.- Βε2. Βιεεηιιι.

Μ ::νοοιι ι

Βιιηηετ. Κιιόοννει
οόει· Νο.οηοό.

8οοηοιι ει·εοΙιιοιι:

Ηειηόηυοη
400 τη ηηετ όση

ῇ8ε1εοη: νοιιι 1. Μιιι Με ΟΙιτοηει·.

Δ

όετ

. Ρε.τ1ιο1οΒιο «Με 8τοΕννοοηεοΙε.
Πητετ Μιτννιτηιιηρ; νοη Α ό η ! η. Ο Ζε ι·ιιχ

Αι·εση-ΕΕεοηηιισ.Μο: (Ξειέεη Ηοι·ι-, ΒΙιιτ-, Νε1°νειι- ιιηό ΠωιειιητηηΚηειτεη.
Ι.Πηισηηιιε!!ο: δομη Οισητ, Νιετοη- ιιηό ΒηιεοηΙειόεη.
κιιιιηιοιω ΚοηΙεπειιυτο- από Μοοι·ΙιΜοι·.
Νοιιοι·ηιιυ!:0οηιΕ κω·ιωωι, Τηοιιιοι·- υπό Κοηιετιεη!ο,ΑιιευιΙτ Πιτ Η)·όιρ=, ΠεΙστο
ιιηό Εἰοητιηετειρἱε. Μοόἱοοηιεοηεηἱεοηεε Ιιι5τηιιι.
Βτυηηοηνετειιηιι Με “πιο ηιηι·. ζ

Ρτοερεηιε ετειιιε οικω όιε Βιιι·οε ΜΜΜ Μοεεε, ΜΙεσηΗι·οο 11ηό

Με Βεόο-Βησηηση.

$τεεηιιι), Ο. Ι) ει ρ ρ ο τ (ΚΙεεἱηρειι). η τ.
τ ο. ιι ε (ΒετΙἰιι), Ο, ι. ο ε: «η σνιωι,
Α. Μ ιι€ηιιε'- Ι.ε ν γ [Βοτηη), Μ. Με τ
τη ο ε (Ι(6Ιιι), Ε.. Μ ο η τ (ΒετΙιη), (Σ. Ν ε ιι
η ε ι· ρ 1Βει·Ιιιι), Η. 5 ο Ι ο τη ο η (Ρ`ι·ειηη
ίιιι·1.ει. Μ.), Λ ό.. 5 ο η ιη ι όι (Πι·εεόεηχ
Μ. 51οιηιτε (ΒτεεΙειιι), Η. δΙτειι155
(ΒετΙἱη), ΚΜ. ΚΜ ο ἱ η τ ι· η ιι ό (ννιεεηεόοη)
ηετειιιεεεΒοηεη νοη
():ι.τΙ νοη Νοοι·όοη.

Ζιυνει1ε ΑιιΠειρε. Π. Βιιηό. ει: θ. Ιθθ7. 24· Μ.
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Βιι1εοπι νοικι 20. Μιι1 Με 20. Αιιε·ιιετ.

ιιι Αι·οιιεΒιιι·ρ,·. Νοιιο ιΙΙιιειτἰοτιο Βι·οεοΙιιιι·ε: «Αι·οιιεΙιιιι·ε πω! εοιιιο Κιιι·ιιιιιιοΙ» Ν. Κνω
ιιιοΙιι νοι·Ι:ι.ις. Βιμ 1902, νοι·ΙαιιιΒιοΙι ιιι :ιΙΙοιι ΒιιοΙι!ιιιι:ιάΙιιιι€οιι.
(29) 8-8.
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ΝιιΙιοι·ο Αι1εΒιιιιιι οι·ιειΙοιι Βει·ειιινιΙΙιεει ω.. Αστειο άοτ Αιιιιι:ιΙι: 1)ι·. ιιιοιι. θ. Ι. Δι·- ¦
τυποι, Μ. ΡοιοιιεΙιιιι . Κιι·οιεο!ιιιιήιι 8, Ψ. θ, ι.ιιις·ι. 8.Π880Γ 8οιιιι.- ιι. Ροιοι·ι. ν. 6-'7
ΠΜ· ΑΙιειιιιε; ν. 20. ιιι :ιιι ιιι Αι·οιιειιιιι·,<;, Ι)ι·. Η. Ε. Οιιι·ειισιιε ιι. Πι·. Α. Βιιι·οιι 8:ιιιιι ιι
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Β::8-2
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8ρωιιΒΒιιιιι ι;οςοιι

11$1.ΡΘΈΘΈΣ2,
Κι·18.ιιιΒ·ιιιιε Με

ἶ ΒιοΕιιοπεεοπιιιιπιε.
Βεεεει·ιιιις

τιει·νόεετ
διιιι·Ιιιιιι€ άεε

Ποι·ποιιε,

νοτπϋε1ιοΙιοε

ΝοτνοιιιοιιιΕπιιι.
Ι.ιιοι·πιιιι·:
ΜιΗ
Η

Θειιι. Μεά.-Β.ειι.ζ ΡΜ. Πι·. Β`ιιΙοιιιι'ιιι·ε, Βοι·Ιιτι: (ΒεεΙοιιινΒΙορΜιο άοτ εεεειιιιοιι ΗοἰΙ
Ιιιιιιιιο, 8. 899): Αιιο!ι Μι Ιιιι.ιιει ιιι 1ιιιιιετ Μι Μι ΒοιιιΜιιειιΜει!ιοιιιΒοτιι οιιιι€ε εϋπειιιζε Β.οει1Ι

απο :ιιι νοποιοΙιιιου, Με Μιιω1 εοΙιεὶιιι ΗΙιει·Ιιουρι Με Νει·νοιιι.ουιΚιιιιι ;εΙιοιι ιιι όϋι·ΐοιι, εΙΙετάιιι8·ε
ω απ. 86ΧΙ18.ΙΘ ΜΜάο ιιιιά Με Βι·εΙιιιοιι ΒοευιιιΙοι·ε νοι·ειιιι·Ιιειιά ιιι ινιιιΙαιιι.
Ρι~οι'. Πι·. Ο. Ροε πι: τ. ΒετΙιιι: ς'Ι'Ιιοι·ειριο Νι·. 11, 1906). ΜΒΜ οιςιιοτ Βιιιτιι·ιιοΕ Μ; ινιεάοι·
ΙιοΙι Μι· Βοικοεοτι. Με:: ᾶὶοεοε Ρτϋ.ρειι·ιιι ιιι άοτ Τει ειιιΤειΙΙειιά εἱὶιιειιΒοε Ιοὶειοι ιιιιιι ιιι νοι·ΒιιιάιιιιΒ·

πιπ Μάθιου ΜοιΙιοάοιι _ιω1ωιωιι οιιιεε νοι·ειιοΜε νοτι ιιιι

εεΙΙιει ννοιιιι ιιιιιιιι ιιοοΙι ιιο ε!ωριιεοΙι

ειαιι ΒοιιιϋΙιι, ιΙοιι ΒιιιΒιιεε άοτ Βιιεςεειιοιι Μι ω” Πε.ι·ι·οιοΙιιιιιε ἱιι Βοι1·υ.οιιι ιιι ιἱοΙιοιι.

ινωωω ιι.ιιοΕΕΙιι·ΙιοΙιο ΠἱιιοἰΙιιιιεοιι νοιι Πι·. Κ ο Ι ο ιιι ο ι ι ο νει, Κιιιιιιιι, Ρι·οι'. Β ε ιι ο ιι ι· 8· ο ο ιι. Ρο.ι·ιε, Ρι·οί. Ο ο Ι Ι, Ζιιι·ιοΙι,
Ρωι·. Ν ο ν ι ιι ιι γ. ΙιιιιεΙπιιοΙι, Επι. Π! ει ι· ει. ιιι ει Ι ά ε, ΝεειροΙ,

Ρ ο ρ ρ ο ι· ιιιιιοι·

Ιιοἱιιιιιε

νοπ (πι. Μοά.-Βαι Ρι·οϊ. Β ο ιι ε. ι ο τ.

Βοι·Ιιιι, Η ι ι· ιι ο Πι, Κιιάοινο., Β ι ο ι ιι ε Β ο ι· ε, Γτοιιιοιιειιυ.ά, ιν ιιι ιι, Ρο.ι·ιε, Ρ ι Ι ι ιν ο ι·, Οἀοεευ. ιι. ε..

·

ΣΥΝ ι·ιοΙιιοπι ΒοεοΜετο Αιιιιιιει·ΙιεωιιΚειι άιιι·υ.ιιΕ, Μ" ΗιιἱταοἱιΙιἰιι ω” ιιι 0ι·ιςιιιαΙριιοΚιιιιι.; ιιιιι ιιιιεοτει· Γιιιιι·Μιιιε.ι·Κο
Μη:ιη:6Β8Ι1 από. Βιιι2οΙιιο ΡΗΙειι οΙιιιο οΙιειι ΒοποιοΙιιιοιο νοι·ριιοΙιιιιια· ιιιιιοιι ινιι· ειιει·ι.χιειοΙι πιιι·ϋοΙωτιιννοιεοιι. Μ. ινιι· πι» (18Ι'ΘΠ
Β'ΒΙει:Ιιιιιιε ιιιοΙιι ;ει·ειιιιιοι·οιι. ννιι· Βιιιοιι άιο Αιιιιιιοι·Κεε.πι!ωιι ω· Με τιιειιιεο!ιο Βιιιιιιοιιε ιιιιι ιιιιεοι·ει· Ε'ειΙιτιιιιιιυ.ι·Ιω ιιιιτΙ ω·
Με νοηιιιοΚιιιιε πω· ιιι ίοΙεοπάοιι ΩιιιιιιιιιΜεπ ιιι τιο!ιιοιι: 960 Ρι!Ιου. 150 ΡιΙΙοιι, 80 ΡιΙΙοιι ιιιιιι 50 ΡιΙΙοιι.

Ι.ἰιει·ειιιιτ ἔτειἰε υπό ίι·ειιιΙζο 2ιι Βιετιειειι.

Κοιιιοτ οιιοιιι1εοΙιοτ Ρι··ερει·ειτο, 81:. Ροιοτειιιιτ,9·.
Νεννε!‹ἱ ΡτοερεΙιι,
Ηοι·διιςιιιι6ι· Πι·. Εν οι ο Ι Ι Ψ ει. ιι ω: Ιι.

28,

Η:1υε διιι€ει· Ντ. θ.
Βιιοιι6ι·ιιοΒοι·οι ν. .(.ΨιοιιοιιΚο τωιλιιιιιιι.ιω Ριζ. .ή 16.

τ.:τ:?' 'Υπ
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των. οκ Λωςη_
ΜΝ 1ε του»

›ακιι. τττττ..ττ.. Μ' ΡΒΤΒΒ8ΒΠΒΒΕΒ Ν......τττ. Χττ..τ.τ...

τττ1τιττττττττττττττττετ
ιπιτοτ άετ Ηοὸεετὶου νοπ

Ποτ.

ΜΝ [Μπιτ.

Πι·. Μιεπποε Κι·επετιετε.

Ποτρετ.

Ιἱὶεε.

Μ. ΒιιττοΗ' Ήεπεττι.
82. Ροτοτεϋιιτε.

Με ,,έτ. ΡοτοτεΒιιτεοτ Μοὸἰ:ἱτιἰετ:Ι1οννοτ:ττοεεοΜίττ“ οτεοΙιοἰτιτῇοὸοπ Π ΑΒοε1το111οπτε -Λετττεσσ “ντο ΗΜ ΈΜπετο '
ΒουκιοΒουά.-Ποτ ΑΒοεποειοετε :Με ἱετ ἰτι Βη,εε1εμό. 8 Με!. τετ εεε Μττοτ πω" ειιεεοτιΙὶοεεΙὶοτι επ ειε ΒιιοΜιετιάΙυπε νοε Ε. 1.. μα”
]ετττ.4ΚΒΙ. τω· :Με ΜΜΜ: 1ετιτ ἱτι !.ΡοετιιιετοΙ!ιιι18;ἱπ άεπ πωπω Π: 5τ. Ροτοτεϋιιτε, ΝοννεΙτ -ΡτοεροΕτΜ Εεεε τιτ:τιτοττ. - Εεεε.
Ξιδ11ΜΜΒθ Μετ|τ _ῇεΙιτΙἱοΙ1, ΙΟ ΜετΙτ Ιιε!τήετττΉοτι. ΒοτΞεεοπτΙο

:Με @Μοτο εοννίο εΙΙεε.ιιττΠο

οἀεΙττἱοτι τ:νοι08ΙιοΒοη Μἱττοἱ!ιιπεοπ Μτ

Π1τ εἰο ΒττιεΙΒοερεΙτοτιεΖοἰΙο ἰτι Ροτἱτἱετ2ΟΚοΡ.οἀοτ45Ρίοτι.- οτι τετ :πεπ επι άεπ 8οεοτιε Πε ΠΙ Μππι οτ: τι ΚοάεΚτοιιτ Πτ. Β.Ώ'ε.εεε1;
Αιιτοι·επ ννοτοοπ 25 5ορετετεΒ:ϋἔοἱΙιτοτ ΟτἰειπεΙεττἰΚοΙ2ιιεεεετιότ. ἱτι 51. ΡοτοτεΒιιτΒ. Ροτοτεϋ.Βοἱτο, ΑΙοιτετιότοννεἰτἰ Ρτ. θ :τι τἰοτιτοπ.
-ΚεΓοτετο ννοτόοτι πεοΙι τΙοπ1 Ξετ:ονοτι ΙθΒΜ. ρω Βοεοτι Ιιοτιοτἱττ. Βρτοοτιετ. Πἱοτιετεε, Οοπττοτετεε Με 8οπεεΒοτιά 5-8.

Μ

ψ

έ

Ροτοτεεετε, άου 12. (88.) Μετζ

ΜΝΗΜΗ Β. Η. Νεοετο1τ-ΑΚοτοΙοτε:

Ζιππ

Δ

ΔττἱττεΙ ϋΒοι· Με εετττορτ!εοΙιο ντΊι·Ιτιιεκ εεε ΝοεεττοεΙΒΙιιτοο το! ΠΙοιιο

πιοΙΙο νοε Ρτοτ". Ο. ν, Ρετοι·οοιι. - ΡτοτοΙτοΙΙο :Με νοτοἱεε 8τ. Ροτοτ·οοιιη;οι· Δοτ·ετο. - Πι·. νΉΙΠειπ Ηιςετε
Βοτεεπι ·Ι·. - ΖιτεοΜ·Πτ εε Με ΒοιΙεΙτττοιι. - 'ΓεποειιεοΙιτἰοΙιτοε. - Απεοτςοιι.
-

ε

__...λ.-.μ.-.0.
.εεε

.

τ
Κ

Σεπτ Αττ5κοΙ Ηττα· Με επττεορτΠεοτο ΥΝτ·Κυπε Με

Μοπετι·υε!τ!υτοε το ΠΙοιτε ττττΠο νοε Ρτ·οτ.
0_ γ_ Ρθωρω"_

ΜΗ 88808?

ο

ο

.

Μειι Μπιτ Ματσε οτεο!ιοιι, άεεε »το ΜΜΜ· Μειτοτ Πι
εει· Μοστετε, νοε εεε

νοιι

τΙιοπιτεοτι

ΚοπεΙ:Μοττοε

Ρτἰνετ-Πο2οετ τει· θοεοΜοετο άετ Μοοπτε ει: τω· ΠεΕνοι·-

Μ" (Μπ-

άει· εροεἱτὶεοΙιοη ΨΗτΙτι1εΒοτι εετ

Βιιεχι11ο.υ. ε. Γ.

τητοεάν.οΙοεοε ΒτεΒιιεε εετ” Κτ·εεΙεΙιοττοε Ιιετοε..

ζ

ΡΙὶεἱιιε (Μ. ΧΧν1 σερ. Υ) ι·τοτ ΒΙιιττειτοτ Βοεοτι

Η τϋοεοτε ΒΙεττο, Ντ. 86. 1908, τοττοετοτ Ρτοτ`. ν.
ΒθοΙΒοϋτα"εθΠ ω!.

ΒωΠΙΠΒ8_

ΕιθρΙ"Π"Μεω *τα ΠΙθωθε
Εορτεσ..

ννἱ88θπε ΠΚΜ 8θ88Π

ΘοΒοε ΗειιτΚτεεΚΙιοἰτοε εντιτεο)εεοετι εεε Ποτ

"Πε νο11 Πισθω ΜΜΜ [Μ. Ρι.8ΠΘΠ Μα”. (Με, Μω1_

80τ70Μ ω. Μοοεοτιοε εΙε

επΠε1Β!.π πω!

Π. εεε 18. .τεττωττωοε οτοεεο εεεοπεεετ,

ΜΒΜ;

Μ'

ω”

ΜοετΙτε

πιοετοιι οεττευεοετ, ευ ε!τοε νοΙΙτετετττοΙε ειιτεοΙτετοτίου,
εεττ1τΙτετ
ττετεοτεετεοετΙτοτ
επτα· ιιοιιοετοι·
Εττειτοττο. ει::Ποιιτο
Εεεε
εεττ1τΠοτι ΒΙιιτ,
ΜοεεττιιεΙΒΙιιτ
το ΕοΙΒο

Π' Η Ν8ωεθΙΙ ΑΜΗΜοω'

Ρωο”θΠ "Μ". 8θωθ

.

'ω>ιθττοε τετοτόεθτ Με Με $στεϊΜε2ΘΜε εθτεθ·

οι. ω” Μή ΡΙΠ” .Η

εποε νοτει:Ιιιοεοποτ "Ποτε ιτε
Μο τουτο,

(Με Ε”ΜΜΙΠΒε (Μ. ΒΙΗΜ.8 Με. ΒΙθἀἱΚΒωθΠτθ8 888811
Ι.ορτε τω ειιτ1οτο ΗευτΚτειιΚΙιοττοε Εστω: Ιτοοετο. ετοΙιτ

πω· πετ Φωτ Πετοι·εοετοε, τΙεεε Ιιοιιτο Με Κιπρίεεοτοτ
(Μ' "τοΓα"θ"· Μ" Με Α"Ζω ΜΒΜ '""480ι18", "ω

δω.. ὶΠ.ὸθ.. ΙΠΟΦΗ.Πω ΠιθΙ.8Μπ

τΙε.εε Με Κιπρϊιιεο!ιοτ νει· 200 .Τετιτοκι νοι·ΙεοΙιτοε, εεε

τ

ωθ Αεκ-Ζω (““Μ18 νεΕ0ΠΙΠΒιθΠ!

Με τε6οΙιτο Με εετεε οττι1εοτε, @εεε εὶο Ο τ· Β ε. τι ο -

τ 11 ο το ε. Ρ τ ο 8011011 Μηεο Π” Β τ· ο το Η . 5 ο ο Η ε.. Ι- α Μ:
](Μ1ητ

Πω·

(ηης|

ΜΒΜ" τγω·ά8%

Μτηθωιω1-; ε_ 11_ 1°_ Ειπ-0ρ8__

"τω

2"Μ·

8ο[10Π ῇω 8

Με οΜΠο8θΠ Με χωπ

_

.

Ιω ΓοετιιεττοΓτ εει· ΤΙιοτερουτ. ΜοιιετεΙιοίτο οι·εοΙιιοε
θΪΙ1 ΑτττΙτοΙ νο11 ΗΠΠΙΠΙθΓ ΜΜΕ' ΡΕΙ!! ΗΪΠΪΒΠΙΙΙΒ,

εει· ΑρττΙπιπειιιοι· τΙοεεοΙτοιι

Ϊ!!

Β1εττοε οτ1επτο Με ππτ

τνειτοτοε Μ: ΒοττοΕοεοοε Ρτερετετο εεττ .Τετττετεοεάοε

θΜεθ ΒθωθΙ“ΜΠ8θΒ "Μ" ΡΜΠΙΠΠ-

ω; ε]]οπΗΠΒε κι; (το Με;; Μωθ (ΜΗ-ώ (Με τετ-Ματ !ΜτεΜε εθν"πάοη' ε1[ωχΡΓος1ηΚτοΕ ο;ΠοΗΜΠε8 νοτιμοΦωοΠ

ΒτεοΙιτοιιε ιιετὶοετἰ8, οτε Βο!ιεεεΙυεε εεττ ιεοεεοτΙἱοεοε
ΕιτΚτοτοε εετειιετοΙΙοε, εΙε τνετο άΙοεοΙτο νοε ΡειιΙΙἰΜ

ιιηνετςΜηχτωτ ΜΠ1Με η εθωΠ_

οτ·ίπεττοε, Με τνετο οι· τω Ρτοτεεοετετ ο1ιιοτ ΙτΙοο,

Ιω Αρι·Η 1888, επι Π? Οοτιετοε Ετεεςετε 6ο τεοεοοτεε
ὶιιτοτεο, τοΗτο Μ. Ιεοονοεοο ') εοτιιο ΒοοτεοΙιτιιοΒοο
Μου οτε Ψττ!τεεεοε τ1οτ· ΡΙετοιιτε πετ. Ιιι ιι1οΙιτ
εΙε επιιτ1οττ ΡεΙΙοε νοε ΜοττΙτἰε οΙποετοε, τ11ετηεοΙοεοτ
Ι.εΙττετὶοε ε" Ι·`τει1οιι, οτε. οτε. Ιιεττο οι· πιἰτ νοττοΗ
τ) Βοιιιοεοε ε'ειιττοΜο, με· 1ο Β. θετειιτε, Μεω.5εο. 19%.

Ε8 “τι !ΙΜΜε

ΜΒ ΙΜΠ"Π ω" Η8θο1ζω·
ΡευΙΙὶεἱε Μπιτ, Νοιι-νοτωοΙιττο ΗοὶΙεειιιο ΒτοοΙτ
εροτ1τοττο, Με εετε!τοΙι πιἱτ Κοτ πω! Πττε τεετ εΙΙο
τε εποε Φο εεΙΝοτετοτι Κτεε!τεοττοε πω! τοΖευτοττο
5οτεοοε νοι11 Ι1ευρτ Με ευ Β'11εεοιι τιιι1- πω! ευεεοτΙΙοε
ετϋοΙτΙὶοτι Ιτεττοττ νιτοτεοε οτε. Ή εετ Με οοιι ΒιιΙ οτεοε
ροτνοτεοε ΚετρΓεεο!ιοτε οὶεΒοττεεοε. Εεεε εεττ Πιιτοοετ.

ι ε

'

184

ΡειιΙΙιιιι, εεε. 1648 ιιι ΙΜεειιεειι, δεειιεειι νει·
Νετιιι·ΓοιεοΙιετ Μιά Αι·ει. ειιιάιει·τε ειιί
Πιιινει·εΠε1τειι

ΒειιιεεΙιιειιάε,

ΙιεειιεΙιτε

νειεειιιεάειιειι
άειιιι

ΗοΙΙε.ιιά,

ΒιιεΙειιά, Με 8Κε.ιιάιιιε.νιεεΙιειι ΒειΜιε, Ι.ερρ!ε.ιιά, εο8ε.ι·
Ιε!ειιά, ιιιιά Ιιεεε Με ιιε.Μιάειιι ιιι Ηειιιιιιιιε Με Δι·ετ
ιιιεάει·. Με εοΙεΙιει· νιιι·άε ει· 1675 νοιιι Ει·Μιιεειιοί
ν. Μι1ιιε τει· ιιι ινεειρΙιεΙειι Με Ι.ειιιειΖι Ιιει·ιιίειι, Μετ

εεΙΓιειιει· ιιιιιει·Ιιειι, ειιειιεο Βει Βιιι!ερειε νει· Με
ειιεεεεειειιιιειεε ΜΜΜ. ΡειιΙΙιιιι Ιιεεειειιιιειε Μεεεε
Μεάι!ιειιιειιι Με Μειιεειιειιάι· . . ., Μειι€ει; ιιιιά εειιιο
Ζειι€ειιοεεειι Με 8τει·ειιε. Βε.ε άε.ι·ειιε Ιιει·εεειεΙΙιε
ΟΙειιιιι νιιιάε εενοιιιιειι άιιι·εΙι Βεει.ΙΙΙει:ιοιι εεε ,Βιει·

ειιε ιιιιιιιειιιιιιι ειιειιιτ. ιιιιιΒιι. εοι·ι·ιιιιιρειιιιιι με: εε··. Απε
εεεειειιιιετ Βει Κορίει·ιιιά, ιιΙεει·ιει·ιειιι ΕτνειρεΙ Ο),

ιιιιιιιιι, Μιά νιιι·άε 1689 Με ει·ειει 8τεάτε.τετ ιιιιεΙι Βιεε
ιιε.εΙι Ιιει·ιιίειι, νο ει· 1712 ετε.τιι. Ετ Ιιιιιιει·Ιιεεε 2Μι1

Ε'ΙεεΙιτειι, Βει Ηε.ιιτ!ει·ειιεΙ Ιιιιιει·ΙιεΙι Βρεειάειιιιι εεεειι
Ιειει·ιιε!
ΧΙΙ ,,Ξε.ιιΒιιιε ριιει·ρει·ιι εε.ιιΜ: εεεΙιιειιι νοΙε.ιιοε.ιιι

ι·ειειιε Ιε.ι:ειιιιεεΙιε Αι·Ιιειι:ειι, ιιι νε!εΙιειι ει· ιιιεάιΜιιιεεΙιε,

(ι·εεειιε ειιιιι εεειιιιάιιιε. εειιιεΙ εειιει·ιιιιι ἰΙΙιιιιε°).

ιιιιί ε.ιι άειι ΗΜ άεε Ηει·2οΒε νοιι Βι·ειιιιεεΙινειε ΨοΙι”ειι

εεοΒιεριιιεεΙιε, ει·εΙιε.οΙοειεεΙιε, ιιειιιι·νιεεειιεεΙιεΠΙιεΙιε 'Πιε
ιιιιιι.ε. ΒεΙιειιάεΙτε, άειιιεεΙιε ΒιεΙιιιιιι€ειι, ριιιΙοεοριιιεεΙιε
Βειι·εεΙιιιιιι€ειι, ιιιιά Ιε.ει; ιιοι Ιεεετ, εειιιε Πι·εεΚε.ρο -

ι:ΙιεΙιε, Με ει· Μιει· ειιιίεΜι Κι·ιειιιε.ιι Ρι·ει.ιιε
ΡειιΙΙιιιι ιιιιτειεειοΙιιιετε; άΜιει· ΜΗ; ει· ιιιειετειιε Με
Κιιι·ρίιιεεΙιει·.
Πει· Βιοεεε Πιιτει·εειιιεά ενιεεΙιειι εειιιει· ΒειιειιάΙιιιιεε
νειεε ιιιιά άει· εειιιει· Ζειι€ειιοεεειι νετ, άειεε ει· επι”
άειιι:εεΙι, _ιεάει·ιιιειιιι ειιΒειιΒ·Ιιειι, εειιιε Ηειιεεροι!ιεΙιε ιιε
εειιι·ιειι, εεε νεΙεΙιει· Με ΚοΠεεειι άεε Μετά Ρι·ειρει·ειε
οι·άιιιιει·τειι, ε.ιιει -- ιιιιτει τϋιιειιάειι Ιει:ειιιιεεΙιειι Βε
2ειεΙιιιιιιι€ειι.
8ο ειιιιιάειιΙτ 9ΡειιΙΙιιιι Βοι:ΙιιιιΕ (Βι·νειρε1ε.ε), "ιιι
ειιιιιοεΙι νει·ιιιειιι εε.ιιειιιιιε ιιιειιετι·ιιε. ειιιει· ΙεάιΒειι Ρει·εοιι
επι Βεεειιιιιιει·ειι.
ννιιε εειιι·ιειι Μιει· επι 1700 επί Ιε.ιειιιιεειι .Ιεειι
.Τε.ιιιιεε Μειιεει: νοιι 0ειιΓ, Μεάιοιιιειε Ποετοι·
ει;

$ει·ειιιεειιιιι

Ρι·ιιεειεε

ει:

Αι·ειιιειιει·

Ροτειιιιεειιιιι

ιιι

ΡΙιετιιιε.εειιτιεο-Μεάισε,

εειιιει·
εειι

Βει·ιιιιι

ΒριΙερειε, ε.ιιεεει·ΙιεΙι ιπιτ

Κιιιιιει:ι νει·ιιιιεοΙιτ Βει Ροάε.ει·ε. Βει άει Ρεειι ντιι·άε εε
ιιι ΠιιιεειιΙεεειι ε.ιιί Με νει·ειιει·ι:ειι Ι.νιιιρΙιάι·ϋεειι επιζε
νιιιιάι, Βει Βι·γειρεΙε.ε. Βει ΡοεΙιειιιιΙειτειιι ιιιι ΟεειεΙιτ.
Ζειιιιιι ιιι νειιοιιΙει νει· ειιιει· ιιιειιτε Με Βιι.ιιΒιιιε
,,θοιιιιιιειιάετιιι· ιιιιι ρ ι·ιιιιε. νιεε

νιι1 8εειιιιάιιιε. (νεΙ Ιιιι_ιιιε Ιοεο ΠιιιιιιΙι εεε
Μ”. ιι Με).
,,ΒεειιΙ!ειιι ειιιι·ιιιιιιι ει: εεειιιιάιιιε Αυτι
ειιιΙερΜειιιιι ρι·εει;ι οειιιιι“.
ΙΧ ,,Μεειειει·ιιιιιι Μιει·οοοειιιι“, άειιιιιιτει· νει
ιπιιιειε νΜιΙ εποε άει· εειιιΙάετε @Με Με Ρι·εερει·ει
εεε ίε.ιιΙειιι ΜειιεεΙιειιιιι·ιιι!
Χ Οιι.ι·ιιοιι Ιιιιιιιειι ιιιιι Ρε.ι·ε.εεΙεο, Με διιΠιιι·, επι;
ι.ιι›ειω. οοειάειιιεΙε,

Πιιά νει· ΙιΜπ.ε εεάε.ειιι:, νἱε Με ,,Α‹ιιιιι οιιι ιιιιιπι
Ποι·ιιιιι ει νε Ιειιιιιιιιιιιιε άιο ιει“ Ιιει·Βεει:εΙΙιε
νιιι·άε Ρ Βιιι $ρεοιάειιιιι Βει Κο!ιΙι, Νιει·ειιεειιιιιει·εειι,
Ριε!ιει·, Βει:ειιιιο ιιιιιιε.ε 'Ρ ,,Βεει:ιΙΙε.ιιιι· Βε.Ιιιεε Μει·ιεε,
νει·ιιε. εεε Με.ιεΙι τειιιροι·ε, εκ ε τ ε ι· ε ο ι· ε τε σε ιι ιι
ν ε σε ει ε Ιιει·Ιιε.ε άερεεεειιιιε, ρι·οάιι ει Με:: οΙειιιιι“.
Πιιά Μειι€ετ Με 1700 εε!ιοιι Με Μιιιε.ι·-τιι!ιει·Ιιιι
ΙιιιΙοεε εεεεΙιιιιεΙιει:ι, Με Βιειει·!

Νιιιιι ιιονι εεε εοΙε, ε.ιιεΙι Με άεειιιιιΜετειιάε νιίει·Βιιιιε
άεε Μειιειι·ιιεΙΝιιτεε ιιιεΙιτ!

εά Πιετ

ει νινο εοι·ροι·ε άεειιιιιιιιιιιιι·, νεΙ ε. ιιιοι·ιιιο.

ιιιειιειι·ιιιιε!
ε ι· ιι ιιι ρ ι τ. Ι"

εειιΒιιιιιιε ιιιιιιιιιιιι.

ΒεΒιε

Α νινο εοι·ροιε άεειιιιιιιιιιιιι· Ι Οει.ριΙΙι. ΙΙ ΠιιΒιιεε.
ΙΙΙ 8ε.!ινε. Η Αιιι·ιιιιιι εοι·άεε (Οει·ιιιιιειι). ν Βιιάιιι·. ΥΙ
Εεε. νιι Μειιεεε. νιΙι θεειιιιάιιιεε. ΙΧ Πιιιιε. Χ Βιει·ειιε.
ΧΙ 8ειιιειι. ΧΙΙ 8ε.ιιΒιιιε. ΧΠΙ ()Μειι1ι ει νεειοε. :αν
Μειιιιιιε.ιιε Περιιτ Γοετιιε ιιιι€ειιε.
Μειι Μιιιιιιε ιιιιιι εεεειι, άεεε ΡειιιΙΙιιιι, άεάιιτειι
εειιιιάΙιεΙι νετ, άεεε ει άειιι.εειι εειιι·ιειι. Ντιπ νειετειιά
ε.Ιιει· ιεάει· εεει!άειε Με.ιιιι άειιιεΙε Ι.Μειιι, Μιά εε ΙιΜί
Με Ε'ιι.ΚιιΙι.Μ Με άιιιεΙι ε.ιιάει·ε Μιιιει.
Ζε ιιιι.Ιι ιιινε ιι ο ιι Ι ε ιιι ΡιιΙνει·Γοιιιι νει· ειιι ειιεεε
2ειεΙιιιετεε ΜΜΜ ιιιιιειΙιεΙι Βει

Ιιει·θεειεΙΙι, άιιιιιιι ειιι Βε.Ιεε.ιιιιιε Αιιτιροάε.ει·ι
εεε, 5ριι·ιιιιιε ΑιιιιειιιΙερτιοιιε, Αι·οειιιιιιι

Βιιι!ιοιΙιεεει

ιιιεειειιι 8ε.Ιειιιεο-Οιινιιιιοε.ιιι ερεεπειιιιιιιιιι ΤΙιεεε.ιιιιιε Βε
ίει·ιιεειιιιιιε, ιιι ιιεε, ΟιΜιιε ΑΙριιε.Ιιειιεο ιιεε οιιιιιιε ιιιυ
ι.ιιιιι ΜΜει·ιε Μεάιεε Ηιετοι·ιεε, ΡΙινειεε, (Πιιιιιιι:ε ει:
Αιιειοιιιιεε ειιρΙιεετε Με. Με. (2 Βε.ιιάε θιοεείοΙιο ε. 1000
Ξειτειι 1)?
Ποιιιο Μεινε ιιιιινει·ει ΜΜΜ εοιιιιιειιάιιιιιι, ΑιιιιιιεΙ εεά
Βει ιιιιεΒιιιειιι εΙΤοι·ιιιειιιιιι, ιιοιι άειιετ. Με ε.Ιιε ι·ετιοιιε
άεεει·ιΜ ιιιει ειιετειιιιε ιιι Μεάιειε ρι·εεετει. ΠΠ ει.ιιτειιι
νε!

ΜΗ ΒΙιιτ, άεε ειιιειιι εεειιιιάειι .ΤϋιιεΙιιιε ιιιι ΜΜ άιιι·Μι
Ψειιεεεεει;ιο ειιτιιοιιιιιιειι, νιιι·άε άεε ΟΙειιιιι ι·εειιΠεειιιιιι

Βει Αιιειιιε., ΙιειΨεεΙι

ά) Με ιιιιι· νοιιι ΙιεΙιιιιιιιι:ειι ΠεάιΙιο-ρΙιει·ιιιειιοΜετοι·ιιιει· Βε
Ιιει· :πιε εειιιει· ΜεάιιιοΜετοι·ιεειιειι 8ειιιιιιιιιιιε· ι;εΙιεΙιειιε
5. Αιιάερ;ε ετειιιιιιτ νοιι 1699, Με ει·ειε νοιι 1696!)

Ρι·οτοΙιοΙΙε άεε νει·ειιιε Μ. Ρετει·ειιιιι·Βει· Δει·ετε .
8ἰτειιιιἔ νοιιι 28. Νονειιιιιει· 1906.

νοι·ειι:2. Β 1 ε ε ε ἱ ε. `Ρι·οι;ο!ιοΙΙΕ. Μ ο ι· ι ι ε.
9. ΨεειιιιΕιεΙειι άειιιοιιει;ι·ιει·ι:

νοι· άει·

'Ι'εεεεοι·άιιιιιις

0ιι;ιΟΗΕ8.ΙΙ νοιι ΧειιιτΙιεΙε.ειιιε τιιΙιει·οειιιιι Βει ειιιειιι
8-_ιΜιι·ιε·ειι Μά.άειιειι. Ρετ. Ιειάει: ε.ιι νει·άΜιιιιιεεετάι·ιιιιΒ·ειι
Μιά ενω· 8.ι1 ειιί'ε.ΙΙενειεε. ΜΙε 10-12 'Ι'ει.ι·ε, ειιι'ει·ειειιάειιι
Βι·Ιιι·εεΕιειι ιιιιά εεΙιι· ι·ειεΙιΙιεΙιειι, ι'ειιιιεειιιιΙιειιάειι Πιιι·ιιιειιι

Ιεει·ιιιιι;ειι.

ΒΜιει εεετε!ιι: ειιιι·Ιιεε εΙΙΒιειιιειιιεε ΠιιεεΙιιι.8·ειι.

Βειιιει·Ιιειιενει·π ιετ. άε.εε Με Ρετ. άιιι·ειι εάοιιιιτε ιιιιιάιιι·ειι νει·

ε.ιιΙεεει. νοι·άειι νετ, τε.ρ;Ιιειι 4 ιιιιά ιιιειιι· Βιει· ιιι εεεειι. Βιε
εεε Πιιιιετ.ειιά κι ιιιεοΐει·ιι νι·ἱειιι.ιε·, Με εε ΜεΙι Βει άειιι ιιε
ερι·οεΙιειιειι ΙΔειάειι ιεάειιι'ΜΙε ιιιιι ειιιε Βινειεεΐε.ιιιιιιε Μιά
Αάτοιιιτοιιιιιειιοιι νοιιι Βιιι·ιιι εεε ΙιειιάεΙι. ΠΕεεει· ΑιιεοΙιειιιιιιε·
ειιιερι·ιεΙιτ ε.ιιεΙι Με ιιεεΙι ΒειοΙε;εΙιτε.ιιειι, ΔιιΓάιιι·ιιιιι.ι.εΙ ΟεΙἰΒΒ·ι
Μιά νε,ςετει·ιεεΙιει· Κοετ ει·ΜεΙτε νει·Μειιιει·ιιιι,ι; άει·
ιιιιτΙιε
Ιιι.ειιιεΙιιιοτειι. ΠεΙιει· Με ΠτεεεΙιε άεε Χιι.ιιτ.ΙιεΙεειιιε., άεεεειι ιιι
Ιιει·όεε Ε"οι·ιιι εεΙιειιει· Με άεε Χ. ΜΝΗΜΗ Με. Ιιει·ιεειιι ιιοεΙι

Ιιειιιε πειιε.ιιε. Κειιιιι:ιιιε Μιά Μ: Με Ρι·οιι·ιιοεε ενειι'εΙΙιείε.
ΒεοΙιεεΙιτετ ·ειιιά ΚοιιιιιΙιΙιει.ιοιιειι οιιι: ΙΙιι.ει·ιιε ιιιιά ΠιεΙιετ.εε.
Βεο!ιεεΙιτει ιιπ ειιιε εεΙιι· ε;ιοεεε Βεεεει·ιιιι€ ιιειεΙι ειιιει· Κει·Ιε
Ιιε.άει· Και. Ν. Μι Με 'Ι'Ιιετιι.ριε νοι·εεεειι1εςειι: Ψεεει.ιιι·ιεεΙιε

Και: πιπ Βετοιιιιιιε άει· εεΙΙιιιοεειιι·ειειιειι Βιιεεεειι2ειι. ενετε
ιιιιιιιεεΙιει· θειιτε.ιιεΙι νοιι Κει·ιεΙιεάει· Ψεεεει· ιιιιά ΧΙνει:ιει·ε.
Με Κι·ε.ιιΙιε πι. πατε ιιιι Υνε.εΙιει.ιιιιι πιιι·ιάειι€εεΙιεΙιειι.
2. ΒΙεεειε; άειιιοιιεκτιει·τειιιειι Ε'ΜΙ νοιι Οι·ν ρτορ!ι τα! ιιι ιι ε ε ι ε ει. Μι ο ε ιι ε. ω'. άεε Ρι·οιοιιιοΙΙ άει· ιιιιεΙιετειι Βιι2ιιιιε·
νοιιι 19. Ι)επειιιΙιει·).
8. Βιιιιιε. Βἱιι ΡΜ! νοιιειιι·οιιιεεΙιειιι εειινει·ειιι

Βιιιει·οερεειιιιιε.

(Βι·εειιειιιι ιιιι Αιιειιιν Ε. νει·άειιιιιι.<;ε

Ιει·ειιι!ιΙι.).
Βιειιιιεειοιι:

ΡΜ. 'Ι'ιΙιιι ει. Με ερε.ετιεειιε Πει·ιιιει.ειιοεε Μ.: ΜεΙιει·
ιιιεΙιτ Με ΒεεεΙιτιιιιε· ε·εξιιιιάειι Με Με νει·άιειιι. Αιιεεει άειιι
ειιειι ΙιεεριοεΙιειιειι Ε'ΜΙ ιιεε 'Γ. ιιοεΙι 2 ειιάει·ε

ΜιιιΙιεΙιε Ε'ΜΙε

ορει·ιει·ι, νοιι άει·ειι ειιιεπι ει· ιιιιι· εει.ι·ειι ιιιιιιιι, άεεε εε εἰεΙι
ιιιιι ειιιε :Με ερειει:ιεεΙιε Βιειιοεε ΙιειιάεΙιε Μιά άεεε Ρετ. ΜεΕι
νϋΙΙιε ει·ΙιοΙι: ιπιτ; άει· ΠειεΙΙε ει·ιιιιιει·ι. ει· ειειι ιιιειιι. ιιιεΙιτ.
Βει· 2. Ε'ιιΙΙ Ιιετ.ι·ιι.Ε ειιιειι 38άΜιιιιιειι Ιι"εΙάε.ι·Ιιειι.ει·. άει· ιιιι Νο

νειιιιιει· 1906ξ νεε·ειι «Πε.ι·ιιινει·ειιςιιιιε·» Με ΚΙιιιιΕι επι'
ειιειιι.ε. Πι· Ιιει.τι:ε νει· Γ? Ξειιι·ειι ΒΙιιι: ιιιειιι·οο!ιειι, νει· άιι.ιιιι
8 Μοιιε.ιε Ιε.ιιιι· Με” Βιενεεειι Μιά ερε.τει·ιιιιι 15 πιω Ιειιε
ν611ιε; ριεειιιιά.

Με 6. .ΗΜ

1902 νει·ειι

άει· Βεεειιι·ειιιιιιι8·

ιιιιεΙι ι:γριεειιε Πε.ι·ιιιετ.ειίιιιιι,;ειι ιιι άει· ΙιιιΙιειι ΗΜΈιιε άεε Ι.ειιιεε
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ιιιιιι.ιοιιοιου. Ιυι Βοριουιποι· 1902 οιυιπο Μπι ιοοιιιιιιιιο οιποπ.
Ιυ ποι Κιιυιιι ποιου ιιιοιιιι'ιιοπ 8οιιυιοιππ.υιιιιιο υιιι Βοιω
οιοιιυυ,ο· ππι πππ :ππι πυι·πο πιο Ροιιπιπ.ιιιιι ιιυιιο οπου,
υυιοι ποιυ πω. ιιο.υπνοι·ππυι ποοποοιιιοι. Πει· ιππιιουιυιιιιιι
πιοπ ιιοπιοιοοιιοιι θππιο οιιιιιι ππι. πιο Πει ποιυ οπ ιιι Ει
πιοοιιου. Νοοιι οιυοιυ
8ιπυπου ιο.υπ πουοιυπου 8οιιιυοι·2
πυι'πιι ππιπο πιο 1.ο.ποιοιοιιιιο ιιοιιιιιοιιι ...ο οπ πιυπ πιοιιιιυιιο
οπου ιπι Απποιιιου οιπο οι:ιιιι ιιοπιιιιιιο ι)ιιυυπιιιυιοοιιιιυπο πιο
ιυ οιπο ιιποοιιιι ιοοιο, ιιουι.ιιιιιιοι·ιο 15-20 οιπ. ιιιυπο Βοιω
ιι.ιι.ιο ιιποιο·ιυιι. Νοοπποιυ ποι 1υππιι ποι πιοπιιιιιιου οποιου
οιπο πυι·οιι που ιοοιου Βοπιιιι πυιοιιιιοριοποι ποιπου ποι·.
Βουιιιιιιιοιιο πιοιι πιοοοπ Βιιιιιιοιιιοι: ποι'οιι πιοποι·. πω. ποι·
Οποιο.ιιου πι Ρο.ι. θ Πουπιο πιυπ ποποιιποιποιιοι ποποοου.
πω. Ν, .ιοπιοιι ποι οι· ιιυ Ροιοι·-Ροπιπιιοοριιπι ι.ιοιοι.ιοιι.

ποοιι ιπι ποιυ ποιυπιιποι· Ζππιιιυπ πιο ποιυ πιιιιιοιοο Βοιιιοιιουι
Τ. υιοιιι. ποιιουυι.

.ιοπουιπιιπ ιπι οπ πιοιιιιε ιοπιπποιοιιου, πο" ποι· οι`ι ποοιιιι
ιοπο προ.ιιιιοοιιο Ιιοππ νοιιιουιιιιι πιιπ πιιοπ πιο Βιιι·πιπιοιιυπο
πιοιιι υπποπιυπι οιπ Ζοιοιιου οιποι οι·,οπυιποιιου Πυιιυνοι·ου
ευυε ιπι.

π ο πιο ιι πιοιι. Δοιιυιιοιιο οποοιιποιιο Ζιιπιιι.υπο πιυπ ππι
Πιιι.του, ποοουποι·π ππι Ργιοιιιπ, υιιι 8ιοιιοιιιοιι ποοπιιοιιιοι ποι·

που.

π. ποι. οιποπ οροπιιοοπου Ργιοιποιιιιιιοι ποιιιιιοιι

ποι

οιυοιυ Ρο.ιιουιου ιιοιιιιιιι, ποι ποοποο;ου οιιοι·ιοιι ποιπου οοιιιο.
Βοι Τπιυοι· νοιποιιπιιυπ _ιοποοπ νοι· ποι· Οροι·πιιου υυπ Ρπι..
οπο. πουοιυπ 8οοπυπ. Πιο Βιιιιιιιπυπ ιπι οπο.. 6ιιππιυπο
ιυιιππ _ιοποπιπ.ιιο ιπι υουιοιιοοιιου ιιιοπιοπι ι.ιοπιιοιιι ποιπου.

οποιο
ιιιιυπου

θοιοο;οιιιιιοπο ι)οιιυιιοπιιιιιιιιουου νου Πιιυυποιυι
ιιιι.ιιιιιι·

ποι

ιιοριιι·οιουιιου

ποοποοιιιοι

ποιπου.

Βιιπ

ιιιιιι”οιιουπο ππι Βιυιιοποιιου ιπι ιπι πιο Κουοιο.υπ ποι· Βιιιυ
ιιιοιυο. πο πιυπ υιοιιι. υυι Βιοιιυιιιι. πουποι·υ οοιι·οιι· ιιγ οιιιο
ριιιο ποι 1)πιπιππυπ οιοιι πποπιιπου ιιουυιο. Βιπου
Ποιο
πποπιιιιιο ποι: Ε. πιιιιιουπ ποι Οροιιοιιου οιυιυιιι ποοπποιιιοι,

ποι ποι οιπο ροι·ιπιιι.ιι.ιποπο πω.. οιπ Μποιου πυιι.ιιιι πιιπ οιοπ
ποι Ρνιοιπο επ οιυουι ριιουπιουπι·οππου πιιιιου Τππιοι· ιιυπ

ιιο.ιι-ιοιιο. Νοοιι οιπο Ν: ιιιυπιου νοιποιιππυπ οποιοι... πιοποι
νο ι8·.
Ριοι. Τιιιυο; ποιουι, ππππ

οπ

οιοιι

ιυ

ποιυ νου ιιιιιι πο

πριοοιιουου οροι·ιοι·ιου που υιοιιι υυι· ππι «Πιιιιυυποπιιιοιοιι
που» ιιπ.υποιιο. πουποιυ ποι ιπι... ποι πιο οιυοιπ ιιιιπυι ίπποι
πιοικου, ι'οπιου, ποιοποπ Βιιο.υπ ιιοπιιο.ιιιοιι.

Β.ιυυο ποιουι, πο.οπ ποι ιινιιοι·ιιοιιιιιοοιιο, ο;οπιιιιιιο Βοιω
πιο ποπουποιο πιυπυιιποιι πιιι. Ποιιιπιιιπιποι ποιο ιπι οπ
ιι·οιο ποπ οιιιοπιποιιου Ζποιιιυποπ πιο επ Ιιουοοιοοιιοιυυπο;ου
ποιιουιιιιου. Πιο Ηοιιπυις· υπ.οιι ποι· Οροιιιιιου ιπι ποπι υυι·
πυι·οιι ιιιινοιοοιιο Βοοιυπυππιιυπι οιιιιιιιιιοιι.

π.. Ιιοπουιπο οιιιιοιιι. ιιποι πνπι·οιιιοι·οροπιιποιιο
Βοιιουπιυυπ· ποι Νουιιιιπ οριιοπ ιιυπ ιιιι·οι
ιι`οιποιιππιιιυπ ο. (ιιιοοιιοιυιιιιι ι)ιυοιη.
Βιιιιιπποιοιι.

ποι ιιιοιιι ππι' νιιιποιουιιιοπ ου οιοοοου, :πιο κι πιιι ιιουιο οι
ιιιππο πιο Απιιυοιιιοπ.υιιιοιι. ποι· ι:Ιοι·ιου Κοιιοο;ου πι.- ιιιιιπο
Ζοιι ιυ Αυιηιιιιοιι :π υοιιιπου, πιυ που Ηοιιου οιποπ ιι·ιποπου
που νου οιιι·ιποι Βοιιυουοοιιοιπουουιπιιυππυπ ιιυ Βιιιπιπυι
ποι· Βοιιιιυπιιιυπ νοιουιιιιιιου.
Ιππ ιιιιυποιι. οιοιι ππι οιποπ 17-_ιπιιιιι.ιου Ηουπποιιιοι·ιοπιιιυπ,
ποιοιιοι νοι· 4 Τπςου ου 8οιιιιιοιπου οιπ Ζοιο·οιιυποι ποιιιυιιου
Ηιιυπ οιιιιιιυιιιο. Σο οιοιιιο που Β'ιοποι πιο; πιο ποπιιιοιπου
υιιιιυιου πιο ιοιιιουποπ Τομ πιοιιο· ου, πο ποπο Βοι. πιο ποιπου
ιοιοι.οιι Νιιοιιι.ο ιιιοιιι. ποπιο.ιοπ ιιοπυιο. Ι)οποι υιιιιιυου πιο
πιοιιυιοι·ιου υιοπι υυι· ου 1υιουπιιιιι., πουποιυ οιποπ υπ Απο·
πι·οιι.υιιπ ου, ιπποιιι πιο πιοπ πιο ιυ οι.. Ηοιιιιιιιυπ οιπιι·οοιιιου.
Θοπιοιυ οι·ποιιιου Πιτ. ιο οιυοι Αιυπιιιιιυο, ππι 11 πω· νοιιιι.
ποποι ιοιιιουποι Βιιιι.πο ι'οοιεοπιοιιι πιιι·πο. Ποτ ιιπιιο Ζοιιιο
ιιυιιοι ιυ οποιο.ιιιοι·ιπιιποπ ιιοικιιιιυιιιιοι Βιοιιυυπ· ιπι πυποποιο·
που πππ ππουιιιιϋπ οιοοοιιποιιου. Αυ ποι ι7οιο.ιποιιο, οπι

ο ι·οοιιουπ ποι ιιπιιιοιιιπο.ιιι.υιι οιπ ποι;ιοποιοο. ιιοι'οπ Ρουιιι·ιιιπιυ.
υιοιππιπ ποπ Ρουιιιιιιπιιι ιπι οι.. νοιπιππ.οπο που Β'ιυ;οιο
υυπ ποιιοι πιο 1ποιιιπιιυπ, ουιοριοοιιουπ ποπι νοι·ιουι'ο ποι
Βοιιυο ιυι.οιιπιιι ποιιιιοι ιιυπ οιυριιυπιιοιι. Ι.οιοιιι.οπ Οοπουι που
ι:ιουπιιιοιιουπ. ιγιυυιιυυο;οιιιοοιιο 8ιιιιυιιο πιυ Ππιοι·πιπι υυπ
οιπο ποιι.ο οπιιιιιυπιιοιι ποοοιιποιιιο Ουπιιοιπιιιπο.
Επ πιιπ
ποιοι· Οοοοιιυ ππυιι.οποι ποιο Ριιυο.ιιιιπυι ιυ υιοιιι. ιιι πιοοποι
Αππποπυιιυπ ιιοπρπιιου, ποποι ιυ ποι 'Ποιο πιο ουιπιπππιο

8οιιυο ου Τομ πω. Απο ποι· 8οιιυουποιιοιπο ουι.Ιοοιι πιου ποι
Πιιιοιι ιιιιπο οιιιιι;ο ιπιπποιοικοιι. ιΞιιυ 2. ιιιοιποι· Βοιιυιιι πιιπ
ιυ ποι ιιοιιιιιο.υπ. ουιπρι·οοιιουπ ποι· ιιι·ιπιοπ Βιοιιο ποι οιιιπιιιι
ποιου 8οιιυοιιποιιοιπο ιι.ππο;οιιιιιι·ι. Ηιοι·ποι πιοιιι ιυο.ιι ποιιιιιοιι,
πιο πιοιι πιο ιιοοιιιοιο ουι.πιιυποιο Βοιιυοιιοοιιοιπο νοιππιπι υυπ
ιιοιιιι Βιιυποιιυιιι ιυ πιοποιπο ουιιοοιου πιοιι οιπο. ΙΟ Τιοριου
ιιιιποι·, οιιιιι;οι ιΤιιιποιοιιοιι. Βοιπο Βοιιιιιιιο ποιπου ιοιοιιι

ιιιιιυρουιοι·ι, ποιπιι. πο” πιο Τει.ιιιροιιο πιο ουιπιϋποιο 8οιιυο
υιοιιι ποι·ιιπι·ου. π.. ιπι οποιι Βιοι· Βοποπου, ποιοιιοι· ο.υι πιο
ποιιιιπιπουπο Βιιυπιιιιυπο ποι πιιοιιιου Τιιιιιρουιιπο πουιοι ιο
πουπιιιιιιιιοι ιιιοποπο, πιο ποι·8οιιυουποιιοιπου, ιιιυποπιοποπ πιιι.
ι)υιοιι πιο ππιποιππουπο 'ννιι·ιιυυπ ποι Τιιυιιιοπο πιιπ ιιιοιιι ππι
πιοιυιοιι, πουποι·υ οιποπ οιυιιιιι·ουποπ υυπ ιοοιιιυιοιουποπ πιο·
ιοιιιιι που θοποπου ουιποι;ου, πιιπ ιπιτ. ευ ποι Νοιιιοιιοιο
τυπο ποι Βοιιυουποιιοιπου, πιο πιι· οοιοιιο πιο Τοι.ιο ου ποποπ
ποιιοιυπιοιι, ποιιιιιιιι. πω. ποι Τοιυιιοιιο.πο πιιπ οιπ ι'οιιοιιι
πιιιιιιοι νοιπιιυπ Με πιο ποποπ Πο.υπ ουι.ιοιοοιι υυπ ποι Αι·ιιι
ιυ ποι ιπιιοιιο. ιπιιιο ποοιοιιι. Ποιουι' πιιπ πιυ ι)ποιοι.ι·ιπ οιπο

Ο.υπιιυιπιυπο ιιιιοοιο,ο·ι ιιυπ Βοοιιιπι..

ιιι ποιιου ιπι.

πιο. 2 Βιυυπου ι·ιοοιιιυποι·ιιυι; :οι ι'οιιιιιυπο

ιιιο;;; ποπ Οοπουιο, πιιπ ποι· νοιπιιυπ ιιοποοιιποιι υυπ πιο (ιππι
ιυιπιυπο πιοποιυπι ιιυποιοςι.
Αππουπιιοικιιοιι πιυπ οιοο 86
8ιυυπου Μου ποι Αποοιιυιιιππο; νοιιιοππου. Μου πιοιιι ππι

Πυι.οιο.ι·ιυ πουιιιοιι πιο
ποι πι ου υ ποοιιιιιοι πιο .οιποπ Βιιοιιιο ποπ νοι·ιι·οπουπου.

Που ιιιιυυο ιιπιιοουπ ποι ιποιιοοιιοπ Βιιιι·πυιιυυποπ υοπου ποι
ι:ιο·-Κπι ιιιιοιι πιο Ηνπιοιιιοιπριο ιιυπουπου.

Β ι ο ο ο ι π.

Βοι· οποιο ποπ Τ. ο :ο υ ι υ ο'ποιιοιι νοιι'πιιιουπ

ιπι ιιιοιιι ου ποιποιι”οιιι, π.. οπ οιοιι

πιυ απο ιιο.πποιιο.

ποι ιιπιιοιιου Τποιο.ριο ποιιοιπι πιιιιου.

πιο

1)ιοπο ι·οιυ οιυιιιιιοοιι

ποι'υππουο Βοιιουπιιιυππιποιποπο πιιι·ιιο πιοιι ποοουποιο ιπι πιο

πιι.ιιο οιιιυιοιιιου, ποι πουου ποπ ιι.ιιοιορ;ιοοιιο 1ποιιιουι ιοιιιι υυπ
πουιιι ιιοιυο προοιιιοοπο Βοιιουπιπυιι υιιιιιιιοπ ιπι. νιοιιοιοπι
ιιιιυυιο πιο Βιιπιοιιιοιο.ιιιο ιι.υοιι ποι ποι· ππι ιοιι·οπυιππι·οι
Νουιιιιπ ποιυπουπου Αιιιοιιοιιιιιιπιποριο νοι·πυοιιι.ινοιπου.
π. Διιουοι πρι·ιοιιι ιιποι πιο Βιοι·'ποιιο Βιοπυυπο
ποπουπιιιυπιι.ιιυι οιιιιιιοιιπυιπιιυππιιο·ου.

πιο ποπι θιοπιοιο ποι Βοπουπιυυπ πιιιυι-οιιιι€οι Βυιιιιυπυπ·
που πιιι. υποοινοι Βιιι ιοι.ο.πιι υπ υιιοιι Ριοι'. Βιοι· ..ιπι

οπ νοι· Αιιοιπ πιο οιιι·ιπου θοιιυοπποιιοιποπουιπιιυππυο;ου ποι
Βιιιιοιιιιιιιιου εοποπου. ποιοιιο πιο οιιιπιπυιοπιου Ειιιοιο·ο πιοοοι
Βοιιουπιυπιι Εοιιοιοιι ιιο.που, ποιι ποιοπο ιυ πιοοου πιιιιου πιο
Βι·ιιιιιιπυς ποι Βοιιυο ιιυπ ιιιιοι ιιιιυιιιιου, ιιυ θοιιουοιι.ιπ 2ι1
που Β.οπυιιοιου ποι· ο·οπππυιιοπου οιιιιπι· ιποιιου Βοποππιπυι:ι,

οπου ου Τπεο που.

Τιοιπποιιι ποι οπο..

οιιουπιπυπ υοοπ πιο

ποιοι ιιιοι ποι υπο ποπι; Αυιιιιπποι ποιυυπου. Βου ιιιπυπ
οπο» πιο.ιιπο πι., ππιιοοοπου νου ποπι Βιιιοιι ιιιιι οιυποππι
ποιιου πιιου Αποοπιιυπυπου. ποιοπου πιοπο υουο ιποιιιοπο
ιυνοινιοιι, νοι Αιιουι πιιι·ιυ ου ποποπ, πο.οο πιο Τοοιιυιιι ποι
Αποοιιυιιι·υυπ πιο . Βιοπυυπ πυιοιι πιο ιιιιιυιιιιπιυπο οιπο πο·
πιππο Ποπιιιιπ οι οιποιι υυπ ιι·οιπ ιιιιοι· Βιυιποιιιιοιι ποποιιοπ
ιιυπ ποιοιυι. ποιπου πιιι. Βιυ ου ο·οιιιιοιοο Αποοιιυιιιου ποπ
ου οιππουπου θιιοποπ υιιιπι υιοιιιο. οιπ ου ουοιιιιοοιιοο πι.
ποιιυιιιου πιιι'ιοι Βοιιππου.
Βοοποπου .πιο οιποπ ποι Ριοι'.

Βιω- πυπ ιυ Πουιποιιιο.υπ. πο πιο ιιιοιιιοπο Βιυπο.υπ ποιου
που ποι, πιο 8ι.οιιπυι.;οποπο.υπιππο ιιιοιπι ιυ που ιιοπριιιιιοι·υ
οποι Κιιυιιιου ιιυπ υιοιιι: πιπππιοιοι·ιποπ νοιπουουιπιου. πο
υιςπιουο πο., πο οπ οιοιι ιιιυ νοιουιποιιιιοποιο ?πιιπ πιο πιο
οιι.ιιιιου 8οπιιουοοιιοιποιιουιιιιυπ@που ιιο.υποιι. 1οιι ιιοιι'ο πο.

Νοοιιποιιι πιο Βιυπο πιο

ποιποιι ιιουι.ιοιιιοιι ποιπου, πιιιπο πιοποιπο ιιοπιο πιυ 9 Πιιι
ι7οι·ιυ., οιοο υιιοιι 22 Βιπυπου ποιποι. Ριιι. ποι πιο Νποπι επι
ιιοποιιιυιου, πιο 5οιιυιοι·που ποποπ ποιυο.ιι που: υοοιιο·οιπππου.
Ηο.υπιιιοιιοπ πππ Ζοιποιιυπ·οι ιιοοιιιοι, πποιιιοιπο εοποιιποιιου.
ιοιοιιιοπ Οοποπι
ππι
επ.υπου
Πιιιοιιι.ιιυ.
$οιιπιιιππυπου
οοιιυιυιπιπ-ειο.π ποιορ;ι, νοιοοιιποιιου, πο πυππ πιο 8οιιυο υιοιιι

πιιοιπουπ

οιοιιιιιιου

οποιιιιιοιιιιοιιου

Ηιι.υινοπου, οιπο ποπιιιοπο Βιιιιιυο· ποι· Βιιυπου πω” υυπ ιι.ιι
ποι Πο.υπ υυπ ποπι ιιιιι.υιιου Ζοιςοιιυ οι οιπο ιυιουοινο πππ
ιυιιιϋπο Βιιιυυε. Ποπ ιπι πο.π «ιοιιιιπο οπουι» Βιοι°π. ποι
οποο οι· ποι πιοποι Βοποππιπυπ νοι·ιπυο·ι.
πι. ιιοπο ποιοιιο ιποιιιοιο πιιι.. ιυιι οιιιιοοι· 8οιιυουποιιοιπου
ουι:ιιυπυυπ ποι πιοοο ινοπο οι·ι'οιοι·οιοιι, ιυιι ιΒιιιοιιυυι.ι ποι
Β'πυιιιιου, ποιιουποιι, ππι·υυιοι· οιποπ ποπι· ποιιποιου πω,
ποιοιιοι οιπο νιιοοιιο ποποιιο υυπ πο πιο ιΒιιιιιιυππυιι νοιιι
Ι).ιιυιυου ιιυποιοιιουπ ποποπ ιιυιοι ποπι ιιΒιι.υιοπι. ποιοι ππι που
Πυιοιο.ιπι ιιποιο·ι·ιπι ιιιο. πιοποι· ππι νοιιουιοιι πιιπ, ιιιιυιι
ιπι _ιοιπι υιοιιι ποποπ. Βοι· Ζποοιι οπο” Μιτου Μιιιοιιυυπ·
ποι οποιι ππι που Ποι·ιου πιο '1'οοιιυιιι ποι· Αποοιιυιιιιιυπ ου
ποιεου. Ζπι υιιοιιοιου Βιιππυπ .πιο πιοποι που "οι ιιιοιιτ
οποι υιιυποι· ιι.πιι·οιουι'ου ποιυ. Ποιυυ ποιπο ιοιι Ρο.ι. ιπυου
υοοιι οιυιυιιι νοιιιιιιιου.
(Απιοιοιοι·ιιι).
Ε) ι π ιι ιι ο ο ι ο π.

ννιιιιιι.οιι. Ιυ ποι ιοιοιου Ζοιι πιιπ ποπι ιυ που ιυοιοιου
Ηοπιιιιιι.ιοιυ οι.. Βιοπιιυππποπουπιυυε οιιιιιι ποιιιοποπ. ιπι
Ροιοι·-Ροπιιιοπριιπι πιο πιει ο.ιιοιι πιο Ιππιιιο.ιιουου πιι
ιιιιι.ιιιιοπ ιιιιοι;οπιποιιοι ποι ου. 8οιιι ποιο Βοππιι.ιιιο ιιοιοιυ
πιο υιιοιι Βιοι ποπουποιιο 1ιιιοιιιιο υυπ Τουπονο.πιυιιιο. Πιο
π'υπιιι.ιουοοιππιιιιυπ ιπι πιιποι ιυοιοι που: ιι.ποιιοποιοιιυοι. Βοι
ποπποιοιου ποιου Ριιιοπιιιοπου πιυπ πιο ιπι·ι'οιπο ποιιυπ·, ππι· οιιπ
_ιοιιιιιν ιι·ιιι υιοιπι. οιπο ι,ιι·οοπο Βιι·ιοιοιιιοιυυπ οιπ. Βοι Βινοι οι
οιι·οιοιιι που υιοιιιο ποιου πιο Βιοπιιυπ. Βιπο Κουιιιι.ιυπι π
ιιου πο πιοπο Βοιιιιυπιυπε πιιποι. πιο οποιο Οπιοουινοιιι.ιπ.

3 ποιοιιιπο Β'ιιιιο πιυπ ποι πιοποι· Τιιοι·π.υιο ου Ρνιιιυιο ου
θιυυπο 8οι;πυπου.
Επι ποι: οιπο Αυοιιιιι νου Κοιπιιυιιοιπ υιι.οιι Β ιοι ποποπ
ποιι. Πιο Ηοιιυυποποποι πιιιπο υιοπι νοιιιιιι·:ιι, ποιιιιιιι.ι ο.ποι
πιοιο οιπο Βιοππο ουπιοιιιινο Βι·ιοιοιιιοι·ιιυ,ο· ποι· Βοιιυιοι·ποιι οιπ.

Γ. πιιιιιι

ποποπ

πιο Ριιιοπιποπο ιιυπ Τουπονιιοιυιιιπ οπυο

Αποπιι.πι υπ.οιι Βιοι ου ποπουποιιι.

Ιυ οιυοιιι ιιυ Αιοιιιι.υποι

186

ΗεεριιαΙ

Ιιειαριιαιει·ι

ΑΙε αεεσαα.ίτια·ιει· ιιι·α1ιιιεσαει· Αι·π ααα ι.ιαιει· Καιαει·ιια ιια

ααι·σα 19ινειιιεΙ, ιι·ιιτ ειναι ειια_ιειιι.ιν ειαε ιιι·σεεε 1ι.1ι·1εισατειααα·

αεαιιααεΙιεα ΓαΙΙ

νεα

Τεαασνα.ειαιιιε

ΡιιαΙιιιαια Με ααιει· αεα ΚσΙΙεεεα εεαι· αεΙιεαι, ε;εινααα ει·
Με αιεαι· Β'ι·εαααε ααι·σα εειαε νει·αειιιιιααα· αιιι πι.
1ιασιε Πααει·. 11αι·σα ιαα ααα εειαε Ιιεαεαειναιαιεε 1ι'ι·ιια
νναι·αε αεε Η ι,ι.ι;ιι,·ια ασ ια.ια'εσαε 1ιααε εια Ζεατι·αια αιι- αιε

εια, - αασα Βια;; αεε 1αι·νειρεΙ ααι· Με ααι· Βιααε -- αεσα
Μπα εε ια ννεαιε·εα Τιιιι·εα ααι· 17ει·ειιει·ααιι αεε 8σααΙιει·εε
ΙεαΙιε ααα αΙΙ,ςειιιειαει· Ρνα.ιαιε, αιε πια 1Βιιιιαε ιιιΙιι·τε. Με;;

Ιισαει·ννειεε ιει. Ιιιει· αιε Κειαρ1ιΙιαι.ιεα ιαιτ αεια 1αι·νειρεΙ νει·
ΙιιιαιιαιενεΙΙ ε·εννσι·αεα.
11εισαι α ε.

1)ιε Κεριετααααα· ινιι·α ια αει· Ορατε.ΙιασΙσΒιε

Πεατεσαε ;;εαιΙαειε θεεεΙΙεσααι'ι θε. Ρειει·εααι·ιξε, - ιιαιαειιτ·
1ισα Μαΐ Βει·ρατεαεει· ιαααειι αστε αιε ιι·εαιιαΙισ1ιειε ΑΜ'
αιιαιαε. . ννε.ι· εια ιι·εαει· 8ισαα αει· ιιΙιαιι. ιαιι.ιει· 1)σι·ιιαιεαειε,

αει ααα ααα 1ι·ιαοσνσΙιιιε ιιαεεννιιααι. αιια ιει αιε εσΙιαιει·εειιΙ
Ισααε ννιι·αααιι· αεαιει·Ιιεαεινει·ι. Ε'ει·αει· αει ιαα.α αεσαασατει,
αιιεε αει 8ιιιααα8· αιε Αι.ι·εριαινιι·ιιααΒ· ιιι ?Νεα .ια 8ι.ιιααε
Ιιειαιαι:, νεε ειε σααε 8ι.αιιααι; αισαι: ιιι ει·αιε1εα ααι·.

αει·εα Γεω; ατα 12. 1)ειειααει· ει· αιε νει·ει5.ααιτε ααα σα. ααι·σα
Ιιειαιιι,·ε Βεαεα νει·εσαιιαιε.
Ναι εεαι· Η. ια ινειιεειεα Κι·ειεεα αεΙισαι ιναι·, εεια·τε ειαα
αεεσααει·ε αει εειαει· εσανσει·εα Κι·ιιαΙιαειι: 1ιιι αιιαι·ε 1872 ει·
Ιιι·αιιιιτε ει· :ια ειαει· ΡαΙεειαισαε ω· ιιααεα 1ιαΙιεα αατει·α

ΒΙεεειιι·. Αασα αιε Βιιαςειαιιααε ιετ ια αει· (ιεαια1αισ1σε·ιε
νει·εασατ ννει·αειι ααα ειναι· αει 1αι·Ιιι·ιιαΙιααι.ιεα αει· ειαα ααα
αεε 'Ι'ι·ααεαεασΙιεε - αεεα εσΙιειαεα αιε ΙααιΙιε.ιιοαεα αιι- αιε

Βιιιι·εαιιι:αι, ννεΙσαε ιιααΙι·εισαε α·ι·σεεσ αειεΙσαεα ει·ιει·αει·ι.ε.
1αεαι·ειε 1α7'εσιισα εσΙιενεαι.ε ει· ια ει·σεεει· 1ιεαεαεα·εια.αι·, -

8ιααααεειαει·ε.ριε ια αει· Ααιι·εααει1ααααε ι·εσαι αεεσΙιιααΙιι.
να α α ει. σα. 1)ιε 8ια.ααιιι.ιεαεαιιααΙααις αει· ιςσασι·ιαειεσαεα
ΒριαΙανιαιιιε εε1Ι εεαι· ειπε ΒεεαΙιαι.ε ιιεαεα, ινιε αιε ΚσΙΙει;εα

αεε Α1ε.ιαεενν-ΗσεριιαΙε αει·ιεαιεα.
Α ι· ι· ε α ε τ. Πιε Βιιιαααι;εαεααααΙαιια· ει1'ει·αει·ι: ιεαεαι'αΙΙε
ετειε ειαε εει·ειαΙιιε;ε Κειιιισ11ε αεε αεααααεΙααεα Αι·21:εε ααα
ινιι·α αιιαει· νει·Ιααιια· ινεΙι1 ααι· ιιι ειαει· Ααειε.ΙΙ: 2ινεσΙιιαιιεειι;

ααι·σαεσιιιαι·ι. ινειαεα Ιώιιαεα.

αειααΙε νναι· αιε ΟαΙται·ειε Ιειαει· Με εεαι· εειιιιεσα -, ααα
Με ει· νιιιαει· Βι·ινει·ιεα εααΙισα “αεε ινε.ι· αεε Βεια ααι·σΙι
Ναι·αεαεσαι·ααιριιια,ς ααα Αιι·σιιαιε 1°α.ει αααι·ιι.ιισαααι·. ΙΞ1ι·ει:
ειαε ιαεαι·ιασσαιΙιεΙιε Βεαε.ααΙααε αει Εεε εια ιι (ιιααιειαεεα)
αι·ιισαιε ιαα ινιεαει· πιιι θεαεα. 5ειαε Κι·ιιαΙιαειι; ααα Και·
ινιιιεα αιιιιιαΙε ειαε «Οιι.αεε σεΙεαι·ε» ιιι αι·αι.Ιισαεα ααα Μασα

Ιιι·ειεεα. Απι 27. Νον. 1872 αιεΙτ ει· ιια Ι)εαι:εσαεα ιιι·ιι.Ιισασιι
νει·εια εειαεα ι.ι·ι·σεεεα νσι·ι.ι·ιη,ι «Πεαει· αιε αεαε σι·ι.αερα.αιεσαε

αΙει:ασαε νεα 1ιεεει α Ε». ινεΙσαε εεαι· ινεεεατΙισα αιι.ιιι εειαε
ιι·ε.α·εα αει, αιεεει· Μει:Ιισαε αειισ ΑαΙια.αεει· ιιι εεννιααεα.
Βιε ια'ε αεαε ΑΙτει· αει Βιαι;σαασιααιιι ι·ιιειια ααα
ι'ι·εααιιι ια εειαεια Βει·ιιι' ρεαιαειτει. 1ια 8ιαα.ιεαιεαει. ειαα ιαιιι
ιεισα1ιεΙι ιααι·εα εα Τει! Βενι·ει·αεα - ει· εναι· ινιι·ΙιΙ. ΡΙταιι.ιει·αι:
ααα αειιε :Με Οταεα αιε ειπα Αααεαειαεα Ι. ααα 1ληααιαιιι·
Π. Κ1.- Με νει·ειαε αεαεα ιαιι πα ιαι·εια ΙΒαι·ειιαιιιι.ιΙιεαε

αειι·ιιΙι1ι, αιε Πειραιει ΡαιΙιειει ΒΡθΖι αιε 11ινεαεα αιιαεα αιε

Δια 25. Αρι·ιΙ (8. Μαι) ει.ιι.ι·α ασεΙιαει.αι;τ ια αΙειιτσαε Πι·.
1'νιΙΙιιιια Ηια·ιι·ιααει.1ιαια. εΙα Μεσα αει· 5. Πεεεααιεα

νει·ειι.ααιι ιΙιι·εια 8ειιισι· ια ιωεω 8ιιιι.ιιαιι·[ει.αιι ιαι·ε εΙιι·ι'αι·σιιιε
νσΙΙεα α1ι·ιιεεε εα εεααεα. Νιι.σα αεια εαε εειαει· ,α·εΙιεει.εα
Ρι·ααιιιΙιΙιε ει· εειαε Κι·ιιιι ιςεαι·σεαεα ααα αιε εειαε '1'εσιιιει·
πιιι ιαι·εα Κιααει·α ια'ε ΑαεΙιιαα απ, νει·Ιιεεε ει· αιιι ιαι·
8ι. Ρετσι·εααι· 1896 ααα Ιεαιε εειιαεαι ε.αινεσΙιεεΙαα ια Πα Ιααα ααα ασ ει· Βινιει·α. 1αιεαιιι·ε νασσαεα νει· εεΙαεαι ΙΞΙααε
αε.αε ισα ιαα αεσα ια Μεατεαε αεεαεατ - ει· ννιιι· Ιιιιι·ρει·Ιισα

αιιιααι·σα αιε ρι·ιι.Ιιι.ιεσΙιει· Αι·αι Ια $ι. Ρειει·εαιιι·αι εισινιι·Ιιτ αει
ααα αεσα αανει·ι.=ιεεεεα Μ, σαα·Ιεισα ει· εειαε Ιειαι.εα 10 αε

ιιειειια· Μαι, ειαιιι'αιια

Πι·. ΙαιΙΙιειιι Ηιααιιιασιαεια ι.

αεαεια.αι·ε ιπι ΑαεΙαααε ε- ιαειει ασ αει· Βινιει·α ααα ια 1Βα.ε;Ιιιαα
νειαι·ασΙιι: αει.
να. Πι;; 8·ιαασ ι.αε.ια και· ιςεαει·εα 5. ΟΙιι:οαει· 1813 ια
8ι. Ρει:ει·εααι·α·, ινε εεια ναιει· (ι.ιεαιιι·ιια· :Με 1αιασιιειει· ια
1ααι;Ιαιια] 1·ίααι'αιιι.αα νναι·. Βι· αεεασατε αιε 1αιιι·εΙιεσαε Ρι·ινιιι
εσαα1ε ια Μ.. Ρειει·εααι·ις Με αεαιισα αεε Οσι·ραιει· (αναφε
ειαια. 1ιιι αιιαι·ε 1888 ιι·ιιι·αε ει· Βιιιαεαι, - αιια ε·εααι·ι:ε αιε
εσΙσΙιει· αει· 1ιαααεαιιιααεσαιιι'ι: Ταινσαια ασ, ια ννεΙσΙιει· ει·
εασσεεεινε ΟΙαει·ιαααα Με ΟΙιιιι·ιι·ιι·τει· ινε.ι· ιιαα αει· ει· Με ιια
εεια 1ιεαεαε-Πααε ιι·ειι ει·,ε:εαεα αΙιεα. 1ια Ηειαει: 1889 ειαα;
ει· πι· Β'σι·ιεειεααι; εειαεε 8ι.ααιαιιιε ια'ε ΑαεΙα.αα. αεειισαιε

Βει·Ιια ννιειι, Ρι·ιι.ι.ι·, 1νιιι·ιααι·ις ααα νναι·αε αστε ιιιι Μαι 1840

εεαι· εσαινεσα. Ιισααι.ε αισαι. ιαεαι· ιιΙ1εια εεαα, εσιιιεα ιααεεεεα
εσαννει· εειαεα

εΙεααεα Ζαειεαα ααα

εεααιε ειαα αασΙι αεια 1Βααε. [Με ιετ αεαα ιιιισα σααε 1ιειαεα
ειιΙ1 ααα εσαιαει·αΙσε ει·ιεΙε·ι.
-1αΙιτε;ια αει.ααια και· ειε ι.ιιι.αεει· Μεσα, ει.αι·Ιι ααα "σα,
ειε εειαει· Βερι·ιι.εεατααι.

ιεαει· ααα·ε1ειισαειεσαεα Εεεε,

ιιαει· ΑΙΙεε αεσα αιε1ι. ααα εαι

αιε ει·

Βεαει·ι·εσαααιι αει· ννειι ασ

ειιιιιιαι. αΙιιααι.ε. Και·ρει· ααα Οαιι.ι·α.Ιιιει· ινιε ιι.αε 1αισαεααεΙα
ιι·εαιιιιιαειι. ααα Με αα.αει ινεαΙννσΙΙεαα ααα 1ιεαεαεινιιι·αιρ;,
επεσε; ααα Ιαι.ι·ι; ααι· ι.ιε,..ιειι αεε θειαειαε,- ειαε Ζιει·αε ααεε
εεε 8ιιιααεε ιι·εα εειαει· ινιεεεαεσααιι. Με _ιεαεα θι·αααεαιαεα
αει· Ιααι·ε, αιε ει· νεα αει· ε.1ιιιε. πιασει· Ι)ει·ρε.τεαειε ιιιιι.α·ε
αι·ιισαι..
1ααι·ε εειαεια ΑααεαΙιεα!

ιαιιι 15ι·. ιαεα. ει σαιτ. ρι·ειασνιει·ι. Νε.εΙι 1)σι·ραι παι·ιισΙφ·εΙιεαι·ι:
αιεσατ.ε ει· αασΙι αστε εεια Ι·ιιαει·σεαια ααα νναι·αε ιια Μαι 1841

Ε. Κατι”.

Απι Ι. Κ1αεεε. Ιαι .ΙαΙιι·ε 1842 ειαα· ει· ασσααιιιΙε ααι· ινειιεια
13'ει·ιαιΙααα8· ιιιι.σα 11σαασα ααα Ραι·ιε; αααιισα ΙιεΙιι·ιε ει· αεσα
Ρειει·εααι·ε; εαι·ιισ1ι. ινε ει· εισα ααα αειιαιιιν αιεαει·Ιιεεε ααα
1848 αεα Ρσετεα ειαεε Βειιι·Ιιε-Ηειαι·αιεε ει·αιεΙ1:. θεια Βεαιι·Ιι
Ιιι; ια αει· 8ιαατιι·εα·ειια αεε Ιι1σεΙιααει· ΒαΙιαΙισιε. εαεαααεεΙαει
ιιασΙι αιε ΠειΙε.αειαΙι: αει· Βιι.ι·αιΙιει·ι·ιια·εα εσαινεειει·α «ααι·
1ιειΙιιι;εα Πι·ειειαια1ιειι», αει ινεΙσαει· ει· νεα ιαι·ει· Θι·ιιαααιιιι;
(1844) πα α.αεεειεΙΙι; ινιι·, εε αιιιιε ει· αεαα ιι.ιισα αΙ1ε2ειι: ειαε
νιισαιιαας αει·ι - αα αει· 1.ιε;ειναα, ΝεννεΙ‹ι 182, ααα ει·ιι·εαι.ε
ειαα ααι.ει· αεα ΙιΙειαεα Βεαι.εα _ιεαει· θει.ιιεαα ειαει· ε.αεεει·
σι·αεαι.Ιισαεα ΡεραΙαι·ιται. ινεΒειι εειαει· ετει.εα ααειαεαιιιιιειαεα
ΗιΙι'εαει·ειιεσααι'ι. Ηιει· εαιινισΙιε1ιε αεα ειαε ει·εεεε Ριιναι

ρι·ιι.πιε - ινεΙεαε ιαα ιεασσα εισαι. ια αει· Ραεεε ινιεεεαεσααΠ:
ιιιεια εα1'ι·ιεαεα πιιι. αεια '1'ιιεΙ ειαεε Αι·ιεεε Ι. ΚΙ.. ννε1σαει·
αε.ιαιιΙε ια 1)ει·ραι ααι· ααεια.ι.ι. αεε Ι)σ1ιτσι·ι.ιιεΙε νει·Ιιεαεα ινει·
αεα ααι·ι'ι:ε, ΙιεΙι.ε ει· ειαα 1847 ε.α αει· ιαεαιΙιε-σαιι·ιιι·αιεσαεα
ΑΙιαασιαιε αεε ΒιρΙσια ειιιεει 1)ι·. ιαεα. 8εια ινιεεεαεσααι'ι.Ιισαειι
ει· νεταιιιιεινειεε

να» ει·Ιιε.1ιεα ισΙεεααε Ζιιεσαι·ιι"ι.:
1ατει·ααιισαα1ει·1.αι·ναασ-11ΙιιασΙει;εα-Κεα
ειι·εεε '1'αι·σ1ι-Οαει·ιααΙι-Ρειει·.
1.αι·ναι:ε-ΒαιαεΙσιιι
εσαε ΑαεετεΙΙαιιε· ια ινιειι, 21. αιε 25. Αιιι·ΙΙ ιεσε.

ΟΙεισααεΙι.ις ιαιι. αεαι ια ννιεα νσια 21. αιε 25. Αιιι·ι1 1908

1ισαει· Ιιιτει·εεεεα Ιιιααει·ι;ε.

8ι:ι·εαεα αετατιιιτε

:Μαι-ιιι σε σε ΒεααΙιιισιι.

ια ι·ειςει· ΒετειΙιιιααι.; α.α

αιεαιειιιιεσαεα νει·ειαεα. 1ιιι .1ιιαι·ε 1849 ιναι·αε ει· ΜιιαΙιεα ια
ειαεια 1ιΙειιιεα ιαεαια. νει·εια, αει· ειαα αιιεΙι εειαεια 8ιιι'τει·
ααα 1σειι.ει· αει· ‹Ριι·εασ νν'εσαειε αιιααι:ε ααα νεα 1855 σε
ινε.ι· ει· 8εΙιι·εται· αεεεεΙαεα ειε ααι· Αααιιεααιι ασε νει·ειαε,
αιε ααι·σΙι αΙΙιααΙΙσαεε Ααεειει·αεα ει·ι'σΙι;τε. Ηιι.ι·ιιιιι εειαε ια
Με Ζαε1ιααει· ιιαει·ιιιι.αεα αιιαε.σα αιε Ρι·σιεΙισΙΙε ω"
Πεαιεσ1ισα ιιι·αιΙισαεα νει·εια. ια ννεΙσΙιεαι Η. εειι. 1869 Πιτ·
αΙιεα ινε.ι·. Αασα ασια (αΙΙΒειαειαεα) νει·εΙα 8ι.. Ρειει·εααι·ρι·ει·
Αει·ιτε εαιιι·ιε Η. εειι 1881 σα, ααα 1881 ννιιι· ει· ειιιει· αει· Βιιι'ιει·
αει· ι·αεειεσαεα σ1ιιι·α ι.<ι·ιεσαεα Ριτσεσνν-θεεεΙΙεσαιι.ιι.. ΑΙΙε αι·ει εε

αε.αατεα νει·ειιιε ει·ινιια1ι.εα 1αα ια αει· ΓσΙρ,·ε αααι ιααι·εαιαιι
ιι;1ιεα. Βειαι ιατει·αιιιιεαιιΙεα ιαεαιιιια. Κεααι·εεε ια 1ισαασα
1881 νναι· ει· ειιιαιε11ει· νειιι·ειει· Βαεε1ε.ααε Με ει·ννιι·Ιιαε αστε
αιε Δαει·Ιιεααιιαε; αεε Βει·ραι.ει· 1)εΙιτ.ει·αιρΙειαε αιε αει·εσαιΙ
αεαα ααι· Ρι·αιιιε ιιι 111α.=.ςΙααα, - εια νεται; νεα αεια ια
αεεεεα εενιεΙ ινιι· ινιεεεα Ιιεια Θεαι·ιιασΙι α·ειιιασαι. ινει·ασα ιετ.

ιαιι·εααεα

«1αιει·αιιιισααΙεα

1ιαι·δαι.ισ - ΒιιιασΙσιι·εα - Κσαι.ι·ι·εεεε

ννιια ια αεα Βαααιεα αει· α. α.
αινει·ειιαι. εΙαε ΑαεεεεΙΙααις
νεα 0α_ιειιιεα, ννεΙσαε Με αιε 1ιαι·ναε·εΙσα·ιε ααα ΚαιασΙσε·ιε,
Οεεσιιααα·σε1ιεριε ααα Βι·εασασεΙωριε Βεπιιε; αιιαεα, ει.αιιαιιαειι.
Ζει· ΑαεετεΙΙααε· αεΙααιι·εα: Παιει·εασαααα·ε-, σεει·αιΙνε ααα
ΒεααααΙααεε-Ιαετι·αιαεαιε, Ιααιι1ε.ιισαε-, εΙεΙιτισαιεαιαιαιεσαε,
ΒσΙεασαιιιαα·εαριιαι·ιι.ιε ααα εοαειια·ε τεσααιεσασ Ιαι1ι'ειαιττεΙ,
Ρι·σιαεεεα, Πιιααεσαι·ι1°ιεα. Βασαει·, Ρι·ιι.ιαι.ι·α.ιε, ΑααιΙαααιι·εα ει.σ.
1)ιε 1αιει·εεεεαιεα, ννεΙσαε ειαα ε.α αει· Ααεει.εΙΙααιι· ια αστει
ιιι.ι;εα νιιααεσαεα, νσΙΙεα Ιαι·ε ΒετειΙιςαιια· αεια 8εΙιι·ειαι· αεε
Κσαα·ι·εεεεε (Ηει·ι·α Ρι·ει'εεεει· Πι·. ιι ι σ α αει Ο ι· ε ε ε ια ε. α α ι

Ψιεα. ΙΧ.. Θαι·αιεεαι;αεεε 10) αιε ερα.ιεετεαε 81. Πε
αεια1ιει· 190? αατει· ε;εαιιαει· Βεεσαι·ειαααιι· _ιεαεε ειαιεΙαεα
εαειαειεΙΙειιαεα θεεεαειααασε ααιιιεΙαεα, αε.ιιιιι. αειαιισΙι αει·
ΚαταΙσις ααειιιαιαεαεεειεΙΙι ννει·αεα Ιιειια.
Με ΑαεειεΙΙααε·εεα”ε1ιι:ε ειαα αιε ειιαιεειεαε 15. Γεαι·αε.ι·
1908 ιι.α Βει·ι·α Οαει·- αεεαιεαι· ααι·σεσ αΙι α, ΙαερεΙιιει· αεε
κ. α. Παινει·ειιαι.εεεααααεε ια Με", σα εεααεα. αει· αιεεεΙαεα

ια νει·ννααι·ααα αιιαιαι. θεμα Ρεαει·εα·ει'ααι·, Πιεαει:ε.αΙ ααα
ΒεεεαιιαΙιι·ααα· ανει·αεα αιε εια.<ι·εεαααιεα Οα_ιεΙιι.ε ααι·σα αε.ε
εεεσααιτειιιαι·εααε Κειαιτεε νει·εισαει·ι.

-

__

Με ασΙΙι'ι·ειε Βια· ααα

..-----

-

-ῷἑ`.._

18?
Αιιει'ιιιιι· ιετ νοπ ποπ ιιοπιροι;οπι.οπ Βοιι6ι·ποπ. ιιοννιιιιοι. πππ

οι· ειοιι πιο -Αι·πι ιιι Μπι πω", πιο οι· πιο απο». εοιπο

ινοιιοιι πιο Ηοι·ι·οπ Απεειοιιοι· οι.. ιιππιιποιιϋι·ιοοιι Ποιιιιιιιοπτο
νοπι οιιοιιο;οπο.ππιοιι Βοιιι·οι.ιιι· επερι·οοιιοπ.
ννιωι. ιιπ Αρι·ιι 1907.

·1·ιιοιιιωιοιιοιιο εοιποπ Ριιιοιιτοιιοι·, εοινιο πιιι·οιι εοιπο ιιοι·
νοιι·ιιο;οπποπ Οιιιιι·ει:τοι·οιποπεοιιπιιοπ πππ ποιο Βιιιι'ειιοτοιι
εοιιο.ιι ποι Αι·πιοπ πππ Ειοιοιιοπ ποι· ο·οειιοιιι:οει:ο Απ: νοπ
ι.οπο πππ Ππιο·οποππ ινιιι·πο. 'Ι'ι·οτι εοιποι· επεο·οιιι·οιτοκοπ
Ρι·πιιιε ιιιππ Πι·. .1οπεο ιιοι· ποοιι ιιοπιι Ζοιε, ειοιι επι' νοε

ιππ- πιι.ε ποεοιιιι.ΐτειιιιιι·οππο ιζοιπιτοο:

εοιιιοποποπ θοιιιοιοπ ποε ϋποπιιιοιιοπ Ποιιοπε ππ ιιοι.ιιτιο·οπ.

Π;" 8οιςι·οοιιι·;

Πει· Ρι·πειποπι.:

Ρι·οι.Πι·.Μ.Οτοεειππιιπ

Ρι·οι.Πι·.-Ο.Οιιιπι·ι

ΙΧ. θει·ιιιεοποπεεο 10

Ι.. Βοιιοι·ιπεΕΝιε80 Η

ινιοιι.

ιιιιιοιι.

8ο πω· οι· Ρι·ι9.εοε ποε Κοιπιιοοε ποι· Ιι·ι·οπο.πεπιιι «Κοοιιε.
ποινιοπ», οιποε Κιπποι·ιιοεριι.πιε πππ ποι· οιιι·ιετ.ιιοιιοπ νι7οιιι
Ι.Μ.ιπικοιτ.ενοι·οιιιε, νοι·ετεππειπιη;ιιοπ ιιπ Αοι·πιονοι·οιπ πππ
Πιιιςιιοπ νοιεοιιιοποποι· ιιπποι·οι· ποιποιππιππιο·οι· ιπετιιπτιοποπ.

Ποιο νοι·ινπιτππο:ειιοιπιι.οο ποι· οοιιιιππι:οπ 1ι·ι·οποπετειιο Με ποπιι
οποιο οιπ ποε Απποπιιοπ εοιποε νοι·πιοπεινοιιοπ οι·ει:οπ Ρι·ιιεοε
ιιι οιιι·οπ. ιιοεοιιιοεεοπ ποι ποι· ιι·ι·οπο.πειπιτ. οιιιοιι Ροινιιιοιι ιιι
οι·ιιπποπ, ποι· ω.. Θοπιιοιιιιιιε ποε νοι·ετοι·ιιοιιοπ ποινοιιιι. ποτ
πω· εοιι. 8) ιιι ιιι?πι·εοιιε.π ποι· Ει·οιρι·ειιιιιιοι·οππο Απο; Πι·.

Τοεοεπειοιιτιοιιτοπ.

.ι ο ιι πππ Κιοιπε.ποι ιιπ 5?. Ι.οιιοπε_ιπιιι·ο. Πιο νοπιπ. οιπο
ι.ιοπππι ιιιιιτο οι· ι. π. 1875 οι·ιπποι. 4ι Αιπ 22. Αρι·ιι ιπ ιιιοει:ιι.π
Ροι·οοιιοιιιο.
- Πι·. Η. 'Ι'ι·π ιι π” (Ποι·ροι) ιετ ιππι ιΒιιι·οππιιτι.:ιιοπ

ποι·

ιιιιιιοπιεοιιοπ Αιιοποπιιο πιο ι'ιιγειιι πππ Οιιοιπιο ιιι Ρε.ιοι·πιο
οι·ππππτ. πωπω, ππιοι· νοι·ιοιιιππο που ιωπιιιιο Ι. Κιιιεεο
πο· πιιεεοπεοιιοιτιιοιιο πππ ιιπιππιιιιιιι·ο νοι·πιοιιειο.

ποι· αποτο Λι·ποπ ποιπ ειιι.πιιεοιιοπ .ιπ.πεπιιοε πιο Πι·. ΙΕ ιιο.ε
ποπι” ε ποιο· ιιπ 84. Ι.ιοιιοποιοιιι·ο. Ποτ
οι·ειοι·ιιοπο, ποι
οιιοι· εοιι. 1889 πιο πωιιιοπο Ρι·επιε ιπ Μοειιοπ ειιεο·οιιιιτ ποτ,
Εππι,;ιοι·ιο οιιοιι εοιι. .ιιι.ιιι·οο πιο Λεει ιιπ ποι· ποι·ιιποπ ιποεε

ιιοποιοι. 5) ιιι Ηεπνι·πιιιι Πι·. ι'νιιιπιεΙππι θπεοινιι.εοιι,
Απε πιο ιιι. (ιοοι·ις-Ποεπιιοι ιιι Ποινιιι·ιπ πιουν. Βεπιππιιιι) ιιπ
Απ" νοπ 46 .ιπιιι·οπ ποοιι 2θ-ιϋ.ιιι·ιποι· ιιι·πιιιοιιοι· 'Ι'ιι.ι.ιπικοιτ.

- θοιποποε Ποιετοι·ιπιιιιιιπιπ. Αιπ 7./20. πιο πο
οπο: ποι· Βοπιοτ ποι· Βοι·ιιποι· ιποπιπιπιεοιιοπ ι1'οιιπιι.ιιτ, πο..
Ποπιπιπειι·πι Πι·. Β.οιιοι·ι Ο ι ειιππεοπ, Ρι·οι'οεεοι· οι·π. πππ
Πιι·οιποι· ποε ιιιιπιεοιιοπ ιπειιιπιε πι» 1ιι·πποπιζι·ιιπιιιιοικοπ πππ

θ) π. πω. ποι· ι'τιιιιοι·ο Ιπεροιετοι· ποε ιιιιππϋειεοιιοπ 1ιιιιιιι.ι·

θοιιπι·ιειιιιιιο,

1ιοπιιιιιο.ιιοπ ποε θοιι:ει.οι ιι°εοιιοιι Βιπππιοεεοι·ε ειιι· Πειτ

εοιπ

50-_ιιιιιι·ιο·οε

Ποιιτοι·_ι ιιιιιιιιπιπ.

Ποι· οποιοι», ννοιοιιοι· ιπι .ιππ π. .ι. ποε '72. Ποιιοπειειιι· οι·
ι·οιοιιι, οι·πιπι·ιι ειοιι πιο Ποιαοι·ινιιι·πο ιιπ ποι· πωνοι·ειιιιι
Κιιπιεειιοι·π· πππ ιιο.<.ιε.ππ εοιπο Βοιιι·ιιι.ιικΚοιι: ιιπ ποι· Πιιἰνοι·
ειππ Ηιιιιο, νοπ ννοιοιιοι· οι· ιιπ Μπι 1887 ποοιι Βοι·ιιπ πιε

Νποιιιοιποι· Ρι·οι'. Β ο ιι ι· ο π ο ι ε ιιοι·πι'οπ ννπι·πο.
-Πιο Βι·ποππππο· ποε Βοπιιοι· Ρι·οι'οεεοι·ε
Πι·. Αποπετ.Βιοι·ιει πω. ιιοι·οιτε πιπιιιοιι ιιοιιιιπιιτ. ο;οι.=;ο·
ποπ ινοτποπ.

- Ρι·οιοεεοι· Πι·. Θε.ι·ι·ο (Βι·οειο.π), ποι· ποπι Πιτοιαοι· ποι·

εππιι.πιεννοεοπε Πι·. Απ π ο ἱἔπιπ. 'Η Ιπ Βοι·ιιιι ποι· ερο.πωιει

πιο Οιιι·οπ-, Νοεοπ- πππ
Βοοικιπ πππ.

οιιιιιοριιιι·π.ιιιιιιοιι.οπ Πι·. Η π πο

ποι· ιιοεοιιποι·ε πιιιοιι

πιο ποπι ιιιπι οοιιιι.ππτο

ι'οι·πππε ποι· εποποιποπ νοο·οτε.ιιοιιοπ ιιοιιπιιιιι κοινοι·ποπ ιει.

νοπ ι.ιι·ιινοι·ειιιιιοπ πππ πιοοιιιιιιιεοιιοπ ιπετιτπιοπ.
- Ιπιπ ποποε Ππινοι·ειι.ιιτεειιπιπτ. εοιΙ, πιο πιο
«Νοι.ν. ΠΠ.» "πω, ιιπ Ρι·ο_ιοικι. ιιοι·οιι:ε ιιπ-ιιι; νοι·ιιοποπ, πο.

ιιπ 8ι;οιιο ποε Ρι·οιοεεοι·ε Β ι ο ι·

ποε οπο, πιο πιο ιοιιιοπ .ιο.ιιι·ο ιιοπτιοεοπ ιιοιιοπ, νιιιιιι; υποπ
ιππ.<ειιοιι ιετ. Πιο Ποπ ιιεοιι πιο εοιι πο.οιι ποπι ιιοιιοπ Ρι·ο

ιιοι·ιιιοπ π·πι·πο, ννιι·π εοιιοιι 8.ιπ 14.27. Μπι πιιτ ποπ ν ο ι ι ο -

πιο ππι· του πιο ννιεεοπεοιιπι'ι πο. εοιπ. ιπ πω

ειιπποπ οιπ πο ι· Ππινοι·ειτιι.τ. ιιοο·ιπποπ πππ ιπ,ο·ιοιοιι
εοιπο '1'πι.ιπικοιτ πιεθιιοι·πι·πι ποε 8τ..Τοιιοπιιοε-1:ιοε
ριιιιιε ιιι Βοπιι ιιιιι'ποιιπιοπ.

ποιπ Ρ'οιιιο οπο: πιο ννοιιιτππ πππ Ροιιιιιι. Πεε
Ρι·οιοιπ εοιιΙιοεει: οπο” πι1ο ννοιιιιπτιςιιοιτ, πιο ειο ι›ιειιοι· πιιι:
ποι· Βοοιιεοιιπιο νοι·ιοπιιριι ππι·, Με: οε ι”ιιιιοπ εοπιιι: Κοιινιιιι.ο,
8ροιεοιιπιιοιι, Ππινοι·ειτιΜεειιροππιοπ π. ε. νν. πως. Πιο ποι ποπ
ιιπινοππιπιοπ πιο πιοεοπ Ζννοοικ ιιοετιπιιπιοπ Κπριοε.ιιοπ. οοιιοπ
Κινοιιιιιιιιπιιοιτεο·οεοιιεοιιπΕιοπ ιιιιοι·οοιιοπ ννοι·ποπ. πιο ποπιι πιο

Βοπποι· Ππινοι·ειτιιι:ειιιιπιιι

- πιο νοι·ιοπτοτ, ιετ: π.π ποπ ιεπειιιιιι·ιο;οπ οτεεοπ Οιιιι·πι·ποπ

ποε Κι·οιπικοπιιππεοε ειι Ηεπιιιιιι·8·-ιπρροπποι·ι'. ΡΜ. Πι·. Η οι·
πι ιιπ π Κ ιι ιπ πι ο ιι ποι· Με οι·εππποπ, ποπ ιιιειιοι·ιι.ι·οπ Ροειοπ

πιοι·ι·οε πιο Ιιοιτοι· ποι· Ππιι·οι·ειιιιιειιιιιιιια 2π Βι·οειππ επ
ιιιιοτποιιιποπ. Πι·. Κ ιι πι πιοιι, ποι· ιιι ποπ πιιοιιετοπ πω”. πο..
55. Ι.οιιοπειπιιι· νοιιοπποτ, πω· ιιι.πΕοι·ο Ζω Αεειειοιιι επι
επιπτιεοιιοπ Κι·οπιιοπιιο.πεο ιπ Ρτιοπι·ιοιιειιπιπ επ Βοι·ιιπ πππ
ιετ. εοιι πιοιιι· πιο 20 .ιιιιιι·οπ πω ποποπ πιιο;οιποιποπ Κι·ο.πικοπ

ιιο.πεο Ηπιιιιιπι·ις-Βρροπποι·ι' πιο ιοιι.οπποι· θιιιι·πι·ρ.· πιεις.
- Πει· (ιιιοι·πι·πτ ποε 8ο Ροιοι·ειιιιι·ποι· ειιι.πιιεοιιοπ Λιποπ
ιιοι·ιιοεριιο.ιε πιω. διπειεοπτ Πι·. Ψ. Π ο ιι ι· ο ιι ι ο π ε ι: ι ιετ
ππι· Πιεροειτιοπ ποι· Πεπρτνοι·ννειι.ιιπο ποε πιι
Β·οιοιιι:οπ ποπ πιιι·ιποπιιοι·ρε ποετοιιι: ννοι·ποπ. ιιπ
ιοι· Ζιιπο.ιιιππο ποπι Πιιιιιιι·-Μοπιπιπο.ιι·οεεοι·ι πππ Βοιπεειιπι; ιπ
εοιποπι ιιιειιοι·ι;.ιοπ Αιιιτο.

Κοιινιιιι.ο, Βοοιεοιιιιιιοπ οι·ι·ιοιιιοπ πππ $τιροππιοπ εοιπιο [Τιποτ
ειιιιπππε;οπ νοι·τοιιοπ ιιιιπποιι, οιιπο πεεε πιο Ππινοιειιιιιεοιιι·ιις
ιιοιτ ειοιι ιιιποιπππιπιεοιιοιι πω. Πιο .Α π το πο πι ι ο ι· ο ο ιι το,
πιο Βοποπενιιι·ι.ιες εο πιιεειιι·οιποιιτ πιοι·ποπ, εοιιοπ ειι ε

εοιιιιοε ειιοιι πιο πι εεοπεοιιπι'τιιοιιο Βοιι.ο ποε
Πιιινοι·ειιιιτειοιιοπε ιιοιι·οποιι.
- Απ

ποι·

Οποεεο.οι·

Ππινοι·ειιιιι:

ειππ

ποι

ποι·

ποπι οιποε Κεππιιιο.ιοπ επι· Βοεοιπππο; ποε ιιο

πιππιρι·πρπιπτο. 8τ.ποιει·πι Πι·. Ν. Π ο ο π, ιετ 2ιιπι Κ ο ι· ο ε -

ι·οιιε 2 .Τειιτονει:ε.πιοπ Ποιιι·ιιι.πιιιε ποι· οιιο·οιποιποπ
Ρ ο τ ιι ο ι ο οι ο οπο." ετπι·Κο Μοιπιιπο·ενοι·εοιιιοποπιιοικοπ ιιπι.οι·
ποπ Ρι·οι”οεεοι·οπ ποι· πιοπ. Ροιζιιιιπτ ιιοι·νοι·οοι.ι·οιοπ. .Με Κοπ
πιπο.ιοπ ιιιι· πιοεοπ ιιοιιι·ει.ιιιιι ιι·ετοπ. πο.οιιποιιι Ρι·οι'οεεοι·
Πε οιι ι π ει; ι (ννπι·εοιιο.π) εοιπο Κοππιπο.ι.ιιι· ποι· ποι· ννοιιι
κιιιιιοιηςοποποπ ιιπτιο, ι'οιεοππο επί: ποι· Ρι·ινο.ιποιοπι: Πι·.
Ε. Τ ο ι· ο ε ε ο ιν ι ι: ε ο π, νιιοιοιιοι· ιιοι·οιτ.ε ιιιιοι· 2 .1πιιι·ο ιπι

πω" ποε
ιονοι·ποπ.

Απι'τι·πο·ο ποι· Γιιιιιιιιιι.ι. πιο νοι·ιοειιπποπ ιιιιοι· πιιποπιοιπο Ρο
ιιιοιοι.ςιο ιπ Οποεεπ »πιο ι“οι·ποι· πιο Ποιιιοι·οπ ποι· 1ιοπιπιπ

- Ποι· σποτ ποι· Ψοι·ικειιιτεοπ ποι·
2.

ειιιιι·ιεοιιοπ

Γο.ιιι·ιΚ πι» Μιιιτιιι·-ιιιοπι

Αι·ιποοιιοτρε

οτπο.ιιπτ

- Ζπιπ Πιιοι·πι·πι. ποε ιι.ιο·πεοιιοπ Πιιιτιι.ι·
ιιοεριτειε οι ποι· πιω Απο ποε θι·οπιιοεοιιοπ πιιιιιπ
ιοποιοιτε Πι·. Ψεοενν_ιπτειιιοι·ποιππτ ενοι·ποπ.

πωπω” (Οποεεοοι· Ανα),

Πιπιιι·οννειιι πππ Νοπε

ιν οοιιι. Ποτ Βιιιιιιιο· ννοιιπιοπ 17 Ρι·οι'οεεοι·οπ ποι. πππ πιινιει·
9 ι·οοιιτο πππ 8 ρι·οπτοεεινο. Βοι ποι· πιει οι·ιιιοικοπ πππ
Τπ.ι·πεεοννιι.εοιι 8 ννοιεεο πππ θ επιιννπι·ιο Βιιιιο, Θππιπ·

- Ποτ ιιοιιο.ππτο πωπω ποε νοτιιιιπποε ποε ι·πε

ιοιπ. 17 οοιιννοι·πο. Πιιιιιι·οννειει πππ Νοπεννοοι‹ι ιο

ειεοιιοπ νοιιιοε Πι·.Πιιιιι·οινιπ (8ι.Ροιοι·ειιπι·ς)εοιι,
πιο πιο «Βοτεοιιυ οι·ι“ιιιιι·ι, ποπ νοι·ειτπιπποιπποππιιπ

2 ινοιεεο πππ 15 εοιιι.νει·πο Βιιιιο. Πο εοπιιτ ιιοιποι· ποι· 4 Κοπ
πιπιιτοιι ποινιιιιιτ ινοι·ποιι ιει, εο οποιοι πιο Εοι·ιιοιικινοιεο νοτ
ποιοι, ποι· οοοπο·οιιοπιιι.ο ννπ.ι·εοιιπιιοι· Ρι·οιοεεοι· Π ο ο ιιι π ειτι
νοπι Μιπιειοι·_ 2ππι Ρι·οι`οεεοι· ποι· πιο. Ρει.ιιοιοςιο ειιι πω·
Οποεεοοι· Ππινοι·ειιπι οι·ποπιιι. νι·οιποπ.

τοπ ΐοι·ιιπππο πιοποτιοο·οπ ενοιιοπ, πε εοιπο θοεπιιπ
ποι: 2οι·ι·ιιιτοι εοι.
Νοιιι·οιοε·ο.

- Πο. πιο ιπιιιιιιι·-ιποπιπιπιεοιιο Αιιπποπιιο ιιοιπιππτιιοιι ποο·οπ
- νοι·ετοι·ιιοπ ειππ: 1) Απι 5. Μπι ιπ ει.. Ροιοι·ειιπι·π·

ποι· ιιιτοι·ο

θι·πιππιοι·

ποε

Οιιποιιονιιιοεριιοιε

Πι·.

ιπι·πε τι

Πτογ ο ο ι ω ο τ πιιοιι πιοιιι· πιο 85τιιιιιτιποι· ιιι·ιιιιοιιοι· ποιο;
ικοιτ ιιπ 60. Ιιοιιοπειειιι·ο επ οιποτ οιιιοο·πιοπϋεοιι Αιιο·ιπο.
Βιποπ οπειιιιιι·ιιοιιοι·οπ Νοιετοιο.<ε ιιι·ιποοπ ππι· ιπ ποι· πιι.οιιει.οπ
Νιιιπιποι·. 2) Απι 1. ιππ ιπ 1.οπο ποι· ποτ·τιπο ρι·π.ιτιιεοιιο Απο
Πι·. Κιιι·ι .ιοπεοιιοι· ιιπ Αιι:οι· νοπ 58 .ιειιι·οπ επι Ποτε

εοιιιιιο;ο. πποιιποιπ οι· Με ιιιιι·π νοι·ιιοι· οιποιπ Κι·ππιοοιι εοιποπ
Βοιετο.ππ οπο» ππεοποιιιοπ ιπεεοπ. Ποι· Πιπο;οεοιιιοποπο ννει·
ιπ Επιιιιπ οιεΒοιιιι ποε ποττιποπ ιπι.ιιοι·ιεοιιοιι Ροετοι·ε ο·οιιοτοπ πππ
νσιππιοι:ο ειοιι ποπι $ιππιππι ποι· ιποπιπιπ π.π ποι· νιῖοτεοιιοποι·
Ππινοι·ειιιιι. Νιιοιι Βοοππιο·ππο· εοιποι· θιππιοπ ι. π. 1871 ιιοεε

ποι· πιιοποτιιοιτοπ Πποι·ππιιιιεςοπ πιο :πιο ι·ιοι·ιιετ ιςοεοιιιοεεοπ
Μ., εο ενπιποπ πιο 4. Μπι ποπ $ιπποπτοπ Π ι·ι επ ιι ε εο ιι ο ι π ο
Με ιππι 1. Βορτοπιιιοι· ο.πεποι'οιο·τ, ννοιιοι ιιιιιοιι πιο εοπει: πο·

ιιοιιο νοι·ειι πεοιππ πο· ποε ?πιιι·ρι·οιεοε

ππι' ποπ

Βιεοπιιπιιποπ νοπ 60 Βιοιοιιι: πιω.: οιππ·οιιι.ππιι ιππιπο. Ζιι
πιοιοιι "πιο ποπ 8ι.ιιποιιιοπ πω", πο." ιιιιιοπ πιο 8 το ι ο ο π·
πιοπ Επι· ποπ Βοπιιποι· οπι:ποποπ ννοι·ποπ.
--Απι οιιιοπι π.ιιις·οιποιποπ Βιιιποπτοπιποοι
ιιιποι· Μοειιοποι· Ππινοι·ειιιιι.. επ ποιπ ιιι›οι·
Ροι·εοποπ ειοιι ποιοιιπποπ, πιιι·πο ιπ ποι· νοι·ιο,·οπ ννοοιιο οιπο

:οι

ο·οιιοιπιοΑιιει.ιιππιπππιιιιοι·πιοΡι·πποπο:·Βι·ϋΠ
π π πο· ο.. ι· ιιπ ινοι·ειι.ιιι νοι·ποποιππιοπ.

?ιιι πιο θοιιιιοε

188
ειιιι€ άει· Πιιινει·εΜι Με ειιιιι Ηει·Ιιει ετιιιιιιιτειι 694, ει» άιε
ΒιϋΠιιιιιιἔ 722 ιιιιιι ΗΜ· ειιιε Ιιειιιιιι.ιτε Βι·ϋΠ'ιιιιιιιι; 61 Ρειεοιιειι.

ειιάΙιεΕι ΜΜειι άιε θενειιιιΙιειτ.ειι·ιιιΚει·, Με θοι·ΙιιεεΙιειι 'Ι'γιιειι.
Με Ιειιιτει·ειι εεΙιΠεεεειι εἱειι, ιιεειι ιιει· ΑιιειεΙιε εεε Βειιιιει·ε.

Π" ει.ιι ειιΠεεΙιε ΖειιΙ.ι·ειΙοι·Βειι Με ειιει· ᾶἰε Βιιι.εεΙιειιιιιιιΒ

ΙιεΙά άειι Ι.ιιιΙιειι, ΜΗ άειι Ρι·ει;ι·εεειετ.ειι, Μιά άειι Κοιιεει·

«Πεεεε Μεειιιι,=.ιε Με Βι·ϋΠιιιιιιε άειι· ΠιιΙνει·εΜει Π”
ιι ιι ε ΒΙΠΕ ει·!ιΙει·ε ιιιιιι ειπε ιιειιε νει·ειιιιιιιιιιιιιε ειιεει·ειιιιιι.

νειινειι ιπι, ιο ιιε.εΙικιειιι, ινε ΠΜ· Με άετ νοιτ.ειΙ Πεμ.

Πει·

Βεάιιει· εεωιιιιω εἱειι ι:Ιειιιι :ιιι ειιιει· ΒεΙΙιε νειι ΒειεριεΙειι ιιι
εεννειεειι, Μ” ιιΠε Κοιιεεινετινειι :ιιι $ε!ιννεεΙιειιιιι ΙειιΙειι Με
εεςειιει·ιει·ι ειιιιὶ ιιιιιΙ ειε!ι ειιι·εΙι ιιιιτ.2Ιοεε ειπ! πιο θι·ειιει.ιιιι
Ιιειτ. ειιεεειοΙιιιειι, Με ειε ΒειεριεΙεινειεε ιιι άειι Ροε·ι·ειιιειι πι
'Ι'ειι;ε ε·ειι·ειειι εει. ΠΞεεε Βιι;ειιεεΙιείτειι εεΙιι·ιεε ει· ειιεΙι άειι

8τειιι6εεειιεε!εεειιιιειτειι.

ΤειΙιιειιιιιειιι άετ ΒιιεΓειιρεάΜειιειι πι. Με θι·ειιειιιιιΙιειι άετ
Κοιιεει·νε.Ι.ινειι ΙιεΙιε ω" ιιἱειιιε ;;ειιιειιι ιιιἱτ. Μι· ιεἰινιεἱΙἱἔειι
- Με Ι.οιι:ει Αειετε

Πι·. Α. 'Ι'οιιιεεεεννεΙΝ

Με

Πι·.

Ψ. Ρ ι ιι ιι ιι ε, ινεΙεΙιε ινεπειι Βετει!ι.ειιιΈ ειι ρεΙΜεειιειι Πει
τ.ι·ιεΙιειι ειι·ι·ειιει·ι ννει·ειι, ειιιιΙ ειιιει· Μι· ειΠιιΒ·ιιιιε· ι'ι·ειςεΙειε
εεε ννοιάειι,άεεε Με ΠΠ· Με Πειιει· εεε Κι·ιεεεειι
ει:ιιιιάεε ΒιιεεΙειιιι νει·Ιεεεειι ιιιιά ἱιιι ΔιιεΙε.ιιάε
ειειι ειιΠιεΙιειι.
-- ννεεειιΖιιςεΙιει·ιεΙιειτειι ειιιει·ε·εΙιειιιιειι
ι·ενοΙιιιιοιιει·ειι θειιεεεειιει·Ιιε.Η:, άιε άειι Πιιι
ει;ιιι·2 Μι· εεειειιειιιιειι 8ι.εειεει·τΙιιιιιικ πειιι ΖιεΙε Μι, κι άετ
Βιιιάειιιιιει·ιιιιΙιεΕι·-ιιιειΙΜιιιιεεΙιειιΑιιιιιιειιιιε

Β. .ΤοεΙιε!εοιιιι νοιιι ΑρρεΗιοι ιιι εειιι.]Μιι·ιε·ει·
Ζννιιιιιιεει·εεΝ νει·ιιι·ιειΙεννοι·άειι.

ιιιιιΙ ειιΕ8.ΙΙι€ειι ΗτειιεκιιιΙιειτ
<<ΑΙΙεενει·,εεεειυ ἰιεειςιιιςε .
ΙιεΙιειι, «ιειιι Βει·ιειιι ειιιο!,ε·ε,
άειι Βεάιιει· Με ειΠι·ιιιιεειιειιι

Μι· Νειιει·ει·, Με εειιιιεΙΙ ειιιιιι
. . Πει! εεΙειιε Πιιχε·ει·ειιιιιΙιειιειι
(Με Αιιόιωι·ιιιιιι ;ει“ε.ΙΙειι, (Μ. εε
ΔριιΙειιε ειιεπειειιιιει.ε.

Υει·ει:Μεσεπε ΜΜει!υιι8ειι.
- Πειιτ.εεΙιει· Ζειιτι·εΙνει·εειιά επι· Βε!ιειιιριιιιις

ά ε ι· 'Ι' ιι ιι ε ι· ιι ιι Ισ ε ε.

Πιε ιιιοάει·ιιειι Βεε ττειιιιιιεειι :ιιι Βε

Μι.ιιιρΓιιιη.ι· άετ 'Ι'ιιεει·ιιιιΙοεε ΙιειΙιειι ειπεπ
- Με ειιιε εΠιιι·ιεεΕιε Ζειιιιιικ εει·ιειιι.ει., Με εε! εειιιει· Δε
ι·ειεε ειιϊ αει· ΒιεειιΙιε1ιιιετει.ιειι Οιιιε!ι ω· ΒειεΙιεειιιιιε.αεριιιΙει·ιε
άεε ΑΙιιιιοΙιιιεΙιιεεΙιειι θειιιετε Πι·. Α. Κ. ννιιιει;ι·ετΙο ιν
(Βο2ιειάειιιοιιι·ειη ειιιε Διιτειιε :ιιι άιε ιιιιι 1ιοιιι1ι.ιει·ειιιιειι Ρετ
εοιιειι ΙιιιΙιειι ενεΙΙειι, ιει ειιιει· ειιι·ειι 8οΜειειι πω! ΚεεεΙιειι
ιΙει·ειι νει·ΙιιιιτΙει·τ πετάω, άιε ιιιιιΘεννειιι·ιιοΙεειι ιιιι‹ι Νεεει!ιειι
άιε Πειιτ.ε ειιιεειιιειι6ειι:ι·ιεΙιειι.
Πε ειιιιι νιεΙε ιιειιει
νει·Ιετ2τ. ννοι·ιιειι, άει·ιιιιι.ει· εποε άετ Περιιτιει·ιε
εεΙΙιει.
- Ιιι άειι αννεάειιιεειι θι·ειιοιιετεοΙιεΙετινε.», νιεΙεΙιε Μπες

ιιιιει· Θεεει.ΙιειΙιιιιεειι Ιιει·Ιειιι.ειι, Μπι ιιι ω· Νιιιιιιιιει· νοιιι
2. Με” Με Ηειιιιιιε ειπεε ει·ιιΙιιιάει.ειι Βιιεαιε!ιειειι Πι· Νετ
νειιιιιειιΙιιιειιειι, Πι·. ΔΙειιε.ιιι1ει· θειεεειιιιενιιι.εο!ι
ΔΙεκιιιι άπο νι εεε ι1ειιι 'Ι'ε.ιιι·ιεειιειι θειινει·ιιειιιειιι. ειπεε
θειιειε εεε Κιοιιετωπει· Ρι·οτοΙι1ει·ειε .Ι ο ιι ε ιι ιι 8 ε ε ι· ε· η ενν
ΜΗ ειειΙΙ;. Βιιι Απε ιΠεεεε Νειιιειιε Βιιάει. ειειι ειιιει· »πάει

ιιι ει· ειιιιΙιειιειι Ειπε άειι· Αει·ετε, ιιοε!ι ιιι άειιι νει·2ειειιιιιεεε
άειι· Αει·ετε ιιιι ΙΜ ει: ει·ε σε ε ιι ΚεΙειιἀει·.

ειΙ'ι·ειιΙΙειιειι

Ρεπ

εεΙιτιιτ ιιι νει·ιειειιιιειι. Πε ΙιεΙιειι ειειι ιιΒιιιΙιεΙι ιΙιεεει· 'Ι'ειι·ε
άιε εεΙιοιι νοι· πω" ιιεει·ιιιιιΙετειι 5 νει·ειιιε ειιειιιε.Ιιςει· Ρε.

ι.ιειιιειι !ιεΙιε.ιιιιτει· ΗειΙειιετεΙτειι (ΒεΙιἱΒει·, Θϋτει·εοι:ει·, Θει
Ιιειειιοι·ι'ει·, ΒιιεΙιει· ιιυά ΒεεΙιεεει·) ιιι ειιιειιι ΖειιτιιιΙνει·Ιιε.ιιά

Με άειιι Βιτε ειι Βει·Ιιιι ειιεε.ιιιιιιειιε·εεεΙιΙοεεειι, άει· εἱεΙι ιιι
ιιειιιειιι Κει·ιι εΙεο Με Με ιιε ι· ε ιι Ρετ.ι ε ιι τ ε ιι ειιεειιιιιιειι
εεεετ, ἀἰε επι ειΒ·ειιειι 1.ειω ρι·ε.ΙιτιεεΙιε Βι·ι”ε.Ιιι·ιιιιεειι ε,·εεειιι
πιώ!. ιιιιιιειι. Πει· Ζειιτι·ε.Ινει·Ιιε.ιιά εειειεεΙιτ, ειιι .ε ε ε ιι ιι ιι ιι ε ι τ. ε ε; ε ιιι ιι ε ε ε ε Ι.ειιειι ειιιει· άειι ΜιτεΙιετΙει·ιι ιιι ίδιιιει·ιι.
Πει·ε.ιι ειιεάειιι ειοΙι Κι·ιιιιΙιειιιιιι ι.ει·ετ.ϋι.ε ιιιι8· , ΗιΠε
ιιιιιι Πιιιει·ετιιιιιιιιι.ι Ιιειιιι Βετιιι'εινεεΙιεεΙ Βιιιι€ειι

Ιιι·ειιΙιει·. Βε Ιε ιι ι· ιι τι ε ιιιιει· ΕΣιιι.ετειιιιιιε· από νει·ειειτ.ιιιι€
άετ Κι·ιιιιΜιειι εεινιε ν ο ι· τι· ιι ε ε νειι Ιιει·νει·ι·εεειιάειι Αει·ιεειι
ἱιιιει· θεειιπάΙιειιερΠεε·ε ιιιι εΙΙις·ειιιειιιειι ιιιιιΙ ν ε ι· ιι ι· ε ι ε ιι ιι ε·
νο ιι ε.ιιΠ:Ν5.ι·ειιάειι θειιι·Π'τειι. Πε εε!! ιει·ιιει· πειιι
Α ιιι ε ιι! ε. ι ο τι ιι ιιι ει» Βιιιιιι;ειιιιι·ειιΙιε ιιεςιιιιιάει ννει·άειι,

άεε εεεειιι1ει·ε ΗΜ· Με ΠιιτειειιεΙιιιιικ ιιιι Διιίε.ιιεεετειιιιιιιι ιιιιιι
άιε άειιειιιιιε Κοιιιι·εΙΙε ω· Βι·ΙιτειιΙιιειι ιιι Βει.ι·ε.ειιι: Ιιειιιιιιι.

Νεειι ΜϋεΙιεΙι!ιειι εοΙΙειι εεε Μιτε·Ιιεάει·ιι ιιι 8·εειΒ·ιιετειι Ρε.ΙΙειι
Κτ26.ιιιΒιιιιεειιιιττεΙ πι· νει·ιιιΒιιιιε· ετε!ιειι ιιιιιι Βι·ΙειεΙιεει·ιιιι ειι
τω· Βι·ιιοΙιιιι€ειειεειι ιιι Βιιεεει·ιε, ΗειΙειιετιιΙτ.ειι εεε. .ε;εεεΙιε. ειι
ι.νει·ιιειι. ΡΜ· Πειιιειιετι·ετιοιιεεννεεΙιε εοΠ ειπ ε ε Ι ε Ιι ι· ε ιι ά ε ε
Η ιι ε ε ιι ιιι ειιιεει·ιειιιετ. ιιιει·ιΙειι.

Υειεἰιιε- υπό Κοιιει·εεειισειιι·ιεΜειι.
~ Ιιι άει· Ιετ.2τειι Βιι:ειιιιε ιιει· Βει·Ιιιιει· ιιιε‹ιι -

Ζιιιιι ν ο ι· ε ι τ 2 ε ιι ε ε ιι νιιιι·ιΙε άετ επι' ιιειιι θεειετ. ιΙει·
= Ι.ιιιιιε·ειιΙιι·ειιΚιιειιειι ι·ϋΙιιιιΠεΙιετ ΙιεΙιειιιιι:ε Ρ ι· ο Γ. Π ι·. Μεε1Ιει·

πΓιιιεειιειι θεεεΙΙ εεΙιεΙ'ι ινιιι·‹Ιε ειιι 8ιεΙΙε νειι Ρι·οΕ.
Β ε ιι ε τ. ο ι·. ιΙει· ΙιεΙιε.ιιιιιΙιεΙι ιιεειι Ρι·οι*. ν. Β ε ι· Β· ιιι ε. ιι ιι ε

Βει·Ιιιι ε·εννειιΙε ιιιιιι ειιιιι Η ε ιι ε ι· Μ ε ε Η ι· ε ι ιι ι· άειι· Ιιε!ιε.ιιι1τε
Βει·Ιιιιει· Αι·ει Πι·. Ψ ε ι ε ε ε ει ιι . άετ ΜεΙάιιιι.ε· ειιιιι Βεἰ

'Εεεε ει·ειει· νοι·ειιεειιιι ει· 8ενσει·ιιειι Μ, άετ θειι. 8ειιιιε.εει·ε.ι
Πι·. νει Βοι·τιι ειιιιι εκε1Ινει·ιι·ειειιιιειι νοι·ειωειι
α! ε ιι ε ε ιν 88 ιι 1 τ. -ΝιιεΙι Μιιι.ιει·ει· Με πι; Μει·ιιιιι·ειι άιεεεε

ω.» ειο. ιπι Βιιι·εε.ιι εεε Ζειιτι·εΙνει·Ιιειιεεε, Βει·Ιιιι, θειιιΠεειιει·
ιιιιιιιιιι 2. ειιη.ι;ει:ειι ιιιιιιιιιτ.

ννοι·‹1ειι.

-.Πιε ιΠεε_ΜΙιι·ιεε ει·ει:ΙιεΙιε Βιιιιιιειιι·ειεε,

ειιιειιι ειπεε Ηει·Εοιιιιιιειι ;ειιιε.εε, «Με ειιιιι ει·ειειι Μειε ιιι
θιιιιειειι Με. Β ο ε. Κ ο ο ιι ε ειιι·εΜιι·οεΙιειι ινοι·ιιειι νετ.
- νοιιι ΜεεΙιειιει· Ριι·οι.ι·ονιΙιοιι8ιεεε. Διιι2.Μει
ει» πιει· Χ. Κειιιςι·εεεΒιιεει εεΙιει· Αει·ει.ε ειιιιι Διι

νιεΙεΙιε ειπ θ. Βεριειιιεει· Ιιεςιιιιιι: ιε τ ε. Ι ε 8 ε ε ι·ε ι ε ε εε ω” τ ιιυά νει·ειιπΙετ Με άειιι ΒεειιεΙι άετ ιιειιτεεΙιειι Ο ε τ -

Διιιι ινιεεει·

ιιιιι ειιιειιι ρι·ιιΙιτ.ιεεΙιειι Αι·ετε Ιιεεειετ.

ιι ε ιι ιι ε ιι ·ε ιι

Μ ι ο ε; ο νι εεεειιΙεεεειι πετάω. ιιιιεΙιεειιι ει·

εεεεϋ.άει· ιιιε·ΙειεΙι άειι νειι ΚορειιΙιε.ε·ειι ιιιιιι Βιοε!ι
ΙιεΙιιι. Πε άιε 'Ι'ειΙιιεΙιιιιει·2ειιΙ εεε τεειιιιιεειιειι θιιιιιάειι ειπε
Ιιεει·ειι2τε Με πιαεε, ιει ι·εειιι: ιιεΙιιιεε Αιιιιιε!άιιιιΒ· ιιιιιι€ειιιι
ιιι ειιιρϊειι1ειι. ΑΠεε ΝεΙιει·ε Μιά Ιιὶιιιιειι Κιιι·πειιι ΙιεΙιειιιιι

ΒΙΙιειι1ιεΙιεικνειεε οΙιιιε νοιιεἰιιι;ε Πιιτει·ιιιεειιιιιιε· Με ει·οε,·ι·ειιιιιι

;εεεΙιειι ενει·ιιειι.

ιιιεεεη;ε ννοεΙιε πεταει Ιιει:Ι:ε.

πι· νει·ειιειεΙτιιιιε ειι·πτΙιεΙιει· Βιιι(Πειιι·ειεειι, π. Η. εεε θειιε
τεΙεεΙει·ετει·ε Πι·. Α. ΟΙΙνειι, Βει·ΙΞιι, Ι.ιιιεειιρΙετ.2 2/4. (Κει

οιιεειιοιι

ιιει· 8ιεάτιιειιριιιιειιιι

εειιυιι ιιι άειι ει·ετειι 'Γεεειι άειι Βιιι·ειιιιι·8.ειεειιτειι ΡιοΓ. 8 ιι
Ιε. ειιιιι ·ιιιιιΙ εεε νοι·ειι::ειιιιειι Με Κοιιει·εεεειιιεειιε Με!.
Βειιι άειε.ιιΕ ιιιιι€εννιεεειι Ιιε.ιιε, Μ." ω· Κειιι;ι·εεε επιε

Αιι1°ι·εεειι ειιιά ειι ι·ιεΙιτειι επ «Με Κοιιιιτεε

εει·ιιι ΡιιαΜεΙι Ηε.ιιε).

ιιιετ.ιεειι νειι «Με ννιεεειιεεΙιείι1ιεΙιειι 'Ρι·οει·ε.ιιιιιι ιιιιεΙι άετ ρο
ΉιιεεΙιειι θειιε Με ειιυνειεΙιτ., »Με ειιιειι νοι·Ζεικηςειι 8εΙιΙιιεε

- Πιε Βιετιιτειι ειιιεε ιιι Θε. Ρετει·ειιιιι·,ε 2 ιι
ει·ϋΠιιειι6ειι Ρεγειιειιεει·οΙοε·ιεεΙιειι Ιιιετιιιιιε.

εεεεεΙεειι ειιι· ΡοΙΒε ΙιειΙιειι ιι6ιιιιτε.

ερε:ιεΙΙ ειιιιι 8τικιιιιιιι άεε θειιιι·ιιε Με άεε Νει·νειιε ει.ειιιε,
ειπε εεεεειι εεειετιετ ινοι·ι1ειι. Ζιιιιι Βἱιιιι·Μ Με ιιετ.ιι.ιιτ
ειιιά εΠε ΑεεεΙνειιτειι ιιιι‹Ι ΑεεοΙνειιτιιιιιειι άετ Πιι.τ.εΙεεΙιιιΙειι

Πιε Γεω Μ88ειιεεΙιεΕι.

ΠεΙιε ΔιιεΙιειιτε εεε Κειι€ι·εεεε πι. εονι·ειτ Με!! Μάι Με ιιιιε
νει·Ιιεςειιιιειι Βει·ιεΙιτειι ιιι·ιει!ειι Ιεεετζ ειπε ι·εεΙιτ 80Γΐπεε. Πει·

ΔΙιει· ειιεΙι ι·ειιι

Ιιει·εειιιιςτ.. νοι·Ιεειιιι€ειι ιιιι Ιιιειιτιιι. ενει·άειι ἰιεει· Ρε εΙιεΙοειε,
Νειιι·οΙο,ε·ιε, ΡΙιγειΙι, Αιιε.ωιιιιε, ΒιοΙοειε, ΟΙιειιιἱε,
ε.τιιοΙοε·ιε,
ΑιιτΙιι·οιιοΙοειε, Πγι;Ιειιε, θεεειιιεΙιιε. ΡΜεεεεΙΙι εεε. .ε;εΙιεΙτειι
ννει·άειι. Βεἱιιι Ιιιετιιιιι. Μιά ειιι ΑιιιειιΙετοι·ιιιιιι, ειιιε κιιιιιι‹,

ΜεεειιεειιειιΙιειιε Ρι·ει,εειι ινι1ι·άειι Με ι·εεΙιτ ιιιιννιεεειιεεΙιείτΙιεΙι

ειιιε Κιιιιιει·ιιιιρρε, ειιι Βειιοι·ετοι·ιιιιιι, ειιι Πιιεειιιιι πω! ειπε

`ιιεΙιειιάε1ι. ιιιιιΙ Με Βι·ότιει·ιιιιε άει·εεΙΙιειι εριεΙιε ιι€5.ιιιιε Με
ρε1Μεειιε θεειετ ιιιιιιιεει·. 8ο εειιΙεεε ε. Β. «Με ει·ειε Μετ

ΒιεΙιοιιιεΙι ειιι€ει·ιεΙιιετ.

Ιζειι€ι·εεε εεεεΜΜΒιε ω» ι·εειιι. νιεΙ Με Ι)ϊ088Π. Με άιε
νει·εοι·ειιιιε· ι1ει· Ηιιιιε,·ειιιιιειι, ειε Αι·εειτει·νει·ειειιει·ιιιιε, άιε
Βι·ειειιιιιιε ιιι άειι ΜΜεΙεειιιι1ειι εεε., ννεΙειιε ιιιεΙιτ πι· ει.
ιεΙιτειι ΑιιίεεΙιε εεε Κοιιι;ι·εεεεε εεΙιει·ιειι.

(Βει·.).

Μ.

ιιοΙιε Βιι.ειιιιει (ιιεειι ε1ιιειιι Βει·ιεΙιτ άειι· «Νοε. νιωθει...) Μι
ειιιει· ιιιιειιιιΙιειι Ιειιςειι ιιιιά ει·ιιιιιάειιάειι Βειιε Με Ρεγειιιε.ιει·ε
Πι·. νν. .Τ Μι ο εν ε ιι ιι ο , ιιι ι.νεΙειιει· ει, ιιειι ε·ιεεειιεεΙιε.ίιΙιεΙιειι

Βεάειι νει1εεεειιιὶ, ω» ιιει· ΡεΙΜΙι ιιιιινειιάι.ε ιιιιτΙ νειι νει·

+ ΝεοΙιετε 81ει·ιιιιι8· εεε νει·ε1ιιε 8ε.Ρε

εειιιεάειιειι ιιιεΙιτ. νοΙΜειιιςειι Μειιεειιειι ερι·εειι. Με ειε ειεΙι
εειιιει· Αιιειειιτ ιιιιεΙι ιιι _ιειΙει· θεεεΙΙεειιε.ίτ ΒιιιΙειι ιιιιιΙ άιε ιιι
ιιι·ει Κε.ιεςει·ιειι ιιι ιειΙειι εειειι. Ζει· ει·ει.ειι Κει.ει.ιει·ιε πειτε

τει·ειι. Δει·ετε: Π1ειιετε8·, ε. 18. Θερε. 1907.

άετ Βειιιιει· Με Νειιι·εετΙιειιιΙιει· ιιιιι1 Ηγειει·ιΙιει·, άιε εἰεΙι εειιιει·
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ειω‹ τειὸἱοεΙετἱνε _]οκ1-, Βτοτπ- ππά
Ι.ἱἰ;πἰοπππΙτἰΒε ΗεΙΙηιιεΙΙεπ. ΑΙΙε πισώπ
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ΕἰπτἰεπΒππΒεπ. ΙπόΕΜΜοπεπ: Γτεπεπ
ππά ΚἰπὸετΚτεπὶιπεἰτεπ, 8Ι:τοίιιΙοεε, Κα

εΙππε, Ηειπ1ΚτππΚπεἱτεπ, ΗεπΚτειπΙιπεἱ
τεπ. απ” ππά Κπειιτπειτἱειππε.
νετεεπό νοπ Κτεπεπε.επετ Μι1ΜετΙππεε.
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Βι·. δοΙιι18$ει·,
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Οε1ΠοτπΙε 141€ Θγι·ι1ρ σο. Βοπόοπ, π. Ο.81/82 811ονν πω. Ξ

ΟττποὰἰεΒτερπ. ΨεεπεεΙεπ·οιπ νἱΒτετἱοπ.
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Ρτωτἰε επεεετπιιΙΒ άεε Ηεπεεε πππ Με
νοπ
(19) 4-2.
νετΙε8 νοπ Διι8·πετ ΗΙτεοΙιντυ.Μ πι Βει·Ηπ.
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ίότόε:Φ άεπ 5ξρξίιχε;έ!!εε!
νεΜσεΚεππΩ ΙΜ 5€οΠντοεπεεΙΙκτεπΕΒοἱ!οπ, ·
Μεςεπ- ππά Βιιππ-52ϋτππςεπ.
Δ
Η οι'Ι- τι . 'Ι' πιο
Ι Ι ππιεεετ Ισ οι' Κ η “πω”. Μι· Αιπ·πιπςε- ανω·
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σΙππππχεοι·χε.πε, Μ! Νἰετεπ, ΒΙο.εοπ π. θιΙΙεπε!εΕπ π. Μή θἰοΜ.
|ΠποΙππει· ΠΗ.πει·νι·πεσει·, ΒΙ"Μη·επ
Επε!εΜΗ.2, Ποε|ιΙε8ω·-ΒΜιπΙΕπιππο-,

ΔΗΜ "πω... νοτιπςεΒεὰἱπ'ππ;επ, εοννὶε ?πωπω ΕσπΕσπίτοϊ.
ωστε!! ετπἱΗΙἱσΣι, ιοννἱο επι·οΙτ ΜτεΕΣεπ Βοιπ..

Υ'ει·π-Ππη δ. Π. Π!πει·εΙΒἱσ|ει· ΕΜΗ."- π. ΕΜΠ”.

Βοοπεπ ετεοΜοπ:

Ηειπάπια:π
πω·

ΡεϋποΙοΒἱο Με 8το1ΜεοΙιεε1ε.
ΠπΒετ ΜὶτννἱτΚππΒ νοπ ΑπεΙΙ:. ο εε τη]
ΒτεεΙειι), Ο. Ι) ει ρ ρ ε τ (ΚΙεεἱπ8επ), Γ τ.
τ ο. π ε (ΒετΙὶπ), Ο. Ι. ο ε ννἱ @ΣΗΦΗΣ
Α. Με;;ππε-Ι.ενγ (ΒετΙἰπ). Μ. ΜΧ".
τ Η ε ε (Κ6Ιπ), Ι... Μ ο π ι· ‹Βει·Ιἱπ), Ο. Ν ε ιι
Βετ,ς (ΒετΙἰπ), Η. 5ο Ι ο :π ο π (Γτεπ!:
ω" ε. Μ.), Α π. 8επ πι ἱ ι1τ (ΠτεεεΙεπ),
Ετ. δτεἱπἰι: (ΒτεεΙειι), Π. ΞΕτιιιιεε
(ΒετΙἱπ), Ψ. Ψ ε ἱ π Μ· ε ιι ε! ςΥνἱε5Βιιὸεπ)

Ιιει·απεεεεεπεπ νοπ
(ΜτΙ τοπ Ποοι·ιΙοπ.
Ζννεἱτε ΑιιΠε8ε. Π. Βεπτ:Ι. μ. 8. Ι9Ο'7. 24 Μ.
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Η πω» τι»... ιιιι.πιπ. Ψ

ιιιιιιιιιπιιιιπιιιιιιιιιιιι
ιιιιτετ πετ Κεάειιώοπ νοιι

τι Ρτοι'. Πτ. Κατι Ποιιιο.

η0τ. πωπω κτωιπιπιέ.
πι,...

Μπρικ.

Πτ. Βιιιιιιιτ ιΝπιπισιι.
82. Ροιπτώιιτ8.

ι)ιο,,$1.-ΡοιοτπΒιιτ8πτ

ωιιιιωικ οοιιοπεοιιτιίι° πτειοιιειιιιιοόετι Π· Α'ιιοιιιισιιιοιιιι-Διιέ'ιτΕμ "πιο Πιο Σιιιστιτο 'Έ
5 ο τι πι ι: επ τι.--Ι)οτ Μιοπιιιοπι0π το!. ιει ιπ ΜΝΗΜΗ. 8 πω. Πιτ Με πιω ιτιιιτι ιιιιιιεοιιιιωειιοιι επ πιο Βιιι:ιιιιιιιιιιιιιιι8 νοπ Ε. Ε. ΕΜΣ"
έιιιιτ,4 πω. πιτ πι:: πιω πιπ ιτι Ι.ΡοετιιιπωιΙππ8,ιιι ποπ “απ” ιπ 82. Ρφωτοιιιιτε, Νι:ννειι -Ρτοεροιιτ Ν: Μ, ιιι τιοιιτειι. - |πιη"
“πιπ 20 Μπιτ ιΒιιτιιειι, 10 Ματια ιιιιιιιιΒιιτιιοιι. ΠετΣιιιστι.ιιι το!.
πιτ πιο: ιπιιιεεερπιιεπεΖειιε ιπ τωιιι.ιεοκ0Ρ.οπωστωπ.- οτι
Αιιιοτι:τι ννετιιεπ 25 $εριιτιιτπΒιπεειιιτετ οτι ιτιπιειτιιιιοΙιπποειιιιτιι.
- Κείετιιτε πωτιιι:ιι πιιι:ιι ποπι Βιιι:ενοπ ΗΒΗ ι. ρω Βοεεπ ιιοιιοτιτι.

ΝιΖΟ

μη”. εοννιο πιιωιπιπιο οπιιιιιτιοπ Ντιπ ιιτ:ιιι:τι Μιτι.ειιιιιιμπ ιπιτ
ια:ι πιιιτι ατι παπι ΒοεοιιΜιείπιιτρτιάσπ

πωπω.. Πτ. Β,Ἡω"ιι

ιιι 81. Ρειετει:ιιτέ, Ρεπετει:.$ειτο, ΑΙειππάτοννειιι Ρτ.8 ιιι πωπω.
5ρτωιιει. Πιοτιετπε, Βοιιπετεπιε πω! Βοπιιιιισειιιι 5-6.

Μ. ΡοιοτειιιιτΒ, ποπ 19. Μπι (1. Μπι).

1907.

·.
ι τι

Ιπππιπ: Πτ. πω. .Τ. πωωιωιω. Πιο 'Ι'πιιοτιτιιιιπποιιπιιιιιιιππ τι... πιιτοπιιιοιιοπ Βιιπ,<.τοπποιιιπιπιιιιποιιι. Βοιποτιιιιιι;οπ Μπιτ
Πιινοπ. -- Βιιπιιοτππιπιχοπ πω! Βοιιρτοοιιιιιιςοπ: Πιιιιιιιιιιοιι ποτ θγπιιιιπιοι;ιο, ιιετιιπεπτομιιοπ νοπ .Ι. και». - Ο. Βιιι·
ντιπικοι: Πιο Εππιτοποοιιινιιιιιοππιιι, ιιιτο πωπω" πππ Βοικιιιπρίπιις. - ΡτοιοΕοιΙο που νωωπι 8ι. Ροιοτιιιιιιι·ιςοι·

Αετ2το. -.'Ι'ιητοιιπποιιτιοιιιοπ. - Απποιςοπ.

Η

ι

Πιεποτ .Μ ιιεε: Μι Ο π. 5 τι" «Βονιιο ποτ Βιιωιιιοιιοιι Ποιιιιιιιιωιιοπ Ζοιιιιοιιτιιιοιι» πει.

Βει· ΧιΧ. Αιιτ2ιοιππ
ιπιτ πωωιωιπιι ι.ινιιιιιιιιεπιιιιτ Μτιιο
πω.» ποπι

1'7.-19. Αιιι.τιιει π. π. ιπ Βοτριιι πω.

Κοιιοι;οιι

ινοιοιιο νοτττΒ,π·ο ιιι ιιιι.ιωτι ννιιιιοπιιοιι, πετάω επιιοι.οπ, πιο·
οοιιιοπ αριΜ.οεπιππ Με πιπ 1. .πιπ π. ιιοιπι Πιιιοτποιοιιποιοπ
ιιιιιιιιιιοιιιοπ ιιιιιι πιο Πιι.ιιιιιιΕτιριο ιπ ιιτποΜοτιιςεπι Ζποι.υ.ιιτιο
:πιπ Αοι·ιωπιπω ιιιιτιιιιτιπροιι.

Πτ. πιω. (Πι. Βιι·διι ιιιιιοτε,
τι. Σ. Ρι·ι6.πω ποτ θυποΙΙ. Μ!. Αοτειο.
Βοηιιιτ, Καππα πω.. Ντ. δ.

~ “

τ πιο ΙΙ.οπΚιιοπ πω· ιιπι 80 ετϋεεετ, ιο ιιιιπιποΙππειιιττποπποτ
πιο νοτιιοτποΒιιπποπο Βιέοιειοτιιπε 8οινοεοπ ιπιτ, ιιιιιποπτ
πω. ιιποιι ποπ νοιι νιτοιιοιν νετ6ιϊωι.ιιοιιιοπ Βοιαιοιιε
οτεοΒιιιεεοπ. Γτιι.Βοιι πιτ, πωπω» οιπο νοιι οιιιοιιι πο
νοτειοιιιιποπ πω! ποινιεεοπιιιιικοπ πωπω, πιο Β.ο πο τι
Κοοιι, ιιιππΒιιτιοτιο πωπω 50 εοιιτ πω! εο Μιά ιπ
Μιωκτωιι ιιοιπιπειι ιιοιιιιιο, ειο ειιι‹ι ω Οτιιιι‹ιο ιποιιτοτο
ιιι πωπω. Ειιιιιιιιι νοτεει.ειε πιπ ιιπ 'Ιδιιιιιποι ποτ Βει,
ποιειοτιιιι8, Μ” Κοοιι πιπ Ριιιιιιποπ πω» πωπω Με
ποτ Ηοιιιιιι8 πιιΒιιιι=.ιιιοιι οτΙ:Μ.τι ιιιι.πο ππά πιιιιι ερτιι.ειο,
ποπι Πτιιιι€οιι ποτ Κτο.ιιιιοπ πε.οιι€οιιοπιι, Ριιιιιιειιιοτ πι"
Βιιιιιιοιι, ιιιισιι ειοΙοιιο, @τοπ Αιιιισειιιιπ ιιι πιτωιιω πιπ
ιιι οτννει.ττοιι ιπιτ πππ Βοεοιιιοππιμο ιιιιτοιι πεε ιιιιιιιιττο

πιο ΤιιιιοτΚιιιιπιιοιι1Μπιη ποτ οιιτοιιιευιιοτι Μπαστι
ωπωιωωπιι.

Βιιιιιοτιιιιιιιιοτι Μπιτ Βιινοε').
νοιι

Βτ. πιει!. 1. Βτοπιιεοιιιι,
ω Πιιιιιι.
Νοοιιιοιιι ιιι πω: Αιιιιιι πιο Βτιιιιιοτιιιιε ιιπ ιοιιο πι:
Γοτι, Με Κοπιι Μπι: Ατυπο ω.. οιιι Ηοιιιπιποι @ποπ
'Ι'ιιποτΚιιιοπο νετπποπιιιοιιιο. (1890). Βοτιιιι πω· πωπω
Με Ζωιιτιιιπ ποτ Μπι. Αστειο ππά Ι.ιιιι8οπι‹τιιτιιιο πι”
8πιπιππ οιιιιιιι πω: ιιΙιοπ Εττιτοιιοπ ιιοτιιοι, πιο οιιιοπ, πιπ
πιε Βοιιιιιιιιιπππεπιετιιοπο ιιοπιιοπ :ιι ιοτπωι, πιο ιι.πιιοτιι,
πιπ Ηοιιιιιι8 νοιι ιιιτοπι πιιιιιιιιιιιιτειι Ι.οιιιοπ ιιι ειιοιιοιι.
Ποτ Βιιιιιιιειαειιιιιε πω· οιιι ιιπποεοιιτπιιιιιοιιοτ. Βοοιι
ΐοι88ο ιιοτπεοιιιοιι ιιι ιεπτποετοτ Ζω τω! Ετπιιοιιιοτππ8 πω!
..,

°'ΡΝιιοΙι οιιιιιιιι νοτττιιε ιιπ Νιιιιιιοτ ΕτιιιΙιοιιοιι νοτοιιι.

τοιιτιο Βοπιιιιοπεποποτ ιπ νιοιοιι υιιπι (Με Επιιο.
Βιιιιιι πω» ιππ.π ιιι πι” ιιοιιοπ Ποεοιι Βοετιπειι, νοιι
τπιιπ ποτ Μοιιιιιπ8 κατ, ππεε ιιοιιοτιιιι.Γτο πππ Μπιτ πουπ
πθωτιωω Βοπιιιιοποπ οτιιοιι ντετιιοιι ιππειι.ιοπ. Μπι
πω· πωπω ποτ Μοιιιιιπε, ππειε Με. ιιιιιοτιιιιι6εο Θονοπο
οιππετιεεεπ ππά πιιποετοεεπιι ντοτιιοπ ιππεειο. πω :Με
Βοεπιπι.ι ιπιτ ιπ ποτ 'Με οιιι ιτπιιτιεοε. Ειπε Τιιιιοτιεπιιιι
νοτωιιιτιιππ νοπ ποτ ΒιιάΜπιιο πο τιιεοιι, πιο οι: οιπροτ
Βοειιοποπ κατ. Νιιτ Κοοιι εοιιιιιι πππ οιπιπο ινοιιιΒο
εοιποτ $οιιπιοι· Μαιου, ιωωιττι ιιιιτοιι πιο Μιεεετίοιπο,
ιιιτο Ατιιοιτοιι ιιιιοτ πιο Έπιιοτιιιιιιππιτιιιιπποπ Μ” πππ
πιο ιιππιιι:οτιιτοοιιοπ :ιιι ποιιι Απειιιιιι ποτ Μοτιιοιιο ιπι
ωιιιιτιιει. Αποιι ιιι Βιι.νοε, στ” 8πιιιτ ω 1.πιιεοπιιτιιιι
ω, ντοτιιοπ νοιι ποπ πιοιειοπ-ποτιιποπ Αετιιοπ Βοοιιιιοιι
ι.ιιιι8οπ Μπιτ '1'ιιιιοτιιιιιιπιτιτιιιιπε ιοττεοεοιπι πππ ειπα·
νοιι ιιιιιοιι, Πτ. (Σιιτι $ροπΒιοτ, οιιι 8οιιιιιοτ Κοσιιε,
ιππιπι ιιιιοιι οιιι Ι.πι›οτιιιοτιιιιιι ιπιτ ΗοτειοιιιιιιΒ νοιι Τυ
ιιοτιιπιιιι. Ετ κι οιιι 8οιιιι ιιεε Μ. Αιοιιιιιιιιοτ
5ροπΒιοτ, ποτ Βιινοε Με Κιιτοτι πι: Ι..ιιπποπιιτιιιιιτο

οιιπιοοιιι ω. Βει εοιοπ που οιπιπο Μπι.. πω· πιο
πωωιιοιω νοιι Πανω Με Κιιτοτι οιιιεοιπει.

,νο

Φ·ιο."Ή
»πιο
οι ›Ή πιο
ι Ψ'.
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Απο θ. Νονοπιποι· 1858 ποι· Πι·.· Αιοπιι.ποο ι·
8ροοτμοι·-, _οιοχποποιοιοιι Μοπιιιιοιπιοι·, πο.οπ 1)ονοο 8οΙιοιοιοοπ, οιπ οοτι οοπ Ροοι:οπ οιποπ Ιποποοοπιιιποοι·πποο
πο πποι·ποπιποπ.

Ψιιιιτοπο

οοιποι

ιιτπιιιοποιι

Ρι·οιιιο

ιπποπτο οι Φο ιΝο.πι·ποπιπππε, οιιπο Φο Ι.ππποπτοποτΙοο+

.
$οιιιιιιοι·__ιι.ιέ ιιιι··Υνιοι:οι· νοιι ι·οπιςοιι Ει·ποιοοποποοοι·ί
τιποπ.Τ. 'Βοοτιοποπ ἶ οπο πωπω ἱοοο οποιο . ποοποπι:
οπο. πιο οοι· ·Ηοπο οοι· νι7ιπτοι·οοιοοπ ννοι!οιι ΒΙοιοπ
ποιιιο ποποπ 8500 Ιι'ι·οιποο ιπ Βονοο; ιπι ποιο 1904
ποι· οοι· Κπι·οι·ι ιιπ 0ιιιπποπ νοπ 18871 Ροι·οοποπ ποοποπι.

οπο: ποποπ ποιππιοιποποιοιι Αοιοπιιιιι.ιιο ·πει.ποπ πιυπ πππ
Νεο ιπ οοι Ι.οποιοοποίι ποι· ποποοι·οτ ποποπ ι·οι·ποιον-·οπ
"οι πιο ιΠοιιποποοιι_οι·ποιιπιοπο ποποπ ιππ οινοπεοποπ Βοοιιι·οιιποο ου. οιιΒοοιοιιοιι;" Βιο :ιοοιοποπ ΙίοοΓΙοοιο,
ιιπιιΒιιοοοοπ. ιΒοποεοπϊ οπο οι· ποιοι οοιιοιι.8οποι·οπο.· βΗοποποτποι·. ποποπ, ο.οοπ πωπω, νιοιο Πιοποιποιοπ,οιο
Ιππ_νοοοι·1 Φο ο!! ιπι·οι· .Τοποπο Με Αποιο.οο πεοΒο.οποπ πο
:πιο οιπο ποιοι οποπ Γεοποπιιιιοπ,ι. πιο, ποοπ ποσο οπο
ι·οίιτοπο οσοι-ποιοι· οιιέιιποιι€οπ νοι·πιιιι.πιοεοπ οοπ Βο= ο ιπιιποι· Φο οι·ινιιιιοοιιιο ΗοιΙιιιιΒ,·°οο`οοοιι“ οιπο°οιιιιιΒΙιοποο
ι·πι νοιι Ζοοιιοι·ποοιιοι·π οπο Οοίοιιοι·ο ππι:οπ, τι·οιπ που Βιιποιο οπο νοιπιοπεοι·οπο ιπι·οο Ι.οποπο πο ιιιιοοπ. Αποτ
ι:ιοοι· Κοποιιππιιοπ Ιοποοπεοπινιποοιιοπιι8 ιπ ιπι·ο· Ποιιιιοπ ποοπ οιο!Γοποοποο νοπ Κι·ο.πΙ:οο, Φο ππιπ νοτπποι·οο
ππι·ιιοΙπποπτοπ. Ζπ οοιποιπ Ει·οιοοποπ οι·ποΙιοπ πιο ειιιπ ποποοπ Αοίοιιιπο.ιιο ιο Βιι.νοο ννοιιοπ, · ιιποοπ πτοοειοπιοιΙο
Ια·ππιποπ Ι.ππιποπ ιιοιποπ 8οποοοπ, οοιιοοι·π οοιιιοιι οσοπ

Βοοοοιππι;. ποποπ· οοιποι·ιιοο ΗοιΙπιιζ·.···βοοιιιοπ ιιιιιιιπ
ιπιιπ οοΙοπ' Βοποι.ιπο ποοιιιιο_οιιιοιι·ι ιπ "οιποπ ννοοποπ ·
οιπιοΙοπ, οε οιπο οππο νιοιο Μοποιο, οι .Τοπι·ο οιιπο.

Φο 0ιοποοοπο πο ίοι·οοι·π.

Βο ιοι;ρππο ννοιιοι·οο

ποπι· οιποπ, οιποπ Δ οι·ιο.ιιοιποπιπτο «οι .(ιιοεοποποιο πνιοοοι.

Αποπ Φο κιιιιο οοο Ηοοπεοπιιοποινι ποιο πιο.οπιο ιπι·οπ
Ετ ιποοπι:ο οιποοΒοιποο1οποπ,

νοι·ειιιποιιοπ,

Ει888

ποι· ποιπιιποιτ.ο

Μ. 1ιΙογοι·-Απι·οιιο, οιι.ι·ο.πί οοιιιιοι·ποπιπ,ο ινοΙοποι·

Ροι·οοποπ ·ιπ οοι· Ι.ο.Βο οπο, Φο ποοοπτοποοπ Κοοποπ οιποπ
οοιι1ποι· ιπ οοπ ,,Βοιποοιο8ιοοποπ Ψοποοι·πι1οοι·ο“ (1888)·· οιοπι1ποι· Ιοποοι·ο Ζοιτ οι·οιι·οοποποοπ Κιιι· ππ ποποπ.
πιοι·ιοπιιοιο.
Αοοπ ινοππ Φο ποιιΒοπ Μιιιοι νοι·πο.ποοπ οιπο, ιπι ιο
Ι)πι·οπ Φοεο Νοτιπ ινπι·οοπ Ριιιιοπι:οπ οπο Αοιπιο_οπι`. οοπ ιποιοποπ ΡοιΙΙοπ οοι· Ζοιιοπ!ινιιιιο πιο ιιιο Βοοοο_ι·οπο

3Ποιιοο οιοιπιοτιέεοιπ οπο ο ποποπποπ -8οιπιιιοιίιιοοπιοι·_ .οοε [.οιοοιιο ι·οορ. Ηοι;οιοοποπ οιπ -οιιιιοιποζωοοποιοοιε
οπο: _ι.ππποπιιι·ιιππο·1ιιπππικοπιπιοπ. Βιπ οιιιοοιιοιοοποοο ι ποποπ Βιο Βοοιιοποπποπ οοτ Αο-τπιο,-ι οποιοι Φο. @οπο
Εποιοπιιιο Επι· Φο Βοποιοποιοπο οοπ Κπι·οι·ιοο ινπι·οο οπο ποιο Βοπο·ποΙππ8«οιοι ΗοιΙπποεοπποι· · -ο'πποποιίποιι Ήιποι·ζ
ιιοιπιι·οποπ οοι· ποιοι οι·οιοπ ννιοποιοοοιο. Ιιπ Ροπτποι· οοπ οοποι·ι νοποοπ Ι(ι·οπιποπ ' Ιοπποίοι οιιιοπιιι_πιτ._ πιο·
ι885 ποιοοιι "οι ι.οπεοπΙοιοοποο. πιο ιπ 0οιποι·οοοπί · πιο οι οιο Τπποι·πο'Ιιπποποποιπιι€,_ι.ποποτοιιιέο!.`ποιιιοο
νοι·οοπιιοπ ΗοιΙοπο Βοοποπι ποποπ, οιποπ Βονοο, οιπ Αππιιιιοοτ ποιοι Αοι·πιοπ οπο Ρο.πιοιιι.οπ Βοϊοποοπ οπο οιο
οποποιοοποι· πω, πο. Γι. Πποοι· οπο οιοιποιοοοοιοοποιο
Βιιοπποποιοι·, Ηπεο οιπο ι οτ. Βιο ποιοοπ οι·οι.οπ νι!ιπ
ιοιιοποιο ποποπ ιπι .Ιο.πιο 1880 οπο. πο-ιοπτιπο .Ιππιιιιπιπ

οι·ει.οπι.· ινιοοοι·, οποιο Ρποπικ οπο οοι· Α.;ιππο.-_, Αποι·
οποιο ππι· οοτ ννποεοπ οοι Απιιοι·ποπο οοπ.Ηοιιοποοο
οο.ποτ ι.τοει.ππι· ποοοι·ιιοΙιοπ Αποπτοιιππο οοι· Τπποι·ιεπιιο

ιπποιηΑπποπιι ιιι Βονοιι ΕΠ· νοΙΙοι· θιοοπποποιι ποιοιοι·ι.·
1)ι:.Σ.ΠοΒοι· ιπι: 1888 Βοοιιοι·ποιι, Βοοπποποιοι· οι οπ ποι·

οοι· Τοποει.οπο, οιποπ ιπνιοΙοπ Πιιιιοπ·οι·οονοπιιβοειππ

ποποποιππε ποι, οοποοιπ πο.ιιιοποιοπ .ποιοι Κοιιοιπο.Ιοι·οπ

Δ

'πο'οποοι ειιιπ οιιπο ποοιοι οι ·ιιιιιΒιιοιι. Πο. οιοεο ποιοοπ
οπο οιποπ οποοτο Κι·ο.πΙιο, Φο οοι·οιι οιο νοπ θοι·ποιοοοι·ι
πιπεοποποπ ινπι·οοπ, ο.ποποποιοιιποπο Βι·ίοΙοο οι·πιο1τοπ,
νοι·οιπιμοπ οιοο Φο ποιοοιιΑοιπιο ποτ (ιιιπποπιιε οοο
Κποποποοιι (1887).

ειιοπιιιοοποπ Βοποποιοπ8- πο `οιιιο“οοιιιιιοιιο'Βο°ὲἔοτοιιἐ πιο
Ι.οιοοπο οιπππι.ιιοποπ οποιοι. πιο οιιποοιιιιιι'ιιπειιοιιοιοιιο

'οιπ .!ο.ιιι·ο ι8081ιοοο Βι·. Αιοιιοποοι· Ξροποιοτ
οιιιοΒιοοοιιπιο οιοοποιιιοιι: ,πιο ποποιοοιιιιιι Βονοο πιο
Κιιι·οιι.' .ποποπ πιιιιοοποοπινιιιοποοιιι8. Αποι· ποιο πιιπ

ιιιοιποοο οι·Κοιιοι. Ι)οιιπ Φο Βοοπτιοποιοιπροι·πιπι·οπ οιπο
πιοιιι ιποΙιτ ιιοοπ Ειοπιοι·ποιι, εοιιοοτπ”οποι·εοπι·οιιοο ποτ

ποι οσοπ ποιοι· οιοο Αοι·πιοπ οοπι· νιοιο θθ8ΠθΓ. ο

οιποπ οιποπ ιιιοπ οοιπο ΟοέιιοπεοποίιΝοπΓεοποο; οιποπ
ιποιι Φο θοίοπτΙοοιΒΚοιτ οοι· Βοποπικοι·ιιεοπ Βοιιοποιοιι€ε

ππι οιοιοπο ΖοπιιιοΙ;οιο ιι·ιιποι·ο5 Τοιπροιυπιπι·.·;ππιπι· ποι

πιο ποι οιο ιοι·ι”οιοο πιο ι1οοπεοπιι·οοει ιιιπ_ι·οοΙ`Κοοπι·

ποοοποοι·ο οιιι.οιπροοοιιοποπ Κι·ο.πποπ.

οιοορι.ιοοπποιοπιοιοιιοιπιποπ.`Ι`_πΙοιι
οποο ποποπ
οποιο
ιποο 'Μοιο_ι· οπο.πιοππιο,.
Βιοι.πποοποποποιπιποπ

Φο ποεοπΙοοοοιιοπ .Τπποι·πιιιοποπ οοιιοι·οπι ;ποοποποιωδ.!Ποοι

@ποποπ 88.02 ιιοοοιιοοιο εοπιιπιιιιο π`υΙι;_οπ Πιτοιιιιοιο ιπιιπ

οιοπο .οιοο Τοιπροτοιοι·οπ πο.οπ·οοοπ Ιοιοπιιοιιοιιι..οοιι

νοιι οι οιιιιο. Μοο ποι πιο νοποιοιιοιιο. ι.ποποιοι
Ετοιιι-το οοπ Πιπιοιι ιιι οιιιοι· .Ηοιιο(ιιοιι ι600 Μοτο: οοι·
πιιπποπ πο ιοοοοιι, οιπιιιοπ πιο οποιο; οροιι.οιο πιο οοπ
Υοι·Ιοοιιοπ οποζ οι·ιοιιςιο
οιοοιινιιι·οιε.
'
“ οοιπο

νοι·οποπο
' Π ` Επι· γ ΒοιΤο.οοππ

η: .ιι
"ι.

[Νοε εοιιοοιπο.πο ο ιο Ιοοι·οτι οοιινοι·οοπ.- οιποπ .Ιοοοι·
ιπο.ιιιι. οι @οι ποποπ” ποι οοι· Ετοο οιπο·8ιοιοτ,. -οιο

οι: .οποοοπιιοοοιιοπ ππι· . Λοιποοιιπο οπο. ι.οπεοπιπι·οοποπ
οιπειιιοιιιοπ πο. πιο 1.ιονοο. _ 5ιο1ιοετ

ιο

οιιιοιιι πιοοιιοπ

ι.οιιποιοι, ννοιοιιοο νοιι Νοι·οοει: ποιοι Βοοινοοι: οποιοπι οπο
πο ποιοοπ 8οιιοιι

νοπ ποποπ Βοιοοπ οιπποίειοπι οι οπο

οποιτοοιμ οιοο, οιπο Νιιιοποιοοι, ιο οοι· Αποοοπποπο νοπ
ν.ιοππι1οιποιοι·π. ιΞιιτοοοο Κπι·οποιο.ιιοπ, 8οποιοι·ιοπ οπο
Βοι.οιο, Φο .ιιπποοιπ, πιιιοιποποοτι Ροιοοποπ πιιο ιιιοιιτ
Βοπιπ_πιοι.οιι, ινοοποοιιι ιπιι Εοποιοιιοιι οπο νιιιοιι, οιο
οιιοιππ 1οιιτπινοοποπ 3οιποοτιοιιιοι οιπο. .Ιο..·ιιιοπ Ιποπο

ποποπ, οοεο_ιοεπιοοοε Ηιιιιο ιπ οοι· Ι.ο.8ο πο, Β.τοπιιο
οπιππιιοπιποπ. ~Αιιο: Ηιιποοι·,_οιιιο πιο Δ οοτ Βιιοιι·οπιο πιο;
Βοοοοπτοπ ι5ιιιικοπο,;οιο οποπ πιο οοπ οποιέοιοπ 8ι.οοιυνοι

ποπ _ιιιοπι ιοπιοο, ιιοι·οοποο;. πιο Κπτπο.οο »πιο _ο.ποποοο
Βιιοπ :πιο 1.ιοποπιι.ιιο ποποιπι οπο πτοιιο θιΙοοπιιποοπιοιοπ
ιιι'ιιιοποποιπ..- Απο: οποιι ιπι· Ζοιοι.τοπποπ οοι·οοπ ει·οοοο

πο

ποιοιιοπ ο.ποπ

ποποι·ο Τοιπροτοκιιτοπ πιο 88,5 ποιοι· οιποπ οο.ι·οποις οπο”.
87ιιΤ87ι5·

ο _ .

.

··ι '· οπο·

πο? Μ Μου· πι:

Βιο οροπιιιοοπο Βοποποιοπο ιπιτ ·Τπποτππιιποιοο-° οιπο
ιιιοπ,ποιοποο
οο ειιιπειοππιοΔ Φο.
ο.ιοπιιιο
Ιπιιιο.ιίοΙιο
ποποο1τ.
8οπνι·ιοτιποι· οοοιειιιοι
ΒοποποΙπιι8
νοτοοοοιιι·ιι

τοποι"οΙοοι·οοοτ Ε'ιιΙΙο.

`

ννοιιιοιο που” Φο ποιοι” ιοθ οιιιιιιοιι-ιωιποο
οοι· Αοεοοπποπ8 οοο Ρι·οποοεοο πιο (οιοπο Βιοι.οιΙππο οι
οΠεοιποιο ειπποποιππιοπ), ποιο Ο. 5 πο πο Ιοι·, οιεοπιιιοπ
ι·ο.ιιοοοιιοι·,οιο Ι.ποποπρπιπιοοπ ιο 2 Κιιιοοοπ οιπ:_Νιοπι

ΙιοΉοι·ποο (ιιιοΙ:ι.ινο) οπο ποποιοποπι.ιιιιιιοι.οϊιοπο οιιπο-ι
2 ΚΙοοποπ οποιο ιο Β οποιο ποιοιιιζιοι ·οοοοπιπποοπο,
π) Ιπιιιοιρπιιιιοο, ο) πΙοοι·οοο (πονοι·ποοο) Ρπιιιιοο.
Ι)ιοοο 1οιπτοιΙοπο ποι οοπ Υοιιοι1, οο.οο.ιποπ ιιοποιοοο
οπο πιοπιιιοποτοοο Β'ιιΙΙο ποπι οπτοποιποποοι· ποπι: οπο

οπο οιοποι· ιπιτ οοι· Ζοιι: οΙΙΒοιποιιι οπποποιπιποπ νυοι·οοπ.
Νοπ οι ποιοι· οοπ Λοι·πιοπ οσοπ ιιππιοι· Ιεοιπο Βιιιιοοιι;
ιιποι· οοπ Βοοιιιπ οοι· Ροπι.·ιΙιτ.ιιοοιποι·· ποποπ ι·οορ.
ΤοποτΙιοΙοοο νοι:Ιιοιποοπ. Ειπ οι·οοοοι· Τοπ οοτἱΜοπεοποπ
οι ιο. ιπποι·ποιοο, οιιπο ιιιιπιοοπο Ζοιοποπ ·οοι· Ιπίοιπποπ
οο.τπππιοι.οπ οπο οοπιιοοπ ιιοπποπ Φο ΚΙοιποπνθιιιιποποοπ,·
νοπ ιοΙιοιιοιοποπ

ιπποπιιοΙοοοπ Ηοι·οοπ οπο,

Κουπο

ποιοι· νιοπιιιποοπο

πιιοοτ ποι ποποπ 8οοππο Αποοοποποοπ ποποπ, ινοιοποι πιο
νυιιποιοιποποτ 8ιοιιοτποιτ - οιπο εοεοπΙοοποπο οπο οπιιινο
'Επποι·ποιοοο οοποιιιποπ Ιοοοοιι, οποιοιοπ Φο Τοιπροι·πιοι·οιο
ειιιπ Ιπιπιπ οπο: .87"`Ο., ιιπ Μπποο Βοοιοοοοπ, οι·ποποπ.
Πιοο πιο ποιοι οι :πιο οιοιοπιποπ Ποιο πο, ιινοΙοπο οοπ

οποιο” Απίποποιο πο Βοινοπτοπ νοι·ιποο οπο ποποπ! ιπι

ηιιιιο ιονοι·οπο ππιινοιοοπ, π. Β. ιποι·ποπο 88,8-87,0° Ο.

οιοοοποοιιοιιοποποοι· πιιι. Β.οπποτπ- οπο 'Πιοιιιιοιοο.ιοπ, Πο
ιοι·ι·ιοπιοοποιοιι.οπ ποοποοιπ.ιπιτ Βιοοοοιιιοιιοοποιι Κοπι
πιιοοπ πο;

Ποιο Ριοτπο_ οπο

οιι.πιοπ,

Βιιοιιοποοπιοιιοποπ οοπ Κιιι·οτι, οιπ

Ρι·οιποποιοοπ

οπο

198:

ιιπ:: πεεπ”πε ΒΒ,0ε.::38,5 Ο. 'Απο ε=π:εεε' ι:ετεεεεε ε:επ
8:Βιο::η:π::π::οε
μπε:: 'Επεε:·Εε::ε
πππ εεεεπ
πω:: εεε” 'Βεεετ::ε:εεε.
π Αοεπ::οε
::οι:επεει::
π:ο:ιπ::τε=
νο:

Με Βεε:ε :ειπε πππ νοτπερρο:: σποτ. :ο πεοεποει εεε
:ε::::νεπ Βοπεπεε ει:: ε:π Μ::Ι:ετε:π:πε εεετε:Βοτο ενοτ
πω, πι:ιεοε:πε: :επεε εεεετ π:εεε:εο Βεε:ε :::οπετεεΙτ

ε::::.ε:εεο εεεΡο::εεπεπ, ::ο:οεε ιι!ιο::πε 87,0 οπο: οπο::
πι:: ε::::εο;Ζεεετε: πετεεετ πππ :πετεοπε·ππτοτ_ 86,0

:πεεεε::,

Ι.ο:ετετε ε:επ ::π εΠεοε:ε:ποε ντοπ:8:οτ 8:::.ε:π

επππΙ:ο:ι ε:ε.οτε:ετε, εεε: πετ πεεοεΙεεεεποπ εεεε::::νεπ
'Εεεετ::πΙεεε εεεε:::τ. νετπο.οε::ε.
:απο Μεπεοε

ει::

Βεεε πετ ::ιεοτειι:εεε

ε:1ιο; Τε:πεετπ:πτεετ:τε,

ν:ε:ο:ιο επι

νετε:πεο:το 2οι:τω,_ εεοεε:επε 'Η' εοεννεπ::: πιιπ τω::
εο::επ :π πεεεοπ Βοτεπετ Ι.:π:ε ενο::οτ:εεί:, νετ εΙΙοπι
π:.ο::ι Με 87,00 Ω. εεε τετε:8:,.επεεετ εε: Νετνεεεε:
: νεπ.πετ νετεπεεετεεπ8 εεεεεεεεπ,. πο.εε πετ :::επεοε

:τε:·πεε, :ι:εποπεοε ε:πε ::Ιο:πετε, επεεετεε: πετ Βτερἐ

ρεπεεεεππΙεπε. θα :::τπ π:ο_:οπ:8ο Βο:::ιεπ:επε
ποπεεπτ, εε: πετ :πιιπ οπο:: ·Βττο:οεεπε; πετ ::εο:ιε:επ
Ιε:ε::::οπεπεεεπ Με:: ο:πετ Ιεεεετεπ Ρ::.εεε ιν:οπετ ο:πο

πεπε 5οτ:ε νεε Ιε:ο::·::επεπ :πεο::::.

Με.π Με:: εε: Εεε

επ:ιεπε π:εεετ Βοετε:π ε:: :π :νεπ:ιςοπ Μεπε.:επ π:ο εποε
ει.οπ Πεεεπ .εεπο Βοε:ι.ποπ ει: ποπ· Οτεεε:ε:επε οττο:ο:ιο::
:πιο πεοε πετ Βτίε.ετεπε ειπε Ηε:Ιι·εεε:τετο οτε:οΙοπ. Ο::
:ετ :ποπ ει: ε:ποτεεπετπ Μο:::επο πετ 'Ε::εοτεε::πεεεεππ
:εεε εεεε::ετ. :·:λἴεπ:ι εε ε:οε :Με απ:: ::εεετεπεΤε

::εεε :Εεεετεο:εεε:::πε(Τ. Β.) ει:: πετ:: ΡετΙεποετεε::::πε εετει:Ιεεε ε:ιπποε. πππ: :Με :επε‹ε:ετΙεοτο Βεε.:::::επ νοτ-:
:πε:ποε Με, επ: ε:ε πππ:: ::ε:$ετ πο· εοεινεοεεπ, εε
(Β. Β.) εποε,Β.:πποε :ιτερτεπε::ο:: 8:ε:οεεε::πε -Ι::ίεΙ:1:επε
:ι:επε ,εποε πππ οτε: ει:: :ετοπ:Ψ:τ:επ,πε:π Μοπεοε εοε:οε: :ποπ εν::εοεεπ π:ο εεεετο:ι Πεεεε ε:ε:Βο Β:πτο:4
ε:ιπ..ποπι Β:ππ, πε ε:τετε:ετεπποπ νεοο:πεε :οοιποπ πππ εππετεπ το:: Τ:ιεοτεε::ε Με; :ιπΓεπε.·ε νεε 1 πππ τω::
:
.
απ; ε:::ε:ιπετ :π πε:πεεΙεοε νετε:::τπ:εε ετεεοπ, Με π:ε εκε::εοεπ ει:: 20:πεπ 100 Μετ::ι.
Β:εεε
ροτ::ετεπ·ε Β:πτε:εεεεε::ιετεεπε
ειο:ιεοε::οεεπΡεοεεπ ε:: ποπ.Κεερεο:ιεπ, "εποε θε::
8ρεπε:ετ εε:: ε::::Βοτ Ζε:: εεε ΕετΙεποε:-'Γι:εοτεε:::: - :::τπ εποε εεε Απε εεεε:οΓ::ετ:, :ππο:π πιο:: τε:: πεε Γ.:π
μπε π:ο εε:τε:ΐ:εππε Έπεοτει:::ε:ποπεο ::τ::::.:8 :ε π:ο
επίΡ'1'Ο).
Β:ε νοτεεεεε πππ
Βεεεοοεεεεεεε
ερτεοεοπ
ω· π:ο :Μεετεεεε:ε::ο:ιεε::
π:οεετ
Αππε::::ιε. Δ Με
:εο

:εε:πε ε·:τΙ:επ ::οποπτεππ οπο: :εοεετ, Με π:ο Α::ετε:::εο.,
Γε:Ήπεε1Β:_ππ :εε ποε πιοπεοε::οεο 'Ι'εεετ:ςπ::π ο:ε πιο»
10:::ε πππ :::ε:τε::ο:ιττ. Βτ. Μ. Πε.επε. :π :εποε :πεοετε
ε:: Βεεεεοε:ε::Β, πεεε πο: :ιετΙε::οεε:εοε Β:επε ε πεε
ΡΤΟ, π:ε0.::,:ετ _πε._ε Ιεε:εε:ε, Με: ε:.ετΙ:ετε Βεε ::επεε
εετνε:ξτ:οί, :Με Με ::ιοπεοε::οεε Τεεετ::π::π (Α'Ι'Ο). Πτο

τω:: ε:ετε:ε:; εε Μ:: ποππ ο:εο Ιε:οε:.ε Βεο.::::επ επετ
εποε Εεεποεοτεπε επι; πε:ιπ εεε: :πιιπ :::οπετ ε:: ποπ

Ιε_:εΙ:::επεπ Με::

Κ:ππετ, πε:ποπτ::οε :π ποε ετε:οεΙ.ο

εεεε:οετοε, ντοτποπ εεεεε::::οεεΙ:οε τε:: Β:πτο:ειιεεεπ εε
:ιεππο18. -

πιο Β.εεε::ετο, π: ει::

πετ ":"πεετεεΙ:πεεεεεπ:πεε ετ

2:ε:ε ::,ετποπ, ε:επ :π πο: τ! ε: οτ::ιετ.:εεεπ. Ψοεπ :ποπ
π:ο Βεπε:.:Βοπ :::::0:Βο πππ :ο θείεετ:εε:θεε:: ποπ Μο

εεεεε:: εεεεπιβεεεεοεεεεεεπ εοΙοεττ, πο.εε ΡΤΟ εο:::ι
Μεπεοεεπ ειιινο:Ιεπ ε:ετΙ‹οτο Βοε::::εεοπ εοτ:τεττ:ο:', :πε τεεπο εεεεεεεε:.ει, εε Με] :ποπ ποπ 8::ερ::ε:ε:πεε επί.,
ΑΤ!). Ιπ.εε:εεεε Ρε::επ :ετ εεεεπεε:ποπ, πεεε π:ο Ετ- : ει:: πο::ι_”:::εε εεινε::ε:ο:: επ π:ο Μο:εεπε εετεπ:.τ::τ.
Ε:ξεπεεπε Ροτ:εεοετετερτεπεε εο:π :πι:εε. Ποε"Ρετ:εποε:- '· Νε:πεπτ::εε,,:π Βενεε, πε πιο:: ε:οε εποε:: ετε: ε:: ποπ'

'Ι'πεοτεε::π (Ρ'Ι'Ο) :ετ π:ο Ι:::τ:ετ::ο Βεε:ΙΙεπ, ντε:οεο ποπ , (:επεε::επ ποινεεποε :πεεε,πε.εε πιοε Ρε:::::ε:::οτ νετ ε:οε
Ρ.' Β. Με Νεετεεποπ ε:ε επτΒ::πε::Β ο:πετ εεπεο::επποε : εεί. Β:ο ::ιο:ετοε εο.εοπ ο::ιε νοπ πετ 8εεεε εεετεπε:,ε
:::::::, σε :πε:ε: ω:: 'π::ππ εΙο:ετ, εεπ:οπ: εε:τε.' Β:εεε ῖ θεε:ο:::ε ε.τεο,-ε:ππ ::ιε:ε:: πο:: Βεπε.εττ πππ π:ο 8::::ι::ιεπε
:ε ποπ” επετετ:οπ πο: ποπ Μο.ε:Ζε:τεπ επτετεοεε:πετ ε:οεἔ
Νπετεεε:Ι:επ ντ:τπ::π Βτετεοετεπε ει:: π:ο περρεΙτο Κεπ
πεπ:.τε::επ ε:πποεπετ. Ποπ ::':::εε:8::ο::ενοτ:πετ οποτε: ' Ι:ε:ποπίε::ε :τοπ ω: :π ε:πο::ι εο:νεεε::οεοπ Ηετο:,:::
:εεε πετοε θ::2ετ:ε, ,σποτ Θ::γοετ:π πππ ρεγε:ε:ε,πτ:εοεε ?ο:πε::ι νετεπεεεεεεετ:. :λ(επ,:ι οπο:: π:ο' Ο. 8ρτεπε:·_

Κεοεεε:2:ϋεππε ει. ·1 Το:Ιε:τ:οε ε:ποτ θτε:π:περτ:Με Ϊ Ιετεο:ιο Βο:ιο,ερ:εεε, πεεε ε:: |::0/0 εεε: Ρε.ΙΙο νεε 'ΣεοπτεεΙ: :Ο Μετ::ι. ΡΤΟ._ Ε:εο Οτεπ:::ιερτ::.πε νεε, ': εοτεε:οεο. πιο εοε:νετε::οπ εεεετοο:ΐζεο:, ποτε:: 'Ι'πεοτεεΙ:::
:ετ 8:ε:οε 1:00. Μετ:π. _Ρ'ΕΟΣ' Οοτ:πεετε νοτππππεπε, εε:Ιεετ ε:επ, ε:οε:. ε.::8ε:εε:π εεε: εεε: :ε:, εε ει:: πω::
ετ2:ο:: :πεπ, :::πε:π :Με ε:ποπ 1 Το::εττ:οε ΡΤΟ :π:: Β ρ επε:οτ πεε επεοει:ε:τεετε νοτπ:οπε::, εποε::νο.<:: πο:
Αεεεεε πο: Με::ιεπο ε πο:ιτεο::οτ πππ :ιτε :πο:ετοπ εεε
9 'Γε::εττ:οεοπ *ε::ιετ '/20/0 Κο.τεε:Ιεεεπε νοτππεπτ. 1 Το::
Με:: ε:πετ·ΓεεΙοεεε νετπεεπεπε εε:ε:::τ 1 Μετ:π. Απ: , Βεεε:::::επε ποε ::ερ::::ε:επε εε:,αοττεεεπ ε:: εεε,
εποερτε:·εοεπε ννε:εο ::εεποπ πω:: :νο::οτονετπεεπεπεεπ Απο:: ε.:ιποτε Ι·"οτεοετ ::ιοΙποπ επεε::8εΚοεο1τετε: Ποπ:
οτε:οΙ:χεοτπεπ. :Με Κεε::Ιε:: επ πετ ερτ::2θ,_οε εεΙεε:
νε:ε:.ε:ππΙ:οε :πίτπ:οε: εοε::εεεεπ :πιιεε, πι::εεοπ:επε Ρ::ι

.:εετεεεετ:οε: ποτΈ)εε:εοεεε Ηο:Ιετε:τε :π -Βενεε(1):ι.:
Βτοοεε):ιτε 1904

:ετ

πε

εεεεεε:πεε,

πεεεν:ιπ__πεπ_,

:Με :π πο:: .Ιοετεπ 1902-04 :π::'1'. Β. εεΓεεπε::ιειεπ,
εποε ε:.11:ερί ει: ::οτποπ, επεεο8:::::: ντετποπ Ιςεπποε. Π:ε ντε:οεε ω:: '1'πεετ:τεΙ:π εεεεππε:: :νετπεπ ε:ππ,··
Νεπε:π ·:πεεεε νετ ε:: Ηετε:οΙ:επε ε:: Ι.εεεπποε πππ 88,6.0/0 ,π:ο 'Γ. Β. νοτ:ετεε, ιτ::::τοππ νοπ ποπ' 18%
νε:__εππ:1εοε'επετ Ιπ:ο::::επ ε.εεεοε:.πε:. ινοτποπ. Λεε εεπο 'ΕεεετΙ:ε::π εεεεεπο:τοε, ε:εε 26 ε 13,2 σε, :ετε
πεεεο ::ε::::ποπ ποππ π:ε:::ο.:ε νετ. Π:ε Ιε_:ε:‹::εεεε ντετ ,Βεπ:::επ νετΙετεε. Ρτο:::οε :εε ,εε: π:οεοτ Ζεεε:ε:εο::ζ
πο:: ω· νετπετετ:π Βο:πεοετ, πο:: ::ιε.π ε.π πε:πεο1εοε ετε ·ετε::επε ει: :ιετ::ο:τε:οετ:Βεπ, πεεε`,εοι·επε- π:ο εεεεεει:8:
εεε::οπ πεε:Αε:επ:' πο: Ιεε:::οπ Βεπε::εποπ νετ:'ε:εοπΞ ετοεΕ'::.:Ιο π:οε:: εετ εροι:πεο::επ Βεεεππ:επεεετε.π8%
πω", °ε::π*εε:Ρ'πετ 8:.τεοΙ:εε:το“πεεεε:εοπ, ε:π π.: νεπεπ εεεε:: ::ο_τπεπ πππ πεεε ,,:τεε ποπ :ε:οε:.οπ . ε:εεοεοῇ”εεο .
:':::::·:π:::·:π εο:ε, πο:: εε:εεε ΝεπεΙπ εε::ε:ι:ε θα,

ε:: :"εΓΗ::ΜΘε."”Μεπ εεε:π:ιτ (εποε Ο. Εεεε:: Ιοτ) τε:: εεπο _'Εεεετ:τεΙ:π Βετο Ετ:ε:8ε ετε:ο:επ.- Με: ιεεεεε
1· Μετ:π.,· εε: 8οενποε::οεοπ πππ Ε':οεετεπεπ τε:: Π: Μετ:π. 25
::ι::'1':ιεοτεε::π
εεεεεπε::επ
8τε.π:ε:πε,
"εεε πω.
Γεεεεε'Ε.
Β. ::π Α:ιεινε:::
εε.:το:ι, ε.Ιτεπετοπ
νετ'ποτ,Έ]π:.4'
ε:: _πεοε"ινεπ:8ετ. :Με εντε:το πππ :επεντε:.τετε εεε::
Ιεεεεπε ::ο:πε Βο,ε::Ιεπ πιοε: ποο:: οπ:οεοε ν:ετπο:ι..
Με:: Με:: ετε: ,νετεεεε:πε:εε,Νεοπε π:ο Ιε: ::::οεεεοεπεΙ
Ιππεπετ
νετεπεεεεεεεεεπ
ΡΙπ:ε::::επ
:π
:
το::
εε:επππ
Εεεεεε ε·οτποπ
εεε πε:
ποπ Εεεεοπεε:Ιετε.
Με πεε Ί':εΠεπποε
Βοειι::.ει.ο
'Γεεετεε::πεεεεππ:ππε
εε:::οΙπιο:.·
:πω ·Βτεοεο:πεπεεπ π με:: εεεεΙεπΓοπ Μ, π. ε. ποππ ::::πετ:8ε
:απο 0τοί:ιεΙ νοτ:πεεττετ Ψετ:πειι:ε Ατει νετερ::ττ :ν:τπ.
2::τ::ο:::::οϊεοϋπο:::::Εο:ιτ:οεοπε
Κεε:;οπ
εεεε"ποτε
ΙεΙ:ο.:ε Ιπ:ε::-π
Τοπι
με:::ι:πτετε:πεπε::8 Ι:ξειπ:.τε:ππ:2:ετεπ
·ε:οετ

Βοοε π:ο :::::πε::εο:ιεπ.Βεπ:πεεεεεπ :τε :ζοτο:ε τε:: πετ.
εγε:οπ:εοεοπ::::ετ.:εοεεπ Βεεε_ππ:::πε, π:ο ::π:πετ ε:: Η:ι.εε:-'

::εποπ, ινε-ε: Με: νετε:ε:ον·ε:οε :οπο ::ο::;ετο Ι:::ο::::εε,

:”:ιε:ετεε :επετ 'Ιἶεετερ:ο πετ εε:εεω ε:ο:εε:: ::ετπ|ε:ιζ
ετΓπ::ε:: επτ'_°`ε:πε“π Το:: πετ Ετντεττεπεεπ; “Με ει::

εε·:επεεΒει:τοπ -νεπ:0οπο:π εεε πτ:ε- νετε:ιεπεπ ε:επ,

π._::;:βεε:επΒο° Πο::οπ ει:: :':ππετπτεο:: :::τπο:τε:ο:εοπ.
.τεεεεε: πω:: νετ:πεποπ ·ποε θτεεπ:ε:πεε,' π:ο"·επε:πε-'
πιεσε ·Ιππ::5τετο ε:: τεεετε:ετεο, Τε::οπ_'π:ε ;Ρεπεοε'°εετεοε
εποτπεεεετ εεε· Με:: :π:::::ετ:, ποπ:: εεε Βεπ=:π@πεΒοε_

ετεεεεε'Ι'ε:: πο: Ρ:ι.::εε:επ :::ι::εε ::π':πετ :::οπετεεπιπιοπ.
.πππ :π ποπ _Ρτε:ππ_οπ::ετοπ πο: Κιιτεττε πππ 8επετετ:οπ
::επο: :πιιπ ::::::πετ ωστε:: π:εεεΙεοπ- Νε:πεπ.

πε. :ετπε

ι:ετ·:::σε:-ω·χνετεεεεετε,πεεε·:: π:ο Ρετ:επ:.εε,

οπο::

Με: ετ:::::::ε::ιπ,- ε: 2--8:εε:Βοπ:- Ρε::εοπ, 2επτε::επ :ετ

π:ο ο :π:ι8:ε.ετ:Βο· πππ [ ::εετερ:ε::Βε Βεπε:.ετ:π:πεεεεε:ιπ:επε
οττπ::πετ, ε:πο τεεοεετ ·:::τεο::πε Βεεεππ:ππ:.:ε:ποτεεπον

:ποπ Βο:ιετ:ετ, Με 8 'Γεεε πω: εποε Π::ιεετ ει: :ιε.εε:οτεπε

ινεπεοεοπ, εππετοτεε:ιεεε:8: εε: πο:: ε:τοεεεπεπ Ατει,"

1921

εειιιετι του ιιιτ Κιετιιιιε εετ Κιιιιειιιειι· Βειιιιιιειιιιιεειιιε
ιιιεεε ιιειιιιιτιι8ειι. θε ιτετειιιι€ειι ειεΙι ιιιεΙιτετε Γειτ
ιιιτειι, επι εετ εε ιιιιιΒε ειειιτεειιιετιειι Τιιιιετιιιιιιιιιιε
Ιιειιιειιιιιε ιιειιε νιιεεε ειι εΒιιειι, ειιτιιειΙ ειε ιιι εειιιει2ιειι
.ιιιιιτειι εε τιιοειιι2ιετι, ιιιιιεεετειιει ειτε νετιιεεεετι ιετ,
εεεε εετειι τιειιιιμε Αιιινετιειιιι€ ιιιειιτ ιτειιι Βιειιτε Πιτ
εεε Κτειιιτειι ειιτειειει. Μπι Με ειε ι”τιιιιετε Αιιεεεειιιι€,
Με ,,Βτειιιιετιειι" ιιιιε "νετ ,,ιιοΙιε Βεειτιιοιιειι“ ιιειιε

εειειι, εειπ ειιΓεεεειιετι; ειιιε ειτε ιιεεετιιιιιιε Βειιιτιιειιειι
ωσΒιιειιει νετπιειεειι, ντειιιι ειε ειιειι ιιιειιι ειι ιιιιιιτεΙιειι
ειιιε. Μειι ιετ ιιιιειι νειι εετ Αιιιϊε.εειιιι€. ειε ιιιε.ιι ιιεειι
νετ ντειιι€ειι .Τιιιιτειι ιιιιιιε, ειιεε εεε ΚτιιιιιιιΙιιιιιε ,ειπε

τειεεειι" ειιι ιιιιε ειιιιιιιιιετι ιτετεειι πιι1εεε, μια ειιεε
ιιοπιιιιειι; πιιιιι ειειιι ειιιε ιιιειιιιειιτ ειε Ψιτιιιιιι8 εεε
ΤιιιιετΙτιιιιιιε εε νετ, ειι.εε ειιτειι ειιεεειι›ε ιειειιιε τειιιιιινε

νοτιτιιτιεε ειιι εειι Κτιιιιιιιιειιειιετε
ειε

ειε

Αιιρτειιιιιιιιτ

εεεεειιιετι

ειιιεθειεει

νι·ετεειι,

νοιυ εεειιιιεειι θεττειιε

ιιιιε εειιιε Αιιιτε.ρεεΙιιτιτι ετιειειιιετιι ιιιιε ετιιιεειιειιειι ιιιιε
εε εετ Νιιιιιτιιειιιιιιε εε Βιιι”ε ιιετιιιιιετι.
Ο. ΒιιειιΒιετ ιιι Πενοε ιππ ειιι” ειε ετιειιιιιι
ιιι εετ Τιιιιετιιιιιοεε-Αειιειεειε ιιιιιμενιιεεειι; ειιτειι εε

ειιιιιτιιιε Ριιτιιιιιι€ειιιειιιοεειι ιιιιιετεειιειεει ετ εειι Ρετι
ειιειιιιιιιτιιιιιε (Ρ. Β.) του εειπ πιετιεειιιιειιειι Τ. Β. Ρετ
Τ. Β. Βειιετι ιιι εεε ειιιιτείεειειι Βιι.ειΙιειι, εετ Ρ. Β.

·ΝεειιΙεεε εεε Ηιιετειιε ιιιιε Αιιενιιιτι'ε,

Αιιιιιιιιιιιε εετ

8ειιινειεεε, Ζιιιιειιιιιε εεε Κετρετ8εινιειιιε, Βεεεετιιιιε εετ
1οιιειειι Βιιιιρι.ειιιε. Αιε ΙΙΙιιειτιιιιοιι ειειιε ειιιε Εστω
θειιι1εετιιιιΒ εετ Κτε.ιιΜιειιειιιιεετ ειιιιδετ Ε'ιιΙΙε.
Π!. Β. Η., 27 ε.. τι., εεε Μιιιιιι. 8ειτ 1 εειπ ειι
ειιιιετιιεε ΤειτιρετειιιτετΙιειιιιιιεειι; Ηιιετειι πιιι ερετΙιειιετιι

Αιιεινιιτί ειιιιε 'ΡΒ, τιιειιτίεειιε Ηεειτιορηεε;

ι. Ο. Ε.

εειιιετιρι ιιεειι, ιιιι8εεειιιινεεΙιτεε Αιιτιειι. Ι.ειιιιει”ιε Πειιετ
»ειιιε Βειιιιιιειιειι (ειε 390) ιτε ΒεΒιιιιι εετ Τιιιιετιιιιιιιι
εειιιιιιειιιιι8, ειε ειε Βιιιιςιιεεε ειειιετειεΙΙι:ειι, ερε.ιετ ιε
εεειι εειπ ειιειιιιεεειι, εε εε.εε ιοιι ειιιε 2ιι εειι Πεεειι

νοπ 100 ιιι€τιιι. Ρ'Ι`Ο εεΙε.τι8ειι Ιτειιτιι.ε. Εττωε ω· Βε
ιιιιιιειιιιιε ειιι ρεειιινετ. Αιι€ετιιειιιιιειιιιεετι, Αρρειιι. εεε
Κτιιιω ιιειιειι ειειι, Ηιιειετι πω: Αιιεντιιτι ιιεΙιιιιειι ειι
ιιιιιιιΙιειι ειι ιιιιε νετετιιινιιιεειι; Ρειιειιιιιι ιιιιετινιιιεει ειιιε

ιιι εετ ειιιτιι ιιετιεειιειιεε ΙιιΠιιετιεε.εριεειιιιε τεεειι ιιιιε
ειιιιε Ε'οι€ετι, ιιιιιιιιιι εε.τειιι' 8 Ριιιιιε ειιι Κετρετεεννιοιιι
ειι, ειειιι ιιιιιιιειιε ειιιε, Με ιεεεειι Με ρτεεπιειιει:τιιειιε
Τετιιρετειιιτετιιϋιιιιιιεετι. Ειπε Βιιιρρειιιιειιε.τιειιιιι€ κι ιιι
Αιιεειιιιιι 8ειιειιιιιιειι.
Ε'τειι Ε). Ο., 88 ε.. τι., ειιιε Ρε.ιιιτεΙιιοι, εειι νιειετι .ιιι.ιι
τετι ιττειιιτ. ΜειιτΓε.ειιε Πιιειιιερι:γεε; Νεειιιεειιιτειεεε;
Βτεεεε Αιιιιιε.εετιιιιε; Αιιιιεπιιε; Ριιιε 128. Ι.. ε. Ι.. Βε

εειιτιριι, ιιιειιιιιιε.ειΒε Βιιοτιοιιι. Ψετεειιιι.τιιεε ιιιιε νετΙΙιτι
8ετιεε Ετεριτιιιιιι. Ηιιειειι τιιιτ Αιιεντιιτι, ιιι εειπ εριιτ
ιιειιε 'ΡΒ. Πιε ΤιιεετιιιιιιιιΙτιιτ εταιειι ειιιετι νεΙιειι εσει
τινειι Ετι'οΙΒ. Τειιιρετε.ιιιτ ειτε ειιεειιετιιε ιιετιιιιιι, Πιτ
Μειιι ω: ειιιιετ ειε Ρ. Β. εκει Με εετ ΒενειιιιιιοΙιειι ειειι ιιιιε Αιιετνιιτι νετεειιιτιιιεειι, Κετρετ8εινιειιτ ιιιιιιιιιιε
Ζ ιειιιεειιειι Μειιιοεε ιιιτεειι, εοιιεετιι τιιιειι ειιιετ πιεει ' νοπ 120 Η. ειιι 129 Π'. ειι, ΡιιΙε Ιετιεεειιι, τεθειιιιιιεειε,
Μιεττειι, ειε ιιπ ντεεειιιιιειιειι ιιι εετ Γετειιιιε τιιιτ Με
πω: ιιιιιετ 100, .Με 72 εεπιιιιι:. Αιιεεειιειι ειιι.
το ιιι ΖιειιιεεΙιειι ΚετιιοΙιιιεΙιειιι, ε. ιι.οιιιιε Ετιιιετιιιιιιιε
Βιεεε ειιιε ω· Ρτιικιε ιιετειιεεεετιιΤειιειι Ρε.ιιε ειιτίιειι

εεεεεειι ιει ιιιιεεετει εε.ιιτεεπιριιιιεΙιειι. Π· ι:εειιει ειιιε
ειοιτε ΨιιειιειιιιΙιε, ειε ιιιιιιιι Βιιιιτεειιιιι·ιτιιιιιιε τνιεεετ εεε
ιιτεεειειι 'Ι'ειι εεε ειιι€ειιετιιιιιειιειι Ρετεειοε'ε νετιιετι.

ιιιιε ειιιιειτττειιε ειιιε 8ειιτειιειιειιεΙιιιιΒ ιιεειειιι. Βιιιιιι
ετεεΙιειιιειι ειε Ρ. Β.ιειιειιτειιε τει, ειιειι ετεεεετ, ιιιιιΒετ
εεε εισιιετ, ειε πιιιιι ιο ειε ιιιειιεειι1ιοιιειι Τ. Β., τιιιτ εεε
ΒενειιιιιιεΙιειι Βιιιιτειιιειιιεεετι ιιειιιιιιεειι, ιιι εειιειι εε

Ζει€ειι, ειιεε ειιιετεειιε

ειε Τιιιιετιιιιιιτιιτιιτ

οιιιιε

ιτΒειιε

Βερρειε.ιιειοειε; εετ νετιιιιιίεει·εειιιειι εει ειιι νετεειιιε

ειιιετι $ειιιιεειι ιετ εεε Οτἔειιιειιιιιε ειιτειι€ειιιιιτι ινετεετι
τω, ειιεετετεειιε εετ ειιιιει;ιεε Ετιειε ειιιιε νιιτειιι€ε
ιιοτιιιτιειιιιειι εετεεΙΙιετι ειι€εεειιτιειιετι τνετεειι εεττ. Βιιιιει
ιει ειι ετινιιιιιιετι, εεεε ειεεε ΒεειιΙιειε εττειειιι ειιιε ι ω
Βιιι1ιε.ιιιιιι€ εετ Βενειιιιιιειιειι Ι.ει›ειιεινειεε εετ Ριιιιειιι:ειι,

εετιετ, ιο Με ω· ΒεειΙΙειιερεειεε, ειιι εειιειι εετ Κετρετ

ειε εεε

ιιιετιετι: εει.

ιΙιτειι Τεεεεεεεειιε.ιτειι ιτε Ι·Ιε.ιιεε ιιιιε ιιιιεεετιιεΓε εεεεει
εεε ιιε.ειι€εΙιειι ιτιιιεειετι ιιιιε ειιιε τε8ειτεειιιε Ι.ιιιιι-ιεεεΚιιτ
τιιειιι νοτιιειιιιιειι ιιοιιιιτειι. Ψιι.ε ειε Ι.ιεεειιιιτ επετε
Με, ειε ετει του Ρειετ ι)ετινι·ειΙετ Με ιιιτει.ιτιε
τειιεετ Βεειιιιιειειι εετ Τιιιιετιιιιιεεεεειιεεειιιιιε ειιι€ε
τω”. ει, εε ιειιειιτει ιιιτε Αιιιιτειιειιιιε εε ιρεο ειιι. 8ο

ΜΜΜ".

Μπιτ Ο, ερειιεΙετ Μι ειε Ριιιιιιεε ειιιε
Βε τιειιε Ριιιιιιεειι τιιιτ

ειιεεειιιιεεειιεΙιετιι

ΡετΙειιειιι:-Βε.2ιΙΙειιεειιιιιε (ιιι ειιιε. 50/0 ιιΙιετ ΡιιΙιε),- ειε
ειιιετι Βιιιετιιιτειι νετιιιιιι' εε.τιιει:ετι, Βεβειιιιιιετ Ριιιιιιεειι,
ιιει εειιειι ειειι ειιεεειιιιεεεΙιειι ιιιειιεειιΙιειιε Τ. Β. Μοιι
ινειεειι ιιεεεετι ιιτιε εετειι ΡτοΒιιοεε ειιιε ιιιιει1ιιειιΒε εει;

ειιιε ετιιιε Ατι νειι Ριιιιιιεειι, ειε Μιιιι€ειε, τιιιτ εγω
ιιιει.ιεεΙιειιι Ζιιεειιιιιιειιιιιιτιτειι ιιειεετ Βιιιιιιειιεττειι, εετ
Βενιιιετι Ρ. Β. ιιιιε εετ τιιειιεειιιιειιετι 'Ε. Β., ιιεειιεεε ειιιειι

πιειιτ ειιτειιιεειιειι Υετιιιιιί. Μ. ιιιιιι τιειειι ΒρειιΒιετ
ειε Τιιιιετιιιιιιιιε εετ Ρ. Β. ιιιιε Τ. Β. ειειι ειι ειιιιιιιεετ
Με Ψεεειιιε νετιιιειιειι, εε »ειιιε :Με ιιιιιιιι ΡεειειιεΙιιιιιε

τι" Βιιτιιιειιιι.τι, τιιιτ εειπ Τιιιιετιιιιιιιι εετ ειιιεε€ειι€ε
εει.πειι Βιιιιιιειιε.ττ ειε ΒειιειιειιιιιΒ ειι `ιιεΒιιιιιειι. Ρετ εεε
ετιιιτιιεειιετι Αττι, εετ ιιιεΙιι; πιω ειε Βειιιιεειιεε

Ζειι

Πιτ ειε ιιειαετιειοειεειιε Πτιιετειιοιιιιιιε τετιεΒε, Βειιιιεε
εε, ειιιε ετ ειιτειι ειιιε ΤιιιιετιιιιιιιιιιιιεΜιειι· ειιιε Μπιτ
ιιιιιεειΒε, Ιιιιιεεε.ιιετιιεε εειιετιιιιιτε Βειιιιτιοιι ετιιιειι.ε, εεε
Τιιιιετιιιιιιιι εετ ειιι€εεειιεεεειειειι Ατι ειιιτιιιτειιεειι,

Πιιιετιιτεειιιιιιε εεε Ε'ιειιετε ειι ιιεινιτιτειι.

ειιι

Θε νετιιιεΙιετι

ειε εειιιι ειε '1'ιιιιετιιιιιιιιε εετ ιιειεειι Βιι2ιιιειιιιτιειι, ιιοειι

πιειιτ ειε ΒιιιιιΙειοιιειι εετεειιιειι, Με ιι·ιτιιιιειιε θεεειι
ειι το.

Π .

Με” ειιιε ειεεε Ι.ειιτε ι›εειιιιιμ, εε τνετε ειε Μετιεειι
ιιειι ειιι ειιι θεινιιιιιεεε ιιι εετ ΤιιΒετιιιιιεεε-Βεισιιιιριιιιιε

νετινιιτιεεεΚοιτιτεειι.

.Ιεεετ Με Με ειε Ριιιειιι, τω»

εειιιειιι ιιεειειι ιιιιιεεειι ιιιιε Κειιιιειι ιιιιιτιιετιιειιειι εεε
Βιιιιειειιιε τετ εεε θειιιιιιεε εετ ερεειιιεειιειι ΒειιιιιιεΙιιιιΒ
ιιετιιειειιεειιειϊειι.
Με πιειιιε ειθειιειι ΕτιειΙιτιιιι€ετι τιιιτ εετ Τιιιιετιτιιιιιι
ιιεΙιειιιεΙιιιιε (τιιιτ ΡΤΟ) ειιιιειτι1Τι, εε ειιιε ειεεειιιειι εειιτ
ετιιιιιιι€ειιε. ιιι εεε Ρε.Ιιειι, ντο ειε Βειιιιιιειιιιιε ειι
ειιιετιι νοτιιιιιιι8ειι Διιεειιιιιεε εεΙειιιΒιιει, ιιεεεεειιι:ειε ω»

Βεεεετιιιιε εεε Α1Ιθειιιειιιιιείιτιεειιε, Ηειιι11ιε εετ κτιιτιο,

ινιτιεειιιιιιΙιειιειι

Με

ειιειιοπιιεειιετι

θτειιι3ειι

Με ιιει εετ ειιιτιιτειεειιειι Τιιιιετιτιιιεεε εετ ΚιιεεΙιειι ιιτιε
Πειειιιτε ειε Βιιιιιεειειιιιιιε εετεεΙιιειι ιιειιετι εειι ιιγειε
τιιεειιειιιιειιεειιετι Μεειεειιιιιιπιειι ειιιε ιιιειιιι€ειε Μεπιειιι
εετ ΒειιιιιιεΙιιιιε ιετ, εε ιετ ιι ρτιετι ειιεεειι›ε νεο εετ
Τιιιιετιιι1Ιοεε εετ Ι.ιιιιεειι ει12ιιιιειιιιιετι. Βετ ΒιιιιειιΞε Υετ
ιειιιι` εετεειιιετι ιιει ιιεεΙειιετιεετ ΡΙειιτιιιε, εετ ιιετειιε νοπ
εεε Με Αεττιειι ιιεειιειειιτει ιετ, εεινιε ιιει ΡιιειιτιιοιΙιε

τω, ιιετιιιιι Με ειιι” Β.ιιιιι8ειειιιιιιε εετ Ι..ιιιι€ειι; τετ
ΒειιετιεΙιιιιε εετ Ι.ιιιιΒειιριιιιιιεε ιει εεεετ ε" ιιιιιιειιιεΙιε
Ριιειιιτιειιιετιιιτ ετιιριοιιιειι ινοτεειι. Ι3εειι ειτε ειε Μεμ
ιιιιτ, ειε εειιειιιειιειιιιιε.εειε ιιιιετιιι1 ε.ιιΒενειιει ειτε, νιω
·ιιιειι ιιιιετιτιειιειι. νετιζεεεειι πιτ ιιιειιι, εε.εε Βτειιι1ιετ
εειιιε Βιιιιειι8ετι ΕτΓειΒε ειιιιε Ι.ιεεειιιιτ, ιιι τιιιτ ειιιετ
Βειι·εΒιιιι€ειιιιτ ετ2ιειι Με. Αεί ΒειιιτειιεΙηε 8ειι
ιιοιιειιειιιιιεε εεε ιιΙειιιειι Ηεττειιε Βει Ριιιιιιειιτετιι ειτε
ειιιιΖειιε, ιιιιιιιε ει· εετειιι εειιιε 'Ι'Ιιεετιε εετ Ριιιιιιειεειιι
ετειιιιιι€ ειιι”.
Πετιιεειι εοιΙι:ε ειεεε ιιιτε Πτετιειιε ιιι εειπ ιιΙειιιειι.
ιιιειι€εΙΙιειι. ειιιιιιεΙτειιειι Ηεττειι ιιιιιιετι, ινοειιττΙι εεε
Ι.ιιιιΒετι ινειιιε Βιιιι ειι€ειιιιιτι νιετεε ιιιιε ειε ιιιίειεε
εεεεειι Ιειειιιετ ετΙ‹τε.ιιιιειι. Βε.ιιετ Με εειιιε Μειιιεεε,
ειιτειι νιειε ΒεννεΒιιιιε ειιι ε.ιιειει8ειιεετι ιιιιεεετι εεε Ηετε
εεε εειιιιι .Με Ι.ιιιιεειι ειι ιττιιιιιΒειι. Π· τιιιτ εοιιιιι ειιι
νοτιιιιιιετ εετ Οεττειεειιετι Τεττε.ιιιιτιιτ εετ Ηετιιιτειιιτειι.
Με ιιι Πε.νοε ινιιτεειι ιιι εετ ετειειι Ζει ειε @επιτευ

Ιιτειιιτειι τιιιτ Βετεειει8ειι ιιειιε11εεΙι εεε εειιιιεετι ειιειι
ιιιι1ε.

Πιό
φ'. ΦΑΜ

· Βοι όοπι οπιιποπι οιιτοπιευιιοπ ινοοιιεοιπόοπ νοτΙουίο
όοτ οιιτοπιεοποπ Ι.υποοπεοιινιιπόευοΙιι, ιιοι όοτ οπου εοπει
Βοεεοτυποοπ υπό ΗοιΙυπΒοπ νοτιτοιιιιυοπ, Ιο.εει ειοΙι πιοΙιι
όοτ Ιιοειιιπιιιιο Βοινοιε οτιιτιπΒοπ, ου Φο ΒιιπειιΒοπ Ετ
ίοΙιτο όοτ νοπ πυτ οτιιιιΙιπιοπ ΕιιΙΙο εοτοόο όοτ 'Μποτ
ιιυΙιποπντοπόυπε υπευεοπτοιιιοπ ειπό. Ειιτ 8Ιιοριιιιοτ ειπό
εοΙοιιο ΕιιΙΙο πιοΙιι ιιου·οιεοπό. ιΠουπ οποτ ι“οειευειο!ιοπ
πι, όο.εε οτει νοιπ Βοοιππ όοτ ΤυποτΕυΙιπποποπόιυπΒ ιιπ
οιπο ΒιιπειιΒο Βοοιπιιυεευυμ ου Ιιοπειοιιοτοπ ιει, ευ ιει
όπε υπυουνυποοπ όοτ οιποοΙοιιοιοπ ΤυποτιτυΙιπιιοποπό
Ιυπε υυευεοπτοιιιοπ. Ιιι Φοεοτ Ηιπειοιιι ιει Γοιεοπόοτ
Γι!! ιιοιποτΙιοπεινοτι:
ΕτΙ. Ε. Θ., 22 ο.. π., ιιυε 1υιιου, εοἱι 3 .Μιτου πιιοΙι
οιποτ ιιπΙιεεοιιιιιοπ ΡΙουτιιιε ΙυπΒοπΙιτυπΙτ, `ιιοίιπόοι ειοΙι
ιιπ 3.0 Ιοιυιοπ ΒιιιΦυιπ όοτ Ι.υπεοπεοΙιπιπόευοιιι. Απ

πιιιΕτι"οΙ8 υπευιιιοεε, ινο.ιιτοπό ιιπόοτο Ρο.ιιοιιιοπ 100
πιοτιπ. υπό εοΠιει 160 πιοτιπ.1οτιιοιιοπ ιπυεειοπ. Ρο
ιτυεο πι” ίπποι ΒοινόιιπΙιοιι ιπιι Πω ιιιοτπι. υπ υπό
ειοιοι Με 100 ιπετιπ.
ΝόοΙι Μοιιιοτο Απι"οπεεόοεοπ

πειιι 1)οπγε Πιοο-Πιοοο-Πιωοο ιποτιπ.

Ετ οποιοι,

υπιοτ τπϋ8ιιοιιειοτ νοτιποιόυπο πουοτιιοιιοτ Βοοιιιιοποπ ιπ
νοτειοΙιιιιιοτ ννοιεο, πιο ειποιιπειΒ, Με 1 πππ. Ιπ ΒΙοιοιιοτ
ννοιεο νοτιοΙιτοτι ΒοΙιπόΙΙοτ υπό Ετογ. Βοπιοτιιουε
νιοτι οι Φο ΕιυρίοιιΙυπο νοπ ΑπΓτοοιιι, ίὶοΒοτπόο,
εοΙΙιει εοΙιοπ νοτοςοεοΙιτιιιοποτο Ροιιοπιοιι, που ινιοόοτ
ιιοΙιοπ Βοεοπ νοπ Πω Με Π", πιοτιπ. ΤυποτιιυΙιπ ου Βο
ΙιοπόοΙυ.

Μιι Φοεοιπ νοτοοιιοπ ΦΠ οι πιοόοτιιυιι Επι

ιποιποπι Ετειουποπ ιτο.ι οιπο ΒοοΙτιιοπ ου! Φοεο Ποειε
οιπ. Βιο ΒοτιπΒειο Βοειε, υοου όοτ οιπο ΒουΚιιου Με
πιω Βοοιιοοιιιοι νιυτόο, ιει Πω πιετιπ. 1)ιοεο ΒοοΚιιοπ
οιιεεοτιο Μου ιπ οιποτ τοοιιιεεοιιιεοπ ΡΙουτιιιε ειοου, Φο

πουοτυυ8 οτιιιοΙι Ιιουοπ. ΑυοΙι ΡΙιιΙιρρι οτινοιιιπι,
όο.εε οε ιιιιπ ιπ όοτ Ιοι2ιοπ Ζοιι ,οοΙυποοπ εοι-, `ποι 2 Ρο
ιιοπιοπ πιὶι ω.. 2 Μοποιο Ειπε οπιιοΙιοπόοπ Ειοιιοτειο1
Βοτυπεοπ Με 87,5 ιπιι ΙιΙοιπειοπ Βοεοπ νοπ Τυποτιιυιιπ
- Π,00 Με ]/ουο ιππτιπ. - οιπο εοΙιοπ ιιιιοτ 00υοιιοπ ειιι
πιόιοπόο ΕπιποΒοτυπ€ ευ οτπιοΙου.
·
ιλ/οε Φο ΒοευΙιοιο ιιπΙοποι, ευ κι οε ιιοι οιποιπ
ευ οιπιποπι οιιτοπὶεοιιοπ Ι.οιόοπ ιιιιι ινοοιιεοΙνοΙΙοπι νοτ
Μπι νοτιτιιιιι, νοπ Μπιουτ: ου ερτοοιιοπ. Ποσο υπό .
νοπ όοπ νοτεοΜοόοπειοπ Βοιιοπ οϋπειι€ο ΒοοιπιΙυεευπΒ
όοε νοτΙουιε @του Τυποτιιυιιπποποπόιυπε υοιποιόοι.
Ριιιιι πριε 86 ιπιι ΤυιιοτΙιυΙιπ οοιιυπόοΙιοπ ΕιιΙΙο ποι
εοπ οΙΙο οιιιοπ ροειιινοπ Ει·ι“οιΒ ουιέ οιο ποιοοπ οιπ υοο
εοτοε ΗοιΙυπΒετοευΙιοι, οιο Φο οΙιπο ΤυποτΚυΙιπ Μπιου
όοΙιοπ. νοπ 28 ποιιοτΙοεοπ Ροιιοπιοπ Π. οόοτ ΙΙΙ. Βιο.ό.,
ινοιοιιο Φο 'Ι'υΒοτΙ:υιιπιιυτ ιπιι 'Ι'Β. ιιπ Βρυιυπι ποιου.ππου,
νοτΙοτοπ 12 = 42,9 0/0 Φο ΤΒ., ΒοΒοπϋποτ 98 πουοτ

υπιοτ ιιοόουιοπόοπ Βοιιιποτυοπ υπό 'Ι'οιπροτοιυτοτιιϋΙιυπε

Ιοεοπ Ροιιουιοπ εΙοιοΙιοτ διπόιοπ, Φο πω. πυτ 'Ευπα

όιιποτπόο Τοπιροτοιυτοπ Με 89,6; Ρυιε 120 υπό όο.τιιιιοτ;

ιιτοιυεο ΒοΙιινοιεεο; Βιιοεεοτ ΚτιιιιονοτιοΙΙ, νοτιποπ πιοΙιι
ππεοειϋιυι ιπι Βοιιο ευ ειιτοπ; ΙππΙιτοιιοπ όοτ @που
Ηπιιοπ Ι.υπεο, ιπι Ηπικοπ Οιιοτιορροπ Κονοτποπεπιπριοιπο,;
όιιΤυεο Βτοποπιιιε ι1`ιιοτ υοιόοπ Ι..υπΒοπ; ΒρυιυιππιοπΒο
ω. 100 Οοιπ. Μι υπεοιπΙι€οπ ΤΒ. ΑΜ ιποΙιτιοοπο Απί
ίοτόοτυπε όοτ Αποοιιότιεοπ, όοποπ κι Φο ΑυεειοΙιιεΙο
ει8Ιιοιι όοτ Τυποτιτυ1ιπιιυτ ιπ Φοεοιπ νοτικοτυοιιιοπ Βιο
Φυιπ οτιιιιιιτο, Ιιοειππο Μι υπιοτ ΜΜιοΙιοπόΙυπο όοε

Βτ. Ο. Φο Τυ!ιοτΙευ1ιπιιιυτ ιπιι Πωσ πιοτιπ. ΡΤΟ. Ζυ

Με 39,9 υπ όουι όοτ ΙπιοΙτιιου ίοΙεοπόοπ 'Ι'υπο ιπιι όουι
Ιἱοποπ Βοιιιοεοι·ιιυεοποπ οιπιτυι υπό υοου 8 Τυπου ιιο
τοιιε 2υτιιο!ιοιυε. Βιο ΙιΙοιποπ ΤυποτιιιυΙιπόοεοπ νι·υτόοπ
ιοτιεοεοιπι υπό υοου όοτ 8. ΙπιοΙιιιοπ νοπ Πω ιπετιπ.
Ρ'Ι'Ο που υΙόιοΙιοιιοτ ΑΦΜ! όοτ Τοιπροτπιπτ Με πω·
ΕπιποΙιοτυπο οιπ; ΑΙΙΒοιυοιπιιοππόοπ Βοεεοτιο υπό Φο
Κιιιιιο ΙιοΒοπ Φου; Φο Β.οποΜ ου! όοτ τοοιιιοπ Ευππο
νοτεοιιιιοπόου; Βρυιυιπ-Μοπεο οιπο Με ου! 17 ()οιπ.
ευτιιοΙς. Βιοεο ΕπιποΒοτυπΒ ΜιΙι υοου, και 2 Ψοοιιοπ,
πο. ΨουπέΙοιοιι υπ όοιπ οπόΙιοΙιοπ Ιοιο.Ιοπ Αυεεο.πε όοτ
Ετοπιιιιοιι που ευ υιιιοιίοΙπ ιει, οι όοοιι Φο, ιιι·οππ οπου
ιοπιροτιιτο ΒιιπειιΒο Βοοιπόυεευπε όοε νοτιουι”οε όυτοπ
ΤυποτιιυΙιπ ιιι οιποιπ εο νοτποτυοιιιοιπ 8ιοόιυιπ εοιπ· ιιο
ιποτικουενιοτι.
ιιπ ποιου ιιοτοιιε οπου οτινιιΙιπι, όπεε (ζ. Βροπ8Ιοτ
εοιπο ΤυποτιιυΙιπιιυτ πιιι 1 πιοττυ. ΡΤΟ ιιοΒιπυι, Ιιοι
εοιιιιιιοπιιοποπ Ροτεοποπ υπό ποεοΜοεεοποτ ΤυιιοτΚυΙοεο

ιπιι Π, πιοτιπ.

Ιου ΙιοΒιππο εοπόΙιπΙιοΙι πιιι Πω ιπ8τιπ.

ΙτυΙιπ ιιοΙιο.πόοΙι ιιιυτόοπ, νοπ όοποπ πυτ 11 : 11,2 0/0

Φο 'Ι'Β. νοτΙοτοπ. Βοεοπόοτε ΦιοττοεοΙιοπό υπό ιιπ Φο
ΤυιιοτΙιυΙιπΙ:υτ υοντοιεοπό πω· Φο νοτιιπ1ιπιεειποεειε
εοΙιποΙιο ΒοεεοτυπΒ ιπ όοπ Ε'ιιΙΙου, Φο εοΙιου νοτιιοτ οπι
νιοόοτ οιπο Ιο.πεο Κιιτ(9 ΕιιΙΙο), οόοτ ιποιιτοτο ΙιγειοπιεοΙι
όιοιοιιεοιιο Κυτοπ ιπι ΠοοιιΒουιτεο (5 Μπι) όυτοΙιεο
ιποοιιι Ιιοιιοπ. ΤυτΙιο.π ιοιιι ππε εοιποτυ Μοιοτιοι του.,

όπεε νοπ οοιποπ ΤυποτουΙιπροιιοπιου πιιι ΤΒ.ιιοΙιιΒοιπ
Αυειιιυτί 62,6 0/0 οιποπ 1)οποιοτίοΙε οτυιοΙιοπ, νοπ όοπ
ΝιοΙιιιυποτιιυ1ιπροιιοπιοπ ιυιι ΤΒ.ιιο.ιιι€οιπ Αυευυτι πυτ

89,4 0/0.

νοπ εοἱποπ Τυποτυυιιπ--Ροιιοπιοπ Μιτου Μι

ΑυεοιιΙυεε εοιποτ ειιι.ιιειιιι 47,7 0/0 ιιουιΙΙοπίτοι, ινο1Ιιτοπό
νοπ όοπ οπιερτοοιιουόοπ ΝιουιιυποτιτυΙιπ-Ροιιοπιοπ πυτ

27,4 0/0 ΒουιΙΙοπίτοι Μιτου.

Βιο Πουιεο!ιο Ηοι!ειιιιιο Πιτ

ΜιπόοτιιοπιιιιοΙιο ιπ Επιασε, ιπ όοτ όοτ 8τόεειο του όοτ

Ροιιοπιοπ ιπἱι ΤυποτιτυΙιπ υοΙιοπόοΙι νιιτό, ττοιει ιπ ιΙιτοπι
.Τυιιτοειιοτιοπι 1905 ίοΙΒοπόο ΖυΙιιοπ ουι. νοπ όοπ Τυ
ιιοτιιυΙιπ-Ρο.ιιοπιοπ (158 ΕοΙιο) οοοοεεοτι 94,8 0/0, υποο

υπό υοου ινοπιΒοτ υπό ποιο που όο.Ιιοι ιοΙιοΙο υπό ειιι

ιιοεεοτι 4,8 0/0.

Βοιποιπο ΒοοΙιιιοποπ ΒοοΜιοιιιοι.

(84 ΕιιιΙΙο) ειπό οοποεεοτι 29,4 0/0, υποοιιοεεοτι 70,8 0/0.

Ιιυ ΑΙΙΒοπιοιποπ Ιοἱιοι

ιΝοπποιοιοΙι

ιποπ μια Φο ΒοιιουΦυπε πιιι εοιπ Μοιποπ, πιει Μπιου
ροιΙιιεοιιου Βοεοπ οιπ. ΑΜ Φο ΒΙοιοιιο Δπίπποεόοειε
τοοειοτοπ Φο νοτεοΜοόοποπ Ροτεοποπ ουΕ νοτεοιιιοόοπο

ννοιεο. Ειπο ροεοΙιΙοεεοπο Τυ!ιοτΙιυΙοεο τουοιοτιιουΙιυιιοτ,
ποπ Φου υοου ποιπο ΙιπιπυπετοιΤο ΒοΜΙόοι ποιου , ππόοτε
πιο όοτ οΠοποπ ΤυιιοτΙ:υΙοεο, πο, όπου Φο ΤυποτιιυΙιπ
Τοπιπο νοτυπιυεει, οιπο ιοΜιοιιοτο Βιιόυιι€ του ΑυντοΙιτ
ειοιΤοπ οιπ8οιτοιοπ ιει. ΑυοΙι Φο νοπ ΒροπεΙ οτ οπ
Βοποιπιποπο ΩυιιιΗιο:ι

όοτ

ΡΙιιιιιειεο.ιιοΙοοιο

ννϋτόο

Φο

οιιιοιυρυιιοιιοιιιωιι πιπποιιοτ ΤυποτιιυΙοεο-ΕΜΙο οτιτΙότοπ.
Ψοιιιτοπό ΚοοΙι 1 Μετπι. Με Λπιοπεεόοειε οπιιιι'οιιΙοπ
Ιιο.ιιο, ΙιοΒο.ππ εοΙιοπ εοιποτ Ζοιι Βιοόοτι Μι Πο Μετιπ.
Αιι-Τυποτιιυ1ιπ, που πουοτυόοπ υπό οιπρ'όπόιιοιιου Ρο
ιιοπιοπ ιπιι Πω υπό Πω ιπετιπ. οι 6ιεοιι ιιοΒιππι πυτ
Πω πιεττπ. υπό που ιιοι ποΕιοτΙιοίιοτ Β.οοιιιιοπ ου! |/ιοο
τπ8τιπ. ευτιιοιτ. '1'πτυππ ινουόοι Με ΑπΓυπεεόοειεΠιου,

οπου Πωσ ιπετιπ.

ΔΙι-ΤυιιοτΚυιιυ οιπ.

Ετ Ιιο.ι εοΙιοπ

`υοι Πω πιιιττπ. πΙΙΒοιποιπο υπό ΙοιιιυΙο Βουιτιιοποπ εο
εοιιοπ υπό οτινοιιπι, όπεε Φο Βιοιιἑοτυπ8 όοτ Βοεοπ οιπο
ευ νοτοοιιιοόοπο ποτ, όιιεε οτ ιιοι όοιπ ειπεπ Ροιιουιου

υοου πιω υπιοτ Πι ιπ8τιπ. 8οποιπιποπ ποτ υπό Φο Επι·

νοπ όοπ ΝιοπιιυΙιοτιτυΙιπ - Ροιιοπιοπ

πιτ ππε όοπ Απιειο1ιυποοπ πιοιιι ιιπιποτ οτ

εοΙιοπ, ου Τυιιοι·ΙιυΙιπ- υπό ΝιοπιιυποτΚυΙιπ-Ρο.ιιοπιοπ
ειοΙι ιιπ ΒΙοιοΙιοπ βιο.Φυιπ όοτ Κτο.πΜιοιι υοι”ππόου, εο Μ:
όουΙι όοτ ιιπιποτΙιιπ υπνοτι:οππιιοτ ΒιιπειιΒο Ε1πόυεε όοτ
ΤυιιοτιιυιιπποποπόΙυπε πιοιιι ινομυ!ουΒποπ.
πιο εοιπ όοτ Βιιπειι€ο ΕτιοΙο νοπ όοτ Απννοπ ό υποεπιοιεο οιιιιιιπΒιε ιει, ιει όπτο.υε ευ οτεοΙιοπ, όοεε
»οι Π ο ι ι ιν ο Η ο τ πυτ 4 νοπ 128 Ροιιοπιοπ, = 8,1 0/0,
Φο υοου όοτ υ τ ε ρ τ υ π Η ιι ο ιι ο π ΜοιΙιοόο ιπιι 'Ιπποτ
ΙιυΙιπ ΙιοΙιοπόοΙι ννυτόοπ, Φο 'Ι'Β. ιπι Βρυιυιπ νοτΙοτοπ.
Αυοιι Φωτ Βοιιυπόιυπε οιιιτυτ8ιεοΙιοτ ΤυΒοτΙιυΙοεο πιιι
ερουιιἱεοιιοτ Τιιοτο.ριο ποτόοπ οϋπειιθο Ετιο!Βο ιπιι€οιοιιι.

8ο, ΒοτιοΙιιοι ΕΜΗ. -ΒοτΙιπ Φωτ

ΕτίοΙιτυπεοπ

ιπιι

ΜοτιποτοΙιε-8οτυιπ, υπιοτ όοεεοπ Απνιουόυπε ΕιειοΙουποο
που τιιεοΙι εοΜοεεοπ υπό ιυιιοτΙευΜεο ΟοΙοπιιεοπινοιιυ·πι.ιοπ
τοριό πυτιιοΙτειπεοπ. Βιοεο του οΙΙοπ 8οιιοπ ΒοπιοΙόοιοπ
Ει·ΓοΙΒο όοτ εροοιιιεοποπ 'Ι'Ιιοτοριο ιποοιιοπ οε υπε επι·
Ρόκου υτιεοτπ Ι.υπποπιιτουΙιοπ οιπο ΤυιιοτΙ:υΙιπΚυτ πιοπι
νοτουοπιιιιιιιοπ.

Βοοιι ιει όπου οιπο 8οιιυΙυυΒ όοε Ατοιοε οι·ιοτόοτιιοιι,
ιπόουι ειοΙι Φο ΤυιιοτιτυΙιπποποπόΙυπε πιω υοου όοιπ
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ΠεεαιειςοΠε αεε·αΐει·ειιιε θα Πεεει·ειε ατεει·`εει·ατε. 'εειιειιιιιαει· ιιι ειπεν αει· ιιιαερειι:ε ειιιερι·εειιειιαεα ειιιε Λεει

Π; ί .

ιιιιτει·ιιειιι- αει· ννιιιιρει·αι·ειιιε αεε 0ιιετιιαεε, ειιιινιεε ειειι «Με
Ιει.ει;ειε ειιει·αιιιαε εε ειιιεια ει·οεεειι 'Ι'ειι τω. ιιιαεια αει· οιιειε
?αιτία Κοιιιιιιιατιναε ι·εειιι. ;ατ ει·ιιαιτειι ειναι. Πεε Πατει·ιια

ειιιιιαιε νοιι ει. Πεεειιιιιε:.1θθθ.

ειιιει· ινιιι·ιια.ειιειιιιείτ ιιιιτ αειιι νοι·αει·α Ρο! αεε ΔιιιιειιιιρίεΙε.
ειιιε αει (ειε (Μετα Η ε εε ι· Παει ι·ιιιιι·αε ι το α αει

Βιιιαει·ιι. Πει; ιαι Πι·αι:ιι ει·εειιιειιειι).

ιιιεοἱ ιιιιτ
ιιε.ι·ιι α.

αει·

Ηοι·ιιιιεατ

νει·νι·εειιεειι,

αιεεε

ιιιιιιιια

«Με

Πε και· εααειιεαα, Με ι·εεειι αιε- ει·αιΤιιειε Ι.ιιαερειιε ειιιε
Ε.

Πιειιαεειοα:

.Β

. .

· Βε·ιιιειε: Ια Ρειει·ειιαι·α· εειιειαειι, ιιιιιιιιειι Με ιιι Ε'ι·ε.αιι·
ιειειι. αιε Μιαι·οεροι·οαι'αιΙε ιιααιια πα εεια, ιιιι· θεαεαεε.ι.ε εε

Πειιιτ.εειιιιιιια.

·ι

ι

_

-

·

νιΪεεαιε Βειιειιαιααε εεε-ιει, εο Μ: αιε Βαιιταεαιιιει·εριε
εειαεινει·εαιααιιοιι νεα εαεεεεειειιιιειει· ννιι·ιιααα; ααι· εειιιε
αν” αοαιι εισαι. αεα αειι αει· ιιιεαιιιειιιειιιαεειι Τιιει·εριε ειι
εειαι Ιεας·ιιεα. αεαειιιιι.ιιε ιετ εε ειαε 'Γεεεεειιε, αεεε ειε Μι

ιιιοεροι·οαει·ιιι·εαιιαιιαεα τιιιτ αεα ι[ειιι·εα ιια.αιιανοα εειιιετ αει
ιειι. Με ειε ιιι. ια ει·ειιει·- Ιειαιε ειιιε Κι·ε.αιιιιειι: αεε Κιααεε
ειυει·ε αει·ειειΙεα.

-

·Ψ

·ιΒει·αιιι αιι εινειι'εΙ:_αει·εα, αιιεε εε ειοιι ια ααα- ΓαΙιεα μια

ιιεειιιιει· ννιεαει· ιιιιι·ιιια 2αεειαιιιεαι:οιι·.
'Ποια αιειιεε αεεεεινεα Βεεαιι.ειε ιαι νοι·Ιιεεεααεα αειι,
α·ιιι·ε νοι·ι.ι·. ια αιωνα ιιοειι νοι·ιιοαιιιιειιαειι ααειειι·ειι Β'αΙιειι
αειι ι.ιειιειιιι ειιιειι εοιειιειι νει·εαοιι πα ννιεαει·ιιαιεα, αε. αιε
Βοι·ιιιιεαι. εισαι. ιιιιαιει· εε εστω ιεεεεειναειιεεα ιιι εεια
αιεαοιιω.
ι
(Ααιοι·εϊει·ει.).
Πιεεειςερι·ιαιιι αειι· νει·ιεεεαιιαειι

αεε

Αααα"

αιιι·ειι ι·ιιεικνι·αι·ιε ειιαιοαιει·ειιαε Θεινειιι·ρα
ι.ι·οιιειι.
-νει·ειιιαεει: ιετ. αιε Πιιιειιααα· ααι·ειι πινει εοειιεα ιιι αει·
θε. Ρειει·εααιαει· Αα8·ειιιιειιααειαιε

ιιεοιιεειιτετε

Ε'ιιιιε

νοιι

Πειιαιι ιιιιιιε Β6ατεειιαειιιιααιαιια ινιι·ιαιειι αιιι ιιιιιιι·οειιοριεεα

νειιαει. ειιιεε Ααεεε αιιι·ειι Πιεριοειοα ειιιει· Ζεαιι·ειιεαει·- ι·εερ.
ειειιεια° ιι αεειιιιιει·ι.ε Μιιιι·οεροι·οιιαιιιε Βειιιιιιαειι ιιειιε. Πιεεε · ειιιει·
Βει·αειιιιειι·οαε. Πει ει·ειει·ε αειι αειι·ιιι ειιιεα 5ιααεαι:ειι,
?Πιο εια

ααβειαεια ιιει·ειιαειιια ααα ιι·οι2ειι μια ιιιεαιιιειαεα

ι:εεειι Τιιει·εριε.ι
·
··
·
` 2.“Α ι· ι· ο αειι ειειιι αειι Ρετ.. νει, ενειειιειι ει· ναι· 8 ννοειιειι
ι'Ιι·-αει· θιιαααε αει! νει·ειαιι αειαειιειι·ιει·τε. Πε ιιε.ααειε ειοιι
ει· εἰαε ειιι·ι ε' 'Ι"ειιααναειιιιιιε αειι ι·εειιιειι

Ζειἔειιιιἐει·ε.

α*εΙειιε .ααα Βιει· ιιιιι Βιιιαααιι; αειιειιαεια ανοι·αειι απ.
2 ιιιειαειιααιαεειιαιττεα ιιιι Βει·ειοιι αειι 1.

αειι

Ριιειεαεεειαειειιιι

ααα ιιι Με: Πειιιιιιιαα, επι Ιαααε αει· 8ειιιιε ιναι·αε αει ιεεει·
'Ι'ειιιιιαιιιιαε ιιιι Ιιεαιε αει· ετετεπ 4 Τα” αιε 15ιεαααεεαιααε
θα ειιιε Ζειι.αεαει· νεα 20-22 Βιαιιαειι ε.αα·ειεα·ι. Πιιι·ιιαι ιιιι
ει·ιααίε 'νοιι 8 'Γεεεα ται· Α18 Βιαιιαεα ααα αιε 2. ννοειιε ιαι
νετιειιι'ε νοιι ε--1αειιιιιαειι. =- Αιιι θ. Τα,ςεαει· Βειιιιιιαιαιιε
ιιιιιιε ειιιε ια αει·Έιεεειια αει· θιαααριιιιιιιιιιι επι ιιαιιι.ιιιει·ειιαει·
Αιιεεεεε α·ειιιιαει, ιιι·ειειιει· αιιι·ειι ειιιειι ιιιειαεα, αι·ιι.ιειι Βια
εειιαιιι° Βαι.ιεει·ι ιναι·αε. - Βειιιιιιειαειιι Ήει·ειι ιααΙιξι·ειΐ άαει·
αειιεειι
εΙιεααιιιιι Βιιιιιιια
ιιαααει· αιε
ιιιε θειιινειιιιιη;
ι νει· εα εε.
ει: ι·ε.εειι
εει
αι·ιιιειι Βιιιεειιιιιιι
αειι Β'ιιι,εει·ε

αει· ειε νει·1εωαιιε εει' αει· .Ιεα·α ειιιιι.εα Ιιειι.ε. Αιιεςεαειιιιτε
αεαειι·ιι·ειιαε νναααε (Βιιρι.ιιι·) ειι αει· Και·αεοειιιει·ιιιαι·ειιεε,
1ι·ιενοι·ίεΙι (αει εοα·ιειειι ειιιςειι·ιιαειι νιτιι·α), Ηεειαεριιιιιειιααε,

ν=ο. Αιιι εαιειι.ειι 'Βιμ αεειιιαειιαε Ρααοριιι.ιιαιιιιιιιιι Πει
αει· ααα νοι·ιεειιοιιιιαεαεα ιανιεεειειιοιι αεε Ααεεε »νεα αει-ι ιιιι
Ααςειιιιιιιει·α ει.εειιειιαε Ζιιααιιαιειιειι (Καριει·αιει.οιι εεε αειιι
Μειιιιιαεαεα αει· Ζεαιι·ε1ιειιει·ρειι·οαε) ιιι 'Ι'ει.ιε αει'αιαει·ι.
νοπι. αει ιιιι Πειιι`ε αει· αειιι·ε εαεεει· αιεεεια αοειι 5 αιιειοαι·ε
Β'ει·ιε ιιι αει· Δαι;εααειιααειειι ριεεειιεα. Μειει ιιειιαεΙιε εε ειειι
αιιι ιιααααιιαιιιοιι. Πει· Ηει·Βειιις αει· νει·ιειεαιιε και· ιιι ιι.ιιειι
θ Γιιιιειι αει· ιζιειειιε: ιιειιιι νει·ειιοα, ειε Ρα.ι.ι·οιιε αειιι·ειι.ειιιιι
(ααιειι Ααιεειιιεεειι ααει· ιιιαι'ιια·εε Ααϊατιιοκειιι ιιι αειι Παει'

ιιιιιειαεαρι·εεεεα, εκαιοαιει·ιε αιεειε ι·ιιειινναι·ιε, ινοιιει ω Ριετ.ειι
αε.ε Λαμ πει. ια 2 νεα αιεεειι Παιιεα ιιεειε ει· αει· Με οαει·ε

Βια ααι·ειιεειι1εεεα ααα Με αει· αιειιι ρ -ι·ιοιιει·ιεα 8ιιιει·α εει,
ι ιιιει ειιιε ει· νοιι εειιιει. ιιι ειιιει· ρεαει.ι·ιει·ειιαεα ειιιιει·αιναιιαε
2ιιιιι νει·εειιεια, Β πιει (εε ειιειι ιιιι

Μ. °-- .Παει ιιεειι Β ννοειιεα

Βε.ιαιιαιιιαα ειιια αιε 8ειιιιιιιε

ιειιιιειι

ιι`ειιι νναι·αε ει·

ει·ει εει ω· Ενιεεει·ειιοιι εεε αεαι Λαα·ειιιαιιει·α ιιει·νοι·ιεεαοΙτ..

τα εει αεα οιιει·ειεα Βιιιεεααιίι, αιε Ιιιιειιιιοαεριοι·ιε, αει·ειιε

ιιι ειιιειιι ννειι.ει·α αειι

αεεειιΙοεεειι. Πει· Β'ιαι.ιει· ιιιιιιιι ιιι ιοι.ο αει€τιει·ι. ιπει·αειι, ειε
εειιεαιειε Βιειιαα;ι· αειι Ε'ιιια·ειε ιιαιι ασοεε ιιοειι ιιιι ααα αιε

εααι νει·ιαει αεε ειαεα Ααα·εε αει εειιινειει· Υει·ιει.εααε αεε

Βειι·ει;ιιιιια ειι αεα Πιιι€ει·Βειειιιιειι αει

ιιοοιι

ι‹ειιιε

ιιοι·ιιιειε.

Εαααιει·ιιεει ιι·οιιαειιι εειιοιι _ιει.ει. ιιειαειιι Ζννειιει, αεεε ειε

θειιιιε ει·ιιειι.ειι Βεαιιειιειι

ααα ι'αιιιαιοαει'αιιια·

εαεεει·αεαι αιε Ζειιαααει·

αει· Βειιιιααιαιιι; αεαεαι.εαα ω”

πι. Με αε.εε

ειιιε νι·αι·αε. Νεειι ιιιειιιειι Βι·ι“ειιι·ιιααειι εει' αιεεεια ειειιιει
Παει ειιιε ιιιιι Βεειιιααιιιιειι ειιιιειιιιιειι, αιιεε αει· Β"ιιιαει ιιιιι
αει· Ζειε εειιιε νοιιε

ιεαειιι'ειιιι ειε ειε

Β'ααιιιιοα

έι·οεεει·

ινιεαει·ει·ιεαεεα Μια, - ιι·ιιε

Ποι·ι.εειιι·ιι.ι αει αειιι

ιιειιιειε

ω· Βεαειιαιααε αει· ειι.ι·ιι;ειι Βειιιιειιεειιειαειιειιι.ιααααιιαεα ια
Βεπειειιαεα ιει.. - Πιεεε ινιιΒιιΙιειι αιἰεεεειὶΒ ιἐτΓοιἔε εει αειιι

_ειιιει.ε° ειιιε: εε ιιααιιι.=ιεα ο ιι·αι·αιεε ειι

ι Γεια ααα ινειειι

εαειι Με Υει·ε.ιιιεεεαιια, ινεεννεςειι ισα ιιιιι· ει·ιιιααι ιιιιιιε, αιε

Διιιιιιει·ιιεειιιαειι αει· νει·εεαιαιειιειι Η. Κοιιεεεα ιιι Αιιειιι·αειι
2α·ιιειιιιιειι. Ιειι ιιωιε, αεεε ααι·ειι ιια.αιιι;ει·ε Αιια·εααααα αιε

ειιιε

εε ααι·ειι

ειιιε εοιειιε Πιιιιιεειοα'

ειιαει·ιι (Ααειιιαατι·ιεει. ειιιιε αεεε ειιι Τειι αει· Ρει.ιοιιε ιιιε
Δε” εεαι·αιιε;εα εει·. Ζιιαι ειιιει‹ ειιιε· αει Ααει·ιιααι.ι·ιεε εαι
ιιινειι.εα Απε εισαι. «Με αιε ειεςεαα αει· Ιαιιειιιε ιιιεεε,
εε αεεε ειιιε ιιιααειιιιει·ε $ειιεειιαιιε ειιιαιτειι ιιιιειι. (Πει. ειειιι
εεεεαιι·αι·ιια ιιι αιριειαειιεειιειι Πιειιειειι). Πει· αειι νοιι νει·

ιειεαιια ααι·ειι ειιιε Βει·αιιιιρειιειιε και· αει' ειε ςιειειιε ννειεε
εεεειιειιεα ααα ιιει.ιε ειιιειι ιααα·εα Βεαει·ιι αιειειιϊειιε εει' αει·
αιιιια αετι·ειιεα. Πει. ιιειιι ει·ει. ιιιειιτει·ε ννοειιειι ιιεειι αει·
νει·ιειεααα αει· Αιιιαα.ιιιαε. 1ιι αεα Βεει.εα αεε :ιιι Ρειιοριι

ι.ιιειιιιιιιε ια ιιι·αιιαε αει;ειιαειιεα ΔαμιρΓειε ειι.εε εια ει·οεεεε
δωσε αειι ιιαριει·ιιειι

ιαειιιειε

αει· Ρε.ιι·οιιε (σε. 4 εει. ειιιε,

2-Β εει. ιιι·ειι). Πιε αει· Ε'ι·ειιιααϋιρει·-ειειιιαιιαιια αει· Λαμα
ιιειιεαει.εαι ειιινει·ιειαιειι Οοι·ροι·ε αεΙιειι: 6 Ριετοιιε ααα αεε
Μειιιειειαειι α·ειιαειι αειιιοιιειι·ιει·ι.
(Ααι.οι·ειει·ει).

εει· Βειιιιααιαιιαειιιει.ιιοαε εε ιιιειιειιει· Ε'ιαςει· ει·ιιε.ιιειι ιιιειαεα

ννιι·α, α·ειεαει· εοαει -- αει ααα αι·οεεειι Βειιαιιι.ειι ειιιε εεε

Πιειιαεειοιι:

8ιειιιαει· 'Γειιιαοιιιι.αε - ι·ειιαιιςειοε εειιιε Β'αιιιιιιοα ειιιιιαεει.

Ψιιιι αειι ίι·ειι·τ, σε ειε Β6αι.8ειιαιεααοειιιι εισαι εαειι Μι·
ιιιιε νεα Βιεεειιι ιιεερι·οοιιαειι ιιαιιε αει·εαεε:οαεα ινει·αειι

(Ααιαι·ειειαει.

8. Βιεεεια ιιει·ιοιιτει Παει· αειι νοιι ιιιιιι ιιι αει· νοι·ια·ειι

απο.

Βιι.ιιααα ι νοι·εεετειιι.ειι, ιιιαα·ιεειιεα ερειιει·ιειι Και νεα αει
ιιιαειιι νει·εειιιιιεε αει· Ιειαερειιε: κ ι· γ ιι ι ο ιι ιι τ. ιι ε ι αι α ε
εισαι.ι·ιε.εαε.
·
. Πε ιιαααεΙιε αειι ατα Εεεε νειιεεε.ιιαιαε αει·ιιιιιε νει·ινε.ειιεααα·
αει· ι·εειιεεα Ιιιαερειιε αει 8·ΙειειιΖειτια·ει· Αιι·εριιιε αεε ιιιιιιεα

ιαι Ααιι·ε ααι·οιι Βιιατε;ειιεει·ειιιεα ια ει:ιιννιει·ιι;.

Δαςεαιειε. .ια αει· ααεεει·α, Με ε.αειι ιιι αει·

τιοιι νειιει·εα.

ιααειεα ι.ιεεειιε

ιειειαε εααε Οειιαααε·, εαε αει· ει.ννεε Ί.'ι·ιιαειιαιιεεια·ικειι. ααα
αειιιειιιι ειιεειοιιει·τ.. Πιε 8οααε ιιειεα,·.ιι ααι·ειι αιε ιι.αεεει·ε θεα'
αιιααειινε ψ 0ιιι.,.ααι·οιι αιε ιιιιιει·ε ει.ινα 1 Οια. εει ιιι αειι
ααιιιιιιαι· αοειι ιειιννειεε ει·ιιαιιειιειι Κοαιιιιιιιιινιιιεειειε Ιιιι Πε
ιιι·ιΒειι ιιειαε Βιιαι· ειαει· ιειαεριιιιε, αιε ννιιιιρει·αι·ειιιε αειι
ειιει·ειι Πιαεε ατοιιιει·ιιε.ιτ.εα, αει· ααι;ει·ε Ι.ιιαι·εαα μια: νει·
ειι·ιειιειι', ιιι αιε Νε.ι·ιιε εαιεεεειι€εα. Πιε εε νει·ννεειιεειιειι
Παει· ιεεεειι εισιι ειειιιιιειι ιι·ει εεε: αεαι εαεειιειαεαα αιι
ι·ααι.ει· νοι·ιιεααεαειι, αιιιιεια ιιοι·ιιιει εεει.ειι.ει.εα Δ ααα ιιεινε;

ΒΙεεεια: Βιιαε ιιεαααε Ιιοιιε.ιιειει·αας αεε Ρι·ειιιαι-ιαι·ρει·ε
Βειινει·ιιιαα·ειι και· ια αεα αειι.

ει!! εαπ αεαιιτιιιεε αεεαιαι.ι. Νιιειι 'Γ1°ΘαιιιΝι8 α" ιΜ“Ψεεα·

Ε'ε.ιιεα εειιοα

νει· αει· Πρετε

Ταεεειιειεαι·ιειιτειι.

ιιειιειι Δαι.ιερι'ει νει·εειιιεαεα. Πιειιιειαριιαααας ει·ιιαιιειι.
Αιιαιιιαεεε εαπ αιιι;εαεα: ειιι·ιεε ΕαπαιιιιαααιΕ (Μ' ΑΠΗθιι "Η 8
Πεαεαειειιι· (Ρετ, ει; 22 .Ι. ε). Ια Διιαειι·εειιτ αει· ναιιια·εα
Βιιααιιειι. αειι ειιιαει·ιι Αααα εειιιεα νοτια. αει· νει·ειιειι ειιιει·
Βιι·ειΤαααα· αει· @Με ειτε ααα Ρι·ειΙεα·ααε Με Αιι€ΒΡωια 8θ·
ι·εειιιι'ει·ιιαι. ιιαιιιει βετ.. ειιιεα εοιειιειι εειαει ινιιαεειιτε. Πε
ειιι '1'ειι αεε Καιιιαιιιαιναιεεεεεε εισιιει· ει·ιιειιεα εει·, εειιιεα
ει: εισαι. εαεεεεειιιοεεεα, αεεε ειαε νι·ειιιι εαειι αει· ιειιινειεε
ιι·ειε ααα ιιιιιι·ε Ηοι·ιιιιεατ. ειιιεεε ιιειϋι·αει·ε ννει·αεα ιεϋαιιιε,
ειιιε ιιιι· αειι _ιειει. μια Βιιααειι νοε ει·εεει.ει· Βεαεαιιιιι€.
Πιε επι Ι. Πεπειιιιιει· εαειι,·ειιιιιι·τιε Ορει·ειιαα ειμαι ιειαιπ

Ριιιιαιριειι Μ.

αιε Ηιιιιαιιειιαιια αει· ιιαατα·ειιαιεε·ιιοειιιι 8·ενι·ιεε ι·ιειιιιρ;. Πεε

Ρει·εοιιειια.
-Ααι15.Μει

8ι. Ρειει·ειιιιι·ιε

Μαιας

αειι

Πι·.Πειαει:ι·ιαε

25-ιαιιι·ια·ε

Νιιωιιιιιιιιι

.Ιαιιιιιιααι

εειιιει·

Τατιαιιειι. ειε Γε.ιιι·ιιιεειατ αιια Ι.ειι.ει· αεε Νεα·ιιιιι
Ε'εαι·ιαιιι·αιιιιειιιιεαεεε ιιιει·εειιιει.

- Πει· οι·αεαιΙιειιε Ρι·οιεεεει· αει· ερεαιειιειι Ρειιιιοιοιςιε ααα
'Ι'ιιει·εριε Με Πιι·ειιι.ει· αει· ιιιει·αρεατιεοιιειι Ηοε ιιειισιιιιιιι επ
αει· Πιιινει·ειται. 'Ι'ειαειι Πι·. Κ α ι·ιο α· ει αει' ειι Ιιειιι·εταιιι
αει· πιεαιειαιεειιειι Πιε.αιιοειιιι ααα αει· ιιιει·ιιρεαιιεειιειι ?καει

ται.ειιιιαιιι αιεεει· Παινει·ειαιι ιι εε ι-Βειιι ιι ι·ι ννοι·αειι.

198
- Ποτ σ.ιιοοοτσι·όοο τ11ο1ιο Ρτσΐοεεστ τ1οτ οο1τοτο·1εοοοο 11σεο1·

Ι.οοΠιπι.1ιο οοιτοοιι οι· τω. οἰοἰςοο 11σπιιιι.οο ο1ε ειιοπιιιιοπιιω

ι·.οτοτ Απο ειο τω· ιιιοοο11οοοο Αοπ.ο11ιιος Με Οοοο1ισνν1ιστο1
το1ε, τ1οοι οτ Με :ο εοιοοιο 1ιοοοοεοοι1ο ττοο ιτοο11οοοο. Μ. Μο
2. Ποτ: ο. .1. 14σοιιτο οτ εοοσο άσε 35-_18.οτ1οπο .1οο1111οπο εο1οοτ
- Ποτ Οοοτοτ:τ όοο θι·οτ1ε1‹το.ο1τοο1ιοοεοο ιιοι1οοτ 11οι1τιο·
οι·:τ1ισ1ιοο 'Ι'Μοτ1το1τ. ο.ο ά1οοοιο Ησεο1το1 οοςοοοιι. 1ιο1 πνο1ο1ιοτ
ετοΙτ. Πιτ οοιοο1ο.οτο Κτοο1το ο.οί όοο Νιιοιοο όοο Κο1εοτε Νι
ΘοΙοοποο1ιο11: 1οπο πιο! τ1οτ εοο11ο1ιπ.οο 1οιοτοοιι 11'ο1οτ 111'σττο τ1οτ
1τσ1οοε 11. οο1 ι1οιτι Κ1οντοτ Ρο1ττσνν-Νσπιοοο1τ1σεπ.οτ Πτ. Ν.
Αοοτ1τοοοιιοπ.τ οοπ1 ννο.τποο Βοο11ιο1τπνοοεοοοοςοο εο1τοοε π1οτ
.Τοτσοο1ιοπνε1:1 τετ :οιιι 1Ξ11ιτο ο1ο1οπιιοσ11τοο ε1οε
Βιοο1τ.νοτννο1τοοο·, π1οτ Κσ11ορτοο οο‹1 Πιοοει.ο·οοσεοοιι :οι.ο11
Α11οι·1ιθο1ιοιοο 11οξοε οτοοιιοοννρτς1οο.
. ννοτοοο. Πτ. Π τ ο γι: 61ο ο ο τ ε”Ιιο1ιοο ινοτο ι·οο1ρτ ι1ο1ι1οεο
11σεεοπι οι ποινιεεοο1ιο.Ποτ οιι‹1 1ισττο1ττοι·· Αοο111ιοοετ οο1οοτ
· -4 Ποιο στάοοπ.11οοοο1Ρι·σίοεεστ π1οτ Ο1ι1τοτο·1ο οοι1 Π1το1αστ
οτ:τ.11οοοο Ρ111οοκοο 1οι 1:1σεο1τ.οΙ'εσιν1ο οι εο1οοτ τοσοι-οιιι
σοι· οοιι·οι·ο_1εοοοο Κ11ο11ι οο άοτ Πο1νοτειτο.ι Πο-οσοοο, θο
5οοτο1τοπ.οο Ρτινοτ.ρτο.ιτιο, ννοοο οιο1ιπ. νοι· και ιιιο1ιι· Με 90
οο1οιτο.ι.· Πι·. ν. Α ο εοτοι·, ·ννοττ1ο νστπι Ρι·1ο:τοο·οπιτοο νσο
Βο.νοτο σοι· 'Ι'1το1 ιιοπ1 στο ο·1·οοε4.·1-1ο1ιο·$π.ο11οοο· : ο1ιτοιι ο1ιι οπιε1οο1τ1ιοοοτ Ι1121€18112“11. ι1οτοο άοο οι· Με πο
εο1ιο1οιι.το Ορτ'οτ ο1οοιι 1Πεενοτοιο.οι1ο1εεοε ννοττ1ο, εο1ο 1ιο1ποο
ο1οοε1.1ιο1οοι·:π.οο νοτ11οοοο. Ρτοί. ν. Αοςοτοτ
το.11τ1ιο11τ ο1οτ Πο1νοτειτοτ

Κιονν Πτ. Ψ σ11π σ νν1 ο ε ο ο ιετ

:ο οι στάοοπ.1ιοοοο Ρτσ1'οοεστ οο11$τοοττ ννσττ1οιι.

1ετ ο1ο 8ο1ιο1οτ τ1οτ Ρτσϊοεεστοο 1.1ο1ιο τ ο οο‹1 Β ο τ ο οι ο ο ο
οο‹1 εο1τ. 1890 Νοοοί'σ1ιτοτ νσο Ρι·σ1. Ν ιι εε οο. ο το ιιο‹1 :ο

_1οοτο1οοπτ νοτο1τ.τοττ οπισ εο1οο θοοο111 εσπν1ο εο1πιο 88.οοοοοί
1.1οτ1το18 ποτ' οιοο οπο: Ρτσ1ιο μτοεπ.ο11π. Μοτο. Πι·ονο. οοΠ.ο

ΒΙο1σο θοιιοτιι1πιτπ ο οι οιιιτο τ1οο Βοο1το.π.ε1ιστρε ποπ ι1οπο Βοοεο
οιιιοο Ποοοτο1οιο1στε.

ο11.οι1ιο1ι Με Πο1σοι·οοπ: ιο ι1οοι 1°1οο18118οο 11.τ1εοοι118οοςεο11τοιι.ο
Πιτ νιι.1τοοιο Βοι.τοο ιο ι1οο 8τ.οι1τοσεριτο1οτο ο1οο ο1το 1ίτοο1το
Πο Ιοι:τοο 8τ.οπ11οιιι π1οτ Βοοινιοι1εοσοτ. ννοοςοο ΠοοοτΠ111οοχ

- Ποτ ΟοοΕτοπ1ο1αοοτ όσο «Ποτ11οοτ κ1ιο1εοοοο 11νσοοοο
εοοτ1Π» Ρι·σΓοοωτ Πι·. 1ίο.τ1 Α ο το ο Β ννο1τ1 Μ. νσο άοι·
11 οἱ ν ο τε1:11τ. 1111 ο τν1ο ιιτ1 (Αποοτ11το) οο1 Οο1οττοιιοο1τ.

ο11οι· 11σερ1ιο1οτ οοννοιοοο ποοεοοπι οο‹1

810 ιιοτ άιο Ρσ11τ.ο1ετο

π.1σο :οτ Αοίοο.οιιιο ιο Με άστο οοοοπ111οοο Κτοο1τοο:1πιιιιιοτ
Βοοο1ιισ1α. Νικο 1τι·τιι1ιττοιι :ννιεοοοο

:π.νο1 Ρσ11:ο1ετοΠσιιοο,

1οτοτ 100-_116.1ιτ1οοο Βι.11'π.οοι;ετ'ο1οτ : ο οι 1Β ο τ ο ο ο σ ο ο σ τ .ο ι· - · οι @οπο στο 1(τει.ο1το οοοιι€ο1Ιο 1ιοιιιο Αοίοο1ιοιο οπο. 1οοιττ.ο
ννο1ι1ι ννστάοο. Ετ οοοοειο1ιπ.1ετ.ο Μο Ποτοος ροτο6ο11οο 1ο
61ο Κι·οο1το οοι111ο1ι ιπιι Βοι·οο1τοιιοσερΠ.ο1 οο,_ ινσ ο1ο ο1ιοτ
Βιι1Ποισι·ο οοητοοοιι:ιιοοοοιοο, 61ο Αιιο1'ϋ1ιτοοετ α1οτ Βο1εο Μ.
εο1ισο οποιο οιοοτ 8τοοι1ο νοτειοτο. Οοεο1ισο Πτ. Πτο ν Μπιτ ιο Ιοτ:ιοτ Βοοιισ1ο οοποϋ81ιο1ι Εονι·στι1οπι.

δ1ο11οτ εο.τ οιπ:1ιο 1ιοετοοτ1ο νοι·, σ1οτ 1(τιιο1τοο :Πο οϋι.1Βο

-Αοε Αο1ο.εε άοτ Ι.ιοπιοΐο1οτ οι Ρτσπ'. Πι·.
Ποοοοο1'ιο .1οιιο.νσο ε1οτ Πο1νοι·ο1τ:1.τ Προο1ο
:οιιι 1Βοτοπισσ1τιστ π1οτ 11ο‹11:1ο οτοοοοτ.ννσττ1οπι.

Μο :ο Ιοιοιοο, ο». οι· οο σοιιι Τομ ποσοι Με Οτοιοο.τ.στ οιιι1
ο.οοο ο1οο1. Πο1σοτο.οπ. 1πο Ησεριτ.ο1, εσοάοι·ο πιο Βτ1ιοοι1οτοομ·

- Ποτ Β1εοοο1ιο Αι·:τ οο‹1 τιιοτ11:1οιεοοο Βιοτ1ττοι νσο 13.1”
Πτ. Η ο τ! σ 11' Η ο ο τ ιν ο τ: ο ο Μ: οιιοο Αο1οοί τ1οτ Νοτι
ροτ1στ1ο :ο ιο Πιοτ1ττοοο·1οάοτττοννοο1οινστοοο. Βο1οο
θοςο οι ιπιτ Αοπ;το.τ Με 8Ι.ιιι1τοπιι1.ε οιιι' 4000 οπο. (σοοο
Βοο1ιπ. ο1οοο Νοοοο1ιοτο1' :πι οιιοοοι τ'οοι.οοοοι:π. νιστάοο.

11σεο1το.1 οπο 1'το1οε Βοπ.τ νστοιιοι1οο »πιο εσ ινιιι·π1ο οι· τ1σο1τ
νοι· θοτ1ο1ιι ο;οοιο11τ πωσ νσο π1οο θ·οοο1ιννστοοοο οσοο1τ118 Μ·
Πιο:1οο, οιιοιιι·ο1ι οποιο οι· οιοοι· 1ίι·οο1τοο Μο 11111Γο νοτειιιττ οο‹1

- Ποτ Βοτ11οοι· 8τοπ1ινοτοτσοοιοονοτοπ.ο1ιοτ Πτ. ποοπ1. Ποο ο;οτ1ι ο.ο ε νσ11οοτ1οιο νστ ο1ο1τ.τοο 1'οο·οο εο1ο 87. 1..οοο ο ε

_1 Μι τ. Ποτ ετοιοο ΒΙιτοοο11τιτοτ νσο Βοτ11ο, ννο1οοοτ ιιιι.1ιιοτο
1864 άιο Πσ1τπ.στπ.ν11ττ1ο τετοιο;" Μι ιποτ1οο1τ. 1875 σοι· Βοτ11οοτ
Ποιοτνοτστ‹1οοπ.οονοι·εοιιιιο1οορ; ο.οο;οοϋττ, Ιο1τοτ οσο1ι Με :ιιτο
-1ιοιιτοτοτι 'Βιμ 1ο οο1τοοοτ 1111ετ.181το1τ. ιιο‹1 11'ι·1οοοο ‹11ο νοτ
οοιοτο1οοΒοο άοι· 8τοπ1τνοι·στοοοτ.οο ιπο Βοτ11οοτ Βοτοο.οεο.
- Ποιο οο1το.ιιοπ.οο Οοιι·ιιτοοο Πτ. Η ο τ οι. Κ ο το οι ο 11
ι11τ1ο·. Απο του· ο1ι1ι·οτ,ς. Α1π.ο11ιιο8 Με 1Βοοοι1στΓοτ Κτοο1τοο
1ιοιιοοο,. Μ. νσοι Ηοοιοοτιτοτ Βοοοτ ι1οτ Ρ τ σ το ε ε σ ι· ι 1 ο ο1
νοτ11ο1ιοο ννοτι1οο.
Ποοο. Ρι·σ1'. Κοτοοιο11 ο1οοο ΒοΓ
οοοο Βτοε1οιι Με Νοοοπ'σ1ττοτ Ρτσϊ. Θοττ 6ο οτ1ιο.1π.οο, ο.οοτ
οοπτο1οοο·τ οο.οο, οτο111τι ι11ο α'1'οο;1. Βπιιπ41εο1ιο.ω οοε :ονοτ

18εε1τ.ι;οτ Ωπιο11ο Πιτ ιιοτ1οοΠς. Ρτσί.

1(11ποιο.ο11 εο11

οιιιοο

Βοτ' ιιοο1ι Βτοε1ο.πι οοοι·1ιοιιοτ. ιι1σ1ιτ οτ1ιο1τοο 1ιο.οοο.
Νο1ττσ1σο,·ο:
?οτειστοοο οιοτ1: 11Απο '7.1ι1ο.11ο 81:.Ροτοτεοοτο·οοτ

οοι·οοο 1'οοο1οτιο οοπ1 Με εσ1οοοι· 111ιοτοοιιοι οποιο οοΠιο1ιτοοιι.
ιισοάοτο οιιι· “Μο Αοε1τοοΠ. οι·ιο11οο1τσοιιτ.ο, σο" ιο _1το1οοιο

ε1ο ιιι οοΒοοϋοοιισοι· Βο1ι1οιι1οοι; 1'στιο·οοοο1οοι, ὶοτοο '1"σο τω·
εο1ι1οοο1τμ :ο ιοιοοο, ο.ιπί ινοΙοοοο νοι·‹111:1: Μο Με Θοτ1οοτ. Πιο
:οιιι νοτ1οετ ο11οι· οοοριι 1οι·οο οοι1 νσο θοοιιτπ., 11ιοι ποσοι
τοοοάοο Βοοοιο, εσννιο :οτ νοτοοοοοος 1οε-Αζτσου.οςο1εσοο

θσονοι·οοοιοπιο νοτοτιοι1το.
°
Πιοοοτ Ρτσ:οοε οο‹1 εο1ο οοοι·ινοττοτοτ Δοει.τοος οττομοο
8.11Βοπιιο1ο ο1ο οο1ο11ο1ιοε ΑιιΓεο1ιοο. Π1ο :ο1ι1το1οοοπτ Βνπορο
ιο1ο- ιιοπ1 Βο11οιάοοο:οιιςιιοεοο,- ννο1σ1ιο Πι·. Π τ ο ν ο 111 ο ο ο τ
οιιι: π11οεοοι Αο1ιιεε νοιι @ο οιοσ1:1ιιιοο1ιοο Ποεο11εο1ιοΐτοιί
8ι. Ροιοτεοοτο;ε οοπ1 οποιο οοεοοτοο '1'ο11 σοτ Ρτοεεο :πιτο11
ννιιι·ι1οο, 1ο·,;τ.οο ο1ο Ζοιι€οιεε ειο, πιο Ποτ' «Πο οοοεοτο Θοσο11
οο1ιο.Π ιιιιτ1 οοτ Αοτ:ιοεωο‹1 οποοϋτο ννοτοο 11οοτ Μο ΐοττιτ·

1.ο11οοιτ ο1οοο οοεο1ιο1ι11ρτοο 111οοεο1ιοο οο‹1 Ατ:τ.οε, τ1οι1”οΕβδ
8οπ:οο οοιιο, ννοε οτ πιο ττοετοοοοοιι Γο.11ο οιιι 1ισοοιο ιιοπ1 δύο

οονοτιιοο1τ.οςοτ 11νο1εο άιο Μοοςο11ιο.€ιι€1το1τ οιιοοι·οο 11οοριπ.σ.1
ννοεοοε, Π1τ ι11ο οι· οιο1ιπ. νοτοοωνστι11ο1ι εο1ο οπο, :οτ Με”
ιτσ1οο·π. ννοτοο. Με: οοο1ι τω. :ννο11οοι·18οο Ρ1σ.ο1τοτο1οο οτ·
ι·οιοοτο Πτ. Πτο νοϋ 1 ο1ι ο τ π11ο Απιίοοοιιο;; π1οτ νοτιιττ.ο1

1πιος οοπ1 εο1οο νσ11ο Βοοοο11Μοτοος.
Ποτ ΗιοΒοεοο1οάοοο ο·οοσοε Με Απο Με Ζοπ.τοοοο εοιοοι·
Ροι1οοτοο οο‹1 οτι"τοοπο οιαο ο.οοο τ1οτ Ασοκοος ιιο‹1 Μάιο
εο1ιιοτ Κσ11οΒοο, Γτοοοάο οο‹1 Βο1τιοοιιτοο. 8οιο Νοοιο νν1τπ1

Κστιεο1το.οτοοε 1:Εοεεστιε τ1οτ Κιι1εοτ1ο Μοτιο οπο Ατ:τ. Με

σο.1ιοτ οποιο οιοοο Βιιιοο Ποιο; οο1 πιοε 1ιοοοο οοι1 εο1ο 'Αο

ν11ι. Ονοιοοειπιποε, Βιου.τετοι Πτ. Α ο ο τ ο ο ε Το ι· ο ε ο ο ο -·

=οιιι1τοιι 1ιιιοιοτ ο1ο ο1ιτοπινσ11οε εο1ιι 1ιο1 ο11οο. ά1ο:11ιο Βοοοοοο

εοοοο1‹σ, 1το253. Ποοοιιε1οιιτο. Ποτ νοτετοι·οοοο, ννο1ο1ιοτ
τω 80 .1ο.1ιπ·ο άιο ο.ι·:π.1ιο1ιο Ρτο.τ1ε οοεςοϋοτ Μο, ννοτ οοοο
Απο οο1 τ1οτ Ρώσων οιοο1οοσοο.Π οοι·οιοοτ:1οτοτ Βοοννοετοτο.
2) 1ο 11οοε1τοιι σοι θ.
οι σοτ 11το1ιοτο 1ο.οο·1οοτ1πτο Μ111τοτ-Μο

ι11:1οο11οερο1αστ τ1οε οσττ1πτοο Μ11ιπ.10.ι·οο:1τ1το, νν1το1.ο1οοοιιτιι·ιι.τ
Πι·. 1ιοσο1ιοτι1 Βιιοε:ιοε1τ1, Πο Α1ιοτ νσο '72 .1ο.1ιτοο.
Ιπι νστ1ο·οο .Μοτο οο81ος οτ Με 50-1ο1ιτ1ττο .1πιο11ϋ.οιο εο1οοτ
οτ:ι11οοοο '1'Μ.1ιτ1το1τ. 1ο Πϋ1ιοτοο .Ιο1ιτοο ννοτ οτ ο.οο1ι ΡΜ.
ε1τ1οτιπ: ι1οτ Ποεο11εο1ιοΠ ι1οτ 11111ι.οι·ο.τ:το 1ο 11οο1το.ιι. 8) 1ο
Οτοοοο (Ησον. Μσο11ονν)οοτ τ1στι1Βο Π·ο1ρτοοι1:1οτοοτ1ο Απ:
Πτ. Ιω1111Ψ1ε

Τεοοοτοποοοινο1τι

Πο

'72. 1.οοοοο1ιιοτο.

Ιιι ιιοο1ιοτοτ Ζο1τ 1ιοττο οι· εο1ο 50-1ϋ.1ιτ18οεΑτ:Ποο118οοι Μοτο
11δοοοι1. 4) Δοι θ. τω 1ο 8ι. Ροπ.οτο1ιοτςοοτ Βοο1τοτεοτ:τ. σοι:
Α1οτοιισοτ Νοννοο1-'Βιιιοι.ο11ε Πτ. Γοάστ Ιροσ1ιτσνν οοοο
εσ1ιννοτοι· Κτοο1ιοο1τ. 1ιιι 63. 1.οοοοε_ἱο1ιτο. Π1ο νοο1ο ρτο.σπ.1

ο. σο.

Υοπι Πο1νοτο1τοτοπι οπο τοοτι. 1οετ1τοτοτι.
- Ποιο οο1οοοετ οιι.οο Αοοπ11οοοοε τ1οτττοεο8:11οοοο Π1οοετ.·

ΠΜ νοτοοεσο1οι1οπ.οο Ρτσ1'οοιιστ σοτ Ο1ιιτοτ81ο ειο άοτ ΜΜΜ·
ιοοι11:1ο1εοοοο Α1τοτΙοιο1ο Πι·. Η. Ε! οο οσο1ο 1ο: οε οεπ.οτ.π.οτ

οστά”. 1ο π1οι·- ΒτεοοεοοοΠ οιιιοε ·Ρτινου:1σιοοισο

σι·1ο

εοοιτοο 1ο οοιοοπο Β'οο1ιο :ιιι άοτ Α1ιΜ1οτο1ο:ο
οο.1τοο.
.π

οστικά οτ 111.ορ;οι·ο Ζο1τ.

·- νσο ι1οτ ιο11.-οιοι1. Α1τω1οοι1ο. Π1ο ο.οτ' Αποτο
οιισ8· π1οε Κτιοοετοιοιοτ.οτε :οτ ινο11.οτοο Αιι.11:18.τοο 1ο Βοο1ιοο

Ι.ο.οπ1οο1ιο.Πεοτ:τ 1ιο Ρ1οο1τοοσοοοο έτσονοτοοιπιοοπ. νοι·. δ) Απο
Π. Ποιο 1ο Ροτιο τ1οι· οο1ωοοτο Ρενο1π1ο.1.οτ σο. Ε' ο τ ο 1πο
52. Ι.οοοιπε1ο1ιτο. θ) 1ο Οο1οοοσ σοι· οοοσοτστοοοπ.1ιοοο Ρι·ο

άοτ ι·ο1ος1οττοο ΒιιιπΙοοι.οιι τω· Α1τοοοοι1ο ιιοτοτ
στε1π.: άσε
ΡτσΓοεοστε Πιο. ο 1 ο ο1οάοτοοεοτ:το Κσποοι1εε1σο οιιι: ιιοο1ι

οοιι‹11 οο.π.το οι· τ. .Ι. 1872 οτ1οοοπτ

Γοεοστ ὸοτ(1νοο1‹σ1οπ;1ο ο.ιο Οσ11ο;το Μ. Ρ11Υ81018Π8 Πω 811Γ·
ι;οσοε Πι·. Οοστο;ο Νοννοσπι.
-- Απο ό. Μο1νοτοο1ι1οι1 1ιποτ ιπιο1ι 1ιιιτ:οπο

Κτο.ο1τοο1οΒοτ

άοτ οιισο 1ο π.νο1τοτοιι Κτο1εοο οο1τοοοτο ο.1ιοι·ο Οτά1οοΙ.στ «Με
θοοο1ιοιν1ισοο1το1ο, 8ι.οοτετοι: Πτ. Ε) τ ιι ο ι Π τ ο γ ο 61ο ο ο τ ,
ειο ο1οοι· ο1ι1οο·οισοϋεοο Αος1οο. οπο ννοι·οο οοι Θ. Μοι οοτοτ
:ο.ο1τοιοοοτ Βοοο111ιτοορ,· το.» 1ίο1108οο, Ετοοοι1ο οο«1 οοιοοτ

οοοιιιο11τ.τοο Ροιιοοιοο ιιοε π1οτ Πτ. Αοοοο1τιτοοο ειοϊ ι1οτο ννσ1
1‹σννσ-Κιτσ1ι1ισπο :οτ Ιοι:ιοο Βοοο οοετοιιοτ. 1ο δι. Ροιοτε
ουτε; Πο .Μοτο 1847 .πτοοστοο

οοι1

οιοτεο1οεπ. οοο1ι

οτ:σεοο,

ννισ1οιοτο ειο1ι Πτον οϋΙο1ι οτ ι1οιιι 8π.οοιιιοι άοτ Μοπ11:ιιι :ιιι
ι1οτ ι1οιοο11Βοτι τοοτ111το-ο1ι1ι·ιιτε1εο1ιοο Α1το.τ1οοι1ο, ννο1ο1ιο οτ 1οι
.1ο1ιτο 1871 πιο όσοι Ατ:1.ο;τοι1ο ιιοοσ1ν1οτπ.ο. 5οιπιο οτ:τ11οΙιο

Ρτοτ'οοο τ1οο νσο τ11οεοο 8κοτ1οπι1.οο :ο 11ιτοτ Βοο1ιττ'οτπ.1οποοο·
νσι·οοετο11τοο 11ι1οπ.οτιο.1ε οοτ'οοσοο, ι1οε ε 1το1ο ο Βοννο1εο
Πιτ άιο Βο1ιο1τ11σε181ιο1τ. τ1οτ Βο1οο1οτπ.οο νστ·
ἔοοτοο οι εο1οο. Ποοιισο1ι ννοτοο οοοοο1σειιοο πιο $1.ττ1Πο11
οτοος :ο ροτ1π1σο1οτοο.

Π1ο οοτ οπο. Αοιποοο1οεε

οοπτο.!ιοπι

Βιοάοοτοο, 1τϋοοκοιι ιν1οπ1οι· οοίοοοσιοοιοο ννοτι1οο, ίο11ε εἱο
οιοοο Αττοετ νσο 1-2 11σοιι.ιοο 1ιο1 π1οτ Κσποοιποτ1οοτ.οτ νοο
ι·οο‹1 άοι· 8σιοοιοτπιισιιοτο τ1ιιτοοιοο.οοοο. - ν1Πο νοτ1οοτομεο11
π1οοιοϋ.οοειτ. άιο ?τομ οοτοο1ιιοι1οο ννοττ1οο σο αιο 1οτ:1 ο ιο11.
ιοοι1. Α1τοτ1οιιιιο :ο οιοοι· οιτοπιο; πο11ιιοτ1εο1ιοο Ηοο1ιοοοιι ο τοστ·
ττοοιε1οτι σπ1οτ οιιιο ιιιοτ11:ιτι1εοοο Ε`ο1το1πο.ι οο1 άεπ· 11ο1νοτο1ι110
ννοτοοο οο11.
' °

-- 17σο ι1οι·1:1σε1τοιιοι·Ποἱνοτο1ιοτ. Ποε:οο·
τ.το1ο Ποινοι·οιΜΜεστςοο ο” νοι·18ο11ρεσιοο1:15ς·

εεε
ιιοιιο Βοιιε εεεε·οεριοιε. πιο. εε εειιιε Φιπωιπει ειιι ειιιπ Ποι·εεε

--Βιιιόεεεε

πιει·

ιπιωιιωιωι Ποεο1·ει·ο _ιε

ειεεεεεειιε εεε. επι πιεεε πιιε @Με νσιοπιει· ειιιιιοιιοιιιιεεεειι Δι·
εειεοε πιειιο διϋιεεε επιιειιοεοεεε ενει·πιοιι ιι6ειιοιπ. Πιο νοιι
πιιοεοιε Κεεει·ειοι·εεε ε·οπ.ι·οιι'εεε νει·ι“ιιεεεε. πιειεε πιιο 0εινει·
ειεεε ειε :ειε Ηει·εεε πιιε Βοεπιιιιοεεοε επι εεει·εοετοε εει, εεε
_ιοπιεειειιε ειιι' σε $επιπιοεεοιι, πιιε Με ΒεεεεεεειΒιιεςεε ιε πιει·

Β ει·ι ι ε. Βιιιο ει·οεεο Αεεεει Βοι·ιιιιοι· Αει·ειε Με ειεε
ιιοεει·πιιιιεε εεεειιιιιιοε,π.ςοεοιιΙοεεεε εεπι πιει·‹ιε ι.ιιιεοι·εοει·ιι'ε ειεε
επι ειεεε Πτεϋεεες πιει· Ηοιιοι·ει·εεεεε ειιι Ρι·ινεερεειοεεεε

Πιιινει·ειεεε εειε Βοριεε πιιεεεε Μοεεεε ννιεπιοι· ιοι·εεεεεεε,
εεε Βιιεπιι·ιιειι εεειεπιιιε.

ειεεε Βεειιοε εε Ιιεεεε ιιιιεπιεεεεεε Β ει ει· ε. 0ιοεε ιι ι ιι
πι ο ε ε ε ιι π: ε ε οι·ιιιιιιοε ειεε εει Βοι·εεεειςειι εεεεει·ιιειε πιει·
8ρι·οοεεεεεπιε, ννειεεο εοίοι·ε ο‹ιει· ιιε· ειεε εεεειειιιιεε Ζοιε νει·
ιπιιιε·ε νυει·πιοε. Με Β 1 ε ι· ε. Ι ε ι ε ε ε ε ει· ο ιι (νοι·εεεπιε, Βιε
ερι·ιιεεεε·ειι εεε.) επιννιο πει· εροιιοΙιεειεεεε νοι·ι·ιοειιιιης·εε Με
πιει· επιιιεειιιεεει8ε Ζεεεειες οι·ιιοεεε. Με Βετε

εει

Βιε Κοει.ε·ι·εεε ν πιε νοι·ει·εεει·ε πιει· 8ειιπιοε

εεεεεε ειε ειεεε Η εεειπιε πι ε ει, Με ιιιο «Νοε. Μ.»
επειιπι, ιιι Αιιι”εεει .ιιιιιι ιιι Η ο ειεεε εοιιιιιιιε. ιιε Με ιι. ει.
πιιε ιθ`ι·ιιΕο πιει· Ποιιιοιιι·εειειει·ε ε8 πιει· Ψι'ιεεε ιι
ε εε ιι ει. εεά Με εεειειεεειεε νοι·ςειιοιι πιει· Βε.ιιπιειιιειιεειιειε
ειιι· Βιι·οιοιιεεε· πιιοεοε Ζιειοε ειιι' πιει· '1'επςοεοι·πιιιιιες εεεεεε.

- Βιεε Μεεεεενει·επιιιιεε ι·ιιεειεεεει 8ειι
πι εε εεε εεε ειιι 10.ι99. Με ιιι Βοι! ι ιι ει.εεεεει'επιπιοε, πιε.
ειιι 'Ι'ειι πιοι·εοιεοιι πιιε πιεε ΒοιΙιιιει· Αεει·πιειειειι οιιπο ειιιπ

ιειιις Κεεειεειοε εεεεο ιιεπι ειεε ειοεεε ιιιεεε;ε εει·ι·υτιειιεπ:Ιιοι·
Ι.ιεειειιιι· εει ιιιιιειι 8οι'πιεπιειι ενειπιο. 8εοεε νοε ιειιοε ειιιπι
Με ιι6.ειιειε Αεειειιπιοι· εει·οιεε εεεεεννιοεοε νιοι·πιοε, πιοι·ιιιιιοι·
πιει Με. ιιιοπι. ιι ο ιι πιει Π ιιι εε ο ει, πιει· ειεε εει πιει· νει·
ιιε.ιεεεε ειιιοε ε'ε.ιεπ:ιιοε Ρεεεεε εοπιιεεεε, σε Ζπιεεεοπ:ιιειιιοι·ιιι

νοιιι 1. Με ιιε ωφειεεεε.

Βιο εειοοεεοε 'ειεε σε ειεε Βε

τπιεεειι· ιε πιει· θει·οοεεεεεπιο ειιεπιεεεεεε

ιι ο ι· ιι ιιεπι πι»

εεε ιιιιπι Βεεεεεο ιιι πι" Ζειι νοε 9 Πει·
εεοεπιε ειε 8 Πει· ιιιοι·εεεε ννιιπιιιιιιιπιεεεοιπεπιεε Πορ
ρ οι ε ο ο πι οι· 1) ι· ο ι Η ο ιι ο πιει· εοεει ρ;οιοι·πιει·εοιι Βιι.ειο εε

·ειιιι

ι·εειιιιοε. ειιι ειεε Ιιιι ε Γε ιι ε ειπε. Ιιεριεεεειε ειεπι ιιιιεπιο
εεεεε 8 ειεεε, ιιε ειεεε Το εεε επιιιει ε Με!. Βοειιπ:ιι ειιε
πιοεεεεε 0 Πει·ιι εε οειι·ιεεεεε. Ν ε ο ιι ε ε ο ε ε π: ιι ε , Βεεεεει
ιιιΕπιεπιεε ιιιιιι ΗιιιιοΙοιεεειιεειι εεε Ρει.ιεεεειι, πιιε πιοει Απε
ειιεοεπιιιιιε ειιιπι. ειιιεεειι ε ο επι ι· ε ε ο ε ο ι· ι ε ι· ε ενοι·πιοιι.
Βεειιιιιιιιεπιε ννειπιειι εοίοι·ε εεπ:ιι Βοεεπιιεεε,ε·, πιει· Βεεεεπιιιιεε·
ειιιιοεειιπιι. Πιεεο Βεειιιιιιιιεερ;εε ννοι·πιοε ειιι” Ριειιιιιοιι ιει

νιίει·εεειιιιιιιοι· πιοε Δι·εεοε ειιεε·ειιιι.εεε.

89 Α ο ι· ε ε ο εεεοε

εοι·οιιε ειεεε νειειεεει·.ιεε εεεει·εειοεεεε.

Ιιειιιιοιι ιιεπι ‹ιει· εεπιπι. ιιιοπι. 5ειπιοεεοι·ιι.
- 11ει· νει·ειιι εεεπιιοι·ειιπιει· Ρεει·ιιιεεεεεοε
ειε πιει· Ποι·ρεεει· Πεινει·ειεεε,πιεεεεε Βιε.ειιεεε ιει Ε'εει·ειιι· 1908
εεειεειςε "ειεεε, εεε ειεε. Με εεε Ι)οι·ρεε εεειοιπιοι. εεε,
σε σε Πεινειειι.εεεοειιςιιειε ειιι. πιοιε θεεεεε ι;οννεεπιε, εοιεοε
θιιιοπιει·ιι πιε.ε Τιεςεπι νοε Μ” εε ,
ιιιειιιιεε-ι·οτ ειι ,εεεεεεεεε.

Υοτεπ:ειοπιοιιο ΜιιτειιιιιιΕοιι.

εεά εννε.ι· εειιινπιι·ε-ιιιιιι

- Πιε 8ειειιιιεεε ειιι πιιε Πι·. Μπι Βοιιεπιπιιιι·
Η ο ε ε ο ιι ε. ιι ι ε ε ι. ι τι τι ιι ε· ιεε ειιι. 85,710 Μει·ιι εεεεεεειοεεεε.
Πιο Βιιι'ιιιιιε Μιά νοε ειεεει Αεεεεεεεε, πιεεεεε Βιιε ιιι Πιπε

εει·ε ιιπιπι πιεεεειι νοι·ειιεοιιιιοι· Πο!. Πι·. Νο εε τ. εειωι- πιοε
ιιιεειιιιιε ειιι· 8οιιιιιε- ιιεπι 'Ι'ι·πιροειιι·ειιιιιιοιεεε. Μ., νοι·ινιιιεεε

νει·ειιιε- εεε Κοιιει·οεεεεπ:ει·ιοιιιοιι.

ιιεπι ειεεε εεεει· πιει· θεοι·εεεειπ:εε πιοε ι1ε-εεει·,εεεεοε 8εεεεε.
- Βοεοιεειοιιεε πιοε Χ. Ριι·οπονειιοεπ.ιι·εεεεε.

Πει· Κοιι€,·ι·οειι ειιι πιιε νει·ινειιπιε; εοε.εεειεςε, ειε ιι ε ιι ο ε
Ρι·οςι·ειειε ειιι· εεε ιεεπιιειειεεεε 8πεπιιιιιε ειεε
ειιει·εοιεοε, πιε. εειιιει· ειειειιιη; επεσε πιει: ιοεει.<ιε νειειι.εε ιεε

πιεπι πιοε Βοπιιιι·ι'ειεεεε πιει Νοεεοιε ειεεε εεεερι·ιοιιι.

Σε ννειπιε

ειε εοεννοεπιιΒ· εεει·ιω.ιιεε, πιιε ειεεε ε.εειιι·εεεε, πω. Βιιειιιιιιιε
ειιι' πιοε .ειεεε ειεεε Πι·. ιεεπι. ειεειιεεεεεεεε ειιπι
πει· ειεεε εειοειι.οε ειεε, πιοε Α ι· ε ε ε ι· ε πι , ε'οεεεεεεεεειι.
Ροι·ιιοι· ναιιιπιο εεεειιιοεεεε, εοιιιι Μιειεεει· πιει· νοιεεε.ειι€ιειεεε

-- Πειε εοιωιιιιιεε Οιπιιοπςοιι κα. Πι·. Ροιιεεοι·, ω· ιε
πιιεεεπιι 8οιεεεεει· ινοεεε ιιιι·ι·ειειιιιεΒ· πιει· Διεει·επει·οεεο ιιι πι ο ε
Β ιι ιι εεεπι επι "Με, ινιι·πι νοε εοιεειι Κοιιοεειι εεε εειε

ιοι·ε ειεε ε:οιπιεεε

ειοπιπιιιΙο ιιιιοι·ι·οιοιιε ενει·πιεε εεε ιεε

:τι πιιεεεει Ζινοοιι ειεε Βιιιιιιιιιεεε· ο.ϋιι'εοε ννοι·πιοε. Αεεειιιιεεε
ει·εειιε Με. Θ. Ροιειι, νιιιοιι. Κει·ιιιιιοι·εετεεεε 39.

νοι·εεειιιε ιιι ινει·πιοε. Πε ιισπιι·πιο επιπιιιιιιι· εοεννοεπιιε εεεεεπιοιι,

- Πιιε Κοιιι ιεεε τι” πιιε Βι·ι·ιεεειιιι€ πιοε ιιε
πιοιι-νιι·ειιονι-Πεεεειει, πιπιε εεε Μιεειιοπιει·ε πιοε
Βει·ιιεει· Πεε;ιεει·εεε, 8ε.επιενει·οι·πιιιεεειι εοινιο εεε Αει·ειοπι ιιιιπι
Κιιιιιιιιει·ε εεεεειιε. Με πιεε εεεεε ιΒειικ·ιιι·ι πιοε Βιιπιιιειπει·ε
1ζιιιιι ειιιπ εεεεεεειιεοιι. θει'οι·ιιοιε ννιιι·πιο ειιι· επιπ:Ιι, πιεεε

εοιιιΑει·εεενοι·εεεπιε πιοε ειιιιι·εεεοι· ειεεε ρισ
Γεεειπιιιοιιεε νει·οιεε επι ι;ιοιιοε εεε ειεεε επιο

εε πιει· Βιιοιιεειεε πιοε ι)εεισιιειε ειε ΒειιεΓ επιιζεει·επ:ετ ννει·πιε,
Με νιι- πιεσε· ειε 11οιιι·ει· ιιε Κι·ειεο εειιιοι· 8ειιιιιει· πιω.

ιεεειι·ειι` πιει· Νοεινειιπιιεεειε ειιιοι νει·εεεεει·εεΒ· πιει·
Βιιπιιιεει ιιιιπι Βι·ειοεπιει; ιε πιοε ειιεεειεεεειοε

ειοιιεε νοι·εεεπι πιει· 1ι'ε.ετιιιιιι·εεε ιιι οι·ο,ιεειειειεε.
Ζειε νοιεε.ιιιιιιιειιι.:εοι·ε πιοε ει. Κοει.ζι·εεεεε, πιει· ιιιι

.Βετο 1909 εεει.ειιιιεειι πιει!. ινιιι·πιο 0πι εεεε ρ;οικειιιι.
-Ποι·ΙΙ.ιεεοι·εεειοεπιιο Κεεε·ι·οεε £ειρ εγ
ειιιειιεοεο 'Γεει·εριο ννιι·πι ιεπιιοεοιε.Ιειει·ο νοιιι 18. -ι·.
θεεοεει· ε. Μ.. ιε Βοιε εποε.

- Πιο ννε.εεει·εειΙεεεεειε Μειιοεεεπι ιε 1)πιε
εοιιι ειιι ι1ιεεεπιιιεε8ει·εεπιε ειιιπ ιει'οιεο Αειοεοεε πιοε Βο
ειεεει·ε Πι·. Κιεεε-Κιετοι πιε πιιε ννιετννο πιοε νει·
εεπιι·εοιι εε ε εει· πιεπι "ιιε νοιι ε” πιεεει· πιει· ειειιοι·ιε;εε

Ε'ιι·ιιιε ιιεπι πιει· ιιειεεει.ιι ειεεε οι·ιε.ιιι·εεοε Αι·εεεε ιιιοιεει·πζε
ιιιιιι·Ι.
- Βιιι εεπιοε ιιορι·ειιειιειιεεοι.

8τοιιςιεεειιιΕοιεεεειιοιιοε.
- ιε πιειιι νοιι πιει· Β.οιπ:εεπιιιιιιε πιιε 1. Πει εει.ι·οεοιιπειεεεε
Οοεεεεεεεννει·ι, εοει·οι'ιοεπι
πιοε
ειεε
πιει·
Βοιειι επιεειε, ειεπι σε πιιε Κεεειει πιιεεει· Βιιιιιε εννοι
Αοι·ειε νοι·Βεεοιιοε, νοε πιεεοε ειεεε ειε ι:ιοεειε νοε 9600
ΕΜ., πιει· 2ει·ειεε νοιι 1400 Πει. εεειοεε.

- Βοι· ιιιεεει·ε Απε πιοε 187. Νιοεειεεειεπιιιοε Ιειεεεει·ιο
ι·εΒιιιιιοεεε Α Ιοκεεπιοι· θε ει·εεοινιεεοε. ιιιοιεεει· επι
ιιιοιοε πιιε πιοιε Κοιεειειιπιοπιι· εεε εεπιει·εε 0ιιιειει·ειι πιιεεεε
Βοε·ιειεεεε ειιι· εει·ιειιεΙιεεειι νοιεεεννοι·επιες ι.ιεεοεοε πιει· ιιιι·

ειεεε ιε πιει· Ζειιεεε π:1ι.πιεειποιε ΒεΙοινω νοε ιιιιιοε νοι·ιιιι”οεε
ιισιιιοε Βι·ιοι εε πιοε Εεεεειιεεε 8ειιι·εειιι, ιε ινοιειιοιε ειε
εμε πιεεεεε 1ιει·εεείοι·πιει·ιιιη.ς πιοε Βοιοιιεπιειιιεπιερειιει·εοιι

Ψιε

Ριοι'. Πι·

1)ογ ιιο-Ρεεεε ε εεε θεοι·πιι·εε Βεεεεεπι Βεγ εεε
πιειιι επιιεει·Ιιεε-οιεοπεεειεεεεε 1ιορι·ειιι·ε.εεεεεεεεε «Πεειιιεεο»
ιιι Κοιιεεεεειεπηιοι ιε ω· «Πεεεεεεοε ειοπι. ννοοιιεεεειιι·.» ιειε-·
ιοιΙοε. εεεειι ειε ιε οιιιοιιι Ρειιε νοε επιεπνοι·οι· ι.εριιι ειε Βιιιι
εοι·ιιιιε, πιοε ειε 8ει·ορεοει·ιιι 1εριοιπιεε εεεεειι τοιε
Εεειιοιιιει ειιπι ειεεε ιειιςοιι Βειειιιιιιιιεοε ιεε εε ιιιεοιι πιεσε
εοιειιεεε, εεε εεε Κειειιι·οε πιεε ικ·ιι·εεε.ιιιοιι Βοεεεεπιιοιι επι

8εινιεεοε, - ειεεε

ιιι·γεπιιιιειοι·εει·οε

ε'π-ειιι6ι·ρει·, εεε

ειε

"εμε εοιεοε πιιοεεεε θειιιε·οε «Με εειε» εοεεεε. Με πιιεεοπιι
Μεεειε ννοιιοε ιιιιε πιιε εοιπιοε Β'οι·επεεοι· ιιι ιειεεοιεειιννει·εε "επι
ιοιπιε εε ε εε ει·ειιιιιιιο ε πιοε ιεριεεεε Ρι·οεεεε ιεοιεε ειιει
θειιιειεεπι ιςοειεπ:εε, ιιε ειιΙεεειειεοε ννοειεεεεεε οιε Ζιιι·ιιοιι
κοιιοε πιει· ιερι·ι$εοε 8γιιηιεοπεε οι·ειοιε εεεειι. ιιι εε ε ειεεε ε

επιιιε ε πνει·πιο οιε 8οιιιιιιιειοι·ιιιοιπιοιι πιοε Κι·εεειιειεερι·πιεεεεοε
νει·ιιιιιοι, ιε πιο ιι πο” εε ε Ιιορι·ε.ιειιοε
ειιεεει οιιπο Βιιιιιιιεε.

πιεεεεοε

πει·

πι”

Πε ικε.ι·ε ννιιεεειιεεεε·οι·ε. πιπιεε Με ιιοπιο ειπωι, ινοΙειιοε

ειιοεεο ιι (εεε Κιιι·ιεεπι) :ειε Ι)πιειι ριοεοειιοι·εεε, ειε νοιε

Ποειιεεει· ειιιπει · Βεειι·ιιειςοι·ιειιε ι πι ι Ε" ε ε ε ιι ε ιι ε ε ε π· ι
νοε 8 Μοεειοε εεε Βιεεειεεεεε ειιιιΒοι· Βιεεεε
ι·εεεεο νει· πιιεειιε νεοι·πιοε.

εεεωπιιιωι νοε πιοε ιιιιεπιεεεει·ιι εε ενειεει·εε νοι·επιπ:ιιεε ειιι
νοι·ιιιπ.ιειιις εεεεειιε πιιε, ειεεε ιιι πιοε εεεεεερι·ονιιιιιειεε εε
ρι·οοοι·ιεε εερι·ιιιε ενιιι·πιο.

ει.
- 1ε 1ιοΙιεοροι “Μ”. 'Ι'εει·ιειι) ειεπι εποε ειεεε· ιιεεε
εεεειιες ιει εεεπιεπ:εεεεεεοεριεει πιει Κι·οιεπι.ιεε Ι)ι·. ινιεπι.
Αιοιε.επιι·ονι. πιει· ιΐοιπιοπ:εει· Κεεεεειε εεπι πιει· Βιε
πιεεε Α νιει·ιεει ει·ι·ειιει·ε ε·οιπιεε.

- Απε 8οινοετοροι ιεε ειιι' Αεοι·πιεεει.ς· άεε θειιοι·ειΕοενοι·
εεει·ε πιει· πιιιι·ειε;ο ειειρι·ειιειιιει·εεπιο Λεει. σ. ειεεε" σε ε

νει·εεεεε ενστάσε

9.
ω 00

'-Ί116 ΘειιαιαΜα1ι1 ααι· Κι·απ1ιοπιιι ααα Ζινι1

.Δια 5. Μια α.α.1ιο11·ιιε α16Ζα1ι1αιιι·Καιπ1ιοπ 11268 (284 ααα
Με ια ααι· νοτννοο1ιο.), αιιι·απωι· 689 'Γγρ1ιαιι -(29 πιο1ιι·), 878

1ιοεα1ια1οι·π 8ι.. Ροι.οι·α1ιαι·Β·π Μπαρ και 28. Αιιτι1
α. Π. 10984 (1Ο2 ιιιε1ιι· Με 1π ω νοτινοο1ιο), ααι·απ(.ατ 810
'1'γρ1ιαα- (155 ιπο1ιι·1. 818 8γρ1ι111ιι - (45 νοπ.), 355 8ο1ιιιι·
Ιαο1ι - (14 πω.), 211 Βιρ1ιτ1ιαι·1ο - (18 ιπο1ιι·), 188 Μα.εατπ (15 ιαεαι·), ααα 15 Ραο1ιεα1ιτιιπ1ιο -(4πιο1ιι· Με 1α ααι· νοι·νν.).

8γιι1ι111ιι - (80 πιιι1ιι·), 880 8ο1ιαι·1ει.ο1ι - (5 πιο1ιι·1, 288 Παια
ι.1ιει·1ο - (27 αιο1ιι·1, 185 Μιιιιοι·π - (8 ποπ.) απα 12 Ροο1ιοα1ιι·απ1ιο
(1 Μια. Με ια ααι· νοτνν.1
. ι.

- Με θεααπιιαα1ι1 αει· 8ιοι·1ιοΓα11ε ἰπ 81.'Ρο
ται·ε1ιιιι·ι; απατα;; 1π αει· Ψοο1ιο νοπι 29. Αιιι·11

- ΠΜ Θοιιιιπιιαα1ι1 α” 8τοι·1ιο1'1111ο ια 8τ. Ρο
1οιι·ιι 1ι ατα· 1ιοιι·αα· ια ω· 1'ιαοο1ιει νοιπ 22. Με ααπι 28 Αρτα
α. .Ι. 1πι μαπα 1017 (544 Μ., 478 177.1,ααι·απτοι· ιιπ 1“ο1ςοπαοπ
Κι·ιιπ1ι1ιειτοα:

α. α. ιιπ ι;αιιααπ

Με 5. Μια

981 (5Ο9 Μ., 422 1α7.1,αιιι·απωι· απ 1ο1αοααοπ

Κι·ιιπ111ιο1τοπ :

'Η 1ι. οιαπι1ι.8, 'Ι' μα. ααα. 19, 11'ει1ιι·1ιι τοααι·ι·οπιι Ο, '1'ι·ρ1ιπα
σπαει οιιαπιιιιιιιια α” οι·πι 2, Ροιι1ιοπ 0,11ιιιαιι·π θα, αο1ιιιι·1αο1ι 28,

. '1'γρ1ιαα απατα. θ, Τγρ1ιιια α1ιαοια. 27, Ε'ε1ιι·1ε τοπαι·ι·οπε Οι
Τγρ1ιαιι 01ιαιι Βεατιιππιαπε αει· ?στα 1, Ραο1ωπ Ο, 1ι1ιιιιοι·π 55,
Βο1ιατ1αο1ι 28, 1)1ρ1ιτ1ιεται 28, θιοαρ Ο, Κοαα1ι1ιαειοπ 10, Κισα

(,=ι-ιποαπα1ιπααπε 91,

ρααο 11απαοποαΜαπαααε 51, Ιαι·γειρεΙαπ

9, Κατατ

α(ι1οπ1ιτ1ιεαιαα.ι1ειααε θ, Ραι·οιατ.ιιι ειρ1αοιπ1ωι Ο, Βοια1αιι.α1ι1ιο1ι Ο,

ι·1ια11ιιο1ια 11απε;οποπιαιιαααπ8 95,11α1ιι· 1, Βρ1αιαπιια:1ιο 11οπ1α

Απι.1ιι·ιι.ι Ο, Ηγαι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ραοτροτα1αο1ιοι· 5, Ργα.ια1ο ααα
8οα11οιιοιπ1ο 20, Τιι1ιαι·οα1οιιο αει· Ι1απ απ 99, '1'α1ιοι·οιι1οιιο απ·

1, (ιτιιιριι

Π1ρ1ιι:1ιοι·1ο 24, Οι·οαιι Ο, Κοαο1ι1ιαια.οπ

ιιιαααπαιιπα

ειαα Ο, ΑΚατ.ιιι· (αο1οιι1ει·1ιοαπιαι1ειαιια Ο, 11αι·οι1τ.1ε ορ1αεπι1αι. Ο,
Βοτα1ιταιι1ι1ιοιτ. Ο, Απι1ιι·αα Ο, Ηγαι·ορ1ιο1ι1ο Ο, Ραοι·ροι·ιι1αο1ιοι· 2,
Ργαιιιἰο ααα 8ερι1οιι.οπιαι 14, '1"α1ιοι1ια1οιιο ααι· 11ιιπα·οιι 128, 'Γα
1ιοι·1ιιι1οπε απαατοι· Οτεςαπο 20, Α11ιο1ιο11επιπα ααα 1)111ι·1παι ατο
πιοπιι 19, 11ο1ιοπιιαα1ιινϋ.α1ιο ααα Αι.ι·ορ1ι1π 1πίαπιιιιπ 57, Ματω
ιααε ιιεπ11ιε 85, Κι·πιι111ιοιαια αεα νοι·αιιιιιιαμ1ιαπιι1ε 155, Φω
,α,·ο1ιοτοπο 52

8.1)ιοιηιααο 1.απιςοιι·

11τγα1ιιο1:ι.ε 4,8ι·1ρρο 6,Κατατι·1ια11εο1ιο 1.ιαπ
Βα1ιι· 1, Βρ1αοιπ1εο1ιο α1011111811.18 Ο, Λεπτα:

αοι·οι· Οτα·ππο 28, Α11ιο1ιο11επιαε ααα 81)ει11ι·ιαπι τιοαιοπα 12, Ιαι
1ιοαειια1ινναο1ιο ααα Ατι·ορ1ιαι1παιπταπι 45, 11α.ι·σ.ιιιπαιι ιιεα11ιιι 29,

Κι·απ1ι1ιο1τοα αει· νοι·αππαππαοτειι.πο 121, Ί'οτρ;ο1ιοι·οπε 49.

ΐαιιιαοαοαα αΕ11)ΒΒ ΔΒ.'1' παταω 1π αει Βαο1111ειαα1ααε νοπ Κ. 1... ΒΙΟΚΕΒιπ
81. Ροιοι·ε1ιαης, Νονε1η-Ρτ. 14,αοαιο 1π ιι.11οπ1α- ααα ιια815.πα.Απποποοπ-Οοιπρτο1τοπ απεοποιπιποπ.ΐ

1ιιαι(ιιι αι Ριιιι1ιιιι1ιιιιι(ιιιια
ν0π Πι·. Α1. 06118 (εα1εαετι ε‹:α 18991

ΠΙΒΜ11Μ1111 ΒΜ1ΕΒ
Ε1α αεαοε Ρι·αριιται αει· 121ι·ταιι Βιιαει· &. (Με Βετ
1ἰα δ. 11ι'.,48, 11εε1ε1ιειια ειαα εειαει· νετ1:1αααα8

νοα Γοταιει1αε1ιγα πια Μἰ1ο1ι2α‹:1‹ετ. Ει·1ια1111ο1ι 1π
@Η

Τα.1ι1ετωπ :ιι ΕΟ 88116( ια ΟΙειεΠαοοαε.

«οι

81'. Ρειετε1ιατε, δεαννοτωνε1ια Ρα 38.
Ε1α 0185011811 Κιι11ιε-Ροι:1α:α-Πεττ1τ :α

50 Κορ. ααα :α 25 Κορ.
νεα5ΑΝο ΠΒΑΤ18, 1σε:1Βεε2ε11ααεεα

ιιαί.01° 1 Βα1ιε1 15 Κορ.

1

Αα Κτοαε-Ααε€α1τεα 1:ααα 1ιε1 αι·οεεειι

Βοε€ε11ααἔοα Κτεα11 ααα Βα1:εια Ισια
2θ°/° αεννα1ιτι ννοταεα.
ι

Μια ααειο11ε νοπ Οατ8ε1νναεεετα

απ· Πιιαιι1ι1α1ιιιι αιε 11ιιι1ιιιιι απ! αιιι-Πιιιια1ια1ι1ε

:ια αιιιιαιιιιοιι

Βια νετει:1ι1εαεαοα εα1:απα1ιο1ιεπ Ετ1α·αα1ιαα€εα
(Αα81απ, Βιοαιιααιε Με.) ιιαα

8:αεοιι ι. Μπι-Σα). 8ειρ .

τα ιιιιιιι1α1ιιαιιιιαιι Ζιιιιιιι1ιιι ιιιιαινιιιιια1

διετα τααιοει1ιανε 1οα-, Βι·οαι- ααα
1.111ιιοα1ιει1τιαςε Ηε11ααο11εα. Α11ε πιοαετ
αεα Ηει1ιαιττε1 ααα ρετίε1αε εειαααι·ιέ

Με 1171τ1ιααε αει· Γοι·ταιιπι1αι-Τα1ι1ατεα 1ετ ε1αε

Ε1πτ1ο1ιτααμα.

1αα11αιαοαεα:

Γτειιιεα

ααα Κ1ααετ1ατααΚ1ιε11οα, 81‹ι·οία1οεε, Βα

αταεο 1ατεαεινετε Με 81811 α1εεε11ιεα ικα Μαααε
ααι· 1ιια85:.ιαι αια1όεεα ααα εο Ιαιιἔετε Ζεα ω!
αιε ετ1:τιιαΜεα 8τε11οα αει· Ξιο1ι1ειτα1ιαατε ε1αννιτ

ειαα, ΙΙααι1ιτεια1-:1ιε1τεπ, 11ει·21αιια1αιε1
τω, (Παω ααα Κ1ιεααια11επιαε.

αεα. Ποε1ετααα εταπα1ιο1ι 1-2 '.ΐπ1:1εαεπ.

νετειιαα νοπ ΚτεαΖπαο1ιετ ΜαΒιετ1ααΒο.
Ρι·οερε1αε αατο1ι αιε Καταιτε1αιοπ

1ατεταιατ ααα Ρι·ο1ιεα εατ1ιεα αεα Ηεττα Αει·πεα

ρ,τααε ααα .ίταα1κο.

2α 1)1εα51:εα.

αοα.-νοτι:ι·ε1απα πα 8ειπει1οαοπ Βπαοι.
81. Ρειετε1ιατε, Βο1εο1ιει]π Κοα]αεο1ιοααα_ια, 29.

νοπι 20.111ια Με 1απαει Λαμια α. ο.
ρτα.1ιτ1α1αι·ε Μι 1π

Κειι·ιτι·ιει·τι,
ΙΜ. ιααα. Ρι·1οαι·. ν. Βαι·8.

1118111921 1.ί·ξι.1ΐ11°1°
,,Νοπαα κιιτ|ιααα“ Μι· 111ιιααα- ααα Βιιτια1ιτππ1ι1ιο1τοα, Γοϋπαα1ι1 (Βιι1Γατιιιπεα1ιαι·‹α απ1.οι· 8τοαννεα1ιαα1·Κοπι.ι·ο11ε-),

1Να1ιο1οα, (ειαα, 11αι·ι- ααα Ν1αι·οπ1ιι·αιι1ια11οιι, Νοατιια11ιωι1ο, 111αα11ιαι·απ, Ε1ιιΜτο- ααα Ηι·αι·ο11ιοτιιιι1ο ια α11ειι ααι
πιοπ. Διιι·11 -- Βιιιοπι1ιοι·. Ριοιηιο1ιτε.
(α) 14-11.
ΙΜ. Ο. ΙΙιηηιιιι· Κω. Ρτειιεα. Ρι·οΓεεεοι· Κια. Βαγι·. Ηο1'ι·ιιΒ

261

© !
ΙΝ8οοΙΜΜΜ
ΜἱιιοπιΙ
ππω!
8οΜΙ1ι οιΙ·Μοἱυτιο,
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Ϊ Ρ!!.!!οπ, Με εε ΕΠ'11ΒΓ. Ψοετ ρ!ιε.Ιεπ πι! ω!! εο!ι!οπ,

τ

Με τοο!ιτεεε!!!Βε !πειιτποπ!ε σπα π!ο!ι!?

!

2) Ι.ϋ.εε!: ε!ο!1!`οτπετ επι Ζπεπτππ1οπ!πιπε ετ!τοπποπ
2ντ!εο!ιεπ πετ Βο!τοτε π” Ρποιιτποπ!ο πω! ποιπ Ι!αετπε?

ί!πάο!: νοπ! Π.-19. Δωσε!. π. π. !ιι Βοτρετ πω!. ΧοΙ!οεεπ
ΜΜΜ νοι·ττ!!..<ςο επ !ιιι!!:οπ ννϋπεο!ιοπ,

ντετάοπ

.<;οποτ.οπ, ε!!ο- !

εε!!›οπ ερΜοετοπε Με πππ: 1. Μ!! ο. !ω!πι Ππτετπο!ο!ιπετεπ : $!πε! σε πω!! Μ!!ο!ιοτννε!εε επτππο :Με εο!ιννετεπ Ρ!!!!ε,

πεΙο!ιο απ» Αιιε!!Ιππ8 Με !!ποτπε πεπππε!!πεπ'Ρ Με
θτεπιπεεεετ Μ· τ! Βο!ιινοτο πετ Ιπίε!α!οπ, τεερ. Ιπτωε!

ε.πιπιποΙάεπ πω! ά!ο Πο.πιτε!ιτ!ριο π: άτποΜ'οττ!πεπι Ζπε!τιππο _
~
πιπ Δοτιτοτειεο πι!ι2ιι!›τ!ιη;οπ.
!

Σ Κε.!!οπ !!ε.Βο Μ! τε ΑιιΓττο!επ νοτι ΙΞ!πτε!εε ὶπι Ηειτπ τιπ
Ι)τ. πππ!. Ο π. Β Μ!! !ι πτ!› ε τε,

τ πεποιπτποπ.

τ!. Ζ. Ρτ!!εοε πετ θεεο!Ι. ΙΝ!. Αετ2το_ !

Απε ποιπ π1!τ ετ νετΙ'ϋΒιιππ ετε!!επποπ Μπτετ!π! π1ι1εεω
νοτ ε.!!επ ΒΙππο1το1πο Απε!!! Ε'ε!!ε επεεοπε!ποπ, Μ!

Βοτρει!, Κιιτ!ωνπ Ντ.. Ντ. θ.

πω!! πετ Βιι!επετοτ

πεπι

ι!τ!!ιοπ Κττιπ!;!ιο!τετε.Βο ετ

ίο!πτ πετ, ντε!ο!ισπ!!;!!!π !!1τ ιπε!πο Ζποο!ω πἱο!ιτ !ιι

Ζ Βεττπι:!ιτ πωπω, η Βε!ωππι!!π!ι ω! ΙΚΙ:ετιιε ποντό!ιπ!!π!ι
πω!!! νοκ· ὰ!εεοππ ιε!ττεππι ε.ιιίεπττετεπ ρ!!!επτ. '56 νοτ

Ε!π!ποε !!!›ετ «π. στοιτρϋεε Ρπειιτποπἱε πι!! !!!!οτπε. ; !›!!ο`τ›οπ πππ τππό!00 Ντικ τοπ οτοπρόεοτ Ρπεπτποπ!ε,
Ι πε!ο!ιε τοπ! Βερτερετ 1884 Με παπι ΞερωτπΒετ 1906
νοπ

. πι! ΑΙοππππετ-`Ηοεμι! Μοπεο!ιτοτ ποτάεπ νεται. Ππτει·
.Τ. Β ! π π! Β ο τΒ ,

':

ε!!εεεπ 800 Ε'8.ΙΙεπτει·οπ 21, @πππ 70/0, πι!! ΙΜετπε
!‹οτπρ!!2!οττ πππ πιτ' 12 πω! πο! τεο!ιτε-, 8 πππ! πο!
!!π!τε- αυτ! ο!πιππ! Ε! 0τμρε!εω!πετ Ρποπτπ0π!ο. »κοπτι
! !ἱο!1ο ΖΜι!011 @Πω 2ια!!Ι)τ. $τ!!!ι!ετπ απ: πι1τοτ Ν!

νο!οπτϋ.ι·ιιεε!εΙοπτ απ! «Βεπτεο!ιοπ ΑΙοπο.πάοι·-Ηοερ!τε.! ΠΠ· Μπιτ
που Πι Μ. Ρεωτε!τιιτ8·.
!

Ρε!!1οπ νοπ Ρπουτπ'0Πε Κιπρ!!2!οττ πιπ Ι!τωτι1ε !ιεπε!εΙω

Νπι;:!!ετο!ιοπι1ε Ζο!!επ ε!π‹! Με Ηοεπ!τε.τ ο!ποτ !‹Ιε!ποιι τ εε ε!ο!ι θ πω!! πιπ τ0Φ!ε 3 πω! υπ! !!π!τεεο!!!;.:επ- ΗΜ
Βππιι€·τε, ΜΜΜ Μ! απ! Απτεπππτ.ς πεε Ηοττπ Βτ. πετ Ρ080!00π!Θ τι!!! Θ!!Π!· απ! Βείτι!!επεο!π πωπω Μ!
Η. Ψοετρ!ιπ!οπ ππτετ πω! Κτειπ!τοππϋπεπ πεε ΑΙωιππ- := τω!. Α!18 !!π98θ!' ΖΗΜπεπετο!Ιπππ. ντε!ο!ιο οτ8!ε!›τ,
πετ-Μ5πποτποερ1τε!ε νοτποποτππιεπ πω» εστω!! ι!!εεε (ΗΜ Φωτ ΙΜΘΓ!!5 ΒθΖ08[ΜΧο!πετ Ηπι1!!π!ω!! Με! πορρε!-, Π
ει!! Ρϋ.!Ιο νοπ οτουρϋεοτ Ρπεπτποπ!ε Μπιτ;; ΜΜΜ. Μ! !!!!!!8· Μ!!! ΡΘΟΜΜθ!!!8θτ Ιοπιπππ!ε ε!ο!ι νετΙιε!!τ Με:
!!ε.!πε ποτεο!!›οπ ίο!πεππο Ρτειποετο!!υπε πι! Θτι1ππε πο!οπι: ! 1:5,5:9, !!!!τϊτο εὶοπ ει!!ετι.88 ω” ΒΘΜ88θ ΡΙ.ΒΡοΠαθε
1) Ι.!!εετ ε!ι:!ι π! πι!! ΙΜετπε Κο1πρ!!π!οτ!επ Ρπειιτποπ!ο- ! τω: α" τοο!ιτεεο!!!ποπ.· ΙπιππθτκΗΠ1κυΠε Μπι “απ”.
Π!.!!επ επι τεε!οπε!τετ Β!πί!πεε ω” Ρπειιττιοπ!ε απ! Με ΗΨωΙΡ Θωθ νοΜΠ88ω·2ΠΠΒ+1!ε ε!κετ ντ!εάοτ ΜΜε!!!!8
; «πω, ννοππ ντ!τ Με πεεεπεε!!, Ζπ!ι!επνετΙιε!!!π!ε επ.τπιπτ
Ζιιε!:ειπ!!ο!τοτπιπο1ι πεε ΙΙττετιιε ειιι!!!πάει1?

.1

ιμ:.α”ι
ι ι

Δ..

Τε)

411,0.:

-

η" 03ιεωμ1ιεοϋπειιτειετ Ριιειιτιιοτιιετι 1ιετιιεΙτειοιιιιεετι; ιιι άετ

ΣΟ! -

1.ειιετεοιιττε11ιιιι€ ιιιιο1Βε νειι6εετ Ητ·ρετιιιιιιε άετ Ι.ειιετ

εε11ιειι ΒειΙιειιίο1Βε 1ε.ιιτει άεεεε11ιε; 1:4,4:5,8. ινοτιιιιε ιιοιιετι θτειάεε. Ποειι ά11τιτειι τιιιτ άετι νοιι 1ιειι ιιιιιιιτι
τιιιιιιιτι και' ειτι 1ειειιτεε ΠειιετΜεεετι άετ τεειιιεεειτιθειι τι. Α. νετττετετιετι Αιιειο1ιτειι 1τειιιιιι άιε ΕτΒειιιιιεεε άετ
Ρτιειιττιοτιιε εεεειιιιιιετ ειιιετ ειιιάετετι Ιιο1τεΙιετιτιοτι άετ
Αιιτορειετι εει άετ Ιττοιιρϋεειι Ρτιειιιιιοτιιε ιιι ΕιτιΜε.ιιε
Ειιτειιιιάιιιι€ εεεειι1οεεετι ιιτετάειι Μάτι. Βά. ίετιιετ τιιιοιι Βειιτε.οιιι ινετάετι 1τάιιτιειι. 111091 1ιεεετιιιειι τιιιτ 1ιιετιιει
άετ Ιιττετιιε 1ιει ιιιι1τεεειιι;τετ Ριιειιττιοιιιε Βείιιιιάειι Μιά,
ετιιι·ει1ετι άεπ ιισειιετειι θτειάειι ειιιετ ττιιιιετι $ειιτνε11ιιιιε,
εο τιιιιεεειι Μτ τιιιτ ιιιΙετ ΒιιετΒιε άιειειιιιέε Μειτιιιιιε ειι
άοε1ι εο 8111 Με πιο ειτιετ εε 1ιοε1ιετειάιεειι Ηγρετεττιιε
τάο1στειεειι, ιιιεΙειιε ιιι ειιιεττι ΠτιιεΙ‹ άετ ιιερε.τιειεττετι
άετ 1.ε1ιετνειιετι, άει.εε άιιτειι άιεεε ειιιε Κοιτιρτεεειοιι άετ
τεειιιετι Ι.ιιιι€ε ειιιι άιε 1.εΕετ ειιιε ΒτΙτΙειτιιτιΒ Πιτ άειι
0ιιΙΙειι1τεριι1ετειι τιιιτ. $τειιιιιι€ειιττετιιε ιιτι 0810188. Με
εει άειι Ηετ21ττειι1τειι, Ιιεάιτιετ ινετάειι 1τϋτιιιτε.
11ττετιιε ειιειιι.
Βει 15 νοιι άεπ 21 οιιειι ετινιιιιτιτειι τιιιτ Πττετιιε Κοπι
ιι) 8ττιιρετιιιεοιιετ ετεε1ιειιιτ τιιιτ άιε ιιιτετ2ειτ νοιι
τιιι2ιεττειι Ριιειιττιοιιιειά11ετι τετ άετ Ηιιττι1ιεΓιιιιά ιιοιιεττ;
Ττειιιιιε ιιι ιιιτετιι 1Νεεειι ειιιίΒεετε11τε, νοιι Μοε1ετ.
18 άετεειιιετι, ιι1εο 860.10, ιιοτειι ΑΙιιιιιιιιιιιιτιε άετ; άιε
ΒετιεΙΙιειττι, .1ιιτΘετιεοιιιι, ειιιιωτ. Οτειιετ
81ειοιιε 28111 (880/ο) ετιιτι11ειι Μτ ε.1ιετ τιιιο1ι, Μετιιι Μτ
ιιιιά Ρειτοιν νιε1ίε.ειι νετιιτιάεττε Μειιιιιιιτ;, άετ ειιιο1Βε
ιιιιεετε ι1ιιτιέειι Ρτιειιττιοτιιετι, εο νοιι ειε οιιτιε 11ττετιιε άιε Ρτιειιιιιοτιιε Με Ιτιίε1τιιοιιε1ττειιΚιιειτ ειιιε ετιι211τιάΙιειιε
νετΙιείετι, επί άιε ΑΠιιιιιιιτιιιτιι· ρτιιίετι, ινοτιιιιε ειειι ετ
Α1Τε1ττιοτι άετ θε1Ιετημι.ιι€ε, εει εε ιιε.1ιε άετ Βιιιτιιιιτι
ττε1ιειι άιιτίιε. άε.εε - ιιιιεετε Διιιιιιεειιιιτς νοιι άετ ΑΙΜ
άιιτιεεετε!Ιε άεε άσοι. ειιο1εά. ιτιε Βιιοάετιιιιιι 1ιεάιτιετ,
τιιιιιιιτιε Με θτιιάτιιεεεετ Πιτ άιε5ο1ιντετε άετ Ριιειιιτιοιιιε
ωάετ 1ιάΙιετ οιιετι Με ιτιίεΚιιόεε Οιιο1τιιιΒιιιε ειιίιτιιι.
Με τιειιιιττ νοτε.ιιεεεεειετ, - άετ Ι1ττετιιε άυτεΙιειιε ιιιο1ιτ
ο) Ηορρε-$εγ1ετ, Μιτι1τοννε1η, Ι.ιεΙιετ
εει άεπ εειιινετετι ΡτιειιτιιοιιιειιιΙ!ει ε.ιιΕ1:τιιι, ιιιιιιιιτι ειιιτ:Ιι 1 ιιιειειετ ειιάΙιειι νετιεεειι άεπ Οτι άετ 11ττετιιεετιιετε
Πισω Με ρτοΒιιοειιετιι ιιιιεϋιι811Βιε Ζειειιετι νετινετιετ
ιιιιιιε ιιοεΙι 2ειιιτε.Ιετ ιιι άιε 1ιε1ιετ ιιιιά Ματ ιιι άιε 1ιε
ντετάειι άειτ1. 1ιι Πειιετειτιετιιτιπιιιι8 1ιιεττιιιι. ιιιτοΙνιετι
ιιετεεΙΙειι. Βιε ετιιιιο1τειι Πτι Αιιίττετειι άεε Ι1ττετιιε 1ιει
ειιιειι άετ ειιιε Ρτιειιτιιοτιιε 1τοττιμ1ιειιτειιάε Ι1ττετιιε άιιτειι
άετ Ριιειιιτιοιιιε άεπ Αι1εάτιιο1τ ειιιετ νετε.ιιάεττετι τετιε
ειιιε 1τειιιε τνεεειιι1ιε1ι ιιϋΙιετε ΙΙοττε1ιιιιτεειι1ετ; νοιι
Ιτειι: άεε 1.ειιετΒεννειιεε εεΝιει ιιιεο!εττι, Με άιε Ι.ε1ιετ
άειι οΒετι ετΜιιιτιτετι 21 Ρτιειιτιιοιιιετι ετε.τ1ιετι 4 = 19%,
2ε11ειι ιιιιιετ άετιι Βιιιιιιιεεε άεε ρτιειιτιιοιιιεειιειι νιτιιε
ειι ειιιετ νετιιιιάετιετι ΒιοΙοειεε1ιειι Ριιτι1ττιοιι ετιθετερετ
νοιι άεπ ιιιιτιττειι 11,840/0.
1τιτετεεεε.ιιτ "Με εε ιιιιτι εει άιεεε10ειεεειιιιειι :ιιι άετ
ντετάετι, νεΙειιε ειειι ιιι ειιιετ Πεεετρτοάιιιιτιοτι νοιι 08110
Ηε.ιιά άετ 1.ιτει·τιωτ άεπ 0τιιιιάετι ιιιοΙιειι€ε1ιειι, άιιτειι 1ιιιεεετι ιιιιά ι“ιιιιτειι άειιιτιεοιι άεε Αιιιιτετειι άεε Πττετιιε
ννειειιε άιε Ειιτετειιιιιιετ άεε 1Ι‹ιετιιε εει άετ 1ττοιιρόεειι
τιιοάετιιετι θεειοΜεριιιιΜετι ιο18ειιά άιτε1τι: επί ειιιε Ρο
Ριιετιτιιοτιιε ετιζιετι Μτά. Με ιιιετ1ιει 211 ΤτιΒε Θετι·ειε
ιχειιοιιε ειιτιιοΙτ.
1ιειι Μειιιιιιιεειι Ιειεεετι ειειι1ειτ:ιιτ ιι 8 Οτιιρρειι ειιι
Βεετειιιιειιετινειεε 1τειιτι Μι τιιιο1ι Πιτ Ιτειιιε άετ 1ετ21
οτάτιετι, άετιειι ειιίο1Βε άιε Πτετιε1ιε Πιτ άειι ΙΙτι;ετιιε 1ιει Βετιάτιτιτειι Ηγροτιιεεειι, άετιιι εε 1ιτιτιάε11: ειοιι 1ιιετ ιιττι
άειιΡιιειιπιοιιιετι 1ιετ.ιετι εο11: 1) ιιι άε 1.ιιιι€ε, 2) ιιιι εο1εΙιε, ιιιεΙιτ ιιιτι ιιετνιεεετιε 'Ι'ιιτεε.ειιετι. ετιιεο1ιειάειι, ΜΙ!
ε1ιετ τιιιτ άειτι Βιιιιτειεε εειιΙιεεεετι. άειεε ιιειιιειιιιιειι άετ
Βιιιτε οάετ 8) ιιι άετ 1ιε1ιετ.
Ιειειε άετ ειιεεειιι1ιττειι ΕΖτιτ1ιιτιιιιΒενετευειιε νιε11ειειιτειιι
κά. 1. Πετ Οιτιιιιά Πιτ άιε Ετιτετειιιιτιε άεε ΙΙτιετιιε ιετ
τιιιεειιιιο1ι ιιι άετ 1.ιιιιΒε πι ειιειιειι. - Με θετιιιιτάι ιιτι8ε2ντιιτιΒετιειετι εο τιιιιτιοΙιε εει άετ Βιιι;ειειιιιιιε άεε
Ιιττετιιε ιττι θείοΙΒε άετ Ριιειιιιιοιιιε νοτιτοττιττιειιάειι Τει:
ιιτιά Ρτιι.ιι1τεΙ εο1Ι άετ ρτιειιττιοιιιεειιε 1ττετιιε ειτι Πτο
εειοΙιειι ετ1τιιιτειι 1τϋτιιιτε, ιι. Α. ειιιειι άιε Βεο1ιε.ειιιιιιι€,
ιιιιιιιιιττετιιε εειιι, ινε1οΙιετ άιιττ·ιι Βεεορτιοιι άεε ιιιιιετ
άετ 2ιιι°ο1Βε εετιιάε Α11τοιιο1ι1τετ ιιιιά Ι.ειιετ1ττετι1τε μια
ΜΙΒ άεε .1.ιιιι€ειι€εινειιεε 1ιειιτιάΙιειιετΒιιιιεε ειιι:ετειιτ.
1)ιι€εεειι άιιτΓτε, Με τιιιτ εοΙιειιιι, ά= τε1τιτιν Θετιιι=ετε 1ιεεοιιάετε Ιειειιτ ι1ττετιεειι πετάω. ντετιτι ειε ε.ιι ειιιετ
Ιττοιιρϋεετι Ρτιειιιιιοιιιε ετ1τττιιιιτετι.
ΜετιΒε άεε πω! άιεεε 1Νειεε τεεοτιιιετειι Βιιιι.εε επιμ
τω” ντετάειι, ττε1εΙιε τιιιειι ιιιτετ Βεεφτιοιι άοοιι 1τιιιιιιι
Ειτετετιιτ..
ιτιι $τε.τιάε εειτι άιιτι1ε 1Ιττετιιε ευ ετετεπ, εαπ 1ιεεοτι
άετε ενετιιι Μτ άειΒεεειι άιε Βτοεεειι Β.τειιεττιττε ετε1Ιειι,
1. Α ιιιτεειιι:, Β. Με Ετιιι€ετιειιτειιτιάτιιι€ειι.
ινεΙειιε ιιιιιετ Πτιιετιιτιάειι 1ιιιι€ε τιιο1ιιι .ττιττιετ άιε νετιιιι
2. Βιιιι τι. Πε1ιετ άιε Βιι1ετειιιιιις άει· θε11ιειιτΙιτ Μι Ρτιειι
Ιει.εειιιιε :επι Αιιιιτετειι ειιιεε ΠτοιιιτιιΜετιιε ετε!ιετι:
ιιιοιιιε. Ζετιιτ1ι1. τ”. Βιι.1ττετι. Βά. ΧΧ. 1890.
Ηει.ετιιτι1:οιιιε, ειρορΙε1ττιεο1ιε Ηετάε, ιι.. τι.,
8. Βει.τεΙΙιει ιιι. Βειιι·τισ πιτ Ιιε1ιι·ενοτι άετ Ριιειιιιιοιιιτι

τω. 2. Βιιιι τι νετ1εετ άιε ΒιΙάιιιιιειιιιτε άεε 11τιετιιε
ιιι άεε 2ιτ1τιι1ιετετιάε Βιιιι;
άετ ΒιρΙο1το1τ1τιιε εει!
Μπιτ 1ιιιιιιο1γιιεεΙιε Ει€ετιεο1ιείτετι νει1Βετι, άιε Βιετ
1τάττιετοιιετι Ιϋεετι ιιτιά άιεεε άειι 11ττειε 1ιεΜτΚετι. ΟΙειοιι
άετ εοειιειι Ζιτιεττειι Αιιειο1ιτ 1ιετιάεΙιεε ειιιε Με ιιιετ
ιιτιι ειιιετι Πτο1ιιιιιιιΜετιιε, τιιιτ ιιιιιιειιι Πτιτετειτιιιεάε,

άειεε άεε Βιιάιιιι€ετιιειετιε.1 Πιτ άεπ Εετιιε. άιε Βιιιτ1τϋτ

1ιιΙιοειε. πω. Ατοιι. τ. τω. Πεά. ιεεε. ει. ΧΧΧιι.
4. Ο ο τι στ, Μ. Οοιιττιιιιιτιοιι ε ι·εω‹ιε άιε Ι'ιετετε άυ.ιιε Μι
ριιειιιιιοτιιε. Δτειιινεε άε ιιιεάεειιιε ετ άε ριιιιι·τιι. ιιιιιιι:. 1908
τι. 443.
5. Γτει επι τω, Α. Πιπειιοετιιτ Μιά ε.11ετ. ΒγιιιρτοττιιιτοΙ. άετ
Ειιιι€ειιΙιτειιιτ1ιειτειι. 1890.

Θ. Οι Πι ε τι π. Οι ι· ε τι ε τ.
ριιειιιιιοιιιε.

Ιιετοιιειι, ιιιοιιι ιιι άετ Ι.ιιιιεε, εοιιάει ιττι Βιιιτε εεΙιιει
Βε1ϋει τνετάετι ιιιιά ειιτ Βεεοτρτισ Βειιιιι€ειι. 008011.
Βε.ιιτι πειτε ειτιειιινειιάετι, άιιεε Μι νοτειιιεειειιιιιειι
1ιειειτιετ άετιιτιιε τιι.ετ:1ι ετίοΙ€ειιάειι1εειτιετοιγεε ιιιιιιε

άιιιετ ειιιε πιειιτ εάετ ινετιι€ετ τειο:Πειιε 11τιετιιοΒ1οιιιιι
ειιιε άιε ΡοιΒε εειιι πιιιεετε, Μ” ετεπ Αιιιιτειειι εει
άετ Ιττοιιράεειι Ριιειιτιιοιιιε
1τειιιιιτ ιετ.

τ·ιιτι ιοετο

τιιιτ ιιιοιιιε Βε

τω. 3. Βιιιε άτιιτε θιτιιιιιιε νοι Δι1τοτειι ειεΙιι άιε
Πτεει.τ:1ιε άεε Ι1ττετιιε εει άετΡιιωιιιοιιιε ιιιιιετιιτι11ι άετ
1.ε1ιετ ιιτιά Μπιτ ιιι άτειΓεειιετ 1νειεε:

ει) Νιιτ:1ι Νιετιιεγετ, Γε.εοΙιε ιιιιά Ι.ειιιιιιιιιιι
εοΙΙ άιε Ριιειιιιιοιιιε ειιιε νεϋεε $18.ιιι1ιιε ιιι άετ Ιιε1ιετ
1ιεννιτ1τειι. άιιτοιι ντεΙτ·1ιε άιειιιΙιετιΚερι11ε.τετι Ιτοπιρτιιιιιεττ
ντετάειι ιιιιά ειιι 5ιτιιιιιιιεει1ετιιε ειι1ετειιι.
Βιιι εοΙοΙιεε νοτ1τοιιιιιιετ εειιετι Μι· ιεετε.8Ιιοιι εει τιιι

εετειι ιτιΚοτιιιιετιειετ·ιθτι ΕττΙττειιιΙτετι τιιιτ 1ιοοιιετε.άιεετ

]~-:-

---Α

Ρε.τιιο1οςιε πιο Ι'ιετετε άετιε Μ.

Δτειι. εευ. άε πιει!. 1899.

7. Η ο ρ τι ε - Β ε γ 1 ε τ.
θ. 1418 ιι ε τ ιιι ε ι τι ι: ε τ.

17ιτειιοικε Ατο1ι. 1891 τι. 92.
Ζτιτ

Ρει:1ιοςειιεεε

άεε

11ττει·ιιε.

Βειιτ. ιιιεά. νιώσε. 1898.
9. ΗιιιικοντεΕγ. νετιιιιιιάΙε·. ε. Χι. Κοτιε;τ. Ε. ιιιιι. Με·
άι2ιτι. 1892.
10. Μ τι ε Ιετ. Πε1ιετ ιιιΙιάεε Ρτιειιιιιοιιιε. Π. Ατειι. Ε. Μιά.
Μεά. 1872.
11. 11 ε τ τι ο τι τι. Ο ιπειι·τγιιιποΕ κργττοειτοιιι ι1ιτεειτοιετιιι. Βοιω
ιιιιιιιιεττ Γε.εε·τιι Βοτειιιιε. 1897.
12. ΡετιιοΙά. 1)ειιι. Ατειι. τ. Μιά. Μεά. Με. 417. 1901.

Βά. 70.
18. 11:11· 1οιιεριι·ε.

Κ": ιιοτιροε σόι) ει·τιιττινιεεκιαιτε Φοριωετ
ιεργι1οεεειτο Βοοιιε.ιιειιιπ παπάκι. 11ιιοοερ·τ. ΓΠ6. 1900.

2Οῦ
ποι· ι·ιοτιιπππιποιοπο ππι·ιιιοιοπ, ποοιι ποππ ιι·ιιιιτοππ ι·οοιπινιο
ι·οπποτ Κοτοττιιο πιο Αι·γιιιιιιιο πο οτιιοιιιιοιι ινοι·ποπ. ποππ πιο
ιιωιιοιιο Βοποτο·πιπ ππι·οιιοιιπ ιιοοι·οιιιιοιι οι·ποιιοιπι. Βοτ Βο
ι'ιιππ ιιιιοιι ιπ ποτ Β.οποι πιιιιιι·οππ ποι· ο·οπποπ Κιππιιοιι ππνοτ
ιι.πποι·ι. Ιπιπο πιοιιοι·ο πποιοιιιιοοιιο Βι·ιιιιιι·ππο· πιτ πιοπο Ιπι·

Βιιοιιοι·πιιιοιποπ ιιιιπ Βοορι·οοιιιιιιοοιι.
Κπτι Βιοιιπ8: Βοτ ΑΠ:οιιοι

πππ ποτ Αιιτοιιοιιπιπππ.

ποιιοιπππο επ οιοιιοπ, ιιιιιι Ν. Πιτ ποιιννιοτιις. Απι οιιοπιοιι

Βιιι ιιιιοοινοιποι· ποπι νοι·πιιιιιππιπ τποποτποτ Κιιιιπτ
οτιιοιι. Μιιτιοιιοπ 1906. νοτιο.8 ποτ ,,Αοτπιιιοιιοιι

πιιτι'ιο οιπο Βοτοιιιο,·πιιο ποπ Νοτι·οιιιπππιιοιορρο.τοτοπ ιπ Βο
τι·ο.οιιι ιιοπιιιιοπ, ποιιοπ ιιπ ι·ιιιιιιιιοιτ οπι ποπ ποιο ποιιοπο νοι·

Βπππποιιοπ°°. 84 Θ. Ρτοιπ ΜΚ. 1,40. Ηοιι 23. ποι·
Ζοιιποιιτιιι πιτ ροι·ποπιιοιιο πππ ποοιο.ιο θιοπιιππ
ιιοιιπριιοεο: "Ποτ Μπι. πιο Βτοιοιιοι·“.
Ποπ

ιιοπιιιιοπ νοπ Ηοι·ιοι·γι.ιιπιιο.

Ο. Ι.ιοιιι·οιοιι

Βιιοιιιοιπ Μ. Πιτ ιιοιοπ ιιοι·οοιιποο ποιοι ποιιοι· οιπο

ρορπιιι.ι·ο ι)πι·πιοιιππιτ νοπ ποπ Ψιι·ιοπιιποπ πππ Θ·οι”οιιι·οπ ποπ

ποιιο Βιιοιιιιοππιιιπο, 1907.

ιπιοιιοιποπ.

Βοιιπιπο.πππ

Κοιπροππιππι

Ποπ Κοιιιροππιιιιπ ποπι. πππ ιπ ποοιιπτοι· νοιιπιιι.ππιο· ιιπι,ο:ο
πτιιοιι:οιοι· Αππειο·ο νοι·. Ιπ οιοιιο.ιιοιιποιιοι· Βοιιιοπιοιι;ο πιππ
πιο Ατοιιοιιιιιιιοι ιιοπρι·οοιιοπ. Ζποτπι. ιιπποι ποπ οιπο ι‹πτοο
Αποπιιο ποι· Ποτπιοιιππο,
Ζιιππιππιοπποιοππο· πππ Βιο·οιι
ποιιοιιοπ ποτ ιιοιι·οΠοιιποπ 8·ιιιπιππο. ποππ πιο” Βοπρι·ο
πως ποτ οποιοι", Απννοππππο· πππ ι)οπιοτππο;. ποπ

ννοτιοι.

νοτιοο νοιι Οοτι Μοτιιοιπ,

Α. Ι..οπ οπο.οτπ:

ποτ Ατοποινοτοτππππο. ποιο. Ειποιιοτ'π πιοπιπιπι

Διιιοιιοιιοπιππ ποννοιιι πι» ποπ Ειιποοιιππινιππιιπι πιο πο· ποπ
οποιο πιο. Πιο ιποοππποιιπιοπ Επι· πιο Βοιιιιπιριππο ποπ Αι
ικοιιοιπ·οπππποπ ινοι·ποπ ποππ ι›οποπποι·π οππιιιιιι·ιιοιι ποτι.ι·οιοοι,
νιιοιιοι νοιι. πιο οιιποιπιο Αιιπιιποπο ιιοοιιπτιιοιτιιοιι ιιοιιιι·

Ρ. σ. Μ0ιιιππ: Ποιιοτ Ρωιιοτι

ποπ

_
ο ο γ ο ι· τ.

Κτοπιιιιοιι.

Βοιιιιιππ ιιιιποι. οιπο ι·οιοιιο Αππννιι.ιιι νοπ Βοπορτιοι·ιποπ νοπ

Ηοιιο ει. π. 8. 1906.

ιιοννιιιιτι.οπ Κιιιιιιιοι·ιι. Ζπ θι·πππο ποιοοοπ ιπιτ πιο Επιπτ
ιιιιιιιοροοο ι;οι·πι. επ. ιν, ποοιι πιππ οποιι πιο ιτοποοπιποιιο

62 $οιι.οιι.

πππ οπειιποιιο 8οιιπιο ιιοι·ιιοιοπιοποιοι. Απι 8οιιιιιοπο ποπ ποπι
Βιπιιοτ ιιοιι.ο ιποιι, πο.πιοπιιιοιι ποπτιιι.πι οιιι' πιο Αιιπιοιιι: ποπ
Ρογοιιιπιοτπ, ποι· 8 ο ιι π ιπ ο π π πιο επ ποιιιοιπ Τοπο ιπ ποιποι·
Αππτοιι. ιιοοιιοοιιιοι: ιιοτι.ο, οποοποιπιιιοπ, ποππ οι· ιιπ ρι·οοι·οπ
πινοι· Ριιτοιι·πο οοπιοτιιοπ ποι. Η ο ιιι π π ο·ιοιιτ. οιπο ι)ειι·πτοι
ιππο: ποπ ι1οιιοππ πππ ποτ Κτοπιιιιοιι ποπ ,πτοπποπ Κοπι οπιπιοπ
ιπ Ε'οι·ιπ οιποπ θπτοοιιτοππ πππ ιιοπιτπι. πιι ποιι 8ο ιιιπποπ,
«ποπ Βοιιο τι; Βοπ π ποππ π οιιι' θι·πππ οτοτιιιοτ Α.πιιι.ο·ο
ο·οιπιοπΚτοπιι ι;οινοποπ πιο, 2. πιο Απποιιιπο οιποι· επ ποι· ρι·ι

ροππιιιπιπ, ποπ 904 Βοιιοπ οπτιιιι.ιι, ιιπποι πιοιι οιπ οππιιιιιι·ιιοιιοπ
Βοοιι- ιιππ Κι·ιιπιιιιοιι.πτοοιπιοτ, ποπ πιο Οτιοιιιιοι·πιη: ποπι· οι·

ιοιοιιτοττ!

-

[πιο Κοπηιοππιιιιιι οπο _ιοποπι πτοιιι.ιποιιοπ Ατιτ ποιο ιιιοππιο
οι·ινοιποπ, πιοποπ ιιιιοτ πιο ποποπ οτρι·οιποπ ιιιτιοι ιπιοι·πιιοτοιι
πππ οιπο Βοιιιο οιιι. επποιπιποπποποιοτοι· Βοποριι'οτιιιοπ οιιι·

Ηπππ ,ο,·οιιοπ.

`
1. ι π ο· ο π.

ιιιιιτοπ ιἱτοπιιιιοιι ιιιπιπιτοτ.οπποπ ρι·οοτοππινοπ Ροι·πιγπο ποπι·
ππινοιιτποιιοιπιιοιι πω.

.ιπιιππ $οιι ννο.ιιιο: 'Γιιοι·οροπι.ιποιιι:

Η ι ο ιι ο ι ο ο π.

Α. Νοιπο: Ποιιοτ πιο ιππιιτοιιοποπ ποτ Ηοοιιοοιιιτοπ
Ιεπτοπ Πιτ Νοτνοπι(τοπιτο. Ηο.ιιο ο. Β. νοτιο.Β νοπ
(Σιιτι Μο.τιιοιπ, 1908.
Ποιο 8οιιι·ιιιοιιοπ ιπιτ οιπ πιο.ι·ιτ οιπποιι.ιοςοπ οποιοι επι' πιο
νοι·πιιιζο ιιππ πιο ιιοιπιιιπο·πιιιιιι πιο νοπ 88. ΜΟΗ”. Πιο
$οιιιπππίοιο,·οι·πποοπ ιπιιιοπ: «ι. οι· Αιιίοιιιιιιιιι ιπι Ηοοιιιςο
ιιιι·οο ιπτ ιιιι· νιοιο Νοι·νοιιπι·ππιιο οιπ νοτοιιοιιοιιοπ Ποιιπιιιι.οι,
οποιι ιιπ ινιπιοτ. ΙΙ. Πιτ Κπι·οτι ιιπ Ηοοιη;οιιιι·ο·ο ιιοιιιπιοπ
ιιοποιοιιοιιιιοιι ι'οιο;οππο Νοτι·οπιιι·ππιιιιοιιοπ ιπ Βοιι·οοιιι: Νοο
τοπιι.ιοπιο, Ηγροοιιπππι·ιο, θτιιιιοιπποιιι, Ηοπιιοι·οπιο, Νοιιτοπ
ιιιοιιιο. οοι·πιπ οι νο.ποπιοιοι·ιπ, Νοι·νιιπο ι)γπρορπιοπ, Ττο.ιιιιιο
τιποιιο Νοπτοποπ, Απτιιιπο ιιτοποιιιπιο που ιιοι·νοπππι, Ηγπιοτο

ποπτοπιιιοπιο, Ιποιοιιιο1·ο π'οι·πιοπ νοπ Ηγοιοι·ιο, Μοιο.ιιοιιοιιο
πππ Ειριιορπιο. ιιοι·ιιππ Βοποποινιι».
Η ι ο ιι ο ι π ο π.

Η. Νου ιτιοιιτι (ιιοτιιπ):

Ποιιοτ

ππτοιπο ιιοτπιοπο ιιπ

Κιπποποιιοτ. (Μιιποιιοποτ ιιιοπ. Ψ. ι007, Ντ. 8).
Πιο $οιιοιιοι·ποιιοιπππο, ππι' πιο Ν. ιιπποι·ο Απιιιιοι·ιιππιπιτοιι.
ιοπιιι, ιιοπτοιιι ιπ οιποτ νοι·πορροιππο· οποτ Ππι·οιπιιοιτ ποι·
Ηοι·οιοπο. 8ιο ιιπποι. πιοιι πιπ ιπιπιοι· ιιπ ποτ $ριιιο πιο πτ.ιι.τιτ
οιπο οποι· οιιπποιιιιοππιιοιι. Βει ιιοπποιιι πιοιι ππι οιποπ ιιιοιιι·
σποτ ινοπι,ι;οι· ππτοιποπ Τοπ, ποτ πιο πο οιποπι ποιιοιιοπποπ
θιοτιιιιποιι ο.πννοοιιποπ ποππ, οποτ ππι οιποπ ποπ ο.ιιοποπ οτπιοπ
Τοπ, ιιοι ποπι ιιιιι·ιο,·οππ ,ποιοκοπιιιοιι ποι· οτπιο ' οιι υνιοποι· ππ
ι·οιπ πππ Βοι·ιιπποιιιιιιπιιοιι ιπι.. ινοπιι ιιπ ποτ πω” οιπ ο πιο
ιιποιιοπ Θοτιιπποιι ιιοι·ιιοι· πι, πο Μπι οπ πιοιι ποππ ποι· ποιο
οπ ιπ οιπο Βριιιιππι.; ποπ Τοποπ επι, ποππ πιο Τόπο ιιπ ποι·

Βοπιπ πιοιιι ιιιιοι·ιιοπρι. τοιπ πιππ.
Ν. ι'ειππ πιοπο Βτοοιιοιπιιπ,π ιπ ποιποτ Ρι·ινπιπι·οιτιο (ινοποπι

ιιοιι ποτ ιοιοιοπ 10 πω) 180 πιοι πππ πινω· ιπ ποπ οτπιοπ
ο Ιοοιιοππιοιιι·οπ 71 πιοι, ιιπ θ. πιο 10. Ι1οιιοππ_ιοιιι· 89 πιοι, ιιπ
11. πιο 14. πιο» 20 ποπι. Επι ιιιιπποιι ποπ πιο πιπ ιππιτιιοιιοιιοπ
νοι·ιιοπιπιοιι νοπ ετοπποι· Βοπι.οιππιιςιιοιιι, πιιοι· ποοιι

ποιο νοπ

νοιιιιοπιπιοποι· Βοιιιιι·τιιοιιιιοιι. νιοιπιοιιι· ιπι ιιοι οιιπι.οιπ Βοοιππ

Τοοιιπιιτ Πιτ πιο

οιτπιιιοιιο Ρτοιιιπ. πιο Ηιιπποποιι ιιπ Αοτειο πππ
Βιιιπιοτοιιπο. Βτπιοτ ι1οιιιιιοππ ιπιτ. 290 Αιιιιιιπιιπ
ποπ. Ι.οιρπιο 1008, νοτιιιο νοιι @στο 'Ι'ιιιοπιο.
Ρτοιο ΜΚ. 8,80.

ι
Ι
ι

Ειπ ποιοιιοπ Ηοππιιποιι πιο ποπ νοτιιορ;οππο, ποπ ιπ :οποιο
ιιιοπιιι.οποπποτ ινοπο οιποοιιοιιπο Βιι.ι·πιοιιιιπιςοπ πιιοτ Ποτοπ
ποπ ποι· ιιιοπικιιιιποιιοπ 'Γοοιιπιι‹ οιιιιιιι.ιτ. πππ πιοιιι οποιο ππι·οιι
πιο", ποπποι·ιι π.ιιοιι ππι·πο πιο οιπο ρ;οιιο.πο Απιοιιιιπο επ
ιιιι·οι: Αιιπιιιιιτπιιο ιιιοιοι, ιοιιιιο πιο πω, ποιιπ πιο ο;οιιι·ιιποιι
ιιοιιοπιιοιιι·ιιιιοιιοι· ιιϋπιιοπ πιο ιιιοι·προπτ.ιποιι-ιοοιιπιποιιο 8οιτο
ποοιι ποτ ιπ οοπι·οιιςιοτ Κιιτπο οοιιππποιπ, "οι πιο ποιιπτ. οι
ποπ ιιιιοι·πιπ.ππιο;οπ Πιιιιιιιιε ιιοιιοπ ιιιιιππι.οπ. Ι)οτ πι·πιιιιποιιο
Ατ2τ. ιιοππιο πιιιιοι· πιο Βοποιιτοιιιιιποοπ ποτ οιποοιποιι Μοιιιο
ποπ ποι· Τοοιιπιι‹ ιιιοιιοι· ιιπι· ποτπιτοιιι. ιπ ποπ πο.ιιιτοιοιιοπ
προιιοιιπιπποιιοπ νιιοι·ιτοτι ιιπποπ. Πο. πππ ποιοι· πιο ιιιοποτπο
ιιοιιιιιιππο ιιπτοτ ποπι Ζοιοιιοπ ποι· Τοοιιπιιιι πι:οιιτ πππ πιο
οι·ιιιοιιιοιιο Τιιοτιηιιο ππι·πο ιοτοιοτο ιιππιοι· ιιιοιιι· οιποοποιιτιιπιιι
ι.νιτπ, πο ιιιπππ ποι· ρι·οιπιποιιο Αι·πι ο.ποιι ιπιτ. ποπ νιιιοιιιιιςοι·οιι
τοοιιπιποιιοπ Ε'οτιποιιι·ιιοοπ ιιοιτο.ππι ποιο, ννοππ οι· πιοιιι ιπ ποιι
Βι·ι'οιο·οπ ποιιιοι· Ιιοιπιιιπποπ Βιπιιπππο οτιοιποπ οιιι. Ι)οιιπ ιο

ινοπικοτ ποι· Αι·πι οπο ποι· νοι·νοιιιιοπιπιπππο ποι· Τοοιιπιιι
Νιιιποπ οποιο, ποπιο πιιιιιι.ποιο·οτ ινιι·π οι· Μπι θρο2ιο.ιιπιοπ.
Ποπ οιιι ποοιι ω" ο.πι ποπι θοιιιοιο ποι· Τιιοτπριο πιο οιιι
ποιπιοπιποπ ποι· ι)ιπο·ποπιιιι, ποππ πιο Τιιοτοριο ιπτ πιο
ι)οπιιι.πο π οπ Αι·οι.οπ, οιιι ποι· Επι· πιο ιοιποιιπο ιιιοποοιι
ποιο ποιπο ντοποιιιιιοιιο Τοτιοποιε ιιοι.χι.: ποτ Κι·οπι‹ο νιτιιι κο
ιιοιιτ. ποιο, οιι ιπιτ οποι· οιιιιο τιοιιτιπο ι)ιο.ο·ποπο. Ποιοι· πιοποπ
Πιιιπιιιπποπ πι; πιο 8οιιννοιιιο'ποιιο Ηοπποποιι πιιι Οοιιιιο
ιιιιιπο· επ ιιο,ο·,ι·ιιπποπ. ιιπ Βοιποιτοιοποππο ιιιπιοι·ιποιιοτ πππ
οιιοοι·οιιποιιοι· Βιιιιιιι·πο ιιι·ιπο;τ οι: οπο ποτ ιι`οποτ ιιοτνοττο.οοιι
ποι· 8ροοιοιιπτοπ πιο ιιτοιαιοοιι ννιοιιτιο·ο Τοοιιπιιτ ποι· ιποποιπτοιι ·
Τιιοι·οριο πππ οι·ιιιιιιοτι πιο Βοοοιιτοιιιππο·οπ ποι· Ποπιπιιιοι.ιο
ποπ ππτοιι οπιιιι·οιοιιο ο.ιιποιιοπιιοιιο Αιιιιιιππιιποπ. πωπω
ινοι·ποπ πιο ιπιπιιιιππο ποι· Τοοιιπιιι. πιο νοι·πιοιπππο ιιιτοι·
ιΞ'οιιιοτ πππ Θοι'οιιι·οπ ο·οποπιιποτε, πιο ιππιιτιι.ιιοποπ πππ ,Κοπ

ιι·πιππιιτοιιοποπ επ ποπι οιπο-ιο οιιποιποπποι·,<.>;οποιοι. πιο Ρι·ο·
οπο” ποι· Μοιιιοπο ειποοο·οιιοπ π. π. πι.
απο πππ πιο Αποι·ππππο ποπ ιπιιιιιιο π” Βποιιοπ ο.πιιοιππο;ι,

ιιιιτοπ. ινοιοιιοπ πιοιι ιιπ @πιο ποι· Ζοιτ ιπ οιποπ ,οοπρο.ιιοποπ

πο πιιιπ πιο οι·πιοιι Κο.ιιιιοιποτ Τοοιιπιιι ποι· ιιιπππο.,οο·
ιι π π οι γ πι π ο. π τ ι ιι ιπιτ. Βιπποιιιιιππ ποτ Ποοιιποπιιιοι·ποιο

Τοπ οπποπτ. Απποτποιιπ ποπι. ποτ ο·οπρο.ιιοπο Τοπ θα ιιοι ιοιι
πω" Ηοτειιιιιο·ιιοιι πιιοποτ ιπ οιπ Θοι·ιι.πποιι ιιιιοι·; νιτιιιιτοππ
ιιοιιοτιιο.ιιοτ Βτιιι·πιιιαπιιο·οπ ιιιιπποπ ποο·οτ πιοπο Βι·ποιιοιπππποπ

ο. Κοριιοι ιιι·ιποι πιο Τοοιιπιιι ποτ Η)·πτο- ιιππ
Τ ιι οτιιι ο ιιιοι·οριο πππ Ιπι; νοπ ποπι ιιιοννιποιιοπ ιοι

ιιιιππο· εππιιοιιοι. οιιι πιοιιι·

οποι· νεοπιο·οτ ιιι.πτοπ οιοτιιπποιι ιιι

ποιιννιπποπ. Ιπιπο Αιτιοπτπιοι·ππο· ποπ 2. Τοιιοπ πιο» ποι· που
πιοπιιιιπ οποτ οιπο νοτιιτοιιοτπιιο· ποι· Ηοι·οοι·οποοπ κι ιπ ποι·
Βοο·οι πιοιιτ ιοπιπππιοιιοπ. Νιοιιτ οπο: ποιτοπ ιιπποι. πιοιι ποιιοπ

οπο

ποι·

ιιοιπιιιιι·τοπ

πωω-

Ρι·οι. Η ο ι' Μ. π

ο,·οινιπιποι..

Ποπ

ποτ νοτπτοι·ιιοποπ Ηοιποιιιοι·οοτ Ρι·ο!. Ο. νιο τοι· π τ. Μπι·
ιιοιτοι, ποτ οιποτ ποι· οτπι;οπ ινοτ, πιο Πιτ πιο Βιπιιιιιτοιιο ποι·
Ι·ιγπτοιιιοτειριο ιπ ποπ ιιιιπιποιιοπ Ππιοτι·ιοιιι οιπ,=;οιι·οι.οπ πιππ.

ποππ πιιι·οιποπ Τοπ οιπο Ππι·οποιπιπποιοικοιτ. ποτ Βοταιιι.ιειιοιι.

Σε ι'οιο·οπ ποππ πιο Τοοιιπιιι ποτ Βο.πιοιιιοτο.ριο νοιι

Πιο

ω. Η. Ε). 8οιιπιιπι (Βοι·ιιπ) πππ πιο Το‹:ιιπιι‹ ποι· Ατκ
ποιοοι·οιτ.ιιπο,· πππ Ατοποιο.πινοππιιιιο νοπ Ρι·οι'.
Ε. Κοιιοι·τ. Βιπ ιιοποπποτο ιζι·οπποτ Βοπιπ, θ; 5οιιοπ πιο ποι·
οιιο·οιποιιιοπ οιιιι·ιιτ,=.ς·ιποιιοπ Τιοοιιιιιιι οιπι.ποι·ιιπιιιι,
ννοιοιιο νοπ Ρι·οι'. Η ιιι ο ιι το. π π ιΒοι·ιιπ) ποιοι· ιιιιιιινιτιιππο

ππιιιιιιοιιιιιτο Βοοιιοοιιι.ιιππ ποι· Βι·ιιι·ο.πιιππ

ιιοπιιο·πτο Πι·ποοιιο πιο ιτοι.ο.ι·ι·ιιοιιποιιοπ
Ιιιιιινι·οοο; ποοιι ιιιιιιποπ πποιι

οτειοιιτ πιο

Βι·ικιπιπ ππο·οπ

ποι·

ππποι·ο Ιπιοικιοποπ (8οιιιιτιιιοιι,

Ι)ιριιι:ιιοι·ιο. Βιιοπιππιιπιπππ) ιιιτο Βπιπι.οιιππο· ιιοΒιιππτικοπ. πιο
πιο Ρτοοποπο ιπτ :π ιιοτοποπ, ποππ πιο Κιπποτ ιτοιπο Ζοιοιιοπ
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ιιοιιιοε Αεειετοιιεειι·ειοε Πτ. Β. Βο εεο ιιοε.τιιοιιοι ιει. Πιοεοτ
οι·ετο Ηειιιιιιοππ εοιιιιοεει ιπιτ ποι· Βοιιιιποτιιπο· ποτ ινιοιιιιο·ειοπ
ιοοιιιιιεοιιοιι Ηοππρ:ι·ιιιο ιιι ποτ Αυ,ι;οιιιιοιΙ
ιι ιι π π ο νοιι τω. Ο. Ε ν ο ι· ε ιι ιι εο ιι ιιιιιιιοιιοπι. Ποτ· 8οιιιιιεε
ιπιππ ιει ιιι οιιοι·πιιοιιειοτ Ζω οιι οτνιιιιι·ι;οιι. .
Πιο Αιιεειοττιιπιτ ποε Βιιοιιοε πι. οιπο νοι·οιιοτιιοιιο; πιιιιιοπι
που ιι·ει;;οπ ιιιιοιι πιο ιιιιιιτοιοιιοπ νοτιτοιιιιοιιοπ Αιιιιιιπι1ιιι:ς·οπ
νιοι οιιιπ ΐοτειιι.ιιππιε ποε Τοιιιοε Βοι. ιιιιε Ηεπιιιιιιοιι ιιιιιιιι
πιιιιοτ πιο οιπ ιιιιιπιιοιιοε Ηιιιι”ειπιτιοΙ :πιτ ΑιιειιιΙπιιιιο· ποε διπ
πιοτοπποπ. εοινιο ειιι· Γοτιιιιιπιιιι€ ποε Ατοιοε ιιοειοπε οιιιριοιι
ιοπ ννοτποιι.
Βοτπποιπ

Μιιιοιιιιπποπ

εοιιιιιιιοιι ι'οιιΙοιι “ποιοι” οι· ειοιιι. νοπ οιιιοιιι _ιοποπ Ε·ιοι;οιι
ειοππο πιιτ οιποπ ·τοιι ε. Β. νοπ οιποπι (ιιοεισιιι ππι· οιπ Αιιιι·ο.
Οιιιι·ιιτττιεοιιο Πιιιο·ποεο: Βεειει”τοοιιιτ πιιι·πιιε ι·οοιιιο π'οιεοιι
ιιοιπ ιιππ πιο τοοιιιο 8οιιο ποτ Ηιιιι.οτιιιιιιπτεοιιιιρρο. Γ? Τιιι.>;ο

ιιιιοιι ποπι Πιιιιιιιο ιιπι:οτειιι:ιιι. Βοι'οτοπι. ποπ νοτιιπο·ιιιοιιιοπ:
Ειπε τοοιιτο Οιιι· ιιοςιπιιι. μια ιιι ιιιιτοπ. οποιο Ποεοιιπιοοιι
οιιιριιππιιπ8· ιπιτ ειοιι οιιιοοετοΙιτ. Αιι,οοιιιιοιιιιιπ: Ριιριιιοπ ι:ιοιοιι
νοιι.: Ριιριιιοττοοιιιιοπ π‹ιι·ιιιοι. Ιοιιιιιιιι. ιιοιποτεοιιε ιςΙοιοιι.
Μιιιτεοοιιιο·ο Αιιπιι2οπερο.τοεο ππι 4 ιπιπ. Απτοιιιιιιι.τειιοεοιιι·ιιπ
πιιπ;;; Πορροιιιιιποτ ππι· ποι ει:οιτιιοι· Βοοιιτεινοππιιπο ποε
Βιιοιιοε ι”οιιιοιιπ. Οοειοιιιειοιπ ποτπιοι, πω· ειιι' ποιπ τοοιιιοπ
Αιιςο τοιπροτειι Ριπιτοτ25.ιιΙου οιννε.ε ιιποιοιιοτ (οε εοιιοιπι ειιιπ
τοοιιιεεοιι:ιεο Ηοιιιιιιπορειο πιιι,ε;οινοεοπ 2ιι ειιιπ). νιειιε τοοιιτε
πππ ιιπιτε ιζιοιοιι πιιπ ιιοι·ιιιιιΙ, ι·ιιιιιςο Αιτιτοπιοπο.ιιοπερετιιινεο
ιιοιποι·εοιτε.
Οριιιιιπ.Ιπιοειιοριεοιι ιιοιποι·εοιιε 8ι.ιιιιιιιιςερε.ριιιο,
ι·οοιιτε ρ;οτιιι€οι·, ιιιο Ποια, ιιοιποτεοιτε ιπιιεειρ; οπτινιοιτοιι. ιιοιπο
Βιιιτιιιιο·οπ. 40 ΤοΒο εριιιοι· (οιοο ό? Τομ ποσο ποπι Ππιιιιιοι
:πιοε ποτιιιιιι. ιι.ιιοιι πιιε ιοτπι ροτιιιιοττιεοιι ει.ιιοιι Πιτ Γειτιιοπ
ιιιιιι:οποπιιιιοιιο θοειοιιιειοιπ _ ποι Αιιιοιι·οριο τοοιιιε πππ ιιπιτε
- 5/4. ιιοιιιο Πιριοριο, ιιοιιιο Αιτιτοπιπιοπο.ιιυπεριιτοεο ιιιοιιτ.

Πιτ. ειιτιιι 2 .Μοτο ιιιιοπ ποπι Πιιι'ιιιιο επ ποπ οοτοιιι·οιοιι
Ροιιτοπ πεεεοιιιοπ.

οπο ποτ Οοεοι1εοιιοιτ πτοιττιεοιιοτ Δοτειο
Ηιοτ πιο πιο Βιιιτιιπποπ ποε 8οιιοτοει.ιιε νιιιιιο· ιιπιιιιιιιιποιε

νοπ ποτ Βιειιιιιιο·ερεριιιο. ιπιτιιιιτετιιοιι ιιοπιιιει. Πιτ οιιιιο.οιι
οποτπιπιοτι.
Βοτ ποι «Βιιιιιιιιιιζεπεριιιο» επ ιιιιιιιιι;ο Αιιεε;επε ιιι «ιιοιιτι

απ. Β.ιπο.
Βιιιιιιιι; νοιπ θ. Βοποπιιιοτ 1906.
Ι. Ριιπι:ι ποτ Τοεοεοτππιιπο·.
Ιπ ποτ Πιειιιιεειοπ ιιυπ· ποπ νοι·ιι·ιιο· ποε Ηοι·τπ Ι)τ. ν. Κτιι
πο ποτ «Ποιιοι· πιο ιΣπτετοιιιιπι; πππ Τιιοτοριο ποι· Βιιιιιιιπεςε

ριιριιιο» πιιιιιιιι Ηοτι· Πι·. Β ι ει ν ο π ιι ιι ,ο ο τι οιιοτει πιιε Νοτη
Πι·. Η ι οι ν ο ιι ιι ο πο π ιποιπτ, ποι· νοι·ιι·οο· ποε Πι·. Η ι· ιι π ο ποτ πι”, πιιεε πιο Ε”ι·ιι.Βο ποτ Βιιιιιιιπε;εριιριιΙο ιιιοιιτ εο οιπ
πιω επ ιιιεοπ, πιο Απειοιιιοπ πω· πιο Βιιιειοιιιιιη; ποτεοΙιιοπ
ιοιιτοπ ειοιι ιπ 2 Ιιιιι.τοτ. ιπποπι οιπ Τοιι ποτ Αιιιοι·οιι οιπο Ειπε
οιιππιιιιἔ εππιπιπιι, ποι· ο.ιιποτο οιπο Βιιιιιππιτ: Κτιιποπο τ
οιιπο πιτ ιιοιπο Ατι.οιι ποι· Βιιιετοιιππο· Ρτιι.ροτειο ι·οι·,ο,·οιοο·ι;
πω» πιο Βοποιιιιιπρ; ο." οιπει.ιεοιιοπ ιι`ιιεοτπ ιιιιιιο οι· ιιοτνοι·εο
ιιοιιοτι. Πιο Τιιοτειιιο ποτ Ττορο.ποιιοπ εοιΙο πιιε πιιπ ιιιιοι· ποπ
Βοι·π ιιιιιινοειιοιιοπ πππ ποπ Κι·ειπικοπ νοτ ποτ Βτιιιιππιιπἔ
ποινιιιιτοπ, ποοιι ιει πιοεο Τιιοι·οριο ιπιιποτιιιιι οιπο εοιιι· οιπ
ο·τοιιοππο;
Κτιιποποτ ρτοποπιοτο, πιο Ττεροποιιοπ ιπι
ιπειοιιοπ οιιπο οιποπ οει.οοριιιειιεοιιοπ Βορροιι επ ιιιιποπ, πιιπιι
οιιιει.οιιο ειιιπ· ποοιι οιπο Ηοτπιο πππ εοι Ιοιετοτο ποοιι πιιππ
ιιιπποτιιοιι. ινοππ απο. οριιιοτ οιπ Τιιπιοτ οπποετιιιοπ ινοτποπ
εοΠο. --ο νιοιο Β`ιιιιο νοπ Βιπιιιιιιο;επιι.ριιΙο ιιιοιοπ πιιτ οιπ οιιπ
ιιιοιπιοειιοριεοιιοε Βιιπ, πιιε Βοιινοτιπϋ,<τοπ ιει ειιι πππ οοιιι οι·ειι
επιι.ι μια ριϋιειιοιι νοτιοι·οπ, πιοε ειιι πιιππ ποι· Μοπιοπι ππι·
'Ι'ι·οραπειιοπ. Β το. νο π ιι ει: ο π ιποιπτ, ιπιιπ εοιιο ποοιι ιιιοιιτ
νοτειιοιιο πιιι ποτ ιιιιιπιιιιιμιιπιιιιοιι ιιιιιοιιοπ, ιιιοτπιιι·οιι οοιιιο
ποοιι ιιιιοιι οιπο Επιιιιετιιπιι; οιπττοι:οπ, πιιπ ποτ ινιτιιοιιιιιπ.ιι
ιιιοιιτ. €οεοιιΙοεεοπ.
Πι·. Ζ ιν ι π ο ιπ τι ιι π ιιοπιιιιοι·τ, πο.εε ποτ εο οοιιι· ιιιιοι·οεεε.ιιιο

Τοτιτοιε ποε Ι·ιοι·ι·ιι Πι·. τοπ Κτιιποπ οι· ιιι Βιιοιτειοιιι ειιι'
πιο νοι·Β·οι·ιιοιιιο Ζοιι ποτ ι·οτιιςοιι Βιιπππιτ επ το.εοιι ιπιτ νει·
ιοεοπ ννοι·ποπ ιιιιιεεοιι, πεεε οι· επ οιιιοπι
.ο·οπιιο·οππ ποι ροι·ειριοτι ινοτποπ ιώιιιιοιι.

έτοεεοιι Τοιιο πιοιιτ

ιιοοιιο» Αιι·οριιιο Μ. ιιιιοιι Αιιιϊε.εεπιιο· ποε Βοιοτοιιιοπ οιιπο
ιιοπιιι€τ πιιι·οιι οιπο Κοιπιιιιιτει.ιοπ ποτεοιιιοιι ιπιτ ιιιιο.ιιτοτ «Νοο
τιιιε οριιοιιι. ινοιιοι ιιι ιπιι·οιιιι·ιιιιιοΙΙο νοι·ιτιι.πεο, πιο Ι)τιιοιι ππι'
ποε Οιιιιιεπιπ οποι· πιο Τι·ο.οιιιε οπτιοι ιιιιιινιι·ιιοπ ιιιιπποπ.

ινοιι ειιιπ Μπιτ πιο «Βιιιιιιιπιτεροριιιο> επ ιιιιοτο.ιιε ιιιι.ιιιιο· ιπιιι
ινιι·ιιΙ. Βιιιιιιιιπιιπε ω. $οιιποτνοπε ιιοιιιριιιιοτι, ιει: πιο νει·
ννιι·τιιπρ ιιι ιιιι·οι· πιιι€ποετιεοιιοπ Αιι€τοποπιιε Με επ οιιιοι·
νοιιει.ιι.ππιιτοπ νοι·ντιεοιιιιπο· ποτεοΠιοπ ι;ορ·οιιιιιιοτ ΡοριιΙιτιοιιιιπ

Ρειριιιοτοιιιιιιιε ο·οπιοιιοπ. τω- ιιιιο πιιι. Νοιιτιιιε σποτ Νοιιι·ο
τοι.ιιιιιιε ιιοπιιιιιιιοτιο Γιιιιο νοπ Βιιιιιιιιιπεριιριιιο πιιιοιιιο Βο
Γοτοιιι: πιο Βοποιοιιπιιπι;·οπ «διιιιιιιπςεροριιιιιιε» πππ «Βιιιιιιιπιτε
ροπιιιοι·οτιπιιιε>> (τοπ. Βιιιιιιιιιο:εποπτιιιε ιιιιπ «Βιιιιιιιιι,ςειιοιιτο
τοιιπιιιε») @Μπιτ ινιεεοπ πιο Ποιιοι·οοιπε επι ποπ ιι.ιιοιοςιεοιι
€Ιοιοιιννοτιι οπ νοτιςιιπι.τοπ ιι.ιι ποτ Ειοιιιιοτνοπεοιιοιιιο. πιο πιοιιι

εοιι.οπ πιιε

ιιι ποι· οιπιιιοιιοιι Ρεριιιιιιε τοειρ.

ιιιοιοπ. πιο 2 Ε”ιιιιο

οιιι·οιιοι· Βοοιιοοιιιιιπιτ

Ρειριιιοτοιιπιιιε

ποιεοπ, ιπ ποτοτι

οτειοπ πιο Ι)ιιι.οποεο «ιιιιιιιιπΒε επιιιο» οποιοι νοιιι Βοι.`οτ
ινιιτιοι ιιιιιτπο, οτ οΜτ ππι· οιπο

οπιιιοτοιιπιιιε νοι·ιο.ππ.

πιο

2 Μοιιιιιο οποιοι· ειιι ποι· ιιιιιτεεοιι.ις ιιοπιιπιο;ιεοιιοπ, πο. ΒΟ-ιιιιι
τιο·οπ Ριου νοτι.τοποιππιοπο Αιιιορειο

ιιιππ οιποπ ιιριοιετοεεο`ιι

Τιιιιιοτ ιπιτ Ροοιινπιοπιιιο;ιιιε ιιι- πππ οιιι.οτπιε ιιιιοτ ποιπεοιποιι
επ ποτ Οοιινοτιιιι.ι ποε τοοιιιοπ Ριιι·ιοιιιιιορροπε, ιιιιτι ειιι πιο
Πιιι.οιιιιιιο. Ηοιοι·οιιι. ιιιι.ι ειιιπ πιο οπτεοιιιιοεεοιι ιιϋπι1οιι οιπο
«5τειιιιπ,περιιριιιο» ιιι πιο.οποειιοιοτοιι, οιιπο ποε ινοεοιιιΙιοιιειο

ιιιιοιι νοιι

Πι. νοπ Κι· ιι ιιοιιοτ ιιοτοπιο Μοτιιιιιιι.ι ποι·ἐοιιιοπ

πιο ιιοποιιιοππο Νινοοιιπιιΐοι·οιι2 2ινιεοιιοπ οιιιτιτειοοοοιιινοιιιοιιι
Τοιι ποτ Ρειριιιο πιιπ οποτοπποπποι· ποι·ιιιιιιοτ Βοιιπιι νοτ2ιι
ιιιιποπ.

Α Απ ποπ νοπ Πτ. ν. Κι·ϋποιιοι· ποιπππειτιοτιοπ·πιιιιι·πειιοριεοιιοπ
Ι.ιιπιζε- ιιιιπ ιζιιοτοοιιπιιτοιι νοιι Βοιιποτνοιι, πιο ιπι Βοιιοπ «Βιοπ
ππο·εριιριιιο» @οΜτ ιιιιιιοιι. ιει Βοιοι·οιιιοπ ειιιι.>;οιιιιιοπ: Η ποε
Γοιιιοιι ποι· ιιιπριιιιοποτιιο·οιι Αιιι'ιι·οιιιιιιι,ο· ποτ Βοιιιιοι·νοπεοιιοιπο

ειιι Βιιιιιιιεοππο. πιο ιιιο.ιι ιι·οιιιοιι ππι· ποι Αιιιιιπποπ ποε $οιι
Πιο Αοιιοιο;ιο

ποτ Βιιιιιπποερεριιιο,

ιπ ποτ 0ιιιοι·οιποοιιιιο,

Νοριιι·ιιιε, Ηνιιιιιιιε, Ηιτπ- πιιπ Βιιοιτοπιποι·ιιειιιιποτοπ, 8οιιιι.ποΙ
ιτιιιιιιιοι, Ηιτπιιιιεποεε. Μοιιιιιο·ιιιε νοτεοιιιοποποιοτ ΑΜ ποιιοιι
οιπο.ιιποτ ιι·οιιο.ππι ινοι·ποπ ιιιιιεεοπ. Βοινοιει. ιιιτο ιιπινοι·εοιιο
Βοποιιιιιιιις ιιιι· πιο θοειιιιιιιιιοπιειπ.
Βοοιιι,τιιοιι ποτ Βιιιο·ποεο «θιιιιιιιπι.=;εποριιΙο». πιτ Β.οιοτοπι: Μι
οιιιοτ νοιι ποπι θτοε ποτ ιιι ποπ Βοιιι·- πππ Ηιιππιιιιοιιοτπ νοι·
ι›τοιιοτοπ Απεσιιιιπιιιιιο·οπ οιινε.ει ειιινοιοιιοπποπ Βιοιιιιπαπιιιιιπο

ι;οιιοπιιποπ πππ οι·ιοιιιοτι πιοεοΙιιο ιι.π ποι· Ηοιιπ οιο,·ποι· Κει
ιιιιιει.ιιι..
οι ιπιιοιιι.ο πιο Βοποιοιιπιιπο· «Βι:ιιπιιπρεπεριιιο» τω· πιο εει
τοποτοτι πιιπ τοεοι·νιοτι ννιεεοπ, πιο οιπ τοιποε Οοποπι ποι· Ρο
ριΙιο ποτειοιιοπ. 8οιοιι οιπο Βιο.ιιιιπς.τροριιιο ιιοπιι ιιιπε;ο Ζει:
ιιοετοιιοπ. οιιπο οι·ιιοιιιιοιιο Βιιιι·ιιπρ,·οπ ειι νοτειιιοεεοιι, ιιππ
εριιι·ιοε ειπειιοιιοπι
νοπι Ι)οποιπιιοτ 1882 πιο Μπι ΙΒ84 ιιοοιιιιοιιτοιο οι· «πω. ι·οιιιο
πορροιεοιιιο;ο Βιιιιιιιιιεερειριιιο πιοοοι· Ατι ειιι οιιιοπι 22-_ιιι.ιιι·ιιτοιι
ΡτιιιιΙοιιιιΚοιιι'εοιιιποι·οοπ, Οοποιπιι οτιιι·ιιπι. ιΙιιιεοιιιι·οιιιιπε; Πιτ
Οιιιοι·ο.ποοιιιιο οιιιιι·ιιι‹ι.οιιειιεοιιοτ Βιιιιιιοιιιιιπ; Ηε.τπ ποτιιιιιΙ.
Ηοτ2 ιτοειιππι νιεπε ,οιιπο ποι·ιιιοι. 2ιι Βοο·ιππ Αιτιτοιιιοπιιιιοπε
ριιι·οεο. Επι. ιπι ι884 ειπ ποπ Αιιι.τοπ ειιιοε ποι·ιποι; οιιοπεο
Οιιιοιιοι· υπο. Ριιιιοπιιιι οι ιιι.ιιιςει: ι·οι·ιιοιτιιιοι ιιιιπ Μιιιτοτ
ιιιοιιτοι·οτ Κιπποτ.
'
Ειππο Νονοιπιιοι· 15902 ειιιτιι οιπ 1Τ-_ιιιιιτιο·οι· Βοιιιιιοι· ιιιοι
ιιιιιι·ε πιιε οιιιοιπ ιππιχεε.πιο·οιιοπποπ Βιεοπικιιιπειιοο, ιει: 21
5τιιπποπ ποινιιεειΙοε, 8`Τοε,·ο ιιιιιιοειππιιοιι. Με οι· επ ειιιπ
ιιοιιιιτιι, οι οι· ππι' ποπι τοοιιιοπ Οιιι·ο τω». Θοι·ιιοιι πππ Οο

ιιοι·νοπ οιπ Ροι·ιι.ιποπ οριιοιιπι νοτ εοιιιοτ Βιτοιειοπ 2ιιειιιιιιποιι
ππι ποιυ Βιιιιιιιε ιπιτ Βιοιιοτιιοιι εοιι ποιιιοιιειι·ιοτοπ ιιιιπποιι,
ω· ινοιπιιο πιο· π ο ι'νοο ιι ο τ εοιιοπ νοτοε. 20 .Πιιιι·οιι οιποπ
ε.ιιοοιιιιοιι ιιιοιιτι'ο.οιι ιπιτ οιποπ· ιιιιοι.τοιιιιιτιοιι Βιπετιιι' ποι
Βιιιιιιιιιςεριιριιιο οποιο” τω, πιο Ειπεοιιιιοιπιιιις ο" Βοιιοιπο
ιιοιιιιι`ε Αιιιοεειιπο· ποι· εοετοιιι.οπ Έ'Ιιιεειειτοιι, οιοο οιπ Βοιωτι
ποιοι; ποι· Ι.ιιιιιιιοιμιιπιιτιοιι, ππι· πιι·οιτιοι· ινιι·ιιοιιπ; 2) ννοιτοπ

πιο ι·οιτπιιιιιιιιιτοπ (ιιιιοι· ποοιι ιπιτε.οτιιιι.ιιΙοπι (ζιιοτεοιιιιιιιο ποε
5ιοιιιιοτνοπ ποι «ΒιιιιιιιιιμεροριΙιο» ι;ιοιοιιειιιιι οιπε,·οπτοεει ιιι πιο
εττιιιππι οοεριιππιο Βοιιοιιιο, εοποεε νππι · ποτιιιιιιοτ ινοιεο νοι·
ιιοιι‹ιοποπ (πιιε οιιοιι ποιιιοπεττιοτιοπι ΒιιιινεειπεΙτιιιιτπο πιοιιιιι
πιοιιτ νοτιιιιπποπ ννε.τ, οιιοι· πιο ιιιιιιοιι ιιιι:οτειιιιοιιοπ Βιιιεοιιοι
πιιπεοπ ποτ $οιιποι·νοιιιιιιπποι ειιιτιτ ιι·οεοιιινοιιι ινοτοιι. πιιε
Βοι`οτοπι πιι·οιιι πιο ιπιοι·ειιιιοΙιο Νοιιι·ιι.ιε οιιιι'οιεεοπ ιπιιοιιιο.
Ιιιι Ηιιιιιιιοιτ ειιι' πιοεο Ιοι.ποτννοιιπιο Βοοιιιιοιιι.ιιπο· Βτ. νοιι
Κ ιιι πο π ο τε , εοννιο ειιι ποπ Πιιιειιιππ, πο" Πι·. Κ ιιι π ο π οι ινοποι· πιιοιι Τι·ορειιιιιιοπ. ποπιι ιιοοιι Ι.ιιιιιιιιε.ιριιπιιι;ιοπ ιο
οιποπ εοιοι·ιιςοπ Νειοιιιιιεε ποτ Βιοπιιπο·εοτεοιιοιπιιπροιι ειπ ποι·

Ροριιιο ιιοοιιοοιιιοι ποι, ιιιιιοιιιο Βοιοτοιιι ειιιπ

πιιιιιιι

πιιε

ορτοοιιοπ, πιιεε ιιοιποειιιιπ ο.ποιι Επι: πιο οιιιιιιζιιοιι ποι· Ιιοιιο τ
ιι ο ιι τ. ε ο ιι πι ο ιι ιι'επιιοπ Αιιιιιιεειιπιτ νοπ ποτ «διοιιιιπο·ερε.ριιιο»
ποποπ ποτ 5 ο ιι ιιι ι π ι- Μ ιι ιι ι'επιιοπ Τιιοοτιο ιιι ερτοοιιοπ
επιιοιπι, πιιπ πιο νοπ Πι·. ν. Κι·ιιποιιοι· .ππτοιι ιιοιπο οπι
τιιι·ι.ι;ιεοιιο ιιιοιιτ-ιιιο οτιιο1ι.οπ Βτιοιο;ο _ιοποιιι”οιιε ιιιοιιτ ιςοο·οπ
1. ο ο ο ι· - Ι) ο ιι τ. ε ο ιι ιπ ο. π ιι ι;οιιοππ ι.τοιιιιιοιιτ ινοτποιι ιιιιπποπ.
ννοιιοι οι· ιιοοιι ιιοιοιιοιι πιιιοιιιο, πω” ιιοιπο οτινιι.ιιιιιοιιΤιιοοτιοπ
εισιι οιπειιποτ πιιτοιιιιιιε πιοιιι ε.ιιεειιεοιιιιοεεοπ ιιτε.ιιοιιοιιι εσπ
ποτπ ειοιι εοιιιοτ Μοιιιιιπι:ς ιιιιοιι ;.ιιιιοιιιιοιι οτμιιιεοπ: Πιο οιπ

20?
ιιισσσ «81εοοοοεοεοι11σ»ιοι$ιοοο οσε ιισιοι·σοισο, 1ισοιιοι Έτσι

οιιοσ μι· ιισιοο εσιιοι·ι'οιι Ποι.οι·εσσιοοσ ιοιισσσο ο·σι1σο. οιο

1ισιι ννεσιεσσσιοιισσ οιιο οιιισσ Βιιιιιοοο· οοι· θοισσι·σεριοο.Ιοιιε

θι·σο:σο εσισο οι εοσι· οοειοεσ οοο οιο Βοοσιοσοοοο· Μεσσοπο

ειο1ισιτ ιιιι Βοσνοι;ιοοιι·ειιιοσ οσε Βοσοσι·νσο 2ο 5ιο.οοσ, οιο
ιοιι. οιιτειιοο1ιοσσιιΒι·εσσοιιιοοιε·οο 1ισιοσιοισι·το, εσ εσσι· οιο
ιι11οιιιςσι·σ «ι5τοοοοε;εοοοι1ιο» («ετοιιοοεεοσιιι·ιιιε» οσε Βσισ
ι·σοισο) οοι·σσ σοεισιισοοσ (οσοι: ι·σι·οοεοσοοοσ οιιο οσ.σσιοΙ
;.=ισοοσ) Βοοιιιοοοοι: οοι· 5σιιοοι·νσο "οι ιοσιει ιοτσιει.ιιισιισι·
Ποιοι.

ροριιιο εσ11ο ιοεο οσοι ρι·σιοιεσοσ ιοιι. Νσιιι·ιιιε σι·οοσσσο.

Ψοε οοο οιο νοιι Ησι·ι·ο Πι·. οσο Κ ι· ιι ο σο οι· εο8σινο.οοισ
'Γσσι·ορισ σσιι·ιιι'ι, σο Μ, οιιισ οιιι·1:1ισ1ι ιισιισοοσ 1νιι·ιιιιο; οσοσ
οοι· σοι Βοεσιιιςοοο· οοι· Πι·εσσιισ οοι· $ιοοοοο·εοοοι·ιι.ιε ιιο σι·

οιοι·ισο.

1)ισ '1'ι·σροοετισο οοιπ οειιοι·οε.σσ11οσσι·ισο8·οοε οοε

Βοισι·σοισο οοι· νσι·οσοσοιιοσο ενοι·οοο. νισοο ειο οοι· ιοοιοοιισ
σοοειιιιε €σοιι,ει, σ.ιεσ οοι· Βιιιισι·οοοις ιιπο. Ησιιοοι;· οοι· οιο
Ιογιοοσεισιιιιος σσοιοι:σοοσο Ει·ιιι·οοιιοοο, στι” οιοσε Ηιι·ιι
ιιιιοοι·ε, Ηιι·οο.σεισιιεσε στο. Βιονοε σ.οοοισε σοι σε πιο οοι·
Σιιιιοσει.ΙοοιιΚιισο, ιο11ιι οιοεοισσ εισ1ι οιιιισι·οο οιο εσ ιιο;ι;οιοσι·
Ιισσ σι·ινσιοσο εο11ι.ο. οιιο ειο ι.εοι.>;σοι.νοι·ιισ ο.οςσεσιισο οπο.
ιισοοισ ειο _ισι κατσει ειε Ρο11ιοιινιιοι ννοιισι· σσοοτει: οισι·οοο,
ποιοι ειο οοσσ σοι· ΚΙοι·ιιοοι οοι· Βιιιο·οοεο σσιιι·οοσο οιποο.

Ποεε ιοοοεε οοσιι σ1ιοσ οιοεο1σσ εσσινοι·ο εγο1ιιιιιιεσ1ισ οιιο
1·ιιι·οοιοσ1ι οοο Νοιιι·ιιιε οριισσ οιοιισι·ο·σσσοοσ Οσι·σσι·οιοι·ιιισο
ιιοοεσο ι·ε.εσιι

ποιο;

οοο οο.οσι·οο ιιοεσσι1σο

ιισοοσο, απο

σ·ισσι Κοισι·οοι ισ1ι.ισοοο Κι·ο.οιιοοεσεοσισσιο
1ιο Ποιο 1878 ννοιοσ σο? οιο Ι)σι·ρεισι· Ποινοι·ειιο.τεεοοσο
1ι1ιοιιι οιο 46-ισσι·ιο·,σι·, σο @οσε ιο.ι·οινο Ιοιοσοοσι· οιπ οοιο·σ·
ιισιοοιοο, οοι· ε.οι' σσιοοο Δοεσο σιιισ Νσοι·ιι.ιε οριισο ιιισιοσ
5ιοοοιι€εροοιιιο) οιιιινισε. Πε.ε 1ιοιισ Αοο·ο εναι· Μισο, οοε
ι·οοιιισ Αο,ι.ιο σειτο ν-1. 5οιο Ζοειεοο νσι·εσσ1ιοιοισιτσ οσο
πιο ισιοσιιοσο Το” σιε 2ο νϋ11ιο·οι· νοι·σισοοοο·. οσοι· σιοσ
οιιο οιοο·σ1οιτσισ Ειοι·σισιιοςειιοι· νσο οοι· 2.0 Ποιοι. Οιοσι·.
στο οιο εισ11τσ οοο κι·οο1ισιι ιο 14 Το,·.τσο «πιο νι·ιοοσιι σοι.
1)σε1ιο1ιο Απο: σ1ιοσ οσιιισιι σιιοο. οσοι· σοι' οσιο ι·σσσισο
Αιιο·ο ιιιιιιο Ρο.ιισοτ οσοσ ιοι 8οοι:. 1903 (στ Ισσι ιισοιο οσοσ)
ιοιι ι.οσν_οισ ΙΒι· σοι ννοοοι· νσι·1ιοι·, οσοσ οοσιισσι· ιοσιιι·
σιοο οοιιιοστιεσσσ Κω· οοισ1ιοσοιο.σστ, οοο Μποστ ιισοεοοοοοι
ιΙσ Μισο ,ι;οσοσι. σο 1ιοσσο, Ει°012 εισιιι.σοι·ει:σι· Ζοισσσο ι.οι·ι.ιιιι·σι·

Ξσιιιιιεεοιστι ποι·
νσι·ιι·οο·.

Οιειιοεεισο σο

Πι·. νοπ

Κ ι·ιιοο-οσ ι· ε

· ' ο

Ιο οσο 1ιο11οο ινσισσο σοι οισιοσ ιιοι·οο1οεεοοε ι.ι·οοοοιοι·ι.
οιοι·οσο. σοι; εισσ οοι· οιο οιοσιο οοο νσο ιονσοι1σοι Βι·οι·σ
σοοσε1οε οιο Ρι·σιοοε ι;οσιιοσι. οοι· _ιοοσοσ οεοιιι·σιι. οο.εε οιο
Οροι·οιιοοεννοοοο νσι1ειιιοοι,π μοι· ρι·ιιοοιιι ο;σσσι1ιονει·, Με _ισιοι.
οιοιιι πο ιι·ο·οοοο·σΙσσσο οσοοσοεννοι·ισο $ισι·οοεσο Αοιεεε στο·
,ιεσσσο Μι. 1ιιιιιισι·ιιιο ιο: οισεσε οιοο οσιοιιιο; οοιιοιοσοσιιοιο

Ζορ;ιισο. οε.εε ιοσ ιοιοσ :ο σιοοι· 'Ι'ι·σροοοι.ισο σοι 1ιιοοιισσοοι
Ηγοι·σσοριιοιοε οισσι 1σισιιι: οιοι·οο οοτεσσιιοεεοο 1ιοοοοο, ασπ
οοοι ννιι· οιοσ οι·σσσ1ιοσσ Βοεεοι·ιιο,ις οσε 8οιινσι·ιοσ,ο·σιιε πο οοι·?
2σιοσοσο Μιτου. Όσο (Ποσο 2οιιι Βο1ει.οιισο σιοσι· Ηγοι·σσσ

ριοι1ισ εσσσ ισο σιειιισιισο ιο οσιο Βιπειισιιιισιενσι·1οετ οοι· Ποιο,
ο·οισσσι· σοι θι·οοο σιοσι· ιοισιιιισεσο Ει·1ιιε.οιιιιοο· σι·ι'σ1οτ ιει.
νιο11οισσι »πιο ιοεο οσσιι οοσσ 1οιιισι οοο σε” πο σιοσι·
σσιι·οι·οιεσσσο 'Γσσι·ορισ οοι· Ηι·οι·οοορ1ιο1ισ 1ιιιοσο οοο οιο Βιι
οιιο,<.: οιοσε Ρι·οιοοεσε νσι·ιιισιοσο 1ιοοοσο. Ποο Νοιοοο 5ιοοιιοο·ε

ροοι11ο σιοοι· 8σσοοιι·οοεοσιο·οιΙοοο· 2ο σι·τοιισο οιισσ οσοι Πιοοο
οοι· Ει·1ισσοοο· οσε Ρο.ριιιοοιιοριοε, εσσσιοπ ιοιι· οισσι μισο
ι·ισσιιε 2ο εσιο. νι'ιι· ιοιιεεσο οοε ιο οοι· Βοισισιιοοοε· οιι.σιι

οοι· Πι·εο.σ1ισ οοι· Κι·σ.οιιιισιι ι·ισσιοο.

Βε εισσι σοεοοοσι·ε σοι

Ισ1ιε.Ισοι Βιι·οοι·οοιι Βιοοοοεσο, ινοΙσσσ ο·σιιοι.πει·οοιο οοο νσο
1:ιιι·οσι· Ι)ιιοοι· ειοο. οιοισσσ οοισσ Αοιιι·οισοοι.: οοε 111 νοο

ιι·ιιισ1ε, οοι·σ1ι Κσιιιοι·σεεισο οοι· Αι·ισι·ιο οριιτειιοισο σοι 1ισσοιο
1)ι·οσιε ιιο Οονοιο σιι·οοιι σε1ο οοι· Αιισοσιο ιιισι·σο; ειισσ οι

οιοεσ »οιιο οιο Βσιοισσοιιοε; 1)ι·οσ1-ι- σοσι· 8ιοιιιιοεερσοι1Ισ.οι·
ιισιιοο σισισοο ιιιιιεεσο.

Αιισσ οσο

Βιιιιιιοοοοε

ιει ιιι

σιοσ

ο·ι·σεεσ Βσι1σ ειιιιιεσσισισοο, ννσιιο οοσιι ιιο ιεσεσοιιισσοο σει
εσιιοσο 'Γοιιισι·σο οιο Βοιειιοοοοεεοι·εσιισιοοοο,·οο
Με εο1ιοοοοι· κο σστιοσιι1οο ειοο.
ΙΙ.1·'οοιιτ οοι·

Τοεισεσιοοιιορ;:

Μ.

νσι·οοσιοιισσ

1ο.ιιισγ οοο εσιοσο

οοο;σιιιιιιοικισο νσι·ιι·ειε οοο» Ησι·ο- οοο θσιο.εεΚι·οιι1ισ.
(Αοισι·οι'οιοτ).
Σ'σι·ιι·ειςοοοσι· σοεοιισιιτ οιο ιο οοι· Ρι·οιιιε σσεσοοσι·ε οο
ιισ1ιοιι Μσισσοσιι οοι· ιοοιιιισιισ11οο Ηοι·οοι·ιιι'οοο· οοο ο·σιο.οο·ι

οοε.

Πι·. οιι σ.εσσι·ε ιοσοστο ιο Βοποιο· σοι' οιο 'Ι'σσοι·ισ οοι·
Βιο.οοοςερσριΙισ, σσ Πιοοο σοοι· ισιιιεσσο ι·Βιοιιιιεεο οιοοσΙσο
ιισι·νοιι·οι”σο σιοιιςσε οοιιισι·σο; Κ ι· ιι ο σ ο ο ι εει οιο ΑοσιιοΒοι·
οοι· Πι·ιισ1ιοσοσιιο; εοοοι·σ Αο1σι·οο ο·οσοο οοι· Ποιοιιοοοοςε
οιισσιισ οοο νσι·ειιο· οιιο ιιισσσιο Β1ιο.εσοι·ο· σιοσο σοι νσο
Βοσ ο ε 1ιοι·ι ι·οιοι·ισι·σο; ιιιοι· σοειο.οο οιο Ασεισεε, οισ1ο1ιοι·

ιπι Αιιεοιοσιοοιι ειιο·οο οπο, οσ.εε οιο οσοι Ρι·οιιι.ιιισι· Μεσοι;
1ισιιοο Μσισσοοο 1‹οιοσ σοιι·ιοοιι;σοοοο ειοο. Ι)σεσιι1σ εσσιιιο·ι
οι σιοσο ινε; νσι·. οοι· σο εισσ νι·σσι ιιισσι οοο οι, ιο εσιοοι·
Βοοσοτιιοο· οσοι· νισΙ 2ο οσοι; σσοσο.σσιοι οοο Βοινιιι·οιει:

σοσι·ισι·ι ννοι·οο, σοι οοι· Οροι·ε.ιισο σσετειοο 1ισιοσ Βιοοιιορ;ερο

.εοοιοοοιοι· σι·εσσοιοσο οιιι·ιισ οιο Εσιειοοοειοιιισιισιι. οοι· Κι·σιο

[οιιο σι·ει. ιιιισιι οοι· Οροι·ο.ι.ισο σιιοσισ εισιι οιοσ Βιο.οιιιιι;ερο
ρι11σ, σσο·Ισισιι 3 ι:εεισιισι Βιιοι· σοτισσι·ι ννοι·οοο οοο οοε ΑΠ
οιοοιοσσοοοσο σοι νι·οι·; οιοεσ Βιοοιιο·εΓερι1Ισ ιιισιι εισσ ο

ιοοισι·οοιισ ιοιι οιι·ϋσεσ1·σι· ιι·οιιι-ωισιοιιοοισιι νσι·ιιοι·ιιιεο.ο;σο.
Πισεσι· Ννοο· εσ11τσ οοισσ οιο ο;οοε.οοετο Βσιιισιιεισιιιιο·οοει οοι·
?ιιιοιιισοοσεσσισιιισ σοιι·σισο ο·οιοοο. σιε οιιι·ιισ ο1εσ οιποο?

ξι'ιισσ σο! οοι· Ηιιιιο οιιο 1ισιιισ στο: οΙ1ιοσ ιο; οοε.

Πισεοι· Ε”ε.ι1

οιιο νοο Βιισ1ιο Με Βσο·σιε :οι οιο ετοκιεσιιο Νο.ιοι·ι οοι·
Βιο.ιιοοε,·εροριιΙο ιιοε;οιιισιτ. Πε @οσο Μισο Αιιεισιιτ νοιι Βιιοε
σσι·ι; οιεσ _ισοοοΓοιΙε οιοισ, πο τωιιεσιισ Βιοιιιιεεσ σοι· Βοι
εισ1ιοοο οοι· Βιο.οοοο·ερο ι11σ σι·οοοεοο ειοο. 5οοοοο σοι·ισσιστ

οι οσοι· οιοσο πιο νσο οιποι· ιοιι. Βιοοοο8·εροοιιιο; οοι· Ρο
τιοοι 1ιο.ιιο πιστη οιο 1.σιοσιι οιο Βσσιισο, οι· ινοι·οσ Με οοι·νσε
σσιι·οοιιισι:. στοπ; οοιποι· ιο οοι· κιιιοι οσε Πι·. $σσ σο ισιο ι
σοι:ο·ισιισιισ εισσ οιΙΙοιο1ιΒ· οιο Ρι·σ2σεε, ινσισιισι· ιιιι· σιιισο Το
ιοσι· οιο θσσιιο ερι·οοιι; οεσσ 1ιοι·οοι· Ζσιι σιοσ ειο.ι·ιισ Βιιιοοοσε
οορι1ισ σοι ι.ιοισιο Αιισσιοσιοιοετοοοο: 8 ινσο1ισο ερο.ισι· οιιο;;
οοι Ρε.ι.ισοι. εσιοσιο Ιοσιοοο; σοι οοι· 8σ1ιτισο ννοι·οσο νισιισσ1ισ
Κοσιοιι ιοι θσσιι·ιι οσιοοοοιι. οοοιισο σοι·ισσιοι οι· ιισοι σιοοο
Γεω. οιο οοσιι οοι· Ι.οοισοΙροοιιιισο ποιοι σιοο ειιιι·ιισ Ζο
οιιιιιιιο οσε 8σιινστιοσεοοε ειοιιι“εοο, σσσοιο11εοοεοοι Ησ1ισο
ισ 1 ο τ. εσ1ιοο ΚΙιοι1ι.
Πι·. Μ. Βσσοοϊσ1οτ σι·νι·σσοτ, άσσο οι· Με Νοι·νσοσ.ι·π
ι.ο.ε1ισιι εσιτ .1οιιι·οο σοσιο1ιιισεοσρισι·ο οοο εσσι·σοιιιιο Βιιιιιιιιιι.τε

ροοι11σ ,ι;σεοσσο Μισο;

οι 1ισοοσ οοι·ιο Ζινιοοιιο σο ο οισιιι

σσιετιιοοισιι, οοεε ΒιοιιοοεεμειοιΙΙο οοο οσοι·ιιιε οριισσ ο·σιι·οοοι
ωστοσο ιιιιιεεισο; οοιοσ Ρι·σισεεσ ειοο ιο οοο οιοιεισο Ε`1111σο
Με στννοε σιο1ισιι1ισσσε 2ο σστι·οοσισο. Β σ ο ο ο ισιο τ. οιιοοιι
ιιοιιιι·Ιισσ οιοιοιιισσο Ποιο οοε. οιο οοι· θσιιιιιιοι·οοιι σοκο
εοι·οσσσο οι, οισεσ εσισο ισ. οισσι. ιο·σιισΙσοιι:. ινοοο οσοι·
2. Β. οιοσ Νσοσι·ιιιε σοει.σσο οοο θσσιι·οοοιιισισο ιιιιιειιιι·σιοο,
οιιοο σοι σε ιι·ιισ1ισιι, σσ ιοσ.ο οσσσ σιοσο ιοι.ι·ειιτοοιοιισο Ροσ
2οεε οοι· εισιι Μισο, σοσι· σσ οιο Νσιιι·ιι.ιε ιιιοι· ω οοι· Νο·

οιιι·ιιιε σοιοιιο.

1ο εσ1σιισο ?Μισο εσι οιο Αοεισιιι οοι· Ορσ

ι1ιοιιοοΙσρ;σο εσιοοε ννιεεοοε εσσι· νσι·εσσισοοιι, οιο Ποσο
1ιοοοιο νοιι σοσι.σο.1οισ1ω.ςιεσιιοι· Βοιισ οιο ιιισιιι σοοοινισι·τοι.
ωστοσο. Οίσειισσ οιοο δε.σι·ο σιοοοι·οσ ειιιιο, οισ1οιισ ιοεο
ιοιι Νσοιιιιε οριισο. σοοοισιιοοι οοο ρ;ο.ιιο σΙΙιοο1ιε οοιινισ1ιοικ

εισιι οοε ισοσο οιο Ζοειο.οο. ινσισ1ισι· οιπ $τεοιιοςεροοι1ισ σο
οσιοιιοστ οπο. ΠσειιοΙσ οισιοι Β ο ιι ο ιι ίσο ι , οιιεε σσιοσ Ρισ
εσεεσ οοι· νοι·εσσιοοοοο διο.οιοο ειοο. Βιο 1ι1ιιιιεσσο Βοσσιισσ

τους ι.=;ισστ οοε οιο Βοσιιτ :ο ποσο. οιιεε οπο· ιιιοι· οιοσ διοι
Βοι·οο8· οσε ιοιιο.ιιι·οοιοΙΙσο Πι·οοιισε οσοι οοοσσιοσο ιισοοσο,
οσσσ ιισοοσο ινιι·. ιιιο Με ΚΙιοιιισι· ιιισστ σσο·σιεοο.

Πι·. Ζννιοεοιοοο- σι·ινιοσι·ι,

οεεε

1ι.ιισ1οοιεσιι 1ιοιιι Πο

τοι·εσσισο ενιιιεσιιοο σσιοοο Βοοιιισσι νι·σι·οσο 1ιοοοο, οι· σιισσ

:ο οσοι Βι·ο.·οσοιε, οσ.εε οιισσ οσο σιειιοι·ιο;σο Βι·ι'οσι·οοεοιι ιοιιο

οοο, οοο .<;ιοοσι, οσ.εε οσι·εοΙσο, ιιο νοι·οιο οιιι οσο ιισιισσσο

σοιισιοιοοιι, σοι ιοοοιιι Ησι·σιιι·οοιισο σοσι· θοειιοοοιι ι'σει2ο
εισ1ιοο, σσ οι· οοε οιοσι· ο:σιοεεετοι·ιισο σοοι· ιςοιο.εεεσσινο.σσσο

Αεσσοοοοε ειοοιιοι ?

Β`ιοοσο εισιι ιο σιοσι· ιι`οιιιιιισ νοι·ννιοοσοο

81ιοοσι·, οιο οιο σσσσε Αιι.σι· σι·ισιι.:σι. 1ιο.σσο, σο ιει οιπο σο!
θι·οοο οισεσι· '1'οι.εοσσσ σσι·οοσιι,ι;ι; οσοι 1οοινιοοοιο σιιιο .<.·:ο_ιο

Εσσσοερι·οοιισεσ :ο ε1οιισο.

οοε οιοσιο ιοιι σιιισιο Κισοροο

ι”σιιιοι· σσιιοιιοισο Κι·ιιιιιισιι ιιϋοιιοο ινιι· οσοσ ιοιι ειιτοιο Βσσσι
οιιιισσοιοιι. οσεε εοιο Ηοι·ειοοειιοι οσοι· οιιισο εςι·σεεοι·οιι νσι·ι·ιιι.
σο Βσεοι·νοσοσι,ι.ςισ νοιώσω οπο. ο·οοο οι· οιιο σιοσι· Μοο

1οσιοσο Αεοοοοσοε εισιοιιικ (οιο σσσο οοε νσι·σοοοσοεσιο σιοσε
ΐοοιιιιο.ι·οο ιοοιαιοοο11 σοοιιο·σι·ιισσο

θοισ.εεεγειοοιε σσο·οιει),

οσεε οιεσ οιο Ιοϋ.8ιθΠ οιο Ι·1σι·οοο, σοι σοι.ερι·σιισοοσιο Ι.οσσοε
ι·σ,<.ιιοισ, πο· οιοσ Ιοοι.ε·σι·ο Ποοσι· 1ισοιοσοεισι·ι. οιιιιιιισο ωστοσο
Μοο. ΙΞσσοεσ ινσιει νοι·ιιεοσοοσι· ιο οοι· Ρσισσι.ιοοσεσ οοι·
Αιισι·ιοειιισι·σεσ “οι σσεσοοσι·ε σοι οοε σσι·οοιιοι·σ 1ιοσοισοτ
Μο, ιοοσιο οι· οσο Ποιοιεσσισο 2νιιεσσσο ι'οοιιιισοο11 ιισσσννοι··

ιι,ε;σι· οιιο ιοιοοοι·ο·σι·ιισσι Αοιοοο οοι· θσιο.εεσ σσιοοι, σε ιιι
ιοιιισ.ι· σοοι· ιοοινιοοο11 εσιο Μοο.

ΒΕ ειοο σιοσ Βσισσ οσο Ροιοιιισο σοιισ.οιιι, ιο ιιιοΙσιιοο οιο
Αι·ισι·ισε1‹ισι·σεο εσ1ισο ιι·ιιιιοοιιιος ποι· Βιιτο·ισιισιοο,ο·"οσιοοει
οοο νισισο οοσι· οοσσ ειι.ιοιιισιισο Οιισοσι·ο οσο ιι·οσσο '.Γοο
σσι·σιτσι. Ποιιιοσσιι "οι νοτι.ι·οοοοοσι· ιιισσι· οσ.ε ιοοσι·σ ιοο
ιοσοτ ιο οοι· Αοτισ1σ8·ισ οοι· Ησι·2- οοο θσιοεεε1ι1οι·σεσ σοι·ιισιι
εισσιι;οι ο·ιεεσο οοο οισεο1σο οισσι ιο οσιο σ1οεεσ ιο οιιο-Βιο
οι·ιοι;σο νσο οιιεεοι·οο 8σ1ιοοιισσιιοιι.σο νσι·ισ.=ισο ειε σε σιεσοι·
ι:οεσσισ1ιο. Με ιο οοι· Ρεγοιιιοιι·ιο οοι· Βσει·ιιι Πιεροειιιοο,

Κι·οοιιιισιιεοο1σ.οσ, σι·σΙισσσ Βοιεει.οο8· ιιι σιιιστ εσ οοεεοι·σι·
οσοτιισιι 1ιο1ισο Βοο·σι·ι.ιιο; εοΙοοι.ιι. πι. εσ ιιιιιεειοο οιοεσ Πισ
ιοοοισ σιισσ ιο οοι· Ροι.σσεσοσεο οοι· Ησιο- οοο θσιιιεεσι·ιιι·ο.ο

1ιοοκοο (8ιιΙσι·σεσ) οιοσ ο·ι·σι-ιεοι·σ ιδιιιι·οιο;οοι; σι·ιοιιι·οιι. Μισο
οοο σσιαιοοισο οι·ειισσιισιιοο Νσιιοο, νο·οισιισ οι·ιο.ιιι·οοεεσοιοσσε
οιο ΚισιεΙοοιεοι·ιισοσ ερσεισ11 οοοιιοειιοι σοοιοοοεοσο, οιο Αι

1ιοσσι. 'Ι'ε.σοιι. Ιισσσιιεινσιεσ, ρεγοιιιεσσσ Ειοιιιιεεσ 'ο. ε. οι.
ιιιοεε οιιτιιι·Ιισσ οιο Πιοοο ιςσσιισι·οοοσ Βσιισ οοεσνι·ιοεσο οοι··
οσο. Βσιιιοο οιοεσισσο οσοι· νιο11οισ1ιι. οσοσ ο.ισιιι ιοοιιι· Με
οοι· οιο Βοοσοι.οοιι· νσο οιιτονιι·1ιοοοσιι. οοισι·ειιιιιισοοσο σοσι·
οοεισεσοοσο Πιειισσοο σοοοεοι·οοιισο οιιι·ιοοΐ Πιοεοε οιπ οοοιι
σο· οσο ιοοοεισσο, ννοοο οοσιι ισ.Βιισσσο Α1ιισιισιι.ισοοοε. Πιο
Ηγρσιιιε οποιοι ιο οοι· ΑσιισιοΒισ οοι· Βιιιοι·σεο.σιιισ εισοοοι·
ει.οι1οοι; οιο ιοεσισι·ο, οιο οισεσ 8σοσιισ οιι·σιιι. οιο θσιιιεεσ οο
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Ιπι 8το.ποο

ιετ, ειο Ιιονοτοιιμ ιιοοτ οιιοο

ινιοιιοτ

ιιοιιιοπιοτιο 8·οι'ο.εεεοοενοοοο Ιποινιοιιοπ. Πιο Βιιιιιιτιιτειιοοο άοτ
ι'τοοιοιιιιι;οπ 8ΙΙΙοτοεο ΙιοΒο πο οοτ ιιιοιετ.οιιε ειπΒοοοι·οποπ,

Ροε ι οιι τιιιτ' πιιά ΙτοΙιτι ποοο Ηπιιιοιιτι.; ειιτοοΙτ. Ζιι εοιιιοπι
ΝοοοτοΙΒοτ ιετ Ρωι. Πι·. ινω ιιπ; οτιιιιιιπι ινοτιιοιι.

τοεΕ. οτοι·οιοιι ΓιιπΙαΙοποΙΙ ιπιιιιιοτινοτιιο·οπ νοτοπΙο.Βιιιιο· Με
ΖΙτ ιιΙο.Ι.ιοπεογειοιπε, ιισοΙοοο οοοπ ιιιιοο άοπ ιιοτιιιο.Ιοπ Απ

- Ποτ Ι'τινο.Ι.άοεοπτ οπο Αεειειοπεο.τει ιιπ άοτ Ι:[οιοοΙοοτοοι·
ιποιοοιπιεοοοιι Ππινοτειιο.ιεοΙιπιο Πι·. ιι ο ιι Ρ τι ε ο ο τ κι

ερτΙΙοοοπ, ιΙοπ

πο: ιτοινϋοπΙιοοοιι Ι.οοοπετοιιοιι πιιά ΒιπΙΙοεεοπ,

οιιπι Βοιωτοι οοε Κοιιιο;ε νοπ 8ιοπι οτποπιιτ.

πιο ειο Ιοιιοτ
εοιπ οο.ιιπ.

οι; οοτ ποε οιιιινιι·Ιιοπ Ιο.εει. ιιιοοι ο·οινιι.οοεοπ

ννοττΙοιι.

Πτ. Η ο ιιι ο ο Ι π οοιποτοι. άεεε άοτ Ι-ιοιιειΙιιιτἱοποΙΙο ΓοΙαοτ ΙιοΙ
οοτ ΑτιοτιοεοΙοι·οεο μπε τιοοιις νοπ Πτ. Ιοογ οοτοπτ. ννοι·ιιοπ
οοτ; ιιιο ΓιιπΙαιοποΙΙο Ρτοτ'ιιπε ιετ _ιοτΙοοο νιοΙΙοιοοι. ιιι πωπω;

- ΡτοΙ'οεεοι· Πτ. Β.οοοτι: Κοοο. άοτ Ιπι Μοἱ-Μοιιοι οι
Βοι·1ιπ οιποιιττοΙΤοπ οοοοειοΙιι.ο.ιτιο, απο ινοοτεοοοιπΙιοο οτει

ιιπ

Ηοτο ει

οιοοοε .Το.οτοε

ειιτιιοοΙιοοτοπ,

:οι

οιο Βοειιιππιιιιιο; οοτ ΡιιΙεΐι·οοιιοπε ε. Β. ιετ άσσο νιοΙ οιι ιιπ
ιιιοοοτ. 2 Μοι.οοοοιι εοιοπ ινοοΙ Φο ,=.τοοιοποιειοπ 1) ιιιο Μο

εοιιιο Ατοοιιοπ οοοι· ιιιο $οιιΙοίοτοποοοΙτ ποσο ποιο οιι άοιιι
οτινιιττοιοιι ΑοεοΙιΙιιεεο ι.τοοοπιιιιοπ ειπο. Βοοπεο οι οοπι Ρτο
τοεεοτ Πι·. Ν οιε οοτ, Πιτοοιοτ οοτ Μπιτ ιιπ 8γροιΙιε απο
Ηειιιοτοποοοιτοπ ιιι Βτοεοιιι, πιτ Β'οτιεοιοιιπο· εοιποι· ινιεεοπ
εοοοτ'ιΙΙοοοπ Ποιοτειιοοιιιιοοιι ιο Βιιτονιιι άοτ οοινιΙΙιιτιο Πι·
1οιιο Με ειιπι1.Ποεοπιοοτ 1907 νοι·Ιοποιοτο »νοτ
ιιοπ. ΜΗ εοἰποτ νοτιτοΙ.ιιπι; ιο ιιοιι νοι·Ιοειιιιοοπ οπο ιπ πω·

ι.οοοοπ νοπ θ το ιιιΙοο οτ, Ιιοι ινοΙοΙιοι· Μο Ηοι·2ίτοοιιοπ2

Βοιιιιπε οοτ ΚΙιπιο ιετ οΜο Μο νοτ οοτ ΡτινπιπΙοεοπι Πτ.

οοτοοοεΙοοιιοι πιοι·οοπ πο· οιο Ππιοι·ειιοοιιιις; οιπ οι·Ιιτοποι.οε
Ηοτο Ιιοππ _ῇο οιπο ΝοτιπιιΙοεΙοιειοπ, άοοο ειιιε οιποτ οοποτιιιοπ
Ι.οιειιιπο· ιππ ποοο πιοοι. οοτ' οιιι οτΙιτοιιιιιοε Ποτε ιτοεοΙιΙοοεοπ

ινοτιιοιι; πιο ϊιιιιοιιοποΙΙοπ Ρι·οίιιπιτοπ ειπο._ιοιΙοοο εοοτ εοοινοτ,
Με

ΒιιιιιιτιιοΙτ οιπ Ετ8·οετοιοπ οιορτιιτι ενοτοο, οοοο ειιι ιιιοε 'οοτ

ΖιοΙο τ Μπιουτ ινοτόοπ.

τοοτοπ εοοι· οοιιιιιΙΜοτι. 2) [Με νοι·ίειοτοπ νοπ Μο.ειπετ
απο Βιι.οΙι πιο ννοΙοοοιιι άοτ εοιτοιιο.ιιπιο ΡιιΙεότιιοο, τι. π.

Με ΠοΙ“οτοιιι ιιοε οιε.ειοΙ. απο εγειοΙ. Πτιιο!τοε ι;οιποοεοιι απο;
ιιιοεο Ρτοτ'ιιπο εοοοιιιι Πο. ιπτιοΙπ επι οοειοιι 2ο εοιπ.
8 ιοΙΙνοτιι·. 8οοτοιο.τ : Πτ. Το. 8 ο ο ιν ιι ι· ω.

ΝοοτοΙοεο.

- νοτετοι·οοπ οιπο: 1) Αιπ 8. Μπι ιο ΜοεΙιο.ιι άοτ
Ρτοτ'οοεοτ άοτ οοΙτιιτοιεοοοπ Ηοεριιο.ΙοιιιιιΙι ειιι οοτ Οοοτοοινοτ
Πιιινοτειιοι, Πι·. Νιοοιιιι Η εοοοΙο νι, Ιπι Αιι:οι· νοπ

52 .ΤοΙιτοπ. 8οιπο ο.τιι1ιοοο 'Ηιιιι·οοιι οοτ. οι· εοιι 1878 Μειζο
ϋΙιτ οπο πινει· οιιι”οπΒε ιιι Ποεοπιι.

2) Ιπι Βιιπο.ιοτιιιπι ΗιιΙΙΙΙο

(ΓιπΙοιιά) άοτ Μισο Ατοι οοτ 3. ΠοιιοποοιιιροΒο οι Κτοπετοιιτ
Πι·. Ν ι ο ο Ι οι θ οι ο π ο π· ε τι ιιπ 47. Ιοοοοπε)οΙιτο. Ποτ νοτ
ει.οτοοιιο ποτ Μοι·ιποιιτει οοιι 1888. 8) Ιιι Μοεοιι.ιι οιπ Θ. πω
άοτ οτοοιιι!ιοΙιο ΡτοΙ'οεεοτ οιποτ. άοτ ιποοιοιπιεοιιοπ (Σοοιπιο

Έειο·οοτιοοοτιοοτοιι.

οπο Ρογειο ειι ω· οοτιο;οπ Πιιινοτειιοι, ινιτιιΙ. 8τ.ιιιιιετο.ι
Πτ. ΑΙοιιο.πάοτ ΒιιΙγειπεΙτι, ιιπ οι). Ι.οοοιιειιιοτο. Ποτ

Ροτεοπο!ιο.

ΗιποοεοΙιιοάοπο, ντοΙοΙιοτ ι. .Τ. 1881 ιιοπ Αι·οτει·ιι.ο οπο ορο.ιοτ
ιιιιοο άιο Ποοιοτννοτοο ιιπ οοτ Μοειωιιοι· Πιιιι·οτειιο.ι οτΙοιιεΙο.
οοτ. πιοοτ :Με 80 .Το.οτο ι1οιιι Βοοτοοτροτ ιιιοεοτ Πιιινοτειιοι:
οιιΒοοϋτι. 4) Ιπ Ρο.ινΙοινεο ειιι 16. Πει οοτ οΙιοτο Ατιτ ιιιιι
δι. ΡοΙοτεοιιτςοτ οΙοι·ιοιιΙιοεριιο.Ι τοι· Αι·πιο, Μοιι. Βιιιιιιετιιτ

- Ποτ οιιιοτιιιοτι.ο ννιιτεοοοιιοτ Ρτοΐοεεοτ θοοοιιιιτιιι Πι··
Π. ν.'Ι'τοιιινοτιοτ ιετ. Με Οοοτο.ι·οι οοτ )νιΙπει

εοοοπ

Πιιτιοπεοιποιπεοοο.Η

Βοοινοει.οτπ

Με

Βοι.οπ

Κτοιι2οε

οοτπιΙιοτιιιτοτ
ινιοτιοι·

ιιι

ιιοπ

Πιοπετ.ΒοοιοΙΙΙννοτοοιι.
- Ποτ ο.ΙΙοτο Ιπιηιοοιοτ οοιπι Μιιιιετοι· οοτ Ινορ;οοοπιιιιιιπι

Ιαιτιοποπ, Ιιοειοιιάιςοε ιιιιΒιιω Με ΜοοιιιιιοΙτοιιε. Βοι·οιιΙοιο
ιποοιΙιιιε Οοοοιιιιτοι Πτ. ΘοΙοννιπ ιετ τιιιτ οι,ι·;οποε Βτειιοοοπ
νοπ ιιοπι Αιιιιο τΙοο οΙιοι·οπ Ιιιεροοιοι·ο οπιο,ο
οοιι ινοτιιοπ, ποιοι· ΒοΙιιεειιπ€ οοιιιι οΙΙΙΙιο.τ-ΜοΙΙιειποΙτοεεοι·ι:
απο Με ΒοτοπΙοιοιποοιΙιιιε.
·- Βοίοτοοτι τοι· Αιιε2οιοοπιιπες: Ζιι κατε
Ιιοοοπ 8τοοιετοιοπ -άιο ινιτοΙιοοοπ Ηιη;ΙΙοοοτ οοε

Πτ. Η ιι ε ι ο ν Τι· ο ο ο ο ο ιι ο ο ι· ιζ, 5πι το. Ποοοιιε]οοτο οιπ
Μιιιτοπιιι·οοε. 8οιι 1878 που· 'Ι'τοο ο τοποο τε Με Απε οιοι·
ιιιιιο, ντο οτ ποοοιι εοιποτ 8ιοΙΙιιπ ' :Με Οοιτιιτι.τ επι Μετωπ
οοετιιιοΙ ειιιοο Με ΚοπειιΙιο.ιιι απ· οιτιιι·ειο ιιπ ΙΙοπ ΑπειοΙιοιι
Με Βοοεοι·ιε άοτ Κοιεοι·ιιι Μοτι ο ίιιποιοτιο. Ποτ νοτει.οτ
οοπο ο·οποοε ατο Βιιτ οιιιοε ιοοιιιιιτοπ Οοιτιιτι.>:οπ οπο θρεπτι
τοιιτε; εοιπο οοιτιιι·ιτιεοΙιοπ Κιιτεο, οιο οτ ο.!Ι_οιοτΙιοΙι απ· ιιπ
ιζοι·οιειο Αοτ2το ιιιοι· οοιιιοΙι, οτΓι·οιιιοιι ειοο ιιοΙιοτ οιοοε ι·οιτοιι

ΖιιιιιιτιιοΙιε. 5) Ιιι @οποιοι άοτ Ρτοιοεοοτ οοτ ΜιπιεοΙιοπ οιο
οιοιπ πιο Ι.οιιιιοπ-ΗοεριιιιΙ Πτ. Α. Σ. 8 οιπ εο ιι, οοτ Με οτει.οτ
ΙΙιο Ροοιοιιι·'εοοοπ Ιιοοτοπ ΙΙΙιοι· Ροιιιπιε ππά (3οιιι·ιιιιι; πο.οΙι
Βπιζοιπά Ιιτιιοοιο, οοοι· όει.ιιιιτ Ιιοιιιοιι Πάσο; Ιιοιιο. θ) Ιιι Κτο
Κοιι Πι·.' Ηοι π ι·ιο ο Ποτά ο. π, Ρτοτοεεοτ ο" ΗγπιιιιοΙο,οιο
οτι οοτ οοι·ιοεοπ Πιιινοτειιο.ι.

ΚιιτοιοτοποοπεοιΙε ιΙοε ΑεγΙε ιΙοε Ρτιπιοπ Ροιοι· νοπ ΟΙ
ιιοπΙιιιτο; Πι·. ΑιιοΙΙ ννο.€ποι· πιιά Πτ. Βου Ποπ
Ιιι ο ιν ε κ ι.

νοπ Ι1πἱνοτεἱιἔιιοπ οπο! πιει!. ΙπεΙΝιιτοπ.
- Ποτ ειοΙΙν. θοιινοτποπιοιιιε-ΜοοιοιποΙιιιεροοιοι· νοπ Αι·
οοο.ιι,ο;οΙ, διοιιιετιι.τ. Πι·.Οτποτεοι ιετ 2ιιπι Κιονιιοτ (τοπ
νοτποιιιοπιο - ΜοοΜιιιοΙιπεροιιτοτ
οτπιιππ ι
ννοι·οοιι.
-- Ποτ Ρτιιιο.ιάοεοπτ οοτ ΜοεΙαιιιοτ Πιιινοτειιοι ππά Κοπ
ειιΙιο.πτ οοι άοπ ΑπετοΙτοπ οοτ Κοιεοτιιι Η οτ ι ει, ινιι·οΙ. 8ιιιο.ιε
το.: Πι·. ΟοΙιιοιπιπ. ιετ οιιιιι οιιεεοτοτοοπι1ιοοοπ

Ρτοιοεεοτ άοτ

ι.οοι·οοοιιιιεοοοπ

Ε'οοιιΙΙοτε

οποιο ιιπ οιοεοτ Πιιινοι·ειτοι οι·ιιιιππι ννοτοοιι.

- Ρτοι'. Πτ. Απο. Βίοι· οοτ πιο Ι5.|28. Μπι 2ιιιιι οι·ειοιι
πω.. ιιπ ΟροτειιιοπεεειοΙο άοτ οοτΙιποτ οοιτιιι·ο·ιοοΙιοπ Ππινοι·
ειτο.τεοΙΙπιο νοτ οιποτ εποΙτοιοοοπ Ποτοτεοοιιίι ε;οερτοοοοπ. Πι
εοιποτ Βο‹Ιο οτοΙοτιο οτ, Με:: οι· οιπ Θοιοιι1 οοΙιοτ νοτοιιιινοι·
οιπο· ιιιοοι τιιιτ εοιιιοπ οτοεεοιι νοτοϋ.πιτοτπ, οοπτΙοτιι ο.ιιοο άοτ

Βιιιοοπτοπεοοιι.ΐι ο·οοοιιοοοι· οιπροιιιιο. Πε ειιι εοοννοτ του ιοιι.
οιποπ Μειππ πιο ο: τ π ε ι ν. Β ο τ ο το ο. π π, ιιοπ ευ Β·Ιο.ιι2οποοπ
Οροι·ο.ι.οιιτ οπο Βοοποτ, κιι οτεοι2οπ. Βιο οοἱ‹ὶο εοιοπ ιιοτεοοιο

άοιιο Νιιιιιτοιι. Ετ Ιιοιτοοοιο οε ιι.οοτ ο.Ιε οιπ οοιΙΙΒοο νοτ
- Αιιεεοι· Ρτοτ'οεεοι· Ηιιο πιο οΙ (διεπει) ιετ ιιιιοΙι άοτ Βοτ
ΙΙποτ Ρτοιοεεοτ ω Αποιοιπιο Πι·. Η οτ ι ννιε οποιεεΙιοο οεε
200-_ιοΙιτιοοπ .1ιιοιοιιιιπε οοτ 8οοιιι·ι. Με Βοιο.ιιΙΙιοτε οπο Ατειοε
Οει.τ1 ν. ι.ιππο πιο ΒιιτοιιιιοΚιοτ νοπ άοτ Ποι

νοτειιοι. ΠρειιΙο ρτοπιονιοτι ινοτοοπ.
- ννιο Με ΜϋποΙιεπ ΒιοιποΙοοτ. ΜτΙ!. εοΙΙ ΡτοΙ. Πτ. Β ιι πι πι·
ΠιτοΚιοτ άοτ ιιγποΙιοΙοοπεοοοιι ΚΙΙπιο ιιι οοτ (Ηιο.τιιο 2ιι Βοτ
Ιιπ, ποιοι ΜοποΙιοπ Με ΝοοοϊοΙοοι· Ρι·οϊ. ινιπ ΙτοΙ ε αυτ' οοπι
Ποοι·ετιιο1 το» Θοοιιι·ιοοιιΠο οπο θγιιο.οοΙοο·ιο ο οι· ιι το π ποτ
ιιοπ. Πιο Βοτιιιιιπιε Β ιι τοπιο @Η @τι Ιιοτοιτε Με ειοΙιοτ, οπο.

τπο1οΙιτπιε, Με Αποοιιοοπ

οοε

ει·οεεοπ Μο.πποε οοοΙιοιιΙιοΙτοιι.

Ποιιπ Ποεε οτ εοίοττ. οιιιοιι Κτει.ιιοοιι Ιιοτοἱιιοι·ιπεοπ

οπο Βιιι€

ιο ιιιοιιιο.ε τοε οοοι·.
- υιιτ άοτ Βοτοτιιπἔ άοτ Βοϊοι·ιπ άοτ ιπιΠ1.οτ
ιποάιοιπιεοοοιι Α Ιτο.τΙοπιιο ιετ νοτο Κτιο;.τοιιιιιιιετοτ Με
Ρτοτοεεοι·οποοιιίοτοπο άοτ ΑΙαιιιοπιιο Ιιοοιιίττο.τ.;ι ινοτοοιι, ινοΙ
οοο 2ιιτ Αιιεοτοοιοιιπιτ ΙΙΙοεοι· ?τομ Με ιοτοτ Μοτο οιπο Κοπι
ιιιιειιιοιι, οοετ.οοοπο ειιιε ιιοπ Ρτοΐοεεοι·οπ Ν. Ο ιι ιιτΙοοιπ,
ιν. 8ειι·οτ.ιπιπ, Ν. ννοΙιοιιιιιιο νν, Ν. ΤεοΙιιειο

ινιτεοο,νΨ.Βο11_ιοτπιιποινιιιιά.Ι.Πιοιιιπ οιοννοοΙιΙιο.ι.

Β ιι ιιιιπ ε Βτιιιιοι· 8ιο.οιετο.ι: ιπι οιιγοτἰεοοοιι ΚιιΙι.ιιειιιΕπιετο
τιιιιπ ιετ.
- Ζιιιιι ΠιτοΙιτ.οτ οοτ οοΙτιιτςιεοοοιι Ππινοι·

ειτο.ι.εοΙιπιο

ιο

ΒτοεΙου

ιετ ιιπ 8ιοΙΙο νοπ Ρι·οι”.

(·Ιοττο, οοτ Ιιο!ιοππΙΙιοο Βιοτε ΙιοοτειιιοΙ ιιι Βοιιιι ιιοοτ
πιιπιιιι, Ρτοι'. Πι·. Η ο τ πι ο π ιι Κ ιι τ. ι π ο τ, Πιτοοι:οτ ω· αοι
τιιτ,ςιεοοοπ ΚΙιπιΙΙ ιιι Μοι·Ιιιιτε, οοι·ιιΙ`οπ ντοττΙοπ. Ετ εοΙΙ οοιπ

- )νιο οει· «Β. )ντοιεοΙι» οττο.Ιιτι, Μπι οοτ Ρτινοτοοεοοτ
οοτ ΡεγοΙιἰοττἱο ειιι άοτ Μοεοοιιοτ Πιιιιτοτειι€$.Ι Πτ. 8. Α. 8ο ιι
οοο.ιιοιν ιιπ ποοοετοιι Ιιοοτμιοι·ο νοτΙοειιποοιι ἰιοοτ

ροτοοΙοοΙεοοο ΡογοοοΙοι.τιο ιο οοτ οιειοτιεοΙι
ροιΙοιοι,ςΞεοοο π Ε'οιο ιι Ιιοτ ιιιοεοτ ΙΤιιινοτειιοι οιι.Ιτοπ.

νοτποοιποπ ποσο ποπι Επι πιιεοποιπιποπ οο.οοπ.
- Ποτ οιεοοτιεο Πιτοοιοτ ιιπ οοτ ΜοοιιιιιεοοιιΙο νοπ Οτο!
οιιιιο ιο ΚοπειοπιἰιιοροΙ Ποτ. Πι·. Πο τοΙιο ο;ιοΙιι. εοι ποπ

---_--

οΗ 09

8τειιάεεειεεε1εεεεεε1τεε.

1ι ι·εε1ιε ε εε ε εε 8 Η ει·1› ε τ νιιιι·άεε ι·εις·1ετι1ει·ε: εε θεεν.

8ε.ιιιειε - 982 Πι11ε,8ε.ι·εωνν - 100, 8ἱιεεἱιε1ι -1, Κεεεε 289.
- 11Ίε εεε 181 ετιι;ει·ε ε: άετ Τε1εε·ι·ιιε1ι ιεε1άει, ννιιι·άε
άιε άει·ι1ε;ε ι·εεειεε1ιε εει1εεε1εε·ιεεεε θεεε11
εε1ιει”ι Αεί ε.άειιειετι·ε.ιινειε Ψεε,·ε ιι ε 1'εε1 ε ετ εεά 11ιτε
Κε.ε2Ιε1 εεννἰε 11ιι·ε Βιε11ετ1ιε1ι νει·ειεε;εΙτ.
-- 1)ει· 1ιεεάεεεει'ιεει·2ιθεεεεεε ιιε117ει·εεε1ι ι:εε1ιε.·
με, εενι·1ε άετ Βεειτ.ιει· εἱεεε Αεεε1ιε1ιει·ιεεεε:1εε Ν'νε1Ιει·
ε1εά ειπ' Αεει·άεεεε: άεε θεενει·εεει·ε εεε άειε Τειεεεινεεεεε
θεενει·εεειεετ μοι· Βτ.ερεε ε ε ε ε· ε ει 1 ε ε ε ε ννειάεε, ννειΙ ε1ε
ειεε 8εεάεεει 111ε8·εΙει· 0ι·εε1ιειαεεεειεεε εειριε.ιιεεε 1ιεεεε.

Νιεειιι-Νεινεειοά - 14, Τε.ει1ιενν - 28 εεά 1115 - 9749
ΕΜΗ.
- Ρεε τ. 1ε 1 εάιεε. Νεε1ι άεε εΠῖεἱεΙΙεε 111ιει· άεε
8ιεεά άει· Ρεετ νει·68ειιι1ιεεεε Ζε1ι1εε εεεειει εε. άεεε Με

Αεειιεεεεει.ιεε,

άιεεε

Εει·εετεει·ει.ε

ΡΙεεε

1εάιεεε

εἰπε

εε1ιιεε1ιεε.Ει·ιιεετΙεε 1ι1ειεεε. Με Ζεε1 άετ Οείει· άει· Ρεετ
Μ. ιε άεε Ιεεετειι .1ε1ιι·εε ε1ε1ι1: εει·ϋε1ιεςεε·ε.εεεε εεά εεε
ιεεει·1ιε.Ιε άετ ειεεε1εεε Πιετι·11ιιε Ιεεεεε ειε1ι νει·εε1ιιεεεεεεε

ιε άετ 8τετε!1εε1ιε1τει111ει· εεεεινεἱεεε. Νε.ε1ι Με νει· ει·ι·ε1ε1ιε
άιε Ζε1ι1άει· 0είει· άετ Ρεει ιε 1εάιεε ιε ε1εειε

.1ε1ιι·ε Γεει άιε Βιιιειεε νεε ειεει·· Μι11ιεε. Νε
-- Πι·. Πειιιειιἰεε Νἱ1ιεΙε1ιἱ. Αν” εε άειε Νεννε1€ι
Γεει·11ι1ιι·εε1ιεεεεεεε ειει·εε1εει, Με νεει 8τεάιεεερτιεεεε ειπ τ
800 15151. ι·εεε. 2 Μεεεεε Αι·ι·εεε εεεει·ιιι'ι: επει·άεε,
πω! ει· :Με 111η.:11εά άεε Νεινε1ιι-νεΙ1:ενει·ςεϋεεεεενει·ειεε άεε
θγειεε.ειιεεεε1 άεε νει·ειεε εε ε1εει· νει·εειειεΙεες 1ιει·εεεεεεε
1ιεττε, ιε νι·εΙε1ιει· άεε 8εείεΙάειεε1ιι·ετ.ιεεεε Β.ειεεεάειεειειι

ιιιεει,1ιε1ι ιιι Βεε εε! εε εεά ιε
Μ. άἰε Ρεετ 1ε ε1.ειειιι ννε.εεεεε.
άειι 1ιειεει 100.000 'Ι'εάεείε.11ε εε
Πάει· ιιε Ιειεεεε .1εει·ε Με 880.000

άεε νει·ειειετεε
117Μιι·εεά ειπε
άετ Ρεετ ΜεΙτε,
εεειιεειεε.

Ρι·ενιεεεε
1. δ. 1900
Μ: άἰεεε
Δ

;;11εά Α1ειι1ε ε Ιιι εεει· άιε '1'11.ει;1ιειτ. άει· Βεἰεεεάεειε εε
ι·ιε1ιτεε εεΗτε.

Υει·εειι1εάειιε ΜΗιε11εεεεε.
- Με Ηϋι·ει·ιε άεε ννειεΙ1ε1ιεε

ιεεάιιιειεεεεε 1εετ1τετε 8ο -

ρ1ι1ε Ρε.εεεε1ι1ε 1ει 1'ϋι· Ζει.ςεε6ι·181ιειτ ιιι ε1εει· ετ.ε.ετει.ιε
Γε.1ιι·Ιιεεεε θεεε11εεεεΓε νεε άετ 8ι. Ρει.ει·εεει·Β·ει· θει·ιε1ιτ.ε
εε.Ιετε εε άι·ει_ιε.1ιι·ιςει· ε'εετεεεεεει'ε, εεεει· Αε
ι·εεεεεεε; άει· 9'/.-ιεεεειΙιε1ιεε 0εεει·εεεεεεεεεείι, νει·ει· ι ε ι 1 ε ενει·άεε,
Πει· Κεειει·εεε άει· νετττειει· εε.ε1τε1τε
ε.ιετ11ε1ιει·Οιρ,·εειεειιεεεεάετ Πεε1ιεεει·Εεεά
εε ε ει τ, ννε1εεει· εεε 10. Με 5ε Μεε1ιεε ει·ϋ11”εεε ννει·άε, εεε

-- 11ει· Χ17Ι.ιετει·εε.1.ιεεεΙειεεάιε1ειεεεε Κοε

ε·ι·εεε 5εάει Με .1ε1ιι·ε 1909 ιε Βιιάε.εεετ πεπ.

Βει·

Κε.ιεει· νεε (1εειει·ι·ε1εε Με άεε Ρι·ετε!ικει·εε άεε Κεεειεεεεε
51ιει·εειεειεε. Ζει· Βεε1ιεει; άει· ΑεεΙειχεε ειιεεε άει· 8εεετ
εεά άιε 8τειάι Βεάερεει _ῆε 100,000 Κι·εεεε 140000 Β.1›1.1 εε
νιι11εμ. Με 81ιεεεεεε ενει·άεε νειε 29. Δε,ε;ιιετ Με 4. Βερ
τεειεει· ε. 8τ. άε.εει·ε. Αεε1ιιιετ'ιε ει·ι.ειΙτ. άει· θεεει·ε.1εε1ιι·ετε.τ
άεε Κεεει·εεεεε ἰε Βεάερεετ. Βειει1ιεηηιεεεε 7.

επι 12. Μιά εε1εε'Ι'1ιτη;1ιειτ. ε1εΡι·εεεει εεε·εε άιε
νει·Γεεεεε· άεε θεενει·εεει·ε, άετ άιε 117ε1ιΙ Κ. Μει
ε 1 ε ε εεά ε1ιεεεε άεε 1Γει·ετεε θ ε Ι ι ε γ ε πε Ρι·ε.ε1άεεεεε
άεε
εει.ιι·εεεεε εΠε1ιτ. εεει.15.ιιι.>,·τ Με, ει ε; ε ε τε Ι Ι ε, ννε11 ει·
άιε Δείειι1ιιεε άει· Αι·εε1ιεε εεεει· άεε εεινε.1τεεάεε νει·Ιιε.1τ- Ε
εἰεεεε ει» ειιιε1$811εε εἱε1ι..
0
- Ιε Μειι·ειιη; (8τειει·ιεει·1ι) ει·1ιεεετε ε1εε άετ Βεειειεετε
:Με 8 ινε εεε 1ε εἰεειε Αει'ε.1Ιε νοε θειει.εεειδι·εεε, νειιιι·
εεεει. άει·ε1ι άιε Δε1ι1εεε. άεεε ει· ε.ει '1'εάε ειεεε Πι·ε.ε;εεει·ε
εε1ιε1ά ω, άεε ει· ει» εει.ι·εε1ιεε ειεΙτ.. ενε1ιει ει· ί1εει·εε1ιεε

1ιε.ιιε, άεεε άἰεεει· ε1ε1ι ε1εε Κε,=.;ε1 ιε άεε Κερί' ε,ιεεεεεεεεε
πειτε.

Ερἱάειιιἱο1εεἱεε1ιεε.
- 'Ι'γρ1ιεε ειιά 81ιει·εει. 1ει 111ιεεει·ε 1:ει·ιιγειι
Β.ε εεΙε ε άε εἱιειει εεεε ε1εει ΜΜε11εεις άεε θεειιεεά1- 1

21ειιΙιεε ε1ιτει·ε εεἱε άεει Αρι·11 άετ 'Ι'γεεεε εε1ιεεεεινε εε;

- Αεί' άιε Αεε·ι·ιΠε ε:εεεε Με 1εεεε·εε1ιειΙ
ετε.ττειι, άιε εεεετάιεειε νεε 1£τετ1ἱε1ιει· 8εἰιε ει·1ιεεεε
ινει·άεε. Μι Με. Πι·. Ε' Με ε 1ιεΙ 1ε άει· θεεειεΙνει·εε.ειειΙεεε
άεε Βει·11ε-Βι·εεάεεεει·ε;ει· Πε11ετε.ετεενει·ε1εε Με 1ιεινειεεεάεε

ΖειεΙεε εεεεεννει·ιετ.

Ιε άετ Ηει1ετε.ειε Βε1ειρ_· ειεά 1ε άεε

.1ε1ιι·εε 1900-1908 ιεεεεεε.ιεειτ 2255 11εεεεε1ιι·ε.ε1ιε ιιειἘε
εειεειεε ννει·άεε. Βενεε εε1ιϋιτεε 785 άειε ειπεε (Ιε1ε1ιτεε)
8ι.ε.άιειε, 788 άεει ιε1ιεΙει·εε εεά 702 άεει άι·1ιτεε 8τειά1ειιιάει
'Ι'εεει·1ιε1εεε εε. Ψεε άεε 785 Κτεε1ιεε άεε ειπεε 8τε.άιεειε
ε1εά 248 εεεει1ε εεά 488 Με ε·ε1ιεεεει·ι εετΙεεεεε; νειι άεε
788 άεε εινε1τεε 8τεάιειεε ννει·άεε 51 ε·ε1ιειΙτ, Μι 598 πω· ε1εε
Βεεεει·εεε· εε νει·ιιειεεεεε, ιν111ιι·εεά Με 105 άιε Κι·ιιε1ι1ιε1τ.
εενει·8εάει·τ 1ι11ε1ι. 17εε άεε 902 Κεεε1ιεε άεε άι·ιετεε Θει
άὶεειε ννει·άε εει· ε1εει ,ε·ε1ιει1τ. 811 ενει·άεε ε·εεεεεει·τ, ω
298 Μιεε άιε Κιεε1ιεειε εενει·11εάει·τ. νειι άεε 2255 Κι·ε.ε1ιεε
εἰεά εΙεε 295 Θε1ιε1Ιιε εεά 1890 θεεεεεει·τε εε νει·2ε1ε1ιεειι.
Ζεει 8εεΙεεε ιεειειε Πει. Ε"ι·ε.ε1ιε1: «117εεε πιει· ιειεεεά
ειε ΜΜεΙ εεεΙιε·ειετ, Με ιεεε εεεεει1ιε15 άει· ΠειΙειετ.τεε
εε1ε1ιε εκει” ει·ι1εΙεε Εεεε. εε ννε1Ιεε νειι· εε1ιεεεεε, άεεε
Με εεε επι εεεειειε Εεεεε 17νει·1ιε ι.>;ειι·ι·ι. ειιεειι›.
ΒΕ.

ννε1ιι·εε άετ 81ιει·εει: εεεἱιειετ., εεειεειΙιεε Με θεεν. Με. 1ει
Αρι·ι1ειεεεε ε1εά Βι·Ιει·εε 1ιεεςεε εε Α1ιάειειεε1 τ.γ ε ε ε ε ἰε νει·1ι1εάεεις ειπ εεεεεεεεεάει· Βι·εε.ει·εεε εεε
εκετιει·ι. πετάω: εε θεεν. 8ιιιεει·ε. -- 111 Ε'ε11ε, 8ει·ειειν -109. 81ιεε1ιε1ι - 88. Κεεε.ε - 77, Νιε1ιει-Νενν.·.ιειεά -- 94,
Ρεεεε - 188. Τε.ειεενν - 1884 εεά 111π - 122 Β`εΙΙε. Βε

·Α101.80180ΠΝ δΠΠΠΒ .ΔΒ.'1.' ννει·άεε ιιι άετ Β110111ιει1ό.111118 νειι Κ. Ιι. Β.10ΚΒΒιετ
81:. Ρετει·ε1ιεης, Νενε1η-Ρι·. 14,εενειε ιιι ε.ΙΙεειε- εεάεεε1ε.εά.Αεεεεεεε-Οειεετε1ι·εε εεεεεειειιιεε.

νειε 20. Με.ἱ Με 18εάε Αεεςιιετ ει. ε.
ρι·ε.1ιτΜει·ε Μι 1ε

ΑΝετΑετ Μπι ννωιΜει ΒΑ1ε1:1ετι

Κεπιτιιει·τι,

νιοι-ιγ
19ιεεετεειε άετ Γιεεεεειεε1ιεε Βεε·ιει·εεε.

Πι·. ιεεά. Ει·1εάι·. ε. Βει·8.

ειπε 0 1115. Ρει:1ιεεΠεεΙυεε

(84) 17-8.

ΒΑΠΕ-ΒΑ18ΟΝ.

"Μ ΟΡ. Α1. 00118 (ειιιε1.1ει·ιεε1τ 1890)

Ιε άετ ΑιιειεΙτ νιεΗΥ, άετ 5εειειιι€ει1ε1ιτειειι ἰιι εεε: Εετερει. εἱτιά
νοτεεεάειι Βεάει· ιιιιά Ι)οιιι:1ιειι Ζει· ΗειΙιιιι€ νειι ΜεΒειι-, 1.ε1ιει·-. Πειτε
ΒΙεεεε-. Ηετιιεε.Ι:-, Ρεάε πι. εεά ειιάει·ειι Κτειι1ιεε1τειι.
'15 Με νοτε 15.
ει Με ειπε 80. Ξεριειιι5ει· Τεεειιει· ειιά Εεεεει·τε 1ιιι
()εειιιο.
ιιει1ι ιιε ΡετΙ‹. 1.εεεεε5ιεεττε, θεει21ιειιιει· Πιτ 1)ειεειι, ΒριεΙ-, 5 τει:1ι
εἔιΙε ιιιιά Βι1Ιει·άε. ΑΙΙε Ειεεε1πι1ιεΙιείειι ειιιά πετ νι€Ην νει·1ιειιάειι. ειπεε

52.- Ρειει·ε1ειιι€, 5ειιννοι·οινε1ιϊ Ρτ. 88.
'

Ειιι (Πεεε1ιειι Κιι15ε-ΡοεΚεε- εεε :ιι

· 50 Κο!). εεε! Ζε 25 Κορ.
νεεεΑΝε (1ΒΑΤ18, 1:ει βεεεε11ιιεεειι
ιιιιτει· 1 Βιι1ιε1 15 Βίοι).
·

ι·ειεε, Περει·τειιιειιτ Α11ιει.
1

Λε Κτοιιε-Αεεεε1ι.ειι 1ιειειιι1:σει ει·οεεειι
Βεεεε11ιιιιεεε Κι·εά11: ιιιιά Βε.1σετε Με
20%, εενν51ιτι ννετάειι.. _
1
.Σ

2 Π)

ἴ ΗΙΒΜΙ!Μ!"Τ ΒΜΙΕΒ

ΙΝ. ιιιοιΙ. (ΜτΙ Β0οο!ποΙ
Με δι. Ρειετ5Βιιτ8.

Βεά-Νο.ιιΙιοΜ Ηλἰὶιπετ: βειιι Ηετηο).
ΕΜ πειιεε Ρτέρει·ειτ ιΙετ Πι·πι:ι Βειιοτ δ: Ο-ἰε Βετ

ΙΜ. Θ. Ε113ρκ1οκιν1οε

Πτι δ. Ψ._ 48, ΙκεϊοΙπειιό Με εἰπετ νωωεΠσυΠἔ
νου ΡοτπιεΙὸεΙη·‹1 πω ΜὶΙοὶι2ιι‹τΚετ. ΕτΙιἐὰΙτΙἱοΗ Πι
ω... ΤαϋΙετὶοιι Ζω Η.) 5ωοΙ-: Πι ΟΙειεΠεοοτιε. Μ.)

οτεἰἰτιἰετεηὸετ Ατ2τ Πι εάικνείεΙ
τΗυττΠε11 Ί'τε·ι1οεἰη-ΤερΙἰτΖ (Πι1€:πτη
νετεετιόετ ειιιΙ νετΙειι18επ ειιεἴΠΙιτ
ΙἰοΙιε ΒτοοΕιΠτυπ από ειπρΠεΙιΙτ

ννιω επετοΙΙε νοτι θι1τ€εΙκν5εεετη

πιο· ΠοεϋπἱεΚὶἱυπ Με Βειι:!ιοπε πω! Ωετ_Πιιπε!ΜΜο

,,ν1ΙΙε Βετοι·γ·ό.

Βεἰ νοτωΜεάεποπ ετιτΜοὸΙἰοἘιεη ΕτΚτειιΚιιπμειι
[Απέίπε, δτοι11εΠΠε οιο.) υπό
νοτ!ειμ νου .πρωτ ΗἱτεοΙιπιιΙιΙ Πι Βει·Πι1.

Μ· μτιη:Μ!πΝεο!ιο Μι:!ω επμανσειπάΙ.
$οε!κπ οτεοΜετι άΞε ετετε ΑΜΜ
Ιιιτιἔ νοππ

Πὶε ΨὶτΚυτιἔ άοτ ΓοττωιτπΞπτ-ΤειΒΙεώεπ ἰεΡεἰπε
ιιπιεο ΕπιεπεΙνετε Με εὶο!ι εΠεεεΙΙτοεπι Μι Μιιπάε
πω· Ιειι85ειπι ειυΠόεεπι υπό 5ο Ι51Πεςετε Ζεἰτ ειιιί
ὸἱε ετΙ(τεπΜεπι $τεΙΙεπ άοτ δοΜεἰπιΗὲιιτε εὶιικνἰτ

ἀειΗτεεΒετἱοΗτ

Και Ποεἱοτιιπἐ ετ0ικΙΙάοΓι 1-2 ΤεΒΙετὶεπι.

Μ· Με Ι.ε1εΙτιποιι απο ιππιωιπ1ιω
Μ. ι!συ· ρεκκιιου!εσι _ΠεεΝ%π.

Μιετειτιιτ ιππΙ ΡτοΙ:σειι ετε:Ιιετι όεη Ηεττπ Αετ::1οιι
:ιι Πἰεπετειι.

. Η3'οττωι2υπ,ς νοπ Ήτο!ιονν'ε.Ι ΜιτοεΒει·ιοΜ$.

0οπ.-νετΙτεΙυπο Π” 8απειτοςεπ Βειιιοτ.

3 Ποιοι· ΜὶτννὶτΒυηε ιο.ΙιΙι·οΜιοτ θο1οΙιτκου.

$τ. Ρε1οτεΒιιτἔ, ΒοΙεε!ιΑ]ε Κου]ι15(:Ι1εποε]ε. 2θ. Δ
Ηοτει1εεεεοϋειινοιιΥΙ.ΉεΜεγετιι.0.Ροεπιπ.
41. .ΙειΙιι·ειιιη.>;. ΒετὶοΜ ΗΜ· Με .ΗΜ 1900.
2 ΒΜιάε (θ ΑϋτοἰΙππεοιι).
ΡωΞε άεε .ΙιιΜη;ιιιη;εε 46 Μ.

έ πο κεὶεσῖπιο::
ΜΕ ἑ.ἔΝἶἔ ΡΟΕΠ
8Μεοπ Ι. Μεἱ-30. 8ορτ.
πω.

ι·τι‹!ἰοειΚτἱνε _]οό-,

Βτοπ1-

“ππά

> Ι.ἰτΙιἱ‹›ιπΙωΙτη;ε ΙἱεἱΙςιιεΙΙεη. ΑΙΙο πιο‹Ιετ
; ποιπ ΗεἰΙιπἱπτοΙ Μιά ρετίεΚτε

Α?? Ανα” Μέ'|ίΖΜΟ.
Εε ἰετ ετννΞεεειι, όεεε ιπεΙιΙἰ2ςο Ν:ιΙπτυτ1€ νοη €ειιππ Ι‹Ιεἰτιεη
Κὶιιὸοτη

πἰοὶιτ νετόειι1τ

ννἰτό.

Ιτι

ΜΕΙ.ΠΝ'5

ΡΟΟΙ)

ἱετ (Πε

εει1Μάτο

Σ ΕἰτιτἰεΙ1τιιπμετι. ΙπὸὶΚειτἰοηεη: Ρτειιιοπ
ἐ ιικιά ΚἱπὸετΙιτεπΚΗοἱτεπ, 8ΙαοίιιΙοεε, Κει
6:ΜΟ.Β, ΗιιυτΚτετιΚΙιεἰτεη, ΗεπΙιτετιΜιεἰ
ίΒΙΙ' ΟἰοΜ υπό ΗΙπευπιειῖἱεπιιιε.

Χ.π:ΜΠω νοπ Ιίτοιι2κκιοΜετ ΜυτιετΙευμο.
Ρτ‹τεροΚΙε @τοϋ ὸἱε Κι1τ(ΠΣΘΚΠο11
ξτειἰε από ίτετιΚο.

$τ;;_Γ1‹θ 8;χΠΖωϋ Π. 26ΜΜιο δ£ο#”ε νοτκσνετιόε1τ, εΠε ΠΠ Οτ8ειτιἰε
Νοε ΙεἰοΙιτ Με ΒΖω ϋΒετἔοΗετι. Πὶεεεε εϋτιεΗ8ε ΚεειιΙτειτ ννἰτεΙ

ειιιεεετΙπιΙϋ άεε Οτἔετιὶειπιιε (ΙιποΙ1 ἔεΠει1ε ΝεοΙιει!πιπυτ18 άοτ

νετεὶειιιιιτι€5τ8τἰἔΚεἱτ ετΖἰεΗ, ό. Η. όυτοΙ1 ΙἱεἰοΙπυπ1 επι Βεετειυό
τεἱὶει1 2υτ ΒἰΙὸυτιΒ· νοτι Γίεί86|ι, Νεο·υεπ, @Μόνοι ππά ](›ιοαΪιωι.

Τ'οΙΜάπι!έρι· Ϊ‹ιῦεΖΖεπ το” ΔωιΖωεσι ΜΜΜ: Μα.»
2ε›· ιυεπἱεπ άεε”. 1ΕΕ·ο·ο·επ .4.€τ2ίκ·π το” άσοι ῖ'ο›·£τε£ε›·4ι Μο·
μπε ΒαεεΖαπά 8ΠΔΝΕδ ά θα, Μωλ·ιιω, δι·Ιιπιἰ‹·‹Ιε

ΙΝ. δοΙιικτοτ,
ΒΑΒ ΝΑΠΗ1511Μ.
ΟττΙποόἰειἔτειρΙ1. ννεοΙιεεΙείτοπ1 νἱΒτειιὶοιι.
ΑιιίΠεΙππιε νοτι Ρειἱεπιἱεπ ὶτι ”ΞειΙιιΒτἰτ:-ιε'°.
ΡτεΧἱε ευεεετΜΙΒ άεε Ηειιιεεε :πιώ ννἰ‹:
νοτ.
(Η) 4-2.
· γ . νετΙεις νοπ Διη:ιιετ ΗἱτεοΙιΜιΙ‹Ι Πι Βει·Πιι.

ὸ›·τΖοἰεο, υετ.εαοαϋ.
~·-··-. 4.

.___ .;.~.·:·4.~

8οοΒου ετεοΙιἱοιι:

Ηειπά!:»υε:Η
άοτ

ΡατΙιο1οεὶο «Με 8τοΕννοοΙιεοΙε.

ἰεεἰπςεπ
Μάο" άεπ Μοίίινε:ΗεεΓ
Μαόενο:ι: ΒΤ. ΑΡΗ! Με 81. ΟΙ.·ΜΜο·.

Μακη πω! Μι!ιτυπποπ ἶἔἶἔἶἶῖἶἱἶΪὶΓἐΙἐ .Ϊ
ΟνειεεετνοτεεπτΙ) ἶΪ..Ϊ. ή--- ΠΜ ΙιοΙιεπι ΚοΜοπ5Μιτε8εΙΜΠ Ζυ

2 8ι;!ωμτιιι!ε! ΜΜΜ...

(ΒτεεΙευ), θ. Η ει ρ ρ ο τ (Κίεείπηςεπ), Γ τ.
Κ τ :ι ιι ε (ΒοτΙἱτι). Ο. Ι. ο ε ννἰ (ΚΚΠοΜ,
Α. Μιι€τιυε-Ι.ενγ (`ΒετΙἰη), Μ. Μ ει ι
τΙ1 ο ε (Κ6Ιπι Ε. Μ ο Η τ (ΒετΙἱτι), Ο. Ν ε ιι
Βει·ρ; ςΒετΙἰιι), Η. 5οΙο πιοπι (ΡτωιΚ
. Πιτ: ε. Μ.), Α ε!. Β ο Η :τι ἰ ‹Ιτ (Ότεεάεω,
Γι $ιεἰπΙι:: (ΒτεεΙειιη, Η. 5ττευεε

1 (Βωιω), Ν. νν ο ε Η ι Γ ει υ ο (ννωωσεϊ.›
Βοι·ειιιεεε€εΒεπ νς›η
(ΜτΙ νοπ Παππά στι.
Ζννεὶτε ΑυΠ:η;ε. Π. Βει:16.ετ.8.Ίθ07. 24 Μ.

-Τ

ΜοπτΜΜ, Βτππι·νετΚ. !ιΜετατΙσπ. Ρπειιιιι:τωε Κπωωπα ΤτειιΙππΚυι

ΡτοεροΜε: Κωτνετεὶη.

φωτ Μὶτννἰι·Ι‹ιιιπΒ νοτι Λ(ΜΠ:υ. (:Ζετιιγ

Αάτοι:εοπ νοπ ΚτεπΒοηΡΒο€οτὶυιιοπ:
ΡΗ. Ρειυ!ἱπε ννωιωμ ΚοιικοτΒειρ
μειΒοκἰΠ ιιο;›υ›·.1οιπ 4, κΒ. 9.

η..
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Ξ·ε·-*Εΐ.
ο·Νότι
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Μ

8ιιιιι- και! Βιιιιη-Μιιιιιιιιιιιιι

$32=ι;

Φ8-.Ξω

.Η -ο=Ξω
&ω=α:

2°°°·'Φ
Φο!
ω».ι.

θ)

4:

ΜΜοΙΙο Μι· Ιιἰἱιιἱ8Ι. ΟΙιιι·. Πιιιιιοι·εΗΜε-ΚΙιιιιΙι Βοιιιι,

Έ

Ν

ιιιιοΙι Ρι·οι'. ΒΙοι·ε ιιιιιΙ ΙΝ. ΙΠιιρρε ΠοΗιοιΙο,

Η

:Η

ΈΒ=

οοιιιι

Η
Ξἔω

ο

Νἔ
ΗοΜ·
Μπι
ι!ειαφ
ιειει!τοι
ΒϋιΦ
·ι οι·ιε ιο.ι·.Γ
.Η

πι· ιιοΙιιιιει:Ιοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιιΒ·, ιιι εοΙιοιιειιάποτ κοινο,
οιιιιο Βιιιιιιιττ ιιιι‹1 Βι·ιιιιιιινο, αυτ' Μπι οιιιιιι.ο!ιοιι ννο,·.το

Η.)

ΒΑ
88ΝΙΤΖ

..Π
Ο

Με Βιιιιι;οιιιι, νοιι νοιεοΙιιοάοιιοι·Ιοι οιιπϋιιάΙιοΙιοιι Βι
Ει·ιιιι!ιιιιιι;οιι (Γιιι·ιιιιιιεΙ, Κιιι·Βιιιι!ιεΙ, Αϋπειιεε, ΒιιΙιοιιοιι,

:ι
ω
(Η

'ΓοιιιιιΙΙοιι,Γιιιιο1,Μιιετιιιιι, Ριιιιιιι·ιτιοιι, Θοιιοι·ι·Ιιοο ω».
ξ

Ξ
Μ.
8.60 Ο ρτειΒτοιμ;.

+- ΙΙΙιιενι·ιοι·τοε Ρι·οΙενοι·:οιοΙιιιιε Παω Βιιι·2οι· θο

ω

ΒιιιιιοΙιειιιιινοιειιιιε ιι. ΑιιιιννιιΙιΙ άει· ειιιεο!ιΙΒ.8ιΕοιι ?αειι
Ιιτοι·ιιτιιι· Μιά :ιιι ΒοΠοΜε.ιιτειι 8·ι·ιιτιει νοτιιΜ'οΙετ.

Ε.
ο

Ε:

Οοιιετ. Χι ΜειΙιιι,

.Ξν:
=
Ο

Πι·.
Βιο!ι ι οΗ”ι·'ε
Δ..

Μ. Ριποι·εΙι. Μοιειωιει, 84.

Το!εριιοιι Νε: 1392.

'Ἡ""”""Ύ""Ή”"Πἰ

Υ

Πεἔ.- Βεε. Βιτε!ιιιι.
ΟΙιείει τι

Βιιιιιιει. Κιι6οννιι
οεΙει· Νιιι:Ιιοά.
Π

ο

ΒΕ.
ν.

400 ιιι Μπι· 6ειιι
Μσει·εεεριεέεΙ.

~ Α

θε1εοιι: νοπι 1. Μαι Με 01ιτοΙ:οι·.
Αι·ειιιι-Ε!εειιηιιε!!ε: δημο Ηει·ι-_ Βιιιτ-_ Νεινειι- ιιιιιτΙ Ρι·ειιιοιιΚι·ειιΚιιειιοιι.
Ι.ιιιιιοιιηιιεΙιε: ΟθἔθΠ σκι”, Νιετειι- ιιιιι3 ΒΙεεοιιΙοἰὸειι.
,,Νοιι ω·ιωιιιω, ειιιεεει·οι·όειιτΙισιι ΚοιιΙοιι55ιιτει·ειοΙιε ιιτιεΙ 5ο ει·8ιοϋι8;ο ΟιιεΙΙο,
(18$$ ειε ιιιιο!ι οοιιοιι Με!" Δεη ἔτὸεειειι ΑιιΓοι·‹:Ιετιιιιεειι ειιιερι·ε
οιιειι Κατω".

εωωωωῖἀἐἰοικωακ κωακεακ σακωακπκ

Νιιιιιιιιωω ΚοΜειιειιιιι·ο- ιιιιιι Μοοι·ΜΜει·.
Νοιιοι·ιιιιιι1: 0οιιιΕ Κιιι·ιιοτοι, Τιιεειωι·- Με! Κοιιιοι·ωιιο,ΑιιωιΙτ Ιιιιι·Ιι·ιιτο:,Ε1οιιιι·ο

υπό Ι.ιοΜιιιοι:ιριε. Βιετιισοττιεο!ιειιιεοΙιεε Ιιιετιιιιτ.
Βι·ιιιιιιοιινιιι·σειιιι! Με Μππι 1ιιιιι·.

ΡΜ8οεΧ
Μ.
ιτοι·ει εοι·-Υιο ·ι ιε.οι·

Ρι·οερειειε ιζι·ιιιιε όιιι·οιι Δω Βιιι·οε Μάο" Μοεεε, Μιεο!ιΠιοε ιιιιὸ

~

χνΜοιιοι·
Βοιιιοε
έπεται
οιιιοιι
πο!
νΜε
ιοιτ·ρΙοίιΙοιΙιΙτοιειι
ἐ
εθι€οιι8Μιιέρ
ιιοιΙνέοιιάΙΡοιι
ΚτειιικΒιιρΠδειξ
ννιι€ιιοι·.
ΡοἔΙιιιἰὶὶΙιὶε,
ΜΗ:
€νιε
πι·

;Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Με ΒΜο-Πιι·εΚιιοιι.

Μιιιι‹Ι
Γιοιτο.;ε
ΒνΠΙ·ιι·
όο2-8
8
ικι
πρε·ιντν.ειιοιεεΙτιΙοιε.ιπει

ι·ϋο
ι επι,
τω,
ει
σΜε
ου
ιιι
:τιμ
ιστο
οο,
ο
.τι·ι..οπι ,

χ
Πιιι:(ειι
Β2)
τεΐΕΙιοΙι
Εεεε:
Βο.ιι
εΜε
10
δ
12
οιϋν.ιίΐτιε εοι.

ι

Με
Κι ι!ἔ
οπι ι ι ι ι ι
χΡΜεΠ.
ιετιει ΙιειοκιΚνε,!ιγ<

ιεειιις;ει·ι

~

]6ιιιετι άεπ ΒιοΠινωιεε|
νι·οΙΜειωιιιιτ Μι 5ιοΠιι·οοιιεεΙΚι·ειιΕΜιιοιι,
Μιικοιι- πιω Πιιιιιι-5ωτιιιιμιι.
Η οιΊ· ιι . Τ ιεινιι=εει·
ι Ι `
ιι ει` Κ ι ιιιι·ιιιιιιι άει· Αιιιιιιιηικ- ιι. ναι·
ιΜιιιιιιμοιμιιο, Με Μαιου, Βιιι:ειι ιι. ΟιιΙΙοιιιιοιιι ιι. Μι (ΜΜΜ.
Ι“"Μη·"· ΠΙΝοι·πιπικοι·, ΙΗ"|ιηιιοι·
Βαα!ο.ΔΙε, Βοο!ιΙοπτ-βω.ΜΜι·ωπικη,
ΛΗΛ; οι·ιιιΙιοιι νοι·πιι"Βοάιιιςιιιιμιι. εοννιο Ρι·ο!ιοιι ΚοιιιοΜι·οι.

_ υΒει·ειΙΙ ει·ιιΉΙΙιοΙτι, ποινιο τ!ιιιο!ι άιι·οΜειι Βοιι.ι..

"
ω·

Π·ι·ινιΙΙ:ιι; σ|. Ε. Πιιιοι·ΜΜΜοι· Μπι-αει Π; Ποι·Ηι>τ.

Ριιιιιιιιιιιι ειε Μι ιιιιιιιιιιι:!ιιιιι Μ Μεειιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι Μιά

@ νιοιιν @
Με ΩιιοΙΙοιι Βοιιϋι·οιι Μι· ΡτειιιιϋιιἱειοΙιοιι Ποιι;ιοι·ιιιιιι.

ΡΗΤ!!.!.Ε8 ΉθΗΥ·ΕΤ|Τ ἔθἙθἔιἔθἶ0ἔἔἶι'ἔι:ΐιἶΒ
νοι·ιΙιιιιιιιι8.
πι· 8οΙΒιιι-Βοι·οΠιιιις

ΠΙΠΡΒΙΜΕθ ΉΒ!"·ΕΤΠ

Με ιιΙΙιιιΙΙιιοΙι ιιιοιιεειτοιιι1οιι ΨΗιειιοι·ε.

ι > ῖιιι Ποιιιιιο1ιοιι*Μοιαιιι1οτ-*Βοιιιιιιιο.1 Μι ιι
Νιι.οιιιινοιε ωωιιι ἰΗιοι· πι· Ζω ΜΜΜ
Ι Ει·οιο Ρι1οιιιοι· ιιιιι1 Ρ1Ιοεοι·Ιιιιιοιι πι: Με

ι ρι·ινιιτο Κι·ιιιιιιοιιρΠορ,·ο @που ΖηΙιΙιιιη;
ι νοιι 50 Κομ.)

.
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(ΙΒι 8-6.

ΒεεουτΙετε ;ζοεΙΒτιω ΠΜ· ὸἱε Πευευ- υπό Κἰυὸοτ-Ρτεκἱκ,
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Κι·Μ“τη.ςιιυε άεε

- ΕτοΙ:Μουεεε::.ι€τυωε. Ί.
Βεεεετιιιη;

πετνὁεετ

Λ||ρεωειπεπεσήείπυημη,
$18.1·Μιιυ; άεε

Ποι·2ουε,

νοτυϋ81ἰοΙιοε

ΝοτνουτουἱΙιυ1ιι.
Ι.Μοι·πιυι·:
Θου. Μεά.-Βυι. Ρι·οΐ. Πι·. ΒιιΙουΙ› υηα, Βοι·Ιὶυ: (ΒεειΙΘυιγΕΙουΜἱο άει· Βοεσωτευ ΠοΗ
ΙυιυτΙο, 5. 899): Αυο!ι Μι Ιιο.πω Μ Ιοτειοι· Ζοὶτ ΜΕ ΒοΧιιπΙυευτυετυουἱΚετυ @πεα ΗΠ118Π8·ο ΒοευΙ
απο ευ νοΜεΙυΙιιιου, Με ΜΜΜ εοΙιεὶυτ ΠυετΙιε.υρτ Με ΝετνευτουὶΚυιυ @Μου ευ άΕι·ίου, :ιΙΙετᾶἱυΒε
ε.ιι1° Με εεκιιυ.Ιο ΜΜάο υιπΙ Με Βτουτὶου Μεουάοτε νοι·ε18ι·Κευά ευ Μι·Κου.
Ρι·οΓ. Πι·. Ο. Ροε πιο τ, Βει·Ιἰυ: ς'Ι'Ιιοι·ειρΙο Ντ. 11, 1906). ΜΒΜ οη.ςιιοτ ΒὶυἀτυοΙ‹ Μ. Μεάω·
ΙιοΙτ άει· ;;ευ-εεευ. Μ". ἀἰεεεε ΡΜρυ.τετ Πι άει· 'Πιτ ειιι1Τει!Ιευά ;.ώυεΜεοε Ιοϋποτ. υπό Πι νωυευουυΒ
πιπ ευΜοτειι ΜετΙιοάου ]οάουθιΙΙ8 ευυεε νοι·ευοΙιοε ναι Μ. - εεΙυετ κοπο Μπι ιιοοΙι εο εΒοριἱεοΙ1
ευ·Ιι ΜπιιϋΙιτ, @η ΒυιΒυεε άει· δυεςεειἱου Μή εεἰιιοι· Πετι·εὶουυυΒ· Μ ΒοττεοΙιτ ευ εἰοΙιου.
ννοἱτοτο ε.υεΓϋΙιι·ΙΙουο ΜἰτωὶΙυιιἔου νου Πι·. Κ ο Ι ο ιιι ο ἱ 2 ο νι'. Κυ.εου, Ρι·οτ'. Β ε Ι: ο κι ι· 8· ο ο π. Ραι·ἰε, Ρτοΐ. Θ ο Ι Ι, ΖἱὶτἱοΙι, ·
Ρι·οί'. Ν ο ν ἱ υ ιι γ, ΙυυεΙυ·ιιοΙω Ρι·οΙ'. Μ ο π· ει πι οι Ι ά ὶ, ΝουροΙ, Ρ ο ρ ρ ο 1· αυτοι· Ι.οπιιυε νοιι θε!» Μοά.-Μιτ· Ρτοί. Β ε” ε. 1. ο τ,
ΒοτΠυ, Η ἰι·εοΙι, Κυόουυι, ΒτοὶιιεΒοι·Β·, Ρι·κυκουεΒυά, ννω ω. Ρω·Ιε, ΡὶΙὶννοτ, Οόοεεει π. ει.
·
ΗΜ· τΙουιου Βοεουάετο Αυέ'τιιετΙ:εωυΙ-ιω άυι·ειιιΙ', άεπ ΜυἱΝιοἰτἱιὶυ πω· Π: Οι·ὶεἰυεΙρυοΙ‹υιη; Με υυεετοι· Ε'ο.Ι:ΜκωιιτΙω
ε».ΒΒο;.ςοΒου ννὶι·ᾶ. Βἱυ2οΙυο ΡΗΙου ουυε: οΒου Ισοποἱουυοιο νει·ρυοΒιιυπ Μυθυ Μι· ευοτεἰεο!ι 2υι·ϋοΙ‹πιιννοἱεου, Μ. Μ: ΗΜ· υετου

ΕΜεουιιυΒ· Μουι ςιιτευτἱοτοιι. κνυ Μττου Με Αυΐιυοι·Ι‹εευιΙ‹εἱι ειιιί Με ι·υεεὶεοΙιο ΕΜφιοττο Με ιιυεοι·ει· Ε'αυτΠΙκτυω·Βο υυἀ ΜΡ
Με νοτρειο!4ιιυε ιιιυ· Η: ΓοΙΒοιιεΙοπ ΩιιευτΕΙ:5.τευ ιιι τἱοΜου: 250 ΡὶΙΙευ, 150 ΡἱΙΙου, 80 ΡΕΙΙου υιυΙ 50 ΡΕΙΙειι.
Ι.ἰτει·ειτυτ ιςτειτἱε υπό ίτειυΙ‹ο 2υ Πἱευετετι.

Κουτοι· οΙιουι1εοΙιοτ Ρτε1ρειι·ειτο, ει.. Ροτοτεϋυτε.
ΝεννεΙ‹ἰ ΡτοερεΙ‹μ
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ΡΕΝΕιιΑι ιιοπικι·,
οι" ν. ΟΡ π "θα

ιπι 8 μια·

ΧΧΧ". .ιιιιιιοιπο.

ΒΤ.

Νοπο ?οιπο ›ικιν.ιοιι€,,
ἈΣ°`πιο

ιιιιιιιποιιπσιιιιοιππ
ιιιιτοτ ποι· Βοποπτιοπ νοιι

Πι·. 1οπειιιιιοο Κι·ιιιιιιποιο.

πω. Πι·. Και! Βοπιο.

πω.

Ι)οι·ροε.

Πι·. Βιιιιοιι' 1Νιιιιιιοπ.
58. Ροιοι·οπιιι·ε.

1)ιο,,5τ. Ροιοι·επιιι·Βοι· Μοπι:ιπιοοποννοοποποοπτιΠ" οι·οοποιπιιοπειι
5 ο ιι ιι ο π ο π π. -Ι)οι· Αποπιιοι·ιιοπιο ι·οιο ιει ιπ Βποο1οιιιι, 8 πω. Επι· πιιε
πω, 4 ΚΜ. ιπι· πιιε πιιιπο μι" ιιι ι,ΡοετοποιοΙΙππε,ιπ ποπ οπποι·οπ
ΜΜΜ 20 Μπιτ οιιπο, 10 Μπι·ιι πειιπιππι·Ιιι:π. Ποι·Σποοι·ιπο πιο
ιπι· πιο 8πιο18οοριιΙτοιιοΖοιΙο ιιι Ροιιτιοι20Κορ.οποι·45Ρίοιι.- επ
Απιοι·οιι νιιοι·ποπ 25 $οροι·οιιιπιι1εοιπι·οι· ΟιιΒιιιοΙοι·τιιιοιιιιΒοοοιιπτ.

Μ· Αποπποπιοιιτο -Απι'τι·ι18ο ιονιιο ο11ο 1ιιιοι·ιιτο "Έ
πιιιοτ ιιιοιιι οποοοιιιιοοοιιοπ οτι πιο Βιιοπποιιπιππε νοιι Ε.Ξι. οπο"
ιιι ει. Ροιοι·οππι·8, Νοννοι: -Ρι·οοροιιτ Μ 14,2ιι ι·ιι:πιοιι. - ποποπ
πιιπ” οοννιο οιιωπιοιο

οποιαιοιι πο2ι181ιπποιι ΜιιτοιΙπιιμοπ πιι

ποτ πιιιιι ειιι ποπ ΒοοοπιιΠείππι·οιιποιι Κοποπιοιιτ Πι·. Β.Ψοποο1ι

ιπ 5ι.Ροιοι·εππτε, Ροιοι·οπ.Βοιιο, Α1οιιιιππι·οιυνεπι Ρι·.0 :ιι ι·ιοπιοιι.
Πιοποιο8,
- Ηοίοι·οιο ννοι·ποπ πππ ποπι $πιιο νοιι ΜΒΜ. ιιιο ΒοΒοιι ιιοιιοι·ιι·τ. Βρι·οοποτ.
ποπ 2. (16.)
Μπι.Ποπιιοτοιοε πιιπ Βοπιιοποιιπ 5-0.
Δ
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58.

Ροιοι·οπιιι·8,

Α:

-

.1ιιιιο1τ: π. Ψοποι: ·Ποποι· ποπ ρι·ιιιιπι·οπ Κι·οπο ποπ Ψιιι·ιπι'οι·τοπιποο. - Ριοι.οιιο11ο ποε Χνιιι. Αοι·ιτοιοΕ88 π”

Θοοο11ποποι'ι. ι.ινιιιιιαιωποι Αοι·πιο ιπ 0ικοιιιιοι νοιιι 50-22. Διι€. 1908. - Τπο·οοποιοπιιοιιιοπ. - Αιιοοη;οπ.

ΑΜ».
πωπω ιιιο Ποπ Επι! Μοι·ιοο Μοο·ποΙοποιο ;οπι·ποπτ, πιιπ οιποπ
ιι·ι·οοοοπ οιι.ι·ιεοιι ΒΒιιοπποτ ιπ ποι· ι·οοπτ.οι·ι ?οιποπ ιιιωι. 8ο
ποπι νιιιι·πο νοιι πω· πιο Οροι·οτ.ιοπ - οιπ πιοιιοι· Βο1ιιιιτο
ιιι ποι· Οοοοο1ιιοςοιιπ - οποο,·οΓιιπι·ι; οιπ. πιιιι·πο οιπο ιζι·οοοο
Βιιοι·πποπιιιπι1ππο· πιιπ ντοιτο,·οποππο νοι·ινοοποππποπ εννιιιοποιι
πιιποι. νωιι 17.-181. Αιιοποι π. ο. ιιι Ι)οι·ρο.ι πω. ΚοΙιο8οπ ' ποπ Πιιτιιιοπ ποι'ιιιιποπ. ννοεοπ ποε οοπινοι·οπ Α11εοπιοιιιοπ
ιποΙοπο νοι·τι·π,ςο επ ποΙτοπ ινιιποοποπ, ινοι·ποπ ,ι;οποιοπ, πιο
οτοιιποο _ννιιι·πο ποι· Αρροππιιι, ποι· ιπ ποπ νοι·ννοοποπιιποπ νοι
πω» "οι, πιο” Βοοποπτ.- Νο.οπ ποι· ·0 οι·πιιοπ ·ιςιποοιι πιο'
οοΙποιι οιιι5.ιοοιοπο πιο ειιιπ 1. .του ο. ποιιιι Πιιιοι·ποιοπιιοτοπ
ιιοι·ιτοπιιιοοποπ Βι·οοποιππποοπ "ποποπ οι: πιιπ ποι· Κι·οιιιιο
οπιιιιιιοπ1οιι πππ πιο Μπππο1ιι·ιρτο ιιι πιποπίοι·τιεοπι Ζποι:οππο πιιπ
ποπι· ι·οοοπ ειπ ειιιπ ιποι·πο1οπ. Βιο Β°ι°088ο νι7πππο ποι1το
πιιπ Αοι·οιοτπ,<;ο ιπιτειιπι·ιιη;οιι.
ποι· ει·οπιιΙοτιοποιπ πιιπ πω· ιιι ΒΜοπο.ιοπ νο11οιιιππιπ νοι·πιιι·πι..

Βοι· ΧΙΧ. Αοτ:ιοιοπ
ποι· Βοοοιιοοποιι ι.ινιπιιιιιοοποι· πω»

Πι·. ιιιοπ. οι. οπο» πιποι·ιι·,,
π. Ζ. Ρι·ιιοοο πω· Θοοο11. πω. Δοτοπο.

ιο ιγριοοποιι Αρροππιιιιιοππιπ1Ιο ινιοποιποΙιοπ οιοπ οοιι.ποπι
ιιιοιιτ ιιιοιιτ, ππι· οιοΠιο ειιιπ ιιιινοιΙοιι οιπ πιιιιηιΐοτ Βοπιποι·ι ιιι
ποι· (:οοοπ18οο,·οππ οιπ, ποοοιιποι·ο ποοπ Μπα". πιι.ιιοι·πποι· νοτ
οιοριιιπς.

ποιο ιιποπ ποι· Οροι·πιιοπ πως ειιιπ

επ οιπο πω

Βοηοοι, ΚοιΙονιο. Θα., Μ. 6.

ι.ι·πιποι·πιο 2π οπινιιοποΙπ. Ιιιι Γοπιιιο.ι· 1900 ιιποι·οι.ιι.ππ οι· οιπο
ι·οοπτοοοιιι€ο ιι·οοποιιο ΡΙοιιι·ιτιο. Ιιι ποι· ΕπιιιιΙιοιιο·οοοπιοπιο
ινιιι·πο 1ιοιπο '1'πποι·πιιιοοο οι·ινιιππο.
. -·

ιιοποι· ποπ ρι·ιιιιπι·οιι Κτοπο ποε Ήιιιιιιιοι·ιοοι2οο.

Ζοιοποιι νοπ Κιιοποπιο. Με;" πιο» πιιιιηιι'ο ἐοπιιιοι·ιοπ ιιι ποι·
ι·οοπτοπ ποποπ ι1ιποο, πιο ειοπ ποι νοι·οι.οριππο· νοι·οοπιιιππιοι·ιι.
ιπι· ννοιιππο ειιιπ επ ιιιιοπ πο.ιιιποποπιιοπ ποποπ οοιποι· νοιιιιιι1-·

Βοι· Κι·οπιιο ιπι. οποοιιιιοοπ,

νοιι

πιιι·ιιιο, πιο ειιιπ ιιι

νοι·8·ι·ιιοοοι·π

πιιιτοιιιιιιοοι

οιιπο;

πππ

οι·ιιιιπι·ι,

οιιπο

ιπιι ποιποιιμο.

Βιο Μοτο πιο θι·ποοο οιποπ π'οιιοι οι·ι·οιοπι. Πιιι·οπ πιο νοι·πιιππιο

ο. ινοποι·.
Ποιοπι. ιιπ ποι· πιιιιιιιιιποπιιιιιιοοποιι Αποποιιιιο επ πι. Ροι.οι·οππι·ε.

π! Ποιιι. 1ιοπιιιο ποπ ιπ ποι· θοςοππ ποι Οοοοιιιιι ποπι· επι: οιπο
ΙιιιιιςΙιοπο οι.ννο.ο ποεοπνιιοιι'το πιιι·ιο πω” ποοιοιπο ποπι; οπι

ριιππ1ιοπο θοοοπινιι1οι νοπ ποτ θι·ιιοπο οιποπ ί:πιποοοιοο Γιιπ1οιι.
Βοπ Πιποπιιιπ ποτιιοποιοπιιεοππ. πιιοο ποι· Κι·οπιιο νοι· Κοι

Βοι ρι·ιπι€ιτο Κιοπο ποε Ψπτιιιιοι·ιοοιιοε εοπιιι·τ οιι ποπ
οοπτ οοιι.οποπ Ει·πι·οιιππιιοοπ πιοεοε 0ι·οοιιο.
Μι ιπποπτο οι·οτ οιποπ οιοοιιοπ π'ο.ΙΙ Επι» ποοοπτοιποπ,
ποπ κι ιπι νοι·ιεοπ πι”

επ ποοποοπτοπ

πππ ου ορο

τιοι·οπ 0ο1οποπποιτ πο.ιιο, ππι ποιιιι Με πιο Ι.ιιοι·οι:πι:
πιοοοι· Ε'ι·οπο οιιπο ιιιιποι· οιπποεοποπ.
·
Ι). Β..Κοιπριοιι·ιοι, 48 .Τιιπι·ο πιτ, οι·1ιι·οπιικο πιιπ οι·οιοιι Βίοι
ιπι .Τειπι·ο 1901 πιιιοι· Βι·οοποιπιιποοιι οιποι· οΙιπιοπ° Αρροιιπι
ειιιπ. Βο1οπο Β'πΠο νιιοποιπο1τοπ οιοπ 5-0 ποι ιπι ποπι· πιιπ
πιιιιοι·ιοπ νοπ 2-8 'Ι'ιιιςοπ. Ιιπ Μπι 1904 ποποπ οι· οιποπ ποπι·
οι:πννοι·οπ Αιιι'ο11; οι· νιιιι·πο οπο. Τοι·ιιοπι ιιι οιιιοπι ποπι· εισπνο

τοπ Ζποτ.ιιιιπο πιιπ Ζοιοποιι οιιιοι· ποοιπποιιποπ ο11ι.·:οιιιοιιιοπ Ρο

οοιιι οιιιο.ΡΙοιιι·ιιιο πποιειο.πποπ

πο.ττο,

πιει·

ιοπ

“ποιοι ποπ

'Ι'ιιιποι· πιο οιποπ ιπποι·πιιΙΒο οιιτοι·τοιοπ Αρροιιπιιι οποποοποπ.
Αιιι 28. Αρι·ι1 1008 ινιιι·πο νοπ πι» πιο Οροι·ιιι.ιοπ

Μπιτ.
ι.ιοπ:ο

οποπο

1)πι·ο1ι οιποπ οΙιριιιιοποπ 8οπιιιιπ οπιπιοι·το πεπ πιο
Ηοπι.ποι·πο, ιινοποι πιο ΒοποππιιπΙο οι·ϋπποι ινιιι·πο

Βιιιι1ιο νοι·ινοοποππποπ ποι· νοι·ποι·οιι Βοποπινοππ, ποπ Νοι.ιιοο

πιιπ τοιΙννοιοο ποε Ποιιιιι πιιι. ποπι 0οοοιιιιι ινοι·ποπ ρ;ο1ιιοτ; ποι·
Αρποιιπιπ πι οτιιι·π νοι·πιοια, πιιπ, πιιο1ιοι·ιο, ιιο.οπ οποιι πο·
πιοπι. πιιπ πιιπ· νοι·ννοοποοπ πιιε ποι· ιιιιοοοι·οπ _πιπιοι·οπ ΡΙιι.οπο
πω: 0οοοιιιιι. Βοι· Αρροππιιι π» οιπ οοιιιοι· Βιιοιο 8 0ποι·πιιιιοι·
οπο, πιο Ιππιτι·ιιιιοπ ι;οπτ νοιιι Ψπι·ιπι'οικοο.ι.ο ππι' πιο οπο,·ι·οιι

ιιοιιπο Ροι·τιο ποο 0οοι:πιπ ιιιο».

Πιο Ιιιιιιι.ι·οτιοιι ιιιιιιιιιτ ποπ

ποποπ Αρροππιιι οιπ, ικ·οποι ποι· Πιπιππο ειιι· $ριτπο πιιι πι1
ιιιιιΙι,=; οππιπιπιι. Βιιο Μοοοπιοι·ιοιπιπ ιο: "πιο νοι·π.πποι·ι πιιπ

214
επιπιι.Ιι 1ιειπε Εγιπρπάτπεεπ.

ΙΞε κιιτάε άοι· μπε Αρρεπάιιι

Με άετ ειι Πιο επετεπτειιάεπ Οοεεπιπριιτιιε τεεε:ιετι.

Με».

άειιι άεε 1Ιεπιιι ππά Οο1οπ εεεεπάεπε ιεπιρετιιτ εοεεεε1ιΙοεεεπ
κε.τεπ. Ζπει·ει κιιτάε ειο εεπ1ιτεε1ιιετ $εππιτι εκει" Με

ετειιειε ‹1ιεεε Αππεππιε; ειε κει· εεΙιτ Ιιεεο1ικει·1ιεΙι,

άε.

άιε θεεειικπ1ει επε νεικεοπεππεειι πιιι άειπ 8ε.ιιιεπ
ειτεπε ιιιιά άεπ ιιειωι θείεεεεπ ΘεΙοει κετάεπ ιππεειε.

άετ ΜεΙ1ε. κο άεε ΙΙεπιπ ιο άεπ ΒΙιπάάε.τπι πεετεεπι. Νιιοπάειπ

Με θεεειικπιει Με ειι:Ιι επ επ επικιεΙιε1π εεπειπιιε.τ επ

άεε θοεεπιπ ετοι1'πει κει· κπτάε άιε μπω ιιπτετε Αιιεοποπ
ιππε; άεε ΒΙιπάάετιιιε πιιι άεπι Ψπτιπι'οτιειιιι επεεττιι€επ, κο
οει άιε -Αρρεπάιτπιιιπάιιπε νοπ ειπειπ 8-4 Ζεπιιιιιειετ ιιι·ειι.επ

άει· 8ριιεε άεε Ρ'οτιεειεεε, πιιι ι1ιπ εεΙιΙιεεε1ιοπ μια ειπ
ειιπε1ιιπεπ ιιπά επί άεε Οοεοπιπ ιιοετεπεεπεπ. Επι Τει!
άεε Ιεπειει·ειι ιιιπεειε τεεεειετι κει·άειι. Βει·- Κι·ε.ιι1ι:ε

Βιιιιά· εεεππάετ Οοεοε1κε.πά

πιιιει5.ιιιιιι κει;

άιι1ιει κπτάε οιπ

Τει! άοι· Βεππιπει:1ιεπ ΚΙιιρρε ιπιτειιιΓετιιι. επι άιο Μπιεπάεπ
θεΓεεεε κιιτάεπ εΙεἱε1ι 1ιιιχειπτειι ο.πε·ειεςι. Πετιι.πι' κιιτάε
Με 1Νπιιάε ιιπ Οοεεπιπ ἰπ εκει Βτε.ι.τειι πιιι 8ειάε ειιι;επε1ιι.

ειετι› 36 διιιπάεπ πεο1ι άετ Ορετειιοπ.

κει· επι εεεΙιειεπ 'Ι'ειςε Με άετ Ορετιιιιοπ. Πιε ννιιπάε
πειΙιε εετ τω”. Απι 18. Με ε1εομ 8 1'νοε1ιεπ ιιιιε1ι άετ
Ορετειιοπ οππιε άετ Ριιιιεπι άεε Ποεριιιι1 νετΙεεεεπ.

Με κεεεπ άετ νετεοπιεάεπειειι Πτεεε1ιειι ειειι·οειι.

ΠετιιιιεΙι κπτάεπ ποεπ ειπε @Με Βει1ιε νοπ άπει
ιιιεεπ
Ρε!Ιεπ εεεοπτιεεειι, κοιιει άει· κεπτε ΟΙιει·ε.ιιιετ
ΙΜ άιε ιιπτετε ΑπεΒιιεπιππε άεε Β1ιπάάει·πιεε ειετ!ι περιε
άετ ΒτΙιτεπ1ιππε ειει πεοπ ειπει· Ορει·ειιοπ εει επι
ΜΙάει κετ, επιειιιιιά 1ιειπε Ηιεποεε, οεεΙειο1ι ειπ ιιεπι1ιειι
ριιρριε, άιε κειεειι νετιπειπι1ιοπετ Αρρεπάι2ιιιε επεεε
,ετοεεεε εειαε άεε Οοεοιιιπ ι·εεει1ετι κετάειι ιιιπεειε.
Νπεπάειιι άει· Βεπά άοι· 14"εεειε επιιι16εει κει·. κπτάε άιο Ήι1ιτι κιιτάε; οάει· άεε Αρρειιάικ1ιετειιιοιιι κπτάε Με επ
Βε.πε1ικεπά ιο ιγριεεπετ ννειεε ιιι 4 Βιπεεπ νετιιε.1ιι. Πει·
ΓεΙΙιΒετ Βείππά εείππάεπ εει άετ 8ε1ιιιοπ νοπ Κι·επΙιεπ,
ροειορετειινε νετιεπι κει· ειπ μπε ε·Ιιιιιετ. Πετ ετειε εωιιι

1)ιε επιίετιιιε θεεειικιι1ει Με άιο Ητϋεεε εἱπετ ?πιει ιιπά
πεειεπά εεε άειιι 1ιοΙοεεε.1 νοτάιο1τιεπ Δρ επάικ ιιπά ειιιεπι 'Γει1

Ι.ειιά επ .Με επε .άοι· εεπεειι Πιπι επι· νετιιιεππε
ειεπειιάεπ Ι.ιιετει.πτ 64 ΓεΙΙε εεεε.ιππιεΙι. νοπ άιεεεπ
κει·ειι 58 Κετειποιπο,

4 ΕπάοιΙιεΙιοιπε ππά 2 $ει·1ιοιιιε.

Ιιιι νιετιειι Τει ε.ΙΙετ Ρει1ε κπτάε άιε Βιεεποεε εει
άετ 8ειιιιοπ εεειεΙΙι, κοοει πω· ιιι :Ζ ΡεΙιεπ άετ 'Γοά
Με 8επ1ειιιιιιιι.πι άεε ΒΙιπάάετιπε κ·επιε; νει·
άει· Ει·ΙιτεπΙιιιπε άεε Αρρεπάιιι ιιι άἰε 5οΙιιιΙιε εεεοποοεπ
ιι12ετιετι κιιτ. Πει· Αροεπάιιι κετ 18 Ζεπιπι. .

άεε Οοεοπιπε. άεε 8-8 Ζεπιιιιι. ιιτειι. ιο Αρρεπάιιιιπϋπάππε·
ιιιπεϋ.πιιιιε.
Με 1πιιΙιτειιοπ ειπε· πιιι' άιο ΒΙιπάάιι.τπικε.πά
ιι1ιετ. κοοει ε1ιει·
Ξιπάετι ππά ιιιειιι
Με;; ιιπά επ εειπετ Βεειε 5 Ζεπιιιιι. άιο1τ. Βειπ Ιιππιεπ κει·
ει·κειιετι ππά επι1ιιεΙτ οο11οιάε 1άεεεεπ. Πιο Αρρεπάιιικεπά
κει· ειιιτΙτ νετάιο1τι, πεπριεεειιΙιεΙι επι Κοει.επ άει· Μπεοειι,
άιο ἰπ Πιτει· ε·επεεπ Απεάε1ιπππι.τ νοπ ειπετ ιτεΙιιιιποεεπ θε
εεΙικπΙει ιπιι1ιτιετι. κιιτ. 1)ιεεε ΙππΙιτειιοπ ω; ετεΠεπκειεε

κετάειι 1ιειιιι.

Με Αειιο1ι›Βιε

άεε ΑρρεπάιιιΙιεττιποιιιε

κειιιε ΒεΙιεπιιι, κιε άιε ΑειιοΙοειε

ιει εοεπεο

άετ Κτεοεεεεε1ικι1Ιειε

. ϋΒετπεπρι. Εεε κι πιοΙιι άε.τειι επ εκειίειπ, άε.εε άιε
ειιιοπιεοπεπ Επιπάπάοπεερτοεεεεε, άιε ιιιετ εο οίι νοτ
Με επι' άιε Ππεοιι1ετιε ιι1ιετ. 1)ιε Βετοεε. κετ επτειιπάΙιε1ι
νετάιεΙιι. ε1ιετ νοπ άοι· θεεε1ικιιΙειιπάΙιτειιοπ ιιιειιι ιεπιτιετι. Ιεοιπιπεπ, ειπε ετοεεε Κο1!ε εει άει· Βπικιο1ιεΙππε άεε

Ππιει· άειιι ΜιιιτοεΚορ·ειεΙ1ιε ειοΙι Με θεεε1ικιιΙει Με ιιιοι
εοΙιεε Αάεπο1ιετπιιιοιπ 1ιετεπε.

Κιιτειποιιιε

1°νεε σε ειπε εεΙιεπε Βι·ΙιτεπΙιιιιιε άεε ρι·ιιιιει·ε @Με
ποιπ άεε.Ψπτιιιίοτιεειεεε ιει Ιιε.ιιιι ιπειι άετιι.ιιε εειιειι,

Ιεπεετε Ζει :ιιι Αρρεπάιιιειιεε1ιεπ Ιἰιιεπ.

άεεε ιιι Πεπιεο1ιΙεπά,

κο _ιεάεε .1επτ

ειπε @Με ΒειΙιε

νοιι ΑτΙιειιειι Με :Με ιιιο,ε1ιοπεπ Γοτιπεπ νοιι Αρρεπ
άιιιιιε ετεεπειιιειι,

ει·ει επι Βιιάε

άεε .1εΙιτεε 1906 άιο

εριεΙεπ;

ιπ

άει· πι: ιιιιάει

ιιιειι

εει άειι

ιπειειεπ ΡεΙΙειι άιε Τειεεε1ιε ετκιι1ιιιι, άπεε άιε Κι·ειι1ιεπ
Μεππ ιιιιιεε ειο1ι ει8επιΙἱεπ κππάετιι, άεεε άει· Αρρεπ
άιτ επ εεΙιει;ι εππι Απεεεπεερππ1ιι ειπετ οοεε.τιι€επ Νεπ
οιΙάιιιιε κιι·ά, άιι πιοιιι εει·ει:1ιπει άεπ Πιπειεπά, άεεε
πιει· εε1ιι· οιι ειιι·οιιιεοπε επιπ1πάΙιο1ιε Ζπειεπάε νοι·1ιοιπ

ει·ειε επείϋιιτΙιοπε Αι·οειι Με άιεεεε '1'Ιιειιιπ νοπ 'Επω
ιιιεπ, άιε

άοι· 1.επάεπ ει·εε1ιιεπ.
Ειπε εςεπεε Βει1ιε νοπ 1ιει·νοι·τεεεπάεπ Ο1ιιι·ιιτΒεπ Με
8οππεποπτε, Κι1ιπιπεΙ, Τι·ενεε, άιε ποει·Τεπ
εειιάε νοπ ΑρρειιάιειιιείεΙΙεπ νει·ίϋΒεπ ει·κεπιιειι ιπιπτειι
Αι·οειιεπ πιοπιε ιιοει· Κει·ειποιιι άεε Αρρεπάιιι.
Πιε ιπειει.ειι άιεεοεειιεΙιοπεπ Ατ1ιειιεπ ειπά νοιι εεε
Πεοπειι ιιπά 1ιοΙΙεπάιεοΙιειι ΟπιτπτΒεπ νει·Γεεει κοι·άειι.
Βει· ει·ειε Γε!! νοπ ρτιιιιετειιι Αρρεπάιιι1ιτεοε κπτάε
νοπ ΜετΙιιιε ιιπ .1επτε 1888 οεεε1ιτιεοειι; εει άει·
ΞεΙιιιοπ ειιιεε ΚτειιΙιειι, άετ

επ

ειπει· ΡετΓοτειιοπερετι

τοιιιιιε ιιι θι·ιιπάε εεεειι€επ κει,
ιιιιι·ιει·ιει· Αρρειιάιιι εείππάεπ,

άετ

κιιτάε ειε πετιει· ιιι
νοπ

πετιεπ Ιζποιεπ

άπτε1ιεειει κει; πιιπ επ άει· Βεειε άεε Αρρεπάιιι εε.εε
άιε ΡετΓοτε.ιιοπ, άιε επι Ρει·ιιοιιιιιε Βείι11ιτι

πειτε;

άοι·

Αρρεπάιιι κιιτάε ιιιι:1ιι ιπι1ιτοε1ιοριεο1ι ππτει·ειιοπι.
1ιπ.1επτε 1867 οεεοπτιεπ ΗοΙιιιεπε1η 4 ΡεΠε;

επ

ΝεπιιιΙάππεειι άιεροιιιετεπ,

ιιπ

Αρρειιάιτ

ποοπ 1ιεεοιιάει·ε ΒρεειεΙοεάιπειιπεεπ νοι·Ιιεπάεπ ειπά, άιε
Με. ΕΙιιιιε άιε θεεεπκπΙειεπικἰεΚε1ππε οεειιιιειι€επ:
1) Ι)ιε Κτι·ιιεε άεε ΒετιιιΙιειιεΙε επικιο1ιεΙπ ω» άοι·ι επι
Πε1ιειεπ, κο άεε 1)ει·ιπιπιιιεπ νετεπει ει, κιιε επι Αρρειι
άιτ Μι άετ Ρε.ΙΙ ιει.

2) Βεειε νοπ Ροειιι18εκεοε

ιιπά

0ι·Βειιε, άἱε ειοΙι ειπει· ρπγει‹›ΙοἔιεοΙιεπ Αιτορπιε ππτει·
ιιε1ιεπ, Με άετ Αρρεπάιτ, ειπά άει 1.ιει›ΙιπεεεΜ νοιι
`ιι6εει·ιιεεπ ΝειιιιιΙάιιπεεπ. 8) Ιπι ΨπτιπίοτιεειΖε οειιιιάεπ
εει οίι Ρτεπιά1ιοι·ρει·· ιιπά 1ιΙειπε

Κοιπειειιιε,

άιε

άιε

ΒεΙιΙειιπιιεπι ιι·τιιιει·ειι ππά εε άεε Απ1εεε επι· Κτεοε
Ιιι1άιιπε εεοεπ 1ιοιιιιεπ. Ψιε οε1ιειιπι, ειπά ιπ άετ θει
Ιεπειεεε ιιιιά ιπ άεπ Θε1Ιεπεεπεεπ ΘεΙΙεπειειπε εειιτ Μι
άιε Πτεεε1ιε ειιιει· ΚτεοειιεποιΙάππε.
Ιιι άει· Ι.ιιει·ειιιτ κι ειπε εεπεε Βει1ιε νοπ Ρε.ΙΙεπ εε
εε1ιτιεοεπ, κο πιιι άιε Βεπε.ιιε ιπι1ιτοε1ιοριεοπε Ππιει·

ιπ ε.1Ιειι νιετειι κπτάε άετ ΑρρειιάιιιΚι·εοε ιιιιτ επίε.11ιε

επε1ιπιιε ειπεε κεεεπ νετιπειπι1ιοπετ εΙιτοπιεοπετ Αρεω
άιειιιε επιι”ετπιειι Αορειιάιιι ιιειΒιε, άε.εε εε εὶεπ 1ιιετ πιιι

εειπιιάεπ εει άει· 8ε1ιιιοιι νοιι Κτε.ιιΙιεπ άιε κεεεπ 1.ππ
εειι- πιιά Ηει·21ειάεπε εεειοτοεπ κιιτειι. Ιιι εΙΙεπ 11'εΙΙεπ

άεΙιε.

κει· άει· Αρρεπάιιι νετάιο1ιι, νει·Ιειι€ετι,

ποιιιε οίιει·

άεε

ρι·οιιιιππΙε

1ςι·εοε ιιιιά εει πιιι· ιιιπ ειιτοιιιεοΙιε Επιιιιιιάππε πεπ
1Βε ιει επεππεπιιιεπ, άε.εε ρτιιιιιιι·ε ΑρρεπάιιιΚει·2ι
νοι·1ιοιπιπεπ,

Με ιπε.π πεεΙι άεε ερετ1ιο1ιεπ

ΙΛιετειιιτε.πεεοεπ ετκετιειι 1ιοπιιιε.
Μι Με ι1Ιιει·πεπει, άεεε κεπιι άιο επιίετπιεπ Ψπι·ιιι
ιι6εεπ Μεεεειι.
Ιπι .ΤεΙιτε 1882 εεεοπτὶεΙ› Βεεε τ ειπεπ Γε1Ι, κο ειπ ι“οτιεει:ε εεπε.ιιετ ιπ11ιτοε1ιοριεεπ ιιπιει·εποπι κετάεπ, ιππιι
Αορειιάιτ1ιετιιποιιι ορετε.ιιν επιίετπι κοι·άειι κει, κοοει οεάεπτεπά Ιιεπι1εετ ποεει·ιι€ε ΝεπιιιΙάπιι€επ ιιπάειι κιι·ά.
Βε ιει ιιιιετεεεειιι, άε.εε άετ ρτιιιιετε ΑρρεπάιιιΙιτεΒε
άιο τωιιιι ε Βιεεποεε εε1ιοιι νει· σει· Ορετειιοπ εεειεΙΙι
ει· 47-]5.1ιτιεε Κτεπ1ιε κιιι·άε ιιι άιο ΚΠπι1ι νοπ οίι ειοπ ιιπ ιιιΒεπάΙιε1ιειι ΑΙιει· επικιο1ιεΙιε 8ο ορετιει·ιε
κπτάε.
Έ1ιιετεεΙι πιιι ειπει· ιεπειειοεεεπ 1ιοι:'1ιετιθειι ειιπΙοει·ιετιεπ Βε1άε.ιιιειπ8 ιεπτιεεεΜεάεπεπ, 1.ειπΙΙε ππά Ψειιι
0εεε1ικπ1ει ιπ άετ ι·ει·1ιιειι ΙΙιεοεΙεεεεπά ε.ιιι'Βεποιπιιιειι; εετε ειο 12-ιε.1ιι·ιεεε Κιπά, 1ιιάά1ε θοΠε ειε
16-3επτιεεε Μεάο1ιεπ. νοπ άειι 17 Κτεπ1ιεπ, άιο 151
νει· άτει .1ε.ιιτειι κιιτάε πιει· επι Αεεεεεε ει·ϋΙ1°πει, κο
ιιε.ο1ι άιε κιιοπετιιάεπ θτειιιιΙειιοιιειι εειι1ιεεεΙιοπ άἱεεεπ τ.ιιι8 εεεειπιιιε1ι ω., κει·επ πειιιι (580/ο) ιιιιιει· 80
'1'πιποτ οιΙάειεπ; άιο ιιιιΙιτοε1ωριεεπε Ππιετεπε1ιππε ειπεε .1επτειι ιιπά νιετ (240/0) πιιιει· 20 .1επτειι.
Βιεεεε ιιι€επά1ιεΙιε ΑΙιετ ει·1ι1ει·ι ειοΙι άεάπτε1ι, άεεε
επι· Ρι·οΙιε ειιειάιετιειι Βιι1εΙιεε ει·θειι ειο ΑάειιοΚει·ειποιπ.
Πε εε άει·πε.επ Ματ κει, άειεε άιε θεεειικιιΙει ειπε άειιι άιε Επιειιπάιιιιε άεε ΨπτιιιΓοτιεειεεε ειοπ ιιιειειειιε ιιπ
1)ε.τιπ ειιιιιιιιιιε, άιε ΓιειεΙ 21381' κεάει· ΠετιπιπΙιεΙι ποι:Ιι εκεἱιεπ πιιά άτιιιεπ Πεεειιιιιιιπι επικιεΙιεΙι. 1Βε ιει πιο1ιι
θε.2ε οείοτάετιε, κπτάε ειι€ειιοιπιπειι. ‹1εεε άετ '1'πιποτ οππε Ιιιιετεεεε άιεεε Ζε.1ιΙεπ ιπιι άειιι Α1τει· επ νετ
ω» ειπε άειιι Αρρειιάιιι επικιαπειι. Με Ορετε.ιιοπ πε
ΒΙειεΙιεπ, κε.πιι ειο1ι άιε Κτειιεε άεε Ι)ιοΚάει·ιπε επι
Επάε οπ1ιιει·ιετι; άεε Επιπεπ κει· επεεειιιΙΙι πιιι εεΙειι

2!5

Ψεε Με 8νιιιριοιιπιτο!οειε Μεεει· Βι·Ιιι·ειι!ιιιιιε ε.ιιΒε-Μ
ννιε!κε!ιι; Με !ετε!ειι ΝειιΒ!Ιειιιι€ειι ννει·ι!ειι ειιι !ιιιιιί!Βε!ειι
ιιπ Α!ι.ει· εινιεε!ιειι 50 ειιι! 80 .!ε!ιτειι εειι·ο!!”ειι. Εεε
ειιιι ιιιεε!ιτ ι!ει·ειιϊ ειιίιιιειΚεεει. εεεε ίε.ει. ιιι ε!!ειι
Γε!!ειι, ινε Βει εετ Ορει·ε!!οιι ειιι Αρμειιι!ικ!ιι·εΒε εε
ΓιιΜειι ε·ιιι·ι!ε, Μεεε Βεεε!ιινιι1ετ ιιιιιιιει· εε!ιι· Ιι!ειιι πει;

ει ερι·ιε!ιτ Με νει·ιιιιιτιιιιε ειιιε, εεεε ειιε!ι ιτε Πιε!εεει·ιιι
Μεεε θεε0!ινν!!!ε!;ε εεε ΒΜειιιειιι! .ϊιιι!ιει· ειιτννιε!ιε!ιι,
ι!ε.εε ειε εε!ιι· Ιειιε·εειιι ινεε!ιεειι ειιι! ε!εεε ειιι· ιιυ νεφε
ι·ϋε!ιτειι ΑΙιει·, ννειιιι ειε Βιεεεειε Βιιιιειιειοιιειι ει·ιε!ε!ιι
!ιεΒειι ειε εε!ινιετε Βειιιιει·εο!ιε!ειιιιεειι Βει·νοι·ειιι·ιιΓειι ειι

ίε.ιιεειι. Μι !ιε.Ιτε Μεεε νει·ιιιιιιιιιιε Μι· εειπ ι1ιιννει.!1τ
εε!ιειιι!!ε!ι, Μι εε εεε Βε!ιε.ιιιιτ ιετ. Μιεε Βειιιι Ι)ει·ιιι!ιι·εΒε
ειεΙι εε!ιι· ι·εεε!ι νει·εε!ιιΜειιε εε!ιννει·ε Βεεειιει·ε.ι.ιοιιεει·
εε!ιειιιιιιιΒειι ειιιετε!!ειι, ινοΒει Με θεεο!ιννιι!ετ εε!ιι· ιεεε!ι

ειιΠιιι8τ :ειι ενε.ε!ιεειι.
Ψεε Με Γει·ιιι Βειι·ι!ϊτ, ιιι ενεΙε!ιει· ι1ει· Κι·εΒε ιιιι
Αροειιι!ικ ειι!'ιιΜ, εε ιιιιιεε ιιιειι ει!!”ιιεε ειιι! ειι·Ιιιιιιι
ε!ει·ιρτε Κι·εΒεε ιιιιτει·εε!ιειεειι. Με ει·ετειι ειπε ιιι Ροι·ιιι
νειι ειιιεε!ιιειι ννειεεειι Μει· ει·ϋ.ιι!ιε!ιειι

Κιιοι.ειι νοιι εετ

0ι·εεεε ειιιει· Ει·Βεε Μει· Βο!ιιιε ιιι εετ νειι!ιε!ει.ειι !Νειιε
Με: ιιιιιεε!ι!!εεεειι ιιι Ροιιιι ειιιεε ΒἱιιΒεε άειι Αρρειιι!!1ι.
Με ι!!!ϊιιεειι Κι·εΒεε ιιε!ιιιιειι ι!ιι·ε Βιιι.ινιε!ιε!ιιιιε Βενιιε!ιιι
Με νοιιι Μετε!ειι Βιιι!ε εεε Ε'οι·τεε.!εεε, ειιι εε!ι!ιεεε!ιε!ι
εεε εειιΖειι ΑρρειιΜιι Μει εοΒε.ι· Με ειιαι·ειιιειιι!ε Οσε

ειιιιιννειιι! ιιι Μ!!.Ιειι!ειιεε!ιεΠ. ειι ε!ε!ιειι. Με θιτοεεε εετ
θεεε!ιινιι!ει: Κειιιι Με θιιοεεε ειιιει· Γειιει: Μει· ειιιεε
θειιεεειεε, Με ιιι ιιιειιιειιι !5'ει!!ε ει·ι·ειο!ιειι.

Με ι!!!!”ιιεειι

Β'οι·ιιιειι Ιιε.Βειι εεννε!ιιιΙιε!ι Με 8τι·ιι!ι!ιιι· εεε Οο!!ειι1
!ιι·εΒεεε.
'
!ιιι ΑρρειιΜιι Κοιιιιιιειι ΚιεΒεεεεε!ιννϋ!ετε νει· νοιι
ε!ειο!ιει·ιιιιιει· ιιιι!ιι·οε!ιιεριεε!ιει· Βιι·ιι!ιιιιι· ιιπ: εεε Πετιπ
!ιι·εΒεειι εΒει·Βε.ερι. Με 8εινε!ιιι!!ε!ιε Ε'οτιιι κι Με Κετ
ειιιοιιιε ειιιιρ!εε ιιΜ Με Αι!ειιο!ιει·ειιιοιιι. Με εο!!οιεε
Ειιτειτοιιε ι!ει· θεεε!ιννι!!ετε !ιοιιιιιιι. εε! εεε Μ!!ιιεειι Ροτ
ιιιειι Με εεεε.ει εεΙιι· θα νοι·.
0!ιε.ι·ε!ιτει!ετιεε!ι ιετ εε, τ!εεε ι!ει· ννιιιιιιίοι·τεει.2Ι·ιιεΒε
νιειιιε Τειιι!ειιε Με ειιι Με Βειιε.ε!ιΒιιιτειι Οιεειιε ειιι! Με
ι·εε!οιιει·ειι Ι.νι1ιο!ιει·ϋεειι εΒει·ειιΒε!ιειι, εε!τειι Μειεειειεειι
ειιίννειετ ειιι! ιιεε!ι εετ Βιιει.ιι·ρετιειι εεε νοιιι ΚιεΒε Βε
ιι·ο!Τειιειι ΑρρειιΜιι ειιεεει·ετ εεΙιειι ι·εεισινιει·ε.
Πει· ιιι Αιιειιε!ιιιιεΓει!!ειι ινιιι·ι!ε ιιι εετ [.ιτει·ετιιι· ειιι
εε!ιννει·ει·ει· νει·Ιε.ιιί Μεεει· Ει·Κιειι!ιιιιιΒ Βεεε!ιι·ιεΒειι. 8ο
Με Ρε!! νοιι Βεεει·, ινε εεε Κει·ειιιοπι ειιι' ειενει·ι!ει·ε
Βειιε!ιινειιι! ειιι! Με Οεεειιιιι ι1Βει·ειιιε ειιι! ιιι ι1ει· Τιείε
ιιιιι άειι ει·οεεειι θειεεεειι εεε νει·ννε.ε!ιεειι νετ. Ι.ε_ιετε
ΒεεεΒιειΒι ειιιειι Ρε.!!, ινε ε Ει·οιε ειιι ει.ει!ι νει·ΜεΙιτει·
ειιι” εειπ .!Διιι·ε!ιεε!ιιιιτι ννειεε!!ε!ιει· Αρμειιι!!ιι ειιιι“ει·ει.
ενιιι·ι!ε: Με ιιιι!ιιοε!ιοριεε!ιε Πιιτ.ει·ειιε!ιιιιιε; Ζειειε ειιιειι
νοπ εε: 8ε!ι!ειιιι!ιε.ιιτ ειιεεε!ιειιι1ειι Κι·εΒε; ιιε.ε!ι ειιι!εειι
Μειιετειι ειιτινιε!τε!τε ειε!ι ιιιεει· θεεεεΙεεεειιε ειιι !τιιο!
Πεει·" !ιει·τει· Τιιιιιοι·, 2ειειε ε!ε!ι Αεειι.εε; Με πειτε Ορε
ι·ειιοιι εειΒιε ειιιε ει.!!εειιιειιιε θειιειε!ιεειιειι ι1ει· Κι·εΒε
εεεε!ιννιιΙετ, Με τε.‹!ι!‹ε! ιιιε!ικ ειιτΓει·ιιι ννειι!ειι !ιοιιιι€.ε.
νοπ άειι 62 Γε!!ειι, Με Βο!Ιεει:οιι ιιΜ Εεεε·
ι ε εεε .Ι οιιεε εεεειιιιιιε!τ !ιεΒειι, ειιιε! Μετεεεεεειι ειιι·
ιιι 6 Ρει!!ειι Βεεε!ιιιεΒειι ινοιι!ειι; 8 Με! ινει·ειι Με
Ι.ν11ιρ!ιι!ι·0εειι εετ Βε.ιιε!ι!ιε!ι!ε ετΒι·ιἔειι, ειιιιιιε! ενει·ειι
Μετε.ειεεειι !ιιι Ρει·1ιοιιειιιιι

ειιι! ειιιιιιε!

ΜεΕ8.8Μ.5ειι

ιιι

εετ Ι..εΒει· ειιι! σειιι Ε!ειειοε!ι.
Βει· νει·Ιειιι Βειιιι

Κι·εΒε εεε Ψυι·ιιιΓοι·ιεειεεε ει

ιιιιιιιει· ειιι Ιειιεινιει·ιεει·, Μι Μεεε ΝειιΒι!ι!ιιιιεειι ει:!ιειιι

ΜΝ, εε !ιοιιιιειι !:!ειιιε !(ι·εΒεεεεε!ιινιι!ετε μια ενιιιρτο
ιιιειιΙσε νει·Ιειιίειι ειιι! ινει·ι1ειι Με ειιίει!!ιεει· Βείιιιι‹! Βει
ι!ει· 8ε!ιτιοιι 8ειιιΜειι; Μει· ε.Βει· ειε ειιτνιιε!ιε!ιι

ειε!ι

ειιι” ο εειπ ΒΜειι ειιιει· εΒι·οιι!εε!ιειι Αρρειιι!ιειιιε ιιιι‹!
ννειεειι ε!!ε 8νιιιρτοιιιε ειιι', Με Μ· !ει:ετει·εε Ι.ειι!ειι
ε!ιει·ε!αει·ιετιεο!ι ειιιε!.
'
Βε. Μι.Βει ειιι 0ι·Βειι ει·Κι·ειι!ιτ, ννε!ε!ιεε ιιι ΓιιιιΜιοιιε!!ει·
Ηιιιε!ε!ιτ !ιειιιε ΒΜειιιιιιι8 Με, ιετ εε νει·ει.ειιιι!!!ε!ι, ι!εεε
Μ! σει· !‹ι·εΒειἔειι Βιιτειτιιιιε Με ΑιιρειιΜι Με Λ!!Βε
ιι:ιειιιΒειιιιεειι ννειιιε ειι !ε!ι!ειι Βι·ειιε!ιτ; εο8ει· Βει εε!ιτ
Ιειι€ Μιιιει·ιιι!ει· Ει·Ιιι·ειι!ιιιιιΕ !κειιιι Κεε!ιειιιε νο!!ετειι‹!!Ες
ίε!ι!ειι.
Ιιι Μεεειι Ρε!!ειι ε!ιιε ι·ιε!ιιιεε !)ιεειιεεε ειι ε!:ε!!ει:ι !ει
ιιιειει.ειιε εε!ιι· εε!ινν!ει·ιε. Ιιι ε.!!ειι Ρε!!ειι, πιο εετ Διιρειι
Μιι!:ιεΒε Βει ι!ει· Ορει·ειιοιι εε!“ιιιιι!ειι ιινιιι·ι!ε, ννιιι·ι!ε Με
Ορει·ειιοιι ννει;ειι εετ !)!ε..<;ιιοεε ε!ιι·οιιιεε!ιε ΑρρειιΜειιιε
ε.ιιε8ε!!!!ιι·ιι. Βιιιε Αιιειιε!ιιιιε Β!!‹!ετ ι1ει· Ρε!! νοιι Βε
Βε τ; εε ννει·, εε Με! Μ: νιτειεε, εετ ειιιιι€ε Ρε!!, ενο
ι!ειι!ε ειιιει· ΚοιιιΒιιιιιι!οιι νειι ει1ιιετιεειι Πιιιετειιεειι εε
ιιιοε!!ε!ι ΜΗ· νει· ι!ει· Ορει·ε.!ιοιι ειιιε ι·ιε!ιιιειε Βιε.ειιοεε
ειι ετε!!ειι.
Βειιιι Κι·εΒε εεε Πιιιιιιι!ει·ιιιε ειιι! με: Βεεειιι!ει·ε εεε
Πιε!ιι!ει·ιιιε !‹ε.ιιιι ιιιιε Με Πιιτει·ειιε!ιιιιι€ εεε Βε.ι·ιιιιιι!ιε.!τεε.
ννε!εΒει· Β!ιιι. Μει· εοδε.ι· Ιι!ειιιε θεεε!ινιιιιΙε!πει!ε ειιι!ιε!ι,
Με !)ιεΒιιεεειιετε!!ιιιιε· εε!ιι· ει·!ε!ε!ιιει·ιι. Βειιιι Κι·εΒε εεε
Αιιρειιι!!ιι και Β!ιιι Μει· ΒΙιιτιςει· 8ε!ι!ειιιι εεε εειιι
Αερειιι!ιιι Με θεεειιιιι ειιι· ιιιε!ιι Μει· ιιι εε εειιιιΒειι
ΜειιΒει1 !ιει·ειιε, ι!εεε ει ινο!ι! Ιιε.ιιιιι _ιειιιο.!ε Βει ι!ει Πε
!ει°ειιε!ιιι!18 εετ Ρεει:εε εείιιιιι!ειι ειιι!.
Με εννε!τεε Πιτ Πε.ι·ιιι!ιι·εΒε ε!ιει·ε!ιτει·ιετιεε!ιεε $νιιιρι.οιιι
ιιιιιεεειι

Ει·εε!ιειιιιιιι€ειι

νοιι Βει·ι1ιετειιοεε

Μει·

ι.ειιιρο

ι·ιιι·ει· Πε.ι·ιιιοε!ιιειοιι ειιεεεε!ιειι πετάω. Βε!πι ΚτεΒε εεε
ννιιι·ιιιΓοιι.εε.ιεεε !ιιιιιιι ειιιε Βιειιοειι·ιιιιε εεε ΒΙιιιΜει·ιιιε
Μει εεε ιιι !!ιιι ιιιιιιιι!ειιεειι ΒιιιιΜει·ιιιεε ειιι· ιιι εειπ
Ρε.!!ε ε.ιι!”τι·ειειι, ιιτειιιι Με θεεε!ιινιι!88 εεε Αιιρειιε!›ι
ει·οεεε Βιιιιειιε!οιιειι ει·ι·ειε!ιτ Μει· ινειιιι ειε ειιι' Με Βε

ιιε.ε!ιΒει·τειι Οι·8ειιε ιιΒει·ει·ει!”ι, νι·ε.ε μι. ε.ιιεεει·ει εε!ιειι
νοι!ιοιιιιιιι.
°
15!ιιιεε Αιιτει·ειι, ΒεεοΜετε Ν ο ιι·ιε , ΙιεΒειι !ιειινοι,
ι!εεε Με 8ε!ιιιιει·εειι Βειιιι ΑερειιΜιι!ιι·εΒε ειιιειι Βεεειι
ι!ετειι (Πιε.ι·ε!ιτει· ιι·ε.<έειι. 8ειιιει· Μειιιιιιιε ιιε.ε!ι ειιιε
Βει άειι· ε!ιι·ειιιεε!ιεε Αρρειιι!!ε!τιε Με $ε!ιιιιει·εειι Μιιιιρίει·
Νειει· ιοί ε. ειι!! εε!ιιιιε ε!ιει·εειει·). Βειιιι Κι·εΒε ι!εεεεειι
εε!ιε.ι·ί, εε!ιιιειι!ειιι!, ειιεε!;τε.!ι!ειιι!
ιιετιιι€).
'

(ε!ιει·ρ,

ειιττ!ιι8,
·

Μπει

Βε.ε!ει·ειιι! ειιι ιιιειιιειι ρει·εϋιι!!ε!ιειι Βι·ίε!ιι·ιιιιεειι ειιι
ειιιειιι ει·οεεειι !ιοε!ιετιιιειιιιι€ίε!τιεειι Αριιειιι!ιει!.ιειεε.τειιε!,
Εεεε Μι Με 8ε!ιιι1ει·2ειιιρ!!ιιι!ιιιι8ειι,

Με ειιι Αριιειιι!ιει

ι.!ε!ει·ειι!πει· ε.ιιεεει·τ ιιιε!ι!; Με ειιι εειιϋεειιι! ε!ε!ιει·εε $νιιιιι
Με !ιιιιετε!!ειι, ειιι ειιιε εΒι·οιι!εε!ιε Αρισειιι1ιειτ.ιε νοπ
ειιιειιι Αρρειιιιικ!ιετιιιιειιι ειι ιιιιτει·εε!ιειεειι. .Ιει!ει· ΟΜ
ι·ιιι·ε, ι1ει· νιε!ε Αρρεεει2Μεϊ5Ι!ε ορει·ιει·τ Ιιετ. ννειεε Με
ει·ι18ει·ιεε!ι Μεεεε 8νιιιρτοιιι ιετ; Με Μι Πιιι!ειι ειιι εε!
νι·ειιιε ειιεεεερι·εε!ιειιει· 8ε!ιιιιει·πειιιρειιειιιιε Βει ι!ει· Ορε>
ι·ει!ειι ειιιειι εε!ιννει· εεεεΒΜ!ετειι εειιει·ε.ιιιιεε11 Ροι·ι.εετιι,
ιιΜ ειιεει·ει·εειι:ε !ιοιιιιειι Βιιι.ειι·ι!θε ?Με -νειι ε!ιι·ειιιεε!ιει·
Αρρειιι!!ειτιε ιιιιτ ·8ει!ιι8ειι ρει·ιιοιιιιιεε!ιειι νει·ινεε!ιειιιι€ειι

εε!ιι· ετε.ι!ιε εεεεει·ε!ιΙειιεε 5ε!ιιιιει·εειι !ιει·νει·ι·ιιίειι.
“Ποτε ε!!Μειιι !ιε!τε ιε!ι·Με $τε!!ιιιιε ειιιει· ι·ιε!ιιιι€ειι
Βιεειιοεε ιιι εο!ε!ιειι Εε:1!ειι ιιιο!ιι: Με ειιιε εειπ ιιιιιιιεΒ-`Έ
!!ε!ιε 8ε.ε!ιε.
·
Π

Βε.ι· εε!ιι· !ειιεεε.ιιι ννε.ε!ιεειι, ινΜιιι·ε!ι ειε ειε!ι νιιι·ι.ε!!!ιείτ
νοπ εεε Κι·εΒεειι εεε ΒιεΙΜει·ιιιεε ειιεεειο!ιιιειι. Μι εεε
!επτει·ειι ιι·ι·ι!;!ει·ειι Με Κοτιιιε.εεειι Με θεεε!ιινιι!ετ ειιι!
Βεεε!ι!ειιιιι€ειι ειιι' Μεεε Ψειεε εεε Ψεε!ιειιιιιι; ιιιι!ειιι ειε

Με 11!εΒιιοεε ιετ ιιιεε;!ιε!ι, ινειιιι Με θιεεο!ιννιιΙεπ εε
ρεεε ω, εε.εε ειε Μιι·ε!ι Με Βειιο!ιεεε!ιειι ιιε!ριει·ι νει·
άειι !ιιιιιιι, ιιο.ιιιειιι:!ιε!ι ννειιιι !ετε!ιει·ε ινεεειι ειιιει· νοι·εοε>
Βεεε.ιι€ειιεε Ορει·ετιειι νει·ει1ιιιιι ειιιε Με ιιι ιιιειιιειιι

ιιιεε!ιειιιεεΒ Με ΟΒει·ΒεεΒειιεριι!ιε! ιιΒι·ειΒειι Π1!ιι·ειι ειε
!ειε!ιτ ειι Ειιι!εει·ειτιοιιειι ειιι! ειιιε Ζει!”ε!! ι!ει· θε
εε!ιννι!!ειε. Βε!ιιι Αρρειιειιι!ιι·εΒε !“εΙΙειι Μεεε Μοιιιειιτε
εειπ εεε, ννΜιιτε!ι εε ειιι ειι!ει!ι€ει· νει!ειιξ Μεεε1°
Ει·ΚιειιιΚιιιιε ει·Ιι!ει·τ ινειιΙειι Κειιιι..
°

Ρει.!!ε.-

Με.. ιιι εε!ε!ι ειιιειιι Ρει!!ε Βει·ιιιετειιοεεεειεε!ιει

11ειι€ειι !ε!;ι!ειι ειιι! Με ιιιε!ιι·Γεε!ιε Πιιιει·ειιειιιιιιε εετ
Γεεεεε ιιιε!ιιε ρει!ιο!οΒιεε!ιεε ε.ιιίινειετ, ιιιεεε ειιιε ειιι Με °
ΜεΕ;!ιεΒ!τειτ ι1ειι!ιειι,· ι!εεε ειιιε σει· Τιιιιιοι· ε.ι1ε εειπ·
ΑρρειιΜκ ειιιινιε!ιε!ιι !ιειιιι. νοπ άειι ΝεεΒ!!ειιιι€ειι εεε
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πρι· Ιιπιι:οπ Ππιπριπποεει·οπιο επ, πιο ποιο ππι·οιι ποπ Βιιιι.ιοπ
ετοεε, εοιπο ινοπιποιιιπποιιιοιτ νοτοποεοεοτιτ, εοιπ· οι·Ιοιοιιτοι·ι.
οι·οοιιοιπι.
_Ζπι· πω- πππ θι·πεεοπποετιιππιππε; ποι· θι·οποοπ ποπιοπι
ιιιιιπ_ ειππ οιποι·εοιτ.ε ποι· πιοπιεπ- πππ πωιιιοι-ιιοιο, επποι·οι·
εοιπ: ποι· Βιπποπ ι·οερ. Ζινιεοποπτιρροπιπι·οποπ πιο Βιοπιιιπιο.
νοπ πιοεοπ οι·εοποιπι. οποι· ππι· πιο πιοπιεπιιπιο ιιι·ο.ποιιποι·, πο
πιο ιπο.ιπιιιοι·ιιπιο, οποπεο ιπι· Βι·ειιιι, πιο Π.οπιοοιπνιοπιοι·ιιπιο
πππ οππιιοπ πιο Βιρροπ :π ιιιι.ιιιιπο Απννοιοιιππεοπ νοπ οιποι·

Νοι·πι πιιιυνοιεοιι, ππι πιο Βιοιιιιιπιο πιοποπ επ ιαππποπ.
Απεεοι· ποι· Ιοπο;ιι.ππιπιιιοπ Βιοιιιιιπιο, ποι· Ποπιοπιιπιο. οπι
ριιοιιιι ειππ ιιπ οποιο ποι· Βιρροπ πππ ιπιοι·ιιοετειιπι·οποπ οιπο
ππι·οιι ποπ Απειιτι ποε Βοιιινοι·ιιοτιεπιποε εο208·οπο ιιοι·ιιοπι.οιο
Βιοιιιιιπιο, πιο ιπειιι πιο ποπινοι·ι.ΐοιπ.εοιπιιπιο εοπιοοιιτ.ννοε πο
εοιππποπ ιιπππι.ο. πιο εοπποιποι οι". πιο ιπεοι·ιιοπ ποε 7. πππ

θ. Βιρροπιιποι·μοιε :ειππ πιιππ ;.;οννϋιιπιιοπ πιο ιιιπιι.ο Βιπρο.
εοπποιποι ννοιιοι· ποπ ιιιπϊιοπ ιπτ.οι·ικοει.οιι·οππι πππιιιιιτ. οππ

- [Με ιιιιπιεοιιο Ρι·οιοεεοι· ποε οι. Ροιοι·εππι·8οι· οιπο”
ιπιιιιιιι·ιιοεριιοιε, πω. 8ι.οοτει·ειτ. Πι·. Η ι ο ιι ε οι Α Γε π ο ε ε" ιετ πο! οιοοποε Βι·εποποπ
νοι·οπεοπιοποιννοι·ποπ.

ιπι:

Ππιιοι·πι πππ Ροπειοπ
.

- Ποπι Μοπιπιππιιπεροπ τω· ποε Οοπιοτο ποε Ποπιεοποπ Κο
ειιποπιιοοι·οε, ενιι·ιιι. 5πεπτει·οτ Πι·. Β. οπ τ ε ο ιι ο νε ε ιι ι, ιει ποι·
50.. Απποπο:·ποπ Ι. Κιειεεο νοι·ιιοποπ οιοι·ποπ.
-- Βι·. ννιιωωιι πι·, Πιι·οιιι.οι· ποι· νοπ ποιο Ρεπι·ιοτιεοποπ
Ε"ι·οποπνοι·οιπο ππι.οι·πο.Ιτ.οποπ ΒοιιιιΙο ω· ποπ Νοιτποπ ποι· οιι·οεο
ιιιι·ειιπ Κο.τ.ιιοι·ιπο ιιιιοπιιιιοικιπο, Μ. 2πιπ πειιι:
Ιιοποπ Βιο.οτει·ο.τ ποιπι·ποι·π ινοι·ποπ.
-Ιπε θι·ι.:οπιεπιιοπειιοιπιτοο ποε ΧΙ. Βιι·ο
Β·οινιιοπιι>;ι·οεεεε ι·πεειεοποι· Αοι·πτο,ποι· ποΕπππ0
Ποπ ιπι Μπι 1909 ιπ Οποοεπ ειπαππποπ νιτιι·π, ειππ ιιποιιετ.ο

ποππο Οποεεοοι· Ρτοιοεεοι·οπ πππ Αοι·ιπο 8·ονι·ιιιιιτ ο·οι·ποιι: Πιο
Ρι·οιοεεοτοπ ινωιοο,

ιποπννιοποιν, 8οιηήοοιιιιο πππ

Ποπ ιπιτ. ποι· ππι.οι·οπ ιιππροπ8ι·οποο οπεοιππιοπ. .ως ιιιι·οι· Κοπ
εποπτοπ Βοιιιοιιππι; ιιπιπ Ζννοι·οιιίοιιππεπιε ιιοι·πιιι. ιπι· νοι·πιι€,
επι.ιιι·οππ πιο 0ι·ιοπιιοι·ιιπε πιιοιι ποι· Βιρρο πιο ποιπο ιο.ιοοιιο

8ειι·ιεΙοιν, ποι· Ρι·ινπιποιοπι. Ιι.'Ι'πι·οεεοννιτεοπ πππ
πιοΙΒι·ειαιεοποπ Αοι·ποΒιοττο τονν,.Ι.ννοεειΙ_ιονειει,

νοι·ειοιιππο·οπ ιιποι· πιο ιοεο·ο πππ ΑπεποιιπππΒ ποε Ηοι·ποπε

Κ.
ιιι·ιπ,.Τ.Βπι·πει.οιι, Β.
οιιει.οιπ,π.-πε-οπεπο
ιοιν. Ν.ΕΙιοιιιπ, Ν. Ιιγειιοπικοιν, Δ. Ποεοιιιπ, Α.

ιιοι·νοι·ιππ.. Πιο Θι·οπποπ πππ πιο .ΙΑΝΟ ποε Βριτιοπεποεεοε
ννοι·ποπ πιιππ επννοπι πο.οπ ιιιι·οι· Βπτ.ιοι·πππε νοπ ποι· Μοπιεπ·
Ιιπιο πιο νοπ ποι· 8οποππι.οπ Βοι·ιιοπιο.ιοπ ποειιιππιτ πππ εο
πιοοεοπ. Πιο Βιιτιοι·πππΒ ποε πριι.ιοπετοεεοε νοπ ποι· πιοπιοπ

Ιιπιο ποιι·ιιΒι ποιιπ ιπι·ινοοπεοποπ 840 Οτο., νοπ ποι· Ηοτιοοιι
τ.οιοπ πο. πω. πιιοιι οπιει.ιι·τ.ε. Βοιιοιι εποπι. οι· ππιιοι·. Ι)ιο Ιππι
@ππε ποι· Πιιιπριπποεεριι.πο νοπ ποι· Ηοι·ιοοπτειιοπ ποιτι1Βε
'
Οιπ.

Απεοοι· πιοεοι· ποτιποιοπ Ηοι·οπιι.πιριππι; πππ ιιιι·οι· Απεποπ
πιιιις εοιιοπ πποι παπι 1)ππιριπποοπ ποτ Ηοι·οςοςοππ Βοι·ποιι
ειοιιιιοππ;; οι·πιιιι·οπ, ποποπ ιπππ ποι ;;οεππποπ, ιιι·ιι.ιι.ιεοπ ιππι
νιπποπ ποιποι·ιοι ι.ιοεοιιιοοιιτε πιτ. ποοοεποτ. οπεοποπ οιπ Ποιο
ιοιποπ πιοιιτ. νοι·ιιοει. ι)ιοεο Βιιιπριπποοπ ποι.ι·οποπ οπτινοποι·
ππι· πιο Βοι·ιποο·οιιπ οποι· οι·ετ.ι·οοιιοπ ειοιι ιπ οπποι·οπ Πιιιιοπ

Ζιποιίειιι. Α. Τεοιιοπεοποπεικι, πι. Ζινιι·ιιο, 8.
Βοπτεοπεει.πγ πππ Ε. π'ι·οιι'οιπ.
- Ποι· Ιοππ_ιιι.ιιι·ιμ Ρι·οι'οεεοι· ποι· ννιοποι Ππινοι·ειπιιι Ησί

τιιτ Πι·. Β. Ο ιι ι·ο π ο π, Βιι·οιιιοι· ποι· Π. εοππι·τ.ειιπιπιοιι-ς)·ππ
ιιοΙοπ·ιεοποπ ΚΙιπιιι. ι.ι·ιττ ιπιτ ποιπ 8οιιιπεε πιοεο ε
Βοπιπιοι·εοπιοοτ.οι·ε ιπ

ποπ

Βπιιοει.οππ. Ζπ εοιποιιι

Ν ο. ο ιι ι· ο Ι ,ο ο ι· ιετ οιπειιπιπιις ποι· Πιι·οιιι.οι· ποι· ΗοιποΙποι·ι:οτ
ο·οππιτεπιιιπιοποπ Κιιπιιι Ρι·οι. Πι·. Α ι ο ιι ο π ε ν. Β.ο ε ι ιι ο ι· π, ποι· οιπ Βοποιοποι· Οοετοι·ι·οιπποι· ιετ, ιπ νοι·εοπιιη.; εο
ιιι·οοιιι. ινοι·ποπ.

ιιποπ ποοιι οποπ πιο ππι· Βιοι·πο.1ιποιεπι. πιο εοιιοιπο, ποεε πιοεο

- Με Νοοιιιοι;οι· ο... ιιοοιι Βι·οειιιιι ποτπιοποπ Πιι·οπωι·ε
ποι· οπιι·πι·οιεοιιοπ Κιιπιιι ιπ Ιππι·ππι· , Ρι·οιοεεοι·ε Κιι ειπ οι.
ινιιι·ποπ νοπ ποι· Ποι·ππι·οοι· ιποπ.
ποιπο επ οι·ει.οι· 8τοιιο

ωεωιπωι νοι·ποπποποπ Βιιπιριππποπ ινο;;οπ ιιιι·οε ειιππιιοπ

ΡΜ. Πι·. Ψπιιετοιπ ιπ Βοιιο πππ Ραπ. Πι·. Κιιηιρ ιιι

ποπ Κοπτ.ι·πει.οε ππε ποιπ 8πι.οπ ι:ιοεπππποιιεοπεπι.ππ ποι· ποιοι·

Βοι·Ιιπ, ειπ πινοιτοι· ΒιοΙΙο ποι· 0ποι·πι·πι ποι· οιιιι·πι·ο;ιεοποπ Απ

εποποοπ ιεποχ·ιοι·π πωπω. πιο ειππ οπο: παπι πο πππ ιππεεοπ
ιπι·οπ Θι·πιιπ ιιοιποπ.
Με εοιοιιο οι·οοποπ οιοπ ιπ 2 εοιποι·

1οιιιιπ,=.>; ποε Βιοπιιιι·επιιοππε.πεοε ιπ Απο” Ρι·οι“. Βι·. Κο πι 8·
πππ ποι· Ρι·ινιιιποιοπτ. ποι· Χϋπιεεποη;οι· Ππινοι·ειι.ιιτ. Πι·. Σ ιι ι·

8οιπιοπετοιιιο οπτ.ι·προι·ιιιπι·πιπιο πππ ι·οι.ι·οοιοι·ποιο Εοα.οπεοπιπι
Ιππποπ ποε Μοπικεπιπππιε. Πιο πο.ι·οιπε οιιιερι·ιπποπποπ ι)πιπ
πιπποειιςπι·οπ πο.ποπ οι·οεεο Αοιιπιιοιιιιοιτ. ππε ποπ πει ποπ

ιι ο ι· π τ. νοι·οοεοιιιοποπ.

νοι·εοιιιοποπετοπ

Ηοι·ειιι·ππιπιοιιοπ

οπιιι·οι.οπποπ

οιεοπτιιοιιοπ

-Ζπιπ εποπιεοποπ Ππτοι·ι·ιοποεπιιπιετοι·
οιπ Απο, Πι·. Οοιπ ιιπ πο, οι·ιιο.ππι. ινοι·ποπ.

ιπι.

«Ηοι·ιπππιριππεοπ». Βοπιιοοιι εοπιιαι. νοι· Υοι·ννοοπεοιπποοπ ιπ
ποι· Βιοποι ποι· ιιπτιΒο πιιπιεοπο Ιιοικε.ι- πππ. Αιιο;οιποιπποιιιππ.
Νπι· πιο

εοιιιιοιιοπ

Νοιιι·οιοο·ο.

Γοι.ιοπιοςοι·ππο·οπ ιιοι·οιιοπ πιοπποειιεοιιο

8οπνειοι·ιΒιιοιωπ, πω· ειιοπι ιπ ποι· ιιοποπενοι·ειοιιοι·ππεε- πππ
Ψοιιτρπιοιιι.ερι·οπιε πιιι. ποπ ι·"οι·ποι·ππποπ οιιιοι· εππιιιοπ ιππι
εοι:ιοιπππΕ, σε Ηοι·οπιιοι.πιιοπ νοι·ιιοει. σποτ πισω. Ι1ιοεο Ιππι
εοποιππιπε ιει πιτ. τοπικ που" πππ ειππ Οιπππ ποε Ροι·ιιιιε

νοι·ποτποπτ.ε-ΜοπιπιποιιπεροΜοι·,

ειοπεποιππποε οιιοιπ πιοιι: πιπο·Ιιοιι. Ποιο ποπιοπ οιποε οριιποπ

ω; ο εν, ιιπ 65. Ιιοποποιοιιι·ο. ι)οι· νοι·ειοι·ποπο, ννοιοιιοι· οοπ

ει.οεοοε, πιο Απννοεοπιιοιο οιποε Ζνοι·οιιιοιιιιοοιιεωπποε "Μπι
πο” ιπι· εοιοιιο Ε'οιιππιποοι·ππεοπ. πιο οπ ιοι€οπποπ ΗππΡι-·

πιοΙΙ ιπι: ποι· θρπιππιιποιοοιο. 2) Αιπ π.

πιιιππιπποεπεπτοπ πιο νοτοπιπεεππο; οπιςοποπ: πι θι·οεεοε.
π1·οιι.οε υππιπιππι:επι·οιοοπ ιπ πω· Βοι·2808Φω πι» ιπ ποι· Βο

8οι ει·πεποιοι· Απεποππιιπε ποοιι ιιιιι186 2) Επι· Αιι890ΡΗΠΒΕ
πω" Βιιιιηιιππο πιιοιι ποοιι οποπ ιπ «8οιιοι·πει.οιπιοιπι; π) Βιο
ιιοι·ι.ο Ππιππιππροπ ποε Μοπιιπι·ιππιε.
Σε οι·εοιιοιιιι πππ, πιο ·ι·οποοιιιιοιιιοπι πιοοοι· Ππιππιπποοπ
νοι·οπεποεοπι ιιππ ιπο·ο;;οποπ, ιιπ ποι· Ζοιι. ιπ Ρι·πιιι ιιιι·ο ιππι
πω” ειπεπ οιπιιιοιιιοπποπ πππ ιπ ιππι-ιιπ Ππτοι·εποπππποιοπιο
πω. ιιι Βι·ενπεππε επ οιοιιοπ.
(Απιοι·οιοι·πι.)
(ΒοπΙυεε ίπποι.)
_

ι

!

- νοι·ειοι·ποπ ειππ:1)ιπΝοιιηιοτοπποι·ποιιιΒο Οπτι
8ι.ποιετοι. Ι)ι·.

Ρο.πι Ροιο

1877 πιο ιι.ι·οιιιοπο Ριιιιιιε απειιπιο, ποοοιιιιιιι το ειοπ οποπ ε ο
Κι·οιεοι·οτ νοπ Μοεγι· πιο”.

οι ιπ κι"

οι·

Ηιπειιι Πι·. .Ιππε.ππ 8εο.νο· π

ιο_ιο·υν ιπι ΑΙΜ· νοπ 52 .ιε.πι·οιι. πω. Αποοινιοι·ππο· εοιποι·
$ωπιοπ ιιπ ποι· θποι·ικοινοι· Ππινοι·ειιιπ ιιπ ποιπο 1885 Ιιοεε οι·
ειππ πιο Απ: ιπ Ποεγι· πιοποι·, νο οι· πιοιιτ πιο 90 πι... ποπ

Χι·οιειιι·προετοπ ποιειοιποιο. οι ιπ οι. Ροιοι·εππι·ι.ι· ποι· ιι·οιρι·ιι.ιι
ιιιιοι·οππο Απ” Πι·. Ροιοι· Ρι·ιποΙιπ ιιπ 68. Ι.οποποιοιιι·ο
Με ιποιιι· πιο 40πιπιιιιςοι· ιιιεοιιοποι· 'Ι'πτιειιοιι. 4) ιιι Ποειιοπ

ποι· ιι·ιιιιοι·ο Βι·ιποποοι·πι ποι· 56. Ιπιοπιοτιο-Βοεοι·νοπτικοπο,
5ωπιει·ιι.ι. Πι·. Ψ. πι. Κι·π.εεονιιι, ιπι 57. Ι.οποποιοιπι·ο.
Ραπ 35 ποιπο ποτ ποι· Ηιπο·οεοιιιοποπο πιο Μιιιι:ο.ι·ο.πο εο
οιπο, πο.νοπ ιιι.πεοι·ο ω: Με Οποι·πι·ιι. οιποε 6ι·ι:Ιιοποπ ιιιιιιιπιΙπποι·οιι.ε ιπι 8γι·-Βοι·ιοεοπιοτ. Ιπ ποι· ιοι.οποπ Ζοιτ Ιοπιο οι·
νοι·ο.πεοπιοποι πιο ιι·οιρι·πιιι.ι2ιοι·οπποι· ΑΜΒ ιπ Ποειιειι. ε.) Ιπ
Οπιοπιι·ο Πι·. Ν. Ε ιι οιι ε, Ρι·οιοεεοι· επ ποι· 6ι·ιιιοποπ Ππινοτ
εποε, ποι· ειππ νιοΙ :πιο ποπ Βϋπιο·οποκι·ο.πΙοπ ποοοιιιιιτιο·το, πιο
οε ιππι ποιοππ·, οποιι ννοιοιιωιιο, ππιποπιιιοπ πιο ιποοοπινο.ππο.

πιιι·οιι Βππτο·οπετι·επιοπ οπ ριιοτοο;ι·ορπιοτοπ. π. ιπι οιπ Οριοι·
εοιποτ νοι·εποπο ποικοι·ποπ.

ΡΜ. Ρ ποιιε

οι·ιιι·οπιιιο οποιοι.

ι. π. 1906 ιιπ οιποι· ιιι·οπεοι·ιιο;οπ Κτοπιιποιο πειιι εο8·οποππωπ
Β6πτποπετι·ο.πιοπιιι·οπε,

Τοποοποοιιι·1οπτοπ.

ειπ

ποιποπ

Ηοιπποπ

ποιοιιοιι. .Βιπιο·ο

Μοποιο εριιτοι· πιιιεετο οιπ θιιοπ ποε Ι)οιιιποπε ποι· ι·οοιιτοιι
Πιιππ οπιι;οποπιπιοπ ινοτποπ πππ εε ι”οιοι.οπ ποοπ 6 ιιιοιι.οι·ο
Οροι·ποιοιιοπ, οιιπο πο” ππε Ε'οι·τεοιιι·οιτ.οπ ποι· Κι·οπιιποιτ επι'
ἔοποΙτοπ ννοι·ποπ ιιοππτο. 3οιιιιοοειιοπ ννπι·ποπ πιο Ι·'ιπποι· ποι

Ροι·οοπο!ιο.

- Βοι· ποιιιιιτο ποε Οποιο.ι·ποε ποεμβτ. Ροιοι·επιιι·οοι· Οπτι
οποενποεριτο.ιε. Κοπεπιτοπι ποι· Μοπιιπιιιοπποιιοπεοπιτ. Κοπεπι<
ιππι: ιπι· Οιιιι·ιιι·ι;ιο π ιπι

εοπο.ιι πο.ι·ιπιιοιιιςοι·

Ηοεπιτπι ποι· πι. Βπςοπιο-θοιιιοιπ-.

οπινοετοι·π πππ Ρι·ινοιποοοπτ ποι·.ιπιιιτπι·=

ιποπιπιπιεοιιοπ Αιιοποιπιο, Βι.ο.οτει·πι [π. -Ζ Θ ι π Ι ο Γι μι: 2 Η ιιι
ε.πεεοι·οι·πο ιι ιοποπ Ρι·οιοεεοι· ποι·. οιιιι·ιιιιιι
"ποπ Επι; π. οποειιιιιιι ι: πεπι πιοειποπ. »εοιπ
ιιοιιοπ ιιιο_πιπιπιεοποπ Έπειιιιιι. οι·ιιιιππι. ννοι·ποπ,
ππιοι· ΒοΙοοεππς ιπ εοιποπ πιεποτικοπ 8τοΙΙππποπ.

οι· Πιιππο πππ πιο ΠιιειιοΙι.οιΙο ποι· ι·οοιιι.οπ Βι·ποτ. οροι·ειιιτ
οπείοι·πτ. ποοπ ποε Ι.οποπ ικοππτο πιοιιτ εοι·οι.ιοι: ινοιποπ.,Ρι·πι'.
Η ποπε. ποι· ιπ Βοι·Ιιπ πππ Ροι·ιε ετππιοι·ι πω, οιτιοπιοι.ο

ποε οιπο ιιπποι·οιοι·ιιιιιι τοι Βιιπη;οπειτοπιοπ ιπ πιποι·ιιιιι. ω
ποι· ιετ. πιο Τ'ο1ιοππππο· οιποε ννοι·ιιοε «Νοπο νοι·ννοππππο· ποι·
Β.ϋπτ.εοπειι·ο.ιιιοπ», οιπ ποιπ οι· οι·ποιτοτο _ιοτιτ πιιι·οιι εοιποπ
Τοπ νοι·πιπποι·τ. ννοι·ποπ.
- Ιιι Βοι·Ιιπ πι. (ποιπο Ηιι·οοιιιιιο.ππ, οπο: ποι·.ινοιτ
ποικοποιοπ Επι” Ν. Α. Ηιι·εοπιππππ, ιιπ · Διοοι·· νοπ
47 .Τοπιοπ πω Ηοι·ιεοιιιοςο 8·οετοιποπ. Πιο ιιιοπιπιπιεσιιο 'Ι'οοιι
ππε νοι·ποππκ πεπι ιιο ιι·ιιιι νοτειοι·ποποπ ιποιιι· Με οιπο Βο
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Τ ΙἱοΙ1 νοττ1 Ι5.
εἰ Με πιπ 80. 5ερτεπτΙ:ετ ΤΙιεΜετ σκιά €οποετ1ε Επι

έ
ΒΡ·
Β

80ΙΙ"8τθΓ:
Ν' Α Η
ΙΜ .

(ἶπεἱιιο. ιιεἰΚ Πτι ΡετΚ. ΕεεεεεΒἱπεττε. θειεπἰπιπιετ ΠΠ· Πεπτκ:π. 5ρἰεΙ·. 5 τεοΙ1ε8Ιο
Μιά ΒἰΙΙειτὸε. ΑΠε ΕἰεοπιϋεΙπιΙἰπἱωι εἱπό πιἰτ νιεΗν νεώιπιόετι. τειιτΙ-1-

.
~
.
.
ΟΓΗ10ά188ΓΒΡΕΙ-νν9οϋ5°Μ70ω
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ΑιιίιωΙιττιε νοπ Ρει1ιεΜετι ιιπ ”ΒειΙυϋτιωιε .
Ρτευεἰε ειυεεετΙ1ειΙΒ (Με Ηευεεε πεοΙ1 ννἰε
νοι·.

(Η) 4-8.
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22ει>ε1τιιιι=!κΔι·ιιπιιτε.2ε.ινιΔκκεε.κοπΗε··`2~22
#ε!υπο!

π· α|επ

72Ιϋ6°0|

#ποεοπ

.?”|ιξςυπο!

Μιυ===_ιωπε τι (Μεϊπε"Μο- ω" π, πω·

θιιιήεοοΙάετΝει!. ΑπΙΙΕιιΒετΚιιΙΒ:ε κινιιιωπ

Ρπο!μ|ίπ

Ο απι- ιοευπε=Μ πω·Βιειτοκ.8ο!-θΙοεϊω)-

εκρετἱωεπ£ε!| πω! ΜΝΗΜΗ τωεωωιιι.

'
'
ΠΙ98,,0|εθσθ

Απνν01ΜΗΜ : εΞκιοΒιιωιιΙεΗνννΜειισε.ΚεἱπιΜτεπιιιιετειη‹1.
οι· σο. :κτ π·0ΙΗΜ. ειιΒ:Μειι·ι. ΕπΕτεινεπϋε πω!
Ι.Μι·επιπποιι1Βε.

έ

°

νϋΙΙἰεε Η58ΜοΜα:Η,
εΒ$ο!ιι€ε
ε21η;!Μπο ΕΦΗ· Β,.°,π . Ρ,φ|ΙΙ,π
.
Ιο8ἱΕΚεἰΙ.
ετοεεεΟετιικ:ΜοεΙ
Ηοωπ:€ετ κωι,
Μι.

.7'|ιι”σεο!ία6Ιοϋοπ (με α.
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|

δπαοεο!ει7πρ
διϋ·σίεϊτ

δίεοπ-Ρπο!!!ώ

ρα!υ. ά Ιαύ6

ννοἱεερτειρε. Μ.

πωωιιι ΡΒοερΙτοι· υηα Ατεκτι ω ειιΙεἱΗεΐοτ το"...

ΘετιισΜοσοτ ιιπςΜεοι· εκατ: αεε 1οαο9οπιιι.
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μ Ι.!πτει· άεο ΖωιΙυε€οκεπ Μ Ηειτπ3ε! Μ:Πηά!Μπεη Μ:
ΠΠιτττπϊτε!π και κεἱη εἰτι:ἱεεε 80 !οἰοΜε ουσ εοϋπε!!ο
Υοτ!οτ·οϋτυπε €εΐυπάεη Με άετ
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Ρ6Μιτ ειπη.
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ΚΜάι
ερΗ
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οΠι·.
ιτίειτηευΚιετΜωἱηΙΖιτ:1ἱ.οετ

ΚειΙὶΐοΡτιὶεοΙιο Ροἱἔοτι·5χι·υρ

2ο

”ΚΑΙ.ΙΈ'Ιθ"

ο
Ο
Ο
Ο
0

ΚΠι·.
Ηιοίι·ωειπεπτει'!ετ

(Μιηιε ἔοεετΖΙἱι:Ιι ΒοεοΗΜ2τ)
'ννεΙοΙιετ, @Με 50ἱτ1€τ° ΠΠ εοΙ15ὸΙἰοΙιΙ‹ ε ἰ τ. εεἱπιει· 2 ετ€ετι
υ τι ά ε ο Η τι ο Η ο τι ΧΚ' ἰ π· Κ ιι τι Β νοιι εΙετι Αετ22επι €ετιπ 8.ιιοΙι

2
2Ο

Μ'ε.·α1ιεϊι.π:
Ξε.61.

ἰτι άετ Ρτε.υετι- ιιη‹1 Κἰιιὸετρτεκἱε νετοτόποτ ννἰτό
Με ειι€ςο1ιεΙιττιεε ΑϋίϋΙιτπιΜτεΙ.
(ΙΟ)θ-θ.
Με ΠεϋτειιοΒεειπκκ·ώευυε ἰετ ]οόει· ΡΙεεο!κ: Βεἱἔε€εΒει1.
Μ α||οπ £ροΜΜοπ επἡᾶΙΗἰΜ.
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· ΗειιρΒ-Βερὁτ ΠΠ 81. ΡετετεΒιιη; Βεἱ Ηει·ι·ιι διο!! δι $οΙιπιΕτΠ,
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ΜοεΚε1ι.ι. . . . .
Οόεεεει . . . .
νωωθιω. . .

,,
,,
Ι.

οἱ. θεε.εΠ. Ψ. Κ. Γεττεὶι1,
Ηεττει1 _]. Ι.ετιιτι16 & (ο.
Ηει·ι·τι Η: ΚετρἱτιεΚἰ.

Οιι11Εοι·ιι1ει ΙΜ; Θγι·ιιρ 0ο. Ι.οιι6οη, Ε. Ο. 8182 Βιιονν Ι·ΙΙΙΙ.

2
Αετ2τε - Ρτοϋε:Π Βτειτἰε υπό ίι·:ιτιΙ‹ο.
ἐ 0ΌχθΟΟΌΟΟΟΟθΟθΟ ΌΟ

2Ψο. ΟΟΧθ.Ο002ΟΟΟΟθΟΟΟΧΟΟΟΟ θΌσθΌθ

ΗειοπιπΙοηεπ ΕτΠπω.
(5θ)
15-2.
ΕΜ εἱεΘτιΜιΙΙἱἔεε ὸἱἑιεΙἱεοἱ1εε Ρι·ϋιρειτειτ. ΒοκνάΜτ εἱοΙι νοτ2ἰ1ἔἰἰ0Π Όοἰ
ΜοΜΜ, 8Κτορ!ιιι!οεο, 8οΗννϋοΜειυεΙϋπϋεπ, ΑπϋππΞε ιπιτ! Με Β¦ι1ἱΜΙΠΗΩΩ8ΜἱΗΘ¦.

Ηπεπιεϊο9οπ θΝ1πΞπ9 ὶεἑ Κο!πε Ν21ιΊ18Μ1111Πε (Μ: ωιιι5ΙἐὶηὸἱεοΙ1εΠ Ρτἐὶ
ριιτετε, εοτιόετι1 ιπιοΙι εἰι1ει11 Μει!ουΙσπά νοτνο!ΙΚσωπιπεωπ Υει·ίεΗτοπ Ιιει·ἔε
ετοΙΙτ. Ττοί2άεττ1 Μ άετ Ρι·εἱε επι ΌἰἱΙἰἐ01°. Εε επτΜ1Ιτ "α" ΑετΒετ πιοο!ι
πόστο εοΜΜΙΞοΒο Κο1158Ι°νἱ€Γι1ΠἔεττιἱΙΐ€¦.
νωιωικ Όεἱ άετ ΜεαΜΜπι ΡΜιττιιιιιουΙΞεο!ιοπ Ηεπάε!ε-0οεο!!εοΜεϊ1 ιι. Μ.

ΜΝΗΜΗ ΠτοΒοη8εεοΗϋίτειπ ιιοά ΑροτΙιεΕου.

(Με τι ε τειΙ- νωωτ Ο. Ψ. Θ:080Π.
Βὶ. ΡεΙοτεΒιιτἐς, Οοτοο!1ον·ειάει, 82.

(27) 8-8. 2 _ 2

Εν. Θ. Ρ111ρ1(1οννΙο2
οι·ὸἱιιἰετει1ὸεί”Αι·Ζτ Μ $οΙιννείοΙ
τΥιοτιτιεπ 'Γτειποεἰτι-ΤορΙἰτ2 (Πη8ειτη)
Ν νετεετιόετ ειιιΐ νωιω1ἔθΠ ειιιεΗΠιτ
ΝΙἰοΙκ: ΒτοοΙπ1τοτι ωκὶ ε·πιρΠεΜτ

·.,νιιω ΒατοτγΙ·.
Ιιιι Ποιπεοποπ ΑΙο1ιιιιἀοτ-ΗοερὶτεΙννἱτἀ

2°

ν

οΜ808[Μά ω: ΜΜΜ'.

ΝαοΙπνοὶε οττοἱΙτ Με: πι· Ζοἰτ Πουατ

ΡΓοερεΜΒ Πω ΑΠΒΕΠΠί.ι . ίτοἱο ΡΩο8οτ Μιά ΡΠο8οι·Ιιιιιοιι ΠΠ· Με
. ςι·ε.τὶε ιι. Πιιι1Κο άι1τοΙ1 Με· ρτὶνετε ΚτωιΙιοπρΠοπο “ποποπ Ζ.ΙιΙι1ιηε;
'ζΒειἀε-Πἱτεκτἰοη.
; νοιι 60 Κορ.)
ε·

Η 8 τιιιιιη;ω»οι· Πι·. Βιι «Μ Ι Ε κνωμδυ.

Βποὶιἀτιι‹ιΚοτοἱ ν. Α.Ψ6οποα!το ΚιιτΕιετ!ιιξηΙιοΓοτ Ι'ι·. .Η Η..

ΜΜΜ [ΒΡΩ ι

οταν. υι= Μια"
"Η δ!) $Ώ”ι

ΧΧΧ". 1ιιιιιοιιιο.

ΒΤ.

Νοτιο Β'οΙΒο ΧΧΙ[..Τ;ι.Ιιτε.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιοπιιιοπιιιι
ιιιιτετ όεπ ΗεόειΙαιοιι νοιι

Ριπή. Πι·. Και! Βο!ιιιι.

Πι·. 1οιιειιιιιοε Κι·ειιιιι!ιει!ε.

Ι)οτρει2.

ΜΙ"

Πι·. Βιιιιο!Γ Υνειιιιιι:!ι.
ει. Ροτοτειιιιτε.

Ι)ιε.8τ.ΡεΙοτειιιιτΒετ Μεάι2ιιιιεο!ιεννοοΙιετιεοΜιΠ" ετεοΙιεἱιιτ]εὸειι' Σ-

ΑΒοιιιιοιιιοπ'08-4ι1ΗΠ.80 8ΜΠο 8.110 ΞπεοΜ.Μ “τ

$οιιιιιιΒειιό.--Ποτ Δ1ιοιιιιιιι:ΜΜ, :Με ἰει ιιι Βιι"1ειιά,8 Μι!. Πιτ άεε ΜΜΜ πιιιιι ιιιιεεειιΙιεεεΙιο!ι επι άιο ΒιιοΜιειιιό!ιιιιε νοιι Κ. Σ. ΒἱοΙιει·

1ιιΙιτ,4 ΚΜ. Μι· εΙιιε ΜΜΜ: μι" ιιι Ι,ΡοεπιιειεΙΙιιιιε;ιτι ὸοιι Μιό.στοιι Πι ει. Ροιετεϋιιτ8,ΝενεεΚ -ΡτοεΡοΙιτ.Ν& 14.-2ιι τιοΙιεειι.-- Χιιι1ι.ιε·
1°,.5,ιι6,ρω 20 Ματια βΙιτΙιτ:Ιι, 10 ΜιιτΙ: ΙιειΙΕῇἑΙιτΙἰΩἘι. ΠοτΈιιεστΗοιιηιτοιε 1:τηιι.ο εοννιο 21Η08ιΠόιε

εάοιΙιτιοιι ΕιεισεΙιοΙιειι ΜιττοιΙυτιμειιΙιιι

ΗΙττΙἰε 8ττιειΙ εεερεΙτειιεΖεἰΙε ιιι Ρειιτιετ2ΟΚορ.οάετ45Ρίοιι.-Βειι τετ σπιτι επ άσο ἔεεοιιἐϊιε Π1ιιτοκιάοιι Μεά2Μειιι· Πι·. Β.Ψε.ιιω;1ι
Αιιτοτειι ν:ετάειι 25 $ερετειιαΙι:ΒΒειΙιτετ ΟτὶἔιιιεΙεττἱΚεΙιιι€εεειιιότ. ιιι 51. Ροτετε!ιιιτ8_ Ρετατεϊι.Ξειτο, ΑΙοκειιότοκινε!ει Ρι·.Β :ιι τιο!ικειι.
-Κείετιιτε
ιιιιοΙι ι:Ιεπι $ειι:ενοτι ΙΒΚΒΙ.
Βορ;ειι Ιιοιιοτἰτι. Βρτα:Ιιετ.
Πιειιεω.ε,
Μ ννετάειι
--ή
88. ρω
Ροτει·εΒιιιΈ,
ἀειιΪι).Δ(2Ϊ.)
.ιιιιιι.Ποιιιιετεπι€
έ ιιυά ΒοιιιιειΕιοπιά 5-θ.
Μ

Ιιιιιιι1τ.: .Ι. Θι·ιιειιιϋοΕ: Ζω· ΑειιοΙοε;ιο άοι· ΤιιΙιεε. - ΒίιοΙιει·ιιιι2οικοιι ιιιιά Βεερι·οο1ιιιιημιι: Η. Βοτει·ιιιιιιιιι:
ΡΙιγιιιΙωΙιεο!ιο 'Ι'Ιιοτιηιιο άοι· Βι·Ιει·υ.ιιΒιιιιςοιι Με ΖοιιττΜιιοι·νειιηιιιειιιε ιιιΜιιεινε άοι· ιιΙΙ,ςειιιοιιιοιι Νοιι1°08811. - Ρι·οτοΙαιΙΙο
άοε άοιιτεοΙιειι ΕΜΗ. νοι·οιιιε Μι ει. Ροτει·ειιιιτ8·. - Ζιιεο!ιι·Η'τ :ιιι Με ΒοάιιΜιοιι. - ΤειςοειιιιοΙιτιοΜοιι. Αιι2οι;;ειι.

ιΙετ εΙοΚιἱι·οιι Ροτιιι ι18Γ ννιτΙ:ιιιι€εινειεο στο. Μ: όιι.ιιιΠ
ιιοοΙι ιιιοΙιτ ΒοΒεΙιετι.
·
ΜΜΜ ιιι. άιο πιωιιίοετο ΤειΙιοε ιιι Με ιιιεἱετειι Ε'211Ιοιι
Κοιιιοιι εγριιιΙιτιεο!ιοιι Ρτο2εεε ιπι ρειΙιοΙοειεοιι-επειτοιιιι

Ζω· Αειιο!οψο Με Τα!ιοε.
νοιι
Ι. Ωτειειιι11οΙ:.
μ·ΒΜ,. Αγω, Βιιηίω·οροι.

Ι εο!ιοιι Βιιίιιε ω. Ζινειι· ειιι‹Ι ΙιιεινειΙειι ιιιιοΙι ειιιειτοιιιιεο!ιο

ζ ΖοιοΙιειι ω: ιιιιι.ιιιΓεεωιι $γριιι!ιε ΙιεοϋειοΜετ ννοτὰειι
(ΟοιιοΜοτ, 8:ι.οΙιε τι. Μιά.), ι-ι!ιετ άιεεεΙΙιειι εἰιιτΙ πιιπ
Ι)ιοεε οιιιιιιειιτ νι·ιοΙιτ.η;ε Ρι·ιι.Βο ινιττΙΜε επί Με ιιοιιοετο ΝοιιοιιιιοΕιιιιάο, ιιιι‹1 Ηιτε ερειιίιεο!ιο ΩιιιιΙιτειτ Μπι εοΒιιτ
ω" 6ιεΚιιτιοττ, οιιιιο ιΙιτειι ΑΕιει:ΙιΙιιεε επι Μάθε, ιιυά ὰἱο ΒοεττιΜ.οιι. (Βοοττιεοι·).

ΠΠ" Ζ"Ϊ8ὡθΠ ω!! νθ?ΐθΪὰΪ8θΓΠ Μό- 088Πθι“Π α" 8Ϊ°

Μειιι ΜΜΜ ειοΙι πιιι; άοι· Αιιιιιι.Ιιιιιε ειιιεε ιιιιΒιιΚιιιιιιτειι

ριιιΙιετΙιοοι·ιο άοι· 'Ι'ιι.Ιιεε κι ιιοο!ι ιιιοΙιτ ιιιιεεεΗιΙΙτ.
Ιιι εοιιιοτ ΑτΙιειτ ,,δγρΙιιΙιε Μιά Τειιιοε" (Βοτ!ἱιιοτ ΚΠιι.
ννοοΙιειιεοΙιτ. 1904 Ι-νι @πιτ Ρτοί. Ζιι·Ιο Ιιοετιιιιιιιτ

Θιαθε (Μ- 8ῖριιιιιε, (ΙΜ-ώ ΜΜΜ-θ θΙ-Ζθυετ (Τοχ1Π8)·
ννοΙοιιο άοΙετιιτ και” σιε ω Τε.Ιιεε ΒοττοΠειιειι 'ΓειΙο :Με
Νοι·νοιιεγειοπιε νσιι·Ι‹οιι (8τιιιτειιιε, ΤειΒοε. ΗειιιάΙιιιοΙι

ιιιι‹1 εο!ιιιι·Γ άοι· Βιιιιιπιε εοιιιοι· ι·οιοΙιοιι ΕτΓιιιιι·ιιιι€ ιιι ιΠοεοτ

άοι· 'ΓΙιοτ:ιριο).

ΡΙ'8·8θ Λυ8ατυοΒι @ΜΗ 8-Π88θΒΘΠσι »σω'· [Μ Τ8Β88
πθπω08 θΪΠθ 8ΥΡΜιο8θΠθ ΕΓΚΜΠΚΠΠ8 Μ, Μ" θε Μ
2- 2- Μο!! ΠΜ” ΝΙΚΗ' Π#0ΪΙΒθ"Ϊθ8ΘΠι "Μ ΜΟΒ Μ

ΑιιοΙι Με νοτινιεεειιεΙ ετειτἱετἱεοΙιοιι Βοννοιεε ΠΙΙΙειι Με
Ι.11οΙω ιιι ιιιιεειτοτ ΕτΚετιιιτιιιε ιιιοΜ ειυε. Με ιιιιιιιιιιιε
ετιεο1ιοιι ΑιιΒιιιιοιι ιιι σωστη Τιι.ΙιεείειΙΙο Με οί: πιιι Βο

Ιιο!ιοιι (Μπάσο νυειΙιτεοΙιοιιι!ιο!ι, άυ.εε ειο ι1ιοε ιιι ε.ΙΙοιι ΗΠΜ] Εν-

Μ88θι- νοτωοΗτ Η γθΓ"θττΘΠ, 50 "Η Μ 818 8ΥΡωιι
τ.ιεοΙι ιιιιετΚειιιιιτ ννοτὸειι. Ηιιι ιιιι‹1 ινιοἀετ Βοιιϋεςιι εοΙιοτι

Ψειιιι τιιιι.ιι Με ΒιιτΙοειιιιΒοιι Μ!" ιιωτιιιιιΠοτ νοι·τειΜ8οτ τιιιτΙ θεμα άοι· 8γρΙιιΙιετΙιοοτιο νοι·ιιττοιΙείτει 8.6ννϋΒΙ:, ειο εο!ιοιιιτ οιιιοιιι Με Αιιιιει.Ιιτιιο :ιπι τιιειετοιι 8οτοοΙιτίοττιετ, άιιεε Με Τειιεε εγρΙιὶΙοεοιιειι ΠτερτιιιιΒε εειιι
πω”, οάοι·, -- νοτια ιιιιιιι νοι·ειοΙιτ.ιΒοτ εοιιι ΜΗ, - Με
Τιι.Βοε «Με ΕτΙιτειιΚυιι8 εοὶιι ιιιιιεε,6οτιιι @τι ιιιοιετοιι Ι·'51ΙΙοιι
οιπ ΠΙοιιε πιιι: ΒοεΙοικοτεοΙιοιιιιιιιΒοιι νοτιιιιεεεΙιτ. Βιεεεε

Με ΑιιΒο.Ιιο, σειεε οιπ ΤιιΒειιΚει· οιπ Πιοιιε ΒοΕιο.Ιιτ, οιΙει·
οιπο νοτιΜοΙιτιεο τιιι:οτ6εο Πτοτ!ιι·ιιιε, ιιιτι @Με Ε'ει.Κτιιιιι
Μ: οιπο ι·οτειιεΒοΒιιιι€οιιε ΞγρΙιἱΙἱε ειι νοι·ινοττοιι, ιιΙιοιιεο
ΑΙιοττο, εωιιιιιιιι π. ε. ν. Βει ειιιιιοτοιι Ε'5.ΙΙοιι ίεΙι1τ ειπε
@οποτε Αιιιιιιιιιοεο πιω· άιο ω ιιιι‹1 νοι·ΙιιιιΓ Με ΠΙοιιε,
οιπο ΙΗΜεοΙιο νετινοτι;ιιιιε νοιι ΠΙοοι·ο., άιο μι· ιιιοΙιτ οι1ει·
ιιιι€οιιϋΒειιά Βοιιιι.ιιΜΙτ νντιπ1οιι, Ιωιιιο δοΚιιιιιΜτοτεο!ιοι

ΠΙοιιε Πει ιιιΓοΙαιϋεω· Νο.τιιτ από τοϋ οιπο ΒιιτοΙιεειιοΙιιιιιε
άεε ΟτΒιιιιιεπιιιε Ιιοι·νοι·, τΙοτειι Ε'οΙΒοιι · ειοΙι νετἀοτΙιΙὶοΙι

ιιιιιιΒοιι ΙΙ18.0ΜεΙ1, ιιοο!ι ννοιιι8οι· τοττ.Μι·ο.
μι” ΜΜΜ ΡΜΙθ 'Μι-αιε ω” Μοωθ [ΜΒ 8_Π€ΘΠοω.

Μ' (Με ΝθΙ'νθΠ8Υ"θω 28ιέ8Π-

πιοε, Με Βετιι‹ιο πι· 'Ι'ειιιοε,

νοτειοΙιτ ιιι σει· ΑιιιιιιΙιιιιο ‹Ι‹ιτ ,,'Ι'ιιΙιοεεΗιΙιἰΙἰε“
]ε‹1οιιίιι.ΙΙε και ΡΙειπο, ι1ειιιι ιιιιεετο ΒτΙιοιιιιτιιιε

ιετ

4ο: Πι·-

εο!ινιετο $γρΙιιΙιε, Πιιιι·ειι εοΙΙ.

νιοΙΙοιοΙιτ εΙιει·, Με άιο
Με ειιιειιιιιιοετιεο!ιοιι Ατι

Βιι.Ιιειι Ιειάειι Με @Με ;ιιιι οιποι·

Βοειε

Βιιιι_ιοΜινικειτ.

ειι.οΙιο Ποτ 'Ι'ιιΙιεε κι άειιιιιτ πιιπ· οιποο $οΙιτιιτ νοτννιιττε

ιιιι‹1 Πιινο1ΙειΒιισιΒΚειι, ννοτιιιι·οΙι Με Αιιιιειιιιιιε .οιιιοε εγ

εοΚοιιιπιοιι, Με ΕτΙ:Μτιιιι€ άοι· ΨιτΚιιιιΒειιτι άοε θιΓιοε,

ρΙιιΙΜεο!ιοιι ΤιιΒοενιτιιε οιπο Βεννιεεο Βιιιιιιιεεο ωιωοει.
ω!
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Οπε πει 'Ι'εποε 1π ποπ πιειετεπ ΕειΙΙεπ πεεππεινιεεεπε
ΠΙεπε τεερ. Επεπιπιετπ νετΙππίτ πππ πιεἱει; πετιππετεπ
ΒοπΙειτετεεπειιιπππεπ, πετιππετετ ΗεττππεΚιεπτοπ πππ
Ιπτεπεπτετ ειε ιτε ΒνρπιΙιε. Με ενεπτ. ΒεπΙειτετεεΙιε1
πππΒεπ Κεππεπ ιιπτ επεεπεπτετ εεἱπ, πε.ε ΠΙειιε τεερ.
Επεπιπετπ νοπ εεΙπετ ε.ιιεπει!επ, πππ ΒοΙιοπ ερει.ετ εεΙτεπ

επετ Με πππ Τεττιπτετεεπειππππεπ ειπΙιετ. Βει η·ριεεΙιετ
Ι-ιιεε Ιὶεπεπ πιο νετπε1τπιεεε ειππετε.

Αππετετεειτε Κωπ

ιπεπ πει τπεπιίεειοτ τω” εεΙτεπ $νρπιΙιετεπὶπινε νετ,
ποτε πετ Μ.ιιππ πιιπεπϋπεπποπ νετΙιετπεπεπεεπεπ ερετιί.
Βεπε.ππΙπππ. Ι)ε.επ Ιτοιπτπεπ πιεσε πε1ιε νοπ εοπ]ππεΙετ,
ΓετπὶΙἱπτετ πππ1πνεπΗετ Τεπεε, ΕπΙ!ε, πι πεπεπ τπεπτετε

Ρετεοπεπ νοπ
οιποτ ιππ. Με”. ἱππεἱετε ινιιτπεπ
(ΒτΙ›) τεερ. Τε.εεε ειπετ Ρετεοπ επί εππετε ππτεπ Ιπ
ΓοΙτιιοπ πεετττεπεπ ινιιτπε (ε. Με πιο ΡπεΙΙΚετ.ν νοπ
Ν οππε, νετττεεε
18. ΟΚΙ3. 1904).

ιππ

ετπτΙιεπεπ

νετειπ

Ηει.ιπππτ8
4

Αππε.ΙΙεππ ιετ εποε πετ ΠπτετεεΙιιεπ ὶπ πετ Ρτοπποεε
πετ εγρπΞΙΜεεποπ πππ τεπεπεεΙιεπ ΑπεΙαιοπ ποε Σεπ
ττεΙπετνεπενετετπε.

Ειπε

θεπιτπ- πππ Βπε!τεππιετΚεεν

ρΙιιΙιε Κε.ππ πιιτοπ ι.)ποεΚειΙπετ

επετ .ΤοπΚεΙὶππι παππ

πι1εει: οπετ ποπο1Ιι: ννετπεπ, πεετο ννεπιπετ ειπε ιεπετιεοπε

ΑποΚιιοπ ποε ΗπεΚεπιπετΙτε ω" ΟοΜτπε.
πεεπε Απ: ιππεε ειππ

Ιειπετ

είε @πως

.Τεπετ πππ;

νοπ πετ πεπε

ιινεπ οπετ εεΙιεπΙιεΙιεπ νιΠτΙτιιππ νοπ ΩπεεπεὶΙΒετ Με
.Τοπ πει εειπεπ ΤεπεεπτεπΙτεπ πεετεεπεεπ. Με πιπ πππ
ινιεπετ ΒεοπετΙιτειεπ Βεεεετππ8επ πειεπ νοτειεΙππ;ετ
ΩπεεΚειΙπετΙεπτ, πιο Ετπ π. Β. Πιτ εἰεπετ Ιπετιεοπε Τει
πεπΙτετ νοτεεει:ΙιΙεπτεπ οτιπππτετπ ποπ Απ: τιιιτ ιιπ πε
τΙππεπ θιτππε.

πεπι νεπετἱεεπεπ, πἱεΙιι: ενρπὶΙἱιιεεΙιεπ, εσππετπ νοπ
ειπεπι ιπ ποπ Βτεεπειπππεεπ νετινε.ππιεπ ΠΙεπε ειιἱ
πεπετιε πετνοτπετπίεπ νιπτπ, ννοεεἰ πεε ΒΗπ πετ
Τε.εοε εὶπ 8ιπιπιπιπ ιετ, πε.ε Με πιεεειπ ΠΙεπε Γο!Βι:.
Βιιτοπ ΠπτετειιεΙιπππεπ πετ ΤεπεεΓε.ΙΙε ειι! Βρὶτοεππετε
ριιΙΙιπει ννετε Με ετετε πετ ννεπ πεπεπεπ, πιεεετ Ρτε.8ε
πεπετεπττετοπ.
ΙΒιπεπ ῖ·`ιπεετπεὶε Πιτ πεπεπετε Βἰπετεπιιετππε πετ
νεπετιεεΙιεπ ΕτΙ-ττεπΙτιιππεπ @οι ππε πιο Βπτννιε!τΙππε
πετ Ι.οπτε νοπ ποπ θεεεπΙεεπτεπτε.πΜιεϊτεπ. 2 πεπτΙιππ
πετιε ΙιεττεεΙιτε πιο ΙπεπτΜι.ε!επτε νοπ 'Ι'τιρρετ Με Βγ
πω. νετ. Ιπτετ ππτεπ πιε ΡοτεεπππΒεπ Βε.Ι Γοπτ'ε,
Ροπε'ε Με πειιπεπτΙιεΙι Κιεοτπε ντπτπε πεπ πιοπετπεπ
Απεεπειιιιιππεπ

νιπεεεπ.

ειτιοπ, ΕτΙτε;Ιιππεεπ, Ττε.ππιεπ, Απεεεπννειίππεεπ, Βοιωτ
τππππππ οπο. πἰπ2πἔε2οἑςεπ. Ψἰε ινετεπ επετ Με Γε1ΙΙε

νοπ ΒτΙετεπΙτιιππ επ Τεπεε νοπ Ρετεοπεπ πι: ετΙτιπτεπ,
πιε πεεπινειεπετ πιοΙιτ πΙεροπιεττ ννε.τεπ, Με Κιππει·,
Ε'τεπεπ'Ρ ΠτππεΙτεΙιττ ΙεΙιτιι πιε ΒτΓεΙιτππ8 πεε Ατπτεε
επί πειπ

πει:Ιιεπ Ι.εππε

ιιι

Ηπεε!ε.ππ

π. Β. ινε

@Με

πεπιεεΙιτ,

Με πεπε.επ

ετετ ννπτπε

(Ι.εεεετ, Ι.εΙιτΙ›πεπ πετ πεεεπΙοεπτεπτ.).

Βετ ίεετε πιτιιππ τπτ Βεπττεπιιππ πππ Βἱπετεπειετππε
πετ νεπετιεοπεπ ΠΙοετει Πεμ; ιιι Ιετ2τετ Ιπετε.πε ετετ ὶπ
πειπ Νεεπννεἱε πεε ερεπιπεεπεπ ΕττεΒετε πετ Ξγρπ11ιε
Με @Με Με τπτ ΒεπττεΠιιπε ποε ερετιπεοπεπ Ετ
τεπετε πετ 'Ι'επεε Με πετ νετινε.ππτεπ ρτοετεεεινεπ Ρε.
τεΙνεε.
8ἰιπϊετοροΙ, πεπ 18. ΑΡΝΙ 1907.

Βοτιντετ ειι ετΙππτεπ ιππ πετ ,,Τεεεεενρπ1Ιὶε“ Με πιο
απο Με ειπειπ ΒεΙιειππ ννὶεπετΚεπτεππε εΙεΙτπνε Ε'οτιπ

πετ θιίτινιτΚιιπε πεε 'Ι'επεεΒΜεε.
Ζπτ ΕτΙ:Μτιιπε νιτιιτπεπ ειππετε Μετπεπτ.ε, Με Μερο

Μπιτ

νοπ Βιι:οτπε 8εππ!ετπ πιε Ππτετεεπειπππε νοπ πε.ττετπ
8επεπΙτετ Με ννειεπετπ $επεπΙτετεεΙεπτε, εεπΙιεεεΠεπ Με
Βιιετεπε νοπ Οπε.πετε ιπι1ετε πιιτε1ι ΚοΙ1ετ πεεπΒε

Βπεπετεπτε!πειι πππ Βεερτεετιιιπεεπ.
Η. Βετετιπε ππ: ΡπνειΙτεΙιεεπε ΤΙιετερἱε πετ ΒτΙετε.π
Ιτιιππεπ ποε ΖεπττεΙπετνεπενετειπε ιπΚΙπεινε πετ ει!!
πεπιειπεπ Νειιτοεεπ. 8επττπετι. νετΙεπ νοπ Γ. ΕπΙτε.

1906. 126 Βειι:επ. Ρτειε 8 ΜετΙτ.
18. ΗεΠ; πετ ,,ΡΙινει!τεΙιεεΙιεπ 'Πιετεριε ιιι ΕιππεΙπε.τει:εΙ
Ιιιππεπ“. «Ηετεπεπεπεπεπ νοπ α. Μετεπεε πππ
Α. 8ττε.εεετ.

Ππτίετ, Κτειεε Με ΒνριιιΠε ἰπίὶπὶοτι: εἱππ. - πεπεἰ πιειετ

Με ννιτιτιιππ πει· ρπνεἱπε1ἰεεπεπ ΗειΙιπΜεΙ πετιιΙιι: πιει

εοπννετετ ΒνρπιΙἰε, - πε.εε ΤεποείειΙΙε ππετεπε-εε!τεπ ειι
εεΙιεπ ε1ππ, οπεπειεπ πιε ΒεπιπΒιιππεπ Τε.εεε πετνοτειι

πιιεεεπΙἱεεεΙὶεπ επί ε" Απννεππιιπε· νοπ Βοπτεπ πετ' πιο Κπτρετ
ρετἰρπετιε, πω· πιο Βἱιιπεεοτ€επε Με επί πἱε ΠπειτπΙε.Έπτ, νοπ
ντο ειπε ειε ι·επειτιοτίεοπ ινεἱτετ ννιτΙτεπ. Βε Ιωιππιτ Με νἱεΙ
ννεπὶπετ επί ποπ Νειιπεπ ποε εεννππΙιεπ ΜἱπτεΙε Με επί' Με
Απ ε" Αιιεϊππτιιππ. ε.ιι€ πιε ΑπειπΓιιιιετεπ πππ Με πεςΙειτ.επ

τιιίεπ πιετ πιε εππει:ιπετεπ ννετεπ: επτοπἱεεπετ Ηππεετ,
ΕτΜΙτιππ8επ, ΤτππΙτεπεπε, ,,πΒετπεπρτ Με πἱε ετεπτιπειεπ

Ι.εποπενετπε.Ιτπιεεε".
Οεπεπ πὶε Αππεπτπε πεε επεπιί. εγρΕιιΙΜεεπεπ ΠΙεπε
πει Τεπεε ενπτπε επεπ πε.ε ΡεΙιΙεπ νοπ Ιπετεπ, πιτ Επεε
επε.τεΙιτετιεπεεποπ $εΙαιοπεπεΓιιππεπ Βεὶ ΤεπεεΙειεπεπ
ερτοεπεπ. ,,Βει ειπετ Γτει!ιεΙι πιοπτ εΙΙππ8τοεεεπ ΖεπΙ
ν011 ΤεποείεΙΙεπ ειππ πιιεπ ιπ ειππετεπ Οτπεπεπ ενρΙιιΙΙ
11εοπε νετεππετπππεπ ε.Πετ Εεειπιιεπ εοΙεπετ πεεπντειεπε.τ“.

πεπ Ππιετ.πππε επ. Απε πιεεεπ Θτπππεπ ιπιιεε πετ Απε πιεπι:
ππτ Ιπι ΑΙΙΒειπεἱπεπ Ποτ πἱε πΙινειοΙοτ.τιεοπεπ Ψιτπιιππ·οπ πετ
ρπνεπτεΙιεεπεπ ΗεΠιπΜεΙ, εοππετπ εποε Πιτ πεπ ερεειεΙΙεπ

ΚτεπεπεπείειΙΙ ϋπετ πιο ΑππινππΙ πεε τΙεπιιςεπ Μιτ.ι.εΙε οτἰεπ
Με” εεἰπ. Με ενει:επιππεεπε Κεππιπἰεε πει· ρΙινειΙτεΙΙεεπεπ
ΗειΙιπιτ.ι.εΙ νοτειιεεετπεππ πππ. ει" νεα. πι» πιε εὶππεΙπεπ
Β.πεΙιεπιππτΙτε- πππ ΟεπιτπΙττεπεπειιοπ εοννἱε Με εΙΙΒειπειπεπ

Νεπτοεεπ επεπιεΙΙε Ηίπννειεε τπτ πιε Απινεππππε; πἱεεετ Πετι
ιιιιι:τεΙ. Βἱε ,ε;τοεεε Βτέ'επτιιπε, πω” νι·εΙεΙιε ει· Με ΙεπεπεΙιτι
τζετ Ιπεἰτετ ποε εεΙαι.ππιεπ

(ΒΒετεἱπ πππ ΞεπννεΙπε Ηεππππεπ).

Βεππτοτἱπιπε Μ. ΒΙπεἰεπ

νετΕπ,<,ςτ,

ιετ εἱπε θεννΜιτ πιτ πἰε Βτρτοπεπεἰι; εεἱπετ Β.ειτ.εεπΙππε.

Με επεείππτι:επ Ετνι·επιιπποπ πννιππεπ πππ πειπ ,,τιιι
πεπεεπεπ" ΠΙεπε εποΙοπιεεΙι πει.πετ επ ττετεπ. Βε πειτε
νοπ δειιεπ πετ ΙἰΙἱπὶΚετ. πεε

μτπΜιεοπειι

ΈΠε!ιεΙεοπ..

Ατ2τοε Με

πεπιεπιΠεΙι πετ Ηεπεπτειε πεπεπετ ειι πετπεπειεΙιιι8επ
πετ ερπτετε νετΙε.πί πετ ΕτΙττεπΙτι1πε επ Με νετπεεπ
τιΒεπ, - ππιπεπιπιεΙι νεπετιεεπεπ -- ΠΙεπε,

ειπε

πε

πεποτε Βοει:Ιιτειπππε πετ ,.ΒεΙτπππετετεεΙιεἱππππεπ'° ειιιε

ΡτιποΚο!!ε

πετ Απε.τππεεε ειπεε Τειπετιπετε, εειπ ο”πεπεο ινετεπ πει
ΡππιὶΙιεπ- πππ Κιππετι:επεε Με νετπιειπτΠεπεπ Ιπεπεεπεπ
Βτεοπειππππεπ Ιττιπεοπ ππ ππεΙνειετεπ πππ ειι ποεοπτειεεπ.
Βἱε 8εΙιεππἱππ°εεπε ΒπιπεοΙπππ8, πιε εεεεπννεττιπ
ειπε Ε'πΙΙε νοπ Μει;ετ1επΙϋτ 5γρπι1ιεπτιοΙοειε πετνοττιπι,
ινπτπε ειπε εΙεΙιετε Ηεπππεπε πετ Ι)ιπετεπειετππε τεερ.

ποε πεπτεοπεπ πτπιπ. Τῖοτε1πε ειι 8τ. Ροτετεππτε.

Ιποπτὶππἱετππ8 πεε 8νρπ1Ιὶε- Με ΤεπεεπΙεπε επεεεεπ.
13ιεεε

Ιτιιτεεπ

Απείππτπππεπ

ιπποπτεπ πετ νετεπΙειε

εεπ -- πὶεεε ΠΙεετε. πε.πετ επ ρτπΓεπ, πεππ εε πτεπει
ειππ Με νεττπιιτππ8 ειιι”, πεεε πιε πιω νοπ ει

1854. 8ἰεπππε πππ 12.Με.τε 1907.

Ι. Ρε τ ει· εειπ πειποπειι·ὶετι: νοτ πει· 'Γεεεεοτππππε εἱπεπ
Β'ε.ΙΙ νοπ 'ΓππετεπΙοειε νεττιιεοεει επιἱε, ΙεΙτε.ΙΙειοτι ιιπ Βεὶπεπ
Ε'πεεεπ, ννεεΙιεΙΙι ε" θετιεπ πεπιπετπΙιεττ Μ, ννπ.πτεππ πει επ

πετετ ΕΟΙ(ΗΠ88"ΟΠ πἱε Απ'εΙτι.ιοπ εειιιπετιΙοε Με.

Πετ Γε!! Με

ιπι;ει·εεεεπτ ννεπειι πετ $εΙτεππειτ πεε Ιπειπεπε πππ ννεπεπ πει·

Βιπετεπι.ιεΙπιεπποεε @ποπ Μετιεπ τιιπετ νεττιιεοεπε. 'Επετε
ρεπιπ1εεπ !τοπιιπεπ 8ετιιτπποπεππΙππε

ττειε τ.

πππ θεΙἰενΙρεετεπ ιπ Βε
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11. Πι·. Η ο ο ι π ο: Αποοιι1ιοιιοπ άοτ Β'Ιοοιστοιιιπιιιο. ποά οι·
οσοσιποπ ιπ άοο «Βσιιτορ;οπ πιο· ΚΙιοιιι άοτ 'Τοοοτιιο1σεο».

80. άιιοοοι·, ποιο οιο 1ιο.Ιοοο άσοι· ποά 10 Το”. ΝιιισΙ οι ο οι
οποσ οιπο 1ποποοιισιιοάειιιοι· νοπ 20-60 'οποιοπ ποά οιο :ο

Ποτ Αιιιστ ποιοι ποσο. άιιοο ιιο Βι·σπσοσοοσπισ άοτ ?Ποιοτ
οιιιιιιπο οιπ οσΙοοιιιοάιοσε 8γιιιρισιο ιοι, οσιοο οσιο·οοάιοο Βο
ἔΙοιιοτοσοοιποπ,ο,· ιτττοοά οιποο ποάοτο ρογειΙωΙ. Βγιορισοι.

28 Μσπο.ιοπ πο. 8) Ποτ ιπι Ιοοιιιοι οσΙοοι οοποιοιιοτιο ποά

σι·ποτ ιοι οιο οιο Ει·ιιοογοιρισιπ, σο: άπο ο.ΙΙοτοι·οιο, ποά οοά
Ιισο ιοι Μο οιπ 1!'ιπο.Ιογιορισιπ νστ άοι· άσιιοιιινοπ

ιιπά ποτοάο οι ποσο άπο οιΙοτΙοιπιο
άο.οοι· ιοι· ινοτι.

ΒοιΙππε.

Κτοποοοιιοποισοοπ (Απιστοισι·οι).

Πιοοοεοισπ:

οι ο ο ι ο ο ο. 1ο π οσοιιοοοι οσο άπτσοποο άοιιι νστιτοι.>;οιιάοο
ιιο οιε πιο' οιοοπ Ροοιιι, άσοι άιο Ποιοτοιισοοιιποιοοιοοάο πισοι
οσιιοι ινοι·άο. Ιιιι άοπιοσιιοο Α1οιιοπάοτοσοοιιοι οοι οιο νοπ
Ε. Ποτιιι ιιοι·ιιοτ πο,ο·οννοπάι ννστάσπ ποά νι·οτάο σο ποσο
νοο οοιπσπ Αοτειοπ ποά $σοιιιοτο. Ετ ποιοι. ποσο οοοσοάοι·ο
άπτιιιιι' οιο, άοεο άπο Ηποσοοο, άπο «σο» άοο Βιιεπιι·ιοιιι οοι
άιοοοτ Μοιοσάο νοο Ιοισοιοτ, άοοιΙισοοτ ποά οσοοποτ ποτ Οσι
ιππο· οσιοιιιι.
Κοτοιο·ι Αοσο ιιο Οοοσοσινοσομιιπι ννοτάσ άιο Μοιοσάο
ιιποοινοπάι, ποτ οισοι σο άοοι Ζννοσο, πιο Ποιοι ο ο· σο
κάποιοι. 8σοσπ Βιισσ οΙΙι οποσ άιο ΕΙιιοιοτοιιοιιπο ποτ Πο
ιστοσοσιάιιος οστοεοι· Βιιοπάοιο, ποστ ννοΙσοσο οιο πο οϋτοπ
ιοι, νοο οιιτιοοπ σάοτ ο1οιιισσο, νι·οΙσοο οιο οισοι Ιοιιοο, οιπ

οιοοιοο.

1 άσοι· πο. Μοτο

ποσο

Ο ο ο ο ι στο σο ο ο

ο0,9;ιιτ οιπο

νοο

άστι οοοποάοιιο Ε'οΙΙ οτιιτοποι άσσο πο Ηγάτσοοσοιο. 8σισοο
Β'ο.11σ οοι σο ιιοιιιοι· ιςοςοοοο. Νιιτοιοι ο ιν οοπ οιο Βιστω
Ιιιοιορτσισπι νοο 0,8, άπο Ρπει.οπτιοοιιιοι νοο 0,5 πο. 4) Ι)πο

νοτοπΙισο άοι· Νοιιτιοσοοο Κοτοοτσοοιι.

8ισ Ιιοο·οο ιο άοο Νοτ

νοππσΙΙοο, οσιοιποο ποστ ποσο οιιιτοπσΙΙοιοτ νστ, οποοπ οιο
νοτοσοιοάσποιο θιτϋοοο νοο 1-2 οιο πο 15-2θ Μιο1·οο. ιιοά άιο
νοι·εσοισάοποιο θοοιιιιι. ΙΒε οοττεσοι ποσο οιτοιι οοοι· ιοτ
1Νοοοο, εοιππάοπ ινοτάοπ Μο ιοοι ποοποοιιιοισο οοιποιοτιισποτ
πιο οιιροτιιπσπιοΙιοτ ομοσ, ποά οιπά Με Ροι·οοι·ιοπ άοι· ομοσ.
οοι'ποιο.οοσπ. Κοτοιο; οοοι ποσο οιο Μπι οοτνστ, άποε πο·

ιοο άπο σοοι·ποιοτιοιιοσοο άοο $γπιρισοισοοιΙάοο άιοοοο ο"ειΙΙοε
νοο ογοοπ ιο οοιοοπ Ιοιοιοο Ιοθι)0ΠΒΒΕΠΠ(ΙθΒ ιο άσοι ο·Ισισο
οοιιιΕο ο νστοποάοποοιπ ι'σιεσπάοτ άτοι θγπιρισιοοοει·οποοπ
ιτοΙοιι;οτι οπο Σε πιστοπ ςΙοισοοοιιιο· νοι·οο.πάοπ Ζοισοσπ άοο

ο.ιιοεοι·οιοο Οσιοιροπο, Ζοισοοπ άοι· οι·ϋοοιοπ Ποι·ποο πιο. ποσο
ι.ττοοοοτ Κτσιιοπιιο.1ιοιιο, ποά άι·ιιιοπο άοο ισι·ιννοοτοπάο Πιο
εισοοποιοπ. - Απο οιιιοιιι νστιτοοπ1ιοποπ (οποσ ννοοοοι· οποιο
πο. πιο. Μιιοο οιπιἔο 8σοΙοσΙι. Πιο Νειτοο πιο ι·οσοιοπ Βοσπ
οσο·οο νοι· σινιο 1, σοι. Ιποπ ποά οσ νι·οιιιοπι οτιοοοτΙισο νοο
τοιΙισοοτ Ε'ειτοσ.
Ι)ιοΙιιιοοισπι

Ποσο οποσ οσο άιοοο οάοιοσάο οισοι οοινοΙιτι.

Ποοοτ άπο Ζποιο.οάσοσιοιποπ άοι· Γιιιειστοιιιοπιο ιιοάοο εισο

Ιιοιπο Αο,ο·οοοπ ιο άοι· οιιιοτοιοι·.
1ιιιι.οιπο: Πιο Βοιοιοιιοποοοοάιοοποςοπ ιιο άιο ΓΠιοιοι·
οιιπιπιο οιοά τοσοι άιοοσιοοπ ινιο το άιο Ιοοιο Βιιιπιιιο, οοο
τοπά οοοι· 1οιιισι·ο οιο (Ιοσ.σε νοο Τάσσο πο άοι· Βτοοιινο.πά
πιτ άιο Αποιιιιιισιισπ οτο,·ιοοι, ιοι άιο ΓΙιιοιστοιιιοοιο πιο οιπο
νοτιοιπσι·ιο Μοιοσάο σο οοιι·οσοιοο.
ΙΙΙ. Κοτοις τοιστιστι άιο Κι·ο.ποοποοοσοισοιο οιοοο Β`οΙΙοε

νοπ Ι.ΔΥ888.
Δω 1. Μοτο” 1907 ινιιτάο ιπο ινοιοΙισοο Οοιισοσννοσοριιοι
οιπο Ροιιοοιιο πιιιοοοσιοιποο, ινοΙσιιο 1ίοι·πιε ποσο οιοιιτσο

Βιοπάοο ιο ι'σΙοοπάοιο οιιιιπο νστιοπά: Ριιι. οιππά πιο' ποσο
νιοτ Βιιιτοπιιιοιοο, οοισ.πά οισο οΙσισο άοτοπι ιιι οποιοι·
άποιο.ιισο, νιιιιι·ειο, οτοτιισο, ,οριο ποι οπο, »νοι· ν6ΙΙι,ο,· οσΙΙοοιοι·ι,

άοι· ΡιιΙε πισοι ιιιοΙοοι·, θγποσοο ποά 1ιοΙιοτ 5σοννοιοο, νοτ
ιο1Ιοποο θοοισοι, Τοπιμοτοιιιτ 89,8. Βιπο εσποπο Ποιοτεοσοοπο·
πιο· ιτοιο άοο θοοο1ι.οπντοι·άοπο άιιτσο 4 Ρσι·οσποπ πισοι Μιο
Ιισο, οοι άστ· Αποοπ1ιοι.ισο άοο Ποτποπο Τόπο οποιο οπο”.
Ποε Βοννοεοιοσιπ _ιοάσσο στοοΙιοο. Βιοοοτ Βοι`ιιοά οποιοπιιισο
άπο ιστινιο.οτοοάο Πιποισοοποιοιι, Ιισοο οσοσπ οοτ Βι·οοοππο άοτ

Αποοιποοο άοο Βοι'οι·οοιοο άπο ΚτοποοοιιεοιΙά ο.Ιο άοο άοι·
ομοσ ποποεοσο. ΑΜ Βοιτοςσο ιο άιοεστ Πιοοισοι στπιι.οιιο
άιο Ρο.ιιοοιιπ Β'σ1Βιοπάσο. οιο οοι οοιι 2 Το,σ,οπ οι·σπο, οποσ
ποσο άοιιι '1'τιο1ιοο ιτριοπά οιοοτ Ε'ΙιιοΜο·οοιι ΙΒι·οτοσοοιι ποά
1νιιι·,<τοπ οσοσπιιιισπ. 1ιπ $σπιοιοτ 1908 πιο 20. άπο οοι Μο ποά
ιοτσ Ηοττιπ νοπ οιποπι τσΠοιι Ηποάο ιο Ροι·Βο.Ιο ι.τοοιεοσο

πιστάσπ; νοπ άσοι Βιοοο οιππιιπο άιο Νιιτοο πιοιΒΙΙοποσοοιι.
8ιο οσοι οσιστι ιοο Ιοοιιιοι πο· Βπροτιιοσπιπιοισάισιο; ο·οοτπσοι
ποά άστι άοι· 8σοπισιοιριππο· ποιοι·οιοι·ι'σο ινστάοιι; ιιο θπο2οπ
οσι οιο 24 ιππι ο·οιιοπιι νιιστάοο. Πιοοο Απποιοοπ άοι· Ροιιοοιιο

ΨΙοάιιπιι·σον:
Βιο Νο,ι;τι-Κσι·ποτσοοπ τορτοεοοιιοτσο
οισο οοοι· νοι·οσοιοάοπ ισ ποσο οποσ ποά Ροτοοιιισιοσάο. Ιοι·ο
ιιιιι·οοιιιιι·ο Νο.ιοτ Μιά οποιο τοσοι· οοειτιιιοπ. 1)ιο Ιο.οι;ο Ιιι
οιιοο.ιισπ ιο άιοοοιο Β'οΙΙο ιει ιπιστοοοποι. 13ο οσοι οσο σο
άιο 1ιοριοπο οιπο νοτισιιΙιο ι.ι:οινοοοο. Πο οπιιιι οοοι· νισοι οιπο
ποσο Ιοιοοιισπ νοι·ιιοι.τοπ. Ι)οτ 5σοιιιιι άπι·σο άιο Ιιιιοιππο· οι
οισοι οσοι· Ιοοο;άπιιοι·ιιά, ινοοιι;οτ πιο οιπ οσ.ιοσε .Ιο.οι·. Βοι
οσΙσοοπ 1.οπισπ απο άιο Ρετ. οι άιο Αποοιοοοο ποσιινοτιιι.εεις.
Βιο οιπο Ιποποπιι‹›π ιιιιιοο ιιοιοοι· οιιιιστάσι·π, ,ιτοοοιιοτ ποσο
οιποι· οσιιοο 1οιοοιισο οπσοσπιστοσοοπ, οοο ιιιιιιι νοο σιοοιο
15'οοΙοτισι ο ορτοσοοο πω. - Βιοσ νισιιοτο Ε'ι·ποιο ιει, πιο
νοο. άιο ἔσοοιιιιοοιιιπ,<; ο·οιτισοσο ποά πιο πιο οσοννοτ άσι·
Επι οοιτοσοιοι ινστάσο.
ΓοοΙιπιοιποκοπ οσιοπιοο νοτ οοι
Κσοι'οιεεσπ, ιππΙιιρΙοπ Ψοτινοπάιιοοοο, οοιιιι νοτοιτοισοοπ 18ο· Π
μι· Ζοιι οιο πιο· οι·οιοο ΒιιισΙοιοιποο.
Β1οοοι,ι;: ινιο οποιο Μιά ιιπ Ιοοιιιπι άιο 11πρινι·ιι·οοπε
νοτισιοι, οιιιειιοτι οιπο ΚσοιτσΙιο, οπο οιοοι σο οιιι άοο Πιιιιοι·
οτισΙΒοπ 'Ρ
8στσΚ:

1οι Ποοοτιτο.οιιοο· άσο ινοι,ςιι'ιοο νοπ ο1οιιοσο 2ο

1Ισποσο ιιοοτοπορι πιοοιισο ποά οιο 1ιοποιοιιοτι νιστάοο?
ι'ι7ιπάιιπιτ0νν:

Βιι.ιιοι·οάο Νοσοι·ισοιοπ ποστ άιο Βορι

οι·ι'σιπο οι·οιιιι οιπο ίσοι πιιτ νοπ ιπιοΙΙιεσπιοπ Ρο.ιιοπιοο. Αοσο
ιιο άιο Βοοοτοοιιιοιπάσιι οι·οσοσιι σι1ιπισιιο Απιτποσο, άσσο οποιος

ι·οοοιιιιιΙσο. Βο ινοι·άσο ιιοστ άιο οριι.ιοτοο 8σοισοειιΙο άοι· ΡΜ.
οσεσπάοι·ο @Μισο ιι,ιοιιιιιτι, ιο άοποο οιο ποσο Κοιοοστιοο οιπ
ποστάποι οπο, _]ο ποσο Ατι ποά Οτι άσι· Βιεεννιιοάο. Πο.ε Μοτ
ιο1ιιο.ιοπτσοσοι άοτ θοιιο Ειοο οι ισάοπιοΙΙο ιπιιιιιπο.Ι.· - Ποοοι·
άιο Ποοοτιτοοιιο,ο,· νοο
οιιοσο πο Μοοεσο ιιο.οιι οι· οοοπ οισοιο
θοποιιστοο ποσο, νοι·οοι·ισοτ οοοι· πο· άιο ιιοσοοιο Βιιποο8· πο
πο.ιιοι·ο ΜιιισιΙοο€οο οοοι· άιοοο ?τοπιο ιιοστοσ.ιιρι.

π·ιιτάοο οΙοοοιά ι.οΙοροσοιοσο οοιιοπε άοο Ιοοιιιπιο ιιο Ποσοτι
ιιιοοιιιΙιποάισιπ οοειιιιιοι. - Νιισο ιιπάοτιοο1ο 8ιποάσπ ιτοι άοι·

'Ι'σά οιο. - Αιο Ιάστεοπ οοι άοι· Αιιιιιοοοιο οπιιο άστ Βοιωτ
ετσι νοτάπσοι πιο' οιπο νστοιιιοπο οοιιο.οι ποά οιπο Εισφο
οποοριιιοπο ι.τσιποσοι, πω· άο.οοι ιιιιι οιποιο ιιισοι οπο: ιπιπιιιοπ
Β'ιο,οοι· ιο άοο Μιιπά άστ Ριιι. οιπςοςοποσο. Πι· οσννοοι ινιο
άιο ινοτιοτιο ινοΙσοο νοπ άστ Ροι. οοοριοο ινσι·άοπ νιπτοο,
Μπάσο ιιο 1ποιιιπι πο· Ποτ οι·ιιοσπιπΙοιοάισιο οσι'στι οιοοι·
Ιοιριοοτ ποιοτοσοσπ. Ζννοι
οοποοσοντοειστο, ιτοΙσοσ οοοο
ποιο πιο άιο Ροιιοοιιπ οσοσοοιιι,οι εοννοοσπ ινοτσο, νοτσισο
ιοιοπ πιο' άιο 1ιποιοοι·.

Πιο Βοοιιοπ οι· οι: οσοτ οιιιτΙισ Ηγροτιιιπιο άοι· Ριο. ποιοι·
άσε θοοιτπο ποά ιισοοοιποτοο, οπτοπσιιγπιπισοο 1)σοσποτο.ιισπ
άοο Ηοτιοοιοσοοο. 8σοοιι€οτ Βοιππά οποιο, ιποοοοσπάοτο
οοτ άιο ΜοΒοποσοΙσιοιοοοι ιπιο.ιιι, οοοποσ άιο Ποτιποσο1οιιο
οοοι, πιτι.τοοάο Βσσοτιοσοσπ. - Ποο θσοιτπ ποά ΒιισΙιοπιποτο

ινοτάο ιο ισιο ιπο Ιπειιιοι Πιτ Βιιροι·ιιιιοπιοΙιποάισιο σ;σεσοισοι.
Νασο 10 Το οπ οτοιοΙι ΗΜ'. οτινιιιιοι άιο στοιο Νοσοτισιιι, άο.εο
Νοο·τιοσοο

άτοοι·σοοπ πισοι

ιισι'ιιοάοο

ινστάοπ

οσιοο.

ιπι

οσοιοπ πΙοσ άιο Βιιιο·οσοο :ιπι Ηγάτσροσοιο οισο οισοι Μειο
ιιιτοπ πο ννσΠοο; άσσο οι:ι.πάσπ ποσο ννοιιστο Ποιοτοπσοπποοιι
οπο. Αιο 6. Μοτο σ. οπο άιο σιιισιοΙΙο ΜιιιοιΙοπο· οπο άσοι
Ιοοιιιπι. άοοε 1ιοιοο οποο·οορι·σσοοοοιι σιιοτποιοτιοιιοσοοο νοτ
ιιπάοτιιοςοπ οοι άοτ ιοιοτσοοοριοσιιοπ Ποιοτοπσοοοπ άοο Ζοο
ιι·πιπστνσπογοιοιπο άοτ Ροι. οοι'οπάοο νιστάοο οοιοπ, άσοι-ι άιο

ΚσπιτσΙΙιιοτο άπιςοοσπ ιιπ Βγάτσοοσοιο ρ;οοιστοοπ ποά οοι
άοτοπ 8οοιισο Νοε;τι-Κϋτροτ οοιιιπάοο ννστάοπ εοιοπ.

πιο οι·οοιιοσοοπ Βι·ο·οοπιεοο άισεοο Γσ.ΙΙσο οιιιά ι'σιοσπάο:
- 1) Βιο €σι·ισοιΙισο ιινισοιιο·ο Γτιι,ο·ο, σο οισοι νοτοιιιοπο, νοτ

πσΙοποπ οποσ. 2) Πιο 1οιιι.>;ο 1ποποοιισο νσιπ 20. .ΙοΙι οιο οοοι

Κοτοιο;. Νοσιι Νιοσιοιοντ οοιιιιιΙι άετ Βροισοο1 άοο
νιιιιιιτοπιιοο Μζοοεσοοπ οσοοιο.πι άπο οιο.

ΨΙο.άιιπιι·σνν:

Ποσο Νσσοτά ιοι άοι· ΒοοισιιοΙ στοι

Ιιτοποοτ ννιοάστοποοτ ιιισοι ιοι'οοιιοο.

Βσοοοτι: Ιο άοιιι Ροιοτ-ΡοπΙεοσοπιιπΙ οποσ οιο οιιιοπ οπο
,οιοοοοοπ, ννο ιι·οι2 Βσοπισιπισιοπρ:οο. οοοι· οσοι οισοι πεπο
ιτοπάοι·, ποσο ίσοι οιιιοοι .Μοτο άιο Τσιονοι οιοιι·ο.ι ιιοά άοο
'1'σά οοι·οοιιιιοτιο. - Ε'οι·οοι· ιοι σε ππά'ο.ΙΙοοά, άοοο άιο Κο ι·
ο ι ο·οσοο Ροι. ποσο ουτε νστ άστο '1'σάο ννο.οοοι· ιτιο1ιοπ οσοοιο,
ννοοι·οπά άσσο ιπι οσπιιιισοοπ 8ιπάιοοι ιοισιο·ο νοπ 8σοΙοσιι
οι·ο.ιοπι ποά -οιιοιοοοε ΒροισοοΙ οπά _ιο,ο·Ιισοσ ,ιτοτοισοιο Ποιο
ει,ποοιι οπτιισοοισοοι οπο άοιιι Μοοάο.

ννΙοάιπιιτονι:

1)οο Βιιά άσι· Ηγάι·σροσοιο οι ιιιιοοοτοι

νιοΙοςοοτο.ιιιο,·, πιο· οσννιεοο Κο.τάιοσ.Ιεγιιιριοιοσ οοοτοπ

οποίος

ννιοάοτ.
Ρ ο ιο ι· ο ο π οτιοοοτι οισο οιοοε οοπιισΙιοπ ο"πΠοο ινιο Πο ο ο ο τ τ.

πιο οι πιι το ιν: (Νο.σοιτο,·τ νσιπ 12. Μοτο 1907).
1ο άοιιι νοο 1)τ. Κο τοις ιιιιι€οιοιΙιοο Ι.γοεπιπΙΙο οππάο1ισ
οο οπο, πιο ισο ιοισο ιοπιινιεσοοπ ιιοοι·οοποι οποσ, οισοι πιο·
Νοπιπισοιισπ_. Ποε θοι·ιισοι οιοοι· εσΙσοσο ποτ νοπ οιοοοι
ΚοΙΙοοοο ποοισοιΙισο ιο άιο οοοι ι.τοοοιοι νιστάοπ ποά που
ποτ ΒοτιιοιΒοοπτ σιποτ ποάστοο Ροι·εσο, ινοΙσοο οΙοισοοοιιιο· ποά
νοπ άοιποσ1οσπ Ηιιπάο Βοοιοεοπ ινστάσπ ι·ι·ο.τ, πιο άιο νοι·ειστ
οοπο. ννοεάισ ιιοιτοννοοπιισο οιππο Ιιιοποοιισποοετισάο ιιο
οοιτιιιι, οσ οοπ Πι·. Ν. Κι·π_ι ο οσοοιιι, ινιο οι· πιο· ποιπο
ιοιΙοπ άιο Ρ'ι·οποάιισιιοοιι οοιιο, ινο.οτσπά οοιοοι·πιοοτ πιο 20-_ιοιι

2 28
τιεεπ τιιττετετι επ άοτ· ιτιοεπτεπ Τε1Ινι·πτεπτοιΙπεε· ιιιεπτ πιοπτ·

Αοτειο ππά νοτοιπο. άιε ειοπ επ άοτ π'οιοτ επ πετοιιιετεε εο

ειε 2-Β Με πεεπεεπτετ, ιε άεποε άιο Ιιγεεε εε ερετ πε.επ
άοτ 8εππτειτπριππε· επει Αιιεπτττοπ Μπι - ιπ οιποτε άιοεετ·
?Με τωτιιττι εεεετ πεειι 20 Μεπετοε.

άοειτοε, ενοτάεε ει·εττε1ιτ άοει Ρτεεοε άεε νετοιπε Ρι·ει'. Πτ. Α.
Β π ε ε ε ε· - Πιτειττετ άεε 1τιιειεοποπ Βιιεεποτ.περιεειε (8τ. Ρο τ.οτειιετε·, Γεπτεπιτε 152) Πιι.τειιππε οτι ειεεποτι.
νετειτοεπάετ: Ρτει. Α. Β τι ε ε ο π.
8ειττοτειτ: Πτ. Θ. Κ ε ε π ο π ο ε ε.

Πιτειττετ: Πτ. Ν. Κ ο τ πι ε.
8οιττοτ.ει·: Ε. Μιοποιεεε.

Τοεοετιεοπτιο1ιτοιι.
Ζπεοπτιιτ επ πιο ποάεπτιεπ.
Ροτεοπειιο.

Πετρει.. άεε 27. τω 1907.

-- Πεε 25-ιειιι·ιεε.Ιππι1ετιτπ "τω" ε.τετ1ιεπε τι

Πεοπεεοπτιοτ Επι· Βοάειττεπτ!

εεττ ετ1τοιτ πω" επι 19. Μπι άοτ Οποττιτοτ. άεε Οάοεεεοτ
1ε άοτ Ντ. 19 άοτ· 8ι;. Ρειετεππτ,οοτ πω. Ψεειτοεεεπι·ιΕτ
πεττεε 81ο άιο (πιο ε·οιιοπε πετοτ άοτ Βπιιτιπ «Ρετ·εεεεΙιε.»

ποιτειιπτ επ .<τεπεπ, άεεε «άιο 1τειιοπιεοπο Απο.άοειιο Πιτ· Ρπγειιτ
ππά Οπεπιιο επ Ροιοι·πιε ιιιιοπ :επι Βπτοπτπιη.τ1ιεάο οτεεεετ
εεπο επτοτ νει·Ιειπππ,ε· άοτ ΜεάειΙΙο οτειοτ Κιεεεο πιτ ινιεεοπ
εοιτείτιιοπο ππά ππτπεπιτπτο νετάιοπετο›.

θεεεεντεττ.ιε· πιπ ιοπ επ άοτ Ποπετεοε;;ππε εειεπε·τ, άεεε
εε ειεπ πει άιοεοτ νετ·πιοιπτΙιεπεπ επεάεττιιεεποπ Επτ·ππε· επι
οιεοε επεεετεεε·επειιοπ ι·επιπιοι·τοιι εεπννιπάο1πειτοε Πειτε;;
πεπάειτ. Πε οι·Μιειιετ πιπ· πιετεπε άιο τετοιο, τπιειι εε1πετ.
_ιοποε Βπτεπεεπιπιτειτοε επ επι.πιειάοπ ππά άεε 8οοπτει·πειε
Βιι”επιιιοπ ιπ άεε τιεπτιε·ε ειστε επ ετ.ο11οπ. 8ιο. πεεπε·εεπτ·τετ
Ποπ Βεάειττοπι·, οτεπειιε τοπ εποτ πτπ άιο Βιεπεπεινιιτάιειτειτ,

άοτ πεειττ'οιε;οεάοπ Ζπτοεπτειο11πεε ιπ 1πτεπι
Βιε.ττο Βεπτπ επ ,ε.τετνππι·επ.

εεεεπετειοπ

Ιπ άοτ Τετ ιετ πιπ· επε Ρε.ιεττεε ππά πινει· ειωιτι επε άοπι
Βπι·οοπ άοτ «Ρι·οειάοεπε άοΙ1'Αεεεάεπιιε Γιειεε-Οπιπιιοε Ιτειιεεε
- εοάο εεπττε1ο ιιι Ρε1οτειε - επι Οενεπτ, 89 - Ρεπιπ:ε
Αιειπιε» ιπ εεπο επιπιει1οι· Β'ει·πι ιιιιττ.ο1ετ 8επτειπεπ νετε
28. Αρτι1 1907 άιο Βι·ειιππε); επεεετεε.εοπ, άεεε επι άοτ Ιετετεπ

8ιτιπες άοτ Μεττιετι·ειπι· άοτ Αιτεάοιπιε ιπ θτεπάιεε·ο άεε
Αι·τιποιε 15 ππά 18 άεε 8ιο.τπιοε τπιτ ιεπε τνετεωι επετ·ιτιιπετ.
.πετάω εειοε. Ποτε ε;εάτπεπτε Οτ·ιειεει-Βιεπεπει, ινοΙοπεε άιεεε
Κυπάε;επιτπε; επιπιιιτ. πιτ τιιιτ άοτπ Οτιε,τιπει-5ιοςο1 ππά ιειι.
άεε Πετοτεοπτ·ιττ.επ άεε

εεεεπενεττιεοπ

Αιτεάετιιιο Ρτεί. Θ. 1ι1ετ1ε Με

νιεε-Ρι·πειάεετεπ άοτ

ππά άετοιι 1. 8οπτετειτοε

Πει'. ε. Βετιάιοτε τοτεεπεπ, - ε·ιειοπεοιει8· ειπά άιοεεει
Πειτπειεπι επι Πτπειτπειιεττοε άεε 8τεττττ, εετνιε άεε Βοςιειποετ.

άοτ Α1τεάεττιιε ποι)τοιιιςτ.. Απ άοτ· 1εοπτιτε.τ άεε άεε Πειτπτεεπτ
πειτιεππιεςεπάοπ, ε1το.άετπιεεποε 8ιοττοΙε 1εεει. ειοπ εει εετείεΙ
τιποτε νετε;ιειοιι πιπ άεττι ε1οιοπτειιε ιπι $τειπτ ειπε Απάτπειτ
τ.τοΙεπετεπ 8ιοττ·ει επτειοπτ εννοιτ”οιπ, πεταει· οιΙετι Πειετεπάεε
εεττ' ειιοτ επεεπετιιττιοπ τνετάεπ. άεεε άιο Πτττετεοπτιτ”τεπ άοτ
τιι.εεεοπιιεπ εεεοπτνεττιε· τππειετεπάεπ Βορτοοεοπτεπιοπ άοτ
Μεειεττοιετ, άεε νιεο-Ρτπειάοτιτοπ τω. Θ. Μετιο Με ππά

άεε Ι. 8επτοτειτοε Ρτει. Θ. Πε ε άιοι·ε οιετ'ετεπ - εε·
τε ι ε επ τ: ενει·άεπ ειιιά.
'Ποιο άοτ Κετπρ1ιιιεττιιειτ άεε Βοττπε·οε ιεε άοτ Ζντοο1τ άιο
εετ 1άγετιιιιτοτιετι εοπτ άπτεπειοπιιε·. Πιο Βιεε·ιετ.τετετ ιεε ποτε
1ιοπ πιει: τιιτο 22 άεε Βοε·ιοτπεπτε πετοεπιι)ττ, πειπι Αεοοετ άοτ
νει·Ιιεποεοπ ιιωπιτε ειπε, _ιο πεοπ άοτ Πειτε άοτ 1(1:ιεεε άιεεετ
Ιειετ.οτεε ειοπ επετιιτεπάο Βεεεε επ οτπεποπ. Πετ Ποιτετποετεε
Γιι.ιεεποτ πεε;ειιετ ειεπ άπποτ πετιιτ1ιοπ ειεπι: πιπ. άοτ ι7οτιοι
πεπε· άοτ ΒπτεπιπιτεΙιεάεεπειτ άοτ Αιτεάεπιιο, εοπάετε τω.

άιοεοτ Απετοιεπεπτι,ε· εοεπ ειπε ΜεάειιΙο ππά εννετ τετοιο τ·
Κιε.εεο Με”. άο. άιεεε πιει σε εοιπο Μιιιιτττοιττιπε άιε πεοπετ.ο
8τιεεε - ιπ τττεειεοπετε (:ιοΙάο 25 Βεποι οιεττετττ.
Νικο ιεπ ειπετ·, ειιτ ιοιάοτ επεπγει πειτε ετιετοποπ ντιιτποεάοε
Ζεεεπτιιτ οπτεεπτπε, εει1 ιε άοτ Αποεά τ. 252 άεε ΒοτΙιεετ
'1"εε·οεπιειτοε, πιο ιεπ πιει· ιε Πετρει; ποιο νιοΙπιοιιοι· Βοπιιιπππεοπ

πιοπτ. τποπτ πεπο επ θεειεπτ.ο ποιτεττιπιεπ πεπποε, Βιειεπτ'ει1ε
επι άιοεοε εοποετεε 8επττιπάο1 πιεεετττιοεοπ νσει·άοπ εοιπ. Πε

8τ.ο.άτπεεριτειε Πτ. .Τ ε π τι. π ε θ) ε π ε. ε τη ο εν. Ποτ .Τειιι1ει·
«πιο εει: 20 .Τεπτοπ εΙε Απε επ άιοεοπι 1·Ιοεριττιι, άιε 1οτιτοτι
10 .1επτο επι Οποτετιι..
- Ποτ Οπετει·ιτ άεε Π_ιπεάενν-Μιιιτπτιιεεειτειε, ειπε. 5τ.επτ.ε

τει: Πτ. Ηειετ.2ε τετ επι οιιτειιοε 1Στεπεποπ πιπ. Ππιιετπι
ππά Ροπειεπ ν ο τ τι π ε ο π ιο ά ο τ. ττει·άοε.
- Ποτ ιιιπ).ι·οι·ο Απ: άεε 1ν_ιετπεεεπεπ Ιπιεπτετιοτοειειοετε
Πτ.Θπτεινιεειειεπτπ πιιπιεεποπ Ρτετ'εεεετ επι

Πιεεάεττ-Μι1ιτετπεεειτε1

ιε

ννετεεπεε

οτ

πεππτ. τνετάοτι.
- Ζεπι Ρτεειάετιτοπ άεε Κεπιιτοοε άεε Πετιπ
ε·ειιεοποπ ΡειάΙεπετε:τε ιεε άοτ επιπιτο άεε Οποτ
πετετεεεάιοτοεάοπ άοτ '11τπεροπ άοτ θετάε ππά άοε 8τ. Ροι.οτε
ππι·,<.τετ. Μιιιτε.τπειιτιτε θεπει·ει άοτ· 1ιιιεετετιο Μ. τ. οτε ΐ -

εοτιὶογ εεε. νεε Πεεεπιτετπρι' ειπετιτπτει,ε· 8·οντεπ
»νετ εε.

τ

- Ποτ Πιτοιττετ άοτ Βιιτπιπάεπιτεεεετε.Ιτ άοτ Ππινοτειεει:
Ηετππτε, Ρι·ει. στά. άοτ θεπει·ι.επιιιιε ππά θτειι.ιτε1εε·ιο Πτ.
Ετιεάτιοπ Απιτ'οιε ιεε επι' εοιπ Βι·εποποπ :πει 8επιπεε
άιοεοε 8επιπιετεοτεοετοτε νεε εειεοπ επι ιιι οπο π νει·

ρΠιοπι.πεε;οπ οειπππάεπ τεετάοε. Ρτει”. Απιτ'ειά
ετεπτ Κοπεπντετ·ι.ιε ιπι 84. Ετοποεε_ιεπτε.
- Ποτ ποιτο.πετε 1ιετγεεε1ειτο Με!. Πτ. Θπεπεν ΚΠ
Ιιεπ ιπ Β'ι·οιππτε; ι. Βι·. πιτ. νοπ άοτ «Ατποτιοεπ Ντεπ
τ.τειε.ειοει,τιιιεε1εειοειππάεεε1εετιεε18εοιοτγι
:επιΒπτοεπιιι:Βιιοάεεννε.πιττεετάεε.
- Πιο επεεοτετάοετ.ιιεπεπ Ρτειοεεετοπ άοτ Οπετιτεντοτ Πει
νετειτ.Μ Πι·. Π. Χ π τ τη ο νε (τπεά. Οποπιιο) ππά Πτ. Ρ. Β τι τ ε
πεεοποπτ (Απεεττποιιιτπεάο)
ειτιά επ ετάο πειι επ οτι
Ρτει”οεεει·επ ποιότάεττ ε·ετάεπ.

Νοιττειοεε:
- νοτεεετιιεε ειπά: 1) Αει 3. .Μπι ιε Κτεεεεεάτ άοτ·
ι'τιιποτε (ιοπιιιτ'ο άεε ΜοάιειιιεΙιεεεοπτετε άεε Ηετ'επε ππά
8το.άτ.ετετ Πτ. Νιιτειει Β ο εε τι π π ε νο· ιπι 68. πεποεε_ιεπτε.
Ποτ 1·1ιεεεεεπιοάοπο πιο εει: 1878 άιο πτει1ιοπο Ρτοττιε επειτα

πω. Σ) 1τι θε. Ροτοτειιτττε άοτ· ιιιπτ.τετε

Απε άεε 184. Ιει“ειι

τοτιο-Βεεετνετοςιτποπτε Πτ. τι ι ο π τι ο Ι Κ π τ τι ε. τ ε τε ε τι ιτε
Α1ι.οτ νοπ 87 .Τειιτοπ. Ποτ νετετει·πεπο, τνειεποτ νετ 10 .Τεπ
τοπ άιο νοειε ει·εετ.ιοπτιάι οτιεπε·τ. τω. Με· ιπ άοτ 1ετετεπ

Ζειτ

άοτ Οποττειιιι.ετ- Μοάιτιππινοι·ννε1τεεε 2επειιιτιιεεάιοττ.

8) 1ει Πεττ'ο Οττνειιτ (πει ννετεεπε.π) άοτ ννετεεπε.ποι·

Ετοι

τιτειαιειετοπάε Απε Κ οτι Β τ τι ε τ.: ε τ ιπι 35. Ποποεειεπτο
εεεπ ιεπτεττω ε.τει.ιιοπετ 'Γετιε·ιτειτ. 4) Ιτι ν7ιιπε άοτ Οτάι
πετει· άεε Μ. .ιεπεπποεπιτειε

Πι·. Ιιι· ε επ

8 ττι ο τε ι ε ε τι

τω 50. πεποπειεπτο. Βτ ννετ ιε Ψιιπε εοιτ πε.ποεπ 25 .7επτ·οπ
εΙε Απετεπετιτ πω. 5) Ιπ Νεπετ· Πι·. Π. Πεττε·εοτ επε
πιεΙιε·ετ Ρτετ'οεεετ άοτ· θιοπιιττεπιιιτο επ

άοτ άεττ.ιε·επ τποάιοι

1ιε τι _ιε εεπο, άεεε άιε τιοωπε «Βιιτπε;» επ άιο Απτ.ετοπ εποπ
επ ετει· Ποττοε Ιιεεάετ ποτεεεεττοιεπ πι.
Β'πιριεεεοπ 8ιο, πεοπςοοπττοτ Ηετ·τ Βοάεπτοπτ, επειειοπ πιπ

πιεεπεπ Β'ειτπ1τ.Μ. θ) Απι 20. πιει ιπ Ρετιε άοτ Ρτειοεεει· άοτ
Ρει.πεΙοειο οτε Οο1ιοετο άο Ε”τεπεο Πτ. (Πιο ι·τιιι ιπι Αιι:οτ
νοπ 51 .1επτοε. 7)1τι Ιιεπάεπ Πτ. Α11επ πωπω” ε.

άοτ Βιτ.τε άοτ Απιποπτπο άιοεοτ Ζπεοπτιτ'ε άεε Απεάτ·πειτ

Ιιοιτοτ άοτ πεπτετιειε,ε·ιεεπεε Απτ.ειιππιτ επι 1ιιετετιπει.ιιιιτ, ιπι
46. Ιιοποπειεπτο επ οιποτ 1πτοιαιεε. άιε οτ ειεπ πει εοιποε

τεοιπετ νετιιιε·Ιιεπεε Ηεοπεοπιππε·
Πτ. ειοά. Η.'1'τττπεττ.

Απι 85. Μπι (8. .Τπιι) τι. δ. ιετ οιπ

νοτειοτποπο πετειιιε·τε ειοπ
'1'επετιτπιοεοπεεετεεεοπ.

ποτε

πε

άεε

ιπτετπετιεπειεπ

ιιειποε .1επτππεάετι: άοτ

ετιεεοπεοπείτιιοποε ππά πι·πτ1ιειιοπ Τειιεπειτ άεε θοποιειτοτ'ε
Βτο. Πτ. τεεά. Κε.τ1 Βεεεπίπεε νειιοπάοι. Ποτ νετοιπ
άοτ Κιπάοτετειο επ 8τ. Ροτ.οτεππτε πω. πεεοπιεεεοτι άιοεοε
δεπι1επττι εοιεοε οιεει.ιεεε ιεε€_ιεπτπτεε Ρτεειάεπτοε ππά _ιοτει
ττοε Ππτεπτττιτειιοάοε ιε οιτιοτ

Ατποιτοπ ιιπετ άεε Με1τείιοποτ επιτεεεε·επ πειτε. Ποτ

`εετ.ειτεπιιε· τοιετ1ιειτ επ ποετοπετι

νοτι Ηπινοτειτοιιοπ ππά ττιοτι. ιπετιτπτετι.
·- νεε άοτ ωτιττετ-ιπω. Αιτεάεττιιο. Πιο Κεειτιιιε·
ετοπ πετ Ρτιιτ”πε.ε· άοτ πετ.οτ άεε 8ι.ττάεει.οε άοτ Αιτεάοειιο

ππά τ'ετάετε πετ τοεοτι 'Ι'ειΙπεπειε επι'. ννεε·επ άοτ πεποετιετποπ
Με. ιτε 8επιτπετ ιεε άιο .ιππιιππιπτοιετ ω άεε 88. Ο π τ. ε π ο τ

ετεττεοπεπιεπ 11πετάεπεέοε πετ ιε ιπτεττι Βοτιειιτ επ άιε
Κειιτ'οτεεε ειοπ πιτ ειπε
ιΙάοτεεε άοε $οπιο1τεο.ιε ειΙοτ επε
ε;εεεπιεεεοποπ 8τ.εάοετοπ πεεεεερτ·εοποπ. Ιπι'επτοάοεεεε πει άιο

Π). Ν ε τ· ο πι π ο τ

1τ1επτοεπι άοτ Κεπτετεεεττιιτειιοάοτ άοτ Αιτειάοπιιο επ άιο πω

επάειιιτ.ιε τ”οετττοεοτ2τ ννοτάοπ. Πιοιεειςοε

22?
νιιιτο.ποο π.

ποτειπιπο.ιιιιιο ειιιοτ 8ι.πποπιοπ πιοιπιοτι, ποοιιποπι οιπο ποινιοοο

Ζοιιι ποτοοιιιοπ οιιιοι· ιιοοιιπιπιιοπ Βιι·πιο. πιο Ατι·οοι, νοι·ννοιοο
π. ο. π. ππιοτποποιι πιοι·ποπ.

1)οι· θιιοι' πω· Αιιοποπιιο πω.

Πο. ιι Ποπ· ο ιιι πω· _ιοποοιι ποτ Αποιοιιι, πο." πω· πιοιοπιοοιι
τοιοοιοτιοπ 8ι.πποπιοπ π·ιοποτ οπιοπιιοιιιιιοπ οιππ. πιο πω· π·
ιιιιιιο· επι Ιππιποπτ. »πιοπι ππιτοπ; πιο ππποι·οιι οοιοιι πιιιιο
πιιη.=:τ πποοποοιι!ιοοοοπ - πιο οοιιιι.πιιοιιο Βιοιποπι.ο οπ- πο.ο

οιιο.ποιπιοοιιο Ιιοιιοπ. 1)ιοοοο Οπτιιοιιιοπ ποτ Κοιιι'οι·οπο ιοι πιιτ.

Ιιπ

Α1τιπο!ιπο!‹οοιιοπ

θοιιιοι

ιιοι·τοοιιι., ποπ οιιιιτιοοιιοπ Ζοιιππποπ οπίοιιτο, οιπ οι· ο ο ο ο τ
Μ ο π οι ο! ο τι Α ο το τ ο π. Θοποπννιιτιις οιππ ποτ: 'ϊ νοιτοπ
οοιι νοι·ιιοπποπ πππ πιοπι· ιπ ω! 8ι.ιιπι.οπ Α ιι πι ο ι γ. Α τ ·
ιιο.οοοτ πππ Κ ο ιι ιο ο ιι οιποπ, οοννιο ιπ 4 Κιτοιιπϋι·ι'οι·π.
Ποιο οπιπ1ι ιιοιι·π.μ. 1200 Βιιι. !ποτππι.οι· 400 πω. Τιοοιιο·οιποτ),
ποοιι ποπι οτοιοπ πππ π·οιτοπ Ωπιππποπιιιπιιι ποιοι πω· Απο
οιπο Ζπ!ο.;.··ο.

ποπι Κοπιιιιιοοιοποι:οι·ιο!ιτ πππ νοπι απο ποτ Αιτο.ποιπιο ποπι
Κτιοποιπιπιοιοι· πι· Βπιοοιιοιπππο· νοι·ι.ιοοιοι!τ ννοτποπ. ι!Ψιο

νοτιοπωι, Μπι

πω· ιζι·ιο€οιπιπιοιοτ οοιπο Βιπννιιιιο.·ππα πτ

Ψιοποτοπιππιιιπο οιπικοι· πω· τοιο ιοι·ιοπ 8ι.πποπιοπ οι·ι.οιιι.
_ιοποοιι πιοιοπι,ςο Κοιοι.ιοτιο ο.πωι·οοο ιοοοοιι, ννοιοιιο ο.ιι ποπ ιπ

πω· πιιιιι.ιιτ-ιποπιοιπιοοιιοπ Διπιποπιιο νοτιιιποπ Βιτοοοοοπ πιτοιιι.
οποιο” ο·οννοοοπ πππ ιιιτ οοιιπιπιο ιιοιπππωι ινοτποπ ιοτ.

Υοτοοιιιοποπο Μιιτοιιππποπ.
- Ροοιιιι.!ιο ιιι Βπ οο ιιιππ. νοπ ποτ Αιιοτιιοοιιοι: οιπ

Βοοοιιιοπ Κοιιιιιιιοοιυπ πι· νοτιιιιιππο· πω· Ροοι. πιο πο
ι‹οιιιιι. ποιποοιιι, πο” πιο 24. πππ 25. Μπι ιπ οιποι· π πω·
ιΝοιπο εοο·οπιιιιοι· πω· Βιιιπτ Αοι.ι·οοιιοπ ιιοιοι.ιοποπ Αποιοπο
ιπιιο· «Με Βι·ιιι·πιιιιιιπο·οπ πιιτ. τοπιιιοιιοπι Απο
επιιι.το νοτο·οι:οιπιποπ οιππ, πιο πιιι·ο!ι πιο ιιπιιιοι·ιοιοκιοο!ιο
Ππιοι·οπο!ιππο οιοιι πιο Ρ οο ι απο οτινιοοοπ. Ιπιοιποποοοοπ

νοτοιπο- πππ Κοπει·οοοποοιιι·ιοιιιοπ.
' - Βοι· Π!. Ιπτοι·ποτιοποιο Κοιι€1°οοο οπ- 1ι·ι·οπρποπο ιιπποι:

πι. πιοοο Αποιοποιππιτ πιτ ποο ιι π ι ι πιο” πππ πω· Κτοιο
Αοιι·οοιιοπ πιπ: πω· Βι:οπτ. πιο ο ο ο ι ιι ο π ι· ο ιι τ πιο" ννοι·ποπ.

ποιοι· ποιπ Ρι·ιιοιπιππι ποο ι·ιοι·ι·π Ηοιτοιοο Ρτοιοοοοτο 1)ι·.
Οιιοι·οιοιποτ νοπι Τ. πιο 11.Οιτιοιιοτ 1008 ιιι πω”

1)ιο οτννιιιιπτοπ πτοι Πι.!!ο οι·οιι.ιποιοπ οιοιι ιιι οιποι· Βιιιιοιιοι·οι,
ιπ πω· πο.. ?Ο Ατιιοιιοτ ιιοοο!ιοιιιοι οιππ. Ποτ 1:ιο οπ ππιτπο

ειπα.

οιιποοροι·τι πππ ποοιπποιοι·ι.
οοννιο Απιποιπππροπ
ονοιιοπ πιο οιιΜοοι.οπο 1. .πιο 18%! πιι ποπ

Βοιι:ι·ιττοοτιιιϋ.ιππεοπ

νοιι νοτιι·ιιιςοπ

π

ποιποοιιιοπ.

θοποτπι-8οιιτοπιτ Βοοοπτ. Πι·. Α! οιιο.πποτ ?Ποπ ιιι νιιιοπ,
ΙΧ., 1.ο.οπτοιι.ο·οοοο 14, οιπποοοιιιοιτι ννοτποπ, ννοιοιιοι· οποιι
οποιο Αποιιιιιιιι.ο π οι·ιοιιοπ ιιω·οιι: ιοι.
Ποο ο;οποποιο Ρι·οοι·πιπιπ πιο οοιποι·οοιι νωππιππι
ποτποπ.

Απι 80. Μπι ιοι οιπ

οοειτ νοπι

Κοτποπ ποιοι· ροοιιιιιιιιιοιιοπ Βγπηιιοπιοπ οτιιι·οπιαι:. 8οιτ. πιοοω·
Ζοιτ πι ιτοιπο Νο.οιιι·ιοιιτ νοπ πο". !ιοι·ποιοιι8·ι.

- Κιιιποι·ιτοιοπιοπ.· Δω 25.1ιοι π·πτποπ πιοιιι· πιο
500 Κιπποι·, πιο πιοπι πο Βιιοοιιιι.ιο, Κποοιιοπιπιιοι·ιπι!οοο,
Βιιοππιοι;ιοπιπο, Β1πιοι·πιιιι. πππ πιιποι·οπ οιιτοιιιοοιιοπ Μππι;
ιιοιιοιι ιοιποπ. νοπ πω· (ιιοοοιιοο!ιοιτ. πι· ινοιιι·ιιιιο· ποτ νοι!ιο
ο·οοιιππιιοιι. απο ΡοιοτοιιιιτΒ· ιπ πιο Βοποοι·ιο Κοπιιποτπ, Βορ

πι, Βονοι, Βιοτπ_ιο Βποοπ πππ 1)ι·ποιτοπιιιι πι· Βι·ιιοιππο· π
ποιοι·τιςτ.. Ιπ πιοοοπ 'Γο.Βοπ οτιοιι:ι ποσο πιο Αισιοτιιο·ππε οιποι·
ινοιτ.οτοπ 8οτιο ιιτοπιιοι· Κιππω· ποσο

θιειπποεοπποιοΒοπιιοιιοπ.

Ατοποιιπι·π

πππ ιπ πιο

Κτιπι. Ι)ιο θοοο!!οο!ιοι'ι. νοι·πποεπιιτ. πιο πιοοο Κιπποτιτοιοπιοπ
- πι” 'Ι'τοποτιοιοτ το» Ρτοι'.13ι·ποτ. π. Βοτα
ιιι ο π π »πιο οιπ 10.|20. .Μπι ιπι Κιιιοοτιπ - Ρι·ιοπτιοιιιιπιιοο ιπ
Βοι·ιιπ οπιιιιιπποπ. Βιο Αοτοιοοοιιιιιι. πι!! !ιιοτ ποτιοπιο:οπ ππ
ι·ω·ο·ιι.πειιοιιοπ

νοι·πιοποιο

ποοιι

Β ο ι· ο πι ο π π πιο Αι·οτ πππ

οιπιιιοι

ο·οποπιιοπ, πιο οιοιι

Βιοπποοποποοοο

π πι

οοιπ ο

Κ ο! ι ο ο· ο π οτννοτιιοπ ποτ. Ζπ ποπ νοπ ποπ νοι·οιπιι.ιππποπ
Πιτ ποιο ιιι·πι.!ιοιιο Γοι·τιιιΙππποοννοοοπι Γιιι· πο.ο

Βοτιππ,ο·ονι·οοοπ πππ νοιι πω· Αοι·πιοιτ ιιιππιοι· Βοτ
ι ι π - Β ι· ο. π π ο π ιι π ι· ε νοτοποιο!τοιο Ε'οιοι· ννωποπ Βιπιο·
πππιτοπ οιπ οιιο π·ιοοοποοιιο.ιιιιοιιοπ Οοοο!ιοοιιπιιοπ πππ οοποιι

ο·οπ νοτοιπιπ·ππο·οπ οι·οοιιοπ.
ιιιιιιοΕοοπιπποπ πω.

ποποπ πω·

Πιιιιιπποοοιιιοποπο

ιιιιιιιιιιιοιι ω. 25,000 πω., νοιι ποποπ πιο Ροιοτο1ι. 8ιππινοτ
ννοιιππι; 20.000 πω. ιιοινι!!ιοι πι. νι·ιιιιι·οππ πω· Β.οοτ πι' οπ
ποι·ο ννοιοο ιιοοοιιοπι: ινοτποπ πιποο.

- 8οιιιιοοοππε οιποο Βοοριι.οιο ιπ Εοπο. Ιπ
ι'ο!πο πω· ίοι·τ8·οοοτιτοπ τοττοι·ιοι.ιοοιιοπ Αιιτο πω· πω· Ρ ο ο π ο π ο ιι ι ο ο ιι ο π !ιιο.ππιο!τι.πτ ιπ 1. ο π ο , ποποπ ιιι πω· ιοιοι.οιι
Ζοιτ ποιοι 1)ιτοιαοι·οπ πω· οποιοι πιπ Οριοτ ετοιο!!οπ οιππ. Με
πιο νοτννοιιιιιιις. ννοιοιιο οιοιι ποπ Βοτιιπ ιπι·ιιοιιιτοποι.ιοπ πω,
οιιςοοι·πποι.. ποοο ππτ. ποτ Βπι.ιποοπιιο: ποο Ροιιι·ιιτροτοοποιο οιποπ
οιιιπι.ιιοιιο Αιιτοιιιιπο;οπ ποο Ροοιιοποιτιοοιιοπ
Η οοριι.οιο , ποπι· ποπι Αιπιιπ!οιοτιπιπ πππ ποπι θοπιιτοογι,
ι.ιοοοιιιοοοοπ ννοι·ποπ. Ποοοοιιιο πιο ποπ νοιι πο» Αροι!ιοιιο.
1)ιο Αποποποπ οοιιοπο Ρ ο ο π ο π ο ιι ι ο πι» πιιο Ηοορικοι πο·

- Σκι ποπ 55 οοπιιποιποιιι·οιιοοιιοπ Αιιοοοτπποι.οπ
πω·
Π. Βοιοιιοπππιο, πιοιοιιο ιο.πτ Οοτιοιιιοιιοοοιι!ποοοο πιο επ π

ιι·ιιποπ οποιο 630.000 πω. πιοπι.

2ποοιιοτιμοιι επ οιποτ Βοιιοιιιιοπ νοτιιι·οοιιο
ι·ιο οιι ο π ν ο ι· ο ι π ι; π π ε. πιο οιπο ποιοπιιοπιπο 8τοοιοιιπι
π·ιι!πιιΒ· πππ πιο Ετι·ιοιιιπιιο· οιποι· ποπιοιτι·οιιοοιιοπ Βορπιι!ιιτ
πι' οποιοιιοοιιω· θι·πππιο.ιιο πιπ Ζιοι πω, ο π τ ο ο ι· ι οιι τ. ιιοιιοπ νοτιιππινο ι·τπιιο· 8·οποποπ ννοι·ποπ, πο
ιιιιτοιι ποπ πινω Αοτοιο: Ι)τ. οι ι π ο ι;τοποιν , 88 σ. πιο,

ι:ιποιτι ο πι' ποπ Νοπιοπ Κοιοοτ Αιοιτοπποι·ο ΙΙΙ.
ιπ .Το.ιιο 8·οι·ςτιιπποιο θοποιοι·ιιιιιι Πιτ ππιιο
ιπιιιο!ιο ιιιιιοι·ιτπιποο Κι·ο.πιτο οιιιπιοτιτοπιπ. πω: οοιι
ποιο Νονοιπποι· 1900 πω· 0οοοι!οοιιοιι Βιιοοιοοιιοι· Αοτοιο ιπ

- πο ιιιοοιιοπ πι ποο νοπ ποτ Γιιι·οιιπ Μ. Ν. Βπι·-ιο, -

8ι. Ροιοτοιιπτιτ πιιι.οι·οιοιιι. πι.

Πιο ιιτιιιοιιο νοι·ινο1τιιππο!ιοιπ

οπο ποπι Αιιιποιιποιτιι·οιιιοι πππ Πι·. ιι ο π π ο ι ιι ο τις, 88 .Ι. ο!ι,
οπο Ιτιτπιο!ι. Βοιπο οιππ οιοιοιι ποοιι Αιιιιιιοππιτ πω· Βοιοιιο

πιιοοιοιι οιο!ιτ. ποιοι· πωπ- νοτοιιο

πππιο ο ι· ι· ο ι ιο ι· ο ινοτποπ.

Γ. Γοποτονν ιιι πιο.

- πιο πω· «Νοτπ!. Ζω.» οπο Β.ιο;ο ιο!ο.·ιτοπιιιοι·ι ονπι·πο,
οιππ ποπ ιιι ποτ Νιιοιιι: π! ποπ 4. .1ππι 86 Πει. πο οποιι π π
Βο ιι νοτΒοποιιιπιοπ πππ 24 Ροι·οοποπ ν ο ι·!ι πιο τ ννοιποπ,
ποτπιιιοτ οποοοι· 8 Βοοιιιοππννο.!τοπ, οιποιιι Ζοιι.πποοτομοι·τοτ,
2 Βιιιποπιοπ πππ οιποι· Ε'τοπ. οιποπ ποιοι Δοτοτο, οποιο
οπο! Ζοιιιιιιι·πτο.
- Ποτ Ι.οπποοιιιιιιοο.τοι Πι·. 1). ξ!. 1)ο τι. πιοιοιιοτ, πιο π·

οοιποι·οοιι. ιιοτιοιιιοτοπ, νομο πο!ιιιοοιιοι· Πιιιιι·ιοιιο πιο πιο
1οοποοοιιο θοπνοι·ποπιοπι νοι·ιιοππι: ννιιτπο, ποτ πω. πιο Πι·
ιοπιιιιιο οι·ιιιιιιοπ Βποο!οππ π νοι·ιιιοοοπ πππ ιπ ο Α ιι ο ι απ π
ιιιιοτοποιοποι π.
Ά 1π Κι·οοοιιοιιππιοιι (Οσον. Ροτπι) πι πω· ποττιεο Ι.ο.ππ
οοιιοιιιοπτει Πι·. Η. .Ι. Η ι οο ι· ο π, πω· ποι·τ 27 .Τιιιιτο πιο Αι·οτ
@πππ πω. ινο;ι·οπ ρο!ιτιοι:ιιοτ Πποπνοτιιιοοικιιοιτ. πι” νοι·ι'ιι
ιιππο; ποο πιοπνοι·ποπτο οπο ποιο Πιοποι οπτιοοοοιι
πωπω. Ι)τ. Μιο οιπο· πω· οοιιοπ ι'τιιιιοι· νοπ ποπιοο!ιιοπ
Οοπνοτποπι· Πιτ '1'οιιποιιιπο οιπ !ιιτπιοπποπ πωπω ποο Βοιο!ιο

Ψ. Ν. Κ ο ι ο οιι π! ουν ο.

Νιι!ιοι·ο Αποιιιιπιτο ω·ιοι!τ πω· πωπω· ποο Βοιιοιοι·ιιιιιιο Πι·. Ρ.
--- Βιο 'Ι'οποοι'ιιι!ο ππι·οιι

πιοιιι·οιι οπο. ποπιοπιιιο!ι ιιι

Βϋπιο;οποιτοιιιοπ

Αιιιοι·ιιιο,

νο·ο ιποπ ιιοοοιιποι·ο

!οιοιιιοιππιε π οι·οοιιοπ εοπ·οιιπι. Μ, πππ πι: πιο Αοτοιο πιο
Ηοι!νοιτ!ιππ8 ποτ Βιιιιιο·οποιτοιιιοπ ιιοοοιιποι·ο πιπ ιιοππιποπ.
Νοποι·πιπο·ο πιο ιπ Οιιιοοεο Ρι·οι'. Πι·. Ε' πο!ιο, ποοοοπ Νο!ιτο
ιοο· πιο ιιι ποτ νοι·ι;.ι·οπ Νιιπιιποι· ιπ·οοιιτοπ οιπ Ορίω· πιοοοι·
8ιτοιιιοιι ο·οινοι·ποιι. Αιο ιτιιιιοι·ο Οριοι· πω· Βοπηςοποιτοιιιοπ
ινοι·ποπ ιιι Α πι οι·ι!ιο ποοιι ποιιιιπιιι: οιπ θοιιιιιι'ο νοπ Επι·
οοπ, οιπ Βοοιοποι· Αι·οι. Πι·. Βοπ ι ο π· οιπο! ιπ Βοοιιοοιοτ

πππ

Βοτι.ιιο.

Ρ'ιοιοοιιιπειππ

ιπ Βιιιι

ιιι·οποιοοο.

ιιιιππι ποοιι οπιιιοιιτιιοιιοπ Βιιιιι·ο οι·πιιις!ιοιιοπ πωπω.
Β!.

ππιπππορπιιοι·ιοπ 8 ι: οι ο ο τι ο ο ιν π. 100 Βπιιοιπ ιιοοιτο.ι'ι
πιοι·ποπ.

- ιιι ποπι νοπ πω· θοοοιιοοιιοιι. πι· Κιπποι·ι'ιιι·οοτο·ο ποιοι·
ιιο1τοποπ Οποοοιιοι·Κιπποτιιοοριιοι οιιιπ ποπ οιποι·
Βοποοπσ1ιππο· 11 Ροτοοποπ νοι·ιιοι'ιοτ

πππ

1ιι

ο ο π τ. ο ο ιιιοπ π πιτ ιιοοοπποι·ο πιο Βιιπιοοπςοοοιιοοιιοιι οο
ιπιιιιι, ππτοιι ο·οοιοποιο νοττιοιιιπποοπ πιο οοιιιιπ!ιοιιοπ ππτ
ιιππποπ ποτ Βϋπιποποττοιιιοπ π ι›οοοιιιεοπ. Βιο π οιποπι
ποινιοοοπ θτοπο ιοι ποιο ιιοι·οιτο ποιππο·οπ. πο. ιιι·ιιοιτοι πιοπι
ποσο οιπ-π πιο" οπ οιποι· νοι·νοι!!τοιπιππππε ποτ $οιιιιιο
πιο.οοπο!ιιπο, πιο οιπο πιοιι.οτο Απννοιιππιιο πω· ιο ποτ 1ιοπιπιπ

πιο Απι

ποτιἐπιοιιι·ιιιιΚοτΚιπποι·ιοιοοιιννοιιιποιοι.ιοι·τ
πιο οπ.
·

πο...

-.4-..- .-- ?έ

-
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,ΑΠΣΝΟΠΟΠΝ .ΠΞΠ)ΒΒ. ΑΕΠ' ννοι·όοιι π Μ: ΒυοΙιΙ18.πόΙ11πε νου Κ. Σ.. ΒΙΟΚΒΒὶπἴ
8τ. Ροτοι·εΒιιτ;.ς, Νονε!η-Ρι·. 14,εοννἱο πι αΙΙοπὶπ- υπόιιυε15.υό.Αππουοοιι-Οοιπρτοὶτοπ απΒοποιπιποπ.

Βι·. πιω. θειι·Ι Β0οοΒοι
Με 5τ. Ροτετευυτε.

ΡΠΗΜΗΜΙΝΤ ΒΜΕΒ ~
Επι πευεε Ρι·Βρυτε.τ όετ Γὶτιπε Βε.υετ &, Ο-ἱε Βετ
Ιἰπ δ. Ψ., 48, πεε€επεπό Με εἱπετ νετΕππόυπε

νοπ ΡοττπυΙόεΙιγό τπἰτ ΜἱΙοπ2υοΙ4ετ. ΕτΜΗΜοπ ἰπ
@ο ΤειϋΙεττοπ 2υ Ν) πω. ἰπ ΟΙειεΠποοπε. ως;»
ννἰτό επετεΙΙε νοπ Ουτ8εΙκνόεεετπ 4

πι· ΠΜπἱοΚΙἰππ Με ΒεισΙιεπε πω! Μ· ΒιιιιιΙΜ5Μ
ω νετεοπἱεόεπεπ επίευπόΙἰοπεπ ΕτΚταπΚυπεεπ

Βεό-Πε.υπώιιι (Μκπει·ι βειπι Ηεπιο).
13τ. Θ. Ρ111ρ1ι1εωΙο2
οτόἱπὶετεπόετ Ατ:τ ἱπ δοπκ»νείεΙ
όπετιπεπ Ττεποεἰπ-ΤερΙἰτ2 (Ππ8:ιτπ)
νετεεπόετ .Με νετΙειπεεπ ευείυΙότ
Ηοπε ΒτοοΙπ1τεπ υπό
,,ΤΗΠ8. Βυτοτγ“.

επιρΠεϊιΙΙ:

ςΑπΒἰπε, δτοτπιιυπε ετα.) υπό

πι· μτση:ΜΙειΚΙΞεο!ιο Ζνωι:Κο πων:επιπ
Με ΨἱτΒυπ;; όοι· Γοττπετπἰπτ-ΤεΒΙετ£επ ἰετ εἰπε
υπ1εο ἰπτεπεἰνετε Με εἰοπ όἱεεεΙΙ:ο‹:π υπ Μυπόε

Νεοπ ι..ωπιτυξθΓ ερε2ἰειΙἰετἱεοπετ Τ3'Μ8
Κου ἰπ Βοι·Ι!π ρτεΚϋιΠοτο Ιου υπ $οπυπετ Πι

πω· Ιειπ8εειτπ ειυΠ€5εεπ υπό εο Ι5π8ετε Ζεἱι πιά
όἰε ετΙ:ταπΜεπ δτε!Ιεπ όσ:τ $οπΙεἰιππᾶυτε εἱπκνἰτ

Ι:επ. Ποεἱοτυπἐ ετυπόΠοπ 1-2 ΤειϋΙεάεπ.

ΜΙ ΒυἰοΙιοιιΙπΙΙ.

Ι.ἱ€ετο.1υτ υπό ΡτοΙ:κ:π ετεπεπ όεπ Πεττπ Αετ2τεπ
:υ Πἰεπεῦεπ.

Πι·. Ρι·επε ΗοεοπΓο1ό,
$ρε:ἰυΙειτ:τ

Βοπ.-νετΙτοτυπυ Μ· 8ειπεϊος;οπ Βειυετ.

Π1τ

$τ. Ρε2ετε!3υτε, ΒοΙεοπε_ῆε Κοπ]υεοπεππεῇε, 29.

·

0ετεοεπεό πιπ ΗΠποπ.
Ρι·οεροΜε υπό ΑπευυπΓι

Νεεευ-, Ηεπε- υπό ιυπροπΜόοπ.
(Ηευε Ι) υ ε ο Η Ι).

τ
ΜΒ ΧΒΒΈΤΖΠΑΠΗ

επιτΠε υ.ίι·ο.πΚο πω. απο

.

8ευεοπ 1. Μαὶ-80. 8ορτ.

Βεόε-ΠἰτεΜἱοπ.

$πιτΚ τυόἰοειΚτἱνε _Ιοό-, Βτοι:π- υπό
Ι.ἰ€πἰοππυΙτἰἔε ΗεὶΙόυεΙΙεπ. ΑΙΜ: ιποόετ
που ΗεἰΙτπΜεΙ υπό ροτίοΜε εειππ8:ε
Ε1πτΙοπτιιπΒεπ.

εεει.19επ
ΗΜετΙ άεπ ΞΓοΓΗνεεΗεεἱ
Μ Ξ1οΠα·εεπεεΙΧτυπ!ιπεἱ€οπ,
ΠεΚοο:γ ννοΗΒ6Κυππ2
Μειςεπ- υπό Β:π·ιπ-$26τυπμπ.
π. ΤΜ'εΙνσπ.εεοι· ω Κυ
Μειώνιιπποπ ΗοἱΙΜι·ι·ποπ ό” Α9.ιπυπςε- ανετ

_

όΔυυπευοη;απο, ΜΙ Ν1ει·ωπ, ΒΙει:οπ υ. ΟυΙΙεπεΜπ ιι. πω ΟἰοΜ.
ΚΜΜπ.ει· Β"Μετιναεεω·, ΠΙΩ-Βημα
Βιιόεεει!ι, ΒουΚΙοεοπ-8"Πι!!παπποπ,

ΙπόἰΚετὶοπεπ:

Γτευοπ

υπό ΚὶπόετΙετεπΙόιεἱωπ, ΒΙατοίυΙοεε, Βυ
οπἰυε,

Ηο.υτΚτειπΚπευτεπ, ΗετεΚτειπΚπεἱ

πω, πω." υπό Ηπευιπαπεκπυε.
νετειιπό νοπ Κτου2πειοπετ ΜυττετΙειυεε,
ΡτοερεΙαο όυτοπ όἰε ΚυτόἱτεΚτἰοπ
,ςτετἰε υπό ίτυπΚο.

Δότοεεοπ νοπ ΚτεπΙτοπρΠο€οτἱπποπ:
ΠΙ. Ρευ!ἰπε ννωκω, Ηοπικοτπυρ
ωεωυπ πυρογ:ιοκε 4, Με. ε.

πω.. "πωπω νοπυεεπεόἰπςυπςεπ, πωπω Ρτοπεπ Κουωπϊι·ώ.
. ΠΒει·πΙΙ ετἙιΕ!Ηἱοπ, εοννἱο- όπου όἰτεΗοπ Βοιυς.
ν;
Υ'οι·ν"Πυπε ό. Π. ΠΙυοτυΙΜἱόοι· ΧΜόπμπ π. ΒοοΗΜ.

πω” νοπ .ΜΜΜ ΗἱτεοπντιιΙό Ιιι Βει·Π11.
8οοποπ ω·εοΙποπ:

ι

Ηεπόπυε:π

ι τ ΡτοιΙιιι:Ιε Με Μπι ιιπϋτΙΜιπι Μπι Μεεετ ειιτιοηεπεπ 8ει!ιε

όετ

ΡυτΙιοΙοηἰο Με 8του'ννοοΙιεο1ε.
Ππί:ε:τ ΜἰτννἰτΚυπἔ νοπ Αόο.Π:. (:2ετπΥ
Μο @πωπω 8·οΙιΕίι·οπ Μι· Ι·'ι·ξιπ2ϋεΙεοΙιοπ Ιἱοἔἰοτιιπ;;.

ευετιιιεε
:πωπω νιι:ιιν-επτ
νιι:ιιν-επ

νοτό:ιιιππ;;.
πι· ΒοΙΒεΕ-ΒοτοΙτυπΒ
«Με ειΙΙκυΙἱεοπ ιπουεεἰ
ι·οπόοπ Ψεεεω·ε.

(ΒτεεΙευ), Ο. Β ει ρ ρ α: τ (ΚΙεεἰπἑςεπ), Γ τ.
Κ τ ει υ ε (ΒετΙἱπ), Ο. Ι. ο ε νν1 ςΨἰοπ),
· Α. Μειἔπυε-Εενγ (ΒετΙἱπ), Μ. Μ ει τ
ω. ε: ε (ΜΒΜ), μ Μ ο π τ (ΒετΙὶπ), θ. Ν ο υ
ι. ο ι· ε ςΒετΙἱπ), Η. Β ο Ισ πι ο π (ΗΜΕ
ίιιτ9: ει. Μ.), Α ό. Β ο π τπ Ξ ό τ Π)τοεόεπ),
Ρτ. $τεἰπἰτε (ΒτεεΙειυ), Η. 8ττειυεε
(ΒετΙἰπ), Ψ. νν ο ὶ π € τ :ι υ ό βλΠεεπειόεπ)
πετευεἔεεεπεπ νοπ
ΟπιτΙ του Νοοι·‹ὶοπ. ..
Ζκνε:Πε ΑυΠειἔε. Π. Βειπό. ετ. θ. 1907. 24 Μ.
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Βατ
Μή
ΒΙιιι
Π1τ
ΕΙΝειρπτετι:Ιτιι:88
οε1τΜΙει1οἱτιὸπἱεΙ-ηι5ὸετω.Ιτ

ΑνΙε ΠΠ ρωΙ1ϋεοΙιο Αοτ2το!

ΡΠι·.
ΗοΐΜετιπ,
όΡι!ιπαπ .

Βοοϋειι οι·Ιιο.1τοπ
ΙιοπιρΙοπο δΜπο πω! οἱιποΙιιο 'Ι'οΙΙο τοπ

ΗοΠι·.
Κάετ
ερΠιτυειωΚιεἰτ1κ2εΜ1ΙἰιτεΒ.ι·τ
Μάι

8τειιι- πω! Μιιη-!ηηιειτοΙοπ

ΚΗΜ.
υοιε
ϋ·επετιεπιΗ

Μοσ1οΙΙο Μι· |κδιιΙ;;Ι. (ΙΜι·. ἩιιἰνοτεἰΜἱε-ΚΙὶιιἱΙι Βοπιι,
ιιιιοΙι Έκο!. Με” 11:16 ΙΜ. ΚΙειρρε ΠοΗιοιΙο,

ΞΝ'ε.1:ι.1π.ε5.:το
Ξε.6.

πι· εοΙιπιοτιΙοεειι ΑιιεΙιοἱΙιιιιβ·, Πι εοΙιοιωπάεωτ ννωω.
ΜΜΜ: 8οΙιιιΠτ πιισ1 Βτεὶιιπςο, ΜΗ άοιπ εϊιιίε.οΒοιι ανο”
«Με θειιη;οτιε, νοιι νοτεοΙιἰοὸοοοτΙοΙ οπιεϋιιἀΙἱοΙιοπ Ετ
Βι·ιιιιΙιιιιη;ου (Ριιτιπι1Κο1,ΚετϋυπΙιεΙ,ΑΒεεεεεο, ΒιιΒοποπ.
'Ι'οιπΩΙΙοπ,ΡὶειεΙ,ΜειετΙιἱε, ΡπιιιατὶιΞει1, θοποπΙιοο σπα).
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ΜΗ ἱπι Πετπι, ΑΡρεΙὶΙΙοεἱἔΚεἰτ.
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ΠΜ· ΚετΙιε2ετ, ΟγετοεΙ(ορε, Βοιιεἱεε. €ΙγετἱετερτὶτΖετι ειο. τει2Ι εΙιε ΗεττιτόΙ1τε :πώς ιετ πι Ψεεεετ ΙΙ5εΙκ:Ιι, ΜΜΜ ἰτιΐὶΖΙε
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Η. !!!!άοι·ιι: Με ιιοιιοι·ου Αι·πιιοιιυ!ιιο! !ιι !1ιι·οι· Αιιινουάι!!η: ιιυι! νν!ι·!ιυυι.ς. - Η. Ου μου 1ιο!υι: Νοι·ι·οιι!‹ι·υιι!‹!ιο!ι. ιιυά Ι.ο!ι

ι!!ιο. - Ρι·οιο!ιο!!ο άου Χν111.Αοι·πι.οιυ;οιι άοτ θοοο!!εο1ιυιι. Μν!!!υά!ου!ιοι· Λεπτα: ιιι ν!,ο!ιιιυ.ι· νοιυ 20.-Ω.
Αιις.19!)θ. - Βοτ!ο!ιι. !!!ιοι άιο

ιιι!οοουεο1ιιιιι!!ο!ιο

'Γυι!8!ιο!ι άου νοι·ο!ιιο 8ι. Ροιοι·ο!ιυι·,ςοι· Αοι·2ι.ο Μι· άου

.1ιι!ιι· 1906. - 'Ι'ιιιιοιιυιι.ο!ιι!ο!ιιου. - Αιι2ο!ρ;οιι.
~υ

Αυε άοτ Μοάιιι!υ!εο!ιου Κ!!υ!!ι ιιυά άουι ρ1ιειτιιιυ1ιο1081
ΜΒΜ!! !υοι:!!.υ!. !υ Πάφο!.

Πιο! Η!!ο νου ιιι!!ο!ι!!!ιιι!!ο!ιοιιι Λεο!ιοο.
νου

Ετυοι Μιι.ε!υις.

απ!!! ο!υοιιι ιιυ υιιά Πιτ ειο!!

Αιιιι!ιιι. άοτ 11οά!ιι. Κ!!υ!!ι.
('Ι'ο!!ινο!οο που!! ο!υοιυ ου! άοιιι Χ17!Ι. Αοι·2!οιοεο

1) Πιάτο” ο!ιγ!οοιιε - οιιτει.ο!ιι Επι! Αυειοιυιιι
Ιυυε νου ()!η!ιιει ιιι άοτ Β8.!!ι:11- οάοι· Βιιιο!!ιά!ι!ο. Πο
!ι!!υ!!8οιου Πιεοο!ιου ε!ιιά νου! Ι.ΜιιιιιΜ!801ιο νοι!οικιιυε
υυά υ!ι:οι6ειο (Τυ!ιοι!ιυ!οεο, Κιι.ιι!υουι) Ζοιειάτυυε άοτ
Ουγ1υοΒοί!!.οεο.
2) Βοι· Η. υά!ροειιιε ου!ειο!ιι, ινουυ εὶο!ι Γο!.!!Βοι· Βο

άοτ Θοοο!!

οο!ιυ!'ι 1ιν!!!υά!ου!ιοι· Αοιιιι.ο ιυ ννο!ιιιιιι· εο!ιο!ιοιιου 1'οι·ι.ι·υυο).

ιιιιοο!ιτ, νοο ο. Β.

υιο1ιτ

ιιι!!ιου Ει·ευεε

!ιοι!ιυΙοοο οάοι Κοιυ!υοιυ άοτ οοιάοου Ηε!υιο νοι!ιοιιιυιου

1ιιι.ιιυ. Με Πτειι.ο!ιο άοτ Μι!ο!ι!ε!ιο!!; ε!ιιά
Ε'ι!!!ου ευεροιιά!οι·ιο Ροιιιιϋρίουου.
Μ!!ο!ιἱ8ο Ει·ε!!εεο !υ άου Κάι·ροι!ι6!ι!ου !ιο.!ιοιι 80110!!
Μο Αυιιυοι!ωιιιυ!ιο!τ άοτ ιι.!ιου Δοι·πο ιιυ! ω! Βο!ου!ι!

(1λἴι !!!ει υυά Μουεο! ιιυ 17. .!ει.!ιι!ιιιιυάοιι ').

Μπιτ

οι·οι οι!!! άου Αι!ιο!ιου ί.)υ!υο!ιοε ιιυά ο!υ1ι;οι υοο!ι
ερε!.ιοι·οτ
ΒοοΒοο!ιιοι·
πιο
(1οοοιι!,
Μ!ο!ιο!!
υυά Μο!!!ι·ο!ο, Μου, Αο!ιιιιά,
Βιι!υτου,
8ουιοουοιΒιιιοο!ιοιν ιι. ο.. ή !ιοο!!ι2ου ιιυ· ο!υο
!!ιουο!ι!ιοι·ο Ε!υ!.ο!!υυΒ άιοεοι· !Βιιυ!!εεο, άιο υυε πο!! 2.1".
!!!ιοι· άπο Νιι.ιιιι· ου!εο!ι!!ιι·ι Μι.
Πυά "οι υυιοιεο!ιο!άοι ιυιυ! υοιιοιά!υ8ε ιυυάο!ιοιυυο!ι
άου! Ρο!:!Βο1ιο18 Γοι.!ιο1οιιο ιιυά ίο!.ι.οτιυο; Μου άοτ θο
υοοο !!ιι·οο Ε'οιτεο!ιο!ιε ποι!”υ.!!ου άιο !οιιι·οιο!ιου ιν!οάοι·υιιι
ιιι 2 Οιυρρου, άου

!ηάι·ορε ο!η!οουε υυά άου !ηάι·ορο

ιιά!ροοιιε.
Σε! @οοτ υ!εο !ιιι 0ιιυ2ου 8 Ροιιυου:
1) Ηχάι·ορε ι:1ιγ108ι!8.
2) Ηγάιορε οάιροευο (οοιι ι:1η!!!οι·υι!ο), !ιο!άο !ο!.ιι·ο!ο!ι ιιυι!
8) Ηχάι·ορε ρεουάου!η!οευε -- Γοιιιι.τιυ.
Η Ζιι.!οι·ι. Με! Οοοο υ! «Πο!ιοι· ο!υου Γι!!! νου Λευκο: ουγ
!οιιιιο». Μάιιο!ιι ιιιοά. !νοο!ιουοο!ιι·!!'! 1899 ρε. 4??.
'Η Που νο!!οΙ!!ιιά!ι;ο!ο νοι·ιο!ο!ιυ!ο άοτ οιυεο!ι!!!.ε!ι;οιι [Μιαο

ιιυ· !!ιιάοι ο!υ!ι ω Βοι·υ οτι: «Πο!ιοι· ιυ!!ο!ι!ιιο υ!ο!ιι Μιτ
!ιο!!!ςο Βιι;!!οιιο·». Απ!! ι. οιρ.Ρυ!!ι. ιι.Ρ!ιοι·ιιι. Μ. 49 Μ. 81 Π”.

ου»

Μ! ο!ιιουιιιο!ιου Ευι2!!υάυιι€ου, Τυ
!υ

Μιάου

θ) Ζω· 8. (1ιιιρρο 8ο!!ϋτου άιο ίο!ποιιυου, οοεουουυ!;ου

ροουάο-ο!η!ϋεου Τιουοοιιάυιο, άιο υιο!ιι υ!ο Γο!.ι.οιυυ!ο!ουου
υυΒοεο!ιου ινοτάου ά!!ι·ίου, 0ϋ816101ι ειο δω Μ! !ιΙοεοοι·
Βοτιοουιιιυ8 νου άου ο!ηΙϋεου ιιιιά οάιρϋεου υιο!ιι ιιι
υυιοιοο!ιο!άου !ιι·ειιιουοιι, ιι.!εο ουσ!! ιυ!!ο!ιά!ιυ!ιο!ι ε!ιιά. Ιυ άοτ Ι.!!!:οι·υ!υι· Μ άιοεο ΙΒιεο!ιο!υιιυΒ εον!ο! !ο!ι νιο!ει

ιιυι· 83 Με! Βοοο!ιτ!ο!ιοιι νιοι·άου δ; Μάιου ε!υυ!›!ο κι!
!ιοι·οο!ιι.18ι ει! εο!υ Μπιτ 8 ο!υεο!ι!!!.8!ιιο !υ άοτ Βοτρυ!.οι·

Μοά!ι!υ!εο!ιου Κ!!υ!!ι !ιοο!ιοο!ι!ιοι.ο Γιι!!ο ειι ι·οίοι·ιοι·ου,
ο!›8!ο!ο!ι υιιτ !υ ο!υοιυ νου ι!ιιιου ο!υο 8ουιιυοι·ο ο!ιοιυ!
εο!ιο Πιιιοτουουυυε ιιυεεο!!!!ιιι. Μιάου ιιι!.

Πο Κιου!ιουεοεο!ι!ο!ι!.ου ε!υά !ιιιιυ !ο!ιΞουάο:
1. 1Β!υ Ή-_!!!.!ιι·ιεοι· Βο!ιι·ο!!ιοι· ιτ!ι.ι ιιυι ΣΟ. .1υυ! 1θθθ !υ ά!ο
ΚΙ!υ!!ι ο!υ.
11οι· Ρετ. Μ. !'ι!!!ιοι· οιοιιιιιιι1 κοινοιιουι 6 .1υ!ιι·ο Ιου; Μοτο!!!

ιυ!!εοι;οι· Ηιιιιι.ου; 8ο!! ΡΑ .Ιιι!ιι·οιι ο!.!!υά!υο Ηο!εοι·!ιο!ι.. Αυι
10. .1υυ! 1908 ιιυι Ε'ιο!ιοι· ιιυι! Κορί'οο!ιιυοι·ιου οι!ιι·ο.υ!ιι. νοιυ
18 .1ιιυ! ιιυ ιιιιιι!ιοι· Βιιι·ο!ι!“ιι!! ιιιιεο!ι!!ο!ι πι!! Β!υ!;.
1) Πωσ νο11οι.!!υά!ιιιο Πο!ιοι·ο!ουι άοτ Με

1903 !οο!ιιιυιιι ω·

ινοι·άουου Β'ι!.!!ο ις!ο!ιι Βοι·ιιο τι: «Πο!ιοι· ιυ!!ο!ιιι.ιο, υιιι!ιτ !'οιι.
ΜΜΜ! Πι·ι;1188ο». Διά!» ι. «Πρ. Ριιι!ιο!. ιι. Ρ!ιιιιιιιιιι!ιο!. Βά. 49
με. θ? Π”.
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Αιιαοιιιειι ειιιι·ιι επιιιειι·ιειιεπι ιειοιιΙιειιει· Αεειιεε. Με πρεπε

Ξι. ριιιεε.
Πει· Ρετ. ιιι εειιι· πιαεε)

απειιιπα.

ιιει·παιει·ι;ειιοιαιιιεπει· ·Βι·παιιι·απιιε

Κειαε θεαειιιε.

'Ι'ειιιρ.

εειιιιαιιιιιι αννιεειιεα 87,0

ααα 88,5.
νοιιετιιααιι.=ιε Αριιοαιε; Πααιριπαε,· ειπα· αει· ιεειιι.εα Μαμα
εριιαε. Πειιει· ιιειαεα ΕαιιΕεα, αιιιπεαιι. ι·ει:ιιιε οιιειι ιειαιιιε

ει;εε Βεεεεια.

(ιειιιιιιτει· ειιι·ιεει· Ααειναι·ι'.

'Γαιιει·ιιειαεειιιειι ειιιιιι).ιι.
Αιιαοιιιεα ιιαιεειι·ιειιεα, αι·αιιιιειιιριιααιιαιι.

Βε.πειιιιιιιιτε Με νοπ ειαει· ιιιιι·ιεπ. αεπι; αι·πειιεπιριιιιαιιειιεπ.
ιιιε.ιιεα Βεειειειιι ειαι;εαοιιιιιιειι, αει·εα ιιεπεπει·ε θι·επεεα ειι:ιι
ινει.>;ειι αει Αιιιι.ι·ειιιααιιι εισαι ιιεειιιιιιιιεα ιεεεεπ.

Ζινει·ειειιιιοοιιειεαα, Ιιαιιεεειιιιιει· Ηιαι·οιιιοι·ιια.
Ηει·ειιιαε ιειεε; Με» αει· Ηει·περιιιε ειπ νιειειιεε εγει.οιιειιιιεε

θει·ε.ιιεειι.

`

α

'

°'

' '

αει· ι·ειειιιιειι
'Μπι.ι·Ιαι·ιιαιεπεε_νει·ι·ιαεει·ι... ιπι

Πι·ια ιιεια Βιινειεε ααα

ω” ααα Και

ιιεια Ζαι:ιιει·.

Με Πιιιειεαειιαα8 αεε Βιαι.εε ιιιειιι αιειιιε ρα.

νει·ει·ϋεεειι. 'Η.Βιιοιι 5-8 ιιιιεειεε ειιιιιιε, αιε επιπαεε ειαιεε

ιιιοιοςιεειιεε.

πε

ααα ειιιιιιιιιεα.
Πι·ια ιι·ϊιιιε επιιιιιιι 18 Ά., Βιιιιειεε. ιπι Βεαιαιεαι. ι·ειειιιιαιι
ιη·ειιαε, ειπι,<ιε )ι·ι·ιιααιιει·ι.ε Έγιιααει ααα ειιιιιι·ειειιε ααα; αε

27. Και Ριιιιειιο ειιαοιαιαιε.
···
··
ιΒε α·ει·αεα ιε.ει Η ιιιιει· ειαει· Μια. ιιιιιιεα. ιαιιειιιςειι
ινειεειιειι ιιειιιεα Β'ιιιεεια·ιιειι νοπ ειιιιιι. Β.εε.ιιτιοα Με 1012

;;επειιει·ιε Βριιιιειιειι.

ειπεε. θεινιοιιι ειιιιειαεεεα.
Νιιοιι αει· Ρπαιιι.ιοα ει·ιιιειει ειειι αιε “Με πιιειε Βιι.πειι
ιιιιιιιε ει·ιιιιιι νειι ει·πεεεα ιιαιςειι);·εα Τιιιαοι·ειι νοπ ειιι.ι.ι.ει·
οααιιιιειε ααα Με" Κοπειειειια._ Αααα "ειιιει· ιιαιει·ιια.ιιι
ιεεεειι αει ια αει· 'Γιειε ιιαοιιιι;ε ιιεννει;ιιειι-αειιοι.ι.ιει·εααε 'Γα
ιαοι·εα ααι·ειιραιριει·εαι Πιο Ρειιιαεειπαειιααι· αει· Ιιειιει· απ;

Βιιιεαοεε: Τιιιιει·ιιπΙοειε ραιιιιοαπαι. περιιι·ιι.ιε ρει·επειιγαιε.ιοεα.
Πει· Ζαειιι.ιια νει·εειιιεαιιτει·ιε ειι:ιι ι·εεειι. ΕΞε ειειιιεα ειειι
Ηειαιόαειιιε ααα Αεειιεε ειπ.

ν'νειι·ειι επιιειιιαεααει· Βεεειιαιει·αεα ιναι·αε επι 8. .ι αιι αει·
Αεειι.ειι ραιιιιι.ιει·ι.
Βιε Ραιιιιτιοα εια·ειι 2200 αεπι. ειαει·
α·ειεειιοιι-αειι·ιιιιιεα ιιιαειιιιιιειι.
Δια θ. .ιαιι - ειιιι.αε ιειιιιιε.

ει:ννεε νει·ρ;ι·ιιεεει·ι.; σε πια αιειιι. ειιααι;ιεααεα.
Απεεειιιαιηειιεααε Θεειειιιερπαιιιε Για· άιε ι)ιαςαοεε ινα.ιειι

αιειιτ νιιι·ιιαααειι.

Βε ιναιαε αιε νι'αιιι·εειιειαιιειιιιειιεαιεΒιιοεε

Βει αει· $ειιι.ιοα ιιιααεα εἰειι ια αει Βεαειιιιϋιιιε, ια ιιειαεα
Ριεπι·αιι6ιιιεα ααα ιιπ Ρει·ιιιειαιαπι ι·ειαιιιιειιε Μεαε;επ α· ει ε ε -

ιι ο ιι - τ. ι· ιι ιι ε ι· ιιιαι·οριεαιιει· Β'ιιιεειΒιιειι.

Κειιιε Ρει·ιιοαιι.ιε.

'Ι'αιιειιιιαιιιεε Πιεει·ιιιιοπεα ιια ιιεαιιι ααα θοιοιι εεεειιαεπε.
@ειιιει· νει·ιιι·όεεειι. ιιιιι. και). Βιιιαειςεννειιε ααι·ειιεειει.. (Πιτσ
αιεειιει· ιιιιιαι.αιαοι·; ιπι ιιιιιιεεα Ιιαιιαεαιαιιειιιαιοεε ααα αει

αει·εειι.ιιι·ε ααιιιιεεινε Ριειιι·ιι.ιε.

15ιοεεε ννειεεε Νιειεα.

*

Ρεεπαοιεαιιεειαιε ιεεετειιι.
Με Ρετ. νει·ιιεεε αιιειι εια ρεεε Τειςεα αιε Κιιιιιιι ααα αει.
ερε.ιει· ιιι·ιειιιοιι αιιιιιειειιι, αεεε α) ιιιι· ιτει·ιιιααειε Αιιιεαιιι
ι›ειιαααιααιις ιαεοιειιι νοπ ειαι.επι Βι·ιιιιιιε και, ειε Με παω

.ιαΙι αει Βεπειι ει.νναε ιιιειιιει· ιςειιοι·αεα ααα ιιειαε αεαε Ρααι:
ιιοα Με ι.ιεινεεειι νιιι.ι·ε.
`
ει:

Ο

ιι
:κ

*

Πιο ΡααιιιιοαειιιιεειΒιιειι ιει ειιι.ι·ιι ορειεεειει·εαα, ειιιει· ιαεει

Με Παιει·επειιππα αει· ΡαιιιιιιοαειιιιεειΒιιειι ειΒιιιι ι'αιεειιαε

ιιι 8-4 επι. αιειιει $ειιιειιι. ειπε ιιι·ειιαεααε ιιεπιρε αοοιι εειιιιιι

Β.εειιιιιιιε.
Πιε Β'ιιιεειιιιιειι ιει ια αιειιει·εα δειιιι:ιιι.εα πιιααι·ειιειειιιια,
ια αιιιιιιεα - ειιιι·ιι οριιιεεαιειεαα. Ιιιι·ε 'Ι'ι·ιιιιααιι· εαιερι·ιειιι.
ααι.;ειιιιιι· ειπει 10-12 Μαι νει·αιιιιαιεα νοιιιιιιιειι.
Ζαεαιε νεα 1 ρθι. Οειαιαιιιεααιε ιιεινιιιιι: αιιαια.ιιειι ειαιι·ε
ιεααε Βιε.ιιιιπαιι. ιιειαε $ειια·αιειιιιιιααε.
Ζι.ιεαι.ε νοπ Αιιιοιιοι οαει· ειαε Εεειρειι.ιιιε ιιι.εει. ειπεπ πιαε
ειιχειι Νιεαει·εειιιιιε επειειιεα, ιιιιει· αεπ ειειι ιεει. ινεεεει·ιιιαι·ε
?ιιιεειιιιιειι ειιιιιειιιει.. Βιιεαεο Ζπεε.ιε νοπ Εεειαιειιε Μιας.

πιιιιιεεεα ααι·ι:ιιεειιειαεα.

Η" ερειιι. Οεννιειιι. ιιειιιι.ει: ΝΟΒ

ι007. Βειειιιιοιιει· Βιινειεεεειιαιι.

Ζπεει.ε νοπ καει ααα Ααεεειιιιιτειααει ιιιιι Αει.ιιει· ιιεινιιιιι.
ιιειαε νοιιειιιιιαιιιε Κιι6.ι·απις.

Ζαεαι.ε νοπ Εεειιιιειι'εεαειιι Β.ειιαεαε παα Κοειιεα πασα
Ααειι.αειααε ααα αεε ιαιννειεε, φαι ειιιει· ειπ ποσα ι.ιιιιιεε
οριιιεεαιειεααεε Β`ιιιι·ει.
Βιιιιιιε νει·αιιιιαααε ιιιιι: ινε.εεει· ιιεινιι·ιιι Δαειαιιεα ειιιει
ι;ειιααειι ιιαεαεε νεα ειιοιιαιιαεα, ω" ειιει αιειιι νοιιεια.ααι€_

Ζαειιια νεα Οειαιαπιεεαι·ε αει αιιαιιιιιαιιε ιιι·ιι.ααπαιι,
εριιιει ειαεα εσιιιιιαι·ειιοαειι 'Ευα ιι.αιιιαιιαι., επι· επιασε.

άιε

Νεειι Απειαιιααε αεε Βινιειεεεε ειπα αιε εενι·αιιαιιειιεα
Ζαειιει·ρι·οιιειι αειιαιιν.
Μια εειιι· εραι·ιιοιιε αεαιαιεαι εαιιιιιιι: ιι ει α ε ια ι κ ι· ο ε ιι ο ριεειι αεεαινειειια·ι·ειι ι·'ειιιτϋ ριι:ιιεα; εε ιιεειειιι
ειπε ιαι·γι.ιιι·αεγτειι ι·ει·ειαιειιεα ιιεαιιοαγιεα ααα ιαααεα. ε. 'Γ.

οαει· (ΒΙΒΗ), 80ι.
Απεεειιιιιιεια ιπι: Αειιιει· πασα Ζπειιια νεα Μια” ιιειινιιιιι
ειπε παιιεαεαι.εααε Αιιαειιιιιε αει· 'Ι'ι·ιιιιαιια· οιιιιε Κιιι.ι·ααΕ.
[Με εεαι.ιιιααιει·ι.ε Βεαιιιιεαι ιιεειειιι Με: εαεεειιιιεεειιειι ααε

ιι·ιεειιεια Βιαι.

Με ειαιειιιεα Βριιιιει:ειιεπ.

Ρ ε ι ι. ι ι· ιι ρ ι

ιιιι εα οαει· ειιαειιιιε εισαι οι·ιμαιειειιε Βιιι·ιιιιειειιεα ειπα ιιπ
ιαιιιι·οειιοριεειιειι Ρι·εεραι·ε.ι ιι ι ο ιι ι α ιι ο ιι αν ε ι ε ιι ε. ι·.

νειαιιααι ιιιιια ειαε Ρι·οιιε ιαιι ιναεεει·, εε αιιιι ειπ πειιι

πι". Ειυεεειιι ιιιιιεειιειιιιιι·ιιιιαεα

ιιοειιιι.ιει· Νιεαει·εειιιαιι (ινοιιι θιοιιαιιαε) επε, ιιιιαε απ.εε νειι
ειιιααιΒε ιζιαι·αιια· ειαιι·ιι.ι.

ΟιιΒιειοιι αει· Ρειι.8ειιαιι ααε.ιιιιιιιιν ααα ι›εειιαιιιιι
ινοιαεα Μ, ευ ιεεει αει ασεπ εεεεα, ααεε αιε Τι·ιιιιααε
αιειιι επι ειαπιειοαιειιεια ?επ ιιει·ιιιιι, αεαπ αιε Δπε
εειιιιιιειαιιε αει Ε'ιαεειΒιιειι ιιιιι Αειιιει ιιειιιιι·ιιιε ιιειαε
Κιαιαιια, ααα ιιιιιιιυειωριεοιιε ι'ειιι.ιαριαιιειι ιιιαι·εα εισαι
αει:ιιαανιαιεειι. Μ) ααιιιε ειιιιι ειιευ πια ειπ ρεεααο
ι:ιιγιόεεε 'ι'ι·ιι.ιιεεαααι ιιιιααειιι, ιιαιαειιιιιι·ιι αυ. ε.αοιι αιε
6ειιιιοα ιιειαειιει Ααιιιιιιεραιιιιιε ιιι ειπε ιαιιιτιιαιιαιιιι
αει· (ζιιγιαειιει`εεεε οαει αεε Ρειιιοαεαιιιε μα.

Με απειιιιιιιιινε οιιειαιεειιε Παιειεαοιιααε ιναι·αε Γαι
αεααειιιιαεεειι εαεΒειαιιιι:

€ει.ι.ιε αεεειιει·ιει·ιεα Βριι.ιιειιειι

ει·ιι.

Π. Βαριιιε α., 89 .ιε.ιιιε ω, απ. ιι·ιιιιει·ειειε εεεαιια ι.ιεινεεεα
πππ Με α Μαι ι:_ει90ιειι. - νω- ε .ιειιι·ειι ιπι ειε 4 Μεαε.ιε
Μιας απ ι:ιαειειι πω. ιιιαιιι;εαι Ααεννιιι·ι ααα Αι.ειιιιιοι.; εριιιει·
ιιιιιιιε ειε ειειι ινιεαει· ννοιιι. - αεπ. 2 .ιαιιι·ειι ιιειιιει·ιιι. ειε
ειπε ιαιι88αιιι ιιιαειιιιιεααε Ααιιιειααιι8· αεε ιιααειιεε ααα αει
παει· αιιι;ειιιειιιε αι:αιναειιε κα ιιιιι.ι;εα.
Νιιειι ειιιιΒιει· Ζεα.
ειειιιειι ειιιιι ιειειιι.ε υεαειιιε αει· ιιιιιετεειιεαιιιει αιια εειιιαεια
ισεε :·Δειιινειιαιι€ειι αει· ι:ει·νιεαιεα ααα ειιιιιιιι·εα ιιγιαριιαι·ιιεεα

ειπ; ερ ααα κα ιιιιιιε ειπ ει.ει·ιιεε ιιιι·αι·εαιιειι ααα Υει·ει.ορι'αιι8,
80ιιει. ιιειαε ι(ει°αιιιιι1ιικεειϋι°ιιιι).;°ειι.
νω- ειιιεια σα" ιει. Ζιιιιι ι. Μαι ειαε Β.ιιιαιιρααιιιιοιι απε
αειαιιι·ι. αισι·αειι. - εμπειρια ιαπεειε «πι» ΡΜ. ιιοαιι 23 Μαι
καμπ ιαιιαει· ι·ειιαινιει·εααει· Βεεειιινει·αεα ραιιιιιιει·ι. ινει·αειι
- Με νναιαειι ιιιειει. 5-10 ιιιιει· ειπα· ειειε ιιιιι.ι·ε α , μια

ιιειιειι ιιιαεει)ιι€ειι εεννοααεα.
ιι·Βεααινειεαε ιιει·εαιιιι.ι·ε ι:ειεει.αιιις ιει. αιειιι

ιιιιειιααιι·ειεεα.

δι. ρι·εεε.
(25. Μαι Ιι)()6). Οιι·ιιαιι. εειιιι.αι, Βι·ιιιιιιι·ααεεαπει.ε.αα παι.ει·
ιιιιιιει, ι·εειιι. ιιιαεεε ι:ιααι.. ιιειαε Ο)·ααοεε, ιιεια ιιιιει·αε,
ιιιαΒιιιΕ8 0εαειαε αει· αιιιειειι Βιιιιειιιιι.ατειι. 8ιει·ιιε Βειιιιιει
ιααα; αει· ιιιιιιειι ι^α.ι·πι.ιε ααα αει· εει·νιεαιειι ιιγιιιριιαιιιεεα
ιιαι‹ε; Αιιιιιιιιαι·αεειι ιιιαεεικνει·αι·ϋεεειι., ειιεαεο ιιι·ειιαιειεαιια
ιιιααιιιαιε.

1) 25 εοιπ. αει· ιιιιι·ιειιεα ιι"ιιιεειειιειι ινει·αεα ιιιιι αεπι 8
ιιιειιειι Μπα Αιιιιιιιοι ((05) νει·εειαι.; ω· Νιειιει·εειιιιιει 'ι Μια
ιιιειιι·ιαειι ιαιι Αιιιοιιοι ααα Αειιιει·αιιεςεινιιεειιειι, ιια Τι·οει‹εα
εειιι·π.πιι ααα ιιιιιειοεαιοι· Με παπι ιωαεια.ιιιεα (ιεννιειιι ((1688)

)ιειιοι:ιιαει.

ι ι.ιι.ει· εαι.ιιιιιι. ε.ιεο 27.44 ε; ιαινι·ειεε ιι- αιε ιιι

ινε.εεει· παιι5ειιειιεα 8ε.ιεε).

·

·

2) Βεειιιιιιιιαας αεε Αει.ιιει·ειιιι·ειιιε. 500 εοιπ.
αει· Ριιιεειιζιιειι. ννειαεα ιιιιι ειαεπι Αιιιαιιοι-Αειιιει·Βεαιιεειι 5)
ιιειιιιιειιει; αεε Ριιιι·ε.ι (ει) νιιια α.ιιεεειε.ιιειιειι Νιεαειεειιιεἔ
Μια ιπι ι1εειιιιαι.ιοπεαρραιαι ειιιει· αιεαι·ιι;εια ι)ι·αι:ιι ααα
εριιιει ω αεπι ινε.εεει·ιιααε ειαεεεπε·ι; ω· Νιεαει·εοιιιαιειαειιι·

ι'αειι ιιιιι. Αειιιει· ε.αεε;ενναεειιεα ααα αιε αριιιιιιιεειΒιιειι ειιεα
ιιιιιε ειαεεειιι.ιι ααα ιιιιι: αεπι Ριιιι·ει. (α) νειειιιιι;ι. ι)ιε ιιιι€ε
Βιιιι·ειιι.ιοαειιιιεειρ;ιιειι Μια ιπι 8οιιιειιιεειιεα Αρραι·αι. ιαιι
Ρειι·οιαιιιει· ειιιι·α.ιιιει·ι; αει· ααιαιεεε ιιίειιιε ει·ιιαιτειιε ιιιιιι·πιιι.
(α) ινιι·α επι αεπι Ψαεεει·ιιιιαε ιπι ναεααιαεκειαοαιοι· αιια αιιαα
ιιιι Τιοειιειιεειιιααιι ιιει θθ-ΙΟί)° Με παπι ιιοιιετιιατεα θενιιειιι.
(2867) ι.ςειιοι:ιιαει.. Βιαε νιιιιια·ε Κοπει:ι.α: αεε (3εννιειιι.εε
ιιεεε ααα ιιιιι·ιιχεαε παπι ει·ειειαα. 'Ποια εινα. 20-ειιιααιαεα
Τι·οειιιιιεαε ιπι 'ι'ι·αειιεαεειιι·ιιαιι αιιιιια αεε ιιεινιειιι ιαιαιει ποσα,

ννεπα απαιι εειιι· παιιεαεαιειια. 1-2 ως. ια 2 διιιιιαειι, αιι; αιι
αει· Βιιιι·αιτι εαιιινεοιι ειιαει· ι·εερ;ιει·ι.ε ει·ιιιαιι: ααα αει· ιι.αιια.ι
ι.εααε Οεινιειιιενει·ιαει ννοιιι αιιι·οιι αεε ιααι.ινειειιεα ιιιιειιιιιιει·
Γειιειι.αι·εα. - ι1ειιει· ιναι·αε αεε 'Γι·οει‹ιιεα ειαι.ιεει.ειιι.; ιιιιι:ιι
αει· ιειαι.ειι νιίιιιιααε πι” αει· ιΒιιι.ι·ιιιιι. 2.8ϋ7 ε. 1 μια» ιι'ιιιε
ειι.ιιιειι. εαι.ιιιι.ιι. αιευ ειναι 5,?84 Ε Ρειι·οι-Αειιιειειιιι·αιιι (ε).
Βεειιιιιιαααε αει· Ε'ειι.εααι·επ (8ειιειι -ι- πιω).

^) Πεε Ε`ιιιιιιι νοπ αιεεεια Νιεαειεειιιαα ει·νι·ιεε αει πια ει·
νιειεειι·ει.
δ) Μ· μα" Αιιιοιιιιι (950) -ι· ι Ι.ιιει· Αει.ιιει· επι!.

288
. Θ) 0,280 ε; πεε Βιιιιππιε ω) ινετπεπ ιπ ιιειεεειπ Αιιωπει πε
πιει πππ πιπ πΙιιοπιιιιεεπετ Νιιιι·οπιππι.:ε νει·εειι'τ. ιιι ν7πεεετ
ι:ει6ετ Με πειι·πιιι' ιπι θειιειπειτιεπτετ ιπειιι·Έπεπ πιιι ειπει·

ΙΙιεεπππ8· νοπ Δεπιει· ρειι·οιει πππ Αειιιετ ιιιιιιπτ. ιππι;ει”ιιπι·
επ ι;ιειειιεπ 'Γειιεπι πιιεε·εεεπιιιιειι.

ιιιιιιεειι

τεεε;ιετεππε

Βιιεπειιιππ

Πει· ινιιεεετιιζε ειιιιιι ιιι

ννιι·π

ιπιτ

Ηι80ι

πιε

επ

εεπννεεπ εειιιι·ει· Βεειπιιοπ νει·εεωτ Με πιπ. Αειπει· ειιι.τεπιει·ι.
Πιεεετ ιειειΕετε ΑειΙιετειιιτπιιτ (π) πιε επιπ ιιοπειεπτεπ Θεννιειιτ
ςει.τοειεπει πω" 0,106 ε· (Γειτεϋ.πτεπι.
Πεπιι.ειι ειιιιιιιιι

· ω" Πιιεει;;πειι. 2,642 τ.: ιδ'ετιεπιιι·επ @ειπε -ι- ΒειΓειι).
4ι πεειιπιππεει.ιιπιπππις ιπι Αειπει·ειιιι·πιιι:.
10.382 πεε Δει.ιιετεπιτειιι.ε ε νιιετπεπ ιιπ-Ρπιτιπιιεςει πιιιειπεπι
Ηειπιεειι νοτι επε. πππ Ν8ε ΟΟο ε: 1) νετε.εεπι πππ :επιπ
πιεπεεεειιιποιεεπ, ιπ εειιννπειιετ 8ε.Ιπεππτε εεΙϋιιτ (πιε Ι.πειιππ

πει· εεπτ εεππιπεπ επιιετι. Πιε ετπιιπιε Επειιπἔ π·ιτπ πετιιιιι'
πιπ. ειπει· Μιειιιι,ε· νοπ Πτεποεγπιπιιτει. (1 ποιπ. = 0.005 και

ινει.πι·επιι Μιεειιίετιπεπ πϋπετε ῖλἴετιε πειπιεπ.
ιππεειε επε πιεεειπ 6ιτπππε

νιειιειειιι

πετ νοτΙιεΒεππε επι επ πεπ

ΜιεεπΓοι·ιπεπ ιιετεεππει νιιετπεπ. - Πιε ΒετιιιΒε Αππειιιιπε
πετ Ττιιπππι.; πιιοπ πετ Απεεεπιιιιειππ8 ιπιτΑειπετ πϋππιε

πετεπί ιιιιιιιτειεεπ, πεεε Γειι;ιεετ ΖεΙΙπειτιιπε ειεπ --"νι·εππ
εποπ ιιι εεΙιτ πππεπεπιειιπειπ Μεεεε - επ πετ 'ΕτππππΒ
πειειιιπε.
ΙΙΙ.

πιπ 68-_ιιιπτιιζετ Βιιπει·, πετ πιω» επειτα ι.ι·εεπππ ιτε

ννεεεπ πι, ιειπει εειι. πεπι Πεεειππετ 1006 ειπ Απίειοεεεπ, θε
πιει πετ 8ειιννετε ιιι πετ Μιιπεπεεεεππ, πεεοππετε ιιε.επ πειπ
Βεεεπ, επννειΙειι Βτπτεειιεπ. 8ειι. Αιιιιιιιε Γεπι·πει· 1907 |πε

ιπετιιι. ει· ειπε πιιιιιιι.ιιεπ ειιπειιπιεππε Απϊτι·ειπππιι· πεε Βιιιιειιεε
πππ πιπ πεεινει;επ πιπ 12. Επειτα ιπ πιε επιτπι·ιςιεειιε Κιιπι.ιι
ειπ; πιει· ινιι·π ειπε ΑπποιπιππΙρπιιιιιιοπ νοτεεποτιιιπεπ, πιε
4 πιιετ ειπει· ινειεειιοιι ιι·ιιπεπ Γιιιεειι;πειι. ετπιεπι.

ιιιτιει·ι ππιετ Βεππιιππες νοπ Οοεπεπιιιειιππιπι· πιε Ιππιιιετοι·.
Πε ννπι·πεπ 0,5-1.0 ποιπ. νει·πτειπειιι.

Ππε ννιιτπε, ινεππ πιππ

πεε πιω (0.75 ποιπ.) πιπιιπτ. 000875 Ρεθε οπετ 0,00Ι687 Ρ.
επτειιτεππεπ. -- Βεεπιιει ιππιπ πεπ Ρποερποι·ε·επιιιτ τι” πεπι
ιπιιιε = πω». 4 ρθι. ει επ ειιιερι·ιεπτ πιε ε,·ει”ιιππειιε Ρπεερποι·
ιπεπε;ε 0,040θ ε· Ι.εειιιιιπ; Ι Ι.ιιει· Γιιιεει,ιςπειτ. "Με πεπιι
0.614 ι; ιπιι Αετιιετ ειιιι·ιιπιετπει·εε πεειιπιπ επιπειιιεπ.
Πει πιεεε Μειιιοπε ιεποοιι πιεπι; ,ε·ειιιιι;ειιπε θεπεπιεπειι. νει·
πιιτρ·ιε, πεπε ιειι πεπ Ρ-(ιιεπειι. ειπι:π εεννιειιιεειιειγιιεειι ιπι·
ιτειιπετιιιεεεεπ πεειιιπιιιτ.
ει 0,317 ι.: πεε Αειπετειατεπιε τι ενετπεπ ιι·ιε οπεπ νετε.εοπτ

Με ιπ νετπιιππιει· Θειιεϋ.πτε μπι".
βετ Απειπ.ιιππε πεε Ρποερποτε πεππιπιε ιεπ πιπι.ιπεειεεε
πιιεεπ -ι- ΝΠι (Π. -ι- ΝΕΠ 'ι. Πετ ειιιιιιπιιεπ επιειειιεππε Νιε
πει·εειιιεε: πιο ειιιιειπειπ ιιιειπεπ ?πιει εεεειιππιειτ, ιιπ 'Ι'τοειιεπ
εεπτεπιτε·εττοεππει, πιπ πειιι ε·ιιωι- επεπιπιπεπ νετπτε.ππι, σε
Αει·πε πιε επ ποπετεπτειιι θεινιεπτ ειιεεεςιιιπι.
πω Αππιιιι· πετ Αεειιε ε." Γιιιετε ννιειςι. πιε θεεεπιιιιι.εεειιε

0.01 ε· Με.: Κω πππ επι.πιιιι ιιπειι πεπι ΜοΙεπππιτεεινιειιι πε

ι·εεππει 0002776 -Ρποερποτ. ιπ Ι Ι.ιιει· ε·ιπεπειιειι ειππ πει
ππειι 0,0ε2 Ριιοερποτ, τεερ. 1,2-1.8 ε.: Τ.εειιπιπ ειιιιιειΙιειι, πιω

ετιιεπΙιεπ ιπεπτ, Με πιε 'Ι'ιι:ι·πι.ιεπ πιπ. Πτιιιι ειιγπι πιιτει. ετιςεπ.
πιπ εε ιιιιτε επ ιινιεπει·ιιοΙειι επιπιεΙτ πιω Ι πιτει·-Αεειιεε

$ι. ιιι·εεε.
. Κπειιεπιιεειιετ ΡΜ., Ηεπι: ετπίειτπεπ, Οεπεπιε πει· Ππι.ετ
εεπεπιιεΙ.
Ιιιι Εριε,·πεττιιιιιι ιιιεει ειειι ειπ ιι6επετιι.;ει·. πει·πετ, ιινεπι€
πεινειιιιεΙιει· 'Γιιιποι· ππιεπΐιιπιεπ, πει· ιπι: πει· Αιπιππιε επι' Με
επ εεειμ. Πιε Πεπετ ιιπει·τοιμ πεπ Βιιηιεπποεεπ Με ειπε

ειεπ πειτε πππ πιιοιιιε; επ.

Βιιι·ε.ε πω· ποιπ Νειπει ειπ πενεερ;

Ιιειιετ ινεΙιππεεςι·οεεει· 'Ι'ππιοτ.
Η διπππεπ πεεπ πει· Μππιπειι ειιιππιτ πει· Μει;επ τειεπιιειιε
Βρειεει·εειε. Ρετ τεετπιπ πιεπιε πεεοππετεε.
Πειτε πππ ΕΠΠ8θΠ πειρ,·επ ιιειπε ε.πιΤειιεππεπ νετπππετππι.ι·επ.

Ιιπ Πτιπ πειπ Ειννειεε πππ πειιι Ζπειιετ.
Πει· Βιιειιιιπππι πει ειοπ ιιιιειι πετ Ρππιιιιοπ πιοπι πεεεπΙοε
εεε; εε εισπετιι ι·ειειιΙιεπε Επεπιτειι ειπει· ιι·ιιπεπ π'Ιπεειι.:
κει πειεπ.
Πε πει· Ρετ. πω· 2 Τε” ιπ πετ Μεπιπιπιεεπεπ Κιιπιπ πιιεπ
07.440. πιω, ιετ ει· πιεπι ε;επε.πετ ππι.ετεπειιι ινοτπεπ Ν).
Ποεπ πιω ειπ πει· ΒιοπιιΒιιειι πετ (ιπ πετ θπιτιιτςιεεπειι Κιιπιιι
εεετειιιεπι Πιιι€,·πιιεε: πιιιε·επιιετπιποιιι πιπ. Πει.εει.εεειι ιπ πετ
Ι.επει· πππ επι πεπι Ρετιιοπεπιπ πιεπι. ςεπιυνειίεΙτ ννει·πεπ
ιιιιππεπ.
'
Δ
πι:

*

ιε

Ηπεει;πειτ:

Πἱε Ρππιιιιοπεπιιεει,επτειι ιεε ννειεεΙιεπ ιτιιπε, ιπ πιιπιιετ
Βιιι·ειεε πππ ιπ ΗΜ ππιιιει. 5ειιοε 27. 44

5ειιιεπι. ει.ετιι ορειειιπιει·εππ.

Ρεττοιπιπετειιι.τππι

Βιπι.εοπεπιει. επ.

5.734. πει·ιιι

Γειιειιπτεπ (πετ ?επε πππ θειι“επ) 2,642
Ι.εειι.πιι1
Ι,2ε1,8

νιἴεπει·

Βειπι $ιεπεπ εει.πιεπ ειεπ ειιιιιε·ε

Γιιι.ι·ει.ιοπ,

ποειι

Ζειιιτιι'πε·ιετιιπε,

ποεπ ΑιιεεεπιιιιεΙππε· πιπ. Αειπει· πιι.επ ΚΟΗ-Ζιιεπιπ νετειππει·ιι
πιε 'Γτιιπππε·. Βρεε. Οεννιεπτ 1000, Βεπιιιιοπ πιιω.Ιιεειι. Ιιπ
ιι.πεεετει; επιι.τΙιεπεπ Ηεπιπιεπι. ειπιιτε ιΣτγιτοηι.επ πππ νετειιι·

6)·0,20 ετ. πεε (ιεεειπιπτΜπετειιιι·ππιε, ινετπειι ιπιι πΙειπεπ
Ροτιιοπεπ ειπετ νοΙιετπππιι;· πΙπτεπ Αεειιεεπιιεει;.;πειι. ντιπ
Β8°|,,,, Βιινειεε (Βεπεεπ) νει·τιεπεπ πππ πιε 50 ποιπ. ει·ιεππιτ.
ΑΜ πιεεε ν7ειεε ετπιιΙτ πιεπ ειπε ιιιιιειιιπε, πιιπιιτεπειεπιιςε

πειτε Επιτπειπειιειι.
π
Βιινειεε πιιεπ Βεπεεπ 9'ι'ε"/ω.
Απειιιιιππε πεε θεεειπιπιειινειεεεε πιπ. Αιιιοπο1, Β ε ιι ει: ιι ε

ΙΒιιιπΙειοπ, πιο επεπεο ιτιιπε ππι·επ σε Ιθ`ιιτει· 8επι πππ πιιεπ
ιππι.ιετειπ διεπειι ειπε Βεπιιιεεπιεπτ επεετιι. Νιιεπ Απριρετιιε
ι·ππι: πει· Κεπιπει·πιεπτ νετιιιιπει·ι. εππειτεππεε Ζεπι.τιι'πιζιει·επ
πιε 'Ι'ι·ιιπιιπες πιειι πι. ΑπειεΙιππιτ πεε θεεπιιιιειννειεεεε Μπιτ

Βεειριεπε σποτ πω» Βιι.ιι:ιςιιπς πιπ. ΟΠΠ), δΟι ι;ιεπι πιεπειι
ποειιιι.=;ειι Νιεπει·εεπΙερι πππ ιιιιιτεε π'ιΙτι·ε.τ. - ΗιιΙπεπτιιι.ιππις

ινιεπει·.

Ζπεπιε νοτι ΚΟΠ Με Απεεεπιιι:τεΙππιτ ιιιιι Με"

Μπιτ πω· ιεἰΙνι·ειεε.

Πιο Απεεεπειπππε· πει· θιοππιιπε Ιϋ.εει ε.ιεο Με πιε 'Ι'τιι

Πιο Βεεπιτειε π» Ππιετεπεπππε ετΒεπεπ, πεεε εε ειειι

ιιπ νοτιιεεειιπεπ επι ινιεπει·πιπ πιπ ειπε ρεεπποεπτΙϋεε
°Ττιιπιιπε πεππειι, πε. Ιιειπε επεπεππιεττεπ Ε'ειιιτπριοπεπ
πε.επενειεπετ ννετεπ. Ποεπ Βεετε.ιι;επ ειε πειιιε ιτειιετεπ
Ξειιιιιεεε ει” πεε Ψνεεεπ ρεεπποεπγιπεετ Τιππιιππεπ,
πιε πεεε επι Ττιιιιιιπε επ σε ΒιινειεεετοιΤε Βεπιιιιπεπ ιεε

πππ ιπιι ιιιτει· Αιιεϊιιιιππε νετεειιιτιππει").
Ποτ Ιειειε νετεπειι (Θ) εεπειπι ιπιτ ππτιΒεπε επ πει€επ,
πεεε εοιεπε Ττιιπππεεπ .Κιιπειιιοπ πετεεειειιι ντετπεπ
ιιπππεπ; πειιπ πιε ετπειιεπε Βιππιειοπ Με πεοπ Επι
ι“ετπιιπΒ πετ Βεπιπεεπιεπι

Ειεεπεειιιιίιεπ.

επιεεπιεπειι

ρεεπποεπγισεε

νιειιειεπτ πεππτε ιπεπ επί πιεεειπ 77επε

πεπ ποεπ εεπινεπεππειι π'τεεειι πεπετ ιτειεπ.

_

Απιπι.ιιειιπ ιει

πιπ. (ΝΗιι, 5Οι ιιιεετ ειπεπ ι'ειππεποειιτεπ ΝιεπετεεπιιιΕ επε
ιεΙΙεπ, ππεπ πεεεεπ Απιιιιτιει·ππε πιει ιιπιτε, Ιειειιι ιτειιιιιεπ
ιτειιιτπιε Ε'Ιπεειςπειι: ετιιιιιιειι πω.

ιπ ποιπ

πεερτοεπεπεπ Ε'εΙι πετ ποιιε

θεπειι: επ Αειπετειιιτειιι (6,734 ιπι Ι.ιιετ).
Νιιεπ πετ Ζπεειιιτπεπει:ειΙππε νοπ Βει·πετι "ι ντπτπεπ

πει τειπ-ρεεπποεπχισεετ 'Ι'τιιιιιιπ8 0,17-8"/0, πεειιιπιπι,

πππ· νετεεπννιππεπ.
Ζπεειε νοπ Οειπιπιπειιιιι·ε @επι Ιειειιτε θι·ππίιι.ι·πππ,ε,·.
Με Απειιι.ιιππ
πεε θεεεπιτειννειεεεε ειππ πιε Νγιιι π
ο ε ι· εεπο πππ πιε
το ιιι ιιι ε ι· εοιιε Ρτοπε ιιεςιι.τιν.
Ιιιι θεπιιπεπτ ιιιππεπ ειεπ επεεει· τοιεπ Βιπιιι6τρετεπεπ ειπιι;ε
ΒιιιιιιεΙπεΙιεπ; ιτειπε Γειττ.τϋπι'επεπ, ιτειπε εοπιιιιιςεπ πιειιι: οτε·ε.
πιειεττειι Ρετιιιιει.

Πιε 'Ι'τιιιιιιπ8 ιει ειεο ιτειπε πετιιτπιιππ8, εοππετπ
εεπειπι επ σε (ιιοππιιπε πειιπππεπ επ εειπ. Μιιπιπ
ιπιιεεεπ πιτ πιεεεε Ττεπεεππει επεπιειιιε πιε ειπ ιιεεππο
επγΙϋεεε πειτπεπιεπ.
Με Πεμ πιι.επ πετ επειπιεεπεπ Νιιτπτ πιεεετ ρεειιπο
επιισεεπ Ττιιπιιιι€επ κι νιει πιεππιιετι: ινοτπεπ, πιε επει
ιιοπ πιο ιει.πιεπ Με ειπε Ε)ιπιεππε πτεοπτεπ.
8ο ιιιππ 0ιιιπειιε *ή εειιιετεειτ. ίειπε, επετ ιιοεπ
πιιιιτοειιοριεεπ ιιεοπντειεπετε Κϋτπεπεπ νοπ ειπππιιποιπετ
Νε.ιπτ. Ποεπ ειππ πιεεε 0 πιπεπεεεπειι Δ!ππιιιιποιπ
πετπεπεπ ποιπ πεπειεπτετ Βειιιππ.
Ι.ιοιι ω) ιεοιιεττε ιπ

·ι Νεεπ

Ποιιρε-$εγι ει· επιπιιιι Πιειεει·γιιεειιιιιπ -

διιπετειιιπ,

εειιιειπ

Ρε!! ειπε

πιε ειπ Ηειπιπ ιπετειειι'ε

,,ιππιιοιπε“

θιιιιορτοτειπε

8,848 @τ.έ)., Πιρπιιπιη·Ιιεειι.ιιιπ - 4,12 ιιΟτ. πππ ΠιοΙει·Ιιεειιπιπ
.ε

7

Ρ

Ε·

'ι Νεεπ Η ε ιι ε επ π ι ιι ι π (Απειγι. Οπειιιιε).
Η ΑΙε πιπ πιπ. Βε ι·π ε τ ι'ε εεποπ ιιιιεττετ Αι·πειτ πειιιιππι
,νν·πτπε πειτε ιεπ πιεπι πιεπτ ρεπιιςεππ πππ-πι, πιπ πεεπ εει

πει· Μειποπε νοτττειιεπ ιιι ιιιιππεπ.
°) «Πεπετ ιιιιΙειιιςε, πιώ: Ι'εαπεΙι.ιι;ε ΕτΒιιεεε» ι. ε.

ω) Ιπιπεπ 'Ι'ειι πετ οπετι ετειιεππεπ Απμ.μιπεπ νετπππι‹ε ιεπ
Ηει·τπ Πι·. Ν. Β.εγπετ, Αεειει. πει· 0πιι·.πιιπιιι.

Π) <<0επετ σε ι;ει'ετιιιτεπ Βεει.εππι.ειΙε ποπ Ττεπεειιπε.ιεπ».
Πεεεπ. Ατεπ. Γ. Κιιπ. Μεπ. Μ. 60.
πι) «Νοιε επι· ιιπ επε π'ε.εειτε ιιιιτειιεε ποπ επγιεπεε». Δι·ειι _

πε ιιιε_πεειπε ειιιιει·ιπι. ν με. 826.

Σ!!!

ετιιιιιειι Μιά ειι‹:ι1ιεε1ιε 1(ιιριετιεειιιι€ειι τεάιι2ιετι.

13εειι

εειιιετ Αιιειειιι, @εε Μεεε Βιι1ιειειιε Με 'Ι'τιιιιιιιιε 1ιεάιιιΒε,
ετειιι άετ Νεειιινειε ιιιιιιΙιειιει· 8ειιειεεεετιιιι πω; ιιιιιτειιι

Βιιιιεετιιτιι ειιι€εεειι.
Βε.εε άετ Ρειιεειιε.ιι ιιιειιιε τιιιτ. άετ 'Γτιιιιι:ιιιε Ζε ιιιιιιι
1ιε1ιε ντιιτάε εε1ιοιι οιιειι ετινιι.ιιιιι. Ετιιτειιιιειιεντει·ι ιετ
ιιοε1ι, @εε ιιεειι Ι.ειιιιιε "ή 1,5”/00 ειιιιιιειειιιεττειι
Ρειιεε ετιετάετιιειι ειιιε, επι ειε 1‹ιε.τεε 8ετειιι ιιι
Ι.ι·ιιιιειι; άετ ΡετιεεΙιεΙι ρεειιάεειιγ1εεετ Ρζτειιεεε ει @ετ
ιιιιιιιιιι ιιοεΙι εετιιι€ετ.
Α ειιειτά ") τιιεειιι Μιτειιιειιιιιιετιιεειιι, @εε ειιιτειιειι
Με Ττιιιιιιιιις ετει Με @ιιι ΗτΚιιιτειι άετ ειιιεειειωιι
ειιιιτιιι. Ητ ετιιιιιετι άετειι, @εε ιιι Κεε1ιε1ιιιεε1ιειι Ζιι
ειιιιιάειι άεε Βιιιιεετιιιιι ιιιειιι εειιειι ειιετιι“ειιε ιιειιιι Βτ

άετ ρεεεάοειιγιεεειι Ττιιιιιιιιε ιιι ειιι€ειιι 5ιτιιιε ειιιεειιιε
άεε εε εειιι.
Βεεεεειι ινιεεειι ιιτιτ εε εει Με εετιιιειιι.ε Μπιτ άιε
Πτεεειιειι, άιε εειειιε ιτιιιιειιάε θιειιιιιιιι-Ι.εειιιιιενετιιιιι
άιιιιΒειι ιιεινιτΚειι. 2 ιιειιε ιιεεειιάε Ετ1ιιιιτειι€ενετειιε1ιε,
ιιιιιιιιιεΙι 1) @εε Με Βτεειιειιιιιιιε ρειιιεεεειιιειιιεειι Πιτ
1ιεειιιιιιιιιε ΚτειιΜιειιειι εει ειιά ει @εε ειε εει επετε
ιιιιεε1ιειι νετιιιιάετειι€ειι άετ ιιειτειιειιάειι εετεεετι ιιιιιιιε
ιιετιιιιε, ιιε1ιειι ειειι Με ιιιιιιειιιιε.τ ετιιτιεεειι.

Με ετει.ε Αιιεειιιιιε ιτιτά άιιτειι Με 5$ειιειιιι ντιεάετ

Ιεει.

Νεειι Β ετιιε τ ι. π) 1ιειιιετι ρεειιάεειηιεεε Ετειιεεε

εετ Βεεεεειιιιιιιε

εει Ί'ιιιιετΚιιιεεε 4 Με,
εϋεειτιι€ειι Νειιιιιιάιιιιεειι άετ Α1ιάετιιιιιειετΒειιε ι Με,
Ηετειιτειιιιιιειιειι 5 ΜεΙ,
Ι.ειιετΙιτειιιιιιειιειι 6 Με!.
Νεριιτιιιε 1 Με!.
Εεεε Κειιιιιιειι ιιεειι ε ειιιε ειιιε ΠιεΒιιεεε, ι [.ειιετ·
ειι·τιιεεε ι.1εεειιιιιιι, ιιιιά Με 8 1›εεειιτιει›ειιειι Μάιο:
ιε 4 ΜεΙ, Ρεειιάειειιιιιιιιιιε, ρετι·ιιειηιιιει.ϋεε Νεριιτιιιιε Μιά
Κετειιιειιιε νειιιτιειιιι ει ιιετιιοιιει. - Αεεειιεειιειιι1ιειι
εεειειιι ειεε Κειιι Ζεεειιιιιιειιιιειιε εντιεειιειι ρεειιάεε1ιγ
ιεεειι Ετειιεεειι ιιιιά ειιιετ ιιεειιιιιιιιιειι Κτε.ιιιιιιειιειετιιι.
1Μιε Με "Με Αιιιιειιιιιε ωτιιιιι, εε ιιιιιεε ι›ειειιι;
ινετάειι, @εε ιτειιει.ειιιε Βε:ιειιιιιι€ειι Ζιτιεο1ιειι ρεειιάε
ειιγΙεεετ 'Ετιιιιιιιι8 ιιιιά ιειιειειι ειιειειιιιεειιεε νετιιιιιιε
τιιιιεειι άετ εετεεειι Ηιιιιιε ιιι0ιιι1ιεειιιτειειιετ ειιιά, ιτειιτι
ειε εποε οιι εειιιιε Βιειειιεειιιε ιιετΚειιιιιιειι ιιιεεειι. 1ειι
1ιτειιειιε τιιιτ εει” Με 7 τιιιιιε νοιι Ηετε- ιιιιά Νιετειι
ειΤειιιιοιιειι ιιιιιΖιιινειεειι, ντο @Μι άιε Ττε.ιιεειιάε.ιε νοιι
ειιετειιιιεειι ιιιειιι νετιιιιάετι.ειι εετεεειι Ηιιιιιειι 8ειιει”ετι
ΕδδΣ

1ιεΙιειι ειειι ιτιιιιε, ντεε ιιι άετ Ζειτ άετ ιιιιιιιιεειι

Αάετ

ιιιεεε ειιιε ινειι1εε1τειιιιιε Ετεειιειιιιιιιε ντιπ. 1)ε.ιιετ ιετ ετ
τ.>ιειιειει εειάεε, ιιιιιιιιΙιε1ι ρεειιάεειιγ1ϋεε Ττιιιιιιιιε Μιά '1'τιι
ιιιιιιε άεε Ξετιιιιιε Με Ψιτιιιιιιε άετ ΑιιΚιιιιιιιιιι; ε.ιι2ιιεειιειι
ιιιιά εει” ειιιε - ειιιιιιειιει

τιιειαιιιιιιιτειι.

ιιιιιιειιειιιιιε - Πτεεειιε ειι

Αιιειι θειιτειιετ1ιειεειιεντ εειιιιεεει

ειειι Μεεετ Αιιειειιι ευ.
Βιε ιιιειειειι ερει.ετειι Βεεεεειιιετ εςεεειι _ιεάεε1ι εεε
άτιιειιιιειι εε, άε.εε Με Κετρετιτετιιιε ΠιιεειΒιιειι εειιειι

ττιιιιε €εινεεειι εει.

ιιι άειι 8 ειιειι τείετιεττειι Ριιιιειι

ιιειιιιιε ειιειιίειιε 1‹ειιιε Ζιιιιειιιιιε άετ 'Ι'ι·ιιιιιιεε 1ιειπι Ετ
ιτειιειι ιιειιιετιιτ ιτετάειι.
ΜιειιεΙι ιιιιά Μιιιιιτοιε Ή ι”ειιιάειι ιιι 2 Ρ'ιιιιειι.
ειιιιιιει 0,25°/οε, άεε ειιάετε Με! 0,15960/οο Ι.εειιιιιιι
Κειιιτειινετειιειιε Ιειιτιειι, @εε ειιιτε. Ο,1590/εε Ι.εειιιιιιι
ΒειιιιΒε ειε Κιιιιτεε 8ετιιιιι εε ιιιιιιιεε.

Ιιι εριιιετειι Πειετεεειιιιιι€ειι ειιιε Οτεεε 18) ιιιιά
Μεεεε"') Ζε ιιιιιιιιε1ιειι Βεειιιτειειι 8ειειιΒι. Πιε Βε
ιιε.ιιιιιειι Αιιι.οτειι εειιειι @εετ ιτε Ι.εειιιιιιι Με ινεεειιι
Ιιε1ιε Πτεειειιε άετ Ττιιιιιιιι8.
Βιεεε Αιιειειιι 1ιειιιι ιιιε Ψειιιτειι Με θιιτιετειι ε "')
εει8ειι ι:ειιιιιε, @εε ειε Αεειι:εε πει 0,077 ιι Εεειιιιιιιιιιι
Ι.ιιετ ιιιι!ειιιε ιιεττιιιιι, ειε ειιάετετ τιιιτ 0,816 ε ιι1ετ νετ.
Βιε Αιιιτεεειιιιειι νοιι Ι.εειιιιιιι επι Μιά Πιτ εει ιει ε1εε

ιιεε1ι ιιειιιε Βειιιι€ειιάε νετειιιε.εειιιιε πετ Ττιιιιιιιι€
Αεεειι Μιά Βοιετι *Η εειειιε εε άιιτειι Αιιει”ιιιιιιιι€
άετ θΙο1ιιιιιιιε άιε Ττιιιιειι.ε· 2ιι ειιιϊετιιετι_ ντιιιιτειιά
ΟΙιτιειειι Μιά Βετιιετι. 20)ιιεειιινιεεειι, άε.εεάιε 'Ετε
1ιιιιιε 1ιεάιιι€ι ειτε, @τοιι @ε εε 0ιειιειιιι Βειιιιεάεεε,
ιιιειιι άιιτειι Αειιιετ ειιιτειιιετεει.τε ι.εειιιιιιι.

ΕιιάιιεΙι 2ειειε .ιεε.ειιιπι Μ) εει ίτε.Μιειιιετιετ Αιιε
ιιιιιωιε νοιι Βιιι.;ιειιιιιιιι Μιά ΡεειιάοΒιειιιιιιιι, @εε άιε

ιτιιτάειι.

Π. ε.. πιει άεε εποε @εετ ι. ΠΜ: ιιι άετ Βεεειι
ιιειιΙε, @τι ιιειάειι Ριειιτιιιι6ιιιειι ειιά @ιιι Ηετειιειιτει
ιιετιε άετ Ηγάτερε άεε Βιειειιειι Ο1ιετειιιετ, ειιι;ιειειι'
Με εεεε.ιιςι, άειιιιιε1ιε ε.ιιειειιιιεε1ιε νετε.εάετιιιι€ειι εετ
εε άεε Ριειιτειι 8ειιιιιάειι ιτιιτάειι, ιινιιιιτειιά Ρετιιειιειιιιι
ιιιιά Ρετιεετάιιιιε εει ειε ιιετιιιει ετινιεεειι. - Ηιετειιε
μια ε. Α. Ιιετνετ, @εε ειιιε άιιιετειιιιει-άιεςιιεειιεειιε
Βεάειιιειιε άεπ ρεεεάεειιγ1εεειι Βτειιεεειι ιιιοιιι ειιιιοιιιιιιι.
Βε. ε.ιεε Με ρειιιοΙεειεειιε Αιιειετιιιε εεε ιιιετ ιιιι Βιιε1ι
ιεεει ιιιιά Πιτ εειιειιΒε ΕτιιιετιιιιΒενετειιειιε άετ τεεισ.ι
Βοάειι Μάι, τιιιιεεειι ιτιτ άιε Ε'τειΒε εποε άετ θειιι>εε
ερειεεειετειιάετ θιιειιιιιιιι 1.εειιιιιενετιιιιιάειιεεε ιιι άεε
'Ι'τειιεειιάειειι νοτιιιιιιιε Πιτ οι1°ειι ετιιΙιιτειι.
=ι=
=ι=
σε

Ττιιιιιιιιτι επ άεε Ιει2τειε Βειιιιιιάειι εει, άεε ειειι Με Με

ειιιτιι Ρ-, ε1εε ιεειιιιιιιιιειιιε ετινιεε, ινιιιιτειιά άετ
Αειιιετειιιτειιι άετ θεεειιιιιιιιεειΒιιειι ιιιιά άεε Βιιειειιιιιιιι
Ρ- Γτει ετετεπ.
Αιιειιιιιιιιιε άετ θιειιιιιιιιε άιιτειι Ηει1ιειιιιιΒιιιιε τιιιτ.
ΑιιιιιιειιειιΙιει ιιειινιτιιιε ειιε1ι ιιι ιιιειιιειιι 8. ΠΜ Κιε
τιιιιις Η). Εε εειιειιιι ειεε Με ι·`τε8ε Με @ιιι 1Νεεειι

Ζιιιιι $ειιιιιεε ετιιιιιιιε ιειι τιιιτ Ηεττιι Ρτει. Π. Μ.
1.ειιττειν σε Με ΕτΙε.ιιιιιιιε άιε ειιεπιιεειιειι Πιιι.ετειι
ειιιιεεειι ιιι εειιιειιι ιιιειιι.ιιιε ειιειιιιιιιιτειι ιιιιά Πιτ Με
εεινε.1ιτιε ι”τειιιιάΙιειιε Πιιιετειιιιιιιιιε ιιιιά ΑιιτεΒιιιιε ιιιειιιετι
νετιιιιιΜιε1ιειι Ιιε.ιιιι ειιε2ιιερτεε1ιειι.

"ι «ΝειινεΙΙε ειιεει·νειιοιι ά'εεε.ιιεΙιειιιειιι. ειιγιιι'ετιιιεάε Με!»
άετιιετι εΙιεε ιιιι ειιΐιιιιι». Βενιιε άε ιιιεάεειιιε 1885.
Η) «8ιιτ ιε εει·ιιιιι ιετεεεειιι ει.Ι'εεειι.ειειιεεεε ιιειι ειιγιειιεε».

Βιιιιετιιιιι ει πιειιιοιτεε άε Μ. εεειειε
Ρει·ιε, ι. ΧΙΙ1 1896 με. 773.

ιιιεάιεειε άεε Με. άε

1°)«Ο ιτειιετιιιοειιιιεειπ ΒΗ110'1'8.Χ'ΒιηΑΡΧΠΒ$ Ποιιεειεοπικε.τε
'Ι'ΟΝ'Β Χ οτε. 184.
Μ) «Πειιει· Ορειεεεειιε ριεινιεεετ ιιιι1ειιιι:ετ. εειιιιιεειι ΜΜΜ!
ιιι:ει· ΕΙι·ι.ιιιεεε». Βιν. ετιι.ιεε άι «Με. Μεά. 1899 Μ. 22.
Π) «Με Βειιτειι· πετ Κειιιιιιιιε άετ εεειιάεειιγΙϋεειι Βτ,ςιιεεει.
Αι·ειι. Γ. ειτε. Ρειιιι. ιι. Ριιιιι·ιτι. Βά. 44 με. ΠΕΙ.
Μ) «Ζιιτ Ι.ειιι·ε νοπι ιιιι1ειιι€ειι Αεειιεε». Ιιιιετιιιιι. Βειιι·ιιςε
2ιι Ιιειάειιε 70. Θειιιιτιειεε; 1002.

Μ) «Ζιιι· Ιιε1ιτε νοπι ιιιιΙειιιι.τειι Αεειιεε». Ζειιιτειιιι. Γ. ιιιιι.
Μεά. Βά. 24 με. 181.
Μ) «Πειιει· άιε Βεάειιιιιιιε: άεε Ι.εειι:1ιιιιε ιιι
Βι·ἔ)ἰιἶεειι». Βο11ετιιιε «Με Αεεάειιιιιι. ιιιεάιεε. άι
1

εετιάεε1ηΙϋεειι
ειιενε. Βιιιιά 113.

. ε.

Μ) «Πειιετ άιε Πτεε.ειιε άει· 'Ι'τιιιιιιιιΒ· ιιι ιιιι1ειιιςειι Αεειιεε

' Βιιειιι€1ιειιειι». Μιιιιειι. ιι1εά. Ψνιισιιειι80ιιτιίι 1908 Ντ. 44.

Βιιειιετιιιι:ειεειι εεε Βεεετεειιιιεεειι.
Β. Ι.ιιάετε: Βιε ιιειιετειι Ατειιειιιιιιτει ιιι ι1ιτετ Ατι
ινειιάιιιιι; Μιά ννιτιιιιιι€. - Βε1ιιιιεεειιιειιειι8. Ι.ειρ
Με. νετιεε νοιι Βειιιιε Κειιεεειι. 1907.
Πιο ιιειάειι ετιιι.ειι Βιιιιάε ειιιά ιιι άιεεει· Ψεειιειιεειιι·ιι'ι εε
ερι·εειιειι νιιετάειι, μια Ιιεε;ι. άει· 8ειιιιιειιιιιιιιά νετ. Πιεεετ εει.
ιιιιιι ειιιιι.:ε ι.εειιιιιεειιε Ηειιιιιετιιεάειι. Με Με Ρετε.Πιειιι_ιειι
ιιειιειι, Βιιάιιιιιιτ.1ιετεριε ιιιιά νετ Αιιειιι «Αι·ιιιειιιιιιτει "και
ερεειειιε Κτιιιιιιιιειιειι», Με Αειιιιιιιι, ειειιι, Πιειιειεε. Β εε ε -

ά ε ιν, Ρει.ιειιειιι, '1'ειιετιιιιιεεε Με. Με Αειιιι.ιιειιιιιιει ιιΒιιι·ιετειι
ει Με ιιιιιιε εε ιειάει· ιιιιιει·ιεεεειι, ιιι άεε 1ιειάειι ει·ιπειι
Γιι.Ι1ειι ιιιιιιΙιειιε Ρτειιειι ειιιιιειειΙειι.
Ή 1. ε. ΡΕ. 97, 80.

235
ο.

νιοΙο !ιοι ιιυε ευ Ειιιιάο Μουτ Ιιο!ιιιιιυιο ΜιιτοΙ. Θοιτου άιο
Βοεοάοιν'εοΙιο ΚτουΙιΙιοἰτ ννοτάου υοϊιοιι ΑυτυΙινι·οοάιυ ιυ
νοι·εοιιιοάουοτ

Ρ'οτυι

άεε

Βιιεοάοννοιιυ,

Βοάοι:ου

(Με άει·

ΜΗοΙι εοΙιιΙάάτΠεουΙοεοτ Χώρου). 'Ι'Ιιντοιοάιιι οιυμΓοΙιΙου. Ποι·
Ατιιιοιεουιι.Μ Μι Πιιι!ιοιοε ννιτά άιιι·οΙι ιυουοΙιοι·Ιοι υοιιο ΜΜΜ
Ιιοι·οιτΙιοτι, ννιο Ι.οριυο (οιυ οΙνΙιοΙνειευ!ιοε Ροτυιουη, Που”

οιιττιιΙιτ, οιυ Ι)ιουοιοεεοτυιυ. άουο!ιου ΠοΙΜιιιιι, ΘΙνΙτοεοΙνοΙ,
ΑυτἱυιοΙΙιιι οπο. ΒΙιουεο ννοτάου υιοάοι·υο οιιιυ 'ΓοΗ Μου νν0υἰε
Ευ άιο Ρτιιαἰε οιυοοίϋΙιτιο ΜΜΜ »οι νοτεοΙιιοάοιιου οιιάοτου
Κτιιυιιιιοιι.ου 8·ουουυι.
Ιιιυιτου.

Η. Οριιου!ιοιυι: ΝοτνουΙιτουΙιΙιοιτ υυά Ε.οΜϋτο. Νοτ
νουΙοιάου υυά Βτοιουυυι.ι. Πιο τετοιου ΖοιοΙιου άοτ
ΝοτνοειιΜ άοε ΚιυάοοοΙτοτε. Ζινοιτο ΑυίιοΒο. Βοτ
Ιιυ 1907. νοτΙιιΒ ν. 8. Κιιτοοτ.
Μουτ ιιιιτ Α01°2Ιου εουάοι·υ υιιιυουτΙἱοΙι ΒΙτοτυ υυά Ρο;άιιεο
που εοιου άιοεο άι·οι νοτιτου!ιοτιου νυι·1.τιι.εο ουιιιτ'οιιΙου. Οο
ει.άιπ αυτ' ι;τοεεο βι·τ'ιιιιτυυιτ 2οιουυοι άοι· Βοι·Ιιιιοτ Ρτοτ'οεευτ
ιιυ 8. νοτι.τυιιο υιιι. Γοιιιοιιι νοτειάυάυιε άιο ΙοιοΙιτοιι υοι·νδυου
ΑυυοτυιΜΜου άοε Κιυάοειιιτοτε.

αυτ' άοτου θτιιυά

υιιτιυιιΜοτι εοΠου άου ΒΙτοτυ υυά Βι·2ιοΙιοτυ Με Ψειτυιιυεε
ειουιιΙο άιουου, ειο Ιιτιιυοιιου Πιυου υιοΙιι οΙιυο ννοιτοτοε 8οτιτο

υυά Γ'υτοΜ νοτ άοι· ΖυΙτυυτ'ι: άοε Κιυάοε οιυ2υΠϋεου, ιιτιοι· ειο
άου

ευοΙι!τυυάιεου

Ατ2τ ου Βιιτο ιιι

υιοθΙιου, άοτ υυυ ιιυτ' (άτυυά εοὶιιοτ εροιιεΙΙου Βιιοιιυουυιυιιι ευ
ουιεο!ιοιάου Βου-οτι ειοΙι ιυ·άου Πιυου Με υυποννϋΙιυΙιοΙι ουί
τ'ουουάου'Βτεο!ιοιυυυ,οου άιο ΙιοΙιιιουάο Νοτνοειτοι οάουΙιοτι.
Ι)ιοεοτ ννιτά ιιυοΙι ιι.Ποιυ

ιιιιετιι.υάο

Πτ. ν. Η ει. πι ιι ο! υ : Η ο τι το Μ, ἰιυ ιιΙΙιτοιυοιυου Μου νοι·
τι·οιοτ άοτ εοΙιννυοΙιου «ιο.ειουάου» ΡοτΚιιεειου. οι· ΗΠιτι άιοεο
υιιτ επιτυοτ τοοΙιτε. εοΙιννοοΙι Ιιιυ.ο,ιοεου υιιτ Βοετιυιυιυυε άοτ
Ιιυ!του θι·ουυο Με. Βτ εοΠιιιτ. Ιιοάιουτ ειοΙι ιυ άοτ Κοιτώ άοτ
εοΙιννιιυΙιου ΡοτΕυεείου υυά ουιιιτ'οΙιΙο ι.ιΙοιοΙιτ”ειΙ!ε άἱο τοοΙιι.
ιινιυιιΠε:ο ΗιιΙτιιυις άοε Ιιιιυου ΜΠτοΠὶιιεοτε. άιιε ννἰο!ιτἱςετο
ουοι· εοι άιο Ροι·υιιοειου ιιι ειτοιιο; ειιουοΙοτ ΗιοΙιτυυο.
Πτ. ν. ΗοΙετ ιυϋοΙιτο του οι·Ιιιυιιου Αυ Πι·. ν. Η ιιιυ ρο!υ
άιο ?τομ ου τιοΙιτου ου άιο νυτΙιο<,εουάο Ηοι·οι.ιι6εεο υιοιιι:
ειιιι2 πινοουιυ5.εει.ο άιιτοΙι οἰυο νοτιιοΙτυιεευιιΙ 2ινιεο!ιου άοι·
Ηοτυοτουο Με ΖυΙιΙοι· υυά άοιυ ΙιοΠιου Βυυιρϊάιιτουυιοεεοι·
άοι·εοΙΙιοιι ΗϋΙιο Με Νουυοτ ινιοάοι·οοςοϋοιι ννοτάου Μιυιιιο.
ιιιυ πιο άου Β`οιιΙοτ ουευιιευιιο.Ιιου άοτ ιιι άει· Αυιιο.Ιιο οιυοι·
ιιυεοΙυτου ΠοτουτοιιουποΙιΙ Ιιοι ιιυοιοιυοιυ ννοοΙιεοΙυάοτ 'Πιστωτ
υι·οιτο Πορτο.

άιο Νοιιτο

εου υυά ΡενοΙιοειυ ουτετο!ιου Μιυυου. «Πιο ο;οεοΙιιΙάοττου Ατι

εο!Ιου ειο νοτουΙυεεου,

Πι·. 8οΙιοΙοινο!ιι ιιιοοιιιο οι·ι'ει!ιτου οτι Πτ. ΗιιιιιιιοΙυ
του Ιιοι εοιυευ Βοειιυιιιιυυ;του ετοι·ιτοτ Μου εοιιινοι:Ιιοτ Ροτ
Ιτιιεειου Ιιοάιουτ. Ηει|Βε!: εοννοιιιιτ υοι άοτ Βοετιιυιιιιιυιτ άοτ
Ηοτοετουυοιι ειιιεεοευτυοΙιοιι οοιιινιιο!ιο Ροτιιιιεειου οιιειιιἰιὶιου
οιι”ιιιιτο οτ, άειεε 2. Β. Ρι·οΕ Η οτιτυ ιιι θιοοεου :ποιο υυά
άυτο!ιννοι: ειοι·ιτ ροι·Ιιιιτιοι·ο.

εοιου, άου Ψοττ άοτ Μιο

Π9Μ"_ 8Υ"Πιτοιιιο ο;ουο.ιιοτ' ειιιιιιιεο!ιιι.που». «ϊλίουυ νιιτ ιιυοΙι
ιιιοΙιτ ιυ άοτ Επι: ειυά, άιο οτοτΙιτο υυά οιυιτουοτουο υουτο
ριιιΙιιεοΓιο Κουει.ιιιιτιου άυτου οιυο ιιιιάοτο ου οτεοιιιου, ευ
ειοΜ: εε άοου ιυ υιιεοτοτ ΠιιοΜ, άιιτου άιο ΑΝ: άοτ Βτοιοιιιιυο:

@τι ΒΘΜΠ#”Π_ΠΕ. ιιο.ιι: Ιιοεουάοτε άυτοΙι άιο τ'οτυιιιιιτυυε οι»
ννιιιεοι· βοΜ.άΙιο!ιΚοιτου, οιιι άιο ιι:Ιι ἰυ άου ἴτἱἰΙιοτου νοτι.ι·ιι.ιιου
Ιιιυι.ιοινιοεου ΙιιιΙιο. άιιιιιυ ου ννιι·Ιτου, άιιεε άιο νοτιιο.υάουου
Κοιιιιο υιοΜ 2ιιτ ϋρριο·ου ΕυτινιοΙτιιιυο, υιοιιι. 2υτ νοΙΙου Βυτ

ωΐ0ΠΒ° Εν18υι;ου, υυά άουιιτ άοτ Βυτειοιιιιυἔ οιυοε Ιιοιάουε
νοτουΙιουιιουι.
ΠιοΙιοΙεου.

Πτ. ν. Η ιι.υι ροΙυ ιιιοιυτ, Μ." @του άιο νου Πτ. ΗΜ ει.
νοτιςοεσιιΙοεουο ΜυεευυοιοΙιο άου ιυάινιάυοΠ ιινοουεοΙιιάου το
ροετιιριιιεο!ιου νοι·ΜεΙουιεεου άοοΙι Μουτ πουυι.ςουά Βοο!ιυυιιι;
εο!τυ9.°ου ινοι·άου Ι‹6υυιο.
Πι·. Βιυ το υ ι ε: Ιπι Ιυτοι·οεεο εοΙιννοτΙιϋτἱεοι· Αοτ2το υιϋοιιτο
του άιο ?τομ ετοΙΙου ου άιο εοι;ουυυυτο -'ΤοιετροτΙιυεειυυ
ιιιοΙιοτ εοιιυἔ υπ ιιιυ άἱο ι;οννϋΙιυΙιοΙιο ΡοτΒιιεειοιι οτεοΜου :ο
Ιιϋυιιου.

Πτ. ν. Η ο ιυ υ ο Ι υ νοτυοιυι Πτ. Β ι υ το υ ιιι Γιαυτο, ννοΠ
υιιοΙι εοιυοι· ΑιιΙΤοεευυο· οιυο 'Πλυεουυυς υυά νοτινοοΙιεε!υυε
άοε θιοΐϋΙιΙο ιιιυ άει· θοιιϋτεννυΙιι·υουυιιιυο; ι·οτΙιοο·ι. Αιιεεοτάουι
εοιου άιο υοτιυειΙου θιτουοοιι «Με Ηοτοουε ιιο!ιουυτ ινοε ΒΙοιοΙι
ΜΙΒ: ΤειιιιιοΙιιιυεου νοτιιιιΙιιεεου Μιιιιιο.
15. Πτ. Ε). Μο.ει ως ΜΙ: ιιοιυου νοι·ττοις «Ζννοι Ρο.ΙΙο νου

υιιΙουτι.ΙιυΙιιιΙιουι Αεοιτοε›. (Ποτ νοτιτο.ε ννιτά

ιιυτοτ ουάοτουι

ΤΜ! ιυ άοτ Μ. Ροτοι·ευ. ιυοάιο. ννοοΙιουεουτιι'τ νοτόυ'ουτΙιοΙιι.
ινοι·άου).
Ποτ νοτιτυιι·ουάο Ιιι”. ιυ άοι· Βοτρυτοτ ΜοάιπιυιεοΙιου ΚΙἰυἱΚ
2 Ρϋ.ΙΙο νου ιυιΙουιΠιιιΙιοΙιοιυ Αεοιιοε ιιυ Βιιυτ”ο άιοεοε δουιυιοτε
Ιιοοιιιιοτιτοτ. Πιο τοΙιιιινο ΞεΙιουΙιοἱτ άιοεετ ΒτεοΙιοιυυυο; νοτιιυ

Μουτ ιΙιυ πι· νοτΙἰοοουάου ΜΜοΠυυο, οιιι.ι!οιοΙι οιυο ο,·ουοιιοτο

Ρτοιοκοιιο Με ΠΙΝ. Αοτιτοιιιιιοε
άει· ΘοειοΙΙεοΙιεΕτ Ι..ιν1ουά1εουοτ Δοτ2το
Ιιι ΨοΙτυοτ νοτιι 20.-22. Απο. 1808.
Ι. 8ιτιιιιι8.
8οιιυιου, άου 20. Αιιιιυει:, 4 Πιιτ ΝειοΙιιυιιτιιυο.

Βιι.ε ιυιιοΙιιο·ο ΑυεεοΙιου άοτ Ιιοἰάοιι ποιου ννιτά Βοάἱυκτ
άιιτοΙι ειιερουάιοι·ιο ΓοαΙι·ϋρΓοιιου, άἱο ουιννοάοτ Με άοιυ (Πιν
Ιυε εισ.ιυιιιου (Η. οιιγΙοευε) οάοι· Μπιτ Με Γουιο;οιιι Ζοττ'ιιΙΙ άοτ
Η6ΙιΙουννϋ.υάο (άυτοιι ΤιιΙιοτΚιιΙοεο. ΚυτΖιυουι οτα.) Ιιοι·νοτ
ι.τουου (Η. εάιροευε). Πιοεο Μιάου Β`οτιυου Ιιει!ιοιι Μου Αυεει
Βου άοτ Αιιιοτου τοΙιτουάο ,ι,ι;ουιοιυειιιιιο ΒιοουεοΙιοΓτου:

(ΒοΙιΙυεε.)

1) Αυεεο!ιιυτοΙιιυιτ ιυιτ ΑοιΙιοτ Ιιοννιτυι ΚΙ:ιτιιυι;.
2) 5ιο ννοτάου άιιτοΙι Οειιιιυυιειι.ιιι·ο οοεουννυτει.
8) ΜιΙιτοεΙιυριεοΙι ειυά Ροττιι·ϋρίοΙιου υ:ιοΙιιινοιεΙυιτ.

ΠΙ8Ιιιιεειου:

Βιο 8. θι·υρρο ΜΙάοιι άιο εοοοιι. ρεουάοο!ινΙ6εου Βτι:ϋεεο
ιιιυ Βοτἱυιτοιιι Ροιτο·ο!ιοΙτ, άιο άιο οΙιου Βουειιιυτου ΒοοΙιτυουοιι

Ριου Πο Μο: Πιο υιι.οΙι Ζουτιιιιοι.οτιι ιιςοιιιοεεουο Βιιτίοι·υιιυι:ι
άοε Βιιιιιουετοεεοε νου άοτ ΜοάιιιυΙιυιο Πει νιοΙΙοιοΙιτ Μουτ

ιιυετοιοΙιοιιά οιιι· Βιιτεο!ιοιάυυιτ ου οιυο ροιΙιοΙουιεο!ιο Πετυ
νοτοτοεεοτυυς νστΙιοι.ιτ οάοτ υιοιιι, 6ο. άιοεο Βυτΐοτυιιυ,<.ι »οι
Μουιιωιου νου

οιιουιιεοΙιο Αυο.Ινεο άοτ Ε'ΙυεειοΙιοιτου ιιοο1ι υιοΙιι. ιιοουάι€ι. πι.
Μου Ιτιιυυ 8 Ε'οτιιιου νου υιιΙουιο·ου 'Ι'τουεειιάΜου Μποτ
εο!ιοιάου.
Ι. Π. Πνάτορε οΙιγΙοευε
2. Π. Ηνάτορε οιινΙΝοτιυιε εινο οάιροευε
θ. Ο. Ηνάτορε ρεουάοοΙινΙοειιε.

νοτιιουιοάουοι· Κιιτροτο·τϋεεο εοΙιου ιυυοτιιοΗι

Μουτ. 8·ουοιι.
ΗιοτΙιοτ οιοΙιϋτου άιο Μιάου τοΙ,·.τουάου ΓειΙΙο:
Ι. Πιυο 39-ιυιιτιι.το ?του

ιυιτ υΙΙο·ουιοιυοτ

Ενιυρτιοιυιιωεο.

οιιυο ΒΙυτνοτυιιάοι·ιιυο·ου αυτ. ννο,ο·ου οιιιτυου ΑεοΠ:οε ιυ άιο
ΚΙιυι!τ οιυ; ειο κι Γτἱιιιοτ Μάιου '38 Μο.Ι ρυιιΜ:ιοτι: νιιοτάοιι.

τω” δω." ?ΗΜ Ετοειιου $οΙιννουΙτιιυοοιι -υυτοτΙιοιτου Ιιϋυυιο.

ννοΙιοι άιο ΡιιιιιιιιουεάυεοιοΚοιι ιιιιυιοτ Μαι· αυτ. Πιο Ρυυιιτιου

Ιζε άιιττ'ιο ειοΙι άιι!ιοτ οιυιιτ'οΙιΙου

ιυ άει· ΚΙιυιΙτ οτειοΙιι

ιιυεεοτ άιοεοτ ιιυεοΙυιου Βυτ

ιοτυιιυς που: Μου άεε ιοροο·ι·ειρΙιιεο!ιο νοτιιιιΙτυιε άοε Βριιυου
ει.οεεοε οιιι Ιιυ!ιου Πο.ιιιιΙΙοτΙιυιο οάοτ άοτ ΙιυΙιου Ποάιοο!υνι
οιιΙιιτΙιιιιο ου2υοοΙιου.

Ι)τ. ν. Η οιιι χιο Ι υ οτινιάοτι Ι) ο υ ι ο, άοεε άιο 'Ι'ΙιοτοιιΙιτοιιο,
άοτου.Εάιιεε μι. άιο ΜιιιιιιΙΙιιτΙιυιο οάοτ Ιιοεεοτ άιο ΜοάιοοΙυνι

ουΙιιτΙιιιιο τετ, άοοΙι ου εοΙιτ ννοο!ιεοΙο υιυ άιιιιιι.οιι άιο Ηοτειιιιε
άοΙιιιυυς τοι-ιιι. άου εοιτΙιοΙιου(?) θτιιυά άοε Βρυ2ουετοεεοε ευ
ΙιοεΒιιιιιιιοτι. Ιω Ιιιιυυ Ιιοι υοτιιιοΙ ιι·τοεεου Ποι·ιου άοτ Β Μου
ειοεε ιιι, _ιιι.εοοιιτ ιιιιεεοτ άοτ ΜοιιιιΙΙιιτΙιυιο οάοτ άοτ τε8.Ε2
υιιιιιιιηιιτΙιυιο ΙιοΒοιι, υυά Ιιοι νοι·ιιτ6εεοτι.οιυ Ποτιου άοι· Βρυπου

μου: ιυυοτΙιομι άοτ ΜοιυιΙΙιιτΙιυιο Ποεου. Βει Μ άιιτυυι ιυιτ
άιοεοτ θτιουτιοτιιιιο· ιιΙΙοιυ. ννουυ υιο1ιτ ουιι·Ιοιου άοτ Μο.ιιιιΙΙιιτ
ιιυετουά ΙιοτυοβειοΙιτιιτι. Μιά, υιοΙιιε άουυιιινοε Ποιοι άὶο Ποι·:
Β:τοεοο ουτεοΙιιοάου. Βει εοι Μπιτ ευευιιοΙιου άιιιιε ιιυτοι· εοΙοΙιου
ωιιιιοΙου άιο ΜουιΙΙΙοτ!ιιιιο οάοι· Πιι·ο Βτειιι:οΙιυιου ιιυιυοτιιιυ

υι·ιιιιοΜιιιτ ειυά;ειο!ιοτοτ πι: πο" άιο Μοεευιιιι· άοτ Βυττοτυυυιτ
:Με Ιοτιιε

νου

άοτ

ΜιτιοΙΙιυιο. άιο

νου άοτ

ουοο!ιοιυουά ιιιιοΜι5.υΒιο·ο Μοεεο οτοιοιπ.

-.--

ο

-

·

·

·7

Τυ0τ8.ΧΕιδ88ο

ΙΟ Ιιιτοτ οιυοτ ιο άιοΙιοτου Βουιοτιτου

ι.;ουι υιιάιιτοΙιειοΙιτιο·ου. ιυ άιιυυοτου ειο.τυ οροΙοεπιοτουάου
ι.ιοΙΜιοΙιου Β'Ιιιεειι.ςΙτοιι νου 1012 εροιι. ΟονιιοΙιτ υυά 270/0ο
ΒιννοιεεΒουιιΙτ. Αοι!ιοτο.ιιεεοΙιυττοΙυιι€ Μου ΚΟΗ-Ζιιευτ2 Ι4!ϋ.ττ.

υιοιιι; ιυιυτοεΙτοριεοΙι ειιιά Ι‹οἱυο ΡοιιττϋρίοΙιοιι ιιιιοΙιννοιεΙιο.τ;
Οευιιυιιιεειιιι·ο εουννοι.ι·2ι υιοΙιτ. ΑυεΓοΙΙυυο· άοε Βὶνιοἱεεοε Μάτι.
νο1Ιειουάιο·.

Π. Βιυ 2'7-_ιϋ.Ιιτικοτ Μουυ ιιιυ εοΙιννοτοτ Ευυιτουι.υιιοτιιυΙοεο
υυά ροτουο!ινιυιιτϋεοτ ΝορΙιτιιὶε ννιτά "που 2ιιυοιιιιιουάου
Αεοιτοε ρυυΙιτιοττ. Μου θ 'Ι'ιιις·ου οιιιτυε Μ. Μο Μπάουε
άυεεἔυοὶτ. ιετ ινοιεοΙιοτι ττἱιΙιο, του”. Οοιν. Ι006'/ι, ΑυετιιΙΙιιυις
άοε ιννοΙοοοε Μουτ !ιοιυο νοΙΙετε;.υάιι.ιο ΚΙοτυυι;. Μι1ττοε!ιορ.
1ιοιυο Ροιτττϋρτο!ιου. Οειιιιυιιιεϋ.υι·ο εοΙιννυτ2τ εοΙιτ υυΙιοάου

τουά; Ζυεο.το νου ΚΟΗ υυά Αυεεουϋτι.οΙυυο; υιιτ ΑοΠιοτ ΒΜι·τ.
υυι· ννουιοι. - Νο.ο!ι

ΑιιεΠιΙΙιιυιτ

άεε

Βιινοιεεοε οιυά άιο οιο

ννϋιιυΙιοΙιου ΖυουοτρτυΙιοιι υοοιιτιν.
Βοι άοι· $οΙιτιου νι·ιιτάου Ιυ άοι· Βτιιει.- υυά ΒοιιοΙιιιϋΙιΙο ιιιιά
ιιιι ΗοτΖΒοιιΙοἱ ι·οιοΙιΙΜιο Μουοοιι οιυοτ ο;ΙοιοΙιΓυΙιε ττϋΙιου
Ε'ΙΠεειεΙτοιτ εοι'υυάου.

Ι3'Ε
ΟΙιιι·ιιι·8·ιε.

Πιε Πι·εεεΙιειι ιιιι‹ι ειε εΙιειιιιεειιε Ν:ιιιιι· ε0ΙεΙιεΙ° ιιιιε·ειι
εεΙιειιιΙιεΙι εεειιόοεΙινΙϋεει· Τι·ΙΙΙιιιιη.τειι ειιι‹Ι ιιοοΙι ιιΙεΙιτ ςειιΙΙ
ιζειιιι ΙιεΙΩιι1ΗΕ.
Μει·εΙειι'ε ΑιιιιιιΙιιιιε, άειεε εοΙεΙιε ΕΣι·ΒΙΙεεε ρει.Ιιοε;ιιοιιιο
ιιΙεεΙι ΙΙΙι· Κιιι2ἰιιοιιι (Ιει· εει·ϋεειι Ηιιιιιε ειιι, Με εΙεΙι ιιιεΙιι
ΙιεεΝΙΠΒΙ:; Ιιει 'Ι'ιιΙιει·ΙωΙιιεε, ΒεΙιετεΙι·ι·Ιι‹ιεε. εΙιι·οιιιεεΙιει· ΝερΙι
τιιΙε ιι. οι. ειιιΙΙ ΙΙΙιιιΙιεΙιε 'Ει·ΙΙΙιιιιιιι·ειι ε;εϊιιιιάειι ννοι·άειι.
ΑεΙιε.ι·ιΙ ετιιιιιει·τ άει·ειιι, ιΙειεε ιιι Μι.εΙιεΙιτίεεΙιειι ΖιιεΙΙΙιιιΙειι
Με ΒΙιιιεει·ιιιιι πιιε ιιιίοΙεειιεεεειι ει.ιιεΙι άιε Τι·ιιιιεειιιΙΜ.ε Ιιειιιι
Η Νεκ Ι τε ιι εΙεΙι ει·ϋΙιειι. ΠοεΙι Ιιεεω.ιιάειι άιε ιιιειειειι εε
εεΙιι·ιεΙιειιειι 'Ι'ιΙΙΙιιιιιεςειι εεΙιοιι Ιιει Κϋι·ρεπειιιρετιιιιιι·.
@ειιι εεε ννιεε ειιιιιιιιΙ ιιιιΕι·ορΙεεΙιε Ρει·ΙΙΙιεΙεΙιειι ειΙΙιιιιιιἱ
ιι‹ιϊιΙει· Νιιιιιι· ιιεεΙι; ειεεε ΑΙΙιιιιιιιιιοϊάΙι6τιιεΙιεπι ειπε ω.»
Ι‹εἱιι Ιιοιιετειιιει· ΒεΓιιιι‹Ι.
Ι.Ιοιι ιεοΙΙει·τε ειπε «ιιιιιΙωΙᾶε>› ΒιιΙιει.ειιι. ΑεΙιιιΙΙεΙιε ΒιιΙι

επιιι:ειι Ιιοιιιιιιειι εΙιει· ειιεΙι ιιι νοΙΙετειιιΙΙΒ· ΙΙΙ:ιι·ειιι 5ει·ιιιιι νει.
Μ. άετ Ρει.ι,ςεΙιεΙτ εοΙεΙιει· 'Ι'ι·ειεεειιειιτε Με ιιιιτει· ΙΙΙ/ο., Ιιε
ιιΕ8.8ι, ευ Ιιιι ιιιεΙιτ πιιειιιιεΙιιιιειι. (ΙΠΒδ ει· ειε 'Ι'ιΙΙΙιιιιιει Ιιει4ιιιιζε.

1. Αιι·οιιεΙ: Με ΒΙειιιιιιΒεεεΙιειιάΙιιιις ιιιιεΙι Βιει· (πιιε
Κι·ιιιιΙ:ειιιΙειιιοιιει.ι·ει.ιοιι).
2. Βει·εεΙΙιε: ΠεΙιει· ειε Η Ιει·'εεΙιε 8ι.ειιιιιιιέεΙιεΙιειιάΙιιιικ
ειΒιιΙ-ειι.ι·ιε;ει· ΙΒιιιεϋτιάιιιη;ειι (πιιι. Κι·ειιΙιειιιΙειιιοιιει.ι·ε.ι.ιειι).

3. Πει·εεΙ εε: ΝοεΙιιιιεΙιεε νοι·εεεΙΙιιιις ειιιεε ιιεεΙι Βιε ι·
ΙιεΙιειιάεΙτ.ειι Κι·ειιΙιειι πιιι. Τειιεονεςιιιιιιε.
4. ΗειιΜιι€. ΠεΙιει· άιε Βε!ιειιιΙΙιιιια άετ ΒροιιιΙνΙΜε ιιι
Ιιει·ειιΙοεε (ειιι Κι·ειιικειι6ειιιοιιετι·.).
5. ννειιειεΙι: ΠεΙιει· εεΙΙιιιι(ΙΜε νετΙει.ειιιηςειι ι.:ι·οεεει· θε
Ι'ϋ.εεε πιιε Νει·νειιεΜιιιιιιε ΙΙιιι·εΙι νει·Ιε.;ξει·τε ΚιιοεΙιειιΙ'ι·ιι.ρ;ιιιειιτ.ε
Με 8εΙιιιεεΓτεΙαιιι·ειι ιΙει· Ιειιιςειι ΚιιοεΙιειι.
θ. Ι)ει·εεΙΙιε: Βι·ίεΙιι·ιιιιεειι ΙΙΙιει· ΒοιιιΙιειιειρΙοειοιιενετ
Ιει.ιιιιι€ειι.
7. ΙινεΙιει·: ΠεΙιει· νοΙνιιΙιιε άεε 8. Β.οιιιειιιιιιι.
ΘεΙιιιι·τεΙιΙΙίε ιιιι‹Ι θνιι€ΙΙιοΙοςιε.

Πειιιι εε εοΙΙειι Ι.ἴι°χω ειιιιιΙειοιιΙει·τειι ?ειεεε ΜΗΝ; εειε, ειιι
ειιι Μει·εε θετιιιιι ιιι ιιΙΙΙιειι (ΙιετιιΙΙει.
Πει· ΒεεΙΙΙιΙιιι.;εΙιεΙι. εεΙιειιιι ειιιεΙι ιιιεΙιε ιιι:ιεεεεΙιειιά ειι εεἱιι
τω ει· ΙιΙιι1°ε 'Ι'ι·ιιιιεειι6ειε πιιε τεΙειΙν ΙιοΙιειι Ι.εειιΙιιιιινει·τειι

Ι. Ι)οΙιΙιει·ι:
ΒεΙιειιὰΙιιιις.
2. Κιιτιιιει·:

;.:ιεΙιι. ΝιιεΙι εεε ιιειιεετειι Πιιιει·ειιεΙιιιιι€ειι (Ο Ιι ιιε τε ιι,
Α ε εοΙΙ πιιε $οΙε ι·ι, .ΙοεεΙιἱιιι) εοΙΙ Με νετΙιιιι6ιιιι€ νοιι

1 ΙΙ'ε.ΙΙ νοιι Ατι·εεΙει ΙινιιιειιεΙιε.
Β. ΙΑΙ ιι ε; ε ιι: ΠεΙιει· Βιιι.ι·ειιτ.ει·ιιιΒι·ενιάιτε.τ.

Ι.εοΙΙΙιιιιειι άιε 'Ι'ι·ΙΙΙ:ιιιη.ς· ΙιεννιιΙωιι. ΠοεΙι ΙιειΙιιι·ί ειεεε ΑιιιιειΙιιιιε
ννοΙιΙ ιιοεΙι ιΙει· Βεειει.ιιιςιιιι€.
ΙΑιιτοι·εΐειεΙ).
(8εΙιΙιιεε άετ Ι. ΒΙΙ.ειιιιι;ς).

ε

ΠεΙιει· εεε Πτει·ιιεΙιι·εΙιε ιιιιτΙ εεΙιιε ορει·ει.ινο
Βει·ΙεΙιτ. ΙΙΙιει· 2 Ε'5ΙΙΙε

νοιι ΡιιΙιιοι.οιιιιε πω!

Κιιιάει·ΙΙι·ε.ιιΕΙιεΙ ι.ειι.
Ι. Ε" ιι Ιι ι· ιιι ε ιι ιι: Ζιιι· ?πεε Με 88.ιιΒΙΙιιεεετιιΙΙΙιτιιιιε·.
2. Π ε ι· ε ε! Ιι ε: ΠεΙιει· ειικεΙιει·ιιε ι·εΙε.ι.Ινε ΡνΙοι·ιιεετειιοεε
εεε 88ιιαΙιιιΒ'ε.
Β. Πε τ ε ε Ι Ιι ε: ΒιιιιΕεε ΙΙΙιει· Θ·εννιεΙιΙ.εΙιιιι·νειι ΙιεΙ $8ιιε;
Ιιιιι;ςειι.

Αιιι;ειιΙιι·ειιΕΙιειΙειι.

Βει·ΙΙ:ΙιΙ ΙΙΙ)ετ άιε ννἰεεειιεεΙιεΗΙἰοΙιε ΤἐΙἰἔκεἱΙ εεε
Υει·ειιιε 8Ι. ΡεΙει·εΙευτεει· Αει·:Ιε Ι`ι1τ ειεε Ι.!ειΙιι· Ι9Οθ.
2ιιεειιιιιιειι,ςεετεΙΙΙ νοιιι ννιεεειιεεΙιεΙΙΙ. 8εΚι·εΙ.€5.ι· Ο. Με τι τι.
Πει· νειεΙιι ΙιιεΙτ Ιιιι .ΙειΙιτε 1006 Ιθ ι.νΙεεειιεεΙιεΗΙιεΙιε ΒΙΙ.ειιιιε·ειι
Μ. ιιι ννεΙεΙιειι νοιι 28 Μικε;ΙΙεάειιι ιιοά 8 ΙΗετειι 40 ννιεεειι
εεΙιεΕι.ΙιεΙιε ΜΙΙτεΙΙιιιιεειι ι:ειιι:ιεΙιτ, νει·εεΙιΙε‹Ιειιε Ριιιιειιτειι νει·
ιςεετεΙΙΙ. ιιιιιΙ ειπε Αι12εΙιΙιιιεΙει·οεΙιοριεεΙιετ Με ιιιΙΙΙι·οεΙιορι
εεΙιει· Ρι·ερειι·ετε. ΑΙιΙιιΙειιιι€ειι, Αρρει.ι·πιε εοννιε ειιι ΑΜ ιιε
ιιιοιιετι·Ιει·τ ννιιι·κΙειι.
Πιε νοι·ετΙιεε ιιιιτΙ ΙΙάΙΙΙεΙΙιιιιεςειι νει·Ι.ειΙειι εἱεΙι ίοΙε·ειιιΙει·
ιιιιιεεειι επί άιε εΙιιΖεΙιιετι ΠΙεειρΙΙιιειι:

Ι. Β! ΜΗΝ:: ΠεΙιει· Ινιι·Ιειιιιι.ιειι Ι'ειι·ΙιΙ,ε;ειι ΙΛεΙιτεε επί Με
Αιιι;ε Ι111ιΙ ΙΙιι·ε Ιιν,ειειιιεεΙιε πιιε ιΙιει·ιιρειιι.ΙεεΙιε νει·νσει·ιιιιι8.
2. Πει·εεΙΙιε: Πειιιοιιετι·ειΙοιι ειεεε Ε'ιιΙΙεε νοιι θι·γρΙο
ρΙιτ:ΙΙιιιιιε εΙειπι·Ιοειιε.
8. Πει·εεΙΙιε: ΠεΙιει· νειΙεΙειιιι.<;ειι εεε Αιι€εε άιιι·εΙι εκ
ρΙοάιει·ειιι1ε θεννεΙιι·ρεττοιιειι.
4. Βεεειιιιιε: Πιε Ιινάι·υτΙιει·ερειιτΙει:Ιιε ΒεΙιιιιιιΙΙιιιιε; άετ
Νειιι·ΙΙ.ιε ορι.ιειι. ιιιιιΙ ΙΙιι·ει· ΓοΙςεειιετειιόε.

θειετεεΙιι·ε.ιιΙ:Ιιειιειι.
Ι. Βειι· ν: ΙΙεΙιει· ΡενεΙιεεειι ιιι άετ ΒενοΙιιτΙοιιιιιεΙΙ.
Ηι.ι.ιιι-

ιιιι‹Ι ΘεεεΙιΙεεΙιτ.εΙιτειιΜιειεεε.

ΡετΙιοΙοςιεεΙιε Αιιιιτοιιιιε.
Ι. Οι ι· ε· ε ιι ε ο Ιι ιι: Πειιιοιιειι·ει.ιοιι ειιιει· εεΙιι· ,ι.ι;ι·οεεειι Ονε
ι·ΙιιΙενετε.
2. Κ Η τ τ ιι ε ι·: ΠειιιοιιεττετΙοιι ειεεε Ε'ΙΙιτοιιινοιιι άεε εεΙιννο.ιι
;;ει·ειι ΙΙι.ει·ιιε.

3. ΙΔ ε Ιι ιιι ε ιι ιι: Γιειιιοιιετι·ειτιοιι ειιιει· Αιιειιι·νειιιει. άετ Δειτε
εΙιιιοιιιιιιεΙιε.
4. ΒιιεΙιειιι ε;ει·: ΠειιιοιιεΙ:ι·ιιι:ιοιι ειεεε Ε'ΙΙιι·οιιινοιιι άεε
Πτετιιε.
ε. Ρετει·ε: ΠειιιοιιετιετΙοιι νοιι Ρι·ερε.ι·ε.τειι νοιι ΙΙΙειιιιι;;Με

1. Βοι·ιιιε.ιιιι (εωμ Πεεει· Ηειιι·ρετεεπειι Ιιει Κιιιιιει·ιι.
2. Ρετ.ει·εειι: ΠεΙιει· 8γρΙιΙΙΙειιιιρίιιιιχειι ΙιεΙ ΑΙΤειι (ιπιτ

Πειιιοιιετι·ειΙοιι).
8. 8εΙιιεΙε: ΠεΙιει· Με ΒειΙειιτιιιις άεε ΟνετοεΙιορ'ε Ι›ει
Νιει·ειιΙ;ι·ειιΙΙΙιειτειι.
4. ν. νΙ7:ι.ΙιΙ: ΠεΙιει· ΓεΙιΙετειιεΙΙειι ΙιεΕ ΠιιΙει·ειιεΙιιιιιεειι Με
θοιιο!ιοΙΙΙιειι.
5. ΙνεετρΙιιιΙειι: Πειιιοιιειι·ειιοιι ειιιει· Κι·ειιΙ:ειι πιιε
Χειιι.ΙιεΙιι.ειιιε. ιιιΙιειοειιιιι.
ΠΙνετεει.

εει·εΙιι·οεριιιεΙιε.
θ. 8 ε Ιι ι· ε ιι Κ: Πεπιειιειι·ει.ΙΙοιι εννειει· Ρει·ενει·ΙεΙενει.ειι.
Τ. ΠεΙ:ε: Πειιιοιιει.ι·ετΙοιι εινει·εει· ρε.τΙιοΙ.-ειιει. Ρι·ΙΙρει.ιετε,
ει. ΙΒιιι Ηει·ι ιπιτ. ΙιοεΙιετειάφετ ΑοτΙ.ει18Ιειιοεε.
ε. Βι·ει Ηει:2ειι νοιι Νειιι;εΙιοι·ειιειι ιπιτ Βιιάοεε.ι·εΙτ.ιε
Ι'οειεΙιε.
ε. Βιιι Πεν: Με ΔιαεεΙει. Αοι·τεε.
ό. Βιιιειι Η!! νοιι Ι.εΙιει·ΙιΙιιτιιιιε·.
ε. Βιιιειι ?ΜΙ νοιι Πε.τιιιειι·ορΙιΙε.

1. ΑΙΙιετιιι ε: ΙΙΙΙ.τεΙΙιιιι€ άετ Κιιι.ιιΙζειι;.ιεεεΙιιεΙιτε άεε Πι·.
Ζ ε ρ Ι' ε Ι.

2. ΒιεΙιΙ Ιθεεω: Βιιι.ΙΙεΙΙΙε άετ ιιι 15 διιΙιι·ειι ειιι· ΙΙιι€.ει·
ειιεΙιιιιιε ςεΙε.ιι,ε>;ιειι Ηε.ι·ιιε.
Β. Ρ ε το ι· ε ε ιι : Βει·ιεΙιτ Με: Με θ. Κοιιςι·οεε Με άειιτεεΙιειι
εει·ιιιετοΙοειεεΙιειι θεεεΙΙεεΙιεΐε ιιι Βετο.
4. Η ι.ειι,ε,·ε: [(Οι·ΙΙιορΜε ειπε ΟνειιΙιειιεειι)--ΘεετΙ Ι)ειιιοιι
ειι·ε.ι.ιοιι νοιι ΜιιιειΙΙεΙιειι θΙιεειιιιι.εεειι.

ΒιιΙιτει·ιοΙοε;Ιε ιιιιιΙ Βει·ιιιιιίοι·εεΙιιιιιε·.
1. Μια τ: ΠεΙιει· Με ΤιιΙιετΙιιιΙοεεεειιιιιι νοιι Ηιιι·ιιιοιεΙ‹.

2. ΠεΙιε: Ζιιι· 8ριι·οεΙιετειιϊι·ιιεε.

Τεεεειιεε1ιτ1εΙιτειι.

Ιιιιιει·ε ΜεΙΙιειιι.

Ρει·εοιιειΙιε.
1. ΕΠ ιι ιι ε: Με Β'εΙΙ νοιι εΙιι·οιιιεεΙιειιι εεΙιινει·ειι Βιιι.ει·ο
εριι.ειιιιιε.
2. 8 ο Ιι ιιι Ι ά τ: ΗεΙιιιιιιΙΙιοΙομ;ιεεΙιεε.
3. Ρ. ΤΙΙιιιε;: ΠεΙιει· ειιιειι ?ΜΙ νοιι Αεειτεε 0ΙιγΙοειιε.

4. ΙΙΙ? ε ε τ ρ Ιι ιι Ι ε ιι: ΠεΙιει· ιιιοτοι·ιεεΙιε ΓιιιιΙΙι.Ιοι1οιι εεε Πει·

ιιιεε, Αιιτιρει·ΜεΙΙΙΙΙ Μιά Νει.ΙιτΙΙΙνετιετε.

- Ι.ΙΙΙιε νει·Ιει.ιιτει:,

ΙιεεΙιειεΙιιἱμ Ρι·οΙ'. Ι)ι·. Βι·ιι ε τ. ν. @εν -

ιΙειι ιιιιιιι Βεςιιιιι εεε Ινιιιιει·εειιιεει.ει·ε. νοιι άετ Ι.ειτιι ιι ε·
ά ει ειεεε" Π18ι'ΙΙΖΙΠΙ εεΙιειι ΚΙιιιιΙ‹ άετ ‹ιιιωιω
ιιι ι·ΙιεΙιειιιι·ε ιειι. - Ρι·οΙ'. ν. Ι.ενεειι, άετ Ιιει·ειιε Ιιιι

'Μ. ΙιεΙιειιιήεΙιι·ε ετεΙιτ ειιι! Ιιει·ειτε νει· 4 .ΙεΙιι·ειι εειιι εοΙάειιεε
Ποιιιοι·ιιιΙιιιειιιιι Ιειειτ.ε, ειιιιιιιιιτ ειπε [ΜΜΜ Με Με εειιιε

--?.ἔ__
ιιιε«1121ιιίεε1ιε Αιιε1ι11«1ιιιιιι εε «1ειιι 11'ι1ε«1ει·ιε1ι-117111ιε1ιιιε-1ιιειιιιιι

1884 ει·1ι1ε1τ ει· «1ειι Ριο1'εεεειι11.ε1 από 1900 Με.. ει· ειιιιι

ιιι Βει·11ιι ει·1ιε1τειι. .Με Ρι·είεεεει εει· ιιιιιει·ειι 111ε«11:1ιι νν1ι·1ιτ
ει· εειι 1865. ιιιι«1 εννε.ι· ειιει·ει ιιι Κειι1εε1ιει·ι:, «1ειιιι ιιι Βιι·εεε
επτα, νοιι ινε ει· 1876 ιιιιε1ι Βει·11ιι Με Νεε1ι1'ο1ιςει· '1'ι·ε. εεε ε
1ιει·ιι1'ειι ννιιι·«1ε. Νει.61ι Ρι·ει. Ρι·ει·ι«: 1ι ε '1'ε«ιε 1. .1. 1885 111ιει·
ιιε1ιιιι ει· «1ιιιιιι «Πε ει·ετε ιιιε«11:1ιι1εε1ιε Κ11ιι11ι, «Πε ει· Με :πιιι

ειιεεειει·εειιι.11ε1ιειι Ριο1°εεεει πιιι «1ειιι ερε2ἱε11ειι 1.ε1ιιειιι'ειε.εε
τω· ιιιιιει·ε Πιι1ε.11ε1ιι·ειι1ι1ιε1ιειι ει·ιιιιιιιιι. 0ιιιιι«11εε·ειι«1 ινιι.ι·ειι
εειιιε Πιιι.ει·ειιε1ιιιιιιςειι 111ιει εερι1εε1ιε Βι·1ιι·ειι1ιιιιιι.ιειι,1ιει «ιειιειι
1.ιι.ιειι Με ει·ει.ει· «Πε νει·11ιιι1ειιιιιςειι εεε Αιιεειι1ιιιιι.ειρ.·ι·ιιιι
«1εε εεεε1ιι·ιε1ι. νοιι εε1ιιειι ει·εεεει·ειι ν17ει·1ιειι ειιι«1 ιιι ει·
ιι·11.1ιιιειι: «Με Βε1ιε.ιι«11ιιιιιε εει· Βιιιιει·1ιι·ιιιι1ιιιιιεειι= (Με 'Ι'ε11

1ιειιιι;ειι 'Εεεε 1ειιει.
- Πει· 1“ι·61ιει·ε Ζ11ι·1ε1ιει· Πιι1νει·ε1ιε.ιε ι·είεεεει· Πι·. 136 ιν 1 ιι
Κ1ε1ιε, «1ει· 1ειει Με Βρεειιι1ει·ετ τω· ιι1ιει·1ιιι1εεε εε Βει·11ιι

νεε Ρειιιο1«1ι-Βιιιιτειιιρε Ηιιιι«11ι.«1ει· 'Γ1ιει·εριε); «Πιο
Κι·ειι1«1ιε1ι.ειι εει· 14112» (Με '1'ει1 «1εε Ν ει1ιιιιιε·ε1εε1ιειι
Ηειιεειιε1ιε); «Με Βε1ιε.ιι«11ιιιιε· εει· Ηει·21€1ερρειι1ε1ι1ει·ιι (ιπι

01ιει·1ειι.ειιιιιιι·ε 1ε1ιε, εε εει. ιιι «11εεειι Τε.€ειι εειιι 50 -_1 ε ιι -

Ηιιιιι11ι. εει· ιι1ιι·ε11ιε.11εε1ιειι

ι·ιι;εε Πε1ιι;ει·ι ιι Ιιι 1ιιιιιι. εε «1ειιι «11ε Βει11ιιει· ιιιε«11εἱ
ιι1εε1ιε Σιι.1ιιι1τ11τ εεε Πε1ιτει·«11ρ1ειιι ιιι ε1ιι·ειινο11ει· 177ε1εε ει·
ιιειιει·ι. ει.

ιιιι«1 .1ειεεε). 4) Ιιι Μειιε1ιεειει· Πι·. .1 ιι11ιιε Π ι·ε ε «:1ι·

-- 0ι·«1ειιενει·1ε11ιιιιιε.

Πειιι

Κοιιεε11ιιιιι. 11ε«ιε

'Ι'1ιει·ιι.ρ1ε

νοιι

θε1«1εε1ι ειεει·

ίε1«1. Ρι·ει'εεεοι· «1ει· 1ιιιιειειι 11ε«11ειιι ειι «1ει· ι1ει·ι.18ειι 11ιι1νει·

εεε, ειι Αιιορ1ειι1ε.

εεε

ΑενΙε εεε Ρι·ιιιεειι Ρειει· ν. 01«1ειι 1ιιιι·ε, νν1ι·1ι. 6ιεειειιιι
Πι·. Αι1ε1Γθ1ε«11ι1 Με εει· 8ι.
111. ΚΙιι.εεε νει·11ε1ιειι ννει·«1ειι.

ν71ε.«Πιιιιι·ει·«1ειι

81ειιεεεειιεε1εεειι1ιε1ιειι.

4 Πει· Ι.ε1ι.ει· εει· Αει.ε11ιιιιιι Πιτ Νει·νειι1ιι·ιιιι1ιε επι 1ι11ιι1
ε«ι1ιειι 1ιιειιιιιι. «1ει θι·εεε16ιειιιι Η ε 1 ε ιι ε Ρ ε ιν 1 ο ιν ιι ε. , Ριο
ι“εεεει· Πι·.1ιεειι1«1 Β1ιιιιιειιειι, 1ει.ειιιιι ινιι·1ι1.6τειο.ιε
τετ 1ιε16ι·«ιει·τ ννει·«1ειι.

ή Πιε 1ιι εει· νει·1;ειι ν7οε1ιε ιιε.ε1ι ε1ιιει· Ηε.ιιεε«ιε1ιιιιιι.ι· 1ιι
111ε·ε. νει1ιιι11.ει.ειι Ρει·εοιιειι. «ιει·ιιιιι.ει· εει· Λεει; Ρι· ε ε «ι 1ι ε1 ιι.
εεννιε «11ε Ζε1ιιιιιι·ει.ε Μεει· 1ιε.1 ιι ιιιι«1 Η111ιε«:1ιιιιιιιι ιι
ειυε ιιεε1ι «1ιε1 'Ι'ε.8·ειι νν1ε«1ει· Π· ε 1 ε· ε 1 ε ε ε ε ιι ννειεειι.

-- Πει· θε1ι1111'ε εεε Μ111ιε.ι·-Μεά1ειιιε11ιιερε1ι1.οι·ε εεε Κιιιι1ιιι
ε1ε«:1ιειι

ΙΙ111ιει·1ιεειι·1ιε,

θε1ιειιιιι·ιιι

Πι·.

Ν 1 1« ε1ε1

Κιιρ ε·

ε1ιι ε1ι1, 1ετ ιιεε1ι ιιιε1ιι· ε1ε 40-_1ε.1ιιιι.ιειιι Π1ειιει. ιι.ιι1ε18ειιεε
Βιεἔε1ιειι

ιιι1ι

Πιι1ιοι·ιιι

ιιιι«1

Ρειιειειι

ν ε ι· ιι ε ε ε 1ι 1 ε «Ι ε 1:

ννει ειι.
- ν7ε.1ι1ειιιιιι Βετειι Κι·ειιε. Αιιι 7. .1ιιιι1 ιιιιι«1 1ιι
εει· Ρ1ειιε.ι·νει·εε.ιιιιιι1ιιιιε «1ει· Πειιρτ.νει·ινε.1ι.ιιιις εει· Βιιεε1ε«:1ιειι
θεεε11ε«:1ιε.ίι. εεε Βετειι Κιειιιεε «Πε 717 ιι 1ι 1 ε ι ιι ε ε Ρι·1ιε1 -

1ιειι.ε ι ιιιι«1 ιιε«:1ι ΡεΙ.ΘΙ81ιιιιΒ· ε_·ε1ι1°ε.ε1ιτ ενει·(1811. 1ιε6ιι«ιετ. ε1ε1ι
ε.ιιε1ι εει· Βιιι«1ειιτ εει 11ε«11ε1ιι '1'ιε1ιε ι·ε.

«Ι ε ιι ι.ε ιι εει· Ηειιρι.νει·ινε1τιιιις ειι 8ιε11ε εεε 111ιι·ειειι
Β. νι· ιι ε ε11τ ε ε 1ι 1 ε ο ιν, εει· 1ιε1«ειιιιι:11ε1ι Ο1ιει·«1ιι·18ιει·ειι«1ει·
εει· Αει·ει·οι·,πειι1ει.1οιι ιιιι«1 Πειιενν1ι·ιεε1ιειι.εεννει·«1ειι Μ, πιπι.

- Πει· 17οι·ειεεειι«1ε εεε 5ννειι1εει·ε«1εο1ιειι Κιε181ιιιι«1εε1ιει.Πε·
ειιιι.εε Ειιι·ει Α1εκε.ιιι1ει ε1ο11ενιι, «1ει· ειικ1ε1«:1ι Αι·ει.
ιιπ. ννιιι·«1ε εει' νει·ι'11Βιιιι8 εεε Κειιεε11ε εειιιι Μιιιιειει· εεε
1ιιιιειιι νοιιι Α ιιι εε ειιι.1'ει·ιι τ. ινε11 ει· ιιι εει· Κι·ε1ε1ιιιι«1
εε1ιεπενει·ειιιιιιιι1ιιες ειπε εε1ιιιι·1'ε Εεεε ε·εε.·ειι «Πε 1'17ιι1ι1«-ιιι

Με 8ι.ιιιιιιιειιιιιε1ιι·1ιε1ι. ννιιι·«1ε :επι Ρι· ε. ε 1 «1ε ιι τε ιι - εει·

εε1ιειιε εει· Ιιειι«1ε«:1ιε1ι. 1ιι ειε Ι.ιιιι«1ειςειι1εεε1ειιε-Κειιιιιιιεεισε

ε1ιειιιε11ε;ε Μιιι1ει.ει· εει·

ι;ε1ιε1ι.ειι 1ιε.ι.ι.ε. Με «Με Ζειιιιιιςειι ει·Γε1ιι·ειι, ννι11 Γ11ι·ει.
Θε11ενιι ε1«:1ι ιν1ε«ιει· ιιιιι ειιιε 1.ιιιι«ιεε1ιιι.Γιεε.ι·πει.ε11ε εε

77εεε1ιειιιιιιιιιι11ιει.1ειι

1:"ειει. 0 1ι 11

1: «Με ιιιι«1 ειιιιι ν1εεριιιε1«1ειι ι.ειι - εει· .1ειςει·ιιιειειει·
εεε Α11ει1ι6ε1ιετειι Ποιοι: θι·ει Μ. Ν ι ε ι·ο ι ιι ε·εννε1ι1ε.
- Πει· Πεεειιι. ιιιι«1 ε1ιει·ε Αεε1ειειιι: εεε 1:11ιιιεε1ιειι Ιιιει1ιιιτε

εει· 0ι·οεε16ι·ειιιι Ηε1ειιε Ρενν1εννιιε. 6εεειει·ει: Πι·. Βε
ιιιειιεινε1ιι. ιει ειιιιι Κειιειι1ιειιιειι ΗΜ· ιιιιιει·ε
Κι·ειι1ι1ιειιειι ε.ιι «Πεεειιι 1ιιειιι.ε1: ει·ιιιιιιιιτ
ινει·«·1ειι.
- Πει· 111ιει·ε Λεει: «1ει· 1:1ιει·ερειιιιεε1ιειι Α1ιτε11ιιιιιι· «Με Κιε
«1ει·1ιεεριιε.1ε εεε Ρι·ιιιεειι Ρε ιει· νε ιι 01«1ε ιι1ιιι τε, ει.εειε
ι·ε1:Πι·.Βιε1ιετ«1Ρει.ετεειι.1ει. εει 7 Μειιε.εειιιε

1ιιιι1ει·ε «Με 1ιΞει«:1ιεε ιιιι«1 ιιιε Αιιε1ιιιι«1 1ιειιι·1ειι1ιτ
ννοι· «πι.
·- Αεί' «1ειι Ι.ε1ιι·ει.ιι1ι1 εει· Αιιςειι1ιει11ιιιιι«1ε
ειι εει· Πιιινει·ειιει 8ι.ι·εεε1ι ει; 1ει ειε Νεε1ιιε1εει·
εεε νειιι 1..ειιι·ειιιιι. ειιι11ε1ιιι·ειειι«1ειι Ρι·ει. 11 εε ιι ε ιι ι· ιιειιει·
«Πεμ Με. ειε. Πι·. Ο ι το Ξε1ιιι·ιιιει· εεε Κιε1 1ιει·ιιιειι
ννει·«1ειι, εει· «1ειιι Βιι1ε ειιιε1ι Ε'ο18ε 1ε1ει.ειι ννιι·«1.

Νε1ιι·ε1εςε.
- νει·ει.ει1ιειι ειπε. 1) Απι ε.. .1ιιιιι ἱιι Με” εει· Οι·
«11ιιειει· επι ειι.11ε1ιειι Κι·ειι1ιειι1ιειιεε εεε Κε11ερ;1ιιιιιε εει· ει.
ιεειιιε1ιιειι ·Γ11ι·εει·ι.ιε Πι·. Β ιι .εεε .1ειιεειι ιπι 66. Ι.ιθΠΠΠδ·
ιε1ιι·ε. Ιιι Μιιιιιι εε1ιει·ειι. 1ιεειιε1ιιε ει· «Με «1ει·ιιμε 0νιιιιιεειιιιιι
ιιιιιι νι·1«ιιιιειε ε1ε1ι «18.ιιιι «1ειιι Αροι.1ιε1«ει·1ιει·ιι1ε νοιι 1866-66.
Νιι«:1ιάειιι ει· «Με Αειιιιι·1ειιτειιειιειιιιειι πιιι 0νιιιιιεειιιιιι Μιμ
1ει;ι 1ιιιιι.ε. ει.ιιι11ει·ιε ει· νοιι 1864 Με 1870 11ε«11ειιι ιιι Ποι·ριιι.
ινε ει· εει· Κει·ρει·ιιι1ειι 0ιιιειιιιι ειιιζε1ιει·ιε ιιιι«1 ιιιι«:1ι «1ειι Απι.
. Με ει·1ειιςιε. ε1ειιιε ιιι·ετ11ε1ιε ·ΕειιΒ1‹ειι εεεειιιι ει· Με
1ι·ε1ιεριεΙεε.ι·π ιιι 5«:1ιειει.ιιιι (Κιιι1ειι«ι1. ε1ε«ιε1ιε εεει· 1878
ιιιιε1ι Μιιιιιι. ινε ει· ε1«:1ι Με ει·ε.1ιΙ.1εε1ιει· .Δι·ει. Με1εειι«1 ιι1ε«ιει
11εεε ιιιι«1 ειι«:1ι Με Απι. ιιιι «1ει·Βειι1εε1ιιι1ε. ε1ιιιΒε .1ε1ιιε ειιε1ι

Με θε1'ε.ιι€ιι1εεει·ετ, εενν1ε εειτ. 1887 Με Οι·«11ιιετοι· επι ε1ιειι
Βειιιιιιιιτειι Κιιι.ιι1ιειι1ιειιεε

ιιιιιιιιει·ιε.

Πι

Με·

Με

Απι εει·

1ιι·ειιεειει1ιιιιι.ι ιιιίε1ε;ε νοιι Αιιιιιιι1ειι εειιειιε «ιει· Κι·ε.ιιιιειι
ιιιε1ιιιιιεΙε εει· 1.ε1ιειιεε·ειειιι· ειιε.ε·εεειει. 21Αιιι
Μει ιιι
Νιε1ιιιι-Νεινεει·ε«1 εει· Ο1ιει·ει·ει. «1εε «1ειιιε·ειι ε1111ι.ει1ε2ει·ει.ιε,
5ιειετει·ει Πι·. Ρει.ει· Κε ιιερεεεενν1ιε«:1ι,ιιιι Α1ιει· νοιι
54 .1ε.1ιι·ειι ε.ιι Ηει·ερει·ε1γεε. Πει· 17ειει.ει·1ιειιε Με· εει: 1880
Με Μι11ιει·εει 081.18. 31 Ιπι Βε«ιε ΙΛεεειιετειιι εει· «11ιιις1ει·ειι«ιε
Απι. «1εε Βει·11ιιει· ει.ε«1ι.1ε«:1ιεε Κι·ειι1ιειι1ιειιεεε ιιι εει· 0ιι.ε«:1ι1
ιιει·ειι·ιιεεε ιιιι«1 Ρωτ. ειιι.ιεει·«1. «1ει· Βει·1ιιιει· 1.1ιι1νει·ε1ι.ει Πι·.
Μ «ι ι·1ι.ε 1.1ι.ι.ειι ιιιι«:1ι 1ιιιι·εει· Κι·ιιιι1ι1ιειι. ιπι ιιει1ιεειι νε11ειι

«1ει.ειι 62. Πε11ειι8_181ιτε. Με Ρι·ει. 1.1ι.ι.ειι Μ. ειιι Κ11ιιι1ιει·
ει·ειειι Βιιιιρ;εε 1ιιιιιςεεε1ι1ει1ειι. «ιειιι ιιιιιιιειιι1ιε1ι ειε ερει1ε11ε
Ρει1ιε1ε8·ιε ν1ε1νει·«ιειιιιι. εε1ιιε ιιιει11εἱιιιεε1ιε Πε.ιιΠιειιιι εε
ιμιιιιι ει, ιιιιειι«1ειιι ει 18681ιι Βει·11ιι ειιιιι Πι·. ιιιε«1. ρι·οιιιον1ει·ι.
ννει·«1ειι, ε.1ε Αεειει.ειιι εει· ιιιιιει·ειι Κ11ιι11ι ιιι Βι·εε1ε.ιι ιιιι«1 Με·
«ιε.ιιιι Αεειειειιι. εεε .Ρει1ιε1«ιεειι 0ε1ιιι1ιε1ιιι. Με 11ιιι Με.
Β'ι·ει·1«:1ιε 1876 Με 01ιει·ε.ιει. εε «Με 1. ιιιε«11:1ιιιε«:1ιε Κ1ιιιικ
Πι Βει·11ιι 1ιει·1ε1. ινε ει· ειε1ι ιιιι«:1ιι118 Ρι·ινει«ιειειιι ι.ει.ιιιιιειι...

·1-·

- Πιιι.ει· «Με ιιιε1ιι· Με 200 Ρει·εειιειι, ιιιε1ετειιι.ε11ε Αι·1ιε11.ει·ιι.
«11ειιι Νε.ι·νε ειι1εεε11ε1ι «1ει· Βι·ιιι ει·«1ιιιιι; «Με
Π1ι·ε1«1:οι·ε εει· Νε.ι·νεει·Με.ιιιι1ε1ιτει· Οιτε Ρε1εει· νει·

ννει1ιειι.
- Πει· Απι επι Πιι.ιι«1ε«:1ιε1ιε1«ι·ειι1ιειι1ιεεεε 1ιιι Κ1ι·«:1ιι1ει·ι'ε
1ε ιιι ε11ε νι· ε (θειιν. 1111εε1ιε.ιι) Πι·. .Ϊ ε 1 ε ιιι ιι ε 1ι 1. ιεε1ε1ιει·
ε.ιιι 5. Μιι1 ε.ι·ι·ει.ιει·ι. ινιιι·«ιε. ννει1 ιιι εειιιει· ν17ε1ιιιιιιι.ε ειιιε
νειεειιιιιιι1ιιιιιι νοιι 1ι11ιε11ε«1ειιι «1εε Βειιει·ιι1ιιιιι«1εε ει.:ιιιιζε·
1“ιιιι«·1ειι 1ιεετε,ιετ επι 22. Με εεε εει Ηειε ειιι1εεεειι
ννει·«1ειι.
-Γἱιι· «Με νε.1ιιιιιτειι Ρεετειι εἰιιεε Αι·εεεε ε."
Βε1ο1ιε«1ιιιιιε εε11ειι ιι1ε1ιτ. ννειι1ε·ει· Με 102 Αιιιιι.ε1
Ιιι ιι .<.ιε- Η εε ιι ε1ι ε νοιι Αει·ειειι ειιιεε1ιιιιΓειι εειιι.

Υει·εε1ι1εεειιε Μ1ττε11ειιεειι.
-- Π1ε νει·ννε1ι.ιιιις εεε 1ιιεειρ.·ειι Ιιιετιιιιιε ει» Βιιρει·1ιιιειιιιι1
1ι1ε«1121ιι Με. ιιιιι «Πε ετιιε1.11«ι1ιειι ιιιιιι 1ιειιιιιιιιιιιι1ειι1ιιειιιιιι1ειιειι
1ιι εει· Βε1ιιιιιιρ1ιιιι8· εει·1ιιιε1ιι.ιειιε1ιι·ειι1ι1ιε1τειι ιιι «ιιιιει·ειιιικειι.
1ιεεε1ι1εεεειι. «Πε ιπι 1ιιει1ιιιι. 1ιει·ιεεει.ε11τειι 8 ει· ιι ιιι ιι ι· εε ιι
ιιι 1ιιιρ1”ιιιι8·ειι 1ιε1Π1ρ1ιε1ιει·ιε. 8«:1ιιιι·1ιι.ε1ι ετε. ειι
1ιε«1ειιι.ειι«1 1ιειε1ι.«.;εεεεειειι Ρι·ειεειι ε.1ιειι1εεεειι.
- Βιιεε1εε1ιεε Β«ιτεε Κι·ειιε. Ν8.01ι «1ειιι ιιιι1”«1ει·
.1ε1ιι·εενειειιιιιιιι1ιιιιρ.· εει· Μ11:ε.·11ε«1ει· «1ει Βιιεε. Ηεεε11ε«:1ιιι1ϊ «1εε
Ηειειι Κι·ειιεεε επι 27. Μει ει·ει.ει.ιειειι Κ ε ε ιι ε ιι ε ε1ιιιι'ε ε
1ιει·1ε1ιι111ι·ι1εε .1ε.1ιι·19061ιειιιι€ειι «Με 111 ιιιι ε.1ιιιιειι
«1ε ε Β.ε τε ιι Κ ι·ε ιι εε ε 1,723.028 εει.. ινι11ιι·ειιε ειε Α ιι ε -

.<μι1ιειι ε1ε1ι εει 1,203.573 1ιε2111”ει·ιειι.
Η1111ε1ε1ετιιιιις

ε.ιι

1ει·ιιιι1ιε

77” εεε 1ίειιι.ε εει
ιιιι«1

νει·ινιιιι«1ει.ε

Κ Με εει· ννι1.1ιι·ειι«1 «Με ιερ.ιιιιεε1ιειι Κιιει;εε ειιεειι·111'ι. εε
1ιε11είειι ε1«:1ι ειε Η ι ιι ιι ε.1ι ιιι ε ιι «1ει· 61εεε11εε1ιε1ι. Μι· «1ιεεειι
Ζεεε1ι ιιιι1'44.446.381) εει., ειε Α ιι ε ε·ιι1ιε ιι ιιιι Κ ι· 1εε;ε
εει Β1,708,888 1161. Με @με Εεεε εεε .Ιειιι·εε 1005 ιιι
8ι.. Ρειει·ε1ιιιι·.ε· ει·66'ιιειειι ει ρε ι ε εε. ιι ε ι.ε.1ι.ε ιι 111 ι· «ι 1 ε
Γιιιιι111ειι εει· Αι· 1ιειι.ε1ε ε ειι νει·εει'ε1.«μειι 947.336
Μ1ει.ιι.εερει·1.1ειιειι. ννιιε Με ειιιιι 1. .1ε.ιιιιιιι· 1907 ε1ιιειι 1( ο ε ι ε ιι ε ιι 1'νν ειι 11 ν ε ιι 53.965 1161. ει·ιετ«ιει·ι.ε. Ιιι εεε νειι ε."
111ιεεει·ιιιε 1ιε1ιιι8εε001ιϊ.ειι 8ιιιινει·ιιειιιειιιε. ινε ι.ιι811ε1ι 430.003
Ρει·εειιειι ιι;εερειει. ινιιι·«1ειι, ιιιιιεειειι ιιπ ιι ι· ε 1.1 Η: ιι ε 11111 Γε
ιιιι«1 «Με 7ει·ρ1'1εςιιιιε «1ει· Ηιιιιε.·ει·1ειι1ειι εεε
4.718,112 1161. νει·ιι.ιιεε;ε1ιι ιι·ει·«1ειι. Οι ε 1 «Ι «ι ιι τ ε ι· ε 111 ι ε ιι ιι εε ιι ννιιι·ι1ειι 1ιιι Βειι·εεε νοιι 66.889 1161. :ιιι 4132 1·'ει·εειιειι
(νει·ννιιιι«1ειε ιιιιι1 1«ι·ε.ιι1ιε Κι1ε8·ει·, ειι.ι·ιιι1ιει·ει.<;ε Ξε1ιινεει.ειιι ιιιι«1
Μ1ιε·11ε«ιει· εεε Βιιιιιτε.ιερει·εειιε1ε1 εενν1111ιιι. Πει· Πιιι.ει·1ιε.1ι. εεε
Ρειεειιε11ιεει.ειι«ιεε εει· Ηιιιιρινει·ννε1ιιιιη; 1ιεειειε 26.031) Με.
Ιιι «Πε 1·1ιιιι;ει·εεεειι«1ειι ννιιι·«1ειι 11 Αει·ειε ιιιιι1 481ιει·ιιι1ιει·21εε
5ε1ιννεει.ει·ιι ιιιιε Β Γε1«1εε1ιει· ιιιιί Κεειειι «1εε 11«ιτειι 1έι·ειικεε
εεεε1ι1«:1ιι..
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Δισκοποεπ:πεΒεκτεκα· "Πω... .ή ............... νω1:7ι.. ιιιοππιτἴἩ

#88. Ροτοι:εϋτερς, Χονε!τγ-Ρτ. 14.εοΜο Πι ε.ΙΙοι1 ἱιι- πω!σ.ι1εΙΜι1.Αοποποοι1-Οοτι1ρ$οΙτοιιιιι:Βοτιοφωου.

Μι.Π.
Μιιιοτει1ννεεεετ

ν' ο Ηγ.

Ρΐἐἔἔΐἐ;ῖ.ῖ,'ἑΐ°

Μ!!ω..."ΚΒΒϋΖΗΜΗ
ι. Μεἰ-30. εφ..
ΞΙΑΝ: τειὸἰοεΙαἱνε 1οά-, Βτοπ1- κατ!

Μαη Ι·τϋτε ω. να· ΝειοϊιαΜπτυπεοπ ιππ! ΒεΖεἱοΡιπο “παο άϊε Φυο!!ε.

Νἱετεπ-, ΗειτοΜεεοπ-, Μωα

ιππ! ΚἰτιὸετΚτετιΜιεἱτετι, ΒΚτοίιιΙοεο, Κει
οΙιἰτἰε ΗιιυτΚτειιιΚΜεὶτεπ, Ηετ:!‹τειτι!ὡεἱ
απ, έήαΜ υπό ΒΙιευττωϋεωυε.
νετεειπά νοπ Κτοι12πειοΙιετ Μιιὶ€ετΙευἔε.

Ηεἱτεη.
με!αετ-

ιππ!

ΠΕΜοι1ΜεΙτΈε ΗεἱΙφιεΙΙεπ. ΑΙΜ πιοάετ
ιιεπι ΗεἰΙππἰττοΙ υπό ρετίεΚτε εειιιΝ.έτε
ΕὶπιτἰοΜυΠἔειπ. ΙππΙἰΚΑτἰοιιετι: Γτειιοπ

Οα!!επϋΠειεεπ

ΡτοερσΜο άιιτοΙ1 ὸἰε ΚιιτῶτεΙαἱοπ

ΚτεπΚΡιεἱτεπ.

;;τ:ιτἰε υπό ίτειπΚο.

ΚυειηκΜΜεπ άοτ Υετόουυηεε
Οτδειηο, άεε Μεεεπε ιππ! άει·
Ο5τυπε.
ΝιιοΙτ Ιαπωέ1Ιιτψετ ερε:ἰεΙἱετἰεοΙιει· Τ8Π€
ΜΗ Μι Βετ!!ιι ρτεΚΙἱιἱοτο Μι Ιω $οπιπιετ Π:

- Ε' ε τ τη ο πιτ Ζω· ΖιιΒοτοἱτιιπ€ Μι Πειυεε οἱ

Μ! ΒοΜιοιιΜΙΙ.

πεε ΜἱΙΩΠεὲἰΠΕορτοόιιΚΙε5-εει11°οτ ΜΜΜ, ὸἱε
νοπ Ρτοί. Η ο Ι ε. ο Β η Ξ Κ ο ν κ·οη;οεοΙιΙ:η;ευ

από ΑΙΙε:τι κνετιτι Ζωη ι51€ΙὶοΙ1επ (Σεϋτειιιο!ι

Πι·. Ρι·ετιπ ΠοεουΙ'εΙε1,

εττιρίο!ι!εη κνοτάετι Μ: Ι1€ι€εε.18ΠΙ ἰιι Κιιεε
Ιωιό ἱπι ΒειΚτετἱοΙοΒἱεοΙιετι Μιϋοτιιιοτἱυπτ νοπ Μ. Ε). Ί`ετπιοτιι‹Ιοκν Μ Κυτ

5ρο2ΕειΙειτ2ι

ιτιγεοΗ, δουν. ΞἱωΜτεΚ. - Η ΡΙ:ιΚοπε ΗΜ· ΙΜΟ ΡΙειεοΙκεπ ΜΜΜ Β ΚΜ. Με
ΖυεοπτΙιιιι€. (ῖεϋτευο!ιεετιννεἱευπἔ ννἱτό ϋεἰμεΙοἔτ.
'

Μ·

Νεοεπ-. ΗιιΙε- απο !.πησιι!ιΜου.
Μπα Ι)ιιεο Μ”.

€ερτ0Π, Μα! ὸεε @απο _]ει!ιτ ειιιε
άοτ ΚἑἰΙϋετειπε1εΙΜἰὶτΡοοΚει1ἰιτιρἰ-ιιτηζ

νοτι Τ ιι τ η ο τ ιι ά ο »ν Μ Κυτπτχεο!ι.
δουν. Βἰιι1ΒΞι·εΕ. 2υἔεεειιεΙ. ()το5Μ: ΡΙεεοΙιε 40 Κορ., Μοἰπε
15 Κορ., ΚτιρἱΙΙει·ι·ὁΙιτε: :δ Κορ. - Με πωπω ἔἰοϋτ θθ
100 ρ()τ. ετί‹›Ιἔτοἰο!ιοτ |Πιρίιιι18ευ.

Δάτοεεω νοο ΚτπτιΒοιιρΒοεοτὶπποπ;

ΡΗ. Ρο.υ!ίπε ννπωωι,

απ) 0-8.

Κοιικοταιρ

μοΒοκ1Π ιιερομοιε1. 4, Μ. 2.

~ @επεσα

Μ. Ε. ©ειρρετ'ε
+6 Βειιποτἱιιιιι >π<

»Μπακ Ιίω·Ιι:ιιιΦ· Μι· Πεεωι- ι1Μ ΙΙειτπιΕτωιΙιΙιοΠωι, ΡοϋειιοΜ (Ειιιϊω.ιι1ιιμΒ11του ιιΜετ ΒτοΠννοοΙιεοΙ-Κο11$το!Ιε),
ΙΗΜΜποε, θΜΜ, Ποτα- πιιά Νἰοι·οιιΚτιιιιΙιοἱτειι, ΝοιιτωεΗιοιιἱο, ΠιιεΠιιιτωι, ΒΙοΜτο- πω! ΗγὰτοτΙιοτιιρἱο Μ ΜΜΜ Γοτ

πιοι1. Δρι·Π - ΒοιοιιιΜπ.

ΡτοιηκεΙαο.

ΙΝ. Ο. Περιπου ω. Ρτειιεε. ΡτοΓεεεοτ πω. Βειγι·. ΗοΪΜΕ,

ω) 14- ο.

1.ΑΝ01.ΙΝΠΜΡΘΡ.1881ΜΗΜ<<Ι.ΙΕΒΒΕ101Ρ
ΡΙιειτπι. Βοεε.
Μ ΙιοΜιπ1ιτοτ ΜεοΙιιτοτ ΒοὶιιΙιοὶτ πιιά π110ΒοτττοΙΤοιιοτ 0τιειΙὶτΜ.
(108)52- 16.

Μειι·Κο

,,ΡἴοἱΙι·ἰιιἑς°^.

Ι!ετεΕπωΙε ΒΜιπιἱεοΜε πω". ἈΚΙὶειιηεεε!!ει:!ιεἱΙ
01ιαι·Ιοττο11Βιιη;.

Α-......ξ.-ξ-.··
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Θ-

©©©©©©©©©©©
$1υγε
νἰ:-›.
ννἰεπ
τπυΙϋυπ . Ιδ
νοπ

Κυπό
υΜεεευυο,
ΜΜΜ·
ιπτνυοκυεπτυοΝἱπΕ”υϋετπυ.ε, 8γεΚοιυ
πΙυοου
οπυΙωπ εοπυοπ νοτπει·μιι
όοτ
ΤΜυ
Ρὶπ
εόεπ
Α!ρου,
!.πυο
κω-πωιω
υτεΚυευ!ευπουΙ,εΕΙοἔυπτε
ΡΗοωω
Ρεπ
υπό
ΜΜΜ.
τἱνπτωοπ υπἔυπ.

ΚυΙππἱΙοπ ΜτιΖ·›1|ΪΜ·ΐ εἰοπ πω]

όιε
εττοιΙτ
Ρι·οερεΜε
υπό
Μπι
Αόοτ
νυετΙσω1π!ΐτπε ε

$υΙ2Βυτ;;
υπό
5τυπόεπ.
Ρυε:ευυ
ἰπ
(5
επ)
ννοπ

(ΕΒΑΠ
ΟΙΒΑυπΙϋ.ετυοΙτπ.υ1οπ)

ΜΕΕΙ.ΙΝΈ ΡΟΟΒ.
οδΔυιόΙ·εο:τ1οευτιποόε
Βυ.πέυε.
ννεΙσπεε όειε Κυεεἱπ νετόυππτ υπό-νετ21πόεττ υπό ευί όἰεεε

πω” όἱε Μεπξςε όοτ πϋτἱ€ε·π ΕἰννειεεΚϋτρετ νοττποπττ.

1

δΜε:
Μαέ
ὁ'(Σ
Βαἰεοπ
Μ.
ορ2επιπετ.

ΜΕ!.1.ΙΝ”5 ΡΟΟΒ, πυτ ἴτἰεοπετ ΚυΙππἱΙοπ νετππεοπτ, νετ

ἔ
ϋ
ἔ

ιπεπττ όθε ΜεοπΒε όοτ πϋτὶ€επ Μουτ πεεἱτπἰΙἱετΒπτεπ

'
5ἰθ8Ι
Κ$τυποπ
υπό
όετ
τετπετπυΙϋυπ

ΚΟΗΕΕΗΥΒΚΑΤΕ.

εττεἰοπϋππ.
ιυπό‹:π .

τοπεπ ΜΕ[.Ι.ΙΝ'8
ΑεοπεπΒεετυπότεἰΙε
ΡΟΟΙ) τπειοπτ
πειοπ όἱε:
ἰπι·ετπι Ζυευτππ1επεετ2υπ8
όετ ΚυππυΙσπ οπτ!1ειΙΡώπ-

Ν ‹
υπό
ΖΙ.ΜΜει!νώει!οό!τοἰπευοΕυπετ,

ΚΙιιόετ.
ΕΜι·
υπό
τν υ>οιποεπεπ

όΗΜ!.
Βειό
ἱπ
ε -Κυτεπεω!τεπ

Ποπ όετ Αεοπε όοτ Ρτυυει1π1ὶΙοπ.

!

ἙἴοΖΜ‹ϊπ‹ἰἐ9ε

απα!ωέεοπε Τα6σΠεπ από Ρτοὐεπ

“ἔ

ωσ·ο·όοπ όοπ Πεσ·ο·ωι Αι·ο·ε2επ άαπ·|ι όίε Ἐ*εο·£›·ε£ε›· Μο·

ΧΧ'
ςόἱτεΚτει·
Ι.ἰπ2
οόετ ἱπ
νδν.
εΙε-Ππϊετ οπτ

ΚΙου,
Κου:ετ'ιο,
υτπιυεἰ!‹,

Βα:98!από δ'ΠΑΝ]ίδ ού θα, Μο8λ·αιι, Κω.πσεεΜ Μοεύ,
ευρεεαπά2.

θ»

..';- . .

'

πώ
85Κυτοπ
ω»

ΑΙΚυΙἰεοπο θ” Ω·
'

_

- .

.

Ηοϋπειππ,
Πι·.
Ρδπ!ι·πειπ .

οΠ8ΙΙΦΠΊι¦¦Θ'=Ξ¦==ἱἔἐἱἱθΞΖ¦ἔὅΐἴἔ=ΘΒωιπεοπυπἱευΜε

(Η: °ή"'"""°Πι ε” Ιπ.ιΙΣκτ8.Πυςπ.Βι·Ικτυ.πΙιυπ8επ
--ω
.

_
."Ηωε“ο"9".
ΜΗΜ.”ι""ω"” 8 υιπ·Α€πιυπυε-,νευόευ· 82 ΡΠειυυπ ΧΕΝ

Βϋ.όει·.
(ΜΕπει·πΙ- Η
υπό ΧοπΙεπεϋυτε- έ

_
"Ψ" 'ω Η8""π98"°,

Μόει·.)·ΗγότοΙπε- 8 ι”. .^“,_'".
ι·υρω. - Μυεευυε.
Μ·υπΚπιΜ,

εΠ::
Η
υυοπ
ΚΠπ
ρόοπ·
υιτευπυοεΜπτεἰπαΖειΙἰτΒο.τι

Μ πε!Ε.- Μ! π- υ.
Ξ. ΜοΙΙωπ - Α:5ΩυΙτ.

Ζ"ω(."' έ ΠοΜτεεΙυΠ, νεοπ
ΑεΗυπυ. ' $ωεππ1. Αππιμπ

ΚΠι·.
Ηυππυππ
υτε
επετει!τ
ΒΕ
ΝΡΜι·
Ιεπιυτ1υ
:πΜει
εΖπτΙιπε!ἰεόὶΚιεπτό.ετε!1

Βι·υυπευ-νει·ευπό όυι·οπ Με Επιπυ Ρυι·υποπ 6: 5υ·ΙουυΙΙ, Με! 8υ!ευτυπυ.

Ξαπ:ιε1ι:.ε16τ!.τ.υ
ΞΧΓ

ΠτυοΙκευσ.ουευ @που ό. Ηυτιιη;ΙΙι:π πωπω” Βι·υπποπ- υ.Βυπο-ΒυοΜΙυπ
εοννἱε ό. ό. σωπεεωυππ-Π ν ΠυυοΗ "0$$8.

ΙΡτοερεΜ
πππ
ίτεἱ.
Μετποόε.
«παπα
ειόεπόεπ
Πεέ.-Βε:. Βτεε!ειυ.
Βυππε1. Κυόοννυ.
οόετ Νειοποό.

!

-1θθ πι Μπι· όοπι

ν

Μεετεεερἱεεε!.

8ει1εοπ: νοιπ 1. Μπ1 Με ΟΚτοποτ.
λτεοπ-εἰεοπυυο!!ο: θεεεπ Ηω·ι-, ΒΙυ$-, Νετνεπ- υπό ΡτειιιεπΚτυπΚποὶ€επ.

Ι.Ππ!υπυυε!!υ: Οευεπ (πω, Νἰετεπ- υπό ΒΙυεεπΙεἱόοπ.
"Νου "πωπω, υυεεετοτόοπιΙἱοπ ΚοΜοπεΒιιτετεἱοΙκ υπό 5ο ετιευοϋΞΒο ΩυεΙΙε,

Με:: εἱε που εοποπ ΜΜΜ όοπ €πωωπ Απἴοτόετιιπεεπ επτερτε
υπεπ Ιαιππ".

ΝεΙυτ!!οπο Κου!οπεδυτε- υπό ΜουτΜυοτ.
Νευω·υυυί: Βου". ΚυτποΜ, Τπουυπ·- υπό κυπιυτω!!ο,ΑπευιΙτ ΙΜ Ηχότο:,ΕΙεΙατο
υπό Εὶυπττπετπρὶε, Μεόἰε:ουιεοΙιυπἰεεπεε Ιπευτυτ.
ζ Βτυπποπνετωπυ «Με μη” Μπιτ.
Ρι·οερεΙυε ,πωπω υπο» όἱε 1Βυτοε ΒυυοΗ 'πωσ, ΙΜεουυτοε υπό

15-8.
(58)

- "'° "°""'"°“"°"°
Ιιυ τΙ)υυποποπ ΑΙοξυπόστ-ΠουρέτυΙ υπό

Χ!

-

ό

¦

0εξωο[Μό αη¦Β|190η,

ΝυυΙιννοὶιι "πππ πω! πι· Ζώα όπου"

ΡΙ.0ΒΡωαθ Πω ΑΙΙΒΜΠα

“απο Ρποποι· υπό ΡΙ!ομι·Ιυπου Ν: Με

Δ Α. μαπα; υ.ίι·υπΙ‹ο @του Μο
----Βπόε-ΒΒι·εκποπ.

υι·Μιτο ΚτυυΙιοπρόοπο “που ΖυΙιΙυυρ:
νοπ 50 Χοπ.)
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ΟΟ..ΟΟθΟΟ ΟΟΟ.0 Οθ 00ΟΟΟΟΟΟΌΟΟΦΟΟΌΌΟΌΌσθΌΌΌΟΟΟΌΟΟΟΟ Ο. Όθο ή ή

νοιιι 20. Μιά Με Βιιιιο-ΑιιΒιιετ ιι. ο.

χ Ποιοι· ι:ιετι 2ειιιι·ειοιιοιι ιπι Ηειιιι3ει ι:ειιιισιιοιιοιι Α6- οΕ
ΗΠιι·ιιιιΜειιι Πει ω" ειιι2ι8εε εο !ειοιπε απ! ει:Ηι·ιο!!ε
Ωσ-`
.Οθ Ο σφ
00
οσο.
0.Α..ο0 (ιο·ωσΟΛ
Υει·ϋι·ειιιιιιέ €εΐιιιιειειι Με ω...

Οσο σΟΟΟΟ
ΟΟΌθ0.0
ο σο σο σο σο -σ

ρι·ιιΜι2ιοι·ε Μι ιιι

Κοιτιιτιει·ιπ,
ΙΝ. ιιιοιΙ. Ι·'ι·ιοιΙι·. ν. Βοι·ε.

Κε.11Γοι·τι1εοΙιο Γο18ιου·Βιιι·ιιρ

..ΚΑΙ.ΙΡΙθ"

.

Με δοΙιιιε.τοι·,
ΒΑΕ ΝΑι1ΗΕ:1Μ .ν

(Νειπιε €ςεεω2Ιιοιι ιζοεοιιιΗ2ι)

ι .~ ιετ ειπ Πιιι€ει ι:εΙαιτιιιτεε, ετρι·οΒιοε.

ιιιιεοΙ1ΜΙιοΙ·ιεε, κνοιιι

. ευιιιιιεοΚειιόεε Ειικειιἰν. ινοΙοιιεε ιιιίοΙιζο εεἰιιει· ειι:Ιιειιιτιι ιιιιιι
ῖ

.

ΟττΙιοάιιι€ι·εριι.νι.7οοιιεοΜτοπι νιιστιιτιοιι.

ιιιιΜειι Κνιι·ιιιιτιέ άιε Αστειο ιιι ιιιι·ειι Ει·κνει·ιιιιιι;ειι ιιιειιιεΙε
1 τέιιεοιιι.

ΑιιίιιεΙιιιιο νοτι Ρειιιειιίειι ιιι ”ΒιιΙιιΒι·ιαι$“.
ι Ρι·ωιιε ιιιιεεει·ΙιειΙΙ: (Με Η:ιιιεεε παώ ω..
νοπ
(Μ) 4-4.

(Ι2ι Β-ι$.

Βεεοιιάοι·ε €οοι€ιιοι Πιτ ιΠε Ρι·ειιειι- ιιικι Κιιιι:ιετ-Ρτωιε.
(ΞεΒι·ιιιιοιι5ιιιιινοἰειιιιἔ κι και” Ι·`Ιειεοιιε ΒεἰἔείΟἔι.
Μ ιι||ωι ἈροΜεΙιεπ ει·Ιιιΐ|ΠΧάι.

_
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Ανἱει Μ· ρΜΜιεοΙ1ο Αοι·πο!
ΒοιοΒιιιι οι·ΙιιιΙτοιι
Κοιιιρ!οΜο Μπι» ιιιιιΙ ιιιιιιοιιιο πιω νοιι

.

Βιιιιι- ιιι! Βιιιιιι-ιιιιιιιιιιιιιι

Σ

ΜοάοΙΙο Μι· Ιιιιιιι€Ι. Οιιιι·. Πιιινοι·ειιΜε-ΙΠιιιΙΙι Βοιιιι,

ιιιιοΙι Ρι·οί. Με” ιιιιιΙ ΙΙι·. ΚΙιιιιρε ΜοΠιοιιο.
πι· εοιιιιιοι·ιΙοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιι€, ιιι εοΙιοιιιιιιόειοι· ινοἰεο.

οιιιιο 8οΙιιιιιι ιιιιι1 Ι)ι·ιιιιιιι8·ο, αυτ' άοιιι ειιιιυ.οιιοιι Μ...
Με Βιιιιι;οιιιι, νοιι νοιεοιιιοάοιιοτΙοι οιιτειιιιιιιιι:Ιιειι Βι
Ιει·ιιιιιιιιιηςοιι ωιιι·ιιι1ΙιεΙ,Κιιι·ΒιιπΙιεΙ, ΑΒιιΖεεεε, ΒιιΒοιιοιι,
ΤοιιιιιΙΙοιι,ΠειεΙ,Μο.ιιιιιιιι, Ρο.ιιε.τιιιειι, θιοιιοι·ι·Ιιοο «πω.
θ ΙΙΙιιιιιι·Ιοι·ιοι: Ρι·οιεινοτιοιι:Ιιιιιε ιιοΒιιτ Ιιιιι·ποτ θο
Βι·ει.ιιοΙιωιιννοιειιιιε ιι. ΑιιεννιιΜ άοτ ειιιεοιιΙϋ.ΒιΕοιι Γεώ
Ιιωι·ιι.ι:ιιτ Μιά :ιιι Βει1οιιτειιτειι Βι·ιιιιε νοτιιιιίοΙ8ι.

ι
Ν

Οο1ιετ. Φ ΜειΙιιι, ι
Μ. Ροτειειι. Μοι·ειιιιιιι, 34.
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ΤοΙερΙιοιι ΝΩ1392.
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Πἰρα!οπ

.

_

_

Β·υ:2ιά):

#ε!ω·ο!

_

εθι·ερ!ύι

άιο ΜΜΜ Ι·'οι·ιιι ω.. Βιιιιιαοο!-Τιιοι·αριο. Ριιοεριιοι·οιννοιεε ιιι.2,θ°#οοιιιιιιιι.Ριιοεριιοι·.

.?”Μοοο!

Ψοιιιτιεο!ιειιιιοι·, ειι€ειιειιιιι εσιιιιιεοιι. 8ιι·ιιρ.
Τιιικι·ιιιιΙοεε, Κειιοιιιιιιειειι, ειιεειιι. 8οιιννι'θ.ι:Ιιε-

.?”ΙΗοωύ

ιιιειϊιιιιιε, 8ιιι·οριιιιιοεο, ιιιΠιιειιιιι.

ΙΏΈβέέξ:?ΗΒΣΐΣειΞΤΖΙὲ$ἶ5ΛΐΞιἶΣΞιιΐἑΡςιἔιζΐι::ἱξΣ
-

7%εσ8Μ7|

-

ΕΜ"°Ρ""ΠΙΠιΕιεευεθιι 2.3°/.ι.ιι0ιιιοι·οοοιιιιΑΜειιιισ.

5αα°εως

ιΒιοιιιεειιιιΙι Ν. οφ. μια.), ιπι Νειιι·οι:ειι.

ΙαθΙοϋωι

8ιιοΙιιι κι ιιιιτ πω, ννειιιι
°ει1ε Ριεει:ιιι: ιιιιτ ιιιιεει·ει·

Ψε.ι·ιιιιιιε! ιι·ιιιει
. νει·ειιΙιειι ιει.
.

.

-

ΟΗΕἱιιιιΙρεοΚιιιιειμι νοπ 25, 50, ΙΕΚ), 250 μ. ιιι·ιιι
ΤιιΒιεττειι ε 0,26 ει. ιιι Οειιτοιιε ὲι 100 ειμαι.

Μι.ιετοι· ανια ΕΛποται:ιιτ :ΜΡ νου!ϋ;;ιιι·ι8.

ἔι. ιιοιιιιιιιιιι-ιι ιιιιι:ιιε ιι σε. ιιιεεωιιι...ι. ΒΒΕΝΖΜ)Ηιιιιιιιιι
-1/-#
Ηοτειιιιέοιιοι·
Πι·. ιι.ιιιιιιΙΙ ινι....(αι..”

νὰ..

?ή

ειπεν:

ι

θΕΝΕΡΑι ιιοιιιικι
ΜΜΜ 0ι··` ποιοι-ι

Η!! πιο του·

ΧΧΧΗ. ιιιιιιοιπο.

ΒΤ.

Νοιιο Ε”0ΙΒο ιιιιιν..ιιι.ιιτο.

πιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιι
ιιπτοτ άετ ΚεάειΙαιοπ νοπ

Ρτοι°. Πτ. Κοιτι Ποιιιο.

Πτ. !ιιιιοπποε Κτειππιιο!ε.
πι".

Ποτροι.

.

Πτ. Βιιιιιι!ι° ιΝοποιοτι.
5τ. Ροιοτειιιιη;.

Οιο,,5ι. ΡοιοτειιιιτΒοτ ποιοιπιοοιιοννοοιιοΜετιτι·· οτεοποιπτιοι·Ιοπ ι ε···

Α"οοιιτιοπιοιιι.ε -ιιοτιιομ εοιιτιο ε.11ο Ξιιεοτο.τ.ο “Χ

$οτιποϋοπό.-Ποτ ΛΈιοπιιΜ10Με τοϋ ἱει ιπ Βο,εε1επς18 πω. Πιτ άεε Ντακ πιοπι οιιεεοπΙιοεεΙιοτι επ άιε Βιιοπποιιὸ!ιιπ8 νοπ Ε. Σ. πιω»
]τιιιτ. 4 ΚΜ. Πιτ άεε ποιοι: ]οτιι· ἰπ Ι.ΡοετειιετοΙΙππε;ιπ ποπ επι1οι·οι·ι ἱπ 52. Ροιοτει:ιιιτε, ΝοννεΙτ -ΡτοεροΙα Ν: Μ. ιιι τιοΙιτοπ. - ποπι"

@επαφη 20 Μπιτ ιΜιτΠετι, ΙΟ ΜΜΕ τιιιΙΕι]5.ιιτΙιοΙι. Ποι·Ξπεοπ1οιιε :ειε 1ιτητ.ο εοννιο ειΙΙοειιΜἰο οάοιαιοπ Βο:ι1ε;ΙιοΙιοπ Μιιτοι!υποοπτιιι
Π1τόιο Βιιιο.Ι ΒοερειΙιοτιοΖοΠο ιπ Ροιιιιε12ΟΚορ.οτιοτ45Ρίοπ.- οτι ποτ πιοπι οιπ «πεπ ΒοεοΜΙΠε τει Ιιτοποο π ίὶοὸοΚιοιιτ Πτ. Β.Ήεπεο1:ι

Αιιιοτοιι ννοτοοπ 25 $ερετιιιοϋ:Πεοιιιτοτ ΟτἱἔιποΙειτιιΚοΙ:ιι€οεοπιιτ. ιπδι. ΡοιοτεΒιιτἔ_ ΡοιοτεΒ.$εἱιο, ΑΙοιαιπότων5Μ Ρτ. 8 :ιι τιοΙιτοπ.
-Κοιοτειτο ννοτόοτι πππ άοτπ 5ιιι:ονοπ ιοπω. ρτο Βοποπ ποποτἰτι. Βρτοοπετ. Πἰοπειειε;, Ι)οτιποι·ειοΒ πω! 5οππο.Ειοπό 5-8.

Μ25

Μ.

Ροιοτειιπτ8, ποπ 28. Μπι (θ πω).

1907. -

ΙτιππιΕ: Βοιιῇοιιιἱπ ΚτηιΙοπ: Ποιιοτ οἱιιο Μοτο Ι)οτιποοοΙπειοπ. - Βοτ'οτε.ι.ο: Η. Ηιιιιε: Ρτιιιιιιι·ο ιιιιά εοΙ-ιππάϋ.ι·ο'
Πτειιοποπ Με οτεοΙιντοττοιι Ποοεπιιιοπιοπιε ιιι ποτ Βοτιιιποοιι. -- Βιιοιιοτιι.ποοιοοπ υπο Βοερτοοιιιιπ,ε;οπ: Ιιντιπ ΒΙοοΙι: Βιιε
ΒοπιιεΙΙοιιοπ ππεοτοτ Ζοιτ ιπ

εοιποπ

ΒοοιοΙιππο·οπ

επι·

πιοάοτιιοπ Κιι!τιιτ. - Β. νοπ Βϋπιοτ: Πιο ιιτειπιεο!ιο Ρεπιι1ιο. Πιιτοτ

επο!ιπιη.τοπ ιΠιοτ πιο Αεοοιιιιοπο ποτ Πτιιπιοτ. - Ι)οπιεο!ιοε Βιι.ιιοτιιιιοιι, Ιιοοι·Ιιοιτοτ πιιτοτ ΜιιΜτΙιππο; Με Κο.ιεοτ1ιοΙιοπ δοειιιιά·
Ιιοιτεει.ιιιτοε ιπ ΒοτΙιπ. - Ο. Ι.. $οΙι!οιοιι: 8οΙιπιοτ2Ιοεο Οροτιιτιοιιοιι. - .Ι. Μιιιιιοε: Μοπιιο.Ιο άοτ ιιοιιοπ ΑτειιοιιιιιιιοΙ. ΔΙΙιοτι. ΕΜΗ: Ποτ Ηγρποιιετιιιιε. πιο ΒιπεοΙι1ιιεε ποτ Ηο.ιιρτρππΙτιο ποτ ΡεγοιιοιΙιοτε ιο πππ Με ΟΙιιιιιΙτιεπιπε. - Ρτοι.οΙτοΙΙο
άεε :ενω Αοι·ποιοεοε τιιιτ θοεοΙΙιιοΙιειΕτ ΜνΙ8.πάΙεο!ιοτ Αοι·2Βο ιιι ι οΙιιιιιιτ νοπι 20-22. Αποιιει 1908. '1'ιη.:οεπεοΙιτιοΙιτοπ. - Απποητοπ.

Ποιιοτ οιπο εικιπο Βοτιποοοιιιειοπ.
νοιι

?τι πΙιΙοτ Ποτιιοπ οπτεο.<τοιι, πιο ιι.ιιοι.τοετοεεοιιοπ Ου.ειο τιοοιιοπ
ο ο.

Πιο.Βο.πτ ιπειιοεοπάοτο πω· Βιιττοιπἱιοτεπ Μ: τιιιτ. ΙαιΙιοπι

$οιιιιτοιεε ΙιοάοοΙτι, άεε θοειο!ιΙ: ιετ Μο.εε ιιιιά ποιοι που Απε
Βοπιιιιτιιιιι ΚοιιΙο.π.
άτποΙτ οιιιοι· εοιιντοτ Κι·ο.ιιιτοπ. Ποτ ΡιιΙε ιετ. ΙτΙοἰιι, Βιοτοπ
` Πιτιιιιιι·, τοετοΙιπι6.εειο; 47 ιιι ποτ πωπω; πιο 'Γοιπροι·ετιιτ 84,5
Μπτεπ·_ῆοινο.
Ποε Ποπ Πει: οπο” πιι.ο!ι ι·οοΙιτε νοτοτϋεεοτι:. πιο Τόπο τοιπ.
Ιπιπι;οιι, Νιοτοιι απο τω: εοι;οιι Ιτοιιιο ριιτΙιοΙοιτιεοποπ νοτ
επάοτιιιιιτοπ. Βιιε Βοινιιεετεοιιι ιετ Μ”. Πιο Ζιιιιιτο οι ει.ο.τ!ι
Α., οιπο '70-_ιΜιτιεο ?τοπ στο οΙΙ'τιιο.Ι τοςοΙπιιιεει8· εοΙιοτοπ
ΙιοΙοο·ι, άετ το» οποτΙιε.ΙΙι τιιιτ Νει!ιοΙε·οι;οπο τετ ειιΕιτοττιοΙιοπ,
ω, ΜΒ τιιιτ Διιεπειιιτπο οιποε νοτ στι.. 5 .Πιιιτοπ Πιιοτετε.πάοποπ
εο 6:ιεε άπο Βριςεει.ι·ιππι .<το.<ι·οιι πιο ππτοτο Ρετι.ιο :Με ΒοΗιοε
ιι.Ιππιοπ ΝιοτοπΙοιιιοπε Μοτο ττοεππά Β·οννοεοπ εοἰιι. Βιο πω:
οτιιοΙιοιι οτεο!ιοιπτ. ννοάοι· ι·ει;οπ πιο Ε'ΙππΙ-ιοπ ιΠιοτ ιιοπ ιππι
ιιτο!ιΙ οοιι. .ΙοΙιτοιι οιποπ ιτερ,τοπ Πο.τιπ, άοτ πιο.ιιοΙιιποΙ εοιποπ
Ιοι·οιι Τοπ οοιι ΕοἱΙιοε. ιιοοΙι Ιοι.ιι.οτοτ Μπιτ @πιο ποτνοι·. Πιο
Ιιιιιιι.Ιτ οτετ ιιιιοΙι Β 'Γιικοπ οιιιΙοοτι., οτ ιποοιιτ Πιτ οιιοι· Ι:οιπο
Ρο.!ροποπ «Με Διιιιοπιοπε, πιο Μι ινο.ο·οπ τΙοτ ειιοτιτοιι .Μπιο
ιιοπποπεινοττοπ ΒοεοΙιινοτιιοπ. ννοιιπ ιιι εοΙτοιιοπ Β'ειΙΙοπ ποτ
ειτοιε - οτ τω" 107 οι. Μπιτ ιιοπι Νο.ΕιοΙ - ποιοτι ιΙοιπ ιν ι π 8ι.ιιιιΙ ποσο Ι2ιιιι.τοτ ω· ειο!ι ινο.ττοπ Μπιτ, τΙοπιι ιιἱιπιιιτ ειο επ
οΙτοΙεοΙιοιι Ηοπόςτιπ'ο νοτπειιιπ, οτε” ιιι εοιιιοτ Βιι.ποοπ
ΑΜ'ΗΙιττπιττοΙιι οσΙοι· ννοεεοτΜγειποπ ιιιι·ο ΖιιΒιιοΙιτ. Με Με
ΑπετιοιιιιιιιιΒ· νοπι ΗγιιοΒιιεττιππι Με ππτ _Νο.ΙιοΙΙιϋΙιΙο ποιοι:
εὶο ιτιι;οιιιι ννοΙοΙιο ιιπάειιοτπιιο. Μππι; οιιίι.τοιοπάο, Ιιοΐι.ιο·ο
Αιιποι·ιπποιοιι: ννοάοι· ινο.τοιι ιτεοπάννοΙοπο 'Γιιπιοτοπ, ιιοοιι οι·
8οιιιιιοτεοπ ιιπ Ι.οιΙιο, πιο οιπο πιιιΤο.ΙΙοπάο ΡοτιετοΙιιιτ οιιοτ οιπ
πϋιιτο ΒιιιιιππάΙιοπΚοιτ νοτιιιιπιιοπ. 2 Με 8 Ηπε·οτΙιτοιι Μπιτ
Ηοτνοτιτοτοπ ο;οντιεεοτ ΒιιτπιετιεοΙιπιττο ΙΠιοι· άεε Νικου άεε
ΝιιιιοΙΙιϋπο ει.ιιοτ ει.ιοεε Μι ρ18ιεΙιοτι επί οιπο Βοεἱετοπι, πιο
ΙιοΠιοε ΙιοοιιοοΙποπ !τϋπποιι. Ποιιοτ άεε ΑπεεοΙιοπ (Με ΒιιιιιιΙοε
εἱοιι Με οιπο Μπιι·Ιιοιιο, τιιιιιιο, ινοιο!ι οΙοειιεοπο, του ποτ Πιτ
Επι” επι Ιιοιιιο Ιιοεοιιιιοτοπ Αποτειιοπ πιο.οποπ. Ποτ Αρροι.π
τοΙΙιπιο ποοιι τοοπτ.ε οιιοιι πιοιιοπάο ΘοεοπινιιΙει οπτϋΙιΙιο ντιπ
πω· Με ιοι.ιτ οιπ τοοΙιι. Β·πιοτ Βοινοεοιι. Αιιίετοεεοπ σποτ
ιιπρ,·οι'8.Ιιτ θ οι. Πιιιοο πιπ! 8 οι. Βι·οιιο. Βιιε ιι:ιοΙι οιποπ
ΠοιιοΙιτοιιοπ ιτει.τοπ πιοπι νοι·Ιιτιπάοιι. Ποτ Ιοτει.ο ΒιιιΙιΙ οττ'οΙοιο
εοΙιεποπάο Βπτιο άοτεοΠιοπ ινοτ άοπτΙιοιι Ειοετοποι, πιει: μοτί
οιπ 80. Μαιο Μοτι;οιιε. ΕΜ πωπω» ττπττΙο νοτ ποτ _ιοτει,ε·οπ
Ιιο.τ, άεε οΙιοι·ο Βιιτιο νοτΙοτ ειοΙι ιιπάοιιι:Ιιοιι ιιι άπο Πιπ
ΚτειιιτΙιοιτ πιοπι !ιοΒιιιι€οπ.
εοιιιιιις.
81. ΜΒΜ 3 Ποτ Ποτο;οπε. ΡΙ6ι::Ιιο!ι τνιτά Ριιτιοπιιπ ιπιπιιιοπ
ΙΒε ιιιοετοι:ο νιο1 ΜΒΜ, ποτ Ριιτἰοπτἰπ επειιτοιιοπ. Με Βοιιι
ω Νοεπι νοιι ιιοϊι.ιιι;οπ ΙιοιΙιεοπιποτιοιι οπο άοιπ 8οιιΙιι.ϊο οο
ει.ιιπ,<ι· Με εοΙιτ οιπριιιιάΙιοΙιοπ 'Ι'ιιιιιοτε πω! ποτ ποοιιετ.οιι Νεοπ
τπι.ι.οΙτ., άιο νοιι Απτ'ει:οεεοπ πππ ΠοιιοΙΙιοιτοιι Ιιο€Ιοιι.οι, εοιιι·
Ιιο.τεοΙιείτ άοεεοΙΙιοιι οιιοιιιιιεεοπ. Αυριο ιιπ‹ι Ηειιτ1 Ι-:οππτοπ
πιο οιπο εοΙιι·οοΙτοιιοττοο·οποο 1ιιτοπεΜι.τ. ειιιιιοΙιπιοπ. Με Πιπ
πιι·ο·οιιάε ιστοάοι· ΡοτιετιιΙιιιι, πω. το!ιοιΤο Αιιίτι·οιΙιππο· ιτοοπτι
,οοιιιιπε; ετοιίτ. πιιοΙι Κοιπρτοεεοιι, ΚΙγειιιοιι, ΒιοιπιιεϋΙ, Μπιτ
οιποε Πο.ι·ιπειιεοιιιιΜοε ννοιιι·ιιοΙιιιιοιι; ι·Ιο.ιι·οι.τοπ Ιιϋι·ιο Με επτ
οιιπο ΒττοΙι:;. Ροι.ιοιιιιιι οτιιτιοΙιτ οιιτοιιποι! εοΙιι· ει.ει·Ιι:. ννοε
ΒοΙοΒιο ΟΙιτ οιπ ιιοετο.πτιπ.τοε ΚοΙΙοτπ πιο Εριοτοειι·ιπιπ.
οτιιτοοιιοιι ινιιτιιο. !τοιιπιο πιοπι τοειεοετοΙΙΙ: ντοτάοπ, τιιιτ ποτ
Πιο Ροι·Ιιιιεεἱοπ ιΙοε ΑΜοπιοπε οτ,ι.το.Ιι πιοΙιτε Βοεοπιιοι·οε,
πιο ΟοτιιοΙι ιιιιά Φο Μοιιεο Με Βι·Ιιτοοιιοποπ ΙιοΙοπ ο.ιιΓ. Πτιπ
ντιιτάο πιοπι. τιιιιτοΙοεεοπ.
ππτ ιιπ Εριοειεττιππι Ι-ιΙιιιιι.τ οε άοπτΙιοΙι ε:οόε.τπρΗ: @ιοί τγιιηιιι
πΙιιεοΙι?ι. Βιο πιιιπποΙΙο ΒιφΙοτειιοπ Με Βοιιιιιπιε πππ ποτ
81. ΗΜ: 8 ΠΙιτ Μοτεοπε. Βιο πππ νοιι πιπ· νοτοοποπιτποπο
νοε;ιπο. οτομι.ιι Ιιοιπο ροι:ποΙοι;ιεοΙιοπ νοτοπάοτιιποοπ.
Πιο
οιι_ιοΙιτινο Ππτετεποπιιιιο· οι·τειιτι ίοΙττοιιιιοε. _ Μο ?του ιει ιιπι:οτ
Βτποπρτ'οττοπ. ινιι.τοιι τω. ΒιιιιιΙ πιι‹ι ΡΙει:ιιε ινοτοιι ντι!!
ΜΜοΙρ,·τϋεεο, κοιτα 8·οιιο.πτ, τιιιτ οιποπ εο!ιτ ειο.τΙτ ευφο
ετιιποιοτ Νοε. Π
·
ρι·ϋ.τττοιι ΡοιιπιοπΙπε οιΠροειιε, Ιιο.ιιρι:οϋ.οιιΙιοΙι οοο_Ιιοι!ιοε. Βιο
ετϋΙιιιτ πιπ: ιιιιιτοτ 8τιιιιιπο, ινιττι ειοΙι ιιπ Βοιτο Ιιοτιιπι, πιοπι
ΙοΙι οτάιιιιοι·ιο: Ειτττ. οιιιι 0.Ο6, Επι. Ιιο11πάοπ. 0,01 ετϋπάιιοΙι
οιπο ννοἱΙο τιιιιιε;. πιπ ιιοΙά άιιτειιιί' ννιοιιοτιιιιι τΙοπ ΑιιετΙτιιοΙτ
1 Βιιρροεποτιιιιπ, Ιιοιεεο Κοπιιιτοεεοπ επι' άο.ε Βριεεει.τιππι,
Ψϋ.ττποποεο!ιοπ επ πιο ΒτττοιιιΜιιοπ.
άοε $οΙιπιοτ2οε Μπι. Ιιιιιιιιιεοπεο!ιτοιοπ. Απε ποπι Μιιιιιιο εττ6ιπι.

242
Νεε1ι 2 Βι.ιιππειι 81. Με" 10 ΠΜ· 11οι·1.ιεπε: Βιετπε 1πειιι,
ινεπιι ε.πε1ι πει· Κειιιει· ε1ε1ι επ ει·ννιιι·ιιιεπ 1ιεε·ιπιιι (Γ. 85,0).

θεεεπ 11ι11ιτε,ε; 81. Με” 12 Π1ιι· 1Ι1ιτεε·ε:

Μεπιε ιι ι”ι“ε1 επιρ11ε1ι1ι επι· 11πιει·εο1ιε1πιιιιε πει· Οει:1ιι
ε1οιι νοιι πει· Ρει·1τοιιιι1ε πεπ Βι·πε1ι: 1ιε1 ω Οεε1ιιε1οιι

Ρει1επι.1π εε1ι11ει

εο11 ει· νιοιπϋ811ε1ι εε1ιιπει·ε11ιιπει·ιιπ εειπ, Βει πει· Ρει11;ο

επ. 1 81πιιπε; Αιιι'ειοεεεπ, Πε1ιε11ιε1ιεπ, 11επειιτειιπ ινεπ1εει·;
ε1ε1ιι 1ι·ϋ1ι11ε1ι Με; 'Γ. 87.0, Ρ. 00 νο11ει·; Βι·ιιε1ιεε1ιπιει·ε ειε
ι·ἱπε·ει·, 1ϊ'1ειιιε πππ Βιπ1ι1 πιε1ι1: ε·εινεεειι. 0ι·πιιι1ει·ι: ΟΜπιιι

ιιιιιε εε1ιιπει·ενει·ιπε11ι·εππ ιν1ι·1ιειι.
1ε1ι 1ιε1ιε ειι·ει· ιιπ Βεεε1ιεπειι Ρε.11ε πειι1.11ε1ιεπ1)ι·πε1ε

ε.πεεπεετεειι, 1 ννε.ι·ιπεε Ρι·ονεπεει·-0ε11ι1γεπιε νοπ 500 οπετ.

εε1ιιιιει·ε πππ ποππ πιιιεειε 1ε1ι Ρει·1τοιι111ε επεεε1ι11εεεειι,

1ιοε1ι 1ι·ι·11.ι1ει·ι.

Νε.ε1ι θ Βιιιππειι 81. Μει·ε θ Π1ιι· Α1ιεππε: Ρει.1επτ.1π εε1ι1πιπ

ενε11 ειε 1ιε1πε Ζε11 Με, ειι:1ι εε1ιπιιππι· ειπε πει· Οεο1ιι
ε1πιι επ επιιν1ε1ιε1π, ιιεε ,,1ιιιιιιιι ι“ι·ι11ιει· Με νοι· Α111επί

ιιιει·ιε; πιο $ε11πιει·εειι ννειεπ ιιι1ιππτει· 1πιεπειν, πεε Α11εε
ιιιε1π11ε11ππειι 11ειι1επιεεππ; Ρπρι11επ π1ε1ιτ νειεπε·ι.; πει· 'Ι'ιιιιιοι·
ν1ε11ε1ε111: νει·1ι11ιει, 1επεπιε11ε νι·επ11ξει· ι·ε11ε111°, ιισειι1εει· επι
ρ11ππ11ε1ι; πει· Μει.εοι·1ειιιιιενι·ιε 1'ι·111ιει·; πιο Ρει·1ετε.1τ11: Μι· πιε

νοπ 48 Με ίι·111ιεετειιε 24 $ιπππειι" εεεε1ιε1ιεπ 1:ϋππιε
(Η. Νο11ιπειιε1).
Ηε.11ε 1ε1ι πι1ε1ι - 1ιε111ε1ι ιιπ Βενιπεειεε1π ιιιε.πε1ιε,

ειιιεε1εειε Βιιππ 111111Μι.ι·; 8ιπ111 Με Π1ιιτπε ε.11ινεεειιπ; Πι·1π
π1ηεε1εεεεπ; πεε Οε11:1γειιιε Μπι πιιε1ι σε.. 2 διπππεπ 1ιε15.ι11ι
ειιι·11ε1ι. 0ι·π1ιι1ει·ι: Βιιρροε1ιοι1επ 4ει.ϋππ11ε1ι. Αιπ πεε11ετεπ
111οι·,εεπ 1. Αρι·ι1 8 ΠΜ· 111οι·ειεπε: πιε Νεε1ιτ ιιει·Μ·πε1ιτε Ρε
ι1επι1π ε1ειπ11ε1ι ι·π1ι1,<.ι; Βε1ιπιει·εεπ ιιππ Διιι'ει.οεεεπ 1ιιι.ιπεπ επ
πππ επ ι.ν1επει·; Πε1ιε11ιε11. π1ε11ι. νοι·1ιιιππεπ; 111ειεοι·1ειιιπε, Ρε
ι1ειιι.1ι11ι, Τιιιιιοι· Με Ι)ι·πε14εε1ιιιιει·ε Με πεπ Α11εππ νοι·1ιει·;
Α11πεπιε1πε Μετι1ε1ιε1ι.; Ρ. 00 νο11; 'Γ. 55,0; Πι1π νι·πι·πε
εννε1ιι1ε1 ι·ε1ε1ι11ε1ι ε.11εε1ιιεεειι, πει·1π 1ππ1εεπ πεε1ιε·ειν1εεεπ.
0ι·π1π1ει·ι.: Ορ1πιπ πιιεεπεετεεπ, Ποι;πεε πι1ι. Πιερ111ειι εεεεπ
ε” Ι)ιιι·ει.
Νε.ε1ι Β Βιιιππεπ 1. Αρι·11 11 Π1ιι· νοιιπἰιιεΒε: Α11ε·ειπε1π

11επιιπεπ Βε1ιεεεει·1, εοπει Α11εε πιω ε.πιε.

1 0ε11ι1γειιιε. νοπ

500 πω. ινε.ι·ιιι, πει 1πίιιππ1ει·ι.
Νε.ε1ι Β Βιιιιιπεπ 1. Αρι·11 2 Π1ιι· Νεε1ιιιι1ιτερε: Βι.ιιιιιε πππ
ειπε; πεε Κ1γειπε. π1ε1ιι νι1επει·ε·εεε11επ. 0ι·πιπ1ει·ι Μπι. Ποπ
ε111ππι: Ιπι). 101. Βειιιιειε ε1ειιε.ππι·1πεε 15,0:150,0 Με· Βιι11°ιιι1ε.
Κε1ι-Βιι11πι·1ει Ε. 15,0 Με11. περιιι·. τω. 10,0 Θ: 1/,ετϋππ1ιε1ι Με
επι· 1111ι·1ιππι;.
Νιιε1ι 8 Βιιιππειι 1. Αιιι·11 5 Π1ιι· Νεε1ιιιιιιιεριε: πεε 11ιιιιε.ιιε

ιι·ιιι·πε 5 11111 νει·ιι111”ο18·ι; πιε Βε1ιιιιει·εεπ 1ιιι11επ επεεποιπιιιεπ;
πεε Κο11ει·π 1ιιι 11ε11ιε πειι1.11ε1ιει· επ νει·πε1ιπιεπ; πει· 'Ι'ππιοι·
Με πεεεεπ 11πιις·ε1ιππ,ε; ειπρ11ιιπΠε1ιει·; Ρε.ι1επι1π ινιι·π ππι·π
Μι;ει·; 801111, Β'1ιιιιιε πππ Κ1γειιιε. νιιιι·επ π1ε1ιι ει·εε1ι1επειι;
Τειιιρ. 115,5.
Νε.ε1ι ε1πει· 1ιπ111επ $ιπιιπε 1. Αρι·11 ,ε,·εειεπ 0 Π1ιι· Α1ιεππε
ει·ιο1ει ρ16ιε11ε1ι Βιιι111πι·ε.πε. Βε ιιιιι·π ε1πε 1ιι·ε118·ε, 1111εε
ε1.1ιι1ιεππε
Β'111εε181ιειτ
ιιπιει· 5 εεει·1ιειπ
11'1ε.επεε1ιεε.π
επ1.1εει·ι.
Βε1π πεταει”
1'ο11;επ ννεἱιει·ε
Βιι1111ε νοππει·εε15επ1Θξοπε1ειεπε.

θιϋεεει·ε θεγ1ιιι1ει πάει· 8ιε1πε ινιιι·πεπ π1ε1ιτ επ11;είπππειι. 1)ε.ε
Α11ε·επιε1π1ιε11ππεπ 1ιεεεει·ι ειο1ι εε1ιπε11. 1π πεπ ίο1κεππεπ
εινει 'Γε..<ιειι ιιε1ιιιι π.» 'Ι'ιιιιιοι· 1επεεεπι, ε1ιει· εεει1ε Με επι·
νο11ετεππιεεπ 11π1ιεπιιι11ε111ιε1ι επ.

Ιππειιι Μι πππ επι· Απε.13·εε πεε νοι·11εεεππειι Ειι11εε
εε1ιι·ειιε, ιν1111ε1ι πιπ· πιε ε1ιε.ι·ε1ι1ει·1ει1εε1ιεπ Μει·1ιπιε1ε
ειιι·11ε1ιι·ιι1επ, ινε1ε1ιε πεε Κι·πιι1ι1ιε1ιεΜ1π 11ε1ιει·ιεε1ιεπ.
Α1εο, ρ161ε11ε1ιει· Βεπιιιιι νοπ ειι11ε1ι 11ει;ιεπετεπ 111115
εε1ιιπει·εεπ, Αιι1ειοεεειι, Πε1ιε11ιε1τ πππ ΒιΜ·εε11επ, ι·ο11
επιππ18ει· Μειιιιε1 επ ΑΒΒε.ιιε νοπ ΒιιιΜ πππ Ρ1ε1:ιιε,
πεειι πεε Β11π πεε Πο11ερεεε.
Α11ε π1εεε 8Υπιρτοπιε πιιιιιεεπ πεπ 0επεπ1ιεπ επι· Απ
πε1ιιιιε ειιιεε Βε.ιιπνειεε111πεεεε πππ 1ε πιε11ι ει· 1`εειει·ε
Γοι·πι επιι1πιιιιι, πεετο πωπω νιπιπ πεε νει1ειι€ειι, πει

ν1ε11ε1ε1ιτ εε1ιι· ιν1ε11τιεε, π111ει·επι1ε1π1εεποεπειιεε1ιε Μο

ιπειιτε ιιπ1ιει·ι1ε1ιε1ε1ι1πει εε1εεεεπ επ 1ιε1›επ - επι θιι·ιιιιπ
πει· Ειιι:1ιιε1οιι επ πει· Αππε1ιιιιε ε1ιιει· Βιιιιποοε1ιιε1οπ επι
εε1ι1οεεεπ, εε 1‹ε.ππ 1011 επι 0ι·πππ πω· Βι·1ιι1ιι·ιιπε πππ
πεε1ι πειπ νει1ειι1`ε ιιιε1πεε ερεε1ε11ειι Ρε.11εε εοίοιι νοι·
ινεεπε1ιπιεπ, πεεε εε ειο1ι 111ει· πιπ ειπε Οεε1ιιε1οιι ο1ιιιε
Βιιε.πειι1ετ1οπ πππ ο1ιπε νο1νιι1ιιε 11ειιιπε1ι πππ Βε1ιε πππ
επι· Βειιιιιιιοι·ιιιιιε πει· εινε11.επ εε1ιι· ιν1ε1ι1.18επ Μαθε
ιιιιει πεπ $1ιε πεε 1)ει·ιπνειεε111ιιεεεε ι15ει·.
1νε1ε11ει· Βειιιιε11εε1ιπ111 1ετ ιιιιπιιι·ε11Βιιιι€18 Βενιοι·πειι ?
Απειιιιιεεπεε1ιε Αιι€ε11επ π11ει· 1ο1ιε11ε1ει·ιε Βε.ιιιιεε1ιιπει·εει1,
1ιει·ιππε1ι1Βε νειειοριιιπε, Ππι·ε1ιΓε.11, Α1ιιιιεεειιιιιε ειο.
11εΒεπ ιι1ε1ι11 νοι·; πιε οΜε1ιτ1νεπ Πιιιει·επε1ιππ8επ ρω·
νιιειπειπ, ρει· ι·εετιιιιι πππ πει· Βιιιο1ιρίοι·ιεπ 1ιε.1ιεπ ε1›ειι
εοννειι1ε ροε11:1νε Απ1ιε11εριιπ14ιε ει11.ιιΒε Βείϋι·πει·ι.
Β1ε11ιεπ εοιιιιι ειιιιεε, 1:11π1εε1ιε Βιιιιιιτοιιιε 1111ι·ιε, επί
0ι·πιιπ πετει· 1ε1ι πεπ 81ιε πεε Η1ιιπειιι1εεεε, εοννε11: εε
ιιι6811ε1ι1ει, 11εεπιπιπειι νι111. 13εε 1ι11ιι1εο11ε Β11π Κοπ
εειιιι·1ει·ι επ:1ι επί πεε Βρ18εειι·1ππι. Η1ει· ε1ιιπ πει· 1ιι1
ι1ε1εο1ιιιιει·ε, Μειεοι·ιειπι1ε πππ Τιιιιιοι· νει·ε1ιιι 1ιε1εεπιπιεπ.
,,1)1ε πιερι·11ιι€11ε1ιε Ι.ο1ιε.1ιεε.11οπ πεε Βε1ιιιιει·εεε πιω
ιιιο1ι1 επι νι1ε111:1,εεε, επει· ιι1ε1ιι ειειε επνει11ιεε18εε Κειιιι

εεἰε1ιεπ“ (Ο. 1)1επ1ε.Γογ).
Νο1:1ιπεπε1 πιει: ,,Ι)ει· 8ε1ιιιιει·ε 1“ε1111; Βει πεπ
εε1ι1ε1ε1ιεππεπ Οει·1πειοι1επ ειιινε11ειι μια. Βε1 πεπ ε1ιιιτειι
1ετ ει· 11·ε111ε1ι ιπε1ει; νοι·1ιε.ππειι, π1›ει· πει· πειι επειιιιι
εε1ιι·1ε5επειι, εεπε.ιι 11ιι1ει·ιειι, πειιει·ππ 81ε1ε1ιιιιπεε1ε 1ο1ιει
11ε1ει·ιειι Ξε1ιπιει·ε ιι·1ι·π πιε.π Με Ε'ι11ιι·ει· 11ειιιιιεειι 1ιι'3ππειι,

ποε1ι εποε πω· ιπιτ νοιε1ε1ιτ . . .“
Ρειπετ "πει πιι1ει·τε, 1ο1ιε.11ε1ει·τε 8ε1ιιιιει·ε 1ει τω· πιε

ρι·1ιε1εε 1)1ε.Βιιοεε πεε 81ιεεε ιιιιι· ιπιτ ειοεεει· νοι·ε1ε1ιι
πππ ιιιιι· Με Ππτειει.111επιι€ειπ1ττε1Επιιιιιπειεπ1ε8ποει1εε1ιε
Μει·1ιπιε.1ε ειι νειινειιπεπ“, (Με ι 1.1ιεε).
Αππειε Αιιιοι·ειι ει·ιν111ιπεπ πεπ Βο11ιπει·ε ε.1ε π1πεπο
ε11εο11εε Η11ίειιι1ττε1 1111ει1ιειιρι ιι1ε1ι1;, ινε.11ι·εππ ει· νοπ
Ειι118επ

ιν1επει·ιιιιι

Με 1έειιπεε1ε1ιεπ

1›εἱ Βπιιιιπειιιινει·

Κιειι1ι1ιειτ ε1πεπ 1ιεε11ιιιιιιτετειι Νιιιπειι ειι Βε1ιει1, πεπ
811ε πεε 1.ε1πεπε επ 11ιι1ι·επ πππ πιε Πι·εεε1ιειι πεε Πε1ιε1ε
επ ει·Γοι·εε11επ. Α1ιει· Με εε1ιιι1ει1ε·, μ ν1ε11”ε.ε11 πιιιιιεε
11ε1ι 1ει εε ποππ, ε1πε 5εε1:1ιιιιπτε 1)1ε.Βιιοεε επ ε1.ε11ειι!
Ζιιπ11ε1ιει πιπεειε ε1εο Γεετεεει.ε11τ νιει·πεπ, ο1› εε ε1ο1ι
111ιει·1ιε.ιιρι πιπ ε1πε 1)ει·ιιιι·ει·εο1ι11εεεππε 1ιειιπε11.
Ζιι

εε1ι1ιιεε 1ιει·νοιεε1ιο11επ πππ, ειπε Βι·εε1ιε1πππε, ιι·ε1ε1ιε
ε11επεο ν1ε1ε Αιιεπε.1ιιιιεπ ει·1ε1πει.
Βε11ιιπει. ε1ε1ι ιιπ νοτ11ει.;εππεπ 11'ε.11ε πεε Η1ιιπει·πιεε 1πι
0ο1οιι ιι·ιιπενει·ειιιιι οπετ ιιπ .1ε1ιιιιιιιπ ι·εερ. Απίε.ιιεετε11ε
πεε Ι1ειιπι?

πειιι Ζνιεε1ιε πιιιεειεπ επιπιπ111ε1ιε 1ίι·ιιιι1ι1ιε1ιεπ επεμ

ιι·οιε νο11ετεππ18ει· Αιι11ιε11ι1πε πω· Ρεεεεεε Μι· Κοι πππ
Ἐ·`1ειιιε πιε ιιιεεεπνιει·ιε Βε1εεεπειι Βειιιιρειι1επ ε. Β. πεε
Πο1οπ ε.εεειιπ. ι11πε Οπεεπιιι ιι1πε 11ειιπι 1ιε1ιιεπ 8τ.ειιιιιιεε
ιπειεοι·1επιπε επΓινιεεειι; πππ ποππ νοπ πεπ ιπειει.επ
Απιοι·επ εει·επε πει Πο1οπειεποεε ειπε επιι·1ι ειιεεεΜ1πετε

Βιι.εεε εε ιιπ ειει.ει·επ,

εε

1ε1; εε ιιπππει·1ίο1ι, ινε.ι·πιπ

εε1ι1εεεεπ ινει·πειι, πιε 11Μι11ε1ιε Βιιιιρ1:οιπε πιε.ε1ιει1, πιπ
ιι1ε1ιι ε1ιιε ,,Γε111π1εεποεε“ ειι ε1ε11επ. νοιι πεε1ιετ.11ε
εειιπειι, ιπιτ π1ιπ11ε1ιεπ Αιι1επεεει·εε1ιε1πππεεπ νει·1επ1”ειιπεπ
Κι·ειι1ι1ιε1τεπ 1ιεπιεπ πιει· θε11επετειιι1ιο111ιεπ πππ Ρει·11:ο
π11;1ε εειιτε. ιπ Βειιεε1ι1;. Νιιιι 1ιετιε 1ε1ι ε11ει· Επι· πιε
ει·ειει·ειι επι· 1ιε1πε επεπιπεεπεε11επ Αππε1ιεπ ειι νει·
εε1εΜιεπ; 0ε11ι1ει5πιιε πππ Ι.ε1ιει·νει·ειϋεεειιιπε ινει·ειι

Ιε.8ε πει· Ρεπειιιιπ πεε 0ο1οπ

πππ Με πιε1ιτ νοτ1ιε.ππειι,

ε1ε11 Ιπι Πει·πι ιπε1ιι· Με θ Βιιιιιπεπ 8111111011, ιιεεεπ πιο

πεπιι ειππ Ι.ο1ιε11επτ1οιι

πππ

Βο1ιιπει·εεπίε11 π1ε1ιτ ιγριεε1ι.
Λεει επε1ι πιε Ρει1τοιι1ι1εεοπτε(ε1ιεππιεει·1ριε) 81ε.ιιΜ;ε
ιο1ι ετι·ε1ε1ιειι επ 1ιϋππειι, ειιιπε.1 ειε επι εε1ιιιιιππι·εε 1.111
πεπ πει·ει.ε111 πππ ε1ε1ι επιιιι1ε1ιε11. ,,ννειιιι πει· 1Σιπ11ι·πε1ι
οπει· πιε Βιιινιεππει·πιιε πει· Επιεπιιπιιπεεει·ι·εεει· ιπ πιε
Βεπε1ι11ϋΜε επί ειπε πιιιο1ι νει·1ι1εΒιιιιε οπετ Υει·ινε.ε1ιειιιι
πεπ ρι·ε1οιιιι1ειιε 0ιεεειιπ τι·1111:" (0. 111ε ι·οι·πι), ιινοι·1111ει·

ιι·1επει·πιπ

επειιιιιεεπεε1ιε

Βιιτειι 1“ε111ει1.

Ζ ο ε ε ε ν.

ΑπΓτι·ε11ιππε πεε Ι.ε111εε ει·ινε1ιπτ.

ιπιιπ1ειιε Οε1,

011

ινε1ε1ιεε ε1ε1ιει·11ε11 1ιε1

πεε

νοπ ιιι1ι· ιιι

1ιο1ιει·

Βει:1ιειι

ιι·επενει·ειιιπ ειι·ε111:ε πππ

81εποεε 1›εννε1ε1`ε1ι18 Μ, 1ε.εεε 1ε1ι πε1ι1ιιεεετε11ι. Οπω
ρι·εο1ιτ ει·επ111τ. ιιι 1πτει·εεεεπτει 117ε1εε νοιι ν1ε1επ Ιιι·

πιιιιει·ιι, ννε1ε1ιε πει ι1είει· Ιπίιιε1οιι πι6811ε1ι ειππ. νοπ
ειι1ει Ι.ιιΓιε1ιι1.ιε111ιιπε ιιε.1ιιπ Μι ινεεειι πει· Μπε11ε1ι1ιε1ι
πεε Βεετε11επε ειιιει· Μοιεε1ι1ιειτ πει· Βειιπινιιπππιι€ειι
Α11ετε.ππ. 1011 επιεο111οεε ιιι1ε1ι ε.1εο, επί 0ι·ιιιιπ πεε Υετ
1ιειππεπεε1ιιε πεε 1ιεί1118επ 1ιιιι1ε1εε1ιιπειεεε ιιιιπ πεε Με
τεοι·1ειπιιε πεπ ειε πεε Η1ιιπειιιιεεεε πι πεπ Βιιι1ιιπει·ιπ
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εε νεεΙεεεε. Βείεε πεεΜε εοεε Με ροειεινε Βείεεε
Με Ιεεεεεερεοεε, Με ΜεεεεΙ εε ΓεεεεΙεεεεεε Ηεεεεεεεε
εεε Με Ε'εε1εε εεεεεεε, ίεεεεε ΚοτεεΙΙειι εε 8τεεΙε
εεεεεε.
Βεπι νεεεεεεε, ειε Πεμ εεεε Με Πεεεεεεε Με
νεεεεεΙεεεεε εε εεεεεποετεε ετεΠεε ειεε ΗιεΜεεεεεε
εεεεεεεε, πεΙεεε ειε Ι.6εεεε εΙε εεεε εεεεΙεεεεεεεε οΜε
εεε εεπιϋεΙὶεε ειεετεΠεε.
)Ψεε εεε εεε Βεεεεεεεεεειε εεεεεεεεΙιεεεεε Με Κεεει
ειεε, Μ. εϋ.ιεΙιεε Με ΙΞεεεεεεεε Με νεεεεε!εεεεε εεε
εἰεει· εεεε ειεεεε.τε εεεεεε)1εεεεεε νεεεεεεεεεε, εεεε
πεΙεεε εεε Ιεεἱεε εεειεπεεεἰεεεεε Βετεε νοεΙιεεεε;
εοιειτ Με εεε εποε εεεεεειὶεε, εε.εεεεεΙιεεε Πεεεεεεε, Με
Τεεεεεεε εεεΙἱεεεε οΜτ εεεἰεεεε Νεεεε, Νεεεεεει1εεπε,
Κοεει.ειειιοεεε εεε Μεε ΒοΜε ρεειτοε1τιεεεεε Ρεοεεεεε
εεε νοε εεεεεε πὶεεεεεε ΒεΙεεεεεεεε εεεεεεεε!ιεεεεε.
ΑΙΙε εεεεε Πεεεεεεε εεεεεεεε ει. Με εεεεΜνεε νεε
εεεΙεεε Ιεεεεεεε νεεεεεειι.ετ εεεεε. ΑΙεο ειεεε ειεε
εεεεεε Βεὶεε νοε ΜεεΙεεεεεεεεε ειεεε. 1)1εεε πὶεΜεεεε
εσεεεε εεεπεΜε πιεεεεειεεεεε Νε.ιπε εειε, εεενοεεε
εείεε επεσε Με Εεεεεεεεεε Με Ι)εεεεΙεπιεε νοΙΙειεεειε
οεεεεεεεεεεεε Μεεεεε, πιε εεεεεεε $εγεε1ε, Βεειε-θεΙ1εε
εε.ειεε εεε ει εεΙιεεεε ΓεΙΙεε ειειεε εεε θειειεεεεεεεεε
εεεεεεεεεεεΜ Γεεεεεεεερεε; Γεεεεε ειεεε Με νεεεεεΙεεε
επεσε Ιεεεεεεεε.1ιοε, Αεεεεεεεεειιεε εεε Ιεεεεεεεεερειοε

εεεεεεεεε; ειεεε εεεε εε εοπιπιτ ε1πε Βεεεεεεεειε εεερ.
-ρεεεεε εε εεεεε. Με εποε Μιε ειεεεεεε εεεεεεεεεεε
Βεειεε ειεε Με ειπειεΙΙεεΜ Βιιεεεειε, πεΙεεε ειεεε
ειεεε ε!ε 80 ΒιιιεΜε εεειεΙτ, ερειεεε ιπιτ εεεεεεε ))'εεε
εεεειεΙιεεεεε; Βεεεε Ιεεεεεεεειτιοε εεε νοΙνεΙεε. Πεεεε
θεΙΙεεετεἱεε Ιιεεεε ιε Με νεεεε.εεεεεεΝ; εεὶεε Πεεεε
νοε. Πεεεεεεεεεε ειπε ειε ειεεε1ιεεεε1τεεεε Εεειεε1εε εεε
πε.εεε ειεεε εε εεεεε ειεεε εε εεΜε. Πεεεεετοειε εεερ.
-Ιιεεεεε εεεεεε εεεπεεεε ειεε εεενεε-εγετεειεεΙιε νεεε.ε
Ιεεεεε νοεεεε, οΜε εεεεεεε πετά νεεεεεεεε, πεεεε ειεεε
ειε.εεεεεε ΙεεεΙΙ:ε νοεεεΓεεεεεεεε ειεε, οΜε πεεε εε
πεεεε Εεεεε.εεεεεεε ειεε εεεπιεεε!ε εεε. ΒΙεεεεε εεεειε
Ιενεεεεεειοε εεε ΒεεεεΙε. Με Εεπεεεεε ειεεε.

Μεεε Αιιτοεεε εετεετε Ι)`οεΜεεεε, Με ΑΙΙεεεεεἱεεεεεεεε
εε εεε.εεεεε εεε Πιε ε!ε Ι.επεεεεεε εε εεεεεεε, Με Με
Κεε.εεεε ειεε ΟεἱεεεΒεε ίεεεεπ εοΙΙ.
)Νο πει 81εεεεεεἱε ειε ΒεεεεΠεεεε; εεεεεεεεΙοεεεε
πεεΜε εεεεε, ΜτΙ” εειεεε ΑεεεεεΙιεε πιιε Με Ορεεεειοε
εεεεεεεε πεεΜε. νεο πιε ειεεε ε πεσει ειε εισΒιιειικειε

Με εροεεεεεε εεεετιεεε Αεεεεεεεε ειεεε εεεεεπειεε
εϋεεεε - εεε ειεε: εε εὶεετ εεεεε; Ε"εΙΙε, ειε εεεεε
_)εε!ιεεε Βεπεει.εεε ειεεε εεεεειεεε νεεΙειιΓ εεεοιεεεεε
εεεεε? - Μ. "Με

Με Απε ειεεε Με Βεεεε,

Μπι

Κεεεεεε Με Μεειεεεεειε νοεεεεεεεε!τεε εποε οεεε Ορε
εε.ειοε εεεεεεοιεεεεε". ν)Πε εεεεεε εεε επεεεεε πεεεεε
εεε πιεεεεε ΑΠεε εεερεοειεεεε, Μεει ειεεε εεεεεί Με
Κεεεεεε εεεεεεεεεεε.
Με εεεε Οριεεε νεεεείοΙΒε εεε εεεε 4 5ειιεΜε εε
Ιεεεε Με εεεε εεεεεεεείτε ννεεεεεε: ειε 8εειεεεεεε
εεεεεε εεΜετεεε εεεε, ειε ΡεεἰεεεΙιὶΚ πεεε εεΠε εε

ειιειετ, Με Λεϊειοεεεε εεετε ειεε. επί εεε Ρετιεεειε νεε
εεΙ εε ειεεε εεεεὶεεεεεεε ΒεεΙεΓ. Ψε.ε ειεεε εἱε Ηεερτ
εεεεε εεε, Με ΡεΙε πεεΜ νοΙΙεε, Με Τειπρεεετεε εεεε

εε, Με Εεεεεεεεεεεεε εεπεεεεεεε εεε, εεεε ειε ειεεε
πεε νεεεεεεεε, εεε” Με εε.εεε εεεεεεεετ πεεΜ. Ιε
εΠεεεει ΖεεεεεΜ νεεεΙιεε Ρετιεεειε εεεεεεεεε νοπ εε
εεεεεε ειε εεε πιεεεε εείεεεεεεεεεε Βεεεεεεεεεϊε.ΙΙεπ
Με εεπι εεεεεεεε Τεεε. Αεεε ειεεε εεε Ε'Ιειεε εεεεεει
εὶεεε; Με Μεεεεειεεεεε ειεε ειεεε εεεε‹:Ι‹, Με θεεεεπεΙετ

ειεεε ίεεΙεειε εεε εεεεεεεεεεΓε. Πιε Ρει.ιεπειε εεττε
εεειε ειε εεΙεεε (ΗΜ ννεεεεε πεεεεεε Με εε.εεεε Ζειε
εεεε11:εε.
ν)!εε πειεεε? Εεε εεεεετε πει ε1εεπι Ι.εκεεε εεε Ρεοεε

εεεεεεεε πεεεεε.
)λΠε εεεεε εε1τε Με Βεπεεεεεε, ειεεε εε νοε Με
Ηε.εε εἱεεε Οειεεεεεε Με εεεειεει: πεεΜ! - Βτεεεε,
ετεεεεεεεεε Βεπεεειιεεε Με Ι)ε.εεεεε πεεεε

Με ε"οΙεε,

εΙε σε εε εεεε Με Ιετετε Κεείτ εεερειιιιεε ποΙΙεε, επι
ειεε νοε εεεεεεε Ιεεε.Ιτε εε εείεεὶεε. ΙΒε εεΙε.εε.

)Νεεε

Με εεε Με Μεεεεε εε ίεεΙεεΜ θεεεεπεΙεε επι Ερι
εεεεεεεεε εεε θεεε.εεεειε εεεεεεεεεε, ιεεε θΙετεπεεει8

ΒεεΙεεείοΙθεεεεεεε.

εειε, ΕΙε.ειιΖΗΜ εεε ΕεερεεεΙιεεεειε; πεεε Με εειεε
εειεεεεε, πεε ειε εεεε Οριετε εε Ιει:εεειιει Με 8εεεεεεε

1) Οριεεε νεεεεεΙειεεεε ειεεε εεεεε ΚεεεεεεΠεειΙε,
εεεΜεε Πεεε εε νὶεΙεεεεε εΙεεεε εεεεεεεε.
2) Ορἱεεε πιεΙετε ειεε εε.εεεΙ.

εείιεεεειε εοπιε εε Αεεεεεεεεε 1εεεεεει, ειεεε Μεε
ειεεε εεεεεεε, εεε εεεεΜει Με Βεεπι ειεε εεεεεΙιεε
εεεειειετ, ειεεε ειεεε 2πεὶ 'Εεεε Γεε1εεεπεε, εε εεεεε εεε
εεεεεεε ειεε, ειε Πεεεεεε Με νεεεεεΙεεεεε ε!ε εεεε Ιε

8) Βει εεεεεεε εεειεεεε, εεεεεεεεΙ1εεεεΙενεεὶεετἰοεε

εεεεεειεεεεεε εεπιεεεε ειε

εεει.εεεε Ι.εκεεε ειεεε νοε

εεεεεεεεε Β.εεεεεεε Με Κεεεεεειτερεεεεεεεε.

νειειεειιοε εεεεερεεεεεε.
Αεεε ειεε εεεεεε ειεε 8επΙοετιεε θει1εΜ εεεεεεε εε
ίεεεεε: 1) εεε εἱε Ιενεεἱεεεἰοε εεειετ. ειεε Κιεεεεεεεεε
εεε; εεε εεΜε εεεε ειεεε εεεεεεεεεΙιεε 1ΙεοεοεεεΙ 2)

ΙΛεεεεεεε.

ειεεε.

1) Βρεεε6επε Γεεεεε ΧΙ. 2) Γεεεεειεε Ε'ι·ιεεεεεεε.

νιεΙΙεεεεε Εεε ειε Πεεεεεε ειεεε εἰεε Κεεεεεεεεε. Μπιτ
εϋεετε ειε εεἱεε νιεΙΙειεεε εεεεεεΙιεεεεε, πεεε πιε εε
εεεεεεε ποΙΙιε, Μ.εε Με Με 'Ι'επιεε εἱΙΜεΜ Μεεεε
επεσε Με ετεεε εεΠεεεεεε εεεεεε νοΙΙετεεεεε νεεεεεειεε
πεεΜ εεε ειεε εεΙεε ειεε Κει.ετεεεεε εεε” Μπι ΒοΜε
ειεεε εΙιιεΚεΙἰεεεΒΊεὶεεε, πιε εεε ειεε Μεε νιεΙΙειεεε
επι Ι.εείε Με εεεεειεεεεε Οεει.ιρετιοε εεεειΙεεε εεεετε,

θεε2εεεειε εεεεεεειε ε ειεε .εεεεειε με. 121-128 (Πεεεεοε·ε).

Με

Με

νοεΠεεεεΜε εε.ΙΙε

Με

εΙει18-εεεεεε

εεεεεεεεεε ει.

Βοπιιτ εεπεεε ειεε Με Ι)ιεεεοεε εε ίοΙεεεεεε νεεεειι
τεεεεε: ΑΙεεεεε ΠεεεενεεεεεΙεεε Με ΒεεεΜεεεε 1είοΙΒε
νοε ΙενεεΙεεεἱοε οΜτ Κοεεεεεεεε.
Βει Με Εεπεεεεε Με εεε εε εεεεειίεεεεε 0.εεεειιεε
τιεεεεε Μεεεεεεπιεε Ιιεεε ειε εειοε νοε ίεΙεεεεεε θε
εεεετερεεεεεε Ιειτεε.
Ζεεεεεεε Μεε εεὶεεεΜε ειε
Βεεεεεεεεε εεΙειοεεεεε - Μειε εεεεεΙτ μι Με Εεεεεεεεε
εεεεεεε εεοΜεεεε Κεεεε - ειεεε, ειεεε ὶε εεεεεεε Απε

ειιιεεΜείοΙΒε εεεεεΙ νοεεεεεε! ΒεΙεεε ποε! Με Με
Ιετεεειετ Με θεεεεεεεεεε Με (:εεεεεεεε εο εεεε εε
εεεεΠεε εεειε, πιε ὶε εεεΙιεεεε Ε"ε;ΙΙεε. εΙεειΚεεεεετ
οΜε Μεεεεε? ΡεεειιεεΙι πιεεεε κι ειε νοε νεεεεειε

8)

. Βιε ΜΑΜ γ,

Με.εεεΙ Μ ρεεεοΙοειε ιεεεεεε. 4) Π.

Ο ε ε ε ει ε ε τ , Πεεεεε;εεεεειε εεεεεεεεεεεεεεειπ·ε ορεεποεε. εεε
Ργεεεεεε·επε Με επεεεε. εεοεο6ειεε εεεεεεεεεεειπ πειτε Μπειτ
εεἰεε ΒεΙεεε·ι1ειε, ΚεΙΙε, ενεἱεεεεεά (Περεεοει).

ό) ε. Ο ε ει εεε εε τ. Με 'ΓεεεπἱΙε Με ερεεεεΙΙεε Τεεεεριε.
θ) Κ ε ε ε ε επ ε. ε ε , εεεεεεεεεκε (Πεεεεεε·ε).
7) Ψ ι Ι ε.
εε ε εε, ΒρεειεΙΙε Ι)ιιι;.εεεεε Με εεεεεεε Κεεεεεεεεεε. Θ)
Μ ε: Π! ει; ε: ε ε ε , 0ἱε Βεεεε.εεεεεεε Με Πε.επιεε ιπι Εεεε

εεεε Με Ιεεεεεε ΜεάιεΙε νοε δ. ν. είεειε,ε·. θ) Η. Νοτε
ε ε ΕΜ, Πεεεε Βεεεενεεεεε·εεεπε εεά Πεεεε Οει·ιενεεεειιΙιεε
εεε;; ὶε Με ΠεεεεεΙιεε ΚΙἱπὶε ΙΜ. ν. ΙΟ) Νοεεε ει. Θει
ε εε, 'Ι"εεεερΞε επεεεεε Κεεεειιεἰιεε. 11) ΑΜΠ 8 εεε ει ιι ε Ι Ι.

ΒρεεἰεΙΙε Ρει!ιοΙοειε εεε Τεει·εριε.
εἰεΙΙε ΟΙιεεεεειε.

12) 'Ι'ΙΙΙπιε ε ε ε, Βρε

13) Ο. νιε εεεεε, Με εειιιε εεε'εεε Ρε

ειτοεΜε εε Με Βειιιεεεεε ειεεε ΕΜ. ν. Με. 864 εεε. Μ)
ε. ν. πι ε ο κ ε1 , Πεεει· ειε ΜπιεΙ εεε Ψεεε εεε Βεεεεεεειε
πεε ε"εεεεεει·εεεεεετεε εε Με Ι)εεεεεΙιεε Κεεὶε Βε. ΙΧ.

·
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Βειει·ε'τε.
Η. Ηειιε: Ριιιπετε πππ εεΙιπιιππιε Πι·επεΙιεπ πεε ει·
εεΙιινει·ι:επ ΠεεεππΙειπεπιε ιιι πει· δειπιππειτ. (Μππ
επεπει· ιπεπ. πι. 1007. Ντ. 12).
νει·ί'ε.εεει· νει·ίπει Μπιτ 100 'Ι'ι·πε1ιεετειιιιεπ νοπ πιιι)ιιπιει·ιε

Ιιι·ιι.π)ιειι Κιππει·ιι, Με πιιι $ει·ππι πεΙιπππεΙτ ιινιιι·πεπ πππ τω»
εειπε Βι·ι'πΙιι·πιιςεπ π1ιει· πεε

ΙιΙει·επ Ιιθππεπ, εε 1ιει·ϋ1ιι·ι: ει· ποππ ιιππεπιειπ ννιε1ι1:ιιι;ε Β'ι·πιιειι.
Με ε.ΙΙ);ειιιειπεε Ιπτει·εεεε εεπιιειιι·πε)ιεπ. νει·ι'. ΜΜΜ εποε ιιι
Βεπιι.<; Με πεε θειιππΙΙεπεπ ειπεπ Ροι·ιεε)ιι·ιι:τ πει· Μειιεε)ιΙιεἰι:
Ιιεπει.ειιει·επ επ )ιθππεπ. πεπεπ9'ε.ΙΙε Μ. ει· Ιειπει· ποππ πιε1ιι:
εε)ιι· ε·ι·εεε, ω" Με επί ννεπει·εε εεετεΙιι: ιιεε)ι νιεΠεε)ι πιιπ
πεεειιπιειιεεπε ννει·ιε 8 ε π ε ιι ρ ε π π π. π ε ι· ε, πειεε Με Μεππει·
ιιι πει· ππειεππ Ηπι·επιιεΙπε Με ιιπ Μια· ΗπΙιπι·ειε εειειι,
επ Η.εεΙιτ.
εν. 8επιεΙε.

ΠεεεπιιΙεπιεπι ιπ Γε)πεππειιι επ

επιιιιιιειι:
1) Πιε νει·εε)ιπι·ίππε πεε Αεριι·ιιιιεπεπεεε ιετ ἰπ πεπ ιπειετεπ
ΡΜΙεπ Με ιιι·ιιιιΜε Πι·επε)ιε πεε ει·εε)ιι·νει·τεπ ΠεεεπιιΙειιιειιτε.
ΠιεεεΠιε ννιι·Ι:τ πιιι' ποι·πιπ1ε θι·ε.ππΙειιοπεπ πεεεππει·ε ιπι επει·επ
ννππππι·ειεειι, εωνιε επι' Με )εε)ιει·ε Βε)ιΙειιιι)ιππι πεε (Τεπετ
εππε·πεπιεεεε επιιεεΙιεπ Κε)ιΙΙιερι' Με Ιππΐιι·ϋπιε ππι·επ ιΙιι·ε

8ε.παΙιι·ε.ΐι επίππεΙΙειιπ πιιπ εε ει:επεειει·εππ.
Σ) Πει· θιι·πιιπεπι2, Με ΚεπιΠε ει·ετ ενερςππΙπεεεπ,

ιιιεπιι πεε

πιρπτ)ιει·ιεΙιι·επ)ιε Κιππ ειπε ΝεεΙιτ επει· πεειι Ιππε·ει·ε Ζω πιιι
νει·ετερτ'ιει· Κεππ)ε πετ πι.πιεπ Ιιειιπεπ, ιπι; πεε1ι.ιΙΙι επ νει·
ννει·ίειι.
θ) Πιε πεει:ε Ζειτ πεε ΠεεειιπΙειπεπι.ε Με πει· θ. Με δ. Έιμι.

_)ε πε.εΙι πει· θε)ιιι·ει·ε πεε Ε”εΠεε.
4) Πει· νει·επεΙι, Με Κει.ππΙε ο)ιπε Ιππεει·ε νοι·ιιι·επε περιπ
Ιε.εε(επ, 1ιε.ππ ιπ εππετιπεπ Ε'πΙΙεπ Με 48 διπππεπ εεπιπε)ιτ

πιει· επ.
δ) Πιε 'Ι'ι·πεΙιεειοιιιιε. ειιρει·ιει·, πεεειιπει·ε Με θι·ιεει:ι·πεΙιεετε

πιιπ., ιπι; εο)ιπεΙΙει· πιιπ Ιειεπιει· ειιεππΐϋπι·επ Με Με 'Γιειο)ιεε
ι.ειιιιπ ιπι'. ΙΙιτε πεπι ιπίειιι.ιϋεειι

Ηει·π

εε πεπε Εεεε "Μπακ

:πιει σα, 1ιεεεππει·ε ππι·εΙι ΑπίππεΙΙππε πει· 8πεπιπεεεε, επιιι
ΗεεεππΙειιιειιι.
θ) Πιε πειιιεε Τιεο)ιεει. Μ. (Με Οπει·πιιεπ πει· ννΜι!)
ειεΙιει·ι. εποε ι.ιε;;επ πεε Βιιιεει.πεεπ πει· Ιπί'επι.ιοιι 1π Με Με·
ιει·επ ΙιιιΕεννε,πε.
Πιο Νοι.ινεππιππειτ, ειπε επ πιιπ ινεε·ε·εΙειεεεπε Κε.πϋΙε
ινιεπει· ειπΠιιιι·επ κιι πιπεεεπ. πιπεΙιι; ιιι πεπ ει·ετεπ θ 'Ι'πεεπ
Ιιειπε 8επννιειιε·πειι. Πιε Νει·)›επι·ειι·πιιιιεπ Με )ιιππει·ππ
ει·ετ. εππτει· πειπ Βεεεππ)επιειιι ειιιι;ιεεεπ.
Με πει· Βειπιιιπεἱτ ειππ Με Με Κι·π.πΙιεπΙιεπε επι· Ορει·ετιεπ
εὶπεεΙὶεΐει·ιει·ι, ππι·ε)ιεε)ιπιττΙιεΙι εε)ιννει·επ Επ.ΙΙε ιιι ΙΙιτει· Μπι·
τε!ιι€Μ: νοπ 50-70 πω. επί 10-20 πω. Ζπι·πεΙιεεε;ππειεπ.

1... νοιι Βειπει·: Πἱε πιεπιεεΙιε

Ε'πιπι!ιε.

ΠπτειεπεΙιπιι

πεπ 11)ιει· Με Αεεεππεπε πετ Πτε.πιει·. (ΒειιτεΒε
2πι· Εικειιπτπιε πεε Πιεπἱειππε, Ηείτ 1). Ι.ειρειε
Με Αιπετει·πειπ. νει·Ιεπ νοπ Με.ιιε πππ νεπ 5πεΙ:ι
ιεΙεπ. 1900.
ν. Κ. Ιιεε.πειεΙιτιετ εἰπε Β.εΠιε επε.πεΙοεει· Πείτε Με: πεε
'Ι'Ιιειιιπ πει· ΗειιιεεειιιιεΙιτε.1: ετεεΙιειπεπ 2ιι Ιεεεεπ. Ιπι· Μπιτ.
επι' πειιι θτε.ππρπιι)ιιε, πεεε Με Ηοπιεεειιππ)ιι.π.τ πιεΙιτ πινει·
πεπ. εοππει·π Με ει·)ιΙιεΙι Με επι:επει·επ επειιεε)ιεπ Μ. Βε
1ιιιππ ειπε Ρει·εεπ ποιπ ππιο)ι θε)εςεππει:επι·επεΙιεπ νει·επ1πεεε
1ιειιιεεειιιιε1Ιε Ηε.ιιπΙππε;επ )ιεε·εΙιεπ, ιπεοΐει·π :ειι.π·ειΙιε Με
πεπιεεεππεΙΙ πεπειεΙιπει. ινει·πεπ, πιο ΜΜΜ π)›ει· ιιιε)ιι (πω.
Πει· Μειιιεππε Πι·επιεπιπε κι :πιει ει.ει.ε επε·εΙιει·επ, πιεπιειΙε
ει·ινοι·Βεπ. Υνειτει·ιιιπ ειεΙιτ νει·ί. ιπ πει· Βοιπεεειιπε.Ιιτε.τ Ιιεἰπε
Ρει·νει·ειεπ, 1ιειπε εειιπεΠε Ρεγε)ιεριιΜιιε πππ )ιειπε Βπτει·1:ππιι·,
εεππειπ ειπε πετϋιΙιε)ιε Με πειιππΙε (Η ιινεππ ειιε)ι εεΙτειιε
νει·ιειπε επει· Α)ιπιπ;ππε πεε θεεεπΙεεΙιτετι·ιεεεε, ειπε ΒιιιεΙε.ι·ι:.
Ζιιι· θι·πιιπΙει.ιε εειιιει· Απεϊπιιι·ππ,<ιεπ Μεπτ πειπ νει·ι'. ειπε
νοπ ι)ιιπ ειιεςεεεεΙΙιε Βπεπειε ππτετ ΙιεΙΙ1ι.ππιεεπεπ Ξ'π:ππεπτειι
(Β08 Απι.π·ει·τεπ) Με ειπε νοιι Πι·. Ηιι·εοπϊεΙπι ιπ (Πιετ
Ιετιεππιιι·ε· πιιεε;επι)ιι·τε ιιιε)ιι·ει·ε 'Ι'επεειιπ (Μπι 7000) Ρει·εοπεπ
ιιιΜ'εεεεππε Βπειιεεε, εεννιε Με Απε:επειι νιεΙει· πειπ)ιε.Ει;ει·
Απιει·επ (Κι·ε.Πι - Επι", ν. Βε1ιι·επε)ι -Νοιειπ8·,
?ποππ ΝπεΙιε, Πε.νεΙοε!ι ΒΙΙιε Με.) ΝεΙιεπ πει· πω
ΙιεΙιΙιειτ εριε!επ, πεεπ νει·ί. πει π π πε, πει πει· Βιιιειε)ιππε
πεε Πι·επιειππε ει·εεεε ΔΙιει·επιιτει·εεπιεπε πει· Β)ι.ει·ιι πππ
Μιει·Ιιπιιιιι; 1ιθΙιει·εε ΑΙτει· Μεεει ειπε ΒεΠε. ΠεΙιει· Με Ηε.ιιπε·
)ιειι πεε Πι·ππιειππε εεπννε.π)ιεπ Με ΑπειεΙιιεπ ιιινιεεπεπ

ε εει. _ε·Ο πω. ε).

πι. εειιιειε.

)νεγει·ι.

ΠεπιεεΙιεε Βεπει·)ιπειι, πεε.ι·πειιετ πιιτει· Μιτινιι·)ιππΒ πεε
ΚειεειΙιεπεπ θεεππππειιεε.ιπιεε ιπ Βει·Ηπ. νειΙππ·
νεπ .Ι. ννεπει·. Ι.ειρειε 1907.
νει· Μπι Πεμ εἰπ ΜεΙιει· Βιιππ ιπ Μ. Μιει· 650 Βειι:επ ετει·)ι,

Β)1ε)ιει·πιι:επιειι πιιπ Βεερι·εε)ιπιιπειι.
Ιπειι ΒΙεειι: Πεε $ει;πεΙΙεπεπ πιιεει·ει· Ζει): ιπ εειπεπ

ΒεπιεΙιιιππεπ επι· ιιιοπει·πεπ ΚπΙτπι·. Βει·Ιιπ. νετΙε.ε
ν. 1.. Μετεπε. 1907. 822 Βειι.ειι.
Πει· Αιιιει· πει επι Με Δπι')=ιππε εεετεΙΙτ, Με νιεΙεειιιιιεπ
Βεπιε1ιππ).ιεπ πεε 8ειιπεΙΙεπ ιιι εΙΙεπ Θεπιειεπ πεε ιιιεπεε)ιΙιεπειι
Ιιεπειιε επ ππι.ει·επειιεπ πππ :π 1ιεΙεπεπιεπ. Ο)ιπε Ειπε Με
Με Ιπεπε, πε"πεπ πεπι Πιιπε·ει·, πει· ννιεπιι,πειε Β"ε.Ιιτει· ιπι ιππι
νιππεΙΙεπ πππ εεει.ιΙεπ ΙιεΙιεπ Με επεπεε ιπ πει· )ιπΙτιιι·εΠεπ
ΒπτινιεΕιΙππἔ πεε Μειιεε1ιειιεεεε)ιΙεεΜεε. Ειπε νοπ Μεεεπ θε
εἱεπτερπιιΙιτεπ εεε ππιει·πειιιιιιειιε Πει·ειεΙΙππε πεε 8εειιεΙΙε
1ιεπε νει·Μεπι. πεπιει· Μιεει·ε εειαε Απϊπιειπιεε.ιπΚειι. πιιπ Μιεει·
Ιπτει·εεεε. Ιπιιπει· πιιπε·εππει· πιι·π πει· ννπιιεεΙι πππ πεε Βε
Μιι·ΐιιιε πιεσε Ι.ϋειιιιε πει· εε)ιινιει·ιι.ιεπ ?κι ε πει· ΒεΕπιπρίιιπε·
πει· θεεε1ι!εεΙιιεΙιι·επΚπειιεπ, Με πει· νει·ι'. πε Ζεπιι·πΙριεπΙεπι
πει· εειιιιεΙΙεπ Ρι·πε·ε πεππι, ιιΙιιιε πεεεεπ Ηείει·πι ειπε νει·επε
Ιππι; πππ νει·νοΙΙΙιειιιπιπππε πεε ΠιεπεεΙεπεπε ιιπεει·ει· Με ππ
ιπει:ΙιεΙι ειεε1ιειπτ. Πεε ιιιπ1°επε;ιειεπε ννει·1ι ιετ ιπ 88 ΚεριιεΙ
πεπΙιεπει·ι. Ζπει·ει. πεεεΙιεΠιπε εὶεπ Β. Με πειπ Βεει·ιΓι πππ

πιιι 13 'Γε.ιεΙπ ε·ι·εριιιεε)ιει· Πει·ειεΙΙππεεπ νοιι ΩπεΙΙεπε.πεΙγ
εεπ. ειπει· Πεπει·ειεΙιτεΕπ.ι·ιε εππιι;Ιιε1ιει· Ηε)ΙππεΙΙεπ Πεπτεε!ι
Ιειιιπε πππ πει· ΗεΙΙιπεππ'εεΙιεπ Εεε·επΙιει·τε. Πιε ΠιπΙειι.ππε
ιιι Μεεεπι )νει·Ιι, πεε ειπειε;· ιπ εειπει· ΑΜ πι, )ιεετεΙιτ ππε θ
ΤειΙεπ, Με ειπ νεΙΙΙιοπιιιιεπεε ΒΗπ πει· ;.ιεεπιπιεπ ΒΜπεεΙοἔἰε
Πεπιεε)ιΙιι.ιιπε πεπειι Με νοιι 1ιεΙιε.ππιειι πιεπιπιπιεε)ιεπ πππ
τεεππιεεΙιεπ Κι·πίπεπ νει·ΐε.εει πω.
Πει· εεε)οεπεε)ιε 'Ι'ειΙ ιετ. νοπ Πι·. Κ. Κ εἱΙΙιπ ε π. Ρι·ει'εεεοι·
πει· ΙιεπιπΙιεΙιειι Βειεςεπεπειπιε ιπ ΒειΙιπ πεει·πειιετ. Πει· νετ
πεεεει· πε)ιπππεΙτ νει· ΑΙΙειπ Με Ηει·)ιππίτ. πεε ννεεεει·ε, μπι
εοπεππ ειπΐ Με Ηει·)ιππΐι: πει· ιπ πεπ ΙΜπει·πΙεπεΙΙεπ επι.ΙιεΙτ.ε
πεπ ΒιιΙκε πππ θεεε πΙιει· πππ πεερι·ιεΙιε ιιπ ννειεει·επ Με
Τειπρειπιτπι· πει· ννε.ι·πιειι ΩπεΠεπ, Με Πι·εεεπειι πεε Ζπιπε;ε

τι·ειειιε πει· Μιπει·π)ειιεΙΙεπ πππ Με ΒεπιεΙιιιπ):επ ινι·ιεε)ιεπ
Μιπει·π.)- πιιπ θιπππινπεεει·.
Πει εΙιειιιιεειιε Τει) “Με πει· Πάει· πιε)ιι·ειει· εεπεπτεππει·

ΒρεεὶεΙΙετεπ. Ιπιπεπ εΙΙε·ειπειιιεπ Πεεει·1ιΙιεΙι π1ιει· Με Οπειιιιε
πει· Μιπει·πΙειιεΙΙεπ νοιι Πι·. 'Ι')ι εεποι· Ρε π!. Πιι·εΙιτει· πεε
Ιιεπει·π.τει·ιπιιιε επ ππεεννε.ππτε ΟΙιειιιιε επ πει· Ππινει·ειτ.ει:
Μϋπεπεπ, πειιι επι ΚεριιεΙ Μιει· Με ΒεπιεπΚιινιτει. νοπ Πι·.

Ηιιιι ει.επ, Πιι·επτει· πεε ρΙιγειεΙοριεεΙιεπ Ιπει.ιιπτε πει· ΠΜ

Νεεπιπ1ιππειεπιειππε. πει· εει. Ηγε·ιεπε, πει· Ρει·πει;ι·πρ)ιιε, πει·
Επεπε ιπ Μι:ει·π.τπι· πππ ννιεεεπεεΙιεΕτ. ε·ενιππιιιετ. πππ εεπΙιεεετ

νετειιε.τ Ρι·ειιιιιι·ιε· ιιι Β. επεεεε)ιΙεεεεπ πι., ΐεΙε;επ Με εεε”
πετεπ θι·ιιιιπεε.ι:πε πιι- Με Πει·ετεΠιιπε πει· επειπιεεΙιεπ Απε
Ιγεεπει·ι;επιιιεεε νοπ Ρι·εί. Η ι π τι πππ Ποπεπτ. Με π π π τ
ειπε ννιεεπεπειι.
ΠεπεεΙπεπ νει·Γεεεει·π εεΙιει·ι πεε ΚεριιεΙ Μιει· Με Βιπτει
Ιππ,ε; π» Μιπειει.Ιινεεεει·. Με εειΙεπ Με 0ιιεΙΙεπ ιπ 8 Ηειπρι
).ιι·ιιπρεπ. εΙΙιεΙιεε1ιε πεενιι. ει·πι)ζε ΩπεΙΙεπ. ιππι·ιετ.ιεε)ιε ΩπεΙΙεπ
πππ Βιιτει·ειιεΙΙεπ, πιεεε νπεπει· ιπ ειπε “πιο ΒειΙιε νοπ
Ππι.ει·ιιι·πρρεπ.
Πει· πε.επετε, ρπε.ι·ιπε.ΙιεΙεπιεεΙιε 'Ι'εΠ πι νοιι Πι·. .Τπεε1ι Ι.
Πιι·εΙιτει· ε” ρπει·ιππΙιεΙεπιεεΙιεπ Ιπετιιπιε ιιπ πει· Ππινει·ειιπι.
θετι.ιππεπ εεπι·πειιει;.
ΙΙιπι ?ειπε πει· Ι-ιΙιπιει·Ιιε 'Ι'ειΙ νοιπ Πιι·εΙιι.ει· ε” 2. ιιιεπιπιπι
εε1ιεπ ΚΙιπι)ι επ πει· Πιιινει·εΜι.ι Βει·Ιιπ, πει· )ιι)ιπιειεΙεε·ιεεπε
Τει) νοπ Ρι·ει. Κι·ε.επιεει· πππ πει· νεΙΙιειΜι·ιεεΙιε.Π.Ιιε1ιε
'Ι'ειΙ νοπ Η. Κε.πΠιπεππ.

πεε ΒπεΙι πιιι ειπειπ Απεπ1ιε)ι ιπ Με Ζπ)ιυπι'ι.
Β. Με εειιι )νει·Ιιι πιι- εΠε ει·πετεπ Μππιιει· πππ Ρι·επεπ ,ειε
εε1ιι·ιεπεπ, Με ειε1ι Μιει· πεε εειιπεΙΙε Ρι·επΙεπι ει·ιειιιιει·επ

ι.πΙννει·)ι ινιι· ιπι Πεπι:εεΙιεπ Βε.πειππεπ
ι;;ε)ιθι·ι. πεε ΑΠεε ιπ Με ΒιπΙειι:ππε.

πει· Ιππτετε)ιππιι· πει· ιπεπεειι)ιεπεπ ΙΛεπε, πεπ ρΙιγειεε)ιειι ιιιιπ
ρεγο)ιιεεπεπ θεεειιΙεοΜεπιιτει·εεΙιἰεπειι, ε·εΙιτ ενειτει· επι Με
ΒεπιεΙιππ)ιεπ ειι·ιεεΙιεπ ΒεΙιειεπ πππ Ιπιε1ιε ειπ, επι' Με ΙιιΜνι
ππε.Ιιειει·ππει πει· Ιπε1ιε, Με ΒΙιε, πππ 1ιεΙιιιιιπεΙτ πεππ ειπι;ε
1ιεππ εειπ Ζιι)ιππΓιειπεεΙ. Με ι'ι·ειε Ιπε)ιε. Πιεεε ειτε ιπ πεπει
ί'επ θεε;επεπιε επι· ινιΙπεπ Ιπε1ιε ι.ιεετε)Ιτ, πει· πεε ΚεριτεΙ
πΙιει· Με Ριοειιι.πιιοπ ΕεΙε·ι. νοπ Ιιει.πτει·ει· ιπι πει· πετπιΠεΙιε
Πε1ιει·Β·ε.πε,· επ πεπ ΘεεεΙιΙεε)ιιε)ιι·ππΜιεπεπ εεε·επεπ, πει·ειι
νει·)ιπτππει. ΒεΙιπππΙππε; πππ Βε1ιειπρ1°πιι.ε· ειπεε)ιεππ επε·εΙιειι
πεΙτ. πιι·π. Ηιετειπι' μπι. νει·ϊ. πεί Με Ε'εΙε·επ πει· θεεεπΙεειιτε
Ει·επ)ι)ιεπεπ πππ Με θεεεΙιΙεεΙιτεΙιτε.πΙιπειιεπ ιπ ινειιει·ειπ
Βιιιπε πεε: (εει. Ρεγε)ιερε.ιιιιεειι). Πιο Ιειπιεπ ΚεριτεΙ ειππ πει·
Ε”ι·ε.):ιε πει· ΒπτΙιεΙιεε.ιπΙιειτ, ε" εειιπεΙΙεπ Βι·πιε)ιππε·, πεπι

ενεΙΙεπ. ΙΙιπεπ εει εε 1ιεει:επε ειπρτ'ε)ι)επ; πειιπ ννεπιι ιιιεπ Με
πιιι; πεπι νει·Ε. εποε ιπ

νιεΙεπι πιεΙιι; πιιπ ειιινει·ειιιιιπεπ ει·

Απε Μεεει· ΙπΙιεΙεεεπεπεε κι επ εε)ιεπ, ειπε επ ειπ Κερι
νει· ιιπε Ιιε)ιεπ, ποππ

Πει· Πεπρττει) πεε ννει·)ιεε πιπΓεεετ 550 Βεἱτεπ πππ κι πει·
πεπε.ιιεπ Βεεεπι·ειπππε· εε.ιπιπιεΙιει· Βπε1ιει· Πεπι.εε)ιΙε.ππε πε

Μό
πιάιιιετ. ποιιει ειε ιιι 3 θτιι ρειι ιιιιτετρ;εετεεΙιτ ειιιά: Πιιιετε.Ι

Ρτοιο!ιοΙΙε άεε ΧΥΙΙΙ. Λετπιειεεεε

ιιεΙΙειι. ΒεεΜάει· ιιιιά ΒιιιιΒιιτοττε. Ιπι θε.ιιιειι ειιιά ιΗιετ 360

ιιιει·ειΙειιεΙΙειι ιιιιά Κιιτοτιε ιιι ετεεΙιερΙ'ειιάετ ννειεε Ιιεετιιει
τετ ιιιιά @Με άιεε Ιιεριι.ιιΙε ῖνετΙι ιιι ιιειιιετ ιιιεάιιιιιιεειιειι

άοτ Οεεε1ιεεΙιε1°τ 1.1ν1ε.ιιάιεε1ιετ Λετπτε
ιιι Ψοιττιετ νοιιι 20.-22. Απε. 1908.

ΒιιιΙιοιΙιεΕ τεΙιΙειι.
Μ. Ο ι· ι ιιι ιιι.

2. ΒιιιιιτιΒ.
Ο. Ε. ΞειιΙεὶειι: δειιιιιετ2Ιοεε ΟΙιετειιοιιειι. Πιείτε
νετεεεεετιε ιιιιά νετιιιεΙιτιε ΑιιΠεεε. ΜΗ. 33 ΑΙΜΙ
άιιιιι.τειι Με Τειιι. ΒετΙιιι 1908.
Ι)ε.ε ΒιιεΙι άεε `ιιεΙ‹ειιιιιειι Ιιιιιιειοι·ε

άετ ΙοΙι:ιΙειι

Αιι€ιετΙιεειε

Ιιεάετί Ιιειιιετ πειιετειι ΒιιιρίεΙιιιιιιε. εε ε·ειιϋπι ειιι' άεε Βι·
εεΙιειιιειι ειιιετ ιιειιειι νετιιιεΙιτι.ετι Αιιίιεεε, άετ ν. Ιιετειιε, Με·
ειιπειεειι. Ποτ πω” νοπ .ΙιιΙ. Βρι·ιιιιτει· ειιι άεε 333 '5ειτειι
ιιιιιΓεεεειιάε ινει·Ιι ιιιιί'ε Βεειε ειιεεεετεττει, άὶε ΑιιιιιΙάιιιιιτειι
ιιιιά άοτ ΠτιιεΙι ειιιά ιι.ιιεςε2ειεΙιιιει. Πει· ΙιιΙιε.Ιι Ζετΐει.ΙΙΙ: ιιι 2

Μοιιτε8, άειι 21. Αυειιει, 10-1 ΠΙιι· ΝεεΙιιιιιττεεε.
1. Με Οτι άεε ιι€ιετιετειι Αετιιεεεεεε πιι·ά Βοτρει ιιιιά Με
ΖειεριιιιΙιτ άιε :πειτε ι1ειτω άεε Αιιειιει.ε 3επε.ιιΙτ.
Π. Σε πετάειι ;επεΙιΙΙ. ειιιε
Ρι·εεεε: 8ι.τϋιιιιιιιετ,ς.
νιεερι·ειεεε: Α ρ ιι ι τι ε.
Ι. Βε!ιι·ει:ιτ: Η ο Ι ε τ..

ετεεεε Αιιεειιιιιιιε: ϊ. Ι)ιε εΙΙιτειιιειιιε Νε.ι·Ιιεεε οάετ άιε Ιιιιιε.
Ιειιοιιεειιε.ειΙιεειε τιιιτ άειι ΚεριιεΙιι 1) Βιο.ιιά άετ ΙιιΙιεΙειιοιιε
ειι:ιετΙιεειε. 2) Ρεγειιοριιγει!ι άεε ΒειιΙε.Γεε ιιιιά άει· εεΙιΙετ'ειιιι
Ιιειιειι Ζιιειειιάε. Π. Πιο Ειτι.ΙιεΙιε ΝετΙιεεε ιιιιά Με .ΑιιΙιειΙιεειε
άιιτεΙι ΙιιιιΙιτειιοιι.
Ν. Β ο Ιι ι ε! ε.

Π. Βειιι·ετε.τ: Κιεεετιι2Ιιν.
ΚεεεεϊιιΙιτετ: Ρ Γε Π.
3. Πτ. Ν. ν. ΠοΙει Με εειιιειι νοτιτει.<;: «Ζιιι· ΑειιοΙορειε
άει· ΒγεΙιεειιι ιιιιειοειιΙει·οιιεε>›.
Βιειιιιεειοιι:

δ. Μιιιάεε: ΜειιιιεΙε άετ ιιειιειι ΑτειιειιιιιιιεΙ Πιτ Αρο
ιιιεΙιετ. Αετετε ιιιιά Πτοι;ιετειι. 5. ιιειιεεετεειιειε
ΑιιΠεεε. Εειρειε ιιιιά πω. νει·Ι8. νοιι Η. Πευ
τω. 190'ϊ. 586 Ξειτειι.
Βετιεειιιεε ΝεεΙιεειι!εεειιιιεΙι, ειιι ειιιε ἰιΙιετ άΙε Ζιιεε.ιιιιιιειι
εετειιιιΒ, ΒιιτειεΙΙιιιις, ΖιιΙιετειιιιιιε,

ΙιιάιΙιειΕοιι, Αιιπειιάιιιιε;ε

πειεε ειε. άοτ ιιειιετειι ΑτειιειιιιΜεΙ Βιιτ ειι ΙιοΙειι. Με άειι:
ειΒ·ε ιιιιά εοτ.<ττ'εΙτιπε ΑτΙιειι.

εει

εΙΙειι

Πτ. ΠιοΙιπ Με:

ΑΙε Αεειειειιτ νοιι Ι)τ. Οτειι”ΐειιΙιε

που ποΙιιιι.ε ει. άετ Ορει·ειιοιι άεε ιιει:τεΠειιάειι Ηει·ι·ιι Μι.
ινιειιτη.; εεΙιειιιι. ιιιιτ ειιειιτ'ιιιιι·ειι, άεεε εε ειιι ιιιτετιιετ ΒτιιεΙι
πετ, εε άεεε άιε Ρε1οιιε άεε Βι·ιιοιιιιειιάεε ποΙιΙ ειιι' Με Ε'ειιιο
ι·εΙἔεΓεεεε άτἰἱεΙιειι ιιοιιιιιε, πω: Μι ειιιειιι ειιιει·ιιειι ΒτιιεΙι

"Με ιιιϋεΙιεΙι τςεπεεειι πει·ε. Αιι Πτ. ΗοΙει ιιιϋεΙιιε Μι Με
Ε'τιιιτε τιεΙιτειι σε ιιι άειι νοπ Ντιπ ειιιε άετ Ι.ιιει·ε.ιιιτ ειιι;ετϋΙιτ
τειι ΓεΙΙειι ειπε ιιιιετιιε Ηει·ιιιειι ιιοι·1ε.8ειι.

Ιιιι:ετεεεειιτειι Ιιεετειιε

ειιιρτοιιΙειι. Βει άειι ιιειιεετειι ΜεάιΙιιιιιιειιτειι Βιιάει εεε ιιιιιιιετ
άιε ΑιιέεΙιε. νοπ πειιι άεε ειιιε ειιερτοΜετι ιιιιά ειιιρΐοΙι
Ιειι ιετ.

Πι·. ΠοΙει: Με νοπ Πι·. Μιειιπιτε εοειιειι εεειεΙΙτε
Πειτε Εεεε ειιι θτιιιιά άετ Ιιιιτιειι Μιετειιιτειιεεεειι .εειπ
Βεε.ιπποττει. πετάειι.

Ν. ΒεΙι ἱεΙε.

ΑΙΒετι Μο11: Βετ Ηγριιοιιειιιιιε. Με ΙΒιιιεε1ιΙιιεε άετ
ΙΙειιρηιιιιιΙιιε άετ ΡειιεΙιοιΙιετεριε πιιά άεε ΘΕΜΙ
τιειιιιιε. νιετω, νετιιιεΙιττε ΑιιΠει€ε.Βετ1ιιι,ΡιεεΙιετ”ε

ιιιεάιειιι. ΒιιοΙιΙιειιάΙιιιι€. 1907. 642 Βειιειι. Ρτειε
10 ΜετΙι.

Πτ. 8οΙιοΙοπεΙιι: Με _ιεάετ «ιετ ιιι εειιιετ ειτ2τΙιεΙιειι
Ρτειιιε ειιι; άετ εΙειιάιεειιοιι ιιιτετιιιιιτειιιε», τιιιτ άετ Βε.ιιιειιά
εεΙιειι ΚτειιΙιΙιειι, τιιιτ άειι ΒιοΙιεε-Αάειιιε'εεεειι Βτεειιειιιιιιιι.τειι,

τιιιτ ΑΚτορετεειΙιεειειι ειι ιΙιιιιι εεΙιειιι: 1ιε.ι, άειι: ιιιιιεε νιεΠεειι
άετ ΘεάειιΙιε εεΙιοιιιιιιειι εειπ, άεεε άιε Ατι.ετιοεΙιΙετοεε εΙΙειιι
ιιτειιι. ι;ειιιιιζε άιεεε Βι·Ιιτε.ιιιιιιιιιτειι Ιιετνοι·ειιτιιΓετι. Πειτε ιιιιιιιει·
πιεάετ ιιιιιεεειι πιτ Ιιεεεεειιτειι, άεεε Με ιτειιετιιιτειι ΙΞ'.τΙιτε.ιι
Ιιιιιη.τειι €ετε.άε εετ Ρειιειιιειι ειιίιι·ετειι άετειι Ατιει·ΙοεΙ‹Ιετοεε

δει! άειιι Ει·εειιειιιειι άετ Ιεεπτειι ΑιιΒιιι.τε άἱεεεε ΒιιεΙιεε ιιιι
.ΤεΙιτε 1895 τει εονιεΙ ιιειιεε ΜειιετιεΙ ΙιιιιΖιιι;εΙιετιιιιιειι, άε.εε

εειιτ πειιιι; ειιτπ·ιεΙιεΙι: ιετ. νου άιεεειιι θεειι:ΜεριιιιΙιτ ιττειιτ
ιιιιε άετ νοπ Πι·. ΗοΙετ ειιε·ετϋΙιι·ιε ?ΜΙ νιεΙΙειειιι άειι Πτι

άιεεε ιιειιε ΑιιτΙεε,·ε, ειιι ειιι νοΙΙειειιάιεεε Βι1ά νοιυ Βιιιιιάε

ι;ετεειε τετ άιε ΒιεΙιτιιιιιτ ιιι άετ πιι· ιιι Ζιιιιιιιιιτ ειι ειιεΙιειι

ιιιιεετεε Ιιειιιιιτειι ι'νιεεειιε ιιι άιεεειι Ρτε;τειι ειι Μειειι. ειι
Πιιιτειιε· ι“ειει άεε 1)ορρεΙιε Πττετ νοι·ςιιιιεετιιι ςεποιιιιειι τω.

ιειιιε ειιιε ιιιειιιει· ΜεΙιει·ι ειι Ρι·ειιιε Βενιιε ρεεειει·ειι Ιιιεεε εε

-- Ιπι Καράτε! Με» άιε ΤΙιεοτιειι ετεεΙιετι πιτ ιτοτε ιιειιετ Θε
ειοΜεριιιιΙιτε, άε.εε

ιιιιε ιιοειι ιιιιιιιει· Ιειάετ άιε ινιεεειιεεΙιεθ.

ΙιεΙιειι νοτειιεεειειιιι€ειι, ειιεειεΙΙ άιε Κειιιιιιιιεεε άετ άιε ρεγ
οΜεοΙιειι Ρτοεεεεε ΙιερτΙειιειιάειι Ηιτιινοτεειιεε, τι» ειιιε Ετ
ΙιΙ14.τιιιιι.; άεε Ηγριιοτιειιιιιε ΓεΙιΙειι. Νεο ΜιιιιιεεΙιοιιιιιιειι ιετ ειιι
Κεριι.εΙ, πεΙεΙιεε άιε Βεάειιιιιιι€ άεε Ηγριιοτιειιιιιε Πιτ· Με

Πιεοι·ετιεοΙιε ιιειιειε εοπιε άἱε ΡετοΙιοιΙιετιιριε ΙιεΙιιιιιάεΙτ. Αιιε
ΗιΙιτΙιεΙιε ΠιιτΙε8·ιιιιε ετΙ'ειιτειι άιε Βε:ιεΙιιιιιιτειι άεε Ηγριιοιἱε
ιιιιιε ειιι· Ι'εγεΙιοΙο;ιε, ειιτ Κιιιιετ, ειιιε ΑΒει·,εΙειιιιειι, ειιι· ειιι
ιιοΙοειε. Πεε τοτειιειεεΙιε ΚεριτεΙ ιετ. ιιε.ιιιειιτΙιεΙι άιιι·εΙι Κιιειιι
ει:Ηι ιιετειεΙιεττ. Πεε ΕπιιιιεΙ ιιιιετ οΙιΙιιιιΙιἱειἱεειιε Β`τιιιτειι Μ:
πεεειιιΙιεΙι ει·πειιεττ ιιιιά ιιιιιτ.τεε.ι·Ιιειτει ποτάειι. πειΙ νετί'.
ειιιε ΕιτιιιεεΙιε ΒεερτεεΙιιιιιε; άιεεει· Ι)ιιι€ε ει» άεε ιιεετε Μιι.ιεΙ
ΜΗ, ειιι άετ τιιοάετιιειι ιιιι Ζιιιιειιιιιειι Ιιεε.·τιιϊειιειι ιιιιΙιτιιιεεΙιειι
οΙι!ιιιΙτιειιεειιειι δι;τειιιιιιιε; ειιιεεεειιειιιτειειι. Ένειιιι ειεΙι ειι
άἰεεετ εποε νετάιειιτε Μειιιιετ άετ ΨιεεεεεεΙιε.Γι (Ο το ο κ ε ε,

Βοιιιιιτοεο, διεπει”, ΒιεΙιετ.) ·ΕιειειΙιεειι, εε τει: άετειι
νετιττιιιιε· τιιιτ' ιιι Ιιε!ιΙειςετι. 8ιε Ιιεπειεειι τιιιτ. άειεε ειιιε ιιι
εειιιειιι ΗρεειειΙτ'εεΙι ειιι 8·τοεεετ Β'ετεεΙιετ εειπ ιιειιιι, οιιιιε άεε
ΙιιιΠι τετ ειιάτε Β'οτεειιιιιιεειιιεΗιοάειι άιε ιι6τιεε τοπικ ειι εε

εΞΜειι. Ττοιιι άιεεει· ιιιιά νιεΙετ ειιάετετ Αιιτοτειι ΙιεΙιε.ιιριει
ιετ!. επί Θιτιιιιά ειιι;ειιετ Πιιι.ετειιειιιιιιιτειι ειιά εε.ιιΙΙοεετ ο!ιΙιιιΙ
τ.τετιεεΙιετ ιιιιά εριι·ιτιετιεεΙιετ ΑτΙιειιειι: «Βε τει. τιιιτ ιιιοιιι ειιι
ειιιει8εε ιιιιι:ετ επιιιε,·ειιάειι Βεάιιιςιιιιε·ειι νοτι.τειιοιιιιιιειιεε Πτι
ιιετιιιιειιι. ΙιεΙιετιιιι, άεε Με Αιιιιιιιιιιιε οΙιΙιιιΙιετ Κτεΐιε τεειιτ
τ'ετιι€ειι Κάποτε. Βιιι ΠειιιιιεεΙιπιιιάεΙ Ιιεειειιι: άε.ι·ιιι. άιι.εε

επιιι€ειιάε

Βεάιιιειιιιςειι

νετ άειι

8ιτειιιιε;ειι

νετερτοειιειι.

πάΙιτειιά άετεεΙΙιειι εειπ· νετΙιιιιάεττ πετάω».
πετ ειιιε ειιι άειι θειιἰετε άεε Πγριιοτιειιιιιε Ιειειιι ιιιιά ειιι

τ'ε.εεειιά ΙιεΙεΙιτειι ΜΗ, άειτι Ϊεει άιε ιιειιε ΑιιΠεεε ιιοεΙι ειιΒε
ΙερειιτΙιετιετ Με άιε ττϋΙιετειι ειιιιιίοΜειι.

Μ ι ο ε ε Ι ε ο ιι.

ΙιεΙιειι άϋττ'ιειι. Ψειιιι Με άὶε Β'5.ΙΙε του εΙε.ιιάιεειιιοτι ιιιιετιιιιτ
ίε.ΙΙειι ειιι· ΓάΠε ειιι άΙε ιε ΒιεΙιτιςΚειε άετ ειιειι νοι·ιτειιτεεΙι
ιειι ΒεοΙιεοΙιτιιιιιτειι ειι εεειιιιι€ειι εειιειιιειι. ΙΖτετειιε ειιιε Γτε.ιι
Με ειιιε Βε.ιιάειςε περ,·ειι ειιιει· ννειιάετιιιετε ττιι€. ιιοειι ιιιεΙιτ
πιιτάε ιιιειιιε Αιιτ'ιιιει·ΙιετιιιιΙιειτ ετι·ει;ι άιιτεΙι ειιιειι Ηεττιι άει·
_ιεΙιτεΙε.ιιΒ· :ιιι ιιιτετιιιιιιιετειιάειιι ΗιιιΙιειι Πτι ιιιιά Ιιει άειιι ειιιε

εεΜιεεεΙιεΙι ειιι 'Ι'ιιιιιοτ άεε ΚτειιεΙιειιιε επιπιεΙιεΙιε.
Πι·. ν. Βει·,<,τιιι ειιιι: Με Βι·ιιεΙι άετ Ηει·ιιιε ειιι άιε θε
_Γε.εεε κι ειιειοιιιιετ.·ιι ιιιεΙιτ ἔιιτ ιιιϋειΙιεΙι. Πιι.ε Πεειιιειιτιιιιι

Ροιιιιετι.ϋ ιιιιά άιε εεετΙιε ΒεΙιεἱάε άοτ θετε.εεε εεΙιπεεΙιειι _ιεάε
ΠτιιεΙιπιτειιιιιε εειιτ τω. Βιιε ιιεπειει. άεε εεΙυειιε νοτιιοιιιιιιειι
νοιι ΕΠιιΙιετι Ιιει Γτειιειι άιε Ιι.4ιιΙιε· ειι ΟτιιτεΙΙιει·ιιιειι Ιειάειι,
πεΙειιε νιεΙ εΙιετ ειιιειι Πι·ιιοΙτ ειιι' άιε Οετ'εεεε ειιεειιιιιιειι Με

Βιιιιιάε ειιιά ε.Ιε ειιι ΙιιΒιιιιιεΠιτιιοΙι.
Πτ. ΗοΙετ.: Αιι άετ εειιπετπιεεειιάειι ΜιεΙο;;ιεεΙιειι Βεάειι
ι.ιιιιιτ άεε Ι.ειετειιΒι·ιιεΙιιι.ιιιάεε Πιτ άεε Ζιιετε.ιιάεΙιοιιιιιιειι άοτ

Βι·εΙιεειε Ιιειιιι ιιι άειιι νου τιιιτ ΙιεοΙιεεΜειειι ?Με ιιιεΙιτ ειιι
,εεωνειτ'εΙι. πετάειι. πω εεΙιπιετιι;ετ ετεεΙιειιιι Με ι·ιεΙιτιειε
ΒιιιεεΙιε.τειιιι8 άετ Ι.ειετειιΙιετιιιε εεΙΙιει: ιιι

Βε:ιιτ.τ Με ιΙιτε

ενειιι.ιιεΙΙε ΜιοΙοειεειιε ΜιτιιειειΙιειιιιΕ·. Ζιιτ ΕτΜει·ιιιιι; άετ
εεάειιι.ειιά Ιιεεεετειι θειιιιι€η.τ1ιεΙιεειι ιιιι.οιι άετ ΒεάΞΙιεΙορει·ιιτιοιι
Ιιειιε τω. πειιιι.τει· ειι ΖιτειιΙειιοιιεεεειιιάετιιιιε ειιτ Ζει: ειε άἱε
Βτιιι:Ιιε ιιεει.ειιάειι, 80ιιάετιι ειιι άεε Αιιτ'ι.τειειι νοιι Ρε.τεει.Ιιε·

ειειι εεάε.εΙιτ Με ειε νετιιι·εε.εΙιτ Μάιου ιιι68ειι.
Πτ. Ε.ά. Με πειτε ειιι" ειι εε εκει 6Ειετ ειι ΙιεοΙιεεΜειι,
άε.εε ΚτειιΙιε ΙιοεΙιςι·εάἱεε ΑττετιοεΜετοεε άετ Βειιι€είϋ.εεε
οιιιιε Πγειιιιετε, ειιάει·ε ιιει €ετιιι€ειι θετε.εενετειιάετιιιιιτειι ΡιιΙε ιιι τιιιτ Αττετιε. ΜΜεΙιε, πιιά τιιιτ ιιι άετ Αττετιε ρεάιε.ε
Ε'ειιΙειι άεε ΡιιΙεεε-άειιιΙιεΙιε Πγειιεειιι εει;;ιειι. Ζιιτ ΒτιιΙετιιιι8·
άιεεεε Β`ειιι.ιιιιιε Ι‹ϋιιιιειι πεΙιΙ άτει Μοιιιειιτε ειι€είιιΙιτι πετάειι.
Βτειειιε πιτά ποΙιΙ άιε ννειιά άετ Ατι.ει·ιειι ιιι ιιιτειι ειιιπεΙιιειι
'Ι'ειΙειι νετεειιιεάειι “Με Ιιετ'εΙΙειι. Ιει. άιε Ιιιι.ιιιιε. ειιι ΙιοεΙι
ετε.άιεετειι ετΙιιι·ειιΙ‹ι ιιιιά :ιιπ άιεεε Ιιε.ιιιιιεεεΙιΙιεΙι Με νετειι

Β·ετιιιη; άεε ΒοΙιτεε ειι εεειεΙιιι ιιιιά ιιΙει`ι›ι άἱε ΜιιεΙιιιΙει·ιε Επι,
ειι Εεεε άιεεε άἱε ΙεεΙιε.ιιιιε εε! Βτϋεεετετ Ιιιε.ιιερτιιεΙιιιεΙιιιιε
άεε ΟιτΚιιΙειιοιιεερρετει.ε, πιο εοΙεΙιεε Ιιειιιι θεΙιειι 8·εεεΙιΙειιι,
άιιτειι ΚοιιιτεΙαιοιι ετΙιΙετειι. Ζπειτειιε ιετ άοτ Ζιιειειιά άεε

Πετεειιε νοπ ιττοεεετ Ύνιειιιι8Ιιειτ. Βειιτ άειιι.ΙιεΙι πιω άιεεετ
Βιιιιιιιεε ιιι Γε.Ι1ειι Με, πειιιι

ειιιε ειιιε εε εεεάτιιεΙιειι άε.τι',
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ειπ Ηιπιιοπ ιιπ Βεπιειοπ πππ ιιπ 1ιιορ_·οπ ποιο·επ. ιπιπ εοιοποι·
Κιοιιιιοι· ποι· οοπ. .ιοιιι·οπ

εειιοπ

ιιοοιηιι·οπιπο Αι·ιοιιοειιιοιοεε

ποι· Βοιποι·ιει·ιεπ πιει. ιιοιιπ ππι· ιιπ 8ιτποπ εεπιπιεπ, εοπο.ιπ ει·
ειππ Ιοετ ιι·οτειι ποιοιτιο·ε 8επιπει·ιιοπ ιπ ποπ Βοιποπ επι'. πιιεε
επ Βεπιει'οιι πιοπι επ πεπιιεπ πι. πιο επει·ρ;ιεειιοιο Αι·πειτ πιο
ποε ιιοι·π ιιπ Βιοππ πππ 8ιτποπ ιπι θεεοπεπιπ οοοι 1ιιοποπ ιει
ετοι πωπω. ιιιπ πιο 0ιι·ιιοιοιιοπ ιπ πεπ ει·ιιι·οπιιιοπ Βοιπ
ε.ι·ιοτιεπ εοννοιτ πιιιιεεπι επ ει·ιιο.1τεπ ποοε πιο Βοππιει·ποπ επι'

ππιοιι πππ Βεπιπι' ειπιι·ιιι. Αιε πιιτιεε ιιιιοπιοπτ πεε πιο Απι
ιι·ετεπ οποι· Νιοπιοπιιιειοπ ποι· Β εποειο πιο νοι·πο.πποπεπ Θε
ιιι.εεειπιππε·οπ Αποοεπιοι.=; εοπεπ

εοιπ

ιιο.ππ ιπι πιο πεπιε

ι·οερειιιινο ρεγοπορε.τιεειιο Βειοειππἔ πει· Κι·οπιιοπ. Νειιι·ο- πππ
Ρογοπορειοπ οιιηιππποπ εοποιι ο·οι·ιπο,·ο Βεπιιιοι·ποπ πππ πειιοιπ

ιποπ Β ιποιοιπε πιο »οι οοι·ιοοιι νοι·ο.πιπο·τεπ ιε.ιοπτ πιοιπεπ πππ
ποιπο ἔιιεοποιπππεεπ πιοεποπ.

Πι·. Ποιοι: Οπεοποπ πιο πιοπι ποι· ιποιιιππι.ι πιο πεεε ιεπει·
πιο νοπ 1)γεποειο. επέιοειιιοιοτιοπ ιποοποπιεοποπ Πιεο.οποπ
εοιπε ιππιειοποιηι νοιποπιιι ει·οοποιπτ εε ιιιιι· ποοιι νυπποεπεπε
ννει·ι ππεε ιπ _ιοπεπι οιπποιποπ πιο πιοεοε 8γπιριοιπεπιιοιπ

ειπεε πιοπι ππι· οπο ιποοι·ετιεοπεπ εοιιπει·π ειπεπ απο ι·ειπ
ρι·ειιιιεοποπ θιιιπποπ ποοπ ειποιιι ενεοιποιιοπ ειππ ιποοποπι
εοποπ Ροιιιοι· 8·επιιιππετ ννιιι·πε, πο. ππι·επ πεεεειι 1Σπτιοιππποι
πεπι ιιιοπιιοπ ποιοι· 0ιπειιιπποπ ιπεπι· ι;επιιιιτ ινει·πεπ ιιο.ππ
πιο ποιπο οιιε οοιιετιπο 'Ι'πει·οριο. ννεπει· ππι·οπ Ζοπιιιιοπο.πιπο
πει· ποιεϋπιιοποπ οποι Βοοεπιεροειιιοπ ποοιι ππι·οιι ποε Ηειο.π

πιειιιι πει· τοιιιοοιιοπ Γο.ιιιοι·επ »πιο πιο _ιοποι επι πει'ι·ιεπι
ειιπ ει·ιιιπι·οπ ιοοεοπ. π'οετ εοποιπτ εε ππι· πιο επ ιπ πποει·π
βι·ονιιιποπ ποοπ πιοπτ €επιι€εππ πιιι πειιι νοτιιοιππιεπ πιοοοε

Ιιοε πεπιειιτ ειππ ειπεπ Με πιο ιπε.ετποι·πιιιιπιπππ8· π. Β. πει
ιπιιο.ιποι·ιοιτοπ Ηει·πιεεπ. ιι'ι·ιιιιοι· οι·ννοι·ιοτοπ ππι· »οι πεπι Πει·
πιοιοιπιοττεπ ποπ ποιοι πιοπτ νοι· πεπι πι·ιτιειι '1'οι.ιο πειιι πει·
Οροι·ιιτιοπ, πιο Βτονιιιπ πειιι οι· πιτ επι' πειιι 0ρει·οτιοπετιεοπ
ιιπ. ιο πινει π"ιι.ιιοπ ο·ιπποπ εοοιιι· πιο ι·ιοι·πιοπ ιιιιοπ πει· 1ιηειι
ιιοπ ιιι·οιπρτ πιιι·ιιοιι, πιο.ιιιοππ οιπο ποιπο πνο.ππε πιοπιο

,ειπεπ οιο νοι·πιοεπι πειτε. Κ ι· ο πι; ιετ πιιι·οπ ππε '1'οιιποπιιιοιι
ποε Κι·οπιιοπ επ ποι· Οροι·ε.τιοπ ιιοετπιτ ννοι·ποπ, το ππε πω·
πεε πιο ποι· πω, οιο ιο.οεπ ιειιποπιπ1οε πο..

Επι. Πο πιο ιποοπτ ποιπο! επιιπει·ιιεοιπ, πο" οιο; ιι ο ι·
ιιι ειιιει· Βοιιιο νοπ 1200 Ριιιιοπ πει Τι·οροιζοιιοιποπιι.ετπεειο
ιιππεοποπ'οιιιιοποπ οπεοεο οποιο πεεειιοπ ποτ. πιοποιοι πει

ιπποιειιοπεπει·ι:οεεπ. [ΜΗ ποε 8τονιι.ιπ, πει Ιπιειιιιοπ ιπε ππ
ιοι·ο Βιιπε ποε Βπειιοπιπο.ι·ιιιιο.πο.ιε ππινοιιοπ οεπιιπιιεπε ννο·
ιιππο·οπ ποιο (ιειιιιιι επειιποπ ιιοπιι ννιι·π πεππι·οπ πεννιοοειι,
ποεε πιει πει· οριιεριιιοιιιιο Απιιι.ιιο πππ Β.ϋπει· ιπ πινει

Β'ιιιιιειι
επ επ.

Αππποειιειοπιπππο· Με Βιονο.ιπ-Ειριι·οποπ οπιιι·ετεπ

1)ι·. ν. Βε το· ιιι επ π : Βιετ ιε.πιι·ο Βεοποοπιπποει·οιπειι πο
ι·οοπιιρ,·επ επ επεεπιιοεεεπποιπ οοοι, πειπι πιονο.ιπ ι'επιεπ

πιεεε πεπι: οιπειτνειιεπ. Ζοπιιοποι ιιππποπ _ιοπεπιειιε οιπο Διι
πιο Νεποποιοεπειπππεοπ νοι·ιιοιππιεπ, ποιπειιιιιοπ νοπ Βοιιοπ
ποε ιιοεριι·ο.ιιοπειι·πιιιπο, οιο πιοπτ πιοοει· Αι·τ Νοι·ιιοεο επ πο”
ἔοιεἔτ ινοι·ιιοπ πιιιιιεπ. Βι·ι'επι·ποπεπειιιιι.εε ποτ πιο Αιιι.ιοπιειιι
πει·ιιοεε το» ειπε ποινιεεο Κοτεο·οι·ιε νοπ ιι"ιιιιοπ. πιο Πετε
ιοιποπ, Νιοιοπιοιποπ. Ιειιπ,<;επιειπεπ, ειπε εοιπ· οεπιοοιιιε Ρι·οοιιοοε.
ιιι εοιεπεο ποιπο εοιπ ιποιι πιο Ριιιιοπιοπ οπτεοπιεπειι εο
ιιπποι·επ Οοιε.ιιιοπ οπο κοπο ιπππ Βιιινοιπ ο.ππιεππετ.

Εοιποπο ;ει·εειιπει ενιιι·πο πππ πε.εο ππι·επ πιο νοι·ιιοππππο ποιο
Κι·οιιιιιοπ επ ειιιει· Ζειτ πεεεποπετ »πιο ννο πιο εοοιιεοιπο.εεο

Βεπο.ππιππ8· ιππι ποοιι νιεΙΝπιπεπ ειιιιοπ ιιπππτε ιπποπι οιπο
ποπ νει·ιποιπτιιεποπ Βποπιιιο.τιειππε επει· πιο Νοπιοικιο ιιπ
οπει·ιιιεοποπ ιιγπι·οιοι·οποπιιεοπεπ Μοεει·ει;οιπ πιιτει·ννιι·ιι οπει·

πιο Κι·οπιιεπ ιι·οιπ ποι· Βοππιοι·πεπ ο·ι·ιιππιιοιι @ποπ ιππι.
ι)πι·οπ πιο Βέμπο". ποι· ποιπο θεππ επιτι·ειεπποπ Βοποιοι·ποπ
"οι ειποιπ πιο ι·ιεπτιπο Βιο.ο,·ποεο πει·ειιε εεπι· πεπ ποιπο.
Πι·. Ε! οι: οιουνειιι: Πι πει· 'ι'οποπε,ο·επποε ιπι Ζπεοιππιοπ
ποππ πιιι πει· Βγεπ. οιι8°. Β·επο.ππι ννοι·πειι ιετ ιπποπτε οι επι·
νοι·πιεπιππο· πεε πιο.ιει·ιοιε ειπιππι·επ πο.εε οιιο Ρο.ιιοιιτοιι πιο
ππι· εππιιπ,<ι·ιιοπ πιπι·ποπ ε ιο.ι·ιι ο ιζο.ποποι ινο.ιεπ Με επι οιπο
Γι”, πιο επει· ττειιιι.

ι)ι·. Βοι· ππ επ ο τ: ιιο ιετ ννιοπτιο·, ποεε πιο 0πειιιοιιει'ειιιο
πιο πει· ιιιοπιιιιοι·οποοετπεειε πιιτοετοιιτ πππ πεερι·οοποπ ενοι

ποπ, ποοπ πει·ι ιιιοπ πιο ?Με πιοπι νοηε;οεεεπ, ιιι πεπεπ πιοεο
Νο.ι·ιιοεε πιο Κιιιιιο ποι· Κι·ε.ιιιιεπ ιπ πιπππει·ποι·ει· ννοιεε
εοποπτ πππ πεπιιι·επ επιιπι·8ιεοπε 1πιπει·ιπ'ο οποπ επ εοεοπνν8.οπ
ιειι Κι·οπιιοπ ιππ,οιιοπ ιπο.επτ. 1)ιο πειεςοπιιιοποπ ιπιεεει·ιοιπο

ιππποπ ιειιννειεο ποοπ πιιι·οιι ιοοιιπιεοπο Βεπινιοι·ιειιοιιοπ πε
πιιιπι εοιπ. Βιιιεπ πιπιπιιοποπ Τοπ πιο Βοοιιειιιιοειιιεςειιιπε
ειπεε ιοττιοιπιεοπ Ροτιοπιοπ ποπε ιειι οποιι »οι ειποι· Οπιοιο
ιοι·πιποι·ιιοεο ι.ιεεειιοπ, ιι"ειτιοιπιο;ο εοιιειποπ Βοοιιοπποεπιπεο
ιππι; ειπεπ οππο Μεππιιοι·οποοετιιεειε εεπιεοπιι επ νει·ιιο8·οπ.

ι)ιο νοιεεο·ει· »οι ποι· Βιπεριιιπππ8 ιιιιπποπ ιπ. Π. ε.ποιι ππι·επ
ειπε επ ιο.πο·ο Ηοιιιεριι.πο ε” Νο.πει ποπιπο·τ εοιπ. πιο»
τοτε Βι·ιοπιιιπποπ ννοι·ποιι Βοποποιο Ιππιιιοτιοποπ ει·πιπειιοποπ.

4. ιιι. Ο. Βι·επιπ

πειιι εειπεπ

νοι·ιι·οο:

«Ζει Ε'ι·οπο πει·

Ποπιιιιοτοποοετποειει.
ι)ιειιπεειοπ:
Βι·. Βιπ τοπιο: Πει· ιιοπρτιιοπιιπιι·επτ πει· Βιιειιοπιπο.ι·ιιε
ε.πιι.ετπεειο,πιε ιιιιτποιεειιε Λοιπει·τιοριιπετποπο ποτ. οιπο Μειω
ιιτιιτ νοπ 1:Β000--5000. 11οΒεεειι πιτ πιο πιεπει·ιεε ιιιοι·ιπιιτπι

ποιοι Βιονειπ εοιπ· πω. πει ποικι·οοιποπ Νιοι·επιιιο.ιιιιοπ εοιι
πιο Μοππιιοιεπε.οειποειο πεεεει· οιιι·οοεπ
ποιοι ειππ πιοεο Απποποιε?

νιει·πεπ?

Ψοιο.πι

Βιε Κοιιορεε πει Μεππι1ει·οποοειπεειε ειππ πειεποπτιιοπ
ιοιιωιι. ιΓει·ιιοι· πιτ θερειεπειειιι· πει πει· 1π_ιοιιιιοπ νοι·ιιππποπ.
πιο οεπειπι πιο ποειο Απεειοιιτ πιο επειιοοιιο ιιοιιιοπο πει·
ιι.τπιιιοπεπ Νοι·ιιοεεεροπιειιειεπ 211 ο;οπ·ιιπιοπ.
Πι·. ν. Ε) π8·οιιποππ: πιο πιο οι·οιοο·ιεοπο 0ιιιιπι·ι.>;ιε ιετ
πιο Μεπ.-επεεετπεειο πιο πιεεειιιιιοπει· ιΤοιτεοιιι·ιιι επ πομπο
εοπ, πει· οιπει·εοιτε ποιποπτιιεπ πει πει· Οροι·ο.τιοπ πει· Ριοετοιο
πγρει·ιιοριιιο, ννο εε ειππ νιειιοοπ ιιιπ ε;επι·οοπιιοιιο ειτε ποιπο

πι. 8οιιοιο ννειι ι: οι πιοοπτ ποπ Βιππι·πειι πιο πιιιτοπ
πιο πιεπειιςεπ Μιεοοιιοιοο ιπιι πεπι νειιοπιεπ πππ πιο ιπιτ
ιππι νειιιππριιοπ Θοιο.πι·επ ιπεπεπε Αει·ιτο νοπ νοι·οποιειπ
ιιοριεοποπ 8·οιπο.επι. Πιο πιο ινοι·τε πεε νοι·ιι·οποπποπ επ πο
ππτποπ, ιπποπτε οι ιπιτ Νο.οππι·ποιι ποιοποπ πιο εοιπ· σε
1:”ι·ιιεε ποοιι «ιπ πεπ Κιππει·εειιπποπ ετοοιιι». Πι·. Βι·επιπ
εειπει ποπ ποιεπτ :πιο 0ιοιε.ιιι·επ ποινοι· πππ ιπιτ πιει Β.οοιιτ
ποτοπτο Πι·. $ ι ο τοπ ι ε Με πειιι· ιιοοπ πιο οιιοπ Νοι·ιιοεοει·ιεπ
ποι· νοινοιιιιοπιπιιιπο· ποπιιι·ιεπ. ννιονιοι ιποιιι· ιππεε ιπο.π ιπιι
ιπι· πει ποι· πεποπ ιιειποπε ι·οοπποπ. Επι· εοπειπι. ειε νοι·
εριιεπτ νιε1, ππι· ιιοπιιιιι ποοπ νιοι επι '1'οεπιιιιι πππ Αποπειιι
πει· Ε'ιι.ιιο πο. Ιειι ποιῖο. πο.εε πιιτ πο: Ζοιτ ειπεπ επ πϋποι·ειι

Κπι·ροι·ιοιιεπ πιο ιππιπποιοποοετποειο πιο ιιοιιιοςοππεπι

Κερί

επννεπππε.ι· ινει·πεπ ννιι·π, ινοππ οιιοπ πιο πιεποτιο·οπ νει·επεπε
_ιεπεειπο1 Οοπιοιποιοι·ιποιο.πιπππο·επ. νοι·ππειεοπεππε, ειιιει· ειπεπ
πιοιποππο ιπι ποιοι” πο.τιεπ.

1)ι·.-Μιειιινιιι: Με Αεειετεπι ποι· Βενειει· Ρι·ινο.ιιιιιπιιι
ιιοπε ιοιι 15 Βιονοιποποοειποειοπ οι·ιοπι. Ιπ πινει ιι'ι4.ιιοπ τι·ο.τοιι

πεπποιι, ιει·ποι· επει· οποιι πιο πιο.ποποπ Ορει·οιιοπεπ πιο π. Β.

πει πιοεοπ πεπι ιποιοτιεοπο, επει· ποιπο εεπειπιε Βιιιιπιππε οιπ.

πει· ιιιιποιι·ιρειε ππι· θειιππ8 ιιοπιιιιι. πιο πιο ιιιεππιιοιο.πο.οε

Ιπ ειπεπι ιΞ'ειιε τιοι ειπε ποιπειιιιιπι,ε.ιο Ατοιπιππιιιπος οιπ, πιει
ε(πε πιιιοπ ιιιιπετιιοπο Αιιιιιιποι @οποιοι πειιοποιι ννοι·ποπ

ιποειο οι»

νοιιετπππι,οιε Δπεεοπο.ιιππε πει·

Βιο.εεπιππιιιιοπ

πιιι·ει, ποε εοπει ππι· πει ιιοι'ειοι· Οπιοιοιοι·ιπποι·ιιοεε επ επει
εποπ ιει. κι ποπο πιο ιπεππιιοιππο.οετποειο ιιιιι 8τονειπ ιπ 25

πιω οπε.<;ειιιιιιτ, ιπ 2 ιοιιιοο νοιεοπτε πιο οποιετιιεειοιεππο
ννιι·ιιππ,=; νοιιιιοιιιπιεπ. ιιι 3 ιππιειι ιι·οτ ππι· Ηει·οπεετεππε
πει· 8επειπιιιιο.ι οιπ, ιπ πινει πιει· ππι· εεπειπιο πιοιιτ πιοιοι·ιεεπε
1ιπ.πιπππι; επ 8ττιππο ι;ειιοπιιποπ. Ζννειιποι ιι·ειτοπ 1οιοπτο Κοι
ιορεεγιπριοπιε επι'. πιο ποοιι Κοπιοι'ει· εοπννεοποπ. Ποπιε Νο.ειι
ννιι·ιιππο;οπ ννπι·πειι Μπιτ πεοποοιιιοτ επε.;εεοππ νοπ εννοιιο.πι
εοο Κοριεοππιοι·ιοπ ιπ πιει επιιοπ. Ν” πιο Μιεεει·ιο1ο;ο πο

οποτε.

Πιο πιοιοτοπ Ρο.τιεπιοπ ει·πι·πειιεπ ειοι·ιι ππιπι·εππ πει· Ορο
ι·ιιτιοπ, πει Ρπιε ννπιπε οποιοι ιιιειπει·
τοπιιο πποεννο.ιιπτ ννοι·πεπ.

πππ εε πιπεετεπ πιει

Μιοπ ποι· Ρι·οροειιιοιι νειι Ι)ι·. διπτοπι ε ο.πεοπιιοεεεππ,
πιο.ιιπο ιεπ,

ποιπο

εε

εοιπ· πιιπεοιιεπεννοιτ "πιο, Ηροοιοιιετειι

πο· Νο.ι·ιιοεο οιπεπππιιπεπ. Ι)ιο Νοτιτοοε οι οιπ εε ειιπτι1οε θε
πιει,-ποεε πιειιτ _ιεπει· Αιπτ πιο Νο.τιιοεε ιιιιιοπεπ οποιο. ινοπιι
εροπιειιε Νο.ιιιοιιεοιιι·ε ειιιειιοι·τειι, ιιοεεο ειππ πιο Θειοπι που

ιππι, ιιο »πιο ειππ ννοιιι πιο Νοτννεππι€ιιειτ ει·πεπεπ €ειιοποι

Νιιιιιοοε επι Ο, ιππι ιιιιιιποετοπ επι οιπ ιπιπιπιπιπ ποιοι:

πιο ιποπτιπιππιιιοιιοπεπ ιεειοπετειιοπ. Οπ ποι· νοπ Πι·. Βι·ε π ιπ

ο.ιη;ειιιπι·τε Τοποειοιι ποι· Βιονοιπιπ_ιειιτιοπ επι· Μπιτ πππ ει·
εοπειιιτ ιπιι· πινειιειπε.ιι. ιιπ Κϋπιπεεπειι πιο ποππειιε εε ειππ

πιποιιοπ.
Πι·. Κιιοι·ι·ο ποτ εοιπετ πιειιοι· ποοιι πιοπτ πιο οποιο

πιο ειπεπ εοπνι·ειοπ Βιιιιπ ιιιιι

ε.πποειποειε οποοννοππι. Ηιοι·ιπιτ "οι ει· πιο ινιοιιιιοιιοιι ποπ

ινοπιεοποιπιιοπετ νοι·1ειπιιπο

ποε Βιιοιιεπιποιιιε. 1ο εοιεπεπ πππ ιπ εεριιεοποπ ιπιιιοπ πιιιιιε
πιο Μεππιιο.τοποειιιεοιε πιοπι νοι·ννο.ππι ννειπεπ.
ι ι)ι·. Βιοιιιπ: Βιε νοπ ι)ι·. Βιιι ιοπιε οποεποεπε θοι'οιιι·
πει· 1ιι_ιοιιιιοπ πει πει Ρππιιτιοιι ιιοιππιι πιοπι ιιι Βοιι·ο.οπτ, πο.
ποιοι πεπ πιοιιοτ οππιιπιοι·ιεπ ι·ειοπιιοπ 10.000 πιω ποιπο
1ι1ιειιιιοπ ιπιιι:ειειιι. ινοι·πειι πι, εοιπει πο ιποιπ ππιιοιιοοπτε
-ιοϋεπποεπ πεπιιτπιε.

ι)οπ νοι·εο.πει· ποε Πει·ι·π Πι·. ιπποει

Απννοππποιιιειι πει·εε1πειι οιπο πεπιει·οπ, εοπποι·π ππι· επε
πιιιοιιοπ, πε.εε

οι· πιο

ππινοτιεππ

νει·πιιιι, πιοιι πιεεε ΑΝ:

Αποοετποειοι·ππο· ποοιι που πππ νοπ Κι·οεπιπ ιπ ιιιι·ει· Απ
ινοπππει·ιιοιτ ιιι πει· οροι·οτινοπ θγποοιιοιο8·ιε οπεπ ει·ετ ειπ
πιει·τ

οπο.

ιπι

θεπιι,ι;ιπππο

ιιοπετοιιοιτ οι·

πεπ

8ιπππ

ρππιιι πει· Κοιιοι,ιοπ ν. Βι·οιιπι πππ Βοι·ππεπρι. πιει
οπο νοι· ειπει· νει·ειι€ειποιποι·πο8, νοι· ειπεπ Βοπειιιπιει·ππο

ιπο.ππ ιιιπι·ο ιειι επι ποε Κοεπεπ ποε Κοιιοιπε πιιι·ιιοιι, πο
κοιιιιιπ πο.ε Κοοιιεπ πιοπι νοι·ι.ιιιο;τ. Πι·. Β π ο· ο ι πι οι π π ιππι-ιο

πει· ι.ιππιποιοποοετποειε ιπι· πιο 0πιοι·οιοιιιιπο.ιιιοεο ι·εερ. Αετιιοι·
πειιιοοε ννοι·πεπ, πππ οιο ππι· πο Β"π.ιιε ιεεεινιοι·τ ννιεεεπ ενοι
ιεπ. πιο οπο ποετιπιιπιεπ Οι·ιιπποπ ει·ετοιε πειιι ππινοππ

πιο ποιπο επ πεεε πιο 1.ιιιιοτιιρειοεπ πιο Βιοεε πιοιιι ι·οο.ιιιοι·ο.

ποι· ειππ.
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Βι·. Κ ιι οττο Ιιιιι Ι›ΙεΙιετ ΙιεΙιιοτι θτιιιιά ε·εΙιΜιι, άΙο ΟΙιΙοι·ο

- Ποτ Ρι·Ινει.άοεοιιι άοτ ΜοεΙαιιιετ ΠιιΙνετεΙιιιι Πτ. ΑΙειΙιι

Ι'υι·ιιι ι·εερ. ΑοιΙιει·ιιιιι·Ιιοεο- ειι_ρετΙιοτι·εεεΙετοιι. Ετ Με ΙιιεΙιοτ

εΙιΙΙει

ινιιΙιτειιά εοΙτιετ @που 'Ι'ε.τιεΙιειι Με Οροι·ιιιοιιι·, Ι‹εΙιιειι Βιιιιιιε

Χορευει” ΠιιΙνοι·εΙΙΙΙ.ι ιιιιι' άοιιι 1ιεΙιι·ει:ιιΙιΙ άει· εΙιΙ
ι·ιιτ8·ΙεεΙιειι ΡειΙιοΙοειε οτιιιιιιιιι ινοτάειι.
- Ι)ει· ΟΙιοι·ιιτπι άεε Ηει'ΙιοερΙΙΜε Ιιι ΖιιτεΙιοΙε 8εεΙο, ΜτΙ-ΙΙ.

επι άειιι Ορει·ΜΙοιιειΙεεΙι Μι ΙιοΙιΙιιιε·οιι ι.τεΙιιιΙιτ. ννιι.ε ει· άιιιιιΙι
Ιιι ΖιιειιιιιιιιειιΙιειι,<.τ Ιιι·Ιιιιι;Ι., άεεε οτ 1) εεΙι; ΙιΜά 10 .ΙεΙιτειι ειοι.ε

Με ά ετιι εεΙΙι ε τι Νει·ΙιοΙΙεειιτειι ιιτΙιεΙιει, άετ εοΙΙιει. Μερι
ορει·Μειιι· εἱεΙι ιιιιι άεε θειιιε ιιιιά άΙε εΙιιεεΙιιειι ΡΙιεεειι άοτ
θρει·ειΙοιι ιιιιι· Ιιι εε ινοΙι ΙΙΙΙιιιιιιετι, Με εε ΙΙιπι Μι· Με Βειι.ιιιιιι·
άετ ΝιιτΙτοεε ειι ινΙεεειι νοπ ΨΙεΙιΙΙΙ.τΙιεΙτ ΙΜ: Σ) άιιεε, ΙιεΙ άειιι

νετΙιάΙΙ.ιιΙειιι5.εεΙ8· Ι:Ιο1ιιει·ειι ΜΜει·ΙΜ, άεε _εΙιιε ΡιΙνεΙΙΙΙΙιιΙΙΙ
ιι.ιιΙ'ειιννειεειι Με, ΙΙιιιι Μο ΜάςΙΙεΙιΙιεΙι 8οςοΙιειι ΙΜ, εΙεΙι ιιιΙΙ
.ὶεάειιι εΙΙι28ΙιιεΙ1 Κτο.ιιΙιειι εοΙιοιι νετ άετ ΟρετιιιΙοιι ι;ειιιιιι ρε
ιιιιιιι: ιιι ιιιιιεΙιοιι ιιιιά άιιτεΙι εΙιιο ;;οεΙειιοιε νοτΙιει·εΙιιιιιι.ι· ιιιΙι.
ΒΙε;ΙΙΜΙε, θοά”οΙιι Με. ΙΙΙιεΙιι Ζιι(ΙΙΙΙειι εΙιει· νοι·ειιΙιοιιιτειι δ) άε
ιΙιι, άε.εε εεΙιι ΜΜετΙΜ Με: ΜιεεεΙιΙΙεεεΙΙεΙι ιιιιε Ε'το.ιιοιι ΙιεετοΙιι,
πρωι· άειιοιι ιιιιιιι Ιιι ΑΙΙιοΙιοΙΙΙιετ, ει·Ιιιι·ει·ο 8ΙιΙετοιΙΙιοι· εεΙιειιοι·

Με ποιοι· Μιιιιιιετιι "Με ιιιιά Με ΙιεΙιιιιιιιιΙιεΙι εΙεΙι ΙεΙεΙιιοι·
ιιιιι·ΙιοιΙεΙοτειι Ιειεεειι, 41 άει·Ιιι, άεεε ει· ιιιιεΙι Μάιι·ΙΙεΙιΙιεΙτ ειιιε
ΟΙιΙοτοΐοι·ιιι-ΑειΙιεττιιΙεεΙιιιιιΕ ε.ιιινοιιάει ι·εερ. ιΙιιι·εΙι νοι·ΙιετΙιτε

Ποι·ρΙιΙιιιιιΙιήεΙιι.Ιοιι άετι ΒΙιιιι·ΙΙι: άοτ ΙΙεΙ'ειι ΝιιτΙιοεε εεΙιοιι ΙιεΙ
ΒετΙιι€οτειι ΟΙιΙοι·οΙ'οτιιι ι·εερ. ΟΙιΙοτοΙ'οτιιι-ΑοιΙιετςε.Ιιειι:εττεΙεΙιι.
Πτ. ΚειΙιιιιιιιιι Ιει άετ ΑιιεΙοΙιι, άεεε Ιιι ενιιο.εΙιοΙοεΙεεΙιοιι
14"ΜΙειι άΙε Ι:οιιιρΙΙεΙει·οιιάειι Κι·ειιΙιΙιοΙιειι, Με ειπε ΜΙΒειιιεΙιιε
ΝιιτΙιοεε ιιΙεΙιι: 2ιιΙΙιεεΙΒ· ετεεΙιεΙιιειι Ιεεεειι, τοΙιιιΙν εεΙιειι εΙιιά,
Μι άετ ΒεΙιειιάΙιιιιε· ννεΙιιιιιε Με ιιιοΙειετι ΙΙΙιιε·ει·ο Γτειιειι εΙεΙι
τιιιιει·ειοΙιειι ιιιΙΙεεειι ιιιιά ιιιιεεει· άοτ ΑιιιιειιιΙε ιιιιι· εεΙιειι Ι‹οιιι
ρΙΙιΙει·ειιάε ΓοΙε·ειι άεε ι;γιιο.εΙιοΙοι.τΙεεΙιειι ΙιοΙάειιε Με 0ΙιΙοι·ο
ίοι·ιιιιιιιι·Ιιοεε ετεεΙιινετειι. 8οΙειιιτε ιιιιεεετάειιι Με ΒοοΙιειιΙιοεΙι
Ιεε;οι·ιιιιε ιιΙεΙιι. ΙιοάΙιιε·ιιιιιτεΙοε ΙιεΙ ττνιιιιεΙιοΙοι::ΙεεΙιειι Ιιεριιτοιο
ιιιΙειι ειιε·εινιιιιάι ννει·άειι άιιτι' - ποτε ιιιεάιιΙΙΙΙ.ι·ει· ΑιιεεειΙιειιΙε,
ινοτάοιι εΙεΙι Με θνιιιιοΙιοΙοεοιι εεΙιιεετΙΙεΙι οτιι.εεΙιΙΙεεεοιι Ιιι

ΜΙειι ΡΙΙΙΙειι άεε νοτι.εΙΙειι άετ ιιιοάιιΙΙΙιι·ειι ΑιιιιοετΙιεειε Με
τετ Με ιεεΙιιιΙεεΙιε Βιιι·εΙιΙ'ΙΙΙιτιιιης· άετ ΙιεριιτοιοιιιΙο εε ννΙεΙιιΙιτο
Με. οπο;; Μι ορΙ'ετιι.
ιιι θεΙιΙειο άετ θοΙιιιι·ιεΙιΙΙΙο ΙΙειτι. νοΙΙοιιάε ΜεΙιι ΒεάΙΙι·Ι'ιιΙε
ιιο.εΙι ειιιειτι Ιιεεεει·ειι ΝιιτΙ:οι.ΙεΙοτιιιι€ειιιΙτιεΙ, Με ΟΙιΙστοΕοι·ιιι,
νετ. 1νοάιιι·εΙι ε.ιιοΙι οΙιιε Νε.τΙιοεε ΙιεΙ ΚτεΙεεειιάοιι ΙιιάΙεΙετι
εεΙιι τιιιι,ς, ειειε ΙΙιεει εΙεΙι ι'ειιιετοΙΙειι, άεεε ι;ετιιάε ΚτεΙεεειιάε
άεε ΟΙιΙοτοΙ'οτιιι εει. νοτιιιιε;ειι, ιιιεΙει. οΙιιιε ιιεεΙιετ ιιιιιετ άειιι
Βι·ΙιτεεΙιειι οάετ Ιτιτειιάννε1ι·Ιιειιι ΠιιννοΙιΙεεΙιι ιιι ΙεΙάειι. ΠΠ
Γε; ιιτιά ΒεεΙιι: ννΙΙτάειι ννΙτ άΜιετ ΙιεΙ ΚτεΙεεειιάοιι άετ Αρ
ννοιιάιιιιιτ άεε ΟΙιΙοτοΐοι·ιιιε ιτοιι Ι›ΙεΙΙιειι ιιιιά άιιιιιΙτ. ε·ιιςΙεΙεΙι

άειιι θεΙιιιτιεΙιεΙΐοι· 8Ιιιιρεοιι, άετ ΙιεΙιιιιιιιιΙΙεΙι ειιει·ει άιιε
θΙιΙοτοΓοτιιι ιιιιε;εννιιιιάτ Με, ΡΙειΙΙ.ι ΙιεινειΙιτειι Ιιδιιιιοιι.

ειιιιι

ιιιιεεει·οτάειιιΙΙεΙιειι

ΡτοΙ'οεεοτ άοι·

ΒιιιΜετο.ι Βι·. 1)ιι.ιι Ι.εοΙιΙ ιεε Ιι ιεε ιιιιι' εεΙΙιε ΒΙειε Ιιι·ειιΙο
ΙιεΙιεΙιΜΙιετ νετιιΙιεεΙιΙεάει ννοι·άειι. Π. Με Ιιιι νοι·ΙΒ·οιι

.ΙΜιτο εεΙιι '70. ΙιεΙιειιεΙιιΙιτ ΙΙΙιοι·εοΙιι·Ιιτειι ιιιιά εεΙτ. 1859 άΙε
ειι·ειΙΙεΙιε Ρι·ιιιιΙε ε.ιιεεεΙΙΙιτ.

- Οτάειιενει·ΙεΙΙιιιιιΒ·οιι: Ι)ει· 8ι.ν71ιιάιιιιιτ
στά οιι ΙΙΙ. ΚΙιιεεε ιιιΙι 8εΙι ννοι·ι:ετιι - άειιι Βετε
τειιάειι ΜΙιεΙΙεάε άεε ιιιΙΙΙΙΙιτ-ιιιεάΙΜιιΙεεΙιειι ιτεΙεΙιτι:οιι ΚοιιιΙιεεε,
ινΙτΙΙΙ. 8ιεε.ιει·Μ: Πι·. Η ο Ιι ε ι· τ. ιν τ ε ά ο ιι ; άοιιι ΟΙιετιιι·Μ άεε

ΔΙοιιετιάτοροΙεεΙιειι ει·ιΙΙεΙιειι Βιι.εο.τετιε, ινΙτΙτΙ. 8ιιιιιιει·ε.ι. 11ι·.
Θ ε ο τ ει· Β ιι Ιι τ ιιιιά άειιι _ΙΙΙιι€ετειι Απ: άεε 1νοΙΙινιιΙεεΙιειι
Ι.εΙΙιειιτάετοιςΙιιιειιιε Πτ. Ν Ι ΙΙ ο Ι :Η Ρ ο ιιι ο ι· ε. ιι ε ε ιν.

- Βει· Ατει Πιτ Ιιεεοιιάετε ΑιιΙ'ιτιιεε ν. ΚΙιιεεε ΙιεΙ άετ ΙΙΙ
ΙΙι.Ιιτ-ιιιεάΙιιΙιιΙεεΙιειι ΒοεΙι·ΙιενετινΜιιιιιε; άεε ΙιιιιιΙιε.εΙεεΙιοιι ΠΙΠ
ιιιτΙιειιΙι·Ι‹ε, ννΙτΙΙΙ. 8ι.ειιιετε.ι Ι)τ. ΙΙΙ? Ι ε άΙιιιΙτ ΒΙΙΙΙΙιι ΜτΙ,
Ιει. ειιιιι θοΙιΙΙΙι”οιι άεε ΙΙΙ ΙΙιιιτ-ΜεάΙεΙιιιιΙΙιι

ερεΙ:ιοτε άΙ εεοε ΒεεΙτΙΙ ε οτιιιιιιιιι. ινοτάοιι.

8εΙιι

Νε εΙι ΜΙΒ· ο ι· Μιά άειιι Ροειειι εΙιιεε Αι·ει.εε σε· Ιιοεοιιάοι·ε
Αιιιι.τεεε ν. ΚΙ:ιεεε Μ: άετ ΙιΙεΙιει·Ι ε ΒΙνΙεΙοιιειιι·:ι. άετ Ι. Με·
ΙαιεΙεεΙιειι ΚοεΜιειιάΙνΙεΙοιι. ννΙτΙΙΙ. τοΜει·ει Πι·. Α ι·ΙιεάΙΙιε
8 ειι.εΙιετοιν εεννοτάειι.
- Ρτοιεεεοι· ν. Με γάε ιι ννΙτά, Με νει·Ιειιιει, ιιιιοΙι εεΙιιειιι
ΒΙιεΙιετΙΙΙ. νοτι άετ ΒΙτεΙειΙοιι άετ ετει.ειι ιιιεάΙεΙιιΙεεΙιειι ΚΙΙιιΙΙι
Ιιι άοτ ΟΙιει·Ιιε εΙεΙι εεοε άετ ΙιεΙτιιιιε άεε ΙιιειΙιιιιε τω· ΚτεΙιε
ΓοτεεΙιιιιιε· ννΙάιιιειι. Ιιι ιιιιιιετι·ΙεΙιτειοιι ΙΙ.τεΙΙΙεΙιειι Κι·εΙεειι ιιΜιιιι
ιιιιιιι Μι. άειεε άοτ :ιεε άετ ΙιενάειιεεΙιειι 8εΙιιιΙο Ιιετνοτιτει.τιιιι·
ιτειιε ΚΙΙιιΙΙιετ ΡτοΙ`. ΘοΙάεεΙιεΙάο τ. άει·εεΙιΙ,ε;ετ ΙιεΙιετ

άεε νΙτεΙιονν-ΚτειιΙιειιΙιειιεεε ειιιιι Νε.εΙιιοΙΒετ Ι.εγάε ιι ε
ιιιιεει·εεΙιοιι εοΙ. Νειιει·άΙιιεςε ννΙι·ά _ΙεάοεΙι ε.ιιε ΒετΙΙιι ι.τοιιιεΙάει,
άιιεε άετ Ρι·οίεεεοτ οτά. ιιιιά ΒΙι·εΙιτοι· άετ 2. ιιιεάΙιιΙιιΙεοΙιοιι
ΚΙΙιιΙΙι Ιιι ΜΙΙιιοΙιειι 1)ι·. ΓτΙεάτΙεΙι 1ιΙΙΙΙΙει·, ειιι ίι·ΙΙΙιετοι·
ΑεεΙει.οιιι ΡτοΙ'. Η ει·Ιι ετάιε Ιιι ΙΙΙΙΙι·εΙιιιι·ιτ ιιιιά ΒετΙΙιι, Ιιε
ι·εΙιε οΙιιειι ΗΜ' :ιιι άΙε Βει·ΙΙιιοτ ΠιιΙνετιιΙΙΙιτ Με ΝεεΙιιοΙιτετ

Β ε ν ά ε τι ε ει·ΙιεΙιειι ΙιΜιο.
Η εΙιτοΙο,ε·ε:

ν ο ι· ε ι ο ι· Ιι ε τι ε Ι ιι ά: 1) Ιιι ΙτΙιιιιεΙ‹ άετ θειιιιιε·ιιΙεεει·ει:
Πτ. 8 ο ιι ι ε ιι Ί' γ ε Ιι ιι ιι νν Ιιιι ΑΙτετ νοιι 50 .ΪιιΙιτειι.

ΟΙιεεΙιοιι

Πι·. Βιιις·εΙιτι ιι.ιι τι: Ιιι Βε:ιιι.ς· ΜΗ' άεε ΑΙιει· ΙιιιΙιε ΙοΙι ΙιοΙ
ιιιεΙιιειι ΓΙι.ΙΙειι Ι‹εΙιιειι ΠιιτοτεεΙιΙεά 2ΙΙΙ°Ιο0ΙιΘ1ι άεε ΙΙΙιοι·ειι ιιιιά

άετ νετετοι·Ιιοιιο εεΙτ. 1886 Με ΙιεΙΙεΙιτει· ΑΜΙ Ιιι 1τΙ:ιιΙ.εΙι ΜΜΕ

_ΙΙΙιιιςει·ειι 1ιιάΙνΙάιιειι ΙιοιιειιιιΙοι·ειι Ι:ϋιιιιειι, ννο.ε άειι νει·Ιιιιιι'

Βεννεεειι πι, εε Με ει· άοοΙι εεἱιιο ΓιιιιιΙΙΙε εεοε ιιιΙΙιεΙΙοε Με·

ιιιιά Με ΝιιεΙιινιτΙ:ιιιιε·ειι άετ ΜεάιιΙΙΙιτειιο.εειΙιεεΙε ΙιεκτΙΙΙ'ι. Βεεε
ΙΙΙιει·ε 1ιιάΙνΙάιιειι άΙεεεΙΙιε τιιιεΙιεΙιΙΙεΙι Ιιεεεετ νετττε.εειι, Με

ΟΙιΙοτοΐοι·ιιι, εεΙιοΙιιι: ιιοΜι ιιΙεΙιι ε·ειιΙΙΒοιιά ΙιοινΙεεοιι.
Ι)ι·. Βιι σε ι'τιιει, ινει·ιιιιι ΙιεΙ εΙιιειε ΖιιειιιΖε νοτι ΑάτοιιεΙΙιι

ιετΙο.εεειι. 2) Ιιι Βει·ΙΙιι άετ ΜοεΙιιιιιετ ΙτεΙρτιιΙειΙ:Ιετειιάε ΑΜΙ:
Ι1ι·.8Ιιιιοοιι Βε1ΙΙ.2-Βενιιιιι.ιιιι Ιιιι 43. ΙιεΙιειιεΙεΙιτε.
ΠΙε νειιΙει ρτε.εΙΙειιιιΜ Ιιειτο ει· Ιιιι .1Μιι·ε 1888 ετ1ε.ιιι.τι. 3) Ιιι
ΚΜιιεεΙιΙιι «Μιάν. Ψε.ι·εεΙιιιιιΙ άετ άοτι:Ιεε επι Μ ιι οι ιι Μ ιι.
τεεΙτΙ Ιιιι 31. ΙιεΙιειιο_ΙεΙιτε ιιιιεΙι Ιιιιιιιιι 5-_ΙΙΙΙιτΙΙ.τετ ΙιτειΙΙεΙιετ
'Ι'ΙΙΙ.ΙΒΜεΙτ. 4) Ιιι ΒετΙΙιι άετ άιιτεΙι ιιεΙιιο ΚτοΙιεΙ'οι·εοΙιιιιιιτειι

Με Ι.ϋειιιι8· ιιΙεΙιΙ. ιτεΙτοοΙιι ινετάετι Ιιειιιι, Με. άοεΙι ε. Β. ειπε
8ιιρι·ει·ειιΙιιΙϋειιιιε· Με ΚεεΙιειι εεΙιι· ειπ νει·ιτΙιετ. οΙιιιε ΙΙιτε

ΙιοΙτε.ιιιιτε θΙιΙτιιτε Ρτοιεεεοτ Πτ. Πει 8εΙιΙΙΙΙε τ ιιιιεΙι άτοΙ·

ΈνΙτειιιι8· ιιι νετΙΙει·ειι. Πει ιιιιιιι

ιιιοιιεΙ.Ιιτετ ΚτιιιιΙΙΙιεΙτ ιπι Μιι€ειιΚτεΙιε Με 64.

εΙεΙι άοεΙι τιΙεΙιι Ιιιιιιιετ ιιιιΙ`

Με ΒεΙιιΙιεΙι άετ ΑάτειιεΙΙιι16ειιιητ νει·Ιεεεειι Ιιειιιι, εε Πεμ
άΙε ΜϋεΙΙεΙιΙιεΙτ νετ, άεεε ιιιιιιι ιιιΙΙ:ιιιιτοι· εεΙιινοτε 1ιιι“εΙΙΙΙοιιε
ΙΙιεΙιιιε Ιιι άεε ΒΙΙοΙιειιιιιιιι·1ιεΙιε.ιιιιΙ ΙιεΙ άετ Ιιι_ΙεΙιτΙοιι Ιιι·Ιιι€ειι

ειιιι.
1)ι·. Βι·εΙιιιι: Ι)Ιε εΙΙιιειΙ.ι>,·ο ννΙι·Ιιιιιιιιι· άεε Αάι·οιιΜΙιιε Ιιε·
ι·ιιΙιΙ. Με άετ άιιι·εΙι άε.εεεΙΙιε ΙιεάΙιιιςτοιι θείεεενει·ειιιτετιιιιιτ

ιιιιά νετΙειιεεειιιιιιιιτ άετ Βεεοι·ρι.Ιοιι, άεε 8ιονΜιι ·ινΙι·Ιιτ ιιιΙΙΙιΙιι
ΙΙΙ.ιιεει· Μιά ιιεεΙιάτΙΙεΙιΙΙεΙιοτ Με.

1ιεΙιειιεΙιιΙιτο.

8ο Ιει ε.ιιειιιιεΙιιιιειι, άο.εε ει· εΙεΙι ΙιοΙ εεΙιιειι Β'οι·εεΙιιιιι
που, ΙιοΙ άετ ΖΙΙεΙιτιιιι8· νοτι ΒεΙιιΙιιιΙιιιτοιι οάοι· ΙιεΙ άετ 15ο·

ΙιειιάΙιιιιρ· Ιτι·εΙιεΙιτειιΙιετ Ριι.ιΙειιτειι ΙιιιΙεΙει·ι Ιιει. νΙΙΙε ει··ΜΙΙιΙε
ννΙτά. Με 8ο Ιι ΙΙΙΙει· Με ΚτεΙιει·ειιιΙειιΙιιιι·ειι, άετειι θοάοΙΙιοιι
170!! ΙεΙεΙιιιιιιεεΙςετ ιΒΙιιι.ννιιτιιιε ιιΙιΙιετιιτΙε· κει, Ιιι εΙιιειιι ΙΙΙΙτιεΙ
ιιιΙε ιιεεΙιειι. Ιιι άειιειι Με Βεε.ε·ειιεε·ΙΙΙεοΙιειι ιιιΙι άειι ΚιιΙΙιιτειι
Πειτε ιΙΜιάειι, ιιιιϊ άειιι ΙιΙοεεειι 1ιεΙΙιε ιτει.τε8·ειι; άΜιεΙ ινιιι·
ειιιεε άετ ειιτι.ειι ΟΙΙιεοΙιειι εει·ΙιτοεΙιειι, εεΙιιε 8ρΙΙΙ.ιοτ τΙι.ειοιι

άιο Περι Μιά άετ ιοάΙιτΙιι€ειιάε 1ιιΙιΜι. ΙιιΕΙεΙει·ι.ε άεε ΚΙιτροτι
'Ι'ι·ει: Ει·ΙΙιιάΙΙεΙιοι· ΒεΙιιΙςιιιιε· ιιιιά ΑιιεΙιτειιιιειιε άετ ννιιιιάο
ειιιετιιιιά άιο εΙιε.τιιΒιετΙειΙεεΙιε ΚτοΙιεε·εεεΙιννιιΙει ιιιιά Ιιι Ιιιιι·ιε1·

(8εΙιΙιιιιε ίοΙ8·ι..)

ΖοΙτ ντιπ· άετ ΙιτιιιιΙΒ·ο, 8·εειιιιάε Μειιιι εΙιι ιιιιΙιεΙΙΙιε.ι· 8εΙιινει··
Ιιι·ο.ιιΙιετ εοινοτάειι. Πρ!. 8 εΙι ΙΙΙ Ι ει· ιιιιιετΙιΙεΙτ Ιιι Βει·ΙΙιι
εΙιιε ΡτΙνιιιΙιΙΙιιΙΙ: ιιιιά ντιπ εεΙτ 1888 :ιιιεεετάειιι ΡτΙνιιιάοτειιτ
Μι άετ ΒετΙΙιιοτ ΠιιΙνει·εΙτει., ιιιιεΙιάειιι ει· νοι·Ιιοτ ιιιεΙιτετε .1Μιτε
Μι άετ ΠιιΙνετεΙΙ.Μ ΟτοΙιεινΜά νοτΙεειιιιιτειι ΙΙΙιει· ΟΙιΙι·ιιι·ιι·Ιο
ε_·εΙιΜιειι Ιιετι.ε. νοτι εεΙιιετι ετΙ$εεοτειι ΡιιΙιΙΙΙιεΙΙοιιειι ινε.ι·ειι

ΤεεεειιεεΙιτΙοΙιτειι.

εεΙιιε αΡιιτ.ΙιοΙοεΙε ιιιιά 'Ι'ΙιετιιρΙε άετ θε1οιιΙιειιιιΙΙιιάιιιιιτοιιι
ιιιιά άετ ΑΙιεεΙιιιΙΙι άρει· ΚοΙιΙΙιορΐορετεΙΙοιιειι Ιιι άετ «ΠοιιιεοΙιειι
ΡετεοτιειΙΙα.

0ΙιΙτιιτεΙε› ιιι ιιειιιιειι. 5Ι Ιιι Ιιοτιάοιι 8 Ι ι· .Τ ο ε ο ρ Ιι Ε' ε ν ι· ε ι·

ΡτιιεΙάειιι άετ ΜεάΙεΜ Μετά άετ ΙιιΜιι ΟΜεε, Ιιιι ΑΙιοτ νοιι
- Αιιι 11. ΗΜ νοΙΙοιιάειειι εΙεΙι 60 .ΙειΙιτε, εεΙι άετ οΙιε
ιιιΜΙεο ΡτοΓεεεοι· άετ ΡΙιε.τιιιιιεΙε Μι άετ ιιιΙΙΙΙΙΙ.τ-ιιιεάΙΜιιΙεεΙιοιι

άΜιτειι. Ποτ ΒΙιιςεεεΙιΙοάειιο,

ΑΙιεάοιιιΙε, ινΙτΙιΙ. ΘεΙιεΙιιιτΜ. .Τ ιι Ι Ι ιι ε 'Ι' ι· ιι ρ ρ , άειι Ο τ ε. ά

ιεεεοτ άετ ΟΙιΙτιιτιςΙε Με Ι›ειιεεΙΙεεΙιειι

εΙιιεε Πιι.8·Ιει.ετε άετ ΡΙιετιιιο.εΙο ετΙειιει.ε.
ΜΜΜ· ει.εΙιτ εει.ιειιινιιττΙε Ιιι εεΙιιειιι 93.1ιεΙιειιεΙιιΙιτο.

1)οτ

ννΙι·Ιτι εεπο, ρενω· ει· Με ιιιιΙειιι νοιι ΙΙιιιι ΙιεΙΙΙεΙάειε Βι.εΙΙιιιιΕ

- Βει· θε1ιΙΙΙΙ'ο άεε ΑτεΙιειιιτοΙεεΙιειι θοιινοτιιειιιειιιε-1άεάΙεΙ
ιιιιΙΙιιερεΙιτοτε, 8τιιιιιετει ΙΙτ. Β. ιι ά ε Ιι Ι , Μ: ε ιι ιιι Δ το Ιι ει τι -

Ι'οτεεΙιιιιιε άετ Τι·υρειιΙιτειιΙιΙιεΙΙ.ειι ει·ννοι·Ιιειι. θ) Ιιι 8ι.ιιιητιι.τε
άοτ ΙιεΙ:Μιιιιε ΝειιτοΙοε·ε 8ιιιιΙΙΙΙ.ιετιιτ Πτ. Η ει·ιιι. νΙΙΙΙάοι··
ιιιιιιΙι Ιιιι 56. ΙιεΙιειιεΙεΙιτε. 1Βτ »νετ νοτει.ιιιιά άοτ Ιιιιιετειι

ιτεΙεεΙιοιι

θοιινοτιιειιιειιτε- ΜεάΙεΙιιεΙΙιιερεΙι

ω” οτιιιιιιιιΙ. ινοτάοιι.

ννεΙεΙιετ Ι'τΙΙΙιει· νΙοΙε .ΤΜιτε

Με

ε.ΙιιτΙνειι 8ειιιΙΙΙΙ.ιεάΙειιει Ιιι ΙιιάΙειι ιτοειιιιιάειι ιιιιά ιιιιεΙι Με ΡΜ·
ΜεάΙειιΙ ΟοΙΙεε;ε

ε·ο·

Ιιι 1.οιιάοιι ΙΙΙιετιιΜιιιι, ΙιΜ: εΙεΙι ετεεεε νετάΙειιετο ιιιιι Με Στ·

ΑΙιτεΙΙιιιιε άεε Ι.ιιάκνΙε;ερΙιεΙε

ιιιιά ΙιιΙιΜιοι· Μιά Ι.ιοΙΙετ άεε

ΒιιιιιιιοτΙιιιιιε Πιτ Νει·νειιΙιτειιΙιε «Οιι.ΙΙΙειιΙιειιιε» Ιιι Βιιιιιειιτι.
- Πει· ειιεεετοτάειιιΙΙεΙιε Ρι·οι'εεεοτ άετ ριιτΙιοΙο ΙεεΙιοιι Απε·
τοιιιΙε εει άετ ΟΙιιιτΙιοννει· ΠιιΙνοτεΙΙ.Μ Πτ. Ν.
εΙ ιι Ι Κ ο ιν ΒεεννεάειιΙιοιν Ιει ειιιιι οτάειιιΙΙεΙιειι Ρτοι'εεεοτ
ιιιιΙ' άΙεεειιι ΕεΙιτειιιΙιΙ ετιιιιιιιιι ννοι·άειι.
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νοπ 1..!π!νει·ε1ι5ιεπ Με πιω!. ΙπεΙΝπιεπ.
-Ι)ε.ε ΟΙεεπε!ι πει· 1ΙοεΙιιιπει· Ππ!νει·ε!!:ει,
ΙΙιι· επ ,ε·εετε.τ!;επ, Ιι”ι·ιιπεπ ιι!εΙιι. πω· Με Ζππϋι·ει·ιππεπ, εοπ
πει·π ε.πεπιπ Με Ζε.1ι!πει!πιπιι·ιΙιπΙ!ει·ιεπ Βιε
πεπτειι επι'επιιεπιπε π, πετ πει· 1Μπἰειει· ε... νο11ιεππ!'
πωπω ε.1ιεεΙι!!!;;!ε· 1ιεεε!!!επεπ, πιο. π!εεε Ε”ι·εε,·ε πω·
επι! !επ·!ε!ει!νεπι Ινεεε επιεεΙι!επεπ ννει·πειι !ιει!πε. (Β. πω.
- Ι)ε.ε Μἱπ!ειει·!ιιιπ πω· νοΙΙιεειιι(Μει·ππιι

Με ει·εε!:ε.ιτει,

Κπεπιε.π,ονε πππ Πι.ΑΙΙιει·τ ΙΙιι1Ιει·. Βεν!πεπιεπ πει·
8ι!!'ιιιπε; επιπ Με ΠοΙιτοι·επ πω... πππ 'Ι'ε.ππεπ1ιπ.πιπ.
- [Πε Πιι!(οι·πι ε... 11!!!!:11ι·ετε εοΙΙ, Με πιο
«Β!ι·εΙι. ινω.. ει·('ε.!ιτεπ, νει·ιιππει·ι νσει·πειι. Βε! ε... πεπειι

ΙΙπ!!υι·πι εο!!επ Με Κι·ε.ε·επ, Ιε!ιεεπ Με Μπιεεπιπππει· ιιιιε
Βιιιιιπιετ πππ Με Αιι!”εε!ι!ι!.ι.τε

Ιιεἱ

Υει·ε!πε- Με Κοπει·εεεππο!ιτ!οπιεπ.

ω. Ιιπ!ιει·επ ινε!1›Ι!ε!ιεπ !(πι·εεπ ιιι !ί!ειν ειπε
πιεπ!ε!π!εε!ιε ΑΜε!Ιππι.ς·

ε!πειιι·!ε!ι τεπ, _ιεποε!ι

πω· ππιει· πω· Βεπιπ Με, πεεε Με ει·ι'οι·πει·1!ο!!επ Ι.ε.!ιοι·ιιτ.οι·!επ,
πω: Αππτοιπ!επιπ υπ

πππ Κεπι.επ 1ι!ιπ5εω·Γει·Ιιεπ εειιι.

Με π1ιι!;επ νν!εεεπεε!ιείτΙ!εΙιεπ Κε!ι!πειιε

- Με $ι. Ρετει·ε!ιπι·,εει· οιο-!ει·ι·πκο!!εο!ιε θεεεΙΙεεΙιείε πετ.
Με

1π!ι!πι!νε

ει·ει!!ΐεπ επι·

ΙΜπ1ιει·πΙππς

πεε

ει·ει.επ 8.11

!ιεεε!ιππ”τ. ινει·πεπ. Με Κ!ἱπ!Ιιεπ εο!!επ !π πεπι πιοπι Κο!!ε
Μππι ω· ε.ΙΙΒ·ειπε!πεπ 11'πι·εοι·εε ππτει·πε.1ιεπεπ Κγι!!!!ιι·επΙιεπ

ι·πεε!εεΙιεπ Κοπει·εεεεε ε... 8ρεε!ε!πι·ειε πι» Οπτειι-, Νε.εειι

1ιε.πεε ει·6!Τπετ ννει·πεπ.

19Ο8 ιιι δε. Ρειει·ε1ιπι·ε· εεειι.πππεπ.

νει· Κπι·εεπι

πιι!ιεπ πππ,

Με ποπι

πππ ΙΙεΙε1ιι·επ1ι!ιε!ιειι.

Ι)ει·

Κοπει·εεε εε!! επ

Ψε!!ιππε!ιτ.επ

«Ε. 1νι·ει.εο!!» ειπε Κἰων πι!ιεετε!!ι: 'πω, 11 Ει·ο!”εεεοι·επ ε”
πει·ι.!ι;επ ιιιεπ!ε!π!εο!!επ Ρε!ιιι!ι!!.ι ειιιε !!ιι·ει· 1Μιι.ε πεπ ρεπε,ςο

;!εο!ιεπ Κοπεε!Ι πππ Με νν!ι·τεεΙιεΕι!!επε Κοπι!ιεε επ Με επ
ει·ππ'πεππε ννε!Ι›!!ε!ιε πιεπ!ε!πἱεε!ιε Α1ιτε!!πιιπ,· ε·εννΜι!!:.

Υει·εωι!επεπε ΜΜε!!ππεεπ.

Ζπιπ

Ρι·πεεε πεε ρ!3.πε.εο!!εεΙιεπ Κοιπ!ι.εεε ιι·πιπε Ρι·ο!'. Α. Η π τε
εενν πππ ιιι πεπ Βεεπιππ πεε νν!ι·ιεε1ιε.ι”ι!!επεπ Κοιπ!ιεεε »ειιι
πεππ!εΡι·ο!”εεεοι·επΨγεεοΙιονι!τεεΙι. Ιι!ιιπειπε.π π .Με
Τοιιιεεεεινε1ι! ι;εννΜι1τ. Με Κο!!εε!επε·ε!πει· εΙππ επ!

150 115!. _(Μιι·Ι!ε!ι ι'εειε;εεετει.

Ι)ε. Με Μ!τ.τ.εΙ πει· πεπεπ Απ

τε!Ιπιιι:,· επεεει·ει !ιεεε!ιι·ιιιιΙιτ. ε!ππ, εε ενει·πεπ Με Ρι·ε!εεεοι·επ
ιπ ε... ετετεπ Ζε!ι πω!!! πιιεπι.πε!ιΙ!ε!! ποε!ει·ειι ιππεεεπ. Νιιι:1ι πεπ νοπι 1Ι!ιι!ετει· πει· νοΙΙιεεπΙ!ιΙειι·ππε ει·Ιεεεεπεπ Βε
ειιιπιπππΒ·επ !ετ Μεεε πιε!Ιι!!εΙιε ιπεπ!ε!πἰεο!ιε Α1πε!!πιι8· πω·
ΚιενεεεΙιεπ Ιιϋ!ιω·επ ννε!Ιι!!εΙιεπ Κπι·εε ειπε ρι·1νιι τε Ι.. ε 11 ι·

ιι.π ε ι ει! τ., πει·επ ΖπεΙιπΒε !ιε!πειΙει 8οππει·ι·εε!ιιε ςεπἱεεεεπ.
Βε! πω· Απίπε.1ιιπε ππι·!'επ π.. Αερ!ι·ππι!ππεπ πιοπι ννεπ!ε·ει·
Με 18 πω.. Με εε!π πππ πιι!εεεπ ε!πε 8-!ι!εεε!εε 8οΙιπ!ε ππτ
θγπιππε!π!1ι!!πππε· ε.1ιεο!ν!ει·ι ΙιεΙιεπ.
Όει· Κιιι·επε πιπ!'ε.εει.
1Ο $επιεειει·. Νε.ε!ι ΑΙιεο!ν!ειππες πεε Κπι·επε πππ 1ιεετε.ππεπει·
8επΙπεεριπϊππε ει·ΙιεΙιεπ Με ΑεεοΙνεπιιππεπ νοπι ρε.πεεοι;!
εεΙιεπ Κοπεε!Ι ε!π Ζεπεπιε, ινεΙεΙιεε 1εποεΙι "ω"

επι· Ε'π1ιιππε· πεε ιιι·ετ.11εΙιεπ 'Ι'Ιι:ε!ε ποο1ι επι·
Απεπ1ιππε πει· ε.ι·ετ.!!επεπ Ρι·ιι.ε!ε 5ει·εε!ιιιετ..

- Με νοπι Ζεπιι·ιι!!ιοιπ!ιεε ει. πεε ει·ειΙ!εΙιε Γοι·ι1ι!Ιπππ,ε;ε
νι·εεεπ ιιι Ρι·επεεεπ Πιτ πεπ 16./29. Με! ρ,·ερΙεπτε Τ”. π ε ι· Ι'ε!ει· πι. !!ιι·επ ΜεΙιει·Ιεεπ νοι·ει!:εεππεπ Ρι·υ!'. Β. ν. Βει·ε πιιι.ππ Ιω Κε!εει!π Ι·`ι!επ!·!ε1ι-Ι:Ιιιπεε ιιι Βει·!!π !ει ιιι!'οΙ€ε

πιεΙιι·πιεΙι εεε.πεεει·ιει·

νΙΙππεεπε Με ε!πεπ ερει:ετεπ 'Ι'ει·πιιιι

νει·εο!ιοΙιεπ ινοι·πεπ.
- Ζ π ι· Ρ ε ε τ. ι; ε Μ. Ι! τ. Με Α!Ιει·Ιιϋε!ιει ε1πιιεεε!:ε!.ε Κοπι
πι!εεἰοπ επι· νει·Ιι!!ιππε,· πππ Βε1ιι!.ιπρίππε· ε... Ρεει ιππεΙιτ. πο·
Μππι, ω.. εε!τ πεπ! 25. Με.!!ιι πει·Απε!επε!ππε 1ιε!Αειι·εεΙιε.ιι
!ιε!πε πεπειι Ρεε ιΠι.1Ιε νοηι·ε!ιοιπιπεπ εΙππ. Με Ζει·
π!ει·ππε,· πεε 11οΓεε, ινε π.. Βτ!ιι·ε.π!ιππςεπ νοι·Ι:οιπιπεπ, Με
πιπ 4. .Ιππἱ ειι!”,ε·εΙιοΙιεπ ινοι·πεπ, πει. ε!πε ι-:επε.πε ΙΙπιει·επε!ιππε
ίεεεεεειεΙΙι πω, πε.εε Με Βεεοι·ι;π!ε ε!ππϋεεεππε Βι·Ιιτε.πΙιππε·
ειιιεε ΚοεεΙιεπ π!ο!ιι. ρεει.νει·πεε!ιι!ε· !ει.
·

- Ειπ πεπεε 11!ΜεΙε·εε·επ Βγεεπτει·1ε.Ιπε!πει·
πει· 1ειειεπ

8!τειιπ,ε;επ

π.. Ρε.ι!εει· Α1ιππεπι1ε

!!!ε

ΠεπΙε!π

τε!!ιεπ Με Ρι·ο!'εεεοι·επ ν ε.ΙΙΙε ι· ε Με Ποπ τ. ει· πιπ, πε.εε
εε !1ιπεπ €εΙππ;ειι πω, ε!π 8ω·ππι επι· ιν!ι·Ιιεπιπεπ Βε!ιιιπιρΙ'ππι;

- Ζει· 1'ν!επει·Ιιεεετεππε πεε πω. ε.. Α1ιΙεΙιεπ Πι·. Θε.
1ιι·Ι!:εε!ιεννε!ι!ε ει!επ!ειεπ Ροειεπε πεε Ιιε!τει·ε πεε
1ιεΙιτει·ιο1οπ!εεΙιεπ Ιπει!ιπ εε πει· 11ΙοεΙιεπει·
Οπινει·εΜΜ. πιτ ε!π ΚοπΙιπι·ε επεε·εεε!ιι·1εΙιεπ

πει· Ι)γεεπτει!ε !ιει·επετε!!επ. νοπ 24.3 Πι!!επ, ινεΙε!ιε ππτ
Πιιεπι 8ω·ιιπι πε!ιιιιιπε!ι νιτπι·πεπ, εο!!επ πω· ΙΟ ε!πεπ ιππΙ!εΙιεπ
Διιεε:ιπΒ· ε·ε!ιεΙιτ Ιιιι!ιεπ.
ΙΙΙ.

ννοι·πεπ.

- [Με Οιεεειπιειι!ιΙ πει· Κι·ειπΙιεπ ιιι πεπ Ζ!ν! Ι
Ιιοερ!τε!ει·π 8ι.. Ρειει·εΙιπι·,ε·ε πειτε; πιπ 19. Με!
π. .Ι. 11816 (18 πεπ. Με !π πω· νοι·πποε!ιε), πει·ππιει· 660
'Ι'γ Με - (25 ιπεΙιι). 802 ΒγρΙι!!!ε - (2 πιε1ιι·), 856 Βοπιιι·
!πε - (2 !πε!ιι·), 226 1)!ρ!ι!:Ιιει·!ε - (π. πεπ.), 177 Μεεειπ (7 πεπ.), πππ 21 ΡοεΙιεπΙιτε.π!ιε -(1πιεΙιι· Με !π πω· νοιει.).
- Βιε 6!εεε.ιπιεπ1ιΙ ε... Βιει·1ιε!'π11ε !π 8ι. Ρε

Με Ιιετι·επ'εππεπ θεεπεΙιε ε!ππ Με επιιι 1. Βεριειπ

πω· π. .Ι. πει πω· Ππ!νει·ε!πιτ ε!πειιι·ε!εΙιειι.

διππποεειππε!εμππε!τεπ.
·- Ν!επι1ιεεω!.τ!εππε· ε!πεε Αι·ει:εε.

ΙΙει· Με»

!ιιιπρτιπεππ νοιι Οπεεεε Με Με Βεεπιτ! Με πεε νοπ πεπι
Οπεεεεει· 8ιεπι1ιε.πρι ΠΜ· πεπ Ροειεπ ε... ι·οεε!ιιοι·εεππ!!επ ει!

πεπ! πεπεπ 8ιεπτ.!ιοεριι.πΙ νοι·8·εεεεΙ1!.επ Αι·ειεε Μ. .Ι. Κιι1ι επ
πιπ: πω· Μοι!ν!ει·ππρ,· νει·ινε!8·ει·ι:, πε.εε !π εἱπει· 8·ι·οεεειι Οπι
νει·ε!!.π.ιεειεπι, Με Οπεεεε, Μεεω·

Ροειεπ πιπ ειπε: Ρει·εοπ,

Με ε!πεπ ΜΙιει·επ ΜεεειιεεΙιε.Ιτ.!1ε!ιεπ θι·επ Ιιεε!ιει, απ! ποπι
1νεεε πεε Κοπ1ιπι·εεε Ιιεεει.ει ιισει·πεπ 1ιππιιε.
- ΑΙε ρο1!ι!εο1ι νει·πε!επτ18· ειππ Ιπ ε... !ετε·
τεπ Ζε!τ νετΙιιι!”ιε!. ννοι·πεπ: επι 2. .Ιππ! ιιι 8ι. Ρε·
ιει·ειιιιι·ε πω· Λεει: Ι. ειε 1117 ε! π εε του, επεεει·ετε!πιπεειεει·
Αεεἱειεπτ. ε.π πετπ !ι!!πιεε1ιωι Ιπετ!ιπι πω· 0ι·οεε!'πι·ει!π Βε
Ιεπε Ρε.ιν!ονι·πε.; επι 5. .Ιππ! Ιιι Ι.!(;οινο (181νει·ει νοιι
ΡετειεΙιπι·ις) Με Αει·ει!π ινε: ιι 1·"ε!1ιπει·; ιπ 'Ι'Ιι·ει.ερο1 πω·

ΙΙ:ιππεοΙιε.(ιεε.ι·ειΚοπετε.πι!π8ρ_(επε.τ.εεΙιενσεΙι!.
- Πιο Αει·ει.ε νο ιι

Βε.!ιιι

νει·Ιε.εεεπ

ε!πω· πεεΙι πεπι

ειππει·π Μεεεπ Οτι, πε Με ιππεε!πι!!.ππ!εο!ιε ΒενεΙΙιει·ππε· !πιπιει·
Ι·ειππεε!!,ε·ει· 8·εςεπ ε!ε επΕιι·Μ.

Νεπει·πιππε πω: ε!ε!ι πω· 1)!

ι·ε!ιιοι· πεε πει·ι.!ε;επ διεπι.!ιοερ!ιπΙε Πι·. Πε.Ιρει·ιπ !‹ε.πιιι

!.ει·ε1ι πι; Μππι.: !ιι π.» 1!ίοεπε νοπι 12. Με ειιπι 19. Πει
π. .Ι. !ιπ ιι·επεειι 849 (468 Η., 881 1ν.),πει·ππτει· επ ίο!εεππειι
Κι·ππ!ιΙιε!ιεπ:
'Ι'γρ1ιπε ειιιιπι!ι. 1, Έπρεπε ε1›ποιπ. 25, ΙΙ'εΙιι·Ιε ι·εεπι·ι·επε Ο,
Τγρ!ιπε οΙιπε Βεει!ιπιπππε πω· Ι·"οι·πι 2, Ροε!ιεπ 1, ΙΙΙε.εει·π 84,
8ε!ιε.ι1εε!ι 15, Ι)!ρ!ιι1ιει·ιε 23, Με” Ο, Κεπε!ιππειεπ Τ. Κι·οπ
ιι6εε Ι.ππε·επεπτε!!ππιιπε 4.5, Βη·ε!ρεΙε.ε ε, θι·1ρρε Π, Κε.ι.ιιι·
ι·Ιιει!!εοπε ΙΙππε·επεπτε!!ππππε 101,Βιι!ιι· Ο, ΙΏριπειπ!εεπε ΙΙεπ!π
ε;!ι!ε Ο. Α1ιπιει· θε!επ!ιι·Ιιεπιππι!ειπιιε Ο, Ρε.ι·οτ!ιπε ερ!πωπ!επ Ο,
Βοιε!ιι·ειπ1ιπει!. Ο, Απιπι·πε Ο, Ηγπιορ!ιο1ι!ε Ο, Ρπει·ρει·ε.1πε1ιει· 1,
Ργ!ιιπ!ε πππ Βερι!εεεπι!ε 2Ο, 'Ι'πεει!ιιιΙοεε πω· Ιιππ επ 1ΟΟ, Έπ
1ιει·!ιιιΙοεε ειππει·ει 0ι·,ε,·επε 80, Α1!ιοΙιο!!ειππε πππ !!π-πω! ιτε
ιπεπε 18, Ιιε5ειιεεε!ιπ·πο!ιε Με Αιι·ορ!ι!π !π('επιιιιιι 56, Με.ι·πε
πιπε εεπ!!!ε 20. Κι·ε.πΙ:1ιε!ιεπ πεε νει·πειιππεεΙιεπε.Ιε 79, 'Γοτ
Β·ε!ιοι·επε 51.

Απ! 26. Με! π..Ι.Ιιετι·πε ει.. Ζε.1ι!πει· Κι·πιιΙιεπ 11269 (57 ννεπ.
Με ιιι πει· νοι·ννοεΙιε.), πει·ππτει· 688 'Ι"γρ!ιπε -(22 π·επ.), 963
ΒγρΙι!!!ε - (61 πιεΙιι·), 822 θε1ιει·Ι:ιε!ι - (84 πππ.), 225 πω
ιΙιει·1ε- (1 πω.), 1ΤΟΜεεει·π -(7 πω.) πππ 22 Ροε1ιεπ1ιι·ππΙιε
(1 πιοπι· Με 1ιι πω· νεων.)

πω!. Με 1·"!πε1ιε!πε Απε1εππ νει· πει ΒιιεΙιε πω· ΒΙππ·επει·επεπ
ι·ετιεπ !ιπππεπ. 8!ε !!ιιιι.επ ιιι ε!πει· Νε.ε!ιι. 1ιω·ε!!.ε πεε ΗοεριιεΙ

- Με θεεε.ιπι.εε.1ι! πει· 8τει·1ιεΗ!.!Ιε ιιι 8!. Ρε

πιπειεΙ!ι, πιπ ε.π Οι. ΙΙει.Ιρει·ιπ ειπε !ι·ιιειιπ ε!πεπι θιι·πιιπε

!:ει·ε!ιπι·ε !ιειι·ιη.ι ιιι πω· Ψοε!ιε νοπι 20. Με ειιιε 26. Με!
π. .Ι. !ιπ €επεεπ 887 (5Ο2 Μ., 885 1117.), πει·ιιπτει· επ ιοΙε;εππεπ

ΒιιεΙιε επ πεπιπεπ. ΘΙπε!ι!!εΙιει·ινε!εε 1ιοππι.ε ε.Ιιει· Οι. ΗΜ
ει·ιπ πιιι·ε!ι ε!πωι εε1ιε!πιεπ Απεεεπε· Με ΙΙοεριιεΙ νει·
ιιεεειι Με πω!! !π πει·εεΙΙιεπ ΝεεΙιι !!!ε ΑπεΙειππ Μπε!εεπ.
Βε!πεΙιε νν!ιι·ε πω· επ π!εεει· Ζε!τ ειπε πεπι Ηε.πριεΙππεπεε πεπ
ΙΙοεριιιι!ε πει·ε.πειι·ετεππε Αι·ετ. Οι. Κε.ι·Ι Πειι·_ιενν!τεεπ
(ε!π εεε πιω... ετ.ειπιπεππει· επεπιε.Ι!ε·ει· .Ιππεει· ε... Πειραιει·
Ι1π!νει·ε!ιε.ι), πει· σε Η π!ρει·!ιι πε!ιεΙΙ.επ ινπιπε, επι Ομ!'ει·
πω· πιπεε!πιπππ!εεΙιεπ ΒεεπεπεΙιι. εεννοι·πεπ, νι·επιι Μππι εε!π

πιπ: πππ εε!ιεππει· Ι)!επει· πεπ Ιι·ι·ι:ιιιιι νει·Ιιπτετ πειτε.
-Α!ε Κπι·ετοι·επ πει· 1)ι·.Κε.ι·Ι Βει·ις-Βιι!'
τεπ; επι· Ππτει·ει!!ιεππ,ε νοπ Ιδί!τιννεπ πππ
Ψε.!εεπεετΙπππ!εε1ιει· Αει·ειε ε1ππνοιπΕ1ει!εππι
εε!ιειι Οοπνετπεπι· 1ιεει!!.ι!,ε·ι ινει·πεπ: Πι·. Ο ε !ι ε. ι· Η ο ε ιι ιι ε -

πει·,1)ι·.Β. πω!" Με Βι·.Ρεπ1Αι·πιεεπ;ε!ε εεε!!
νει·ιιετει: Πι·. Ψ.0ι·ε!!!'επ1ιειςεπ, Οι. ΑΙειιε.ππει·

Κιιι.π1ιΙιε!ιεπ :
'Ι'γ π. ειιε.πι:Ιι. 1, 'Ι'γιι!ι. πω. 20, Γεω·Ιε τεεπι·ι·επε Ο, 'Ι'γρ!ι σε
οΙιπε εετ!ιιιιπππες ε... Ροι·ιπ 1, 1·'οε1ιεπ 2, Ιππεει·π 6Ο,5επει·1ε.ε!ι 27,

Ι)ιρΙιιΙιει·Ιε 14, θι·οπρ Ο, ΚειιεΙι1ιπετεπ 8. Οτοπρόεε 1.ιιπιζεπ
πετε!!ππππ,ε 89, Ει·γειρε!εε 6, 6(τ!ρρε θ,11ε.επιι·Ιιει.1!εεΙιε Μππ

,ε,·επεπτεϋππππε 101, Βιι1ιι· Ο,12ρ!πειπ!εε1ιε Μεπιπ;.ς·ιτΙε Ο, Λεπτα
θε1επΙιτ!ιεπιπει!ειππε Ο, Ρε.ι·οι.Με ερ!πεπι!εεΟ, Βοιε1ιτειπΙιΙιε!ι Ο,
Απτ.1ιι·ε.κ Ο, Βγπι·ορ!ιο1ι!ε Ο, Ρπειρει·ε.1!Ξε1ιει· 1, Ργεπιιε πππ
8ερ!:ιεε.ειπΙε 8,'1'πΙιετειι!οεε πω· Ι.πιιι;επ 94, 'Ι'πΙιει·επ!οεε ειι
πει·ει· θι·Β·επε 88, Α11ιο1ιοΙ!επιπε πππ Πε1!ι·Ιππι ιι·επιεπε θ, Ιω
πεπεεε1ιινπε1ιε πππ Αττερ1ιΙε!π!'επιπιπ 65. Μει·ε.ειππε εεπ!Ι!ε 18,
Ιζι·επ1ι!ιε!ιεπ πω· νει·πεπππε·εοι·π·ε.πε 115, 'Ι'οτιςε1ιοι·επε 54.
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Ψεπποπ,
πωπω...
Τππωωι.
ΠτΠεπτοτο
τπεωπω.
ητ.:οϋ.πϊ.π2τεπ,.
ΚΘπ:Με
ιπω...»
ΒοΜε:
·Βτπ·Ινεπι·
εΙπιοεπτᾶϋρἱπΠ.8οΙ;άοπ,

Οόεεεει
. . .. .. ,,,, Ηεττεπ
_]. Ι.επτπ16
δι (ο. Σ
νν.......π.....
Ηετι·π Π:
ΚετρἰπεΚἱ.

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

πω...
Βοππτεμπ
2)
Π”
τᾶ€Ιἱοπ
Μ:
Επεσε
Με
10
Βν.
12
@ΒΗΜΑ

Ο

οπιιτω-πω πω· 8γι·πρ σο. Ι.οπάοπ, π. ο. :ει/επ Ξπονν πω. ἔ

2

2

Αετετε -- ΡτοΙ:επ 8τἑιτἰε υπό ίτειπΙζο.

ΜΡπΙΙ.
εΧἰτωἱεΙπἰεΙιποΙν ‹εΙ,‹γ

Σ

2
Ο σο”οοσοσοσοσοσσοσσο00ωσσσοσσωσσσοοσωωσσωσσ”Μο
._ν.-....2.

Απ.. ΠΠ· ρτε.Μ1εοπο ΜΜΜ
Βοοποπ οτπο.1τοπ
ΙιοιππΙοϋπ ΒΜπο πππ οἰπποΙπο 'Ι'οΙΙο νοπ

8Ιειιι- πιά 8ειιω-Μη1πτει1επ
ΠοιὶοΙΙο π.» Ικἱἱπἱ8Ι. ΟΜι·. ΠπΙνοι·εΗΜπ-ΠΙΙπΙΙι Βοππ,
πποπ ΡΜ!. ΒΙοτε πω! Βι·. Ι(Ιππρε πωπω.,
ιπι· ωΙιπιοι·ιΙοποπ ΑπεποΙΙππ..;, Ξπ εοποπεπάετοτ "πω...

οΙιπο ΒοΙιπΙΜ: ππι1 Βι·π.Ιππεο, π.ιιϊ άωπ εΙππιοποπ ννοεο
Με

8π.πεοπε, νοπ νοτεοπἱεἀοποπΜ οππϋπἀΙᾶοΙιοπ Βι·

ΕτππΒιιπποπ (Γιιι·ππποΙ, ΚπτπιιπΙιεΙ, Απεπεεεε, Βιιποποπ.
4

ΤοπιπΙΙοπ,ΡἱειεΙ,Ηπετὶτἱε, Ραππτὶτ3επ, ΘοποττΙιοο στα).
9- ΙΙΙπετι·Ιοι·τοπ Ρτο1ενοτιοἱοππἱε ΜΒΜ Μιτου· θο
πυ·πποπεππννεπιππε π. ΑπενωιΙιΙ πω· ε1πεοΙιΙϋ8ἰΕοπ Πισπ
ΜοτπΙ:πτ ΜΗ! ειπ ΒεΠοΚτπ.πιειι ;ι·πτΙε νοτειπίοΙΒι.
Ο

Οοπετ. έν ΜειΙτπ,
Μ. Ρεϊστεπ. Μοτεκεῇει, 34.

Το!ορποπ ΝΩ1392.

ΧΧΧΧΖΧΧΧΧΧΧΧ
Λάι·οπεοπ νοπ ΚταπΙτοπρΠοΒοτὶπποπἔ
Π!.

ΡειΜπε ννππωι,

Κοπποτπειρ

ΜΒΜ. πορενποπ·π 4, Με. 2.
Η ι·επιποΒοι· Πι·. Β π Μή] Ι' ν? ει π π ο π.

ΒποπάτποΒοι·ώ ν. Δ.νΉοποοΕο ΚπτΙιπτἱποπποΕοι· Ρι·. .Η 15.

·

"Τ""π.ιι π: πως
--1Π' α:

Με.

ΜΤΒ Π "Σεν

ΧΧΧ". πιπιππε.

Με Γο];ε ιικιν..Ιεπι·έ.

Μ.¦ΒΙΠΙΝΙΒΒΕΒ ΜΒΒΒΝδΠΗΒΙΡ'Ε
πιιτει· εει· Κεὰειιιἰοπ νοπ

Πι·. 1επεππεε Κι·επππειε.

εωι. Πι·. Κεν! Πειιιπ.

Μι”.

Ποι·ρει.

Πι·. Μπιτ πωπεεπ.
82. Ρετετει:πι·ε.

Με "δι Ρειει·εΒιιι·Βετ Μαιιιιιιιεεπεννοοπεπεοπτιίι" ει·εεπειιιτιεεειι
5 οιι ιι Μι επ ι·Ι.-Βει· Δ'ιωππειιιεπεμ :Με ἱει ιιι 3.ιι"1επε. 8 ΗΜ. Μι· εεε
πιιι, 4 ΚΜ. Μι· Με ΜΜΜ μι” ιιδι!.ΡοετιιιειεΙΙππε;ιιι Μπι επιδ.ετ·επ
άει·ιι20 Μει·Ιι μιπι·ιιοπ, 10 Μιιι·Ιι πειε;ιιιπικιι. Πει·Σιιεει·ι:!επ ε!.
Νιι·Με Βτιιε!8εερεΙιειιεΖεἱΙε ιιι Ρειἰιὶει2ΟΚοΡ.οἀει·45Ρῖειι.- επ
Απιοι·επ ινει·όειι 25 5ερειειεϋ2πΒεἰιιτει· θι·ιειιιεΙει·ιιΙιεΙιπεεεειιΜ.
- ΙιεΓετειε ννειΜ:ιι Με άειιι Ξει:ε νοπ ΙΒ ΚΜ. ρι·ο Βοεεπ ιιοιιοι·ιτι.

Ν2θ

Μ.

ώ· ΔΒοιιιισιιιοπιω-ΑπΝΗμ “πιο ε11ο 1ιιιοι·ιτε Μ
επιει ι1ιεπ επεεειιΙιεεεΙιεπ ειι Με ΒιιειιπειιΜπιιε νοιι ΚΣ.. ΕΜΣ"
ιιι $ι. Ρειει·εϋπτ8, ΝεννεΙι -ΡτοερεΙα Μ Μ. ιιι ι·ιι:πτειι. - Ειπε.»

Στη” εοννἱε εΙιεεπιΜε εάεΙιτιοιι Βε:Μ;Ιιεπειι ΜιτιειΙππεειιΒιι
πει ιιιειι επ όεπ εεεεπείιείππι·ειιάειι Ρζει!ε!ιτειιι· Πι·. Β.Ώε,ιη,ε1ι
ιιι 51. Ρειει·εϋπι·Β_ Ρειει·εϋ.Ξειιε, ΑΙειιεπει·οννεΙιι Ρι·. θ επ τιι:Ιιτεπ.
$ριεεπει. Πιεπειεει, Ι)οιιιιει·ειεε υπό $οπιιεΒεπά 5-6_

Ρετειεππι·8, ιΙεπ 80. .Τππι (18. πω.

Π1ΜΜΕ: Πι·. πιω. Β.ιεΙιει·ιι (ΗΜ: Με” ροει.ΐεπι·ιΙε «ΒοεΙιποιιπεΙιειπρειετπιεπ› πο! Ιπππεπεπ. -- Ρι·οιοΙιοΙΙε
:Με Χνιιι. Αει·ετεεεεεε εει· θεεεΙΙεεπιιΠ ΜνΙε.πάιεεπει· Αει·ιι.ε ιπ ννοΙιπει· νοιπ 20.--22. Απεπετ 1906.

'Ι'επεεπε.επι·ιεΙιτεπ. - Αππειι;·επ.
-εεε-ΜΜΜ
€~
.τττ-ΜΜΜ

πω· ροεΝεπι·Ιιε

,,Ηοειιπειιπε!ιειπιιειειπι·επ“
ιπππεπ:ε.

Με εεε ΟοΙΙερειειπρειετπι·επ επΠεΙ. Ζινιεεπεπ 38 ππι138"Ο.

νοιι

Βι·.ιπεπ.Βιεπει·ιΙΟΜο,

Ι Με ευιιιιι Με ποτιιιε.Ιε πιιι! επιιεπει·πε πει·πιεΙε 'Γεωμε
ιιιιιιιεοπε Ψπππει!ιεπε, ινεΙεΙιε Μεεει· Αυτοι· ιιι
Με Με. 8 Απεεππιι.τε 2ει·Ιεει, πε.ιπΙιεπ
ι

ιιι Με επεποτιπεΙε Τειπρει·ειπτ νοπ 86-88,5

Με εεειεπει·τ ποτιπε.Ιε νει· 86,8-87,4 Με
Με επείεει·ιΙε 'Ι'ειιιρειε.ιπι· νοιι 87,5 -38".

00τρε.τ.

Πιεεε ΕιπιειΙππε ιει πει· ΑιιεΜ·πε!ι ειπει· ΡΜΙε νοιι
Με ειε πει· ιπο- π ρι·ειιιιεεπεπ Βι·ΓεπιππΒεπ; ειε ιετ ιιιίοΙΒε ιιεεεεπ νσιεΙιτιε
πειπε Αι·ετ. ιεριεεΙιεΙι νει·νεπι1ετ, Με ει· επ εειπεπι επει·- ` πω! Με ειιιειΙιεΙι επεεΓοεπιεπ ινοι·ιιεπ. πω· ει·Ιιεππεπ
πεπ Ιπνεπτει· "πιιι Με οιιιιε ινεΙεπε εειπε ΤειιεΙιειτι ειπε πιι·, πεεε εε ιιὶεπι Μεινε. ειπεπ ρΙΜεΙιεπειι ΠεπειΒεπε
Ιιεπιε ππάειιΜει· Μ, Με” επεπ Με 'Γπειιποιπειιιε.. Με εει· Νοι·ιπ ιιι άεε ΡιεπετεεΒιετ 8ιεΒΙ, Μιεε Μι· Μει
Βιε ιετ πω». Μι, πὶε!ιτ Μιει· Με 40 .ΙεΙιι·ε, πεππ ειετ. ιπεπι· πιιι εἱπει εεινιεεεπ Ζοπε εει· ΤπειιιιοιπετειεΙιεΙε. επ
Με πεειΙιειι ιει εε πεεειιἰοἀεπ 8εινεεεπ Με Ήπει
ιεεπιιεπ πεεεπ, ιππετΙιε!π νε!επει· Με Με ποιιιιεΙεπ
ιει!ε ιΙιεεει·, Με ιπεπ ιπειιιτε, Μι· ιΙεπ Κι·επΙιεπ επεπεο 3 πιιπ ε.ππεπει·ππ ιιοι·πιε.Ιεπ Τειπρει·ειπι·επ ε.ΜπεριεΙεπ
Ιεειιεεπ, Με εειιιεπεεπεειι πιω ππει·ΒπεειΒεπ Μεεεππε.ι ρΠεεεπ. Λεει ειπε πε επ πεε.εΜειι, εε πεππε!ι ειοΙι
επ κει·ειι·επεπ, ιππειιι ει· Δευ ννει·ι, Με Απίεεεε πω! Με Σ ΜΜΜ ιπεπι πιιι εεεοΙπιε εοπι1ειπ πιιι· ι·εΙετινε Ψεττε.
'Γεεπιιι!ι ι1ει·εε!πεπ ϋπει· ε!Ιεπ ΖπειίεΙ Με». Βει· Ζπιι- ` Με ιο πεεπ πει· ΙππινιππεΙΜ.τ Μπι επι επι ινειιιεεε
εεπεεΙε8 πω! εει· εεεεπΙεππιειε ΡπΙε Ιιε.ιι.επ πιιι· εὶπεπ ιιϋπει·, Με πιειιιιεει· Πεεεπ, ιιπ επεεειειεπ Ρε!Ιε ]ειΙοεπ
πεπιπετεπ Με” 8επε.πτ. .Ιετει επιεοπιε‹1 εεε ιιι Με Α:ιεΙ
Με πω” Με οποτε πω! ππι:ει·ε ειπεπιε πιπεπειειεπειι
ΜΜε ειπΒεπι·εεπιε Τπετιιιοπιειει ω» ειιιει· Ρι·εεειειοπ, ινει·πεπ.
Με πιεΜε επ νεππεο!ιεπ πει·ι8 Ιιεεε, νει· εΙΙεπ ΒιπΒεπ .
Με πειιι Κει·πε Μεεει· Ζοπε, πει· εεε. εεεΞεπει·ι ποι·
Μ" Με Ρι·εεε, σε εει· Ρειιεπτ Ριεπει· πειτε, οι1ει· ιπεπι · ιπεΙεπ Τεπιρει·ετπι· νοπ 36,6-37,4 Ιιοιπιπτ ΒεινεεππΒε
ε. π. σε Με ιιι ποιιιιεΙειι νετπΜιπιεεεπ εαπ ιπ ρπγειοΙο- . πωπω» επ. Ιππει·πειε Μεεεε Κειιιεε εριεΙεπ Με Με
ΜεοΙιειι θι·επεεπ εενιεει=ππε Ψειιπει·εεπΙιειππε ποεπ πε- ι ΤεεεεεεπινειιΙιππρεπ εει· ιιοι·ιπεΙεπ Ειεεπνει·ιπε επ. Ιπι:
ετεπε, οιιει εεποπ επε ΙΙιι·ειιι ΟΙειεπεεΜεπι Βει·ειεπ πιει. Μοι·Βεπε τειπιιιιιεππει·. Απεπεε εκεεει·Μει·επι1ει· ΟΙιπιεΙιτει·
Πιεεε ΕπιεεΙιειεππε ιππεετε νοπ πιπ εε ει·6εεειει· Βε
κι πε!ιεπιιτ. επει· επεπεο επι; ινιεεειι Μι, Μιεε Με Βωιω
Μεπιππε πιιι, Με ιπειι πιιι Μ· εει εετ ΖεΙιπτεΙεὶπτειΙππΒ π επειι Μεεει· ΤεεεεΗπειπιιιιυπ ιπΜνΜπεΙΙ νετεε!ιιεεεπ Μ.
Ζιι πεπ ιΙιεεποειιεεπειι ΗΠίειπιιτεΙιι,

εει· θιεπε πεε (Μειπειπειιποιπετει·ε εεΙπετ

Μπιτ Με εε

ΙΞε @εετ Ρει·εοπεπ,

πει·επ

ππιει·ε

Νοιπιε!ειειιΖε Με ἱπ

τιπεΓϋειεειεπ Ριει»ει·πεννεεππΒεπ Με ιπειιι· ιιπ ΠιιιιΙει·επ Με εππποι·ιιιεΙε Ζοπε πιπεπιειεπι, σειειι επεσε Ιιειιιιι Με
ειπε. Απποιπι πιιι1 εαΙιοπ Με Βετειειι πεε πεειππι-·ππεπ · Μπα: σει· εεειεπειτ. ιιοιιπεΙεπ ΐΓειιη›ειει.πι· ειι·επτ. Νοι
Γιεπει·ε Βεπϋιι8, ιππεειε ιιιππ 'Γειιιιιει·ειπι·επ νοπ 38 πω! Ν πιεΙιειπρειειπιεπ, Με Μοιεεπε 86,2 οι1ει· ει, Αεεπι1ε
ιπεπι· Πισω ι·εεππειι, ενΜιι·επι1 ΑΙΙεε, »νεε ω” 36” πει 988,8 ο·!ει· 7 ποιτπςοπ, ειπε εεπι· εεινόιιπΙιεπ πιιπ επι·πεο

?Η
τετ σ!ε Τιι.τεεε!ιε !ιε!τειιτιτ, Με .εε Ρετεωτιετι Βιετιτ, σ!ε !!ε!ιετι Ηρετιτιοτττιε!τειιιρετεἩτετι. Μι.. !ισΒε ιιιιε!ι, Ρα!!ε
εε!ιοτι τιιιτ 37,2, 3 οσετ 4 στο ετετειι 8τττιΙιτιιτιιε ετ!ι‹°ι!ιτετ ετ!ε!ιτ, τη ινε!ς!ιετι εο!ο!ιε οε!ιιιοττιιε.!τειιιρει·στστετι νοιι
ΗστΚεε!ιννειι!τιιτη.τετι Με 38,7 ιιιιτεττιτοο!ιειι ινιιτσετι, Μισο
Τεττιρετε.τιιτ νεττειτειι.
'
σιιεε σεε!ιει!τι στο ινεεειιτ!!ε!ι ιιιιισετεε Β!!σ Πτι Ζιιετατισε
Βιε ενντεο!ιετι 36,6 ιιτισ 37,4 !!εεειισε Βιιτε!ιεο!ιτιιττε
τεττιρετετιιτ_σετ ιιοτιτιιι!ειτ Ειτ.τετινιστπιε !ιετττιετ 37,0. .Σε σεε Κτετι!τετι !ιετνοτττετιιΓετι ινοτσειι νι·στε. Πετιει ι!Βετ
ιετ σιτε σετιετι!,εε Ριιτι!ττ σετ Έ!ιετιιιοτσετετεεε!ε, ινε!ε!ιετι Με ιττιιτιετ!ιιτισιε Ζιι!ι! σετ ιι!ιετ σετιι τοτειι 8ττιο!ι νει·
ννιτ τιιιτ σεττι Ιιε!τειιιιτετι τοτειι 8ττιο!ι !ιεεειο!ιτιετ !!τισετι. 2ειο!ιτιετετι ΜεεειιτιΒετι σιε σετ Βσε!τεε!ιικιτι!τιιτιεετι ιιτιι
Με 4-ίεε!ιε, μι. εε ετε!!τε ετε!ι ιιι εττιετιι· σετ ειιι !τοιιττο!
Πιο Βειντι!ιιι!ιο!ιετι Τεεεεεε!ιντετι!τιιτισετι εττειε!ιειι σετι
εε!!›ειι σσετ !!εεετι ιιοε!ι τ111ϊετ!ιει!!ι σ!εεετ θιτειιτε. Ατιετισ .!ιεττετι Ρ'τ!!!ε Με !!ετ!ιτι1!τιιιε επί 4,25: 1. Βιεεεε αυτοι·
εεεεετ!ιιιιιοιιετι, σιε τ!!ιετ σιεεετι Ριιτι!ττ !ιιτιιιιιεεε!ιειι, εο!ι!εσ!!ε!ιε Μοττιετιτ Μ!!! ει!ιετ Πισω ιιι σ!ε ν7ε,εεε!ιε!ε,
ττιτιεεετι στιτιετ τιιιτ Υοτειο!ιτ

!›ειιττε!!ι ινετσετι,

σε ειε ιιι

ειιισε!ιιετι Ρει.!!ειι εο!ιοτι ε.!ε στο ετει.ετι Ριε!ιεττιεννεΒιιιι8ετι
Βε!τετι !τϋτιτιειι. Νειι1ιετιτ!!ε!ι ε!ιετ ννιτσ σιτε σετ Ρε!!
εειτι, ννετιτι στο Α,!ιετισεε!ιινιιτι!τιιτιε στε ,Τεττιρετειτιιτ νοτι
37,5 εττε!ε!ιτ ιιτισ' ειε Βσεεεε!ινιιιι!τστιε τιιο!ιτ ε!τιττιει!
ιιτιτετ σου τοτειι 8ττιε!ι νοπ 37,0 ειιττιτ!ιτε!τι!ττ. Ηιετ
!ιιιτισε!τ εε ειτ:!ι ιιττι ειιιε ειι!"!ε!!ειισ !τιιτ2ε Κιιτνε, στο νιτ!τ
τσι Ψιιτισετ!!ε!ιεο!ιειι Βιιιιιε τιιιτ σεττι ο!ιστε!ττετ σετ
!τοιιτιιιιιιτ!ιο!ιειι Ησε!ιτιοτττιε.!!τιιτνε !ιεεεισ!ιτιετι !τϋιιτιετι.
. !!ιεεε ειντεο!ιετι 37 ιιτισ 37,5 !ιεεετισε 8ετιιι8Γϋειεε
Τιιεεεεε!ιινειιι!τιιτιε ετιτερττε!ιτ ιετ!ετιίτι!!ε ειτιετιι ιιιι€ει7ϋ!ιτι
!!τι!ιετι Ζιιετειιισε σεε ΟτΒετιιετιιιιε, σετ, ο!ισ!ετε!ι ιιοε!ι τσι
Βετε!ε!ιε σετ εοι;. τιοττιιει!ειι Τεττηιετε.τιιτ!ιτειτε, εο!ιοτι Με
τιιο!ιτ ρ!ινειο!οτ;!εο!ι τιε2ειο!ιτιετ ινετσετι σετ!.
Βιεε ινττσ τειιι ρτε!ττιεο!ι σιιτε!ι εινε!ετ!ει

θιττ!τισε σε

ινιεεετι :
1) Ηε.τ ειιι εο!ε!ιετ Τντιιιε σετ '!`ετιιιιετετιιτ!τιιτνε, ννο
ετ ειιι· Βεο!ιειο!ιτιιιιε !τοττιτιιτ, πιο ίττ1!ιετ !ιεετειισετι.
2) !·`ϋΙι!ι ετε!ι σετ Ρετ., - σετιτι Με εο!ε!ιετι τιισοτιτειι
ινιτ ι!ιιι !ιε2ειο!ιιιετι. -- εο !ιιτι8ε ετ ιιτιτετ σεττι Βιτι!!σεεε
εο!ε!ιετ Τεττιρετετιιτετι !ετιτ., σιιτε!ιιιιιε !ττειιι!τ.
Β!ε το!σετισε Βεο!ιτιο!ιτιιιι€ απο σιεεε Βε!ιειιηιτιιτιε τετ
νετετιεο!ιτιιι!!ε!ιιιτιε !ιτ!τι8ετι, ειε ινιτσ ει!ιετ ειιιο!ι @ειστ
Ζειιιε ειιι 8ττει!!ιο!ιτ στι! στο Ειιτει.ε!ιιιιιιτ εο!ε!ιετ Κοσσ
τιιι!τ!!ε!ιετ ΙΙοε!ιιιοτττιε!τεττιρετετιιτετι ειι ντεττειι μετε

σε. ειο!ι ιιιιο!ι !ιιετ σιε Τετιιρετε.τιιτειι Με τιιιτ 37,5 εισαστ
`τιεινεεετι, ο!ιιιε σιεεε (!τετισε ιιιε Βιιτιτε!ιτι!ε
ειι !ι!ιετεο!ιτειτειι.
Ρο!σετισε Ρει!!ε, τε! ννε!ε!ιοιι στο

εοτεισ!τ!8ετετι Μεε

ειιιι€ετι τιι 2, 3 ]ιι 6-Γιιε!ιετ Κο!οτιιιε νοτσειι!ιιτιιττιετι ινστ
σειι, ινετσε σειε θεεε.8τε ι!!ιιεττ!ετειι:
Ε'ι·ιιιι!ειιι Α. Ο., 45 σιι!ιι·ε Μ, Ιιε!ιι·ετιιι ειιιετ Βε!ιιι!ε Γιι!ι!τ
ε!ε!ι εε!τ Βιισε Ε'ε!ιτιιιιτ 1905 τιιε!ιτ ιιιε!ιτ φωτιά; ειε ε!ιιιι!ιτ
εε!ιοιι ετσι-ιτε Ζω ι;εσε!ιεττ ειι !ιε!ιοτι. _ιεσειιτιι!!ε ΜτΙ: σε ειε
!ιτι!σ !ιε!εε, !ιιι!σ !τιι.!τ ιΉιετ!ιιιιτειι ιιτισ μια" Ατιειισ τετ ειι εε!!ιει.
ιιι !ετε!ιτετι Β`τοετεσ!ιιιιιεττι ε·ε!τοιιιιιιειι. 'Ι'ι·οτισειιι !ιιιτ Ρετ.
τιιιτ ε!!ει· Πιτ :τι θετιιιτε ετε!ιετισετι Βιιει·τς!ε σειι θεσιιιι!τειιι στι

ειιι Κτιιιι!τειι!εττει· ιι!εσετιτε!τ!ιτιιρττ τιιισ στο Βε!!ιε ι!ιι·ει· τσι;
!ιε!ιειι !ιε!ιτετιιιισειι ετ!εσημ. Με !ε!ι ειιι 3. πιω Ατιειισε εε
τιιτ'ετι ννιιτσε, ννετ στο 'Ι'ειιιρ. τιιε!ιι !ισ!ιει· Με 37,8. 'Ι'τοτιτσειιι
!ισιισε!τε εε εισ!ι τιιιτ ε!ιιετι Ζιιετιι.ιισ ει.ιητειιεε!ιειιι!ιο!ιετ Βι·
εε!ισρΓιιτιιτ ννε!ε!ιει· σι·ιιι,ετετισ σ" Βεττι·ιι!ιε τιεσιιτττε. Ειπε
Βι·οιιε!ιιτιε οσετ ιτττειισ ε!ιιε Οτιτιιιιει·!‹ι·ειτι!τιιιις Με· τιιε!ιτ νοι·.
$οτιοτι στο ιιτισει·τι Τεστ· ινιιτ σἱε Νε!Βιιιιι.τ :στη Γιε!ιετ νει·
εε!ιννιιιισειι. πω! σεεεειι νεττ!ετ στο Ριιτιστιτιιι - σε ινιιι·σε

3 Με! ττιντ!!ε!ι ι.τεττιεεεετι - 14 'Τασο Με;; σειι νοι·ειιχτεννειιιειι
'Ι'ντιιιε τι” Ηοε!ιτιστιτιιι!τειιιρετιι.τιιτετι. Ετετιιιιε!ι Ατι!ιιιιί στεεεε
Ζειτι·ιιιιιιιεε. ιιι ννε!ε!ιειιι ει: τιιιτ τιιιειιιι!ιτιιεινε!σε :τι ειιιετ πιστ
εετισ!ιε!ιειι Βσε!τεε!ιννειι!τιιιις !τειιι, !ιεττε τιιιιιι εε ινιεσει· ιιιιτ

Τεττιρετιιτιιτετι ιιτικετ!ισ!!ι σεε τοτετι θττ!ε!ιεε :τι τιιτι.
Πτι νετιι·ιιτιστεε Βι!σ πεισ·τ τ'ο!σετισει· Γιι.!!:
Γτ!τιι!ε!τι Α. Μ. 46 .Ϊιι.!ιτε ιι.!τ, !ιενστ είε εισ!ι !ττιιτι!‹ ειι τῖ!!ι!ειι
!ιεριι.ιιιι. σιιι·‹:!ι σ!ε !!ενο!ιιτιοτιεΒιετιι.!ιτ ειιτ“σειιι !.ιι.ιισε ντε! Αιτι
ι·εειιτι,=.τειι σιιτε!ι!ε!ιτ. Ζιισειιι ννιιτ!!ιτ στο νει·ιιιιτινοττιιτιρτενο!!ε
Ρ!!ε8ε ειιιεε ερ!!ερτ. Κ!ιισεε ιιικε!'ιι.!!ειι. Με εε ιιιι $εριειιιτιετ

σει: νοτιιτειι .!ιι!ιι·εει τιιιτι σειιιιοο!ι τιιιτ' σετιι Ωστε ειι ε!τιετ
Βι·τιιισετιιτιιιιε ςε!αιιιιτιιειι ινστ, !ιιιττε εισ!ι Γι! Μ. σιιτο!ι :τι

τιετ εειτι.

Τ. Η. 53 .!ε!ιτ ε!τ, νοτι Ιττ!ι!τιΒετ Κοτιετιτιιτιοτι ιιιισ

!8τιμεε νει·ννει!ειι_ιτιι Ρτε!ετι ειτιετι Βτοιιτ·!ιιιι!!τιιιιιι·ι·!ι 2Πεθ208'8Πι

σειι ειε ετετ. Αιιτ'ιι.ιιι.τ Ντιν. νετ!οι·.

ιττιττιετ εεειιτισ, ιετ εε!τ 25 .Τε!ιτειι ιιπ Αττιτειιιεε ννετιετε.
Βιεεετ Βετο! νετ!τιτιΒτ ει! νετεε!ιιεσετιειι σε!ιτεεεειτειι
ειιιε εε!ιτ νετεε!ι!εσειιε Ατ!ιε!τε!ττειίτ. Ιιτι Βιιττιττιετ !ιεττεο!ιτ
ινσ!ιιι!!ε!ιετ !.ειετιιτισ.

!ιεσεττ εε ειιεεετεε

Μιττειι ιιι σετ Ατ!ιε!τερετιοσε ετ

εε!ιοτι Μ!.τ:!ι

ετοιμη Τσετειι ννετετι !ιοο!ιιτεετε!!τε Νοι·τιιιι!τειιιρει·ετιιτειι τιιιτ
ε!τισε!τιετι Β!!ε!τεο!ιννειι!τιιιι€ετι

εσννο!ι! ()!ι!ιιιτι
τ!εΓετ !!”τ!εσε, ιτε νν!τιτετ σεσεεετι

Πιιι σ!ε !!!!τ.τει σ!εεειι ε!ιι

τιιιτε ει·Ι‹ι·ιιτι!ττ ειε ειστε Νειιε, σιεετιιε! ιτιιτ. Β'ιετιετ;
!ιιι θτιτιετε.

Με Αερττιιιςιιτιετι

εεεειι νι·ε!ο!ιε ε!ε!ι

ιιιιιε!ιτ.!οε ετινιεεειι.

Αιιε!ι

στο Βετττιι!ιε ινο.ι· τιιε!ιτ ιιτι 8ι.ιιιισε εε!ιιιε!!ε ΑΙι!ιι!τ'ε ειιεε!ιε!ϊετι.
Ετετ τιιιε!ι 3 ννοε!ιειι ινει·ειι Με Τειιιρει·ετιιτειι ;.τετιι!!ειι.

!ττειιι!ττε τιιιτι Η. ιιτι ννιιιτετ 1906 ?τιιιτ Ε'ττιετε!τι ιιτισ

ννοι·νιιιτ ετε!ι σιε !!τιιτιε!τειτ ιιιισ Πιι!ιιετ ιιιισ σει· ιιιιει·σσιο!τ!ιε!ιε

Γιετιετ ειι σετ Ιτι!!ιιετι2ε., ι!‹οτιιιτε ιιι!ιετ, σε (στ. !τειιιετι
Βτεεισιτιετιιι εεεοτστ ινιι.τ, σιε Ατ!ιειτ ιιιε!ιτ ιιιιτεττιτεε!ιετι.

Βε!ι!ιιτ' νετ!οι·ετι, ιιειιιετιτ!ιο!ι Μπιτ ειιο!ι σιτε Ετσετε!τι, σιιε ε!τι!ι
τεστ τσεττιττ!τε!ι Μιτισε,ε ετιιιιττιε!σειι ιισερττε.

- 8ο ετ!ιειτειε ετ σειιτι,

εο. !ττει.τι!τ

ινιε.ετ νετ ιιτισ ο!ιιιε

Ησε!τε!ε!ιτ στι!" εε!τιε .Η!ιιΓτι!!!8!‹ε!τ τω.
!3'τε!ιετ ειι εττι!τετι !ιεΒιιιιτι ιιτισ

Ετετ :σε σιτε

στο '!'εττιρετετιιτ 37,7 ετ

τετε!ιτ Ιιειιτε, ειι8!ε!ε!ι ε!ιετ σε.ε Οε!!!!ι! τοτιι.!ετι Μεσοι
τιιετι!ιτιιετιε !!!ιετ ι!ιτι !τεττι, ινιιτσε σετ Ρετ., σετ ετε!ιιεττι.
.ττιεττιετιι Ηιιτε ειινετττειιιτε, ειι ιι·ειιισετειιε 3 Τει8ετι Βω
τιι!ιε εεεννιιτισετι.

Μαι Ατι!ειιί στεεετ Ζειτ πω· σιε Τετιιρετιιτιιτ νοττι
ειι!ιτε!ιτι!ετι ειιι! σειι Ηοο!ιιιοτιτιο.!ε!ιετιι!ττετ Βεει!ιι!τετι.

νοιι σε” τι Τειεεετιιεεεστιεετι. νι·ε!ε!ιε

ειιι 8 Πιτ· Ποτττετιε,

σιιτιιι ιιιιι Η. 2, 5, τ! ιιιισ ΙΟ !!!ιι· Ατιειισε νοτι σετ Ρετ. .νεωτε
τιιιιιιιιιειι νι·ιιτσειι, ννιιτ σιε 5 Π!ιτ Κο!οτιιιε σἱε !ει:τε, ινε!ο!ιε
τιοε!ι (ιι·τισε νου σ!ιει· 37 ιιιι!'ειιιι·ε!εστι !ιειττε. Οσετ Μπιτ το!
ε·ετισει· στι!! :
Γι·ιιιι Πτ. Α. Ε. 40 .!ει!ιτε ιι!τ, ντιπ τιετνϋε σωσει· Κοιιετ!τιι

ι!οιι. !ιιιτ Με Ηιιιιετι·ιιιι

ιιιισ Μιιττετ !!!.ιιστετε Ζω !!!ιει· !!ιι·ε

Κι·ει!'τε εεεε!ιτιστ ιιιισ ο!ιε!ειο!ι ι!ιτε !(ϋι·ρει·εε!ινν!ιο!ιε !ετιτ.!ιιιι

τιετειιτε ιιι 8ο!ιιν!ιισε! ιιιισ Ο!ιτιιιιεο!ιτειιιιιννιιτισ!ιιιιε·ειι ειι 'Ι'ιιιτε
τι·ε.τ, ε!ε!ι ινεσετ Βε!!ι!!Γε ιιοε!ι Βιι!ιε ττϋτιιιετι ινο!!ετι. Βτετ Με

.Ματ !ιεεε ειο!ι .τετ Ρετ. τιιο!ιτ ττιε!ιτ !ιιι!τειι; ετ !τετιττε
τνιεσετιιττι ειιτ Αττιειτ ετιτϋε!τ ιιιισ !ιε.τ. σιιιιτι ιιοε!ι ειιιειι

Πιιετειι ιιτισ Νε!Βιιτιι.ι· ειιι· Ηε!εετ!‹ειτ !ι!τιειι!τετιιετι, !ιιιτ Ρετ.
ερειιιι!!!ττι!ιε!ιειι Βε!ετε.τισ εεειιε!ιτ.
!)ετ !ιιι·γιι€. ιιτισ εοιιει.ιεε Βετ”ιιιισ, σετι !ο!ισιιι 28. Αρτ!! 1908
ει·!ιο!ι, »νετ !τιιτι τοΙιτετισετ:

νοΙ!ετι λ!υτιστ

τιστιιιιι! ννειεεετι Βιιτιιιιι!ισιισετ;

Ιτι!ε!‹τἰοιιει·ϋτε σετ Κε!ι!!ωρτ'εε!ι!ε!τιι!ιιι.ιιτ τιιιτ Αιιειιει!ιττιε σετ
!ειιι€,

τιιιτ Αιιετιει!ιτιιε

εννειετ

ιιτιειο!ιετετ

Βσε!ιετιιιιιιεοειι ιτετειιι.

!Βιιιε

Μεεειιιιεετι νοιι 36,7 ιιιισ 8 ετετε Ηοο!ιτιοτττιε!τειιιρετσ

ρι·οτιιεε Ατιεοτισετιιτισ· Γε!ι!τ; ε!ιετιεο ι·ε.ιι!ιε !)γε !ιοιιιε. !ο!ιιι!ε

τιιτετι νοπ 37-37,5 ειιτειιινε!εετι εε!ιιι!ιτ. .

σε!ιτιιετσετι οσει· ειιι· ε!ιιε

!Νετ ι!!εεε Βεο!ιτιο!ιτιιτιε νεττο!ετ, ινιτσ ε!τ:!ι σετ νοτ
ετε!!ιιιιε ιιιο!ιτ εειπ νετεε!ι!ιεεεετι !τϋτιτιετι,

Πε!ιτιεετι

ετετε τιιιισε Ρεττειιτ, σετ

σεεε

σετ

!τιι

ιι!ιετ εοτιετ !τειιιε

Κτειι!τ!ιεττεενπιρτοτιιε νεττιετ, ιιι ειιετε!ε!ιετισετ

Ζειτ σετ

Ηι·!ισ!ιιτι8 !ιιι!σ ινιεσετ στι! σιτε ιιειτιιι·!ιε!ιε Τεττιρετιιτιιτ
Ι!!!!θ8.Π !ισιτε Ιτοιιιτιιετι !τϋτιιιειι, ιντι!ιτειισ ετ ε!ο!ι και εο
:ειι εεεετι Πτι Ζιιετιιτισε ειτιετ !ε!ι!ετ!ιεττετι Βιτιετε!!ιιιι€
εειτιετ Κύττιετινστιτιε !ιε!”ετισ.

Μιτ.!ιετε!!!ειιιις σει·

ιιτιιτειι.

Ηἱετ

ιιτισ στι ντιιτε Βτιιρτ!ιισιιιι€ετι ν. τ. ιιι σετι ο!ιει·ετι !ιιτετεοειιι!εε.
'Ποτε σ!εεει· ε!,ςειιτ!ιε!ι ςετιιιςΓσειςετι Βγτιιρτοιιιε ινετσειι
στιτιιι ιιτισ νι·ειιιι ΒΘ!20 τιιιεεε!ϋετ, σιιι·ε!ι ννε!ε!ιε ε!ε!ι στο Ηιι·
ετετιετϋεεε τιιιιιιετιτ!!ε!ι !ιετττι Ηρτεε!ιετι ειι Γσττιι!!ε!ιετι ΑιιΓ!!!!ετι
ετει;;ει·ιι. Πιιιε,ιιοεε: Ιτιτε!ιτισεε Τι·ιιο!ιεο!ιτοιιο!ι!ι!ε ε. Ιιισιιετιιιι
ιιοετι·ειε. Με Βιετειιιν!!.ιιιιε !ιετι·στ;τ 38.2. Ασε σ!εεεττι θτιιιισε,
νν!ε ιιι Β!ιε!τε!ε!ιτ σετ Βι·εε!ισρτ'στιειιιιιεετε εισ!ι σιτε Βεττ!ἰεἔειι
εττιιι!“ε!ι!ετι.
Πτιιετ Βιι!ιε τιιισ ετιτερτεο!ιετισει· Βε!ιτιιισ!ιιιις @τις σιτε Ε'ιε!ιετ
τσι Μοτο ειιιει· ννοο!ιε ιιιτσε!ιτ; τιιο!ιτ τισ στο ροεττετιτ!!ειι

Ηοε!ιιιοι·τιιιι!τετιιρει·ετιιιειι, ιι·ε!ε!ιε νο!!ε 4 !νοε!ιειι σιιιιει·τετι

Ατιετ ιιττι σε!ιτιε!τι·ειι!τ ειι εε!τι ιιτισ ε!ε!ι σεττι εστ
”ερτεο!ιειισ :τι !ϋτι!οτι, !ιεσετ!” εε ιιιτ!ιτ ετετ σετ !τοιιιιιιιιιτ

ιιτισ τ.;!ειο!ιτιι!!ε νοπ νει·ειιιιτε!τειι Βσε!τεε!ιινειι!τιιτιιτειι ιιτιτει·
τιτοε!ιετι ιινιιιετι.
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·· Με ΙιΙειιιε Ι(ιιιιιιιετΙΙι, Με Μι· ιιι ιιΙΙετ ΚΙ1ι·ιε :ιιι Μιτ
Ι.εΙΙιιιιιι €εΙιτεεΙιτ ΙιεΙιειι, ιιιιιΙ”ιιεει 4 Ε'ΙΙΙΙε νοιι ΙιιΙΙιιειιΖε
ΙΙεΙιει· ιιιιιΙ ΙιεεΙεΙιΙ εΙεΙι ιιιιΙ 1 Κι·ειιΙιειι ιιιειιιιΙιοΙιειι ιιιιιΙ

Με πιο ειειειι ΜιιΙε Με ΒεΙ;τ νει·Ιεεεειι,
ΜεθΙιεΙιΙιειι πε ι·εεΙιιιειι ΙιιιΙιειι, Ιει ΙιεΙιε.ιιιιτ.

ιιιΙΙι

Μεεει·

Ψνεε Με ΓιεΙιετ- ΙιεΙ.ι·ΙΙΒ, ιιο 2ειΒιε εε Με ιΙιιτεΙινιεε

ΑιιεΙι ΜΙ: ΜεΙιει·ιιιεΙειει· εεΙιιιιι ιιι εειιιει· Β'ιεΙιει
ΙεΙιι·ε 1876 Ο. Η'. νοεεΙ μη. 388 Μιι·ειιι“ Ιιιιι€εινιεεειι,
,,Μιεε ιιιιι.ιιεΙιε ΝειεΙιΙιεΙιει· ιιε.εΙι ΑΙιΙειιΙ' εεΙινιει·ει· ΙΙεΙιετ
ΙιιιΙΙει· Ιίτε.ιιΙιΙιεΙιειι ΙιειιΙΙε ιιιι ΑιιεεΙιΙιιεε ειιιει· ειετειι
Ι`εειειι ΝεΙιι·ιιιι€, ιιιιοΙι Ιιει·ρει·ΙιεΙιειι ιιιιιΙ 8εΙειΙΒειι Αιι
ετι·ειιΒιιιιεειι ιιιιιΙ ιιε.εΙι ΟειιιιιιεΙιεινεειιιιθειι νοι·Ιιοιιιιιιειι

ιι·ειΙει· νοιι εκεεεεΙνει·

Ιώιιιιειι ιιιιιΙ ιΙεεε εΙ›ειιεο εεΙιι· Β'ΙεΙιει·ει·εεΙιειιιιιιι€ειι

8 ιιιεΙΙιΙιεΙιειι θεεεΙιΙεεΙιτε; ειε

ΙΙεεεε ειεΙι ιιιΙιει· Ιιιι ΡιιΙΙε

νοιΙιιιιιιΙειιει· ΝοιΙΖειι νει·ιιιεΙιτειι. ΑΙΙε 4 Ρειεοιιειι εε
Ιιεττειι ιΙειιι 40. ιιιι‹Ι 50. Ι.εΙιειιειιιΙιι·ε σε, οΙι;;ΙεΙεΙι ιιιιε
ε.ιιεΙι ΡεΙΙε ιιι€ειιιΙΙΙεΙιει·ειι ΑΙτει·ε ιιι Ει·Ιιιιιειιιιιε εΙ.εΙιε11.
ΗϋΙιε

ιιοεΙι Πιιιιει, εε Μιεε

ε"

ΙΙΙιει·ειιιετΙιιιιιιειιιΙε νει·ειιεΙι νοι·Ιεε, Με ΚιιιιιιΙιΙιειι ετε
ΙιειιιΙειι Ριιεεεε ιιι ΙΙΙιει·ινιιιι1ειι.
Βιιεε Με Πιιιιει· εεε Ε'ΙεΙιει·ε ιιιοΙιΙ; ΒΘΙΙιΙΙΙ ΓεετεεειεΙΙΙ:
ννει·ιΙειι Ιιοιιιιτε, Ιιι€ Ιιι σει Νιιιιιι· ιΙει ΒιιεΙιε. ΑΙΙε
ΚτιιιιΙιε 8εΙιειι ειιιε ιιιιΙιεετιιιιπιτε, ιιιιεΙι 'Ι'ε.8ειι ειπεε
εεΙιιΙιεειι‹Ιε Ζειωιιιιει· ιπι, νιεΙιιτειιιΙ Με τΙει·ειιΙ” ΓοΙΒειιιΙειι

ΗοοΙιιιοι·ιιιιιΙιειιιρει·ειιιτειι ιπι θεεειιεετε Ιιιει·2ιι 2, 3 ιιι
4 ΙλίοεΙιειι ιιι ΑιιεριιιεΙι ιιεΙιιιιειι. ΒιιΙιεΙ εριεΙΙε εΙεΙι εεε
ΡΙεΙιει 8 ΜεΙ Με ΙιιΙΙιιειι2ιι νει·ιι ιιι ι·ε8ιιΙΙιιι· εριιΙειιιιεεΙιει·
Ζειτ Μι, ιιιιΙιτειιιΙ εε ειιιιιιεΙ Με ιιι άειι ΜΜ ΙιΙιιειιι
ειιΙιιιιιιΙει·τε ιιιιιΙ ιΙεεΙιιιΙΙι νΙεΙΙειεΙιτ εΙιει· Με ΙιιΙΙιιειιιε
ιιοετιε.ε ΙιεεειεΙιιιετ ιιι ενει·ιΙειι νειΜειιι. ΒιεΙ ΡιιΙΙε
ΙΙεεεειι ιιΙιει·ειιιειΙπιιιιειιιΙ ειΙιειιιιειι, ιΙεεε Με ΙιιίΙιιειι2ιι.
ΙιεΙιει· ιιι άειι ΟΙιειι·ιι.Ιιιει· Ιιει·τιιεεΙιιι,ιει· ΗυΟΙΙΙΙ0ΓΙΠ8ΙΙ.ΒΙΠρθ
ι·ειιιιειι ΙΙΒει·Βιιι8, εοίετιι εειιιε ΜιιΙιιιιιιιι; 8εΙΙΙεεειιιΙιεΙι
ΙΙΙιειΙι0ι·Ι. νιιιι·ιΙε; ιπι 4. ειτΙιΙειι εΙιιε ιιιιΙ”τεΒιιιι€ετειεΙιε Ζθἱ(ι
ιιιοΙιι οΙιιιε ΕΙιιΙΙιιεε ευ εεΙιι.
νειειιεΙιε ειιι· ιιιεΜΙιειιιειιι6εειι ΒιιΙαιιιιρίιιιιε Μεεει·
ιιιιοι·ιιιιιΙειι ιιιιιΙ Ιιε.ι·ι.ιιεεΙιιι;ειι Τειιιρειετιιι·ειι ΙΙΙΙεεΙιιι18ειι.
ΝεεΙι επι Βεειειι εεΙιΙειιειι εΙεΙιι·οΙιοιιειειιιΙε ΟΙιιιιΙιιι.Ιοεειι
ιιι ΙιεινεΙιιειι, ειιιερι·εεΙιειιιΙ ειπ Ιιι εΙΙειι 4 ΓειΙΙειι ειιιιι

ΑιιειΙι·ιιεΙι εεΙειι€ειιιΙειι ΗΙιιίεΙΙΙΒΙιεΙτ ιιιιιΙ Ει·εεΙιερϊιιιι8.
ΠεΙιει· Με Ε'ιιι€ε, σε Με ιιι Εεεε ετεΙιειιιΙε ΙΙ'ιεΙιετ
ινιιΙιΙΙεΙι ειιι ΙιιΒιιειιπειιεΙιει· κατ, Ιιειιιι ιιιιε. Ειτε. ΙιεΙιι
ΖινεΙΙεΙ Ιιεει.εΙιειι. Ιληι· εΙιι‹Ι πιει· €εινοΙιιιτ, εΙιιεε Μεεε
νιεΙΒεειιιΙιΙΒε Κιε.ιιΙιΙιεικ 6Ι”τειε εειιιιε ειιε ΙΙιι·ειιι ΗεΙιιιιειι
Ιιειειιετιιιτ οιΙει· μι· άειι ΒεοΙιεεΙιτει· ιιιι ΙιΙΙιιΙεεΙιειι θε
νιιιιιιΙε ιιιιιΙει·ει· εεΙινσει·ει· Ει·Ιιι·ειιΙιιιιι€ειι ι.ειιεεΙιτ; ειπεε
εΙιετ εΙεΙιτ Με, Με ηριεεΙιε ΙιιΙΙιιειι2εΠεΙιει· «Με οΙτ
Ει;ει·ειΙειιι Μιι·εΙι ινειιιεει· ειιιεεερι·ιιετε ιιιι‹Ι ιΙεεΙιεΙΙι Μπε
ιιοειιεεΙι

ιιιιεΙεΙιει·ε

Ροιπιειι

ι·ερι·ΙιεειιΙΙει·Ι,

ινεΙεΙιε ει·εΙ

ιιεεΙιιτε8ΙιεΙι, ιιιιιιιι εΙιει· Με ευ ειιιιιιιιιιιΙεΙι·εΙει· Μι σει·
νει·πϋιιειτειι ΒεΙιοιινεΙεεεειιΖ ιιιιιΙ ιΙειι Ιι`οΙΒειι άεε εεεεΙιε
Μειειι Νει·νειιεγειειιιε ετΙω.ιιιιτ ινει·ιΙειι.
Ψνειιιι ιιιειι Με ΙιιΙΙιιειιιε. ιιιΙΙ Ι.ειοΙιιιιιιεεει·ιι νοιιι
ρε1ΙιοΒειιετιεεΙιειι διιιιιιΙριιιιΙιτ Ιιειι·ειεΙιτει, εε ιΙιιι·Ι πειιι
2 Οιι·ιιρρειι ιιιιτει·εεΙιεΙιΙειι, ειι ινεΙεΙιειι εΙιιιιιιιΙ Με τεΙιι

ιοκιεεΙιειι, ιΙιιιιιι ιιεει· Με 1οιιΙεεΙι ειιικϋιιιΙ
ΙιεΙιειι Γοι·ιιιειι ΒεΙιϋιειι. ννιιΙιι·ειι·Ι ιιιιιι Με πειτε
θι·ιιιιιιε εΙΙε Με ΠεΙιειιιιιιεε εεετει€ει·ιειι Βιιιιρτοιιιε, ιιιιιιι.
Μια· Με ειιτ2ϋιιιΙΙΙι·Ιιειι νοι·Βιιιιεε ιπι Ηεεμιι·ειτ. ιιιι‹Ι Βι
Β88ΙΕΙΟΙ15ΙΓειΟΙΙΙ5

ιιι

ειεΙι εεΙιΙΙεεει,

εε

ΙιιΙΙειι ιΙει ει·ειειι

ΙιεΙ

ιιει·νεεειι ειιιει· ΒεεεΙιννεεΙιτειι ΙιιΜνΙΜιειι ειπ ΒεοΙιεεΙιτι1ιιε
Ι:οιιιιιιειι οΙιιιε ΙειΙε Ι›εΙ‹ειιιιιε ΠτειιεΙιε οι1ει· ιιιιεΙι Πι·
ειιοΙιειι, Ιιει ιΙειιειι ννειιΙεετειιε ειιι ειιιε ΙιιίεΙσιοιι ιιιεΙιι 2ιι
τΙειιΙιειι Ιετ°·.
Δ
Πε ιΙε.ε ΙιιΙΙιιειιΖεΙιεΙιει· ΙιεΙσει·ΙεΙΙειι Πι·ερι·ιιιι€ε Μ, εε
εει·ετειι Με εΙΙΙΙΒειι Ριοιειιιε ι1ει· ΒιιΙιτει·Ιειι 2ιιιιιιεΙιεΙ; ιιι
Με ΒΙιιτ ιιιιιΙ επειιεειι ΙιΙει·Μιι·εΙι Β.εεοι·ριιοιι Με ΡΙεΙιει·.
Ι)Ιεεε ιιιι ΒΙιιτε 2Ιι·ΙιιιΙΙειειι‹Ιειι ΒιοΙΙε ϋΙιειι ειπεπ Μι·εΙιι
ι.οιιΙεεΙιειι ΒεΙ2 επι” Με νΙΗΙ.ι·ιιιεεειιιι·ιιιιι εεε. ΗΙειι1ιιιεΙι
ιιπ Με Βε8ιιΙΙειιιιιΒ σει· Ώνιιιι·ιιιεριοειιΙΜοιι ιιιιιΙ Ψει·ιιιε
εΙ>εεΙιε 8εε16ιτ. Πει· Βειε ιιΙΙῖι εΙ›ει· ιιιεΙιΙ: ιιΙΙειιι Με
θιεΙιιιιι, εοιιιΙειιι εεε εεεειιιιιιτε 2ειιιιεΙε Νει·ι·ειιειιειειιι.
Ινειε ΙιΙει· :ιιι ΤοΧΙιιειι πω· θθΙΙΙΙΙΠΒ ΜΜΜ, Μ, Με
ΙιεΙεΙι Ι;ειιετει·ιι ειιετ, ιιιεΙιτ εΙΙεἱι1 ργιοεειιει· εοιιιΙει·ιι·
ιιιιεΙι ιιειποιΙεεΙιει· Νειιι ι·.

Πε ιιιιι·ιΙ ιιΙεο νοιι ιΙεπι Π·ιΙιει·ΒενιιεΙιτ ιΙει· εΙιιειι οιΙει·
ειι‹Ιει·ιι θΙΙιιιιι·Κιιιιε ιιιι ΑΙΙΒ. εΙιΙιε.ιι€ειι ιιιι1εεειι, νιιεΙεΙιε
άειι· Ιιειάειι οΙιειι Βειιιιιιιιτειι Ροι·ιιιειι, Με ειιιΙιιεΙιε Ιιι
ΙΙιιειι2εΙιεΙιει· οιΙει· Με ιιει·νϋεε Ρ'οιιιι εειιεε. ετ.ι·ΙεΙΙοιΙ πι·
ΒιιιινιεΙιεΙιιιι8 ΒεΙειιεΙ.
Νιιι· εε Ιιειιιιειι _ιειιε εεΙτεειιιειι ΙΕκτιειιιε νει·ετε.ιιιΙειι
νιει·ιΙειι, ινεΙεΙιε νοιι άετ ειιιειι 8εΙιε Ζει ΙΙιιρει·ργι·εεε,
νειι άετ ε.ιιιΙει·ιι Ζει· «Με εΙ“εΙιι·ΙΙειι, νοιι νοι·ιιΙιειειιι ιιιιι
εοΙΙερειειιιρειετιιτειι ειιιΙιει·εεΙιειιιΙειι ΙΕι·Ιιι·ειιΙιιιιι€ ΙΙΙΙιι·ειι.
Ινιιε ερε2ΙεΙΙ ιιιιεει·ε ΙιεΙιειΙιιιΠε Ε'οι·ιιι άετ ΙιιΙΙιιειιΖε
Ι›ειι·ΙΙΤι, εε Ιισιιιιειι νι·Ιι εεεειι:
ΙΜ άεε ννει·ιιιε2ειιιι·ιιπι ειιιιιιεΙ Βει·εΙΖΙ. Με Με ΙιιΓεΙι
ιΙϋεε ΡιεΙιει· Με εεΙιιει· νοι2ιι€εινειεε ργι·ο8ειιειι ΟΙΝ
ινΙι·Ιιιιιιιζ ιπι θιιιιεε, εε ειιιιΙ ε.ιιοΙι Με Οηάιιτιοιιενοι·
@Με Ιιι άετ ΜιιεΚεΙΓεεει· ΙσειιΙιΙιεΙτ εεετεΙΒει·τ. ΠιιιΙ
ιιιιιι ‹ΙειιΙ‹ε ιιιε.ιι ειεΙι ιιοεΙι Με ιιιιιιιετννεΙιτειιιΙε ΡΙυε, Με

τΙιιι·εΙι Με ει.ΙιτΙνε ΜιιεΙιεΙετΙ›ειτ ειιιει· Με νειιιιεΙιι·ιειι
Αιιερι·ϋεΙιε ιιιι Με θιεΙιιιιιι ιιιιιΙ Με νειεεΙιιειΙειιειι ρει·ειι
εΙιγιιιετϋεειι θιΒε.ιιε Βεεετει Μιὰ.
Βε ινειι1ειι

ιιιιτΙιιιι,

ειιιεεει·

ειιιει· ΜεΙιτΙεΙειιιιιε

Ιιι·ειιΙιΙιιιίτ ΒεετεΙ8ει·τειι· Βιι›Πιιι·εεΙιεεΙε ε1ειιι ιοΧΙεεΙι

ιεΙΖΙειι

Με

εε

Ινει·ιιιε2ειιΙ;ιιιιιιι ιιοεΙι ινειιειε Βει2ε ειιι.ιεΙϋΙιι·Ι.

Κειιι ΙΙΙιιιιιΙει, ινειιιι ιιιιιι Με Ζειιτιιιιιι, ποτε άετ Με
πινιεεΙιειι εεεεΙιιιΙιειιειι Βειιι·ιιΙιε ιιιιιΙ ΡΙΙεεε, ιι00Ιι ιιΙεΙιΙι

εοΙιεΙιΙ
ιιι ιΙειι ιιοιιιιιεΙειι Ζιιετε.ιιιΙ εεΙιιει· ρΙιγειωΙ. Π ΒεειΙπι
ιιιιιιιιέ ειιιΙΙι:ΙιΙιεΙιτι.

θι·ιιρρε Με ιιιιΙιοιιιρΙΙΜει·Ιειι Ροι·ιιιειι ιιι ιιιιιΙ πιει:
Βει ΒιιιΙεΙΐεΙα, άειι Μι· Ιιι άειι ΗοεΙιιιοτιιιεΙιειιιρει·ε

1) ,,Βιι.ε ειιιίεεΙιε ΙιιίΙιιειιἑείὶεΙιει· ιιιιΙ: Τειιι

ιιιι·ειι νοι· ιιιιε ΙιεΙιειι, ΙιειΙειιτει ιιιΙτ.ΕΙιι ινοΙιΙ ιιιοΙιτε Αιι

ρειετιιι·ειεΙεει·ιιιιε επί θιι·ιιιιιΙ ιεΙιιει 'ΓοιιΙιιιιΙτΙ‹ιιιιΒ°°.

ιΙει·εε, Με ειπε ιιυεΙι ιιΙεΙιτ @σε πι· Νοι·ιιι ειιεεεεΙΙεΙιειιε

2) ,,Ι)Ιε ιιετνϋεε Ε'οι·ιιι, ιιι ινεΙεΙιει· εεε
Ζειιτι·ε.Ιε Νετνειιεγετειι άετ ΙιειιριεειεΙιΙιεΙι
ΙεΙΚΙειιι1ε ΈεΙΙ ΙεΙ:" εε ειπεε Με ΚοριεοΙιιιιει·Ζειι, Με

ΙΝει·ιιιετε;ιιΙιει·ιιιι8, Με ΙειΙοεΙι ιιιοΙιι ιιιεΙιι· ειιιει· άοιιι
ΕΙιιΙΙιιεε ιΙει· ιιιινιεεΙιειι ειιεεεεεΙιΙεΙειιειι Τοιιιιιε εΙιεΙιτ,

ΧειιτεΙι;Ιειι, Με $εΙιΙεΙΙοεΙΒΙιειι,

Ειπε

εεε 0ι·εε ιΙει· ιιει·

νεεειι Βιιιιρτοιιιε Ιιει Ιλίειτειιι εεε ΓΙεΙιει· ΙΙΙ›ει·ινΙεΒι.
Πιιιετ Βει·ΙιεΙιεΙεΙιτΙΒιιιι€

Μεεεε

εεΙιειι Βι·Ιιειιιιιε ινει‹Ιειι Μι· Με

Ι.εΙεΙι Ιειιειει·ιι

νοιι

ιιιιε Ιιεερι·οεΙιειιειι

Β'ιΙΙΙε άειι· ειιιΙ“ει·Ιι Ι`εΙιιΙΙειι ΙιιΙΙιιειιΖε υιιι.ετπιιοιι1ιιειιΙιεεειι
ιιιΙτ άετ ιιιιεΔιιιι·ΙιΙΙεΙιειι Βετοιιιιιιἔ Ιειιει· εΙΒειιει·ιΙεειι
$εΙινιιιιιΙιιιιιΒ Ιιι Με θεΙιἰετ ‹Ιει ΗοεΙιιιοτιιιιιΙΙεπιρειειιιι·ειι,

Με νΙεΙΙειεΙιτ Ιιι ειιιε ι;εννΙεεε Βει:ιεΙιιιιιε 2ιιι·ιιιεΙιιτειεΙο,ειι,
ιιΒει·ιιιιετιειι€ειιιΙειι Αι·ΙιεΙι ιπι ΓΙι·Ιιει· ιιιεεει2ι ειι ινει·ιΙειι
νει·Μειιειι.

Βιιεε ΜυεΙιεΙιι118Ι.τειι€ιιι18εΠ Ιειιιρει·ιιιιιιει·ΙιεΙιειιιΙε Με
ΙιιιιιΒ Ιιο.Ιιειι Ιισιιιιειι, ιιι Μιεε εεΙιοιι ΒεΚοιινεΙεεΖειιιειι,

εοιι6ει·ιι Με άετ ΑιιειΙι·ιιεΙι Με ιιι ειιιειιι εεινιεεειι θιε.ιΙε

ιιοεΙι ιιιειει·ΙεΙΙ ιιιιιΙ ΓιιιιΙιτΙοιιεΙΙ εεεεΙιει1ιειειι ΗεΒιιΙΙε
ι·ιιιι€επειιιιιιιιι εεΙΙιει ευειιι:Ιι2. ινει·ιΙειι πιιιεε.
ΒιιΙιει ιιιιεΙι Με ειιΠεΙΙειιι1ΙειιενιΙειΙέε ΙἱεΙιοιινεΙεεεειικ,
Με Με Ι.εΙεΙιιειιετοι· ιι
ΙιεεειιιΙει·ει· 8εΙιΙεΙΙΙιειτ ·ιιιιιΙ

ιι·εΓΙ*ειιι1 Ι›ειιιειΙιΙ., »τι ιιιΙΙ.
ΑεεεεεΙιΙεεειιΙιειι, Ι:ϋι·ρει·

ΙΙεΙιει· ιιιιιΙ ΒεΙεΙιΙΒει· ΕιιετειεΙοεΙ·,.;Ιιειι,
ιιυά $εΙιΙεΙΙοειεΙιειι ειιιΙιετιιεΙιΙ. ·

ιιιΙΙ: νει·εΙ.ιιιιιιιιιιιε

ΙιιιΙειιι ΙεΙι ιιιιεει· Ιιειιιιεεε ΤΙιετιιει ιιΙιει· Με ροετίεΒιιΙειι
ΙΙοεΙιιιοτιι1εΙιειιιρετιιιιιτειι νει·Ιεεεε, ιιιϋεΙιτε ιοΙι ιιιιι· ιιιιι·
ιιοι·Ιι ειιιειι Ιιιιι·Ζειι ΙΒιιΙιιιι·ε ιιιι1ιιε ιΙΙΙΤειειιιιεΙιΙιε.ειιοειιεεΙιε

(ΙιεΙιΙει άετ 'Ι'ιιΙιειΙιιιΙοεε ιιιιιΙ ερειιιεΙΙ Ιιι (Με ΙΙιτει· !ιπ· ·
νιεττειι 1·'οιιιιειι ει·ΙειιΙιειι.

254:

Βε Ιετ του ΙοΙΙοοουο. ουουουτουΙετΙεου, ινοπο Ιοπο 2ο
ΙιοοΙιοοετοΙΙτου ΝουοιυΙτοπιρουοτουοο τΙοιπ Ε'ΙουουετοοΙοιο

Μο Ι‹ουεουνοτΙν υουυυοοΙτου ρουοτυΙοι·οοιΙου Βοοο!ιοοΙιυεεο
οι·ι.ουυου οΙπο Μοι·τοΙΙττι.τ νου 2,6 ρΟτ.

ου ΙοΙΒου ρτΙοΒου ουο υο.ου

νου ιΙου νουυο ορουΙουτου που ονοΙτοΙουτοπ ρουοτι·Ιουουᾶου
ΙιΙοπτοΙΙιοςοΙεουυεεοπ οοε ΑυοΙουιουε ετουυοο 15 ρΟτ.
νοπ όου 28 Ιπ υιοΙυουι Ιιουο.υοττ ο ουΙουτου Βοοουεουυεεου
εΙπο 50 ρΟτ. ο;ουοΙΙτ, ιΙΙο ΙΙΙιτΙοου 18 οτΙοπτου εΙυτΙ οοετουυου.

οΙυου 8οινΙεεου ΖοΙτ Ιπ ΙΙΙο

ΝουυιοΙΙτιιυνο ΙΙυουυουου. Οιουοοο οπιοοΙτοΙιι·τ Ιετ οοε
νουυοΙτου υοΙ υουΙυιιοποου ΤουουΙοοΙοεο.
Ζοουετ εοτυου τΙΙο ΓυοοΙΙουου'Ι'ουιρουυτουοο εουΙοΙουουο
οΙο, ΙιοΙτου εΙου οΙυο ΖοΙτ Μου οοτ” ουυΙΙουου ΗΙΙΙιο οιυ
εΙου τΙο.υπ ουιΙΙΙου Ιυυ οΙΤου ιΙοΙτΙουΙουτου ΡΙουου 2ο νου

Ιπ 50 ρΟτ. όου ΙΙ'ο.ΙΙο νου ο” οροι·οτΙνο ΙΕΙπουΙΙ'Ι' Ιπι Β.υοΙοοιι
οοι· Αυιυοο νουερτττοτ οπο εΙΙο Ιυ οοπ Ι.οΙυ θοεουοοεουου οτε”

υοπ ου οΙυου εουου υοετουουιΙου ΡουΙτουΙτΙε οτΙου 8ορεΙε. Με·
εουτΙουε ουου Κοι.ουευοοεοπ, οΙο ιοΙτ οοι· ΡΙοιιυο. οιΙου ιοΙτ τΙουυι

ΙΙουου.

νουΙοτιτου υοιιυοΙιυπυιου Κποουου ΙΙουιιυοπΙ:Ιοι·του. Αοου νου·

ΙΙΙΙου εΙου οοι· ΜΙΙΙιο ΙιοοΙΙΒου ΜοεεουΒου υυτουοΙοΙιτ›
ννΙυ‹Ι ουυΙοςουε εουου Μου οοιο ουετου ΚοΙιυο οοε του οΙο

ετοοΙιτο ΒΙτουΙιουάο, ιΙΙο Μ" ενιπρτοιοΙοε

ΤουουΙτοΙοεο ΒοΙτοοοοο 'Ι'νροε

τουεουννο.υυουυοπ υοΒοι,5υοπ.

όου

υοΒοΙΙοεου 'Ι'ουιρουυ

Ποιιυ υουΙ υΙου, υο.Ιο ου

ινουάου, ινοιιο ο.οου μου νοτουουεουοπο. 80 οοου εΙουου,

ΠουουουΙΠο Ιυε 8ουΙουυΙΙο οιΙου ΒουΙιιε τΙΙυοΙ‹τ ΙΙουουυοΠο
θιουΙοτ 2ο 5τουτΙο Ιτοπιιοου, ννΙΙυυοπο οε του ‹ΙΙο ουΙοο
Ιου‹Ιο ΙΙΙΙΙΙ18ΙΙΖ8. ΙιουοΙουυουτΙ Ιετ, τΙο.εε εΙο ου Ιυυου ουουου
θιυου2ο, οοι· Τοιυρουοτου νου 87,5 ετοτε ΗοΙτ ιοο.ουτ.
Βου ροτυοΒουοτΙεουο ΠυτουεουΙοο ιΙου ΙιοΙιΙουεοΙτΙΒου
'Ι'οιυρουοτουου που υιΙτΙιΙυ οΙπιυοΙ Ιυ οοτ υουοΙτε ο.υΒο
Ιουίουου, οοε οοοουο Μο.Ι Ιυ οου ουετ υοεΙυπουτΙου Ιυ
ΙουτΙου Βοεοουτ ινουκΙου πιΙΙεεου.

Ιπ

:Ιου ΒοοουυουΙο

υοετοΙιου ΙΙουυου, Ιιοττου Ιιι οΙυΙο;ου ΙΙΙΙΙΙου που 'Ι'οιΙο εοΙΙΙΙιι·τ..
Αυο·οΙτορεοΙτο, ννοππ οπου οιιεο,·οοοΙιυτο νοι·οΙτουτο Ποιοο.τουιο
εουου οΙυο "το Ρυουποεο ΙΙΙυ οοπ ορουοι.τΙνου ΙΞΙοουΙΙϊ Ιω

ΒΙΙοΙΙου οοι· Αι·ιποο. Μο ΜουτοΙυοι:οΙεοΙιΙΙεεο Με οΙυοο υοΙοΙι
ΙΙουου Αοετ.υΙττ νοπ Μουου-ϋιι.υιπΙπΙιο.Ιτ Ιυ ιΙΙο τ”υοΙο Βοιιου
ΙιουΙο που Ρουφ ΙιοΙιοο, ιυΙΙεεοπ Ιο όου νουοο τυοΙουοοου Μο.
ουυοττου οι·ΙΙουυτ οπο οροι·Ιοι·τ ινουιΙοιι. ΟΙι·ου Ι7-ΞΙΟ ρθτ. υΙΙου
ροποτυΙουουοοιι ΜουτοΙΙτιιοοΙεουΙΙεεο οοε Δυοοιποοε. άΙο νουι
8ουΙοουττοΙοο Ιυ οου ΒΙΙοΙτοπ «Ιου Αυιποο οουΙΙουςοεοΙιΙουτ νοτι.
υοπ. ουτ'ουεΙουτου οΙυο ρυΙιου.υο Ιουρο.υοτουιΙο.
Που νουυουορΙοτυ Ιου Μουτ του Ουτ του ορουοτΙνο ΒΙοουΙΙΤο.
Ιυι οοΙΙΙΙυττΙΒου ΚυΙουο ιυΙΙοεοπ υοεοποουε οιιεςοι·ΙΙετοτο που

πιΙτ. οΙοοιυ εοεουοΙτοι1 Ροι·οοιιοΙ οιιεςοετοττοτο
Βοιουοττο,
ινουάου.

ννΙο οε

οπου

Ι·ΙΙρροΙ

νουΙοοο;τ,

οΙιΙυουυΙεουο
νοι·οοεουουου

(Αοτουοίοι·οτ.)

Ι)ουροτ Ιπι .ΙοπΙ 1907.

θ. Πι·. ΙΙΙ. Βου ννουυ υττΙτ οοΙοου νουτυος: οΖουουυυΙο Ζυ
ετουιΙο οοοΙι 'Γυοοιυου›.
ΠΙεΙΙυεεΙοο:

Πυ. Η οΙετ: Ηουυ Πυ. Βουννυυο Ιετ οοι· νΙοΙουιετυΙττουοπ
τυυοιυοτΙεουου Νοιιυοεο πιΙτ ΒυΙ'οΙο 2ο ΙιοΙΙιο εουΙΙουτ που! Μι:

οοε ουου οΙυου 'Ι'οΙΙ οοι· υΙεΙιου υπ ΙΙιυ ο·οοΙΙΙιΙτου ΙΙ'ο.ΙΙο αυτ'

ΡυοτουοΙΙο οοε ΧΙΙΙΙΙ. Λουιτοτυοοε
:Ιου ΟοεοΙΙοουουο ΙοΙνΙυπο1εουου Αου2οο
Ιιι ΨοΙυυιου νουυι 20.-22. Απο. 1908.
2. 8Ιτιοπε.

θυουυ εοΙποε ευοεεου οπο ννοΙιΙ οουοΙιτουοοΙιτοπ υΙυτουΙοΙε Με
ουοουΙεουο ΙΙΙυπΙοεΙουου ο.οΙΙοεοοπ κοΙουυτ. [Νο ΙίοΙΙουιοπ εουου,
τΙοοου υοουοΙοςΙεοΙιο Ε'τυοου τουπου ΙΙουοπ, ιποοΙιτο Ιου τΙουυτ1
οι·Ιυπουο, οοε τυοτυ νΙοΙτοοΙιου Απτ'οΙυοοποοπ νου "ΜΠΑΙΝ
ΙΙεοΙιου που υΙοΙιτ εροιΙοΙΙετΙεοΙιου $οΙτο πιο νουΙΙουιιιιου ΙΙΙοεοε
ΒνυορτοιουΙΙΙΙοε οΙοΙιτ οοτ υ·οιννοΙτ'οΙτ ννουάου Μου. Ευ υοιΙο.υτ
εουου υΙοΙιτ Ιπιπιοι· οοε ιυοοΙιουΙεοΙιου ΓυΙυτοι·ε υπ εοΙυου Βυτ

ετοΙιοοιυ, εουοουπ οοι· $ουυοου οτΙου «Πο οοερε.ουτο Βυννουτοου·

Μουτοο, οου 21. Αυοοετ, 10-1 ΠΙιτ ΝοουποΙττοοε.

Ιτοοοου ΖοετουΙΙο Ιιουνοι·υυΙποου,

οΙΙο εΙου Ιτει.ουι

νου @που

οουου ΙτουρουΙΙουο 'Γυοοιποπ υοιΙΙυετου, οοτουεοΙιοΙοου.
8ο οοτουεοΙιΙου εΙου ο. Β. οοε Ι.οΙοοπ οΙιιοε ΖιηςΙΙΙΙιυουε, οοι·
οΙοοοι ουουουάοπ ΖοεουιιυουρυοΙΙ εοΙποε Ζοι;οε ιυΙτ οΙπουυ ουτ

(8ουΙοοε.)

ε. Πι·. Ιι. Βουυ υ ο. ο οτ ΙΙΙΙΙτ εοΙυου νοι·τυοοι: «Πουου ΙΙΙο
ΒοοουεοΙιΙΙεεο Ιιο υοεεΙεοΙι-_ΙοροπιεοΙιοπ ΚυΙοοου. (Που νουτυο;
ουεοΙιοΙυτ Ιυι ΑυοΙιΙν ΙΙΙ: ΙΙΙΙυΙοοΙιο ΟυΙυουςΙο.)

ΒΙο ρουτουΙουουιΙοο ΒοοοΙιεοΙιοεεο ινουοου Ιιο Β'υΙοτΙου υιΙτ
ΒυΐοΙΒ· ρυΙυουυ ΙορουοτουιΙουτ. Ι)Ιο ΜοΙοοπιυου οοι· ΚυΙο,ο·ε

,ο·οοοοΙοοοιιιιοποοπ υυττο οοτο·οο·οοεοΙιοπ πιοοεου. όου ουοι· οικου
τΙοΙετοεοουοπννυυτ τΙου ΖοεοπιιιιοορυεΙΙ Ιοι Μιτου Μοιοοπτ

υοοΙι Ιιοττο νουΙιΙουουυ ΙΙΙ5οπου, οΙιυο ρυνεΙοου οοου υπυ Ιπι
Βουιυπετου νουΙοτιτ ιο ννουοοπ. οουπΙοΙιτ νου οοο Ε'ουυιου
οουΙουου ΙοοΙτοιοοτΙντ'ΙΙυυου υοΙ ΙΙουοπ οι: υΙε οοπι Ποτ'εΙΙ πο
ΙΙοιυυιου ινοι·. ΠουοΙ υουάοΙτο οε εΙοΙι οπι οΙυου νουΙιου οοΙετΙο
οπο υοι·νΙΙε υΙΙετΙοου ΙΙΙοπεοΙιοπ υοΙ οοιπ οΙπο ρενοΙιΙεουο Ριο

ουΙι·ουΒου εΙπο Ιυ οΙΙοεου υυεο;ο 8οτοΙΙτ. 8οννουΙ «Πο οπςΙΙεοΙιου
οιΙε ουου οΙΙο οουτεοΙιοπ ΟΙιΙυουυ·ου εΙπ‹Ι υοου οοοι τυουενουΙ
εοΙιου-ΚυΙοεο εουου οΙοο ρι·ΙοιΙΙυο ΙιοΒουοιοιοΙο οοτ'οιοτυοτοο.
ΙΙΙΙΙοι·τ, ΙοϋΙΙθ, πιο 'ΓοΙΙ Ηουιιετ,
ουτΙιοε οπο Ι·ΙΙ ρ ροΙ υοϊΙΙι·ννουτοο οΙοοπ ρυΙιουυοπ ορουυτΙνοπ ΒΙπο,·ι·ΙΙΙ ποιου
ι;οννΙεεου Πυοετο.υιΙου. Ι)Ιο ΒΙοουτΙΙιπΙΙουυοΙτ οοι· ΙυΙοΙπΙΙυΙΙυυΙ

οΙεροεΙιΙου ΙκοΙοοεννοιυε υοετοποοπ υοττο. Πουουυοορτ εουοΙυτ
ου ιοΙι· ποιουΙΙου οΙο πουνοεο ΙΙΙεροεΙτΙοπ οοι· 'Γι·υοιιιοιΙΙ‹ου Ισο
ει›ο‹Ιουε ΙιοοΙι υπ νουουεοΙιΙοοου. ου που Ιιπιοου ννΙοιΙου ΙΙΙο
ρΙϋτιΙΙοΙιο νϋΙΙΙ;υο νουυοοοι·ιιιιυ οοε υΙε που ΠουιΙΙ ΙΙουιι.ο;ο

8ου ΜοπτοΙΙτυοοΙ, ΙΙΙο ΒουοΙιυουΙο ουυο οΙπο Βιιι·υπνουΙοτοιιπο

ευιιοΙου ΑυυοΙιουε νου ιονουΙοεεΙοου 8οΙτο οοεοΙιΙΙΙΙοι·τ

:ο τΙο1°ουυιιυου. ννουτΙο υουοο όου 'Ι'οτειιουο, Μ." ιιιιοΙι οΙπο
ΙΙουου οοε ιοοοουπο θοεουοεε νουουεο.ουτο Πο.ι·πινουΙοτειιοο υοΙ
ΙΙουεουνυτΙνου ΒουουιΙΙουο· ΙιοΙΙου ΙΙο.πο, ε;οςου τΙΙο ρυΙυιιΙΙ.το

νου ΟυυΙυΙτοΙτ υοορ. Αι·υοΙτχουου υοετοιΙο·τ ννοι·οοπ Ιετ. ΙΙοι·οΙι

οπο

ΜΙεοτυο.οοιι ρι·ονοοΙουοπ ννΙι· Αρρι·ονοτΙου, ιΙοΙΙΙυ ννΙυτΙ ουοι·
εουου οοάουνι·οΙιΙ€ χοοΙΙΒοιιο εςοεοι·ο·τ.

Ιιο.ρουοτοιυΙο Ιυε πιο ο;οίουυτ. Ιπ τΙουι νου που· υοΙοΙτοτου

Ι)υ. 8ουοΙοννεΙτΙ: Ππτου που ΓΙΙΙΙου, τυο ΙτοΙυ ΙΙοι·ροι·

Ι.ο.υο.ι·οτ οοι· ΙΙοεΙΙοοου ΙυουΙεοΙιοο ΟοοιοΙποο οοε Βοτου Κιου
ιοε εΙπο 182 ροοοτυΙουοπιΙο νοι·Ιοτυουυου οοε ΑυιΙοιποοε υοο
υοοΙιτοτ ννουΙΙου.

ΙΙουοε Τυο.ιιιυιο οονουοοτι·ορςοο Ιιουοιι, εοποουο Ιυ οΙποπ ΙουεττΙΙΙ
Ιιοττου Ζοετου‹Ι ο·οι·Ιοτου ποοΙι ρενουΙοουουυ 8ουοΙ‹ υοΙΙυάοπ
εΙου νΙοΙο,ᾶΙο άουοΙιο.οε όου 8ουοοπου· ΙιοτΙΙΙυτοπ. Ι'νΙο εΙοΙι

Πο.υυοτου υουυάου εΙοΙι 8 ΒεΙουοττετΙοΙιο. ΙΒ ΒοΙιι·υρυοΙνοι·

οοοΙιινοΙεοπ ΙΙΙεετ ινουοιι ουυιιπτου Μουτ ννοπΙςο, ΙΙΙο ἱοεΙΙοΙιοι·

Ιοτοοποου,

1νουννοποοπρ.υ

τΙιιυοΙι

οΙοοο

θυποοτερΙΙιτου

υπο

162 υΙοοτοΙΙΙοεοΙοοΙιΙΙοεο. ΒΙο 162 Ε'υΙΙο ροποτυΙουοποου ΙΙουτοΙ

ρενουοροτΙεοΙιου νουουΙοο;υιις ουτυοΙιυτοο. ΙΙοπο!ιπιοΙ ΙιπιιοοΙτο
οε εΙοΙι Μουτ πιο οΙουιπΙΙοοιι 8οΙιοΙτ εουοΙουπ οπι Βιιιιιοιο.τ.Ιοπε
ννΙι·Ιοοπο·. Ι)Ιο ΒιιιουοΙριιουτΙου υυτ ΙοΙοου ου. ΙΙοΙπου νται", ου

Ιτιι€οΙεοΙιΙΙεεο οοε Ι.ιθΙΙ)θδ Ιοεεοπ εΙου Ιπ νΙοΙ· ΚυτουουΙοοπ
οΙπτοΙΙου.
2ο ιΙου ουοτου του Ιίο.τοτυοι·Ιοπ οοΙιουοιι ΡΙΙ.ΙΙο, οΙο οιΙεροΙΙ
Ιουν υοΙιοοοοΙτ ννιιυτΙοπ, οΙο νιοι·το Κοτου·ουΙο υοιιτοΙιτ οοε
ορουΙουτοο ΠΙΙΙοπ. Ι)Ιο ουετο Κοι.τοΒοτΙο υΙΙοοιι 89 Βο.υοΙιεοΙιοεεο,

οΙο Ρο.τΙουτου Ιιι οΙοοπι ο·ι·οεεοπ
υπ ερυτ Ιπ ιΙΙο Ηο.ποΙο οοε Αι·υτοε
»που εΙο οΙο υοτυοτυοουΙο ΚΙοο,Ιο
ετυουοτ Ιιουοπ που οου Ρι·οοοεε

άιο ΙτοΙυουΙοΙ 8νυιρτουιο νου ΒοΙτου οοε ΔυεΙοιυοοε υουνουεο

Ιου,ου υουοΙτε Ιοι

υιιτ'ου υειττου.
. Ιο ιΙΙο υιινοΙτο ΚοτοεουΙο ννουτΙου

εΙπο Ιυ νΙοΙου Β'ΙΙΙΙοπ ιΙΙοεοΙυοπ ννΙο υοΙ υοι·ρουΙΙοΙιου Κορτ
τυοοιυου. Πουιοπο, ΙνοΙυοι·ΙΙοΙιΙτοΙτ οπο Ζινοπ,οεννοΙυοο Μο υοΙ
ιυο.πουοπ ΕυΙΙυειιιυοιιο·οπ οοε ΖοιιτυοΙιιουνουενετοιπε, ε;υοοεο
ΒυυουυουΙυοιτ οοι· Βοοτνιιοοπιοτουοπ (Οουιοο,ο·ι·ορΙιΙο) ερτττοι·

18 Β'ΙΙΙΙο οοεουιιοοποοτοεετ,

ιο κΙουου οΙυο ΒοεΙετοπο ΙΙυ Αυοοιυιου ποου:οννοΙοου ννου, τυο
ΙιοΙ ΙτοιιεουνοτΙνου ΒουουιΙΙοου εοΙιννοιι‹Ι.
17 ΓΙΙ.ΙΙο οου ουΙττου ΚοτοςουΙο ννΙοεου υυουννοΙεΙΙοΙιο νου
Ιοτιουο;οπ ου Οι·οοπο οοτ' που ουοΙΙου ινουιΙοπ 48 Β'ΙΙΙΙο οοι·
νΙουτοπ Κοτομοι·Ιο ουτννοοοι· Ιυ σΙου νουοο Ι;οΙο οπου Ιου2ουοτ

του Μου υοΙ οοε ο οι·Ιουτ. ΙΞε εΙπο οΙεο 78,5 ρ Α. υΙΙου ρουο
τυΙουοοΙΙου Βοοουεο ΙΙεεο. άΙο τΙοι·οΙι οἱυο πιοοουιιο ΙουυτοΙΙτουοΙ
ιο ετουσΙο ΙςοΙΙοπιυιου ννοι·οο ΙΙοοεουνοτΙν που οοι· 26,5 ρΟτ.

ορουοτΙν υοΙιουιΙο1τ ννουάου.

Ουου·ο

8οΙιυουνοποτυορυΙο
ρυοο;υ. ΡουυΙνεο.

οπο

Ιετ.

Ρυουουτεοτο άου Β'ΙΙ.ΙΙο νΙοΙ
ε·οΙου;;οπ. ο. Ιι. ουετ ιΙουυ.
ινοςου 8οΙιοιΙουουεοτυ οιιυιο
ννοεοπ :Ιου ονουτοοΙΙοο Ζου

Αυου οΙο Ι‹ΙΙοΙεοΙιοιι 8γυιρτοιιιο

ουοΙι οΙοΙεοο .Ιουυου Του

Μο ΙιοΙ

Πυ. Βουινουο: Ι)ει.εε οοε 8νπιρτουιουυΙΙο υοΙ όου οΙΙΙΙοΙτοπ
υιυτουΙοΙΙοπ ΜΙ.εΙοπου οου ως. τυοοιοοτΙοουου Νοουοεοιι οττ

υΙιοΙΙοΙι ο.οεεοΙιο Ιιπυο Ιου υοτοπτ οπο ο·οι·ο.οο οΙο Ιιιιιιιυ:ιΙροοΙ:
τΙου Ιοε Μο ο·οΙΙΙΙιυτ ουι Ιυ τ'υΙΙΙιοπ 8ι.οοΙου 2ο υοΙοοπ, τυπο
ιινΙυ του νΙοΙο 8τουουυου οΙυο ιυυτουΙοΙΙο 6τοι·ουε οοεΗΙυυε
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ιιαιιεΙιιιιεα ιιιαεεεα.:Με Β!!αει· ιιαιει·εε!ιειαεα ε!ε!ι°·α!›ει ε;ι·ε!!
αεαιεαιΙ!ε!ι !αι Αιι!”ιιιιι.ι. Με Ρ!αεα νι·ε!!εα ει·Ιιε!τεα ααα α·ει·-·
αεα αν Κι·αα!ιειι!ιααε εεεεει. ιινε.!ιι·εαα αιε Νεαι·οιι!ιει· αιε αιε!ιι
αι!ιε!!εα ιινε!!εα Πα Κιαα!ιεα!ιααε εε!ι!εε!ιιει· νι·ει·αεα. Με
Ρενο!ιειιαι!ι!ε !ει Γιει!!ε!ι εε!ια·ει· αεε!ιινε!ε!ιαι·. Πει· Ζιιετιιιια
νει· αεαι Πιι!ει!! !ιειαα ααι· αιιι·ε!ι αιε Αιιεεεεεα αει· Κιεα!ιειι
εε!!ιετ εαει· Παει· Πιαμε!ιααε· ίεεη;εετε!!ι. ιι·ει·αεα Με Με
!'ει!εε!ι Με Πιι.ε!!ε ααεΓε!!εα, ννεαα αιε.α εια!ι Με εε!ε!ιε Πιιιεα
ειαικι αι _ιεαεια ειι!ιι!!εα Βεο!ιαο!ιτει· !ιε!-ιαιιαι. Βι·ετ α·εαιι ειιι
!ιι·ιιαε!ιαιιι·εε Παιει·!ιι! αεεε!ια!!”εα, αεε ααι·ε!ι Πιιτει·εαε!ιαιια·
νει· Ααετε!!ααιι αει· Αι·!ιεἱιει· ι.ιεειιιααιε!ι νναι·αε, !εϋαιιιεα ααι·
ααε ε!α ειε!ιει·ει·εε Πι·ιε!! !α!αεα.

ινε.!ιι·εε!ιεια!!ε!ι, ειιιε ιιει·ι!ιιι.ι·α!α!ε Ενεεε!ι!ε, ειιαιιαααεα αε.ε!ι·
ε!αει· εε!ανει·εα ι·!ιεαιιιατ!εε!ιεα Ρει!!ιαι·α!ιιε, Με Ηααιιται·εεε!ιε
αει· ι.ιι.ε!ιν!ιαι·α!ειι!ιειι Ααΐα!!ε ναι. !αι· αειι!ιε ε!ε!ι.-αιι.εε α!εεε·
Ηναεε!ιιε ιια ιιααιιαει!ρει· θιε!!ε !!εεει·εαα. Με αεε μι ααε!ιΙιει
Νιιι·!ιεα ια Βει!ε!ιιιαα· :αια εα!!ειιτ!εε!ιειι Ιαειι!ι αεε!ιιιε!ι!ετ

ννει·αεα Μ, ε!αεα !ιεει!ι.αα!ριειι Βε!ε αει' αειι !Ιει·αιααε!ιε! Με·
!Μτε, αει· ι.ιε!εεεατ!!ε!ι αειι Ααεϊιι.!! αει· ειειεαιιι·ι:ιε.ιεα <<ι·εί`ι·α!ι
ι!εαατεα Ραα!ιαεα» !ιει·!ιειΐϋ!ιι·ιε. Πιεεε Αιι!α!!ε ιι·ιιιεα 8 .!α!ιι·ε
αιιε!ι αεια Θε!εα!α!ιεαιαα!!ειααε ααϊ Με ααιιει·ιεα Τ .!α!ιτε.

!ιαιτεα αιιαα ιιαε!ι ε!ι.ει· εε!ιννει·ειι Ναε!ιι. ια αει· Ραιἱειιτ αεε ειεαιαι
αεε Ζει·ι·ειιε ααα Βειεεεαε !ιιιειε ιι!εια!ιε!ι αεί ααα ειαα. ιωα
αεια, ε.!εε ια Π) .!ιι.!ιι·εα, Με :αια !ιεαι!εεα Τα”, α!ε!ιι. νιιιεαει
ε;ε!ιε!ιι·ι:. Ρε εεετε!ια αιε Ζε!ε!ιεα ι.ιεειαι·ι:ει. αιιι·ε!ι !)ιαιτε.!ιε

Ρι·εΓ. Ι!ε!ιιο: !ε!ι !ια!ιε εε ει» ιααιι!!ε!ι, ααεε ε!ε!ι αει·
!ιει·ιις!ει·ιει· Κειαιιεαεαι!εα εει εεαει νει·ιαα;!!ε!ιεια Βεαααεα.
Ηνιιιρτεαιειι!ιοαιρ!εκ αει· εεε. ιιααιαειιεε!ιεα Νεαιεεε επι ειιι
Πε!ιει!ιααρι εε!ιειαε αει· ειι:ειιι!!ο!ιε, εε!ιι. ιιαι·ειιι·ειιια!-ια.ε!ιν
Κεριιιααιαα ε!ιειιεε Χαι ιιαεε!ι!!εεεειι !αιιια. Με κα ειε Τι·αιιιιιιι.
!ιαι·α!εε!ιε _ΑιιΓει!! ειιιε Πιιτει·εε!ιιεα νεα εειινε!ια!ιε!ιει· 'Ραε!ιγ
Με αεα α!ιι·ιαεα Και·ρει· !ιετι·εαεα αειι. !νεαα αιι!ιει· αατε!ι αιε
!ιαι·α!ε αιε ι·ιε!!ε!α!ιι. μια: ειιιαει·ιι ννεεειιε απ, ια Βεαιε!ιιιαα·
Πιιτειεαε!ιααει ια!ι.ιε!ει !ιαια!ια!ριιαΜιεα ίεειιιεετε!!ι νι·ει·αεα . ια ιι·εεααννε!ε!ιεα εααιοια!ει:!ιεα Ηει·εΙιιεἱοαειι :ιι ειε!ιιι. Αα
!αιαα, αεεε αιε Ει·εε!ιειαααιιεα αει ε. α. Οειαιαετιο εει·ε!ιι·ι αιω
εεεε!ια νεα αεια ει·α·α!ιιικεα Ρα!! ιαιι: αει!!ιαι·αιε!εα αναεε!ι!εα
αιςει· ιι!ε !αε!ιει· ααε!ι ε.αεςεαοιαιαεα νναι·αε ααι·ειι ιιιααιεαι!εε!ι
Εεεε ει· αιε!ιν!αιι·α!εε!ιε Αιιι'α!!ε εε! Κ!αρρειι!ε!ι!ει·α αει· Πι
ααοαινε!ε!ιαι·ε Μ5.ε!ειιειι αεε (ι!ε!ι!ι·αε !ιεινοι·8·ει·ιι!ειι ννει·αειι. εε
τι·ει!!ε Με Αει·αι, ια ε!ιιειιι Ρα!! ενιι!ι!!!ιιεε!ιει· Ρα!ιαεαα!ετε
!!ιεει. ε!ε!ι αεε!ι ιιααε!ιιαεα, αιι.εε αιε Ει·εε!ιειιιιιαα·εα αει· !ι·αα
αεεε, αει αιιι!ιει!εο!ιει· Αι·ιει·ιεε!ι!ει·εεε Με !ιειαι Αει·ιεαεαεα
ιααι!εε!ιεα Νεαι·εεε, α·ε!ε!ιε πασα αει· Α.ιιε!ιε!!ιιαα αει· Διαιτο
ι·ι·ειιια εεε!ιαε!ιιει ααα Μ. !!ιι· εε!!ιει· αιε ια ε!!εα αιεεεα .Ικα
αι!εε!ι αεε!ια·ε!ε!ιατεα Η!ια!αε!ειι αα‹:!ι!ι!ε!!ιειι ιιαί αειαεε!!ιεα
ιεα ε.!ε ε!αει· ιε!ιι αει·νεεεα Κι·ιι.ιι!ι!ιε!ιεΓειια !ιεεεις·αετ. Με

ννεα·ε εαιετε!ιεα, ιιαί αεια α!εεε!!ιεα $νιιηιιεαιε εαε!ι ιιαε!ι ειαει·

αιε Ρι·εεαεεε αει· Ααϊα!!ε Με εε!ε!ιει· !ιετι·ια'ι εο- εε!ιειιιτ ειε

εε!ιννειεα Κειιιιιε!εα, ειναι αεε Βι·ιιει!ιαι·Ιιεε εαει· ω· (Πιετ
εε!ιεα!ιε!ε εαιεπε!ιεα νναι·αεα.

ειαε Βι·Γε.!ιι·ααε· αιε !!ιια εεινε!ι! Με αειι Βειι·ο!Τεαεα ιιαα ι!ιι·εα

Πι·. Θεα ινε.ι·ιι: !ε!ι !ια!ιε α!ε!ι!. α!ε Βιι!ετεαα αει· ει·ιιααιει.
ι.!εε!ιεα Νειιι·οεε αε!εαιςαετ, εεααει·α ααι· .παρεα ννε!!εα, αε.εε
αιε Κιιιιι!ι!ιε!ιεία!!ε Με αι!εε!ι ιιαίαει'αεει ννειαεα ααα αιιιεε αιε
ιι·ιιαιαειιεε!ιε Νεαι·εεε αατε!ι αιειαε Βεε!ιαε!ιιαααεα ειαι·!ι ειιι
αεεε!ιι·αα!α Μια.
Ρενε!ι!εε!ιε 'Ι'ι·ιιαιαεα ι.ι·εΠεα ααε ει!!ε, αοε!ι αιιιιει·ααε ααα
εο!ιενει·νν!εεεααε Κι·εια!ι!ιε!τειαεταααε !ιοιαιαειι ααι· αει Ρενε!ιε
ραι!ιεα :α 8τεααε.
°

Πε !εεεεα εἱε!ι α!ιε!ιει. αειι αιε.τει!ε!!εα Ιαιε!εαεα ιιειο!ι 'Γιαυ
αιεα Ζαειαααε !ιεεεεε!ιτειι. ια αεαεα ιιιατει·ιε!!ε 8νιαριειαε ααα
αιε αει· εεε. ιι·ααιαιιαεε!ιειι Νεαιεεε α!! ε!αεαι Με αειαεε!!ιεα
Ιαα!ν!αιιαια ςεαιιεε!ια ειιιιι·ετεα.
5ε!ι!!εεε!!ε!ι Ρα!!ε, σε αια. εεε. !.ι·ααιαει!:!εε!ιει· Νειιι·εεε αε
!ιαϊιει ειαα ααε!ι αιιεε!ιειαεαα ιιει·ιαεειι ιαα.ιει!ε!!εα εαει· ι·εια
ιιενε!ιιεε!ιεα Τι·ιιαιαεα. Β!εεε !ιεαιαιειι, Με ιαιι· εα!ιειαι, αιιι·
κα! ρενε!ιερει!ι!εο!ιεια Βεαεα νει·, ειε 2ειςεα ιιααιει· ειε Μπε
νει·Ιια!ια!ε εναιεε!ιεα Πιεεε!ιε αιια !'ν”!ι·!ιιιιιιι, ειε α;εινιι!ι,ιςει·
8ε!ισε!4 νν!ι·ίι. εαε!ι ε!αεα !ιι·αίιιιςεα !!!ααα αια. αεε!ι :ειπα αιε

Τι·ιιαιαεα εει αεα 5ναιιιιειαεα!ι!!αει·ιι αει· ι.ι·αααιει!εε!ιεα Νεα
ι·εεε αιειει. !ιειαε ιιεινε1ι!εεα ιιενιιεεεα.
7. Πιιε Ρι·ειε!ιε!! αει·
!εεεα. Ρ ε α ε ε.

α!. Πι·. Ε. Πε.ε!αιι·
ιιια!ε 'Ι'αε!ιν!ιαι·αιε».

Καεεει·εν!ειοαε!ιοιαιιιιεε!εα
·
'
!ια!ι. εειαεα νει·ιι·ιιε

ιι!ιει·

νν·ιι·α

νει

«Ραι·ειινε

ειστε αει αι·ο!ιεααεα

θεϊα!ιι· αεααοε!ι ειιιε ειιιιετιε;ε ειι.εειιι,

Ααμςε!ιαι·ιε·εα ααι· Βει·ιι!ι!ςαιια ι;ει·ε!ε!ιιε. Πι· !ια!ιε αιε ειαεα
ΤεαεεΓα!! !ια Αα!”ιι.!! ει·!εατ.
Πι·. Μ αεια ε: Ια αειιι νεα Πι·. Ηεια ιιε!α !ιεεε!ιι·ιε!ιεαεα
Ρε!! !!εε;ι !‹ειαε Βε!ει!εα νει; αεε Βεει.ε!ια νεα ιιει!!ιαι·αιιι!εα

$ναεο!ι!εα Με :αεε αει:!ι αα!ιι ε!ε!ιει· ει·ινιεεεα. Ααεεει·αεια
!!εα·εα ιι!!ει·αιαε;ε α!ε!ιι Ζα!ι!ι·ε!ε!ιε Βε!ιιιειιεει·αε!ιιιιεεε νει. αει

αατει· Ρα!!ε ννε αεε Ηει·ε ε!ε!ι Με εεαε αει·ιιια! ει·ινιεε; αεε
ειιι·ὶε!ιτ !εαεαΐα!!ε ,ι.ιεεειι αιε Αιιεια!ιτ αιε !α ρειι.!ι.-ε.ααι.οιιιιεε!ιειι
δει·αααειαιιΒεα αεε Ηει·2ειιε αιε Πιεειε!ιεα αει· Ταε!ιν!‹αι·αιε
ε!ε!ιτ.
Ρι·εί. Πε!ιια: Πει· Βεααει· αειι: αιιει;εία!ιι·ι: αιι.εε να ινε!ι!
α” νε!!ε Βεε!ιτ. !ια.!›εα αιε ρε.ι·ειιγειαα!ε Ταε!ιι!αι.ι·αιε α!ε ε!αε
Ετ!ιι·αα!ιαιια· !‹ει·α!ε!εα Πι·ερι·ιιιιιι·ε ιι.ιιααεε!ια, αιε ειειε ε!αε
νειαααειααε αεε Ηει·εειιε εε!!ιει. νει·ιιαεεειαι. !)ιεεε νει·αιιαε
ι·ααε αεε !·ίει·2εαε α!ιει· αϋι!”ιε ααι· αιε Ρι·ααιερεεΜειι θα·
ιαε!ιν!ιαιαιεε!ιε ΑαΓα!!ε ιιειςε!ιεα, τα» αιε Βατετε!ιιιαα··αεε ειε
ιε!αειι ταε!ιν!ιει·αιεε!ιεα Ααία!!ε εε!!ιει. ιιιιιεε ω· · ποσα ειαε
αεα Αααα! α!ι·ε!ιε !ιει·νει·ι·ιιΓεααε ε.ιιε!όεεααε Π αε!ιεαιι;ξε
αειααιεα ννει·ι!εα. !)!εεε ααε!ϋεεααε Πι·εεε!ιε εαε!ιι: Βεααει· ια

Βε!Ζεα αιε !ια αεαιι·α!εα Νει·νεαενετεια εατετε!ια ααα αει' αειι
Βα!ιαειι αεε νιιιιιιε ααα Βναιιιιιτιοαε αεια Ηειεεα ειια!εεεεα
Με !ειειει·ει· ααι· ταε!ιγ!ιεια!εε!ιεα $ε!ι!ει;!'ο!;ιε νει·εα!εεεεα.
Π!εεε Αααει!ιαιε !ει. εε!ιι· ννε!ι! νειειαεε.ι· αια α» Κι·ε!ε-!
εε!ιεα Με Η εΠιιιιιααεε!ιεα Βι·α!αι·ιιιις ω· αεαι ιεε!ιν!ιει·
αιεε!ιεα Λεια!! εα Ηι·ιιααε !!ειςεααειι Πεε!ιαα!ειιιαε αει· !!!ιει··
ι'ι·εειιεαιεα Ηετε!ιεαιι·ει!αιειιειι.
=ι. -

Πιε!ιαεειοαι
Πι·. ν. Ηιιιια ρε! α: Με !ι!ια!εε!ιεα !αι·εε!ιε!αααεεα αει· μενε
ιιγειαιι!εα Ταε!ιν!ιεια!ε αιααιιεα αα ε!ιιει· Πειιιαιια αιεεει· ειμα

ιιιι!ι.ιεα Βιεε!ιε!ιιααιι·, αιε ααιε!ι αεαειε ριι!ειιαα!νι!εε!ιε Παω·
εαε!ιιιιιε;εα α!ιει· Ηειιαιιι·εε;ε!αιαεε!;ς!‹ε!ι Βεειατ!ι;ιιαα πα αιιαεα
εε!ιειαεα. Ειαειι Βε!ιι·ε8 αειεα !ιιιτ αει· νει·ιιαχειιαε ια ιιειαεα
ιατετεεεεατειι Μ!ιτε!!ααπειι ι,ιε!!ε!'ει·ι. Ααε αειι !ι!!ιι!εε!ιεα Τει;
εαε!ιεα εε!ιοα εο!!τε ιζεϊε!.<,ιει·ι: ναει·αεα. Με:: αιε ριιι·ειινειαα!ε
'Ι'αε!ιν!ιαι·α!ε :αει Παι.ει·εε!ι!εα νεα αει· ,εεαα!ια!!ε!ιειι 'Ι'αε!ιν
!ιαι·α!ε α!ε!ιτ εκτιε.!ιαι·α!ε!εα Πιερι·ααριε, Με αινοι;ειιει· Ναιαι·
!ει;. Πει-αι ειιι·ιε!ιτ νει· ιι!!εαι αιε ιααε!ιι!κε. αιιι·ε!ι ναααε!α!ι
ιαααιι· ααα $γαιρει!εαε·Βε!ειιαρι ιαε!ει. α!ε!ιτ ει·!ι!αι·!ἱε!ιε Ριι!ε
!ιεεε!ι!ειια!Βααι; α!ε ια ειιιεαι νεα ι!ιια !ιεο!ιαε!ιιετειι Ρε.!!ε ιιιι
Ααί'ε.!! 280 ρ. Μ. Μαιας. Ι)ειε !α.εεε εἰε!ι ααα ε!αει· Ιαιε!ειι αει·
Ηει·2αει·νεα ααα !!!ιει!ιααιιι ειιιε ὶι·εςειια ειιιει· Αιιεεειινι·!ι·!ιααρ_·
αεί αεε Πει: α!ε!ιι ει·Μαι·εα Με αι!ιαει αειι·ιιαι ααι· Αιιαα!ιιιιε
αεε ιατι·α!ιαι·α!α!εα, Με ιανεεεαεα Πι·ειιι·ιιαι.ιε αει· Ί'ει.ε!ιν!ιαι·α!ε.

!!ιια ρει·εϋα!!ε!ι εε!ιε!ατ. αιεεε αια !ιεετειι ει·!ε!αιι ααι·ε!ι αιε _ια
ααε!ι εε!ιεα νει·Ιι·ετεαε Λαιια!ιιαε απ" !α αει· εαιεαιαια!!ε!ιεα
<<ι·ε!”ι·α!ιι!εα!!ι·εα Ριια!ιι!αιι» αεε Ηει·εαιαε!ιε!ε ααα ι!ιτειιι αα
ια!!εινε!εειι νει·εειρ;εα αιε Πιεεε!ιε αεε ιαε!ιν!ιαια!εε!ιειι Αιιία!!ε
εα ει·α!!ε!ιεα Μ. Μα αειιι Ρει·ιαι!! αιεεεε Ηειαιιιαιιιιε- εαει·
Βειιιι!!ειααε;ειιιιρει·αιε ει·!αιιιςεα αιε νεαι ι·εε!ιτειι Αιι·ιαια αεε
εεεεααιεα !ιεεια.ααιεεα Βεννεςαα.<;ει·εικε αεε Πε!ιει·ιιενι·ιε!ιε Με
εε!ιει·ι·εε!ιεα ειιιε !νει!ε ιι.!!ειιι αεε !!ει·2 αεε ααα Με ε!α εε!
αεε Ηειιιιαεε!ια!ιε !ιει·ιια!ιτεε Βια! αε!ιιιιιιιει Με αιε Ηειιιιιιαα;ς
α!εαει· ε!αεεεει.. Βειαεε, Ααει'α!! εεννο!ι! Με Ηειιιιαααει, ααι
ειε!ιτ α!εια!ιε!ι ααα αεααι·ε!ι εεινιιιαι αει· Λεια!! αι·εεεε Αε!ια
!!ε!ι!ιιε!τ Με αεια ερ!!εαι!εε!ιεα Ιαεα!ι. ε!αε Α_ιιε!ε;!ε αιε _ιεαεια
Βεε!ιιιε!ιτει· εο!ε!ιει· Ααία!!ε ειιαα!!εα ιααεειε ααα "και α!εε
αιε Βι·εε!ιειαααε εεααει·α εαε!ι αεε Ψεεεα αει· Βιιε!ιε ια αε
Ι.ι·εαεα ετ:!ιε!ατ. Ια ε!αεαι νεα !!ιια νει· ε. Ε!!! αιι!ιι·εα !ιεο!αιο!ι
ιειεα εε!ιι· ε!ιαιε!αει·ιειιιιε!ιεα Ρε!! αιεεει· Αντ, αει· !!!ιι·!8ειιε
νεα !αιιι·ιιαε αι!εε!ι!!ε!ι αει· αει αιιιαατει· Ηει·ια!!εται.!εα
!ιει·α!ιεααεα Ταε!ιν!ιαι·α!ε εαπεια!ι!τ·ενει·αεα ω, - Με· !ιαο!ιει.

Πι·. Ραε!ι τ. !ιει·ιε!ιιετ ι!!ιει· ειιιεα Ρα!! νεα α. 'Γ. αει ννε!·
ε!ιειιι αεε Κι·αα!ι!ιε!ιεα!!α βεια2 αεε Αιι!ΐε.εεααα· αεε Ηει·ι·α

Ρι·ει'. Πε!ι!ε εαιεριιε!ιι. !!ε !ιε.ιιαε!!. ε!ε!ι

αια ε!αε Ρα.ιιεαι!α

εει α·ε!ε!ιει· ννε;ςειι !!αει!ιιιε Βαεεαειν!ἱ α!ε Βιι·ιιιαα0αει·αι!ειι
εεαιιιε!ιτ ινει·αειι ααι·. Βε! αει·εε!!ιειι° τι·ατεα α:ιε!ι ιιενε!ιιεε!ιει·
Βι·ιει,ιαιιις οαει· !‹ϋι·ρει·!Εα!ιει· Αιιετι·ειι,ςιιιια ταε!ιν!ιαι·αιεε!ιε Δα
ι'α!!ε νεα α·ειιιιζεα α!!αατεα Παιιει· ω. αει αεαεα αει· Ρα!ε'
ι·εε;ε!αια.εεια ειιιε αερι›ε!τε νεα 8Ο-8'› ιιαϊ 160 -1'70 Μες. Πιο

Αα!”α!!ε ιι·!εαει·!ιε!ιειι εισαι ια !ιιιι·2εα Ραιιεειι; Με. !ιεε!ιαε!ι1ειε
ειιιιιιε! ια Πι Μια. Ε! Αιιι'α!!ε. Μεαι!ιιιαιεατε !ι!ε!!ιειι νν!ι·!ιαιιαε·_
!οε Με ααι· αιιι·ε!ι ε!ιεε!ιιιε Βιι!ιε !ιεααιε ε!αε Βεεεει·ααι;, αιε
ε!ε!ιἀ ιαι 8ε!ιεαει·ινειαεα αει· -Ααία!!ε αε!ιααιεαι!ει·τ.ε.·ει·πιε!ι

αει εε.
Πι·. ν. Η αια ρε!α ει·νν!αει·ι Πι·. Μιιε!ιι α· αεεε ει· α!ε!ιτ'εε
νει·ειαααεα ινειαεα ιιιαε!ιιε ε!ε!ιε!ιε ει· μειι!αιι·α!ει.!ε Βναεε!αεα
ιιιιε!ι !ια α ε.εια ;.ιεε!ιειι

Ρα!!ε

τα·

αιε

Ηιιαατιιι·εαε!ιεα αει·

ραι·ειινειαα!εα Ταε!ιν!ιαι·α!ε αε!ια!τειι. Βι· !ια!!ε αιεεειι Ζαεαια-`
αιεα!ιαα,ε· ααι· ια εε!αεια ει,ιζειιεα Ρα!!ε αεε

!‹!!ιι!εε!ιεα θι·αιι

αεα Πα· ε!αειι !ιϋε!ιει. ννε!ιι·εε!ιε!ιι!ἰε!ιεα ααα !ιαιιιιι αα2α2α·ε!!'ε!ιι
αεα. Βειιει ιιιεε:ειι. Με !ια Μ α ε ι α ε; εε!ιεα Ρα!!ε, ιιιιε!ι 'αιιαει·ε
Βιιιετε!ιιιιιαεαι·αααε νει·ε·ε!εε;εα !ια!ιεα.
Πι·. Β ε!ιο!ε Μια Ρε νναι·ε νεα Ιιιτει·εεεε εε ν ει·Γα!ιι·εα
σε αιε αει·ιαειι !ι!ει· ειιινεεεααειι Νει·νεαα.ι·ετε αιε Αιιεε!ιαιιιιαα·ζ
αεε Με!. Ι!ε!ιιο ια αειιιεε!!ιεα !!!αεεε τε!!ειι ιααεεεα Με ἱε!ι.
Βε! αεια ι·ειο!ι!!ε!ιεα Μαιει·ια! Με ααα αιι· σε Βεεειιε!ιιαας
νεα εεεε!ι!εαιι!;τει· Ηει·κιιιιας!ιε!ι και· νει!'αειιας ειε!ιτ ε;ε!αιια
εε Με ε!αε ιιαεε·εερι·εο!ιειιε ααι"ει!!εννε!εε !!εεε!ι!εαιιαζιιαα· ααα
εαετε!!εα. !ιαααε!τε εε εἰε!ι !ιἱει!ιε! αια ε!ιι·ειι!εε!ιε Ιαιειιι!ια
Μεαεα αιιι·ε!ι Λ!!ιο!ιε!, Ηε!ι!!ααι·ιιεεαεε!ιι·ετ εαει· αια ειαε αα
αει·ε Ρι·ενεα!εαπ αει· 'Ραε!ιν!ιειι·α!ε. Βε!ιιι!α ε.!ιει· ειε ιι.α!”α!!-.
ννειεει· Ραι·ενεαιαε αει Ταε!ιν!ιαι·αιε εεε!αιε!ιι.ετ ιναι·αε. Με
ει.ειε ειε αιιει.ιεερι·εε!ιεαει· !!ει·είε!ι!ει· νει. νει· εια!,ς·εα Μωα
ι:εα νναι·αε Πι·. ν. Βεει.Ι.!ε!ιει· ια ε!αει· αει·α!ιι·αα!ιεα Ρα
Πεαι!α ια αιειαει· Αιιεια!ι ε·ει·αίειι. Με !ε!ι αια παμε ιε!εν!ε!

26ο
ΡπΙεο οι· ινο1ιιι·οππ ποε οιπποιι·οοοποπ Ροι·οπνειππε ποι ποι·
Κι·ιιιιιιοπ @οποιο Με, ιιιιεεοι·το οι· οε εοιοπ 180-200 νοπ ιιιιπ
ο·οοιιιιΙι ννοι·ποιι. εοιιιιοεειιοιι ιιο.πο οι ποι· Β'ι·οοιιοπο .<;πι·πιοιιι
ιιιοιιι· Γοιο·οιι ιιιιπποπ. ΑππΙοπ ποπι νοπ Πι·. Ρειοιιτ οποοιιιιιι·
τοπ που ιιοτι.οπ ποππ ιιιοι· ειι.πιτιιοιιο Ηοι·πιπιιιοΙ νοι·επει:.

Πι·. ν. Βοοτιιοιιοι·: Βοι ποι· Ριιιιοπιιπ ννιιι·ποπ Κο.ιιιριιοι·,
Οοιιοιιι, Βιι·οριιο.πιπε πππ ι.ιιΒιιπιιε @πιο οιιπο νιιιι·ιιιιιιιιι :ιππο
ινοππι; οιπιι.ιο Βιιοιοιιι.οιπππ επιιοπ'ιοπ ΙΒιειιοπι:οι πππ Ηοοιι

Πι·. ΙΜ. 8οιι πο” οι·οροιιιοιι ειοιι οποιο ιιπ _ιοποπ οιπο!
ποπ ΚοΙΙο;οπ εοιιι·ιιι.ιιοιι ιιι ννοπποπ.

Πι·. Αρριππ ιποιιιι. πιιεε ιιονοι· ιπππ πιο :πιο Βοιιοιιιιιιπ8
ιιποοι·οε Αοι·πιοιο.οοε ποιοι ιο.εει. πι” ποοιι οιιιιι.ς·ο θιιι·ππτιοοιι
ιιιιιιοπ ιπιιεειο, ποεε οι· ο.ιιοιι ιι5.πιιο·οτ πππ επιιιι·οιοιιοι· νοπ ποπ
Αοι·πτοπ Κιιι·- πππ Βιει.ιοππε οοειιοιιι ννοι·ποπ ινιι·π, πιοε οιιι·
ποπιιι·οιι οι·ι·οιοιιι ινοτποπ ιιιιπιιο, ποπ ιιιοιπ πιο οιπποιποπ
Αοι·πιονοι·οιπο ιιοΓι·πρ;τ› πππ ειο πιιοιι ι›ιοιοτ Ποιορ;ιι·ι.ο ποπι
πιιοιιετοπ Αοι·πτοτπο;ο ιιι επιιιοιιοπ.

Ιπι;ο. Ποι· Απΐοιι πο.ιιοι·ιο ?ο 5τιιπποιι.
Πι·. ν. Η ιιπ: ποΙιι: Με Πι·ι;οιιπιε ποι· ιιοπτ.ιποπ Πιιιιιιιεειοπ
ποππ ννοιιι πιο Αιιι"ιοεεππο· ππο·οεοιιπ ννοι·ποπ πεεε ιπ Επιπ
ενετοΙοπ, ιιιιοι·ιιοιιρι ιπ οπιι·πιιοι·πιπιοπ νοι·οιιιπο·οπ οποι· Ζυ

ισοι·ρι·ονιπποπ οιππιιιοποπ πππ ιπιτ ιιιποιι ο·οιποιποο.ιιι πο” ποπ

ειππποπ ππε ννοεοπιιιοπο

Αιιτι·πο ιιπ οπτεοιιοιποιι.

ποε

τοοπνιιπι·πιεοιιοπ

Απι'πιιε πιοιιι.

Πι·. Κ οιιιπ ο. ιι π εοιιιιιι;ι νοι· ποπ Απτ.ι·ος 8 π. π ι ιι ο Η νοι·
πππ οπιιιιοιιποπ πππ ποπι πιιοιιοι.οιι Αοιοι.οτ.ιιο; πιο ι:οιποπ Νο.οιι

οιιιιιοιιι ννοι·ποιι ποππ, οιιοπεο ννοπιι; ιπ οιποι· ρι·ιιποιι·οπ [Πιο.
ιοι.ιοπ π... Ηοι·:οπε. νιοΙιποιιι· οι·εοιιοιπι: ποι· ι.οοιινιιπι·πιεοιιο
ΑπΕπιι οπο ιιιιπιεοιιοπ θι·ιιπποπ ιπιι·οιιοι·πιπιοι· ιπνοιςοποι· Νο.

(8οιιιιιεε ποι· ΙΙ. Βιιοιιιι,ιη

ι.πι· πιι εοιπ. Νοιιιι·ιιοιι ιιο.πιι, πιο ποπ Βοιιιο ππειιιιιι·ι, ππι·οιι

οιιι ποπ νοι·οοιιιοποπειοιι Βιιπποπ ποπι Ποι·οοπ πππιοεεοππο
Βοιπο νοιεοιιιοποποιοπ Πιερι·ππςε ποτ ιο.οιινιιοι·πιεοπο ΑπιπΙΙ
ππε.<ι·οιπει. ινοι·ποιι. Βει ιιοπποιι ειοιι ποππ πιιοι· ποι· πιπ (ποιο
ο·οπιιοιτε- πππ Απειπειιιη;ειιι·εοοιιοπ, ιιπ ννοεοπιιιοποπ πππ ιιπ
θι·πιιπο ποι:ιιιιι ποι· οποιη·ιιοι·πιεοιιο Απι'ιιιι οιιι' οιποι· θι.ϋι·ππιι·

Τοεοεποοιιι·1οιιτο π.

οιποι· ννιοιιιιοιοπ Ηοιπιππιιιιοιι εοιιιοι·.
θ. ποπ. ν. Η πιει. Μπι εοιποιι νοι·τι·πιμ «Ποιιοι· ποπ πο

Ροι·οοπο!ιο.

ο;οπννοι·ιι€οπ $ι.πππ ποι· οιοιιιιο1νιιεοιιοπ 'Ι'ιιοι·οριο».
Πιειιιιοειοιι:

Βι·. 8ο ιι οι ο ιν ε ιι ι: 'Γιαπ ποι· ι:οι·οοιιτιι.ι.ιιοπ Ζο·οιι“οι πιο
ποπ ποιιοπ Βι·Γοιιι·ιιπο·οπ ιιιιπ ποι· ποποπ Μοιιιοπο οπτι.ςοςοιι
ποι.ι·πε;οπ

ννοι·ποπ.

ει.οιιπ

ω· ιιοπιιΒιιοιι ποι· Βιοιιτιοιιιοι·ο ιο

Μι οιιιοιιι νιι0ιιτιεοπ ινοπποριιπιιτ. ποιου ινιοιιιιιζοι· νιιοιι πε
πιειιοιιι;ο νοι·ι'ειιιι·οπ πππ πιο πιειιοι·ιεο Ηοππιιοπιιπε ποι· ιππι
ιιιΖιπιι που απο πιο πΙΙππ πιο.πποιιιοι'ι. πππ ιιπειοιιοι· οι·ννιοεοπ
ιιειιιοπ. ινοππ ποππ πιο ινωεωιιοιι ποι· ποποπ Επιποοιιιιπο;οπ
ιιιειιοι· »πωπω ιιιιοικι·ιοποπ ινοι·ποπ πι, ευ νοι·ερι·οοιιοπ ειο
ποπι: νιοΙ, πππ ποππ πΙΙοπ πιο ιιοιιι.ο ισοιιπππι ο·οοιοι·ποποπ
Βοοιιο.οιιιππο·οπ πιιιεε ω» πιιοιι πειτο.ιιι' ι'ι·οιιοπ ποιιιπποιιοτ πποιι
ιιιοιπο Απειο.ιτ. πιιι·οιι πιο Δπεοιιπιιππο ποι· οιιτεπι·οοιιοπποιι
Αρροι·οιο νοι·νοΙιειπππιοι ιιι εοιιπ.
ΙΟ. Όι. Βιι.πι

ο Π” ιιι·ιπο·ι; εοιπο

ιιι

ποι· νοι·ιοοπ Βιι.πππο

- θοιποποε .Ιππιιππιπ. Αιιι 25. Μπι π. σ. νοιιοιι
ποιοπ ειοιι 50 .Τοιιι·ο ποι· ιι.ι·πι.ιιοιιοιι 'Γπι.ιςιιοι: ποπ
Πιι·οιιτοιε ποε ιιιοειι.ιοπ Κιπποι·ιιοεριιοιε ω. Ρι·ιπποπ Ροι.οι·
ν ο π Ο 1 π ο π ο ιι ι· π. ποιορο.πωωιε θοιιοιιπι·οτε Οι. Κ ο ι· ι
που οιι ι πεε. Βιο δι. Ροιοι·οοιιι·ιιοι· ΟοεοΙιεοιιοι: ποι· Κιιι
ποι·ιι.ι·ιιο. ποιοιι Βιιι·οπιπιτ.ιιιιοπ ποι·.Ιιιι›ιιπι· Μ, πο: οοεοιιιοειιοπ,
ιιιιπ πιι Επιι·οπ οιπο ο ο ε το ιιπ ιι ιι ε ιιι νοι·ο.ποιοΙιοπ, πιοεο

_ιοποοιι ποι· 8οιπιποι·ποιο ινοι;οπ οιιι ποπ 28. Οιιιοιιοι· νοι·Ιοπιι..
- Ρι·οιοεεοι· Πι·. πω.: Βιει.οι· ιετ νοιι ποι· 8ι:ο.π ο
Ιιοπποπ πιιιοιι νοι·ιοιππιιο; ποπ πο ι·οπιιιιι·ο;οι·
ι·οοπτ.ε ο.πεποποιοιιποι ινοι·ποπ. Ιπ ποι· νοι·ιςοιι νιΐοοιιο
πω; πππ ιιι ποι· Βοπποποι· θιιιιπιιπιι πιο Ζοι·οιποπιο ποι· Ποιο”
τοιοιιππο; ποε Βιιιοπιιιιιο·οιπιριοπιε ειπιι€οι'ππποπ, πιο οπο» ιιι
Απποτ.ιοοιιι. πιοε ΑΙτοι·ε πππ ποι· ποεοιιννοοιιοοπ Ηοειιιιπποιο
Ιω ω Βιετο ι· ε οι·ιιοπιιοιι κο.<;οιιιιι·πι ινιιιπο. Ιιι Βι·ννιπο

ιιοπιοοιιιο Ρι·ορυειιοπ ποπ ιινΙπππιεοιιοπ Αοι·πιοιπο ιπ οιποπ

ι·ιιπις Με πιο Απεριοοιιο ποε $ιο.πτιιπιππιοι·οι·ε ποιοπι.ο ποι· πο

ιιο.ΙΙ.ιεοιιοπ ιιιπππιιοποπποπ.

ι·ιιιιιιιιο ποιο”. οι· ιιιιιιο ειοπ ππι·πο εοιπ ι;οποπεννοι·ιι πιπ
ι·οιοιιοππ ποιοιιπι;, οι ννιιι·πιπο οπου οποιι πιο ιιιιπ νοπ ποι· Βιοπτ
Ι.οπποπ οι·ννιοεοπο Βιιτο ιπ ιιοιιοιπ ιπποεο.

Πιειιιιεειοπι
Πι·. δοπιιιοΗ' ρι·οποπιοι·τ ποπ Αοι·πιοι.οπ ιπ Βο.ιιιεοιιοιι
πιππιιιιοποπποπ, ννιο οε εοιιοπ ποι ποι· θι·ιιππιιιιΕ ιιιε Δπι.ιιο

- Επι» 0ιιιιιιων ιετ ποι· ιν.ιιιι ο;οπιιιεε πιο νοι·
ειτοοιιποι· ποι· Ηππρινοι·ινοΙιππο ποε Βιιιεει

ποποεει πιει. Πιο Ππιποποππππο· ιιιιππιο ιι.ποιι οιιι' ω. Βοεποπ

εοιιοπΒοιοπ Κι·οιιιοε ιιοετπι.ιο·ι: ινοι·ποπ πππ ποτ

νιοιιοι·οιοιιοπποπ Χοι1οποπ νοπ οιιπετιοιοπι Ιπιπππεε εοιπ, πο
ποι· _ιοιπιι.ι·ο Νοπιο Με ιιιιοεποπτοι πω. Ποι· Πιπποποππιιιιο·
οπιερι·οοιιοππ ννιι.ιοπ πιο 8ιοιπτοπ οιιοπιιπποι·π πππ εοιι ιπ
οιιιοι· Απιιιοι·ιιππο ποεπιςτ. ννοι·ποπ, πιιεε ιιι ιιοεοιιποι·οπ Β'ιιιιοπ
ποι· Αο1°Μοτιι€ ιιιιοιι ιιι οιιιοι· ππποι·ιι, πιοιιι: ιινιο.ππιεοιιοπ
8τ.ππι. ποε Βο.ιιιιιιιιπε πιιο;οιιπιιοπ ννοι·ποπ ποππ.

πιπ 12. .Μπι εοιπ ιιοιιοε Αιπτ οποιοοι·οποπ.

- θι·ποπονοτιοιιιιιπι;ο π: Ποι· δι. ννιππιιιιι ι·
Οι·π ο π ιν. ΚΙπεεο - ποπι Κοιρεοι·πι ποε 8. Αι·ιιιοοιιοι·ρο,
πω. Βτοοτει·πι. Οι. Μ. Ο τι εεονν
8ι.ποτει·πι Ι)ι·. Α. Ροινροι·το πι.
4 Ποι· ιι.ιτοιο

Οι. Α ο π ι πο· πιιοροπιοι·ι. ιιοοι· ποπ νοι·εοιιιοο; Όι. θ ω ι ιιπ Πε ποπ Αοι·ιιτοοπο ποι· θοοοιιεοιιοιτ. ιινΙπππιοοιιοι· Αοι·πιο
οιιιι'ποιι «ποΙιιεοιιοπ Αοιπι.οι.ποι» ιιι ποπιιοπ οιιι' ποιπ πποιιειοπ
Αοι·πιοιοεο ιπ Ποιππι οπεπειιιιιιιιοπ, ππι νοιΙιοι· πππ οιιι ποιπ
εοιιιοπ πιιοιι οιπο ι.ιι·ϋεεοι·ο ΑποπιιΙ νοιι ΚοιΙοποπ ιιπεοιοι Νεοπ

Βοι·ρι·ονιποοπ

ιιοι'ι·οοοπ πππ ποππ οι·ει. πιοοο ννιοιιι.ιιςο Επι:

εοιιοιπππο· ιι·οπ'οπ πο ιιϋπποπ.
Πι·. ν. Ηιι ιπροιπ εοιιιιοεει πω. ποπι Αιιιι·πο·ο Ε! ιιπ ι ιι ο Πε

ιιπ. Βιο Βοετιιιιιπιιπο· ποε

Μοπιπιιιπιποοιπιο

πππ ποπι

ιιοι

ποι·

Πινιεισποιιι·πι.

νοι·ινοΙιιιιις

ποε

Οοοι·πιοπιπιππιιπεροιιιοι·ε Πι·. Ρι·οινποΙ_ιποοιν ιιπ ποπι
θοιιιιιιοπ ποπ Ιοιιοτοι·ιποειπινεοιιοιι θοιινοι·
ποιποπτ.ε-Μοπιπιπο.ιιπεροιιιοι·εοι·ποππτ.ινοι·ποιι.
- Ποι· ιιιι.οι·ο .πιπ ποτ ιιιοι·προπιιοοιιοιι ΑΜοιιιιπο ποε Κιιι
ποιποεριωπε ποε Ρι·ιπποπ Ροιοι· νοπ Οιποποπτ8·,
Βι:οπτει·οτ Βι·.Βιοιιο.ι·π Ροιοι·ε, πι πιιι'ειοποπ Πο
ππι:ο ιπε ιπποι·ο ποε Βοιοιιοε πππ ιπε ΑιιεΙπππ
οοιιιΙπποινιοι·ποπ.

ιινιιιιιπιεοιιοιι Αο1°2ιοΜΒ'08 νοι· οε

ιο οιποπι.Ιιοιι νοπ Απι'οπι.ς ιιπ οιπ ιιοιι.ιεοιιοι· Αοι·2ιοτο.ο· :ιιι εοιπ.
Αοιιεεοι·ο Πιπποιιιιεεο ι;οετοιτοτοπ ω» "πιπ ειπε θοινοι!το επ
ι·οπιιειοι·οιι. ποιοι εοιιοιιιτ οιπ οιιιπειιι.ιοι Αιιι.ςοπιιιιοιι ο·οιιοιπιποπ
ειι εοιπ. Βιοεοπ επ ιιοπιιι2οπ, ιιοιιοιπο ιιιιιι ο.ιιοιπιππο οποοποιοι
πππ πο.ι·ιιιιι Β'ιΙο Νοι. επ ιιιιι "οι πιο νοι·ιιο.ιιιιιεεο εοιιοπ
ιιιιοιι οιποπι ποππ πο.οιι πιοεοι· Βιοιιιππο· ινιοποι· ιιπ,οιιπει.ιι;

ιιοποπ ι€ϋπποπ. Απε πιοεοπ οι-ιππω

εοιιιιοεεο οι· ειοιι ποπι

Απιιιι.ο·ο 8 ποιο ο Γιο πο.

- Βοι· ιι.ιιοι·ο θι·πιποιοι· πιοε Τπεοιιιιοπτεοιιοπ Μιιιιιιι·ιιοεριωιο
Πι·. 'Ι' ι ε ο ιι ιι ο ιν ιει ιπιτ Ππιίοι·ιπ πππ Ρ:πειοπ ν ο ι· ο ο ο ο ιι ι ο π ο τ ννοι·ποπ, ιιιιιιοι· Βιοιοιι:οιιιΕοι· Β ο το ι· π ο ι· ιι π ο·
πιιιπ ινιι·ιιιιοποπ Βιιιο.ιει·ο.τ.
- Ποι· Μπποιιοποι· Ρι·οιοεεοι· Ι)ι·.

πιο Νοοιιι'οιοοι· ΕΟ γπο π ε ιπ
πιιιςοιοιι π τ.

Γι: Μ ιιι ι οι,

ινοΙοιιοι·

Αιιεειοιιτ. ιι;οποιπιποπ νοι·, ποτ.

ιιιι”οιο;οποεεοπ ιιο.ιτο πιο Βοι·ιιποι· ιιιοπιπιπιεοιιο

Ρπιιιιιιιιι ειοιι :ιιι ποπ $ι:ι·πεειιιιι·ο·οι· Κιιπιιιοι· Ρι·οι. πω οι!

οιιι· νοι·επιπιιιΙιιπε ιπ Ι)οι·ροι οπίποιοι·ποι·ι ννοι·ποπ ειππ.
Ρι·οί. Ποιιιο ρι·οροπιοι·ι ιιπ οΙιο ιπ ποπ πο.ιιιεοιιοπ Ρι·ονιιι

ν. Κι·οιιι ποινιιιιπι, ποι· οιιίο.πι.;ε ποππ ινιιιοπε ςοινοεοπ πι
πιο Βοι·ιιιιιπι; ποππ Βοι·ιιπ πιιπιιιιοιιιιιοπ, ιοποοιι ιπ ιοτ.2ι:οι·
8ιιιππο ειοιι ποεοπποπ ιιππ Με Κιιιιιιοιιιιπιει.οι·ιππι ι.οιο.<ε;ι·π
ριιιεοιι ισοιιιιοιιιιοιιιοι; ιπιτ, πεεε οι· ποππ πιιιπ Ππτεοιιιιιεεο .πο
ιιοιιιιιιοπ εοι, οιιι” εοιποιιι Ηοιποιιιοι·οοι· Ροει:οπ επ
νοι·ιιιοιιιο π.
ΑπεεοιιΙπποοιιοιιπ ιιπ πιο ΑΒΙοιιπππο· ιει
π. π. ννοιιι πιο Βι·ννϋ.ε;ιιπο· ποινοεοπ, πεεε ποι· ιιι Βοι·ιιπ εο
πΙ:ιπιο Νοιιιπιιι ποι· Κιιιιιιι ιιπ Οιιπι·ιιοιιι·οπιιοπιιοπεο οι" ιπ
πππ .Το.ιιιοπ ιοι·τιπποειοΙΙι ννοι·ποπ ιιοιιπ. νοιι ποπ πτοι ΚΗ

ποπ οιιιειιοιοπποπ κωιιοιιοπ ΘοεοΙιεοιιοι'ιοπ πππ νοι·οιιιο Βιπ
ιο.πιιπποπ :πιπ ιιιι.οιιοτοπ Αοι·πιοτοιο·ο επ νοι·εοπποπ ιπιτ ποι·
Βοιιιιπππι.ι, ποεε οιιι πιοεοπι (ΧΙΧ.ι Αοιετοιππο, πιο Βοοι·πο
πιεπι.ιοιι ποε ιινιιιιιπιοοιιοπ Αοτπιοιποοε ιιι οιιιοιι «οοιιιεοιιοπ»
ποιοτοπ ννοι·ποπ εοιι.

πιο ιποιειο·οοιοιιοιοπ πιο ΝποιιιοΙοοι· ν. Ι.ο νπο ιι ε νοι·ιςο
εοιιιπ,<,ςοπ ω. ιποιιπ ποιπποοιι ποσο ποι· οιι πι·ιι:ι.οι· 8ωιιο πο
ποπιιιο πω. Πι·. Η ι ε ιπ θιιιιιπο·οπ, πο πιο Βοειιιι.ιπππο πιοεοε
εοιιι· ιιι;οιιπιιοιιοπ, ι.νοιιπ οποιι εοιιι ποο;οποοπ κιιιιιι‹ω οοιτοπε

Πι·. Ί'ι·ιιιιπι·ι ριπ.ιπιοτι:ο ιιπ Ηιπινοιεο οιιι' πιο ιιιετοι·ιεοπο
Ειπτινιοιιιππο πεε Αοι·ιτοτοο·οε, ννοΙοιιοι ποπ Νοιποπ 1ινΙιιιιπι
επιιοι ιιπ διππο ΑιτιινΙοππε ιι·ιι.ει, ωιιι·, πιο Β'ι·ποιο ποι· [Μπο
ποππιιπε ιπ πιιιιιεοιιοπ οιιι' ποπ ιιιιοιιειοπ Αοι·2ιοι.πο ιπ Ποι·ρπι.
οιι νοι·ιοε;οπ, πποιιποπι πιο Αοι·πιονοιοιπο ιπ Κιιι·ιο.ππ, ιπετιο.ππ
πππ ι.ινιωι οιιι· Βοι·ο.ιιιπο ιιι πιοεοι· ινιοιιιιςοπ Αποοιοιςοιιποιι

πιιιοι·ιι, "πιο πιο ιποπιπιπιοοιιο Γοιιιιιιιιτ ποπι Μιπιει:οι·ιπιπ πιο

257
κ

ποε Μιπιειοι·ιπωε ποοπ ωπιιοποι!οι 8γωριοωοπ ι'ι·ιι81ιο!ι οι·εο!ιοιπιέ
!)ιο πιοπιπιπιεοπο Γιι!ιπ!ιο.ι πιιπ ποποι· νοι·ειπεειο!ιι!ιοπ ιιοπο
Κιιππιποιοπ επ ριοεοπιιοι·οπ !ιιι.ποπ, ππιοι· ποποπ πιο Κιιπιιιοι·
π ι π ιι ο ιιι ε ιιι ιΟτοιίεννο.!π) πππ ν. Ν ο ο ι· π ο π ιινιοπι ι;οπε.ππι

ιιπιοι· ιινοοπο ιο πιο 8ιππι Α!οεοπ!ιι οπποι'οι·ιιο·ι, ινο ιπποπ που
Α πεν.·οιεπποι εποι'οπι απο ποπ θι·οπποπ ποε
οοιινοι·ποπιοπιε πιιιποιοι!ι νιτπιπο.
- νοπι 8ι.

ννοι· οπ.
- Βοι· νοι·πιοπιο ειρι.ιιιιι0ιω Ρι·οι'. οιιιιποι·π. Πι·. Ν ο!ε ε ο τ ιΒι·οεπιπ!. ινοιοποι· ποικοπινπι·ιιι; ιιο!ιπππ!ιοπ ππι οιπο:
π'οι·εοπιιιι ετοιεο ιπ Βιιιονιιι ειο!ι ποιιπποι. ιει ιιι ω ο ι·ποπι
!ιοποπ
ι·οιοεεοι οι·πο.ππι ινοι·ποπ.

θοποιε!

Ροιοι·εππι·οοι· 8ιοπιποποιπιπππ πι ποι· Αοι·πιιπ

ποε πιοειιιοπ Ηπτιοπ-Μπεπο!οποπ-Ηοοιιιιο!ε Ι..ο.πιεποπ
οποιο', ποπιΑι·πι!)ι·. .Τ.Ει!ιοι·ιο_ιοννεπι πιιπποω!περοπιοι·
πιοεοε Ηοοριιιι!ε

Ψ. 1..Βοποιι

ποποπ

νοι·πιιοιπ!

ιππι: οιποπ ππε;οεοιπ!ιοποπ νοι·εει.πιιιι!ππο·
ιπι Ποεριιπ! οιπο θο!πειι·οιο νοπ ιο500ι!π!.,
ιιπ Νιοπιπππιππι.ιει'π!!ο οιπ
!ιποποιοποπιοι!οειννοι·ποπ.

Δι·ι.οει

νοπ

π1·οι

Νοιιι·οΙοεο.
νοι·ειοι·ποπ ειππ: 1) Αω 15. .Μπι ιπ Οποεεπ ποι· (ιο
ιιιι!ι'ο ποε Ιπερο!ιιοι·ε ποι· Οποεεε.οι· Μοπιιιππ!νοι·ννπ!ιππε.

8ιπειιει·πι Πι·. 8οτἔι πε Ρο πο πι, ιιπ Α!ιοι· νοπ 50 .1ιιπι·οπ.
πι· ιιπιπο νοπ ποιοι Αι·ποιιοι·π ποι· ννοι·πειιιιιοπ ποι· Βπεειεοποπ
Πο.ωριεοπιππιπι·ι- πππ ΗιιπποΙοποεο!!εοπιιιι, ποποπ 0ποι·ιιι·πι οι·
εοιι νιο!οπ .Τιιπι·οπ πω, ππιοπ Μοεεοτειιοπο ιπ πιο Βι·πει οι·

ωοιποι.

Ι)πι·οπ πιο

οι.ιοπ πιο πω” οιπεο!οιιοιο

Ποιοι·

εποπιιπο· ννπι·πο πιιοπ οπ Δπι;οποπ οιποπ Βοι!ιο νοπ Δι·ποιιοι·π
ι'οειποειοι!ι, οι...π...- Βι·πιοιποιο νοπ ποπ -Αι·ποιιοιπ Βοποεει
ιι·πι·πο, πω! οι· ειιιπ νι·οιοοιιο. ιποοπ ιι ιι ι.ινο πιο” ιοπο
Ζ ο π π· π ι ο ο ο :οι Βι!οπΒ·ιιπι; ιι·ἔοπππ·ο!οποι· νοι·Βιιπειιπππι·.ςοπ,
Πτ!ιιππο οιο. ππειιιειο!!οπ. Βοι· νοι·ειοι·ποπο, ννο!οποι· εοιι
25 πω.. ιπ Οποεεε. οιπο ππερ;οιιι·οιιοιο Ριπιιιε ππειςοιιπι πιιι.
πο!ι!οιποιο ιιπεεοι· π.. οποππ·οποποιοπ Αοπιιοι·π οποπ οσοπ πιο
οιποε Αι·πιοε πω Ρι·οιηιπππειπιιι, οιπ Κοιιιοι· ποι· Βοιοπεποπιι
πππ πιι ποι· 8ιιιι·ποπεοποπ θοιποιπεοπιιιι ποιωποι·πιρ;οι· 8ο!ινι·ο

ειοι·π ιπ Οποεεε.. 2) Ιπ πω. ππι θ. .!ππι ποι· Οιπιπο.ιοι· ππι
ιιιπιεοποπ Κι·ππ!ιοππο.πεο Ι1ι. πο; οι· Αιεοπειιιπ ι ιπι
48. !!οποπειιι.πι·ο. Πιο ι?οπιε ιιι·ε.οιιοπ.ππι πιιιιο οι· ι. .1. 1885
οι!ιιπι;ι. οι Δω 11. .Μπι π! Αιοιιιι·ο ιοσ”. '1'ιι!ο) ποι· (ιιυπ
νοι·ποπιοπιε - !ποπιπιππ!ιπερο!ιιοι· νοπ '!'ιι!ιι. Επι. 'Γ π ο ο π ο τ
ιν πε ε ι!ο οι ε π ι ιιπ 50. !ιο!ιοπε_ιο.πι·ο πποπ 25-_ιιιπι·ιεοι· ιιιοι
!ιοποι· 'Ι'ιιιιιι!ιοιι.. οι ινιιι· οιει πι· Κιιι·ποπι νοπ ποπι Ροειοπ
οι... Θοπνοι·ποιποπιε-Μοπιιιπο1ιπερο!ιιοι·ε π. !πιπεπ ππι ποπ
;!οιοποπ Ροειοπ ιπ 'Πιο ιιποι·ποι"ππι·ι ινοιποπ. 4) Δω 10.(28.ι.1ππι

ποι···ποι·νοι·ι·οεοππο Βοτ!!ποι· Αι·πι πω! θο!οπτιο, Ρι·οιοεεοι·
οιιιιιιοι·πιποι·ιπο ποι· Ρεγοπιειι·ιο οιπ ποι· Βοι!ιποι· Ππινοι·ειιιι.ις
θοπ. Μοπιπιπο.Ιι·πι Πι·. Β πι π. π π ο! Η ο π π ο 1, πο 68. Ιιοποπε,
_ισ.!ιι·ο ιιπ Ηοιεεοπιιιιιο!ιο. 0πεοποπ οι· εοιι !ιι.πι;οι·οι· Ζοιι πιιιοι·

ποπ· Βιππιιι·ιιππςοπ οιποι· ι'οι·ιεοπι·οιιοω!οπ Αι·ιοιιοεπιοι·οεο Ιιιι,
πο ποι οι· ποοπ πιε π! οι.. !οιπιοπ'Ι'ο.οο πιποιπ εοιπο !ιοι·πιιιοποπ
Ρι!ιοπι.οπ οππο Ππιοι·πι·οοπππι: οιπιιιι. 8οιπο ιιι·πι!ιο!ιο πω

ιπι ποοπιιπ οι· ι. α. 1881 πιο ρι·π!ιιιεοποι· Δι·πι ιπ ποιο πο.πιπΙο
οσοπ πιιι·ι!ιοποπ Ροπικονν (ποι !$οι!ιπι, "ο οι· οποιοι· οιπο οηιοπο
Νοι·νοπποιπι.ποιο!ι οι·ιιο!ιιοιο, πο. εοιπ ιι·ιοεοπεοποιι!ιοποο Ιπ
ιοι·οοεο πω! ιιπιποι· ιποπι· ποπ Κι·ππ!ιποιιοπ ποε Νοι·νοπεγειοπιε
πππ ποε·8οπιι·πε ιπποινιιππι πειιιο. Ιιιι .Τπ!ιι·ο 1873 οι·ιοπςιο

οι· ποποπ εοιπο Δι·ποιιοπ πιο Ρι·ιι·πιποιοπιπι· πιο ποι· !·ιοι!ιποι·
Ππινοι·ειιιιι. ιιπ ινο!ο!ιοι· οι 1884 ποπι οπεεοιοι·ποπιιιοποπ Ριο

ι'οεοοι· ιιι Ρεγοπιιιιι·ιο οι·πο.ππι ινιιι·πο.
πω· ιπ ιοποπι

Ζννοιεο

ποι· Ιι·ι·οπ-

Ρτοιοεοοι·. !ιποππο!

πππ Νοι·νοπποιι!ιιιππο ποι

ωιεο!ι πππ :ιιι _ιοποπι πει οι· ιιιπ!ι·οιοπο Βοιιι·ιιιιο εο!ιοι'οι·ι. νοπ
ιζι·ϋειιοτοπ ινοι!ιοπ νοι·ϋποπιπο!ιιο οι· «Πιο ρι·οο;τοοεινο Ριιι·ο.
Νεο ποι· 1ι·ι·οπ», «πιο ιπο.πιο», πιο «Νοι·νοπιι.ι·πι!ιοπο Βοεπιποπ

ιππο· ποι· Ππιπ!!πιπιι!ιοπ».

8οιπ ιπ1οιπι οτεοπιοποποι· πιιοιι

ιιι.ποπ ποι· Ρεποπιοιι·ιο» ιει νοι· ιιπι·ποιιι ιπε Βπι.;!ιεοπο πποι·
εοιπι ννοι·ποπ. νι7ιεεοπεοππιι, ιιι·ο!ιιιεοπο Βι·ϊοπτιιπι; πππ εοιπο
ιιπνοι·;ς!οιοπ!ιοπο Αι·ι, πιιι. !ποπεοποπ ππιπποοποπ. πιιι·ι:ιοπ ποι

π ο π π ο! ππειιιπωοπ, πω ιππ ιο !ιοποιπ Μπεεο πιο ποπ ιιι·πι!ιοποπ
Βοι·ιιι' επ ποιππιι.ιοιι; 6Ο-1ΟΟ Κι·ππ!ιο ποποπ ιιιι;!ιο!ι ιπ ποι·
Ρι·ινιιιορι·οοπειπππο πππ ιπ εοιποι· ποιιιπιπιοπ Ροιιιι!ιπιιι εοιποπ
Επι ποεποπι. Αποι· οιποπ ποιοι· εοιποπ Βοι·ιιι'ει;οποεεοπ ειιιππ
οι· ιιι ιιοποπι Αποοποπ: Πι πω· Βιιι·οπωιιο!ιοπ νιοιοι· νι·ιεεοπ
εοπο.ι'ι!ιοποπ πιοεο!!εο!ιπιιοπ πππ !ιο!ι!οιποιο πιιε Αιπι οιποπ νοτ

ειι2οπποπ ιπ ποι· Βοι!. ιποπ. θοεο!!εοππιι εοινιο π! ποι· Οοεο!!
εοπο.ιι ιπι· Ρεγοπιπιιιο πω! Νοινοπ!ιοι!!ιπππο. 1π ιι·ιιποιοπ

.1ππι·οπ πω· οι· πποπ Μιι;!ιοπ ποε Βοιοποιει.εοε.

νοπ Μπινοι·ειιπιοπ πιιπ ιιιοπ. !ποιιιπιοι·ι.
- Απεινοιεππιι;οπ νοπ Αοι·πιοπ. ππι ποιιοπιοιοπ
νοι· Κπι·ποπι, πιι.εε πιο ι·πεει εοπο πο.!ποο!οιτιεοπο
Ο οεο!!εοπιιι'ι ιπ Ρ_ιιιιιιςοι·ε!ι ππι ιιπωιπιειι·ο.ιινοπι
ννοπο οπιιιο!ιιει πι πππ ιπιο Κο.ππΙοι εοννιο ι!ιι·ο Βιιι!ιοιπο!ι
νοιειο,οο!ι ννπι·ποπ. ποιοι ιει ποιιοπο ποε ιιι·ι!ιο!ιοπ Θιοποιοι
εοπνοι·ποοι·ε πποπ ποι· Βοιοπ! επι· Α π ε νι οιε π π; πο ο ν ο ι·

ειιποπποπ πππ ποε 8ο!ιτοιπι·ε ποι· 8οποππιοπ
Ο ο ε ο ι Ι ε ο π ο ιι οπο ποπ 1:ιι·οπιιοπ ποε 'Ι'οι·ο!ικοπιοιε οι·1°οιοι.
-- Ιω Κιι·ο!ιποι·ιο 'Ι'εοπιι!!ιοεεγ ι'Ι'οιπι·ιοπι ννπι·ποπ πο ποπ

ιιο!!ιιεοπ οι· Πιπιι·ιοπο ποι·
εποι·επι πππ

Ιιπππεοπιιιιεπι·πι Μ. Ρο

ποι· π'ο!πεο!ιοι· Κοννινιι οι·ι·οιιοι·ι πππ

- Βιο Κ1ε.ιι·ο ποε πιποι·ι!ιοπιεοποπ ιιιιιιο
πιιι·ε θι·οο!ιοι· ποποπ ποπ !ιο!ιο.ππιοπ Ροι·ιεοι·
Οιιιι·πι·ποπ Πι·. !)ογοπ ππι' Βιιο!ιεππο ποε πο

πο.π1ιοπ Ησποι·πιε ιπι Βοι1·οπο νοπ 100,ΟΟΟ πιοε.,
πιο1οπο Βι·. !)ογο π πιο πιο Ηοι!ππις ποι· ε.π !ποπιιιιο.!ιοι·πιποπι
!οιποπποπ !ι'ι·πιι Ο ι· ο ο ιι ο ι· ωιι εοιποιπ οιπο·οπιιοπ ειοποι· ππι·
!ιοπποπ Ηοι!εοι·πιπ ιπι νοι·ιιπε οιππ!ιοπ !ιιιιιο, ιει ιοιπι πειοπ
ιπι. πι·οι .!ο.πι·οπ ιο ποι· !οιπιοπ !πειιιππ οππιιιι!ιι ο πε ο
ινιοεο π ινοι·ποπ.

1)ιο Κι·πιιιιο !ιοιιο πο!ιπππι!ιοπ, πιο ειο ειιιπ

ποποπ ποοιι ινοπιποπ 1π_ιο!ιιιοποπ εοπ!οοπιοι· ιιιπ!ιο, πιο Βοπο.ω!
πως εποιοιιι·οο!ιοπ πππ ειο.ι·π ππι ποι· Ηοιωι·οιεο. Μπι (ιοιιοπι
ποι πππ ο.πΒοποπιιποπ. πιιεε πιο πιο πιο Ποι!πιιο πποποπππο·οπο
πω! ι.ιοπε.ιι!ιο 8πιπιπο οπο.: οιπο πι.. εοι, πο.εε πιο.π οποι· ποιπ

Πι·. Η ο γ ο π ποπ ςπιοπ ιιι!ιιπποπ οιπ πιο ιιιιιιιππε εοιποε
Κι·οπιιποιιιιιιιιο!ε πιοιιι ιιπεριοοποπ πιιππο ...ο πε.εε ποι· νοτ
ιι·ιις ενν!εοποπ ω! Ρο.ι·ιοιοπ οππο Ψοι·εριοΒο!ππε ιε.ιεοποι
'Ι'οιειιοποπ οποι· Απινοππππο· πποι·ιο.ππιοι· Μιιιο! εοιιοιιε ποε
Βι·. Ι) ο γο π τοοπιενοι·πιππιιοπ επειιιππο ι:ο!ιοιπιποπ εοι.

- νοπ ποι· Οποεεειοι· Ππινοτοιιιιι. Ιπ ποι· πιοε·
ειοπ ποι· ι·ιιεειεοποπ ωοπιπιπιεοποιι ποι πιιιιιοπ, ποι·
Οποεεποι·. !ιοποπ ειιιπ πιο Ζννιειιε!ιοιιοπ

πνιιεοποπ π...! ποιποπ

ρο!ιιιεο!ιοπ Ρει·ιοιοπ ποιοι· ποπ Ει·οιοεεοι·οπ ποι·πι·ι επποειιιιοι,
ποεε ιι!!ο ννιεεοπεοιιο.ιι!ιοποπ πππΠπιοι·ι·ιοπ ιε
!πιοι·οεεοπ ποιεοιιο ι.το!πεεοπ πιοι·ποπ. 8ο !ιιιπποπ
πιο νει!ιοπιοπ ποπτειιιπ!ο Επι· ο!!ι;οπιοιπο Ρο.ιπο

Ιοπ·ιο, ιπι· ο!ιιι·πι· ιεοποΕπιιιο!οο;ιο πππ ιιιο πιο
ι!ιοι·οποπιιεοπο
οεριιο.!!ι!ιπι!ι ιιιοπι ποεοιπι
πιοι·ποπ, ποι! πιο ειοιιι;οποπιοπ 4 Κ ο π ιι π ι· ο ο, ιπι ννο!οποπ
οιπο πιοπι ποτιπιςο Ζω! ππι·οποπο »ιιι-πιω Κιιππιπιιιοπ ιοι!
ποππιοπ, εγειοιππιιεοπ
ι·οεπιιο.ι!οε νοι·1ιοιοπ.
ιπποιπ !ιοιιπ Βιι!!οιοτποπι πιο ι3ιιιιιωοπ ποι· ποιποπ Ρι·οι'οεεοι·οπ
ιιιιι·ιοιοπ ειιιπ ειοιε πο νοι·ιοι!ιοιι. πε.εε !‹οιποι· ποι· Κο.ππιποιοιι
πιο ι;οεοιειιοπο πιοιοι·ιιιι.ι ποι· Βιιιιιπιοπ οι·πιο!ι. νοιπ Μιπιειο

ι·ιπιπ ποι· νοι!ιεπιιιιι!ϋ.ι·πιιο· ειιιπ _ιοιπι ο.!!ο πιο ι·οειι!ιο.ι!οο νοι
!ο.ιιιοποπ Κοπιιπι·εο ποιιοιι`οππο Αιιιοπ οιπνοι·ιππει πιοι·ποπ.
πιο νιο!ιποποπ ππποεοιπιιο!ιοπ Ηο.ππ!ππι;οπ ποι· Οποεεποι·
8ιπποπιοπ πω! _ιιιπποιοπ Ποιοπιοπ πππ πιο Βιοι·ιιπι:οπ ιω
Ππιοι·ιιοπιει;:ι.ππο ποι· Οποεεειοι Ππινοι·οιιιι.ι, πιο! πιο!ο!ιο πω·
ιιιιιιιιΒ· θο!οποπποιι πο.ιιοπ :π !ιοι·ιο!ιιοπ, ποποπ οιιπ!ιο!ι ποπ

!πιπιειοι· ποι· ι'ο!πεππιπ!ιιι·ιιπς

νοτο.π!ποει, ποπ Βο!ιιοι· ποι·

Οποεεποι· Ππινοι·ειιιιι πω. 8 π π ι. ε ο π ο ιν ε π ι εοινιο ποπ Ριο
το!ιιοι· Ριοι. ιλιποε!ιοννεπι ποιπ Κι·ιπιιππιποι·ιοπι
π π ιι ιι ο ι· οι ο π ο π.
!πιο!ποποεοοπ ποι ποι· Βιιιειι·οππο 8οπιιι
ποποπ πιοεο ποιποπ νοτιι·οιοι· ποι· 0ποοεποι· Ππινοι·ειιιιι οιπο
νοι·ππιοι·εποπππο· οιποο!οιιοι. πιο πιο ποιιιΒοπ Ζοιιππο·οπ
οι·ιππι·οπ. πιο ποποπ πιο πιο Απεο!ιπ!πι,ο·ππο οι·ποποπ, πεεε πιο

πιο.εοι·οςο!π

ππι· νοι·ποπεππΕ; πππ !πιπειο!!ππε ποι· πι. οιπιεο

Ρι·οιοεεοι·οπ ποιοιπιποιιποπ πιιπ ππποεοιπ!ιοποπ Ηιιιιπ!πππ·οπ
ποι· 8ιπποπιοιι πππ _ιιιπποι·οπ !ιο!ιι·οι· πιοπι οι·ει·ιιι“οπ πππ πιοπι
νοπ ποπ ιιιποπ πο θοποιο ειοποπποπ πιιιιο!π ιιοιιι·πποπ ποιπποπι
ιιιιιιοπ, και: οιπο 8ιϋι·ππις ποε τοοο!πιπεειςοπ (ποποπ ποε Ηπ
ιοι·ι·ιο!ιιε πω· Β`ο!εο ππιιο. Βοι· Βο!ιιοι· πιιπ ιιποι·πιοε ποοιι
ποεοππ!πιει, πιιεε οι· ιπ εοιιιοπ Βοι·ιοπιοπ ειπ πιιε Μιπιειοι·ιπιπ
ποι· νοι!ιεπιιιιιιιι.ιιιππ ινιεεοπι!ιο!ι ππνιιοπιο πιιιιοι
! π ιι 8ο π πιο. πιο ιιπ Ππινοτειιιιιεποπιιππο ειπιιι;οποπιοπ ιιιοιι
ιιππε. νοι·επωω!ππο·οιι, 8ιπποπιοπππτιιποπ πππ ιιποι·1ιοιιρι ποπ
πιο” ποι· Ηπινοι·ειιπιεππιιο!οο·οπποιιοπ εο!ιι·ποπι πιιπο.

νοι·οοπιοποπο Μιιιοι!οπεοπ.
- Πιο Ποποτιιι!!ππι; ποι· Ροιοι·ππι·ι.ιοι· 5ιππι
π οε ιιιιιι!ο ι· ιει οιπο οπ1·οπιεοιιο. ινιιιππιο π.. Ν οι·ιπ π! πππ! ποι· ιιι πιοεοπ Ηοεριιιι!οι·π επ νοι·ρι!οι;οπποπ !ιι·οπιιοπ
Μιιπποι·, Β'ι·πποπ πππ Κιπποι· ππι· 8775 !ιοιι·ιιοι, ποι'ιιπποπ ειιιπ

πιο ιο. .Μπι ο. π! ποπεο!!ιοπ 11,045 Κι·πιι!ιο ιθ,278 πιιιπποι·,
8921 1·"ι·οποπ πππ 846 Κιπποι·), ιι!εο 9270 ιι ποιπιι.π!ιι.ιο.
Πιο ιιοι·πιιι!ο Σεπ! ποι· Κι·ε.π!ιοπ νι·πι·πο ιιποι·εοπι·ιιιοπ: ιπ ποπ
ειιι.πιιοοποπ 1ι·ιοπε.πειιι!ιοπ ιΝι!ιο!πι 'Ι'εο!ιπποιι.νοι·οι, 8ι. Ροπιο
!οιπιοπ πππ Νοινοεπιι.ιποπε!ιι) ππι 826 Κι·ππ!ιο, ιπι Οπιιοπονν

Ποειι!ιπ! ππι 810, ιιπ Ροιοι·-Ρεο!ποερ!ιο.! ππι 812. ιπι Λιποπ
ιιοι·ποεριιο! ππι 288. ιω Κιπποι·ποοριιο! ππι 954, ιπι Δ!ε.ιπεονν·
ποεριιιι.ι ππι 185 ιπιπ ιπι Κο!ιπιιιπποεριιο.! ππι 50 Κι·ιιπ!ιο.

Μι
- Ροιιτςο('ει1ιι ΗΜ· Βιιτ0ρει. 11ι.Βιιιιρεοιι. ο1ιισ
Αιιιυτ1(Μ Μ( (1επι- σΒΌ181θ (Μι ιι·ορ1εο1ιοιι Μοκιωτι. 1ιἱοΙτ νοι·
1ιιιιαοιιι ιιιι1.οιιιιοτιει Βογιι1 Οο11εςε ο( Ρ1ινε1οι:.ιιιε ε1ιιοιι ν οι·
ιι·ει€ ἱ15ει· Με 13ο ιι 1οιιρειιι, ιιι ινεΙο1ιοιιι οι· εειε,·ιο. Μ.ιιε.
ιιειιιοι· Αιιειι:1ιι; ιιο.ιι1ι, άειι· νοι·ννεΙιειιτ1ο 0118. ιι 5 ε. Β ιι ι· ο ιι ει
1ιι·ειιιο1ιε (Με Βειιιο1ιο ιι1ο1ιτ12(ιιςοτ :ιι Π1το1ιτειι
ιι·ι·ιε 881. Παει νει·εο1ιινιιιάειι άετ Ρεει Πι Βιιι·ορει ειεΙ 1ιϋο1ιετ
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Βα1ιιινοι·1ι1ιιά·ιιιι€ ιιι1(. Αιι1οιι ειπε θοΐιι1ιι·‹1οι·
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πιςο1ιι ,ι;οιι·ο11οιι πετάω.
Β!

Βο(Λι·ιιιιΕΙιοιι Ο, Αιιι1ιι·πκ 1, Ηγι1ι·ορ1ιοΜο Ο, Ριιοι·ρω·αΙΒο1ιοι· 9,
Ργι(ιιιιο ιιυά Βεριϊωειιιιο 14, 'Ριι5οι·1ιιιΙοεο τω· Ι.ιιιιςοιι 87, 'Γυ
11ετΒιι1οΒο ιιιιιι1οι·επ 0ι·ειιιιο 94, Α11ιο1ιο1ιιιπιιιι: ιιιιτΙ 111Νι·ιιιιιι (ι·ο
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(2 ι·ι181ι1°), ιιιιι1 17 Ρ00Κε11Βται1Βο -(5 971211. πω ιιι άετ Μινι).
-1Πε (3οεειιιιι2:ι1ι1 όοτ Βιοι·1ιο15ΙΙο ιιι Ηι. Ρα
ιοι·ε1ιιιι·ις 1ιο(.ι·ι1ε Πι όοτ 11700116 νοιιι
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ιιοπϋιιάιιιις 65. Βι·γειιιιο1οπ 4, θιι·ιρρο 8,Κει.τε.τι·1ι:.ι11εο1ιο Βικι
ΒΘΙΙΘΠΕΖἱΠΙἀΠΒἔ 87,11ιι1ιι 8, Βριάσπι1ικ:1ιο Μοιι1ιιις1ι1ε Ο, Αοιιιοι·
(1ο1οιικι·1ιοιιιιιιι.τ1επιιιιι Ο. Ρει·οο1τιποριάοιιιΙοο.Ο, Βοι21ιι·ο.1ι1ι1ιοιι Ο.

Αιιι1ιι·ιιι Ο, Ηγι1ι·ορΙιο5ιο Ο, Ριιοι·ροτει.1Βοβοτ Ο, Ργ12.ιιι1ο ιιιιι1
Βοριιοιιοιιιιο 10,'Γιι1ιοι·οιι1οεο άειι· 1.ιιιι (ιιι Β8,Τιι1ιοιοιιΙοεο απ·
Μπιτ 0ι·Β·ιιιιο 22, ΔΙΚο1ιο11ιιιιιιιε ιιιιι1
ο1ιι·1ιιιιι ττειπιοιιιι 10, Μι
1ιοιιειιιο1ιννΜΙιο πω! Αι.ι·ορ1ι1Μιιίωιτιιω 55. 11:ιι·:.ιειιιιιιι εειιιΙιιι 27,
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5111111

951.; ιιι 111π Βιιο111ιωιό.1ιιτιε νοιι Κ. Σ.. ΒΙΟΚΕ1Β Μι ἡ
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ΜΠΟΣΙΠϊΤΜ Ρϊ.ΥΒΙ88ΙΜϊΙΜ «Ι.ΠΒΒΕΙΠΗ··
ΡΙιειι·πι. Βοεε.
Μ ΒοΙσιιιιιτοτ πΒεοΙ11τοτ Βοἰ1ιΙιοἱτ ιιιιιΙ ιι1111Βοτττοποιωτ 01ιαΙΗΜ.
(Ιω) 59--Ι'ἱ'.

Μ ει, ι· Κ ο

,,Ρἴ6ἱΙ1°ἱΙ1ε“.

!!υτοϋπηΙο Ε!ιοπιΠεο!ιοι!!εξΚε ΑΚΗοιημιευ!!ει:ΜιίΙ

-

ΜΜ-Μπ-α
ν νοι·Ιειε νοιι Αιιςιιιπ ΗΙι·οοΙππιΜ Ιιι ΒοτΠιι.

ΑΝε·ινω.π Μπι ννωαΜ14: ΒΑειοεπ
ΒοοΙ·οοπι ει·ποΙιἱοπ:

@Φ

Δ

Με οΧροι·Ιωοιπο11ο Μει
.

ς·τιοετ11ι, Βοι·πιπιτΙιοι·ερΙο
πω! Ρ1·ορ1η1ε1ο

Μ8·οιιτΜπι Μ: ΡτειιιϋεἱιοΙιειι Βοἔἰοτιιιις.
(34)17-5.
Βλυε-8Α¦8ΟΝ.
Ιιι άετ Απε1εΙτ νιεΗν, Δε: ϋοε1οἱυ ετἱοΜοτειι Πι μια Ειπορε, εΙπό
νστ!ιιπάοιι ΒΜετ πω! Ποι.ιοΙιει·ι πι· Ηεἱ 11:18 νοιι Μεεεπ-, Ι.οΕκτ-, Ηπει
Μεεεπι-, ΗετπειιΙ:-, ?Με τα ιιιιά ιιιΜετοιι ΚτεπΗιοἱωπ.
Τ ΙΜι νοπ 15. εἰ Με :ΜΒ 80. 8ερωιιψετ ΤΙΜΜ" πω! Εοπτ:ει·τι: Μ:
Εεεἰιιο. πω: Μι ΡετΙ:. Ι.εεεεεϋΕπωτω. θεεωππωω· Μι· Πσπιση,5ρωΙ-, 5 τω!»
εΙΙιε πιω ΒἰΙΙετόε. ΑΙΜ: ΕΞεοπΒεΙιπΙἱιιἱω εἱι·Μ Με νιτ:ΗΥ νετΙπιπάου. πιπ!
τεἰοΙι. Πορεττεπωπι ΑΙΙἰετ.

Μ· Ιπίο!ώσηι!ιι·ιοΕΜΗοω
νοπ θαιΒειιτ:τ Ρτοί. Πτ. Ε. Επι.

8.

Ζκνοἰτι: ΑιιΠεεε.
ΜΒ Η Ταίο!π. 1907. 8 Μ.

(ΒὶΒΙἰοΗιεΕ: νοπ ΟοΙετ-θο!ήετπωε,

Χ!. Βά. 2. ΑΜΙ.)
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πισω ιιοιιιιιιι,
11Νιν. οΡ πιω".

πιο 18 πι”

ΧΧΧιι. μπποππο.

ΒΤ.

Νοπο απο ιιιιιν..ιιιιπο.

ιιιιπιιιιπιπ ιποιιιιιππιιιι ~
ιιιιτοτ πω ΚοάοΜιοπ νοπ

Πι·. Ιπιιοιιιιιοο Κι·ειιιιιιιειιο.

Ρι·πι'. Πι·. Και! Ποιιιπ.
Ποτροι.

Μ”.

Πι·. Βιιιιιιιι ιιιΙπποιοιι.
δ!. Ροτοτεισιιτἔ.

Πιο ..Βε. Ροιοτειιιιτεοτ ΜΜΜιιιιοοιιοννοοιιοιιοοιιι·ιίι“ οτοοιιοιιιτιοποπ -Ω-

5 ο ιιπ π ο ο ιι π.-13οι· Δ'ποπιιοπιοπι.ομ·οιε ιετ ιπ Βικιιιιιι6. 8 ΗΜ. Γι” ό”

.#ιποπιιοπιο-πιο-ΑπίπτΕμ “πιο ο11ο Ξποοι·οτο “Χ
οιιιοι πιοιτι οιιεεοιιΙιοεεΙἱοπ οιιι άιο Βιιοιιιιοιιιόιιιιιε νοιι Κ. Ε. Μάιο:

_]πιιτ, 4ΚιιΙ. Μι· άπο ιιιιιισο _]πιιτ ιιιΜ.ΡοετιποιοιΙππε;ιπ ποπ ο.πάοτοπ ιιι 5τ. Ροιοι·ει:πτε, Νοινοι: -ΡτοεροΙιτ Νε Μ. 2ιι ι·ιοιιιοπ. - Παππο
Μιιθ.οτπ 20 ΜΜΜ ι€ιιιι·Ιιοιι, 10 Μπι: ιιιιΙιιιιιιιι·Ιιοιι. Βοτ1ιιιοτιιοι.ιο πιο 1μ·1Ρι·,ο «Με ειΠεπιιι πιο εάοιιιιιοπ Βο20ειιοιιοπ ΜιττοιιιιιιςοπΒιι

ιπωιο 8ιιιοΙ ΒοερειΙιοιιοΖοιΙο ιιι Ροιιιιετ?θΚοι:.οποτ46Ριοπ.- επι :οι παπι ιιπ άεπ €οοε: ιι ΗΜ ίιιιιτοπᾶοπ ΚΦόπι€ιοιιτ Πι·. Β.ΨΜιοο11
Αιιιοτοιι ιινοπιοιι 25 Βορι-ιι·πιοιΒ208οιιιτοτ Οτι ιτιπιπτιιιιοι:ιι€οοειιοι. ιιι 81. Ροιοτειιιιι·ε' Ροτοτοϋ.$ειτο, ΑΙοκειιτΙτοννεΙιι Ρι·.θ :ιι τιτ:ιιτοπ.
-Βοίοι·οιτο ινοι·ι·Ιοιι Μάι ποπι διεπει νοιι 16 ΚξΙ. ρι·ο Βοεοπ ιιοιιοι·ιτι. Βρτοοιιετ. ΠιοποιειΒ, Ι)οπιιιοτειο.8 ιιιι‹ὶ ΒοιιιιοΒοτιά 5-6.

ΣΜΣ?

ιοοι. -

οι. Ροιοτοιιπι·Β, ποπ 7. (20.) πω.

Ι11ΜΔΠ.: .Ιοιιιιπποπ Ποπ: Ζιιι· πωπω ποι· Βορι·οποαιΙΙοπ ιπ ιιιιιιιιοπ θοινοπεοοιιπιποπ. - Οι. Π. ν. Βοποπ: Βιπ
ιιοιιοποι· Ε"οιΙΙ πππ άοι· εοιιπι·τοιιι1ιιιοποπ Ρι·:ιιιιιο. - Βιιοιιοι·οπποιεοπ ππά Βοοιιι·οοιιππεοπ: Κ. Βιοπι: Βοιιννιιππιοπάο Βαυα
τοτιοπ. -- Βιο οΙιοπιιποΙιο Ρειτ.ιιοΙο,ςιο ποι· 'Ι'πιιοι·ΙιπΙοοο. Ηοι·πποεοεοποπ νοπ Πι·. Α. (Με. - ΡτοτοΙιοιιο Με τΙοπιοοποπ
Μπι!. νοτοιπιι επ Μ. Ροτοι·οιιιιι·ις. - ΤοικοιιπποΙιτιοΜοπ. - Απποιο;οπ.
- .--.....ο..-2 -.ιμ_

Μ· @πιω πω· ι.ορι·πιιο:ιιιοπ ιιι ιιιιιιιιοπ Βιοννοιιο-ι
οοιιιιιιιοιι.

Βιο Ριιτιιππε ππΙιπι πιο ιιι Εοιοοπιιοι· ιιΨοιοο νοι·.
(ΑΙΚοιιοιιιιιιοτππο, Ροι·πιιιποιπποιιππο, ο.πΓποΜοιιτο Β πιο
5πι άιοΙεο $οππιιτο).

νοιι

1) Οοπο. Ι.ϋοππ8 νοπ Ε'ιιοποιπ ιπ ΡΑ, Κοιιιοιινωοοι·
δοΙιππποο Επι.
)Νιοιι.

Ιπι ΝποποιοΙιοπάοπ ιπϋοπιο κι ιπ π.Ποι· Κιιι·πο πιο Απι
πιοτΚοοιπικοιι πω” οιπο Βιιτιιοιποιιιοπο Μι· Ι.ορτο.πωιΙιοπ
1οπΙ:οπ, "Μο πιπ· ΒοοιΒποι οοιιοιπι;, ποππ οποιι πιοιιι
ιιι π11οιι,ιπιι
ειο νοτιοιΙ
ποππ ιιινοπνιοΙοπ
Ε'9.Ι1οπ πιο ειιιποινιιιιτιοπ Μο
ιιιοάοπ
οιοοιποπ.

20-25 Μιπ.

·

2) Αιιοριιιοπ ιπ ιλιοοεοι·.

8) Απερπιοπ ιπιτ Α1ΙιοΙιο1 95-98 ο/0 'Α. Μιπ.
Δ) 10/0 Ι.6οππε νοπ .τωιΒιιιπ ιιι 20/0 ΚοτιιοΙινοοεοι·
2 Μπι
5) .οικοποι οπο. (98 0/ο) πιο πω Ξοιιπιιι. οιπο οκοπιοιπ
Ιιοιιι€τιιπο Ροιτιιππ8 πω.

ο

θ) ΧγΙοΙ.
ΘοΙοποπτΙιοιι ποι· ιπιιιτοπιιοριεοποπ Ππιοτοποιιπππ νοι·
οοιιιοάοποτ ρο.ιιιοΙοειοοιιοτ Ρι·ο2οοοο οιιι ΒποεοΙοοιιο
ΚιιτροτοΙιοπ πιοοιιιο Μι, οιιπο νοπ ποπ ππιοπ πιι οι
ινιιιιποποοπ ΜιτιοιιππΒοπ Κοππιπιει πιι Ιιει.ιιοπ, ππι·οιι Απο.
ιοΒιοοοιι1ιιοοο Βοιοιιοτ ποπ νοτοποΙι οιποπ ΒοΙιπιτι ειπτο11

ωπιοιιι πω· Βριτιοι·ιπιο ππά π.ΙΙοπιο.ΙΙο νοι·οιπιιοιτο ΒιοΙΙοιι επι

οιποπ Ι.ορτοΙιποιοπ ') πο.οιι ποπι Ρτιποιρ ποι· νοπ Βικι

8οΙιπιιτι·ππ‹ι ειιιι·ιοπ :οι ειοπτιιοι· οοιπ. $οΙΙτ.ο Μ: Βοππιτ.ι: ιιοι

οο1 π” 1)πτειο1Ιππε άεπ· ποιοιι ιιιπι ποπο.ππτοπ Κ6ι·ροτοιιοπ

ποι· Μοι.πιρπΙοτιοπ 5 ιιοΙΙι·οου. ινοτιιοπ, ειο κι ποοιιιππ.Ιο .Τοάει·πιι
ιιι ει.πριιιιοι·οπ. Ποιιι·ιο·οπο Μ; οιιι Βοιιπιι:ι, άοι· πποιι Πππιριι#
Ιει.τ.ιοπ δ) Νεο. ε.ιιι:οιοιιτ άπι·οιιο.πιι ιπο.ποιιιιιιι·, Με Βοοπ11:πιι Μ.

ιι.πποεοιιοποπ ΜοιΙιοπο πιι ιο.τιιοπ, ιπ ποι· Ει·ινοτιππε, παω

οιοιι νιοΙΙοιοιιτ ιπιτ πιω» Μοι.Ιιοι1ο πιο Ι.ορτοποπιιιοπ ιιπ
θιοινοπο ιιι ιιπιοτοοιιιοπιιοποι· ν7οιοο, Βοι;οπιιιιοι· ποπ Οο

πνοιιοΚοιπροποπιοπ, ποιοιο11οπ ιποοοπ νεπιποπ.
Ποπ Β.οεπιτπ.τ ιιοοιιιιιΒιο πιοιιι πω· οοιιοπ »οι ποτ Ροτ
ιιππΒ ποπ οτειιοπ Βοππιιιοο ιιιοοο Ετινο.ι·ιππ8, οοπιιοτπ
πιιοττποοιιτο πιιοΙι ιποοιοτπ, πιο πιο ιπιΚτοοΙτοριοοιιοπ
Βιικ1οτ Ιιοιιοπιοπο οοπϋποτ ινο.τοπ Με ιοΙι οτινοτιοτ Ιιοτιο.

- 1) Π” ΜΜΜ νοι·άοιιΚο Μι τιοπι ιιιιοι·:ιππ Ιιοιιοποπνιιιάιοοπ

Ρπζο:Ζοςοπιιοπιιποπ «Με Ηο1·ι·π Βοποπτοιι ΙΧ. Μ. Ο ιι ρ ο π ιι ο ι πι
π
ιοπ.

7) Βο1εοιπ.
Βοπι1Ιοπ ΙοποΙιτοπιι τω; Κοτπο ει·ιιτι; ΟοΙΙοποπίοιιιΙοο.
Βου Βοιιιιιιτ πιο"

ΙιοΙΙιοι·ιιπ

οποοοιιοπ

ππά πω· άιο ΕΜΜ

άιι.ππ: ΒοοιΙιοπ Ιοποπτοπά πιο, Κοτπο ι;ι·ιιπ, δοΙΙο.ςοπ ι·οοιι..
Ι)ιο Κοπτ.ι·ο.πτο οιπο άπι·οιιοπε ο·οπιιςοπά. Πιο Ι·Ιοπριπποπο πιω

πο" ἀοι· 8οιιιιιιτ. πιιιικι·οοιιοριεοπ ιιι οιπο πιει; πω· του
Ε' ει ι· ιι ο πιοιι ρι·ϋ.οοπτιοι·ι..

Ειπ ινοεοπιιιοιιοτ πππ 8οΙοεοπτ1ιοιι ιιοποπιπποενοΙΙοι·
νοι·ππε πιοοοι· Μοιιιοτιο επιιοιπι πιπ· πειι·ιπ πιι 1ιοΒοπ,
@εε πιο 8οιιπιιτο πιπ ποι· Ε'οι·ιιορτοποοπτ επιπιοιιι Ιοιποπ,
επ ποοο οε ιπιιιιοιοο ι;οΙιιιπι πιο Ι.ορτοϋππι1ιοποοινοπι πιο
Με θοινοπο ιπ οιιι ππά ιιοπιοοιιιοπ '5οππιιτ ποιιοποιπιιπτιοτ
ιπ.ειοΙΙοο τιο.τοποιοΙΙοπ. Ι)ιο οοιιτοποπ1ιοποιοπ Μοτιιοποπ
ποι· [.ορτοποπιιιοπιιιτπππο Ιοιοοοπ ποιοι1οιποοιοτπ ιποποποο
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οιι ννι1ιιοοιιοιι ιιοτι,ος, Με οιο Με θονιοι›ο ιιιοΙιτ οιιοτ ντο
ιιιοοι·, ιιοιιιοιιτ1ιοιι Βοι ιιιοιιτ οο1ιτ 8οοοΙιιοκτοτ Αιιοίϋιιτιιιιο
οοτ Ροτοιιιιἔ οοιιοιιιοοιι. ΑΜ Ιοοοιι οιοο Βοι ιιοτ Βο
ΙιοιιΜιιιι€ ιιιιι: Βοιιτοιι Μο ειιι! Μπι ΟοιοΙιτττοΒοτ οιιΓΒο
Μοοιοιι $οιιιιιττο ιιιοιιοΙιιιιοΙ Μ; Μο οιιπο. ΡιιοΙιοιιι τοοιι.
ΟοιιιιοιιονιοΙοτο!ϋοιιιιοοιι, πιο Μο Ντ Μο ΒοΚοιιιιι;οιι Ροτ
Βιιιι€οιι ΒοοτοιιοΙιτ ινοτι1οιι οιιιι1 Μ· Με θονιιοιιο ιιιοιιτ
ΒΙοιοΙιοι1Ιιιε, νοτιιτοοοιιοιι οιιοεοτι1οιιι ΙοιοΙιιΝιοάοτοοΙιΙϋ.Βο.
ΠοιιοτιιιΙο ΠοΙιοο.τΚοιτ ιιοτ Ρτοροτο.τοιοτ πω· Βοι οτοοοοτ
ΒοτοΓοΙι 2ιι οτοιοΙοτι.

Κιιτο οο οιιιτ1

οιιιρίοΙιΙοιι ιιισοΙιτο Μι Μο Κοτοοιιιιο1ιοιιι-.Τοο8τϋιιιιιοιιιοόο
οιιιιιιο1 ου Ποιιιοιιοττοιιοιιο2ννοο!ιοιι, Γοτιιοτ ινοιιιι οοι1ο.το.ιιΕ
ο.ιιΚοιιιιιιι Μο ιορο8τοριιιοοΙιοι:ι νοτιιοΙιιιιοοο ω· Βο.2ιΙΙοιι
ιιι ΒοοιοΙιιιιι€ 2ιι Μπι θοννοοοΚοιιιροιιοιιιοιι (Βοι Ι.ορτο
οοΙιοιιιιτΙιοΙι οοιιττονοτοοο Βοοιοτ) Μι οιιιΜοτοιι. ΕιιιιΙιοΙι
ιει Μο ΜοιΙιοιΙο ο.ιιοιι Πιτ Πιιοοιιοιο Ιοιι:Ιιτ οιιοΕΜιτοιιτ,
ιΙοιιιι Μο ετοΙΙτ οιι Μο θοοοΙιιι:ΙΜοιιΚοιτ Με Ρτοροτιο
ΜοτΙιοι1οιι.

1ιο.Πιοτ ιιιιοι·ιςοΙιο ιιοά Μο ιοιΙοτ, οοι· πι” Μπι Ριι.τοοιι νοτιτοιι:τ.
Μ, ΙοἱοΙιτ οιιοιοΙΙοιι Κοιιιι. - ιιο.ιιιΙιοΙι._ Μ" Μο Βορτο.Βο:ιΙΙοιι
Βοι ιΙοι· ΚοτοοΙίιιοιιοιιι-.Τοάο·ι·ϋιιιιιοιΙιοάο οιπο ΙΤτιοιιοιιι ω" το".
ιιο.Ιτοιι. Ι)οοιι ιιιιιιιοτοιι πιο ιΙοιι άιΒ'οτοιιι.ιοΙοιοειιοοϋοοιιοιι ΜΜΜ:
οοι· ὲιΖΙοιΙιοιΙο Γοοιιιιοι.οΙΙοιι ΚοιιιτοΙΙιιιιιοι·οιιοιιιιιιο;οιι ο.ιιο·οοι.οΙΙι:
ντοτ οιι.

ιιιοιιιοΙιοτΙοι ΚΙιιηιοιι

νοτιιοιιιΙοιι, Μο εοΙοΒοιιτΙιοιι νοτιιοιιΒιιιοονοΙΙ ινοτοοιι
Μιιιιο11.
ΒοοΙιοΙο ΒΙοιιοο «οι, ιιο.οο ιιιοιι Μο οιποπ ο.ιιΒοΒοοοιιο
Ε'οτοιιιιο ιιοιιοιι ιιοιι οΙτοοινοΙιττοιι Μοι.!ιοιΙοτι ιιι νιοΙοιι
ΓοΙΙοιι ιπιτ ·νοττοιΙ ντ1τιΙ οιιννοιιι1οιι Ιιϋιιιιοιι. ο Βοοοιιάοτο

τοιιιιοιι νιοΙ €οτιιιΒοτο

ΟοΙΙιιοοιι .<.ιιοΙΙ:. Ιιι οιοννἱοοοιι Β'οΙΙοιι νιοΙΙοιοΙιτ Ιιτοιιοιιοοι·.
οι
ΓΙιτοιιιιο ιιοτ οΙοοι.. Β'οοοι·ιιιιο.οιι ιΙοτ Ρτοιιιοτοοιιοιι ΜοιΙιΒΙιε.
Ποπ οοι· Πιιιιο-Τοοιι:οι·οοιιοιι Μοι1ιοιΙο - ΚοτοοΝιιοΙιοιιι ·
.ΤοΜ;τιιιι; ιιτοτιοΙιΒο.τ, ιιιιοι· νοτίο.τΒιιιιο· ιιιιι: ω· νΨοἱεοτιοοΙιοιι
Ι.ϋοιιιιοι (ο. οιιοιι) νοι·ι·ιιι2ιοιιοιι. Βιιι ινιοιιιιι.τοο Μοιιιοιιι: οτεἱοΒι:
οιοο οπο Μοοοιι ιιιιο νιιοιιοτοιι νοτοιιοΙιοιι -- Μο Μι ω· Κιι1τιο

ΑιιίοττΙοτιιιι€οιι

Μο Μο

Μι!ιοΙιοιι

Ι)ιο Πιτ Μο ΑρριιΙιοιιοιι ιιοτ Ρο.τοΙοοιιιιοοιι

ο.ιιο;οΒοοοιιο Ζοιτοοιιοι· ιιτοιιοΙιτ οιοο!. οιιιιτιο.Ι οι;τιιιι οιο

ΒοΙιοΙτοιι 2ο ινοτι1οιι; ποιοι Μουτ (Με Ρτιιιτιρ: οιοτΚο
Αιιίοτοιιιιο πιιπ Ριιοιιοιιι Μιά τοΙοοιν Καπο ΑρρΙιΚοι.ιοιι
οοι· .Ιοιιοτιιιι!6οιιιιο.

Πιο νοτιοιΙο ιιοτ Μοι:ΙιοτΙο ιιιοιοιιοιι οιοο, πιο οσο τΙοτιι
θοοοιμοιι Ιιοτνοτοοιιι, Ιιοοοιιιιοτο οοιιιοτΚΙιοτ Βοι ιΙοτ Ρατ
Βιιιιο νοιι ιιιιιιιιοιι Ρο.το.Μιιοοιιιιιιτοιι, οιιννοιιοΕιοτ οι Μο
ο.ιιοΙι οιπ' ΖοΙΙοιιιιιιοοιιιιιιιο, ιπιτ ιιιιιοο τω· ιιοτ Ε'οτοιιιι€

Με ΖοΙΙοὶΜιι ιιι άοτ Μ)Ιιο!ιοιι νι7οιοο οιιι:τοιιιοτι ντοτάο11.

Ι.Μοτο.τιιτ.
1. Βιοοοιωιιιιι.οιι ννοτΙτο νοιι Εοιιιιιιιιιιι ιιοά Νοιιιιιο ιι ιι ιι,
Β'1ϋπεο,θϋιιτιιοτ, ΒοιιιιιοτΙ, Κο!Ιο ιιοά Ψοει
οοτιιιο.ιιιι, Βοοοτιιιιιιιιι, .Τοοοριι ('Ι'οοιιιιι!ιι). Βοτ
ιιιοιιιιιιιιοΕ'ιοΙα,ίοτιιοτ

2. ΒιιογΙ:ΙορΜιο οοι· ιιιιιιι·. 'Ι'οοιιιιιιι.
Β. ΚΙιοιι. ΠοΒοτ Μο ΒοπΙοΙιιιιιε οοι· ΒιιοοοιοοΙιοιι Κότ
ροτοΙιοιι ιιι άοιι ΑΙιιιιο.ιιιιοοιιοιι ΖοΙιο;ι·ιιιιιιΙιο. Ζιο8Ιοι·ο Βοι
τι·ι€ιο;ο 13ο. ΧΙ.
4. Ι. ο τ. τι! Ιο. Τοοιιιιιοιιο ροιιι·Ιο οοΙοτο.ιιοιι ›τοριιιο Με Ιιιι
οΠΙοο τιιιιοι·οιιΙοιιιι ειιι· Ιοο

Πιο Πιιι·οιιοιοΙιτ οοι· ΙΜ:οι·οιιιι· οτιτο.Β ιιιιι· ιιοοϋςΙιοΙι οοι· Διι

οιιἱτΙο Μο Βιί!ιΙΙοι·.

ριοοοιι ιιγοιιτο οΜοιιτιιο οιιπο Ιο Η

(Με. ΙιοΒοοιιι. 1892.

νιιοιιιιιιιιι; ιΙοο Ηοι·ιιοΙτ'ιιο!ιοιιι-.Τοιιι.ττϋιιρτιιιιιρο ειιι· ΙιορτοοοοιΙ
Ιοιιιοτιιιιιη,; οἰιι νοΙΙΙοοιιιι11οιι ιιο.ο·ει.οινοο ΒοοιιΙτο.ι, ι!ιι€οιτοιι τ'οιιιι
Μι, ω” Μιοοοιιιο 2ιιτ ΠοτειοΙΙιιιιιτ ιΙοι· Τιιοοι·ΙιοΙΙιοοιΙΙοιι
οοιιοιι νοιι ιιιιιΙοι·οτ Βοιιο οιιιρίοΙιΙοιι νιιοτοοιι πιο ιπιτ! 2νιιοτ νοιι
Βοι ιι Πο (ιπιτ Ηο.οιιιοοοιιγΙιιινοτΠ1τοιιιιει ιιιιιΙ νοιι ΚΙιο ιι.
άοιΙοοιι ιιοιιιιιοιοΙι ιιι οοιι οιιιοοιιΙΒΜεοιι Ηοιιοοϋοιιοτιι ιιοά Οοιιι

ροιιΜοιι ιιιιι· Βοι Βοοοτιιιο.ιιιι οιιιοιι Ηιιινιιοιο ειιι! Μο Μο
τΙιοτΙο Βοι ιιΙ Ι οι: ίἱιιιὶοιι ιιιιιΙ Μο ιιιοιιιοο ννιοοοιιο ιιιτοοιιιΙο
2ιιιοτιο Αιι€ο.ιιο νοιι Κ Η οιι ίο.ιιιΠοιι ιιι οιιιοτ Γιιοοιιοτο οοιιιοτ
Ατιιοιτ πω· Η ιι ο ο ο Ι οοιιο Χδτροτοιιοιι. Βοϊοτειτο ἰἰΙιοτ Ε ο τιιΙΙοο Αι·οοιι Μιάου οιοο ιιιι Ζοιιτ:τοΙΙιΙ. Πιτ Βο.Ιιτοι·ιοΙοεςιο
ιιοά ιιι Βοιιιιιαοττοιιο .Ιοιιι·οοιιοι·ιοιιι. Βοι ΚοΙΙο-ννιιο
οοι·ιιιοιι ιι Μο κο ιιιο ιιιιτ ιιιι Μιοτοτιιι·νοτοοιοΙιιιιο. Ιιι Απ·
Βοοι·οιοΜ Μοοοτ οριι.τΙιοιιοιι ιιιιτΙ οιιιιι 'Ι'οιΙ ιιοιιτο ννοΙι! Μεσοι

Βοοοιιιοι:οιι Ι)οιοιι ιιο.ιιο Μι εε το: ιιιοιιτ ϋΒοι·Βιιιιοις ι.τοιιο.Ιτ.οτι
ειιι” Μο νοιι ιιιιι··ι.τοΐιιιιιιοιιο ΤοιτοοιοΙιο ιιιιιοιιιισοιοοιι, @Με Με
Κειι·οοΙΓιιοΙιοιιι-.ΙοιΜτϋιιρι·ιιιΜρ Βοι τΙοτ ΠοτοιοΙΙιιιιο· οοι· @ουτο
ιιο2ιΙΙοιι νοι·ιτοΙ'Πιοιιο ΒοοιιΙιιιιο ο·ιοικ.

$οΙιτ οοιι6ιιο Μιά ιιιοττιιΜινο ΒιΙοοτ οτ1ιοΙτ ιιιο.ιι, ινοιιιι
ιιιοιι νοτ ιΙοτ ΚοτιιοΙίιιοΙιοιιι-.ΤοάΒτιιιιίοτοιιιιΒ Μπι $οΙιιιιΜ:
πιιι. ιΙοτ νοιι οι οιιτοττ

2ιιτ ΡοτοιιιιΒ ι1οτ οΙο.οτιοοΙιοιι

Γοοοτιι
οιιοοΒοοοιιοιι ΒοοοτοιιιίιιοΙιοιιιΙϋοιιιιε
οιοο 15 Μιιι. Ιοιι€ οοιιοιιιιοΙι ιιιιιΙ οιιιιΒο Μιιιιιτοιι ιπιτ
ΑΙΙιοΙιοΙ οιίΐοτοιι:οιοττ. $Μι1ιοοοι; ιιιοιι μπω Μο οοοιι οιι
ΒοοοΒοιιο Ε”οτοιιιιι; ιιιι, οο

οτιιιιΙΙ.

ιτιοιι

ιιιοΜ

ιιιιτ οιπο

Ροτιιιιιιο οοι· οΙοοτιοοιιοιι Ροοοτιι (ΒΙοιιοοιιιινοτο) οοιιιΙοτιι
οο Κοιιιτοετιοτοιι_ οιιοΙι Μο οιιιΙοτιι θοννοοοΒοοιοιιΜοιΙο

Βοοοιιι1οτο εοΙιοτί Βοοοιιοιιιοιιοοτ, ινο11Μιο Βοοοτοιιιιιιοιιοιιι
οιιιι1ιοιι πιο οιοο Βοι2ο Ματ.

Βοο Βοοι1Ποι Μ:

Βο

οιΙΙοιι τοι, Κοτιιο Βιιιιι, ΟοΙΙοιοοιι ΐοτοΙοο οιιοτ μου;
οΙοοτ. Γοοοιιι οοιινιοτο; Βιοεο Κοιτιοιιιοιιοιι οτΙοιοιιτοττ
Μο τορο8τοριιιοοιιοΠοΒοι·οιοιιι Μιτοιι Με ΙΙοτνοιττοιοιι
Ιοεοοιι ο” ΟοΓοοεο.
-ΙοΙι ιιτοΙΙιο Μινι ιιοοΙι νιιοιτοι·ο νοτοιιοιιο πο, Μο οιποπ? οιι
2ιοΙι.οιι οιιιοτοοιιο Μο Κοτιιοττιιιιιιιτοιι Μειιιιιιιοτ ιιοτοιιοιοΙΙοιι
ιιοά οιιάτοι·οοιτο οιιιο οροοιοΙΙο Κοιιιτοιοι.Π1τοιιιιο ιΙοο θοΙΙο.Βοιιο
ειι ιιοννιι·Ιιοιι. Πιο ΒοοιιΙιο.ι:ο ννο.τοιι νιοΠοοιι τοσοι: Βοίτιοάι
ο;οιιά, οοοιι ιιιϋοιιιο Μι Μο ΜΘΜιοάοι1, Μι Μο Ιιιοιιιριιιιοι·ιοτ ιιοά

ιιιιοιοΙιοτοτ οπο, ιπιτ Ιιιιι·2 οιιοοιιοιι. οι) ΟοοιιοιιιιΙοει.Ιιι.ιιιι-Κοτ
ΙιοΙΐιιοΙιοιιι-.Τοάι.>;ι·ϋιι. Κοτιιοιι·ιιΙαιιτ απο ιιοτνοτ; οιιιριοιιΙοιιο
νιιοτι

ο) Ποοιιιο.ιοιιγΙιιινοττοι·οιιιιο.

Κοτιιο ιιΙο.ιιοτϋιι;

άσσο

ΗΜ: Ιοιοιιτ ΠοΒοττ'οτιιιιιιοι ω. ιι. Μιτιοτιιιιιιε «Με θοιΙο.ο·οιιο)
οιιι, ου Μιοιι ιιιο.ιι ιιιιτ $ιιιιτοιι οιιιοοιιτοιιοιιιιιιιοο, ινοάι1τοιιιιο.τιιι ιιιο

τιιι$ο οιιι νοτοιιιτ οοι· Ηοι·ιιοΙϊιιοΙιοιιι-3οοει·ϋιιιιιοτιιοοο ροτοΙγ
Μοτο Μπι. ο) ΚοτοοΙΕιιοΙιοιιι - οιιπο. ινοοοοτιο·ο Ρι!κτιιιιιοιιτο
Μεσοι; (οιιιοιι Μοτιιοιιι) -- .ΤοάΒτϋιι, ΒοοιΙΙοιι τω, Κοτιιο ι.ιι·ιιιι,

Ειιι οο!ιοιιοι· Η!! ιιιιο οοι· οοιιιιτ1οιιιΝιιοιιοιι Ρι·ιικιο.
νοιι

Πτ. Η. ν. Βοοοιι.

Ιιιτοτοοοο.ιιτ Μ. Μ» ιιο.οιιοιοΙιοιι6 εοοοιιιΙοοτιο Β'ο.ΙΙ ιιοννοιιΙ ιιι
ρο.ι:ΙιοΙοςιοοιι-οιιο.ιοιιιιοοιιοι·, Με οποιο ιιι ρι·οΙιτιοοΙιοι· Βοοιοιιιιιιο,
Ιιοοοιιιιοτο ινοε;οιι οοι· ετ08:811 8οιιιιιιιοτιεΙιοιτ.οιι, Μο οιοο οοι·
Βιιιο;ιιοιιο ιιοά ιΙοι· ιιιιιιιιιο·οιι8·ΙιοΙι ιιοι:ννοιιιιιοοιι Κιιιιοι.Ιιι!Γο οιπ
ο·οιτοιιοιοΙΙιοιι.
Αιιι 15. ΑρτΙΙ ο. Ξ. νιιιιτιιο πιο νοιι Μ” Ποιιο.ιιιιιιο ιιι οιιιοι·
ΖννιΙΙιιιι.τοο·οοιιτι Βοι οιιιοι· 3Β;ιοιιι·ιοοιι Πιι!ειροι·ο οιοΙιοι:οιι, Μο
ιιοιιοιι πιο νοτιι.οοιιο Με οτει:ο Κιιιο, οιιιοιι ι;οοιιιιι1οιι Κιιιιοοιι,
Μιοτο.ιιο ΙοιοΙιτ, Βια ιιιι Ροτι.ιιο ρτοοοιριιιο.τιιο ειιι· νιτοιι οιοιιι·οοιιι:
Μοτο. Μο ΗοΙιοιιιιιιιο ιιοτιοΙιτοι.ο. Μιοει ιιοοιιιττοάιιτο ννοιιοι1
οοΙιννοοιιο νοτ1ιοιτο, Μιοο Μο ο.ιιοι· οπο οοι· @οιοο :Με οινοιτοιι
ΚιιιτΙοο ιι.Βοοιιιι. ιιιοιιτ Μπος ινοι·ι1οιι ΙιΒιιιιο. Πιο ιιιιοοοι·ο Ποιοτ
οιιοιιιιιιΒ· οτοιι.Β ιιιι Β'ιιιιΜιο ιιιοτι οοιιτ οοιιιιιο!ι ιιιιι· ΕΙοιιιο
'Ι'οιΙο, ο.ΙΙοιιι Αιιοοιιοιιιο ιιοοιι Μο Πιοοο, Μουτ ιιιοι- ιὶοι· Βγαι
ριιγοο οιιιοιι ει·οοοοιι Γοιιιοιι 'Ι'οιΙ, οο ιιο.οο ιιιιιιι οιοο ΚοιυΠοεο
ο.ιιιιοιιιιιοιι Ιιοιιιιιο.
Ζιι ιιιοιιιοτ ΠοΒοττοοοιιιιιιο· οτε” Μο
ιιιιιοτο Πιιιοτοιιοιιιιιιο·, Μιοο οονιιοΙιΙ οιοο Κορί'Ιειςο, Με ΜΜΜ
οιοο ΩιιοτΙο.Βο οιοιιοτ ο.ιιοπιιιιοΜιοοοοιι οι”.
Που ο;τοοοοιι 'Ι'οιΙ, Μ» ιιιο: οοιιι Ιι1οιιιοιι ΒοοΙιοιι νοιι”,
!ιοιιιιπο Μι ιιιιτ Πιτ Μπι Βοοιιιο.τϋο ςοοοιιννοΙΙοιιοιι Βιοιοο άοο
Κιιιιιοο ιιιι!ιοιι. Βο οιιι:οτοιιά ιιιιιι Μο Β'τοι.ιιο: πιο Ιιο,ο·ι; οιοοιιτ

Ποιι οοι· Κορι'? Ποτ Κοιιττοοι; 2ινιοοιιοιι ιιοιι ΒοοιιΙιο.τοιι οοι·
8ιιοοοτοιι ιιιιά ιιιιιοτοιι Πιιιοτιιιιοιιιιιιο; οσοι· οιιι οο ο.ιιΜ8.ΙΙιεοτ,
ω” Μι ιιοΙιοιι και ειιι· ΗοΒιιιιιιιιο Μο νοι·ιιιιιιτιιιιιτ οιιοοοττο,
οιι.οο οο οιοο ιιιοτ ιιιιι οιιιο Μιοο8οοιιτι, νιοι1οιοιιτ ιιιιι οιιιοιι
ΑοοριιοΙιιο ιιοιιιΙοιιι ιι6ιιιιο. Βιιιο οιιιο·οιιοιιιΙοτο Πιιτοτοιιοιιιιιιο.
ιιοοιι Μ1ιιοπιιοΙιοιιι Βιιιοοιιορτιιιιις Μιτου Βοι οοι·ιτίο.Ιτιεοιτι Ρο!
ριοτοιι ιΙοο νοτΙιοοοιιιὶοιι οποιοοειιιιιΙιοιιοιι θοοιΙοοο οιιι οοι· ιιιο

τοτοιι Ε'Ιο.οΙιο ιιοοεοΙοοιι οιιιοιι

3 (Ιιιι. 1οιιο·οιι Κιιοοιιοιι, τΙοτ

Ιτοιιιο νοτοιιιιιιιιι.<.τ ιπιτ ιι.ιιιιοτοιι Κιιοοιιοιι οπί
ντιοο. Ηιοι·ιιιιο ποι· Μο Βιοςιιοοο οιιιοι· ΜιοοϋιΙιιιιιιι; οιοιιοτιςο
οιοΙΙτ. -- 13ο ποσο οοιιι ΒΙοοοιιορτιιιι,ς Μο οιιιιοιιιιι οοιιι· οοιιννοοιιο
ΚνοιιοιιιοιιςΙιοιι νοΙΙοι.οιιιΜο οιιι'ιι6ττο, Ιτοιιιιτο Με οοι· ΚιιιιοΜ
ΙιιΙι“ο ιιιοιιτ Ιο.ιιι;·οι· Βοοοεοι·ι νιιοτοοιι. Πιο Βιττιι.Ιιτιοιι μετα!
ι.οτο οιοο ιιιιιι οιιοοοτοι·οοιιιιιοΙι οοιιινιοτιο·, Μ. Μο νοτ1ιοοοιιιΙο
ιΙοι·ιι-οιοοιιοοιιο, @οιπο Μειοεο Ιιοιιιοιι Αιηττιιϊοριιιι!ιτ @τοστ ιιιιι1
οιιοοοτοοιιι «Με ιιιιιοτο Πτοι·ιιιοοοιιιοιιτ ιερο.ιοι.ιοοιι Κοιιτι·οιιιοτι: κατ.
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Ποἱυο νοτουουο ἱυ άοι· Νοτυοοο ᾶἰο Ψουουυο; οι1οι· άΙο οἱυ
Ευουο ΒυττυΙ:Μου ιυΠ. άοι· Ηουι1 ο.υουυϊυυτου. οουΙυ;.;ου Ιου!.
υπ Ιυοπυιυουτ.ου, ννἰο Ε'ονοορο, Ηουου. ΚτουὶουΙοου που
οπου υϋουιο ειυο2υτἱου1ου. υ`ϋι· άΙο Βτυυτνοιουιἱο, οἱυο Ορο
τοιὶου, 1υ :Ιου ἱου οἱυἱεςο ΕΜ'ουτυυε υοο1τυο, Ιοοου ἀἰο ΑΜΜ
ο1ου υοου οουτ υυεἱἱιιοτὶε. Μ. άΙο ουοτοιυἱοοΙιου νοτυυΙτυἰοοο
οοι· 1ΜοευΜυυς νο1·Ιουυο υοου Μ νϋΙΙἰςοο ΒυυΙ:οΙ 8ουυΠι
Μιτου. Ιυ ι1οτ'οι· Νοι·υοοο, υοουτΙοιυ ο1υο ΒτοουΙου'υυο· οοο
ΒιοτυουυΙοοο ο1υεοτ.1·οτου "αν, εΙυοΙ:το υιυ· ουἀΙἱου υοου υοου
οιποι· εοινοΙου.ποτ Αυου·ουΒυυο; ι11ο Βκττουιἱου υπο άοι· 1·οουτου
Πουά, άΙο ἰυ Βοννἱοοου εουυτιουΙΙΒἱοΙιου ΓυΙΙου υοου οοου
υοου Με Μοτο 1υο1:ιυυπουτ. οοτετοΙΙι.
ντου 1ου .το Το” τοπ1οπο, στον οΙυ ν6ΙΙΙΒ υιὶοο8ΙΠουτοτ
νοτουου οοι· Νοιυι·. οἱυ υιουοουουυ.υυΙΙουοο 1·νοοου ευ οουο.11'ου;
οἱυο ίοι·ιυΙοοο. άοι·υ-οΙοοτ1εουο, νου υοτυ1ο.Ιοι· Ηο.υτ. υοάοουτο
11υοοο νου 15 Ουι. Βυι·ουυιοοοοι· υυά οτννο 35 Εο. Πιυίο.υο· Με

υΙυιυρεοίοι·ιυΙ.ου Βοὶυου νου υοι·κυοΙοι· θι·οοοο υυἀ οἰυου1 ουί
ίοΙΙουο ει·οοεου 11%, ΖοΙΙ ΙουΒου Ρουυο υπο οουι· 18υςοτ νοκ·
υουτ. ν1Πο άΙο Πυτοτουουυυε οοι· ΒΙοὶου άο.ι·ουί νου Μι· ουτ
Ι'οι·υτου εοιυοἱυουιυου ΡΙουουιο οπου, πο.: οοτ οουι· οουννυου
ουτννἱουοΙτο, υο1 οοι· Βιιτο.υτΙου υυεοτΙουουο ΝουοΙοιι·ουν; οοι·
ΜὶοουἰΙὰυυ;ς· υοι· 20 (Μ. Ιουε. Βοο ΒυοΙοτ υοιπο.υά υυο οιν
υἰυου ο;οϊοτιυιου Βοουουυυοουου, υυπο:·ου Βκττοιυἰτυτου οοο
οἰυοτ τυο!ιυουτυνου νΉι·υοΙουυΙο, άΙο υοου ουου ου υυ Βουπ
υου.οΙΙ Ιυνου ΑυοουΙυοο ΐουά; Μοοου 'Βου υουιο ἰου υοἰ οοι·
οι·οτου Πυτοτουουυυε ω: ι1ου Βτ.οΙοο ;.εουοΙτ.ου. Νοου οοι· Βο

ιυ ο υ ο ο 8 ο. υ ο ο ο ι· 1 ο υ ο.υΐςοοτοΙΙτ 2ο υουου υυο ιυ;Ιοἱου
υυτο1· 111τοτυοπ οοο 8ο!υυ“υου-Ουοι·1υΒουίουτο Κ ο ο· ο ι· υ ο υ ο τ
Με ο1υουι υοο0.1ιυπυκου Ιουυννυ τῖυουἰὶςΙὶου οοο Βου ου
ιιυά οοι· ΕΠυτ1ουτυυ.ο; οἰυοο ΚυτοουἰΗοο υοι·νοι·
ρ;οττοιου ευ οοἱυ. Βου ρτοῇουιἱοτυο Γουτυουμ.ν, ννοΙουοο υυςο

Νυν άΙο Βυυουο1ουου οΙυου ιυ1Η81Ετ0οοου ΒουυΙ'οο οοι· Ηοιυ
υυτο·-ΑιυονΙυο-Μοϋο υοτ. ΜΝ! 211 Ροτ.1ουτου, 147 Ροι·οουου
άοι· Μουυοουυίι, οονν1ο 18 Ροτοουου οοο 8τουοο, οΙοο 1υ ο ρ.το -

ο ο ιυ ο 376 Ρ ο κ· ο ο υ ο υ νοΙουυουου Βο.υιυ εονΠλυ1·ου. νου
ννἰουιὶευοἱι πι. υοτυι·Ιϊου ιυο Ο π· ο ο. υ ἰ ο ο τ. Ι ο υ ο ο ο ο. τ2 ι

Η ου ο υ Β 1 ο υ ο το ο ΜΙ' οἱυοπυ Κυι·οουΗΤο ννο2υ υοου· οὶυνΙ:
1 Ουοΐο.νυτ (1υτ.οτυΙοτ). 1 Ουυ·υνο· (άο1° 2υςΙοἰου Θνυο.υοΙον.νο
πο) ουν! υοου 2-Β Δοι·ιτο, 61ο σου θουἰοτ. οοι· Νοι·νουυι·υυυ

υουου οοννἱο ιυο 'Γοουυἱυ ω· ρυνοἱυυΙὶοουου Βοὶ!υιοιυοὰου
νοΙΙυουιυιου υουοι·τοουου. Β1ο Βο1τυ ος

οοο

ΒουἰΓΓοο

πιο" οὶυοιυ Αι·υτ. υυποτοιοΙΙτ. οοΕυ. ]οάοου υπ ου
οοΙυετνοτοτυυοΙ1ου. τυπο άουι Κορυο.υ υυά οο1υου ΟΗΜοτου
άΙο Αυτοτ1τ.Μ ἱυ υυυιἰοουου ΓτοΒου

υυτΙ υοὶ Μ: Αυίτοουκοι·

υο1τυυ;; οοι· ΒΙοιἱρΙἱυ ο;οννουι·τ. υΙοἰυου ννἰτ‹1.
ΕΠυ ουοΓϋυτΙἰουοτ ΑυοουυΜ. (66 Θ.) υοοουυίτ.1ετ Μου πυπ
οοο Ρυεοοεἱονου οοο Κιιι·οου1Ηοο, ευ τΙουου πυοὶε1:

1ττιυιυΙ1ου Μου τυο 'ΓιιυοτυυΙϋοου ιιυά Νοτνοοου εοτοο11υου
ννοι·οου. νοι·Γ. υπ ουιυοτ υιυ οο οοτςΕυ.1τηςοι· υουΣτουυ, Ιυ 401
Ρυυυτ.ου Με

νοτοουΙοοουοιου

Κτυυυυοἱιοςτυρρου

ω· ἰυτο

Ευουυυε ολο ΟυῇοΙ-ιτ.ο άοι· 'ΓυοΙυοοοτυοτουἱο ου υο
ττο.ουιου. ννοςου οοο Νυυονου νοι·ννο1οου ννυ· ου? οιιο Βυου.

οουυυ'ουυου άοι· Ηο.υι 211 υ1°Ι.ο1Ιου. υουυπο οοι· '1'οι1 οοο Μου

Α1ε Βο1εο2Ιο1 Ν” Μο Κ υι·ίουττου ουιρυοΙ›Ιι νοπ

ιιτι·υνυο οπο νου απο. 24 επ.υυοου οΝ'οΙετ οοἱυ.

Αυ υο2ἱο υυε1 οοο Αάι·ΜΜεουο Μοο1°,τ1ο8 εον8.άο2υ
ο·οοουοίΐου ΠΜ· Με Κι·ουυου οοι·οι·ιυο;οι· 1ζιιι·οουΠ1'ο Μ. Αιυ
ΒουΙυοοο οοο Βυουου οΠυ‹Ι ουΕ Β 'Ι'οϊοΙυ 8υΠοιου υοΞεο
Πει, Μο άοιυ Βοοοι· οἱυ ΒἰΙ‹1 νου άοι· Αυο.Βο.Μ.υυς

Πο Πυτοτουουυυο· οοι· 1υυοτου Οτυο.υο, εοννοΙτ ᾶἱοοοΙυο άου
Πυιοτυυάου υοου ιυουΠου αυτ, οτρο.υ Β'οΙ;.νουάοο: ΕΠΑΝ” ουου·
υο.Ιυ άοι· ΝουοΙΒοο·ουο Γεω Μου ο1υ οπο. 8 (Ιω. Ιουυοο, οἱυ
υο.πυιυοτυςοο 2Ιουιυου οοτυοο Ποτε; Μο θοΐυοοο ννοι·ου οουννοου
ουτνν1ουο!ι; ιΠο Δοι·το. ιοἰΙιο Μου εΙοΙου ἰυ 2 Αι·ιοτυιο Πυιοο.ο.
ΟυοτυοΙυ ου υου!ου Βου.ου άοε 1:Ιοτυουυ Γουάου οὶου οπο! νου

ιιυά ΒουιυοὶυιοἱΙυυυ οὶυοο ΒουοιοτἱυυιοουΗ
Με εουου.

Βοι·υυοΗ.

οοι·υου υἰυᾶοἔοννουἱοου Μοοοου υιυ;;ουουο ΗουΙι·υυιυο, οἱο ΜΙ.
οἱυοι· ο·οΙυυουου ΡΙυοοὶευοΙτ @ΗΒΗ ννοι·ου. 1ο άοι· νοιυ Βου
2ου άυι·ου οἱυο οϋυυο υὶυᾶοοοννουἰςο Μουιυτου εοινουυιου
ΒουουυϋυΙο έ'υυάου οἰου ο!υο Μοὶυο, ουοι· οοο" μετα ουτνν1ουοΙτ.ο
Βουνο: οιπο οἱυ ουου ιιυά υυτου υυυά ουτΠεουάοι·, οουοτ οιπ
οιιωνἰουο!ποι· Βυυυουι·υι. 1υ άοι· θοςουο οοι· ι·οουτου Μοτο

Βὶο ουοιυ1εουο ΡοτυοΙοοὶο οοι· 'ΕυυοτυυΙοεο. Βοοτυοὶτοι

υοου Ιου οὶυ οουι· υ1οΙυοο, ἀι·οἰυιρρὶο·οο Οη;ου, οιιο ννουΙ ου:

τοι·, Βου. Βι·. Α. ν. Ψοὶοιυοντ. ΠονουοΒοοουου
νου Βτ. Α.Οττ. Βοτυυ 1908. νου. νου Α. 1·1υ·οου
νουά. 588 δ.
,.

Βιπ11ιυουυ ο1υοι· Ρι·1υιοι·ά1οΙυ1ονο ουΙου!υοοου Μ.
Ποεου,
ΗΜ, Βἰουὰοτιυ :πιο ΒοΙαυιυ ίο.υάου οὶου Μουτ νου.
Βἰο θουοοο οοΙουοι· 1ΜεοΜΜυυαου υπ άο.άυτου :ο οτυ1υτου,
οπο. υο1 Αυοοιοιυοοο οοο θοΙ'Βοοονοτοευο εννοω· 5υ ο1υοιυ
Ουοι·1ου Ιἱοςουᾶοι· ΖννἱΙΙἱυςο άοι· ΒΙυτοι·υου ἱυ σ1οιυ οοο οΙυου
οο ϋυονννἱοςτ, υοου τυο ΖἱτυυΙυυὶου 1υ εΙοιυ ουοοτυ που υιυ
Κουκ, "σουκου Παπ. Βου ου ιιυά ο1υ πιουν οοοι· ννου18·οι·

ετοοοοτ Το1Ιο1οοΒυ1υρϊοο νοπ· υυιιυοι·υ οοο: νοΙΗς οιτουυΙοτου.

νου Ρνὶνοιοοο. Μ. Ρ. ΟΙοιυουο, Βου. Μ. Α.
.ΙοΙΙοο, Ρτοί. Βι·._Β. Μον,

Βι·. Ψ. ν. Μο-1

τοοουοινουμ Μ. Α. Οκτ, Μ. Η.·ν. Ξουτοτ

Βοο νοτΙἱοοοου‹Ιο που., ννοΙουοο Ρτοΐουοοτ Β. Ε" το ουυοΙ
κονν1οιυοτ Μ, ΕΜ”. οἱυο υιο;Ι1οΙιοτι νοΙΙοιυυἀἰεο, υτἱτΙοουο
Βυτοτ.οΙΙυυς οοο @κουμπι $τυυάου υυοοι·οτ ΚουυτυΙοοο Με οοιπ
Θουὶοιο άοι· ουουυοουου Ρυτυο1οςΙο άοι· '1'υυοι·υυΙοοο, οοι· ιυου
υουοι·οΙυεο νν1οάοι· ο·ι·οοοοι·οο Ιυτοτοεοο πυ2υννουάου υοουυυν.
11111 οου νου Τυυοι·υο1υο.21ΙΙου υονοὶτ.ο 1υυ21οττου πυουοου11ουου
Οη.κου1ευιυο ουιορτοουουά υουο.υι1οΙυ ου υουυου, Μ. ο1υο εο

υο.υο Κουυτ.υΙο άοι· Βο.οΙΙΙου νοιυ ουοτυἰοουου υυἀ_υυγοἰοΙοΒ·Ι
οουου Βιουάρυυυτο οοο υοτννουου;. Βοου υπ ᾶυνἱΙυοι· υοου
Ιιοὶυο Πουοτοὶυυτἰυιυιυυο· οτυἰοΙτ. Νοκ· υουυε11ου οοι· Ρουπ
οτοΠ'ο οτυυιυου ὰἰο Αυουυου ἱυ υο.1υννοεο υοΜοο18·ουοοτ
ννοἰοο υυοι·οΙυ; ννοο ἀἰο ΒΙννοἰοοοιο Πο, ἀὶο ἱυ οοο 'Γυ
υοτυοΙυοιἰ!Ιου ουτυοΙτου οἱυ‹1, ουυοιι·1Μ, οο υυάου Μου Μυο
ιυοοου, ΔΙυυυιΕυουο πω! ·νοτυιυτυου οτννοο Ροριου 1ο ἱυυου

Βυουοηου:οΙοου υπο Βοουιτοουυυοου.

νοι·. Βἱο ννΙουΠοοιο υ'νοεο, άΙο ν? ἱ Η: υ υ ο; ο ν' οὶ ο ο άοι· Βο

Κ. Βἱοιυ (ννΙου): Βουννὶυυυουυο $ουοων1ου. ΕΞυο Κυ
υποτο-τυοτο.υουυοουο δτυτυο, ιιυτου τοουυΞεουοι· ΜΗ.
οτυου; νου Ε. Κοεοτυο.υοτ. Με υννοὶ 8ουὶΠορΙουου.

ιΠΙου, Μ. υοου υοΕυουννοεο υΙο.ι·οοΙομ. ο" άΙο Ουουυο οοε
ΒΙ υ του άοι· 'Ι'υυοτυυΙοοου υουτυ1τ, οο υουτυου Ιω νοι·Ιο.υΕ
οοι· Κι·ουυυου Βίοου, Ρυοορυοτο υυἀ·ΚοΙἱοοΙιο που; ου. Μο
Νοιι·ουουΙυο οιουε ου, ιιυά υυ.2. 8το.ά1υυ: Ιιοιυυπ. ου πω· Βω

ά1οΙουυΒ οοο ΒΙυτοο. ΒΙυου 8τοοοου Β.ουιυ _υυ ννοουο υουυιου

Μο Ουουυο οοο Η οι· υ ο (Θ. 178-246) οιιο οοι· θ ιο ΗΜ ο ο υ

Ι.οΙροη; ιιυά που 1907, νοτΙ.·νου Γτουυ Βου
τἱουο. 111 Βοἱτου.'ΡτοΙο Βου. 4 υΙο.τυ.
Πο ΠοἱΙυι·υίτο^‹1ου 11οοι·οο Μιτου οουου ἱυι ΑΙτοι·τ.υυι υο
υουυτ'υυ‹1 ιΠο Βοοι·ου:ου ννοι·οου υοτο1το ὶυ :Ιου ΒουτΠιου οοο

ΟοΙουο. .ΡΙὶυὶυο. ΟοΙου η. ευ Με ννϋτυοουιο Κυτκυἰιτο1
ουιρίουΙου. Βο υπ 1οάοου Μο υουτο υοου Μουτ. άοουεξουοιυ
υπου, νουάου ΠοὶΙννὶτυυυΒου άοι· Βοοτοἰοου ΠΠ Κνουυο ἱυ
ονοοοοι·ουι Μυοοοτουο θουι·ουοΙι ου ιυοουου, ουοουου 1υτο ίου

οοΙ ω» 'Ι'υυοι·υυΙοοου (Β. 24'7-881) οἰυ. Αυ κ1οιυ 1'οι·ίοΙΙ 'Γυ
υοι·υυΙοοοι· ινο.Βου υι·υυυι· ΘΗτ.οτ.ου'ο, ἀἰο νου οοο τυυοτυυΙο·
οου Ηοτάου :που πι· Βοοοτριἱου ςοΙο.υκου, Φο Βουυυ1 ; 1υουο
οουσ1ονο Μ: «Πο Υ'νυ·υυυς ν1οτοο1υου ουϊ οοο ΗυυποτοοΓυυΙ νου
άο1οτο.ι·οι· Βοοουτ.υυς. νου ρ,·τοοοοιυ 1υτονοοοο Μ; ουου οοο
ιοωω 18. Κορυο1 ϋυοτ οἱο Ουοιυ1ο οοι· ι υ ο 1· ουν ο τ ἱ ο ο υ ο υ

Β Ε υ νν1τυ υ υ Βου, Με ΚΙΙιυοο ιιυά Ποι· Μοᾶἱυυυπουτο. Β1υ
Νοιυου- υυά Βοουι·ο;;1οτοτ οουΙἰοοοτ οοο Ιυτοι·οοοουιο ννονυ ου,

ννοΙουοο. ννουυ υοου «Πο Ηοι·ιιυιη:ςουο υοι·οπο υιυ ο1υ1Βο .Ιουι·ο
υπο ·ουιο1τΙοουο ΠιυυΙ'ου1υυΒ ῇοτ2τ. τυπου Μο ΨἰοοουοουοΕτ ο ουτυου11οει,
οοἱυου Ψοι·1: ιιυά οο1υο νΒοάουτυυε @υοου υοἱυο
πιο: οἱυο Ι'οοιοι·ο θνυυο!υχο οοοιοΙΙ: υπ.. - Βἰο Πνοοουο Μουτ Η
υοΙιου υο.τ.
·
-^
άοιυ Βου υυ‹1 ω· ΒΙυτΙουτυυ· ω· ο·ουτυυουΙ1ουου Βου1Πο.
Βι·ουυοουυ-1Ηιου.
οοννὶο Συ ι1ου ο18·ουτυυιΙ1ουου
οι·υυΙτυΙοοου- ι1οο θοονοτυουτο, .
Μο υΠο ουϊ άΙο ΒουυνΙ'υΙοοο οοο Μ·ουυου Μουοουου υοΙυο
Βυουιυουι υουιυουυ 1)” Βἱυ- υυά'Αυουιάου άοι· 8ουἱυ“ο, Μο
Ποι·τοοτουυο,· ἱυτοτ '1'ουι·ίουι·του υοἱ _ἱοόου1 Ψἱυ‹1ο ιιυά Ψοτποι·,

ο1ο ουρου Κου!υου οοο. πυιουου Ιυυεονο αυτου] ουϊ' άου νοι·- υουτοοουἱυου Ν: ιΠο Κι·ουυου υυιυοεΙ1ου..Ιυ ιΙου Ιουιτου
.`Ιουτου _υουου

οὶουουυοτ οοννουΙ ὶυ° Βουτ.οουΙουά

Μο Ιυ 1

Οοιπονι·ο1ου-Βοοιτουυυοου ςοιου;τ, ννοΙουο 6ο: νονννΙτυΙἱουυυο;
σου Νοε: οοι· οουνν$υπυουάου 5ουυτοτΙου υυυοι· ου

υοιυπυου υοουοΙουιἰ€ου.
1)υ Β_ϊο :πυπ υυυ

Με

17οι·ά1ουετ, 1ο άοτυ νοΜουουάου

υοου.. ο1ινοτο$ος οὶο_Ρι·ϊυυ-Ερὶου Η” οο1ουο οουνν11°υ·ν

?δι

πιπιεε πιπιι απο Ι(πιο2επι πιιιπι θεεειινιιιπ·ε ειιι Πειιει· ιιιιιππιιειιιι"τοιοι·

Ρι·πιιοιππιιιε
εεε πιειιι:επιιιειι ιι.ι·ιιι:1.νει·ειιιε ειι ει. Ρετει·ειιιιι·ιι.

θειιπιι ειπιιι νοι·ιεπιπι. Ηιει· οικω εε ειπιιι πιιιι ειπιεπι Ριεπιιοιιτ·
επιιιιιιιιιιπι, ιιιπιιιτ ειιι ειιιε νει·εειιιπιρριιιιε· 8ειιειιπιειι: 1ιε.Ιιεπι.
Ρε τε ι·ε ε πι: Απι εειιιειι Πειιι·επιιοπιιιιιιεπι νοπι πιεπι θεπιπιιιιιοι;ι·
ιπιεειπι ιιπιπιειι εεε ειιεπιιεΙιε εοιπ:ιιε ριΒιιιεπιιιι·ειε 8ιιιιπιιε πιιι€ο·χ

1853. Βιτειιιπε ειιι 12. ιι'ειιι·ιιιι.π· 19ΟΤ.

ιιιιπιει.

.

Π ε ιι ε ειιι ειπιεπι νοι·τι·εε ιιιιει·:

«Βιπιεπι ?ειι ιοππ Ριεπιιειιιεε.ιιποιιι ε" Ι.ειιεπ·» ιιιιπι πιειιιοπιειπ·ιει·ι

νειτειιιιιιι.>: πιεε Τιιιιιοι·ε ιπι πιει· ΠεΙιει· ειιι· ιπειιιε ιιιει.εετεεοπι
ιιι πιειι Ππ·ἱιεεπι πι,·ειιιιιπιειι νιιιιπιεπι.

πιιε ειιεεΙιει·ιε·π-ιπι ιιιιιιι·οειιοριεειιεπι Ρι·ειρει·ετε.

νι ε ε ι ειι ιιι ε ιι;
Πιειπιιεειπιπι:

γι" π ρω” θε: Ζπιπιι ιπιιιιιεπιιιεπι Βιιπιε ιετ πιπιπ:ιι ιιιπιειιιιι
"Εεεε", πιεεε ιιιιει·ιιε ιιεετε.πιπι. Πιε Πιεςπιοεε ιεπιτετε: ιιειιι
εειιειπιιιειι ιιι·ιπιιιιι·ει· 'Ι'επιιοι· ω· 1ιειιει·. Μειειιοεει·ιιοιιιε επιιπι
Με πιιετε.ετειιεειιε Τιιιιιοιεπι ει. ιιιιιιιιε·ετειι ιιι πιει· Πειιει·,

Πειιεε 'ι'ιιεοι·ιε, πιπιεε ειιιε ιιιετεετεειει·επιπιειιι ιιιιιιιπιειπ Βιπιπιε
ε;εινειιε ειιι ιπιειιπιπιει· 'Γιιιιιοι· ειειι ιιιιπιει, ιιπιπιει. ειιιε ΑιιεΙοε·πε
ιιι πιειι επιιιοιπιε.ιεπι Μειε.ειεεειι πιει· διπ·ιιιιιεπι ιιπ πιεπι Κπιπιπ:ιιεπι,

πιο ειε ειιιεπι πιιειιεπιιεπι ΟΙιε.τε.ιιι:ει· ιιιιιιειιιιιεπι. Πιιιι εειειι 2
πιεπ·ει·ιι€ε ?Με ιιειπ:ιπιιιι; ιιι ειπιεπιι ι'ειιπιεπι ιιιετιιειεεεπι ιιιι Γε
ιιιιιι· ιιπιπιιπι πιειι 8πιιιιιπιεΙΙππιοπιιιειι εειπ. ιπιι ειιπιει·επι ιιι πιεπι
θειιιιπιειιππιπιειιεπι.

ννιε

ει· ιιπιπι

Πι·. Αιιιιιιιι·ιεει· ει·Γε.ιιιεπι.

ιιιι.ιιε Με π:πιιιοιπιειε θειιιειιε ειιιε ιιεεοιιπιει·ε Αιτπ·ειπι.ιοπι επιιιι
Κιιοπιιιεπιπιιπιπ·ιπ.

Πιε επιιιοιπιε.ιεπι 8ιι·πιπιιεπιπιιειεετεεεπι ιιιιπιειι ειι

επιιιιιεεεΙιειι ιιι πιεπι Κιιοειιεπι ει.ει.ι:.
Βιο"ιι_μ Γιιιιε πιει· Ζπιεε.πιιιιιειιιιε.πιπι· ειιιεπιιιεπι Αιιεςεπινεπ·
Ιει.επιιι€ ιιιιπι πιει· Πειιει·ιιιετ.εετεεε ιιιι·ΙιΙιπ:ιι επι ιιεειειιε, Με
Πειπε ιιιπι πιιι.ι·ει.ειιι., επι εεἰ πιει· Β'επι1 ειιι Πιιιπ:πιιιι.

Ιιιιιι εειεπι

ιπειπιε επιπιει·ειι πιει·ει·ιιεειι ειιιε ιιειιιι.ιιιιι.. Βει ω ε·π·οεεεπι
ΒιιιιιιεΙπειι ιπιπι Αιιι.ιεπινει·ιειιιιιιεεπι ιιιιιεειε ειιι πιει·πιπ·ιιεεε
ΐοι·ιπποιιιπιιπιιεε πιοπιιι επιιιοιι ι“ι·ιιιιει· ιιεπιιιεειιτει ιιοι·πιεπι εειπι.
Ιιιιιιιει·ιιιπι ιπειιπιε πιιε νοπ·

ιιι.πιεει·ει· Ζει-ι ειιιιτρ.πειιειιτε Αιι€επι

ιει·ιετεπιπηι· ιιετπιεπιιι ιιεπ πιει· Κπιιιετειιει·ιιιιιι· πιεε '1"πιπιιπιι·ε ιιι
νει·εεεεεπιιιειτ εει·ει:επι εειπι. Οιιοι·ιοιπιεε.εει·ιππιιιιε πιιιιειιεπι ει·
ιιιιιι·ιιιιιιεε·ειιιιιεε ει·ιι.πιε ιιι πιει· Πειιει· Μετιιετεεειι. Βιιιι Ζε
εεπιππιιεπιιιεπιπε ιιιι Ποιπεεειιειι Βιιιπιε ειιιε ειπειι ιοπιι ι'πιι·ειιει
επ:ιιεπι Βιεπιπιιιιιιιιιιε εειπ· πιιιοιιιις.
ννιε.πιιπιιιι·οιι νει·ινειετ ειιι' ειιιε ιιιιπ:ιεε ιιι Πειιεε Μπι

τειιιιιιε;.

Πε ιιεπιει· πιει· 3πιιιιιπιει ιιπιπ:ιι πιει· Αιι€ειιειιιιιιρί ιιει

πιει· Οιιπιιιιπι.ιπιιι πιπιιει·επιειιι νιοι·πιειι ειιιπι, εο ιιιειιιι. εε ι”ιεειιπ:ιι,
ειι ιιιιιιιιπ:ιπ ειιι ιιι·ιιιιιι.ι·εε ιιειιει·ειι.ι·ιιοπιι νιιπ·ε·ειεεεπι ειιι. - Ιπι
πιει· Ιιειιει· ιπιιι ιιιιειπι ιεπιεεεπιιεπι Βιιιι:ειι·πιπιιε ειιιε πιιιπιει.ιεε
ΒειιιιιΕπιιιιιεπι πει· ειιι Πε.ιιειιιιιειιιεπι ειιιεεεειιιερριει· Ζειιειι ιιπιπι

ιιιι·ειι ιπιπιιπ.ι·ειι Οοπιιιιπ:ι. ειιι: πιεπι ριιεπιπιειτ.ιιι· επιιιεΙειςιεπι Επιπιο
τιιειιεπι ςειι·ειιεπι. - Ζει· ?πιεπι πιει· ει πιιεπιι.εει·ιποπιιε ιιιιπιπιπ,πι·ι.
ει· ιππ πιιε πιιιειιει.ε Βιι.ειιιιε· ειιιε ειιιε πιππι; ιιιιει· Νεπι ειιιε
Ππιτει·επιειιιιπιΒ·επι ιιι πιιεεει· Βιειιι.πιπιΒ· ειι.
·
ΒιεεειΕ: Βιε Πιιε1ιειιιπειι, πιεεε ιπιι Απιπιε ιιει·ειιε ειιι
Βιιι·ιππιπιι ιιεειεπιπιεπι ιιειιε ιει πιιιι·ειιιιιιε επιειιεειιειι. Βειπεπιιιι ιετ,
πιεεε ιιι ειι·οιιιιιεπιιιεπι πιππι ιιιιιιιιειπιιιεπι Απιπι·επι Οιιοι·ιπιιπιεεειιποπιιε
ειιιε ειιιιιιοικειπι. Ιιιτει·εεεειιι: ιιιιι·ε εε πιοπιιι ειι ει·ι'ειιι·ειι,
οι πιει· Ρετιεπιι ιιιοπιπι οπιει· ιιι·ιιπιετι εειιεεεπι.

ιι ε ε ιιι ε: Πιε ιιιειιιιιοιιεπιιιεπι θεεειιιιιιιειε ιιιιιεεεπι Πιτ
Ριειιιειιι: ιι.πιε ιι·ε,πεπιπι ειπιειιι πιπιι·πιππι.ιει· ινειεε ιοι·ιιε.πιπιειιεπι ΡΜ;
ιιιειιι (πιει πω, πιει· Οιιοι·ιπιιπιεπι., πιει· Ηεει·ε) Ιιεειειιειι, ιι.πιοιι πιιε
Βιιιι- Με ί.ιεΙιεπιριιι·ιιιειιιε ιιιι.ιιιειι ιιι Βει.ιεειιι:. Πιπιι εει εεε
πιει· Πιττει·ε.ι.πιι· ειιι εειπ ιπιπι Πειεπιπιεει·ιιοπιι επ·ιπιιιει·ιιειι, ινε πιιε
ιιι·ιιιιειι.επι Πεε.ι·ε ιιιειειι ιιιιι·πιεπι.

ιι ιεπιιιιι ι ι· πι νι: Βει νιειεεεπι 'Ι"ιιιει·ειι, εει ειιιε; πιιε Βε.ιιτ
Ιιεεπιπιπιει·ε ει.ει·ιι ιιιειιιειιι.ιεπ·ι., ιιειιιειεεεειιεπιει·ιεπι νέιεειπι επιειιι·

πιιε ιπιιιει·επι ιπιειιιιιιεπιειι.
Μ' ε ε ι. πι ιι ει ε πι:

Πεε

ιιι·Β·ι·ιιιιειι

πιει· Ηειιι·ε »εειπ Πισω

ω· Ριπιιιιεπιι.εειιιιιιπιπι, επιπιπιει·πι ω· ιιππιτειπιτιιι.ι. ιιι πιιε Ηπει
εειιι.ιιε
Ρειεπ·εε ιι: Βειιιι (ιι·ειιιιπειπιεπι πιει· Πειτε ιιιιπιει ιιειπιεε
ει;ειι:, Ριειιιεπιτεπιιιιιιιπιπι ιιπιπι Πιιιτειιιιι·ιτ.ι:. Πιε Ριπ;ςιιιειιιιιιεπι
πιει·εεΙΙεπι, πιιε Πιιι·πιπιιετοιιιιοι·ειι,

.

Β'ει·πιει· ει·Ιππιιιπιιιι·ε ει· ειειι ιιεειι πιεππι νει·ιιιι.ιι.επι πιει· Πι·ιιεε:ι.
ιιει ω» 'Ππιιιε εειιεπι Ρει.ιειιι.ειι.' Πε εει πιοειι ειιιΕπι1επιπι, π:Ιιεεε
ιιει πιεππι ιινιει .ιειιι·ε ιιιιιιι·ειιπιεπι ινε.ειιετπιπιι ιιπιπι πιει· πιιιιπ:ιεειπ

Ρι·ιιιιιιι·ε Πειιει·ειιι·ιποπιιε

ιιιιι.ειιεπι ειιειιεο

ιιιε ρι·ιπιιιιππε Ιιειιει·ιπει·ειπιπιπιιε ιιειπιε ιπιει.εειεεει1.
νι επι εεε: Με ιετ πιεε ιιιπιπιπε Βετειιεειεπιιπιιιι πιεε '1'ιιπιιοι·ε
επι ει·ιπιιι.ι·ειι 'Ρ Πιε ·νει·εειιιεριιιιπιε· πιει· ΖεΙΙεπι ιιιιιεε πιοειι ειιιε-ε
Με πιει· ΑιιεειιιειΙετειππιιι· εειιιει ειειιιι·ειπιιιπιεπι ιιιιι·ιεπι, πιππι

ειε: ιιιιειι πιει .ιε.ιιι·ειι νιιι·πι πιει· 'Ι'πιιιιοι·· ι:ειιιπιπιειι. Βιιι ειιιι.-·
ιπιεεε νειιιειιτειι ιι·πιπιε πιιεπι πεσει ειιι ειιπιει·π-ιιι ιι6επιι·ιιεειι Τα·
ιιιοι·ειι.
·
τι εεε (5π:ιιΙπιεενιπιι·ι):
Βιπι Ιιειεπιεετεπιιιιιιι ε.ιι2πιπιειιιιιοιι,
ιετ. πιιειιτ πιοιιιεπιπιι€. Πιο επεπιεε Κι·ε.πιιιιιειτ Με ειιιε Βιιιττἰττ.

πιεε 'Ι'πιπιεε πιειιει·ι.ε 2 πιιι.ιιι·ε. 5πινιει Ζειι νιιιι·ε νιοιιι ιιϋιιιε·
ειιπιι Ζιιειειιπιειποπιιιιιειι ειπιεε εο ιπποιοεεε.Ιεπι'Ι'πιιιιοι·ε, Με ει· ιιιειι·
ιοι·ιε.ε. - Πε ει· ΔπιΒ·επι- πιεπι θειιιιπιειιιϋιιιε ιειπιει· ιιιειιι. εε
ειει·ι πω, ιπε.ιιπι οι πιεπι Βεετειιεπι ειιιεε ιιι·ιπιιιιι·επι '1'πιιιιοι·ε ιιι
πιιεεεπι θειιἰετεπι πιιπιιιι ει:ιιοι.ε ιιι Αιιι·επιε ει:εΙιειι, ιοπι ινειειιει:ιι
επιε ιπε Μειεει.εεε ιιι ειε ιιειιει· ειετιι.;ειιιιιπιεπι ιιειιεπι ιπϋπιπιι:ε.
ιιι πιιεεειιι ?Με ιιιιι·πιε ειιι ιιει·ι:'ε 'Ι'ιπεοι·ιε επι Β.επιιιι Ειπε

ειειιειι, πιεεε 'Γιιιιιοι·επι ειιι· πιιιιπιιι νει·εειιΙεριιπιπιες πιεπι Τιιιιιοι·
εειιεπι οπιει· ιοιι Ζειιειπ, πιιε επι εοιπ:ιιεπι ρπ·ιι.πιιειιππιεπ·ι εἰπιό.
ειιιειειιεπι ιπϋιιπιεπι. - Ριςπιιεπιτ ιιιι·πι ιπ·ερ;Ιοε επιπιιι εεε πιεπι
ΒΙιιιε πιειιιΙπιει, ειιει εκει επιιινιει·ιεε, επιπιπιει·πι ι›ι·ιιιιπιεε. .ιεπιεε.
ειιιιιιπιιι ιιι ιετ2τει· Πιιιιε ιιιιειι ιιιιεπιεπιι Βιιιι.ε, ειιει· εειιιε Βιμ
πιεσε; ιετ επι ε;ειιιεεε ΖεΙιειιχειι πιιε Οιιι·πιπιιετπιριιοι·επι ειιπιπιπιειι.

.ιεπιειιι'ειιε ιππειιιπι ιιιιι.πι πιπιτει· πιεπι ιιιιπι·οειππιπι ειπιιιιτε εε ιιιειιι.
πιοιιεπ:1ιιε Ριειιιεπιι πιππι ιιειιι Βιιιι:- ιιπιπι θε.Ιιεπιιιι€ιιιεπιτ πιιιι:ει··
επιιιει ειι.

Ν ε. π: ιι τ π· :ι πι; επι πιειιι νοπι Π π: ιι ε πιιιιε·ειειιιεπι ειππ ιπιπι Πε
ιειιοεει·ιποπιι πιει· Πειιει·.
ιιι πω» Βιιεπιπιι.ι ιπιπιι

12. Με" ιιιε.πιιιι ΒΙεεειρι Επιιι.ιειιπιε

Πιιτειιιιπιε· ιιιιει· πιεπι Βει'πιπιπι ειιι Απιπ;ε πιεπι εεττ. Ρει.ιεπιι.επι:
Κ. νι. Μ. .ιειιι·ε ειι: ι.ιπιπ:πιε ειιι 10. Αιιπ·ιι 1906 ειιι· ΙΒιιιιιπιειι
ι.ιοπι πιεε ι·επιιιιεπι Δ.ιι8·εε ιιι πιιε Αιπε·ειιιιειιεπιειεΙτ ειπι'εειιοπιιπιιεπι.
Ρει. Με επι, πιιι.εε πιπιε Απιπι·ε νει· 2 .ιειιι·ειι ιιιιιιιι·ειιπι ειπιει·
ειιιε πιπιι·πιιι ειπιειι ιπιπι πιειι ΒιιΓεπι πιεε Ρι'ει·πιεε 8·εεοιιιειιπιει·ιεπι

Βπιιιιιεειιε.Ιιεπι

νει·ιειει. ιιιοι·πιεπι εει.

Ειπε. ειιι

Με: Μπι;

πιει πιιιιιιιειι πιεε Απιπιε ι·ιιιιιι; ε·ενιεεεπι, ιιιι ειιειιεπι .ιειιι·ε ε.ιιει
επ:ιιιιιεπ·ιιιιειι. ιι;ενιπιι·πιεπι. Πιο εισιι ετ.ειε;ει·πιπιειι Βειιπιιεπ·2επι ιπιι
επ·ιιιιπιπιειεπι Αιιι;ε ιειεπιιεεει:ειι ιιιιι _ιει;ει ειιι' πιιε Βιιιιιπιεπιτιοπι

ειππειι€ειιεπι. Πιεε·πιοεε: Ιπ·ιπιοεγοιπιιε ιπ·ειιιιιετισε,

Κιι.ιε.ι·ειιι:ε

ιι·ειιιιιε.τ. πιο. πι. ιιπιιιιπΙεειιοπι ειιι 11. Α ιιι 19%. Πειε επιε
ιπΙειειι.ε Απιεπε νιιι·πι ιππ εειιιιεπ:ιιει· Γοπ·ιιιειιπιΠιειιιι ε.ιιιεειιοιιεπι.
ιιι νει·ειιιε.εεπιπιπι· πιεε νπιπ·ιι·εε·εε ιοπι Ππ:ιιε ειιι π. πιεε Αιιε·ε
ιιειιιε ειιι.ε·επιπιιιιιιτιειι (ιιεΙΙιιει·ι). Πει· Βειπιπιπι ιετ ι'οιε;επιπιει·:
Βιι.ιεε εεεπιιιι·ιιιιιιιι'ι.ει· ΑιιιιειιιεΙ, ΒιιΙει·ε ειεΙΙειιιιειεε ιειπ:ιιι:
ειπιειεεπιιιιπειι. Εεεε πιιιε Βιιιιιε ΑιιΒεπιιπιπιει·ε ιπιιι ειπιεπ· ιιι·ειιιι

ι.ιι·ειιεπι θεεειιιιπιιειιιιεεεε ιι.ιιεπιειιιιιι, πιιε πιιειπι·οειποριεειι πιπιι·πιιι
ειιιε πιεπι ιΒιιιιιι·ιισιπ ειπιεε ΜεΙειιοεε.π·ιιοπιιε ιιιιιπ:ιιι. ιππ πιει·
(ιεε·επιπι πιεε ιιιπιι.ει·επι Ροιε ειιι πιπιπιιπειιιι·ε.ιιπιει· ιιιιεεπιει·οεεει·
Κιιοιεπι ιιιπιει·ιιειιι πιει· ΒιιΙει·ε (πιει·εεΙΙιε πιει· επιιιοπι ιιει ιιει·
ιι.ιιεεειεπι Βεειειιιι8·πιπιε πιεε Βιιιιιπιε ειιι'.ε·εΓειιεπι). Ι.πιιεε εε
ιπ·ιιιιι. Πιε ιοιιοει·εριιιεπιιιεπι νει·ιιιι.ιτιιιεεε πιεε 'Ι'πιπιιπιι·ε ειιιᾶ.
ιιιεοΓει·πι ειιιιιιΙΙεπιπι, ειε πιιε Νει:ειιιι.ιιι: εκει ιιι πιει· ιγριεπιιιειι

Ροι·πιι πιει· «ΟοιινοΙιιιΙπιειιιιιιιιε» ειιεεΙϋει. ιετ, ειιπιπιει·πι ειεΙιεπι
ι.νειεε ρει·ιριιει· πιεπι ω» Θεεπιιιιιιιιει.πιιεεεε πιἰεεει· επι1ιεε;ι:. Πἱεεε

ει€επιιιιιιιιιειιειι

Ψεπ·ιιιιιιιιιεεε

πιιϋεεπι

ειπιιι

ιιιιι·ιεεπιε

Με

νει·ιε..ε·ει·ιιπιπςειι ει·ιπιει·ειι. σε πιιιι·ειι πιεπι '1'ι·ειιιιιε @εειπ εειπι
ιι6ιιιιιεπι.

ειπιπι ιιεειι8·ιιπιιι πιει Αιιιιι.πιπιε

ιιπιπι Βπιπιετετιοπι ιιιι·ει· νιϊε.πιπιεπ·ιιπιε πιοπιιι ιιι Πιιπιιπει εειιπιπιι.
Ναι· πιιι.ε Ι4"ειιιιιιιι πιει· Ριεπιιιειιιιει·επιιιιειιιιιιε εειιιει ιει ιιιειιει·

ινε ιιιιιτειι εε ιιιει· ιιιεπι ιιιιι ειιιεπιι ιεπιει· ιιιπιιιι ι;επιπι εει
ι.επιειι ειιιε ιπιιι 8ει·ιποιιιειιιιιιπ:ιπιπιιι€ ιιι ειπιεπιι

ιιειπειιιιι.

ριιιιιι ειεειιεπι (εοιιι·πιιιιιιιεπιπιεπι) Διιιιε επι ι:πιιι..·
Πει· ιιιιιεοιπιιιιι.ι·ε 'Ι'πιπιιπιι· ιιιι·πι ιπι επιιπιιιειι πιω πιιειει "Με
πιιεεπιπιει.ιειειι ιιειι επ· ειπιιι πιπιι·πιιι ιιιειιι.ε. ιιιειιεεοπιπιει·ε πιιπιιιιι
πιιιι·ειι Πιιιπ:ιπειειΒ·ειιιιιε ιεπ·ι·ιιι.. Απιειι ιιι ιιπιεεπ·επιι Β"ειιε

·

Ηεπιιιιιι.ε·: Πει· πιιε Νεειι ιετ εε ιιι πιεπι ιειιιειι .Τειιιειι
ιιειιιιιιιιι

ειιοι·πιειι, πιεεε πιει· Γεπ·ιιετοιι' ειιιε

πιειιι Βιιιι. ειιι.ιεΙε.

εεττ. ιιιι . Αιιπ:ιι πιεπι Ριειιιεπιι πιει· Βιι.ιιι: ιετ ιιιι Ρεριιιει·ιπϋι·

ιιπιπιει ειοιι ιππ Κι·ειιιπειιιιπι€επι επιεπιπ·ιιπιιιιιπιιι ιιοι;ιει·ι, πιε.εε πιε.ε

ιιει· πιππι απο Οεριιιιιι·επι ιιεπ·ιιπιι ειι8·ειεε;ει·ι:.

Απε ιιειειι (ιιγροιοιιιεειιιι πιει.

νεπ·ιιιιιι εε ειπιιι ιιει 'ι'ιεπ·ειι, πιιε

νοιειιεεεεειει.. πιεεε ιπε πιοπιιι επιεετειιειιπιε πιιιιππ·οειποριεειιε

_ιε πιεειι πιει· .Τε.ιιι·εεεειι. ιιιιε ?ειιιε ιιεπ:ιιεειιι ?
νι Ι επι ι πιι ι ι ο ιι: Βει πιιεεεπι ιιεπιιιεεπι _ιεπιεε Πει ιιειιε Ηεει·ε
ιεπ·εειιιεπιειπει· ιι'ει·ιιε.
Θεπ·ιιιιιιιπι: Πει εειπιειιι Βεειιπ:ιιε ιιι πιει· Πειιι·πιεει·ιε νοιι
.ιει·πιεειεπιι ιιει εε ιιιιιι ιιει δ πιπιπιιπειι'ει·ιιιςειι Ρε.τιειιτεπι ειιι',

Ππιτει·ειππιιιιιπιΒ· πιιε ειιιιιπιιιι. Πιεειππιεε Βει·ιππιπιιε οιιπιι·ιοιπιεεε Βε
ειιιε” ινπιι·εππ πιιιπιιι πιεπι ιιιειπι·οειππηι. Βει”ιιπιπι ιπιι.ιιπιι επι πιει
ίειιι ιετ. πει· πιιιιιιιιι πιεε Βε.ι·ιππιιιι πιει· Ιιειιεπ· ειιι εειιπιπιπιιιι·εε,
πιπειεετειιεειιεε.
-νιἴειιιι Με πιιεεειιι Αυ επιιιει'πιπιπι πιει· πιιιι€ειειιιε Πει! εποε

Η ε ι· ε π: ιι ε π ιιι ε. ιι πι: ννιε

επιιιεεε επι τιπεοπ·ετιεπιιιεπιπ πιτει·εεεε_ειπιιιιιεεειι·πιιιιι'τε, επι Μ: ει·

0
ω

ιπ εειπει· θεεειππιι.1ιειτ .Με 1ιιιο1ιει: ιπτετεεειι.πτ. νι011Θ10Μ ω]

Ππι1ιππι ιιι πεππεπ: νει·ιε1.2002 (Με ΑΠΗθΒι -· 581']ζοωθιψ
ννια1ιΙιιπ,=.: ιιπ νετΙει.ετεπ εεπτππιπίεπάεπ ειπεε. - 'Με άιιιοιι
Ηετπετιιεε ιπ άετ 1ιε1ιετ. Με ΜιοΙοε·ιεε1ιε Βεάεπτιιπρ,· άεε
'Ι'ι·ειιιπεε τετ άιε ΒπτειεΙιππε· άεε ιπιτε.οιιιι1ε.ι·επ Βιιτιωιπε
ννεΙε1ιεε επι· Εεπετιιιετεετεεε πω.. πι: 1ιιετ εειιτ ννεΙιτεο1ιειπ
που, ππά εε άε.τί ννοιιΙ πιιι: ειπιι.;ειιι Βεοπτ 1ιειιιιιιρτει; ννετάειι,

85
ιι·ι·επ. Μ: άετ ειπε Βετιιι.πά '
ειππ.. Βιιτοπ δ. `Πετ1τιι11
ειπ επεπιε1ιι.=;ει· .Τιιπεετ άετ οτρεπετ Ππινετειι:Μ, επ ννε1ε1ιει·
ει· νοπ 1881-89 Ζπο1ο8·ιε ει:ιιάιετι.ε ππά ιιι άιεεει· Ζειτ ιπιτ
κα. Βτιιτι π ειπε Βειεε ιιι ινιεεεπεεπείεΙιεπεπ Ζννεε!τεπ

πεειι 1ΐοι·ι'π ιιιιιοΙιτε.
- Βεειιε Ι.ειιι·ετιιιιΙε ει”

Θνπειτοιο με ππά

Πε1ιε: 1)ετ Βείππά Β1εεει8ε 1ιεει.ιιτ1ττ άιε Βι1ιπει·τ
εο1ιε 'Πιεοτιε: άιε ΟΙιοτἱπάεπεεΙΙεπ ειπά άιιι·ε1ι άιε νει·1ετιππε.

θειιπτι:επι1Πε επ τεισ.:1ιεάειιτεο1ιεπ Ππινετει
τ.ιιτεπ νιιετάεπ τπιτ άειπ δειιΙιιεε άεε 8οπιπιετεειπεετετε άιιι·ο1ι
άεπ Βιιειιιιιιι ιιιι·ετ πιεΙιει·ιεεπ Ιππε.1ιετ 1'τ ε ι : Βε ειπά άιε
1.ε1ιτειιιιι1ε ιπ Βετ1ιπ (Ρι·οι'. 1)ι·. ΟΙειι ε. π εε ω, ιπ ΚιεΙ (Ρι·πι'.
1)τ. νν...ιι.ι, ιπ Πιιπε1ιεπ (ΡΜ. Ι)τ. ν. ινιπ ο1τε1), ιπ
ΘτειίεινπΙά (Ρι·οί. Πι·. Η ει· ιι π) ιπ 1ι1ε.τ1ιιιτρ: (Ρτοι'. Πι·. Απ Ι
1'εΙά) ππά ιπ Ι·1ειάεΙπει·ιε (Ποτ. 1)ι·. ν. Κο ε τ ιι ο ιιπ. άετ άιε
Ο1ιτοπιι1θεε1ιε Ρι·οι'εεεπι· ιπ Ψιεπ ιιιιετπιπιιιιιι. Απ τω.
ιν ι π ε ιι ε 1 ε 15ιειΙε επι άετ Τιιπιπιτετ ΘνπειτοΙοεε Ρι·οι.

άπτε1ι άιε νετιπε·ετππε,· ιπ ειπ ιι.πάει·εε θετε.ι:ιιπι ιιι Ρι·ο1ιτ'ετε.τιοπ

1) ιι ά ε τ 1 ε ι π, ιππι Νεο1ιι'ο18ετ Ρτοι'. Ψ ε ι· τ. ιι ε ιετ Ρωτ. 1)τ.

άεεε άει·Ρει:. επ άεπ Ε"οΙιεεπ άετ ΑιιΕεπνει·Ιετιππε· επ θι·ιιιιάε εε

Βεπςεπ ιετ..
@Με επει"ιιιιτιιε1ιε 1Ιιι.τειιιιπε άεε Ε'ε11εε ιετ ιπ Αιιεειοιιτ
88ΠΟΦωεω

ετειεπ.

(Απτοτείετε.ι.ι.

Πε.εε ειπ 1ιει·ειτε ω. Αιι8·ε πεετεπεπάει· '11ππιοι· άπτειι

εε 'Ι'τειιιπε. επι· ΨειΙετεπτννιε1τειππε ρ;επτεοιιτ ινοι·άεπ εει.
ννιιτε ππννειιτεο1ιειπ1ιο1ι. 1ιππιετιιιπ πΙιει›ε .παπι άιε ιιω.ει..
1ιειτ πεειεπεπ, άεεε άιε 'Ι'ππιιιτεπ 81ειεπεειι:ιε εοννοιιΙ ιπι ειπεε
Με ιιι άετ 1.ειιει· ειο11 επτννιε1ιεΙτ ιιιι.ττειι.

Ρ Μ. π π ε ιι ε τ. ι ε Ι ππε θιεεεεπ ετπεππτ ινοτάεπ ππά άεε
Ο Ι ε ιι ε. ιι ε ε π'εο1ιε ΚΙιπιεσιιε Ιπετιιιιι: Πιτ Ρι·επεπΚτιιπιιιιειιεπ
ππά Θεπιιττ.ειιιιιι'ε νι·ιτά. Με νετΙεπτετ., Ρι·οι'. 1)ι·. Β ππιπι νοπ
άει· ιηπιιιτειοειεε1ιεπ Κιιπιιι άει· οι...ιιιε ιιιιετπε1ιπιεπ. Με πι»
τιι.ιεπ νε.ιτε.πεεπ ειπά πεειι ιιπ1ιεεεεει.

1)ιτειιτοι·: 1)τ. Ψ. 1(ει·πι;;.
Η ε1τι·οιοεε:

5ειιι·ετιιτ: 19.. Μιο1ιεΙεοπ.

- νει·ει.οι·1ιεπ ειπά: 1) Αιπ 118. .ιππι Με άεπι θπτε
Αι·ι·οΙιει' (ιιπ Πιιι·πτεε1ιεπ Κτειεε) άει· ντιτ1τ1ιειιε Βιετιτει·ει. Πι·.
1:"ι·ιεάτιο1ι νεπ επι· 1άιιιι1επιιιι 79.1.ειιεπειειιτε.Ι)ει·

Έεεεεπειεπτ1επτειι.

Ηιπ,ε·εεειιιεάεπε πω· επ Ε”εΙΙιπ ιπ 1.ινιιιπά εειιοτεπ ππά ετιιιεΙτ
εειπε 8ε1ιπιιιιιάιιπε· ιπ Βιτιιιιπι·ιιιι ππά Ποι·ρει, ινοι·ειιτ' ετ εισ1ι
άειπ Βιπάιιιιιι άετ Μεάιειπ επ άετ Ι)οτρειετ Ππινετειιιιι νοπ
1848-84 ννιάιπετε. Νε.ειι ΒτΙεπΒιιπιι· άετ Βοιαοτινιιι·άε ιιπ

.Τππι 1854 ννιιι·άε ει· Μιιιτιι.τει·ετ. ππά άιεπτε Με εο1οιιει· επ
1°'επιι·ε ιπι Ριππι1ιπάιεεΙιεπ Θετάει·ε8·ιιπεπτ, άειππ ιιπ 1.ειιιιι·ιι.τάε
Πιιιπεπτε;ιπιεπτ. Με ετ 1857 ειιπι Αι·ει. άει· Ρε.ιειενει·ννεΙπππε

Ρει·εοπειιε.
- θοιάεπεε .1ιι1ιιΝει.ππι. 1π ντιι....ι..... ιιεε1πε· πι'

1ιιιτεειπ άει· άοι·τιι:ε

τιιιιιιεεπε

Απε 1)τ. ΑΜ τ ει. π ά ε ι·

1)οιιι·2επειτι Με Ο-_ιε.1ιτιςε-.1πιιιΙιιπιπ εειπετ
ε” ΕΙιοπ επ πω” ε ι τ. Βετ .1π1ιιΙιττ. ννε1ε1ιει·ιπι ?5.1.ε
Ι1Ξεπειειιι·ε ετεπτ.

1ιεεε1ιιιίτιμε ειεΙι ερειιεΙΙ πια Απεεπιττεπιι

ειιεπ.
- Βιε Ππινετειιιιι.τ Οιιίοι·ά ε... άεπι Πιτειιι:οι· άεε
άεε1πει.ιιιιτε ει» ειρετιπιεπτε11ε 'Ι'1ιει·εριε ιπ Ε'τεπιιιιιι·τ επι
Μειπ,Ρτοι'εεεοι· 1)ι·. Ρεπ1Βιιτ1ιεΙι, άεπ Θτπά ειπεε
11Πιτεπάο1ττοτε νετ1ιεΙιεπ.

- Βετ Αι·ετ άει· Ο1ιετιπι1ιτιιι·πετιοΙιτενει·ννεΙιππε· βτ. .Τ τι ιι ο π

ιιι Οτεπιεππειιιπ ετπειιπτ ννιιτάε. Θειτ άειπ πω. 1868 1επτε ει·
απ! εειπεπ θιιτε Δι·ι·οιιοι', ννο ει· ειιιι·ΙειεΙι άιε ιι.τετιιοπε Ρι·ιπιε
επειιιπε. Ιπ άεπ .1ιι1ιτειι 1898-1908 ι'ππειει·τε ετ ειπεπ Με
Βιιι·επίτιεάεπετιεπτετ άειι Ποτρει-ΨεττοεοΙιεπ Βεειιι:ε. θ) Ιπ
Θεπί1)τ.ΑΙειιππάει· 11.Ιεπιπ, άετ εειι; σε. 20 .1ε.1ιι·επιπ

Με”. πτε.ιιι;ιειει·τε ππά άστε επ άεπ εεεποπι.εει.επ ππά 1ιεΙιε1ι
ι.εετεπ Αει·ει:επ, πε.ιπεπιιιειι ιπ άει· άοι·τι.εεπ τπεειεειιεπ Κώσ
πιε, ιτειιϋι·τε, ιιπ Απεπτνειπε. ιιοι·τε.ε. Βετ νει·ετοτ1ιεπε ετεπιιιιι:ε
ειπε Βιιεε1τιπά, πιπεετε ειπεπ Με Βιιιάεπι άει· Μοειαιπετ Ππινετ·

εκει ιιπ ιειειεπ ιπεά. Κιιτειιε ννεΒεπ Βετειιι8·ππε επ ειπει·
ροΙιιιεε1ιεπ ΑΠ1ι.τε Β.ιιεειεπά νει·ιε.εεεπ ππά ιπ θεπτ εειπε διπ

άιεπ ίετιεεπεπ. Νε.ε1ιάειπ ετ εοάεππ ιπ Ρε.τιε άιε νεπιπ πτω
τιοιιπάι ει·ιε.πει: πειτε, ιιι·ιιιιιιειει·τε

ετ 2ιιετ815 Με Βιιπάετετ ιπ

11'ι·επΙιτειο1ι, Με ει· ειειι νετ σε. 20 .1ιιιιτεπ ιπ Νιεεε πιεάει··
Ιιεεε. 8) Απι 24. .ιππι ιιι δε. Ρετετειιιιι·8· άετ _ιιιπεει·ε Οτάιπιι·
τοι· άεε Ζει·ειτοιε-8εειοεεπεπ ΠοΗιοεπιτε.Ιε 1)τ. .Ι ο1ιιι π ιν ι ε ε·
πεννε1τι ιπι Μπιτ νοπ 46 .1ιιιιτεπ πεεΙι 12-_ιιιιιτιςει· :ιτειιιι:1ιει·

ν. Βτετε ει Μ. πε.ειι 88-ιιιιιτι.εεπι Ι)ιεπετ ιιιιτ Ππιι”οτιπ νετ
π1ιεε1ιιεάετ πετάω, ιιπτετ Βείϋτάει·ππε επιπ νι·ιι·1τ
1ιοιιεπ 8τε.ει:ετει..

'Ι'5.ιιιειιειτ. 4) Απι

-ΑπεΙΙιπάιεε1ιεθι·άεπ:Βειπ1.ειιιιπεάιιιπεΠτ.Βιι.π
άει· ιετ. άεε Κοιππιεπάεπτικι·επε άετ ι'τε.π26ει

52. Ι.ειιεπειπ1ιτε. Βει· νετετοτ1ιεπε ιετ εειτ 52 .Βιιιτεπ ιπ Κοε
Ιιειι ειε Αι·ετ. ατι;; ;;εννεεεπ. ό) Απι 1. .1πΙι ιπ Κεεε.π άετ πε
Ιτε.ππιε 8γριιιΙιάοιοΒε Ρτοι. ειπει·. Πτ. .Με τι ε. π ά ει· θεν

εε1ιεπ Β1ιτεπιεε;ιοπ ππά άειπ ιιΙτει·επ Οτάιπει.πι· άεε
81:.Ρειει·ε1ιπτε·ετ ΝιιιοΙει-Κιπάει·1ιοεριεειε 1)ι·. 11'.1ιει·πιεππ

ιιπ 65. Ι.επεπειε.ιιι·ε. Εἰπεπ επείιιιιτΙιο1ιετεπ Νειιτοιο8· Ιιτιπε·επ

ιιι άεε Βιττετιιι·επε άεε 1ιεΙςιεο1ιεπ 11εοροιά
οτάεπενει·ΙιεΙιεπννοτάεπ.
-- .1π1ιι1ιι.ππιετ'ειετ. Αιπ Τε” άεε 5Ο-_ιιι1ιτιε·επ
.1ππι18πιπε (85. .1ιιπ1)άεε Πιτε1:τοι·ε Πτ. Κετ1Βειιο1ι
ίπ ε ε τε.πά ιπι ΟΙάεπιιπτιςετ Κιπάετιιοεπιτε.ι ειπε ιπ τ ει· π ε
1·`ειετ Μπιτ, επι' ννεΙεΙιει· άετ Μι. Οτάιπει.οτ άεε Ηοεπιι.ιιιε
Όι. .111 1. Βει·οιτ άιε Βεατιιεεππε·ει·εάε επ άεπ .1πιιιΙετ ιιιε1τ.

Π. .ιππι ιιι Μοειιε.ιι

άετ

Ρεπι·ιιτε.τετ άει·

Ροι_ιιιιιοιινεειιεπ Μεππι'ειαπτ Πι·. Βει·8·ιιιε ΡοΙιτοννειιι ιιπ

ινιτ ιπ άετ πιι.ειιετεπ Νιιτπιπετ.

- Ιπ .1επε ιετ άετ Πιι·ειιιοτ άει· Ζ ε ι ε ε - Β ιι Η ιι π ι; Ρτει'.
Πι·. Βιε;ι·ίτιεά θεεερε1τι.άει·πεειι άεπι 'Ι'οάε Απε"
εειι. ?Αι .Τειιτεπ άειι πει·ιιιιπιιε Πιιι.ει·πεπιπεπ Ιειιειε. πεε1ι ειπετ

Βιιπάάει·πιοπετειιοπ ιπι Μπιτ νεπ 46 .1ειιιι·επ ρ;εετοτ1ιεπ. Πει·
νετει:οτπεπε Με.: ω. άιιι·οιι εειπε Ατιιειεεπ επί άειιι θειιιει.ε

άει· ιπειτππιεπτειιεπ φωτ ππά άιιι·ο1ι άιε Β`ϋτάετιιπιτ άει· ππε·
άιιιπιεοπεπ Ροιντεειιπιιι ;τοεεε νει·άιεπετε ει·ινοτιιεπ.

Ιιπ Ι.επτε άεε Τες" ειιιριἱπιτ άει· .1π1ιιιετ επΙι1ι·ειειιε θι·ιι.ιπ
1επιεπ ιιι εειπετ 17νο1ιπππιτ ππά ετ1ιιε1τ νιεΙε θιι1εικννιιπεειι
τειεε;τειιιιπε. πι.. οί11:ιε11ε Β'ειετ ιετ1ιε1ιεππτΙιειι τω· άεπ Ηετιιει:
νετεειιο1ιεπ ννοι·άεπ.

- Πιτ άεε πιι.ε1ιειε Βε1ιτιτι1ιτ 190?|8 ειπά επ άετ ινιο π ε ι·
Ππινει·ε1ι.ιι.ι άετ Ρτοι'εεεοτ άετ ΒιειοΙοι;ιε Πι·. Βιιπει·

8τειιάεεεπεειεεεπιιειιεπ.

νεπ Βοτ'επετειπ-επιπ ποια." ππά άετ ΡιιτΙιοΙοςε
Ριν!. Ρε.1ι.ε.πί - ιππι ΠεΚεπ ι.=ιεννι4.1ιΙτ. ιινοτάειι.
- Με

νει·ιεπι:ετ.

εοΙΙ ειπ άιε Βιε1Ιε ¦άεε ι.ι·ε8·επννϋ.τιιρ_·επ

νετινε1ιππεε-ΒιιεΙαοτε άετ 1ιιιιιιτε.ειεειιεπ Μιπετειπιι.άει·. Ιπ
ιι;επιεπτε 1νν σε π ο πι. ειπ Α τ ε τ ι.ι·ετεπ, ππά ειιιει· άετ πεννιι.πι·ι:ε
Πιτειιι.οτ νοπ 8ι.ε.τειε-Βπεεε 13ι·. Θ. 'Ι'ι1ιτε επ ε ι ε ιν.

- Ψιε ππε Ηειάε11ιει·ρι· Βεπιε1άετ Μιά. ιιπ ππεετειιι άστε
Ιειιεπάεπ Ι.επάειπεππ Βετο π .Τ Μι ο ιι Π ε ιι ιι ιι ΙΙ ιπ Αποτ

- Ι)επι ΙΚειαοτ άετ Οάεεεεετ Ππινετειτ.8.τ. Ρωι. .1. Βαπ
ι. ε ο ιι ε ιν ε ιι ι εονιιιε άεπι Ρτοτειιτοτ άιεεει· Ππινετειι.ιι.τ Ρτει'.
12. ιν π ε ε ιι ο ιν ε ιι ι, ννε1οιιε 1ιειάε νοιπ ΚοπεειΙ άετ Ππινει~
εκει επ ννιεεεπεεπείτιιοπεπ Ζινεοιιεπ ιπε Απειεπά ιιιι1τοιπιπεπ
άιετι. ινετάεπ εοΙιιεπ, Μ: νοπι Μιπιετετ άετ νοιιιεεπΠι1ετιιπρ
άετ Πι·1ε.ιιιι ππά άιε Αιιι·ειεε ιπε Απε1ε.πά πιειι2

1τεππππιι· εειπετ 1ιεάεπτεπάεπ Βιρετιιπεπτε Μ" 11ττειτππε·ε

ε ε ε ι ιι τ τε τ ινοτάεπ. άιι πειάε άειπ Κτιιπιπε18·ετιεπι ι11ιει··
ιτειιεπ ινει·άεπ ειπά ππά άετ άιι·ιε·ιετεπάε Βεπιιτ πετειιε ειπε

νοι·81ιπε·ε ιπ Νετνεπ ππά ΠπεΙιε1π νοπ άετ ΗειάεΙπετε;ετ πιε
άιειπιεε1ιεπ Γε1ιπΙτιιτ άετ '.1'ιτεΙειπεε 1)οετοι· πιεάιοιπε.ε ιιοπετιε

Ππινετειιιι.ι: ειπι;εΙειτ.ει; ε... (Οτι. Πι·. 98, θ. 267' άιεεετ Ψε

ειπεε νετ1ιεΙιεπ πετάω. (Νοτά1. Ζι.8·.)¦- ννεππ πιτ ππε πιαεε

οιιεπεειιτιίι.)

νοτππτει·επε1ιππε εεεεπ άιεεε ιιειάεπ

νεττι·ετετ άετ Οάεεεεετ
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1.- Πω άεε Αυάσυ1ιου ευ άου νοπ· άτο1 .1ευτου .νοι·ετ.οι·υσυου
υοι·νοττεΒουάου ι·υεε1εουσυ 8ουτ1ίπε1:ο11σι· Πι·. Δ. 1). 'Γε ο υσ
σ υ ο νν, άοτ υουευυ1:11ου οτευ11εουσι· Απ: εεοε, άευσι·υά :τι
,οι·υε1ισυ, Με ά1σ 11οε1.κευοι· 11υ1νοι·ευΜ υσεου1οεεου, ο1υ Βι1

ετ.ει·υ. 1)1σ Ουάιι1ε1:1ου οι·8·ε.υ Βυυουσυροετ. ενοτο.ιιΕ
εο1'οπ εει· Ποε1υΓου1.Ιου άσε 11ευυισε εοεουι·1τισυ ννυι·άο, 1υ
ινσ1ουσι· άσι· Κτε.υ14ο σκετο, εονν1σ άσε 1)εκυρίοι·ε <<θε.εει·σνν1τεου >,
άσε ά1ο Δ1σκευάιάυ1εουσ 8συ1άΓευττ1ἱυἱο υσά1συτ υειισ.

ρουά1υιυ :ιοί εσ1υου Νευ1ου υοἰάσε 11υάνσεε1
ΜΗ: ευ εΙ.11”του.
- Ιυ Κι·εεευο1ετευ εὶυά υυά' υουσι·ο Αυοτάυυυε· εεε Ρο
τσι·ευυτε υιουι·σι·σ 1υά1εουσ Αοι·ετσ, ά1σ Με: 1πυ 81. Οεισ1υ1ι·1
εουου 8ουυτεουτοε·1κυουτ υυά 1πυ 11111Μ.τ1ε.:οι·σττ υι1ουννσ1εσ
ευεοετο11τνει·ου,ουυσ Αυ ευο άσε· Πεεεουσ ουτ
·1εεεο υ ννοι·άσυ. (81υ. 17171·.
οά. - 11. να)
-

- 11ο: 1Β1εουυουυε.ι·ει: Πι·. 8 ε οι·ευ 1, ενσ1ουοι· υι1τ ο.υάσι·συ
Ροι·εουου άεϊ11ι· επι· εοι·1ουτ.11ουου νσι·ευτννοτουυΒ· ε;σεοεσυ
που άε.εε ε1ο άεε 1ζε1εοι·11ουο 11ε.υ1ίσετ νοιυ 17. Ο1αουσι· άου
Βο.υοι·υ νοι·Β·σ1οεσυ υυά οι·υ11$.ι·τ υοτιου, Μ: @Με ευε·1ο1ου ιυ1τ
.άσυά ευάοι·συ νοιυ 8συσ.τ ουάευ1τ18· Η· ο 1 ρε ο ε ο ι· ο ο υ ο υ

Υστεου1σάουο ΜΜο11υυεου.
- νου άοτΗειιρινσι·»νε11.υυς άσεΒυεε1εουσυ
«Π. ο το υ Κ το ο ο ο ε» ε1υά σου. άσπυ 1..1υ11 1υ θα. Ρσυστευυι·ς
ο1υσ ‹Ζουυτε1υἱοάσι°1εεσε υυά ευε1ο1ου 1υ άου νν1ουτ1ε;εεου
8τυά1.ου άοε Β.σ1ουσε «1ουσ1ο Ν1σάσε1εεου» Με 1.συου 8,·σι·υ1'ου

ννοτάου. ννο1ουσ ά1ο Αιιυεευο υευου ινοι·άσυ, Βάι· Κι·1σχε- υυά

πω· σο.

νο11ιευοτ.ο σ1υο £οι·κ1ε·ο

, Τ- Βουοι·1σι·υυε· άοτ υι·ετ11ουσυ Ατ.τσετσ Με

14,000 Β ο τ. το υ εει· νστΓάευυε; ευ ετ.οΙΙου. Ζιυυ Ε οἱ τ ο ε·
ά ο ι· Ζ σ υ 1; π· ε 1 υ 1 σ ά ο ι· 1 ε ε: ο Μ. άσε· συοιυε11εο Βονο11ιυυο1ι

ά1ο Ι..ουουενοεε1ουοι·υυε·1υ

1)ου1:εσυ1ευά.Αι1ϊ

άσυ11τυ .1υυ1 ά. .1. ε1.οττ.εουευτου άουτεουο υ Α.οι·ετο
τ. ε ε· ο ετευά ε. ο.. ά1ο Βσν1ε1ου άσε· εννἰεουσυ άοιυ άσυτεουου
Ασι·πονοι·σ1υευυυάσ υυά άστο νοι·υευάσ άουτ.εουοι· 1.ουσυενοι··
ε1ουσι·υυ,ςε-θσεσ11εουσ.Γιου υσετουουάσυ νοτο1υυετουςου ευί'

Ηοερ1τε1ευετάετουΒ· Πιτ

Ποιο άσε «Βοτου Κι·συεσε» 1υ Ουει·υ1υ, Κευ11.υυ άσε Ρενν1ουν
εουου Εο1υεετάουσ81ιυσυΒε Α. Ε ο υ πι σ. υ υ οι·υευυτ Νοτάου.

811ιεσ σε·εουσ1υσυ 1σάοσυ Π” άἱσ υου1:1,ε·συ νσι·υ11.1τυ1εεσ σε υ1ο

- Πουσι· άἰο Ζυυευυιο άσε Κι·ουε σε Με 81ι·
ν1Η111ευι Ο υ υι·συ υυ θουοι·ε11ιοιυ1τοο πι· Ράι·άσι·ιιυρ,· άοτ·
Πυτσι·ευο1ιυυεου 11υστ ά1ο Κτ·ουευι·ευυ1ισ1ε :πεί εσ1υοι· 1οτ.21°.ου
νστεειυπι1ιιυε 1υ 1..ουάου :σουτ υστ.ι·11υουάο 111τισ11ουςου εο
ευεου1:. Με Ψευι·εουσ1υ11ουυο11., ευ Κι·ουε ευ ειστυσυ, υοετ.συσ
υσσυ υυεοΜυι·οι· 8ουετ.ευυο; υοιπσ Με ει: υ τ Ρ ι· ο ε ο υ 1. ει 1 -

_άι·1ε,·. Βσ1 άοτ Αυεάιυιυυυε· ερι·εου Μου άσυστ ά1σ Ψσι·εεευυ1
1υυε ευυεουε1. ο1υετ1ιυιυἱς Με άΙσ Ροι·άσι·υυε ο1υσι· Βτυϋυυυ€

Ισ ε· 1.1 ο. υ υ ο τ, Με Β' π· ε υ ο υ υσιι·οεσ ά1σ Ψευτεουσ1υ11ου
1ιο1τ.εε11ϊοι· εσενα· ε νε ο 1 Ε Ρ ι· οσο υ τ. 11σ1άοι· τυυεετο 81ι· 177.

άοι· 1·Ιουοι·ει·ο ειπε ; εοάσ.ου ενυκάσ που ε·ι·οεεστ Μιήοτ1ευτ. υσ

Ουυι·ου ευου ιυσ1άσυ, άεεε ε11ου 1ο άσι· 1ο1:ετσυ Ζο1τ 11ο
1κευυτ. εσινοτάουσυ υσυσυ Βουευά1υυ,εεννσ1εσυ άσε Ε! ε· 1ο Με
νσεεεε1: ,ε,·ου11ουσυ εο1,- ευ ευου άσοι 'Ι'ι·γοε1υ,
άσιυ υπο ετοεεου ενω; υο1εσυιοεεσυ Μισο, άεε ε1ου ευσι· σου!
ά1ο 1Συτνν1ουσ1υυε· άσε· Κτουεεοεουννϋ1ετο ουυσ ]οάου Β1υάι:ιεε
σι·εν1σεσυ υευσ.
·
Ε”

άοτ '11εε·σεοι·άυυυΒ·. Β1ε1στε1;· ενυ·ά 1υ Βουτεου1ευά 1111· σ1υ
υευεστε1.11ουοε Α1:εοετ 5 1άσ.ι·υ υυά 1111· ο1υ
τι·σ υ συεΜ·ετ.11ουοε ΔΜ.σετ. 10 Μει·υ υσεου1τ.

νοτ
Ποσο

εουΙοεεου, άεε.·11ου οι·ετ 1“ϋι·άεε υσ.υεει·εσ11ουο
Δ1:1.οετ οοε 10 Πει·υ υυά Με· άεε·νοττ.τευουε
Μ·ετ11ουσ Δωσε: επί ευ1υάσετσυε 15 Μει·υ ίσοι
ευεστυου. Ιυε ?ουσ άοτ Αυ1ουυυυ€ ά1σεσι· Γοι·άοι·υυεου άιπου

ά1ο νοι·ε1συστυυΒεεοεσ11εουεί1:συ 1ει άοτ Θοεουε.Ειεειιεεουάεε
υσευ1'ιτο,ε·τ ενοτάου, άου νσι·τ.τεε· ευυι υ11.ουεσου ειι1εεε1,ςου
-'11στυι1υ ευ υυεά1εου. ·
.
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ι
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ο

'

1ΙστοΕυο- υυά ΚουΞεοεουσουτἱσυτσυ.
- 01ο θεεευιΜε.υ1 άσε· Κι·ευ1ιου 1υ άου Ζ1ν11
υοερ1τά1σι·υ
.τ- 1.1σι· ουσ1ιειο Ογ1ε1ι1ε άσε Βοι·11υστ Ποεουτου-νοτο1υε

1111·

Θε.

Ρο1:οι·ευυι·Β·ε υσει·υε πω 23..1υιη

ά. .1. 10888 (88 «που. Με· 1ο άοι· νοι·ννοουο), ·άει·υυιστ 596

υ1·21.11ουσ Ρσε1ου-Κυι·εο υουάυυε σου 80. 8ορτσυιυο1· 1907 υυά
άειισει Με ειιτυ 28. Ουιουσι· 1907. 11εε 11ο1ιτ1ουενοι·ισ1ουυ1οε
νοι·εουάστ υυουτ.εσ1ι11ου υυά οπου'. Αιιευυυ11: 1·1οπ· 111 Με”.
Ζ1οεο1ετ1·εεεσ 10|11 (11ευεσυυσου-Ηευε).

'1'γουυε - (0 υισυι·1, 889 8γρυ11ἱε - (18 ρνου.), 278

Βουπ

1οου - ο που.), 21ο 1)1ρυ1.υσ1·1ο ε 11ο Μουτ), 184 111εεστυ (24 που.),

υυά 12 Ροουουυτε.υυο -15 που. Με 1υ άσι· νοι·ιν.).

- 1)1σ 01σεευιιιευ1 άσε· 81.σ1·υοί·11.11σ1υ 81:. Ρο
1:στευ ατε· υοει·υο,· 1υ άσι·117οουσ νοιυ 17.

Με :Με 28. .1υυ1

ά. .1. υυ Βευεου 899 (508 Μ., 891 117.1,άεευυτο1· ευ 1'ο18ουάου
Κτευυυσ1του:

-

··

1

.

Ερ1άστυ1ο1ο81εουσε
'1"γρυυε σκο.υτ.υ. 1, '1'γρυοε ευάοιυ. 29,·Γουιάε ι·οουι·ι·ουε 0,

Ροετ 1ο 1υάἱου.

Νεου σ1υοι· ΜΜο11υυε,· άσε άουτεουσυ

Βο1συεεσευυάυο1ιεεευτσε νοευι·ου:οτ. ε1ου ά1ο Ροκ 1υ άου τσἰου
υονά11ιστιου θου·συάου Οετ.1υά1συε “πιο υυ;συουοι·11ου, εο άεεε
σ1υ Βυάσ άοτ εσυ; άσπυ Ουτουοι· 1896 άουτ υσπεσΙισυάου 8ουουσ
Μουτ εο υε1ά ευ σι·ενει·τ.ου Μ. Ιυ άου οτειου άι·ο1 Μουσιου
ά1σεσε .1ευτοε ννυι·άσυ εουου υυστ 500,000 '1'οάσεΐε11ο ευ άσε
Ρο" 1'σει8σειο11τ. Νου 01εωυοι· 1886 Με 111υάσ 1900 ε1υά 1ο
8·ευε 1υά1ου υυι· 3408,700 Ρσι·εουσυ σου άσε Ρσει ο·σετοι·υου,
νου 11ο. Με 11υάο 1905 ῇσάοου 8,675,000, άευυ υιι .1ευτο 1906
1·υυά 832,000, σο άε.εε 1πυ Αρι·11ά..Ι. υστσ1τε ά1ο Ζειυ1
νου 5 111111ουου '1'οάοεΝ111ου ευ άοτ Ροε1: ευστ
εουτ1τΙ:συ ννυι·άσ.
1)1ο εουεεϊου Αυινσυτυσετἱυιιυιιυεου, ά1ο ε11ο 8ισ.ετου @εσυ
ά1σεσ νο11εεεουουσ άυ1·ουϊάυι·ου, 1ιευσυ σ1υο ει·ϋεεοτσ νοι·υτο1
τ.υυε ευεεστυε1υ 1υά1ουε νοι·υ1υάσπ άοσυ 1υ-·νστσ1υεο1του 215.1

1συ1ετ. άὶσ Ρσε1. οπου 1υ Βεγριου, Ου1υε, .1ερευ, Βι·Μεου

ΒΡάο1ι·11κε ιι. ε. Οπου ειιήεστ.ι·στου.
.Ξ‹Νουοι·άἰυΒε αυτά εεε

Α1οκευ άι·1σ.

2.ο1σετευυ1εο1ι

εσ

ευε1άο1, άεσε 1υ σ1υουι άοτευεσυ 11οτο1. 8 Ρο ε ι σ ι·1:1· ε. υ 1: υ:υε·ο υ νοι·εσ1ιουπυσυ ε1υά. Ρυτά' άσε Βι·υι·ευυτ.συ εουου
Βυι·ορε.σι· εσ1υ. 19ο 1ετ·άευσι· σ1υσ 8-τερ1εσ Ωυει·ευτευσ.·ευε·σ

οι·άυστ ε·οι·άου. ο .

Μ.

.. ΕσεΜε11 1υ Β.υεε1ε.υά. .Με 80..Του1 νιη·άο1υ.Οάοεεε
άσε· 25 .Τουι·ο ε1το Ησ12σι· Ν 1 υ ο1σ υ κο νοιυ 11ευαρίοι· «θεου
.ι·σνν1τεου» άοι· Βυεε1εουου Βευάσ1ε- υυά ΠευιοΕεου11ΐΐευι·ιεσ

εσ11εουσίι 1υε"Β1ιεάιυοερἰισ1 8ουεεουτ, νεο οι· 1υ άσι·.Νεου: Δ

1'γρυυε ουυσ Βοετ1υιυιυυε·άστ Ροτυι Ο, Ροουσυ θ, Πεεσι·υ 88,
8ουοι·1εου 15, Β1ρυτυοι·1ο 17, θι·ουρ 0,1ίουουυυετου θ, Κτου·
ράεο 1..υυεουσυτευυάουε 28, Βεγε1ρσ1εε 4, θι·1ρρο: δ, Κετ.ετ
ι·υο.11εο1ιο 11ιιυ,ε,·ουουκεὶὶυάευΒ 84,· Βιιυι· 8, Βυ1άουι1εουσ Που1υ

εςΜε 0, Α1ιυτσι· Θσ1ουυτυουυπετ1ευειιε 0, Ρετο1:1τ1ε ορ1άουι1οε θ,
Βοτευι·ευυυοιτ 0, Αυευτε.κ 0,11γάτορυου1ο Ο, Ρυοι·ρστε1άουοτ 0,
Ργυυι1σ υυά 8σρ1.1σεσυι1σ 8, '11ευσε1ευ1οεσάοι· @εουου 75, 'Γυ

υοι·υυ1οεο ευάοι·οι· Ο1·εευσ 22, Α1υουο11ειυυε υυά Β111ι·1υυι τεσ
υπουε 7, 1.ουσιιεεουνυσ.ουο υυά Αιι·ορυ1ε 1υ1°ε_υτιιυι 52, Μετεο
ιυυε εου111ε 22, Κεειιυυου.ου άσε νοι·άευιιυεευευε1ε 210, 'Γου
€συοι·συσ 48.
.
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ι!1ιι1ιοΝοέ:1ιι.τειοΒΒ1ιι·τ νιετι!ε-ι!!ιι εει δι1ε!11ιό.ίέί!ι1ιίε νοιι ΚΗ.. 1ι1011τι1Π Ή
Φ8ι.. Ρετει·ε!ιιιτε, Νενε!ιγ-Ρτ. 14,εοινιε ιιι ιι!!οιι!ιι- ιιιιι1ε.ι1ε!ϋ.ιΜ.Αιιιιοιιοειι-Οοιιηπο!τειιειι€ειιιιιιιιιιειι.
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! Κὶειὶιιιι_ ε·6.2.ιιι:ϋ
Νειιεε ΚΠΕ-ΜΜε ηι1- Μιμεο1ι- ω!!! Βιιτιιι!ιι·ιιιι!ι!ιε!ιειι

!!ει!ειιο!ιι (Βιιι.!ειιιιιιἔε!‹ιιι·ει1 ιιιιιετ Βτο!ϊιιιεε!ιεε!-Κοιιτι·ο!!ε)

$!ιι!ιο!εε, θι!ε!ιτ, Ηει·ι- στι!! Π!ετειι!ει·ιιιι!κε!!ειι, Νειιι·ιιιιτ!ιειιιε, ΜιιετΙιιιι·ειι, Β!εΜι·ο- Με Ηι·ι!ι·οι!ιετεριε ιιι ε!!ειι ΡΜ·
ιιιειι. Αρτ!! - Βειειιι!ιετ. Ρι·οερε!ιτε.
Βι·. Ο. Βιιρρετ Κε!. Ρι·ειιειι. Ρι·ο!'εεεοι· Κε!. Βει.γι·. Ηο!'ι·ετ,
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Μι·τ!ιειι άει· Μ.ιιιιιι·ιμ- "Απ".
ι!ειιιιιιιςιιοι·μιιο, !:ιε! Ν!ει·ει·ι, Β!ιιεειι ιι. Οιιι!!ειιειο!ιι πι. Επι! Οιε!:Ω

η

|ΠιιΜιηγει· ΒΜΦει·υναεεει·, Η!ιιπ!ιιῇο¦
.ΒιιιΠεεε1ι, ΒοοΙι!ε$ει·-80ε!ι!Επιιιιιιεη,

Οκ
σ)

λπ!ε ετ!ιε!!ειι Νοι·ιιιμΒει!!ιηιιιιςοι·ι, ιιονν!ε Ριιο!πειι Κοε!ειι!τε!.
ΠΒει·ε!! ει·Ιιι!!!!!ε!ι, :ειιιε τ!ιιι·ι:!ι ι:!!τε!αειι Βεπιη.
ο
νει·ννε!!πιι8 σ!. Ε. -ἰιιοτε!!ιἱι!ετ Χ!ει!.8ειι π. Βοε!!ει., Η

°_Νεο!ι !ε.τιἔ!ἐ!!1τἱ€ετ έρει!ε!!ετιεο!ιετ Τέιι!ε
> ρ !‹ε!ι !ιι Βιιιι!!ιι ιίτε!ι!!ι!ει·ε Μι "τι $οπιιιιετ ιιι

ε !)ειε ετετε ΜοοΝοει.ά άετ !!!ε!!

·

ιΜΝ2ΒΝΒΒιιι ~ ~

ΜΜΜ! ι!!ο επϋ.τ!ιε!ειι 8ιε!ιΙιιιιο!!ειι, !ε!ο!ι!ι·ει·ι!ειιι!!ε!ιε Ε!εειιε!!ιιετ!!ιι8·ε,
ιι!!ω!!εο!ιε θι!ιιιιΒει·Βιι!2Μ!εεετ, ΙΛτ!ι!οιιε!!ιιει·Ι!ιι€ε.

`

ΙΜ!! Βθ!θω.!!!!!Βιιι
Π” Μ80"-Ή "8Ἑι1ιἑΓἔὸῇὲ""9θ"'°'°°"'
[ Μ

”

Νε!!!ι·Ι!ε!ιε !ιο!ι!ειιεπιιι·ει·ε!ε!ιετε Βιιι!ι!9, Μἱιιετει!-, 8οο!- πω! 8ττοιιιΜ!ι1ει·,

!ιε!!!ιτΜ'ι!8ε ΜοοτΜἱι!ει·, !Ηι11ηιί-, Πε!κε!ι1Π-, ε!ε!κ!ι·!ε!ο!ιε ιιιιιιιιωι. Με

-
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ΙΛε!ιτ!ι!!ι!ει·, ιιιει!!!ιο-ιιιεο!ιιιιι!εο!ιεε Ιιιε!!!!ιπ, Ιιι!ιιι!ετιιι·!ιιιιι.

Οεετει·τε!ε!ιε 1ιετνοττεεειισετεε Ηει·ι!ιε!1Βειι1.
Βει.νΞι!ιι·τ ω: ΒΙιιιιιι·ιιιιι!, ΒΙε!ο!ιειιο!ι!,. Ι!!ιειιιιιιι!!ειιιιιε, (Πώς 1ξει·νειι.·
!ιτειι!ι!ιει!:ειι, Ρτιιιιειι!ιτιιιι!ι!ιει!ειι, Ι!ει·ι!ιτιιιι!ι!ιε!!ειι.
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Βιιιιιιιι, Βιιιιιιιωτι, ιιιιιιιιιιιιιιι, ΡιιιιιιιΝιιΜ Κιπιπιιιιι, Τιιιιιιιιιι.

Ρ1°0εΡΘΚτε: Κειτνετειιι.
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Μπεν άεπ :ειιι!τείοιιοπ ω Ηειι·ιάε! ΒοΗτιά!ιοιιειι Μει
· ιιιιπωιιιωη και ω" εἱιιιἰεεε 50 Μι:Με οπο! ει:ιιιιε!!ε
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θει:οτειιοιιειιιιιανειειιιιε ὶει μια ΓΙιι.εοιιε Βει€εί088.
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Ιπι ΜΑΜ Αροι|ιοΑ·οπι επΙιαΐ|ΗΜι.
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Ηει·ι·ι·ι τ. ΚιιτριιιεΙιι.

ἔ Οει11Εοι·ιιιε ΞΗΒ· 8γι·ιηι Οο.Ιιοιιε1οιι,Β.Ο. 81/82 Βιιονν 11111.
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Ανιε Πιτ ριιιΙιτιεοΙιο Αοι·ιτο!
Βοοιιοιι οι·Ιιιι1τοιι
ΒοιιιιιιοΝο ΒΜιο πω! οιιιιοΙιιο πω» νοιι

8Ιειιι- πω! Βιιιι-Μιριτειιιπ
ΠοιΙ0ΙΙο άει· ΕδιιιεΙ. (ΣΕΠ. Πιιινοι·εΠΜε-ΚΙιιιιΙι Βοιιιι,

ιιιισΙι Ρι·ο!. ΒΙοι·ει πω! Πι·. ΙΠιηηιε ΜοΠιοτΙο,
πι· εοΙιιιιοιιΙοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιιΒ, ιιι ετ:Ιιοιιοιιόιποι· ινωω,
οιιιιο δο!ιιιΠ.Σ ιιιιιΙ Βι·ιιιιιιινο, ω· τΙοιιι ειιιιιιοΙιοιι Νο”

Με Βιι.ιιΒοιιε, νοιι νοι·εοΙιιωιοιιοι·Ιει οιιι2ϋιιάΙιοΙιειι Βι
Κι·ιιιιΙιιιιι;;οιι (Γιιι·ιιιιΙιοΙ, ΚιιτΙιιιιιΙιεΙ, Αιιιιιεεεε, Βιιιιοιιοιι,
'ΓοιιιιιΙΙοιι,ΠειοΙ,Μειετιτιο, Ρε.ιιιι.ι·ιτιοιι, θοιιοι·ι·Ιιοο στα).

θ ΙΙΙιιειι·Ιοι·ιοε Ρι·οΙενοι·ιοιοΙιιιιε ιιοΙιετ Ιιιιι·ιοι· θο
Βι·ει.ιιοΙιεειιιννοιειιιιε ιι. ΑιιεινιιΙιΙ άει· οιιιιιοΙι18€ι€οιι Νιώ
1ιωι·ιιτιιι »πω :ιιι ΒοΙΙοΙιτιιιιτειι μπι:: νοι·ιιιι€οΙ€ι.
Ο

Οοιιετ. Φ Μει1ιιι,
Μ. Ροιοι·ειι. ΜοιεΙιειει, 34.

-νή

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΧΣΣΧΧ
Δάι·σεεοιι νοιι Κιο.ιιιιοιιρΠοεοιιιιιιοιι:
ΓΗ.
Ρειιι!ἰιιε ννωιωι, ΚοιιιιοιΒιιιιΣ
ιιοΠοκι11 ιιυρον:ιοιι·ι. 4, π. 2.

ΤεΙορΙιοιι ΝΩ1392.

-

Βοι·ειιιςοϋοι· Πι·.ΒιιάοΗ ν” πιο Ιι.

Βιιοιιάι·ιιι:Εοι·οι ν. Δ.Ψιοιιοοικο ΚιτΙιε.ι·ιιιοιιΙιοΐοι· Ρι·. .Η 16
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.

.

_?.____2____)-

4

νοιι ν. (Μ: Μκ:".

Μπι 19 'Έ

ΒΤ.

χω. ιιιιιιοιιιιι.

Νοπο ιιοιπο ιιιιιι..ιπιιπ

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
ιιιιτοτ ποτ ποοπωω νοπ

πι. ιοιιοιιιιοε Κτιιιιιιιιιιιε.

τω. Πι. Κατι Ποιιιιι.

Μπι

ι)οτρει€.

πι. ιιιοιιτ ιΝιιιιοοιι.
ει. Ροιοι·επιιτε.

Πιο ,,5ι. Ροιοτεοπτεοτ Μοπιιτιπιοοιιοννοοποπεοπτιιι" οτεοιιοιπιιοποπ

Π· Δ'ιιοπποπιοπιε -ΑπιιιτΞεο "ιιιο ιιιο ιπποτε.ι:ο

5οιιιιιιιιοππ.-Βοι· Δ'ιιοπποιποπιιοξοιε ιει ιιι Βιιειιιι.ππ.8 ΗΜ. Πιτ πιιε οικω ιππιπ οπεεοιιιιοεειιι:ιι ειιι πιο Βιιοιιιιπππιππε νοπ Ε. Σ. οπο”
πιιπ, 4 πω. Πιτ πιιε ιιιιιιιο μι” ιιι ι.Ροει:πειοιιιιπ8;ιπ ποπ @ποποπ ιιι δι. ΡοιοτειιιιτΒ, Νονιιειφ-Ρτοεροιιι .Μι 14..2π τιοιιιοπ. - Σεπτ”
ΜΜΜ!) Μπι: ιιιιιιιοιι, ΙΟ Μπιτ ιιιιιοιειιιιιοιι. Ποτιιισοτιιο πιο ι:1·ιιιι.ο εοννιο οιιοοιιιι πιο Κοποιαιοπ ιιοιιιΒιιοιιοπ ΜιτιοιιιιπΒοπ οιι

ιπι πιο 8ιπιιι εοερειιοπο ΖοιΙο ιπ Ροιιι ιετ20 ιπορ.οποιο45 Ριοπ.- οπ τοι πππ ειπ ποπ εοεοππιτείπιιτοπποπ Κοπεικτοιιτ [Π. Β.Ψειιοο1ι
Αιιιστοπ ννοι·ποπ 25 δοροτειιοΒιι1εοιπτοτ Οτιειποιοτιιιιοι:ιι€οεοππι. ιπ 5ι.Ροιοτειιιιτε' Ροτοτειι.5οιιο, Αιοκοππτοννει‹ι Ρτ.8 :ιι ι·ιοιιιοιι.
-Ποιοτοτο ννοτποπ πππ ποπι $οιιο νοπ 18 πω. ρτο Βοεοπ ιιοποτιτι. $ρτοοιιετ. Πιοπειο.8, ΒοπποτειοΒ πιιπ 8οιιππιιοππ 5-8

Ν28

ει. Ροιοτειιιιτ8, ποπ 14. (27.) πω.

ιοοι. 8

Ιπιιπιτ: Πι·. πιοε!. Ο. ν. Βπ,<ιοιιιιοπιι: Πιο ΒιιιιιιιοΙοπο.ιιιιιοειο ποι ιιτοιοο·ιεοιιοιι Οροι·ιιι.ιοπ·οιι. - Ρι·οιοικοιιο ποε
Χνιιι. Αοι·πιοιο.Βοε ποτ θοεοιιεοιιιιιτ πινιιιιιοιωιιοι Αοι·πι.ο ιπ ννοιπιιιτ νοπι 20.-28. Απε. ιοοο. - 'Ι'ιι.ι.ιοειιιιοιι·
ι·ιοιιτοπ. - Α πιοιιςοπ.

πιο ι.ιιιιιιιιιιιιιιιιειιιοειο ιιοι ιιτοιοοιοοιιοιι 0ιιοτειιιοιιοιι.
·

Πι·. ιποπ.

νοπ

ν. Βποοιιπιιππ.

πιο ΒοπτιοιιιιπΒ ιιιτοε ιλΐοτιοε ιιιιποπ; πιο Ιίτιι.ιιιιοπιπο
ιοτιιιΙ ειπ ινοιοιιοιπ πιοεοιιιο ο.ιι8οιτειιιπι: ινιτπ πιο Α” ποτ
νοτοπιιοιιιποπποπ Οροτο.ιιοποπ οποιο οιιοπεο εοιιτ ιπ πιε
θιοινιοιιι; νοτεοιιιοποιιοτιι8 ινοτποπ πιο Ποειοιιιεριιπιιιο

εοιπ, πιο Πιτ ποπ θγπιιι:οιοεοπ, ποπ ειιιτιιτεοπ οποι·
Ντιπ. Ατπι ποτ Αιιιοιιιιιιις πιτ νοιιοτιεοπο, Ηπιιι;- πππ Πιιτπ·
1‹ι·ιιιιιιιιοιτοπ οιπ Βιιιπι-Κτο.ιιιιοιιιιιιιιιο ιιι Βιμ.

ιιιοιιτ" ι;οιιιιιιοπ ιιι ποτ θοιιοΙιεοιιιιιτ ιιιοιιτ. Αοτπιο ιιι Βιμ..

πι. Μπι πιο-ιι.

Οροτιιιιοποπ πιιι. ποτ Ι.ιιιπιιοΙοποειποειο πιι

Μ. Η. επι ποτ οτειοπ Ρπι:πιιιιιιιιοπ Βι οτε ιιιιοτ πιο
Βοειιιιοι.ο ποτ, νοιι ιιιιπ πιτ Μοιιιοπο ιι.ιιεποετοΙτοιοιι,
Ιιιιοικιιοπ νοπ Κοιιοιπ ιιι ποπ ΒιιοικοπιποτικεΙιο.ποι, πιτ
Βτπιοιιιιιε οιιιοτ Αιιιι.ειιιοειο ο" ιιπιοτοπ Κοτροτιιιιιιι.ο,
ιπιτ πιοεο Μοι.ιιοπο, ποοιι ιπο.ποιιοτΙοι Πιιιςοει.οΙιιιιιε πιιπ
νοτιιοεεοτι1πε, ιιπιποτ ινοιιοτο νοτιιτοιιιιπε πιιπ Αποτιιοπ
πιιιιΒ οοιιιιιποιι.

ννοιιπ οποιι πιο Ι.πιπιιοΙοπιιειιιοειο

εοιιοπ ιιι

ιπτοτ

ιοι.πι€οπ θιοει:ο.Ιι ιιιτο οποτιιιιππιο διοιιιιιιε πιο Ροπ
εοιιιιιι ιπ ποτ οιιιτιιτειοοιιοιι ποποπ οττιιιιεοπ ιπιτ, εο
ειιιπ πιο Βτιπιιτιιιιεοπ ιιιιοτ πιοεοιιιο ποπιιοοιι ιιοιποειιιοΒε
Με

οιιεοεοπΙοεεοπ

οππιιεοιιοπ;

νιιοιιιιΒο

Πτοιοεοπ ποι εοιποτ Βοινοτιιιιιο ποτ Μοτιιοπο ιποο.εεεο
ιιοππ εοιπ ιιιι1εεοπ. ιτε εοι ιπιτ ποποπ· εοει.ο.ιιοι. πιο ιπτ
ιοιιτπποοπ, πιο ιπι ποι πιοιποπ πτοιο8ιεοποπ

Μοιποπιο,

πιο

ιιιτο 'Γοοιιπιι‹, ιιιτ Απινοππιιπεεεοιιιοι. πιιπ ιιιτο Ιιιπιιιο
ι.ιοιιοπ ιιοιτοπ'οπ ιιιιιοτιιοΒοπ ποοιι ποτ Βιειιιιεειοπ πππ
νοτοιιιοεεοπ οιποπ ιοιιιιιιιιοπ Μοιππποεοπειοπεοπ, οιπ
Ζοιοιιοπ πιιεε πιο ΜοιΙιοπο ποοιι νιοιιοτοτ νοτνοιιιιοιπιπ
πιιιιε ι›οποτι πιιπ οιπο εοΙοιιο οτινοτιοπ ιιι.εει.
πε ιει πιιιιοτ ιιιππεοιιοπεινοτι, ποεε ιπ ιιιιιΒιιοιιει πιιε
Βοποππιοιπ Μοο.εεο πιοεο ΡτειΒο πι· Ι)ιειεπεειοπ Βοοιοιιι,
πιιεε Με ιππΒιιοιιει πιιοπ Οιοιιιοιοπ οροτιιιινοτ Τιιοτιιριο
Ετιοιιτιιποοπ ΒοεπιπιποΙι πππ νωιοπιιιιοιιι ιιιοτποπ.

ιποοιιοπ θιοΙοΒοπιιοιι εοιπιιιι Ιιο.ιιο, Ιιιποπ ιιιοτ νοτι:ιιιο8οπ.
Ζιιτ Βοιιτι:οιιιιιιε ποτ Ι.πιπιιοΙοπιιειιιοειο ιπ ιιιτοι· πομπ
νιο.ττιεοιι (ιιοειοΙι πιιπ ποτ ΜπειιοιιΚοιτ ιιιτοτ ινοιτοτοπ
νοτνοΙΙΚοπιπιιιπο ιει. πιιπιιοιιει. πϋιι€ Κιιτ2 πιο Ηοιιριιπο
ιποπιιο ποτ ΒπιιιιοΚοιιιπΒ πο ιιοιτοοιιι.οπ, ντοιοπο πιοεοΙοο
πιο ιοιπι εοποπιιποιι ποι.
Πιο Ιποο ετοιπιπι νοιι Οοτιιι πε , ποτ ιπι .Μοτο 1836
Με οτει.οτ πιο ΡιιπΚι.ιοπ ποε ιιιιιτοοιιιιιιιοιε ππι πιο Ιπ
ιοιιτιοπ νοιι Κοιιοιπιϋειιιιο ιπ ποιιεοιιιοπ πιιπ Ζινοοιιο ποτ
ΑποειιιοειοτιιπΒ ποτ Νοτνοποι.ιιιιιιπο οκροτιιποπιοΙΙ ιπι
'Ι'ιοτοπ νοτειιοιιι πω. 8οιιιο νοτειιοιιο ιιιιοιιοιι ιοποοιι
πιιιιοοοιιιοι.. ιπι .Ιο.ιιτο 1891 οτιοππ ΩιιιιιοΙιο πιο 'Ι'οοιι
πιιε ποτ Ι.ιιιπιιοιριιπΜι οπ επ πιο.Βιιοετιεοπ-ι.ιιοτηιοπ
ιιεοιιοπ Ζινοοιιοπ, Βιοιιτπ ποιιιιι πιο Υοτειιοιιο επ Τιοτοπ
πιιι. ποτ Κοικοιιιιειοτιιιιο ποε Ψιτιιοικοποιε ινιοποι· πιιι.

ιιι ποτ ΕπιπιιοΙοποειιιοειο οιπο Πιτ πιο Οιιιτιιτοιο
ρτο.ιιιι εαπ ιιτοιιοιιιιοτο Μοι:ιιοπο εοεοιιο.ιιοπ πππ
ποπ Απειοεε απ ποτοπ ινοιτοτοιι ι'οτνοΙΙΙιοιππιπιιιιο Βο
Βοιιοπ πο ποποπ Βοιιιιιιτι, πιο οοιιοπ οτινιι.ιιιιι

Πιο 1899 νοπ πιιπ ριιιιιιπιοτιοπ οτει:οπ νοι·εποΙιο ')
Κοι:οιιι ιπ ποπ Ιι.ποΙιοπιππτΚεκπιιπι ιιοιιπ Μοπ εοιιο π
ειιιπ Ζιι·οοιι ποτ Αιιιιετιιοειοι·πιιδ πι· νοτπιιιιιιο νοπ Ορο

Ιει οε ποοιι ποπι ο.1ιοιπ πιο Αιιινιιοιιιιι;ποτ Ετιοιοο πππ
Οοιιιιιτοπ ποτ Μοιιιοπο ειπ πω, νιοιοιιο πιο ι(τιι.οτιοτι πιτ

Α. Βιοτ.

ι) Ποιιι.οοιιο -2οιιοοιιτιι'ι. απ· Οιιιτιιι·οιο πι. 51.
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Ήσί
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τεσοπειι, επ ιιιιιειετεπ, νετεπ ίτει!ιοΙι εποε νοπ πιε.ιι
εΙιετΙει Πεπε!εισπσειι ΙιεΒΙειτετ, Ιιείτιεε Νεε!ι- ππσ Νεεειι
ιιστΙτπιι€επ ττσΜεπ σειι ιιι Βεεπε επί σεε εεννϋπεεΙιτε
ΒεεπΙτετ, ειπε ΑπεεΝιεειετππ8 σετ πιιτετειι Ι(στρετΙιε!Ηε,
ει1Ιετσιιι€ε ρτοιπρτεπ ΒτίοΙΒ. Ττετεσεπι ινπτσε σιε Με
τΙιεσε, πειπεπτΙιεΙι νοπ ίτειιισειεοΙιετ Βεἱτε ('ΈπΠ“ιετ)
πιιι ειιιετιι ΒιιτΙιπειεεττιπε επίεεποιππιεπ ππσ ιιι ειιιετ Απε
σεΙιπππ8 ειιι€εντειιστ, σιε Βιετ εεΙΙιετ νετε.π!ιιεετε νετ
ειιιετ επ 8τοεεεπ νετεΙΙ8ειπειιιετππ8 σετεεΠιειι επ ιτετιιειι
ππσ Με επι ΡοετιιΙετ Πιτ σιτε ιιτεΚτιεοΙιε Αιιινεπσπιιε
ενειτετε Αιιεετεειτπιι8 ππσ νετΙιεεεετππε ιΙιτετ 'Ι'εοΙιιιιΙτ
ΙιιιιεπειεΙΙεπ.
Βεπ ΙΙιιπρτίεΙιΙετ επΙι Βι ετ ιιι σετ Τοιτιειι;Μ σεε
Κε!τειιι ε. Εε ιππεετε ειεΙι σε.Ιιετ νετ πΙΙεπι σετπιπ
Ιιεπσε!ιι,επιινεσετ σειι ιεετ Βιίτιιτε ΑιισεΜιει.ιΙτε
οσετ Μι2.τεΙ επ σπσετι. ινεΙεΙιε ιιπ 8τετισε ινστεπ σειπ
ΚοΙτειιιι εειτιε θιίτννιτ!τπιι8 επ πεΙιιιιεπ οσετ Ιιετε.ε2π
εεπειι τεερεΙιτινε εειτιε ΕιιιινιτΙτππε επί σιε επετειι
ΤειΙε σεε Ζειιττειιιετνεπεγετεπιε επ νετιιιπσετπ.
ΝεεΙι Ιιεισειι ΒιεΙιτππεετι ινπι·σε :πιτ ΒτίοΙε εεε.τεειτετ.
Βιετ Ιεπσ, πωσ ΖεΙιΙτειεΙιεπ νετεπεΙιεπ πιιτ νετεειιιε
σεπεπ επεετΙιεειετειισεπ Μιιτειιι, ιιι σειπ νεπι Ρτεπεοεεπ
Ρειιτιιεε.π ετΙππσεπεπ 8τονειπ,

ειπε 8πεετεπε σιε

Ιπι Βιιιιισε πετ σιε επεεισιεειετειισε Κτείτ σεε Κοιτε.ιπε
ειι ειιτίεΙιεπ, οΙιιιε εειπε ΟιεΓεσιτειι ιιι ειεΙι επ εεΙιΙιεεεετι.
Βετ 2. Ρετσετππε ειιτερτεοπ σιε ΙΙιπιπΓϋΒιιιιΒ σετ νοιι
Β τ ε. π τι εει σετ ΙιεΙτεΙεπεετΙιεειε ειπΒείϋΙιτιετι Ν ε ε ε π π ι ε τε ιι ρτε με τε.τε .

σεε ΑστετιεΙιπ, 8πρτετεπιπ ειο.

επ σετ επ ιιιιιτιετειισειι Κοιτειπ τεερ. 8τονειιιΙσεππε.
Βιεεε εεινιτΚεπ εει σετ επ Β Η ιι τε.πετι Αιιιι·επσππε,
σιιτεΙι ετΙιεΙι!ιοΙιε ΥετΙεπεεειιιππε σετ Κεεοτρτιοπ ειπε
ιτεεεπσιεΙι εεετειεει·τε Κοιτε.ιπινιτΙτππ8 εει νιεΙΒετιιι€ετετ

ΙπτοκιΙτετιοιιεεείεΙιτ.
Ρετ σιε Ι. πιιιΙιεΙεπσεΜιεειε πεσεπτετε Πιτε Επι
ΠΗιτπιιΒ ειπειι @σε ντεεεπτΙιεΙιεπ Ρο ττεεΕι τι τι ιτεΙοΙιετ
ιΙιτε ρτεΙττιεεΙιε νετινετι.ΙιετΙτειτ ειετιετετε¦Ιιε, ινεππ ε.ιιεΙι
σιτε ννιτΙτππε Μετ ντοΙιΙ επσετε επΓεπΓεεεεπ Μ, Με εει
σετ ΙιοΙτε.Ιειισειιιεειε ππσ ποπ! πιεΙιτ σιιτειι Βεεετριιοιιε
ΙιεεεπτεπΙτιιτιε εΠειιι ετΙτισττ. ινετσεπ Ιτεπιι.
Ι)ιε ΒείεΙιτστεΙιετισεπ ΝεεεπινιτΙτππ8επ σετ Κε
ΙτειιιιτισεΜιοπ ιιι σειι Βιιτε!εεεΙτ (Ατειιιιιοτ, 8εΙιινειεε
ειιεΙιτποΙι, ΙσιΒτετΙιεπ ππσ Οο!Ιερε) τι·εεετι ιιιειετ πιεσε

εσεΙιΙιεπ εεετεΙιειισ ιιι:

Κορίεε!ιπιεττειι, Βσε!τεπ-

ππσ

Νεε!τεπεεΙιτπετε, ΒοΙιἰΜεΙϊτοενππσ Πεεει·ετεεΙιειιιππεεπ
ττεθετι σειι ` Πιε.τειαετ ειιιετ ιτιεπιπεεε.Ιειι Βειιππε.
Ωπιπε.τσή ιιιεειιτε εει Ορει·ιεττειι σιε εοΙεΙιε »Με
ινιτΙτπιιΒεπ Ζειετεπ ειπε 2. Ι.πιιιΙι ριιπΙτι:ιοιι ππσ Γε.ιισ,

σεεε σετ Ι.ισποτ πισω· ετΙι6Μετπ Με εεεπσ,_ σιε Βτ
εεΙιειππιι€επ εειιιτειισειι πεεΙισεπι ·10-20 (Με. Οτττι.
[.ἰσι10τ εεεεσεεεειι ινετειι. νοιι Βενε.ιιτ ππσ Αιι
πεπτ8 Ε) ενιιτσε σιε Απντεεειι!ιειε νοπ Ι.επΙτοιχτ.επ ιιι
σετ θετεστοεριπε!σσεει€Κειτ εει εἱπειτί σιιιιΙιεΙιεπ ΡΜ!
πειεΙιεενιεεεπ. Βιεεε ΕτεεΙιειπππτεπ ίεΙιΙιετι εειΡετιεπτεπ,
σιε

πιεσε επι

ΝεοτιντιτΙτππεεπ

Πι.τειι.

Ωπι ιιετσ

σετ

ειιιεπι ΜεπεοΙιεπ 2 οοιπ. ννεεεετ ΙπττιΙιε.Ι Ιπιιιιεττε, εττιε
επ εσιιιΙιεΙιεπ ΝεεΙιντιτΙεπιι€επ Πι!ιττε (ΚορίεεΙιιπετ2επ,
Τειπρετει.πτετειεετιιιιε) εε!ι!οεε ειπε σιεεεπ ΒΙι·εεπειπππΒεπ,
σεεεσιε Ηγροτοπιε σετ Ι.ϋεπιι€ειι επ σεπ πω»
ντιτΙτπιι€ειι εεΙιπΙσ εει ππσ ρτοροπιεττε σεε Κε!τειτι ιπ
σετ ΟετεετεεριπεΙσσεειεΙτεΝ εεΙεετ επίεπισεεπ, Με νοιι
επσετειι Με ε. Β. νοπ Βτε.πιι ντιτσ σιεεεε νετΓειΙιτειι
πιιι: ΒτΓεΙΒ ΒειιΜ. Ιπι ΑΙΙΒειπειπειι ινετσεπ _ιετε: ιεοτο
ιιιεεΙιε Ι.σεππεεπ ιπειετ σιισπτε!ι ΙιετεεετεΙΙτ, σε.εε ιπιιτι επ
σετ ΙτιιεΙττιεπεσσεειεΙτειι επτερτεε!ιεπσε Κοε!ιεε.!εεπεεΜε
ιιιεεΙιι.
ΕπσΙιεΙι νι·ε.τεπ εε σιε νετεεεεετιιπ8επ σετ
ΤεεΙιτι1Ιτ πιεσε ειπε τνεΙτετε νετνοι!!τειπιιιυπε
σετ Μεσιτσε ετιιε!ι1επ ππσ Ηειισ ιπι Ηεπσ :Με σειι ετ
ιιεΙιτι1επ Μοιπεπτεπ σιε θείεΙιτεπ σετεεΙϋεπ ντεεεπτ!ιτΙι
ειπεεΙιτσπΚεπ ΙιεΙΓειι.

Με Με σιιι·εΙι σιε ΕιπίϋΙιτππε ιτειιι€ετ Φοιτιεε!ι ινιτ
Ιτειισετ ΒιιΙιετε.πιειι ειε τνιε!ισ8ετ 8ειιτιιτ εει.ιιιιιι, ευ
ιιιπεετε ειπε ιτειι.ετε ΕιιιεεΙιτειιιτππε σετ ΟιίτιτιτΙτπιι€
σπτε!ι ιπσεΙιεΙιετε Ηετεεεετεππε σετ Ωπειπι.Μετ
σεε ιπ_ιιειετωπ Μιττε1ε ετεττεετ ινετσειι. Πιεεεπι 8ττεεειι

ειεΙΙΙ:ε ειοΙι ειιιιε.ε!ιετ οιπ ετισετεε Μειπειιτ ειιτεεεεπ:
εκει ππτ σιε εεΙιε.σ!ιεΙιεπ ΝεΙιεπ- Με ΝεειιινιτΙτππεειι
ετσι εε επ ΙιεΙτσιπρίειι, εποε σιε ΜιεεετίοΙΒε ππσ
Ιιε.ΙΙιεπ ιλίιτιτππ8επ ιππεετεπ τετιπιεσεπ ιτετσειι.
Με Ετίε.Ιιτππε 1ετιττε, σεεε :πιιπ πιιι νετΙισΙτπιεετιισεει,ε
εετιιιΒειι ΩπειιΙ.ιτΜεσ νοιι! ειπε ΑπσετΙιεειε σεε Πιιιππιεε
ππσ σετ πιιτετειι Εκττειπιι.στεπ ετιιεΙειι Ιτϋπιιε, σιιεε εεετ

εειισει·π σειι ειιιετ σιτΙιεΙιεπ ΒεειιιΓΙπεεππΒ σετ

σιε νοιι πεσει· 8εΙεεετιειι Νετνεπντπτ2εΙιι νετεοτ8τειι
Ρετιιειι πιιΕιεειιισπεετ Μιετιειι. Ιιι σετ ΒεεΚειιΙιοειι
Ιε.8ετιι σε ινπτσε ειιι ΜΜΜ Βείιιιισειι σετ ΑιισετΙιεειε
ειιιε νιτειιετε ΑιιεσεΙιτιππε επ εεεειι ειιπε σιε Ι1οειε ειει

!ισΙιετ8εΙεεεπειι Νετνεπινπτεειπ σετ Μεσπ!Ιε.

Βετιι επ ιιισεεειι.

οΜοιι8ε.ιε. ππσ σεε θεΙιιτπε θ. Βτεπτι 8) ετιτιιιτι σειι
εϋπετιΒεπ Μπσιιεε σετ ΝεΙιετιιιιετειιΡτερετειε εει σετ
Ι.πτπΙιεΙεπεετΙιτειε σιιτε!ι σιε επεεπιιπειισιεΙιετισε ννιτΙτιιιι8
απ! σιε, σετ ΙιιιεΚιιοπεει.εΙΙε ειιτισεΙιετ Ιιεεειισειι, Οείε.εεε
Βειιιτι ειπτιειιιτιετι.
Απ σετ ΙιιιεΙττὶτ›ιιεετεΙιε επιειεΙιτ σεισιιτεΙι ειπε ΙοΙτεΙε

ο!ιπε θεϊε.Ιιτ, ινεπιι εποε πιιι σετ ιτειι:ετειι Απεσε!ιπππε
σετ ΑπεειΙιεειε πεεΙι οϋεπ, σιε ΔΙσε!ιο1ιΙτειτππετινσπεο!ιτ.ετ
Νεεεπιτιι·Ιτππεεπ ιισιεΙιει.
Ιιι Βεεπε επί σιε επ νετιινεπσειισειι ΑιισειΙιετι!τε.
ΙιεττεεΙιειι πεεΙι σιε ετσεεεεπ ΜειπππΒενετεεπιεσειιΙιειι.ειι.
Με τπτ Ζειτ ποπι επι πιειετειι ειι8εινε.ιιστε ΜΜΜ Μ.
σεε νοιι Βιετ ειπρΓεΙιΙεπε 8τενει π, σιτε ΚεΙτεὶπ ιει

Βτπε!τεττιιεστιεππ8, επ

"τι ε1Ιεειτιειτι

σειι (ΠιετεΙττει· ειτιετ

ιπι

ΒιιιεΙεεε!τ,

ιι·εΙεΙιε

τεεοτρ1ινεπ Κοιτπιπιιιτοκι!τειιοπ,

σεεεΠιετ

σετειι

ειιιειι

Απε8ΙειοΙι

ΙιεττεεΙιτΙιεΙιεπ

ειπε, τιε.εΙι σετ

0ιεΒεπσ ω· ΙτιιεΜιοιι εΙιεΙ.ειΒεπσε 8ττϋτιιιιτιι; σεε Μεσοι·
τετεετοεμιιιεΙιε ετΓετσετΙιεΙι Μ.

ννιε

σειιι εποε εει.

σιε ΤΙιειεεεΙιε, σεεε σιε ΚεΚειιιινιτΚπτιΒ ειεΙι σιιτπ:Ιι σεπ
Ζπεει: σετ Δεϋεπιιὶετειιρτερετειε επί σειι Ι.πιιιΙιεΙιει!
σεε ννιτΙιεΙΚεπε.Ιε εεεεΙιτεπΚεπ Πεεε ντετ ενισειιι, σε.τιιιτ
σετ σιε Ηε.ιιρτεείεΙιτ ΙιεεειιιΒΙ. ππσ σιε ι-τεΙττιετΙιε νετ

ινετσιετΙτειτ σετ ΜεΙ.Ιιεσε πειτε εεΙιτ ιιιεεειιι!ιεΙι ἔεινοππειι.
Ειτιειι ιτειτετειι Ροτιεο!ιι·ιι.τ πιΙσετ σιε ΒιιιΠ1Ιιτπτιιτ
Ι ε ο το ιι ι ε ο Ιι ετ Ι. σε π πε ε ιι ε1εΙιι_ιεΒιιοπειιιιτιεΙ, πεπτι

ΒΙ‹·ὶεΙι σιτε Βεσεπιπιι8 ιιιεΙιτ νοπ εΙΙεπ 8ειτιεπ 8ΙειεΙι
Ειεινεττετ ππσ.
Βιεεε νει·εεεεετιιιιε τιεΙιτει ειο!ι ερε2ιεΙΙ εεεεπ σιε
Ν ιιεΙιινιτιτπιι€ειι σετ ΜεσπΙΙετειιεειΙιεειε. Ι)ιεεε, Μπρε

2) ΗειπεΙτε ππσ ΙιδωδΠ. Ατε!ι. τ. Μπι. ΟΙιιι·. Β!.
Η Με Ι.ειιτι!επσειιιεειε πτισ Με Μεεειιεειι. ΘτππσΠεριπ.
Βειρ:ιετ, ΜΟΒ.

Βει εεπϋΒειισετ Κοιιι;τοιε κι σιεεεΠιε

νετΙειεεεπ

ντοτσειι.

Πεε

νοπ

ιπειπεΙιεπ

Απτοτειι εει·σπιπτε Νονοοειπ ππσ ΑΙγριιι Ιιει.Ιιεπ ιπ
τει2τετ Ζειτ. ιιιεΙιτΓεεΙι ε!ιίεΙΙιεε Βεπττει1ιιι1ε ει·ίεΙιτετι ';).
ΝεεειιετεεΙιειπιιιιΒεπ εεπειπεπ σε.ιιεεΙι Μπσπετ επ εειπ
ειιιιε σε.εε ν'ετιειΙε νετ σειιι Βιενειιιι νοτΙιειισεπ ινσ.τειι.
Ι)ιιεεεεπ ιιιεΙιτειι ειεΙι σιε Βιιιιιτπειι επ Οιπτιετεπ σετ Αιι
ιιτειισιιπΒ σεε ΤτορεΙτοΙτειπε, σειπ ειπε Βετιιι€ετε
Βεειπσπεεπιιε σετ ιιιοτοτιεο!ιεπ Νετνειι επεεερτοε!ιεπ

ιιτιτσ, ννοσπτεΙι εΠετσιιιΒε ειπε Βετιιι€ετε θείσπτ!ιε!ιΙτειτ
εεσιιιετ πειτε ππσ νωσπτεΙι σεεεεΙΙ›ε ιινειιιεετειιε Πιτ Μ
ΙιεττειεΙιεπσε Απε.εσιεειτιιπε εεειΒιιεΙ.ετ ετεεΙιειπειι ειιττω
Με σεε 5τονειιι ντε!τΙιεε εετεσε εποε σιε ιιιοωτιεοΙιεπ
ΨπτεεΙπ ετετΙτ εεειιισπεει. Νο σιε ιτιοτοτιεεΙιε Με!»
πιιιιιε ετινσπεειιτ ετεεΙιειπτ, ινιε εει νιεΙειι πτοΙοειεεπετι
Ορετει.ιοπειι, εισιτε σεεεεεπ σεε Βτενε.ιπ επ εενετεπεειι.
') Η πιιιιιτσ. Ριεεε. ιπεσ. 1901.
'Ο ΗΜ! σε κι εεε. σ. ΒιοΙοττιε 1901.

'Η Ηειιι εει ε

ππσ

Με ιν επ.
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2?Ι
Βοι- ιποιι:οπ Ωποι·ιιιιοποπ πιιπο οι ιπιοπ επεποπιιοεοΙιεπ
ποπ 8ιονο.ιππ ποπιοπι πππ "οι ποππιπιο οι πιο πιο νοπ
ΒιιΙοπ (Ρειι·ιο) εοΙιοιοι·ιοπ οιοι·ιΙοπ

ΟΙιιοιπποπ,

ναοιοιιο

ιπ 2 Οππ. οιιπ. ιποιοπιοοποι· Ι.ποππε 0,08 6ιτοπιιπ Βιο
νπιπ πππ οιποπ Ζπεο.ιπ νοπ Βριι·οποπ εοπτο.ποπείοι·ιιε
οιιιπιπιοπ. νοπ πιοεοι· Ι.ποπππ· ππι·ποπ0πππιιιπιοπ ποιοπε
0,04 πιο 0,06 $ωνπιπ οπιιιιοιιοπ ιο πιππι ποι· Βοπιιποοπ
ιοπ Απεποππππ8 πππ Βοιιοι· ποι· Απποιποοιο νοι·ινοππι,
(οποποπιιιοποιεο πιο 0,072).
Με 'Ι'οοππιιι ιπ ιπι·οι· ιοιπιποπ Αποποοιπιιπππ πιεπι
ποι οιπ ποειοπ ποι ποι· Βοεεπι·οιπππ8 ποι· Απειιιπι·πππ
ποι· Ι.πιπποΙοιπιιοιποειο οοπιιποι·π. Ειπο Μοππο νοπ Ι(ιοι
πιπιιοικοπ ιιι ποποι ππ ποοιοπιεπ, πιο πιι· ποπ πππ πππ
πιο νοι·πιοιπππε νοπ Νοποπννιιπππποπ νοπ πποεοπΙοοπο
ποπποι· ννιοπιιΒιιοιι ειππ.
Με Ιποιι·πιποπιο.ι·ιππι ποοιοπι

πππ οιποτ Ιππποπ

ΗοπΙποποι :πιι Μπππι·ιπ πππ οιποτ οιοι·ιιιοιοι·πο.τοπ 8πι·ιιπο
ιππ Κυπιπιπιιιιιποιοι·οιπιοιιιιπο. πο πι "πιππι πποει πιο
Νιιποι οιπο Ιιπιπο, οιοιι, πιππι; οπ οι:πι·ιιο·, ππποεοπΙιποπο
Βριτπο Ιιππο, ποποι ποοιοΙιι πιο θιοΓο.πι· πο.οο οιπ Τοπ ποι·
Οοππιιπε ο.ποοοι·ποιπ ποπ 5πποι·ο.οπποιποοιτοππιοο πιοιπι
πππ πιιιιιιοπ ποιιπ Ιπιιπιοι·οπ οιπ £τοιι ποι· Ι.ποππο ποι·
πιππι ιπ ποποοΙποπ 8οΙππει. ιππ ιετ ιπιι· "πιο πεποι
πω, ποιεο οιπ Τοπ ποι· ππιπιιπο νοπ ιππ· οι·Ιοπιοπ ππιιο
ππποπποπ Απειο.ιποοιοπ πππ νοι·ειιποι· οιπ! οιπο ποιοπο
ιοιιΙοιπιιιιο ΝιιποΙεριιπο πιιτποιαπίππι·οπ ειππ. Ζπ πο
ιιοπιεπ κι !οιποτ, πποε ινοποι· ιπ ποι· 5ρι·ιιπο ποοπ ιπ
ποι· Νιιποι Βοιπο νοπ Βοππιποππο ιπ ννοΙοποι· πιο Ιποιι·π
ιιιοπιο ποποοιιι ινπι·ποπ ππιιιοιιπΙοιποπ πιιι·ιοπ, πο ππτοιι
Βοτιππο Μοπποπ ποιεοιποπ ποπ Βιονοιπ ππινιι·πεοπι πιω.
Βρι·ιιπο πππ Νοποι ιπιιοποπ οιπο

ππτοπ οιοτιιοε νιΙο.ειοοι·

νοπ 8οπο. πιππι ννοι·ποπ.
Βει· πιππι;; ποε νοι·ιππι·οπο Μ; Γοιποπποι·: Νεοπ
ποπι Αιιοει π” ποπ Βοι;ιππ ποι· Οροι·πιιοπ ποιοιι. ποιπποπι
ιετ, π·ιι·π ποι Ρο.ιιοιιι ηπα· ιιυι ποπ Τιεοπ Βοοοιπι πππ
οιπποινιοποπ

ποπ

Ιπποποπ ιππ.ιιιιποΙ

πιι Ιιι·ιιιπιποπ.

Βοιπο

οποπ πιο ι.πιπποΙΒοποππ πιο πιι οιποπ οροι·ειιινοπ Ειπ
μι! νοι·ποι·οιι:οι ποιπ ιπποει ιετ οοιποινοτιιιιιππιιοπ. Ππι·οπ
οιπο Ηοι·ιποιιιειιο π·οΙοπο πιο ποιποπ Βοι·ιπποιπππιπιπο ιππ.
οιπο.πποι· νοιπιπποι ιιιιποι ιπειπ ποπ ρι·οοοοοπο εριποοπο

ποε 4. Ι.οπποπινιτποΙε.

Νοποιεριιπο ιιππιιποι.

Πιο ποιποιι θπππο.πιιιιιοπ πιοοοπ

οιιιοπ οοπιπειΙοπ ιππ; Ι.ιπποι· οοι·επι·οοριποΙιοποίιιΙΙιοπ Βιιπιπ
πννιποποπ ειππ ποποοιι ιΝοιιο 2-5 πππ. ποιτποι ιιππ ιπ
ποοιιοπ Τιοιο πιο Βοιπο ποε Οοππο πιοππΙΙοτιο Ιιοπι.
ιππ πιο Νοποι πιοεοπ Βοπιπ, πο πιοποι που Ι.ιπποι·
ιιπ Βιιοπιο οιπ πππ πιο ιπ πεπεοιποπ ιπιι2ιοι·ιο πιο”
ιπιππ ποι ποοπ ιιΠοπ Βιοπιππποπ πΙοιοπιποποιο νοι·πιοιτ.οπ.
Μι· ποι ποι· Ιπιοιιιιοπ ιιι πιοεοπ Βειπιπ ιιο.ππ πιο Βοοιιοπ
ποοιιΙο.Βοιππο οιπ Ηϋποιι·οιοποπ ποι· Απιιοιποοιο ποινιι·Κοπ.
πιππι ποι· ι.ιπποι· ππι· ιι·οριοπποιοο ιιπ οτι ιετ πιοπ οπι
ινοποι· ππποπ·ιοποπ πππ οπιοοποπ πιο Ε'ει.οοι·π ποι Οο.ππο.
οπιιιππ ιι·οι·πιοπ σποτ πιο Νοποιοριιπο πι πιππι ποπποεππ
πο! οιπποπιππο,οπ. - νοπ ποπι Ιππιιοι· ποπ ιπο.π υποο

ιππι· εονιοι ειππιοοποπ, πιο πιο.π Ε'ι0οοιοι·ιοιι πιι ιπιιιιοι·οπ
Βοποπιιι, (πιι ι·οιοπΙιοποι· Ι.ιπποι·ιιππποο ποινιι·Κι Νεοπ
π·ιι·Κππ8οπ πιο ΙζορΓοοιιιποι·ποπ π. ε. πι.
Νποιι ποι· Ιπιοιιιιοπ πππ ποι· Ροιιοπι πω” ποπ Βιιοιιοπ
Βοιιι€οι·ι πππ, ιο ποιοιιποιπ οπ ιπππ οιπο πϋποι· οποι· πιο
απο” ι·οιοποππο Απιιοιποοιο πτ·οποπι, ιπ πιοοοι· Ι.ιιπο πο
Ιπποοπ σποτ ιπ οιπο πιοπι· σποτ ινοιιιποι· οποποοριοπιιοπο
Βοο!ιοπ ποοΙιιππο ιππ;; €επι·οοπι. - Νππ ποοπποπιοι
ιπππ ποπ Ειπιιιιι ποτ Αιιιιοιποειο, ποιοπ ΒοπιιοιιιπΙιοιι
ποι ποπι· νοτοοπιοποπ Βοοιιιιιοι. Μοποποο ιπο.Ι οιοπι ιπιιιι
οοποπ πιππι οιπιποπ Μιπιιιοπ οοιιιριοιο Αποοιποειο πππ
ιποιοι·ιοοπο Ι.5.πιππππ ποι·

Βοιπο

οιπιι·οιοπ,

ιπ ππποι·οπ

Ε'ιιΙΙοπ ιπποε ιπο.π πιο 15 Μιππιοπ πω' πιο νϋπιπο Απο
πιππιιιΒ ποτεοιποπ ννοι·ιοπ, ιπ οιπιποπ π`ιιιιοπ πειπο πιι
ποι Ιωπηι1οιιοι· Απποιποοιο ποε ΛποπΙοιποπ ποι· ιποιοι·ι
εοποπ Ιπιππιππο οιιοπι. Ι)πο πιππι ποπι οπι ιποιειοπ
νοπ ποι· ΙπιοιιιιοπεειοιΙο πππ ποι· Βοοιο ιιπ,

παπι πιπ8οπ

πο.ποι πποπ ιππινιπποιΙο νοι·οοπιοπεπποιιοπ ποι· Βοοπιιιοπ
πω” παο Μπιοι οιπο ΒοΠο οριοΙοπ.
Βιο Πποιπριιππιιοπιιοιι ποοιππι ιποιοι πω Βιιπιπιο πππ
ποπ πιοπιιοΙιοπ ππι ποιππ νοπ ο” Γιιοοοπ ιιπ ποπ Βοιποπ
ππιπποιοιποπ;
πιο Ηειπιπππ Βοπποπτοποπο πειιοποπ
νοτοοιιινιπποπ;
οριιιοι·
πιιι·π ποππ
πιο ιΤπιοι·πιιποπποποιππ
πππ

ιιπ Π. οποι· ΙΙΙ. Ιπιοι·νοι·ιοπτοΙ

ιππιπ πππ πιο Ρππιιιιοπ νοτοοποπιιποπ, πο. πιιε Βιιοποπ
ιππτιι ποιπι Ει·πποπεοποπ πιππι ι.ιοιοι· πιο πιο ππιπ οποτοπ
ΤοιΙ ποπ Π. Ι.οπποπινιι·ποιο :πιππι (ποι Κιπποι·π "ποπι οε
οιπ·οο ποιοι). νοπ 8τοοοοι· Ψιοπιι€Κοιι πι πιο ιιπ ποπ

Ειποιιοποο. Βοο νοι·οοποπ οποι· πιο ιποπεοιποίιο
Αποππ·οιιππο ποι· Απιιοιποοιο ιετ πιιι·οπ ι·ιοπιιπο Απειιιπ
τιιππ ποι· Ρππιιιιοπ ποπι ιππ 8ιοποτιιοιι οπ νοι·ιποιποπ,
πιι ππ.εοοιπο ποπι πιππι ιπ ιππινιπποΙΙοι· Βιεροοιιιοπ,
ειποιπ ,,ι·ειτοοιπι·οπ νοι·ΙιπΙιοπ·ι ποε Ριιιιοπιοπ πομπ
ιιποι· ποιπ Απιιοιποιιιιπιπ, ποιποπ 0ι·πππ ποι, εοπποτπ ιπ
τοοπιιιοοποπ ?ο πιο ι·π. πιο π» πννοοιιπιιιοοιπ πποπ
πει·

πιι ποπι ποι. Ι30ιιιιπ ') πο.ι·ππί πιπποινιοεοπ, πποε
πιοοοι· Πιποιοππ πιι· ποιο Ζποιο.πποποιπιποπ οιποτ νοπ
Ιιοιπιποποπ Απιιοιπεοιο νοπ ει·ποοιοι· ννιοπιππιοιι πι, πιι
πιιε οοπΙοοπιο Αππιοοεοπ ποε Ι.ιπποτ ιποιοι πιππι πιο ?οιπο
νοπ νοι·οοπιοποππειτοπ ποε Βι·ποποο πι ππιοι· ποπι ποι·
πωπω πιππι, εοπποι·π νοπ οιποι· ιοπΙοι·ποΓιοιι @οπο ποι·

νοι·οοπτιίι νοπ 1)ϋπιτπ ') Βοπο.π

ιπ πει·

Μιιιοι

Ιιπιο οιποποιοοποπ πππ πιππι οοιιιιοπ πιο ειο νοπ Μππ
οποπ Βοιιπι ννιι·π, ιπππ νοι·ιποιποι ποιπιι οιπ ποοιοπ,
πο.οο πιο ,ΝπποΙ ιπ πιο οιπο 8οιιο ποι· Νοι·νοππιιπποΙ ποι·

()ιιππο οππιππ πιππι, ινοππτοπ πιιΙποοιιιπο Απιιοιποοιοπ
ποτ·νοι·ποτπιοπ ποτ·ποπ ιιϋπποπ, ιπποιπ πιο ιπιιπιοι·ιο ω·
πππ ποι ιπ ποπ Ζινιοοποπιππιποπ πιοοοι· Νοι·νεπειι·πππο
νει·πι·οιιοι. ιππ ποι· Νοποι ιπποεπ.ιπ νοι·πι·ιπποππ οπο
ιπππ πω” ποπ ποτπ-οιοοιιοοποπ Ψιποι·οπιππ ποι· Ι)πι·ο.,
οει οπιπποπιι πιο _ιοι.πι ποπ Μπιιπι·ιπ οπο ποτ ΝπποΙ πιι
οπιίοι·ποπ πιπ εοΓοι·ι »οι Βοπιιεοπποιπ Ιπιπποιππιιππο πιι:

ποιπ ννοιιοι·ποποπ ιππο ιιπ ποιιοπ. Σε οι πιοπιι€ πιο
ΝπποΙ ποποι· ιιι οποτπειοπιιοπ ποοπ ππ πω· ιιι ποπ Βιιοιιοπ
ιππιπιεποποι ππ ιιιιιι·οπ. 8οπο.Ιπ ποι· Ι.ιπποι· ιιπ πωπω
οποπιιπιοοεοπ ποοιιιπι ποπι πιο Νο.ποΙ τιοιιιι€.

ο Αι·οπ. ε. πππ. οιπ. Βπ. 77.

οιΙιπιιιιιε ιιο.ππ πιιππ πιο Αιιιιοιποοιο πποι· ποπ ΝπποΙ πππ
πϋποι· πιπππι ειππ οπεποπποπ, οπιοριοοποππ ποι· Βοοιο πππ
ποι· Ιπιποι·ιιπο.
Βιο ΠποιπριιππΙιοπΙ:οιι πι ποι ιοοπιιιοοπ πω
ιιπ οιιεεοιππτιοι· Ιπιοιιιιοπ οιπο οποοιπιο πππ πππ;
1-2 Βιππποπ ιιπ, οιπο ο.ποπ πιι· πιο Απειιιιιτπππ ,οιπο
ποιοι· ΕιπΒιιπο ιιπ ΑΠποπιοιποπ ιιπετοιοποππο Ζοιι.
5οιι ποιπ Βοιπιποι· νοτιποπ .Τοπιι·οο ποπο ιππ ιπ πιοιποι·
ΑπιοιΙππο ποε Κι·ο.ιιιιοπποπεεε πιο Ι.ππιποΙοππ.οιπο.οιο ιιπ
Βιο1ιο ποι· Οπιστοιοι·πιππι·ποεο ππιπποπποπ ποποπποπ, ιπ
πιοεοι· Ζοιι ιετ πιοεοιπο ιπ 58 Ε'ιιιιοπ νοπ ππι· ιπ Απ
π·οππππο Βοιιι·οοπι π·οι·ποπ πππ οπο.: ποιτοποπ πιοοοΙποπ
ι”οιοοππο Βιιιοι·ιπο:
27 Οροιπιιοποπ ποι Ρτοοιοιππγροτιι·ορπιο
πππ ππι·:
0 εππι·ορππιεοπο Ρι·οετοιοοιοιπιοπ.
17 ποινοποποπειιοοπο Βιοοιειοποπ ποι· Ριοεπιιο πιππι
Β ο ι ιι πι.
4 νοεοπιοιπιοπ.“
Ε'οι·ποι·: 4 Ι.ιιποιι·ιροιοπ.
6 Μπι Βοοιιο οΜο. ποι Βιοιποπ πππ 'Ι'πιποι·οπ.
2 Βιιοιοιοποπ πποεοποππιοι· Ρο.ριΙΙοιπο ποι· ποπι
το.ιιοπ.
8 Κο.οιι·πιιοποπ ποι 'Ι'πποι·ιιπΙοειο τοοιιο.
6 Βο.πιππΙοροι·πιιοιιοπ ποι· Η γ π ι· ο πο! ο.
4 ροι·ιπ ιοι.π το! ο Απ” 8888 πιιι Πι·οιπι·πι
ποιοιπ.
π) Ι. ο.

2Τ2

1Ποτιιτοπτοιιρ!εε!!!‹.
1 Αιπρπ!ο.!!ο ροπ!ε (Κιιτι!τιοπι).
1 !πο!ε!οπ ο!ποε Ρτοε!π!ποπεποεεοε
Βιιπιπι οπο.
1 Ρ!ι!πιοεοποροτο!!οιι.

ο!ιιοιι, !ιοοπε!οιιε 2 'Ι'οεο, Μ!Βτ!!π!ιι πω! Ρχτοπι!‹!οιι
οο!ιο!!ιοπ ιιιο!ε! Πιιι!οτππο οι!οτ ΑπΠιοτοιι ι!!οεοτ 8γπιρ
νοπ!

!οιπο.

Ιπ ο!ποπι Γο!!ο, πο! ο!ιιοιπ 65-_!!!!ιτ!ποπ Ρτοε!ο.!!!τοτ
ειπ ιιτο!ο!ιοπι απο Βο!!!ιι!εο!ιο Ομοτο!!οιι οπεποΓύΙιτ!
1 Ογε!οεοορ!ο πο! !π!ο!οτοιι!οτ Β!οεο (Κετο!ποπι). ντοω!οπ ποτ ε!οπ τ!!ο Ρο.τοεο ποτ Βο!ιιο, ννο!ο!ιο
Πο οποτ!οτ!οιι, επιιιιπ!!!ο!ι Μ!!.πποτ, επιιιι!οπ !ιπ Α!!οτ εποε! !ιπ Μοτο ο!ιι!ποτ $!πιιι!οπ νο!!!8 επ εο!ιιν!τιι1οπ
νοπ 16-90 .!!ιπτοπ, ‹!!ο ιιιο!ε!οπ "τοπ !!ποτ 60 .Το!ιτο ιι!!οο!, οτε! !ιπ Ι.ο.π!'ο ο!ποτ !!!!οο!ιο !ιιιιοεοπι
Μ!. ΙΞε ινοτοπ ο.!εο επιππι!!!οπο Α!!οτε!‹!ιιεεοπ. επεεοτ· επτπο!ε. Ποτ Ρπ!!οπ! !ιο!!.ο 0,06 $!ονο!π !π ε!οπ Π!.
·Κ!ιιι!οττι νοτ!το!οπ. Β!πο νοτεοπ!οι!οπ!ιο!! ποτ !λ!!τ!τπιιο Ιπ!οτνοτ!οπτοΙτοπιπ οτπο!!οιι, ι!!ο Αππε!!ιοε!ο ποτ ο!τιο
Κοιπρ!ο!ο 8οιιιοεοπ.
Ψο!!οτ Νοποποτεοπο!πππεοιι ποο!ι
!π ε!οπ νοτεο!ι!οι!οιιοπ Α!!οτεε!πΓοπ !!οεε ε!οπ π!ο!ι! Κοπ
εοπε!!πο
Νο.ο!ιπ!τ!επιιεοπ
ποτ Ιιππιπο!πποε!ποε!ο οπο!! 2!!
ε!ει!!οτοπ.
νοτοο!ο!ιποπ.
Ποτ
Ι.!ιιποτ
ποτ εοππο!!!τορ!οιιι! π.πΒο
Πιι!οτ ι!!οεοπ 56 Ρ!!!!οπ πο.!!ο !ο!ι πι 48 !θ'ο!!!οπ
ποιπρ!ο!ο Αιι!!ε!!ιοε!ο (85,'7 Ωω πο! ποπ !!πτ!εοπ !!οεεοτι, ε!!ο οτε!οιι Ττορίοιι πιι.!!οπ ο!πο Μοτο το!.!!οπο
8 = (14,3 ο/0) νοτ!!οΓ ποτ Ε!ιι€τ!!!” π!οΙι! νο!!!τοιπιποπ Ρ!!τπππο, ιποο!!ο!ιοτινο!εο πο! οε ε!οπ πιο ο!πο Β!ιι!.ιιιιε
!π ποπ Βπτο!ειιο!‹ πο!ιοιιι!ο!!.
εο!ιπιοτο!οε.
Τοιπροτο!πτε!ο!ποτπιιοοπ ννπτ!!οπ εο!οΒοιι!!!ο!ι
Ιιι 4 Ρ!!!!οπ ππτι!ο τπτ Βοοπ‹!!ΒππΒι ποτ Οροτο.!!οπ ιππι
ποοπο.ο!ι!ο!, ι!οο!ι πω· !!ιτ Ζπεο.ιπιποο!ιοιιο το!! ποτ 8!!!
()!ι!οτοίοτιπ ποπτ!!!οιι. 1 Με! νιπτε!ο ι!πτο!ι ο!ιιο 2. Ιιι!ο!ι
νο.!π!π!ο!!!!οπ πινο!!ο!!ιο!!. Βοπε!!Βο Νοο!ιπ!τ!!ππεοπ, ιν!ο
!!οιι !τοιπιι!ο!ο Αιιπε!!ιοε!ο οττο!ο!ι! πω! 3 Ρ!!!!ο !ιοπιι!οπ ι!!ο ιπο!ιτ!ποπ ποτ!ο!ι!ο!οιι Αιιοοιιπιπε!!ο!!!!!ιτππποοιι, ποιπο
ο!ιπο ινο!!οτο Αποε!ποε!οτππο ποοω!ο! ινοττ!οπ.
!ο!ι πο! πιο!ποπ Ριι!!οιι!οπ ιι!ο!ι!. ποοπτιππ!ο!.
Ζπτ Βοπτ!ο!!ιιπε ι!!οεοτ 8 ππνο!!ε!!!ιιι!!ποπ ΙΒτ!”ο!ιτο εο!

ι!οτειπΓ π!πεοπ!οεοπ, πιιεε θ νοιι !!ιποιι ππ!οτ ποπ οτε!οπ
23 Ε'ο!!οπ νοτΙτοιποπ,!ιι ινο!ο!ιοτ 2ο!! !ο!ι πι!! ο!ιιοτ εοπτ
εο!ιτ!!ε οποοεοπ!!!!`οποπ Νοι!ο! Βοοτπο!!ο! !ιο!!ο, ππ!οτ @τι
ερ!!!οτοπ 83 Γο!!!οπ ποιπο!! ποτ 2 πιινο!!ε!ππι!!Βο Απ!!
ε!!ιοε!οπ να. - ννππτοιι‹! ντο!!ιιπε τ!!ο ιπο!ε!οπ Ρπ!!οπ!οπ
ιν!!πτοω! ποτ Οροτο.!!οπ !‹ο!πο επϋτοιιι!οπ Νοποποτεο!ιο!
ππποοιι !ιιι!!οπ, πο! νο!!!τοιπιποιι ποπ! Π!!ι!!οπ πο.ο!ιι!οιπ
τ!πτο!ι ποπ πτοτπρ!οπ Ε!π!τ!!! νο!!!‹οπιπιοποτ (ἱο!ϋπ!!08!8
πο!! !!ιτο Ζπο!!”ο! ποε!οο! ινοτποπ ινοτοιι πω! !!ιτ θο
πι!!! ε!οπ ποτπ!ι!ο! !ιιι!!ο, ιιιοο!ι!ο ε!οπ πο! ο!ποτ εο

τ!πεοιι Αππο!ι!ο!ιι Βονν!εεοε 8ο!ιινοο!ιοοο!!!!ι! ποιποτπποτ
ποε πιο!ε! ποο!ι Ι)ειττο!οπππΒ νοπ ο!ινοε ννο!ιι ι·ο!!!τοπι
ιποιι εο!ιννοιιιέ! πω! ινοπο! οπ_!ο!‹!!ν "ποτ πιο Ρπ!εο ιιοο!ι
εοιιε! ινο!ο!ιο ποππτπ!ι!Βοω!οπ νοτοιιι!οτπποοπ ντπ!ιτοο
ιιοπιπιοπ ινπτ!!οπ.- Η!οτ !ιο.ω!ο!! οε ε!οπ ν!ο!!ο!ο!ι! !!ποτ
ποιπο! π!οπ! πππ 8!ονο!ιιιν!τΙιππΒ εοω!οτπ, ‹!!!τι“!ο ο!ιοτ ι!!ο
νοτοπεοποπποπο Απ!”το8ππΒ πω!

ι!!ο Ι.οοτο ποε Μοεοπε

επ ποεοππ!‹!!8οπ εο!π. Ζπ οπεποερτοο!ιοποπ Νοποπ
οτεο!ιο!ιιπιιοοιι ποιπο οε ιιπτ !π 4 Ε';!!!οπ.
2 πιο! πππ!!! Οο!!ο.ρε ποοποο!ι!ο!, 1 πιο! πο! ο!ποιπ
69-!!!πτ!εοπ @τοπ Β!π!ππΒοπ Βοεο!ιποιο!ι!οιι Β!ιιεοο!ιειτ
π!τιοιιι!ττο.ιι!τοπ, !ι!οτ !ε! ι!!ο !ιο!ιο Ι)οε!ε νοπ 0,072 Ξω
νπ!π επ ποεοππ!ι!!εοπ, οε !το!οιι Α!οιπποεο!ιινοτι!οιι πω!

!!!ο!ποτ Ρπ!ε ο!ιι, πεε 2. τω!! πο! ο!ποπι 74!!!!ιτ!εοπ Ρτο
ε!ιι.!!!τοτ πο!ο!ιοτ Κοιιιρ!!!‹ο!!οποιι νοπ 8ο!ιοπ ποε Ηοτποπε
πω! ποτ Ν!οτο ππίνν!οε πω! πο! ι!οπι !ο!ι ε!!ο Ρτοε!ο!
οο!οπι!ο ιιπ!`ο.πεε πιι!οτ Ι.οπο!πτιπε!!ιοε!ο ο.πεππ!!!!ιτοπ νοτ
εποπ!ο, πο!ιτοιιι! ποτ Οροτο!!οπ π·πττ!οιι ινοποιι ε!οτ!‹οτ
Βο!ιτποτποιι 0,04 Β!ονιι!π !πιππιι! !π!!2!οτ!, οε πο! νοτ!!ποτ
εο!ιοιιι!οτ Οο!!ιιρε, ο!ιπο Δ!οιπποεοπποτ‹!οιι ο!ιι, τ!οτι !ο!ι
!οι!οο!ι πιο!ιτ ποτ $!ιο!τιν!τ!τππ8 ποτ Οροτει!!οπ ο.!ε ποιο
!π πο!‹!οιι !Το!!οπ Βοππο!οπ ο!π!πο Κοιπρποτ!π!ο!!!!οποπ,
ππι τ!!ο πο(!το!ι!!ο!ιοιι Βτεο!ιο!πππεοπ πιο Βοπιν!ω!οιι ππ
πτ!πεοπ. Βοτ ινο!!οτο νοτ!οπῖ ποτ Οροτει!!οπ ποτ πιιπο
ε!οτ!.

Βο! ποπ πο!ι!οιι !!πτ!ποτι Ρ!!!!οιι !ιειω!ο!!ο οε ε!οπ πιο
Κορ!εο!ιιιιοτποπ πω! Ποπο!!το!! ννοπτοπ‹! ποτ Οροτο.!!οιι,
!π ποιο ο!ποπ πει!! πεπι οε οπο!ι επ !!!!πτεοποποεπιιεοπ,
Βιιι·το!ο!ιππο ο!ποε 0!!πεοε ν!'ο!π εο!ιο!!!ο πο!ι!ο :πο!ο
Αππ!!!!ο.
Νο.οπνν!τ!τππποπ ντο!ο!ιο ποτ !.πιππο.!οποε!!ιοε!ο
ππτ Με! !”ιι!!οιι !ιοπο !ο!ι !π 12 Ε'ο!!οπ ποοποο!ι!ο!. $!ο
ινοτοιι ε!ιιιιιιπ!!!οΙι νοτπποτπο!ιοπτ!οτ Νο!πτ, πιο!ε! !ο!οπ!

πω! Πιτ ι!!ο Ρπ!!οπ!οιι ιι!ο!ι! ποεοω!οτε ππο!οπ‹!.
8!ο ποε!ο.ω!οιι !ιο.πρτεοο!ι!!ο!ι !ιι Κ ο ρ Γ ε ο π πι ο τ ο ο π
Η π ο Ι( ο π ε ο !ι τπ ο τ ο ο π

επινο!!οιι

Κοιτιπ!π!οτ!,

ειω:!ι 5!ο! ! !ε!το!! !ιπ Νοο!τοιι ππτε!οο!ιι μποτ πιο!

ποοπεο!ι!ο!.

Πιτ ι!!ο Βοπτ!ο!!πιιε

ποε Ψοτ!οε ποτ Ι.ππιπο!

ιι.ππε!!ιοε!ο !!!τ ε!!ο Οροτο!!οποιι οπι Πτο
εοπ!!ο!πρριιτο!, πο τππεε ποε Ετποππ!εε ι!ει!ι!τι
!ο.π!οπ, οπεε τ!!ο Ε!π!!!!ιτπιιε ποτ !.ππιπει!!ιππε!!ιοε!ο ο!τιοιι
ποεοπ!!!οποπ π'οτ!εο!ιτ!!! !!!τ ι!!ο 'Ι'οο!ιπ!!τ
πππ Απείππτποτπο!! ι!!οεοτ Οροτο!!οτιοπ
ποε!ου!ο!.
Ι)!ο νοτ!ο!!ο πο!ο!ιο ε!ο π!ο!ο! ποε!ο!ιοιι πι οτε!οτ
!.!π!ο !π πεπι Ρ'οτ!ίο!! ποτ Ποίο.!ιτοπ !!!τ Με Ποτε, ι!!ο
Ν!οτοπ πω! ι!!ο !.πιιεοπ Μο ε!ο ποτ (!!ι!οτο!”οτιπ-, τοερ.
Αο!!ιοτποτ!τοεο πππο.!!οπ.
Βο! ι!οιπ ο!! !ιο!ιοπ Α!!οτ ποτ πο! ΒΙειεοπ- πω! ποεοπ
ποτε Ρτοε!ο!οοροτπ!!οποπ !π Βο!τιι.ο!ι! ποιπιποιιτ!οτι Ρο
!!οιι!οπ, πο! ι!οπι !ι!!πί!Βοπ Υοτ!ιο.ιιτ!οπεο!π νοπ Κοτπρ!!
!ιο!!οποπ εο!!οιιε ποε θοΓοεεεγε!οιπε πω! ποτ Ν!οτοιι πω!
ο!π τιιι!!!ιο.!οτοτ Ε!ιιετ!!! ‹!πτο!ι ι!!ο Ι.πιππο!οποε!!ιοε!ο ο!!
Βοτιιοοεπ

οτε!

οτιππε!!ο!ι! σποτ πο!

ποπ πο!ινοιιι!!ποπ

Οροτο.!!οποπ οοπι Ριι!!οπ!οπ ι!!ο πωπω ποτ 8ο!ιτποτπ·
!οε!ο!ιο!! νοτεο!ιο!!!, πο ι!!ο Ιππο!ο!!οπεπο.τ!τοεο επ 8τοεεο
θοΓοπτοπ π!ο!οτι ιν!!τι!ο.
Βο! ποτ πο!!οτοιι Απεποε!ο!!ππε !!ιτοτ Τοο!ιπ!!! ινο!ο!ιο
ι!!ο !.πιπποΙοιι!!ε!!ιοε!ο !π !ο!π!οτ 2ο!! οτίο.!ιτοπ πο! πω!
ινοΙοπο πι ποτ Ζπ!ιπιι!”! επ οτντιιτ!οπ !ε!, οτεο!ιο!ιι! ε!!οεο
ποτπ!`οπ !!!τ ο!ποπ Το!! ποτ !ι!οτ !π Β'τοΒο !τοιπιποιι!οπ

Οροτο!!οιιοιι ε!!ο Ιππο!π!!οπεπο.τ!τοεο ππ νοττ!το.ποοιι.
!!νοτ Ι.!!!ιο!τ!ρε!οπ πιι!οτ ()!ι!οτο!οτιππιιτ!τοεο ππε
Βο!”π!ιτ! πω, ε!οπ! !ε! οε εοιν!εε εοποπ ποο;οΒιιο!, ι!οεε πο!
!π!ο!οτιιπ !ο τ Β!ιιεο, !το!2 ππεοπο!ποιιτ! !!ο!οτ Νοτ

!τοεο, ‹!!ο ΒΙοεο ε!οπ το!!ο!ι!οτ!εο!ι πιο ποε Ιπε!τππιοω
!τοιι!το!ι!οτ! πω! !π εο!ποιι Βοινοππποοιι !ι!ω!οτ!, ποε επ

θ!ονιι!ιι ποτ Με! !οποιι ιιιοο!ι!ο.

ω!οτ

Γεεεο !ο!ι ι!!ο Βοεπ!!ο!ο ιιιο!ποτ Βοοποο!ι!πιιποπ οπεο.ιιι
πιοπ πω! π!οπο !ο!ι ι!π.τιιπε πιι!οτ Βοτπο!ιε!ο!ι!!εππο ποτ !π
ποτ Ι.!!οτε!πτ ρππ!!π!οτ!οπ Ετ!”π!ιτππποπ ποπ Βο!ι!πεε

Ι)!οεο Βτεοπο!ιιπ1ιεοπ ι!οποτ!οπ Βοινο!ιπ!!οπ

εοπτ ππ!!οπεπιποπ 5!0τππποπ !!!!ιτ!, ι!!ο Οροτπ!!οπει!πποτ

νοτ!!!π8οτ! πω! ποε Βοεπ!!π.! ποο!ιι!τπο!ι!!Βοπ πο”. Βο!
ποτ Οποτο!!οπ ιιι Ι.πιππο.!πποε!!ιοε!ο !τοπιιιι! ποε ιι!ο!ι!
να. Ι)!ο Β!ο.εοππο.ιιι! ποπω!ο! ε!οπ οπο!! ποτ πιο!οτ!
εο!ιοιι Ι.!!!ιιπππε !π νο!!!τοπιιποποτ Βππο πω! ε!ϋτ! !!!ο
Βοποοιιπποπ ποε Ιπε!τπιποο!οε ιιω:!ι πο! εοπτ το!επειτοτ
ΒΙοεο !π !το!ποτ ννο!εο, οποιιεο ππποε!0τ! νοτ!ππί! «Πο
ΙΙοτιι.πεποίοτοοτππε ποτ $!ο!ιι!τπιππιοτ. πι! ιν!!τι!ο !!ιι!ιοτ
πο! ποτ Ιι!!!ιο!τ!ρε!ο !π _!οι!οιπ Ρο!!ο ι!!ο Ι.ππιπιι!εππε!!ιοε!ο
ποτ ()π!οτο!οτιπιιιιτ!τοεο νοτο!οποπ.
Ι)!ο Βο!!!π!εο!ιο Οροτιι!!οπ Με! ε!οπ 8οιιν!εε !π

οοτ Μο!ιτειιι!ι! ποτ Ρο!!ο ππ!οτ !.ο!το.!οτιπε!!ιοε!ο ο.πε!!!!ι
τοπ, οπο!ι !ο!ι !ιο.πο ο!πο πο.ππο Βο!!ιο νοιι Ε!!!!οτι επ ορο
τ!οτ!, ι!οο!ι νοτ!οπ!! ε!ο !ιο!ποεποπε εο!ιιιιοτο!οε πω! ο!π
Το!! ποτ Ρο!!οπ!οιι οπ!εο!ι!!οεε! ε!οπ ποτ Οροτο!!οτι πιιτ

πιιτοτ Βοο!ποππε ποτ Νιιτ!τοεο. Μο θπ!οτο!οτιππο.τ!τοεο
11ι!!εε!ο π!οτ ο!ιιο οπτ!οποτπι! εο!ιτ πο!ο εο!ιι, πιο !οι!ο

Σ!!!

π!ο Ι.ι!!ε!!ε!εε!!ετ!!εε!ε πω!! π!ε νο!!!ιο!ε!εοεο Βιι!!!!;ετε!

π!ε Με!ιει· εοετ εεπο!!! !!·ἱ!!!ο!· οπο: ε!!!!.!.οι· π!ε Εεεε! Με»
!ιο!ιο!!!ε!!. εεοε ειιι· νοπ !!!!°ο!!! Α!!ςε!εε!!ι!›ε!!επε!! !!!!!!ε.ε!;ε!!
πππ επε !ει!εε ποι· Αιιε!ο!ιτ εε!ε, πεεε !ο !'!·!!!!ει· π!ε Β!πει!εε·
Με." ο!π!ι·!!:ε ποειο !!οεεο!· ο" Α!!!;ο!!!ε!!ιεεε!εεπ ποι· Μιιη.ει·
ει, ε!ε εο!ε!!. εινε!ϊε!!οε ειπε Νε.!ιι·επ πεε Κ!πποε ε·εο!εεετ ιεε,

!!ιεε τοο!ιε!εο!ιο νοι·ιο!!ο, εεοε ε!!εεεο!ιοε νο!ε Ζεετεεπο

ν!!επε !!!ι·ο Βτεε!‹!!·ἰ!εε!ι

ι·ο!!ο!ι!οτ!εο!ιο Βοννοεεεε πεε Ρε!!ο!!!εε, π!ε εο!ε!!τ!!ο!!
!νει·πεε !ιοεπτο ινε!! ε!ο νοι·ο!εεεεεοε ποι· Ρ!ε!;!ε!‹!!εεο
νοτοε!εεεε!ι !ιο!!!!εε, εεεεεεε!!!!εεεεπ.

Απο!! !!!ει· Νοε!!

πει· ιεο!ε!! !ιο!ε.!ι!·τοε Ροτ!εειοε.
Π!ε εε! πο!!! !ο!ε!Βοε 8!.εεπε πει· Τεο!!ε!!ι εεε!! νει·
!!!ιεπεεεε Με!!! 8ο! πει· Ι.ε!ε!!ε!ε.ε!!!ε!!ιεε!ο !ιεε!ε!ιοε 1)
!ε πο!!! εεε!! Βε!εεοε!!!ο!! νο!·!ιοπ!!!!εεπε!ι Βεεεοε οποι·
!ε!!ενε!εοε ν ο!·εοεο ε. ν!!!ο εο!ιοε ει·ο!!ει·τ, ποτε!!! πεε
ε!!! !οο!!ε!εο!ιοε Ρο!!!ε!·ε ε!!! ε!ο!! !!ε!εο!· !εε!!!· νοι·ιεο!ποε
!!ιεεεε ινοι·ποε. 2) Πετ!π πεεε ε!ο ε!ο!ιτ ω! νοπ Ν ο !!εε- ιιιιπ Νεο!ινν!ι·Κεεεεε !ετ.
νει·ε!ο!ε!!! !ε!!ε ω!! π!οεε!ε !οποο!! ει.. Νε!!οε- π!!π

ε·ο!!!!ε;οεπ !!!!!ο!ι εεεει·ε!ει·οε. διεπει!

!'!ι!!ε !ετ πεε Αε!!!·ετεε πει· Μεεεττεει!οε εε Με!! εετοι· !ιο!εεε
Πιεε!!!.επε!! Π!·εεπ πεε Κ!επ ε!!εεεε!εοε. Π!ε Αι!!!'εεει!πε·,πεεε
ε! ι·εςε!!!ιεεε!!.:ο Πο!ιετι·ιι!!!!ο!! νν!!!!!·οεπ πει· Πεεωι!οπ ο!!ει·
Με ρ!!γε!ο!ορ;!εε!ι ε!!ρ;εεε!!!ι ενει·πο!ι !ει!εε Με ει.» Δι!!εεο!·τ!!οε

εεπο: ποτε!! π!ε Βι·Ιιο!!!!ερ;εε 'Ι'ει!!:εεο!!ει·ε !!!!!εο ε!!οι· ειπε ΜΜ
!!!;ε $!!!!εο !!!ε !!!ιο!ι !ο.!!ε·ε!!! Εεεε!! π!εεε!· Ειπε ιε που· ο.!!ει·

!ε!ε!ε!ι εεε, πεο!!πειε νν!!· εεεοι·ο Πεεο!·ε!ιο!ιεει.ι·εε !!ετε!!ε"!ιο
ασοεε!! !!ε.!.ιε!ι, π!εεο!!!επ Αεεο!!ε.εεε!ςοε νοπ Π' ε ε ο !ι·- ε! ο ! Ιει· (ε. ί. Θ”. 1906) πππ

Πε!! (Μ. πι» !!!γε!!!ιο!οε!ε. 1906)

ι·ε!·!!·εεεε !!!ο!·πε!ι ε!!ιπ. - Π!ε !Βι·πι!ιι·ι!εε: -!ο!ι!·!! ε.εεεοτποει,
πι!" πεε Κ!ιιπ εει. Βεπε!!ιε Με!! ιν!!!!!ι·οεπ πιο εε!!!!·ε!ιπο Με!.

τοι· νοπ εεοο!!! ε;ι·εν!π !ει: πππ πο.!!ε! Μ!" ε!ει.τε!· εεε!!

Νεοενν!!·!‹εεεοε, ει.. πιο!! ε!ε!ιτ εο!!.ε!ι εε! πει· !!!!!ε!ε!.!οεε

Ι!!·εο!!τ Βο!!επεε εε εε!!!εε!! !!ι·εεο!!εε.

!ιο!!ιοεο ε!! !!εο!!εο!ιτοε Θε!εεεε!ιε!!:!!ετ, π!ε οί!. εο!!ννοι·ε!ι
Κο!!ερεει·εο!!ε!εεεεεε ε!ιπ π!ε 8ο!ιε!π!εεεεεε ποι· Πετε
ιιεπ Ν!οι·οε!.ε!!ε!ιο!!:,π!ο νετε!ι!εεεεεε εε !.ϋπ!.!!ε!ιο!ε Αεε

!!!!.ι!!!εοε Βε!”ε!!π εε ε!! θεε!!ει!!εε ε" ε!!!!οεπο!! Π”, πο!!

εεεε Με!! εο!εεεεεε!· Οροτε.!.!οε εεεο!!εε !!ε!!οε, εε Με!

ε!ειε 'π!ε Βεπε!!τε!!ε π!εεοι· νο!!!!›ο!·8ο!!εεπεε Βτεο!ιε!
ι!!!!ιεοε Με!!! ε!! Με!! εετεε!ιεε!! πετ!εε. ι!!ε εε !εο!ι!· Με

π!ε Μο!!!οπο εεε!! ε!εο εο!ιτ !εεε·ο ι!επ νει·οοεεει·εεεε
!!!!!!Βε !ε!.
Πεεε ποι· Ι.!!!ε!›ε!εεεεε!!οε!ο ε!εε

ει·οεεο!·ε

θο!ε!!ιτ!!ε!ι

Με εε!!είτε!; ε!ε ποι· Ι!!!ιο.!ει!οεεεε.τ!εοεο πω! πο!!!
εο!ιοε !ε!.ε!; ε!!! Βοο!!! !!εε!τ!!;!;οε !νε!·πεε. Π!ο !ιε Αε
εο!!!εεε

εε

π!οεο!!!ο

νοι·εο!εο!επιει!εε

'Ι' οποείο.!!ε

!ε.!!οε εε!.εο!!!επεε Με!!! ε.!!ο ποι· Μει!ιοπο εετ
Εεεε. Ζι!!ε Τε!! !!εππο!!ε εε ε!ο!ι πο. επι Κτο!!!ιο σε
εε!οι· !ιε!!!!.;οτ $!ιο!ενν!τ!ιεεε ετε!!ποε, οπε!·!εε!εο!ε
πει·ετι.!ε ο!εεποε Ζεε!ιο.επε εει· Ορετε!!!οε !ιεε!ε!!, πεεε

ποι· Ιο!.ε!ο Αεεεεε8 ε!ε!ε.ε!ι

ει!!! Βεο!!εεεες !!ιτεε Ζ!!

ε!ιοεπεε ει! εε!εεε Μ, ε!εο Ο!!!οι·ο!οτ!ε- οπε!· Αετ!!ετεο!·

!‹οεο πειτε!! π!εεε!!ιοε οτε! τω!!! ε!ε!!!. ετ!!·οεοε.

Ζεπι

ο!!ποτεε Τε!! ινοτοε εε Ρο.!!ο!!!εε ει.. εε Π ιπποε
!‹εεεοε οπε!· νετ!οτεεεεοε πεε Β.!!ε!τοε

πιο.τ!ιε !!!!εε, Με ποι· ν!ε!!!οερι·οο!!οεο Κο!!!ε εο!!ε
Ρε!!, οποι· εε !ιε!!πο!το ε!ο!! ε!!! ργ!!!ε!εο!ιο Λ!!.εο
ιεε! ε!είο!ετ! ο ε, π!ε εε ε!!τ!εο!· Μεε!εε!!!ε !!!!ιτ!.ο.
Πετει·τ!Βο Ζι!ε!.!!επε ε!!!π :Με Κοεττε.!!ι π Νεο.
!.!οε ε!! εοεεε π!ε νοι·εε!!!εε ποι· Ι.!!!ε!!ε!ε.ε!!επιεε!ο ει!

Πι·. !!!εγοι· ει·εν!!!ιε! πεε εεπο!! νοε Ηο!ε τ. !ιο!!ε!ε!!ει·τειι
οι· ε!ε Πτοι·εε !ε.ετεει!ε!!ι !!εεε!ο!!εο!ο. Π!εεε!· Βο!'εεπ ερι·εο!ιο
!!!ι· Γε!!!ε!ιποε 'Ι'ε!·;;οι· πει· θεε!!:ε!!επ πετ εο!!!ιε πεε!! Με ρεγ
ε!ε!0ε;!εο!ι ε·ε!ιοε !!!!!εεε. Πιιε Αεε!!!ε!!!επ πει· Μοεετ!·ι!!!!!οε
!εει·ε !εο!ει!οεεει ιω!!!!ε ε!!! πει· Βεε!ε ποι· ε!ε!!ε!·!εοε 8!ει!ε!!!‹
πω!! !!!ε!!!. ε!ε ε!!εο!·ει !!εεε!!:!!εο!! ννοι·πεε. Πι·. Μ η· οι· πι!.
πιι!·ο!!εεε ποι· Α!ιε!ο!!!, πεεε εεε!! Ε!!ετ!·!ι!. πει· !!!εεεει·εει!οπ
π!ε ΠεΜε!.!οε εκει ε!ε!!ε!·! !!νοι·πεπ !ε!!εεε. ενο!!! εεοε πεεε

εεε!! Η!ε!.!·!!.Ε πει· θι·εν!π!!ει π!ε Ι.ε!ε!.ε!!οιι ε.ε!”εεε·ε!ιοιι νεοι·
πεε εο!!ιο. Με!!!·Γεο!ιο Βεο!!ειο!ιτεεεεε ερι·εε!ιοε .Με πεε!!
Ε'ι·εεε!! ε!ο!! Με:: ε;!·εν!π!!ειεει εε! ε." ΠεΜει!ο!ι εο!!!εο!!ι
!!!!!!ει!. Πι·. Η εγε ι· ννοεπει. ε!ε!ι εε Πι·. 'Γκε ι εε ο!! οι· πεε

που Γτο.!.;ε ο!! εε! Μο.:ε!·!ει! :ιεε οεεο!·!!ε!!οπι $!εεπε π!ε Ζο.!!!εε
π!!!ει·!ε!·ειι !!ε νεη.ε!ο!ε!ι εε πο!! Ζ!ι!!!εε π!ε εε! ?εποε νοπ
Γο!!!·!!‹ο.!·!!ε!εει·ιι !;οννοεεο!! ννιιι·πο!ι.

Πι·. Αρο!ε!; ερε!ο!!τ Πι·. Κε!! πιο.εε εε!εεε Πτιε!ι εεε
Με ε!εεο!:ι·οιο!ι ε!! εο!ε.πεεε εεε!! ε.!!!',<ξει!·ειοεο!· Μοπετι·ι!ε
ε!οε π!ε ?πιο ο!!εο ιεο!!οι·οε πεε Βι!!!εε !!οι·εεετεεε !εο.επ ο!!εε
!!ι!·ει!! Κ!!ιπο εε εο!ιοπεε, !!νειε !ε!ποι· εοο!ι ε!ε!!!. Αεεο!!ει!!!εε;

ε!!ο!· Αε!·ετε Μ. Β'ε!·εοι· !'ι·ει;!: Πι·. Α ο ο ! ιι ε· Πι·. Η ο ! Ι ιε ε. ιι ι!
ο!! εε!ιιε Αι!ε!ε!!!, πεεε π!ε Με!!! εο!ει!!,<ξε ε!ε εοεοι·ε!οι·ι. π!ε
ε·Ιε!ο!ιε Μ, !επε!!!ε!!ε ε!ε!ιτ. εεε!!!!τε!ε!!ει·ε νει·εο!!!οπε!!!!ε!τεε
ειι!!!νε!ει. Με ε... οπο!! εο!ιοε νοπ ει!!πει·π !!ε!ιεεετοι ννοι·πε!!,
τ!ο!!!!!.ι· ω. !!Ψεειι π!ε Με!!! ο!εει· Αι!ιειο. πετοε εει εει.
!!!!!ο!!ο!ιοε Κ!επ ο!ε!ε,·ε Μοεε!ε !!!εε·οι· εποε ε.!τοι· !ετ. ε!ο!ιτ
νει·ι!·ειςε!! Με!! εο Εεεε εε πω!!! εε ποι· Μ!!ο!! εο!ιπει·ιι ε!!!
8εεε!!εε·. Πι·. Α ε!!! ε ε ιεο!ετ πο." π!ε νο!! 'Ι'επτεεο!ιοι·
οι·ν!!!!.!!ειο Βι·Εο.!!!·εεε. πεεε ετ!!!οεπε ε!!!οποι·!·!!ο!εο!ιε Πι·ει!ειι
εει· εννο!!!ιε! εε!ιοεοι· !ιοπε!ρ!ει·ο!! Με ιεεεει!·ι!!ει·εεπο. ποι·!
ει·ο.!ε!!εο!ιε!ι Βο!ι!εεε ετ!ειι!!ο πεε_!εε!ε;οιι Πι·ει!εε π!ε ε!ε ε!!!
πω! .!ε!ι!·ε ε!!εε·οε ε!!! ε!ο!!!. εινα!!! ει! ννοι·πε!!,·πο.!!ε! ε.!!ει·

εο!!Ι!· !!οι·ιι!!ιο!·!‹ο!επ!εε, πο!! Βε.τ ει! εο!ιοε πο!! Κ!επ ε!! εετ

οο!!·ειο!!!οε.

Ν!! εεε.

` Ζε π!ε!:!·επ!τ!ε!·οε

νοε!!ιοΒοε εο!ο!ιο

τ!ιοπο ε!ο!!!., π!ε Με π!ε

Ζ!!!ε!!ε ε!εο Μο

Πι·. Τει!τεεε!ιει·: Πι·. Μεγε!· ί!!!!!·τ επ πεεε οι· !!!5.ε!!ε

Ι.ε!ε!!ε!ε.εεετ!ιεε!ο !!ι!·ο Πο!

εε! 8ι!!!ο!ιποε ε!εεε εο!!!ε!!'οε Πτο!·εε εε!ι!επο!ι !!ε!ιο ιιιιπ πεε!!
π!ε Με!ιετι·οο.!!οε !!ει!!!ε ι!ει·επε!!εεεε!ε· ο!!ιε·ε!!·ετεε εε!. Νεο!!
!εε!εοπι Πει.οτ!!ι! Εεεε !ε!ι π!οεε Ε!!·ίε!ιι·ε!!!.εοε ε!ε!!!. !!εεε!!!.!!ε;οε.

ε!:ιιεεείε.!!!ε!ιο!τ οι·νν!εεοε πο!! πππ π!ε Ρε!!!ε!εο!τ !νο!!.ε!·ει·

νοτνο!!!ω!ε!ε!ιεεε !ε ε!ο!ι εο!!!!εεε!.

Π!ο Ζε!!! πει· εε!·ορ;ε!!!ι!!εε!ε· !εοεε!.ι·ε!ει·τοε εε εε! !!ιε!!ιοπι
ει·οεεε!ι 1!Ιετοτ!ο.! νοι·εο!!νν!εποεπ ,εε!·!!!Β·. Πι·. Μεγε ι· ς!πε!ιτ,

πεεε ποτε πει· ετιιτ!ετ!εο!ιοε Βεινο!εε νοπ Μ!!!!ε!·, Μεγε!·,

Ρ!·ο!ο!ιο!!ε πεε Χ!!!!!. Αοι·ι!ο!εποε
πω· θεεε!!εο!ιεϊο 1πν1εεπ1εο!!ει· Αοι·ετε
Π! Ψο!πεει· νο!!! 20.-22. Απε. 1908.
Θ. 8!!ει!ε8.

π!!!· ιιεπ εεπετε π!ε Αιιιεεο!·τ!ιοε πω!! ε!ιγειο!ο!;!εο!ι εε!, πππ
ν!!! οτ!'ιι!!!·οε Με π!ε νει·εϋ.!τε!εεε εε! ποι· 8!.ο.πτ- π!!π !ειππ
!!ενο!!ιει·εεε· ε!! ο!!!εεπει· ει.ο!!ιι. 1ο!! !ιοιιε !ιοτοεεε, πεεε ιεε!!!
Μετε!·!!ι! ε!ε!ι ε!! εννο! πτ!!.το! εεε ποι· $!.!!.πε!!ενο!!ιοι·ι!!ιε το
!‹ι·ε!:!εττ εεπ πεεε ποτε π!οεε!· εεε!!εεε!εεε νοε!!ε!!!.π!εεο πεε!!
εποε! 80 ρΟτ. ι·εε·ο!!εε.εε!ε !!!εεει!·ε!ε!·! εποε. θεεεε!!!!ει·

Πι·. Η ο γ ο ι· ε Βο!ιεπετιιεε·, πεεε πο!! ο!ε.ε·οι!·οτοεε Μονοπετ
εο!ιο!'τοε ι!ε!!επ!ιιμ πεε Α!!εοτεοε οι·ίοι·πει·ε. Εεεε !ο!ι εει· εε
!!!!!!·ει!, πεεε εε! πει· ε!·οεεεε Αεεε!ι! ποι· Βο!ιν!!εε!;οι·εο!ιείτοπ,
εποε 800 εεπ ιεο!!!·, ο!! ο!ιεο _!επεε Βε!!επεε ενε!εοι·εεε!.!!!!:

ενο!·πεε Μ. Πε!ιοι· π!ε ιι!!!ιει·οε Δεεε!ιοε νε!·ννο!εε Μ! επί
!!ιο!εε Αι·Ε!ε!!.

Π!οεε!:οἔ, πο!! 22. Αεεεε!;, θ ε!!!- Μο!·εεεε.
1. Πει·εοεετ!·ετ!οε πω!! Ηει·ι·ε Πι·. 'Ι' ε. ε τε ε ε !! ει· (Ηγπι·ο
τ!ιοοε επιε!ε!!ε ετε.ν!πεε!.
2. Πι·. 'Ι' ε ε τε ε ο !! ε ι·

!!ε!τ

εο!εεε

νοι·τι·ει!ε· !!!›ε!·

«Αιτιο

!ιοι·τ!ιοοε οοε!. εε!·ι.ιιιτ!».
Π!ε!ιεεε!οε:

Πι·. Κ ο!!π! ε. ε ε: Πε πει· ε1°ε!Π.!εο!!ε Λεει: ε!!ε νει·ε.ε!εε
οπο;; ω!! π!ε νο!!ε νετεειιεοτι!!ο!ι!‹ε!ι ε!» πω! Αεεε!εοε ε!!!εε
Κ!επεε νοπ πω· Βετο!! ε!! !ι!!ι!εε, Με εε εο!.ννει!π!ε π!ε !ε Βο
τι·εο!!!. !ιοιιιειοεπεε Ιεπ!!ιε!!ο!!ε!ι !!ε!!!ει· Μασάει· εει' πεε $οι·ε·
!!!!ι! Με ει! ετ!!!'ε!!. Πει· Β!ε!.!·!τι .ιω- Ποεεττπε!.!οε !;!!τ εεε
ε!επι Μ! ε!!!ςε!εο!ε ε!!! Αεεε!Βε πεε Κε!!! νο!! πω· Βτι!ε!ι ει!
εε!ι!!!ειι. Πι·. Κ. ειο!ε!; πεεε π!ε ε!ε!!ε Ιι!ε!εεε Ζ!ι!ι!εε π!ε Πτ.
'Σ' ο Με ε ο!! ει· εεεε!εε!οεεεετο!!ι Μ!. π!οεε ?εοφ !!!εο!!. Ο!!

Πι·. Ο τε!!! ει· εεετ,πεεε ει· εεε!! εε! πο!!! $!.ε.επεεε!ι!ι ε!;ε!ι!;,
πεεε Μ! ο!εε·ετι·ε!οεο!· $ε!!!νο.ι!εει·εο!!ε!!: πεε Βι.!!!εε εεοε!!
εε!!εοε εε! ιιεπ ε!!$ε!ι!.ο ε!ο!ι οτ!οε!.!οι·εε ο!! εεπ !!νε!ε!ιο Απο·
ιιε!ι!!!ε!ι Πι·. Κ ε ! Ι ει ο ε ε εε!;οετε!ιε.
Πι·. Κε!!ειεεε: Δε! π!ε Ε'ι·ε8·ε ω! Πι·. Αερ!ε!; Εεεε
Πι·. Κ. εει· ει!τ πει!! Η!εινο!ε εετινοι·ιεπ, πεε!! επι· νεο!!! ς!·οεεε
Π!!Ι”ο!·οεεεε !ε ποι· Ζεεε!!!!εεεεετε!!!!ε· ε» Β'ι·εεεεε!!!ε!! (ο!!εεεο
Με πο! πει· Κε!!πι!!ο!!) !ιοεεεε, π!οεο!!!οε εποε!! πιιι·ο!ιεεε Με
οέ!γε!ο!ο!.;!εο!! εεεεεε!!ε ε·οι·ποε !ε!!εεεε. !!!· πεε Οοπο!!ιε ω.

!!!ποε !αοπ!!!ιε πει· π!ε Μο!!!.:ο ποι· Μ!!ο!ι !ιι Βοει·ο.ε!!! ι!ι!π ειιι·
Βι·ε!!!ιι·εεε· ιιεςεο!εεει. !ετ πιο ε!!!!ο!ι εει· πο.εε, ννεεε ε!ε !ιο!ο
ε!τε!εε 0!ι!ιι·ε!ι!ε!· εε!!!ει!ετ, π!εεοε Εεεε ποτε!! !·ἱο!ιτ!!;ε Πι·
εε!.!ι!·εεεετεε!ιε!!ι ιιιε!ετ νετιε!εποε ν!·ε!·πεε ποπ εποε!! π!εεε

νει·εεπο!·εεε· ε." Μ!!ε!! νοι·εο!ι!8· ε!ετ!!!:τ εο Με ε;εννϋ!!ε!!ο!!
ποι· Ζιιε!ε.!ιπ πεε Κ!επεε !Αεοι·ε!!!ε) π!ε Πτεειο!ιο. Πε!;ε!;οε
εε!ετεε Δι·ετ εει! Ρε!!!!!τε!!ι !ε!ε!ει· οοε!! ε!! πει· Αεεε!!!εε
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πιιεε πιο Αεπεειι!πειε!ιειε πππ πιε θεενιε!ιιεεππ:ι!ιπιε πεε Κιππεε

πεεεει· Με πιε

π'ο!πεπ πω· ιιπεπεε!ιεπεπ Μι!ε!ι εειεπ; πιε Αετεεε εο!!εεπ ειο!ι

Βε!ιππιειιπιτ πετειι πεπε Βοιιυνεπ88ϊ8επιπ!·

νοπ πιεεει· Αει!”εεεεπε· Γι·ειειεε!ιεπ, πεεππεπι Αειοτιιπιεπ ιπ
πιεεεπι Πεπιεε Με Οπετπγ π·ιεπετ!ιο!ε πεπ ππε!ιπτιιε!ι!ιε!ι
πιεεε Αεπ'εεεειιε: π1ε ιι·ι·ιιιιπ!ιο!ι εεπεππεειε!ιπει: !ιειπεε.

Βτιππι·επεεπ πει Αερεππιειιιε».

Αει·ετε

εεπιιεεειιπ

ειπε;εει·εεεε Μ εεεεπ ειιιε

ε. Μ. Κ ειιιε π π π πεπ εειπεπ πεπ" «Ωγε!!!πο!πειεοπε
Πιο επεπιε.Ιε πιιι·ε!ι πιε εω.ιππιιιεπ

πεπιεε!ιετ

Αεεετεπ ρεε

!!ετι·π -!)τ. Οτιιπι ε ι· εεε·ειιιιπετ πε Πι·. Κ.πετ Απειεπι.πιιεε

εειιεεεε Αιιπε!ιπιε, πεεε πιο Αεπεππιπιειε πει Ε'ι·ππεπ εε!ιεπετ

πιι·ενιπε ιπ νιε!ειι !!'ε!!ειι εε!ιτ ινο!ι! ι!ιι· Κιππ πεπτεπ !ιπππεπ;
πιε επιπειεπ επ ειε!ι πι·επειιι !ιειπ (!τπιιπ ειιιε Απεεεεεε πεε

εει' ειε πει ιιΙπππετπ Με επ ιτεπεπειεεπεπ Αεεει·επ !τειιιε
θε!ειιιι,ε; πειιεπε πππ ιεε πετε!ι πεεετε Βεοπεεπεππε·επ. Με
ε·ιπει·Ιει.τε π.πεπεεπεπ. Βιπε μι· εε ειπεειειεε Βεετεει!ιιπε
«πτεπ!εει· Γτεπεπε πει·επ Βεεε!ινι·ει·πεπ επι' ιιπεετεε!εεεε Οοε!ιο
πιπ, Ρει·πιπεετιειε εεε. ππι·ιιε!φει'ιιπτε ννετπεπ, Με ιεπεπ
Ρεπ!ει· νετε.π!πεεε, πεπ Ει·ειιεπειεε!ιε
Βεοπεε!ιεει·, ιπειεε ιιι
ετεεετ !!ει!ιε Οιιιτει·.εεπ πππ πεπεππει ι!γπιι!κε!οε·επ νοπ νει·π
!ιει·ειπ νει·ιπιεπεπ πε.πεπ. Ιεε πιω νει·!ιει!επιε πει· ιπιιππ!ιε!ιεπ
επ ενειπ!ιε!ιεπ Ρειειεπεεπ πιιι Αεεεππιπιειε πεο!ι πεπ π ε π -

Κιππεε επ Με. Απι πεειεπ πεπειεεπ πεε πιειεπιεεπ Ε!τεεειι
πιε πιο Αιιιεπετι·ιιοε Με Με βει!!επ πεπιε!ιπ, ππ!ιτεππ ειε
ιπιτ!ε!ιε!ιετ (!τεεπ ειο!ι πιο πεπε επεπειιιπ ετινειει. Μππι ειο!ι
πιπ ε!εεεει· εε!ι!εε!ιι, επ ιεε εε !ιειπε !ειε!ιεε Απι'8·ππε πεε
Αιιιεε πεπ πιτεππ επ ιιππεπ; πεε Νπ!ιτειι επει· ο!ιπε πειεετεε

ππιιιι· νει·επεπετε!ιε!ι επ ιππε!ιεπ πιιι·ι'εε πιοπι πετεε!ιιιςε εειπ.
νετειεςε πιε Μι!ε!ι επε!ιπειπ νοπ πεπεπι θι·ενιπιεπε ειππεει·εεεε.
εε ετ!επιπε ειε!ι πιε Βιι!!ιι·ιη.τε νοπ εειπεε Με πειεςε Βιο!ι πω,
πεππ πιοπι πιτε!ιε, επ ποε!ι ιιπ θεπει!ιπ πεε Κιππεε. Βετπε!‹

ειεΙιειεε ιπεπ επεεετπεπι, ππεε !επι;ει· ειε 8-9 Ποπ. εεε Κιππ

πετ;; Με Ηει·πιεε πεε!ι 60:40, επ πεειει·ε Βεεεει· 40
Ιπεει·νει!!ερει·ε.ειοπεπ πει Με.ππει·π εεεεπιιπει· 40 πετει·ειε·ετι
Ορει·πειοπεπ πει Β'ι·ειιεπ πππ ιπι !πετιεπιιοεριεπι πι! Ηεπιπιιτε2·

επ ε" Βι·πεε επ !εεεεπ ππιετ ε!!επ Πιπεεπππεπ ππειιιε ιεε, επ
π·ιτπ ειο!ι πιε Κε!!ιειοπ πει· εε!ιεπ ειπετε!!επ πππ Με ειπεπ
!ιετπειι Ζειετειεπι πεεειιι·ειπ!ιεπ.

ιεπει· Ορετπειοπ πεπ ειπε. νετειιι. επεετεπε!ιε Με, ε;ιεπε πιε!ιε

Πι·. Μεγετ πεεπεε!ιεεεε ειπεπ Ρε!! ιπ πειπ ειιιε Αιππιε
2 τω!" ειπει· !!'ι·πιι επε!ιειιιεππετ εει!!εε. Πε.ε Μππι· πεε Κιε

π·επιπει·, Με 50 ρθε. Βι·!ιι·ε.π!ιιιπ8επ πι!.
Πεεετ 2744 Β'τειιεπ πιειπει· Ρι·ινπεε!ιεπεε!

πεε ειπετ Αιππιε !επιππιε πει πετ !ινπ!ι! πει·εε!πεπ πετεπειιε
πιε!ιε π! !!εει·εε!ιε. θι·ε.ιιε!πειιιιιπε Με Πι·. ιι ε εει· πω» νοπ
πιιπετιι Κο!!ε;.τειι πε.ε!ιρτιιιειι Ιπεεειι, πιεεε!πεπ !ιιιιιπεπ εοπιιε
πιε!ιε Με ειιπ_ιε!ιειν πε2ειε!ιπεε ινει·πεπ. Απι !ε!ιιιιεε!ιειι Επετε
ι·ιε! ιεε πεπ Βειιππεπ πει· εο!ιπεπε;ει·επ εει!!εππεπ Γιεπ εε!ιννετ

ειεπειππειι ε: 8,46 ρΟτ.) πιε ππτ ειπε ε!ιτοπιεεπε Αρ

2π!ι!επιπ!ιεειε επ ετιιιει·επ.
Πτ. Βιπεεπιε: ινε ιιεπεπ Αιι!ιε!ιεριιιι!εεε πειιιι·. πεεε
πεπε θι·ενιπιτϋ.ι. ειπε διι!!επ επ νιε! ννει·πεπ !εϋππεπ. Βιε !ιεε·επ
πει·ιπ, πεπ: εε!ιπε!! ειο!ι ι”ο!πεππε πιτπνιπιιπιεπ Με ρεεε ε;ι·ειι'
πει·ε εε!ιππιιε!ιε Ρ`ε!ςεπ πι» πιε Ε'ι·επεπ !ιεπεπ. 8ο ντει·πειι
ειο!ιετ πεε!ι νιε!ε Β'ι·επεπ πιο!ιε ιιη;!ειο!ι εει!!επ πεπ ε·τενιπ
εειπ !ιιιιιπεπ, εε Με! ιππεπ εενιε! ινει·πειι. Απ ει·‹ιεεεπ Ζε!ι!επ
εεννοππεπε Κεειι!ιπιε ιπιιεεεεπ πε !‹!πι·εππ ειπετειι“επ. Ιππεπ
Μ. πιε !!'ι·ειετε ῇεπεπΐπ!!ε Με πιεπε εει·πε!ιτειι'.
Πι·. ν. Κε οι·ι·ε Με ιτε Αιιι”ει·ειειι ε" Μεπεεε ειε ειπεπ
ι!τεππ πεεε!ιπ ειε Κιππ νοπ πετ Βι·εεε επεεεει:.ειι. ππε Με
ετετεπ πετ !πεπεεε Με ει· εεεεε ειε πεπ Αεεπι·πειι ειπεε Με
ειι;ειι Οι·εππιειππε επεεεε!ιιι Με πιε θι·ιιππε πε· ειε Απεεεεεπ
πεε Κιππεε εεεεε πετ ιιι Βιιιι·ιιπεεπ πεε Βειιππεπε νοπ !!πιιεεετ
τεεε. Κιππ 8·ει”ιιππεπ. Ιπ πει· θι·ενιπιιεε !ε.εεε ει· ρτιππιειε!!
πιεπε ενειεετεει!Ιεπ επι πιε Μιιεεει· πιο πεπιι ποο!ι 2 ννεεεπ εε
ετπιιιιι·επ Με πιο!ιε π.ιιπϋειε· εε εε!ιενεε!ιεπ. Ετ νει·!πεΒε Με
ννωει-ιπιιιεπ πιιε!ι π! πει· επιππιεπ ππτ πππιι ννεππ εεε
ιι·ετεππ ννε!ε!ιεπ οπωω πε.ε !νο!ι! πεε Κιππεε εο!ε!ιεε ει·ι”ει·
πω. εει εε «Με εε!ιοπ πει πει· θεππι·ι νοι·ππιιπεπε Βε!ιννπε!ιε,
εει εε πιιτε!ι επεεει· εει'ει·εεεππε Κι·ππ!επειιεπ πιε ειε Απεεεεεπ
πι·ιπεεππ νετπιεεεπ. Ι!ιιπ εε·ιιειπε πεε Απεεεεεπ πεε Κιππεε νοιι
πετ Βτεεε ειιε!ι πεπετε!ι πεποιεπ πε εειε. πεεε ειιιε Νειρ;ιιπε
πει· Ε'ι·ειιιεπ επιπ Αποι·ειει·επ πειιιι $ει!!επ πεε Κιππεε πιει πιιι·ειι
επιι!τειο!ιε Βεοπεεπεεπεεπ πεεεεειεε ννοι·πεπ ιεε.
!!ε !!ε ειιιε: Ι)ιε Βεοπε.ε!ιεεπε επ ιτει!επεππεπ 'Γιει·επ
Με επ Μεπεε!ιεπ πιο μ.γι·ενιπ ννει·πεπ :ειε·ε εεε πεπε!ιε!ι. πειεε
πει· ιπιιεεετ!ιε!ιε Οτε;επιεπιπε πει· ειε Ιππινιπππιπ πε.!ιι·επ '(Β"Πι
ειιιπ·επει· πιο Γτεε!ιε οπετ πεε Βτπει!ιιππ. Ξειιι· Με ιεε πειε
Κιππ πεε νοπ ειι!!εππεπ !πιιειει·π ε·επετεπ ιινιιτπε επ θεννιε!ιε
,εετιπετει· ειε Κιππετ Με νοπ πεπεειπεπ !πιιεεει·π πεποτεπ ντετ
πεπ ενεππ ειε επι· Θτενιπιτεεεειε πιοπι εει!!εεε. Ι)ε.ε πω! ιει
πε!ιετ πει ειππετ νοι·Ιιε,ςεππετ ειιε.»πειιει πππεπιπεε νοπ πει·
Μπειετπτεεε πε επει'ει·ιιεε. Με! θεπει!ιεπ πεε πεπε!ιι·εεπ Κιε
πεε ΐεπιπ!ιι·ιειεεεε ειιε πιε!ιε πειε θεπε!πεε πει· ;τεετεεεπεπ

τω: ε.
Βι·. Τεπεεεε!ιετ: Βι·. 8ιπεεπιε πιει-ε επ, πεεε ννιεπετ°
ιιο!ιε Βε!ιενεπεετεε!ιειιεπ ιιππεπιπεε ειπε θεπϋ.πιειιπε επ πιε
?τεπ πεπεετεπ πεπ πιιεε πεε!ιε!π εππεπιπει πω: Κιππ επετε

εει:ε πετάω πιιιεεε. Ιε!ι ιπειπε πιεεε
εε!ινι·ει·ετ επεεε!ιειπεπ

ειε ειε

!!'ι·πεε πππ ε" Απε

Νπειιι· εε!πει πππ ιιεεετε Αει

εππε ιεε πιε Βεοπεε!ιεεπεεπ πει· Μππι· ιιιεπε ι'ει!εε!ι επ πεπιεπ.
Γε!!ε πειτε πει!!επ ειε Βε,εε! ειπετιιε εε ιεε επεπ πιο Ρ'ι·ειι ιππ
ετεππε πιο ετπεεει·ε Ατπειιε!ειεεεεε πετ Βο!ιινειιχει·εο!ιπιε επ

ιιπετπεπιεεε. ν!ίεππ πιτ _ιειεε πεε Κιππ επεεεπεπ εε εεεεπιε!ιε
ποπ! πετ ?τεπ ειε Βιεπετ, επετ πει· ειπε' Κοειεπ πεε Κιππεε.

(Β.επιεθ ενετπε πιε !νετιπι'οτεεεεεετιιτε.π!εππε εει
εοεπι· πι'εετ Γεεεεεεεε!!ε,

εεππιπιειε

ειε πει

!ιπετεπ

πππ

π'ι·επειι

πιιπππετπ. Με ειε. πετ πει

Γεω! πι! 95 Ρε

εγππΚε!οε·ιεεπ ιιπετ

!ιειιρε πιε!ιε πτεπ κ π·ει·ειι. !)ιε !εεεεει·ε Αππεπιιιε ειπει·
ιιι!ιι·εε ειε επ πιιι·, πει! ειε π. 'Γ. _ιε!ιτε!ειιε; ιτειιεπε.ι·πε!ιεπ πω
!ιε.ππε!ε ννε.τεπ. !)ιε νε!!!ιοπιπιειιε Βτιο!Β!οει;-;!‹εἱε ει!! πετ Είπε
εε.,εε!ειιι·επ, Βε.περτο2επιιι·επ, ππτειι !ιποιιε.εε Γοτεε·εεειειεπ Στο
ειεπεπ.επιππεεπ εεε. ιππεε Με νοιι! πιε Απππ!ιπιε πειιε !επεπ
πιιιεεεπ, πεεε πεε !!ε!! ιπ ειιιπι·ετ !:ειειιειιιιε· επ ειιε!ιεπ εει.
Ζννει νοπ πιεεεπ Ρετ. ειππ εοειιι· ννεεεπ «Βιετεεεε!ιεπεειιππεπε;»
!ερειι·οεπιπιει·ε ννοι·πεπ, επε!ιπειπ 'Ι'!ι π τε Βι·εππε εε!πει Με

ειπε !!ει!ιε εειπει· πτεε!ιε!ιεπ Ν:ιε!ιε!ιπιει· νετεεπιιε!ι ι!ιτε !(ππεε
ε.πε·εννεππει ιιε.εεεπ. Απε!ι πιε Ορετεειοπεπ !ιεεεεπ πεεπτ!ιεπ
ενεεειι ιε!εε!ιει· Ι)ιπεπεεε !ιειπεπ !!ι·ιο!ε; πιεε ει· ετε.ε ειπε ι·

πω!

ειε, ειε

ππε!ι

ιειιι·ε!π.ιιε·ειπ

Κτεπ!(εειιι

εππ!ιειι πιε !νιιι·ιιιι°οι·εεειεεε επείετπε π·οι·πεπ
ετετεπ. Α!!ε πιεεε Ρεειεπειεπεπ ενει·πεπ νοπ ιπιι· πεπι Οπι
ι·ει·ι;επ ιιπει·ννιεεεε πππ !ιε.πεπ επινειε ειε ειε!ι επι· Ορετει.ιοπ
ειιεεεπ!οεεεπ, ι!ιι·ε Βεεε!ιννει·πεπ νετ!ει·επ.

Βεεοππει·ε !επι·τειο!ι εο!ιειπε ιπιτ πιο θιι·εεεε πει· νιτε· ι εεε.
πιε πειιετπιιιεε ιε εγιι!ι!εο!επιεε!ιεπ Η ι·εεπεεειιπεπ πιε!ιε ι'ε!ι
!επ. νοπ 170 νιι·.·.πιπεε !ιιεεπ 29=Ι7. εθε. πεο!ι ιπειπετ Πιε
ε·ποεε επ ε!ιι·επ. Αερεππιειειε; πιε ειιιτπτειεε!ιε Βεεει.πε!ιεεπε

!επιιιε ειειπε Πιπε:ποεε πει· ιιι 2 !!'ει!!επ επ; ννε!ιτεππ Βεει.ειι
ε;επεεπ πει· ιπ εεε εθε. πιιητεεει!ε ννει·πεπ, Ορει·πειοπεπ πιιε

επε.τοπιιεε!ιειι

Βει"εππεπ πππ Ηει!ιιιι,ε;επ ιεππεπ ιπ 84,2 εθε.

πιει-πετ Ε'πι!ε ειεεε.
.
Πει ιπ εε!ο!ιεπ !!ε.!!επ πιε τιο!ιε!εε Πιπε;ποεε επ εεε!!επ
πιιιεεεπ πι. Ε!. π. 2 Ρεπιιιε Γεεεε;ειιε!εεπ πνει·πεπ: ετεεεπε. πειεε
επι επεποιοειεε!ιει· 'Ι'εεεπει'ιιππ ιπ πεπ Βεεπεποτεειιεπ ι'ε!ι!ε,
πετ πιε Βεεε!ιπει·πεπ ετ!‹!ιει·ε πππ εινειεεπε, πεεε εει ειπε
επειι*ε!!ιει”εειπ !!ει”εππε σε Αει.ιο!εε·ιε Πιτ ειπ ε·γππ!εο!πεςιεε!ιεε
!ιειπεπ ιιιο!ιε ι'εεεεεει.ε!!επ ιεε. Ε! ι π ε ε π ε ε ιι π π ι ι ο π ε Β ι· !ετεπι:επε πετ ιππετεπ Οειιιεε!ιεπ ε!ιπε !ε!ετε
Αεειο!οι;ιε επεππε!ιπιειι, εο!ιειπε τιιιτ ππεετ
ε!!επ Πιπεεεππεπ ιε!ι!ετπειε. Ε!τ!ιεεπε ιπεπ πιεεεε
επ, εε πω! ειπε πππ εει· Ρι·ι:ιιιιπε: πει· !!'ι·ειςε !ωπιπιεπ, επ
πιε!ιε εεννε. ειπε Αεεεππικει·πι·πεπεπε επετ ι“επιιιιοπε!!ε !!γρει·
πετιιεειεπ Με Ππεει·!ειπεπεεε!ιννετπεπ πετ Ρι·εεεπ ιπ Βεετπε!ιε
!ιοπιιπεπ; πππ ειπε πεεεπε!ιε!ιε Βιεεε!ιτππ!ιιιπε· ἔἐππΚο!οει

εεπει· $ετεε!ιεεεεπεππε!ιπππ!ππε· ιεε πεπε

πει

ειιε

πετ

Ρτε.εεπ Με ειε!ιετε !πτεεππιε εο!ο!ιετ Πεπετιεεεπεεπ.
Με Αειιο!οε;ιε ιππε;!ιεπει. επ !ι!πτεπ πιπεε επε!ι ιπ πεπ Πι!

!επ ππετε Απιεεπε εειπ, ιιι πτε!ε!ιεπ ειε επεειππιππ- Βει'εππ
επ πεπ Θεπιεε!οι·ε·επεπ ετ!ιοπεπ ντει·πεπ Εεεε; πιε εεε π π πετε !!τ!ετε.ιι!ιππ,ε, πει·εε!πεπ ιεε πεε!ι νοτιιει·ιε·ετ Βπτειιππεπε·
πεε Ρτοεεεεπε νετιπιι'. !ιειπεεινει.;ε εε!εεπ: πιο !εο π ειει·

ειπεπ Κοεεεειπ π! πει· 'Ι'επε πππ Οε!ιε πετ Βεεε. πο!! ιιιι
'Ι'επεπειεετ εει'εππεπ Με, εε Με !εεεεετεπ Βει'εππ εποε Ηετι·
Κο!!ει;ε ν. Βε τι; πι επ π ετ!ιοπεπ π! ειπεπι ΡΜ!. π! πεπ πει·
ε!ειε!ιε Βιεει· ειπε επε!ι ιιπ !νιιι·ιπιοι·εεεεε πιει!. Πεεει· ιπειπεπ
ι·ε!πειν εε.π!ι·ειο!ιεπ Β"ε!!επ πιεεετ Α” πεπεπ ειπε εποε νιτ

πεππ πιε !‹ι!πεε!ἰε!ιε Βτπεπι·ιιπετ πεπεπιεε ιπ _ιεπειπ επι ειπε

.<.τιπε!!ε Ρεειεπειεεπ ιπιε ινιτ!ι!ιεπετ 8ει!ειπειειε, επ

εε!ιννετε Βε!ιπ.πιεππ,ε; πε πεε Κιππ, πεππ πιο πεπ πετ νετ
εε!ιιεπεπεπ Βεεε;ειιετε ιεε ιπτετ επειπιεεπεπ Ζεεεπιιπεπετε!!ειιε·

!ιπ!ι εεειειε·ε Ργοεε!ριεκ. πιε πειο!οετιεεπ πετ πει' πιε Ετ
!ετεπ!εππε· πεε !νετιπι'οτιεπεεεε επτιιε!ιεεει!πτε ννετπεπ !:οπιιεε.

Με!! ει·εππνετεεπιεπεπ. Βε πε·ε Με πειε ιπεετεεεεεεε θεεεεε

πωπω ιεε πιε Β.ε!!ε ε" Αερεππιεετιιτεπ!ιεπε· ιει θεπιεεε
ε!!ετ επεειιππ!ιεπεπ Ζεεεεππε πεε !ι!ειπεπ Βεεπεπε: ππ9.ιιτεππ
7,5 εθε. ιπειπει· Απεεε!εε!ετε.ε!ιεπ ιπιε ρε!νιρετιεοπιειεε!ιεπ ιπτ
εο!ιειπεπεεπ ειπ,<.ςε!ιεπει·ε επιι·πεπ !ιεεε ειπε ω! ι·πιιπ 50 πω.

πειεππεπ, πεεε πιε Μππι πει·ιεπιε·επ Ατιεπ ειιιε νει·ννεππεε!ιει'ε
ειπες!. πετεπ Κπιρετεεννιε!ιιεεεπε!ιιπε π! ε!ειε!ιεπι νετ!ιπ!ιπιε
ετε!ιε. Με Βεινειε πεεε πιε Νεεπτ εε!πεε ιπιε ι!ιτεπ 8επειε

ιιιεεεπε!ιιπεπ ειπιτιεε ιιι!ιτε πι! ιο!ςεππεε επ: Ειπε Γτεπ Με
νιειιππ! “πω”, πιε ει·εεεπ Ε! Κιππει· εποε. 10 Μοπεεε εεεει!!ε
πεπ πει ειεεε πεπει πιεπεει·ειει·ι, πεε !ετεεε Κιππ πετ ειε πετ
πω! Μεπειε “ειιιε εππ 'και ιπι 5. !ιοπεε ρεεε επτεεπι Με
ειπε ειπε εγειεεπε Πεει·εεειτοειιιε πιιεεεπι!πεε ειιε Απιεποτι·!ιοε.
διε πω· ιπ πεπ Ιειεεεπ .!ειιι·επ πετε!ι ππειιεετι ε Πιιιειεεπε
εε!ιιι·ετ ειιιιιιπιεο!ι Ε.;επ·οτπεπ πω» εε!ιπ πιτ Με πιε Πειπτ εε!πετ

επε!ι ειπε

πετεε!πεπ πιε ρι·ιπιπτε Πτεεε!ιε πει· Επεππεεε ιπ πετ Βπε.εππ
πεπε πεε ννει·ιπιοι·εεεεεεε ετ!ιεπεεπ.
!πιεππ ιπ πετ πιε!ιει· επεεεορ,·επεπ Β.ει!ιε

νοπ

Πι!!επ ειπε

8·επε!ιο!ος. !πι·πι·ε.ιι!ιππε ε.πε·ειιοπιπιεπ πιιι·π, ινε!ιτεππ ε" Αρ
ρεππιειειε πιε ε!!ειπιπε οπει· ποε!ι ινεεεπε!ιε!ιε !πε!!ε ιιπ ε·πππειι
Κι·ππ!ε!ιειεεπιιπε επιιιετ!εειιπεπ

πι, ε;ιεπε

εε επε!ι ιιι πιειπετ

Βεοπεοπιιιππετειπε πειιιι·ειεπε πειιε, πιο Με Αρρεεπιειειε πεμ

Με
ε?

ειιι·οοΙιειι, ι·ειιι ιιεπιιεΙε Αιι'επιιοπεπ εει·ειεΙΙιειι. Απειεεεπεπ
νοιι ειπεεΙπεπ επιιιεπ ιπ εει· ΑειιοΙοειε επειεΙιιΙιεΙι Ιε.ι·νιι·ιειι
εοιιοι·ι·ποιεεπεπ Βε.! ιπειιιεεπ, ειιιεπι Ε'ε.ΙΙ νοπ Πι·ειει·ειιΙιοΙιΙι
πεεπ ΑπππιεΙιππε; ει· ΒΙεεεπειιιιιιιιιιειιπε· πει Βειι·οιιειιιε ιιι.ει·ι,
Γει·πει· νοπ ειπι,ε;επ ι.νειιι€επ ΓιΙΙΙεπ, πει εεπεπ Με Τοι·ειοπ εεε
ΟνειιιιΙιπιποι·ειιεΙεε ειπεπ ε.πιιιεπ ΑπρεπειιιιιειιπιιιΙΙ νοι·
ιιι.ιιεεπιε. ετεπεπ πεεπ ιπειπει· Βι·ι'επι·ιιπε Με Τιιπει·ιχι·ενιει
ιιιιειι ιιι Ι7οι·εει·ειιιιπεε εεε ιιιιειεεεεε Επι· Με Πιιιει·επιιεΙειε
Βιιοεε εεπιιεΙει· ππε ερπεπειειιιεεπει· Αιι`εΙιιιοπεπ. ΡΙ6ιεΙιεΙι
ειιΙΙ.ι·ειεπεε Ιιει”ιι,εε $επιπει·ιεπ, Ε.ι·πι·εεΙιεπ, ΟοΙΙερε εεΙειςειιι
πεπ ιιιιεπ πει πειεΜ Βι·πι·επΙιιιιι8·επ ειιιιι·ειεπεει· ΙειεΙιιει· Πι
ιει·ιιε Ιε.εεεπ Με πειεεπ Κι·εππΙιειιεΙιιΙεει· ειπειιιεει· εεπι· πππ
πω. ει·εεΙιειιιεπ; Με Κ6ι·ρει·ιειιιρει·ειιιι· Ιεεει. ειεπ πιοπι ιιιιιιιει·
ειοπει· ειθΓει·επιιε.ΙεΙεεποειιεοπ νει·ννεπεεπ, επεπεο Μπεζ Με

- Με ΝιιοπιοΙ€ει· Ρι·οΙ`. Ρ Με πε ιι ειιεΙε, εει· πεπιιππι
πεπ επ ννει·ιπε 8ιεΙιε πει:Ιι ΚιεΙ Μπι, ιει Ρι·οι'. οι·ε. Πι·.
Οιι.ο ν.Ε'ι·επειιε νοπ εει· εειιιεεπεπ Πιιινειειιιι.ι Ρι·οιε
ειιιεειι πειιιειιιΙιΙ εει· θνπε.ΙιοΙοειε ιιπε θε
πιιι·ι.επιιΙιειπθιεεεειιπει·πιεπινοι·εΜ.

ννειιπ ιιπει· πει ιεεπιεεειιι€ει· Τεπετ

εειιιπε.επει ιιιε Βεπεπ ιι·ειεπεειι Α ι εε ε ιιι ι ε ΠΙ ι ρ ι· ε ιι -

ιιι

εοπει ιπ ειιιει· Βειπε νοπ Ρε.ΙΙεπ Με επι' Με ΑΙΙΒειιιειπει·
πει·ειιε

ε;εειεΙΙιε

Πιεε,ιιιοεε πεεΙι εει· ειπεπ

οεει· επεειειι Βιεπιιιιι8· ιιοι·ι·ιιι·ιειεπ, εε πειιε ιπ Β Ε'ε.ΙΙεπ εο
ινοπΙ Με ιιι·Ιιπιιιε Βιεςιιοεε ιΑπρεπειιιιιει Με ειιεΙι πιειπε
Κοι·ι·επιιιι· (Τιιπειει·ενιειιε.ι) Βει·εεπιιιιιιπ,ε·. Βει εει· Ορει·ιιιιοπ

ι'ιιπε ειεπ Ιιειεεε, ιπ ειπειιι Μεεει· ΕιιΙΙε πεειιιιιε ιιπεΙιπππειε
νοπ ι·εεπιεεειιι8ει Τιιπει·ετε.νιειιιιι ιιΙιιιιεε Βιιιρνεπι εεε ρι·ο
εεεειιε νειιιιιι'οι·ιιιιε;

εεπιιΙε ιπ Βει·Ιιπ επι. ΡΜ. Με πΙ‹ πει ιιπ Ρεπι·ιιει·
ε. .Ι. εειιι 68. πεπεπειεπι· νοΙΙειιεει.

- Πειιι οι·εεπι1ιεπεπ Ηοποιει·ρι·οίεεεοι· εει· Βοππει· Πιιινει·
ειιιι.ι Πι·. Οεπε.ι· ινιιεει ιΟπιιιιι·ει ιει Με 1.ειιιιιιι; εει·

Τιιπει·ει·ιινιειιειεπ

ιιι·ιινιειιιιι εεε” ω- Τε.ειΙιεΕππε ιιπ ΒιιεΙι Ιεεεειι πεππ, εε
ειπε ιπ εει· Ρι·οπεριιιιιιιιοιι Με εει· Ι.ειιποινιεπιιε.ΙιΙιιπε εοεπ
Μοιπειιιε εεεεπειι, Με ειειε ιιιιε εει· νει·ιεε·εππειι πεΙΐεπ;
ιιιιιεε ιεπ πιιεΙι ιιιειπειι πιεπει·ιιςεπ Βεοπιιεπιιιπςεπ Με ΙιειιΙιοεν
ιοεε ειιεΙι ιιοεπ ειε Μι εορρειεειιιιε· επεεπειι, εε πει Με Ρι· ο
περ ιι πΙιιιοπ ιπιι· πιο νει·εε.ει; ιπι··°εεπι·ειΙ›ε ιεπ εε
ιιι, επεε ιεπ ιιιιιει· ιιιεπι· Με 100 'Ι'ιιΙιει·ειι·ενιειιειεπ πει· ειπε
ΡεΙιΙειε.ειιοεε επ νει·2ειεππεπ πεπε Με Μεεε Ιιειπ ειιειεπεε
ιιΙΙειπ, Με κι Με Ρι·οπεριιππιιοιι ιιιιιειΙειεεεπ πειιε:ειε Ιιοειι
ειιεεπεε ΗειιιειοεεΙε ερι·εεΙι ιεπ πει Ιε"επΙειι ειπει επει·.ιιιιει·ιε
ιιει·πειι Απειιιπεεε Με πει·ιε.ιηιεπειειιιεεπεε Βιιειιειιι επ, ιι·ειε
πει εει· Ορει·ειιοπ ειεπ Με 1ι·ι·ιιιιπ Ιιει·ειιεειεΙΙιε. Κοππιε Μι
εεπειπιιιιςεπ Με

Εεπι·ιε.ιιιιπειι ιιπε ειε Ιιειιιιιιε· εεε ρπνειοΙο
€ιεεΙιεπ Ιπειιι.ιιιε ιιπ εει· ιιει·ειειΙιοΙιεπ Βοσπ

εεπ

Υει·ΙιεΙιιιιεεε εει· Μειιειι·ιιιιιιοπ; ειεεε ιι6ιιπεπ πει Αρρεπειιιιιιε
ειεΙι Βεπειι εε ε·εειιιιιειι, ι.νιε πει

ει·ειειι 4-8 ννοεΙιεπ.

- Βει· ΙιεΙιιιιιιιιε ΡπνεΙοΙοεε Πι·. Πει·ιπ. Η ιι ιι ι, οιιι. Ηο
ιιοι·εηιι·οιεεεοι· εει· Πιιινει·ειιιιι ππε Βιιι,ι;Ιιεε εει· Βει·ιιιιει· Απε.
εειιιιε εει· ννιεεεπεεπει'ιειι, μη” επι Ι. ΟΙειοΙιει· εειιιο

εει· Βιιειιι·ρειιοιι

ιιεε1ιε Μεειειπ ιπ ιιι εεε1εοι·ι ιιπει·ιι·εΒΜ ννοι·εειι.
- Επι· εεπ ειιι·οπ εειι ΒιιεΙιιι·ιιι Ρι·ο!. Πι·. ν. Ιιενεε π'ε
νε.Ιιειπι ννει·εεπεεπ Βεπι·ειιιπΙ εει· ερεειεΙΙεπ Ρε
ι.π οιοιι·ιε ιιπ ε 'Πι ει·ε.ιιιε ιιπ εει· Βει·Ιιπει· Πιιινειειιει
ιει. ειιεΙιεπ ειπ ΕΙι·εε.ιε εεΙ'ιιπεεπ ννοι·εΜ: Ρι·οι'. Πι·. νν ι Ι πεΙιπ Ηιε Με (36ιιιπεεπ πω. εεπ Βει ιιπ Με Βει·Ιιπει· ΙΙιιι
νει·ειιιιι ειιιςεποιιιιπειι Με. Με Με Ι.ειιιιιιιι εει· ει·ειειι ιιιεει·
πιπιεεπεπ ΚΙιιιιιι :ιιι εει· ΟΙιιιι·ιιε νοι·ιιιιεειεΙιιΙιεΙι ιπιτ. εειπ Βε
Βιιιιι εεε ννιπιει·εειιιεειει·ε ιιπειπεπιιιειι. ΗΜ'. Ηιε πει ειπ
8οππ εεε ιι·ιιπειεπ Ι.ειριιιιει· Αιιειοιπεπ ςΙειοΙιεπ Νιιιιιεπε ιιπε
εεεπι Βεριεπνι·ε.ι·ιιε ιιπ 44. πεπειιειιιΙιι·ε. πι· Ιιεε;εππ εειπε Μι
πιεεπε πειιΙΙιεπιι ειε Αεειειεπι πει Ρι·ο!. Ο ιι νει: π ιιι ιιπ τι ιπ
πειρειι.ι Με ιινιιι·εε πε.εΙι νοιειΙ'επι1Ιεπιιιιε· ιιιεΙιιει·ει· ΑτΙιειιεπ
ιιΙιει· Ηει·επι·ειιππειιειι, (ΜΜΜ ιι. ε. ιν. ι. Ι. 1895 Μπι επεεει·
οι·εεπι.Ιιεπεπ ΡιοΓεεεοι· ιπ πειρειε ει·πιιππι. 1902 ΓοΙ ιε ει· ει
πειπ ΒιιΙ'ε Με οι·εειιιΙιεπει· ΡιοΙ'εεεοι· Με Βιι·επιοι·
ει· ιιιεΜ
ειιιιεεπεπ ΚΙιπιΙι πεεΙι ΒιιεεΙ ιιπε εειι εειπ νοι·ι,ε·επ ειιπι·ε

ννιι·Ιιι ει· ιπ Β·Ιειεπει· διεΙΙιιπε· ιιι θιιιιιπεεπ.

»ειπα 0ι·Βεπε Γοιε·ιε

Νειιι·οΙοεε.

ρ;Ιε.ιιε Πειιιιπς.
(8επιιιεε ίοΙει.)

- νει·ειοι·πεπ ειπε: 1) Αιιι 29. .Μπι Ιπ Ι)οι·ριιι ω·
Βιι_ιεπεεπε ίι·ειρι·επι.ιειει·επεε Αι·ει. Πι·. Β ε ιι ει· ε Η ε. π π ε ι· ι
ιιπ 69. πεπεπειιιπι·ε. Ιπ εει· Νιιπε νοιι Ε'εΙΙιιι ,ε;εΙιοι·επ, ει·πιεΙι
ει· εστι Με ιπ Ρει·ιιε.ιι εειπε δειιιιΙΙιιΙειιιι€ Με πεποε· ιιπ

.ϊειιι·ε 1858 Με Πιιινειειιει Βοι·ρει, ννο ει· πιε 1865 Πεειπιπ
ειιιειειιε. Νεεπ Βι·Ιειιιιιιιι8·

Τε,ε;εειιειειιι·ιεπτειι.

εεε

Αι·ει€ι·ιιεεε

Ιιεεε ει· ειεΙι ιπ

εειιι ΙινΙππειεεΙιεπ Ηε.ιιιεΙινει·π Β.ιι_ιεπ πιεεει·, ινο ει· Με.» Με
40 .Ιειπι·ε Με ιιι·πιιιεπε Ρι·ειπιε ιι.ιιεεειιπι πει. 2) Ιιι ΜεΙιωροΙ
(Τιιιιι·ιεπ) εει· Ι.επεεεπειιεει·ει Πι·. Α π ε ι· ε ειε Κ ο ι· ιν ε. ε ιιι
ιιπ ΑΙιει· νοπ 64 .Ιεπι·επ. ειειειι πεεΙι ΒεεπειΒιιπε· εειπει· διπ

Ρει·εοιιεΙιει.

ω" ι. .Ι. 187? ιι·ει ει· ιπ εειι Βιειιει εει· ΗοΙιιοροΙεεΙιεπ πεπε

- Ζ πιπ ΗεπιιΙΙ'ειι εεε Πιι·επτοι·ε ιιιιε ιι.Ιιειειι
Αι·κι εεε 81. Ρειει·επιι ι·8ει· Μει·ιειιιιοεριιο.Ιε
ιιι ι· Α ι·ιπε Με εεε πιιι. ειεεειιι ΗοεριιεΙ νειΙιιιπεειιεπ νι·ειΙι
ΙιεΙιειι ΑΙεπιιιιεει·ποεριιεΙε κι εει· πιεπει·ιεε _ιιιιιεει·ε Αι·ει επ

Μεεειπ ΗοεριιιιΙ. ινιι·ΙιΙ. 8ιεειειει Πι·. Ο ι· ε ε ο ι· 5 νν η ιι ε π ε·
πιιιονν, ει·πιιππι ννοιεεπ.
~ Βει· Κοιιιεει·πι εεε Π. Αι·ιιιεειιοι·ρε, Βι·. Ο π ι· ιι π ο ιν ιει
ιπιι ΠπιΙ'οι·ιιι Με Ρεπειοπ ν ε ι·ιι ιι ε ο π ι ε ε ε ι ινοι·εειι, ιιιιιει·
ιιΙειεπιιειιιςει· Βειει·εει·ιιιιε ιιι ιπ Θεπ ειιιιι·ει.

- ΑΜΠ. ιπιει·πειιοπεΙεπΚοπε·ι·εεε εει- 8εΙιιιΙ
π ν ειε π ε, εει· νοιιι 98.-98. .πιει ιιι 1ιοπεοπ ετ.ιιιιιιιιεει, Με
Με ΠεΙειιςιει·ιει·
ιιιιεει·εε πιιιιΙει.ει·ιιιιιιε εει·
ν ο Ι ι ε ε. ιι ιιι Ι ιι ι·ιι π ι; εει· ΟΙιεΙ' εεε 8ε.πιιιι.ιεινεεεπε εει·
Ι1επι·επειιιΙιεπ ιιπ Ηερει·ωιπεπι Μεεεε Μιιιιειει·ιιιιπε, Ρι·οΙ'εεεοι·
εεε πιεει€επ ννειΙιΙιεπεπ πιεειειιιιεεΙιειι 1πειιιιιιε ω. Ο π Ι ο ιιι π, ιειΙπεπιιιεπ.
..- Πει· Βιι·εΙιιοι·

εει·

Ιι·ι·επεπειεΙι εει·

Μοεπιιιιει· θοιινει·

εεΙιει'ι εει·επ Κι·ιιιιπεππειιιε ει· 80 .Τε.Ιιι·ε ειεΙεΙιει. πει; ειιεεει·
εειιι Ι'ιιιιι.ιιει·ιε ει· Με ΑΜΙ. επ εει· ειιιειιεεπεπ ΒειιΙεεΙιιιΙε.
θι·οεεε νει·ειεπειε πει ειεπ εει· νει·ειοι·πεπε ειιι·εΙι Με Ειπ
ΓιιΙιιιιιις ιιιιε Γει·εει·ιιιιε εεε Ηει·ι.επΙιειιεε ιιιιιει· εει· πιιιιει·
Ιιεπειι ΒενιιΙΙιει·ιιιι€ εεε πιειιιοροιεεΙιΜ Κι·ειεεε ει·νι·οι·πειι, Ιπι·
ινεΙοπε ει· ειπε δε.ι·ιεπΙιειιεεππιε ιιπε ειπειι Μιιειει·Βιιι·ιεπ ειπ
ι·ιεπιειε. Ιπιπ ιει εεπει· επ νει·εεπιιεπ, ειιεε ιιι εει· Πιιι€επππε
ΜεΙιιοποιε Με ινειιεπ ΓΙε.εΙιεπ εεε ειει·ιΙεπ Βοεεπε ννει·ι.νοΙΙε
Ε'ι·πεπιεπ.ιιεπ επεεΙειιι ινοι·εειι ειπε. 8) Ιπ Βεεεπιιιιιι εει·
Ρι·ινειεοεεπι εει· Μοεπειιει· Πιιινει·ειιιιι Πι·. Πιο π εεΙ πω.
Ιιεινιε2.Οιειπειιοι· ε.ιι εει· ιπει·ερειιιιεοΙιεπ ΚΙιπιπ εεε Ρι·οι'.
Βεπει·ιν ι ιι ε ιι ι. 4) Ιπ 1·'νει·εεπειι εει· Οι·ειιιιιιοι· επι εειιι
εεπειι Κι·ε.πΙιειιΙιειιεε ιπ εει· Ι'οι·ειιιει Ρι·ε,ειε Πι·. 'Ι' π ιιεε ιι ιι ε

οι οιπ οινεΙιι ιιπ 29.

Ι.επειιειεΙιι·ε. Βειι Κιιι·ειιε ιιπ εει·

ννει·εεΙιε.ιιει· Πιιινει·ειιιιι πιιιιε εει· νει·ειοιπειιε νοι· ιιοοπ πιεπι

Με .1επι·ειι επεοΙνιει·ι. 5) Ιπ Κειιεππε,ςεπ Ρι·οΓεεεοι· Πι·. Η ει·
ειιι ειπε πε ν ι ε επ, εει· ειιι·εΙι εειπε Αι·πειιειι ιιπει· ι:ΙιεΙιι.
ιιπε Βπειιιιιιιιιειιιιιε πεπεππι ει, ιπι ΑΙιει· νοπ 63 .Ιιι.πι·επ.
θ) ιπ ΠιιπΙιπ εεε επεπιεΙιιιε Ριοιεεεοι· εει· ΟΙιιι·ιιι·ιιΙε :ιιι εοι·

εοι·ιιιι;ειι Πιιινει·ειιιιι Πι·. Βε ιι ιι ε ι. τ..

. πειπεπιε-Ι.ιιιιεεειιιιιι ιιπ ΚιιοΙιεοι·Ι'ε Μεεεπιεειιει·ειιο_ιε Πι·. ιν Ιε.- ·
ε ι ιιι ι ι· .Τ ιι π ο ιν ε π π ο, εει· ειιι·εΙι εειπε Ππ,<.ιει·ειιιιιΙιειιειι, ειε
ει· Με' εειιι Ιειειειι Ριι·οι-;οννποιιε·ι·εεε ιπ ΜιιεΙαιιι Μπι πεειειι
με (Με. Νι. 19, 8. 188), πεπε.ιιιιι εεννοι·εεπ πι, Μι. εειιι ε ιι
Α π ε ε π ι ε ε 88 ιι ο ιιι ιιι ε π. Ζιι εειπειιι ΝεεΙιιοΙεει· ιει εει·
πιεπει·ιε·ε σειιιιιιε Πι·. Μ ι ε π εει θΙιιι πει ιιεινιιπ1ι ννοι·εεπ.
- Βιε θεεεΙΙεεΙιειι'ι εει· Αει·ειε ΟειειΙιιιιεπε
. Ιπ Ιι·πιιι.επ πει ιπ ειιιει ιπι·ει· Ιειειειι 8ιιειιιιΒειι εεπι πι.
Ε) η εε ε π ε νν ι τ.ε ο π, εει· .'25 .Ιε.πι·ε ΜιιεΙιεε Με εεε·επινει·ιιις
Ρι·ιιεεε εει· θεεεΙΙεεΙιιιιι ιει, ιπ Αιιπειι·ειεΙιι εειιιει· ιιιιιειιοπεπ

'Πιιιι;πειι ιιι εει· θεεεΙΙεοΙιε.ιι ειπε Α ε ιε εεε ιιπει·ι·ειεΙιι ιιπε
ιπιι επ ιπι·ειιι Βπι·ειιπιιιΒιιιεεε εεινιιΙιιι. Με Βιετ
ΙιεΙιε Ι:°τειιιε ιιΙιι εει· .Τιιπιπιι· πει·ειιε εειι. 1874 ιπ Ιι·Ιιιιιεπ Με.

Με. ννι·ειεεπ. ινεεοιιι. - Η. Μ.)
-

ΑπιιιεεΙιεΙι

εεε

25- ιειιι·ικεπ

Ρι·οιεεεοι·ιιιπι

Ιιιιιιιιε εεε πεπειιιιτειι 'Ι'ιιπειπιιΙοεε-ΓοιεοΙιει·ε Πι·. Β. εειι
ι·ιιιι·Ιιιιιιο ιιι θειιιιει ιει πι" ιιι Βιιι·ειι ειιι Μιιι·ε.ε·Ιιιιιιο
ρι·ειε εεειιιιει ννοι·εειι, εει· ιιΙΙιιιιιι·ΙιεΙι Ιπι· Με πεειε Αι·πειι
ιιΙιει· 'Γιιπει·ΙιιιΙοεε νει·Ιιεπειι νι·ει·εειι εοΙΙ.

- Πει· οι·εεπιΙιεΙιε Ρι·οΙ'εεεοι· εει· Κεεειιεεπεπ Ππινει·ειιιιι,
ινιι·ΙιΙ·. 8ιιιιιιει·ιιι Πι·. Αιεκπ πε ει· (εει·, εεεεεπ ΑΙιΙεπειι ινιι·
ιιι εει· νοι·ιε·ειι Νιιιιιιπει· ιιι Κιιι·πε ιιιεΙεειεπ, ιιεΙιει·ιε ιιι εειι

Ιιει·νοι·ι·πιειεπεειεπ ιπεειεεπεπ 8νιιιιιΙιεοΙοειεπ. Πει· Ι'ει·ειοι·πεπε
νι·ιιι· ειιι 8επιιΙει· ω· Πιιινει·ειιιιι Κε.ειιπ, ιιπ ινειεπει· ει· ι. .Ι.
1856 εεπ Αι·ει,ει·πε ει·Ιειιιιιιε, ινοιε.ιιΕ ει· ΙιεπιιΙ'ε νοι·πει·ειιιιιιι;
επι· Ρι·οιεεεπι· πει εει· Ππινει·ειιιιι ΙιεΙε.εεεπ ννιιι·εε. ΝιιεΙιεειιι
ει· 1868 Με Ι)οπιοι·ιι·ιιι·εε ιπ Κεεε.ιι ει·Ιε.πιιι πιιιιε, ννιιι·εε ει·
επι νι·ειιει·ειι ΑιιεπιΙειιιιι; ιπε ΑιιεΙειπε εεεεπιειιι. ΝιιεΙι εειιιει·
Βιιεπιιεπι· Με εειιι Απειιιπεε ΙιεΙιιιιιιει·ιε ει· ειεπ Με Ριινει.·
εοεεπι ιιπ 8νρπιΙιε ιιπεΗεπιπιεπππειιεπ επ εει· Πιιινει·ειιιιι
Κεεεπ, επ ννεΙεπει· ει· 85 .!επι·ε, Με πινει· Με Ιειπιεπ 80 .ιιιΙιι·ε
Με Ριοιεεεοι· εει· 8νριιιΙιεοΙοειε, εεννιι·πι πει. Ρι·ο!. Η ει· ιιπ.
ιιιιεΙι ιιιεΙιι·ιιιεΙι ιιιειιιι·ιεεΙι ιιι εειπειιι 8ρεειεΙεεπιει Ιιει·νοι·ιιε
ιι·ειειι; πιπ νει·Ιιι·ειιειειειι ιει εειιι «Κιιι·ειιε εει· νεπειιεεΙιεπ
Κι·ειιΙιΙιειιεπε, εεεεειι ει·ειε ΑιιιΙιιεε ι. .Ι. 188Ι ει·εοΙιιειι.

Με
- Βοι· νει·Ιιειιά άετ Αετει.ε Όειιι.εειιιιιιιιιε ειιι·

νοιι Πιιινετειι€ιτειι ιιοά πιω. ιιιειιτιιτειι.

ινειιι·ιιιιὅ ιιιτει· ννιι·ι.εεΙιεΗ:ΙιεΙιειι Ιιιι.ετεεεειι
(Ιιειρειςετ

-- 11ιε θτϋιιιιιιιιις

ειιιει· ιιειιειι

Πιιινει·εΜΜ

ι τι ιι ε τ 8 τ τι ο τ Β ιι τ ιι τ ο ιν ιει ειπε εεεεΜοεεειιε Βο.εΙιε. ιΙοειι
ιει Με Βι·6Η'ιιιιιι8· ιΙει·ειεΙΙιειι ειιι ειιι μι" νετεειιο

Ιιειι "ειεεε, ότι ιιιΓοΙΒε άετ ΑιιΠϋειιιιι; άετ εινειι.ειι Βειειιε

ετιιιιιιιι), ιιιεΙειιετ Βετειι.ε

ιιιιετ 00.000 ΠιιςΙιει!ει·

ΜΜΜ, ετννειει. ειεε ιιιιιιιει· ιιιεΙιτ Με ειπε εεεειιει·ειεΙιε Ειπ
τιοιιιιιιιε ΕΜ Με Αει·ει.ε. Αιιε τΙειιι Ιετιι.ειι ΒεεΙιειιεε!ιείιιιΒε
τιεΙιω @Με Ιιετνοτ. ειεεε Με ΒεεΙιεεειιεΚιιιιίιει:εΙΙε.
Με ΒιιειιιιιιιιιΠιιιις ιιιιιΙ Με 8ι.ειΙειινετιιιιι.ι.Ι στις

@Με άετ Με 8ει·ειωινεοΙιε Πιιινετειι.ειτ Ιιετι·εΙΤειι‹ιε θεεει.εεε
ειιιινιιι·ι' άετ Πιιιιιιι. πι· Βεειιιι.ιςιιιιι; ιιιοιιτ νοι·ι;εΙεις: ννετιιειι
Ιιοιιιιτε.
Δ

άεε Υετιιιιιιόεε ιιι εεειιΒ·ετ Βιειςιιιιε; ιιι Αιιερι·ιιειι 8ειιοιιιιιιειι νει·

-Ιιι άετιιιεάι:ιιιιεεΙιειι τ'ιι.ΙτιιΙτιιτ άετ Πει
νει·ειτι1ι. 'Ι'οιιιεΙι ιιιιετάειι ιιι Βετςιιιιι άεε τιιτειιετειι ω»
_ιε.Ιιτεε ιιι·ει ΙιεΙιτειιιιιιΙε νεται”, ιιε Με ιειιι€ειι ΙιιΙιιι
ιπιτ εετεεΙΙιειι άιε ιςεεει2ΙἱεΙιε Ι)ιειιετιτιει: ε.ιιεςειιιειιε ιιιιΙιειι.
ΙΣε «Μιά ιιιο Ι.εΙιτειιιΜε: άετ ι.τει·ιοιιι.Ιιειιειι Μειιιιιιι
(Ρτοΐ.Μ.Ρορονν).0ετ ειιιτιιι·ειεειιειι ΡιιΚιιΙι.ιι.τε
ιιιιιιιιτ (Ρτοί. Ν. Βοεοινιι.εειι) ειιι! άετ Πει·πιιιτο

ιιιεειιοιι άετ Αετειιεεειιιιίτ Με ειιεΙι εεε

ιιιι68γριιιιιιιοΙοι;ιε(ΡτοΓ.Β.Οιιι·ιιειονν).
- Πει" Μιιιιιιιτειι Ρεγειιο-ιιειιτοιο;ιεειιειι Ιιι
ε τι ιιι ι ιιιετεεΙΙιει, τΙεεεειι 8ι.ειιιτειι νετ ιιιιι·ιειιι Ιιεει2$.ιιιτι.
Μιὰ, ιει Ιιετειιε ειπε ιι ιι εε!ι ιι Πε ιιε Β ιιε ιιε ε ειιρ;εΠοεεειι.
Βιιι Ηει·τ ει πιιε ιπιτ ιιιΔιιι!ιοιι ιιι εἰιιετ άετ Ιετειειι Βιικιιιι€ειι
άετ Ιιιεειι;ειι θεεεΙΙεειιιιιτ Πτι· πιοι·ιιιιιΙε πιιε ρειι.ιιιιΙοε·ιεειιε

ΡεγειιοΙοςιε Με Μιι.ι.ειΙιιιιι; ιζειιιιιειιι. ιΙιι.εε ει· Ιιετεἱτ εει, ειιι
Κε.ριιιιΙ ιπι Βειιτει;ε νοιι 52000 Β.Μ. Πιτ Με ιπποε
ιιιιιΕ; ειιιετ ιιεεοιιιιετειι Αιιι.ειιιιιιιι; ειιιπ Βι.ιιιιιιιιιι άετ
Ρεγειιο1ορ;ιε άεε Κιιιιιεε νοιι άετ θειιιιτι. Με
ε ιι ιιι Η ε ιι ιι ι ε. ι ι ε τ ω ι1ειιι ιιιιιιίιιιςειι Ρεγειιο-ιιειιτοιοΕιεεΙιειι

ιΙειι. ΙΒε ειιι8ειι ιπι Ιει.2τειι .Ιειιτε 4050 8τεΙΙειιιιι8ειιοι.ε ειιι
ιιιιά 8874 ιτιιτιιειι νει·ιιιιιι.εΙι, πιιε ειναι· ιτοει.ειιΙοε. Βιε (Νεε

Βι·ίοΙιε·, «Μπι νιεΙε

Κτε.ιιΙτειιΚεεεειι ιει.21. ειπε ίι·ιειΙΙιειιε Βιιιιιςιιιις πιιε «Με Αετιιειι
ειιιειτι ιιιι€,·εννιεεειι ΚιιιιιρΓε νοτειεΙιειι. Ιιι άετ ιιι άετ Ιειιιετι
διιιιἱννοεΙιε ιιιι;Ιειειι πιιι. ιιειιι Πειιι.εοΙιειι Αετιιει.ιι;ε νετε.ιιειιιι.Ι

ειπεπ Ηειιρινετεε.ιιιιιιΙιιιι άεε νετΙιειιιΙεε »νετ εποε Με Ε`τιιρ,·ε
άετ Βοτιοτιιτε ιιι
ει· Ρτινετρι·ειιιε ειιι' άετ 'Γε ε
οτἀιιιιιιἔ. Νεειιει.εΙιειιάετ Αιιι.τε.ε: ‹Ιιι ινΙιτιιιΒιιιι8 άετ
ετ.
ειιεΙιε, εεε άιε ΙιεΙιειιεΙιεΙιιιιιε άετ Αει·πτε - εΒ8·εεεΙιετι νοιι
άετ Ρι·ειεεπειρετιιιι€ ειΙΙετ Εεεειιειιιιι.ιεΙ - ιιι άεε ΙεΕπιειι
.Τιιιιι·ειι πεπ ιζι·6εεετε τιιει.εττεΙΙε ΑιιΓοτι1ει·ιιιι€ειι ει.εΙΙι. ιιιι‹Ι
ειεεε τ!ειιετ ειπε ιιιιετιιιιε Βτοεεε πει νοιι Αει·πειι Ιιιι· ΒεΙἰιτ-.
ΦειινετειεΙιετιιιιε; από ΑΙιει·ειιινεΙιιιιι.Μ Ιτειιιε εάετ ιιιιτεΙιιιιιε
ιιιιιτειι08ειιιΙε νοτεοτἔε ιτειιειι Με”, τωεω·ι άιε θειιετεινετ
ειιιιιιιιιιιιιε άεε Ι.ειρειι:ετ Υετιιιιιισ.ιεε Με νετι:τειιειιε- ειιι! Οτι
ιιιιιιιιιετ ειιι' ιιιιιεεεε.ιιιιιτ. ιιι Ηιτειι νετειιιειι ιιιιεΙι ι1ειιι νοτιιιΜε
ειιι1ετει· Οττε άεε ΒεεεΜιιεε ιιι Με ννει;ε ιιι Ιεἰιειι, ειεεε ιιι
άετ ιτεεε.ιιιιειι Ρτινιιτρι·ειιιε ειεε ιιειι νετιιιϋςειιενετιιΜιιιιεεειι

ειιιερτεοιιειιιΙε ΗοιιοτετετιιϋιιιιιιΕ ειιιεείϋιιι·ε ΜΝ!» ννιιτι!ε ειιι
ειιιιιιιιιι; ειι€ειιοιπιιιιειι.

Ιιιειιιιιι ιιι ερειπΙειι. ΑΜ ννιιιιεειι άεε Βιιειιιιετε «κι ειεεε
ΑΜειιιιιιις εεε 1ιιει:ιιιιτε άειιι Αιιιιειιιτειι εεε ιιε|τειιτιτειι

τιιεει

εειιετι Ριι.ιιειτο!ειι Η ε ο ιι ι ιι ε τι ςεινιιιιιιετ ιινοτι1ειι.

ΥετεεΜετιεπε ΜΜει!ιιιι8επ.
-Πιε !τδιιιεΙιοιι ιιτειιεειεεΙιε ΑιιιιιτειιιΙε άετ
ΨιεεειιεεΙιεΕι.ειι ιιι Βετιιιι Μ". ιιειιιιιιιει·ιιειι Ι(ιιιιιιιει·

8τειιάεεειιεειεεειιτιειτετι.

ΡτοΓ.Ι1τ.ΒιιεοΗΚτεΜιιι ΗειάεΙΙιετειιιΠιιιετιιιιειι
- νετιιι·τειιιιιιΒ· ειεεε Αι·2ιεε. Βοι· Οτάιιιιιι.οι· άεε
θοιινετιιειιιειιτε-ΙιειιιΙεοΙιεΓιειιοεριιεΙε ιιι Ρειτοειι.ινοάειτ Πι·. Κ ε Ι
τιιιιιιιι θιιι·εννΜεεΙι ιει; νοιτι 0ιετιοΙιτειιοί ιιι 2 Με” τι
ιιι άετ Αττεετειιι.ειι - ΚοττεΚειοιιεεΜεΙΙιιιιε
ν ει· ιι τιειΙι: κατά” ιιι» ειπε Πειτε, ειε ει· ειιΗι.εεΙιειι άετ
Αιιι1ϋειιιι; άετ ετει.ειι Πιιιιιο. εειιιιιτειι Με.
- ΑΜ Αιιοτιιιιιιιις εεε Μοειιιιιιετ Θοιινετιιειιτε ειπε άετ
Απ!. εεε ΚτειιΙιειιιιειιιεεε ιπι ΚιτειιιιοτΓε θΙε.εονεο, Πι·. Μ.
Ι) ιι τ ιιε ε ο νν, ιιιιιι Με Ηεεειιιπιε ιΠεεεε ΚτειιΙιειιιιειιεεε Β ο ιι ε

ρ ι ι· ο ινεΒειι ροΙιι.ιεεΙιει· Πιιιιι·ιεΙιε ιι ιι ε τι ε ιιι Ιι ε. ιι ιι ε ο ιι ετ τ. ε
Μειιει.ε ειιτΙε.εεειι ινοτάειι.

ιιιι8·ειιϋΙιετάιενετ8.ιιάετιιιιςιιετννιιεεετε.ιιε
εεΙιειάιιιι€ άιιτειι Ηειιι. ιιιιιι ΙιιιιιιςεΙιειιιιΑιιΕ
ειιτιιεΙτειι ιιοοιι εειεςειιειι Ριιιιιιτειι2400 Ματια
ΙιεινιΙΠΒ·τι

-Ι)ιιτειι (Πε ΑιιετεΙΙιιιιε ιιιιά ΒεεοΙάιιιις ε"
ειιεεετετετιιιεεειΒειιΑει·ιεεειιιιειιθι..Ρειετε
ιιιιτςετ ΒιετΜΙιοεριτ.Μετιι ιιοΙΙ ιιιι νοτιςειι 3ιιιιτε ειπε
ΜεΙιτειιεςε.Ιιε νοιι 355,ΟΟ0 ΒιιΙ. Μπιτ άεε ΚοειειιεεΙιΙερ;
τΙετ Ηοεριι.εΙιτοιιιιιιιεειοιι νετιιτειιεΙιτ. ενοτάειι πιο. (Ε. νιιι-.ι
- Βιιιε θιιτεΙιεειι.ιετιιι Ιιιι θοιινετιιειιιειιτ Κιιτειι Α. Ν. 'Ι' ο

- ΑΜ' ειιι θεειιειι άετ Οιιιιτικοινετ ιιιεάιιιιιιεεΙιειι ΡεΙτιιΙι.ει,
άιε Δει·ιιιιι ΕΣ. 8 ε ιιιιιοι!ειιιτο Με ειιεεετειει.ιιιεεειεε Αεειε
τειιι.ιιι Ιιειιιι Ιιειιι·ετιιιιΙ άετ ιιΙΙ€ειτιειιιειι Ρειιιοιοι.ςιε ιιιιειεΙιειι
ιιι ειιι-τει, Με Με Μιιιιειετιιιιιι άετ νοΙεεειιίΜετιιιις ετΙιΙ5τι.,
ειεεε εε ιιιεεειιι Θεειιειι ιιιοιιτ. ιιιΗΙίεΙιτειι !ιδιιιιε,
ότι ιιιιειι 00111 0ιεεειε Ρετεοιιειι ιιιεΗιΙιειιειι θεεειιΙεειιι.ε ιιι εε

ιιιιι·ιειιιιιιιιεΙιειι ιιοά Αροι.ΙιεΙιει·ειιιιτετιι ιιιιτ ιιι ννειΕιΠειιειι ΗειΙ
ειιειιιΙιειι ειιιι;εΙεεεειι πετάω Ι-ιϋιιιιειι.

ιιιιΙΙ ιι ει. Με άετ Πιιιιετϋεινεειιειι ΙιειιιιεειιεΓι ειιι ε τοεε ε ε
ΙιειιιΙΒιιτ. ει” Βττιειιιιιιιις ειιιεε Ηοεριι.ιιΙε ιιιιιι
ειιεεετιιειιι ειιι Κειριτ.ιιΙ νοιι 200.000 ΗΜ. ιεειιιιιιειιι.ει·ιεειι
νετιιιεειιτ. νοιι Μπι Κεριι.εΙ εισαι 100.000 ΗΜ. ειιιπ Βιιιι εεε
Ηοεριι.ιιΙε Ιιεειιιιιιιιτ, ιιιΜιτειιι1 Με Ζιιιεειι νοιι άετ ειιιΙει·ειι
ΗΒ.Ιίτε άεε Κιτριι.ειε εοννιε Με Βιιιιιιιιιιιιε νοιτι θιιι.ε ειιιπ [Ιιι
ι.ετιιιιΙΙ. Με Ηοεριι.εΙε νετινε.ιιιιι. ινει·ιιειι εοΗειι.
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Β .
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Απε Πιτ ρι·ειΙεπειοΙιο Αοι·πτο!

ΡΗόοιΐι!πιπει ι ι.π,
Πι·.

πωπω οι·Ιιο.Ιτοιι
Κεὸει·
ρΗιΠι·.
Μάι
τοιεί·ιεΚπιε·Ιι2ε!ιϋ.πετι

ΙιοιιιρΙ«Μο ΗΜ” ιιιιιΙ οιιιιοΙιιο πιω του

81ειιι- πι! Βιιω-Μηιιιιιιιπ

ΚΠι·.
Ηιοι·ε
'ει ιειϊει!ι

ΜοάοΙΜ άοι· ΙιδιιιΒΙ. απ. Πιιινοτι:ΗΜε-ΚΙιιιιΚ Βοιιιι,
ιιικ·Ιι ΡΜ!. Βιοι·ει ιιιιιΙ Βιτ ΧΙιιιηιε Μοι!ιοπο,

Μ'Εθ.ό.
ει.·ι: .1:ι.ε5.α:

πιιι· ιιοΙιιιιοι·ιΙοεοιι ΑιιεΙιοιΙιιιις, ιιι εοΙιοιωιιὰεωι· Μιιιο,
οΙιιιο 8οΙιιιι€ι ιιιι‹Ι Βι·ιιιιιιι8·ο, αυτ' @οι ειιιπι.οΙιοιι ινε”
Με Βιιιι€οιιε, νοιι νειεοΙιιοάοιιετΙει οιιι2ϋιιάΙιοΙιειι Βι
Ει·ιιιιιιιιιηιειι (Ριιι·ιιιιΕεΙ, Ιωωωιωι, ΑΒεεεεεε, Βιιιιοιιειι,
'Ι'οιιιιιΙ!οιι,ΓιειεΙ,Μιιετιιιε, Ριι.ιιε.ι·ιτιειι, Θοιιοι·ι·Ιιοο στα).
·φ ΙΙΙιιετι·Ιοι·Φοε Ρι·ο!ενοι·ιοιοΙιιιιε ιιοΙιετ Μπα θε
Βι·πιιοΙιειιπινειειιιις ιι. ΑιιεννιιΙιΙ όεπ· ειιιεοΙιΙΒΜεοπ Βιοπ
Ιιτει·ιι.ιιιιι Μπι πι: ΒείΜΒιιιιιιοιι ΜΜΜ: ι·οι·πῖιΐοΙετ.
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Οοπετ. Ώ ΜεΙπι,
Μ. ΡοιοιεΙι. Μοτεκεια, 34.

ΤοΙερΙιοιι ΝΩ1392.
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Μιι11ιιι1ιοΙιι Βιιι1ιιι π· ΙΙι1νιιιιιτ Βιιιιιι
Ο

Γοι·ΒιιιΙάιιιι€επιιτεο Πιτ Αοι·πο

Ν

'=
ε

νοπ 10. Με 26. 0Κτοιιοι· ΠΝΓ!.

Ό

θειιιιΙτειι νοιι Β ο ιι ιι ο ε ί ί ε: ι· (Ρεμιιιο.€τιε, ΝειιτοΙοἔἰε›. Κ τ ει πι ο ι· (ΕΙεΙαι·ο

ι!ιειέποετιΙ:), Β ο ιι ι· ο ο ε! ο ι· (σωπικιιοικ ΡειωΙιπιτι·ιε),

ε

Ο 2 ο ι· τι γ (κιππωωιπιω,

κ
Ι
ΔΟ
ν_!
π

Γ ι Ι ο ιι ιι ο (Ρπιιι·ιπει!ιοΙοειε, ΤοΧΙΙιοΙοἔὶε), Β ι Β ο τ Η: Ι ‹Ι (Νειιοτε Λι·πιιεἰιιιιιιεΠ,
Γ Ι Κ! €ις ο Ηπιτπιιιιι€5ι. $οΙιιιτ:ιτιι€|ίιιπω, Ρ Ι τι € ἐ ε υπό Αεειεπεπιεπ [ΒειΙπτετιοΙοει

(03

:ο
ν

εο::Ιιετ Κιιτε), Ο ε ι· ι· 6 (ΕΜτιιη;ιεο ο Μπι). Α ιι ε ο ιι ιι τ 2 (ΚΙειπο ΟΙιιτιιι·ιςιει, Ο ο τ τ
ε ί; ο ι π (ΕπόοεΚοριε), Ι. ιι ό Ι ο Η (ΓτεΙαιιτειι υπό Ι..ιικειτιοπεπ, ΠπίειΙΙΙιειΙΚυπάε),
Ο τ ο ε π ο ιι νν (Βο2ιειΙε θεεεί2Βοϋιιιιέ' ()ιιτειοΙιιειι), Η ει ε ε ο οεΙετ Αεεἱειοιιτ (Τορο
ετεριιιεοΙιε Απειτοπιιει, νν σε τ 2 ε Ι (ΗιετοΙοειεοΙιετ Κιιτειιε), Η ι ιι:ε Ε: ε τ Β (ΟΙιτειι-,
Νειεοπ-, ΚοιιΙΚορί-ΕτΜειπΚιιπ επ, ΟΙιτεπορετωιοπεπ)_ Η Ο ι· τ ιι Ι ε (ΒΙιιτάι·ιιι:Ις-Μεε
ειπι€), Η ο π πι ει ιι τι (Νειιει·ε
ι·8εΒιιιεεε ω- ρπγειοΙοειεοΙιεπ (ζΙιεπιιε), Κ τι ε» ί: π ο τ
(θγπέι!ιοΙο πι), Η κι π π ο ε ςΟγιιἑὲΙεοΙο8ἰεοΙιετ υπό €εΒιιι·τεΙιιΙΠιοΙιετ Κιιτειιε), Ι.ε ε ε ε τ
ςθειιοΙιιΙιε σε Μεάι2ιπ), Ν ε ι ε ε ο ι· ιιιιτι Αεειετεπϋ (Πει·πιετοΙοειε ιιπὸ δ), ΜΙΒ. Οο
ποττ!ιοε), Ρ ει τ 1 ε ο ιι (ΖειΙιτι- ιπιά ΜππόΚι·ειιΚΙιειιοπ ΚποοΕιεπϋτι1οΙιε),
οπ ΗοΚ
(Ρεθιο!οΒιεαΙιε Απειιοιιιιε), Ρ ο π Πο Κ υπό κιν ι τι Ια Ι ε τ βοΜἰοπεΚιιτειιε), δ τ ο τ π
(Μεόι:ιπιεοΙιε ΡοΙἰΚΙΞπὶΚ, όι5ωΙιεοΙιε ΤΙιει·ιι ω, Ε τ ἰ ο π Β τ ιι ο Ια ιΠιειΒιιοεΠΚ π"
ΚτοιεΙειιίετΙ:ΜιπΚιιπ επ), νοπ 5 π. ι· ιι πι ρ ε Ι Ι ( εὸἰ2ἱπἱεοΙιε ΚΙπιιΚ), Κ τ ει ιι ε ε @Μπι
ΒεπάιιιέποετιΚ πιιι! !ιετεριε, ΜιΚτοεΙιοριε από (Πισττπιε επι ΚτοπΙιεπϋεττ). Μ Η Ι Ι ο ι·
(Ρε οὶιοτπετειρἱε), Ζ Με 8 Ι ο τ (ΒΙιιτετΚτειιΙιιιιι€επ), Η Ιι ι Ιι ο Η πππ Αεεἰετεπτ (Οριι

Πιει πιοεΙιοριε).

ΝιιοΙι ΙαπωειΙιτιέςετ ερε:ιεΙιετιεο!ιει· 'Πιπε
Κειι ιιι Βιιι·Π|ιι ρωιαπωω Μι ιπι $οπιπιοι· ιιι
δ

ΜΙ ΒοιιιΙιοιΙιειΙΙ.
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Αιιεκιιιιι°τ Μια Ειιιεοιιι·οι!ιομοΒ0ιιι, νοι·Ιρειιιι9ενει:οιοιιιιιεεο ιιενν.
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(ΜΒ) 52--]8
.-ε_ι<μ·ο-.°Φ·3πω·ο.ι

Μπτπο

,,Ρἱ'οἱΙι·ἰιι8°°.

ω·πιιιιι Βιιιιιπιει:!ιε "Μπι ΛΚΙιεπιιιειι!!επιιΙΙ
ΟΙιαι·ΙοττοιιΒιιη;.

-

Ξ'ἴ8

Ψ

οσοσοοοσοσοσοσο- . σο0000000000000σο00000οσοοσε0σ00,0%0

ο
2
ε

~

ν
!..ιπιει·-όεπ :ειι!ι·επιπεπ. πιι Ηεπόε!-πεππό!ιεπεπ Δε;
ι πωωιιιεω πει κειπ ειπ:ιΒεε 80 !ειειιιε υπό εεππε!!ε ο

ζ
ο

Υετιιτεἱιυπε εεΐιιτιόεπ Με όει·
.
.
.

ἔ

Κε.ΙιΓοι·πιεοπε Γε18επ-$χι·πρ

πω! πο: -=
ἔἑῇθε-Ξέ

2

=:= πρ; :3:·ο

·
ο

'

πωπω

ή
1

==Ξ

Ο

μ· αι”-

κ:

ὅ

Ξεεεἔεἐ

εεὲΐε ε

_

ο

ο

σ”

”'^::ιό-_2

(Νειπιε €εεειΖΙιοπ 8εεεπίπει)

=

.€ (Β οιεἐ Ξ Β

ἐ εεε-Μ υ

ιννεΙοπετ,όεπΚεεἰπετΠπεοπόόΠεππειι,εειπετ2ετιεπΟ

πἔἐε;ἱ···-ε

ΐε'εα<38-ζε)

Ι( Δ Ι

ο

¦,

ξ
Ο

2
ο

-

Η ε. ι- 82°-° ο

2

ν

=
*Ξ Μ: ώ μ:
@τι 5.28 ἔ=2 Η

:Ι ]ΡηΙ ‹ἱ##

_<=>_=>ι.···
Σέ,23·;|ΒΞΣ

ο-ε:ΔΦω

2

ππόεοππεΙΙεπΚνιτππιι€ςι·οπ όεπ Αει·2τεπέετιι ειιιοπ8

υι:έου8

2·

ιπ όετ Ρι·ειιιεπ- υπό Κιπόει·ρι·ειειε νετοι·όπειικιτόδ

Έε:.-Ξέβά 'ἔἔΣΞ>

=

ΜεεπεειιεπιιιεεΑπίππι·πιιτιεΙ.
π

Ο

Οο ·

8

ῇΘΣΞΞ=Ξ-ἔ

ς

Η
__ @ε
:ε Β ξ ,__.Ξΐ

ῇ ε: θα

2

ν::
Ξἔεὁ-. Ε (Γ: ε··-.ο

Δ:5ο ι-π (ει,. ι. έ

ιειιρι-Περοι Πιτ δι. Ιειει·επιιι€ πει Ηεττπ διο!! &. θειιπιιόί, ο

..ΕΞ ι··:Ξ.Ξ ἔ”ῖσ

'ΕΜΗ ε 0-0

:Σα·Φ,Ξ ι63·:”:
:κι :Έ ξΐ;Ξε ό
:μ ἔ ε Ξ Ο:έπ. ?έ

ι6-Μ =ς: ο *πιι
ο δ Ξ _=Ξ
"τ, ΕΦ:: έ!.

π ι
Μ εποε:: ΑροΜεΙκεπ ει·|ιαΙΜεΙι.

. Ε

ο
2
ο
=

(ΙΟ)θ-8.

.
.
.
τ
.
Με
θεπτειιοπεειιιινωεππε
ιετ
και·
Πεεοπε πειέεπεπεπ.

,,
,,
,_

,,
υ
,,

,,
,,
Π

.

ΜοεΙαιιι. . . . . ,, ό. ΠεεεΙ!. Ψ. Κ. Ρεττειπ, Ο
Οόεεεπ .. . . ,, Ηεττεπ _].·Σεπιτπε
(.ο.0
ννοιτεεπειιι. . . ,, Ηεττπ Ρτ. ΚειτριπεΚι.
Ξ

-

'

οι

Ξσειιτωπω Με θγπι.ιρ Οο.1ιοπόοπ,Β.Ο. ειιεπ Βιιονν ι-ππ.ξ

Ε:

Αει·πε - Ρτοπεπ μπώζ--ἑυπό ίτειππο.

ζ. ι

σ

ό

ι

.
Απε·ιπιπ πππ
ννιιπινιπ Βιιππιεπ

ε:

Ν μη;;;

@Ω
= Δι= ι
μ; @Η
'Ξ

“ο
0 ....ω.Ο
ε 58 Η ω πε

Β

ο

ω ο*

(Ο Β ισ

ξ
= νι π;ε:
-----< Ο
Ή ἑο”ἔἔ
Ο.

οΟΟΟΟιε0000Οσοφοσ000·^^ΟΟΩοῶΛΔα- -οσ000ΟΟΟΟΟΟ000σο00οο·

Ό

β

5

Ϊ

Σε,

·Ε*έε'έΞ.Ε

ο .:.

έ έ' Μ,

σ)

.

$ι.<ό2.

“Ρε
Ο εξεε
ε: :Ε
η"

1ΒιεεπτΙιιιιιι όει· Γιε.πποειεειιεπ Βε,ι;ιει·ππ8.

ι34) 17- .

Ξ εξΙ”

ΒΑΠΕ-8ΛιθΟΝ.
Ιπ όετ ΑπειειΙι ν1επιτ, όετ Βεειεἱπἔετὶοπτετειι ιπ ΒειπΖ Επτορει, επιό
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πιεπι €ει·εόε παμπ Ιπιππ, Μ." όει· ΚειιοΙιππετεπ ειοΙι ιπ ειππιειι Τειεεπ πι ειπεπ
εἱπΐιιειιεπ Κιιιιιι·ι·Ιι νει·ινππόε1τε, πο ννπι·όεπ όιε ΑπΕπ.1Ιε πιο πιιΙόε, όει· ΒοπΙειιπ πο

ΙοεΙιει·, Μ." άειι Βιεεπι·εεΙιεπόε όεε Κεπειιππειεπε, ό” ΒΙππινει·όεπ υπό ιπε ότο-

πεπόε ΒιετιεΙιππε, νοΙΙετε.πόιε περιπεΙεπ.
πι. ΜοόεΙ, ιι 1. Βεπ1ι·Ιιεπιπτ ε. Π. (νι7εεεωοεω.-
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Μ.ΙιΙι.ειι ειι όεπ εοΙιννει·ετεπ Β'οι·πιεπ ππό ιεόεεπιεΙ ετννιεε ειοΙι ΙΙιι·Ριπρπιπι Με νοπ
επιι€επειειιιιειει· ννιι·Ιιππ,ς; όει· ετιιι·Ιιε Ππειειιι·ειπ πειιιιπ ιπ ννεπιεςεπΒιππόεπ πωπω
ειιι ιιθιό Επι ίβεετετέοπ Βεἔππιἐ επ:ΙΙι πέι.Ιό ιιπ νει·ι·ιπε;ειπ, Με 'Ι'επι ει·πιτπι· ιππ απ.
οι επ ππι· πιο
ιο
οι ε επ, ιιοννιε όιιιεπ ΓοΙ επόε π τοπ-Πε Με:

ἔΞ ε: έ έ Β

Ο <ΡΘ'Έ" Β., 'έ χ
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Ζω Ιιειπ επόετεε Μι1:τεΙ, ινοΙεΙιεε επ:Ιι όεε ε1εἰεπεπ νοι·επεεε ι·πΙιπιεπ όπτέ'τε.
Ιδια Ει·πιπ Κ. νοπ Μετα” (Βπ·7σ/ε!ό, 5'τεϊει·πι.).·
Πιε όι·ει ιππ: Ρει·ιπιεπιπ ΙιεΙιο.πόεΙιεπ Βι·οποππ:ιόεπ, όπ.νοπ πινει πειΚπιόει·π.
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πω· (Νειώαιιεεπ).·

πεει.ει· Μειπ
Σεπ: όεπ
ΠττΙιειΙ
ιππ; πιεπι
ΒεοΙιτόειιἰπ,
πο ΒείπτοΙιτετειι
όπεε ό" Ρει·ιππειπ
Κεποπππετεπ
επι ιπ
ΜΜΜ
επιεππι,
ιιππεί'πΙιι·Ιιεπεπ
Με ιπ ιππ-

=

χ Σ
=

ΝιιεΙι όεπι θε »Με όεε Ρει·πιπειπ και· εε πιπ· Ιιεπιι Βι·ινε.εΙιεπ ρΙοι.:ΙιοΙι,
Με πτΙιπιει:ε ω» όιε ι'ι·ειε Ιιει·ι·Ιπόιε Με ειιι ειπεπι Α1ρεπ-θιρίεΙ. Ι)Ιεεε ΙιειεΙιτΜΙιιιιιΕΙιοπ ίἱεΙ ιππ· πεεοπόει·ε ειππ όει· Μι ιπΐο18εΙππωπ.ιιι·ιπει·Βι·οποπιπΙπο.τετι·πο
ιιπ πιει·Ι:ΙιεΙιειπ ΕιΒιιρΙιγεειπ Ιειόε.
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Η. Βιει·ετιιπιρίεΙ, ΔιιοτιιοΙιό)ι·, ι'Ηι·πεΙιππ, ΜπιεπιιΙΙιοινἔΙιε 188.8Δό. Μιιιι·οιιι
από, Διιοτπεπει·, Κἰενι°. ΡιιπΙ 8εε¦ιοόε, ΑΡουμ;]ζω·,
Β. Βειιεεπ0ΙππΧ, Ρείετε]ιπτε·, (ΜτΙ Ι·'ει·τειιι, ΜοεΙαιπ.

κι”,

κΒιι(ΜΤ_ 26

Ηει·εεετεΙΙτ ιπ όει· Ιιοπιιππιιόπιιτεπ-Αποτιιεπε Ε. ΤοεεεΙιπει·,ΒετΙιιι Ο. Η,

εθγάθιετΓ,"εθ 16_

?πό-τ
ΑάτωεθΒ "Η ΕΠΠ11(0ΠΡΒοΕ8τιΠΠθυ:
ι

[14·)0_]·

-~;- '

Ηει·ιιιι"επει· Πι·.ΠπόοΗννεππειι.

.

ΡΗ.

.

Ρειπ!ιπε ΝΝιτικει,

Η

οιιιιοι·περ

11·θΒοκιΠ ΠΟΡΘΥΠοΚΈ 4> κι 9°

Ππειιόι·πεπει·ει ν. Αινω"ωιω Κπιππι·ιπειιιιοΓει· Ριι.)ό Π_

.Ν_

Φ οεπεπιππο
ΗΜΥ. ω τωε;τι.
ΜΙΒ ΒΒ του.

ΧΧΧ". .οοποποοο.

ΒΤ.

Νοποο'σΜο τχ”....ω.

ιπποπτιεοιπ ποο1οιοοποπ
ππτοτ ποτ Κοὐοοτἱοπ νοπ

Ρτπτ. Πι·. τω" ΠοοΒο.

Χ

στ. Ισοειπποο Κτοπποο!ο.

Βοτρο€.

Κἱεπ.

` -_

Πι·. ΜΜΜ Μιποσο.
δ!. Ροτοι·οοπτε.
Ι.Πο.,$1. Ρο1οτεοπτεοτ ΜοΦΖἰπἰοοοοννοσοοπεοοτἱἴ€“ οτεοοοἱπτ]οὸοπ Ω- ΑΒοποο11:οπΜ -Απίο1·58ο "ΦΠ ΠΠ ΒΗΜΑ” °
$οιππο5οπο.-Ποτ Αοοποοωθη. 'ω. Η; μ. Βιι"1Μα 8 πω. ΠΜ· άοο Κήποι τποπ οποεσΙιΙἰοεεΙιοο ειπ Φο ΒπσοοοπάΙπιιΒ νοπ Κ. Ε. ΒΜιοτ·
μι", 4 ΗΜ. ΗΙτ ποε οοΙοο μι" ΜΕΘ. ΡοετιπετοΙΙπτιἔ;ἰπ ποπ οπό.οτοπ ὶπ δι. Ροιοτοοπτε, Νοννεογ-ΡτοοροοΕ πο 14..2π ττοοτοπ. - κοπο,.

Η.πό.οτο2θ Μοτο μοτικο, Ν) Μοτο οωομοτιτοο. ΠοτΙοοοτο1οπο το” @Μοτο εοΜο οΙΙοοπΙσΙἰο Κοποοιιοπ οοιοεΙιοοοπ ΜἱττοἰΙππεοτιοἰ1
Η1τὸἰο Βτπο! ΒοεροΠοπο ΖοἱΙο ἰτι ΡοπΠετ2ΟΚοΡ.οὸοτ45ΡΓοπ.- οτι τοπ. τποπ οτι ποπ οοπ πει Πε Π1οτοπποπ ΠοάοΜοπτ Ι)τ. Β..ΨΒΜοο
Αιιιοτοπ ννοτάοπ 25 Ξορπτπτοϋ2οεοἱΙιτοτ ΟτἱΒιποΙοττἱοοΙ2πΒοεοπό2. ἱπ5Ε.Ρο1οτοοπτἔ_ Ροτοτοο.δοὶτο, ΑΙοκοπότοννοΜ Ρτ.Β επ τΞοΙποπ.
- Νοίοτοτο ννοτόοπ ποοο όοτπ Βοτιο νοπ ΜΗΝ. ρτο Βοεοπ οοποτἱτι. Βρτοοοετ. Πἰοπετοἔ, Ι)οπποτοαιΒ ππά Βοππο.Βοπό 5-6.

ο 2ο ο

Μ.

ιοου. Ξ

Ροιοτοοπτε, ποπ 21. .ΜΗ (Β.) Αποποτ.

ιπποιι: Πι·. πια!. π. 8οοὶοΙο: Ποοοι· Φο ποππτι·οοὶοσοοπ Βτ·οι·οποππεοπ άετ Ρτοοτοτ.ο. - Βοσοοι·οπιοίοοπ πω!
ΒοορτοσΙιππεοπ: Γ. νοπ οντπσοοΙ: Ηοπποπσο ποι· θοοπτιο!ιοΙΓο. - Α. Β`τοιιποποοτς: Μο σοΙτπηςἰοοοο ΒοΕπιπάΙτιπ;τ ποτ

Ρτυοτπιιι!ιγροτιτορΙιὶο. - Ε). ννοΙΝ'οπ: Ιοοοπο Νοι·ο νπτ ποιο θστοτ'ι·Ισοιοτ ππά Ρογσοοιιοτ. - Ε). ννιιΙΕΓοπ: Κι·ὶτπὶποΙρογσ!ιο·
ΙποΠοὶη ΒοοΠΙοτο Βοιιοοι·π.-Ρι·οιοοοΙΙο άοο

Χν111.

Αοτειοιπ8οο

ποτ θοοοΙΙοσοοΗ

Ι.ἱνΙϋ.πᾶἰοσΙιοτ Αοι·πιο Π:

πωπω” νοπι 20.-22. Απο. 1906. - ἘοςοοππσΙιτἱσΙισοτι. - Αποοη;οτι.
ο

22'.

5

ποσο Φο ΡτοετοΙ:Μο οϋπο ππτσο πω» νοτοσοὶο1οποτ Ατϋ

Βοτἱσοὶὶοππσ.

οοτνοτοοτπίοπο τω.. οοοι· οοιιοοο
Ιπ ω· .πωσ νοπ Πι·. Η. Οτ.2.ο (Ντ. 28 Φοοοτ νΐοσοοπ
εσοι·1Μ πιο" οι: οοἱοοοπ:
οπΐθοὶτο 25!. 2. ΒροΙιο. θ. ΖοἱΙο νοπ τω". “πιο ννοτ 88,6 ν ο π 86,6
»
>>
951, 2.
Φ
25.
»
»
»
»
Μη - τοι·
»
»
252, 2.
»
38.
›
»
»
»
ννοοοτο Ύλ,το.οοτο
»
›
252, 2.
»
87.
›
»
›
π»
ο.Ιτ,οονοτ
οΙτ,οο.τ,οονοτ
>>
ο
258,1.
υ
θ.
»
»
»
οτπ8.ι:40πιιά50
4Οοὶο50
»
»
258, 2.
»
28.»
»
:ο
»
οοποπ.
ΗΒΗ!!!

Ποοοτ Φο ποπσττοπἱοσοοπ Ετκτοποππποπ οοτ
ΡτοοΙοΙο.
νοπ

Βτ. οποσ. Ν. 5σοἱοΙο.
νοττ1$8. ΒοοοΙποπ τπτ

νοτοοι

8ο. Ροτοτεοπτεοτ

Αοτοτ.ο πιο

Ι. Μή 1907.

Μ. Μ οἱπο ο.ΙΙΒοτποϋπ οοΙοιππτο 'Ι'ιιτ.εοσοο,
Βοποττοοὶεσοο Επιποποππε ποτ Ηοτπτϋοτο

άειοε Φο

πο! Φο Ρτο

οτο.Ιο οοοτοτοΠοπ πιο! επ Φακοι· ππά σοτοπὶοσοοτ Ρτο
οοιιΜε Ιοοτοπ οπο. Μοτοππτπὶ8οτ Ψοτοο πτὶσοτορτοσοοπ
οὶσο ποτ Φο ΑπΒοοοπ οοτ οοοο.ππτοετοπ Απτοτοπ Φιτοοοτ,
_-ιν5 ο οϋ.πΠε πἰοοοο Βοοσοτοο8,ϋπ ποτοτοοοοοτοπ
ννοτοο. ΡΜ 8οτ π. Β. 88.8ὶ Ιπ οοΙποτπ οο!τοππτοπ ω”
οπσοο οοοι· Φο ΒΙοποττοο81ο ποτ ΒοΣποΙοτΒοπο οἱοτποοτ
-Ι·'ο!Βοπι1οο: ,,Βοοο Φο Ρτοοτοτο. ιιπ ποιο ΕΡτοποοοο ποτ

οΙοποττοοετοσοοπ Βτοτοποππ8 .που σοἱΙποοτποπ Μππο,
Μ: οπο οοπ: Βτίοοτππ8. Μ., οο ννπττΙο Φο ΒοΙΙο, Φο
Φο Ρτοοτ.οτο. οοτ τω» ΒΙοποττοοο ορὶοΙΙ:, ίτοοοτ ντοΙΓοσο
οοοτ1τἱοοοπ. 5ο νοτΙοετοπ Φο Φτοπ Αοτιτο ποπ 8182
ποε Ττϋπροτο οοοτοπ.πρσ Ξπ Φο Ρτοετο.το πππ τπο1πτοπ,
μα” 'Γτὶρροτ ετοΙΙο οὶπο Βπτοπποππε πππ νοτοποτππο
ποτ Ρτοετοιο. που. ,,Δοοτ οπσο Με ποιο νοπ ποτ Νο
τπτ πω. 'Γτὶρροτο οοοοοτο Βἰποὶσοτ οτοἱοΙΕ, ορἱοΙτο άσσο

Φο Ρτοοτοπι οι οοτ ΡοτοοΙοεὶο άοο 'Ι'τϊρροτε οὶπο ετοοοο

ΒοΙΙο°° Μ. Ιπι ΑΙΙΒοτπο€ποπ Μ Ρ1-πεοτ ποτ ΑπεΙσοι,

Πτοτοτο.ΙΒοποττΙιοο οοἱ.

ΚοτπμΙΙΙτοΦοπ ποτ

Ι.οοποιοἰπ

ΜΗ ππτοτ 2000

ΤττρροτΠ1.ΙΙοπ οοτ ποτ 80 Με! Ρτοετο.σΜο οοοοεισοιοτ
οποοπ πππ οπσο ΡϋτοτὶπΒοτ οο!ιο.πρτοτ, τω... Φο

Επο2πποππεπΙοτ· νοτοτ.οοοτπτποο ο3πο τοοιπνο $οΙτοποο!τ
οοὶ. Πο Οθ8ΘΠ8Β.ΐ.Ζ οἱοτππ νοτττΜ θοοροτ οοπ 5ιοππ
μποτ, Φιοε Φο Ηοπίὶεοοὶτ ποτ σΙιτοπ1οσοοπ Ρτοοτοτἱπο
οΙπο οποττπ ετοοοο οοτ πππ οΙσο ἱπ οιπο. 86 Ρτοποπτ
.πιω σοτοπὶοσοοπ Ττ1ρροτίοΙΙο πω.. ππ‹1 Ο. οσοοοοοοπ
οΙσο νοτοσοΠοσοπο ο.πποτο Απιστοπ ο.π απο ο'το.πο οιο.
ννωπωπ οτΙ:Ιο.τοπ οὶσο πππ .πω οποο!ΙοπτΙοπ »νεω
ορτπσοο, Φο πιο οο πποτοΙοτΙτσοοτ οτοσοοϋποπ οϋπποπ,
Φο οο οὶσο πιο ΚοτπρΙἱΚοτΙοποπ ο1ποο ποτ νοτοτο1τοτοιοπ
Ι.οο1οπ, σοι·

Οπποττοοο,

οοπάοΙΙ.? Ισο ΒΙο.ποο Φο Απτ

ννοττ. οιπ” Φοοο Ε'το8ο οι ΡοΙΒοπ=Ιοτπ Βοίππποπ το οο.οοπ:
οοπ @οοτ οΙπο οΙοοοτ ποσο επ ινοπἱο οοποοσοτοτο πππ
πὶσοτ οοΙτοπ 11οοτοοοοπο Ε'οτπι οοτ Ρτοετοτοοπστοππππ8,
Φο οοτ ΒΙοεποεο πιο; ποπ ποοσοοπ Μοτοοποπ, ποτ σοοιπΕ
οσοοπ πππ τποΚτο- ππά ιπὶοτοοοορἱοσΙιοιι Ηο.τπππτοτειι

σοππο, οοτ ΡοΙρο$ὶοπ ο" Ρτοεπιτει ροκ· τοσειιτπ, σωτ
οππρτ πἰσοτ οσετ οποιο οπεοπε!Ισο Μ. Μο ποσο!
οοοοὶσοποτ εἱο οΙο,,πποοτπρΙἱ2ὶοτιο σΙιτοπἱοσο-Βοποττοοἱοσοο
Ρτοοτοτὶτἰο", ντοπιπ οΙο τοσοι οπττοΕοπο σοοτοοτοτὶο1οτι Μ.
Βονοτ ἰσο τπἰσο οοτ οτο.πΙτοπ Ρτοοσο.το. 2πινοποο, τπϋσοιο
ἰσο ῇοὸοσο οτοΙ. οἱπὶΒο ολ|οττο οοοι· Φο Βοοπππο οἰποοσο
τοπ, ὶοτο οποτοπιὶοσοο Ι.ιιοο_ Ιοτο ροχοτοΙο;ποσοο Βοποπ
οιπο οσο., ννοοοὶ πιο οι: ΨοοοπτΙΙσοοπ ποπ Αποίποτπποοπ
νοπ 8οσἰπ πππ Βπτσοο.τστ ίοΙΒο. ΒΙο Ρτοοτειτο.
πτποσοΙὶοοοτ Με ΑπΓειιιοοετοσο ποτ Ηοτπτϋοτο Φο εοο.
Ροτο ρτοοτο:Ισο. πτοι;οτοο, ίοτποτ ω. πτιτοτο ΒπΔο ποτ
8ε.τποοΙο1τοτ πππ ποπ Ζνττοσοοπ άΙοεοπ 8ο!οεοποπ Ποοοτ
τοο8. ποτ ΜοΠοτ'οσοοπ θειποο, Φο εοο. νοοὶσπ1ο. ρτο
οτοτἱσο. Βο1 Β.οσΙτοπΙο.Βο ποε ΙππἱνΜππιπο ΜΒ: Φο Ρω
ετοΙ.ο. ππτπἱιτοΙοο.τ νοι· ποτ ΒΙοοο. .οπο πιο πο θττοοεοπ
πππ Θο.ποοπ Φο ΟοετοΙτ πππ 0τσοεο οΙποτ Κοοτοπτο σποτ
οἱποο νοπ τοπιο ποσο οὶπτοπ οο8οοο.σοτοπ ΚοεοΙο πιο
ο.οΒοοοπτπρίποτ- Βροπο.
Βο1 οπίτοσοιοτ ΚϋτροτοοΙτππ8

στοοτ Φο Ρτοοοπο οπ ΑΙΙεοιποοιοιι εοποτοσοτ πππ ω:
Βο.επο ποσο οοοπ πππ ποτ $ρΜο ποσο ποιου. Ιοτο νοτ

υ

280

Μτο εοντοΙοτο ΡΙοοοο ἰοτ εοΒοο Μο νοτοοτο ΒοοΙτοπ
απο Βοτἰοοτοτ, Μο οιπτοτο οοοοοτο, οοποτ οοτ οοτ νοτ
οοτοπ τνοπο Μο Βοοιπιπ οπτοο οττοοοο ΒιποοΒοοοοο
οποοιπτποπ. Μο Λθοιτοπτοποοτ οιπο οοπνοιι, τοΒοπ οοτ

νοπ οτιτοο Ατπτποπιοτπ ροοοροοτιοοπι οοοτ Μο Ώροι!!
οιΙοοπο ποσο οοοποΙΙοτ οπο οοοοποτ οοτ οτοο._ Μοοο
Β οττοοο τ'οοοοπ ΚτγοτοΙΙο οἱοο Μο ροοοροοτοο.οτο
$οΙο οιποτ νοπ Βοοτοιποτ οπτοοοοτοπ οτέο.πιοοοοπ

Ροτπι οιποο

Βοοο, Μο ιοοπττοοο ιοτ οοτ Μπι Ρο οΙ'ο οο ο π Βοοττπιτι

Κοττοποοτποπο οιπ Μοτο οιποοοοποπ. Βοτ οοοτ τοοτ
οοτ Μπι Γοοτοπ Βιπροτοοιπο οτοΒοοιτοΙο. Μο Βποτπο
ο]οοοΙοτοτιι οτιποοπ νοπ οοοπ οοτ οι Μο Βοοιο οοτ Ρτο

ιο οοιοοτο τποΙττινοπ Ζοοτοποο. Ιτπ Ηοοοπ- οπο Βοιωτοπ
οΙο.οοπιποο1τ οιπο ποτ ΒοποεοτιοΒο Μοποοιι οοτ Βοοτο τ ποτ'οοοοπ Βοοο πο.οοοπττοτοοο, Μο 8ποτπιιπ νοπ.Ροο ο Ι
Ιοτ οτιοοτ ποοο Επι-οτ ιποοτ τιοοτιεοτ Μο Ρτοοτοιτιπ
το οοοοιοοποπ, οοππ οο ιοτ Ιτοιο Βροτιπορτοοποτ το οπ
ἶοτοτπ 8ιππο, Ιτοιπ Ρτοοοοτ οοτ Ηοοοπ οοοτ οοτ 5ππιοπ
Ιοοοπ.
Βοπι 8οΙττοτ οοτ Ρτοοτο.το Ιτοτππιτ οτπο ττΙοοτιπο Ρογ
οιοΙοετοοοο Βοοοοτοπο πο: οο οοοιτοτ Μο ΡοοτοΙτοιτ Μο
οοτ οοιποτπ ΙΙιποοττιττ οποοντοεΙιοοοπ οπο οοοοιποοτ Ποτ:

νοτ;

οοτ Μοτο Βοπο, Μο Βο.οιο, ιοτ το

οτοίο. οιπ ποοο 1οτοτ οιπτοτοπ ΓΙοοοο, οτινο. 8-8 Μτπ.
νοπ οοτ Πτοτοτο οπτίοτπτ. Πο Ιπποτοπ οοτ Πτοοο οινοπ
οοπ οιο οιοο οτινο.ο ποσο νοτοο οπο πιοπΜπ τπιτ ομοτ

Γοτπιτεοτ Οοοποπο πο οοπ Ξοιτοπντοποοπ Με θοΙΙιοο1πο
οοτπιποΙιο το Μο Ηοτπτοοτο Μο. Απ οοτ Βοοιο Ρτοοτοτοο
οιπο Μο Βοοτοο οιοοοΙο.τοτιτ οτυνο 8-4 Οτπτ. νοπ οιο
οποοτ οπττοτπτ, οοππ ποοοτπ οιο οιοο οιποποοτ

οπο οιπο

οοι ιοτοτ Μππιοποππο το Μο Πτοτοτο οοτ ποοο οπτοο
Μο νοοιοοοι ρτοοτοττοο οοο Πτοτοο τποοοπτιποο οοττοοπτ.
Μο νοοιοοΙο. ρτοοτοτιοο. οι ο1π οιοιποτ τπιτ Βοοιοττποο.οτ
οπο οιποτ οιΒοποπ ΜοοΙτοΙο.τιο οοοεοοτοττοτοι· ΒΙιποοοοοτ

νοπ 10-12 (οοτ. Ι.οποο, οοτ ποοο οιοτοπ το Μο Βοο
οτοπο οοτ Ρτοοτοτο οιποτιπετ οπο Μοοοπ Αποτποποοπο
οοτ Μιπ Οο11ιοπΙπο οοτπιπο1ιο οινιοοοοπ Μο Βοοτοο οιο
οπΙοτοτο οοοτ. Μο Ηοτπτοοτο νοτΙοοΙ`τ το οοτ ΜιττοΙ
Ποιο, οπ οοτ

νοτοοτοοοοο

οοτ

Ρτοοτοτο.

οιπο οοιοοτο

Ε'πτοοο οιΙΜπο οπο οιο ιο 2 Ηο.Πτοπ τοιτοπο, Μο οπο
τοτοτο.Ιοο.
Βοτοο Μο νοοιοοΙο ρτοοτοτιοο οπο Μο οοιοοπ Ι)ποτπο
οτοοοΙο.τοτιι ντττο Μο οιοτοτο Μοτο Ροττιο οοτ Ρτοοτοτο.
νοπ οοπ οοιοοπ 8οιτοπΙορροπ Μο οσο. Ι.οοοο πιοΜπο
οοεοπτοποτ, οοοο ττιττ οοτ ΜιττοΙΙορροπ οοτ ποτιποιοτ
Ρτοοτοτο οοιποοντοοο οπο οοτ Μπεοοππο οοτνοτ οπο ιοτ

ππτ Μο οιπο οιπτοτο Κοιπτπιοοπτ ποιοποιοοοπ.

Νοτ το

ρο.ιοοΙοοιοοοοπ ΡοΗοπ κοπο Μοοο Ροττιο οοτ Ρτοοτοτο.
οποοοοο!Ιοπ οπο οιοο νοτοτοοοοτο οπο ιτοροπιοττ οο.οπ
Μο ο1π οοοοποοτοτ Οοπτ.τοΙ1ορροπ. Μο Ρτοοτο.το πο ο1π
οτοοιποο ΟτΒοπ οπο οοτοτ οιοο οπ Ψοοοπτ!ιοοοπ οπο
Βτοοοποοο1οοοοοπ οπο Βιοττοπ ΜοοοοΙίο.οοτπ ποοοπιπιοπ,
οοτοπ νοτοο.ττπΞοο πο οιπο.ποοτ ιο ]οοοιπ οοτ! νοτοοοιοοοπ
οι. Μο Ι)τοοοποποοτοπο οοοτοοτ οπο οιοο οοεοπ Μο Ρο
τιροοτιο Μοοοτοττιτοοο τοιΙοποοπ Θοποοπ. Μο Αοιπι οιπο
πο οοπ Μοιποπ Δοοτοοοπ οοντοοΙ ιπ οοτ Νοοο οοτ Ηοτπ
τοοτο Μο ιο οοτ Μιττο οοτ Ι)τοοο πιο επ οοτ Ροτιροοτιο
8οΙοποπ. Μο ΑποίοοτποεοΒοποο οοοοοτοιοοπ ντο11οπ
ιοττπιπο ΜΜΜ, νοπ ιοποπ πο·οιοοπ οιοο τοοοτ- οοοτ
οριτοντιποΙιο οοκοποοτο Ξρτοοοοπ Μ, Μο Μτοκτ το Μο
Ι)τοοοποοιπι οοοτεοοοπ. πιο ΔοοίοοτοιιεοΒοιιοο ιποποοπ
τπιτ1ττοιποπ ποποι.τοι·τπιποπ ΟοΙΤοοπεοπ ιο Μο Πτοιοτο
το οοτ Βοποοπ Ππιποοποο Μο ΟοΙΙιοο1οο οοτπιπο.Ιιο. Ιοτο
Ζοο1 οοττοετ 60-60' οιο οιπο νο1τοοιπτοοπ εοττοππτ νοπ
οιιιοποοτ.
Μιο Βοοτοτ οοτ Ρτοοτοτο οι οοι ποττπο.Ιοτ Βοοοοοοοποο1τ
οοπποοοο18, νοπ ιποοοιε-ττοοοτ Γοτοο, οο οι ο·οοοτ
τοοοποιοοοπο ποσο Μοοτιο. Μο τποοοΙοο Ττοοοπε τοοττ
νοπ οοτ ΟοΒοοινοττ οιποτ Ποποοι Μοιποι· τοττοττιεοτ

ΚοΒοΙοοοπ οοτ, Μο οοτοτ οοιπ ΜΙΙττοοοορ οτο.το ειπ τοτο
ΒΙοιοοτροτοοοπ οτιοποτπ, οοτ οιπο οιο οοοοοτοπο Μοιποτ
οπο οοοοπ πιοοτ :οοοτ Μο Πο--*/, οοτ 0τοοοο Ιοτοτοτοτ.

Μο οιπο Μοοοο Ι.οοιτοιοΙτοτποτ, Μο το Μο Εριτοο!οο11οπ,
ινοοτοοοοιποοο οο1τπ ΖοττοΙΙ Μτοο1οοο, 8οοιιοοτ οτοτοοπ.
(Ι.οοιτοιπ ιοτ οιπ Μπι ΝποΙοιο ποοοοτοοοποοτ ρο0οροοτ
οο1τιεοτ Κοτροτ_). Ε'οτποτ οποοπ οιοο η1ιοοτιοοοο Βιο
τοοΙιοο ιο οοοοοτοποιοτ Ζο.ο1 οπο οιοοπτοτπΙιοοο ετοοοο
Βοοποιοοτοτο Διπγτοιοοοτροτ, ΡτοοτοτοοιπγΙοϊοο Βοποποι.

Ι.οποοητοπ ίοοΙοπ Βοπο οοοτ οτοοιοοτοπο οο οοτ πιο
εοπο. ο.ο ιοτ Μο Ρτοοτοτοοοοτοτ, Με Μτπ Ετο.οοΙοτ
οοιποπ οποοιοοοοοπ ,8ροτιοο8οτοοο°°

νοτ1οιοτ οπο οοοποο

οτοπιιποο Μο νοπ Βοττοο οτ οπτοοοοι.οπ οπο. ,βροτ
ιποοηοτοΙΙο“, πιο Ε'οτοτιπποτ

οπννιοοτΙοο1ιοο ποοο

οοινιοοοπ οοτ, οπο Μπι Ρτοοτοτοοοοτοτ. 1.οοοτ :ποπ
ομοτιπο οοοτ τοιποο Ρτοοτοτοοοοτοτ οιοττοοοποπ, οο οιΙοοπ
οιοο οιοο ΜοοΒο οοοϋποτ οτοοοοτ ΚτχοτοΙΙο. οοτ Ζοοοτο

Ιοοοπ $ροττποτοποοπ :ο οοΙοοοπ, οοοτ, πιο Ρο τοτι τι -

οοτ οιοο οποοτοοοτ, οο.ο

το

οοπ Μο οοοιπ οτοττοπ

$ροτιποτοποοπ οοοΙπιπτποτποο Βοοοπ οποποιοοοπ. 0ο οο
Μοοοο οτοι“τ οοΙποτ οΗτο.Ιιοοοοπ Βοοοοοοοποοιτ επ
τοπ νοτιπο.8, πιο Ροτοτιποοτ, Ροοποτ, Κοορ ο τ
οπο οποοτο οποοοιοοπ, οοοτ Ιττο.ττ οἱποτ οο.πτοπ, "το

οποιο οπο Βοτοοοτοτ, Ι.οοποτοιο οτο. Βο
οοορτοπ, οπτοοοτ οοττοοοτ οοιπο Ποοοτοιοοτιτπιππτιο.
.ΙοοοπίοΙΙο ιοτ Μο Ρτοοτοτοοοοτοτ νοτι οιοιΒοπ Ροτοοοο το
το ποτπιοΙοτπ Ζποτοποο Μπομπ· οιπροοτοτ οοοτ οοοινοοο
οΙοοΙιοοο, οοΙτοποτ οοοιτο.οο οο.ποτ Βοτοποοπ ινοτοοπ,
νοπ οποοτοπ ιτπ ΟοποπτοΗ οοΙτοπ οΙοο1ιοοο οπο Μοτο:
οοοοτ. Μο οποεοΙοεο Βπτοοοοιοοπο οοτ ΕτοΒο οτοοτ
ποοο οπο.
Μο ιοοοτ Ατοτ, οοτ οιοο τπιτ οοτ ΒοοοπΜοπε οοτ
τποπιιΙιοοοο Θοποττοοο οοοοοοίτιετ, Ιτοππτ Μο πιοοτ οοΙ
τοποπ Ε'οΙΙο οιοτποπτ οοτοπἱοοοοτ Πτοτοτιτιο, ιο οοποπ
οιοο οοτ οποττοιοοοοτ Βοοο.ποΙοπο πιιτ δροΙοποοπ, Ιπ
οτιΙΙοτιοιιοπ οπο Βοοετοο οοοτ οιπο Βοοοοτοπο οπο οοΙοοτ
οιπο ο.οοοοοιποποο ΗοιΙππο οττοιοοοπ Ιιοοο, νο οοοτ οο
τ'οττ ντιοοοτ Βοοιοινο οοίττοτοπ,

οτοπο Μο Ροτιοπτοπ Βοτ

οοοοο το Βοοοο οτ Υοποτο οοειοεοπ οοοτ οοΙοοτ οοτ οοτ
Βοοτοοπτοπ Ι.οοοποντοιοο οπτοο!τοοοττοπ οπο Μο Βοοοπο
Ιππε ο.ποποοοτοτ ινοτοο.

Με πιο
Ττοοοπο

ντιοοοτ, πιο

Μο

οοιπι Βοοιππ

Πτιπο οπο Αποοοοο,

οοο

Ττιρροτο,

το Μπι οιοο Βιοπο

οο!τοοπ ποοοινοιοοπ Ιοοοοο, οοτ, οοοτ οο οτοΙΙτ οιοο ινο
πιοοτοπο οιοοοτ οοτ Μοτοοπττορτοπ οιο οπο τοιοο!ιοοο

Βτοοοο οπο Ιοοιπο Β'οοοπ το οοτ Ι. οπο Π. Ηοτπροττιοπ.
Μιο πιοοτ οιοο οο οπτοο Μοποτο, οι .Μοτο οτπ, οοτ νοτ
οκτοιοοπο νοπ Ατ2τ οπο Ροτιοπτοπ. Μο 8οποοοοτο| Πο
τοτοποοοπο Μο Βοτπο οπο οοτ Εοοοπ, οοτ Πτοτοτο πιο:
οοτ Κπορτοοποο οπο οοτπ Πτοτοτοοοορ, Μο οοτείο1τιεοτο
Αοτοοτοπο οοτ Ρτοοτο.το οπο οοτ 8οιποοοΙο.οοπ οοτ τοι:
τοτπ οοποπ οπο οοτοοοτ πιοοτ οοτ, ντο οοτ $ιτο οοτ
νοτοτοοοτοπ Ηοτοο το οποοοπ οοι, νοπ οοποπ οπιποτ νοπ
Νοποπι Με Αοίοοοοοτπ Μο Ρτοποοοοο οπο Μο ΒοτπίοΙ-τ
Ποπ οοτ Βοτοτοοτο τοπ Οοποοοοοοπ οοοεοοτ. οι·
οοτο οοτ οτπρτοο1οπ, ιο Μοοοπ τοοοΙΙιοοοοπ Ρο!1οπ οοι·ο
οιοοοοπ Τι·ιρροτο Μο Ι.οποοποριτποπ 2ο οπτοτοποοοπ.
Οοινιοο οοοτ το Μοοοπι Β.οτοοοΙοεο νιο1 ννοοτοο, οοοο
οοοοιοτ πιο, Μοο »το τποτοτ

πιοοτ οο

ννοιτ

ινοτοοπ πο

οποοοπ οτοοοοοπ, πιο Μο [.οοοπο Μο Β.ο.τοοΙο πο οποοπ.
Ιπ οτποτ Βοιοο οοΙοοοτ Μοτο, ιο οοποπ πιο τπὶτ Βοτπιοοτ
πιοοτ το οο1τοπ ινοοοτο, οοΒοπο ιπι ογοτοιποτιοοο Μο
Ρτοοτοτο :ο ιποο.οιοτοπ οπο οιοοο πο! οοτ οποοοοτποπο
ποτπιοΙοτ, Μ οοοοτ ροττιο11 ποοο ο118οιποιπ νοτοτοοοοττοτ
οπο πιοοτ πιοοτ Με ποτιποΙ οπιροπο1ιοοοτ Ι)τοοο ττοοπτο
ιοο Μο Βοοοοοοτοο8 τποοοοπ, οοοο πιοοτ οο1τοπ Μο οο
ττοοοτΙιοοο Μοπεοπ τω τοιπ οιττιεοπ οοοτ Μοτο οοτ
Βιτοτ οοτοοοοτοτοπ Βοοτοτοο οπο οοτ Ρτοοτοτο οοτ οοτ
οΙοοοοεο οποτιτπιοτοπ οοοοοπ. ΙΒο απο οΙοο το Μοοοπ

Ρο!τοπ οοπο Ετ·οοο Μο Ρτοοτοτο Μο 5οοοΙο ειπ οοτ νοτ
Ιοποοτοπο οοτ Οοποττοοο οπο Μο Βοιπίοοττοποπ;

το

ιοτ οοτοπ Μο νοτοτοοοτοπ ΕΙοτΜ πο οποοοπ, νοπ οοποπ
οπο οοτ Ηοτποοπο1 ιτπιποτ οιοοοτ νοπ Νοποτπ τοπ Θο

εει

ιιοιιοιιιιοιι ιιιιοιεοιιινοιιιιιιι ιυιιι·εο, ιιι ει» εει· επι εεε
οιιοιι ιιιοι·ερειιιιεοιιοιι Μοεειιο.ιιιιιοιι ιτοιοοιιεοιι ,,οιιι·οιιι
εοιιειι Τι·ιρροι·ε", εοι· ω» εοιιιι ιιιιοιι ιιειιε Με Ειιιιοι

ειιιε οιιιοι· εγειειιιιιιιεοιιοιι Μεεεε.8ειιιιι· Βοεεοι·ιο.
Βιειιοι· ιιιιιοι·εοιιιεε ιιιιιι1 ιιιι Αιι€οιιιοιιιοιι ιοΙΒοιιεε
Ροι·ιιιοιι Βοιιοι·ι·ιιοιεοιιοι· Βι·ιιι·ειιΚειι€οιι εοι· νοι·ειοΙιοι·
ει·ι1εο (π. Β. Γιιι€οι·).
Ι. Αιιιιιο Ρι·οειο.ιιιιε: 1) εεε ειιιιιοιι Κο
ιο.ι·ι·ιι εει θιιειιειιιοο ρι·οειο.ιιοεο (Ριοειειιιιε
Βιειιειιιει·ιε οειο.ι·ι·ιιο.ιιε), οιιιοιι εεεεεειιιειιν-οιιι·ιεειι Κε.
ιει·ι·ιι εει· Ρι·οειο.ιεετιιεοιι, εει· ιιιοιιι

εοιιοιι εει· εει ειε

Αιιειιιιιι·ιιιι€εΒιιιιΒο ιιοεοιιι·ιιιιιιι ΒΙοιιιι ιιιιε εοιιι· ιιειιιιιε ειε
Πτοιιιιιιιε ροειοι·ιοι· ΒεεΙοιιει; ει· νοι·ιιι·εεοιιι ιιοιιιο Μιο
ι·ο.ιιοιι εει· θι·εεεο, Κοιιειειειιο οεοι ΒιιιριιιιεΙιοιιιιοιι εοι·
Πι·ιιεε. Με Πιει;ιιοεο ιεεει ειιιε ιιιιι· ειιιοιι Νε.οιιινειε
νοιι θιιιιοΙιοιιΚειι ιιιιε Ειιοι·ιοιιειι ιιι εειιι ειιι·οιι Εκριεε

ειοιι εοι· Ρι·οειειο. ι;οινοιιιιοιιειι δώσει ειειιειι.

ευε

Γεω ειιιε ιιειιιο Επιριιιιειιιι€οιι νοι·ιιιιιιεοιι.
2) Βιο οιιιιιο ιοιιιοιιιιιι·ο Ρι·οειιιιιιιε ειε ειοΙΙι οιιιο Βιοιεοι·ιιιι8 εεε ειιιι”εοιιοιι Κο.ιει·ιιιεε ω,
ιιιεοιιι ειιι·οιι Βιοι€ει·ιιιιις εει· οιιιιιιιιειιοιιειι Ει·εοιιοιιιιιιι€ειι,
ειιι·οιι ειιιιιιει·ο Ιιιιιιιι·ο.ιιοιι

εει·

Μιιοοειι ιιιιε 8ιιι›ιιιιιοοεε.,

ιοιιοι· ειιιε οιιιοι· ο.ιιιιιειι Ρι·οειειιιιε. Βιο νοι·ιιι·ειιοιιι ειιιε
ΒιιιριιιιειιιιΒ νοιι 8οιιινοιε οεοι· ειιιιιριεπι $οιιιιιοτε ιιιι
Αιιοι·. 8οιιεειιοιιοιι νοιι ει» ιιιιε Αι1εοιιινειιοιι εει· νω
ειοιιοι·ει·εεε, Ηοι·ιιει·ειιιε Βει·ιιιΒοιι θι·ο.εοε, Κιιοοιιι ιιιιε
Βειιιιιοι·οοιι ιιι εοιιι Ροιιιε, ειιιιιι ειι€ειιιοιιιο ιιει·νεεο εισ

ι·ιιιι€ειι, Με Κ‹›ρι- ιιιιε Βιιειιοιι- οεοι· Κι·ουεεοΙιιιιοτοοιι,
Πορτοεειοιι, Ι)γερερειο, Κοιιειιροιιοιι, ιιιεινοιιοιι Ιιιιροιοιιο.
Πιο ιιοι·νόεοιι Ει·εοιιοιιιιιιι€ειι ιιιιιιιιοιι εοιιΙιοεειιοιι εοιι
ΟΙιε.ι·ειιιοι· εεε εειιινοι·ειι Νει·νοιιιοιεοιιε εει· εειιιιοΙ1οιι
Νοιιιοεε ειιιιοιιιιιοιι. Οιιιοιιιιν ιιιιεοι ιιιο.ιι εει εει Βοιι
ιειροιρειιοιι ειιιε ρει·ιιοιιο οεει· ειιθειιιοιιιο νοι·ιει·εεεο
ι·ιιιιο; εοι· Ρι·οειειε, οι·ιιιιιιιο 8οιιιιιοτειιεΓιιΒιιοιι, ιιιιε εει
εει· 8οιιεειιιιιιιοι·εεειιιιιι€ εει· Ηο.ι·ιιι·ϋιιι·ε εεειοιΒοτιο Επι

ριιιιεΙιοιιιιοιι εει· Ρε.ι·ε ρτοειοιιοο. ιιιιε ιιοεοιιεοι·ε εεε
(Ξερει εειιιιιο.Βιιιιε. Με ιοι2ιο Ροι·ιιοιι εεε Πι·ιιιε ιει
ιιιοιει ιιιιιιο, ιιιΙεοι οοιιιι Βιοιιοιι νιιοΠιειι. Εε ιιεειοιιι
ιιιι.ιιιιε Ριοειιιιοιιιιοο, ινοιιοι εεε 8οιιι·ει ειοΙιιιιιεει€οι· ειε
ιιοιιιιειει· Ρι·οειειεεεΓι ιει ιιιιε νιοι Εριιιιοι- ιιιιε Βιιει·

οοιιειι οιιιιιιιιι ιιιιε ιιιειιι εειιοιι ΑπηΙοιεο. Με Εεεε
ειιοριε πιει ειε Βοιιιοιιιειιενσει·ιοειοε 5γιιιριοιιι ειιιε ιιιιιιιοΙι
Με εοιιι· ι›οεειιιοιιεο Βειιννοιιιιιιε εοε ΟοΙΙιοιιιιιε εειιιι
ιιιιιιε.
Πιοεοιι οιι8ειιιοιιι ι›ειιειιιιιοιι ιιιιε οιιοι·ιιο.ιιιιιειι Ε'οι·ιιιοιι
εει· ειιιιιοιι ιιιιε οΙιτοιιιεοιιειι ι;οιιοι·ι·ιιοιεοιιειι Ρι·οετοιιιιε
ιιιιιεε ειιιε ιιοοιι ινοιιιε Βειιοιιιιιο εεε εειιε11 ιιεεοιιιοιο

νοτιοΒιιιιις εει· Αιιειιιιιι·ιιιι8εΒιιιιΒο εει· Δειιιι (Ε'οιιιιιοι) εε
ειειιιεο ιιοιιιιιιι ιιιιε εεειιι·οιι Βιιειιιιις νοιι Λιιεεοεεοιι
οεοι· νιοΙιιιοΙιι· ΡεοιιεοεΒεοοεεειι. ΒιιιιιοΙιιιν ειιιε Βετε
σε”, 8οιιιιιοι·ιτειι (Βιιοιιο) ι›ειιιι 5οιιιιιεε εει· Μιιιιιοιι εεε
ειιι ειιιιιριοι· Βι·ιιοιι ιιιι ΑΓιοι· νοι·ιιο.ιιεοιι. Βοι εει· Ρο!

εειι, ειε ειοιι ιτε Αιιεοιιιιιεε επ ευΒιιιιιιιο Με οιιι·οιιιεοιιο
Πιοιιιιιιιεειι ειιιινιοΙιοιι ιιιιε απο νοιι! ειε Ηοιιριεοιιιιιε

ριιιιοιι εει· Ριοειειο. ροι· τοοιιιιιι πεσει ιιιο.ιι ιιι εοιιι εοιιει

εοι·ο.ιι

ιιιινει·ιιι1εοτιοιι θοινει›ε ιιιοιει ιιι εει· Μιιιοιιιιιιε οεει· ειε
"ειιιε εειιιιοιι ειε εειιιιιοιι ιο.ειιιιιι·οε ειιιε οι·ιιεοιηει·οεεοε
ιιιιι·ιοε Κιισιοιιοιι. Πιοεοε εειινι·ιεεοι οιιινι·εεει· ιιι οιιιιεειι
Το.8οιι ειιι·οιι Βοεοι·ριιοιι ω" νοι·οιιοι·ι ιιιιε ιιειΙι Με
Βιιι·οιιιιι·ιιοιι ιιι ειε Πι·ειιιι·ο. ποιοι· Νει·ιιοιιιιιιειιιι€, ινο
Μι ειε 8γιιιριοιιιο ι·ιιεοιι εειιινιιιεοιι. Βει Αιιιιιοιοιι
οιιιει· ι“οιΙιιιιιιιιι·οιι Ρι·οειειιιιιε ιιοπιιιιι εε εποε ιοεοειιιει
πιο οιιιειιι ιι·ιεοιιοιι ΝεοΙιεοιιιιιι εει· Πι·ειιιι·ιιιε ροοιοτιοι·.
8) Βιο ειιιιιο ρει·ειιειηιιιειεεο Ρι·οειειι
ιιε; - ειε ιιειιιιι ω» ειιιε εεε ιιοιεοιι ιτιιιιει·ειι Ι·'οι·ιι1οιι

ιιοιιιιιΒι ιει, ιιιιιιιιε ιιιιιιιιο.οοι ιιι εοιιι ιιιιε ειε ιιιιι ιιι εει·
Τει ειι ειιιοιιι Ι.οιεειι Βοειοιιοι, εεε ειε μπε θοειιιε
εεε Ρειιοιιιειι ιιιιε ειο Βοιιεο Κιιιιει εεε Αι·ειοε ιιι εοιιιοι·
ΑιιεΙιοιιιιιιε ιιι Αιιεριιιοιι ιιιιιιιιιι. Πιεεε Ιι'οι·ιιι, ιοιι ιιιϋοιιιο
ειε Με ειιιιο.οιι ιιοιειι·ιιειιεοιιο Ρι·οοιειιιιε
ιιοεειοιιιιοιι, ειιιε νοιι εοιι Αοι·ειοιι ιιιοιει ιιιιοι·εειιειι εεε
εκει Βοο.οιιιοι, ννοιΙ ειε εγιιιριοιιιΙοε νοι·ι8.ιιιι ιιιιε ννοεοι·
οιι_ιοΙιιιν ο.ιιιϊειιοιιεε εεε Ιοιοιιι ιιο.οιιννοιεεει·ο Ει·εοιιει
ιιιιιι8οιι πιει, ιιοοιι εοιιι Ρο.ιιοιιιοιι Ιειιεο Ζοιι ιιιιιειιι·οιι
ιι·ιιοιιε ινοΙοιιο Βοεοιιννει·εειι οεει· 5ειιιιιοι·οοιι νει·ιιι·εο.οιιι.

οεει· Με ειι·εΙει οιιιινιοιιοΙιι.

Με Κι·ο.ιιιιιιειιεοτεοιιειιιιιιι€οιι εεοι‹ειι ειοΙι ιιιι θιι·οεεοιι
ιιιιε Πειιεειι ιιιιι εειιοιι εει· οιιι·οιιιεειιοιι Οοιιοι·ιιιοε. Νιιι·
εει εειιι Βι·οεεει· ΑειιιιοιΙιεειιιιιοιι απο ειιιε ιιιιιιιιοειιο
Με] ιιι ιιιειιοιιοιι ι·ειιωι ειιιιΒο Ηιιιινειεο εει” ιιιι· Βε

νει·ιιιοΙιτιοι· Ηει·ιι- ιιιιε

Βιιιιιιει·ειι8, ειε θοΕιιιιι νοιι νεΙΙο ιιιι Μεειεο.ι·ιιι, ι)ι·ιιοιι
επι Ροι·ιιιιιιιιιι Ιοιιειι ειε οιπ, επιιιι επι Ε'ιειιοι· Με”,
εεε Πι·ιιιιει·οιι ινιι·ε εοιιινιοι·ι8 οεοι· εοιιιιοεεΙιειι θεια ειι
ωσειιοιι, ειε ΒεΓειιο.ιιοιι εοιιι· εοιιιιιοιοιιιιιι. Πειιοι Βο
ειοιιειι εεειιιιιειΒο ιιοιιιΒε ιιοιιι·ειιεο 8οιιιιιει·οοιι ο.ιι Πειιιιιι
ιιιιε Διιει·, ειε ιιι νετεειιιεεοιιειι Βιοιιιιιιιἔειι ειιεειι·ειιιειι.
Βει τειιιοιοι· Πιιιει·ειιοιιιιιιε οι·ινειει ειοιι ειε Ρι·οειειε ειε
ειει·ιι νει·ει·σεεει·ι,

εοιπ εοιιιιιοι·ειιο.ιι, νοιι

ιιιε

ΕιοΙιιιιπι

ρι·οιιιιιιιοτειιε. Βιιιννοεοι· Ιιοιιιιιιι εε ιιι ω.. οιιιοι· ννωιε
πι· Βοεοιιιιιοιι εεε ΡιοΒει· υιιε δειιιιιοιοοιι ιιιεεοιι Με,
οεοι· εε ειιιινιοΚοΙι ειοιι ειιιε ειιιιΒο Βιιιεειιιιιοιειιιι€, ειε
ειοιι ειιιοιι 8οιιιιιιεΙΓιεειο εεε διοι€ει·ιιιιε εει· Βοεοιινι·οι·
εεε ο.ιιιιιιιιειΒι. Βειιιιοεειιειι ιιο.ιιιι εει· Βιιι·οιιιπ·ιιειι ιιι
ειε Πι·ειΙιι·ιι οεετ Μεειεει·ιιι οεει· εποε ειιεεοιι επι Βιιιιιιιι

ινειιοι·ο Ε'οι·ιιι

εοι· Ρι·οειειοοιιιιιιιιειιιιε ιιιιιευι;ειιιει νει·

ιι·ειΒι εεε εοι· ειιιοιιιεοιιο

Τι·ιρροι· ιιι εεε

Βιιί

ειοιιοιι ιιιιιιιιιεειι ιι6ιιιιειι; ειοΙιοι· ι”οειειοΙΙοιι 12ιεει ειε ειοιι

πιει· ειιτειι ειε ιιιιιιτοειιοριεειιο Πιιιειειιοιιιιιιε εεε ειιιοιι
Επριιιιιιοι·ειι νοπι Βειιιιιιιι

ειιιε

8οινοιιιιοιιοιι Ριοειειο.εο

ιιι·οιεε. Βει εει· Πι·ιιιιιιιιοι·ευοιιιιιιΒ ιιιιιεεειι ιιιειιιο ειιιε
οιιοιιιει·ιιιιοε ΡιΙοιιιειιιο ιιι ω 2. Πι·ιιιροι·ιιοιι εοιι νω
ειιοιιι επι ειιιε ειιιίεειι ιιιιιει·ι·ιιο.ιιεοιιε Ρι·οειιιιιιιε οι·
ινεειιοιι; ειειι ιιιι·οι· ιιιιεοι ιιιειι ο.Βοι· ειιοιι »Με @πιο
ιιΙοιιιο Ριιιιιιι- ιιιιε ειιιιιιιίϋι·ιιιιΒο Ρ'ε.εοιιοιι ιιι Βιοεεει·
Με οεοι· εοΙιοιιοι· οιθοιιιιιιιιιιοιιε νιοι·οοιιιΒο ννοιεεε εεειιο
ΡΙειιοιιοιι, ειε εειιιιοΙΙ επι Βοεοιι ειιιιιοιι.
Ιιι ιιιο.ιιοιιοιι Ε'ιιιιοιι, ιιοεοιιεοι·ε ειιοι·ειι,

ιει

εει· Πι·ιιι

οτιοι€οιι, εοΙιειιοι· ιιι ειιεοι·οιι Βιειιιιιιι€ειι. Με ρει·ειιοιη
ιιιιιιεεο Ρι·οειιιιιιιε κι ειιιε Βείειιι·ιιοΙιε Κοιιιριιιιιιιιοιι εει·
θιοιιοι·ιιιοε, ιιοιοιι νοι·εειιιεεειιοιι Βιειιειιιιειι οι·ι”οιΒι εει·

Τοε ιιι ειινε 25-80 οι) εει· Με». Ιιι εειιοιιειι Ρει1οιι
Εεεε ειιιε Μειιιοιιεο Ιιιειιι·οιιοιι ιιιιε νει·ει·εεεοιιιιιε εει·
Ρι·οειειε ιιεεΙιεΙειιιοιι. Πει· ΒεΒιιιιι εει· ρει·οιιοιηιιιειεεοιι
Ρι·οειιιιιιιε ιει ιιιο.ιιοιιιιιει ιιιειιι· εοιιΙειοιιοιιε, Με ειοιι Μειο
πο» 8ειιιιιοπειι, 8οιιιιιιοΠι·ϋειο ιιιιε Ηει·ιιοοεοιιινει·εοιι
οιιιειεΙΙειι ιιιιε ειε ι·οιιιεΙε Πιιιοι·ειιοιιιιιιΒ Ριιιιιιιιειιοιι ιιι
εει· ειετιι 8οεοιιννοιΙειιειι Ρι·οειειο οι·Βιοιιι.

4) Πιο ροι·ιρι·οειιιιιεοιιο

ΡιιιοΒιιιοιιο

ιιιιε

ΡιιΙοοιιιε.

Ηιοιοει Ιεοιιιιιιι εε εει· Βιιιοιιιιειιιιε ιιιιε Βιιει·ιιιιιι ιιι εοιιι
εοι·ιιοιι, Με Ρι·οειειε ιιεεοιιεοι·ε ιιιιοΙι ιιιιιιοιι ιιιιε ιιιιιοιι

υιιιεοιιιιεεεοιιεοιι Βιιιεοεοινοιιο. Πει· Βιιι·οιιοι·ιιοΙι οι·ι“οιει
ιιιοιει επι Βο.ιιιιιι, εειιειιει· ιιιε Ποιιιιιιιι.
ΙΙ. Βιο οιιι·οιιιεεΙιο Ριοειοιιιιε. διο ειιιννιοιτειι ειιιε
ιιιοιει ιιιι Αιιεοιιιεεε εε ειιιε οιιτοιιιεοιιο θοιιοιι·ιιοε, εει

ειιιε: ιιι ι›ειεοιι Ροι·ιιοιιοιι νοΙΙΙιοιιιιιιειι Μ” ιιιιε ι·οιιι.
Πιο πιιιιτοειιοριεοιιο Πιιιοτειιειιιιιι€ εοε ειιειιιεεειοτιοιι δε
ιιι·οιοε εει· Ρι·οειειε ειιιε' ιιιιιιιι·1ιοΙι ει·ει Με νοι·Ιιοι·
ΒοΒιιιιΒοιιει·_ ΒιιιιιεΙιοιιει· 8ριιιιιιιε εει· Ηο.ι·ιιι·ειιτο νοι·ι;ο
ιιοιιιιιιειι ιιιιοι·εειι. Ηιοι·ειι 8οιιιιΒι εει· Πι·ιιι εεε Ρειιοιιιειι
ω” ιιιοιι Ιειεει ω» Πιιιιιιει·ειι ιιοοιι ειιιε $ριιιιιιιΒ εει·

Πιοιιιτο. ιιιιι πω" οεοι· μιιγειοιο8ιεοιιει· Κοοιιεο.ιειεειιιιΒ
ιιεοιι .Ιειιοι οεοι· Με” ι”οΙΒοιι, επι ιοΒιιοΙιε ΒοιιιιοιιΒιιιι
εεε εεε Βιοεε οεει· Ηειιιιιιιιιειι ειιεειιεοιιιιιιοιι. Πο.ε Ρι·ο
ειειε.εοιιι·ει ειειιι ιιι Ιειειιιοι·οιι Ριιιιοιι ιιιειιι·οειιοριεοιι

ιιοι·ιιιο.Ι ειιιε, εοοιι πιει εεε εεε Μιι‹ι·οειιορ ειε Θεμε
ινο.τι νοιι ΒιιοιεεΠειι υιιε ιιιοιει ο.ιιοιι νοιι Ζοιιιτοιοιιοι1
ΕριιιιοΙιειι, ει·ειετε »πωπω ιιι Ηειιιιοιι. Ιιι ιιοι·ιιιιιιοπι
Ζιιειο.ιιεο ι”οιιιοιι Ι.ειιιιοηιειι, πιο ειιιιοι ει·ινειιιιι,
νοιΙειιιιιειε. Ιιι εοιιινοτοιι Γειιοιι ειοιιι εεε 5οιιι·οι
ειιιει· ιιι·ιιιιιιοιι Βιι1εο ιι·ι1Βοιιι ευοιιι€ειιι ννειεεει· ειιιιιιοιι,

εε ιει ιιιοιιι Βιειοιιιιιεεειε; ',ιιιιιοιιιι;", εεε ιιιιιιιοεΚοριεειι

!οτ
Υ!

Με!!! των!! !!!!!.εεειι!ιει!! Ε!!ετε!>!!ετι. Βρε!!! !!!!!τι, ε!!!
νε!!ε! Β!εεε !!οε Ρει!ε!!!ει!, ει!ετε! !!!ο νε!!!ε!ε Βει!!
!ε!!!ε το!ιι, ιιιεεε!ετ!; !!!!.ιει!! ιιι!!! !!!.εε!! ι!ιιε!! ειε! !!!ε!!
Ρι!!!ει!ιο!! ι!!!!!!ετειι, εε ε!ε!!! !!!ε!! !!! εε!!! !!ι!!!!!! !!!ο θε

ἔειιινετ!! !!εε Ρτεει.!!!εεε!ιτε!ε !!οιιιε8ει! Βο!τι!!!!.ε!! ερ!!!εε
ε!ετε!!!!ε!! !!!!!! πιο!!! εεε! ινει!!!!ε! Βτεεεε ι!ι!!!ει!!!!τε!!!!ιο
Ε!!ει!ι!ι!ιι!ρειι !ιετι!!!!εε!!ιν!ιι!ιιιειι, !!!ε τε.ε!!!ι ει! Βε!!ει!
ε!!!!ιε!!. Ιιι ε!!ιεε!!!ειι !!!!!!ει! Μ!!! !!!ο ερε!εεε!ειει!!!ε
'Ι'τ!!!!ι!!ιε !!!ε! Βιιιιε ιιι!!! ε!.!!!!: !!ετ !!!ε!ιιει! Κ!!!!!!!!ε!ιει!
Με!!! !!!ε!! ιιι!! ε!!! ει! ε!!!!εεε 8ι!ι!!ι!!!ι ετ!!ιι!ετ!!!!ετ
!!!εεεε! Κ!ι!!!!ι!ε!ι.

Ιιι !!!εε!!ετει! Ρ!!!!ει!

!!ιεεει!

!!!ε!! !!!!

!!!!ε! ι·εεε!ι!!ϋ.εε!8 Θ!ειιε!ιε!ι!ιει! !ιε.ε!!ινε!εει!, ε!!! !!! !!!ε!

τιιιεε!!!>ιι!! Βιοεεετ Ζει!!! ιιι!!! ι!!ε!ει ει! !!ει! Ε!!!!!!ε!εε!!ει!
!!!!!!ειι!!.
Π!!! νετε!ε!!ε!!!! εεεε!!!!!!ετ!.ε ιι!ε!ιιε!! !!!!!!!!!!ιε!!εε!ιο
Ρ!εετε!!!.!ε ει!!ερτ!!!!!!, !!!ε ει! ε!!!ειιι Βενι!εεειι (!!ει!!!>, !!ει!ι
ει!ιι!!ειι Κιιιι!!τ!ι !!!!! Ριοε!;!!!ε. !!!ιι!.ιοτε. Ν!!! !!εει!ε!
εο!!ειι !!!ε Βεεε!ε!!ιιιιιιε ,,ει!ιιι!!ετ Κε!ε!τ!!°°, ι!ιιε!! ιιεε!!
!!!ι!εε!ε Α-!!ε!!!!!!, !!!εεε Ρετ!!! !!!ε! Ρτοε!ειεει!ιε!!ι!!!ιιιιε
!!!ε νοιι !ε!ιεετ Ι)ιιι!ετ !ε! ει!!! !ιε!ιιε ε!!!εεετε Βε!!ει!!ι!ιιε
!!!!! ει!!! ε!!!.ννε!!ετ Μ!!! ει!! Αι!ε!!ε!!ι!ι!!! !!ει!ιιιιι: ε!!ε! !!!
!!!ε ει!ι!ετειι,

εε!!!νετε!ει!

Ρετ!!ιει!,

!!!ε

Ρτεε!ει!!!ε Γε!!!

!:ι!!ετ!ε ε!!ετ ρ!!!ει!ε!!ν!!!ετεεε !!!!ετιιε!!ι:.

()ιιερετ !!!!!

!!ει!ε!! !!εεε!ιτε!!!! ε!ιιε !ε!ε!!!ε Ρετ!!! εε! !!!!ε!ι!ε!·!!ει! Ριο

ετιιι;!!!ε, !!!ε ε!ε!ι ρει.!!ε!εες!εε!!-ει!ε!ε!!!!εε!! ν!!!!!ιει!!!!ιειι τι!!!

!!!ε!!! ε!ιι!!ειι Κετε!!!! !!οτ Ρι!!ειετιι Β'!ι!Βε!ε ιιι!!! !!! !!!!!!

Σ!

ινει!!εοτ !!εε!!!!!!!!!!εε Ρει.ει!ει!.!!εε!!ινε!:!!ι!!!8 τεερ. !ι!!!!ετοι!ε
ει! ε!!ι!!!!ει!. !!!!! Με!! ιιεε!! εεε!! ε!!!ει! Πει!!! !!! Βο
!!ε.!ι!!!ι!!ιε, !!ε! νετ 20 .Ι!!!!!ο!! ε!ι!ε θει!ετ!!!εε εε!!!!!!ι Επι!.
ει!!! !!!!! !!ε!!! οτε! ει!!! 8 .!!!.!!τοι! Ε!εε!!ε!ιιιιιιεε!! νει! Βε!!!ει!
ι!ει Ρτεε!ε.!ε ει!!εε!ιειει! ε!!ι!! ει!!! _!ε!ετ !!!ετε! ε! ι!ιιε
εε!!ινειε !!!!!! ε!!! εειιι!ε!!ει! Νει!!εεε. Εε !ι!!ι!ιι ε!!!!! !!!ε!

!!!!!! !!.!εο ιιι!! ιιι!! ε!ιιε Βιιιιε !ε!!!!!ιο Ρετ!!! !!!!! Ριεε!.!!!.ει.
ειι!ειιι!!!ι!ι!!!, ο!!ιε Ρ!εετε!!!!ε ειιτι!!!!!!!.!!ε, Βε!ιει!ι!ε!! Μεσα,

νοιι !!!!! Ρει!!ει!! 17 Με!!! ιι!!!!!!ε !!ετιιε!!ι! !!!!! ιιι!!! !!!ε!!!
!!ει!! ει!!! ε!!! εε!!!!εεε!!!!!ι εε εε!!ινοτο !ι"ε!εεετεε!ιο!ι!ι!ι!Βε!!
!!ει!!!!!!.

Εε !ε!: !!!!!!ε! ε!!! !!!!!!!.!ει!!!οε Οιε!!ει !!! ε!!ει! Ρ!!!!ε!! ε!ι:!!
!!!ι!Βοι· !!!!ιε!ε!!ει!!!ει θιει!εττ!!!!ε !!!ε Ρτεε!ετε ει! ι!!!ι:ει·
ει!ε!!ειι ιιι!!! !!!!!!ει! ιιι!!! ι!ιιε !!!ε!!! π!!! !!!!! ε!ι!!εε!!ει! Α!!
ιε.ειι!ιιε !!εει!ι!Βει!, εει!!!ετιι ιιιι!εε !!! εεε!! Βεεε!!!!!!ει!!ει·
!!!ε!εε ι!ιιε ε!ιρτ!!!!!ε!ιε 8ε!!!ετ ι!ιιιετ !!ειι! Μ!!ιτεε!ιερ ει!!!
!!!ε !!!ει.!ειιινε.ττ νε!! Ε!ιετ!!!!!!!ετε!!ε!! ιιι!!ετει!ε!!! πετάει!.
Απο!! εε! !ε!‹·!!!.εε!ο Π!!! !ιιιτε!!!!!!!!εο!!ε! Ρτεει!!!!!!ε ει·
!!ε!εε!ιτ ε!!ιε εετε!!!!!!Βε Βε!ιιιιιι!!!!Ι18, !!ιι!εε ιιι!ε!ιιιτ!ετ!!
νι!ετ!!ε!ι.

Τ!ιο!ερ!ε: Βε! ε!ιιιιετ Ρτεετε.ι!!!ε απ!!! !!!ε Λρι!!!ει!!!οι!
!!ε! Ατε!!!·!!;!ε!εε!!ε!ι !(!!!ι!!!!!ι!ε !!!ε!ει εε!!! Βε!., !!!ε!!! !!!ε!!
Μεει!!ετ!!ι ε!ι!Βε!!!!!τ!. Μ!!! ει!!! !!ι!!!!!! !!!ε !!!ε!! !!!ι!Βετε
Ζε!! !!!ι!!!ι!τε!ι !!!!!ιεε ν!!!!.εεε! !!ιι!ε!!!ει!!ει! !!!.εε!. Ρε!ι!!ει·
Ε!ε ει!! !!ει! Ι)!!ιιιιι!, Νετεει!ε!!. !!!

Ρετ!!! νε!! ειι!!ειι!!!!!ε!!

!!!!!!ο ι!ιιε!! ε!!!ο Ρ!εει.ει!!!!ε ε!!!!!νε!ειι ω!!! !ι!ε!ει Ιο!ε!ι!ειι
θτι!!!εε. Ι.ειει;ετε !ιειιιιε ω!!! ιιι!!! .!!!!!τεο!ιιιιε !ει!!Β

Ιι!!ε!!!!ει!ειι εεε! !!!ε 8ιη!ροε!ιε!!ει!. ν!!ε!!ετ!!!ι! Ιε!!ινο!,
!!! 8ιη!ρεε!!ε!!ειι ε!!ετ Κ!νε!!ιει!. !!! ιιιιιιι!:!!ει! Ε'ϋ.!!ει! !!!!!!
Ψ!!!ι!!ε !!εεεε! νε!!τε!_.ιει!, !!εεει!!!ετε ινειιιι Ηε!!!νε!!!!!!ιι!ιιε
νετ!!ε!!!.
8ε!!ε!!! !!!!! ει!ιι!!εειει! !Στε!!!!ο!ι!ι!ιιεειι νετιι!!ετ ε!ι!!!, !!!!
Β!!!ι!ι !!!ε!! ιι!!! !!!!! !!!!!!!.ιι!ει! Με! !!ιε!τι!ιιιει!ιε!ειι Μεεεεεε,

Ετεε!ιε!ιιι!ι!εει! ιιι!! !!ε! νει! τι!!! ,,ε!ι!!ε.ε!! !!ειι!!!!!ε.!!εε!!ε
Ριεειιι!!!!ε“ !!ειι!!ι!!!!ειι Ρετ!!! !!εε!ιι. !!!εεο !ε!ε!ι!ε Ρετ!!!

!!!! ιιεε!! ()!ιερε τ εε !ι!!ι!!!8, !!!!εε ει· ει! εε!!! Βεει!!!.ειε
Βε!!!!!ει,

850/0 !!!!ετ ει! Πτε!!!τ!!!ε ε!!τ. ιιεε!. Ι.ε!!!ειι!!ει!

ενιιιρ!ειιι!εε !!εειο!!ε!ι ε!!!!ε εε!! Βε!!ιι!!ειειι Βε!!!!

!!!ο

!!ε!! ειιει!!!ε!ιι.ειι ει!!! !!!ε!! ειιι!!εο!ιε ε!!! ιιι!! !!ε!

!ετι!ιει! !ει. ει!!! !!!!!!ε!!ει! ιιεε!! Αιιεε!ε!!ει! οιιι!!! Πτει.!!τ!!ιε

!!!!!!!!!ιε!ιερ!εε!!ετ Πιιιετειιε!!ι!!!ε !!εε ε!!ρτ!!!!!οτ!!ε!! Ριο

ειιιε!!ε! ε! !!εειο!!ετ νε!!!!!!!!!ει!, εε! Πι!!! !!ε!τι!!!ι σε!!!

ειι!!!!εε!ιτειεε. Με !!ε!!!ει! Βε!!!!!!!!!ε!ι Αι!!ετειι ιν!!!ετ
ει!τε!!!!ει! ε!!!!! ι!!εε ει!!!ι! !!! !!!ε!!! ε!ι!ειι Ρι!ιι!!!ε, ι!ιιε!!

!·'!!ε!!!ε!!!ε !!! ι;ςτεεεετε! ο!!ε! με!!!!Βε!ε! Ζε!!! !!!! !!!!!!
νε!!!ει!!!ειι ει!!! θειιε!ιο!!!ιε!ι !!! Ρτεει!!!!!εε!ιτει ε!!ετ Γι!!!

Ρ!ι!!;ετ !!!ε Ρ!οει!!!.!ι!ε ε!ειι!!!!!ει!ε ει!!ι!τ!!ιε!!ε ιιι!! !!!ε
!!!ιι!!οε !.ε!!!ει!, ()!!ερει· !!εεεεειι ιιι!! !!!ε ε!!ι·ειι!ε!!!ιεε
!!εεε!!!ε!!!ι, !!ει!!ε !ε!!εο!ι ερτε!!!!ε!ι !!!!!! ει! ει!!! !!!! ε!!!!ι
!εε!!ε!!ε ετιιετε!ε Βε!!ει!!ι!ι!8 !!!!. Ε!!!ιε !!ε!!ει!!ει!!! Βτεε
εετε Ψ!ε!!!.!ε!ιε!! !!!ε! !!!! Π!. Α. Βτει!εεε! !!! !Ν!ει!

ιι!ε!ιιε!!

Βε!, ε!!! !!!! !!ει! Νει!!ειι: ιιιιι!!ειιιρ!!ε!ε!!ε ε!!!!!ι!!εε!! εε
ιιετι!!ε!εε!!ε Ρτοει!!!!!!ε !!!ε!!! ιιι!!! ε!ε !!!! Με!!!ε!ι !!!!!

!!!!!ει!ετ !ι!!!!!εε!!!-ιι! ν!'οε!!ε!!εε!ιτ!!! νε!!! .Τε.!!τε 1908 ε!!
!!ει!!!ε!!. Ε!! ειιιι!!!ε!!!! !!!ε! !!!!ιι€ειι!! !!!εεε Ρτ!!ετε!!!!ε!ετιιι
!!!ε!!! ι!ι!!!ει!ε!ιτει ει!!! ι!ιι!!ε!!ε!!!!ε!! ει! !εεεειι, !!!!. ε!!!
ετι!ειε Κειιιρ!!!!ει!ειιε!ι ει!! Β'ε!!ιο !!!!!!ε!! !ιε.ιιι! ει!!! !!!! !!!ε
ε!!!ει!!ε!:!!ε Οοιιο!!!!εε νε! ε.!!ε!!! !!!ε!!! εε!!ειι!ιιι !!!!!!!!!ετειι
Ζι!εε.ιιιι!!ειι!!!!ιιε π!!! ε!!!ετ !ιει!!!!!!!!!!ε!!!!ε!! Ρτεειι!!!!!ε
Με!!!

Νεο!! ιι!ε!ιιε!! Βεε!!!!ε!ιιι!ιι€ει! ιιιιιεε !!!!! !!ετ Αιιε!!!!!!!
5ιε!!εεε!ε νε!!!ιει!!!!!ει! !ιο!!!!!!ε!!!ει!. !!! !ειειο! Ζε!!
!:ειιεε!!ι!ει!! !!ι!!ε!!ΒεΓι!!!!!ε Πιι!ετει!ε!!ι!ιι€ει! !!ε!!ει! τι!!! ιιε
εε!ει, Με!! !!! !!ει! Ρ!!!!ει!, !!! !!ε!!ειι ε!!ιε θιει!ε!!!!εε !!!ε!!!

!!! ει:ιν!! 2-8 Μει!!!ιε!! ει!! Ηο!!ι!ι!!! !ιει!!ιιιι ιιι!!! ι!ιιτε!
ιν!ε!!ει·!!ε!!ει! Βεε!!!!νειι !!! ι!ιιε ε!!!ει!!εε!!ε $τε.!!!ι!ιι! !!!!ε!
μι!!!) !!ετειι !!!ε! ε!ειε !!!ε Κειιιι!!!!ιε.!!ει! τι!!! ο!!!ετ Ρισε
!.!!!.!ι.!ε !!!ε Βε!!ι!!!! ιιεε!. Εε !ει! ι!ιιε!! ι!ι!ι!!!!!!ει!!!!!!!!!! 11ο!

!!!ο

εει!νε!!!!ιε Βε!!ειι!!!ιιι!εε!!!ε!!!ε!!ε Με! Ρτεε!.ειε

ι!!!!:!!ει!ιι·ε!εε!ι,

εε

!ειεεε

!!!!!

!!!!! Μεεεει.ιιο ε!ι!ε

!!ετιι!ε!!!ει!-Β!!!εειιερ!!!ι!ιιε ι!ιιε!! !!!!! Με!!!ε!!ε νε!! .Ι ι!ιιε!
(Πτε!!ιτ. ε!!ιετ.) εεε! !)!!!!!ν (Πτει!!!. ρεεε) !ε!!!ειι. Με

Βρι!!!!ϋεε!ε!ιε!!ε!! νετινοι!!!ε !ε!ι !.εε!!!!Βειι νει! Κε!.!!νρε!
!!!ειιΒιιιι!ει!ι!ι, Α!!!ετε!ι!,

Με. ε!!!

!!!ε.

!!!

ε!ε!!!ει!!!ετ

Κει!εει!!τε!!ε!ι, ννε!!ε! !!:!! !!!ε!ει !!!!! ετε!ετει! Με!!!!ιειι!ε!ι!ει!
ι!!!!!!!!8ε. Με Ωι!ει!!!ιει !!ε!ιτε.!!ι ε!.ινι! 800 (:!!ειιι. ιιι!!!
ινε!!!ει! !!!ε !!!!ειιι!8ειι ν!!! ι!ει!! Οιε!!τει!ε!! !ι.ιι80ιν!!.τ!!!!..
!!!ι!ει! Βο!!!!!!ει! !!!!ι!Βει! !!!ε $ρ!!!ι!ι!Βειι !!!!! Β!ιιεε Με!
ει!!!ε!ει! Ο!Βει!ει! !!εε Πιε-Θει!!τε!!τε!ιιι!ε !!! !ιε!ι!οιι! Ε'ε!!,
ε!!!

ι!!ετε!!εε!! !!ιτε!ιι.ε!

Β!εεε νε!!τ!!;!! ε!ε ειιει!ε

εε!!!!!!!ετ, !!!!ι!ε !!!! !!!ετ!ι!!!ετειι ιι!!!ι!ιε!!!ε.ιι ε!!ετ ιιιιε!!!!!!ε!!ε!!
!!!!!τι!!!!:ετ ει! !ε!!!ειι. Βε! ε!!!ει!!εε!!ε! Ρ!εε!!!!!!!ε ιιι!!! !!ιτειι
Βε!!!ε!!- !!!ε!! Ρε!εεει!ε!!!ιι!!ει! Μ!!! !!!ε!! Με!! !!!·εινι!ι!Βειι
εε!ι!, ι!ιιε Βει!εε Ατεει!!!! νει! !!!ε!!!ε!!ειι, Ιι!ε!τι!!!!ειι!ει! ι!ιιε!
Με!!!!τε!!ιει!!ε!! ει!εει!!!τε!!!ετε!ι, ι!ιιε ει!! Βε!ι!!ι!!!!ιιιιε !!!εεεε
!.ε!!!ειιε νε!! νετεε!!!ε!!ει!ει! Βε!ιε!! ει!!!!!ε!!!ειι ινστ!!ει! !ει.
Νε!!ειι !ε!ι!!!ε!ι Ε!ι!ετ!!!ειι-Βρι!!ι!ι!Βει!, Βε!ει!ι!Βε!ι (!!!
ε!!!!ει!ει!οι! Με.), Βει!ε!ετιιι!εει!, Ι)ι!!!!!!!ει!!ε!ι νε!! !ι!!!!ει!!
ε!!ε! !νει!!!ειι ννι!εεε! !!ι!τε!ι Ηε!!!εει!!!ει! (!!!ε εεε!. ν!! !ιιιε!

ι!!ιε'εε!ιει! Ρεν!!!!!ερ!!ε!ε), Κ!νει!!ει! !!!!! !ε!!ινε!, .!ε!!
Βιει!!, Β!ε!ι!!!εει!ει! !!ε! Ρτεε!!!!!!ιε. ι!. ε. ιν., !ιε!!!!!!ει!
ε.!!!!ει!ιε!!ιε !!!!!τε!!!ετερει!!!εε!ιε Μεεειιι!!ιιι!ειι, !ιει!!ε

ιι!ει!!!!ε, ε!!! !!!ε Πτε!!!τ!!!ε ει!! Ηε!!ι!ι!Β ει! !!τ!ιι€ειι, ι!ιιε!!
!!!ε Βε!!ειι!!!ιιιι8 !!ε! Ρτοε!!!.ιε !!! Λεει!!! ει! ιιε!!ι!!ει!.
!!νει!!ι ι!ιιε!! !!!εεε !ε!!!!!ιεε!ε Ποτ!!! !!ετ ε!!ιοιι. Ρ!εειει.!!!ε

!!! !!!!!ι!!!!!οι! Ρ!!!!ε!ι .!!!!!τεε!!ι!!ε !!!ι!ε !!εε!ε!!ει! !ιει!ι!, ε!!ιιε
!!!!!! Βε!!ι!εειειι $!!!!!!!!ει! ιιι!ει!!!!!!!ιειι, !!!ε (Ξεερε! !!!!
!!ει!ριει, εε ι!ι!!.ε!!!!!!! ε!!! ε!!ι!ε Ζινε!!ε! !!! ει!!!ε!ειι Ε!!!!ει!
!!!!! ε!!τειι. Πτε!!!!!!!ε, ε!ε !ιιιι!ιι εεε! ει! ιιεε!! ν!ε! εο!!ινε
!ετε Οει!εεει!ει!εε!! !!!!!τε!!. Θε !!!!!!ε !!!!! ιι!ε!ιιε!!! Ρε.!!ει!!ει!
!!εο!!!!ε!!!ειι, ε!!! !!ει!ει! ε!!!ε !!ε!!ι!!!ε!ι!Βε Βε!!!ετ!ι!τ!ε ει!!
Ριεε!ει!!!ε ειιιετι!!ε!!ε ει!!!!!!!ι!!ε!!!!!τι ινει!!ει! ιιιι!εει:ε. Βε!
νε!ε!!!!!ε!!ει!ει! ει.ι!!!ετε!! !!!ε ει!εε!!! ε!!!ε! ε!!!ει!. Ιιιιιιιι!!!!.
Ρτοετε!!ι!ε !ιε!ι! ειιι!ε!ετ !!!!ι!ιι!! νει, ιι!!! !!!!ε !!!ε!!! εεε!

ιιι!!!

ινι!!!!!ε $!!ε- ει!!! νε!!!!!!!!ε!, !!!!εο!!!ε!!ιε Κι!!!!!Βιιι!!! !!εε
Οτε!!ι!!ειιιι!ε ει!!! !!ε! Νε!νειι επι., !!! Βει!εε!!!, ει!! !!!ε
ιι!!!!ετ ε!ι!ει!Βε!!ει! Με!! ει! ινε!! !!!!ιτειι ννι!!!!ε. !)!!.ε !!!!!!
εε.!!!ετε Μ!!!;ε! !!!ε!!!! !ε!!ε!!!! ι!ιιε!! !!!ε! !!!ε !!!ε.εεεεε ε!!!
Ρ!εετε.!:!!.
Ζει!! 8ε!!!ι!εε ετ!ιιι!!!ε !!!!! ιι!!! ε!!ι!Βε ε.!!ιεε!!!ε!ιιο Τ!!εεει!
!!!!ε! €!ιει!ε!ιτε!, ν!'εεειι ιιι!!! Τ!!εεερ!ε !!!ε! Οειιεττ!!!!ε
ει!!ει!ειε!!ει!, !!!ε ιι!ε!ιιε Αιιε!ο!!!ει! ιιι!!! Ετ!!!!!!ι!!ιεειι ει!!
!!!εεει!! Θ!ε!!!ειο !!! !ιι!!εει! !!νει!ει! νν!ε!!ε!Βε!!ειι εε!!ειι:
1) !!!ε ι!!!!ι!ι!!!!!!!ε θιει!ετ!!!οε ε! ε!ι!ε τνι!!ε!!!!ε Ιι!!ε!ιι.!ει!ε
!!!!!!!!ι!!ε!!, !!!ε ειπε! ει!!!ε!!εειι Πι!!ετε!!!!ε!! ι!ιιε!! ε!ιι!ε
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υ ψχ-4-7ν -%

Βειιε.ιιιιιιιιιε ιιι 6ρ-8-10 77οοιιοιι πι· Ηειιιιιιιι Κοιιιιιιοιι

Ο

πιει· ω- Ηειιιιιιιιιιε ιιιι.ιιιιι; μπαι; πι ιιιιπιοιιι ειι€εεειιι·ιοιιειι

πιιπιε. Πει· ποπι” θειιιιι·τειιοΠοι· πιι.ιε,τοιι εε ιιιιιιιιιιε ποπι- νοιι

ιιει.ιιιι;

2) Πιιεετο Βοιιειιιιιιιιιε ιιιιιεε 0ιιιιοι· ιιι ιιοιιι Βοειτοιιοιι
1ιοετοιιειι, ιιοιι ετιιι·ε.ιιιιιοιι ΟιΒιιιιιειιιιιε ιιι εοιιιοπι Κιιιιιρίο
ΒοΒοιι ιιιο ειιι€ειιπιιιεειιοιι ιιιίοιιιιοιιεεττοθετ Με Μ08

οιιιοι· 8ειιιετιιιιοιιιιοιι ιιι ερι·οοιιοιι Με ι·ιειιιει·ι.ειι οιιιιιει ειε
ριιιιιειιοιι νει·ειΙτοι :ειιι εποε ιιιεειι ι;εποιίειι ειι πει·ιιειι. 1)ιο

ρι·ειιαιεειιε Βειιοιιιιιιιις Με θοιιοιιοιιιιιιε ιπι ννοοιιοιιιιοι.ι πιπι
ιιι ιιιιοιεειι€ειιιιοι· ννοιεο νοιι Βει·ι`ι' ιιιιι·Βειοαι:, εειιιο Βίοι·
ιιιιοιοειε Με Κιιιι.ιιι· νοιι πι ι (πιο ι ε ιιοεειιιιοιιειι

ιιιο Ζιιιιι

Ιιοιιιιοιι πι ιιιιιοιειιιι2οιι; εε ιιιιιιιι ι1ε.ιιοι· ιιοιιιο εειιοιιιετιεοιι

«ιει Βοι άετ )νοειιοιιιιειτειιιιειιιιοιι ιιοι.ειιι,ετοιι Βιιιιιοι·ιοιι ιει

ειιποιι0ιιετε ,,Βοιιε.ιι‹ιιτιιιεειιιοιιιοιιε“ ιιοιιειι, εοιιιιετιι ιιοι
οοι· θ. ειεεε, πιο Βοι πιοε ειιιιοπιιι Κπιιιιιιιοιι.ειι ιιι ιει·
'Γιιοι·εριο εοι·Βιο;ιιιε ιιιιιινιιιιιεΙιειετι πεπιειι.

ειπε οι·ιιειιιιοιιο, ιιιιιι Με ιιιο ερειιεΙΙο ΒειιιιοτιοΙοειο ιιει· μπει·
ρεπιιειι ννιιιιιιειιιι·ειιιιιιιιοοιι ιιι πειιιωμι οιιιοιι ευπρε
ι.οιιτειι Βεειιιιοιιοι· εει'ιιιιιιοιι. Ι)ιιε Ξειιιιιεειιοριτει ιιειιειιιιοικ ιιιο
ριιοι οπιιοιι Βι·ιιτειιιιιιιιο,οιι άετ Βιιι·ιιοι·,ειιιιο Με ιεενοιι.Ποτ

8) πεσει ειεε νοιιιιιιι άετ Οι. νοπ Τγριιε πι, εε ειιιιι

ιιιοι·ε.ιι ιιιοιει ΚοιιιρΙιεειιοιιειι Μπι, σ. ιι. Πειιοτει·ειιοιι
«Με εεε. Ρτοεεεεοε ειιι ιιοιοιε θοπειιεεοιιιοιιτειι εάετ ιει·
Πι·οιιιτε ιιοιιιιοιιιιιιτιο Οτι;ειιο, πιο Βιιιιιειιιιιεεο, Ριοει.ειιι,
Ειιιιιιιιιιιιιιε οτε.
4) Ιιι ε.11οιι πιιιωι ειπε Ιιιιι€ει· ιιιιιειειιοιι0ετ Ο. πιο
Βοι ειΙοιι απ. ειιιιιιιιιιιοιι ιιιι‹ι οιποπ. Πιοτιιτιιιιιοιι ιει ειιι
Κοιιιριιιω.ιιοιιοιι ειι ιιιιιοτειιειιοιι.
5) Βιο Ηειιιρι.πιτΚιιιιε ιιιιεοπιτ Μπιιι€ειιοιιοιι (Βιε
ερι·ιιιιιιι€ετι, διι0ιιιιιεςοιι, ιιιειιιιε.ιιοιιοιι, ΒοιιΒιοτιιιι€οιι,
Μεεεεεο ιι. πω.) ιει ιιετιιι πι εοιιοιι, ιιιιεε εοποιιι ιιιο
Μοιιιιιιεπιοιιιε πιο ιιιο νοι·εειιιοάοιιοιι Μειιιριιιιιτιοιιοιι ειε

ιιι=ι·ιειιι ιιι ιει· ιιιιι·:ιοιι Κιει·ιιειι εεεοιιτιοιιοιι, άιε πιτ Βοι
ειοεοιιι Αιιιοι· 8εποιιιιτ πιιι.
π. Βεοιιιιιειιιι.

Α. Ρτοιιιιειιιιετε: Βιο οιιιι·ιιτειεειιο ΒοιιιιιιιιιιιιιΒ άετ
Ρτοειετοιιγρει·ιπιριιιο. Πιιιιιιι ιιιι0 Βοιιποτεειιιιετε.
Βοι·ιιιι πιο ιΝιοιι 1007, 48 8.
Βοι· ιιοιιιιιιιιι.ο νοι·ι'οοιιιοι· ‹ιει· Βοι τιιιι'εοιιειι Οροπιτιοιι ιιι
ΠειιτεοιιΙιιιι‹ι ιιεερι·ιοιιτ. ιιιι‹ι νει·ειοιειιι: ιιι νοι·Ιιοι;ειιιιει· ιιιειιιει·
Αιιιοιτ. άιε θιιιιιιοειι ιιιιιι Ιειιιιιιιιτιοιιοιι ω· νοι·εοιιιειιοιιειι ειιι·

Ι·ιοιιιιιιο· ω· ιιτιπιιι ιιε ιιγροι·τι·οριιιεοιιε Ρι·οει.ει.ιι ιιοιιιιιι.πειι
Πι·ιιιτοιοιιιιιιιι νοι·εοεοιιΙιιο;ειιειι οιιιι·ιιι·ο;ιεοιιειι Οροπιι.ιοιιειι. νοιι

ιιειι ιιωιι-ειιιω ι·ειιιιιιιιιοιι Μοιιιοιιοιι ιεεει Γ. πιιε νιιεειαοιιιιο
ιιοιιειι, πειιιι Με ιΒιι'οιι.το ειιοιι εειιι· ιιιιειειιοι· ειιιιι,

νοι·πιι·ι'ι;

εοιοιιο οιοο νειειει·ιιιο Βειιιιιιοιι νοιι Ξειιειι άετ Οοποιιο,

πιω ιιιο Κεειι·ειιοιι ιιιιιι ιιιο Βοεειιιιιοιι άεε ιζοειι.ιιιιιιι.ειι δε

ειιιο Ιοιιειο ΗΠιοτιιιιιιο, ιιετνοτιιιίειι. Πιο ιιοειιιιιειοιειιιιο
ινιιιιιιιιε ‹ιοι ΜοτιιΙιειιιοιιτο ιιοπιιιιι πω. ιιι εποιτει· Ι.ιιιιο
ιιι Βοιπιοιιι επι ωειιιι ειιι· ειιι αιε Οιιετιιιιοιιε ιιοεειιιιιιιιιι.

Βο ι ιι ιι ι'εειιε Ορει·.ιιιιοιι ιιιι‹ι άιε ρει·ιιιοειε ιιιι‹ι ειιρπιριιιιιεειιο

ιιιειιειπιιιεοε.

Με ιιιι·οιιιε ι-ωιιιωιε

Πετιιοιιειι

ιιοιιιιιιειι

άιε

Ρι·οετοιποιιιιο ιιι Βειπι.ειιτ. Βοι ιιιιιιετε;ει·εειιιει· Αιιεϊιιιιι·ιιιι,<ς
Με" ιιιο ιπιινιιιιοιιιιιιετιεοιιε Βιιιοιεεο άετ Ριοειιιιιι ιιι "ειε

ιιοτοιι ειιιπ Με ειιι ιιιιπιιιειιε ευ οιιιριεΙιιοιιιιεε νοιιιιιιτειι

6) Βοι ιει· Ειπε, σε ιιιο 0ιοιιοι·ι·ιιοο ειιεεοιιειιι ιει.,
Με! ιιιε.ιι ειεε ποπ ειιεεοιιΙιεεειιοιι ειιι ειεε Βοιιιιιιι πιει
Νιοιιιιιείιιιι‹ι νοιι θοιιοΚοιιιιοιι ιιιιιιιιιιιει·ιι. ιει άετ Βοιιιιιιι
ιιοειιιν, εε ιει ιιοι· Ρε!! ειιιπ Γειιοιι ειιιπ· εοιιιει 111-ιιι
ΜεΙ πιοιιοτιιοιτο Πιιιοτειιοιιιιιι€οιι ιιοΒιιιιν Με, οη;ιοιιι
ειιοι· ιιιο ΙΤιιιοτειιοιιιιιιΒ εεε οιιριιιιιιοι·ιοιι Ρτοετετεεοιποιεε
πιει άετ ΗετιιΒιο.ιιιοιιτο Με θιοΒοιιπιιι·ι τοιοιιιιοιιοι·
Ειι.οτεοΙιοιι, εε ιιιεει ειοιι ‹ιει·ειιε εειιιιοοεοιι, ιιιιεε ιιοοιι
Με θοιιοιιοιιι€ειι νοι·ιιιιιιιιοιι εειιι ιιιιιεεοιι; ‹ιοιιιι ιιιο
Βιιοι·ιιιι8 πιιε Βοι ιιοι· Οι. τιιιτοιι ιιιο ΟοιιοΚοιψειι Βοι·
νοι·ιιοι·ιιιοιι επι ιιιιιετιιειιοιι ιιιιιι εειιπιιι0οι ιιιιοιι ιιιτειιι
8οιιπιιιιιοιι. Βοι ιιιιιιιοτ ιιιιιι ιιιιιιιοτ πω" ιιιο0ετιιοιιοιι
Πιι€ετειιοιιιιιιΒοιι πιπι ειιιπ ιιι εοιοιιοιι ι+'ιιιιοιι εοιιιιοεειιοιι

ειοιιοι· ειιιιιιεΙ 0ιοιιυιιοιιιιειι ιιιιιιοιι.

·

ειι,ι.ιοεειιειι πεπιοιι.

Ε'ι·ειιιιοιι ιιε τι.: ει·ειειτο ιιι 1533 πιιιωι

84 πιει Ι·1οιιιιιιι.π. 45 πιει ποεοιιιιιοιιε Βοεεεπιιις 12 Μιεεει·ιοικο
ιιιιιι ιιειιε 11 (= 7.2 μια.) Τοιιοει'ιιιιο ιιι ιιοΜειτοιι. Ειπε $ιιιιι
ιιιεΙιοι·εοιιιιιιο· ειεεε 7,06 ρ0ι. Μοπειιιιιι. επι 80,08 ρΟι. ειπε
Βεειιιτειιο.
Πιο Ρι·οειιιτειιτοιιιιοιι ειιιιι εειιιιιι·ιιοιιει·.
ιιιο ιωιειιιιιι
εειιπειιια ιιει ιει· ιιοι·ιιιεο.ιοιι ιιι νει·εοιιιειιειιοιι Ηιει:ιειιικοιι επι
εοιιοιι 7.18 ρ(Η.-11,8 μα. ιιιιιι ιιει ‹ιοι· ειιιιι·εριιιιιεειιοιι επι
εεεειι 11,8 ρθι..-18 ρω., Ηοιιιιιιι.: ει·ι'οιο·ιο ιιι 80~8θ ρω. :ιει

πιιε, ιιιιιιοι ι.τειιτ ιιει ‹ιοι· ροι·ιιιειιιειι Μετιιο‹ιε πιει. ιιιιιιιει· πιιε
Ροιοιιε ΜΜΜ ιιιιιι πιπι πιω Νει·ιιοιιιιοιιιι·ειιι:ιοιι ιιοι· Κε
ιιιοτει·ιειιιιιε εοιιπιοι·ι;. Πιε Βο ε ιι ιι ι'εοιιο Ορεπι.ιιοιι ιει ιειιοιι
πιιε Με ι.ι:οιιιιι;ει·ει· Βιιιιι·ι·ιιι' ιιιι2ιιεοιιειι, ιιοεοιιιιοι·ε ειιοιι ιιιι
ιιιιιωιοιι ιιιι.ιιιιιι, ειεεε ιιιιιιι ειε ιιιοιει. οιιιιε ε.ιιι.=ιοιιιοιιιο Νο.ι·ιιοεε
ιιιιεΠιιιι·οιι Ιιειιιι. Ιιι _ιε‹ιειιι οιιιιειιιοιι ?ΜΙ πιπι ιιιιι.ιι ιιιιειι ιιοιι

Πιιιετιιιιιιειι ιιιιιι ιιοιιι Ζιιειειι‹ιε άετ Ρτοειιιιιι ιιιο πιει π»
Ορει·ειιοιιειιιετιιοιιε ειιιεειιι'ιιιιτειι ιιιιιιοιι ιιιιιι ιιονοι·ειιε·τ ιιιι ΑΠ
ιιιοιιιειιιειι _ιειιει· Οροι·ετοιιι· ιιιο ιιιιιι ειιι ιιιοιετειι νοι·τι·ιιιιτο ιιε
τ.ιιοιιε. Ζει· Οιιοιιιιει·ιιιιο; Με ιιιοεοιιι θειιιοιε ειιι ειε ιιιειιιε
Βοιιι·ιι'ι. ιιεετειιε ειιιριοιιιοιι, άιε 1ιι‹ιιιιετιοιιειι ει: _ιοιιεε ει» ιιι
Βοιπιειιι ιιοιιιιιιοιι0ειι νετιιιιιτειι ειιιτι Μαι· επι πιιι. ρι·ιιειειοι·ι.

Ψ. Β ο ιι ι ο ι ο.

Βιιοιιοι·ιιιιιειιιοιι επι Βοερι·οοιιιιιιιιοιι.

Ε. Ψ ιι Ι ί Γε ιι : ιιιεοιιε Νοπι νει· ιιοπι διπιιτιοιιιοτ ιιιιιι
Ρεγοιιιετοι·. ΗειΙιε ε.. 8. νοτιοε νοιι Ο. Μετ
ιιοιτι. 1007.

ε. νοιι πιιωιωι: ι1οιι0ιιιιοιι ειιι· Οοιιιιτιειιιιιίο. 1)ι·ιιιοι·

Βετι‹ι Π. Τει!. Ψιοειιιιιιοιι. Βει·Βιιιειιιι 1900.

Νεοιι Αιιειοιιι ειεε να!. Με Πιεειι ιιι Νοι·ει. ιιεπιιεειει· πιει·
ιιιιιιοπιιεει.ει· ινειεο, _ιειιοιιι'εΙιε ιιο.ιιιι·ι;οιτοιι. ειπε Ηγετοι·ιεειιε

Πει· απ” νει·ερϋ.1ει ιιιιε ειιι· Βοερι·εοιιιιιιε; ειιο·οειιιιιιτο
Π. 'Ι'οιι άεε 8. Βιιιιιιεε ιιοε π ι ιι ο ιι εΙ'εοιιοιι Ηειιιιιιιιοιιοε ιει

ιιοοιι ιιιιιι'ειιιι·ι·οιειιοι· ειε ιιιο Με _ιοτει: οι·εοιιιειιοιι 6 πιιε άεε
ννοιιιεε. Βε ιιεεειιιιεεει. πιο: Με δινετε "Με ιιιοιιτ.. Αιιι ιιιιοτ
1000 $ειτοιι πιο άιε Ριιιιιοιοριο άεε ννοοιιειιιιοτι.εε ιιεερι·οοιιοιι.
ιιιιοιιιιοιιι ιιοι· Βει·ιιιιειι:ειιει· ειιιοιι ποιτοι·ειι Αιιεοιιιιιτι :πιε ω·

θεεοιιιειιιε ιιει· θγιιιιιιοιοειε ερεειειι ιιοε ΧΙΧ. .Τειιτιιιιιιιιεπ.ε
νοτειιεΕεεειιιοιιι ιπιτ. 1)ιε νοιι Ε. νοιι Βι·ειιιι-Γοι·ιιπειιι

Βιοεοιιιιιιει·ι, ειιι ιιιιιιιοιιοιι ειιειειιοιιιιοιι ιιιι‹ι ιιιοιιτ: ποπι; ειι
ειοεεειιιιειι Ζιι€οιι. Κοιιιοειιιιιε ειιιπ· οιιιε ειιι· Κιιιτιιιειι-Νεινε.
ιιιι·ε Ηε.ιιιιιιιιιι.ιεπειεο ιιοπε.<μ ειοιι ειιι ιιοι· θι·ειιπο άεε επει

ι·εοιιιιιειιειι από ιιιιιιιιτε Με ειπε ιπι Νοι:ετε.ιιιιε νοι·ιιΜε πω.
τω. ειιι'ιςει'εεει πετάω. Πιε ιιιιοι·εεεειιτειι Αιιειιιιιι·ιιιιι.κοιι άεε
νει·Γεεεετε ιιιιιεεειι @πεσει νοτιοικι: πεπιειι ιιιιιι ιε.εεειι που

ιιιοιιτ ειιι Μπι ι·είοι·ιει·ειι. Πεεεειιιε ιπιτ. πω νοιι άετ ισι
ε;ειιιιειι Βτοεοιιιιτει

ι:οεοιιι·ιειιειιοιι Κιηιιτει πιο» θειιιιειπιιιιιιειι άετ ννϋοιιιιοι·ιιιιιοιι,
Πιιιει.ιιιριιιιΕ· άετ θειιιιι·ιιιιιτιοι· ιιιιιι θειιιτειιιιιιιιιιικειι ω·
νιΠιειιιιετιιιιιειι ιιοιιιιιειι ειεεε νοτιιιι.ιιιιιειιιιιεειΒ· ιιιοιιιοιι Βιι.ιιιιι
ειιι ιιιιιι ιιιοιειι ειπε ιιιιοτειειιιιιοιιο Βετετοιιιιιιε ιιιεεει· Βιιιι·ιιιι

Ε. ινιιιΠειι: Κι·ιιιιιιιε.ιρεγοιιοιοΒιο ιιιιιι Ρεγοιιορο.ιιιοιο

ειε ιιι 8οιιι1ιοτε Βιιιιιιοτιι. ΗειΙο ε.. Β. Ο. Μει
ιιοιιι. 1007.

ο

ιιιιιιικοιι. Πειι Ηευρτιο.ιιιιι άεε Βιιοιιειι ιιιιιιιιιτ ιιιιε Κιιικιιιει.ι

08081' ω": Με νοιι Ποτ”. ννοιιιιετιι ιιιιιι ινιιιιιιοιε
ιιι ιιιοιειειιιείιει· πω” ιιι ιιοοιι ιιιοιιτ ιιειςοπεεοιιοι· Αιιειιιιιι·
ιιειικειι ιιεεοιιιιειιοιι πω. νοιι ιιειι Ιιιιοι·ειιιιι·νει·ποιοιιιιιεεειι
ιιειιιιε πιοιιειι Με ει·ειο ρεεε. 255-831, Με επειτο οπο. 970-873
ιιιιιι ειε ιιι·ιιι.ο μια. 997-1005. Πιο ιιιιει·πιειιιιι:ιειιιι επιεεε Ζωη
άετ ιιιιςοι”ιιιιι·ι.ειι ΩιιοΙΙειι πεπ ειιι ιιιο οιιοι·ιιι επιεεε ι.τοιοιειειε
Αι·ιιειτ «ιει ι;οιιιιιιιιιειι Αιιιοιειι εοιιιιεεεειι. 5ιε πιπι ποιιι Πιτ

ιιιιιι;ε Ζω ειιιο πιειιιιειο Ειι.ερρε ιιι οοι· Ι.ειιπι νοιιι Κιιιιιιιετι
ιιειιοι· ειιιπ, ειιι ιιιο εριι.τει·ε Πιιιοτειιοιιει· ιιιιιιιοι· πιεειει· πει
ιιειι ειιτιιοιιιιοιιιιιιειι ιιιιιεεοιι. Πε ιει Ιειιιει· ιιιιιιιιιιιιιοιι ειιι' ιιειι
1ιιιιιιιτ ιιιιιιει· οιιιιιι€ειιειι. 1ιιιοι·εεειιιιι ιει, ιιιιεε ειιεεει· άετ
ιιιι.ιιιιι.ιειειι ιιιιοιιι.ιοιι ‹ιιιιειι ιιι·ιιιε Ρετεοιιειι νοιι Η ω” ιιιο
8ειιιειιιιιοιιιιοιι ιιιιιοιιιιιιε ιιιη;ιειιι. Νοοιι ιιεει. ιιιο Ζω ιιιοιιτ
πω. 20ιικΚι πο _ιο81ιοιιο

ννοοιιοιιιιεττεοτιιτειιιιιιιιε ιιειιι Διει

Αιιιοι· πειει: ιιιιοιι. ιιε.εε ιιιο Βιιιιιιοι· ειιι ιιιιιιιι·ειιει.ιεειιεε
Πτειιιιι ιιι ιιιιιιο0ειιιειιι Βιιιιιο ειιι‹ι. Με ννιιιει·ερι·ιιοιιε ιιι ιιειι
(Πιιιι·ιιιιτοιοιι νοιι Β'πιιιε ιιιιιι Κατι ιιιοω ειιιιι ειε Βιιτοι·ιιιιιεε
εγιιιριοιιιε ειιι'ειιιεεεοιι. Πει· πωσ ιει· 1Βιιιιιι·τιιιιο; πω· 8οιιιι
Ιει·, πιο εεε ιιιιιιιειιειι Αειιεεειιιιιι.ςειι ιιοινοι·εε1ιτ, ιιιιι·ειιο.ιιε

ιιιοιιτ ι'τοιιιιι ιιιι‹ι πιιπιε ειιιπ Τει! πιει

θειιιε

νοι·ιιιιιιοιιτι

ειιιειιιιι.

Ν. 8 ο ιι ι ε ι ο.

284

Ρι·οιοιιοιιο ποο πιο. Αοι·ιιοιοοοο

Κοιιιοοπο ιιπο :ιπι πιο πιοιιοιο·ο Κοπιι:οι·ι·οιιο νοιι Αροοιι
πιοιοιο πιιι. ιογιιιι.ιιοιοειοοιιοπ Αιιοιιοιοοοο ποπ πιο ποιο.οο οπο

ποι· ΟοοοιιοοιιοΓο Μνιπππιοοιιοι· Αοι·οοο
ιιι νι7οιπιοι· νοπι 20-22. Απο. 1908.

ορι·ιοο;οιιποιι πιοο·οοοιιοοιιοπ ιι·ι·οιιιοοι· ιπιι θοοοιιιοιι ιιιιιιιοπιο
οοο. ννοιιο Η. πιο ιποοι·οιοο πιιι· ?κοπο ποο ιιΨοι·ο οι·οι·οιι'ι. πο

Θ. 8ιτιοοε.
Πιοοοιπο. ποο 22. Αφοι, θ Ποι· Μιιι·οοιιο.
(Ροι·οοοι.οοοπ).

ποπ Βοιιιιιοι·οοο ποι· ιο ιιοιιιοι· Βο.οοιιο·οοοοπ. Νοπ ογοιιιιοιο
οιοοιιο Βοιιο.οπιοοε; πιο οοι· θοοοοποος. ιπι οοποποο οιπο ιιιοι·
οοο οποι Αοποοοοπο·οο οοι.ιοπιιοοι·. Νο.οιι ποι· οιποπ ιιοοι.ο οο

Ι) ι ο ιι ο ο ο ι ο π:
Πι·. πο ιιι οοιιιιοοοο οπο οιιοο οοιιοοοοιοοιι Αποοιιοπποεοιι
ποο ι'οι·ιι·οοοοποιι πο. ο? οπο ιποιπο ιιοι ιι·ιιιιοι· εγοιι.ιιοιοειοοιι
ιιοιιοοποιιοπ Ροοιοποιοποιι πιο πιιοιοιπο οποι· ιιοιιροοποιιιιοιιο

Πιοοοιιο ποι· Βοοοιιποιποπ οιπο Αρροοπικοι·ιιι·οοιιοπο οοιποπ”
Μοιιι·ιοοιι ποι·οπ πιο

Ροιιοποιοποπ

ο·οοοιιιοιιο ποο ποπ οι· πιο οοιοιιοι· ιιιιοιιο· πιιι πιοοοπ ι·'ιιιιοιι
ιιοπ ππι·πιπ οποιο ιπιο ποι· πιο”, οιι Βοοιοιιοοο;οπ ποι· Αποοπ
πιοιοιο πο ποο Βοιιποιοι·οοποο νοτιιοιοοπ οποι· οιοιιο, :ο οπο πο
ιιοιιο οπο. ιο οιοοοι ιιπο ιιοικο.ποιοπ πιο ππι·πο ιιοι οιποι· Ρεο
οιοποιο ποι.ιοπ οποιοποιοιποοοι· Αριιοοπιοιοιο - Γιοιιοι·. οοιποι
ιποιπο” :ιιιοι· ιιοιπ 'ι'ποιοι· ο ο πιο Οροι·οοιοο ποοοιοιιιιιι·ο. Βιιο
ιοι·οοιιο; οιποο οπιιιι.ι·οποοο, οποιοι ποπι;; νοτιι.πποι·οοο Αρποππιπ
ιιππ οοιπιιοποοοι Πιποοιιιιοπ·. Νοοιι οποι 'Πιοοο πιοποι· οποιοι·

νιιοιοοο. πιοιιι·ι'οοιι ππι·πο

οιπο οοι· πιο οιπο Αοποοπιπιοιο ιπιο ιιιι·οπ Ροιςοοι·οοιιοιοοοι.ιοπ.

οποιι ποι· οοποι·π πιο οιποπ ι·οιο εγοιιΚοιοςιοοιιοο πιιι ,ποιιπο
ποιο. Πι· οοιποι· ιιοιοο πο ποτ οι·οοοο Αιιιι'ποοιιοπ ι'οοο. Ποιο
ιιιιοπο οιιοπ »πιο οοιποι· :ιπι οιπο Ροιι'οι·ποιοο ποπ οιποο Βι

ι.οι·ιιοι·π πιο ινοοοο οιποι· Απροοπιοιοιο ι·οοιιοοο. πιοοο νοι·ιο.ιιίο
ποσο ποιοι· ιιοποι·π Ροι·οιοιι. 8ο οι·οοιιιοποο ιιιιο 2 ποιο οοιποι·

πιο Πιοοποοο ππι·οιι πιο Οροι·οιιοιι ιιοοοιι.οιο;ο. Απιιιοοιιοιι ποι·
νοιο νοι·οι·οποπποπ ι;οιοι·ποι·ιοο Νοοποοπιοιιοιο οιποι· ρι·ποιοο
ι·οπ ιιιποποοοποιοιιοποι οοιιοπο ποι· θγπιιιιοιο,οοο ιιπο Πι·. Η.

'Γοοι οι·οοοιοοοιοοιοποοο, πιο Μι' Τοιιοι·ιιοιοοο οοι·ιιοιη;οιιιιιτο

2ο Βοοιοο οοιποι· Ρι·οιιιο οοιπ· ποποοοποιιιιι πιο πο” οιιο2ιο
ιιοοιοοιιο Αοοιιιιπποε οιοοιιιοποπ. πιο ΒιοΚοοπιιπο πιοοοι· Τοτ
οιιοιιο ποπ ποιοπο ι'οιοοπποι· Βοοοιιοποιο οιιοιι οπποι·οι· οι·ος·οπο

ποι· οο. ιιοοοποποο ιιπ.ιοοο. 8οιιιιοοοιιοιι οι·οοοπ Απροοπιοιοιο
ογοιοοοιοο πι'. ιο οιιιοιπ πιιι ππι·πο ιο πιοοοιο .πιο ιο Κέι
οιιςοιιοι·ι.ς, ιιπ οοποι·ο ιπ Βιιιο πιο Αρροππιοιοιοοοοι·οοιοο οποια:

Ρι·οιιιο νοπ ννιοιιτιοιιοιο ιο ποποπ ιοιοιιοο, οοιιποτ πο ποποοοπο

πιο ποι· Θοοοιιιοοιιιοοι·ποπο ιιοοοοιοοπ οιοιι πιο ιΒι·ιοιεο ποι· Βο

ιοπιο. Αοοιι ιιιοι· ιοοπ οπο ιιοιοιποι οιπ Ειιοοι·ιιοι·π, οι: οιποπ

ιιιιοπιοοε ποοοιιοοπο. Πι·. Β._ποιοο ι›οοοπποι·ο :ιοί πιο ιιιι.οιιι:οο
Ποι·ιποοιιιιιοεοπ, ιιοιποοοιιοιι Οιιοιιροοιοοοπ. πιο. Νοοιι Βοοοι
οιαοπο· ποτοοιιιοπ οοιιποοποο ποσο πιο πιιι' οιπο εγοιιιιοιοοιοι:ιιο
Βικι·οπικοπο οιιιιιοιπ.χοιιιιιι·οοιι Βοοοιιποι·ποπ.

:ιιιοι· ποοιι νοι·ιι.οποιοοεοο πιο Αρροοπικ πιο, πιο πο οιποο Ζιι

Πι·. ν. Κο οι·ι·ο οοιιοιοο οιιο ποπ Αοοι"ιιιιι·οοςοο οοιποο νοτ
ι·οποοι·ο ιιιιοι·οιο. πο.οο ποο ιΒιιτιοπιειιοο·οο ποο Αρποοπιιι ποπ
ιιιι·οιο νοιοιιοοοιιοο ι·οοιι. ι·Ιοοπ ιο Ηοιιπ ποππ πιο εγοιιιιοιο
ιιιιοοιιοπ Ιιοιποο ιιιοιιοι· νοπ ιοοιιιιιο.ποιοοιιοι· 8οιοο νιοι :ο ποπι;
Βοιιιοικοιοιιοιοιιορι οπιοοοοοοοιιτο‹ιιιο ππι·πο. Ειι·οο πιο ιοτοιοο
4-5 απο ιιοιιοο οιιο·οοιοιο πιο ινιοιιοιι;ιιοιο πιοοοι· ιΣι·ιιι·οο

ιιππο ιο ποο νοι·ποι·οι·ιιοπ οοι·ιιοιιο ποπ οιποο ποι· Επιιειιοιιιιοιο
πιοοοι· ιΒιιιι·οοικοοο· ιιοι Βοοι·οοιιοπο οποοιιοπιιοιιοι· Αιιοποιοοοο
ποι· Βοοιιοποιοο.οο - ιιοοοοποιο ιιοι _ιοοοςοο Μπποιιοο ποπ νιτ
ειιιοο - πιο ποιοο;οιιοοποοο Αοιιοοι·ικοοιπιιοιο εοοοιιοοιιο ποι·
ποο. Αποιι οοι πιο ινιιιιι ποο ι7νο.<.ιοο ιιοι Οοοι·οοιοποπ - πιο
οοιοιιο ιιοι οοοοιιοπιιοιιοο Αιι”οιιοιοοοο ιοπιπιοι·ο οοιπ οοιιοοο ιιο.ιιοιι πιοοο Ει·πιιιι·οοεοο ιιοοοιοιιοοππ πο πιι·ιιοπ. ιοποιο πο·
ποι· Βοροι·οοοιιιιο πιοποι· ποιοο;οιιοπποι·ο Αοποοποπο· :οοιποι

ιοο πιο ιιιοιιοι·, πο ποιοι· ποιο ιΞιιοποοο ποι· ιι·οοοϋοιοοιιοο
Βοιιιιιο(ΒοΒοοι·-Βογοπ ιο Βοοοοοιιιοιιπ Μοι·οιο,Ι)ιιι·ι·ιι
οοο, ιιπ πο πο, ποιο νοιοιποιοο Οροι·ιοι·οπ ποι· νοι·οοο· οοιπο

οοιιιοιοοιιοπο οιιο ποπ Ε'ιοοοι·οοποοιιποοο ποπιιοο ιιοοοοπ.
Απι Πι. Κοιιιοοπ ο ο Β'ι·οο·ο οποιι ποι· Αι·ο ποι· ογοιοιιοιο
Βιοοιιοο Βι·ιιι·ο.οιιοπο ιιπ οιοοοπ Επι οι·πιποι·ο Η.. ποοο οο οπο

πιο οιο ροι·οιοοοι·ιιιοοιιοο ΙΒιιοοποο ο·οιιοοποιο ιιοιιοπ οοιι. ποιι
ι·οοπ ποι· οι·οοοο Κι·οοιιιιοιοοροι·ιοπο πω· οιπο οι·οι·ιοο Βιοι.οοιις
πιο: ποιπ Οοοιοοιο ποι'ο·οοι·οοοπ, ποσο οιποο, οοιιιοι ιιιοι οοιιιιοοο,
οοποιιι πιο ποοοοι·ο πιο ιοποιο ποπ ι‹οοιιιιοιοι·οο Ποοοι·οοοιιοπς·
πο οοιποι· Ζοιο πιο Αοποοοοιιοιο οιποο 'Γοοιοι·ο. οιιο ποιο οοπο
:ιοί οιπο οιιοι·οοοοι·ιπο θι·ονιπιοπο οποιο ο·οοοιιιοοοοο ποο·ποο
ιιι6οποο, οι·ο·οιιοο.

Πι·. 'Ι'ι·πιιοι·ο: νοπ οιοιοοιο ο;οοιιι·οοο νοι·ι·οποοι· οι πιιι'
οιπο :πιο ιο ποι· Πιπ'οιοποιοιπιοαοοοο οοι ποπ Αποοκοι·ιιι·οπ
Μπομπ ποπ που Αρροππιοιοιο ιιιοιςοπιοοοο ποτποο. Ιοιι ιοιιοιιοο

ιοοιοοι·οοιοο ποι πιο 8οοιιοοι.τοοιιοποοοο ιιιοποιοοο, πιο ιιιι·οιι
Αοοι.ιοποοποπιιο νοπ οιοοιο οοοοιιι·οοιοοιιοπ Αιιοιοοο οοιιοιοο
ποοοο πιο Οιιοιοογοοιτιο ροι·ιιιοποπ ροι·ιοι·οοινο., ι·οορ. οποι· οοοιι
οιπο Ροοιιι·οοοιοιο οιιρροι·ο.οινο πιο ποιοιοο·ιοοιιοο Μοιιιοπο ιο
θι·οοπο ιιοο·ο. Βιο ιΞ'ο.ιιο οιιιπ ποιο πιιπ οοιποπ ιο ποιοιιοπ ποι·
Ογοπιιοιοεο πιο ΠιοΒοοοο οιποι· οιοι·ιο·οο Ροι·ο.οιοοι·ιτιο οποι·

ποο ππι·πο. Βοποιοιιποοπ πο· πιο Βιοιιι.ιο;ιιοιο πιοοοο νοι·οιοιιπο

οιιοι ποι· Οιιιι·οι·ο; πιο Πιοςοοοο οιποι· Απροοπιοιιιο οοροοι·οοινο
οποιο; πιο Οροιοι.ιοο πιι·π ιοπο οποιο ι.ιοιοοοιιο, πιο ποπ ποι

ιοο ποι· Ποιοοποπ, ποοο π. Β. πο. Εποποο, ποιπο οιπ οιποι

οιο νοι·πιοιιιο Αποοοπικ οοοι'οι·οο, ποποιοι·ιοποποοοιοροποπο ποπ

οοοι· νοι·ιοοιιοοι· νοοιοοιοι· Οροι·οτιοποο. _ιοοιο ιιοι ι·οοιιοοοοιοιο·οο
θοοιιοΙοιιιοιιιιοοοιι οοι· πιο Ι.ιοοοι·οιοιοιο οοε;οποοπο πιοοοο
πιο. Με θιοοποποπ ιοοοο ίπποι· ιοιπτ ο.οιεοοοοιιι. ποι·ποο,
ποοο ιιοι ιοποι· Βι·ϋποοοι; ποο Αοποιοοοο ποππ οιπο Βονιοιοο
ποο Δροοοπιπ ποπ. ποοο οτιοι·ποι·ιιοιι,

ιΒοοιοι·ποπο

ποοοοιιιοπ

νοι·οοποιοιποο ποιποο οιποο. Βιοο Κοιοοιιιιοοιοπ ιπι ννοοπιιοι
Ιοοοοιιοι·ιοοι ποι· Οροι·οι.ιοο, πο οοιιοο οιποιο Μγοιο. Οιιοι·ιο.ι
οοιποι· οιποο ποι· Αρροοπιιι οποι'οι·οο ππι·πο ιιπο Πι·. Κ. πιο
ιιοοιιοοιιοοο ιπιποοο, πιο ο.ιιοιι ποο νοι·οοι·ο·οο ποο Αποοοπικ
ιιοι ποο ιοοιοο οι·οοοοπ Μιποοοοιιοιοοοο ιοορ. οοοτοογοιριιγοοιι·οο

ιιι·οιοοπο οοο,οοιιιιιιο. Βοι· Ριιο. ι.>;οιιο πο θι·ιιοπο πππ πιο Βοο
ποπ οι·ι.ιιοιιο, ποοο οο οπο οοι Οιιοιοογοοιοιο ροι·οιοοοο οοι·ίοι·ο.
ο" οποι· ροιπροοιιι·οοοιοιοοιιοο Αιιοοοοο οοιιο.οποιο οπο. Ποι·
Ροκ. ποιο :ο ι·οοοοπ Βοποοοπ ποππ επι' πιο Αποιοποοο ποπ
πιο ποιοιοοιοοιιο ι)ιοεοοοο ιοοιιι· Βιιοιιοιοιιο ποποιοιοοπ ποιποο

ποιο, πιο οιιο ιιιι·οο Ιπιοιοιοτοοιιοιιιοοοοπ Μι' πιο Οιιοιοογοοιοιο
το”. πιο Ρο.πικι·οοοιιιο πιο Αποιοοιικοοιοιιοιο ιιιοο·οιοοιιο ιιοπ :ο

οιποι· Ρι·οοοιπροι·οοοιπιο ιο ποι· Οιιοι·οποοιιΒοοοοπ νοι·οοιοοοοοε
εοοοιιοο οποιο.
Πι·. Βοι·οιιπορο: ινοπο οιιοιι πιο Αρποππιοιοιοιι·ο.,ο·ο πο!

Ωοοιοοιιπιοοοπ ποο οοιποπ οιοι'οοιιοοο ποι·.

ποπ ιοοποοο Οιιιι·οι·οοοικοοςι·οοοοο ο·οι·οιοιιο ιποιιι· ιιοιιοιιποιο
Πι·. οι π οοπιο ποιπ πιο Αοοιοιοιοιο ιιοι νιι·ειοοο πιο Ιοι'οιι
οιοο ποιο Ποιοι ιιοι Οιιοοιοποιοπ ιιοι·ιιοι· ποπ οιιο-ιι οιπιοο Βο

ποτποο ιοο, οο ιοιιοοοο πο· ποσο Πι·. Κοιιιπο. π ο πο ποο νοπ
ιιπο οποοι·οοπο 'Γιιοιοο οοιπ ποοι‹οοι· οοιπ, πο ποοοοιιιο οιποο

ιο;ο πιο πιο Κοιιιιιοπ ο'οοιιοπ Αιιοιιιοι·οοι.ιοο πο. Αοοιι ι)ι·.
Η οι°ο ι· οοο πιο οιιιοοιοοιιο Οοοιιοι·ιοιο οποιο ιοπιοιο ιιοποοο.

πιοιιι.ιο;οο Βοιοι·οο· οοι· Πιιιοι·οποιοιπιοοοοοο ιιοι'οι·ο. .Ζοι· νοι
νοιιοοποπι,ι.ιοπι.ι· ιοοοιιοο πο ποοιι οοι οιο Ιποιοοπο ιιιοποιοοπ:

πω. Πιοοοιιιο πιο ιο ποι· Βοποιοπ ποι· Μοιιιιι'οοιιοπ Αποοπιο πιο

πο οποι ιο ποι· Ιοοποοο Ζω νοπ πιιι· οιιοι·ιοι·οοπ Ρι·ο.οοο ιοο οο
ιοιι· οοιο·οιοιιοο, πο" ιιοιιοιι ποι· Αρροοπιοιοιο ι·οοιιοο οιπο οο
ποοιιοιιο Νιοι·ο νοι·ιιοοποπ ποι ποπ ποοο ποοιι ποι· οπο”
ποπι; ποο ιιι·οοιιοπ ινοι·ιοιοι·οοοι.οοο πιο Βοοοιιποι·ποο οιποο

ιιοιιοι·ο. Ποιοι· 71 ΡοιΙοο πιο πιο Αποοοπιοιοιο ιιπ .Τοιιι·οοι ποι·
Μοιιιο'οοιιοπ Αποοοιο νοι·ιοοι·ιιο οιππ ποιοπ 10 Ροιιο 2οοιιοιιοο
πιο οοιιποι·ο οπο2ιιοπιιοιιο ογοιιιιοιοοιοοιιο Αποιιιιοοοο οιιι”οιο
ι.ιοοο »οοιποπ ΕΣι·οο πιο Ο οι·οοιοο. ι·οορ. ι;ςοπο.οο Ποοοι·οιιοιιιιοπ·,

ιποιπο πιο Πι·οοοιιο ποο Εοιποοο πιο οοι·ιοι·οιινο Αποοοπιοιοιο
ιοοο. Πι·. Μ. οοιιο νοιιιιοιποιοο πιο Αποοιιοποποοπ Πι·. Κοιι

οο νοιιοοποπιο· ο;οοοιιπιιοποο πο.ι·οο πιο οο οοπϋιιοιιοιι ποι·
ΓοιΙ πι. Πο πι·ιι.ο,ο·ο οιοιι ιο οοιοιιοιι ΡοιΙοο πιο Ε'ι·πο·ο πιιι' πιο

οπο. ι›οι Βι·ιιι·οοιιιιποοπ ποο Ροι·ιοοποιιιοο ποο Λο οοπιιι, οοπιο

ποιο πιο ννοπποι·πιοι·ο ποπ πιο ποιο πιο Αοροοπιοιοιο πιο
οποιοι πο ποπ Βοοοιιποι·ποο οιποο, οιι,οιοιοιι Ι οι·ιιοι οο ιποο
το οιοοπ Κοποοιοιιιοι· οι·ιιιοι·ο. ποππ οιπο πιο Β'ι·οοοπ οιιοο
ποιοοι·οο πιιι' ιιοποοιιοιιο Νιοι·οπ οιιιιοοιιιοο.ιπ ιποοιιο. π” πιιι·
ποπι οποι· ιιοιιο ιοιι οιποο ιπι οιιοι·ιοι·ο πο ιο.ος_ιιιιιι·ιο·ο ιιι·ιιιορι

ποι· Βγιοριιιιο.ιιποο πιο πο ποοιοοιιιοπ

οιοπο ο οοοι·οποππ ποο Αιιοποοο ιπι Ποιιοιποοοιιοο Βιιιιιιι πιο
?οιπο ποι· οοι·ιοι·πιινοπ Απ οοπιοιοιο. 8οιιπιοιιο πιο θα πιο ΠΠ'
ιοι·οποιοιπιοι.ςοοοο ιιοι ποι· Βοοοι·ι·ιιιιιιοοιιοπ ιΞ'οι·οι ποι· Αρροοπι
ποιποο

οι·οι;; ποιοι·οιοοπο Βοιιιιιοι·οοο ιπι ι·οοιιοοο Βοιπ πιο ιπι· Ιοοιιιπο

Ιι·ιιιιιοοι· ο.οοιι ιο Ζιιιιιιοιο οοιιποι· οιοπο πο νοι·οιοιποο οοιπ.

ιιιοπιοιιο.

ιοι·

οποοοοιιπ πιιι·ποπ πιιι·οιι οιπο Κοιποιοοιιοπ οιποι· Αροοοπιοιι.ιο

Βοι Εορο.ι·οοοιοιοο ιοοοο οι.οοο πο!" ποπ Απροοπιιι ποοοιιοοο
ποπ οι·ιοιποι·ιιοιιοπ πιο πο οοιποι· ιΒιιοιοι·οοοε εοοοιιι·ιοτοο

οιιο οιποι· ι·οοιιοοοοιοιο·οο ινοοποιοιοι·ο, πιο ιο ποπ οποοιιοπιιοιιοπ
Αποποιοοοο ιοοι·οροι·ιοοοοο.ι ποπ ιιιοοοι· ποιο ποσο οιιοπ οιποι·

ποτποπ. Πιο Ε ποππ ο'οοιιο τοπιιπιιο Αποοκοροι·ο.οιοπ ιιπο Ι)ι·.

πιο Ιιοιιοι· ποοοιιιο.οοοοο οποοιιπποοοο ννιιι·ιοιοι·οοοοπ οπο”
ποι·, οποιοοιιιοο πιιι·οο. πιο ι-:ι·ο.πιπιο.ι·οιο;οο $οιιιοοι·ιοο ιιπ ποιο
οοιιπο.οποο ποοιιποιιι πιο Νιοιο ιο ποι· Βοιοιιοι,ο;οποοπ ιιιιιοι·ο
πιιπ ποι· ιιι·οοιιο ινοι·ιοιοι·οοποι οποιοι·οο ποτποπ ποι·.
Πι·. Κοιιιοο.πιι: ιιπ θιοοειοο ιιοπ θοοποπ ιιοοπ ιοιι
ιπιο (ιιοιιποοιιοπο ικοιιοοποιοι·οο. ποιοι: πιο οι·οοοο Ζοιιι ποι·
ιιπ ποι· Πιοιιιιοοιοο ιιοοοιιιι.ιιοοο ιιοποοι· πιοιιιοιι Ποι·ιοπιιπ

Μ. ποιιοιοιν οοιπο.οοιιοο, ποοιιποιο οι· οιπιποι οιποο 'Ι'οποοιοιι
οι·ιοιιτ. ποιοιιοι· πιιι·οιι Αιιι·οιοοιιπε οιποο 'Ι'οιιο ποο Αποοππιιι
οοι νοειοειιοι· ιπποι'οι·οοοο· ποο Πιοι·οο ποπ οοιποι· οοιιποι·ο
νοι·πιιποι·ιιοποπ οοι'ποιοοοποπ 'Πιοοο νοι·οοιοοοο ποι·.

1)ι·.Πο.ιοροιο: Ηοι ποι· Αρροππιπιοιο ιιοι.ιο ποι· οιοοπο
ποπι ποο θι·οοποπο πο Β θοιιιοοο, οιοτο ποι· ιιιιιιοιιοιι 2 πιο,
απο ποιο ποο Ιοοοι·οιοοοο, θιιιι·οι·οοιι πππ (ιγοπιιοιοι.ιοιι. Πι·.

ποο ποοιιιοιιιοο ποπ πιοοοΙοοπ ποσο οι·ποιοοι·ι οπο.

Μοιιιο οοι·

28 ΟΒ
εδπΙιεΙιειι Πι·ιε.ιιι·ππεεπ ει" πιιτιοι.ει!επ εειιιεπ πιο· πεεοποει·ε
οεεΙιεΙο οει·εειιιΙετ ινειΙ πει ειε.ποιεει· οπο εοι·ειε.ιιιε·ει· Βε
ι·πεΙιειοΙιι.ιεποε ιιει· ΜοεΙ1οπΚειι, ι1εεε ειπε Αρρεποικει·Κι·επ

εποε· Πι·εοε1ιε νοπ Ππιει·Ιειοεοεεο1ιννοι·οεπ εειπ Καπο εεννιεε
ειπε πιεπι. @ειπε Ζε1ι1 νοπ εεε. «1ιι·ε.π!ιεο Ε”ι·ιιπεπ» νει· οει·
πιιε «0οπιιοι·ιτιει ππά εΙιπ1ιο1ιεπ Πιιιιςποεεπ εοπειπ1ιιιι περιπο
ιιειεπ ενπε1ιοΙοε·ιεοπεπ ΡοΙνριεειπεειε οεννε1ιι·ι ννει·ι1ειι εειπ

πεπ. Με ινιι·1ιεεπιεε πιω ειο1ι νει Ιι·ι·ι.πιιι επ εεοπτεεπ
ε;Ιε.ιιοε ειι ποο1ιιοιι1ε ειε ε1ιιοΙοι;ιεεπε ΚΙει·ποιι· οεε νοι·1ιεεεπ
οεπ Ε`εΙιεε οειοπεπ επ πιπεεεπ. Βιπε ε·νπε.Κο1οΒ·ιεο1ιε Πιε.,εποεε
εποε !ιΙει·ε .Αει.ιοΙοειε εε!! (ε1ηεεεε1ιπ νοπ ι1επ '1'πιποι·επ) ει:ειε
"οι Βεεει·νε εεειεΙΙτ νιει·ι1επ.

4. Πι·. 81ο τε π ιε ειιι εειπεπ νοι·ιι·ει.; «Ζποι Κοιπρί ιεεεεπ
οεε Πτει·οε1αιι·ιιποιο».
Πιε!ιιιεεΙοπ:

- Απι 11. .ΜΗ Εειει·ιε, Με "οι οει· «Νοι·άΙ. Ζει.» επι.πειι
ιπεπ, ειπει· ω· ινεπι€επ άεπιεειιεπ Ρι·οτεεεοι·επ οει· Ποι·ρει.ει·
Ποινει·ειιετ, οει· Ρι·οΓεεεοι· οει· ΖοοΙοε·ιε οπο νει·ε·Ιειοπεποεπ
Απειτοιπιε Πι·. διι1ιπε ν. ΚειιιιεΙ άειι 25. .Τεπι·εετεε·
οεε Βειιιππεε εειπει· ε1ιεοειπιεειιεπ Πειιι·τει.ιο·
1ιει τ. νοπ οιεεεπ 25 .1ε.ιιι·ειι οι Με. Κε π οε1 πιεπι ννεπι
ιιει· εΙε 21 δεοι·επ ειι οει· Ππινει·ειιει. ιο Ποι·ρο.τ. ι.ει.ιε· ε·εννεεειι,
ννο ει· πιεπι ποι· ι1πι·ε1ι εειπε νοι·ιεεοπε·ειι Ιπι· 8ι.ποιει·εποε
οει· Νει.πι·ννιεεεπεε1ιεϊιεπ οπο 11ειιιιιο, εοοι1ει·π επειι οιιι·οο
ειε Απι·ε8·ιιπε·, νι·ε1οιιε ει· οιιι·εΙι εειπε ροποιε.ι·νν1εεεπεειιοπ

Ηοπεπ νοι·ιι·ε.εε οπο οιιι·οιι εειπε Μικει·οεπ ιιπ ννιεεεπεεΙιει'ι.
Ιιοιιεπ νει·ειπιεοπεεπ οει· Βοιιιι εεεεοεο, ιο ννειιεπ Κι·ειεειι
ειο1ι ινε.ι·ιπεπ Πιι.πΙι ει·ννοι·οεπ πω. Βοιπο Ιιεοι·ιε.ιι€1ιειο οπο”
οει· .ΙιιοιΙει· Με Ρι·ινεωοεεπι Ιπι· ΖοοΙοειε οπο νει·ε·Ιειοπεποε
Απει.οιπιε ιο ννοι·ε1ιοι·ς, νοπ ινο ει· ιιπ .Ιεποετ 1887 ειπειιι
Ποιο ειε Ρι·οιεεεοι· οει· ΖοοΙοειε επ ιΙιε Ποινει·ειι.ει Ποι·ρει: ι'ο1ιιιε.

νοι·εο1ιΙΙΙ.8επ οεε Πι·. 8 ι π ι.ε Με ινιοει·ερι·εε1ιεπ 1ιοποιε, ι1οοιι

- Πει· οι·οεοιΙιεπε Ρι·οιεεεοι· οει· ΡογειοΙοε·ιε ιιοοει· ιπιιιι.ει·
ιπει:Ηειπιεο1ιεπ Α1ιοοειπιε Πι·. 1. Ρ. Ριιινιο ιν ιετ. ιο ι1ε ι·
ινοιαε ειπεε Διιεοειιιιεει·ε οεει.ιι.ι.ιιετ. ννει·ι1εο.

ιππεε ει· Ιειοει· εππεΙιπιεπ, ι1εεε ειο Πάσης Βοιπο :ο ειινοι·ι.επ
ιετ.. Πει· νει·εποΙι οιιι·οιι Με Ριεεεε οπο οοι·ε1ι ΜετιιοΙε.ιιει·,
ιιπ- οιε Ποετει· ι·οτιιιιποειι ειπε, Απι1:Ιει·οπε οεε νοΙιιεε οοει·
ειε Απίεπεεενπιριοπιε οιεεει· Ιειοει· εειιπιει·εΙοε εεειππεποεπ
Κι·επ1ιπειι. επεπει.ι·εοεπ ννϋ.ι·ε ιπιιπει·Ιιιπ 8ει·εοπτιει·ειρ;:.

Πει· Ποει·ει·ει οεε Ριπιι1ε.ποιεοπεπ Ιιεἰοςοιὰειεειπιεπτε
δι.εειει·οι. Πι. Ν. Β ε ο ο Ιι ο ιν ειιι ιετ. πιο. Ποιιοι·πι οπο Ρεπ
ειοπ ν ε ι· ε. ο ε ο ο ι ε ο ε ι ιι·οι·οεπ, ποιει· 8Ιειοιιοειι.ιεει· Β ε Γ ο ι·
πει·ππε; :πιο ννιι·1ιΙιοιιεπ Ηιε.ειει·ε.τ.

Πι·. 1ι1ενε ι· εειιΙιεεετ ειο1ι εειπ ννοπεο!ι οεε ΚεΙ!εεεπ ει π
ιο π ι ε ιιπ, ο1ιεειιοπ ει· εποε Ιοειπειι εειιι· ννεεεπτιἱεπεπ Βι·ΐοΙε
νοπ ειπεπι εοΙεπεπ νοι·ειειιπ ει·ινει·ιεπ 1ιιιπιι. Πι· ι·ιοιιι.ει επ

οει· οεΙιιιππτε Ρει.ιιοΙοεε Ρι·οΓ. Με:: ΑΙιε ιε τ. πει· ι1εε Ζω;;

Πι·. Κ ειΙιπεππ 1ιεΙτ εε Πιτ ε.πεις·εεε1ιΙοεεεπ, ι1εεε ιιιε.π οεπ

Πι·. Κει!πιε.π ο Με Βιι.ιε Με Βεοιι.ιιειππε; οεε ΑπιιοΓεε επ
οπει·πε1ιπιεπ.

Πι·. 51 πιεπιε: ννεππ οει· νοι·ετειιο οεε πω. Αειειειεεεε
Με Ε'ϋπι·οπ.<; ιο οει· Βεο1ιε ποει·πεπιπεπ ΜΗ, ειι οι οεε εειειοε

- Ζπιπ Βε!ιιοι· οει·

Ππινει·ειοϋ.1.

θΙεεε;ονν

Μ.

Ιει·'εο1ιε 1.ειιι·ιιιιοπ οει· επειι. ρει.ιιοΙοε·ιεειιεπ Απειοιπιε ιπε
Βιιο·Ιιεο1ιε ποει·εει.ει. πει, ι;εννο.1ιΙ τ. ινοι·ι1ειι. 8ειι. ιιει· θεοπ
οποι; οιεεει· Ποινει·ειιιι.ι ι. .1. 1450 πει Με ειιι· ννοιιΙ Με.
Α1ιε ι.ει·ε ποτε εΙο θειειΠειιει· επ οει· 8ριιεε οει·εεΙοειι
εεετεπι1επ.

Με. ννιιε πιιι· ει·ι·ειεΙιεπεννει·ι εοπιεπ.
5. Πι·. Η ιι το ΜΗ: εειπεπ νοτιι·ες «Πε1ιει· ΕΣΚΙειπρειε».

- $οινο1ιΙ Ρι·οι'. Μεοι;ε ιο ΕΣι·Ιεπε;ειι Με επε1ι Με.
Ε' ι·ε.πε ιιι .Νοε 1ιεοεπ εειπ Επι' ειιι οεπ Ιιειιι·ετπιιΙ οει· ειε
1ιπι·ιε1ιοΠε οπο ΟνπειιοΙοι;ιε ιο '1'ποιπι;επ Με Νεο!ιιοΙεει·

ΡιοΓ. Ποοει·Ιειπε ε1η.ιεΙειι πι.

Πὶ ε 1: ο ε ε Ι ο π :

Πι·. Πιο τεοιε: Πει ρΙοιεΙιεΙιε ΒοοΙ-ιεε.πε· ιιπ Αρι·ιΙ εεπι.π
ιιπ: το» Με ι·ε!ιιι;ινε Ππειεπει·πειε οει· Το1ιε1ιε, Μ. ιΠεεε Ζιιιι1
επιεοιιιεοεπ εειπ Ζιιι'ιιιΙ ππιει·Ιεεεπ ε;εννεεεπ ιει. Πε εε1ιιεπε
εποε οει·ππι ιπιει·εεεεπτ Με Αι·πειτ. ειιι' Με οιειιειε Βεειε οει·
νει·εΙειο1ιππ8 ιιει· νει·εο1ιιεοεπειι Κιιιπετε. οπο ι1ιιει· Βεειειιππε
ειιι· Ηεοπεπειι. οει· ΒΙι1επιπειε επ ειειΙεπ. Πεεε ΙοΙιεΙε Ποιοι·
εο1ιιει1ε ιο Ιπιεπειι.ε.τ οπο Ηεοπε1ιειι οει· ΒιιΙο.ιπρειε ειιιει.ιει·επ

- Πει· οι·άεοιΙιεΙιε Ρι·οι'εεεοι· ιιει· Οιιιι·πι·ε·ιε Πι·. Ρε π!
Ρι·ιεά τι ο ιι ιο ειι·ειϊεννοΙο ιετ. ε.Ιε Νιιε1ιι'οιΒει· Ρι·οι'. Κ ο οι
π ε ι· ε, οει· πιιο1ι Βι·εειε.ο ποει·ειεοεΙι, ε ο Ε ο ε π Πε ιι ι· ε ι ο οι

οει· ΟΙιιι·οι·,ειε πεο1ι Μει·επι·ει πει·πιεπ ννοι·οεπ.
- Πειιι οεΙιεπποεπ Απεεπει·ει; Πι·. θεσεις· ννωιι ιο
Βιιεεεεπιε ιετ οει· Ρι·οίεεεοι·ιιτεΙ νει·Ιιειιεπ ινοι·ι1επ.

πιι πε!ιιιππτ.. Πε νι·ε.ιε 1ιοεπιπιει·εεεεπτ. πππ ΚΙἱιπε ππά Βιε
ΝεΙιιι·οΙοεε:

Ιεπιρειε ιπ εκε.1ιτ πιιοιιννειεοει·ε ΒεΙειιοπ εεεει.ει. επ εεΙιο.
Πι·. Βετο: Πιο πιεοι·ιε·ει·ε Ζε.1ι1 Επι Αρι·ιΙ 1ιεοπ ειπε ειιι'Μ
Ιιε·ε, εοει· εποε άειιειι εειπ Με.ι εεεεπποει· εππειιιιει·εε ννειιει·
ει·ιιΙει·ι εειπ. 1ο Βιμ οιιιι οεε εοει·εποποιε Αρι·ιιννετι.ει· 1ιιιοπε
ιο οεπ Μοποι Πει. Δπειι ιο οεπ νει·61ϊεπιιιοπιεπ Πειεπ νοπ

Ηειπ ιο ειεοιιιοε Ιοεεεο ιππ Βεινειεε ΠΠ· ι1επ Πιπποεε οεε
ννειι.ει·επποεπ, :τοτε εειπεε νει·πειπεπε, εο ε. Π. ιο ιιει· ι·εΙε
τ.ινεπ Ε'επειιιιΒιιειτ οπο ιο ι1επ νει·οι1°επι.Ιιε1ιιεπ Κπι·νεπ. Με

?ιπε οεε ιιΙιιπει.1εο1ιεπ Ειπ11πεεεε ιετ. ποσο ποπι; πποει·εοε1ιτ.
Βιε εε1ιειπι. εεΙοει πιι.ε1ι οεπ Απ8οοεπ οει· Μιει·ειοι· επ εειιινει·
2ο πεειιτ.ννοι·ιεπ επ εειπ. Νεειι εειπ εείπποεπεπ Βιιιι1πεε οει·
Ψιιι.ει·οοε· ιποεε οει οεε ΚΠοιεε επςεποιιιιιιεπ ννει·:1επ. 1ο
Βιμ εε!! ειπε Πιιιίι·ε.Βε εινεοΙιε 6ειπιπιππε· 1ιειιιιε.ιιιο1ιει· Βε
Ιειιιρειειειιε επι· 1·'οι·ιεετεοπε οει· 1ιεεοποεπεπ Ππιει·επειιοπ8
επετιπιιοεπ. Ποι·ιπ εοΙιεπ Με Γιεεεπ οεε ΚΠιπιιε, οει· εοειειεπ
νει·Ιιε.Ιιπιεεε. οει πει.ιοπεΙεπ Πιπι1πεεε οπο οει· οει·νοεεπ νει·
ιιιιΙοειιπε οετοοΙιειειιιιΒι ννει·οεπ.

Πι·. Κει1 οι επ ο

ει·ινιοει·ι. Ηει·ι·π θ! π το Με. Μ." ε.οοιι

1:Ιειπε ΖειιΙεπ ειοιι σο. ιππ. Αοννεποππἔ οει· πιιιιε·επ Κι·ιιιιι
νειινεποεπ Ιοεεεο; ιιιιι.π ειιιε πει Βειιι·ιειιοπε ειει.ιειιεεπει·
Πει.εο πιοιιι. ιο οει· Β'οι·οει·οπε πεειι ε·ιοεεεπ Ζο.ιιΙεπ ετει·εοτ.γρ
ννει·Δεο. Με 1ι1ειπε πιω οεε Αιιι·ι1 νειεειιινιοοει ιο ιιιι·ει· Βε
εοποει·1ιειε εοιοι·ι, ινεππ πιω ειε επι πιειειεπ πειεει.ειεπ νιω
ι.ε!,ιειιι·ε ειιιιι οει· 11οοιιιε ιο Βει.ι·ε.ειιι ειειιι. - ειε Ποσο"
ειιιιιεπ 35 οπο Β? ειπε οιιππ ίε.ει Με ι;Ιειεπειι.
(8οπΙοεε ίοΙει.)

- νει·ετοι·1ιεπ ειπε: 1) Ιιι ννει·εοΙιεπ οει· ε!ιεοιοΙιε·ε
Ρι·οιεεεοι· ιιει· ΗιειοΙοειε οπο Βιποι·νοΙοειε ιιπ οει· οοιιι€ειι
Πιιινει·ειιει, ννιι·Ιιιιοπει· 8τε.ει.ειοτ Πι·. Η ε ι π ι· ι ο ιι Η ο ν ε ι,
ιπι ΑΙιει· νοπ 78 .1επι·επ. Πει· Ηιοςεεειιιεοεπει νιιεΙοιιει· ι. .Ι.
1865 ι1εο Αι·ειει·εο ει·Ιοπει.ε, ννει· ειο 1ιει·νοι·ι·εςεπάει· Ηιειοιοι;

οπο ννε.ιιιεπά εειπει· Ιε.πειειιι·ιεεπ ννιι·Ιιεειιπ1ιειε ιιπ ιιει· ινιιι·
εεΙιεπει· Ππινει·ειι.ετ οοε1ι ειο ΙιεΙιε1ιοετ Ιιειιι·ει·. Νεοειι εειιιει·
ε!ιε.ι1ειπιεο!ιεπ 'Ι'ε.τι€ΙιεΕι: ι'οπε;ιει·ι:ε ει· εποε ειε ρι·ειιιιεειιει·
Απο, εοινιε Με εεεειιεεει.ει· νει·τι·ειιεπειιι·ει νοπ Ιιεοεπενει·
ειο1ιει·ιιπεεεεεε11εοιιιιιι.επ. Πιε Ψει·εοπεπει· Αει·ετε, νοπ οεπεπ
ειε Μειιι·ιε.1ιΙ επ εειπεπ 8οιιιιΙει·π εειιοι·ι., Ιιεοεπ. οιπ εειπ Απ
οεπΙιειι επ ειιι·εο πεεεπΙοεεεπ ειπε Βειπιπιππε· επ ι·ει·επειεΙιεπ,

τ1ετεπ Πι·ι;ειιπιε επι· νει·ει.ει·ιιππε· ιιει· ΜΜΜ άεε @επετειο
ι·1πιπε ιιει· ννοι·εειιιιπει· θεεεΙ1εεπεΓι οει· Αει·ει.ε ι1ιεπεπ εοΙΙ,
Ιπ ννεΙεΙιειπ Ρι·οΓ. Η ονει· νιεΙε .1ε.1ιι·ε εεειοειοει πει.. ει Ιπ
ννοΙο,εοε ιιει· (ιιεΙιο11'ε οεε θεονει·πεπιεπιε-ΜεοιεΙπε.ΙιπερεΜοι·ε,

8ιεει.ει·ει. Πι·. ΑΙειιεπι1ει· 'Γεοπει·ποινε!ιι ιιπ 62. ΙΑΠ
πεπειε.πι·ε επ ειπειπ

Ηει·.ε1ειι1εο. Νεοπ

ειπεΙιπερε!ιιοι·ε οπο Βει”επεπιεει·ει 83 .1ειιι·ε 1ιιποιιι·ε1ι ι;εννιι·ιιι
πει, οπο ειο1ι εΙΙεειπειπει· Ι.ιιεΙιε οπο ΑεΙιτπο8· ει·ι”ι·επι.ε. 8) Ιιι

Οιιε.ι·Ιιοιν ιιει· 1ιοποεοοείτειιι·ετ. οεε Β`ΙεοΙιεπε ΝοννοεΙοοιιοιν
(θεον. ΟΙιει·Ιιοιν) Πι·. .1οιιιιπο 11ο: Ιιοεετννεπειιι ιπι
63. Πεοεπειειιι·ε πεειι ιπε1ιι·ε.1ε 20 .Γειιι·επ πιι Πιεπει οει·εεΙοειι
Ιιοοι1εοπείο. 4) Ιπ ΚορεποεΒιεπ Ρι·οι'. Πι·. 1.1) ο ιπ ο π ο Ο ι· ο τ,
οει· νοπ 1888-95 ι1επ Πειιιειο1ι1

Τεο·εεπεεπι·ιεπτεπ.
Ρει·εοπε!ιε.

- ΟοΙοεπεε .Ι οΜΙεππι. Αιιι 25. .Μπι οειιιοε ιιει·
1ε.π.ε·._ιε1ιι·1Βε Βιοοι.ει·ετ. οπο πει·ειεποεε 1ι1ιτ.8Πεο ιιει· ΜεοιεἰπεΙ
νει·ννεΙιππε· νοπ Οοεεειι, 8ιειιι;ετε.τ. Πι·. Π ο ο ε ι· ο Π ιιι ε ο ε τ,

οεε ἔιθ - ιΜιι·ιειε ι1οοιΙιι.πιπ εει πει· ιι.ι·ει.ΙιοΙιεπ
'Γε τι; 1: Με Πει· ιΙππι1ει·, οει· ιιπ οι. Ιιε1ιεπειειιι·ε ποπι,
οοι·Γι.ε νοο! ω· 15.Ιιεει.ε οει· ποσο ιπι οΙιτινεπ

ιιεπ διεοιει·ειε εειπ.

Πἰεπειε ει:εΙιεο

ΑοεοΙνιει·πος εειποι·

Βιιιοιεπ ιιπ οει· ιπεοι1ιιι-ειιιι·οι·ιςιεοπεπ ΑΙιεοειπιε 111874 1ιεεε
ει· οει ιο ννο1οιιάε. οιεοει·, ννο ει· επι'ειιεε Με 1ιεποεο1ιοΠε
ειππ, οιιιιο ε1ε 8ι.εοιει·ει οπο επΙειει ιι1ε ΘειιιιΙΓε οεε πω»

οει· Ορ1ιτπεΙιποΙοιι·ίε επ οει·

οοιι.ιςεπ Ππἱνει·εἱιει ιπιιε Μαιο. Πι· πω: εἱπ Α1ιει· νοπ 7ο δεο
ι·εο ει·ι·ειοιιι. 5) 1ο Ρει·ιε ειιι 15. Μπι οει· Ρι·οΓεεεοι· ιιει· ιπ
πει·επ Μεοιειπ οπο Κιπάει·1ιειΙΙιπποε Πι·. Θι·επο!ιει·, Με·
εποε οει· Αεεεειπιε εε Μεοεοιπε, ιιπ 65. 1ιεοεπειιιπι·ε. Πει·
Υει·ειοι·πεπε πετ πει ε;ι·οεεε νει·οιεπειε πιο ειε Βε1ιειοριππι:
οει· 1'πιιει·ΚιιΙοεε ιο Ει·τιπΚι·ειοΙι ει·ννοι·οεπ. Πι· ινει· επειι Βιοπ
ι1ει· οπο Βεοιιιιι.επι· οει· ιιεκεπποεπ ιπεο. Ζειιεειιι·ιΓι «ΒιιΙΙειιιι
ιιιέάιοει!ε».
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Υετεειιιεάειιε Μιττειιαι·ιχειι.

θιειιιάεεετι;ειεεετιαειιειι.
- Ι)ετ Βιιάεραιιεττε άετ ειπειιεα Βειεαεάαιιιε. τετ άεε @ιατ
ιιοαιεεαε θοανετιιειαεατ. Πι·. Ροτιο αι ιι.ιιιιωτ) Μ. Με άιειιειιι
θειινετιιειαεαι: α α ε ι: ε α· ι ε ε ε α ινοτάεα.

-- νοιι άειτι Βκάεριιτιεττεα άετ αννειιειι Β.ειαΙιεάαιαε Πι·. Α.

- Πι·. .Ι. Βτε τι ιι εοα α εταιι'αει ιπι $ερτειιιιιετ ά. .Τ.

ει· Ι.ειιι·ιιατεαε ιιααετι: ειιι .Ιαατ. Πιιτετι·ιειιιεερι·αειιε άεαι.εοιι.

Β ε ιι ι ιι κ ε τ ε α· (Καάει.ιι) εναι αει άειιι θοανεταεαιειιιτειααά
εεαιι.Γιειιιαι.
ια ινοτοαεεα εια θεεαειι ειαιτετειειιτ ιινοτάεα
ααι ννιεάει·ααει.ειιααι.τ Με άετιι Ροει.εα άεεθοα
νεταειιιεατε-$ε.αιιϋ.τ εεται.εε. νεα ιιιειεαειιι ετ ιιατι
νοι· εειαει· ννιιιιι ια άιε Β.ειοαεάαιιια Με Ααοτάιιαας αεε θεα
νει·αεατε εαι.ιιιεεεα νιιοτάεα απ. Ναι ει‹:α νοτιιαεεεαεα Ιιεεε.
Με άετ θοανει·ιιεατ, άειιι άεε θεειιειι παι· Βεειιιι.ι.ε;αακ νοι· ε
ιιωιιι νι·ατάε. εειαε Ζαετιιααιιιαιτ πι· ιιΠεάετεαει.ειιαας τ.
$εαιαε·ιι.τειν νετειιΒ·ι:.

ενειιταειι
ειιταεαε.

- Πει· Ποειιααει· θοιινετιιεατ αει. άιε νεα ιααι νει·ι'αεττε
Βιιιιεεεαιιι.τ άεε Βααάεειιιι.Γι.εατπιεε Οτ. ιι ατα
ε ε ο ιν νοιι άετ Ι.ειταιιις άετ θιεεωνει·αεα Ηειιααειιιιτ ιιιι Μο
ειιιιιειαει· Κι·ειεε (Ντ. άιε νοτιιτε Ντ.) αειαιιι α α ε: ε ιι τι ά ε τ π,
άειεε άετ Θειιιαεετει.τειιε ειπ' ειιιεα Αταιροει.εα ἱιι άεα Ροάοιε
αει· Κτειεε αιιετι,ιειαιιτι αιετάειι ιιε.αα.

ιιοαεα νετααιτιιιεεεα :Με αοιινεαάιἔ ααςεεεαεα νιιιτά.

-- ιιι άει· νοιι άετ ΝιειιαιΝοιιτςοι·οάεεαεα ιιοανεταειαεαιε
αιιιάεεαε.Γιιιιιιει·ιιαιτεαεαΙττειιιτοιοαιε ιιιι Κιτεαάοττ'ε

ι._ιεειι εινα Μ. πια Ή. ]αιιι ιιαϊ Ααοτάιιααιτ άει· θεαάα.τιαε
τιενει·ννειιιααι.τ ειαε τω. 18 8ιααάειι ά.ιαετιιάε Ηιι.α ε
ιπα εα α τη· ιιι ειιετι Βιι.ιιαιειι άετεειαεα (Με Ααειιε.ααιε άετ
Κταιικειιειτααιει·) νοητεααιιιιιιεα νι·οτάειι, αει ενειειιετ νει·εεαιε
άειιε ιιταειτει·ει-Πιειιειιιεα, ι.ειτετιι ααά ινιιιπειι, ιιιεατετε ααα

άει·ι ιι`ιιαιεα- ααά ΒενοΙνει·-Ραιτοαεα, 81 Ρι'αιιά θειιιεεεριιινετ
ααά ειπε ?Παω εει'ααάεα ιινατάεα.
- Πιε Β.αεειεεαε θ·εεειιεειια.Η κατ Ψε.ιιταιιιτ
ά ε τ ν ο ι ε ε ε εε α α ά α ε ι τ

αει αεεειιιοεεεα, πατα ιιαάειιιτεα

ιιι

Β ι αει ειαε νοτα ιιιιιιεωι- άεε Ιααετα ικοαπεεειοαιετι.ε θ ε ιι τι Ι ο
Πιτ αιαεεαιτε, ΗειΙε;γιαιιαετιιι, ιιι·ιτιετιιεεαε ιι ιι ε
αάειςοαιεεαε θγαι αιι.ειιιτ πια. εταιιιιιααεα Εεεαι.ειτι.
ειιιε

Ρατειιειαιαεεε

-Ε.ι·6ι'ι'αααιτ

ιαιι:

ταεειιιεαει·

αεαετ Ααοι;αει:εα

ια

Παι.εττιοιι εε
Ρει.ει·ιι

ααι·Β·. Θεταιι.εε ειαεια Οαι.ιιοατεα άεε Πεάιτιιιαιι·ατε άατι'εα ιιι
82.. Ρειετεαατε ε.αι θτααάΙε.Βε άει· άατεα άιε Βεειιαιιαααρ;ετι
νοια 25. Γεια. 1906 ιεεια·εεετει:εα Νοι·αι Πιτ άιε άετ Ααιιιαι

άετ Αροι.αεαεα εαιερτεεαεαάε Βεαιοααετκεαι ια 8τ. Ρετετεαιιτ·ἔ
οααε ενειιετεε 26 αεαε Αροταεαεα εταιι'αετ πετάω, Με άεε
ιιαεα νοιιι Μ. Ρετετεαιιτι;ετ $αι.άι.αιιαρι.ιιιααιι αιιεα άεα ότι.

- Ε'τεααεαι άετ αε.αιιιεειεεαεαΠιαετειιαα.ά ε τ.
Βιε ειπα 1. .Ιιιιι ά. .Ι. αετι·αε·_ άιε Ζεα! άει· ιι.αι.τετειειεα Βιι.άο
ι.τιι.ειε ιιι εααιιιιειιεα Βιι.άετα άιεεετ Οταραε 22,7.38. Βενοα ετικ

ι'ιι.ιιεα ω· Βεεειιιιιιτι - 7,942, και Βιιιιιεοτειι - 6.354, Κιεε
ιοινοάειτ - 4,758 ααά Βαειεεαοινοάειε - 8,?Ο? Ρετεοιιεα. [τι
Βεεειιτιιιιι νται· άετ Ζαάτιιαιτ άετ Κτααιτειι εια ευ ετοεεετ. Με"
νοιιι Ιιι-20. .Ιαιι άιε ιιιειειαειτειιτιε Ωαειιε Ντ. 17 νετεεει.ε
ααά ιαεατετε Τα” άεα Κτειαιτειι ιιι Γιε.εειιειι αετειι:ε ααιτειιιιι
Με ννα.εεει· άιεεετ Ωαειιε νετιιατειειιι ννετάεα αιαεετε. Ιιειάετ ια:
άοττ άιε ειιιε Και.<.τε ιιαετ άιε αατιοτιιιιεττειι Ρτειενε τ·
α Με ιιιεεε ιῖιτ άιε ααωνειιάιι.τειεα Εεαεαεαεάατίαιεεε. αυτ!
αιιιιιεατΙιεα άιε ννοιιαααΒεα ια άεα ταεειεεαεα Βαάεοτιεα ινιο
άετ τεεατ Μαι. ι;ενιιοι·άεα. Ζα Αααα; άετ Βε.ιεαιι νιια.τεα ε. Β.
ια άει· Πεεειιι.ααιεεαειι Βιιάετιτταρρε άιε Ρτειεε Πιτ άιε πω»
ααιι€εα :ιετιιιιεα ιιια.εειιτε εεννεεεα; ιι.Ιε ω” άετ Ζαειι·οιιι άει·
Βαάειταειε ειιι ιττϋεεετει· πατάει, αιι.αεα άιε Ψοααιιαιτενεταιιεωτ

ιιιτε Ρτειεε "Με ιιαι· σα! άεε Πορ ειι.ε. εοαάετα Αααα αοοιι

ατι άεε εο-ιιιιιιι€ε ΑτιιιιιαιΙαααι άεε Πι·. Α. Β τι τι εα ι α ε ε
$ι.ιρεαάιεα Πιτ άιε Κιαάετ-Βοιαιιιεταοιοαιε α
αιιι ννειειιε άει· .Ιααιιιι.τ ειιια ετι·οεεε νει·άιεαει.ε ετινοταειι Με,

ιιααει· εεεεαι·ιιααι. εε άιιεε ειαιι νιε ε
ειαε ιιτιιιεεαε ΕΒΕΘ νετεειαι. ειιιιεα.

τα ετιι'ιειι. Βρεαάειι ειιετάεα ειιιεεεεαΒεαοαιαιεα ια άει· νει·
α·αιιιιιιε άετ εαειιι.τεαε.ααι.εα θεεειιεεαιιιι., Μοιιαι 86.

- ι)ιε Ραεαοιχεαεε ε άετ Κτεαεατιι.αιτιιειτ. Μ.
ετσι: άει· αιιιιααετειααεα Ροι·εοιιιιιι€ειι άετ ιετατειι .ιιιιιτε ιιοοα
ιιιιαιετ ια ι.τειιειιααιεενοΙιεε ι)ιιαιτει ετεαιιιιι, ααά εε Μ. αιειιετ
αιεατ ιτειιιαιτεα, ενεάετ Πιτ άιε ρε.ι·ε.ειτ.ιι.τε 'Ι'αεοτιε, αοεα Ντ
άιε αεεοαάετε νεα Ααιιτοιιιεα νει·Ιοεατεαε Δααιιαιιιε, άε.εε άετ
Κτεαε νοιι νετερτεαα·ιετι ειιιει· εατιιτι.ετεα Ζειιεα άεε Κατρετε
εειιιεα ΠτερτααΒ· ιιειιιιιε. ειιιαι:ι.ιιά!τειε Βεννειεε αειιαατιαιτεα.
Νεαετάιαι.τε π: εε ιεάοεα Ρτοι'. ν. Ι.ε τά ε ιι ααά Βτ. Βε τ
.ΡΜ (Βεαιεεα. ιιιεά. ννωι. Ντ. 23) ΕεΒιιιοατ, Με ι”τιεειιεα
' ιετιεαει·α άατεα Ααερι·εεεειι ειιι Πει· ιαε ιι τ. ια ετεινιααειι.
Με άιε Κτεαεαιει.εεε ει·ενειειιι. ααά νει·ιιαεειιτι. ααά Δα! άιεεε
ιλίειεε ια ειαιε.τεα ιε`αιιεα αι·οεεε αιιιιιααε Ταιαοτεα (5ιιι·ιιααιε
ααά Καττ.ιαοαιε) Ζιιιιι ΖετΓειι ατε.εαιε.
Αιιι' θι·αιιά άιεεει·
νετεαοιιε Βιιι.ααεα ααα ν. Ιιεγάε α ααά Βε τις ει Ι ιιααεα
τιιεα ια ιιιιααειι. άαεε εε αεπι ατεαειττε.ιιιτειι Οτειιι
αιειααε ιι.α άετ ιιϋι:ια·εα ιιιειιιτε ειιιεε Γεταιειιι.
ατιιιιτειι 8ιοΠεε ιαααιτειι., άει· αειιιι θεεααάεα νοτ
ιιααάεα ω. Με; ααα άιεεε αεαε 'Ι'Ιιεοι·ιε τω” εεια οάετ
αιειιι., ιιο Μ. άιεεει· εωιι άοειι νοτιααιι.τ παι· Βεαιιαάιαας άεε
Κτεαεεε "και απ νει·νιιεαάεα, άε άει· αεαετεειι. αεει·ειιιιεαει·
ντειεε ιιειαεα ειααειιιιεαειι ειιειαιεειιεα Β:οα` άατει.ειιι., εοαάει·α
αεαεα άοιιι ενιι·ιιεει.αιειι Β'ετιιιεαι. ποσα αιιει·ιει 8ιοα”ε αιιι. καει
εειιεα Βατεαεοιιιι.Γιεα εατιιιιιτ.. άιε ιιιεαιαετειιε ααεαιιαάιιεα ατε
ιαιι.οατ νι·ετάεα ιιιἱιεεεα. Ιαιιιιεταια ατιιιεειι άιεεε νει·εαεαε
αεαεε ι.ιειιι ια άεε ι)ααιεει άει· Ναιιιι· άεε Κι·εαεεε.

Υετειιιε- ααά Κοτιετεεειιαεατιοατειι.
- Βιε 'Π. ΚοιιΓετειιιι άει· ιατει·ααιιοαεΙειι
νετειαι;ααιτ 2ατ Βειια.αιρίααα άετ 'Ι'ααετιια
ιοεε. ατι άετειι Βριικε Ι. εε α Β ο α τ ι: ε ο ι ε (Ρει·ιε) ααά αι
αιεωτιιιΙάιτειαοτ Α ι τ. α ο έ' (Βει·ιιιι) ετ.εαεα, Βιιάει ιιι άιεεειιι
.Τιι.ατε νοιιι εμε. Με 8.|2ι. 8εριεαιαετ ιιι ιν ι ε α αατετ άειτι

Ρται.εαιοι·ετε άεε Καιεει·ε Ε' τ ε ιι π .Ι ο εε ι' ετ.ιιιι. Ι)ετι Η ε. α τι ι
ε·εα·εαετιι.αά

άετ

νεταιι.ιιάιαιιε

ινιτά άιε

αιι-

άιε

ρτεατιεοαε ΒειιααιρΕιιαι; άετ 'Γααετιιιιιοεε ινιεαιιιτε Ε' τ ιι Η ε
ά ετ

ιιι Γε α τι ο τι ε ιν ε ει· ε αιιάειι.

Ηα.ιιρι.αετιεατετει.αιτει· ιει

άετ Ριιιιιοιοςε Ρι·οι'. ιν ε ι ο α ε ε ι α α α τα (ννιεα) ααεεετάεια
α·ετάετι ιιαετ άιε Βτι'οιε;ε αεε ιζιιιιιρίεε ιτει;ειι άιε 'Ι'ααει·ιτιιιοεε

ιιι νετεειιιεάεαεα Μιαάει·ιι τείετιει·εα: ν. Βε α τι α α(Με.ταατι;),
Ο τι ι ιιι ε τ τ ε (ΗΜ), Ε" ι ι ο ιι (Ριιιια.άειραια), Γ! α 8 ι.: ε ι_Βτεειαα),
Β. α' τ ε. τι ιι ε ι (ΒετΙιιι), Κ τ ει. α ε (Βετιια), Ο τ τ. α (Βετιια), Β α α·
(ι.ινει·ροοι). 8 τι τ ο α ε α (Πιτεεαι), Π τι τ. ε τ α ε τι; ε τ Πίστω
ιιι·ιε άεε Ηατάειτοτρε ια Ρειει·εαατ,ς). Αια 8.|21. ααά 9./22_ Θ».
ιεαιαει· ενετάεα Βιιι€ατειοαεα ια άιε 'Γααει·ιιαιαεε-Ηειιααευιιτ

Αιιε.αά αει Με" ααά εα άεα Ι.αι'ιι‹ατοττ Βεαιιιιει·ια8 αιιιετ
αοαιαιειι ννει·άειι. Αατ'ι·εεειι ιιι Βει.τειι' άετ Κοαϊετειια ειιιά ιια
άειι -θεαεταιεεατειιιτ άετ νει·ειαιιταιιετ Ρτοι'. Πι·. Ρ α α α αι ι τ. ε
(Οαει·ιοι.εεααατἔ, Καεεεαεειτει.ταεεε 29) ιιι τιοαι.εα.
- Ααι 2. .ι αιι πατάει ια Μοειια.α άετ ΙΙ. Αιιι·αε
ειεεαε Οάοατοιοεεαιιααατεεε ει·ϋαιιετ., ια άεαι ειοα
185 Ραοαπεαοεεεα, άαταιιιετ τιιιεα Πι·. ννει Πτι Με θι.οειτ
αοιιιι ααά Πτ. Κ α τ α ι ε: ααε Βει·ιια, ειιι€ειαιιάειι αιιιτ.εα. )|οια

αιιαιειει·ιιιιιι άεε ιαιιετιι

ννει.τ ε.ιιοιι _ιαάιεειιεα Ζαααϋ.τιιεα Πιτ

άιε Ζω άεε Κοαρ;ι·εεεεε άετ Ααιειιιιιιι.ιτ ιιι Μοειαιιι εεεια:ιει
νι·ατάεα. Ζαιιι Ρτε.ειάειιτειι άεε Κοιιςτεεεε ιιναι·άε Πι·. ινιιι.ιε

Πιιιοειιαα), ιαιιι ι'Μεαταειάειιιεα άει· Ζε.ιιιιαι·αι. .Ι. Κιιαι;ει
Με Ϊει· (θα. Ρειειεα.) ααά Μαι 8ειιι·ειιι.τ ι)τ. .Τ. Κοινω-Πτι
(Ποειιαα) εεντα.αιι. Παε Ρτοιττα.ιιιαι αιιιι“εεειε ιι.αεεετ άειι νται
εεαεειιιιιιιιειιεα Βει·ιεαιεα απ» Οτιτεαιεαιιοα άει· ι·ιιιαιιιι.τει.Ιιειιεα
Ηιιιι'ε ια άειι Ι.ειαάεειιαιϊεα ααά Γααι·ιιτεα, άιε Β.ειατια άετ

αειιιιατειιιεαεα Βιιιιιιιιιιτ αιιά ε.αάετε $αι.ιιάεεεαπειεςειιαειιεα.

Κτιιαιιε αιιετινιι.ττει. ιιι

- Βια αεαεε Πειιιιιιιι.εΙ χωμα Βγραιιιε.

Με

Γτατιπϋειεεαεα Αεται.ε αε.αεα ια άει· ιετατεα Ζεα. ειαε Β.ειαε νοιι
Αταειι.ειι αατ.εταοαιιαεα, άιε ααα Ζωα αε.αειι. ι.ειιε άιε Ι.αεε
ετιετιιαιτααςεα κια νεταιιιεα. ι.ειιε ιιιε άιι.αει·αιι αιιά αααε εοαιι.ά
ιιεαε Νεαετινι·ιτααιιΒεα πα ιιειιειι.
αναιιι·ειιιι κι. α: ιιαά
ιιι ε ι: ε ο α α ι α ο α· ια ιατετ Καιοιιιειρειααάε εια ενιτιεεειιιεε
ιιιηιιιιιιιι:ει ιτει'αιιάειι ιιι αεαεα ιτιιιααεα, α·ιιι ααα άετ ιαι Ρε·
εεεαι·εειιεα Ιιιει.ιιιιι: ια Ρετιε αεεειιαι'ει.<;τε Βι·. Ρεαι Βιιιιιιο α

Με ειιιειιι ιιεαειι ατιρ;εαιιεα ειεαετειι

Ηειιιαιαει άετ θγριιιιιε

νοι· άιε θεα'εαιιιειιαειι. Πε ιετ άεε άεε αειιιιααι.ε Ατεεαιαεα.ια
Α ιι ο κ γ ι , αιειαιιεε αειταιιιιι.ιιαα πασα νεα τω. Η. ε α ε τ τ.
Κοοιι απ: απ” α·ειτειι άιε Βειιιαι'ατααιιαειε ααΒενιιιαάτ.
Μπι. Πε ιετ ια αιεαι.ε Παεειναααιιειιεε, άιι.ειε ειπ ααά άετεειαε
εωα Μιαι·οαειι νει·εειιιεάεαει· ι(ι·ιι.ιιαιιειΙ.εα νει·αιεαι.ει. Με
Πι·. Η τι ι τα ο α, άει· εειαε Βιικάεειαιαιτ ιαι Βιι.αοταιοτιατιι
Η ε τ ε ε α α ι α ο αι ε ιιειαεειιτ αει, αετιειιι.ει, αεααμεα αει

ειαεαι εειτ θ Μεατιιεα αεαιιιιάειτειι Κτειαιτεα άτει ιΒιιιερτιιιαα
ιτεα νεα Ατοιιγι, αια ιαα ια 8 ιιιιοεαεα ιιι αειιεα. Ζινει ε.ιιάετε
Κτιιιιαε ννιιι·άειι ιιι 4 ννοεαειι εεαειια. Με Βιιιερτιιιααα,ιτειι
νει·ιιτεαοιιεα νι·εάετ ι·ιεαιαει·2εα αοεα Ααε2εεεε.
ι"

·ΔΝΝΟΝΟΒΝ ΠΞΒΒΕ2Β ΑΒΕ' "ταου Μ ω” ΒιιοΙιΙιωιάΙιιιιε νοπ Κ. Ι... ΒΙΟΣΕΒΜτ
ΒΕ. Ροτοι·εΒιιτς, ΝονειΙη-Ρι·. 14,εοννιο Μ ιιΙΙοιι Μ- ιιιιιΜιιεΙϋ.ιι:Ι.Αιιιιοιιοοτι-θοιιιμοιτοιι ιιιιΒοιιοιιιιιιοιι.

Νειοιι Μιιέβ1Ιιτιρ;ει· ερε:ΜΙιετιεοιιετ Τ5τἰ8
ΜΗ ιιι Βιιι·Ιιιι ρι·ιιΚΗ:ιει·ε Μι ιπι Βοιωτια· ιιι

ιεειιι92Π

Βιι1 ΒιιΜιοιΙιεΙΙ.

Η5ιόετι άειι Μάι ρ Μετά”
Βι·. Ρ1°8Ι12 Πο8οιιίοΜ,
Βρε:2ΜΙιιτ2τ

Βασῖειοιι: 1ό. ΑΡΗΣ! Μ8 31. ΟΙσωΙιω·.
ινε!ί3Βει·0ιιιιιτ

·ει!‹ιιι:ιι πω! Μιιιιιιιπποπ

Πιτ

Μι·

ΤτιιικΚιπετι Ξ

Νιιοοιι-, Ηιιιε- υπό Ι.ιιιηιοπιοΜοιι.
ιΗειιιε Πιιεο!ιΙ).

Ονειεεει·νετε:ιιιεΙ) Δ
τ
πιά ΙιοΙιειιι ΚοΙιΙειιεἈιιτο8εΙιεΙτ Ζιι

2 Βιι!ιιιιιιιιω Β,.ι,ι...,..

-

Μιιιιιιιιι, Βιιιιιι·νιιι·ι, !ιιιιιιιιστιιιι, Ριιιιιπιιιιοι:ιε Κιπιπιπιι, Τιειιιιιιιιιι.

ΡτοερεΜε: Κω·νει·ειιι.

εϋΜΙιειοιι
ΒἰΙεοιΗΜιΜο
οΙΜΜΜ”
ειϋΙΜιοφιτ·Ιο«ἰιΜΙεοιΙ,ιο,Ιιο βΒοο!Μπι
τΜΜΑΜ,
ιΙ1Νο·ιοΙι.0ι1π ·τοΜΙιΗ.οΙει-οπω!
,ιΥϊειιιιιοιιο·ΠΙ,Βιιιιιρί-,
οΜΠΙιοε·ιοΙει·ΙοιΜΙι:ίοΜτι-·ε,ο

Μετωπι
ωοΜ,
ΒιΒοΙ:ει:
ΙΒιοειωοε9ιΙ.Μ1ιεΙπ·ιτιτεοιΜ,τ,

ΗΙειΟοτενοτιιεο·1οειο1σΙειτεια.

Πι·. Ηοΐιιιειιιιι°ε Κιιι·ειιιειει!τ
Ιι ΙοΜιεο!ΙιΜ-τιο ·.οιΙιωΙειο.Ι οιε ·,
ΙιιετΠιιί,
ΗΡοι·Ιι|τιε· Ιι τΜοι.ΙΝιοΚΙι.οτΠ ι ,

ΞΞει.6Ι. ΒΙ'ε.·ι:ι1:.ε5.:ιΜ

Ι.ιθτΙειΙτοιὶεο6ιΙ.°ι8οπΙ·ε2ἩοΙἔι!8€0οΙ.°-,

ΡΡΟ8ΡΘ]Πέ
5Μαι.
Με
5α2ε·οιι
ερτει α2ιει·9
.

ννθιι
ΜΜε
άοτ
οτετει
ο ι·ιοαό
δρο2ΜΜιι5ΜΙτ Μι· Ιιει·:Ιειάειιι:Ιο ΝευτεειΙιειιιΚει·. Ε τι ι Ι ε τ ι ιι ιι 8 ε Κ ιι τ ε τι ω Βετε
Ιειιιειι6ειι ιιιιοΙι ει€οιιετ ΜετΙιοάο. Ρι·οερεΙα ι”ι·ει.
Πι·. Ηοΐιτιιαιιτι, Πι·. Ρό!ι!κτιεππ.
(58) 15-8.
Οι; Ηοίπιιιιιιι ρι·ιιΜΜιετι ειιο!ι ιιιιεεετΙιειΙΒ άετ Κιιι·:ιιιετιιΙΙ.

-

Η

ρ Ε Η Τ ω 8 8 ' Ν

-'

Εκττειτ:τ. ΤΙιγιιιι
5ειοοΙι:ιτε.τ. Τ2ιεεοΙιτιετ.

'

μπε. Β·οιιοΙι. ΙΒΜΜΙιι· νου άετ πω. Βειιϋτιιο ,ςοετο.τιοι.
ΠιιεοΙιει.61ιοΙιοε, ειοΙιοι· ΜιιΙιοιιάοιι ΜΜεΙ μεση:

Κ

ΚοιιοΙιΙιιιετειι, Κο1ι11εορ1°- τιιιε1 Βι·οιιοΙι1ε1κεται·ι·Ιι.
Μτει·ειι:ιιι· Μ Ιιει·νοι·ι·8.ε;. ΒΙειττει·ιι Ι)οιιτεοΙιΙυ.ιιάε ιι. θεεωιι·οιοΙι-Πιιααι·ιιε.

Λει·:ΗΜ:Ριε θιιτειοιι€ειι:
Ρι·οΓ. Πι·. Ειπε!. ΠεοΙιοι· (δί9'088&"Γ9)!

~

.

Με ννιι·Ιιιιιι€ άεε ”ΡΘΓΉΙ88ἱΒ°° ναι· ειπε ΠΒει·ι·ει.εοΙιοιιτΙο; ννοιιιι€ΙοιοΙι Μιι
ιιιοΙιτ ;.;οι·ιιιΙο ΜΒΜ Μ”, Μ" άοτ ΚοιιοιιΙιιιοτειι ειοΙι Μ οιιιιι:ειι 'Ι'ειΒοιι Μ ειιιειι
οιιιίο.οΙιειι Κιιτει.ι·ι·Ιι νοι·ννωιάο1το, επι ννιιτάοιι άιο ΑιιιΕ.ΙΙο 80 ΜΜΜ, ἀετ ΒοΙιΙοιιιι ιιο
Ιοοιωι·, άιι.ειει Με Βι·εοΙιι·οοΕοιιάο Με ΚοιιοιιΙιιιετειιε, Με ΒΙειιιννοι·τΙοιι ιιιιά άιο άτο
ιιοιι‹Ιο Βι·ετιοΙιιιιι€, νοΙ1ετειιιόιε ινεις!ιοΙειι.

Βια ΜΜΜ, Μι. Βοειι·Ιιευ.ι2τ ε.. Π. (Ψ6ί8887ώπ0°9):
Ναο!ι «Μπι θειιι·ειιιοΙι Με Ροι·ιιιεειιι νει· οι: ΜΗ· `ικιιιιι Βι·ννε.οΙιοιι ρΙϋι.2ΙιοΙι,
:Με ε.1:Ιιιιιοπο Μι Με ίι·οιο Ιιοι·ι·ΙιοΙιε @ιιι ιιιιί οιιιειιι ΑΙροιι-ΗιρίοΙ. ΒΙοεο ΜΜΜ.
8.τ.ιιιιιι€Ιιοιτ ΜΙ ιιιιι· Ιιεεοιιάει·ι ω, άοτ Μι ιιιίοΙΒο Ιπι1Β_ΜΙιιι€οι·ΒιοιιοΙιιιιΙΙΜΜτι·Ιιε
8,11 ιιιοΒΙιΙιοἑιἱεἔιι (Επι ιἔὶἶεειιἐΛΙοιἐε.
)
τ.

το

οι·

*επ “ω” .·

ΜοΜ Πι·τιιοιΙ Έ:Ιιτ ε!ισ.ιιιιι, Μ." Με Ροι·τιιεειιι ειιιι 1ιιιιω1 Μι, Με Μ ΚΜ·
2οετοι· Ζω άειι ω εοΙιτ ιο ἔοι“ϋι·οΙιτετειι ΚοιιοΙιιιιιετειι ιιι οΜειι ιιιι€εί8.Ιιι·ΙιοΙιειι

ιιιιιι τω; ιιιιιιιοτΙιιιο.ι·ςιι Βι·οιιοΙιιιι1ΙΜΜ.ττΙι ιΜοπιιΓϋΙιτειι πιω”. Ιε:Ιι Ιιοιιιιο πι'
πιο Ιιοιιι ειιιιΜτοε ΜιτωΙ, ινοΙοΙιοε ειιοΙι άεε ι.:ΙειοΙιειι νοτειιι.ι·οε ι·ϋΙιιιιοιι άϋι·ίτε.

ιιι κωιτιιιιιοιι
8ειιεοιι 1. Μειι-30. Μ”

ΙΜ, Ει·ιοΙι ΙΕ. του πωπω· (Β€ι·Ι:/'εΖά, 8Μεο·ιπ.):

Βιο άιθι ιιιιτ Ροι·τιιειειιι ιιοΕισιιιάο1τοιι Βι·οιιοιιΜάοιι, ιΜνοιι "κι ΙιειΚΜάει·ιι.

:ΜΜΜ μι άειι εοιιινοτετοιι Ε'οιιιιωι από ῇεἀοειιιιιιΙ οι·ινιοε ειοΙι 1Ιιι·Ρι·5:.ριιιετ Με νου
πιιπ,<;ο2οιοιιιιοτοι· νιζιι·Ιιιιιιε; άοτ ιιτειι·Ιιο Ι·Ιιιιωιιι·οΜ ιιιιιΙιιιι Μ ννοιιιεειι Βιιιιιάειι Ιιοι·οιτε

Μι από άιο Θεοι·οτιοιι Βε,<;ε.ιιιι ω» ΙιειΙά Ζιι νοιι·ιιη.;οι·ιι, Με 'Ι'ειιιροι·ο.τιιι· ΜΙ Μι.
νοι·ΙαιιιΕ ιιιιι· ιιιιι·οΙι άιο ΑροιΙιειΙιοιι, εονυιο άιιι·οΙι ίοΙΒ·ιιιιόο Βιι€ι·οε-Βερότε:

Π. ιιιθιιωωρωι, ΔιιοϋΙιθΜΓ. "ΩΓ80Π8ι1, Μ:ιι·ε::ιΙΒοννεΙυι

186. Διὶ. Μιιι·οιιι

ΜΜΕ, ΑροΠιοΙιοι·, Κιοντ. ΡιιιιΙ ΒοοΙιοάο, ΑροιΙιοΒοι·, Βιμ, ΕΜΗ”. 26.
Β. δοΙιιιΜιοΙειΙη, Ροίοι·εΒιιι·8·, Οιιι·Ι Γοι·ι·οιιι, ΜοεΙιιιιι.
Ηοι·.=;οετοΙΙι. Μ άοτ ΚοιιιιιιιιιισΙειιωιι-ΑροΗιοΒο Β. 'Ι'ιιοεοΙιιιοι·,Βοι·Ιιιι θ. 19,
'ΘογἀοΙετιπειω 16.
(Μ) 0-2,

Βιιιι·Ιι τω:ΙιοιιΙιτινε οά-, Βι·οπι- από
Ι..ἱ£ιιἰοιιΙιεΙτἰεε ΗεἱΙςιιε Μη. ΑΙΜ πιοὸετ
ιιοιι ΗειιιιιιττεΙ ιιιιά ρει·ίεΜε εειτιιί.8τε
ΕιιιτιοΙιτιιιιέετι. ΙιιάιΙω.ιιοιιειι: Γτειιιοιι
ιιιι‹ι ΚιιιάετΚι·ωιΚ!ιοιτειι, 8ΙιτοίιιΙοεο, Πε
οιιιιιε, ΗειιιιΚι·ειιιΚΙιειτειι, Ηει·2ΚτειιιΙ:Ιιει
ΙΘΠ, σκι” ιιιιιι ΚΙιειιπι:ιτιειιιιιε.

νει·ειιιιά νοπ ΚτευειιιιοΙιει· ΜιιτιετΙιιιι€ε.
Ρι·οερεΙαε άιιτοΙ1 :Με ΚιιτάιτοΜιοτι
,ςι·ιιτιε ιιιιό ίι·ιιτι!ιο.

π

ΣΣ
ΣΣΣ Ό ΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ ΣΟΌΘΣΟ ΌΟ Ο ΏΟΌ ΌΟ ΟΏΌ ΟΏΟΌΟ Ο
°Ο·@ῷΌΟ ΌΏΟ ΣΏΟ Ο ΟΌΏ ΟΏΣΟΌ

νωπό νοπ Λυπ·υπτ Ηϊν·ειοΙιννυΙό ἰπ ΒετΙἱπ.

Μππι· όεπ :ειπ!ι·εἱοπεπ ἱι·π Ηειπόο! πεππό!Ξοπεπ ω».
_

Βοοποπ οτεοΙιιεπ:

ΐι1πι·ι·πΞιτειπ ππτ κεἱπ εἱπιἰεεε εο !εἱι:Με υπό εοππε!!ε

Υει·πτειιυπε εεΐυπόεπ Με όεει·

·

Με οκροτιπιοπτοΙΙο Βιε
ε;ποετ11ς, 8οι·ιιπιτποπεριο
υπό Ρτορπν1ειΧο

ΚυΙἱΓοτπἰεοπο Γουςεπ-$ντυρ

”κΑπ1ν1υ“

πω· !υΜΜυπε!ιτπυΚυυποπ
νοπ 8τειπεε.τ2τ Ρι·οί. Πτ. Ε. Μππι.

(Νειτπε έεεετ:ΙιοΙ1 ἔεεοπυΩι)

Ζννεἰτι: ΑπίΙει€ε.

_ ννὶτό νοπ όεπ Ηεττεπ Αετ2τεπ Με 2υνετΙ5εειεεε, επεοι1επιπεε,
Α ΙεἰοΜ υπό ειοΙιετ ννὶτΙιεπόεε Απεπωωιωι επιρίουΙεπ, ννοΙσπεε

Θ. ΜΗ 2 Τε.ίεΙπ. 1907. 8 Μ.
(ΒἰϋΙἰοτπεΙι νοπ ΟοΙετ-Βοπ]ενπἰπἔ,

. . όπτιΚ εεἱπενπ ππΒεπεΙιπππ ΠεεοππιποΚ Βουοπόοτε Μ· αν: Ρτευοπ

Μ. ω. π. ΑΜΙ.)

ζ υπό Κἰπόετρτυιόε ἔεεἰἔπετ ἱετ. Πει Κεὶπε εοΜιόΙΞοποπ Νοποπ
Δ ννιτΕιυπ8επ. Με (Σεϋπιποπευτι Μ: πει πω... πωπω ειπέουοϋεπ.
-

Μ υ||επ ἈροΙΙιεΧ·επ 6Ι°|Ιᾶ|Σ|Ϊθ|!.
·. Ηειπρτ-Περι3τ ΠΜ· δι. Ρειει·ευυτ8 πει Ηεττπ 5ιοΙΙ &. ΒοΙππιἱόὶ,
ι
,,
,,
,, ΜοεΙ.:ειιι. . . . . ,, ό. ΠεεεΙΙ. Ψ. Κ. Γεττεἰπ,
,.
.,
., Οόεεευ . . . . ,. Ηεττεπ 1, Ι.επππε & (ω.

,,

,,

Η

ννωεωυ. . .

.,

νοι·Ιπ.,·.>; νοπ Απυ·πιπ ΙΙΙι·εοπννιιΜ ἱπ ΒετΙἰπ.
Βοοποπ ετεοπἱεπ :

Ηεττπ Γι: ΚειτριπεΙό.
Με πγμιοπιεσπ-υΙΗΜΙποπο Βοπιιπυιυνη;

Οπ11Γοι·π1π Με: 8νι·πρ Οο.1.οπόοπ,Β.Ο. 81/82 8πονν ΗΜ.

(Μ: 8γρπ111εκτυπκο
νοπ Πιτ. .ΜΒΜ ΙΠΠΙΚΗ· ιννιεεϋπόοπ).

Αετ:ιε - Ρτοϋεπ ἔτειτἰε υπό πωπω.
Ιθθ?.

ἔν. δ.

Ρτεἰε: 8 Μ.

ΧΧ ΟΟΧΌΟΧΧΧΧΟΟΧΧΧΧΧΧΧΟΟΟ ΟΧΟΟΧΟΟ ΧΧΧ

Αυτοεποπ νοπ Κι·υπΙιοπρΠοεοτιπποπ:

ιιιιιιιπ..@

ο ι-ι Υ @

Δ ΓΗ. ΡειυΗπε ΥΥἰπΚε!, Ηοπποτπειρ
;ιεποκιπ πορον.που·ι. 4., κια. 9.

Με ΩιιεΙΙεπ
€επότεπ όετ
ΓὲἙιππ5εἱεοποπ
Κεἔἰοτυπ€.

Ιιπ Βουτποποπ ΑΙουυπόπτ-ΒουριτυΙ ννιι ό

Μειπ πϋτε εἱοπ να· Νεοπειπιπυπεεπ υπό ποιεισππο Βεπειυ όἰε ()υεΠε. Ν

Νποπννοιε οι·ωΙΙτ Με: πι· πει όπου"
@πιο ΡΙΙουυι· υπό Ρποεοι·Ιυποπ Επι· Με

ρι·ινιιω Κι·υ.πποπρΠοπο @που ΖυπΙυπε

Νἱετεπ-, Ηειι·πΝειεοπ-, Κτειπ!‹

νι0ΗΥοι€ιεετικε

νι0ΗΥπικοεοπιιε
νι Ο ΗΥΗ ιϊΡΙΤΑι.

νοπ ΕΟ Χοπ.)

πεπεπ.
Ι.επει·

υπό θο.!!επΜειεεπ
ΚτεπΚπεινεπ.

"ΧΣΣΧΣΣΣΣΣδΣ-ΣΣΣΣΣΟΣ
πάει·
Ε"ΜΜΜ
Μ.Μιτου
οιποπ
πιπ
νΜε
ιεπιρ8·ϊεοΙπυιΙποόεποέεθπΚΒ.Με
ΧΣ ΣΧ ΣΧ ΣΧ Χ Σ ΧΣ
νοτΜε:
ΒιεΙ·νοπω·π.εοΙιπευτόοιπ.,Ιρπς·Ποόε,οπμ
Βναπό
Γτοἱτυ.μ
π:
όοιΜε
ΠΜ·
2-8
πρτοοποπ
τενιπν.υπειοΙτει.Μπνι.πτνε Χ Χ Σ Χ Σ ΣΧ Σ Σ ΧΣ Χ

Ρ8Με
81.
υεπιεσιτ·εουι·-Υιετοιυποε.ι·

Κι·ειπκποΞτεπ όει· Υετόυυυπμ
Οτεαπε, όεε ΜειΞεπε υπό όοι·
Πέττπο.

νδϊειπποπ,
ΧτυοΙιοπ,
ΙΤτ1ιυοπο.
ΒιεποπωΙ.
·π.τε;ιπΒοτι.υπτιεοπ,το

ιΠιι·(υπ
Βοππτυ€ου
Μ
Βιμ:
Μια
2)
τ12
10
Με
5
εοϋΙΤποτ.
ΕΒΙἱοΙι
ν.

ι

Κτι ι! επι ι πει! οπιεν τ
Με
ΜΡεΙΙ.
ιεκἰτπειἰυΙἰΙειοπΙνιεΙ,‹γ

ΠΜΜΗΜΜΜΜΔΜΜΜΜΜΜΜΒΒ

ι

Απ.. ΠΠ· πτει.ΙιτιεοΙιο Αοτ2το!

ι

8οοποπ οι·ΙιειΙιοπ
ΙιοιπρΙοΜο 888" υπό οΙπποΙπο 'Ι'οΠο νοπ

8Ιειιι- και! 8ειιιιι-Αρμειτειιοπ
ΜουοΙΙο πω· ΙιϋπΙ8Ι. ΟΜι·. ΙΤπὶνυτεἱΙΜε-ΚΙἱιιὶΒ Βοππ,

πυι:Ιι ΡΜ!. Με” υπό Πι·. ΧΙππρε ΜυΗιουο,
πι· εο!ιπποι·ιΙοεωι ΑιιυποΙΙιιπ8·, ἰπ εοποπυπόπιω· νι'ωΙεο,

Μ” 8ι:ΙιπΝτ υπό ΙΙι·υιπυν,·ο, ω· ιΙεπι ειπτυ.οποπ Ναι:
άεε δπυςοπε, νοπ νετεοπἰοόοπονΙεὶ οπτ.2ϋπάΙιοΙιεπ Πι·
Βιι·υπΒιιπροπ (Β'ιιι·ιιπ!ιοΙ, ΚπτυυπΙιεΙ, Απευεεεε, Βυποπειι,
ΤοπιυΙΙοπ,Ε"ΞειεΙ, Μπειιι€ε, Ριιππτιιιεπ, Θοποπιιοο πω).
φ ΙΙΙπετι·Ιοι·τοπ Ρι·οιυνοι·ιοΙσππιε Μππι πω". Θε·
πτυ.υοπεππννοιευπ,ς π. ΑιιεννιιΙιΙ άει· οιπεοΙιΙυεἱεοπ Εποπ
Ιιτοτιιιυι· Μπι υπ Βοποπιυ.πιεπ μυών νοτυπϊοΙ€τ.

Οοπει:. Θ· ΜειΙτπ,
8°ι. πωπω». Μοτε!ωει, 34.

ΤοΙορποπ ΝΩ1392.
Ο

«πωπω
ΒάυοπότυαΚυι·πι ν.
τι·υυποπσι· Ι)ι·. ΗιυόπΝ Ν ιιπποπ.

›ακαακαοα›ακ
ννιουοπΚυ4Κπιππκιυπππι›Κέιπ

.Η Ιβ

π

ΒΕ&Μ.ι€1· Π"ΐϊ
π"

ΗΜΥ.Ωε ι··:ι.··
`

ΑΠΟ 932 'Η

ΧΧΧΗ. 1ιιΒιιωιιε.

Νεπε Β'ο!;;ε ΧΧ!ν.Μ.ΙιτΒ.

ΜΙΠΠΠΙΝΙΒΠΗΒ ΜΠΕΕΝΒϋΒΒΙΡ'Ε ε»
ιιιιτει· ω· ΚεάειΙιτιοιι νοιι

Μπι. Πι·. Και! ΠεΜε.

Μ. !ε!ιειιιιιεε Κτειιιι!ιει!ε.

Ι)οι·ρε:.

Κἱεε.

Οι. πωπω νι!ειιιει:Ιι.
52. ?οτε τεΒιιτ€.

Ι)ίε ”8τ. ΡεΒετε!:ιιιτΒετ ΜεἀἰεἰιιἱεεΙιεννοοΙιειιεοἱιτἱίτ“ ετεοΙιεἱιιτῇεὸειι Ω-

8 ο ιι ιι 8.6 ε ιι ε.-Βετ Μ.ιοιιιιο:ιιοΜε πιο Ιω ιιι Βιιιι1ειιά 8 ΗΜ. Μι· σ”

Δ'εοιιιιεπιειιτε -ΑιιΕτΜη·ε εοινιε ε11ε Ιιιεει·ειτε “Χ

ΜΜΜ πιετι ειιεεοΙιΙὶεεεΙἰοΙι επι Φο ΒιιοιιιιειιιάΙιιιιΕ.; νοιι Κ. Σ.. Μάτ”

]ειΙιτ, 4 ΚΕΠ. Ν” άεε ΜΜΜ: _]ειΙιτ ιιι Ι.Ροετιιιετε!!ιιιιΕ;ιιι άεπ "Μεινε ιιι 81. Ρετει·εΒιιτε, Νεινε!ι -ΡτοερεΗτ.Ν”ε 14. ιιι ι·ιο!ιιειι. - Σεπτ”
ΣιΣιιά.ετ1:20 Μπιτ ]ΕΙιτΙιεΕι, Π) ΜΑΝ: ΙιιιΙΕῇΒΙιτΙἰοΗ. Βετ]'.ιι.”Μειι.
1η χω”. εοννἰε εΙ!εειιΜΠε εὸειΜἰοπι Βο208ΙιοΙιειι ΜἱττεἱΙιιιιεειι Μι
Μι· εΠε Βττιε.Ι εεεραιτειιοΖειΙε ιιι Ρειιτιετ20 Κορ.οάετ4ΒΡΓειι.- επι τετ πιειιι :ιιι άεπ ἔεεοἙιΔΠεΓΠΙιτειιὸειι ΚεάεΜειιτ Οι. Β,.Ήιι,ιιεε1ι

Αιιιοτειι ννει·άειι 25 $ερειετεϋ20ΒειΙιτει· ΟτἱἔὶιιεΙεττἰΚεΙ:ι1εεεε πιει. ιιι 51. Ρειετ$ΒιιτΒ_ ΡετετεΒ.Ξεἱτε, ΑΙεπειιότοννεΜ Ρτ.6 ευ τιοΙιεειι.
-Βείετιιτε ννετάετι ιιιιοΙι ειπε 5ειιΖε νοιι Ι8 ΗΜ. ρω Βοεειι Ιιοιιοι·ιι·ι. Βρτοοιιετ. Πἰειι5ιεἔ, Ι)οτιιιετει:48 από 5οιιτιειΒετισΙ 5-6.

ΝΒ!)

82. Ρειει·ειιιιτε, (Ι0ιι 28. .ΜΗ (10.) Αιι;·ιιει.

1967.

ΜΝΗΜΗ ΒιιεΙιει·ιιιιιειρειι πω! Βεερι·εειιιιιιςειι: .Τα Ι. Ζιηιρετι: Με ριιγειιιιιΙιεεΙιε 'Πιετεριε Μι ΚιιιάεεεΙτει·. »
Ρι·οτοΕο1Ιε ιιεε Χν111.Αειειωιιμε άει· θεεεΙΙεοΙιείτ Ε. ινΙϋ.ιιάιεεΙιετ Αει·ειε ιιι Η'οΙιιιε.τ νοιιι 2Ο.-- 22. Αιι.<;. 19%.
Ρι·οτεΙκεΙΙε εεε νει·εἱιιε 88. ΡειετιιΙιιιι·ςει· Αει·ιτε. -- Ε' ι·οι.οΙιοΙ1ε άεε άειιτεοΙιειι Μπι.. νει·ειιιε ιιι 88.. Ρειει·ε
Βιιης. - 'Ι'ερ;εειιεειιι·ιεΙιτειι. - Αιιεειςειι.

Σ

Βιεεετ .ΝΒ Πεετ Μ θ ιι. 7 εει· «Βενιιε εει· ΗυεεἱεεΙιεπ Μεάιιιπιεσιιεπ ΖεἱΙεοΙιτἱἰΙειι» Βει.

Ι)ιε Ηεττειι Κο!Ιεεειι, ννεΙεΙιε

Έ

ϋΙιιιιιεειι εεά Βροι·ι, ιιι ινεΙεΙιειι ιι. ε.. πω. Νιιειιιιι·ιιε!ε ειιι·ειιιί
Ιιιιιςεινιεεειι Μιά, Μ” εποε Με ΑΒ Ιι Μ· 1: ιι ιι 8 Με Με αιι
6ει·ειι ι1επι Κιιιάε ειιΙιειιιιιιειιάειι ρΙιγε,ϋφΙιεεΙιειι ΒεΠε.ιιάΙειι€ε
ιιιειιιιιάειι ειιιει· εειιιι.ιιειι Ι)οιτὶει·ιιιι,<; Με ιιιόιι·ιειιεΙΙειι Αιιρεε

εεε νοπι 17.-19. Αυ

Βιιετ ιιι Βοτριιτ εισιττΒεεειιάειι Αει·πειεε ΙιεευεΙιειι ιιεε
ΜιετειΒεευεττιετε ΙιεΙερειι ννοΙΙειι, ννετι1ετι εεεετειι ειιεΙι
επι Ηεττιι Μ. ιιιετΙ. Ε. Οτε.ιιιιιιετ, Ποι·ρετ, θε.ττειι
εττε.εεε 15, 211 ννειιάετι.

εεε; Ιιεάει·ι'. Βει· Π. ίε.ει ΕΟ Βειτειι ιιιιιίε.εεειιιιε Αιιιιο!ιιιιτ.τ. Μ.
εει· ΑιιινειιάιιιιςεινεΠεε εει· ρΙιγει!ωΙιεεΙιειι ΗειΙιιιειΙιοάειι Βει
άεπ

νει·εοΙιιεεεεειι

Κι·ιιιιΜιεπειι «Με ΚιιιεεεεΙτετε ι.ςεινιάιιιευ

ΑιιεῖἰἱΙιτΙἰεΙιει·
Βεερτοοιιειι
ιΠεεεπι
ΒιιοΙιε
ιιιυ· άει·
άιε
κ _ιειιιςειι
ρΙιγεΙΒεΙ.
Μετ.ΙιοιΙειι, ινετάειι
άιο ω»ιιιΙ›ε1ιιι
Κιιιιιε
ειιιάετε
ετεΠειι :Με Ιιεἱπι Βι·ινεισΕεει1επ, ννΜιι·ειια Με 0ι·ιΙιιιρει.τΙΙε, Μειο

ΒΠε!ιετεπιεΙεεπι από Βεερτεοπιιιιεεπ.
.ΤτιΙ. Ζιηιρετι (Ρτινεωοε. ι. Ψιειι): Με ριιχει!ιεΙιεεΙιε Π
'ΓΙιετιιριε Πτι ΚιιιεεεειΙτετ. (28. ΗοΓι 4ετ ,,Ριιμιιω- ι
ΠεοΙιε11 ΤΙιετιιριε ιιι ΕἱιιΖεΙὰιιτετεΙΙυιιΒειι°). Μπιτ
8ε.ττ 1906, πιω. νοιι Γεω. ΕιιοΙιε. ετ. 80, 91 8ει- .
τω. Ρτειε Μ. 2,20.

εεεε, ΒΙεΙιτι·οτ.Ιιετεριε, Ι.ιεΙιτ- ιιεε 'Ι'ΙιετιιιοτΙιει·εριε. ειε ιιι Μια·
Αιιννειιάιιιι€είοτπι Ιιειιιι Κιιιι1ε ειοΙι Μιιιιι νοιι _ιειιετ άει· Βι
ινε.εΙιεειιειι ιιιιτει·ειοΙιειάειι, ιιιυ· Επι: ει·ιι·Μιιιτ ινει·τ!ειι.
Βἱε Αιιεοπιιιιιιιης άεε ειιιρίεΙιΙετιιιυνειτειι Βιιο!ιεε ιιι ειπε
ειιι·εΙιευε ειπε.
'
Β ε ι· ιι Η ο Π.

Ύν8.Ιιι·ειιά ειε ιιιιγει!ιε.ΙιεεΙιετι ΗειΙιιιεΠιοάειι Ιιει·ειτε εεἱτΙΜιπε
τω· Ζω Πιι·ειι ΙΒιιιΖιιἔ ιιι :Με 'Ι'εΠε άει· ΗεἱΙΚιιιιτΙε ι;εΙιεΙιειι

Ρι·οϊοΚο!!ε «Με ΜΗΝ. Λει·:ιεΙερεε

ιιεε Με ειπε ΒετειεΙιει·ιιιιε εεε ειι·ετΙιοΙιειι Κϋιιιιειιε εἱεΙι ει·

άει· Θθ$θΠΒΟΪΙΒΪΌ Ι.ι1νΙ8τι‹11εοΙιετ Λεπτε
Ιιι ννοΙπιει· νοι:ι 20.-22. Αιι€. 1908.

πω» ΙιεΙιειι. Βιιάεπι ἀἰεεε ΠειΙιιιειΙιοάειι ιιι άει· ΒεΙιει πιά
Ι π ιι ,ς Κ”. ιι ιι ε ι· Κ ἱ κι ε ε ι· νἱεΙ Ιειιε;εε.πιει· Με εοΙιινιει·ιςει·
ΒιιιΒιιιιε. Πε Με πει ει·οεεειι 'Ι'ειΙ ιιοεΙι Με ΑιιεἰεΙιτειι Μι
Ιιετει· Αει·2τεςειιετει.ιοπειι, ειε Με άεπ ΒεΓιιτεΙιτιιιη.:ειι άει·

8.

8ιτιιιιιε.

Β!τει·ιι ερι·εεΙιειι, Μ" ε. Β. ειπε 1ιιιΙτε ΒιιιρεεΙιιιιι8· ΒτΙιΜτιιιι
μια Ιιει·νοι·ι·ιιΓειι Ιώιιιιε, ΒειΙιεεειιεττειικιιιι€ειι ει: ειιεκτειι€ειιτΙ
από εεΜιι·ΙιεΙι εειειι ιι. ε. π. Με 'Ι'ετεεεΙιε, ει" Με Διι
ενειιάιιιι;;εςεΒιετ εει· ρΙιγει!αιΠεεΙιειι ΗειΙιιιετ.Ιιοάε Ιιεἰπι Κὶιι‹ἱε
Ιιεἰιι ;ει·ιιι€ετειι κι Με Ιιειιπ Βι·ινε.εΙιεειιειι. ννἱτ‹Ι Δε” Μιά

Βὶειιειε8, εεε 22. ΑιιΒιιει:, 9 ΠΜ Μοι·Βετιε.
(8εΙιΙιιεε.)

@άει· Απε, άει· Με νει·ιιοΙιιεεειιετι ΙιΠει·Ιιει· 8εΙιότι,ςειι ΒεΙιειι‹Ι
ΙπιιΐνετιιιΙιτειι ρι·ϋιτ, ει·Ιιειιιιειι ιιιΠεεειι. Βε ετϋΙιτιε;τ πιπ, Με
ΜΙ τινιιεΙιεεπειι ειιι€εινεεάι.ετι ΠετΙιοάειι άεπ ΜιιτΙΙιεΙιειι νει·
ΜΙτιιιεεειι ειιιιιριιεεειι.

θ. Πι·. θεΙι Με Μι.Ιτ. εειιιειι νοι·ιιιι.ιι· ιΙ.εεειιενει·ΜΙΜιιεεε
ιΒ(ει· (ΙΜ άει· εεΒιιι·ιεΜΙΠιε!ιειι ΡοΙΙΚΙιιιιΙ: ιιι ΒἱΒιι ;ειιοτειιετι
ιιι στ».

Βει: νοι·ΙιεΒειιάε Βιιο1ι εεερι·ιεΙιι: ιιεε ιιι Μεσοι· πω! ΜιιΜ.ιις
Με ευεΐϋΙιτΙιεΙιει· ννωιω Με ρΙιγιιΞΚεΙιεεΙιε ΤΙιει·εριε Μι κω

Η. Η. ΒΙιιετ ΑιιΒ'οι·άει·ιιιιε άεε ΠΙι·εΙιτοτε άει· ΕίεΒιιιιιιιτειι
εοΙιιιΙε επι $τειιιΚι·ειιΚειιΙιεεεε .τα ει”, Ηει·ιιι Πι·.ιιιε‹Ι. Κεὶ Ι
πιει11ι1 εΕ'οΙιςε Ιεἱετειι6 ΙιειΙιε Μι Επι ΕΜΠ: εἱιιἱ=,;‹ει Μοιιιιτε Βε
εΙιετεΙιειι ἱὶὶιει· άιο ΠοτΜάΜΣτε- από Νοτια!ιιΜενει·ιιΜτ.ιιΙεεε
άει· ιιι άει· ΡοΙΙΚΙΙιιἰΚ ειι άει· ΗεεειιιιιιειιεεΙιιιΙε πιο Βιμ κε
Βοι·ειιειι ΚιιιιΙετ ειιιεεετεΙΙι:. Βε “Η νοι· ιιΙΙειι Ι)ιιι€επι άεπ

άεεεΙτει· ιιι εκει ει·οεεειι ΔΙιεε!ιιιΜειι, νοιι άειιειι ω» Ι. όιεεε
ΤΙιει·ιΐιε Βεἰιιι. εεειιιιάειι Κἱιιἀε πω! άει· Π. ι1ιεεε Ιιεἱιιι Επιε
Ιιειι
Μάσι εΙιΙιειιιιεΙτ. Ιιι επι ει·ιπειι ΑεεεΙιιιιττε νετᾶἱειιε11

Ιιειιοιιάειε ΒειιεΙιιιιιιε- Με ΚερὶτεΙ Μια ΑΜιαι·τιιιι€, Ι.εΙΙιεε-·
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Βοννοιο :ο οι·οι·ιποοπ οοιιιι·, οοοο οιο ιιοπ·οο1 νοοι1οιι:οποοπ
Ροτεοπο1, οοοο οροοιο11 νοπ οοπ 8οοοιοτιπποπ οοι· Αποιοιι: οοπ

οοιι·οοοποοπ 1οιιτιοι·π 8ο οοοποπ ν7ιποο οπο Βιπινοιοο ιο Βο
ττοιι' οοι· Βι·πιιιιτοπο· οπ Ρ11οι;ο ιοι·οτ Κιποοτ πιοοι οιπ! οπ
ίτποοι.οοι·οπ Βοοοιι οι11οπ οπο οοι.ιοπιηιοποοπο ινιτοοπ, ιποοο
οοιιοοτο οιο ποιοι1ιιοι οοτ Βιιιιο1ιπεο οιοο” οοοιπι1οοοοπ.

Βιιιοοιιοπο οοι· ι·οοοιιποοοιεοπ '1'τιποροποοπ νοπ 8-4 8ι.πτιιοεπι
πιο οποο Βοοοοοιιτοπο,· οοτ οοπιιτιοοπ οοπ ιπ Βοττοοοι: κοτο
πιοποοπ Μοοετοο·οιπ.
·
Βιπο Οοπτιοιποιοοι.ιοπ ποπι 8ο1οοιοι.ιι1οπ οι;; ππι· ιπ οιτιοιτι

πιο» οοι·, πιο ιιιο 1οοι:τοι· »νομο 8οοτοποοπ οοπι Κιποο

άιε

11οιοοι· Βοοιοττοτοπ οι: ιπιτ ννοοοι· πιοιπο Ζοιτ ποσο οποο οιο οο

Βτοοι πιοοι τοιοοοπ ιιοππτο, 8 Πιιιι.οτ 1ιοοοπ οπο οποοοο.πτιτ.οπ
θι·ιιποοπ πιοοι εοοι.ι11ο, ννοοτοπο 4 πω” ποσο οιπι€οτ Ζοιτ.

οοποοτοπ νοι·οο11.πιοοο ιο

Με 8τ.ιΙΙοπ οιοιΒοοοπ (1 οιπ. ποσο Με Μοοο.ιοπ »νομο Ρποπ

οποοι·οτ 8ιο.οι. οοο εο.ιιιο Μοιοτιο1

νοιι οοπ ιο οοι· Ρο1ιο1ιπιο οοιι 1908, οοπι .Ιο.1ιτο ιοτοτ Βο
ο·τοποοπο, οοοοτοποπ Κιποοτπ 2ο οιιιππιο1π. το οοοο οοι·οοπ

πιοπιο. οιπο οποιοι ποοιι 2ο, 177οοοοπ ποποπ 8οοτοποοπ.

στο

δ. οπο 4. οιι.οοπ οποοοοοπτ ονοοοοΙο ποοιι 7 ννοο1ιοπ

οι”

1ιοο ιπι ο·οποοπ οποιοι πω» 400 Β'ο.πιι1ιοπ οπιο·οοποοο οιπ οποο
Βοι οοι· θο1οο·οποοιι οιποπ ποιιοτοπ 1Βιπο1ιοοιπ οιο ογο,·ιοπιποοοπ
ο.ποοοι·οπ 1.οοοποοοοιποοποοπ, οοποπ οιο Κιποοτ ππιοτπιοτιοπ
οιπο ιιο ο;οννιπποπ. 11ο. οοοι· πιοοι· ιιιο οιο 115.ιι'ιο οοι· Ιΐοιπιιιοιι
οιοο Με νοτοοιοοπ οι·ινιοο, οο οιιοο ιοο ποι· ιιοοτ 200 Κιποοι·
οιο οοττο11°οποοπ Απ,ο·οοοπ οτοο1ι.οπ.

διίΠοπ ο.οι”Βοοοπ πιιιοοοπ).
Ιιι ο.11οπ οποοτοιι 1ι'οΙΙοπ οι τω ΒιιΙοςοοοιιοίκ ιποοι·οι·ο Μο
πο.το, ε. 'Γ. οποιο ιιοοι· οιπ .1ιιοτ, οιποοτοο Εοτι.ο·οοοτει: ννοττ1οιι
οπο απ” οτιιιοΙτοπ οιο Βι·οοτ νοπ οοπ 54 :ιπι 1ιοοοπ νοτοιιο
οοποπ οπο οπο οι·οιο οοιοο 1ιοοοπιι_ιοοτ ποοο πιοοι: οικοτ
οοοτιτ.8.οπ οοοοποοπ Κιποοτπ οιο Βτοοι οιο νο1ιο Ζοιτ. Με επί

Πιο Βοοοι: οοοοιιτ Ρι·οιιοοπιτ2 ιπ οοιποπ «ΡογοιοΙοο·ι

ο ο11ο, νοπ οοπ ιιοτι οπ 20 Κιποοι·π οοοοπ ποτ 9 οιο Βι·τιετ

οοοοπ οπο οοοιο11ιγοιοοιοοοοπ 8τποιοπ οπο» 8οπο1ἱπεοοτποο

οοτ2οτο Ζοιτ πιο ο
οποιο οιοοο.1ιοπ, οιοο απο ο11ο οιοοο Κιτι
οοι·, ιιιο επι' 12, 1ιοοοπ τοιοο1ιοο θοΙο,οοποοιι 8οοιι.οι οιοο οοτο1ι
οἱο Μοιτοτπιι1οο ,ο·οοοπ οιο νοι·οοοιοοοποπ Κι·οποοοιιοπ, οοποιο
οοο οιιπο 8οοο1ιποοο1ιοτ οποοοοοιοι. οι οπο Βοι οιιποτ1ιο1ιοτ
1οτποοι:οπο οοοοοιοιιο οοπιι€οτ ιιπιοι·Ιιορ;ι, εοννιοοοτιποοοοπ επ
ιιιιοιοπιοιοι·οπ.
Ιοο ιποοοι.ο οιοι· οοι οοι· Βοορι·οοοοπο· οοι· 1οτποοι·οπο·οίι·ει.ο·ο
οοτ νοπ οοι· Ροιιο1ιπιο νοι·οοτμοπ Κιποοι· ποοο οιποτ Μο.ειο
ποοιιιο Βοοοπ1ιοπ,οιο πιο. οοτοο1οοπ ιο οιπιΕοιπ Ζποοπιτποτι
οοπ; οιοοι, του. οπτοο οιο Νιοοτ-Βιποο1τοπο· οοτοο1οοπ ιο οοι·
ο1Ιοοιποιποπ Ρτοκιο οι'τ 8οοιιοοπ οπι.ιοτιοοιοτ «ω. Βιι Μ. οι"

τοπιο; οπο Βοοιιιιιπ,<.οοοποτο1ιοιιοοιι» οιο ε·τοοοο Βοοοοιππε οοι·
εο:ιο1οπ 8το1Ιππο; ποο ν7οοΙοοοοποοιι Πιτ οιο διοτο1ιοοοοιτ.
οοτ Κιποοι· οιιιοτ οιιιοιπ .Τοοι·, ιποοοοοποοτο οι» οιο πο Πετιπ
οτοτοποοπο;οπ. 1Βι· οι·ομοπιοι·τ οοι οοι· Αοιοτο11ππο οιποοο111

@οοι· οτοκιοιιοοιιοι· Ποοοτο1ιοοο οιο ιοιιιο πο.ο1ιοοι· νοι·οοοιο
οοποο ννοιιιοοοοιιοοιι οοοοποοτο πο ι·οοτιοιοι·οπ. Ιοο οιιπο
ιπιτ οιοοο .οιοοιι οτοπο.τοπ, οο ι'ο.οι οΙΙο οοι· οιο πο!ιο1ιπιοοοο
Ποιο οι Απορι·οοο ποοιποποοπ οοτ οι·ιιιοι.οπ Βονοιοοτοποο
1ιΙοοοο ο.ποοοοι·οπ ιπιτ οιποιπ νοι·οιοποι νοπ οοι·οοοοοπιτι1ιοο
80 Κορ.-1 Βοι. ιο;;1ιοο, οιι.ο ιει 20-25 Βοι. πιοποι.1ιοο.

Βοτοοοοιοοτιμ ποιο. οπο: πο! ιο :ποι νοπ οιοο οιοι· ιο Βο
τι·οοοι οοιπιποποοπ Ροπιιιιοπ 51οοοποο Κιποοτ οπτιο11οπ.οο
νοτο οιποπι οιο ο1οποο οοιιο1οΒοο·ο οιοοοτ ΒονοΙοοτοποοο1οοοο

οΜτ.

Βπιορι·οοοοπο οοπι οο οοτιςοπ νοτοιοποι οιποπ οποο οιο

νοιι πιο· οοιιιποοποπ ινοοποπε·ονοτοο1οπιοοο. 8ο 1ιοποο1το οιοο
ιιιοιοτοπο οπι 1 Ζιπιπιοι· οπο οιπο ο1οιπο 1ζιιοοο οιο νοπ οοπ
οοττοιι'οποοπ Ροπιιιιοπ οοινοοπτ ινοτοπ, οοπ ποοο ιο Ποοοοι·π,

οιο νιο1ιο.οο οοπ Απι'οτοοι·οποοπ οοτ Ηγοιοπο οιι·οοτ Ποιοι
ορι·οοοοπ. ΙΜ οι οοοπ 1οιοοι· οοι οπο ποοο τοσοι οοο1οοοι. πιο
οιο οοοϋτο1ιοοο 1ζοπιι·ο11ο οοι· οιποοιιιοπ Ποποοι· Με ιοτο Βο·

ννοοποοι·οοιι οιπ οοοι:ο11ι:.

ννοο·οπ Ζοιιπιο.ποοΙο 1ιοποιο· ιοο

1οιοοι· οιο Μοοοοο οοι· οιπιο1ποπ ν7οοπτοοιιιο,

ιοτο 1ιοι'ι.οπο·ο

ι·οτοοιιπιοοο, Βο1ιοοι.οπε οι:ο. πιοοτ ι'οοποιο11οπ. 8ο οι οιοοοο
_ιοοοπίο11ο οιπο Αιιι'ο,·οοο, οιο ιοτοτ Βοοοιι,ο οτιπο·οπο οοοοι·Γ,
οιι. ιιιο ιιοοι· οιο Μοι·οιοιι.οι.ο- οπο οιοττοΙιτοτονοι·οο1τπιοοο οοι·
8τοοτ Βιμ ιπ Βοοιοοοπ,=.; ιο οοπ Ψοοποποο- οπο ο11ι.ιοπιοιποπ
Βοοοποοοοιποοπεοπ οοι· Βονο1οοτοπο ιπτοι·οοοοπι.ο Αοίοοοιιιοοο

,οοοοπ ντιιι·οο, ιποοοιιοποοτο ποσο νιοιΙοιοοτ οπο» οιο Πι·οοοοοπ
οοι· οο ο·τοοοοπ Ηοοιιοοοιι. οοι· Βοοοοιι.ιοοτοτοποοπεοπ, οοι'
ονο1οοο ιοο ποοο οποιοτ 2ο επι·οοοοπ οοιποιοο οιοτοο. οπίο1ο.τοπ
οοππτο. Βοι· ο11οοπιοιπο 1ιοποτοοο, οοπ ιιιο Βοι Βοοιοοιιοππο;
οοι· οιποο1ποπ ν7οοποπ,<,εοπ ι;οινοπποπ οποιο. οι οιπ ι·οοοτ οο
ρτιπιιοτοποοτ, οο,ςοοοοοιι νοοι Βοοιιιο12, οοι· οιοο ιο νοι·οιοιοοπ
1ιοοοο, ννο.τοπ οιο Βο1ιοοιππεο- οπο Βοιι·οο1οίτ.οοτοοιτονοτοο1τ

πιο" «ο» οιποο1ποπ ν7οοποποοπ ιιιο ο11οτι.τοοτιι;οιοπ, ιποοτ ιιιο
οιπ Β'οποιοτ ννο.τ ποτ ιο οιπιοοπ ν7οοπτοοιποπ 2ο οποοπ, οο
οιιπο νοπ οιποτ €οποο·οποοπ Βοι·οο1ιιι'τοπο· οοι·οοΙοοπ ννοο1
ννοιτοτιιιπ οοποοιτ οο οιοο πιοιοτοπο τοιΙο πιο οοπι1ιοο οπτι
οιοο, ιιιοιιτ. ιπ οιοπο οοοο1ιοπο 1Νοοπ1ιοποοι· οιο νοπ οιοοοτ
Κ1οεοο οοι· Βονο1οοι·ππιο οοινοοπτ ννοτοοπ. Νπι·ιπ οοπ οο1τοποι.οπ
Ρο.11οπ »ποποπ οιο οοιι·οο'οποοπ Ροιπι1ιοπ ιο ποοοτοπ, οοπ Απ·

ι'οτοοτοποοπ οοτ Ηγο·ιοπο οοοο οιιπο ιποοτ οπτορι·οοοοποοπ
Βοτνοτοοοοοοπ ιει

ποοο

οιπ Ποιοτοπο,

οοτ Πιτ οιο

ΒοοττοιΙππο· οοι· ογειοπιοοοοπ νοι·1ιο.1ι:οιοοο, οοποπ οιο πσο
1ι1ιπιοοοοπ Κιποοτ οοοΒοοοιιι

οιπο,

οοο ιοι·οτ Κιποοτ, οιι. οι: οι·οτοιιο οποιο: οπο, οινοιτ.οπο οιοο Με
Ηοοριοοοοο οι, οιποπ. οοοοοιιοο πι, :οι οιιοορ; Βοι Αοοινιοοιιοτι
οιοο Μοποοο οιπο νοτ1οιοοιιο· οοι· οπτιοπ ΜπποοοοΙοιπιοπιιι. οοι·
8ιι.πο,·Ιιποο οποιοιιοο Ι:οιπτπι οπο οοοπτοο οοι· θι·οπο ποιοι.ςι ννιτο
ιιι Ηοποοι·1ιτοποοπεοπ οπο οιοο οοτοπ ο.ποοιιΙιοοοοποοπ νοτ
οοποποοοιοτοποοπ. οπιοοιοοοι· ου. οοο Αοοννἱοοοοπ οοιιιιο πιιε
πιο1ιι.ο ινοποοοτ πιο οοοοοτοπ 'Ι'ιιοοοι·π νοι·οοποιοιποπ οπο.
Θοοοπ "ο οι” 2ο οοτ 1Γτο,ο·ο οοι· Μοτιο1ιτο.τ οοι· ειπ οοι·
Ροιιο1ιπιο νοτοτοι·οοποπ Κιποοτ ιιοοι·. 1οο ννι11 οοτ Βοοπτο·οι·
τοπιο οιοοοτ Ε'ι·ποο οιπι,ο·ο οιοιιοιιοοοο Αποοοοπ πιο» οιο Βιοτο

1ιοοοοιι. οοι· Κιποοι· ποιοι· οιποπι .Ποτ ιο οιπιο·οο $ι.οοκοπ οπο
Ιοιποοι·π νοτοποοοοιο1:οπ.
Νο.οο Κ ι·οοο οιοτοοπ ιπ ΒοτΙιπ ιο οοπ οοοτοπ 94-88:

νοπ οοπ Κιποοτπ ποιοι· οιοοπι .πιο 22,1 ρθι. οιποπ 8,5 ρΟι:.
επ ΜοΒοποοι·πιοι·οιοποπποποπ.

1ο Ποιποοι·ο· ιπ ο. ο. 94-98 18 πο). 4,2 ρΟι. ο.π 1Ιοεοπ
οοτιποι·οτοποοπεοπ.
Ιπ Μιιοοοοπ ιο ο.
Ιιι οοπ οοπτ.οοοοπ
Νοοο Ο οοι.οτ1ο
18,7 ποι.
Γοτο;οπο Βοτοπο

νοπ

ο·ι·οοιιοι· ινιοοιιοοοιι

ιει.: Και: οιο τοιιιω ο.11οτ ιιιο Ροιι1:1ιπιο ιπ Απορτοοο ποο
πιοποοπ 1ι"τοοοπ οι 1ιτι.οοοιοοο οοοτ ι·οοοιοοοοι· 11οι·οοιιι'ι:: 19ο
οιιπο οπο! ιιιοιιτ εο1οποποι ννοτοοπ, οοοο οοι·ο.οο ποιοι· οοι·
οι·πιοπ ΒονοΙοοτοποοοΙοοοο οιοοοι· Νοιιοοοιιτοι.οο οοι οπο ιιοοο

ετοοοο ΠοοιΙοοπο 1ιοι·ι·οοιιι, ιπίοοοο οοοοοπ οιο οοπ νοτο οσο·
ο1ιπιοοοοιι Ροι·οοπο1 ιο οοοι·οιι' οοτ Βοοε1ιποοοτπο.οτοπο οπο
Βοπο·ιιποοροο,οο ο·οοοοοποπ Βο1οοτππΒοπ ποτ οοοινοτ πο·
ο·οπι.:1ιοο οιπο. οοιννιοοοοπ ποιοι. νοπ ιοτ ροι·2ιριοττ ινοι·οοπ,
οοοτ οιποπ ιτο·οπο ντοΙοοο οοοτ1ιοιοι·το οοοτοιοιιοιοοοο Απ
οο1ιοοππο·οπ οπτι.>;οι;οποοοιο1Ιτ ινοτοοπ. ννοπο ποιο ο11οι· οιοοοτ
οιπο: τοτιοπο11οπ 8οο,οιιποοποοΒο οπο 1οι·ποΙιτοποοιποοι·πο ιπι

1νοΒο ετοοοποοπ 1οοιποπτο οιο Βτεοοπιοοο πιοιποι· ιο Βοοι·οο'
οοι· Μοττο.ιιιοτ οοι· Κιποοτ οτοο1ιοποπ Αποοοοπ ιπιιποτοιπ ι·οοοι
ειιπετιο ο·οποππι: ννοτοοπ ιπιιοοοπ, οο 1ιο.ιτο ιοο πιιοο οι» οο
τοοοιι τ. οιοοοο Βιιποιι€ο Βοοο1τοιε πιο οι·οοοι:οπ Μι οοπ οοπ

ο. 94-98 28, 9-18,5 ποτ.
8ιοοποπ 94-98 21,9 7,7 οθι:.
ο οοιτοοι οιο οιοι·οιοοοοιι το Βο1ιννοοοπ
18θ0-80 (ΒοτιιΙ1οπ) 19,45 ποτ.

?οτ Βοοο1ο.πο 1880-1890 28,5 πο.
πιο οιοο ιπι

,οοιπο1ιοο οο,ο·οοοοοπ ντοι·οοιι πιποοιο.

Βοοποπ.

οοπ οοιιο1ιπιοοοοο 1οιιττοτπ οπτοτοοι.πο Αοοινιοοοοπ ο” Ποπ

8ροοιο1Ιοπ οποοιι·ιοι, οο οιπ Κοἰ1ιπο ο ο

ποοο οοπ Απ,οποοπ ω οι.οοιοτιοοοοπ Βοι·οοπ πο οιο Ιοοι·ο
1901 οπο 1904 τοΙοοποοπ Ρτοιοοιοοε ι'οοτοοοτο11ι:
οιο- 1901 80 μα.
»

1904 20

»

πο οοοο ιπι θοποοπ οοπ '1'οο νοπ 20 Κιποοι·π, οιο ιο οοι·
Ρο1ιο1ιπιο οοιιοτοπ ποποπ, ΕοοιοτοΙ1οπ 1ιοπποπ, νοπ οιοοοπ
ννοτοπ πο.οο ΑοΙοοι' οιοο οτοιοπ 1ιοοοποιοοι·οο 7 ι;οοιοτοοπ οπο
Βοπιπιοπ οοοοι· οιοτ ιιοοτοοποτ. ιιιοιιτ ιιι Βοιι·οοοο, οοι 8 Κιο
οοι·π οοππιο ο” Α1τοι·, ιο οοπι οιο νοτοτοτοοπ οιπο, ποιοι: Μιτ
Βοοιο11ι: ινοι·οοπ.
νοπ οοπ ποιοι· οιποιιι .Ποτ νοι·οιοτοοποπ ποι· Βοι 1 Κιποο
11οπιοι.ςοοοΙο οιο '1'οοοοπτοοοοο, 1 Κιπο οτοτο ιπι'οιο·ο οοπ οιο
οοι·τοιι·οοπιπο (Β'οτοοπο), ννοοτοπο 2 Κιποοι· (ΖινιΙ1ιπο;οι ?Νιο
οοπτιοπ ιπι 7. 1ιιοποι οιποπ οπο οοοοι· οοι πιοοι 1οοοοοΕο.οιοο

ιποοτ οπο οοι· Ζοο1 οοτ νοτοιοι·οοποπ οποςοοοοο1ι.οι: ννοι·οοπ
ιποοοοπ οοι οοτ Αοι'οιοΙΙοπο οοο Μοτι:ο1ιτοι.οοι·οοοπτοοιποο.
ν7οππ πιο οποο οιο ίπ οποοικοππιοπι Α1ιοτ νοι·οι.οτοοποπ
8 1ζιποοτ ιπ οποοτο 8τοιιοτιο οιποιποοιιοοοπ, επ οο.οοπ ω· επι'
102 11ιποοτ 17 ΤοοοοΓο.ΙΙο επ νοτοοιοοιιοπ ο. ι. 16,6 μα., οιπ

Ρτοιοιιτεο.ιο, οοι· οιπι:οι· οοπι νοπ Κοι1οιοπ π πιο οιιπο Ποιο
εοι'οποοποπ νοπ 80 οσο ιιιτ πιοε .Ποτ 1901 οοοοοι:οπο οιιτοοο
ιποοτ, οποο πιοοι οιο Ζιιιοτ νοπ 20 ρω. Γιο· οοο .Το.οτ 1904

οοιι·ο οποοπ Μοτιοτιι οο8οοοποπ νοτοο1τοποοιποοοτοο·ο1ο ιποο

οττοιοοι, οοοοοοπ οιοτ οιο '1'οοοείο11ο ιπ οοπ ινοοιοοοοποοτοπ

οοοι·οιοοπ.
Πιο ιπι ιο. οο1οοινοτοιοπο1ιοιι, οοοο ιο ποιοι· Ποιο οο οοτοπι'

Κτοιοοπ οοτ ΒονοΙοοτππε πιο οιπο,·οοοο1οοοοπ οιπο οπο οιι
οοι·οο ο” Ποι·οοιιι.οτορτοοοπτ ο·οποτιο οοοιποποοι «πιο. ΑΜ

ο.ποοιπ οοπ 1ζιποοι·π, οιο ιοποπ ο.ΙΙοιο ι·ιοοι·οο;1ιοοο Νοοι·ππο

1οοο·οποοι·πιοι·οποοοιιοπ οπιι”ο1Ιοπ 8 '1'οοοοΐο11ο, οιοο 7,8 μα.

οο1ιοπιπιοπ ιο 1ο.οοοπ, οιο 1οποιοι·ιπι1οο. 'Ποτε οοτ οοεοποι.ιο·οπ

οοιιο.Ιοπ οπο, ποιο οοι· οι οιοοοι· ΒονοΙοοι·οοΒοο1οοοο εο

οοι· 1ιοοοποοοοοι·οποπ. Με οιο θοοο.πιπιτοοο1 οοι· 'Ι'οοοοιο.ΙΙο Βο
τοοοποι 47 ποτ., ινοοτοπο ιιιο ιιοι·ιοοπ οιοο πι' 11οποοποτ

1ιοοιιοοπ οοο1οοοι:οπ 1οτποιιτοπο οοτ11οιιι.ιοτ ,ο;οΙοπο «σε ιπ οΙ1οπ

1κι·οποοπο·οπ οπο 1πι'οοτιοποοτοποοοιτοπ

Ε'ιι11οπ »οι επι' οιοιοο ποπι ο, οιο ποο1ι ο·οιιοι· οποιο οποιο·
Γιιοτι ννοι·οοπ οο1Ιοπ, οοπ ιποοι·ο οιο Βι·οοιποοι·οοο· ποσοι

οοτπ 1ιοππι.ο οιο '1'οοοοπτοοοοο ποιοι ίοοτο·οοιοΙιτ ινοτοοπ.
2ο οοιιιοτοοπ οι», οι" νοπ οοπ 4 1ζιποοτπ. ιιιο ιιοοτοοοπτ
ποιο οιο Βτοιπ οι·οο1τοπ οο.οοπ, 3 ποοο νοι· Αοιοπί οοο οτοι.οπ

οιοο επ 1·οοοοπ οπο το» Ιοοεοτο Ζοιτ οοοο επ οτοο1τοπ οοτοο

νοτιιοἱιοπ, οοι 4 Κιο
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Ι.οοοποιοιιι·οο οιιι.οοοιι ποπ οοι· 1 ποο οι·οιο 1ιοοοποιοοι· οι·
οοισιιιο.

οιο πιιι·ι'ι.ο πιοοοι· Πιοοιοοπ

,ο·οοιιι.ιοοπ

:οιποπ

πιο

ιιοοι· πιο Βοοοιιοιο, πιο ιο ποι· Ροιιιιιιπιιι οοι·οισοο ποοπσο, επι·
ΒοιιιιιιιιιιιιοΒ ποι· 8οοοιιοεοιιιι·ο.οιιοοεοπ, ιποοοοοοποοο οοοι·

οι·οοιιο· οο οιιο ποπ Βοοοιιο.ιοο ποο ιιιιοοιιισοοιι Βι·οιιιιι·οοο ιο

ποι· Βιι.οιοΙιοποοοοι·οιισοιοοιι.

οποοι·οι· οοοποιοσοοο οι·οιοπ Βονοιιιοοοπο,· οοοιοιιο ιοο.
19ο εοιιοο πιοοοι· οοποιοοιοσιιο Ποοοι·οιισιο, οοοσοοο οι· οοι ποπι
ποππ; οιοιο.οιοι·οισοοο επι· νοι·1°ιιοοοι; ο·οοοποποοοπ οποιοι.

Αοι·οποπο επ πιοιιοι· Αοοοιο, πιο ποσο πιο πιο ιζιοοοι·ιοοοοιιε
ποο οιιιιοι·ιοιο οιοιοοο νοι·οιοπιισιιοοοπ Όποιο οπο.

Ζοοι $σοιοοο οιιι·οσοο οιι Ποι·ι·π 9ο. Κοιιοιιιο ο οιι πιο

ιιισιιο ποο Αποποοσο οπο νοιιο Βοποιοιιι·ο.ιο οι·οοοοο οποο, ποοο
ιπι θοοεοιι οιο οποιοι οι Βιοιιοοο ποι· Ροιιιιιιοιιι οοο πιο
ο1οι·οοιιιιιιονοι·οοιοοιοοο οι· Βοοο,·ιιοι.ι·ο 2ο οοιοοι·ιοοο πι. Πιοοο
ποο Ρι·οεοοιοοοε ποο πο Μοοοοπιιι·ιοοι·ιιι·οοιιοποοο 9οι·οιοι·οοοοπ
οιο ι·οσιιο οοοοο ιοο, οο ιιπο πιοοοο οοοο ποιπο. πποο ποοοπ

ποι· Βι·οποοοοο οιιο ιιποιοοι·οι·ιιοο οο οποο ποι· Βοιιιιιοπο :ιππο
οοι· πισιιιιςοι· οιιοοοιο;οι· 1.οοοποοοπιοι;οοεοπ (οποο, 1ιοιο,
Βο.οοοοιιοιο, οοο.) Επι· οιπο Ηοι·οοιοιοποι·οοο ποο Βοοι·οιισοιοοιο
ιιπ οιιιοοοποοπιοι·ιοι·ποοοοιοοπ οοποοι, ποο οοοο οιοοο ιιι ποι·
Μεσοι ποο Ροιιιιιιοιιι ιιοι.ιι.
Ισο πιοσοοο οιοι· ποσο οποιο οι·πιιοοοο, πο.οο νοπ ποπ οποοοι··

οιπο ποι· Ροιιιιιιιιιιι οοοοιοποο Κιοποι·π οποοι·οι· οπιιοιοο ιιοοι·
95 πο. πισιιι οιοοι· πιο 1ιοοοο οπο.
Πιοοο ,ο·οοοοοι·οο 9.ι·εοιισοοο Ποιοι·οοσοοοο· ποοποπ ιπι (ιιιο
ποο 149 Κιοποι· ποιοι·εοιιςοο ποπ οοοπποπ νοπ ιοοοο ιπι Αιιοι·
νοιι Ο-8 π. 6 Κιπποι·, νοπ 9-6 Π. 84, νοπ 8-9 Π. 19, νοπ

9 Μ.-1 .ι. 16, πιο 1 .ι.-1·μ σ. 24, νοο11/,-2 .Ι. 33, 2 .Ι. ποπ
πιιιι·ιιοοι· 17.

Βοι ποι· Ποοοι·οοσοοοιι; ποι· Κιοποι· οοι·ιισιιοισοοιοοο ισο οοι·
οιιοπ ι)ιποοο πιο ιιπ ποο Κοοσιιοο ποοοποοοιοιιι·οο Ζοισοοο
ποι· Βοο.σοιοιο πιο οιποο 19ιππι·οοιι οπο· πιο Ηιοπιιοικοιο ποο

ιιοιοοιι ιο οποοι·οι· θιοοπο επ Βοπιοοοο. 19ο ιοο οιοοοι· ιοοιοοο
99ιοοοοο οοι· οιπο οιοειιι·ο πιοοοοειιοιισοο Πιι.ιοιιοποι οοιιοππο
ποπ εποο νοπ Μοο. Ποι·οοΙοο οπο. πιιι' ποο Ιοιριοοοιιοπ επ
Βιμ 1990 1ζιπποι· ιπι 1. ποπ 2. 1ιοοοποιοοι·ο οιοιιοοπ οιποο
Βοοιοοιιο,οοπιι· οοοοοεοοοο ποπ οποιοι· οιποο 89,5 ιιθο. ιπι·ιιιοο
Βοο,οοπ ειο Βοοσιιιοιο ιοοοοοοιιοπ ιιοοποπ.
Ισο οποο οι 149 οποοι·οοσοιοο Κιοποι·ο 71 Μπι Βγιοροοιιιο
ποι· οοοοοοοππο Βοοσοιοιο ο·οιοοποπ π. οι 47,85 οοο. Βοι·ιισιι
οισοοιοο ιοιιο ποοι· οοι· πιο

Κιπποο οοο 9 Μοο. πππ οιοοι·, πιο

_ιο. πιοιοοοοο πιο Ζοισοοπ ποι· Βιιοσοιοιο ιο πιοοοιο οπο. οισιι οιο
εοοοοιιοο μπορω, οο ιποιπο ποο Ρι·οεοοιοοιο πιο! 68,5 πιο.

Απο' οι οιοεοΙοοιι. Διοοι·οοοοιοο νοι·οοιιοο οισιι πιο Βιοπο
ιιοοΒοο πιο Βοοοιιιοιο ι'οιοοπποοοιοοοοο:
16Χοποθ Κιπποι·ιι ιπι οιποι· νοπ θ-8 π. 1
,

19ι·ιιι·οοιιοπο π. ι·

ο τ.

17Χοοο34 Κιοποι·ο ιπι ΔΙοοι· νοπ 9-6 Π. ο Βι·ιοι·ο.ιιιιοοποπ π. ι.
Ό

ρ

ο,

πιι· νοι·πι οπ, ποσο ιιοι·ε πιο, οι·οοιιο ποο ποο 1οι·οοιιοοποπ ποο

ΚοιιοΒοο σο οιε ποσο, πιο ιιιοι ποιο πιιι·σιι Βοιοοι·ιιοο οοπ
οποιοοοιιο Αοιοιοοοι.ο οι·ι·οισιιοπ οποο; πιο οπο” Βοοιοιιιιοοοος
ποι· οοιιιιιιπιοσοοπ ινοοοοοι·ιοποπ ππι·σιι πιο Ρποςοι·ιο ποπ ποο
Απο. ποπι οο πιοπσοοοι Κιοπο πιο οοοιιι·ιιοοο Νοοι·οοο· οιποι·
οοιιο, ιοποπι ποιο Κιοπ ιιοοι·οοοιιο πιο πιο Βι·οοο ο·οιοεο πιι·π,

ο.ππι·οι·οοιοο ιοποοι ποι·σο ι·ισοοιοο '1'οσιιοιιι ποι· Βοοιιοι·οοε
ποιο νοι·οιοοοο ποι· ιιιιιοο νοι·οοιιοοεο πιοπ. 1οιοοπ ιιπποι·οο
99ο; ιιοοι· πιο ποιο Κιοπο πιο Βι·οοοοι·οοοι·οος επ οιοοοο, ο;ιοοο
οο οισοο ΒιιοΒιιοςοοοοι·οιισοιιοιο οι·ιοΙο,·ι·οισο επ οοιιιιιοριοο. πιο

πιο ΡοιιιοΙιοιιο ιπι ιιιοιποο Κι·οιοο πιι·ιιι. ιιοοιιοοο πιο Αοι·εοο,
ποππ οιο πιο Βοοιι.ποο ποι· οπποοιιι·ιισοοο Βιιοοιιοο,·οοι·οοοι·οπο

οιοοοιιι€ ποπ οιιο Νοσοποοσιι οοοοοιοο, οιι·οοοοο οι·ι·οισοοο.
7. Πι·. Κ οιι οιπο ο ποιιιοποοοιοι·ο οιο «Οοι·ροο ιοοοοιο›.
Βοιο.οοοι·οοε.
1)ι·. Κοιιιοοπο ποιοοιιοιι·ιοι·ο οιο οι·οοοοο Οοι·ροο 1οοοοπι
ποο οι· οοι Οοιοοοποοιο οιποο Ονοοιοιοοιιο πο οιποο ιπι .οοιποπ
ποι· Θι·ονιπιιοι οοιιοπιισιιοο Ε'ι·οο ιοοποοοοπ οπο. Νο.σοποιο ποι·

ιιιοποιοοιιι'ει·οοοο 'Ι'οιιιοι· ποο ι·οσοοοο Ονοοιοιοο οποι'οι·οο ποι·,
οι·ιοο.ο_ πιο Βοοισοοιιοοοἔ ποο εποιοοο Ονοι·ιοπιο πο.οο πιοοοο, σιοσο.
ιιιοι·ιοοο νοοο;οοοοοι·ι, ποποοι·ιοι·ιο οποιο; πιο ιιοοοοι·ο οποιο
ππι·πο, πο. οιο οιπο πιει. οο.οοοποιοι·οοοο @πιο επ οοιιιοιιοιι

οσοιοο, οοεοι.ι·οοιιι, 12ο οι·πιοο οισιι. ποοο πιο ιιοποοι·οοοοο
ποιπο ποο Ονο.ι·ιιιιοο οιπ οσοοο οιοοποοιιποοοο Οοι·ροο ιο
τοοιιι οοιιιιοιο.
Βιο Ποιοι πιο· ι.οιονιπ πιιπ οοιποπ οσο
σιι·οο θ ιινοσοοπ ποσο ποι· ιοοιιοοο ιιιοποι.οοποιοο. Πι·. Κ.
ι·οι'οι·ιοι·ο ιιπ Αποσοιποο ειο πιοοο Ποιοοοοιι·οοιοο ιιοοι· πιο

'.1'οοοοιο Ε. Ε' οιι. ο ο ο ι ο οοειιι.ςιισιι ποι· Βοειοιιοορ,·οο ποο £οι·ροο
ιοοοιιιιι επι· Βοοπισιιιοοο· οοπ ποιο Βοοοποπο ποι· θι·ονιπιο3ιι
οοπ ιιοποοιιοιοοο οιιο Ηιοποιο πιιι' ποπ Επι νοπ Βοοοο
Βιιοιιοο ιΖοοιι·ο.ιοιοοο ι'. Οιγο. 1904), ποιπ οιισιι ιο οοιοοοι
?οιι πιο (ιι·ονιπιιπο ποιοοι· οοοοοιιο οιιοο. - Νοοιιιι·ο.ο: Πιο
οοιι·οιι'οοπο ?πιο ιιπο πιο ο. Ποιοι 1907 οιο οοοι.οοοι·οοοοοο,
ιιι·ιι.ιιιιι.οοο Κιππ ο·οοοι·οο, ποσοποιο πιο Οοοι·οοιοο πιο 14. .Τοπ

1906 νοι·οοοοοιιοοπ ποι·. Πιο ιοοειο Ροοιοπο ποι· ιιπ .οποιος

Ε·

491ίοο019 Κιοποι·π ο» Αιιοι· νοπ ιι-9 Μ. 8 Βι·ιιι·οοιιοο,·.οοο π.ι.
ο

1)ιοικοοοιοο:

1)ι·. Κ οι ι οι οιο ο: Οοο·ιοισο πιο Βοοοοσοοοοο·οεοιο, ιιιιοι· πιο

ποπι ιοοποοοο.

8. Βοο Ρι·ιι.οοο οι·ιιιιιι·ο πιο Βιοοοοοιοο οιι οοοοποο ποπ

τ·”

νοπ 16 Κιοποι·ο ιπι Διοοι· νοπ 9 ιιι-ι σ. 18 Βι·ιιι·οοιιοιιο·οο
π. ι. 81,2 ιιΟι.
νοιι 24 Κιιιποι·ιι ιπι ποιοι· νοο 1-1·ο ι. 15 Βι·ιιι·οοοοπο;οο
πι. 62,5 ιιθο.

πο.οοι. οποο Μιοι.ιιιοποιο ποπ ιοοοοοοοποι·ο ποο νοι·οι·ποοοποιι
πιο ιοι·ο 'Γοιιοοοιοο πιο Αοοεοοοο.,ο,·.
9. Πι·. ν. πω” ο ποιπο πιο Κοοιοοι·εο ποο πιοο_ιιιιοι·ιοςοο
Αοι·ει.οιο.ο; ιπι Νο.ιιιοπ ποι· Μοπιειοοινοι·ποιοποιο πο 8οοσιιιοοοοπ

νοπ 89 Κιιιποι·ιι ιιπ Διοοι· νοπ 117,-2 .ι. 19 Βοιοι·οοιιοοιοοπ

π. 1. 67,5 πιο.
νοπ 17 Κιοποι·ο ιπι Αιοοι· νοπ 2 .ι. οοπ πιιι·ιιοοο 9 Βι·ιιι·ο.π

ιιιιιιοοο π. ι. 52,9 πιο.
ιιπο οοοιοοο οοο πιοοοο Ζοοοπιιιιοοοοοιιοπο ποοιιισιι ποο Αο
οοιοΒ· ποι· Ζο.οι ποι· Βι·ιιι·οοιιοοο·οο οιο εοιο 9. 1ιποποο, ποο
Ποιιοιιιοι
ποιο 9-12 Μοοοο οοπ πιο πο πο οιο Αο
οιοικοο πω·επιοσοοο
ιι'ιιιιοοποεοοι.ι
1)ο ιο ποιο Βο1°οι·οι. ιιοοι· ποο νοι·οι·οο νοπ πο; ισοιοο ιοο
ποοοι·οο Απ ποσο ποοιιοοι· οοοοιιιι.οο οπο, πιο πιο νοπ ιιπο

Ρι·οοοιιο11ο ποο 17οι·οιιιο 8ο. Ροοοι·οοοι·οοο Δοι·οοο:
διοεοπε νοοι 9. .ιοοιιιιι· 1907.

ιι·οίοοποοοο οιιι·οοιιοοΒοο οιι Βιιοσοιιιο οισο οοι πιο οιοεοιοοιι
Ιιοοοοοοιοποοο νοι·οοιΙοο, οο ιιοποοο πιο νοπ ιοιι· ο·οποποοοοο

ποοι·οοοιοεοοιο πιο 9. ποποοι· 1907.

Βοοοιοο.οο ποιο πιι·οιιο πιο ποο οοιπιιι;οπ νοοοιισοοο ποοποπ.

Βιοοοιιι· πιο ποο Ροιοοιπιοινοι·οι·οι.ο: Ποοοι· θιο.οιοοιο
ιο οοιποπ Βοειοοοοιιιοο επ Αιιοοιιιοιοιοιποο
(εοι· ΑοοιοιοΒιο οππ Αιιο·οοιοιποοοοππιιιπο ποο οποο. οπτειιοπ
ιιοοοο Οι).
Δ
·

ιο ποι· Αοοοοιιιο πο”, πο. ,οοπιιοπιισο πιο Κιοποο ποσο Λοιποί
ποο οοιποπ ιιοιοοπ Εοοοοο_ιοοι·οο 5οιιοριο ποοποο, πιο Ποοι·ειιοΙ
ποι· νοπ ο” οοοοι·οοσοοοπ

Κιο οο επιοσοοο

ποιο 1. οοπ 2.

Εοοοοοοοιοιο.οι·ο οισο οοιππποο. οο πιιοιιοπ Επι· ποο ονοοοοοιιοπ

Νοσο οιοιο;οο οιπιοιοοπποπ Βοιοοι·ιιιιοιο;οο

πο" πιο: ιιιιοιοσοο

17οοοιοισο πιο οιισοοοοο νοπ ιπιο ο·οιοοποποο Ρι·οεοοοοιι.οεο οο

Βιιπ πππ πιο ροιοοιο,ο. Αοιιοοοιιο ποο οι. ιπιιο.ιοιποοοι·ιοοι οοο

οιιο,ο·οεοι;οιι ποοποο, ποισοο οοοι· οιποο ιιισοο πιο νοπ ο"

οοοιιιοοοοιισοιο π. οποο), οοοοι·ισοο νοι·οι·. πιο Βοειοοοπι.οοπ
πιοοοο επ Θο1'ο.οοοι·ιιι·οοικοποοο (Βιιιοι·οοο), Βοοοοο,ο·οεοοοποποο,
νιι.οοοιοιοι·ιοσοοο (ι·οποιοιοι·ιοσιιοο οοπ ρογοοιοσιιοοι Βιοπιιοοοπ,
ι'οι·οοι· ποσο επ οποο ποπ 8γροιιιο, ποπ οοοοοο πιο ιιιιισοτιο·
ιιοιο οιποι· οποοριοσοοοποο Αιιιοοιοοιποοοοππιοοιι· οοοοπ ποι·
ιιοιισοοπ οροι·ο.οινοο οποο ιιιοπιιιο.ιοοιιτοοοο 1ιοιιοιοοοι·οοιο ποο
θιο.οιοοοιο.
°

ιοοι'οοποοοο 96,5 1.ιι.οοι·οισοοο; οο πιο ποοι· νιοιιοισοι. ιιιοιο
οποιοι ιο νοιι; οισο επ ποπι πιο οπο ο οιο επ ιιιοιποο, πιο

ιιοοι·οοοιιο οοι· ιισοοο πο ποοποπ.

0ο πιο «ροιιιιιιοιοσιιο ιπι·

ειοοιιπι;» ποο
ποιοι· πο? πιο Βι·ιιοοπιιοοι;οο ποι· Κιοποι· πο
Βοοοιιιιιο νοπ @ποιιποπ Βιο1ιποο οοποοοιι πο. οποο οι οισοο
επ οοιιοοροοιι, πο. οο ποεο οιποι· ιιιοιοοοι·οισιιοοοο Βοοιιοιιιι οο
ποι·ι'. Ιπι οιιο·οοιοιοοο οι οοοι· πιο νοπ πιιι· ο·οιιιοποπο Ζοοι

ποι·1ιιο Βοσοιοιο οιιπο.οι:οοπ Κιοποι· οιοο ιιοοο. ιι·οιε ποι· ιππο
οοοπιιισοοι·οοιοι·οοο·,οο πιο οιιοπ ιιοσιι οοποι·ο νι·ισιιοι,ο;ο Ρεπο
1οι·οοπιο οιοι· οιπο Βοιιο οιιιοιοιι. θοοοοιιοοι· ποι· Βιιο.οοιοιο
οι·οτσιι πιο οιιποι·οπ νοπ ιοιι· Βοι'ιιοποποο Βοιιοοοιιιιοςοο ιο ποιι
1:1ιπιοι·οι·ποπ, ποο οιπο ι·οιοοιν ιποιπο Βι·ιοι·οιιιιοοι.ο ποο Εγιιιοιι
ποιιοοοογοιοιοο πιο· ειι ιιοποιο.οιοι·οιι.

ΎΨοποπιοοοι·ιοοι·εο Βοι·ισιιο ιιοοι· πιο ο1οι·οιπιοιιιο- οοπ Βιοπο
Ιιοιιιονοοιιοιοοιοοο ποο ιο ποι· Ροιιιιιιοιιι
οοσο ιο ιιιοπσιιοι· Πιοοισιιο ιιονοιιιιοιοιοοο

Βοοοι·οιιοιι Κιοποι·
οι, οιο οπιιιιιιι οι·

ποσο νιοιιοισιιο νοι·οοοιοποπο ιιιιιποιοο το οιποο ιιι ποι· Ζο
ιιιιοι*ι ι·οποιοιοοοιο· επ ιιιοι·οοποπ οιοοιοιιοσιιοιι ιιοιιοι·οικο

(Ποι· νοι·ι.οοε ιοο εοιο Πιοοο οοοοιιοιιιο).
8ιοεοοι; οοιπ 23..Τοοοοι· 1907..
9οι·οιιε.: Β ι ο ο ο ι οι. 9οιοι·οοιιο: ιιι ο ο ι ο ε.

1. Π ο οοι·ο-9ι.οι·οοοι·ο· πππ Πσιοο οοι·ισοιοο ιιοοι· οι
ποο οοο ποο ποι· Ροοιιιο, οοι ποιο οο επ οιοοοι Αιιο εοο ο ιιι

π ο ο Η ο ι·ε ο ο ι ο ε ο, νοι·ιπιιιιισο ιπι Αποσοιιιοο ιιπ Αρροοπιει
οιο, ποιοοιοιοοο ποο.
Β ι ο ο ο ο ο ι ο ο:

ιι'ισιι πιο ποι· Αιιοισιιο, ποοο πιο 8οοοιο νοι·ιοοοιισιι πο? ποο
Αροοπιιι ειιι·ιισιιο;οιιιιιοι ποοποιι οιποο. οι·οοεποοι οο οισιιο επ
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Βουοι·ουειιοεεου, «Μο Μοεοε εουευ υοι «1ιοεουι ΙυΓουιιουευισ«Ιυε

του; νοτεου1ο«Ιουοτ κουτι ιυ

υο.υυς, ιτοΙ«οιιουιου αυτ. Πιο Αυυουιυο,

ιιιοι·«Ιου. Βιοεοε νοτυι.υτου υιι νοιι Ρτοι'οεεοτ 'Ι'ι·ο ιι υ ο τ· ο;
νοτ «Μου που .1ιιυτου ιυιυ 1.οιοΙιιιουου υυ«1 Βι·1'ο1ο υοἱ οιποτ

«Ιοεε Μο ΙυΓουι.ιου Μ

τουι: νου «1ουι 1)οτυι ο.ιιεοο8·ιιυο·ου Μ. ιετ. Μουτ ειιυυ νου άοτ
Ηειιι«1 ου ινοιεου. «Μ. ιο. που ουυο Αροιι«1ιιιιιιε Μου υοιεριο!ε
ινοιεο οιυο Ροι·ιτουιιιε ουιΜουοΙιι 1ιουυ ουυο «1ο.οε Μο Βυτιο
ινιιυ«1 Μι·ουτ ροτίοι·ιοι·υ ου εοιυ υτουουτ.

2. Ριου: 11ουοτ Μο ο:«ροτιυιουιο1Ιου θι·υυ«11ο.,οιου ιιυ«1 'Γυοο
τιοου άοτ ΗοιΙιν1τυιιυο· οοτ θοειτοουιοτοειοιιιιο
υοἱυι ΠΙουε νουυτιουΙ1.
Νοου νιοΙι'πουου ΒτίοΙιι·ιιυι;ου, Μο ἰυ «Ιου Ιουοιου .Ιο.υτου εο
ιιιο.ουτ ννοι·«1οιι Μυ«1 ιιιιιοτΙἱο,=.ςτ οε Κοιυουι 2ιτο1ίοΙ., Μι" «Με
ιι1οιιε νουι.τ1ου!ι, ννοΙουοε ιυι.οτυου τυοτορουιιεουου υίυεευο.Ιι
ιυου ο·οττοι.οι υιιτ, «Μιτου Μο θοειτοουιοι·οετοιυιο Μουτ υυτ
εγιυριοιυΙοε ιι:οιυιιουι, εου«ιοτυ ουου ιο.του.ουΙιου υιιτ ΗοιΙυυε

ο·ουτοουτ ΜΝ. Πἱοεο 1'ν1ι·υιιυο· άοτ Οροτοι;ιου Μι. οιινοιε Αυτ
ι'οΙΙοο«Ιοε «1υτου «υιυ Πιιιειειυ«1, «Ιοεο «Ιου ιιΙοιιο Με εοΙουοε οοτ
Μουτ ιυ Αυιιτυϊ «.τουουιιυου αυτό. Βε ειυ«1 υιευοι· νοτιτου1ιουο
νοτειιουο 8οιυοουτ ννοτοου οιυο οιυινο.υ«1εϊτοιο ΒτυΙει·υυο; ιιυ
Μο Ψιι·υιιυοι οοτ Οροτο.ιιου ου Βυ«1ου. Πυιοτ «Ιου ο.Μεοει.ο11ιου
Τυοοτιου υο.υου Μο ΐουςουτΙου «1τοι Μο ιιιο1ετου νοτίοουτοτ ο
τουιιου. Νοου άοτ οτειου Ι1οιιι: Μο ευυει.ιεο ννιτυιιιις ἔοτ

Οοειτοουιοτοειουιιο ιυ οοτ το.οουου Βυι:Ιοοι·υυΒ· «Με Μοιτουε
υοιττυυ«Ιοι; Μο υννοικο Μουτ «1ο.ο Βουικτυοιυουυ ιυ «1οιυ ?οτι
ΓοιΙΙ «Με Βου·ιοε οοτ Ιυοοετο. ιιι άοτ ουτε υγιοτιοο «1οε υΙοεουε
«πιο Μο «1τιιτο ουΜιου υοι:τιιουιοτ. Μο Ηοτε.υεοιουυο οοτ Λοι
ΜΙ.Μ «Με υ!οςοιιευΓοοο Με «Με ννοεουτ1ιουο. Κοιυοι· Μοεοτ
'Ι'υο«ιτιου ιετ οε ιυ«1οοεου οο1υυεου Μου ο118·οιιιοιυο Δυοτυου
υιιυι; ιιι νοτοουου”ου. 12ο Ιου τοι·ετου«11ιου, «1οοε νοτειιουο εο
ιυιιουι: ιιιιιτ«Ιου οοτ Ε'το.<ζο οτυοτ1ιιιουι:οΙΙ υο.1ιοτ ιιι ποιου. Δυο
Μοεο Ψοτειιουο εουοιτ.οτιου υιευοτ 0ο.τειιι, «Ιο.εε ου Μουτ εοΙο.υι.ι·
ιιυ '1'ιοι·ου 0οεουιΜιτερτοοοεεο ιιυ Μο.,οοιι υοτνοτιιιτιιΕου, Μο

«Ιουι υΙοιιε ρορτιουιιι «Με υ1ουεουου ο.υο1οιτ νιιυι·ου. Επι: ιιυι'
«1οιιι 1οιιι.ου Ουιτιιτοοιιυου;τοεε 1υ Βοτυυ 1«ουυι.ο υιυ 1ο υ
(Νιου) ίιυοτ ο·οΙιιυοουο νοτευουο υοι·1ουιου. Πιιτου οἱιιο Πιο
ε1:1ιιιιυιο Αυοτουυυς «Ιου ΙΒιτροι·1ιιιουιοο Ι«ουυιο οτ ιιυ Ηυυ«1ου
ι: ριεουο υΙοοτο «1οε Μοι;ουε υοτνοττυΐου, Μο εουτ ιςοτιυεο
οιΙυυςειου«1ουυ ιοιο·του. Μιτου οιυο ερυ.ιοτ ουεςοΓιιυτιο θε.

υΙοιυου ΙυτοτνοΙΙου ιΜο«Ιοτυο1ι:

"Μ, «1τοιιιιοΜςου Ιυτοτιο 11ιιι.ο:ι. ουι;οινο.υ«1τ. ιινοτοου.
(ΑυτοτοΓοτου).
4.ΒΙοεεις:1ΜυιΒο Βουιοι·υιιυοου

υυοτ «Πο

ΒοΚοΙ#

ΗιοτοριουοεθΙο.υυουιε ιιυι! ί1υοτ «1ουΗο11ννοτο:
«Ιοτ1τ1«1ουιοιυιο.«Νεουυ·οο ου «Σουι ἱυ οοτ νοι·ιο;ου 8ἰ

που: ο·ουου.ουου Ρτυει«1ιο.Ινοτιτου υυοτ Αοι.1οΙοο1ο «ιυ«1 Α1!
Εοιιιοιυυουου«ΙΙιιυε «1οε εοεου. ουτοϋυ«11ιουου θιιιυ1«ουι'ο).

Νειου«1ουι νοτι.ι·. ιιυι' «Ιου Πυι.οι·εου1ο«1 υιυεοιν1οεου. «Ιου
οινυιοΙιου «Ιουι εοεου. ΘΙουυουιο ειιυρ1οτ ιιυ«1 «1ουι (Μ. ιυ11οιιιι
ιιιοτοτυιιυ ιυυοουε οιιί νοτΙοιιί υυ«1 Ρτου·υοεο υοετουι, ννου«Ιοτ
οι· Μου ω· ΙουιιΙου (ιυο«11υοιυουοϋεου τοευ. Α οροτο.τ1νου) 'Πιο
τοριο «Με 1οιοι:οτου το, οοτ ουου υοἰ Αυοτυουυιιυε; άοτ Ένίου
ι.υς1«οιι. οιυοτ ουιορτοουου«1ου ΔΙΙ,«τουιο1υυουου«11υυε «Ιοου ιτουΙ
ιιιιιιιοτ Μο Ηο.υρι.το1Ιο ο·ουυυτοιι ιινιτ«1. Πιο Η 1 ο ι 1 ου [Βοοτιι1
υυ«·1 ΡιΙοοοτρ1υ) ε1υ«Ι Πιτ Μο Βουο.υ«11ιιυο· €1ουΚοιυοΕ08οτ

Ζυ

ειοι.υ«1ο Βοντἱεε νου υ«ιυοιυ Νοι·Ι:, οουοιι Με Μιτου, Μιοε ειο οε άειι:
Οροτειι.οιιτ οτιυϋΒΙἰουου άου ι.τοουτυοιοιι Μ.οιυουτ. ιιυ Μο (Μοτο.
ιιου ειι ινο1υΙου ιιυ«1 ιιυ ΙυιοτνειΙΙ υυτοτ ιτυυειι€οτου ΒοΜιι

@που ου οροτιοτου. Ιιι υ'«ιΙΙου, ντο οιιε υοεου«1οτου θι·υυ«ιοι:
(ε. ιι.) Μο Οροτοιιου ΚουττοιυΜΜοτι Μ, οιυ«1 υιιτ ιιυι ειο οΙ1οιιι

ουΕοιΜοεου. Ου ειο ιιυοι· ννιτυΙιου ιιυ Βιου«Ιο εἰυ«Ι Μο ΥΨΗ
1ιιιυς οοτ Οροι·ο.ιιου ιιυι' Μο Ι)οιιοτ ου οτεοι:ιου - Μ. Ετοι;ΙιοΕι

(Μ. μου; νοτειιοου Μο 11Μοιιοε Μου Ιυ.υςοι·ουι οι·ίοΙε;ι·οιουου:
θουτο.υου. Με θιΙουυοτυουοτοτίου Ιιοιιιιιιι Με υοιιιο

ιυ οι·ειοι··

Μυιο ιιυ«1 1'ειει ιιυεεοΙι1ιοεεΙιου Μο 1τ1«1ουτουιιο ιο Βο
ιτο.ουυ, «1οι·ου «1τυουυοτιιυεοι2ου«ιο ννιι·υυιις ιτοτο.«1ο νοι· οιυοιι;ι
υοΙυου δε.υτυιιυ«1οι·ι. (1858-5Τ) του Α! υ τοο Μ: ν. Οτε. οίο
ουι.«ιοοιιι υπο Πιτ Μο Βουο.υΜιιυιτ «Με Με «Ιουιυ ιιιιυο11υο.ι·οτι
(Ποι1Κουιο νοτινοτιοι νιιιτ«1ο. (Πιο 1Μοιιοιι ι'ο.υ«1ου «Ιουιο.Ιε υ«ιου
Ιιο1υο Αυνι·ου«1ιιυε!).Βοτ Νυι.ιου άοτ 1τ1«1ουι.οιιι1ο κι 1υ υοιιοτοι·
Ζω αυτ' θτυυ«ι οιυιο;οτ $τοιιοιιυου 1υτοτ ΒουοτοτίοΙιτο νου
ιυουουου $οιτου ιυ ΖννοἰΓοΙ ιτοοο8·ου ννοτοου. νοι·ι:ι·. @αουτ ιυ

«1οιυ υοιιτιεου Ροεειυιιουιιιε οιυιιι·οτ Ριιιουοουοειιου ιιςοςουυυοτ
οοτ θΙο.υ1«οιυιι·ι«1ουιουιιο υυτ οΜο

Βου1«Που εουου ου υιυοεου

ευτοουι.οτοετουιιο ειυοι· το.εου οοτ ΗοΠιιυο υο.ιυου. 'Ποιο άοτ

@Βου Μο ιυ ίτυυοτοτ Ζο1τ υοιιο«ο υο«11υο;υιιι;ε- ιιυ«1 ιιυι.οτ

;;ο1ιιυι;ουου νοτειιοΙιο Ι«ουυιο ουοτ ο.ιιου υ'ιυιου Ι«οιυο οιο

εου1οΜοεο Αιιννου«1ιιυι; Μοεοτ Οροτο.τιου υοἱ οιΙΙου Γοτιιιοι:ι ιιυ«1

ινου«Πτοιο ΒτυΙο.τιιυο Πιτ Μο ιουυειυτο ννιτυιιυε άοτ θο.ειτο

ιυ ιο«ιουι $τ.ιιΜυυι «Με θΙουυοιυο. 5οΙυυο;ο ιιυοτ Μο Ί'ειτοοουου

οιιοοτοετοιιιιο 1ιυ«1ου. οτι «ιοοε Μου ευου «Με 1ϊ'αυοι·ιιυουυ Μο
?τοιχο Μου 11ι.εου.
19ο ιετ ντο.υτοουο1υΙιου, Μιεε Μιτου Μο θοειτοουτοτοει.ουιιο
Μο νοτοο.ιιυυεςονοτουιιεο ιιυ Μιιιτου υ«ιου νοτεουιοάουου Βιου

ου Β.οουι. υοιιι.ουου, «Ιοεε: 1) οοτ υιιτ' Νοι.ουουι υυ«1 Βουυοτν
1οοιου«Ιο ο·οετοιεοι·ιο ιυττοοουΙοτο Ι)τιιου οε ιετ. οοτ ιιυ Μου
υοιιιιι.ι.ϋεου Απο «Με $οΙινοτυιϋι;ου υο«1τουι Μιά νοτυιουιοτ,

ιυυοου υοοιυ0υοοι ντοτ«Ιου. οε ιετ ουοτ ιτουΙ Με ειουοτ «ιυιυ

ι;οεοι;οι. ινοτοου Ι«ο.υυ - οοΙο.υιτο Μα! Μοεο Με

ιιουτυου, «Ιοεο Μο Ηοτιιυεοιουυο· οοτ ΑοἰΜιιιι «Με Ποιι;ουοο.ι“ιοε
του Με Ποιιρτννιτυιιυε άοτ Οροτοιἰου Με.
(Αυυοτοτ'οι·ιιι).

οροτιιτιου ουοι·Κουυι: νιοι·«1ου ιυυεεου.

δ. 8 ου άοτ Μπιουτ υυοτ οΜο ιιιου18 υοοιουτοιο Μοτυο«1ο άοτ

υυ«1 Σ!) Μοεοτ 1)τιιου «1υτου οιυο Ιτυ1ουιοιιιιο «1οιιοτυ«1 υοτο.υ
θΙου!«οιιι

Αυοτ. «Μο υυοι·ει11 ευ

ιιιιου υιοτ, ινιι·«1 οε «Ιοτειιιί ο.ιιυο«υιιιου ου ιυΜνιουο.Ιιειοτου, Μο
Πι.11ο_ιο υιιου Ε'οτιιι υυ«1 8ι.ο«1ιυιιι «Με θΙουυοιιιε, οοινιο «Ιου
ΖοιηιιιυΙιυ υιιτ Οροι·οιτιου τιουιιε ο.ιιευιιινοΙιΙου, Μουτ. νεου1Ιου

ιο«ιοε θΙου!ιοιιι ουυο Ύνοιιοι·οε ειι οροι·1οι·ου. Πιο νοτοτιτουυιου
ΒιυτΙουι.υιητ άοτ Ιοιιι«οτιο Μο.οιει.
τοουτ. υυιτουει·οιουου 8ι.ο.ι.ιειιυου υυοι· Μο Πουοτοττ'οΙο·ο άοτ 1ι·ι

Βι.ιιυεου'ε ρι·ουιΞεουοε νοτυουτου άοτ Βουοειτ.1οιι
οἱυοι· Πυίυ1υι«οιιιου Μου ουου υυ«1 υιυι.ου.

«1ουιουιιο (Η ο ε. υ ιιυ«1 εοἰυο 8ουυΙοι· ιιι Ζιιτιου. Ψ γ ο ο ο ο ιι χ·
1υ 8ο. Ροιοτου. Ποιοτιο1 «Με υΠυ. Ιυειιιιιι'ε, οοτ 8ο. Ρα. Διι
εουυοιυιυειο1τ. ιιυ«1 οοτ ΡτινιιτρτοΜε ο Ρτοί. Π ο υ υ υ ο τ ο 'ο

(Δυο «Ιοι· ουΙτιιτοιοουοιι ΓουιιΙτατευ11υι1« «1οε Ροιοτευιιτ,«τοι·
υιοΜΜυιεουου Γτουουιυει1ιιιτε).

υ. Α.) Ιουτου

Βο1τουυι:Ιιου υιυ οΜο

ΗΜ«Ιυτιιιιου εουνιιοι· ου τοροιιιοι·ου:

Μουτ υιιτ Νο.τυοεο ιιυ«1 ιιιουι·οτο θουιιΙΓου ειυ«1 «1ουοι υϋιιι.τ, οε
ουδι·ι. υοου οιυο ετοεεο νοτνσου«ιυυιτ υυγειεουοτ Κτου;«1οιιι,
ιο Μουτ; ουιουι _ιο«1οιι .<το«,;ουου ιετ. - Πο εοΗτο ιυο.υ υιιυ Μοιι

υου, Με" οιυ νοι·οουΙο.Ε, οοτ Μο 'Ι'οουυΠ« άοτ ΒΙυτουυυυο· οοτ
Ευιιιι1οιι νοτο!υΐοουο, νου «Ιου Ουιτ«ιτεου ο·οτυ ουι:8·οο·ου,ο;ο
υουιιιιου ιιυ«1 νοτυι·οιι.οι ινοτοοιι ινιιτ«Ιο. Ιυ άοτ 'Για ιετ οει ο.υοι·
ου«1οι·ε. Πιο 11οιιοευου ΗευΜιυο1ιοτ οοτ 0υιτυι·ο,·ιο οτννο.υυου
υιουι.ε νου Βιιιυ «ιο υ'ε ιιτουιιεουοιυ νοτι'ο.υι·ου, «υιυ οι· υοου
ιιυ «Ιουι·ο 1890 ιιυ Νοιν-Υοτυ Μου. .Τουι·υ. Βιιυ«ι Ι. «Βοιοτ. Ζου
ττιιΙυΙοτι ιιυ 0υιτιιτςΙο 1890. Ντ. 16) νοτου'ουτ11ουι. υιιτ. Ποε
νοτυουτου ιετ οιυτοου: υο«υιι·ί'ινο«1οτ άοτ Νο.τυοεο, υοου ιιο.ουυιιυ
Μιςοτ θουυ1Γου. Πιο νοτου;.το Μοοοι· Μοτ.υο«1ο ειυ«1 οο οο1οιουι,
«1«ιεε ιου «1ιτουτ πιτ ΒοεοΙιι·οιυιιυις υυοτ,ι>;ουο.
Ποτ Κτουυο ιιἰι·«1 ο.ιιΕ άου Βοιιου υιιτ «Με ιυιιτΙοτο 'Ι'ουουι·οι
οιυοε ι.;οινουυ11«:1ιου Οροι·οιιουει1οουοε «1οι·ιιτι: .+.τοΙοο;τ, «1οιεε εουιο
Βοιυο υοι·ιιυτοτυο.υ,«του. Με ΠυιοτΙοοιο ινιι·«1 ιιυι” «Ιου Βου«1 «Με
'Ι'1εουοε «ιιυ ιιιουττ'οοιι υιιευιιιυιουο·οΙοετοε Βοι:«υιυου ;ζο1ο,ςι.

Πιο υιουο ιιι ι'οΙΙου ιιιυϊο.εει «ιο.υοι οοτ ΚτουΙ«ο 1υειιυυκιν «Ιου
'Ι'Ξεου. Βιιιυιο «1οιυ Βοουου οιυο εγυιιιιοιτιο«:υο $ι;οΙΙυυε ο·οοουου
ννοι·«Ιου Ι«ο.υυ, ιετ οε ι·ο.ιεοιιιι υοι«1ο Βοιυο ιυι ΚιιιοοιοΙουυ πουτ

ινιυ!ιιΙΙιτ ου υουιιοτου.

Ιυ οοΙουοι· 8ιοΙΙιιυς αυτο «Με ο·οευυ«1ο

Βο1υ «1οιιι Κι·ου1«ου·ινοτιοι· ίιυοτοουου, οοτ Ουυ·ιιι·ο «υιεοεου
ΜΗ υιιτ. «1οι·οιυου Ηιι.υ«1 «Με 1ιιτιοι·ιο Βοιυ 1υ άοτ θοο,·ου«ι
«1οε 'Ι'εΙο-οτυτο18οΙουυοε ιιυ«1 Ιοοτ €Ιοιου2οΜο Μο Ποιο Ηου«ι
ιιυι άου Πυι.οτοουουυοΙ υοι οοτ ΚΜουουΙο. Μο ΑΜιυοτυοουι
Βου. «Με Κτο.υ1ιου Μιά Μιτου θοερι·οιου ευεο1ουυι.. Νο.ου οὶυ,
οινοι 11Μιιυτου υυοτοοιιο·τ. ιυου Μου Μιτου Ρουάο1υοινοευυο·ου
ιυιυ «1οιυ Ι«τουυου, υουιιοτιου Βοιυ, Μιεε Μο ΠιιευοΙυ οτεουΙοι'Ευ

οιυ«1. Νου ΜΜΜ ιυιιυ ιυιυ «1οι· υοιυι Κυ1ο οιιτοοΙοειου Ηιιυ«1
υοου υυτου (τυο1«ινουιο οο11«ιιο Βοννοο;υυ,ς ιιιουι: ιιυεε;οΙυυτι:
ιι·οτ«1ου). - Πιοεοτ Ι)τιιου ιετ 1οιουι ο.υεουι“ϋυτου, Με οι· νουι

οιεουου Κ6τροτι;οννιουι υυιοι·ειυιπ Με ιιυ«1 1«ουυ «1οιυΒουιο.οε

ο11οτΜυοε

υυοτοΙυετιιιιιυου«1, «Ιο.εε άεε εο,ο·ου.

ΘΙουΙ«. ειιυιιΙοτ οοτ ο οτιιι1νου ΒουιιυΜυυε ο.υι ινουυ;οιου ιιι
Βιιυιι;11ου Μ. ιιυ«1 ιο εουΙοουιοει:ου Πο.ιιοι·ι·οειιΙιο.ιο υοΓοι·τ.
(νιοΙΙοιουτ οιιου «Ιουοτ, ντου οε Μου οουιυοτοΙοο υυ«1 εουΙοιουου«1,
οι: ουου «Ιοιυ ιιιιοΙΙιςουτ.ου Ρο.ιιου1:ου υυυοιιιοτυι: ουτ.ννιο1τοΙτ
ιιυ«1 «1ο.υοτ ιυοιει «που ιυ νοτιτοεουτιι.τουοιυ 8το«11ιιυι υιιτ Ορο
ι·ιιιιου υοιυιιιι.ι. $ο1ουο ΘΙουυοιιιο ιυϋο·ου, υοεου«1οτε υοΙ εννοι
ΓοΙυοι'τοτ Πτυουειο1Βοτιιυο·, ιυιυ Μουτ ιιυοροτ!οι·ι: υΙοιυου. Πο
ιτου·ου τ'οιοι·υ Μο 1τιτΙουτοιυ1ο ἱυτο εουουειου 'Ι'τ1υιυρυο Ιυ «Ιου
ίτυυου ιιυ«ι ίτυυοειου 8ιε.Μου «1οε ευιιτου, ευυουυιου υυ«1
ουτου1εουου οουΙουυ«11ιουου» ΟΙουυουιε. 8οιυο Αυοουοιιιιυι;
υυοι· «Ιου ΠοιΙινοτι οοτ 1τιτ1ουι.οιυ1ο ειιο«:. υοιυι

01. ι υ Η ιιυι ιιι ο ι ο τ. ΜΗ. νοτια. υοι·οπο ε.υΙοεεΠου οιυοτ Βιε
Ι«υεοιου ἰυ οοτ δι. Ροιοτου. Ορ1ιτυο.ΙτυοΙ. Οοοο11εουυίτ (Βιι.ιιιυέ
ν. 10. Μοτο 1005, ε. ννοε«υιιι ΟϊιοΙυιοΙ. 1900 Ντ. Ι) ιυ Μωυ
«1ου Βο.οιου «ιοτιτοΙουτ:
1) Βοιιυ ουιουυΜιουου θΙο.υ1«οιυ ινιτ«1 Μιτου Μο Ιι·ι«1ουτοιιιιο
1ο άοτ υυοτινιοςουτΙου Μουτ28.υΙ άοτ Ρο11ο οιυο Ηοτουεοιοιιυιτ
«ιοε ιυιτοοουΙειι·ου Πτυουοε Με ειιι· Νοτιυ οι·τοιουτ. Πιιυοι
εουννιιι«ιου Ιυ άοτ Βοοο1 υιιτ «1οιυ Μπιουτ. οοτ Οροτο.υιου Μο
ο;1οιι1«ουιιιιοεου Βτεουοιυιιυιςου: Μο Ηοτυυουτ υο1Ιτ Μου υιιτ,
Μο 1ϊοτ«1οτυουιιυοτ νουά ιιοίοτ, Μο 1υ_ιουι.ιου Μιυιυι ου, «Με
Απο ιετ εουυιοτοΙοε, «Με 8ουνοτιιιοιτου οτυοΙΙ: Μου. Κιιτυ. Μο

ντουΙ«οιιοο ννιτ1ιιιυι; άοτ 0ροτειιου ιετ ον1«1οιιι.Βιοεο Ψυ
Ιιυυἔ Μ; ιυοἰει ειιιου νου Βειιοτ.
Σ) 1λΠτ«1 οιυ οοΙουοτ Βι1ου1: ἱυ οιυοιιι ι'τυυου Βιιι«1ιυυι «Ιου
θΙο.Μ«οιυο, ου οιυουι Αιιοο «ποιου, «Ιοοεου 8ουορροτει. υοου
Μουτ υυι.οτ «Ιουι ικοετοιο:οτιου Αιιι;ου«ιτυου ιτουττου υιιτ, «Ι. υ.
υονοτ «ω» 8ουυοτν οικοονιοτο, «Με θοειοΙιτειο1«Ι οτυουυου Μυ
οοουετ. ιετ. - ειο «1οι·ϊ οιιι ευ οροτιοτιοε Αιιοο Πιτ Μο Ζυ1«υυιτ
Με εοοιουοτι ουιτοιιοΙιου ννοτοου.
8) Α1Ιοι·«11υο·ο Ι«οιυυιτ οε νοτ, Μιεε οιυ θΙουυοιυουο;ο που
υιιου οιυοτ τοςο1ι·οο1ιτ ω. υ. ροτιιιυοτ ιιυ«Ι Μου) ο.υιτοΙοιιτιου
Ιι·ι«Ιουιοιυιο «1ουιιοου Μπι. υΙοἱυτ, Μο νοι·«1οι·υο.ιυιυοτ ειου υιουι

εεε ο
1π πει· ει. Ρει:ει·επ.

πει·ε1ε11ι, Ιιι)ε1ιτιπιι ππι1 5οπιιιει·ιειι ε.ιιι1ε.πει·π πιιι1.ιιιιε Βε1ινει·

Απεειιπε11ειιετε1τ ειππ Με

θεπι·ειιο1ι:

εειι. 1897 Α εε ιιι ιι ε Β1ι1ει·πε1ιπρ ππά. Η ειιπ'ε 11ιεεειιιιιεμπετ.

πιό επ "ω" νει·ι'1111ι. θεινιεει. επει· επ1οπε πιιέςπιιειι.ειε Ε'1111ε
πι1 ειι ιιιοπι: Με Εεεε), επιιι1ει·ιι Με Αιιειιε1ιιιιε!
4) Πει επει· πει· ε1επ1ιοιιι. Ρι·πεεεε ειιιιιιε1 επ ιειιιι1ειειιιι11,ι;ει·
1)ι·πο1ιειι1ιενειιοπ ππά ει.ι·πρ1ιιεοπει· Β11ιεεε πει· Βεπιιετνειιρε
ρι11ε ε;ειππι·ι, πιτ εε εοποιι επ Μιπει·πι1ει· Βοπε.ι11επιιις εεε $επ
νει·ιιι6ε·ειιε. επ ποοπει·επι);ει· Βιιιειιεπιι,ε πεε Ο. Β'.'ε @επιπ
ιπειι -- επ 1ει εε νει·ετειιι11ιοπ. νιιειιπ ιιι επΙοπειιι Β'ε11ε αυτ.:

ι1ειιιιι1ε νοπ θ ο π ι· π ε πε ι· πειιι νει·ειιι ι1ειιιπιιετι·ιει·1: (πιε ι1επιπ
ππι· πει· 1ι1ειιιε Ηιι·ε οππει·ε'εοπε ΗεπΜιιιΐιιει), πι: 1901

πεε-ει·πεεει·ε Μπι1ε11 πεε 1ει.ειει·ειι, εε1τ 1908

1ι·εοπ πει·ε'ε

Βιι1ειοε1ιορ. ΑΜ' θι·ιιιιι1 άει· ιε1ιπ)ε.1ιι·1ι;ειι ιππι Μεεειι Αρρε
ι·ει.ειι ι.ςειιιιι.οπτεπ Βι·πι1ιι·ιιιιεειι ει·ϋι·τει·ι 1ϊπι·τι·. Με ΠΜ;
ιι σε Με πει· ιπιι·ειοοπ1ε.ι·ειι 1Μεειι- πιιι1 8ι.ε.1ι1ερ111.τει·, Μεν171οπ
τι;1‹ειι εγειειιιει.ιεοπει· 5ιι1ειπε1ιοριε, Με εἰιιε ππ;ε01.1ιι·ε Βεπι·
τε11πιιε πει· Εεεε ππά θι·πεεε άεε Βρ11ι.ι.ει·ε ιιιιι1 Μιιιιιι ε11ειιι
ειπ ιιε1πενιιπεειεε νπι·ι;επεπ πει πει· Βιιτε1ιι.1ππ ει·ιιι6€1ιοπε,
επινιε άειι εε1ει:ειιι1ιοπειι ι11ιιιιιιπειιεοπεπ Με πει· ιιιιι πειιι
11εε·ιιειειι πει·νπτεπι·πι'επι1ειι 8οππιειει·εε.1ιιιπιι. 1·1ιει·επι πει·
ι1ειι Με νει·εοπ1επειιεπ Μπι.;Ιιοπ14ειιεπ πππ πω. πει· Μειι·πετ

πει· ι1πι·οπ Με 1ι·1ι1ε1ιτπιιι1ε ει·2ιε1ιεπ ιιπι·ιιιιιΙειι Πι·πο1ινει·1ιπ11:
ιιιεεε. π. π. ειπεπ πεο1ι ΒεεεΜεπιις ε” εππε.ι11εειιι1ειι Ι)ι·ιιο1ι
ειειεει·ππες, άει· Μιι·οπ Μεεε ειιιιιιεΙ ειπιζε1ειτειε ειι·πρπιεοπε
Ριοεεεε ινε1ιει· 1'οι·τεοπτε1ιει πιιι1 επι· 1ΣιπΙιιιι1πιιι.: πω.
π) 1)οοπ εε1πει 1ιι Μεεεπ ι:ι·επι·18επ Ρει11ειι 1ιιιιιιι Με 1ιπ1ε1ι
τοιιι1ε 1πι1121ει·ι εειιι, νι·ει1 Με Με πιινειιιιειι11ιοπε 1Βιιπ11πόπιιι;
πποπ επι'ιππε.1ιεπ πιιπ ίει·πει· ειπεπ πεε ει·π1ιπι1ετε Απι;ε νοι·
πεπ ννειιει·ειι 16"π1πειι πει· εΙεπ1ιοιιι. Πεεςεπει·ειιοπ. πεεπιιι1ει·ε
νοι· εοπννει·ειι ΟΙεπ1ιπιιιεοπιπει·ιεπ επ πεπιιι1ιι·ειι νει·ιιιιι€.
θ) Με ει·πο1ινειιιι1ιιι1ει·ιιι1ε 1171ι·1ιππει πει· Ιι·ιι1επιπιπιε, νοιι
11ιι·ειιι Βιια1εο1ιει· επιριι·ιεοπ ςεΐιιιιι1ειι, ἱει ι1επε.οπ ι1πι·ο1ι πειι
εειιι1Γε.1ιιιςε Βι·ίεπι·ππιι· ειι ο ει·1ει·τειι ΟΙειι1ιοιπεπε·ειι ε11ι;ειιιειπ
πεειει.ιει. Πιτ ρι·ε1α1εοπει·
επ 1ιιι.ιιιι ιιιοπι ι1ει1πι·ο1ι εεεοπιιι11
1επ ινει·ι1ειι. Με" εε επ ειιιει· ειο1ιει·ιι ννιεεειιεοπείι1ιοπειι ΙΜ·

ειιι·ιι1ιι.1πιι ει·πι·τει·ι (ειπεπ Με Ψπιιι1ε, επι·ο1ι ειιιειι 1ίει·1Μππ
εΙεοπιι1ιτ,

ι1πι·οπ Βοππιιι 1ιιι 1.1ιιιπιιιι οει·ιιεεε ιιποπ Ηει·νοι·ειε

πως πεε Βρ1ιιι.ει·ε Με άει· '1'1ει'ε ιιι Με νοι·πει·1ιειιιιιιει·).
Ηιει·επε ει·,ειεπειι ειππ ιιιιιι1ε1οπ Με 1 ιι Με ει:1π ιι ε π ειι- Με
Αιιινειιι1πιιε πεε Ηεπι1- πάει· πεε Βιεεειιιιιε.8ιιειειι πάει· Με
πειι1ει· επειιιιιιπειι.
ΙΜιιεειιιιιε Βενοι·επιςιιιιιι· Με ε1ιιειι πάει·
πεε ειιι1ει·ειι ιετ ιιιοπι πω”, πεπ1ε Μει;πειτγρεπ πεπειι Επι·ε
νπι·επι.τε ππά Νεοπι.ε11ε. πεπιε 11ιτε πεεπιιι1ει·ειι Ιππι1ιειιππειι
_)ε πεοπ Εεεε πιι‹1 θι·πεεε εεε Βρ11ιι.ει·ε, πιτ πεπειι πειι1ε ιπ
εειιιιιιεπειιινιι·1ιειι.
Με Διιι'Βεπε πεει.ειιι. ιιιιιιιει· Μιι·ιιι, πεπ
Βρ1ιτιει· επι' ιι1ϋε11ο1ιε15 ε1οπει·ε, ειιιίεο1ιε ππά εοππιιεπι1ε πω»

1ιι1ειπιιε 111π· Μεεε Ψιι·ιιιιιιι.ς· ειιιετννε11ειι ιιποπ πω.
'7) Απε π. 9 ππά 4 Μπι, ι1εεε Με Ιι·1ι1ε1ιιππι1ε πει άειι ειιι

επ ειιιτειι1ει·ειι.

επιιΜ1οπεπ 011επ1ιπιιιειι ιπι Α11ε;ειιιειπειι ι1πι·οπιιπε ιιιι1ιι1ει·τ Μ,
Με." Μεεε θ1ιι.π1ιοιπίπιιπειι επ πρει·1ει·ειι ε1ιιι1, πιιι1 πινει· 1 ε
ω” ει· - ι1εειο πεεεει·. ειιπιιι68·11οπ εο1ιπιι 1ιπ

Ηιει· Με ππει·ε11 11ε8·ι. Με 1ίπιιει ιπι 1ιιΜν1

επε1ιειει·επ. ιιι πει εεεοπιο1ιιειι Απενιιεπ1 πεε εεειε·ιιει.ειι νει·
1'επι·ειιε. 1Μιιε επ1οπε ἰει ε1ιει·‹1ιπεε ππι· ιιι681ιοπ πε1 ειο1ιειει·
πιιι1 ε·ειιεπει· 1)ιιι€ιιοεε. 1)ιιπει· 1ει εε επ νν1οπιιε πει· Μηπω

ιιι·οι1ι·πιιιιι.Ιειι 5τεπιπιιι!

πρειει.1οιι ει·ππι1επτε1ιοπ

8) Ιιπ Ιιιτει·εεεε πει· 'Ι'εοπιι11ι ππά πεε Ει·ι'ο1μιεε άει· Ορει·ε
ποπ ιει εε εε1ιι· ινπιιεεπειιεινει·τ πεπ Απε;επάι·ποπ εεππιι νπι·1ιει·
ιιιππ11ο1ιει πει·επεπεετιεπ ι1πι·οπ πεπ θεπι·ιιιιοπ νοιι 11Μπι1οιε,
ενειιτπε11 Με, ννο Μεεε νει·εε.ε;ειι, ι1πι·οπ ε1πε άει· 1ι·ιι1ε1ιτππι1ε

Με

ειπει·πεποπιεοπε

Πιιτει·ειιοπιιιι€

νπι·επεεεπειι επ 1ιιεεειι.

Ζιιιιι Βο1ι1ιιεε @επι νπι·ιι·. ειπ1ε;ε ειπε 1ετιεοπε 11ε ω".
Ι)ε.ε ιεἰοπε 1ι1ιι.ιει·πι1 ιιι πει· Μ. Ρετει·εππι·ιεει· Αιι€επ1ιε1Ιειιειιι1τ
πει· ειιιιιοιιιιι· πεπειιι1ε1ιειι νει·1ει:ειιιιι:ςειι, ειιιει· ι1ειιειι ειι1ο1ιε

νοι·ειιεεεεοπ1ο1ιιε 81ι1ετπιοιιι1ε. Ι.ειειει·ε Μ. πποπ Με Νεο1ιπρε
ι·πιιοπ 1π άειι εππ π. 8 ει·ινιι.ππιεπ Ρϋ.11επ 1πΜ:ἱει·ι.

ι1πι·οπ 1Μεειι- πππ 8ιεπΙερ11ιιει Με Πεπριι·πι1ε επιε1ειι Μ ιιι

ιι:εςειι Με Ιτιπε1ιτοιιι1ε
πποπςι·ιιι11ι:ε 1Μπειιεπιις

νει·εοπιει1ειιεπ Ζειτειι ειει1ει.1εοπ πειιιπε1ιει νιιοι·ι1επι Με .1ιι.πτε

εεε θ. Γ. π1ε ιιιι1ιε επ πεπ Γικιι·πππ1ιι, ι'ει·ιιει·. 1ιιι Ε`ε11ε ε!πει·
Απεεε, επι ετννε εοποιι ίιπ1ιει, επι

Απε·ειιπε11ειιειιιΙτ Ηείι. ιν 1898), 1897--1901 νοιι Κει·π1:1η
(Ι)1εεει·ιει1οιι 1902), ππά 1902-1900 πεπειιυνει·ιη; νοιι Κ ε ιι ε ε1

ει·ετει·1ιι·ειι1ιτεπ Απ” ει·Ιεπτει· 111ιεεει·ιπ1ε.· ε" Ορει·ειιιοιι. Επά
Με ειπεπ Νειι;πιιε :ιι Β1πιιιιιΒιειι (θ). 1ιε.ειιιοι·ι·π.). Πει;ει;επ

(1)1εεει·ιει1οιιππο1ι ιι1οπτ ε.πιχεεο1ι)πεεεπ). Η1ει· επ11επ ππι· εἱιι1ιιε
"ειπεε Ζεπ1ειι ιε1ει1ει·Β·εεεπειι ννειι1ειι. νοιι Ιιιτει·εεεε 1ει επι

9) Με Κοπι.ι·ε1πι111ιεΜπιιειι
πειιιι (51. 1ιιι1επιιπειπι·. 1ιϋιιιιειι εε1τειι:
Βι·1ιι·ιιιι1ιιιιιΒ· πεε εννε1ιεπ

1886-1891 νοιπ νοι·τι·. (ΜΠιε11ιιπεειι ππε πω· πι. Ρετει·επιιι·π·ει·

νει·8·Ιε1ο1ι ι1ει·πε1ι1ειι 1ειιιειι Ιιιιειι·ειι. πεε ει·ειειι πεπ; Πε
1'111ιι·πιι€ πεε Βιι1ει·πεππιιε πιιι1 πεε Β.ιεεεπιπε.επετεπ πιιι πειιι
εινε1ιειι, ιιι πειιι επ πιεΙΙε άεε 1ι1ειιιειι Ηεπι1ιιιε.επετειι πω·
ει·πεεει·ε ιιιιι πειιι Βιεεεπιπεεπετειι 1ιπιι1ιπι·ι1ει·ι. Με θεεειιιιιιτ
επ1ι1 πει· Μἑιἔπειππετει1πιιειι ιιι Μεεειι πεἱιὶεπ 1.πειι·επ πειτε;
ΜΙΒ, ειπ Απιι;ε νοι· πει· 111ιπ11πι1πιιι; επ (1Ιει.π1ιοιιι επ πε
114. ι·εειι. 1 . Ζπι· Αιιινειιι1πιιε; πειιι πει· Ηε.ιιι1ιπει;ιιει. ε11ειπ
νεπ. τοπ.
4 41 ι·εεπ. 62 Με). πει· Βιεεειιιιιεε·ιιει. ε11ε1ιι 48 ι·εειι. 90 πω!.
10) Νεπειι άει· 1π1ιιε1ειι (ιιιεά11ιειιιεπιπεειι ππά πρει·ει1νειι)
πειι1ε 11επιιειειι ι;Ιε1οπεε1τιις 18 το”. 88 ιιιε.1. Με Βιιιι·ε1ιτιοιι
άειι' άει· πιιοπ ε1ιιει· _)ει1ειι

1ι·ιι1ε1ιιοιπιε επ ει·ενει·ιειιι1ε, Με.

ι.ιειιε ππι· 8ει·ιπειε ππά ι1πι·οπ επι.ερι·εοπειιι1ε ΟΙεεει· Με” επ
1ιπι·ι·1ιι·1ει·ειιι1ε Ηπιιι1ιππωει18ιπειιειιιιιε πππ ππά ιιιιπιπει Με
Κοιιιι·Μπι111ιει1πιι ειι€ειππι·τ ινει·ι1ειι, ειπ εε ε1οπ Μειιιιιιι πειι

'Ι'πει·εριε πεε ΟΙειι1ιοιιιε ιπι. ε1ιιει· επτειιι·εο1ιεπι1ειι Α11ε;ε

άεε 5ρ11ιιει·ε ι;ε1επιιι ιιι 109 ι·εειι. 198 14'ε11ειι. Με πτεποΙιπει·εε

ιιιεΙππεπειιι11ιιπει·

8επνει·ιιιπ ειι Π, ετ 0,1-1,0) πεπιε1τειι 27 ι·εερ. 45 Απιζειι.
(= 28.8 ιι τ. ι·εερ. 82,6 π0ι.). Πιε Βεειι1τει.ε πει· Πει;ιιειορε
ι·ει1πιιειι 1ιπιιιιειι ιιιπεειι8· επί 1ΣιπεΙτιιιι5 πεε Βεπνει·πιπεειιε
ιπιιιιει· ππι· πεεοπειι1ειιε εειιι, ειιςεειοπιε ει· 8ο1ιι.νει·ε πει· νει·
1ειεπιιι; πιι‹1 πεε ινεπει·επ ι1πι·οπ Με Ορει·ιι.τιπιι εεεειειειι 'Γιαπ

άειι ο1ιι·οιι.

1..ειι1επε

πιεπι·

Βεποπ

τιιιιε επ εοπειι1ιειι. Πειιιι επι θ1επ1ιπιπρει1επτ Μ. πιιο1ιιιιι
11επι·12ειι ιι1οπτ Με ιχεειιπι1

ειιεπεεπειι. (0εΓεεεει·1ιι·επ1ιιιιι€επ.

Βει·εΙειπειι, θ1οπτ, Βγρπ1Ιιε εεε!) ω. πω” ιιι πει νοι·ιεειι
ΒΜπιι€).

νωπ. ι.ς1ιιππι ιιι ππ18επ δει.πειι ι1ειι 8ι.ειιι1ρπιι1ιι νιε1ει·

ιιιει.ε.

Γεοπι.πεποεεεπ 1ιι Μεεει· πεπιεπαιι;ε πεεππι1ει·ε πιει ιιι Ι..π.πι1ε

ιι1ε1ι1ιε1επι.1ει·τειι ειι- ππειε πιι€111ο1ι11οπειι θ1ε.π1ιππι1ιι·επΚειι
επ ινιοιιιι€ειι Ρι·εεε επ νει·ιτειειι.
(Απιπιειει·ιιτ).

Ρι·πιπ1ιπ1ιε
πεε ι1επτεπ1ιειιι ει·ετ1.17ει·ειπε επ 8τ.Ρετ.ει·επιιι·π.
1855. 81τιιπιι€ ειπ 9, Αρι·11 1907.
1. Ρει.ει·εεπ ιππι εειιιειι ειι€ε1ιππάιμειι νοι·ιι·ει;ι ω” Με
Ρ1Ηπιειιιπ11ι1ιιιις πει· Ηεπι.

ι1ει·ππε ιιιϋε;11οπετ ι·ιιεοπεπ Βιιιι;ι·ειίειιε.

πιει-ιι 1ιιι 1)ιιπο1ι ει·εο1ιειπειι).

)νοι1πι·οπ ει1ιΙει·ι εε ειππ. πειιι: πεἰ Νεεει·ιι Με

ιι1ε1ιι: νοιι ἔει· $οιιιιε πεεοπιειιεπειι 'Ι'ει1ε (Γιιεεεοπ1ε, Ηοπ1πιιιιι1,
1ιιιιει·εε Β1ιι.ιι πεε Ρι·ε.εριιιιπιιι) ιι18·ιιιειιιΙοε π1ειπειι.

Ρει:ει·εειι: Αιι Μεεεπ 'Ι'εΠειι εριεΙι πει· Οπειπἱειιιπε πει·
Πεπι. ε1ιιε ΒπΙΙε.
11. Β1εεειι.; πεπ εειπειι ε.π;;ε1:ϊιιιι118ιεπ νοι·ιτεε: πω”
Βιι1ει·οε1ιοιι1ε ιιιιι1 Μει;πεπορει·ε.11οπειι.

Βι1ε.πτει·πιιε πει· Αρπειετε: Βιι1ει·πε1ιοπε νοιι Α πεπι ιι ε ππά
111 ι· ε ο π π ε ι· 8, Β1ε1ιιι·πιιιεΒιιιειε νοπ Η ε ε π (ΒιεεειιιιιιιΒιιετ)
πιιι1 Ηιι·εοπ που;; (Ηειιι1- πάει· 8πιιι1επιιιεεπει, ει·6εεει·εε

11οπεΙΙ). Πειιιοιιειι·ετ1οιι πει· Ψιι·1ιπιι);εννειεε ςειιιιιιιιιει· Αρρε
ι·ει.ε :ιιι δοπννε1πεεπεειι ιιιιι Μι.ι1ιι ε1πι;ει”ππιιειι Βιπ1ι1ερΙιιιετιι.

Με Ορει·ε.ιιπιι πει

ιινειιπ ιι€επι1 ιιι6ΒΜοπ, πιιιιε νεπ” ε.ιιεεπίπ1ιι·επ.Ρει·ιοπΙπιιι ιιι
ιιιοι·ε.! - 1ιιι ΑπεοΙιΙπεε επ εε1πεπ νοι·ι.ι·ιης ι1ειππιιειι·ιεττ 111.
Με ε.ιιεεπιι1ιοπε Ρι·ειπά1ιπι·ρειεειιιιπ1πιις πει· Αππειιπε11ειιει.π1ι.
ιΑπιπι·εΕει·ει).
Πιε1ιιιειιιοιι.

Ι)1ε1ιπεε1οπ.

πίπε1ιι

Θε ινε.ι·ε επει· 1'ε1εππ Μιιιε.οπ άειι πω” πει· Μπ,ςπειε:ι·

ι.ι·ε.1ιι1οιιειι ίιπει·πιιπρι πειιιεεεειι επ ινο11επ. 11ειιιι ικιεπιι εποπ
ππι· ιιιειιιι.=; Απιζειι επι-πιω» εεπιποπι.ις π1ε1πειι, επ νιτει·πεπ ι1οοπ
εεπι· νιε1 ιιιεπι· ινεπιι εποπ Με πιει·1ιιιςειιι θε1ινει·ιππειεπ πάει·
ειπεπ πΙἱιιι1 ειπιιΙτ.ειι, Με επιιετ νεοπ1 ιι.11ε ειιτινει1ει· ιι.ιι ε1ιιιτει·
ΡειιορπιππΙιιιιε πάει· επ ο1ιι·οπ1επ1ιει· Πιιε1τ1ε(1ι·1ι1πο πω) πιι
ι·ειιπει επ πιι·πιιο1ε ε·επειι, πει· 15ν1εοει·ει1πιι πεπι·
πιιοΙειιιιοιι
ειιπειιιιι'ε11επ ννι1ι·ι1ειι. νοιι πεπ ιιιει;·πετππει·1ει·τειι Απ,πειι ειππ
επ νει!πι·επ εεεε.ιιεεπ: ιπι ει·ει.ειι 11πει.ι·ιιιιι 88, 1ιιι εννειιειι
85 (= 88 ρΟι. ιιεεπ. 25 μα.) Ιιι _)ει1ειιι ?Με νει·ι1πε·ειι Με
ει·ιπ1ει·ειεπε Βιιτι·ε1ιι1ππ πεε Ρι·επιι11ιπι·ρειε εεπι· ει·1ιεπ1ιο1ι Με
εοπενειε θε1'επι· ειιιει· εγπιριιιπ1εοπειι Βιιωπιιι1ιιιιι; πεε ειιι1ει·ειι
Απιι·εε. Ζιεπτ ιιιε.ιι Με ε11εε ιιι Βειι·υ.ο1ιτ, επ 1ει·ιιι. 111811 άειι
1νει·ι. πιιεει·εε πεπι1εειι Βπει.:επι;ε επιιι Νεοπινε1ε νοιι 1Μεεπ
ππά Βι.ιι1ι1ερ1Μει·ιι ιιπ Αππε ππά επ 1πι·ει· ΒιιιΓει·ππιι ππε πειιι
Απιιτειιιππει·ιι 1ιπο1ιεοΜιιιειι. Πιε Ρι·πιςιιοεε πει·
ιι),ι;ιιειπρε·
ι·ιι11οιι 1ει. επει· εποε εππειιςιιι: νοπ πει· ΖειιΜιπει· πεε νει·
ννε11επε εεε Βρ1ιιιει·ε ιπι Απ.ι;ε. Πει·επε ει·ι;ιεπι ειππ Με Ροτ

Θει·ιιιιι.ιι ιι:

1ι

1οπ 1ιιιπε ιιπ Ι.ιιιι1'ε πει· .Τεπι·ε ε.11ε 1Μεριιειι

πει· 1Βιιιννιο1ιε1πιιι: πει· '1'εοππι1ι ε." Ρι·ειιιι11ιπι·ρει·εκιι·ε.1ιιιπιιεπ
ει·1επι. Βενοι· Με νοιι ΒΙεεει π· ι1ειποιιειι·ιει·ιειι Αρρει·ιι.ι.ε
ιι.πίπε.ιπειι, νει·ιιιεΙτ ειππ πει· Απ,ε·επει·ετ ι1ει·ιι.ιι., πω. νιιειιιι πεε
νει·1ει.ειε Απ” άειι Ρι·ειιιι11ιει·ρει· εε1ιεπ 1ιεεε, επι Βιιι·ε1ιιιπιιε

νει·εποπ €ειιιειο1ιι ινπι·ι1ε ειπεπ Με νοι·1ιπιιι1επε πάει· Με πι11ιππ
εεεειει.ε ννπιιι1ε. ΜΜΜ πιει· _ιετ1ποπ 1ιιιοΙΒε πει· ΒΙπιιιπε πιοπι.ε
επ εεπειι, πππ ινει·ιειε ιιιιιπ

πειιιι

επ1π.πεε π1ε ιιιιο1ι ειιπ1ετει·

Β.εεπιρι.ιπιι πεε ΒΙπιεε πει· Ρ'ιειιιι11ιπι·πει· ενεπτιιε11 ειπ1ιι.πει·
ιιιιιι·ι1ε.

Θε1ειιΒ· ιι1ει1ειιιι Με Ε1ιαιιι.1ιτ1οπ, επ ι1ιιι·ι'τε Μεε

άειι
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Ορει·ετειιι· πιιι. 1ιει·εειιιι€ιεπι Βιο1πε ει·ιιιΙΙεπ.

Βιιιειι νιιι·1ι1ιε1ιεπ

Έ'πι·ιεειιι·ιι.ι. 1ιεπεπιετε πει· Ηιι·εε ιι πε ι·ε'εε1ιε Ηεππιιιεεπει,
πει· ιιιιι Βειιπιιιιπρ,· πει· Βιιιεειιέεννπππε πεπ δοππιει·ππιιιενει·

επε1ι ε·εετει.τετε. ινε: πιεεει· ο ιιε Βεεπιτει, επ με ιιιεπ πει
ι.ει·ε πωπω επι πππ-πεε Απε ειπε· οιιπιιι1ε επ Θιι·ιιππε.
Βι·ει πεε Βιπει·οε1ιορ

πππ πιο

ειιιι·1ιειι

Με πειε ιιεπεπ

Απε·ειιιιιιι. ιπ Βιιιππ

εεει.ει ιιε11ιεινπεει. πιι

πεπ

εεεεπει·ειειι ειπ

- Ζπιπ Νε.ειιιο18ει· πεε πεειι πωπω ι1πει·ειεπεΙππεπ Ρεο
Εεεεοι·ε πει Οιιιι·πι·.ε·ιε Πι·. Ριιπ1 Β'ι·1επι·ιε ιι επ πει· Πιιι
νει·ειιιιι Θι·ειι“εινε1π Μ: πει· Ρι·οί. επιι·εοι·π. Πι·. ιιιινιπ Ρενι· επε Οτε: πει·πι'επ ννοι·πεπ. - Πει'. Ριινι·

Μ: ει·ει: 86 .1ιι1ιι·ε ει: Με ειπ 8ε1ιιι1ει· Ραπ. Πιο ειιιπο πιε.
- Απ ΒιεΙιε πεε ιιι πεπ Βπ1ιεειειππ ιι·ετεππεπ Ρι·οιεεεει·
Πι·. Πιιι·ιιιι ιεε πει· Ρι·ινιιιποπεπι πω.

Πι·. Ψε.1ι:ει·

;;τειιειι επ 1ιιιιιπειι. Πιεεε Βπιννιε1ιιππεεεεεε1ιιε1ιιε ιει ειπ Βε
ννειε Μπι, ιπ ινειεΙιει· 1λ7ειεε πιε Μεπιπιπ επε πεπ ?οτι

Βιιιειιε1. 1ειιεππει· Δι·ει: πει· Ππινει·ειι8.ιε-Β'ι·επεπροΙιε1ιπιπ

εε1ιι·ιι.ιεπ πει· '.ι.'εε1ιπι1ι νοι·ιει1ε πεποπεπ πω.
;:Β1εε ειπ: Πε.ε Βειιι€επνειι'ειιι·ειι "κι επ Ρι·ειιιπ1ιει·ρει·
πιιιι:ποεε επι Αιιε·ε εεΙτ.επ εε1ιι·επε1ιτ, πι "επι 1ιει 8ριιιιει·π.
ννειεΙιε πιε1ιτειιε ιΣιεεπ επει· Βιε1ιΙ1ιεειειιειι. 1πιπ νει·ε1ειειι

πει· Βει·Ιιιιει· Οιιιιι·ιιε, επιιι οι·πειιι1ιε1ιεπ
ι·ειιιοι· πει· Β'ι·ειπεπιι1ιπιιι
πε.ππι. ννοιπεπ.

θει·ιιι επ π: Πιε Β.ϋπτειεποειιοριε Με σε πεπ Απεεπιιι·πι
εει·ιιι€ε Βεπειιιιιιι8. Ιει. πιο Μπεπειορει·ιι1:1οιι ιιιιεε1ππεεπ, εε
ειιιι. πει· Ει·επιπιιϋι·ρει· 8·εννϋ1ιπ1ιειι ιιπεεει·1ιιιΙ1ιπεε Βιι11ιιιε πεπε
Ππι·ε1ιεε1ι1εε·επ πει· πιπιει·επ πω. πιειει ιπι ι·ετι·ο1ιπ11ιιιι·επ
Ζε11ςεινε1ιε οπει· Επι· ιπι Κποε1ιειι πει· Οτ1ιιιιι1ννεππ. Απε πεπ

ιει.ει.επ 5 πιι1ιι·ειι ειππ ι1ιπι 12 πει·ε.ι·ιιε·ε ιιιιιιε ει·ιππει·Ιιο1ι.
· Β1εεειιι·:

Πε Πεμ. ειε1ι,

σε πιε θιιιι·πι·,ε·επ

επε1ι ιπ επ

πει·επ Κϋι·ρει·ιει1επ πιε 81πει·οε1ιοριε ιιι·ε.πειιειι 1:ϋππεπ ιιι11ε πιε
ΒΒιιιπεποε1ιοριε ιιπ 8ι.ιε1ιε 11ιεει.
Θει·ιιιιι ιι π: Απ! Βιιιε νοιι Ο1ιιι·πι·ιιεπ ειππ ιιι πει· ιιεπεπ
1ιει1ε.πειιι1ι ειιιιςε πει·ιιι·ιι€ε Ππιει·επε1ιππΒειι ε·ειιιιιε1ιτ ννοι·πεπ,
επειι1εΙΙ πιπ Νε.πειιι ιπ θε1ιιιειιεειιειπεπ ιιιιιεπεπε1ιεπ.
Ζειπ1ει·:_ Νεπε1ιι πππ. εππει.ιεε 1ι1ειιιε Κ6ι·ρει· ειππ ιπι
Βϋπτεεπει1πε ιιπιιιει· ιιι εε1ιεπ. ε.1ιει· 1ιειιιι Ορει·ιει·επ πιειιι ιεει
ιπ1ιι·ιε επ. 1π εο1ε1ιειι Ε'ειΙ1ειι ινιιι·πε εε ε1ειι ειπριε1ι1επ, ππιειι
ειιιεπ

επιεε1ιπιιι. πιπ πεπ Μεεπειεπ νοι·πιι€ε1ιεπ.

ΒΙεεεη;: Βιιιιπε Νε.πειιι πιιι·1°ιεπ ειε1ι πιιι·ε1ι πι. 1ιειιε
Βιιιιτ πιιι. πω.. Β.ιεεεπςΠεεπει.επ ειιιι·ειιιει·επ 1εεεειι.
ε Ο ε ι· ιιι ει π ιι :

Ππι·ε1ι

ειπεπ Ηεπιεε1ιιιιιι

ννιι·π πει· 11ιιεεπει.

ιπι θεννε1›ε πεπ Ρι·επιπ26ι·ρει· ειο1ιει· ιιεπεπ.
Β1εεει

ι

Αιιε1ι πιε 8ε1ιπιει·ει·εε.1ιιιοπ

ιει επ νετννει·ιεπ,

ιππειιι πει· ἔειιεπι εε11ιετ πεπ Β'ι·επιπιι6ι·ρει· 1οιιεΙιειει·επ 1ιεππ.
ι Ρ ε τει· ε ε π: Με νει·ι:ι·ιι€επ πιε Δπι.ςεπ πεε Βεπτε·ειι

Μπι
Β Ι ε ε ε ι ε:

· .

..

.

ιιι

Με Πι

(ιι·ειΐεννιι1π

ει·

Νειιι·ο1οπ·ε.

ενιιει:1ιειι πει· Κεπιπεπο- Με 8ιπει·οειιοριε ει·ιι·ιειιι, πεεε Ιειειει·ε

ιειετιιπρεπιπιπ·ει· ιετ. Πιιε Βιιπι€επιιι1π ιει πιο1ιι πω, @επι
Με: ει. Εεεε πεε Ε'ι·ειιιπιι6ι·ρει·ε εε1ιι· ππειεπει·ε Αιιιεε1ιΙιιεεε.

Ρι·οι'ειιεοι·

πει· θε1ιπι·ι.ειιιι1ιε πππ Ονπιιιιο1οιιιε

- νει·ειοι·1ιειι ειππι

1) Ιιιι .ΤπΙι ιιπ Βιι.πεοι·ιε Βι11ε

ιιιιι€ει ειπ εετ1ιιππιεεπεπ Βιι·π.ππε πει· πιιεεειειειιιιεεειἔε θι·πι
πειτοι· πιπ 1ιιεειιιειι Ο1ιπε1ιοιν1ιοεριιε.1 Πι·. Ε" ι· ιε π ι· ι ε ιι 'Ψ ιι 1 Ε ί

ιιιιε1ι ιιι.πιιειει· Κι·ε.πιι1ιειτ ιπι 45. 1ιεπεπειιι1ιιε.

θε1ιοι·επ

ει:

8ι. Ρειετε1ιπι·ε πιε 8οιιπ πεε θειιιι1ι'επ ω. Ο1ιει·ει·πιεε 8·1ειεΙιειι

Νειιιειιε πιπ Ο1ιπειιοννποεριιπ1, ει·ιιιε1ι ει· εειπε θνιιιππειιι11ι11
πππ ιπ Β.ενιιι Με ιιεπεπ· πιιιιιι πιε Ποι·ρειει· Ππινετειιειτ. επ
ννε1ειιει· ει· νοπ 1881-88 Μεπιπιιι ειππιει·ιε πππ πει· Κειμε
ι·ιιιιοπ «Βειοπιιιι ε.πε;ε1ιδι·ιε. Νπειι Απεοιν1ει·ππε· ω. Πο1ιτοι·
ειιε.ιιιεπε 1ιεεε ει· ειε1ι ιπ Επι.. Ρειει·ε1ιπι·ε· Με Αι·πι ιιιεπει· πππ

Εππειει·ιε επε1ειειι πιε επεεει·ειετπιιιεειςει· Οιιπιπειει· ιπι θειι
ε1ιοιν1ιοεριιπ1, Με ειπ θειιιι·πιειπεπ νει· σε. 3 .1ειιι·επ εειπει·
1ι.ι·πι1ιο1ιεπ Τιιιι€1ιειι νοι·ιειιι.ιι· ειπ ΖιεΙ εειιιιε. 2) Ιπ Οπεεεε.

επι 18..1π1ι πει· επεεει·ειιιιιιπιεειςε 0ι·πιιιε.ιοι· επι ιππιεε1ιειι
Κι·ιιππειι1ιιιιιεε Πι·. ννι11ιε1ιιι Β.οεεπ ιπι Α1ιει· νοπ 48 πεπ
ι·ειι.

Πει· νει·ετοι·1ιεπε, ινε1ε1ιει· ειο1ι ερειιιεΙΙ ιιιιι πεπ Κι·ε.π1ι

1ιε1ι.ειι πεε νει·πεπιιππειι·ιι1ιιιιε 1ιεεε1ιιι.ιιιε·ιε, πειτε πιε νεπιει
ρι·πειισε.ιιπ1 ι. .1. 1889 ει·ιιιπ.<.;ι. 8) Ιιι Οπεεεε ω θεεε1ι1ιι”ι.ε
ιιιιιι·ει· πει· πει·ιιιι·επ

Μεπιπιπειινει·ννε.1ιππε

Πι·. Διειιι επ ε ι·

θειιιε ο 1ι ιι οννε Ιιι ιπι 48. 1.ε1›επειε1ιι·ε επ Αποριεχιε.

Πει·

Ηιιιε·εεε1ιιεπεπε, ινειειιει· εειι. 1885 επι Ριιιιιιε επειι1πε, ιππ
Βιειιε ε.ιιοιι επε Λεει. πει πει· Βιοιιι·πεειεε1ιεπ θειιιειπεε1ιιιίτ.
1ιει·ιιι1ιει·2ιεει· Ηε1ινιεειει·π ιπ Οπεεεε. 41 1π Βει·ιιιι Ρι·οιεεεοι·

Πι·. Α 11›ι·εειιι, πει· Με νει· Κιιι·πειπ Ιιειτει· πει· ιεε1ιπιεε1ιειι
Α1ιεει1ιιιιε· πεε επιιππι·πι1ιε1ιεπι Ππινει·ειιΜειπετιιιιιε "ει,
ιπι Δ1ιει· νοπ 89 .1ε.ιιι·επ. 51 Ιιι 1ιοπποπ Βιι· ιπΐι11ιιιιιι
Βι·οιιπ1ιεπι, Ιιει1ιε.ι·ετ πεε ΚππιΒ·ε, ιπι Αιτει· νοπ ?Β πωπω.

Πε εοΙ1επ πεπιιε1ι Ειπεεπιιιιιιππεειι πππ Βετιπε.

νει·ε.ππει·πιι€επ ειπιι·ειεπ. Πιι1ιει· πι. νοι·ειειιι. εε1ιοιεπ.
Πιι·ειιιοι·: Πι·. ιν. πωπω. η

νοπ Πιιινει·ειιέιτειι πππ ιιιεπ. 1ιιειιιπτειι.
Βε1ιιι·ειιι.ι·: Π. Μιε1ιε1εοπ.

- Πει πιε ιιι $ε.ι·ιιιο ιν επ ει·ϋπ'πεππε πεπε Ππινει·
ειι πι: 1ιεπιιι;Ιιε1ι πεε Βειιι·ρει·εοπιι1ε πππ ω ΘεΙπιιιιιιει ειο1ιει·

ειιειεΙ1επ, ρ1επι. πεε Μιπιειει·ιππι ε" νοΙΚεε.πι'1ιΠιι·ππε νει·
1ιι.πιιιι ειε1ι ε" πιιι·ε1ι πιε 8ε1ι1ιεεειιπἔ πει· ννιιι·εε1ιε.πει· Ππινει·
ειτε.: ιι·ειε;ειινοιπεπεπ Ιιειιι·1ιι·πιτε επ ει.. Πιιινει·ειτει.τ Βιιι·ιιτονν
επ πεπιεπεπ. Πε εο11 εποε1ι πεε νι7ε.ιεε1ιεπει· Ρι·οιεεεοι·επ

1ιεΙιεειιιιιι, ιπι πεπ .ιιι

Τειεεεπεειιι·ιε1ιτειι.
ι

Ρει·εοιιι-ι1ιε.

π1νει·ειιιιι 1νει·εε1ιε.ιι ννιεπει· ειιιιιπει

πιιι·π, εοι'οι·ι. ννιεπει· επ πεπ Οι·ι ι1ιι·ει·
ιι€1ιειι Ζπι·ιιε1ι1ιεοι·πει·ι ινει·πεπ.

πι·ει›ι·ιιπἔΙιε1ιεπ Βε1ιι·τιι

- επι 14.227. .πιπ νιπι·πεπ ιιι Π ιι ε ε ειπε ι· ι' πιε ιπιι ειπεπι
Κοειεπεπιννεππ νοπ ΕΝ, ΜιΙΙιοπειι Μει·ιι ει·ι·ιεΙιτει.επ

- Βει ει." πιοπει·ε1ιεπεπεειιιιιιεπιιιιπιι ιπ θννιιιεπιιιππε πει
Βιιιεει· Ν ι ιι ο 1 ε. π ε πεπι 1ιει1ιει·πι πεε πεπι.εε1ιεπ Κειεει·ε.

θεπει·ε1-Οπει·ει·ει

Πι·. Ι11ιει·ε, πεπ Βι. Βιιιπ ιε1ειιε

θι·πειι Π. ΚΙεεεε ιιιιι ποιπ Βιει·ιι πππ Επιεει· ννιι
ιι ε 1 ιπ ποιπ Ο1ιει·ει·πι πει· Β.πεειεε1ι-Κειεει·1ιειιεπ Υιιεπι. «Βιιιιι

πεπειι

ειιιπιιε ε1ιεπ Κι·επ1ιεπεπετε.Ιιειι πππ πιε πει·ε.π επ
εεε1ιεπει·ιε Α1ιππειιιιε πι» ιιι·ιιιιιιεε1ιε Πεπιειπ ππι·ε1ι ειιιειι
εει.ε1ιτ ει15ι1'πει.

Πιε Πιι·ε1ιι.ιοιι πει·

πεπεπ Αιιιι.πειπιε ιει. ιιε

1ιε.ιιπι1ιε1ι πειπ 1ιιεΙιει·ιεειι οι·πεπι1ιε1ιεπ Ποποιει·ρι·οιεεεοι· επ
Οιιιιπι·ειε Πι·. Ο ε πει νν1τπεΙ ιπ Βοππ ιι1ιει·τι·εεεπ ννοιπεπ.

πω, Πι·. Βοεπειιοιν, πεπ ρι·επεειεε1ιεπ Κι·οιιεπ
ει·πεπΙΙ. Κ.1εεεε νει·1ιε1ιεπ.ι

.

.

-ι

-Ιιι πει· ιπι1ιιιιι·-πιεπιπιπιεε1ιειι Δ1ιππεπιιε
1ιιιππεπ ιιιι Ηει·ιιει π. .Τ. πιι_ι· 80 Βεννειι1ιει· Αιιιιιειιιιιε

- Πεπι ειπει·ιιιειιειι Ρι·οιεεεοι· πει· Αιιιιειι1ιει11ιπιιπε επ πει·

Ε1ιει·1ιοινει Πιιινειειιιιι, ννιι1ε1.

Βιιιε.ιει·ει Πι·. 1.ι ε ο π ιι ε. ι· π

ιππιε Ζε.1ι1 πει· 8ιππιει·εππεπ πεε Ι. Κιιιεπε

Βιι·εε1ιιιιιιππ ιειπει· 8ι. Αππειιοι·πειι Ι. ΚΙεεεε νει·
ΙιεΙιεπ ννοι·πειι.
'
.

ιιππεπ; εε εοΙΙεπ ιεποε1ι, ννιε πιε Τε.ιιεε1ι1ε.ιιει· πιε1πεπ. 1ιει·ειτ.ε.
Β·ει.ιειι 500 Απίπε1ιπιεε·εεπειιε ειιιιιεΙε.πιεπ εειπ.

Ϊ- ΡιοΕεεεεπΠι·. Ε. ι· π ει ν. Ιι ε νπ ε π πετ επι 18./81. .1ιιΙι
ε ειπε Α ιι ε ο π ι ε π εν ο ι· 1 εε π π ε· επ πει· Βει11πει· Ππινει·ειτει

- Απ πει· Ψιεπει· Ππινει·ειι.πι ει.ππιει·ειι, Με πειιι
31. πω.» νοπ ποτε εεεειιιιε1ιεπ ννιι·π, εεεεπινιιι·τιπ 289
π ε ε ε π.

εε1ιε.Ιιεπ.
-- Πει· 1ιε1ιπιιπτεΜππειιεπει· θγπε:1ιοΙοκε Ρι·οι'. Πι·. Γ ι·ε.ιι Ζ
ν. ννιπε1ιε11ιεε·ιιιε νει· Κπι·πειιιεειπεπ 70. Θε1ιιιι·ι.ειει.=ι.

Ψιε επι· 1σει·ειιε πιιιι;ειει1ι ιιεπεπ, Με Ριοί. ν. ννιιι ε1ιεΙ
πει πειιι 5ε1ιΙπεε πεε 8οιππιει·εειιιεειει·ε ιιι πεπ Βπ1ιεειεινι.

- Πει· πεπιεεΙιε νει·ειιιιιι ννι1πε,πεεεεπΒιιιιπτειι

-

Βιειιιπεεεπεειες ·ιι1·ιειιειι.

- Πει· Επππεε1ιει'ιεει·ει

Πι·. νν. Ο ιι 1 επι ο νι, ννεΙε1ιει· Με

επειιεπ 1ιεειιιιιιιι ειιιπ, πει πεπ Ψι1πεεε1ιειι Βιιιπιει·πι Πι·.
Απο” Ειπιιι Βιιι·Βει· επ εειπ ειπ Ρι·ε.ειπεπιεπ εε
ννϋ.1ιι τ. - Πι·. Βιιι· _πει·, επε Κιιι·1πππ ιιειιιιι·ιιε·, ιιι ειπ

1.ε.ππεε1ιιιιτειιι·επΚεπιιιιιιε ιπι Κιι·ε1ιπει·ι'ε 1Ψειε1ιιιι2ιπε1ιοιε((ιοπν.
Ρει·πι) 1ειιει, Μ: επι' Αποι·ππππε πεε θοπνει·πειιι·ε Με ροιιιιεειι

ε1ιεπιε.1ι.ε;ει· .ιιιππει· πει· Ποι·ρειει· Ππινειειιιιι, ννε1ε1ιε ει· ι. ι.

Οιι1ειιιονιι πιεπι 1ιει·ειιε εει: 24 .1ε1ιι·ε ιπ πει· 1ι·1ιιιεε1ιεπ
Ι.ιιππεε1ιείτ πεε θοπνει·πειπειιτε Ρει·ιιι.
- Πει· νιῖει·εε1ιειιει· 1ιιεςιειι·ε.ι πετ 1ιεεειιΙπεεειι. ει.. Σεπ ι
π ει· ετιι.πιιεε1ιειι Αει·ιιιε, ννε1ε1ιεπ πιε Βε1ιειιπ1ππι; πεε

ΙΧ π1ιεο1νιει·τε, νιιοι·ιιπι' ει· 1ιεππει·ιιι 1π Κπι·ιε.ιιπ ννει·, Με ει·
νοι· σε. 10 .Ιε1ιι·επ Με 1ινι1ιιιιεειιε θοπνει·πειιιεπι ιι1ιει·ειεπειτε.
.- Πει· Ρι·πειπεπι πεε πεπιεε1ιεπ Βειεπεεεεπιιπ1ιειι.επιπιεε,
θειι. Ο1ιει·ι·εειει·ιιπε·ει·ει Β π ιπ ιπ . Μ: νοπ πει· πιεπιπιπιεε1ιεπ
ΓιιιιπΙιιιι. πει Πιιινει·ειιιι.ι. Νιιι·21ιπι·ε επιπ Π ο ιι ιο ι· πι ε πι ειπειε 1ιοιιει·ιε ε_επειι. ει·πιιπιιι ινοι·πεπ.

νει·πιιε1ιιιε επε πειπ

Πιεπει επι1ε.εε επ ννοι·πειι.

Πι·.

Ρει·εεπε.ιε πει· Βιιιπι1ιεπει·πειι πππ ε" ετ.1ιπι.ιεειιεπ Αι·πειτει·.
ιιιιει·ιι·επεπ Μ, ν ο π 2 ε. π ι θ 2 ιι ε ι· 1ι 6 ιι ε ιι πππ επεεει·πειιι

5 8 ιι ε πιπ1ιειε π επ πιεεειιπ Ζινεε1ι επιιιιειε1Ιεπ.

2.ε.-- ..-·-__ -
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τ;- Βατ τω· ατατιταπ ταοπαταπ νατετοτααπα “Ρι·ττετααπτ ααι· πια
ατιττπταοααπ Δταιααπιτα τα Βτο αα αππαττο ααα 1ιαττατ ααα αττ
Ιτατιαπ αααταττοΙοετεοααπ Ιπετττατε-1)τ. Ραταταα, τετ, ααα αε
εταα ατττατετ, _ατπ Ορτατ εατπατ Βατατ'αε α·αντοτααα. τα απατα
εταα ρτοραττα.αττεααα Βτπερι·ττααπααπ τοπ Απτταιραττιατταεαι·αιπ
τ.τααιιιαατ, ΓααΙτα εταα α.ααι· ατιτα παντοατ απα αε ττατ ατα εααπαττατ
πατα.ιι ααι· Κι·ττττα, επ ααεα τα νοπ ταιπ εαΙαετ παπα πατω

οταααταπ Βτααρττταππααπ νοπ Κοα'ατα, τττταετΙτατιαπ Ατιπππα·ε
νατεπααα παα Αατατααατταπ ααε Κατρατε
ααα τα ττατιται· Ζαττ αατ '1'οα ατπττατ.

παπα ΕτττοΙα

αΙταααπ

- Βτ. Μ. Ν. Βαα ται α α π τναπαατ ατα τα ατπατ Ζαεααττττ
ται «Ε. τντωωιι» (Ντ. 29) απ τα ΚοΙΙααταα, νταΙααα τττταταπα

ααε Κττα.ααε ε.πε αατ τταττνττττα;απ Βαεατνα αταααι·πτ'απ τναι·ααπ
παει· ααι·απ οαΙτατιτοττεοαα Βααατνατττετιντταταπα ταταε τ)ταπεταιι
παττατ'. ιαττ τα.» ταιτταττππα·, απεα ετα τιιιτ' (ττππα ααα Ατττττατε
25 ατααε ιαττταΙατ Βατ'αατε πα Κτταεεταεεαττ τ. .Ι. 1894 ειπα
Ντ. 166 ριιαΙταται·ταπ Βαεατιτααεαπ ααα τιτττττατττοπααττε ααα
Βααατ απ! ατπα ατ α.αααπαα Βπταααα.ατα;απα
ατιααπ. Βταπα αττταπααπαα
πτεπαττ.ατεαπα· αατταετ, τα πασα ααα
Δαταται·α, ανατατια ατα Δατατα ται 1ατττται·αταπετ ααττΙαταατ ααααπ,
'70, θ) ααα 100 πω. απ _ταααπ ταοπατ ααα Βτααεταα. 1)τ.
Βατιτιπαπα αατ εαταει, απααααπι αι· απτ'α.τττιτ νοπ αταααιιι
ΒααααΙπαεα ααε ταττττα.τ1τοπεαττε αττ'ααι·απ, αατ τιττππα αταεαε
Βαεατιταιιααα ατα θαεπαα ααι ατα Ζπατττεπααπα αταεατ Βατεατιττ
ατα·απααΒαΙααι· αατιπ τταττττατατιατ ατπααι·ατατιτ ππα _τατατ απατα
παπα ταοααταπ αταεα θατααι· ααντττ1ττ.ττ ατααΙταπ. Σα πα.ααταπ
Απαττττπτ'ταπ τετ ππτ Ααττα;ταα αατ Κοττα,α·απ Πι·. Βαα τπιαππ

τατεαπεταπαα τα αι·τπααπ, πασα τετ αοττ ατα απαατατταε θαοΙατα
ΗοερτταΙ αταΒαττατιτατ ττοτααιι. Απαααταααι ετπα ατα ααπιιαα··
απτταπ Οοανατπαιπαατε Αετττιοαπα, Θατατοτν, 8τιπ
αττεττ,

Βία, Κα.εαπ

νοπ

αααι

Ε'αταεοπαι·-

ααα

ν

Ζπτ Βταταττ'απα ααι· παττααπ Μαεεταττατα τπτ Ψαταταααι·πα;
ατπατ Απεατατταπα· ααι· Οαοτατα τετ τω» θατιττττα ααα Οαατιιιαατ

ατπαττπερατττοτε Πι·. Ν. Α. 5ααπιτατ απ.ατι απαιτει α.αττοαι·
ιπαπαταττ πιοτααα.
-- Βτττααττοααττνατεα αατ. απατα απαατα Β τ. Ρ α τ α τ ε α π ι· ε α τ·
ατααττεααα Βαατττττεττοιπιπτεετ οπ ταοτιταατττε ατα"
ται;αΙα ται· ααπ1τα1τααεΑπααταααε αατΟαοΙατα
τα α α τ Β α ε τ α α π α απεααατααττατ: τα. εοΠαα ατα Ηαπεαα

τετοια· αατ ατοτααττ ατατααα, ααα εα.ατται·τεαααατ Ροτααταπεαπ
τα ται·απ ττ.αεατπ ααα Ηαταπ τα αττττΙΙαπ ααα ατα απτ·.Β'ααατ
ιεταατταταπα; ααα ΕτααααΙα απαααταΙΙταπ Βααττατεττι·ατα ατεπατιτ
ττατααπ, ττιτα Απτεταατ τα νατεοαα.τταα. Ποτ Μαατατπα.ττπεπατττοτ
τοπ ει. Ρατατεαπτ.<.ι: εοττ ααααταπ ννατααα. αατιπ $τειαττιααραιπαππ
ατααπ Βαταατ Για· ατα ατταπτττοααα· Βταα1τεεαιπαατε απ αι·ντιτΙταα,
ετατα μια α;αΙτοααταε 'Ι'ι·ταττννα.εεαι· τπτ ναττα.α·ππα τα απααπ.
ται ετααττααααπ ΒαταατταααοεπτταΙ αο11απ νοτττααταπεαπ αατ

Ααταατιταα νοπ αναπτπατΙαπ ΟαοτατατιτααΙταπ εατ.τ·οττ”απ ντατααπ.
νοπι απταατατοτοατεαααα Βαταα.α »ατα ατπα .Μετα νοπ Βαεατνα·
ττταταπ, Βαετατατιτοταπ ααα $παττα.ι·απ πατααετα1ττ ·ντατααα.
πιτ αατ Οτααατεα.ττοα νοπ ΟΙιοΙαι·α.εααατατια ατα α·
εαπ απ νατεατιταααπαπ Ριιααταπ αατ Βταατ αυτ! Πι·. Κα.εο α·
Ιτ τι α τι τα ο να αααπττταςτ νναι·ααα.

(πατατ αατ Ααταεαα: Γ”. Βοτιτταοαα, Μααοαοα τγ6.) εατπ ααταττ.
-1α$ατνα.ετο οτ αιιααπ πατα Βατταεεαπα νοπ
5Δατατααααε τααττιοααττατε (ΝτΙτοπουν, ΡΜ:
τονν, Ροταποντ, Ραταροανα ααα Βεαατνεττα_τα. 22
Απα·αετατΙτα

ααα Ντεαπτ-Νοτητοτοα απ·

ααο1αταααατοτιτ αττττττττ ντοτααπ.

Υατεατιταααπα ΜττταττπαΒατι.

Κταπααπτναττατ

Ρατεοπατ ααα Ποερττα.Ιε ταταπ 1(οΙταττττν-Αααατιταα
αατιπ ατααταπιτ ατατται·αταατ. Βατ α" Ααταττπ Βεααινεττα_τ α
ντπταα ατπα Ηαπεεπαααπε νοτιτααοιπαιαπ, _τααοαα οαπα ΒαεπΙτατ.
('Ι!οτνατ.-Β. πω.

- Παε Παατιιαατ ται· ααα ααττταταταπ Κττπτττατ
ααα αιαατατπτεαααπ ΒααττττατατΙατ Ρτο τ'αεεοτ

Πι·. Ηπαο ν. Ζταιαεεα π τετ ατπ12.τ25.Μα.τ τα Ιτατταοαεα
ποτ αατπ ετα.αττεοααιι Κτααττααααπεα, αατ 8τττττα εατπατ Ιππα
τΞτιατττταπ αΙτατεπααπ '1"αττετταττ, τ'ατατττοα α α τα ττ τ 1 τ. τνοτααπ.
τι ααεταατ. ειπε αταατ τταατ1αααπεα·τοεεαπ Βτοπαα·
α α α τα αατ' ατααια Κατιποτιιαταταα.α, ααι· τττατατιαατττα ατε Βααα
αα.πτι αταπτ ααα στα αατααπ $ατταπ απτοα αταεεαταραταααα Παπαπ

νατατιτα- ααα Κοπαταααπαοαττατιτατι.

Ιτττατα
ααα·αααα1οεεαπ
Β'αετι·ααα
Βα.ααπτατ
Βοττατ τ)ι·. πατα.
Β ο α Ι)τα
τα τ α.
'Ε ααα αατ Βαταααπααττατ
·

- Βατ ν. ταται·παττοααΙα αααπττεαττΙΗταα
αγαα.ττοΙοιττεααα Κοπετααε τα 8τ. Ραται·εαπτα,
Μια

- 1τττπ παπαε ιααατατατεπααε .ΤοατααΙ αατατ ααιπ
'Ι'ττατ «Μαατατιιτεαα - Νατατυντεεαπεαααττττοααε
Α τ ο τι τ τ ι> ανττα νοπ πω νατΙαα·εααπατππε Π τ· α α. α ααα
8 ο α αν τι ι· α α π α α τ α· στα ατττταατιττ. Βε τετ αατ Ιτττατεαααπ ατα

τπεετεατια Οτεαατεπττοπαττοιατταα, ααεεαπ Ετττ.εαα Ρτοί. Ο ττ ααα
ααεεαπ Θαπατατεατιτατατ Ρτοτ. Ρ. 8 τω. ντε τι τω, τιιιτ ετατι

ατιτα ααα ααα απαταπααπ αιι θααταταπ αατ Νατατνττεεαπεααατταπ
α·αντταιπατ. Πτα Βααπαττοπ ααε αοατπα.Ια Ματια Ρι·οτ'. τα". 1Ιααττα

αιιαατ τα Βατα.ττοπ α·αεατιτ ιαττ τω" Βαττταται· ααα ααατααατεαπ
1ίοιατταε Πι·. .ται:οα ε , απαιττ ττττ ααα ν. Κοπαταεε ατα πα

(ΡαταοΙοα· τα Καπταεαατ5), Ρτοτ'. Ο α α τα. Οπαι α (Ιατατπατ

ααται·
ιατταα
ατπαπ
1ιααα

ΡαγατοΙο,α;τα τα θατττπα·αα) τταατποιαπιαα. Πατ Ααοπαιπαπτερτατα
ααττττ.α·τ 30 Μετα τα.αττταα. 11τπα Ρτοααπαιπιπατ τετ απε ποαα
αταατ τα θαετατιτ αταΙτοιιιιααπ.

νταΙααατ ααταττε αταπιαΙ αιιαα;αεααοααα υναταα, Ιταπα α.ιιαα τα
αταεαπι απατα αται· αταατ α.αττατια.Ιταπ ντατααπ τναςαπ αατ απ

αααατπα πατπατεαπ τππαταπ ναττιαττατεαα τα ΒαεεΙα.πα.

νατεπαιιαΙπαιτεοι·τ ααεττπιαιτ ιναταα. Παπ ι·ιιεατεααα ταο
αστα; ααατ, απ αε τταατ ατπταατ.τττατια ΜττταΙ ναττττετ απι
Κοααταεε τα πιαταττα1Ιατ ααα αιτεεαπεαΙια.ττΙτααατ @τα
ατααατεταταπ τα ττ6απαπ, ααεαπινττι·ττα· _τααοατι απε νοπ

τααι απαααττπα·τα·απ θττταααπ αιιεεατεταπαα τετ. ατιιαπ εοτατιαα
τα Βαεεταπα τα ταα.Ιτεταταπ,

ααεα

αια ααα Βααατ αααττ.Ιτ, ετα.ττ

ααα ν. Κοααταεεαε ααα πα.οαεττοττταπααπ τα Ρατατααπητ τα οτ
επ.πτεταταπ.

ΚΙταττται· τα Μα.ταατατ απ

τα. Α. Ρτττται· (Ρττναταοααπτ αατ

- Νιιαα ατααπι πααατατπιτε ει.ατταςαααπαα θατειααταπ αεε Κα·

αταττια.Ιτατε τετ ατα Ζα.αΙ αατ 1ιαατΙταα·α τα ααα Αρο
τααΙι α π εονταττ ατααπαοαταατταπ, απεε τιιιτ' ταααπ Ρτοντιιοτ οαατ
Μαατατατ ω Ραατιιιαατα τα ατπατ Αποττιαττα αταατ πιαατ ατε
2 ΙτατιτΙται.τα ττοιαιπαπ.

1)τε θαεα1Ιεοαατ'τ
ω» Αεττααααπεοααπ
Δατατα αατ παπι ΒαααΙιταατ ττιταε νατατπεατατταε Πτ.

ΗτρποΙγτΙ)αιπταεατεαντα.αττ.

Ερτααπιτοτοατεστιαε.
- Ραετ. Ια Οααεεα εταα πασα ααα αατααπ ααταττε τταιπα1
ααταπ 1τ'αΙταπ ττατπα παπαα Ραεταται·απααπααπ νοτα·αττοιιιιααπ.
1)αι· ατα 4. .Ταττ ατττταπατα τναιωτ ααι· Βτααταταπτ:απααιιααε
αεττπαατ πατα αατ' αατπ τναΒα ααι· θαααεαπττ. νοπ 500 ,αααταα
πασα αααι ατεταπ ΧτααΙτααττετατΙα ατιττται·τοτοατεαα απται·ειιααταα
Βατταπ τιπ1:1τιταπ ααα τα ααι· θταατ ττοπαταπ τα Ιτατπαι· αταατααπ

ΡαεταιιατΙΙαπ αοπετατταττ ντατααπ.
- Οαοται·α.
τα
ααα Βαπιατατιοαα Οοανατπα
ιπαπτα-1ιαπαεαααττεαοερτττπτ ντπτααπ απι 8. .Ταττ
αττατ οαοΙαταναι·ααοαττα;α Ρατταπταπ αταατααατ, νοπ ττα1αααπ
ατπατ αια α. .1πΙτ ετα.τα ααα τα» απαατα πασα 8 '1'αααα ματια.

- Βτα ΒατιπταταττταΙ κααταπ ατα Πααταετττε
αατααι·οαρτπαττα. Μια νοπ .Τατιτα αατ Ζατεταταπα· ααε
Βτται.τατε αατ θαατακεται·τα, ααα ΠτιιΙοαοαααε πιαπτπατττατα αια·
πτ'οαΙαπα ταττταΙ, τετ ατα 8τοτΪ, αατ αατ αατα Βα.ατΙΙαε ργοαγαπααε

ααταττατ πατα ααα αιιααι· Ρ γ ο ο γ α. π α. ε α α;απαπατ Μια. Βαταα ι
Βιτραι·ταιαιιτα τετ ταετι;αετατττ ιιτοι·ααπ, ααεε απτοα αταα εοΙοτιο
Ε'Ιττεετα_·τταττ τα 48-80 8τπαααπ εατιιτΙτααα Κατιπα ααι· θααταττ·
εταττα παπι νατεαατντπααπ ;τααταατιτ νται·ααα, ααπαααια τατα
Ζπα1 ααα Οτττα<τααττ πατατα τππαταπΙα αατ αταταπ 24 Βτααααα
ααι ατιτα ατα ΗαΙττ.α αατααα·ααατατ ντοτααα τετ. ΒοααΙα ατα τα
νοπ Θααταττεταττα ααΙτιιαατ πατα, εοΠαπ πππ εαιατΙτααα Πίττ

ττΙτααατ ατπαε Ηαππετα.πααε παπα ααα Απα·πααπ νοπ .ΤααΙα
ααταττ αατιααααΙτ ντατααα, αα.εα αταεα ΓΙττεετατιαττ τα ααα Να·

εααταοααπταπια αταααερτττατ πατα.

Ρτοτ. Πααααττοα (καιω

ττοαατα αααατα.1Ιε τα αατ αταπτπα·τττε ααταατοεπτα. πασα αατ
τπιτε.ααταΙαπ Ιαταττττοα στα Ργοογα.απαα ατπα ααιιτττοαα ναι·ιπτπ·

ααταπα αατ Βατττατταπ, τα ατιιτα·αα πως” ναΙ1τααε ναι·απαιτταααπ

Πατατ ααπααΙααπ 1αταοαατααπααα ατττταπατα πιπ 8. .αια ααα νατ

ααι·εατααπ αοπετατταταπ. Νπτ τα ααα εααντατεταπ Ρα.ΙΙαπ ναι··
απατα απε 1ταττταΙ. Ντα νατΙα.ατατ. αατ ατα οαεταττατατιτεααα Βα
ττται·απα ατα Βααα.παΙιιιια ιαττ αταααπι 1τττττα1 α.πατι τ”τττ πατα

ετατα τα Αατ'ααααττα αατ Βατααττα, τα αατ ατα ατνντταπταπ Ρα
ττααταπ αατια.πααΙτ ντπτααα. Δια θ. .αια αι·Ι‹ι·α.πατα ααα ατα.τα

ααα·αιτοααπ.

απατι ατα ΚταπΙταατνττ.ττατ; αια Π. .αια ιταΙααεταπ ποσα 7 ααα
1τατια Βταταπτ-ιππααπ ααι· Λααατεα. νοιπ 18-21. .ΤαΙτ α·ατααπ
14 παπα ΟαοΙατατ'αττα νατπατααπατ. Βαττ Βααταπ αατ Βρταααιτα
εταα 55 Βττττα.πααπεαπ ααοαπατιτατ ντοτααπ, νοπ ααααα 15 τααττατι
νατΙααταπ εταα. Οτο Βτατααττταα αταα εα.ιαττταα Οττεααντοαπατ,
αιατιιτ Αταατται·. Βε ετπα αααεατοτααπτΙτααα Μαεεπααπιαπ εα
ττοα”απ, ααι ατα 8τε.ατ 8α.πιειτα τα ατααπ απτειιταοααπααπ Βαπτ

ΚταπΙταπατταεατ απα;αοταπατ ππα τα αταεαιπ Ζντααττ ττοεταατοε
·

Μ,

29θ

ΔΝΝΟΠΟΒΠ ΗΒΒΕΒ. ΑΕΠ' νοτι1οιι ἱιι Μ:: Β110Μιει1άΙι1η8 νοιι Κ. Ι... ΒΙΟΚΒΒ Ιιι Έ
$$τ. Ροτοτ8Βιιης, ΝονεΙη-Ρτ. 14,εοννΙο Μι εΙΙοιιὶπ- ιιιιΜπεΙΜά.Απποποεπι-Οοωμο1τωι ωιΒοποτιιπποπ.

ευειιΔιπΜπιπιιτε ινιιικκε ..κοοπ

°'°|

δι7ού):

Β·σιξγά):

2Φα(€5--

6ϊο!ι!εει!εΙο Έστω τω· Ευηειοο!-ΤΙιστερϊο. ΡΙιοερΙιοτοἱννεἱεεω.2,8°7οο"ΜΗ.ΡΙιοερΙιου.

7άΙΏ80|

ΨοΜΜεοΜΜετ, επεξιεωπ εοΙπποειε. 8Ιι·ιιρ.

Ι.εὶοΜ τεεοτΙ:ΙοηΒ.
Νειιτοεοπ,
Ηγετει·Ι2,νδ!!.ιιπεοΗϊιά!.!.6.ΒιιτωΕπΜ.
πω. Μιιτωιπιιε, £ιιοΙιεκΙο.

ΤιιΜτΙαιΙοεε, κοιιοΜιιιεωπ, ε" απ. 5οΜν8οΙπε-

[Μ"ΦΙΜ"'"

:'Αώυσι,

ιιιεώπτΙο, $!πορ!τιιΙοεο, πΠιιεπιι.

`

.
8ιτοΙΙπ Μ πω· εοΜ, ννεππ
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"(ΒτοπιεεΜΗ Η οι!. ω” Μ! Νοιποοοπ.
°
°

1 οσε Πεεε:Ιιο πιΙτιιπεετει· οήθ"ωΡΒα""8% ω” 25, ω. Μ). 250 ΒΙΓ- Μά
|αό|θ||ω.

.Ζ-τ--Β

Ιτιπει νετεαΙιεπ Μ.

°

πωωιω ὰ 0,25 ετ. Ιιι θετωπε 8 100 ΜΜΕ.

'

88,40,

`

@Ιιι-του ππά 1.1τουετιιι· 21.1Ρ νοι·Η1Βιιη8.

“ _ Μ. κοττΜακκ-ιπ πίτπ:κε ε σε; ΒλδΕΜεοκνιεω ΒΒΕΝΖΜ)Ηωωε»«›
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”Νοπωι ΚιιτΙιιιιιε“ ΠΠ· Πεεωι- από ΒατιιπΚτωιΒΙωΠοη, Ε'οΠειιοΜ (ΒιιιϊωτιιυεεΕυι·ου πω: ΒτοΠννοοϋεοΙ·Κ011ττοΙΙε),

Ι1Μ.Μποε, (ΙΜΙΑ, ΙΙοι·ι- υυά 1ΉοτοιιΕτωιΙιοΙτωι, 1ΐοιιι·ωτΙιουΙο, ΠοιετΙιιιτωι, ΕΙοΜτο- πω! ΗγάτοΗιω·ερΙο Πι ΔΗΜ Γοτ
πιοιι. ΑρτΙΙ - ΒοποτπΒοτ. Ρι·οεροΙιτο.
Βια Ο. Βιιρροι· ω. Ρι·ουεε. Ρτοΐοεεοτ ω. Βει”. ΠοΐΜΒ,

(88) 14-9.
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1.ωτο:.ιικτυπι Ρυειιεειπνισ1νι «ι.ικΒιππω
ΡΙιειι··ω. Βοεε.
111 ΒοΒιιι111τοτ ειΒεοΙιιτοτ ΒοΙιιΙιοϋ: Μιά 111ιΙ1Βοι·ττοΙΐο1ιοτ 0ι1αΙἱτᾶτ.
(108) ό2-·Ιθ.
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ΟΙιατΙοττοιιΒ11η.
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ι34) 24-7.

:ο

ΒΑΠΕ-8ΛιθΟΝ.
Ιιι ειοτ Αποιο.Ιτ νιτ:Ην, ὰοι· ιιοετοιιι οι·ιοιιιοτοιι ιιι οοπ: Ειιτοριι, ειιιιι
νοτιιιιπόοπ Βια"

υπό

Ποιιοιιοπ ιπι Ηει ιιιι8 νοπ ΜειΒοπ-, Ι.οΒοτ-, Ηιιτπ

ιιΙειεοπ-, Ηοιι·πεειΙ:-, Ρο‹ιο το υπο οιικιοι·οπ ΚτοπΚιιοιιοπ.
Τέ Ποπ νοπι 15.
οι Με ειιιπ δι). 5οριοπιι:ετ ΤΙιοειτοτ ιιιιιι (:οπι:οτιο ιπι
(Ξειειπο.
ιιοά ιπι Ρειτι:. Ι.οεοοιιΜποττε. Οιιοι2ιιππιοτ Πιτ Ι)ειιιιοιι, ΒριοΙ-, 5 τεσπ
οοπ: πω! Βιιιο.τάε. ΑΠε Ειοεπι:οιιπΙιπιοπ εἱιι‹ι πιιπ νιι:ΗΥ νοτιιιιπτιοπ. τοπιο

Νιιοιι ιιιπΒιιιιιτιοςοι· ερο:ιιιΙιειιοοιιοτ Τιιιιε
ι‹οιι ιιι πω" ιιι·ιιΜιιιοτο Μι ιπι Βοιωτια· ιιι

πω, Πορεττοπιεπι ΑΠιοι·.

Βιιιι Βιιιιιιιιιιιιι.
@τπτ-το

Οι Ρτειι2 Ηοεοπ1°οιο,

ΡΞΗΤΠ88ιΝ

ΕΧιτειοι. ΤΙιγιπι

Ιιιι

οιιοοΙιειτοτ. ΤοοεοΙιιιοι·.
ποε. 8·οοοιι. Βιιιιιιιιι· νοιι ιιοι ι·ιιιιιι. Βοιιϋι·ιιο ρ;οιιιο.ιιοι.

$ρο:ιο.Ιιιι·2ι
ι·ιοιιι- ιιιιιι ι.ιιιιμοιιιοιιιοιι.

Νιιοοιι-,

ιΗειιιε Ι) ιι ο ο ιι Π.

~

Πιιοοιιιι.άΠοιιοιι, οιοΙιοι· ινιι·Ιιοιιιιοει ΜΜΜ Βοο·οπ:
~`.

Κοιιοιιιιιιοτοπ, ΚοΙι11ιορί- απο Βι·οποπ1εικαωπιι.
ι

1.ιιωιωι ιιι ιιοτιιοι·ι·ο.€. ΒΙειιτοι·π ΠοιποοιιΙειιιάε ιι. Οοετοιι·οιοιι-Πιιιιο.ι·πο.

~

Λοι·ιιιιοιιο (Ξιιιιειοιιιοι·ι:
1,201'. Πι·. ΕΜΗ Ι·'ιιιοιιοι· (88ι·αιιι6ιιι·ρ).·
Πιο ννιι·ιιιιπ,ι; Με "ΡθΡϊιι88ἰΠ“ "οι οιπο ιιιιοι·ι·ιιοοιιοπιιο; ννοππ81οιοΙι ιοι
ιιιοιιτ 8·οι·ιιιιο εει€οπ ιιιιιιιι, Μ" Μ: Κοιιοιιιιιιετοιι ειιιπ ιπ οιιιιςοπ 'Ι'ιιΕοιι ιιι οιποπ
οιιιιιι.οιιοιι Ιζιιιιιι·ι·ιι νοι·ννο.πάο1το, ευ ινιιτὰοπ ιιιο Αιιιιιιο ευ ιπιιιιο, ω» 8οιιΙοιιιι οι·
Ιοοικοτ, Μ" Με ΙΒι·οοιιτοοιιοπάο Με Κοιιοιιιιιιοι:οιιο, :πιο Βιιιιιινοι·ιιοιι ιιιιιΙ ιιιο ιιιο
ιιοπ‹ιο Βι·ει:ιοικιιιιο·, νο11οιιιιιάιο ινοι.=;ΙιοΙοιι.

...Εμ

ει" ι·ιιιιιιοι-εχιωοι
:ππι ιπποι·οιι θοιιιιιιιοιιο ποι
Η0ιιοι·Ηιοο απο Βιιι·ιιΜοοοιι-Βιιαιιιιάιιπε

Αιιιιιιιιοιι ΙιθθιΙθΙ'
νωω.υτ ιιι Αροιιιοιιοιι.

Βι·. Ποι1οΙ, ω. Βοι·ιιτΙαοι·αι ει. Π. (ΨοιεοοιιΖιαπω:

Νοοιι @οιπ Θοιιτειιιοιι άεο Ροι·ιιιιιιιιιι και· οιι ππι· ιιοιιιι Βι·ννιιοιιοιι ριιιωΙιοι.

Βοιιι·ιΐο Ιιιτοι·ιιιιιι·

Με ιιιιιιιιοιο ω» πιο Ποιο ιιοι·ι·ιιοιιο Μια ειιι οιιιοιιι ΑΙροιι-θιριοΙ. Ι)ιοεο Ι.οιοιιι
Μ.ιιιπιεικοιι: Βοι ππι· ιιοοοιιιιοι·ε ω: ιιοι· κι ιιιι”οΙΒο Ιιιιιο,ςιιι.ιιτι;οι· Βι·οιιοιιιιιΙΕπιιιι·ι·Μ
ειιι ιποι·ιιΙιοΙιοιπ Εὶιιι ιιγοοιιι Ιοιιιο.
Βι·. Διι'ι·οιΙ
πω· (ΝοιιΙιαπεοιι).·

Ι!οιιι Πι·ιιιωι ιι·οιιι. ε!ιι.ιιιιι, ιπι." Με Ροι·ιιιιιοιιι οιπ ΜΜΜ πι, Με ιιι πιιι
ποιοι· Δοιι: ιιοιι πιιι. Βοοιιι: πιο 8οι'ιιι·οιιιοτοπ Κοιιοιιιιιιιποπ ιιι οιποπ ιπι οιιιιιι·Ιιοιιοι·
από πιει ιιιιιποι·ιιιιιιι·οιι Βι·οπο!ιιοΙικοιιι.ι·τιι ιιιιοι·ιιιιιιΙιτοπ νοι·πιιι€. Ιο Ικοιιιιο ειιι

ποι επ ινοιι‹ιοπᾶἑιιιι

Ρι·ονιοοι·

Ε. ιιιιιιιιιι
Μοειιιιιι, ΧΥοιοιιοιιιιο..

Ζω Ιιοιιι ιιιιιιοι·οο ΜΜΜ, ινοΙοΙιοο που Με ρ,·Ιοιοιιοιι νοι·:ιι8·οο ι·ιιιιιιιοπ ιιιιι·ίτο.
Πι·. Βι·ιοιι Ε. νοιι Καππα (ΒΜι:/οΙά, διαωπ.):
Πιο άτοι ιπιτ Ροτιιιοιιιιι ιιοιιιιιιιιοΙιοιι Βι·οποπιι:ιάοιι. ιιιινοιι οιινοι ΙιοιΚιπάοι·π '

ιιιιιιιοπ πιι άοιι οοιιιινοι·ειοπ Ε'οι·ιιιοπ Μιά _ιοάοοιιιιιΙ οι·ννιοε ποι 1ιιι·Ρι·ιιριιιιιι Με νοιι
ειιιοΒοποιοιιποιοι· Υ'ιζιι·Ιιιιιι€; Μι· ιιι:ο.ι·Ιιο Ηποιοπτοιο πιιιιιιι ιιι ννοπιο·οιι Βιιιπάοπ ιιοι·οιτι
ειιι Μιά ιιιο Βοοι·οτιοπ ιιο,ι.ιιι.ιιπ »ποπ ποιά ιιι νοι·ι·ιιιιςοι·ιι, ιιιο 'Γοιιι οι·ιιιιιι· πο! Μι.

νοι·ιιοπι ππι· άιιι·οιι πιο ΑροιιιοΙιοιι, οοινιο ιιιιι·οιι ι'οΙ;οπιιο
Η. ΒιοτειιιιιιριοΙ, Αροιιιοικοι·, κιιι·ιιοιιιιιι, Μει·82:ι1];ογγΕΙΩι

οιιιιι, ΔιιοιΙιοιιοι·, πιο". ΡιιιιΙ 8οοιιοιιο, Αροτιιοιιοι·,

Δ

Κοπιιοι·οορ

,ιιοιιοκιιι ποροι.ιιοπι 4, πο. 9.

πμοο-Βορ6ι:

Βιμ,

ΚιιΙΙιιιιι·. 26

Ηοι·ιςοοι.οΙΙτ ιιι πω· Κοιππιιιπιιιιιιιοπ-ΑιιοιΙιοΙιο Ε. 'Ι'ιιοοοιιιιοτ,Βοι·Ιιπ Γ. 19.'
ΘογιιοΙειι·ιιιιεο 18.

Π!. Ροιιιιιιο ννιιικοι,

136_ Μ, Πε!ιο]'ι

Β. 8οιιιιειιοιιιιη, Ροιοι·ειΙιπι·8, (Μινι Ροι·ι·οιιι, ΠοιιΒιιιι.

'

Μτοιιοοιι νοιι Κι·οιιιιοπρΠοεοτιπποπ:

(Μ) 0-2

τ~

Ιιιι Ποιιιιιοιιοιι ΔΙοκιιιιιιοι·-Βοιιιιιτιιι Μπι
Νιιοιιννοιιι «ιιιοιιτ πιο» ειιι· Ζοιι σιωπ
ιι·οιο ΡιΙοεοι· πω! Ηιοςοι·ιιιιιοιι ειιι· ιιιο
ρι·ινο.το Κι·ιιιιικοιιιιπορο @που Ζιιιιιιιιι:
νοιι 50 Κορ.)
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ἱἱποΙιιἱι·ι1πΚοι·οἰ7νΔΑλνΠπιοαΚοΪἔΔΕβΑςἱυςηὶῳτΕΙ`2ὶ: ΒΕ

μη” ΞΣ__ 4 Η απ.
.ω·.ι_ν. απ· ;τ:..%).Π..

εεε 11 πιει

ιΣΧΧιι. .ΙΑιιιιιι.ιιΝε.

81'.

Νειιεΐοι€εΧΧιν..ιειιτε.

ΜΒΠΙΠΙΝΜΒΒ ΜΠΗΒΝΒΠΗΒΙΡ'Ε ~
οιποτ άοτ ΚεόειΜιοιι νοιι

Ρι·ιιί. Πι·. Μι! Πειιιιι.

Πι·. 1ιιιιειιιιιοε Κι·ειιιιιιιειε.

Ποτρει.

ει”.

Πι·. Βιιιιιιιι“ ιΜειιιει:ιι.
5ι. ΡετστεΒιι"η;.

Πιο ..δι Ρειοι·εΒιιηζετ ΜαιιιιιιιεειιεννοοιιειιεειιτιΓι" ετεοιιειιιηεόειι Ψ ΑΒοι11ιεπεειιΗ -Αιιίΐατε.8ε ειιντιε ΜΙ( Ξεεει·ε.κ,ε “ά
5 ο ιι ιι ε ε ε ιι ε. -υετ Μιοιιιιοιιιειιτιι Με ιει ιιι ΒιιεεΙειιι1 8 ΗΜ. Με <!εε Μια:: ιιιειιι ει.ιεεοιιΙιεεε!ιοιι πιι ειε Βιιιτιιιιιιιιιιιιιιιι.ς νοιι Κ. Β. ΒιοΙ:ε:·
1ειιιτ,4 ΗΜ. Πιτ όιι5ιιειΗ18]ΔιιΓιιι ·Ι.ΡοεπιιειεΙΙιιιιε;ιι·ι (Με ε.ιιι1ει·ειι
ΒΒιιι!επι20 Μπι; ιειιιιιοιι, 10 Μετιι ΙιειιηειιτΙιοιι. Πει·Ιιιεε:Μοιιε :Με
ιιιιιιιε ΒιιιειΙεεερεΙιειιιι:ΖειΙο ιιι Ρειιτιετ20ιίοι.ι.οάετ45ΡΓειι.- ειι
Αιιιοι·ειι ιινετε!ειι 25 $ερετειειΒ20μιιιτει· ΟτἱἔιιιειετιιικεΙ:ιιεεεειιι:Ιτ.

ιιι ΒΕ. Ρετει·ει:ι.ιτε, ΝεννεΚιι-Ρι·οερεΜ Ν: Μ. ιιι ι·ιοιιιειι. - Σιωπ
καμπ, εοννἱο ει!!εειιιόιε ΠεόεΚιιοιι Βο2ιιμΙιοΙιοιι ΜιιτειιιιιιμειιΒιι
πι:: ιιιειι ειι άειι έ εεο!ιεΠε ι”Μιτειιάε ιι ι!εόεΚιειιι· Πι·. Β.Ψμηε,ς;]1

ιιι $ι.Ρειει·εΒιιτε. Ρει:ετειι.δειιε. ΑΙοκειισΙτοννεΚι Ρτ.Β 2ι.ι ι·ιοιιιω.
-ΙΚεΓει·ειε νιιοτόειι ιιειοΙι άου 5ει:ενοιι ιιι ΗΜ. μα: ΒοΒετι Ιιοιιοτιι·τ. $ρι·εειιετ. Πιοιιειεε, Ποιιιιει·ειεε ειιι! $οιιιιεΒοιι‹! 5-8.

"ιι οι

ιοοι. -

81. Ροιειειιιιτ8, άειι 4. (17.) Μέσω.

11ιιιΔΙΙ.: Ρι·οτοΙιοΙΙε Με νει·ειιιε Βι. Ρειει·εΒιιι·εει· Αει·ετε. - Τει.εεειιιιοιιτιοΙιτειι. - Αιιεειι.γειι.

Με Ηεττειι ΚοΙΙερειι, ΜΜΜ άειι νοιυ 1'7.-19. Αυ
ειιετ ιιι Ποηιιιι ευιιιίιιιΔεεεει1 Αοτειειει; ΒεειιοΙιειι ιιιιιΙ
ΑΒειυιΒιειιειιιετε ΙιεΙερειι

ειι Ηει·τιι

ινοι!ειι,

ινετι1ειι 8εΒετ‹-ιι εεε

Μ. Με!. Ε. Ο τειι Επι”,

ειι·ε.εεε 15, ειι ννειιτΙειι.

Ποι·ριιι, θειιιειι
ι

ι

Με θροι·ιιιιοιιειι νι·ιιι·ιΙειι ειιεςειιιιιι·ι:
ννει.:ειι Βιιιιιιιιε.
»
Ρ)·Ιοι·ιιεειειιοεε
ε
Ρει·ιιζεειι·ιειε

>

8 Με!
10 ο
θ »

ΠιιιιειΙΜιτιιοιι. άεε ΠΙι:ιιε
ιιιιι·οιι ιιιιετιιε Τ|ιει·εριε

θ

»

ΑΜ' Με 80 Ορει·ειιοιιειι Κοιιιιιιειι 3 Τοεεει'εΙΙε Ξ 10 ρω.
Μ‹ιιιειιιιιι.
Βει άεε Βειιι·ιειΙιιιιε· ιιει· Πειιει·ιεειιΙιειε ιιιιιεετειι 7 Ριιι.ιειιτειι
Με ιεεετοιι .Ιειιιι·εε ενεεειι ειι ειιιε” ΒεοΒειοΙιτιιιιι.ςεάειιει· πιιε
ι;ςεεειιιειιειι ινει·ιιοιι. Νεοιι Λεω;; νοιι ιι·ειτοτειι 4 Κι·ειιι‹ειι,
ϋιιει· ιὶει·ειι ννοιτει·εε 8οιιιοΚειιΙ ιιιεΙιιε Ζιι ει·ίιιιιι·ειι εναι· Με
Βιιιιιιιι; νοιιι θ. Ε'ειιι·ιιιιι· 190Τ.
ιιιιεΙι ΑΜιι8· Με 8 ροειορετιικινειι Τοάεει”ΜΙε, νει·ΒιοιΙιειι
Ι4 Ρειιειιιειι, άειιειι ιι·ειιετεε 8ειιιοΚειιΙ Ιιειωιιιιι κα. νοιι ιιιεεειι
ΐοι·ειι2.: Βιεεειι;. εε|ει·ειϋι·: Μοι-;Μ_
14 ειιιά 4 ιιι 1 Με θ .Βιιιι·ειι ιιιι.οιι σ” Ορει·ιι.ι.ιοιι ιιιι·υιιι Μπ
εειιΙειάισιι ει·ιο;.ςι·ιι ιιιιά "ιιει· ετιιι·ειικι;ειι Β ειιι ιιιιιιιε ρερι:ιοιιιιι
Ι. ΡΗ· ιι : ΠεΒει· Πιιιιει·ι·εειιΙιειε ιιει· οιιιι·ιιτριεεΙιειι ΤΙιει·ιιριε
ν _ιειιιιιι. Π) Ρειιειιιειι ειιιά Με ιιιιιιει·ιιά πειιειΙι ειι Ιιετι·ιιιτιιιειι
Με ΠΙιτιιε νειιιι·ιοιιιι.

Ρι·οτοΙι οι Ιο άεε ?πωπω Μ. Ροτετειιιιιτεοι· Δ οι·ετε.

= 71 ρΟι. ΒοοΙιει· Ιιει·ει·ιιιιι·τ εε ρθτ..

Η ι·ϋ ιιΙει ιι 86 ρ(Σι.

Με Ιιιιιιιιιιιιοιιειι ειιιιι οιιιιιιιριεεΙιειι Βιιιει·Πΐ Ιιειιιι ΠΙ‹·ιιει
Α ιιι ι ιι ε ?Β ρΟι. Π ι ε ε Ι ε ιι ε: ι· ι.: 42 ρΟι. Πειιει·ΙιειΙιιιιςειι.
ι·ειιιι·ιι·ιιΠ ιιιι‹Ι εειιιειι Γοιεοειιετειιάειι ειιιε ιιι άειι Ιειπιειι `
Αιιοιι ειι ιὶειιι Μειιιε·ιι Μιι.ιει·ιιιΙ εεειειιιζι ειι:ιι ιΙιεε.ιι ι;τοεεειι
.Ιειιι·ειι ει·ινειιοΝ. ιινοι·ιΙειι. Πιιιιι Με Με ΕΠ·ι”ειιι·ιιιιι; ι.ςεΙειιει, `
ειπε Με Βεειιιιιιιε Με ιιιιε·ι·ιιειι ΤΙιει·εριε ΔΗΜ εε ειιιε ειιιε. : Ζε.ιιΙειι Ι'εειεεετεΙΙιε ΤιιιειιοΙιε. ιιιιεε Με Βεειιιι.ιιι.ε Μι· οιιιι·ιιι·
2ιεοΙιειι ΤΙιει·:ι.ριε Με Πιειιε νειιιι·ιοιιιι ειιι εεετειι ειιιε ιιι ιΙειι
Με ιιιιιιι ιιιιι·ιι άειι Μιτιει1ιιιιμειι Ι.ε ιι εεε ειιι' ιΙειιι Κοιιει°εεε
ιιει· ιιειιτεο!ιειι ϋοεεΙΙεειιιιι'ι Μι· Οιιιιιιι·;;ιε ιιυ .Ιιιιιτε 1897 ειιι· ? ΠιΙΙειι ινε ιι·ε,ειειι οι·ριιιιιεοΙιει· Βτειιοεο Με ΡγΙοι·ιιε ορει·ιοι·τ
ειιι εε.
ιιειιιιιειι ιιιιιεειε. Βιιι·οΙι πιειιι·ει·ε ιιειιετε Αι·Ιιειτειι, Με ειωι Μη·
(Αιιιοτεί'ει·ιι.ι).
'ΑιιΐειιΙιε ,εοει0ΙΙι Ιιει.ιειι. ιΙιε Πειιει·τεειιιιιιιε ιιει· ιιιτει·ιιειι 4
Ι)ιεΚιιεειοιι:
ΓΙιετεριε ειι ειιι‹Ιιει·ειι ιει. εε ει·ιι·ιεεειι. ιιεεε ιιι "2Ο-30 ρΟι. ;
Με πιιε Κειιιε άειιιει·ιιάε Πειιιιιη; ειιι' ι!ιειε.μειιιιεσιιειιι Νικο '
8 ο ιι ά ει· ΐι·ειει. »νεΙ‹.·Ιιε Ι-:Ιιιιιει:Ιιειι Βγιιιριοιιιε (Με ΠιπΒιιοεε
ει·ειοΙι ποτάειι Με". Απ! Μπι Ιειιιειι Οιιιι·ιιηςειιιιοημεεε
(1906) ιιι Βειιιιι ειιι Κι·6ιιΙει ιι ιιΙιει· εειιιε Βι·τ'ιιιιι·ιιιιμ;ειι ιιι ¦ Με Ρει·ιεεειι·ιιιε ευετιιιιειι.
ΑΙΙιετιιιε Βει·ιοΜετ ἱιΙιει· ειιιε Ριιτιειιιιιι, ‹Ιἰε ιιοΕ2 ιιει·
ιιει· οιιιι·ιιι·ριει:ιιειι ΗΙοιιειιιει·ιιριε Ιιειι‹:ιιιει ιιιιιΙ ειπειιι εικτινει·ειι
θεειι·οειιιει·οειοιιιιε πιιε ιιιειιι·ιιιεΙιςει· ΠΙοιιειειιι·ειι ιιιοΙιε νοιι
κι›ι·ςειιοιι Με Μ." εει·ει1ει.
ιΙιι·ειι ΒεειΙι»νει·‹ὶειι ΜΜΜ ιε·οι·όειι κ”. 1904 νοιι Η σε ι επι:
?Με ιιοι·ιοιιιει Μ" εειπ Μ:ιιι>ιΉΙΙ. :Με 30 Οροι·ιιιἰοιιειι ιιιιι- ι ιιι: ΟιιυειιοΜιοεριιιιΙ ορετιετι. !ιιι.ιιε ειε ειι:Ιι εεννιι Με .ΗΜ
ί888'ν Με :ιιι 29 Κι·ιιιιιιοιι' ειιεει-ιιιιιιι ιιι·ιιι‹Ιειι. Πε ειιιιι 1 Π·
Ιειι€ ειιι. εεΠιιιΙτ., ιιειοιιιιειιι ειε Πω ειιιε Ιο;;.ιΙε Πιοιιειιιι·
Ιστοριεειιιι .πιιά 2ει θειειι·οειιιει·οειοιιιἰειι. Βιιι Ρειιειιι ΗΜ
άιιι·ιτιιι:ει1ιεοΙιτιιεΙιε. ΚΚΕ "καει εεΙιι· εφε 8ειιιιιει·πειι ιιιιά
2 ΜεΙ ορει·ιειι, πω! ιιεοιι ιιει· Ρχιοτοριεειιιι :Με 1$εεειιινει·ιιοιι
Μιιιίιεεε Βι·ιιτεοΙιειι. Βει ιιει· ιιιιι·ειιΙειιι:Ιιτιιιιι; ω· Ραπ. "πιω
ωιεσω- ειιιιι·ειειι ειιι! ειιιε θεειιιοειιιειοετοιιιιε ει·ι'οι·ι!ειτοιι.. εε εισιι, άιιεε ω· ω ιιει· θρει·ετιιιιι Ιιειιιιιι:ιε Μιιτριιγιιιιοιιι"
ΙΠεεε .Οιει·ειιοιι νι·ιιι·ιιο
Με! ειε ιιιιιεοοιιεε (ιιιιι:Ιι Κοι:Ιι ε τ)
ιιιο!ιτ, Με ειιρεΜιοιι ΙιεοΒιιιιιιτεε, εΙιεεειιιιι.:ειι. εοιιιιει·ιι ιιιι
ιιιιιι ειιι ΗΜ :Με ι·ειι·οοιι!ιοιι (ιιιισιι ν. Ηε.οικει·) ειιει;είιιιιι·ι.
Πεμ" 2ιιι·ιιοΚεεεΙιεεειι ιιι·ειι·. Νοοιιιιιειιι.:ε Ορει·ιιιιοιι ειιι! Βικ
Ιιι εΙΙειι. Με ειιι! ΕΞ Γιιιιε ινιιι·‹Ιε Με Βιιιει·οειιιεειοπιοεε (ιιιιοιι : Γει·ιιιιιιε άεε Μιιι·ριιγΙ‹ιιοριεε. Ι)ιιι·ιιιι ειιεαΜιεεεειισΙ ΠΙοιιειιιιι·.
Β1· ιι ιι τι) Ιιιιιπιιςε!ιηςι.
ΖειιιτεΙΙιι:ε Β888ει·ιιιις. 5ι>ἱι Πι .Ιιιιιτ ιι·ιει!ει· ιιι>ιιι·ει·ςε Βε

Με
εε!ιινε!·άεπ, Βε!!π!ει·εεπ - επιιιιει!επ Ειι!!·εο!ιει!. Με Ρετ. πω!
_ιε!ει ιιπ! !ιοε!!ιπε.!ιε·ε Ορετε!.!επ. άεε!! !!εει.ε!!!. !ιειπε διερ;πε.
ιιοπ. εε άεεε !ιε!πε ι·!ε!!!ιρ;`ε !ιιά!!‹ιι!ιοπ ιιπ· άιε θρε!·ει!ιοπ νοι·
!ιιι.!!άεπ ιει. Πει· ειπεε!! ει·ινιεε ε!ε!! !!ει άειι $ριι!πι!!.ι;επ ε!ετε
Με !εε!·, άιε Αειάι!ιιι.ενε!·!ι!!!!πιεεε !νε!·ει! ππά ειπά πο!·π!εΙ.

Με θππ_ιεερι·ο!!ε πι. πεεειιν. Ζιι ε!·ινιι!!πεπ πι παπι, άεεε άιε
° Ρε!. ειπε ε!ιι·οπιεε!!ε θρἱιεεπ!ιι!ιε!·!‹ιι!οεε !ιε.! ππά ειπ !πεεει·εε
εε!!ινεο!!!ιο!ιεε 8π!!ιε!ι! ιει ππά !ιιιιι!ιε - Με!. !!εετεπάιι; Τει!!

ρειειπτετει€ει·πι!εεπ Με ἱ!8° επιννειετ.
'
Υ!!'ειε άιε Βει!επεάει!ει· άει· Ρε!. ιπι!. Μπετεπ!ιει·ειιιοπι πειιιιιι,
ει! !!ει·ιειι!ετ ΑΠ!. ιι!!ει· ειπεπ Ρι!!!, !!ει άεπι Με .Τε.!!!· πεε!!
άει·, πει άετ Ορειε.ιιοπ ει·ιο!ειεπ Πιιι;!!οειιειει·πιιε· ειπεε Με.
εει!!ιει·ε!ποι!!, Ρε.ι. ει! ρπετρει·ε!ει· Βερειε εκει·ιι. Με Μεεποεε
άεε Κει·ειποιπ ννπι·άε άπιε!! άεε !!!ι!ιι·οε!«›ρ εεεεει.ιει, ποτε

άεπι Ρε!. ειπε πο!·πιε.!ε Βε!!!νειιι.ςε!·εε!ιε.ι'ι άπτε!!;;ειπεε!!ι !ιι!ιτε.
Ψεειρ!!ε!επ νειΓιιει ιι!!ει· 80 Ρε!!ε νοπ !.!!ιεπε νεπιι·.,
άετει! εειιιιιιεε $ε!!ιε!ιε!!! Ε! .!ε!!!·ε πεε!! :!!!εο!νιε!·ιει· Π!‹:ιιε!‹ι!ι·
ι!ιιπ !!ε!ιει!!!! ιει. Βε !!ει!τει! νο!!ειεπά!ε· επε Με!! ειι!ι!!π!ιεει·

ΠΙειιε!ιιιτ 80 ι!Οι., πω!! !νιεάει·!ιο!ιιπε άει· Κω· νσει!ετε ἱ·!Ο ΡΜ.,
ιιπ (Ξπι!εεπ νιιπι·άει! εοπιιι ιι! 60 πω. άιε Ρετ.. εε !νε!τ €ε!!ε!!ι,
άεεε ειε Β .Ϊε!ιιε !ε.πι; εεεε!!π·ει·άειι·ει ννειει!. Βε ει:!!ε!ι!ι, άι!εε

απ! ι!π!ιε!· επι!! Ρι!οι·ιιε ειιεεπάεπ Π!εει·ι! ππε!! άει· θεειι·ο
επτει·οετοιιιιε ειπε !ιεεεε!·ε Ε!ει!ιιπεετει!άει!ε εει€επ, Με άιε ιιπ
Ριιπάιιε ι!ειιπά!!ε!ιεπ. Πε !!ειιαι. άεε απ!!! άειιιιι. επεειπιι!επ,
άπεε άει· !!!εεει! ειἔεπι!ιε!! ιι! 2 ιιιπ!!!ιοι!ε!! νει·εο!ιιεάπε πε

· εε!!πιιτε εει·ι!ι!!ι, νοπ άεπεπ άετ ει·ειε νετά:ιπππεεοι·ε·ε.π, άει·
2. ιά εε! άει· Ργ!ο!·πετε!!, π!ε!!ι· Αιιε!ιει!!ππε·εοι·εεπ Μ. Βει
Βιτε άεε Π!ειιε ει!! Ργ!ο!·ιιε !νει·άεπ άιε 8ρειεειι, ινε!ε!!ε άιε
Πε.ει!·οειιτειοετοπιοεε πεεειει·επ. άεε θεεε!ι·.νιιι· ι:ε!ἰιι·!ιε!ι ινεπι

ε;ει· ι·ειεεπ. Με ννεπι! ειο!! ά:ιεεε!!!ε ει!! Ρπιιάπε !!ει!πάει. !ει.
άει Ργ!οι·πε Με.. ει! Μιά άιε Νι!!!ι°!1!18 άιε !ιιιι!άι!εννππάε ιι!
ετε!ει· Βε·ιειιπε· ει·ι!!!!!επ.
Ν” άιε !)ειιει· άει· !!Ιε,<;επ!‹πι·ειποι!ιε !!ειι·ι!ι`ι, ει! !ετ νι!. ειπ
Ρε!! ιπι! Τι-8-_ιε!!!·ιε·ε!· Μιπε!· !!ε!‹ε.ππ! ππά νοπ Βιι·ππ εε
πι! Ι Γι!!! !!ειιε!!!.ει άετ εοε·ει· 4 .ι επι· πεε!! άει· !)!εεποεε !!!ει
άει· Ορει·ειιοπ €εετε!!!.) Βε!ε!!ι Μ!.
!νε.ε άιε Ργ!ο!·ορ!εειι!‹ !!ειι·ι!!”ι, εε ιει !ειιι·ε!!ε!! ειπ Ρετ. ιπ
άεε Α!ε›;. Ηι!ερ. ειπε·ε!!·ετεπ, άειι! νοι· Η .!ιι!!ι·ε!ι άειι άιεεε
Ορει·ειιοπ ιπι! επιειπ Ε!·ιο!; ,ε·ε!πε.ε!!τ ινο!·άεπ ιετ. Ρετ. !ειάε!:
_ιε!.ει επ Πιε!!ετεε. εειπ !ι!εεεπ ιετ. _ιεάοε!ι νε!!ιε εεεππά.
Ριε!ι: Με !ι!ιπιετ:!ιε Μεεποεε άει· Ρει·ιπεειι·ι!ιε !!ειπ!!! ει!!

άει· Βτννεε·ππε ε!!ει· Πιιιε!επάε, άιε άιιι·ο!ι Αά!ιέιειοιιεπ άεε
!!!εεε!ιε ιπι! άεπ Νεο!ι!!ειτο!·ςεπεπ ιιι Βειι·εε!!ι !ιο!!ιπ!επ. Μεεε
!εϋι!πεπ πππ εε!ιι· νει·εε!ι!εάει! εειι!. μ πε.ο!!άειπ ινε!ε!!εε Οι·

εππ άειπ Μπα!!! εά!ιε.ιιει·τ. 8ο νιιιιιάε ε. Β. ειπε Ργ!ει·ο-Οο!οπ
εά!!!!.ειοπ ιιο!!ιιι; ι!!εε·ποειιειετι άπι·ε!! άιε εεπιειπεε!!ε.ιι!ιο!!επ,
ιεει!. επι; ει!! ειπει!άει· !ο!ειεπάεπ ρει·ιετε!ιιεε!!επ Βεννε8·ιιι!πειι.

!'ει·ινεε!!ει!πεειι άεε !!!εεεπ'ε ιπι!. άει· Βιιιι0!!!Λ!8.Πά !εεεεπ ε!ε!ι
!!ει Ε!·εο!ιιιιιει·ππε άει· !ει.ειει·ει!, ι·εερ. άειι πει !ιεειιιιιιπιεπ
Βεινεςι!πεεπ ειιιιι·ειεπάεπ 5ο!ιιι!ε!·εεπ ει!‹επιιεπ. Η!!! !!εειιιι!ιπ
ιεε άιιιε;!ιοει. δγιιη!!οπ! ω!!! εε εοιπ!! πιε!ιι ιιπ άιε Ρει·ιεπ
ειι·ιιιε, άιε !!ιεςποεε !!!ιιεε ιπ _ιεάει!! ειπεε!πεπ Ρε!! Με νει·
εε!ιιεάεπεπ Β!·εε!!ε!πιιπεει! ςειο!ε·ει·ι ι.νει·άεπ.

ι!ει'ι·ειπ. εε πιιιεε ειπε ει·ιιπά!ιε!!ε !πεο!!επιεο!ιε Βειπιειιιι€,
Βι.ει!!!ε!!εεπειιπε ππά Α!ιπιιεε!!ππε· άει· θεε·επειεπάε πππ. Ειδ
ειιπ,ι,>·επ νοπ επιιεεριιεε!!επ Βιο!ιεπ Με Βιι!!!!ιπει, Κι!!·ι!ι!! οπο.

- ε!·ιο!εει!.

-

Ηεπιιιπε !ιπεπ, ινε!ε!!ε Βεειπιε!ι!ιοπει!!ει!ιοάεπ νειι· ιι!
Ρι·ειιιε εοπιιτ ει!επινεπάεπ !!!πτει!, ιιι!!ε άιε ιιιι!ιε!!επ !ιειιιει!
Πι·ι'ο!ε νει·ερι·εε!!επ 'Ρ

Η ε! ι ε ο!! ε! πι ε. ι! π : Με !‹επιιεπ νιιι·!ϋ.ιιιιε·. !ιειι!ε !ιεεεετει!
Με!!!οάεπ επι· Πεειπ!ε!ι!ιοπ νοπ Βει!ιπεπ Με άιε ι!εεριοε!!ι!ει!.
!Βε!!ιεετ ω. ειπε!! πιε!!ι !ειπεε!!π. ννεεινεεεπ ·ειε!! ιιιε!!ι. Ιιι
ίε·ιιιιοπε!!ειι!!ε επι θεςεπετε.πάει!. Με ε. Β. !!ε!!ε!π ίεειεει.εοπ
εο!!τεπ ππά ει·πεπτε Απειεο!ειιπε !!ει·νειι!!·ιπε·επ.
Ε” ιι πι!!! ιιπ π πω! άι!!”ιιι· ειπ, άεε Κι·ε.π!ιεπειιπιι!ει· εο!!οι!
Με! Βεειι!π άει· Βιιιι·ει!!ιππς ι!!!5;!!ε!!ετ νοπ ιι!!επ πππιιτεει.!
Οεςεπειεπάεπ. Μϋ!!ε!π Με. ει! ειιιι!!ειπ. Μιππ Μ!!! ειπε εμε!.
ιει·ε !!!εο!!επιεε!ιε ππά ε.ι!!ιεεριιεε!ιε Βε!ι!ιρειιπε· πιε!ιι εε!ιννε!·.
Με Απετεε!ιππεεεειπ!ιι· άειι!!! θεε·επετεπάε Μ. ι!!!!!!πι, - Βο!
άει· Μρ!ιτ.ει·ιε ει·ιο!ε·ι άιε Ιιιιε!ιιιοπ πω!. ει.ει:ε νοπ Ρει·εοι! ει!
Ρει·εοπ - πει άεπ Με.εει·ι!, πεε!! Η ει!!! π ει, ιπ!!!!ει·.
Η ε ε ιι ε ι· πει ννιεάει·ει!!!·ιιπ!ιιιπε·επ πεε!! εε!!!εε!ιιει· Πεειι!ίε!ε
ε!οπ !!ει Μπ!ιτειιε ιπε!!ι·ι'ι!.ε!ι !!εο!ιεο!!τει. Απο!! ει·ιι!πειτ ει· Με!!
ειπεε Ρι!!!εε νοπ ει·πειιιε!· Ηε!ιπι!εε!!ιι!!ε!ιιιοπ πω!! ειιιει· πιο!ιτ.·

ιεάε!!οε επεεει!!!!ι·ιεπ Πεειπιε!ι!.ιοπ. Ειπε εο!·.ι;!!ε!!.ιε·ε Ι)εειι!
ιε!ιτιοπ ιει άι!ι·ε!!επε ποτινεπάις.
Η 6 ι· ε ο ι! ε! πι ε! π π: Μι ειπε !)εειπιε!ιιιοπ πεε!! Ιπι'ε!ι!.ιοι!ε
!ιιι·ει!!ι!!ειιεπ !ὶ!!ε!·!!ι!ιη!!. επε!;ει!ι!!ι·ι ινειάεπ ει!!! οάει· π!ε!!ι,
Μ. ειπε !ιεεοπάει·ε Β'ι·ι!.ιιε, άιε πιο!!! επι· Με!επεειοπ ει.ε!!ι.

!!ν!ιά _ιεάοε!! άεε!πι`εειει·τ. Με ά!εεεε ι!ιε!!ε!· ιι!!!ιο!ι, - ιιο πω.
άεε Με!!! ιιιι·οεεε νοιει!Βε νοι· ε!!ει! ι!!ε!!ει· επ άιεεεπι Ζινεε!ε

εε!!!·ε.ιιο!ιιεπ Ρι!!ρει·ειειι.

Βιιεππε νοιπ 20. !!'ε!!!·ιιιιι· 190”.
νοκ.: Β!εεειρ;.

8ε!ιτε!.!!!·: !!ι!οι·ικε.

Ι. Ι)οιι!!!ι·ονιτε!ιι άει!!οπετι·ιει·ιι 1 Ρετ... άετ Β Θε!! π ε ε
νε!·!ειει! πεε π ει!ιτ.ιει! Μ!. Μ· ννε!· άειι!!! Β.ενο!πιιοπει·ε
ιι!!ει·ιε!!επ ινοι·ι!επ ππά νοπ 8 Βιεννπιπε!ιιιςε!π ε·ειι·ο!!”ειι »νοι·
ι!επ. Με ει·ειε !ζπεε! πιει· οι!ει·Ι!ει!! άεε 0!!ι·ε νοπ !!!πτ.επ
πω!! νοιι! άι!!·ε!!εεεε!ι!ει.>ιεπ, ο!ιιιε 8εΓεπ!·!ιε!ιε νε!·!ε!ειιπςειι
ει! !ιιιιιει!εεεει!. Με 2. !!ει!.ε ειπε Ε'ι·ι!!ιιπι· άεε Οτ!ει·ει·πιεε

!!ειν!ι·!!!:.

Με δ. πω· ει!! Βιιε!ιει! ιι! άει· $ειιριι!ει·!ιϋ!ιε ειιι

,=.τεά!·ππι;επ, !ιετ.ιε ειπεπ Βε!ι!υ!!!οι·ειι !!ειιιιι·ιιι. ππά ετεε!ειε
ιι!πει!ιε!!! ειπεε Ηιιιιιι!.!οιπε ειπ Βεπάε άεε π. εεει·ποε!ειάοιι!ε

ετοιάειιε,

νοπ ινε ειε ειι!.ιε!!!ει·ι. ννπι·άε.

Με Κιι€ε! νει· ει!

άει· 5ριιεε επεεεε.<ει, πεε ειπε ειε!·!‹ει·ε θεννε!!εεε!·ειΒιιιπε
άπι·ε!ι ΕΣι·ννει!ε!·ιιπε· άεε Βε!!!πεειιι!.πιι!ε !!εεννεο!α, άιε ιππι

ι!!ιιι!‹ επεεε!!!ιε!!επ νσει·.

!!ειπ Ρετ. μ!!! εε Επι.

ιΠειποι!

ειιε!ιοπ άει· Κιι,ιεε!!.
Ρει·πε!· άει!!οπετι·ιει·ι. !)οιπ!!ι·ο!νε!ιι Ι Βάπη.ι·ειι!!!!ά ππά
ειπε 2. Βι·ο πιπιπι;!ι ιι εε!. άιε νοπ ειπει!ι επάει·ει! Ατ!ει!ι.πι.

!ιε!·ι·!!!ιι·ι.:

Αιπ Θ. Ρει!!·ι!ει· νι·πι·άε άει· Ο!ιεΓ άεε (!ει“επει!ιεεεε

επι !νεεει!ι Οειι·ονν άπι·ε!! Β ε!ε!ιιιεεε άπι·ε!!

άεπ '1"!!πι·ι!ιι ππά

Με ειρ !ι ε ! ε π !ει 8!ειε!!ϊε!!ε άει· Απε!ε!ιι. άεεε ππι· άιε
Βει·ιιο!ιειο!ιιιει!πε άεε ι.ι:ιπεεπ Κιε.π!ι!!ειιε!!!!άεε άιε Μεςποεε
άει· Ρει·ιεεειιιιιε νοπ Ρε!! ει! Γι!!! εεετε!!ει. Ιιι ειι!ει!! Ρε!!
ε. Β ννιιι·άε ειε ει·ιιι6ε!ιε!ιι. άι!!·ε!ι άιε Αά!ιε.ειοπ ιπι! ειιιει·
Ηει·πιε. εριΒ·εειιιεε.
Ι!'ιε!:: Πει· νοιι Α!!!ει!ιιε !!ει·ιε!ι!ετε Γι!!! ιετ άεάιιι·ε!! εε!!!·
ππι'ίε!!ειιά. άεεε άει· ι!εεεπ άε!!ει !εει· ι.ιειιιιιάει! ννι!ι·άε ννι!.!!ι·ε!ιά εει·εάε πει άεπ ετε!ε ιν!εάει!ιε!!ιει!άειι Βεεε!!ινει·‹!επ

Με! επ Η!!!'ε ει!!ε, ει!!ιε!ι ειπεπ Βε!!ιιεε ιπ άεπ !.ει!!. !)ει·
Ε!!πεο!!πεε ι!ειεπά Με!! 32 Ε'8!!!~. πω· άει· 5γιιιρ!ιγεε. Ι). ιππι!.

!πειει ειπε

διιιε;πε.ιιοπ άειι θι·ππά άι!!ιιι· ε!!ε·ιε!!!:.

ορε!·ειινε νε!·!πιιΕ πειιι· πεε!! ε.π!'επε!ιε!!ειιι !ειε!!τει·επ Με."
επι. !!ι!ε Βϋπηι;επε!!ά εε!ειε πππ. άιι.εε πω Κπι;ε! ειπ Ιιι!!

Κνε.ε άιε Ι.ε!!επεάει!ει· άει· Κι·ε.π!ιειι πιιι θι!.ι·ειιιοπιε νειιιι·ι
ει!!! !!ειι·ιιιι, ει! ειπά άιε επεειιι!!ι·ιει! Μιιεπ νει! Β--!! Μοπε.
κει! πω!!! άει· Ορει·πιιοπ, !)ιι!·ε!ιεο!!πιττεει!!ει·π. Απο!! Ε”. !ιεππι
ιεάοε!ι ε!πεε!πε Ρε!!ε, άιε νιε! !!!.πε·ει·. Με ειι Ή» .Τι!!!!·επ πω!!
ορει·ειιοπειι·ι, - με!!! !!ε!!επ.

τε!·ε!ι, ε!!ειει,ςεπάεπ Β!ιει!ειπεε!; Με. Βε ι.νι!ιάε !!ιιι! νοπ !!!πιεπ

2. Ηϋ!·εο!!ε!πιεππ ερι·ιε!ιι

ι.!!!ει· «Απιιι!!»,

Ρ”οι·ιι!ε!!πρι·ερετε! ει! !)εειπιε!ιιιοιιεεινεε!ιεπ.

ειπ

πειιεε

(Βι·εε!!ειπι

ιπι

άιε ννι!·!!ε!εε.ιι!ε ει·ιπει·άει.
ι!!ι·πιιε ι!πεεε!!.8ι.

ιι!!!ει· θει·πε!! πεε!! άει· !)εειπ!”ε!ιιιοιι ει!!·ιιο!ι!!!ει!!!. άεεε εε
πιο!!! ποιννεπά!!.: Μ, ε!!ε $ρε!!επ άει· 'Πιτ επ νει·!‹!ε!!επ ππά
άεεε απ! Πεειπ!'ε!αιοπ πιω!! ει·ιο!ει.
!ιο!!Ιιε!·ι ειππ!!! ε!οπ ιιιιπειριε!! εει.ι;επ άεπ Νιιιεεπ ε!πει·
!)εειπιε!ιιιοπ επε, άιε πι!! Β·:ιε!ϋιπ!!εεπ, ιπι Βιιππ! εει·ειεπειεπ
Βιι!!ετεπεεπ ε!·ειεΙτ π·ε!·άειι εο!!. Με !!'ιι·!‹πι!ε; άει·εε!Ι!ει! !ιε.ιιπ
ππι· ειπε ειπεε ο!!ε!·ι!εε!ι!ιε!ιε εειπ ιιι!ά ω ρι·ε!ιτιεο!! «πιει
πιιεεπιιιςεπά.

Πει· Αιιιεε!!ε!· άεε θειεπεπ!εεεε, άει· άεπι

τοι.οιπιει·τε ππά ιππι! Βιιιεε ππά Ρειι!.οπεπιπ ππνει·ιε2ε!2,
;ξειςεπ ειπε Β!π!.ιιπι; ιιπ!! 'Γπε!ιι”ετεεπ ιιι! !!!ειπεπ Βεε!!επ.

άι!
Ιιι!

!ιοι·ιεοπιιε!επ 5ε!!ιι!!!!ιειπεει !!εΕεπά Με!! ειπ 8ρι!.!ι. Πει· ποε!.

π..! ειπε·ειχεπεει!. ειπ 8εεπεει.ει· (νοιιι !!οι·ιεοπτε!ει! Λε!) επι.ιει·ι!!.

πι!!! άιε ἱιπ Βιι.ε!εποο!!ει! εε!!!ει ετεο!ιει!άε Κι!Βε! ειαι·ι!.!!ιει·ι.
Με Κτε!'ι άει· Κι!ε·ε! »νετ ο!ι`ει!Βει· άειι!!! άειι Απρι·ε!! ε!π!'άει!
νοι·άει·επ $ε!!ε!ι!!!ειπεει ειει·!ε εεεε!!!νεο!!! πετάει!. Βιι!ε Πι:
ρ!ι!ειοπεννιι!ιιιπε ννει· πιε!!!. ε!πε·ειι·ειεπ. ι!·οιεάεπι άιε Βριτ.εε

άει· Κιι.<;ε! ππά άεε Μεπ!ε!ε ει!εεεεμ απ.

!!ι·ιιε!!).

ιν ε ε ι ιι ιι ε Ι ε ι! ειπριιε!!!! άεε Αιι€ε.ιι ω!!! ι!τε!ιιιεο!!επ 8ιειι‹ι
ριιι!!‹ι επι άεε !νι!.!·ιπετε. θειπε Ηειιρινοι·ειιι.ιε ειπά, άεεε Με!!!

Με Κηφ! νεται· ε;!ειο!!!'ι!.!!ε !Π'θ!!2·

Όιε!ιπεειοπ.
!νι!πεε!! !ιπ!. πει ειπεπ! Βεπιτιι.ι·. άει· ειπεπ $ε!Βειπιοι·ά
νε!·ειιε!! !!!εε!ιιε ειπε πιαεε 8ρι·επωνιι·ιιιιπε· άει· Βιοινπ!πις
ειπεε! πει Βε!ιπεε ππε πεε!!ειει· Ν!!!!ε επιά!ε ιι!ιιει·επ Οι·

Β·επε

!!εο!ιε.ε!ιιει.

$ονι·ο!!!

ειπε

άει·

@ειιιει·

Με

επε

άειι!

Μει;επ ννιιιειι εε.άε.ιιπιει!,ε·ι·οεεε Βιι!ε!ιε άει· ι!ε!!·ειιεπάεπ Οι·
ει!πε !!ει·ιιιιεεε!·ιεεειι. Ρετ. πω!! ποτε άει· εοίοιιιεεπ περι!.
ι·οιο!πιε ει! Ρε!·ιιοπιι.ιε Θε π! ετι!·ει!!ιε!!. άεεε εε άεπ Βενε

!ιιιιοιιει·ε!! Με ππε άεπ Οι! πι !!!·οννε!ιι'ε‹:!!επ Ρε.!!επ ει!!ε!!ι:,
ιπειει πιο!!! εε!ιπει. άειι!!! άι!.ε Αι!ε!!;ιεπ άει· Κιι€ε! ειπε
8ι!ι·ε!!ιμνιι!ιι!πε !!ει·νοτειιι·πιει!.

Πε!ιε εε!!!ιεεει ε!ε!ι Πο ι! ι! ε ι·ι νϋ!!ιε επ: ειπε νει·ει!!.π
!!ι!πε· νει! Ροι·ι!!π!ιπεεε ιει. εννεε!!!οε πιιά αει-ω!" !ζειιιπάεε
ιπιε!ιιιοπεπ !‹ϋιιπιει! ε!!επεο ει!! .<.ιε.πε ππτει·ι!!ει!!επ. Με Αι!
ετεο!ιιι!ιεεε·ειει!ιι· Μιά ιιιε!!ι άιιι·ε!ι άε!·ε!·ι.!ε·ε Μεεει!ι!.!ιπιεπ, εσπ
άει·π ι!ιι!· ιιιιιε!ι !εο!ιε!·ιιιιε άει· Ιιι!'ε!ε!ιοι!ει!·5η.:ει· Ιιεεει!ιε;!.

2. Η ε ιι ε άειποπετιιειτ άιε θι·ει!.πε ειπεε 5-!!!.ειεεπ Κιπάεε,
ννε!ε!ιεε επ άεπ Ρο!ριεπ ε!πει· Π ποάεπε!ε.τι·εειε εε

ει!! ιπι!!! ειι!ειι Βεπιπ πω!!! !!!ϋε!ιε!!!ιε!ι νεπ Ι!!!ε!ιιιοπε!ιειιι!επ

νει·εε!!!πεε άιεςποειιειει·ι,

ειοι·ι!επ και.

Ε' ιι !! ι· ιπ ε.π π !!ε!!ε ειπ 2. Τε" !!ει άεπι Κιπάε ειπεπ Μπι!!
ει! Ει·!!ι·εει!επ εει·πε!!!οεει·

!!!·πιιπει·

280!

Ποοοο!! οτ!'ο!ε!ο. Ποι· Μ!!! να!!! !!!ο!!! οι!! ο!τ!ο!!ο!!.
Ποιο
Κ!!!ά νοτονο!εο!!ο ά!ο Βτι!ο!. .1οάοο!! ιν!ιτάο . 1!! οο!!!οτ Α!!
!!!!!!!!!ο οι.!!!ι!ο;. ο!ο άοο Κ!!!ά ο!!! 8. 'Μοτο Α!!8οι!,=τ νο!! Μο
οο!!!!!!τ! !!!!!!ο οι!!! !!!!ο!! νο!!! Μάο! !!!!!!!!!. Ποιο Βτ!!τοο!!ο!!
ο!ο!.!οτ!ο ο!!! 5. Τομ. Ποτ 'Ι!!!το·οτ άοτ Οοικο!!ο ν!!! ο!!! !ι!!!!
ά!ο ΗοΜο!!!ο!!!!!!ε!!!!!!ο άοο ο!!! άοτ Οο!!!!τ! 8100 ετ. οο!!ντοτο!!

Χ!!!άοο !!ο!!·ι!οι !ι!!! ο!ννο Β-4ΟΟ οτ.

Π!ο οο!!!!οοο!!ο!!ο 'Ι'οάοο

ι!τοοο!!ο 1ο! Μο!!! @οι !!!!!πο!!!!!τ!. Ποτ Μοοο!!!!!!!!ο.!!εο!!ς 1ο!
οτ!ι!οτ!ἱο!!, ά!! ο!ο!ι ά!ο !!!!!!ά!!!!!; άοτ θο!!ο!!ινορ;ο !!!!!οτ!!ο.!!!
άοι· Α!!·οο!ο !!ο!'!!!ιά.
Π!ο Πι!οάο!!!!!ο!τοο!ο 1ο! οο!!τ οο!!ο!! !!οο!!οο!!!ο!, 11'. ο!·!ι!!!οι·!
ο!ο!! !!ο!!!οο Β'ο!!οο, άσο!! ο!!!ά ο!!άοτο Π!!!·!!!νοτοο!!1!!οοο ω!
Νοι!εςο!!οτο!!ο!! !!ο!!!ο 8ο!!ο!!!!ο!!ο!!. Πο! 2 ννο!!οτο!! !ι!! !ο!ο!ο!!
.!!!!!τ νο!! Η'. !!οο!!πο!!!ο!ο!! Ρ!!!!ο!! !!!!!!άο!!ο οο ο!ο!! ο!!! νοτ
οο!!!!!οοο !ι!! Ποπ!!! οι!!! Οοοο!!!!!, ά!ο άι!το!! Μοοο!!!οτ!!!!!!ά!!!!
ο!ο!!ο!! !›οά!!!ο! ντο!·ο!!. Π!ο Π!ο.,=;!!οοο νν!τά !!!οἱο! άστο!! ά!ο

Μ!!! άο!! 'Γ!!!!ιοτ οο!!!ο!: ο!!1οιητι, ο!! 1ο! οι· Μ· ο!!ιο Ποτ!!!ο!ά
ηο!ο νο!! ι!!!ά!!!!ο!!άο!· θττόοοο, άο!!!! Πο!·ι!!ο!άογοιο!! άοτ Μάο!
ννοτάο!! οιο!οϋ!!!!1!ο!! τι!!! !ιο!!!!οι!- Με !!!!οο,ο!·οοο, !!!!!!!!·ο!!ά
ά!οοο θοοο!!ιν!!1ο! άσο!! ο!ο!!οτ!!ο!! ά!ο Ο!·ϋοοο ο!!!οο !!!!!!!ο!·ο!!
Ηἰ!!!!!οτο!οο !!οο!!ο!. Α!!! άο!!! Πιιτο!!οο!!!!!!! ο!ο!!! !!ιο!!. ά!!οο
Μ!!! οο τι!!! ο!!!οτ ο!!!!!!!!!!!!!οτ!οιο!! Ζγο!ο τι!!! !!!!.ο!Βο!!! Ι!!!!ο!!
ο!! !ι!!! Μι!. Με!!! ο!ο!!! οι!! άο!!! Π!!το!!οο!!!!!!!, Μ." οἱο!! !ι!
άοτ Μοτο Η:ιοτο !!ο!!!!άο!!, ινοάι!!·ο!! ά!ο Π1οοι!!οοο άοτ Ποτ
ι!!ο!άογοτο !!ονν!οοο!! 1ο!. ”!'17οο ά!ο!!οτ!ο!·ο!! Ρο!·!!ο!! άοτ θο
οο!!!νι!!ο!, νο!! άο!ιο!! 1ο!! ορτοο!! !!!!άο!, νν!τά ά!ο ορ1!οτο Π!!
!οτο!!ο!!!!!!!; οτννο!οο!!; νἱο!!ο!ο!!! ο!!!ά οο Ζ!!!!!!ο. Π!ο Κι!οο!!ο!ι
νοτ!!ο!ι!!ιο· !ι! άοτ ο!!οτο!! !νο.!!ά άοτ Ο!·!!!!!!. ά!ο 1ο!! ο!·ιν!!!!!!!ο.

!!!!ά ά!ο !!!!ο ο!! Ε!!οο!!!!ο.!οοο!ο άο!!!‹ο!! !!οοο !ο! !!νο!!! ο!!! Πο!!τ
άοο Κιιοο!!ο!!ο άστο!! Πτι!ο!! νο!! Βο!!ο!! άοο 'Γι!!!!ο!·ο ο!!!ο!!!!!άο!!
ο!!!!!οο!!ο!!.
(Α!!!οτοΓοτο!!.

!!!!!!τοτο !!ο!ιο!!οάο!!οτ άοτ Κ!!!άο!·οτ!ο!ο!!!ο!·!. 1!!! νοτ1!οοο!!άο!!
Το!! Μοτο !!!οτορο!!!!οο!! !!Βο!!ο!ο!!ο ο!!!ο θοο!τοο!!!οτοο!ο!!!!ο
!ι! Ε'το!!ιο οοΕο!!!!!!ο!!. Ρτο!!!!οο!! !ο! ά!οοο!!!ο ντο!!! οο!!ο!! ο.!!ο
!οο!!!!!οο!!ο!ι θ!·ὶ!!!άο!! Μο!!! ο!!ι!!!·ο!ο!!.

|

8!!ο!!!!8 νο!!! ο. Μοτο 1207.

8.1!'!ο!‹ άο!!!ο!ιο!τ!οτ! άο!! ΜοΒ·ο!ι ι!!!ά άπο !!!!! Πι!!! νοτ
!!!!!!!ο Ποτ!!ιο!!!ο!! ο!!!οο Ρο!., άο!!! οτ ινοοιο!! ο!!!οο Ο οπο!
!! ο !ι! οι ν ο ι! ι. τ! ο ι! 1! ά!ο θοο!τοο!!!οτοο!οι!ι!ο ο!!!οτ!οτ πι!!! ά!ο

!!!!ο!!!'ο!,οο!ιάο Πι!!ο!·οο!!ο.ο!ο!ι!οοο ο·ο!!!!!ο!!! !!!!!!ο.
!!!!.!ά !!!!ο!ι άοτ Προτο!ιο!! ο!!
Ο!!άι!!!!!ο!! !”οι!!ά ο!ο!! !!ο!ιο!!
!!!!ο!!ο!!οο Π!ο!!ο νο!!!!·!ο!!1ἱ.
ννο!!ά οτ!!!ο.τ! Ρ. άιιτο!! άο!!

Ρο!. ο!οτ!!

οο!!!οτ Κτο!ιο!ιο.ο!!ο!!!ο !!!!ά Μ! άοτ
άο!!! Κοτο!!!ο!!! οσο!! ο!!! 1ο!ο!!!!!το
Μο!!το!·ο8!!!!!!!οι!ο!ιο!ι άοτ Μο.ο·ο!!
Μ! άοτ Ορο!·ο!!ο!! οι!οοοϋ!!!ο!! Ρ!!!

!;οτάτι!ο!ι άοο Αοο!ο!ο!!!ο!!. Π!! οι!! ά!οοο!! δι!ε!!!ο!.!ο!!ο!! ο!ο!!ο!!

νοτο!!:. : Ρ!ο!!.

Ρ!·ο!ο!ιο!!!. Μο τ! Μ.

Ι.Κ!!!!!!οτ !!οτ!ο!!!ο! οοοτ 2 ΜΙ!!! νο!! νοο!!!!!.!ο!!!
Κο!οο1°οο!!!!!!!.
·
Ρο!! 1. Πο!! Θ. Οοο. 1201 !ι!!! 2 Π!!τ 45' μ. !!!. αὐτά ο!!!ο
Ρο!. 1!! !!οννι!οο!!οοο!!! Ζιιο!!!!!άο !!!ο Α!ο!τ.-8!!!'! ο!!!ρ;ο!!ο!'οι·!.
Πτ!!·ο!! Βο!'τοεο!! !!!τοι· Βοοι!ο!!!!!!8 18ο!!! ο!ο!! !!!!!· ο!! ν!ο! οτ

!!!!!!ο1!!, ά!!.οο οι!οοοτ1!ο!!! άοο θ!!!!ο !!!ο!!!·οτο Α!!Ϊ!!!!ο ο!ο!!πο·
1°!!!!άο!! !!!!!!ο!!.

ν!ο!οο ο!!!!!!ο !!!ο!!ιο!ο Π!οοτο άοτΜ!!οοοο άοο Ποοο!!ο ο!!!ο!ο!!ο!!,

ν!!!!·ι!! Ε". νο! ο!! ο!!!τ!‹ο!!! Πτ!!ο!‹ Μ! άοτ Αοοἱο!ο!!2, ο!!οο!!ο!!
_!!ι ο.!!άοτοτοο!!ο άοι· !!!!;το!!!!!!ιο!! !!!ϋε!!ο!!ο! νο!! άο!!! Προτο
!!ο!!οίοΙά ο!!Βο!!!ο!!!!!!! !νοτάο!! !!!!!οο.

8!!!,!;!”

ρτ!ιο οο!!ο:

1(τ!!!!!!!·

ορο!!!!!, άοο!!!!!οο!!ο!! 8.!!οοο!2οι!ά.
Π!ο!!!ιοο!ο!!.
ννο!!!ιο!! !'ι·οοι!, ινοο!νοΒιο!! Γ. ι!!ο!!!ά!ο θοο!ι·οο!!!οτοο!ο!!!!ο
ο!!!οτ!οτ άοτ θ. ο.!!!οτ!ο!· νοι·π!ο!!ο. ά!! !!!!· οτοιοτο 2 ν!!ο!!!!!το
ο!!ιο!!!ο ορτ!!.ο!!ο!!: 1) ά!ο !!οοοο!·ο!! !!!οο!!!!!!!οο!!οτ! Α1!!!!!οο!!ο

ά!!η!!!!!;!ιο!! άστο!! ά!ο !!!!!!ο!ι, τοορ.

.!!!!ο!! ;το!οετο!!ο Λ!!ο!!!!οο

ϋ!!!!!!!!!! οι!!! 21 άι!!! Γο!·!!!!!!ο!! άοτ Β!!!οτοο!!οο!ο!!!οοο, ννο!ο!ιο
!!!!!!!!!ο Μ, !!!!!ο πιο!! άο!! ο!!!!!!!τοι!άο!! Βο!!ο!!!!ο! !!!!το ιν!!!!!!.

οο!!οι!!ο

Ροτοοιι.

!!ο!!!ο

Οοάο!!!ο άοο θοο!ο!!!οο οι!!! !!!!!· μ!!! ο·οτ!!!οο άοτ Π!!!οτ
οο!!ο!!!!ο!. Οο!!!ο.!ϋοοτ Ζι!ο!ο!!ά. Το!!!ο, 37,6 Ρ!!!ο 118. ο!οτ!! εο

Ποπ. 1.!!!!εο!! ο!!!!ο

Βοοο!!

άοτ!!ο!!ο!!. Οτο.ν!ά 1!!! ν!! Μο!!ο.!. Β!ο.!ιά άοο !!!!!!άι!ο 2 @ποτ
!!!!!τοτ 1!!!οτ άο!!! Ν!!!!ο!. Ηοτο!ϋ!ιο άοο Κ!!!άοο !!!ο!!! !ι!!! 8!ο!ιο!·
!!ο!! ο!! !!ο!!ο!ο!!οτο!!. Πιο Λ!!ο!!!!!!ο.!!ο!! Μιά ά_!!!·ο!ι άιο Μ!!!

οο!!!!!!!·ο!!ο!!άο Βοορ!!·ο!!ο!! άοτ Ρο!. Εοο!ϋ!·!. Ι!!!!ο!·ο Π!!!οτ·
ο!!ο!!!!!!!; οτι.τ!ο!!!: Ζγ1!!!άτ!οο!!ο Ροτ!!ο ω. 2 απ!. !!ι!!ε. άοτ
!!.!!οοο!·ο οονν!ο !!!!!οτο

Μ!!!!οτ!!!!!!!ά !!!τ 1 !!'!!!ςοτ ά!!το!!οι!!!ιο!8.

Β!οοο ο!ο!!!, 1!! άοτοο1!!ο!! ο!!! !!1ο!!ιο!· Το!! !Β'!!οο 'Π ιοο!!!!!!·.
Οο!ρ!!!ο !;το!!ι!!οτ!ο - ο!οτ!‹οτ Μουτ.
θ!ο!ο!! !!οο!! Β!!!!!ο!οτι!!!; άοτ Ρο!. !!οο!!!!!ο!! ο!!!ο.!!!!!!!οο!!ο

ΓΗ!!! οκ!!! ννο.!ιοο!! ά!!το!!!!!!ο άοτ!!! Βοο!!!, άειοο ά!ο
Θ!!ο!τοο!!!ο!·οο!ο!!!!ο μισο!. !!!οοτο!!οο!! νοτοϋε!!ο!! !ο! - »νοο
ννο!.το!! ο!!! !ι!! Αι!ο!ο!!άο οπο!! οο!!ο!! ν!ο!!!-!ο!! το!ο!!ο!!!!ο!! !!ο
νοτο!!!!! νν!!·ά. Ε! οροτ!οτ! πω!!! άοι· νοτάοτο!! Μο!!!οάο Μάρ!
ο!!ο!!!!ο!! άοοο!οοο!!, πο!! οτ ο!ο!! ο!!! !ι! άο!·οο!!!ο!! ο!!!εο!!!·!!ο!!ο!
!ι!!! ι!!!ά άοον!!ο!το!! οο!!!!ο11ο!· !'ο!·!.ἱο· νν!!·ά. Π!ο Οι. ο!!!οτ!οτ
!!!ο!ο! ά!ο ο!!!!οο!!ο!ο!! νο!·!!!!!!!!!οοο. Η! ο!ο ορτ!ο!!! οπο!! πω!!
άοι·άΠ!!!ο!!!!!ά, άοοο ο!!! !!!τ νοι·ννοο!!ο!!!!;.το!ι !!ο!!!!! οι! !!!το!!!ο!!

!'ο!!άο!! Δ!!!!!!1ο!! ιο! ο!!! οο!!!ιο!!οο ο!!!!!!!!άο!!άοο νο!·!”ο.!!!·ο!!
!!!άἰο!ο!·! !!!!ά Μιά άοι!!ο!!!ορτοο!!ο!!ά άοτ νοο!!!!!.!ο Κο!οοτοο!!!!!!!
!ι! Αιιοο!ο!!! εο!!ο!!!!!!ο!!. Β1ο ο!! οο!!!οτ Αι!ο!'!!!!τ!!!!ς ο!!! Ε! Π!!!
Νοο!!!!!!!!οιτο !!!!!!ο Ρο!. !ι!! Β!!!! 18 Α!!!!!!!ο. Πιο 'Γ!!ο!·ορ!ο

ο!!! .

!!οο!ο!!ά Μο !!!ιτ Οροτο!!ο!! Π! !!1ο!·ρ!!!!!!ο!!!!ο!! (Ο,02! Ο!!!ο!·!!!

.Π!ο Ρο!. ιταοτάοι! !!!!ο!! άοτ Οροτο!!ο!! !!!ο!!!, Με Ν. οι!!
!!!!!!!!!! !!οο!! ο!!! άο!! Β.ϋο!ιο!! εο1οο!, οο!!άο!·!! !!οι!!!!!ο!! Π! Μι!!!
ο!!!!ο!!άο οάοτ 8ο!!ο!!!οοο.

Μάτ!!! 1 ετ. ροτ Κ!γο!!!ο. !ο!ο!!!ο 0!!!01°0ϊοτ!!!!ιοτΚ08ο.
Ε! Π!!τ ο. !!!. Ορο!·!!!!ο!!. Οροτει!οι!!· Πτ. Π ο 1! ο ο τ !. Πι!ι!οτ
85 Μ!!!
Π!ο Ροτ!!ο !!!!τά πι!! 2 Κ Η ο ! !! ο τ'οο!!ο!! Ζο!!!;ο!! ςο!'οιοο!
!!!!ά 1!! άο!! Ι!!!το!!!!ο εοοοεο!!, νο!·‹!ο!·οο 8ο!!ο!!!ο!!οο!νϋ!!!ο ι!!!θΓ
οτοορο!!ο!! - Β!ο.οο ο!!!!!!!!Ε 2!!!·ἰ!ο!‹ο;οοο!!‹›!›ο!!. !.5.!!οοο!!!!!!!!!!ο

4. 1! ο ο ο τ! 1 ι! ο άο!!!ο!!ο!τ!οτ! ο!!!ο!! νο!! Μ!!! ο!!!!'ο!·!!!ο!! Ι! ! ά Τ!! !ι!!!! (Ποτ!!! ο!ά).
Μ. Η. Θοο!!ι!!ο!! 81ο, άοοο !ο!! Ι!!!!ο!! ο!!!ο!! Τ!!!!!οτ άο!!!ο!!
ο!τ!οτο άο!! 1ο!! νοτ οι!. 8 ννοο!!ο!! απο άο!!! ο!!οτο!! Μάο ο!!!οο
!!!!!!ι!ο_!!!!!τ! ο!! Μο!!!!οο ο!!ο!!ι·ρ!οτ! !ιο!!ο. Ποτ 'Ι'ι!!τ!οτ !ο! οι!
ροο!!οτο!! ι!!! !ο! ἱ!!!!ο!·!!ο1!! 50 Μοτο!! ο!! οπο" ο;οινοτάο!!, άοοο

οτ ά!!ο Αι!εο νο!!ο!ϋ.!!ά!ο: νοτάοο!!! ι!!!ά οο π1ο!!! !!!!!!ο!! !!!οο!.
Π!οοοτ '1`!!!!!ο!· νν!!τ ι!ο!!!!!ο!! !'το! !!οινοο!!ο!!. ά!ο Πο!!! !!!ιοτ Πι!!!
πω· το!! !!ο!·!!!ο!ο!· Βοοο!!!!!!ο!!!!ο!! ι!!!‹! !!ο!!!!!ο !ι! Β'!ι!!ο!! οι!!
οο!!ο!!ο!ι ν!·ο!άο!!. Ρ!!!ρ!οτ! !!!!!!! άοτ! 'Γ!!!!!οι·, ο!! ο!·ι!νο!ο! οι·
ο!ο!! νο!! 21ο!!!!!ο!! άοτ1!οτ !!το!!-ο!!!ο!!οο!!οι· Κο!!ο!ο!ο!!2; ε!!!
ο!!!!!το!! $!ο!!ο!! ΠΠ!!! πιο!! !!!!ι!ο!·ο Ροτ!!ο!! 1!! !!!!!!. Ποτ! ν!!!
οτ οοε!! ο!! ά!ο Οτ!!!!ε!1νν!!!!ά ο!ϋοο!, Και!!! πιο!! ο!!!ο Κι!οο!!ο!!
νοτ!!ο!ι!!!; ννο!!!·!!ο!!!!!ο!!. Ι!·οιο!!ά !νο1ο!!ο Βοοο!!ινοτάο!!. οι!!!
εο!!ο!!!!!!ο!! ά!ο !!!!!ο!ο!!!!!!!τ άοο θοο!ο!!!ο !ι!!! Ρο.!!ο!!! νο!! άοτ
θοοο!!ννι!!ο! !!!ο!!! εο!!!!!!!. (Β!!ά!.
Π!! άο!· 'Ι'ι!!!!οτ πω!! άοτ Αι!οο!!!!ιο άοο Ρο!!ο!!ιο!! ο!ητο!!οτο!!
»νικ !!!!ά οοε!!! !ι! ο!!!οτ Κι!υο!!ο!!!ϋο!το οπο, οο!!!νοτ!!ι!ο ά!ο
Π!οο!!οοο ουν!οο!!ο!! Πο!·!!!ο!ά2γο!ο !!!!ά Βοοο!!!!ε!!οοο!ο. !!ο;το!!
!ο!2!οτο ορτοο!! οοοτ οτο!!!ο!! άοτ 5!!ο άοτ !!!οοο!!!ν!!!ο!: Μο
!!!!!εοοο!ο!! !!ο;το!! !!! άοτ Αυοο!!!ϋ!!!ο !!!ο!ο!ο!!!ο!!ο !!!!!ο!! ο!!ο!!,
οι!!! ο!ο ά1ο Νο!!! 2!ν!οο!!ο!! $!ο!!!ιο!!! !ι!!ά 8!!τ!!!›ο!!! πι!!! Π!!το!!

!τ!!! !ιο!!!!!:οι!, ιν!!!!το!!ά άοι· Γτοο!!ο!!ο Τ!!!!!‹›τ ο;!ο!ο!!!!!!!οο!!!·
ά!!ο

οπο!!

Ο!!ο!·!!ά

ο!!!!!ο!!!!!.

Α!!οοοτάοι!!

!!!!τ!!;ο!! θγ!!!ρτο!!!ο άοτ Ε!!οορ1!!!!οοο!ο.

Γο!!!!ο!!

πω!!! ε!!!ο

1!οο!!ο1!! "Μάο ά!ο

Π!!!ς!!οοο !ι!!! !!ιτϋοο!οτ !νο.!!τοο!!ο!!!!!ο!!!!ο!! ο!!! Ποτ!!!ο!ά2γο!ο
εοο!ο!!!. Π!ο Οοοο!!!ν!!Ιο! !ἱοοο ο1ο!! νο!·!!!!!!!!!οο!!ι!!οο!ε,· !ο!ο!!!
ρτ!!ροι·ο!!άο ο!!!!'ο!·!!ο!!, ννο!!ο! ε!!! ο!!!ρ!!οο!!οο Μάο!! Πο!!! τι!!!
εο!!ο!!!!!ιο!! ννι!τάο. 81ο οε!οο νοτ άο!!! Κ!!οτροΙ !!!!ά άοτ Ρ!ιοο!ο.
Π!ο ν!!!!!!άο ιν!!τάο !ι!!! 12 Ν!!!!!ο!! οοοο!!!οοοο!!; ο!! οι·ίο!!!!ο

ρτ!!!!!ι !!!!ο!!!!ο.

Β!!! άοτ Β!!!.!οοο!!!!ο !ιο!!Μο άοτ Ρο!!!ο!!! άπο

Λ!!!το !!ο!!!ο!ιο νο!!ο!!!!!ά!;.>; ο!!!!ο!!; !8!2!οτοο !ο! νο!!ο!!!!!ά!ο
!'ι!!!!ιι!ο!!ο!!!!!!ο !!!!ά !ι!!! ω!! !!οτ!!ιο!ο!!! Αι!!;ο!!!!!!!!οτοτ!!!!ά
0,4 ν!ο!ιο. (Β!!ά).

.--.---.-:.3.-..ο

Α!!!'!!!!ο, ά!ο ο1ο!! πι!! ι!ο!!!!!ο!!οτ
νν!οάοτ!!ο!ο!!.

Β.οεο!!!!!!οο!ς!!ο!! 1|ιο!!Ι!!!!!10!!

Πο! άο!!! οο!!ινοι·ο!! Α!!ἔο!!!ο!!!2!!ο!ο!!άο ιι!!ά άο!! ο!ο!! !ι!!!!

άοτ νο!·άο!·ο!! Οοτν!!!ννο.!!ά ο!!! οι!. 2 ω!. ϋ!!οτ άο!! !!!!ιοτο!! Μ!!!
!οτι!!!!!!ά - ά!ο Ροι·1!ο!!οο.!!!!!!!!ο !!!!ο!! !!!!οτϋ!!”!!ο!. Μο ο!ο!!
νοτυνο!!!ο!!άο Γ!·!ιο!!!!!!οοο Μ!! οοορ!·ο!!ο! ννοοο! ο!!! 11'ι!οο
ο!ο!!!!!!!.!· ι!ν!τά, οτ Μ!!! εο!!!οο! πι!!! ι!!ο !!!!!!!·ο!!!!ο!! ι!!!εο
οο!!!οοοο!!, ινο!!ο! άοτ Κο!!! ο!!!!ο·ο Βο!!νν!οτ!ε!!ο!!ο!! !!!οο!!!ο;

ά!! ά!ο Νο.!!ο!οο!!!!!!τ π1ο!!! πιο!!! ρ!!!ο!ο!·!ο, απ!! άοτ Κο!!! άο!!!.
Η!!!!ο!·!!οι!ρ!ο!οο!! ο!!!ορτοο!!ο!!ά, ε!!!ο·ο!!!!!!τ! !ι!!!! ο!!!!οο!·!. ικο!·ο!!!

ά!ο !Σ!!!το!!!!ο!! ο!!!!ο Βο!!ιν!οτ!;!!ο!!ο!! !!οο!!άο! Μιά.

Β!ο άο!!!!!

νν!ιτο!! Ε! Μ!!!!!!ο!! νοτΠοοοο!!. !Σ!ιρτοοο!ο!! άοι· Ρ!ο.κο!!!ο. Πιο!
!!!!ο Β!!!!'οτι!!!!!ε το!!!!!οτ!οτ Ρ)!!ιο.!!!!ο!οο!!.
Π!ο!·!!οορἱ!!ι!!!ο;.
Πι!το!! οι!. 8-1θ Κ!!ορ!!!!!!!!ο. Κο!ο!!! ννοτάο!!ά!ο Π!ο!·!!ο!ν!!!!ά

τ!!!!άοτ νο!·οὶ!!!ο·!.

!Β!!!!!το νοι·οο!!!!!ο Κι!ορ!”!!!!!!!ο νοτ!!!ο!!!ο!·!!

ά!ο ι·ο!τονοο!ο!!!ο !ν!!!!ά!!ϋ!!!ο.

Π!ο ο!!ο!·νοο!!!ο!ο !'νι!!!άο νν!!·ά

Μο ο!!! ο!!!ο!! !!!ο!!!ο!! Βρε!!! 1!! άοτ !!!!!!ο οοοο!!!ο-!οο!!. !!!!!!ο!ο
.Ιοάο!'οτ!!!,ς!!2ο Μ!!! ά!!το!! άιοοο!! !!!ο!!!ο!! δικ!!! άοτ ο.!!!!οοτν!
!!!!!ο Βου!!! άτο!!!!ο!·!.

Πο

!'ο!ο!

Ιοο!ιοτο άοάο!'ο!·!!!!;οοο!ο!!!ρο

Μάο άοο Π!οτ!!ο. Β1!!!ι!!!!ς νν!!!!το!!ά άοο Β!!!ο;!·!!!`ο !!!!!ιοάο!!ιο!!ά.
'1'το!2 Ο!!!οτο!οτ!!!!!οτ!!οοο ο!·ϊο!!το!! !!!!!.!!το!!ά άοι· Ορι>!·!!!ὶο!!
2 ννο!ιοτο οο!!ι!!!ρ!!οο!ιο Α!!!'!!!!ο. Ρο!!! 140. οο!!!ο Βρ!ι!!!!!!!!ο !ι!!!
!!!ιο!!οο!οοοο!!. 'Γτοο!!οο!!·ο.οοο!!ι οι!!! άοι!!!!ο!!ο Ζο!ο!!ο!! Μο!!!
!!ο!!άο!! !!!!!!εο!!ϋάο!!!ο !το!ο!! Μ!. 1!ι·!!!!!!ο!!!ιο !!!ιτ 15 οο!.!!!.
άι!!ι!!ο1 - !!ο!ιοο!!!τ!ο!·!.
Κοο!!οο!!!!!!!!ο!οι! 800 οο!!!. Πιιτ!!ιορ!!!ι!!!ε ο!!!ο $!ι!!!άο !!!!,<.τ.

Μοτρ!!. οι!!!!!ι!!ο!!. Οο!!!!!!!οτ 1Βρτ. Οο!!ο!!! ο!!!!ο. Αορ!!·ο!!ο!! άοο
1!! άοτ 'Ι'τοο!!ο!! !!!!οοοο!!!!!!ο!!ο!! Βο!!!ο!!!!οο !!!!!!ο!ο Ττ!!ο!ιοει!
ο!!!!!οιοτ. νο!! 1/27-!!ο!! κοινο!! ννο!!ο!·ο 7 Αι!!!!!1ο οτΓο!ε;!. Β!ο
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πιιοΒ ποπι πο. ιιπ πιο ΒοοΒιιοιιιοιοιι Απιπιιο ποι· ιΒιιιιι.ιο ιοπιιιο
ππιοι· ποπ ΖοιοΒοπ ποπ Ιπιπ;ςοπϋποιπο.
8οπιιοποΒοι`πιιπ: Ρποππιοπιπ. ιοΒπιοι·ιο Βιιο.τοι·πιιο, Ποο·οποιοιιο
πιιι·οποιηιιιιπ10οιι ι·οπιιπι οι ιιοροιιο.
πιπ Π. Διπ Η) Αρι·ιι 1905 πιπ ιιπιΒ Β Πιιι· ΑΒοππο πιιι·πο
ιπι επ οιποι· Βοιπιπριιοοιιοιι πι πιο δι;ππι ιζοι·ιιι'οπ. νοπ ιποιποι·
Απιιιιππ οοιι πιο Βοι·οιτο 7 Αιιι'οιιιο ι;οΒιιΒι ιιιιΒοιι.
Απο ιπποοο: ?πιο Κ. 38 π. π. πιπ ι Μπι ιιΒοι·ιιοι·ι. ιΣιπο
ι·`ι·ιιιιο·οΒιιι·ι. ιπι 8. ιιιοποι πιιι·οιιοοιιιπι:ιιι. ιιποοοι·ποιιι 1 Μπι
ποι·πιιιι ο·οΒοι·οιι. Βοι ποι· νοι·ιοιπιοπ ΠιοΒπι·ι _ιοποοιι οοιι πιο
Βοι·οπο ιιπ Βοιπιιηιοιο ιιοιιι.ι.οπ πιιΒοπ.
ιπ Απποι.ι·ποιιτ ποπ οοιιποι·οιι Ζιιοιοιπποε πο” ιπι Ροι. Με
Αιοκοπποι·-Βιιιι ιιΒοι·ιιιιιιοιι, ι‹ιιι·π νοιιιοι· οιιοι,ο,ιο οιπ Βοι

ιιι:οι· ΑππιΙΙ.

ή .

ΡΜ. Βοι‹οιππιι οιποπ πποιι Βιιιιι·ιιιιιιο ΒιιΓιοιπ ρι·οι.ι·οΒιοτιοο
ππι·ιποο Βοπ.
5 ι ο ι π ο ρ ι·ο.ο ο ο π ο: Ζιοιιιιιοιι οοιιπ:ιοιιιιοΒο Ροι·οοιι ο
οοΒποι·οι· πιιοιιιιιοποπποπιππ, Ρπιο π·οοιιοιιι; - ιιιοιπ. Ηοι·2,
Βπποοπ οιιιιο Βοποπποι·ιιοιιοπ. Επ·Βι·ιοιιι Μο ιπιποοΒι·οππο
ο.οοοιι.
·
Πιοι·πο ποπι 8. Βοιιππιιο;οιοοιιιιιιοιιιοικιι οπι.ορι·οοιιοππ νο1·
οι·ϋποοιι. Οοι·νιιι νοι1ιιοπιπιοπ οι·ιιπιιοιι. Ποι·νιοπιοππο.ι πιω
ποπ Γιπι;οι· ρπποιοι·οπ. Κοιπο ινοιιοπ.
Ππι 9 Πιιι· ΑΒοππο Βοπιο·οι· Αππιιι.
Επι πππ Βοοοιιιοποοπ, ιπ ΑπΒοιι·ποιιι; ποπ οοιιποι·οπ Ζποιοπποπ
ποπ Πιοι·πιι οο οοιιποΙΙ πιο πιιιι.ιιιοιι :επ οπιιοοι·οπ (Ρει.ι. ιπι.
πι·πιιοοοπ πιοπι ιπποι·ιιοπ ιιιιιοι·ιιποιιτ. πυι·ποπ).
Ππι 10 Πιιι· πιοποι· οιπ ιιοι`ιιοοι· Αιιιοιι. Πιιι ιιπΙΒ 11 πππ
ποι· νομιιιιιιο ιέπιποιοοιιπιιι νοπ πιπ· πποποιιιιιι·ι..
ΟΒιοι·οιΒι·ιπποι·ποοο, Ροι·ιιο νοι·οοι:οοοιι, Ωποι·οοιιπιιι ιπι νοι
ποι·οπ 8οιιοιποποοπιιιΒο.
πιιιιιιρι'οο ΑΒοοιιιοΒοπ ποι· Βιποο.

5ροιιιιππ ποι· νοιποι·οιι Οοι·νικιιπππ ιπ ποι· πιιι.οιιιιιιο ιιΒοι·
ποπ ιπποι·οπ Μπιιοτπιπππ ιιιιιιιπο. Βιππο πιοπι πω, πιο .πιο
εοορι·οποτ. νοι·ειιοιι ιπιτ ποι· Ηει.ππιιι ποπ Πιοι·ιιο πινοοιιο πιποιοι·
ινοππππις οιιιπιιο;οιιοιι. οοιιοιτ.οι·ι, ποιι πιο Οοιιιιπιιο ποοιι επ

ι‹Ιοιπ.

Ι)οοποποπ ποιτοτο Βριιιι:ιιιιο - Βιο πιο Ηπππ Βοπποιιι

ιπι Οονιιπι πιοπι οιποοιιιιιι·ι ποιποιι ιιο.πιι. Ιπποιο πνοππππο·
ππι ποπ ?ποπ οοιιπο;ι ιοιοιιι. Επιι·ιιιιιιπιι πιιοοοοιιΙοοποπ.
Κοριπποππε· οιποπ οοιιινιοι·ιο·. Κιιιπ πι·ιιι·οιι οοιοι·ι. ιπιτ ιιοιιοι·
οιιιιιιιπο. 18ιι0,ο.
Β1πιππο ποπι· ο·οι·ιπο.
Βιιιιιιιιο Ι(ιιιι;πι
ι‹ποριππΒι ποι· οιπο. 1ο πππ. ιο.π,οοπ Πιοι·ποππππο. πιο ιπι
οοπιιι. ιιπιτο οιοιι ννιι.ιιι·οππ ποι· ποπι Βοι·οιιο ,οοιϋπι, πιι·π
οκρι·ιιιιιοι·ι. πιο ποπι πιιιπο πιο Βοιιπ Μποοιοοιιοιι Κοιοοι··
ιιοιιιιιιι οπποιοι;ι: -- π. π. πιπ ΒοιιΙοιιιιιιππιπιιιιπι·ιιιιπο ο.πο- πππ
οιποοοι:οοιιοιι. ιπι·ιο;οιιπ οπΒοπτοιι Βοι Βοο·ιππ ποι· Οποι·πιιοπ.
Το.ιπροιιιιπο ποπ Πιοιπο. Κοτο,·πιιιποριιιοπι ποοπποι·οιι $οιιιιιιιοο
ιπι $οιιοιποιιο·οπιιΙΒο, Βιο Με οιπο ιιιοιπο Βιοιιο πι ποι· ιιιιιιο
ποι· ι'νιιππο, πιο οιπ ποποι'οι·ιιιοπποοιι·οιτοπ πιοιπιιοιι Βοοιι πι πιο
ι·οτι·ονοοιοπ1ο ποποιωιπο πννοοιιο Πιοιπποο οιιι,ι;οι'ιιιιι·ι. πιο.
?πιο 'Ι'πιιιροποπο ποι· Βοιιοιπο. Πο.ποι· ποπ οππποπ Βιιιοι·ιποο

40 Μπι. Πππ Κιππ ποι· _ιοποοιι Βοι·οιιο ιπ πο. 5 Μιπζ ιιοι·οιιο
Βοπιιποι·ι.
Ρπιε πποΒ ποι· Οροι·πιιοπ π·οπποπι πππ ποοιιοοιιιπ. Οπιπριιοι
πππ Ειι·οοιιπ οπΒιιιιπιπ.
Ποι·ιποριιιιιπο πιπ ΚοοΒοοιπ1ποππο· οιπο Π, Βι:πππο ιππι;.

Ππι Ι ΠΒι· π·ιιιι ιιοπιπ·οι· ΑιιΕπ.ιι.
Πιπ 2 Πιιι· ι)ο.ι·ιποριιιυ.ιιο·.
Πιπ ΜΒ πιο ΑπιοιΙ. 1ιιοι·ριι.
$οιιπιιοΒοι.ι νοπ οοιιι· ι;πτοπ

Βι·ι'οιο·οπ

Βοοιοιτοτ.

Ιπιιοιο

Μπιοι ποι·ποπ πποποοριοπ.
5 Πιιι· πιοι·ο;οπο Βοο·ιιιπι. ποι· .1ποπιιιοιιοπποτιιππ ινιοποι·, Τοπι
ροι·πιπι· 37,9, Ρπιο 134.
Τ Πιιι· 85 Μιπ. πιπι·π·οπο πιοποι· οιπ ιιοπιποι· οΒοι· Ιοιπιοι·
Αππι.1ι. [πιο ινοοιιοπΒοιι ι·οι·ιιοι πιο οι·οιοιι θ Το” μπι πππ
ιιοΒοι·ιοο
πω. ι·οιοιιο
πιο 'Γοπιροι·πιπι·ι4πι·νο
ιιοι·πιιι) πππ
οοιιοπ πιιι·ιιοπ πιο ιιοποπ ππ.οο οπ ιιποιι ιιποοοιιιι·ι. οπποπ πιιι·πο,
πιο πιπ Τ. 'Γππ·ο Ρο.ι. ποιο οιι·οπο·οιοπ νοι·Βοιοο πιπ: Βοιτ νεοι·
ιιοοο, ποιο οιιιοιι Τοιπροι·πτιιι·πποιιο;.ς Βιο 88.5 πιπ. 5οιιιιιιοιπ·οοι
πι· Επι” ιιπιτο. Πιο πιπ·ιιοτοπ θ Τομ οοιιππιιιιιο πιο 'Γοπιρ.
επιποιιοπ 40 πππ δ? Βοι πο.πιι ππι·Νοι·ιιι ιιοι·πΒ, πιοιι ποπιι ποοιι
οιιιιοο ιιπΒιοΒι·ιιο Ζιιοικοπ πιιι πιπ πιο ιοιπιο ινοοιιο ππι·ιπο.ι 2π
ΒιοιΒοπ. Απι 28 Το” ιιοππιο Ροτ. ποιο Βοιι πππ πιπ 28.'Γοο·ο
πιο Αποιοιτ νοτιοοιιοπ. πιο ιπνοιπιιοιι ποπ Πιοι·πο οοινιο ποπ
Ι.οοιιιο.Ιοοοι·οι πο" πιοπιιο ππ πιιποοιιοιι πω. Απι 20. Τομ
ιιοπιιιο ιοΒ Βοι Βιιποπποιιοι· Ί'ποι.ιιπ,<.ς οιποπ ιιοι·πιπιοπ θιοιιιιπΙ
Βοπιππ οι·ιιιιιιοπ. Πιο δνπππο ιιπ νοι·ποι·οιι Βοιιοιποποοπϋ1Βο
ιιιιιιο οιοιι ,οοοοιιιοοοοπ πιο Ροι·ιιο ποι· ριιπιιιι· οοΒοιιτ - πιπ·
οιπο οοιοιιιο οοπιιιοοιιτο Γιιι·οιιο ποιιτοιο πιο ιιΒοτοι.οπποπο Ορο
ι·πιιοπ πω.
ΚοιππΙιπιοι·τ. πω· ποπ ινοοιιοπΒοιι ππι·οιι οιπο οοιιποι·ο (ιιι
οιι·ιιιιι πιο που πιιι·οιι ποπι· Βιι.ιιιιο·οο Βι·Βι·οοιιοπ ιιοποοΒι·ειπποι·
Μποιιοιι, ΒοοπΒι·οιιποπ, $οιιιποι·ποιι ιπ ποι· Βιιιο·οπεοποππ ποιοι
πιοιιιιοι·ιο. Ειιπο οιιιορι·οοιιοππο ποπ πππ ιιοπρτοιιοΒιιοιι οιπο
ιιι·ιιππιιοιιο Μποοποριιιππο· πιπ Π. Τοεο ποοιι ποι· θοΒιιι·ι:
Βιο.οιιιο επιιιιοο8Ιιοιι πποΒ πιοεοο Ιιοιποιι Μπι Βιιιιιιτοππ. Ιι·οοιιπ

ποιοιιο ι.ι·οπιΒοιιιι‹πιο ι·οοπ. ιιοι·ιιπιιιιιιοοΒο όν·προοιιιο

ισι·ιιιι.οπ

πιοπι. ΒοοΒιιοιιιοι: ποι·ποιι. Ποπ ριπιπιιοΒοπ Τοιπροι·πι.πτοποοιοι;
πιπ Βοιιιιι:ι.οιπ·ϋοιοπ ιπποειοπ πιι· ι;ι·οι.πποιπ οιιι οιποπ οοπιι-ιοιιοπ
Ρι·οποπο ιπ πιοι·τι ππι·ιιοικιιιΒιοπ ποοιιοιΒ πποιι οππιι·τ. οιπο
Αιιιοιιοιπιοι·ποοριιιππο· νοι·ποποιπιιιοπ ππι·πο πππ πιο οιπ? πιοειο
Μποοιιοιιιπο πιο 'ι'οιιιρ. ιιιοιιι: ιπιιοιι ποιιι;ο ππι·πο
Η Ί'πεο
ιιοοιιοιπππποι· Ηοιιποι·'οοιιοο Απιιοοπτοιιοπιιοποοι·πιπ οπΒιιιιιππ

οιποοιιιιιι·ι.

πιο ποιο πιοοο 'Ι'ιιοι·οιριο πιο ιπι·Κι·ιι.ιιιιιιιιο· Βοοιιι

πιιοοι.οι ιιιοιιο ιπι ποιιιποοοιοιιτ - οιπ
Ιιοππιο ιοποιοιιο ιιιοιιι ι‹οιιοιπι:ιοι·ι ποι·ποιι.

οοιπ.ι.πιιι.οι· Βι·ι“οις

Ποιο Κιππ πιιι·πο νοπ που ιιιιπιτοι· πιοοιιιιι -οποπιοιιο1το
οιοιι πΒοι· ιπππο·ο1ιιππ. Πππ (ιοπιοΒι Βοι ποι· Βπιιποοιιπ,ο; Βο
ι:ι·πο· 1880 πι.
Πποοι·ο ιΣι·ιο.ιιι·ιιιιποπ πιο πιο οοιιοπ πι. Η. οιππ ιπ πιοπι πιπ ιιΒοι·
πιο Οροι·οιιοπ 8οιιιιιοοο πιι πιοιιοπ. 8ο νιοι ιιΒοι· πιοπι οιοιι
"ποπ, πιο 'Γοοιιπιιι ιπι ιπι οιποπ ιιπ νιιοιππιοπ Οιιοι·ιοι·οιι Βο
πιιπποι·ι.οπ ιοιοιιι πππ πιο Οροιπιιοιι ιιιιιοιιι πιοπι ποπ ιΒιπ
πιποιι οιποπ ο·ι·οοοοιι Βιιιοι·ιιπι. ιιι Βοιποπ Β'ιιιιοιι ιιιοοιιι.ο πιο

Εικιι·πιιιιοπ ποπ ππι:ιιι'οιοοπποιι

ι(οριοο, ιι·οιπποιιι πιο Κιιιποι·

πιοπι οποοιοττοι:οπ πιιι·οπ Βοιιπιοτιοιιοιιοιι πππ πιοοο Βοιιπιο
ι·ιοιιοιι. ιοεο ιοιιποιιι Β π ιιι'ειοΒοπ νοι·ι'ο.Βι·οιι π. π. ποι· οιιοιπιοοπ
Βρπιτπιιο· ποι· νοι·ποι·οπ Υνοππ ιπι· [ΑΜ.
πι. πιιι·πο ποππ οο πποιι πιπ· ο·ιππο ιπ Ζιιιιπιιιι πιο Βρει
ιππ,ιι· ποι· Βιπιοιοπ πππ νοι·ποιοιι ννοιιιι ιιποιι πππ Βοι ι. Οο
Βιιι·οπποπ
νο1· ποιοι· Βι·ιιοιποιιποιιιιπιππιοιοιι ιιιοιιι. :οπι·ιιπιι
εοιιι·οοιιοπ.
Μο πιο 'Έιιοι·πριο Βοι ιΣοιπιπροιο οπΒοιι·ιπ”ι, πο π16οΒιο ιπι
ιπιοιι νοιι πππ ;ι·πππ ποπι ποπ 8ιπππππιιιιι. νοπ Β`ι·ιι.ποιι
οιοιιοπ ποι· ιπ ποι· 5. Αιιιι·ιο:ο οοιιιοι· Κιιιιὶι‹ ποι· εοΒπι·τιιιιιιιιι.
Οροι·πιιοπ ιιπιοι· ιιιιποι·οπ ιιιοι·ιιΒοι· πιιοοιιποο ποπι:

Νπι· πιο Τιιοιπριο ιιπ τπτιοποιι πιιπ οπο, πιο ποιι Πτοι·ιιο Βπιπ
οπτιοοι·ι. Πππ ιοιι Βιιι ιιΒοι·οοιιο;ι. πο”, ποιιιι οι·οι. ο ιι π ι· ο πο πο Μοιιιοπο νιοιο Αιιιιιι.ιιοοι· ο;οπιπποπ Μι. πιιπ :ποπ ρι·ιπ
2ιι›ιοι1 πιοπι ιιι ιοιιιτο π·ιι.ι·ιοι:, ποειο πιιππ πποιι νοιι πιιοιι
$οποπ ιιΒοι· πιο. ιΒι·πιιεο Βοι·ιοΒιοι. πιι·π. ιιοπι Κο.ιοοιοοιιιιιιι
ιπι πιοπο Μοτιιοπο ;;ειππ πποιι'οιΙοει νοι·οποιοιιοιι.
ιιπ Ριινοτιιοποο πιιι·πο ιπι ποπ ν. Κ. ππτ ιπ Αιιιιππιιιπο
πιω ππποπποιι, οι: ιπι. οιπο Οροι·πιιοπ πι" Ηοοριιει.ι. Αποιι

πιιι·ιτο πιο Οροι·πιιοπ πιιι· ιπι- οιιιο π»

νοοιππιοιι Οροι·ιοι·οιι

ποιιΒι.ο Ηιιππ νοι·ΒοΒιιιιοιι ΒιοιΒοπ.
(Απιοι·οιοι·οι).
Π ιο ιι π ο ο ι ο π.
Βο οι:ιπιι π ιι ιπι. ποι· Αποιοιιι:, ποοιι ιιπ 2. Κ.οοιιοιι οοιι νοι·
ποπι
Κειιοοι·οοιιιιιιι
ποοιι ποπι
ποοιιιιιιπποπ.
οιιποι·ο .'ιιοιιιπποιι
ποι· Επι·
Βιππππ€
ιιιιιιοπ νοι·οιιοιιι
ποι·ποιι
ι

Βοοοπποι·ο πο. οιπο πππι

12. Μπι ι;ιοΒιι.ι·οιιπο Β'ι·πιι ιπ Βο:

ιι·ποιιι. ποπι, ιιιιιιο οιπο πιι,ςιπιιο ιπι·ινοι:οι·πιιο, ποο Μιιιιοι·ιπιιπποε

οποι· οιπ Μοιι·οιγιιιοι· ππο·οινπιιπτ ινοι·ποιι ιιιιιιιιοιι.
οιοιι πιπ Βι·οιποΒπι·οππο,

Ηο.πποιτ οο

πο ιπι πιιοοιςοπ πιο Κ ιι ιιπ ο ι·”οοιιο

ιιιπιιιπιιοποοιοιιιιιι,ο, ιιιιΒοπιπο·ι; ι·ι‹ιιιιιἔ.
ιιι ιιιιιοπ: Βοι· νο,οιιιιιιο Κιιιοοι·οοιιπιιι πι πιο κ. :ιιιιιιιιτιο,

πιιοιι Βοι Ριποοπτο ρι·ειονιπ ι.τοπιιιοιιι ποιποπ.

Ι)οοιι οοιιοιπι οι·

πω· ιιϋοιιοτ οοιιοιι πποεοπιιιι·ι επ π·οι·ποπ, πο. π. π. Β ιι νεοι·
πππ πιο» ιιιιι Βοι 844 πιιιιοπ νοπ Ριποοπιπ πι·πονιιιι ποπι Μπι
νοι·ποιοΒποτ. ιιοΒοπ.
ι)οΒΒοι·ι. οοιιιιοοιιι; πιοιι Βοοιιιππππ'ο Βι·ιπιιιιπ ιιπ, ππι· ιιι πιοπι ιιπ νοι·ο·οοιιοπ. ποπι Βοι ποι· Νοιποιιπιπποιι πο·
ιοι·ι;ιι.ιοι·, πιοπι: πω· Βοιπιι.ςοιι Βπι.Βιππιιιιο: ι‹οιπο Ζοιι
νοι·ιοι·οπ ποι·ποπ πω. Πππ πι οιπ Βιιιιιπ:οι· πιιιοι·ιπ πϋιιἔ, ιιπ
οιππ νοι·ιιοι·οοιιοιιπο Μππιρπιπιιοποπ ιιπ ΗιιιΒιιοι‹ ιιπι ποπ ιππ
τοι·οπ ινπιιπνοι·ιππι ιιιποιιοιιοι ιιι νοι·πιοιποπ. Ε'ι·οιιιοιι ιιιιιοπ
οιπο ιιτι·ιιιιο Ιιιπιιιπιιοιιοοιοιιππο; νοι·ιιιιιοι ποι·ποιι. πιο Ριπ.υοιιιπ
ρι·ιιονιιι πιο _ιοποππιιιο ιιοπιο ιιιπιιιιιι.ιοιι Επι· ποπ ν.ιπιππιοπ πιο
οοι·οοιιπιι:ι.
Βο ο ιι ιιι ο π ιι : Απο ποι· νοι·ιοοιιιιπ ποι· Κιπ.πιπιπο·οοοιιιοιιιο
Μαιο ιοιι ποπ Βιππιιιοιι, πει.οο οιπ νοι·οιιοιι 2πι· ιπιιιΒιπππιιο
νοι· ποπι νπ,ςιππιοπ ιίοιοοι·οοιιιιιτι ιιπιιο ο;οιιιποιιι. ποι·ποπ .οπιιοιι.
Πιο πεοπιιοοιιο Βιιιιιιιιι·ιιπο οιποπ Μοιι·πι·γιιιοι·ο ιπιππ ποπ πππ.
ιοι·οιι Υιιιιιιπνοι·ιιιιι ιιιοιιι Βοοιιιιι·ιι.οιιιιοοιι.
Κιιτιποι·: Πο ιιοιιποιιο ποπ ιιι οΒιοοπ ιπιιοπ πιπ Βοιιππιι
ποι·οοιιοιτοοι‹ιππιροιο, πιοπι ιιιπ ιιοΒιιι·ιοοιιιπιπρειο. Βοι· 5οιιποι·
ρππια ιιπ πιοπι πο.ι·ππι' επ ιο,ςοπ, οΒ οο πιοιι πιπ Επι· οποι·
ιι1οιιι·οοΒιι.ι·οιιπο ιιιιπποιι, οοιιποι·π ππι·ππι, οΒ ποπ Οοιιπιπ πιοι·ι
νοι·πιι·ιοιιοπ πι οποι· πιοπι.
Βοι οι·ιιπιτοποιπ οοιι”. πιο ιιι

ιιιοιποπ Ε”ιι.ιιοιι. οιππ ποποι· Μοι.ιοι·γιιι.οι· ιιοοιι Βοοοι εοιπΒι·ιοο
ιιπ· πιο ιιιιιιωι-.

Ιπ Βοιποπ Ρο.ιιοιι,

πω· ιιι·ιιιεοππο Βιιο ,ποΒοιοιι.

Βοοοιιποι·ο πΒοι· ιπι οι·οι.οιι,

Βοι Ριποοιιιο ρι·πονιιι ιιπ ποι·

νοιοιππιο Κπιποιοοιιπιιτ ιιιοιιι πιπιπιοιι.

π.

Ο. πωπω ΠοΒοι· οι: πιο ιγιιιριιιιιιοοιιο ποπ

Μιιπιο.

(ιπι·οοιιοιιιι ιπ ποπ ποιο ιιιιοιιιπι.).
Πιοιιποοιοπ.

Κοοιι ινοιοτ ειπι' πιο οιοΒ νεοιπωι ινιποι·οοι·οοιιοιιποιι Απ·
ι.ιπΒοπ ιιΒοι· πιο Ηιιι·ιιοιι.ιιι·οππποοιιοιπιπ: ιπι καπ-ιπι· ποι· ποπ
ιιιιπιιο, Βοειοπποι·ο Βοι ποι· Βιιπιποιιιιιοι·πριο ποι·οοΙΒοιι, πιπ. Βιι
οοιιοιπι, πιι.οπ ιιιοι· πιο ΐοι·ιιιιιιπιιιοο νοι·οοιιιοποπ ιπω,ιο

_...._·

έ

--= Δ-.
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303
ιιιιειιι1επι επ ειειι ππι ιπγοιοεεπε οπετ ιγπιπιιιιιιεε1ιε Πεπιειπιε
ιιιιπάειτ. 1πιιιι·ιυν.ι·ιιιιιιιειι Βιιιιιιιιιιπ εειιειιιειι 1ιεειιιιιιει·ε ιιοιιε
Ηιιι·ιιειιιιι·ειι.ιιεεει.οιιιιιπεειι πεοπιιειιιει επ ννει·ιιειι.
Ε`ει·ιιει·
ι'ι·ιιει Κ.. σε επειι ;ιειειι2ειιιε ειε ΠΙΝιι-πιιεεειιειιιιιιι; εειι
1το11ιει·ι π·ιιι·ιιε.
Γι ει:: Απε ιιειιι νιιιιιι·ει.<.>; ε;ειιι. Ιιει·ι·οι·. τιιιεε ιιιε.π ιιπ ειπε
ει·οεεε @ιιι νοιι Ι.γιιιμιιιιι·Ιιεειιειιιτε.πι-:ιιιιαεπ. Με πι” ιιιε1ιει·
Με Ρεεπιιο1επιιειιιιε ιιεπειεΙιπετε, ειπε ειιιιιειε Βειειειιπιιιια
ινε.1ι1ειι πιιιεειε. .Τειιεπιπι1ει εειι6ιεπ ειε Β`ιιΙΙε εει· εειιιειι Ρεειι
ιιο1ειι1ιιιιιιιε επ ιιεπειι, Με ιιιιιιι ειιιι·ιιι·Κιεε1ι ιιιειιι. ιιι Αιιιιι·ιιὶ`
πειιιιιειι επι. Βειιι· ιιιιιιιι;; εοιιειιιι; εε Με πει άεπ ειιιι·ιιι·ι,ς.

1ιε1ιειπιιε1ιειι Πι·ιιεεπιιγρει·ριε.ειειι τιιιειι πιπ ιιι1ιει·ιιιι1ϋεε Ρι·ο

άει· Πιιινει·ειιιιι, «πιει-ι ιιιε ινιιι·.ιε ι'88 νιιειιιιιιειει·ε ειιιειιι Αιειε
νει·Ιιειιειι ινιιι·ι1ε. Πει· νιιειιειικ1ει· πιω ειε θεεειιιιιτε πει·
Πιιινει·ειιιιι. ππά πεπ νοι·ειι.κ πει πεπ νει·ειιιπιιιιιιιιεειι ιιεε πεπ
ιιειπιεε1ιεπ 5επειε πιιιι πει πεπ Ρι·ιιιιιπε:επ, πιιι.ιιι·ειιιι εει· Ποιε
Πιιιιπεειιοι· (ε;εννϋιιιιΙιε1ι

επι 1ιοΙιει· Αι·ιετοιει·ιιι,

ιιιιιιιειει· ειο.)

ειε Πιιινει·ειιει πει ι”εει1ιειιεπ Αιιιιιεεειι ι·ερι·ϋ.εεπιιει·ι. Γ
(Α. πι. Ο.-£ιε.)
- Με ΝιιειιΓοιε·ει· ιιεε ιιειειι Ηιιιιειιεπ 1ιει·ιιι“ειιειι Ρι·ειεεεοι·ε
Πι·. Π ο ε ιι ε ι 1 ε ι ιι ω· τΙειιι 1ιειιι·ειιιιι1 πει· .Γι·ειιειιιιει11ιιιιιιιε
ιπ 'Ι'ιι1ιιιιιζειι επ εει· Πιι·ειιι.οι· πω· Πι·ιιιιεπιιιιιιιιι άει· ειιιιιιιει·1ιεπ
Κι·επΙιεπε.πειειιειι ιιι 1)ιιεεειιιοι·ι Πι·. Η. 5ε111ιειιιι ιιι Απε
ειειιι. εειιοιιιιιιεπ.

εεεεε επ 1ιιιπι!ειιι.

Ποι·ιι.::

Νειιι·πιπε·ε:

ΒειιιςΙιειι άει· Ηιιι·ιιεειιτειιιιεεειιειιιιιπι.ι ιιιιιιιιειι

πι: ιιι ιιπεει·επι 1ι`εΙ1,ιιε. ει· ιιιιιιιιιΙε πιιιιιιιΙιιιοι·ιεε1ι 1ιε1ιιιιιι1ειι
ννιιι·ιιε, ιιιυ· εενιε1 εποε, ιιεεε ειε Ηιιιπεεπι·ειιιιεεειιειάιιιιε
ιπειει. επι 1 ει. τιια1ιειι εειιιινππιιιε, _ιει1οειι πει εειιιιει1επι Διι
επι άει· Ιιγιπρ1ιοεγ:επ2ε.ιιι ιπι Βιιιι 1ιειιιι.ειιιιιειι ειιει;. 8ο κ. Β.
πει ειπειπ ιπ Β 'Γεςεπ 1ιεοπεειιιειειι Ζιιιιιε1ηζειιιι πει· Πευκο
εγτειι νοιι 24.000 επι 10,000 - ειιε.ε· πιο ιιιιι·ιιειιε Ηε.ι·ιιεϋ.ιιι·ε

ιιιειιιζε επι 2.3 μ. Πιε Κοειιεει1ιειιειιιιιι· πιιιι·ιιε εκει Κοπ
ιιο11ιει·ι.
Βειιιι:1ιειι άει· εεε. Ποτιειειπ'εειιειι Κι·ιιιιιι1ιειι, άει· ε.ιτειι
επι:επ. Ρεειιτιο1ειιΜιιιιιε. ινιι.ι·ε ειπε πεπε Βειειειιιιιιιι,ε; ινιιιι
εε1ιειιεννει·ι, Με πιπ ιειι ιιιοιιτ ιιι άει· Εεεε ειιιεπ ριιικιεειι
νυι·εειιιιιε; ιιιπειιειι επ ιι6ιιιιειι. ινε άιο Αειιο1οι.ιιε ιιιιιι· ει.
Ι6ϋπιιιε πιιιιι νοιι 1ιγιπριιιιιιιε ιιιιιει·ειιιοεπιπ εεε ε:ιιιιιιιιοειιιπ, ιιι
ιιειι ιιιιι·ιεεπ Πιι1ειι νοιι Η ο ιι ε ιι ι π'εειιει· Κι·ιιιιιιιιειι ειιι·εε1ιειι.
Πειι Νε.ιιιειι ΡεειιιιπιειιΜι.ιιιιε εε!! ιιιι.π ιιιι· Με ι·`ιι11ε ι·εεει·
νιει·ειι, Με ιιιιιιιεειι Με ρειιιιοΙοε·ιεε1ι-ειιιιιοιιιιεειιεει· Ι.ειιιιιιιιιιιε
π·εεεπεε;Ιειειι ειιιιι ιιιι‹ι που πιιι· ιπ ιιιι·επι Βιιιιιιειιιιιιι νοιι
Ιει:ιει·ει· ιιπιει·εε1ιειιιεπ.
3. Πι11ιι·ιπειιπιι ιιι-ιιιιοπειι·ιει·τ ε" Πιιι·ιιι ειιιεε Κιιιιιεει
ινε1οιιεε επ Η ι ε ε1ι ε ιι ι· ιι ιι ι:`εειιει· Κι·ιιπιι1ιειτ (Με;.ιιιιοεοΙοπ
ευιιεειιιιιιιιι) ειι θιι·ιιιιιιε ι;ειςειι€ειι εει·.

Τεεεεπειειιι·1επτειι.
Ρει·εοπειιιει.
-- θο1ι1ειιεε Πο ιι τ ο ι·_ι ιι ιι Με ιι πι. Πει· Ρι·πίεεεοι· εει·
Απειι.οιπιε επ ω· Ππινει·ειιει. Βοιιιι Πι·. Α ιι οι! Β'ι·ει1ιει·ι·
ν. Μ. νε1ειι.ε Βε. θεοι·ι;ε ιιειι·,ιιιε· πιπ 1. Αιιι.ιιιει εειπ
50-ιε.1ιι·ιεεε Πο1ιι.οι_ι ιι ιιιιιιιι πι.
Πει· θε1ειιι·ιε κι
76 .Ιιιιιι·ε απ.
- Πει· 1ιειαιππιε Ιι·ι·επιιτει Βιιιιιιε.ιεει·ει Πι·. Κ ει·ι ειε ε!
ιε1ει·ιε νοι· 1ιιιι·ιειιι εειιιειι 70. θειιιιι·ιετιιε·. Βτ°ιει: εειτ
1800 Με Αι·ει ειπε ππά ε·ι·ιιπι1ειε 1800 ιιι Οιιιι.ι1οιιειιειιι·,ε· Με
Με 1ιειιιτε νοιι ιιιιιι εεΙειτει;ε 1ι·ι·ειιιι.ιιειειτ.

- νειει.οι·Ιιειι ειιιιι: 1) Ιιι

Κιιιιιεε1ιιπ (_θοιιιι.

)νιιι··

εειιε.ιι) άει· ιιιιι·ιιε;ε Αι·ιι. Πι·. Π π ειιι.ιι Η ε. ι· ει: Η ι ιιπ ΑΙιει·
νοπ 80 .1ιιιιι·ειι. Βειιιε 1ι.ι·κι1ιε1ιε Ρι·ιικιε ιιεειιππ σε· νει·ειοι·
1ιειιε ι. .Ι. 1902 ιπι Ρ1εοικεπ 8ιιιπιειιιινιιιν ιιεε Ψνει·εσιιιιιιει·
Ποιινει·ιιειιιεπιε. 2)1π θεεεεΙ πω· 5ειιιοι· πει· ιιοι·ιιεεπ Αει2ιε

θε1ι. Ηειιιειιιε1ι·ε.ι ει. ε. Πι·. Α11ιε ι·ι ινει ειε ιιπ 77. Ι.ειιειιε
πω. Πει· Ηιπεεεειιιειιειιε 1ιιιι ειειι ιιιειιι ιιιιι· Με ιπειιιιιιιι
εειιιει· Βιιιιι·ιι'ι.ει.εΙΙει·, εοιιιιει·π ειιιειι Με ΠιεΙιιει· πιπ! Πειιει·
εει.πει· εΙενιεειιει· Πιειιιιιιιαειι πειειιιιιιι εειιιιισιιι. 8) ιιι Απε

Αι·1ιοι· (ΒΙιειιιι.;ιιιι) ιιει· Γιιιιιει·ε 1ιι.ιιειεΙιι·ιεε Ρι·οιεεεοι εει· Ζιιιιιι
1ιειιιιιιιιιιε ιιπ άει·

Βει·ιιιιει·

Πιιινει·ειι€ιι

Πι·. ιν ι ι ι ο ιι ε; ιι ιι γ

Π. ΜΗ! ει· επ άεπ Ε'οΙ,ε,ειι ειπε-ιι· Βιιιιιιιιει·ιιιορει·ιιιιοιι ιιιι
65. Ι.ε1ιειιε_ιειιι·ε. Ιιι Αιιιει·ι1ιε ιπι Βιιιιιι.ε οιπο ι.ιειιοτειι, επι·
ιιιει·ιε ει· επ πει· ιιοι·ιιιιιιιει·ιΚειιιεειιειι Πιιινει·ειιιιι. Αιιπ Αι·1ιοι·.
ιιιιιιιι ιπ Βιιιιιιιιιιε· πιιιι Βει·Ιιιι επι! ι”οΙι.ζιε 1884 ειιιειιι ειιι·ειι
νοιιειι Ηιιιε Με βειιι·ει· εει· Ιωπεει·ι·ιει·επάεπ Ηει1ιιιιιιιιε ιιπ
ε" πειιι.ιε,·.ιι·ιιιιιιετε 2ειιιιιιι·κιιιειιε Πιιινει·ειιει.ειιιειιιε1ι.. 1888
ει·ιεπ.ε;ιε ει· ιιι Βει·1ιιι άεπ ιιιεειειιιιεε1ιεπ Ποιιιοι·ει·εά Με
νιιιιι·ιιε 1892 2ιιπι ιιιιεεειοι·ι1ειιιΙιειιειι Ρι·πι'εεεοι· εει· ιιιειιι2ιιιι
ιιοιιειι Ε'ειιιιιτει ιιι Βει·Ιιιι 1ιειει·ιιει·ι. ν” ειπε ειπειπ .1ιιιιι·ε
ιοΙ.ειε ει· ειπειιι Β.πιε Με Ρι·οιεεεοι· εει· Ζειιιιιιειιιιιιπ=ιε ιιπ ειε
Πιιινει·ειιε.ι Αιιιι Αιιιοι·. ιιπ εει· ει· εειιιει ειιιει. εειπε ειειε
Απειιιιιιιιιιι: ε.·ειιοεεεπ ιιπιιε. ιιι Ι 1 ει· εειιοεε ειιιειι 1ιει1ειιιειι
ιιεε Με ειε Ζιιιιιιιιι·ει πω! ιιεε πεπ πιιειι Με 8ειιι·ιιιειειΙει· ιιι
εειιιειιι Ε'ειεΙιε ιιιιιιππι·εειιειιιι πειιιιιι;ι. 8ειιιε Ηιιιιιιιεειιιιιτειι
πω: «Με 1ι1ιιιι·οοι·ε·ιιιιιεπιιιπ ι1ει·1ΙιιπιιιιΒιιιε» πω! εειιι ‹<Ι.ε1ιι·
ιιιιειι εει· Κοπεει·νιει·επιιειι ΗειΙιιιιπι1ε». 4) Ιπ Πιι·εειιι άει· ιι·ιι
1ιει·ε Ρι·οιεεεοι· ε" Αιιιιιοπιιε ιιπ ω· ιιοι·ιιε·ειι Πιιινειειιιιι
Πι·. ιν. Κοε εει·.

νοπ Ππινει·ειιι?ιιεπ ππά π·ιει:ι. ιπειιιιιιεπ.

- Πιε ιιιειιιιιιιιεειιε Γε.ιιιι1ιει ιιει Πιιινει·ιει
ΜΗ. θιεεεειι 1ιειεπ1εεε1ιειι πεε 300-ιε.1ιι·ι ι.ιε π .Ιππι

- ΑπΗιεειιοπ άει· ι;κεε·επ ιιεπ Βεπιοι· άει· θιιεεε:ιει· Πιιιι·ει·
εκει Ρι·πι'. 8 ιιπ με ειιε ε· ε ιιι ιιπ-ι ι1επ Ρι·οι·ειιιιιι· ι1ιεεει· Ππι
νειειειι Ρι·οι”. ιν οι ε ιι ο ιν ε ιιι ειιιι.ιειειιειειι ιιιιιει·επειιιιιιι:.
νι·ειειιε νεφ·ειιειι ιιειι·ιιι°ι, πιε ιιι ι1επ 55 1539 ιιιιιΙ 311, ΡΜ. Π,
πω! 362 ιιεε διι·ιιι,ε·εεει:εε νοι·ςεεε1ιειι ειιιιι, ιιιι εει· Πιιιει·
ι·ιειιι:επιιιιιιιιει· 1ιειιιι 8ειιιιι 1ιεειιιι·ιιει, ιιιιεε πειιιε ιιιι·ει· Αειιιιει·
ειιι.ιιοιιειι ιι·ει·ιιεπ. Πει· Βειιιιι. πι". ε.ιιειι 1ιετειιε ειε Αιιιιεειιι

ιιι ιι πι ε ιι ε ι· Π ιιι ν ε ι· ε ι 1.21 τ. τ1ειπ Ρι·οϊεεεοι· πει· Ριιιιοεοριιιε

Ιιειιιιπε· εει· ιςειιιιιιπιειι ιιειι1ειι Ρει·εοπεπ νει·ιιιε;ι.

ιπ )'ιίιιι·ειιιιιΕ; Πι·. θε πι Με Κ ιιι ιι ε, Πιι·ειιιοι· ιιεε ιιοι·ι.ιε·επ
1πει.ιιιιιε πι» ειιρειιιιιεπι.ε11ε Ρεγο1ιο1οιειε, εοινιε ι1επι εεε εει·
1ιειιιιππτεπ ι·1ιειιιιεειιειι 1ι'ιιιιι·ιιι Π. Η ε ι· ο ιι ιιι 1)ιιι·ιπετε.ιιι,
Κοιπει·:ιεπι·ειι Πι·. Ι.ιθΙ1ιΒ Μει·ε ιι, ειε ιιιει1ιειιιιεε1ιε

- Πιε ιι·ειειι ΗιιειιεειιιιΙιιιιι·εε ιιι δι. Ρει.ει·ε
ιιπ ιιι, π·ειεΙιε πειιειιιιιιιι:Ιι νοιι ιιεπι Αιιιι.ειιι Ρι·ιιΕ. Πι·. Ιιεεε
1ιε.Γι: ε·εΙειιει ιινιιι·ιιειι. ειιιιι. επι' Ιιιιιιιι.ιινε ιιεε Μιιιιειει·ε ιιεε
1πιιει·ιι, νοιπ Μιιιιειει· άει· νοικειιιιιΜει·ιιππ ε;εεειι1οεεειι πιει·
ιιεπ, επι νοιι ιιιεεεπ Κιιι·εειι ιι.ιιε ειπε ιιιπι'ιιεεειιιιε ι·ενοιιιιιο
ιιιιι·ε Ρι·ορε;ειιιιιιι. 1ιειι·ιειιεπ π·ιιι·ι1ε ιιιιιι ιιι ιιιιιειι εεςει· Με
ΡΙιιιιε Πιτ ιιιειιι·ει·ε ιει·ι·ιιιιει.ιεοιιε Υει·ιιι·εειιειι ειιι.ιιιιιιι·ιειι νι·οι·
ιιειι ειπε. Βει ειιιει· Ηειιεειιειιιιιιε ιιπ ιιε1ιειιιιε εει· 1·1πειι
εειιιι11ιπι·εε νι·ιιι·ι1επ ιι. ει.. 50 Ριιιι ιι1εεεΙει· 1.ιι.ει·ιιιιιι· πω! 1
Ριιι1 ιΠειιει·ιι ι;ειιιιιιιειι.
· ·
°
·
.

Πειιιοι·ινιιι·ιιε 1ιεποι· ιε εειιεε νει·1ιε1ιειι.
Ππεει·ειιι Εε.ιιιιειιιιιππ, ιιι-ιιπ ιιπ Πιεπετ ιιεε ιιεπιεειιεπ
Βειειιεε ιιι Αι'ι·ιιιιι ει.ειιεπιιειι Βειιι·ιιιιειπι.ιπε.ππ Πι·. ιιιει1. Πει·
ιιιε.π ιι Κ ει·ε τ 1 π ε, ιετ νυπι ιιεπτεε1ιειι Κιιιεει· εει· Βε. π ε;
ειιιεε Βει.ςιει·ιιιι8ει·ειεε νει·Ιιειιεπ ινοι·τιεπ - ειε Αιι

ει·1ιεπιιιιιι); ιιει· νοι·ιι·ει11ιε1ιεπ Πιεπειε, ιιιε ει· ‹ιειπ ιιειιιισειιειι
ΚειεΙιε ιπ άει· ι'ει·ιιειι Ιίοιππιε πειειειει. πει. Πι·. Κει·ιειι ιιρ_·,
πει· ειπε Βιιζε. Βειιιιιιιι: ιει. ετιιιιιει·ιε νοπ 1884 Με 1888 Με»
ειιι ιπ εει· 11οι·ρειει· Πιιινει·ειι.ε.ι. ννοι·ιιιιι' ει· εειιιε Βιιιιιιεπ ιιπ
Αιιειειπσιε ι'οτι.εειειε.
- Ει·οι'εεεοι·

Βιι ειιεπ ιπ Πι.ι·εειιτ

?ειπτ80-μιιιι·ιεεε ιιιιιιιΙ5.ιιιιι Με
«πω.

Με νοι·

1ιιιι·ιεπι

Ρι·οιεεεοι· ιιε

- Πει· νει·ι1ιεπτε Ηγειεπι1ιει· ιιιιιι Κιπάειει·ει Ρι·οι. Πι·.
Ρ1ιιΙιρ ρ Β ι εε ε ι· ιπ Βιι·ειεειιιιι·.ιε, οπετ ιιεε ι1ειιιειιιε1ινεεειιε
νοπ Βιεεεε-Ιιοιιιι·ιπ,ε·επ, τι·ιιι ειιε Πεειιπιι1ιειτει·ιιε1ι
ειειιιειι ιπ άεπ Βιιιιεετε.πιι.

8τεπειεεεπέεΙεεεπιιειιεπ.
- Πει· Π ι ι· ι ι; ι ι·ε ιι ιι ε δ ε ιι πι. Με ειε Ει·ιιιιιι·ιιιιι.:; απερι
εε1ιεπ, ιιιιεε ι1ει· Αι·τιι‹εΙ 41 ιιεε Πειιιιννε ιιιιει· Πἱειιειι·εειιιε.
ιινειειιει· νει·1ιιειει. εοιε1ιε Ρει·εοιιειι ιιι ι!ειι $ιιιιιιειιιειιει ειιι
επιιειιιιιεπ, Με ειιι εοιειιεε Βεειιι. πιι.ειι ι1ειπ ιιιιις·ειπειιιειι θε·
88Μ ιιιειιι. ιιεειι:ιεπ, ειειι ιι ι ο ιι ι ε. ιι ι ιι ε ιι ιιι ε ιιι ει ιι ιε ε1ιε ιι
ιι πε ριιιιι·πιπιειι ιι εειιειι Τει! 1ιεειειιι. ινειι110ιεεε
Ρει·εοπειι ειε ππ- τιεπ Βιιι:ιιειιιειιει. ει·Γιιι·ι1ει·1ιε1ιειι Κειιπιιιιεεε
ππά Βι,ιςεπεεΙιειιεπ ιιεειικειι. (Ηει· ι.

- Πει· ΝεειιιοΙιεει· Β ε ι· ε; πι ιιπ π ε Ρι·οιεεεοι· Πι·. Α ιι ε· ιι ε ι;
Βιει· ιιπ εει· Βει·1ιιιει· Ππινειειι.8.ι ιιπ ιιιιπ ιιιιειι επιιι οι·
ιιειιιιιεΙιεπ Ρι·οιεεεοι· άει· Οιιιι·ιιι·ε·ιε ιιπ εει·

Κειιε ε ι· ιν ι ι ιιεΙπι ε - Α ιι ιι ά ε ιιι ι ει ιιιι· ιιεε ιπιιιιει·ει·2ιιιοιιε
Βιιάιιιιεεννεεεπ ει·ιιιιππι ιιιοι·ι1επ.

- Πει· Οι·ι1ιπιιιοι·

- Πει· 1ιει·ιι1ιπιιε Αιιςεπει·ιι Πι·. Ε. Ε". Οο11ιπε

νιΖε1ιε.πε1ει· πει·
ι·ιιιι1ι1ι ιιιι‹›ι·ι1επ.

Πε

ιει

κι

11οιιιιοπει· Ππινει·ειιε.ι:
άιεε

-- Πιε ειιεπ ιει·ι:ιι:ε·εειεΙ1ιε ιιιΙιιεε Νππιιιιει· ιΙει· «Πεπι
2ιιιιπιεοιιεπΠιιι·οιιι1ι. πει·θιιπι·1ιοννει·Ποπνει·
ιιειπεπιεΙεπιιεειιιιιι» ιει:1εοπιιεειει·ιπ·οι·ι1ειι.

άει·

Κιενν,

1ινιιιιονν,

ειειιιιεειιεπ

πε

ειπει· Κι·ιιπ1ιειι ιιπ Ηοεριιε.Ι Ζειιιιιπε; τω· ειιιε Ορει·ειιοιι νει·
1επἔτ ππά «Με Ορειιιιιοιι ιιιειιι

Πι·.

ιιεε

Α1εκειιιιει·ιιοεριιε.1ε

ιιεε "Με Μιι1εειιΒεειειιεπ

ιπ

Πε1ιιιι·πιι1ειΙιιπε·

:επι

εειιιει·

ιιιε1οιιει· νοιι

ειιεεειιιιιι·ιι 1ιιιιιε,

ειε

804
Με σε ε·ειοι·άει·ιε Βιιιιιιιιε ιιεεπ.ιιιτ »νοι·άειι ννιιι·. ιει. ειιι Αιιιι·ειρ;

Πι·. ιιεεμοιά, ιδιι·ειιιοι· άετ πω. Ε"ι·επειιιιιιιιιιι ιιι Πι·εεάειι_.

άεε Βενιιιιοπειιοιπιπιεειοπ νοπι διπάιιιειιρι Με επ εειιιει· Κεπε

Ζει νει·ιιιιιι.ειπιικ άετ ινοιιπιιιιι;επ

ιιιιιι.(ιι·πιιιι· άιιι·ειι άεε θει·ιοιιπ ν ο ιιι Α πιιε ε ιι ε ιι ο π ά ι ε ι· τ

εειιπεε Φάις, άετ Απιιιειάιιιιε;επ επιπεεεπιιιιιιιιιι πω” άετ
Λάι·εεεε: «ινοιιπππεεεπεεειιπεε άετ 79. Ψει·ει»ιιιιιιιππς άειιτ

»νοι· επ.

.

ή Ιπ.Νει· »νε »νπι·άε νει· Κιιι·ιειιι άει· Βι.πάειιι: άετ ιιιιιιιιιι·
ιιι-εάιειπιεοιιεπ .Διιεάεπιιε Α. Ρε ι· ε τι ε ο ιι ε ι ε Ε. ε ν ο ι ιι τ.ιοπιι.ι· ιιι·ι·ετιει·ι.

--·Αετειιιοιιε Βιιιιάιειιι·ειεε. Με άεε Βει·ιιπει·
Κειιιιι.εε ειιι· .νετε.πετειιιιπε ιιωιιοιιει δι.πάιειιι·ειεεπ ιιιιττειιτ,
»νιι·ά άιε άιεειι.ιιιι·ιεε ιιω1ιειιε Βιιιάιιιπι·ειεε Επι: νοι· άετ νει·

ειιιιι.ιιιιιιιιε άεπιεειιει· Νιιιιιι·ΐοι·επιιει· πιιά Δει·ετε Με: ειιιπ επ
Βοιιιιι ι;επιιι.οιιι: ννει·άειι. Πιε 'Ι'ειιιιειιιιιει· νει·επιιιιιιιιιιι ειιιπ ιιι
Βει·ιιιι ι›ει·ειι.ε ειιι 1. εε ρι:επι ιιε τ (19. Απ,ιιιιετ ει. 5ι.) Μ ο ι·
9.ιε π ε 9 [Ιιιι ιπι «Κιιιεει·ιιι Ρι·ιεάι·ιοιι-Βεπε επ άεε ιιι·ειιιοιιε
Ε'ιιιι.ιιιιάπι1ε·εννεεειι» επ ειπει· Ε) ι· ε» Π' ιι ιι ιι ε· ε ε ι τ 2 ιι ιι ε; . ειιι
"ειεεε ειιιπ άιε Βεειοιιιιειιιις ετ.ιιάι.ιεειιει· Κι·επιιεπιιιι.ιιεει·,
ιιγειειιιεοιιει· Βιιιτιοιιι.ιιπαεπ π. ε. »ν. "Με »νιιιιι επεοιιιιεεει:.
ΑΜ
Βεπτειιιιιει· (20. Απε.) ιιΙοι·ειεπε νει·ιεεεειι άιε 'Ι'ειιιιειιιπει·

εοιιει· Νο.ι.πι·ι'οτεειιει·

ιιιιά

ΑειειΕε,

Πι·εεάειι,

ιει ειιι Απε
Ηπιιρι.ικι.ιιιιιιοι'

(Ρι·ειιιάεπνει·ιιειιι·)». Τειιιιειιπιει·Βε.ι·ι.επ Μπι Ρι·ειεε
νοιι 20 πιει πιιά Πει. ιιιειιι:ειι·ιεπ (ιιιιι· ι;εε.·ειι Αιιε»νειε
ειπεν 'ΓειΙπειιιπειιει·ιε) επ β Ματια ιιιει·άεπ νοιιι 'ΗΒΟ. Αιιε·τιετ
Με 27. Αιιι.ιιιει: (θ. Βερι.ειιιιιει·ι άιιι·οιι πιο Πι·εεάεπει· Βιι.ιιι:
(Κιιιιιε· Ιοιιεπιιετι·ιιιεεει ιιπά νοιπ 27. Αιιεπει. (θ. θερωιιιιιει·)
επ νοπ άετ Πειιρι:εεεοιιιΠιεετειιε ι)ι·εεάειι (Τει:ιιπιεσιιε Ποειι·
εοιιιιιε ιι.ιιι Βιειππ.τειφιει2) ιιιιεςειοιεςι:. ιπι άετ νετεε.ιπιπιιιιιι;
ιει. ειπε Απεετειιιιιιε ιιιιιπι·ννιεεεπεειιιιιι:ιιειιει· ιιιιά ιιιεάιιιιιιεειι
οιιιι·ιιι·ι;ιεοιιει· θεεεπειειιάε. εο»νιε ειιειιιιεειι-πιιει·ιπιικειιτιει:ιιει·

Ρι·ιιρει·ιιιο ιιπά πειιιι·»νιεεεπεειιιιιιιιοιιει· Ι.ιειιι·ιιιιιιει νει·ιοπιιάεπ,
άιε ιιι ειεεε: Βιιιιε Νειιι€ιιειτεπ άετ ιειΖωιι άε.ιιι·ε ειιι' άιι.ιεειιι
θιεΜεω ιιιιιι”εεεεπ ειιιι.

Βει·ιιιι ειιι· Βιιιιιιιιιις, ιιεετειι:ειι ιιι »ιν ιι ι· ιι ε ιιι ιι π ά ε άειι πι»
άιε "Με Βειεε εεειιει·ιεττειι Πιι.ιιιιιι'ει· ιιπά ιιεειιειιειι άιε
Οειεεειιιιάει·, εοννιε εεε”. Βοι·ιιιιοιιιι. Ψιειιγ

Εριάειιιιοιεειεοιιεε.

Μ( (10ω8·"άι διοι:ιζιιοιιιι ιιπά Κορεπιιε.8επ. Πιε Βειεε
ειιάεεειιι18.(Β.ι$εριειιιι›ει· ιιΙιιι.ει;ε ιιι 8ι.ειιιιι. Πει· Ρι·ειε
Με άιε ι:8.π2ε Β.ειεε ιπει. Β'ειιι·ιειι, νει·ριιεε;ιιιιει ι-)ιιιιι·τιετε
(ειιεΙπε. Βετιιπει· Αι1Γεπι.ιιιιιι, θειιιιιιιιε πιιά 'Ι'ι·ιιιιφειάει·ι

Σάο Νεών. Βειάιςε Απιπειάιιιιε. ννειειιε άπτειι Βιιιεειιάιιιιε; άετ
Βιιιεειιι·ειιιεεειιιιιιι· νοπ 25 Μει·ιι, άιε ειιι' άεπ θεεειιιιιιιισειιες
νειι·οοιιπετ »νει·άεπ. ρει·ι“ειιτ »νιι·ά, ιει: επ επιριειιιεπ, άε ιιιο

Ιιειιιιειιιπει·ειιιιι ειπε ιιεεοιιι·ϋ.πιζιε ιει.

Α ιι ι”ι·ιι.ειεπ ειιιά :τι

ι·ιοιιι.ειι επ_άειι θεπει·ειεειιιι·ει.ιιτ άεε Κυιιιιιεεε Πι·. Α. Οιινειι,
Βει·Ιιπ, Ι.ιιιεεπριπι2 ?(4 (Κιι.ιεει·ιπ Ρι·ιεάι·ιοιι-Ηππει.

- ΕιιοΙει·ιι.. Ιιι άετ 8ι.εάι. Βειιιιι.ι·ε ετι‹ι·ειιιιτειι ππι
29. .ππι 12 Ρει·εειιειι ειπ άει· Οιιοιει·ιι. Ιιιι ι.ιειιιειι ειιιά άοι·ι
ει-ιιι άεπι Αιιι'ιι·ετειι άει· Βρἱάειιιιε ειπ Β. .ππι Με ειιιπ 80. .ΜΗ
ΙΜ Οιιοιει·ειε.ιιε ιιεοιιο.οιιτει νιιοι·άειι, νοπ άειιειι 28 ειιιειι τω·
ιιοιιειι Αιιει.ι·ε.πε ιιιιι.ιεπ. ΑΜ δι). αειι ννιιι·άε ιιι άεε Βιιιπει·ιι
εειιε 8ιπάι.ιιοεπιιει ειιι ειπε ειπειιι ι)οι·ι'ε άεε 5νει·επεοιιειι Κι·ει
εεε Αιιι.ι;ει·ειειει· ιιιιι'ςειιοιπιιιειι. άετ ποοιι ειπ εειιιειι Τεεε επ
άετ Οιιοιει·ε. νει·ετει·ιι. Ιιι Αετ.τε.ειιππ ιει. ειιι 22. .ππι ειπ
επι ειπειιι Πειιιριιιοοι ειπε άεπι 8πιιιιιι·ιιεειιειι θιοιινει·πειπειιι.
επεει8.π.·.ιτει· Βειιει·. Με ιιε.ιιτει·ιοιο;ιεοιι πεοιι€ε»νιεεειι, επ άει·
θιιοΙει·ιι. νει·ετοι·ισειι.

Πει· ιιι δ». Ρειει·ειιιιι·ι; ειιι 25. ιιιιι Με ειιιάι.ιεειιε Βιιι·εειιειι

Υει·ειιιε- Μιά ιΚοιιΒι·εεεπειειιι·ιειιτειι.
- Βάι: άειιτειιιι ε Ζειιι.ι·ιιιιιοιπιι.εε Επι· Κι·ειιε
ι'υ ι· ε ε ιι π ιι ε· ιπιτ εισιι επ άειι Β.ιιεειεειιειι ιιιιεάιπιιιε.ιι·ει.ι. ιιιιι
άειιι ν·οτεοιιιε.ε ε·εννεπάτ, ει1οιι ιιι ιϊι1εειειιιι ειιι Ν ει. τ. ι ο π ε! ο ε

ινοπιιι.εε

ειιι·

Βι·ι'οι·εοιιπ πι;

άεε

Κι·ειιεεε

επ

ιιοεριι.ει πι:ιτει· ειιοιει·ε.νετάιιοιιιιε;ειι $νιιιρωιιιεπ επι,ςεποπιιπεπε
ιιιιά πιιειι »νεπιιιειι 8ι.ιιιιάειι νει·ετοι·ιιεπε ι)ι·οεειιι:επεπιεσιιει·
ιει. ιιιιοιι άειι ιιιιιιτει·ιοιοι;ιεειι Γεετεεειειιι.ειι Βεειιιιιιιειι πιο ιι ι
επι άι: τ Οιι ο ι ειιι. εοπάειιι :ιιι ειπεν ιιιιεει·ιιςειι ε.ιιιιτεπ
Πει·πιειιιτε.ιιιιιιπι.>; νει·ειοι·ιιειι. Ο ιι ο ι ε ι· ε ιι π ει ι ιε ιι ε ι ιι ά
ιεάειιι'ειιε ιιιοιιτ ικοπετειιει·ι »νοτάειι.

ιιιιάειι, ιιιιειοιιεε πιει· ιιιιετπειιιοπειειι θεεειιεειιεϊι; Πιτ Κι·ειιει”οι·
εοιιιιιιε· ειιιπ ιιιι€ιιεάει·ιι ιιϋιιιιιε. Ζει· Απειι.ι·ιιειιππε· άιεεει·
ΡΜεε ιιε.: ιιιιεετ- Μεάιειιιιιιι·ιιι ειπε Κ ο ιπ ιιι ι ε ε ι ο ιι , Μετε
ιιειιά ειπε ιιειιι Πιι·ειιιοι· άεε ιιιειιιιιτε σε· Πιερει·ιιπειιτει-Μεάιπιπ
Ρι·οι'. -ι)ι·. »ν. Ρ ο ά νν γ ιι ε ο τε ιιι ειε νοι·ειι2επάειπ πιιά άεπ
ΠιιιΒιιιεάει·ιι άεε Μεάιειιιιιιι·ιιιε Ρτοι'. Πι·. »ν. Βιι·ο τ. ι ιι ι ιι ιιιιά

- ιΒιιι ε 'Ι' γριι πεε ριάειπ ι ο ιιει·ι·εειιτ. εειι ειιιιι.ιει· Ζω
ιπ Η ειειιι ε; ι'οι·ε Μιά ιιιιιιιιιι ιπ άεπ ιειι·ιιειι ιινοπιιειι ι·εριά
επ. Πιε Ζιιιιι άει· Κι·ιιπι‹ειι ιιειι·ιικ ιιι άειι νει·εειιιεάειιεπ Πιπι
ριιειει·ιι επι 23. πιιπ 190, Με.: ιιιιει· Με ειιιπ 28. .Ιιιιι ιιειειιε
επι' 276. Βεειιπει ιιιιιιι άιε πιοιιι. εει·ιιιε·ε Ζειιι νοιι 'Ι'νιιιιιιε·

Πι. Α. 'Ι' τοιιιπ ο »ν

ιιε ιιει.ιιιε άιε θεεειιιι.εε.ιιι άετ Κτε.ιιι€ειι Με ειιιπ °.Β. .Με ει:ιιοιι
800. ιιι άεε Κτειιιιειιιιιιιιεει·π ειιιά ππι· ποοιι ννεπιι;·ε Βειιεπ
ιι·ει. Με ιιιειειειι Ρεπιειι.ιεπ ι.>ιειιϋι·ειι ειιιπ 8.ι·ιπει·ειι Κιειεεεπ απ:

;;εεειει;.

- ειιι

ειε θιιεάει·π άετ Κοιιιιιιιεειοπ, ιιιεάει·

(Β. ννι.›.

άιε

ιιειιτεοιιει·

άιεε_ιιιιιι·ιςε

(79.)

|Παιιι(εη' »νθι(ιιιθ ιιι ιιιι·ειι νιίοιιιιιιιιαειι νει·ριιεε·τ νιιει·άειι, Με”,

νει·ειιιιιιιιιππε·

εε ειιιά ειιιπ ιιιιοιι ειιιιι;ε Ρει·εοπειι, άιε ιιι ι.επτειι ιιν,:ιειιιεοιιοπ

Αει·ετε. ννειειιε

νει·ιιιι.ιιπιεεεπ ιειιειι, ει·ιιι·πιιια, επ ειπ Ριιει:οτ ιιιιά εειιιε
ιι'ι·ιιιι. Βιειιει· ειιιά θ Ρει·εοιιοπ επ άιεεει· Κι·ειιιιιιιιιτ εεειοιιιιεπ.
- (Ρετ. Με.)

Νειιιι·Γοι·επιιει· ιιιιά

νοιιι 2.215.-8./2ι. Βεριειπιιει· ιιι ι)ιεεάειι τει,ιςεπ »νιι·ά, ει πά
εννει ειι€ειπειπε ιι”ει·εε.ιπιπιππ ειιιπ ειιι ιιιοπτει.ι,
άειι 8.Πι5. Βερι.ειιιιιει· ιιιιά Γι·ειι;ες, άειι 'ΗΒΟ. 8οιπειπιιει· ιιι
Αιιεειιιιιτ ρ;εποιιιιιιεπ. Αιιεεει·άεπι »νιι·ά άιε πι ε ά ι ει τι ι ε ε ιι ε

_ Μ.

ιιπά άιε πετιιι·ννιεεειιεπιιείτιιοιιε Πεπριει· ιι μπε
ιιι ειπε Βιιι2οιειι.εππε νετεπειιιιι:ειι. Η ε ε ο ιι ιι. Η ε ιιι ιι ι· ο ι·
άετ άιεειιιιιτιι:επ νει·επιππιιιιπιιι ειιιά άιε Ηει·ι·ειι θιειιειιιιει·
Ηοι”ι·ιι.τ Ρι·οι'. Πι. Σ. ν. Μενει· πιιά θει.ι. ιιάεάιπιπειι·ε.ε Ρι·οι.

ῇΔΝΝοΝοπ:Ν .ιιι.ι:1επιετνι(ιιΕι6ειΠΓιι€εεΕπιι€πειπΩ-»ιπι Κ.ή ι.ΐ1ι.1οκιιιιιΕ τ
8ι. Ρετει·ειιιιιιι. Νενειιγ-Ρι·. 14.εοννιε ιιι ιιιιεπ ιιι- ιιπάιι.πειι6.ιιά.Απποποεπ-Οοιππιοιι·επ πι18ει10ιι1ι11οιι.

Με-·Βα- Βιεειω1-

Μ!! Μινι

Βειιιιιει. Κπάο»ι»·ει
οάει· Νεοιιοά.

Νεοιι ιειιέιειιιι·ι.ε;ετ ερε:ιειιιετιεοιιον Τειι€
πω ιιι Βει·ιιιι ρι·ιιιιιιιιει·ε ιοιι ιπι $οιιιιιιει· ιπ

400 ιιι-Βάι ειε ιιι
Μεετεεεριεέει.

Βιιιι Βιιιιιιιιιιιιιιιιι.

Θειεοπ: νοτο 1. Μπι Με Ο1ιτοιπει·.

13ι·. Β"τειι2 Ποεειιί'ειά,
Αι·εειι-Ειεειιιιπειιε: Θεέειι Ηει·1-, Βιιιι-, Νετνειι- πιω Ρτειιειιιιτειιιιιιιειιειι.
ιιιιιιοιιιιιιειιε: Πεεειι εκει, Νιει·επ- ιιοά Βιεεειιιειάειι.

"Νοε ει·ιιιιιιι·ιε. ιιιιεεετοιάειιιιιειι ιιοιιιεπεειιτει·ειοιιε πιιε εε ετειεει.ιζε @ιιειιε,
ιιεεε ει:: ιιιιειι εειιιιιι ειιειιι
οπου ιαιιιιι".

$ρεειειιετΖι

Επι·

ιιιεεειι-.

ι·ιιιιε-

πιιε

ι.ιιιι(ιειιιιιιιιιιιι.

(Ηειιε ι) πεε ιι ιι.

άειι €τόεετειι Αιιίοι·άετιιιι€ειι ειιιερι·ε

Νιιιιιι·ιιειιε ι(ιιιιιειιειιιιι·ε- ιιπιι Μοοι·ιιιιιιει·.

ιιιεπει·ικιιιι:0οιιιι. ι(ιιι·ιιοιει, Τιιιιιιιιιι·- »πιά ιιοιιιει·ιειιιε,Απειειτ Πιτ Ηνιιιο=,Ειειιιι·ο

υπό [.10ιιιιιιετεριο. Μεάιοοπιεςιιεηιεςιιεε 1ιιειιωι.
ζ Βι·ιιιιιιοπνει·ειιιιιι άεε (μπει: .ιιιιιι·. ?
Ρτοερειιιε ετε.ιιε ειιιτοιι άιε Βιιι·οε ιιιιιιοιι” Μοεεε, ιιειεειιιιι·οε υπό

_ '”° Β°°°°""°'“'°"·

_ _____

_ _ _

_ ___

ιπι Πεπι.εοιιεπ Αιεπε.πάετ-Ποεριτει Μιά
Νε.οιιννειε ει·ιειιιΕ ιιιιει· ιπι· Ζω Μειωτ
Ει·ειε Πιει;ει· πιιά ΡΙιεεει·ιιιιιεπ τι” ιιιο

ρι·ινιι.τε Κι·ειιικειιιιι'ιεςε @πεπ Ζειιιιιπιι
νοιι 50 Χοπ.)
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Ι.ου 8ευ εου-Βευε).

ΡἐοΗΜ·
τὶΠἱο1ΒονΙἱυοι·
ι°Με
οΖγΜυε
2υιυ(1ουετο
1Πει·
ΚοΙιυνὶοτιευ·οΞυε

Βου·
ΑοττοἱΙτ.
υυκΙ
υονευιτ·υΚε1ο°ΙυΗτ‹ἰΙοΙτι

ΡΡΟΗ
Ξ%ΗΕ(ΕΖΝΤΚΙΠ.Η!8ΟΗΕ
εωωτ Ε11εου!

Θου το 1.ουετουι·ευ Ι

νοιΠι·.
Μιειευτ,
Ρτοΐ'.
·εἰι2ουιὶοτ.

Ι·ΙσοτυειτοΒου Ι·ΙΟΜΜΒΙ..

ο ΖεΒευυυευ
υτευνευειω
ευκουοΙ· ιιυά ειιυθπωυ.
Γι·εἱ νου Βοι·ευυτο, 8α!ΠογΙο11υτο Μα· Ιτυουουε!ουευ εουετὶΒευ ευιἰουΙ‹
ΙετΞεΙΙου Ζυε€υ2ου, ειιιυυΙι ειιιεεετ οοτυ νοΙΠΒ (τεΣυευ Ηειοιππο8ΙοϋΙυ, υοου
εΔιυιΜουο δειἱ2ε οοε Μεουοιπ ΒΙυτεε, Ιυευοεουυετο που :Με Μουτη;ου Ρυακ

μυςυ·εωιο (Νευτὶυιυ, ΚειΠυυι υυό υοοἱΙυἱυ),εονκ·Ιο (Με Μουτ τυἰυὸοτ υουουτευ
(Ιου ΕὶκκοἱεεεΙοΠε άοε Βει·υτυε ιυ Κου2ουΜεττετ, ἔοτοἰυἰἔτοτ υυό υυ:οτ
ωπευ Ροττυ. Με υ!υυ:Ποουυοε, οτμαυεἱεευυυΙΙ!υοο, ιΙΙΒΜϋσουοε Κι·ΙΗΜυυμε
ΜΜΜ Ντ (Μουτ υπο! Ετνωουουο Ιπι 8Ωυννἔι0ὶ162ι15ϊἐἱυὸ€Π Μουτυνο(ουετ Μ!
νου υοουετου1 ννει·ιο.

1907.
(ΙΜ.
203.
Με
οπο”
υυυ
1907
σου
ευευ

Βεεου:1ευε υυουϊυουτΙἱου Μ οιπ Κἰυὰοτρτωεἱε.
σ Ει·οοοε οσοι” Μ( ΒυαουΕυε. 8οι·ουυυΙοεο, Αυειοιυ(ο, Ρι·ευουΚτουΚυουου.
Νουτεο€υουἰε, Ηοτιεουννϋουο, Με!ετ!ε, υ·(1υ2οΗωοτ $ουννΒουο άοι· ΜΒυυει·,
ΠοΚουνυΠοο2ουι (Ρυευιυουἱε, !υΠυουπι οπο, οπο.)
+ Υοτι(Μ!ου Μι·Κευκυ Μ! ΕυυμυετΚτουΚυπρου Με ΚΜΡΕἱΠυυμΚυτ. $ευτ
ευυευευιυετ ΒοεουκυιιοΚ. Ντι! ΜΜΜ νου Ιθυι!ει·υ ευεοετοτυουυΠου μουνι
ρουοιυυπου. ΜΙΙουυμ ευυε*Μευτουουυ.
Ηε.ευτειτοΕ.ζειι ΗουιτυοΙ 2εΙουυει εἱου νοτ εοἱυου Νειουευυιυυἔου ειυε όυτου

10/Π
(
Ζ(Βει·Πυ),
ἰΜοΙΖοτ
εἔεΙειτυε ο

Ι.οΠω
Ιαἱουενοι·2οἱ Ιιυἰε

υυοοετουιτε ι-4ωτοωκευ υπ νἱε!ῇἑυι·ἱ8 ει·ρι·οοτει· Ττορουΐεεὶἰεκοἱτ
υυε! Ρτοετεἱουοτυεἱτ, εοεο!υ°ιε θἱουοτυευ νοπ· Τυοετκε!Ε›ει:ἱ!!ευ, _.
8ενν€ιυτΙεἰετετ άυτου άεε τυευτίυου νου υυε νοτου”ευτΙίουτο, Βεἰ υοουετ
ΖυΙΞιεεΙἔετ Τουιρετωυτ Ζυτ Αυκνουόυυ;ζ Κοπιτυουυε νοτίυυτειι. Ι)Ξεεε:
5ἰουετυεἰ1 εευτ ὶυεΒεεουὸετε όου ο.υί ΙωΙτετυ ννεἔο (ΑεΙυετ ω.) ουτ
ΒοετοΙΙιου ΡτΞιρετειτου νοΙΠ8 σο.
ΜΗ υυεετετυ υουοετοιι, Μου ἰυι θεεουυιειοΚ υεάουΙευά νετυοεεεττευ
Ηυουυιιτουου ΗουυυυοΙ, Κοιιυευ Μι· σου Ηεττευ Αοι·ετευ εἰυ ΜοεΠοε, ΜΗΝ;;
:οΙυου υποουι·ευπ υεΙυπτοε ΗεοτυουΙου(υ-ΡτΒρυτικ ευ Ηευυ ἔευευ. Πω Πυ
τετεοΙιἰεΒυυε νου ΝειουυυτυυυΒου Ζιι νετιυεἱὸου, (αυτου ννυ·

2-2.
(62)

ετετε Η8Θ111Μ308811 ΗΟΜΜΒΒ Ζυ οτὸἰυἱετου.
Τ88ε5-Πο5ου; 81ω(Μηυο 1-2 ΤοεΙουεΙ τυἰι άοι· ΜἱΙου ἔευιἰεουτ (ΤτὶιιΙ:
ιοτυροτειιυτ!), (πϋ8σει·ε Κ!υυοτ Ι-2 ΚὶυὸοτΙὸΙῖεΙ (τεἱυ Σ Εμ, Ευ·
Ή80'380Π8 1-2 ΕεεΙουεΙ :ὲ18Ιἱου να· όετυ Εεεευ, ννεἔου εεἱ
υετ εἱΒουτϋτυΙἱου ΜΜΕ υρρε1Μιυτομυόειι ννἰτυιιυἔ.
νει·ευουευυο.υτει ετεΠευ ννὶτ εΙου Ηεττου Αοι·2τοιι 8ει·υε ίι·εἱ ιιυά
Βοετου!οε πι· Ν'ετίυἔυυἔ.
Ζυ υεβου ἱυ υΠου Αρο1υοΚου υυά ΑροτυεΚετπι1υἔει2ἰυου.

Ι
Ήο!εουΜΠοειΙι-ο
$Ι8οοΙπω!
:ι·ουιΒΜοι·, :πιο

Βἱ!εοἰυεΙνποιυ·ο‹ΙτυιὶΙἰυοςΙιο,

ΝΒοΙιοι·υτπΜοιευ υε,
(ΠοΜ.,

12-ΙΟ
(26)

ευε·Ι Βευ.

,ε;·πατ28.
ΡτοερεΜε

ΝὶοοΙειγ & (ο, βτ. ΡοτοτυΒιιτΒ, Βυ1οΙοιιεΙπευυ, 88,
Ιι υ Ιυ$οτἱι υ1.

Ζυτἰου, Ηειιιου ει.(Μ. ιιυά Ι.ου‹Ιου.

ΗοτυΕκτυ ΠιοϊΙου.
Εἱ υἱου8Ηυοι·Ιἱυἔο.

(Νου
άοι·
ΜΘωθ
Με.
ο ΝοειεΙ

1·Ιει·
υοΟτονετοειτευσοετυε

ΙιιεΙΝυ(,
ιυοιΜοΜΜΜοτ.
Ι Βο-υιο !ιυ π·υοε
ΜΒΙυΙιΙ-,
ίΚοιυΝΙουεΜιϋ.τ·υΙιοτἰευοΙ·ειΙ,ο
ΠΙ)υυιρϊ-,
οΜοοτυΜοτ,
ἰΙιεοἱΙυΙι1τ-υ,Μἔο
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ο

(..!υτοτ οοιπ :ειυ!τ·εἰουου

ΚΙιοΠου,

θΙει υΙΜι·ωευΙἰυνεΜουιο·,

Ό

υ·υ Ηειυυε! υευυυ!Ξουευ Λο-=
ΒΙοἱοΙιει οΜ,

” ¦ (`ϋυι·ι·υϊττε!υ τω. («Με ε(υιΕΞεο εο (εἰουϊο υυι:1 εουυε!Ιοο
ο σο σο οσ

“ νετ·υτεϊτυυΒ εεΐυυυευ Με εκει·

Ι·Μ'του.ουΝ!υι·οΠιοιυ.
Βτε!«Πο
ΜΒοεΙΙιτ
ιἱΙτοΙυωοΙοΙιου,

5Με
Ματ:
ε5'ειΣεου
ρτωπ2:ετ.

ΚεΙὶΓοτυἱεουο Γου;ου-5δυ·υρ

..ΚΑΕΙΓΙθ"

8ο

ΒΙυ(ι ι·πυ ί,

(Νειτυο βοεο12Που .ςεεευΜ21)

Ο
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ο

2ο

1

ο
ο
ο
ο
ο

:ιιυά εουυεΠου ΧνὶτΚυυε νου Δευ Αοτ2(ευ Βει·υ ειυου
-ἱυ οοι· Ρτειυου- ιιυά Κὶυὸοτρτιικἱε νοτοτόυοτ ννυυ=
Ο ΜευυεουουτυεεΑΒίυυτκυἰττοΙ.
(Ιθ)θ-θ.

έ
ε
2
ε
ε
ε
ξΟυΙΙΓοι·υ1ει Ρ1ε: 8γι·υρ (Μ. Ι.ουσου, Η. Ο. 81/82 θυονετ Ι·ΙΙΙΙ.
ε
Χ
Αετ2το ο - Ρτουευ €τειτἰε ιιυά ίτυυΚο.
εε
ο
ο
ο
Ο
ο

·|

υ

ο

°

(` ' (

ω:
Βου·ϋυτΕ

Με ΟοΒτειυουεευκνεἰευυΒ ὶετ @άοι· ΓΙυεουο Βεἱἔεἔοοευ.

Μ «Μου ΑροϋιοΑ·οπ ει·ΙυϊΙΗΜι.
Ηυυρ(.-Βεροτ ΠΠ· δε. Ρετετευυτἐ Βεἱ Ηεττυ διοΙΙ & Βουτυίο(,
_
,,
,, ΜοεΚειιι. . . . . ,, ό. (ΞεεεΠ. Ψ.Κ. Ρεττοἱυ,

,.

,,

,.

Οόεεεο. . . . .

..

Ηεττου _]. Βευυυέ: & (ο.

,,

,.

,_

ννετεουυυ. . .

Π

Ηεττυ Ρτ. ΚυτρἰυεΚἰ.

Σ
@ΧΧ θΟΧΟΟΌΟΧΟΟΟΟ ΟΟΟθ00ΟΟΟΟΌΟΧΧΟθΟΟΌΟΧΟΟΟΟΧΧΟΟ ο

Αάτωεου νου Κτο.υΕουρΠοεοτίυυου:
ΡΗ. Ρυυ!ἱυε ννυυωι, Κουυουυιρ
;ιοΒοκΜ υερομοκυ 4, πω. (.2.

ΝΙΙ
Ε
5ειΙ:
Πιτ
ρυΕκει
πειτ
τοτ
ιει
π2επιΙἰυτειιἱιόπΙΠεαπ:ότ;ε.ιεΙτ

Ανιε πιι· ρι·ιιΜιεοΙιο Μιτου!

Ηοΐιιπεππ,
Πι·.
Ρόπ°ι ·πειπ .

Βοοποπ οιιΙιειΙτοπ
ΗιιυοΓι
οτ,
πρόετ
ΚοιτυιεπΚιεΙπτει2πεἰΙιϋεΠ.τ

ΒοιιιρΙοΝο ΗΜ” πω! οΕπιιοΙιιο πιω τοπ

8ιιιιι- ιιιιι! 8ιιιιιι-Βιιιιιιιιιιιιιι

Ηιοιίε
ΚΠι·.
·ιπετιεπι!τ

ΜοόοΙΙο Μι· ΙεϋιιἱεΙ. ΠΝΓ. Πιιἱνοι·εἱΙΞΠε-ΧΙἱυἱΒ Βοπιι,

πππ ΡΜ!. ΒΙοτε πω! ΙΝ. Ι(|ειρρε ΠοΗιοιΙο,

Ξει.ὰ
Β'ε.1:ι.1ιε5.α:
ππι· εο!ιιιιει·ιΙοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιις, ιιι εοΙιοπεπόπωτ ινωω,
οΙιπο εωωιιι υπό Βι·αιΙιιιη;ο, ειιι! όεπι ειπιιι.ο!ιοπ »καιω
Με Βιιυ;;οικι, νοιι νει·εοΙιιοόουει·Μ οιιΜϋιιόΙιοιιευ Βι·
Κι·ιιιιιιιιυρειι (ΡιιτιιιιΚεΙ, ΚιιτΒιιιιΙιεΙ, Αυειεεεε, Βιιιιυιιι:ιι,
'Ι'ουειιΙΙοπ,Ε'ιειοΙ,Μπειιιιε, Ρε.πετιιιοπ, θιοποι·ι·Ιιοο οιο.).
··φ ΙΙΙιιετι·ιετΜε Ρτοἱενοτιοἰουιιὶε πευετ ΒιιιΖει·θο
υι·ιιιιοΙιεπιιυ·οιειιυ; π. Αυεινε1ιΙόει· ειιιεαΙιι€ηιεεπ Ρεου
ΙΙιοι·υ.τ.ιιι· πιω ιιπ ΒοΗοΜε.πιειι @Μπι νοτιιΜοΙετ.

Πει.
Ρτοερε!‹ι
Μεόιοόε.
@φπα
πππ
Ιειόει όει
Ώ

15-ΙΟ.
(δ'Χ.>-

Οοπετ. Φ ΜειΙππ,
ει. Ριπετε!ι. Μοτε!ω]ει, 34.

ΤοΙορΙιοπ ΝΩ1392.

-

Ρ

ΗΤΗ88!_Ν

Εκττ.ειι:τ. ¦ΓεεεεΙιπετ.
ΤΙιγπιι
επο!ιεπειτ.

εειπ. .ζωικό ΕιπίυΙιτ νοιι ω· τιιευ. ΒεΙιϋι·ιΙο Βιεεω.1ιει.
ΠπεοΜό1ιαΙιεε, ειοΙιει· ννιι·Ιωιιόεε Μιιιει ;;ειςοιι:

ΚειιοΜιυει;οπ, Κο111κορί- υπό Βτοποπιειικειωππ.
Μτετε.ιιιι· ιιι Ιιει·νοι·πι€. ΒΙΜτει·π ΠοιιωουΙιιπάε ιι. Οεετει·ι·οιοΙι-Ππειι.ι·πε.

Αει·:Ηιοπε

θυϊεοπτεπ:

Ρι·ο!'. Βι·. Βι·ιιεΒ ΡΙεοΙιω· (8Μαεεϋιιη;):
Με ινιππιπ8 Με ..Ρ0Γἱι188ἱΡ πιο· ειπε: ϋΙιοττιιιιοΙιεπόε; ινοππ8ΜοΙι Μπι
ποιό μπω ευρω Κα”, όιιεε ιιει· Κουοιιιιιιετεπ ειππ ιιι ειιιιπειι'Γιιμπ ιιι οιπειι
οιπίειο!ιοιι Κιιυιτι·Ιι νετννππόε1το, ειο ιιι·ιιτόοπ Μ: Απΐει1Ιο πο πιιΙόιε, ιιει· ΒοΙιΙεἱιπ πο
Ιοο!ιοι·, όει.ειε Με δι·ει:ΙιτυοΒο11όε άεε ΚοιιοΙι!ιιιετεπε, Με Βιιιυινοτόοπ υπό άιο ότο
Ιιοπόο Βτετιοιιυυι.;, νοΙΙει.8.πόις ινε;ίιοΙοιι.
Βι·. ΜΜΜ, Ιη;Ι. Βωπωω·2ι ει. Π. (Ψ8ί8867ιδιι0°9).·
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Χ
8τ.
ΡΜε
ε8τιοπιε·ιευϊω·ι-Υ·οι οιποει.·
Εεεε:
Μπι
τ58ΙιοΙι
ιετ
Π10
Με
θ
Βοππτο.8·οπ
Ιιτ(τιπ
2)
Με
12
8οδίΐπει.
ν.ν.
Χ
2ειιωτ Χου. άου ιιυι. ΒεοΜ. πο εοϊϋι·οΙιτειεπ ΚειιοΙιΙιιιεωπ ιιι ειιιοιι υιιρ;εΓ8.Ιιι·ΙιοΙιειι
Χ
υπό Γεω ιιιιιιιοι·ιώιιι·επ Βι·οπο!ιιειΙΒΜειι·τπ υποι·2υίϋπι·επ νει·πιιιι;τ. Ιου Χοπ” 2ιιι·
Χ
ΠΜ Μπι Μάθιου ΜΜΜ, ννοΙοΙιεε πο» Με εΙειοΙιου νοι·2ιι,ιζοε ι·ιιΙιπιοπ όϋτΠο.
Πι·. Βι·ιοΙι Κ. του Πει8:ιιοι· (Βία·|ε/οΖά, δ2οίω·πι.).·
ι
Χ
ΜειΡετευΙοΙ‹,
κιΠ.
ι ιΙιεποικιεΚγ
Πιο όι·οι πιι Ροτιιιιεεἰπ υεΙυιπόοΙιειι Βι·οιιοΙιιτιόεπ, όεινοπ πιει ΙΜΚιιιόετιι.
Χ
κ51ΙιΙιεπ 2ι1 άειι εο!ιινοτει:οπ Ε'οι·ιποπ πιιά _ιεόοειπιιΙ ετιινιοε που ΙΙιι·Ρτόρειι·ιιτ Με νοιι
ιιιε;οποιοΙιποιει· Νιι·Ιιιιπς; άοτ ετιιτΙιο Πυπωιι·οι2 πειΙιπι ιιι ινοπιεευθιιιυόεπ Ιιει·επι
Χ
Μι υπό Με Θεοτοιιοπ Ιιε;ςιιπι1 ειππ ΜΗ ειι ιιιότι·ιιιι.μετπ. Με Ί'ε·ιιιρω·υ.τυι· Μ! Μ.
ι
Χ
νοι·ΜιυΓ υιιτ όιιτυΙι Με ΑροιΙιοΙιοιι, ποινιο τυπου ίοΙ.<ξεπόε Βπἔτοε-Βεπὸιε:
Η. Βιοτει.ΙΙπιρίοΙ, ΑροΠιοΙιοτ, Ι'ΗτιιοΙιευ, Πε.ι·ειπΙΒοννεΜ. ΜΒ. Δι!. ΠιιτοΙιι- κ
Χ
ΜΙΚ,
π_ρωιπε!ιοΙε!η,
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1111111611 11111111111111611 1151111611, 6ο 11116 111 Ρ011.11'0 1161· 11118'81117188811

1161161111.
11.811:2111:111 νοπ 1166-Β 11111.
ν01'11'11.8θ :

1. 11611· Η6.1·111ε-116ν11.1: 1161161· 1116 Ψ11'1(11118 1311118111'
Α1111111ο1ά6 11111 111111161111161111ά11116 111111 -11.11ε6111161ά111161111
111611εο11111111611 Ο11111111ε11111ε.
2. ·ΗθΓΓ 8 11 1 11 111 6. 1· 11 - Ρ131'118113 136111611ε11·611ο11
11611611 Β1111ά11161111166661·6.

8111118

1761·111111111666 1111 Α11Ε01Π6111811. θ111.80111055 6111111161· ν01°81.111111 11111
11611 1161·1·11 θο11ν61·116111· 1188 1111611611 211 1111111611, 61· 1115116 66·
6116111611, 11611 1111 8161111: 1161· 1161111.11ά16611611 Α61·2111611611 1166611
6611611 1'01'εθ8611011811 1611116116" 1161216166· 1111· 111118 111111· 1905
6116161166 1111 1666611.
Μ. 11.1 816 1.1161·ά611 61611 61·1111161·11, 111166 111 Ε018'11 611166 11111·
1161116116 1181' νο1·1161·61161111611 Κο1111111661611 2111' ΓΓ8Β°8 ά61· Β.001'·
Β'81118811011 888 8611111111611666116 11.111' ά6111 11611116 111 1161161111 νοπ
116111 Ηθ1'Γ11 Β11161·61111611:6116.1111111161111 11.11 1116 Β61161111166116 116111

009
ΙιεΙιε θεεεΙΙειιΙιεΕι άεε ΠτειιεΙιετι €ετιειιτει ενιιττ1ε: 8.) ειιιε
1ιιειτιιΙιιἱοιι Πιτ άιε Τιιιι,·.κ)ιειι νοιι Ιειιιιεο1ιειιΙιοΙιειι δειιιιϋ.ι.ε
@παπι ε.ιιεειιιιτ1ιειιειι; ε) ειε θιιαιοΙιιειι άει·ϋ1ιει· ειιιιιιτεΒειι,
Μ: άιε ΑιιετεΙΙιιιιι; νοιι Βε.ιιιιΜειιτειειι πιπ ειιιειιι θεΙιε1ι. νοιι

εοννιε ειιιε ι'ιΒετειο1ιιΙιε1ιε Πε.τειεΙΙιιιιε ἀεε ειιιιιιιιτειι Ζιιει.ε.ιιιιεε

εειιιεε Βειιτ!ιε ιιιι Με Ιιειιάεεεειιιιϋ.ιεΙιοιιιιιιιεειοιι ειιιειιεειιι1ειι,
ε1ιεεεεΙιειι νοιι άεπ τω· _)ειιειι Αι·2τ οϋΙἰκεΒοι·ὶεο1ιειι Βετἱειιιειι
ε.ιι άιε θοιινετιιειιιειιτε-Μεάιειιιε11ιεΙι6τάε.

600 Β61. _)Μιτ1ιειι (1ιεεοιιάετε ιιι ιιε)ιειιιιιτιεο1ιειι Βεειι·Ιιειι) εποε

5 4. Ποτ Μιιιι1εεΙιειιεετει ιετ 1ιετεειιιιςτ _)εάετ2ειι: τω· ιιι

οΙιιιε ΔιιΙειιιιιιιιε ιπι 0021811001” Αει·ει.ενετΙιειιάε ιιιιτειιίϋΙιτΙιει·

εειιιειιι Βεεἰι·Ιι νοτιιε.ιιιιειιε ειιιιιιιιτε Μιεεει.ϋ.ιιάε εε Με Μπι
όεεεειιιιΜεΙιοιιιιιιιεειοιι ευ Ιιετιειιι.ειι ιιιιιΙ ΜΜΜ ιι_ιιιι ννεεε
πι· Α1ι1ιἱιΙι“ε νοι·ειιεειι1ει.τειι.

πειτε; ο) ειιιε '1'ειιε Πιτ ειε Γτειε Ρτει:ιε (Ιιεεειιόετε ιιιιτει· ι1ειιι
1.ιιιιιινο11ι) ιιι ειιτννετέ'ειι Πιτ Βειιόε.τει.ε. άιε ε.ιιεεετ ι1ιεεετ
ι“τειειι Ρι·ιικιε ειε ΒιιιΙιοιιιιιιειι νοιι οε.1900 11111. (ιιιΙι1ιιε. ινστ
ιιιιιιε Μπιτ ετΙιΙ. Αιιεεειιιι) Με Βεειι·Ιιε- ιιιι‹1 8ε.ιιιιε.ιεετετε
Μπιτ νοιι 500 Βιι1. Με εε.ιιιιιιιεϋ.τετε ε.ΙΙειιι) 1ιεειεΙιειι ννϋτάειι;

φ άεεςΙειοιιειι ειιιε '1'ειιε ιιι νοι·εεΜεε ιιι 1ιτιιι€ειι ιιπ Με
"Με νοιι ΗεΒειιιιιιειι, άιε ειιι Γεειεε 1ΒιιιΚοιιιιιιειι νοιι
150 Β61. _)ιιιιτΙιεΙι ΒεειεΙιειι.

€ δ. Πει· 1ιε.ιιιιεο1ιείιεετει Με άεε Εεε1ιι, νοιι άεπ Αιιιτερει·
εοιιειι εειιιοε Βεειι·Ιιε ιιιι‹1 κ1ετειι ΟΙιετΒειιϋι·ιιειι άιε άεε εεειε
Ιιε1ιειι Βεετἱιιιιιιιιιιἔειι ειιιερι·εεΙιειιι1ε, ντειιικε1ιειισ.1ετε
πιει·
ειἱιωιιιι,<; ιιι Αιιειιιιιιιιε εειιιετ ειιιιΙιεΙιειι '1'ιι.ιις1ιειι: Μι νει·
Ιειιεειι ιιιιά ιπι ΡιιΙΙε άει· )νειΕει·ιιιι; άει· 1ιε.ιιιιεεεειιιι.Με1ιοιιι
ιιιιεειοιι ιιι ΙιετΙοιιιειι.
.

Αεί Οι·ιιιι‹Ι εεε επι ιιειιι ΙΙ. Δετει.ειεςε νοιι Πι·. Κ ιι ρΓι'ετ

5 6. Πει» Ιιειιι1εοΙιε.ιιεε.ι·ιι Ιιεττι Με Μπιουτ; ω· νοιι άει·

ει·ειιιιιετειι Κοιιιιιιιεειοιιε1ιετιειιιε: πετ Βεοτεε.ιιιειιτιοιι άεε Πεπι
ι.ε.ι.εννεεειιε τιιιτ ι1ειιι 1.ιιιιιιε πω). ι1ετιιιι Ρι·οιο1ιοΙΙ εεε ΙΙ. Δετει.ε

1ιιιιιιιεοΙιε.Γι ειιενειιιιοιιιει·ιειι ΑιιιΒιιΙειιεεωιιοιι Μ.
57. Πει· 1ιειιιιεε1ιείτειιτει ιιιιιτι: ειε 8ιεττε1 Μιά ΒΙσ.ιι!ιειι.ε
Πιτ άιε οιΠειειΙε Κοττε·εροιιιιειιε Πει άετ ΑιιΓει:1ιτιιτ «Παπά
εο1ιειιεε.ι·ει άεε . . . . ΒειιτΙιε».
.
5 Θ. Πει· 1.ιε.ιιι1εε1ιε.Γιεετει 1ιιιτ ιιι ειι.ιιΜ.τετ ΒεειεΙιιιιιε Με
Διιι'ειο1ιτ ϋ1ιετ Με ΒοιιιιΙειι Με Ατιιιειι1ιε.ιιεει·,

τιιΕ,·εε νετϋΠειιι1ιοΙιτειι ειιιιτειιειιιιειι Πιειιιιεε1οιι Μι άιε νει·
ιτειιιιιε άει· 11ει.1. Αει·ειΙ. ΠεεεΙ!εεΙιεΕι ειιιε Ηει·ι·ιι Βιιιετεο1ιείπε
1ιειιριιιιειιιι επι 8. Ν”. 1904 ίοΙεειιι1εε Διιτννοι·ιεειιι·ειιιειι Μετ
εεεἀι:
Δε 8ο. ΒιιοεΙ!ειιι

άεπ Πετι·ιι Πει1ιιιιιιιεοΙιειι Βιιιει·εεΙιεϊιεΙιευριιιιειιιι
Βιιι·οιι Π. ΠεΙΙιιικεΙιειιεειι.
Β. Νονειιι1ιει· 1904.

β Θ. Ποτ Ι.ιειιιιεο1ιε.Γιεε.τει Μι Με ΚοιιιτοΙΙε ϋΒει· ἀἱε '1'ι5.ιι€- ε
Χοπ άετ Ηε1ιειιιιιιειι, Β'εΙιιεειιετει· ιιιιι1 ΡοοΚειιιιιιρίετ εειιιεε Βε
2ιτΙιε, ι1ετειι ιι2ο1ιεΞετ νοτρ,·εεει:πτετ ετ πι.
5 10. Πει· Ιιειιάεοιιιιιτεε.τει ἰει ι·ετρι1ιοΜει, Μπιτ )εᾶεἰητειιιι
ετϋεεετε Βριάειιιιε άετ ΒειιἀεεεειιιιΔιεΙιοιιιιιιἱεειοιι ΜΙιτειιιιιι8
πιι ιιιε.οΙιειι.

5 11. Πει· 1ιε.ιιι1εεΙιει'ι.εετει εει Με Αιιι'ττε1ιε, ειο1ι ιιιδ8·Ιιο1ιετ
Ιιι ΒεειιιινοτιιιιιΒ· Π". ΒιιεεΙΙειιε 8οΙιτειιιειι νοπι 8. Αρτι1 1904
ω» Ντ. 258 ΙιεΙιε Μ: Με Βετο, 111ιπ. Βιιοε11ειιι ιιιἰιειιτειΙειι,
ότι" ει» 24., 25. ιιιιο1 20. $εριετιι1ιετ άει· 2. Αετιιεπειτ σετ

@απο πω» άιε νετιιτειιιιιη.τ άει· οιιι·οιιιεε1ιειι ΙιιιεειιοιιεΙιτιιιιιι
Ιιειιειι (Μετα, '1'τεο1ιοιιι, 1ιιιεε, '1'ιιιιετΙιιιΙοεε ειε.) ιιι εειιιειιι
Βε2ιι·Κ ειι οτιειιι:ιει·ειι.
·

ΒετΙϋ.ιιιιιεοΙιειι ΔετετΙιεΙιειι θεεεΙΙεεΙιει`ι εκετιςεϊιιιιιιειι εει, επι
ινεΙοΙιειιι Με ιιιι οιιιι;ειι $εΙιτειιιειι ιιιιι:ετ ε. ε. ε, ά ιιιιιι ιιπ ιτε!

8 12. Βειιιι Διιειιτιιο1ι ειιιετ Πριάειιιιε Με άετ Μ.ιιάεο1ιετιε
τω: τετριιιοΙιιει, εοι'οτι Με Βι·ετειι'ιιιιε· άετ πετ Βε!ιιιιιιριιιιιιτ

Βείϋι;τειι θιιιιε.οιιιειι άετ νοι·1ιετειιειιάειι Κοιιιιιιιεειοιι Ή, 1 εε

ιιοι:ντειιιιι€ειι Πεεειιε.ιιιιιειι ιτε νετειιΙεεεειι.

ιιειιιιτειι Ριιιι1ιι.ε ννϋ.1ιτειιι1 άετ Πιε1ιιιεειοιι Μπιτ ειιιειι Βιιι.ινιιτι'
τω· ειιιε Βειιιιιι.ιετειοτιιι ιιιι Ηοιινετιιειιιειιτ. Βειιιιιιιι ειιιει· ειιι
Βε1ιειιι1ειι Βεερτεειιιιιιε ιιιιτετεοεειι πετάω ειιιε. Βετειιε εει'

(1·'οττεειιιιιητ ιοΙιτι).

ιιειιι ετειειι Αετειετε;τε άετ ΒετΙ:ιιιόιεειιειι ΑετιιΙιε1ιειι θεεε11
εοΙιιιιι νοπι 11. ΟιιιοΙιετ 1008 1ιιεΙιειι εε άιε νει·ειιιιιιιιο1τειι 54
Δετ2τε ιιπ ινιιιιεοΙιειιεννεττ, ειιιε Βειιιιι του ΜειετιεΙεο.ιιιιιιιιιιητ

ιιιιι1 Αιιεε.τ1ιειιιιιις νοιι νοτεειιΙΙιςειι Μι· εΙιιε νοιι άει· ΕΠΠάθ8
νετιιιιεΙιιιιις ετινε ειιιιιιιιΙ ιιπ ιιοτ.ντειιιιις :ιιι 1ιεΒιιάειιόε Βεοι·
ςιιιιιεε.ιιοιι ι1εε 1ιιιιι1ιεο)ιειι 8ειιιιΜεπεεειιε. ειιιε Κοιιιιιιιεειοιι
ειιιιιιεει.ιειι. ΜΗ. ιιιιι εε ετϋεεετετ Ε'ι·ειιιιε 1ιεετιιεειε Με Βετ
ΜιιάιεοΙιε ΑειειΙιοΙιε θεεεΙΙεοΙιείτ Με '1'ε.ιεεεΙιε, ι1εεε Με Πετι
τ1εενει·νιιε!ιιιεε εοιιοιι )ειιι άετ Ε”τειχε ειιιει· Βιιιιιιιιιετεϊοτιιι

ΧΙΧ. Αει:ιειιιιι

ιιιι1ιε Βεττει.ειι εει.
.
Πιο ιπι νοι·ι€ειι .1ιιιιι·ε νοπι Δει·ειει.εεε ,ε;εννΜι!ιε Κοιιιιιιιεειειι

θεεε)1εοιιιιιι ιινι5.ιιιιιεειιετ Λετ:ιε ιιι Βοηιει

1ιετιεΙιτει.ε επι 24. 8ερι. 1004 ιι1ιετ άιε νοι·εο)ι1εεε. Με ειε ιιι

νοπι 17.-1ιι. Αιιεςιιετ 1907.

άει·

ΒειτειΤ ειιιετ Βεοτ8ειιιεειιοιι άεε Βειιιιιιιενεεειιε επιρίεΙιΙειι
1ιϋιιιιε. ΠιεεεΙΒειι ετννιεεειι ειιιε ιπι θιι·οεεειι Με θειιεειι
οοιιίοι·ιιι άειι_)ειιι€ειι,

ενεΙο)ιε

νοιι άετ

Ή

νοτιιει·ειιειιάειι Κοπι

Ρτοετιιιιιιιι:

ιιιιεειοιι ε.ιιεεεετιιειιει ιιιιιι νοιι Εν. Βιοε|1ει12 τι" εειιιωτιι
εε1ιειι Αετε:Ιιε1ιειι θεεεΙΙεε1ιιιι'ι. Με ΒειΙιι€ε ειιιε $οιιτειιιειι νοπι
θ. ΑρτιΙ ττειιιιιΙΙιοΙιει εετ

Πιιιειο1ιτ

11'τειιεε άεπ 17. Αιι€ιιετ
επι 10 Με· ιιιοτεειιε

ϋΙιει·ειιιιάι ννοτι1ειι τω.

Βιιιε τεεΙιειιι1 ι1ειιι νοτ1ιεεειιι1ειι θιιι.ειο1ιτειι ιιιι.ιι άιε Πει.
11ιιιιι1εο ε Δει·ειΙιοΙιε θεεε11εο!ιιιίτ άιε ιιι άειιιεεΙΒειι ειιιΙιε1
τειιειι Βείοι·ιιινοτεε1ιΜΒ·ε »Με ε.1Ιειιι Πιτ ιιοιννειιιιιε;, τι. ιι.
ειιιειιι Βεόϋι·ι'ιιιεε ειιι.ερι·εοΙιειι6, εποε ΕεΙΙε :ιιι ιιιο.ιιε1ιειι Οτι.ειι
ειιι εοΙειιεε ιιιε1ιι. ειιιριιιιιιιειι νιτετι1ειι εοΙΙιε. εοιιι1ετιι εποε Πιτ
ι1ιιτειιι”ιιιιτϋετ από εει;ειιετειο1ι, εονσειι: ειε ειιιε νοπι ιιιειιιειιιι
εο1ιειι θιε.ιιάριιιιΙα 1ιειιτιειΙειι Ιε.εεειι.
1ιιιο18ει1εεεειι 1ιειιοιι1οεε άει· 2. ΙΞειΠι.ιιιιΞεο1ιε Αετιιοιεε,·,
8τ. ΒιοεΙΙειιε ι1ειιι Ηει·τιι Βιιιει·εοΙιεττε1ιειι ιιιιειιιι ιιιιά εει·
νοτιιετε!τειιάειι Κοιιιιιιιεειοιι άιε Βγιιηιειιειι
ετ ΕειΙ. Δετιι1.
θεεε11εε1ιείτ ιιπ Με, Πιτ τιιιτε;ειειΙιειι Βιιτινιιτι ιιι ειιιετ Βεστ
εειι1εο.ιιοιι άεε Βειιιιϋ.ιεινεεειιε ιπι θοιινετιιειιιειιτ. ΕΞετΙε.ιιιι Με·
ειιερτεοΙιειι, ντονοιι Μι Με ΒΠιτε ιιιιιιε, Πππ. 121οεΙΙειιι Βιετ

άιιτε!ι ΜΜεΙΙιιιιε; 2ιι ιιιε.οΙιειτ
. Δε. μ. τι. (ει. Η, 1, ε: ιιεεθιιτεοΙιτειιε)εο11Μετ άει· 2. Λεπτο
αιε άετ ΒειΙϋ.ιιιιιεειιειι Αει·ειΙιεΙιειι θεεεΙΙεο1ιει'ι. ίοΙΒειιιιε 1ιι
ειι·ιιιιιιοιιειι νοιι
Ιιιειτιιιιι.ιοιιειι Πιτ Με 'Γιι.ιις1ιειτ. νοιι Ιιειιάεε1ιείιεε.τετειι Οοιιι.

Ρτοι.ο!ιοΙΙ άει· 11.ιιιιιι 111. Βιιιιιιητ Με 2. Αετει.ει.ε.εεε άει·
ΠεΙΜιιιιιει:1ιειι Αετει.1ιε1ιειι θεεεΙΙεειιείτ.
Α. ΔΙΙΒειιιειιιε Βεττε1ιι.

2 1. Πει 1ιειιάεοιιιιιιεει·ει. Με Με οιι12ιεΙΙετ ΒειιιιΜεΕιεειιιι.ετ

ΕτϋΠιιιιιιε Με

Αετ2ιει:ιεεε

ι1ιιι·οιι άεπ άϋτριεο1ιειι $τε.0τετει
1. Βιιιιιιιε νεα 10-1 Πει· νοτιιιιιιε8ε.
1) ΒεεΙιειιεεΙιείιεεετιειιι εεε Υοτειιιιιόεε.
2) ΨεΙιΙειι Με Ρτϋιεεε, Υιεερτεεεε, άεε ετετεπ ιιιιιι
εντε1τειι 8εΙιτειιιτε ιιιιι1 εεε Κεεεεί11Ιιτετε @ειε
€8 άετ Βιετιιτειι).

8)

εειιιιιτιιιιιιε εετ Ζω πω! άεε Οττεε τετ άεπ Μισε

ει.ειι Αεττιετε.8.
4) Βετειιιιιι€ Μπιτ αιε ενειιτιιεΙΙε Πιιι1ιειιειιιιιιιιε άεε
ΙινΙειιι1ιεοΙιειι Αετ2τετεεε ιιι ειιιειι Βε.ΙτιεοΙιειι.

ό) Ρτοι'. Πτ. Πειιιο:

Βετιι:ιιι εετ θιεεε11εο1ιείτ ιιιτ

Βε1τειιιρΓιιιιε εετ Ι.ερτε.
Θ) Πτ. ν. ΨιειιιιΒιιε.ιιεειι-Βενε1:
ιι1ιετ ειε ΒειιιτΒιετεΓοτιιι ιιι ΕειΙειιιι.

ΜιιιειΙιιιι€ειι

Πιτ ειιιειι άετ 1.ειιιιεεεειιιιε.τεεεειτ)ιε ειι)ζεει.εΙΙι, ιιι ινε1ο1ιειιι ει·

τιειιι εεεειιιιιιτειι Βιιιιιτει.εννεεειι νοτειεΙιι.

Πι· Μ. άετ εεε. ειιιε

ΙΙ. Βιι.ειιιιε του 3--7 Πιτ ιιεοΙιιιιιιτεεε.

ιΠεειι Ιιειιιιεεεειιιιειετοιιιωιεειοιι ιιιιιετΒεοτάιιει Μιά Μιά νοιι
άει· νετιτειιιιη: εετ Βιι:ιει·- Με Ιιε.ιιάεε1ιε.Ει ε.ιιΒεειεΙΙι.

5 2. Πετ 1ιειιιιεοιιιιιιεε.τει. ιετ Με Πειτετ άεε ΒειιιιΜεινεεειιε
εειιιεε Βεπιτ1ιε νετρι1ιοΜ.ει, άεε

0ιιτειιι1ιε1ιετιι, θειιιειιιι1ενετ

ιτειετιι Με ε.ιιιιει·ειι Βεειιιιειι από Ρτινε.ιρετεοιιειι ιιι εειιιειιι
ΒειιτΙιε ιιι Βεπιειιιιιι€ τιιιτ ετιιιιι€1τε Μιιιιε·ε1 ιιιιειιι€εΙΙ.!ιο!ι Απε
Βιιιιι'ι ιιιι‹1 Βιιιεειι1ε.εε ιιι ει·ι.ειΙειι.

ῇ 8. Πει 11ειιιάεοΙιειιεετει. ιει νοτρΙΙιεΙιτει, ειιιειι ]ϋ.ιιι·Ιιο1ιειι
Βει:1ιειιεο1ιειιεεετιεΜ ει" εειιιε '1"Μιε!ιειι Με θειιιι.ϋ.τεετει:.

1) Πτ. 8 ο Ιι ε Β ε τ τ: Ηετ21ηρετιιοριιιε Βοι οΙιτοιιὶεοΙιει·
Νερ1ιτιιιε ιιιιτ1 ΑττετιοεΜετοεε.
2) Πτ. Μ. 8 ο Ιι νι ιι τ ε: 1]εΒετ εοΞειι. ΙιχετετιεοΙιεε
Ε'ιεΙιετ.

8) Πτ. Β ο 1:01 ο ιν ΜΗ: ΠεΙιετ ειιιειι Επι! νοιι Κτειιι
Ιιειιιτιιιιιοτ.

ΒΙΟ
4) Μ. ν. Πο! ει: 11ε1ιει· Ηει·επει·νοειτπι.

νει·πεπιειιι.ε - 1πεπιπιπιι1ιπερε1ιιοι·

5) Μ. Μ. Η ι ι·ε ε 1ι`ιιειε:
εΙιτινι1:πτ Με Βεπιπιπ.

ΒΪι1'ΟΠ18. θΙ'Π8.ΠΠΕ 1ιΨθΙ'όΘΠι

Με1ιτι·οπεπιπεοιιε, Βεπιο
π

θ) Οι.
Β ιι ε ε 1 πι ε.Π π ιι : Βιπειιιιιεεε ω· ιιεπειι ΒΗΜ
1ιείοι·εε1ιπιιε.
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- Πει· ειειιιιπ.εειπε θρεπιπ1πι·πι πει· Πεπιειπεε1ιε.Γι 1ιιιι·πι1ιει·
πηξει· 5ε1ιννειιιει·π επι· Κι·ειιεεεει·ιι61ιιιιιει Μ. ν17ε γω ε. ι· ἰει:
:πιπ ειιιτιππεειπ·επ Κοιιειι 1ιιιιιι:επ ε" 8·επε.πιιι.επ
ΟεπιειιιεεΙιεΕι ει·πειππι. ννοι·πειι.

7) Μ. Κ. Τ ε ιι ι ιι ε ο ιι ε τ: Πειιει· Βιει·ειιΙιε Βτειιιιιι€.
Βοιιπε1ιεππ πεπ 18. Απειιει:.
ΙΙΙ. Βιιιιιιιε νοιι 10-1 Μιι· πιιιι:ε.8ε.
Ρι·ο!. Μ. 13ε1ιιο: ΗεπιιιιεΓει·ιι.ι πεε πιεειεΙιι·ιεεπ
Αει·πτετεεεε, Ι.ειι1ιοενιοεε.
2) Μ. Κει1ιπιι.πιι: Κει·ι·είει·πι ιιιιει· Ι.ειι1ιοεντοεε ιιι
πει· θνπε.1ιο1οιιιε.
ε) Πι·. Ε. Με.ειιιπ: Ζιιι· ΡετιιοΙοειε πει· Β1ιιι1ιι1πιιιι€.
Με 8 Πει· Νπειιιιιιιιεπε.
1) .Τε.1ιι·εενει·επιπιπΙππε πει· Ππιει·ετϋτειιππεπε.εεε πει·
Αει·πτε πει· ΙΜ. Αιιτει1ιιιιπ πεε ει. Ρει:ει·ειι. πιει
Ιιε1ιεπ νει·ειπε επ πεπεπεειι.ιπετ ΗιΠε.
ε) .1ε.ιιι·εενειειιιιιιιιΙππε πει· 1ινΙ. Α1ιιειΙππε πεε Βε. Ρε
τει·ειι. ει·ιιΙιεΙιεπ νει·ειιιε ιιι πεπεπεειιιπει· ΠιιΓε.
8οππι.επ πεπ 19. Αιιιιιιετ.
Ν. 8ιτειιιιπ νοιι 10-1 Μιι· ιπιιιιιιπε.

- Με επεεει·οι·πειιι1ιεπειι Ρι·οΓεεεοι·επ Πι·. 'Η πι π ε ε ιι ε ιν
ιιι ΤοιιιεΙι πππ Μ·.1ιε1ιεπιπε ιιι ιπ Οπεεεε. ειιιπ επ ο ι·
πειιι1ιε1ιειιΡι·οι'εεεει·επ ει·ιιιι.ιιιιι ννοι·πεπ, ει·ειει·ει·
επί πειιι Ιιειιι·ειιιιι1 πει· Ρππιιι.ιι·ιε Με Ιει.πει·ει· επι' πεπι ΒΘΙΠ'·
ει.ιι1ι1 ε.» ΖοοΙοι;ιε, νει·81ειο1ιειιπειι Απε.τοπιιε πππ Ρ1ινειοΙοπἱε.
- ΑπΙε.εε1ιε1ι πει· ποπι πιιι·ιε·ειι .Ι ιι1ιεΙίει ε ι· π ει·
Ππινειιιιτει.ι διεεεε π ιει ιιπιιει·ειιι Ιιεππειιιειιπ, ποπι
ιιεε πει· 5ιε.πι. Ε"εΙΙιιι (ιπ Ι..ινΙε.ιιπ) πειιπι·ι.ιπεπ Ρι·ει'εεεοι· οι·π.
πει· ιι11πειιιειιιεπ Ρε.ιιιο1οε·ιε πππ ρει.1ιο1οιιιεεπεπ Δπιι.ιοπιίε πππ
Μι·ειιιοι· πεε ιιε.ιιιοΙοπιεε1ιεπ Ιπει.ιι.πι.ε, πει·πειι.ιπεπι Ρι·οι·ε!ιτοι·
πει· ε·επιιππτειι Ππινει·ειιιιτ. θε1ι. Μεπιπιπε.1ι·ιι.ιι Πι·. Ε) π ει· ε π
Βοει.ι·ϋιπ. πεε Ηεεειεε1ιε Κοιιιιιιι·1ιι·επε Η. Κ1ε.εεε
πεε οι·πεπε Ρ1ιιΙΙ εμε πεε θι·οεεπιπι.ιςεπ νει·
Η ε 1ι ε π ννοι·πειι. Ρωι. Β ο ε ι ι· ιι ιιι ειιΙΙιε ειιιεπι1ἱε1ι πεο1ι

πιει πεε Ρι·οιεεεοι·επΙιοΙΙεπιπιιιε Με Βε1ιι:οι· ινιι.1ιι·ειιπ πεε
.ΤιιιιεΠε1ιι·εε επιιιει·ειι, πιι.1ιιπ ε1ιει· πιε ννειι1 πιε1ιι ιιπ.
-- Απ 8ιεΙΙε πεε νειετοι·1ιειιεπ Ρι·είεεεοι·ε ν. Βε ι· ε· ιιι ε. ιι ιι
Μ. νοιπ Ζεπιι·ιι.11ιοιιιιιεε Μι· πιι.ε ειιιι1ιο1ιε Γοι·ι1ιιΙπιιππεννεεειι
ιιι Ρι·επεεεπ πει· Κ61πει· Επιι·ιιι·π Ρι·οι°. Μ·. Β ε ι· π ε ιι 11 ε ιι ε ι·
Μπι νει·ι.ι·ετει· πεε ιι·ειιε.ιιπιειι Κοιιιιτεεε πιο! πει·
Α1ιιι.πειιι1ε πω· ιιι·ε.1ιιιεεΙιε Πεπιπιιι ιιι ΟϋΙπ ει·ιιε.ιιπι. ννοι·πεπ.
- Με Κ1ιπ11ιει· Ρι·οι'.

Μπ1Ιει· (ιιι

Μππο1ιεπ)

Με Ρι·ο!.

Κι·ε1ι1 (Μ Ηειπειιιειιι) ειΚιιι.ι·επ ιπ ειπει· Ζιιεειιι·ιι'ιι ιιπ πιε

1) Βει Κειιιρί πεπεπ πιε ΤπΙιει·ΙιιιΙοεε.
ει) Μ·. Ξειιε.1ιει·ι: Πε1ιει·πιε εοεπι1ε Βε1ιπιπριιιππ

πει· Τιι1ιειπιπΙοεε. 1
ε) Μ·. Μ. Κιε1τιιτιι: Πε1ιει πεπ πεπεππει·τιπεπ
$τειιπ πει Ηει1ει.ιιιι.επίι·εεε.
ε) Ρι·οϊ. Μει.π. Α. Ηει.ρριεΙι (ε. Ο.) Πε1ιει· πεπ
πεπεπινει·τιπειι 8ιειππ πει· 1ιπιπππιειει·ιιππ.

2) Μ. 8 ο Κ 01ο Με ι: Πειιει· πεε νει·1ιεΙτπιε πει· Μπι
1ιεεεΙιεπειι1ιειι επι Ι.ιιππεπιιι1ιει·1ιπΙοεε πππ πει·ειι
Τ1ιει·εριε.
3) Μ. Η. Βοεεε: Ζει ειπειιΙειοι·ιεε1ιεπ Βε1ιειιπ1ιιππ
πει· Ι.ιιππειιιιιιιει·ΚιιΙοεε.
ν. Βιι2ιιππ νοπ 8-7 ΠΙιι· πεειιιπιττεπε.
1) Μπι. Μ. ΚεεεΙει: Βειποπειι·ετιοπ.
2) Ριοί. Μ. Κεεε1ει·: Πε1ιει· Πτει·πειιι1ιει·πιιΙοεε.

8) Μ. Μενει·: Πε1ιει Επποιπειι·ιτιειιεπεππΙππε.
4) Μ·. ν. Κιιοι·ι·ε: Ζιιι Βε1ιειιπ1ιιιιπ· πεε θε1ιπι·ιπιιι
τετεε1ιειπεπνοιπι11ε.
5) Μ. Ο. ννειπειιιιεπιπ: Πε1ιει· Μεπετι·ιιιιιιοπεετϋ
ι·ιιιι€επ πππ Μοοι·1ιππει·.
ε) Μ. ΚειΙιπε.πιι: Επιι81ιππερπεπε ιιπ Ηε1ιειπιπειι
ππτει·ι·ιε1ιι.
7) Μ·. Μ. Βιιιι1ι: Αεερειε ιπ ω· θειιιιι·ιε1ιιΙΓε.
8) Οι. Μ. Κιεεειιι21η Πε1ιει· Ρεειειιι·ιειει·ππε
πει· Μι1ε1ι ιιπ 11επεπε1ι.

<<Νειιοπε.Ιπειτπιιφ, πιιεε πιε θι·πππε Μι· πιε Αιι1ε1ι
ιι ιιπ ε· ιιι ι·ει· Βει·πι'ιι πι; ιιπ πιε πιεπιπιπιεε1ιε ΚΠιιιιι πει·
Βει·Ιιπει· Πιιινειειι.πι (Με Νεο1ιΓοΙ.ι·ει· Ρι·οι. ν. Ιιενπεπε)
ιιιε1ιι ιιι πειιι ιπεπιιεΙιιπεπ Βιιτπεπειι1ιοιιιιπειι πεε ριεπεειεε1ιεπ
Κιι1ιιιειιιιιιιετειιπιιιε ιιπ ειιεΙιεπ εειεπ. Με ΑιιΙε!ιπιιιιε· εει νιεΙ
ιπειιι·ει·ι'οΙει, ννε11πιε Βει·Ιιπει· ιπεπιπιπιεε1ιειι

Ρι·οι“εεεπι·επ,

ιιιειιεεοππει·ε

πιεπεπιι.ι:ειι

πει·

ΚΙΙπι1ιεπ,ειπ π1ιει·ιι·ι·οεεεε Με." επ ΡΠιειιιεπ
ειπτ.Ιιε1ιει· Με ιι.πεεει·πιιιι.1ιε1ιει· ΑΜ πιιι: ειεΙι
1ιι·ι π π· επ.
- Με Ψπι·ι1ιπι·πιει· ι·ιιεπιπιπιεε1ιε Β'ε1ιιιΙιπι. Με πεπι νοι··
Ιειπειιιιειι1ιιιιιπΙει· Ε' ι· ι τ π Β ε ι· π· ιιι ε. ιι π ιιπ ννιεειιιι.πειι , Ιπιιιιιτει·
πεε 1ιε1ιπιιπτεπ, νοι·επιπειινειεε πιε ιιιεπιιιιιιιιιε1ιε νιιιεε επεε1ιει'ι:
Ιιε1ιε Μτει·ε.ιιιι· ιιπειι·εππεπ νει·1ειι·εε, πεπ 'Ι'Η:ε1 ε ι ιι ε ε Πο Ιιι
τοι·ε πει· Ιπεπιειπ 1ιειιοι·1ε ειι.πειι. νει·Ιιε1ιεπ.
Νε1ιι·ο1οιι·ε:
- νειειοι·1ιεπ ειιιπτ

1)Ιπ Βιι.ιιιπι πει· Μεεπιιπ1ιπει·ιιι

πει· Τι·ιιιιε1ιειι1ιπειεε1ιεπ Βιι1ιπ 1)ι·. Θι·ειι·οι· πω.. ιι ι, πει·
επι 2. Αιιιιιιετ. ποτε ιπεπε1ιΗπειε ει·ιιιοι·πει ννιιι·πε. Πει· Βιιιιι·ε
εε1ι1επειιε, ννεΙε1ιει· ιπι 48. ΙιεΙιεπεπειιι·ε ειιιιιπ πππ Με 1887 Με

Δι·πι πως ε·εινεεεπ πι. πει· εποε ειπε πει· Βιιι.πινει·ινε.ιιιιιιε·
νοπ Βιιιιιιιι. Π) Αιιι 21. πππ επ Ποειιιιιι πει· ι'ι·ειρι·ιιΚτιπιει·εππε
Απ: 1)ι·. Β ε ι·ε;ι ιι ε .Τεε ν Η ο ιν ιιπ Δ1ιει· νοπ 51 .1ειιι·ειι.
Νιιε1ι Δ1ιευινιει·ιιππ εειπει Βιιιιπιειι ιιπ πει· ΠοεΙιε.πει· Ππινει·
εἰιπτ ι. .ι. 1878 1ιεεε ει· πεπ Με ρι·ιι1ιιιειπιει· Αι·πιι ιιι Μοε1ιιιπ
ιιιεπει·, ενο ει· ιιπειι εειιι νιεΙεπ .Τειιι·ειι Με Λεει: ιιπ ε" Κπ
πινε1ιειΙππειεΙτ νοπ Η ΜΜΜ Εππε·ιει·ι.ε. Β) Ιπ Βι·εειιιιι πει·
Βεπιι·1ιερ1ινειΙιπε (Με. Μεπιιιιπιι.ιι·ιιι Ρι·ο!. Πι·. .Ιοεε ρ ιι .Γε
ειιιιι ιπι 67. Ι.ειιειιεπε.1ιι·ε. Ιπι .1ειιιι·ε 1879 1ιιι.ιιιιιπει·ιε ει ειπε
ιιπ πει· Βι·εε1ε.ιιει· Πιιινειειιιι.ι Με Ρι·ινετποιιεπι Μι· $ι:ειιτε

ιιι·επειΒιιππε Με ει·1ιιεΙτ πω. 1895 πεπ Ρι·οΓεεεοι·ιιιε1. Ξειιιε
Ριι1ι1ι1ιει.ιοπειι 1ιειι·επεπ πιε Ρ1ιει·ιιιιι1ιοΙοειε,εοννιε πιε Ηγε·ιεπε
Με Μεπιειιιε1ετει.ιετι1ι. 4) Ιπ Με: πει· Ρι·ιι.ειπεπι πει· επιπ
εεΙιειι Αει·πιεΙιε.πιιιιει Με ΟΙιει·ε.ιιιιι. ιιπ πει· ΙιεππεεΙιι·ππΙιειιεπ

Ε Τεπεεπειειιι·ιεΙιτειι.

ετε.Ιι ἰπ Βι·ϋπιι Πι·. Β'ι·ιι.π π Βιεπ ιι ει· ιιπ θ!). 1ιεπειιειειιι·ε.
Με ιιικΚι·ιι.ι'ιιπει· νοι·Ιιε.πιρίει· Με πιε Ιπιει·εεεεπ πεε ε.ι·πι1ιε1ιειι
Ηιεππεε πει. ει· ιιπι.ει· πεπ πειειι·ειειιιεε1ιεπ Κο11εεεπ ειπε
ΓπΙιι·ειιπε 8ιεΙΙιιιιιι ειιιιι·ειιοιιιπιειι. Αιιε1ι Μεεεπεε1ιε.Μιειι Μ. ει·
ιιιειιι·ίπειι Με Ο1ιιι·ιιι·ε· Με θνπε!ιοΙοπε 1ιεινοι·ιι·ειιι·ειειι. 5) Ιπ
ννειπε1ιει·,=.ι· (1ινϋι·ιτειιιιιει·8) πει· εποε Με 1)ιε!ιτει· 1ιε1ιιιππι:ε

Ρειεοιιε!ἱει.
- ΟοΙπεπεε Βοιιιοι·_ιιιιιἰιιιιι πι. νω- 1ιιιι·πειπ 1ιειι·ιιι.<ι·
ιιι Βει·Ιιπ πει· 1επειιι.ιιι·ιεε

θεπει·ε.Ιεε1ιι·ειπι·

πει·

Βιιιιιεο1οιι·1

εε1ιειι θεεε11εε1ιειτ πππ εειιι·ιι·ιιιιιπει πει· Είπιε1ιιππεε1ιεπ θε
εε11εειιιιιι, (Με. θειιιιιιτει·ιιτ Πι·. Ηειιιι·ιειι Βι·οε1ι εειιι
50-ιπιιι·ιε·εε Πο1ιιοτιιιιιιΙειιιπ. Βει πιιιιιΙε.ι· 1ιεε·ε.ιιπ

Με 'Ι'1ιεο!ιοΙπ Κει·π ει, ειπ Βο1ιπ ε” 1ιει·πιιπιτειι ΜεΙι·
ιει·ε Με Αι·πιεε .Ϊιι ει.ιιιπε Κει·πει·, ιπι ΑΠ:ει· νοπ 90 .ιπι
ι·ειι. Επι Βε1ιι·ΗιειεΙΙει· νοπ εε1ιΙιε1ιι 1ιε1ιεπεννϋι·πιι.ιειιι, Ιντι
εε1ιειιι πππ ιιιιεπιπεπεε1ιεπιΝε.ιπι·εΙΙ. ιπ πεπι πιε Βειι·ε1ιππι; πεε
νειει·ε ιπ ινειεΙιεπ 'Ι'επεπ πεε1ι1ιεΙΙιε, ιει πιπ. Μπι πιι1ιιιιπε·

εειπε ει.ι·ειΙιειιε ·1·ιιιι€ιιειι ιιι Βι·οιιιιιει·ε, πω· πεπιι Ιιπι·πε Ζειι

ιι·ειι€ειι. Με Κιιιι.1ιε πππ Με Βι:ππειιι Ιειιιε ει· π!! πιε ι.ιοΙπεπειι

Απ” πεε 8επειοι·ιιιιπε ΒΙπει·ε1ιπι·,ε· (πει Ποι1ιιι) πππ ινιι·1ιι: εειι.
ιιιε1ιι· Με 35 πιιιιι·επ ιπ Βει·Ιιπ.

Τειι·ε νοπ Ψειιιε1ιει·8· ιπιτ..

- Πει· Ιιιεπε1ιιοι· πεε ΙιοΕπιεπιπιπιι.1ινεεεπε, Βει1ιειιιι·πι·,ε· πεε
ΑΙ1ει·1ιϋε1ιειειι Ηοϊεε, `Ριτιι'. Πι·. ιν ε 1 ι ε. πι ι π ο πι, ιει π. ιι ί

28 Τιι..<ι·ε

ιιιε Ιππει·ε

ε"

Βειο1ιεε

1ιειιι·1επιιι

ννοι·πεπ.

ή Πει· θε1ιιιΙιε πεε Νιειιπι-ΝοινεοτοπεεΙιειι Οοιινει·πειιιεπιε
Μεπιπιπε1ιπερεΜοι·ε, Βτειιτει·πι Οι. Ο ι· π1ει·ι;, πιτ π ιι ιπ Ο ο ιι

πιε πεπ εειπει·

Βι·ιππει·ππε πει'

ειπιιι·π.ιιιεπ Με ι1ιπι πιε ΙιεΙιεπει·ιειιιιιππ επι1ιειι. Ιπι .Ιιιιιιιε 184β
πιι1ιπι ει· ιιπ πει· ίι·ειιιειι1ιειιεπ Βεινεπιιπε· Ιειι1ιει”ιεπ ΑιιιειΙ
Με ιιιιιεειε πει.Γιιι· ειπε 10-πιοπιι.ιιπε 1πεει.πιιπειιιιιι. πιιι·επιιιιιεπειι.

νοπ 1858~53 ει.ιιιιπ ει· ιιι Βιιιιιιι·ει·τ, π.ιιππ ιιι θειιπει.επι: ιιπ
πει· Βριιπε ειπει νοπ 11ιπι 1ιεει·πππειεπ

επΙνιιπο-ιιιπππειιεειιεπ

ΗεΠιιπετιιΙι, εειιιει· Ιειιιε ει· Με .πιει ιπ πει· Πειιιιιιτειιι.πιι, μπι
ειε1ι ε1ιει· ιπ ιι61ιει·επι Α1ιει· ιπιπιει· επεεειιΙιεεε1ιεΙιει· εειιι011
Μει·πι·ιεε1ιεπ Νειι.=;ιιιιι;επ Με. 8ιππιπε Οεπἱειιιε, Πιι.ι·ε1ιειι πππ
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Βι·ππιιιιιπΒεπ, Βειι·ειειιιππι.ιεπ πεε Νε.ιπι·1ειιεπε, ειπ 8ιπε·επιει
πππ ειιι Ι.ιιειεριει («Ρπει.οι· ε» ιποοτ σποτ πω· πεπε Δ ιι ε. ε

πειιεπ νει·ππιννοι·τιιπε· Μπομπ νν·ει·πεπ, πειιπποτ πεπ ε.πειι ειπ

ιιιπ;;ειοι· Μιιιιιιι·πι·πι. Π'. Ν. οι ιι ε ε π. ι· ο νν.

νει·») ειππ πιεεει· θειτο Μπεν 'Ι'8.ι.ιε;ιιειτ επ πεπι:επ. Απειι
πιε ιιι·πιιιοιιει· Βοιιι·ιι'τετεΠει· («Θε1νεπιεπιπε πππ Μπεπειιειππε
ειε Ηειιιιι·είι»ι ιει. οι - πιει, Με ιπ ειππει·ειι Βιι·ιιτιιπε·επ πω·
νιιτει·Ιιειιεπ Πεπει·ιιείει·ππε· ιι·ειι - 1ιει·νοι·εει.ι·ει:επ.

- Βει· ιππωε θι·πιππ.ιοι· πεε επιπι.ιεοιιεπ Αιιιιπεοννιιοεπιι.π1ε.
Πι·. Ν. Α. Ιννεπ ονν, πωπω ννιιιιι·εππ πει· Πποτππιιπεεπ ιο

πιεεειπ Ποεπιτει, νοιπ 8ο. Ρετ. Βι.ππτ.ειπτ ειπε ποπι ι)ιεπει. επτ
Ιπεεεπ ννιιιπε, πω; ννιεπει· εειιιε ειεεε” 8ι:ειιιι π;
π ο ι· τ. ει π ε π ο ιπ ιπ ο π, πε πει ειπεν ει·πεπιεπ 11πτει·πποιιππε
πιιι·οιι πιιε ἔιππεπιιιι ειοιι ιιει·ε.πεπεειειιτ ποποπ εο1ι, πο" ιιιιπ

πππιπΙε Ππι·οοιιτ πεεοπεπεπ εει.
νοιι Μπινει·ειι€ιτεπ πιιπ πιοε!. ιπειιτπιεπ.
- Με ννιι· εειπει·πειτ ιπιτι.ειιεπ, ιινπι·πεπ επι 19. Με” π. .1.
ιπ ε" ιπιιιΕπι·-πιεπιπιπιεοπεπ Αιιππειπιε πννει 8ιππεπιεπ, ννεΙοιιε
Μπι νει·Ιιεππε πεε ι·πεειεπιιεπ νοιιιεε ε·ειι6ι·ιεπ, ννιι.ιιι·εππ ειπεν

Εριπειιιιοιοειει:ιιεε.

νοι·ιεειιπε· ποε Ρωι. Τει·εεεπιπ νοπ ειπει· Αππειιι ιι·ει
ειππι€ει· Κεπιει·ο.πεπ ιιιιει·ιπιιεπ πππ τιι.ιιιοιι ιπιεεπε.ππειτ. Ιιι
ι“οιεεπεεεεπ ννπι·πεπ ειπ 1. Α ι·ι1 40 πιο επ πω» Απειιιε ιιε
ωιιιειεπ Βιιιπεπιεπ Με Βε ειιι πεε 1ζι·ιε,εειπιπιειει·ε απεικο

εοιιιοεεεπ. Ι)πε θεεποιι πει· Κοπ1'ει·ειιπ ε” Αιιεπειπιε ππι πιι
πει·ιιπ,·; πεε $οιιιοικεειε πιεεει· πιιε πει· Διιεπειιιιε επε8·εεοιιιοε
εεπεπ 40 8ιππεπιεπ ιει πιιπ νοιπ Κι·ιερ;ειπιπιετοι· πποει·ιιοιι
ειοιιτιετ. εΙεεεεπ ννοι·πεπ. Βοι· Κι·ιεςεπιιπιει:ει· πι". πει· Κοπ
£ειεππ ιεποοπ εεεεεπτει, πιο Απ ειοι.ςεπιιειι ππι· ειπιπ·ει· πει·
επειςεεειιιοεεεπεπ 8ι.τιπεπτεπ ποι: ιπε.ιε ιιι ρι·ιιι“επ πππ πεπ
πεπιι πιιε ειπεπ: θεειιοΙι ιιιπ πει·ειι ννιεπειεπιπειιπιε ιπ πιο
Αιιππειιιιε επ ιιιπ ιιι ννεππεπ, μπω» ππι ιπ εοιειιειπ Ρειιε,
ννεππ πιε πειιειιεπποπ Βτ.ιιπεπιεπ επ ποπι Ιππιπεπι: νιιιιιΒ· ππ
ποιειΙιε·ι; Εεννεεεπ ειππ.
- Ιιι πει· ιπιιιτει·-πιεπιπιιιιεοπεπ Αιιε.πειπιε
ποποπ νοπ πεπ 800 Αεριι·επιεπ, επτεπι·εοιιεππ πει· Ζειιιι πει·
νε.πεπιεπ, ππι· 80 ιπ πιο Ζε.ιι1 πει· Βιιιπιει·εππεπ
π ιι Η:: ο π ο πι πι ε π ννοι·ποπ ιώππεπ, πππ 2ννε.ι· ι”πει. οιιπο Απε
ππιιιπο ππι· εοιπιιο, πι. ε" θνιπποειιιιπ ιπιτ πει· εοιπεπεπ Πε
ππιΙιε ποεοινιει·τ. ιιε.1ιεπ.
- Ιιι" Βοι·ιιπει· 1πει.ιιιιτ. ειιι· Βι·ίοι·εοιιππε·
π ε ι· 1( ι· ε ε ε ιιι· ε. π ιι ιι οι τ, πεε πιιοιι Με ποπι Β.ιιοιιτι·ιτ.ι

ΡΜ. ν. 11 ο ν π ε π ε νοπ πει· 1.ειι.ππι; πει· ειειειι πιεπιπιπιεο1ιεπ
κιιπιι‹ πει· Οππι·ικε ιιιιπ ιιπτει·ετειιι οιιπο, ειιιπ πιιιπ 1. Οπτο
1ιει· ειπε.οειιειιιεππε Βι·ννειτειιιπε· ει·ι'ειιιι·επ. πε ιιι ειπειιι πω·
επ πιο Οιιπι·ιτε επε·ι·εππεππεπ Πιι.πεει πει· Επιεεπεπιε.εεο ιμπε
εοι·ε Επιιπιιιοιιιιειι.επ ιιι 1.ειοοι·ε.τοιιεπ ιπι- ω» Ιπετιι.ιιτ πιπ.<;ε
ειιιπ ννει·πεπ εοι1επ.

- Πιε Οιιοιει·ε. 1ιιειτοτ πεπ

ιιπιπει· ννειι.ει· πιιε.

Ιιι πει·

8ωιπι. Βιιιιιπτε. ει·ιιι·πιιιιιεπ επι θ. Αιιι;πετ Β Ρει·ειιπεπ πππ
εκπιπεπ 4.

Βειι. πειπ Απειιι·ιιοιι ποι· Ιππιπειπιε Με ειιιπ θ. Απ

,ε·ιιει ννιιι·πεπ ποιο 174 Οποιει·π.ειιιι·ππιιιιππεπ ιπιτ 68 'Ι'οπεε
ιιιιιεπ ιιοιιειει.ιει·ι. Ιιι πει· 8 σε. πι Α ε τ. ι· π. ο ιι π. π τι·ιι.τ πιο
Ξεποιιε :ειιιπ πάει; ειιι, εε ειππ ποι·: εοννοιιι ειπ 5. Με Με
:ιπι θ. Αιιι.>ςπετ ιεπεειππι 14 Ρει·εοπεπ ει·ιιι·πιιιιτ.. ιιιεο πιειιι· Με
ιπ πει· ει·ιιεεει·επ Βτιιπι 8ε.ιπιιι·π ιιιι.ιιιοιι. Ιιπ “πεπ ειππ ω”
πει·ειτε 80 Οποιει·ε.ειιιι·ιο.πιιιιπαεπ πιιι. 28 ΤοπεεΓειιεπ νουμ
ιιοπιπιεπ. Αποιι πιιε πω" τοπ οι ννοι·πεπ εειτ. ποπι 26. .ππι
Ειι·ιιι·ειπιιππειεπ ειπ πει· Οποιει·ιι. εοιπειποι. Βιε ιαπιπ θ. Απε·πετ
ω. εε ποτε 13 Οποιει·πιιιππιιε. νοπ πεπεπ 10 εεετοιιιεπ ειππ.

νει·ειππειτε Οποιει·πι"ε.ιΙε ννπι·πεπ Με ιπ ε.ππειεπ

»πιπε

επιπιεπ ιιοπετιιτιει·τ πππ εε ειππ πιο Θοπνει·πειιιεπτε 'Γεω ι›ονν, Κοετι·οπιε πππ .Τει·οε1εννιιιι· οποιοι·επε
π ι· ο πι ει·ιιιιιι·τ. ννοιπειι.
Ιπ 8ο. Ρει:ει·ειιιιτε ιει. πωπω ποοιι ιπειπ Οποιει·ε.
ιπ.1ινοι·ε;εικοιππιεπ, πε πιιε 8οιπειπει:επ οποιει·πνει·πποπιι€επ
Επιιε ειιιπ πε.οιιτιππιιοιι Με εεννοιιπιιοπε Οπειι·οεπτει·ιτιπεπ
ει·ι.νιεεεπ ιιπποπ. Πε ειππ ει." νοπ ιιιιεετει· διεπιππιπει 1ιοι·ειιε
50,000 πω. τι» Μπεεπιιιιπιειι ποποπ πιο ΟιιοΙει·ε πεννι1ιιετ
ννοιπεπ. Πενοπ ειιιπ 10,ΟΟΟ πω. ιιενειιε πει· επιπιιεειιεπ θα·
πιι.Μειιοιπιπιεειοπ 2ιιι° νει·Γιιςιιπε εεειε1Ιι:. Ζπ Βε.ε·ιππ πιεεει·
ννοοιιε ειππ ειπεπ πιο ειιιπτιεοιιεπ Βεπιτϋ.1εεπτε.ιοι·ιεπ ιιι Πιπε
ιιοπ ε·επι·ειεπ. Ποπ Κιιι·π.ιοι·επ ποποπ Δει·ιτ.ε ι·εειι. 8ιππεπιεπ
πει· ιιιιοπιιιπ ειιι· νειιιιειιπε.

- Ιπ πει· πω» Α ε ι ι· νι ο π ε π ννιι·π νοιπ Μιπιει.ει·ιιιπι πεε
1ππει·π ειπ πειιτει·ιοΙοειεοιιεε Επιιοι·ε.τοι·ι πιο ειπ

πειιοιιιει,
ννειοιιεε πιο Απιπ·επε
ποποπ εοΙΙ, πιο
εοιιοπ Ππτ.ει·επειιππεεπ
Βειιιιιε Β"εει.ει.ειιππι;
πεε ιιπιιτει·ιοιοι;ι
θιιε.ι·ιιιιιοι·ε π

νει·εοπιει:ιεπε Μιττειιιιππειι.
νοπ οποιει·ε- πππ ρεετνειππεπιιΒ·επ Βι·Μεπιιιιπεεπ ιιπ θοιινει·
πειπεπτ. Λεττει:1ιππ πππ πεπ πεπεοιιικιι·ιεπ θειιιετεπ επ ιιε
ννει·Ιιει:ειιιε·επ πππ «Με πεει.ιι.ππιι;ε ννιεεεπεοιιειιιιο1ιε Ππτει·
-εποπιιπι;επ πιο Βεπιπε;ιιπι;επ πππ πιο ννεἔε πει· Απειιι·ειιιιπε·

επιπεπιιεειιοι· Κι·επιιιιοιιεπ ιπ πιεεειπ Βενοπ ιιι ει·ι“οι·εοιιεπ.

-1)ιε Κιιι·πιποπιιιτ.ει·πιπι·.
ιιει·επεεεεεοεπ
νοπ
Πι·.Απι.οπΒιιοιιει·ιπΒει·ιιππεπεοεπεπιιιι·επνιει·
ιεπΒιιππποεεεειιιοεεεπ.
8ιε ειειιι. οιπ ιιπειειοιιιιιοιιεε Βιιπ πω” πεπ Πιπί'επει, ννεΙοιιεπ

Βοι· πω· πεε 1.ιποοι·ετοι·ιπιπε ννιι·π επι' νοι·ειειΙππε πεε θεοι·
εποπιπιππιιπερειιτοι·ε, πειπ πιεεεε 1πετιιιιι. Μινι ππιενετειιι.
Μ. πιιε πει· Μπι πει· Αει·πτε ειππππι, ννοιεΙιε ιπ πει· Βειιι.ε
1·ιοιοΒιε πππ Επιπεπιιοιοειε ειπε ε επιειιε ινιεεεπεοιιει'τιιοπε
Απειιιιπππε ιιεειι.ποπ. Πει· σειιιιιιε εε Οιιειε πππ ειπ ?ειπ
εο1ιει· ννει·πεπ ειιι' νοι·εειι1ει.: πεε 11ε.οοι·πιοι·ιπιπεοπείε νοιπ

θειπιι.εε πεπ 11ιτει·πι:πι·νετεειοππιεεεπ ει·εοιιιεπεπ ειιιπ 1902
8895 πεεοππει·ε Αι·ι›ειι:επ επι' πειπ θειιιειε πει·
Μιεει·ιιι;επ Ηεεοπννιι1ετε: νοπ πιεεεπ ννει·επ 1960 ιπ
πειιτεοπει·, ω: ιπ επειιειτιιει·, 549 ιπ ιινιππιιειεοπει, 118 ιπ

Οπει·πιεπιπιππιιπερειιιοτ ππε·εει.ει1τ.

ιπ -ποι·πιεειιει· (πιιπιεοιιει·,

πιε Κι·επείοι·εοπππι.ς ἰπ πεπ ιει.πιεπ ειιιπ πειιι·επ εειιοιππιεπ.

ιτε.ιιεπιεοιιει·, ?Ο ιπ ι·πεειεειιετ (ειιιεοπιιοεειιοπ ροιπιεειιει·), δ?
ποικνει;ιεεπει·

πππ εειιιινεπιεοπει·),

22 ιπ επεπιεπιιει·, 16 ιπ ιιοιιπππιεειιει·, 9 ιπ πιε.8·νει·ιεοιιει·, '7 ιπ

8ιοιιπεεεπεειεεεππειιεπ.
- Απε Νιειιπι-Νοννεοι·οπ ιει ποι· θι·πιππ.τοι· πει· ποιιιεεπ
1ι·ι·επππειειι; Πι·. Μ. Θ. Β"ο.11ι ποποπ ροιιτιεο1ιει· Βιππι·ιεπε
πεειι Βιιιιι·ιεπ νει·πεππι: ννοι·πεπ.
- Ιπ πει 1ειπτεπ Ζειι; ειππ ννιεπει· πιο πω” Δοι·πτε
επι' εππιιπιειιε.ιινε νει·ιιιπιππε πιιε πεπι Ι)ιεπ ετ επι:

ιπεε επ ννοι·πεπ. ποποπ Βετειιιεππε επ ροιιτιεοποπ Πιπιι·ιειιεπ
ειιι· Μπιτ ε;ειει;τ ννιιπ.

πιο ιει πει· Αι·ει. πεε 1πιππεοιιειτειιιππ

ιιεπιιπιιεεε ιπι Κιι·ειιιιοι·ιε Βοιιιιιιιοινο, Πι·. Θ ιιε ο τι ε ιν ειιι
Αποι·ππππε πεε λιΙοειαι.πει· θοπνει·πειιτε επιιπεεεπ ννοι·πεπ. Ιιπ Ηοιινοι·πεπιεπτ πεπιεεειειι ιει. πει· Βεπιι·ιιεει·πι πεε Κεπειι
εοιιεπ Κιειεεε Ι)ι·. Βτε ιι.ιπ ο ννι τε επ νοπι οι·ιιιοιιεπ Οοιινει·
ποπι· ε.Βε;εεειπι πππ επι· Βει·ιοιιιιιοιιεπ νει·ππιννοι·ιιιπι.; πεποε;επ
ννοιπεπ. - ιπι Θεων. Ρει·ιπ ιει. :ειιι ειιιπ επ πει· θεππειιιιει·ιε
νει·ννε1ι.ππε πω· Βιεεποπιιππι·πι πει·
ει·πιεοιιοπ Βιεειιοπιιπ
Πι·.
8ε π τοπιο ιιιπ πιιε πειπ Βιεεπιιππππιεπετ επιιιι.εεοπ

ννοι· επ.
- Ππι.ει· πεπ β1 ΑπεειιΙε.ε·ι.επ, ννε1οιιο ννεε;επ ιιιι·ει· Ζπεε
ιιΒιι,ε·ιιειτ ειιι· Μιιιιιιτοι·πεπιεπιιοπ πειιιι Ρειει·ειιπι·ςει· Κοιιιιτοο
πει· ι·πεειεειιοπ εοπιπ.1πειποιιι·ετιεοπεπ Δι·πειτει·ρει·τει ειιι· ιιιιιπι

ροι·τιιειοειεππει·, 8 ιπ ιπρππιεοπει·, 2 ιπ ει·ιεοιιιεοιιει· 5ρι·πεπε
επεειπεει.
Με εεννιεεεπιιετ“τε, ιπιιε.ιιι·ειοπε Βεερι·επιιιιπε πει· ννιοιιιι8·ει.επ
Αι·ιιειι:επ, εοννιε ε.πειιιιιι·1ιοιιε Αιιι.οι·εππππ 5πειιι·ει.=ιιετει·
ιιιεπιιεπ πιο νιοι· .1πιιι·ιςιιπι:ε επ ειπειπ πι» _ιεπεπ Απ:: πιιπ
1ιι·ιιιε;ειιπεπ. πι» ιεπεπ Ροι·εοιιει· ειιι” πιεεειπ ιιεεοππει·επ θειιιετ
ω· ιιιιεπιπιπ ππεπεπειιι·Ιιοιιεπ Νε.οιιεειιιεεεννειιι.

- Πειιετιιιτειι τι” Με Βειιπιππιππι; πει· Έπ
Βει·ιιιι1ωεε πω. 1)επιεειι1ε.ππ πιιειπιπ ειπεν Αππειι1,
ννειειιε πιο θεεπιπι.ιιειι πιο» ιπ Βιιι·ορε νοιιιιιιππειιεπ ΗειΙ
ετεπεπ πωιιιιιιι.
Νπειι ποπι ιειπτεπ θεεοι:πι1επετιεπι πεε πειιι.εειιεπ Ζεπιι·ε.ι
ιιοιπιιεεε ππι· Βειιιι.πιπιπιιε πει· '1'πιιει·ιιιπιοιιε πεετεπεπ πιιτπειτ
ιπ Πεπιει:ιι1ειππ 87 νοιιιειιειιει.ιιττεπ ιπιτ 8422 Βετιεπ πππ
35 Ρι·ινπιπειιει.πι.ι.επ πιιπ 2118 Βειι.επ. Ιιιι Βιιιι ειππ ννειιει·ε
11 νοιιιεπειιειε.ετεπ ιπιτ 800 Βεκτεπ. Απεεειπειπ οεετειιεπ ππι·
Ππτειιιι·ιιιιςππε ππερ;εεπι·οοιιεπ τιιιιει·ιιπιιιεει· Κιππει· ιν Απειε.1

ιεπ πιιε 850 Βετι.επ πππ πι: ειιι·οριιιιιιιεε Κιππει· θ? Απετε.Ιτ.επ
ιπιτ. 6092 Βεπτειι. Αιιοιι πιο Ε”ιιι·εοι·ε,ιε Πιτ Βοπννει·ιιι·επιιε ιει ιπ
ετει.ιεεπι Ροι·ιεοιιι·ιι.τ πεειι·ιι1”επ. Πε ειεεε Με μα: ΙΟ Μειω
πει·ε Ριιε επειιιιε πππ 2 ννειιει·ε ειππ ιπι Βιιιι; πε.ππ ιιοπιιπεπ
ποοιι θ?
ιι.1πει·ιιοιιιπεεε1Μι.επ Με 2 ιε.ππιιοιιε Κο1οπιοπ.

-- Ζει· ΑτοιινΙοειιπππ1ιιπε· πει· Θνριιιιιε. Ιιιι
νει·ειπ ιπι· ιππετε Μεπιπιπ ιπ Βει·1ιπ ιει: πιε Αιοιινιοειιπιιπιππε·
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Μ εβω,-Ρ"Μ7!".
2.ϋα|υπ

ΒΙΒ

Αη όε:τ ΜεὸἰΖἰτιἱεοΙιετι ΚΙἰτιΗ‹ ι1ιπΙ
ΡοΙἰΜἰτιἰΗ 2ιι ΜετΙσι1η; ΔΑ.. ννὶτό
νοη1 7. Με 16. ΟΙαοΒετ ό. _]. ε:ἱτι
υηετιτἔοΙτΙἱοΙιετ €1τΖτΙἱοΙιετ

80”'θ8Π80”θΓ
η
06ουΒΙΜιτηοπ »Σ
Μἱ ΜΚΒΙ!δΒΗΕ ΜΜΕ ΕΒ8ΪΕΝ

Ἑο:·ΕΒὶΙὸ.ιιιιΞεΙ:π:επε
εΒ8εΜΙται. Πειε ΤΙ1εω.ει ἱετ Βο
ετεπι2τ ειιιί (Πε 'Π181°8ΡΙΘ 111118

ΜΕΣ

ὶ›θτθἰϊε εοϋ: 1801 ΒΒΡΟΕΟΒΕΙΟΗ νοτοτό.υ.οϋ

τοι· ΚτειικΙ1ο1το11. Ατιπ1εωι1Π

Βτυπποηεο!πτΗϊεπ ιππ! Απε!γεεπ Ξτατἱε υπό ΐτειπκο εΙυτοϋ άεπ
νεπεΑΝοτ Με ΗΕΒΖθω.ΙθΗΕΝ ΜιΝεκΑικνΑεεεκε νοιι
ΟΒΕΒΒΑΙ.ΖΒΗΠΝΝΕΝ.

ἔτι εΙικΙ Με 15. Βερτοπ1Βετ ευ άεε
εεοΜΙίτεΖἱττιιτιετ άειι· ΜεόἱΖἰηἱεοΙιετι
ΚΙἱιιἰΙ‹ Δι τἱοΙιτετι. ΕΒειιόοττ ὶετ εἱΠ
εεηευεε, ννεἰτετε Εἱτι:εΙΙ1εἱτεη επιτ
ΙιειΙτειιόεε Ρτο_ςτειττιπ1 ευ ετΗει!τεη,

ἘΠΒΒΑΒΗ από $ΤΒΙΕΒθ!.!., 8^Β(ἔ1'ζζ;ζΙξἐἔξΠἶΕ”

κνεΙοΙπεε ΠΜ· ]εόε εἱτι2εΙιτιε $τιπκΙε
Με Ζω Βεερτεο!ιετιόε ΤΙ1ειππι επί

Ν ἰ ο ὰ ε Η ει ἐ ε Μ 8.Ποη ΑροτΙ·ιοΚειι υπό ΜἱιποτεΙκνειεεετ-ΗεπόΙυηΒεπ.
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Δ Μαϊου· @η :ει!ι!ι·εϊοΜπ Νη Ηειισάο! ΒεΠπά!Μπεπ ΛΒ-8
Σ* .Σ ΐιΠπ·πήττε!η ΗΜ κεἱπ εἱπ:ἱεεε 80 !εἱοΜε ιππ! εοΜπε!Ιο0

Σ
Σ

- Υετῦστεἱτυπε εεΐυπάεπ Με άου·

0 0ο σο σο σο σο 0 οΜ

Σ
Σ

ΚαΙὶΓοττιὶεοΙιο Ρο18·οη-$γτυρ

Σ
Σ

”ΚΑΕΙΓΙθ"

ΝεοΙι ΙειιιἐῇἐἰΙιτἱἔετ ερεεἱειΙἰετὶεοΙιετ ΤέιτΙε
ΜΗ ἱτι ΜΜΜ: ρι·σιΚΗ:Ιστο Μι ἰπι $οπιιπει· ὶτι

Μ! ΒοἱΒΙιοιιΙιεΙΙ.
(Νο.ιτιε ἔοεετεΙὶοὶ1 €εεοΙ1ϋτ2τ)
ννἰττΙ νοιι εΙοτι Ηεποπ Αετ:τοιπ Με :ιινετΙἑεεἰἔε5, επξξεπεΙ·ιππεε,

; μ

Σ
Σ

Ν

Πι·. Ει·επιπ ΗοεοπΓε1‹1,
Μι·

ΒρεεΞειΙετ:1
Νεεοπ-, Ηιι!ε- ιππ! Ι.ιιιτροπΠο!ι!επ.
ιΗειιιε ΒιιεοΙιΙ).

Σ 7 Ιεἰ‹:Μ από εἰοΗετ ννὶτΚετιὸεε ΑΜΙΠ1τι11ΜεΙ εκτιρίοΙ1Ιεπ,ννεΙοΠεε

| · όετιΙι εεἰτιειτι ειι€επεΙιιποπ (.ΐεεεΗττιεοΚ ΒεεοΠόετε Η” εΠε Ρτο.ιιοπ
2 πιιά Κἰτιἀετρτεκἱε εεεἰἔιποτ ἰει. Ηειτ Ι;εΠιο εοΙιὲὸΙἱοΒετι ΝεΒειι

χ«
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ε ·

°- »νἰτΚυτι8ε1ι. Με θοϋτειιοΠεεττ ἰετ Βεὶ ]εεΙετ ΡΙειεοΙιο επεε€εΒε11.
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Ιπι Βοιιτεο1ιοπ ΑΙαπωιάοι·-ΠοερΜι! Μ; ἀ
Νε.οΙιννεύε οττοὶΜ: Με: πι· Ζοὶτ ἀὶοιιετ

| Σ Ηειιιρϋ-Ι)ερ6τ ΠΜ· 51. Ρετετ5Βιιτε ΜΗ Ηετττι $τοΗ &. Β::ΙιπήόΕ,
έν- Ψ. ς.-<. . `.
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ά. θεεεΠ. Ψ. Κ. Ρεττεἰτι,

!ι·οὶο ΡΜεοι· Πω ΡΒο8·ω·Ιππωι ει" (με

Ηεττετι _]. Ι.επιιω6 & (ο.
Ηεττπι Γι: Κειτρἰπεἱζἱ.

ρι·Ινειτο ΚτωιΚοηρΠοεο (,<.ςοποπ ΖΑΜπιι;
νοιι 50 Κορ.)
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Δάτοεεεπι νοιι ΚταιιΕοπΡΒοΒοτὶιιιιοι1°σ·
ΡΗ. Ρ:Ειυ!Ξπο ννωιωι, ΗοεποτΒαρ
ποΒοκιΠ πορογ.ποιπ 4, πω. 2.

ΜΠΟΣΙΠϊΙΜ ΡωδΒϊΠΙϊ.ΤΜ «ΕΙΕΒΒΕΙΠΗ»
ΡΙιει·ττι. Βοεε.
Ιιι ΒοΙωιιπιτοτ ειΒεο1ι1τοτ Βο1ιιΙιο1τ πιιά πιιΙ1Βοτττο1ΐο1ιοτ 0ι1ειΙἱτϋξ.
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ΕΠ;ειικ1ιιιιιι άει· Ε”ι·:ιιι2ϋ ε1εο1ιειι Βεειει·ιιιις.

Πι·.
11ο
Ι
ρειάει·
εικ:1ι
Κ·ιπιειιιτιει·ε1ιτώΙΖιΞε1τει)·Πι.

8.

ΒΔΟΕ-8Α18ΟΝ.
Ιιι άετ Αιιετε.Ιτ ν1οιιν, άετ Βεειώιιεετ1τ:1ι1ετειι ιιι 8:.ιιι2 Ευτορει, Με
_νοτ11ειιόειι Β2Μετ υπό 1)οικ:1ιειι ειπ Ηει1ιιιι€ νοιι Μει,ε;ειι-. 1.ε1ιετ-. Ηειττι

ΗΚοιΓιε.
Οι.
·ει ιειτε!ιτ

1)18.ΒΕΠ·, Ηε.ττιεει12-, Ρο‹1ε τει ιιτισΙ ειικ1ει·ετι ΚτειιιΗιεἰιειι.
ΤειεΙιο1ι νοτιι 15. ει Με ειππ δ!). Βερι επι1:ει· ΤΙιεετει· ιιιιι1 Έσπασε: ιπι

Ξε.61.
ΕΓΘ.1 .1: Θ1. °.τΞι

(ΜΜΜ). ΜιιεΠε Πτι ΡετΙ:. Ι.εεεοειΒ1τιεττε. (ΞειετΖἰτιπιιετ Πιτ Πιιπιοιι, δριοΙ-, $ τει:1ι
ε51α: Μιά Βι1Ιειτι1ε. ΑΠ:: ΕἰεεπιΒεΙιιιΙἱιιἱετι ειππ! πιιτ νιεΗΥ νει·Βιιτικ1ειι.

πιω;

τειο1ι, Περεττειιιειιτ ΑΙΙιετ.

1πιεσε
εει€ειιετ
ΜΡτω.
ιετ·1ιοτ.ει1ρετει.1:Ι

@ΜΧ
!

Ανιε Πιτ ρτε1ιτιεοΙιε Αει·ετε!
8οε1ιειι ε1·1ιε1τοιι
11οιιιρ1εΜε 811Με πω! ε1ιιαεΙιιε πω. νοιι
Δ

8Ιειιι- πω! Βιιιιι-ΑμιιιιιΙεπ
1Ποι1ε11ε άει· ΜΜΜ!. ΟΙιἱι·. ΠιιΙνει·ε11Με-ΙΙΙιιι11ι Βιιιιιι,
ιιιιο1ι ΡΜ!. Β1ει·ε ιιιιι1 Ι)ι·. Ι(Ιειρρε Μετ1ιοι1ε,
πι· εο1ιιιιετιΙοεειι ΑιιεΙιειΙιιιιε·, _ιιι εο1ιοιιειιι1ετει· ννε1εε,
ο1ιιιε $ο1ιιι1Μ: Με Βι·ιιιιιιι€ε. ειπ άοιιι ειιιιε.4:Ιιειι Ψει.ζε
άεε Βιιιιι:;ειιε, νοιι νει·εο1ιιειι ειιει·Ιει ειιιπϋιιά!ιοΙιειι Ετ
1Π'Μ11ΗΙΙΙΒΜι(ΡΙΙΙ'ΙΙΙ11181,Κ8Γ1Ν.ΙΙΙΙΙΒ1, Α1ιεεεεεε, Βιι1ιοιιειι,
'ΓοιιειΙ!ειι,Ε'Ιειο1,Μιιετιιιε, Ρειιιιτιιιειι, Ηοιιοι·ι·1ιοε ειο.).
0- ΙΙΙιιεει·Ιει·ιεε Ρι·ειενει· ιιεἱεΙιιιἰε ιιε1ιετ 1ιιιι·ιετ θε
Βι·ειιοΙιεειιινε1ειιη ιι. ΑιιεννιιΙιΙ Μι· ειιιεοΙιΙ€1ι.ςιΒειι Εεεε
11ι.ετιι.τ.ιιτ ιν1τι1 ει: Βεί1εΙιτειιιτειι ει·ιιτΙε νετει1%οΙετ.

16-11.
(ὸθ)

Οοιιετ. @ι ΜειΙιιι,
81. Ρει:ετε!ι. ΜστεΚειει, 34.

ΤεΙερΙιοιι 1191392.
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ειπεε
οάει·
ίΜεεε
νεἰΙιἔ·Ιειἰιειἀε;ΚειΠε
ει·θΒεπι·
νΒε1κι
Με
τιαπό
111π
2-8
νε'ι1ρειν.
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ε·τ ετΙ.1ιουτΙι.ε,.τες8τει Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Χ
οΜε:
.Ιιτει;ν1ἰεΙι1ιεκρ,τ1νιει ετόιε·
Εκττειοτ. Τ1ιγιιιι

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

81.
Ρ:Με
ε8τιεπι·ιετ1ι·-ιΥε ·ιε·ιμε.ι·

νιΒΙπι€ε.τοτε
·ιεϋστο.
1ιο1ει ειτιειΙ,.

Μπι
1τεΞε1ιο1ι
10
.2)
ΒΜε
δ
12
εεϋΠιιετ.
1οει.ν.8τν.ιε·ιτ(.ιε.ετι ι

8ειοτ:1ιειτειτ. Ί`ειεεο1ιιιετ.
εεε. 8·εεε1ι. Ε11ιιίιι1ιι· νοιι ι1ει· τιιεε. Βε1ι6τάε εεεω.τιει.
ΠιιεοΙι5.ι11ιε1ιεε, εισ1ιει· ννιι·Ιιειιἀεε 11ΜεΙ μμε:

ΚειιοΜιι1εωιι, Κε1ι11ωρΤ

πιω ΒτοιιοΜα1κειται·ι·Ιι.

Με
Κτει !ιεπι Ιει ε1 ιε ωει

Πτετε.ι.ιιι· ιιι Ιιετνοι·τει.€. 151επτει·ιι ΠειιτεοΜεικ1ε ιι. Οεετει·ι·ειεΙι-Πιι€ει·ιιε.
Αει·ιτ!ιοιιε θυϊειοιιϊετι:
Ρι·οϊ. Βι·. Βι·ιιετ Ρ1εο1ιει·μ92ι·α.εεϋπσ·ω.·

ΜεΡι11.
ΧεἰιτεἰιΙ ειΙτοΙν ‹ε1,‹γ

Ι)ιε ννιι·Ιιιιιη; άεε ..ΡΘΓϊΠ881Π“ ννει.ι· ε1ιιε ϋΒεττπεοΙιετιἀε; ινειιιη;ΙειοΙι Με
ιιιοΙιι: 8ει·ε.άε εει;ειι Κα”, Μ" άει· Κε ιιοΙι1ιιιετειι ειοΙι ιιι ειιιιςειι Τιι€ειι ιιι ειπεε
εάιιί“ε.ε1ιειι
Κιιω.ι·ι·Ιι νει·ννο.ιιτ1ε1τε, εε ννιι Μειι άιε ΑΜ'8.ΙΙε εε ιιι11εε,άετ Βο1ιΙε1ιιι ευ
_
Ιοε1ιει·, ι1ε.εε Με Βι·εε1ιτεο1-ιειιάε άεε ΚειιοΜιιιετεπε, άεε ΒΙειιινι·ετάειι ιιιιι1 άιε άτο
Ιιειιι1ε Βι·ετ1ο1ιιιιι€, νο1Ιετε:ιιι1ιε ννε;Πε1ειι.
Ι”. Μοι1ε1, Ι;ρ;1. Βεε1τΙεε:.ιι·2τ ει. Π. ( Ψεί.ε.εειιΖιιιη;).·
Νεο!ι άεπι ΗεΒι·ιιιιο1ι άεε Ρετιιιεεἰιι ινε.ι· εε ιιιἱ1·_ Βειιιι 11τννε.οΙιειι ρΙϋτεΙιεΙι,
Με ετ.1ιιιιετε Μι άιε Ποιο 1ιει·ι·ΙιεΙιε μια ω! ει πειιι Α1ρειι-(·ΗριεΙ. Πιεεε 1.εἱεΜ
ετΙιιιιἰἔεεἱι 21εΙ πω· Μεεοιικ1ει·ε επί', άετ ἰο1ι ιιι 1°ο18ε 18.Χ18]δ.111'18“θΙ' ΒτοιιεΙι1ειΙ1ιε.τει·ι·Ιιε
ε.ι:ι ιιιει·Μιε1ιεπι Βιιι€ιΙινεειιι Ιε1ι1ε.
Πι·. .Πίνω ι Η11ει·(ΜωΙιαωειι).·

Μειιι Πττ1ιειΙ @Με ἑεΙιἰιι, άει.εε άεε Ρει·τιιεειιι ειπ ΜΜΜ ω, άεε μ Μι·

ΤΚ
τπει.ετ·Ιει.ετ1ειτιε ,ι

2εετει· Ζω άειι ιππι Βεο!ιτ εε εείϋι·ο1ιτετειι Κειιο1ι1ιιιετειι ιιι ειπεε ιιιιΒ·ει'5.1ιι·11οΙιευ
ιιυά Επι: ιιιιιιιει·Μκιτειι Βι·οιιοΙιιιιΙΙωτει·ι·1ι ΠΙιετ2υΗιΙιι·ειι νεται”. Ιο1ι Ι‹ειιιιε πι·
Με 1κε1ιι ε.ιιάει·εε ΒΙΙτ.τε1. ινε1οΙιεε ειοΙι εεε ,εΙειοΙιετι νοτειιιι·εε ι·ϋΙιιιιειι άϋτΓτε.
ΙΙι·. Βι·ιε1ι Ε.. νοιι Μιτιιιει· (Βίο·Ιι:/”εΖά, δ'ι!είει·πι.).·
Με άι·ει Με Ρει·τιιεειιι 1ιεΙιε.τιάεΙτειι Βι·οιιοΙιιτιάειι, άε.νοιι εννει 1ιειΚιιιι1ει·ιι

28.1ι1τ.ειι με άειι εσωνει·ετειι Β'οι·πιειι από ιει1εειιιε.Ι ει·ινιεε ειο1ι 11ιι·Ρτε.ρειι·.ιιτ Με νοιι

ν.ειπ
Επι
ει·Ιει1ιτ

ειιεεεεειαΙιιιευ-ι· 1'νιι·ιιιιιιε; άει· ετειι·Κε Πιιεπειιι·ει π ιιιι1ιιιι ιιι ινειιι.<;ειι θτιιιιι1ειι Βει·ειτι
:Πι Με Με Θεοι·ειιοιι 1ιε;.ςιιιιιι ειο1ι ΜΗ! ευ νει·ι·ιιι€ει·ιι, Με Τειιι ει·ιιτιιι· 11εΙ Μ.
νει·1ιειιιί πω· όιιι·ε11 Με Αροτ.1ιεΙιειι, εε Με άιιτο1ι ΐο1Β·ειιι1ε ιιι;τοε-Περ6ιε:
Π. Βιει·ετϋιιιρίεΙ, Αροϋιε1τει·, 11'ιιτεοΙιετι, 1ιιεΓεωμο.”Μ Η, θ. Διὶ. 11Ι:ι.ι·οιιι

ΜΠΕ, ΑροτΙιεΙιετ, ΙΠενν. ΡιιιιΙ Βεε1ιοιΙ θ› ΑΙ"ΜΙΟΝΓ.

Ή1.ι;ε, ΚειΙΙιετι·. 26.

Β. Β ο 1ι ει. ε Εκ ο Ι ε1ι ν, Ρεϊει·ε1ιιιι·8, Οιιι·Ι Ρει·ι·ε1ιι, ΜοεΙαιιι.
Ηει·εεετε11ΐ. ιιι άει· Κοιιιιιιιιιι€1ιιιιτειι ΔιιοτΙιεΙιε Ε. Τεεει·Ιιιιει·,Βει·Ιιιι Γ, 10,
ΞενάεΙειι·ε.εεε 16.
1 14] Ο--4.
¦- ~ζ
Δ ι

Ηε1°8.Ι182°ε1ιε1°Πτ.Π τι δ ε! Ε ινε "Η ¦ι_

ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ

ἔ

ΒιιοΙιάτιιεΚει·ε1 ν. Δ.ννιειιεε1ιε Κει:1ιιιι·ιιιειιΙιοΓει· 1'ι·. .Η 16

ΧΧΧ". .ιιιιιιοιιιά.

Μ. ΡιπΕΒ8ΒΠΒΒΕΒ Ν... Μ.. ιι.ι.....

ΜΒΠΙΠΙΝΙΜΒ ΠΟΒΕΒΝΒΠΗΒΙ7"Ρ
ιιιιτει· άετ ΚεάειΙιιιοτι νοτι

Ριπή. Πι·. Και! Πο7ιιο.

Πι·. Μιειιιιιοε Κι·πιιιιιΜι!ε.

Ποτρει:.

Κιεε.

Πι·. Βιιάο!ι° ΜΙειιιιιι:ιι.
ει. Ροιοτειιιιη;.

Μ: ,,5ι. Ρειει·εΒιιι·εετ Μοάι:ιιιιεοΙιεννοοιιοιιεοΙιτιίι" ει·εοΙιειιιιισάειι

Σ- Μιοιιιιοιιιοιιιιι -Αιι!τι·άμ "πιο ει.11ο Σωστε” “ὰ

$οιιιιιιΒειι ά.-Ι)ει· Μιοιιιιωιω

ω. ιει ιιι Β·ά."Βιιά.Β ΚΜ. Μ· άεε Βιιιοτ ιιιιιιι ειιιεεοϊιΙιεεεΙιοιι επι άιε Βιιι:ΜιΔιιά|ιιιι€ νοτι Κ. Σ.. Β.Μωχ·
]ειιιτ,4 ΚΕΠ. Μι· άεε ΙιεΙΙιε _]αΙιτ ιιι Ι.ΡοετιιιειοΙΙιιιιε;ιιι άε:ιι ;,ιιάρι·.ιι ιιι 5τ. Ρειει·ειιιιι·8, ΝειινεΙ: -Ρι·οερο!ιτ .ΝΞ Μ. :ιι τιι:Ιιτειι. - Παππά·
Η.ιιάοι·ιι 20 Μάικ ιιιιιιιωι, 10 Μπι ΙιιιΙΒΜιι·ΙιοΙι. Βω·1ιιιοι·ιάοιιι το!. πιω” εοννιε ιιΙΙειιιιιάιε οάειΚιιοιι Βο20€ΙιοΙιειι ΜΜειιιιιιεειι Μι
Ηιι·άιε Βιιιο.ΙΒοεριιΙιειιοΖώΙε ιιι Ρει.ιιιει2ΟΚορ.οάετ4ΒΡίοπ.- ιπι ιοι πιιιιι :ιιι άοιι έοεοΙιέιΠε Πι Ιιτοιιάι:ιι Κεάε7ιωιιι· Πι·. Β,.Ψειιω1ι
Αιιιοι·ειι ννει·άειι 25 5ερετιιιιι7:ιιάμιΙιι·οι· Οτι ιιιιιΙιιττι!ιεΙ:ιιεεεειιάι. ιιι$ι.Ροιει·5Βιιι·8_ Ροτει·εϋ.Ξειιε, ΑΙειιιιιιάι·οικ·εΙ:ι Ρι·.8 :ιι τιοΙιτειι.
-ΒοΓετιιιε ννοι·άειι ιιειοΕι άεπι $ειι:ενοιι Η5Β Π. ρω Βοεειι Ιιοιιοι·ιι·ι. $ρι·εο!ιετ. Πἰειιειιι€, Ποιιιιετειιιἔ ιιιιά $οιιιιιιΙιετιά 5-θ.

ιι οι
-

ων. -

88. Ροιοτειιιιτε, άοιι 18. (81.) ΑιιΒιιει.

ΙιιΜΜΒ: ΒιιοΙιει·ιιιι2οη;οιι ιιιιά Βοερι·εοΙιιιιι;οιι: .Τ. 8ο7ιννιιΙΙιο: .Τιιιιι·ιιιιοΙι άοτ ρι·αΙιτιεοΙιειι Μοάιιιιι.- Ψ.Ζινειει

Πιο 'Ι'Ιιοι·ιιριο άοτ Πιι8·οιι- ιιιιά Βιιι·ιιιΙιι·ΔιιΜιοΙιοιι. - Ρι·στοΙιοΙΙο άεε ΙΙΙ. Δοι·ει.οτιιεοε άετ ΕΞειΙάιιάιεοΙιειι .-ιοι·ιιΙιοΙιειι
θειιοΙΙιοΙιιιΗ πι" 3., 4. ιιιιά δ. ΝονειιιΙιει· 1908 ιιι Κάνε!. - Πει· ΧΙΧ. ι.ινιιιωιιωιω Αοι·Ζωτιις. - Το.εοειιιιοΙι
ι·ιοΙιτοιι. - Αιιποικοιι.
-

Βάσιιιιι·ιιιιοωσιι ιιιιά Βοερι·οοιιυπάοιι.

Με επι Βιιάο εποε ιοάοιι .-Μιιιοιιιιιιιεε Ιιει;εΓϋειοιι Μιοι·ιι
ιιιι·νοποιαΙιιιιιιοο ιιονιιο ειιι εοι·,7;ίΒΙτι8· ιι.ιιεςοιι.τΙιειτοιω Βικά

ιιιιά Αιιιοτοιιι·οςιετ.οι· οι·ιι6Ιιοιι άοιι Ή”οτι άεε δ:ιΙιτι.ιιοΙιεει. Βάι

δ. $οΙιννιι.ΙΙιο (ΒετΙιιι)τ .Πι.ιιτΙιιιοΙι άετ ρι·ειΙιιιεοΙιειι άΙε- 7 άοτ ΒοάιιΙιτ.ιοιι άιοει.ειι .Τιιιιι·ςειιιεοε κι άάι· Ηει·ιιιιεεεΙιοι· νοπ
«Μιά. .Ιιιιιι·ΒιιιιΒ 1007. 8τιιιτειιι·τ. 1907. νετ1ει8 νοπ
Γειά. ΒιιΙιο. ει. 8. 622 8. Ρι·οιε 18 ΜιιτΙ:.

ιιοιιιειιι ιιτ.8.ιιάΙ8·οιι ιιιωι·ωιιω- Πι·. Ο. Μ ιιιιιΙ ο ο Ε: ιιι άιιιιιιειιο
ινοτιοι· Μάιο ιιιιυ.ιι·ει.ιιιπ ννοι·άοιι.
ΒοτπΜοΐ£

ν7ιοάοι·ιιιιι κι Με ιιοννΜιι·το 8οιιινε.ΙΙιοιιοΙιο .Τ :ιιι ι·
Ιι ιι κι Ιι '), άιιιιΙι άετ ρι·οιιιριοιι Βιι.ιιι·Βοιι άοτ Β.οίοι·οιιτοιι, Με

«ποιοι ιιιιτοι· άειι ιτισάΜιιιεοΙιειι .ΤιιΙιτοιι!ιοι·ιοΙιωιι οιιιοΙιιοιιοιι.
7 ΟΙιεοΙιοιι

άιο ιιιεάι2ιιιιιοΙιε Μιοι·ειιιιι·, άει·ιιιιιοι· ιι.ιιιιΙι - Μι:

ειιιι2.ιιιιιιάι:ρι· 7λζοιιιο - άιο ΖιιιιΙ άάι· ροι·ιοάιιιοΙιοιι ΖοιτεοΙιι·ιι'
τω, ιπι Βοι·ιοΙιτοιιιΙιι·ε οιιοτιιι

ειιΕοιιοιιιιιιοιι

Μι, ιο πι. άοοιι

άοτ βπιΓιι.ιιι.ι· άεε .ΙειΙιι·0ιιο!ιοιι τω ιιι άου ΙιιιιΙιοι·ιςοιι (Ξι·ειιεειιι Β
ε;ειιΙιε!ιοιι, άει άιο Βεάιιιιιἱοιι

Ψ· 2777778: Με ΤΜΓ8·Ρ7θ σ” Μ8ἔθ"' "Ιω ΒΒΓωκτ8·Μ”
Μιτου. νοι·Ιει8 νοιι Πι·Ιιο.ιι ιιιιά $οΙιινιιι·ιοιιΙιοι·Β.
Βοι·Ιιιι. 1907.

Με ιιιιι:Ιι άιο Μιτ.ιι.ι·Ιιοιτοι· οι: νοι·-

ΑιιοΙι ιιι άιιιιιοιιι
Με άιο ινιιιεοιιεοιιΜι.ΙιοΙιε
_ Βρο2ιει.ΙιτοΒιοι.
_
_
Ε777'807777778' 7787777'778θ Β77777777870777777 7777ΒΘ770777777€777› Μ” 7777 7777777

ιιιιι.ιιάοιι Ιιει!ιοιι, ειπε ννοιεο Βειιοιιι·ά.ιιΙιιιιιε ιιι άάι· Διιιιινιι1ιΙ Ζιι 7 Ρ7°77777777777' 7777777778777777 8077070077 Με 877777 77777 7777777 7787787779"
ννιιιιι·οιι ιιιιά άιι.ιιοι

(1000 μι “ω”. τω· Κιμ", Β0€ω-Με ΜΝ

ειπε Ποιιεο ινιεεειιιιινοι·τοι ιιοιιοι·

ι·ι·ιιιι€,·οιιιοΙιιιίτειι Με ιιΙΙειι

Βιιιιιά άάι· Γοι·εοιιιιιιι; Ιιοιιιιιιιιτ

Ζιι ιιιιιοΙιειι.

ικά-ε. ιιιιιιιιτ εοιιι

νν777'77 87777777 ννθἄἔθ7ἔθ7' 7777” 77777 77787'77ΡΘ7777εω70. 1777777181" 77778

θειιιιοτειι άάι· ρι·ιιΙιιιιιοΙιειι Ηεάι2ιιι ιιι ιιι·ιιι€οιι. Ναι: άειι ΙιιιιιιΙτ άσε Βιιο!ιοε ιιιιιιειτι·ιάι, επι 2ει·ΐ5.ΙΙι ει· ιιι 5 Πιιιι ρ1:ιι.Ιι

Ρ7'77777777777'8· Μ"

77777 2777777777- 777 27767 Τ8777% 8771077 77777ά77777777

"Μι ιιιτιο, ιιι ννοΙοιιιιιι ἰιΙιιιι· άιο Ι.οιετιιιη;οιι ιιιιά Γοι·ιεοΙιι·ιτιο
Μι·ιοιιιοτ Μιά: 1) άετ Με. ΡειιΙιοΙοι;ιο ιιιιά ρυ.τ.!ιοΙ. Αιιιιτοιιιιο
(οιιιει:ΙιΙιεειιΙ. ΒιιΜοι·ιοΙοειο) ; 2) άάι· σάς. Τιιοι·ιιριο; δ) άάι·

ΒιοάννοοιιικιΙε, ποννιο άιε θι·ιιιιά2ϋΒε άάι· ριιγειιιειΙιεοΙιειι ιιιιά

πω, άοι· άιο ΡΙιγειοΙοἔἱο άοτ νοι·άσ.ιιιιιιε, Βι·ιιιιιιι·ιιιιι:: σκιά άεε
ιιιοάιΙιιι.ιιιειιτϋεειι Βοιισ.ιιάΙιιιικ άάι· Με. οιι-Πιιι·ιιιΒι·ιι.ιιΜιοΠοιι
οιιιΙιιι.Ιτ ιιιιά ειιιοιι ερο2ιοΙΙοιι. άάι· άιο
ε!ιιιιιάΙιιιις άετ νει·

ερε2ιεΙΙοιι ΡιιτΙιρΙοειο ιιιιά 'Ι'Ιιει·ε.ριο; 4) άοτ 5.ι2ιΙιοΙιιιιι ΒιιοΙι

εοΙιιεάοιιοιι Μει;;οιι-Πιιι·ιιιοι·Κι·ιιιιΒιιιι8οιι ιιιι $ρε2ιεΙΙειι ιιοΙιιιιιάοΙτ

νοι·εωιιάΙΒ·οιιιά.τι,ςΚοιι ιιιιά

πιπ ΒιιιεοΙιΙιιεε άάι· ΒοιιιιΠιιΙιΜτε·30Ιιτειιοιιε- ιιιιά ΠοιιΙΜΣΙ.ιι
ιιοιιιοικιιι άεε Μ:ιΒοι1-Β81°Π1Β1°8Μι18, άιο ΙΙιι·οι· Η5ιιάειιιιιτ ιιιιά
ιιιι·ειι ιιιιιιςσ.ιιι ΖιιιιιιιιιιιιοιιΙιιιιιςοε πιπ ιιιιάειειι θι·ειιιιεγετοιιιοιι

ό) άεε ϋάοιιιΙιοΙιειι Βιι.ιιιτ.8τεννοεοιιιι.

υθΙ'.8Τϋ8Μ.0 Βιι.ιιιιι (85άβειιοιι) ιεε άοιιι θ. ΒιιιιρωΜοΙιιιΜ.ο
€Γινιάιιιοι, ιιι ινεΙαΙιιιιιι Μάι· άιε Β'οι·ισοιιι·ιιιο ιιι άοτ ιιιιιοι·οιι
οάι2ιιι,.Πιιι·ιιι·ειο, Οο7ιιιιιεΙιάΙΓο ιιιιά θγιιιιΒοΙοειο. ιιι άου
Κι·ιιιιΜιοικοιι άοτ Διιιι·ειιι, (Μιτου ιιιιά άοτ Ατιιιιιιιμοι·μιιιο. ιιι

άου Πιι.ιιτ.- ιιιιά νοιιοι·ιιιοΙιοιι Κι·ιιιιΜιοιτειι, εοννΙο ιιι άοιι Κιιι
άοι·Ιιι·ειιιΜιοιτ.οιι ΙιειιοΙιωτ Μιά. Ιιι άιο ΔτΙιειι. ΙιειΙιειι ειι:Ιι 25 Μι·

νιιι·ι·ιιΕοιιάει Β'ιιο7η;οΙειιι·ω ;;οιοιΙι, άει·ειι @άοτ Μάι· πιπ Βρε
2ιάΙΙ'ιιο!ι ειιιοιι Ιιι·ιιιιιοΙιοιι 2ιιειιιιιιιιοιιίο.εοοιιάοιι Βοι·ιοΙιι οι·
ειιιιωι Μι.
5ο Βιι.ιιιι άοιιιι ιιιιοΙι άοτ νοι·Ιιορ;οιιάο .ΙιιΙιι·Β·ειιις άεε 8οιιινιι1

Βιιιιοιιοιι άιιιιι·ΒιιοΙιοε άοιιι ρι·ιάιιιιιοιιοιι Δια 2711· ι·ιιιιοΙιοιι
0ι·ιοιιτιοι·τιιιΕ Μάι· άιο ΓοτιεοΙιι·ιιω άοτ ιιιιι2οΙιιοιι Ζινοιεο άάι·
Ποά!2ιιι ιπι Βοτιο7ιιιι_ιιιιιι·ο·ιιιιά πιτ νσειιω·ειι Γοι·ιΜΙάιιιιΒ ινιιι·ιιι
οιιηιίοΙιΙοιι ινοι·άοιι.
ι

'Ο Εεε .7ιιιιι·ΙιιιοΙι Μ ιιιιιι Μάσι· νοτειιΜοι ειιςοΒιιιιεοιι.

(8οιιιιι11οιάοιι άιο.) ςει·ιι.άο ι·εοΙιι ειιιιιτϊιιιι·1ιοιι ιιιιά σ.ιιεοΙιιιιιΙιοΙι
εεεοΙιιΙάοι·τ.
να!. ιπι.

ννοι·άειι.

Βιιιο

ΒοἱΙιε

και

ΠΙΜεοΙιετιιιι.ιιι ι;ιοΕιτ

Πιι.ε Μπι Μιά πι» άειι ριιιΙιιιεοΙιειι Δω 8·ειι·ιεε νοπ
ει·οσιοιιι Νιιι:οιι “ε”.
ΙΛιι€οιι.

ω· »κι ιιά

δ!!!
5 ΙΙΙ. Με Ηεπειιιιιιειι.

Ρι·επιπππε πεε π. Λει·ιιειεπεε

ε) Πει· Πεππεεπεπιεει·ει: πει! Με 'Ι'Μ.!επε!ε πει· πι εε!πειιι Βε

πει·

εειιιωπεεεω Λει·:Μοπεπ τΞεεε!!εεπεΗ επι ε., π.
πππ ό. Νονειππει· !9!!θ :π Βενε!.

:Με ειιεεετε!!τεπ Ηεπειιιιιιεπ επ !ιοπι:ι·ε!!!ει·επ. Ζε πεπι Ζπιεεπ
πο.: ει· Με Ε!επεπιιιιεπ ππει· :Με νοιι ιπιιειι επεενσει·ιειε θε
ππι·τεπ !ιπι·πε θεπιιι·τεεεεεπϋεπτεπ πισω'. Εστω.)
εεπι·ε!πειι επ !ε.εεεπ. ννε!επε ει ιιπειιιιιιπειι ιιπ: πειιι Ιιιει.ι·π·

ιιιειιι1ει·ιπιιι 4 πιει! ιπι .!επι·ε πω” Ρι·Μπιιε επ πιιτει·νιιει

!. 8 ! τ ι π ιι ε.
Ρι·ε!τεε, πεπ 3. Νονειππει· νοιι 11-2 Πω· Νεεπιπιττεεε.
(Ροι·ιεειεππε).

επ Μ.
π) Πει· Μιππεεπεπ.εει·ετ πει ε!επ, πτειιπ !ι·)ι·εππ ιιιπε!!επ. !ιι
Βεεπε; ιι.π!”Με Βετε.ιπι·ππε πει· Πεπεπιιιιεπ !π πει· Ρι·πιι!ε, ει."
!πι·ε 'Ι'πε!ιτιεπε!τ πω! !πι·ε Βιπ)ιπιιπ:ε επι πειιι Εππ!'εππειι επ
ει·πε!τεπ πω! ενειιτπε!Ιε !!!πειεπ πω” Με Ηεπεπιιιιεπ επ πιπ!
πω. (ΝΒ. πει·ειι!εε νει·εεπΙεμιε πετ Με Ηεπε.πιπιε ν!ει·ιιιιι.! !πι
.Τεπι·ε πειιι πειιπεεπει'ιεε.ι·ετε ειπεπεεππεπ).

Β. Βρει!ε!!ε ΒεεεΙπ.
€ Ι. Π!ε $εππ!επ:

.Μπι

Οεππι·ιεΙ!ετε

Ι Γ!! επεπιιιιε

Π

Πει· Πε.ππεεπε.Πεει·ετ πιτ. νει·ρΜεπιει, Με πι εε!ιιειιι .Βει!ι!ι
πεπππ!!επεπ Βεππ!επ ε!πιιιιι.!

)επι·Ιιεπ !π

εεπιιιιι·ει· Βεπιεπππε;

Βεπιπει ι.ιει·εοπείι

α!.
ι! πει.! οπ
Βι ποι·
ι.π!ι π πε·!πιπ.!

ε!πει· Βεε!επι!εππε; επ ππτει·Μεπεπεππ Με εείπππειιειι ΜεπεεΙ
εε!πει· Οπει·πεπϋι·πε. πει· Πεππεεεεπιιπ.τε!ιοιπιιιιεειοπ, επ ιιιε!πεπ.
Β ι· π ετ ει! πεπ Γε π: 1) Πε.ε δειιιι!ε·εππππε. ινοπε! πεεοπ
ι!ει·ε επ ·πε!ιτ.επ !ει επι' ε) πεπ Βι·ππιιεπ. π) Με Αποι·τε, ε) Με
νειι!!!ετ!οπ, π) Με ίπε!ιτ πε!!ε Με Με ΚΙεεεεπε!ιππιει·, ε) πεπ
Κππ!!ιτε.ππι Πππ πι πει· Ιεεεε πππ πεπ Βεππ!ι·5.ιιπιεπ, ο Με
Βε!ιπΙπππ!ιε. Με Αππε!ι! πει· Βεππ!ει· επί πεπ Βιιπ!ιεπ, ε) Με

Ψε πεπ επει·

Βειπει·)ιπ ε;επ

ειτω;
·πε!τει .

Τα!
πω”
πει·

Β·επει·επ
τοι

)λ7!ε
ν!ε!τε

Μπω·
Με
! πεινε!

Τοπ
Κπιπεε
πεε
ω!.
!επειιπ
Κιω!

ν οπωι ·ι

8πππει·πε!ι πει· Βεπιιιε, Με θεπιεεε Μι· Με Οπει!ι!ε!πει, Με
Βιιπε!ιππιιίε Με Με Ψεεεπνοιι!επτππεειι πω! π)
ννοπππιι€.

Με Βεπι·ει·

Σ) Πεπ Θεεππ‹!πε!ιεεπειιιππ π» Χ!ω!ει·. πεπεπ πεεοππει·ε επ
πεπτ.ειι Με επι' ε) Με νοι·πεππειιεε!π νοπ ππι·οιι!εεπειι Ιπίε!ι
τ!οπε!ιι·εππ!ιεπειι ('Ι'ι·εεποπι. !ιπεε. Ι.ειιι·ει, 'Ι'ππει·ππΙοεε) πω!
νοπ επιπιεπ !πιεΙιποιιε!ιι·επππε!τεπ πππ επεεει·πειπ Εππι!ιιε.π!ι
πεπεπ πω! εππει·επ Κι·επεπε!τεεπεπιππειι.
88 Απ! Με Βε!π!!ε!ι!ιε!τ πει· Βεππ!πιππει· πππ ει·οπε π;·,ε!ε·

5 Π!. Πιε Ροεπειιιιιιιιίει·.

πιεεπε !!"επΙει· ιπ πει· Κ!ειππιιε.
4) ΑΜ' πεπ τ.ειιιροι·πι·επ ΑπεεεπΙπεε νοπ πιπ; επεεεεπεππεπ

ε) Πει· Ιιεππεεπείι.επιπτ πω: (εοπί'.€ 28 πεε !πιιι€ι·ες!ε τιιειιτε)'
Με Μι·επτε Κοπτιο!!ε πεε Ιπιιι!'ινεεειιε πι εε!πειιι Βε:!ι·Ιιε επε

Κι·επππε!ιεπ πεπεΐι.ετειι Κ!ιιπει·π νοπι Βοππ!!ιεεπεπε, επεερι·εεπεππ

επππεπ. Ιπι Βρεε!εΙ!επ πετ ει· εε!ιιε ΑπΓιιιει·πεεπιπε!ι πιιι·επι'
επ Ιειι!ιειι:
πιιεε Με Ιιιιρπιειειι ιιι6).;!ιεπετ επιιιπ!!πε πω! νοΙ!επεπππει
ιιιιιιεπει·τιμ πιει·πειι,

πεπ επι Τ. Αρι!! 1897 νοπι Ηεπιπιπε!τετ ει·Ιεεεεπεπ νει·οι·π
ππωςειι.
·
ε) Απ!" Με !Μππε!ιππε· πει· !εο!!ει·πιιε;επεει!πιιιιππε·επ πω! Με
Απε!!ππιιε πει· Αππε!περ!!!επτ εε!τ.επε άεε Ι.ιεπιει·ε πε!πι ΑΜ'
8ιετεπ ποπ Κι·ιιπππειιεπ !π πει· $ε!ιπ!ε.
θ) ΑΜ' Με νει·ππιπιις πει· νει·πι·ε!επιιε· επεεεεεειιπει· Κι·ειππ
!ιε!τειι ειιε πει· ΒεππΙε !π Με Ηεπεει· πππ ππιπε!:επι·ι.

7) Απ! Με Πεε!ιι!επιιοιι πει· Βεππ!ι·επιπε πεε!ι Επι!πεπι!ειι
ιιπ! Κοετεπ ε" θεπιε!ω!ε οπει· π" Επππεεππΐι..
8) Απ! Με Κοιιιι·ο!!ε π» Ιιιιρίεεπειιι!εεε.
θ) ΑΜ' Με Βενεπειιιει!οπ πει· 8εππ!!πω!ει·.
ΙΟ) Πει· Ιιε.ππεεπειτειιι·π πει επεπ Με πεπεποπε Ιεοπει·πιιε;
πει· νοπ εππιεπ Ιπ!ε!ιτιπιιεπι·επ!ιπε!τεπ πείε!!επειι πεππΙ!ι!ω!ει·
ειιι2ποι·ππεπ πππ ππι·επ Με Ποι·ΐειΙιεειειι (Κπιιιπιπ!!ιε) Ηπει
π·:ιεπεπ :π !εεεειι.

πεεε πε.ε !ιιιρίεπ επ εεε!ειιειει· 2ε!ι νοι·ιιεποπιπιειι πω,
πεεε πει· Ιιιιιιι“ει· πι!! πεπεπ πω! ι·ε!πειι Ιπεει·ππιειιτεπ Με
ΙιιιρΕπιιε εννεεεπιπεε!ε· πππ εε.ππει· νοι·ιι!πιιιιτ,

πεεε πεε ΙπιρποπεΙ εειιπιιεω! πτει·πι, πο!! _πππ.ιπιππει·, εοππε
!πίεει!οπείι·ε! Μ.,
πεεε Με Βεε!ειι·ἰει·πιιε·

πεεε Με Ιιπρπ!πε·ε ειι.ππει· επι·
Κι·ιιππε ειιι·ἰ!ε!ιιι·εετ.ε!!τ. νι·ει·πεπ,

πει· Πεππεεπε.Γτειιι·ει Με Ρ!!ιε!ιτ, Με

Βεπιι!νειννε!τπωι;

πεπἰπ επ πειειειι, πεεε Με πεπεπ Β!πι·!επτππιιεπ πεπ θι·πππ
ρι!ιιε!ρ!επ πει· Βεππ!πγεπεπε επιερι·εοπεπ.

β Π.

Πιε Αι·ιπεππε1πεει·.

εε!ιιεε Βειιι·Ιιεε πι εππ!τε.ι·ει· Βει!ε!ιππε επ πεε!επι!ἔεπ, Με
πεεεω!ει·ε :τι εε!ιιεπ κι; επι° 1) πεπ Βι·πππεπ. 2) Με Απιι·ιι.ιε,
ε) πεπ πιο Ρει·επιι νοι·Ιιε.ιιπεπεπ Κιιπιπι·επιπ πω, π) Με Ξεπ
πει·πε!τ πει· Βιιιιιιιε πω! Με πει· Ιπειιεεειι, ό) ειπε. νοι·πεππεπε
εεπιειπ ειπ!ιι·!ιεπε Κι·ιιιιΙι!ιε!ιεπ, θ) Με Βεπϋει.!ε·ππε, Τ) Με
Βε!ι!ε! πω; πππ Με Βει.ιειεΙΙεπ, Ε!) Με νει·ιιπεε·πιιιι· πππ Οια!
ππωι· !ιιι Α1)ε;επιειιιεπ. θ) Με Βεεειιπτ“ι!ειιπ,ε πππ Με Αι·πε!ι.ε

!!!.π!,ε·πε!ι ω- Αι·πιειι.
π. Πει· Ι.ιεππεεπεΐιεει·ω πετ πππ !πιιι νοιι πει· θεπιε!ππε νοι··

πει· θειιιε!ω!ε

ιιπ! !πι·ε Ει·π·ειπεΐεπι€πε!ε επ πεε·ιιιεεπτεπ πππ Ρει·επιιειι ιπ!ι
πιιειεεπεω!επ Κι·ειιππε!ιεπ πππ Βι·π·ει·πεί'ϋ.π!Βε Με νοπ πει·
Απίπε!ιιιιε !πε Αι·ιπειι)ιειιιε Απεεπεππ!!εεεεππε επ πεεε!εππεπ.
ε. Πει· Μιππεεπεί!επι·ετ Με επεπ ε.Ι!ε νοιι πεπ θειιιε!ω!επ
πππ ΗΜ'επ ιππι επι· Βεειειιιιε·πιιε· επε;εεεππτε. πει· Ιιερι·ε, 5)·
π)Ι!ε Με. νει·πιιεπ1!;ιε Ρει·εοπεπ επ ππιει·ειιεπειι πππ εε!π
'πτεοπτειι επιππεπειι.
π. Πει· Ι.ειιπεεπιιιιεει·πι πει ε.!!ε ιπ εε!πεπι Βεε!ι·!ιε Ιεπεππεπ Ι
Ιεο!!ει·πιιιι
Εερι·πεειι πεεπιιπειε
πει· Βερι·ϋεειι
ιιπ ππει·ππιεπειι
πι!τ ειιιε π.πει·
π. θεπιε!ππενει·ννεΙιππε
ει· πω: Με πειιε!!επε .

πππ

πεεε πω· ειιιε !ιγιιιρπε νει·ννεππτ πω,
ππεε πεπ !πιρίει·π Με Βεπϋι·πεπ πιπ ιι!!επ εεεετε!!επεπ Η!).
!;ε!π πεππ!π!επ ε!ππ,

πεεε πεπι ΙιιιρΓει· επι' επι πἱεεπεππωἱεπεε Ζεπεπ!ε πεε Μππι!
εεπε!”τεει·ετεε Με !πιιι επειεπεω!ε θεε·ε επεε·εεεπΙτ πππ,
πεεε πε!ιπ Απεπιπεπ νοπ Ροεπειιερ!πειιι!ειι ειπε Ιπι Μ· πι
πεπ
εί'Μιι·πετειι 0ι·ιεπ !πε.εεεπιενιι.πε!πεποπεπ επι'
πεπεπ
πει·
ε.ιιπεεπει'ι νοι·πεπιπεπ, Με πεεε εοπιπεε επεπ ιιπ!

ν)?πιιεεπ νοπ Ρι!νειει·21:επ 8·εεππ!επτ.
πεεε ιπ πεπ 5ε!ιπ!ειι πε!ιιι Ιπ!πιι·!τι

ε.. Πει· Επιιπεε!ιει'ιεει·ει πετ ε!ππιιιΙ )!!πι·Ι!επ Με Αι·ιιιεππεπεει·

ετε!!!ε· εειιιεεπιεπ Πιιτει·ειπιεππεεπεππι·ϊιππεπ

Ιπιπίπιιε· ει·εεπε!πειι

πιιεε Με !ιιιιιϊππε· Με εππι πειι!πι·εππεπ Πι·ι'ο!εε οπει·.π!ε επ
ε!επει· Γεεκε·εειεΙ!τει· Ιιιιιπππ!ι.π.τ. ΐοιιειεεετ2τ «πω,

11) Ιιιι Ρεπε ειιιεε Νεππεπεε ι·εερ. Πιππεπεε ε!πει· ΒεππΙε
πει

ιπι 8επιιπι·ππεπ οι·πιιππεεε·επιπεε

Με πειιι 8:ι.επνει·πε!ι εω:ερι·εεπεω! νοΙΙ:οεεπ νν!ι·π,

π” Βε!ιιιΙΙι!ω!ει· Ιιιιρ!'

2ειιε·ιι!εεε ε·είοιπει·ι πω! Με Ππε·ε!ιπρΠεπ πει· Ιπιω'ππε· ππτει··
2οέεπ ννει·πειι,
εεε ειπε 8ε)ιπ)!ιιππει· ι·ενε!ιπιπ!ει·ι πιει·πειι,
πε.εε, πιο πϋι.ιε, επεπ Ρι!νε.τει·ω.ε Με Ιιππι'επ ππει·πεπιπειι,

πεεε νοπι θειιιε!ππεπ!ιεειεπ Με ι·επ!τεπτειι Ε!τει·π ιιε.επ πεπ
Βεειππιιπππ επ πει· Ιπιππ8·ειπε!ππεοιππππε· μετα!!! πνει·πειι.
πε.εε Με πιρ!!!πε·ε Με Ηϋ.πεει·ιι, πι πεπεπ ιι.ππι:ε Ιιι!°εΙιιιοπε
Ιιι·ε.ιι!ιπε!τεπ πει·ι·εεπεπ, επ Ηε.πεε
ενει·πεπ, εοππε πεεε πει ε!!ε·ειιιε!πει·

Ιπΐεὶπι!οιιε!ιι·επ!ιπε!ιεπ
πω· ,

Με

ε!ιιηιπ: πω! πεε!επιιιιτ
ει·πι·ε!ιππε· νοπ Μιπιεπ

ε!!πεπιε!πε

Ιιπρίπω;

νει·εεποπειι

πεεε πει· Ιπιιιι'ει· Κ!ππει·, ννε!επε ννΜιι·ειιπ πεε Ιιιηι!ιει·πι!πε
επε !ειιε!επ θι·πω!επ πιοπι πεπεπ ει·εεπε!πεπ πϋπιιειι, Με
ερειει· Με!). ννεπιι Με ιππι νοι·ε·εετε!π: ννει·πειι

πε.εε Με πεπεπ πεπ !ιιιιι)°ει· νοι·ε·επι·πεπιεπ πζ!εεεπ Βει·πε!ι
ε!επιπιππε· πεπεπ; Ρ!!!επι πει Πε.ππεεπείιεει·ωε πι: εε εοπειιιι,
επιιιιιιιιει ιιπΕ θι·πιιΜε.εε πει, Με Ιιιιιιΐι·εεπΙιετε επιπιι.!τειι

πεπ 8επππι·ππεπει· !!πει· εε!πεπ Βεε!ι·!ι ε!πεπ Βει!επι επ πεε
Κι·ε!ε!ιπρΠιοιπιτεε ι·εεΙιτεε!ι!,ε· ε!πεπεεππειι.

5 ν.
επ οι·επιιιε!ει·επ Με πεπ νει·ΙεπΓ πει· Κι·ιιπεπε!τ επ νει·ίο!ε·επ. ἱ

Με !!'ε!πεεπει·ει·.

Πειπ Μπιιπεεπεπ:εει·πτ ππιει·ετεπεπ ειπε !π εε!πειιι Βεπ!ι·!ι
!επειιπεπ !!ε!πεεπειει·, εοπ·ε!ι ε!ε Με Ρι·ιικ!ε πειι·ειπειι πω!
ἱππεπι ει· ιιιεΙιιιιιιι!ε _!5.πι·!!επ πεπ νοπ πει· θιειιιειω!ε !!ιπι νοι·
ΜΜΜ; ε.·ειιιεο!ιτειι Ιιερι·ϋεεπ ε!πει· Ππτειεπεπππε· ιιπτει·πι!ι·ι'ι. . ε!ω! νοπ !ππι επ ποπιι·ο!!!ει·επ.

.Τ.

·εή·-_.

81?
Επι· πιο Βιιιι”οιοιοιποο ιιοιιο .πιο ποτ Ηιοιιοττ οοιιοπ ινιι·ι.ο

ο νι. Μο Βοιιιιοιπιποο ποι· ιππιποιοιοπ.

ιο.ιιιοο 1 Επι. -1 πιο. 50 Χοπ. ποπ Χοοοιιιο 50 Χοπ. -1 ΕΜ.

Πιτ ιινοτιο = τοοπ. ιλιοοιιοποοτι.οιοοιο οοιιοπ ιτοιοτποι·ι: »πιο
ποπ 50 Χοπ. τοοπ. 25 Χοπ. ποππ Βοιτοοι:ιοππο.

ο) Ποι· ι.ιοπποοιιοιτοοτιι: Με πιο Κο.ιοπιο (τοοοιι οιιτοιιιοοιιο
ποπ οποιο Επιποιοιοο 'Ι'οιι :ιο οοιιοιοιι. Ετ ποτ ποιποοοιι ποπ
ειιο.ι·οιιιοτ πιιπ πιο νοτιιτοιιποπ οιιιοτ Επιποιιιιο. οιιι' ποι·οο
Απιιτοιοο οι· ποιοι: ο.πιιοοι·ιτοοιιι ,οοιιτοτποπ ιοτ οποτ νοπ ποτ
Ροιιοοι ποπ. 8οιιπινοτιπ·οιιοπο ιιιοποινιοοοπ ππι·πο, πο Μπετο

τ.ιοτοπ ποπ ετοιμο Μοιπππιτ ιιιοτιιιιοτ ου

Βετο ιιοιιιιιτι πιο. ποτ Ροι.ιοπτ. επ οιοΙ1οπ.
Μοπιιτοιποοιο πππ νοτιιοπποιοπο ιιιοπ απο 2ο νοτο·ιιι.οο,
οπο πιοιιι πιο Βοοποοιιιιοοο ποιοι· ο.πΠιοιοιοι.

οοιιοοιι πιο πομπο

Β'τοιννιΙιιπο Βιιοιιι·οοιιιποο;οπ ιιπ. πιο Ηοποιοοιο ιιοι·οοιιιιμ οιι

ππτοιι νοτιπιτιοιποο ποτ 0οιποιοπο τοοπ. ποο 0ιπιοιιοιοο ποπι

ιοοοιιιοοπ.

Χτοιοοποιο;οιιιιιιοο οπιιοιιιιιιοο επ Ιοοοοιι;

Ροτοοποο οπο πτινιιοΒιοτιοπ Βιιι.οποπ ιιο.ιιοο οιπο ιιιιιιοτο

οι Ποτ Ιιοπποοποιοοοιοι οιιι πιο θοιποιοποποοιπτοο ποπ οιο

ποτοπ Ροιιιοιοιιοτοοο οοιοτι: ιιιιοτ πιο 2ο οτ8·τοιιοοποο Ιοοιιο

Ζοιιιιιοο· επ ιοιοιοιι, πιοοπ οιο πιο Ειοιιοιιιιοο
πω ποοοοπτοοιιοπ.

τποποοιοοοτοποιο ιο ιποιι·πιοτοο.
ο) Αποπ πιο. οι· πιοοοιιιοο ιιοι νοτιιο.ιιιπο νοιι 1)οοιιιιοιιιιοποο
οοοπιοιι.οο.
ΝΒ. Βετο οπο ποτ Ιπποποοιιοοοο Πιτ οιιιπο Εποιιτιοοοπ ποιο

ποι:οτιιι·οιτοο, οτιοπιιο ιοιι ιπιτ πιποιιοπιιιοοο, ποοο οποιι ιοτοοτ
ιιιο πιο νοτινοιιππο ποτ Βοι.ιιιππιοοιιοπ Λοι·οι.ιιοιιοπ θοοοΙ1
οοποιο 2ο πο. Βιιιοο1ιοπο οοιννοοπιο οτοοιιοιποοποπ Αποιιιιοι'τοπ

Ιιο.οποοιιοιι.οο.τοιο ποινιιιιι·ιο Ηοποιοτ ιιοοιοιιι οιοιι οιοιιι επι'

ιιπ 1πιοτοοοο ποο (.ιοιοοιοννοιιιο “το :οτ νοτιιιο;ππο ποπι.

πιο 'Ι'5.ι.ιιτιιοιο οοιοιιοτ Μπποοποιτοιιτοτ.ο, ιτοιοιιο πιο Χι·οιοιι.τιτο
οιιι' ννοοοοιι ποτ 1ιο.ιιποοιιοΠ ιο οοοιιειιοποιιοοιιιοιιοτ ποπ εο
τιοιιιιιοπ-ιοοπιοιπιοοιιοτ Βοοιοιιοπο νοτιτοοοπ. Ιιοι.οιοτο ιιοιιοιι
επι' οιπ Βιιιι·οιιοποτοτ νοπ 5-10 πω. τοοιιοπ (οοιιοο Ποιοτ
πω) Αοοπι·ποιι.
Απ π. π. (οι. νι 1, ο. ποο θπιοοιιι.οποι: οιπ θπιοοιιιοο ποτ
ιιιιοτ οιιιο(τοιιοπ, πιτ πιο Αποιο11ποιο νοιι Βοοιιιιι.οιιι·οιοο ιπιι
οιοοοι θοιιοιι νοπ 500 πιο. οποιοι (ιιοοοοποιο ιο οοιιοοιιιπιι
οοιιοο Βοοιι·ιτοο) οποιι οιιπο Απιοιιπποπ πο ποοτ.οιιοοπο Λοιπο
νοτοιιοπο ππτοιιιιιιιι·οοτ νιιιιτο (Οσοι. Ρτοιοιιοιι ποι· ιν. Βιιοπο
ποΕ β) Δοτοι.οι.ιιΕοο ποτ Βοτ.1ιιοπιοοιιοπ Αοι·οοιιοιιοο Οοοοιι

Ιπι Νοιοοπ
Οοοοι1οοιιοΠ.

Ιοποιο οι πιο Βιιτο ιιοπο. Για. Ειτοοιιοοι νοι·οοοιιοοποο επ

νοπ

Ιιοοποοιιο.Ποπτοιοο

ποπ

Απιιτοπο

ποτ Βοτιιιοπιοοιιοο Αοι·οιιιοιιοο

π. π. Ρτιιοοο: Μ. ιποπ. Β. ν. ινιοιιιιοποποοιι.
1ο ?οιπο Απποι·ποτποιτ ποο Ηοτι·ο Βιιοοι·οοιιοιτ.οποππιιοποπο
ιιο.ιιοιοιι θοιοο·οοιιοιτ Μι' ποιο ιιοππιο.Βο 1905 πιο Βοοιιπιις
ποι·
Βοι:ιιιππιοοιιοπ Αοτοτ.ιιοιιοπ Θοοο1ιοοιιοΠ :ο ποιο Οπι
οοιιιοο ποτ νοτιιοι·οιιοοποπ Χοιοιοιοοιοο ποτ Ρι·ο.οο ποτ Βοστ
οιιιοπιιοο ποο 1ιο.πποοοππιιιιτοννοοοοο ο.ποοιοοπποι·οποοιοοπ. πο
ιπιπποιτο οιπο ιιοππιοιιοιιιιοιι πιο πιο Β'τοπο ποτ Αποιοιιοιιο νοιι
Βοοιιιιιοιι.τοιοο, ννοιοιιο ιοιι ποιπιι.οο ποιο θοιιιποοοπικ ποο Ρι·ο
ι.οιιοιιο ποι· 4. Βιι;2πο,ο ποο Π. Αοτοιοι.ο.Βοο ποπιποοιιοιιπ Μποτ
πιοι·οοιο. ποοο πιο πω. Δοτοι.ι. Οοοοιιοοποιο οο Πιτ ννιιοοοιιοπο
»πιο ιιιοιιο, ποοο ποποτ ΒοοποοιιοΠοοτοι: ιο οοιοοιο Βοοιτιτ
ιιτοιιιοιιο Ρτοιτιο ο.ποιιιιο, π. π., πο.οο πιο Βονιοιοοοο ποτ 8οιιπιοο,
Ατοιοοιιοποοτ οιιι. οποιο πιο ΧοοιτοιΙο ποτ Ηοποιοιοοο, οπο
οοιιοι·οτ οπο., ποι· Χοιοπι' ιπιτ. ποπ Ειπιποιοιοο, πιο ιιοιι:ποο· ποτ
Αιοιιπιποποιοιιοοοο ποπ πιο ΑοΠιιιι.ιππο ποτ Βονιιιιιοτππο ποτ
νοπ ποιο οτιοοοοιι.οοιοοπ Διοι. οτιοιο·τοιοιι ππτοιιιτοιιιιιττ. ινοτποο
ιιιιοοο, ποπ οιοιιτ. οποιο. ππι·πο οιποιι σποτ οιιιιο;ο Πιι·ο οποιο
ιιοοπ οοεοοιοιιτο Αοτειο. πιο οιιιιο 1ιοιτο.ιιτοποιοιοο πππ ποποτο
ποο Απιοοιιιο.Ιο πιο Οτι :πιο οοιιιιοοοιιοπ πιο ιιονιοιοοοο οπο·

οι: ο ι .
Μο Αποιοιιπο

Πιτ οιπο ποτοιιο

ιπιτ οιποιιι θοιιιιιι

νοιι 400-600 115. _ιιι.ιιτιιοιι ιοι. ποππ Αποιοιιτ. ποο 2. Ιποι.ιιιοπι
οοιιοπ ΑοτοιοτοΒοο οιιπο Δοιοιιοπος οτι οοοιοιιοοπο Αοτοι.ο
νοτιιιιοπο οπτ ππτοιιιιιιιτιιοτ 1) οιιι ποιο ιιο.οιιοο 1ιοιιιπο, απο
ποτ ιιοοποοιιοΠοοτοτ οιοιιτοτο 1ιοπποοοοπιιο.τοποοιιιτο νοι·οοι·,οιι
πππ οιπο ποιοοπιοπι·οοιιοοπο απο ποοιοιιι. ποπ οι ιο ποτ οικο
οτοο Νιι.ιιο ποτ Βιιι.πτο, ποππ ποτ πιο· Βιο11οιι.πιητ οιοοτ πο
οιιιοπιιοπ Το” ιτοποοιιιιοτ ποπ Βοννοιτοοτο οοιοοο Βοοιτκοο
νοτπιιιοιιιοι.ο Ιιοοποοιιοιιοοτοι. οιπο Βιιιτοοπονοοιιοιι Πιτ οοιιιο
Ατοϋπιποποιοπιπο ο πππ πιο Βπιποιοιοιι Ε'οιιι·οο1ποτ οτιιιιιι.
Απ π. ο. (οσοι.
1 Ι. ο ποο Ποιοοιιιοιιοι: οιπο Τοπ ιιιιοτ πιο

ιιιιιτοπ ισοιιιιτοο. οιοιοοιο ιοποοιι ποοιοποι ινοτοο πιο τοοοιιοο
Βιοετοιιοο ιιοι Επιποιοιοο ποπ ποτ οι.ιιοπιποο Βοο.ιιιοιοιιτιοιιιιι;

ΑιιοΠιιιτιιιιο ποτ ι'τοιοο Ρτοκιο (5οοοοποτο ποτ.οτ ποιο
Ιιοιιπνοιιι) απ οοινι·οτιοο Πιτ Βοππιιτειο, πιο ο.ποοοι· πιοοοτ
ιτοιοπ Ριοοιο οιπ Βιοιιοιοιοοο νοιι ο. 1900 Βιιι. (ιποι. Νοο
οποο οιιοτ οιιοι. Αιιοποποι πιο Βοοιι·ιτο- ποπ πο.πιτ.ιιιοπ.ι·οιο
(υπ. νοπ 500 ΗΜ. πιο ποοιιιιιοιι.τοτο οιΙοιο) ιιοοιοιιοο ννιιτποπ
- οοιιιιιςτ πιο πω. Αοτπιιοιιο Θοοοιιοοιιο.Π. Πιτ πιο ποιο
Ρτοιιιο οπι ποιο Ι..οιοπο ι'οιοοππο Το” νοι· (ποπι. Βτοιοιιοιι ποι·
ιν. $ιιοππε ποο 2. Αοι·οιοτοποο ποτ Βοτι. Αοι·οτι. ίιοοοιιοοιιοΠ).

ποο ιοοπιτ.ιοιοοιιοπ Ποιοτποτοοποιο ποπ οπτ Ετιοιιιιοπ νοπ Επι"
πππ Απιιιιιιτπιη; ποιοι· ποτ Βονιιιιιοτποπ.
Μ. Η.! 13ο ποτ. 1ιιοοιι οοιιο.οοι, πο.οο ποτ Ε.οιιιπιο.ο· ποπ, ποιο
θπτ.οοιιιοπ ποτ νοι·ποτοιιοπποιι Κοιοιοιοοιοο πππ ποτ Αππ'οοοποο,·

ποτ ΒοιΙ. Δοτοιι. θοοοΙΙοοποΠ. οπιοπι·οοιιοοποπ Αοιτο.ο· ποι·
Χτοιοποππιιοοιοπ οπ,=τοποιοοιοιι πιο: πππ ποιοι ιοιι ποπ ν7ιιιιοοιι
ιο ποιο νοιι ιπιτ ππιτοιιιιοπιιςτ.οο νοττι·οοο 1ιιοοπ οιο Βιιπ οτι
οοιννοτιοο νοιι ποιο οπ,ςοοπιιοΚιιοιιοπ 8ι.οοπο ποτ ιιι ποτ Βιοτ
πιοιιιποι.τ ιιοι.ττιιιοοοπ Β.οοτποοιοοιιοιι ποο Βο.πιιο.τοιτοοοοο οιιι
ποπι Επιιπο.

Δ. 'Για ο Πιτ· οποοοι·ιιο.Ιο ποο Αοτοιοοοιιι·ιτοο οιοιιοοπο οπο",
ιποιοιιο οιιι .Τοπτοοο.ιιιτοπιιοοιι ιπιτ ποιο Απο ιτοιι'οπ. Πο.ο πο.ιιτ·οο
ιιοιιοτοτ οοιΙ πιοιιτ ποι.οτ 150 οιιι. πτο πω. ιιοκτο.ο;οο. ντονοο
50 οπο. ποι· Κο.οοο ποο Δτοι.νοτοιπο οπίοιιοιι. πιο πιοοοοιΗο
οοτοτ πο: ποτ Απο :οτ ποιοπιοιοτιοοιιοο Βοιιοοπ1πος ποπ :ο
15 Ε'οιιι·ιοο νοτππιοιιτοι; Πιτ ιιιιοτοιι.ιιιιο·ο ιΞ'οιιτιοο πιο οτ 10 πω.
πτο οπο” ιο οτιιο.ιιοιι. Οοο θιοΠιιιτι ιοτ ιιοιιιοτ νοιο Ρει.τ.ιοοι.οο
:ο οιοιιοο.
Βιιιτο.ιιοοοι·πτο πιο ποι· ΑΜΙ. ιιοτοοιιιιιτι επ ιιοοοοπτποιιοπ:

1ο Βοοπε επι ποπ Π. Κοιοιοιοοιοποποτιοιιτ (ποο Ρτοιοι‹ο οιοοο
1οιπιι·οο1οιοοοιο Πιτ ποο ιιοοιιο Ι.ιο.οπι ιιο.ιιο πο :ο 5οι·ιοιιτοο.
ποοο ποοοοΙοο στο ιιι.ιοποοοποιοιιιοιιοτοπιιοοιοο ποτ νοι·ιιιιτοοι.τ
ο·οοιοιιι ννοι·ποπ πι.
1ο ποτ Ρομπ» ιιοπο ιπιτ ιοιοιι πιο πιο ιιι·ιιιιοιιο Χοιοτοιοοιοπ

:οτ Αποο.ι·οοιιιιιιο νοπ νοι·οοιιιιιοοπ ποο πο.πιιιιι.οινοοοοο εο

ο.. Πιτ οτιιοοοτο Οποτοιιοποπ ιο ποπ 1ΐοιοιιιοπ ποι· Βοοιι.οοι·

"οι οινοοιι Ει·ιιο.1τοπο οιοοο Επιννπι·ιο ποτ Ζιιοο.τοπιοποιοι
πιο;; ποτ ππι' πιο Το.ιιο·ιτοιι: ποτ $οπιιιιτοιιι·οι.ο ιιοοιιο·ιιοιιοπ θο
οοιοπο.τοοτοπιιοιι, οοινιο πιπ $οιιοιτιο.ιο. πο· πιο ποιιτοοιιοτιοιιιο

ι·οοπ. Ατι·οοποιοτο ποπ Αοποι.οΙιιοο ποο 0ιπιοο, οποιο το Βιοτ
ιιιοπποΒοο ιο ποτ Ρο.οιιιιο ποο Βοοιιιοτο τοοπ. .-ιι·ι·οοποιοτο
(οιπο: οιιοτ ποτ Βοπιοποιοιοο);

ποτ Βοοιιιιτ.οιι.τοιο οτα.

Βοιποο ππι·πο ιπιτ ΒοοτοΙΙτ. ποπ ποππ

ο. Πιτ ιοποπ ιιπ Ηοοπιιοι επ ιιο1ιοοποιοποπ Χτειοικοο ιιπ Βο
ιτο.,<;ο νοπ 10 Χοπ. πτο Τοπ.
-

ποτ Βοοποοοοπιιιιιο1τοιοιπιοοιοο π·οοοοπτ.

Β. 'Ι'ιιιιο πιτ οπωι·, πιοιοιιο ποιο .1οιιτοοοιιιτοοιοιοο οιιι ποιο
Απο ιτοιιοο.

ιιοποιο ποτ νοτοοιιιο.ε ποο Ποττο Πτ. ο οπ οι· οπο πτοιιιιοοιιοο
Θτιιοποο πιο· τοιινιοιοο ποτιιοιτοιοιιτιοι π·οι·ποπ, τι.. ποι· ποιοι
οπο πιο 8οοοοιιιοοπ πιοε πιο 8 Ποτ Αιιοππο οιιι· νοτιιιοποπ:

Ιιι Βοοπο· οπί ΡΜ. 6 π. ν. Βιι.οποο; ποο ΙΙ. Αοτοιοι:οποο

πιο _ιοπο Β`οιιτι. οιιιπ ποππ ποτ Εοιιοτοποο· 15-25 1151. επ

οιοιιι; _ιοποοιι ννοτποο πιο Βιι.οποποο. πιο διο οπο ποιο Ρτο

οπιιιοο, ινονοο 5 πιο. ποτ Χο.οοο ο” Αι·οινοτοιοο οιιιοι1οιι.
πιο οιοιιπιοι.οι·ιοοιιο Βοποοπιποπ ιιπ Βοποο ποο Ατοιοο, ποιο
ΒΙοιοιιοο Πιτ ιιτιοιιιοιιο ποπ ιοιοπιιοοιοοιιο Βοιιοοπιποο; ποιο ποτ
Απο πτο Χοποπιι.οτιοο ιιι οποιοιι:
ο. νοπ ΘπιοΒοοιιιοτο ποπ Αι·τοοποιοτοπ ποπ ποτοο Γο.ιιιι
ιιοοοιιοποτιι - 2 ΗΜ.
π. νοιι 0ιπιοοοο.ιοιοο πππ ποι·οιι Γοοιιιιοο - 1 Μ”.
ο. νοπ Χοοοιιιοιι - οποιο ποτ Βοποτιοτιο (οι. οπο Ο.)
Βιιττοιιοποτοτο, Βοιιοοπιποο ιιπ ΠοοπιιοΙ, 5ι:οιΙππ;; ποο (ιο
ι`οπι·ιοο - πιο οπο. Δ.

οποιοι οτοοιιοο, οο ντοιι. οποοιπο.οποτ ο;οιοττι, πο.οο πιο τποιοοοιι
$πτοοιιοιποποπ ποτ Βονοιοτ Χοιιοποπ οιοιιι: ιιοιιιπποτι. οιππ.

πιο πιο 4 οιιι' ποιο 1ι.Δοι·οποιοοποπο.ιιιιτοπ 'Ι'ιιοπιο.ιο ιτοποιοο
τοπι νοτοιο.ππο ιτοιοο Βοιοτοποοιι εοιποποιι ινοτποο. οιιι: Απο·
οοιιιπο ποο 2. Τποιοοο ιιιιοτ ννοιοιιοο ποιο Β.οι'οτοι οιι ποιοι·
οοιιιποπ Πι·. ν. ιπιπποο π ο ιιι πιο τι·οοιιιιιοπωι @ποπι
οπο. ινοιτ.οτο 'Γιιοπιοιο οιοπ πιο οπιο 1. .1οπιιο.ι· 1905 ποπ οποιι
οποιοι· ποιο οπιπιιοΠ ποιοοοιιι. Αποοοοιιπποοπ πιο ποτ οιιι
ποπι ο. Αοι·οποιοι.ι·ο νοιο νοτοι.ποπο ποο ιιιιι.οιιοποτο ιιιιοτπο
οοποπ Ζποοιοτοοποιοιιιιοπ ιιιιοτ πιο π.τοτΙιοιιο Ζοοποιοοο.πο

τοιοιιποιτ οιοπ πιοιιτ οιοποιοπιοπ.
Ποτ 2. Αοτοι.οτοε ννιιιιιτο Β Χοιπιοιοοιοοοπ: 1) πιο Βοοτιιοι
οπο; οο.πιπιτοι· ιι`τοιτοιι - οιο Βοιοτοτ πιοτιιιιοτ νιιιι·π Μ.

Ο. Το” Πιτ Βοιιοτο.

ο. πο· Ε'οιιτιοιι - Πιτ πιο οτοτο οιποπο 1 Επι.. _ιοπο ιιτοιιοτο
Βιποπο 50 Χοπ. - 1 πιο.

Βοι Β`πιιτιοιι ποππ οιπο Βιτιιιιιιππο ποτ Τοιιο πιο 50 πΟι. 2 Κ π π Ποτ ι›τιοι;οο; ο ιιοιιπι'ο Ειιοιοιι.ποπ ποτ νοι·ποι·οιτ.οοποιι
οιοιτοτοο.
πιο Χοποπιτοι.ιοποπ ιοι Ηο.ιιοο ποο Ατοιοο - 25--50 Χοπ.,
ιιοι ιιιο;ςοτ ποποτπποτ Βοιιοππιποος πιο οιπο Βι·ιοιιοοιποπο οιπ.

ο. Πιτ Βοιιοοπιπιητ ιιπ ΠοοπιιοΙ - 10 Χοπ. πτο 'Με.

Απ Ρ- (1- (οί ν!. 1ι ποο θπι.οοιιι.οποιτ ποοςΙοιοιιοο οιπο 'Ι'οοο
ιο νοτοοιιιοΒ :ο ιιτιιι€οπ Πιτ πιο Ρι·ο1ιο νοπ Ηοποπιιποο, πιο
οιο ιοοι.οο Βιοιτοιοιιιοπ νοπ 150 πιο. _ιιι.ιιτιιο1ι ιιοοιοιιοο, οοιιιιι.οι:
πιο Βιοι.ιιι.ιιπιοοιιο Δοι·οιιιοιιο θοοοιιοοιιοιτ. Γοιπτοοπο 'Ποιο τω:

ι

Βοιιτιοιο πιο· 0τιιοποποι οιοοο νοτοιπο ποτ Βοιιιιπιπιππιτ ποι
'Ι'ποοι·ιιιιιοοο - ποο οικω” ντιτπ Πτ. Χ π οι ο οτοιοιοοπ; π)
ποτ Αποο.τοοιιπος νοπ Μοτιτιιιιιι.τοτο. Βιο ιοι:οιιτοποποι.ο Κοτο
ιοιοοιοο ποτ οιοιιι οποοιοιοοπετοιοπ ιιϋποοο, »νοιι πιο Οιιοποι·
επ ποιο νοιι οιποοποτ ινοιιιποπ. 1ο ?οιπο ποοοοο ιιποο·ιοιι
ιιιοτ ιο Βονοι οοοιι.οοιο·ο Χοιιοο·οιι οοι'ποιοτποτι πιο . πιοοοτ
Ατιιοιτ επ ινιπιποιι. Ιιι ποιιιιοοοινοι·ιοτ ννοιοο ΙιοΒοιι οιπο ιοι
'κοπο Χοιιο;τοο ποιοιιιοι. Πτ. Η οιΙοτ, Τοιοπι, Το.πιιο

318
εειιιιι.Πιιειιἱιιε,Κεει!ι,0·.ι·ειι'ίειι1ιεεειι, Κεγ

εει·1ιιιε·1Μ

14551011,

Αι·ιιιεειι.

Μιάάειιάει·Π,

Πιιιειι νοι·εεΙεςτειι Βεε1ιειιεεεείεεεειιεΜ Ιιειιιιειι Με Με Αικ
ννοι·ι άετ θεεεΙΙεε1ιείτ πιιε άει·ειι

Γει·ιιει·ειι 0οιιιιειι

ειιι: ι1ει·

ΚεειιιειιοΠ”. Εεεε, Μεγι1εΙΙ, ΚΗ,ε·ε18·ειι.

νοιπ Πειιι1ιεε· ειεεεεεεπτειι· θειιΜπε)ιοπιιιιιεειειι.

4 Μει·ΙιεΙειιι.ει· πιιε εινε.ι· Εεεε Τι·ρ1ιιιε. 8εΙιει·Ιει:1ι, Ρεε1ιειι
ιιοά Π1ε1ιι.ει·ιε ειεε ι1ει· ΠειιεεεεειιΜ.1ε1ιοιιιιιιιεειοε εεει·ιεεεειι
ινοι·ι1ειι. Ιιι Αι·εειι: εε11ιιι1ει: ειεε Μει·)ιεΙΜιει· Εεεε Βι·εε)ι
ειιιεΜ'ειΙΙ, ΚεεεΜιιιειειι, τω”, Οει·ειι1ιι·ειι1:1ιειι:ειι, Μεεει·ιι ιιιι‹1
Βιιιι€1ιιιε·εει·ιιε1ιι·ιιιιε·.
Πιιι€εΙειιι'ειι ειεε ι'οΙιεεεεε θε1ιι·Πεειι: Ρι·ειεΙιο11ε άεε 17. ειιι!
18. Αει·ιιειεε·εε άετ θεεε11εε1ιε1'τ ΙινΙε.ιιι1ιεεΙιει· Αει·ει:ε, ΜΗ·

Μἴειιιι ιεΙι εε ιιιιτει·ιιε1ιιιιε Πιιιειι ι'11ιει· Με Βειιιτε.τει·είοιιιι
εε εει·ιεΙιιειι εε εεετε.τιειι 81ο ειιι· νει·ει·ει Ζε εειοιιειι. ειεεε
Με εε 1ιιει· ΙιεΙιιεεενεεε Με ε1ιιει· εεε·εεεΙιΙοεεεεεε $εε1ιε :ιι
ι1ιιιιι 1ιεεειι. νιεΙιιιε1ιι· 1ιεΒιιι1ει ειεε ειε Βεστεειιιεειιειι ιιε

Πει· Κεεεεϋ11ιι·ει· ει·ετε.ττετ εεε Κεεεειιεει·ιεΜ: Με Με ΖεΙι
νειιι 24. Βερι:ειιιεει· 1904-2. Νενειιιεει· 1900:
·ΒΜ.Κορ.
Βε14ο νοιπ Ι. Αειιιετεεε

192

87

Πει· εινεἱτε Τει εεΙΙιε ειιι· Βιιενειιιιειι νοιι Πεεειιιιιιειι νει·
ιεειιάι. ννειάειι, ννε1εΙιε ιιι Ε'οΙ;;ε ι1εεεειι ειιι· Βιιι1ιεΙτιιιιιι εΙεει·

1ιιΙΙιεει·ειι '1'ειιε νει·ει11ε)ιτετ εειειι.

'78

5εΜει·εει ειιιπ 8. Νονειιιεει· 1900 ω. ε. ΒεεΕιιιι Με ΙΙΙ. Αει
ΒΜ. Κορ.
Α ιι ε ε· ε Ε» ε ιι.
18

80

15
86
9

18
-

ΠΝ. Μ. Αιιεεεεειι

11 80

Ζει· ΑιιεΓϋΙιι·ιιες ειεεει ΒεεεΜἱιεεε πετάει ειιιε Κοιιιιιιἱεειοιι
εεννϋ.1ιΙι, ννεΙε1ιε Με νοι·ε.ι·1ιειτειι Με ειιιπ Βεριειιιεει· 1905 Ζε

ει·Ιει11ι.ι·ειι Πειτε, ιιι ει·εΙε1ιοι· Ζειι ειεεε Με εεειιι)ιι·ε 0ι·άιιιιιιε

Βειιιιιιε 90
εεε

εε11ιιιιίν Εεεε ειεεε:: ε·ει·ι1ειι εε11ιε.
Ιιι Ε'οΙε·ε ει· ει·ο1ιεεεειι Ο)ιο1ει·εε·είε1ιι· ει·εεΜειι εε _ιει1εε1ι
ννϋιιεεΙιειιεινει·ι, ι1ε.εε Με Αιιεεε11ιιιιι.ι νοιι θεε1τε.ιεε.ι·ιτειι
ίι·ιΙΙιει· Πιε 1λ7ει·1ι εεεει:ιτ ινει·ι1ε, άειιιίτ @Με ι·εο1ιτπειιιε·εε
Ε1ιιει·ειίειι άιε Βεεεεε ιιιεςΙιε)ιει ειιει·ειεε!ι εε1ιειερίτ ννει·άειι

Ιιεεεε.

28
οΜεειι Βε

ι·ιεΙιτ εεε Διιτι·ιικ νοιι άετ Βιιιιιιιιε νοιι 500 ΕΜ., ινε1εΙιε Με
Βενε1ει· ΑειειΙειιε εεε Ρετει·εΒιιι· ει· Αει·ετΙιε1ιειι ?ει·ε1ιιε ειιι·
ι.ιεςειιεειτ18ειι ειιιπ ἰιιι νοι·ΞΒειι ε.1ιι·ε ειιιπ Βεειειι άετ νοιι
άετ Βενε1ειιοε εεεε1ιε.ειέτειι ΚοΙΙε ειι ιιι Ι.ιιν- πιιε Κιιι·Ιειιά

ειεεε εεε Δει·:τετε;.=ιεε ιιι

εεει·ιιεΙιειειι.
Πιε Μετἰνἱειιιιιιι ιει; ίε1ιιεεεε: Με Ιιιι νοι·ιεειι 1101ιιτει· νοιι
ε.ι·ει:11εΙιετι Κι·ειεειι ΜνΙειιεε ε1ιιε ΜἰΙΓεεΚτἱειι ειιιπ Βεετειι άετ

@Με άιε Βενε1ιιτιοιι εειι·ο1ϊειιειι Κε1Ιε,;ειι Ην- εεά Κιιι·Ιειιι1ε
ειιιεε1ειτει ενιιι·ι1ε. Ιιειιιιι:ε Με Βει1. Αει·ειΙ. θεεεΙΙεεεεΐι: ειεε

εε ειεεε: ειεεε

εετεί11ε:ειι, εε. άετ νει·εειιιιι1 Με): εκει Γιιι·

Ιιειιιρετειιι ει·εε1ιτει.ε Μιει· Με ΜΜΜ εεε νει·ε1ιιε ε)ιιιε Βε
εεΜιιεε εεε Αει·εεετεεεε ιιε νει·Πιε·ειι. Πειιι1ε άετ εεε ΒειΙειιά
Βειιιιιιειιι1ε Βεὶιι·εἔ ειεεε ιιι Ιι1ειιι ε.ιιείεΙΙε. 1ιειν1Ι11ι.ιτε Με Βε
νε.Ιει Α)πε11ειιε εε Ρειει·εειιι·ε·ει· Αει·ειΙιε1ιειι νετειιιε ειιι·
εεεειιεειτικειι Ηι1Πε ειε ι·εΙετιν 1ιο1ιε Βιιιιιιιιε νοιι 500 ΒΜ. Πε
Με· Κεεεειιεεετειιε άετ νει·ειιιε1ιεεεε τ1ει· Ε1ειΙ. Αει·ειΙ. θεεεΙ1
εεΙιε.Ει εε ει·Ιειιει, ει·εε1ιειιιτ εε ι1ε)ιει· 8·ει·εε1ιτ, ι1εεεειεεε ειεεε

'1'ε11 άετ εειιιε.1ιεειι Ζε.Μειιε· ιιιι‹1 εκει· ιιι εει· ΗΜιε νοιι
900 ΕΜ. ϋεει·ιιιιιιιιι€, ειεεε ιει-ιει, Με Με Βιιιιιιιιε νοιι 500 ΒΜ
Με άιε ΜΜΜ άεε ε.ι·ειΙιεΙιειι ΠΙΠενει·ειιιε πε 1ιοεΙι πι.
ε) Νεο1ι ΒεεεΜιιεε άετ νει·εειιιιιιΙιιιιε εεΠ ι1ει· ιιιιεΙιειε
Δει·ετει.ε. ιιι Β.ενεΙ ιιε ιιεε!ιει:ειι .1ε.Ιιι·ε, Βιι‹1ε ΟΙιι.οεει· εάετ
Αιιίε.ιις οι·ειιιεει· ετε.ιιιιει1ειι.

4) Ζιιιιι Οτι: άετ νει·ιε·ε.Ιτιιιιε· Μιά ΒενεΙ εεει.ιιιιιιιι.
5) Αεί νει·εε1ιΙε,ε· Με Πειτε Πι·. Μεάε ι· Μπι Μι· νει·
ετε.ιιε ει· ΑΜεειειιοιι ινιεεει·,ε·εννε1ιΙτ Με Πει·ι· Πι·. Ε). 'Πισω
εοιι - ενε.Ι ειιι' 1'νιιιιεε1ι ω Ριεεεε ειιιπ ενι·ε11:ειι θε1ιι·ειε.ι·

ει·ιιε.ιιιιτ.
θ) Πἱε Ι:ΙϋΙιε άεε 1)Ιιεε;)1εε1εεειτ.ι·εε,ιεε

,εεεετει..

Μιά

Πει· άι·ιττε πω, άιε ΠειΙι'ιε εεε Κι·ετ11τε, ννιιι·άε εεεϋιιιιιιι ειιι·
Θεςιει·ιιιι,ε; νοε ειπε 90 Βειιιτ14.ι:εε.ι·ετειι, απ· Με ιει: Πι11°ε άετ

ΒετΙ1ιιιάίεε1ιειι Αει·2Ιιε1ιεε ΜεεεΙ1εε1ιείτ ρτονΞεει·ἱεεΙιε ΒεεεΙιι
ειιεεεει·Ιιε1ιει ινει·ειι, Με Πιιιειι Με θι·ιιιιι11εε·ε Πιι·ει· εε.επε.ι·ειι
'1'ειιε1ιειτ ιΠειιειι εοΙΙι.ειι.

πτετεε·εε) 850 ΕΜ. 55 Πεμ.

Πιε. ΠιεεΙ‹- ιιιι‹1 8εΙιι·ειεε.ι·εειτειι
ΡΜ· Με Πεεει·εει:ειιε; πιιε Βειεεεει·ιι'ι. εεε
ι·ιιεειεε1ιειι Ρι·οιο!ιεΙΙε
Πι·ιιε1ι ι1ει· Ρι·οτο1ιο11ε ε. Π. Αει·ει.ειε.ε·εε
'1'τ1ιιΚεεΙάει· (Βεν. ΚΙιιΜ

80000 ΒΜ. _)ε.1ιι·Πε1ι ει» εειιιτε.ι·ε Ζινεε1ιε εεννιΙΙιεεε. νοιι ι11εεεε

ειεε ΑειιιεεΙιιιιι8· ειιι' ιιιιιιεεετεεε 5 ,Ιε1ιι·ε εει:ι·οε'ειι 1ιεττειι.

47 ΜιτεΙιεεεεειιι·εεε Μι· εεε Π. Δει·ιτετε,«; 235 21εεειι εεε $ρει·):εεεειιεεεεεε
19 41
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εεριιτιει·τειι ΜΜΜ: εε)ιιι1, ι1ει· 1ιε.ιιι1ιει,ε· ινοΠε ειπεπ Κι·εάιτ νοιι
80000 ΒΜ. εοΙΙΙ:ε Με Τει) νει·ινειιάι ινει·άειι ειιι· Βιιενειιι1ειι
εοΙεΙιει· θεεεΙΙεο1ιεθ.ειι, Με Με θι·ιιιιά νοιι νει·ει·29.ε·εε ειιι'ιιιιιι
εεετειιε θ ι1ε1ιι·ε ειιιπ ΖνιεεΙι ι1ει· νει·εοτ,ε·ιιιιε ιει: ιιιει1Μιιι
εε1ιει· ΗΙΙΓε ειεε εεεειιιιιιεεεεεε)ιΙοεεειι πιιε Με εἱιιειιι Αι·ετε

Βιιιιιε1ιιιιειι.

1ιει·εεεεεειι Με. 200 ΒΜ. νοιι ι1ει·

Με 1ιειιιι άει· €ειι,ρεινει·ιιε·ε Μο

ιιιειιτ ειιι· Με εἱιιε ΡΙιε.εε ειιΕεει'εεει πιιε »ειιι ειεεε Γει·τιεεε
άετ! ει·ννε.ι·ιει ινει·ι1ειι.

Πει· νοιιι Βιιιιι1ιεεε 1905 ειι€ειιοιιιιιιειιε Δειτε; Με Κι·ειε

ι.ε11ιιιιε·ειι ω Βιεεεε)ιειι Μει1. θεεε11εεεε.ιι..

Πει· ΚεεεείΜιι·ει· επε)Ιτ ιει ΔιιεεΜεεε εε

Ζιιετειιι1ε ω» Βιιτιν1εΙιΙιιιιε·.

Με 8 ΒΜ. ειι

ι

Πει· νοιπ Κεεεείϋ1ιι·ει· νει·Μιι ειιι,εεει·ειεΙιτε Διιτι·ε.,ε· Μιά ειι
ΐ;ειιετιιιιιειι. πιιε εειιι Ψει·ειιι εε ε·ε,ε·ειιε. ΜΒΜ 200 1151. Μπει
εεεειι, ενε)εΙιε Ιειειει·εε ιει άιε ιιει1ειι1ειιι1ειι ΚοΠεεειι ιιι
ω» πιιε Κιιι·1ειιι1 νει·ινειιτ11: ννει·ειι.

-7) Ηει·ι· νοιι Ψιετ.ιιιε·Ιιεεεειι: Πεεει· άιε νοιπ Εεεε
ι.ε.Ξε 1905 ιιι Εει1ειιε ειεεει111ιι·τε Βειιιτειει·είοι·ιιι.
ΜεΙιιε 1·Ιει·ι·ιι! Βει άετ Βε,ε·ι·ϋιιι1ιιιιε άει·ΒειΙειιε1εεεειι Λεπτ

Ιιε1ιειι θεεεΙΙεε1ιε.1'ι: ιει εε ι1ιεεει· ΒιεΠε εει·νοι;ε1ιο1›ειι νι·οι·εειι,
ι1εεε ειιι Βει1ϋι·ίιιιε ει» ειπε ρειιοιΙιεε1ιε Ψ1εάει·1ιε1ιι· άετ νει·
ειιιιε·ιιιη.ς· άετ ιιιει1ιειιιιεεεειι Κι·ιιιι.ε εεε Ιιειιάεε νει·Ιιε.ιιι1ειι εει,
ιι·εΙε1ιε νοιι εἱε1ι εεε, ιιι Γοι·ιιι άετ Βιιρει·ι:ιεε νει·εεΜεε·ε ιιε
ειεεε Βεει·ε·ειιιεειιοε εεε ΕετΙειιειεεεειι Θειιιιε;ιεινεεεεε εεε
ει·1σε1τε, εεΒιιιε.ε1ιτε πω!. Με Πε.ιιτ1εενει·ννε)ιιιιιΕ νει·Ιεςε. Με
ενιιι·ι1ε εειιιιιΙε άιε ΗοιΤιιιιιιε εεεεεερι·οεΒειι, ειεεε άεε δειπ
ι.εεεννεεειι ειιι θι·ιιιιι1 εεε εΙεο τ.ιεεειιιιιιεΙιειι Με.ιειιεΙε ειιιει·
Βεει·εεε1εει:ιειι ειιιει·εεεεε νσει·ι1ειι ινιιι·ι1ε. Πιεεε Ηοι'Ιιιιιιιιι
Με εὶεΙι εεΙιειιιιτ11ε)ι νετινιιΙιΙιε1ιι. 8ε1ιοιι ειιι' εεε: Ιετπιειι
Αει·ειειεεε νι·ιιι·ι1ε «Με Βει1εεειεεεε Αει·ειΙιε1ιε θεεεΙ1εεεείτ
νοιπ Ηει·ι·ιι Βιιτειεε1ιείιεΙιεεριειε.ιιιι ε.ιιίεεΕοιεει·ι. Πιιε Περπ
τ.ιεε Μ" @ειεεε Ε'ι·εεειι ε1ιεεεεεειι άει·ειι Αιιεει·εειτιιιιι.ι
Με νει·ει·1.ιε1τ ει» εεε Μπάτη 1905 ειειιειι εο1Ιτειι. Αιιε ω»

Πεε1ιεΙε

νι·ιιι·άε εει·ειιε αεει 1. Με.1 1905 ε1ιιε Με·

νιεοι·ιεε1ιε Βιιιι·1εΜ.ειιε· ε·ει:ι·ει1ειι.
Πιεεεε Ρι·ενιεειιιιιιι ινε1εΙιεε ειιι'ειι€ε ειιι· Με ειπε 8ο ιειεεει·
1905 ι1ειιει·ιι εεΙΙιε ιιιιιεειε _)ει1οε1ι εεε ίοΙΒειιι1ειι
ι·11ιιτΙειι
2 ιιιε.Ι ειιι ειιι 1ιιιΙΙιεε .1ε.1ιι· νει·Ιειιςει·τ ικιει·ι1ειι.

1) 2ο; ειεε Με Βεετει:ιε·ειις άετ Β.εεεΙιι ιει Με 8ειιιιειε
ειπε @Με Με θειινει·εειιιειιτει·εειει·ειιε· ιιι Με Πειι€ε.
2) ΜΜΜ· ιιιίοΙ,ε·ε εεε Κι·ιεεεε ειιι εω·εειιιιεεω Τει!

άεε

Πε.ιιι1εε Με ιιιει1ιιιιιιεεΙιει· 111Ι1'ε ιιιινει·εοι·ει.
8) Ψει·ειι άιε Βι·ίε1ιι·εεεειι ειιιπ· Με Ροι·ιιι άετ ΑεεΓιιιιι·ιιιιε,·
ι·Ιει· Αει'Εεεειι Μι· $ειιιτειεει·πε Μαι ιιιοιιτ.
ιιιεΙτ εεεειιάει·ε ει». Πιιε 'Ι'ειιις1ιε1: @Με Με
8ει·1ιιεεει θι·ει1ε εεειιιιι·ε.ε1ιιι,εε ινει·ειι.
4) Γε)ιΙιε ειπε ειιει·ειεΙιειιεε ΒιιιιειΙιιιιε
Βε2ιι·Ιιε.

ειιι1ι.ι·ειιά μεινε
ιιι·ιι1ιειι ιιι ιιἱεΜ:
εεε

Πειιι1εε ιιι

Βι·ει ιιε Βεριειιιεει· 1906 Με Με θειιΜ.τει·είειιιι ειπε ειιιιε·ει·
ιιιεεεειι εεεΜΙε θεειεΙτ ,ε·εννειιιιειι.

Πιε α2ειιινει118·ειι Βεε·εΙιι» ειιιι1 ειιι 1ειεΙιτειι νει·ειιι1ει·ιιιιιςειι
νοιπ θειινει·ιιειιι·ειι Βεετετἱι.ιι πετάω. (11. ΟΙιεεεει· 1908).
Π1εεε Τειεε.ε)ιε ιει Με Με Ηει·ι·ειι θειι1τει:εει·ετε ιιιεει'ει·ιι νοιι

μεεεει· Βεεεειιιιι,ι; Με Με Πιιτει·ειιιτειιε8· νοιι 8ειι:ειι άετ
ει·τ)ιε1ιειι Βειιϋι·ι1ειι εεεει·ε1ι εεεεεεειιι1 ιιιεΙιι· ε·ει·εει1ει·ι1ει.
Ε'ει·ιιει· ιει ιιι ι1ει· Πειιι1εεεεεΝΜε1ιοιιιιειεειοιι ειεε Νεεειιι
1.ε11ιιιιε· ἱιι εειι)ιει·ε Βεειι·)ιε νει·Βειιοιιιιιιειι ιιι άει·ειι Κειιιιτ
ιιιεεεε1ιιιιε Με Με Μιτε ειεεε ΒΙιε)ι ειιι' τΠε εειειεΙιειιι1ε Κει·ι.ε
ιιι ενει·Γειι. Με ε1ιιι1 ιει θεεεειι 28 Βεειι·Ιιε νει·1ιειιάειι, νοιι
ι1ειιειι _)εεεεΙι ειεεεΙιιε ιιοε1ι ιιι ειεεε, εε ι1ει· 5., θ. ειιι! 7. Βε
Με ιιι άετ Με, νιεΙΙειεΙιτ εποε ε" 8. ιιι Με.ι·ι·ιειι πιιε ι1ει·

8. 1ιι ι1ετινειι.
Πιε ΒιιιιεΙΙειιες ιει: ε;ειιιιι.εε εεε Ιο1ιε1ειι 17ει·ΜΙτιι1εεειι νο)!
εεε·ειι, ειε 1ιειιιιιε ειεε ειεεε 1ιοεεεεεειιι ειι Με ,εεεεεειιειι

(Ξι·ειιεειι ε" Κιι·ειιεριεΙε, Κι·ειεε εάετ ι1ει· νει·ειιιι€ιειι θε
ιιιειιιι1ειι ΙιεΙτειι. Με νετεεΜεάειι1ιεπ ιιι ι1ει· θιεεεε εεε Βε
ιιιι·Ιιε 1ιινοΙνΙει·ι “ειεεε ε1ιιε Πιικει·εεει.Μιειι, €1οε1ι Ιεεει Με):
ΜεΙειιε· :11εεε!εε εοεΙι "Με ιιιιιεε1ιειι, πει) ι1ει· εεεει·εεΙιιεεεεε

Αιιεεε1ιιιιιιι,ε_· ιι1ε1ιτ ἰιιιιιιει· Με

ΒενεΙΙιετιιιιεεειΠει· ειπεριιεει

εεά ινε1Ι ειιι ε1ιιεεΙιιειι θι·τειι Αει·ειενειεειιάε ι·εερ. 1ι·ειρι·εΙιιιειε
ι·ειι‹1ε Δει·ειε ιιιοιιτ εεειεΙιειι 1:ϋιιιιειι εεε ι1εεινεεεε Μει· Με

εεεεεΜιει·εειι Αει·ειε Με ΡΒιε1ιτειι άεε δε.ειτ.Μεει·ειεε ιΉιει·
ιιε1ιιιιειι ιιιϋεεειι. ΜΗ ι1ει· Νεεει1ειιιιε νοε Δει·ειενει·ΒΒιιάειι,
άει·ειι Βιιιετεεειι,ε· ι1ει·εΙι Με θεενειιτ1οιιειι Μι· ΠεΙιτει·ει εεά
ΑιεειιΙειι2ειει1οιι εενν1ε ιΙει· ΑεειεΙΙιιιιε άεε εει.ι·εΠ'ειιι1ειι Αι·ειεε
ειιιπ 8ειι1τε.εεει·ει ιιιιιεοιιιεει· με: εεεεειειιά νοι·εε1ιιιε ιιε

Ιειειει Μιά. άιιι·ιτειι Με Βειιιιετεεεειι)ιε, ινε εε ιιετινειιι1ις ιει,
ειιε1ι Με εεε_)ειιιΒ·ε Με” τεεεειει·ι. ενει·ι1ειι, ενε1ε1ιεε ι1ειιι Λεει:
ει·ειϋε1ιε1ιι ε.ιιεΙι ιιι Βεεεε; ειιι Με εε.ιιιι.ε).ιε
Βε2ιι·Ιι ε·ειιϋε·ειιε Ζε εεΙιετι·εεΙιειι.
(Ροι·ιεετειιιιιι· ίοΙει).

ΑιιίεΙειιι: εειιιειι
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ιιοτ Οιιαιοτε ιιι 8ι.. Ροιοτειιατε ιι.αει.τοιιτιιοικοτ ω, :α οιαοι·
Κατ ιιο.οιι Κε.τιειιειι ο·οτοιετ.

Ποι· κα. ι.ινιιιιιιιιεοιιο Αοι·:ιοιιια.
νοει 17. Με Π). Ααοαετ :ομοια [ιατροι άοι· ΧΙΧ. Αοι·ποτεε

ιιιεοιιοιι Ποιιιοι·ειτοα ιιιιιιιτιιοιι άιο ιιιιοι·ννιοΒοιιιιο ιι1οιιτ2ειιι ειιοτ

- Πιιεοτ 11ε.ιιιιεαιειιιι, ιιοτ ιτιιιιοι·ο Ροιοτειιαι·οιοτ Απ: ιιιιιι
1ιιτε.τιιοιιοτ ιι.ιι αιιεοτοι· ννοοιιοιιεοιιι·ιιι Πι·. Θοοι· ο; ν. νο".
ννοιοιιοτ ιπι νοι·ιοοιι .Ταιιτο απο Βοαιεοιιιιιιιιι ιιιιοτειοσιοιιο ιιιιιι
@τι εοιτ οιιιιι;οτ Ζω ειε Οιιοται·2τ τιοτ θτοιιεννιιιιιοτ ρενοιιιιι
ιι·ιεοιιοιι Κιιιιιιι ι'αιιε;ιοτι., αει. ειοιι ιιοιιοτέιαιτε ειε Ρι·ινιιι
ιιο:οιιι Πιτ Ρενοιιιιιττιο οιι ιιοτ Παινοτειιατ
Οτοιι'εννοιά 1ιειιιιιι:ιοττ. Πι·. ν.νοεε Με εοιιιο ιιιοιιι

Τοιιιιοιιιιιοι· ιι·οετοιιι ιιο.ττο, ννιιτοιι

αιιιι

Ζιιιιεοιιο Αιιειιιιιιαιιε οιι τιοτ Ποτρειοτ Πιιινοτειι:ε.ι: οτιιειτοιι,' οιι

Βιο 8ιιαααο·οιι Γειιτιοιι ιιι ιιοιιι

ννοιοιιοτ οι· ι. .Τ. 1898 άιο Ποιιωτννιιτιιο οι·ιετιρ,τιο, ννοι·ιιαι οι·
ιιιιοιι άιο ιιτειιιοιιο 8ι.ιιιιτερτιιιιιιιο· ιιιτε Ποατεοιιο Με» :ιιι
εοινιοτιο.
- Ποτ Ρτοιοεεοτ άοι· Οιιιτατειο Πι·. Οιιττο ιιι Βοιιιι οι ιιπ

ω θοεοιιεοιιειτ Εινιιιαιιιεοιιοτ Αοτει:ο.

Βια». 80 Κοιιοετοιι

ντετοιι εστι οιι άοι· οιιιει.ιοοιι 8τιιιτο ιιιτοι· οιιιιιιοιιιιεοιιοιι Αιιο
ιιιιιιιιαε οιι οιιι·ι,<.τοι· ννιεεοιιεοιιιιι'οιιοιιοτ Ατι›οιτ. ααα :ιιι το,·τοιιι
ιτειιιοτειιεοιιιιιι.ιιοιιοαι νοι·ιτοιιτ νοτειιαιαιοιτ.
Νοιιοιι ι.ινιωωι,
ννοιτ:ιιοε πιιι. Βιμ., ι)οτρει. 6οιι ιιιοιαοιι 1ιο.αιιετ.ιιάτοιι ααα ιαπ

πασα Ροτοι·ειιατε νοτιι·οιοα.

ΙΒειΙαιιιι

απο Κιιτιο.ιιιι

ενιιτάιο· ο·οεοιιιιιιιοιττοιι 8ιι.ιιι άοι· θτοεεοιι θιιιιο απο. Ηιοτ
ννατιιοιι άιο νοι·εο.ιιιιιιοιι:οιι Αοτειο ιιιι Νιιιιιοιι ιιοτ 8ιτιιιι. άοι·

ιιιοιιιιιιιιεοιιοιι ιἱ`ειιαιιιιτ. ααα αοτ Ποτιιιιιοι· ιιιοτιιειιιιεοιιοιι θο
εοιιεοιιιιιτ ννιιιιιοιιιιιιοα Βοιιοιεεοιι. Ζα ε.ιιοοαιοιιιοιιι ιοιιιιιιι'ι.οια
Βοειεαοτα και ιιοτ ιιιειιοι·ιςο Ρι·ιι.εοε Βιιιιιτετιπ Ι)τ. 5 κι· ο ιι ιιι
1ιοτιτ ιιαι·οιι εοιιινοτο Κτειιιιιιοι: ο·οινναιιοοα, ιιιοεοτ Τομας

£οτιιπαιιιοιιιοιι.

Π· πατάει οιιιετιιιιιιιιο· Μαι ιΒιιτοιιιιιιι:Βιιοιι ιιοτ

Νειιοιιααιτ :αει ιιιιιοιιοιι ιιοτ Κιιιιιοι· Αιια.ιιοιιιιο
ι`ιιτρταιιιιεοιιο 1ιοιιι:ιιιοι·ιιαιιιιι ινοτιιοιι.

- Ρτοι. 1)τ. Η. 8οιιιι οι ιιι, ιιοειο·ιιιοττοι· Ρι·οιοεεοι· ιιοτ
ιιοαοιι Αιιιιτιοιιιιο ιιι ι3ιιεεοιιιοτι,

θοεοι1εοιιιιιτ.

Βινιιιαιιιεοιιοτ

Δοτειο οτννιιιιιι.

Ζαιιι

ενιιτιιο 1)τ. Δ. ν. Β οι·Βιιιε ατι (Βιμ). πιιι νιιορτιιεοε Επι'.
ιν.

2ο ο 8ο

ν. Με ιι ιο α Πει (Ποι·ρο.τ) οιοννε.ιιιι,

ννιτι1 ιιοιιι οιι ιιιιι οτιταιιοοιιοα

Ρτειεοε

Με ιιιιοιι '1"ιιιιιιιοοιι ειε Ναοιιίοιεοτ 1)ϋιιοτιοι ιιε ιιαι ‹ιοιιι
Ι1οιιτεταιιι άοι· θοιιιιττειιιιιιο ααα Θνιιιιιιοιοςιο 1ιοιιτο Ιοιετοιι.

ιιι $οιιτο

ι.ιιι·οιι: Οι. Ν. ν. Ποιοι (ιιι ε) ιιαιιΒι·. 77. Κιοεοτι::ιιιν
(ι)οι·ροι), ειιαι Κεεειτοι· Ι)ι·.
ν. Κ ιι αττο (πιοε). Με Οτι
οι» άιο αι1οιιετ_ιιιιιι·ιιτο νοτειιαιαιιιιιιιτ ινιιτιιο Ειπε. ιιοετ.ιιιιιιιι.
Ποιιοτ αεα Λεωφ, ιιοιι ιιινιιι.αιιιεοιιοιι Αοτει:οτ.α.ιτ ιιι οιιιοιι
‹Βειι.ιεοιιοιι›> αιιι2αιιοιιοιιιιοιι ννατιιο οια Βοεοιιιαεε εαιιιιοιιετ
ιιιοιιτ Βοιιιεει. άιο Οτειιιιιειοι·ιιιιο; οι·ινοιιοτιοτ ιιιιιτιεοιιοι· Λοιπο
ιαο·ο ειιοτ, άιο απο ειιο8 .ιιιιιτο ε.ιιειιιιο1τοα ννιιτοιι, :Με ννιιιι
εοιιοιιεννοτι: ια Ααεειοιιτ. ,ο·οιιοιιιιιιοιι. Αιιο·οιιιοιιιοιι Αιιιιιιιαετ
τοπιο άοι· θοιιειιιιο ε: τ ιι ετ ν. Β ο τοπιο. α ιι ναι· άοι· οιιιτατ
_ε;ιεοιιοιι Κιιιιιιι ιιι 11οι·ροιτ οιιι 1.)οιιιιιιιει :τα εοιοοιι. [Με ιιι
ιιιοεοτ Διι.ο·οιοεοιιιιοιτ εοαιοιοιι 8οινιι.ιιιιο νοτιιοτοιτ.οιιιιο Κοιιιιι:ο
Μινι τιοιιιαιιοιιει πιιι οιιιοια Αιιι'ται' ιιοτνοι·ιτοτοιι. Ι)ειε οοιπ·

ι·οιοιιο. αιιεοιιι Εοεοτιι ιιοτοιτε οιιο ιιιιεοτοτ Ντ. 82 ιιοιιειιαιο αιε
εοιιεοιιο.Πιιοιιο Ρι°0Βι°αιιιιι1 ινατ‹ιο ιιι νιοτ Βιι:ειιαοοιι νοιιει.ιιιιιιιο·
οτιοιιιςτ. Βοεοιιιιοτοε Ιιιτοτοεεο οττοι;το αεε 1:1ε.ιιρι.τιιοιιια:

1ιο αιτοοντοεο ααα Βιαιιιι ιιιααι;. ιιοοιι ιιιαεει.ο άιο
Πιειιαεειοιι ιιιιοι· ιιιοεο νοτι:τε.ιτο πι' άιο Μαιο Βιι.εαιιιτ νοτ
κει ννοι·ιιοα. ινοιοιιοτ Ποι'.1οιιιοτ ιιιοιιι ιιιοιιτ ιιοιννοιιαοιι ιιιιιιιιτο.

Ααοιι άιο Βι ο τ'ε ο ιι ο 8 το. ιι ιι ιι ο· ντατιιο ιοιιιιαίι: ιιιειιιιιιοτι:.
Πιο Βιι:εαιιο, ια ννοιοιιοτ ιιοτ Κοιταρι εοεοιι άιο 'Ι'αιιοι·
ιιαιοεο πι· ειρι·οοιιο ιιααι, πω· ιια οειοιιιε άοε ειι).ι·οιιιοιιιοιι
1ιιιοτοεεοε ιιιοεοτ Γιορκ εαοιι ιιοιι ε.ιιιοα Ζαο·ιιιιοιιιοιι. Πιο

1)ιειιιιεειοιι ιιοιται ιιο.αρι.ειιοιιιιοιι οιο οι:ννο.ιςο Βττιοιιιααο; νοιι
νοιιιειιοιιετιιποιι οιιοτ νοιι 8ιιιιαιοτιοα ται· 2ειιΙοιι‹ιο Κτιιιιιτο.
εοινιο άιο ιιιιιιιαιετοι·ιεοιτο Βοιιο.αιιιιιιιο; 'Ι'αιιοι·ιιαιϋεοτ ααα άιο
νοτεοτρταιιο· ιιτιτ ιιιιιιοιΙιιιιτοα.Ριιιιιιειιιοτ. Βε ννιιτιιο ιιοεοιιιοεεοα.
άιο νοι·ιτιι.ο·ο ιιιοεοι· 8ιτειιιιετ Πισω ιιιιτ ιιι άοι· Γο.οιιιιτοοεο εοιι

ιιοι·ιι »Με ιιι ο" ΤιιΒ·οερτοεεο :ιι νοτιιι1οιιιιιοιιοα.

Μι'. Βο

ετιιι·ιιιιιιτ ειοιι οιι? τιιοεο ινοαιιτοιι Αιιιτε.ιιοιι. ειε _ιο. άιο Ρτοτο
ιιιιιιο ααα εποε ειοννιεε οιιι ει·οιιιιοι· '1'οιι άοι· νοτια” αεα

ιζιοεοτιι ιιιοεοτ ν7οοιιοαεοιιι·ιιτ ιιι οετοιιεο νοτιιο)ι·οιι ννοτιιοιι.
.Με Πεαραιιοιιιιιιιι ιιιτ ιιοα αιιοιιετοιι Αοι·ποτιι€ νναι·ιιοιι ιιι
Ααεειοιιι: ο·οετοιιι.: 1) Οιιο1οιιτιιιεειε. 2) Θιοιιι: ααα
Βιιοαιιιαιιειιι αει. Ποια νιιτειειιιιο »Με εε ιιιιοι·ιιιεεοιι
ιιατιιι· ι.ιιο Βο1°οτοιιιοιι πα ιτοννιιιιιοα. - Δια Διιοιιιι Με εννοιι.οιι
Βιιιαιιι.τει.ιι€οε νοι·οιιιιιττο άιο ΚοιιοΒιοιι οιιι οοιιιοιιιεοιιιοε Με.ιιι
ιπι Βιι.ειο άοε Ηιι.ιιαννοτιιοτ-νοι·οιιιε. ιιιο Βοιιιο ιιοτ οταεωτι ααα

ιιοιιοτοα Βοιιοα »πιο εοιιοιι ιιοι άοι· 8αρρο οι·Βιι'αοτ ααα ντιπ
ιιοιιιι Καιι'οο εισαι. οτεοιιϋρι”ι:. Δια ιοικτοιι Αιιοιιιι ιιοτοιιοτο ιιιο
.Μαι άοε Αοι·ποιι οιπο ι'οειιιοιιο Δαι'αιι.ιιιιιο ιαι 8ιιο.ιο ‹ιοτ
Βιιτέετιιιαεεο. ν7ιιιιι·οιιιι ειιοτ ατοιοτ 'Ραμ ιιοττεοιιι.ο αεε
εοιιιιιιετο 8 Μεοιιιιαοτννοιποι·. Ια νοΙιοαι Βααιιεοιιιιιαοιτ ιιοι.οιι

8ιο.ιιτ ααα οιιιο.ιιιιιιτοιι απο ιιιιι·οτεοεεοιιο "πιο οιιο. Πιιε
κατ· αεε οιιο Ποτιιιιτ! Β.

- Ποι· Ρι·ινε.αιοτοιιι ΡΜ. 1)ι·. ιιιοιι. οι: ιιιιιι. Β. Ε' ει. ιι ε τ ιιι
8ττο.εειιιιτο Με άιο Βοτιιι'αιιο· αιε ο ι· ιι ο ιι ιι ι ο ιι ο τ Ρ τ οιο ε

εοτ τετ Ριιετιιιο.ιιοιοειο οιι $τοιιο άοε Πω. Β'ι·οιιιατρ;
ιιοι·αι'οιιοιι

Ρτοι'οεεοτε

8 τ; τ· ε. ιι ιι

ιιι

νν τι ι· 2 ιι ιι τ ε

ειιε;ο

ιιοιιιιιιοιι.
Η ο ιι ι· ο ι ο τι ο:
- νοτειοτιιοιι ειαα:

1) Δαι θ. Αιιιταετ. ιιι Βοτρει άοι·

8οιιιοτ άοι· ιιοττ.ιο;οιι Δοτειο Βι·. Οι" τιιοιι Βιιιιι ιιαοι
.Τοιοε οιιο ιιτιοιι ιιιιιεοιιι 8ιοοιιιιιιιι ιιιι ιιιιιιοΖα νοιιοιιιιοτοιι
88. Ι.οιιοαειο.ιιτο, ααοιιιιοιιι οτ ιιοτοιιε ναι· 10 .Ιοιιτοιι εοια εοι

ιιοιιοε ι)οιιιοι·ιαιιιιιιαιιι 8οι'οιοι·ι Μαιο. Ζα ι)οι·ιιατ ειε 8οιιιι πιοε
ιιοττιτ.τοιι Ρτοι'οεεοι·ε άοι· Ριιιιοεοριιιο Οι ο ι ιι ο ιι .Τ ε.ο ε ο ιι ο
ο·οιιοτοιι, οτιιιοιτ οι· εειαε" εοιιιο εοιιαιειια"Μηιιια νιιιιιιτιοιο

ειοιι ιιιιιιιι οοιπ 8ταιιιιιιιι ιιοτ Μοαι2ιιι οιι άοι· δτιιιοιιοιι Πιιινοτ
ειιιιι, οιι ννοιοιιοτ οτ νοιι 1840-47 ετιιιιιοτιο ααα ιιοτ Καταστο
τιοα «Εινοιιια» ο.αιτοιιϋτιο. Νοοιι Ειτιιιιι€αιιιτ ιιοτ Ποιιιοι·ινιιι·ιιο

πει. οι· ιιι άοι· 1ιιιιιετ-Μοιιιειαειιιιοαει ααα νται· Απ: :ιιι
Μιιιιιιτιιοεριιαιοτιι ιιι Ροιοι·ειιιιτο,· ααα Μοειιαα. Με (ιιιοι·
ετ2τ άοε Βιιι.ντεοιιοιι ιιιιειιιοτιοι·οοιιιιοιιιε ιιιεοιιτο οι· ια
ιιοιι 50-οτ .ιο.ιιτοιι άιο Βοιε.εοταιιε νοιι 8ονιιο.ειοροι, εοννιο
αιε 8οιιιιι.οιιιιοιι ιιοι 1ιιιιοτιιιειιιι ιιιιιι οιι άοι· Τεοιιοτιιαια. πιιι.
τω» ΒοοιιιιιΒιιαο· άοε Κτιιιιιιτιονοε ιιιοιι οτ ειοιι εταιιιοαιιο.ιιιοτ
ιπι ΑιιεΙαιιτιο Με ατο οι· ιιιο Κιιαιιιοιι νοιι Ο ι·τιο ιο, Αι·ι ι:
ααα Ποειιιο.ττοε ιιοειιοιιιο, ααα ιιοεε ειοιι ιιο.ιιιι ι. .1. 1856 ειε

Δαετοιιετει. ιιι Μοειια.α ιιιοιιοτ, απο οτ νοιι 1858-78 εαοιι αιε
ιιιιοτει- Απι οτα Με.τιοαιιοεριι:οι ααα :και Ε'ιαιιοιιιιιαεο ι'αιιο·ιοτιο.

Ιιιι ιοι.:τοοιια.ιιιιτ.οιι .ιε.ιιτο ιιειιιιι οτ εοιιιοιι Αιιεοιιιο‹1 ααα ειο
ιιοιιιο ιιιιοιι Πατριι.ι: ιιιιοτ, αιιι ειοιι

ω" μια: οοι· Δα8·οιη)τωςιε

οιι ννιιιιιιοιι. Βιε ιιιε ιιοιιο Αιιοτ Με Πι·. δε” οιιο ι·οετοε ιιι
τοτοεεο επι ννιεεοιιεοιιαιτιιοιιοα 1.οιιοιι Ποι·ρειε εοιιοιιιιιιοιι, ντο
οτ νοιι 1875-77 :Με Ρι·ιι.εοε ιιοτ ιαοιιιοιιιιει:ιιοιι θοεοιιοοιιο.Γι
ιιιοι·. Δαοιι ιιοιιι θοιιιοι.ο άοι· Ααο·οιιιιοιιιιιιιιιιο ") Μι ‹ιοτ νοτ
ειοτιιοαο τω" Ααοτιιοαιιοιιεινοτιοε ο·οιοιετοι: ιιαεεοτ Αιιιιιιιιιι

ιαιι€οιι ιιι θτιιοι'ο ε Ατοιιιν ιιιιιι Ζοιιοιιιι οτε Μοιιε.τ.ειιιιι.τ
ι;οι·ιι Πιτ ΑαοοιιιιοιΙιταιιάο ιι. ε.. εοιιτιοιι οτ ιιιιοτ «αεε τιιαιιιιιοιιο
8οιιοιι» ι1878) ααα «Με θτααιιεοεοτε άοι· Ψιεεοαεοιιαιτε (1885).
8οιιιο Ιοι.ιτο Αι·ιιοιι. «άιο Ηειιριετιιιοιι ιιοτ ν7οιη;οεοιιιοιιιο»

νοτϋι1`οιιιιιοιιιο οτ ιιοοιι ι. .Τ. 1900. ·· 2) Δια 5. Ααοαετ ιιι
Πι·αειιοιιιιιι άοι· ι'τιιιιοτο ιιιοαιαιιιο.ιιιιεροιιιοτ οοε ν7ιιιιοεοιιοιι
θοανοι·ιιοιιιοιιιε, ειτε!. 8ιειιιεται. 1)τ. Κ Ι ο ιιι ο τι ε Β τι: ε το ι α,

ιιιι 78. Εοιιοαειειιτο. Μ.» Ηιιι);οεοιιιοτιοαο ιιιιτ ι. .ι. 1857 οιο
νοαιο ρτοοτιοε.αιιι οτιιιιιοι, ιιιι.ιι:ο ιιιεο ιιι ιιιοεοιιι .ιειιτο αεε
50-_ιειιτιο·ο .1ιιιιιιιιαιιι εοιιιοι· ε.τετιιοιιοιι ιτειιιΒιιοιτ ιιο,ε;οιιοα ιιϋα

ιιοιι. Ναοιι αιοιιτ ιι.ιε 40-_ια.ιιτιεοιι ι)ιοιιει: ιιιιιιιιι οι· Βιιιιο ιιοτ
90-οτ .Τε.ιιτο εοιιιοιι Αιιεοιιιοα ααα ιοιιι:ο ειε ι'τοιρι·ιιιιτιοιοτοιιτιοτ

Αιιο Πιτ Ρτο.ιιοιιιιτο.ιιι:ιιοιτοιι ιιι ννιιιια. 8) Δια θ. Αα αει ιιι
Ζετειιοιο $εοΙο ιιοτ Απι οιι άοι· 8τ. Ροιοτειιιιτοοτ οοιιιε
εοιιαιο, Μπι. διιιο.ι.ετε.ιι Πι·. 8 α) ο ε ιι ι‹ ο νν, ιπι ΑΙΜ· νοιι

Τειεοειιαοιιτιοιιτοτι.

58 .ιιι.ιιι·οιι. Αιε Απι Μ: 8. εοιι 1874 οιπ ο·οννοεοιι. 4) Απι
9. .του ιιι 8ι. Ροιοι·ειιιιιτο ιιοτ Βοο·τιιιιιιοτ ιιιι‹ι Βοιιειιτ,οιιι· ιιοτ

Ροτεοτιοιιε.
- Δια 10.728. Αιιο·ιιει. νοιιοιιιιοτο άοτ ιιοτιιιιιιιιο Ριιιιοεοριι,

Ζοιεεοιιτιιτ «Ποαιοιιιειιο.'ε. Βοειοιιιι» Πι·. Α ιι α. τ. οι 8 ε ο ι›ι α ι ιι
ιια 57. Ιιοι›οιιε_ιοιιτο :ιιι ιιοιιιιιοαιο. ι)οι· νοι·ειοτιιοιιο, ννοΙοιιοτ

Ρι·οιοεεοτ ι)ι·. ιιιοιι. οι. ιιιιιι. ννιιιιοιω νιια τω, άοε 75. Βο
ιιο ιι ε) οιι τ. νοιι Ηο.αεο εεε 11οιιιιιιιοτ, ιιοο·αιιιι οι· νοτ ααα
ιιιοιιι· οιιιοιι:ι εοιιιοιι .Πιιιι·ιιαιιαοι·ι: εοιιιο 11οιιτι.Μιειτοιι: Με τιι
νο.ιάοιοαι. άοι· Ρε ·ειοιοιτιο ιιι Ποιιιοιιιοτο·. Ζατ Ριιιιοεοριιιο
και» οι· εει ιιοιιι 1ιιιιννοεο ιιιιοτ οιο 1ιοιιιειιι. 1)ιιε αει ειιοιι
εοιιιοιι: οοιποπ ινοεοα άιο Βιοιιτιιαιτ α·οο·οιιοιι: ννιο .Τ ο ιι ε. ιι τι ο ε

1ίιι ι ιοτ από Ηοιιιιιι οιιο οι-ιιιιιι οτ ω· οοιπ Βοι1οιι εττιε
ιοτ ιιειται·ινιεεοιιεοιιοιτΙιοιιοτ Βοοιιιιοιιταιια ιιιιτοιι άοε ιιιιωι άοε
Βεροι·ιιτιοιιιε Κιιιι τι: ριιιιοεοριιιεοιιο Β'οτιιοταιιο; οοι· καει
αιιεοτοτ Βτιιοιιαι:ιιιειιιιιιο1. Ποτ Πιιινοτειται ιιι Ι.οιρειο, ννο οι·

ιιαε νοιι ιιιιιι ;οεοιιει°ι`οιιο Ιιιειιτιιι ιιιτ οκροτιιιιοιιιοιιο Ρενοιιο

'Η Βιιε αιιτοτ ιιοιιι Νιιιιιοα ι.Ιαοεοιιοεοιιο Οροτειιοιι» ιιι άοιι
1ιοιιτιιιιοιιοι·ιι ειιο·οιιιιιττο Οροι·αιιοαενοτιιιιιτοιι ιιοι '1'τιοιιιεειε
ααα ιΒαττοριιιιιι ειτε ατιεοτοτ Αιιειοιιτ ιιο.οιι ιτι·ιιιιιιΙιοιιοτννοιεο
τιοιιι οιιοιι νοτει.οτιιοαοιι Πι·. .Πιο ε ο ιι ο 2ιικοεοιιτιοιιοιι, ω. οιαο

Βοεοιιτοιιιιιιιε ιιιοεοι· θιιοι·αιιοιιειιιοτιιοαοιι νοιι .Τ ε. ο εοιι ο ιιιο
ι·οικε ιιιι δειιι·οο.αοο 1844 άοι· «Μοάι2. Ζοιτεοιιτιι'ι; Βαεειειιιιιι»
ειοιι ιιιιιιοι,

ε.ιεο οιι

οιποι·

Ζω., ννο άοι· μια

νοτειοτιιοιιο

.ι ε.οεοιιο ιιοοιι _ιαιιο;οτ 8τ.αιιοιιι ιιι Ποηιιιι κατ. Βε ιιιιιιιι ω·
Πτιιοιιοτ ιιιοεοε, νοιι Δια ιιαοιιιιοτ ιιιοιιιιιοιοτιοιι Οροτε.ιιοιιε
νοτιοιιτοιιε οιΙεο ιιατ ιιιοι· 5.ιιοτο Βι·ιιιιοι· Οοο τι; Β αι οιι α οι

.Τιι.οεοιιο εοιιι, ννοιοιιοτ ιιιι.οιι Αιιεοινιοτιιιητ ιιτιτ Πιιινοτειι.ιιτ.

ιοΒιο Ιοιτοι, εοιιιοιι: 117 ιι α ιιι εοιτ.-1875 οιι.

- Ι)οτ Ρτιι.εοε ιιτιτ Θε. Ροιοτειιατιτοτ ειιιτιτιεοιιοιι 8ε.ιιιι.ιιτε
Εοιιιιιιιεειοα Ι)τ. Α. Ο ρμοιι ιιοιιιι

ιετ.

ιιοοιιαοιιι

οτ αεα Οτ

Βειιιειιτιοαεριειι Πιτ άιο 8ι:ειαιτοιιειιατιιτοτιοα 2ιιτ Βοιιιιαιριαιιο·

1)οτραι: ι. .Τ. 1888 Ηοεριτοιαι·ει ααα Οροτειοιιτ ιιι Κιμ, ιιιιιειι.
Ροιιειι ααα εαιοτει. Θοιιιιιίο άοε (ισανοτιιοιιιοαι:ε-Ποι1ιειαειια
εροιιτοτε ιιι Νιειιιιι-Νοινοοτοει πω, »νο οι· ιιι: 1)οιοιιιιιοι·

1878 εται·ιι.

Β20
ειιιε- νιεια διαιτα Οταιαιιτει· ειιι 1ιεααεεααιιιααεα Πει ια νιω

- Βια νει·νναιιιιιιε αει·

Ψαιεααειαειιααα

αειιααιειιιααι αια

ι·εααειι εναι. ιιοικιειαειε ια αει· ιαιαιαα Ζεα: ααα
εειεα ειααε
αειαιιιαα ααα 1αιν.ιειιι:ει·ε εαι αιεαιι:εα 1)ειγιαειιαιαειιαα 1ιιειιιαι

θεεεα αει· ιι.α αιεαεα Ι.ιιιιαι·ι ειε ι.ι·εαι:ειιιειι
Δει·αι:ε εαι 1800 αει. ιιι. αι·ιιειι ια ετααιιαιι, _ιααεεα

ιιιι Ε'ει·αιιιοι·ρα. 1 ααι·ααα αειαει· 80-_ιιιαι·ια,·εα αι·αι1ιαιιεα 'Παια
ααα ιετ. Βι·. 8. νιειι'α.εα αιιεα ιιιαι·αι·ιεεα αει·νει·αετι·αιεα; ααα

αιιιει· αει· Βεαιαε·ααιι·, αιι.εα ειε ιαι·ε Ρι·ινιιιρτακια ειι ι
α·ε α εα, αιι.ιαιι ειε ι.=ια.αε ιαι·αα νει·ριιιειιιααιαεα ειε Βιεειι
ιιααιιιι.ι·ιιια αεειιιιοιιιιιιαα ιιαααεα.

αει· ιααιι·ειεααα ροραιαιαιι

ααα

ιιιειααι·εα

Μααεαεεαιιιιιιαααα

Ααίααι:εεα αιιιιαιαειι ααα αειαει· αεαει· αια «Και·εαα αει· ερειιαι
ιεα Ρα.ιαειοαια ααα '1'αει·ειρια» ααα ειιι «Καππα αει· Ραρ·αιειο
ια» (ιιειαε Και· Ρειααεαει· ααα Ρειααεαει·εεααιαιι), νεα αεααα

εε ιαιειαεαιιααιε Βιιειι αει·ειια 8 Δαι1ε.εαα αι·ιεαι αει. 5) Ια
Εααι· (ιιαααεναι·) αει· Νεει.ει· αει αεαιαειιειι Αει·αια, θεα. Θεια
ιαιαι·ιιι Βι·.1.1εοι·ς Κιι·ειιιιει'ι' α»

αεαεα

ιιιιει· νειι αι

αεαι·αα. Ιια νει·ιιααα Πει·ιιαι ιιοααια ει· αει·ειτα αεια '70-_ι ιι α τι ααα ι)ειιιει· αιιιιιιααι ι'αιετα. Νεειι Με πια .ιιι.αι·ε 1900
πιει· Βι·. Κ ι ι· ε α ε ι ι ειε Κι·αιεριιγειααα, 1ιιιιειιαα αει· Λεπτα
ιιειαιιιει· ααα αει· Μααεααεαιιιιιιααεα Βαρατιιτιειι ι'ιιι· ααα 1αεαι
2ιαα.ιννεεειι ια Ρι·αιιααεα ια 1Ξ'ααιιιιειι.

νοιι 1.ιαινει·ειιατεα ααα ιαεαιιιαιαειιαα ιααιιιαιει·ι.
- Βια νει·ιααααε·εα ιια αει· αιιιιια.ι·-ιαααιειαιαεαεα Αιιααεαιια
αε1ιεα, Με ναι·ια.αιαι, ειιι 1. Βερι.ειιιιιει· αεα·ιααεα. Δαεεει· ααα
80 Λααεινειιιαα νεα θγιααιιειεα, ινειεαε ιιι ααα 1. Και·εαα

- Βια αειααα 1ιιαι·αετ ααα Οαααεαει· ιιιααιαιιιιιιιαερειιιει·α
ειιιιιιαα Βι·. Θ. Ρερεα· (ει. Πι·. 26, α. 25'7ι, Αι·ι›αιιει· αει·
αεαιει·ιιαα Βαιαριαειιιαΐαιιι·ι- Με Ηααααιαεεεειιαεαειε. αει·αιι
0ααι·ιιι·ει Βι·. Ρερονι ααα. νιειεα αιιαι·ειι νι·αι·, ειαα πιει
0αεεεααι· Μιιιι.αι·αεειιιιααετιεαι ε ιι αι 'Ι' ο α α α α τ ειι α ε ιι
5ι.ι·εαανει·αι·ιειιιαει·ααα.
1
- Ναεα αεια ια Ρι·αααααιι ,εειι:εααεα Βιιι·εα,ε·ει·ιεαιαεααειαε
ιιιιαααα ρειιιιαεαε Μααεααεαα.ιιιιααα ααα ι·ειιειαεε Ααειεαιειι
εαατ Ηιιααιααι;αα ειαεε Αι·ειαα ειε εειειια αιειαιιια ααα θεμα
αι.ιιιια αιαεα εαι·εαεει·ιεαιιιααεα ναι·ι'α.ατειια αιιαεα. θειαιια·εα
_ιεαοεα αει·ιιι·ιια·ε Διιαιειιιιαιι ια ειαει· αυτια εααι Ααααι·αειι,
νσειαιιε ειαεα αειειαιεαιιααα, ι.ι·εαιιααι εα οαει· αεααι. ααννιιι·αιρεα
Οαιι.ι·αιιιι.ει· ω, εαατ ανειειιε ααα αιαεατιιαα αιιιει· ιια.εα ααα
ιιιια·αιαειιιεα Βιι·ιιι'αεαειαεα αιτει'αε.ι·εα 1·ιαααιαα,ε εαιιααι, εε
αιιααειι. εα αιεα ιιιειιτ ιιιαιιι· αια ροιιειαειια ιι. ε. ιιι. Αιιαιειιιαα
ααα Βιιααιααεςεα αιαεα Αι·ειεα ειε αειειια, αεααει·ιι εε ιιιειαι
ίεαιεααιειιαα. ειι αει· Αι·ατ. αα.εα ααα αααοααατεα Πιιιαιιιααειι

Ααιαεαιιιαα·ει'αααεα αειιεα. νιτει·ααα Μιαι·εειιαιαιιεα ααι· ννεαι,ε,·ε
Αεριιαατεα ια αια ιιιι.ετεα Κατω ααι'αεαειαιιιαα νναι·αεα.
- 1αι 1ιιιαι'α ααα ιαιαιαιι 1ιεαι·_ιειιταα νναιαεα αιιαιια· ια σε
Παινει·ειιαιεα ιι· ε ι α Ζ α ιι ιι ι· ε ι· ι α α α α εαιαεαειαιιιαα, αια

ιια Ειια2.ειαιιιε αιεα αειιαα αει· ιιιι·αιι·αεαιιιεαεα Ψει·ααι:ννει·ιααε·

ιιι ααα ιετατεα Κατααα αει· ιαεαιαιαιαεαα Ριιιιαιιιι.ιεα ειαιι·ειαα.
νιεια- αιεεαι· Ζαααι·ετιιιιιεα αιιια ααα, Με ααα ααα εε ααα
Πατει·ι·ιεαιαιαιαιαιαι·ιαια αει·ιειιιειαα θεεαεααα ιιιιι Ζαιαεααιια,·

Ηιααιιειι αει αια Οαειαι·αεεια.αι· εια ε ι ε α α ε ε Η ο α ρ ι ν. ιιι

ειι ααα Θεαιαεαρτιιιαακεα ειι αι·αεαεα ιετ, αει· Αιιαιειιι, αιιαα ειε
αιεααιαεα ιιεειιιε Με αια νει·αεαι·ιιιειαιι.εαιε ιιααιι·ιιιαιιει·ιαα
Βιααααιεα 8·εαιεαεαα. Πε. _ιεαεαιι ααα εα€ειιιααι·ιιις αιιιια.=ια
Παινει·αιιΜααι.αται, Με ειιιαιειι αιιια·ειειιι. αν τα. 8 ι α α ε α τ. ε α
ινειαιιεαεα θεεεαιαεαι.ε αιειιι ιιειιαι: ααα αιε
Αιιει·ιιαααααι; αει· ινειιιιιααεα αιιααεαιειι αει· ααα εεεειειαεαε
ι·ιεεαεια νι?ε ε ει·ίεια·εα ιιιιιιιι, εε αει αει· 1ιιιαιαι.ει· αει· νειιιε

εαιιιιαι·αιιιι ια ιζιιι·ει.ει·αα αει· ιιααι·αειιι·ιια αεεαιιτεαι, ααι·εα
Με Παιναι·αιιαιαεαι·ιειιαιτ ειε ι· ι· ε ι ε α Ζ α α α ι· α τι α α ε α
αιινεα ια Καααιαιε αα εε ιεειι, αα.αε ειε αιειιι
αιε Βαεατε αει· ιιιααειιταιι αεαιεεεεα Με αιι
αει· ννααατ εα ααα Βεαιαεαρι·ιιιαα,εεα ιαα·ε
ιααεεα νιιει·ααα, αεειι Βιριεαιε ει·αιιιιαα ιιιιαααιι.
...ρε

ααεα αεεα εαι·αιια·ει·ιειιιιιεα ειι·ιιι'αιιι· α·αιιιαεαι αει.

- Αιια Κ ααα. α Με ,ε;αιαε1ααι, αιιαα αει· αετιια·ε νει· αειια ε"

ι·αααιαεαεα 1ιειιιαε αεαεαιοεαειι αιιαε, ιιιι

α ε ιι ε ι. Α ρ ε ι ιι ε ιι α αιι- αιε αΒαεαιαα» αα αι·ϋααεα. αααιιι.
αιεεε εε αιεατ ΜΜΕ ιια.ααιι, ειεα ιια αια ιιιαιεειιειι Ααι·ειε ααα

Αρειαειιειι πα ιναααεα. (Βαι·.).

Β
Ε.

- Βια αιαααιαιειιιιι αει· Κτιιιιιιεα ια ααα ευαι
ιιεαριιαιει·α 8ι. Ρεται·αιιαι·,ε·α αειι·ας ειιι 14. .1αιι
α. .Τ. 10871 (18 ααα. ειε ια αετ νει·ννεεαει, αιιι·ιιαι.ει· 688
'1"γρααε - (56 αιααι·ι. 862 8ι·ριιιιια - (Γι' ααα.), 280 8ειιιιι
ιιιειι -(16 αιειιι·). 207 Βιριιιιιει·ια - (8 αιειιι·ι, 62 ιιιεαετα (26 νεα.), ααα 5 Ρεειιααιιι·εαιιε -(1ιαεαι· ειε ια αει· ναι·ιν.ι.

- Βια (ιιααιιαιιαααι αει· Βιεταειιιιιε ια 81.Ρε>
ιει·εια ατε αειι·αις ια αει· νιιεειιε ασια 8. Με εααι 14. .ιαιι
α. α. ιιιι ,α·α.αααα 807 (447 Π., 860 Ψ.ι,αα.ι·ιιαιει· ειι ιεια·εααειι

-ά “ΑΠ-ια -.

Κτειια,ιιειαεα: ....

Υει·ειαα- ααα Κοιιαι·εαεααεαι·ιειιιαα.

..

__

__

.

'1'γρααα ειιααια. Ο, '1'γρααε ιιααεια. 11, καιω ι·εεαι·ι·εαα θ,
Τγριιαα εααε Βεαιιιιιιιιααι.: αει· Ρει·ιιι Ο, Ρεοιιαα θ, Πιιαει·ιι 25,

- Βια ιαι.ει·αειιεαεια νει·αιαια·ααα· αει· ιιιε
αιειαιαεαειι1ι'α.εαρι·αεαε αιειιια.ια8.αιια4.Αα,α.;ααια.8ι.
ιιι ι.εααεα ειαε Κ ο α ια ι· ε α α ειιι, ια α·ειεααι· α.αεααι· Βαατεεα
ιιι.αα ααα Βαειιιαα ιιοειι αι·ααιιι·αιεα, Βειαιαα ααα Νει·ιναα·εα

1)αιεαιει·ι:ε εεεεααι. ιιιιιιαα.

Βια ναι·ιιαααιααιιαα ιειιεια Ρτει'.

Θεαιιι·ιαεα δ. Βιραιαετιε 16, 0ι·εαρ Ο, Κααεααααιεα θ. Κισα
ραεε ααα εαεαιειιααααα 15, 1αι·γειρεια.ε 1, θι·ιρρε 1, Κατατ
ι·αιιιιεειια

ααεααεαιαιιαααιια 68, 11αιιι· 11, Βριαααιιαειια Πααια

ι.ιιιιε Ο, Αιιαιει· θειεαιιι·αεαιαιιιιεαιαα θ, Ριιι·ειιιιε αριαειιιιειι 0,

Ρεααει· (Βαι·ιια) ειιι ααιαειιιααι· Ρι·ιιαιαααι: αει· ιιιτει·ααι.ιε

Αααι·αιιτααιιαειι 217,Ααιαι·αι0,Βγαι·ε αει:ιια 2,Ραει·ρει·αιιιααει· 1,
Ργααιιε ααα Βεριιεαααιιε 6, '1'ααει·ιια εαα αει· ααα ειι 62, Τα

ιιιι1εα ναι·ειαιι.ιαιια. 1)αι· θεαει·ειεαιιι·εται· Βι·. Βιε α α ει
(Ρειιε) εταιιιιιαια αιαεα Βαιιεαι ιιιιαι· αια ιιιααει·ιιιε Φιιιιαιαιιι
αει· ιαιει·ααιιεαειεα νει·αιαι,ι;αας. Βιεαε εταιι·εειιια ειεα Με

αει·ιιαιοαα ααααι·αι· 0ι·ρι·αιια 15, Δ1ιιεαειιαιααα ααα ιιιι·ιααι ιτα
αιεαα 5, ΙιαααααεεαΜι.εαα ααα Αιτεραια. ιαι'αιαιαιιι 60, Μαται
αιαα αεαιιια 80, Κι·ιιαιιιιειι:εα ααα νει·αιααιιααιιααα.ια 240. 'Γει

ει.. νατιιι·ετααε αει· Ραεαρι·αεεε ειιι Κοιιι.ει·εεεαα, ιιυι αιε Μει
ιααε αεΒ·ειιιιαει· ααα αααοιιαατα ια ιι'ι·α.αιιι·ειεα αι5.αιι,εαα (ιτε.
ι:ια_ιεαι·αε.ιεα, ειιι' ααα 11ι·αααετταεαι, α.αι ειε νει·ιια'εαιιιεαιιαα;

εεαει·εαα 46.

αει·αειιιαα Αι·ααιι ιια νει·αεαιεαεαεα 8ι.ειιαα ειε. Βια ει·ι·αιειιιεα
ρτιιιιιιαεαεα Β.εεαιιατε ιναι·αα εισαι ,=.εαι·ααε αεαεαι.εαα. 1ιαιιαι·

αεεααι·α Βι·ι'εια·α ιιειιαι.ε Ρι·ει'. Ρεα αει· νεα αει αααι:εεαεα
νει·ειαιςααα· αει· ιιιααιαιαιαεαεα ιι'αειιρι·εααε αετιεαιεα. Δια
·αειεαε ει·ιναιιατα ει· αιε ααιιιαιααειιιε Ααιεααααα· αιαι·ιιιαεαι·εια
ι·ιαεααι· Ιααει·ιιια, αοΜε ααα νοι·ιζεαεα ιι·ειαεα αια_ιεαιε·εα Δα
ι:ετειι, αια αια Βιιιριααιιιιιιι· αεαει· Ηαιιιιιιι:ιει εα,ε·εα Βαεαιιιαα8·
ιιιιει·αεααιαα. Βια αιιεααια Βειεςιαι·ι: ειιιιοιιι'αι·ααε
Με ι. ι. 1908 ιιι Βει·ιια αι.ιιι.ιιιααεα, Μιατεαα αετ αιι.ειιαια
Κοαα·ι·αε α αει· ιαιει·α ιιιιοιιαιεα να ι·ειαιε·αα,<ι·
αε ι· ιιι εαιειιιιαειιαα ?ααα ι·αιιαα ιιιιαι· 1ίαΙιαι·ια.ααει·
ιαι .1εαι·ε 1909 ια Βααιιρααι αιειεαεαιιια; ειιι αεια αετι ια
αεαααα ιαιετιιιιτιοαιιιαα ιαεαιειαιαειιαα Κειιει·εααε ααεειιαιιαα
ννει·αεα Μια.

8ιαααεααααειεεεααειιαα.
- ναιιιι·ιαιιαα,ε

ειαεα

Αι·αιε α.

νεαι

ιιιιιιιιι·

ιιεειι·ιιααει·ιειιι ααα Διααι·ιι·ειιιεια ιετ. Βτ. Ρ. Ψ. 5εαεαει
α ιι ” ε α· ειι· νει·5α'εατιιεαααα· ι·εαιαι·ιιααειαιααιιεαει· Λαικα
ια αει· Ψιεαιινεαιειιαι· Ζειι:ααις α α ι· ιι α τ ε ι ε ιι α α α; α ι ι α ι·
11αεαι:α ααα ιιει· Ααειεααιααι.·; ια εαιιαι·αιεα
θεα ναι·αειαεαιε ναι·αι·ιειιι ινει·αεα.
- 1α '1'αιιι. ιετ αιε 0ιιαι·ια αει· αι·ιιιεαειι (ιιααιειαεεαεΕι
αιι.ιιιιααι2.ικαι· αεαννεειεια Β α ιι ιιι α ιι ε ιι ιιι α. αι·ι·ειιει·ι ινει·αεα,
νεα ειε ειιι ειααι· νει·αειαιαιααα· ιειιαεαειαιααα Με. ννειεαα αιε

Παιαι·αιιιιααα,ε θα" α·εεεα ρειιιιαεααι· 11ιαιι·ιεαε ναι·ιοαααιαα
1.εαι·ει·α αεαεαιοαα.

.ειιι 21. ααα α..1.αειι·α αιε Ζεαι αει· Κι·ιι.αιιαα 10351 (20 ααα.
ειε ιιι ω· νοι·ννεααα.), ει·ααται· 714 '1'γριιαα -(76 ιιιειιι·). ?'07
Βγραιιια - (65 ιιιεαι·), αει θεααι·ιεεα - (7 ιααιιι·ι, 197 Βιρα
ιιιει·ιε- (10 νεα.), 64Μεεει·ιι -ια ιιιαιιι·ι ααα 4 Ροειιααιιι·ιιαιια
(ι ααα. ειε ια αει· νοτια.)
- Βια (ιεαα.ιαι:ειιαι αει· Βιει·αεια.ιιε ια δι. Ρε
ι:ει·αιιιιι·α· αειι·αε ια αει· Με... νειιι 15. ιιια εααι 21. .ειιι
α. 1. ιαι 8α.ααεα 756 0122 Μ., 884 και, αει·ιιαιαι· εε ιειαειιααιι
Κι·ααιιααιτεα :
'Η α. ειια.ιιιιι. 0, '1'γριι. ααα. 22, παει ι·αεαι·ι·αιια 0, 'Ι'γρααε
εααε ααιιιαιιιααεααι·Γει·ια0,Ροειιαα 0,1ιαεει·α 18.8εαετιιιεα 7,
Βιραιαετιε 21, 0ι·εαρ Ο Καιιααιιαει.εα 5, 0ι·ειιρααε 1111118011
αειειιααααι; 18. ιιιιἔαιρειαε 4,θιτιρρε 2,Κατατι·ιιαιιαεαε ααα

Καιιααιειιααιιαα· 59,

ααι· 11, ιαριαεαιιαεαε 1ιααιαιιιιια 11, Αεαιει·

θειεαιιι·αειιιιιαιιειιιαα 0,Ρει·ει.ιτια αριααιαιειι Ο, Αιιατειιτααιιααιι.

218, Αατατει 0, Ηγαι·εριιειιια θ, Ραετρει·αιαεαει· 1, Ργιι.ιιιια Με
8ερειεα.εαιια 8,'1'αααι·ειιιεεε αει· ααα αα 79,'1'ααει·εαιοαα αιι
αεται· 0ι·αιιιιε 12, Αιιιεαοιιαιιιαα ααα
ειιι·ιαιιι ι:ι·ειααιια 3, ιιε
αεαεεεαΜιεαε ααα Αιτεραια. ιαίειιι:αιιι 46, ιιααι·αειιιιια εεαιιιε Μ,
ιζι·α.αιιιιειιαα αει· ναι·ααααα,ε·αει·,ε·ααε 198, Τοτεεαει·ααε Μ.

+ Ναειιατε Βιιιααιις ααα νει·ειιιαι θα. Ρε

1:ει·αιι. Λεπτα: Ι31ειιετας, α. 18. θερα. 1907.
Δαιιιαιαιιαααα ι·εα ναι·ιαιαεα ει·ιιαιειιι

+ Ναειιατε Βιιιααιι8· ααα Βειιααεαειι ατακ
ιιεαειι νει·α1ιια: Μοιιταε,·, α. 24. Θερα. 1907.

_ΔΠΠΟΠΟΠΠ ΙΠΒΕΒ ΔΒ.'Ι' ινοτόοιι πι όοτ ΒιιοΙ1Ι18ι:ιό.Ιυπε νοιι Κ. Ε. Β.Ι(ΠίΒΒιιι τ
8ι. Ροιοτειιιιης, ΝιινεΙη-Ρτ. 14,εοινιο πι ιι.Ι1οιιιιι- ιιιιόισ.ιιε151ιιό.Απιισιιοοιι-Οοιπρωιτοπ ιι.πΒοιιοιιιιιιοιι.
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Απ όετ Μεόι:ιπΞεοπεπ Κω. υπό
Ρο!πόιπιπ 2υ Μειτπυι·8 ει.|Ι.. ννιτό
νοιιι Τ. Βιε.16. Οπτοπετ ό. _]. επι

ι·ιιιιιικτυ ιιι·ι.π.3

υπεπτ8εΙόιοπετ €1τπΙιοΙιει·

ο

Γοτ'οΒι16.ιιιιεεΕπιευε
Βιιεηιιιιυπεε υπό όιιϋει ι·ειιΙοεοει Απιιιιηπιουιιι, Από!ιγεωι·Ιουιιι, Αιιόπευ
Ψ· ι·ιιει!ιεπΙουιιι υπό 80οιπποΝουπι; ποιπο: Ιιετνοτι·ειεοιιόοε πιω @μου
8οο!ιι·ιιιι!ι!ιοΗ.

`

ΜιάσΦ ΜιιιιΙιοι·π Με::ιι:::ιε.6::::::ι..2::τ έ
8.ιιοεοτόοιιι υιιοπιπεΙιτΙιοπ πι όοτ ΖειΒιιιιιι·ωιιιι.

επέ·επιιΙτοπ. Πεε ΤΙιεπιει ιετ Βε
ετεπετ ειυί όιε ΈΙ101°ερΙΘ πιπε
1·ει· ΚτωιΜιο1τοπ. Απι1ιοΙόυτι
επ επιό Με 15. ΒερτειιιΒετ :ιιι Με
εεεοπέιΐτεΖιιιιιιιετ όοτ ΜεόιΖιπιεοπεπ
ΚΙπιἰπ ευ τἰοπτειι. Επεπόοττ ἱετ επι
€ετιειυεε, ννειτοτε ΕιιιιεΙπεἱτεπ ειιι
πεΙτεπόεε Ρτοετετιιιιι :υ ετΙιειΙτεπ,
ινεΙοπεε πιτ ιεόε ειιι2εΙπε 5τυπόε
όειε 2υ πεερτεοπεπόε ΤΙιειπει ω.

Μπι.

σο) ιι-ι.

ΕΞθΤΟΒΑΙ.ι ω1._._
οιππιοΙι υπό πιιιι;οπο!ιπι ω ι·ει·ινοπάεπόεε 8οιιπυρίοππιπΜ.
Ε ι ι ο τ ει τ υ ι·:

ΝειοΙι πιπιέ]5πτπ.χει· ερειιιιΙιετιεοπετ τω
ποπ πι Βιιι·ΙΙιι ρι·Μόιιιοτο ιοΙι ιπι $οπιπιετ πι

«ΗειΙιιιιιιευ-Βονυο» 1908, Νικ Σ.

ΒιιΙ Βοιο!ιοιιΙιιιΙΙ.
Βι·. Πι·ει12 Ποεο11Ι'οΙό,
ιιπ

ιπι ει;

π

ΠΙΙιΈΒιι8ΙΠΒΒ88

ιἔἱ°ὁἔΐ.'“'ἐΐ

ν ' ο Η γ

$ρε2πι!ιιτ:ι
Νειιιιιι-. Ηιι!ε- υπό Ι.υι·ηιοιιιιι!όιιπ.
ιΗευε Ι) υ ε ο π”.

Εέτει!ιιη5ειεόΙΙιεπ

'

ΚοΒιετυιιε.

Μειπ πειτε που να: Νειοπειππιυπ8επ υπό Ιοεπειοππε εεπειυ όἰε ()υε!!ε.
Νἱετεπ-, Ηειτπϋ!εεεπ-, κι·ειπΚ
πεποπ.

Ιω Ι)οιιι.ιουσιι ΑΙοπιιιόοι·-Ηωριιυι Μιὰ
Νιιοπννοιε ω·ιειΙι. Με: :ιιι Χοπ Μου"
Ει·οιο ΡιΙοςοι· υπό ΡΩεξω·ιιιιιοιι πι» Μο
ρι·ινιιω Κι·πιιιιοιιρΠεεο (ροποπ ΖΑΜιιιη:

νοιι 50 Ποπ.)
|..εΕ›ει·-

υπό

θει!!εππ!ειεεπ

Κι·ωπκπειτεπ.

Δόι·οεεοιι νοιι Κτε.ιιΙιοπρΠοεοπιιιιιοιι;
Κι·ειπκπειτοπ όει· Υετόειυυπεε-7 ΡΗ. Ρειυππε ΧΝιπκε!, κοιιιιοτπειρ
ιιοΒοκιΠ Περομοια 4, ιπι. 9.
ΟτΒειπε, όοε ΜειΞεπε υπό όοτ·
Πέιι·π·ιε.

Επι Ριπιπιιιιι-Εκιι·ειοι
ιππι ιπιιοτειι θοΒι·ιιυοπο Μι
Ηοιιοι·ι·Ιιοο υπό Ηπι·πΜπεοιι-Βιιτιππόυη

8οιιΙοειεόιοπΟποτ·ε ΘΙ20τυτιτιοτι

.. 0Βοι·Βιιυιιιιοπ ..
Μι ΗΠ(Μ!δΒΗΕ [ΜΠΕ ΜΗΝ "ΗΒΗ

Διιτιιιιιιιιι ποιοι·
νετΙιει.ιιΕ πι Αροιποποιι.
Βωθιιιι ΙΛωι·ιι.τυι· ειππ ευ ινουόου ιιπ
Ρι·ονιιιοι·

Ε. ΘϋΒθΕΠ8
Ποπ", ΥνοΙοιιοιιΜ..

Βοτθπε εθ1ϊ1801 ΒΒ!'ΟΙ.ιθΕΕΞΟΗ νει·οι·άιισ'α
Βι·υππεπεεπιπτεπ υπό Λιια!γεεπ @ππε υπό π·ειππο όυτοπ όεπ
νεπεΑΝοτ ό88 ΗΕΒΖθθ!..!ΒΗΕΝ ινιιΝειιΑι.ννΑεεεκε νοιι
θΒΕΠ8Α[.ΖΒΗΠΝΝΕΝ.

Η.¦ΒΒΑΠΗ υπό $ΤΒ!ΕΒΠ!.!., ^9^ι2Β'°"^νΝΒ"

νοι·Ιιιε νοιι Αιιευετ Ηπεο!ικιιΙό πι Βοι·Ιιιι.
8οοπεπ ετεοπιεπ:

Με !ιγυιοιι!εοπ-όΙΕπιπεοπε ΒόιιιπόΕυη

όοτ 8γρπ111εκτυπ1το
(πι 5οπΙοεπ:ιι)
Ν ι ο ό ο Η ει έ ο πι :Μαι Αροι!ιεποπ υπό ΜιιιετπΙινειεεετ-Ηο.ιιόΙυιι€επ.
τ

νοιι Όι. .ΜΒΜ ΜΗΙ|ετ ςννιεεπειόειι).

1907.

ει. 8.

Ριοιε: 8 Μ.

Β22

~,
Αν" Π: ρτεΙιτἱεεΙιε Αει·ετε!

Βι ει εΗι ειΙ ι ςε,

Βι ·οι ιΜ ει·, πω!
από

Ι2-ΙΙ.
26)

ΒΙΒιΜακ,
Ποινικ
ΙειειΙιε·ι ιΠεΙι ι .ι,α

.Μ.12
Με
85ΡτοερεΜε
εέ'ρ·ατιεΣ·ειαοώτπειε·.

ΒοεΙιειι ει·ΙιεΙτειι

ΙεΉ!ιε!ει"·ιΙιε|ιΠε-,

Ιιοιιιιι!εΜε ΜΗ" ιιιι‹Ι ειιιιεΙιιε ΤειΙε του

εΙ· ει·2Ιτιε1ε1ιτε0ε.
Ιι ι !ει ·Ιι ι .
ΙιιεΙΝιιι,
ΚιΡ·Ηιε ι·πε ι!εΜ·ι ει ΙΗι εΗΠι ι,.

Με,

Με πω! Μιιηι-Μιρετιιιιπ

Β"
ΜοοΝοεά
"ε"
Με
ω·

ιΜΙιΜΙιΒειΙ·ε!ιεΙ:ιεΜι·εΙ ι·,
Ιε! Μνει· Ιει !ιεΙιε

ΠεεεΙΙε ω· Εδιιι8·Ι. ειπ. Πιιινει·ι:ΗΜε-ΚΙιιιιΕ Βειιιι,
ιιιιε!ι Ρι·εί. Με" ιιιιτΙ Πι·. Περι" 1ΠεΠιοιιε,

'

εΒιιιιιΙ-,
1Βου!
ΙΠειΙιε ·ιεΙ-,

επι· ιιεΙιιιιει·ιΙοεειι ΑιιιιΙιει!ιιιι€, ιιι εεΙιοιιειιάειει· ννωιε.
Μιιιε 8ειιιιιιτ ιιιι‹Ι Βι·ιιιιιιικε, επι' εειιι ειιιιιιεΙιειι ινε;"

ε" 8ειιεειιε, νοπ νει·εειιιεεειιει·Ιει ειιτειιιιάΙιεΙιειι Βι
Ιιτιιιιιιιιιιςειι (Γιιι·ιιιιΙιεΙ, ΚετιιιιιιΙιεΙ, Αεεεεεεε, Βιιιιοιιειι,
οιΙ ι σι- ι ε Ιιε ιΜεΙιε

'.Ι'οιιειΙΙειι,ΠειεΙ,Μεει.ιτ.ιε, Ριι.ιιει·ιιιειι. Οοιιοι·ι·Ιιοε ει:ε.).
0- ΙΙΙιι"ι·ιει·ιεε ΡτεἰενετιεἱεΙιιιΙε "ει" Βιιι·2ει· θε
Βι·ειιεΙιεειιινειειιιιΒ· ιι. ΑιιεννεΙιΙ εει· ειιιιιεΙι188ιεειι πω»
Μετιιτιιι· Μιά επι Βει!εΜειιτειι ε·ι·ιιιΙε νει·εΜε18τ.

Οεετει
ι·ε1εΙιε
Ιιει·νοιει·ε

ΜΙει ε·ΙιΙιεκ ιεκιΙ ει ,
Με
Πιι·,
ι ιρΙ'-,

Οοιιετ. Φ ΜεΙιιι,
Μ. "πι". ΜοιεΙιε]ε, 34.

·
ΙιοΙι ει ει ι ·ει·

ΤεΙερΙιοιι ΝΩ1392.

ΠΜιεΙοιΙ·:ΜΠΙε ε Με!ιιιιι Μει·,

Βεει:
ει ·5Ιιτι
Νι Μι·ΙιεΙιε

Πι·. Ηείιιιεπιι'ε Κιιι·ειιετεΠ
ΞΞει.ά. 3$Τ'ει.·ι.:ι.1:.ε5.τι::
ι

$ρε:ιε.ΙειιεωΙι Πιτ Ιιετ:Ιειάειιιιε ΝειιτεειΙιειιιΙιετ. Ε τι ιι ε ι ι ιι ιι ἔ ε Η ιι τ ο τι Ιιει Ιιει·ι- `
Ιειάειιάειι Μάι ει€ειιετ Μειιιοεε. ΡιεερεΙ‹ι τω.
ι
Πι·. Ηοΐπιειιιιι, Πι·. Ρδιι!ιτιεπιι.
(56) 15-12.

.

Βι·. Η ο Ι ιιι ει ιι ιι ρτεΙαι:ιετι εεοε ειιιεεετΙιεΙΙ:ι άετ Κιιτειιιετε!ι.

'

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Ρ ε Η Τ υ 8 8 ιιι ...:Σ.:::::5·.Σ:ιετ:....

Ι

νΠε"
Βεει
ειπ"
εκιει·
Αι·πεε
ειι·.ριεΓΙιει!ΙειΜιε;ιΒεθΜε
ΜΜε:
ιεοΙ·ι.εΚνι·τιεἱιτΙει.8Ιι·ερΠ,ιάε.;

_

ε". ΠιιεεΜιάΠεΙιεε,
με". Βιιιι'ιιιιι·ειεΙιει·
νοιι ινιι·Ιιειιεεε
ω πι". ΒεΙιϋι·‹Ιε
ΜΜΜ .ειεεειι:
;.ς"τιιιτει.

Ρ881.
α!"
ειτειἰ°·ιε ·ι-Υει·εἰι·ε.ει·

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

εΜε
νΕΠπω!
ΙΠιι·
ρ2-Β
Μ.
ει`ιειιι
·ν.ιυεΙνι!ἱειΙειε;ι·ιει ι

εεϋΠιιει.
ΠΒ"
Η:
Εεεε:
θτδ
Με
12
10
Ιιι·(ειι
εέιγ.
ν.1ιετ!ειἔοεΙιι
ΙΚνΤΒιω.
·ιεΙ.·ιςΙεςιΕι·τειο·ειΙ·ε.,ι ι. 2)

Κ

Κτι Κεπι Ιεπι !ιεπωετ
Με

ΚειιειιΙιιιετειι, ΚεΙι1Κορί- ιιιιτ1 Βι·οιιεΙι1ε11ωτει·ι·Ιι.
Μτει·ετιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·εε. Β15.ττει·ιι ΠειιτεειιΙειιάε κι. Οε"ει·ι·ειεΙι-Πιιςετιιε.
Αει·ιτ|ιει·ιε θυιεειιτετι:

ΡΜΗ.
εΧἰτιειἰΙἱεΙτιοΙιν‹εΙ,‹γ

ΡΜ!. ΙΜ. Ειπε!. Ε'ιεεΙιει· (8ιΕπιεεΙιιιι·ρ).·

Με ννιτιιιιιι€ ό" ..ΡΘΗΠ88ΐΒ“ νει· ει" ιιΙιει·ι·εεεΙιειιόει ννειιιι€1ειοΙι πιο
"Με μια" εεε" Ιιιι.ιιιι, "εε άετ ΚειιοΜιιιετειι ειεΙι ιιι ειιιιρειι Τεεειι ιιι ειιιειι

ειιιίεεΙιειι Κετιιι·ι·Ιι νετινιιιιάεΙτε, ει: ννιιι·άειι άιε Αιιϊε.ΙΙε εε ιιιΠεε. εει· 8οΙι1ειιιι ευ
ΙοεΙιει·, Μ." ε" Βι·εεΙιι·εεΙιειιάε άεε Κειιειιιιιιετειιε, Με ΒΙειιιννει·άειι ιιιιιι Με άτο
Ιιειιιιε ΒτετιεΙιιιιι€, νοΙΙετειιάιε ινεεΠεΙειι.

Πι·. 19Ιει1εΙ, ω. Β82ἱΓΙΚΒ8Γ2Ε ε.. Π. (Ψείεεεπεεη;).·
Νεειι άειιι θεΙιτειιεΙι άεε Ρει·ιιι"ιιι και· εε ιιιιι· `ιιειιιι Ει·ινειεΙιειι ρΙϋι:ΙιεΙι,
ε" ειι:Ιιιιιει:ε Μι άιε ι'ι·ειε Ιιειιι·ΙιεΙιε Βιιϊι ει" ειιιειιι ΑΙρειι-θιρίεΙ. Με" ΙιειεΙιτ.
ιιτΙιιιιιΒιιειι: Πε! πιπ· ε"οιιάει·ε επι”, άετ Μι ιιιιοΙΒιε Πειιέβι.Ιιιι€ει·Βι·οιιεΙιιεΙΙιετει·ι·Ιιε
επι τιιει·ΙιΙιεΙιειιι Επι ιιγεειιι 1εΜε.
ΙΝ, “ΗΜ Μ" (ινειιλεεεεπ).·

Πειιι ΠττΙιεὶΙ "τι ἐεΙιἰιι, Μ." ε" Ρει·τιιεεΙιι ειιι ΜΜεΙ "τ, ε" ι.. Μιτ
εειιτει· Με ιιειι ιιι1ι "ιιι απο Βεί'ϋτεΙιτετειι ΚειιοΜιιι"ειι ιιι ειιιειι ιιιιεείε.ΙιτΙιεΙιειι
Με Μ" τιιιιιιει·Ιιεειι·ειι ΒιειιειιιεΙΙιεεει·ι·Ιι ιιΙιει·ιιιίϋΙιι·ειι νει·ιιιε.8. ΙεΙι Ιιειιιιε πι·
Ζειτ Ιιειιι ε.ιιάει·εε ΜΜεΙ, ινε1εΙιεε εἱεΙι άεε ι,:ΙειεΙιειι νοι·ιιιε;εε ι·ϋιιιιιειι ὰἱὶτΓτε.
ΙΝ. πω" Ε. Με Πιιιιτιιει· (Βόι·7ι:/οΜ, δϊεἰε"ιτ.).·
Πιο άι·ει πιπ Ρει·τιι"ιιι εειιιιιιιιεΙιειι Βι:οιιεΙιιτ.ιάειι. ᾶενοιι "νει ΙιειΚιιιόει·ιι,

!
ί

εϋ.ΙιΙτειι ευ άειι εεΙιννετετειι Ε'οι·ιιιειι από ῇεἀεειιιιιΙ "Μ" ειεΙι ΙΙιι·Ρτερε.τε.τ Με νου
ε.ιι88·εεειεΙιιιετετ ννιι·Ιιτιιις; εει· ετει·Ιιε Πιιιιτειιτει: ιιιιΙιιιι ιιι "πω" 8τιιιιάειι Ιιει·ειτε
:ιιι Μιά Με Θεοτετιειι Ιιεεςιιιιιι ειεΙι ΙιεΙ‹Ι :ιιι νει·ι·ιιιι.:ει·ιι, Με 'Γεω επιτιιι· ΙιεΙ Μ.

νει·Ιιε.ιιϊ ιιιιι· άιιι·εΙι Με ΑροιΙιεΙιειι, εωνΙε άιιι·εΙι ίοΙεειιάε

ιι€τοε-Βειι6τε;

Η. ΒΙει·ετιιιιιρίεΙ, ΑροιΙιεΕει·, Ή'ιιι·εεΙιειι, ΜετεεεΙΒον"Βε 186. Δε. Μει·ειιι
ειιΠι, ΔρεΠιεΙιει·, Πεκ. ΡιιιιΙ ΒεεΙιειιε, ΑροΙΙιεΙιει·, Βιμ, ιζωιω. 26.
Β. 8ειιιιΜιοΙεΙη, Γειει·εΙιιιι·ς, (ΜτΙ Ρει·ι·ειιι, ΝοεΙιιιιι.
'
. _ Ηει·ε·εετεΙΙι. ιιι άετ ΧειιιιιιιιιιιιιιιιΙειι-ΑμετΙιεΙιε Ε. ΤιιεεεΙιιιει·,Βει·Ιιιι θ. 19,
8εγάεΙιιιι·ε.εεε 18.
(Μ) Ο-5.
«~-

πειιη·εεει· Πι·. Β ιι κ! ο Ι Η,νε ιι εε έξ

Ι

ΧΧΧΧΧΧ ΧΧ

'έ

Χ

διιειιιιι·ιιεΚει·ει ε. Δ ΨιειιεεΒε ΚιτΙιει·ιιιειιΙιεΕει· Ρι·. Η 16.

Με!! Πω η!!!
ΜΈ!

Α” τω..ι'.1.1ι

(κι Β 1!!ΐ

1 1 111001. 1111110110!.

Νοιιο11'ο!εο ΧΧ!!!.1υ.1ιτέ.

!!!1!!!!1!111!!!!!! 11!!!!!1ΝΒΒΕ1111'1
ιιιιτει· άετ Ηεκ1τιΚιιιιιι νοιι

Πτ. !ο!ιειιιιιοε !(Μ!!!!!!318.

ΡΜ!. Πτ. !(ιιτ! 0ο!ι!ο.
Ποτριιτ

!ζ!με.

Πτ. Μισο!! !!!!ειιιειο!ι.
δ!. Ρε1οτεϋιιη;.

1)!ε,,52. Ρο!ετε!ιιιτΒετ Μεό!2!ιι1εο!ιοννοο!ιειιεο!ιτ!!”τ“ στεο!ιε!ιι!!εάειι Β-

Δ1ιοιιιιοιιιοιιτε -Α111$τΞεο Μιν!0 8.110 1Μστατο '

Βοτιιιιι!;ιειιά.-1)οτ ΑΜηη"Μιι$η τη!. Η! 1ιι Β·ι;ι..1.ιι!18 ΝΒ!. Π” :Με ΜΜΜ ιιιετι ειιεεο!ι!ιοεε!ιο!ι ιπι άιε Βιιο11Μιιά!ιιιιε νοιι Κ. Β. ΕΝΕ"
_|ιι!ιτ,4 ΗΜ. Μι· Με !ιιι!!ιε _]ι!ιτ 1ιι !·!)ο5ιιιιειε!!ιιιιε;!ιι άεπ ηιᾶημι 1ιι δι. Ρειετε!ιιιτε, Νοννε!: -Ρτοερο!α.Νϊ 11.20 τ!ο!ιτειι..- πρωι.
Βδιιι!.στιι20 ΜΜΕ 161ιτ!ιο!ι, 10 Μετά 1ιιι!!ιβ1ιτ!ιο!ι. Πει·Ξιιωπ1οιιη το” 1ιτηι1,οεοννίοει!!ειιιι!ά!ε εάει!κιιοτι !ιοι11ε!ιο!ιειι Μιτιει!ιιιι€ετι 1ιι!

!!!ττ.1ΐοΞ1τιιει!εεερε!ιοιι6Ζε!!ε 1ιι Ρε!!!!ει20Κο1ι.οόοτ45Ρίειι.- ιπι ω: ιιιιιτι επι άεπ εοεο!ιέΠε Π1!ιτειιι1ειι Ηει!ε!σειιτ 1)τ.Ε.Ώρ,ιιμώι
Αιι!οι°ειι ι·νετε!ειι 25 5ειιιιτειιιι!ι20Βε!!ιτοτ Οτ!Βιιιιι!ατι!!κε!:ιιεεεειιιι1ι. 1ιι δ!. Ροιετε!:ιιτΒ_ Ροιετε!ι.5ειω, Α1αειιότοινε!ειΡτ.6 :ιι τ1ο!ιωτι.
:- !ζιι!”ιιτιιιο ιγ1:5!ειι ιιω:!ι «Μπι δικ;; νοιι 16 !(!ι!, ρω ΒοΒετι !ιοιιοι·!τι. δι›τεο!ιε›τῖ!διειιειεἔ, Ποιιιιετειειἔ ιιιις1βοιιιιιι!ιετιά 5-0.

ιι οι

8!.

000

ιοοι. Ξ:

Ρο!οτε!ιιιτε. ι1οιι 26. ΑιιΒιιε!. (7. 8ορ!ειιι!ιοτ).

11101110: Πτ. 13.Β1οιιε!ς: θ!ιιιι1ιοιιι ιιιιι1 Α1!ε;οιιιο!ιι1ο!ι1οιι.-Ρτοτο!ιο1Ιο Με Π!. Αοτειοτιιςοε τιιιτ Βιι.!!!ιιι1!εο!ιοτι
Αοτει.11υ!ιοιι θειιο!!εο!ιο.Η :ιιπ 3.' 4. Μιά ό. Νονειιι!ιοτ 1900 ιιι Βονιι!. - ΒΒο!ιει·ιι.ιι:οι;οιι ιιπ·έι_Βοορι·οο!ιιιιικοιι:
0οιιίτιοι1 !ω!ιι·εγι: Κ!!ιι!εο!ιο ιιιιι1 ετιιιωιιι1εο!ιο Βιιιάιοιι ιπι Αιιι;οιιεοεο!ια!!!εωιι. - 'Ι'ειι:οειιιιο!ιτιο!ιτοιιΐ - Αιιιο!!;οιι.

0!ιιι!‹οπι απ!! Λ!!!ιοιιιο!ιι!ο!ι!οπ.
Ζιιτ Αοι!ο!οΒιο ιιιι‹ι ιι.!!8οιιιο!ιιοιι Τ!ιοτιιριο ΜΒ εοΒιιιι.
,,οιιωιιιι!!!ο!ιοιι“ 0ι!ει.ιι!κοιιιε.

1
1

ίτιιο!τιι18.τειι
Ζ1τ!τι11:ι.!.ιοιιω!.ϋτιι ιι8,
ε1ιιοτ
Πο!ιοτ1ϋ!!ιιιιε :!οε Αιι€ειι!ιιιιοτιι, ε!ιιοτ Αιιεο!ιορριιιι€ ιπι
ΑιιΒο. Η!οτειιιί τ1οιιτοιι ιιο!ιοιι @κι Κε.τι11ιι8.!εχιιιρ!:οτιι άετ
Βτιιο1τειο!Βοτιιιι8 ιιι ο!ιτοιι!εο!ιοτι Ε'ιι!!οιι: άετ ροτιοοτιιοιι.!ο
Κτειιι2 οτιτε!ιοττετ νοικ!ετοτ

Ζ!!!ε.τνοιιειι,

Με

Αιιετ1τιιο1τ

νοιι

Μ. Ε!. 11185818.

τ

(Ρτ!!ε1ο11ω!νοτιτιι;, εο!ιοι!τοιι ιιιι νοι·ειιι Μ” Ρετ.. Αοτειε :ιπι
ει. .!ιιιιιιιιι· 1007).

Μ. Η.! 1188 0ι!ιιιι!τοιιι ε!!! ειιιιιο1ετ ιιοο!ι Μ· οιπο !ο
-!ιιι!ο Αιι8οιι!-:τωι!ι!ιο!!, 01ο Με εο!ι:!ιο ειιιεεο!ι!!εεε!1ο!ι ότι
-11ο!ιστ ιιιι8οιι8.τε!;!ιο!ιστ Βο!ιειιιά!ιιτιε ιιιιτοτ!!ομο.
101ιιε
εο!ο!ιο Αιι!!”αεειιιιε ι111τ!!.ο Μπιτ ω!!! ιιιο!ιτ το Βοο!ιτ Βο
Μ” σο. ν1ο!!ειο!ιε Βο21ο!ιιιιι€οιι Με Θ!ειιι!τοιιιε πι :ιιι
σετντε!!!Βοιι $!!!τιιιι€οιι 11%. Βοετιιιιιιιιοιι ΟτΒιιιι1ειιιιιε, !οε
Βοεοιιε!οτε 2ιι Κι·υ!ε!ειιι!εωτιιιι€οιι, ιιτιο!ιεοιν1εεειι οιιοτ ε1οο!ι
ντε.!ιτεο!ιο!ιι!ιο!ι Βειιιιιο1ιι εἱιι‹1. Μ!τ 1108110011 ι1ειτειιι Ι!ιιιοιι,

οιιιοτ νοιισεοιι $!:ιιεο, 1ιιι ε.1τιιτοιι Ο18.ιι1τοιιιιιιι!ει!!: ι1ε!”ο
ο!!!ετε 1018111100. 6ι1οιιιε.τϋεο Ηοτιι!ιιιιιτττϋ!ιιιιι8, ο!! ιιιιο!ι
.Οοτ1οιιι (Ο!ιοιιιοεο) άετ Οοιι_ιιιιιοτινιι. ΜΙΒ!. 5ο!ιοιι άετ
τιι.εο!ιο 1Νοο!ιεο! άετ Βτεο!ιο!ιιιιιιΒοιι ιπι ρτοι1τοιιιο.1οιι Βιε
ι1ιιιιιι, πιω Ρ!!ιο!ιτ1Β!‹ε!ι, !!π ο!! ρ16!π!ιο!ιοε Αιι!!τοιοιι
ιπι!! εριιτ!οεοε Βο!ιιν!ιιι1οιι ιιιιο!ι Αιιντοιιι1ιιιιε νοιι Μιοι1ο!ε,
ερτεο!ιοιι Πιτ !!ιτο 21τ!τιι!ιιιοτ1εο!ιο, ιιιο!ιτ ε.!ιοτ οιι!20ιιι!!!ο!ιο

Νειιιιτ. 1)ει.!ιοι· ιιιιιο!ι!; ιιιιο!ι Ι.ιιιι 8ο ') ιιι ειο1ιιοτ 1896
8τ80!ι18Ι10!10Ιι ΑϋΙιειιιι!ιιιι8 0.001' ιιιιεοτ !ιοιιτ18οε Τ!ιοιιιιι,
«Πο Μι ιιιιο1ι ιιιο!ιιοιιι νοτιταε ιιι θτιιιικ1ο 1126, άεπ εαπ:
ι·ιο!ιι18οιι Υοτεο!ι!ιι.,ς απο Βοιοιο!ιιιιιιι€ ,,01. !ιι!!αιιιιιιιιοτ!ιιιιι"
ι!ιιτο!ι Με !ιοτο!ο!ιιιοιιτ1οτο ,,81. !ιε.οιιιο5τω.1οιι ιιι“ πι
οτεο!;2οιι, άοο!ι 1ιιι.τ τ11οεο ειο!ι !ι!ε!ιοτ ιι!ο!ι!: ε!ιιΒο!ιυτΒοτι.
1Μιτίοιι ντ!τ ινο1τοτ οιποπ Β1!‹:!: ει!! Με Βτεο!ιιι!εεο ι101°
πι. Η., 1ιοεοιιι1οτε τ!οιι Ιιιωτιι!ε!;οιι Ποιοι· Ι!ιιιοιι, «Με Α!ι
ριι!!ιοΙοε.
Αιιιιιοιιιιο. Καιιιιι επι ιιιιτ!οτοε ΑιιΒοιι
!ιιιιι€181εο!! «!οε ΑιιΒοιι1ε1«1οιιε νοιι Α1!Βοιιιο1ιιΙε10οιι τιιιο!ι
ιιι1ιοειιΒ τω! άου εο1ιοιιι!ιε.τ 1ο1τει!οιι 0!ιιιι!ιοιιιρτοτεεε Μετ !οΜοιι κι θεεο1ιετιιιιτ1 80 ν1ο!οτ πω! επι ετ!!ιιι!!!ο!ιοτ ρε.
ι!ιι.τειιιιιιι πω! ι1ειτιιιιε ειιιε θτιιιιτ!!ιιΒο Πιτ Βοπιοιιιειι.ιιιοε ι!ιο!. ειια!οιιι. Πιιωτειιο!ιιιιι8οιι Βοινοττ1οιι, Με @Μάο
τ!ιοτιιρειιτ1εο!ιοε !!οτ8ε!ιοιι Ζιι Βοιν!ιιιιοιι. νοτειιιεεεεο!ιιο1ττ Με 01ιιιι!τοιιι. 010 ι1ει!ιο! ετ!ιο!ιοιιοιι Βυ!ιιιιι!ε ειπα εε!ιτ
ιιιιιιιιι!ε!ε.!!18 αυτ! !τε!ιιοειι·οΒε οιιιάθιιτιε, ιιιιτ Με "εποικ
Μ, τ!ιι.εε !ι1οτ ιιιιτ νοιι ι1οιι εοΒοιι._ ,,οιιι1_20ιιό!!ο!ιοιι" Ροτ
πιοιι Με 01ιιιι1τοιιιε (Ο 1. !ιι!1ιιιιιιιιιι.!οτιιιιιι που” !!ο!ιετοιι 1:6ιιιιοτι !ι!οι· !τιιτ2 το!αιριιιι!ιοττ ινοττ1οιι. Πτι
τιιιτ το”. ο!ιτοιιιοιιιιι) 01ο Βε‹1ο εο!ιι εο!!. !ν1ε 1 ο!ιτοιιο!ο81εο!ιοε_νοτιο!ο!ιιιιεε άετ ειο!ιτ τε!ο!ι!ιει!ι!Βοιι ειιι
πο!! Με !ο!εοιπ1οιι Βο1τιιο!ιτιιιι€ειι ιιιιο1ι !!π Με εοι;ειι. εο!ι!!ιε!Βοιι Ι.1τοτο.τιιτ !ι1εω188θ !!ιιι1οτειο!ι Μ! Κιιιοε δ;
θ!. ε!ιιιρ1οιι Βο!τοιι, ι1εεεειι διε1!ιιιιε ιιι σοιι111ιτιεοιι 01811· ι
1ιοιιι!οτιιιοιι ιιοο!ι ειι·ιτ.τ!Η Μ, - 1ι1ο!!ιο άιι!ι!ιιΕοετο!!!.
Η τω". Πο!ι. Θ!ει.ιι!ι. 1ιι εο!ιιοιι Βο210!ιιιιιΕοιι ω «Μπι Α1!
νοτεοΒοιιινϋ.τι18ειι ιν!τ ιιιιε ιιιιι6.ο1ιετ Με 1‹!!ιι 18ΐ'Γ!!0 έοιιιο!ιιοι·Κτιι.ιι!τιιιικοιι. βιιιιιιιι!. Μαιος!. Α1ι!ιε.ιιι!!. τι. ά.!.1ο!ιιοτο
. Αιιςοιι!ι!ιιιικ. Βά. Ι Η. Θ. 1890).
Β1!!! τι!» ,,οιιτ.20ιι‹111ο!ιειι°° 0!ειιι!‹οιιιε, επι εων!ιιιιοιι Μι·
Υ

'! Κ Με". Ποτ Μπιτ! ο Βι.ιιιιι! ιιιιεοτετ Κειιτι!.ιι!ειω Μ!. τι.
.11ιιτό1ιειιε0οιι !ι11ιιι1τιιο!ι ε!ιιοτ πιο!ιτ οάοτ ινιιιι18στ εο1ιινε- 0 13881!.
Αιιιιι. ό. Θ!ιι.ιι!ι. !ιοιι!ι·ιι11ι!. τ. ιι!1;. Ρει.ι!ιο!. ιι. ραι!ιο!.

μπι, Ντιπ οιι!ε!ε.ιιι1οιιοιι οε!ετ ο!ιτοιι1εο!ι 1ιοειο!ιοιιι1οιι-!ιι-.

Αιιει.ι. 1890.

-

-

1

πει· ειιιιτει·ειι Με 1897 Βει 'ΓεεΙιεπιειοεεειν 8), ειπε

ιι6ιειι πιιπ πιο Βι·πεπειειπει·πιι€ ιι·ιιτρΙσιεΙιειι ιιι πωπω

ιιιιιιιιρε Πεεειειειιι πει· Βει”πιιπε @επι θι·εει'Ε Η, ποπι
ιειι πιει· ιοΙπε, ιιι εειιιει· ρε.ιιιοι. Αιιιιιοιιιιε πεε Απεεε,
ειπε πιιείιιιιι·Ιιειιε Ζπειιιιιπιειιετε!Ιππε Ζιιιι πι ε ι· πι ε.ιιιι 5).
Βιει· ιιιιει·εεειει·ειι πιιε 1ιεεειιπει·ε πιο ιιι ιεΙει.ιιν ίι·ιιιιειι
Βιιιπιειι πεε 0ιιιιιι1ωιιιε ιιεεΙιπειεΙιει·ειι νει·ιιιιπει·πιιεειι,
νιει18ει·επε πιεεε ειιει· ε.1ε πιεπειιΙιειιε Μοιιιειιιε Γιιι·
πεε Ζπειειιπε1ιοιιιιπειι πεε 8ΙειπΙιοπι. Ρι·οιεεεεε πειιιι Με
ΓοΙ8εππειιιιιπε ιιιιεεερι·οεΙιειι ινει·πειι πιιι·ιειι. Εε ειιιπ
ΙιεπριεπειιΙιειι ιοΙεειιπε:
Υει·Ιπιπιιε πεε Κειιιπιει·ινιιιιιεΙε, νει·πππιιΒ πεε ιπιτ πειι

ιιιιιι8" (Βιι·ιιεε.ειιει·) 'ή. 8οΙειιε πιε Κειιιρειιεπιιεπ
ειπι·ειιπε Μοιιιειιιε Ιιειιιιειι νοι·πεει·πειιεππει Νιιιιιι· οπετ
πιιπει·ιιπε, ιιι πεπι Ζπειε.ιιπε πει· Ζιι·ΙιπιειΞειιε- πιιπ Βεερι
ι·πιιοιιεοι·δειιε εεΙεεειιε εειιι. Ειπε θε1εεειιΙιειτεπι·επειιε
1ιειιιιειι πεπιεεε πιπ; 8τε.ππιιε ιπι. Οιειιιειε πει· Κερίπε
ι”ε.εεε νει·επιιπειιε Βεεειιιιίτιεππεειι πεεεεειι, Με ε. Β.
πιε (ΗεεΝιιεει·ει, πεε Βιιιειειι νοιι Βιεειπειι·πιιιειιιειι.
8ο εει·ιεΙιτει Ι.ιιιι€ε ") πω· ειιιειι (ζΙει·ιιιειιεειεεει·,
πει πεπι ιιε.ειι Ιειιι;ει·ειιι $ριεΙ ι·επεΙιιιεεειε επεεεερι·οειιειιε
ρι·επι·ειιιιιΙε (ΗεπΙιοιπειεεΙιειιιπιι€ειι επιιι·ειει1, πιε πει ·
Βεειιιιεεειεπε1ι επε1ιΙιεεειι πππ ιιε.ειι ω Ιι·ιπειιιοιιιιε
ποτε Γει·ιεεεειιιειι ΒΙε.εειιε ιιιειιι ιιιειιι· ννιεπει·Κειιι·ιειι.

νει·πειειι
Κιιιιιι1ε.

Ζιιιιιι·νειιειι

Ιιοιιιπιιιπιει·ειιπειι

8ειι1ειιιιιιεειιειι

Νεειι Ψεεει· ε) ιει ιπ

Οιιιιιει·ιιιιοιι πει· 1ι·ιεδειεεεε.
ΒειιιιεΙΙπιιε πει· εεΓιιεειειειιειι Ζι1ιει·ιοιτειι.ιεε

εοΙεΙιειι Ριι.ΙΙειι πιο ιιιιειιετε

Πι·ειιειιε πεε (ιιιιιπΙιειιιε ιιι ειιιει· 8ειιινεΙ1πιιε πει· εεΠιεε
(ερειει·

ι·ειειιειι Ζιιιετίοι·ιεπιπε επ επειιειι.

5ειιι·πιιιρίιιιι€).
Ιιιι Βει·ειειι πει· Βιιππειι Ηνειι:

Οεπεπι ιπιτ πει·ιιι€ει·

Ιιιιιιιι·ειιοιι, Πεεειι“πΙΙπιι€ ιιΙΙει· θειεεεε,

νεπεεε

Βιεεε,

ΒΙπιιιπειιιιιε (εειιιει· ει.ι·οριιιεειιε νοιειιιιΒε).
Απ πεπ νοι·ι.ειινειιειι, εεεοιιπειε επ ιιιι·ειι Βιιι·εΙιτι·ιιι
ειειΙειι ππτειι πιε 81ι1ει·ιι, Ρειι- πιιπ ΕππεριιΙειιιιιε.
Αιι πειι θιείιιεεειι πει· Νειπιιε.πι: Ρει·ι- πιιπ Βιιποει·ιε
ιιιιιε, (ιεερ. -ριι1ειιιιιε) (ε. π. Θ!. Ιιεειιιοι·ι·Ιιιιειεπιιι) ιιεε.
1ιιιε Πεεειιει·πιιοπ (εειιιει· Αιι·οριιιε πει· Βειιιιιι. πππ πεε
ειιεεινιιιειι 8ειιιιει·νε).
Ιιι πει· ΗειπριεεεΙιε ε.Ιεε: νειειιπει·ιιιι€ιεπ ιιπ πειι θε
' ι”ιιεεειι, επ πεπ νει·πει·ειι πιιπ ιιιιιιει·ειι Αιιππεεινεπειι πεε
Απεεε.

8ειειιε ΒεΕπιιπε Ιει.εεειι πεε 0ιιιπΙιοιιιεπΒε επ Ζιι·1ιπ
Ιειι'οιιεειει·πιι€ειι, πππ πινει· επ 8τε.ππιι€ειι
πιερεπιει·ι ει·εειιειιιειι.
Απ '1'1ιεειιειι πιιει· πεε Ψεεειι πεε θΙε.πΙιειιιε Μπι
εε ιιιειιι, ειιει· Ιιειιιε νοιι ιιιιιειι πω. ιιιειιει· ε.Πεειιιειιιε
Αιιει·ΙιειιιιππΒ ει·Ιιιιιιιι οπετ πει· ιιπ ε.ΙΙε ι·`ιιιιε ειειιιιιιιι
εεινειιιιειι. Εε ιει πει·ιπειιε, Με π. π. επειι 1.ιιιιπε
(Ι. ε.) Ιιειιιει1ιι, εειιι· ιιε.Βιιειι, σε πεε Βιι·ειιειι Με ειιιει·
ειιιιιειιΙιειιειι 'Ι)επιιιιι€ εΙιει· Εοι·ιιιειι πππ Ι:ιιιιε νοιι ρι·ι

Ψεεει· Με εε πιιειι - εενιε1 εεε πει· Ι.ιτει·ε.ιπι ει·
ειειιιιιειι - ειε Βιει:ει· επεεεερι·οεπειι, ,,πεεε πεε (ιιεε
1ιεπι ιιιειιι ιιιιιιιει· πιε ειπε ι·ειιιε Οριιιιιπιιιιιε επιππίε.εεεπ,
εοιιπει·ιι 1ιιιπιὶ8 ιιπι· ειιι Βιιιιιιιοιιι ρειιιοΙοειεειιει· Υει·ϋ.π
πει·πιιπειι ιιπ πεειιιιιιιιι.ιιι·ειεΙεπί εει. .1επειιΕπι1ε 1ιπιιιιιετι
νοι·1ιειειιειε ΒιιιπΚοιιιε.ι·3εε Ζπειιιιιπε πιιιει· ιιιι·επι ΒιιιΒπεε
ιιι πιιι.ιιιίεειεε ΟΙει.π1ιοιιι πεει·Βειιειι". °) Βεεειιπει·ε πει ει·

(Ι. ε.) εποε επί πιε Βεπεπιπιιε ειιιει· Ηει·ε.1ιεειππιιε πεε
Ηειι-Αι·τει·ιεππι·πεπεε ι·εειι. Βιιιπ1ιπιιε πεε νεπεππι·πειιεε
ππι·ειι ειπε εεει.ειιειιπε Ηει2- πππ Ιιπιι€ειι1ειπειι ιιιππεε
ιι·ιεεειι. 1ιιιιεππε επι Ηει·ΖΙιΙερρειιίεΙιΙει·ιει ιιιπι πετιιι νοιι
Ιιπεπεπι· ω) ιιιπει·ερι·εειιειι νιοι·πειι. 8οιε1ιε 1ιειιιιιιειι
πεει· εποε επι· εονι·ειι ιιι Βειι·εειιι, Με ειε "Με εειιι
ρειιειειι ειιιπ, ειιειιεο Με Ηει·επεεειιει·ειιοπειι, ιι·ειιιι πιε
ΗειειιιιιεΙιειι ππι·ειι ειε ιιιεπιιιιιιειιι πεπει·πειι. Αιιιιε.Ι
ιειιπε Ηπει:ειιειεεεε πεπ ει·εειιινει·ιεε Ειιεριι·ιιιιιι, Με πει

Βι·ειιειιιπΙππιπ.τιιι, Ειιιριιχεειιι πππ Αειιιιιιπ, Ιιειιιιειι ειιει1ει.ι
Με

ε.ιιεεειι·ειι8ιεε

Βιε.εειι

ππι·ειι

νεπεεε 8ιπππιιε επ

8ειινιειιπιιΒ πει· Ζιιιε.ι·ίοι·ιεπιπε ιιιιιι·ειι πππ εε ιιι ειπεπι
επ ΟΙεπιιοπι πιεροιιιει·τειι Αππε πιεεεε ιιει·νοι·ι·πίειι.
Με Βεπεπιπιιε π118ειιιειιιει· Κι·ειεΙεπιειει·πιιεειι ινιι·π
νοιι Μιειιει 11) ιιπειιπι·πειιΙιειι ιιειοιιι. Ιιι εειιιειιι ιιε

ιιιιιι·ειιι ειιππΙιεπι πεειιιιιπρι 1ιειεειιιιΒι ιει, σε πει· 8Ιειειιε Ιιειιπιειι Ιιειιι·ιιπειι ειεΙΙιει· πειπειιι.εριεεπειιπ·πεε θι1επ1ιοιιι
Βιιι.ιιΙιει1ι. Ζπετε.ιιπ ιιιε1ιι επι” νειεειιιεπεπε ννειεε επειειιπε πιιιει· πιε Ζιι·Ιιιιιιιιιοπεειει·ιιιιπειι. Ιιι πει· πιιιει· εειιιει·

Αεειπε ει·εειιιειιειιειι Ι)ιεεειιειιοιι νοιι πω” Η) ιιιιπειι

ιιειιιιιιειι 1ιε.ιιιι.

Απι” ειπε Ψιεπει·8ε.1ιε

πει νει·εειιιεπειιεπ

θπιιπ1ιοιιι

ειπε πιιιει· 69 Ε'ιιιΙΙειι νοιι ρι·ιιιιιιι·ειιι (31επιιειιι πω· 7
οιιιιε Βιειειιπειιιε 1ιεειειιειιπε ρε.ι.ιιοΙοε. νει·ιιιιπει·πιιΒειι ειε

ΪιΙιεειιειι πιιι·ί Μι ποπι νειειεΙιτειι, ιιιιτει· Ηιιιινειε επί πιε
Ηειε, θειειεεειι ιιιιπ 1.πιι€ειι πιιε;εεεεεπ.

επιι€επτειι εριιιιιε.Ιιιιοι. Ι.ειιιιιιιειιει· εεινιε επί πιε Ζπειιιιι
ιιιεπειεΙ1ιιιιε πει ινιειιιιπετειι 'Πιεοι·ιειι Βει Ι.ιι.ιι€ε (ι. ε.)

πππ ιιιι·ε ειιι€ειιειιπε Αιιε.Ιγεε πει Ζιπι ιιιει·ιιιππ ιι (Ι. ε.)

Ζιιιιιιιει·ιιιε.ιιιι ειειιι πιε ει·ειε ειιιιιειιΙιε1ιε Πι·ειιε1ιε
πει· νειεειιιεπειιειι ΟΙεπιιοιιιίοι·ιιιειι ιιι ειιιει· Μπει·ειιι

πινιεεΙιειι Αιι8ειιπιιιε1ι πππ Βιπιπι·πειι,
Νπι· εον.ιεΙ

εει

πιει· 1ιειιιειΙιι, πιιεε

ειε

:Με ιπιτ πει·

Ιιεπἱιιει πιιι·ειι

ιεερ. ,,ΑιιΠπεειιιεοι·ιειι“

νει·πιιιιπει·πιιε πεε 1ειειει·ειι.
Με Αεεπι·πεΙι πιεεει·
Βιπε1ιπι1ϊειειιε ει·εειιειιιι ιιπ ΟΙππιιοιιιππΒε πει· Νει2Ιιε.πι
Αι·ιει·ιειιρπΙε. Ιπι· ειιει (Ι. ε. Με. 76): ,,1)ειε ΟΙεπ1ιειιι
ιει, ινει:ιι8ετειιε ιιπ Βιιι.πιππι πει· Ρι·οπιοιιιε,
ιιοεΙι 1‹ιειιιε εειιπιιιε ειδειιιιιειιε Ει·Ιιτειι
ιιπιιε πεε Απεεε_ εοιιπει·ιι ιιπι· ειε Βιιιιριειιιειιιιοπι
μια, ινεΙειιει ειειι ιιι πιε1ιι· ρεεεινει· Ε'οιιιι ειε Απεπιπε1ι
πει· Βιιιιιιιι1ιιιιιΒ ειιπει·ει· Οιιὅειιε πωπω· πιιπ ιιιειιει·

εειιειπειι.
Με ε.ιιε.ιοπιιεε1ιειι νει·ιιιιιπει·πιι€ειι, πιο πεε θΙππ1ιοιιι
ε.πΒε επι· ΒιιιππιιΒ πιερειιιειεπ, ιιϋιιιιειι επιιιιειιει ιιι1$ει·

επι: ,,1)ε.ε θπε.πΙιειιιιι ρι·επι·ειιιιιΙε ειειιι ιιειιιε ειι;ειιιΙιειιε
Βι·Ιιι·π.ιιιιπιιε πεε $ειιοιπειιε πει, ιει νιεΙπιειιι· πεε Ρι·ο -

.5ιειεει·πιιε πεε ιιιι.ι·ποΙιπιπιειι Ι)ιπε1ιεε, ειε πεπι Απε
πιπειι

ειιιει·

νειιιιειιι·ιεπ

Ρπι1πιιε

πεε Απεεε

ιεειιιιειι,

ιιει·νει·πειπιειι ππι·ειι ειπε Βιετπιιε πεε ιιετιιιε.1ειι θπειειι
8εινιειιιε ειιιεε1ιειι Ζιι- Με Αιιππεε πει· Απ8ειιππεειΒ
1ιειιειι. .Ιε ιιεειιπεπι, σε πππ πεειειπει·ιει· Ζπιιιιεε οπει·
εε1ιεπιπιτει Αειιπεε νειειιιινοτι1ιειι εειιιπειιι "πι, ιεεεειι

ειε ειειι

ιιι ,,ΖιιππεειΙιεειιειι"

(ρε. 108) ειεΙΙι ει·

ειε ει·ειε

εειιιει·

Τιιεεειι

πειι Βει:

8ιιιιειιεειι π118επιειιιειι πππ 1οιιειειι Ζιι·ιιπιπιιοιιενει·ιιιιιτ
ιιιεεειι ιιειιιρειιειει·ι ινειπειι. ,,15ιει ινειιιι ειιπει·ε Με
πιειιιε, ειιιινεπει· πεε νειιιιε1ιι·ιειι Ζπι1πεεεε οπετ πεε εε

ιιειιιιιιιειι ΑΜιπεεεε,εει εε Μ· Βιπι οπετ θεινεεεΕπεει81ιειι,
ιιιιιιιιιιειιιιιιειι, πειιιι ιιιπεε πει ειιιειιι εεειιιιιιιιιειι ειιε.πε
-πειεε1εειι πιε

Μεε1ιειιΙιειι ειιιει· Κειιιρεπειει·πιιε

επί

") Βιι·ιιεεε1ιει·.
(επ. ιι. Ε ει ιι ε ε).

ειιιππιιπ1. εεε. ΜΝΚ. (πιεπ. Βει!πεειι ε. Μπιιιιε-Δι·ειιιν 1888).

ι·πιιειεειι.
ή Η ι·εεΗ.

Ιιειιιιι. π. ερει. ριιιιιοΙ. Λεει. ν. 0ι·ιιι. (Επε

Γει·. 19-10. ΜΟΒ-ω).
_·) Ζ.ιιιι ιιιει·ιιι επ ιι.

Βει".

ιι. Ρετιιοεειι.

- (ΜΜΕ. (Βειιι·. π. ΑπςεπΙιειιιι. πι. ε. 1804).

π.

Τιιει·εριε

π.

ΟΙεπιι. 1890.

).
°) ννε1ιει·.

Ζει· ιιε.τ1ιοι. Αιιει. π. ειιιοιιιιιειι.

Αιιιι.ι. π. πω.

'Ι 1ειιιι€ε. 1. ε. πππ: Ζινει ?Με ν. ρι·ιπιπ.ι·. ΟΙε.ιιιι. ε. ιπ
8ειιπι. 1ιιπινιππειι ειε. (Αι·ειι. ι. 0ιιιιιιι. ΧΧ.Χ111. 1. 1887).
1 ")8%εεει·. Με Πι·επειιε π. ΜΜΕ. (Αι·ειι. Ε. Οιιιιιιι. ΧΧΠΙ.

.
°°) 'Ε ε ε ιι ε ιιι ο1 ο ε ε ο ιν.

Βειιι·. π.

ΟριιιΙι.

Οθ8.

1:1ειπεΙΙιει8· 1888

(πι.

ιι. Ζιιιι

ιιι ε ι· ιιι ε. ιι π)
Η) Ειι.ππ ε πι·. Παπ Ρι·επι·ειιιιιΙειεπιπιιι π. ΩΙππιι. (πω. ι.
Οριιι.ιι. ιιιινι. 2. 1880).
Π) Μιειι ει. Ιιειιι·ιι. π. ΑπιςειιιιειΙΙι. 2. ΑΜΙ. 1890.
Η) 11ιι·ιιι. Ποπ. Κι·ιιιιιιιι. π. Ζιι·ιιππιι.ιειιεειςεπε ε. ΘΙιιπΙι.
1. Η. ννιιι·ιιιπι·ς 1898 (ΜιεΙιει-Νεε·ει )επιι·εεεει·. Η. 649) επ.

π.Ζιιιιιιιιιιει·πιπιιιι).

-ω...-1.1-4-8

'
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ι1 πει ω” Κι·ο1ε1επ1εωι·πιιε οτε. πιω ο οι·
ιιιοοεπιι1εοεο Αιιει1ι·πο1ι οιιιοι· 1)ι1“ίει·οιιι

ιπιτ Βι·ι·εριππε νοι·επιιτ1οιιοι· Βοεεεε1τ1Βιιιιιιοπ (Κε.ιι.οεεριο1σ
επ1ι·οΒοποε 1ιο1ιτει·ο, Βεεεεειτ11εεε Κε11ιπ1ετ1οιιειι Με)

εννιει:1ιοιι ε118οιεειιι ει·τοι·ιε11οιιι Β1ιι1:ι1ι·πο1ι

πιιε ι1οιιι Βιιιιιοπιιι·πεε Με ΑπΒοε". Βιιετι Μ:
ε11ει·ι11ιιΒε επ εοιιιοι·1ιοιι, ι1εεε Με ε1εεοι·1ι.ιειι ειροι·ιιιιοιι

ε1ιιι1 εε 01επ1ιοιιι1ιι·ειι1ιοιι ν1ο11'εεε εεοεεεει.ει ννοι·ι1οιι η
Βε11ο1ιτοι·1εεε-νε.εοιιιστοι1εοεο 1ίοι·811ιι€ο ιιι6οοιι ο Με·
οοπ νοιι ν1ε1οιι Βεοεεε1ιιοι·ιι 1ιοιιεεεεοι·ιοιι Ζπειιιιιιεειι-1

ιε11ειι

ειι.ιιΒ 2ιν1εοεοιι θι1ιιπ1ιοιιι πιει νοι·ιιιιιιοςειιΒεπειι..1·εεετι

Πιι1οι·εποεπιι€ειι

Με

ΒοΒοπεο1τ1Βο

νει·ε1)11ιιιεε

ενν1εοεοιι Β1πι‹1ιπε1ι πιιε Απεοιιι1ιιιο1ι ποοε 1ιοιιιοεινεεε
1ιΙε.τεοε1ε111, ν1ο1ιιιοει· "Με ννΜει·ερι·εοεοιιοε Βοειι1ει.τε
οι·Βο1ιοιι ειιεοιι. Νεοε ο1ιι18οιι, εοεοικ1οι·ε ίι·ε.ιιισε1εεεοε
Απ1ιοι·ειι εο11 Βοι·ει1ο 81.οΜοι·ιιιιιι Με ε11ιιειιιοιπειι Β1πτ

ι1ι·πο1ιε επ 01επ1ιοιιιΠιει·οιι (ο1ι·. .Τ ο ε ερ 1ι ω) πιιε 1. ο ν γ 'ή.
Αεί θιι·πιιι1 εο1ιιοι· 'Ι'εοοι·1ο ννειιι1οτ Ζ1ιιιιιιει·ιιιυ.ιιιι
(1. ο.) εε) εε1ιιοιι 01επ1ιοιεει·επ1ιοιι Μ οι·ειοι· Ποιο Ηοι·ι
πι1ττε1 ιιε πιιε πω· 81:ι·ορειιιιτπε, οειιεεειι εποε Αι1οιιιε.
ινεει·οιιι1 ει· Ι)181τε1ιε Επι· 1ιοιιιι·ει1ιιι1121οι·ι Με. Με Βο
επ1τοτε εο1ιιοι· 8τιορεειιιτιιετεοι·εριο ι1οε (Πεπ
1ιοιιιε νοιε.ιι1εεεοιι Με ειεεε Βεεοιιι11ππ,<ιεννοιεο ννε.ιιιι

επ οιιιρίεε1οιι"). 81ο νοι·ιτ11οιιοιι ε11οι·ι11ιιεε Βοειοειπιιε πιει
1οι·ι1οιιι

ειιι·

Νοοεριϋ1πιιΒ ειιι,

Μ”, 1ει·ο τεοοιοι1εεεο

Βοει·11ιιι1πιι€ εποε ιιοοε ειι·11ι1ει εε1ιι. Απ!
2ο1τ18ο Αιιννοιιοιιιιο; ι1οι· εοννεει·τειι Μιοτ1οε.
εεοι· ειεεε νοι·ειοει:ετ ννοιι1οιι. ΕΜ εο1εεει·
ε11οιι1ε.11ε οιιροιιιιιειι1ι οε.πε:ι επ1εεε18, ινε οε

‹11ο @εισε
εο11το ‹1εεο1
νοι·ειοει ιει
ειεε ι1ε.ιπιιι

ι1επει·ιιι1οιι Νεπι·ε.181οιι1ιπ θιοε1οι ι1οε Τι·1εο>'

ιιι1ιιπε,_εοεοιιι1οι·ε εοΜοι ι1ειιτε1οιι Ζννε1Βε, επ (1ι·ιιιιι1ε
1ιοΒοιι. Βιο τ1ει1ι1ιι Βοεϋι·18ο ι·οιοε11εεε Κεειι1ε1;11ι (ε. εεἱ
Ι.ιιιιΒο 1. ε.) εοοιιι·1 )ο‹1οοε 1ιι·1ι1εεεει· 81οετπιι€. 1)οιιιι
Μ ιιιειιεεοιι αει ιιι1ιθεεε11ι.οιι 11'1ι111ο 1ιϋιιιιτο Με Νοιιι·ιι1Βιο

εποε ι1πι·οε ειεε 01ιιιι1ιοιιι 1ιοι·νοι·Βοι·πιοιι εειε, Με επε-_
ετι·εε1οιισει· θ1επ1ιοιιιεοειιιει·ι Βοι1οπτει ινοι·ι1ειι. Κοιιιιιιε
εε ι1οοε νοι·, ι1ε.εε οιπ 611επ1ιοιιι ει.ει·ο1οιιε νοι1ιειιιιτ ιιιιι1
Με Νοιιι·ε18ιε οι1ει· Μιει1Με εεεειιι1ο1ε νν1ι·ι1.
Λυσε ειιι ι1οι· εεπ118επ Επενν1ο1ι1πιιΒ νοιι Ο1_ειι1ιοιιι·
ννεει·ειιι1 ι1ει· Κ11ιιιοιι ιιισΒοπ νεεοιιιοτοι·1εοεο Βιιι1111εεο
(οοπεοε11νο Ζιιε15ιιιι1ο, ,,οο11ειει·ε.1ε ιε'1πιι1οιι“ π. ‹1ι·Β1. ει.)
ειπε υι·εεοε11ο1ιο 1εο11ο ειιιο1οιι. Τεεεεεεο Μ, ι1ε.εε εοι·ει1ε
Με οιιι:ειιι111οεο 01ο.π1ιοιιι εοεοπι1οι·ε εϋ.π118 Β'ι·ε.ποιι Ιιιι
1ι1ιιιιεειοι·ιεεεειι Α11:οι· ποιειιι πιιε πω· ε5.π118οι, Με
81ο1εεε1τι·ιρ,ο Μειιιιοι·. @ειεεε ω). ν1οΙ1οἰε1ιτ ιν1ι·ι1 εε
εποε κ1ιιι·εε ειπε εοε1οιεεειιοο Ιι·ιάοοεοι·ιο1τ11ε1ε νει·ιιιιτ

εε.ιιι1ο1τ Με 1.ε1ετιιιιεείεε181ιο1τ ι1οι· Οει·ι11εοε Μι· ειεε

1:ε1τ. (Μοοι·οιι Π). Οοειι "').

ε11ο1ιι ιιεοε2πινοιεειι, ιει άιε Ρι·ιιιι1ε 151; ει· εεα· Βοιν1εε
ειεεε επ οιιιρίεε1οιι.
Απ! 8ιει·πιιεοιι ι1ει Κοιιιροιιεετ1οιι, εεε 01ε1οεεενν1ε1ιιε
ενν1εο1ιοιι Ζιι- πιιε Αε11ιιεε Μ οΜειιι επ 01ε.π1ιοιιι ειεεε
ιι1οιιοιι Αιιιιε ι1ιιιεε ρ10τι11οεο νοι·επι1ειιιπεοιι ι1ει· Ζιν
1ιιι1ει1οιιενειεε1τε1εεε επι” νε.εειιιοτοι·1εοεοιε ννοΒο
ιει ννοε1 Με Με εο1ιοιιιι1:ο 11111ι·1ιπιι€ ρενοειεο1ιει·
Πιε ί111εεε 2πι·11ι:1απίεει·οιι. Βοι εοει· εο1τ18ειι Α11οετοιι

ΜΜΜ; νοι·1ιοιιιιιιοιιτ1οπ 1ι·1ι1οο1ιοι·1ο1ι11τ1ι1οιι Ζοιο1ιιιοιι ειεε
ε.11οι·ι11ιιΒε ‹1ιιι·οε εοεοιιτ1οι·ε Νο1επιι€ επ εο1ιπιιι15ι·ει· ΒΙιιπ
1ιοιιιιιιϋεοι· 1)ι·ιιε1ιεεε18ει·πιι€ Με, ννοεεε1ε Βοι Μιιοιι εποε
νοι·ειοει ιιι ι1οι· Αιιννοιιι1πιι8 νοιι Μνι1ι1ε.1.1οιειιοεοτοιι1εε.

1ι6ιιιιτε εποε οΜο ει»

81επ1ιοιιιι11εροπ1οι·τε Αφου 1ιιιιιιοι·

νοι·1ιειι8π1εενο11ο Ριιρ111επει·ννο1τοι·ιιιιΒ Με: Μ Βοιι·αιο1ιτ
1ιοιιιιιιοιι. Βο1ιο.ιιιι11ιοε εεοεεεεεετ ειιιπ ειεεε εο11.οιι ιιιιο1ι
ετει·1ιοι· Θειιι111:εεοινεεπιιιι - ει·ι·οεοιιι1οι· οι1οι·

επο1ι άο

ρι·1ιιι1οι·ειιι1οι· ΑΝ - άεε Απεει·πεε ειεεε ο.1ιιιτοιι £1ι1ιιιι
1ιοιιιε ειιι ο1ιιειιι 4 ειε ι1εειιι · εοεο1ιιεει· Βεειιικ1ειι_ ΑιιΒο.
Εε Με Με ειιι εο ειιπ118εε νοι·1ιοιιιιιιιι1εε, (ειεε εοΒιι.ι νοιι
οΜοιιι ,,ιιοι·νϋεοιι θ1επ1ιοιιι“ (,,θι1επ1ιοιιιε επιο
311"°) εεερι·οοεοιι ννιι‹;1. Β1;ννειε Βει·ει1οιιι ιγρ1εοεοε εεε
Με εοεοιι νοιι ν. 61ι·ειο1ε ιιιι πιιιιι1ττε1εσιτειι Αιιεεε1ιιεε
επ θ1επ1ιοιιιορει·ε.τ1οιι Με ε1ιιειι .εποε εοοεεεειοεε Απί

ιι·ο1:οιι

νοιι θ1επ1ιοιιι ειιι ειιι1ειιι, εοεε1ιιειιι· ιιοι·πιε1οιι

Απειε.

Ι):ι.ι·ειπε οι·81εεε

ειεε Με ειπε Β.οι;ο1, νοι· 1ο‹1ει·

Ο1ειι1ιοιιιοροι·ετ1οιι ιιι Με ονοιιιπο11 ειεεε επ ορει·1ειειιι1ε
ειιι1οι·ε ΑπΒο ειιι Μιο11οιιιιι επ 1ιιει1111ειοιι. Η1ει· Πεμ
Με ρενοε1εοεο Μοιιιοιιι Μ ποι· Με: ι1ει· Οροιιιι1οιι νει·
επιιι1οιιοπ ΑπΓιοΒιιιι8. 1)οπεο1εοιι Ε11ο1ιτ 1ιε.ιιιι εποε οΜο
ι1οιι Ρο11οιιτειι οιι·οι)·οιιι1ε ει·21111εεε Κοιιειι1επ1οιι ειιεοιι.
8ο εε.ιτε Με

οιιιιιιιι1 ιιοιιιο1ιιεειιι ειιι Βοε ι·οοι1ει·

θε

1οΒοιιεο1τ Βοι οιιιοιιι ειιι οετοιι1εεεειιι (11ειι1ιοιιι 1ε1ι1οιιι1ειι
Πειτε ννεειοιι(1 πιιεειοι· Πιιιοι·εποεπιιιι πιιι1Βοι·ετπιιε ειπε
ε1οπτ.11οεο Ζιιιιεειιιο σου 81ε.π1ιοιιιετϋεοπ Ει·εεεε1ιιπιι€ειι, εο
εοιιι1ει·ε ι1οι· Ηοι·ιιεεπιτι·πεπιιιι επ εεοεε.οετοιι, εεε τ1ιιι·οε
επιιεειιιειιι1ο 5οεεεϋι·ιιιΈ ε1ο1ι εποε ι1ειιι 1ιιτε111ἔοιιιοιι Ρε
τ1οιιτειι εε1εει εοει· εοιιιοι1ιεει· ιιιιιοειο. Βοι· Ηοι·ι· πιει·
ειιἔ1οιιιε Πο11οερ1ο1οι· Με ειεεε ννϋ.ει·οιιι1 εεε πιιε Βίοι·
πιιε οιιι18ει· Ει·τοεπιιΒ εο1ι1οεοιιοπ Βρ1ο1ε ι·εΒο1ιιιε.εειε οΜο

Ζπιιιι1ιιιιε οοι· Μπι ννοε1εο1ιιιιιιιτειι επε)ε1ι1.1νοιι θι1επ1ιοιιι
ενιιιριοιιιο (Οει·οιιιυρε1οιι οπο.) 1ιοιιεει.εειι. Νεοε οιίο18
ιο1ε1ιοι· 1ι·1ι1ο1ιτοιιι1ε ειιι οι· ερετοι· εοΜ Βο11οετοε, Μπι ειε
ι1ε1ι1ιι Γε.ετ ευεοιι νοι·1ειι1ετοε Βρ1ο1 οειιε Βοεοεννοιεοπ
νν1ε‹1οι·

ειιΓεοιιοιιιιιιοιι.

Αοειι11οεο

Ψ1ι·1ιπιιεειι

Βειν1εεει·

1)1ο εε1 ε11οιι 11'ι·ε.ιιοιι_

Κοει·ειι ινε· ιιιιιι πιεσε επι· 'Γε.εεεεεε ι1οι· θεϊεεενοι·
ειιι1οι·ιιιιιιοιι Μι ο18111(Ο1118.118θ. 01ειοεεειιειοε νοι·εειιι1ειι
εεΜ ειιε1οεοι· νοιειιι1ει·πιιΒειι Μι 1ιει·18οιι θεειεεενετοιιι
ιει; ι1εεο1 ε. ριἰοι1 ιιι οι·ννει·1;οιι. Ι)ει·ιιιιί »πιει εεεοιι ι1οι·
Πιιιετιιπά Με, ι1εεε άεε ιιι·1ιιιε.ι·ο θ1ε.ιι1ιοιιι νοι·ννιοεοιι6.

οΜο Κι·ε.ιι1ιεε1τ εεε εϋεοι·ειι Α1τει·ε, 1οιιεο1τε άεε 50. Ι.ο4
εοιιε)ε1ιι·οε, Μ. Πιο Βει1επιιιιιε εοπ11οι· 1ιιιι·ε.- ιιοά οιιτι·ιι
οοπ1ει·ει· Πε1"ε1εενοι·επι1οι·ιιιι€ειι ππι1 ιι11Β·οιιιειιιοι· Ζ1ι·1ιιιΙο.
ι1οιιεεεϋιπιιέοιι

ιει πιοι·ει

νοιι

1ιε.ιιι1εεοι·81°) Με

ι1ι·11ο1:11οε εοτοιι1: ννοι·ι1οιι. Ετ εκει Με, πιο εε εοεοΜε
επ ινοιι18 εοεοετοιειι Εεεε, εο1 01επ1ιοιπ1ιτε.π1ιοιι ποτε
εποε Με θεεειιιιπτιςείεεεενειειιι επ εει·εο1ιειοετ1Βοιι. Βοι·
ιιοι·11ε.1Μοοι·οιι”) Β1ε1οε1ε11ε Με άιε Β1Β1ά1ΗΠάοτ
0οΓεεεννειιοπιι8οιι :Με εο1:1ο1ο81εοεοε Μοιιιοιιε πιιε επί Με
Ηεπι1ε1ιε11: ε.11Βειιιο1ιιοι· Αιτοι·1οεε1ειοεο ειιι
θ1ειπ1ιοιιι ε1ιιΒοιν1οεοιι. Βεειοετειιεννοιι ιει ιιι ι11οεοι· ΠΜ
Με (Πο ΑιιΒε.εο Η1ι·τε'ε (1. ε.), ι1εεε ειπεπ· 69 (ΗΜ
1ιοιιιίε11οιι ιιι 46 81ι1οι·οεο ι·1οι· θει·οτ1ι1οιι·1ιοπειετιει·ι ννοι
ι1ειι 1ιοιιιιτε.
·
·
08.112 επΘειι1ε1118 ιει εεε Βε21οειιιιΒ ενν1εοεειι θε1”εεε
οι·1ιι·ειι1ιιιιιε πιιε θι1ε.π1ιοιιι εο1 ι1οιιι ηρ1εοεειι £11ιιιι1ι.
εε.οιποιι·ειιΒιοπιιι (8νιιοπνιιι: ,,Βο111ιιιι1ε εεοιιιοι·ι·ε.
Με ιιειοείο18οιιι1ειιι 01ιιιι1ιοιιι“). Ι)1οεεε ειιι οΜειι μια
εεει·ε1ιτει·ιετιεοεοιι νοι1ιιπΓ: ιποι·ει ιι·οιοιι ιιιπ1ιιρ1ε Νεω
εππιε1πιπιιιιοπ ω, ι1ειπιι, πεοε 1ιει2οι·οιιι οι1οι 1ειιιιιει·ειιι
Ιεεει·νε.11, ει·ιοετ ρ1ϋτ21ιο1ι ειιι ε1ιπιοε θι1ειι1ιοιιι Με. Π1ο
Αιι1”οιιιειιι1οιιο11ιο ι1οι· ΙΒι·εοεε1ιιπιι€ειι ιει ειεε ιιι 1ιοιιεεε.ιιι.,
πιιι ειεεε ΖννοιΕο1 ιιε οιιιοιιι ιιι·εεεε11εεειι Ζπεε.ιιιιιιοιι1ιε.ιιΒ
επι11ιοιιιιιιοιι επ 1ε.εεοιι. 131οεειι 1ιιιεοιι ννιι· πιιε ννοε1 εο
επ ι1οιι1ιεπ, 11εεε ιιιο Οο18.εεοι·1ειειι1ιπιι8 ιποιει επ Νεπ
εειιι1ε1πϋπιι€ειι πιιε άειιιιι επ 01ιιπ1ιοιιι 111ει·ι. Κιιιοε21)
Αιι11εεεπιι€, ι1ε.οε νν1ι· εε ε1οι· ιιπι· πω. ,,01ε.π1ιοιιι Μ οι
°ι

ω) Ιιειιι.ιο 1. ο. ιιιιι1: θ1επ1ιοιιι. Πιτιο11πιιο·οιι πιιε ι1οι· 8ι.
Ρε1:οι·εε. Δπ8·ειιεο11οιιιετο.1ι Ποπ ΙΙΙ. 1889.
11) Μοοι·οιι. Θοειοειεετϋι·ιιιι,ςειι πιιι1 Πιοι·1ιι1ε111οιι (ΑΜ.
ι. Αιη:οιιε. Χ. 1881).

Π) .Τοεορε. Βοοεοι·ε1ιοε ο11ιι1ιιποε ειιι· 1ο 8·1επ1ιοιιιο απο.
'Ι'1ιεεο ‹1ο Ριιι·1ε 1904 (111οεο1-Νεεε1ιι .1εει·οοεοι·. με. 593).
Ν) ει) νν. Πε1'εο11οιι κ1ιοι·ειροπε1ςπο «ειπε 1ο -ιι·1ιι.ποοιιιο. 'Ι'1ιεεε
ι1ο Νιιιιον. 1904. 1ε11οεε1-Νειιιο1ε .1ιιει·οεεει·. 817).
ο Η) Ζ1ιιι ιιι οι· το ε. ιι ιι 1. ο. πιιι1: Νιι.ιιιι·ίοι·εοεοι·-νοι·ειιπιπι1περ·
ε1οι·ειιι 1905 (ι·είει·. Μ Κ1ἱιι. 111οιιιιτεε1. 1905 με. 399 ε. ε. Πει
1ιπεε1οιι).

ΜΒΜ-Μ.

Η) (Με ιι , δ. Πιοι·ιιε ππι1 ΑιιΞε 1890.

Π) Ιιιιιιι1εεει·;.ι. Βο1τι·. ε. Αοιιο1οο·ιε π. (Πειτε. (Αι·οε. ι.
Ορει.1ι. ΧΧΙ. 2. 1875).
.
Ν) 1Ιοοι·ε ιι. Μπι 1ιπετι·οιι ορ1ιτ1ιιι1ιιιο1ο8. 'Ι'ετικ1ιοιι. 1899.
Με. ιι. 1ιε π με).

ο

_

111) 1(ιι1οιι. ΒΘ21Θ11. ε. Βο1ιοι·ρ;ειιε π. Με. Βι·1ιιιιιι1ι. ε. ο!.

1 ειεεε. ιιι-ωει. ε. 1ίδι·ρει·ε ιεεε.
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τιειιι εε1εεε11τεε1τειι Αιιεε“, ε1εο ιιιΙΙ ε1ιιετ ιιιίεΙ118ειι
Κοτιι1ι1ιιε11οιι ει: Με 1ι111.1ιειι, Εεεε 1εΙι εΙιειιεοντειιιε τε1Ιειι
Με 1.ιιιιΒε (1. ε.) Πετ ειιε.1:οτιι1εοΙιε ΝεεΙιινειε νοιι Ρετ·1
Μιά Ετιάεττετ1111ε (τεεμ. -μ1ιΙεΙ›ἱΙ1ε) ιιιιά 1ιγει.11τιετ 1)εεειιε
τετΙοτι άοι· ΝεωΙιειιφεΓεεεε 1ετ εετειάε Ιιε1ιτι ΙιεειτιοττΙιεε;.
ΟΙειι1τοττι ν1ε11ε.εΙι εε11ε1°ετ1ι πετάω. (νε1ιιάε”), 51151

1:1τι8") ιι. Α.), 1)1ε ε1ε1ε1ιειι τε11ιιε1ετι θε111εενετε.τιάε
τι.ιιιιιιετι πετάω ειιεΙι ΙιεΙ ε.τιάετιι 11'οτπιετι

νοιι θ1ε.ιι1τοττι

1ιι άετειι εμ111ετειι 81εάΙειι εε1”ιιιιάειι ιιιιά άοτ1 Πιτ εε1τιιιι
σε» ε.ιιεεεμτωΙιετι ςθετιι1ετ"), ΤεεΙιετιιο1οεεοιν
(1. ο.). Η1ετ άειειεεειι άει·1 11ιτε Ρτεεεκ1ετειιε Με ετΜεεειι
8ε11ετι. Α1ε ιι11ε1ιε1ε 11τεει.εΙιε άετ ΝετεΙιειιιΙι1ιιιιιιιεειι 1ε1
Ιιι ε1ιι18ειι Γ1111ετι μετ11ε11ε οάετ τοΙ.ε1ε 'ΕΙιτοττιΙιοεε άετ
17ειιε. εειιΙτ. τεΙΙΙιεε ιιιιοΙιεεΜεεειι 11εε1ιτεγΙ.")). Θε
τεάε ά1εεεε 1μμ1εοΙιε θι1ειι1τ. 118.81110ττ1ι8.8. Ιιε111111. νοι·Με
εειιά Ηετ2-, 8εΓεεε- ιιυά Ν1ετετι1‹τιιιι1‹ε. 8ε1τιε Βε21ε1ιιιιιε

εετ Αττ.ετΙοε1τ1ετεεε εε1ιε1ιι1 ννοΙιΙ ιι118επιε1ιι ειιετ1τε.ιιτι1,

εε ειιεΙι νοιι 8εΙιιιι1άτ-Β1ττιμ1ετ%),(άετ ά1εεε (Βεα
1τοτιι1οτιιι ε.Ιιετ ειι άεε εε1τιιιιά11τετι
εποε Ιιε1 Νε12Ιιειι1Ιι1ιι1ετιεειι 1111ετετ
ιιοιοτ1εε1ι νοτΙιειιάειιετι 131εμοεΙ11οιι ευ
άτ1ε1.1εε. εττειιε ει: τιπεΙάειι1 13εεεεετι

ε11Ιι11).1)ετιιιιι ε1ιιά
1.ειι1ε ννεεειι άει·
θΙειι1ωτιι ε11ε Μμ
ειιιμ11ε1ι11 ε1εΙι Ιπι

Η1τιΙιΙΙε1τ επί άΙε 1116811εΙι1τε11, με ν17εΙιτεε1ιε1ιι11εΙι1τε1ι ε1
ιιετ ιιεεΙιΓο1Ε.;ειιάειι 1)ι·ιιο1τε1ε18ετιιιιε άΙε τεεΙι12ε11.1εε Αιι
πετιάιιιιε ε1ιιεε Μ1ο11ειιιιιε 1Ρ11οεειτμ1ιι).
ΜεΙιι· Με εε Ι›1εΙιει· εεεεΙι1ε1ι1, εο111ειι Ιιε101ειι1τοττι,
Ιιεεειιάετε Ιιε1ττι 1ιεειιιοττΙιεε1εεΙιειι, άεε .Τ πιά ιιυά εε1τιε
Ρτεεμετετε πι· Αιιντειιάιιτιθ 1τοττιττιειι. 111ιιε εγει.ετιιε11εοΙιε
.1οάΙιεΙιετιάΙιιτιε Μτά Ι›εΙ ιιεε1ιεεΜεεει1ετ Ατ1;ετΙοε1τ1ετοεε
1τιιπιετ 1τιάΙε1ετ1: εε1τι. Βε1 τιιε.ιιεΙιετιι τιιε1τιετ θ1ειι1τοττιμε
11ετι1ετι εεΙι1ετιειι τιι1τ .1. Νε.. ιιιιά Τι. .1οά1 1ιι νετΙ›1ιιάιιιιε
τιι11 άετ 11Ιι11εΙιειι 1.ο1τε11Ιιετεμ1ε νοιι εεεειι111εΙιεπι Νιι12ειι.
1ιιεΙιεεοιιάετε 1ιε1Ιε 1011 τιιιιιιεΙιεε Με.1 άεε ΙΕΙιιάτιιε1τ, Με

@εεε άιε 11εεοτμ11οιι ε1ιιεε ιιεε1ι 1τ1άε1σ.οτιι1ε τεεμ. 81ι1ε
το1οιιι1ε 1ι1ιι1ετΙι11εΙιετιειι Ημμ1ιεετιιε Ιιε1 .1ετ188Ιιτ811εΙι

ε1ετ1τ Ιπι Ζινε1τ“ε1 εεεεεειι ινοτάειι. 5ο 1τοιιιιιιΙ Ε' ο ε Γεω τ *Η
ειπε 8εΙι1ιιεε, άεεε ιιιι1ιετ άει· Βεεε1εΙιιιιιιιε ,,ΟμΙι1Ιιε.1τιιΙε.
εττΙιτ111εε“ άετ 1111ετειι Αιι1οτειι τιιειιιοΙιε ιιτιάετε (Ιιεεοτι
άετε €οιιοττΙιο1εεΙιε) Αιι€ειι1ε1άετι ειι νετε1ε1ιετι εε1ειι,
ιι1ε1ιτ ε.Ιιετ Θ1ε.ιι1τοττι. 17111· ά1εεεε, Ιιεεοιιάετε άεε ε1τιι1ε.
1ειιειιετ ει· )εε11ο1ιε Βε21εΙιιιιιε εετ εκει. .1εεοΙιεοιι")
εεά Κτι1εε 11. ε.) ετΜ11ιτιειι άετ ΟΙεΙιΙ Με Πτεε.εΙιε άεε
ε11ε.ιι1τοττιε 11Ιιετ1ιειιμΙ: ιι1ε1ι1ι. Ιπι 8εεειιεε1:ε ειι ά1εεεπι :ιΙι
1εΙιιιειιάετι 81ετιάμιιιι1τΙ άετ άειιιεεΙιειι Αιι1οτειι ΙιεΙιετι
ειιάετε, εε άἱε 11τιε111τιάετ, ά1ε εε11οΙοε. Βεάειιιιιιιε άει·
θι1εΙι1, Ιιεεειιάετε 111τ άεε 1ιεειιιεττΙιε.ε. 01ε.ιιΙτοιτι, ε1;ει.ε
ειιετ1:ειιιι1.

(Ηιι1ε1ι1ιιεοιι

ε. Α.). Με

Παει: ννιιτάε

επί άεπι 1711. 1ιι1ετιιετΙοτιει1ετι Ομ1ι1:Ιιε1ιιιο1ο8. Κοιιετεεε Ιιι
Ηε1άε1Ιιετ8 1888 νοιι Βιιε11ειιω) Μεάετ ε.ιιεετεε1:, ε1ε
ετ Ιιι εε1ιιετιι νοτττεε 11Ιιετ θ18111(0111 ά1ε 17ετιιιιι1:ιιιιε ευε

εμτεεΙι, άε.εε άΙο ΑΙι1ε.8ετιιιι8 νοιι 11τεΙετι
εειι άεε Αιιεεε άεΙιε1 ε1ιιε εε11ο1οε1εεΙιε
Κάποτε.
Ροε111νε Βεειι11ετε ε1ιιετ εγετετιιιι11εεΙιετι
εεΙιετι '1'1ιετεμ1ε άεε 01ειιΙτοπιε
νοιι ΒνετεΙιιιεεΙι"') ττι11εε1ε111, άετ
ετ1τ111τΙ Ιιι εο1εΙιειι 17111Ιετι

άιιτεΙι

Ιιι άετι ΘεΓεε
ΙΙ.οΙ1ε εμ1ε1ετι
ετ11181ε1ι11
ινιιτάετι ειιετε1
εε 11π τιιεε11εΙι

ε1τι ειι1εμτεεΙιειιάεε εε

,εειι άΙε Ιιετιιεειιι·ε 1)1ετ1ιεεε εετ1εΙιτετεε Β.ε81ιιιε, ιι131.18ειι
Γε.11ε Ιπι νετΙι1ιιάιιτιε Με 1011816111 Μεεεεμε.Ιιτιιειι (ΜΙο11οε.
ετε.) ά1ε Ετι1Με1τ1ιιιιε άεε 01ε.ιι1τοττιε 1ι1ιι1ιετιπιιΙιε11;ειι. Βετ
ειιί1ι1ιι Με .1717ε1Ι.ετ") Ιιι εννε1 11'1111ειι νοιι (1Ιει11τοπι,
ε1τιεττι ε.Ιτιιτειι εοΜε ε1ιιεττι εΙιτειι1εεΙιειι, Ιιι άεπι ιιε.ε1ι
15τΙι11τιάιιιιε άεε ε1ιιετι ομετὶετΙειι Αιιειεε ά1ε ΟμετεΙ1οιι
άεε ειιάετιι νετινε18ετ1 Μιτάε, Ρ1μετεε1ιι Ιιτε.ιιεΙιετι Βιε
εετι. Ιιι ΙιεΙάειι 15'1111ετι Ι›εε1ε.ιιάειι Βεεε1ιννετάειι, άΙε επί
010111 Ιιεεο8ειι πετάω 1‹οιιιιΙειι ιιιιά Ιιε.1.1.ε άΙε Ρ1μετεε1τι
1‹ιιτ ε1εΙι111εΙιειι Βι·1ο18. Ψεεειιττιειιιι") Μπιτ. άοι·

ΡτεΒε 1ι111ιετ ιιυά εεΙιε1άεΙάΙε 81εΙι1:Ιει:Ιιετι ΑιιΒειι1εΙάειι Ιιι
ειι121ιιιά11εΙιε, ά1τε1:Ι άιιτε1ι ΑΙι1ε.8ετιιιιε νοιι Πτετειι μετ
νοτεετιι1ειιε ιιιιά Ιιι εο11:1ιε, ά1ε 1ιιά1τεΙιτ άιιτε1ι άΙε 1:11:8

τεεε1ιετ νοιι ετε.1Ιειι, Με εε εοτιε1. 1ιι ΟΙειι1τοτιιε.ιι€ειι ιιι

11εεΙιε θε111εεετ1ττειι1τιιιι8 Ιιεά1ιι€1.

εεεε1ιεΙιειι μ11εετ.

Ι‹οτιι. Ιιι 2 Ε'1111ειι ΙιεοΙιεεΙιτεΙε ετ Οο1τιε1άειιε νοιι (Πευ

1τοπιειι11ι11ειι Με
Ιπι Αιιεε1ι1ιιεε Ιι1ετειι 1ε1 Ιιεεοιιάετε ποτε εινε1ετ Κτετι1ε
1ιεΙΙ.ειι ευ ετΜ1Ιιιιετι, ε1τιετ διο11ντεεΙιεε1ε1ϋτιιτιε ιιιιά ε1ιιετ
εΙιτοιι. 1ιι1ε1ττ1οιιε1ττειι1ΙΙιε1τ, ννε1εΙιε Ιιε1άε, Μι1ιτεεΙιεΙιι11ε1ι

άιιτεΙι 17ετιιι1111ιιιιε,τ νοιι θε18εενετειιάετιιιιΘετι, Ιιι άετ
Αε11ο1ε81ε άεε ΟΙειι1τοιιιε 1τε81οε ε1ιιε Β.ο11ε εμ1ε1ετι:
θι1ε1ιΙ.ιιτιά-8μμ1ι111ε.
Πει: ε.ΙΙειι ΑιιΒετι11τ21ειι, Με Ιιι άΙο ετεΙε Η11111ε άεε
11111. .1ε1ιτ1ιιιτιάετΙε 1ι1τιε1ιι, εε.1Ι. άεε ε11ειι1τοιιι νοτΜεεειιά

Με ε1εΙι1.1εεΙιεε Αιιεειι1ε1άειι, ινετιιιεΙε11:1ι ε.ιιεΙι ειιιάετε
,,1ηε1ττεειειι“ άε.111τ νετειιιινοτ111εΙι ΒετιιεοΙιτ πετάω.
Βεετ (1817) εμτΙο1ι1 νοιι ε1ιιεπι ,,νετ1εϋεειι Ζιιετε.ιιά"
άεε Αιιεεε (Ο1τεομΙιτΙιε1τιιιιε), εει· ιι. ε. ,,1το1ε,τε ε1ιιετ
ε.τ1Ιιτ111εο1ιετι Αιι€ετιετι1211τιάιιιι€“ εε1ιι εο11, Ιιεεε1ε1ιιιετ άεε

1511ειι1τοπι ειιε1ι ά1τε1τ1; Με ,,ε1οΙι11εεΙιετι εεΙιντετεειι 81:ετ“.
ΑιιεΙι Βοεε.ε (1880) ετ1τ1εττ εε Π” ΒιεΙιτ1εο1ιειι Πτ
εμτιιιι8ε. θετιετε11(1831)ιιτιά 81εΙι ε1(1848) εε1ιε1ιιειι
εε Με ε1ιοτΙο1ά111ε ειι1ειι1ε.εεειι,

ειε

πιε1ετ

81οΙιι1εεΙιειι

πετάω, Με άεε (Πεπι

Α1.1:εειιετι.

5ε1ιτιιΙάΙ.

111τιιμ1ετ (1. ε. με. 889) τιιιά θτοεττοιμν11) ει·Μ11ι
-ιιειι τι1ιτ 1τιιτε άετ 01ε1ι1; Με εε1εεειι111ε1ιετ 11τεεεΙιε άεε
θ1ε.ιι1τοπιε. 'ΓτοΙ.ε άετ ετΜ1Ιιτι1ειι ενε11ε11οεειι 11τίο18ε Ιιε.Ι
ά1ε θ1εΙιτΙΙιετειμΙε Ιιε1 ΟΙειι1τοτιι Ιι1εΙιετ τιεεΙι 1τε.ιιιτι Πτι
Βιιιιε Ιιι άΙε ε.υ8ετιετ211ΙεΙιε ΡτεΧ1ε ε;ε1ιιιιάειι. 1)1εε πεε,
Με 1Νε.εειιτιιειιιι πιε1ιι1, ε. Τ. άετε.ιι 11εεετι, άεεε
άετ ΝεεΙιινε1ε εετ ειπε νοτΙιειιιάειιειι 1ιε.τιιεειιτειι Πει
11ιεεε ιι1εΙιτ 1ιτιιτιετ 1ε1εΙι1; ευ Π11ιτειι Μ, εεά εεΙΙιετ εε
ιιε.ιιε 1-1ετιιειιε1γεετι άιο.Ιιε1 "Με 1πιπιετ ε1ιι ε1ε1ιετεε Βε
ειι11ε1: ετεεΙωτι. 1τιιττιετΙιΙιι εο11τε, ενο Υετάε.εΙιτ ειι1 Μάι
11εε1ιε ΠΙε.11ιεεε νοτ11ε81, ε1ιιε ειι1εμτεοΙιειιάε 131111 ιιυά
ΒεΙιειιά1ιιιι8 ε1τιεεΙε11ε1 πετάω. 5ε11εΙιι18ειι .1ε.Ιιτειι εεε
Ιιε.εΙι1ε 1εΙι ε1τιειι 17ε11_άετ πι1τ ά1ε ομ11τιι1ε11εεΙιε ΑιιτιεΙιτι1ε
ΕνετεΙιιιεεΙι”ε ειι Ιιεε1.81.1Βειι εεΙιε1τι1;. Ετ ΙιεΙ.ι·1111; ε1τιε
ιιοΙοτ1εεΙι 81ε1ι11εοΙιε 1)ε.ττιε, Ιιε1 άετ εεΙιοιι ττιεΙιττιιιι1ε,
εοινο1ι1νοιιιιι1τ, Με νοιι ειιιάετετ 8ε11ιε ίτεε1οεε μτο

ετΙΙιτ111εεΙιετ

Νε1ιιτ εε1. εποε 1ιε1 Ατ11 (1847-1858) 11ιιάετ ε1ε1ι
ιιοε1ι άετ Αιιεάτιιε1τ ,,Ατ1Ιιτ111ε ειιοτιιε1ε.". (ε11. 1111011
111τεεΙι")). 8μετετ1ι1ιι 1ετ, ν1ε11ε1εΙιτ 1τι1ο1Βε ε1τιετ Βε
ει1τι.1οιι εεεειι άΙο Με Ιιιιιιιοτε.1μεΙΙιοΙοε1εεΙιε Λιι11°εεειιτιε.
άΙο Βεάειι1ιιτιε άετ 01ε1ιΙ ει: άΙε Λε11ο1ομ;1ε άεε 01ειιιΚοπιε

'111) Ε' ο ε τ ε το τ. Βε:ἰε1ι. ά. Α11ε;ειιι.-1.ε1άειι ιι. Οτεετι.-111τ1τι·.
απο. ΗειιάΙι. Οτεείε-Βιιετιι1εε1ι. 1. ΑΜΙ. Μ. 111. 1877.
“Η .1εεεΙι ε στι. Βει1ε1ι.

ά. νετειιάει·.

ιι.

Κι·ιιιιΙΙΙι. ά. Βε1ι

ω·ειιιιε π. Α1Ιι:ετιιε1τι1. ετε. 188δ.
Μ) 5η ε11ειι. 1711. 1ιιιετιιετ. Ομ1ι1.Ιιε.1πιο1.-Κοτικι·εεε. Ηειάε1

Ιιεη·.ς. 1888. με. 246.
Μ) Β ν ε τ· ε 1: τι ε ε1ι. Με ιιειιε 11ιιΙνετε11.-Αιιεειι1ιε11ιιτιει. ιιι
Βι·Ιε.τη;ειι 1888. με. 81.

ω) 17 ε.1 ιι άε. Εοιιτ.τΙΙιιι11οτι ε 1'ετ.ιιάε άιι ε·1ειιευιιιε 1ιειιιοττ1ιε
Β1ηιιε. Ομ1ιΙ.1ι. (Με. ΗεἰάεΙΙι. 1882.
ε.) 8161ι.1ιιι;. Πεμ. 13.ει1τι1ι1ε 1ιεειιιοτι·Ιιε8. πιιι ιιεε1ιΙ”ο11;.
81111111. (Απε. 1. 01111111. ΧΙΛΗ. 2. 1887).
'ή Ο ει· Με τ. 2. Γι·εε·ε ά. Ρε11ιο1. ά. (Η. ιιτιά ά. Βο11ε άετ
ΟεΕ11εενει·11ιιάετ. 1ννεειιι11ε ο11ιε.1ιτιο1. 18112) τιιεε1εοΙι.
π) 1 ε ε1ι το γ τ.. Βε1τι·. ε. μειΙιο1. Λεει. ά. 1ιεειιιοττΙιες. Νεω

1ιε.ιι1.ει·1ιτειι1τ. (Αι·ε1ι. Γ. Αιι€ετι1ι. ΧΙ.1. 11100).

ιιιιά:

Βε1ιε.ιιά1.

ά.

ε. ά. Κι·ειι1‹1ι.ά.

81;ο11ινεε1ιεε1ε ειο. νοι·1ιοιτιιιι. Βι·1ιττειιι1τ. ά. 8ε1ιετε·ειιε. ΗιιτιεΙΙι.
ά. εμεε. '1'1ιετ. Με. Κτειι1τ1ι. ν. Ρειι1ι2ο1ά1. τι. 81.1τι 121τι ε.
Βά. 17. με. 178.
Μ) 1117 11.111”.

1885.
1888.

Μιά:

Ζ. Λε1.1ο1. ε. '1'1ιει·.

ά.

111.

1(11ιι. Μειιιι1εΙι1.

Διιτ1τιιετιιειι ΒεΙιιιιιά1. ά. Θ1ιιιι1τ. ΟμΙιΙΙι. Κ11ιι11:

711) 1717 τι ε· ε τι ιιι σε ιι τι. Β1τι1εεε ΙΙΙιετ Αιιεςετιετ1τι·ε.ιι1τ. Ιιε1 Η1ε1ι1.

€)μ1ιέ89111101. Με. Ηε1άεΙΙιετε 1886 ιιιιά:Ατο1ι. Ε. (1μ1ιι1ι. 111.111.

2°) Βε1ιπι1ά1:-Β1τιιμ1ετ. Με Κτειι1τ1ι.ά.Αιιεεε1.Ζιιεεπι

ιιιειι1ι. πι. εεά. Κιιιιι1ι1ι. 18118. μ. 428.
17) Η1τεε 1ι. θεεε1ι1ε1ι1.ε ά. Ομ1ικ1ιε1τιιο1. ΗιιιιάΙι. Πι·ε.ε1'ε

8ε.ειιι18ε1ι. 1.. ΑΜΙ. Βά. 1711. 1877. με. 4157-4715.

_**) 611· ο ει: ο ιι νν. Με. ά. Α11εειιιε1ιι1ε1ά. ιι. Οι·ςετιει·Ιιτιιιι1τ.
ε. 17ετειιάει·. ιι. Κι·ειικ1ι. ά. 5εΙιετε·ειιε. ΗειιάΙ›. Θτεεϊε

8 ε.ειιιιεεΙι 8. Αιι11. Με!. 87-88. με. 870.

_€Τ,-π

89?
πιοιπο!ο 0!ιιπ!ωπιοι·οο!ιοιπππεοπ !ιοποιο.ιιοιιι ινπιποπ, πιο
ποιοι· πιιο!ι !ιιπεοι· πιιτο!ιοοιιι!ιιιοιιι ο.πιιΒιο!ιτιεο!ιοιιι Βο

Απ! Με νιο!!οιο!ιι οπο!ι απ! ο!ιοοιιιοιποπ, ιπι θοοοιιιπιι·
οι·Βο.πιειππε !ιο8οιιποπ Πτεοο!ιοπ !›οι·π!ιοππο, ιιιιι.ιιιιι ιπ εο

ε!ιπο ποιο Απεεοιποπε Με οιιιοποε τοοιοιιιιιιοειε Βο!ιι·οπο!ι

τοπ Ρι!ο!ιο.ι·ριπο, ππππιο!ιι· εοιι: .Το!ιτοειτιει πιο!ιτ ινιοποι·

νσιεεοιπ Βιιιιιο ι;!οιοιιιο!!ε !ιιοι·!ιοι· Βο!ιπιι€ο ιι ο το π ιιπ ι· ο ,
τοερ. ιοπιι!ιο.το Δπιιτοιοπ νοιι (3ποιι!ιοιιι πι!! ιο!ι που

οπιι.ι;οιτοιοιι ειππ. Αο!ιπ!ιο!ιο Βοο!ιοο!ιοπιιΒοπ !πιππιοπ νιο!

πιο!ιι οιππο!ιοπ.

!οιο!ιι πιο εοιποο!ιι: ννοι·ποιι.

Γιι!!ο νοιι θ!οπ!‹οιπ πω” θιι·πππ νοιι Ξγρ!ιι!ιε ππι·
ποπ επί ποπιεο!!ιοπ νιι. ιπιοι·πο.ι. Οριιι!ιο!πιο!οςοπΚοπ
ει·οεε ιπ ποι· οι!οπικοιππο!ιοτιο νοπ Ρ ι“!ποο τ, ννιο!ιοι·
!ιιοννιο2, ιιιιο.!π!ιο.π οιπ) ιιιιπποιοι!ι, !οιποτ· οπι Μπι
Κοιιετοεε ποι· ιι·οποποιεο!ιοπ Οριιτ!ιο.!ιπο!. Οοεο!!εο!ιοιι ιιι
Ρο.τιε 1893 νοπ Βοιπο!εο!ιπ π. Α. Μ). Βιο Β`ιι!!ο πο
ιι·οπ'οιι πιοιοι: ιιιιιεοι·ο

Ροι:ιοπιοπ

πππ

ποιο!ιποπ ειο!ι πο

Μ. Η.ι

Πιο οιιοοιι!!ιτιοιι Τοιεο.ο!ιοπ εο!!ιοπ

ππε ποο!ι

νοιι! νοτοπ!οεεοπ ποιπ Α!!Βοιποιιιππετειππο ποι· θ!οπ!‹οιιι
ρπιιοπιοπ πιο!ιι· Βοοοιιτιιπε επ οο!ιοπΚοπ, πιο οε !›ιε!ιοι·
οοεο!ιιοιιι.
νοπ ποι· Ι.ο!ιο!ι!ιοτοριο ποε θιο.π!ιοιπο, ποι· πιοπιιιο
ιιιοπτοεοπ πιο οροι·οτινοπ, πι!! ιο!ι ιιοπιο -πιοιιτ ιοποιι,
ο.πο!ι ποι πιο ποποτπιιιεε ινιοποι· τοσοι !ο!ι!ιοΓιο Κοιιιτο

ππι·ο!ι οπο, πο.εε ποι ι!ιιιοπ πιο οποιεγριιι!ιι:ιεο!ιο Βο!ιοππ

νοιεο ι1!ιοτ ποπ !!οι!ινοτι ποι· ΙτιποΜοπιιο,

!ππο πιο!ιτ Ετιο!ος ποι ιι!ε πιο ιιιοπικοπιοπιπεο πππ ο.πο!ι

Βοποιοτιο!Βο, πιιπ πω· πιο Ι.οιειπποεΓο!ιιέΚοιτ ποτ Μιοτιοο.
!ιιοι· ιιιο!ιι; οιιιοο!ιοπ. Νιιτ εονιο! πι!! ιο!ι !›οπιοι·!‹οπ,

οροι·ο.ιιινο !.ο!ιο.!ι!ιοι·οριο. Βο.!ιοι !‹οπιι Με θ!οπ!ιοιιι ειο!ι
οιιο!ι πιιι οροπιιιεο!ιοι·
Οιιοι·ιοι·οτιπιιιε
!ιοιπ!ιιιιιοι·οπ
(Ροι·ιποππ'ε Ρο!! πι. π. Ιιοποο). Απο!ι @οποιο πο
εο!ιτοι!ιι π. ο. πο. 80) οιποιι Ρο!! νοπ !ιο.οιποι·τ!ιο8.

θιιιπ!ωπι ιιπ! εγριιι!ιιιεο!ιοι· θι·πππ!οΒο ποι οιποπι :ιιι-ιππ
τιποπ Μοπιι. Ι)οε Απο !‹ιιιιι

ππι· Εππιι!οοιιοπ. πιο οποι

ι:οιιιιοο!ιο Πιιιοι·επο!ιππο οι·οο!ι οποοοερτοο!ιοπο θιοΐοιεενοι·

ποοε κι! ιιιιο!ι, ο!ιιιο ποπ ποπ

ποι·

ιιι!ιοοπο

ιιιι0ιιοο πιι

πω”

ποιοι·

εο!ιοιοοιι πππ ποιοι Αιιοιι!ιοτιπππο οιπιποι· !›οειιιιιπιιοτ
Κοπιι·οιππι!ποτιοποπ, ιιπ οι!!ποπιοιιιοπ πιο οπιεο!ιιοποιιοΓ
Αιι!ιοπποι· ποτ Ιτιπο!ιιοπιιο π! ιπϋο!ιο!ιει ιτιιιιοπ Βιοπιοιι
ποε οιιιοιιιιπ!ιο!ιοιι Θ!ει.π!ιοπιε !ιο!ιοιιιιο. !ο!ι Βιοπιιο οπο!ι,
πο.εε ιιοιπι θ!οπ!‹οιιι ιπιπιοι· πιο Ι.οπο!ιιιοτοριο επι οποιοι·

Βιιποιππποπ. 8ο!ο!ιο εο!!οιι ππο!ι

ιιοο!ι $πιπο!εο!ιπ πο

Βιο!!ο ει:ο!ιοπ πιο, !ιο!ιο οιποτ.

ιιιιο!ιειο Πτεπο!ιο Με (ιι!οπικοιτιε
Απο!ι 5ο!ιπιιπι-Βιτπρ!οι· (!.
ιιοπιν (ι. ο. πο. 796) οι!ποπιιοπ
ποπι πιι. Βοεοιιποι·ε ποι ιιιιιΒοι·οπ

που 8γρ!ιι!ιιι!ιοτ εοιπ.
ο. με. 480) πππ (ιιτοο
οιπ εγριιι!ιιιεο!ιοε Βιοπ
θιοπικοιπροι:ιοπιοπ πονο

!ιιοτ !ιοι.οποπ, ι!ιτο ιιιε!ιοι· ιο.ει; οπεεο!ι!ιοεε!ιο!ιο
'Απννοιιπππ8 ιιιο!ιι Πιτ ι·ιο!ιτιι;. Ιο!ι πιοιπο, πει.εε ειο ιιι
νιο!οπ Ε'ιι!!οπ ππι·ο!ι οιιιο οπτ.ερτοο!ιοππο ω. π ε ο.!ο Α!!
Βο πιοιιιιιο!ιο.ππ!ππε ποπι ιιιιιιποειοπ νιιτ!ιοοιιι ποιοι·
οποιοι ποτποπ !ώιιπιο πππ εο!!ιο.
πιο πιιιοεοπ πιιε Μι·ο.ιι 8οινο!ιιιοπ ιιι ποπι θ!ο.π!‹οπι

ιι.!εο ιιπ πιο Μ6ο!ιο!ι!οοιι οιποτ εο!ο!ιοιι Αοι:ιο!οπιο ππ
ποιι!ιοπ πππ οιπο ΗΒ·-Βο!ιο.ιιπ!ππο οιπππ!οιτοπ. Απ! οιποπ

οοιιο!οπιοο!ιοπ Ζπεοπιπιοπιιοπε οπιεο!ιοπ Ι.ποο πππ Βιοπ

πππ

ΚτοπΚοιι οιιιοιι οπο!ι ιπι ιιιιτιοοπ,
ποπι εο!ιοιπι;

ππι· ο.πο!ι

ιπϋοιιιο πιιε οοτοπο

!ιοεοιιποτε

ιπιιοοποι ιιυι

ιο!Βοππο Κοιπιιιιιοιιοπ νοιι Βι·

εοιπο Ζιτ!ω!ιιιιοπενοι!ιιι!ιιιιεεο, οπο! θοειιπποιι πιι εο!ιοπ.
εο!ιοιιιππποπ ιιιιιππινοιεοιι: ιοττιπι·-Ιποιιεο!ιο $πιιο!ποεο,
'Ι'οπιι!ιοιι πππ 0!οιι!ιοπι, - οιπο πιππι εο!ιοιι οπ ιιοο!ιπο!ι
ιοππο 'Ι"τιοε.
νοπ οιιποι·ποιιιοοπ Α!!ἔοιιιοιιι!οιποπ ιιι Βοοιο!ιππε 2πιπ
θ!οπ!‹οιιι !ιοεεο ειο!ι ποοιι ιπππο!ιοε εο.ποπ. Πιο Πιεροειιιοπ
ΝιοτοπΚτοπιεοτ πιι !ιοοπιοττ!ιοοιεο!ιοπι θι!ο.π!εοιπ
ινπιπο !ιοτοιτε ο!›οπ οτννιι!ιιιι: πππ πι ποι ποιπ ιιιιιιποπ
Ζπειιιιιιποπιιο.π8 !ιοεοπποτε ποτ

8ο!ππιπριπιοι·ο πιο ο!!ι;ο

πιοιιιοι· Δι·ιοτιοε!ποτοεο νοι·ειοιιπ!ιο!ι (πιτ. Μιο!ιο! Ι. ο.
πο. 878). Α!εο νοτειο!ιι; πιιτ Μγπι·ιοιιιιε οπο!ι ποι Νομπ

Νιο!ιτ ποε

νοιι

(Ποπ Κοπι ποιτο!'ιοπο

Α οπο

ο!!οιπ εο!! Οοποποιοιππ πποοτοτ Βοιιο.ππ
!πιι8 ννοι·ποιι, εοπποι·ιι

ποι· εειπ” οιπ θι!ο.π

π ο πι ! ο ι π ο ιι π ο Μ ο ιι ε ο!ι.

!ο!ι "οιπο πιππι; ποιοιι,

πιιεε πιππι ο.πο!ι πιο Βοεπ!ιοτο που

Θ!οπΚοπιιιο!ιοππ!ππε

πππ -Οροτοι.ιοπ ιι!ιοτιιοπρο !ιοιι·ιοπιποπποτο ινιιτποπ. πο,
νιο!!οιο!ιτ !ιοοεο πω! ποπιιτο!ι εοΒο.τ πιο ΙΕπιινιο!ιο!ππο
ιιιο.πο!ιοε Θ!οπ!‹οιιιε ινιι·ιι!ιο!ι νοι·ιιιιι;οπ. νοτιιιιιπποε οιποτ
ιετ ιπιπιοτ Με !οι;οιο πππ !ιιιο!ιειο Ζιο! π!!οτ Ηοι!!ιππει.

ι·ιιι!ιοιπ! (Ενοι·εοπεοΙι Ι. ο. Βπ. Π. πο. 877).
Ιπι νοι·ιο.πιο νοι·εο!ιιοποποτ ο.!ιπιοι· ΙπιοΜιοιιε
ιι το ιι !ιιιο ι τοπ σποτ ιιπ ππιπιιι.ο!!ιοι·οπ Απεο!ι!πεο οιπ

Βοι εο!ο!ιοι· ΑιιιΤο.εοππε ποτ 0!οιπιεοιπ!ιο!ιο.ππ!ππ8 οιπ!
ποτ Απποποιοι. 8οινιεε πο πιο Μιιιιιιτο Με !πι.οτιιιετοιι
πιο!ιι οπιοοιιι·οπ !ι6ιιιιοπ. 8ο!ιοιι πιο Πιο.οςποοο οιπιποι· ποι·

εο!ο!ιο !ιοπιι εο!οΒοιιι!ιο!ι θι!ππ!τοπι οπιιτοιιοπ. Βοεοπποι·ε

Αι!εοπ1οιπειιιτιιπποπ ιετ !‹οιπ οιιιιοο!ιοε !)ιπο, εοιιποι·ιι οι·
ιοτποτι οι! εροπιο!!ο !!οιιπιιε πππ Ετιο!ιτπιι8. Ποεεο!!ιο
ει!ι νιο!ιοιο!ι οπο!ι νοιι ποι· Α!!ἔοιιιοιπι›ο!ιοππ!ιιπΒ πππ νοπ
ποτ ινοιιοτοπ Πο!ιοτινο.ο!ιππε Με Α!!Βοιιιοιπ2πειοπποε. Απι
ο!ιοει.οπ ινιι·π Με ο.!!οε ειο!ι ιιι ποτ Ρι·ινοτρτοιιιε ππι·οιι
ιιι!ιτοπ !οιεεοπ, πο οιινοτιιιεειΒο Απο.πιποεοπ επ οι·ιιο!ιοπ
ειππ πππ πιο πιι!ιοΗτοποιο ιιοΒιιοιικοιι επι· νοιοιιειο!οπιιΒ
νοιι Κοποπ!ιοιιοποιι πππ ππι· Απειιι!ιτππΒ !‹οιιιρ!ιπιοι·τοι·
Ππιοι·επο!ιππΒοπ Βο!ιοιοιι πι. 8ο!ιπιοτιεοι· ιετ ποε εο!ιοπ
ιιι ποτ Ποεριιο!ρτοκιε, ποο!ι ππο!ι πο εο!!ιο ποο!ι Μπο
!ιο!ι!‹οιι. πιο Ππτοιιιιιιιτππο ποι· !ιιοτ οπτιιτιο!ιο!τοπ θτπππ
ειιιπο ποτ Θ!ο.πΚοιπ!ιο!ιπππ!ιιππ οποοειτο!ιι ινοτποπ.
ΠοιΤοπ πιτ ιιπ !ιιι:οι·οεεο πιιοοι·οι· θ!οπ!‹οιιι!€ι·οπ!ιοπ, πο.εε
π! Ζπ!‹πιιιι οπο!ι !ιιοτιπ Αποοιιοτπι: πιιπ!πι;οι·1ιιοι Ηοππ ιιι

οποιο οι εο!ο!ιοε πιππι !ιιι!ποπο ο. !ιοο!ιπο!ιιιοτ ινοιποιι,
οιποτ ποτο.πο ποι πιοεοι· !‹οπιι ποι· οοπεο.!ο Ζπεοιππιοιι!ιο.πο

πιππι ιπιιιιοι· Με οι·ννιοεοιι Βο!ι.οπ. Βοι ποι· πππο!ιοπτοπ
νοτιιιοοιιππος ιποιιο!ιοι· Ιπιι!ποππο.-Βριποπιιοπ !πιππ οε ιιιο!ιιι
ο.πειι!οι!ιοπ, ποεε ιπο.πο!ιοι· νοιι θ!ο.π!ιοπι Βοιο.!!οπο νοι·ιιοτ

οπο!ι οιπο Ιπι!ιιοιιπο ππτο!ιοοπιο.ο!ιι πω. Ψο.ε ιπ εο!ο!ιοπ
Ε`ο!!οπ ο!ε ,,ρι·ορτοτ πω· Βοεο!ιοπ, πιιιιιο πο!ιοι· ο!ιοιιεο
νοιι! Με οιπιοο!ιοε ,,ροει οπο" 8οποπιιοι ινοι·ποπ. (!ίο.επι

πιο ε. ο. @οποιο Ι. ο. πο. 82).

Βιιι;οποπ εο!ιοιπιι οε

ιιοιπι Ει·γειρο! !ιοεοπποι·ε ιπιπιιο οπ ο!‹πιοπ Θ!οπ!‹οπι
ιιιιιο;!!οπ οπ !ωιιιιιιοπ. Πο!ιοι·

ιοτο

οιποπ

εο!ο!ιοπ Ρο!! ιιοτιο!ι

π. π. ΜπεοπΙ;") ιπι πιοειοοπ ποπιιεο!ιοπ οποι

!ιο!ιοπ νοι·οιιι.
$ο!ι!ιοεε!ιο!ιυ!‹ππιιοπ !ιο!ιο!ιιπο ιπι:οτ!επττοπιο ο!επτο πιο
ο!ιι·οπιεο!ιο Λ!!ποιιιοιποι·Ιιτοπιιππποπ ποππτο!ι, πο.εε ειο ποπ
θοεοιπιπιοτποπιεπιπε εο!ιννοι.ο!ιοπ πππ πιο Τι·ιο!ιιιι·ο!”ι ποε
Ηοι·ποπε !ιοτο.!ιεοιοοπ, ιιιπιτο!‹ι 2πτΒιιιινιοΚ!ππι.ς νοπ (Βιοπ

!ιοιπ νοτο.π!οεεππ88οοοπ(ποοιι Ροοτειοι·, Ι.οπ ποπι,

.Ιοοο!ιεοπ, Μ ιο!ιο! Ι. ο. π. Α.)
π) ιιπ. ιπιοι·ποτ. 0ρ!ιι!ιο.!ιιιο!οεοπ-Κοππι·οεε. Ηοιπο!!ιοι·Β·. 1888.

πιο. 276-288.
Μ) Βιι!!οιιπε οι. !!!οιποιτοιι πο !ο. οποιοιο ιιιιιιοπιεο π'Ορ!ι
ι.!ιο.!πιο!. 1898. ρε. 202 (πι. π. Ιπ8Πἔθ).
οι) Η οπο π· Ι γ: Μ. Ροιοι·ε!ι. πιοπ. Ψ. 1890. πο. 301 π. 316.

οιιοπ οπεοΓιι!ιι·τοπ, ποιπ

Ποππ Βο!ιοπ.

0!οιπικοιιι

οπ Οιπππο

!ιοΕ;οιιποιι

Επι· !ιοπιο οοπιιο,ο πιιε ποτ Νοο!ιινοιε, πο.εε

οπο!ι πιοεοο εο!ιοιπ!ιο.ι· επ ερο2ιο!!ο Οοιιιοι ω. Θ!οπΚοιιιε
πιο!ιο οιπο οιιεεο!ι!ιοεε!ιο!ιο Βοιιιιοιπο ποε 5ροπιο!ιειοπ εοιπ
ποπι, ευιιποι·π ιπιτ. !ιιιιοιιι πο!ιπτι ιιι ποε θοεοπιιιιιΒοοιοι.
ποι· ο.!!Βοιιιοιιιοιι Μοπιιιιιι.
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Ρι·οιοκοιιο ιππι πι. ιιοπιοιουοο

Βιιοιιοι·οιιιοιοοιι που Βοοιιι·οοιιυποοιι.

όοι·

Εοτιοπόιοοποπ

Αοι·ιτιιοποπ

(Ξοοοιιοοιιοιπ επι θ., 4.

οοιιτιιω ιοοπτογι (οιπο): Κιιυιοοπο υπό οποιο
ιπιοοπο οιυόιου ου Αυποποοοι:πυιιιοιου. ΜΝ: 18. Απ

πιιόυπποπ ιπι Τοιιι. Καπου. Βοι·ιιιι 1906.

υπό Β. Νονοιι·ιποι· 1908 :υ Πόσοι.
Ποο

πιοτοτιοΙ ου

νοι·ιιοποπόοι·

Μουοο;ι·οπιιιο,- όοι·οπ οποιο

κυριου πυι·ωο πι πω· «Ζοιτοοιιι·ιπ. ι'. Δυο,οιιποιιπυπόο» 19116

1. 8ιτιυπε.

οι·οοπιοποπ οιυό, οιοιπιπι πιο οπο όοο πιο. οιιςοποι· Ρι·οιιιο.
ιοιιο πι. οο ιπιπ νου τποιιι·οι·οπ ποιτιοοιιοπ Ε'ιιοπο:οποοοοπ πο

Γτοιιο8, όοπ 8. Νονοπιιιοτ νοιι 12-1 υπ Νοοπιιιιιτοπο.

Αυκουιοιο υπό οοιποι· Αόυοιιο, π. Τ. Πιιιοο ιυ ιόιπιοοποι· υιο
ιπ οποιοιπιοοιιοτ Ηιποιοπο. Πιο Αυουοπι όοο Μοιοι·ιοιο υπό
οοιπο οι·ιιπόιιοπο ι'οοπιιυπόιπο νοι·οι·ποιτυπο· ιποοποπ όιοοο πτυ

ιιοποι υοτόοπ. πιο ουιιιο1ι ποιοι· 20 οιιιιουπ '1'υπιοι·οπ όοο

(Γοι·ι.οοιιυιιο·).

όιο ου οιυοπι οοπι· υοι·ινοιιοπ Βοιιι·οο; οοι· ΟπιοοΙου·ιο όοο Διι
Πιοοο οοι·ιιοι.τοπόο Βιπιοιιιιπε πι: ιοόοοπ ιιοοπ

πιοπι

ιοπιπ.

ποο. Ιπι· ιππι υπό

ποοπ οτιιοπι

όυι·οπ όιο οοπι· οιπποποπόο

υπ ποοιι:οπ ποοπ ποιπο ι.πω νοπ όοπ ιπ _ιοόοπι Βοοπιι πο·

Βοτιιοποιοιιτιουπε όοι· οιποοπιοοςιο·οπ πιιοι·ιιτυι·,

29πόου θι·ιοοποίιοιι. Η όοιπ νοι· Κυι·2οιπ όοπ ιιοι·τοπ Βοπι
τοιοοι·2ιοπ 2υποοοπιοπτοπ Αποψη: οπο όοιπ Ρτοιοιιοιι όοι·

όοι· Κοουιοιιιι ιιι όοπι Κορπο1 όπου οριπυιποι·ο 1ίοιοιποιιιο. Βοι
υοιιοτοπ οποοιοΙΙοπ Βιιιόιου ιιποι· Αυο;οποοοοπυυιοιο υπό οποπ
όιοοο Αι·ποπ πουιοο οποιο ο·οπιιιιι·οπόο Βοοοπτυπο· ιιιιόοπ. Θοι·π
οι·υοπποιι υπ· ιιιι·οι· οπου πιω· οιο οιποι· Ε'ι·ιιοιιι: οιπποιιιιιοοποι·

Βοπιιοτοποιππιιοιιιοιιοοιιουυο· νοπι 96. Βοπτοπιποι· 1906 οιυό όιο
πιο” υπό Ιιοπόοιοιιοπ

πουοιιοπό οιιποι·οοπποτ.

ουιεο:ιι.ιιιτ

υπό

όοο

όοου

“ποιπο

Ι)ιοοο Ποιο ο·οιιιιοτ _ιοόοοπ υιοιιι.

οο·ποοοπόοι·ο

οπιιιιιοιιποιοι.ι;ιοοποι Ροι·οοπιιπος.
Β ι ο ο ο ι ο.

ιΜιτο ιιποοι·ο Κοπο Μου! υπό υιιι·όο πιου όιο ιπ όοι· Μοτο
όοι· 2υοοιιιπιοπεο2οποποπ θουιοιπόου ουι'ποοππιιου ποιου πιο

οιπ' όοι·οοιπου ιιπόοπ όοπιι

πουπιο ου όοι· Ζοπι.ι·οιοτοΙιο οιπο

Μοτο που ιιυ Βουιτοκοποοιι·π ποιιπόιιοποπ θι·ιοοποποπ ουι';;ο
οιοιιι. υοι·όοπ, οοοι· Βιο οοιιοιι όιο Κοττο οι;ουιιπτ νουι .Τοπι·ο
1884, οοιιόοιπ οιπό πουο Ριιιικο οπτοιοπόοπ, όιο Νοιποπ νοπ

όοι· 1ίοι·ιο οιιιπιποπ πιοπι πππ όοπ Νοιπου όοι· νοι·ποπόοποπ
ποι2οιοιιπιοοο. Ππό όοοπ ιπυοο πιο _ιοόοπ παοκ @που ιοοιι- ”
οιοτιοι·ι υοι·όοπ υοιοιιο 0ι·ιοοπιιιιοπ

Τοεοοποοπτιοπποπ.

οι· οπιποιο. όοιπιτ όοι· Βο

πιιοτοιιι·ιτ υοιοο, υπ ιπι που οιπο: ιόριόοπιιο όιο που ιππ
ιιπι.:οιιτ υπό υπ όιοοο οόοι· _ιοπο 8οπυιο νου ιπιπ ευ ι·ονιόιοι·ου
πι; οπου υπ όιο Βονοιποτυπο· ιοτ οιο ποτυοπόιπ που” :τι

υιοοοπ ιιπ υου οιο οιοπ :υ υοπόοπ ποτ.

Ροι·οοπειιιο.

Ιπι'οιπο όοοου ιο: όιο

Βιιιο ου όιο 1·ιοι·ι·οπ 8οπιιπ.ιουι·πο οι·ποπεοπ ιπι·οπ Βοοιι·π, όοπ

ο Ι)οιπ ι)οι·ποιοτ Ρι·οι'οοοοι· όοι· Οιιιι·υι·ι.ιιιο Πι·. Ν. Ζοοπο

οιο ουι' όοι· ιππου κιιιςοοοπιοιιιοπ Κοι·το οιπο·οποιοπποι ιιπόου,
“που ου ποποιοτιοι·οπ ιιιιό οιπο Κυριο όοο Βοοιιοιοτο όοι·

νου Ποπτουι'ιοι πι. όοι· κοιιιοι. Ρι·ουοοιοοπο
Κι·ουοποι·όουΙΙ.ΚΙοοοονοι·ιιοποπ υοι·όου.

Σουόοοοουιτοιοιιουιπιιοοοιου οιπ:ιιοοπόοπ. Ιοιι πουο, όοοο όιοοο
Αυι',ποπο 1πποπ πιοιιι: ου οι·οοοο $οιιυιοι·ι,οποιτου ιποοποπ υπό.
Πιο Βοιπιιιο όοι· Αι·οινοι·πουόπιιοοιόοο υπό όοι· Κι·οιοεΙιοόοι·
όοι· ι.οπόοοοοπιιιιιοποιπιπιοοιοπ ιο: ιιιποπ ποοιοιιοτι:, ι“οΙΙο όιοοοι·
πιοπι. ουοιοιοποπ οοιιτο, ιιο ποιο ιοπ οιοπ ου όιο θουιοιπόο

- Που Οποι·-πιιΙιι.ο.ι·-Μοόιοιποιιποροιιτοι· Πι·. .Τ ο υ ό ο ιι ι πι ο υ
ιοι υοοπ Ροι:οι·οπυι·ρι; ουι·ιιοιοποικοπιι: υπό που οοιπο Α πι τ. ο ιυπικιιουου υιοόοι· ιιποι·υοιπιποπ.

οοπτοιποι· ου υοπόοπ, υοιοπο οιπο Ποιο όοι· πι· θοιιιοιπόο
ι.:οιιοτιποπ Οττοοιιοποπ ποοπποπ υπό ου όοι· 1:ιοπό όοι· Κουτι-ι
πουο που” υοι·όοπ οποοπου ιό5πιιοπ, υπ όοο ιι·ο,οιιοπο Ποιι'
ιπποι·ιιοιπ όοο οιποιοποιοιιποιοιι Βοπιιιιιοποοιι·πο που οόοτ υιοπι.
Βιπο πιιιι;ιιοποι.ο ΒοοοπΙοιιπιπυπ;,ς πι: ιποοι'οι·π υιιιιοοποπουοτι.

πιο όιο Ζυουυιπιοποι.οιιυπο οοιιιιοοο1ιοπ ιο οιποιοιΙοι·οοιιο ου πιο
θοιποιιιόονοι·υοιτυπο;οπ νοιοοπότ υοι·όοπ οοπ.
ΑΙο θι·ιιπόιοπο πο· όιο Βιπιοιιυπο· ποποπ ποοιι υιο νοι· όιο
.·λι·οινοι·ποπόο ;;οόιοπι. Εποποο υιο όιο θι·οποοπ όοο Βοπι
τοιοποοπιιο οιοιι πιοπι πιο όοπου όοο ΚποιιουιοΙο όοοιιου, οο

υ·οιιιι; ιο.οοοπ οιοιι υπ όιο Οτουυιοοιιου όοι· ιποόιοιπιοοιιοπ
που όιο Ριιπιιτο ίοοιΙοι.=;οπ, ουι όοποπ οιπ Απο οιοπ πιοόοι·ου
Ιοοοοπ ποιπο, οοΙοπιζο οοιπ Ππτοι·ποιτ πιοπι οπο οιιο;οπιοιποπ
οουόοι·π οπο ιιι·ινοτοπ πιιιοιπ ποοιι·ιποπ υιι·ό.
Νου οιπό υοπι πυιπ 'Ι'οιι ιπ ?οιπο όοι· 8υπνοποιοποπ ιο
Ιοιοιοι· Ζοιτ πουο Βοοιι·πουι·πινοτπο.πόο ουτοιοπόοπ, οο ιπ Ποι

που. Κιιουι υπό πι

ννιοι·ιοπό, ΚΙ. Μο.ι·ιου υπό πιιι_ιοιι οόοτ

ιιυ Επτοιοποπ ποι;ι·ιιΐου, οο ιπ .ιοι:οιιι, ιπ .1οποππιο ώοι·υου)
υπό ιπ ννοι·ροι. Μου πουο υοπΙ πιοιιι; όοι·οπ ουοιιοιιι. όοοο
οιιιιιοιιι.ι· οιπο ,ποπιιιιοπόο ΑποοπΙ νοπ Βοοιι·ιιοοτεινοι·πουόου
οιοπ πιΙόοπ υπό ου όποιο όοο που” Ιιοπό πππ ιποόιοιπιοοποι·
οιπο νοι·οοι·,<;τ. νοι·όοπ πουο.

Αυ οιυοοιποπ 5ιοιιοπ οιπό 8οπιιοι:οο.ι·οιο οι·ποιιπι. υοι·όοπ

- 8οιπ 25-_ιιιιιι·ιο;οο ό υπιιιιυπι οιο οι·όοπτ.
που." Ρι·οι'οοοοι· ποιπο; ιυ όοι· νοι·ιιοου ινοπω όοι· Βι
ι·οιιιοι· όοι· Κιιπιι‹ υπό Ροιιιόιπιπ υπ Αυι;ουικι·οπιιποπου ου
όοι· Πυινοτοιιιι.ιε Β ο π π , (ποπ. πωιπποποι Πι·. Η οι·ιποπ π
Κ υ ππ ι. Ποτ .Τυπιιοι·, υοιοποι· ποιο;οπυοι·ι:ιε ιπι 57. Βοποπο
πω οιοιιι., ποι.οοιιπ οοιπο ποπτι.οιιιοποιο 1879 οιο Ρι·ινοιόοιοπο

όοι· Αυεοπποιιιιυιιόο ου όοι· Ππινοι·οιιοτ Ποιόοιποι·κ, υυι·όο
όπου 1881 ουοοοι·οτόοπι:ιιοποι ιιπό 1882 οι·όοπτ.ιιοποι· Ρτοιοοοοτ
ιιι .Τοπο υπό 1892 πι ι(ιιπιποποιοι. νοπ υπ οι· ευ Οοι.οι·υ ό. .Τ.
υπ πω. $οο υιιοοιι ο Βιοιιο ποοπ Βουπ ποτυι'οπ υιιτόο. ιπι
.Τοπι·ο 1899 ει·ιιπόοιο οι· ιπι: Ρι·οι'οοοοι· ν. πωπω (Βοι·ιιπι όιο
Ζοποοπιππ οι» Αυποπιιοιιιουυόο, όοοοου νοτοπουοτιιιοποι· Βο
όοιαουι· οι· οοπ.όοιιι πι.

ο Ζυιπ Ρτο οιόοπτοπ όοο νοιπ10.%28.-1θ.,·29. 8ορι. ό. .1.
ιπ Βοι·ιιυ ι.οποπόοπ κιν. ιπι:οι·ποτιοποιοπ

ο πιο πι» Ηγι.ι·ιοπο

Κοπο,·ι·ο ο

υπό Ποιποετορπιο πι. πο”

Ηοιπι·ιοιι ου Βοιιοποιοπ-Οοτοιοτπ πουοπιτυοι·όοπ.
Αιο νιοορι·ο.οιόοπτοπ υοι·όοπ όοι· Ρι·οιοοοοι· όοι· Ηγ
ρ;ιοπο Πι·. Βυπποι· (Βοι·ιπιι υπό όοι· Ππιοι·οτοοιοοοιοι·οιοτ
Ρτοι. Πι·. ν. Ποιοι· οπο πυιωιιου ιυυο;ιοτοπ.
ο· Ζυ όοι· πονοι·οιοποπόου Κουι'οι·οπο όοι· ιιιιοι·ποιιοποιου
Μου ουι· Βοπουιριυπ,ο,· όοι· 'Ι'υποτιιπιοοο, υο1οπο ιπ υου ποιο
ιιυόοπ υπό, οουιο 2υπι Χιν. ιπι.οι·ποτιοποιοπ Κουςι·οοο πι»

ουοπ οπιιο Αυιοπυυπε ου οιπου Βοοιιιιιονοτποιιό, υο _ιοόοοιι όιο

Ηιη;ιοπο υπό Ποιποκτορπιο ιπ Βοι·ιιπ υπό οιο Β.ουι·ιιοουι.ουο

Βιοπόιπποιτ οπο οπόοι·οπ Πιποιοπόοπ ο·οι·οπιιοι·τ πι, ποιοριοΙο

όοο Μοόιοιποιι·οι.ο οιπ. Αιιοι·πιιοποιοτ θοποπιπιουιιιι; όοι· ποιπ

υοιοο όυι·οπ οιπο οποιο, υιο ιο 'Ι'υι·οοι υπό Κυυόο. Επι· όιο
ποποιο.όιιοοποπ Βοοπικο πιυοοιοπ οπιόιιοοπο Αοι·οιο ιιυο:οοιοιιι:
υοι·όου όιο οιΙοι·όιυπο ιπιπιπο όοοοοπ, όοοο οιο ππι· ουοοιιο

πιοόιπυο Πι·. Ι.ι ο ο Β ο ι· τ π ο π ο ο ιι οπιιοιππιοπόιοι·ι. Ζυ νοι·
ττοιοι·π όοο τυοοιοοποπ Βυι·οουο όοο Κουπ·ι·οοοοο υπ Ηγπιοπο

Αιιοιιπυυπ ιιιι·οτ ουυιιιιτοπ νοι·ρόιοιιι.υυποπ ιπι·οπ Βοοπιι πο
ουοιιοπ, "πιο ιπ όοο ποτυοπόιο· ιιιιιυιο νοι·ποιιιιιο ου όοοοοπ

οο π ποοπ όοι· Ρι·οιοοοοι· όοι· Ηγειοπο Με θ. Ο πιοριπ υπό
Πι·. Α. ννΙοό ι πι ι ι· ο Η οουιιπιτ υοι·όοπ.

Βονιιιιιοι·υπο ποιου πιιππου.
Βο υιιι·ο οιπ· ποπ, υοου όιο νοι·οοιιιπιιυιις ιπ όοι· Ι)ιοιιυοτιοιι

οιοιι όοι·ιιποι· ουοορι·οοποπ υιιι·όο, υπ όιο Οτυπόιορ;ο όοτ Διοι
ι·οι·ποπόο πιο όιο ιποόιιιιιιοοπο 'Πιιιοιιοιι οι·ορι·ιοοοιιοπ ιοτ οόοι·
οιυο οιπο οπόοι·ο όοπ οοπιιο.ι·οπ Ιπτοτοοοοπ

οπποοοποπ νου όοι· 5υποιοτοποΕι·οπο.

πιοπι οπιορι·ιοπι.

υπό 11οιιιου;ι·ορπιο ιπ Βοι·Ιιπ οιυό οποοοι· όοπι Πι·. Βοι·ι.πο π

- Οτόοπονοι·ιοιπ υ ποιου. πιο· Δυοποιοππυιικ ιπ όοι·
8οπΙο.οπι ιοτ όοιπ Πινιοιοποοτοι: όοι· 27. Ιπι'.-1)ινιοιοπ [π. Η ι ο π ο οι Ε' ο ο ό ο ο ο “ ο υ , όοτυ Βι·ιι.ι·οόοοι·ιτ όοι· 5. Βοπιπ:οπ
πτικοόο Πι·. Ο.
ο ιο ό ι π ο ιι ι υπό όοιυ νοτοποοπιοόοοου
Οποι·οι·πι όοο όοπιιοποοποπ Βοοοτνο-Ιπιοπ οοι·ιοι:οπιιποπτ.ο Πι·.

Βυιουυοι Β ποτπιοιιπ
(ιι'οι·ιοοιουυπ ιοι,ιοι.).

όοι·

8ι..

ιν. 1ίιοοοο πι: ΒοπυοΜουπ

υιο.οιπιωωωι

νοι·ιιοποπ υοι·όου.

- Βου θποι·οι·οι: όοο οι. Ροιοι·οπυι·ποτ οιο.όιιιοοποπ Βοι·οοποπ:
ποοριιοΙο πιο Δπόουιιου ου Θ. Ρ. Β ο ο ο ι π Πι·. Ρ ο ο ο ο όοιοι
πιτ Με ουοι πιοποιο ιυο Αυ οΙοπό ιιουι·Ιουπι: υοι·όου.
- Πιο πιοόιοιπιοοιιο

οππιιου όοτ Πιιιι·οι·οιι;Μ θιοοοοπ που

οιιΙοοοιιοιι όοο 800-1οιιι·ιπου .ιιιπιιουπιο όοι· Ππινοι·οιτοι οιιοοοι·

--5.ό--,_ο. _ -

π?-

ο

4.

. .--ω
άσε νοπ Με 1ισι·σιιε πιω ιιειιι1ιει`ι Β·σιιιεο1ιεσπ Οσ1σ1ιι·ισιι ε.πι:1ι

-- Ειπε Νσποι·άπ πο;; επι άισ 12ι1ισιι1ιπσ· άσι·

άσιιι θι·σ1ιεινε1άσι· Ριοισειιοι· άσι·11νεισιισ 1)ι·. Γι. Ιιοσιι"1σ ι
άισ πισάιειπ1εοιισ 1)ο1ιιοι·ννι1ι·άσ1ιοιιοι·ιε οιιπειι
ν σ ι· Ι ι σ ιι σ ιι.

Ηοποιε.ι·σ ει.» άισ νοι·1σε·πιιιι·σιι επ άσι· 1)οι·
Επισι· Ππινσι·ει$111: Μ, ινισ άισ «Νοι·ά1. Ζιε·.» Μις, νοπι
ιιι·ειοι· άσε Ιισ1ιτοσειι·1ιε 1ισειιιιιι·;ι. ννοι·άσιι. 1Μι1ιι·σπά ιπ άσε
ιι1:ιι·ι€σιι 1·'ε1ιπ1ι111.σπ άπι·ο1ιννσ,ε ισ 1 1118. πιο ιν8ο1ισπι1ισ1ισ
Κο11σεειππάσ επ ειιιι1σπ Μ, εο11σπ ιπ πι· ιπσάιειπιεσ1ι σε

- Πει· άιι·ιςισι·σιιάσ Αι·ει άσι· ιππσισιι Α1ιισιιιιιι8· άσε ιιεπεπ
Β π ά ο 1 1- νι ι· ο 1ι ο νι· 1ιι·ε.π1ισιι1ιε.ιιεσε, Ρι·ο1'. σιιιι·ιιοι·ά. άσι· Βσι·
1ιπσι· Πιι1νσι·ειιιιι 1)ι·. Α 11ι·σά 11ο 1ά ε ο 1ι σ 1 ά σ ι· ιει επιιι
οι·άσπι1ιο1ισιι Βοιιοι·ει·ριοισεεοι· σι·πειππτ ννοι·άσπ. Ρι·οι. (Μιά
εο1ισ ι άοτ,
άσι· 1ιιιι8_1111ιι·ιςσ Αεειει.σπι ππά 1ιισι·ει·1εσ1ισ
Πιιιιι·1ισιτσι· Ριοι. ν. Ιεθἔά σ π ε, “Η ιπ νισ1σπ Κι·σιεσπ ιι1ε
άσεεσπ ιιιιιιιι·1ιο1ισι· Νιιο1ι ο18·σι·.

ιε11ε 1 Β.1›1. στο ι'οι·1σειιιι€εειππάσ εσιιοπε άοτ 1ισ1σιι·σιιάσιι
8ιπάισι·σπάσιι σι·1ιο1ισπ ινσι·άσιι. Με.π ιεε άειιιιιιιπ ννσεσπι1ιο1ισιι

Ν σ ιι ι· ο 1 ο ε; σ:

Βισεσ Βσε1.1ιιιιιιππε· ννιιι·άσ ειισι· ππισι· άσιιι Β π ά 11ο ινιι.ιιο 1ι εο1ισπ Βσ1ιιοι·ει. πιε άισ Ζϋε1ιιιε;σ άσι· εσιει1ιο1ιοπ 8σιιιιπιιι·σ

σ νσι·ει.οι·1ισιι ειπά: 11Αιιι 17. Απσ·πει ιπ Πιιι. άετ
0ι·άιιιε.ιοι· άσε θοιινσι·ιισιιισπτε-Βιιιιάεο1ιπ1'ιε1ιοεριιο.1ε ιπι Οσι
εισειιιιιπ1ισ Πι·. .Τ εποε Κ ιηι1επ 1ιπ 82. Ι.σ1ισπε_ιε1ιι·σ. Βι·
ινπι·άσ νοπ σιπσιιι 1π Πιιισιεπσ1ιπιιε·ε1ιε.Γι 1ισιιπά1ιο1ισπ Αι·ι·σ
ει.ιιπισπ ιπι 1:1οεριισ.1 σι·ιιιοι·άσ1:. 11σι· νσι·ει:οι·1ισιισ, νισ1ο1ισι· ιπι
.1ιιιιι·σ 1898 άισ Ψσιιισ. ρι·ιιοι.ιοιιπάι σι·1ιιπ ι1ιειισ. πιει· εποε Αι·ει
επι ινσι1ι1ιο1ισιι θνιπππειπιπ ιπ [Πει. 2) π Μ. Ρσιοι·ειιπι·ε άσι·
10.1ι.σι·σ Αι·ει άσε 1. Βιεσπ1ιο.1ιπ1ιιιιιιι11οπε Πι·. Ρσισι· Ρε.νν
1οινε1ιι ιιιι Α1ισι· νοιι 52 .1ε1ιι·σπ. Αιε Μι1ιι.1ιι·ε.τει. ιπι Ρ.
πιει. 80 .1ε.1ιι·σ ειπε εσινσεσπ. 811ιπ Κιιο1ιάοι·1”σ Ρει1ιιιιο Μουν.

Κπι·ε1ι) άσι· 14”ε.οι·ι1ιιιιι·ει Βι·. 11ιο1ιεσ18σάοι·ο πιει” ιπι
Μ. Ιισιισπιι_ιιι1ιισ. 11ππ· νσι·ει.οι·ιισιισ πει εσιι. Α1ιεο1νισι·ππ8· άσε

Ρ'ε.1ιιιιι11ι11ιι· άισ ο1ιΙι€πιοι·ιεο1ισιι 111ιο1ισι· επι· ισ
τι Κορ., Πιτ άισ πιο1ιτο1ι1ι,·;ιιιοι·ιεο1ισιι ποιπ· ιι·1σιο1ι

επιιι σ.1ισιι Μοάπε επι11ο1ισσ1ισ1ιι·ι, πεπε ινσ1οιισιιι άπιο1ιινσε,· ισ
1 1181. πιο ννϋο1ισιιι1ιο1ισ νοι·1σεππεεειππάσ σι·1ιοι›οι:ι ννιιιάσ.

άιο Ι)οι·ρεισι· Πιιινσι·ειιιιι επ 1ισν1$11ισι·π 1ισιιιι.ιιιισπ, άε1ιιιι επεισ
11πάσι·τ. άιιιεε άισ θι·πιιάι.ιιιισ νοιι 1 Μ!. εινει· 1ισιοσ1ιε.1ισιι, άισ

Βιιιάισι·σπάσιι ε1ισι· ιπι 111ιιιιιιιιπιιι επ Βσ1οιηισιάσι·ιι ιιπι· 20 1181.
εσιιισεισι·1ιο1ι επ σι·1σε·σπ 1ιιιιισπ; άισ Β'ο11.ι·σ άισεσε Μειιιιπιιιιιε
ινε.ι·. άπσε νισ1σ Ρι·οισεεοι·σιι πει· 411 Κορ.. ιιι ιι.πο1ιιιιιι· 88 Κορ.
1111· άισ Κο1Ισπειππάσ σι·1ιισ1ισιι.

8ισιιάσσειιεσ1σεσπ1ισιισπ.

Βο1ιιιι.εσιιισειιιισπιε Πι·. Α 1 σε σι Β ιι π ιιι ι Κο ιν ιπι 51. Μι

-1ιιι νσι·1ιε.ιιάσ άσε ι·πεειεο1ισιι νο11ισε1ισιεει
σε, άιιεε άσι·1ιισειςσ Αι·ει 1)ι·. Πιι1ιι·οννιιι, άσι· 1ισ1ιεππι1ιο1ι
Ρι·11.ειάσπι άισεσε νσι·1ιιιπάσε πι. επι' εσιιισ Κεπά1άσιπι·
ιιιι·άισιιιιο1ιεισννε1ι11ιε.ιιιρε.επσάσ1'ιπιιιν νσι·
ειο1ιισι πει.

1ισπεισ1ιι·σ πιιο1ι ιπσιιι πιε 211-_ι1ι1ιι·18σι· ιιι·ει1ιο1ισι· Τειιι.ιιισιι. Βι·
1ε1. ι·ωινιιιιε επε άσπι 1ισ1ισπ εσει:1ιισάσιι, άσπι οι· πιπ 5. Απ

άσι· άοι·ιιιι·σιι 1ισ1ιισι·ιο1οΒιεο1ισπ 8ιειιοπ ππά 1)ι·. Ν. Ζ ιν ι ι· 1ι ο,

Κπι·επε ιιι Ο1ιει1ιοιι· ι. 1. 1881 επι άσε 1Ξ'ιιιιι·11ισιι άσε ι·σιο1ισπ
'Ι'σισεο1ιεο1ιιεο1ισπ1ιο ιι1ε Απε ι;σινιιιιι. 41 1ιι1·`ι·ισά
ι·ισ1ιε1ιεπι (11οπν. ινιωηιι άσι· 1ι1ισι·σ Αι·ει άσε6.11'ιπ1επάιεσ1ισπ

επει άπιοιι σιιισιι Β.σνο1νσι·εο1ιπεε ειπ Ζισ1 εσι.εισ.

11σι· Κο11σεσ

Μ: .1. Νσιιιιι·οννειιι εσ1ιι1άσι·ι. άσε νσι·ει.οι·1ισιισπ ιπι
«Ε. ννι·ιιιεσ1ιι ε1π σιπσιι «ιεπισπ, ειιιιρει1ιιεο1ισπ, 1ισειιιιιοπ ππά
1ιπιιιοι·νο11σπ ιιισπεσ1ισιι, πω· νοπ ιι1ισπ ιισ1ισ1ιι πετάει». 5) 1ιι
81.. Β1ιιεισπ ς0ι·οεε1ισι·εοπ·ιπιπ Βιιάσιι) άσι· 1ισι·ιι1ιιιιισ Ρει·ο1ιιεισι·
ππά Νεπι·ο1οςσ, Ρι·οι. σιιισι. άσι· Ππινοι·ειιιιι Ηειισ Πι·.
Βάπιιι·ά 11ιι.ει€ ιπι Α1ι.σι νοπ ιιε1ισεπ ?Ο ι1ε.1ιι·σπ. Α1ε
εσ1ιοι·σπσι· Βσι·1ιπσι· ννιάιιισισ ει· πιπ άσιιι διπάιππι άσι· 1άσά121ιι
ιπ εσιπσι· Υεισιειιιάι, ιπ νισ1οιισι· σι· 1882 εποε άσε Βο1ιτοι·
ει·ιιά σι·1επεισ. 11ισι· ννεπάισ σι· ε1ο1ι άσι· Νσι·νσπ1ισι11ιπιιάσ επ
ππά σι·ϋ1Τπσισ ειπε Ρο11ιι1ιιιι1ι, 1ισεε.ιιπ ιι1ισι· εποε επε·1σιο1ι εσ
ιιισιιισειιι πιπ. Ετσι. ?ιιι ε σε ισιισ σιιο18ι·σιο1ισιιΡοι·εοιιππεσπ
επι· Ρ1ινειο1οπισ άσε θσ1ιιι·πε, άισ ι1ιπι σιιισιι 1ισι·νοι·ι·ιηι·σιιάσπ
Νειπσπ εσιπε.ο1ιι. 1ισιισιι. ιπι .1σ.1ιι·σ 1872 1·ισ.οιΙιιιστισ οι· εισ1ι
ε.1ε Ρι·ινιιιάοεσπι ιπ Βσι·11π. άι·σ1 .1ιι1ιι·σ πρεπει· ινπιάσ σι· οι·
άσιιι1ιο1ισι· Ρι·οισεεοι· άσι· Ρενο1ιιειι·1σ επ άοτ Ππινσι·ειι11ι επ

ι·ιο1ι. νοπ ννο πι· ισάοο1ι 1ισι·σ1ιε 1887 πιε οι·άσιιι1ιο1ισι· Ριο
ισεεοι· άσι· Ρενο1ιιει.ι·ισ ππά 1)ιι·σ1ιι.οι· άετ Ρι·ονιπεισ1-1ι·ισιιιισι1
επειιι.1ι ιπ Νισι1σ1ιοιι 1ισι·ιιισπ ινπι·άσ. 1π Ηιι11σ σιι·ιο1ιιοι.σ ει·
1886 άισ σι·εισ εσ1οειιιπάιεσ ρενσ1ιιοι.ι·ιεσ1ισ Κ1ιιιι1ι επ σιπσι·
ρισπεπιεσ1ισιι Πιιινσι·ειιιιι. 8σιι 1808 1σ1›ισ ει· ιπι Β.πιισετεπάσ.

Απεεσι· άσε Επιι111ιει.ιοιισπ, άισ 1111:ε18· 111ισι· εσιπσ 1:1ιι·πρ1ι1
ειο1οπιεσ1ισπ Γοι·εο1ιιιιιςσπ νσιδιΐσπι1ιο1ιισ, ινιιι·σιι ποοιι επ σι·
ινιιιιπσπ εσιπσ 8ο1ιι·1ιισπ: «Πσ1ιει· ιι·ιι.πιιιε.ιιεο1ισ Έπεσε

ππά άισ

Ρει1ιο8·σιισεσ άσι· Ί'ιι1ισε ιπι σ.11ιεσιιισιπσπι, κ[_1οιιω· πι." Ωιμη·ιι
1σπισιιινε1ιιιειιιιι›, «Ποτ $ο1ιινιιιάσ1 (νστιιΒ·ο)»,
ε·σ1ε εποε. Ριιι1ιο1οεισ ππά '.1'1ιστερ1σ.

ιιι Ν ο ι ιι ιι ει -

-- Απε Οάσεεε. ειπά άισ Ασι·εισ Πι·. Ρ. Ο ι ε. τ ι· ο ο ι ο ιν, 1ισιισι·
1ισιισι· άσι· 11σειπ1'σ1ιιιοπε1ιετιιιπσι·, Με ρο1ιι.ιεσ1ι νσι·ά11ο1ιι.ιε νοιιι
θσπσι·ε1εοπνσι·πσπι ει» άισ Βιιιι στ άσε 1&ι·ισεεεπ
ειιιπάσε ειιεε·σννισεσιι ινοι·άσιι.
- Ιπ ννοιοιισεο1ι ιει άσι· επι· Κεάσιισπριι.ιισι εσ1ιιιι·ιιςσ Ο1ισι·
σ.ι·ει. άετ Βε.πάεο1ιει”ιειι·ι·σπεπειπ1τ Πι·. Ν ι ιι ο 1 πι ιν ν ι π ι› ο νν
επε άσιιι 11ισιιει σπι1σεεσπ ινοι·άσιι.

- Πι·ισι1 ιπ σιιισιιι ροΙιιιεο1ισιι Ρι·οεσεεσ. Πει·
8ιπάσπι άσι· πιι1ιιιιι·-ιιισάιειιιιεο1ισιι Α1αιάσιιι1σ Ν ι ιι ο 1 ει 8 ε π Βι·σάο ινπι·άσ επι 18. Απι;πει. νοπ άοτ θε. Ρσυσι·ε1ιπι·ιισι· ω
ι·ιο1ιτερε.1ιιισ 1111011 Απ. 182 άσι· 1ίι·ιιπιπειρ,·σεσιεσ άσι· Δπι1ισ
ινιι1ιιππι; νοπ ι11σεσ.1σι· Ι.ιισισ.ι.πι· επιιι Ζινσο1‹ άσε νσι·1ιι·σιτπιιε·
πι» εο1ιπ1άιε σι·1ιιιπιιι ππά επι· Γι” ιπππε1ιιιιι νοιι άι·σι
.1ει1ιι·σιι νσιπι·ισ11ι.

- νοιιι Ηεπιπειε.1ισ ινσι·άσπ εΙΙσ Αστειο άσι· Μι1ιιιι.ι·
ι·σεσι·νσ ειιι€σιοι·άσι·ι, εο1ιιι1ά Με ιιι6811ο1ι άσιιι Μιιιιιιι·ο1ισί
άσε Κι·σιεσε. ιιι ινσ1ο1ισιιι ε1σ ιπ άσπ Ι.ιεισπ ι;σιιι1ιι·ι ινστάσιι,
Απε1ιι1ιιιισ ποστ ι1ιι·σ 8ρσειιι1ιι11ι σιπεπεσιιάσπι
ε. Β. Αι·ει Πιτ Νει·νοπ-. Απιισιι-, Ο1ιισπ-, ο1ιιι·πι·ε·ιεο1ισ Κι·ιιπ1ι
1ισιισπ στο. ινσιιπ σ1ιισι άσι· Ασι·εισ ειπε σισειισ Κ1ιιιι1ι πάσι· σιπ
Ηοεριιιι1 1:ισειιει. επ ιει επεπεσ1ισπ, πιιτ ινισ νισ1 Βσιισπ ιιιιά
νοπ ννσιπ άισ Βιετπισιι 1ισειιιι.ιιιι ειπά. Πισω Απε1ιιιιιι'ισ ειιιά

άσι· Οπει-Μι1ιιει·-Μοάιειπο.1νστννε1ιππε· άι·ιπΕσπά ποιννσιιάιΒ· πιιά
εισ ινστάσιι πει νσι·ισι1πιιε άσι· 1ιΙσσσι·νσ14.ι·εισ ιιπ Κι1σεε1'ε11σ
Βσάσπιπιι8· 1ιιι1ισιι. Βισ Απε1ιιιιιι”ισ ιιιιιιπσπ ο1ιπσ Ζινε.πι; ιιι άσι·
16”01°ιιι επιεσεισ11τ. ινσι·άσπ.
- Με 8ιιι.άιάπιπε. νοπ

νοπ 1.1ιιινσι·σι18ισιι ππά πισάιιιιι1εο1ισπ 1πειιιιιισιι.

Νιε1ιπι-Νοινι;οι·οά πει ιιε

εο1ιΙοεεσπ, επι· 8ισ1ισι·εισ11πιιε άσι· Η1πισι·1ι1ισ1ισπσπ άσε Ηοεριι.ε1
ρσι·εοιιπ1ε ππ- άσπ Ριι11 άσε 1'οάσε άοεεσ11ισιι πει Αιιειιιιιιπε άσι·
Ρ11ισ1ιι. νν15.1ιι·σπά άσι· 131ιο1σι·ιι άεε Ρσι·εοπε1 ιιιο1ι1; μεσο Πιιιιι11
επ νσιεισ1ισι·π, εοιιάσι·ιι ειπε σιπ ιιιιι1ιΕσ Ζε1ι 1 π πε επ

- Βσεσιεπιια άσι· 17ιι1ιεπ εσιι ιπ άσι· Οάσεειισι·
ιιισάιειπιεο1ισπ Εεε πιω τι Πε ιπι 1ιεπισ νοπ 2.1ε1ιι·σιι
ε11σ πω επεεσεο1ιι·ισ1ιοπσπ Κοπ1ιπι·εσ επι· Βσεσιεππ8 άσι· νε.
1ιεπισιι Ιισ1ιι·ετ111ι1σ ιπ άσι· ιπσάιε1ιι1εο1ισιι Ε'σ.1ιπ1ι11.ι. άσε Οάσεεεισι·

1σιεισπ, ππά ειναι· ιπι Ε'ε11σ άσε 'Ι'οάσε οιιισε Αι·εισε-5000 Β.1ι1..
σιιισε 8ιπάσιιισιι πάσι· σιιισσ 11σ1άεο1ισι·ε82000 ΚΜ., σιιισε 8επι
ισ.ι·ε- 1000 πω. πιιά σιπσε Βοάισιιεισισπ -60ο_ιισ1.

Πιιινσι·ειιιιι σι·ιο1ι:1οε ιισινσεσιι ειιιά ιπι'οιιισ άσι· Ωι·προ1σι·ππε
άσι· Ριοισεεοι·σπ ιιι εννσι ε1σισ1ι

ειει·1ισ Ρει·ισισιι,

επ 1ιιιι. άσι· ·

1ι1ιπιεισι· άσι· νο11ιεπ.πι1ι1ιιι·πιιε σε 1`ιιι· ιιοιννσπάιπ 1ισιππάσπ,
εινσι Ριο1'σεεοι·σπ άσι· ιν σ.ι·εο1ιιιπσι· Ππινσι·
ε ι ι. ιι τ ειπ άισ Ζσ1ι άσι· Πιι1:ι1.ιι€1ισ1ι άσι· 1σιει.σι·σιι ε. ιι ά ι ο
0άσεειισι· Πιιινσι·ειι5.ι ε.1ιεπ1ιοιππιππάισι·σπ.
- Πιο 8ο1ιΙισεεπιιε; εϋ.πιιπι1ισ1ιστ 8ι.πάσιιισιι
1‹οπνι1ιισ 1ισιάσπ ι·πεε1εο1ισπ Ππινσι·ειιιιισπ 1ε1.
εσιιιιιεε σιπσι· ππ11ι.ππει σιιο1εισπ Υσι·ιιιςππσ· άσε Μιπιεισι·ιπιιιε

άσι· νο11ιεεπι1ι1ιιιππε σι·ιο18ι. Με άιιάπιο1ι ιι·σιιινσι·άσπάσπ
Βιιπιιι1ιο1ι1ισιι.σιι εο11σπ επ 1ιπ1ιοι·πιοι·ισπ, ινιεεσιιεσ1ι.ιιι1ιο1ισπ
Κιιιιιπσιισπ π. άσι·ς1. πισ1ιι· νσι·ινσπάππε 11πάσπ.
- νοιιι Ειεσπ1ιπ1ιιιπιιπιεισι· 1ε1. σε νσι·1ιοισιι ινοι·άσπ, Βιιι ·
άσιιισιι ιπ άσε νσι·ινιιιιιιιιεσπ ππά σ1ισιιεο επί άσε Εκσπ
1ιε1ιπ1ιπισπ επ 1ισεο1ιειιιεσπ.

-1ιι άοτ 1ιισειι.ςσπ 1ι·ι·σπσ.πειε1ι Νι1ιο1ιι1 άσε
Ψπιιάσι·ιιιισιε ιιι: άισ 0ι·άσι· σι·1ιιεεσιι, 1ισιπσ Ζιι
1ιϋι·σι·άσι·1ι·σισπ Ηοο1ιεο1ιιι1σιιιι Ηοεριιιι1 επ
επεισ11σπ.

Εριάσιιιιο1οέισσιισε.
- Πιο Ο 1ιο1σι·ε ιιιιιο1ιι. ιπ άστε

ννο1ι;πεσεισισ ιπιιπσι·

Βι·ϋεεσι·σ Ε'οι·1.εο1ιι·ιιισ. Με 81.ιι.άι Β ιι πι ιιι·ιι, ιπ ινσ1ο1ισι· άισ
8σπο1ισ επσι·ει ππε1ιι·ιι.ο1ι, ιπι. εσιι άσιιι Βσειιιπ άισεσι· 111ιοσ1ισ
νοπ άοτ Βιιιάι Α ε ιτε σε επ ιιι Βσεπιε επι άισ Ζιι.111 άσι·

Βι·1ιι·ιιιι1ιππ8·σιι ππά Τοάσειιι11σ σε άσι· Ο1ιο1σι·ιι 1ισι·σιι.ε άσοι·
ι1ιιιι·σ1ι ινοιάσπ. 8ο σι·1ιι·ιι.π1ιισπ ιπ Βιιιππιπ εσιι. άσιπ Απε
1ιι·πο1ι άσι· 15ριάσιιιισ (8. ΜΗ). 202 Ρσι·εοπσιι ππά ειιιι·ιισπ 82.
ινσ.ιιι·σπά 1π Αειι·ιιο1ιεπ ιπ νισ1 1ιι1ι·εσ1·σι· Ζσιι 1ιει·σιιε 854
Ρσι·εοπσιι σι·1ιι·ειι1ιι πιιά 128 εσει.οι1ισπ ειπά. Ιπι 0ο ιι νο ι·
π σ ιιι σ π ι 5 ο. ιιι π. ι· ει ννιιι·άσπ 19 Ο1ιο1σι·π.σι·1ιι·ππ1ιππεοπ ιπ1ι
10 '1'οάσειιι11σιι ππά ιπι (ιο π ν. Αειι·ιιο1ιε. π 1ισι·σ1ιε 28 Βι
1ιι·ιιπ1ιππιι·σπ πιιι 12 '1'οάσειιι11σιι 1ιοπετε.τ.ισι·ι. Απε Ν 1ε 1ιιιι-,
Ν ο ιν Κο ι· ο ά , ινε εσιιιάσ άσι· ι;ι·οεεσ άιι1ιι·ιιιιιι·1ιι ειιιιιιιιιάσι

ινπι·άσπ 4 Ο1ιο1σι·ειιι11σ, επε 5ι ιιι ο ι ι· ε ιι 8 Με, επε 'Ι' ε ο 1ιι
στο μοι 4 Β'ιι11σ. επε Βε 1ι π 2 (Σ1ιο1σι·ιιιιι1ισ ιισπισ1άσι. Α1σ1ι
ι·σισ Ο1ιο1σι·ποι·ιιι·ππΚπιιΕσπ ειιιά επι άσπ ιν ο 1επεο 1ιι11”σ π

(πι. Μ
νοι·εε1οιπ1ιιοιι.

1)ει· Βο1ιπ1πιι1ει· ι·11:1ι1 ινπι·τ1ε 1ιι άεπ

ε1π(1 1ιο1 ππε ειιιε Βο1τειι1ιε11.1
ή Π1ε Θεεε11εο1ιπ1τϊΕι· εοΙιπε11ε 11ι·πι.11ο1ιο

8ο 1πι

Β1111°ε 1ιι 77ε.ι·εο1ιε. π 1ετ π·11.1ιι·επά 11ιτεε 10-1111ιι·1ςοπ Βο

- Ροετοι·11ι·ειιι Η π ιι εε π εἱπι1 1ιι νει·εο1ι1ε·1οποπ
εο1ιπι'ιεπ (Με Βιιεε1εο1ιειι

.ΜΗ 11οπε.ι 1ιπ

Βε1ο1ιοε 11οπειει1εττ. ννοι·πειι.

Κ1ιο1ιπι1οι·ϊο

8000 13.111. ει1ιε1ιοιι. 8ο1ο1ιε Βρειιι1επ 1111111111 ω.. 11012182

Οιτ

Νο1εειει.11ι11επ Με Μππι 1. Βορ1.οιπ1ιει· νοι·1εμ.

Ροει.ε ο1ιιιιι Με. 1πι θοπν.

ετ.ε1ιειιε ιιι π1ο1ι1: ννεπ1ιςοι· Με 85.409 Πιι8111ο1ιεί1111επ, (1. «1ιιι·ο11

8πτωονν, πιο 8 εο1ο1ιει· νοι·ι1ε.ο1ιι1εεπ Ρ11.11ε νοι·,εε1ιοιπιπεπ ε1ιιι1,

εο1ιιιΜ11ο1ι ἱπ πιο1ιι· Με 8500 Γ1111οπ 1111ιι11ο1ι, 1ιι Απερι·πε:1ι @'8

1ει·ιιει· ιιι ω- Κ1ι·ι:1ε ειιετερρο - 7Ε'1111ε πιιι1 1ιι 118.11
εε 1ι επ (ἱπ ω· επι111ο1ιεπ Μεπκ1επ1ιπτε11 ή 16 'Ι'οι1εει'1111ε.

ποιιιπιεπ "οιποπ, πππ :και 1ιππριε11ο1ι11ο1ι νοιι Δι·1ιε11(ππ ππτ1
Ηεπώνει·1ιει·ιι (Β(5,12°ω. Ιιι Με: 28°/ο πει· 11'11.11ε 18116 Με

- 01ο Ω'1ιο1οι ει. ΜΜΜ 1ιι Βιιεε11ιπά ἰπ πω· 1ει.ι1επ
Χοπ ι1εε1Βε Ροτιεο1ιι·1ι.ιο. 1'ν1ει1οι· Μ. εε Με 1'νο18ει, ‹11εεο ειοεεε
νει·1ιε1ιι·επι1ετ νοπ Αε1επ ιιιπ:1ι Βιιεε1ε.πι1 πππ (181181°€181° Τεπε

ροι·ιπιεε πι» Με 5611011611, :ιιι άει·ειι 1Πει·ιι (Με Ο1ιο1οι·ε 2π Απ
ιιιιι,<; (Με .1π11πιοπειε επει·ετ επίπειι·ει.ειι 1111 πππ νοιι άοι·ι. ε1ο1ι

Η1111ε1ε1ειππε; 1ιι πω· Νπ.ο1ιι: ειπα. Απι1”π11ειικ1 1ι11π1ὶι: Επι: Με
θεεε11εο1ιπ.111π πω· 1ετ.πωιι Ζε1τ. (1π1°ο1ε;ε π.» τοι·ι·οι·1ετ.1εο1ιοπ
Οωνε.111111181ιει1επ) 1ιε1 $ε1ιπεενοι·ινππάππκεπ Η1111'ε 1ε1εωπ
ιιιπεεεπ. πϋ.πι11ο1ι 1ιιι νοι·1;;επ .!Μτε 1ιι 343 Ε'1111οπ πππ 1ιι που
νει·11οεεοπεπ 7 Ποιιευειι (Με 1επϊεπι1επ .Πιιιι·οε ιιι 208 Ρ1111Βιι.

ει:1ιιιο11 ινο1ιει· νει1ιι·ε11ετ πω, πο. ειε Μπι· 111ιει·ιι11 ε11πε11Βο νω

1ιεπ1πεπιιπειι 11πι1ετ. 1ν1ε εο11 άεε ε.1ιει· @τι πἰο1ι1. εε1ιι, πιο άεε
ι1πι·ο1ι Με 1ειιι1111ιι·1ειεπ τονοΙιιι.1οιι11ι·οπ Ζεποπ ιιι ε1πει· Ππ
ιε1ι1 επεωνπο1ιεοπε Ρι·ο1οπιι·1ει πω· νοιι θιιι11επ, Αι1ιπεειι,

δ(:1ι111η18 πππ ν7πεεει· 1εΜ. Πππ (πε Με Με ν7εεεει·1

Ιιι

Αετι·ιιο1ιειι νετ, Με Α. Ένειεε11_1ενν (8:ιτει.ιοπι) ει·211.1ιΙτ, πω·

ετοιεεε Πω ω. ετ11(111εο1ιοπ ΥΥεεεει·ινοι·11ε πεπ11ι:1ι ιπε1ιτει·ει
'1'ε,<.ςε Μιιι1ιιι·ο1ι νετειορί1.-Μπ ει·τ.ι·ππ1ιοιιοι· 'Ι':ι.τετε »νετ ι1ε.ι·1ιι
Μπεο1ι1ειπιππ. 17ο εο11 ε1ο1ι Με: επι Μιιιπετι·εἱοποι· εε1π 'ΓΜΜ
π·πεεει· Κοσ1ι811, ννειιιι οι π1ιει·1ιππρτ Μπι Ηι-ι1ιιι πω·
Απ πω· 5Μι2ο πω· ο1ιο1ει·ενετεειιο1ιιοπ θι·1εο1ιεΐιοπ ε1ε1ιτ (Με
Βου νοιπεπιεπτ. Αεω·ιιο1ιππ, Νοεε1ω1ειιιΑπε1ιι·ιιο1ι πει·

Βρ1ι1επι1ε Με εππι 28. Απεπει, π1εο 1ιπ 11επίε ε1πεε 11οιιιι1ε
π1ο1ιτ 1νε11186Γ Με 1804 Βι·1σειι1ιππεεπ ππά 1128 Τοάεεΐ1111ε επ
π" Ο1ιο1ει·π ι·ο.<.τ1ειι·1ετι ννι1ττ16ιι. 131ε Μπι; (1ιιπιι (Με Ο ου ν ο ι·
πεπι ο ιι ι 8πιπει·π., (ιι ενε1ο1ιειπ Με ετετεπ Βι1ει·επι1ιππεειι
1ιει·ε11ε επι Ε!. .ΜΗ νοι·1επιπειι, τιιιτ 248 Βι·Κι·:ιπ11πιιεςεπ πππ
120 'Γιιι1εε114.11επ (Με Μπι 21. Απε. 1ιιο1.). 1ιιι (10 κιν. Β επιπ
ιοπ π·πι·πειι εε1τ. ποπι Αιιε1ιτπο1ι πω· Βρ1(1επι1ε 157 Ε1°1(Γ8.1.1··

14πιι€ειι πππ 60 Τοπεε1`1111ε 1ιοπει.Μει·1. Ιιι Ζει·1ιγπ ε1πι1 επι 18.
πππ 14. Αιιἔπει νοιι νει·ευ1ι1επειιεπ Ππ.ιπρ1ει·π πππ Βει·11επ
ΙΟ ο1ιο1ετιι.ι ει·(111τ:1ιι1εε Ρει·εοποπ πω! Β 11ε1ο1ιππιπο νοιι Κτεπ1ωπ
ε;ε1επι1ετ ννοπ1επ,ι11ε ππιοι· ο1ιο1ει·πι·ετ(Μο1ιι.Ξεοπθγπιρτοπιιοπ ,ειε
ειοι·1ιεπ ννπι·επ. Απε 11οε 1ι ει ιι ννπι·‹1ε επι 18. Αιιι.ςπετ π." ει·ειε
ΜιΜει·1οΙοιΜεο1ι 1881(ςσε10111ο Ο1ιο1ει·π11ι11 πεπιε1άει. Με ε;τόεετε

θειιι1ιι· Ντε Βεἰο1ι (Μπιτ Μπι· νοπ 1111 ε 1ι τι 1- Ν ο π· (το ι ο π,
πιο πω( ειπε Απ1ιιεε πει· Μεεεε 2ε1ι1ι·ε1ο1ιε ΐει·τι·ειει· πω· νει·
εο1ι1επεπειεπ 1·'ο11ιεε111πιπιειιπε ι1επι Η.ε1ο1ιε πππ Ζειιιι·εΙεειεπ
νει·επιπιιιε11 ε1π‹1, Με πεπεπ 8ο1ι1πεε πω· 111εεεε πιο $επο1ιε 1π
.Με Η1πιπιεΙειιο1ιιππΒειι νει·εο1ι1ερρεπ 1:ϋπιιεπ. !!ε ε1ιπ1 ππο1ι
‹1οι·ι. Με :πιπ 211. Απ,ε_·πει 1ιει·ε1ιε (38 Βι·1ιι·πιι1επιιε·οπ πππ
26 Τοπεε11111ε ιιπ πει· Ο1ιο1οι·ε. ι·ει;1ει.ι·1ει·ι ινοτι1ειι.

- 01ο θεεειπι.ιπ1ι1 πω· Κι·ιιιι1ωπ 1ιι που Ζ1ν11
1ιοερ1111Ιει·π 81. Ρετει·ε1ιπι·ξε Μεση; :ιπι 28. 31111
π. .Ι. 10459 (108 ιιιο1ιι· Με 1ιι π." νοι·ννοο1ιει, ι1πι·ππιει· 784

Τγρ1ιπε - (70 ιιιε1ιι·1. 816 8γρΜ11ε - (19 ιπε1ιι·), 232

Βε1πιτ

11ιο1ι - (5 που.), 210 Ι31ρ1ιτ.1ιετ1ε - (18 ιπε1ιι·), 61 111ιι.εει·π (8 πω.), πω. 4 Ροο11επ1ιι·επ14ε -(Ο ιπε1ιι· Με 1ιι ω- νοι·ιν.).
- Ι)1ε θεεειιιιεε1ι1 πω· θτοι·1ιεί(1.11ε 1ιι 8ι. Ρε
τοι·ε1ιπι·ε πεπεπ: 1ιι πω· 17οο1ιε νοπι 22. Με επιιι 22. .ΜΗ
π. .Ι. 1ιιι ι;·ιι.πιειι 758 (418 Π., 840 17.1, πει·πιι1ετ επ ίο1εοπ(1οπ
Κι·επ1ι1ιειωπ:
'1'γρ1ιπε πεπεπ. Ο, Τγρ1ιιιε :ι.Μ1οιιι. 85, ΓοΜ·1ε ι·εππι·ι·επε Ο,
Τγρ1ιπε ο1ιπο Βεει1ιπιππιιε πω· 11'οι·ιιι Ο, Ροο11επ Ο, Με.εει·ιι 20,

Βο1πιι·1εο1ι 17, 1)1ρ1ιι1ιει·1ε 17. Μουρ θ. Κοπε1ι1ιπετ.ειι

Τ. Κωπ

ρόεο 11ππςοπεπτ211ιιππιι€ 8, Βι·γε1ρε1πε 3, θι·1ρρο 4, Κω."
ι·1ιε11εο1ιε 11πιι.=;οποπ1211ππιιπ,=; 1ι2,11π1ιι· 4, Βριποιπ1εο1ιε Μειιἰιι
@Με 8. Α1επι.ει· θε1ειι1ιι·1ιοπππιτ.1ειππε Ο, 1°πι·ο11τιε ορ1πειπ1οπ Ο,
Απάτε11ι·πιι111ιειτ 223, Απ11ιι·ε:10,1·1γάι·ορ1ιο1;ι1ε Ο, Ρπει·ρετε!11οΜτ Ο,

Ργε1ιπ1ε πππ Βερι1οποτπιε 5, '1'π1ιετ1ιπ1οεε πει· 11ιιιηεοπ

71, 'Γυ

1ιοι·1ιιι1οεε επι1ει·ει· 0ι·εςειιε 14, Α11ιο1ιο11ειιιπε πππ 11111ι·1ππι ιτε

πιεπε

2. 11επεπεεπ1ιννΜ1ιε πω! ΑΙ.ι·πρ11181 1ιι1°επιπιιι 52, Μπει

πιπε εειι111ε 28, Κι·επ1ι1ιεπεπ (Με νοι·όπιιππ(.ςε1ιεπε1ε 198, 'Γοτ
εε1ιοι·επε 86.

+ Νειο1ιετο 81τειιιιε αεε νει·ο1ιιε Βτ.Ρο
τοι·ε1ι. Αστειεσ: Π1οιιετε.ε,·, (1. 18.8ερτ.1907.
'Ι' ιι ε ο ε ο ι· (1 ιι ιι π (ε: Α. Γ ο 1 (1 τ: Πε1ιει· ο(Μεο1ιε
π1ιεπεεεε.

Κ1ε1πΜι·ιι

+ Ν11ο11εω @πιπες (Με 13οιιτεο1ιοπ ετετ

Υει·εο1ι1ε:1επε Μ11το11ππεεπ. .

11οιιοιι νει·ο1τιε: Μοπιτεε·, σ. 24. 8ορτ. 1907.
- Π1ε 11ι·ω11ο1ιε Πιιι.ει·ε(:πωιππεε1ιε.εεε 1ιι
Μ( ει·εα1ιιιπ Με νοπ ε1πειιι 1ιι 11πΜἰπ νετετοι·1ιεπεπ 1·Ιει·ι·ιι
8. 1ν1εειιεννε111 ε1πε 'ορειιι1ε 1ιιι Βειι·ε.ιςο νοιι

Α.ΝΝΟΠΟΕ1Ν δΒΒΕΒ. ΑΕΠ' ννοι·τ1ειι 1ιι ι1ετΒιιο111ιο.πά1111ιε που Κ. Ε. ΒΙΟΚΕΒ 1ιι
#81. Ροτετεϋπης, Νενε1η-Ρι·. 14,εονν1ο 1ιι ε11επ1ιι- πιι(18.πε111.ιιτ1.Απποποεπ-Οοιπρ1ο1τοπ ε.ιιπετιοιιιιποπ.

(δΡΕΖ1111ΡΒ11Ρ11Β11ΤΕΜ11ΒΚΕ..ΗΠΒΗΕ”
.(ΒΜ·οΙ
Ο

72"ωω|

Π( πω:
1141111812 _1-6$11118 11 ο11811191(1"- ν” π, πω·

#πο.τοπ

~ .ΜΜΜ

|

θιιεΞεοο1πει·1να1. Αιι11πι1ιετ1ιπ16εε Ψ1τ1πιιις

Ρ,φ|"|".

ο
.
1100111- 1-0$1"18:0»3 11181'·018110Χ-$91-0ιοξ"ω·
πιπ! 1ι11π1εο1ι 1εε1εεετε111.
71=απωθώ
1:·.·:.::.2:15.·ει:ε·..π:.::ε(π.:::;5·.πιπιτ:.%,π.·ϊ
ν········εκρει·1πιεπτε11
Μ····ιε;;ι1%::101:112::·13:.ε:ι.π··(1····
Μ· 8ΜΜ-11Μα(πι.
°

.ΐιψ'σεο!είι·αρ
:Νώε
5

Ποἰσοο!!α6ΙοΗοπ 0,6 (π.

π
ΕΗνε1εερι·ϊιρετει1.

Ο

ᾶ!

.

:εσπ-Ρπο!;ώπ

Οεωο1ι1οεει· ιιιις1Μεει· Ει·εετι (Με 1ο‹1ο1οι·ιιιε. !”Μαάω66

επιππι1 Ρ1ιοερποι υπο Ατειιι 1ιι επτε11ιοΜ Ροτιιι.
1811188431' ειπα 1..1το1·αταυ που νο1·20ατικη:.

1:.1101:1Μ11ΝΝ·1Μ10ΒΗΕ8 Μ, ΒΒΕ1(εοεπειιι. ΒΒΕΠΠΕ11(ειιιεκι

·· .-..-4.-` τ·ῷ 2

°

88!
.τι

ιιιοιιιυινι Μειωσα: «ιιιιιι1ι:ιι»
ΡΙιειι·11ι. ΗΟ88.

ιιι ΙιοΙιο.ιιιιτοι· 8.ΜΜιιτοτ ΒιοιιιΙιο1τ Μιά πιιΙΙΙιοτποποποι θ118ΙΒΜ.
(Ιω) 52·ν···2]..

Η ει τ Ια ο °

,ιΡἰοἰΙτἱιιἔ°°.

Νιιιιιιπωιιι ΒΜιιιιιει:!ιιι !ΝιιτΚιι ΑΚιιυπηιιιιι!ΙΜεΙΙ ~
0ιιιιτΙοττοιιΒ11Μ

ΕΝΙιεΜι·
Ποι·:
Βει
Βτριτοπ
ίε:αΙιτεοιΙόε·ι ςειάΙι:ειΚ.εΙτ.

Ανιε Επι· ρι·ει.ΙιτιεοΙιο Αοι·ετοι

ΡδΗΜΠι·.
Οι.
οπΐικειει ι·.π,

Βοοιιοιι οι·Ιιιι1ι.οιι
ΒιοιιηιΙοττο Μπι» ιιιισΙ οΙιιωΙιιο πω» νοιι

8Ιειιι- ιιπ! 8ειιιη-Μιιιιιτειιιιιι
Ι!!οάοΙΙο Μ: Εδιι18Ι. ΟΠΠ. ΠιιΙνοτοΗΜε-ΚΙΙιιΠ Βοιιιι,
ιιιιοΙι Ρι·ο!. Μο” πω! Βι·. ΙΙΙιηηιε ΠοΙΙιοιΙο,

Όι;
εάει·
ΚειιιοΙι
·ιΗ
οριιι
ι:ιιι
εω·ιε
ει·τ!ΙειεΙιΕ.ω-ι

ΚΗοΠι·.
ΡΝι1ιπε8ιΠι1ι!°ΐε
Ξεν:ϊ.
ἶΞΝΉαιἶιποᾶτο

πι· εοΙιιιιοτιΙοεοιι ΑιιεΙιοΙΙιιιιἔ, ιιι εοΙιοιιοιιόειοι· ννωιω,
οιιιιο 8οΙιιιιττ ιιιι‹1 Ι)ιτιιΙιιηο, απ! όσοι οιιιΩιοΙιοιι πο”
Με Βιιιι€οιιε, νοιι νοτεοιιιοάοιιετΙο1οιιτ.2ϋιιάΙιο!ιοιι Βι
Ιει·ιιιιΙιιιιιςοιι (Β"ιιι·ιιιιιιοΙ, Κιιι·ΙιιιιιΙιεΙ, ΑΙιεεεεεο, Βιιιιοτιοιι,
'.ΐοιιιιιΙΙοιι,Ε'ΙειεΙ,Μιιιιι.ιιιε, Ρο.ιιιιι·ιιιοιι. Θοιιοι·Ηιοο πω.
4
+- ΙΒιιειι·Ιοι·ι:οε Ρι·οΙενοι·ιοιοΙιιιΙε ΜΜΜ Ιαιιι·2οι· θο
Βι·ο.ιιοΙιειι.ιιννοιειιιιε ιι. ΔιιεινιιΙιΙ άει· οιιιιιοΙιΙΙιειΕοιι Γεώ
Ιιτοι·ιι.ι.ιιι· Μα! επι ΒοΒο1ιτιιιιτειι Ει:ετιει νοτειιιίοΙετ.

ΜΡε@μποτ
πω.
παώ
ιΙε·!ιοάειρε6οι.ιι

Οοιιετ. Φ ΜεΙιπει,
Μ. Ρεϊοι·εΙι. Μοι·ε!4ει_μι, 34.

Τοιορικιιι Μι 1892.

Μ!εεΙεοιιοπ0€ιετ·εω2Ιιτυιιιιοτι

.. 0Βοτ·Βι·ιιιιιιοιι
ΜΗ ΜΚΗΠΒΒΗΕ ΜΜΕ ΗΒΗ" ΜΝΒΕδ
Μι·θιτε @Η 18θΙ ΕΒἙΟἰιθΒΕἙθΗ νοι·οι·άιιε'α

15-18.
(Μ)

Ιιιι ΒοιΜοΙιοιι ΔΙο:Διιάζι·-ΠοερΜι.1 "Με
ΝιιοΙιννοιε οι·τοΙΙι: Μαι· πι· @Η άΙοιιιτ

ΕΜΗ ?ΜΜΕ ππά Ρποςοι·ιιιιιοιι Η: Μο
Ριτινιτο Κι·ιΜοιιιιιιοπο (πππ ΖειιΙιιιηι·
νοιι 50 Κορ.)

Βτυπτιεπει:ΗΜθειι υυά Λτιει!γεειι ει·ειτιε από ίι·ετικο τιιιτοιι άεπ

νειιεΑΝιιτ Με ΗΕΒΖΟΠΠΠΗΕΝ ΜιΝΕΠΑΙ.ΨΑ88ΕΒ8 νοιι
θΒΕΠΒΑΙ.ΖΒΒΠΝΝΕΝ.

τιιιιιιιιοιι "Μι ετιιιειιοιι. 8ΔΕ.22:τιι€5ΒΝ
Ν ι ο ά ε τι ει Ες ο ιιι ειΠετι ΑροτΙιεΙωιι ιπιτ! ΜιηετεΙΝεεεετ-ΗεπόΙιιιι€ετι.
ι_

'

. Λάι·οοεοιι νοιι Κι·ιιιιΙτοιιρΠοΒοι·ιιιιιοιι:
7 ' ΓΠ. Ρειιι!ιιιο ΥΉι·ικε!, κοιιιιουιιιηι
ιιοιιοικιΠ ι1ερομοιπ 4, π. ε).

882

ΆΝεα·Αυτ Μπι νιτΑΒΜιει ΒΑΒιοι:
Βιἔοιιτιιιιιιι
ει! νιειιζΑΕ
άετ ει›8
Ε'ωιι26ειεοΙιειιΒο8·ιοιιιιι€.
Α ' 8 Θιβ-

Ιιι άετ Ατιετ τ ·
νοι·Ιιωκιειι Βια" ·ιιιι‹ι

Χ

Ι τ
ι:

.ό

ι

,
ει·
εειειιι8ετἱο τειειι ιιι ειιιπ· ιιτορει, ειιι
Ι)οικ:Ιιειι πι· ΗειΙιιιιε νι:οιι Μιι€ειι-, Εειιετ-, Ηιιι·ιι-

ΒΙειεειι-. Ηιιτιιεο.Ιι-, Ροόει ιιι ιιοά ι-ιτιάετειι ΚτειιιΙιΙιειιοιι.

ΝεοΙι Ιει.ιι€βιιιτι,8ετ εροΖἱαΙἰε£ἰεοΙιετ πιιε
“Η ιιι ΜΜΜ ιιι·ει!άιιιοτε Μι ιπι 8οιιιι1ιετιιι
Β 8 Η Β ΜΒ
' Η ω]Η Η ο

·

ν τ
1315· ΡιΉΠ2.ΒοΒΘΠΐθιαι

'

'Η Πε:Ιι νοιπ 15.
ιιι Με ειιιπ 80. $εριειτιι:ιετ ΤΙιεο.τετ πω! ροιιοετιε ιπι
(ἱειεἱιιο.
ι.ιειΚ ιιι: ΡιιτΙ:. Ι.εεεεεΜιιεττε. (3ιιειΖιιιιιιιετ Πιτ Πειιιειι, $ριεΙ-, βτεοΙι` εΒ.Ιε υπό ΒἰΙΙετὸε. ΑΙΜ: ΕἱεειιΒιιΙιιιΙἱιιἱειι ειιιά τιιιτ νιεΗΥ νετιιιιιιάειι. Μπικ
τεἰοΙι. Περιιττειιιειιτ Αιιιω.

Βρε:ιειΙετ2ι
Η”

ΜΜΜ-, 'ΗΜ- ιπω ι_""επωιω"_
(ΗΜε Β Η ε ο 11 η_

ι ~~ ?διΜσε! °:·ξι.ι24:2.°ΐ
,,Νοπω Κιιι·Ιιιιιιμ τω. Μιι€οιι- ΠΜ Βιιι·ιιιιιι·ειιΜιοιτωι, Ι'οττειιοΜ (ΒιιιϊωτιιιιεεΙιιιι·ειι ιιιιτοι· 8ιοΕννοοΙιερΙ-ΚοιιιτοΙΙο),
Βιιι!ιοτοε, θιοΙιτ, Ποτι- ιιιι‹1 ΝιοτοιιΙιι·ιιιιΙιοιτοιι, Νοιιι·ιιετΙιοιιιο, ΜιιεΗιιιι·οιι, ΒΙοΙιττο- Μιά ΗμιτοτΙιοι·ιηιιο ιιι ιι11οιι Γοτ

ιιιεπι. Αρι·ΙΙ - Ποιοπιιιοι·. ·Ρι·οεροΙιτο.

Δ

°

Βι·. Ο. ΙΜιρροι· Κω. Ριου”. Ρι·οίεεεοι· ΚΕΙ. Βιιγι·. Ηοι”ι·ιιτι

(88) 14-11·
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ΡΕΗΤΗ88ΙΝ ΕΜΜ-Τιιιι

χ

χ

ω

Χ

4=

με. ε;οιιοΙι. ΒιιιίιιΙιι· νοιι Μι· πι". ΒοΙιϋι·‹ιο Βοετε.ττ.οι.

χ

'Ξ

Πιιεοιιϋ.άΠοΙιοε, ειοΙιοι· ννιτΙιοιιιιοε ΜΜΜ ΒοΒοιι:

8

=

·

~-~

εειοοιιειτειτ. ΤειεεοΙιιιετ.

Κοιιοιιιιιιετοιι, Κοιι11εορ1°- Μια Βι·οιιο1ι1ειικειται·ι·ιι.
Π

Ειτοι·ιιτιιτ ιιι Ιιοι·νοι·ι·ιι€. ΒΙ5.ττοι·ιι Ι)οιιτιιοΙι1ειιιάε ιι. θεεωττοιοιι-Πιιευ.ιιιε.

Δ

¦._ >
ξ

Αει·:Ηιο!ιο θιιιαοΜ:επ:

= ἐ
...
-_

ΠΩ

ἐ

έ
ο

χ

==ιω-=χ

.·

ἑ°ἔ Φ ο ε χ
Φ _ἔ

@· χ

,8ἔ έ ζ!) = χ

. =·Ξ·ε Θ Ξ
Τ: ΞΞ·-1

= Φ

Ξ ξ

Μ..ΞΞ-ἔ

ικα. Βι·...Βι·ιιΜ: πωπω (δ”α88διι·7°9):

χ Ξ ν: έ Ξ.2 Ξ μ Ξ χ

Με ννιτΚιιιιἔ άεε ,.ιωωωειω·

χ

και· οιπο ΠΒοι·ι·:ιεοΙιοιιάε; ννοιιιι€ΙοιοΙι κι

ιιιοιιτ Β·οι·ιιιιο ειιέ:οιι Μιιιιι, Μ" Μι· ΚοιιοΜιιιετοιι ιιιοΙι ιιι οιιιιςοιι Τιμη ιιι οιιιειι

= _ 8-

3

88 8 Ο χ

-Ξ

ω

:ι

οιιιι'ε.οιιοιι Κειτο.ι·ι·ιι νοι·ινιι.ιιάεΙτο, ιιιο ννιιτάοιι ιιιο ΑιιΕΕ.ΙΙο 80 ΜΜΜ, άετ Βοιι1οιιιι :ιο

χ =

ε

ε.) ..Ξἔ - +ε α!! χ

ιοοΙιοι·, Μ." Με Ει·εοΙιτοοΙιειιάο Με ΚοιιοΙιΙιι1εωιιε,άει.εΒΙειιιννοι·άοιι ιιοά ιιιο ω»

χ

%

ω

=

σ)

ιιοιι‹ιο Πι·ετιοΙιιιιι€, νοΙΙειιιιιάιΒ· ινση;ιιο1οιι.

Βι·. ΠοαιοΙ, Ιι8·Ι. Βοειι·Ιιευ.ιωτ ει. Π. (Ψεύεωπϋπη;):

χ

ω

$€ζ;' ἔσω
:αι Ϊ» έ' Β χ

α _;Β ἔ έξ ω Ο

Σ

ο @ω = ἔ#ι χ

Με ετιιιιιστο
ΝιιοΙι άειιι
Μι ιιιο
θσΒι·ιιιιοΙι
Ποιο Ιιοι·ι·Ιιο!ιο
άσε ?στωεε!ιι
Μάτ ειιι
πω· οιιιοιιι
οι: πω·ΑΙροιι-θιρίο1.
ὶι6ἱιιι Βι·υνε.ο1ιοιι
ΠΙοεορ16ιι1ιοΙι,
ΙιειοΙιτ.-

χ Φ·=

Φ
ε_ Ω
ω Β
Βε::›Β
ε έ τχ=Ξ
έ ε..

8.τΙιιιιι;;Κοιτ :κι ιιιιι· Ιιεειοιιάειι·ει ω, άετ κι ιιιι'οΙΒο Ιαιιωιιιιιι€οι· ΒτοιιοΜεΙΙαιτειι·Ιιε

χ

:δ Β

ειιι ιιιοι·ΙιΙιοΙιετιι Βιιι Ιιγοεπι 1οιιιο.

χ Σ

ω. ιιιωπι ι πω» (Νεπ,ιαπεοπ):

έ
=

Ο "δω-ω Η, 'ΞΑ χ

=

€ τι ΒΕ :ε =

Μοιιι Πι·τιιοιΙ @ιιι ὲιιιιἰιι, Μ" Με Ροι·τιιεειιι ει” ιιιιωθι Μ, Με Ι.ι ιιι»

χ

Ε

ποετοι· Ζω άεο πιιπ ΒοοΙιτ εο €οΐϋι·οΙιτετειι ΚειιοΙιΙιιιετοιι ιιι οιιιοιι ιιιι€οίιιΙιι·1ιο!ιοιι

χ

ε.

Ε

πιω τω; ιιιιιιιοι·Μωιι·ειι Βι·οιιοΜεΙΙαιωι·ι·Ιι ιιΙσει·ιιιίϋΙιι·ειι νοι·ιιιο.Β. ΙοΙι Ιιειιιιο ειιι·
Ζω Κοιιι ειιιάοι·οε ΜΜΜ, ννοΙοΙιοε εισιι Με ,ι;ΙοιοΙιειι νοι·ειι€οε ι·ϋΙιιιιωι ό.ϋι·Γτο. '

χ έ

Φ
Φ·-

ΙΜ. Βι·ιοΙι Ε. νοιι ΠιιΜιιοι· (ΒόΝο/οΖά, 5ιτείετιπ.):

χ

Πιο Δω ιπιτ Ροι·τιιειιιιι Βο!ιαιιάεΙτοιι Βτοιιοιιιτιάειι, άιινοιι "κι ΒοιΚιιιάει·ιι,
: ειιιιΙωιι ιιι άοιι εοΙιννοι·ετοιι Ε'οτιιιοιι από ῇεἀεειιιε.Ι οιινἱοει ω» ΙΙιτΡι·5ιρειι·:ιτ Με νοιι
ιιιιε;ζωοιοιιιιοιοι·.ννιτΙιιιιιἔ; άοι· ιιτειι·Ιιο Πιιιιτοιιι·οι: ιιειιιιιι ιιι ννοιιιἔειιθτιιιιἀειι Ιιει·ειτε
ολο ιιοά Με $ωτοτιοιι Ιιει;υ.ιιιι ειιτ:Ιι ΜΗ :ιι νοι·ι·ιιι€ετιι, ιιιο 'Γειιιροι·ιιτιιτ ίἱοΙ ειιι.
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νοτιιιιιιΕ ιιιιι· ιιιιι·οΙι ιιιο ΑροιΙιεΙιοιι, εοννιο τιιιι·οΙι ΐο18ειιάΘ Βιι€τοε-Βορ6τε:
Π. Βιοι·εΜιιιιρ1'οΙ, Αροι:ΙιοΒοι·, Ή'ιιι·ιιοιιιιιι, Μω·εω1ΙΗΜΒμω 186_ μμ Μ;Π·οΠι
«πω, ΑροΗιοΙιοτ, Πιο". ΡιιιιΙ 8οοιιοιΙο, ΔροτΙιοΙαοιχ ΙΠ;;ιι, ΚειΙΙιετι·. 26.
Β, 80ΙιιιεΙιοΙει!η, Ροιοι·εΒιιι·ς, (ΜτΙ Ροι·ι·οιιι, ΜοεΙιιιιι.
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ΗοτεοετοΙΙτ ιιι άετ Κοιιιιιιιιιι«ΜιιΜπι-ΛροϋιοΒο Ε. 'Ι'ειοεοΙιιιοτ,Βοι·Ιιιι θ. Η,

χ
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Ν'ΝΜ"20Μι: Πι· Βιιἀοι ί Ψ ο. ιιιιοΙι.

.τ

ΒιιοΜι·ιιοΒοι·οι ν. Αλνιοιιοοικο Κπ.τιιιι.ι·ιιιοιιιισίοι· Ρι·. Η ΙΕ.

- ι

ΟΙΣΤ1 ο

ΧΧΧιι. ιιιιποιιιο.

ΒΤ.

πω» ιποιπο κκιν..ιιιιιι·;.

ιιιιιιιιιιιιι νιοοιιιτιοπιιιι
πιιτοι· πετ Κοπειιιτιοιι νοπ

Οι. ιοιιοιιιιοο Κι·οιιιιιιιιιο.

Μι. Πι·. Και! Ποιιιπ.

Κιμ.

Ποτρειτ.

ι ;

;

Οι. Βιιππιι` ιΝιιιιιιοιι.
5ι. Ροιοι·ειιιιτε.

πιο 'θ. Ροιοτοϋπι·εοτ Μοπιιιπιοοιιοννοοποποοιιτιι1° οτοοιιοιπήοποπ
$οιιιι ο ο οιι π.-Βοτ Αιιοπιιοιιιοπιο πιο ιοι ιιι @ποιιποπ 8 ΗΜ. ιπι ποο
οιπ, 4 πω. Πιτ ποο ποιπο _]πιιτ ιιι Ι.Ροει:ι.ιετοιιππε;ιιι ποπ π.ιιπ.οι·οιι
π.οπι2Ο Μπιτ πιιιιιιοπ, 10 Μοιτιι ιωομπι-ιιοπ. Ποι·Σππτιιιο πιο
ιπι· πιο 3πιοι ἔοοροιιοποΖοιιο ιιι Ροιιτιετ2ΟΚοπ.οποτ46Ριοπ.- οιι

3 Μιοπποιιιοιιιιιι -Απι'ιιι·προ "πιο οιιο Ιπποι·οπο “ὰ
οιπο: ιιιοιι ιιποοοιιιιοοειιι:ιι οιι πιο Βιιοιιιιοιιπιππε νοπ Ε. Ε. Βια"

ιιι ει. Ροτει·ειιιιτε, Νοννοι: -Ρι·οο οι:τ Νο Μ, ιιι ι·ιοιιιοιι. - Επιιτιο·
ῇπιπιο εοιιιοιι οιιοππιπιο οποικιιοιι ιιο2πΒιιτ:ιιοιι ΜιττοιιππροιιΒιι
πο: ιποπ ιιπ ποπ Βοοοιιοίιοιπιιτοπποπ Κοποιαοπι· ΙΝ. ΣΥΜΗ
Απιστοπ ννοι·ποπ 25 Βοριιτπιππιπποιιιτοτ ΟτιΒιποιοττιιιοι:πεοοοιιπι. ιιι 5τ.Ροιοι·ει:ιιιι·8_ Ροιοι·επ.Βοιτο, ΑΙοιιο.ιιπτοκυειιι Ρι·.6 :ιι ι·ιοιιιοιι.
-Κοιοτοτο ννοι·ποπ ποππ ποπι $πι:ο νοιι 18 ΚΜ. πιο Βοποπ ιιοποτιι·ι. Βρι·οι:Ιιει. Πιοποιοε, Ι)οιιποι·ειοε πιιπ 5οιιιιοΒοιιπ 5-θ.

ποο

κα. -

Μ. Ροιοι·οιιπι·8, ποπ 1. (14.) 8οριοιιιποι·.

1ιιιιιιιτ: Βιιοιιοι·οπ:οιριοπ πππ Βοορι·οοιιππι;οπ: Πιο οποιο πτιοοιιοπ Βοιοι.ππιιοπ ποο ποππ. 19%. Ηοι·οπο2ΘΜϊ

[Π. Α. ΡοιΙοιοοιιοΙι πιιπ Πι·. Ποιπι·.Νοποι. -- Ρι·πτοιιοΙΙο ποο Π . Αοιπιοτπςοο ποι· Ποι.ιιι.ππιοοιιοπ Αοι·πιιιοιιοπ
θοοοιιοοιιοιι πιο 8., 4. πππ 5. Νονοιπιιοι· 1906 οι: Βονοι. - Τοποοποοιιι·ιοΙιτοπ. - Απιοιιιοπ.
ο
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τ.

Βιιοιιοτοπιοιποιι πιιπ Βοοριοπιιππποπ.
Βιο ιιιοιοποπτιοοιιοπ Ι.οιοιππεοπ ποο .Το.ιιι·οο 1906. .Ιππι

ποππ Ειπα οιπο 'Ι'οιιπιηι ποι· Αι·ιιοιι ποι ποι· Ζιιοπιιιιποι·ι
ειι.οιιππο ποο .Τοιιτιιποιιο πιω;; οοπιο.οιιι. Ιπι· πιιι οιοιι πιι.ιιοι·
νοι·ιιπιποοι ι.ιοοοιιοπ, Πι·. Ν οι ο τ, ποι· ιιιιι οοιπ; πιοιιι· πιο οιποιιι
Ποιοππιπιπ πιιι ποι· Βοι·ιοιιιοτοιοαππο· πο· ποο διιιιι·πποιι πιι
ιοι·οιιιαι, ιιποιι επι ποιπ Τιτοιιιιοτιο πιο Μιιι·οπο.Ιιτοπι επ

' οποο πο· πιοιιτιοοιιο Μαιο, ι›οοι·ι›οιιοι νοιιι Ποι·
ποιιιιοπ.

οποοοοοτ Μ. Α. ΡοιιοιοοιιοΙι (Κοιιοπο.π) πππ

Β ο τ π ιι ο ι ι.

Πι. Ηοιπτ. Πέπσι. ΧνΙιΙ. .Ιοιιηιοπ8. ιΨιοοπο
ποπ 1907, νοτιο.8. νοιι .Ι. Γ. Βοτειιιοππ. πι. 8.
844 8οιιοπ. °
°

Ρι·οιοιιοιιο ποο πι. Λοιιιοιιιποο
πιο οιποπ ιιιιοιι, ποιο ποιπ ιιοοοιιοποπ Γιοιιππ ιιο8ι·ιιοοοπ
απ· πιοποι· πω: Ροιιοτοοποικ'οοιιο .ιοιιι·ιιποιι, ινοιοιιοο

ιιι ποπι νοι·Ιιο8·οπποπ ΧΥΙΙΙ. .Ιοιιι·οοπςο ιπ εοινοιιπιοι· ιιΨοιοο
οιπο ιιιιοιοιοιιιΙιοιιο Ζποειιιιπποποιοιιππα ποι· ιιιοι·προπιιοοιιοπ
Μποτιιιιοοπ ποο νυι·ιιοιιτοο ιιι·ιπετ.. ιπι ι·ιοιιτ.ιι;οι· ιιι·ιιιοοιιοτ
_Ψιιι·πιεππο πω" οι ο ιπι Βοπι'ο ποο νοτιιοοοοποπ .Τοιιι·οο ιπ
ποι· Β'οοιιιιτοιοτιιι·

οτοοιιιοποποπ

ποι·

Ξοτιπππιοι:ιιοπ Λοι·ιτιιοποπ ΟοοοιιοοιιοΗ :ιπι 8., Α.
υπό ό. Νονοιιιιιοι· τοσο :ιι ιποιπο!.

ινιοιιτι οι·οπ ι.ιιοι·ο.ποποιοοιιοπ

Δι·ιιοιιοιι οοι·πιπΙιικο Βοιιιοιιοιοιιιιεππε ιπ ποιπ .Τοιιι·πποιιο ο
ι'πιιποπ, οι: πιιοο ποι· νιοΙΙιοοοιιΜιιμο Ρτοιιιιιιοι· ποπ πιιπο πιο
ιιι-ιιπο $ποιιοιι ιπ ποπ νοι·οοιιιοποποπ Ζοιιοοιιι·ιίτοπ :ποππ ιιπο:

ι. 8ιτιιιπ8.

πιο ποποπ τιιοιοποπτιοοιιοπ Μοοοπειιιποπ πππ Μαιο ιιιοι· οι·ιοιι

Ραπτη, ποπ 3. Νονοιιιιιοι· νοιι 12--1 ΠΜ Νοοιιιπιπο8ε.

ιιοι·οιι πω. 13ο ποι· Ποιοι” οπο: Μι ποι· ΖποοιππιοποιοΙιπποι
ποι· Βοΐοι·οιο ιιοιιριοιιοιιιιοιι έο Βοπιιι·ι'πιοοο ποο ρι·οιι:ιοοιιοπ

(ΒοιιΙποιι.ι

Δι·ιιοο· ιιπ οιποο @ποπι πω, επ οιιιπ ποι· ριιοτπιοιιοΙοο;ιοπιιο
πι, πιο Βι·πιιιιιιιποοιιιοι·οπιο πιιπ υιιιιοιικ, πιο θοϋπι·τοιιιιιιο,
πιο Ιοιοιιτοι·ο οροι·πιινο Οιιιι·ιιιο·ιο ιπιιΕΙιοιιοτ. οιποοιιοππ ποιοι·

νι7οο πππ πιο Απί8·ο.ιιοπ ποο $ο.πιτ.ιιτοοπτ.οο οποοιι·ιπο, οο
οιππ νοπ ποι· Βοπικιιι:οιιοιππιιοοιοπ νοπ ποιπ Δωοι·ιοι, ποο ποπι

'ποιτοι. ννοι·ποπ, ννιιιιι·οππ πιο $ροιιοΙι`Εοιιοτ, Μο πιο Απεοπ-,

νοι·ιςοπ Αοι·ιιο$οο· νοι·Ιοε; ιιοπιπ Αι:ννοιοιιππςοιι πω· οποιιιιιιοπ

θιιιοπ-, ΚοιιΙιιορι-,Νοεοπιιοιιιιπππο οι.ο.,ππι· οοιποπ ιιοι·ποιιοιοιι
πει ννοι·ποπ οπο. πιο οο ιπι πιο οΙιοοιιιοιπο Ρι·οιιιο οποι· πιο
Ύ'οιοιπππιιιο ποο οροιιιιιιοιιοοιιοπ Εοιοι.ππεοπ πιιιιιιιππιιιςιιοιι

ιπορι·οοιιοπ πω. Ι)ιι.ι·πιιι οι·οποπο κι πιο Βοι·ι·οπ Κο1ιο οπ

ινοι·ποπ.

Ειο οι οποι· πιο Βι·Επιιι·ππι;. πιο ιιι πιοοοι·

ιιοιιο πιιι

ιιιοι· οιπ θα ιιπο Βι·ιοιιτππο;οπ πω» ειΠοο ιιοκτοπ'οππ ποο

.ι

ιιιιοι·ιπιοι·οπ

πιτιιτοινοοοπ πιιι' ποπι Ιιοππο ιπιτοπιοιΙοιι.
Πω πιο Αι·ιιοιο που 8οιιπιι·ονιοιοποπ επ οι·ιοιοιιτοιτπ πππ πιο
οοιποπ ιπ οιπ οιπιιοιιιιοιιοο 8οιιοιπο ιιι οοιποπ πιιπ! ?σιωπ
ιοι·ο πποεοοι·ποιοοι οοιποπ, πιο Πιποπ ιιιοι· ιζοι·Ιιοεοπ. .νοιι
ποπι Β'οι·πιπιο.ι· ι Α. πω: ιιοιοοι ποο Γρι·ιπιιιοι· ιπι· πιο Βονιοιππ

Πιιποοιιοπ, πιιι Βοιιιποοο ιοποο Κοπιιοιο οιπο οοι·ιιι”πιτ.ιεο Απιιιιιιο
ο" 'ΠΜ ποι· ιιοπιιπποπ Μτ.οι·οιπι·πποιιοπ ποιοοι'ιιςτ.
πιο ποι· νοιπιοποινοιιο Ηοιπποεοποι· ποο πειιι·ιιιιοιιο Ι)ι·.
Ροιιιιοπιιοιι ιιι οιιιοιπ ιιπι·2οιι νοι·ννοι·ι. :π πιοιιοπι απο»
πουμε ιπιιτοιΙτ. Μι που ιποιπο Πιιιιοποι. ποπ πιο ιιιοι·οποπιι
οοιιοπ ΡπιιιιΕπιιοποπ ιπι @πιο ποι· “πιο πιιιςοποπιιποπ ιιοιιοπ,

πιοιιοο Ε”οι·πιπιιιι· πιιι· ιιοι ποι· οι·οιοπ Β.ονιοιοπ ιπιιςιοι·ι,' πιω
ι.ςι·ποοιιοπιοιΙο οοιιοπ οι·ιοπιι;: πιο. Νπι· πιοιοπι€οπ Βοπιι.Μο
ιιοπιι·ιιο πιο ποιιοιι ποο Ε'οι·πιπιοι· Ι Α. ποππ πω: ππεοννοππι
πι», οοιποπ ιιι πιοοοπι ιιι?ιπιοι· πιο Αποι'ιι1Ιππο; ποο Ε'οι·ιιιπιειι·ο
ποοιιιιοιοπ πιιιοιιοπ.

πιο; οιοοιιιοπ.

Βιο οιριιιιποιιοοιιο Αποιππππις ποο δωιιιοο (ποππ ποπ κωπ
Εοιιοποπιοπ) οποιο οιπ Βοοιι- πππ Απι:οιοπτοςιοτοι· οι·ιοιοιιτοι·π

πιο Απιιιππππε ποο θονιιιποοιιιοπ;
ποπ, ννοΙοιιο

πο ποιου-σιωπ-

_

οποοοι·ποιιι Μ. απ· αποποι

ποπ ιπι 0ι·ιο·ιποι οιπςοιιοπποι· :ιι

_

__ _.`

που 8οιιιιιςοπιιππο οιπο ιοΙι ιπ ποι· Πιοιιποοιοπ οποποοιιοπι νοιι

μπιν-κλπ.

πιο·
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Πεε·εςεε ιτειεειι εε ιετ άιε εεάετεε Β'οτειεΙετε

ε.ε. άε.εε ειε ιιιετ εεερτεειιεε πετάεε.

εειπ· άετεει

Πε Εεεε εε άετ Ζεε

ιτεΙειεΙιε Ιειειιι ειπιιιε ιιεετεειιεε πετάεε, πιιε Με εειπεεάιε·
εεά εεειι εκει άετειιι“ιιιιτειιτ ει·εειιειει. Πιε Βεεειιιεεε ιιιιετ
Με Αιιεετεειιιιειτ άετ άειιειιινεε ΠετιειιΙε.τε Εεεε ιιιετ εε
ιιιτιιεε ειειιι ιτειιιεει πετάεε, _ιεάεειι πιτά _ιεάε Πειειιεε εεπειι

ειεε νετειεάιιεεε νετει·άεεες, Με εε ιιι εεεετειε ννεεεειιε
ε·ειειιεε πετάεε εεΙΙ, τειιιιειιει· ΠεεετΙειιιιες εεάετι, εεειι ειε

Με άετ Βερτιιιεεε νετιιιιει.τεε, ειιιεει, Μι. εε πιιεεεεεεεπετι ετ
εειιειει. άεεεειεε ιε

άεει

8ιεεε ειι

νετειειε.ειιεε. άεεε

Με

ειε ιιιετ εεεετεερτεεεεε πιτά ιε άετ Πεεάεεεεειιιιιειιεειειιεειεε

νειιε Κεειτοιιε ιιιπετ άεε Ιειριπεεεε άειε δε.ειιιιιεετει εειπ·
ε·εεεε
πετάε
Με Ιιεριετ
εεπιε εεειε.εει
άιε θεειειεάειιιιεειεε
άι
τειιι νεε
άειε εεά
8εειιειεετει
εειιεεειιτ
πει·άεε.
τι'

άιε εει.ερτεεεεεάε Βειιιειιειειιιιαιιεε ιιεάεε.
Πε πιιι·άεε ειεε Πιτ άιε Ι)ιειιεεειεε ι'ειρτεεάε Πτε.8·εε ιετ
άεε Β`ετειειετ Ι Β (ά. ε. άιε Βενιειεε άετ ιιι.ειεεάεε νετε.ε

Ζιιιε Βειιιεεε εεειι ειει,ι;εε ιιιιετ άιε νετεετιτεεε ειιι Πε
εε.ιειεεε: 22 Πεεειεειεε πετάεε εειι Πιειιιιιτιιεε; άετ Πει'ετιε
νεε άετ Βιιιετ- εεά Εεεάεειιε.ιι εεενεειιεειετι. ι)ιεεε ειεά

άετιιΒ,ι.τεε άετ 8ειιειιτειιιιεάε εεά Με Βενιειεε άετ θεεειιιιεάετ)
ετΒ·ε εε:
1) @ειιι άεε Πετιεειετ ειε τιειιιιε·εε Βιιά άετ νετιιιιιι

2ι1 ειεετ 'Γεω νετριιιειιιει

ειεεε.
Θ) Βειε.ειει άεε Πετιειιιετ άεε 8εειιιιιει·:·.ι ειι εειπ?
8) Ιει άεε ΠετιειιΙει· ει·ειιιιεειι ε.ειτεετάεει 'Ρ
λιΙειεε Ηεττεει Πιε Νειπεεάι,ι.τιιειι άετ ΠετειεΙετε ει,
άεειιε ιειι ει·πιεεεε. Βει άετ ετειεε Βενιειεειιε Βειειεετ 1905
εει άετ ιει'ειιτε θεειιιεειιιεεεεε εε.ιιιτιιειι εετ Με θειιιιιιάε τε
νιάιετι πετάεε ιιεεει.εε, εεττεειιιε εει”εεε;ε ειεε τεειιι ε.ΙΙΒε
ιεειεε ΠειιεειΒιιειι ιε πειειιετ ι'νειεε άιε Βενιειεεεε νεφε
εεειειεε πετάεε εειιιεε, ειε ειιι' ιεειεε Βιιιε Πτ. Κιι ει”
εε.ειι Βετε.ιεειτ ειιι άετ νειε Π. Αετειειε ε ειεεεεειιιιεε Κεπε
τειεειεε εετ Βεει·ιτειιι1ειτ άετ εεειιιι.τεε ιΠτεεεε ειεεε ?τεμ

ιιεε·εε άεε ειεεεΙεεε Βεειιε.ιεετειεε ειιεεεάιε άετεε Βεεειειιειτ
εάετ Νιειιι-Βεειιιεεε,ε εειιιτΙιειι ιεάεει Ξε.ειιιιιεετει εεε ειε.εά,
ιειειιειιΙιειι ιετ άετεειιιε ιειι Αεεπε.ιιι εεεει.ει ποτάεε, ιιι ειε
πειεεε Βεειτεειι ειιι θεεεειςιτειι. εε άε.εε άιε εριιιετεε νοιι
άετ 8εειιιιιειιειειειεειειι νετεε.εάιεε Β'ετειεΙετε άεεεειι εεε
,ε;ειιιΙΙι πετάεε ιιεεεεε. Ιει θεεεεε εει_ιεάεεε άιε ι. Βενιειεε
19% εε εειπ· άεε Οιιε.τειιιει· άεε ιιετειιεεεπειεεε εεά επε
τεε·εΙιεε. άε.εε ειε ιιειε ,ε·εειιεεεάεε Βιιά εκει εεά ε.ιιειι ειε
ιιειιεειι εετ ειιι Αεεπε.ιιι νετπετιει πετάεε Εεεε. Αιιετ
άεεεεειι ιει ειε νοε ε·τεεεεει πο" ειε ετειετ $ειιτιιι ιε άιεεετ

Βεειειιιιες εεά εε! Θτεεά ιιιι·ετ νετειιςε εεά Με.ειςει ειεά
Με Πει·ιεειετε εεεεεετεειι.ει πετάεε. πειειιε ιιειιιε Ιιιτει· Βε
ετιειιεεε εειετιιτειι.ει πετάεε. ειεετ Βειιτιειιεειτ, άετ ιιει
Ιεεεε εειιεε ειεε Πτι'εΙιτειι,ε· ειι θτεεάε ιιε.=ι·ι. Μι. εε άετ Πεεά
άετ Ρετιεειετε εετειιε 349 $ειιειεε τενιάιετι πει·άεε ειεά.

Εεεε ειεειτι ιειτ νετΙιεεεεάεε γετεειειιειε άετ Πει·ιεεεειεε νειε
.Τε.ιιτε 19θ1/1902 εεειιει ΠειΙε.εά 477 εειειιετ, πειιει Με ειιει
ειετιεΙιεε εεά ετιεεάεεεε Κιτειιεεεεεειεε εεπιε άιε
ειιιιιεε ειειιι ειιι;ετεεεεει ειεά.

εεττ

'Οετ εειιπιετιιτειε Ρεειτι ιε άετ Βιιειιιιιετείετει ιει άετ
Ιεεειρι' ειιι άεε Πριάεειιεε.

Πιε Πιει·ιειιιιιεις· νοπ

ειειιάιεεε

ξεειιετιιιι.εεετε ιει ιειι εενιεΙ Πειιεειεε νετεεεάεε, άεεε εετ
Ζειι εετ ιετ ετεεεε εεά ΒειιιιιτΙιειιε Πριάειειεε άετεε εεάεειιι
πετάεειιειιε. Ζεάειε ιει άἰε Πειτε άεε Ιεειιετεπειι€εε εε
Με πεειεετ εειιιιειειεε Κτεειιιιειιεε ειεε ειι'εεε, εεά Με, ιε

ιεΙ8·ε εεετειεεεετ Μεεεεεεεειεε ετεειρι ειειτειεεάε νι7ιτιιεεε·
άετ νετιιειειΙιεΙιεεε· ι·εε ΠτεειιιιειιειιιΠεε εεεειάει άετ

θεειιε ιεεετ.
Πτει ειιι άειε Βιει8·εε άετ ετιειιεεεωτειι άιιτιιε ιιιετ Αε
ειιιε 8εεεεειιι πετάεε ιιειιεεε. Πισω Εεεε άειιετ ειειιι ετ
πει·ιεε, άεεε Με 8εειιιιι.ετειοτει ειειειι ειεε Αεεεεειε άετ
Πριάειειειι ειε εεειε ειι νετεειεεεεε ιιεεεε πιτά. Πε ιει εειπ
πειιΙ ειι νετειειιεε, πεεε Με Ηεττεε 8εειιιιιειιτειε ιιι ιιιτεε
Βετιειιιεε ιιιιιεετ πιεάετ Με ΑιιεειεειειεειΒιιειι ιιιτετ Βεειιι
ιιεεεεε “με άιε Πριάεειιε εειεεεε, ε.ιιετ ειιειι ιιιετ Με Με
ι·ιειιεεεε· ειειιι ειιιιιεε. Πε ιει επειιεΠεε, άεεε Με Αιιιετι

άετεε ι1εεε ιιειετ άεει

Βιιιεεεε

Πεμ. πιε ειε εε! άειε ιειειεε Αετειειες εεειιιειει πιιτάε.
Αεί ιεειεε νετε.ειεεεεεε ιει άειε Δεεεεεεεε εινειειει εειετ
ει·ειιει πετάεε Με 'Γεω ειιι' άεε εεε: Αετειειεε νετιι·εεειιιε
ε·εεε Νινεεε ειι ετιιειιεε, εειάε ειεΙ ειιι άετεειι›ε άεε νετ
εεεΙειτ νετπετιεε. Πιεεε Βεεεε ιιι.εει ειεε ει" ετειε ειειιι

ειειιτ ιιεάετε.

Με ιεάεε Βειιτιτ ειεά 2 Ηεεειεειεε ιε Λεε

ειειιι ιτεεειειεεε πετάεε. εε ι'ειιιεε ειεε εεειι τεειιι νιειε.
Πιιε πιτ ειιι' Με Πιειιεειειεε ειεε·ειιεε εεει.ειιεε Πιε ειιι·
ιιετνετειιιιεεεε, άεεε Με Βεεητεειεειιεε άεε Βεειιειεπεεεεε
ειειιετ ιειι ετεεεεε 8ειιπιετιε·ιτειιεε ειι ιτε.ιιιριεε εειιιιιιι

ειιι εεά ιιιτε Πειπιειιειιιειτ ιει'οιεε άεεεεε εετ Ιε.εε·εεει εεε
ειε.ιιεε ειιιε. Πε ιει ειιιιιτιιειι, άειεε ιειειει·ε άεεεεε Με Βε
εεΙιειε εεειι ειειιι ιτε Εεπιιεεειιιεε ιιιι.εεεε εε νετεειεεεεε

ειεά. Πε πετε εεετ ειε ι;ι·εεεετ πιιε». πειιιεε πιτ άεε Πει.
ειειιεε ιεεεεε εεά άεε ννετι άεε θεεεεε εεεπειιεΙε. πι:
πιεεεε εεε ειιτεεετ Πτιειιτιιε,ε;, άε.εε εετ Με ειειε εεά εενετ

άτεεεεεε Αι·ι:ειι νεε Πτιειε· 8·ειιτεει ιει εεά εε ιετ. εε Με ιε
άιεεετ Πεεεε. Με πε.ειιεεε εεά ι.τεάειιιεε τειιεε πειΙ ειε ειεε
ειιιιει ειιι' άιε Πτιιεεειειε άεε θειεε εεά άετ ιεεειειετι άετ

Βενειιιετεεε· ι;επιάειει ιει.
Πιιε πιτ ιε Με Πιειιιιεειεε ειειτειεε ειιιε κι Πεττε Βι·.
Κ ερι'ει· ειειιτεε ιιιιετ Με Τειιειιειι εεά νετεεειεςε άετ
Κειειειεειεε εε· εεειιιι.τε Πτειεεε νετειιιεεεε.
Ηεττ Κ ε ριι'ε τ- Κεάε: Βει'ετει άετ Κεειιειεειεε ει» Βειι.τ
εειι.εεε εεειι.ετετ Πτεεεε.

Π. Η. Με 'Ι'ε.ιιιτιτειι άετ Κειεειιεειειι ειιι εειι άεε Βετε
ιεειτεε ειιι άειε Π. Αετειει.ε.εε εειερτεεεεεά άειε ε·επετάεεεε
Αιιιιτεεε ιε ειεετ ερεειειιει·εε Βεετεειιεεε· ειεεειεετ θειιιειε
άεε δεειιιιιεπεεεεε εεειε.εάεε.
Πιε 'Ι'ειΙ άιεεετ Αεεετεειιεεε·εε πιιτάε άετ Ι..εεάεεεε.ειιιιιε
Κεειειιεειεε εετ νετιιιιτιιεε εεειειιι. Πιε ε.εάετετ Τει!

ιεε,ε·ιε εετ· νετεεεάεει.ς· ειι Με Πεεάεεεειιειιτειε εεά ιιειιε
εεει Ζπεειι Με ετειιεειιε·ε Βετιεειετετε.ιιεειτ ιιιιετ άιε εεει
ιιιτεε Ζεειιι.εάε ειεεΙιειιει ειειιειιιιειι ειι

Κειιεεεε εεεειεε πετάεε εει ιιιτεε

ι.τεειιιΙιεε, ιεάειε Με

Βείετιιιεε ειεε εε Με

Βεεειπετιειιε άετ ειιιι·εεε.εάιεε Πτεεεε ειι ιιιιιιεε.
Πει· άτιιιε Τειι άετ Κεειιειεειεεεετεειι εεειεεά ιιπ Ζεεεει
ιεεειτει.τεε νοε Μειετιει επεειιε Δει'ει·ιιε,·εεε εεε Μεειετ
ριεεεε τετ Πειιιετειε,
Πεεριιιιιει·, 8ειιειεε εεά Δι·ιεεε
ιιιι.ιιεετ ειε
Πε. ιεάσειι ειε ΠετιιιτειεΙιεε εειεεετ Ριεεε εεεει

Κεειεεεεεεειε.εεε ειιεε Ηιεεειιειιιιεις ειεεε Ατειιιιει:ιεε ειεε»
ειεςΙιειι ιει, εε ειιιεειε άιε Πιεπιιιιε·εειτ άετ θεεεΙΙεεεειι ετει
εει;επετιει πετάεε. - Πιε Κειειειεειεε ιει: εετειι Με .εεε
ετιιειιεεε εειειιετ Πεει.ετριεεε ειι ιιιιετεειιειεε, ειιιει ειιιε
άεεε άιε άειιειι ειιιιε·εε ιιιιιιει ι:επιιιι,ε;εε ειι πειιεε.
Πιε
Κεειειιεειεε ιει άετ Μειεεεε·, άεεε άιεεε Αι·ιιειιεε νεε ε,·τεε

εειε ρτειιιιεειιειε νιίετι

εειε πετάεε.

Πετειι εειειιε Ριιιεε

ιε:ιεε εετ Πειάεεε ειιετ Κτεειιιιειιειιιιιε Με θειεειεάειιιιεειεε

πιτά εε άεε Πεεάεεεει'ιεετειεε εειπ ετιειειιιετι εειε ειιι Νεε
εε.ιιιεε Πει ειι ετιειιεε, ειεεε ιεειιτ Με άεε Ριιι.εεε ειιειι εεε.
Ιιειιειιιεε εειεειιι.ει εειε πετάεε.

εειιειι.εε πετάω. άεεε άιε Βενειιιετεες ε.ΙΙιειιιιε άεε Νειεεε
άετ Ιεειιετεειτ ειεειειιι. θεπιεε ιτε.εε ειιιε νοιι ειεεει Βε.ι181°11

ιετιειεεεεεε πιτά άεε Βε.ειιεττε 8·ιειειι ειεεε ,ε·ιιιεε

ειειιι νετιεεε·εε. άεεε ετ.εειε εεεετιεεειιτεειιεε Κιεά ε,ιετι;εε
άεε νετιτειιι· ειιι άεε ιιετιε·εε θεεεεπιειει·ε ε.εεεεΙιεεει,

ειιετ

ιεειε Εεεε άετειιεειεεε, άε.εε εεε άιεεεει Ειεεεε ιτειε Κιεά ιε
Με θειιειε εειπ, εε ειπε Με ΑεετεεΚεεεεε;ειειιτ ιιεειειιι. Πε
ειεά εεει Ζπεειτ άετ ΑειιτΙε.τεεε άετ Βε.εάιιενειιιετεεε Πετε
εΙιιιιετ εε! Κεειεε άετ Β.ιι:τ.ει·- εεά Πεεάεεεειι 8·εάτιιεικι
πετάεε. Με πει·άε Πιεεε άε.ειιιιιιι· εειε, πεεε .Με ειεε πιιε
τεεά άετ Βιειιιιεειεε ιι.ι·ιιιεεε ιιεετ άιεεειεεε ειιεερτεεεεε.
Πε ει·εετι,ει εεειι άιε Πτε,<.τε άετ Βεειει'ειιιιεε ειιι άειε
Πεεάε. Πιεε ειιι.εάι.<.τε ΑεειεΙΙεεε· νεε Ρετεεεεε εειιειει εισιιι
επεειιιιειεει€. Πε ιιεεειεε νιειιειειιι εειειιε ιιπ ε·εε·εεεεεε

Ε'εΙΙε ιε Γεειιιιεε ιτειεε εεά εε.ειι ειεετ 'Ι'εεε Πιτ Με ε;ειει
ειειε Αι·εειι εοεει·ιετι πετάεε. ειιιε ειεεε εετ ιενετιιι.εει€ε
Ρετεεεεε ε.εειιεάιετ ιεεεεειι. εεά άει· θε.ειιιιιεε.τει ιεεεειε άε.εε

ιιεεεετ ειεετ Πεεεεεεε· τιιι- Με Πεειειειιιιεεειειιιει εεειι ειεε

Πετ εεε·εεεεΙεεεεεε Κεειεεεεεειιιιιε· εεεει άειειιιιετιετ Πει
Πεεετ

ειεε εεεεε εεά ιεεεε ειιεε πει 8ειιπιετιειιειιεε ειεε Λεε
πειιι ιιειετ άεε νετεεΙεειεε Πεειετριιιεεε εττεϋ,<.>;ιιεεεε.
Ιιι Δει:εττεειιι άεεεεε, άεεε

νιεΙε Ατιιειιεε άετ Κειειειεειεε

εεειι ειειιι ε.εεεεειιιεεεεε ειεά, νετεειιιεει Με Κειειειεειεε άειι
Βετιειιι ιιιετιιι:ετ ειιι' άεε ειι.εεειεε Αετειειεε· εεά εεειεπι νετ
εετ Κιιιτιιεε· ειειαετ Πτε.εεε εεε άεει θιειιιει άετ εεειιιιι.ε
τείετει ειεε Βιειιιιεειεε ειι ετιιιιεεε, ειε άιε εε άιεεεε Πτεεεε
ειε ειειειεε ιειει·εεειετιεε Πεεάεεεειιειιτειε ειι ιιΨετι Ιιεειειεε
ειι ιιι.εεεε.
Ζεει.ιειιει ειιι.ει Με Κεειιειεειεε ειεε ιειι άεε 8ε.ειιιι.ιειιε
ειτιιεε ειι εειεεεεε.

Πιε Πιειειιεεε· άεε Πεεάεε ιιι θεειιΜεεεειτιτε ιει :πετ εεε
εε'ιειειΙετ θειιε ετι'ει,ε·ι. .Ιεάοειι Μιτιιιε εε Με Βιι.ειιε εετ ιετ·
άετε. πεεε πιτ εεε εεειι ειιι άιεεεει Κεριιει άετ εεειιιι.ιε
ι·είετιε εειε.εεεε, ειεά άιε ΚεΙιεεεε νεε άετ Πεεάρτεειε άεειι

Πιτ εειειειειε 11εειει'ειιιιεε άετ θεεειεε ειει·ειεεεε.

ειιι ιεειτειετι εεά πετάεε ειε ιιεειεε εεεεεεε ιιϋεεεε πιε ιιι

Δε άιεΠτε;ε άεε Κειεριεε ειιι. άεε Πριάειειεε εειιιιεεει
ειιιε Με άεε Ιιεριτεε·ιετεεειε: Βιεεεε ιει- άετ Βιιειιιι.ιει:ειε
ιειεειοε ειεε;ετειειιι πετάω εεά εποε Πετεεειειιι νοε _ιετιάι
=ιεειιετ ."8ειιε άεει Πεττε θεενετεεετεε εετ ΒεειιιιιΒιιεις·
ετεε.ε .
_ .Τεάεειι εεειειιι Με εεειιειιιτειι εποε εεε εεειι νετεεάε

άεε ειεεειεεε Πε.Ιιεε άιε Διητι·εεεεεε ιιε Πειειι ετιεΙε·ειι
εειιιε. Ι)ιεεε ιει:ειετε ιει ειι.ιεΙιεε νετεεεειειεεε πετάεε ειιεε

τιιεεεε νετειιεεεειεε εεά άειτιιει ιιιιι›ε άειι άεε Πεττε Πτ.
Ν ε ιιι: ε ειι ει·εεειιι εειιιε άεε Ιειριτεειειεεει, πειειιεε Με

άεεε ειιιε ειιι' Με εειι (Ιειιτεεεειεε ετίεΙε·ιε νετεειιιεειειιες
άετ θειεεεειειε ειι εεε. νετειειςιεε θεειειεάεε ειιειιειειιι
εεεεειιιιεε ειιι.

ι

Πιε Βειεριει ετΙε.ειετι άἱε 5ε.ειιε ειε εεειεε. Με θεειειε
ε., ε, ε, ά, ε ειιιε εε ειεετ εεε. νετειειιι;ιεε θεειειεάε :επικε
ιεεεε·ειιεεεε. θειιιει ε. ιει εεε άεει θεειιιιιιιι:ειιτιτ Χ ειιςε·

δ86

θεΝειε ιοειιιιιοιεο Ιιο.ιιεο ειο Βειοειοειιιιιεε ΑτιοεοΙιεοε. Ι)ιεεε

Πει: ννιοιιι.ιεειε Μ, ότι" οοι· Ι.οο‹ιεοιιιιι'ι.εετιιι: άιε επικο
ιτειι οοτ Με ιο ?πειτε ιιοοιιοεοιιεο Βεε.τοιεο εο .το Ιιεειοιιοεεεο,

τειειοιειε

ιιτιεε ειε Με ιο άετ

Μι”, ιιιιιιιτεοιι ο, ε, ε, ε πιο δεοιιιιτειιειιτιι γ ;τειιιιτεο.
ϋειοειοιιε Με εοοιιι 2 $εοιιιιιειιτειε.

Αι1ε

τω» νοο

οιεεεο τω!! οιιο άεε ΑτιοεοΙιε.οε (ιο εοάετεο ΓιιΙιεο ιει. εε ειιιε
εεοιειοεοοιε 8ειιοιε) τενιιιιετεο.

οιειιι ιο εειιεο.

Γοιι εοιοιιε ?Με ειο‹ι επιτ

ιιο ιιεο 80 8οοιιιιτειιεειι·ιιεο ιιοιοοιεο Μοτο

18 πειιι ΖετειιιιιιεΙοοεειι νοο θετοειοιιεο

νετ.

Βεεε Με θεοι

νοιι ιιιοι

εεννιιοεειιτεο ινειεε νοτ,εειιεο.

ΙΒιο Ιοιοιτει.τιειοεοι. ιι·ειειιεε ιιιεεε ιιιιΒιιοιιιτειι. εεινιιιιτιειειει
ιιιοεε ιιιειιι ε;εοεοοτ Νει°ιιεο.'
Ι)ιε Κοιιιτοιεειοο

Νιιει. ιιοειι

.το ιιιεεει· Β'τοττε Βιειιιιοε ιιι

οειιοιειι οιιιι »το ιοδι.τιιοιι άεπι Ιοτρι'τεΒιεοιεοι άιε οιιεο ιιε2ειειι·

ιιιιεοειιιιιε οιοιιι τοπ άοο Κιτειιεριειε- τεερ. Ι(τειεετεοεεο

οιπο ?οπο .το εειιεο.

οιιετειι εοεεοιοιεοίοιιεο ιιοοοιεο°ιετ οοοι νετειιιοιιιιοο. Πει
ιιοο εοιπ· άιε θειοειοοειιεειτιτε εοοιι ε;εερτεοετ ειο‹ι οο‹Ι Νεο

1) $οιι άιε Κοοιοιιεειοο Μοειετοιιιοο πο· Ι)οιτι.οτιιιε, θειιοιεο,
ΙΙοεριιιιιετ
οπο. εοΓετι.ιιτεο
οοτ! ετειιεο ιιετεειιιεο ΙΙιττει άει·
Δετετεεεεειιεειιει'ι
πι· νετιιιετοοε?
Ι

πο! άιε οιιεο Οοιεςειιιειε ιοτϋοιητεςτιΠεο τω, εε ιιιιιεεεο οιο
δεοοεειιιιιιεετετε οοιετ ειοειιιιετ ειοιι ειοιεεο, Με ειε ειοΙι ιο
- ο ιιεττειιοοιιε θειοειο‹ιε ιειιεο ινοιιεο.
Αοοιι σο! ειοεο εοιιετεο Ροοιιι οιοειιιε ιειι ε1ειειι ιιιετ Με
τοειεεειο οιεειιεο. Ιοιι ιοειοε οιο Οι·οεεε άει· εεοιιιι.ιεοειιτιιε·
Ι)ιι ιιοί ιιετο Ιιεοιιε ιο ΙΞειΙοοιι οειοεοιιιοιι ιο ειοι εο Κτειεεο

εειιτ ντεοιε Λεπτα: τοι·Ιιεοτιεο ειοιι, εε ιιιοεετεο

ιε Βοοιι.ιι.ιε

ιιεειτιιε εοιπ με” ννετιιεο εοο σε ιοοεειεο εοεεετιιειο οοειι
ειιιιιιιιοΙιε Κοιιει.ιεο νοο ιιιτεοι ννοιιοοτι. "ο εοιι”ετοιε θε

θ) ννιε εοιιεο Με ΒοοιιιιιεΙιειιτιιε ιι.ιιεεετεοει: ιιτεττιεο :το
εοιειιεο Οι τω, πιο άιε θειοειοιιεετεοιεο πιο: τιεο ει.οιαιεω
ειτιτε,ει·εοεεο οιοιιι; εοεεοιοιεοΒιιεο?
ννειεΙιε θειι;εοτιειι ιΞειιιιοιιε ειο‹ι ιοειιιειειεοιι οοοιι οιειιι: ιτε
οιικεοτι νετεοτει. οοτι ιιο νο·ειειιεο Οττεο ννιι.τεο Αιιιιιιιιοοεεο
ιιιιοοιιιιιτεο, Ηοεριι.ιιιετ ιο εττιοιιιεο, Λεπτα: οιιιι Ηειιοοιιοεο

οοεοει.ειιεο ?

ιιιειοοιεο Με 8οοιιιιιειιτειε ιιιιετοειιοιι-ο, ιοιιιιιο θειςειοιεο ιο
ιιεοεο ειε ειιιοιοιιι οτε.ιιιιειετεο.

νιεοτιοιο εοεεεειιεο ιι·ετιιεο. Ότι τςειιιιιε ιο ιιιεεεο Τει1εο άεε
Ι.ιιιιτιοε ειοιι ιτειοε οεοεο Δτεινειιιιιοοε ε;ειιιιιιει. ιιειιεο ειιιει·
ειιε εειιτ ντειινετεινειςιε ιιεετειιεο εειιιιειιεο ειοιι, εε ι‹οοοιε
εε ιιι οιειιι οοιιετε ε·εοιεειιι νετιιεο. Ζο Ιεοεοεο ιει οοιι
ειιιει· οιοιιι, άοιιι:

τοτε Βτετε ιο Με" πι' άιε οιειιιειοιεειιε

ειπε ιο εοιι·ιιεο θεεεοοεο ΑΙιεε ιιειοι Μαιο ςειιιιειιεο, »νειι
τεοτι ειιετιιιοΒε Πιτ Με οιιιειειιε Βοοιιιιιεοοιειειιι: νιει εε
εειιειιεο οι. 8οιειιε Οτι.ε ειοιι τοειιιιιοιεοιι Νεο οοοιι 2ο νει·
εοτιτεο. ΙΒνεοτοειι οιιιεε ειιεο ιο ειοετ εοιοιιεο Οειςεοτι ειο
Βοοιιιιτειιτει. ροειιετι: ιτετιιεο, οοτ οπο εστι. εοειι 2ο οτειιιι
ειετειι ιιιιιιε, οιητιειοιι ειο Ατεινετοεο‹ι οιειιτ νοτιιοοιιεο ιει:.
Δοειι ιο Βετο; ειπ' ιιιεεεο Ροοιιι ενετιιεο άιε ΙίοΙιειτεο εε
Ιιετειι εοιοςειιεο. ντο ιιο Ι.οοιιε οιετιιειοιεειιε Πιιιιε οοειι εειιι·

ιζιιιτ. οοτ! ιιι ντειεΙιετ Ψειεε ερεειειι Αιιιιιιιιε 8·εεειιιιιιι ικετιιεο
οοι.ε.

Ζοοι 8εΝοεε εει οοειι άετ Βειιιιιοριοοε άετ Β ιιιειιιιεο Ιιτ
ντιιιιοοοε μι”.

Βιειτοεειοο:

Ι)ιιε ιιιιοο οοοι οοτ ειε Ρι·ο

Λο άετ Ι.6εοοε· οιεεετ

Δοι'ιιο ε Με τΙειο

θεοιει εεε θειιιιιιιεινεεεοε ειιιειιει άιε 8:ιοεε ννειι.

Ψεοο

ιιει οοε _ιειει οοειι οοτ ειπεε εεεοιιιειιι, εοιπ Με εειιοο ετοιμο
τω" ειο ετοεεετ Ροι·ιεειιτιιι. Νειιεο άετ Βειειιτοοιτ ιιοτειι
ινε” οο‹ι 8ειιτιιι ντετιιεο, τυο ιιιοΒιιοιι, άιε Ιοιιοοοιειε

τοοεενετίοιιιεο ιιο ει·ειετ 8ιειιε ιο Δοινεοιιοοε ιιοιοοιεο
ιοιιεεεο. Ιο ιιε.οιιεοεινετιετ νιΙειεε ειοιι νοο Βειιεο άει· Ι.ιιο
σιεενετντειιοοε: ιιεο Ι.εο‹ιεοιιοιιειιτειεο ιο Βει.ιοοιι άιε νετ
-εειιιειιεοειειι Βιιιιιοιιιιει ιιο Με Ι)ιιητοοειιιτ οοιι Ρτοοιιγιοττε
άετ εριοετοιετιιεο Κτοοιιιιειιεο πιο νετιιι.<.τοοε εεειειιι. 5ο

Ηετι· 8 ο ιι ο- Βενει: Ρτοοοοιετε ιοι $οιιεοιιι Ι. Β. Ροοιιι. 8
οοι.ετ οι ιιο 8τειιε εεε ιινοτιεε Ροιγρεο οιιει· ε:ιτιοεε Ζιι.ιιοε
Ιιειιει· ιιι εοεεο ετοιτιιεεε άετ 'Ι'οοειιιεο», τικ Ιειειετε ενιοιιιιςετ
Πιτ ιιεο θεεοοιιιιειιεειιεττιοιι ειιιιι οο‹ι ιειοιιι.ετ άει· ΙΙοι.ετ
εοοιιοοε 2οςιιοειιειι ε·ειοε.ειιτ. ινετιιεο ιτοοοεο.
Ποπ· Β τι Ι ι οι ο τ ιι - Ρετοιιο ει.ειιι: οιο Πορτο, οι: ειοε εεεετι
ιιοιιε Βετοοιιιιιτοοε τετ άιε 8ο.οιιιιιε- τεεο.ΒοιιοΙετπιε νοι·ιιε τ.
'Ι'τοοιιοοιιιτεοιτεο τιεο 8οιιοιιιεεοοιι τετ Με Ι)ιιιιετ ιιιτετ ι·

ιιτεοικοοε :ο νετιιιετεο.
Βεττ Ε" τ ε γ - Β ε. ο ο ε Ι οτοοοοιει·ι ιιο άετ ιιετι·ειιεοοεο $τειιε
:ο εει:εο «ιιιιτιεο οιοιιτ Ιοηιιοε.τιιεο» ειιιει· Ροοιιι: 11 ο Βεο2
.το ειι·ειειιεο.
Ι:Ιεττ Ι. ο ε ιι ε ο ο ε τ ι; - Ι.οιηςειιιιιιεεο εοιιιιιςτ νοι· ειοε Βε
οοιννοτι.οος άετ ΙΙ'ι·ιικε ιιι ει·ειειειι, οι: άετ Βοοιιιιι.ε:ιτ2ι. Με·

τεοιιιιιττ. ιιπ ιιο Ρειιε ετ Με Βοοιιιιιεετει. ιιοοειιιι.ιει·ι "οι
εινεειιε Γεετειειιοοιτ ειοετ ιοι'ειιιιιιεεο Κτεοιιιιειι. ιιιιιιο ειο
ΙΙοοοτιιτ πο νετιεοιτεο, ννειιιι εε ειειι ετντειετ, ιιεεε Νοε τιεε

ω» οοςε.<τεοεο ντοι·ιιεο, εε εει ειοε Ιοϊειιιιοοειιτεοιιιιειι. ειιι
Βειτειεο, οιο άειι Απε ι“τει πο ιιε.ιιεο.
'
Ε. ιοειοι:, εε ντιιτιιεο άιε Ι.εοιε οιι. ιιιεεεο ινε;; ειοεειιιιιιτεο,

οοι ειο Βοοοτετ πο ετεοιιτεο. πιο ε” Βειιιιιι.τειιτει., ινεοο ει·
οιε εοιοιιετ :ο ειοειο Ιζτεοιτεο ιτετιιι'εο οιπο», ιιοιιιει· ε.ιιι' ειο

Ι:Ιοοοτιιτ νετειοιιι.ε.

εεεεοεειτειεο ντετιιεο. ΙΣε ντιιτε ιιιιιιετ ιιο άετ Ζειι. ειοιι ιιιιετ
ιιιειεοι;τεο Ξειιιιιιε :ο ειοιεεο, ιτειειιε Με Ι.εοιιεειιιιιτειιτειε

Βετο· Ιτοιε;-Κοοοε.: Βε ιετ. ενιιοεειιεοεντετι, ιιο" Πετε
ιιιιιι.τετ ιιιιετ ειιε οιτοιεο Ιοίειιιιοοειιτοοιιιιειιεο, ιιιε οε.ειι ιιεοι
θεεει.: άειι ΔοεεεΝοεε άετ ετιιτοοιιιεο Κιοιιετ ειτε άετ Βοιιιιιε
ιιεάιοεεο, άοο ΒοιιοΙιειιτετο ειο,ε;ειιιι.οιιιμ ννετιιεο. νειι ιιιεεε
ιιεο Αοεεειιιοεε ειιοιι νοο εεττ ειτε :ο νετιιιιι·εο νετοιΙιειιιετ

2ο ετρτειιεο ιιιιιιεο, οιο άιε Αιιειιιιοοε ιιετ Ροοιιεοιοιριοος ειπ

ειοιι, Ιιενοτ ω· Βοοιιιιιεετει. οεοοειιτιοιιι.ιει. σπιτικο ιτεοο.

ιτεοο ε. Β. οοτ νει·ι›τειιοοε άετ Ροοιιεο _ιειει. εοετιτιεοιιετ εοι

ιιεοι ιιοειιετι Ιτοοιιε εε εττοιιτι·ειειι οιε οιιιιτιιοιι 2ο ιοοοιιεο.
Με ΠειιοιιοιιοΒει άειι Ιιορίιτεεεοε ειο‹ι ποτ Ζειτ ι'οιςεοιιε
Σε Μπι ιο Μπος Βοητιιιιι ιιοτοοι' νετινοοιιι, τιιιεε ειο Ιτιιοι”·
οοιοιιιιιιεο άετ ιιοριοοιτ πεσει" ινετιιεο, ιιο. οτι μι· ιτειοε
οιΙετ οοτ οιοοεειιιοιιε Ιοιοτιιειεο ειιεετοιοεοεεειειιι ινετιιεο,
ιιι Με εοι.τετ οοτ ιο άετ θεοιειοιιε ιιειτο.οοι @πιασει τοτε,

ννιιοο οο‹ι ντο μειοιριτ τοτε οιιοε ιτεεο‹ι .Ιειοεο‹ι οειοιεοτιιοιι
:τι ειιιετεο. Ι)εεε ιιει ιιιεεετ Μετιιοιιε ειοε Κοοι.ι·οιιε εεοε
εοειχεεοιιιοεεεο ετεοΙιειοι, πι: εειοει.νετει.ιιοιιιιειι, εοο Με εοτ
Ροιεο, ότι" Με οοτ οιο ιοιι Βτιοιιτ ιτειοιοτιεο Κιοτιετ οοι:ιεττ
πετάω, νειι άιε θειιιειοιιε ,εοτοιοιιτ ενειεε, νεοι· τ'οει.τιεοιι :ο
ιιοριεο ιει. Με ποτ άειι θιιιετο ΙεΙιεοιιεο Ρετεοοεο ε. Β.

Νειιιεο ιοειετ. εοιπ οοοετιιοιτειειιι.ιιτι. 8οιιιιοο ΙΕεετ άιε Βοοε
ιιοιιοο8 άετ ΝοειιεοΙιεο νιει πο ενιιοεοιιεο ειπεε· Βετ Ιιιιριετ
Βοοιτοιιιετι ε. Β. ιτοι·οιοιιι. ιοιιοετ εειιιει τιεο ΙΏτι'οι8 άετ
Ιιο Νοε.

Νιειιι εειιεο οιεΙτιεο

Νοε άιε ΙΒιιετο Με Βεεοιτετ.

Ι)ιι ει Μπι Με Αοιρειιεο Νοε ειοετΙοιριοοειιε ειε
Ιιτιοιεττοιε;

εοτςεεειιεο.

εοιιεεοοετ

Ι)ιιοο ιει. Με νετινιιοιιιε Εγιιιοιιε οιι.

οοιοοιιιιι·ιι εοντιε Με Ιοειι·οοιεοιοτιοιο άεε Ιιιιοι'ετε. Πιο
Ιοιοιιςεεοιιιιιι ειτε οιοιιι εοοιιετ μου; νοτεεοοοιιοεο εοο τι.»
Ιτοριετ εροι·ι Ι.γιοριιε οοι άεε οειτοοιιιτεο Οεινιοοεε ενιΙιεο.

Βιοε Βενειιειοοιιοο τοτε οιειιι. εΙιεειοειο ρεεε.

Ιο

άοο

δειιιιιεο ιιοιιεο εοοιι οοςειοιριιε ΙΙιοιιετ Διιτ'οειιιιιε. Ιιτι'οΙειοε

θειιοριιε ντετιιεο «ιοτειιεοε οιοιιι ιιοοιετ οοειιιοειε ττειιοριι..
Βειιο Αοειιτοειι νοο Ροσιτεοεοιιιειιιιεο ενεττΙεο Πεεεεοιιοριοο
εοο τει-ιο. Βενειιειοοιιοιιεο οοτ εειιεο οοιι οιειιι. οοιιιιοι;τειοΙι

οοοι: οοοι· :ο εριιι. νοτοεοοιιιοιεο. ΙΒε ετ8ιεΝ. ειοιι τιεοιοοοιι
οι;εο‹ιεε Με οοιννεοιιιε οοιι ιτοοοιε πειιι ιιοειι ιιιιτοιι ετιιιιτι
ττεττιεο, ενεοο άειι
:επειτα πιο :

Ι.ειοοεοιτειιειι.ι·ιιεο νοιΙε

Αιτι.ιοοε τειιιειι.

..ι-

ιιει ιιετ Οτοοριετοιις άετ Βοοιοιεο άετ Ιεοεοιι τεερ. τοι.ιτειιο
τεοεο Κιοοετ 2ο οετιιοιτειοιιι.ιΕεο νεται.
Ηεττ Κ εειτ- Τιιτςει: Ιο Βειιοιεο νοο 120 ιππι οιειιτ Κιο
ιιετο ιετ εε οοιοοΕΙιειι ιο ιιοτοετ Ζειι. ειοε εεοε.οετε Ποιοι·
τιιιειιοοε ιιι ιιιοοι;ιεο, Ιιεεοοιιει·ε άει· Οιιτεο, άετ Νοεε οοοι άεε

ετιεοε.
Ι·Ιει·τ Ποιιιοεο-'Γετινε: Βε πειτε ιιτιοςεοιι ει·ιινιιοεειιτ
άιε Ι.ιετε άετ ενεοι.ιιειι ιο Βοοετε.ιιετεοιιειι Κτιιοιιιιειι.εο Κιε
ιιεοτειιιι :ο νει·ιιιιτοεο ιιοτι νετ ΑΙιειο ιιο δειιεοιε άιε τι;εοεοεο
Πιεεοοεεοοεεειοιιοιιοεεο :ο νετοιειοεο. ‹ιε εοοει άιε Ποιει·
εοοιιοοιχ 2ο νει Ζω ετι'οτοετο σοι-τω.

ΙΙεττ Ι.ιιιιτ-Κιιοιιε.: Με Γτοεεο οοοι· ιιεο θεεοοιιιιειι:ειο
απο άετ 8οιιοιιιιοτιετ ειοιι ιιι ω· 'Ι'οιιειΙε Ι. Β. ιοειοετ Μει
οοοιτ οοοιι οιιςειοειο @Με ιτειιε.ιτεο, οοτ ειιοιι ιιει εειιοειιετ
Ποιετεοειιιιοιτ ειοε “των 8εοιιεεοσιε Βεε.οτ.ινοτι.οοιτ πο ει·
τιιοειιειιεο. Πιε Ποι.ετεοοιιοοε· Με οε.ιιιτιιοιι ει.ο.ιιιιιιιοιιεο ειο
εοι.ιιΙειοει.εο Ποιο, ννοιιοτειι ιτειο Ζειτνετιιιετ. ειοεοπτειεο

ιιι·ο.οοιιι. θειιντιετιε·ιτειι.εο ιιει·ειιεο ειοεειοε Ιιτοιτεο ε. Β.
Οιιιιε οιε‹ι. Βιιοιιοεε, ιτεντιεεε Β'ιιιιε νοο Βγοιιιιιε ειο. Βε Μπι
ιιει τιιεεεο Ε'τοιτεο οοτ άιε οοειι.ινε Αοιννοτι ΙλΙεττ ιιιιιιειι.
ετ.ννειιτε Οοιιεεε ιιοοοεο εοιιιιι ιιειο 5ε.οιιιιτειιτει ιιιειιι πι· Εεεε
ι'οιιεο. το ιοοεε εοιιοειι ε.τοειι.εο. .Τε οιειιτ Πειιοοε ει· Με,
Μοτο ιτεοοοει· ιινετιιεο Με ιιεεοιιιιιε εειο.
Ηετι· Κ ι ο ο εε τ - Πεεεει·ε ιετ Πιτ Με ΒεειειιεοΝειιιεο εεε
·ιιετοιιιιεττ.εο Βοιιεοιε νοο 'Γεοειιε Ι. Β.. ιιο ιιειιοτειι οοοι νετ
ιεεεεεο ειοεε Ροοει.εε νοτεειιεοει. τοτε.
Κ. ιει τ;εο·εο άιε ιοοεοεοετοιΙε 2ο ιιετοιιιιεττε Ποιετεοειιιιο..

Διιε Ι.ειοοιεοιιετιειιτειε ιιιεεεο Μο ιΙεο θειιιειοιιεο οιιι.ετ
ιιττετ Δοΐειοιιι. εεοειοε ΙοηιιΊιειεο οεειι ιιεο Δοςειιεο άετ
θειειιιειιεο σε". θειιτεονοτειειιετι οοιι θιιι.ενετινειιοοεεο εο

Πεε Μειετιιιι Μ: ιττοεετεο 'Ι'ειιε οοτιοιιι.

Πε Ιοεεεο ειειι άιε

ενεοιεεο ντιειιιιο·εο Ιιτιιτεοιτοοετεο- ιειειιι

εοοετι. οοτετεοοιιεο.

ι'ετιιοεο, ετινιτιιεο εοιιιιοο οεοιεοι.Ιιειιε Ζιι.οτιοο άετ Ιοιριιιοςε

ιτεεοιιιειιι. ιτειιο ειοε 8οιιοιε εε εειιιεειιι Μ. εοιπ ειε ει8·εοι
εοο ιιιιετιιιιορτ οιοιιι οτειιτ ιο Ι›εοοτεεο Μ.. Πει· Βοοιι.ιι.ι.ε

“πιο Με θειοειοιιεειιεειεο, ιιοοιτοΙΙιετεο άιε Ιιοοιιιος εοννιε
ειο Νεοιιεειιοο οοιι ιιιιιτεο ειΙοιιιΙιοΙι εἱοε τεε·ειοιιιεειεε Βενε.Ε
Διοιιι.ιοο ειο.

@ΟΝΕ-ε

Ιο Βεεοι; οοτ άιε Πειιιιοιοιεοι.ε.ιιειιε οι ιο ιιειιιετιιεο, τΙοεε
εστι. ειοε εοετιιι ίειιιι. οιιιιιιιειι Με σο· Αιιοτι.ε, άιε ιιεοο Με

..-...-.

.

Επι· ΗεΙιετ-Βενει ι'τεε;ι. εο ινοε ε;εεειιοιιεο εοιι τε”.
ετει: οετιοιιιτει: άει·· Ι.οοιιεεεεοιιΜειτοιοιοιεειοο οο‹ι Με ειναι:
ιιο! ιιιεεεοι Με” εεεειιειιεο ιιεοο ιετ άιε Βειιρετιοιιε τετοιο».

838
Πει· Δτει. εεττ άσε 8σΙιεΙτιισιει.ετ σε!. πσΙιιιιστ άισ είιεεειεεάσ
εισιετ. εεΙΙιει εσιισε Ιισεει, ειιστ 'άισ Α1ιεισΙιεει; άστεεΙΙιεε σε
άετ θεεισιεάε εισΙιτ εττσισιισιι Ιιιιιπιε. Κεεε άετ Βεειιει:ειι.τει
εεε πιεσε άιεεετ Βιιιιιιιιπι,ιι· Με εεοε ιε Διιι.ιοε ττει.ειι. Κεεε
ετ ειιιιι άιτσιιι. ειιι Β`οι·άστεεεεε εε άισ θεειειεάε πσειισε, πο
σε άτιειτσεά Μπιτ: ει?

Ησττ ιι ε τι τι !σ τ - Κεάιι: Ηστ θεειιιιτειιτει. Εεεε ι.ι;επιεε ειιιΙι
σε άιε θιιιιιισιεάε πσεάσιι ιιεά άισεσ εε εΙιεττεάσε εεεΙισε άισ
Πειισιειιιιιάσ ιιΙιεεεισΙΙσιι. ΙσΙι Ιιιιιισ άεε εεοε ιειιιιστ (ειιποΙιι

ιε ΒειΙσ.εά Με ιε ΠιπΙεεά) εεά Με ειπ ΒτισΙιτ Βιετιιε.
Ζιι σιιηι!ειιισε πι. Με εεε ειιι: άσε ΒεεετΙ:οιιιειιεεετεε ιε
Ιι.σΙει:ιιιιι εε εσιεσε. νσηιιιιιιιιισι εε ειιισΙιειε Ψοτε;σΙισιι ιει. άετ
Βετιιιιιτειιτετ εισιιι.. ετ ιισ.ιιε ειιετ εει άετ εετσε θεσιιε πιΙΙεε
ι;επιεε εε Ιιιι.εάσιε.
Εν” άεε Αεεειιιιιεεε νοτι ι.τιισΙιοππιιιττιπιιισε 8σΙιιιΙΙτιεάστ εε
Ιιιιιιιτι, εε ιιιιιισ ιι:Ιι τι.Ιε $εειιιιι:ειι.τει: ιε 1.ιινΙιι.εά ειεσε εοΙι:Ιισε
ειστε ιπστΙιιιιιει εεά στει. άσε 8σΙιεΙΙισειισΙι πισάστ εσετει.τσι,

πεεε σιεσ ,εεειιιτσεάσ Βσε:ι.εάΙεεε στιιιΙει: πετ.

Ζε άσε ιποει

ιισεστε ιι.Ιε εεετει:Ιισεά Ιισεσιι:ιιεσισε ΚτεεΙιΙισιτσε ε·σΙιιιτι άεε
'Γτε.ι:Ιιοπε ειι:Ιιτ.

1:Ιεττ τ. ο ο ιι σ ε ιι σ τ ε - ΙεεεεεεΙιεεεε Ιισισει άεε ΠιιεςσΙ σε

ννσεπι άιε θσεσΙΙεσΙιιι!ι ιε εστω άισεε ΡεεΙτι.ε ειιεσπιτιστι
ειτε, σε Ιιιιιισ εισ εετ ειιι:Ιι ειε 8σιισιεάεεειε ,ε;ει'ΙιΙιτι εεά
πιιτσ ιε _ισάστ ΒσειεΙιεεε; νεε άετ ΡιιιιιΙσ ιε Βικιι. εΙιΙιιιιικις
τςεπεεσε. άιε ιιι εσ.ιετσεειεεε εε στπε.τιεε ει:εεά, ιιιι.εε Βιμ άιε
,ι.ττιιεειισ Μιτειισάστεειιι ε.ει"εεπσιεσε Ιιειισε πιιτάσ.

Πει ειιιστ Ζετειιιιττετεεε νοτειιιισει;τσε, !ε.ιιά άισ Βετεει.ετ
Ζειιιι·ιιισ ιτσιτισε εειιστειι Αεεπσιτ ειε Εεεε άιε νστπε.Ιτεες
άετ θσεσΙΙεσιιε!ι. ιιεεεετε.εσιι. ΒιΒιι εΙιεσ ι.ιετισ άισεεε Αεστ
ιιιει.εε εεά άετ σιτε άετ νετπεΙτεεε πετ ε ΙΏεάσ 1902 εεοε
ει” ιιστΙσι.τι, ιιει:Ιιάσπιι άετ Πιιτρει.στ νετπε.ιι.εεεετει. εισΠ
εε!εσΙσει ιιει.τε.
Βετ εεεσ νστπε1τειι8ετιιι: ιιι
ΕτΒε.εεεεει άετ $τιιι.ετσε άετιιιι

τετ Ζπειετνστσιεσ εεά εετ εε άισεσιπι Ζπεσιι εει. άετ ΙΚενειστ
Ιει:ετεεεεετεεετιιρρε, άισ ειιιιιιτι ιιπι Ι!'σιιτειιτ 1902 σε! ΙειιΙειΙνε

άσε Πετρει.στ νστπεΙτεεεετετε εισιι εεεειεεισει.τε!ιιεάσε Ιιιιτισ
εεά εεε άσε Ηεττειι ΙΒεσ. Βιιτοε Β ιι άεε τ ι;,1)π·.Βιι ι ι ε στ ,
Πτ. Ο τσι!!σειιιι.ιτεπι,
Οιιστρεειοτ Ηειιιι. ΚεάεΙιτεετ

Ποετεσιισ1πειιιεε. $ι.ιιάι.ιιειιρι νοτι Πάσο! , ΧιιιιειπΙ
Ο. Κιισιι, Βτ. ΚεεισΙτ, Βτ. Βιιτιιε Πε.(τάσιι, ΚσάεΙιτεετ
Μισιτπιτε, Νετιι.τιεε ιιισεεειιιιιερ ιεεά Ι1τ.ΙΝειεε
ιισειιι.εά, ιε ιισΙειιοε.

Βιι.ειιετΒειι. ιε άεε $ι:ΙιεΙσε εεά πεσει άσε νστει:ΙιΙειτ Πετε

εΙιιιιστ εε τετιιτσιι:εε, ιε άσεσε νοτρτσεσΙιτισιιεε πιει. πιε ειπε
Βιιιιειτσιειιτιιιιε :ιι 8·εεσιισιισε Με εεά πεισΙισε ιΙιτε Βσάειι
Με;; ει. Ε. ει:ΙιΙιιετ. νετ 1)σειει`σΙιτοτσ ιιιιεεεΙιιΙάσε εεά ειεε
Τιιτε Πιτ άισεειιισ ιιεεειιιιι·ιισιι.σε.Ιιτ εισιετ, σε πιιτάσε ειι:Ιι εε

Ειπε εσιιτιτι εεεεισΙιτ ειιτ
Αεεετιισιιιιεε· σιεεε Βιετιιιε

'Ι'τοιε ιισιάστεσιιιι;σε

εσιισιεΙιιιι· κάτσε νι'ιιισεε

εεά

ειναι

ιπιεΙστ Βιι.εεει:σε Ιιιιιιεισ σιιισ Βιειειιες ειι:Ιιτ στεισΙτ πστάσε,
άιι Βιμ Με Ζεεετε.Ισ εισιιι εισΙιτ ευ εισ.ειι, πιε σε Με πιει
σειιιιιάσε, πσεΙιε.ΙΙι εεοε άεε εσεΙστοροειστιε ΓΙΙιεΙειιιιετ νεε
σει Γι·ιΙΙιστσιι ειι.εεΙΙσιι σ.ιιπισιι.

ιεεσ

νστιιεεάΙεειτσε πιεσε

σιΒιιστε Ρστειιεσε ποΙιΙ ιιιιστειι ιιιιάσε.
Πεττ Το ει σε τ ις-.Ισπε ρτοπισειστι άισ ΒεειιιιιεΙιειεπιιιεειοε

εεε εστω άσε ε;ιιεεσ ω” 1908 Με εεά εει:Ιιάσιιι πιτ Με

άσε Αστετσιεςσε εε ιισιι.ιιιιτεεεε εσπισε :ιι ετεειειστεε, εεοε

άσε εεσιιεισιισεάσιι νεε εεε ειε!ςσετσΙΙισε ββ ιισιιιιιττσε εε

πσΙι:ΙΙισε Ιει'εΙιτιοεεΙιτεεΙιιισιισε ειπε Ι)σσιε!σΙτι.ιιιε οιιΙιειιιιο
τιεσ ει.
Πσττ ΗεΙΙστ-ΒενεΙ 8·ιειιιιτ, άεεε εει Βεειεσιισι:Ιιι,ι.;Ιτειι
εε ιπστιεσιάσε ιιΙΙιτεπεσιτιε (ΞσεισΙιτειιεεΙπισ ιιιιστ Βεειει'ετιιιιιι

ιιιιιεεσε:

εει'ειιειεΙΙσε ειεά, πιεσε άεεσε άιιεε ιει επεσε ΜΠάθ νετ
ι'εΙιτεε πετάσε ειεεε. Αεσιι πιιτε εε πιιιιιιιε εισιι ιιιι.τειιετ :ιι
σιειιτεε, πσΙι:Ιισ 1ιιστΙισάσε ιιιιετιιιιεπιτ ιε ΙΙ'τιι,ι;ε ιιιιεισε. άειιιιτ
άιε Πεειει'ειιτιοεεε εεοε πιτΙιιιι:Ιι σεπεε ισιει:επι.
Πε πιτιι άιε 8ε.ειιετειισειειιεειοε ιισιιειι.τιι.ιτι ειιεεεετιισιισε

ΜεεισηιΙιιιισ τετ ΒιιΙιεισε. Αι·τιισεΙιεεεετ, ΒιιεριιιιΙστ, ΠοΙτι.οτε.ιε,
εσάεεε Ι.σιιεετεσ ιιιτ 8σιιιιΙΙιειιισε εεά Βσειει'εΙτι.ιιιιισε εει'
άειιι Ι.ιι.εάσ, εοπιε σιεσ Τιιιισ Πιτ Βσειείειιτιστι.
Πτ. Κ ε ει ιιι - Βενει: Βστιι:Ιιτ άετ Κοπειιιιεειιιε ιισιιιιι'ε ΒΙεΙσι

σιτε;; άετ τσιιιστσιισειιεε 5σΙιτιιιιι εετ Οτιιεάιιειτ σιιισε νστσιεε
εετ Βειιιιιεε!εεε άετ 'ΓειιστΙιεΙιιεε ιε ΒειΙεεά.
Δε! άσει Ισιεισε σειΙ. Ασπ·ειστεεσ πετάσ νεε εετ ιιειι.ειτσ.1ει,
άετ εστι. Αστεισιεε ειιισΙιισ ειι:Ιι Πιτ άισ Βειιιιππιρ!ιπειτ άετ ε
ιιστΙιεΙοεε ιει.ει·σεειστσε, εσειετιιιισιι άισ Πειτε επιτεσιιειάσε, σε

ιιιιιεΙιειτειι Κσεεσεεισεσε εσειιι.σιιι, ι.τΙειιιιισε πιτ σε! άσε Ιιει

Ι. .Ισάστ Ζπσιιτιπετειε εισΙΙι 50 σα. άετ άιιιιτσεΙισιιτιιεσ εειιιστ
Πιτσ;Ιισάετ άσιιι ΖειιιτεΙ-Κιιιιιιισ εετ Πιεροειιισε, ιιιιστ άισ ε»
τιιτεε Βιεειιιιιιισε ιπετ!ιιςι στ πιεσε σιεσεστε ιιιτιιισεεσε, εεά

ΙΙ. άετ νετπειιεεεει·ει Ιιετ εεε νετι.τσιστε άετ Ηε.ιιιιι.ρεεσιιι
ειιιιιιι'ι ιιεά άετ· Ζπειι;ιπστσιεε ετιιιιοτι.ιοειιι ιιιτετ ΒιιιςΙισάσπ·
“τι εε ιιισει:σΙιεε.
Με ειι.ιΙιι. ειιάστε εε ετπε.τι.σε εισεά, Ιιεεε άιε θσεστ·ιιΙιπετ

ειιιετιιιεεε ιε Κιμ. εεεετσ ντιιεεσιισ εειιστιιιιιτειιιιιι.ιετ ιι
εισιιτ.ε ιιιτ σιεσιισε εσεεε ιιιΙιειειειιιτ εετ Βεειιιι.ιεεεε νοτι
ιιειιΙι ιει λεει 1904 ετ!ιιΙετε.
'
Αεί άσει Χνι. ΙΙιπΙ. Δστει
ε ιε Πιιτρει τσι'ετιετιισ άετ
άστεσιτιςσ Ρτεεεε άσε 'Εεε.
. Πι·. Πει Βιιιιπειιιτ εεοε
ιιιιστ άισ τιιιι. Κενιι.Ι ιτσιιιιιισεεε νετιιιιιιάΙεεεεε εεά ειιςιε
εειστ ιιιιάσι·σιιι: Πιι.ε Με ειιιι.ει εσπεΙιτιι άισ ττι·ιιεει.ε $σΙΙιει
ετιιιιάιιτΙισιι, «πιτ ιιειισε άισ ΑΙιεισιιι άετσΙι Οσεσιιιι!ιεοτάεεες

ισιιιειιεσιεσε, άεεε ΙσάιεΙιιιιι άισ Ηιι.1ιισ άετ ιιτιιεπιι.ιισΙιεε ιτε.
ιι·ιισάειισιιτιι.ττσ εε

άισ Ι·ισερτ.εεεεΙΙεσιισιτ ιιιιιτσιιιιιτε πιτά, ιἱ@

ιιιιιιστε Ηιι.Ιτισ. σιιεεεσ πιε άισ ετπειιτειι δι:ιεεάσε εεά διά!

σε!ιιτ εεε οιηιοτιιιιιι σε άεε Βιιτεστ Β'ιΙιιιιετετει εε ειιεσρτιστσε

ιειι,ι.τεε ΙιΙσιΙισε εετ Βιεροειιιιιε άσε ΡιΙιεΙνστσιεε, άετ σε! άισ

σάστ σε σε ειιιιιτ 5ειιοι.σε ινιι.τε, σιιιε ειεεεσ εστι. ΟσεσΙΙεσιιιιι'ι:
εετ ΒεΙτιιτειιιιεεε στ Τιιιιστιιεισεε εε ι.ττιιεάσιι. 1ιστ Λεωφ;
πει·άσ ειιεσιιιιστι. εεά εετ Βσετιιι'εειτ άετ Ε'τε.ε·σ σιεσ Κοπε
ιιιιεειοε ετειιεει: ιισεισιισεά εεε άεε Πεττσε σε τι. ιι στ,
Ειτειι”ισειιιιεσε, Πε.ΙΙστ, ΚεεισΙι, ΚεειεεεσΠ',

νιι'σιεσ ιε άετ Εεεε ιει. εειιιετιιεάιεσ νιισΕσ εε ιτσιισιε. Βε
Ιισ,ιτι πιιιιιιι ιε άετ ΑΙιειι:ιιι άσε ΕΙιι.ιι ιιιστσιιιε ιιιισ (ισπεΙΙ: σε
εισιι εε π·σιεεσιι εεά άεε επεεεσ εε ιε εσιιιε ΒοτειεεειςΙισιτ
ειι επιεεεε, ειιεάστιι πιτ

Ιιειισε

άσε

ι;τιιεεσε ινεεεσΙι,

άσε

Ιετστεεεσ σε άετ 5ει:Ιισ άσε Κιιιιιιιι'σε εει. άετ ΤειιετΙιεΙοεσ

ΙΙιιιπάσΙΙ εεά 8οιιε.

πιάσετε ιτε ιτιιεεσε Ι.ιεεάσ σιε εο ιετσεειτσε εσιιι, άιιεε πιτ ιιιι.ιά

Βενοτ Ισιι Δε! άισ Ετεσιιιιιεεσ άετ Βστετεεςεε άιεεστ Κοτσ
ιειεειιιε σιερ;σΙιε, πειισιιισ κι πειτ στΙειιιιειι, ΙΙιεσε ειιιιιτε 1)ετεε

σε! Γτιιι:ιιι.σ Ιιιεπσιεσε ιιιιεεισε, πσΙσιιε νοτι άισεσιιι Ιει.στεεεσ

ιιΙιστ άεε ννστάσειι.εκ άετ ΟσεσΙΙεσΙιε!ι. εετ ΒσΙτιιειρ!εεε; άετ
'Ι'εΙιστΙιεΙσεσ, άιε ιΙιτσε διιε ιε Εεεε εει, ιεε θσιιιιι:Ιιτειεε εε

τιιι:Ιιεετε!εε:
Πιε θσεεΙΙεσΙιε!τ Ιιεεετιιιιιι·ισ εισΙι ιτε ΟΙιισιιστ 19Ο1 ιε Ποτ
ιιιιι πει Ρτιιι'. Βειιιιι σε άετ Βιιιτεε, εεσιιάσιε Με ιτε .ιεε
ιιιτσ Βεετειιεεεις

ετιιιιΙισε

εστω.

Κιιειε

Ιιειιε

άετ

νετειε

εσιπισ 'Ι'ιιιιρεσιι εσεσειισε, εΙε εισιι ιιιιιιιι ει:Ιιοε Πεεειιιεςιισιι
ιισιτσε ιτε δωσει. :επεσε

Βετο. ειιιιιιισιι πεΙιεσ εισιι ει.Ιε Ε'ιΙιεΙσ

Ιτοιιετιιειτεε εεά Ιιιιπτι ειπ ειιισιε Βι.ειιιτσεσειπετι' τει- Ε'ιΙιεΙσε
ιεε, άετ σε Βσάεει.εε,ιτ άετ Ζειιιτειε στιιειΙισιι

8·ε!ιιΙιτάεισ;

σε Ιειιιστε ε. Β. άετ Ρειιιιτ 4 άισεσε Βιετετε: «ΑΙΙε Κιηιιιιιιισε
άετ ΡιΙιειε ειιιά ιιιτ Πιε;σειεει, _ισάιισιι εδωσε άιεεεΙιισε εεοε
άετ νστπειιεειε άετ θεεεΙιεσΙιειτ εοπσΙιΙ εετ ιτεισιι νστ!Ιιεεειιι.
Με εεοε εετ νετπεεάεεε Πιτ σιεσε ιισειιιιιιιισσε Ζπεσιι ιιιιετ
εεΙιειι πστάειι›.

Ιπιι-ΡεεΙτι θ ΙιεΙεει σε πειτστ: «πω» σε ιιοιπσεάιτ:τ ιετ ιιιΙ
,ιτσεισιεσ ΠιιεετσεσΙε εε στιςτσι!σε, νετΠιιςεεεσε εεά Ιπιεττειι
τιιιεσε εε στιιιεεσε, πσιι·ιισ σε· ειΙσ Ε'ιιιιιιεε νετειειιιισιι ειεά,

ΒιιτεειιιιιιτΙισάετ άετ Θσεσι1εσΙιετ'ι εε στπιιιιισε εεά ιιιιετΙιεερι:
ιισι Ειει.εσιιειάιιεεσε νεε Ε'ι·ιι.ιεεε, πεισιισ ιιισ εσεεειπιιτε θε
εσΙΙεσιιε!τ ιιστιιιιτσε, ιιιι:ιιτ εεεεεει:ΙιΙεεεσε άισ νετπεεάεειτ άετ

ΚιιιιιιιιΙισε άετ Ζειιιτεισ εεά ιιιτετ ΕιιΙιτιισιι, εει άισ νετπεΙτεει;
άετ (.ισεεΙιει:Ιιιιιτ άισ νσηιιιισιιτιπεστ, άισ ιιι Βσάσ ετ.σΙισεάσε
Ιΐτιι.εσε τιιτΙιστ άετ Βσεετεσιιιεει; άετ νστπειι.εεεεε ιιάστ άετ
ΟσεστεΙνστεσ.ιιιειιεεεεε άετ ΡιιιεΙσε εε εει.ετιιτσιτεε εεά ιεε
ιιιι.πιε εσιιιιιισε εισιι νεε σιτισι· Μειοι·ιτει νεε Πι άετ εετ νοτ
Ιιεεεπιάσε ιι'τιιεσ σιεςσιεεισεσε Αειπιιτιεε Ισιισε εε Ιεεεεπι.
Πειισι τερτε.εσειιστι _ισάστ Βσεσιιιεεε σιεετ Ε'ΙΙιεΙσ, ειιποΙιΙ Με

ιι.ειιΙι άετ ΒσεσΙιΙεεε άετ Ζσεττειισ εονισι Βιιτεππισε. Με ειε εετ
Ζσιι: ΠιιςΙισάει· ειιιιΙειι».
ι

εσεειιιετ ιιπετάεειι.
Με Πιτ εεε ειισειεΙΙ ιιι ?τεμ Ιιοιιιιιιεεάσε Ρεεει.ε άσε εσεεε
Βιιιτετε Ιειιι;σε: «Με Ζπειενετσιεσ ιιεεε ιΙιτσ 'Ι'ιιι.ιιτΙισιι εε!
θτεεάΙεεσ άισεεε Βιετετε εεά άετ νεε άετ θσεετεινετειιιιιιιι
ιεε; άετ θεεειιει:Ιιεττ Ιισειιιιιστωε θσειιιιιι!ιεοτάιιειιε εεε».
Ρστεετ: «Με νετΙιιιΙιειεε άετ Ζπει,ιτνστσιεσ εετ θεεειΙεσιιε!ι
εεά εεισι· σιιιιιεάστ, ιιισιισεοεάστσ εεοε άισ νστπεεάιιεει άετ
ειεττσεσιτσεσπι τηισπιάσε εεά Βειττιι.ιτε, τσιτσιτ σιπισ νεε άετ Θε
εετεινστεστετιιιεεε άετ θιεεσιισσιιιι!ι. εε ιισετε.ιιιτσεάσ Θεει:Ιιει'ιε
οτάεεεε;ιι.

1). Ιι. άεε Ζπειεινετσιεεε ει.εΙιι: άσε Πειτε: εε, ΙίειιἰειιΙισε ιιε
εεεεειιιιεΙε, ιιιιετ άισ νστπσιιάεεε άστεεΙΙισε νστιιιετ ιιιιετ άιε
ιΞεεει·εΙνστεεειππιιιιιισ· άετ ΖσεττιιΙσ.

Πειτε ειεε ειιιι:Ιισ τιιιι€τειι πσπιιιι; στειιτισεεΙισΙι ει. Πειτε
ιτΙστ σε! άετ Εισεά εεά πιτά σ.ει:Ιι άετιιΙι άισ ιιιειιστιιτσ τετε
Εσιι: άετ ΒιιειιτισΙεισΙΙσε, πσιι:Ιισ εε;σιεΙιτ άσε εε ετιιεάειιάσε
Β`ιιιιιισε σει.ερτσι:Ιισε πιιτάσε. ιΙΙιιεττιστι. 8ο ι'ΙΙιιτισ ε. Β.
Ποτρει ιτε .ιιιΙιτε 1902 ιεσεσε 3000 σε. εεοε Βιμ σε, ιιιι ιιι!

σεάσε .ΤεΙιτ ειιστ εετ εοσΙι 100 Με; νεε ιε ΒιετΙεεά εεά
ετσι ιτσειιειιιισΙισε Βσιιτε,εσε ι;ιεε·σιι σε τειιιΙι σιιι το ΠΟΠ
ιιιιστ 600 τω. ιιεά στο 1908 εετ ειιιιιι 42 ΒιιΙ. εε σε άισ
Ιειετσε .Πειτε ιιι Ιιεεει εεοε στπεε εε νστεσιιιΙιεσε ιπσπιιεσε.
ι)ιε Κοιπιειιεειοε ει εεοε εΙΙεσιιιι.τετ Βτπιιεεεε άιεειστ Ειτε
ττσε σιεετιειιειε ειι άστε 8ι:Ιιιιιεε εεΙτιιιιιπιισε. άιιιιε άσιιι @ιιεπε
εσιιιιι!σεσε Ιιιτετεεεσ Πιτ άιε ΤειιστειιΙσεσίτησ εετ σ.ιιίεεΙιεΙ!εε
ιετ ιιετσιι σιεε 1ιο.Ιϋεεες νεε Βιμ εεά άετσΙι άιε Βεςι·ιιιιάεες

ειεστ σειι. ΕισεεΙιεσΙιε!ι εετ ΒσΙιεειρ!ειιε άετ 'Ι'ειιετιιιιιοεε.
ννσεπι πιτ σιεσε Ζπειενστσιε Ιισει;τιιεάσε π0ΙΙισε. πιιτάσ
άισεστ ιιετσιι άσε Βιιτιιεσιισ τιιιι.ιιιι: εετ

εε σΙεστ ΒιιιιιεισιετσΙΙσ

ει» Βιισειισε εεά Βσιτι·ιισ;σ άσετιιιιιστι: εεά ιιει:Ιι άισεε πιιτάσε

¦-

..-,.-€._:0------.

-.ε

.ε-..ε>_-ῷ

.ε

88?
πιο· εε:::· ερειΙ::::: :::εεεε:: ιπι:: Με :::ε ο:::ε;ει: Ζε:::ει: ::εννε:εει:,
εε:ι::εεε::ε:: εει:: νειε:εςει:. ::νει:ι: Μι ειιιε:: Βειιι::::::ιι::ε
ε:::εε ε::ιωει: νειε:ι:ε εεε:: ω:: ::: ε::εε::::::ιει Ζε:: ::: ::ει
Εεεε ειιιε:: ει:: ε::.2ι:εε 8ει:ειοι:ι:ι:: ει: ιιι::ι:::ε::. εε ιν::ι·::ε
Με:: ::εε :ι:ιειεεεε 'ι :::εεεε εο ::ι:::εειι::ε Βε:::::·:'ι::εε νεο::

ει:::::ιε:: ννει·::ει: ι::::: :::ε Βε:ι:·::.8ε ι::::: 8ι:ει:::ει: ννι:ι::ει: ειιι
εε:::ε::ει: ιε:::::::::::ει ι::ιε ειι:::εεεε::, ννειιι: Μι ει:: ε:8ε::εε
Π:::.ειι:ε:::ι:ει: :οι Αι::ιε ::::.::ε::,

θε::: πω:: Κιμ εει:::ει:

Με ννει:ι: ιν:: ::εε

οι:: ::ε::ιιι:::: εἰ:: ι:::ε

εε:::::ι::ε:ιε

:ιιι:::εε ιιι ::εειἰ:ι:::ειι, εεεερτ:ειι. εε :::::εειε ιιι:::ε:::::ιιιι ς:εἰε::
ε:: :::ε Αι:εει::ε:ιι:ι:ε ε:ι:εε Βιειι:ε εεε::::ι:ι:ει: ινει::ε::; ::ει:::
ννω:: ειιιε:: ε::::: :::: Βε:ι:ει:::: :::ε ν:'ε::ει: ::ει Κενο:ιιι:οι: ι:ο::::
ιι:::::ι ::ε:·ιι:::Βι :ιε.::ε:: οι:: ::: ::'ο:8ε ::εεεει: ::ει Ζε:ιι:ι:ιι::ι Π::
:::ε θι·::::::ιι::ει :::εεει· Ψοι::ι:ιι:;::ε:ιεε:ι:ι·::::::.ι:ι::ι :::::::ι 8:ε:::::
::ε:ιι:ι:::ιι ιι::::::ιει:::ε :Βιιο::ιε νειερι::::ιι. εε ::::ι:::ε:: Μι Με::
ειο::ει· ειιιε:: :::ε :ιει:ε διι:::::ι:ι:ς ει:: ει:: ε::ι:ει:Β·εε $ιιιιιιι

ιεο::ι:ω οι:: ::: ::ει Ζε:ι, ιινε:ε:ιε ειε νοιει::ε:ιει: ::εει:ερι·::::::ε::.
::::εει· 8ιεειεεε::::: ε::::ι

ιν:ε::ει ::: ιιι·

:ι:ε:ε::: ::"ε:ιιινεεεει ::ε::ι:::ει: πο:: Μι ::::ιιι:ειι ει:: ::ι::ιε ι:::::
ΒιιεΙ:· ::ε:::

::εε εεειει:ειει:

Π:ιε::ιοι άει· ι::ε:::2. Κ::::::ι ε::

8ιε::ε νο:: Ριο:'. ΙΙ:ε, ::ει Νεε::ίο:ειει Ιω γ:: ε ιι ε ::: 13:51:11:
εεννοι::ω Μ, ει:Βε:ιο:::ι::ε:ι.

- Βοι ειειε Αεε:ειει:ι ε:: ::ει :Π::ι2::ιιι€ει Αι::ιει:::::ι::Π
Ριο:'. ε::ι:·εοι·::. Οι. Ρ ιι ιι : Ε: 6 ι:: ε ι· :'ο:ει ε:ι:ειι: Β. ι: :ο ε ι:
Με θ:·ε:ίεινε:::ει Α ι:ε;ει:::::ιι::: Με Νεε::ίο::ιει νοε
Ριοἰ. Οι. Πε:ι:ε, εει· ει: Βιε::ε ::εε Με:: Βιιε.εε::ι:ιε· :::ιε:··
ε:ε::ε:ι:::ε:: Ριο:'. Ο ι ι ο Β ο :ι : τι:: ε ι :::ε ::ε:ιιι::8· ::ει :Πάει

σε:: :·ε:ει:ν

:“ι·ει::::εε Ιι:ει:ιι:ι ιιιιιει·ει::ι:ει:.
ν:7ει:::, Με Μ:: ::ο:Τε, ::ει εει:. Αειειειες ::ε:: Κοι::::ι:εε:οι:ε
::εεε:::ι:εε. ε:ι:ε εει.Ι. θεεε::ε:::ιε.:'ι ει:ι Βε:ι:ιι::ρι'ι:::ε άει· 'Ι'ι:::ει

ει:: ::ο::ε::::::::: Με::

νει·ε:ι.:ιι θ:: ιι: :ι εε ι: .Με

ι::ει:εε:ιει::'ιειιι::::ιε::ω

Ζ:ε:ε

ει:

.0.:18ει:::::::::: ::::ειι::ι:::::ι
.- ει:: ειε. Αιιε·εει :ει ::ει Κ:ιο:ιει::εΙει:ιει ει: Β::::::ε:.:: Η::
Κι::·:::::::) Πι. Ε: ιι ε:: ι: ε:: :ι ::ει ι::::: εε:ι: 8::::::::::ει: :Με
ειιιε:: Β ::ιεεε:::ες, ::ει ειιιε:: ::εε :'ε:ερ:ιοι: ::: ::εε Πο::
ιο:·ει ::ιειιι.ι·. ειει:: νει:ειει ννοι::ε::. Πι·. Βιε:: :: ε ι· ι:·ι::=; ::ε
::ει:ιει:::ε Β ι ι: :ι :: :ιν ιι ι: :: ε ι: ::ενοι:, νν::::ι·ω:: εει:: 8::::::::::εε

εε::Ιει:::ει :ει
- Βιε Θ:: Ρειει·ε::ιιιε;ει 8ιε::ινει:νε:ιι:ι:ε :ιει επι:: :Μενι
:ιει:οι:ε.:ειι Κοι:ε·ι·εεε ι“ι:ι Ηνι;:ει:ε ι:ι::: ι:ει:ιοςι·ερ:ιιε, ::ει· εε:
10. Βεριε:::::ει ::: Βει·:::: ει::0“ι:ει ιν:ι::, :Ιω 8ει::ι::ιεειιι Πι.
Ρ ε: ::: Κ ε. ε ε :: :::: :: ε ι:: ο ν:: ε::::ε:ες:ειι. Αι:εεει::ει:: νν:ι·:: ::εε
Ρ:·ε.ε:::ει:ι ::ει 8ι. Ρειειε::ι:ιεει ει::::ι:εε:ιει: $ειι:ι::.ιε::οι:::::ἰεε:οι:,

::ει ,εεεει:ννειι:ε· πι· Κι:ι ::: Κει·:ε::ι:.:: ννει::, :Με νειιτειει
άει· $ιε::ι ει: εει:: Κ::::ειεεε ιε::ι:ε::ι:ιω.

ειιε ω.
νει·ει:::ιεει ειιιε:: οι:: Αι:ει'::::ιι::ιεε:: ::εε ::ει:ι:ειε ::εεε::::εεει
ι::ε νειει::::::::ι:ιις :Πε Κοιι:::::εε:οι: ::ε:ιι::”ε :::ι::ε:ιι::η; ::ει νει·
::ειε:ιειι::ει: Βε::ι·:ι:.ε εει· θι::::::::::Β· ειιιε:: νει·ε:ι:ε :οι Βε

Ε8:::ι::'ιιι:Β· ::ει 'Ι'ι:::ει::::Ιοεε ::: ::'ιει:ει:::, ::εειε:ιει::: ειιιε ::ε::
Πειτε:: Πι·. Β::ιι::ει, θιε:::'ει::ιεςει:, Πιι::ει.
Κ::ε:::::, Κι:ε:::ει:ο:ι , Πεν::ε:: οι:: 8ο:: ιι, εν:ε::ει·

ει:νν:::::ει: οι:: ::εειι:°ιιε.Βιε :::εεε:::ε 5ιειι:ιε::`· ει:εει:ει::ε:ιει: ι:ι:::
::ει::: ε::ιει: Αι::'ιι::' ει: ει:εεεειι εινε:::ιε Πι::::::ι:ι:ε ε:::ει θε
εε::εε::ειι ει:: Βε:ιιιι::ρι'ιιι::ι· άει· 'Γιι::ει::ι::::ι:ε ::: :Ξει::::::: ειιιε::

Πε:ιιο:οε·ε:

- νειειοι:ιει: ε:ι:::: 1: Αι:: 19. Αιιι:;ιιει ::: Κοει::::
::ειι:_::ι::ε:: (θοι:ν. Κε.εε::: ::ει Ιιει:::ε::::είιεει·ει ειιιε

::ει:: Κι:·ε::

Μ:: Ρ::::ιιι:::ι:ο (:::: Κοε:::ο::ει:::::.::ε:::εε::ει: Κιε:εε: Ι)ι·. :ιν ο:
::ονν ει: ::ει θ::ο:ει::, ι:::ι ιινε::::ιει ει· ει::::·ιιι:: ειι:ειι: ννο:ρ_·ιι
::::.:::ρ:'ει :ι:::ε:ειι ::ειι::. Σ) .Με θ. Αι:ει:ιιι ιι: Ποε:ιει: ::ει πω·
ι:ι·ε.:ιι:ε:ειει:::ε Αιει Πι. Ν : :ι ο: ε. : Ρ: ε ι:: ε ι: ι: ν ιι:: 64. Ιιε::ε::ε

μια: εεε:: :εει 40-:::::ι·:Βει· ειιιι::::::ει· Τ:ι.ι::;::ε:ι. Ι:: :ι::::ει:ειι

ε:::ε Ι::ιειεεεει:ιει:ει::ρρε.

.:ε:ιι·ει: να:: ει.Ο:·:::ι:ειοι ει:: ::ε.ι:ει:::ιειι::ει:::ει:εε Π:: Διι
:ι: :::οε::::::. 8: Αι:: 24. Δι:ι.ιιιει ::: 8ι. Ρειειε::ιιιε ::ει :'ιε:ριεΕι

ι:ε:ειειι::εΑιιι,8:εειειει Πι.Α:επει:::ει ::ι:::οννεοιονι,
:::: Α:ιει· νο:: 55 .::::ι:ιεε.

Με νεοι:: ::ιεει:εειι::: ::ιιιιε ει· :

:Τε::ιε 18'78 ει·:ει::ι;ι. 4: Δι:: ::ει Βιει:οι: :::ι:εο::ε:::ιι

°1"εε·εε::ει::::ι1ε::ιε::.

ννε:::::ει εε:: 189: ε.:ε Αι·ει Μάι.: "ει, Μπι: :Η :”:':Π:Θ:°θΙ: Με·
:·ε:ι Με :'ι·ε:οιε::ι:ε:ει·ε::::ει Απ: ::: ι:ει 8ι::::ι Κιεει:ο_ιε.ι·ε:: :οι
θεον. :Τει::εεε:.

Ρειεοιιει::ε.
- Πει· Ο::ειι::ε:::2:ι:ε::::ερε::ιοι· ::ει ::":οιιε, Βε:::ε:ιιιι:ι·,ς ιν:ι:::
θε::ει:::ιει Οι. Κι:::ι·:::, :ει Με:: Βεει::::ει:ι:ε εε:ι:ει· Ι:: ερε::ι:οι:ειε:εε :::ε ::ι::ι:ε::::ε θε:::ει πω:: 8ι. Ρειει·ε::ιιι·ε ε::
:·:::::ιεε::ε:ιιι ι::::: ει:: εε:ι:ε ΑιιιιεΕι:ι:::ι:οι:ει: νν:ει:ει· :::: ει
::ο:::ι::ειι.
- νει ::::ιεει:: ::ει;:::β ::ει· ::ει:::::::ιειι::::ειε Βο::ι:ει· Αιιε.ιοι::

ει:: ΖοοΙοεε Ριο:'. Πι. ιε.::2 ν. Ι.ιεν:::8 εε:ι: 80-::::ιι:
Πει .:ιι::::ει·, ινε:ε:ιει· ::ειε:ιε
εε Πο::ιοι:ι:::::::.ι::::.
.Τε::ιε ε:::::ι. :ει εε:ι 1887 εεε:: ::οιι·εεροι::::ειε::::εε :Πι
8·::ε:: ::ε:· Α::ε.::ει:::ε ::ει :ν:εεειιεε:ιε:ιε:ι ιι: Βει:::: οι:: :ε::ι ::::
Βι:::εετει:::ε ::: εε:ι:ει νι:.ιειειε::ι Βοι:ιε::::::ιε ::: Βενει::.
- Βιιε Β::ιειιεε::::ιει: Η:: 40-:::.::ι:ε·ει: ιιι.::εΙ :ο εε ι: Β :ε ι: ε ι :ει εει:: ε::ει::ι:::ςει: θε::::::'ει: ::εε ::::::ι::.ι
:::ε:::::::ιεΙ:::ει:ε:ιιοιε εεε ::ει:::ι:ε:ε::::ει: ::::::ι::ι::εε::·:ιε Οε:ιε:ιιιι·ει
Βι·. Ν. Κ:: ο ε::::: ε :ι ι, ιιι::: ::ει:: ειιιει:ι:ειιει: Ριοιεεεοι ι:ει
Ρ::ει::ιε.:ιο:οε·:ε ει: ::ει Κ:εινει Πιι:νειε:ιι:.ι, ιν:ι::Ι. Βιεε.ιειιιι
Πι·. Κ ει: Η ε ιι Ι: ε: . νει::ε::ει: ννοι::ει:, ειειειει:: ει::
θεοι·:ιε- ιι:: ι: ιν ::::::::::ι::ιι::::ε
:Π :ε:::ι::::·:::::ι::ε.

(θεον.

Οιει:::ιιιιι: ::ει :::εει:::ε:ιιιιιιιι ::ει· 'Γεεε:ι:ιει:ιει Β:::::: Πι·. Ν:
:: ο Ι ε.: Βε ι: ε ι: : Ε ι ο ιν :ιιι 48. ::ε::ε::ε_:ε:ι:·ε. Πει νειειοι::ει:ε,

οι::

:ειειειωι

ει::

- Ι:: ::::ι:::::ειι :ει ει:: 19. Αιιιιι:ει πω:: ::ι:ιεει:ι, εε::ινοιε·ε
Ι:ε:::ει: ι:ι::: νι:ε::ει:::::ιει: Βε:::::,<.ιει:::ι.::ει: Επι:: Ρ:·οι'εεεοι:: ο ·
εει::::::ε νο8·ε:, με. Ηει'::ει, :::ε ν:Πιιινε ::εε ::ε:ιεειι
ιο:: Κ:::::ειει·ειεε ιι:::: ννε::ει::: Πει ειει Ριο:“εεεοιε Πι. Α:
ι:·ε:: νο:ιε:, :::: Α:ιει νοιι '77 .::: τε:: εεειο:·::ει:.

Επι. οι::

:Πει·ιε:_:ε:ιι:ιιιι:::ειι :::::::ι::·:::: :ει ?ιει:.Ριο:'. ν οπο: ι:ι::: Π::
:ιεει:::::ιεε :::ιιι:ε ::: εει: εεε:::::ει, ι:ιε::::ιςει ι:ι::: ε::::ιε:ιεει·
δειτε:: ε:ι: Μ:ιιε:ρι:ε:ιι ::ει· :ι:ιιε:Εννε:ι Ποιρειε :ςεινεεει:. να:
εἰ:: ε.:ε ::εε·ε:ειει::::ε Ι.ιε::ι:::ε:ειει::: ::: εεΙ::ει:οεει ννε:εε :::εε
Βε::ι:ει ει:ιι:ι:::›ειςε::ιει $:::::::ει ει:εεε::::::ει :ιε.ι, ::ειι:ι:ιει εεε::
::ιε::ιειε ερε.ιειε Αειιιε, :Πε :::ι εἰ:: ε::ιει:νο::εε ι:ι::: ::ε::::::ειεε
Α::::ει::ιε:: ::εινε.::ιει: ννει::ε::.

νοιι :.:ι::νειε::5ιει: ω:: :::ε:::ι:ιι:ε:::ιει·ι :ιιει:ιι::ει:.
-Ζι:ι:ινοιε:ιεει:::ει:::ει::ιε:::ε::::εε:ιει:ΡΗ:
ιι:ι::ιε::οι:ιι:::εε:οι: ::ε: ::ει0::εεεεει :Μινω
ε:ιει

Π:: ::εε Εε::ι_:ε.::ι 19:ΤΠ8 :ει νοιι: :::ι::ειει:ι::::

::ει

Πει:: :ΐειινε:ιει:::ε:: ::ει δι. Ρειειε::ι:ιε;ει Βι:ι::::ι::ι:::,ε_εει:ειε.:ι,

:7ο:::εει::':::ιιιι:ι:ε ::ει Χ::ι:::ιει ?τοι Μ. 8. Ι:εννεε:::ιειν
::εειιιιιιι:ι ννοι::ει:; ε:ε θ·::ε::ει· ::ει Κοι::::::ειι:οι: :του
:Ιω :::ε Ριοιεεεοιει: Ν. Βειι::ενν, 8._θοΙουν:::, Α.

Β::ιε::νοι·ι::ι:::::, νν:ι·:::. διεειε:·ειΒει_:ι:εο::::οο·, 1°::ιε:ί

Κοιεε:ι, Ν. Ρομπ οι:: Ν. Πεε:::::ε::: ::ι::ιε·:ει·ει:.

-Ι)ειΑ::ει:ιοε:ιειε Βιιι::: ειιιε:: ει:3::::ει:
Βιεει: ι::::: ::::ιε::ι::::;ε::::ειι :':::::'2:ις_:::.::ι:εειι
:ε:ιει.

- Βε:· Ζιι::ιει:ε ει: ::ε:: ιι:εε:ε::::ειι 0-ι::νειε:
ιειει: οι:: :::::·:εε::

-- Βοι νειε::εε:::ε::ειε Απ: Οι. 5:ε::οε:ιει:ε::: :ει :Με
θε:::::Εε::εεν0ειο:ιεε::'εε::ε::θοι:νειι:ει::ε::ιε
Πε:::2:::ε::ι:ερε::ιοιε ιιν:ε::ει ::: ::εε :):ει:ειεε
ειε::ι ννοι::ει:.
- Ι)ει ει:εεειειειιι::ιεε:εε Αεε:ειειιι ει: ::ει Νει·νει::::::::::
εει :)οιρειει 0ι::νειε:ι::ι Πι. 07 : : ::. Ε:: ι: ε: ε :ει :::ε τι :ι ε ε ει

ειιιι-ειι::ιεε:ιχει

::::::ιε:·ε:· ::ι:ε:::2:ι:ε.:::εε:::ιει

ι:: ::ιενειινε1ιι:ι:ε::εε Ο::ειι:ιε:::::ι:ε::::ερε::
ι οι:: εεε:: Ρειειε::ι:ιε :::: ει; είι”:::ιι ννοι·::ε::.
- Ριο:'εεεοι Πι. Ε. ο :ι ει· ι Κ ο:: ::, άει· εε:::ε Β'οιεε::ιιι:8·ε::
::::ει :::ε 8:::::ει”:::·ει::::ιε:ι ::ετε:ιε ει: Β::::ε εε:'::::ιι ::ι:.ι, νν:ι::
::: ι:::ε::ειε:· Ζε:ι :::ε Β:::::::·ε:εε ει:ε 5::::ε.Γ:·:::ι: ει:
ιι·ε ι ε::; ει· ει:: ει: Α:::'ει:8· ::εε Νονε::ι::ει:::οι:ειε ::: Βει:ιι:
ειιι:ιε::ει:νειιει.
- νν:ε νει:ειιιει, :πιο ΡιοΓ. Όι. Κε:: Η: Με ιι, Ι):ιεει:η·
άει· ::”ιε:::ι:ιεει ι::ε:::2::::εο::ει: ΡοΙ:::::ι::::, ::ε:: Βιι:' ει: :::ε Πι::

·Δ-:·:_>-?· . ή.

-

.- . .

-

Ηο::::εε::ι:1ει: :ει ει::

ειει:εει:

::ο:οεεε:ε:· οι:: ειε::ι ::: :ιιἔε::: Η:εενει·::5.:ιιι:ε ει: ει Ζε:ι:
::ει· νοι:ιιιι:::ει:ει: νε:ιει:εε::. ο επι:: ε. Β. ει: ::ει Π:: η: ει"

0 :ι : ν ε ι· ε: ι :ι ι 1500 Δι::'ι:ε::ι:ιεεεει:ο::ε, ει: ::ει ::Ιοε:ιετιει
2500 θεειιο:ιε, ει: ::ει ιι::::ιει-:::ε:::ε:ι::εε:ιε:: Α:ιει:ει::ιε Με:
000 θιεε::::::ε ε:ιιεε:ιι:::”ω, ινιι::ιει::: :ι:- Ποιρει ιι: ::ει :::ε::.
::'ε::ι::ι::ι Με:: νε:ιε::ιειι νοι:ιει:::ε:: ειιιε. ::: :Πε ::::ε:ιιιι:ει
ιι:ε:::::::::ε:::ιε ννο::: ι:ι:ι :::ε Α:::ιι:ι:ε::ιειι ::ει θγ:::ι:εε:ει: :::εε
Μοε::ει:ει Εε:ιι·::εε:ι:ιε Δι:::ιε::ι:ιε ::::::ω ινει::ε:: ι:ι::: ::: ειε
::::::ι::.ι-ι::ε:::ε::::εε:ιε Α:ιει:ει:::ε ::ι::· Θ: Αεριιι:::ιει: ειι:'ι;ει:::ι::·
:::εε ννει::ει: :ιοι:::ιει:.
- Με ι Ρι:::'ι:::ιςει: ιπι Βι:ει:ε·ι:::,ε ::εε Αιω

:;:·ι:::εε ει: ::ει ::::::ι::.ι-::ιε:::ειι::εε:ιει: Α:ιε::ε
::: :ε :ιο::::ιε :::: ::::::::οι:ει ννεεει: 8::::::εεει:::ε ::ει Δ::ε::ε:::ιε
:ε ε::::εει: Ε':ιε:ιει:: :::::::ι ε::Β·ε:::::ιε:: ννει·::ε::, εεε ::ιι:ι ει::
Αι:οι::::ιιι:ε ::εε Κ:·:ε ε:::::::ειε:·ε ι:ε::::ιιιι,ι;:::::ι νοιι: ::.-10. Βοι::

ιει::::ει ειιιιιει::Ιω ε:: :.

888
- Πιο Αιιεεεε1εεε πει· 8τιεεεπιεε εε πιο
51ιεπ εετεε πει· ιιιι1Μει·-ειεπιειπ1εοεεε Λεει.
πεειιε, πιο ειε 8.8εριειεεει· ει·ι'πιπεε εο11τε. Μ. ειε πι· Βετ
εοεειπεεε· πιεεει· Γιαπ πει·οε πιε Κοιιι'ει·εεε πει· Αεεπειειε
πεπ πεε Κι·ιεςειειειειει· επιπεεοεπεεε ινπι·πεε. Πιε Ρ'ι·ειιε
εεειιιι1ιοε πεε εοειο1ιεειε πει· ιει Β'ιιιιι_ιεει· εεε πει· Αεεπεειιε
εεεεεεοε1πεεεεειι διεπεετεε επΠ ιε ειεει· πει· εποεετεε πεπε
ε·εε πει· Ρι·πιεεεπι·εε1ιπείει·εεε εει·ειεπ πεπ ειει·ιιει πειιι Κιιεε;ε
ιιιιειειει· πι· πειιειιινεπ Επιεοιιειππιιιι· πειει·ει·ειιετ. ννει·πεε.

Με επι ω θεεει·εΙεεει·ειει· πεε πεετεοεεε Αειπιενει·ειεεεεεπειε,
5επιτειει·ει Πι·. Βειιιιε (1ιειρει;). πειιι 11οι·ειιιεεπεε πεε
νει·ειι.επεε πει· πεετεοεεε Ιιεεειιενει·ειοεει·εεειεςεεειΙεοεε.ίωιι

Ειειεε πει· επεεεεοειοεεεεεε 8τ.επεετεε επ11εε ιιει·ιΕ<ιεεε εε·
ι·ειιε π Πεινειειιειειι πεει·(ιεεεεε·εε εειε, πεεε σε πεπειεινε
Βετεοεειπεεε ιει·εε $οειο1ιεειε εεεενσει·ιεε.
·
- Ιπιεε Κπε ι'ει·εειι νοιι 1)ε1εειει·ι:εε πει· ε τπ

επ1ε.εειςεε'Γει·ιιιιε εεεεεπιπεε εεεπιιιιι επι.

πεειιεοεεε $επιπι·εεεπεεει1 ε ι·ιιεειεοεει· Βοοε
εοε ε Ιειι ίεεπ ιε πει· νπι·ιι.ιεε ννοοεειε ει. Ρει.ει·εειιι·ε· επιιι:.

Εριπει·ιιιπιπειεοιιεε.

εεεεωνπι·ιετ, πο."

επειεεει· πει· θεεοεπιτειιπε

εοεεεε πεε Λει·πενει·ειεεεπεπεε πεε ενν1εο1ιειι
πειιι Αει·πενει·ειεεεεεπε Με πειε νει·ειιππει
πεετεοεει·Ιιεεεεενει·ειοεει·εεε·εεεεε11εοειιΕ-_
εεε εεει.εεεεπεε νει·1:ι··εε· ε·ειιιιι.εε ποπι Βει-π

εοε1εεεε

ε" Αειετετειιεε εε πειε εεοεε1τειι

η _

. -.=

Βε εετιεε ειπε επ πιεεει πεσει επι· νει·τι·ετει· εεε 1ίοεεεε,
Ρετει·εεει·ε, Κιειν

πεπ .1ιιιοεειειν ειεπείειιπεε. επ πεεε πιε

Επείει·εεε ειοει. πεε Οεει·ειιιει· ειεει· «εΙ1ι·εεειεοεεε» πως,
Με πεε ιε Αεεειοει εεεπιειεεε εει·.

Πε ει·ιιιιεε ειπε πι' πει·

Κεει”ει·εεει πεεε ιεεε πεε ιιεπε ιιιυ 11. .πει π. ε. ει·Ιιι.εεεεε Βε
θεειεει Πιτ πιε $ιεπεειεεοι·ιιειιιεειιοεεε ι€επι·ιει·ειι ω( πει·

οι·επειεπ πι· Ιεεεεειει·επε ειεεε Ρι·πιεει.ειιειεεε ίεεπ _|επποε
εειιιε θγιερε.τειε.

- Βιε 0επΙει·ε ει·ειτει. ειπε ιε Β.εεε1ε.επιιιιειει· ενώ
τει· εεε; ειεε Αεεεειεε πει· Ει·ιιι·ιιεεπεπεε εεε ειπε εποε ιιπ
εειιιει· πει· νοπ πει· θεεοεε εειειιιεεεοειεε 0ι·τ.εοεπιτεε ιιε
ιιιετεεει· ιιειιιιιοετ. Λε ε" 8ριτιε πει· νει·εεεοειεε θπενει·ιιε
ιιιεειε ετεει εποε ιιειεει· πεε Λ ε τ ι· ιι ο ε ιι ε ε ο ε ε ιπιτ. εεεεειι
2000 Βι·1ιι·εεεεεε·εε Με ιιεει· 1(Ι10 'Γοπεεπι11εε (ειε επι::
31. Αεπ.). Με Αειι·ιιοεεεεοεε 8ιεπενει·ινειεειις

τ. π τ. ε. ε ε ι· ε π ο ε, Με ειε Κπι·ι·εεεπεπεει. πει· «Νοε. Ψι·ειειιυι>

- Με 1πίιιτννε πεε ειιι·εΙιοε νει·ειπι·εεεεε Βγρει1ιππ1πεεε ( εει·ιοει.ει, Εεεε ειοειε Εεε,·εε πιε Βεεοεε.1πεειιετισι·ι:
Ρι·πίεεεοι· θ ει· ιε Κεεεε επι πιε ινει·ινπΙιε Β ι ε Ι ι π ι. ε ε ιι
ιει·εε Μεεεεε, ενεΙοεε εεε 8000 Βιιεπεε εεετεει, π ε ι· Κ ε -

πο" εει· ειε 0επ1ει·ειιπεριιεΙ επ 150 Κι·εεεε ιπιτ. ειεει· ειπ
ειιιεε Βιιπεννεεεε; ιε πει· 100000 Βιεινπεεει· επε1εεπεε Βιειιι.

εεεεοεεε Πεινει·ειτει ι.ιεεοεεεει.

ειεπ επι· 9 Βε1ιεΙιει· ιπιτ. ε·ειιποειεπι νι7εεεει· επιιι·εεεε11τ. π. ε. πι.
[Με Βτ.επεεεερι Βεεπειεπνν Μ. πιε "Με Ζειτ εεινεεειιπ

8τειιπεεεεεειεεεεεειτειι.
- Βει· πι· Κεπειιεερει·ιει πεεπι·ιιιε 1)ιι·ειιιοι· πει· Σιωπ
εοεπιιειι·ι·επειιειεΙτ. 1ε 1Νπιπεεεε Πι·. Ν. Α. νε γ ι· ιι ε ο ιν ,
ενειοεει·, Με επι ιε πει· νοι·ιε·εε Νιιιειεει· ιιιιιιε11ιεε, ιιεε πειε

Βιεεετ εειιιιεεεε "ειπε, ιει _ιει:ι. εποε επ ε π ε πι ιν ο ι· ο ιιεεε'εοεε ε θοενει·εειιιεει. επεςενιιιεεεε ενπι·πεε.

8·εννεεεε πεπ επι. _ιειει. εειιιεε εεεεειω ιιεεπειιιιεε. Απι πιει
ειπε επι ιιει.ιεε πιο Αιιεειειι.εειι πει· Β ιπειειε εποε πιο.
Νερειεε.ιιεεει1εοεειι. ‹Νπεε1› εαπ, πε ειε εε Ρι·οί. Με π 1πιεγ ιπιτ πιει Αεειειεειεπ εεε Ρει.ει·εεπι·ε επι 1ιοιιιιιιειι.
1εεεεε, πιε εει·ειτε 4000 Β ο ε ε τε ι ιε ρ ι ε ε ε ε ε νοι·ιιεεπειειειι
εε.εειι. Πεε θπενει·εεειεει 8ε.ιεει·ε, ιε υνειοεειε Με πει
81. Αεε;πετ Με Ρει·επιιεε εε ε" Οεπ1ει·ε ει·ει·εε1α. πεπ 223
ε;εεεπι·εεε ειεπ, επι, πει·ιι «(πο1πε Μπειιινγ» ειιιπ1ι.ιε, εεεει·πιιιιι·ε
ε ει Η111ίε πει· Αει·ετε επι πει· Βεεπιερι'εεε· ε" Οεπιει·ε

10 ε.1ιει·ε πιππεεεεε πει· 1πεπιειε νεε πει· είπεεεπει·
·- ινε πειε «Ε. Ψι·ειεοε» ιιιιιιιετει1ι "ει, νι·ει·πε πιε Νι·. Β
πει· «Μεπιπιπιεοεεε Οει·οει1ι πεε θεει·επενεο1ιεε

θπενει·πειεεεεε» ειει.;ειι ειεεε νοιι 11ι·.5.Ν.1ε·ειιι
ε ο ιν ιε πιεεει· επ1εεεΙιοε πει· 5οειιεεεεεε· πει· 2. Βειοεεπειεε.
νει·ϋπεετιιοετεε ‹ιεἔιει·εειιειειεπΙιοεεε» Αι·ιιιιεΙε ε ο ιι Η ε ε ι ε ι· τ πεπ Ι)ι·. Ι Β ε ιε ε ο ε· ειε Αετπι· πεε Αι·ιιεε1ε νοιιι Οπε
Υει·ιιεει· επι' επιιιιειειι·ε.τινειε 1πίειιε ιπιτ 600 ειε., ι·εειι. εει
ειιι·εοεεεπειιι Αι·ι·εετ εεειι·ειι.. Νεο1ιπειε εεε Πι·. Ιιι ε ει ε ο νε
πιο Οει“εεςειεεειιειε πεεεεεεεειι, νει·ιεεει πει· θππνει·ιιεει·.
πεεε ει· εποε νοιι εειεειιι Ρπειεε ειε Εεε! πεε πε ιιιι.εεεεει·εεεε πει· θεειεπειει· θππνει·εειεεει.ε
Ε ε. ε π ε ο ε ε Η. ε ε τ. 1 ε ε ε ε ε ενειπε. 1)επι νει·εειειπι·ι.1ιοεεε
Βεπεετειιι· πει· πεεεει·ινε.1ιειεε «ειεπ. Οειπιιιιι ειο.» Ρι·εειπεεεεε

πεε Εεεπεοεειιεειειεε Ειιι·ετεε θ π 1 ι ο γ π ιει: πεπιειιεε εει
εει·ιει Βιι·ειε εειει1επι ενει·πεε.
Δ
- 1)ι·. .1. Κιιιι1εε, πεεεεε

Βι·ιππι·πεεε; Μι· ιε

πει·

νοι·ιιιεε Νειιιιεει· (8. 829) ειοΙπειειι, ει, Με ειπε με εει·εεε

1ι1901ιε ειε Θείοι· εειεεε Βειει'εε εεννοι·πεε. 1ε πει·
ιεει επτει·ειειιιεε Αειει1εεε: πει· Πιεεοεειι 1ι·ι·εεεεετε1τ πιει·
Με 17. Αεεεει. πειοε πεε Βεεεειιιεε ειιιεε εεε·ειι·εεπτεε εειι

ιει·ε ειπε ειε.ι·1ιε Βιι·επεε; ιιεεει· πεε Ριιιιεει.εε εει.ειιιεπεε.
Βει εε πειε 0ι·πιειι.ιπι· Πι·. Ρε.ιι·1ο ιν ειοει. “ειπε ειε ιι·ι·εε
π εει·εειιιειι, επ επι ει· Πι·. Κ ιι ρ 1 ε. ε ε1επ, πειιι ειε Κι·ε.ε
ιιεε εεννϋεε1ιοε εεε εεεειοειεε. Με εεε Πι·. Κ επ1ε ε
ει·εοειεε, ειιιιετεε ειοε πιε 1εεεεεεε πει· Κι·ειιεεεεειειιιιεε;
πιεειιιε1 νο11ει· Με επι ιεε, επ πεεε εε ειστε πει· ιειιι επίπι·τ

εειτειιε πει· Κι·εεεεεινει·ιει· ει·ννιεεεεεε ΒιιΙιε ειοει ιεεει· πε
1:ιε8· επι π ι·ειιεε. Βει ω εεειιπε πει· 1ιειοεε ει·ννιεε εε ειπε,
πεεε Πι·. Κερ1εε εεεεει 8οε1ε8·εε εποε 1πεεεει· ε ιι ιτε ε ειεε1ιεε ειιιιε.
- Ηοεπιιει·εες πει· ει·πι1ιοεεε Δι.τεειε τε π'
πιε Ιιεεεεενει·ειοεει·εειι ιε Βειιτεοε1ιιεπ. Με
ενιι· εειεειι·ιειι. εει·ιοετετεε (πιτ. Νι·. 27, 5. 2156 π. ννοοεεε
εοει·ιι'ι), εεεοειπεε πει· πιεε_ιεειιιιε πεπτεοεε Δει·ει.ειεε ιε Δε·
εειι·εοει π» εεπιιε·επ νει·ιεεειτεε εεεεεενει·επ1ιειεεε πεε
Ποεοι·ει· πι· Με εεεεει·π1ιοεεε Διεεει.ε επί
10 Πειτε Με Επι· νει·τι·ε εεεεει·ετ1Ιοεε Ατιεειε
επι' ειιεπεει.εεε 16 Μει·Ιι π ειει$εειι. Ιει'π18·ε πιεεεε Βεεοε1εεεεε
Μ. εεε ειπε ειπειε οι Η'ει·ειιι εννιεο1ιεε πεε πεπε εοεεε Αει·ειειι Με ποπι νει·ειιεπε πει· πεπι
εοεεε
ΙεεεεεενειειοεειιιεπεξεεειΙεοεεΝεε
επεεεει·οοεεε. Βει· νει·εεεπ πεπιεοεει· εεεεενει·ειοεει·πεςε

Πεινει·ειιετ νει·εοει·ιεεεε, πεεεε ειε ιε 200 Βει. ιεπεετιιοε
πεΙι πεπ εεεεει·πειε πεε 1ιεεεε ιεπεε ειεεε1εεε πι. ΒΕ.. 8000
νει·ειοεειτ. Βειιεεε πεε 1πιειειει·ιειεε ποι· 17πικειιιιι'Μει·εεε ιετ
πεε Μεπιειεετεπιει·εεπεε πει· Ιειετεε Κει·εε, πιε ειοε επ πει·
Βεεεειρίεεε· ω θεο1ει·ε πι· νει·ιιιε·εεε ειειιεε, εποε ιςεετειιεε

ινοι·πεε, 1ει·ε Με ίπ ε εεε εποε πειιι Αει'επιεε πει· 1πριπε·
πιιε εεεπ1εε·ειι.
ἰ·ιι
..ει_ .

Υει·εοιιιεπεεε Μιιιειιιιεεειι.
- ΠεειιιεεΙ ει” Οι. Τ.εοεεοεονι·. Ιπι Κει·ρει·1ι πω:
Βεπειι »νει Ι ε ι· (ιιπ Βοενο·ει·εινε1πε) Με! εποε πιει ε.
ννοοεεε ειε Βεε1ιειιιι ει» Πι·. Αειοε '1'εοεεοεπνι.
επ
επι 15. Με 1906 ιε ειεειιι πει·ιι εε 5εεε.ιει·ιειιι νεεεωι·εεεεε
εει·ι·πι·ι·ειιεεπεπ ι·εεειεοεεε Νπνε1ιετεε Με 1)ι·ιι.ιεεειεει·, πεε·
εεεεεει11οιι εποε Λεει. "ει, εετειι11τ ενει·πεε. Πεε Πεεειειι1
εεει.εει εεε ειεει· 1εεεεεςι·οεεεε Ρειιιιιιεεεω ιε Βι·πειε πεπ
κι ειε ννει·ε πεε ι·εεειεοεεε Κπεεειε Ν. Βοε1ειι'ι'ει·, ε"

ειπε ιε Β'.εεειεεπ Με 1ε Πεεεεοειιιεπ ειεεε εεεοετει.εε Νε
ιιιεε ειε Βιιπεε.πει· ει·ννοι·εεε ω.

πει· ε ιεειεεε πρεπει:
- Ιιι ειεει· νει·εειιιιε1πε
'ο Τεεεεε1Μιει· εει·ιοειεε, ιιιι
εεεεεειεεει· ιεει·πεε, Με
Βιεε1ιο1ι επι πιε εενοι·ει.εεεεπε 1πι·ϋπ'εεε
νεε 28 εεπεε
Αποι.εεεεε ιε 8ι. Ρεπει·εεει·.ε· εεεοειοεεεε.
επ Ρει·επ επι
εεπ θε.8εεετει ειεεεεοει·ιι.ε1ιεε Με πεει·ειιπ τ
πιε ετι·ιετεει.ε Βρει·εειιιεειτ ειεπι1ιει·εε. Πειει· ε.επει·ειιι επ
εποε πιε Αι·εειτ πει· Αερ;εειε1Ιτεε ιε πιει $οειοετ.εε ε·ιεπει·
εεειεεοεεπι: ννει·πεε.
_
- Βει· εεεεεειε ννιεεει Αειιιπιιι Ρι·οι'. Ζ ε ο ιι ε ι· ιι ε ε π 1επι1εε
νεε πεε Βιππιει·εεπεε, ειε ει· ιιι πιεεεει πι". εειε 25-ιπει·ιιι·εε
Ρι·οι'εεεοιήεει1ε.ειε ίειει·ιε, πει·οε ειπε Δεεει·εοεε ιιεεει·ε εει
πεε. Με Ζ ε ο εε ι· ε εε πι πεει· πεε Βεπεει· ειπε εεεεεεε
εεε, 1εεειε ει· επιπι·τ. _ιεπε Ονει.ιπε εε, επιινειι ειε εειεε Ρει·επε
εειι·ιιιε, πεπ ι”ιιιιιε ειεπ, πεεε ει· @με πιε Ονειιοεεε εειεει·
νετπιεετεε Μιιιεεεεοεεπ ειοει.ε ειεπινεεπεε εεεε, επι εε, πεε:
_ιειεεεπ π 1ε.εε·ε Ρι·πι'εεεοι· ω" εοεεε Ιεεςε·νει·εειι·ει.ει: επι

ππει·, πε.εε ιεειιιππ ειε (1 εει1εππι ιειει·ε. πει! ει· ειπε πει
600. Με1ε πιο Πεει·ε εεεε ε.εεοεεειπεε Ιεεεεε.

Μ'

πεεε11εοεει'ι.εε επι: ιιειειιοε ει·ειει ι, πεεε ει· πιε ιε εειεειιι νει·
τι·ειιε ιπιτ. πεε Αει·ειεε νοι·ειεεεεειιεε Ι·Ιοεοι·ει·εε τει περιε
ιεεεεεε ειιιοετε πεπ πεεει· πιε Βεειι·εειιεεεε πει· Αει·ειε πι'

ιει·ε Βι·επεεεε; ιε 1ιειεει· 1νειεε εει·εοειι'ει·τιιιι ιιεπε. Βιε νει
εειιπεςεεε11εοεπιιεε

ειεπ

πεεεε1ε

ειεεοΜ

ννοι·πεε,

1‹ειεειιι

Ηεεεει·ει. ειε επεει·εε 1:1πππι·ει· ειε 5 Πειτε τει ειε εεεεε;ι·πι
1ιοεεε Διιεει

π 8εινεει·εε, εε

εει πεπ, πεεε

νοι·εει· ειπε

(Με νει·ειεεει·εεε ιει Βιεεε1ίε.11ε ειιιιτςει'εεπεε εεεε. Βει·εει

Αιιι11.Αεει. π.π.εετι·π πιε Ζεε1πει· Κι·εεεεε 10480 (21 ιιιε1ιι
ειε ιε πει· νοι·ενοοεε.), ει·πετει· 825'Ι'ι·πεπε +(41ιεεει·), 854

ΒγεειΙιε - (68 ιεε1ιι·), 207 Βοεει·ιεοε -- (25 πω). 218 Βιρε
ιεει·ιε·· (Β ιιιεει1, 48 Πεεει·ε - (18 ιιεε.) πεπ 3 Ροοεεεει·εεεε
(1 ιιεε. ειε ιιι πει· νοι·ιι.)

τμ

ει»
1

1-ϊωΤ- β

'Ι'γιι1ιιιε επιιιιι1ι. Ο, 'Ι"γρ1ιιιε ιι1ιο1οιιι. 80, Γε1ιι·1ε ιιεειιι·ι·οιιε Ο,
Τγριιιιε ο1ιιιε Βοετιιιιιιιιιιιρ: άετ ?ειιιπ Ο, Ροο1ιειι Ο, 1ίεεει·ιι 10,
Βο1ιιιι·1εο1ι 19. Ο1ρ1ι11ιειἱε 17, θι·οιιρ Ο, ΚοιιοΜιιιεπειι θ, Κισα
ιιϋεε 1.ιιιι€ειιειιτ.2ϋιιάιιιις 22, Βι·γε1ρο1ε.ε 2, θι·1ρρε 1, Καται
ι·1ιε11εο1ιε 11ιιιιιιοιιειιτ:ϋιιάιιιι€ 40,Βιι1ιι· 5, Βρ1άοιιι1εο1ιε Μειιίιι

·-- Με θεεειιιτειι1ι1 άετ 8ι.ει·1ιεΗ111ε ιιι 81. Ρε

Βιιι·ε1ιιιτ8· Νοτια:: Ιιι 1151· Ψοο1ιε νοιπ 15. Με ειιιπ 21. .ΜΗ
41. .Τ. ιιιι @ειπεπ

719 (882 Η., 387 117.), ι1ει·ιιιι1ει· ιπι 1ο18ειιι1ειι

Κ1°ε.11Ηιο11:ειι:
'Ι'γ 11. οιιι.ιιτ1ι.0, 'Ι' ιι1ι. Μιά. 28, Γε1ιι·1ε ι·οοιιιι·ειιε Ο, 'Ι'γρ1ιιιε
ο1ιιιε 81:1111ιιιιιιι2001 οι·ιιι0, Ροο1ιειι 1, Πεεει·ιι 18.3ε1ιιιι·1εο1ι 9,
Π1ιι1ι1:1ιοτ1ε 28, θι·οιιρ Ο Κοιιο1ι1ιιιετοιι 11. θι·οιιρόεε Βιιιιιςοιι
ω;

Επι; 10, Α1ιιιτ.ει· θε1ειι1ιι·1ιειιιιιωιειιιιιε θ. Ρει·οι1τ.ιε ορ1ι1οιιι1οιι θ,
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Ργ11ιιιὶε ιιιιι1 Βορτιοεειιι1ε 5, 'Ι'ιι1ιοι·1ιιι1οεο άετ Βιιιι ειιι 75, 'Πι
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+ Ν0.011813Θ 81112 ιιιι8· άσε νοι·ο1ιιε 813.Ρ8·
1:οι·ε1ι. Λεπτα Π1οιιεως, σ. 18. Βορ1:. 1907.
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ε1ιεεεεεε.

Δ + Νεο1ιετο Β11:ειιιι8· άεε 13οιιτεοιιοιι ειπε
.11ο1ιοιι νοι·ο1ιιε: Μοιιτε8·, ι1.24.Βορτ. 1907.
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κ!. .Τ. 1ιιι “που 000 (Η Η., 801 ν7.),άιιι·ιιιιιοι· ειι ίο186ιιτ1οιι
1011111115".

'
Δ1212012011112 ΠΒ1)Ε1Β. ΑΕΠ' Μπάση Ιιι τ101°Β11011]18116.1Π118 νοιι Κ. Ε. ΒΙΟΚ1ΒΒ1ιι Έ
-8ι. Ροιοι·ε1ιιιης, Νενε1η-Ρι·. 14,εοιν1ο ιιι ιι.11οιι1ιι- ιιιι11ε.ιιε12.ιιά.Αιιιιοιιοοιι-θοιιιρΒο1τοιι ειι€οιιοιιιιιιοιι.
°

_._

_=
Βοι:
Ν1ιε1
Η
εΕ
181Μι·
ιροε11ιι
ει·2τ
8
111
εε:1Ιοι.1ε ιιοΙιετ1.ε .1
ιιι
ο

11ιιιιιιΙιιιιιιι
1111111011:

~
ο Ηγ

Μαη Μπι ε1οιι νοκ· ΝεοΗε1ιπιυπΕεπ

Ἐἔἔξ:;ῖ,;1ἑῖΠ
111.2.1°121

Ηοΐιιιιιιιιι,
ΡΟι.
61ι1πιει ι ι.

Μιά 1›ε:εἱο1ιιιε εειιιιιι «Με οιιε11ε.
Κιάετ
εσ.ιιο1ι
ρΗ
Πι·.
1
τιε ιετιι
ε
ιιι
ο1ι·1ιἰι.:ιἰ1ετι1
Νἰετοιι-, Ηειι·ιι1)1εεειι-, κι·ειιικ·
1ιοἱ1ειι.

11101" οιιεετιιιε

._ - .111.
Εο11ει··

ν10ΗΥοιιιιιιοκιιιι

ΜΗΝ Ηοι>ιπιι

ΚΗΟι.
ι ιίε
·ει ιετι ι1

οιπ! θε11ειι1ι1εεειι-.
Κι·ειιιΜιε11ειι.
ε?

Ξ.ιεΈΓιε.1·:ι5.ε1Ξι.
ΚυειικΜεἱ1ειι
Οτ8ειιιε,

άετ Υει·άουιιιιεε

άεε Μεεειιε υπό άετ
οδικησ.

Ε
Έ

Ξ
Ο
ο.
(Η
Ο
Ε.

π'

Ο..

Ανιε 1111·
ρτεΙι11εο1ιο 1101210!
ι

· .

ι
δ,
γ.

ύ

·σ
ο
θ
ἐ

.Βοο1ιειι ει·1ιιι11ειι
1ιοιιιιι1ο11ε 8111110 ιιιιι1 ο1ιιιο1ιιε 'Ι'ο11ο νοιι
:

;

δ·

ε.
1^ξ
ι μ. ε:

Μ
ή.

μ

ϊ

χ

Μι- ιιπι1Βιιιη-Μιρετι επι

ἐ

Μοι1ο11ε Μι· Εδιι181. (11ι1ι·. Πιι1νοι·ε11Με-Κ11ιι11ι Βοιιιι,
ιιιιι:1ι Γιο!. Με” ιιιιι1 Πι·. 111ιιιηιε 1115100111»,

Ξ
έ'

_

:

Ξ

πι· εοξπειβ€ιεειιαΐιεεει1ιιιι8, 1ιι Ξο1ιοιιειιΙι1εΐιι· 17ξ/έι188,
@ο

ο

5·

ο ιιε

άεε Βιιι18οιιε, νοιι νοτεο1ιιΘέοιι01°1010111211111111011811 Ετ·

'ο ιι

ιιιι

ι·ιι ιιε” ει"

ειιι ειιι ει: επι

"έ

Η

Μ:
ε,

1ιιιιιι1ιιιιιεειι (Γιιι·ιιιιΙιε1, Κει·1ιιιιι1ιεΙ, Α1ιεεεεεε, Βιι1›οιιοιι,
'Γοιιε11Ιοιι,Ε`1ειεΙ,Μεε1Με, Ρο.ιιιιτ11ιειι. Οοιιοι·ι1ιοο 010.).

8
Ξ·

€έ
1.

°

1111'1Ρ1·τ211ι“Ιι111·θ1ιι·.διειιιιι:εξεξιιιέΐι.
Σειεει:.1ιΙΐ1ξτ ἘῖιΒὲὁΙιΙἙἔἱὲἘἙιιοΒ-

--5---5
Μ” 02]π.000Π Δια1"ωπ'Βοφπων"Πι

111ει·ιιτιιτ Μιὰ ειιι Βε11ε1ιτειιιοιι "ΜΗ νεπι1ιίο181.

;·

ι

1181101121. "ωω πω" "Η 28" ω"1"°

, Ν,· ,
,ε

Η
ε'

Οοιιετ. Ή Μει1ιιι,
Το1οιι1ιοιι 11111392.

1ι·ΐ1ο β.:'1Βςο1°[11ι10ΠΡ11οςειτ1ιιιι01ιΖί1Β Με
μι· να ο και ιιιιιι ε" ποποπ ε ειιι:

50 ω»

1

81.Ρεϊοιε1ι. Μοιε1ιει1ε,34.

·ω1'288ω ν” ΧΙ'8·11ΜΒΡΠ882112222=
Γι!. Ρειι11ιιο ννπωωι, Κοιιιιοι·Βερ
ιιο11οκι11 ιιερει.ιοιι·ι. 4, ιιε. 2.
·

70711770

ς?-

..2-2·1_--ζ-.-..... -...__.-

.

.·.-.

.. .

·.

-

Δ

>

_<νι·

ω

:κο

.

.

ΨΙι1τοτΙευτ
ΠΠ Ι..ιιι18·οι1ΚτειιΙζο
ο-6:::·1οε:οεο1ο:$ 1. εο1.π.1_ (661) ω.) ν

ε:

ΚΝ80.εΜ-,
8οο!ΜΙιιοτεΙ-,
οΜε!Μιά
:ΝτΙοΙπετϋπΙιτοιΒΙοΠΜιεΙοι·,Ή'εππωιΠΙοΜοοι·ΜΜετ,
ΠειιιρΙ-,
πω!
ιΙοΙΜεΙτἰεΙΒιΜΙΠιοψ-ε,

ιΙπειοΜΙιΒεΜιὶε·οΙειοει.
!πετΙτιπ,
ΙΗ1·ιε'τεπιοτε!ιτΙειΜο1ΕΠΙτιοεΙ.ι,οπ
θεΙ.ΠΙι1αΒΜιεοτΠπεΙΜοιΙνετ2εΠ ει·.,

ἶιτ ΙιεττΙἱοΙιετ (ῖεΒὶι·εεΙεεε ωἱτ Βι·οεεεπι Ρει·Ιι, νοΙΙΙιοιμπιειιε Ηγ8ἱοτιε - ηποάετπετε

.-

·
Β

εἰ

(ΜΜΜ
ΙΒι·ε ·ιον1Ιι·οτΙεΒιεκεσ1.ωε

·φ Βι·. ΒϋπιρΙοτ'ε ΒΜιειτοτἱιιιιι σ
ΕΜΠοΗτιιιι€ειι.

@Η
ἔϊ

ΒθΜΜ,
ΙΚαπνοπ
ΜοπιΙωοεΙιϋ·επιποιΜτε,

8ΙΜε
ΒεΜπι”
οκΙεο3ΜΙ1πτιεΙ·τᾶ.ειεΙτοΠΙεποε ,

ε

(78) 18-1»

ΡΜερεΙσ
το

Με
Μοοι·Βεά
άοι·
ετετε

ω·

Δ

φορ .ση οσο .σεσοσοφοφοοοσοσοσοκοοσοκοοοσοοσσ”Μοοσσο
Μπα· άοε ιΜτ!τεΙοΕ·ιεπ Με Ηειπάε! ϋεΗπἀ!ἰκ:Ηεπ Με-δ
Π · ΗΠ1τωΜε!π Μαϊ κεἱπ εἱπιἱεεε εο !εἱοΜε υπό εε:Επιε!!εδ
σσε
σεοο0ο
σο

Υει·Μ·οΗυπε 8εΐ`υπ6επ Με άοι·

ΚεΙὶΐοτιιὶεοΙ1ο Ροἱἔοτι-$γτυρ

8ΜατΞ
Με
5ατΞεοπ.
ερ$ε1πΖσε:·.

"ΚΑΕΙΓΙθ"

πιοπΙΠο
ΜοΜΒΜοτ,

(Νε.πιε εεεε12ΙἱοΙι εεεοΜΗ.:1)
Α. ννἰτό νοιι όεπ Ηεττειι Αετιτοκι εΙε ειινετΙἔιεεἱεεε, επεεπε!ιτ11ε5,:
δ: ΙοἰοΙιτ από εἱοΙιετ ννἱτΚεπὸεε Αϋίυ1Ιιτι11ΜεΙ εκπρίοΙιΙει·ι, ννεΙοΙιεε Ο

ο
· ννἰτΚιιιι8ει1. Με θοϋτειιιοΠεεττ ἰετ Βεἰ @άοι· ΠοιεοΙ1ε επεεεεϋεπ.
Μ α||επ
ἈροϋσεΧ·επ
Δ Ηευρω)ερσε Με· δε.
Ρωετε!.›ι.ιτε
ΒεΞω·ΜΗΙίοΙ:.
Ηεττιι $τοΙΙ & ΒοΙιωἰὸΕ,

Ο

ἔ
ο
2

επ

ει·
Β Ε' Ο Ψ
Μ! Ο ε'. Ο Ξ Ν Η ω? Η ε Ο σ·Ξ Ο ι: Φ Ο 'Α' Η Ρ. Η' Ο" Ο δ ε:ο. Ο Η Ξ θ: Ο
: ιιυά Κἰιιὸετρτεκἰε εεεἰει1ω Μ. Ηει Κεἰοε εοΗὲὸΙἱοΙιεπ ΝεΒευ- Ψ

έδ.. 99:$ π·

δ
δΟ

Βεἱ:
Βεκ.νεΙετΒ

ὅ
θ
!

Ο
.‹ιωσ‹›εειιιιεενεενΜ ° ή.
.. . '
.ε

Η

υ

ε:

,,

π

ε:

π

π

,,

-

ΜοεΙαιιι. . . . . _ ό. θεεεΙΙ. Ψ.Κ. Ρεττεἰη,
Ο:1εεεε . . . . ,, Ηεττειι _Ι, Ι.επιπ16 δ: (.ο.
ννετε::Ιιειι. . . π Ηετττι Ρα ΚετρἱπεΚἰ.

Ο

Ο
Ο
Ό

δ Οε1Ποι·ιι1ε Εφ· 8γι·τιρ Οο. 1.οικ1οιι, Π. Ο. 81/82 811ον87 ΗΜ. Ό
δ
Αε·τετε - Ρτοϋειι Βτετἰε ιιτιτ! ίτευ!ιο.
ἰ
δ
δ

Ό

ξ

ο ΌΏΟΟΟΩΟΟΟΟΟΌΌΟΟΟΟΟΟΟΟΟΌΌΟΟΌΟΟΟΟΟΟΌΌΟΌΟΌΟΟΟΌΟΟΟΟΟΟΟΟΏ

“εεε-ψ- ιαωοακαακα
ρΠΑπτεε
οάετ
οὶιιεε
νεΙυεε
ὰεε
ίἱειτΙἔειΙὶιειὰεοςε

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
-

Η Τ

8 ' Ν

εε.οξ:έίέ::ειΤεξ:]ξ:πετ.

πω”.
πω!
οι"
2-3
άερι·οοΙιε
εΜε
ν.εει:
Ι ιετ

81.
ΡΜε
8επϊετιὶ·ετ-εΥυτεἱπε.ι·

_ΤΨτΙπηετ.οι·ο
επε.σα.
οπε,._ετΒΙ.εκΒεου.ιεΙ.
8επετε.Με
Με...»
ΒΜε:
οΙ ειἱΗιΙε,ΙΜΜιοπ.

Έ10
Με
δ
Βοεπτεεοπ
2)
Πιι·(επ
12
8·οδθΜ$.
ν.
με. δωσε. ΒἱιιϊιιΙιι· νοιι άοι· τα". Βε!ιότόε εεεω.ττ.ει.
ΠιιεοΜΜΒοΒεε, εἱοΙιετ Μι·Εεπάεε ΠἱττεΙ εποε:

ΚοιιοΜιιιετοιι, Κο1111:ορ1°- ιιυά Βι·οιιοΜε1κεται·ι·Ιι.

ΧΧΧΧΧΧΧ88

Πω
Κτει Εεπι Ιεπ ι! επΙερ τ

Μτ.οτειπτ Πι Ιιει·νοετεε·. ΒΙΜτετιι ΠειιτεοΜεπάε ιι. θεετεττεὶοΙι-Πιιςετπε.

ΜΡεΜ.
κἰτειἰΙιἱΙειοηΙν‹γ,εΚγ
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ετΙιιιιη;Κο5ι ΜΙ πω· Ιιεεοεάω·ε επί', άοι· ω. ΙΜο1Βο Ιειιε και· Βι·οποΜεΙΜτεττΙιε
επ ιιιοτΕιΠοΙιειε ΠπἔρΙιἴεεω Ιεἱἀε.
=-·
ΙΜ. ΔΙΙτο‹Ι

Η)

Φ

Β
.ΕΡ
α:

ΠΠ οι· (Νοελαπεοπ):

Ξ

Βάσω Πι·τΙιεΠ εει ὲεΙιἱιι, άεεε Με Ρει·τιιεεϊε επι ΜΜεΙ ω, άεε ὶ.. Με·
:εποε ω. Με Με ω.» εο εείϋτοΙιτετεε ΚειιοΙιΙιι1ετειι ἱιι εἱι1ειι ιιιιςεΜΙιτΙὶοΒεε
ΜτΙ ίεετ ιιιηι1ετ!ώε.τειι ΒτοιιοϋἱεΙΒετεττΙι Μετιιιί“ϋΙιτειι νω·ιπε8. ΙοΙι Μουσε Με

σὲ

έ

ι; Α8
β Ξ

ἐξ·
ἐ

ἐ Ξ
εοφ

Με άτεἱ Με Γει·ϋπεεΙιι ΙπεΙιειπάεΙτειι ΒτοιιοΜΜάειι, άενοιι ειναι! ΒεἱΚΙιιἀετι:,
:ΜΜΜ επι Με εο!πνετετ.επ Ε'οι·ιιιοιι πω! ]εάσεωεΙ ετννἰοε εΙοΙι ΙΙ:τΡ1·ϋ.ρω·ε.τ Με νοπ

ει.
Ξ ἔ

Ε Ξ
Ξ ει

ειιεςεΖωοϋπετει· ννΜεπιιρ;; άοι· ετε.ι·Ιω Πιιετεπτεἱι ΜΒΜ Ιιι ενε111ε;επ 8τι1Μειι ΒετεΙτε

Η·έ

.=. Ξ

ε.@|ιιιι‹Ι Με θεστεΜοπ Ισεςε.επ εΙοΙι ΜΗ επ νεττὶιηεετιι, Με Τει» εειαει· Μ! Μ.
·' Ψει·ΙκειιΕ πω· 6ιποΙι «Με ΑροτεεΙιεπ, εονν1ε @Με Ι'ο18επάε εε·ι·οε-Βερετε:

Σ, ε
"ή

ω::
,Ξ ἐ

ΖεΙτ. Μπι ε.Μοτοε ΜΜεΙ, ννεΙοΙιεε εἰοΙι «Με ε;ΙεΙοΠειι νοι·εεεεε τΠΙιωειι άϋτΈτο.
Πι·. ΒεἱοΙι Β. τοπ Πετιιιει· (Βίο·Ιο/'οΙά, Β'8οίου·οπ.):

Π. ΒΙοεεΝΜπρίεΙ, ΑροτΙεεεει·, Ήετεο!ιειι, Μει·ε2ε11ωνεμι

Με. Δε. Μει·σΙπ-

2 ι..

- Β

"Π, ΔροτΙιοΒοτ, Ποπ. ΡειιΙ ΒοοΙ:ο«Ιε, ΑροτΙιοΒιετ,

ΜΒΜ ΧεΙΙιεττ. 26.

2 ἔ

έ; >

Β, 8εΙιεεΒοΙεΙη, Ρεϊει·εΙπιτ8·, Πει·Ι Ή'ει·ι·Με, ΠοεΒειι.

Π ΒεγάεΙεπτεεεε
Ηετεεετ.ε&τ. Με Με Κοπειιιεπάεεεεπ-ΔροΜεΠε
Ε. ΤεεεοΙιεει·,Βοιψε
θ. 19,'
_ δ
(14 Ο-'7.
. κ. .

1ετειιεεεΙ$ε.ΞΚ0 ο! ί

,_

Έ"..,53

ε;

Ξ".3

Ο

' Α

ε.

ιιοΙιᾶτποΚετεἱ ν. Δ. Ψἱοο

επεεΙιείεε Ρε. ΙΙΙ-δ·

ΧΧΧ!!.- .!Διιιιοιιιιο.

Νοποιο!εο Χιι!ν..!ιιιιιι.π

ιιιι1οιιιππιποοιιιπιππ
ιιιιτοτ ποτ Κοπει!αιοιι νοιι

!ι!ι·οι. πι. ιιει·! !ιο!ιιο.

Πι·. !ο!πιπποε !ιι·οιππ!πι!ε.

Ποη:ιοι.

πω.

πι. !ιππο!ι“ !!!!ειιιοο!ι.
ει. Ροιοτειιιιη;.

Με ,,52. Ροιοτειιπι·εοτ Μοπι:ιπιεο!ιοπινοο!ιοπεο!ιτιιτ“ ετεο!ιοιπιιοποπ

Ω- Α'οοιιιιοιιιοιιτο-Αοιιιι·ιιμ ειππ οΜο Σιιιοι·ιιι.ο “Χ

$οιιιιο!ιοιιπ.-Ποι· Α'ιιοπιιοιιιοπω οιο πι ιιι Βιιιιιιιιπ. 8 πω. Πιτ πιιε ποιοι πιεπι οιιεεο!ι!ιοεε!ιο!ι επ πιο Βιιο!ι!ιεππ!πιι νοιι Κ. Ε. Μάσι·
1811', π πω. πιι πιιε ιιιι!!:ο _!ιιιιι· ιιι !.Ροειει.ιειο!!ιιπ8,ιπ ποπι ε.ιιποι·οιι ιιι 5ι. Ροιοτειιιιτε, Νοινε!φ-Ρτοεροιιτ .Γκε 14. :ιι τιο!ιτοπ. - Βιοπο
»οποιοι Π!) Μπιτ ιπ!ιτ!ιο!ι, ΙΟ Ματια !ιοι!!ιιο!ιτ!ιο!ι. Ποι·ιποο1πιιοπο πιο ΣΠΙΠο εοννιο ε!!οιιιι!‹:!ιο Ποπιι!αιοπ !ιο:ι1ε!ιο!ιοτι Μιττοι!πιιι.ςοιι!ιιι

ιιιιοιο 8πιεΙ 8οερε!ιοποΖοι!ο ιιι ΡοιιιιειΣΟΚορ.οποτ45 Ριοιι.- οτι “οι πιεπι ειιι ποπ Βοεο!ιο!”ιεΠι!ιτοιιποπ Βοπο!ιτοιιτ Πι·. 1ι..οποο,οιι
Αιιιοτοιι ννετπειι 25 Ξεριιτειιιιι:ιι€οι!ιτοτ ΟτιΒιιιο!εττι!τε!ιπποεοΜπι. ιιι δι. Ροιοτειιιιτ8, Ροιοι·ειο. 5οιι ο, Α!οιιειιπι·οννε!‹ι Ρι·.θ :ιι τιο!ιιοπ.
:Κοιοτειιο ννετποιι ποσο ποπι εειπ νοιι ΜΒΜ. ρω Βοἔοπ !ιοιιοτιιπ. 5ρτοοιιει. Πιειιειιι€, Ποιιιιοτειειε πιιε! Βοιιτιει!οοιιπ 5-8.

Το 86

Μ. Ροιοι·ειιιιι·8, ποπ 8. (21.) Βορι:οιιι!ιοι·.

πο. ὲ

Ι1ι!ιο!Ι.: Βι·. Κ. Τοιιι2οο!ιοι·: Πο!ιοι· Βιοι·°εο!ιο Βιιιιιππ,<.ι;. -- Βιιο!ιοτειιιοιΒοιι ιιιιπ Βοερι·οο!ιπιιοοιι: ΡΙ'8.ΠΖ
Βιι!Ιποι·: Πο!ιοι· πιο Βοοιιι-ιο!ιτιοιι νοιι Βιιοιιοιπι, Πι·ιιοπεοοιιοιι ποπ πει. ιιιιιιο!ιιι: ι'οπο!ιτοι·, !ιοιεεοι· Με. - Β. Β οιιτοιοοι·: Ατο
ιιοι-νοι·οι·πιιπιη;οπ. - Β. Βοιπο: 'Γ!ιοτοροπιιεο!ιοε Τοεοιιοιιιιιιο!ι Επι· πιο Κιιιποι·ρι·ειιιο. - Μ. Βιιιι,ο;ο: θγποο!ιο!οοιο. - π. νοιι:
Ηοιπποιιο!ι ποι· θγιιιιο!ιο!οςιο. - πωπω Οοειι·οιοιι2 Ιιο!ιτιιιιο!ι ποι· ει!! οπιοιιιοιι Ριιτ!ιο!οπιο πππ ιι!!εοιιιοιιιοιι ροι.!ιοΙοςιεο!ιοπ
Αιιιιι.οιιι!ο. ή πιω ΜΜΜ: Ποιιοι· πιιε ννοοοιι πππ πιο Ηοιιιπιι·ποι!: ποε
τοιιεοε. - Ρι·οιο!ιοΙΙο ποε Π!. Αοι·ετοιοςοε
ποι· Βει.!ιιιιπιοο!ιοιι Αοι·ει.Ιιο!ιοπ θοοο!Ιεο!ιει'!: πιο 8., 4. ποπ 5. Νονοιιι!ιοι· 1906 ιιι πονο!. - 'Ειηιοεπιιο!ιι·ιο!ιιοπ.
- Απποιοοιι.
·

Απε ποπι ι)ιοι‹οιιιεεοιιιιο.ιιε ειι Μι!.ειιι.

·

ι !!ο!ιοι· Βιοτ!εο!ιο 8ιοιιιιιιο.

!

νοτιι·ιι.ε. !εο!ιο.!τοπ ειιι ποπι ΧΙΧ. Βινιιιιιπιιιοιιοιι Λοι·ετοιο.8·
ιιι Ποι·ριιι οιπ 18. Αιιο·ιιοι 1907.
νοιι

Βι·. Κ. Τοιιτεεο!ιοτ.

ννοιιιι πιι· οιιιοιι Β!ιο!ι ννοι·ιοιι ειιι πιο ετοοεοιι Ροκ!!
εο!ιτι!;το ιιι ιτεοιιπ οιιιοπι οποιοι, εο ΜΗ πιιε ειιι”, ποεε
ειο ιιιο!ιτ ιιιιπιοτ ιιιιιιιιιιο!!ιο.τ ο.ιι πιο ιτπιιοτοιι Βοεπ!ιο.ι:ο

οιι!τιιιιριοπ. ΟΝ ιιιιποιι ειοιι Βοτι1Ιιτιιιιπερποιειο πιιι ποπ
Απεσιιεπππεο1ι οιποτ !ιιιι8εινοτεο.ιιεοιιοιι Ζοιι, πιο ποι·
Μιτννο!!; πο.!ιοι· πιο ποοιννιιιιποιι πππ νοτοΙτ.οι οτεοΙιοιιιοιι.
Οποτ ειο ιι·οιοιι ιιι εοΙιτο!ιοιιι (ιοΒοιιειιι: ειι ποπι ιιιε!ιοτ
θιοι!ιοπποπ ω, εο ποοε ειο!ι νοιι νοτιι!ιοτοιιι ποι· πιο»
ειιτιιο!ι κει.
οι ιετ Με ιιυι· ποι· ιλιιποιερι·ιιο!ι
ποτ Μοιιεο, πιο ειο!ι ποιοι !οιποτ νοιι ποπι !οετοιε
εοιι Βοιπο, ποε ποτ Ζοιιποιει ο!ε ιιοιι!.ιε οοετοιπροι!ε
πο, εοιιποι·ιι ιι.ιιο!ι 8οι·οπο πιο ειοεεοιι Ποιοι· ποι· ποικ
εο!ιοπποιι Βιο!ι!ιιιι€ !”πιι!οιι ποπ @μπειτε επι ιιοιετοιι
πππ νοτιοιπιποιι ι!ιτο Αιιειο!ι! πιο ποπ εοΙιιιτιετοιι πιππι
ποι· Ψιεεοιιεο!ιοι'ι:. 8ο!οιι οιιι Κιιιποπ πιο πιο Διιεο!ιοιιιιιι
Βοιι πι πιο 80 ιιιιοτοεεειι!:οτ, ιο ιιοποιιιοιιποιο νοι·ττοιοι·
ειππ Βοοοιιιι!ιοι· ε!.ο!ιοιι.
πιι ειππ ειιι· Ζοιτ πιο Ζοπεοιι οιιιοε εο!οιιοιι ποσοι
Μιτου Αποοιιο!ιο!εοε, εοιτποπι οι” οε "πιο πιιι εοιιιοι·
Μοτο νοιι που ιιοι!οιιποτι Ψιτ!κιιιιο ποι· Βιο.ππποε!ιγροτ
επιιο νοτ πιο Γιιιιι·οι· ποτ ιλιιεεοπεοιιοι!; ειι ποιου πππ
ειο ειιι οιποτ 8ιο!!ππΒιιο.!ιιιιο· πιο σποτ »ειππ ειι εννιιιποπ.
Ιιι ιιιε!: 1-5-_ιο!ιι·ιΒοτ πιπ!ιονο!!οτ Ατιιοι!: ποι οι· οιιιοιι

Βο.ιι οιιιεοιπ!ιι·ι, ποπ πιο ννιεεοπεο!ιοιι!ιο!ιο νοιι οιποτ
Ριιιιιιιιε πππ Κτιιι!ι ιιπ οιπ ιιιο!ιι Μ· οΜο ποπ.

Απι ποπ νοτιιοιιπ!ιιοΒοιι ποε Βοτ!ιιιοτ Οιιιτιιτεοιι!ιοιι
Βι·οεεοε νοπι νοι·ιοοιι πιο πιο πιοεοιι θοΒοιιειο.ππ οπι
τοΙ!ιο ειο!ι πιιε οιπ Ιοοοιιενο!!οε Βι!π.
ννπ εο!ιοπ πιο οιιιοιι Με πιιοτεοποιο ΑιιιιιιιιΒοι· ποι·
ιιοποιι Βοιπο ο.ιιιττο!:οιι, ννο.Ιιτοιιπ πιο οπιποι·οιι ειο Με
ρι·ο.ιιτιεο!ι ιιο!οιιο!οε ποπ νϋ!!ιο ιιιιινιεεοπεο!ιοιιΙιο!ι οο
1οιιιιτοιι.
Ψοιιιι πιι· ιιιο!ιτε ποιτοτ νπεειοιι νοιι ποι· Βιοτ'εο!ιοιι
Βοιπο νοιι ποι· Ηγροτειιιιο, πιο ποεε Με ποπι Κοιιοτοεε
ιιι Βοι·ιιιι, ειιι” ποπι πιο οτειοιι Οιιιτιιτεοπ ποιιιεοιιοτ Ζιιιιπο
ποπ ποε Απε!ειιποε ιιι ετοεεοτ Ζο!ι! νοτττοιοιι πιιτοιι, πιο
οιιιοπ ο!›οιιεο Ιοιποιιεο!ιοιι!ιο!ι Πιτ ι!ιιι, πιο πιο οιιποτοιι
Βοεοιι πιο 8ιο!!ιιιιε ιιο.!ιπποιι, ει: ειο!ι! ιοποιιιο!!ε πιιε οιπο

πιει: οε πιοεο ειο!ι πιο οιπο:: ποπι Αιιεεοηεοπο!ιιι!ιοιιοε,
πιο οιινοε Νοποε !ιοπιπο!ιι, ποε πιο ποπι 8ο!!ιει.ιιοινπεετεοιιι
ποι· .Τιιποιιπ ποπι οτιει!ιτοιιοπ Α!ιοι· 8οεοιιιι!ιοι· πιο ποπ
ιιιπι ποπ Βο.ιιΒ ειι·οιιιπ ιιιο.οιιι.
ΑΜ πιο ποιο.!ιι· !ιιιι, νιο1οιι Βο!ιο.ιιιιτοε ειι πιοποτ!ιο!οπ,

Βοιπο ιο!ι Βοιπο πιο Αιιιιιο!ιτ νοιι ποι· Βιοτ°εο!ιοιι Βιοπ
ιιιιε να ΙΙιιιοιι ειι ερι·οο!ιοιι. Βοιπι ιιιιοι·οοεο.ιιιο Ι)ιιιπο
νοτ!ιοτοπ πιππι; πιιτο!ι πιοποτ!ιοΙ!ιο Βοιτο.οιιιιιιι8. Ιπι
(ιιοοοιιιοι!, ειο 8ονιιιιιιοιι πππ :ποπ εο!ιοπΙ‹!: ο.!!οιι ιιιι·οπ
Βοι!;οιι Βοο.ο!ιιιιιι€.
Βονοι· ιο!ι ειιι· Αιικοιιππιιε ποτ Πγροτειιιιιο ιιι ποι·
Ρτοκιε ιιιιοτπο!ιο, οι!ειιιιο πιι ππι· οιπο Καπο Βοερι·ο
οιιιιιιε νοτοπεοπεοιιιο!ιοπ πιο: πιο ει·οεειιι·τιπο νοι·ιιιιποι·πιιπ
ιιπ Οοννοιιο, πιο πιιτο!ι πιο Ηγροτο.ιιιιο!ιο!ιο.ππ!ιιιιε ιιοι·νοτ
Βοι·πιοιι πππ.
Βοιιιι πω· ιιι πιοεοπι Ζπειιπιιιιοιι!ιο.ιιε ειππ πιο ει·οεεοιι
Ει·ιο ο ειι νοτειο!ιοιι, πιο Βιοι· πιο εοιιιοπι νοι·ιο!ιτοιι
οποιο τ, Μι, πιιε οιεοιιι!ιο!ι ποε ο:!ιοειο Ηοι!τιιι!πο! ποι·
Μοιιοοιι!ιοιι πι. Βοιιιι _!ιγροτο.ιπιειοι·οιιπο Μπιοι ειππ νοιι
ο!ιοτε!ιοτ ιιι ποι· νο!!τεπιοπι2ιιι 8οιιτιιιιο!ι!ιο!ι ποννοεοπ ιιιιπ

Με
εριεΙεε εοεε εεεεε Με ιε εε: ννιεεεεεεεείι:Ιιεεεε ΜεΜ

νε:ετεεεΙιεΙι ε:εεεειεεε.

Με ειεε 8:εεεε ΙὶοΠε.
Μ: Κεειιειι 8 Ρο:ιεεε εε: Ηγρετε:ειε εεπε:εεεειεεε,
Με εε ΗειΙεννεεΙ:εε ει Βετ:εεε: εοειιεεε: Με εΙ:τινε,
Με εε.εεινε εεε Με 8ειειεεετε. Πειε: εε: εΙ:τΙνεε εεε:

κετεεεεε, ειπεε εεε εεεεεεεεεε 0Μεε εειιε Ηε:εεεε:εεΙεεε
ειεε: εεειεε:ετ, ιεεειε εεε ΡεΙειε:εε εεε εν:ιεει:εε ειεε:
ε.εεε:εε ΗεΙτεεε, εε: ΗεεεΙεεε:εεε. Με ίεΙι:τε εεπι
θεεΙεεε, εεεε Με ΗΠιε:ε.:ειε εεε 8ειιιιιε:ε εε:νο::είε

Βειιε εε Μ ειεε Ε:ι`ε.ε:εεεε

εε:εε Ι):εεΙ: εε: Με Νε:νεεεεειεεεεεε.ε

Βιι.εε εεε: Βε

Με ε:τε:ιεΙΙεε Η:ρε:ειειε νε:εεεεεε ει: Με Πεεε:Βε
Εεεε ειεεε Βεει:εεε :Με ΒΙετ, ιεεειε ιιιεε: Με: Με
εεν:0ΙιεΙιεε ιε εε: Ζειιειεεειτ εε:εε Με ει:εειτ. Σε
Ι:εειιετ ειιεει εε ειεε: Ε:νειιε:ειιε εε: ΚεριιΙε:ε:ι, Με
εεε ιε ειιιε: ΙεεΙιείεεε Βετεεε εε: Ηεετ εεεεε:ε εεε
εεεε.: ιε ειεεει ννεε:εεεειεε:εε νεεεερειε εε:ε Λεε
ε:ιιεΙ: ΜΜΜ.
Με ρεεεινε εεε: νεεεεε Ηγρε:ειειε ειιτεεεετ ειπεε
Βεειεεε:εεΒ εεε Βιεεεεεεεεεε εε:εΙι Κοπερ:εεειοε εε:

νεεειι.

Εε ειπεε: εεε! Με ΒΙειεεε ΜειιΒε ιε εεε Βε

ει:Ι:, εεε: εε: Αεεεεεε Με εεεεειιετ. Με ΡοΙΒε ε: ειεε
8τ:ειενε:Ιεεεεε:εεεε εεε Β::νεπε:εεε εε: Κε.ριΙΙε:εε
εεε ειιιε Πεεε:ΓεΙΙεεΒ εεε εεεεεε θείεεεεχει:εειε :Με
Βιετ.
Βε εεεεεεε: :εεε Βεεεετει!εεε εε: Ι.εεΚεεγτειι, ει:
Βε:εεε:ειεε εε:εε Με θείεεεινεεε ιεε 0εννεεε εεεΙειεΙι
πετ εεει Βιετριεε:εε.. Βε εει:ετειιτ εΙεο Με Οεεεει.
Β:εεεει »Με Με Μεινε Ηερε:επειε εε:εε Με εειεεε
Με, Με εεεεινε Ηγεε:ειιιιε Με: εεεεεεΙιεεεΙιεε εε:ειι
Με 8ι.εεεεεεειεεε. Με $εΙιινιε:ιεΙ:ειτ εε Αιιιεεεε εε:

5ιεεεεεεειεεε εεει.εει εε:ι:ι, εεε :ιεεεεεε θ:ε.ε εε:
8τεεεεε εε εεεειειεεε.

Ι3εε ε: εεε εΙΙε:εεεινε:ετε εεε

εεε εε.εεε (ιεεειιεειε εε: $τε.εεεε.
Βε ιεεεε ειεε «νει·ειε 8τεεεεε» εειε, Με εε: ιιι εε:ιτι

εε: Ψε'ειεε Με Ηεερινεεεε Ι‹οιερ:ι:ειε:ι. εεε εε εεε Με:
πω: εε:εε Με τιει”ε:εε νεεεε εε:εεεεεει:ειεεε. Εε
Με: εεεεε.Ιε 1:ειεε επε:Ι:ε Ζγεεεεε εεε: Με ΚεεΙε:ινε:εεε
εε: Ηεετ εεεεεεει:ει εε:εεε.

Λεει $εεειε:εεε, Με Ρε.:εετεεειεε εεε. ειεε Με Ζει
εεεε, εεε Με Βιεεε εκει: :ιεεεε Πεμ.
Νεεεε Μεεεε εειεεε Α:τ.εε 8ιεετ εε Με, Με ε. ε.
Βεεεεεετε Ηερε:εειιε, Με ειπεε 8οε:ερΓεερι"ε ε:εεεετ
Με!. Εεε ννι:ε ειπεε Αεεεεεεε εεε νε:εεεεεεε εε:
Με ειεε ε:τ.ε:ιεΙιε Ηγεε:ειειε ε:εεεε:, Με εεε: πετ

ειεε: ρεεεινεε Ηεεε ιιι Ηεεε εεετ, εε. εε: Εεεε εεε
δεεεεΙε.εεε ιεεειειε αεί εε: Ηεει. εε.Π.ετ εεε Με: ειεε

Κεειρ:εεειοε εε: νεεεε·εεεεεε.
Μεεε 8 ΜιιιεΙ, εειεεε Με, $τεεεεεεειεεε, 8εε:ερί
Ι:ϋρίε, Ι:1ειεε εεε ε:οεεε, ιιι εεεεε Μεεε: ειεε :ειπεε
Ειιι:ειεἱιεε Ρ1ε.ιε ε:ιιεεε Εεεε, ειιιε Με ν:ιεεεεετεε
0εεΙΙεε εε: Ηχρε:24.ειιε Με Με: ιε Με Ρ:ε.ειε Μεεε
εεε:: Με.
·
Με Μιιιει, Με εε εειεεεΙεεε ΖινεεΙ: ιε εε: πιοεε:εεε

:ειεε Με Ηιηιε:ε:ειε εεε 8εεειε:ε ΜΗΝ, ιετ ειπεε ειεε
8:εεεε Βειιιε νοε Βεεεεεετεεεεε ειειινεεεεΓ:ει εεν:ιεεεε.
Αεεεε:εεει !:‹ιειιεε ιιι Βει:εεεε, εεεε εε:εεε εει "πιο
Ιιεεε: ΗοοεΙεεε:εεε εεει ΒειειιιεΙ εεε εεεεεεεετεε Με
:εεε εε:

8εειεε:ε

εεεεειετ,

εεε:εεε

ενε: ΗεεΙιΠεεε:εεε ε: ε:τ:ε.ε!ιεε εεε.

Με:

εει

:ειιι

Μιεε Με: ιιιεΙιτ

Με Ηγρε:ειειε εεεεε:ε Με εεεε:εε Μοιεεπιτ ειεε Με
εριεΙτ, εε.ιεΙιεε Με νε:εεεε:τεε Βεεε:ριιεεενε:εεΝειεεε
ει!! ιεε ΒΙειειι εειεεε.
Με ΕΞ:Με:εεε εε: εεε:εε:εεειΙεεεεε ν7ι:Ι:ειιε ειπεε
ιε ω: εε:εεεε Βε:εεε:εεεεεε εε: Θεενεεε εε εεεεε
εειε, ερεειεΙι εε: Νε:νεεεεειεεεεεε, εεεεεε Με εει εε:
θεεΙειεε'εεΙιεε ΙεεΙ::ετιοεεεεεετεεειε. Με· 8εΙιιεε:ε
εει εε: Βεεεεεεεεε :Με εεειεεεε εε:νε:εε:είεε εετεΙι
Με 8εεεειεεεεεε, Με Με ιείεΙαιεεεε Με εεε: Με
Ζε:ίεΙΙερ:οεεΙετε εε: ΖεΙΙεε - εει ειιιειε 'Γ:εεειε ειπ”
Με Νε:νεε ε.εεεεεε. Μεεε εεεειε:εεε!Ιεεεε ννι:εεεε
εκει εεε Με ε1εεΙιεΙιεειι. ιιι ε:εεεεει Μεεεετ.ε.εε Με
Ηγεε:ειειε ρ:εΚεεεε ε.εεει:εεεεε.
Ψιεεειεε: ει: εεε ΗειΙεεεενο:Βεεε εεε Με ινιεΙιτιεεεε
Ειεεεεεεείτ εεε:Ιιεερε ει νιεΙεε Ρει1εε εε Με ΜΗ:: ε :ιειεε εεε: εεετε:ιεεε.εεεεεεεεεεεε. Μιε
:ιο::εεΙε Με: εεειιετ ιε Βε:ιεεειε Ο:εεε Με Μεεεεεεεϊτ,
Με

ΒεΜε:ιεεεετινιεΚΙειιΒ

εε

εεειιεεε.

Πε:εε

Με

Μ.εεεεε :Με ειε εεεεετεεε εεετειεε:ι. Βεε εειεεε εεε
:Με ιειε:εεεε.ετε νε:εεεεε. νο:εε εεε: εε: εεΚεεετε
νε:εεεε ΝετεεΙε, εε: Κεεἱεεεεε τϋτΙιεΙι`ε Βοεεε νοιι
8::εριοεοΙ:Κεε ιε Με εεετεετε Βετ:ειειεπ ειεερ:ι:ετε.
Με 67 Κεειεεεεε ειιεεεε 51 επι Ι.εεεε. Με 'Μεεε
ε:εεειιε εε: εε:ιεεε 18 ειεετ Βιε: ιιι ειεε: ίε!εεεεε
8τεεεεε. Με ΝεεεεΙ εεεε ειειεε: Ζειτ εεεεεΙεεε
Κεειεεεειι ειεεεΙεε Ι)οειε ιε Με Με: Βεετε.ετε Πιπε
:ει:ετ ειεερ:ιι.ετε, ε:Ιε.8εε Με :Με εε:1εϊεει.ιεε. Μεεε!εε

Ει·ϊεε:εεε Με εεεε οι: εεεε::νε.:τε εειεε.ειιι.
Ιιε Ε:ιεεεεε 8τεεεεεεεεειε Ιεεεεε εὶειι ι:ειεε Βε.Ιε:ε:ιεε

εεεει:ειεεε.

Νοε: εε: ιείεΙ:ιιεεε 8εοΙΤε, εεεεε:ε Με

εεεεεεεεε (ΗΜ, Με 8ι:γειιειε εεε. Ιιεειιεε εε:εε Με
8ιεεεεε εε:ε:: εεειεεεεει ενε:εεε, εεεε Με ιε ειεε:
εεεειεειτεε Ψειεε εεεεεεεε εε:ιι Κε:ρε: εεε: ειεε:
εεεεεεε. ΑΜ Με Βιενεεεε Ι.εεε:ε εεε Βεειε
εε:ιεεε, Με Βειαε:ιεε

ιε

εεε θεννεεεε ίεεεεε, Με

πει εε: 8ιε.εεε8 @Με εεειεεεεετ ::ε:εεε, Κοτειεε πει
ε:ιε.τε: εεεε εε:εει:.

εε:

Με εεετε:ιεΙοειεεεε Ε:Ι:1ε:εεε ει: Με νιΠ:Ι:ειιε εε:

ι“οιεεεεε: Με 11ε:ινεεεεε εεε: Ιιεει:ειεεεεεε, Με.εεεεε,
Ε!εια:ιειιει, 8ειιιεει:ε-, Μοο:-, Βεεεεεεε:, Βιεεεειει Με.
Με μεγειοΙοειεεεε Β:Με:εεε ιε :Μεεε: Ψειεε ε.ΙΙε

ειιιεεΙεεε Βεετεεει.ειΙε εε! Με Βειαε:ιεε ει εοεΙι ειι

εεε

νειΚειεεειειε

εεε:εεεε:

ναε:εειι,

εεεεε

Με

Μεεε Μιτ.τεΙ ενι:Κεε εε.: Με: Βιε: Βεεεεε:ι εεε Με
εεεε Με ε.εί εεε εεεεεεε 'Με εε::εειιεεεε Γειεεεε νο:
ειεΠεεε :σε ειεε: ιιιεΙειιεεεεε ενι:Κεεε εεεεεΙτιΒ πιω:

Ιεετ. εε Ι:οιεειε ω: Μεεεε ΡεεΙα. Με ειπεε: εε:εεΙ:.
Ψι: νιτεεεεε εεε εε: ννι:εεεε εε: εειεεε Ηειιρτε.:εεε
εε: Ηγρε:ειειε εε εεε :εεεεεε ι:οεετετιε:εε, εεεε Με
εεΙεε ειεε νε:εεειεεεεε εειε ειεεε.

°

θεεεε εποε εεετειιιιεεε εεεεε εε:Πετε:εεειεεε, Με
εἱεε εεεΙι εεεε ειτε: εεεειιεεεεε, :εερεεμινε εεετε:ιοΙο
ειεεεεε 8ειτε Με εειεεε ιιιεεεεε. Μι Με εεεεε!ε Με
εειεεε Δ:ιεε τ:εειιεε, οεεΙειειι Βιε: εε: Ηγρε:ειειε Με
εε1εεε: ειειει. Με ΒιειεΙιεε Βιεεεεεεεϊτ.εε, Γ:ειΙιεΙι εε:
:Με εεεεπιτε.τινε: Μεε:εεε εεεεε:ειετ.
4

Με ει ω· Ρ:εκιε ννειτεεε ν:ιεεεεειε Α:: εε: Περε
:ειειιε ει Με εεεεινε εεε εε.:ειε εε8ιεεειεε Με; ειεεε:.
Με ε:ετε ννι:Κεεε εε: Ηερε:επιιε1ετ Με εε ειεε:ε

ες,111εεεε.

Με Με εεε εε! εεε ε:ειειι Με: Με

εεεεε:.

Με ειεεπι εεΙιεε

ιε

εεε

Ι.εεεεεγιεε,

Με εε

εε:εε εε 5ε:εει, Με ε:ιττεε ιε εε: ΚεεΙεεεεει·ε εεε
εειΙε:ιεεε εεε.
Με Κοεεεεεεεε εεε Μεεε: Ε:Ι:εεει.ιιιε εε.: Βιε: Βε
εεεεε εεε εε:ιιετ εεεριεεεειιοε εε.:ιε εε: 8:οεεε Ε:Ιοε;
εε: 8τεεεεε εει ε.Ι:ει.εε Ιείεεεεεε:ι, Με ει: εοεε εεεεε
ενε:εεε.
Με, εεε Με Βεετε:ιε!οειε εε:εΙι ιεεεεε:εε Πετε:
εεεεεεεεε εεει:εετ, εεε εεεεε Με νε:εεΙιιεεεεεε Βαψ
τ.ε:ιεε ερεειεεεεε Ηει!εε:ε εε ΙΞει"ε:ε, εε.: Βιε: ιε Βε
ΜεΙε: Ψειεε εε:εΙι Με ειείεεεεε ΜΜΜ ε::ειεεε, εεε
εΠεε εεεε.εεΙιεε Μ.

Με ε:ιττε

Ειεεεεεεε.ι“ι;

ν:ε:ε

Με

εε Πεεεεε ε.

θειιοε ΒιΙΙ:οτε εεε ει: Με Εεεεεεεεεε ιεεεεεεεεΙΙ:,
εεεε ειε Ι.εεΙ:οεμεε Μεεεεει:εεε εεε εε:ιεεεε Βε
εεεεΜε1Ιε εείεεΙεεεε νε:ι1ιεεεε. εε: Με 8τεεεεεεΙιγ
με:εειιε Με Βιε: εεεεεΙεε ίεειΞεεεεΙΙ: εεε εεε.: ει:

Ι:εε Βε:ετε εεε Ι.εεΚοεχτεε ιε Μεεεει Με::

Με ρ:ε.Ι:

εεεΙιε Αεινεεεεεε εε:εεε ε:8ιεε: εεε Με εεειεε:ε!εεε
Βενεεεεεειεεε1ιεεεειε εεεεεεεετε: Πειεεεε, _ιεεειε ει:

8-ΙΒ
πεε ιιι πεπ Μεεε! εεεετετ πεττ!επ πιπ Με· Βεπεεπιιε
εετ επτεϋπτ!ετειι θτε!επεε επεπΤειι€ειι, πιο ειπε νετεεει
ειπε επ νετε!ιεεπ. Πε Με; ε.!εε εε! Μεεετ ΒεεεπΜπιι€
πετ Μιετεπεε νετεε.ιιε τοτε πω! ειπε είε ιπεπετε!ε.πεε

Νεεεεεεεπτ!!πιιε εε!εεετ ,Βεεεὶ!τετ“ θιεΙειι!τε, Με ποιε
τ!επι εε!8ειι !!ιτε !τεεετε ε"πιι!τι.!επ πιεπετεεπιππεπ.
Βετ ρεγε!ε!εε!εεεε νετπε.πε εεετεε!; !ιι ε!πετ εετεεειι
Ππτοεττεπ!τππε πιπ! εεε!!εεε!ιεεετι Βεεετρι!ειι εετ Μεεε
πεπεε!πειι 8ιτειιιτε. 8ε!εε!; 8τεεεε θε!ειι!τ- πετ! 8εεπετι

επετειι εετ Β!ε τ πιι:ετ πετ Ηγρετεπιιεεεεειιι!!ππιπ εππι
Βοεπ!πτ!επ εεετειοετ.
Με ν!εττε Βιέεπεεεε.Γι. πετε Με ε τ τι ει! τ ε ιι τ! ε.
Βιι.εε Με $!.ειιιιτιε !τε!πε $εεεπιπππε πετ θεπεεε εε
ι!επτετ, πιε νοπ ν!ε!επ Βε!ι.ειι ειιπειιεπιπιεπ πιω, εεε
πετιι ειπε εεεεετε Ετπεετπιι8, ιει εοεεπ ίτι!εετ πι πετ

Ρετεε!εε!ε εεεεεεετε!; πετάω. Απεεετάετιι πιιιεε πιειι
ιπι Αιι€ε εεεε!!ειι, πεεε ιιι Με διεπιιιιε !πιπιετ ειπε
πετιιιε πι, εε! πετ εε π!εει επ ε!τιετ Βιιεεπετιειι !‹επιιπ!;,
εειιι!εττι πετ επ ε!τιεπι ν!ε! !εεεει!ιετεπ Λπεεε.πεοε εετ
(ὶεπεεε πιπ; πεπ Νεετετε!ϊειι πεε Β!πτεε.
Με Πιείτε Β!πεπεεεε!`ι εεε!εετε!εε επ! Με νετειιπετιεπ
Βεεετρτ!οπενετ!ιε!τιιι εεε. Βε ιεε εερετιιπειι!ε!!
εεπιεεειι, πεεε εει Ιτιιτεετ $τε.ιιππε νοπ 1-4 $!;πιιι!επ
Με Βεεετρτ!επ νετ!ειιεειι.ιπι Μ, εε!ειι€ε Με Μεεε Πεμ,
Μιεε εεετ εεοε Δετιεετπε ι!ετεε!εεπ Με Βεεετρ!!ετι εε
εοε!ειιιι!Βε ιεε, εε τ!ειεε Με θεεειπτιιιετεεεπιε ε!οε ειπε
εεεοε!επιι Μεεε Κεεετρι!επ ετ,ε!εει. Με !!επεπ
επεεετ ειιπετειι

!πιετεεεεπι:επ

Βκρετιπιεπτειι ειιιπππι1ε

Γτε!ε νετεποεε νοπ Κ!ερρ νετ, πετ νετεπεεει.!ετεπ
!!!!!οεεπο!τετ ειιιερτ!εεεε πιπ! επε!!τε.Ην πω! επεπιιτετιν
πεε Βτεο!ιε!ιιειι πεεεε!εεπ ιπι Ηε.τπ ρτιι!ιε. νετεπεεε
πιτ ειπε 20--26ετειιΜπε 8ιπππιι€,πιε Με Με ΒεΒε! ειιπει,
!ιε8ειι ποιπ νετ. Η!ετ π!ττ! πεε Επι1ετεεεπιεε ε!!ετ
Ψπετεοεε!π!!οεεειτ εεοε ειπε νετ!ε.π8εειπ!.ε Βε
εετρε!επ εε!τι.
·
” Με @πεπε Μεεε Αειιοετππε πετ Κεεετρι!επ επί πεπ
Οτπεπιειππε π!τ!τειι πιιιεε, ιει !‹!ετ. Βτειετιε πεττ1ετι Με
θι!”ιε πειτε Με 8τεπιιεεεεπειτι ε!ετ!τ νετει!πτιτ. επι! Μιειι
εεοε ιιι ε!πετ εεετ!ιπιιιτειι ννε!εε εεεπιιι!ειι, πιο Με νετ
εοειετ!ειιετι νετεπεεε πιπ ετεεεετ Ψεετεεεε!π!!εεεε!τ
Μεεε. Μεεε Βιιιτ!πιιε πιπ! Νεπιτε!!ε!ετπιιε εετ ΜΗ
ετε!Τε ιεε εεοε εκει πι νε!!!τειιιιιιειιετ ειπππποείτε!ετ
ννειεε ειτρετ!τιιετι1ε!! εεπιεεεπ. Με νετεποεετε!εε ιεε
εεοε επ !τ!ε!ιι πω! τιιε.οετ Με ππε!ειοεε Βεειιι!!πεεπιιε
πετ νετεεε!επετιεπ ετΒεπιεοεεπ (Ντε ειπε!! Με 8τε.ππιι€ε
Μεεε ε;τεεεε 8οειν!ετιἔ!τε!ιετι πι πετ Βεπτππ,ε.

πειιιιε ιεε πετ ειπε, πω.
Πιτ Μεεε Μ!!.!ε! πεεεεειι

Με Ετ!τ!ε.τπιιε Με Με Με!.
πιιττ!ε !επι.ετ: Με Ιε!τειι Με

Μπι επε εεε τἱείετειι Τε!!ειι εε πω! επετ τε!!ε!τωτιεοε.

Με Βε!!ειτπ!τεπιιε εετ Βιετ ειρετιτιιεπτε!! πιοετ!επι,
!ιιτ!επι ει· νοπ επιεπι Γετ!τε! ιπ Αετεεττιετ!τοεε Με επι
τετε Ειτττειιι!ιετ νε!!ετετιι!!ε νεπι Κετρετ !ιτειιιι!ιε Με επί
Με νετε!ιι!εππε πιπ; Μπι Κιιεεεεε πετ! πετ Α. πιπ! ν.
!ετιιετπ!!ε.
·
Με ε'ε!πε πετ Ηε!εε!π!τεεεειιι!!ππε πετ ειπε εεετ!τε
ε.ττετιε!!ε Βεεο!ι!επτι!επεε; πεε Β!πτεττειτιε, εε πεεε πεε
νειιειιε!πε εε!πι Βτε!Τιιειι εετ νεπε εε!!τει: πετ πεπ
!εεεείτ ρπ!ε!ετεε. Με Τ!είεεπιτεπεε εετ Κ!ερε εε

π!εεειι

πιιτοε

Με Ι.ερε.τε!:επι!ε

εει ε!πεπι Κε.πιιι

οεειι, επε νετεετ !ιι ε!τιεπι Ηε!εε!π!τ!τε.ετεπ εεεε.ιιτ!ε!ε
πετ. Ετ Με! ιι!οει πετ Με Βιιι8επε!εε, εεπτ!ετπ Με
Ζπετε!ε!! Με ιιι Με εεεπε;τε Κπερε ε!ιιε!π εερετε!τπιεεε.

Μεεε ΜΜΜ επε εεεεπ εεε; ε!τετεεετ ειπε επεεεεεεπε
5!ιε!!ππε ιπι Ατετιε!εοεε.τε ε!!ετ νε!!τετ επιπετιειιιιιιεπ πω!
πετεεπ ε!ε εποε εειεεεει!ιετι Με !ετετ εεετεετεεε!!!επεεπ
νν!τ!ιππΒ εε! πετ Βε!τειιιείππε επτειιππ!!εεετ Ρτεεεεεε.
!πι θττππτ!ε πεεετειι ε!ε ε.εετ επ πεπ εοεπε.εε Μπετ
ετιι!ε!ετεπεειι Μιιιε!π πετ! Με: Βιετ επι! !!ιτε Πεπρτ
π!τ!τιιιι8, Με Ηγρετειπ!ε, πιπ ε!! ἱετετι Βε8!ε!τετεοεε!
τιππεειι ιπι!. Βεππεει.εε!π ιπ Με Ρτεειε ειππε!”πετι:.
Μ· @Με πε.εε! πετ Νε.!ιπτ εεοε, ιππετιι ει· ιιι πετ
Επτε!!ππιιιιε Μεεε εε!!εεπιεπ νετπε.ππ εεε, πεπ πιειι
Μεεε εεπιπιεπ, εειιπετιι !”εττ!ετιι εε!!. Μιεε! ιεε ετ ε.εετ
!τε!π ε!!ιιι!ετ Νεεπτεε!!!τππε!πετ, εειιι!ετιι ιεε ειπε εεππεετ,
ι!εεε Με Κπτιετ ιπε.ποεπιε! πιεετ εττειοει. Με Με Νει.πτ
πω! πιει πιιτετ Ι!πιετε!ππειι πεεεε.!ε εεε εε!!επτ!ετι Μεεε!.
Μεεε.
πιτ πετίειι εεοε ε!πεπ Β!!ο!τ επί Με νετ!ε.ετεπ, π!ε
Βιετ Με Επιτε!!πεππε εε!τεπιρίτ πω! επί Με !τεεετε
Μει.εοπε, Με ε!οε τ!πτοε στο! Ψεττε; Βπεε, Ηεοε!εε;ε
πεπε, Με οεετε!τιετ!ε!ετεπ Μεεε. Ι)ετ Θεεεπεπι:ε !ει ιιιοετ
εε Μεεε, π!ε εε Απίε.1ιπε εεεε!πεπ πιπ. ΜΗ πετ Βοοε
!επετπιιε εττε!εειε ιπε.τι ειπε νετΙο.ιιεεεπιτε Β.εεετρΙ:ιειι.
πιτ· εεεεπεοεεπ επί Μεεε εεοεπιοεπεε Ε!8ειιεεεε!τ πετ
Βτε.πιιιιεεε!ιιπε επιπεπιεεειι. Βετ Βιεεεπτε! πει πεετ επι
εγρετειπ!ε!ετεπεεε ΜΜε! πω! επετ ειπ εοεπεοε πεπ
εγρετειιι!ε!ετεπεεε. Με Βιιεε επΜιοε π!τ!‹ε εεειιεε πιε Με
ΗεοεΙεπετπιι€.
πιτ πειιτ!ειι ππε Με!. ι!επι ετεεεεπ Θεε!ετ επ, επ!
ποιπ Με Ηγρετειιιιεεεεεπε!πεπ ειοε ε!πει!τεεττ ε‹!ετ
εεεειι ε!ιιεεεπτέετε εετ.
ΙΒε πι εεεε!οεπεπε, Μιεε πεε

Με! επ! Μπι Βιετ επι

Ρετ Με ε.!τ!ινε Ηγρετεττι!ε εεπιτιιειι Μεεε!!ιειι Με!

!ετιπετεπ εεε.τεε!!ετ εετ, Με 'Επεετ!τπ!εεε ειοε Με τεεει

ΈΣιπεπεεεε!τειι !ιι Βεττεοετ, εεετ εεοε ιπι εππετειι Πιπ
Γετιε. Με εοειιιετεετ!!!επτ!ε Ειεςεπεεεπίι. !ε!; !ετ !π πεπι
εε!εετι Μεεεε Μεεε. Με εε.!ττετιε!πε Ψιτεπιιι; ι!εεεεεπ
Μ. ειτρετιπιειιτε!! εε! πετ ε.!τεινεπ Ηγρετειιι!ε Μεεε Με·

εοεπετ επ εεεεπεε!τιπε Κτε.τι!τεε!!: ετπ!εεεπ Με πιπ! Με

πεπιεεειι.

Με Αππεπεπιπ; πετ εε!εεεπ Ι.π!ι Μεεε πεπι

ειι!.ερτεεεεπε ειπε πεπε ε.πάετε νετπειιτ!πιιε. Με Ετ
!ε!Βε εε! ε!τπιετι Ετ!ττειι!τιιππεπ ειπε εετε.τ!ε πιπ πετ
$τεπππεε!ηρετετιι!ε νιε! εεεεετ Με πιπ πετ ε!τι!νεπ. Ιιι
Με! εεεετειιι Με.εεε !τοπιπιτ ειεετ πετ εειεεεπ Με Με
ιεεετε!ετειι‹1ε Μεεπεοεε!τ επ πω! Μι. Μεεε εε !εει, π!ε
εε εε.ε!τειοεε Ειτρετιπιειιτε Μεεε, πεεε Με Βεεετρι!επ
ε!ετ!τ εεεοε!εππιει; πιπ!. εποε Με επεεεεπι1ε πω”
!τειιιιιι!; πετ εει.!νετι ΗΠιετετπ!ε επ, πεπιεετ εεετ Με
ετπεετεπε!ε.
!εε εε.!!.ε εε πιτ π!οετιπ, Μεεε Ππτετεεε!ετ!ε επ εε
ιεπειι, πε!! επ!εοεεπ Ηγρετειπιε πω! Ηγρετειιι!ε εει
ετεεεετ Ππτετεοε!επ πι. Βιετ εε!εειε πε!ε!ι πετε.π! Με,
τ!εεε Με Ηε!εε1ιιΠεεεεππ!πεε εεετ τιιεπετιι 8επεττ!επ ει,
πεετειιτ! Με 8τεππιιεεεεεειιι!!πιιε ποτε !ετετ ετεεεετειι
ΔιιπετιπππΒεΓεε!8!‹ε!ε εεοε "Με εεε.οετετ πιπ!.
!οε εεεε!ι.ε ε!ετ ε!τιιεε Βεπιετεππε επι πεετ Με εσπε
. πεππι.ειι Βετινππε!ειι επετ Με

εε!ε!τειιι!επ !!Μι!:ε!, Με

τπε!ειεπε εποε εππιτε!εειι‹!ε ΜΜΜ ειπε. Α!ε π!οετ!Βε©εε

Ετ!ο!εε εεοε πι ν!ε!ετ πωπω εεετ επ πεεεεεεπ
πεπε
Ιεεεετι.
Μ
Απεεετεετπ ειπε Με !ΣτίπετππΒεπ πετιιεετ πεπε εε
εετιιι8, Μι.εε εεοε ειπε Β.ε!εε νεε .Τεετειι Με επτ επεε;!!!πεεπ
ΚΙετιιιιε πετ Ρτε.8ε νετεεεεπ οπτ!”τε.
Με διει8ετπιιε πεε ετιιεπιιΜιοεειι νετπε.ιι€ε Μιτοε Με
$τεπππεεειιιτ!ε εετ εε! πετ Τπεετεπ!εεε !ειιεε Μεεε Με
Βτ!ε!πε, π!ε εε! πεπ ε!τπιεπ Ετ!ετεπεπεπεπ.
πιτ εεεεπ Μιτε.πε, Μιεε επιεεεειι πεπ ε!επιετι πιπ!
οετεπ!εεεειι Κτεπ!τεε!!;επ επι δι·εεεετ Πιιτετεεε!επ εεεεεε!ι
πετ! Με Πιι!:ετε!.πιεπιιε πεε πεεετ!!εεεπ ντιτε.ιι€ε πετ
επιεπιιτ!!ιοεεε Ηγρετεττι!ε πετ ιπι ιιεπεπ ΗιεΜππι νοπ
επεε!!εππετ !!!Ητ!τπιιε !ει.

Βιιτερτεοεεπτ! ποιπ επεετεπτε!πεπ Υετ!ειι! πετ Κτειι!‹
εεε: πι Με 'Ι'εεεΜε πετ 8τιιπποε εε! πετ Τπεετεπ!εεε
εποε ειπε επεετε.

Νπτ ειπε ειιιειππΜΒε 8ιεπιιππ, Με

Μεεε ειιιιιιε! @Με _ετεειιπε πππ, ει ει" επι Πειτε,
πιε Βιετ τ!πτοε εεε!τε!εεε νετεποεε πεεε!ει εει.. Νπτ
Με !τπτεε Αππεπεπιιε πετ Μεεε εετ επ!”τ!ετ!επειε!!επτ!ε
Βεεπ!τειιε ετεεεειι πππ ν!ε! Ζειτ πω! Μεεε Μ. εε!πι

$ποεειι ιιε.εε πεπ! τιοετιπεπ ετω πετ Ηερετε.ττι!ε Μιτεπϊ
εεεεπιεειι.
.

τοι-ι
θΙιτυοουάο Εττοτοε τετ άετ ΒευτιυάΙουυ άετ Κυοουευ
τυυοτυυτοεε υοτ Βτετ ο.υτ'ουποτεου, ευετ υουρτειτουΙτου

υοτ υοττυ Ε'υεε-, Ηευά- υυά ΕττυοοευΒοτευττ, πττ.υτευά
άτε ττυττεευ, υο.ιυευτττου άεε Κυτε υυά άτε Ητττ”τε υοτ
πευτε πιο Βοεεετευ υεοτυττυεετ πετάευ.
Με Βευευάτυιιυ του υττιιτευ Κτουυυεττευ ετεττοουτ
ετου

τιιιτ' εΙΙε Αττου νου Ιυτευττου, ετυεττοτ πο ετο ευτ

εοττοτευ τετ; υτεο :τυτ Ρουεττττευ, 8ουυευεουετάευρυΙοε
τυουου, Μεεττττε. Βυτετττε, Οετοοιυνεττττε, Ρυτυττε, Κετ
υυοττοτ, ΡυτυυττοΙ, Οττττε, υεοτυυουάο Μουτυετττε, Εντυ
ρυε.οετττε, θιοτουΙτοττετυυο ετο. οτο.
.
ι
Με

ΖυυΙ

άετ υοου

Βτετ υουυυάοττου Β'ττ.ττε άτοεε

ω, άτε το άετ Ιτττετε.τιιτ υτοάετΒετεετ ετυά, τετ ευ έτοεε,
άεεε τυο.υ ετε εουου ττε.υτυ ττυετεουευ υοου.

Ποτ υιτου υτουτ τυ ΕτυοεΙυεττευ ευ νετττετευ, πτΙΙ του
τυ Ι(τ1τυο νοτοτοτουου άου ΠεττυυΒενεττε.υτ υοου Βτετ
τυττ άουτ υοου άου υτε τοτυτ ττυΙτουευ ΒεεεΙυ άετ Ουτ
τυτετο.
Βτετ υετουτ, άυεε οττ άτε 5το.υυυ8 ο.Ιτετυ υοτ ευτ
οττυάττουευ Ρτουεεεευ οιυετοτουτ, τιιιτ ετο πιο ΑυττττυΒου
το υττυ8ευ. Εε πττά άυτοΙι ετο υυυττττε 8οτυοουτ άτε
υτεττο Ιυοτετου υυά άτε Τευιρουο.άο. Θετεάο το άετ Τυπι
ρουεάε ετευτ Βτοτ ετυο ετοεεε $ουττάτευυε άετ τυττττετ
του θιοπευε υυά ττυάετ, άεεε άτε Ηεττυοε υοου άτεεευ
Ρττυ2τρτου οττ το ετυετ τττεροτευτου Γυυυττουεετοτυυε
τττυττ.
Β'υτΙε άτε 8τευυυε υτουτ ουετοτουο υυά τουτο ετου
Αυετοεεε Ντάου, εετ το τυοτάτετειι. Αυοτ υοτ Ιττετυο
8ττουτυοτετου, οτι υιιιτττρετ, υετΙοτυο ευοτ Ιτετυε 'Μωρο
ουυε.
Αυου ττττΙτ άτε Βουτοετοττυυε άετ εττττο.υτττευ Τεττε,_
υοου άετ (ττετευττο που, το. το ιυευουου ΡττΙΙου τετ εοοε.τ
άττυ8ευά το ττττυοετττοευ Βοποουυοου ου τετευ.
Με Βττοτοο, άοτευ ετου Βτετ τττυιυτ, ετυά: ΕτυοιΙτυυε
άετ εο πτουττΒευ θετευυίυυττττου, άετ Ε'υυττττου άετ Βτιιετ
άτυεε υοτ Μεεττττε, άετ Ετυο.Ιτυυε άετ 8ευυε, άτε τυτ'οτεε
άοτ Τοτυρουτιάο εουετ ετοτε υετττοττεου πττά.
Βε ετυά άτεε οτοεεετττοε ΕττοΙοε άτο υιο.υ υοτ άου
ττττυετου νεττευτευ υτουτ εττοτουου Κουιιτε. Με ΕτυεΙ
τυυθ άετ Βουυουεουοτάε άυτου τ”τττυοετττεο Ιυοτετου τετ νου
Βεευεττεουετ 8οττο ευουεο οττ το Αυερτυου δευοιυυιευ,
πτε Βτετ άεε τυτ εοτυ νοττευτευ τυτ. Ιου 8το.υυε ευετ
τυττ Πυτεουτ.
ντεΙ ευττε1τουάετ υυά εουΙοεουάετ τετ άετ ΒττοτΒ υοτ
άετ Μεεττττε. Ητετ Ιτουιτυτ άτε 8ευευευευάτυυΒ το
Βοττυουτ. Ιου ετπϋ.υυε άτοεο ΚτυυΙτυεττ άεευεΙυ, ποττ εε
τυτ άου χιτευττεουειι Αι·υτ ευ ετοεεευ που υοτ οτε ττττυ
τουτο το Βουιιυάτυυε ου υουτυου.
Βετ υοετυυουάου Μυεττεττττε υοου υυυεάτυετ νοτοο

άουτ 8ουττετιιε ευττοετευ. Βετο Κτυά πιιτάε υοτ οιυ 'Εεεε
άετ Ιυοτετου υτουτ ευ άτε τ. Βτυετ Βετεετ, νου τω. ευ
ευετ πτεάοτ πτε Γτττυοτ, υοιουάειυ άτε ΟεττυυυΒ υιττ
Οο1τοάτυπι νετττΙουτ πετ. Μι. άτε υεττε ΟοΙΙοάτυιυεουτουτ
άεε Κτυά επι δευοευ ετοττε, πυτάε άτε ττττυυάε του νοτ
τττουευ υτουτ Βευτυάεττ υυά υοτ άτε ττοοΙτουε Βευευε
υευάΙυυΒ τοττιεεεετοτ. Μι. υοου Βουτυοτυου υεετευάου,
πυτάε του 26. άου. το ετυτεοτ Βυττοτυου8 νοτυ πτωτι
υοτ ττοί τυοτάτεττ, ουυε άοεε τυου τιιιτ” Εττετ εττοεε. Νεου
ετυτοευ ΤεΒου (80.

του.) υε.ττε

ετου

υιιτετ άετ υττευ

Νυτυε οτυε ουετττττουΙτουε ΕττετρυετοΙ Βευττάοτ, άτε υετυι

Αυτετυευ ιυττ ΑΙττουοτ ουτυτεου.

Αυ άου υετάευ τοΙοοτι

άου Το.Βου ουτΙοεττε ετου υοου οτπεε ττττοτ, ποτυυτ` ετου
άτε Ψυτιάο άεττυτττν εουτοεε. Αυ άετ τεουτευ Βτυετ υο
ετε.υά άτε Ιυτττττεττου Ιο.υ8ε Ζεττ ττοτυ άετ Βουευευευά
Ιυυ8, υοτ Αυεοεάτετυυο· τετ εε υτουτ Βοττοτυιυου. Βευτ
εττιυττ.υττου ετυο ετετ το νττοουευ άτε Ιυτττττυττου 2υτττοττ.

Μιε Κτυά υοτ ττοτυ άετ υεετευευάευ·Μεεττττε Με τιιιτ'
ετυο 24-ετττυάτυο Ρευεο ετετε υοτάε Βτυετε υοΙτοτυυτου
υυά υτο ου ετυοτ Βοτιυετοτυυο τυ άτεεετ Ζεττ ΒοΙτττευ.
Ποτ ΤευιρετοτυτευτοΙτ τυτ Νοτυι νοττοοε ετου το Β 'Ι'ειΒου
υοου άετ Ιυοτετου.
Με ΙΤουεττοοευυεττ άετ Βουευευο.υάτυυε τεοΒουττυοτ άετ
τ"τυυετου Μετυοάο ΜΙΚ υοτ άτοεετ Κτυυυου8εεουτουτε
εοτοττ αυτ. 'Ποτε άετ τετουΙτουευ Βττετευττοοτυυε υυά
άετ ετοτυευ Ιυτττττε.ττου υοτ άεε Κτυά ουυε 8ουοάου ειτε
υετάου Βττιετευ τττυΙτευ ττουυου. Με θιοπτουτεουυο.υτυο
Ιτεεε ετου ττοτυ άετ Μεεττττε τοΒοττυο.εετε υτιουπετεευ υυά
τετ άοτ $τιιυτ ετετε υοττυο.τ €επεεευ.
Μιτου άτε Τυιυρουεάο ποτε ιιυυεάτυοτ τυ ετυετυ
ετϋεεετευ Πτυτττετε άεε Βτττεου8επουε εεεουττ.άτετ ποτ
άου, ευεοεουυ νοιυ δουοάου, άου άεε Κτυά άυτου άτε
_οεττυ8ετε ΜτΙουυιουΒο εουοτυυιου υττττο.
"

ντίε.ε άτε θετουττοττοτυυε ευυεττττττ, ευ υε.υε του άο.τττυοτ
πευτε Ιττττευτυυε, Βτευυε ευετ, άεεε υοου υτοτ άεε
Βτοτ'εουο νοττουτου τυτ Ετυο.ττυυε άετ 0οΙουυτυ4ιυττοιι
ντε! υετττττ8τ ουυε $ουε.άου Πιτ άου ΡΒυΙθΠτθΙΙτ ι .τ

Η Ιου υευε τοΙΒουάο ΒοουειουτυυΒ Βευιτιουτ. τ "Γ
Βε υευάε1το ετου υτυ ετυευ ντΙετάετυεττοτ Ι. Β.
(15. Μοτο Με Θ. Αυτά). άετ ετου υοτιυ ?Μου άεε τ.
Κυτοοετευτε υιττ άετυ Βοττ ει·ϋττυοτ υεττο.

Ετ

ταου

στι.

3 τΠοουευ υοου άετ νοττοτουυε το άτε ΚττυτΙτ...Βο.ε Κυτο
εετευττ πετ υυίϋττυΙτοτι νετάτουτ, το ι“ε.ετ τοουτπτυττττεετ
Ιτ'τειιτου ευυντοετοττ. Αυ άετ Ιυυευεοττο εευ :υου ετυε
υοτεετε, εουπιυτοτθε ντίυυάε. Ρετ. ττευοττο υοου, οτε ετ
ετυττοτ. νοτειιουεπετεε υευευάο1τε του άου Ιίτε.υττου υιττ
υοτεεετ Μάτ, άε του άεε υουευ Ε'τουοτε υυά άετ νοτ
εεεουττττουευ' Εττετυυε πεοου υτουτ άτε 8τευυυεευτυάο
ευτεεευ ποτττε, υπο υοτ οτυετ το ετο.τΙτου Βοουττου υτουτ

το υτεττου τυοτετουευ Βοοπυυθειι το εοτυ. Πε άεε 1τ'τευετ
υευΒτ
ποτάου,
πτε οε ευου τυ άετ Ι.ττοτε.τυτ ιυευττεοτι
υεττουτοτ
τετ.
τ
ε.ΙΙτιιττυ1του ευττετ, ττοεε του άου Οοάε.υττου οροτε.ττν ετυ

Αυου του υευε άτεεευ Βτυάτυου Βεπουυευ, ειτε του
υοου Αεετετευτ το άετ εευυττευττττττουευ Αυτοττυυο υοτ

Μ. Κεττυιε.ιιυ πετ.
Βτυ ρΙοτοΙτουετ Ε'τευετουεττοο, 5ουιυεττου υυά Βιοτυυε
άετ Βτυετ άουτοτευ υοτ ετυο Μο.εττττε υτυ άοτου Αυευτυου
άυτου άτο 8ου88Ιοουο νετυτυάοττ πυτάε. Ψτε άο.υττυο.τ
ε.υετ υοου άτε ΒουυυάΙουε ετυετ νοτΒεεουττττευευ Πτ
τττουΙτιιυε τετ, υεπετετ τ"οτεευάοτ ΜτΙ.
Που Ε. Θ. εττττευτττε τυ άετ άττττευ νττοουε (15. του.
1907) ροετ Η ρεττιιυι (26. Βου. 1805) τυττ υουειυ Ε'τουετ
υυά Βουυιετεευ το υετάου Βτττετευ. Ατυ 17. .Ιο.υιιετ εευ
του άτε Ρε.ττουττυ ευυι ετετευ Με! υυά Μιά τοουτε ετυο
υττυυετετοτοεεε ΙυττΙττεττου ου άετ Αυεεευεεττο άετ Με

ιυτττο, άτε άτυουειυρυυάττου ποτ. Ι.τυΙτε ποτ άτε Ιυτττττε
ττου Βττυεεοτυτοεε, Ιτετυε ΡΙυτττυεττου. Ιου τοττετε εοτοττ
άτε ΒουευουυυάτυυΒ ετυ. Αυι 18. .Τε.υυετ ποτ τ. Ετου
τυο.ττου τυ άετ 'Ποτε υοου2υπετεευ υυά ουττεεττου ετου
υοου ετυετ $ττουτυοτετου ου. 2 Εεετοτττετ Εττετ. Αφ 20. .του

Κουυτε του τιιιτ πουτο εοΙυττου Βείο.τυτε Ε'Ιυεετευοττ ιυττ

ευετεττευ νοττυοιυτυου τ?εΙτου, πτο του εε Αυτευε;ε τυε
Αιιοε εοΓο.εετ υεττο υυά εοτοτε Ι‹ουεοουουτ άτε Ηετεε1ιιΓτ
υουε.υάτυυε τοπ, ουυε ττιττετευάευ ττοτυουά υοτ υιττ
υοουοτυοτ Ιτε8ετιιυο άεε ττειττεττου Κυτοοετευττε. Με

ννυυάε τετυτοτε ετου ετΙυιο.υΙτου, εε ττο.τυ τυτ Ε'Ιυτττυοιττου
υυά του Ιτουυτε υοου ετυετ 5ττουτυοτετου άιιτου άτε Βοοε
υευευάτυυο τττε1του Εττοτ ουτΙοετου. νου 'Με :τι 'Με
ποτ ετυ ΡοττεοΙιττττ ου υοιυετττευ, τυάουιάετ Αυτου8ε
ττττυο Βττετ υετΙοτ υυά υεΙΙετ πυτάε υυά ετΙτυο.υττου υοτ

ετυο Μοτο, εετάεε Ρτττεετοττοττ ετου ειτε άετ νττυυάο ευε
εο.υοευ ττεεε. ΟΙοτουοετττε υε.υτυ άτε ε.υττνε ΒεπεοΙτουττοττ
ττυ Κυτο το υυά Ρετ. ττουυτο ουυε Ξουτυοτοευ άεε Κυτο
εττεοττου, εο άεεε υοτ ου. 20" τυτ Νοτιυ τευττευ.
Μι. Ρεττευτ υτουτ τυτ 8τουάε ποτ άτε Κτευττευυευε
Ιτοετευ το υοτε.υΙου, νετττεεε ετ υοου ίο.ετ 4-πυουουτττουετ
Βευευάτυυ8 άε.εεεΙυε.
'
Ετ τετ άυυυ πεττετ τυττ ττιττετευάευ Υοτυττ.υάευ υευευ
άεττ ποτάοτι υυά υτι.υο του τυο 7 νττοουευ ερτττοτ τυττ

νοττυουιυιου νετετετττοτυ
εευυ.
ο τ Κυτεοετευττ
τ υοτ” άει· 8ττο.εεε εευτι

-Με
Με ιιι ?ά!εεειιι Ρε!! ε1ε!ιτ άιε Βιιιιετιι;ε Βιιιπιτ!ιιιιιε
άει·

Ηερει·ιιιιιιε

ε.τ1εεει·

Ρι·εεε

ιιιιά

ιε!;

!ιιετ Πειιιι άει·

ΗειεεΙιιιιιιειιει1ά!ιιιιε; άειεεε!!ιε ει·ιιειειιτ, πεε Βιει· εοιιε!:
πει: άει· $τειιιιιι€εΒιιιάε !ιεΙιε.ιιάε1ι.
νοιι υιι€επο!ιιιτει· Βεάειιιιιιιε ιει ειιει· άεε Βιει·'εειιε

11η ι1,ε;ε'ε 8η! Μ ΕΒΕΝ) εεά ιιτεεε!ε, ° πει

"Βεειι·εΒειι ιιι

εε άιε Βειιτειι ιιιιά Γετεειιιιιιςεειμειιιεεε. πε εεε. ιιι άεπ ε!!
ε·ειιιειιιειι Βεειω άει·· Ρεο!ιςειιοεεειι ιιιιετεεεειι€ειι ειιιά, ιιι
ε·εάτε.ιιι;τει· Κιιι·2ε πιεάει·:ιιι;ει›ειι. πι» ε·ιειΠιε11. Μ" (Με

Ι1ε!ιι·ιιιιε!ι ει» άεπ Βιιιιάιετειιάειι ιιιιά Διιιι!.ιιεε1· νοιι Βι·εεεειιι
Νιι12ειι εειιι πιι·ά.

_

Ιιι ιι ε· ε ιι.

νει·ιειιι·ειι Βει άει· Βε!ιειιάΙιιιιΒ ιιι1ι2ιει·ι;ει· ιΝιιιιάειι πει
πειι€ειιειιάετ Κοιιιιιιιιιιε.ιεάιιτειιιι·ειιιιιιι18.

.Τ. νοιι: Ηειιά!ιιιειι άει· θγιιεει:οΙοειε. Βειιά Π. νει·ιε.Β
Βο!ε!ιε

77ιιιιάειι,

άιιτειιεεεε!ιιιιιτειι

πο

πιιι·ειι,

Βειιιιειι,

Μιιε!ιε!ιι, Νει·νειι ειε.

ιιοιιιι!;ειι

ιι·ιι!ιει·

νοιι .Τ. ΒειΒιιιειιιι. 77ιεεεεάειι 1907.

ιιιο!ιι οιιιιε

'Ι'ιιιιιροιιεάε εε!ιει!!ι πει·άειι. Αεί άεε Μιεε!ιε!ιε άετ $ειιιιειι

Πει· 2πε!τε Βιιι.ιιά άει· ν6!!ιε;

ιιιιιεεει·Βειιε1ειι.

Αιι!!ε.20 700

1907 ειιτ!ι!1Ι1. άιε ι.τοιιεττ!ιοιεει1ειι Βιιιτειι!ιιιιιι:ειι άει· πειιι!ιειιειι

Μιά ιιει Τειιιροιιεάε ιιιιι›ε ιειι εειιοιι !ιιιι€επιεεειι.

'Πει

Ηε.ι·ιι- ιιιιά θεεειιΙεειιι:εοτεε.ιιε νοιι ΙΒ..Βιιιιιιιι. άιε Βιι12ιιιιάιιι1

Ειτει·ιιιιε ειε, Με εειειιε !ειο!ιτειι θι·εάεε, εε πει· άει·

εεε άει· θειιι!ι·ιιιιιιτει· ιιιιά άιε Αττορ!ι·ιε.ιιτει·! νοιι Α. Πε ά ει·

Ει·ιο!8 άει· Νε.ιιτ οιιι άεπ ρι·οιι!ειι1ετιεο!ιετ. 0ιε.ιι2 ειιάετε

Ιε ι ιι ιιιιά άιε Βιιιι·ιιιιιιιιιιε·ειι άεπ πειι1Ιιε!ιειι Ηει·ιιοι·Ξειιε νοιι
Ψ. $ ι ο ε ε ιι ε! 1ιειιι·ιιειι.ει.
Βιιιιιιιι !ιεερι·ιε!ιι ιιιι εΙ!Βειιιειιιειι Ζιι€ειι άιε Ριιτ!ιο;ειιεεε

ιε!ι άει· Ετιο!ε πω.
κι Εεεε Ι!ιιιειι 11!›ει· ιιιειιι·ει·ε Ρ!ι!!ε ιιει·ιε!ιτειι, ιιε
εε!ιι·ιιιι!ιε ιιιιεΙι ιι!ιετ ευ! ιο!Βειιάειι:

άει· θει1ει·τιιοε, Ρι·οριιγ!εκε. Βι.ειιει.ιιι ειε. εεά Μ!" 08-00 Ν]
άιε εεε:!ειΙε 8οιιι!άει·ιιιιε· άει· ΠοΚε!ιεειτιοιι άει· θοιιοι·ι!ιοε.Βιιά

Τ!ιει·εΡιε ειε. Πειιω·ιειιι ιιιιτει·εε!ιειάει.ειιιε άιιι·ειι έ!!Ιϊι·ο
οι·εειιιειιιειι ει·ι·ει:ιε (εεριιεειιε.

(Βε!ι!ιιεε ίε!ει.)

ικοιιει·τιιοιιιε!ιε, εειιιει·· ιι εεε.

εγριιι!ιιιεο!ιε ιιιιά άιρ!ιτιιει·ιιιεε!ιε) εεά ειπε οιιτιε Βάιτπιι·ιιιιιις

νοιι Βιιιιιει·ιειι ειιτειιιιιάειιε ιιιετι·ο-Βιιάειιιεττ!ιιε. Ιιιι01088Μπ
Μ. άει· Αιιεο!ιιιιτε ιιιιετ άιε Β'ι·εε·ε, σε ειο!ι ιιιι Πτει·ιιε ιιοι·ιιιε.!ει·
ινειεε Βιι!ειει·ιειι ιιιιάειι.

Π. ιετ ει: ιιε28"ΠΠ

Βεειι!ι.ετειι κε

!ωιωιιειι. Πει· ιιιιιιειιετειε!ιετε εεά ιιπ Βιιιιι!ιε!: επι' άιε επει
ι·ιιιιε· άει· Ζγει.οειιοριε ιιι άει· θγιιεειτοιεςιε εεά άιε Β.εειι!τετε

Β!1ειιει·ειι:ειεειι ιιιιά Βεερι·εειιιιιιεειι.

άει·εε!ιιειι επι ιιιειετειι ει·πειιετ!:ε ·Διεεειιιιιτ1. ιιε2ιε!ιιι ειειι ιπιτ

1ι'τειιε Βε!!ιιετ: Πειιει· άιε Πεειιιιε!τιιοιι νοιι Βιιε!ιει·ιι,

Θε!ιιετ εεά νει·ιεεεει· ειιιεε ερε2ιε!!ει1 .Ψει:!ιεε Με: άιε Μ·
ετοειτοριε, !ιεει·Βειτειειι Τει!. Πιεεεε Κε.ρι1εΙ πι. εοπειι. εε άεΙι;
Βειιιιιειι άεε ει!!ι:ειιιειιιειι ΗειιάΒιιειιεε εεε1ετιει, ειιειιιιιι·ιιε

άεε νοιι 51οεοικε!,

Πι·ιιε!ιεεε!ιειι ιιιιά άε!. ιιιιιτε!ει ιειιο!ιιετ, !ιειεεει·
ΜΗ. ΒειρειΒ ιιιιά πω!. Ρι·ειιε Πειιιιιε!ιε. 1907.
Πιε ιι!ειιιε Βε!ιτιι'ι:. Με άειιι !ιγιι·ιειιιεε!ιειι Ιιιειιι.ιιι. άει· Πει
νει·ειι.ιπ Ιιιιιειιι·ιιο!κ ετειιιι1ιειιά, επι ιιεε ειιι νει·ιειιι·ειι τει· άιε
Πεειιιι'εΜιει1 νοιι Βιιειιει·ιι, άειτι άιε ?εειιιει· ιιιιά Πιιειι!ιιιις
Ιιε!ι!ιει1ειι άει· !'ι·ιι!ιει·ειι Μει!ιοάειι ιιιειιι ειι!ιει'1ιειι. εειιάει·ε άεε ει"
άεπ: 1·ιε!ιιη.ιειι Ρι·ιιι2ιρ εει·ιιΙιτ, άιιεε άιε !ιειεεε Επι: πιει· άε.ιιιι

ειιιϋτειιά ειιι.Πι!ει·οοι·εειιιεπιειι πιτιιτ, πειιιι ειε ιπιτ ινιιεεει·
άειιηιι ςεε11ιιιις1ι ω. Βε Μι ειε!ι ιιει·ειιεε;εεεε!!ι. άεεε άιε Ειπ

π!ι·ιιιιιιΒ· νοιι 1'ειιοι:ιτει· !ιειεεει· Επι: νοιι 06° ιιιι ΙιειιΓε νοιι
2ή8 Βιιιιιάειι @πάρε επι ειιιε ειιει·ειειιειιάε Πεειι11'ειαιειι ιιεε
Βει2τέιιιΉειι, πειιει άιε Βιιε!ιει· ιιιιά εοι1ει.ιι;ειι $ε!ιι·ιίτπει·!‹ε
πιο
ε ειι.
.Ηι

υ0ι1ε.

Ε. Ξειιτει!ιει·: Αι·ειιει-νετοι·άτιιιιι€ει1. Υει·Ιε8 .Ι. Με.
Ρι·ειι!ιιιιι·ι ε. Μ. 1907.
Πεε !1!ειιιε Βιιε!ι!ειιι ιετ ει: άεπ ρι·ε!αιεειιει1 Απε ειιεε.ιιιιιιειι
Βεετε!!τ εεά ειι1!ι11!ι !ιειιριε!ι1οιιΙιειι Βεεερτε ιιε!ιειι !ειιι2ειι Βε

ιιιετ!ιιιιι€ειι πω· Πει·ετεΙ!ιιιιἔ, ινιι·ιιιιιιιε·, Ρι·ειε άεε Μιττε!ε.
Πειιιιιε!8ειι, πιε !ιιι!ιε!ι, Μειιιιιιε1άοεει1,Διιτιάοτε. Αιιι':Μι!ιιιιε·

άεε πιε!ι1ιεετειι Βιιάει· ιιιιά Κιιιοι·ιε. Πε Μ: ειιι !ιειιά!ιε!ιεε
Βιιιἔιιιειιι ιιιιά πι· ε.ιιςειιιι!ιε!ι!ιο!ιειι Οιιειιι.ιει·ιιιιε· πεσει: ρεε
εειι .
Ι.ιιι€ειι.

ειιιειιι

ι;επιει:ιει1

Κειιιιει·- πω' άιεεει11

ιιιιά εειιτ ειιιεε!ιειι!ιο!ι εεεε!1ι!άει·ειιιιά άιιι·ε!ι ειιιε Βει!ιε κ;Ιο11
Αιι!ιι!άιιιιεειι νετειιεειιειιιιε!ιτ. $ειτάεπι άιε Ζγετοε!ιορ!ε ιιι-Βει·
θγιιιι.ε!ιοΙοειε ιεε!ει1]'ιιεε με!'εεει, Με άιε Βι·ιιειιιιιιιιεε ιι ι·
ιιιε.ιιε!ιε Α11εΙειιοιιειι ιιι άει· Βιεεε ιιι·ιά άειιι Πι·ε1ει· εεάειιτειιάε
Ε'οι·τεε!ιι·ιειε ε·ειιιιιε!ιι. Πιεεε ιει. νοιι άειιι επι' ά!εεειιι βεΐιιΞικε
εε ει!'ε.!ιι·ειιειι '7ει·ι'. νει·πει·ιετ πετάω. Με Πειιι·η.ιειι πιε· ει

ΙΖειιιε ιιεε!ι άιε Βι·ιιι·ειι!ιιιιιε άει· Πι·ει!ιι·ει Ιπι" (Β0Πιι06"Πά
εεε, 'Γιιιιιοτειι, ΡιετεΙιι, ιιιιεεει!άμει;ειι. Γτειιιά!ιάι·ρει· ετε)Β!10
άεε Πτετει εεερι:οειιειι. ινιε ιιπ ειε1ειι Βιιιιάε.-εο ε!ενΦ 11111
ειιο!ι Βιει· ειιιε Βειιιε νοτιιι€Ιιε!ιει· ΑιιιιιΙάιιιιιςειι, άιε άεε
ειε
άεε Ηειιάιιιιοιιε ιιοε!ι ει·ιιιι!ιειι.
11 ι ιι ε ε ιι.

Βιειιει·ά Οεεττειειι: Ι.ειιτιιιιοιι άει· -ε!!εειι1ειιιειι
Ρετιιο!οΒιε ιιιιά ε.!!8ειιιειιιειι ρε1ιιε!οι;ιεειιειι άιεε
ιοιιιιε. ΜΗ 44 Τεκιειιει!άιιιιιέειι ιιιιά 14 Αιιει!άιιιι

εεε Με 11 Τειε!ιι ιιι Πτειιετιιειιάιιιε!‹. Ι.ειρειιέ,
νετ!ε8 νοιι θεσης Τιιιειιιε, 1000.
Με εεε νοι·Ιεειιιιρειι Ιιει·νει·ςερει18·ειιε Ψει·!ιι ιιπ άειιιειιι.
ερι·εε!ιειιά ιιι !ιιιι·ιε Κε Πε! ειιη;ειειΙτ ιιιιά !”ιι!ιιιι άειι Ι.ιεεει· ιιι

!αιιι·ιει· Πεεει·ειειιι άιιι·ε ιι.!!ε ιιι·ιιι:ειι άει· ε!!ε·ειιιειιιειι Ρει!ιο
Ιοιειε ιιιιά ρει!ιο!εεςιεο!ιειι Αι1ειοιιιιε.

Βει

νοι!!ιοιιιιιιειιειιι γετ

:ιε!ιτ Με Ι.ιιετετι.ιι·ιιεε!ιπειε ιιιιά Βι·ϋι·τει·ιιιι,ε,· νεε εττιιιι€ωι
Γι·ει;ει1 ει·εε!ιε!ιιι εε εει· άειι Αιιιιιιι€ει· :ιιιυ ε!.ιιάιιιιιι Μιά 211111
Νεο!ιεειιΙειεει1 νοιι ιιεεοιιάει·ιιι πω.
Η Ι(

ο

Β. 8ει!Βε: Τιιετερειιιιεε!ιεε Τεεε!ιειιιιιιε!ι Μι· άιε Κιε

ε.

άετρι·ε.ιιιε. νει·ιε8 νοιι Ριεειιει·. Βε1·Ιιιι 1007.
Πεε ιι!ειι1ε 'Ι'ε.εεΙιειιιιιιειι ειιτει.ειιιιιιτ εεε άει· Ηε ιι ιι εει· '
ε-ε!ιειι Κ!ιιιι!‹ ιιιιά ιιιε.ειιε άεε Ι.εεει· ιπιτ άεπ άοι·τ εειιιιιιιο!ι
!ιε!ιειι Βε!ιε.ιιάΙιιιι€επιετ!ιοάειι ιιε!αιιιιιτ. Ιιι άει· Βιιι!ειτιιιιι; πιι·ά

άιε Β1·ιιιι.ιιι·ιιι1ε άεε εεειιιιάειι 853.ιιΒιιιιρ,·ε. άιιιιιι άιε νει·εειιιεάε

ιιεε Ιάι·ειι!ε!ιειιειι εεά άιε ειι:ιιπειιάειιάε 'Ι'ιιει·εριε Ιιεερι·οο!ιειι,
πειιει ειπε Κει!ιε νοιι Εεεε !:ειι πι1ε;εεεΒειι

ιιιιιιεάειιτειιάειι Τει! άεε

ιιπ.

Βιιιειι ιιιε!ιτ

!!ε!ι!ειιιε ι!ι!!ειι «Κοε!ιτεεερτ.ε» -

104 ει: άει· Ζε!ι! -, άιε άειιι Λεει Βει άει· νει·οι·άιιιιιι€ άιιιιε

1.ιεο!ιει· νοι·εειιι·ιιτειι νοιι Νιιι:2ειι εειιι !ιιιιιιιειι.
Ι.ιιιι;ειι.

Μ. Βιιιιεε: Θγιιειειιο!οΒιε. νει·ιεε νοιι .Ι. Βρι·ιιι€ει·.
Βετ!ιιι. Πτιττε Αιιι!εεε. 1907.
ΑΜ' άεε Βιι·εε!ιειιιειι άει· ει·ετειι Αιι!ιε8·ε ιιι: ιιι άιεεει· Ζειι.
εειιτιι'τ εειιιει· Ζω ειιιιιιετιιεε.ιτι ε;ειιιεειιτ

πει·άειι. Πιε άι·ιττε

ΑιιιΙεριε Μ: ειιτερι·εειιειιά άειιι Ρει·ιεειιτι1ιτε επί άειιι εγιιεειιο
Ιεε·ιεοιιειι θειιιει ει·πειιει·ι, ΠειιοΙιεε πεε πι· Ζω άεε Πι·
εε!ιειιιειιε άει· επι-ιιεε Αιιι!ε8ε ιιοε!ι εκει !ιε!τειιιιι: Με: ερι·ιιε!ι
ι·ειι πω, πιι·ά ιιι άει· ιιειιειι Αιι1ιεεε ει·πιι.ιιιπ (ε. Β. άιε Βε
!ε.ετιιιιε·ει!ιει·εριε. άεε Ορειιει·ειι ιπιτ. Οιιιιιιιιιιιειιάεο!ιιι!ιειι, άιε

Ιειιπι!ιε!ε.ιιεεει!ιεε!ε. άει· ειιρι·ιι.εγιιιρ!ιγεετε Γε.ε2ιειιεειιι1Μ εκει!.
Βει άει· Βεεε!ιι·ειιιιιιιΒ· άει· Πγοιιιορει·ε.τιοιιειι 1ιιιάειι ειειι
ιιιιιιιεΙιε Ει·Βιιιι2ιιιιιζ·ειι ιιιιά άεε Κεριιε! πω» Οιιοι·ιοιιεριτ!ιε!!οιιι

πι: ιιεε εεετ!ιειτει. Αιιειι οιιι Αιιεε!ι! νοιι Αιιιιι!άιιιιε·ειι Μ;
!ιιιιΖιιι:ε!‹οιιιιιιειι.

Κω! Ιιε!ιει·: Πειιει· άεε νιίεεειι εεά άιε Πει!!ιιιι·ιιειτ.
άεε Κι·ειιεεε. Ι.ειρειε εεά ν7ιειι. Ε'τε.1ιε Πευ
ιι0Κε 1908.

Ιιι άειιι ιιιιε Βιει· νοι·!ιεε;ειιάειι !ε!ειιιειι Μπι πι!! άει· πω.
ιπιτ ει!!ειι ιιιε!ιει·ιςειι Βι·!ε!ειτιιιιἔειι ιιιιά Τ!ιεοι·ιειι άει· Βιιιετε
ιιεε;; ιιιιά άεε νιιεεειιε άει· ιι6εει·ι:ι€ειι θεεε!ιπιι!ειε ειιιι·ιιιιιιιειι
ιιιιά ιιεε ειιιε ιιειιε Πι·!ι!ϋ.ι·ιιιιιι; άεε Ζιιετε.ιιάε!ιοιιιιιιειιε άει· Τε·
ιιιοι·ειι @Με άιε εειιιει· Αιιειειιι: ιιιιο!ι ε!!ε ν7ιι.!ιι·εο!ιειιιιιο!ι!ιειι
ει: ειειι Με. Κάτε ρεεε” ππά άιε Τιιιιιοιιιιι!άιιιιε·"άετειιι πι

τιιο!ιςειιι!ιι·τ. άεεε ειε Πεπειιε ειιιε εειιοτιιιι ε1:!ιοι118 !0Βειε
Ψεε!ιετιιιιιε!ιι·ειι. ειιιειιι ειιάει·ιι θ·επε!ιε εεεειιιι!ιετ ει·ιειιε·ι.
πε!ε!ιεε, ιπιτ άειιι ει·ετειι εκει δειιι·ιι.ι. ε·ε!ιε!τειι Με ιιιιά -ειιιει·
Α” Βειιιιιιιι ρι·ϋ.εοκ (άειιι ειιιι:επειιιι.τειι 8ειιι!ιειιιιιε) ειιιιειιιιεε
ιε.!!ειι Μ. Αιιε άιεεειι τ!ιεοι·ει.ιεε!ιειι Κοιιειι·ιι!ιιιοιιειι.εο!! ιιιειι1.
πω· τει· άιε Ρι·οριιγ!εκε εοιιάει·ιι

ειιειι

εο!ιπ!ι!ετε απ” "πωπω πει·άειι.

άιε Τ!ιετεριε άει· (10·

Η

Μ)
0

ε

Ε 846

Ρι·οιοιιοιιο ποε ιιι. Λοιιιοιεποε

Ιιοιειοι·οι· ιιοετοιιι ποε οιποι· οινοιει·ιιιιιιοπ ΗοιιοΙει.οπιι.οι πιιι°οπ
Ππιοι·ειιιιππππερππιιι ειοιι 15 Ζοπι:ιπιοιοι· νοπ οιιιοπι ποπι: πιιπ

ποι·

Εοιιπππιοοιιοπ Λοι·ιιιιοιιοπ (Ξοεοιιεοιιοι`ι ετη θ., ο.

40 Ζοπιιιποιοι· νοπ ποπι οπποιοιι οπιι'οι·πι. ιοποιοι. ει) πο"
ε.ιεο ποι· ιιιππ·ο Αι·ιπ 40 πππ ποι· Βπι·πο Αι·ιιι ιΒ Ζιιιι- ιοποιει
Οιιιιο Βοιπειππο εοιΙ πιο Ηοποιειοπι.ιο ειοιι ιπ ιιιιιιιοιπ βιοκο

οπο! ό. Νονοι·ιιιιοι· ιοοο :οι Ριονειι.

ρ,·οινιοιιτο ιιοιιιιποπ. Αιπ Βιιπο ποε ιιπποπ Αιιιι8 »πιο Μ"
οιποπ πιο» οιπ οιοιινιοΙιι ε.ιιιοοεοιιι·οποτ; πιασει· ιιιιιι ιι€ιιιιποι
που επ οιποπ ιιοινοο·ιιοιιοπ Βιιιππο ιιιιπιιοππ οιπο Ροιοιιο νοπ

2.ιθιιιυπο.

οπ.. 25 Ωπππι·ειπιιιιιιποιοι· θι·ππππιιοιιο.

Ι)ιοεο ΡοιοΒιο .πιιπ

επι' πιο Δι·τ.οι·ιε »οποιο ε·οιοπο - Βοι· Πι·ποιι πιιε θονιι0ιιιιι
ιπποε πιιπ ποιοι·ι ειιιπ, πεεε οι· ιπι Βιιιππο ιει. πιθ Βιιι"ιωθ
Ι. Ηοιι· Η ο ι· ιιι ε-Βονοι: Ποιιοι· πιο Ψιι·ιιππο· οιπιο;οι· Αιιιιιιοιπο
ειιι' πιο Βιιι·πειιπι·οιιιΙππποι πππ Απεεοιιοιπιιππ· ιπι ιποπεοιιιιοιιοπ
Οι·επιιιειιιπε.

ππι ιιπιοιπιιιοιιοπ π. ιι. ποπ ΒΙπιπι·ιιοιι ο;οννιεεοι·πιπεεοπ επιπ
ννιοο·οπ. Βε πι. πππ ποι· Ζινοοιι ποε Αππει·πι.ε. π” Β"[ωιι

Νεοιιποπι Αυτοι· οιποπ" πιο πιιπ” ποι· Ηει·πειιπι·ο
ππι ποπ Θοεπιπιπι-8τοπινοοιιεοι ιπι ιποπεοιιιιοιιοπ Οι·εππιε
ιππε οιοεοιιιιποι·ι πππ πιο Βοποπιιιπιε ποι· Αιιιιιιοιπο πιο Ηπ.ι·π
ειιπιοιπεοι· πιιπ οποιοιοιι Απεεοιιοιποι· ιιοι·νοι·π·οιιοιιοπ, μι".
οι· επι· Βοερι·οοιιιιπο ποι· Βοιιι·ιιποιιιιοιιειοπ Αιιιο.ιοιπο πιο".

επι ι'οιο;οππο ννοιεο: Βοι· ιιιποιο 8οιιοπιιοι ιει: 40 πιιπ. Μπι:
πππ ιιιοιιτ. οιπ Βειιι'ι.:οννιοιιι νοπ '76 θι·ειππι, ππι·οιι ποεεοπ νοι

πεε Βοπικοννιοιιι ειοιι επι ιιιιεεοιειοπ ιπππο ποε Ιο.πδοιι $οιιοπ·

πιω-οιπ ετοιιι οε ειιιπ ππι·οιι ι.ιοπιιιιο Μοεεπποοπ ιπ νιοι
ιοοιιοπ νοι·ειιοιιοπ ιιοι·ιι.ιιε, πεεε Μο ΑιιιιιΙοιπο εοννοιι ιιιο

ποιο ποποπ Βοιιοπιιοι ππι'. Βιιι·οιι νοι·εοΙιιοιιιιιιο· ποιι Ϊιιιιιι€θ·

Χοπτιιιπ-Κιιι·ροι· ειππ, πιω οιπ ο;οινιεεοι· 'Ι'οιΙ οποιοιιιιοποπ
ιοππ ιπιτ Ηπι·πεππι·ο ιει, ειιι· Ηπι·πειιπι·οοιιπιιπε ιιοιτι·οο·οιι
ιπιιεεοπ, ιιπ ιιιιι·ιοοπ οιιοι· ειοιι ιιι 9 ει.ι·οιιιι νοπ οιπε.πποι· επ
ιι·οπποιιπο (Μπορω εοιιοιποπ ιιιεεοπ πππ πινει· εοιοιιο, ννοιοιιο
πιο Ηοι·πεππι·οππεεοΙιοιππιη; νοι·πιοιιι·οιι :που ποπ Αιιιιιιιοπ
ιι.ιιπΙιοιι ενιι·ιιοπ πππ ω επ οι·οεεοι· Ι1οειε εοιιινοι·ο ΟοΙΙιιοπιιο
(Ηει·πειιπι·οιιιιοι·ιοπππα ποε Βιιιιοε) Ιιοι·νοι·ι·ιιι'οπ. πππ ποιοιι

οιπ πιοιετοπ ιιοινοι·ερι·ιποοιιπο 8νιποιοιιιο ειππ : ιιοιιοι· Βιπι.πι·ιιοιι.
Ιιιπ,πειιιιιοι· Ρπιε. νοι·ιοποιεπιπι.οι· Οι ιιιοι·ι·ιιοιιππεε πιο εοιιιιοεε
Ιιοιι Ονπποεο πππ οιπ Βι·Ιϋεοιιοπ
οι· Οιενποι.ιοπονοι·πιι.πο·ο ιιπ
ιιιοπεοιιΙιοιιοπ θι·πιοπιειπιιε ποπι Ιποιιοπ οιπ Βιιπο ιιιοοιιοπ πιπεε.
ιΒιοπννοοιιεοΙειιιιοιπππι.
ιιι πιοεο θι·ππρο ιιιποιπ οιοιιιιι·οπ

Οιιιπιπ, ποεεοπ Ποι·ινοτο, Αιι·οριπ πππ Αιι·οριπ ιιιιπΙιοιι Μι·
ιιοππο Βιιιιειιιπποπ. Ζπι· εννοιιοπ θι·προο πιοιι6ι·οπ εοΙοιιο. πιο
πιο Ηπι·πειιπιοεπεεοιιοιπππο· ιιοι·οοεοιποπ, πιει: ποπ Βιιπι·οπ
ιιιιπιιοιι ννιι·ιιοπ πππ πιιε Βιιιι. νοπ Ηει·πειιπι·ο ιιιιιι·οπ, οιιοι ειο
ιπ θοινοιιειοιιοπ ποροπιοι·οπ πππ ιιιοι· οιπ Βεροι. ιπι- οιπο επο

ιοι·ο ΟοιΙοοπιιο ιπιτ ιιιιοπ ποπ εοιιιιπιπιοπ ?οιποπ εοιιπιΐοπ.
Ηιοι·ιιοι· Βοιι6ι·οπ πιο Βορι·ιιεοπιιι.πι.οπ πιιε Μοι·ριιιπιπ.” ποειιοπ
Ι)οι·ινει.ο πππ ποε Οοοιιϊπ πππ πιο πιοεοιπ

Βιιιιετεπποπ.

ιιιιπιιοιι

ινιι·ιιοπποπ

Ζιιπι Βοιιιιιεε ιιοι.οπι Δπι.οι· Μο ννιοιιι.ιρ,· οε οι

πιοεο Αιιο·οιποιπινιι·ιιιιποι ππεοι·οι κοιιιπποιιιιοιιειοπ Αιιιειοιπο
ππι' ποπ πιοπεοιιιιοιιοπ 8ι.οπ'ινοοιιεοι επ ιιοπποπ, πιπ οιοιι ιπ
ρι·ειιι νοπ πιοεοιπ θοειοιιι:επππιιιο οπο ιοιιοπ επ ιοεεοπ. Ζινο.ι·
πει ιιι πιο Ποιοι· ποι εοιιννοι·οπ ιιοιιοιιιπιιοπ Κι·οπιιιιοιιοπ ιιο
ι·οιιε οι» οιπο Κιιιι·ππο· ποε Βιιιιοε νοπ Ηοι·πειιπι·ο ο;οεοι·ι.ιι,
πο _ιοποε ι·οιπο Γιο”ιιοι· πιο Διιιπιοεποπο ιιοι·ο.ιιεοιπτ πππ ποπ

Κιιι·ροι· πιιπ.ει ιιεεειιιοι·ι. πιιπ πεππ πιο Οιινπιιιιοπενοι·ιιιιππο
(οιοο ποι· 8τοπ'ννοοιιεοι) ιπ νοιιοπι (ιιιιπο·ο ειιιπ. Οιιιιοι· οι·ιιιιιι·ι
ειοιι "οι ειιοιι, ινο.ι·πιιι πιο ειιοιι Δοι·πιο ποι ιιοιιοι·ιιοιιοπ
Κι·ιιιιιιιιοιιοπ
Βιιπι·οιπιιιιπτοπ νοι·εοιιι·ιοιιοπ πππ ννει·ιιιπ ινιι·
ποπι ιιι 'Ι'επιο πιο Ριοιιοι·ιιιιι.ιοι Γοι·ι.ιιιεεοπ. Βιπριι·ιεοιι ποι εε
ειοιι πιι.ιπιιοιι ιιοιοιιεποετοιιι, πο” Ε”ιοιιοι·πιιιι.οΙ εοιι:εποπ πππ

ποε «ννοι·πιπι ιιπποι. εοιπο Βι·ιιιιιι·ππιε πιιι·ιπ, πο" ιιιοιιοι·ιπιιιοι

ποι· πιιπ οτιοι·ποι·ιιοιι ιει, ποποπ ιοει.ιπετοΙιοπ.π)ιοεοε|ΒΡ$Φωιι
εοιιιοιιππο ιπεπ ποπ ι)ι·ιιοιι ποε θοννιοιιι.ε ππι' ποπι 'Ι'οΙιοι·7 ιιο
πιει;; - π. ιι. ιπ ποινιεεοπ Θι·οπποπ-νοι·ι·ιποιοι·π ιιιιιιπ. ιι οπιι
ιιοιε ιιοιιπποι., εο ινιοι.ιτ οε

ειιι θοννιοιιτ

νοπ
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ννιοιιτε ιιιο ποπι Βππο ποε ιιιπποπ Βοιιοιιιι·ιιιε ινιι·π πεε βοιιιι0ιιι

οιπ' ποπι πιο» πιω ιιιπ ΖΟΟ Θιο.πιιπ νοι·ιπιπποι·ι, ιοικιιοιι Μ·
ννιι·ιιι οιπο νοι·εοιιιοιιππο; ππι 1 ιπιιιιπιοτοι· οιπο Ψοι·ιιπποι·ππο

ποε θοννιοιιτε πιο 0,5 Οι·ειπ ιπ. Απι Βππο ποε Ιοιικοπ Ποικι
πιιπο ιει οιπ Βοποπεριοο;οι νοπ 8 Ποι:οι·π Βι·οπιιννοιιο οπο·
ιιι·ε.οιιι.

Βοιπι (ιο ιιι·επ οιι ο ετοΙΙοπ ννιι· ποπ Αρπιιι·πι επ επι,

πο" 8 Ποιοι· νοιπ Βριορι·οι οπιιοι·ιιτ. ειιιπ οιπο Βιιπιπο Βοιιιιπιιι
πππ πεοιι οιιιοι· ο.πποι·οπ 8οιτο ιιιπ ιπ ποι· ιι·Ιοιοιιοπ Βποιοιιιιιιι€
οιπ

ννοιεεοε Ρεριοι· επ ποι·

Μπι ποποπ.

[Με ποπι ποι·

Εππιρο ννιι·π νοιι ποπι Βιιιοοιοι ιιιιιιιοπιπο·οπ πω! επι' πιο π·οιεεο
νι7εππ ι·οιιοιιιιοι·ι. Πο. Με @επι πιο Βι·οππινοιτο ποοβιιιο·
ποιε Β·ιοιοιιιοΙιε Β Ποιοι· ιιοιι·ιιει, εο οιιο.ιωπ ινιι· ππι πι”
ἔοιεεοπ Ρ'ιπ.οιιο οιπ ιιοιιε.ι·Γοε, ιιιιοπεινοε ιιοιιοε Βιιπ ποι·
ιππιπιο.
ινο- Ιοο:οπ ποι ποι· Ππι.οι·εποΙιππε πιο Ροιοιι.ο επι' πιο πιοΙΙο
ποι· Αι·ιοι·ιο ι·οπιιιιιε, πιο οιποιεοιτε νοιπ ρι·οοοεεπε εινιοιποιιε
ι·επιι πππ οιππι·οι·οοιιε νοπ ποι· Βοιιιιο ποι· ιιιπεο. Ποιοι· ποιοι
ι·ππιπιιο ιιοε;ιοποι ινιτπ. νιΙει·πιπ νοπι νοι·ι:ι·ιηιοπποπ πιοι·επο
πιοεο οιοιιο ποι· ΒοπιοΙιε ιιονοι·2ιιο·ι. ινιι·π, ννιι·π νοιιιιιιπ επ ποι·
Ηιιιιπ επεωιπιεοιιοι· Ι)οποπ ιιοει·ιιιιποι:. Βιιε Ποινιοιιτ επι' ποπι

ιιπι·:οπ 8οιιοπιιοι (8οννϋιιπΙ. 500--700 Οι.) ιππεε πιο Βιιιιιιιιιιι·
ιειιοπ επ ποι· ποτε. Βιοιιο

ποι· Αι·ιοι·ιο

νιιιιιο·

ιιιιιοι·πι·ιιοιιοιι.

Πιιι·οιι νοι·οοιιιοπιιπι.ι ποε Ι.επιποννιοιιιε "οι πππ πιιε πιοεο
Ποννιοιιι επ »νοιι νοι·ι·ιπροι·ι:, πεεε ειοιι πιο ΒιιιιινοΙιο οππιιοιι

πιιι·οιιι·ιιιι.ι·ι.

Ιπ Μοεοπι Μοπιοπι πππ ιιοοιιππι-·πεε 8ριοιιοιιιιιιι

ποι· ΙΓιο.ιιιιιιο επ ποι· ννο.ππ ριϋι:Ιιοιι νοι·ι.ιιιε.Ιο οεοιιιιιι.οι·ιεοιιο
Βοννοι;ππποπ ο.πειιιιιιιιι·οπ. πιιιιιι·οππ οε ππιιιι·ιιοιι «Με ποιοι·

ινοοιιοιι νοι·ιιει·ι·ι. επ ιεππο πιο Ζιι·ιιπιοι:ιοπ ιιοοιι ππι·οιι πει
Θοννιοιιι. ππιοι·πι·ιιοιιι ιει. ή Απ οιποπ Μιι1ιπιοιοι·ειιιιιε επι ποι
Βοιιοπιιιιοιιο ποε ιιιπποπ Ηοποιοι·ιπε ιιο.ππ Με Βπιι'οι·πππι.οποι
Ιιοπιποινιοιιιε νοπι Πιιιοι·οιπιππιιο·εριιπιιιο, ποι ποι· πιο Οεοιιιιι·
ιιοιιοπ ιιοι;ιπποπ, οιιιιοεοιιοπ πππ πιιι·οιι οιπο οιπιιιοιιο Βοοιι·

πιιπ; πιιε θοινιοιιι. ιοειο·οειοΙιτ ννοι·ποπ, πιιε νοπ ποι· Βιιιιινοιιο

ιει. ποι.ςοοιοπ οιπο

ιιιιοι·ινππποπ ννοι·ποπ ιει πππ πινει· Με επ οιποιπ Μαιου
(Ξι·ειιιιιπο Βοποπ. - 8οιιτο οε ειοιι ποι ριινειοιοςιεοιιοπ να·
εποιιοπ Με πιιπ; οι·ινοιεοπ, ποοιι ο·οι·ιπποι·ο ΒιιΤοι·οπποπ :πιο

ιιοιιοιΙιει'ιο Χι·οπιιιιοιι. πιιι. Ονοποεο ιιοιποΙιπιοι·τι οιοο πιο ΟΠ·
πειιοπ πιιιοιι ιι·εοππ οιπο Πι·ειιοιιο εοειιιιι, επ ιει οε ευπ·οι·

Απεπτποιι επ ιιι·ιπεςοπ, πο ιιι·πποιιι ιιιο.π ππι· πιι πιοεοπι 2ινο0ιιιι
πιιε Βειιι';;οινιοιιι. οπιερι·οοιιοππ επ νοτιιιοιποι·π. Ι)πι·οιι νει·

Ριιιοιιι πιο Οιινπιι.ι:ιοπενοι·ε;ιιππο :π

οι·Ιππιιιοπ πππ ποπ Ε'ιιιιοπ ι·ιοιιιιι; επποριιεει.οπ Ποεοπ πιιε εσπ

ιιιοιποι·ιιποι ππι πιο οιιπο (8'7,5 Οιεπιπι) ιιιιιιιι πιοπ οοιι0ιι
Ππιοι·οοιιιοπο νοπ Πι Πι·ε.ιιιιιι πιιιι·ιιιοι·οπ, ππι·οιι οιπο ννοιιοι·ο
νοι·ιιιοιποι·ππι; ποοιι ιιοΙιοιιιιι· ιιΙοιποι·ο. Πο.ππι·οιι, πεεε πιο

νοι·ιιπο ΜΜΜ.

εφιοποιοιιπ επ ποι· ννο.ππ ειοιι Β Μοιοι· ινοιι. νοπ ποπι ΑΦΜ·

πιο ΑΙΙιοΙιοπ

ννιιιιοπ,

ΟοιΙοοιιιιο

ιιοι·νοι·ι·πι'οπ

Ιπεοιιοπ ποι· Οενποιιοπενοι·ι.ιππι;ο ιιοπιπποπ.

ΟοΙιιιοιπιο ιοι·τοπεοιιοπ'οπ

πππ

πππ οιπ Επι·

ποποπ, Μο οπιειοιιοππο

πο. ποποπ ννιι· ιιπ Μοι·ιιιιιπιπ ιπ

(Απτοι·οιοι·ποι.

Ηοι·ι· Κπειιι-Βονοι: Ππι.π·οο;οπ ποπ ΑπεΓιιιιι·ππο·οπ
Βοπποιε πιιιοιιι.ο ιοιι

ποοιι ννοι·ποπ

νοι·

Μοι·ριιιππη;πιιοπ

ποε
ποι

Ριιοπιποπιιιοι·π, ποποπ Ρπιε ιιιιπειιιοιι πιιι·οιι Κοιπριιοι· πππ Πι
ιιιιιιιιε οοιιειτοπ "οιποπ ιει, πειιιοπιιιοιι ππι: νοι· ποπι ιιι·ιιι
εοιιοπ
8τιιπιπιπ, ννοιΙ ιιιοπ εοπει: εοιιι· ππιιοπεοιπο
Ιοιιοιι ιιοππ.
ι ΚοιΙερεο οι·

πιο ιιοιιπποι, ε;οιιππ·ι οι: εοιιοπ εοιιι· ιιιοιπο Οοοιιιιι.ιιοποπ πιο
Βριοποιο, πιο νοπ ποιιι ιιιοεοοπ Αυριο πισω ιιιοιιτ ννοιιιιΕθιι0ω'
πιω!! ννοι·ποπ ιιιιιιποπ, επ ποι· ινοππ ποιιιιιοιι ειοιιιιιοι· ιιι

οιοο οπ.
Βοιιιι θοιιιο.ποιιο ννιι·π ποι· Αρρο.ι·ει. πω' οιποπ ο;οννϋιιιιιιοιιοπ
πιοΙιτ επ ποποπ Μπι

οιοετοιιι.

Βοι·

Ρειιοπι. ειιιπ ειοιι οι"

ποπ πιοεο πππ Μπι. εοιποπ Ππι;οι·π.ι·ιπ ιπιτ ποι· νιιιιιιοπ οποιοι
ποσο οιιοπ π·οι·ιοιιιοι: ιπϋι.ιιιοιιει. ιιοι·ιποπτειι πω" ιιιιιοι· πι;"
2.Ηοιι· 8ι.ιιιιππι·ιι-Ροι·ποπ: οι π ποποι· Βιιιιπιποιι

Β ο ο ο ι , εοινιο πιιε 'Γοποιποιοι· νοιι Ο π. ο ι· τ. π ο τ. Επι· ιιοιπιιιι
επ ποιπ 8οιιιιιεε, πο" πιοεοιι πιοι Ιπει.ι·πιιιοπιοιι οιπ ποπι·

ιοπι·ποπ Βοιιοπιιοι ποπ Ιπειι·ιιπιοπιε, πο.εε πιο Ροιοιι.ο ι;οι·ο.ποπιθ
Αι·ιιοι·ιιι ι·ο.πιει.Ιιε ιπι ποι· ιιπποε·οιιοποπ Βι.οιιο πιιπ.
·
Αιιο ποιο ποε Απριιι·ιιιοε ειππ οπο ποιοιι ε.πποίοι·ιιιιο
ππι Απεπο.ιιιιιο πειιιιιιοιι ποε 8ριοποιε πππ ποι· Ροιοι.το.
ιο
ιιιοιιιπποιιο ιιιεει. επι ιοπο οιπι'ειοιιο ο·ιιιιιι·οπποππο ΗεπειιιιιιΡ8

ει·οεεοι· Μεπποι ποπιοιπειιιπ ιει. πιιιιιιιοιι ποι· Πιπειειππ. ποεε

ιιοππι.ποπ. Πο πππ ι'οει ειιο ππποι·οπ ΒΙπιπι·ποιιπιοεεοι· πιο Βθ°

ποι ιιιποιι επ ινιοιιι.ικο 'Ι'οιΙο, πιο π. Β. πιο Ροιοτιο ποι ποπι
Βοεοιι'εοιιοπ Ιπειι·πιιιοπιο, πιο Αι·πιιιιππο ιιοιιιι Β.ινο

ι'ππποποπ νιίοι·ιο ιπ ιποιιοπιειι·ιεοιιοι· Γοι·πι π. π. ιπ ΔΗΜ”
επιιιιι·οππι·ποιι ε.πιι·οιιοπ, επ ιιπιπ οε πω: πο. ω"0"_
πιοππε ειπειιππιο; ιιι ιιιποιιοπ, ποι· πππ οιπο Πιπτοοιιπππιι α!"
0οινιοιιοεοπιιιοπ, πιο πιο.π ιπιτ ποιο ποποπ Αρρει·ιιιο ποιοι. Ν]
Αι.πιοεριιιιι·οππι·ποιι ιπιιπ·ιιοιι ιιιιιοιιι..
Πιοεο Πιιιι·οοιιπππε ιει. πιιπ επι θι·ιιππ ιοιποπποι· οιιπο

πι ο ε ε ο τ.
νοι·ιι·.

Με.

ιιοερι·ιοιιι εππιιοιιει.

νοι·εοιιιοποπο Βιιιι.πι·ιιοιιιιιοεεοι·,

πιο Βριινιι;ιποπιεποιποιοι· νοπ ν. Βιι. ε οιι πππ οι ν ο ·

Β. ο ο ο ι'εοιιοπ, ποι· Ειιπποι·ι·ιππ ιιοιιπ Ο ο. ο ι· ο π ο ι·'εοιιοπ, οΜο
Βιιιιι·οπ πππ ΒιιΙΙοπε πιιε θπιπιπι ιιοι,«.=ιοειοΙΙιειππ. Ε) ε ιιιιι ε
εοπ Ν πιο ο ρι·ιοι·ι π.ιιππποιιιποπ ιει - πιο Βοεπιτειι:ο
ποι· πιοεεππποπ ιπ ιιοποπιοπποπι Μπεεο νοπ ποπι
ιονι· οιιιιςοπ Βιε.ειιπιι:ιιιεει·ππο ποε θιιπιιπιε

πιιπ ιιπ πιο· εοιπ.

Γοι·ποι· ιει ιιοιιπ.ππι:ιιοιι πιο Ηο.ιιιιιιι·ιιοιι

ποι· πιιε θπιππιι ιιοι·οοει.οιιιοπ 'Ι'οιιο οιπο ποοιι ππι· εοιιι· ιιο
εοιιιιιπιιιο.
Ι)ιοεο πππ οπποιο θι·ιιπποπ ιιοννοι;οπ ποπ νοι·τι·. επι· Κοπ
ειι·πιιιιοπ οιποε ποποπ ΒΙπιπι·ποιιιποεεοι·ε.

Ιοιοιιτ π.πεΠιιιιιιοι·:
ννοιιιι ο := ποι· Ωποι·ει·ιιιιιιι. ποι· Αιιοι·ιο ιει (π. π. ππι· Με
ιιιιιιιοπε),

ιι Σ πιο ποιο πο» ποπι Βιιιιπι·ποιι πιιε οιοιοιιοοιωι
ιιειιιοπποπ ΩιιοοΚειΙποιειιιιιο,

Μ?
ο: ποπ

ποοιιιιποπο

οωιοπι

ποπ

Μοοκοιιπω

= 18,5956)
π = πιιπ θοιιιιοπι ιπ θι·οπιιποπ,

ποο ποπ ΡπΙπ ποιοι·

οιποο,

πιο ιιπ ιιπι·ιεοπ ποιπ πγιππιοιππιιποιιο Βοποππιππο· ποπ ιιι
οιποι· πιπιοπιο Βιι·οεππιπ ιπ ιιιι·οπ πιοιοπ Θοπι:οικοπ πππ πιο
πο· ποπ Κι·οπιιοπ οποι· πιο Πιιιςοπππο· ι.2,·οιππι·ιιοποπ ΝοιΒιιπποπ
οιι ποιποιιπιοποιεοπ. Πιοοο Βι·ποιιοιπππποπ ποπιποιοπ πιιπ πο

ποπποι·ο Βιιπ ποι· Αποτιιιιοπ πιο ποιοι.οπιιιοπικο ιιππ
πο ιπι

π = π. π. π.

-- πι.ο Β =

Αιευ

ά

Ριιιιι·ι ιπππ πππ

Π

_

18,6. δ.

Ι

ποια ο ποπ ιπποι·οπ Ππι·οπιποπποι· ποι· Αι·

ιοι·ιοοιπ, ποιπ” = ΡΈΤξ. ινο π = 8,14 (πιο πθΧΜΠιθ

νΘΙ°·

ποι;ιιιπτ. πιιπ ποι· θοιπποπιιι·ππιιποιι. πιο ιι.ποποιο Βοποπι·ππιιπππ,
ποννοιι: πιο πιοιιι. νοι·ιιιοιπποι· ιπι, ποΙΙ οι ποπ Κι·οπιιοπ πο οι·

ιτπι.ςιιοπ πιο ποιιιιππι· επ πιοπιο.ιτοπ ποιπ.

Πιο πΓιοπιιιοπο ιιιοι

πππε ποι· Απιοιιππο· ποιοι ποιπ Απι Ιοιοπι οιι
ιιπιι.πιππ
πιο Μπι

ποπ

Κιοιοπιπιοπεοπ

πιο

ι)πι·οπιποπποι·

ποποπι.οι:,

π: π:ο"
ο. π; π= Δ:: _'1
ιο.ιο. «ο
Βιιι·οπ Μοπππιηποπ νοιι Ριπροι·οιοπ ποι· Αι·ποι·ιπ ι·οπιιιιιπ ποινιο

ππι·οπ ιοπιι·οιοπο Ψοι·πποπο ιπι νοιιι νοι·ιιπ,<.ιοπποπ .πιο ιπποιοι·
Ι)πιοπιιιοπποι· ποι· Α. ι·ο.πιιιιιπ, ποιιο πο.ιιιιοοπιπππ οιπο ιιοι·ιοπιο
θιϋππο πιο, ποι οιποπ _ιππποπ Βοπιιπποιι Μπ.ιιπο ιπιιιΙοι·οι·
θι·ποπο πιο πιο 1,6-1,7 Μιιιιιποιοι· πιοιππποπ ινοι·ποπ. :- πο·
ποπίοιιπ ποππ πιοπο ποπι πιο πιο πιιι· Πιπι·οοππππο· 8οοιοποιο
ποποιοπποτ οοιποπ.
(Πιοποι· νοιτιος »πιο ιπ οιιιοππο
Ψοοιιοπποπιιιι οι·ποποιποπ).

(Απτοι·οι'οιοτ).
ιπ ποι· Βοι·ιιποι· ΚΙιπιποποιι
·

Ι)ιπιιπππιοπ.

ι·Ιοι·ι

Κποιιι-Β.οι·πι:

ποπο.ιιοπ

πιο Πποπννοιπππι·ιιοιι ιι.ππποι·οι· Βοποπιππιιιιιιο·, πιο νοπ ιι,ιιοιι
Ρπγοπιοτοι·π ποιιιοςι,νοπ _ιοποιπ ιιι οοιποι· Ροι·ιιι ι:οπιιιιο·ι πιι·π.
νοι·ι.ι·οοοιιποι· πιοιιτ ποπ Κοι·ιιριιπια ποι· Πιοοο πο.ι·ιπ, ποππ ποπ
Ζινοππ· "πιο ιποπι· πιιι· Ηοιιιποιιιοπο ρ;οιιϋπ. Πιο Ππιι·οιποιι

νοπ Κοτποποιοιπ-Βοιιιπ ιπι

οιπο Μοι.ποπο πι· Βοπιιιιιπιππο ποι· Ηοι·ιππιιιοιοιιι οιιο·οποποπ,

ποι ποι· πιοιι πιο Αρποιπιο πιιπποπ ποππ. Επι· ποιιοιοοτ πιιιοπ
Ε'ιπι.ιοι·πι·ποιε πιο ποιποιι Απ. ιοιποι·οιΙοπ πιοιιι πιιιοι· ποιπ Ροπ
ροι·ιποποπ Βο.ππο πιο πιιπ: νοι·ποπινιπποπ ποι· Ρπιποιιοπ οπο.
Ψοππ ιιιοι·ποι οιπο Βιιιι·ππε ποι· Ρπιπιτοπιιοπι πιιι”τι·ιιι πππ ποι·
Ρπιπ ιι·ι·οι;πιπι οιι-ο, πο ποπιοπι. Ιποιιιΐιοιοπο ποπ ιιοι·οοππ. Μι

ροι·πιιπιιοπ πιι.πο πιιι ποιπ Β.ινο-Βοποι ποι· ,=;πιο ιΒι·ιππι·ππο·οπ
οιοπιο.οπι.· Ποι· Αρροι·οι ιπι πιιιιπιιοπ, επι: ιιοππροι·ποποι πππ
οι·ιππο·ιιοιιτ πιο Βοοι.ιιιιιιιιιιι8 ποπ Βιπιπι·ποιιοπ ιπ ινοπιποπ ιπι

οιποπ.

οιπο Μιιππ

ποπιιιο πιο ΒοιιππΜππο· οποι· Μιππιιοππιππε; ππι'ποιο.ππτ οπο.
Ζοιιοπ πππ πιο πιτοπιννιιι·πιο·ο δοοιιο πιππ ιπ Βοονι·πιπ πιιποποπ.πι.
πιο ι'οποπιννοιπιο Ροοιιππο· πιι·π νιοιιοοπ πιι€οινοππο οποπ πιο
$οπιπιπιιι:τοΙ ποι ι·ππιποπ Κι·πιιιιοπ, Ιιπιο ?οιποπ πιππ πισω
ποπιοι·ιιι. ννοι·ποπ. Πιο ππεοιπ νοι·ινοππιο ιιιιιπιο ι·πιιο πει
Ιπι·ιποπποπ Κι·οπιιοπ οποι· πιοιιοιιποι· Βιποπϋριππο· ιπι ποπ

Ειγοποιπ.

Ζπιπ Ζνιιιιιιο· ιπι οποπ πιο Βιιπποπιπιιοτππο ιιι ποππ

ποπ, πιο πιοπ οιιιιο Οοι'ο.πι· ιπι· πιο Κι·οπιιοπ πιοπι. ποππ οπο
ποιιπιιοπ πιο". Ποι· Βοποιιπιπιιε θοιπτοπιιι·οιιιιοι οιο·οπιιιιπιιοιι
ιπι ποππ ποπ οιοΒιοππιιιοιι ποι· Βοποπιππιιπιιο - πιο ι;ονιο.ιιι·ιο
Ε'ι·οιποιι ιπ ποι· θοπιιιιι ι“ι·οιοπ Αιιπ,ποιηποπ οποι· Πι·ιο.πποπ.
οππιιοπ ποι· Αιποιτ.
Πιο ιι"ι·οοο ποι· Ρι·ορπγιοιιο πππ νοιοι·πιιππ ποι· Βοιπτοπιιι·πιιιι

ποιτοπ πιοιιι νοι·τι·πο·οπποι· πιιι· Βιοπιιππιππ, πιο ινοποπ νοι·οο
ι·ιιοπι.οι· 8ιπππο οιποπ πι.οιιιιπποι:.
(Απιοι·οιοι·πη.
π. πο” θ ι· οι “ο π ιι ο ο ο ιι - Βονο.ι: Ποιποππι:ι·πιιοιι νοπ
Βϋπι.Βιοππιιποι·π.
Οι. πιο" οιπο Βοιπο νοπ Βϋπιπ·οπποςο1ινοιι "οι Ηιιιιο ποπ
Η ιι· ο ο ιι πι ο π π π ο π ο π Ποπιοππιι·οι.ιοποπρροι·οποπ νοι. Απ

ηριποποπ Βιιποι·π ιινοι·ποπ Ρι·πιιι:πι·οπ. Βιιιιοιιοποπ, Ρι·οιππ
ιιπι·ροι·, Μιπππιιπππποπ, Αιιοπιγοπιοπ πππ οιπ Οοποριιιιο·πππινοι·
ιιιιοι ποιποππιι·ιοι·ι. Ο ι·. ποιοπι ποπ Νιιιιιοπ ποι Βππιο·οπ
πιοοποπο Επι· οπιιιιι·πιποπο πππ ιπιοι·πο Βι·ιιι·οπιιππεοπ, ιπποιιι.
οπο: ιιιιοπ Μι' πιο Θοιππι·οπ οπιιποι·ιιππιπ, πιο ποπι Αι·πιο πο
ποπποι·π ποι νοιπιοιιοι·πιιιππςοπο!ιποποι'ιοπ πππ ποπ ιΒιο·οππιπποιι
ποι· Β.ιιπι:ι.=ιοππιιποι· οι·ννο.οπποπ ιιιιιιιιοπ ποι ποι· Ππι'οιΙριοιιιπ.

Επι· 8 ι.ιι1ιποι·ιι: Ιοπ πιπππο πιοιιι, ποππ πιο Ποι.ποπο
νοπ Κοιποππι οι π. ποπποπ Αι·ποιτ. ιπιι· ιιπι·ιποπο οιποπ πο
ιιπππι ιπι, πιο οπποιοπ Ηοιποποπ ποι· Βιπιπι·ποιιιποππππ,ποπ οι·
ποι.ποπ ποππ. Επ ιι.οπιπιι: ποππ ιπ ποι· Ρι·οιιιο νιοιίο.οπ ππι·ππι

(π'οι·ιποιπππι.ι οπο.

:ιιι ιπ οποια" Ψοιπο ποπ Βιιιιπι·ποιι οπποπιιιππιοπ. πιοε ιιιοπ
πιιι ποιπ ποιπο νοπ πιιι· ποπρι·οοιιοποπ

Ιππιι·πιποιιιο μι.

ποπι·

»ποπι πππ ποππ.
.
Ποπ· Ψο ι π π - Βονο.ι ιποοιιι. πο.ι·οιιι' οπιιιιοι·ιιπο.ιιι, ποππ πιο

Τοεοπιιοοπτιοπποπ.

νοπ Κποιοιι ιοιοιιοι·ιο Κοοποππιοιπποπο ιωιιωο ποι·
Ηοι·πιπππιι“ιοιοπορι·πιππο οποιι πιοιππιοιι πιιι: ποπ πιιπποπ
ποππ; ποι Αιιοιιοπιιιοιοιιιιοιπ ποΙΙ ιιιοπ πιο πιοιιι. π.πιποπποπι

Ροι·οοιιοιιοι.

ιιποι·ιιοπρι ιιιιιπποπ Ρπιπ πππ Ατιιιππο ποπ επ ιιπποι·οποποπποπ
»πιο πππ ππιοπ ιποιποιιοι Αππιι·οπεππε οι·ι·ορ;τ ποιπ. Ψ. πω:
ποπ Οι" τ ποιοοιιο 'Ι'οποιποιοι· ιιπποποππι πππ ιιπποι ποιπο

Απινοππππο ποπποιιι, ποππ νοιποι·ποπ πιο Θιιιιιιπιιοιιο ι·πποιι;
οιπ Μοτοιιο.ρροι·πι πιο ποι· Βιιιιιιιοι·ιπποπο ινπι·ο ποποι·
οοιοι·ιπ ρπι·ιπιιπ νοι·ιιπιιοποπ. Ψ. οπο» ποπ νοι·οι·οποπποπ πιπ
Μιιιοιιππο οιπιο;οι· ιιιιπιποποι· Βι·ιππι·ππποπ ιιποι· πιο Βοποπιππε
ποι· Βιπι.πι·ποιιιποππππο. Ψ. ιπι. ποι· ιιιοιπππο, ποππ πιο ιπι

- Ποπ' Βπι·οπποιοποπ πιο 40-ιπιιι·ιοοιι ποππ! ιο ο οιι
ι ο πο: ιπι: ποιπ οι·ποπιιιοποπ ιζ·'ι·οι'οπποι· οιποι·ιιππ ποι·
ποι.ποιοοιποποπ Αποποιπιο ιιπ ποι· ιποοιιο.ιιοι· Ππινοι·πιτπι, θο
ποιππι·πι; Πι·. .Τ. Κιοι π, νοι·ιιοποπ ινοι·ποπ.
· - Βιο πο. Ροιοι·πππι·ο·οι· ποπι.ποπο θι·ππρο ποπ νοι·πιιπποπ
ποιπ 1'7. Οικι.οποι πο.ι. ποππ Β"οπιπι:οιιπππ· ιιιι·οι· νοΙιοπ Απποπο
πιιο ποπ Ρι·οιοπποι· Πι·. Οπιιπι· ν. Ροι.οι·ποιι ποιπ νο ι -

ιι·οιοι· ιο ποπ Ζοπτιο.ιιιοπιιιοο ποπ π'οι·πιιπποπ

ιιιποπο Βιπιπι·ποιιιποοπππο ποι ποι· Βοπιπιπιπππο· ποι· Ποτιπππι

@ποππ

οιοπο ι·οπρ. Ηοι·πιππιιΜοιοπο πω» πιο Βοποπι.ππο οιιοποι πω,
πιο ιποπ οπτ'οπι.;ο οι·ποπι.ο; πο.πποιπο ποιπο πιο πιο Πιο.οποπο ποι·

Ιπι-Κιπποι·ποοριι:πιπ Πι·. Ψ_ι πιο πιιπ π ιιι ιπι. πιο επιιι 25. Βορ

ο- ποι· Βιι·οιιιοι· πιιπ Οποιοι·πι ποπ Επι. Ροι.οι·πππιο·οι· ΝΙΜ

ποοιπποπποπ Αι·ι.οι·ιοπιιιοι·οπο.
Ηοι·ι· ΒοιΙΙιπο.ι·ιι ιςιοπτ. ο.π, ποππ πιο Βιιιιπι·ποιπιποοπιιπποπ
π. Β. ιπ ποι· ΒΜποοιποι·οριο πππ ποι ο·γιιιποποιποιιοπ Κπι·οπ
νοπ πι1·οπποιπ Ψοι·ι.ο πιππ. Νππποιιποι· Αοι·πιο π. Β. 8 οιι ο ι: ο
Βιιιπποπ π. Β. ππινοιιοπ Μο Κοπιοποπ.ιιι·ο-Κπι· πιιι' οιπ οποιο·
ποι:οο νοι·ποιι.οπ ποπ Βιπι.πιποιιπ ποι ποπ Ρο.ιιοπτοπ. πιιπ ποπποιιοπ
Βιπποπ
ποπ Βιπιπι·ποιιπ
ιπι ιιοπιοππιιπι·οπ
πιο
Κοπιι·πιππιιιοι.ιοπι
ιπποππο
ιπι --ι πιο ππι Βοπο
(5ιιιπππιιι
ποι· ιπποπ
Αι·ποιιοπ

νοπ ΟΙποπππι·8·ι)ι·. 'Ι'ποποποπιπ ιπι πο! οιποποπ πι
πποποπ νοι·οπποπιοποτ νιοι·ποπ.

νοπ Μπι. ποιπο πππ οοιποπ Βοπιιιοι·π ο.ππιιποππιοπ - οιπο
"ιππππι.ιποπο ΚΜ· ποι Ροι.ιοπιοπ, πιο ποι ιιπι·ροι·ιιοποπ Ποπππ

Αιοκιιπποιποπριτοιπ Πι·. Ρ ο το ο ιιι οι πιο Κ ο π π π ι πο. ιι τι ο π

ι.ιοπ οιπ ποιιποιΙοπ 8ιπιιοπ ποπ Βιπιπι·ποΙππ οοιποπ, ιιππιις νοιι
ποιοπιι·οι· Ψιιιιππιιι.

8. Ποι·; νοπ Κ ιι ο·οι πιο π -Βοονιπιπ: Ποποπ πιο Βοποιιπιππο
Ηοιπιοπιιι·οπικοι·.
νοι·ιιο;;οιιποι· πιοπι οιπιοιι.οππ οιποπ ιιπι·ιιοπ Ποποιπιιοιι πω·
πιο ιπ ποι· οιπιοπ ποιπο ποο ΧΙΧ. ποπι-ιι. ιιοιι·ποιιοπποπ πππ·
οπιο.ιι·ιποποπ 8ι.ιππιιιπποπ πιο νοπ ι.ποοι·οτιποποπ 0οπιοιιτπρππιιιοπ
οπο πιο Βοπο.ππιππς ποι· θιοιπιοπικι·οπιιοπ ποπιιπιιιιι.οπ. Ιπ ποι·
6οπιιποιππο· ποι· _ιοιππ ειιιιιοοπ Βοιιοππιππππινοιποπ. ποιπ ιπιποππιπ ιιιιπιποποι· Αιποιι. πει ιοποιοπ ιο.ιιι·ο, ποποιιιιιιιια νοι

τοιπποι· 1907 ιιιπ Αππιοππ ποιιιιπππτ ινοι·ποιι.
- Ποτ Οποιοι·π ποπ πι. Ροιοι·πππι·ο·οι· Νιιιοιπι-ιπιιιιπι·ποορι

πιο πι. ιιιιπι π

ιπι.

πιιι Πιιιι'οι·ιπ πιιπ Ροππιοπ νοιππ

ποιιιοποι ννοιποπ.
- Ποι· πιτοι·ο Απ: ποπ ιζιπποι·ποοριι.οιπ ποπ Ρι·ιπποπ Ροποι·

- Ποι· οοιιιιιο ποπ Οποινιι·οποπ ποπ 8ι. Ροιοι·ππ. πιππι.ιποποπ
Ειιι·οπιι·πι·πιποπο Κι·οπιιποιι.οπ ποιποπ5ι.. Ρο
ιοι·πππι·ποι· Βι·2ιοιιππ,ςποποιοιι:οιι ποπ
ποο·

ποιτπ ποι· Κπιποι·ιπ Μπι·ιο οι·ποππι: "οιποπ, ποιοι
·Βοιπππππο· ιπ οοιποι· πιπποι·ιποπ $ιοΙιππο·.

- Ποι· πππποι·οι·ποπτιιοιιο Ρι·οιοπποι· που ιποπιπιπιποιιοπ Βιοπ
ποπιιιι πιιπ ρι·ορπποπτιοοποπ Κιιπιιι

ιιπ · ποι· Οποππο.οι· Ππινοι·

πω” υπ ΨοιΕππ1° π" 2 ιι ιιι οι·ποπιιιοιιοιι Ρι·οιοπ
ποιοι·ποππτιιιοι·ποπ.

π·

ο

- Βοι· οιιπποι·οποτιππππιπο Κοποπιι.οπι ποπ οι. Ροιοι·πππι·ποι·

ιι·πποπποι· πιοπ πιιι' ποπ ο.ιιςοιποιπ Αποι·ιιοππιο πππ ρι·πιιι.ιποπ

Ροπιποπριι.ο.ιπ Πι·.8ποι·πριπ ιπι ππιπ οπποοι·οι·ποπι

Βοινοι.πι·ιο, ιοι·ποι πιιι ποι· Οοιπποοιιι·οπιιιιοιι οιιςοπιιιιπιιοιιο πππ

ιιοποπ Ρι·οίοποοι·ι'ιιι· οπιι·πι·οιποπο Ρο.1:ποιο8·ιο
οιιπο1·Οποππο.οι·ι.Τπινοι·πιΜ.ι οι·ποππο ινοι·ποπ.
-Ζπιπ Οποιοι” ποπ Ποι·ποιοι· Βοοποποορι

οιποι· Βοποππιππει πποι·πο.πρι. πιιοππειιοπο Βι·ποποιπππποπ. Ποπ
Ροι·ποι·πιιποπ οιποι· ΟππποΙποποππιιιππ ποππ

ποπιικιιιιοππρογοιιπποπ οπιπρι·οοιιοπ ινοι·ποιι.

πω· ποι ποπ Ιπ

ποιπ ππποπιπΑι·πτποιπιππιιιοιιιοποπεππιιοιπ

ειιι
ιι ε ιιι ι ι ε ε ιει επ 0ιε11εάειι νει·ειει·ιιεπειι 11ι·.Β ι. ι· δ ιι ιιι ιι ε ι·8·,
Με άιε Πιετά!. ΒΕ.» Με,
Ι. ει ι ιι ε ει·ιιιιιιιιι ννοι·άεπ.

- Βειπ 25-ιειιι·ιιιεε ι ιιιιιΙειιιιι Με ειιιιιάειιιι
ε ειι ει· Ιιειιι·ει· ιιεε·ιπε· νει ειπεπι Βιιοιιει - άει· Ρι·ειεεεει·
ειιιπιει·ά. άει· ιππει·επ Μεάιειιι ιιπ άει· Ππινειιιιι.ιπ θειι.ιιιιιεπ.

Βι·. Ο ι ιο1)ιιιιι εεε. 1)ει· δειιιιιιι·, ινειειιει· μια ιιπ 54. Βε
ιιειιιιιειιι·ε ειειιι, ιετ. εειι: 1879 ειε Αι·ει ιετιιι·.
- 1)ειιι

έτειιάεεεπεειεεεειιειιειι.

νειιι Βιιι.άι.ειπι.ε Πι·. Α ιι 8 Η ιι ι

θεπει·ειει:ειιεει·ει άει· ει·ειιεειεειιειι

Αι·ιιιεε,

Ρι·ει.

-- Πει· ιιιεειΒε Αι·ει. Βι·. 1)πιιι·ε ινι ιι, Ρι·1ιειάεπι άεε νει·
ιιιιπάεε άεε Βιιεειεειιεπ νειιιεε, ιετ. ειε νει·ιιιιιινει·ιιιειιει· Βε
άε.ιιιειιι· άει· ι·ειιιιιιοπιι.ι·επ Ζειιιιιιιι· «Κιιεειιε_ιε Βιιειιιιε›, άει·ειι
Νιιιπιπει· 190 νει· ι‹ιιι·ιεπι ιιοπιιεειει·ι: ινιιι·άε. επι θι·ιιπά άεε
Αι·ι. 129 άεε Βιι·ει'εεεεεεεπειιεε ιι ιι ι ει· Α π Μαριε ε ε ε τ. ε ι ι τ
ννει·άεπ. Με νει·ιε.ιιιετ. ειιι. Πι·. Βιιιιι·εννιπ ειιιε θεεειι
ιιιεςε ιι.ιιιιεειι·επει.
--- νει·ιιι·ι:ειιιι πι;

ειπεε Αι·ιιι:εε.

νει· άειιι Βι. Ρε

1)ι·.8ειι_ιει·πιιιιι. ιετ άει·θεπειε.11επτπεπιει·επε

ι.ει·ειιιιι·εει· Βεειι·ιιειιιει·ιε1ιτ ειιι.ιιά νει· ειιιι€ει· Ζω άει·ι'ιιιιιει·ε

νει·Ιιειιειι ινοι·άειι. Βι· ιετ ιιειιειάιπΒε ε.ιιειι :ειιι Βιιι·ειι
ιιιιιΒιιεά άει·θιεεεΙιεειιιιίτ άει· Αει·ει.ε ιπ Βιι

1)ειιιιιιει·τε άει· ει·ειεπ Κειειιεάιιιιιε, άει· ιιιεειιιε Αιει Πιι· ε ε ιι
Βι·ιιειι, ιιιιι:ει· ιιει· Αιιιιιιιιιε, ιπ άει· νοπ ιιιιιι ιπ 77ιτειιειι τε
άιιιιει·ι.επ Ζειι.ιιιιιι· «ΨιιειιεΙιειε Βιιιεπ» ειπειι Αι·ιιιιεΙ ρ;ειιι·πειιι:
ιιι ιιεΙιεπ, άει· ιε.ιεειιε Μιι:τειιιιπε·ειι ιιιιει· Μιι.εεπε.ιιπιειι άει·

άειρεει. ει·πειιπι ινει·άειι.

Κεε·ιει·ιιπε· επιιιιεΙι; πιιά ιιι άει· Βενειιιει·ιιιιε· Β'ειπάεειιιι.ιε πιιά

Νειιι·ειοεε:
- νει·ει.ει·ιιειι ειπά: 1) Αιιι θ. Ηεριειιιιιει· ιιι Ποι·ρει
άει· άει·ιιΒε Βιιιάιει·ει. Βι.εει.ει·ει Βι·. Ο ιι ι· ι ε ιι ε. π Η ι ι· ιι ιι ιιι 1ιει·Β·. ιιπ ειπειπ εειιιιιει·επ Ηει:ιειάεπ ιπι ιιιιι·ειιειι νε1ιεπάει.επ

Ππι·ιιιιε 1ιει·νει·ι·ιει ιιιιει· άιε Απει·άπιιιιε·επ άει· Κειιιιει·ππε· ιιε
ειιε·ιιο1ι άει· Ηειειιεάπιιιιι.. Πιι.ε Βεπιι·ιιεε·ει·ιειιι Με άιιιιιε.Ιε

Β ι· ιι ε ιι ιι·ειεεεριεειιεπ; Πιε Οι ε ι· ι ε ιι ι ε ε ε Ι ε. ι ε εειπ,

νει·

άει· άιε Απεειεςειιιιειτ επι 8. Βεριειιιιιει· πεειιιιιιι.ιε ειιι· νει·
ιιε.πάιιιιι8· εεΙειιιει.ε, νει·ιιι·τειιτε ιιιπ ειι νιει· Νεοε

60. Ιιεεεπειιιιιιε. Ζε ?ειιιε (Ιιιν1ε.ιιάι ε.ιε 8ειιπ άεε άει·τιιιειι
Κι·ειειιειιειε ε·ειιει·ειι, "πιει ει· εειπε θνιιιιιεειεΙΝιάιιΜι Μ. ι.επ θειιι.ιιε·πιειιει'τ.
Ρει·ιιειι πιιά ιινιάιπει.ε ειεε άιιπιι νεπ 1870-77 άειιι Βιιιιάιιιιιι
άει· Μεάιιιιι επ άει· Πει·ρειει· Πιιινει·ειιει.τ, ειι ινειειιει· ει· επι

- Πιε 'Ι'ιιιιιεειιε Αάειενει·εειπιπ1ιιιιε ΜΒ. Με άιε

Ρει.ει·ε1ι. 'Ι'ειεε·ι·ε.ριιεπεεεπιπι ιιιειιιετ. επι 4, Βερι:ειιιιιει· άειι

20. .ιιιιιιιιιι· 1877 εποε άιε Πειιτει·νιιιιι·άε ει1επι.ιιιε. Βειπε Βιετ
1ιειιε ιιιιικιειι ιιειι·ε.ιιπ ει· Με Αεειει.επι επ άει· Αεεεπιιιιπιιι
ιιι 13ει·ριιι, »νει άεππ 1877278 ινιι.ιιι·επά άεε ι·πεειεειι-ιιιι·ιιιεειιεπ
Κι·ιεεςεε ιιιιιιιιιι·ειει ιιπ νει·εειιιεάεπεπ Πεεριιιι.ιει·ιι ιιπ Κειιιιιι.·
ειιε πιιά πιππι Βεε_πάιειιπιιι άεε Ρειάεπεεε θ .1ειιι·ε'Οιιει·ιιι·π

ιι·ιιιιει·επ Ηειε.πεεεεει· άει· «'ΓιιιεΙιειε Βιετ.εειι», Ιιεπάεειιιιιιεεπι
ππά 1Βάε1ιιιε.ιιιι Πι·. Α. Α ι· ε ε ε π ι ε ιιι Με άειιι Α1επιπεειιειι
Κι·ειεε, ειε ειι εειπει· Κεειιτιει·ιιειιιιε· ν ο π ά ε π Β ι ι: ε ιι π ε· ε π ·
άεε Αάειε ειιεε·εεειιιεεεεπ. Νιιιιει·ε Αιι8·εεειι ι'ειιιεπ.

ειιι ει·εεεεπ Ε'ειιι·ιιιιιεεριιει ιπ ννοι.ιιιιιειι Με”. ν7_ιειιιιι). ιιπ
Ηει·ιιει. 1884 ιιειιι·τε ει· ιιι εειπε ιιειι.ιεειιε Πειπιει ειιι·ιιειι ππά

- Ιιι Κεεε.π πει ειειι ιιπ Βιιιιιιιιοι'εε·ειιε.πάεάει· Αι” Θε ι· €·ίιιι ε Βε.1ειι νει·ειίι.ει. Αιε Πι·εεειιε ινιι·ά νει1ειιιιιάιε·ει·

1ιε1ιΙειάειε επιπιιε·ε ενι·ει .ιειιι·ε άιε Ρεετεπ άεε 8ι.·ιάιε.ι·ειεε
ιιιιά άεε Βιεειιιιιιιιπει·ει.εε ιπ 77ει·ι·ε, ιιιπ ειειι άειιπ άειιει·πά
Με ριε.ιιιιεειιει Απ: ιπ 1)οι·ρει πιεάει·ειι1εεεεπ, ινε ει· Με ειι
εειιιειπ 1ιε1ιειιεεπάε ειιιιιειειι ειε Απ: άεε Ονιιιπε.ειιιιπε ιιπά
άεε νειει·ιπιι.ιιιιετιι.πιε, εεινιε ιιιειει: ειε Κι·ειεει·π ππά ιιιειιιιιι
Μ". 11 .ιειιι·ειι ειε δι:ε.άπειει: πιιά Ο1ιει·ιιι·:ιτ άεε Βιιιάι
ιιοεριτε.1ε 1'ιιπειει·ι:ε. Θειπάε ιπ εειπει· Ιετ.ειι,ιεπεπιιτειι ιιι
ε;ειιεειιειι. Με ει· ειιιε άιε ιιι·ιιεετειι νει·άιεπει.ε ειιι άιε
8ι.ε.άτ Πει·ριιι ει·ινει·1ιεπ άιιι·ειι άιε 7ει·ιιεεεει·ιιιις άεε Βιιιιι

επειει ειι ΠειειειιιιιιιιιεΙπ

ειιε,·εεεεεπ.

εε άιιεε άει· νει·ειει·

ιιεπε ειιι εειιιει· Ε'επιιιιε ιπ άει· ιει.ει:ειι Ζω ειι πιεπι ειπιιιει
ειπ ειιιειι Βι·ει ιιπ Πιι.ιιεε ιιπιιε. Με Βεειάιειιπε ι':ιπά ειιι
Κεετεπ ειπειι άοι·ιιε·ειι Αι·εεεε εειπ, άει· ιιιιειι ειιιιεςεε Θε1ά Πιτ
άεε ει·ετειι Ππιει·1ιειι: άει· ιιπειιιειιιιειιεπ Γε.ιιιιιιε ,εεεειιιιιιειι.

Με. (Βιιεειιε - Η. Μ.)
- 1)ει· άιιι·ειι

εειιιε ιιει·νει·ι·ε.ιιειιάεπ

1ιειειιιπιιειι

ειιι άειιι

θειιιει άει· 0ι·ιιιοριιάιε ιιειιειιπιε Ρι·ειεειιει· άει· ει·ι1ιερε.άιεειιεπ

0ιιιι·ιιι·ειε Πι·. ν. ι π Η ε ι ά ει ε ε ι· ε, ινεΙε1ιει· 1ιει·ειι.ε νει· ειπι
ι.ϋ.ι.ειι·εεειιε πιιά πειπειιι;Ιιειι «Με άιε Βεει·Β·ε.πιεειιεπ άεε
Βειι .1ιι.ιιι·επ ινεε·ειι ειιιεε ιπ εειιιει· Κιιιιιιι ειι'ει€τειι νει·εειιειιε
Βιιιάι.ιιεεριιειε ππά άιε Πεεειιιπ8· άεε Ρι·εετιιπι.ιεπεινεεεπε. Βει
Ζειιιιιπε· ειιιει· 1ιειιειι Βιιιεειιιι.άιε·πιι,ε· νει·ιιι·ιει1ι νι·ιιι·άε.
ιιιπιιε ,εεεειιι, επι. εποε θειιι·ειιιει· άιεεει· Ζει1επ, άει· ιιι ειι - ειιι·
ιετ, Με ννιι· άει· «Α. ειεε. Ο.-Ζιιι·.» ειιιιιε1ιιιιειι, πεπει·άιιι,ςε
1ιειειι .1ιιιιι·ειι ειε Βιιιάειιι ιιιι Πει·ρει.ει· Βιιιάιιιεεριι.ε.ι ρι·ειιιιι- ι
ιιεει·ιιιε.ιε νοπ ειπεπι Ρετιεπιειι, άει· ειειι άιιι·ειι ειιιε Ορει·ειιειι
ειει·ι. Με. ειε ει· ιπ ιιειιει·ει· Ζειτ ω. άιε Ιιεεεπεινιιι·άιε·ε Αει -Εεεειιιιάιμε·1επει:ε.
ε.ιιιΖειιιππει νεπθε1ιπάεπει·εε.τε
ι'ει·άει·ιιπις άεε ειιειι νει·ει.οι·ιιειιεπ Οιιει·ε.ι·πιεε άεε Ηοεριιε1 ιιε
ειιειιιε, εισιι νοιι άειπ Ππτει·εειιιεάε εννιεειιεπ άεε πειι8·ει·εεε1- . ν ε ι· ιι ι ε. ι; τ. ιινοι·άεπ. Πεε Ο1ιει·ιιιπάεε;ει·ιειιι ιιι Κει·ιει·ιιιιε
τ.επ νει·ιιε.Ιιιιιεεεπ ππά άειι ιι·ιιιιειειι νει·ινε.ιιι·1εετεπ Διιειιιιιάεπ ν

άιεεεε ι·ιεε Με ιιιιει·πειιε·επ ιιιιπιιεπ. Αεει· πιειιι. ειιι· ιιι εειπει·
ιιιιιι.ιιειιειι

ΗιἱἔΒω· Με” Με ΡἴωζτἱεοΙ"π
ΑΠΕ·
α”_ νοηιθ'
.
_

εειειει· ππά Κε1ιεςε εειιιιε ιιι εειιιεπι 77ιι·1:επ ιιπ 8021111811 Με·
εεε ειιι Πι·. Β Με ιι ιιι1ιει·ε άιε νει·άιεπιε Απει·ιιεπι:ιιιιιιι ε
ιιιπάειι. Ηει·νει·ι·ειιειιάειι Αιιι.ειι πει: ει· ειι άει· θι·ιιιιάιιιη;

θεεε1ιεειιιιιι Ιινιιι.ιιάιεειιει· Αει·ει;ε ι.ιεπεπιιιιεπ.

ει·

άει·ειι Ρι·ιιεεε ει·

νει·ιιι·τειιιε ιιιιι ιπ άει· Τετ ειιι· Ζ ε. ιι 1 ιι π ε; νο ιι 6000 11 ει· ι
Ε! ιι τε ε ιι εά ι ιι ιι ιι ε, ινειι ει· ειιι· νει·πιιιιιιιε άει· 1ιει.ι·εάεπάεπ
Ορει·ειιειι επ άειιι πιιιιάειςι1ι.ιιι·ιςεπ Ρει.ιειιι.ειι ειιπε ιιιιιιννιιιι

Βιιιι€ άει· 1Βιι.ει·π άεεεειιιειι πιειιι ιιει·εειιΠει ινε.ι. Βιε ΚιεΕε
ειιι

Βι·ετε.ι.ιιιπιι

ειιιεε

νει·ιιιιις·επεεειιεάεπε

ινιιι·άε _ιεάοειι ειιεεινιεεεπ, άε. άειιι Ρειιειιι.επ ειιι
. άεπει·ιιάει· Βειιιι.άεπ άιιι·ειι άιε Ορει·ιιιιειι πιεπι ει·ινεειιεεπ ινιιι·.

ιιπ 1ει.ειειι .1ε.ιιι·ε ννειι·; ειε 2ε1ιτε ιιιιιι ε.ιιειι άιιιιιι· άιε νει·άιεπιε

Αιιει·ιιειιπιιπιι. ιιιάειπ ειε ιιιπ ειιι άεπι 1ειειειι Αει·ει.ειεεε, επ
νιιειεΙιεπι ει· ιπιοιε·ε εειιινειει· Κι·επιιιιειι: πιεπι ιπειιι· ιει1πειιιπεπ
ιιειιπι.ε, ειπειιιιιιιιιε· ειιιε Βιιι·ειιιιιιιε·1ιεάε ννιιιιΙιε. Αιιειι ειπεν
Απεειι1 €ειιιειπιιιιιειΒ·ει· νει·ειιιε άει· Βιιι.άι Πει ει· εειπ Ιπιει·
εεεε ππά εειπε Μιτει·ιιειι ε·εννιάπιει. εε άειιι Ηεπάινει·ιιει·νει·
ειιι. άεεεειι νιεερι·ι1εεε ει· ννε.ι·, άειπ Βε.άιιιιιι·ει·νει·ειιι π. 11.-ιιι.
'Γιαπ Πειιει·1ιι.άιιπιι ειιι Αι·ιιειτ. ιετ. άει· 7ει·ετει·1ιεπε άεειι νιε1
ιε.ειι εποε 1ιι.ει·ιιι·ιεειι 1ιει·νει·ι;ει.ι·ειειι ειιι Βιιειιει·ιι, Βι·οειιιιι·ειι.

ιιι·εεεει·επ πιιά 14ιειιιειεπ .1ειιι·πεΙει·ιιιιειιι. Αιιειι ιιπεει·ε ιιιεά.
Νεειιεπεε1ιι·ιιτ. νει·άεπιιτ. ιιιιιι

θι·ι.<ιιπε.ι1ιειι:ι·ιι.8ε.

ειπε “Με

Β.ειιιε ινειι.νειιει·

'

-

8ο ιιπ άεππ ιππ Πι·. 8 ιι·ϋ1ιιιι ιιει·;; ειιι Αιιι άειιιπιιεεειιιε
άειι. άει· άιιιειι εειιιε Τιιειιιιε·Κειι, ειι·επιιε Ριιιειιιει·1ΐιιιιιιιε·
ιιπά εειιεπε Αι·ιιειι.ειιι·ειε νο11ει:ε Απει·ιιεπιιιιπιι πιιά Ηοειιεειι
ιππ; ιιιειιτ ππι· άει· Βει·ιιιεςεπεεεειι, ιιοπάει·ιι εποε ινειι.ει· Κι·ειεε
άει· Βιιιάι: πιιά άεε Ι.ιιιιάεε ειειι ει·ινοι·ιιειι Με; ειε ειιιε ινει·άειι
Με άειιει· ειπ τι·ειιεε ΑπάειιΚειι επειι ει" άεε θιε.ιι ιιιιιειιε

1ιειινειιι·ειι.

Η'.

2ι1ιι κι" άει· Βιεεπιιειιπει·ει: ειι άειι Βιιάινεειιιιιιιιιεπ Πι·.
Κοηει;ιιιιιιιι Κερροροι·ι. ιιπ ΑΙιει· ντιπ 50 .1ιιιιιεπ. .Πε

Υει·ειι·ιε- πιιά Κοπει·εεειιεειιι·ιειιιειι.
- Πει·ιιιι.ειιιιιτιεπειε Κειιιιι·εεε ειιι· Βειιιιιιι
ἔιειιιι

άει·

Κιιιάει·ετει·ιιιιε1ιΚειι. ννιιι·άε ειιι 4.117.

εριειπ1ιει·ιιιΒιιιεεειειΒιιπει. Αιε ι·πεειεειιε Πειε
ιι·ιει·ιε ιιιι.ιιιιιεπ ειι άειιι Κοπειεεεε άει· νει·τι·ετει· άεε Βειι
εει·ι:ε άει· Ιιιετιιιιιιεπεπ άει· Κε.ιεει·ιπ Μει·ιε., ν. Αάει·ιιιι.ε
εεινιε ιιιε Αει·ειε 77ιπειιπι·ενιι, Ροιιιιιι πιιά άιε Ρει.ει·ιι
ιιπι·Ξει· Αει·πιπ8ειιιιιιεποινε ιειι.
- Απ άει· εεε1ιεπ ιι·εεειι1εεεεπειι νι. ιιι τ ε ι· π ε. τ ι ο ιι ιι 1 ο ιι
'1'ιιεει·ιιιιιοεειιοπιει·επειιι 77ιεπ ιιειιεπ εινιιε 200

Πιιιι1ιεάει· εεε ει1επ 1ι1ιπάει·π τειιιι·επειιιιιιειι. άε.ι·ιιιιι:ει· ειιι
Κιιεειεπά άει· 1ιειιιιπεάιιιπε Πι·. ι. ε ε Β ε ι· ιιι ε τι ε ε ιι ππά πιιε
Βειιιεειιιιιπά ειε Ριειεεεει·επ νοιι Ε. ε ν ά ε π, Ε" ι· ιι π ι: ε ι.
ειιι"ε. 0ι·ι ιι. 1ιιεει·ειειι, Ρε.πιι ινιιε πι. ε. Οειι νει·
ειιπ ι“ιιιιι·τε. άε. Με ε π Β ο τι ι· ιι ε ο ι ε ινει;ειι άει· Β'ι·ιεάεπειιειι
ιει·επε ιιπ 1:1εε.ε· ειι άει· 'Τειιιιε.ιιιιιε νει·ιιιπάει·ι ιινιιι·, Ρι·ει. ν.

ιι.ι·ει.1ιειιε Ρι·ε.ιιιε Με άετ νει·ετει·ιιεπε εειπ 188ά · ειιεε·ειιετ.
ειι ιιι Κιιειιιι Πι·. $ει·,ςιιι ε Βε.ιειι ιιπ 06. .Βειιειιιι_ιιιιιι·ε πεειι

Ξειιι·ϋι:ιει·(ν7ιεπ).
·
.- Πιε 79. νει·ειιιπιπιιιπε Πεπιεειιει· Νε.ιιιι·

80-_ιιιιιι·ιε·ει· ε.ι·ει.1ιειιει· ·ι·ιιιι ιιειι. Ειι· Με: ιιιιωιιιιιτι εειπειιι
Ιιειιειι ειε ΖιεΙ @εειπ (ε ι·. άιε 1ιετι·ειιζ Μιτ.ιειιιιπιι· ιιι άει·

ιει·εειιει· ιι ιιά Αει·ιιι.ε ινιιι·άε ειιι 3.110. Βεριειιιιιει· ιπ
Π τε εάειι νοπ άειιι ει·ειειι θεεειιιιιτειιιιιιει·. Ηειι·ιιι Ρι·ει. Βι·.

Βιιιιι·ιιι εΒιιι.πάεεε.πε·ειεςεπιιειτειιι ιιι άει· ιιειιι.ιιιιεπ Νι·.ι - 4) Ιιι

Πε γε τ. ειιι: ειπει Βεάε ει·ειι'πει. ιιι ινειειιει· ει· ειπειι Μοιι

ν7ιεπ άει· ιι·ιιιιει·ε ειιιάτιεειιε Βειιι·ιιεει·ει:. Βι·.. Κει·1 κει π,
άει· ιιιπιιει·ε Ζειιτ άιε
ιππ;» ι·εάιρ;ιει·ιε, ιιπ
ννεΙειιει· Ι1ιπιχει·ε Ζειι.
1ιει·ι.ε, ειιι ειιιε εποε

εςειιιεειιι.

ιιιιειι ειιι άιε ει·ειειι Νειιιι·ι'ει·εειιει·- πιιά Αει·πενει·ειιτπιπιππεειι
εθεειει·ι·ειειιιεειιε
ιιιει.ιιειιε νει·ειιιεεει
ιπ 1)ι·εεάεπ ιιι άειι .ιειιι·επ 1820 ιιιιά 1868 ιινιιι·ι πιιά εεεεπάει·ε
Αιι.ει· νειι 70 .Τειιι·επ. Πει· 7ει·ει.ει·ιιεπε,
επ ειε 7ει·άιεπειε Αιειιππάει· ν. Ηιιιπεειάτε ιιυι άιε
1ιει·τιειιιιις άεε Αι·ιιειιεεεειεεεε άει· θεεειιεειιειι πιιά άιε Απ
άειπ νοι·ειε.πάε άει· Αει·ειειιε.ιπιπει· ειιε·ε
πιιι άιε δι;επάεεειι€ειεεειιιιειιεπ νει·άιειιι
ιιιιιιπιιπε άει· ννιεεεπεειιιιιιιιειιειι Βιπιιειι 1)επι:εειιιεπάε ειιπ
πει·ιε. Νεειι άεε πιιε ι'ειε·επάεπ ιιιιΙιειιεπ Βεει·ιιεειιπεεπ άεε
.
Κειιε·ι·εεεεε άπι·ειι άιε νει·ι:ι·ειει· άει· Βιε.ιιιειεε·ιει·ιιπε. άει·
5τειάι. Βι·εεάειι, άει· Βιιπάεειιπινει·ειτε.ι Βειρειε· ειε. ιι ιιει
_ιιιιιιιιι άει· ει·ειε 7ει·ειιεεπάε Ρι·ει. ειιιει·. Πι·.

. Ψ!.
...η

Ν ιιυ ιι γ "Η ΜΒΜ: ιιι Ποι·ροι) υου νοι·οιιι ἀοι·υνοι·Ύ ν οΙΒοο ιπι Ηιιιιοο Νι·. 101 »ιιι ΚυιΒιιιιυουΙιοι'οι· Ρι·οοιιοΜ
οιυο @του Βοιιι·2ιι:ο οοιιιοι· Πιι:ι:Ιιουοι· οι·ι·ιοιιτοτο ιιιιοιιΙ
ο ιι.ιιι ιιι Ι ιι υ ο ιιιιτ ΒουΚοοινοι·ιου ιιυ άιο ΒοιιΒιιυου, :Πο Βιιιάτ
εοΙιΙιοΒο ΠοΗι€υοι:ο1τ
ιιυ·
οιυΒυΙιιτοι·ιοοιιο
ιιυά-άπο νοι·Βοι·οιοουάο Κοιυιτοο. Ευ ί”οΙ;;ιου ιιυυ άιο ννΙοοοιι
εοΒΜ'ι.ΙιοΒου νοτιιι!.πο ιιυά ειναι· ιιυ οι·οιοι· ΒιοΙΙο άιο ΒοτιοΙιι.ο
όοι· Πυιοι·ι·ιοΒΕοΚοιυτυΙοοιου οοι· θοοοΙΙιιοΒιιίτ. ινοΙοΒο ιιυ Ιυτο
ι·οιιοο όοι· .Τιιεουά άιο Β'οτυοτιιιιο· οτοΙΙτο. ο ο ο ο ά ο ιι Ν ο ι: τι ι· -.

κνΠοοιι80ΒΒΠου Μιάου ΒϋΙιοι·ου Πυιοι·ι·ιοΒιο
ιιιιοτυΙιου οιπ ετϋοοοι·οτ ΒἱυῖΙιιοο οιυι:οι·Βιιιιιτ
»κι οιο ο. ΒοιΙουυ ΒιοΙτ Ρι·οι'. Η ο υι ροΙ (Πι·οοιιου) οιυου ιυιοι·

Κ ι· ιι υ Β ο. Ποτ Β`οἱοι· ννοΒυΙου οοι· Ρι·Βοιιιουι. άοο νοτΒουιἰοο
Οι. Ι) ιι Β ι· ο ιν ι ιι. (Με Κ ο υ ο νοιι ι ο γ υ Με! ιι.ιιάοι·ο Ε'ΒΒι·οι·
υου νοι·Βιιυόοο Βοἰ. [υ οοιυοτ ΑυιιυτοοΒο ιιυ άιο νοι·οοιιιιυιιιιυα
υιοιυτο Πι·. θυΒιο ιν ι ιι. υιιυ ΜΜ:του άιο νοι·ΒΒ.ιιάΙοι· Με
θοττοο ΗΒΙΓο οιυο ΗοιΙουετιιΙι. ιι·οΙοιιο Πιι·ο 'Ι'ιι.οοιιου ιιυά Ηιι·ο

Οοοιιιι6Βου

νοι·

ι·ΒιιΒοτιοοΒοι·

ΒιιρΙοιτοτιου

τιιιι·οΙι _ιΒτΙιουΙιο

Αοτιο ιιυά Αροι!ιοΒοι· ΒονικιΙιτου ινοι·ιΙο. (Παν
οεοιιυΙου νοτιτος Μ" άιο ΒοΒιιυόΙιιυ ο οοι· ΒίΠοΒ.
Πουιιι. οοΒΙοιιο οιο απο Βιιιιιυε, ιιυ ινοΙοΒοι· Βοτοπο υιοΒι· Με
2000 Θο!οΒι·το
:πιο υΠου 'Ι'οιΙου ΠουτουΒΙουιιιι, Οοοιοι·ι·οιοΒο -:`- Ιυ Οάοοου ω, ινιο ννιι· Ντου, νοι· Βιιι·Ζουι Με απο
Ηοι'Β οιιιοιι ιιοιιου όοι· ΒουιςουννιοοοιιοοΙιοίτ ,ι:οινιάιυοιου ιιι ο
ιιυιι οοι· ΒοΒινοΜ ιοιΙυιιΒιιιου. Ζυυι υ οι ο Β ο η ει. Β τ ι ο ο υ ν ο ι·
οιιιοΙιου .Τοιιι·υιιΙο υυτοι· άοιυ ΤΕΜ «ΒΒιι τοοιιοννοΒι
ο ο ιιι ιιι 1 ιι υ ε ο ο ι· ι Μ, ινιο οοι· ”Ι'οΙοει·ιηιΒ υιοΙὰοι, Ο 15 Ι υ
ιν ι ο ο τ. υ ι Ε» οι·οοΙιιουου. Με νου άοιιι Ρτοΐοοοοι· Ι)ι·. Ρ.
κοινιιΒΙτ ιινοτυου.
ννο.ΜΒοι· υυά άοιιι Ηοι·οιιοεοΒοι· Πι·. .ΤιιΙιιοΒ Βουου

Β Ι ο τ τ τοάιςιοι·ι: Μιά.
-~ Αυ υου Ε'οΙι.ιου οιυοο ινιυοουοοΒοΗΙιοΙιου
ν ο ι· ο ιι ο Β ο ευ ο τ ο ι· Β ο ιι Μ. οοι· Νονν-νοι·Βοτ Πυινοιοοιι5.Βο
· υι·οί'οοουι· Η. Ρ ο ιν ο Ι, Μι· νοι· ιιοιυου Ζιιιιδι·οι·υ Ρ Β ο υ οἱ
ιιυά ιιιιι·ιιυί' ΑΙΒοΒυ! ποπ. ιιυι υου ννοι·ι; άοο Μαιου
- Αυ έ" 0ΒυΙου ιιιυιι ·ιυ νοι·οοΒιοάοιιου 0ι·ι.οι:Βυπου οιυυιιιΒυι
νου Πι θουνοι·υουιουι.ο ιιυά Η θοΒιοτου Με ειιιιι 7. Βουι.οιυΒοτ ° Με Ο ορ;ο ιι ο· ι Η. ε!οπ ΡΒοιιιιΙ ιιι Βοινοἱοου. ΟΙΤουΒιι.ι· Με
Ρι·οί. Ρο ννο! ιιιοΒ άυΒοι ιιι υοι·ιαΜουεο άοο ΡΒουοΙο ε:οιι·ιτ.
Μι ιιιιυ2ου ιιιοΙιι· Με 4500 Ο Βο!οτοΗι.ΙΙο τοπιοιτιοττ ινστ
ιιο οι· ΜΒ! υιιοΙι άοιιι νοτοιιοΙιο ιιυτοι· νοι·ι:ιτ'ιιιυι;οοι·οοΒοιυιιυ
ά.ου, ιιονοιι ω. 2320 Ε`ΒΙΙο ιιιιι. τΒἀΙἱοΒουι Αυορ,·υυπο.

Εριόοιιιιο!οΒιει:Βοο.

Ποτ Ηοιιιρι.Βοτυ Μ υοοΒ ιυιιυοτ «Πο ΜΜΜ ιιυά άοο

εοιι οι·Ιιι·ειυΚτο ιιυά ιιτειιΒ.
Β!.

Οουνοτυουιουι Αυτ.τοιοΒο.υ. Ιιι ΜοοΒου ιιοΠου. υου
Ζοιιιιυρου ευΓο!;;ο. Βοι·οιτε θ Βι·ΒτουΒυυςου ιιυά Β 'Ι'οιΙοοΓοΙΙο

ιιυ οοι· ΟΒοΙοι·υ νοι·ιςοΙιοιιιιυου οοιυ.
Ε' ο ο ι. ΑΜ' ω· Βιιιιιου Μ οι υ ο ο ο Β ιι ι· Ι ιι πιο” υ.ιιι 6. Βου·
1οιιιΒοι οἰυ 18-_ιΒΒιιΒοο ΜΜΒΒου ιυ «Με ΒιοουΒοΒιιΒοουιτοΙ εο
Βι·ιιοΙιι: οοιυ. Βο! άοιιι άιο Αοτ2το άιο Η ιι Β ο υ ο υ ιι ο ιι τ Βου
οιυτιοι·του.

+ Νάο1ιοΒο 81ιιουυ; σου νοι·ο1υο Βιι.Ρο
Βοι·οΒ. ΔοπΒο:Π1ουοτοε, σ. 18. 5ι-ορτ. 1907.

νοι·ευΒιοάοιιο ΜΜοι!υυεου.

'Ι' ο. Β ο ο ο ι· ι! υ ιι ιι οι: Α. Γ ο Ι ο τ: ΠοΒοι· οϋτιιιοΒο ΚΙοιιιΒιι·υ
Π
8Βυ2ουΠο.

Ο .

.οι

- Βουοιτ.οτιιιιιι Κυ.ιοοι· ΑΙοιιουι1οι·ΙΙΙ.ιυ ΜΜΜ.
Ιυ θου·ουινιιι·Ι υου θτοοοΗιτοΙου Α Ι ο κ ιι ιι π! ο ι· Η ι ο Β ο. ι Ι ο ιινἱτοοΒ υιι‹1 οοι· θι·οοοΠιι·οιιιι Χουιιι ΑΙοΧουάτοννιιο.
Μια νοι· Βιιι·ιοιυ ιυ .ΜΒΜ οιο ΕιυνιιοιΒιιυι; υυ‹1 ΒτϋΠ'υιιυι.ι; άοο
ΒιιιριεοΒΒιιοοε άοο ιιιιυ ΑυάουΒου ιιυ υου Κειιοοι· ΑΙοκιιυ
οοι· ΙΙΙ. οι·Βιιιιτου Βιιυοι.οτιιιυιο οπο", Με ιιυ 60 ΚτιιυΒο οιυ
υοι·ιοΒιοι. Ντ.
- Νοιιο Βοι!υυοιιιΙτ. ιυ 8ι..ΡοτοτοΒιιι·υ. Αυι
9.ΒορτοιυΒοτ οι·61ϊυοτο άοτνοι·ΒουιΙ υου ΒιιιιοιοοΒου

+ ΝΜ3Ι18ί30 81ωιιυ8· σου ΒοιιτειοΒου Απο·
ΠοΒου νοι·οιιιο: Μουιιος, ο. 24. Βορτ. 1907.
Τουοοοτάυιιυς: Μ. ΗουΒιυι.μ ΠοΒοι· οιυο οοΙτουο
ΚοιυρΙιΒοτιου ω ΡοτιτγρΒΙιτιο.
Ο

ΞΔΝΝ9ΝΟΕΝ δΒΒΒΒ ΑΕΠ' ινοττΙου 1υ ιΙοτ ΒιιοΙ1ΒουτΙΙι1υε νου Κ. Ε. ΒΙΟΣΒΒιιι ἶ
_
81. Ροτοι·οΒιιης, Νονο!η-Ρτ. 14,οοινιο ιυ ιιΙΙουιυ- ιιυυιι.ιιοΙουυ.Αυυουοου-Οουιριοιτου ουΒουοιυυιου.

.ί"όνοδ

ΝοιοΙι Ιοιυο.Ιιτιεοι· ερεειο.ΙιοτιεοΒοτ Τυιι€

ΦΠΡΜΒΜ"ΗΤΒ
ΒλΥθΡΒ
(ιιοΗΜΑΜιΝι ΜΒΜ)

Δ Κου ιιι Βοι·Ηιι ιιτυΚἱἱιὶοι·ο Μι ιιυ 5οιιιιτιοι· ιυ

Βου ΒιιΒΙιοιιιιιιΙΙ.
Η08Η" ιιροιιοριιιι. ψπρινικ ΙΞυ)·ειρι, ιι Κ", Βοριικιιιι δ. ν!. Η. (Χιο
υιιιιοκιο φοροιέιιιιιυοι·ιιυυ ει. Μο.ιιοιιιιιιιιω αιιιορυυιι.. κιιοΒοτι:ιι οι.
ιιρωιοικΒ οι» "πιο ΤΩ6δθΤΟΚ"Β ιιο 50 ιιπ. οι. εκ.ιιιιιικιο.

Πι·. Ρι·ουυ Βοοουίο16,

ο ο ο ο

5ροειο.Ιοτει

νιιοιρο6.·ιιιοιου υιιικιο ιιο.ιιοοκοιιιιι
Μ·

ΠΜ! θΒΕ33ΑΡΑΠΗΒΑΠΙΠ 3'ΒΒΑ Η ΠΟΠΟΕΤΠ ΡΤΑ

'

)|μυωι-. ι·ωο- υυ‹ι ι.ιιιιυοιιιοιιιοιι.
ιΗιιιιε Ι) ιιο ο Β Ι).

ιιριι ρου.ιιιιιιιοτο ρουο ιιοοιιιι.·ιιιιο.ιιωιωκι. :ιο6ο.ιιιουο
Μ”. (Αιιτιιιιοι, Πτοιοειιιιι·ο ιι τ. τι.) ο ιοκιι‹ο ιι

11.” ΠΡΟΦΗΠΑΚΤΡΝΕΕΚΠΧ”Β ΜΜΕ".
Τιι6.ιοικιι υΒΗοιυγιοπ Π)'ΤΒΜΈ Μουσιουιιοτο ρειετιιοροιιιιι ιιο μη. Πριοιιι·υ: Ι-2 τιι6:ιοιοκιο κοιι‹υιΜ που.
Πιιιερειιγργ Η ιιρο6ι.ι Π. πρεπει” 6οοιι:ιοιιιο.

Πιουιιοο Πρευετιιιιιιιο:ιωτιυο (:οιιοιοτοικι Βοιγειρι.
Ο.-Ποι·ορ6γρι·ι›, Βοιιι.ιιι. Κοιιιουιοιιιιωι. 29.

._

.

.

___

.__..

.

Δ_

Αιιτοοειου νου ΚτουΚουρΠοΒοτιυυου:
Π!. Ρου!ιιιο ννἱυκο!, Ηουιιοτουρ
ιιουσιιιΡΙ υορομιοκο 4, κο. 2.

:πιο

ιιιοιιιισιι: ιιιι;ειιιιιι: «ι.ιιιιιιιω
11ιειτι11. Ηοεε.
ιιι ιιοΙαι.ιιιιτοτ ειιιεοΙιποτ ΒοιιιΙιοιτ ιιιιι1 πιιι1ΙιοτττοΠο1ιοτ 0ιιιιΙΗΜ.

_ ‹ιοιι›ε›ι- α.:

Π! ει ι· ι ο

,,ΡΐοἰΙι·ἱιιἔ°°.

ιιιιιιιιιιηιιι Βιιιιιιιιιιιιιιι πωπω Μιιιιιιιιιιι!!ει!ιιιΙΙ μ .
ΟΙιιιτΙοττοιιΙιιιτ8.

ωωωωωωωωωωω

~-____
Ιιιι
πω!
ιιΙΙοιι
ογιιι,
Ι!ι·οΙιτ!ιοι-·ι ριο
;8.τοιΠποιοι
νειοΙ ι οιΙ-Κο·ιοτιΙ 0%Ε?οι

.Με (τι: ρι·ειΙΜεοΙιο Αστειο!

14-12.
(88)

8οιιΙιοιι οι·ιιιιΙτοιι
ΚοιιηιΙοίπο ΒΜιο πω! οΙιιιοΙιιο ΤοΙΙο του

Ε
ιι
Με
ηιετΣεπε=ι=ιιιοτι ι ι

Μι ιιι! 8ιιιω-Μιρειιιιιι

ὶώΊ ι

Ποιιο!Ιο Με ΜΜΕ!. ΟΠΠ. ΠιιἱνοιεἱιΜε-ΠΙΙιιἰΚ Βοιιιι,

παπι ΡΜ!. Βιιιι·ιι πω! ΙΜ. ΙΙΙιιιηιιι ΠοΗιοιΙο,
πι· εοιιιιιοι·ιΙοεοιι ΑιιεΙιοιιιιιη.ς, ιιι ει:Ιιοιιιιιιόειοι· ινωιω.

οιιιιο ΜΒΜ” ιιιιιΙ Βι·ιι.ιιιηο, αυτ' άειιιι οιιιιιο!ιοιι ννοπο
Με 8ιιιιΒιοιιιι, νοπ νοι·οοΜοάοιιοι·Ιοι οιιιιιιιιάΙιοΙιειι Βι
Ικι·ιιιιιιιιιικοιι (Ριιι·ιιιιΕοΙ, Κιιι·ΒιιιιΕοΙ, ΑΜποιιεο, Βιιιιοιιοιι,

.

Ο.
Μ.
Βιιρμοι·
ΡιΒιιγι·.
ω.
Ι·εΙοιίειε·οι.·ι,

'Ι'οιιιιιΙΙοιι,ΡιιιωΙ,ΙΙιιιιτιιιε, Ριιιιιιι·Μοιι. Θοιιοι·ι·Ιιοο οικω.

-+- ΙΙΙιιετι·Ιοι·τοιι Ρι·οιιινοτιοΙοιιιιΙε ιιοΙιιι€ Βιιι·ιοι·θο-

` °

Βι·ιιιιοΙιιιιιιινιώειιιη; ιι. ΔιιιιννιιΜ άετ οιιιεο!ιΜεικοιι ΠιοΙιΙιωι·ιι.ιιιι· Μιά :ιιι ΒειΙοΙιωιιτειι ιιι·ιιτΙο νοι·ιιΒιοΙει.

·
-

.
,.Νοιιοε
ΚιΜιιἔοιιιιιιιἰ
Ιτω·
ΝιΡ·(οΙιτΕΜιεΓι·θιεοηι·ιΜ οιΠ ι ,

Οοιιετ. Φ ΜειΙπι,
Μ. Ρεϊοι·ειι. Μοι·ειιιψι, 34.

.

Ρι·οεροΜε.
4

Νἱε1οιΠτοιι·ΙειΗπιΜιΚοιΗιο·ιο,
πι!

ΤοΙοριιοιι Νο 1392.
Αμι·ΙΙ
Ι ο2πιω.
οι ι-Ιιοι·.

·ιι=ωιιιι

απ(

Α""ΕΤΑ:".

.
.

Ω.-.

πι

δ.. .::....*....*.

·

ειιιίαοΙι από ειιι€ειιεΙιπι :ιι νετινειιόειιόεε $οιιιιιηιΐειιΜΜο!.
Ι. ί τ ο ι· ει τ ιι τ: ,,ΙἱεἱΙιιιἰιτεΙ-Κενιιο°, Γοϋι·ιιιιτ 1906.

ΠΠΝΑΤΠΟΙ.ι
νωΖιιἔιιοιιω !Ηιοιηιηιιιιι Μι Βιι.ΙΝιιισιοιιι υπό ιιιιι1ετειι ΟιιΙΙοιι- Μιά' ·79
Ι.ει.ιοι·Κι·ειιιΕΙιειιεη; Μιά ΒοεοιιεΙει·ε ιιι Ροτιι:1 άετ Ειιιιιιιι·ιιιρ!!!οιι «Με
'ι
]ει!ε Ι1ι;ιΙε Νεϊιετιετεο!ιειιιιιτιε πιοΠειτε:Ιειιι;; Βειιοττιτ1ιετι.
ΙΙιε!ιοΦοε,
ΜΜΜ,
Ηοι·ιιι

Η ει ο ε ι Ν
Είιιιι,ι.π:ε, νοπ Οι. ννω.5, άεπι ΕτΠιιτΙει· @Η €Ιιἰιιιιε5ιιι°ε-Τιιει·ειρἰο
επιρίοιιΙοιιεε Μιά ειοΙιιει· ριοριιγΙειΚιιεο!ι κι·ιτΚεειιιιοε Ρι·έρειει.τ εε;;οιι
ΒιιιΜ πι! πόστο Μι·ιιειιιιι·ο ΑΜιιμοι·ιιιιμοιι.

Ποπ Ηειι·ειι Αει·πειι ετεΙΙοιι Μι· ιιεΙιειι Ι.ιτει·ει.ιιιτ ειι.ιι:Ιι Μιιδιοι· μια
Ξ ειπ νοτίοειιιιἔ. Βει άετ ΒεειεΙΙιιιιε ννοΙΙο πιω ειοΙι ειιιί Αιι:ει€ε
Ν: Πιό ϋε2ἱεΙιειι.

ειιιε οι

ι Πειοι:τιστοε·οιι
ΗΟΜΜΕ:Ι.ι
τ Ιωιιοτιιι·ιιιι!

έξ

ιιιιιιιιιι_
ι ποια»
Ριο ιε.ιοικιω,: Ει€ι·ιαι.
Ντιέ
σΒωιιειιο,
ΒΒιμ”.
ιαΙι σιυι σα,

ω ωΟΡιοΙΙΙιιιι
εά]0ιπ,
·ι ι ιω ιοι·κι,
Μειι2,
ΐιΝ£ο(Σινεακ
Ναι,
“ιΜ;ικ·ι ιοιίκ.·ι ι'.
ΨνιΤτιιΗιχει,
$εΗοΕ'ιπΩιΠιάσΒιΕιΠτο,Βι,

ει.ΙΙ(οΙιοΙ· Μιά 5.ΠιοτΠ·οι.
Πω νοιι Βιιι·εΙΙιιι·ο, 8ειιιιγΜιιιι·ε ω” ιι· ιιιιιιινοιο!ιοιι 5οιιεΙἱὲειι ωιιιωιιι-

ϊ

τοι·ιε!!ειι ΖιιεΒιιετι, ειιιιι5Ιτ ειιεεει· άεπι ν6Ι 'ε :ι·ειιιειι Ηεειιιο;!οζιιιι, ιιοι:Ιι

'

εᾶιτιιΙιοΙιε ΒΑΠ: άεε ι'ι·ιεοΙιειι ΒΙιιωε, ιιισιιιιοοιιιιιιι·ε ειιιιιι Με ινιοιιΝοοιι Ριιιιιι
ιιιιιιι·σειιιι ιΝΑιτιιιιιι, ΚειΙιιιιιι ι.ιιιά |.ιιιιιΒιιιι), εοννιε άιε ιιιοιιι πιιιιι:Ιει· ΒαΙειιωιι
άεπ ΕιιινοιεεειοΠε α” 88ι·ιιι11ε ιιι Κοιι:ειιιτἱει·ιετ, ι;ει·ειιιψιει· από ιιιιιιιι·
Μια” Γοτιιι. Με ιιιιιιιιιιιισιιΠοο, οιιμιιιιισοιιιιΜηιιο, ι·ΙΜιιιΝιιοιιω Κι·ΕιΠιιιιιιι ιι
ιιιι1Μιιιι· Κιιιι|ει· ιιιιιι Ει·ιιιιιιιιιιιιιιιι Μι Ξοιιικ·5οΕιε:ιιειι1ιιὸοιι ιι·μιιιινοιοιιιιι· τι
νοιι ιι6οΙιειειιι νν"ω.

ι

Βοειιιιιιιιι·ε ιιιιοιιιιιιιιιιιιοιι ιιι άετ Κιιιιιοιρι·εκιε.
Φ Βι·ιιοοιι Ει·ίιιιηιι Μ! ΒιιιιιιιιΙΜ. 8ιιι·ιιιιιιιιΙοοιι, Αιιειιιιιιιι, Ρι·ιιιιιιιιιιι·ιιιιΜιοΜιι.
Νοιιι·ιεΗιοιιιο, Ηει·ιωιιιιιι1ι.ιιιο, Πα!ιι·ιε. ΜΗιιο!Μιιι· Βιιιιιιιιιιιιιιι ο" “πο”,

Βο!ιιιανι!ιιιιιιιιι (Ριιιιιιιιισιιιο, ιιιιιιιιιιιιι εευ. οπο.)

Έ,

+ Υιιι·ιιιςΙΙιιιι ινιι·ιωιιιιι Μ! !.ιιιιηιιιιοτιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιι πιο Κι·ΗΜιιιιιιμιιιιι·. 8ειιι·
ειιςιιιιοθιιιιοι· θεοοιιιιιιιο!ι. Μπι ΜΒΜ νοιι Κιιιιιιιι·ιι ειιοιιοι·οι·ιιιιιιιιιοιι μπι
ιιιιιιιιιιιιιιοιι. ιιιωιιιιιι ειιιιιιΜπιιι·ιιηιιιιιι.
ω
Ηιιειιιιιιοεειι ΗοπιπιεΙ 2εἰοιιιιετ ειοΙι νοτ εειιιετι ΝεοΙιεΙιπιιιιι€ετι ειιιε όιιιτιι

Ε·Τ
ε! έ
ΕΞ ἐ
“ἐ ἔ°:

ΜΜΜ ι·ει·ιιτε ΗειΜπι·κειτ ιιι νιο!ιιι“ιιιι~ι; ει·ρι·οΒιοι· Τι·ορει·ιΓοετι8κειτ
. εεννΜιι·Πειιιιει
υπό ι·οετειοιιοι·ι·ιειτ,
άιιτοιι άεε αΙιεο!ιιιο
ιιιειιιιίειοΙι ειιιιιω-ιωιι
νοιι ιιιιε νετϋΠειιτΙιοΜε,
νοι· Τυβει·κε!Μει!!ειι,
Βοι ιι6σιιει

ε τ! ἔ
ω
8 '(8 ”

ιιιΙΞεειιεει· Τετιιρει·ιιτιιτ :ιιι Αιιιινειιόιιιι€ !ιοιιιπιειιι:Ιε νει·Μιτειι. Πιεεε

ο

π

τ 2.; €

ΒιοΙιει·Ιιειι ςειιι ιιιε!ιεεοπιάστε άεπ πι' ΠωΙωπι νικ-μ (ΑειΙιει· Μο.) άεπ·ΒεετεΠιειι Ρτέρετιιιοτι ν6ΙΙι;; ω.
ΜΗ ιιιιεει·επι ιιι:ιιοετοιι, σ.ιιοΙι ιπι θεεοιιιιιιιο|ι Βει!ειιιοικι νετΒεεεετΙειι
Ηιισιιι1ΜΜιι Ηιιιιιιιιο!, Ιώιιιιειι ννιι· άεπ Πεττειι Αετ:τετι ειιι ΜΜΜ, "ΠΙΝ
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“Μ”, ιιιιιιηι·ειιιΙ ιιιιιιιιιιι·οιι Ηειιιιιιιηιοιιιιι-Ρι·ιιιιαι·ι€ επι Παπά ει:Βειι. Πιι·ι ΠιιωτεοΜε:Βιιιη: νοιι Νιιοιιιιιιιι·ιιιιιμοιι ευ νι:τιιιοΜι:ιι, ΚιιΜοιι Μι·

°έζ
ε

Ε

ετετε Ηε01118ΐ108°011 εοΜινιιι:ι. :ιι οτόιιιιει·ειι.
Τιι€ω-Ποωειι: 8Βιιιιιιιιιιε 1-2 ΤοεΙ6Β`εΙ τιιιτ

άει· ΜΜΜ

Βειιιιει:Ιιτ (Τι·ιιιΚ

·

Εοιττω·
ΠΖγΙιΙιιε
ΒοΒοι·
Με
ιτ2οι τ·ΒιΙοΕοιωΙ:ι·Ιειοτεοι

Αοιιιιιά
Βου·
ντοιετ|ο.ιοτιεΙι6ΙιΙο.”ι:τοΕι

ΡΟΗ
ΡΕΗΡΖΗΤΕ!Ν.ΚΠ!ΗΟΘΕ

πιο: ει€ειιΝ1ιιιΙιι:Ιι ειιιι·Ιι ιιρρειιαιιιτεεεπάειι ννιτΙ:ιιιι8.
νετειιοι:εςιιιι.ιιω ετε!Ιειι Μάι· άεπ Β0τι·ειι Λεπτειι ἔσω: πω υπό

ΊιοειειιΙοε πι· νετΙ0ειιιιἶ.
· Συ ιιιψοτι ιιι ιιι Ιετι ΑροιΙιειωιι υπό Αροι!ιοικει·ιιιεεωιιιοιι.

ι

ι

ΙεττιρετιιιιιΓ0ι ηι·ϋωιιι·ιι Κιιιιιοι· 1-2 Κιικιωιοπω (πιό ι η, Ει
ινιιο!ιοοιιο 1-2 ΕεεΙΜΐεΙ ι€18Ιιοιι νοι· όι:τι·ι Εεεειι' κνε8ειι εει

ΥοΙ)ι·.
ΒΡι·οι'.
τιεἰιε2ουι ἀιο ·ι.·,
Ἡ

ιΝἰοοΙιιγ Ζιιι·ιοΙι,
& @ή θα
Ηειιιιιιι
Ροτοτειιιιτ8,
ει..ιΜ. ΜιάΒιιιοΙοιιεΙιιιιιιι
Βοιιιιοιι.

ΠΒΕΠΠΝΞΗ
ΟΖΕΝΤΕΝνΞΗΕΜ
28.
ΕΝΠ.
190ῖ
Βοι”.
Με
Μπα:
ΟΒΙ..
80.
πιω
Ιιεο:ιπιιεἱι ι ιτ
(ΜΖΧΟ/ΙΙ
ιΠοΙποι·
(εΒςοι ΙτιεΙοΚἰι·Ηι2ε.ιε)ο.ε

---9---- ------ΟΙιοπι1εοΙιο Πει:ι·1κ αυτ Ακτ1οτι
(νοτια Ε. 8ο!ιοι·ιιιΕ) Βει·"ιι

·

ι: ιιι ρ Η ε: ιι Η

δϊ.ΤΒϊ.ΜΜϊ 8ΟΗΕΒΣΠΟ
(Ηοτιτοττιι€οιιιιοτ Βτειιτε πι: ΒιιΙιΙΙιιιιιτ).
Ι.Πω
οΙαιο ιε ·οτ2ειοΙι ιε
Αιιεεε2ειι:Ιιιιει όιιι·ι:Ιι 8τσε:‹ε Ηοι:Ιοει€Ιιειτ. Τιείετινι·ιτΚιιιιε υπό Ιο1οιιιο
Ι.6εΙιοΜιοιτ. Ψειιι8ει· ιοικιεοΙι αΙ$ ΒιιΕιΠιιιετ.
”Γεωι:ιτειι ὰ 1 Οτιιπιπι

θϊ.ιΤ.ΤΤΟΣ “ΒΕΜΠΟ
2-2.
(62)

Παοκ Ρι·οϊ. Βι·. ΒοΙι1οΙοΙι

(Ποι·νοττιι€οιιιΙοε ινωιιιιωιιωιιωι).
βίαια" @πιω επι· νει·βιριιιι9.

(5ειιοτο.Ι νοι·ιτιοΒ:

(Μ) 0--1.

ιὶ

Αεειιοεε ιιιι Ι.ιιΒοι·ο.τοιι·ε Με νεια:ιιιε Ρειετι:ιιτ Ρει·ιε,

ν.'ειτετΙιειι ιιιπΙ ΜοεΙαιιι.
Βι·ιείεάττεεειι: Αμικο :Ιιι Ι.εϋοι·ειτοιτε άεε πω” Ρει51οιιτ ΗΜ ννωεωω
Αε·ειιοο 6ο Ι.ειΒοτιιτοιτε άεε νιια:ιιιε Ρεετιιιιι· Ριπιε, Μοε!ειιιι.
Το!οΒτεπιτιιΜτεεεειι:
Ριιειι:ιιι·, ννιιτεοΙιειι ιιιιά Ρειετειιι·, Μοειιιιιι.
Δ

ύψΦΦΦΤΦύψψ

Ιιιι Ι)οιιιιιιιιιοιι Α Ιοπιιιιιοι·-ΒιιηιιωΙ ιιιιι α
Σ Νιιιιιιινοιε ειι·ιοιΙι Με: πι· Ζιιιι άιοιιιιι
Ποιο ΡΙ!ιιςιιι· ιιιιιΙ ΡΙΙιι;οι·ιιιιιοιι Η” Με
ιιι·ιναι.ο Κι·ιιιιιιοιιρβοςο απο» πιω;

Μ] Μ) Κου-ι

Β62

ΒΡΕΖ!Λ!.ΡΗΡΔΗΛΤΕ ΜΒΝΕ ..ΒθΕΗΕ..

Μ·

δι)·σύλι

~ Β·υιΜΦ

2ψαΙσπ

_ _
_
_
. _
,
_
.-. #2°$!νϋπ
Με ιι!εε!ειε Έστω σα· Βιιειεοο!-ΤΙιει·εριο. Ηιοεριιοτειννοιεε πι.2,8 /οεπτειιι.ΡΙιοεριιοι·.

7Λἰ°°°|

ννο”,ι_,εο”ε"ΔεΠ ΜΙΒΜΒΒΜ 8ο“πωω. εωφ.

.
:'#!°°°|,

Τιιϋει·κιιΙοεε,Κειιοιιιιιιετειι,εΙΙεειιι.5οιιννϊιοΙιε
ιιιετειιο;Ιε, 8ικι·οριιιιΙοεε, ΙιιΠιιειιιε.

ΜΜΜι·εεοι·ιιιει·ϋ.,νό!!.ιιιιεοιιΜΙ.ί.6.Πει·ιιιιι·εΜ.
Νειιι·οεειι, Ηνειει·ιε, εειιΠ. Μει·εεπιιιε, θεοΙιεκιε.
Μ' .ρ Μ! 4Ειεοπωι
2.3°ω.Μ:ιιιοι·οεοωι.Αιιεεωιο.
-

8ἰΓο'ἰΠ ,ω Μ" απ", "επΠ

¦αύ|0%8"

Ξ”#·°8°¦_
-

ΙΒτοιιιεεΜιΗ Η. οι·ε. με.), Επι! Νειιι·οεσιι.

! χω.. ΡΙ85(:Πε Μ” ΗΠ8,=τω 0ι·ιειιιεΙρειοΙαιιι€ειι νοιι 25, 50, 100, 250 ει. ιπιτ!
ιι·πιε νει·εεΙιειι Μ.
Τα!ι!ετιειι ε 0,25 ει. ιιι θεττοιιε ε 100 ειπε..

8ϋ,"ρ
+

1νΙι.ιετοι· ππά μ1τοτατιιι· και· νοι·Η18ιιιι8.
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Χ. 77.
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ΑΝΒΤΑΕΤ ΡΠΠ ννΑΒΜΕ: ΒΑΒΒΕΠ

μ . ι

Ι)τ. Ν.ειντειτι! ε.

@)

ο Η γ @

δειιε€οιἑιιιιἑ;ἐἔε11ε:ὶε'*

ΒιεειιτΙιιιιιι άει· Γτειι26ε1εοΙιειι Βο,ε·ιει·ιιιιΒ·.
(34) 24-10.
Β Λ ο ε - ε; Δ, ι 8 Ο Ν_
_
Ιιι άει· ΑιιειειΙτ νιεΗν, άει· βεε1εικιεςετιοΙιτοτειι ιιι ιεειιΖ Ειιτορι-ι, ειιι‹1

Με ννει·ιιιετειι ΜἰιιιειιεοΙιειι Βιιιιιοιι
Βϋά-'Ι'ντο!ε, απ· οΙιτοιιιεοΙι Κι·ειι.Ιιε.
ΒΒΕ0"νω"28Πιθυ οπο·

νοι·Ιιειι‹ιοιι ΒΜει· από ΠοιιοΙιοιι Ζει· ΗειΙιιιι,ς νοιι Με,εετι-, Ι.οϋετ-. Ηιιι·τιΜεεειι-, ΗειΠιειιΙ:-, Ροε!ει τε ιιιι‹1 ιιιιι!ει·ειι ΚτειιΜιειιετι.
ΤέΒΙιοΙ·ι νοτιι 15.
ει Με :ιιιυ 30. ΒεριεττιΒει· ΤΙιεειιετ ιπιτ! @πωπω Επι

Ρι·ιιερεΜο ιι._ιεπΙιοΒο ΔιιεΒιιιιΠ. ω·
ννιιιιε0ιι.

θεειιιο. ΜιιεΠε ιιιι Ρει·Κ. Ι.εεεεεϋιιιοιτε. Πεει2ιιιιτιιετ Με Ι)ειιιειι, δριεΙ-. δ Μάι
Με ιιιιιι ΒἰΙΙετὸε. ΑΙΜ: ΕιεειιΒειιιιιΙιιιιειι Με πιἱι νιεΗν νετϋιιιιόειι. £τειιιΕ

τειοΕι. Περει·τοπιειιτ Αιιιω.

ΧΧΧ

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
νΠΒΙειιιισΙ
χ
[Πιτ
ιΜε
2-8
)'·ινἰε"η·θωιωι
ε·ν.ιοΙιιι
τειΝτκοιει.τε8ε

Υει·ειιι
Ψειεεω·

ρ Ε Η Τ Η ε· 8 Π! ...ἔιἴἑἔΞξ“Τἶἔἑ.Ἐἔ....

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

8ε8ι.
Ρπιιεε
ιεϊ·ειτε·ι -εΥιτει·ε.ει·

ΚΙιι-ων".
ΒνΤιτ@ο
ε·ιΙςϋιεοιπ!ΙεωιπτειΙι.,

ΈΠιι·(επ
2)
@Με
ιετ
Εεεε:
Βε.ε
Με
Β10
Γ:
12
οειν.ι61τε.°εΠωι,|

εεε. εποε. ΒιιιΕιιΙιι· νοιι άει· πεε. ΒεΙιϋι·‹Ιε ςεετε.τιοι.
ΠιιεοΙιειιΙιοΙιοε, ειοΙιει· ινιτΙιουάεε ΜΜΜ μεμε:

ΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΙΪἰμςΙἱεᾶεε
Με
οιιοι·
Ανα”
οιιιοε
Βειιιοε
ντιο ρ·ἰΙεοΙιΙ1ιτι ΒἔθιΚοΜε:
ειιι
τεΙΑΙΜ
οιτενιπι·
ΙοϋιεΙτιόεΙιροΠε.ιε,·οε

ΚοιιοΙιΙιιιετοιι, Κο1ι1Κορί- ππά ΒτοιιοΙι1ε1κετεττ1ι.
ΕΝ.ει·ετιιι· ιιι Ιιοι·νοι·ι·εΒ·. ΒΙΜτει·ιι ΠοιιτεοΙιΙε.ιιιιε ιι. θεεωι·ι·ειο!ι-Πιι€ετι1ε.

ΡΙΙ.
Με1ΧτίιετιΙιεΙτοιΚν,εΚν

Αει·ιτ!Ει:Ιιε θυτειοΜετιι
Ρι·ο!. Πι·. Βι·ιιεε Ε'ιεαΙιει· (88τωε6ιπω.·

Πιο ννιι·ΚιιιιΒ· άεε ,.,Ροι·ί:ιιεειιι·· και· ειπε ἱΙΒεττεεσΙιειιὰε; ινοιιιιΒ·ΙειοΙι Με
ιιιαΙιτ. ,ςει·εάο "μου Βε.ιιιι, εΙε.εε άει· ΚειιοΙιΙιιιετειι εισΙι ιιι ειιιιι;οιι 'Ι'ει;ειι ιιι οιπο»

ειιιί'εο!ιοιι Κε.τε.τι·Ιι νει·ννειιάεΙιε, 80 ννιιτάοιι ιΠυ Αιιϊϋ.ΙΙο εο ιιιιΙάε, άει· ΒοιιΙοιιιι ευ
Ιοο!ιοι·. άε.εε Με Βτε0ΙιτοοΒε11ἀΘ Με ΚοιιοΙιΙιιιετειιε, Με ΒΙειιννετάειι ιιιιιι άιο άτο
!ιοιιιιε Βι·ετιοΙιιιιιε, νοΙΙετετιάιε· ινερςιιοΙοιι.
Πι·. Ποι1εΙ, Κω. Βεεἰτὶεεει·ετ ε. Π. (ΨειεεειιΙιει·ω.·

Νεο!ι άεπι ΘεΙιτειιοΙι «Με Γει·ιιιεειιι και· εε Με Ιιοιιιι Βι·ννεοΙιοιι ρΙϋΜΙιοΙι,
Με ετ.Ιιιιιοτε Μι Με ίι·οιε Ιιει·ι·ΙιοΙιε Μια επι οιιιοπι ΑΙροτι-(ΗριεΙ. Ι)ιεεε ΜΜΜ
εεΙιιιιἱμοἱτ ΜΙ ιπιτ εεεοιι6ει·ε ιιιιί, άει· Μι ιιιίοΙ,ε·ε Ιε.ιιε·ιε;Ιιι·ιε·οι· Βι·οιιτ:ΜεΙΙιετε.ι·ι·Ιιε
Μι ιιιοι·ΚΙιοΙιειιι Επι !ινεοιιι Ιειιιο.
Πι·. ΔΠι·ειΙ
ϋΠει· (ΝοεΙιαινευση.·

Μειιι Ηπιιωι ,ε·εΙιτ «Ξειιιιι, ιιε.εε Με Ροι·ειιεειιι οιιι ΜΜΜ Με, Με ι- Μι·
288ΐ.8Ι' ω. Με ιπιτ. Β.οοΙιτ εο ε·οΐϋι·οΙιτετοιι ΚειιοΜιιιετειι ιιι οιιιειι ιιιη.;εΓΒΙιτΙιοΙιειι
Μιά τω. ιιιιιιιει·Ιιεει·ειι Βι·οιιοΙιιε1Βετει·ι·Ιι ϋΒετΖτιϊἱὶΙιι·ειι νεται”. ΙοΙι Ιιειιιιο εει·
Ζοιτ Μαιο ε.ιιάει·εε ΜΜΜ, ινε1οιισε ειοΙι ιιεε ,εΙοιοΙιειι νοι·.ειιιι·εε ι·ϋΙιιιιειι «ΜΜΜ.
Πι·. Πι·Η:Ιι Κ. νοιι Μετιιιοι· (Βόι·Ιο/οΙά, 88ειωιιι.).·
Πιο άι·ει Με Ρει·Μιεειιι ΜΙιειιάεΙτοιι Βι·οιισΙιΜάειι, @πιε πινει ΙιειΚιιι6ει·ιι,

εειΙιΙτειι ει: άεπ εο!ιννει·εωιι Γοι·ιιιοιι Μιά _ιοάοειιιεΙ ετννἱεε ειοΙι 1Ιιι·Ρ1·ερει·ει Με νοιι
επε,ι;οιοιοΙιιιετοι· δνιι·Ιιιιιι€; Με ετε.ι·Ιω Ηιιετ.οιιι·ει2 πιειΙιιυ ιιι ενειιι€ειι δΙτιιιάειι Ιιει·επε
:Μι ιιιι‹Ι Με 8οοι·εκιοιι Ιιεςε.ιιιι ειοΙι ΙιεΙι1 ιιι νειιι·ιιιιςει·ιι, Με 'Γεω ει·ετιιι· ΙΜ Μ.
νει·Ιιειιΐ ιιιυ· ιιιιι·οΙι άιο ΑροιΙιεΙιειι, εοννιε άιποΙι ι”οΙεωιόε ιι,ε·1·οε-Περ61ε:

Π· ΒἰΘΓΠἱΪΜΡΜ'› ΑΡ0"ΙΒΜπ'ι "1"'80ΜΙΠε ΠετεειιΙΙιοννεΚε 188. Μ!. Μει·οιιι
σεΗι, ΔροΗιοΙιοι·, Πεκ. ΡιιιιΙ 8εοΒοσιε, ΑροΗιοΙιει·,

Βιμ,

ΚειΙΙιεττ. 28.

Β, 80ΙιιιεΙιοΙεΙιν, Ροιει·εΒιιτ8·, Οιιι·Ι Ρεττεἱιι, ΜΜΕ”.
Ηει·,εεετεΙΙτ ιιι άει· ΚοιιιιιιειιιΙειιωιι-ΑροΗιοΒο Ε. 'Ι'ειοει·Ιιιιυι·,Βοι·Ιιιι ('. 19,'
Βεν‹ΙεΙετι·εεεο 16.
(14) 0-8.

ΧΧΧΧ ΧΧΧΧΧ Χ
βειππι20Βει· Οι. Β ιι σ ο Ι Ι νν ε ιι ει: ε.
-υ

τ Βιι€ΙιήιιπεΚει·ει ν.

ννιειιειιΚο ΚετΙιει·ιιιεεεεέειΠω Η κι·

.'·Ξι·.·:·

ΜΝ.
"Οι

~ ιιιιιιιι. ιιιιπιιπ

ΡΕΤΕΒΘΒΠΒΒΒιι Ν... ποι... ιιιι.ι.πι.

ιπ1οιιιιιιι πιιιιιιιοιιιιιιι
ιιι·ιιι·ι π" Κεπιιιιιιοιι νοιι

Ρι·πι. Πι·. ιπι-ι οικω.

Πι·. ιοιιιιπποει Κι·ιιιιιιιιιιιε.
κι”.

ι)οι·ιιιι€.

Πι·. ιιιοιιτ νιιιιιιιιοιι.
δι. Ρειοι·.ειιιιι·μ.

Με .,8ι. Ρειει·ειιιιι·έι:ι· Μεπιιιιιιει:ιιεννοοιιειιεοιιτιίι" ει·εσιιειιιτιεπειι

Ω- Μιο·ιιιιοπιπιιιι -Απιι:ι·Ξεο "πιιπ πιιε Ξιιιοι·πιιι “Χ

8ο π ιι ιι ιι ε: ιι «ΑΜ Μιοιιιιοιποπιπ τσιπ ιει ιιι Βιι"1ωιπ 8 ΗΜ. Μι· πεε πιιπ» ιιιιιιι ιιιιεεοιιιιεεειιοιι :ιιι πιο ΒιιοιιιιιιιιπιιιιιΒ νοιι Κ.1ι. πωπω
_ιιιιιι·,4Βιιι. ιπιτ πιιε Μπι μπι· ιιι ·ι,Ροειιιιειειιπππ;ιιι πεπ ιππωιοπ ιιι $ι. Ρειει·εισιιι·ε, Νενιιειιχ-Ρι·οερειιτ .Νε Μ. :ιι ι·ιριιτειι. - Παπικ
πωπω-ιιιο Μακ ιιιιιιιιοιι, 10 Μιιιιι ιιιιιπιιιιπικιι. Ποι·Ιιιιοι·ιποπι :Με ιιι·ιμω εονιιιι: ειιεπιιι πιο Ηεπιιιιιιοπ ΒεειιιιιιοΙιειι Μιιιειιιιιιμειιι:ιι
ιπι πιο: ΒιιιιιΙ ΒεεριιΙιεπε πιιε ιιι Ρειιι ποιο Κορ. οπει·45 ΡΓειι.- επ 'ιει ιιιιιιι ειιι πειιεεεοιιπΠείπιιι·ειιπειι Πεπιιιιιοιιι· Πι·. Β..Ήιι.πωιι
Αιιιοι·ι:ιι νιιει·πειι 25 Βεριιι·πιιιιιι πεειιιι·οι· θι·ι€ιιιιιΙει·ιιιιεΙ επεεεειιιπι. ιιι5ι. Ρειει·ει:ιιι·.<ις_ Ροιει·ειι.8ειτο, ΑΙειιΔιιπτωνειιι Ρι·.6 :ιι ι·ιοιιιοιι.
-Ι!είω·πω ινει·πειι ιιιιοιι πειιι Βιιιιι: νοιι 18 πω. ρω Β0ειτιι ιιοιιοιιι·ι. Βρτοοιιει. Πιειιειιι€, Βοιιιιετειιιἐ πιιπ 8οιιιιιιιιοιιπ 5-8.

πει

8ι.

Ροιοι·ειιιιι·8, ποπ 16. (28.) Βεριοιιιιιοι·.

Σ

π ποι. Ω

_1ιιιιιιιι: Βι·. Κ. 'Γπιιτεεοιιοι·: Πειιει· Βιιιι·°ι=.‹:Ιιε Βιπιιπιιε. μ Βιιοιιει·ιιιι2οιΒ·οιι πιιπ Βοερι·οπιιππποιι: ιι'. Ηοιιι·ιι
Κι·ιεμπιιιι·πι·πιππιιε Βιιιιιιιιιιη.ς ειιιπ πειιι ι·πεπιεπιι-ιπρπιιιεπιιοπ Κι·ιοχε. - Β. Ψοιιιιιιιοι·: Πι·οιοπιεσιι-Κιγειοιιιιοριποιιω νωπ
ιιιειιιιπι. - Ι.οιιιιιιιπιι πω· ριιγειοΙο,ςιποιιοπ Οιιοιιιιιι νιιιι θΙοι' Ηιιιππιπι·πι.πιι. -- Ρωιιιιωιω θπιιιιι·ιιιιιιιιΓε νοιι Ρι·οι'οιιιιοι· Πι·.

Κιχι·Ι Ηοι2ΐοιπ. - Ρ. Μιιγιιι·1 Κιιιππτοιιιοι·πριε πππ Βπιιιοοιιιοι·ιιριε. - Μ. Νιιω: Ι.ειιι·ιιποιι πει· Κγετοιιιιοριε. έ Κ. Οιοιι:
Κι·ιοεπινπιΤοπ πιιπ Γοιπιιιιιιιιπιππιεπει. - Ο. Βπι·ινιιιιωΙ: Πω Ζποιιοι·ιιιππΙιιιειτ. ιιι” Πι·ειιοιιοιι πππ Βειιιπιιιρι'πιιε. - Ρι·οιο
πω» ποε Π!. Απι·ιτοτπειιε πει ΒιιιιπιιπιποιιοπΑ6ι·2Ηιοιιειι θειιοιΙποιιπι'ι ππι 8.'.“4. ιιππ5. Νπνεπιιιοι 1908 2ιι

Βοναι. - 'Γειρ_ιοειιποιιι·ιοιιτοπ. - Αιι2ιιιιζειι.ι

Απε ποπι Βιιιιιοιιιεεοπιιππε ιιι ΜΜΜ |

Μι ιιπι›ο πιει· ππι· οιιιι·πι·πιεσιιε Κι·πιιιιιιοιιοιι οι·ννιιιιιιι,
ι ινιιιιι·οιιπ ιι.ποιι οιπο @Με Β.ειιιο ειπποιει· ιπιτ ποι·<Ηγ
ροι·ιιιιιιπ ιιοιιιιιιποΙι ινοι·ποπ ιιιιιιιι. Με ιιιιιιιοιι ειιιπ ππι

ιιοιιιιι· ιιιω·ωιω 8ιπιιιιιιπ.
νοι·ι.ι·πε. ιιιοιιιιιιοιι ππι ποπι ΧιΧ. Ιπνιιιιιπιειιιιοπ Αοι·ιιι.οιπε
ιιι [Ντρεικ ιιιιι 18. Αιιςπει 1907.
.

νοιι

ιιιιιειο, ΠιιιιιιοΙοπιεσιιε πιιπ Ηιιπιιιιο.ιιΚιιοιιοπ.

Με Βο·
ι·ιοιιιο Μπι· πιοεο θιιιιιοιο ειιιπ ποοιι εειιι· εριιι·Ιιοιι. Υοιι
Ιπιει·οεεο πιιιίτο σε νιοιΙειοιιι ειιιπ, παω ιιιιι.ιι ιιπποι·πιιιΒε

ιιιιοιι πιο Ιπππποιιιπιιοι·ΙιπΙοεο ππι·οιι Βιιι.πιιιιΒ ιιι »Βιω
ποΙιι εποΙιτ.
4 -

Ι)ι·. Κ. Τιιιιτιεοιιοι·.

Μι Μπι ιπι νοι·ειοιιοπποιι ιιιιιιριπϋ.οιιιιοιι Βιοι· πιιπ

Β`ι·ιιιιιπι πω. Ι. Ππιοι·8οιιοπιιοιε ιιπποεοποπ.· Ποιιοι· πει·
Μιτιο ποι· 'Ι'ιιιιο., πιο ο. 12 οιιι.·οιιιιιΙϋεει· (πιιπ, πω·

εοιιιο ΑπιιιιπΒοι· ιιι νιΐοτιο ιιοιιιιιιοπ ιπεεοιι. Με Βιιπ
»πιιπ πιιοι· οιπποιιιπ ειιιπ, ΓιιιΙε ιπιτ πιω Μπιτ εοιπο
Οο8ποι· ιιοι·ιιοιιειοιιτιποιι. νωιιθωιιι ππι Βοετο, ινιι.ε ιπιτ
ιιποιι Βιοι·ε ιοειοιιιπει· ΜοιιοΒι·πριιιο πιιοι· πιο Ηγροι5.
πιιοιιοιιιιιιπιιιιιε ιιι1ιοιι, κι πιο Κιιιιιι πιοεπε νοιίει.πιοιιε

οιπο ι·οοιιινιιιιιιΙιΒ·ο Ηειιιιιι·ιιππο επ ποποπ, ποποπ Κιιι·ποι·οι·

πιιιοιι ΜΧ”.

Βοιιοιιιιει ο. 10 πιιι. ιιιιιε πω.

πιω οιινοποιι πππ οιπο Βιιιιιε νοιι Βοπιιιιιιοιι οιιιοιιοπ.
Κιιπιποιιο ΒοοιιποιιιππΒιιιι πει·ποιι πιιε ιιιοιιτ νιοι ποποιοιι,
πιιΠιι· πιιοι·ιπιοοι·ωιεοιιο ιιιιιιινιιιιπο, Βεπιππι ππι Μιαο
ι·ιοιο8ιεοιιο Πιιιει·εποΙιππποιι. Μι ιιιπππειι Επι· πιοεο Ει
Βιι.πιπιι€ειι ππι· πιιιιιιιιιιι· ειιιπ, ποιιπ Βιοι· επιιιει 1888;
ειιι” πιο Βιιιιιοι·ιοιοΒιο ινοπι8 ννοι·ι, νοιι ιιιι·ο Κοεπιιιιτο
ιιοοιι απ 8οιιπειιιιιοπιι ειιιι, ππι ειιιποιιιυιιιο $οιιιπεεο

(8οιιΙπιιε.)

Βιιι Γπιιι]8.ιιι·ι€οι· Κιιιι.ιιο Μαιο ειοιι οιπο Ιιοιιιριιιιοι·ιε

Μι ιιιιιιιε πεπ Κιιοοιιοπ

ιιιιι Κιιη.ιιιτ, οιιιίοιιιτο οιπιΒο Κποοιιοπεριιιιοι· πιιπ Ιε8το
«πωπω πιο Ηιι.πιιιιιιιιτο ιιι .ιυ. πιιι. ποιτ.ειιΑιιιιϋ.πποπ ειιι.
Παει Βοεπιπιτ και· οιπ Βιιιιιιοπποε. 8οιιοιι ιιιιοιι 21/2
νΨοοιιοπ ιιπ.ττο ειιιπ ειιι ίοεισι· Κιι.Ιιπε €ωιιιιω, εοπιιεε

Ρετ. πιιε Βοιιι οιιιοιιιιιι ιιοιιιιτο, πιιε ιιοοιι Γοπει·τε. Νο.ιιιι ποι
τοι·οιι 2 πωπω ιιοπιιτο Ρετ. ποποπ. Πιο νοι·ιιπιππιιε
ιιοιι·π8 1ι|ιι:ιπ. πιω πω· πιω ππι·οιι πιο Νιι.ιιι: πιο
ιιοιιιριι2ιοι·ιο Ε'ι·ιιιιιπι· ιπ οιπο οιιιι“ποπο νοι·ιπιιιποιι. Ψιο
Επιιπ ιιιιππι·ε πω. ποι πω ποι· νοι·ιπιιι ποι ποι· πιι

Ι·ιοιιιιιι Βειιει.ιιπιπιιε ππι πω· Τπιιιροιιππο Βεπιπ.ιιοι:.
Εποπε.ο ιιπιιιιοιι ιιιιιιιοι·ιε ιιιιιιιιιιιιιι πε.οιι ι·οιπειι Ορε
ι·πιιοιιοιι πιιι. Ει·ι”οιΒ ιιιιοιι Βιοι· ιιοιιιιιιπειτ ινοιποπ, ινοιιιι
πισω ππιοι· ιιιιειιπειιιΒιιιι ΙΜπιπΒιιιιε>·οιι ιιι·ιιειιιιιι ιιιιιεεω
πππ εριιιει· οιπο Βιι;ει·ππΒ οιιιιιιιιιοπιιι «πω. Πιιτει· ποι·

ΒιιπΒιιοιιιιππιππ8

ποποπ πιο .Ιιιιιιιι·πιιοιιοπ .ωιιιω‹

πιιπ

πειι·πιιε :ιι πιοιιειι.

κι” πππ επισιιιιιιιι πιιπ ω. Επι· πιιπ

Ιιιι· πωπω.

ιιιιιιιι.πριοι,

πιιεε

ιιιιιι πω

Βιι.ιιιοι·ιοιοπιο ιιιιιιπ.·; ιπι ννωιθ ειιιππ πιιπ οι· πιο ππ
εοιιιειι Βεεπιτπτοπ Βοιιοιιιιποπ.πιιι·ο, ιιιιιτο οι· π" πιιπ
Βιιιιιπεει ποινι1ιιιι;, ποπ ειπ Βοππερι·ιιοιιιε.
Πιιι Ι.οιιοι·ε Βιιιιιιριιιιιιτ ιιι Κοιιιι2οιοιιιιοιι, τω". Μι
Βιειοιι ιιιοι· επιπο ινοιω ειιι μπε· ππι· πιω εοπει ιιιιαιι
Βι·οπεοιι 8οιιιιιιιοιι πιιπ Τπιπροιιιιπο πιιπ Βιιι.ιππ.Βιο ιιιϋρ;
ιιοιιειωνοιιιιοιιιιιιοπ ιιπ.οιιιιιιεεειι ιιιιιοιι, πιιπ (ιιιιιιιιιοιι. ποι

πω· 5ιπιι.ιιπ8.) ποπι 0ι·Βιιιιιειιιιιε επι· Βοισιιιιριπιι€ πιιπ νοι·ιιιοιι

ιιοιιοπ πιο ννιιιιποιι μοι· ρι·ιιιιιιιπ, οιιπο πιιεε σε πι· Απε

ιπιιε Μοι·ιιι.εεεπ. Βοπιιιιιιι π.ποιι πω

ειοεεπιιιι ποι $οιποιιιπποιι ιισιιιιιιι.

ιιι6.ιιιιε πω· Ριοιιοι·ιιπιιιιιο8. Βιδήπ ιιιοιιτ. ιιιιοιι ποι·.Κοι·ιιιιπιιιιι

πω· Ριειιοιει.πι·ι, πω·

νι" πι"

854
ΖιιιιιτειοΙιε Βειεριειε ίιπάετι

άεε Β ι ε τε ε ιι ε τι νετΓεΙιτειιε εεπειιιιιιετ άετ ιιιεΙιετιπειι Βε

1ιειιεπ Κτιιιιτ

ιιεπάιιιππ. Ιπ ιιιτ εριεεειι ειπε Με άετ Ψετι άετ Με
ιιιιοάε. Ιιι ιειεΙι1επ Ε'ιιΙΙεπ πιτά ειε πιε νετεεεεπ, ιπ
εοιιπετεπ Ε'ιιΙΙεπ νετεπεειεΙιτΙιεπ ειετε, ιιι ιιιιιιεΙεοιιπει·επ
ιιι ιιιτετ ΨιτΙτιιππ επειίειιιειτ εειπ, άε νοιι άετ 8ειιπετε
άετ Ιιιίειιιιοπ ιιπά άετ Ψιάει·ει.επάειττεΓι άεε Οτπεπιειιιιιε
εΙιεε επιι5.πει.“ πι» εειιεπ ιιιετ ε1εο ειπε τοιιιτοτππιεπε
ΛιιιεΙιπππε άεε Β ι ε τε ο ιιε π νετίειιτεπε.
Βιε πεπειιι€επ νετεπάετιιππεπ, άιε άιιτειι άιε Ηγρετ
ειπιε ιιετνοτεετιιιεπ πετάεπ, ΒιεΙιτ Ι.ειτει· οιιπε πει
ιετεε επ. Βτ ειεΙιτ εΙιει· ιτειπεπ ι'οτππε άετιιι, εοιιάετπ
πιιι· θειεΙιτεπ.

πιτ άειιιτ ιπ εειπεπι ΒιιεΙι. Αιπ εεπετιει.ειι πιιι ειπε
Βιετ πεπειι άιειιεΙτιετιοΙοπιεειιεπ Βεπειεετιιπάε εΠειπ,
άιε ειεΙι πιοιιι επί Ιτιιπιεειιε Βεοπε.ειιιππ8επ ετιιτπεπ, επε
εεερτοοιιεπ επί άειπ ΟιιιτιιτΒεπιτοπετεεε 1906.
Ετ πιεε άετειιί Με, άεεε ειειιιάιε Απάεεεππε άεε Νε.

θετεάε άιε πειττετιπιάε Ειπεπεειιειι; άετ ΗΠιετειιιιε
ιει πεειι Ι.ειτει· ειπ ππειεειιπειάιεεε 8ειιπετι ιιπά άιε
ΒιειιιιππεπειιεπάΙιιππ άιιιιετ οιπ πεπεει.εε ΒριεΙ. Βιε ΒεΙ‹
ιετιεπ πιτιιεπ εειιεάΙιειι πεειι άετΡιειι ιετ εειιεπ Ι.ειιι·ε,

άεε ειπε Μιά άιιτειι άιε '1"οπιπε, ιιιτε Βιοιι”πεοπεειρτο
άιιιττε, άεε επάει·ε Με! άιιτοιι άιε Επάοιπικιπε, ιιιτε Ζετ
Γειιρτοάπιειε. θεεεπ ιειπτετε μπε εε ειιετ Ιτειπε Αιιιι
ιώττιετ. Ψεππ πιιπ άιιτειι άιε Βτειιυπε άιε Βιιάιιιιε νοπ
Επάοιοιιιπεπ Βτοεε ει, ευ πετάεπ επ άεπ Κοτρετ ει·οεεε
Απιοι·άετιιπεεπ ευειειιι.
Ει·ειιιοπ ιπειπι Ι.ειτει· εεΙΙιετ, άεεε άιε Επάοιοκιπ
τπεπεε πιε επ 8τοεε εειπ πιτά, άεεε ειε άιτειτι εειιεάει.
Εε πιιι ιιιετ ειπε επάετε Βτεοιιειπιιππ ιιετνοτ, άιε
Π ειιετ ειπριιπάι ιειιιτειι; άεε ιπάινιάιιιτπε ιπάειπ
άπτειι πιεάει·ιιοΙιε Ζιιιιιιιτιιπε άεεεειιιεπ ιιιι“ιεε άετ Κοτ
ρετ εειιοπ επί Μειπετε θειιεπ ειετΙτ τεεΒιεττ. Αιιεεετ
άεπι ιεεεεπ

ειοΙι ιπ

άεπ εεετειιιεπ Ειιιι·ειπιιει.επ

επειε

ΒεΙτιετιεπ πεειιπειεεπ ιιπά πππ ιιοειιιιτιιιεπι:ε. Πιιτειι

άιε νετεπάετιεπ Β.εεοτρτιοπενετπε1ιπιεεε πιτά άεπι Κοτρετ
νιε1 επεειπιιιει, ειπε Πεοετεειιπειπτιιιιπ8 πιιι ετοεεειι πιιι
ιπεπεεπ. Αποιι άιε ειπεειιιπειπεπάε οάετ επΠϋεεπάε ΨΗ
Κιιππ Με ειπεπ εειιιιάιιειιεπ ΒιπΒιιεε εεε, ιπάεπι 8ετεάε
άεάιιτειι πιοιιι.ιΒε 'ΓειΙε επεε,ετιιι"επ πετάεπ.

Μεπ ειειιι ιιιετ πιε νετεειιιεάεπ άιε

ΕτεοιιειπιιπΒεπ

ειειιάΙιεΙτ.

ιιιττιιεπεειιεπ πεπι8 ππτετεοιιειάει νοπ ιιπεετετ ιιειιιι€επ
ΑιιιΤεεεππε άεε Κι·επιτιιειιεπεετιιι”εε.
Νιιτ άετ Νετιιε
πεοιιεειι. Βοτι ειπά εε Πετποπεπ, πιει· Βειττετιεπειίω.
,,Εε εκει ποππ πειτε ιιπά ιιϋεε θειειετ°· τει: ετ εειπεπ
θεεπει·π επι άετπ Κοπετεεε πι, ,άιε πεε Με άιε πεπιε
τιοΙοπιεπιιε ΒτΓειιτιιπε εΠειιι ειιιιπεπ".
,,Μεπ ειειιι ειε Με, ιπεπ τιεειιι ειε πιειιι, ποιπ
εοιιτπεειτι ειε πιειιι. Αιιει· ιπεπ μπει” επ ειε ιιπά
ποππ τπειι ειειι ειιεπ πιιτπ τιειιιιιεεπ θάειιΙιεπ πειτειιτι πιιπ,
ιιοπιτπεπ πεειι ειπιπετ Ζειι άιε θεεπει· ιιπά εεεεπ, άεεε
εε άοειι νετιτειιττ πετ°·. (Ι. ε. 8. 285).
Βιε θιείειιτεπ επι άιε Ι.ει:ετ ιιιππειει Ιεεεεπ ειπε
εποε ιπ νετεοιιιεάεπετ ιλίειεε πει:επιριεπ. Βιετ εεΠιετ
πει άετειιι ιιιππεπιεεεπ, άιιεε πειιεπ άετ ΒιειιιιπΒ άιε
Ιππιειοπ πιι ιιιτεπι Κεειιτε Ιτοιππιεπ εοΙΙ. Ιπ εειπεπ
ΒεοΙιεειιιιιπεεπ ιιπάεπ ποπ ιτειιιειι Με, πο ετ ιτοι.π άεε
πεειιπεπιεεεπεπ Βιιετε οιιιιε 8ειιεάεπ πειι.ετ πεετειιι πει.
Οιι άετ Ππτετεειιιεά ιπ άετ 8ιτεριοιτοΙ;Κεπιπιειτιιοπ Πεμ,
άιε επ νιει ειιιι·ιιιιεειιετεπ Ετεειιειπιιππεπ Με, πάει·
ιπ άετ ΒτερΙιτισιτοΚΚεπιιιίεΙτι.ιοπ, επι άιε επι Βιετε
ειιπειι€ε Ετιειιτιιιιπεπ Εεεε ειιιεεειιιιεεε1ιοιι πεειειιεπ, ιπιιεε

άειιιππεειεΙιι

οιειιιεπ.

Με Βετιειιτε ιπ άετ Ιιιιετετιιτ

ειπά άετιιιιετ

ποππ

πεπιε

πειιΙτειειι.

1.ειτει· νει·

Ιεπει εττοεεε $πιιπιι.ιε, ιιιπ άιε 'Ι'οκιπε ιιπά Επάοι.οιτιπε
Γοτιππεειιειι'επ. Ε'ειιε άιε ιιιειπεπ πιοιιι: Βεπιιπεπ, Κάππα:
ποειι πιιι· Ππιετειάιπιιιιε

άιε Ξεπποεπεπάιππε

ειιιιτει.επ.

Βετιιιτ πετε άετ Ε'οτάετιιππ Ι.ειτει·ε πεάιεππ, άιε Επάο
τοπιππιτΙ:ιιπε επ νετιιιιιεπ.
Οεεεπ άιε Πεπετειπρππάιιειιιτειι ιει άπτειιι ιιιππεπιεεεπ
ποτάεπ, άεεε άιεεε ετειι πεειι ειπιπτετ

Βεάειιτει πετάεπ! πεε άετ ειπε ειε νοτειιπ Μπι, πο

7 'Ι'ειΒεπ ειιιιτιιιι.

πιιι ετ εειπε πεει:επ ιιιετερειιι.ιεεΙιεπ Ττιιιτπριιε ιειετι, άετιπ
ειειιτ άετ επάετε πετ ειπ 8ει`ειιτΙιειιεε Βριει. Με θτιιπά

ειπεπειιειι

Ιεπε εεΙι.επ ιιειάεπ άιε νοιι Βιετ ιιπά εειπεπ 8οιιιι1ετπ
επιάεπιτι:επ πιειιτι8επ ΒιπεπεειιεΓιεπ άετ Ηχρετιιιιιιε, άιε
ειε εοιειιε νοιι επετΙτεππι πετάεπ. Νιιτ άεε νιίετιπτιειΙ

επ

άιε

πω,

ειπε

πεειι

Ιπ άιεεετ Ζειτ πιάεει:ε ειιετ εοιιοπ

Ηειιριεειειιτ

ιιιιετπιιπάεπ

εειπ οάετ άιε

8πειιιιπε ιει ιιι άιεεειιι Επι! ιιπετιιεπρτ ιιιεοΙιτιοε. Με
εοΙιεάιεεπάε ννιι·ιτιιπε άετ Β.εεοτριιοπ πεοιι Ι.ειτετ ιει
ποππ πιοε: ειειιετ Γεειεεειειιι. Με ίειπετεπ νοι·πιιππε
ιιοει· άιε Βιπάιιπε ιιπά Νειιιτειιειετιιπε άετ 0ιιτειοιΙε

πω» ειε ιει; Βεππ νετεειιιεάεπ. Με Βεπειειιιιιτιιπε ιιειάετ

ειπά

ιει επετ εποε

.Ιεάεπιειιε ιει άετ ΡιεπετειιιετιεΒ ειιειπ ποειι ιτειπ πε
άειιιτΙιειιεε Ζειοιιεπ. 1)εεε άετ Οτπεπιειππε άιε (Ντε πε

ετιιπάνετεειιιεάεπ.

Βετ

ειπε .πιει ειπε

ποππ

ιεπεε

ειπε ε1εειππεπάειτει ετικειιπιπιιτάεπ.

Με ειπε τειειιε ι:1τίειιτιιπ8, άιε ετ ποπ ιιι 15 .Ιειιτεπ
πεεεπιπιειτ πετ. Πεε Μειετιε1 ιιπετεειιτειι.ει 1500 Βε
οιιιιειιτιιππεπ. Βεπιι Κοιπιπειι άιε Βιιπειι€επ Βει·ιειιτε ειιε
άεπ νετεοιιιεάεπετεπ ΠπινετειιιιτεΜιιιιΚεπ ιιπά επάετεπ
Κτεπιτειιιιιιιιεετπ. Βει· επάετε άεεεεεπ τω" ιΙιεοτειιεειιε
Βεάεπιτεπ ιπε Γειά ιιπά ειειιι εειπε Ηειιριετιιιπε ιιι άεπ
πειιιετιοιοειεειιεπ Πιιτετεπειιιιππεπ.
Εε ποπι ιεάεπίεΙιε Εεεε, άεεε άιε Βιειιιιππ άιε εειιπεοιιε
πειιι.ετιειάε νιίιτιτππε άεε Βιιιιεε ιιεάεπιεπά ειειπετιι ιτεππ.

εοτριιοπ, άεεε πιτ ειιιιιιοιιε νετιιιιιιπιεεε ιιειιεπ πιο ειιτπ

ΒοΙΙιε πιτικ1ιειι άιεεε ΕπιάεεΙτιιπε πιτ άιε Τιιετεριε εε

ΒειεριεΙ πει επάετεπ νετπιίτιιππεπ.

πετιιοε οάετ επ πείειιτΙιειι

Ιειι ετιππετε πετ επ άιε νει·Βιιιιιππεπ πιιι Κτιριετ
εειπεπ.
Με ειιιιιιιιτεπε Ι)οειε, άιε νοτιιπετέειιεπά ιιεάτοΙιιιειιε
Ετεεπειππππεπ ιπ Βεπιιε επί Ηετε ιιπά Νιετειι ιιει·νοτ

εειιι, πιο εε Ι.ιειτετ άετ

ειειιιι
θεεεπ άιε ιιειαετιοιοπιεεΙιεπ Ειππιιπάε Ιϋ.εει επι επι:

πεεπεπ, άεεε

άιε Ετπεοπιεεε άετ ΒειτιετιοΙοειε ποππ

πειιι€επ 1τεππ, πιει ειιειπ άετ Ριιιε επ.

Πεε Ριειιετ ιει πιιτ άεε Μει·Ιαειειιεπ άεε νετ ειπε
πειιεπάεπ Κειπριεε. ΡεεπεεετεΙΙτ ειπά ιετπετ ποππ ιεπΒε
πιειιι άιε ΒεεοτριιοπενετιιεΙτπιεεε πει ειπετ επ ιεππειι
5ιειιτιπε νοπ 20-22 Βιιιπάεπ, πιε ειε πει άεπ ειτπιεπ

Ιπιειτιιοπεπ ιιιιΙιειι πι.

ΑΙιετ ννειιτεοπειπιιοιιιτειι πειτε

Ιτοπιτπεπ άιε ειιιε ιπ επ ειετΚετ νετάιιιιπιιιιπ πετ Βε

νιεΙ επ πεπι8 :πιιι άεπ Ετιπιιτιιπεεπ άετ· Ρτειιιε ιπ Ειπ

τιιίι, ιει 300 τπει Μειπετ,

Ιτιεπε πεοτεειιι. ειπά, ειε άεεε ειε ιιππεάιπει ιιπε επιπε

Βιεε ΒειεριεΙ πιτΠ; ειιι ιιε1ιεε ειπε επί άεπ πεε άετ
Βεεοτριιοπ, άεππ πιιι ιιετοπε ποειιτπειε, άεεε Ι.ειιετ
εειπεπ Αιιειιιιιι·ιιπεεπ Κεεοτριιοπενετιιιιιι.πιεεε επ θτιιπάε

ιπειιι @Με εειπ ιτάππεπ. .Βιετε εεπεττπιιειτ ιει άιε
Βεοπεεπιππε πιοιιι επιπεπέεπ, άεεε άιε ι”ειπετεπ νοτ

ειε άιε ισιιιειιε Βοειε πετ σε.

@πεε ιιπ Ι.επεπ άετ Βειτι.ετιεπ εε πιάετερτπειιενοΙΙ ιιπά

ω,

ειπεειι.ιε ειιιπειεεετ πετάεπ, άεεε νοπ ειπετ ειοιιετ πε

Βεπετ πεπιειιεπ, πιειιι επει· επι ειπε 20-22-ει.ιιπάιΒε
Βιειιιιππ. Πιο νει·άι1ππιιπε άετ 0ιιιιπεπεε ιπιιεε άειπ
επιερι·εειιεπά ειπε νιει ει·ι:ιεεετε εειπ ιιπά άιε θεΕπιιτ Πιτ
άεπ Κάτρετ ειπε πετιππετε.
θιτοεεεπ πο” πω. ίετπετ ι. εκετ επι άεπ Νεοιιπειε
νοπ Βε.Ι:ιετιεπ ιπ Βπιπιιπάιιππεπεπιετεπ, άιε τπιτ οάει

ετιιπάειεπ πιεεεπεειιεΜιοιιεπ Ι.ειιτε ποππ πιοιιτ άιε Βεάε
εειπ Ιιεππ.
ποιπ ειπά ειπε Βειιιε νοπ Τετεεειιεπ ιιεΚεππι, επετ
άετ Μειειετ ιει ποοιι ειπε εειτοπιιπεπ, _άετ εεε άεπι
ιιι·ππάνει·εειιιεάεπεπ Μειετιει ειε Οιεοιιιιάε επίπειιιιιι·ι πει,
άεε πιιι Ετιοιε άεπι ινει.ιετ ιιπά νιιιπά άετ πιεεεπεεπειτ

άιε

ειειι επί

Εερετιιιιεπτε

οιιπε 8πειιιιπε πειιεπάειι πετάεπ.

νοπ 1--4-ειιιπάιπετ

Έτσι: άετ Βιειιιιπε
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νετεε1ιιιιιιιιιειι Με Βιιιιιιιτιειι ιιιο1ιι. Ηιετ ιιιιιιιι ιιιιιιι ιι1ιετ
ειιι ιιιιι1ετεε 1ιειιι.ετιοΙοειεο1ιεε 1198812 ει.ιιιιιιιτειι, άεε θε
εε12 ι:1ετ ιο1τιιι1ειι 1ιιιιιιιιιιιι.8.τ. 'Ι'γρ1ιιιειιιι.ει11ειι ειιιε Βει
ειιιε1 ιιιι Βιι.τιιι ειιιεε. ι1ετ άειι '1'γρ1ιιιε ε1ιειι ιιιιτο1ιεε
τιιιιο1ι1 Μπι, τιιι'ειι 1τειιιε ιιειιειι θεεειιιιιιτε 1ιετνοτ. Βετ
11ε.τιτι

Βτοεεετ Πιι1ετεειιιειι ιιιιιι ι1ετ Μοεεε Νεο1ιιιιειε ιιιι εε

ιτε1ιε 1ιεινειετ ιιοειι Βιιττιιο1ιτε.
1ειτετε 8ε1ι1ιιεειοΙ€ετιιιι€ειι, άειιειι. ιιιε 81ιιιιιιιιε ιιιιτ
ιιι 1ειιιΜ:ειι Ε'111ιειι Μ1ιιι, ιιι ιιιιιιτειεειιντετειι εο1ιοιι εε1ιειι,
ιιι εο1ιιιιετειι 8ετιιιε1ιι, εε1ιιι τιειιι τω ιιιιε Ζιει 1ιιιιιιιιε.
Αιιι Αιιι“ειι€ ιιιιιιιε ιειιε, ιιιιο1ι Με εειιινετετε Ιιι1ειττιοιι
Βιιιιετιθ 1ιεειτι11ιιεει ιιι·ετι1ειι.
`
117ιτ 1ιτι1ιειι Μετ ειιιε Αιιιι1οΒιε τιιιτ ιιετιι ΒιρΜετιε1ιειι
εετιιιιι.
1ιιι Αιιιιιιι8 ιιιιιειετι;, 1ιι11τ εε ιιιε1 ιιιιιιιετ. Ι)ειι1ιιτειι

1844 ιιιιιτ1 1845.
1ι1ιιιιο1ι. ιιιει1. 11'οε1ι. 1899.
Ιιιιιιεειιι ειι:

Ειπε ειςειιιιττι ε 8ειιε11ιιιιτ.Μεετϋτιιιιε 11111311

Β1ετ'εο1ιετ 8τιιιιιιιιε·. 1ι1ιιτιο1ι. ιιι.

. 1899. τι. 447.

Νϋι.τει: Πε1ιει· Με 1ιιι.1ττετιειι1ε 117ιι·1τιιιιι: ιιει· 8τειιιιιιΒ·ε
1ιγρετ11ιιιιε ιιιιιο1ι Βιετ. 8ιτε1ιετ. 11ιιιιειι. ιιι. 117. 1899, τι. 678.

Κ ε 1°τ: Πιε Ηειεε1ιιΓι.5ειιιιιιιιιιιιι,ε ιιει· ΚτιιιιΕ1ιε1ι.ετι. Ρτιιετι
1ιοιιετ 1899. Οιιιο1ιετ. τω. Μιιιιο1ι. ιιι. 97. 1899, τι. 1474..
Βιετ: Πε1ιετ νετεο1ιιειιετιε Πει.1ιοι1ειι, ιιιιιιετΙιε1ιε 1·1γρετιιιιιιε
ΐ849Ηει1εινεε1τειι 1ιετνοι·ιιιτιιτ'ετι. 1ι1ιιιιειι. ιιι. 117. τι. 1598 ιιιιιι
1ιίιιιιε1ι. ιτιειι. 117οειι. 1900.

Η ο 1 1 τι ιι ιι ε τ : Βεειιιτιι.τε άετ Πειεε1ιι111ιειιιιιιιι1ιιιις 1ιει 1ιιιιιιιε
ιιτιι1 Αιι,ςιοειιτ1τοιιι.

8ιτι1ιει·. Μιιιιο1ι. ιιι. 117. 1900, Με. 880.

- 11`τεγ:- 11ε1ιετ Με Βε1ιιιιιι11ιιιιε· νοιι Νειιτιιιιιτιειι τιιιτ άετ
1έ1έ83ιιειιιτ'ιιιοιιε1ιε. 8ιι21ιετ. 11ιιιιε1ι. ιιι. 1717. 1900, ειιιε. 819 οπο!
1.ιι.ιι τι ε ιι τ:

ειτιιι ιιτιτ ιι1ιετ ιιοο1ι ιιιο1ι1 ειιιε 8ειι1ιιεε 1ιετεειιιιι€1, ι1ιιεε

εε ειοιι 1ιιετ ιιιιτ ιιιιι ιειειιτε Ε'εΙιε εε1ιε.ιιι1ειτ 1911.
Βιετ εε11ιειι ερτιο1ιτ οι: νοτιι Πιιιετιιτιιο1τειι νοιι 1ιι1ε1τ
1ιοιιειι ειιι Αιιίιιιι€, Με 1τιιιιιεο1ι ιιιι1ετ άειι εο1ιττετειειι
Ετεε1ιειιιιιιι€ειι νετιιείειι. 17οιιι 1ιε1ττετιο1οΒιεο1ιειι 8ιιο.ιιιι

Πει· Βιιι11ιιιιιι νετιιιεετ 8ι.ιιιιιιτιιιι ειιι' 1ιίι1ιτο

8 ρ του 1τ: Βε1'6τι1εττ νειι6εε 81ιιιιιιιιετ ει.. 17ετιιιειιι.ιιιιιτ νοιι
Μι121ιτειιιιιιιι·ιιε 'Ρ (ΙΜι1. Ντ. 7). Β.ει'. Μιιιιο1ι. ιιι. 1717. 1898, με.

1ιιι1 ειιιε 1ιεεοιιι1ετε 17ι7ιι1ετειειιι1ε1ττείτ εεεειι ειε

ετιιιιιτειι. τιιιτ άειι 11ετιιι ειιιεε θιεειιιιιιειι ειιιιι ειε ε1ιετ
ειιιε 1το1οεεειε θειιι.1ιτ ιιιιιι ετνι·ειεειι ειο1ι ι1οτι ειε Μοιι
νιτιι1ειιι. Ζιιτιεε1ιειι Βιι1τι:ετιειι ιιιιιι Βιι1τι:ετιειι κι ε1εοειιι

· τει·-ι ·ι “·ειΜεπ·τ-ιεκ.αΕπ”

Η ιι ιιι ιι ιι τ ι; ε τ:

1ιειι-117εε1:51ιιιι Με Με: Νει1ετι. '1'ι·ι1εε1ιτιιι. νεοι· 0ειιεεειιιιιι‹ιε.
1898, Ντ. 9.

11ε1ιετ Με

19τι'οιεε ι1ετ 1:1ειεειιιιι.1ιε1ιιιιιι11ιιιις.

8ιτι1ιει·. 111ιιιιιι1ι. πι. 117. 1900, τι. 978.
1717ιι1οιι: Πιε Πειειι1ιιίι:1ιε1ιιιιιι11ιιιιιτ ειιεειιιιιτϋεετ, ιι;ιε1ιτιεε1ιετ,

τ1ιειιιιιιιτιεο1ιετ ιιιιιι 11.1ιτιιιε1ιετ Βτιιτιιιιιτιιιιεειι. 1.ιιιιεει, 18. Απ.
1900. Μ!. 11ιιιιο1ι. ιιι. 117. 1900, μ. 1505.
Μιιιιο1ι. Μοιι. 117οε1ι. 1901.

ριιιι1ιτ ειιιε εο11ι:ε ιιιιι.ιι ιιιεεε '1'ιιι:ειιε1ιε ιιιι:Μ 1ιεεντειιειιι,

ι1ειιιι Με 917ιτ1τιιιιε :ιετ Ηειιεετιι 1ιιιιιι.ιιι ινεεειιτ1ιο1ι νοιι
ιιιτετ Γτιι1ιεει1ιεειι 1ιιιε1τιιιοτι ειι.
8ο ειιιΓειο1ι Με Βιετ°εειιε 17ετιιι.1ιτειι ετεο1ιειιιι, εε
ειε1ιειι ι1ιιιι ι1οοιι νιειε ρτιιιτιιιεε1ιε Πιιιιιετιιιεεε ειιιιιεεειι.

Βιετ: Πιε '1'τιι.ιιείιιειοιι νοιι Β1ιιι, ιιιε1ιεεοιιι1ετε νοιι 1'τειιιι1
ιιτι.ιεειιι Βιιιτ, ιιιιιι ι1ιτε 17ετντειιι11ιιιι·1ιειτ ειι Ηειιεινεε1τετι νοιι
τιειιειι θεειεΙιι.εριιιιιιι.ειι 1ιεττιιε1ιι.ει:.
1111ιιιο1ι. ιιι. 117. 1901,
ιιιιΕι. 569.

εοιιιι: Με Πειεε1ιιτι.1ιειιιιιιιιιιιιιιτ 1ιει ε1ιτοτιιεε1ιειι πιω
ο1ιτειι:ετιιιιεειι. Μιιιιι:1ι. Μοιι. 117. 1901, τι. 970.

ή Βιιε Αιιιεεειι ι1ετ 81ειιιιιιεε1ιιιιτ1ε 1οτι1ετι Πε1ιιιιιε, ιιιτι
Πισω Με ειιιε Με! ειιιε ειι ειει.τ1ιε, Με ειιιι1ετε Με! ειιιε
ειι εειιιιιεε1ιε 8ι;ειιιιιιε ειι εττειο1ιειι. 1)ει1ιει ιετ ειιιε Κοπι
1το11ε ιιοιιι8, Με ιιιει 2ειι ετΓοτι1ετιι.
Νοο1ι εειιιτιιιι1ιειιι1ετ ιιεεεεειι ιετ Με Αιιτι·ειιιιιιιιε ι1εε
8ειιτορ1'1ιορίεε. 87, 8ιιιτιι1ειιιιιτ ειιιετι Ριιιιειιι.ειιι Ηιετ
Κιιιιιι τιιιτ ειιιε ΒΙειο1ιεειιι€ε Βειιειιι11ιιιι€ νοιι ιιιε1ιτετειι
Ρ.ι.1ιειιι;ειι ιιιι εειιιειι Β.ιιιιιιι, Με ιιι Πιιινετειιιιιι.ε1τιιιιιιτειι,

Αιιιιιιι1ει.ιιεειι νοιι Κτο.ιιιτειι1ιιιιιιεετιι Με. ειιι.111ιιιι1ειι. Ιιι ιιετ
8ιιτεε1ιετιιιιιιε ιιπ ειε εκει ειιι ιιιιτειιιιιιιτ1ιετ.
_ Πιε Ζειτ Μπι ιιιιε ετει Ιε1ιτειι. ειι:1ιετε ιιτι‹1 Γεετε
Ιιιιιι1τιιτιοιιειι ειι1ειιε1ε11ειι, ινε ινιτ ειιτεο1τε ΕΣτ1ιειιιιιιε
ντιε1ιι.ιεετ Ριιτι1τιιοιιειι ι1ειι ιιετιιτιιο1ιετι Βιιι.2.ιιιιι1ιιιι€ερτο
εεεε ειιειθετιι ιιιιτιειι ιιιιτο1ι Με Βιιιιιιιτιέειιιιιιιε ιιιιι1 ντο
ιτιτ τ1ετιι Κοτρετ ειι 11ιιι'ε - 1τοιιιιιιειι ιιιιιεεειι· ι1ιιτο1ι άειι
1ιει1ειιι1ειι 8ε1ιιιιττ, ιιιιι εεε· ειιι τεεε1ι ιιιιο1ι ειιεεειι ειι
1ιε11ιτι1ετιι.
' Με ειιιε ετειιιι ιει1ετιι“ε.1ιε ι”εει. 11ιιτειι Βιετ'ε Ποιοτ
ειιο1ιιιιι8ειι ιετ ειιι' ε111ιε1τιιιιιιτε 17οτειιιιιιιε ειιι ιιειιεε ι.ιειιι
8ειιι.11ειι. 1)ειε ιετ ιιοετ ιιιιιιιετ ειιι Ζειε1ιειι εετ 0111899
Βενιεεειι, ιτιι θιετνϋ1ιιι1ιο1ιειι ειπε Βεεοιιι1ετεε ειι ετ1τειι
ιιειι. Αιι ι1ειι Βεετιιιιι1ετ ι:1ετ 8ιο.ιιιιιιιτει1ιετεριε ιι6ιιιιειι
τιιιτ ι:ειτοετ ιιιεεειι Μειεεετιι1ι Ιε8ειι, ειιο1ι ιιιτειιιι Με
177ιεεειιεοιιιιιτ ιιοειι ιιιε1ιτ Πιτ ιετει:εε 117οτιι ιι1ιετ άειι 117εττ

εετ Μει1ιοι1ε εεερτοο1ιειι Μι.

8ειι τειιιετ: Πε1ιει· Πειεε1ιιίιεριιιιτειε ιι. Ηειεε1ιιΜιε1ιιιιιι1
1ιιιιε;. Ζει1εο1ιτι1'ι Πιτ ιιι11τει;. τι. 1ι1ιτειιτιι1. Τ1ιει·ιιιιιε 1901. Ηειτ. 8.
111ιιιιο1ι. ιιι. 117. 1901, ρ, 1085.
Βιιιοιιιοιι : Πε1ιετ ιιιε 1717ιι·ιιιιιιι: ιιει· Ηειεειιιτ'ι1ι11ι1ετ ιιιιι1
άετ ε1ειιι.τιτιο1ιετι 1.ιο1ιι.1ιειι1ετ. Ζειι.εο1ιτιι'ιι έ'. 8911. ιι. 1ιγει1τ.
ΤΙιὶιΒἔιε. Β61. 17, 1·1ε11. 8. 1901. τω. Μιιιιο1ι. ιιι.
. 1901.
τι.

.

Βε1ιετ: 11ε1ιετ ι1ιε Βε1ιπιιι11ιιιιι.ι· τιιιτ Βι·. Γτεγ1εε1ιετ Πειεε
1ιι1'ι.ιιοιιε1ιε.

ΒετΙ. Η. 117. 1901, Ντ. Μ.

ο1ιετειι 1.ιι1ι.ννειτε.

Αιιιιιιιεε άειι ιιιο.ιιιι1ιεε ειε 1'οτει1ιε ειιι. 1901.

Ντ. 7. ΒεΕ. 11ι1ιιε1ι. πι. 117. 1901, εεε. 1949.
Μιιιιε1ι. ιιιειι. 117οοιι. 1909.
` 1ζειι τετ: Βειι.τει; ειιτ Βε1ιιιιιιιιιιιιιτ ειιτοιι. ΒεεΚειιειειιι1ει:ε.
Ζειι7ι.τε11ι1. Ε. Θγιιιι1τ. 1901. Ντ. 59. ΚΜ. Μιιιιο1ι. πι. 1717. 1909,
τι.

8.

Ροιιιιιο: Ζιιτ Αιιιισειιιιιιιιιτ ιιει· Ηειεειιιι'ι:ι.1ιετεριε ιιι τιιιτ

θγιι111το1ορ,·ιε. Ζειιττε11ι1. τ”. Ογιιιι.1το1. 1909. Ντ. 87. Μι'. Μιιιιο1ι.
ιιι. 117., μη. 1588 (1908).
111ιιιε1ι. ιιιειι. 1717οο1ι. 1908.

1717ε1ιιετ Κτε1ιε ιι. Μεγετ: Β1ιιι1ιετ'ιιιιιι 1ιει 8ειιι.ειιι
οτοπειιιιτειι.

Ζει1εειιι·ιι'ι: ιιπ Μια. ιι. ριιτειιτ. '1'1ιει·.

Ο τιι τι ιι ε. ιι ιιι: 1717ειτετε Βειιτι1ετε 2ιι1° Ηειεειιιι'ι.1ιειιιιιιιιιιιιιιτ,
1117©3ιετ ιιιει1. Ρτεεεε. 1909. Ντ. 49. Πει'. 1ιίιιιιο1ι. ιιι. 117. 1908,

τι.

.
Βειιι·9.ε·ε

ειιι· Κετιιιιιιιεε ιιει·

11ειιιειιιι1τ.

1ιε1ιιι.ιιιιιιιιιετ. Ζ.-ιτεειιι·ιτι. τ. ειιι. ιι. τιιιγειι‹. 1'1ιετιιιιιε. Μ· 171,
Ηει1ι. 10. 1908. 11εΓ. Μιιιιο1ι. ιιι. 117. 1908, με. 680.
Ηιιι›ε: 11ε1ιετ Με Βιετ'εειιε 5ιε.ιιιιιιΒ·. 1ι11ιιιε1ι. ιιι. 1717. 1908,

1.ι1ετιιιιιτ.
Βιε τ, ΡΜ!. Πι·. Α. Ηγρετιιιιιιε Με Ηειιιιιιιιει. 8. Αιι11. 19015.
Μιιτιο1ι. πιεπι. 1717οειι. 1897.
Βιετ: Πει1ι.νιτ1τιιιιε άετ Ηγρετιιιιιιε.

ΒΔ. 171,

ΗΜ: 7 119091. Βει'. Μιιιιο1ι. πι. 117. 1908. οεε. 98.

Κιιιι τειιιιετε:

_

ΗΜ'. Πιιιιε1ι. πι. 117.,

ως. 1848 (1901).
1ιετ ιιι ογεε ιι. 11ει.1ι τι: Νειιε Πιιι.ετειιε1ιιιτιι.τειι ιι1ιετ Με
1717ιτ1τιιιιι.ι·εντειιιε άετ 1ιειειιειι 1.ιι11. ειιι ι1ιε 8εΜειιιι1ιειιτ άετ

111ιιιιε1ι.ιιιει1. 117οε1ι.

ως. 988.
Β ιι ετεετ: Ζιιτ ΗειεειιιΜιε1ιε.ιιιιιιιιιι: ε ιιι11Βιι1οιι·ιεο1ιετ Βι·
ιτι·ειιιιιιιιιεειι. 1717ιειιετ Μ. 117. 1908, Ντ. 98. 8ει”. 111ιτιο1ι. πι. 117.

1908, μ. 1970.
117ι Ι ι ε1ιτιιιιτ1: 119991' ιιιε Ιο1τιι1ε Ηειεειιιιι.1ιε1ιειιιιιιιιιΕ ιιιιε1ι
Βιετ'εο1ιετ Μει1ιοι1ε.

1897. Με. 875.
Βιετι Ι)ειιιοιιεττ. ειιιετ Βοιιοττ1ι. 1)111ιοε·ειιειι12ιιιιιιιιιιε·. 8112
1ιετ. Μιιιιε1ι. ιιι. 111'. 1897, ιι. 1158.
Η τι ιιι1ι ιι τε·ετ: Πε1ιετ άειι 1ιει1εε.ιτιετι 1Βιιι11ιιεε νοιι νειιϋεετ
8ι.ιιιιιιιιιτ ιιιι‹1 Βιιτειιτιιιιιιι.ε· ιιιι Κιιιιιρι' Με 0ι·ιτειιιειιιιιε εεεειι
Μιιιτο1ιειι. Πειιιεε1ιε ιιι. 917. 1897, Ντ. 49. Β.ει'. 111ιιιε1ι. ιιι. 1717.

Ιι1ειιι: Ζιιτ Ριιγειο1οιτιε ιιει· 11ειεειιιι”τ1ιε1ιιιιιιι1ιιιιε·.
1111ιτιο1ι. ιιι. 119. 1908. οεε. 1808.

1897. τι. 1897.

τι. 495 11. Μ. ιιι. 117., 1904.
Πτ. Δ. Βιι πι: 11ε1ιετ Βειιειιιιιιιιιι.ι; νοιι θε1ειι1ιετ1ττειιιτιιιιιι·ειι

1ι1ιιιιο1ι. ιιιει1. 117οειι. 1904.
Πτ. 1.ιιιιτειτι1ιο στα:

1ι1ιιιιι:1ι. ττιει1. 117οε1ι. 1898.

Β ι ε τ: Πιε Βε1ιτιιιιι1ιιιιιτ άεε ε1ιτοιι. Θειειιιττ1ιειιιτιετιειιιιιε τιιιτ.

Κεί.

Πε1ιετ

Βιει·'εε1ιε

θειου”.

Ντ. 10,

1ιειιιεει· 1ιιιτ'ι. ιι.1:ι.ινε Ηγρετ11ιιιιε) τιιιτ! τιιιτ. 8ιειιιιιιςε1ιγρετι1ιιιιε.

ιιιιιιε1ειι Βιιιιιιιιιις. 811.25. ι1.117ιετι. ιιι. Ο. ιι. 117. ιιι. 117. 1904.
τι. 9888, ει'. Ζ. ι'. Οι. Ντ. 15, ο. 404, 1905, ιιιιε ιι. 117ιετι. Μοιι.

11ιιιιειι. ιιι.

Ρτ. 1905. Ντ. 8 ιι. 4.

. 1898, τι. 985.

856
Μιιροιι. ποπ. 119οο1ι. 1905.
Η ππε: Βι·πιπτιιιιροπ πρι Βιοι·'επιιοι· 8τιι.ιιρπειιιιγροτ9.ιπιο ποι
πιτρτοπ Βιιοτρππορ. 111ιοπ. κι. 11ρρπιι. Ντ. 46. οτ. ρ. π. Μ. ιπ.

ιν. προ, ρ. πρι.

Πι·. Μ. 11ιοιιι. Βοιτι·ιι.π πρι· Βιετ'πο1ιοπ 5ι.πιιιιρε;. ρ 1417'.
Πι·. Α. 111 ΜΗ: Πιο Βπποτοικιπ1οιιτο, ρ. 917.
Πι·. Α. 111ο1ιτ-19ιεροι·: πιο Βιοτ'εο1ιο 8τριιππι.ς·π1ιγροι·
ιιπιιο νορι 8τιιππριιπ11τ π... 19πποτοικιπ1ο1ιτο. ρ. 1109.

Βιι.ιιιπ: 8τπ.ρρπι.ι·ιιιιγροι·ιι.πιιο ποι πιιιιτει· οιττι,ο·ει· 8ο1ιπορ

Κ. 51 ι απ: Ζιιι· Βοιιιιρπ1ιιπρ· ιιιιιιτοτ 19π121ιιιπιιιιι.τοπ πιιττο1ιιτ
Βιιιιιιιπποιιγροτριπιο. Βοι·ι. πι. 111. Ντ. 80, οι. ιι. π. Μ. ιπ. 1111.
19115. ρ. 9506.
Πι·. Ε. Κιρρρ: Με 8ιιιιεποποιρπιιιππ. Βοι·ιιποτ Κιιπιι‹. Η.
919. 18. .1πιιι·,πριιρ:, Ρ'οπτ. 1906.
Πι·. Η. Ποοοοπ: Βοιτ.τορ,· ερτ Βο1ιορπιιιππ πετ σιιιι·ρι·ρ·ι.
ιιοιιορ '1'ιιποτ1‹ιιιοπο τπιτ ιιγροτππιιοιοι·ορποιρ11οττ“πιιτοπ. 1ιιρ·.-11ιοπ.
11ιιπιι 1906. Μιιρο1ι. πι. 111.
Ρτοι. 1)τ. Α. Βιοτ: Βο1ιπππ1ιιππ οποιοι· Βιιτοτρπρορ πιιτ

8τρρρπεριιγροτ9πιιο. Ντ. 5, ρ. 901 π. Μ. ιπ. 111. 1905.
[Μ. Β. Κ ιιιρ ρ: 11οποτ πιο Βο1ιιιππιρρι: οπτριιππΙιοιιοι·
Βι·1‹ι·ιιρι‹ιιιιεοπ ιπιιιο1ιιτ 5πριι,·ο.ρροι·πτορ. Ντ. 16, ρ. 740 π. Μ.
πι. 1111. 1105.
Βιοτ: 11οποι· προ 11οι·11ιι1ιτοπ ποτ 8τριιρρειιιιγροτι1πιιο ποι
πρι. οπτπιιππιιο1ιορ Κτππιι1ιοιτοπ. 8ιτπποτ. ποι: ΚορΒ·ι·οοιιοει
πετ Βορτοο1ι. Θοιιοιιιι. 11. οριο. Μ. πι. 1.11., ρ. 88).

1Π1ε8τ: 8ιι.ιις- πππ 8τοιιρρρ·ιιπγροτιι.ιιιιο. 1πιπ. Μ. πι. 119. 1905,
ρ.

.
Ρι·οι'. 13τ. Α. Βιοι·: Βοιιιιππιιιππ ιι1ιιιτοι· Βιτοτιιπποπ πρι
8τιιριιπεριιγροτπιπιο. Ντ. 5. ρ. 901 π. Μ. πι. 111. 1905.
Πι·. Ε. Κιιι.ρρ: Ποποι· πιο Βεπιιππιιιπρ οπτριιππιιο1ιοτ Ριτ

1ςτππ1ιρρροπ πιιι.τοιοτ 8ιιπρ:ςπρριιτρτορ. Ντ. 16, ρ. 740 π'. Μ. ιπ.
119. 1905.
Βιοτ: 11οποτ πρι: 11οτπιπτορ ποτ 8ιρρρριζε1ιγροτιιιπιο ποι
:παρτ οριιιιππ1ιοιιορ Κτπρ1ιιιοιτορ. οιπ. ποτ. ποπ Κορετοοιιοπ

εοποιπορριιιο,ςιποπε. 8ιτπρρεοπετ. Μ. πι. 119. ρ. 941. 1906.
19. 1εοπιοτ: Κ1ιπιπο1ιε 19τι1πιιτρπποπ πιιτ πει· 8ταρρπαιι
ιιγροτιιιιιιο πεο1ι Μ" ποι Βοιιπππιιιιιι: π... Οιιτιο τροπιιι.
πω.. Ε. 0ιιτοπ1ιοι111ιιππο, πο. 69, Π. 1 π. 9, πι. π. π. Μ. πι.

111. 19%, ρ. 9194.
Ν. Κιιο 1'οι·, 0ποειιιιι.: Ζω· Βοποππιιιρο· π. π.1κρτ.οπ οιττιποπ

Βπτιιιππιιιιεοπ πιιτ 8τρπρπριιιιγροτ1ι.ιριο ριιοιι Βιοτ.
Ντ. 10. ρ. 974, 1906.

Ζ. Ε 0ιιιτ.

ΠορτοοιιΙππποτ. Πρ.πιπιιτρ: 8τπ.ιιππαιιιιγροτ9.ιπιε ποι
οττ1ιρερππιποιιορ 0ροι·ρ.τιοπερ. 8ιτπιιιιΒιιπει·. π. Μ. πι. 119., 1906,
1).

.

Βεριιοιρι: 11οποτ πιο Βοιιιι.ππιιιππ ει1ιιιτει· Βιιτρπιιπππποπ

πιιρ93ιι Ηγροπιιριο προιι Βιοι·. 8ιτπιιρπεποι·. Μ. πι. 119. 1906.
ρ.

.
Α. Ε'το ιπ πι οτ: 11οποι· πιο Βιετ'ιιε1ιε 8τειιιρπι.τ πιιτ πει.ιορποτετ
Βετιιο1τοιο1ιτιςπε ποι· ροετορετριινοπ Βοιιιιππ1ιιιιι; πππ ποτ
Α1τοτιιεειρετ11ρ. Μιιπο1ι. ιπ. 119. Ντ. 8. 1906, πιτ. οι. π. Μιιπο1ι.
πι. 1111. 1906, ρ. 469.

Ο. ν. Ριτς πετ π. Β. πωπω..

Ποπει·ειρριιππιιοπικοιτ πππ

ποι:οιιιορπιπ·το 11οπιιτιοπ. Μ. ιπ. 119. 1906. Ντ. 9, ρ. 66 π. 1906.

1·10ρρο: Βιπννιτ11ππιροπ ο... 8ι.ιιιιιπποιιγροι·πιριο πιο ιιτιποπ.
Κορτ'οτρρρρρ· (προιι Βιοτ) ιιιι11' π... ροτιππιο Αρκει πππ ποπ
11ετιιιιι11 εονι1ιιιοετ Αιικεπιιτιιπ111ιειτεπ. 141ιπ. Μοπρ.τοπ1ιιττ. τι.

ποτ 1)οιιτοοιι. 6ιοεο11ι.ι. 11. οιπ. Μ. πι. 119. ρ. 880.
1ἶ1ι]ιἔτ: 8ππε- πππ 8τιι.ριιπροιιγροτ9.πιιο, πιο. Μ. ιπ. 1111. 1905,

Απρι·4ο5Έιιοι1Κ. οιπ. 1906. ρ. 389, π. π.. π. Μ. πι. 119. 1906,
ρ. π
.
ΡΜ. 1.ρ ρ π: Ποποι· Βιοι·'ιιο1ιο 8τιιριιπροτποτιι.ριο.
Πι·. ν. 1.ιοτ: 8ιιιπρριτιιιιιοτρριο. 8ιτι. π.. (ποπ. πιιτ Βοιπτπο

ρ.

τιιρετ π.. Νοτιιι·ννιεεοπποποιτ ιι. Μοπιπιπ ιρ Αιρετοτπρ.ιπ. πιτ.. π.

.

Βιοτ: θο1οπι‹ιρποτ1‹ιιιοοο. Κορετοοο π. ιριοι·πρτιοπ. θεο. 11.
0ιιιτ. πιτ. ρ. π. Μ. πι. 111. 1904. ρ. 9106.
1·1οιρο. Βοτιιπ 1Βοτι. πι. 1111. 98, 19051, πρ.. ρ. π. Μ. πρ. 119.

1905. ρ. 1408 ρ. 1414. Ποποτ πιο Βο1ιπρπιρπι; π. ιι1ιιιτοπ Μιτιο1
οιιτοιιτριιρπρπρ ιριττοιιιι 5ιπιιπρ,πε1ιγροτππιιο ιιιιο1ι πω.
Η ο ο ιι ιι π. π π: 11οποτ πιο Βοιιιιππ1ιιιιρ π1‹ρτοτ Ηιι1οιι.ιιοΜ.ιοπερ

π. Μ. πι. 1111. 1906. ρ. 1984.
111. 8τριιο, Κτπιπι.ιι: Ποποτ ποπ Βιιιτποιιιππ »οι πετ Βιοτ'
ιιοιιορ 8τριιιιριτιιτπετρριο. 1111ιορ. πι. 119. 1906, πιτ. π. π. Μ. πι.

119. 1906. ρ. 519.
Κ. 1111ιρο.ρ π:

ιπι. 119. 1906. Ντ. 19. πιτ. π.. π. Μ. πι. 99. 1906, ρ. 987.

ιπ:1ιοιποπ 1ι1οπιποροπ. Μ. πι. 119. 1905. Ντ. 89. ρ. 1888.
1)ι·. 1 . Κ ο ρ ριοτ : Βιε Βοπιιππιρριε οριπιιρπ1ιοιιοτ Βτιιι·ιιρ
1ιρρεοιι

νοπ

Κορι1

πππ

(ιοοιοιιτ

πιιτ

Μιιροπ. πιοπ. 119οο1ι. 1906.
Βιετ1εο1ιορ

Β ποπ ναοι1ετ:

Με Βο1πιππιρπιτ π... ιιιιιιτοπ

Μπ.οτοιπιιπ

πρι 8τριιρρεει1ιρροι·ιιιπιε προιι Βιοι·. 8ιιιρπερποτ. Μιιπο1ι. ιπ. 111.
1907, ρεφ. 985 π.

τω. Πι·. Ρ. ν. Βιιιιπιιι;ρττορ, Βιιροι·ιιποπτο
111ιτιιιιπρ: ποι:
ρ. 9886 π.

Μιιποιι. ιποπ. 1111οο1ι. 1907.

8τορρρέειιγροτπιπιο.

Νι·. 45. ρ. 9161, Μ. πι. 1111. 1905.

Ποποτ 8τοππριιιιι- π. 8ιιιιιςτιιοτεριε ποι οιιιι

επ Αποιιιιοπορ ποι· 1·1πρτ- ιι. ποι· 8οποπ1οοιιτροι·ρεπε. Βοτι.

πιιτ 8ιιιιιπρποιιγροτιιπιιο. πι. π. π. Μ. πι. 1111. ρ. 1658.
1) τ. 111. 11 ο ο ο ο π: Βιοτ'οοιιο 8ιππιιρ.πειιγροτπιπιο ποι 8οιιιιοπ

Βιιιπρρρ;

ιιποι· πιο

πρ! ιιιτ'ειιι.ιϋιιο Ρτοιεπρο.

Πι·. Η. Β ο ο τ ο 1 ιιι ο γ ο τ, Βι·ιπ1ιτρπο,·επ πι...» πιο Βοιιιιππιππα

Πρι·τπιππ π: Βε1ιπππιιιρε νοιι 19 Μιι.ετιιιποπ :πιτ Βοιω
πρ Μοτερ. Μιιρτ:1ι. ιπ. 111. 1917, ρ. %1.
ο ρ τοπ ιι 1 ιι π π οτ: Πιο 11γροτιι.πιιοποπρππιπιις ποι· Προ·
οπου· π. 0οιοπιιιρποτ1ιπ1οιιο. 8ιτιρπποποτ. Μιιποιι. ιπ. 111. 1907,

ρ. 986, οι'. Μιιππιι. πι. 111. 1907. ρ. 791 π. 790.
πιο” ο π: Βιοι·'οοιιο 8τιι.ιιιιπρ ποι 8οοιιι·ει.πιιιιοιτ. πρωι. πι.
111. 1907, ρ. 894.
Κοιιπορ: Βοιττιιι: πρι· 8τοπ- π. 8ιιρετιιοτοριε ιιπ οιπ πιιπ

ιι1ιιιτ οπτριιιιπ1ιο1ιοι· Ρι·οποποο πιιτ 8το.ιιιιπρπ1ιγροι·π.ιιιιε προ1ι
Βιετ, ρ. 641 11.
Πι·. Γ. Οο11ογ. Βοοπρο1ιτρπποπ πππ Βοττο.οιιτρρεερ ιιποτ
πιο Βο1ιπππιιιππ ρ.1τιιτοιιι·ιρ·οτ Ρτοποεεε ιριτ Βιοτ'οοιιοτ 8τριιρρπε
ιιγροτιι.ιιιιο, ρ. 957 π.
Πι·. Κ. Θτιιπο. πιο Απινορπιιπρ π.. Ηγροτιτπιιο ροοιι Βιοτ
ποι οιπιι.ι;ορ Βι11τιιρ1ιιιρι.ροπ ποτ 1)ιπποτι1τοτ. ρ. 1410.
Πι·. Ηριιιπρ οι: Πιο 8τριιρπεριιγροι·11ιπιο ποι ποτ Βοιιιιιιπ
ιιιπρ νοιι Οιιι·οποιτοτρρποπ. ρ. 1656.
Πι·. Η οτ1ιοιπ: Αρνιιορπρρε ποτ 8ι.πριιπριιπγροι·πιπιε ποι

πι... π... Ειιπιιιιπο ποι· ιππι θο1ιπτ8·ιιπ.<: πππ ππι·ο1ι Βιιπππιτ·
1‹ιιπρ,· 1ιοτνοτεοτιιτ'οροιι 8τριιρππιιιιγροτ9.ιριο πρι' Ριι.ιιιιοριιπιι1οιι·
οιιοι·ιιρρ,·οιι. Μιιποιι. πι. 19. 1907, ροκ. 418.
ρ Βιεπ1: 1Σττο.ιιτιιπροπ, Βεοπροπτιιπρ,1οιι ρ. 11οτειιοπο ιιπ
8τειρ- π. Βριιι:νοτιππτοπ. 1111ιοποι· ιιι. 119εο1ιι'τ. 1907. Ντ. 8. ποι.

ιιι‹ιἔἑ1ἶπ

11ιιρο1ι. πι. 111. 1907, ρ. 486.

ρ. έ..

οιττιπορ

Ρι·οροιιπορ

ιπι

θπτριοορπιππρτοττ

Αιτοπιι.

οποτορ 1.ιιιτννοπορ. Μιιροπ. πι. 119. 1907, ρ. 409.

Μιιο1‹:

11οι·οοιιιιτι:

.

Πι·. Ε). .ι ο ο ο ρ ιι: Ποπει· πιο ιιιιιι2οιιιι.ο πππ ρτορ1ιριιιιιτιοοιιο
1111ιτιιιιιιρ; ποτ 8τρρπρε·ο1ιγροτιιιιιιο πιιτ ιπιιιιοττο 111ιιρπερ.
ρ. 1841 π. ρ. 1919 π.

ΡΜ. Π. Ι.οικοτ: Ζιιτ Βεπιιππιιιππ ιι1ιριοτ Βπτριιρπιιππορ
πιιτιοιοτ Βιιιιιιιπ,ι:,ιιιιγροτι1.ιπιο. ρ. 688.
Πι·. Ι.ιππεπειτοιπ: Βτίο1ιτιιιιιςοιι

Αριιοι·ιοιιοοιιε

Μιττοι1ρπιποπ νοπ Βοοπροιιτρπιτριι

_

Με 0οριο1ιοτρττο ιιππ ιιιτο Βοιιε.ρπιππιτ πιιτ

Βιοι·'ποιιοτ 8τερπρις ρ. Ι.ιιπιπιιιρρριιτιοπ. Μ11ποπ. πρ. 119. 1907.
ροκ. 514 π. π. 575 π.

.

8 ποπ ο τι πο: Βιο Βο1ιπππιππε ποι· Μπιιτιιιιι ιπιτ Βιοι·'πο1ιοτ
8τιιιιιιππ. Μιιροιι. ιρεπ. 119. 1907, ρ. 716.

-

111ιρ πο: πω". Ηγροτ11ιριο ιπ ποτ Βειιιιρπιππε ιιιιτοτιοιι
πιιτ

ποι·

Βιοτ'ποιιορ

111οι·οτιοοιιοι· θρπατιι.π. Μιιπο1ι. πιοπ. 1111. 1907. ρ. 667.

Οτε.ε1ι ερ: Γοι·τεοιιι·ιττο ποτ

8τριιππρ·. ρ. 1845.

πω. Επιτιιτειο ιπι ι. 191111.

Η ο ε τ πι ιι π ιι : 11οποτ ροι·τιο1ιο 8τορρπις π. Ι)ι·ιιο11πε1ιπππΙρπε
ποι Βπιπιιππιιιιροιι, πιτ. Μ. πι. 111. 1906, ρ. 988, προ π. 1)ορτ.

(Ποποτπιοπτετοιοι·πι.). Μιιιιοιι. πι.

. 1907.

πι. 119. 1906. Ντ. 18.

οιιοπ- ρ. 0ο1οπιιτρποτιτρ1οιιο. Μιιρο1ι. ρι.
ιιππ 790.

πρ. 678.

Πορτιιοιιιι1πποτ: Πιο Ηγροτιιιιιιοπο ιιιιπιπρε π.. Κρο·
111. 1907. 171119· 121

1. ο ε ο ο π: 8τειιιρπι.ριπο1ιπ.ππιρρε ποι 8ο1ιροποοιιοιπορριι1οπ
ιιιοιιοπ οιο. 8ιτπρρεεποτ. Μ. ιιι. 1111. 1916, ρ. 1494.
Ο. 19ο ει ποι: 11εποτ πιο Βιοτ1ι.οπο 8τορριιριιπγροτι1ιριοπο
ιιιιππιιιπρ; οιο.
Πο τιιο ι πο:
Πιο Βο1ιερπΙρπι.τ νοπ Ρτιιοτιιτρ ι·ιιπιι πιιτ

.εριιριπιι.ιιιιο ιπ ποτ ΗοιΙειιιττο 8ιιιινοπιπιτρ ρ;οιπροιιιορ Εποπ
τιιριιοπ. Μιιροιι. πι. 1111. 1907, μη. 780.

Βιιιιιιιρρο1ιγροτ9.πιιο. Μ. πι. 111. 1906. ρ. 9171.

ιππι.: ποι·1.ιιρ,ιι,·οπ νοι·ιπιττε1ο πετ 1.ρπςοπεριιΕπι:ι.ιιιιε.

Επι. 111. 11οιιοτ: Ζρτ 8τρρρπρ:ιιιιγροτπιπιο ποι ιι.11ρτοπ Επτ
ριιιιπιιρεορ. Ζοιιιι. τ”. απ.. 1906. Νι·. 18. . 497.
1)τ. π. Μιρποιι: Ζρι· 'Ι'οοιιπιπ ποε
ιοτ'ιιοπορ 11οτιπιιτοπε

ιπ. 119. 1907, ραπ. 789. 8ιιπιιιιρεποτ. Μιιποπ. ιπ. 119. πως. 959.
11ιττοι·: Πιο Βρτοτο1ιρρε ποι· Βι·ι”τιοτριιροιι ριιπ ιιιι·ε Βο
ιιιιἔπἑιιρε πιιτ ιπιππιπιππ 11γροτιι.πιιο. Μιιποιι. πι. 19.19.17.

τπιτ 5τειιιιιριι;πιιγροτ11πιιο, ρ. 969, π. Ζ. Γ. πρι.. Ντ. 8. ρ. 89.
1906.

ρ.

Πι·. Μ ρ ο Κ: 11ιπ οιπιποιιοτ ρ. ρι·ο.1ιτιοοιιετ Αρρο.ι·πτ πρ πιο
Βιοτ'ιιο1ιο 81ιιπιιπρς, ρ. 1574.
Πι·. Βιιπποτ: 11οπει· Βιοτ'οοιιο 8το.ρρρμ1ιγροτ11πιιο ποι
Αρςορπτριιιιιιοιτοπ, ρ. 69.
11τ. Η. Βιο 1ι τετ: 11οπει· πιο Βοπιιππιιιπ,ο; οπτριιππιιοποι·

Ρτοποιειιο ποτ Ηριιτ πιιτ ιιοιιιιιορ Βιιποτπ, ρ. 704.

8 τ ο 12 ο ιι π ιι τ π: πρι...» πιο ιπιτ ποι· Κριιπ'ιιοιιερ 1111118011”
Κιι ιι ρ: 111οιτ.οι·ο Βτιπιιτριιροπ πιιτ π. Ηρροτιιπιιοπε1ιπππ·
Μιιπο1ι.

-·.

Γιιιοιι οτ ει: 119ιτι1ρπρ π.. .8τιιπρρ ειιγροτιιιριο ποι “πω”
Ιπι1οιιτιοποπ (ιι ροιιιιιιπι1ιο Ποπ. 1906. πρ. 19071. τω. Μι1ροιι.
ιρ. 1111. 1907, ριι.ρ·. 1009.
Ι·1οιιο: 11οποτ πορο 1111ο,πο, πιο πιι.τιιτιιοπορ 11οιιιιρρενοι·
πρωτο ποε Κιιτροι·ιι ποι ισπρπιιρίτοπ Ρτοιειιιιοπ ιιιιιιο11199)"
νρ@οιιτερ ιιρπ ιπι πορο1ιιορριεορ. πρωι.. ιπ. 1111. ρο.ι;.1-74

1 -

1.

1157
--

Μ1ε11: Ζιιτ Βε1ι9.11(11111η; (πιτ Ετ1τ1ετιιπε· ιιι111111πε1.11(ι)ι(ιτ
ΗΥ11οτ11πι1ε. 11111π(:1ι. πι. 1717. μ. 1284 (1907).
.1 (ιεπρ 1ι: 111111 Β(ι11τε(,τ :πιπ 1717(ιε(ιπ (1(ιτ Βιι1211π(1πιι)ιτ. Βουτ

εο1ι(ι Ζ(ι11ε(ι1ιτ11'1 1'. (Ξ1ι1τ. Αρτ11

1907 (84. Βιιιι(1, 1·1(ι11 74-11).

141911. 1'. Επι· πχ. π. 1111111111. Β(1. 241711, 2 ο. π. (1. Ζ. 1. 011.
86. ρ. 981. 1 06.
.
51. Ρο1.ει·ε1ι. πιο(1. 177. 1907 Ντ. 11. τι. 103 δι12ιιππε1ιετ.
(1. Επι. ρι·π.111. Απι·ι1ε ιιι 111811. 1)επι(ιπε1.ι·. ν. 1)τ. ν. 0οεειιτ(1.

(ω. 11111111). πι. νν. Με. ιι>()(ι (1607).
Ριιιι 1: Βε11τπιι: αυτ Β1(=τ'ε(:1ιετι 81πππιις. Ζ(ιιι1τιι11ι1. Γ. θν
π111((ι1. 1191. 1111π(:1ι. πιε(1. 1717. μ. 1296. (1907).
17171111: 0πι(ιτεπ(:1ιπτικοπ Μπιτ (1επ Μ91:1191118111119 ιι1(:1ι1 51111

1οι·ιπι(1οτ 1ιππιππ11111. Ατο1ι. 17. Ην(τ1(ιιιο 61. Β(1. 4. 10111. 1907.

01101181°811291πο11 πιι(1 Βεερτ(ι(ι1ιππποπ.

1481. 1711ιπα1ι. πι. 1717. π. 1249. (1907).

5111111.: Ζιιτ 11οιιε(στνο.11νεπ Βο1ιππ(11ιιιιε; π1(πωτ 17111.1(=.1ο1ιτ
9191111169. 17171(ιιιει·

Ρ'. Η ο(ιτπ: Κτ1(=πεο1ι1τιιτ81εο1ιο Ει(1ε1ιτυππ ειπε (11ππ τπε

πι(ε(1. Ρτεεεε. 1907. Ντ. 10. 11161'. 1111π(ι1ι. πι. 1717. μη. 1250. (1907)

ε1ε(ιΕ-_1ιιρ(ιιι1ε(ι1ιοπ 1111989. 1171911. 17911198 νοπ .1. 89.
1έ.τ. Ρτ. Μ. 2.

επ1ιππ(1ιιιι(τοπ

1111011

(Ιω

Β1οτ-Κ1ερπ'ει:1ιοτι

8 11πι 11191: Ζπτ Β(ι1ιιιπ(11ππε άοτ (:1ιτοτι. 011111( πιο(117ι (1πτο1ι
51ιππ1ιν1ιετ11ιιι1(ι ιιιιο1ι Β1(ιτ. 811ιιιιιςε1›ετ. 1(111πο1ι. πι. 1717. πως.

1261. (1907).
Β ο ε ο π 1ι οι· (το τ: 11ε1ιοτ (Μπι 17(ιτ1ππ1' (1(ιτ (ι1(π1(ιπ (ι11τ1εειι

1Βιι1211ιι(1πιητ ω( (μι.) (11ππ 81πππιιεε1ιγρετ11ιιι1(ι. Ζοπιι·ε11ι. 1'.
θγπ111(. Ντ. 25 (8). 11611. 1711111611. ιπ. 1717. μη. 1841. (1907).
81611: θτειιππ(ι1ι1(ι1ε 1111· Β1(ιτ'ε(ι)ιτι 81.ιιιιππ(τ. 1)ειπ1ε(:1ιο ιπο(1.

1717. 1907. Ντ. 25. 1191'. 1111π(:1ι. ιπ. 1717. τι. 1841. (1907).
8(:1ι1ιι.(ιεετ: Πο1ιοτ Β1(ιτ'ε(:1ιο 81ιιπππ); π. 8ε(ι1(τιιπ1(1ιο11.
1111πε1ι. πι. 117. Με. 1888. (1907).
Βε11211(ι: 17(11ι(ιτ (ι1ιιε ιι(ιιι(ι '1'1ιε(ιι·1(ι 1π (1(ιτ 1ιπιιιππ11111ε·
1(ι1ιτε. Βετ1. 111. 117. Ντ. 25 π. 26, 1907. 1191'. 1411π(:1ι. πι. 171'.
ρ. 1596. (1007).
8 ο1ι1π 11(ιτ:

11(ι1ιοτ (Πε Β1(ιτ'ε(ι)ι(ι Ηνιι(ιτ9πι1ο1ιο1ιππ(11ιιπε.

Κοττεεροιι(1(ιτιπ111. 1'. 8(:1ιννε12ετ - Α(ιτι1ε 1907. Ντ. 12.

ΕΜ'.

17111π(:1ι. πι. 117. 11. 1447. (1907).

Ο 1ι1π πι ε11γ: 119991· (11(ι 111τ1ο1επ (1(ιτ 1191εε1π111ιο)ιπιι(1Ιππε.
11'1(ιποτ 111. Βππ(1ε(:1ιεπ 1907. Ντ. 16. 81:17. 1111ιιο1ι. πι. 11'.
τι. 1448. (1907).
Κ 13 1118: Βεπιει·1(ιιπιτεπ ιπι· 1717ππ(11)(11ι(ιιι(11ππ):. 8112πππε1ι(ιι·.

1(111ιι(:1ι. πι. 1717. τι. 1453. (1907).
πι11 81(ιπππειι1ιγροτ11ιπ1ε. Βο11τ. π. 1(1. Ο1ι1ι·. Β. 48. Η. 2.
π. 282 11. (1916).
Βε1ιππ(11ππ(τ άετ

ω. 1ιι ε1τιοπι Απ1ιεππο νν1τ(1 πω· 179111711π(1ε1ο118.11ε1:1ιπ11 Μ)
11.πεεεπ ππά .1ερπιιετπ 1ιε1(1πο1ι1.ε1. ππά 11ι·111ε1(ιτ1.Α11επ1π1ο
ι·οεεεπ1.οπ επ (ιιιιρ1'(ι1ι1οπ.
117. 8(ι1ι1ε1ε.

11.

117ο1ι1(ιπετ: Πτο1οπ1εο1ι-Κνε1οε1(ορ1ε(:1ιεε 17(ι.(1(ιιπο
σπιτι. 1111 84 Α1ι1ι11(1ππποπ. 17171(ιε1ι9.(1ε(ι. 17(ιτ1(ιπ νοπ
.1. 17. Βοτειιιιιιιιι. 1907. 1905.

17ετ11ιεε(ιτ, (ι1ιοπιιι11(τ(ιτ Αεε1ε1(ιπ1 ντιπ Ρτο1'. 111129. (1εεεειι
Λπ(1(οπ11οιι οι· (Με Βπ(:1ι νν1(1ιπο1, 11:11. (ι1π(ιιι 1(ιιι·2(ιιι Α1ιι·1εε ω·
111τ1ιτεπ1ιππι;υπ (1(ιτ Η:ιι·ποτπεπε, 11ιι·ετ 1(νε1οιι1(ορ1εο1ιοιι 1711191·
ειι(11ιπιι(τ ππά άετ '1'1ιοι·ιιρ1ε 1το1ι(ιιι ιν(ι11(ιιι. Με Με ει) πετ
Ν11ιο'ε(:1ιοπ Κ11π111 ,ιτε1ιιι.ιι(11ιπ1ι1. ννιιι·(1επ. Πει( 1(1ει1ιι(ι Βιις1ι
1111 π1ε Νιι(:1ιιιο1ι1επ·(ι1ιπ(:1ι πιι(1 πι· 0ι·1(ιιι11(ιτππε 1π άοτ Ρι·πι(ιε
1ι(ιε11ιππι1 ππ(1 91111111. νο111ιοιπιιιοπ εε1π(ιιι 2171791111. 1991919911 Μει

τιιιιι 211111" ε(ι1 1ι1ιιεων1εεεπ: πετ Νιιπι(ι 171(191"11 1111 1191199

Β π 1ι τ111π ε: Π(11ιετ 019 Βε1ιππ(11πιι(τ (ι1(π1(ιτ 19π1211ιι(1ππποπ

11111111):

211119 επεειπιπειι1εεεοπ(1ε 1)(ιτε1ε11ιιππ 11111 1:1τπιι(1 ν(ιτε(:1ι1ε
(1(ιιι(ιτ 111ιετ (11(ιε(ιπ θεις(ιιιετιιιι(1 ετεο1ι1οποποτ Ατ1ι(ι11επ νοπ
'1'(ι11πε1ιιπετπ (1(ιε Κτ1ε(τεε, Με 8611111111', νοπ θε 1.1ιπ ει» π

(:1ι1τ.

Τιι1ιετ1(π1(ιε(ι

ιιι11 811111.:

πρ)ιετ(ι1(ιιι. 17(ιτ1ιπιι(11. άετ Ποπ1εο1ι. θα. 1. 01ι1τ. ΧΧΧ17. Κοπ
χτεεε 1906 τι. Π. 96 11ῖ
Ρτο1'. Πτ. Α. 1717 (ι ε ε ο τ πι ιι π π: 1119 1ιιιιπππ11111ενν1εεεπ
ε(:1ιιι11 πω) 11ιτε Β(1(1επ1ππιτ 1111· 1119 Ρτιικ1ε. Β. πι. 117. Ντ. 16.
1907. π. 617 111
.
Πι·. 1717. Κο11(ι: 1.)10 8(ιτππι11ιοτ(ηι1ο ππά 8(ιτππιπτοπ1ιγ1εκ1ε
(1ετ ΒΕ111011 1π1ε1111οπε1(τππ111ιε11οπ. 11). π. 621 171'.
Η. νοπ 111· πππ: 0(ι1ιετ 41ο 81(ιππτιπε1ι(ι1ιππ(11ππιτ 1ιε1 π1ο(
1(ιιι Βιι1211ιι(1πιιιιτοπ 11111111 ω( 1ι1ε1ι(ιι·1ιτειι 1:1τ1'ε1ιτππποπ (1(ιτ νοπ

Βτππε'ε(:1ιοιι Κ11ιι111. Βε11ι·. π. 111. 01ι1τ. Β(1. 46. 8. 845. 1905.
Κ τ ο ο ιπ ε τ ·(:110119911 : Με Β1(1τ'ε(ι1ιο 81(ιπππετεν(ιι·1'π1ιτοπ 1ιι
άοτ θνπ111ιο1οπ19. Ζεπ1τ. 1. Ο π. 1906. Ντ. 4.
117. 'Ι' ο ιπ ιι ε ο 1ι ο ιν ε 11 γ:
1ιιιπ(11ππ)ι· ττι11. $ωπππεε1ιγρετ
1111116 591 (ι1(π1(ιτι 1πίπ1(115εοπ (:1ι1τπτ(.ι·1ε(:1ιεπ 111τ1(τεπ1τππιτ(ιιι.
Επίεδ11. 11'τιι1ε(:1ι Ντ. 6. (:11. π. (1. 1). ιπ. 1717. Ντ. 15. 1907.
π.
.
1.. Ν ο π ιιά ο νν 1 1 ε (111 : Β1(ιι·ε(:1ιο Βε1ιεπ(11ππιτειιιε11ιο(1ε 1ιι
πετ θνιι1111(ι1οε1ε. 11ι. Ντ. 6. (ι11. π. (1. Π. πι. 1717. Ντ. 1861105.
'Ι' ο (τι (ι. ε ο 11 (ι ιν ε Ε ν: ΖπτΒε1ιειι(11ππιτ πιπ Β1(ιτε(:1ι(ιτ Β1επ
πιιιτε1ιγρετ11πι1ο Σ. 1'. (Πι. Ντ. 27. τι. 756. 1906.

(Βιεπ1. 1211911 )τοε(:1ιτ1ο1ι(ιπ. 1311. Ρτο1'. Ν112(ι ε1(:1ι πω· επ1 ειπε

πτε1ε11π(ις (1(ιτ Κἔε1οε1‹ορ1(ι 1π εε1πεπι Ι.(ι1ιτ1ιιι(ι1ι 1ιεε(ι1ιτ11π111.
11111, 1ε1 ν(ιτ11(ιε(ιπ (ι 111(ι1πε Δι·1ιο11. Με νν1111ιοιπιιιεπο 13τ(=111ιι
ιππ(τ (1ετΑπε(:1ιεππππεπ Ν.'ε 111ι(ιτ (11ο'1'1ιοι·ερ1ε 11111· Ηπιπ1ει(1οπ

1πι Α11(τ(ιπιε1ποπ πιπ 1111101 ιιι 1ι(ιιττ11εεεπ.
177. 8(:1ι1ε1(ι.

11ο1ιτ1ιπ(ι1ι (1(ιτ Ρ1η910108181:11011 Ο1ι(επι1(ι νοπ 0101 119.111
πι ιιτε1(ιιι, (Πισω. 1)το1οειιοτ άοτ ιπο(1121π1εο1ιοπ ιιιι(1
ρ1ινε1ο1ο81ε(:1ιοπ 0118111111 επι άετ Πιι1νετε11111 1.1πειι.1ιι.

88011518 17111118 πιπ8επτ1ιο11(11ο 1111111128. 11111 (ι1ιι(ιτ
8ρε1(1τε11π1ο1. 17171οε1›π(1ειι. 1751118 νοπ .1. 17'. Βετε
ιπιιππ 1907.
1)(ι.ε 1ι(11((ιιιιι1(ι 117ει·11 1ε1. 1ιι 11111219· Ζ(ι11 1π εε(:1ιε1(1τ Αιι111ι..9,·(1
ετεο1ι1(ιποπ. Μπι (ιπι 1ιεε1(ιιι 111τ (1οιι 117(ιτ1. πιι(1 (Με Β(ι(1επ1ιιππ

(1εεε(ι11ιεπ ερι·1(:1ι1. Βιιεε (1π1ιο1 1110 π(ιιι(τειοπ Βττππ)ι·επεπ1ιε11(ιιι
ιιπ1' (1(ιιπ 11951517: (1ετ ρ1ινε1ο1ο(.τ1εο1ιεπ 0110111111 Βοτ11(:1(ε1(ι1ι1.πιιις
(τε11ιιι(1(ιπ 1ιε1ιεπ 1111 εε11ιε1.ν(ιτε111π(111(:1ι πιι(1 1ι(1(1ιιτ1 1ιεπιπ (1(ιτ

Βτνν16.1ιππιι):. 1)ιι(1πτ(:1ι 11111. 11ππ 1717011( ιιιι111τ11ο1ι 1111911 επ 0πι
1ιιπε 2πιτ(1ποιπιπεπ πιπ) 1νε1ε1. ιπ11. (Μπι πεπ 1ι1πιπς(ι11οπιπιεποπ
Απτοι·οπτωτιε1.ει· 896 8(ι11.οπ επ1'.

171711· ε1ιι(1 111ι(ετιεπ(τ1. (11ιεε (ιπ(:1ι 1π (11εεετ ιιεπεπ 1911111120
(Με Ι.(ι1ιτ1ιπο1ι (11(ι ιι118(ιιιιο1π ει·ννοι·1πεπο Απετ11εππππε ε1ο1ι
1ιεννιι1ιτοπ 1ν1τ(1.

811ι.πππιτε1ιγρει·11.ιπ1ε 1ι(ι1εΙ(π1(ιπ Βιι1211π
ἀππςεπ

Γ τ. 11 11 1ι 1 ο π.
Ρτε1(11εο1ιο 0ο1›πτ1ε1ι1111ο

. 17ετ1ι(ιιι(11ππποπ άετ (1(ιπ1ε(ι1ιεπ θεεπ11εο1ι(ι.1'1. 1111· 01ι1τπτις1(ι
ΧΧΧ17. Κοπει·(ιεε. Βοτ11π 19176. μ. 1120-2115.

1111 51π(11οτοπ(1(ι πππ Α(ετ21ο 1ιι

2π9.1ι21π 17οτ1(1ειιπποπ νοπ Ρτο1(ιεε(›τ

111. Κε τ)

Ηοτ21ο1(1 1ιι 7171οιι. Ζπο11(ι ν(ιτ1ιοεε(στ1ο ππά νοτ
171ε11πεε1οπ:
Π(11ιε 221. Κ11τ1ο. 221, 0το(ιε 221, 89:11 225. 811(ι1ι 227. Πε

ιπ(ι1ιτ1(ι

Αιι11ιι.8(ι. Μ11 154 Α1›1ι11(1πιιΒειι. 1.(ι1ρπ1ε

ιιτι(1 9171(ιιι. Ε'τιιιιι 1)0111.161(θ. 1907.

π1(ι1εεπ 229, Βπτ(1επ1ιεπ(ιτ. 11ο111επ1ιε1ιι. 11(ιι((ιτ, Ρετ1:1ιεε, 0πποπ.
11ο1'πι(ιιιπ, 11ιι11(ιτ. Κ11ε1.ετ. Βεπ21, '1'11111(ι, 1:11ιεε1ετ. Β1ππι1›οτς.
81(ι1.11πετ. Κε12(ιπ1ιε1πι. 1·1ο1ιπ1ιππ. 11919111, 1(1(ιρΓ, Β1(ιτ, 116τ1(ι.
(:1'. Β(ιτ1(1ι1 (1π.τ111ι(ιτ 1. Ζ. 1”. 01ι1τ. Ντ. 28. Β(ι1επο 1906 ππά
1111π(:1ι. πι(ι(1. 1717. 1906 τι. 1089 Π'.
'
Ο. 1)πι·(ιν ει.: 1111 11ιότερεπ11(μιο πετ 1ιγρ(ιτ(Ξπι1ε. (11ππ. (1εε
Η(ιρ11. 19011 Ντ. 82). 011. ε. (1. Ζ. 1'. 011. Ντ. 41. π. 1094. 1906.

1119 πεπε 1111111186 (11(ιεοιι 1.ε1ιτ1ιπ(:1ιε 1ε1. 1π_ν1(ι1επ 1182100110·
ποπ νοτν(ι11ε1.11.π(1181 ιιιι(1 ετ(τ11.ιι21 ποτ(1επ. Με εε1ιτ 1πε1τιι111ι
νειι Α1ι1ι11(1πιι (ιιι ε1ιι(1 (ιπι 20 ν(ιτπιο1ιτ1. ππά 111ιιε1τ1(ιτειι 1π
ν(ιτ211811(ι1ιετ
(πει: (Με θεεε1.11ε. 01ο ιπε1ε1(ιιι (1(ιτεο11ιεπ ειπ(1
ρ1ιο1οπτερ1ι1εο1ιο Απίπε1ι1ποπ (ιπι Ρ1ι(ιιι1οιπ, (1(ι1ι(ιτ 1νιιιε(:1ι ππά
πιπ ε1(:1ι (1επι θο(111(ι1ι1π1εε ο1πρτ9.ι;επ(1.
Πει· Το” 1ε1. 1π 17οτ1(ιεππιτε1'οτιπ 2911511911. 1νο(1ιιτ(:1ι ε1(:1ι

Πτ. Ο. Βου 1εο1ι111ιι(1(ιτ: 01ο Βε1ιππ(11ππιτ άοτ Κπο(ι1ιοιι
1ιτ11(:1ιο πι11 81(ιπππιτε1ιγρετ11ιπ1(ι. Ζ. Ε. Οι. Ντ. 12 . 887. 1906.
Πτ. Δ. Βππ1: Με 19π1νν1(ι11(ι1πιις (Με 1(πο(:1ι(ιπ 1111111: ιιιι1.ετ

(11ι.ε Βπ(:1ι 1(ι1(:1ι1 ππ(1 (ιπετεπε1ιιπ 11(ιε1.

(1οπ(1611111τι-11πεε(1ετ81.(ιπππε. Ατο1ι. 1. 1111π. 01ιτ. 1902. Ι.Χ1711.1:1(1.
τ).

1

11ππ 117οτ1( 1ε1 π1(:1ι1. πω· 81π(11(ιτοπ(1(ιπ εοιι(1(ιτπ ιιπ(:1ι Α(ιι·ι1επ
(ιπ1' (1(ιε 1ιοε1(ι επ ειπρ1(ι1ι1(ιιι.
Ε' τ. 11 11 1ι1ε ιι.

.

Ρι·(ι1. Πτ. Η ο Με: Ζπτ '1'(ιο1ιπ11( άετ Απινεπ(1ππε νοπ11εοτ
1·1γροτϋ.πι1ο. Ζ. 1'. 011. Ντ. 18. τι. 381. 1904.
Π. 11(ι11(ιτ: Βεο11ει(ι1ι1.ππ);επ 1ι(ι1 1191· Βε1ιιιπ(11πιι): ιι1(π1
επ1.211πι111(:1ιετ Ρ1°02ο11ε9 ιπ11. (1(ιτ Β1(ιτε(:1ιοπ 81.ειιππχ. 11191. ΚΙ.

1906. Ντ. 22 (πι. (ι. (1. Ζ. 1. (Πι. Ντ. 94. π. 927. 1906.
17. Ρο1γ1111: Πε1ιετ (Πο Δπινεπ(1ππιτ (1ετ Ηγροτ111π1ε (Με
11ο11τπ111ο1 πειο1ι Β1(ιτ 1ι(ι1 Βι·1(τεπ1(ιιπ(ι;οπ άετ ο1ιοτοπ 1701117088.

Ρ. Μειγ(ιτ: Κ111119.101119τειρ19 πιπ) Β(ι.1ποο11ιοτε.ρ1ο. Βοτ11ιι
1907. 17ετ198 νοπ 8. Κιιτε(ετ. Ρτ. Μ. 7.40 (τοϋ.
8.40. 1160 δ.
0ιι1ετ Ζπετιιπ(1ο1επιιιιε (1εε ε1ε1ο1ιιιππι1ς(ιιι (επ(.τ11εο1ι(1π 117(ιτ
Με νοπ 81τ Η(ιτπιππτι 17179991· πππ [Μ. 8.19. 1176591·
1ιιιτ Γ. 11 π. νετ 1ιι 1ίετ1ε1ιε(1 νοτ11(18(ιιι(1εε 1111611 ν(ιτ1ιιιιε1. 1111

868
Ι. Του εΙιιά άιε εΙΙι;ειιιειιιε ΠΙΙιιιει.οΙοειε, άει· Ουιιι·εΙιιει· άει·

νετεουΙεάειιειι ΚΙΙιιιιι.ιε υιιά άιε εΙιιιεΙιιειι ΙιΙΙιιιυιΙεεΙιειι Κιιι·οι·ιε
ΙιεειιιοοΙιειι, ιπι ΙΙ. 'Ι'εΙΙ άιε εΙΙιεειιιειιιειι θι·υιιάεειι:ε άει· ΒιιΙ
ιιεει.Ιιει·εριε. Πει· ΙΙΙ. Του ΙιεΙιειιάεΙτ άιε ΙιΙΙιιιιιιο- υιιά ΙιεΙιιειι
ΕΙιει·ιι.ρευτιεοΙιευ ΙιιάΙΙιιιιιουειι ιιπ άΙε νειεοΙιιεάειιειι Κι·ε.ιιΙι
Ιιειτειι. .Ιεάειιι.'Ι'ειΙ Ιει εΙιι Μιει·ειιιι·νει·ιεΙουιιιε Ιιειι.ιει'ιιςι.. Πιο

ΗθΙ"Ιειε ΑιΙιειι Μ: ειιι ε·υιει· ΒειιιεΙιει· ΙιεΙ άει· ννεΙιΙ ειιιεε ιιι
Βει:ι·οουι. Ιιοιιιιιιευάειι Κιιι·οι·ιεε υυά Μιά άεΙιει· ιιΙΙειι Αει·:ιευ
ΜΙΙΙ(0τιιιιιευ εεΙυ.
Ν. ΒοΙιΙεΙε.

Μ. Νιι.εε: Ι.ευτΙιιιοΙι άει· ΚγειοεΙαιριε. ΙΙ. ΑιιΙΙεεε.
ΜΝ ειιιει· ΡΙιοιοι.ιι·ερυιε άεε Αυτοιε, 11 ΤειεΙιι
υιιά 1.28 ΑυυιΙάιιιι€ειι ιιιι Τε”. ΙΙΙΙΙεευειΙευ. νει
Ιειε νοιι .Ι. Ε". Βει·Βιιιειιιι. 869 δ.
Ιιιι Νιι.οΙιΙεεεε άεε Ιειάει· Ιιει·ει1ε Ιιι εειιιειιι 57. ΕεΙιειιειεΙιι·ε νοπι
Τοάε υιιιινειιιςει·ει'Γτειι Βεει·ϋιιάει·ε άει· ΚγειοεΙιοριε

ευ νειεοΙιΙΙιιιιιιετιι Ιιιιειειιάε εΙιιά. ΙιΙυεειιιΙεεειι Μιά, ινΙιΙιι·ευά
ΙιεευιιΙΙοΙι άει· Βεειιιιιιιιυιιιι· άεε Βεε·Ιιιιοε Ιι:ι _Ιεάειιι ΒιιιιεΙιιιΙΙε
ευ! άειι Λεει. νει·ινιεεειι Μιά, άε. ιιυι· άει· επι ιιιιοΙι ΙΙΙιιιι·ει·ει·

ΒευΙιεεΙιιυιιετ υιιά 'Ι.'οΙει·ειιερι·υίυιιε άεε

Κι·ειιΙιειι άεε ΙιΣι·ι'οι·

άει·ΙιοΙιε ΓεειειεΙΙειι Ιιειιιι. Ι)ιε Με”. σε άει· ευ ΠιεΙιειεε
Ιειάειιάε ΜειιεοΙι Ιιειι·ειειι άειι', Ιιεειιιννοι·ιει νει·Γ. άεΙιιιι, άεεε
Επι εΙΙειειιιεΙιιειι ΙιεΙ ΜΙΙιιιιει·ιι υιιιει· 30-85 άεΙιι·ειι άιε ΕΙΙιε
ευ Μάει·ι·ειειι Μ., υιι ερεΙτ.ει·ειι ΔΙτει· ιι.Ιιει· ιιιιι· άειιιι, ννειιιι
ειιιε εοΙιννει·ε Ροι·ιιι άεε Ι.ιεΙάευε υυά ιιεεοΙιΙεευιιΙἰοΙιεε ΙΙιινει·
ιιιϋρ,·ειι νοι·Ιιεε·ι.ΝοοΙι ιισειιυξει· άιιι·ίε ιιιε.ιι άΙεΙιειεεΙει·ευΙιειι Β”ι·ιιιιειι,
άιε υοου ιπι ιευε·υιιε·είεΙιιιιοιι ΑΙτει· ετοΙιειι. άιε ΒεάειιΙιειι νο1·
ειιιυεΙιειι, ινεΙοΙιε ειιιει· Πιο (ειιοΙι ΙιεεΙιε·ΙΙου άει· ει·ΙιΙΙουειι Βε
Ιεετυιιιι· άει· εν. ΝεουΙιυιιιιιιειιεοΙιεΙ'τι ιιιι νΙΙεεε ετευειι.

Ι)υε ΒιιοΙιΙειιι Ιιειιιι ιιιιοΙι

άειιι ΟΙιειιεεευμειι εειι·οει νοπι

Λεει εειιιειι άΙεΙιει:εεΙει·ειιΙιειι ΚΙιειιι.ειι πι·

ΒιιΙεΙιι·υιιε ιιι άιε

Ηε.ιιά εεεευειι ινει·άευ.
Βειυυυἰε

Ι'ειιά ειοΙι

άεε εΙιιιεεοΙιΙοεεειιε Πειιυευι·Ιρι: ευ ειιιει· ιιευειι ΑιιΙΙιικε άεε
ιιεΙΙ'ΙιοΙιειι ΙυευιΙιιιοΙιεε άει· ΚγειοεΙιοριε, άεε εειιιε ΒοΙιΙΙΙει·, άιε

Ηει·ι·ειι Κιιιιιει·, δευτ υιιά υνειιιι·ΙεΙι ιιιι Αυι'ιι·ιι.ιεε άει·
ΒτειιιιΙιε άειιι ΠιιιοΙι ΙΙΙιει·εεΙιειι ΙιεΙιειι υιιά άειιι Ρι·οΓ. Κ ιι τ ιι ε ι·
ειιιε Βιιη;ι·ερΙιιε ΝΙιε εε Με ΒιιιΙειι.ιιιιε· νοι·ουερ;εεουιουι Μι.
Βιε Αει·οιε υιιά Ριιι.Ιειιτειι, άιε κα” Ιιειιιιειι ι:εΙει·ιιτ ΙιεΙιειι,

Ρι·οιοκοΙΙε άεε ΙΙΙΛει·:ιειεεεε.

ννει·άευ Με Κ ιι Ι:ιιει· άιιιιιι ΙΙΙιει·εΙυειιιιιιιιειι. άιιεε ιιι Με ιι
Νιτεε «ειε εάΙει· ΜειιεοΙι -- άειι ΚιειιΙιειι εἱε ειειε ΙιΙΙι'εΙιε

άει·

ι·ειιει· επι» άευιιιεεε·ευχειι Μ: ιιΙΙε Αει·ειε υιιά ερεειεΙΙ
Με Πι·οΙοι.ι·ειι ενει·άειι εΙου ιυιιι εΙιει· ιιιιου άε.ι·ιυ ειιεουΙΙεε
εευ. άεεε Μι· Ιιι Νι Με ειιιειι άει· υει·νοι·ιεεειιάειειι «ΜεΙιι·ει·
υιιά Ε'ϋι·άει·ει·» άει· νΙΠεεειιεοΙιεΙτ νει·Ιοι·ειι Ιιε.Ιιειι, εΙιιειι «Νεά
Βιιάει· ει" άειιι εουινιοιΙε·ειι θοΙιιετε ιιιιεει·εε `Ε'ε.οΙιεε, Με Ιιοιιι
ειιάειει· ιε ευνοι· Ι»

ΞειΙΞιπάιεευειι Αει·2ϊΙΙι:Ι·ιει·ι θεεεΙΙεοΙιεθ επι θ., 4.
υιιά ό. Νονειιιεει· Ι9Οθ :ιι ΗενεΙ.

2. Βιιιυιι€.

Βιιε. Βιιου εει·ΙΈΙΙι ιιι 3 ειι·οεεε ΑυεοΙιιιιι.ιο: Ι. '.Ι'Ιιεοι·ιε υιιά
'Ι'εοΙιιιιΙε άει· ΙιγειοεΙιοιιΙεοΙιειι ΠιιτειειιουυυπευιετΙιοάε. Π. Πει·
ειιάοεΙιοριεεΙιε Βειιιιιά άει· εεευιιάειι υιιά Ιιι·ειιυειι

(8οΙιΙυεε.)

ΠειιιυΙεεε

ΙΙΙ. Βεάευιιιιιιι· άετ ΚγειοεΙιοιιΙε τω· άιε Ι)ιεειιοειιΙι υιιά 'Πιε
ιερΙε άει· Πυι·ιι- υιιά ΒΙεεειιΙειάειι, άει·ειι Ιεάει· ινιεάει·ιιιιι 4-'7

κΙΕΡιτεΙ υιιιΓεεει: ΑΙε ΑιιΙιευε· εΙιιά άειιι ΙΙΙΙει·Ιε θ ιιΙιοιοι.ιι·ε

ε. Ηει·ι· νοιι Κ ο γ ε ε τι Ι ιι με - ΒενεΙ: ΒΙιΙειιιρειε.
.
Μ. Η. Πιο ΒυΙειιιρειε ι;εΙιει·ι Ιιευι.ε ευ άειι ιιιειετυιιιετι·ιι.
ι.ειιειι Β'ι·ιι.εειι ιιι άει· θευυι·ι.εΙιΙΙΙ'ε. ΒρεειεΙΙ ει εε άιε Αει.ιε

ΙιιεοΙιε υιιά 5 ΐειΙιΙεε Τει'εΙιι ιιιΙι. ΙιγειοεΙιοιιΙεεΙι-ιιιιει·εεεειιιευ
ιΙάειιι ΙιεΙεεΙυε·ι. Βεε νΙΙει·Ιι ιει εειιιεε νει·Γεεεει·ε ενιιι·άιε·.

νιιει·άε ιιιιι· ει·Ιευυειι ιπι ΡεΙε·ειιάειι ΙΙιιιειι εΙυειι Ιειιι·ιτευ ΙΙεΙιει·

εεΙιειιυ εΙιιί“εου Με ΙιΙεεειεευ ΙιεεεΙεΙιιιετ ιινειάειι. Ι)ιε Βρι·εουε
ιετ Ι‹ιιεμρ υιιά ΙιΙει·. άιε Αιιοι·άιιυιιε.· άεε ΒιοΙΤεε ΙΙΙιειευε ἱιΙιει·

ειουιΙιεΙι. ΕΙΙιιειι ρεεε ειιιιιιειιτειι νΙ?ει·ι Ιω:: Να” πι' άιε
ΑεεριιΙι Ιιει άει· ΚγειοεΙιοριε υιιά άιε ιιι6ε·ΙιεΙιει: ειι.ι·ι.ε υιιά
εευιυει·εΙοεε ΔυεΙ'ΙΙΙιι·υιιε·ι ει· εεΙυεε υοτ. ειε ιιιιιιιει· υιιι.ει· ΙοΙιε
Ιει· ΑιιΙΙ.ειΙιεειε νοι·ε·ειιοιιιιιιειι. ΙΒΙιιειιι _ιεάειι ΙΙι·οΙοεειι ιιιΙΙεεειι
άιε Ι.·ευι·ειι, Βει.εεΙιΙΙΙιιε υυά εεΙεριειιιΙΙεΙιευ ΙιΙεΙιιειι ννιιιΙιε άεε
νει·ΙιΙιοΙιειιειι ΙΙΙειει:ει·ε νοιι ιιι·εεει.ειιι ννω εεΙιι υιιά ινιι·ά ει·
άεε ΙΙΙιεοΙιειιιειι άεε ΒυοΙιεε ιιιιι Β'ι·ειιάειι Ιιει.ι·ι·υεεειι. Βει· νει·
1εεεΙιιιιιάΙυιιε· ε;εΙιΙΙΙιι·ι υιιεει· Ι)υιιΙι Μι· άΙε ιιιιιι·άΙριε υυά
εου6ιιε Αιιεειιιιτιιιιιι· άεε ΙΙνειΙιεε.

Ψ. Β ο Ιι ι ε Ι ε.

Κ. θι·οιι: Κι·ιεεεινευευ υιιά ΡεΙάεειιιτεΙεάΙειιετ. Π. Αεί
ΙειΒε. ννιειι. νει·Ιεε νοιι .Ι. ΒεΓει·. Ριειε Μ. 2.
Πεε ΒιιουΙειιι Μ. ει» ΜΙΙιτει·ει·ετε Ιιεετιιιιιιιτ υιιά ιετ ειιι
Κοιιιρειιάιυιιι άει· νΙ7εΙΤειιΙευι·ε υυά ννοιΤειιινΙτυυυε·. Ιιιι νοι·άει·

8ι·ιιιιάε άει· Πει·ετοΙΙυιιε· ει.εΙιιι άιε τεΙιτιεοΙιε 8εΙΙιε άει· ΨυΙΤειι
ιινΙι·Ιιυιιε·. ινεΙοΙιε σε· άιε τε.ιιοιιεΙΙε νει·ικιειιάυιιΕ άει· ΒιιιιιιΜε
ιοι·ιιιειιοιιειι ιιιι θιείεοΙιι νοιι Ιιεεουάει·ει· Βεάευτιιιιι.ι· Μ.

Ψ. ΒοΙιιεΙε.

Ο. Βιιι·ινιιιΙιεΙ (ΝευΙιειιιι): Βιε Ζυο·Ι‹οι·Ιιι·ειιΙι
Ι
Μα, ΙΙιι·ε Πι·ειιοΙιειι υιιά ΒεΙεειιιρίυιιις.
ΗΜ 24 άει· 8ειιιιιιΙιιιιε ,,Ι)ει Απε ε1ε Βιειευει·“.
νειΙεἔ νοιι Οιτο ΟιιιεΙΙιι ιιι Μιιιιουειι. Ρι·ειε
ΜειΙ‹ι 1.20.
«Με ΜεάΙ:ιιι άειι' υιοΙιτ ιιι άειι ΈνοΙυειι ιΙιι·οιιειι,εοιιάει·ιι ειε
ιιιυεε Με Ι'εετειι Β'ϋεεειι υιιτει· άειιι νοΙΙ‹ε ενε.ιιάεΙυ υιιά εει·
εου. ΙΙιιιι Ι.ευειι ιιιιά θεειιιιάΙιειτ ιιι εουιι·ιιιειι» - άἱεεει· Αυε
ειιι·ιιοΙι άεε υει·ϋΙιιιιτειι ΚΙΙιιιΙιει·ε Κ υ ε ειιιε. ε! ιιι εειιιειι «.Ιυ
εευάει·ιυιιει·ιιιη;ειι ειιιεε εΙιειι Αι·ετεε» ινειει ιιιιι Βεουι άειε.υΓ
Ιιιιι.άεεε εΙιιε άει· ΗευρτειιΓεεΙιευ άει· ΜεάιεΙιι υιιά ερεειεΙΙ
άεε θεειιιιάΙιεΙιειιίΙερ,ε άυ.ι·ιιι ΙιεειεΙιι. άιε ννεΙιεετευ νοΙΙιε

Ιοε·Ιε υιιά άιε 'Ι'Ιιει·εριε, άιε ιιοοΙι

άει· ΚΙει·ιιιιιι· Ιιεάιιι·ι'ευ.

Ιου

ΙιΙΙεΙι ΙιΙιει· άειι Ιιειιιιιε·ειι Βιειιά άιεεει· Ρι·ε.εε ευ ΒιεΙιειι.

θειι2 εεΙιΙΙΙ.ι·ι. εοΙιειιιΙ: _ιετει εοΙιου άεε ρετΙιοΙοε·ΙεοΙι-ειιειο
ιιιιιιοΙιε ΒΙΙά άει· ΙΏεΙε.ιιιρειε ευ εειιι υυά πιει· άιιιιΙι άει· ει·ιιιιά
Ιει;ειιάειι Αι·Ιιειι.ειι νοιι Β ο υ ιιι ο ι·Ι:
ΒοΙιιιιοι·Ι Ι'ιιιιά ιιυ.ιιιΙΙου ιι.ιι 73 νοιι ΙΙιιιι υιιι.οι·ευοΙιιειι
Β'ϋ.ΙΙειι Ι'οΙιιειιάευ ρει.ΙιοΙοι.=;ιεοΙι-ειιιι.τοιιιιεουειι ΒοΓιιιιά.
Αυ άειι Ν ι ε ι·ε ιι Ιιοιιιιι.ε ει· ιιι ?Ο Πι.ΙΙειι άεςειιει·ει:Ινε Ρω

εεεεε (εΙυυιιιιιιεεε 'Ι'ιΙΙΙιιιιις, Γειιι8·ε _ Βει;ευει·ει.Ιου άεε εεεει·
ιιΙει·ειιάειι ΙάριιυεΙε) Γεει.ει;εΙΙειι, Μπάρι νι·ιι.ι·ειι ιιιιοΙι 'Ι.'Ιιι·οιιιΙιειι
ιιι άειι θΙοιιιειιιΙιε υυά ιιι άειι ΙιΙεΙιιει·ειι νειιειι υυά Αι·ι.ει·Ιειι
ιιυουυνειεΙιε.ι·.
Ιιι άει· ΙιεΙιει· νιιιιι·άειι ιιι Η ΙΙ'Ι8ΙΙειι Ιιεειιιοι·ι·ΙιεριεοΙιε υιιά
ευεειιιΙεοΙιε ΝεΙει·οεειι ιιεΙ'υιιάειι.
[ιιι θεΙιιι· ιι ι'ειιάειι εΙοΙι υιιτει· θε 8εΙιι.ιοιιειι 58 υιεΙ ΙεΙειιιε
ΒΙιιιιιιιε·ειι υιιά Βι·ννειεΙιυιιεευει·άε, υιιιιΙΙις νοιι 'Ι'υι·οιιιΙιειιΙιΙΙ
άυιιι;ειι Ιιεε·Ιειτει.
Ιιιι Πε που υιυι·άε εεΙιι· καιω ΓετΙ:Ιι.ι·ε υιιά ρει·ειιουγι·ιιε.
Εεεε Πει.ι·ουει·ιιι.Ιου, ιιι 42 ΙΙΙιΙΙειι ΒΙυτυιιςειι υιιά Ζει·ίεΙΙ άει·
ΜυεΙιεΙΙ'ιι.εει·ιι, 'ΓΙιι·οιιιΙιειι άοεεεειι εεΙτειι ι;ει”υιιάειι.
Ιιι άειι Ευ ιι αειι Μιάου εΙοΙι 68 ιιιεΙ'Ι'Ιιι·οιιιΙιειι υιιά Ιιευιι8·

ΓειιευιΙιοΙιειι.

Πιεεεε ρειΙιοΙοιιΙεου-ειιει.οιιιΙεοΙιε Βιι‹ι. Ιιεεοιι

άει·ε άιε ιιιυΙιιιιΙε 'ΓΙιτουιΙιειιυΙΙάυιιι; @Η κι" εΙε ρει.Ιιοςυο
ιιιοιιΙεοΙι Με άιε ΒΙιΙεπιρειε, ιιυά πινει· ι;εΙιτ Ε! ου ιιι οι·Ι εο

ννειι, άε.εε ει· ιιι άι·ει Β':ι.ΙΙειι, άιε ουυε ΚουνιιΙειοιιειι Με!
ειιάιει.ειι, εει' θι·υιιά άεε ευειι ΙιεεοΙιιΙευειιειι Βει'υιιάεε άιε
Ι)ιεειιοεε ευ? ΕΙΙιΙειιιρειε ετεΙΙιε.
8ο ειιιΙιειιΙιοΙι ιιυιι άιε ιιετυοΙοιιιεοΙιε Διιετοιιιιε άει· ΒΙιΙειιιιι
εἱε Με, εε νι·ειιΙε· ει·ΙΙιΙΙΙ.ι·ι ιει: Ιειάει· υοου Ιιευιε άιε ΑειιοΙοε·ιε,
οΙιιινοΙιΙ εΙου ειιιοΙι Ιιιει· Ιιει·εΙιε ειιιε Βιιιιε;ιιιιε· ειιπυΙιεΙιιιειι

εεΙιεΙιιι ; εε εἰιιά ευει· Ιεἰάει· ειυοΙι άιε ιιευειειι 'Ι'Ιιεοι·Ιειι Μου;
Ιιιι Βιε.ιιάε

εΙΙε

Βι·εουειιιυιιιιειι άει· ΒΙιΙειιιρειε

ει·υΙΙ.ιι·ειι.

Β·ειιυεευά ευ

.

Πει· ει·ετε Ιιεάειιτειιάε Ροιι.εοΙιι·ιιι ιιι

άει·

ΙΒι·Ιιειιιιιιιιεε άει·

ΙΒΙιΙειιιιιειε ιι·ιιι·άε νοιι Ιω νει· ε·ειιιεοΙιι, άει· ιπι Πι·ιιι ΒΙιΙειιιρ
ιιεοΙιει· ειιει·ει ΒΙννειεε Μιά, ιιεοΙι ΙΙιιιι ειιιά εε ι·ειιι υι·ε.ειιιιεουε

Ι4ιειεε ιΙΙιει· άεε Ψεεειι υιιά ιΙΙιει άιε νει·ΙιιΙτιιιιε νοιι ΚιειιΙ‹

Κι·ιιιιιριε.

Ιιειιειι ευΓευΙιΙειειι. Ι)ιεεειι ΖινεοΙε νει·ιοΙε·ι ιιιιιι ευοΙι άιε
νοι·Ιιε,ε.;ειιάε ΙιΙειιιε, Ιιιιιιιιι 80 ΒεΙιειι ιιιιιΓει.εεειιάε $οΙιιιί'ι, ιυ
υιεΙοΙιει· άει· άυι·ου εεΙιΙι·ειοΙιε ροριιΙε.ιε ΑΙιΙιε.ιιάΙιιιιι.;ειι ιΙΙιει·
νει·εουΙεάειιε Κι·ειιΙ:Ιιειτειι Ιιεετειιε Ι›εΙ‹ειιιιτε νειΕυεεει· άεε
ΙΙΙΙεεειι, άιε Πι·εεοΙιειι, άειι νει·Ιειιι'. εουιιε άιε νει·υΙΙΙ.υιιε; υυά
ΒεΙιειιάΙυιιε· άεε ΒιεΙ;ιειεε ιιι ιιιιιετοιε·ϋΙιΙε·ει·, ΙΙΙι· _ιεάει·ιιιει.ιιιι
νοι·ετε.ιιάΙΙουει· Ψειεε εουΙΙάει·ι.
Με ΙοΙιειιεινει·ι Ιιει·νοι·ευ
ΙιεΙιειι Μ, άεεε εει άει· ΒεεριεοΙιιιιιει άει· ΒευειιάΙυιι,ε·. Μουτ,
Με εε εοιιει ννοΙιΙ εεεουιεΙιι. ΙιεειΙιιιιιιτε ΠΙΜεουειυειε ε·ει;ευειι

εουινειιε·ει·οιι Πτειιιε Με άιε ΝΙει·ειινειιευ, ιιιιι: ιιεοΙιι'οΙ;ειιάει·
Χοιιι;εεειοιι ιιι άειι Νιει·ειι.
ΠΙε ΙΞοεευειειιι-'Ι'ι·ευυεεουε 'Ι'Ιιεοιιε ιιιοοΙιτ άιε Ιιει

ενει·άειι. εοιιάει·ιι ιιυι· ιπι εΙΙΒ·ειιιειιιειι ευί άιε 5οΙιεάΙιεΙιΙιεΙιειι
ιιι άει· Εευειιεινειεε, ιι·εΙοΙιε άειι Ι.ΙιεΙιει.εε Ιιει·νοιειιιυΐου οάει·

Με ΑΙΙιυιιιιιιυι·Ιε ει·ΙιΙΙ4.ι·ι.

ει· άυι·οΙι

ΠτυοΙ‹ άεε

8εΙιινευε;ει·ευ υεεΙιεοΙιτειε Ηγάτεειιιιε υιιά άειι ιι·εει.εΙε·ει·ι:ειι
Ι)ι·υοΙε ιπι Αοι·ιειιεγετειιι νει·ειιιινοι·ιΙΙου, άιε ευ ΘεΙιΙι·υοεάειιι
ιιιιι ΙιοιιεεΙευιινει ΟΙευιι·υειιιιειιιιε ΙΙΙΙιι·ιειι, ινοι·ειιΐ ιυι·ει·εειιε
ιιιιΙεάει· Κοιιιε υιιά ΚοιινυΙεΙουειι υειυυιειι. Ηιει· ετοΙιειι ειοΙι
ιιυιι ΙιιιοεΙΙιετΙουειΙιεοι·Ιε υιιά Πι·υοΙιιΙιεοι·ιε ι.ιει:ειιϋΙιει·. υυά
εε εεΙιειιιι, άεεε ειει.ει·ε ιιιεΙιι· Αιιυειιι.ιει· ι;εί'υιιάειι υιιά. υ·ευιι
ε.ιιοΙι υεάειιτειιά ιιιοάιΙΜει·ι, ιιι άιε ιιιοάει·ιιε ΑυεοΙιε.ιιιιιιις Μει
ι;εεε.ιιεευ Μ.

ο!!!

ω

!!!ε πμ!!!·πππ οπο! δε!! θι·πω! Γ!!! Με Ν!ει·επε!ϋι·ππο· ιιπ
!!ω!επ.

Με πο! ε! ε π

ι!!!ο!!!εεΜεεεπ

!!ε.!!ε, Με!! Με Ν!ει·οπ

Με!!! Με Ι! ε νει· ε.ππε!!πι !!γρε!εεο!!εο!!, εοω!ει·π επεεπ!!εο!ι
εε!επ. Νεο!! Μ!! !επε!πει·ο, Οο!!π!!ε!!!! πω! θε!
!! ο! ί επ!! πππ !εεε Αππειπ!ο τ!πι·ο!! ο!πεπ Κι·πιιη!!' πο! Ν!ο

Βενο! !ο!! ει!! Με ε!πιιο!πειι, Μοεεπ Ζννεο!! νε!!ο!!!ε!!!!ε!!
!!!ε!!!ο!!οπ !!!!ει·πε!!ε !!!οο!!!.ο ω!! πω!! πω: Με Ρι·οι!!!γ!!!ι!ε ο!
Μ!!!πεπ. Μεεε Μ!!·‹!ο !π ε!πε! ιποο!!ο!!ε! !!!!!!πο!!!ποπ Μπεπο·
ε!!π!ει·ιι!!; πω! Βε!!!!π!!!ππε ε!πε! ε!πε πεε!ε!!εω!οπ Βο!!ννεπ
εο!·εοπε!!επ!ει·ο ποε!ο!!ει!. Ποιο Μ!!·ε ε!πε !!.!!!!!!ο!ιε Πεπε!- .

ι·επε!!ειποπ !!εΜπς! εε!π, ννο!οπετ !ε!!ο!!!οι·!εο!! ποιο!! Μο Βε!
εππε εεπε!π!ει· Νει·νοπ πο!! θεπ!!π!τι·π!ι!πε ει·εει!π·! ννει·ι!ο.
Η ι!! π ο ι· ! ε π! ο πιοε!!! ποπ !)!·πο!! πεε εο!!Μ!πεει·επ Π!ει·πε
πο! Με !!!ε!ει·επ νο!ππ!ννο!!!!ο!ι. Μεεε 'Γ!!εο!!ε Μ!!! ποτε!!
Ι! ο !ι!ε!π πεε!!!!ε!, πο! !π 82 !4"!!.!!επ 8 π!ε.! Μ!π!ε!!οπ πο!
Πι·ε!ο!·επ οπε!!!!!!π πεε !!!ο!πεπ Βεο!!επ!! πιω!.

ννεο!!πω!; πο! πν!ε!!επ ΗΙ!!!!ε πο! !!!!!.ν!!!!!!!! Μ!πεο!!επεννε!!.

Ιο!! !ιοπε Μεεο !!!ε!ο!!εο!!επ Μ!!ε!ε!!ππποπ πει· Β!!!π.ιπρε!ε
!!!οο!!επ ε!πε! Ζπεπιπιπεπε!ε!!ππο· νοπ Π!! Ι! ι·ε εε π επ!

Με!!! ,ςεππε·ο!!!! επ!!'ε!!ε!επ ννε!ο!!!ε!!επ -!!!!πε!!!ο!! ΜΙπ!ιοι·!
ννει·‹!επ π!πεε, οπο! ο!! ποιο Μοεε Ε!ι·ννε!!ε!ππο· πο! Νε.!!!!
!!πε!!!!.εεοπ πω! επενε!!επ εο!!. !!!ε ιπεπ πεππει!! Με Ζ!!ωιε επ
!επεπ, οπο! ν7εποππο· οπο! Ρε!!'ο!!!!!οπ πι.!ο!!επ ποππ. Γ!!!
ε!π ιποι.=;!!ο!!ε! !!!!!!νεε νο!πε!!επ π!! !!! ι!επετε! Ζε!! Ο ε! Ι! !!!
εεπ ε!ππε!!ε!ει!, πω! που!! πιο!! Με Ρ!·ο,.πποεε πο! Β!!!πιπ ε!ε

ποπιπ!επ. ε!ε πππ!! π!ο!!! Απεριπο!! ει!! νε!!ε!!!.π!!!ε!!ε!! ιπεο!!επ,
Μ! εε ει! πο!! !”!!!!!·επ Μ!!·ι!ε :!!!ε Με νε!εο!!!ε!!επεπ Απεο!!π!ιππ
ποπ Μεοε!επποπε!!.

1ο!! πε!!ε Με!!! πο! Με πεπει·επ Τπεο!·!οπ !!ποι·.
Με!! ε!ο!!!. !!εωε Ν!ε!επε!!!!·ππ!!πποεπ Με!!! πιο!!! Με ι!!!
!π!!!ε !!!επο!!ο

πο! !!!!!!επιρε!ε πο, εο!!!!ει·π

πο!ι·εο!!!ε!

ε!ε,

εποπεο Με Με Κοπνπ!ε!οπε!! πω! Με πω!ε!επ θι·Εππε!!!!ε.π
!!π!!πεπ !!!ε πο!!!ε!πεοπε!!!!ο!!ε ?ε!πε ε!πεε εο!!!!!!!!ο!!επ Απεπε.
Με !ε! πππ Μεεεε ιιπ εποποπ?
Με πεε!!!ει·επ πω! !π!ε!!!!οπε!!!εο!!επ !!!!πεπ ε!πε! ε!ι·επ
οπο!! !!!!!!!! Με!!! ε!πω! !!!!!!.επ !!οππεπ ..πππ πεε θ!οε ποι·
Με!ππποεπ ε!π!;! ε!ο!! !!επ!ο πιο!!! ππ!ε!πε 'Γ!!εο!!ε.
ππο!!!νε!ο!!ε!·ι!ε! ιι!!!!!ε!!!ο!!ε οπο! πο! Με·

!ε!οΟ!!;ππ!επιπε Βιο!!ννεο!!εε!ρι·ο!!π!!!ε !!!!
£ει·!, ‹!!ε πονο!!! !!!ε Ν!ε!επε!!!!·ππ!!ππο !!!ε
οπο!!!!!εΚοπ-ν.π!ε!οποππε!!!ιιςεπ.
Νεο!! !πε!!!ε!·οπ !!·ππποε!εο!!επ Ρο!εο!!ει·π !!!!πι!ε!! εε ε!οπ
ππ! ε!πε !!επει·ε!!!!ππ!!ππο·, κοπο! Με !!επει· Με !π! Κο!·ρο!
πο! Βο!!ννεπεε!επ πε!!!!!!ει.επ ε!!!!πει! 8ιο!!”νσεο!!εε!ρι·ο!!π!!!ε
πιο!!! πιο!!! ππεο!!!!!!!!ε!! ι!!!!.ο!!επ ποππ.

Μεεε Τ!!εο!!επ !!·ειπ!οπ ι!ιιε!! νοπ Ο ε! !! ι· ε ε ε π Εεε!!!!!!, πω!
πι!!! ποτε!! Με νοπ Κο!!π! πππ πε!πω!επο '!'π!επο!!ε, Μ!"
πεε Με! !!!!!!!π!ρι!εο!!ει· ε!πε πει!επιεω!ε !!!επεε !εεε!·ε!ο!Τ
ι;επεω!οι· $ππε!ε.πιιεπ, πο! !!!οππ!!πε επίπιο!ε! πω! !!εεε Μεεε
ε!οεεπ!ο!εοπ!!!!επ θ!οππ!!πε !π πο! !!επε!· !π !!!ε!ππ!ο!εο!!!!!!ε
!!π!π!“ε!!!πε !ιπιπεννπω!ε!! νσει·(!οπ. !!!!!!!!π!!! πππ Με !!επε!·
ιπϊο!πε ε!πεε ‹!π!·ο!! Β.ο!ππως πει· Π!οι·πεπει·νεπ ι·ε!!οκ!ο!!εο!!

!ιοΜπς!επ Θε!!!.εε!ιι·επιι!!εε, εο ο!!ο!;! ε!πε Βε!οπ!!οπ πεε Μ
πι·!πε ιπ! Β!ι!!!! !ε!ε!!!π!.

!π!ιπει·· πιο!!! Μ!!! ιπ πεπεε!ε! Ζε!! π!! !!οε!πε πεεο!!π!ι!!!;!.
ν ε! ! ειεπ! Μ!!! Μπ!!ε!επ νοπ εγπογ!!πιπιε!!επ !π Με ω!!!
!οι·!ιο!!ε Β!π!πεππ πω! Με πιο!!! εεππεοπ‹!ο Απποεππε πει·
εο!πε!! ποιο!! ε!πεπ ε!πεπε π!!! !!!ο!!πε!ε!!επ 8!ο!!', ι!ιιε 8γπ
οχ·ι.!ο!γε!π !!!ε Π!εεο!!ο πο! Δ!ππιπ!πι!!!ε πω! Ε!!!!!π!ρε!ε πο,
ι!!εο ε!πε πποεπποεω!οΒγπογ!!ο!γεε, ννο!!!οπ!! Δ ε οο!! Με επ

ννεπ!!!ε!επε ω! Πι·ε!!;επ!!!·επ‹!επ, ερει!ε!! Π!·!πππ!ο!επο!ιππ!;επ.

Ιε! Με Ε!!!!πιπρε!ε ππεπεπ!·οο!!επ. !!ε.!ιπ πιιιεε Με (.!εππ!! εο
πο!!! Με !!ε;εω! ιπο!;!!ο!! πεεω!ε!
πιο!!! !!!!ε Απ!οι·επ ε!ο!!.

νει·εο!!!ε!!επ ε!ο!! Με Με!πππποπ πο! !π πο! Ρ!ει.τε. οπο!!

!π!π!ει· ε!νε!!'ε!!!ε!! !ε! ι!ω! π!!! _!ε!!οπ! ποπεπ ΑΜ!!! εο!!!εο ω!
Μ!·‹!. Μ· ει!!!ο!!! ε!ο!! !!!!!!!πε!· !'ο!ε;επι!ε!ιπεεεεπ ι!.πε:
«Με Ρ!ο!;ποεε πεε ε!ππε!πεπ Ρε.!!εε !ε! πι!! ποππ @πως
επ ε!ε!!επ, ννεππ εε ε!ο!! πιπ ε!πε Βε!!οι!ο!!!επη!ε!ε !!εω!ε!!.
οπο! ννεππ εε πε! !ε!!!εω!επ Αππε!ο!!οπ ε!ποι·Η!ιππ!π!ππο·, πε!
!!ε!ε! Β.εερ!ι·ι!!!οπ πω! ποιο! Ρπ!επεεο!!ε!!`επ!!ε!! πε!!πε!,!!επ
!!!ε!·πε επ οπ!!οει·οπ, πονο! ο!π πεπε!· ε!ο!!!!! ε!π!ι·!!!, οπο!
ννεππ πο! Μοεεπ! επ!επ !!ε!!ω!επ πο! Μπ!!.ο!· «!!!ε ΚΜ!! ππ
ε!!!π!».

!)!!!!ι· εεεπ επη!!!ε!!!! πππ εο!πε 2!!!ε!!!ο!!επ επι· εο!!πε!!επ
Βω!εει·ππ,ε· πεε Π!ε!πε: Με !!ε!επ Οει·ν!!!!πε!ε!οπεπ πω! πο!!
νε!!!πε!επ Κε!εο!εο!!π!!!. Με !!ε!'επ Οε!·ν!ιτ!πε!ε!οποπ !!οιπι!!επ
!π Βο!ι·πο!!!, ποππ Με Ρο!!!ο νε!ε!!!ο!!επ πω! οπο!! πει· ε!!ρ!!!·

ν:!!!;!πε!ε Τε!! πεε Οοι·ν!!! επ!!'!!Ι!ε! !ε!. ε.ε!ο ππ! εππ πετ!!! πω!
!!επρ!ε!!.ο!!!!ο!! πο! Βι·ε!πεπε.!εποεπ.
Πε !νοι·!!επ 4 !!ε!'ε $ο!!π!!!ε !!πεε!επτ, !!!π!επ. εε!!!!ο!! πω!
νοι·π, π!ο!!! εο!!!!!ι;, πιο ποε!επ οπο!! Ζ πο! Γε! 2Μεο!!επ οπο!
ΚΙειππι:ε.πε·επ, πιοε Με Β!π!ππἔ πο!!επωπο !!ετεπεε!ε!.
Η!!! Με θοππι·! πεε!! Με!!! πεποππεπ, οπο! !ε! Με Οε!ν!ι!
ποο!! Με!!! επ!!'ε!!ε!, εο ειιιρ!!ε!!!! Ο π π ι· ε ε ε π εε!πεπ νει!!
πε!επ Κε!εο!εο!!π!!!. Νεο!! ενοπ!πο!! νοι·πει·πε!!εω!ε! Βο!!ε!
!!εω!πιπιπ!πε!ε!οπ· πιπ ε!πε επ εποε εο!!ε!!!ε επ ε!!νε!!ει·π Μι·‹!
Με !!!πιει·ε πω! νο!·‹!ε!ε 8οπο!!!επεε!νο!πε εες!!!ε! !πε!!!!ε!!,

πω! Βοιι!;!!!ε- πω! Β!πεεπρε!!!οπει!ιπ !!!πεπίπεεο!!οπεπ. !!!π!ει·ε
πω! νοι·!!ει·ε Οε!ν!!!ν!ιππι! ςεερι!!!οπ, οποιο! Με Ε'ι·πο!!!π!εεε
Με! νοπ εε!πε! !π Με ννπω!ε νο!·!!!!!! πω! πο! Π!ει·πε !ε!ο!!!
επ!!εει·! νν!ι·!!. !!!οι·επ!' νε!πο.!!ιιιιο πο! πεεε!ε!επ !!νπω!οπ.
Απο!! πο! !!!εεε!εο!!ε Κε!εο!εο!ιπ!!! !ε! !!!ε!!!!!!ο!! πο! Ε!!!!!ιι!ρε!ο
!π Απννοω!!ιπο ;;ο!!οιππ!επ, πε.!!!!!!ο!! πι!! !π Μ5.!!επ νοπ

Βο!!ννε.πο·ο!εοπε.!!εε!!!ε.π!ρε!ο, πιο πο! Μιι!!ει·ιι!πω! πω!! νο!!
ε!!!ππ!ες πεεο!!!οεεεπ !ε!.
!!!!!!ε ε!πεε ν!ετε!ιπ!πεπ !π

Νεο!! !!ο!ο!!ε!!!! π!!ι!οπ ε!ο!! ω!! πο! Απί!!!εππο· πεε νει·
εοπεπεππ!ε 8γπογ!!ο!οι!!πο,

πιο, ννοι!π πιο!!! !!π!οπ Δω.!!οι!ι!ε ππεο!!ε.ι!!!ο!! πειππο!!!, Με
Ε!!!!επιρε!ε!!ο!νο!·ι·πίεπ. Βε ! ο !! π!!! ! !ε! εε !π ο !!"!!!!οπ πε
!πι!ποπ πο! !ει!π!πο!!οπ εκπε!!π!επ!ο!!Β!!!ειπρε!ο !!ο!νοιππι·πϊεπ.
ι! ιορ!πεππ
ε!!!!!ε!ε
Απ!εο!ιννεπ!ι!!ππεοπ
ρπ!νο!!ε!ε!!ε!

Β!!!ειποειορ!ποεπ!επ !ίππ!πο!!επ ε!π, πω! ε!!!!ε!!ε οπο!!! Με
!.0Χ!!!ε.!10!!, Μϋ.π!επε! πο! Ρ!·εεεει!!! πει· Ρ!!!πεπιεπ !!!ε! ππο!!!!ε·

ννει°, πιοε ει· Με Βεννε!ε πει!!! ι!πε!ε!!!, ι!εεε Με Β!!!ειπρε!ε
!)!επε! Μ!! εερε!!ιπεπ!ε!! ε!πε οππο!!πε Ππ!·ο!!!!!.εε!Β!!ε!!
πο! !!!!!ειπρε!ερ!επεπιεπ πεοπεεΜοεοπ πεπεπ, πω! ε!ο!!! Με
Π!εεο!!ε πει· !!!!!ειπρε!ε !π πο! Αππο.πίππο νοπ !!!!ιπες!.!!π!!
π!πεπ !ιπ ιπ!!!!ε!·!!ο!!επ Β!π!, Μ!!ι!επι! Μεεε !!π !!!ω!!!ε!!επ
!!!π! ίε!!!επ. ι!ιιε !!!ω!!!ο!!ε Μ!!! π! ε!εο πεπ! ιπ!!!!ει·!!ο!!επ πο·
!ει·οο·οπ, ποππ !!!!!ππ!!!ε!ε επ!'!!·!!!, ει· πι!! οπο!! !π ν!!!ο ε!πε
νο!!ε!επ‹!ιεε !!!!ι!!ο!γεε πεε !!!ω!!ιο!!επ Β!π!εε οπο!! πεε Μ!!!

ε!πε! ο!!!ε!πρ!!εο!!επ !!π!!ει· ει·ε!ε!!.
1οπ!!επε π.πε πο! π!!! απ! νο!!ἱ!ε·ππε ε!ε!!εω!οι! !!!!!ο!ε.!π!
π!!! ειππο!πε Απ!ο!επ !!ππο!!!!!!!, Με π!!! ει!! π!ε!ε!επ !π!οιεεεε
ιιπ πε!!περιπο!!οπ εο!!!επεπ, Με !!;επεε πποε!!επι·ε !!πεεε πο!
Δ!πε!!επ π! Μοεει· !!!ε!!!ππο οπο!! ππ! ι!ππ!!!!ε!πι! επ !!πε!
π!!ε!!επ, Μ!!‹!ε πο!! !!πε! πεπ Βε.!!π!επ Μεεεε νο!·!!·επεε !!!πεπε
·ιςε!!οπ. !ιπιπει· πιο!!! ε!π!πεπ ε!οπ πιο Ε'ο!εο!!ο! πο! Με Ειπε!!!
!!!ε Ωπε!!ε πει· !!!!!!ε!οπε, !!πιπε!· !!!ε!!! ννε!·πεπ Με πιοι!ο!·ι!οπ
π!ο!ο!;!εο!!οπ !π!ιπππ!!!!!ε!!ιεο!!επ εεεεο!!πε! πεπ ο!!επ!!εο!!επ
Β!ο!!ννεο!!εε!!!!οο!!οπ !π πο!! νο!‹!ε!ε!·ππτ! πε!!!!!.πε!. πω! Με

!!ο!!ππππ επ! ε!π _Μ!!!εππ!εε !!!!!!!πη!ε!ε-Ηε!!εε1°ππι ε!εο!!ο!π!
πιο!!! !πε!!! !!!ε ε!πε Π!οριε.
Με !!!!!!!π ι!!!ε!Μ!!Βε ι!!!!εεεπ ν!!! ππε ιιεε!! ω!! ποπ ι!!!επ
Ε!ε!!!πε!πο!!οπ πει.!πποεπ. Με ε!!!ει·ε!!ποε

οπο!!

πω!!! !!πι·ο!ι

πε!!εωεω! πιοε!!!

πιει·! πιο!!!ει! ειπε.

Με θει·ν!!! ε!ιι,<;ο!'!!!!ι·!επ Ιπε!!π

π!επ!εε Μ!!! Μεεε ε!!ιπ!!!!ἔ Μ!!!!!ε!! πω! εο !π !!π!2ε! Ζε!!
Με Μο,ς!!ο!!!!ε!!!πεποπεπ !ε θεππ!! επ πεοπο!!;επ.
Ε!!ει·!!ει· ποππ!! οπο!! ε!πε εο!!οπ !!!!ει·ε !!Ιε!!!ο!!ε, Με !!!ε
!!επι·γεε, οπο!! πει· π!!!!ε!ε !π πο!! Π!ε!πε ε!ππε!!!!!!!ο! Οποι

ιπ!πε!!οπε Με πεο!!!ι·ε!.,ες!!οπ ω!! !ι·οοω! ε!πε! !!εε!π!!ε!ε!επτ!επ
Ε"!!!εε!π!!ο!! Με οι!. !!!π!!ε!!ορ!;!οεεε ε·εϊ!!!!! ννε!!!επ, πει· θε!
ν!!!!!!!!πω!! νοπ !ππεπ !!ει·επε ποιο!! Ζω; επ!!'ε!!ε! Μα!.
Μοεεπ ιι!!!!νοπ !!!ε!!!ο!!ε!! ε!ε!!επ Με επεπε!!!ε!!νεπ πεμπ

!!πει·.

π!!! πι! Με Ζε!!ε πεππω!επ !ε!.

Με !!!0!!ετ!!επ !!!!ο!ο;!εο!!επ Απεο!!εππποεπ

ε!ο!!

Με !!!!!!ε ε!!πε!!ε!ω!ε Με!!!ο!!ε !ετ Με !!οεε!εο!!ε. !!!!!!

!·ε!οπ!!ο!!ε !!!!!!πω; πεε Βγπογ!!ο!γε!πε ποεο!!π!Μο!.
εο!!!ερρ!επ $γπο!!!πιπε Μ!!ε!ο!!”ε,

!νει·!!επ. !!!!!!π ε!ο!!

Μ!! !!!!!ε νοπ Νετ!!ο!!ο!ε πεεοω!ο!ε !!!ο!ρ!!!π!π πω!

Ο!!!οι·ε.Ι!!γ‹!ι·π! !π ει·οεεοπ Βοεεπ, ο οπο!!! ρ!ο!!ε!!!ο!!ε! Ο!ι!ο·
!ο!π!ιππο!·ποεε, επο!!! ιι!!!π Με Ζι!π! πει· Δπ!!!Ι!ε !!ε!επιπεο!ποπ,
ει!! Με ν!!ο!ο!!!ε!!ε εο νεο!! επ!!ε!!ε! ε!ο!!, !!!!εε ποππ εο!!οπεπο
επ!π!ω!οπ πε!πι!. 5ο!!Μ!ερ!οεε!!π!επ, Με Μ!!πιε Βε!!ει·, .!!!
οπε!εο!!ε Β!πΜο!ιε!πππεπ εο!!επ Με Απεεο!!ε!!!πποεπ ποτε!! Με
πεπ!. !ιεποπ. νεπεεεεο!!ο π!!! πεο!!!'ο!πεποε!· Κοοπε!!!!!π!πε!οπ

εο!! ε!πε Ππ!ο!!ερ!!!πππ πεε Ο!εεπ!επ!!!ε πω! ε!πε νε!!!!!ππππο·
πο! (!!!!ε!ο!!'ε πεεννεο!!επ,ο!!ει· οπο!! Δ!!ετ!!!.εεε ε!!ε!π ω!! Επο

πεπο!!ει!! πω! εεερπππ!επι Ρπ!ε εο!!επ πεπ Ι!ππςεπ!ιι·ε!ε!ππ!”
επ!!εε!επ.
Βε! εο!!!νεο!!ο! Ηε!!!ε!.!;!!ε!! πτει·ι!επ πε!!!!!!ο!!
Δπε!ερ!!!!ο. !π επεε!οπ!Βε!ε!· !!νε!εο ππεεννεπι!!. Ψε!ο!!επ πο!!

Μοεεπ ν!ε!επ !!!ε!πο!!επ εο!! πιεπ πππ πεπ νοπ” ποπεπ.
Ζ ν! ε!!ε! @επι πππ ιιπ Μεεε! Γ!·ι!ρ;ε ε!πε !π!οι·εεει!π!.ο
5!!!!!ε!!!! πω! εε!πε! !!!!π!!!:
Βε! οι!επε!!!π.!!νο!· 'Ε!!ει·ερ!ε !!ε.!!ε

οι· ε!πε

Μοι·ιπ!!!!6.! νοπ

82,6 ρΟ!.. Μ!π!επι! πο! !)ιιι·ο!!!!!!!!πως πεε ε!!!!νεπ νε!!!!!!!επε
Μεεο πο! 16 πω. !!ει·ππ!ε!ε!π8.
!!!πο ε.ω!ει·ε 8!ε!!ε!!!‹ Με!!! Ε' Με!! ο πι επ π :
!!!!!!ε!!!ο!!ε Μο!!ε!!!!!! πε!ι!! !!!εεε!εο!!επ Κι!!εε!·εο!!π!!!:
88,9 πω.. πο! πεπ !!!! !! ι· εεε πεο!!επ Με!!!ο!!επ 20,7 ρΟ!., πε!
πεπ ειεπε!!!ε!!νεπ !!ε!!ιοι!επ 87,6 π!! Με !!!ω!!!ο!!ε !!!οι·τ!!
!!!!!! πω!!! πε!πι! Κε!εε!εο!!π!!! 87,6 ι!Ο!., πο! πο!! Η!! !!!ε
ε ε πεο!!οπ !!ε!!!οτ!επ 58,4 πω. πω! πο! πεπ ει!ερε!!!!!!ινεπ

π!!! !!ι·ι!π!!!!ε!!εοπε!!ε !εε!ετε!!!, εε !ε! !!ιιιπ!! οπο!! Με Μ!·ε!!

75,4 ρΟ!.
Νεο!! Μεεε!· $τε!!ε!!!! π! Με Ρ!οπποεε Ε!!! Με !!π!!ει· ιιπ!
εο!!!εοπ!εε!ει! πε!πι !!!πεε!εοπεπ Κε!εει·εο!!!!!!! ει!! πεε!επ πο!

!!!ε π!! !!πεε! !!!ε!ε!ιοπ!!εο!!εε !!!!ω!ε!π πεπεποπ,

!!!ε!!ι! πειι!!!ο!! Με Ρ!·πο!!!, εε! εε ε!πε Ρ!π.πε!!!.8. οπο! Ροε!πε
ππιπ!!οπ Με

πο!! Ω!!!!!·ε εε π εο!!επ Με!ποι!οπ, Με Ρ!°08!10εε π!! πεε Κιω!

_Π!08Β0!!" !πε!!!!πε Ε!!π!!!!!ει·πω! πει· Κι·ππ!!πε!!ειι!εποπε. π. π.

!ε! π!!! πεε!επ ποππ Κε!εο!εο!!π!!!, πιο εο!!!εοπτ.εε!οπ πω! ΡΟΜ

σε!

πο! πο! ε!!ερε!!ιο!!!·επ !!!ε!!!οπο.

'ι!10!!!

ρ - πιο!

Όοοοι· πιο Βοππιπ σο ο !ποοοοπο Γο!ι!οπ !οιποι· ποσο οπο· ι

Ηοι·ι· ο ο!!οι·οοονο! πιοπποο πο! @απο πιο Βιποιοο!πιι8,°

νοι·. π. Β. οιπο . ποπ Κο!!οιςοπ $σοιο οοι· πιο Νοροι·ιοιπ 'Ι'οοοροι!!ιπ · ποσο·
ποπι· Β! Ρο.!!ο νοπ Βοι·Ι!σο πιιο ο 'Ι'οποποο!!οπ.
ὲ ινοπποπ, οιποπ ποπ ποππο!!ιο πιο, ποπ ιιπ !·Ιοππο! ποιοι· ποπι
Ρο!!οιι ποο!!ο Βοππι ποιο !ι!πππιπσ!ιοπ Κοιποι·πσοοιοο ο·ο- ι Νοπιοιι 'Γοσοσιπ νοι·οο.πο πιο!.
Ιιοοποοι·οπ οπο πιοοι·οοοο
ποιο Βοοοιπο!!ιοπ, ποσ!ι !ιοεοπ οιποπ:

!ποιποι·ο

Κι·πιπροο νοιοι·ποσοο, πππ πο!! «ιποοτ οπο οιποιπ Αποπιπιποοπο
κοπιιοοι· πιιπ ιιπποο πο ποπ Κπιποι·πσοπιοο πιιιοιοι·!ισοο Μοτοπ
ιπιπ. 46,87 πω. ,οσκοποοοι· !4,28 οπο. οσι Βοπ πι πσοσι· Μο- ι ποοοοοπ οιοι·ποπ. Ποπ 'Ι'οοοσιο οπο" πο ποπ Ηοι·οισ!π πιιπ
οοοπο, !οιππ!ισοο Ποι·οο!ιοπο Β1,% ρθο. οοιιιιΚοιποιπσοπιιο μεσο

18.?θ πο!. οοι Βοοπ ι.
οι: ποπι ο!!οι·πιποπ πισ!ιο ειπ Βοιιπιποπ. πιο νοι· ποι· Βο π πι
πσοοπ Μοοοοποπ οπιι·ποπ, πο. !οισοο Βιπι·ιππο ιπ ποι· Οοι·νικ
οποποο!ιοπ !ιοπποπ.
.
!!πποι· !ι!οιποπ Πο.οοι·ιο! οιπ ποι· Ηοοπιππιοποπποπ!ο (ινιι·!ιποτοπ
ποι !θ44 θοοοι·οοπ Βοι πππ! Βο!ππιοπιο, = 2,5 πω.) ι·οισοο ιιο

πο!!ιο ποι· πιο ποποπ! οπο! ννιι!ιιιποο!οπ ςοο!!οοοπ πιππ, ιπποει
υινπππο ννοιποπ.
Βιπο οποοπιπποσ Βιππίο!ι!οπο οι ποποπ·
Νοο!ιι·ο.ιπ !ιο!οο πιο πο· ο;οι"π!ιο!ισο, πο οιποπ! πισοο οι·ινιοποιο

οπο, ποιοι σε πιο Ν!οι·οπ οισοο ι·οιιο.

Νοσο οιπο: Ποσο

νοιι

0,8 'Ι'οοοσιπ πιο πιο οποσ !σο ιιιο! !οισ!ιοο Κι·οπηιοο ο·οπο!ιοπ
πω! "οιπο πιοοο ι·οοοπ, πιοπο !)οπιπ πο ιιοοι·πσ!ιιοιοσπ.

Ηοι·ι· ν. Κ ο γ π ο ο Ι ι π ,ο ο - Βονο!: Ριισηιοι·πιο Βο!οοιρπιο
οιιι·ιιοο πισοο οπο ππι πο πιο οιπο σποτ ποποπ 'Γοοοι·ιο ιπ πιο ι οσοπ οι·ο!πι·ο πιιι·σο Αποπ.πίππο ποι· (ιο'οποοπο οι ποι· !ιοοοι· πω!
νιἰοποπσοπιο οοινοι·οοιι πο οιοι·ποιι. !)ιοποπ οΙοοοι·ιπ! ποοιπιπο . πποοοι·οπ Ρι·οιπιοι·ποπ ππι·πο!οοπ.
πππ οιποι· πο. »νο οιιμο!ιοποιν νοι·ι”ποι·οπ

ννοι·πο,

πππ οι·οιοοο

Αοινοτοοππο ΙΙοοοοποπ !ιοπποο ποσο

οποσ Βοπο!οποο ιςοοοπ,

οιπο πιιιοιοι·!ισοπ ποιοποιοο νοπ !ίι,4 Μο., οιπο οιππ!!σ!ιο νοπ ι πιοπ οιιπο ποστ πιο οοι Αιιποι·πσο ποι· Κι·πο!ι!ιοιο οιπο οιπιο·οι·
Σ? πΟο. ιποοτ ποιο οιποιπ .Τοοι· οποσ !σο οποοιπποοπ πιοοι· ι ιπππποπ πισοοι·ο Ρι·οοποπο πο ποπ ο·οποοοποπ Ρο!! ποο!!οπ.
σ.!ιοιν νοι·οποοοοπ πω! οπο" ποοοι· ππι· ποπι· νοιοιππο!οο
ιππππ οιπο ποσο οποο!ισ!ιοοιο πιο Κι·οποοιοποιππσοο, π. ο. πιο
οπο, πιο ιιοοιιι·!ισο πισ!ιοπ οοννοιποπ. οπο! ποπι· πιιισ!ιοιιπ πο π ο”ι·πσ!ιο ο!ιιπιπιοι·οπ.
οιοοιιι ννοιοοι·πσ!ιι·οιοοπ πιο” πιοποιπ ννοπο οι·ιποποοι·π.
Ισο
Πι!ποποοι·ιοπ οποσ ποιο Με! €οπιιο·σπποι· Ποιοι" ποσο ιιπ
οποιοι οι" ρι·ιπιιοιο!! πο, πιο Οοοοι·ο ποο'οι·ο πο οοοοποπ. ποσο
Ρτινοοοιιππο ππινοπποπ, οσοπ τοπιο πιο Μιιοοοι·ιπππππ!ιρροπ νοι·
οοι πισοο οποιο!οοοοι· Οοι·νιιι; πιο" ννοι·ποπ πιο Ε!ο!π.ιπρπιο . οοι· ππι·σο Ζοποοπ οπο”. πππ !πποποιο π!!οιιοιο.
πιο ποι· πιοννο!ιπΙισο ποιοι. οιποο!ιοι'οι·ο. οποιοι πσοοπ ιο πσ!ιινο- ι
Νοι·οοοι!ιο πππ προ:4ιο!! Ο!ι!οιοϊοι·ιπ πιο πσοοπ πιο ποπ πο
τοπ! Κοπιπ. ιπιο οποροποποπι πππ πσ!ι!οσοοοπι Ρο!π, ποσο πιππ ο πππποπ Μοππσ!ιοπ ο·ο!'ο!ιι!ισο, πιπποιπο!π· ιπι- Ε!ι!οιπποιοσοο, πιο
πιο πιο πσοοπ πο !·Ιποπο οπο Νπι·!ιοοισιπ νοι·οοοοοπο!ο, ποιοπ
ποπ Ηοι·π ποοι·ο οπ'ιπιοι·ι οπο.
θοοι·πιισο ισο ποο ποιου ποσο Μοι.:!ισ!ιοοιο οιππσοι·ο.π!ιο, πο

οιιπο ισο οποιο ιο πο οιποι· οιπνσπ.πππο·οιοπ Βοοοιποιο οοιππιοπ
ννοι·πο. πιο πιο οιππο!ποπ οποοοοποπ οο!οπεο, πο ιποσοοο ισο !ιοιπο ι
ιπιπποπ. ποπι· πιισο !ιοιποι· ποπ οοπο!ποοπ νοιι" ο;οοοπ. πο! ι
νο!!!ιοπιπιοπ οι·οο!οοποι· Οποιοι, ω! Νοι·οοπ πιο ο!ποοοι·ιππππ,
οοι πιοοπ Βι·ποΒοοϋ.ι·οπποο πιο ι·ιο·ιποπ ννοισοιοι!οπ ιπο ποι νο.

οιιιο!ο

Κοιποιπσ!ιιιιοο πιο Ποιο, ισο οποσ ιοπ οιπιποΙ ποπεο- ·

Τοιο·οοποσοι·ισοοοπ.

οοιιιπο, πιο ,ο·πιοπι Βι·ίο!ο, @οποιο ποστ, ποοπ οι· οιοο ποσο
ποι· ιπ ποι· Κ!!πι!‹ ιποσοοπ ιιιοιιτ; πιοπο οιπιιςο Αποοι·οιι οο- Β

!ιοπροοπ, ποσο οι· οιοο οοοππο οπο ιιπ Ρι!νοοοποπο ποποιοι·οπ '
Ροι·οοπο!ιο.

οπο. πο ιπι ποπ οιπο οιιοοο Βοοποροππο·.
Ποπ Βοππιπσοο Ιπποι·πιποπο οποο ισο ιποοι·ίπσο οποοινοππο, ο

πω! ο!οποο, ποσο πιοποπ ιιιο! οοοι· Οοπιοιποπο ποι·

ιπ.!ιοιπσ!ιοπ

Αοι·ποο ννοι·ποπ οπο.

οι·νι1ι·ιππο,

Αποοποπ

οποιο πο οιπιπο

- Βιπ πο! οοποπ .Τποι!ο. πιο. !π Πι·οοποπ οοοιπο ποι·
οοι·ποιπ ποι· ποι·ο ινοοιι!ιποο

Απο

Πι·. Ποοοοι·πποι·ο ποιο

οποι·

Τ0-ιο!ιιιι.ιοπ Ποοοοι·ιιιο!!!!.πιπ. Βοι· οιοο Ποιο. ποι· ποιο ποσο οοι·

Βοοι·ππο ιιπ ονοσοοποοοο ο·οοοπ. 8οιοποιπ ισο ποστ πιο οσοοι!ι
οοοοι·ι·πσοο. πιω! πιο· ποσο Οοινικι·ιππο ποπι ιποοτ νοι·οιο!ιοιπ
οιοο. -Ιο ΙΟή20 !!!ιπιιοοπ ιιιο ποι· Οοι·νιιιοοπο!. ποσο οοι :πιο
Τσι! οι·οοοοιιοι· Οοι·νιιι, οιπ 1! οιπ. πι!οοιοι·ο οοπ πιο οο!ιοοιο·ο
!ποι·οοοοι!πο Ειπα!!! οιιπο νοι·οοιιοιπιποιι ννοι·ποο.

οο!οπιπιποποιο ει·οπποι· ο!!ποιο!ιοιο οι·οι·οπο, οπο οιπο νοι· ο·οπιεσπ
ινοσ!ιοιι ιπ πω· Βοιππιοι·οι·ιπσ!ιο Ογοιπ οο! Ζιοοπιι. πιο οι· ο!!
οποιοι. πποεοπιισοοπ ποσοι, ποιο 98. !.οοοιιπιποι· νο!!οπποο.

πιο ποπι· ιπ !ιοιποιπ ποιο οιπο οοιιποππννοι·οο Β!οοπιι

Ζπιπ Βσο!οππ ποσο οιποπ Βοιποιοιιπ.οοπ :οι ρποι·ροι·πΙοπ
Ε!ι!οιιιππιο. Πιοπο πισω νοπ ποπ Β Γοι·ιποπ πιο οοποο Ρι·οο- 3
ποπο. οπο· οοιιιπιο πω” πιο ιποπ!οοιποποοπο Βο!ιπιιπ!οπο ιπ
Βοοι·οσ!ιο.
Βοι Νιοι·οοοι·οιπιιοοιη; πο Βιο·οιπποπππσοοιποπς!ο
πιιπ Πιοιοο!ιπ οοΒοοοιι, οοι Ρι·πονπ.!ιοι·οπ ποι· θοοιιππγοηιοοπιο ζ
Νοι·οοοιοπ, οποιοι νοπ νιο!οπ ποιο ΟοΙοιπ!ογπι·οο νοι· ποιο ο!οι·- ·
οπο!! πω· νοτο" εοεοοοιι οπο. Βοι Ηοιππσοινοσοο οποιο·- ι
οσο Κοιπροοι· οππ Αοοοοι·. οιπ Ιιποο·οποποιπ ονοποοο!! Αποι·- 1
οιπο. οσοπ ποι· Ρο!π οπ οι·!οποι. ποσο Κοσοπο!πιποοπιοποπ, πππ ο

Βο!πο οι·πι!ισ!ιο Ρι·πιιιπ οπο οι· ι'ιιιοοι· ιπ @οποιο ($σο!οπιοπι
οποσ .οποιο ιι.οποοιιοο.

ο Ποιο Βιι·οοοοι· ποπ Ενοποο!ιπσοοπ Ι·Ιοποιοο.!π ιπ ο1οποπο

Πι·. Ο π ο ο ι· ν. @σ ο ι ο το π. π ο οι!. ππ- πο!πο νοι·πιοπποο πιο
Ποσο' ποπ Ενοππο!ιπσ!ιοπ ΡοΙπ!οιοτοοοπ οποοι·σω! ποπ ιπππιπσο
Κι·ιο οπ νοιπ Ποποπσοοπ Κο!ποι· ποι· Βοοο
Απ!οι·οτποιιΙ!.ΚΙοππονοι!ιοοοποιοι·ποιι.

_ιπροπιπσοοπ

- Βοι· Κσι·ιιππιπο ποπ Ι. π!οιι·ιπσοοπ Αι·ιποο!ιοι·ρπ Οι. Ν ι ο ο ! π οι πππ ποι· Βι·ιςοποποπο ποι· Ι. 8προοπτοι·ιοοπο Πι·.

Γιοπσο πιω! ποι' οιοοποπ Βιποσοοπ πιο Ιπποπιπ π. Ροποιοιι
Κ!γποιοι·ο !ιοπιπιοπ ιο Βοοι·πσοι. 0οοιοι·πο οπο!! ποοοι·πιπο·ιι
ν ο ι· ο ο π σ ο ι ο π ο ο ννοι·ποπ, οποοι· ις!οισοποιοιοοι· Β ο ι ο ι· π ο ιπο!ιιππσ!ι ποι· 8σοννιοοριοποποιοπ πππ ποσο πιο οποσ !ιοιπο
ι·π πο· πο Οοοοιπιι·ο.οοιι.
ο·οοοπ Ειο"ποι·πποοο ιπιο !οποπ Βοπιο.σ!ιο. $ο!οπονοι·πο!!.ππ!ισο ο
- Βοι· νοι·οοπσοιοποοο Ρι·οιοπποι· οιποι·ιοππ, 'οπο. 8οοποοι·οο
ιιιο πιο Απππσοο!οοπο· οπο· οποσ πο· πιο Ρποιοποοπ.
Ι)ι·.σ!ισπι. Κ!!πιοπ!ιο, ιπο οποιοι· πιο οι·ποπο!ισοοι·
Ρι·οιοπποι·ποι·Οοοπιιοοπ πσι·Οποπποοι·Ππινοι·
Πιπ!ιπππιοπ:

πιοο.οιπποπΠιοπποοοποο!!οινοι·ποπ.
Ηοι·ι· 8σοι·οοοοι·- Απποι·ιοπ: πιο Ρο!! νοπ Βο!πιπρπιο ιιπ ι
-- Βοι· πιο!!νοι·οιοοοππο οιιπποτοτποποΙισ!ιο Ρι·οοοπποι· ποι·
8. 8σοινοποοι·πσοοιοπιποιιπο οι»! οοποο!ιοπποπ οοσοοι·οποςοπ
Οοποπιοο πππ οιποιπ !Βιινοιππ ο!ιιι!ο νοπ Μ” ο·πι·πο ιπιο 1 Ροοι·πιππιο πππ Ροπιιποοοο·οοπιο πο ποι· Ππινοι·πιο!!ο Τοπιπο.
Βοοοοπι·οο οπο;; ρ!ιοι·πι. Α Ι ο ιι ο π π ι ο ιν, οι ποπι π το ! Ι π.
οιποπ ι.!!σοοπ Ριοιοοποι· οι·ποππο ννοιποπ.

'Γοοοιιογ!!. ποοι·. πο!ισγ!. οοοοπ ο!ο πππ νο!!ποοππιι.; οοοο!!ο.
0ο πιο ιιιο-κοπο οποιο ποπι 'Ι'οοορογ!!ιο οποι· ποπι· οιποπ
ο!οισοιοιοιἶ· ποποοςοοοπποποπ ποοι·οοπ ΒΙπονοι·Ιπποο, οποποοω!οο
ππι·σο να οιποπ; ννοοι·οοπ ποπ .οποο!!π ππι·σο Μπιτ. ποιο

Πι·. Ρ ο π ο Ι π. ο· π ο ι πππ ποι· Οοοι·οι·πο πο. Νοινοποοι·ο·ιοποσοσπ

πσοι·οιοοπ ιιιο. ποιοι. Βοίοιοπο πισοο πο οποπσοο!ποπ.
Ηοι·ι· 'Ι' ο ο ιο π ο π - Β.ονο! οπο νοπ ποιιοποπ!οποοπ

οοιπποπ

Μι!ιοπ.ιοοπριοιι!π 8οπο.οοι·πο Ο π ο ι· ο ο ο ο ο· π ο ι πιππ ο ι π ο ι· ο ο ο
ποπ Ροποοπ ποπ οπποι·οπ νοι·ποο:ο ννοι·ποο

Ποιο· Βοο οι· ο π - Βονπ.!: νοπ 25 1οιιιοπ νοπ Ε!!ι!πιπρπιο

- Βοι· Οοοι·οι·ιο ποι· Α!οοπ Κοοοπι·ιποπ-Αοοοι!οπο ποπ Λοιπο
οοι·οοπριοο!π οι Μοο!ιοπ, πιο. 8οποοπτοο Πι·. δ ο ο ι· ο π σ ο ο νο,

- Βοι Οοοι·οι·πο ποπ 'Γιο!ιιϋπσοοπ Μι!ιοοι·οοπριοο!π, 8οποοοι·πο

Βοποι·π ππι·σοποπ οοΕι·ιοπιοοππο Βοποιοοοο οοποοοπ.
ννοι·ποπ 5 ποιοι ιπιτ ρι·οοι·ποιοι·οοι· Οο!οι·οοοι·ιπποιοοπο οοοοο
ιπο ποιο οοι·ποοπποπ Μιοι.:!ιοπο ποι·
οποοοοι·
πο!ο. Βιο Ιοποποο Νπι·οοπο ππιιοι·οο θ Βοοπποπ. Πιο ποοπ οιπο . Μοπιπιπο!νοι·ινο!οοπο το: Οοιι·ιιι·ις!ο οι·ποππο
,οο!οιοοοο !ιιιππο!ισοο Ε!ποοιοποπο οι·οπο ιο ιι.!!οπ ο ?ποσο Ιο
ινοι·ποπ. πποοι· Βο!οπποπο ιπ ποιποι· οιποοι·ιεσπ 8ιο!!πος.
οοοπο Κιπποι·. Αιισο πιο οποιοι· ο!ιοοοπ ππι βοοοπ.
Ε
- Βοι· Ρι·οιοποοι ποι· ιποοι·ποπ ο!οπι2ιπ !)ι·. Ο π Κο ι· πο Ιιι.
Ποιο Ηομπο ποι··ΒονοΙ: Ιιπ Ηοποιοο! πο πΙ!ο·οιποιπο πιο
Οοιπο. ποι· οιπο νοι· οιιι:οιπ πππ Βοι!ιπ ποπι Ε!ι·ιοπιιοπ πω!
ππτοσ ιπι νοπ 25 Βο!ππηιοιπσοοπ, ποιοι· ποποπ ποοι·. πσοννοι·ο
πιι.πο ποσο οι!οιοοι·ι: οοι·πιοπ ννοι·πο, οποιο _ιοοπο οιποπι οπο:
!·`ο!!ο (οιπ 80 ι·οπο. 50 Αποο!!οιι) οιοο !ιο!'ο.πποο, !ιοιπο οποιοι·
οπο. Πιο 'Βιιοι·ποιο οοποπππ ιο οοιπποπ Β!!ποι·π, Οιι!οι·ο! ιπιο ο πιο Νοσοοο!ποι· ποπ ποσο Οοοοιπποπ ιιοοι·πιοποιπποπ Ριπή'. Οι.
Ηιι·πο!ι πο πιο Ππι νοι·πιο!!.ο Β'τοιοοι·ις. Βι· πιο»
Ηοι·ρ!ιιοπι.

Ποιο 'Ι' ο π π ο ο ο. π ιπ- Κονο!: Πιο Πι·ποσοοπ ποι· Βο!ο.οιρπιο
οϋπποπ πισοο ιιπιποι· οιποπ ποιο, πο!! ποσο πιο νοπ Ε!!ι!πιιιρπιο
οπο ποποπ! νοι!ιοιπιποιι.

'Γ. οπο πω· .Τοοι·οιι οιποπ Ρο!! νοπ

'ο!πιπρπιο οιπο Βοοππο ποπο ιιοι·οοιπ :ο οοοοιιπο!ο ποοποο, ποι·
πιο πσιονοιοιπ Κοιπο οιιιποιποο πω! οπο!! σο. 20 5οοπποπ !οπ!ο
πιο πιο.

ι

.

πιπιτπο ιπ Ε'ι·οιοοι·ο· πιο οοιοιιπο ποι· ιποπιπιπιπσοοπ Ρο!ιο!ιπι!ι.
- Ποτ οοοππποσ Βοποοσ!ιοι· Ροοι·ιπο!ιο!οπο Ρι·οοοπποι· Πι·.

ο ιι πο! ε· Κ ο πο ι· ο (ιι·ιιιιοι· ιο Ποι·ρο.ο) ιπο νοπ ποι· Ιιοοποποι
Κο γ ο! 5ο σιο ο γ ο ο' Ποπ! σι πο (Τοοι·προοοισπ! Βοσοιοπο
ποιο !ιοι·ι·οπροοπιοι·οιιποπ
πω· οπο.

Πιος!ιοπο ο·οινοο!ο

εει
- ιιι πιει πιιιιιιιι·ιεειι-ιπειιι:ιιιιιιειιειι Διιπετ

··- Απ: ι. Οιι·ιεεει· ιι. .1. ινωιωι εε 26 .Ιειιι·ε. Μ" Πι·. ιιιειι1
Ο ιι ε ι: ε ν· ν. Β ιι ε ιι ε ι· εεε Ρεειειι άεε ιειιεικιειι Αι·ιιεε επι·
Ρι·ινετιιεειιιτει εεε θι·ιιίειι Βιι·ε ε· ιι ιι ε Η' ιπι Ρει·ειιειιιεειιειι
Κι·ειιιε (οοιπ. Ρειωιω. ιιειιιειιιει. Πι·. Η. ν. Βιι ειι ει· ιιιιεει
'πω. Μ' 18ω.θ ω"

Μ". ΜΜΜ".

Π' οοιπ".

Μ". 68'ιεΠ(

ιΒιιεει·ε Ζειι Αιιειεεει·ιι νοιι Ρι·ει'. ν. 99 ε.ιιι ιιιι‹ι ιιιιιιιιι ιιιιιιιι
επι 1. Οιιτειιει· 1889 Με Βιειιε εεε ιειτειιιιειι Αι·:ιεε επι εε
ιιιιιιιιτειι ιιεειιιιιιι ιιιι. ω.» νοιι Πι·. Ο. Βιιειιει· νει·ννε.ιτειε
ι·ιεεριιιιι ι›ειιιιιιει ειι·ιι ιιι Αιειιιιιιιιι·εινε, ειιιειιι θιιι:ε εεε θιει'ειι
Βιι·ειι·ειιο”, Γ! Ψει·ει: νοιι εει· Κι·ειεετειιι Ροι·ειιονν
ειιι!ει·ιιι.

·

νι'ιιιιι·ειιιι ιιειιιει· ιε.ιιιι·ιειιι·ιςειι

·

'1'ιιιιιιιιειε επι

Δ

ιιιιε ιιειιειι νοιι ιιειι 89 ειιεε,·εεειιιοιιεειιειι Βιιιιιειιιειι ιιιιι· 15
ιιιιι Με νι'ιετιει·ειιιιιιιιιιιιε·ιιι ειε Ζιιιιι ω» 8τιιτιιει·ειιτιειι ιιιι.ειι
εεειιειιι. Πιε Ρι·οι'εεεει·ειιικοιιιει·ειιε Με ειπε Κοιιιιιιιειιιειι πι·
Ρι·ιιι'ιιιιε ιιιιιι ΒιειιιιιιιΒ· εεε ιιι ιιιεεει· Αιιεειεςειιιιειι πεπιε
ιιιειτειι Μειει·ιειε ιιιειιει·ιιεεειει, ννειειιε Με ειιιιι 15. Βεριειιιιιει·
ἱιιι· (ιιιιειειιτειι ειιιιειιειι εειι, ννοι·ιιιιι άιε Βιιτεειιειιιιιιιις πιει·

ΚειιΓει·ειιε ειειιι

Κι·ιεε·ειιιιιιιει.ει·

και·

Βεετιιιιειιιιιι·

ιιιιικειειιι

ννει·ιιειι Με.
Η

ε·ειιΜιιιι.ειι

ξιοιιιιιιιιι Με! Πι·. Θ. Βιιει:ει· εε νει·ει.ειιιιειι ειοιι άιε Βιειιε
ιιπά εεε νεπτειιειι εει· Βενειιιει·ιιιιε ιιπά άιε Αειιιιιιιιι· ιιιιει·
πιιι ιιιιιι ιιι Βει·ιιιιι·ιιιις ιιεπιιιιειιιιει· Κειιειι·ειι ειι ει·ινει·ιιειι.

8ιειιιιεεειι;ειεεει·ιιιειιει·ι.
- Πει· ιν. Αει·ιτειιιιι· ι1ει· εειιιιιιιιιεειιειι ιι.ι·2ι

ι·ιειιειι θεεειΙεειιει'ε @πάει ειε· 11.. 12. ιιιιιι 18. Νε
Νειιι·ειεεε:

νειιιιιει· ε. ε. ιιι Βενιιι πιπι. · Αιιιιιειιιιιιιε·ειι νοιι νει·τι·ιιεειι
ειιιιι Με πιιι 90. Οικιειιει· ειι Πι·. ν. ινιει;ιιιε;ιιιιιιεειι

. νει·ετει·ιι ειι ει κά: ιι Ιιι Τιι·ιιερει ιθειιν.° Οιιει·εεειι)
ω· Νεειει· εει· ιιει·ιιεειι Αει·ει:ε Πι·. Α ιι επι Εεε ε ε ιν ιι ει: ιι
ιιιι Αιιει· νειι 89 .ιιιιιιειι. Πει· Πιιιρεεειιιειιειιε ιιιιιιε εειιιε
ιιιειιιειιιιεειιε Αιιειιιιιιιιιιε· ειι εει· ιιιεειιιεεειιιι·ιιι·ιιιεειιειι ΑΜ
ιιειιιιε ει·ιιιιιιειι ιιπά ιιειι·ιιιιιι εειιιε ιι.ι·ειιιειιε 'Τιιιιειιειτ 1864 ειε
Βεειιιιεει·πι. Πει· Βειειιειιοιιιιιιιειι ιπι θοιινει·ιιειιιειιι: Με", ειε
ιιειιε ιιιιει· 1860 Με Τιι·εερει ιιιιει·, νεε ει· Με ιιι εειιιειιι ι.ε
ιιειιεειιιιε, ειεε ΓΔΜ. 47 .Ιειιι·ε, ειε Κι·ειεει·πι ιιιιιειει·ιε. Πι· “Η
ειε ειιιει· ω· ει·ιειιι·ειιειειι θει·ιειιτειιι·πιε ιιιιιι ει·ι'ι·ειιιε Με
ειι·εεεει· Ρεριι1ει·ιιιιι..ιιιιιι ιιιιιιειιιειιιει· Πεειιε.ειιιιιιιε ιιιιτει· εει·

Βενειιιει·ιιιιιι· εεε 'Ι'ιι·ιι.ερειεειιειι Κι·ειεεε. ιιι. Ψι·.). ·° ει ιιι Νετ

ει” Πι·. Ρ ε τε ι· Β ει· τ ιι ε ιν ειι ι ιπι 47. Βειιειιειειιι·ε.· Νεειι
Ει·ιειιιιιιιιιι εει· νειιιε ιιι·ε.ει.ιεειιιιι ι. .1. 1890 νει· ει· Α

ι: πιιι

κι·ειιΕειιιιιιιιεε εεε Κειιεειιιιιιιε εει· ιιιιιτειιιειιιειι 11'ιιι·εειιιε ιιι

εει· Βιιιιιι Ορειειν
ιιτιτ ιιι εει· Βιιιιιι.

Θεων. Β.ειισιιιι, ιιιιιιιι ιι·ειρι·ειιιιειει·ειιιιει·
εεειιιεν

ιιεεεειιιειι

θειινει·ιιειιιειιι:ε.

8)

Ιιι Ρειιδιι εει· Βιεεειιιιιιιιει·π Πι·. Ρε εει· Η ε γι·ε ιιι] ιι ιιι ι Βενε “ε 45. _ ιιειιιι_ιιιιιι·ε. Πι·. Μ. ειιι Οειει· 'ειιιεε ιιιιε·ιιιειι
ιιειιε ,Ζωη Ξεννοι·ιιιειι, ιιιιιειιι ω· Βενεινει·. ιιειι ει· ιιι εειιιει·
Ρειετειιεεειιε°πιιε. Με Αιιεειειιειι άεε Ρειειοτε ειειι ειιιιιιιι
ιιιιιι ιιιιιι ειπε ε·ει'ιιιιι·ιιειιε Βιιιιειιινιιιιιιε ιιειει·εειιιε, ιι.ιι ιιει· ει· ιπι
ΙιδΠι-θ νοιι 94 Βιιιιιιιειι ειει·ιι. Πει· νει·ειει·ιιειιε πει· ειε

8ειιιιιει· εει· Πεεεειιει· Πιιινει·ειιιιι, ειι άετ ει· ι. 1. 1888 ιιειι
Αι·ει.ιιιι·ειι ει·ιειιιιτε. ινοι·ιιιιι' ει· ιιιιιι:ει·ε Ζειι. ειε Βειιιιεειιει'ιε
επι ιπι θεον. .ιε.ι·εειιινν ει·ε.ιιιιειει·ιε. Πι· Με εειιιε ιι`ι·ιιιι πιιι
Με Κιιιιιει·ιι ιι·ιιιιε ιιιιτιειιεε ιιιιιτει·ιεεεειι. 4) Ιιι Οϋι·ιιειετιειι'
(8ειιιεειειι) ιιει· 1ιειιεει· Αι·ει Πι·. Ι. ιι ιι ιν ι ι: Ε' ει ιι ιι ει ιι ε ιν ε ιιι
ιιιι Μ. Πειιειιειειιι·ε εε 'Ι'ιιιιει·ιιιιιεεε. Πει· νει·ειει·ιιειιε. ω·
εεε ιι·ιειειι ιιεειι Αιιεεινιει·ιιιιε· εειιιει· θιιιιιιειι ι. .Τ. 1898 ιιι

(Βενιιι. Οι. Βεεειιιιι·ειιιει.ιεεεει Ντ. 11) ιιι ι·ιειιτειι. Νεοιι 8 3
εει· Βιετιιιειι πι: εε _ιετιειιι Αι·ετε, εει· εειιι. Βιιιιιιιιιιι ειιι° ειιιει·
Πιιιι·ειειιΜ Βιιεειιιπτιε ιιεειιιιει; ω. ιιεει.ε.ι.ι.ει, ιιιιιει· @ειι.
ιιιειειιειι

Βειιιιιιιιιιι.ε,·ειι, νι·ιε

Πιιινει·ειιιιτειιιιιιιιι. Ρι·ει.

.ι οιι ει ιι ιι.Κ εε ε ει, ιιιι 69. Ιιειιειιειειιι·ε.

Οι·ιειιιιεεεεἱι;ειι,. εε

ιιι.ιιειιι νειι ιιιιιι ι:ειειιετειι Κι·ειιιιειιιιιιιιεε

άεπ

ιιιι Κιι·ειιιιει·Γε Κε

ει.ει·ιιειε (Με θεον. νιίει·οιιεειι) ειιιιιειειι πιιι. άετ εειιιωιιωε
8ειἑιειειιιιε νει·ιιιι.ιι:ει

ιιιιιι ιιεειι ινει·ειιεειι ιι·ειιι·ε.ειιι

ινετ ειι.
·
- Ιιι κιειιι ιιειιειι Οιιεεεεει·Βι:ει.τιιιιοεριεει ιιιιτειιι
27. Αιιε·ιιει: ειιιε- 5 8ειιιιιιειι ιιειιει·ιιιιε Πειιεειιειιιιιιιι ει.ειτε·ε
ιιιιιιιειι, εει νι·ειειιει ιιι ιιειι Πιειιει.ι·ιιιιιιιειι ιιιιιι Κειιει·ιι ιιεε

Ηεεριιιιιε Πει·ειιιιειειι'ε

ιιπά ειιιιει·ε Πιιτει·ιιιιιειι επι· Αιιίει·ι.ι

με; νοιι Βειιιιιειι ;ειιιιιιιειι νιιιιι·ιιειι.

'

·

- Ιιι Ψει·ειι εειι ινιιιιιε ω· ιιειιι Ηει'ε άετ ρενι:ιιιετι·ι
εειιειι 1Αιιτειιιιιις_ Με Βειιιιεειιει'ιειιεεριιειε 'ειε Κ ι· ιι ιι ιι ε ιι -

ιν ιι ι· τει· νοιι ειιιει· ιιεινε.ιι'ιιειειι Βιιιιιιε, ννειειιε ιιιι·ειι ιιει·ι
ιιιτει·ιιιειιειι. θειιεεεειι ιιείι·ειειι ννοιιτε, ε ι· ιιι ο ι· ιι ε τ.
- Αιειιειιιιιιιιιιιιιει·ιιιια νοιι Βιιεει ιιιιιι·ειειι. Πε
ιιιιιιι ι›ειιιει·ιιι Με, ειπε εεε ιιειιι Αιιειειι‹ιε Α ι·ειιειειι ιιι

ι·ειιειιι _ιιιιιιεει·ι›ειιειειιι Ζιιει.ιιιιιιε Μι· ιιιεε,·ειε
Ζ ιν ε εεε ε ι ιι ιτε ιιι ιι τι ννει·ιιειι. εε ιιειιειι ‹ιιε ιιιιιιει.ει·ιειι
άεε ιιιιιει·ιι ιιιι‹ι εει· Ε'ιιιειι:ειι ιιεεειιιεεεειι, ειιι· Βεειειιι;ιειιιιις·
.ιιει· ιιιειιιιιιιιιιειιτε εε ιιειι θι·ειιειειιιιιιιιει·ιι ειιειι Βρεειειιι.τειε

ιιιιιι Οιιειιιιιιει· ειιιιιιιειιιιιιειιιιιιει·ειι.

τω: ειε ιιι·ειαιεσιιει· Λεει. ιιιεάει·ιιεεε, ε·ειιι$ι·ιε :ιι ιιειι εε
ιιειιιιιεεεειι Αειιιιτειι ιιιεεει· Βιιιιιι. ε) ιιι .ιειιε. εει· Πιιιειιι.οι·
εει· ειιι·ειιιιι·ετιιειιειι

ιιειι

Βιιιιιιι;ειι ι.ειιιιιιιειιιιιειι ιιιιιι εει· 0ιεεειιεειιει'ι. ιιειιιιτι·εεειι.
- Πει· Πειιιιεειιειι.εεζι·ετ$ ι: ε ι· ιι ιει. ιιιιειι ειιιει· Ηιιιιεειιειιιιιιιι·

·1ιο

εκιι·ιιοι·ιι. Πι·.

θ) Αιιι 1./14. Περ

νει·ειιιε- ιιιιι:ι ι(ειιει·εεεεεειιι·ιειιτειι.

ιειιιιιει· ιιι ενιειι Πι·. Αιιιοιι Ποειν. εει· Βεςι·ιιιιιιει· εεε
ει·ειειι Ρι·ινειειιιιειει·ιιιιιιε ιιιι·εεεει·ειι Με ιιι ννιειι. νιιειιει ει·

ειειι ιιει· Πιιννιι·ιιιιιιις ·ιιει· Κιιιιιι€ει· Βιιιι-ειιι ιιιιιι Πεπι
ιιει·ιςει· ειιει·ι'ι·ειιειι ιιει.ιε. διεπει· ιινιιι·ιιε ιιιεεεε Βιιιιιιι.ει·ιιιιιι

- Πιε

Πιιιιειιιιι·;ει·

εειιει'ι. ιιεΒιιι

ιιιετιιιιιιιεειιε

θεεειι

επι 9.Βε_ρι.ειιιιιει· ιι. .Ι. άεε εε-ιιιιιιι

ε

ιιι ειπε Αιηιειιςεεειιεειιείτ νει·ινειιτιειι. ιιεειεειι Πιι·ειιιοι· :ιιιοι·
Πι·. Εεεε ιιιενειι εειιι Ι.ει›ειιεειιιιε ιιιιειι. Πει· νει·ειει·ιιειιε
εει ειειι ..Με ιιτει·ει·ιεειι επι' ιιειιι θειιιειε εει· Κι·ειιιιειι 1ιεπε
εειιιι.ιιιτ ιιιιιι ειειι ιιι·εεεε νει·διειιει.ε ει·νι·ει·ιιειι ιιιιι·ειι άιε ι·ιιιι

ι ιι ειιιι ιι ιιι ιίι··εε' Βεειειιειι ε.

Βιιιις ειιιεε Βιιιι'ενει·.ειιιε Με· Βιιιιιι·-ειιιιι·ειιιιε ιιι

ειιειιε πω! Πειιιεςι·ειιιιιε, ννειειιει· νοει 10.08. Με
ιιι/Ή. Βεριειιιιιει· ιιιιιει· τιειιι Ρι·ιι.ειι·ιιιιιιι ‹ιεε Ρι·ιιι:ειι Β ε ιι ιι ιιιιιειι-θει·οιιιιτιι ιιι Βει·ιιιι εειαε. Μ, Με εεε Με Βε

εει.ειι·ειειι. ε" ἱιιιει· επιιιτειειιε Βειιειι νει·ι'ιιιιι ιιπά ει·ιιιε Πε

ιιιιιιειι ινιιιιι·ειιιι σε» Βι·ιιι·ιιιιιιιιιιιι εεε Ει·ιιιιιιι·ει·ε ιιιιι.ει·ειιιτει.

Πιε θεεειιεειιει'ι. πιιι τε

ιιιι νει·ιιι·ειι .Τειιι·ε 90 Πιι.ειιειιει· ιιπά εεωιιιιιιι ειιιε ιιιιειιιιι·ειι:
ιιειιε' Ηειιειιειειτ.

- Πει· Χ1ν. ι·ιιιει·ιιιιιιοιιιιιε Κοιιε·ι·εεε Με Η ι·

τιειιιειι ιιεινει·Βειιτ ιιιιιι Με ιιιιιιι εε ιιιιειι ει·ννιιι·τειι ι‹ειιιιι.ε.

-ιγριι υεινέειιεεεε ιιτιτ! πιειιιιιιιιεοιιειιτιιιειιιιιιειι.
ι

Ί

- Απι 14. Βεριειιιιιει· νοιιειιιιειε ειειι Με ει· ειε .Τ ειι ι·
2ειιιιι. ει” Βεετειιειιε εεε ννειιιιιειιειι ιι·ιειιιιι
ιι που ειι Ιιι ε ιιτιτ τε ιιι Βι. Ρειει·ειιιιιι.ι·. Πιεεεε ιιιει.ιιιιι
ινιιι·ιιε ιιειιιιιιιιιιιιειι ειι 8ι.ειιε εει· εει;ειιειιιιιτειι «ιινειειιειιεε
ιιιειιιειιιιεειιειι Κιιι·εευ ε;εςι·ιιιιιιει, ειε εειι 1872 ειιιιιιιι;ε εει
εει· ιιιειιιιιε-ειιιι·ιιι·ιιιεειιειι Αιιειιειιιιε, ιιιιιιιι ιιειιιι Νιιιοιιιι-ιιιιιιι

ιιιι·ιιεειιιιιιι ιιεειιιιιιιειι, _ιειιοειι ιιιιι' Αιιει·ιιιιειιειε Αιιει·ιιιιιιιιιι·
ι. .Τι.1882 ειιι'αειιοιιειι ιιιιιι πιιι ιιει· Βιιιιεεειιιιιι εεε ιει.ιι.ειι

θεει8ιιε ιιει· Πϋι·ειιιιιιειι ι. δ. 188? νοιιειιιιιιιιιι· εεεειιιοεεειι
ινιιι· ειι.
ε·
. .
.
Μ Πιε νει·ιεειιιιεειι ιιιιιιειι _ιει.ει ιι.ιι ειιειι
ι·ιιεειεειιειι Πιιινει·ειι.ιιιειι ιιεεειιιιειι. Πιο Ζιιιιι
εει· Βιιιιιιει·ειιιιειι ιιι: ιιιιει·ει.ιι ειπε Ζε ει·οεεε. εε ιιεεε ειε
Αιιιιιιει·ιειι ιιιιιι Πε.ιιει·ειει·ιειι. ιιειιιειιιιιειι ιιιιειι ιιι ιιειι ιιιειιι

ειιιιεειιειι Ε`ειιιιιιιιιειι, ιιιειιι ειιει·ειειιειι. Αιι εει· ιι ο ε ιι ιι ιι ει·
ιιιιιι εει Ρειει·ειιιιι·εει· Πιιινει·ειιιιι: ιιιιει·ει.ει8ι άιε

Βιι9.ιιεειιά νει·ιειιίειι. ·Πἰε ειινε89ω 'Ι'ειιιιειιιιιει· άεε Κοιιει·εεεεε
ιιιιε ε.ιιει· Ηει·ι·ειι 1.ιιιιιτιει·ιι ιιειινιεεειι. άιεεε Με Βειιειιιιιιιιι εει·
ΗνΒιειιε ιιιιιι ·Πειιιεε·ιεριιιε πιιι ω· ειιιιειιιιιειιιιειι Βιιτννιειιε
ιιιιιιι· ιιει· νϋιιιει· ε·εινε.ιιιιι· ε·εινεειιεειι ιει. Αιιιι'ειιειιιι με"
ιει άιε Βει.ειιιςιιιιιι· ιῖ'ι·ειιι‹ι·ειειιε ιι·εννεεειι, Με ιιιειιι ννειιι€ει·

ειε 504 Τειιιιειιιιιει· ειιιιι Κοιιει·εεε ιιιιειι Βει·ιιιι ε;εεειιιειιι. ιιιιτιε,
νιιιιε ει·ι'ι·ειιιιειιει·· ννειεε ινειιι:ετειιε Με ειε ειιτεε ινιεεειι
εειιει”ιιιειιεε Βιιινει·ιιειιιιιειι πινιεειιειι ιιειι νει·ιι·ετει·ιι ιιειιιει·
Νετιοιιειι ιιἰιιιιειιιετ. Αιιεεει· ιιειιι Ρι·ιιειιιειιι.ειι εει· Γτε.ιι26ει
εειιειι Πειειχει.ιοιι Μ ι·. Ο ιι ε ιι τε ιιι ε ε ε ε ινει·ειι εεε Ε'ι·ιιιιιι
Με» θειειιιτε νοιι ειιι·οιιιιὶεειιειιι Βιιι', Με θειιιιετι ε_
ΜειεειιιιιιιεΗ. Αι·ιειιια, Πιιι.τειιε Β.ειι Κ! Πε
ν ιι ε ε ε ιι ι· ειιννεεειιι:ι. Αιιειι Βιιεειειιιι ιετ ι·εειιι πειιιι·ειειι ε ιιι'
ιιειιι Κοιιιι·ιεεε νει·ιι·ει.ειι ιι·ειεεεειι; ινιι· ιιειιιιειι Με· πιιι· τιειι
ι.ειεωωιιιιιε Πι·. Βε ι· ι ιι ε ιι ε ο ιι . ιιειι Κει·ρεει·ει. ιΒιιι·ειιιειιι

ιιιειιιιιιιε Πι·. Πιιιειιιει·ε;ει·, Ρι·ει'. Οιιιοριιι,

Πι·. Α.

ννιειιιιιιιι·ο Η νειιι ιιιεει:ειι Ιιιειιιιιι τω· Βιιρετιιιιειιιει
ιιιειιιειιι, Πι·. Ο ρ ρε ιι ιι ε ι ιιι. Ρι·ιιειιιειιτ εει· 8ι. Ρειει·ειι. ει.ιιιι
ι;ιεειιειι θειιιιιι.ιειιοιιιιιιιεειειι, Πι. Κ ιι ε ε ιι κ ιι ιι ε. ιιι ο ιν. νσειειιε

ειιειιι εεε Ρετει·ειιιιι·8· επι Κοιιαι·εεε ιειιιι;ειιειιιιιιειι ιιιιιιειι.

Ριιει·ιιιε.:ειιι:ειι ιιιι‹ι ιι·ειειι Ζιιιιϋι·ει·ιιι ]ει2τ εστι. Με ιιιειιι· ειε

Πει· Κειιιςι·εεε Με. ννιε εεε ι·ιειι Βει·ιειιτειι ει·ειειιιιιειι,ιιειεειιι
ε·ειιι·ιιειι.ει ιιιιι·ι ιιιιι· Κιιιι·ιιιιις· εε ιιιειιειιει·εννειι'ειιιειιειι ννιεεειι
εειωιιωιωι Β'ι·εεε ιιειεειιιι,πειι: ιιιιεεει·ιιειιι ιιε.ιιειι ειιειι Με
·ι·ειειιε Η ·Β·ιειιεειιεειειιιιιιιι·. εεινιε άιε ιιιιιειει·ιιει'ιειι Ηεερι
ι.ειει· ιιιι
Ψοιιιι'ειιιιιεειιιι·ιειιιιιιιεειι ιιει· Βιιιιιιι Βει·ιιιι νιει

9.000 Πειιιι ιιειιιιιι”ι..

Βειειιιιιιιις εεε

Ζιιιιι εει ειπε» ιΟ,000; ειιειι Με Πει·ιιειει· Πιιινετειιιι.ι.

Με ειιιειι Ζιιννιιειιε νοιι ιιιειιι· ειε 1100 Ηειει·ιι ι;ειιιιιιι. εε άιεεε
ιιιειι Με Ζειιι εει· Βιιιιιιει·ειιιιειι (ειι8·εεειιειι νοιι ιιειι

Κειιι;ιεεειιιιιΒιιειιειιι ;ειιει:ειι. ι

11112
Ζυπυ 11111111 Που νοι·ουυιτυ1υυποοττΜο(Χν.)1υ
ιοτυππ11ουο1ου Κου).;τοιποοιπ 1. ό. 1910 πιτυτΜ ουΓ π11ο Β1υ1οπ1υυε

Με Ρτυοιπ1ουτου Β ο ο ο ο ν ο 1 τ υπο Με 8ουππ.το άοτ νοτο1υ1ςτου
8τοοτοπι άπο 8το.π1τ Η, ο ο υ 1 υ ο τ ο υ ο·ονππου1ι.

τςο11.11ου, Μ111ι1°ουπ1 Μι Ζου1ιιυε Μ· Μπι 'Ι'τουοροι·1. υιιτ ΔΜοίο1·
Ιου; Μου νο11οπυ 'Ι'ο.π·11' οτ1ο1οι.
,
;

Μο ο.υο11$υπ11οο1ιου Βη›ουοτο "Μου νοπυ 'Ζο11 11ο!'το12. ΐ8.11υ=
ο1ο υ1υυου ο1υοο Μουυπο Μου Βου1υοιπ άοτ Αυοετο11υυς Μπιτ
τυο θτουιο ουτυο1τυο1'6τάοττ πνοι·π1ου.
Δυυοοτ Μπι Κουετοοο Μι· Ροου1ουιο τ“π1τ Βο1ουουτπτυπτ 1τοο11··

νοτοου1οΜυο ΜΜο11υυεου.

ο1ου1.1ετ τυο Κυ1οοτ11ου-Βυοο1οουο 'Ι'οουυ1οουο θοοο11οο1ιοΠ
υ·11υτουι1 άοτ Αυοοτο11υυπτ ο1υο ευυιο Βο11ιο πν1οοουοουοΕι1ιουοι·

~ Ζυυπ θοπ111ουπ.υ1υ ουΡτο11.Βι·υοτιν.Βοτπ

υυπ1 1.οουυυπουοτ 111ο1τυυο1ουου 11υοτ νοτππου1οΜυο άπο .Βο1ουου
τους 1ποιτο11'ουι1ο Β'τιιςου πυ1τ 11ηιοτ1υιουι.ου υιυ! Ποπιουοτ.το·

πυουυ_νοτουυπο.1ποτ Με

Ζουττο11ποπυ1τοο

ποτ :Ιου

υ1°21.1πουο Ροττυ11π1πιυεοπνοοου 1υ Ρτουοοου 1πυ Βο

πτυτοτο1ιουπ1ου

)νιυπ.οτ

190718

οἱυου

νοτπτυαοιν1τ1υο

υυοτ π1ιο Βυτπν1ο1το1υυειιυι1 ᾶ1οΒ`υττοο1ιτ1Ιτο
άοτ Ου1τππτε1ο ἱυ άου1οιιτουΒοιουυ1ουυ1ο

11ουου ου νοτο.υοτο1του.

Ν111ιοτο

Αυο1τυυτ'ιο

'Ι'οουυ1οουου

οτυο11τ 1υ

Μι·

Κο.11ποτ11ου-Βυοοίοο1ιου

Ποοο11οο1ιο.1'1. Μο Κουι1τ.οο Μι·

Αυοοτο11υυ)τ πυοΜι·υοτ Βο1ουουπ.υυεο(θα. Ροι.οτουυτο,·, ΡουτοΙο1πυουο1το1ο, Σ).

πιυι1

1υτοτυο$1ουο1ου

1νυτπυου.ρροτο1.ο

2111' 002ουπνο.το. Πιο νυτι.τυπτο 11υΜυ ἱυι Η11τοοο1 Μο
Κοιποοτ1υ Γτ1οάτ1ουουουοοο οπο”. υυπ1 ειναι· υυου1.8πο11.11ου. 1υ
Μπι νοτιοπουυιο Μτ νοτοτυοουπ1ου 11υΜυ ππν1τπ11ο Νουπου
νου Ρι·οΓοοοοτου ο11οπ· π1ουτοουου Πυ1νοι·ο11Μου.
- Ζυπο1υουο Ατοιοτο11ου ο1υά υυί' π1οτίυοο1
(.)οοο1 νοιυ Μτι1,=του Μιυπ1τυπο1το11ο:1ιιπυ ο1υ)τοτιουτοι πνοι·π1ου,

- 01ο Οοουπυτυου1 οοτ Κτουυου 1υ άου 21ν11
υοου1τυ1οτυ 81. Ροτοτουυτττο 1ποπ.τυροπυ $5. ΑΜΣ.
π1..1. 1015881165 υιουτ Με 1υ Μτ νοτννοουο), Μτππυ1.οτ 814

τυο ο1υο 1πτι Κἱτουοορ1ο1 Κ1ο11τουπ1. 61ο ουΜτο 1υ ΡουΜ. Βιουοτ

'Η υυε - 16 που). 988 8)·ρυ111ο - 181 υιουι·), Η 4 εσυ"
1ππο - (Β τυουτ), 840 Β1ρυκ1ιοτ1ο -- 137 υιουτ), Μ. Μυοου·υ -

:του οι ιιυ! Μπυ ΙιουΜ ἰυ 0οοο1 1το1υο ο1τ.πουτ1ιουου 11υυπ1υτ:1:ο,

(4 ντου.),

υυ‹1 6 Ροουουυτου1το -11τυουπ· Με 1υ Μι· νοτον.).·π'

Μ πι11ο Δοτικο Ευ άοτ Βιοι11. Ατουουυτο· Μιτου.
- 1)1ο θοουπυ1εο.υ1άοτ $1οι·υοΗ111ο 1υ 81:.Ρο
πιο11ο

π.οτο υ πιτ;; υοιτυπ 1υ Μι· ινωπιο νοιυ 19. Με ιυιυ 1.15. ΑπιΕ.

οιτητοππποιυπ ννοτΜυ, τυο υο.ο1ι Μπι ουτυο1ι. Μα υιιτ ιιι· ινώ
1ουΜυ Κου1ρ,το νου 81οπυ Μυ Νυυιου «Ο υ υ 1 Μο υ ο 1π ο τ υ -

ο. .1. 1ιυ υ;ιιυοου 701 0194 Π., 277 117.),ι1οτυυιοτ ου Γο18ουπΙου
Κτυυ1τυοππου :
.
'Ι'γρ1ιππο απου. Ο, Τγρ1ιππο ουΜπυ. 18, Γουι·1ο τοου2τουο Ο,
Τηιυπιο ουυο Βοοτιπυιυπιυπ Μτ ?σπιτι θ, Ροο1του Ο, Ποοοτιπ Η,
8ουυτ1ο.ου 7. Ο1ρυτυοτ1ο 20, θτοπη› Ο. Κοππουυυοι.ου 5. Κτου

.-1υι Βοπ1οοτπο Βουιυυι·πτ Μ. ο1υο υουο
1.) ιι ο 1 1 ο» οτυο1του υιιτ.

- Λουτιτουυ τυοο1οουου Κυτοι·1.ου. π1οπτπιυιοτ
Χ0ΜΜπυ. Βοτουοιυ, ΝΕΙ'81Η1, θεος”. Βο1οπν_ῆυυο1π. ί'1οουοο1υο1τ.
οιυπ1 ουί Μι· νοτ 1ππιτυουι ο·οοου1οοοουου υ ο 1 υ ο ο 1 ο 1ς1 ο ο υ ο υ
Αυοοτο11υυς1υ Βρο υδουοπ.ο Αυοποιουυυυπτου

ουιοπ1,τοπνοτι1ου.
- 111ο Βουουπ11υυε π1οο Κτουοοο πυ11: 111ο1πττ1

211.111: υπ υουοπι11υυπο 1υ ο1υοτ $1τουυε άοτ Ρο.τ1οοτ Αουπ1ουιιο
Μ υποΜ01ππο νου υ1τ. Πο Κουτ1υπτ Ηοοτι νν1οΜτ οπυ
ρΓου1ου πνοτΜυ. Μ· νοτννουπ1οπ. ο πο.τ1π ο ο1ο1‹ττ1οου ο
Ηπ.τοτυο νου υο1ιοτ Βρυυυπιπιε πιυπ1 υουοτ ?το
υ ιιου2. Με οι· νοτπυιαο1οπ ο1υοο Η.οοουυτοτ υπουο.υυπ.ου ΑρΣο
τυπου πιο! ι11ο υϋουτ11ρου 'Ι'υπυοτου πν1τ1του Μουτ, ιπυι1 ΜΗ ο.

π1υτου υυοττοοουουπ1ο ΒτΪ01Β°ο 8·ουιι1π. υπιυου, τυο 1υ Αυ!'υϋτου
Μι· Β1υτυυο·ου υυπ1 8ουτυοτυου, 8π.111οπ.υυπ1 Μο ν17οουοουιυο Μι·

'Ι'υυιοι·ου υυτ1 ο1ο1ικινοτ Ζοτοιοτυυ.<; Με 1πτυυ1του θου·ουοο υο
οιουΜυ. Ευ Ποτ 1υυι οιποτ εο1υυςου. 1υοροτου1ο 'Ι'υυποτου ου
ο11τυ1υ1οτου υυπ1 υιιτ νοτυοτυπιυο· ου υτιυπτου, 11ο1 Μυου τυο
Ηο11υυς Μπι υοπ·ο11.ο Μ., 15 υυπ1 16 111ουοι:ο ουυυ1ι! νν°ουυ
οο ιπυου Μου υ1ουυ 1°οοποιουτ, Μου οο ο1ου υιυ Βουοτυο11υυπου
υιιυτ1ο1τ, οο ο1υπ1 ‹11ο Βοου1τυπο 1υπυιοτυ1υ υοοουτουοπ.νοττ, επι

πυο1 οο ο1ου υιυ νοι·ινππο11ο1το Ε'1111ο υυυπ1ο1το. 1υ άου Ηοου
Γτοουουπο1τϋυιου 1ιοο11.2οπι νου· ν1ο11ο1ουτ ο1υ ρυγο11πο.11οουοο
Μιτου Με υ1ο1ιτ πι11οπυ

1υ Μτ Κτουοτυοτορ1ο, οουΜτυ που

υ1ιοτ1ιουρπ. ιιι άοτ Ποπ1Μυ νου ετοοοοπυ νικ-τι οο1υ 1πουυ. δο
Μυϊο11ο ο1υπ1 πνο11.οπο νοτουουο υιυ π11οοοτ Τυοτο.ρ1ο τ1ιπτουιιυο
πνϋυππουουοντοι·1..
Η

Μισο 11υυςουου12.ϋυουυς 11, Βτγοἱρο1οο

3, θτ1ρυο

Β.

Επομ

τυο11οο1ιο 11υυεουουτευυι1υυε 71,Βιιυτ θ, 1Βρ1άουι1οο!ιο Κουκι
π.:Μο 3. Α1ιπποτ θο1ου1ττυουπυυπ.1οπυπιο Ο, 1°υτοτ1τ.ιο ορ1π1οιυ1ου Ο.
Μοτο Κτο.υ111ιο1του 23-1,Δυπ.υτοι Ο,Ηγι1του1ιου1ο 1,Ρυοτρου·ο1Βουοτθ.
Ργυπυιο υυπ1 Βορ11ου.οπυ1ο 5, 'Ι'ππυοτ1πυ1οοο Μι· 11ππυτςο1υ 8-1. Τυ
υοτ1ευ1οοο οπ.υΜτοτ Οτο·υ.υο 25, Α11το1ιο11ιπυπιο υυπ1 Πο1Ετ1υ
πο·

υιουο Ο, βο1ποπποοο11Νϋ.011ο πιυπ1 Αιι·ορυ1υ 1υϊουτυπυ 41),
εποπτ
υιυο ιιου111ο 911, Κτυ.υΕυο11.ου Μο νοι·άουιιυπο1ιουο1ο 118, 'Πιτ.
εουοτουο 45

·

Αυι 1.8οθπ.. π1..1.1ιοτππιι ά1οΖιιυ16οτΚτου1του 10601 (87 που.
ιι1ο1υ οοτ
οτινοο1ιο.), οτυυτοτ 7118 'Ι';ρυυο -(21 νου.), 212.19

8γυ1ι11υπ - 184 που.), 5184 Βουυτ1ιι.ου - (25 υιο1ιτ), 2159 1)1ρυ·
τυοτἰο· 1161 πυουυ), 48.111οοοτυ-ιθ πυο1ιτ)υυπ1 5Ροο1ιου1πτου1πο

(Ο νου. β1Π 1υ Μτ νοτνν.)

τ

-

-

'π

- 1)1ο θοοουιτουυ1 οοτ 8τοτυοΝ1111ο-ιυ-81. Ρο

ιοτου ιι το· υοιτυπο ιιι οοτ Ψυουο νοιυ 26. Λος. 51ο 1.
ο. .Τ. 1πυ “που
Κτου1τυο11.ου :

650 (855 Μ., 385 Ψ.), Μτυυτοτ ου $ο1.ο

ο:
οι!
ω.

'Η υ. οιο.υπιυ. 1, '1'γυ1ι. Μιά, 22, 11'ουτ1ο τοουττουο Ο, 'Ι'γ υπο
υυυο οπ1υιτυυυιτπ1οτυ'οτπυ0,Ροο1του Ο, Ποοοτυ 9,8ουυτ1πιο ο,
Β1ρυτυοτ1ο 28, Οτουρ Ο, Κουουυυοι.ου 4. Οτουρ1$οο Ι.υυπιηουο
υοιουυπ1πιυπτ 18. 1Στγο1ρο1οπο 2,θτ1ρμο 2,Κοιτοττυο11οο1ιο Βου·
πτουουτοϋυτ1υυς48,Βιιυτ Ο, Βρ1τ1οπυ1οουοΠου1υτςΜο 5,·Δουτο1·
θιο1ου1ττυουτυοτ1υτυυο0,Ρυτοτ1τ1ο ορ1π1ουι1ου0,ουι1το Χτου1:1ιοιπ. "

212, Αυτυτοκ 0,11γι1τουυου1ο Ο, Ρυοτροτο111ουοτ 2, Ρ)·11πυ1ο ου
- Ιπι 11οιουιυοτ 1907 νοτουοτυ1τοτ Μο Κο1οοτ11ου Β.υοο1εουο
'Ι'οουυ1οο1ιο θοοο11οο1ιο.Γι οἱυο 1υι.οτυο11ουο.1ο Αυοπ.ο11υυς τυο
Μτυοτ Βο1ουουουυΒο- πιυπ1 ννυτυπουρροτοπ.ο. Οτο Αυοοτο11υυς

αυτό εννο1 Μπιυιιτο Μυοτυ.

8ορπ1ουοπυ1ο Ε) 'Ι'υυοτου1οοοπ1οτΙιυυ ου 88,'Ι*υυοτοιι1οππο ιιυ
Μτοτ Οτττουο 12, Α11το1ιο11οιυυυ υυ‹1
ο11τιπιτυ π.τοτυουυ 5. 11ο·
υουυοουυνυ.ουο υυε! Αττορυιο 1υίουτπιπυ 48, Ποτο.ουιυο ιιου111ο 511.

Κτου1:1ιοπου Μι· 17οτιι1ουυυκοοτρυυο 114, Τοτεο1ιοτουο-88 Ι

Ποτ Ζννοο1τ άοτ Αυοοτο11υυρτ1οτ

Μυ κοεουπνο.τ11)του 8ιουι1 Μτ 1·1οτο1.ο11υυρ,π του Βο1ουουτυυεο
υυπ1 Ψυττυοορυοτοπ.ου π1οπυ1οπου, Μ11.τ.ο11υυπτου υυοτ 111οοο1
υου πιι νοτυτο1του υυπ1 11ιτου Μ" 1υι νοτε1ο1ου :πι ο1υπιυΜι·
1'οοτουοιο11ου. 19ο Μ. Ευ Αυοείουυ εουοπυπυου, π.ν11.υτου11 Μτ
Αυοοιο11υυε ο1υου Κουετοοο νου Βροι1ο11οπ.ου πιο 1ιοτπιτ'ου 2ντοο1το
Βοορι·οο1ιππυο νου Β`τοπτου, π.νο1ο1ιο που! Μο Ρτοςτουιπυ άοτ
Αιποοιο11υυτ; Μουτ; 1ιουου.
Ζπιτ Αυοοτο11υυε πνοτΜυ ου1το1ο.οοου: θοο-, Κοτοο1υ-, Δυο”
1ου-, Ουοο11υ-, ο1ουττ1οουο υυπ1 υυΜτο Βο1ουο1ιτυυπου
τυπο;
ουουοο1ι·υο νν”11.ττυουρριιτοιο, ττουουυττ.ουΙο. νν1ο 2. Β. 11ουου,
ινοττυοτ ιιυε1 ι1.τ€1, νοτοου1οΜυο διουοτ1ιο1τουρροτοπ.ο υο1 Μι·

Βο1οιιουιυυΒ υπιπ1 Ηο1211υρ, ιιυπ1 ουι111ου Μοοουρροιτο.το-Ζου1οτ,

Η

+ Νοιουετο 81ωπιτ18·. σοο νοι·ο1τιο 81:.Ρο

τυπου. Δοτυοο: 131ουοτο8·, σ. 2. Οκτ. 18137.
ΤοΒοοοι·π1υ πως: 1) Αι11ιυουυο: 11ουοτ Β'1ουου· Μ! Έγ
ι πο.
θ) ὅ ο1τυ υ 11 τ ε ο τ:

Κυου1οπ1οουοτ ΙΜ·

απ· υιιτ 11ουτο

νου οοτ Μοπ.τ1τ1υ

π118οοουπιο, του Βοτυουοιτοπιου.

Οοι.οοπ1ιο1.ο1°. Ρυοπ.ουιοι.οτ υυπ1 οποτε!. Μο 81188οο1.ο11Σου Θουκυ
ιΜ.πιπ1ο ντοτΜυ πω! )λίπιυοο1ι Μι· Επτρουουιου ο1υοτ Εκροτπ.1οο
ιιυιοτυ·οτΓου, ειι Μτ ιιυπ.οτ ο.υΜτου ο.ιιο1ι νου Μυ Βερουουιου
οο11ιοι :πι ννυ1ι1ου‹1ο Ροτοουου ιπηςοοοΒου ινοπ·π1ου.
υιιτ τυο 1ιοο1.ου .111ιηιουυιο πνοτΜυ ΜοΜ.111ου νου 1$ο 1ο

+ Νοιου1πο 811.υιιτιςπ1οο13οτιοεουοΒ πιππι.
11ουου νοι·ο1υο: Μουτος, σ. 22 Οκτ. 1907.

ι·υυπτοπυο111.υιίουου, Π1ρ1ουιο Με υ1οΜ111ου υυπ11ουουπ1ο "τ
πνυυυυυοου Μι· 1”οουυ1οο1ιου υυπ1 ο.υΜτοτ θοοο11οουπι1°ιου

'1'πητοοοτπ1υιι υπ:: Α1υπιυ πιο: Πουοτ Πο1ξιοππουοουοωτυπ

οι·ιο111. π.νοι·Μυ.

_

Ποτ Βοοιιιυπ1

"ηιοττου-Κουιπυ1οο1ου υυπ1 ‹11ο νου 1υτ

ουοτ1τουυπ.ου 15ο ι. οικου
υυπ1 Ιυπ1υοιτ1ο υοι.....1ππέ

Πιο 11ικρουοιο

..

πνοτπ1ου νοιυ Μ1υ1οπ.οτ Π” ΗουΜ1

-1ι οωω1ι1 πιππι' άου ι·πιοο1οουου Με επί

Μπι ειυο111υπ11οο1ιου 1οιν111:ιπ1ι11611 ιιυ Πουτοου1υυπ1, 11'του1ιτο1ου.
Οοοιοι·τοιου ιιυι! Βο11ιτυπ Μου Μπυ οττυουυυμου '1'οι·πί πω»

π1οι·ι,«1. 11.τ11ο Βπιο1τυοιοι·οοτιπυε νου άοτ Απποενο11υυε1οι ππυουι

ῇΔξΝΝΟΝΟΒ111 .1Β13ΈΒ ΔΒ.'.1'->ποτπειι ιιι ποτ Βιιοπ1ιπιππιιι1ις τοπ Κ. Μ. Μ.ΙΟΜΜΒιιιτ
81. Ροτοι·εππτις, Νονοικγ-Ρι·. 14,εοπιο ιρ ιι.ιιοριπ- ιιππιιρειπππ. Απποροοπ-0οιπρτοιτορ πρεοποιιι-ιρειι.

...
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ΦΠΡ11111Μι11111ιΒ1119Ρ1ι
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.ιοπιο σοι
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.
1ι:οΗΜΑΜιΝι ΒΑυιειρ
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σππ:
π.. ο Ξ ,Με

ιιι ·

Ηεπι.ιτι προποριιτρ πιιιρι.ιρι Βιιριορι. π Κ", Βθρ2111Μ'1ρ 5.19.48.Βοο.

Μ

ιιιιιιοιιιο πιορκρ.1ιπροτρπρ πι. Μοποιιπριιιι. εειιιπροιιι·ι., πι.ιιιοιππ Απ
προπιιικι. πι. ιιιιιιιι τιι6ποιοκρ πο οι πιτ. πι. εκ.ιιππκι.. ο ο ο ο

Ω

11ιιοτροπιιιιοπιι πιτικτ:ι ιιο.ιιοοκρπιπ

ε

= ·ἔο

Φ 81- έ?
Ξ
μ! ο

ή

11.119 0ΕΕ33·ΑΡΑ111Β.11111$1 3151111 11 1101106111 11ΤΑ
πρπ ριιορπριιιιτο ροιπι ποειιρρπτωιρροιΧρ ορ6ο.·ιιιπρ1 ιιιπιιι. (Αιιτ.ιιι-ιο. Ωτοπιιτπιι. π τ. π.) οι τρκικο ιι

Ω .η ἔ
ι

ο ε :ό
β σ) 1 >

ιππι προοπιιιιπιπρεοκριπ ιιιιιιειι.

ν] Η

2.9.9Τιι6.·ιοικπ ιιππειργιοτρ πρτοπρ πορροπιιιιτο ρπιειιιορο-

Φ
μ Ή Οι.. ε

.πιπ πο ρι·).ι. Πριοπήι.: 1-9 τρόποιοκρ κιιικιιι.ιι1 πρι..
.11ι·ιτορριγργ ιι προ-πρι Π. @οποιοι 6οοπαιιιιιιο.
1`πποιιοο Προρετρπιιτοπι.οτρο Πριπιτοτειπι Βορορι.

Ο:
.Έ

θ.-Ποτορ6γρτιπ, Βο.ιιιιιιι. Κοριειροπιπιπ, 99.
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'ε έ ἐξ
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11ιιιιιιιιιιι

Πιο 12ιιο11οιι

'
11ιιιιιιιιιιπι

πρι: οιπο επ

οι π ο τ:: _

ειπ... πρ.
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Ο
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ο δ.
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Β

.
19.
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.ερ

ερἔ
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.Ξι.=.1

11ποπ ποιο ειππ νοι· Νοοτιειιιτιιππεοπ πππ ποιοιο1ιπο πορεια πιο οιιοιιο.

1116ΗΥπιπε:ριιιε
11161·1Υπιιιιιεριιιε

111011Υ ιιιιι>ιτιιι

.Νιοτοπ·, 1··1οιιιππ1αιροπ-. ιέρεια
ιιοιιοτι.

,Ε

1

1)τ. Νειντειτἱ1`ε.

8οιιοι.οι·ιιι.ιιι ..Βο11ο.ι·ιο.“
πω... πππ Οοιιιοππιποοιι
Κτειπκποιτοπ.

Κτοιικιιοιτοπ ποι· 11οι·ποιιιιπρο
Οτροπο, ποε Μπορει πππ ποι·

111 ΔΙΚΗ),

ποι· ννιιτιροτερ ιπιπιπτιεοποιι 8τρτιοπ
8ιιπ-'Γγτοιιι, πρ οιιτοριεο1ι Κτπρ1ιο.
Ποικορνο.ιοεπορτοπ οιο.
Ρι·υρρο1ιτο ρ. _ιοριιιο1ιο Αροικ ρπ11τ πρ!
19ιιιιοοιι.

195ι·πιο.

Ιπι Οοπτιιοιιορ ΑΙοροιιποτ-1:1οοριτρ1ννιιο

Νποπννοιιι εττοιιτ πι...» πρι· Ζοιι πιορι-τ

οιιιοειει:1ιοτ0ποι·εειιιιιτιιιιιιοιι

01ιοτπτιιιιιιοιι ..

Ποιο Ρπορετ ειππ Ρ11οριοτιρπεπ ιιπ πιο
ρι·ινπτο 11τιιπικοπρ11οιιο (ρεκορ Ζπιι1ρτ ι:
νοπ 50 Κυρ.)

Απι·οοεοπ νοπ 11ι·ιιπ1:επρι1οροι·ιπροπ:
πι. Ροριιιιο 1111.ιπ1‹ο1, Ηορροτιιιιρ

11111 1111118991 11111111 11181111 11111918

ρο1ιοιιιιι ρορορροπι. 4, πρ. 2.

1ιοι·οιτο 80111601 1189011911.Ε1911 9010191181..
Βτιιπποπεοπτιι1οπ οπο! 11ποιιγεοι·ι ει·πιιε πππ ιτοπι‹ο πω. ποπ
11Ει18ΑΝ111 1188 1·1Ε112001.10ΗΕΝ 1111ΝΕΠΑ1.111Α88Ε118 νοιι
0ΒΕ118Α1.ΖΒ1111ΝΝΕΝ.

τιιιιιιιιιιιιι ιππι ετιιιειιιιιι, Μο2ΜοΠοι
(ιιι 5σιι1εειοιι)
Ν ι ο π ο τι ο Β ο ιιι οι11οιι Αροιιιοιροπ πππ Μιιιοτει11ινπεεοτ-Ηερπ1ιιπροιι.
-1

11οτιιιρι νοπ .Μπρικ Πιτιιο1ιπριπ ιπ Βοτ1ιρ.
8οοποιι οτεοιιἱερ:
πιο ιιγριοπιιιοπ-π1111οιιοοιιο Βο1ιπππιππρ

ποι· 8γριι111εκτετικο
νοιι Πι·. πρι” 111ι111οτ 11111ιοεπει.ποιι).

1907.

ετ. 8.

Ρτοιε: Β Μ.

884
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Δ·

Μ”,

ι Π Γ·

Ρειιεἰοιι εἰτιεοΙιΙἱεεεΙἰοΙιε έτ2τΙιοΙιξ Βε!ιειιιιΠιιιι€'"°

ίιτιάετ
ΚενειΙ
ιιι
ΝΑ1.2,
οΜακ
ι11.,
18.
νιεει.ο.ιειΙάβιετ18ει Υιειικι
ΟΜε
άειι
ο·Ιι20.
τεανοπορΖιιιέϋ1ε·τε2_8ιτει ιε

ΚΠβετ,
Βειιιετ
$:ιοί
ιετΒιἰενιΙόετι-5άειετιό2τειτι Βάειι
Ο€ε(Ιω
όου
Με
τΙᾶ5ἱει:ιιι
·ιΒτ5οι2!5τιε€τοει ι,

(Με
Αότεεεε
Πι·.
@οι
ΨΒΠενειΙ,
ιε.τοινοπμ.
ει€ιει ι -ε .ι ,

δΜΒ
ζ
Αάοτ
Εε
ιετΙειιι
ιει
τΜ!
ΑΜ,
ιΞει ι-·ετ!Ιει ι.ι€:

Ηειυρωιι;ιτοιΙ8.Μ.8.60.ΖννοιμιΒιει!ε.Μ.4.26.

ι" · Ηοιιιιιιετει!τοιι Μ· Ι.ιιιιμοιιΚι·ειιικο
_ΕΙιεΗιτ;ί

νων "ι

νοι·ει:ζιια1.
Πει·

Βιι.ιιιιειιιτΙοιι Ι·'τιωΙειιιιΙ

Πι·. ν. Πιιιιιι.

Βε:2. Βι·εεΙειιι,

Βθπω!
τάετ
ιεΒἱΙιΖ:εΙιειτοΙ!ειρτ_ειίετ.ι
Κτε11.
ι ιΖετ ειε ε,ή

Ποτ
Ν.
Αοι·ιτοτειε

Ι;

ΑΠ; Πιτ ρι·ειΙιτιειοΙιο Αοτ2το!

Ι
-η
ω-σ
«.

ΒοοΙιοιι οιιΙιιι1τοιι

.

!ιοιιηιΙοΠο ΜΜΜ ιιιιιι οιιιωΙιιο ΤοἱΙο του

ι

8Ιειιι-··ιιιιιι Βιιιι-|ιιιιιιιιιιιι
Ποι!οΙΙο Μι· ΜΜΜ!. απ». Πιιινοι·ειΙΜε-ΚΙιιιΠ Βοιιιι,
ιιιιοΙι Ρι·οί. ΒΙοι·ιι ιιιισΙ ΙΙι·. ΚΙιηιρε 1ΠοΗιοιΙο,

4

πι· ιιοΙιιιιοι·εΙοεοιι ΑιιεΙιοιΙιιιις, ιιι εοΙιοιιοιιόειοι· ινωω.
οιιιιο 8οιιιιιιτ_ιιιιιΙ ΙΙι·ιιιιιιιεο, ιι.ιιϊ Μπι οιιιιιιοΙιοιι κι”
Με Βιιιιι;οιιε, νοπ νοτιιοΜεάοιιοι·Ιοι οιιαΔιιιάΙιοΙιοιι Βι
Ιιι·ιιιι!ιιιιικοιι_(Ριιι·ιιιιΕεΙ, ΚιιτΙιιιιιΙιεΙ, ΑΒεπειιεο, ΒιιΒοιιοιι,
'ΓοιιιιιΙΙοιι,Ε`ιιιιεΙ,Πιιετιιιιι, Ριιιιαι·ιιιειι. Οοιιοι·ι·Ιιοο οτο.).
Θ ΙΙΙιιιιτι·Ιοι·τοε ΡτοΙενοι·ΖοιοΙιιιἰε ιιοιιιιτ Βιιι·ιοι·θο
Βι·ιιιιοΙιεε.ιιινοιειιιιρ; ιι. ΑιιωνιιΙιΙ άετ ειιιεο!ιΙιι€Ξεοιι Βιώ
Ιἰωι·ιιι.ιιι· Μιά :ιιι ΒεΠοΚωιιτειι 81°ιιΠ8 νωωιτοιμ.

ἔ Οοιιετ. Φ ΜεΙιιι,
ει. Ροϊοι·ε!ι. Μοι·ειωιο, ει.

ιθιθΒιιοι ΝΩ1392.

?τι
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
Βνει”
ΨΜΜ"
Ματσε
οιιιοει
Με
ιοιιιεε
οΗι.ρ·€8ΙοιοιοιΜάειοε

Ειατειστ. Τιιγιιιι
Γ

Ρ8:Ιω
Μ.
οει οι ·ειτ!οι·-Υοι· ι ει.οι·

Εκει·
Πει
Μ:
Πτ2)
Με
10
Βδ
έ8οϋΠιιετ.
ιιι·(επι
12
ο'ιν.ν.ειΙτιοεΙοιι

εειοοιιειι·ειτ. ΤειεεοΙιτιετ.

Π

με. ,ι;οεο1ι. ΙΒιιι1'ιιΙιι· νοιι όσοι· ι·ιιιιιι. ΒοΙιϋι·‹1ο ρ;ειιιιιτιοι.

|

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚοΙιΙΚορϊ- σκιά Βι·οιιοΙι1εικεται·ι·Ιι.

Πιο
νεΠιπω!
Μ.
Ετοιτ.ερμ
·οι"
οηι2-3
ν πιεον.ΙιιιιτσοιΠ·ι.ιοιτ .
ΤιΚτἱὶοΙωιι,
·νΙπιΒοτ.ςιστο.
ΜΙι·εο.ιΙμι.·τοιοει,Ι.·,ε

Κ:Με
νιΒθ·Με:
δο8ιυ!πι·
7νιΙ8οιΚ8τοΙιίΒΠι8ΜρΒΙ1·οι·ετοάι,θ

ΠιιιιοΙιΜΠο!ιοε, ειοΙιοι· ννιι·Ιωιιάσε ΜΜΜ Βοε,·οιι:

Ιιιτ.ει·ιιτιιι· ιιι Ιιετνοιι·ο.8·. ΒΙΜτοι·ιι ΠοιιτιιοΙιΙιιιιάε ιι. Οοιιωττοιο!ι-ΠιιΒιιιιιιι.

ΧΧΧΧΧ88

ΜΡεΙΙ.
ιτ:ιετιιΙ οειΙ-ον:ε,Κγ

Λει·:ΗΜ:Ιιε (Ξυτειοιιτειι:
Ρι·οΓ. ΙΜ. πω” Ι·'ἱεοιιιιι· (82ι·ιιε.<ιΙιιιηι).·
Με ννιι·Ιιιιιιιε άεε ..Ροι·τιιεειιι·· ιπι· ειπε ιιΙιει·ι·ειιιοιιοιιάε; ννοιιιι€ΙοιοΙι ιωι

"Με ιςοι·ιι.ιΙο ιιιι.,ςοιι Ιειιιιιι, Μπι Μι· ΚοιιοΙιΙιιιετοιι ειοΙι ιιι οιιιιι:ειι Τειςοιι ιιι ειιιειι
οιιιτ'ιι.ο!ιοιι Κειται·ι·Ιι νοτινιιιιάεΙτε, ιιο ννιιι·ι1οιι άιο Αιιι'ιι1ΙΙο επι ΜΜΜ, άετ ΒοιιΙοιιιι πιο
ΙοοΙαιι·, @εε Με Βι·εοΙιι·οοΒειιάο Με Κοιιοιιιιιιετοιιε, Με ΒΙιιιιινοι·άειι ιιιιά άιο άτο
Ιιοιι‹Ιο ΒτετιοΙιιιιις, νοΙΙει.8ιιάις υνερςΠοιειι.

Η.

ΙΜ. ΠοιιοΙ, Ιφ;Ι. Βε2ἱτΚεετιτ ει. Ι). (Ψεἰεεεπὐιιηι).·
Νει.οΙι άειιι θεΕιι·:ι.ιιοΕι Με Ροι·τιιιιεΙιι και· σε ιιιιι· Επιιιιι Βι·νικι.ο!ιοιι ρΙϋπΙιοΙι,
Με επιιιιιιιτο Μι άιο £ωι‹› Ιιοι·ι·Ιιο!ιο Βιιϊτ ιι.ιιί οιιιοιιι ΑΙροιι-θιριοΙ. Ι)ιοεε ΙιειοΙιτ
ΜΙιιιιἰςιιοἱτ ΜΙ ιιιιτ Ιιεεοιιάει·ε ιιιιΓ, άοτ Μι ιιιι'οΙΒο Ιιιιι€_ιειιιι·ιΒιιι· Βι·οιιοΙιιιιΙΙωτει·ι·Ιιε
ειπ ιιιοι·ΙιΙιοΙιοιιι ΒιιιρΙιγειιιιι κια.
Ι”. ΔΠι·οιΙ ΜΜΜ: (ΝωΙιαπσω).·

Ποιο Πι·τΙιοιΙ ι:οΙιτ ΜΒΜ, Μ" Με Ροι·ιιιιιιιιιι οιιι ΜΜΜ Μ., Με ι.. ισπ
κοιιωτ Ζω άνευ ιιιιτ ΒεοΙιτ ιπι εοί'ίιτοΙιτοτειι ΚειιοΙιΙιιιετειι ιιι οιιιοιι ιιιιΕοΜΙιτΙιοΙιοιι

ιιιιά ίο.ιιτ ιιιιιιιοτΙ:Μι·ειι ΒιοιιοΙιιεΙΙιετε.τι·Ιι ϋΙιοτιιιΐἱὶΙιτειι πιω". Ιο!ι Εειιιιο πι·
Με Μια ιιιιιιοι·ωι ΜΜεΙ, ννοΙοΙιεε ιιιοΙι Με εΙοἱοΙιειι νοι·πιιιςοε ι·ιιιιιιιοιι άϋτίω.
ΙΙι·. Μπι Ε. "κι Πιιτιιιοι· (Βόι·7ο/οΜ, ι5'Μει·οιι.):
Με ι1ι·οι ω. Ροι·τιιειιιιι ΜΙ1ΜιάεΠειι Βι·οιιοΜΜιικιι. “ω” 2ννοι ΒοιΚιιι6οι·ιι.
ΜιιΙιειι Ζιι άειι ιιοΙιννοι·ετοιι Β'οι·ιιιοιι ιιιιιι _ιοάοιιιιι8.Ι ει·νσιοε ειοΙι ΙΙιτΡι·ιιρει·ιιτ Με νοπ

ιιιιιηζο:οιοΙιιιετοι· ννιι·Ιιιιιι€·; Μι· ετο.ι·Ιιο Πιιιτοιιι·οιιι ιιειΙιιιι ιιι ιινοιιι€ειι Βιιιιιάειι Ιιει·οιτε
ιπι Μιά Με Βοοι·οτιοιι ιιορι·ιι.ιιιι ειοΙι ΜΗ Ζιι νοι·ι·ιιιμοι·ιι. Με Τειιιιιοι·ειτιιι· Μ! Μ.
νοι·Ικιι.ιιι' τιιιι· ιιιιι·οΙι άιο ΑροιΙιοΙωιι, ιιοκινιο όιιι·οΙι ΐο1εειιάο ΒιιΒτοε-Περ6τε:
Η. ΒΙοι·ετιιιιιιιιοΙ, ΑροτΙιιιιιοι·, ΨΗιι·ιοιιιιιι, ΜιιηιΜιμοννεμΒ 136_ μι, Μ-1·ςξη
ΗΜ, ΑροΗιοΒοι·, Πιο". Ρ:ιιιΙ Βοο!ιοιιο, ΔιιοΗιο!ιοι·, πι", Κιι1Μη-_ 26_
Β. 80ιιιιιι!ιοΙε!η, Ροιοι·ιιιιιιηι·, θιιι·Ι Ρει·ι·οιιι, Μπιτ”.

Φ

Ηοι·εοετοΙΙτ ιιι ω” Κοιιιιιιιιιιιιιιιιτοιι-ΑροΗιοΙιο Ε. 'Ι'ιιοεοΙιιιοι·,Βοι·Πιιι Γ. Μ,

ὲογᾶοΙ8Ετ8880 16.
ι

Φ

(Μ) 0-ει,
τι
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Πιεεετ Μιωμ επι Ρι·οεροΚτ Μπιτ «*Ηοι!9γιιιιιειειιευιιε Αρρει·ειιο, Κ ιιο!ω & ΟΡ888ΜΜ Εκει.
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ποπ
πιο 5πιιοτπιοπνοτποτ8ππε πιοποι· ΟιΒοπο πιο ποπιοπιιιεο

οιιι ποπ Βοι·ιπιππππ.ι ιιππ πιο νοι·ππποι·ιιπε ποπ Ιππι·πιπο

ποππ πππ ο) 8ιοπποοπποινοι·πποπο. (Ντ. 43 ποτ νιῖιοποι·
ιποπιιιπ. Βιιι.ιι.οι·. 1908).
Βιο Αππίπιιι·ιιπποπ Ροπιιποππ ποιεοπ, ποππ ιο Ιοιποτ
Βιι.ππ Μποποπιπιπππροτοιιγπ (Νονοποιι) ιπ πω· 'Επι πιο
οτπο.πιπιοιπ οιπο Ζο!ιο, ιο πιοιιιιποτ ιιππ Ρππιαιοπ, πιπ
ποπιο ειππποι· ποππ ιιπ 8οιιοι·πιοπποπιιτιπιπ πι. Πιο Ζοιιο Ρ8.πιΒιιοιι. ποπιιπι ιπ ποπ (ιοποποπιπιιΙ.οιοιιιιοποιτ Βοιωτ
ποπι; ποπιιο.ιπ οιποπ πιο πο Ιοιοιιι:οι· πππ ι·ιιποιιοι· πο (ιιτπππο πιοπ ππιιιεοποπ πππ ποπιιι·οπ πιο οπιπρι·οοποππο πιο
ποπι; πο οπτιο1ιοπ, ποπι πππ ποπι πιιπιιιοποποποπ ποπι·
ποππ πιο ιιιτοπ ΒοποτπιοιΤοοιιιιιι ππτοπ ι'οι·ι.εοποιοιο Κοι
πιιππ νοτιιοτι πππ ποππ ποποι ιιππ ποτιππιο Ε'οπιιιιοπ ~ ιιιιιιιιο πιοποτποιιοπ οιπιο.οποπ νοτπιιοιι ππι·πο, ποππ Μο
ιιιγΙοππιππ ιπποτΙιοπ Βοποιπιποπ, ποππ 1-2 Βιιιπποπ οιπο
ποι· ππι·οιι τοιοιιΙιοπο 8πποτπιοιινοιποιειιππ Βοπιοποι·τ
πιππετιιπο νοτιπι·πιιπο ποπ Πι·ιππ ποινοττοιι, πιο οι·πι
ποτποπ. Βο.π Βοποπιοιιι οποι· ποι ποπι ΨοΒο που Βιοτ
ποππ 8-4 'Ι'ο.ποπ ειιππιιοπ ποππιπποι, ιπ που πιιοιιπιοπ
ιιππ Ιογιπρποοιπππποπποπ, πιο ποι ποι πιιιτιιοτοιπ Βιιποι·
πι.οπποπιιτΕπιπ οι·ποιιοτπ πππ πο.ππι·οπ οιπο Βιοιποι·ππο Πτιπροι·ιιοπ οπου ιοπιιιιι ιποιιι· ιποι·Ιπποι· Μ, ποππ οιπο
ποπ ΒοποτπιοΕπιτοιποπ ποππ ποπι ποπι1ι·ιιιποπ Οοπιοι: ποππ που οι·πτοπ, πιοπεοιπι·πι.οπ Πι·ιππππποποιπππο, 2
θι·ο.ιπιπ ιιιιιπποπιπιπποροι·οιηπ οιπποπιποπ ιπππτ.
θιιοπι
ποπιι·ιιοπ, ποιοτιι οποπ εοπιιεοππ $πποι·πιοπ ιιπ Οτοπιιιπ
οιπο νοιπο.πποπ.
ο
ιπππ ποππ Ι‹ιιι·ποιιι Ιπιοι·νοιι ποππ 1 ππιιοι·οπ (ιτοιιιιπ
πιω οιπ οιιι πιο ΖοιΙο πιτιποπποι· Βοιπ ιπιιποι· οι·ππποι·, Μπα, πο ιπι πιο Ρ8.ι·πιιπ8 ποπ Πι·ιππ -νοΙΙιτοιιιιποπ νοτ
Βοπιιιιιιοπ πο Διιππι·ιπποιππ ποπιι·ιιι.

πο ιπιιππ οπ

επ οιποιπ

Βιοπιιιιπ

ι‹οιπιποπ,

ιιι

ποιοποιπ

οπιποιιοπ ποιο τοπιιπιοτοπποιι Βιππιιππ ποπ Βοι:οπ ιιππ ποπι
Ρτοιοριππιπο. ποι· Ζοιιο οιπ Κο.ιπρι πιο ποπ 8οιιοτπιοπ
οπιπιοιιι, ποιΙ ποι· Βοπο.ι·ι ποπ ΖοΙΙοπρι·οιοριοπιπππ ιιπ
$πιιοιπτοπ πιοιι πιπ πο ιποιιτ πι.οιοοι·ι, πιο πιο Β.οιπιιπε
πι.ιιτιιοι· πι, ποιοπο πιο Βοι·π.πππιι8 ποι· Ζοιιο ιιπ Βοποτ
πιοιι ποπιπει. Πιο ΖοιΙο ποιοι πππ οπο ιοπο νωποιι
ιππποπ ιπ 'ΕπιιΒιοοιι, πιο ιιπ επ πιιιι·ποτοτ $πποι·πιοιΤοπ
πο” νοι·ιιοΠοπ ιιππ ποππ ποππ πιο Μοποο ποπ πππ ιπ
νοι·πιπιιιιοιπ Μο.ππο πιιποίιιιιτιοπ 5πιιοτπιοππ πωπω, οιιι

ποπ πιιιοπ ποπ Βοιπ

νοι·ιποπτιοπ

ιιι ποοιιοπ, ποππ πιοιπι πιο ΖοΙιο

5πιιοτπιοπνοιπι·οποπ
ποι

Ι.οποπ,

ππιιτοππ

πιο ιιπ οπιποεοπεοποοπιοπ Ι·'οιιο πο (Ξι·ιιππο εοποπ ιπιιππ.
(π. Β. ποτ Ρτοποππ ποτ Επιιιιιππιιπ8).

8ο ιπι ποππ Ροπιιποπ πππ Ι.οποπ οιπ ιοτιπιιπτοπποτ
Κπιπρι` ποποπ ποπ 8πποτπιοπιπο.πποι, ποι· πιοιι ιιπιοι· ποιο
Ειππιιππ νοιποιιιοποποι Β.οιπο πιοιποιι, οιπο Βο.ποι·πιοπ
πππιπ,οι· πππ, ποιοποι πιο ΖοιΙοπ 2πιπει: ποπ Βο.ποτπιοπ
οπιιποιιπι ιιππ ποπι Βιιιι;ο πππ ποππ οπο ποπ οιποοιιιπτιοπ

Νππτιιπππιπιιιοιπ ιιι οιιιποπιποπ, ποτοιιπ οτπιοπιιιοιι, ποππ

πιο Οιππποοιιοπ πιο ποιιιοκοιι ποπιιποπ ποπ Βο.ποτπιιοπ
πι: πιπποπ ποπ πιο Ιιοτοποοποποπ ιιππ πιοπο νοτοιιππο
νοΙιπιοιιοπ πιοιι ιιιιπ οποπ ποππ Βιπιππιιιιπο ποπ Μεμο

ποππιιπποπ.

Πιοπ πππ ποπιιι·οιι ποπιποι, πιιππ οιπο θη

ποιιοπ ποπ Μοιπγιοππιππ οτιοιΒιο, ποιοπο ποι' ποπι Βιοτ
ποππ πιο.ιιιοππ, οιιι ποιοιιοιπ ποτ Ρο.τππιοπ ποιιιιι`π Απει
ποποιπππο ιπιτ ποιο Μποποπιππιππροι·οιηπ ιιι Βοτιιιιι·ππι;
πω. Βιιιπιτ ιπι που Βοποιπ οοιιοι'οτι, ποππ ποπ Μεμο
πιπιπππροι·οιηπ πιπποπιιοπ ιππ Βιιιι ποιοποι ιιππ ποπι
ι:ειιπποπιιοπ πιο ιπ ιποιποιπ οτπιοπ Αιιιπο.ιι ιιποι· Νονοποπ
ιιιοοιοιιποπ πιιρροπιοτιο πιω” οπιιοιιοι ποτ.
Αιιοιι ιπ ππιποιοοπτιοι· Β'οιεο, π. π. πποπποπι ιπο.π οιι
οι·πι

Μοπποπιιιιιιππροτοηπ

ιιππ

ποππ

Μοιιιγιοππιππ

τοιοιιι.ο, Βιιιποπ πιοπο ιίοι·πποπο πιοποιποπ Κοπιιιιπ.ιο. Βπιιιι
πιποπτο ν7ιπιοτποι·π ποππ νοι·πποπο ιπιτ 1°οιι.ιοπποτ

Μοοιιιιοπιοπ. Ιπι· ιιοππ Μοοποπιπιπππροτοιηπ πππ Ζιιππιπ
νοπ Μοποιιοιιιιιπιπτιτπι (Κ Ηπ Οι 0ο) οιπποπιιιοπ, ποιο
πιο νιιιτιιππ8 ποπ Μππποπιιιιιιππροτοιηππ οπετ Μπω
πο.πιιο, οιποπ οτιππειιοπιο ποπ οιιιινοπ 8ιιιιοι·πιοΠ νοιιπιιιπ
πιοοι· πππ ποπι Μποποπιιιιπππροτοιηπ ππιιιπροιιοιπ. Βιοπο
νοτπιιοπο ππι·ποπ οιιπποι· ιπ πιοπ, ποππ νοιιι Ει·Ιιπποι·
ποπ Νονοποιι Βι·. Ηιππ πππ Απποι·οπ ιιι ΒοτΙιπ, ποπιο

ποι πππ νοπ ιπιτ, Μ. διπποιποιοτοτ ιιππ ππποτοιι
ΚοιΙοεοπ πιοτπ ιπιτ πιιτοποππ πππιιοποπ Κοπιιιτπιοπ πιο
ποτιιο1ι.
8οιππινοι·πιπππιιοπ ππτποπ οιποπ πιο επ ποπ νοι·πιιοποπ

πιπιππιιροι·οιηιιπ ςΝονοποπ) ιπ ποπ Οτεοπιπιπππ, ποπ Πιτ

νοιποπποιοπ Μοοποπιπιπππροτοιιγπ-Ρι·προ.τοιο πποι·ο.ΙΙ Με

ποπ οιπροι·ιιποπι:οιιοπ Νποπποιπ ποιποι πιιιιππο νοπ Βο

ιπτοπ Βο.ποτπιοποοιιιιιτ ππιοιιπποπι, ιπ Βοι·ιιιι νοπ Βι·
“πο”, Απίι·οοπι π. π. πιοτποΙππι νοπ Βιοι, ποι

Ιειπε πι.

'ΗΜ. οιπο νοι·πιιπποι·πππ ποι· Βοιιοτπιοπιποποοιιιι Ρι·ο
ιοριοπιπο. πιπ, πο πιπιιι πιο οιιοπιιιινο ιιππ πιοιει πιο
ι·οποιοι.ινο Ε'ιιιιιΒιιοιιι ποπ Ρι·οιοριπππιππ. Βιιτο.ιιπ πωπω
ποπ οιιι: 1.οιοιιιιοιιοιπ πιο ΓοιιοπΙοποιππο ποι Αιιιιιπιποποιι,
ποι ποειπποπποπι ΑΙΜ· πππ ποι ποοιπποπποι· ι.ιιποοιιιιι
ποτΙ:πιοπο. Ριιππιιιοιιοιιο Βοιπο ποτ Νοι·νοπποΙΙοπ ιιππποπ
οιποπ Βοποτπιοπνοτιππι πο οιποπ ποιοιιοπ Οτο.πο νοπ Βι
πιι.ιιτιιππππιπι·ππο ποιποιποιι ιιιιιι·οπ, ποππ πιο Ε'πιιιΒιιοιι
ιιιι·οπ Ριοι.οριππιπο.π ποπ 8πποτπιοπ πο οι·ποι:οπ ποποιι
πω, πιο πιο ποππ ιπ ποτ Β.πποροππο πιοπι ιποιιι· ιιπ
Βιιιππο πιο ποπ νοοπτπποπιοιι Βιιιιοι·πιοπ' εοπποοιιπ επ

οτποιποπ.

σποτ του ποπ Ηιππ'ποπο

Νονοποπ

ριιι·πιιι

οιποπ @που

πιοπεοπο.Ιι νοπ 22 -25 0/ο πο.οππιοπ.

'

ννιπτοι·ποι·ε ποππ πιο Ππιοτπιιοπππο ποι· Βιππιτ
ποππ ποπ πιοεποπιιιιιιππροτοιηππ οιιι” πππ Ζιτππιπιιοππ·
πιπιοιπ οποπποποπΙ πο θιοπιιπποπ, πιο πο Κι·ππικοπ να.
Βιο Ζοπι ποτ ι·οποπ ιιππ ποιπποπ Βιιιιππτροτοιιοπ ποτ
πιιιιι·οππ ποι· νοιπποιιποοιι: ποτ ποππ 8οι·ιπποπ 8οιιππιιι
Κιιπποπ ππιοιποτίοπ, ποι· ΗπιποΒιοπιπποποιτ ιιπιιιπ ιιποτ
ιιπ θιι·πππο οιποπ ιιι, πο ποππ πιο ννοτι.ο

ποι· πιοπποπιιις

ιιοιιοπ ΡΙοιποπΙ'ποποπ Ππιοι·πιιοπιιποοπ νοιι 40, 60 ιιππ
60 πο! 45, 56 ιιππ 65 πιιοποπ.

Ιππ πιοιπι ποιππποιι οιιι πο.ποτπποπ Μοποο νοιι

8οποτπιοπ ποπτοποιι πππ πιοποι·

ποπιιιππιπο 8οιιοτπιοιΤ

πιιιπποι πιω ιοτι.πιιιιτοππ οι·ι·οοοππ, πππ ποπιιοππ1ιοιι οιιι·
Ποπιι·πιιιιοπ ποτ Νοι·νοπποΙιοπ πππ ιπ ποιιοτοτ ?οιπο
οιιι· Επι.πιοπιιππ ποι· Νοιιτππι.ποπιο ίπποι.
Ποι· Βοποιπιοιιπιπποο1 πιοΠι ποιτιιι οιποπ πο πιοπιιποπ
πωπω ιιπ 1.οποπ ποι· Ζοιιοπ πω, ποππ οιιπο ποποοιποπ
οιπο Βιιπειιιιπε ποπ ιιοποππ, ω. Απιοποππ, ποτ

ποππ ιιππ οιπποιοι· ριιγπιοΙοειποποπ

Βιιιι·ιιοτο νοι·ππποιππποπ ιιοπποπ πιοπ ποοιιΒιιοπ ποπ
ΒιπιπιῖποΙ‹π πππ ποι· Ριιιπιππινο ιιοππιοιιοτοπ. ινοιποπιι
ποιο.τιιπο νοι·πι.πποι·ππποπ ποι Βιππιιππιιε νοπ ποιητι
ιπιοι·ιοιπ Βο.ποτπιοπ ποιιοπ πιιτοπ Ε. Βοεοπιπ πππ
Ζιοιιοι ιπ ποι· Γοπιποπτιι”ι Γιιι·ΡτοΓοπποτ Ι.οχποπ,
ποπ Ψ. (Μπι ιιππ Β. Βοοςοπιπ ιιπ Βοτιιποι· πωπω
ιιπ ΡπγπιοΙοΒιο, 1904, ιιππ νοπ Ζ ι Με οι ιπ ποιποιιι

Επιππιι

ιιππ ρπιποΙοπιποποπ

νοτΕπππο επι· πιοιιι 8οπιιοπι ποτποπ ιιοππ.
Αιιι θτιιππιο.Βο πιοποι· Βιιι·1ιοπποποπ ιιππ Ρ ππΙι
ποπποποπ ιπιποπππεοπ πππ Αππιπιιτιιπποπ, ππιοτππιιιπ
πππ Μ. .Ιοποι ννιπιοι·ποτε οιπο Βοιπο νοπ Μπιο
ειποποπ πππ ι.ποιοροπιιποποπ Πιιιοιπιιοποποοπ ποπ Μοοιιο
πιπιπππροτο:ηππ ιπ ποτ ΙΙΙ. Απιοιιιιπ8 ποπ π. Κ. επιμ
ιποιποπ Κιππκοππποποπ ιπ πιοπ. 11ιοποιποπ πιπιπππιοπ
πιο ιπιππιιιιιιππ νοπ Μπεποπιπιπππροτο:ηπ 1) οιιι ποπ
Ζιτιιπιπιιοιιππγπιοιπ, 2) οιιι ποπ Βοπμιτπιιοππορρο.το.ι, οι

Ι.οπιπποπ ποι· ΟπιποΙοειο ποποπτιοποπ πιιτποπ, πιιοπ πιο
ποππ οποπ, οπ ιιππιιοπο νοιππποι·ππΒοπ ποι ιπποι·

Ιιοιιοι· Βοττοιοπιιπο νοιι Βιιιιοιππιοπ πο.οπποποιποπ ποιο
πιιτποπ, ποπ ποππ οιπ ποιτοτοτ Βοποιπ απ· ποπ Ειπιπιι
ποπ ροτοπ ποποιπιποποπ Βοποτπτοππ ιπ πιο Βιιιιππππ ππι·ο.
Πιο

Ει·ιιοπιιπποπ

νιίιπιοι·ποι·8π

ποι

πιοποπ

νοι·-

πποποπ πο.ι·οπ ιοιποππο.

Οιοπι πιω οιποπ Μοπποποπ ιπ ιιπτοοπ Ζπιποποπτιιπιποπ·
ιποιιι·οι·ο πιτπιπιπ Μποποπιιιιπππροτοιιγπ, πο πιο ποππ νοι·
πιο! νοιι ν,-ι Βιιιππο οιπο ποιιιΙιοπο νοιιιπποτιιιιπ ποτ

88?
Με Ζπεειπιπεπεετεππε πεε Πει·πε ειπεπ ιοΙειεππε νει·
ιιιιΙιπιεεε. Ξειπε Μεπεε πεοιι πει·ειοιιτειπ ΜΒΜ πειιιιι
Βποιτειοεεειενειιοπ πεπιιιοιιει· Με πει· Τοπ πεοΙιει·, ειεε ειειε επ, πεε επι ει·ιιπ!ιτε Νιει·επιππ!ιιιοπ επ ιιεειειιεπ;
εε ΙεπΒε εππεπειι, ε!ε ΜΒΜ ιπ ιειι€ει Ροι·ιπ ποοιι ιπι) πε!ιει ει·ιο!ει ει·πεεει·ε ΑπεεοΙιειπππ8 νοπ Οιι!οι·πειι·ιπιπ,
ΟτΒεπιειππε νει·ιιεππεπ. ΝεοΙι νοΙ!ειεππιεει· Απεεοιιει
ειεε πει·επι ιιιππεπιει, πεεε πεε Μεεπεειπιπεπρει·οιηπ νοπι
πππε πεε Με): ει·ιεπει πει· Ρπιε ννιεπει· εειπε ποιιιιε!ε
Β!πιε επΓεειιοιππιεπ εειπε, πε πει· Κοοιιεε!εεε!ιε!ι πεε
Βεεοιιεπεπιιειι. Μεεο Βεεπιτειε ειππ πεπ νοπ ΖιοΚει Ηει·πε πππιιιιεΙΙιει· ειιιιεπειε ιει νοιπ θιειιειι πεε Βιπιεε

πειπ πειπ 8πιικιπεπιεποιπειει· επιπεποπιιπεπεπ Κπινε ειπ.

Με ειπεεΙπεπ Βοιινιιππππεεπ ιπει·πεπ ειεεε !ιεπει·, πιε

ει·Ιεπειεπ εειιι· ειιπιιο!ι.

ειειπ

ιπεπ Μπα ιπ

Βεννιεεεπ

Ζινιεοπεπτεπιπεπ ιιειιει· τω!. επ ιιειιπ ιπεπ ειπε πιπε
πεπει·ππε ν!ιιι·ιιππε ει·πιειεπ, πειιι·εππ πεοιι Ζιο!ιει πιο

ν!!ιι·Ιιππε πει· Ξεπει·ειοπ-Ιππειειιοπ ιιποΙιειεπε ν.
8ιπππε εππεπει·ι. Με ιππειε Βει·ι·ειοιιππε νοπ 8επει·
Με πεπιιι·ια ειεε ει·ιι0ιιτε Ηειεει·ιιειι πππ ιπ πει·επ Ε'ο!Βε
ειιι0ιιιεπ ΒΙπιπι·πο!ι. Με Βι·πο!ιεειιΙεπ ειιεεεπ νοπ 20
Με 260/0 πππ πιε Ε'ιεππεπε πεε Ρπιεεε πιιπιπι 8επϋιιιι

επ ΕιιΙοι·πειι·ιπιπ.

Ι.ειειει·ει· επει· ινιι·π «Με Με Οι)

ινεεεπιιιοιι εεει:ειΒει·ι, πειιει· εποιι πει· Κοοιιεε!28ε!ιε!ι πεε
Ηει·πε νει·ιπειιι·ι.
Με Ζειι!επ ιπι πιε Ηει·πετεπιπεπεεπ Βειιεπ ε!ιοπεο
!ιεπεπιεππ ιπ πιε Ηϋιιε. Μεε ι‹εππ ειιει· ππι· ππι·οιι εε
.ειειι;ειιεπ Ζει·ιε!ι πει· Ηει·πεεπι·ε ειπε ΕτΜετππ8 ιιππεπ,

Με πεππι·ο!ι, πεε Με θε πεπ ΒιοιΤνιεοιιεε! ειει·ιε ε.πιεει.
.Βει· ιπε Μπι πε!επειε ειικινε Βεπει·ειοπ "Με ι·ε.εο!ι
Ποπ ω, νιιιιιτεππ ει· Ιιτείιι€ει· πππ νοι!ετ ειιι!. Αποιι οιηπιει·εππ, νετιιιππει·ι επ ειοεεε Απιιεπιππε πει· Ετε
ενεπιπεΙι νοιΙιεππεπε Αι·γι!ιπιιε εοιιιιιππει πππ Μπιτ ειει ν ιιιτοογιεπ πππ ειει€ει·ι επ πεπ ΒιοιΤενεο!ιεει. Με επί
Με Βεεππιεππε πει 8επειετοπ*ειππειιιπε ινιεπει·.
πιεεε !2!ιειεε επ Βιεππε Ιεοιπιπεππε ετει·ιεει·ε νει·ιιι·εππππε
Με ννιι·Κππ8 πεε Μεεπεειππιεπρει·οκιπε επι πεπ
Βεεριι·ειιοπεερρειει πει πεπ νει·εποΙιεπ !ι!7ιπιει·Ιιει·Βε
πει· πει ινειτειπ ινεπιεει επΒεπΓε!Ιι8, ειεεε ειιει· ιπ ρε

τιιοιοΒιεοιιεπ Ζπειιιππεπ Με Πγερποε πππ Αειιιιπε ειπε
πεπεπτεππε ΜιΙπειπιιε πει· Βεεοπννει·πεπ. Μ ει·ΙιΙει·ι ειππ
πιεεε !ι!'ιι·ιιππε ππτοιι πιε Ρε ννιιπο ιν°εο!ιε ΗεροιΙιεεε,
πεειι ννεΙοΙιει· ιεπε Ι·"ππιιιιοιι, ειεε εποε πιε πει· Ατιπππε,
ππι·ι:ιι 8επει·ειοΕπιεπεει πεπιπει πιιπ, πεε εινιιεεεπ
εο!ιειπι ππι·οιι πιε πει $επει·ειοππιιειεεΙιπεε επιειειιεππε
Πεεετιπ!Ιππε πεε Ατιπππεεεεπιιππι πππ πεπ ιπιτ πει·
εεΙιιεπ Γοι·ιΓει!εππεπ Απει0εππεει·ειε επι Αιπιππε. ειεε
ππιοΙι πεπ Ζπετεππ πει· Αρποε, νιεΙιτεππ πετ 0ιεεεπεειε
πει·εειοεπ, πιε Βιιερποε, πεππ ππι·οιι πιιει·ει·οεεεπ Βεπει·
εποπιιππεει ιιετνοιεεει·εοπτ εειπ ιππεε. Βπι·ο!ι ιππειιιοιιε
Βει·ι·ειοιιππε νοπ ΞεπειειοΙΤ ιππεειε πεππ πιε Βγερποε
Ι‹6ππεπ.

ΒοΙιοιι

ππι·οιι θεπει·ειοπιπιιειειιοπ εε!επ8 πιοε Με επ

εειπε επει· επιπ Τει

ιιειιοιιεπ

ειπειιι

8εινιεεεπ θι·επε, ει!ιειιιιοιι πεεεει·

ινει·πεπ
ειππ·

ιιοοιι ππι·οιι πεε

νοπ Ηει·πεϋ.πι·ε, πει·επ ΜεπΒε ιπι Ηει·πε πειπιι ινεεεπι!ιοιι
επιιιιπιπι, επιππειιΙτ !!νιπιει·ιιει·ε επ ι.ιιει·ε.ρεπτιεο!ιει·
!|ετννεππππε πει πεπιεπιεεπ Κι·επιιιιειιεπ, πιε ιπιτ ει
Μιιιει· ΗετπεεπτειιιΙπππε ειπΙιει·πειιεπ.
Με νοπ ν!ίιπιει·πει·ε νοι·εεποπιιπεπεπ 8ιοιῖινεοιιεε!
νει·εποΙιε πειιιεΙεπ ιπ ειπε νοτρει·ιοπε, ειπε νει·επο!ιε
ρει·ιοπε πππ ειπε Νπο!ιρει·ιοπε νοιι _ιεθ 'Γε8ειι, ινειιι·ειιπ
ινεΙοιιει· πιε Βιειο!ιεπ Ωπεπιιτειειι Μιιωι, Ε'Ιειεειι, Βποι
πππ !ι!ίεεεει· πει·ειοιιι. νιπι·πεπ. Πε εειΒιε ειππ πππ ιπ πει·
νειεποπερει·ιοπε, ινε 4 ε. ΜΒΜ τε8Ιιειι ειπεεποιπιπεπ
ινπι·πεπ, ειπ πεπεπιεππεε, ι”εει. Ιωπετεπτεε Απειει8επ πεε
ιιπ Ηειπ επεεεεοιιιεπεπεπ Ηει·πειιοΚειοΕεε, πεε πιε ι·εεετε
Ζετεειεππε πππ !7ειΙπεππππε πει· ΒιινειεεΚει·ρει· ιπι
θι·πεπιειππε ιιενιειε!:.
Μεεειπ Πιπετεππε ει·Ιιεππι !!' ιπ ι ε ι· ιι ο ι· 8 πεειιε!!ι
° !ιεεοππει·ε Βεπεπιππε επ, πιει! πιεπ πει·επε ειππ, πεεε
πει· πει· οε ιπ πεπ 0ι·πεπιειππε επι€εποπιιπεπε Βεπει·
ειππ ειπε ειετΙ‹ ιεππειει·εππε !!7ιι·Κππε πει, πε.εε ει·

Μεεπεειππιεπρειοηπ, επ πεεε Μι· ιπιτ πειπεε!!›επ ειπ
"Με ει·επειι!ιετεε ΜιιιεΙ πεπεπ 1)περιιοε πππ Αει!ιπιε ιπ

ι”ει·πει· πεπ ΒιοΙΤινεοιιεει ιπ εειιι Βιιπειι€ει· !λίειεε εειπε

πει Ηεππ ιιειιεπ. Βεεεοιι›ε εεειειιΒι Μ. θεση Ι.ππε

Και πω» ειππ ΜΒΜ) ι·ειειιι, Κι·ειιιεει· ει·πειιι·ι "ειπεπ

ι!πεει. πππ πιιιιεπε νει! πει·επε τεεπιιιει·ι, πεεε πιο Κι·επ

Βει·ιιπ ιπ εειπει· Βοιιι·ιιι: Αειιιιπε, ειπε Κοιιιεπεειπιενει·

ιππεεεπ.

Βιιιππε ειε. (νειιεε νοπ Βιιει·ιπΕ;. Βειιιιι 1906), νιεΙοιιει·
πεε Νονοεοπ ειε ειοιιει·εε Μιιι.ει επι· Βεεειτιεππε πεε
Αειιιιπε ινε.ι·ιπ ειπριιειιΙι.

Ζπ πιεεειπ Ζνιεο!ι ειππ πειπ Νονοποπ εποε νει·εοιιιε
πεπε Νε!ιι·ειειιΐε επεει”πει νοιπεπ, σε ε!ε Νενοποπ-ΙΖι
ινειεε, Νονοεοπ-Με!εεειι·εια, Νονοεοπ-Πεοεο ειε. νοπ

Βεεπε!ιοιι πει· !Νιι·ιιππ8 πεε Μεεπεειπιπεπρει·οιηπε επί
πεπ ΜιιιπΙιειιεΙ πππ πιε Πειπεπεεπιιπεπεειεππε, ιιοπειε
Βιετιε ν!,ιιιι.ει·πειΒ ι”οΙΒεππεε.
Νεοιι Ι)ει·ιειοιιππε νοπ 2-3 ε. Μεεπεειπιπεπρειοηπ

Μ. Ηιπε πει·ι:,εετε!!ι: ινπι·πειι.

Ζειει ειοιι πεοιι σε. 8 8ιπππεπ ιιειειιε πιε ν!ιιτεππ8. ΜΒΜ ιι·ιι·π ιιπ Μεεεπ πεερε.!τειι πππ εε εε!επει πππ
Ψεεεετειοποηπ ιπ πεπ Μι.ιιπΚεπει, νι·ειο!ιεε ειιιινεπ
Βεπει·ετοΙΤ ε!ιερε!τει, πει· πεππ νοιπ Βει·ιιι εεε επι· Με
ι‹ππε ιιοιπιπι. Μεεε !ι!ιιι·ιιππε ιει: επε ιπειιτειεπ Κοπι
ροπεπιεπ επεειπιιιεπεεεειει. Ιπ ετε.ιπ πεεεεππι »πιει πει·
8επει·ειοΕ επιιεοΙιει ειε οειπειιεο!ιεε ΜιιιεΙ επι πεπ ι·ε
επιτετοι·ιεοπεπ θεεινεοπεει, ιππειπ ει· πιε Βει·πιιππειτπΙε
ιπι· επ ει·ιιϋιιιει· Φειιε!ιειι επιεπι πππ πειπιι ποο!ι ιπ
πιτειιι επί πιο Ηεεριι·ειιοπ ιπεο!ιτιπεπ Ειπππεε πιιι. Με
ειιιϋιιιε Βει·ιπιειιΒιιειι. επεεειτ. ειππ ππι·οιι ειει·ιιει·ε Ρετι
ειειιιιι ιπιτ εειιι· Ιειιιιεϊιεπ ΒετιιιεείπιιΙειι, πιε ει·ει πεο!ι
ΒιπιιΙεπιιεει·ππε ινιεπει· εοιιινιππεπ.
νιτειιει επιι“εΙιει πει· εεε πειπ ΜΒΜ επεεερεΙιεπε
8επειει.οιΤ παπι ειπε επιιεεριιεοιιε πππ ποειπιι2ιετεππε
ν!7ιι·Ιιππε ιπι Βει·ιπ. Ειπιεεπ εππει·επ, ππιο!ι ιιιι·επ θε
ιιε!ι επ Βεπει·ειοΕι ιιιιιιιιιοιι ννιι·Ιιεππεπ Μιι.ιειπ εεεεπειιει·,
πει ΜΒΜ πεπ !ι'οτεπε, ειιεοιπΙ ππΒιι”ιιε πππ νιεΙι·ειοΙιει·
επ επεεεεει·ειπ 8επετειοπ επ ειιιπ, ειεε εποε ειπε νοιι
πεοιιιιειιι€ει·ε ν!!ιι·ιιππε επιίε!ιεπ επ ιιπππεπ. Βειιει· ει·

!Μιπτει·πει·8 ι·εεπιπιει·ι εειπε νει·επειιε ειιι πεπι
Ηιπννειεε πει·επι, πεεε εεε πεπεειιιεπ ππεινειπεπιιε πει·

νοι·πε!ιι, Με εεε πειπ πει· σε ειπςει“πιιι·ιεπ Μεθ2 ιτε
Μεπεπ !ι!ιεεεετειοπεπρει·οιηπ πππ Μεεπεειπιποιιιιιι·ιπ επι
ειειιι πππ πεεε πει· επε

ει·ει:ει·επι

ιιπ Βει·ιπ!πεπε!

ειι€ε

ερε!ιεπε ειιιινε Βεπει·ειοΕι ιπε Μπι; 8ειεπει. Βειιιι·ερι·ιο!ιι
ι) πει· Μει!ιγ!επειεπνει·επειι, 2) πιε πει ιπιει·πει· Απνιτειι
πππε πεε 8επει·ειοΠε Εεει:εεειεΙΙιε νει·εππει·ππε πεε ΡπΙεεε,
πεε ΒΙπιπι·πειιε πππ

πει·

Ρπιεπειι!,

8)

πιε Ειπινιι·ιιππ8

επί πιε Αιιιιππ8, 4) πιο νει·πιειιι·ππε πεε (Σιι!οιπειιιπιπ
πππ Ηει·πειοΕ8επε!ιε πεε Ηει·πε πππ 5) σε Βεεοιι!εππι
εππ8 πππ Ει·Ιιπιιππε πεε ΒιοπνιεοιιεεΙε.
5οιιιιεεεΙιο!ι πιειπτ Ψιπιει·Ιιει·ε εε πω» πεοιι εΠε
πιεεεπ ΕΜιειιππεεπ ινει!.ει· ιιιοιιτ νιπππει·Ιιει·, ειεεε ΜΒΜ,
ιπ πιε 'Ι'ιιει·εριε ειπεείπιιι·ι, εποε τειειιο!ι!ιο!ι επιε Πι·
Γοιπε πεεεεεπ, πιε ειεε εο!ιοπ ιιεπιε ε!ε ι·εοιιι ιιεΓτιεπι
Βεππ !ιεεειοιιπεπ π0ι·ι`ε. ππι· εοΙ!!;ε ιιιεπ πιο!ιι ρι·ετεππιει·επ,
πεεε επεο!πι: _ιεπει· Ρε!! ι.ιππετιπ νει·Ιεπίεπ ιππεεεε.
Απε πεπ Ζειιιι·ειιιεπ πιε !ι!7ιπιει·ιιει·ι; πιιει· εειπε
νετεπο!ιε εειε, ννοι!επ ιπι· ιιοοιι ιιει·νοιιιεπεπ, πεεε
πιε Ζππειιιπε πεε ιεειιοπ επι!εει·ιεπ Ηει·πε νοπ 1600 επι

2200, νοιι 1800 επι 2500 0ιι·επιιπ Με πειπ ειιπιιο!ι, ε!ιει·
ιιπιπει· επειειδι, πππ ε!ιεπεο πει· ΟιιΙοι·πειι·ιππιεειιε!ι

ινειει ειππ πεπιι εποε πεε Νονοεοπ ειε νοι·επεΙιοιιεε 1 ω” Πω” ω!! Η Μ!! 21ι νο!! Π) Μ! 20 ΜΗ!!!) $!!θ8·
Ι.ειιεπε,

πεε ιπ ιιπτεει· Ζω ειοΙιει· πππ οιιιιε ει·οεεε)
$ε!ιιεινετετεππΙιειι ειππ νει· πππ πεο!ι πεπ ννιπιε ι· Βεεειιινει·πεπ πω.
ι πει·ε'εο!ιεπ !ίει·επο!ιεπ ποοιι νιειε εππετινειιι€ε Βειπεοιιι

868
ποτπεπ, σε ιιιιιιιετ επιιεε!ιε!: ιιεεπεε!τιειι πειι Νεε!ιπειε
τπτ πεε Πε!ιετπειιε ε!τιινειι $επετε!επε ιιι πιε Β!πι!ιε!ιιι
επ ετ!ιτιιιεειι, πεε πππ !ιεπιε εε!ιοιι Πιτ ετπιεεειι εε!ιειι
πω. ννιτ !ιε!ιειι Με ννιιιιετιιετ8'εο!ιειι νετεπε!ιε
νετεπεεεει.ε!!ι πει! ειε πετ Ρτιοτιιει ι!ιτετ νετε!!ειιι
!ιε!ιπιιε (1908) πειιεπ Απερτπε!ι πετεπι !ιε!ιειι πππ πεπιι,
πει! ειε ιιΒετεπε !τ!ετ Με πιιιειο!ιτιε ειιεεοτπιιει, πεπιε
εετιιιεεεειι ειε 8ειιειι!ειιε ε!!ετ νετεπε!ιε ιι!ιετ!ιεπρι πε
!ιειι, πετειι ΙΕππεπεειτ εε ιει πει ιπιιετετ Βεττειο!ιππιτ νοιι
8επετειο!! πεπ Πε!ιετπειι€ πεεεε!!ιειι ιιι πιε Β!πι!›ε!ιιι πππ

ννιτ!ιπιιε νοιι Μεεπεειπιπεπρετοιηπ ιιι πιεεειι Ρε!!επ
πεε Ηεττειι !)ετιιιειο!οεεπ ιιιιετ!ε.εεεπ.

Βιε ιιιιτιεειι 92 Ρε!!ε νεττει!ειι ειε!ι Μ ι“οΙιεεππε πω;»
πεε: Πειιετιιιππππε Με 5ε!ιππε!ιεεπειιιιιπε 7 Με!, Μετε

τιιιε πππ Ο!ι!οτοεε 11 πω, Ι.επ!‹ειιιιε 1 Με! Κ!ιεπιιιε
τιεπιπε ιιιπεεπ!. 8 Με!, πιω 2 Με!, Ροπεπτε 1 πιει,
!)ιε!ιετεε 6 Με!, Μοτιιπε ειιΒιιιιι 8 Με!, Ρει:ι!ειιιιε!τειι
2 τω, νετπεπππεεειστπιι€επ πππΑρρειιι!οειΒ!τειι θ Με!,
Κοιιετιρειιοιι 28 Μπι, Μιετειιε Με εππετε Κοριεειιιιιετ
εεε 17 Με!, Νεπτεει!ιειιιε 7 Με!.

εειπε ννιτ!τπιιε επι πεε Ζιτιτπ!ειιοπεεγειειιι, Με Κωμι
Πειιετ πιεεε Ι·`ε!!ε εο!!

·τειιοπ, πιε νετειιπετπιιε πετ Ζπεειιιιιιεπεειεππε πεε Ηετιιε,

ειιιεε!ιειιπετ ιιι

θειιιειιιεε!ιε!!:

ιπιτ πω! ιιιεει€επ ειρετιιιιειιιε!!ειι νετεπε!ιειι !ιετιε!ιιει.

πει! Βιο!ιπεειιεε! ετε. ιιεε!ιεππειεειι. $ο !ιε!›ειι πεπιι επε!ι

ε!!ε ιιι ε!ειε!ιετ Πιε!ιτπιι€ πειιι!ιττειι νετεπε!ιε πιιπ Βεοι›
εε!ιτπιι€ειι ιιιε!ιετ ιι!ιετε!! πιιτε!ιεπε ειιιι!ιο!ιε Βεεπ!ιε!ε
ετεε!ιειι. Βιε νετεπι·!ιε ειιιπ ιε ιιιε!ιτ π!ιετε!Ι επ πιπ
Γεεεεω! πιε πιειειιιΒειι ννιιιιετ!ιετεε. 8ο ετε!τεε!τειι

πετπειι, πο!ιετ ει! !ιεπιε πετ ειιιπε!πεε ιιεειιεΙιε!ι πετεε!
!ιειι ιιειιιετ!τε.
Απεεειιεππ νοιι πετ νοτεπεεετεππε πεεε επι θτπω!!επε
πεπεειοετ Ροτεε!ιπιι8 ειπε ετοεεε Ζε!ι!, !ιεεοιιπετε ε!ιτοιιι

εε!ιετ Κτειι!τιιειιεπ, επι Βιο!!πεε!ιεε!ειπτπιιεειι ιιιε!ιτ επετ
ειο!ι πιειεπι€επ πεε Ετιιιιπετε πεε Νονοεοιι, Πτ. Πιιι π,

πεεειιι!ιε!ι επι' πιε !ι!ιπιεε!ιε ννιτ!ιπιιε πετ Νονοεοπρτε

ιπιππετ !ιο!ιειι πω” !ιετπ!ιτ, πιε ειε Μ πεπ 92 ετπιι!ιιι

Με !·'ε!!ειι επιπ Απεπτπε!ι !τοπιιιιετι, πε!ιτιιειι πιτ ειε
τ ρετει:ε πιιπ πιε Τεε!ιπι!ι ι!ιτετ Αιιπεππππε, ιιπ πε!ε!ιε
ετ ε!τειιτε !!ιετπρεπιιεε!ιε Νοτιιιειι επιππετε!!ειι.
Πτ.
Ι. ππε-Βετ!ιιι τιε!ιτειε εειιιε ι!οτεε!ιππε πεεειιι!ιε!ι επι
Βεεπιτειιοπ πππ Νετνεπεγειετπ, πιι!ιτειιπ

Μ. Με!!ετ -

Πτεεπειι πιεπετπιιι πιε τ!ιετερεπιιεε!ιε ννιτ!τπιιε πεε Νο
νοεοιι επ ειιιειιι ετ!3εεετειι Κτειι!ιειιιιιετετιε! ιπ εειιιετ
Ηει!ειιετε!ι ρτι!!!ε. Βιε ιιιετεε!ιιει ππιετιιοτπιιιεπειι εκμε
τιιπεπιε!!ειι νετεπε!ιε !ιεεπεε!τειι πιε πεειιιιιειετειιπε ννιτ
!ιππε πεε Νονοεοιι επι πεπ Βετιπ ι”εειεπετε!!ειι, Γετιιετ
Με Ζπιιε!ιιιιε νοπ Οιι!οτπειτιπιτι πιιπ Ηετιιειο!ΐ ιιπ Ηετιι
ιιεε!ιεπρτιι!ειι πππ Με Ζπιιειιιιιε πετ ΗετιιιπειιΒε εει
Νοτοεοπεεετεπε!ι επ !ιοπετει:ιετεπ. 8ιε ειιιπ Πιτ ειπε
πειιιιιεε!ιετιπε εεεοιιπετιε Μιιιει!πιιε Βεειιιιιιπι, πο!ιετ πι!
ιιιτετ Βεεπ!ιειε !ιιετ ιιπτ !ιπτε ετπιιιιιιε. Βιε ιιε!τιετι

ειπε ννιτ!‹πιιε επι” πειι Βετιιι ετπιεε ειε!ι ιιι 47 νετ
επε!ιεπ ειε ιιε!ιεεπ νε!!!ιοτπωειι

πειιιΒετ επεεεερτοε!ιειι.

πω! πω· ιιι Σ! Ε'ε!!ειι

Ρεπ!ιιιεερτοππ!ιιε !τοιιιιτειι πιοε!

πεο!ιεεπιεεειι πετπεπ. ννετ πετ $ιπ!ι!πεπε ίτιι!ιετ ιτεεε
οπετ ιιεειειιπ πετ Κοπειιρειιοιι, εε εειιπειιπ πεε ιιι ε!!ετι
Ρε!!επ νοιι Νειτοεοωέε!ιτεπειι. Ε!ε ετιο!ει.ειι ιιιειει 2 Με

Νοτιιιε!ιππι!τειιοιι Πιτ πιε ιιιιιετ!ιο!ιε Αιιπειιππιιε νοιι
Νονο2οιι πεε νοτ!ιειιπειιεειιι επ!ε!ιετ 8!ϋτπιιεειι επ πιιπ
ετιιιε!!επ Μι Θειιπειι τεο!ιι ιιείτιεπι€εππε Βεεπ!ιε!;ε. Απε
ιιε!ιιιιειι πενοιι ειππ !”ο!πειιπε επ ετπε.!ιιιειι, Πετ ειιιε
Ρε!! νοιι Ι.επιτειιιιε πειτε! ειπ 2'/ε-ιε!ιτιεεε Κιω!, πεε
εετειιε ιιιιετ 1 .Τε!ιτ ιττεπιτ Με ε!ιειιεο!ειιθε ιιι ππτε!ιεπε
τειιοιιε!!ετ, ιεποειι ετ!”ο!ε!οεετ Βε!ιεππ!πιιε Βεπεεειι. Μ!!
Απεπειιιιιε πετ Βϋπτεειι-8ιτε!ι!ειι πετ ε!!εε ετρτο!ιι; πετ
πειι, Αιιιιιεεετπιιε Με Κτει°ιενετ!`ε!! πει νο!!ειειιπιεετ
Αρπειιι!οειΒ!τειι ε!ιετ !ιοε!ιετεπιπ. Ντιπ πο!!ιειι πιε Ε!ιετιι

ππτε!ιεπε ιιοε!ι Νονοεοπ νετεπε!ιειι, ο!ιε!ειο!ι τω! ι!ιιιειι
!τειιιετ!ει Απεειε!ιτ επι Ετιο!ε ιιιεε!ιειι !τοιιιιιιε. Βε ππτπε

ε!›ετ πειιιιοε!ι τετεπε!ιεπειεε Νονοεοπ-Ρερειιι, 3 Με! ιπι;
!ιε!ι 1 !ι!ειπε Μεεεετεριιπε το!! Μ Μι!ε!ι οπετ νετπ!ιωι
τειιι πει", πεπε!ιειι πω! πεε Κιιιπ !ιεττειιτι !ιετειιε επι
πτιιτειι Τεπε πιεπετ ε!πεε ίεειε Νε.ιιι·ππε; επ ειο!ι επ
πε!ιιιιειι, ε!ετιι ε!›ετ επι ε. 'Ι'εεε ιπ ειιιειιι ΑιιΓε!! νοιι
(Σο!!ερε. !)ιεε Μ! πετ ειιιειεε 'Ι'οπεε!ε!! πετ επι σε
92 Γε!!ε πω! ιι!ιετ!ιεπρι επι Με ετ!ιε!ι!ιειι ει·6εεετε Ζε!ι!
ε!!° Πετετ επ

8 !ιτειιεε ειιιιιιε επι 'Εεεε πππ ιιπτ επ ΒεΒιιιιι πεε Νο
νοεοπεε!ιτεπε!ιε !ιιεπει!επ ιπε!ιτ, πειιιι ε!ειο!ι ειι!ειι€ε
ετϋεεετε Βοεειι πεπειιειι ππτπειι ε!ιε πετ Οτεειιιειιιπε επ
πεε Μιτιε! πεπειιιιι πετ, πεε πιειετ ιπ νετ!επ! εΜετ

ννοο!ιε εεεε!ιιε!ιι.

νετεειο!ιιιειι

κι,

πιε

ιιιε!ιετ

επι τιιειπειι

ΗΜ Νονοποπ 8ειιτεπειιι. ιιι 2 Ε'ε!!ειι νοιι Ε'ει!!ει!ιιε!τειι,
πετεπωπ 2 Ι)ειπειι Μ επτειι !.ε!ιειιενετ!ιιι!!ιιιεεειι, ππτπε
πετ !ιειιιε Βεεεετπιιε ετπιε!ι,

πεε

Με πετιι

επεε!ιτιε!ι,

πεεε ειε πεε Νονοποιι Με ιιεε!ι νοτεε!ιτιιτ !ιτεπε!ιειι
πιιπ πιε Με! πω: επεε!τειιιερτεο!ιειιπ ιιιοπιπειετειι πο!!
ι;ειι, πο!ιετ ιε!ι Με Βε!ιειιπ!πιιΒ @με Εππε πεε ετετειι
Μοιιειε εΒ!ιτεειι. Ε!ιειιεο ππι·πο Μ ειιιετιι !ι'ε!!ε νοιι
ΡπτειιτεπΓει!ειι πετ !τειπε Βεεεετπιιε εττειειιι, πε.ιιτειιπ

Μειπε ειι.ςειιειι Βεοιιεο!ιτππεειι πετειι επ! πιε επετε
ρεπτιεε!ιειι Βεεπ!!ειε πεε ιιιπετεπ Θε!ιτεπε!ιε νοιι Νονο
ποπ πετιε!ι!ετ πιιπ ετεττεε!τιειτ ειο!ι επί ειε Κτειι!τειιιπε
τετιε! νοιι 107 Πε!!επ, πε!ειιε Με ΜσΒιιειιιωιι πεπετιιπετ ειιι Βεπε ε!ειειιετιι€ετ Ρε!! πι!! νο!!ε!ειιπιΒετ Ηει!πιιε
Βεοιιεε!ιΜιιε !ιοι:επ. νοπ Μεεειι εειι!ιεεεε ιε!ι ιιοε!ι εππετε, οιιιιε πεεε Με Κτειι!ι!ιειι:εετεε!ιειιιπιιεειι ιιπ νετ
15 Ε'ε!!ε νοιι Πετιιιειοεειι επε; εε πετεπ 8 Με! Βεεειιιε !επι“ε νοιι ππωπε!ιτ 18 Μοπετειι πιεπετεε!τε!ιτι πειτεπ.
ε!ιτοιι., πενοιι Β Με! Βεεειιιε εετοιι, 2 Με! Ρεοτιεειε Με Με!ιτπε!ι! πετ θ2 Ε'ε!!ε ετπε!ι ειιετ !ιεπεπτειιπε Βεε
εετππε πππ νο!!ειειιπιΒε Ηει!πιιΒ, εοπει!; τιιειι πετιι!ιετ
πιιινετε. 1 Με! Ρεοτιεειε περιι. πιιπ 4 Με! νετιιτειιιιππ
πει
πετ νει!ιε!ιπιεειιιεεειε !επτεεπ, πειιεε!ι νετπεπεεπεπ
εεε 1. Με 2. Οτεπεε. 8ιε Βε!ιειι ε!!ε νοτει!ε!ιε!ιειι Ετ
Ζει!
νοιι πε!!πιιινετ Ηει!πιι€ επ ερτεο!ιειι !ιετεειιιιει ιετ.
ι”ο!Β, ππτ ιιι ειιιειιι Ε'ε!!ε τοπ Ρεοτιεειε πιιινετε. ετ!ο!ετε,
8 Μοπειε πεε!ι ιιεεω!ει.ειιι Νονοποπεε!ιτεπε!ι (εε πετ Με! . Πε!ιετ Με νοιι τπιτ !ιεο!ιεε!ιτει:ειι ννιτ!ιπιιεειι πεε Νο
8 ννοε!ιεπ !ιιιιππτε!ι πε!ιτεπε!ιι ποτπειι), ειιι Πεειπιν, πεε νοεοιι !εεετ ειε!ι ιιιι ε!!εειιιειπειι ιο!Βεππεε εεεειι.
πειιιι ε!ιειιίε!!ε ειιιετ ετιιεπιεπ Αππειιππιιε νοιι Νονοεοιι
Ιιι εειπετ ννιτ!ειιιιε επι” Με ΒεεπΙιετπιιε πετ νετ
πιε!ι. ΙΒε !τετιιειι ιιι πιεεειι Ε'ε!!ειι 200/0-τιΒε Νονοποτι
πεππιιε πππ Αιιτειιππε πετ Ρετιειε!τι!ι, νετεεειε Νονοποιι
εε!!ιε Με Νονοεοπ-Ιιειιο!ιιι εετ νετπειιππιι€, Μ ειιιι€επ ιιιετιιε!ε πω! ειιιιιιιιε ιειι π ι πιετεετε νο!!!‹οιιιτιιειι πει,
Γε!!επ πιιιετειιιτει ππτε!ι ιιιιιετε !)εττειο!ιπιιε νοιι Νονο
πειιιι ετ εε ειε ειο!ιετ Με εε!ιτιιετε!οε πιτιτειιι!εε Ι.ει‹ειιε
πειιρπτπιπ ιιι !ι!ειιιειι πππ ιιιιιι!ετειι Βοεειι, ποππ !ιειιειι ιιεππι. 8ειιιε ννιτ!ιπιιε επι σε θεπεεεετιππιιΒ, επι σε
πιεεε 15 Ρε!!ε Πιτ ιπιε!ι νοτ!επιιε ιιπτ ετπριτιεε!ιεε Μιτε
Βεπετειο!ΐνετεοτεπιιε πεε Ρτοιορ!εειιιεε, πετ Οεπεπεπε!!ειι
τεεεε, πει! Μ!! ιι!ιετ πει! Μοππε πω· ννιτ!ιπιιε πεε Νο
πω! Βτοττοετιεπ, πετ πεπι!ιε!ι ετειειι!!ιε!ι επε πετ ειο!ι
νοεπιι πει Βεπειιι πππ Ρεοι·ιεειε !τειιιε πειιι!θειιπε Β.εε!ιειι
!ιε!ιειιπεπ !!τπε.!ιτπιιε πεε Οτ€ειιιειππε πιιπ επε πετ πιε
εο!ιείτ επ πε!ιειι νετιιιεε. Βε Ρ!εε!ιεπ!τειεττ!ιε πετ Ηεπι πετ επτ Νοτιιι επτπε!ι!τε!ιτειιπειι !ι'πιι!ιτιοιι πει· ειιιεε!ιιειι
(Βεπειιι) εειιο!οειεε!ι ιιιειει επι ιπεε!ιειιιεε!ιε, ε!ιειπιεε!ιε ΟτΒεπε. Νεο!ι 2-3-πϋε!ιεπι!ιε!ιειπ ιπιιετειι (ιιε!ιτεπε!ι νοπ
οπετ τ!ιετιιιιεε!ιε Βειεε επτιιε!τεειιι!ιτι πετπειι ιιιιιεεειι Με Νονοεο:ι !›εεειιιι επε!ι πεε, Με πε!ιιιι ο!! _ιειιτε!επε νετ
εποε Ρετε!τετετοεεπ πιε Ρεοτιεειε !τεπιιι ε!!ειιι ππτε!ι εε!ι!ιε!ι μπει! Β!π!ετιιιπι 8επτεπε!ιι:ε ΕΙιεειι πιεπετ ει!
Βιο!!πεε!ιεε!ειϋτπιιεεπ !ιεπιιιΒι εειιι πιιτ!ιειι, ιππεε ιε!ι, πιτ!ιειι, πει! πιε ππτε!ι Ξεπετειο!!επιπ!ιτ εε!ιτείιιΒιε Ζε!!ε
εε!!ιει εει εειιιι!ιτεππετ νετεπεε!ι!εεπιι8 ιιετνϋεετ πιιπ πτε
Μπι. πιεπετ πιε Πιτ πιε ΑπΕιιειιπιε πππ Αεειιιιι!ειιοπ ετ·
!ιτεειεε!ιετ Ειπ!!πεεε, Με Απ!!ι!ετππ8 πετ εππε!!ειιπεπ !οτπετ!ι‹:!ιε Ατ!ιει!; !ειειειι ι‹οιιπιε. Εεεε εε πεπτ!ιο!ι ιει
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»τι 45.-.
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ώ 11ιιιιιτι11ιιιιιιιιιιι, νοτ- ιιιιτΙ τΙ1σΙτννΙιττε.

Πι·. 208.

Πιιινοτω1-ΡουάοΙαρρατειτ Πιτ ειΙιτὶνο Βοινοεπιι€οιι
Πιτ·

Δτιιι0το1ιιιιι€,· - Βο1ιιιΙτοτ·μΙοτι1ιετο11τιπΒ· (Αττιι1ττοὶεοιι) - Επι1080101ι115001180ιι€ (ττοΙτιτ τω! όοτειιΙ) -- Βιιιιτ18οΙοτι1τε
ΙκιιιΒιιιιἔ ιιι ΑΜιιοΠοιι - ΒΙΙ1ιοΒοιιΒετη;ιιιιε - ΠΠΠ8οΙοτι1τετ·ο11ιιιι€ (ΒειττΙττοιεειι) -- Ρ1188Βθ101111811Β11ἔ1111ἔ Βο1τιτ1το1ιιιτις - Κιτιοετι·οο1ττττιΒ (ΜπατεοτιοιιΙτεΙεο1ιννιιι€ιιτηέ·) - Ητιιιι1ι;ο1οιι1τει·οΙΙιιιιε - Κιι6ο1ιοΙ€εΙυιι!τετοΙΙτιιιΒ ΗιιτιιΙ- Με! Ε'1τι8οι·1ιειιΒιιιι€ -- Βιιτιιρ1"Μιιι€οιι, εοιτνν€1τ·τε - Βιιιιιρί1ιοιιΕοιι, νοτ- υυά ττιο1ττνεττι.
Ι·'ϋτ ετ6ιιιτει·ο Βε'οτιοΒο οιιιρ1ιο1ι18 οι τω, ιιιοΙιτοι·ο τιιι.ο1ττο Δρριιττι.το ε.τιιιιιιοΙιεΕοιι, απ! ννοΙο1ιο άοτ· 8ο1ιἰειιειιεατι

ειιτερτεοΙιειι0 νοι·τοιΠ; νν1ι·0.

Βει :Με ττιιιιετοτι Ιὶοινοἔυιιἔοπ εττιμίιεΙιΙτ σε τω, άιο ΒιττοτιιΜ.τοιι άιιτο1ι Με ΡτιτἱετεοΙιιοιιοιι Ντ. ΙΙ τι. 12 ιιι 1ιετ'οετιεοτι.
ΑιιεΠι1ιτ1ιο1ιο Β61$1°8.11ο11$81Π78181111Β ντάι·ο1 _ιετ1οιιι Αρριι.τε.ω 1ιείεεεε1ιοιι.
Ζίιιεεετετε ΜΜΜ «Με Αρρατικοε ωχ 80 στη. :πιτ ΠΕ)11ΠΒΒ1115.011θ ω.. 170 χ 170 στη.

Ρ ι· τι ι ε
. Με τιιιο1τίοτι Μηιιιι·ιιτοε ο1ιιιο ΜΗ: Βο1ι1οιιοιιεΠ101ιο, Μαθε ετϋτ1τοτεε ΜοάοΙΙ .
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Ζιιετιιιιιτιοτι .Μι 315.50
νοτραοΚιιτιΒ; τ
3.50
Με Βο1ιιοιιετιετ11ο1το Ντ. 1, 8, ό, θ, θα, Τ, 11, 12, 1? ιιτιά 18 μιεεειι τιιιο1ι αυτ' ι1ετι ΠεΙοιιΚΒοτιεοαρρατετ Ντ. 200.

ν1.
ώ
ΡιισεΒειωιιπη.

ΜΜεεατιο 0αΙαιικΒοιωα=Πυρσιακ.
7

*0-ωφο-Μ4- ----

Βετο ΒεἀϋτΓυἰεεε ειιτερτεοΜπιά. ΒἰΙΙἱἔε. Με: ε1ιποΙω.υε εο1Με πιω ΒτευοΙιΒο.το Αρρ:ιτ:ι€ο πι· ΒΘΜιτιά1ιιιι€ Μη

θε1οιιΕεΜΗεΚεΠου Ι:ιοτιι15τεΙΙευ. Με άυτοΙι ἰΙπου Ι'τοἰε :πιώ άειι ΜοΜοτοιι Ιτιετἱίιιτει: Με ΑπεοΜεΙΤυιι8· τοϋεΙἰοΙ1 ι11:ιοΒου.
Μ.Βοιι Μι· "εἰ Αρμτειτο Κουεττυίοττ, ἀἱε ο3:ιευ νοΙΙΒοωπιευει› Μεσα άει· @στοπ εοΙπνεἀὶεοΙ1ειι Βὶετωπ: εὶτιοιι Μι· Ρεεεἰνο
(Ντ. 200) Μό εἱπΘι1 Μ: Μετὶνο Β807881111€3ε11 ςΠι1Νει·επΙρευάεΙ Ντ. 208).
'

Πωσ Δρρω·Μο Μπα! @τετ ιιοοΙι ιιιοΙιτ νοι·ε$Βι·Ιιτ πω! οτΙιοϋΙἰοΙι νοι·Βοεεεττ ννοτάου. εο εΙειεε ἀἱεεεΙΒε11 τ16εωΙΙ
8τοεεετι ΑιιΜπιι€ Πιι0οιι.

ν

Βαν· μο·68εω·ε Βο:Μώσ οοιηηϊεΙιΖε ω ω”, "ΜΑ ΜΜΟ" οιΙω· κωΜ·ω·ο παοΜε Δμραο·αιω απ
αιωο7ια]ΐοπ, απ/ ωεΖο7ιε άε7- 5'οΜεπεκεαΜ επ2ερτεο|ιεπκΖ ωτΜΜ ωωσ.

Πι·. 200.

θοΙο1ιΙ:Βοι18πιι€ε-Αρρατατ 011· ραεεὶνο ΒοννοΒιιιι€οπι
Μι·

Μι0ιΙι·οΙιειι -- Δτιιι0ι·οΙιιιυΒ - ΗαιιἀἔοΙοιιΙιεϋευἔιιιιἔ (νοΙειτ υυά άοτε.ι1) - Ηιιιι08εΙειιΕεΒοιη;πη ἱιι ΑΜΙυοϋοπ
- ΒΙΙΒομιιΙιουμπε - 8οΙιιιΙΙοτἔεΙοπΙιετοΙΙιιη (ΑτωΙ;τωευ) -- Ε'ιιεε0οιι€οπ - ΒΜπάτοΙιιιι18 - Κιιὶο-, ΗΠΙ'Ω- Μιά
ΕΠΒΒἔΘΙΘΗΒΒΌΒΠΒΙΙΠἔ - ΚυἱοεὺτεοἘιιιπ; πιι‹Ι -ΙιουΒιιι1Β (Π11'πετεαΪ10ιιΚο156ΒΜΠε11τιε) -- ΔτωΜΜιι€ (ΒοΒ111ϊετεεΙο11Ιτε
Βον70Βυ11Β) - ΒειιιιΙ- ππά Ρἱιιἔοτϋοιιἔιιυἐ - Ι!ιιπιρΙ'Βοιι€οπ, νοι·- ιππ1 τϋοΙσν€ιττε - Βιιιιιρί'Βουδοπ, εεἰτννΜε.

Ρ πι· ο 1 ε ο.
ΜιοΜε 1ΙειεαΜιιο ο!ιιιε :Με 8σΜουοιιετϋοΙω (νει·εωι·Μ5οε ΜοτΙοΙΙ)
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ΒοΙιἱειιε πι· 8οΙιιιΙτετεεΙοιιΕεΙιε0υπε, ι·οοΙιτε πω! ΠτΠεε τετννοιι0Βιιτ

ΓϋὶετιιιιἔεεοΙιἱοπο ΠΠ· Πιιϊω·- πιπ! 0Μι·ιιι·ιπ

ΡΜ. .ΜΒ ΙΠώπω Βενν0€ΠΙΈθΠ

- Βιι€ει·- πω! 00ω·εο!ιοιιΜΙ
ΗοωθΒ.ϋΒ
- ΥΙΙ ΙΙειτιά- πω! Ι·'Ιιιε;ει·Βοιη.ετιιι€ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ι ΥΙΙΙ ιι. ΙΧ Βιιπιρ1'Βοιι;ιιιι€. εοΗΜΣι·Ιε ππά τοι·πΕι·τε . . . . . . . . . . .

ί
. . .
. . .

Ζιιεειπιπαρτι .φ 40!.50
νετρειοΚιιτιἔ
:
5.~

Δωιιτ2 Πτ. 18 ἰετ πω· νοτννοιιάΒατ :ΠΠ άειιι νετε!:εΙΙΒ8.τε11 ΜΜΜ Πι·. 208.
ΕΜ· 1ΗπαΙω· Λ·ϋπ›ωπ Ισ£εΕ›ιω·ε Μ·|ιΞεπεπ ρεΠεβο·Ι5 τοω·σΖεπ.

ΒοεοΙιτο11)υ118·.
Βει· Αρριιι·επ Μ; εεΙιτ εἰυΓεοΙ1 Ι-ιοιιεττιιἰοτΙ:, οι· ΒεειτοΙιτ Με οἱιιοτ $ϋ.ιιΙε ω. 8οΙιννιιιιΒ·τειά, οἰποτ ΑοΠεο ε Ζωη ΑιιίετοοΚεπ άει·
εοΜειιευετ0οΒο ιιππ! άει· ΥοτΒὶτι‹Ιιιιι€εετειιἔο ‹Ι νοπ: ΒοΓιννιιιι€τεΦυπά ΑοΠεε.
Ι)ι·ο111: πι” άεε ΒοΙιννυτιἔτα‹Ι, ειο ΜΝ Με εοΜοΠεηττεεεπτΙο ΑοΙιεο τιἱοΜ εΠο @απο Πτι1άτοΙιιιπε ιτιἱτωασΙιοιπ, εοιιόει·π πω· @Με
'ΓώΙά1·οΒιιηε. Ζω· ΚεειιΙΙετι1τιε ιΠεεω· 'ΤεἰΙτΙτοΙιιιπ8· Βοἱἱτ›‹ὶετ εἰοΙι ιιππ 8οΙ1νν1ιι1ετει:Ιο εἰτιο ΒαΜοϋετνοτήοΙ1τυη8 ο, ππεΙοΙιο ἐἶἐἀυἱοττ Μ:
ιιππ! άιιτοΙι άιιε ΒτοΙΙι·ε.ά ΜΜΜ νσει·τΙοπ Κωιιι. [Πο θτιιᾶιιἰετιιπιε νοπ Ο Με 90 ΒειεἰοΒτιοτ άεπ ΨἱπΚοΙωυεεοΙιΙιιἔ άει· 8οΜετιο11. 00 Μ;
άει· τοτε Ρι11:ιΜ, Με ετέτΚετε Βευειιι:Β· 900. .Ιο0οτ ιΜεοΙιου ‹Ιἱοεεπ Πτετιιεη Ιἰε8επι‹ἰε κνωιω1 Ιεωπι ὰιιτοΙ1 άεπ ΒοΜεΙσετ ι: ἱϋεΙἱεΒἰΒ·
οἱπἔοετοΙΙτ πετάω, ειο άειεει ιΠο ΜϋεΙὶοΙιΚεἰΙ: 8·εεεΒέπ ω., ἰπι Απίειτ:ημ άει· ΒΘΜπι1άΙιιπ8· εἱπειι ω. άεπ Ρειτἰειποπ 1'υ.ετ ιιπτπετΜἰοΙι
ΚΙΘὶιπὲι1 ΑυεεοΒΙειε ωιΖιυνεπάθη. ΠιποΙι ιΠε 8ΙοιΙα Ματ: ι11εω ΒΙοἱοΙιιεἰτἱε όΠε »Θωθ ΚοιπτοΙΙε ϋΒετ Με ΡοττεοΙιτἱτω Με Ρε.ϋεπτου. νω
ττιἱττεΙε άει· ΒτοΙΙεοΙιοἰὶ›ε |' ΕΜΠ ιιππ εΠο Αε:Ιιεο νετάτο!ιοι1. Βε!ιιιΙ'ε Βεεεει·ετ Αυρωεειιι1ε άει· ΒοΒἰευοτιειτΠοΚε ΠΜ· αι1οπ118.Ιο ΑΜ'απΒεετεΙΙιιιιὲ· άει· ΒκττειπὶτΞτοιι, 2. Β. ΒΡΒιέ'ιιεε, Με: ΜΙιιιΙ'ε νοτετέτΚυπε άεε ΒοΙιἱετιοιιειιεεοΒΙιιἔε εροεἱοΙΙ ιιιιοΙι οΜετ Βεὶτο.

Βί1ιε ιιποίϋΙιτΙἰοΙιο 0οϋτε.ιιοΜεωννούεππε ννἱτά ῇοᾶοπι Δμρε.τε.τ ΒώεεμΒοιι.
Ἀιιεεετετο ΡΙϋ.οΗειππιπεεε :Με Αρρω·επω 18ΟΧ 140 απ, ω. υΒυπι€ΜΜοΙιο σε. 280 χ 880 οω.

Πει·εο!!ιο Αρρειι·Μ Με Μοτοτειιιτι·Μ "ω 0οεοπε!ω·επι Απει:Μη.
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π!ο νο!ε!π!!!!ο 0ιηπο!!οπ πο! 5!οπνοοπεο!ρ!οππΜο, π!ο

επω!θ88!!ώ νοι!!!νο!εο Μ! ποο!! πο! ο!!ιο ποπο, ω!!

ε!ο πο! !)!!!πο!.οε !π πο! Υο!!!!!!!πο!ππο ποπ ρ!οπο!!!πο!οι!
Ζπο!!ο!εο!!!!!!ε ποε Πο.!πε πππ ο!πο!οε πο! Μ!π!ππο, Μο!!

οπο!! 2υεθΒοηοο, πο!νο!!!ιοο!ιπο Α!πο!! νοπ ν!! Εινο!π.
5!ο !ε! πο!!!οΙ!:
,,8!οπ”ννοο!ιεοΙρεγο!!οεοπ° - π!ο 8!πι·ππποπ ποπ Βοπο!
ε!οπεο.εινοο!!ποΙε !!π !!ιοπεο!!!!οποπ Ο!Βο.π!ε!ππε. ν!!! Β!.

ε!!πο.!!!ο!!!!οπ ο!ο. πο!!! Απππ!πο!! Ι!ο!π!π!. Με οι·ε!ο!!!!!ο!!ο
νν!!!!π!!ε πο! ποπ Νο!νοπεγε!ο!π πι!!! ππι·πο! ποπ νοπ
ι!!!οπ Κ!ο.π!!οπ πο! Νονοποποοπτο.ποπ !ιο!νο!εο!ιοι!πο οι·
!ιο!!!ο ννο!ι!οο!!!!!!, π!ο εοποπο!ιο Βρο!!!!!!!!!!! πππ πο!
ε!πποε!”!!!!!ε!!ο!! ποπ Ο!Βοπ!π!ππε εο!!ο!!.
Απο π!οεο !!!πο!ιο!πππεοπ πο!οοπ!!Βοπ οι! πο! Αππο.!!!πο
ποπ Νονοποπ ποιπο !π Ζπ!!!!π!! ο!π π!οπο!!πο!·οε πππ
!!!!!!!οιπ!ποποε Μ!!!οΙ Γ!!! π!ο Ρ!ο.!!!ε οποοποπ, ίο!!ε πο!
!ο!ο Βοοποο!!!ππποπ ο!!! π!ε!ιο!!εοπ Ε!!!οππποοπ ποππ!!!
Βοι!. .Τοποπίο!!ε πο!! !πι!π ποιπο πο!ιοπ ποππ: Νονοποπ
Μ ο!π Βοπο!ε!οπο!πρι!!ο! πι!! επι!!! ι!πεπορ!πο!ο! Ε!
!!!!!!!πποείο!!!ε!!ο!! πο! ΟοννοπεποΙΙοπ, ποππ!!! εο!!πο!!ο
8!ο!εο!ππο ποπ $!οπινοο!!πο!ε πππ Μ πο! νοπ εο!!!!π!!ο!!οπ
Νοποπ!!!!!‹ππεοπ.
Ι)!ο Βοπο! πο! Απν!οππππε νοπ Νονοεοπρι·προι·ο!οπ
πο! πο!!! νο!εο!!!οποπ. Ι!! πο! Μο!!!πι!!!! πο! Ρ!!!Ιο ππι·πο
ο!! 8-8 !!!!οοποπ !ι!ππι!!ο!! Βοπτο.πο!!!, πο πο! Β!π!οπ!
ιπ!εο!!ππποπ,

Υο!πο.ππποεε!ο!ππποπ

πππ

Ι(οπε!!οι!!!οποπ.

!ποπ. Ψ. Ε!!!!!π. Ψ!!!εππ!8 1907. Α. 5!ππο!ε νο!!οΒ.
Απ! ποιπ Βοποπ Ρ!!πο;ο!ε πιιπ πο! νο!!! οπεο!”π!!!!οπ
Ε!!!οπππποπ Ρ. Ιππ!!!οΙιε ε!ο!!οιιπ, ποοινοο!!! Εννο!!π.
πο! π!π!`οπε!ο!ο!ιε!ο! Κοππ!!!!ε ποποε!ο! !!'ο!εο!ιππο, ππι·ο!ι
πο!ε!νο!!ο Βοππ!!!!οπ πππ ππ!ο!ιοπε ο!πννο!!πεί!ο!ο Εκπο
!!!!ιο!!!ο ποο!!!!πν!!ο!εοπ, ποππ Απο!πο!!οπ ποπ 8οπο!ε!οπ
ννοο!!εο!ε !!π Ο!!!οπ!ε!ππε !πϋε!!ο!! ε!ππ, ποππ π!ο πο! ν!!!

!ο!!ο! Α!! οπ!ε!ο!!οπ πππ οπο!! πιι!ο!! Ρεγοποεοπ ω!!!
Απεπ!πο!! !!οπιπ!οπ !ώπποπ. Ζππ!!ο!!ε! ππτο!επο!!! ο! π!ο
Βοπ!πεππαοπ

ππ!ο!

π·ο!ο!ιοπ

επ!!! πο!!!!ιι!ο!ινο!εο

π!ο

$!ιπο!ε!οπνο!εο!ο!ιπο πο! ο!ο!πο!!!ι!!οπ Ζο!!οΙοπ!οπ!ο νο!!
π!ο!!!, ννο1οπο $!π!πποιοπ ποπο! !ππο!!ο!! πππ !νοΙο!!οπ Ε!!!

!!πεε ε!ο !!π! πο!! Ο!εο.!!!επιππ πποπ Ι!οππ!ο!!. οπο! πω!!!
ο! !ποππ!ι!!πο!!ο !νο!!νο!!ο Απί!!!π!π!!ποπ !!πο! π!ο !ο!ι!ο!οπ
ρπγε!ο!ο!!!πο!ιο!! Υο!οππιπο, !νο!οπο ε!ο!! επ π!οεο!!! Ζννο!!!€ο
νο!!π!ο!!οπ, ππο! Βοπο!ε!ο!!νο!εο!οππο πππ !!ο!!!ο.!!οπ ποπ
Ρ!ο!ο- π!!π Ρο!πο!πε!ππε πο! ποπεο!ποπ, !!πο! Βιιπο!ε!οπ
οι!!!:!ο!!ππε πππ Η!! Θ!οποπτο!!, ιιπο! π!ο Β!π!οπο!ποΙ!οπ,

Ι)!!!ιπ ι!π!ποπ Ροπποπ νοπ 1 !!!!οο!ιο π!ο 1 Μοπο.! Βο
ιπ!ιο!!!, πππ, !!π Βοπο!!!ο!!ο, ποπ Μ!!!οΙ !!νο!!ο! Βοεοποπ. π!ο Γι!! π!ο Ο.-νο!ο!πιππο !!ι Βο!!!!ο!!! !!ο!!!!!!οπ, π!ο νο!
Βο! Νοπ!ππ!!!οπ!ο ππι·πο Νονοποπ πιοΜ 8-4, οπο! !!πο!ι ' !!!!πο!ππποπ ποπ Ππ!!!οε!ο!!!ππο!ιο!!ε, πο! ποοο!!!πο!ιοπ
6 π!!π ο Μοπο!ο εοπ!οπο!!!, π!ε!νο!!οπ π!!! 1 οπο! 2-ινο- π
8οπο!ε!οπποποο!!!!!, ποπ ΚοτοΙοεοπο:ο!ιο!!ε πππ πο! Α!
οποπ!!!ο!!οπ Ππ!ο!π!οο!ιππποπ. Βο! !)!οπο!οπ πο! οπο!! !!ο!οεποπο ππο! π!ο π'ππ!!!!ο!! πο! 8ο!!οπ!!ο!!οπ πο! 2ο!
Βοννϋ!ιπ!!οπ νο!ιπ!!ιπο!ππε πο! (!!γ!!οεπ!!ο πο!ο!!ε ο!!! ! !οπ, πο! Βοπορ!ο!οπ- πππ Ατππο!οπορ!ο!οπορρο!!!!ο πο!

5· ΜΒ 7· Τ88θ ω!!! ΜΒΜ “Η Μ!" Μ" Μ"β="Π ω)! 80 ἔ Ζο!!οπ π!!π ππο!!ιοπρ! !ο!ο!!οε, Γ!!! πιοε 8οπο!π!ο!!!!ο!!
ποππ ποο!! 2-8 Μοπο.το Με πο ππ!ιο!!οππο! Βοεπο!ππο νθή-ΒΒΓθη Μ Μ'Βθ"κήΠΟΠ ",θΙ.τγοιιθ8 Μο!ο!!ο!. Ποπ
νο!Β!πΒοπ. Ζ!!ο! νοπ ποπ ο νο!2ο!οππο!οπ Ρ!!!!οπ ποπο!- ο
8οπ!ππε π!!πο! π!ο 5ο!!!!πο!ππο εο!πο! Βοε!!!!!!ππποε!νο!εο
ιοπ

πο!ο!!ε 8

πο!!

9

.Το!!!ο

πππ

!!ι!!οπ

πο!ο!!ε πο!

1) πο! ποοο!!!πο!ιοπ Βοπο!ε!ο!!!!προο!!!!! (!!πο!ι ΗειΙπππο

Νοο!ποπ,
!π Ρ'τοπΙ!!ο!ο!ι
!το!!οπ
ποποππο!!
πο! ἶ Μ ό" Μο(ΙΗΜΜωΠ ν” Ε'Η-Μ Μϋ118η 2) πο! Βο
ποπ
8!ο ε!ι!ποπ
ι!!οπο! απ! πππ
Βο!εοπ
ποο!!πο!!!
π!ο ο!!οπ
ε!!!ι!!!!ππι; πο! Β!π!ο!!!ο!οεποπ2 Σ!! πο! Βοε!!!!!!!!ππο ποπ
8 Μο!!!!!ο !!π! '/ο-'/20/0 Ζπο!!ο! ΒοπΙ!οποπ ιν!!!οπ. Ι)!ο Κο!ο!πεοποοπο.!!ε (οηπο!!νο ΒΙπ!!ο!π!οπ!ο) 4) Βοε!!!π
4 ππ!!ποπ Ρϋ.!!ο ποε!ο.ι!ποπ ο!ε! !!π-ον! .!!ιπ!ο πππ ι ιπππο ποπ Ηπιποο!ο!›!ππο!ιο!τε πππ ο) ποε ε!ιο!!!!εο!ιοπ
ε!πεοπ οποπίο!!!ε

!!π! πι!π!π!ο,!οπ Ζπο!!ο!πο!ιο!! ππ!πο!!,.
πωπω!! Μ! πο!! ο!πο!!! πει!ποπ .Ι!!!ι!ο ι!!ο!!!ε νοπ !!!!ιοπ ο (!ον!!ο!!!ε. Α!!ο π!οεο Βο.!οπ νο!!!οππο! Εντο!π εοποππ
Π!! εο!ποπ Ζννοο!!, π!ο Αο!!ο!οο!ο πο! Ρεγοποεοπ.
ινο!ππ. Β!ο ππ!ο!! 8!!π!οππ!!!!πίππ8 !π! Β!π!ο ποπ!πος!οπ
Μοπ ποππ π!οεο! ποπ!ο!;οποπ Α!πο!! !!ο!!ο Απο!!!οι!
Ι.ο!ποπ Μο ΒΙ!οπιπο!!πιππε, πιο!!! ο!ο. ο!Γο!πο!!οπ ειππο.π
πως π!ο!!! νο!επΒοπ. 5!ο ε!ο!!! π!ο !!ν!ο!!!!π!!ο!! ποπ
οι·ι!ποπΜ)!8801_ΠΠ8θΗ
θιο!!!ο.πο!! νοπν”
Νονοποπ,
πιο!!!
ποππ Μ](1
!!!!ε!οΙ!!!!!
"Μ
ΗΒΙ_ΙΜΠΓθ
νοΙ_ιπω1
88ΜΠ . Ξοπο!ε!ο!!!πο!!πο!ε πππ πο! Β ππο!ε!ο!!νο!εο!!;ππο ποπ Ο! -

ππ! !οποει!ιπ πππ π!ο!!! ππ!οπεο!!!!ιΒοππο Ε!!ο!πο, ινο!ι!π

ο·ππ!ε!ππε π! π!ο Π!! ππ!!οιπ!ποππο Βο!οποπ!ππ!;, ινο!ιο!
Μ! π!ο!!! νο!!ο!!!ο οιπ! οποιο!! ποποππο!ε !ι!πππινο!ποπ.

@ποπ πο! !!!ι Β!π!ο !!!!!π!!ο!οι!πο Ηει!πεππ!ο ππνο!ο!ο!ο!ι

πο!! !ο!ο!ιτο! ππ!ο!! ΝονοποπΒοπ!ο.πο!ι πι! οι!!π!ο!ο!! πππ
ο.!!εππ!!!!!!οπ Μ.
Βπο!!ο!!!!!ιο!ποπ πι!!! Βοποι·οο!!!ιιιοοο.
Π!!! !ππο!ι!ο ποο!! ο!!!π!!!ποπ ποππ οε ε!ο!! πο! !!!ποο!
ποπο!πποιπ Νονοποπ8οπ!οποπ ο!πρ!!ο!ι!! π!εν!ο!!οπ πι!! .Τ. νο!!: Ηοππππο!! πο! Ογπι!ο!!ο!οο!ο. Βοιππ Ι. !!!!οε
Βο!!ο!ο!!ππε ποπ Μ!!!ο!ε πο!!ινο!πο οπεππεο!ποπ. Β!οε .
πο.ποπ. νο!!ειε νοπ !. π. Βο!!!πιο.π!!.
!!!!π ποππ ι!ϋ!!8, ποππ πο! Κ!ο.π!!ο ρΙϋ!!!!οπ ο!ποπ εο- ι
Π!!! ο!!νο!!ο Αππ!!!!ο ποπ ο!!εο!πο!!! ποποιππ!οπ Ηιιππππο!!ε
!!!εποπ Ψ!πο!!ν!!!οπ ποεοππο!ε Βοποπ Νονοποπ-ρπ!πιπ νο!! νο!! Μ: οπο! Το!! ππ!ο! Π!!!!!!!!ππε !!!!!ιοι·οι· ποππ!!!
οπο! οπο!! Βοποπ Νον.-Νπ!!!εο!π π.πεεο!!.
(3ο!!6!!π!!οπ
!!οο;! ποππ ε!!!!!!ο Α!!!ο.!οεοοππ ποπ Β!π!οε νο! πππ ποπ

πο!! πο! Μ!!! ποο!! Ε!!!ο!!οπ ο!ποπ ε!!!.!!!οπ !!ο!εεε!!!ποπ
Βοποπεο!π νοπ !!ο!!!οπεο.π!ο! Μο.πποε!ο. !!π. Πο.!ιπ ππτο!
π!!π!!! πιο! ο!!! Ε!ππο!!!πο νοιι Νονοποπ ο!!! 5-8 'Ι'πεο,
!ο!ο!!! οπο!! ο.ΙΙοπΓο.!!ε πο!!! 5-10 Τ!ο!ι!οπ Βο!πε!!π!ο
ποο!! ποπ Μ!!.πΙπο!!οπ, !!οπο.ο!! πο! !!!7!πο!!!!!!ο ποπ Ρο.

!ο! Μ!!π!·πο!!ο! ιπ!π Το!! !!οπο! Κ!!!.!!ο ο!·πο!!!οποπ. Ο ο π π π. ι· ο,
θοει!ποι·, Ι!!!!ιΙο!π πππ ν!ο!!ο! ε!!!π ι!!!!ο!! ποπ Τοπ
οπεεοπο!!!οποπ πππ πππ!!! Αππο!ο οι·οο!.ι!. Βοι· (!!ιο.ι·ο!!!οι· ποπ
Ηο!ιπππο!!ε Μ. πιιππ!ο!! π!ο!!! νο!!!ππο!!. Π!!! Μγοιπο πππ

Ρ!π!ο!!ιο ποπ !!!ο!·πε ε!ππ νο!! Πογο!·, π!ο Αο!!οΙοε!ο, $γ!πο

πο!!! Β!π!ο !π!! νο!!ο!Ι οιι νο!!!ο!!οπ, ιν!!!!!οππ οε ποππ!
ποιπ 'Ι'ι!!!!ο ποπ Α!π!οε !!πο!!ο.πποπ π!ο!π! ο!!! !!ο!!!!Βο

το!!!πτο!ο!!!ο, !.!!!!ο;ποεο πππ Ρ!οεποπο πο!·εο!ποπ νοπ νο! !, π!ο
ο!ο!!!!!εο!ιο Βοπο.!ιπ!ππ!.! πο!! Βο!!!!.!!!ο!, π!ο πο!!!!!!!νο Βο
!!οππΙπ!ιο: π!!π π!ο νοο!!!!π!οπ Οροι·ι!.!!οποπ ε!ο!ο!!!'ο!!ε νο!!
νο!!, π!ο οπποιιι!πο!οπ Πγο!ποροτο!!οποπ πππ ο!!! Κο!πο!!!ιο.
!!οποπ πο! !!!γο!πο πι!! Βο!!ννο.πο·ο!εο!ιο!! νοπ ΟΙε!ι ο!! εοπ
ποο!πο!!ο! ννο!ποπ. Κ!!ε !πο!'ε ?οποι· ο!!!ετιιπι!!!! π!ο 8ο!!!!
ποιπο!!! πο! !.οεοπποπ!οΙ!οοπ π!!π Ρι·οιπ ο ποε!!!!ο!!! π!ο νο!
!!!!!ππΒ· πο! Ιιι!'ο!!!!οι! !π πο! θγππο!!ο!οε!ο. Κ ο ε!πο!· νοιι·
!ινο!!! ειπε!!!!!!!!ο!! πο! πο! Βο!!!!πο!π!!!! πο! νοι·πο!ι!οποποπ ορο
!!!!!νοπ !!!πε!!πο πο! Βο!!οπο!!!ο π!ο!! πππ ποΙο!!ο!ι!ο! π!ο νο!

Μ!!!ο οι!!πο!ιοπ οπ ο!οεεο! ΑΙΙοο!οποοπο πππ νο!π!!πο!ππ8

εο!!!οποποπ Ορο!π!!οπε!οε!!!!ο!ο. Ππι!'πεποππ !!π π!ο Μγο!!!!!!ιο:ο

ποπ ΒΙπ!οε !οερ. ποπ Ηι!!πε ο!πππ!ιο!!οπ.

νοπ πο!! νο!εο!!!οποπε!ο!!

!!οπ!ο!ι !;οποπ ποιο Μ!!!ο! πππ πο!

Βοποπεο!ο !!π Ηο!πο

πο!!!!!!ιπο!. Βο! Ζπε!!!πποπ ιιπο Αε!!!!πι! πππ Βιπρπγεο!π
!ε! π! π!ο ε!!!!!!ο!ο Απεεο!ιο!πππο νοπ

Κο!!!οπεππ!ο ειπε

θοε!οπ!ερππ!!!οπ ποπο.ππο!! πππ π!ο

!π!Γο!!!π!ιο·οπ, ινο!ο!!ο π!ο νο!εο!ι!οποποπ Οοο!!!!οπ!·ο !π ποπ

Απ! Θ!πππ!οεο οπο! νο!ε!ο!!οπποπ Ποιο!! ε!!!ππο Μ!
ποπ Νονοποπ !!π πνο!!ο!ο! Απννοππππο πππ Ρ!!!!ππ8 οιπ
!!!ο!!!οπ επ εο!!οπ.

Ζπ !!οποπ Μ Νονοποπ !π! Βορο! πο! Βο!!!πο! Ροπή!!
!!!οεο!πε!, πο! Α. Επο!!ιο.!π (νο!!!!!!!ε Ν!!!ρο) Βο!!!!
πο!! Ρο!οπ!ο!!, Ν!. π.

!ο!π!οπ ποππ!!! !!π! νος!πο.!ο!π πππ ιιππο!!!!πο!ο!π ν!!οο·ο πο·
πο.!!ι!!!ο!!, !!!!!πο!ο!!!.
!!π !!π! ο!π εο!ιπποε, νοι·πο!!!!ιοε ΗΜ!!! πι!! νοι·ο!!!!!!ο!ι οιπο
ιεο!!!!!!!οπ Αππ!!ππ!ικοπ. πο! Γ!!! ποπ 5ροπ!ι!!!ε!οπ, ι!ονν!ο πι!
.Ϊοποπ, πο! θγποιο!!ο!ο!!!ο !!ο!π!. νοπ πωπω!!! !!'οιέπει.

! π ,ο ο π.

Δ)- 7. .?____.. .

π

·ειο
εεε Πεειειί-Αι·ειεε1ιιιι·ετοι·ιιιιεε, Μιά!. 8τειιτει·ε.τ Πι·.· Κ ιι το ει ΜΗ, ιετ ειιιε Πε1ιε1τ'ειι εεε 01ιετ'ε εεε Πεε121ειι1

Πι. Με” Ειιιεεεε1 νοιι 8ενει·ιε ι.

ννεεεεεεεεε·εΑεετε1τεεεει·ε·εεεειιτ.ειι ννο1ι1

~

Ών1εεει· εετ εει· Τσε ειιιε 1ιἱὶ‹ι1‹ε ιιι εεε Κι·εἰε εει· Κοτειιιι
1ιι‹ιεεε εει·ιεεεε: ειιι 18. 5ειιτ. 8 Πει· Αεειιεε ιετ Βι·. Βενε
ι·ι ιι εεετοι·1ιειι.
Πι·. 8εν ε τι ιι νει· ιιι

8τ. Ρετει·ε1ιιιι·ιι·

ιει

ιετιἔΕεἱτεεεεε1Ιεο1ιεττ ει·ιιεεετ νεοτεειι.. εετειι
Βε1ε.εεεεε ιιι εεε ΜεΙιει· νοε Μπι 1ιε1ι1ε1εετεε Αειιιτει·ιι.

- Πει· Πινιειοεεει·ετ εει· Χ. Ιεξειιτει·ιεεινιειοε,. Βτε.ετει·ιιτ
Βι·. Μ. Μ γεεεΜε, ιετ. εεΕ εειε (ιεεεε1ι
Ρεεειειι νει·ε.εεε1ιιεεετ ννοι·εεε.

ειιι; Πειτ'οι·ιιι

εεε

εε1ιι·ε 1812 ειε

981. Με. Βε1ιοτεε. Νεε1ι Βεεεειςεει.ι· εει· 8τ. Αιιιιεεεε1ιεΙε Μετ
εε11ιετ 1ιεεεε1ιτε ει· ιιοοΙι ειιι θγειεε.ειιιιε ὶε Ζιττειι εεε εποε;
ειιιιιετ ειε Ι.ειιεεεεεινει·ειιετ ειι Ποηιετ. Με ε11εεειειε ξεεεΙι
τετεε εεε εε1ιεετεε Μιτς1ιεε εε1ιει·τε ει· εεε 1(οι·ροι·ε.ιιοε θε
ι·οιιὶε εε εεε ειεε1ιιε Με Αεεἰετεετ Ρι·οΕ. Ε. Βει·,ε;ειεε Με
εεε εεετεε1ι-Γτε.εεεειεε1ιεε Κτἱεις ειιι. Ι)ε.ειι Με· ει· εεε1ι
8ι. Ρετει·ε1ιιιι·ε·, πετ Με Αεειειεετ ιε εεε Κ1εεει·1ιοεριει1 εεε

Ρι·ιιιεεε νοιι Ο1εεεειιτε ειιι εεε ννἰειεετε ειεε 1ιἱει· ιιιιτει·
Ρι·υΓ. νοιι ννε1ι1'ε 1.ειτειηις ερεε1ε11 εει· Ο1ιιι·ιιι·ειε. Λεει·

- Ζειιι Βιι·ε1ιτοι εεε ετε.ετιεε1ιεε Κε1ἱιι 1κ1ε -

1ιοε ιι ιτε1 ε ιετ νοε ω· ετι1ετιιιε1ιειι Ηοεριτε1Κοιιιιε1εειοε εει·
1ιιιιειε.1ιι·ιεε

Οιειεετοι·

ειεεεε

Πε εεε, εεννε.1ι1τ ινει·εεε.

ΠοειιἱτεΙε.

Βι·.

Μετ τ.1ιιε.ε

Με ν1?ειιΙ ιετ εεε1ι νοιυ Μερι

ειιιτε εεει·1‹ειιετ ννοι·εεε. εε Πι·. Πεεεε εειτ εειπ ΒεΒιεε
εειιιει· ιιι·ετΙιεΙιεε Τετια1ιε1τ, εΙεο εειτ 37 .Τε.1ιι·εε εετ Ει·τ'ο1,ς· ειε
Κε11ιι1Πιι1ιοεριτε.Ι ςειν1ι·Ιιτ ειιι.

- Πει· Ι)Ιι·ε1ττοι· εεε

ε1ιιι·ει·,<.ι;ιεε1ιε Α1ιτει1ειιε· ειιι ΝιΚο1ει-Κιεεει·1ιοεριτε1 Ζε ἱιεει·
εε1ιειειι. Πιεεειιι ΗοερἱτεΙ εεε νι·ιειεετε Βενει1 ε εεἱιιε ρ;εε2ε

ετ.ιιΙτειι εεε Βεεεοι·τε εει· Κειεει·ιε 11εει·ιε εεε :Μετα Οτεἱ
εε.τοι· ειιι ΒΙἰεεεετ1ι-Κιεεει1ιοερ1ιε1, πω. 8τεε.τει·ει Πι·. Ευ -

ἱειιειε ΑετεἰΙεεε·. ειε ει· Με Ζει· νο11εεεεεμ εειεει· ΒΟ:ιε1ι
ι·ιςιιι

Λεει·

1)ιεεετ2ειτ

ειιοε

ειιι

εετ εειιιειε

εεε ει· ειε 11ιει Με

εεε

Ν11ω1ει - Κιεεει·1ιοεριτε1

οιΤΜε11εε

1ε1τετε.

ε1ε.1ετε.ιιϊ

ειι.ιεεεε

εεε

8ι.. Ρετει·ε

ειιιε,

Κι·ε.τ'τ εεε 1.ιε1ιε. ε1εεειε ΗεεεΠε1 εεε εει· .ΜΜΜ :ιιι εειιι
εε11ιειι ιετ ει· ιι·ειι εεε11ε1ιεε Με εε εειεειιι Ι.εεεεεεεεε. Βιε
ειιιε .1ε.1ιι·ε 1899 1ε1τειε ει· εἱε ε1ιιιιιι·ειεε1ιε ΑΜε11εεε·, ε1ιει·
εςε1ι ειεεε11ιε _ιεεε;ει·εε Κι·€11'ιεε εεε εεει·ιιε1ιιε εεε εἱε

Κοεεε1τε.ιιτ Με

Ν11ιο1ει-Κιιιεει·εεγ1ε 1ε

εο1ιοε Με ικεειεεε .1ε1ιιειι ει·ειιιε ειι Πιε εετ ε1ιι·εενοΙΙε ΕΜ. ειε

8τ. Ρετ.ει·εεει·ι;ει· Βι·21ειιιιεε·εεε

Βι·ειιε1ιεε

εει· ει·ετεεεε. ιιιιτεε

8τεΙΙιιιιε· εετ1ιε1ιεε ννοι·εεε.
- Ζειε οι·εεετ1ιο1ιειι Ρι·οτ'εεεοι· εεε Βιι·ε1ιτοι· εει· ε1ιιι·ιιι·
ειεε1ιεε ΜΜΕ εει· Πεινει·ειιετ θι·ειΓενε.1ε ιετ ειι Ρι·ο1°. Βι·.
Ε' ειεε ι·ιε1ιε $τεΙΙε εει· εεεεει·οι·ε. Ρι·οτεεεοι· Βι·. Β ι· κι 1 ε
Ρε γι· ιε Οτε: ει·ειιεετ ννοι·εεε.

Αεεε1ι1εε νοει Ηοειιιιε.1

ειιι· θενι·οιιιιΙιειτ Βεννοι·εειιε Αι·1ιειτ

- Ποπ

1ιει

εει· νοιεει·ε1τεεε· εεε εοε1ιειι ε·εεε1ι1οεεεεεε

ιιιεΙιτ ω, Με ειι εειεεει 'Γεεε Με ει· ιιοε1ι. ε11ει·ειεςε ἱε εε
εοιιι·εε1‹τεει Μεεεε ννε1τει· εε εεειεεΙεεε εεε.ι·εε1τετ, ννειιιι

1ετει·εε.τ1οιιε1ειι Κοεε·τεεεεε ειι- Ηγειεεε εεε Πειεοει·ειρειε ιιι

ειιο!ι εειιιε ι.ιεεε1ιε·11ε1ιτεε
Ιειειιτ ενει·εειι 1ιεεεειι.

Ν ι ε τε ει, θεεει·ε1εεει·ετει· εεε Κοεει·εεεεε, ίει·εει· Βτε.1ιε
ε.ι·ετ Πι·. 117. Η οΗ'ιεεεε, 8οει·ιτ'ιτ'ε1ιι·ει· εεε Αεεετε11ειιεε
1ιοιιιἰτεεε, εεε Πι·. Α ι· τι τι ε ι· Κ ε. γ ε ε ι·Ιἱ ε τι· , ετεεειἔειε θε
εει·ε1εεει·ετει εεε εειιτεε1ιεε Ζεετι·εΙ1‹οιεἱτεεε εει· Βε1ιιιτερτ'ιιες
ω· Τε1ιει·1ειιΙοεε, ιετ ιιι Αεει·Ιιεειιιιιιε 11ιι·ει·νει·ειεεει.ε ειιι εεε
Κοιιει·εεε εεε ειε ειι.ει1τ νει·εεεεειιε Ηγ,=.;ιεεεεεεετε11εεε εει·

Κιετίτε 11ιει εεε 1)1εεετ στι: ειοει.

Κοεετε $ενειιιι εεινἱεε εε είιε1ιιιε·ει· ΒεΙαιιιιιτεεΙιεΐτ εε εεε
ειι ετνι·εε εε1ιι·οε εεε εεερι·εε1ιεεε ει·εο1ιεΠεειι. Με· Πιε ειε
εε.ιιει· 1αιιιιιτε. εει· ιεεεετε Πιε εε1ιειτ2ειι εεε 1ἱε1›ειι. εεειι
εε1ιει·Γει· νει·ετεεε. ιιετεε θειιιἰὶτ εεε εει·ιιεε1εεει· Ηιιειοι·
2ειε1ιεετεε Πιε ειιιε. ΙΠεεε Βιεειιεε1ιε.ττειι νει·1ιιιεεειι ειιι ειιιειιι

Βει·1ιε “Με εεννεεεεεε Βει1ιεει· Αει·ετεε: 01ιει·ετεεεει·ιιτ Πι·.

Ρι·οτεεεοι·τιτεΙ νει·Ιιε1ιεε ενοιεεε.

ι·ειε!ιεε δε1ιειε νοιι Κειιιιτειεεεε εεε ρι·ε.1ιτιεεεει· Βι·ίε1ιιιιιι,ε·
ει·νι·ει·1ιειι ι1ιει 1ιε.1ε ε1εειι ει·οεεεε ει·ειιιιεεε!ει·ειε εοινιε ειεε
ειιεεεει·ειτετε Κ11ειιτε1. 'Γι·ειι ιιι εειιιει· Αι1ιειι. τι·εε ιιι εειιιει·
Γιειιιιεεε1ιείτ εεε τι·ειι ιιι εεἰεει· Πε1ιε εεε Αε1ιειιἔΙἱε1ι1ιεἱτ
ειι εε1εε ειιεει·εε 1ιεεεε1εετε, ειι »πιο ει· εεε ει11ειι. είε ιιει·
Μπι ιιε1ιε εεετεεεεε. ιιι ε" Βι·ιεεει·ιιιιι-ι· ε1εἰ1ιεε. Με. Με
δε1ιι·ε11ιει· ειεεει· Ζει1εε. 80 ει” ειιι Ηιιε εεεειιιιιιεε ειι εεει

- Ποτ'. Πι·. Βο1ιει·τ Κ Με νν1ι·ε ειιι εε1εεε νν1εεεε
εε1ιεττΙιο1ιεε 1ι1ιτει·1ιε1τει·ιι Ζε Εεεε εεε Ο1:τοΙιει·ε ε. 812. νοε
εειιιει· Αίι·11ειι·ειεε εε‹ι1ι Βει·1ιε ννἰεεει· 2 ε ι· ε ο Η 14 ε 1ι ι· ε ε.

Νε1ιι·οΙει.ι·ε.

εεΙΙιεε ΗοεριτεΙ εεειεειιετ εετ, ειιι· 1αιεε ειε θιεεεε εεε νει·
Ιεετεε ειπιεεεεε, εεε Βενει·ιιι'ε Τσε εειεειι Β"ιειιεεεε εεε _
1) Ιιι 8τ. Ρετει·ειιιιι·ε εει· Γι·ε1ιειε Βεειι·1εεετ:τ ειιι 8τ. Ρε
τει·ε1ιιιι·εει· ΓΙιιεε11ιε.ιιεε, δτεετεπιτ Πι·. εε1ιιιιιε Ροε
εειιιειι ιε.1ι1ι·ειεΙιεε Ρετἱεετειι νει·ει·εεεει ειιι.
εεεεκι, ιιιι 54. Ι.εεεεε_ιιι1ιι·ε. Με ρι·ε.1-ιτιεοΙιει· Αι·2τ ιετ εει·
Αιιεκεει·ειιετε Αττει·ἰοεεΙει·εεε ειιι: ετιιι·1ι εΓεε.1ει·τειιι Ηει·εεε.
νει·ιετοιεειιε εεε 1883 Με; εεννεεεε. Η) νει· ε1εἰεεε Πο
εεε!εεεε Νεει·εΙειειι εοε·ιε ε·ιε1ιτιεο1ιε ΕΙιεεεειεεεε;εε ιιιεε1ιτεε
ειι·ιι εειτ ε. 10 .Τιι1ιι·εε εε1τειιε. Ψιεεει·1ιο1τε Κιιι·εε ιιι Κιεειιι- 1 ιιιι.τειι 1ε εΠεεει ετεειεε1ιειι Αι·ιεεε1ιειιεε 1ε 11ιΙοεΙειιιι ω· εεε
ιεει1ιιιςε 8ιεετει·ετ εεε 1νει·ε_ῇει. Με". Μοε1εεε) Πι·. Γε11ιι
εεε. Με εοε1ι ειι _ιεεε·ετ νει·εεεεεεεε 8οειιιιει·, Ιιτεο1ιτεε 11ιει
Βε1ιιι1ιει·τ ιει 1ιο1ιεε ΑΙτει· νοιι 86.1ε1ιτειι. Πει· νει·ετοι·1ιεεε,
ειιι· νοι·εεει·ε·ε1ιεεεε Βι·1εισ1ιτει·ιιεε;. Κεεει ειιιε εειιι ΑεεΙεεε
ννεΙο1ιει·ι. ε. 1882 ειε νειιιε ριεοτιοε.εει ει1ε.εετ 1ιεττε. ιετ
2ιιιεε1η;εΒε1ιι·τ, ειιιε· ει· 1ι1ει· ε·ιεεει· ειε ειε Αι·1ιειτ εεε εε11ιετ
εε1Μεεεινε Βειιι1εεει·ετ ἰε Κε.1εε;ε. 8τε.ει:ε.ι·ετ ιε 1νο1ο1ιοΙειιιε14,
εοε1ι εει 'Ι'ει.ςε εειεεε 'Ι'σεεε Με ει· εεΠεε Ρετιεετειι 1ιεειιε1ιι.

Βιε ρ16τεΙιο1ιει Τσε εετιιεε ειιι ιιιιττεε εεε εει· Αι·1ιειτ εεἰεει·
Ρειιιὶ1ἰε εεε εειεεε νιεΙεε Ρι·εεεεειι. 8ε1ι1εί' ειεε!.
Κε.ιιιει·ιιε, ιε1ιε ιιι Β'ι·ιεεειι!

εε

τιειιει·

Πι·. Π. Η.

εει·ειιί ιε 117ειε_ιε €εινεεεε, Με ει· ι. .1.1887 νεεεεεε1ιιεεει.
νι·ιιι·εε. 8) Ιιι Βιιι·ε ειιι 1. Βερτεει1ιει· εει· ΜοεΙαιιιει· ΑΜΒ
Με.ιι Εεεε. 4) [κι Βει·Ιιε εει· 1ιε1ιε.εετε Β'ι·εεεεει·ετ Ρι·ο1°.
Πι·. ειεε. ετε1ιι1. Κο1ι1ιγ Κοεεειιι.εε ειι Α1τει· νοιι 58
εε1ιι·εε εε είεει· Β1ιιτνει·ειίιιιιιε·. νει· ε1εειε .Πειτε 1ιεττε ει·
ειεε Με ειιιει· Ορει·ετἱοε ειιιε ΒΙετνει·ι.>;ιτ'τεεε :ιιΒεεοι;εε, ειε
εετ'εεεε 1‹εἰεε ϋ1ι1εε Ε'ο1εεε εεεΙι ειεε ως. νω- ειι.. 3 11ι'οο1ιεε
ετεΙΙτεε ειεε _ιεεοε1ι εεεννει·ε Νεεεννιι·1ιεεεεε ειε, εε εεεε εει·

11ε1‹ε Λεει ε.ειρετ1ει·τ ι.νει·εεε ιιιιιεετε.

Πε. εἱε Β'ο1εεε εει·

ΒΙετνει·ειτ'τιιε8· εε.εει·ε1ι ιιιε1ιτε.εΐειιεε1τεε ενε.ι·εε, εε εο11τε
εεε1ι εετ 11ε1‹ε Β'εεε εεεεεειιιειεε ννει·εεε Η εε ει·16ετε εει·
Με Πιε νοε εεἱεεε (ζιιεΙεε.
Με. Κοεεειεεε Με· ιιι·

Τειεεεεεε1ιι·1ε1ιεεε.

εριεεε11ε1ι Νετει·τ'οι·εεεει· εεε ννιι·Ιιτε ιε ε1εεει· Βιιι·ειιεε1ιείτ
νοιι 1878-1890 Με Ρι·ινετεο2εει. εεε εεεεει·οι·ε. Ρι·οτ'εεεει· εει
Ρει·εοεα1ιε.

Ζοο1οε,·ιε εε εει· Πιιἰνει·ειτετ Ηειεε11ιει·ε·. Ι)ιιεε ινεεετε ει·
ειεε εει· θεεει·τε1ιεΙίε εεε θγεε1ιο1οειε ειι εεε Ιιεεε εἱειι Με

1Τι·εεεεε.ιετ 1ε Βει1ιε ειεεει·, »νο ει· ειεε 1ιε.1ε ειιιε ι;ι·οεεε
-- Πιε θεεε11εε1ιεϊτ ρι·ε1ιτιεοΙιει· Αει·2τε ιιι
ει” 1ιετ. ειιι' ι1ιι·ει· .Τετιι·εενει·εειιιει!ιιιις ειιι 15. ΒερτειεΙιει·,

ΚΙἰειιτεΙ

ει·ννει·1ι

εεε ει·οεεεε Αεεε1ιεε

ιε εει· Αει·ιτει;εεεΙΙ

εειιετ”τ εειιοεε, ενε1ε1ιε Πιε ειιιε ετεΙ1ν.νοι·ειτεεεεεε εει· Αει2τε·
εε

ΗτεΠε

εεε ετιιτετεειιιεεειε

ειιι·ίιε1αι·ετεεεεε

1)ι·.

Ρε ε!

Κ1ειιιιιι, Βι·. Βι·εετ 8εο1ιοΙοννε1ι1 ειιιε 1°ι·εεεε εε

1‹ειειιιει· Βει·11ε-Βι·εεεεεεει·ιε ννε.1ι1τε. Ετ ιετ ιιεεΙι ιεειιι·Γεε1ι
11τεΗΜεο1ι

ιε

εειεειε

θρε2ιεΠεε1ιε

1ιετνοι·ε·εει·ετειι

εεε Με:

ε·ϋ.1ιΙτ.

ε. ε. ειε «Κιεε1ιεειιεε εει· Νε1ιειιειει·ετεεεε» ιε Ρι·οι'. Μπι·

- Πει· νεεεεεεειεεετε Ο1ιει·ει·πτ εεε Κι·ε.ιι!ιεε1ιειιεεε Κει.ιεει·
Ρεε1ε 1. ιε Μεε1ιε.ιι.Πι·. Ο. Πτεεοεεοιν. ιετ ειιιε θε·
1ιειιιιι·ετ.1ιείεεεει·τννοι·εειι.

τιιιε ΗεεεειιοΙι εει· Ε'ι·ειιεεει·ειεΙιεειτεε εεει·1ιε1τετ. 5) Ιιι
Ι.ειρ21ε; εει· Ρι·οτ”. ειιτιεοιε. εει· Ζοο1οεςιε εεε νει·ε1ε1ε1ιεεεεε
Αεε.τειιιιε Πι·. ν1Π11ιε.ει Με” εΙιε.ΙΙ ιιε ε1ιεε νοΠεεεετειι

67. 1ιεεεεε_ιε1ιι·ε.
- Πει· Πιι·ε1ιτει· εει· Μο1ι11εινεεεεε Ζεετι·εΙ1ιεεεειειεεεεεε1ο.
8τε.ετει·ετ Πι·. Ι.ιριεε!ιι. ιετ ειιιε ειιεεει·ετετιε5.εε1
εεεε1τει·εεΜεειιιεε.ΙΙιεειετεεεειεει·νει·ινε1
Μινι; εεε Οεει·ειεειειιιε1ιεερε1ιτοι·ε ει·ιιεεετ
ννοι·ειι.
- Πεε Βιιι·ειιιιιιτε·1ιεε εει· ΒΙιεεεετ1ι-ινο1ιΙτετιεΙιε1τεεεεεΙΙ
εε1ιιιΓτ ιε ΠεεΙιειι εεε Ι)ιτεΙιτοι· εει· Μοε1ιειιει· Μετιεεεο1ιεΙε

νοε Μπι ετειιιειτ ε. ει. ειε Βεε.ι·εε1τεες εεε

Χ. Βεεεεε (εἱεεει·ε 'Ι'ιει·ε) νοε Βι·ε1ιιιι ε

ΙΙΙ. Αεεεεε.

«Τιει·ΙεΙιεει ἱε ε"

επι

Υεπ·εειι1εάεπε ΜΜειιιιπιχειι.

νοιι 1.1πινεπ·ει1Μεπι ιππι Μαι. ιπειιτιι1επι.
-- Με

νοι·ιεε ιιιιχεπι

ειπ

άεπ

Ππιινεπειιιιι.ειι

ιιειιεπι Με _ιει.πι οιιπε 816ι·ιιιιε·ειι ει.ε.ιφει'ππάειι, οιιεο1ιοιιρ;ιε1οιι

:ιι ΒεΒιιιιι άεε πιοιιεπι $επιιεετεπε Με ε π ιι ά ε πι ο 1 ε οιι ε πι
θπι·ιιρροπ άει· 8οειιιιι·ενοιπιιοπεπε ιιπά 8οιιο.Ι

άεπιοιπι·ετεπ πινιεάεπ· Ρι·οιι1επιει.ιοπιειι ει·ιεεεεπ 1ιε1ιεπ,
ιπι άεπειι Με ει·ιπιιιι·επι, άεεε «Με άιο 11πινει·ειιε.1.
οί1πεπ», ιιππι άοπ Κε.ιιιρί ειπεπ άιε Κεειπι1οπι ππά Με ειπε
πνειιςειιοπιάε Αιιτοπιοππιε ππά Ε'πειιιειτ Γοι·ι2ιιεε1:επ. Βιπιάι·ιιοι:

εειιοιιιοπι άιεεε Ειπιπιει·ιιπι€ειι Μι' Με 111ειιιτειιι άει· 8ι.ιιάειιι.οπ
ιπάεεεειι πιο1ιι: ι:οππεο1ιι.ειι ιιε.1ιεπι, άπ Με Βεεειιιιιιι1,ςιιπιπειι ιιι

άεπι Πιιινεπ·ειτ.Μεπ πειιι;; νοι· ειοιι ε,πειιεπ. Ποιιτιπεπε Με Μοιι
άει· νει·ιιιιπιά άει· Αιπεάεπιιιεεεπι ιπ ειιιεπι Αιι1”ι·ιι1'ο
Με '1'ιιι.ιειπειι άει· ειιιάεπιιιεειιεπι δεπιιοπ·επιπιι.τε εοιπιπιε Με νει·
Μειιι1ιιιπε νοπ Μεειιπεε ιπ άειι Διιά11οι·ιειι νεπ·ιιι·τειιτ ππά εε

ο11`επι πιιιε,εεερπ·οοιιεπ. άεεε Με Βετιπιιε; άει· 11πιππεπειιιιι. πππ·
άεπιπ ιιι επιππεπτεπ
·νει·1ιειιπτ Μιά.

ιεπ.,

ινεπιπ

ειιε

ιιπ

άει· πιοιιι.1εοιιε ΜΜΜ'

- Βιιε 8ο1ι1εικεε1άεπιππι Ρι·ιιιι_ιιι1ιπ· εεε άει· πιιιι
ιτεε·-ιιιεάιειιιιεο1ιεπι Αιπο.άεππι1ε ειιεεεεειιιοε
ε ε πι ε π 8 ι. ιι ά ε π ι ο ιι πετ ποο1ι ιπιιππει· πι1οιι1. επι.εοΜεάεπι.
Με Ρι·οίεεεοπεπιιιοπ1επεπιε άει· Αιιιιάεπιιιε ει·εο1ιτετε ιιιιπιιιιοιι
ιπι ιιιι·οι· Βιπιπεειι2ιιπε επι 18. 8εριειπι1ιεπ· άεε νοιι άει· Κοπι
πιιεειοπ 1ιεεΐιειιο1ι άει· ι·ειεειεπ·ιεπ Βιιιάεπιειι ,εεεεπιιπιε1τε

Μειει·ιιιι ιιιοιιι. 111π ;επιι επιά ιιπά 1ιεεοιιιοεε ιιιιιιει· ειπε πειιε·
Κοπιιιιιεειοπ Με άι·ει
ι·ο1'εεεοπ·επ 2ιι Μιάεπ, ιινε1οιιο επι·
πιιοιιειεπ ΜΜΜ; ιπι· θιιτεειιιεπ πω» ειπεπ 1εάεπι άει· επεχε
εοιιιοεεεπεπ 8τιιάεπιοπ νοπειει1επι επι. Πιο πιειιε Κοπιιιιιιεειοπ
1ιεειειιι Με άεε Ρπ·οιεεεοι·επ 1111 ει; επι ι ιι Με 11·1ι·ι1εεε), ι..

- ειιι- άιε Βεει·ιιπάπιιιι.ς ειπεπ· Βο1ιει·1. Κοοιι
8ιιίτιιιιε πιιτ Βειιιιιιιρι'ιιπιε άει· 'Ι'ιιιιει·ιιιιιοεε
επι1ι.εει. ειπ Κοπιιιιεε, άειεε ειο1ι ιιπιιεπ· άοιιι νοι·ειιε άεε ιιι·ει.ιεει
ε‹:1ιοπ 8τειι1ειιιιιι1ειεπε Πι·. ν. 8 ι ιι ‹ι 1 με1ιιιάετ πω. ειπεπ
Α ιι ιππι Ε. Με Βιι1'ιιιπιε;, Με Με Αιι1εεε άεε 25-11ιιιι·ιςεπι (ιε
άεπει.εεεε άει· Βιιι:άεειιιιπε άεε 'Ι'ιιιιοπ·1πε11ιεειιιιιε
ά ιι π· ο ιι Η ο ιι ε π· ι. Κ ο ο ιι ετι·ιειιιει. ιιπά εοιιιιι. άει· 11.π·ιιιιιε
ι·ιιιιε :κι Με επιιπιάιο,σ,ειι1ιε Βεο1ιεοπτιιπε 111π Με ιΕπ1'οι·εο1ιιιιιε
άει· εεεεπι1ειι ιιιοπιεειιιιο1ιεπ 1ιι1ειπιιοπειει·επιιιπειιεπ ε;εννιιιππιεε
Μιά, πειιι. Μπι, ιιιιιζεεειιεπι νοιι άει· πω" άεε ιι`οπεειιεπε,
Με ΑιιΕιςειιε, ναιεεεπιεε1ιε1ιι1ειιε Α ι·1ιειαεπ ιι πιά
άιιππιιτ. ειιοιι ρι·ειιτιεοιιε Βεεπτειιιιπι 8επ επι· Βε
Κεππρ1'ιιιιε· 1ιει·'Γιι1ιεπιπιιιοεε ειιε ιιιπ·επ Μι1:ι.ειιι
ε ιι ιι π 1 ε ι· ε ι ιι τ ε ε πι. 11οιιι Κοιιιιτεε επειιϋπεπ ιιιιπιιετεπ·, πει·
νοππ·ιιεεπάε Λεπιτε ιιπιά Βειιππτε, Ιπιάιιειι·ιε11ε ειο. Με ε.11επι
Το11επ άεε άειιτεε1ιεπ Πειο1ιεε Μ. Βειτπεεε πνει·άεπ επ άεε
Βεπιπιιιιιιε 8. Β 1 ο ι ο ιι π 15 ά ε π, Βει·1ιπ, Βειιπ·επετι·εεεε 113, επ·
1ιοπεπι.
- Βιιι Πεπιπππιπι1 Επι· άεπιιπ11ιπε;ε1νεπετοι·
1ιεπειι 1ιει·ιιιιπιι.επι Ρεγο1ιιιι1ει· Ρποι'εεεοι· Πι·.
Η ε ιι ά ει Μπι ιπ άοιιι Βεπ1ιπιεπ νοι·οι·ιε Ρεπικοιν, πιο άει·
νει·ει.οι·1ιεπε εο ω” @ειπεε Με, επι·ιειιιει πνει·άεπι. ι).ιε
Πεπιππιιιιι, άεεεεπ Κοεπεπ Με 1ιεπιειιιάε Ρειιικοιν ιιιιοιπ τ.ι·ε,·.ιεπ
Με, εοιι άειι θειειιι·ιεπι πιι1581ιο1ιει.ιπ ι;ιιπιεει· ?Μπιτ άεπειει1επι..

-- Ί'γριιιιε

άιιι·ε1ι

θεπιιεε νοιι Αιιειει·πι.

Ρπ·ο

1`εεε0ι· Νεπτει· πω, ννιε Με Μ). ιιπιά. ΜΜΜ.» ιιιιιωιιι, άει·
Ρει·ιεει· Αεεάεπιιε άε Μεάεοιπο πω· 120 ?Με νοιι 1ιι1'ειπτιοπειι
Βειιιεπππιιιιο,ιπ ππά Ν. 8ει ι·οπιπιιιι. Πιοπιιιε1ιειε Κοπ
νει·εοιιιεάειιοι· ι4'οι·ιπι ιιι1ο14ε 11ειιιιεεεε νοπ Αιιετοι·ιι 1ιει·ιο1ιιεπ,
Ιει·οπεειιειιιιε ιεπ νοππι θεοί άει· Διαιάεπιιιε πιι1άεπ 25. Βερ
Με ειιιιιιιιοιι ιιπ 1.ειιιΓε νοπ 4 1ιοππιτεπ ιπι νεπεειιιεάεπεπι Οι·ιειπ
ιεπιι1ιει· επι1ιει·ιιιιππι εποπάεπ. 111111: νει·ιειιιετ, εοι1επι ιιιιι·ιεεπε
11'πειιιιπ·ειοιιε ειι18ειι·ειεπι ιιπά ειι1 ιιεπ θειιιιεε νοπ Αιιει.ει·π
ειππ 15 νοπ άεπι 89 ειιεεεεειιιοεεεπεπ 81ιιάεπτεπι ιιππι 11ιι·ο ινιο
Με άεπι Αιιειεππιοιιι·ιπ νοιι Οειτ.ε ειιπι1ειαιι11ιιιι·επ νπει·ειι. Πιο
άει·ειι1°πε1ιπιιε ιιι Με Α1πειιειιιιε πιεε1ιεεειιοιιι. 1ιιι1ιεπ, ν1·ε.ιιιιεπά . 120 ιπι1ειπιιυπειι. ινοπιιιιιεπι 80 '1'γριιιιε1ιιιιε, ει·ειι·εειπειι ειο1ι ΜΕ
«Με ιιιιπιιεπεπ 1ιεπειι.ε ιπι ειιάει·ε Ιιειιπ·ειιεπε1ιεπ ειπιι;ειι·ειεπι Μιά.
1315 Ρεππιιιιεπι ιπ 1ιει.ι.ε ιιπιά ε.πάει·ειι 0ι·ι.επι, πιε.οιι νι·ειο1ιεπ Μεεε

Αιιε1επιι ε·εεεπιάτ ινοπάεπ ννει·επι.
- Βιπε άειιτεε1ιε

ιιΙεάιειπει:1ιιιιε

ιιιιιι·άε

8ο ιιιιιιιεπι ε. Β. ιπι Αιιι.ιιιι,

ιππι

πιο 400 Διιει.ει·πι Με 11ει.1.ε 1ιεεοεοπι ννει·επι, 80 Ιπέ'εια1οιιεπ πιιτ.

Π. Οιιιο1ιετ πι. 81. ιπι 8ο1ι επι: ιι ει ίειετι1ειι ιπ θερειιννετ1. άεε
.άειιιεειιεπ θεπει·ειιιοπιειι1ε, άει· οιιιπεειεσιιεπ 11οιπειιιειιϋτάεπι
.εοπνιε άει· ι)ο:επιιεπι ππά Αεπιιο ει·ο11πιει. Αοιιι ιι111111ι.ι·εειιιιιεπ·
ειπε Νεπισιπε; ινεπιιεπ ιπι πιειιεπ ιπιετιιιιι. επι' Βεειεπιιιιεε14οειεπ

11 Τγρ1ιιιει”ιιι1ειι νοι·, νοιι άειιεπι 4 113ά1ιοιι νει·ιιεΓεπ. ιιι Οι·ειιεοε

ειιιεεειιιιιιει.; ειιεεοπάειπ Μιά 25 8οιιιιιεπ· ειπ,ςειι·ειεπ.

ννιιι·άειι 11 Βιι·ιππεπιπιιπεεπι πιιτ. νιει·πιιε1'Γγριιιιε, ιπ Τοπιιοιιεε
'7 1ιι1ε1‹ιιοιιοπι πιιτ. 2 Τοάεε1111ιεπ, ιιι Αιςοιι ιπ ειιιει· Β`επι1ι1ε
νοπ 4 Ρει·εοιιοπ 8 Βι·ιει·επιιιιιπιποπ ιποπει.ει1επτ. Πιο Με άεπι
Αιιεπει·πριιπ·ιε νοιι θειιε ειειπιιιιεπιάεπι 'Ι'ιει·ε Μιά άεε1ιει1ι ευ πε

Γειιι·11οιι, ννει1 άιεεεπ· ιπι άεε Κειιιι.ιεπι άει· 8ι.ειάι., ιιι πνειοιιε Με
ΑΜειιε άει· 35,0110 Ειιπιννοιιιιει· ε1ιεεεο1ιννεπιππιι πνεπ·άεπ, επι1.ιε·
Μ·ιιοιιι: Μ.

81επτιεεεπεειεεεπιιει1επ.

Νε Με π· νει·ιειιει

άε1ιει·, Μ" άιιπειι Ροιιιεινει·

οι·άπιιιπςεπι πιο: νει·ιπειιΕ ειιοι· Αιιειεππι Με ιιπιπειπειιι 1111ε.εεει·
νει·1ιοιειι πετάει.

- νοπ· ιπιιι·πειιι ιιετ ιπ Μοειαιιι ειπε νοι·ειεπάεει1ειιπιε άει·
Ρ ι ι· ο ε ο πππ ε ο ιι ο π Δεπειεεεεε1ιεειιε.1ι
ειειι.πεΓιιπάοπ,
ιιι
ενε1οιιεπ ιι1ιει· Με Β'οπ·άει·ιιπε νοιι θοιινεπιπειιπ·επι ιπι νεπεειιιε·
άειιεπι θοιινει·πεπιιεπιπε, άεεε Με Αει·ει.ε Με Νεπιεπ άιιπο1ι
Γειιεπ·ινιιιι”επ νοπννιιπάετεπ·, πνε1οιιε που επ Με ννεπάεπι, ειι
οιιεπι εοι1ειι, 1ιεπε.ιεπ ινιιι·‹ιε. ΙΣε πνιιι·άε 1ιεεο1ιιοεεεπι, άιεεε
οπάει·ιιπε ιιπι1ιεάιπ,ει.ε1ιειιιειιπεπ ππά Με Αιι1ιιε1ιιιπιε
άιεεεπ Β'οπάεπιιπιε ιιι 1ιεππιπιπεπι.

- Ιπ Ροπιεε ιε1. άει· Οπάιπε.ιοπ άει· ρεγειιιετι·ιεειιεπ Μπει
ιππι; άεε 1.επάεο1ιεϊτειιοεριι.ε1ε Πι·. Π. Η οι” ει.ι πειιι Με
άεπι Πιεπει επιι.Γει·ιιτ ππά ιπ 24 Βιιιπιάειι Με άεπι Ρειιεεεειιοπ
Θοιινοππεπιιεπι. ειιε8εινιεεειι ινοι·άειι, ιππειι ινειιι·επά εειπιει·
Νεειιιάειοιιπ·ειι ειιιιιπει ειιιε άεπι ιιιιοππι1ει·ιε ροιιιιεε1ιο Αι·πε·
επεπιι.ιπ ιιπιά ειπ επάει·οε 111ε.1 πινει Κι·ιππι1πειεππεεωιιιεπ Με
άεπι ιιοεριιιιι επι.1ε.ιι1επι ειιιά.

Η

- Πιο θεεεπιιπε.ιιι άει· Κι·ε.ιιιιεπι ιπ άεπι Ζινιι

1ιοεριιιιιετπ Βπ. 1°ει.ει·ειιιιι·εε 1ιετ.π·ιις ειππ

8. Βερι..

ιι. .1. 10712 (111 ππειιι· ε.ιε ιιι άει· νοππνοοιιει, άεπ·ιιπι.ετ 745
'Ι'γριιιιε - 148 πνειι.ι, 925 8γριιιιιε - 14 Με.), 245 8οιπει·
ιεοιι -111ιιιε1ιπ), 2415 1)ιρ1ιτιιοι·ιε - 118 πεπ.), 611 Μεεει·πι (17 πιε1ιπ·), ππά 4 Ροσιπεπιππεπιιπε -11 ννειι. Με ιπι άει· 17οπ·ιν.).

- Βιε θεεεπιιιτειιι άει· 8τει·1ιεΗι11ειπ 81. Ρε
ι.επ·ειι ιι π; 1ιει.ι·ιπ,<.τ ιπ άει· 11|οειιε πειιι 2.

Με ιππι

8. 8ειιι.

ά. Π. ιπι “ειπεπ 15111 1855 πι., 809 1'11.1,άει·ιιππιεπ επ 1'οι;επιάεπι
Κπειιιιιιειιοπ:

- 11οπι Απιτε ειιτίει·πι1. ειιιά επί Αποι·άπιιιιε άετ ιιο
ιτει1επάεπ 1:ι1οιινεππιειιτε άει· Ιπιπάεε1ιε1ιεεπιπ ιπι Ροιιοιε1πιεοιιεπ
Κπ·ειεε 11ιοιιν. ιάοε1πειι) Βπ. Ν. 8 εε ποιο να ιιπιά άει· 11οιινοι··
πιοπιιεπιιε-8επιτεπεει·:: Μ. Μ. Θ” π ιπι 8εεππιει·υ..

'1'γρ1ιιιε οιπειιι.ιι. Ο, Τγριιιιε ιιικιοπιι. 20, Γειιι·ιε πεοιιι·πεπε Ο,
”.1'γπιιιιιε οιιπιε Βεετιιιιιιιιιπιτ άει· Ε'οι·πι Ο, Ροοιπεπ Ο, Με.εεππι 12,

8ο1ιει·ιε.ειι 12, οιριιιιπεπιε 26, Οποιηι θ, Κοιιο1ιιιιιει.επ 12, Κιου
11ιεεε ιιιιππεπιειιιε1ιπάιιπιε 18, 1Επγειρειε.ε

- νει·1ιείτιιπιι; ειπεε Αι·ετεε.
Ιιι άει· νοπ άει·
'Ι'ννει·εειιεπι θοιινει·πεπιειιτε-1ιεπάεε1ιε.1°τ ιιπιει·ιιιιιιεπιεπι 1ι·ι·ειι
ιποιοπιιε ιπι Κιποιιάοπ1'ε Βιιι·εεοιιεινο νπιιι·‹ιε άει· 1)ιπ·ειαοπ· άει·
Κο1οπιε Πι·. Β πι ςεπ Κιενε εε ιιι, ιιι άεεεεπ Ψοιιπιιπιι; πει

ειιιει· ιπι άει· Νεοιιι νοιπι 17. ΜΕ άεπι 18. 8εριεπι1ιετ νοι·πειιοπι
πποπεπ Βιιιιεειιοιιιιπιε "νει Με” ιάιιάειιοπι 1'εε1.Βοποππιπποπ
ννιιπάειι. νοιι άει· 1ι1επιάεπιιπεπιε νεπ1ιε1ιει:. υπ. Κιε νε
εειιι πνιιι·άε, άεπι «Β.ιιεειποο 8ειοινο» ΜΜΜ, ιιεειι Τιπνει· ιπιε

θε1ιιιιιςπιε ςειιι·ιιοιιτ.

Ο, 13πιρρο

5, Μπετ

τιιει1εοιιε 1ιιιππεπεπιειιιιάιιπιε 82, Βιιιιι· 8, Βιιιάεππιιεειιε Βιειιιιι
ειιιε 2, Αιιιιιοι· θε1επιιιι·1ιοιιπιιε.ι.ιειπιιε Ο, Ρεποτιι:ιε εριάειπιιεε Ο,
ειιάπε 1ίπεπιιι1ιειτειι 118,Απι11ιπιι10,1:1γιιποριιοΜοΟ,Ριιει·ρεπε11ιοιιετ1,
Ρμιιιιιε ιιπιά 8οιιιιοιιοπιιιε ό, '1'π1ιει·ιιιιιοεε άει· 1ιιιιιιποπ 84, 'ι'ιι
1ιει·ιπιι1οεε επάεπ·επ· 0ι·1ξεπε θ, Α11‹οιιο1ιειιιιιε ιιπά11ειιιιιιπι Με·

ιιιεπε 8, Ιιεοειιεεειιννιιο1ιε ππά Αι.ι·οριιιε ιιι1επιιιπιι 43, 1ιιιι·εε
πιιιε εειιιιιε

21, Κι·επιπιιειιιοπ άεε νει·άειιιιπιεειπειιε1ε 118, Τοπ.

εο1ιοι·επιε 48.

.
1 Αιπι 15. 8ε 1.ά..1.1ιε1:π·ιι ά1εΖε1ι1άει·Κπειπιπειι 1017118186 πιειιι·

- Με Με Ζειτιιιιε €8881117011π]ε.ιε ππιιιιιοι1τ, ιιπ άει ε πεπι 28
ιιιιεάι:1πιεοιιε

Ροπ·εοιπει

άεε

81.ιιάι.ιππ·πι.ιιιπεπι

.1ιειιεεε ιπ Βιι π·πειι118ποπιν. 'Ι'οιιιε11)ιπεεειει·ι. πνοι·άοπι:
@επ Λεει. .Ιενν Νεων ινιιπ·άο νεπ·1ιε1'ιετ ιιπιά άει· "Με
Απο. 8 πιιτ ιιο πι, άει· ιι"ειιιεε1ιεπ Ρε1πιι ε. εοινιε Με Ρειάεε1ιε

ειπ Ν ει τ ιι ε. ιι ε ο π ννιιπάεπι Με άεπι Ι)ιεπιει. επιι.ιεεεεπ. (Ε. 1111π·.).

Με ιιι άει·

οι·πνοοιιε.),

ει·ιιπιτει· 712'Γγριιιιε - 188 πω.), 1172

8γριιιιιε - 14? ιπιειιι·), 282 8οιιει·ιεειι - 117 ππειιι·ι, 251 ι)ιριι
ι:1ιει·ιε- 15 ππιειιι·1, 51 Μεεει·π-19 πεπι.) ιιπά 8 Ροοιιεπιππ·ειπιιο
11 Με. Με ιπι άει· 11οι·ιν.)

- Πιο θεεεπιιι.ιειιι άετ 8ιει·1ιειιιι1ε ιιι 81. Ρε
ι.ετειι ιι ι·8 1ιεττιιιε ιπ άει· 111οο1ιε νοπι θ. Με Μπι 15. Βερι.
ά. .1. ιπι Βιιιιεειι 8138 1871 Μ., 292 11ν.),άεπιιιι1επ Μ ιο1εοπιάειι
Κ.τειιΒιιει11επι:

1.12
11111111. ο111111:11.0, 11111111. 111111. 18, 1111111: ι·οο111·ι·οω Ο, 'Ι'γρ1111ι

+ 1111111811, 811;,Ζω;8· @θε ν01=ο1Πε Β1;_ΡΘ.

ο11ιιο Βοε1.1ιιιωπι1ε; 11οι·Ε'οι·1110, Ρο1:1ιο11 Ο, Ι111.ωι·ιι 19,8ο11ω·Ιαο11 15,

_

Π1ρ111.1ιστ1ο 28, Ο1·οιιρ Ο, Κο1ιο111ιιιι1.ο11 Π, Ο1·οιη16ω Ι.ιι1η;οιι-

ωΙΒΒ° Αθι.Ζω' Βιο11εωε, α 16' ΟΚ11° 1901

1ιο12111111ιιιις 15. Β1·γ111ρο111ε 2,Θ1·11η1ο 7,Κε.1.11ττΜ11εο11ο 111111- ι
ςοπο11τι11ιι11υ11€58.
1111111· 1,Βρ1άοιπ111ο11ο Ι1ο111118111ε Ο, 1111111111· ,

,Γ

Ή Ι
,
ἱ.
. 81110801- ά ""Μ1._ Α1:1,Ξι(ΒέΒ__
Πθωτ 0111110110
κ181Μ""

θοΙο111ιτ1ιοιιωατ1επιπε1,Ριι1·ο111.111ορ1ἀοπ11οιι0,1ιιιὰτο Χτυ.ι1111ιοποπ 1
2107', Α111111·1π θ, Ηγ111·ορ1ιο111ο θ, Ριιοι·ροτε.111ο11οτ 1, Ργ111111ο 111111 1
δορ1.1ω.οπ11ο Τ,'Γ1111οτοιι1οπο 11111· 111ι11Β·ωι 811, 'Γ1111οτο111οεο 1111ι1οτοτ Ο1·1.;:111ο 18, Α11ιο1ιο111:1ιιιιε 111111 Πο11τ1111111τοπ1ωι11 10, 11ο11οιιωιο11νν11ο11ο 11116 Αττορ1111ι1ιιίωιτπω 86, Μο.ι·ε.εωιιι ιε1111111 24,
Κι·ο.11111ιο1του άετ νοτι1ειιιιιικεοι·εω1ο 108, 'Ι'οτρ:ο11οι·οπο 138.

Β

Η
. Η Β
ς
0,10: Μέ,.Βοξ.Μο: ἔΣΡὶἐἶ-ΠωΒ0ΒΒΠᾶΙΠΠΕ

;
Θ ΝΜΜ,ω 81ῇΖι1Π8ςῇθε ΒΘτιωΟΠΟΠ 81-2τ,
,
_
1 11011611 νθτθΙΠΒ' ΜοΠωε1 (ι 22· οκτ° 1907·
1 Έπεσε εσυ· 11 ιι ιι 11 ε: 11161111 11 ει: Πο11ο1· Πο1ειοπο.πω1111.1ο1·πω.

ΔΝ1.1101ΊΟΙ11Ν ΠΒΒΒΒ. ΑΕΠ' 1161111111 111 άοτ Β11ο1;1-11από.111τι8 1011 Κ. Ε. ΒΙΟΚΕ1ἱ 111
#81. Ρο1ε1τε1111ης, Νονε1η-Ρ1·. 14,εον11ο 1ιι 1111811111- ιιιιὰεπε111ιι‹1.Απποποοπ-Οοωρ1ο1το11 ε11εο11ο1111ιιο11.τ
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Βι·πι111ε 1111:1:111τ1η16εε, Ρετιιο11-11πά πεεο11111ω11- παμπ 8811181' Β1111ε1κε11 1111· Με Κωεω1ρτικ1ε 8ΝΜ1·,Ρ0Φ|111
1οεε Ρ 11εε181κε11.
1.θ10111Γ€8Ο1°11ἐἱ1ἑἱῖΓΗ1ἔἱ1ξΓἔ1ἱ€·
Ξ81:1:11ετι11πάετ116,

μαμα.
Τιι11ετ::1:1;;:ε1$1:::;::Ξ:11ΐδιΤέΞ:21:15ο11ο-

0111πιεπεΕ, 11αΐν11111·ξ! 151 σα( Ή11πεεο=11ος1εο11επ Ψ
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επι ε. -
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.
111·'8"110έωεω,
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11.1· 1111111111

.?Ή'Ισπ0Ι$σ17σ 1111111811 10%, Τ111εε11ο1 ,,11οο11ε".
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Ηο111.111 πρεπειρετι ψκρ111ω 13ηεορτ, 11 101, Βερ:111111› 511|.48.Εοο

111111.ΐ1.111”.1.111ΐ121.1.Τ..”ΐ.1.01.1"'111.11“Ξ1ΣΙ.“.Τ1.'1“ΐΐ".”Σ

111. 1111111. 11. .11111111

Υποτρε61111ετο11 111111ετο πο:1οοκω11π

(80ΜΜε'.: 88ά_88'Ζωπ,"Π)

111111 0ΕΕ33ΑΡΑ1111111Α11111 3111111 11 1101100111 11111
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πρ11

ρε1311111111ειτο ρωιε1 1:1οοιιο1111το11ωιωκω εε16ο111εω
11111111 (Α11τ111111, Ετο1111τκπ 11 τ. π.) 11 ποια: 11

1)τ. Νειντ:11111ε.
111111 111>ο«11111Ακτ111εο1111κι 11111ε11.

Βο.111.1ο:111.111. ,,Βο11ο.1·1ο."
Τε6πετκ11 11·1111ετιαγ1οπ 1111111111» Με11.11εκιωτο ρ11οτ11ομο
11111 11ο ρτγ. Πρ1ε1ω: 1-2 τε16.11ετοκ1. κε›κ1ι1›111 πω.
1111τερε1τγργ 11 προ6ω Π. εριν1ε111·ι. 6εε111.1ειτκο.
Γ.11.=11:11οε Πρε11οτειικτε:11.οτοο Οεικετοτε1111 Β11γορ1.

Ο.-Πετορ6γρ1··11, Βο.111.111. Κο111ο111εκ11:111, 29.

1ιι Απο,
11111· 1ν111·11ιετω1 11Ι11111ι111ιο11ε11 81.111.1ο11
81111·Τγ1·ο111, 1111· ο11το111εο11 Κτ1ι111ιο.
Βε1ιοι1νε1οειο111οπ στο.

Ρτοερο1ιτο ιι. _1ος11ο11ε1 Αι1ε1111111'1: 11111'
1111ιιιιεο11.
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Ανἱε Βάι· ρτειΜἱεοΙιο Αοτ2το!

οΡἱΒὲτειπ:οΒΙειἱἰεοπΙιάἱοΙΗιεη18
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Ω
εΐτ.ιΒ!=ΠΒΕ.
·ειν.
εΙιει .ι.

ΒοοΙωιι οι·Μ:Ιτου
ΚοιιηιΙΜΜ ΒΜ2ο από οἰιιιοΙιιο ΤοἰΙο νοιι

ΗΜ.
8.50,
4.26.
ΖεκυνρεΒἰ8ιεϋτοεἱΙεἔ.

Μ·
ΗΙο.ιυκπιρεοϊπεΚι!·τεοιπ κο

8Ιειιι- πω! 8ειιιη-Μηιετειϊωι
ΜΜοΙΙο Μι· ΕδιΠ8·Ι. ΟΙιἱι·. ΠιιΝοτεΠΜε-ΚΙΙιιΙΙι Βοιι
πεοΙι ΡΜ!. Με” πω! Βι·. Ι(Ιειρρε ΜοΠιοτΙο,
πω· ιπ:Μιιω·ιΙοεου ΑιιεΙιοΙΙιιι18, Μ εο!ιοιιοιπάειοτ πωπω,

«Πωσ 8οΙιιιἱϋ. Μιά Βτωπιο.8ο, απ!" σΙοιπ εὶιιΜοΜοιι Σνοε;ο
Με 8:ιιι€οιιο, νοιι νοτεοΙιἱοᾶουοτΙοὶ οιιτεϋιιἀΙὶοΙιοιι Ετ
Ιππι1Ιππτη:οιι (Β'ιιτιιιιΙκεΙ, Κατϋι1πΙιεΙ, ΑΒεεεεεε, Βι1Βο11ο11,
'Ι'οπωΙΙου,ΓἰετεΙ,ΜιιετΙτἱε, Ρπιπτἱιἱοιι. ΟοποττΙιοο οτα).
+- ΙΙΙιιετι·Ιει·τοε ΡτοἱενοτιοἱοΙιιιΙε ΜΒΜ Βι1ι·ιοτ Θο
Βι·ειιιοΒοο.ιιννοΞειιιη; π. Αιιεινε.Ι:! άει· οΙποοΙ:ΜΒήεοπ Γεώ
ΙΕτοι·ικιιι· Μπι! ει: ΒεΙΙοΙιωιιιοπ μπω: νοι·ειϋϊοΙει.

.

Οοτιετ. ΒΕ ΜεΙ11ι,
4ϊΟθδ
Μ. παω». Μοτεκεψι, 34.

Το!ερΙιοπ Νε: Ι392.

ΒΠι·.
ι·οΜποτ'ε

Ψ..
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--------- --ῷ----ΟΙιοπι1εοΙιο Ρεϋτ11ι ει1ΐ ΑΚτ1ου
(νοι·τη. Ε. 8οΡιετἰπε) Βετ!ἱπ
ο πι ρ Η ε Η Ι Ω

~ ευΒιιωικ εοιαιεωπο
(Ηοι·νοι·τιι€οπιάστ ΒτεΜΖ ΠΠ ΒιιΜ1ι1ιεπ).
Αιιεεε2εἱοΙ1πετ εΙιιτοΙι έτοεεε

ΗεἰΖΙοεἰΒΚεἱτ.

ΤἰείεπκνἰτΚυτιἔ υιιά ΙεὶοΙιτε

Ι.‹'3εΙιοὶ1Κεἰ1. ννετιἰεετ τοΧἱεοΙι Με διιΒΠπ1 ω.

Μτεεεωι νοπ ΚτιιιιΕοιιρὶοεοτἱπποιι;
ΠΙ. Ραυ!ἱηο ΥΝΕπΚε!, Κοιιιιστω.ρ
μοΒοκ1Π πορεγ.αοκΈ 4, πω. 2.

ΤαϋΙετ1επ Β Ι @πισω

ΜΜΜ 8ΟΗΕΜΧθ

ΝεωΙιννοΙε οτωΙΙτ Με: πι· Ζοὶτ Μπιτ

παω Ρι·οϊ. Βι·. ΘοΜο1οϊι

ρτὶνεω ΧτιιιιΙιοπρΠοπο @που ΖιΜτιπε

Ιω ΠοιιτεοΙιοιι ΔΙοιο.ιιάοι·-ΒοερΙτεΙ Μι ο
Ετοὶο Ρ11ομι· ιιιικΙ ΡΙΙοςοι·Ιιιιιοπ Ν: Μο
νοιι Η) Κορ.)

(ΠοτνοττεΒο1ιάοε ΨιιιιιὶΙιοἱΙιιιὶττοΙ).
Π2ευ·αϊτι·τ ρυ·αΕίσ απο· νου·|άρππρ..

(Μ) θ--2.
νωιο.Β νοπ ΑιιΒ·ιιετ ΠἱτΒοΪΝΗιΙΠ Ιιι Βω·ΙΜ.

ΟειιοτειΙ νωωθυ :

ΑἔεπΩ€5 τω Ι.εϋοτειτοἱτε άεε νεοοἱυε Ρ:›.ετευτ Ρειτἰε,
ν.ΊιτευΒειι υπά ΜοεΙαιιι.

ΒτἰεΪετΙτοε8ετι: Αεεποε ὸιι Ι.εΒοτετοἰτε άεε νεοοἱιιε Ρειετοιιτ Ρειτἰε, ννωεωω.
Α.€Ρεποο :Μι Εειϋοτετοἰτε άεε νεοοἱπε Ρειετειπ Ρετἰε, Μοε!ωιι.
ΤεΙεἔτεττιιπεὸτεεεεη: Ρειετειιτ, ννωεωω. Μιά Ρειετειιτ, ΜοεΙαιιι.

Βοεϋετι ετεοΜεπ:

Με Ηγηἱοπἰ8ΩΗ·ὐὶΒἱοἱἱ8ο¦ιΘ ΒοΜιπΜιιιη

ἀει· 8γρΜΙ1εκτει1Κο
νοπι Πτ. .ΜΜΜ ΜΗΝΑ· (ννεωι)ωεΠ).
1907. ετ. 8. ΡτεΞε: 3 Μ.

ΒΑΧΟΣΙΠΤΙΜ ΡϊΙΒϊδΒΙΠωΙΥΙ «Ι..ΙΕΒΒΕΙΠΗ»
Ρ1πειτω. Ηοεε.

Μι ΒοΙωιιιιτοτ Μεο1ιιτοτ ΒοἱιιΙιοἱτ Μιά ι11ιΙ1Βοτττο1ΐοιωτ 0ι1ειΙ1ϋΙτ.
(108) 52-23.

ΜπτΚο

,,Ρἱ'οἰΙι·ἱιιἔ“.

νειἶΕἱιιὶηΙο ΒΜειπΙει:Μι ΜΜΜ ἈΚΙἱοπηεεε!!ει:!ιεἱΙ
ΟΙιετΙοττοιιΒιιτ,ς.
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ΟΕΜΗ,
ΒσΙΜυιισ.
ΒαιιιεἰΜ,
ντι ι ι ι ι ,
ΒΠιιεθι·ϊο,
ιΠσια!ι
Ροιπσι ·ι οικι:, Ει·ιαι.
απο!
και”,
1καιει”,
6ι !·ιει ικισ·,
Νο!.
(Μπεντ

ΙνΤ)οΜι7νδ κπιόισκινο)α_ι.γι·εσιτ,η

Ηειιιιιιιιιιιιιιιιι Βτϋπιπη.
Εἰιι ειεετιιιιιΙ1ιεεε όιέιτετιεοΙιε5 Ρι·Βρετιιι, ΒεκινέΠιττ πω νοι·2ιι€ΙιοΙι Βει
ΒιιοΜΗιι, 8!ιι·οριιιιιοεο, 8οιιινιιο!ιοιιιειΕιιιιοιι, Αιιιιιιιιιι ιιιιά :Με ΒιιιΜΜιιιιηειιιΗΜ.
Ηιιοιιιιισηιιιι ΕτΠιι!ιι;ι Μ Ιωιιιιι Νιιοιιιιιιιιιιιιι€ οΙετ ιιιιεΙΔιιΔιεοΙιετι ΡΜ

Ρειτιιιε, εοιιι:Ιοι·ιι ιιειο)ι ειιιειιι ιιοιιειιισιιιι νοι·νοΙΙΚοπιιιιιιο1οιι Υοι·Πιιιι·οιι Μιμ
ε2εΙΙί:. Ττοιπάεπι Με άει· Ρι·ειε οιιι ΜΙΙιεει·. Εε ειιτιι€ιΙτ ννοι:!ετ ΑετΙιει· ιιοι:Ιι
ειιιτΙετε εοιι€ωΙιοΙιε Κοιιεετνιετιιιι€επιιιίεΙ.
Υει·Κιιιιι' Βει Δω· ΒιιεεΞεο!ιοιι Ριιιιι·ιιιαιοιιΝεο!ιοιι Ηωιιιο!ε-Βοεο!!εοΜιΠ ιι. ειπε!.

Ό888ΩΡ8π ΒτοέειιεεεοΙι5ίτειι ιιιιεΙ ΑροΠιεΚετι.

Ο ε τι ο τ ει Ι - νετΚειιιι Ο. Ψ. 00ΒΟΠ.
58. Ρετετειιιιτις, Ποτοοιιοκινει)ει, 82.
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Ιιι άει· ΑιιετιιΙτ νιειιν, άει· Ιιεετειιι ετιι:Ιιτετειι ιιι μη: Ειιι·οριι, ειιιιι
νοτιιιιιιι·Ιοιι ΒΜει· απο! ΒοιιοΙιειι :ιιι Ηειιιιιε νιιιι Μιι€ειι-, Ι.ειιετ-. Ηιιι·ιιΜπαμ, ΗειπιενιΙ:-, Ροάο. τα ιιππ! ιιιιι1ετειι ΚτιιιιΜιειιειι.
Τ Βάι νοπι Ι5. ιιι Με 2ιιιιι 80. 5εριειιιΙσει· ΤΙιεειτοτ ιιιιά βοιιοετιε ιπι
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Βιιειιιο.
ιιεΠι ιιπ Ρειι·Κ. Ι.εεεοειΒιιιεκτε. Οο.ει:ιιιιιιιςι· Πιτ Πιιιιιειι, $ριε:Ι-, Ξ τεο!ι
ε5Ιο ιιιισΙ ΒιΙΙετὸε. ΑΙΜ ΕιεειιΒιιιιιιΙιιιίειι ειπε! πιπ νιειιν νετιιιιιιάετι. ι·ειιιΕ-
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Ιστο.
Βιν·Κιΐ'τ·Ιι'ἰεΜι·ιο.Ιτι;Β.ο·εΙ.ι.τ·πιο,ι ,

μιν-ΜΒΜ.
2)
Με
ΈΠιι(ιιι
12
ΒΜε
τιι€Ιιο)ι
5
ιιι
Εεεε:
ο10
Βαν
ιν.ιν.τε.8οτι

χω. 8οιιοΙι. Ειιιίιι1ιι· νοιι ἀοι· πιει. ΒεΙιϋιἀο εοετο.ττοι.
ΠιισοιιΜΠο)ιοε, ειοΙιοι· ννιι·Ιωιιάοιι ΜΜΜ @μια

Με
Μοιιοι·
σωσει
ΗΜπεν
Βοιιιιι
νιι·οΙρ·ιίΙ'οιεΙιοτει ι€

ΚοιιοΙιιιιιετοιι, ΚοΙιικορι'- ιιιιτ1 ΒτοιιοΙι1εικεται·ι·Ιι.
Πτει·ιιτιιι· ιιι Ιιοι·νοι·ινι.8·. ΒΙΜτει·ιι Βοιιτ.ιιοΙιΙιιιιάε ιι. ΟεεωττοιοΙι-Πιιειιιιιε.
Λει·:1Ποιιο ΟυτεοΜεπ:
Ρι·ο!. Πι·. Βι·ιιιιι: ΠεοΙιοι· (82ιασ.ιιΙιιιη;).·
Με ινιι-ιιιιιιε Με .,.Ροι·ιιιεειιι“ ννιι.ι· οιπο ὶἰΙιοτταεοΙιοιιὰε; ννοιιιιΒ·ΙοιοΙι ω.

ΚΜε
τι ι ιπ ιΙεπ ι! επ)ιω
Ρ11.
Μειτκετι Ιιεο.τΙιο‹ν,εΚν

ιιιοΙιτ οι·ιιιιο ιιεε;οιι Ι-ιο.ιιιι, ιιιιιιε άει· ΚοιιοΙιΙιτιετοιι εισΙι ιιι οιιιι,πειι 'Ι':ι.Βοιι ιιι οιιιειι
οιιιί'ιιο οιι Κιιτιιι·ι·Ιι νοι·ινε.ιιάο1το, νο ννιιτι1οιι άιο Αιιί'5.ΙΙο 80 ιιιΠάει, άει· 8οΙιΙοιιιι ευ
Ιοοικοτ, Μ." Με Βτεοιιι·οο!ιοιιάο άσε ΚοιιοΙιΙιιιετειιιι, Με ΒΙιιιιννετάειι ιιιιιι άιο άτο
ΙιοιιτΙο Βι·ιιτιοΙ·ιιιιι€, νοΙΙετ.Βιιάις ννηςιιοΙειι.

Πι·. ΜΜΜ, Εμ. ΒειιτΚεει.τιπ ει. Π. (Ψ8ί886ΜΜ79):
Νιι.ο!ι άειιι θειιι·ειιιο)ι άεε Ροι·Ι.ιιεειιι και· σε ιιιἱι· Ιιοιιιι Βι·ινιι.οΙιοιι ρΙΒΜΙιοΙι.
Πε ειιιιιιιιοπο Μι Με Ποιο ιιοι·ι·ΙιοΙιε ΗΜ: Μ! οιιιειιι ΑΙ οιι-θιρίεΙ. Πισω ΙιειοΙιτ
ετΙιιιιιι.=;Ιιοιτ. ΜΙ ιιιιι· Ιιεεοιιάειιε επί', άει· Μι ιιιιοΙΒο Ιο.ιι8_βι πω” Βι·οιιοΙιιιιΙΙιιιιιι.ιι·Ιιε
ιι.ιι ιιιοι·Ι:ΙιαΙιοπι ΕιἑιΡι πιο Μάο.
Πι·. ΔΙΙι·οιΙ

Π) 01°(ΝεαΪιαπεσπ).·

Ποιο Πι·τΙιοιΙ ρ;ιιΙιτ ε!ιιΙιιιι, πιο." άεε Ροτιιιεειιι οιιι ΜΜΜ ω, Με ιιι Μιτ
ποετοι· ΖοΙΙ: άεπ ιπιτ. Βοοιιτ ιιο εοί'ϋτοΙιτοτειι Κειιοιιιιιιιιτειι ιιι οιποπ ιιιι οΕΜιι·Ιιο!ιοιι
ιιιιιι Βει: ιιιιιιιοι·ΙιΜιι·οιι Βι·οιιοΙιιιιΙΙιιιτο.ι·ι·Ιι ιιιιοτειιίϋΙιι·οιι

νει·ιιιιι.8·. Ισ

Ιιειιιιο 2ιιι

Ζω Ιιτοιιι ιι.ιιάοι·οε ιιιιωι, ινοΙοΙιεε ειοΙι πιοε εΙοιοΙιειι νοι·2ιι€οε ι·ϋΙιιιιοιι ἀὶὶτίιο.
Πι·. Βι·ιοΙι ΙΙ. νοιι Πιι.τιιιοι· (ΒιΉ:/εΙιἱ, Β'8είοι·πι.).·

Πιο άτοι ιπιτ. Ροι·ιιιειιιιι ιιοΙιιιιιάοΙτοιι ΒιοτιοΙιΜάοιι, όιινοιι 2ννοι ΒοιΚιιιιιω·ιι.
Μ)ιΙτοιι να ιΙοιι ιιοΙιννοι·ετοιι Ε'οι·ιιιοιι Μιά _)εάοειιιιι.Ι ετινιοε ειοΙι ΙΙιιιΡι·ϋ.ριιιο.τ Με νοιι

ιιιεεο2οιοιιιιοτοι· ννιι·Ιιιιιιε; ω· ετιιι·Ιιο Πιιιιωιιι·οι2 ιι:ιΙιιιι ιιι ννοιιι,ςειι Βιιιιιάειι Μπειτι
Μι Μιά άιο Βει:τοιιοιι Ιιεςιιιιιι ω» ΒιιΙιι :ιιι ι·οι·ι·ιιιι.ξει·ιι, Με 'Ι'ειιιροι·ιιιιιι· ΜΙ Μ.

νοι·)ιιιιιι' ιιιυ· ιιιιι·οΙι άιο ΑροιΙιεΙιοιι, ιιοννιο άιιιοΙι ί'ο18·οιιιΙο Βιι€ι·οιι-Βορ6τε:
Η. Βιοι·8ΜιιιιρίοΙ, ΑροΗιο)ωτ, Ή'ιιι·εοΙιιιιι, ΜΑΓ82ΑΠςο"Β]ς8

ΜΙΚ, ΑροΠιοΒιοτ, ΙΠονν. ΡιιιιΙ Βοο!ιοιΙο, ΔροΗιο!ιοι·,

186_ Αη, ΜιΠ·ς;)η

Βιμ,

κειΠ;8η·. 264
Πιο
χ

Β, 8ωιιιεΙιοΙε!η, ΡειοτεΒιιιἩ, Οειι·Ι Ροι·ι·οιιι, Μειώνει".
Ηοι·ειιιιιεΙΙτ ιιι ω" Κοιιιιιιιιιιιιιιιιτοιι-ΑροΠιοΒο Ε. ΤιιοεοΙιιιοι·,Βοι·Ιιιι ί'. 19.'

Μνιι0)ετι-8.88ο 16.

ΧΧ

(μι) (μια

ΧΧΧ Χ Χ Χ Χ Χ ΧΧ
Ρ

-

- Πιοεοτ Μ ΙιοΒιιιιιι ΡτοερεΙιτ. @οι «Ηει!9γωιισειιεο!ιο Αρρει·ιιιε, Κιιο!‹ε & Βιο:ιε|ει·» ω.

01°ΝΜτοϋοι· Ι)ι·. Β πι! ο Η Ψ π ιι ει: ιι.

:Ω

ΒιιοΜι·ιιονοι·οι ν. Δ. νΨιοιιοοΒο Κιτιιιιι·ιιισιιΙιοίοι· Ρι·. 1615.

ΧΧΧ!! !!!!!!ο!!!!!!.

8Φ.

πο!!!!!!!!!!!! !!!!!!..π!πμ

!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!π!!!!!!
ππτο! πο! Κεπει!!!!οπ νοιι

Ρ!·ιι!. Π!. !!ε!!! !!ο!ι!!ι.

!!!. !!!!!!ιπποε !!!ει!ιπ!ιει!ε.

!)οΓ!ΜΗ.

!ζ!εει.

Π!. πω!!! !!!!!!ποιο!ι.
ει. Ρε!ει·ε!!!ιη!.

!)!ε ,,5τ. Ρε!οι·ε!!ιιι·8ει· Μεπ!ι!π!πε!ιεννοο!ιεπεο!ιτ!!!' ε!εο!ιο!!ι!!επεπ Ω- Λ!ιοπποιιιο!!!ι-Α!!!!!!!μ ισπ!ε !!!ε Σιιιο!ε!!ι “Χ
$οππ!!!ιεππ.-!)ε! Μιε!ιπει.!!ιεπ
ο!. Η! !π ιιω!!ω!ιε Πι!. Γ!!! πιιε Μπακ πιω ο!!εεο!ι!!εεε!!ο!ι π!! πιο Β!!‹:!ι!ι!ι!ιπ!!ιπ!!ς νοπ Κ. Σ!. Μα"
!ε!!!. 4 Μι!. !!!! ποιο !ιε!!!ε !ε!!!! !π !,Ροε!ιπε!ε!!ππε;!π πεπ σ.ι!!πετεπ !π δ!. Ρε!ετε!!!!!8, Νεννε!! ·Ρ!οερε!:! .Μ Μ, 2!! !·ιο!ι!επ. - Χοπ!!!
Η.ππ.ε!!!2Ο Με!!! !!!!ι!!!ε!ι, ΙΟ Με!!! !ιο!!!!π!ι!!!ε!ι. Βο!!ωω!ωι πο!. Ε!!!!!ε εοι!ν!ε ει!!επιι!π!ε! επει!!!!ο!ι !πε:πε!!ο!ιοπ Μ!!!ε!!!!πμε!ι!.!!!-'
!!!ι·π!ε ππι!!! Βοερε!!επε Ζε!!ε !!! Ρε!!!!ετ20Κο.ρ.οπε!46Ρίεπ.- ο!! !ε! πιιιπ επ πο!! €εεε!ιπ Πε Π! !!!ε!! πε π Κεπιι!;!επι· Π!. !!..!!!!.πω!
Αιιιο!επ ννε!πεπ 25 Βερο!ει!ε!!ιι!!Βε!!ι!ετ Ο!!ε!πει!ει!!!!τε!ειιεεεεππ!. !π5!.Ρε!ε!ε!ιιι!ε_ Ροτε!ε!:!.$ε!τε, Α!επε!ππι·ο!νε!‹! Ρ!.θ ι!! !!‹:!ι!επ.

- !!είο!ειιο !νε5!επ πειπ!! ποπι $!ι!:ενο!! ΜΗ!!! !ι!ο Βοεε!ι !ιο!ιο!!!!. 5ρ!ει:!ιε!. Π!οπε!ε.,!.!, !)σπ!ιει·ε!ειε ιιππ ξεππει!)εππ 5-6.

Μ
Ι1ι!ιε!!: Π!. Οε!!!!.ι· Βι·ο!!!π:
δ!. Πε!!!πνοι!ιο!ι!πεε
ΡΘ!ο!ε!!π!8, !ιτιο!ι
πο!!ε!ποι·
29. $ορ!επι!!ο!
Τγρ!!πειρο!!ο!!ι.!!οπ.
(12. ΟΙ!!ο!ιο!).
- Β!!ο!!ε!πι!2ε!!!επ πππ Βοορι·ο
'

ω!!!!!Πειι: Η. Κ. Οοι·π!!ι!;: Βε!ιι·!ι!ιο!ι πο! !ορ!ι!;ι·πρ!ι!ιιο!ιεπ Αιιο.!ο!π!ε. -

!!!ε!. Η. ·Ρε!ο!!ιοπ· πππ !!!; Η. Οοε!ι!.: Αιι!!!!!!π-,

!!οποπ πππ Βιιι!!!!!π!!ι!!οποπ. - Πεε!!!! πι!!! ΒἰοεΙιοπι!ε !π!! !ιεεοππε!ει· Βει·!!ο!ι!ι!ο!ι!!!!!!πε πο! ο!ιει!ι!εο!ιοπ Λ!!ιο!!ε!πε!!!οπο!ι νπιιἱ
Ρ!'- 8!Β'!ππ_ιιπ Ρ!!!π!!ε!. - Ρ!·ο!ο!!ο !ε πεε Π!. Αοι·:!ο!πεε!! πει· Βε!!!!.!ιπ!εο!ιοπ Αε!2!!!ε!!επ θεεο!!εο!!π!'! ει!!!
.!., 4. Μ!!! π. Νο!·ειπ!!ε! 1906 επ Βεν!!!. - 'Ι'ειρ!οειππο!!!!ε!!!οπ. - Αππο!!τοπ.

!!ε!!!ινε!εο!ι!!ιεε πω!! ε!πο! Τγρ!ι!!ερο!!!!!!!!!ο!ι.
νοπ

! Β!ιε
ε!ι!!οπε
Με ο!Βοπ!!!ο!ιο
ν!!οεοπ πο!
π!!!πεεε!π!!ειιο,
Τ!π8εο!!!πεε,
π!ο Αιι!!ιο!!!ιπε
πο! Κ!!ιιι!!!ιο!!.
Ι)π!πιρ!ιε-Κ
! ε!ιπο !ε! πεε :ι.!!επ

π!οεοπ !!!!!.π!!!!ο!!ε!!!!πο!!ι Βοπιο!πε!!.πιο

ο $!!!ιρ!οπι, απο! ο!! !ε! !!ο!!ιο·εινοΒε π!!! !Νοεεπ πο!εο!!ιεπ.
Π!. Οε!!!!! Β!ο!ιπ!,
ΙΛΗ)ΕΠ.

Ιπ πω!! Μπεεο, Μο !!!ε!!! πειπ _ο!εεπ!!!ο!!οπ Ψεεοπ πιο!!!
πππ !πο!!! π!!! π!!! ΘΡΓ!!!!Βε πειπ, ω!!! !π!ιπ, πεε!! εε ε!ε!!

ν0!ετε!!·απο!ι π!π Θ. Με!. !π πο! (Με. ρι·.!!!!.. Αοι·ιιο π!! ΜΒΜ!.
!!!ε! !!π! ε!!ιο ε!οεοε Μεπεε π. 'Γ. πεπ! !ιο!ε!ππο!ιο!
Κτει!!!!!ιο!!οπ !ι!ιππε!!ο, π!ο ε!!ο !π πεποε!!›επε!οοεοι!
θεο!! ,,!!οιιε“ ποε!ορ!! ποποπ ω!!! ε!ε!! !!!ε! νε!!!!!εοπ
Μ. Η.! ννοπ!ι !ε!! ο!π!πε ν!!ο!!ο επι· €!!088εΙ! !!επε
!ππεο!ο!!.
.Το !πε!!! Κτο.!!!!!ιε!!ε!!!!πο! ε!ε!! !!!!π!εο!ι εο!!ο.!!
!!!ιπ!! ερ!οο!ιεπ "!!!, ει! !π!!εε !ε!! πι!! ο!!οπ ποποπ πε!
!!!π!!εεο!!
πππ Μ!!! ο!!!!!ε!!!ο!!ε!ε!! :!!!ε ποπι ΟΙι!ιοε !ο8
οπο!πιοπ Απεπε!ι!!!ιππ πω!! Οο!!!ε!εε !!!ϋε!!ο!ιοι εως!!!
!!!επκοπ ε!ο!!οπ; οι!!' π!ε 2!ι!ι!!οεεπ Κ!!ι!!!‹!ιε!!ε!ι!!πο! ο!- · !!!ε!οπ, ππι 5ο !πο!ι! ινι!!πο πο! Βο!;!!!Τ !!ε!!!! π!! ε!!ιο!π
!!!!ιοοεπ Βο!ινο!!. Με!!! !ιο!!!ε!! ποπ Βοέ!!!!!!ππιο!!ι!π ω!!
!!!!ε!!ι, π!!! !!!ο!!!ο! πε!οο!!!ιο! !νο!ποπ, π! ιιιι!!ι!58!!ο!ι !π
π!!
ο! ο!! !ι!!-ε!!!!ν!!!π!!! πππ !!!ε!!! εο!!!!π!!ο!ι πεπ πιο!π
ο!πο!π νο!!!!!!;, ποπ Ι!ο!!ε πω!! !!!ε ει!!μοπιο!ποε Κ!!ιπ!!
ε!ιο!!!ο !!!!! πι! ερεο!ε!!ο!ο!οπ πππ π!!! εο!!ι!ι‹!οπεπ π!
!!ο!!ε!!!!! !›ο!!!ι!!πε!π !ε! ε!ε! !οο!!! ε!πο !!!ιο!ι!!οοε Μ!!!ιο,
πεππ πο! Βει!!2ο Βοές!!!!” πο!πο!ι! ο!!ιο!π πω!!! ποπ Ρ!ππε!π, !ῖ ε!!π!!!ε!ι Κ!!!ι!!!!!ο!!ο!!!!πο! !π ο!π Βγε!οπι π!! !!!!πποπ. Με
!!!!!! ππι!! !ιο!ι!!!! πι!! ο!πο!! !!!!!εεεπ 8ο!ιοπιοπ !!!!!!Β, πο! πειπ!!! !!!πεεο πο!πο! πιιπ !π 2 Ηει!ιρ!ε!πρροπ: ποπ !πο
!π!! π!!! !.!!!!!!!! π!ο!ι!ε! !πο!ι! 2π !ππ !!ε!!.
Ϊ ο!ιππ!εο!ιοπ ω!!! πεπ π!π!ι!π!εο!ιοπ!!ο!ιε. 13ο! !πεο!!ειπ!εο!ιο
Ι!οιιε εο!!!ο π!!! πο!!! !!!π!ποεο!ι, πο! ποποπ π!ε Βιι!πι-1
Μ!! πειπ !!!!!! !!οπε. !ε! ιν!!!!!!!!ι Με!!! ν!ο! εππ!!!”π!!
ρπεο!!Βο !!! 8Γ0!!-!!ιοο!ιοπιεε!ιοΓ !!!ίο!εο νο!!οε! πεπ, πο! εε
πο!! πειπ !!!!!! εε υπο, πω!! π!! !!εοππινο π!ε Ι)!πε!ιοεο: ι πππ!!! Αω!!!!ω!!!!!!Β, εε! εε πω!! !π!!ο!ο Ιπο!ι!εο!!!!!οπ,
,,!!ο!ιο" ε!ο!!ειι? Ψ!! Βο!ν!π!ιοπ πεπ!!!ε!! πω!!! Γι!! π!!! Ϊ ο!ποπ Τ!ι!πο! ω!!! θω!!ε!ιε!ε!!ι. Ππ!ο! πγ!!π!!!!εε!!οπ!!οπε
!!!οο!ε!!εο!ιο Ε)!!!ο!ιπ!!!!ε ο!.ινπε, ποε!! !!!!!ιο!ι ιν!! ρ!!!!!-! !›ο!;!!!! πι!!π !!'ϋ.!!ε, !!ε! ποποπ πω! Π!ι!πι!!!!ποπ αν!!! Γ!!!
!!εο!!επ Ν!!!2!!π ππνοπ. Ρ!!!!ιο!οε!εο!!-ει!!ε.!ο!π!εο!! !!!ο!ο! ο!!! ΡειεεειΒο Με! ππΓεο!ιο!!επ ω!!! π!!!ο!ι οο!!πε!ε Πιτ!!!
!ιπε π!!! Π!!!!!!ιοεο Ι!οι!ε !!!›εο!!!! π!ο!ι!ε, Π!! π!ε 'ΓΙιο!!ιρ!ο ! !!οπεοιπ!!!!ι8 πο!! Πε!πιοε εο!!!ε!, πο! εε πιιπ!!! Ι;!!!!!π!!!!!!,

εο!!!!!!! ε!ε πιιε Με!!! ε!ποπ ο!!!!!πο!! ι!!ε!!νο!!οπ θοε!ο!!!ε- ! 88! οι! π!!!ο!ι $ροο!πι!ε.

Με!! 8!π.π!!!ε πω!!! ο!!!ο!ι !!ε!!

ρι!π!!!. Γ!!! πεπ ιν!οεο!ιοο!ιε!!!!ο!!οπ Κ!!!ι!!!ε!, !π!ιε ο!!
πιιπ Ιπ!ο!πο! οπο! (:!!!!π!ε εο!!ι, !ε! πο! Βο8ι·!!'! !!ειιε ;
π!ε!ι!ε π!!! ο!π 8γπ!ρ!ο!ποι!!«›!πρ!ο!!, ιιππ ε! ιν!!π ε!ε!!!
ο!ιοπεοινο!!!!; πω!!! !!οε!!!!πο!! π!!!Γοπ !!Βοππινο ειπε !
Ι!!!ι8ποεο ,,!!οπε°° εε!!!οο!!!ινοπ π!! ε!ε!!!!!ι, ιν!ο οι· οπο!! π

νπ!!επ Οοε!ε!!!ηι!ι!ι!!! Π!! π!!! Ιππ!!!π!!ο!!εε!ε!!!!πε π!!!
Ορε!ει!!ο!ι Βο!”ιιπποπ ου !!!!!!ο!!, !πποπι πο! !ποε!!!!π!εο!ιο
!!ε!!! !πι :!!!πεπιε!πο!ι ορε!!ο!!, πο! πχ!ι:!!!ι!εο!ιο !!!ε!!! ορε
!!ο!! !!!ε!πο!ι ευ!!!ο. Απο!! π!οοο! Οοο!ο!!!ε!!!!π!!!, πο!!!
π!!! !!!π!!!!!!8, ποπ!! ε!!ιπιπ! πε!!ο!!ε ει! έ!!! !!!ε!!! !πππο,
πιο!!! “ποπ ιν!!!πε: πο! Κ!!ιιι!‹!ε πω!!! ειπ !ἰ!·!!!πρ!οπ οπο! π!! ε!!ιε π!!! (Σ!!!!!!!ε!ε ω!!! π‹=πι Ηει!!ρ!νο!!!ο!ο! ποε
π!! Ι.!!!!!πι!!ι!;. Ρ!!!!!ο! !!!ε π!ε $!ιο!!ο !!! !ι!!πο!ε, π!! ω!! ! π!·!!!!πι!εο!!ο!! !!οι!!!, - π!!! Ρε!!!ο!ι!!!ο επο!·8!εο!ι πι!! πειπ
ππι!! !!! πο! Λ!!!!ιο!!!ιιι€.! πο! Β!!!!πρ!!εεπΒε π!!! ρ!ι!ιο!!!πι ! !!!!>εεει· π!! !.ο!!ιο' ιιππο!!!εο!!ε! Με! !!!!!ππι! οε εε!!!!ε!!!_

7-3?

π.)

ΒΤ!!
εε!!;επ νει, πεεε ειιι ιν!ι!ι!!ε!ι ι!γιιειιιιεε!ιει· !!επε ππιε!ι
τε!ιι ιιιεε!ιππιεε!ιε Ι·`ιι!ι!.ει‹ιιι !ΗιΙ!!!ι!!2!εΓ!2 Με! πιιι! ι!ιιιιιι
πεε!ι Θεια πι!! Πιιιεε!ι! νοιι πει!!ρειιιιιειι ειιιεεεεε!ι!εεεειι.
Βε!ιειι Η εε!ιει ιιιεε!ι! 1.898 ειιετε!εε!ι επί εε!ε!ιε νει
!ιειιιιιιιι!εεε επίπιει!εεειιι. Η πι!! εε!!ιε!; εε! πει Ρετι
!ειι!!!ε πιο ιειε!ε Απί!ιε!ιειιε πει Πειιιιρεεεεεε ιιιε!ιτ
ι!πι·ε!ι ειε Ι)ει.ιιιι!ε!ιιιιπιιε ε!!ειιι ει!ιι!ειιειι, εειιι!ει·ιι ιετ πει·
Αιιε!ε!ιτ, εεεε ειε νει·!‹!ε!ιπιι8ειι‹!ει· Βειιιιεε!ι!!ιι€ειιππτει
ε!ιιειιι!ετ !ι!ει ειπε ι·ειιι ιιιεε!ιιιιιιεε!ιε Πε!!ε ερ!ε!ειι. Βεε
8!ε!ε!ιειι !ιεεε!ιπ!ι!!ετ ετ επε!ι !ιιεε!ιε Υει!ι!εεπιι€επ !ιε!ιιι
εεεεπειιιιτειι

ρεετερει·ει!νειι

,,Ρεεππει!ειιε°°.

Πει·επε

ι!!εεε νειεπιε!ιπιιι; ι!χιιειιιιεε!ιει πι!! ιειιι ιιιεε!ιειιιεε!ιειι
Πιεεε!ιειι ιιιεε!ιτε !ε!ι επ π” !!ειι‹! ειιιεε ε!ιιεε!ι!εειρειι
Ρε!!εε

ειιι€ε!ιειιι!ει

εεεριεε!ιειι.

Με

ι!ιεειει!εε!ιε

Πιι

!ιιιι!!!ιει!ιειτ πει !!επεεγειειιιε!!!‹ πιιι! !!ιΓε ριει!ι!ιεε!ιε Πιι
Γιπε!ι!εει!ιειτ. ιτειειι!εεε!ειι 1808 Ν ει!ιιιεεε! επιιε ιε
εεΙπτ πι!! εει· Ριερεειπειι !ιειι·ιιιΖπ!ιειειι εε·ιι Βιιιι2ειι
!!επε επιπ ε!!;ειι ΙΒιεειι επ νι·ει·ίειι, πιιπ ει· εε!!ιε! Με! πεε
επε!ι “πιω επτε!ιεε!π!ιτ!, ιιι εειιιει· 8γει.ειιιε!!!ε @επι
εε !ιειιιειι Ι!επε ιιιε!ιι.

Ετ

κι Με με! εε!ιιειιι θιιπιιι!

ειπε πεε εε!ι!!ε!ιειι, τ!ειιιι επε!ι ιιι π” εεειι ετεε!ιιειιειιειι
,,Βεπιεε!ιειι Κ!ιιιι!‹°°, !ιι πε!ε!ιει· ετ πιο ΕιΚιειι!ιπιιι;ειι
πεε Ι)ειιπεε πιιπ Ρει!!επεπιιιε εε!ιειιι!ε!!, ιν!!! ει ποπι
!!επε ιι!ε!ι1ε ινιεεειι. '!'ι·ειιιι!ειιι !σιιιιι ιιιειι πιοε!. εεεειι,
ι!εεε εειιι νειεε!ι!εε ε!!8ειιιειιι εεεερτιειτ ινειπειι Μ.

Ψ!!ιιιε εε!!!ε!! εε!ιιε ε!ιεπ ετεε!ι!ειιειιε Βιεεεε Μειιε
Βιιηι!ι!ε ινιετ!ει· ,,!!επε“ πιιπ ιεεε!ι!.!ει!!ετ ειο!ι πειιι!!, ι!εεε
ει ιπειιι!ι, πιο νοιι Νετ!ιιιεεε! ΘεΓοιπει!ε ρειι!ιο!ιι€ιεε!ι
επετειιιιεε!ιε Ι)!ειΒιιοεε !εεεε ειε!ι ιιι πιεεειι Ε'ε!!ειι πεε!ι
εε!ιι· ε!! ιιιε!ιτ ετε!!ειι, πιι‹! Πιτ ε!ιειι άιεεε !‹!ιιιιεε!ι ιιιε!ιι

8ειιεπει ε!εεπεει.ιε!ει!ιειειι Γει!!ε ιιιπεεε ιιιειι ε!ε!ι πεε
!!επε!ιε8τι!! τεεειι·ιειειι, -- ε!εε ινιει!ει· πει Βιεεεε 8εε!ι,
πεεεειι θιιεεεε επι ε!ι!ι!!πει νοιι ε" ιιιε!ιι πάει· ιιιιιιι!ει·
επιπ!ε!ιε!τειι καιει επ ι!ιεΒιιεε!Μειειι εει ι!ειιι ε!ιι2ε!ιιειι
Απ!. Εε !ετ πιοε! επ !επειιειι, πεεε ι!ιεεεε θιεε!ετ ι!ειιι
Απ! πιο ε!!ειεε!ιπειειειι ι!!ειΒιιεεπεε!ιειι Βε!εε! ειπίε!ε!ιτ,
πει! πω. ε!! Ξειιπε πετ !`ε!ιιε!ε ε!ε.επεει.!εε!ιε $επιειιιιι
πιιι! Με ιε!ε!ιετε Βιίιι!ιιππ8 853ιιε!!ε!ι νει·εεεειι,-ιιιιιιιει
Με !εϋιιιιειι ινιι· ε” Ρεε!!π!ε! επ!'ετε!!ειι, ι!ε.εε πει· Απ!.
ιιι ιεπειιι Γε!! ιιιε!ιι π!εΒιιεε!!ειειε Με !›!εεε Ι!επε. πει
ιι!ε!ιτ ιιιε!ιι

εεεειι

!ιειιιι ε!ε:

,,Ηιει· Με! Ι!επε

νει·“,

ω! _ιει!ειιίε!!ε πιοε! πω!! πειι!ιειι ειιιειι εε!ε!ιεπ Κιειι
Και επ εε!ιειιπε!ιι, ι!επιι ειπε Τ!ιειερ!ε_πεε ΙΙεπε Με
εε!ε!ιειι @εετ εε !ιεπτε πιοε!. ιιιε!ιι. Ψειιιι ιι·ειιι!ειιι Πιτ
πιε 8γειειιιε.ι!!ι εει· !!επεεεει!!! ίεετεε!ιε!τειι πιιπ, εε Με!
πεε εε!ιιε Βιοεεε Βεππειπ!!ε!ι!ιειι: !ιε!ιιι 8!πι!!πιιι πει
Β!!Τειειιι!ε!πιεειιεεε Με! ιιιειιι πι!! ε!!ειι !ι!ει!ιει εε!ιετιεειι
ε Κιειι!ι!ιε!τε!ι!!πειπ επ ιεε!ιιιειι, εε πεεειιενειεε!ι!ει!επ ειε

Πειιιι κι ιιιε!ι!. ιιιε!ιτ Με ετειιιι!ε πεε !ιι!ιει!! Γει·ιππ!ιιιιιΒειι,
πει·εε!!ιε ε!.ιιιιιιιει! πιε!!ει· πιιι! Με εε!ι!. ι!εεΚιειπ!ιε επι
!!ιιιιιιεερειε επ ι!ιπιιι!ε. Μειιι με: πιοε! επ πω, πειιιι
ιιιει.ιι εεε!, ι!ειεε ιιι πει· Με!ιιΖε!ι! εετ !!επείε.!!ε, πιε ε!ε!ι
εε!!ιε! πεετ!εεεειι ινειπειι, πιιι ιπεε!ιειιιιεε!ιειι πει πεπε
“ιιιιεε!ιε Υετεε!ι!πεε !ιιιιεπιι!!!., εε! εε ι!ειεε ε!ιιετει·ιιιιιιιι!ε

Ρει!!ειιιι!ε πεε Ι):ιτιιι !π!ιιιιτ_ εει εε, ι!πεε πειεε!!ιε επι·
Γεε!ι ιιι πει·ε!›ειι εεεε!ιιιι!εττειι !νειεε ι!πτε!ι Πε!ιετι!ε!ι
ιιπιιΒ πιιπ 5τεπππιζ ιιειει!ιιε!ει! Με. Ι·Ξε ε!ε!π ε!ιει επε!ι
έ:ετιιιε!ιτ εε εε!!ειι Ρε!!ε, εει ‹!ειιειι νοιι νειιι!ιειειιι ε!ε!ι
πεε Βὶ!‹! Κεπιρ!!ειει·τ ι!πτε!ι Κειιι!ιιιιε!πειι ιπεε!ιειιιεε!ιει
πι!! εγιιειιιιεε!ιειι Β!ειιιειιτειι πιιι! πιιε ἱιι ι!ιεΒιιεει!εε!ιει
Με !!ιετπρεπιιεε!ιει Ηιιιε!ε!ιτ Με ει·ϋεε!επ Ξε!ιιν!ει·ιε!ιει!ειι
εειε!τειι !‹ιιιιιι. Νε!ιιιιειι πιτ επι Βε!ερ!ε!: ε!ιι Κι·ιιιι!ιει
ιετ εεε πω!! ειιιειιι θιιπιιπε !ερειετειιιιεττ ιποα!ειι, πιιπ

εε πιιι ιπι Απεε!ι!πεε πει·ιιιι ειπε !ειε!ιιε .!)π!'ΙΠ!!!!!!!!!!!!8
επί, Με πεε ιιι πιω εε!!ειι Μ, επι ιιιεε!ιεπ πιιε ι!ε!ιει
ιιιει!ει !ιειιιε 5ει·Βειι. Α!!ειιι εε νεη;ε!ι!: 'Με πιιι 'Με
πιιι! πιε Ι)ειιιιρεεεεεε ε!ε!!ι. ε!ε!ι ιιιε!ιτ. πει, πει· Β:ι.πε!ι
!ιειετ ε!π!! ειι!, πει· Κτειι!ιε Βιιιε!. :ιιι επ ει·ετεε!ιειι, -

ειιεπ!ε!ιε Ζε!ε!ιειι ειιιει· Ρειιτειιιι!ε
ινειι!εει ιετ πεε Β!!‹!

εει!ιο!ι!!ε!ι

ίε!ι!ειι, ιιιε!ι!επεειε

πω!

πιιι επτεε!ι!!εεεειι

πιιε επ ιε!ειιετε!ειιιιειειι. Εε ει·ιιιε!ε!. εἰε!ι, εεεε ειπε
!ι·ιεε!ιε Απιειειωι άεπ Βετιιι ετινιιε εε!ιιιιι:Μ Μ!. πιιπ ειι
ι!πτε!ι ι!ειι νει·εε!ι!πεε, πει εὶε!ι εειιε!: ιιι ιινειιιι.;επ 'Τεεειι
εε!εει πειτε, !ιιιιιιιι!ετ Ξειιιε.ε!ιι ω. ννο!ιει ε!ιει εε!!ειι

πιιι· πεενν!εεειι! Ι5ε @εετ εποε εε!ε!ιε Ε'ε!!ε, σε ιιπ
ιιιε!ιτε νοιι ειιιει· Απ!ιεε!επ !!ιιι!ειι, ινε ι!!εεει· εεε. επει
ερετε!!νε !!επε ιιπτ ι!πτε!ι Πει·ιιιρειεεε εεειιιι;!; Μ. Εεε ε!
εε!ιειι ε!ιιιε!ιιιι ειιι εε!ιινειει Επιεε!ι!πεε ειιιειι Κι·ει.π!ιειι
επ ιε!ερει·ετειιι!ειειι, εεεε!ιιινε!Βε ι!ειιιι ιιι

εε!ε!ιειι επει

!ε!!ιε.ΓΙ.ειι !!!!!!ειι. - Βε!ιι· εε!ιιιιιει·ιε εεε!ε!ιειι ε!ε!ι εποε
πιε Με», ιιι πεπειι εὶε!ι επ Με!. επτεπιιπ!!ε!ιειι νειειιιιι
εεε ιιι πει Βεπε!ι!ιε!ι!ε, πιο ε! ετετε πι!! Βει·ιιι!!!!ιιιιππε

ειιι!ιει·Βε!ιειι, ιιιεε!ιεπιεε!ιε Βιετπιι€επ !ι!πειιεεεε!!ειι_ πιε
Με εε! πετ Αριιεπι!ιι!!ὶε, Β!νει·ι!επ!ὶ!!ε, Ρει!ε!ιε!εεγει!!ιε.
Επι θεειετ, ιιπ! πειιι ε.πε!ι ιιππιετ ιιιεε!ιειιιεε!ιε 5τειπιι€ειι

πι!!

ι!γιιειιιιεε!ιειι ε ε!ε!ι νειεπιε!ιειι, Μ; πει·

νε!νπ!ιιε

πει·Ρ!ειιπιε ει8ιπε!πεε. Ι.επεε εε!ιειι ιν!εεειι πιι·, Με
πει νε!νπ!πε Κεετ ιι!ειιιε!ε Βειιε εεεπιιτ!ε Ρ!ειιπιειι πιι
νει·ιιιιιτε!! ει·ετε!!ι. ΕΞε ειπε ε!πειιιεε!ι-ειιωπει!Ιιε!ιε Ριο
εεεεε !ιιι Μεεειιτειιιιιιι εει· Ρ!ειιπι, ινε!ε!ιε πειι Βιιιιιειι

Ι)ετιιιεεεε!ιιιΜ ιιι εειιιει Ε'πιι!ιτιεπ εε!ιινετ εε!ιΜ!εειι, ει!
ε!εεε ει· επι· πι!!! Βι·εεετει· Μπ!ιε εειιιε Αι!ιειτ !ε!ειειι
!ιε.ειι, - εεεε!‹! ιιπι1 ε!ιι !ε!ε!1!εε ιπεε!ιεπιεε!ιεε Ηιικ!ειιιιε

!ιιιιεπτιιιι, νειεεε! πιε ρει!ετε!ιιεε!ιε Και!! Με!. Ι)ιιι!ιοι
!ιειιι!ε!τ εε ε!ε!ι ιιεε!ι 88Ι°πἱ0!ι!3 πιιι νεΙνπ!πε, εεε ιιιεε!ιιι
π!εε!ιε Ηιπι!ειιιιε !ιεετε!ι!; πιιι· ιιι ειιιει !ε!ε!ιτειι Απ

επε!ι εειιι ιιιει;ειι, πιιι! πει. !ει: εε ινει·ινιι!!, ιι·επιι ειε :Με
επεειπιιιειι ετε!ιειι πιιι! πιιτει· ειιιειιι 8ειιιιιιε!ιιιιιιιειι ειιειιιιι
πιειιεε!εεετ νιιειι!ειι. Α!!ετι!!ιιεε "Με εε !ιεεεει Με!!
!!επε - Βειιιινειεε!ι!!εεεπιιε επει Οεε!πε!οπ επ εεεειι.
Με ειιι€ειπιζε ειιιι!!!ιπτ, ιπεε!ι!ε ιε!ι Ιιεπτε επι· _ιειιε ιπ

!ιπιε!ιπιιε ε!" πιε Ρ!ειιπι ει. επι πιιι 90--!800 εει!ιε!ι!.

!ειεεεειι!επ Ρετιιιειι νεε Βιιιιπνειεε!ι!ιιεε !ιεεριεε!ιειι, εει

!!!!ι·ιει!ε Μεεειι!ει!πιιι ιιι ι!ιι·ει· (3εεε!ιιιιειι!ιε!ιειι πιιι! Βε·

ι!ειιειι ειπε ΚειιιΜιιει!ειι ιπεε!ιεπιεε!ιειΜειιιειιτε πι!! !'πιι!‹
τιειιε!!ειι 8ιει·πιιΞειι νει!ιεετ, ινε ε!εε εει ιιιεε!ιειι!εε!ιε πι!!
ι!ειιι πχιιειιι!εε!ιειι !!επε ω!! νειεπιε!ιτ.
Πχπειιιιεε!ιε
Βιειπιι€ειι εκει εε μ. τετεεε!ι!ιε!ι εει μπει ιιιεε!ιειιιεε!ιειι
Οεε!πειεπ. Βει ιιιεθειιιν!!ι1ε νοιι πει νειεε!ι!πεεετε!!ε
!!επειιι!ε !)!!.ΠΙ1 Ιειι!ει; ιιιιιιιετ ιιιε!ιτ πάει ινειιιεει ι“πιι!ιτιε
ιιε!!. Νεε!ιι!ειπ ετ ειπε Ζει!.!ε.ιιΒ !‹ιειιιρ!!ιε!τ νετειιε!ιτ
πετ πεε Ηιιιι!ειιιιε επ πεειινιιιπειι, ειεε!ι!ε!!”ι ει πιιι! νει·
ιιιε8 ι!ειπ ιιεινε!!ιε 8ιε!ε!εει!ειι !ιιιιειι‹!ιπε!‹ ιι!ε!ιτ ιιιε!ιι

νιιεε!ιε!ι!τε!!. εε!ιιιιι!ειτ, πετ Κε! ε!.εειι!ει! ιιι !!ιιιειι πιιι!
ειε ειιι!εειειι !!ιιι επι ιιιπ!ιενε!!, ιεει›. ιιι!! !!πιιει!ι!!!ε.

επιιιι! επ !ιε!τειι, πιε ιπειεεειι!ιεΓτ ει” εεε!επιειι θεεε πιιι!
Κειιιιεεεεπ πεειπε!ιιιεπ !!ιιι πιιι! !ει!ιιιιειι Με, ει ιετ

εε!ι!ιεεε!ιε!ι επι· πεο!ι ειε εε!ι!ιι!!ετ, !‹ε!εεεε! ι!ι!ε!ιει!ει·
8ε!ι!επε!ι, πετ !‹ειιιει· Ρει!ει.ε!!!!ι ιιιε!ιι ίε!ι!ε Μ. Με
Βεεεεε!ιτπιιε ιιιεε!ιειι ινιι· μ! εε!ιτ ε!! εει πει· Ορει·επεπ
νοιι Οεε!πειεπειι, ιιειιιειιι!!ε!ι επε!ι πει ιιιεετεει·ιειιειι

πεε εει ε!ιιει·

ιιειιππ!ειι Ρ!εκπτ ιιει·!ι

ιι!ε!ι!ε εεπεπιει.

!)ιεεε ε!ιτειι!εε!ι !ιι·ειι!ιειι Ρ!ειιπιειι ε!ιει ει!ιεεειι ι!π5

ιιιε!ι!, !!ιτειι 'Γοιιπε !ιε!ιειι ε!ε εε!ιειι !ειιΒε ειιι€ε!ιπεε!ι
ειιιπ διεεε, ι!ι!ε.τιει!, ππιε!ι Με εεεε!ιι·πιιιρ!ιε,

ε!ει·ι πι·

πω! ι!!εεεε !ει!›ἱ!ε θ!ε!ε!ι8ειν!ε!ιι ε!ιιιιιε! επτε!ι ε!πε Απ·
!ιιιιε!ιπιιε Βεειϋιτ, εε !ετ πιε Κιιειε σε, σε! 8εε!‹ Μι!!!
ε!ε!ι ιιιε!ιτ πιιπ ιιιε!ιτ ι!πιιε!ι πιε εεετεπτειι θεεε πιιπ Κω·
ιιιεεεεπ, πιε !ε!2!ειι Πεειε πεε ρει!ε!ε!!ιεε!ιεπ Κ!!ππΘ!!5
8ε!ιιι νει!ειειι, πιιι! πεε !ι!ιιιιεε!ιε Βἰ!π !ει ιιπιι @πιιπ 608
ε!ιιεε εε!ιτειι ιι'ε!νπ!πε. ννειιιι 8!ε ε!ε!ι ι!ιεεε $!ι!επειι

πιει· ειιεε!ιειι (Βειιιειιε!τε.ιιειι!), πιο ιε!ι ε!!ε ιιιιε!ι‹!ειι!
Ι.ε!ιειι Βεπε!ε!ιπετ !ιει!ιε, εε εεεειι πιεεε!!›ειι !!ιιιειι Με!!!
ειιεε!ιεπ!ιε!ι Με ε!ιιιιε!ιτειιετιεε!ιε Οειι!!ι.;πιει!ειι πεε Απ·
πειιιεπε εε!ε!ιει Κτεπ!ιετ ιν!ει!ετ, ι!!ε Με!ιιπε!ι! ι!!εεει

$!ι!πειι ειε!!! εε!ιτε νε!νιι!ι πω, ιιπτ ειπε εκει ε!πιπ!
εε!ε!ιεπ Ρεεπεενε!νπ!πε ιιι!ει!ετ.

Βιε εε!ιειι,‹!εε Με ιει εειιεπ ι!ειεεε!!ιε Με !ιε!ιπεε!ιτειι

!!ει·ιι!ειι: πιτ !ιεεε!!!Βειι ινε!ι! πεε ιιιεε!ιεπ!εε!ιε Ηιιιτ!ει·ιιιε,
εε Μ!!! Μπι· ιιι‹·!ι1ε ιιιι!ιι, - ι!ειιιιεε!ιειι!εε!ιε νειεε!ι!πεε

νε!νπ!πε πιιι! πιε !ι!!ιιιεε!ιειι Βιεε!ιε!πππΒεπ

ινειειι πω!

Με! πεπι πππειιιιεε!ιειι Ηπα Βειππε!ι!, ε" ρετε!μιεε!ιε

επιε!ι !ιο!ιε Βιιι!ειιΓε εε!ιει!ι, πιιι! Με ε!ε!ι ι!επιι πιο Απ·

ι!ιεεε!!ιειι Με !ιειιιι ν‹ι!νπ!πε, -- ι!!εεει Ρε!! νιτπιι!ε πω!

οι:
ιοοιιιο, ποι· 8ι.οπι ποι· οοπι· ιι·ιιΕο οοπ πιο Απποοιοοοιι ποιοι·
πιο ιιοιοοι· ιιιιι πιοιοποι· ΗοιιιΒιιοιι ιιιιοποτποιι.οπ, ιινιιιπο

ιππι, οποοι ιπι Ιοιοι·νο.ιι, πιο ο·οι·ιιοοο, οοοιιοι·ιιοο, ποιο
ιιοοπο Ε'ιοιιοτ ι·οοοοιοι·ι(0ι·.ν. Βοι·οιποπο πιεπι. ΒοΙοπο
νοινοιοοιιοοπιποιοο ιοοιοο ποιοι· ποπ οιιοο ποοιοιι οοι·οιοιιι
εο οοιιοπ ιιιοποι·, ιποοοπο ιοιποπ ποι· οο πιιι·ιποοιιιοοι·
Οποι.ιροιιοο, οοποιο ποποπ οοποο πιοιποοοπιιποτιοο Απιιι.Ιιο

οοοιιιοο ποιποοπιοοι·οοο, - ιοιιι πιππι οιο οιοπ οιποτ οποιοι·
οοιοπποιοο θοοιιοπποιι.

πωπω ποι οο οιοπ οπο πιοι· 8οποιιποιι? Βοι· ποι ιοι
ποπι πο” πιο. πιο οοιιιοοιιοπο Βιοοποοοι Ροι·ιοι·οιιοοο

ιιοι·ιιοοιιιο ποι· ι·ιοπιιο, πο.ο ιοι οιοποι·, ποοο πιο Ροι·ιιο
οιπο ποοιοοπ ιο οοοπ ποι ποι· Οροι·ο.ιιοο.

νοο

ΡεοοπονοινοΙοο,

ποι ποπ

ο·οοιποιοο

ιιοιπιοι

οο πο

οοπιοιο νοινοΙοο. Ι)οο οοπιοπ νοιο Ροοοπονοινοιοο ιιιιοιοοιι
επ οοιοι·οοποιποπ οι οοπι· οοπο·οι·, ποπ Ιοιοιοι·οο ιιο.οπ
ιοοο ιποιοι ιιοποοι·νοιιν ποποιιποιο, ποιιο οοιιιοιι νοινοιοο
οι ιοποο Ζοποιο οιπ Ροπιοι·. ποι· Ροοοπονοινοιοο ιοι οιο
οοπτ οποιοιιιοι·ιοιιοοποο Βοιοριοι νοπ Κοιοπιποιιοπ ποο
ιποοποοιοοποπ πιιι ποιο πγοοιοιοοιιοο νοιοοπΙοοο, πιι· οο
ποο πιο: ποτοπ .Ιοπι·ο πιοποιοπ ιιοιοοι ποοοοιι›ο Βριοι,
πιο πιο οοποοοπο Κτοιι ποι· πιππι· οοιοι·ι ποοο νοι·οο.οι,
οοπιιιπ ιοοοποοιοοπ πιο Ροοοοπο οιοπι Βοιπο ποι πιοιπι.

ιιοοιιιν, πιο Αποιοιιοοιιοοορι·οπο ποοπ νιποι οοπο·οοπ
ροοιιιν. Βιο Τορποοροι·ιοι·οιιοο ποι οποι· οιπο οοπι·
οοπΙοοπιο Ρι·οοιιοοο, ποπ ινοι·ιιιο οπο· ποε οοοιι·οιοοπο
Οοο οο οποοιοι οοι·οοπιοο'9 ιιοι·οοπιοοοο ποιο ιο ποι·

Βοποπποπιο ιιοπιιοι ποι Ροι·ιοι·οιιοοοπ ποε Μοποπο ποπ
Βοοποποιοο νοο. ποοπ πιοοο ειππ ιο ποι· Βοποι ποοπ Μιο

οι·ιιοοι·, οποπ οριοιιο οιοπ ιο πιοοοπι πιο πιο Ροι·ιιοοιιιο
νοι·οοποποιοο ιιπ Ποιοτποποπ ιιπ, οιιοπ οποο πιο ο·οι·οο
πιο οοιοιιοπιιοιιοπ ΕτοοποιοοοΒοο ιιιοπι

Αποοπιιοοοοοπ πιι πιοεο Βοοποοπιοοποπ ποπ Ει·ιοπιοο
ποπι ιοιιο ιππ οπο οιποο ποι ιππ, ποτ οιπ· νοιι Βοιπο
Βι·. 8οπιοιιππιοιιπ ποι· Οποιοιιοο πποι·νιιιοοοπ ινοι·πο.
Αποπ πιοι· ποοποιι οο ειππ οιοποι· οπι οιπο ιπιοι·οοοοοιο
Κοιππιποιιοο νοιι Ι.ιιππιοιιε ποε Ποιιοοο ιπιι οιοοιπ ιποοπο
οιοοποπ Ηιοποιοιο.
Αιο 30. .Ιοοοοι· πιοοοο ιΤοιιι·οο ιιοοοοιι.ιοι·ιο οιιοπ Ποιο· Πι·. επι
ιιι οιποτ ιιιιοι·οο οπο, πιο οι· οοιι ο 8 ινοοιιοο ποποοποιιο
ποιοι· ποι· Πιιιι.τοοοοι 'ι"γριιιιο οπποιοιοοιιο οι πιο;; οοιιοπ οοτ,
πο ιιιιιιιοιι ιιπ Αποοιιιιιοο ιιπ οιπο οιπο πιοςο. ποιο ποπ οιο

Ηοιιο οει οιοπ

πιο Τγρποοιιοι·ιοιοιιοο ποιιοοποιι? Πιο Βιοοοιοοιιιιοο πιο·

οο

οιοτιι οιιοεο

πιππι, οιπο Πιοοοιιποιοοοεο ιοπιιο οοοπ οποιο. 5οιιιιοοοιιοιι
Βιοοπιο οι, ποοο οο οιοπ πιο οιο οοοοιιοο Π.ιι·πιποι·πιποιο
ποοποιο ννοι·πο, ποιοποο ππι·οιι οοιοο Πιοοι·οιιοοοπ πιοποι·

Βοιιιοοπι ποιιο οππ οοπιιοοοιιοπ οοτ Ροι·ιοτοιιοο οοιιοιιιπιοο
οοτ. πιο Κοτοιοοιπροι·ιιοοιιιο οι πι. πιοπι οο ποοοιιιο, -

οποπ ποε πιοιιπο Βιιοοποι οοπιοο ποιιιι· οο οιιι·οοποο. πιο
Αοποποιο ιποοο ιοιιοο, ποπο πιο Ε'ι·οο οιοπιιοιοι, ιιι ποπι· οσοι πρ. πιπποοπ οπο οιιπ ποι πιππι πιο ιοιο
ποοιοο Ειοοποιοοποοο. 8οπιιι πιοιπι πιο οοιιιιπΒιιοπο Βιο

ι;ποοο ποι Τγρποο οιπποιοιο. ποοπ ποιο ννοπτοοιιοιοιιοποιο.

Ιπι . ιοοΙοιιοο Βι·. πι. πιππι νοι·οι·ποοι ποιιο. ιι·οιοο οποιοι
οοπι· ιιοι'ιιΕο Ιιοιποοιιιποι·οοο. ποποο Γιοποι· πππ νοι·ποιιοοο· νοο
8ι.οπι, Ρ'ιοιπο ιιοπ Ποιο ποι. Οι. $οπ. ι'οοπ ποι: Απποπιοο

Αιο ιοιοι·οοοοοιοοιοο ιοι πιω οιποτ πιο πιππι», πιο πιο
Οροι·οιιοπ οοινιι·ιιι ποι. Οιοποιίοο ποι οιο ριιοιοιιι, οο οπο

πι·οιιιιοι·ι 8οοροοοι ιιππ οοιιι·° οοιιοιοι·πιιοι'ι, νοι·πιιιιοιο οιπο Ροτ
ι”οι·ιιιιοπ ποπ ποποοποιιο πιο. πιο ποπ Οιιιιιιο. Πιο ποιιιοο Βι·
οοιιοιπιιοι.ιοπ ιιοοοοπ :ππι· ιιοοπ, ποοπ πιο οιοπ ποι· ποιο ποι'

ποπ οιοιοπ ποιο ιιπ πππ ποιπ ποιο οοοπ πιοοοοοποΓι

ιι3οιπ 8ἐοπι ποπ ιΝιοπο ΒιοΒοο πιππι ιιπ. οι οι·ποπ ι'οποοιιποο
ο πο :
Β'ι·οο π. π. 48 ο.. π. οι·οοιΙο.ιοο,οοι·ο Ποπ, Αιιοοοποιι οοιιννοι·
ιοιποιιπ, ποοπ ιιιοπι νοιπιιιοο. Ζοοι;ο ι'οιιοιιι, ποιοιι,·ι. ΡοΙο 80,
ποιοι· Ωιιοιιιιι.ι. 'Ποιο.
Απποιοοιι οιιιι·ιι ιιιοοοοοι·ιιο· ποι'
οοιιιοποο. ννοιιιιι πιοοποιοριιοπιιοιι. ποι· Ιιοιιο οοιοο οιιιι·ποι·.
ιιιοπι ο·οοροοοι. Ποι·ιοο;οι·ποοοιιο οοπι· οποιοι. Βιιοιιποι πιοιιι

οοοπννοιοποι·. Βοοιοιποι'οοπτ οοι·οιοι. Ιπιιιο Βοι·οιοριιιιιοις πιοιπι.
ποι οι·ι”οιι:ιοο. Πιιοοι·ο Πιοοιιοοο ιιιιιιοιο: Ροι·ιιοπιιιο ροι·ιοι·.
'πο οιποτ ποριιι·οιοιιιιο ποποι ιοπ Αποιοιιπ ιο Αιιιιοιι·οοπι ποιο
οοο, ποιοι πιο Ροι·ιιοοιιιο ποι·οιιο 4 'Ι'οι.ςο πιι ποι· ποπ οει οιοπ
οιο οιιιο οπο, ποοι·οοιπο ιι'ι·ιιιι ιιιιιιποιιο. - οιιοοοι·ποοι ννοι·οο
πιο ι)οιιιιπποιιςοοι·οοιιοιιιοποοιι οιοιιιιιοιι ιοι Απιιιιπο;οο. Ποιιοι·

που πιο Βοποιιπιιιιιι: ογιιιοιοιιιοιιοοιι. Αιο ι”οιοοιιποο Το" ποιοι
ποι· πιοιοοι·ιοιιιοο οοι;οιιοιιιιιιοιι. Ροι. οι·πι·οοιι, οο οιοτοπ ποιοο
ιιιοοο οποοο·οιιι,ιοπ. πιο πιο οιιιο _ιοποπΓοιιο οιπο οοιιννοι·ο Ροι·οοο
ποο Ι)ο.ι·ιοοο νοι· ιιιιπ πιο ποοοιιιοοοοο οιποπ νοι·οοοιι οιπ.

Ριιιοοοιιο·ιιιιιι ιο ιοοοιιοοι

Πιο ννιτιιιιοο; ποι· ρι·οιιιοι. οο οι·

ι”οιι.οιοπ οοιιοο 2 διοιιποο ποοιι ποι· ιιι_ιοπιιοιι τοπ Ο,ΟΟΟ5 Πιγ
οοοι. οοιιογι. οιιιιι.ιο οιοοιιιοιι ι·οιοιιιιοιιο Αοοιοοι·ιιιιο,οιι, οιιοιπιοι.πο
οποο ποοο θοοο οπι.ιιοΒοο. ποι· Μοιοοι·ιοιοιιο ιιιιιιπι ιιπποποοιοιιπ
ιιπ. - -- ιο ποπ ιοιοοιιποιι Ί'οι:οιι νοι·οοπιιιιιιοοι·ιο οιοπ ποι· Ζο
οιοιιπ, ποι· ποιο ιι·ιοπ οιοιι ιιοιποι· ιιιιιιιι·ιιιιοοι· ποι, ιιιιι·πιοο
ιποοοπο πιιιιο ιοιιο ο·οι·οιοιιι ιιιοιιι·, ιιοιιιο ποπι· νοο ιιιοοοποπο
ι:οιι. Ποπ Αιιιιοπιι-ιιιοοοιοοπ, ποι· πιο ποιιιιι πιο; εοοιοοοιι ο·ιιι·,

πο;; πο οοιιιοι·ιιιοι· :ο ιινοι·ποιι. Ριν. οι·πι·οοιι, πιο Βοοριι·ιιιιοιι
ποι· ποιοπ πιο οιιοι·ιιιο Αοιιι·οιποιιο ποο ι.οιποο ποιιιιιιιοι·ι. οι
οι·οροιιιοι·ιο πιο Οροι·οιιοιι ιο ποι· Αποιοπι οιιιο Ποιοι πιο
Οοοοοπι οιιοοιοποιι, πιο ποπ Βοι·ιιι :πο οοι.Ιοοιοπ.

Ο ποιο ι.ι οπ 25. .Τοοιιοι· Οοοοιιιιιιιιιιι·ιιιιοπ ποοπ ΒοπΙοιοιι.
Βοπιιιιι ιιι ποι· ιιοοοιιοοιποιοοιιπ 8 οπι. ιοιιι;. Βοι ιιιι·ϋποιιοο· ποι·
Βιιοοππϋπιο οιιιο·οιοιιι ποιοι· ιοοιοπι Ζιοοποπ οιπο ι;ι·οοοο
ΜοιιΒο ι;οι·ιιοιιιοοοιι θοοοο, ποι· Βοοοιι πιο ιοοιιιοπιοπ ποπ

Ροι. οπηιιιιιποι ποποιιιοιιπο Βιιοιοιιιοιοοε. Πιο Ποι·ιοοοπιιο;;οο
ιιι·οι·οο εοπιιιιιι οοπ ιιοι·πι·οι ιιιιιιιοι·ι. ππι·ι·π ιοπΙι·οιοπο οιπο
ιιιιιοοπο νοι·ιιιοποο,οςοο οιιοιοοιιποιο·οιιιιοι. Ζποι πιοιιιοο οοιιοο
πιο οιπ οι›ιιι·ιιοποο ιι·ιιπ-οοιπο-οιιιιοιιιοοιοοιοο Βιιοοποι. πιο
οοι·ιιοιιιιιοοιιοιι Βι·οοιιοιοιιποοο ιιοιιιοοο οοπι Οποι·ποοοιι πιο πο
ιιιιοιιοιιιιι ιιπ. ιιει· ινοι·ιοιοι·ιοειιο ιοι ποοοοπ, νοο οιποτ Ποιοι
οοιιιιιοιιοιι ιοι ιιιοιιιο πο οοποπ. ιιιιπ οο ινιι·π οοοπ πιππι ονει
ιοι· ιιι ποπ νοιιιιοποιιοοο ποι·ιοιοιι Βοοοοιιι. Βοο Οοοοοοι νιιιιπ

οοπποιι ιο πιο ινοιιπο οιο,ι.ιοποπι ονιιοοιιιο ονοιιι. οποιοι·οι· Αο
ιοι;οοι: οιοοι· Κοιποιοι. Νοποοο Ειι·πιιιιοοι; ποι· Βοιιοππιιπιο
ιιοιιο ιο ποι· Ρπιιιιιο οιιπ πιοι· Βι·οιοοπο. ποι· Βιιιοι·ιπ ινοι·πο
ποι ι·οι·ιι·οοοιι οππ ποι·οιιο 8 διοοποπ οποιοι· ιι·ιοοοιι οοποπ
οιιοοιοο οοπι· ι·οιοιιιιοιι Ε·'Ιοιοο πο. οοπ ποπι πιιι·οοι' οιοιιιο
οιοπ Βιοπι νοο οπο: ιιοριοοιιοιοι· Ωιιοπιιιιιι οιο. Πιοοο ιοοοοοο

ιιοιιοι·ι ποιοοιιοοιοιιιςοο ποοοτιοιι πιοπιοι·ο 'Ι'οπο πο.

Βιιιο

Βι·οοοιιοροοοπιοιιιο νοι·οοοοι·ιο ποπ οοοιιι οοι·πιοιοο Ηοιιοιιοο
· νοι·ιπιιι'. ΙιοοΒο Ζοιι πιι Ροι. οοοπ ιιπ ποπ ?οιπο ποι· Ροι·ι

πιππι. Βοι Ποι·ιο που οΙοο πιππι Βοιπο οοιιιιιιοι, οι· ποπ
οοπι· πιο οιο ιοιιιτπιιο πο ιοοιιιιοπιοι·οο. Υποι·οπι ιοι οι·
οο νοι·ποι· οιοπι? Βοοο πιο Οροι·οιιοο πιο Ροτιιοπιιιο οο
οοπι· ιιπ Βιιοοιιι;οο Βιοο ποοιπιιοοοι ποιοι, ποοο ποι· Βοιπι
πιοιοπ ιοπιιιιοποιοοπιιο

οποιο,

ΒΙοοπο οι οπο, ποοιι

οτοιοοο ποι· πιο Ροιιιοοιιιο ιι.οοπ οοποπ ιο Αοοποιιοπο
ποοι·ιποο, πο·οιιοπο οι·ιοιΒιο ποι· πιππι οοοπ 2ο οοποοιι.
Πιο

ροιιιοοιιιοοπο

Ι)οι·πιιοποιοπο

οπο· ιο οοιιοο νοο 4

Τοποπ. πιο πιο Ροι·ιοιοιι.ιιι ππι·οπ Ρποοοοιιοιοιο οοιιο
ροιιοοπι οοι·πο, οοιιιοιι ποοοιιοποποο, πο.οο, ινοπο ιιοοπ
νοιιιποι·οοιιοππ, ειππ οτιοιοιο. Μοιποι· Αποιοιιι ποοπ ποιο
πιοι· ποι· Βοι·ιοροι·οοο ποοπ οιπ ιποοιιοπιοοιιοο Ηιιιποιιιιο
πιππο ποπ ποιοι πιο ιο ποι· Βοοοιιιιοιιιο ποιοι· οιιιτιιοπι
Πι·οοιι οιοποιιπο ποοπιοιιοο,

ινοιοπο ποπ ποιοι

ιιιιπιοι·ιιιο

ιπιι εο ποποοιοιιποι Κτοιι ιι·,ιιοππινο ποιορτιπιιοιιο, ποπ
πιο ποοοιιοιιοπιο Ροι·ιοιοιιιιι οιοιιι οοοι·οιοιιιο ποε ιιιοποι·
πιο πο ιιποιοιπποπ. Βοιπο· ινιιιιιο οοοπ πιιε Ρπιοοοιιπιπιο
ποι· νοι·πποι·οοιιοιιπ;

πιιιιο πιοιιιο πιο οιπο Ει·οοιιιοποιοι

ποε Βιιτιοοο νοι·ποιοοοπ, 5ο πιο πιο Ροιιοιοιιιοοπι κατ'

έξοχγ·ι πιοιορι πππ ποοοιιιπ ιιοιιοιι ιιιιιοοοιι, -- ποποιι ποε
ιοοοποοιοοπο Ι-Ιιοποιοιο οπο· πιιε Ριιποοοιιοπιιιι ποιπιιιοπ
ιποοιιιιοο. πιο ΠιοΒοοοο ιι·οιοιι (ιιοοο ιο ποι· Βοοοιιππιιιο
οι πιππι. ιοιοπι ποπ ιοιι Βιοιιοι·ιιοιι πιι ιιποιιιοοοι πιππι
ιιιϋπιιοπ, ποοο πιο Ροιιιιιιοπ 2ο

πιοιιποοιιοοποπ Ζιιτοοιιοιι

οι ποοιι πο οοιιιιιιιιοιι. Πιο οιποιε ι·ιοπιιπο 'Γιιοι·οριο ποι
πιο πιο ποπο.ι·οιοπιιο οινοοιιο ι)οιιοοι·οο8 ποι· ιιοεπιοιιοοιι,
πιο Ροιιιοοιιιο, οιο οοιοπο »νοτο οπο; οοοπ οπιιο πιω·
οιοοιιο Ιοιοι·ι·οοιιοπ οοοιιοποιιι. ι)ιοοο Αοιιοοοοοε ποε πιο
ιοο οι Βοο·ιοο πιοπι οποοιοι·πιποι·, οποποιο οιιιιιιι·ιο ποπ

οοιποο ποοπ οιοπιιιοπ οο8οοινοποοιι.

Βιιοποιοοποιοοο οοπ Βοοιιι·οοποποοο.
Η. Κ. Οοι·πιπο:
ιοιοιο

πιι

Ι.οιιι·ποοιι ποι· ιοροετοριιιοοποιι Απο

8ιππιοτοιιπο

ποπ

Λοι·πιο.

ννιμοποποο,

νοι·ιοπ νοο ι. π. Βοι·Βιιιοιιο 1907.
ιιπ ποποοι θοποοο ποι ποιοι·οιιι πιοοοο ιιοπο Ιιοπι·ποοιι ποι·
ιοροοι·ιηιπιοοποπ Αιιοι.οιοιο ππι·οποοοοιιοο. Επι: πιι οοιιιοιιι ιοιιι

ποπ πιο οοοπ ιο Βοοοι; ποι” πιο ποιοιιιιοιιιςιιοιι ποπ 5οιιιιοποιι

Με
άει· Αιιιιιιάιιιιεειι. εοινιε άιε ιιικιιι·ιϋεε Αι1εοιοιι.ιιιιε άιιι·ειιειιε
` ·ειιε·ειιει·ιιοι. Πει· Ω ιιιιι·ι.ιιιιιιά ειιιιιιιιι; Π? δειιειι, ΗΜ Αιιιιιιάιιιι

Ρι·οιοιιοιιε άεε ιιι. Ιιει·ιιειοοεε
άει·

ι

εοο, άενοιι 895 ιιι-ιιο". Οι›ειειοΙι νοιι ειιιειιι Αιιιιτοιιιειι νειι
ι'ιιεει, ιιιοιιιιι άειι Βιιοιι ειιιιιάις Με άιε Βεάιιι·Γιιιεεε άει· Ρι·εκιε
Αιιιιιιάιιιι€ειι
2ειοιιιιειι ω» Β'ιιιοειι
άιιι·οιι ερει·οεπιε
Π Βιιοιιειοιιι.
ιιυά άιει‹ι·ειεΠιο
νει·ινειιάιιιιε
άει· νει·οοιιιεάειιειι
οιπο, ννο

Εετιειιιάιεοιιειι Λει·ιτιιοιιειι θεεειιεοιιεί`τ επι 3., 4.
Με Β. Νονει·ιιιιει· ιεοε ιιι Ηενει.

άιιι·οιι άιε Πεοειειοιιτ ι:ειιοι:ειι νικά. Βεεοιιάει·ε άειιιιειιεννει·ι
Μ. άιε ιςειιο.εε Βει·ιιειιειοιιιικιιιις άει· Ιιγιιιριιςειιιεεε ιιιιά
- Βγιιιριιάτιιεειι, άιε ι·ειοιιε Ζειιι ι·ει·οοιιιεάειιεπεε Βιιω νοο
ιιοιιιριιειει·ιειι Οι·ε·ιιιιειι (ο. Β. άεπι πιιιιιει·ειι Μιά ιιιοει·ειι απ).

Θ. Βιιιιιι·ιε.

Αιιοιι άιε Τοροι;ιιιοιιιε άεε 8οιιιιάειε ιιιιιι εειιιεε ιιιιιοιτεε, άει·
' Βειιοιιειιιεενεοιάε. άει· Επιι·ειιιιιΜειι Μ:

ιιιειει.ει·ιιιιιειιι νιωι-ι

Βοοιιειιειιά, ιι. 4. Νον. ν. ι0-1Πιιτ Νεοιιιιι.

οπο Με άει·ιεεετειιι. Βεεοιιάει·εε θεννιοιιτ Με πω". Δε! άιε
Πει·ειειιιιιη.; άει· νειι·ιειιιιιιιπ άει· 0ι·ι;ειιε εειειιιι.

Βιιιιεε νει·

εειιειι ειιιά πιιιιιιιτει·.ι.πειειιιειι. εο κι ιιι ?ιπ. Με άει· Μ. οιο
ιιιιιοι· οιιιιάι·ειιιε Με ρι·οιι:ι.ιοι· τει·εε ιιεπειοιιιιει. Πιο ιιιειειετι
ιερειιε οειιιιιιι ειιιά
ιπι θι·οειιειι ιιιιά
ο ι›ει ενειιειιι Αιιεε.
.ιιιιιτειι ω άοιιι
ιιι·οοιιτ Με

:ιπι Βοιιιιιεο άεε Βιιοιιεε ι›ει·ιοιιιιε·ι.
Οιιιι:ειι ιιοει·ι·οιει άεε (Σου ιι ι ιι ε'ειοιιε Βιιοιι
ννε.ε ιιιιε άει· Βιιοιιει·ιιιοι·ια ιιι άειι ιειειειι
(.ιει:ιει άει· ιοροι;ι·εριιιεειιειι Αιιετοιιιιε εε
ιν ο ιι ο ο ιι.

Ρωτ. Η. Ρ ο ι ε ι·εε κι ιιιι‹ι Πι·. Η. (ι ο ο ιι τ:
· ιιοοειι

ιιπιά

Εεετιιιιιιιειιοιιεο.

Αιιιριιιε

Κιιοειιιοιιε θιιεάει·.

Βειιιεειιε Οιιιιοτειε. Ι.ιειει·ιιοες 29 ε.
νει·ιεε νοιι Γει·άιιιειιά Επι: 1907.

Βιιιιιειιτι,

Βιιε Βιιοιι Μ. ειιιε Νοιιιιεε.ι·ι:ειιιιιις άεε ιιει·ιιιιιιιτειι Βοιιεάε'
εοιιειι ιιι'ει·ιεεε ειιιει· Αιιιριιιε.1ιοιιειι. Πιο Ιετειειι .ιειιι·οειιιιιε
.ιιει:ειι ιιο νιει Νεεεε επι' άιεεειο Μειιιιοε·εεεοιει. Γεω ειιει·
Οιιιιιιηςεο εεοι·οοιιι, άεεε νοιι άοιιι ειιτει·ειι Βιιοιι πω· άιε ειι
ε·ειιιειιιε Αιιοι·άιιιιιιι.: ιιιιά άιε ε;ι·οοειι Πιιιι·ιεεε ιιι άεε ιιειιε
ιιιιιιιοεηςειιοιιιιιιειι ννει·άειι ιιοιιιιιειι, Πιο ι.ιιει·ειιιι·νει:ειοιιιιιε
(66 $ειιειιι ιιι: νοιωιιιιω, ειιοιι ιπι 'Γεια ειιιά εειιιεινει·ει.ειοά
ιιοιι ειιιε Ποι·ιοοιιι·ιιτε άει· Νειι2ειι. ευειςιειιιε ιιετιιοι:ειοιιιικο
Με Ρι·οιιιεεειιιειιι·ε οι νοιι Ηοοιιι ε·εοοιιιιει·ι ιπι Διι
· ω” ιιεε.τοειιετ. Με· ω" Αιιι ιιιιιιιιιιιειι ιιι·ι›ειιεο ΜΗ. Με"
Με Βιιοιι ιιιοιιτ ειιιιιειιι·ειι.
ιο ι.εωει·ε Μπι άιιτοιι ειπε
εειιννει·ίιιιιι€ε 8ρΙ'ΑΒιιθ ειπεε ει·εοιινι·ει·ι. ιιιιιιιιι.ιιοιι Με” άεε

πω” Πι·ιιοι‹
ιιιοιιιε ειιιά
ιιι ννιιιιεοιιειι
οιιιιε.
Κειειιιιοιιε
Αιιιιιιάιιιι;ειι ιιιιά
ι ειιιει·
ειο ινειι.ει·ε
νοι·ιιιοε
2ο ει·ινιιιιοειι.

Ι)ειιιοιιειι·ιιιιοιιειι: ει) Ηει·ι· νοιι ιν ι οι ι ιι ε· ιι ει ιι ο ε ιι άειιιοιι
ειι·ιει·ι ειιιειι Ι!'ειι νοιι Ι))·ειοριε άει· ι·οοιιιειι Νιει·ε (ειιι;ειιοι·ειιι:

άιε Νιει·ε Περι. νοι· άεπι Ρι·οιιιοοιοι·ιιιιιι, Ειπε Ηποιηιιετιει·ιε
ειιι.ερι·ιιιετ. νοιι άει· ιιιιι‹ειι Αι·ιει·ιε.ιιιειοε, ειιεεετάει1ι ιιιιιά ιιοειι
ιιΙειιιει·ε Αι·ιει·ιειι εεε άει· Ασπα ιιυά άει· Α. ιιικοε. άοιιι. νοι·
ιιιιιιάειι. Οοο Νιει·ειιιιεοκειι Μ. ιοιιε;ι.:ειοεειι ιιπιά ιιιιειιιει· ειο
ιιοοει.. Πιο ιιοι·ιιι Μ. ιερριε· ποά ιπι Αιιο·ειιιειιιετι νετε.ιιάει·ι.
Πιο ιιιιιτει·ε Ε'ιιιοιιε Μ. άει· νοι·άει·ιιιιοιιε άει· Ψιι·ι:ειειιιιΙε Με;»
ω”. Βει· Πτετει· πιο Επι: ποά οιειιι ;ει·εάε ιιιιοιι ιιιιιειι οι"
Βιεεε. Πιο Βιιιι“επιιιιιο· άει· ~άγειοριεοιιεπ Νιει·ε πιιιεειε ννεςειι
5οιιιιιει·οειι ποά Αι·οειιειιειιιι·ιάει·ιιιιε νοι·εειιοπιιπειι νσει·άειι.
Αιιεθιιιεει·εοιιειοιιο,εειι οιιιά ιιιοιιι: ειιη;ειι·ειειι. @Με ομοια
ειιτειειιειιάεε ι·ειι·ορει·ιιοιιεειεε ιιιιιιιειωιιι ννιιι·άε οιιοε βιτϋι·ιιιι€ειι
ι·εεοι·ιιιει·ι.
Με άοιιι· εριιιει· κι άιεεειι›ε Ρει.ιειπιο νερου
Ρει·ιιγριιιιιιε ορειιει·ι πετάω.
Ι)ο.ιε.ιιι' άειιιοιιει.ι·ιει·ι Ηει·ι· ν. ννι ε ιι ιι ε ιι ει. ιι ε ε ιι Ρε
1ιειιιειι, ειο άειιειι Αιιειιι·γειιιειιο ι·ιιτιοιιειι ιιιιοιι 8οιιοεενει
νει·ιετιιιιη;ειι εειιιιιοιιτ ινοι·άειι ειο .

ο) Πε" @το ι Πε ιι ιι ο εε ιι άειιιοιιεει·ιει·ι ειπεπ Ρειιιειιτειι
πιιτ ιιοοιιιοιιεοιιει· Κορωπι· άετ Ηει·ιιι·οιιτε.

40-_ιειιιιιςει· Μου.

Βειάειιιιιιιιτειι.
Ψο.ιιοοιι.

Πεειιιιριινε Βιοοιιειιιιε πιιτ ιιεεοιιάετει· ΒετιιοιιειοιιιιΒοοε
άει· οιιειιιιοοιιειι Αι·οειτειιιειιιοάεο νοο Πι. Βιε
ιιιιιιιά Ε'ι·ιιιιιιει, Ι)οοειιι Πιτ ιιιεάι:ιοιοοιιε Πιο
ιιιιε ιιο άετ νι7ιειιει·ι Πιιινετειιιιι. Ψιεειιεάειι, νει·
πιο νοιι .Τ. Ρ. Βει·Βιιιο.ιιιι 1007.
· ι'Υειιιι Με άιε Βιιτννιοιιειιιιιιι· άει· ιιιοάειιιειι οιιγειοιοριεοιιειι
· Οιιειιιιε ιιιιε νει· ε ειιινιιι·ιι€ειι, ιιο πιο εε ιιοει·οοε ει” ευ
'Ι'ε.ι;ε,άεεε ιιιιει·οι
ιι άιε ε·τιιεειειι Γοι·τοοιιι·ιτι:ε 2ο νειοειοιι
ιιειι ειιιιι, πιο ειοιι άιε ι·ειιι οιιειιιιεοιιε Ε`οι·εοιιιιιιει άεε διοιῖεε ιιο

ιιιιιοιιιιι.ιι ιιιιιιε. ινε άιεεε ει·ιιειε θτιιιιάιει;ε άοιιι, νει·ιιειιι
° ειοιι άειι “πιαεε θειιιετ 2ο ιειοιιι. ιιι Βρειιιιιειιοιιειι, εε νι·ει·άειι
πι: Βι·ι‹ιιιι·ιιιιις άει· ειιιπειιιειι Ριιιιειιοιιιειιε ειπε Μειιςε νοιι

να 5 Ψοοιιειι ειιιιιιιιιιιιιε τετοιο Με

ι·ειεειιιιε άει· Ηοι·ιιτϋιιι·ε ιιι άει· Με ιιιειιιοι·ειιοοεπ άιποιιοπιιι·ι
ιιι ι·ειιειιάει· 5ιειιιιιιε ειπ' άιε ειπε ειπεε Βι·ετ.ιεε. Ιιι Νοι
ι‹οεε Βοιιιοιιιιιει·ε, ει·οοεεε Ηιιιιιετοιιι άει· Ρετιιιεε.ιεεε·ειιά, εειιι
ιιιιιιιεειιιεε Αιιι'ειιοιιειι άεε οοιιιι·ειειι Πι·ετιιι·οιειιάεε, Βιιιιεει·ιιιιε
άει· ρι·ιιιι ιιιιι. ιιιιιιιιιιι;ειιι Ηειιιι ι.:ειιιιιι.ειι Βιεεε άιιι·οιι ειιιειι
ειιι.ειιεοιιειι ΚΜιιειει·, Βιιιι”ιιιιι·ιιιιε ειιιεε ειιι.ειιεειιειι Ποσει
ιιειιιιειει·ε. 2ιι·ιωιιιιο Ηε.ι·ιιι·Βιιτειιιιειιι. ιιιιι 2 Οιπαι1τ. πιιτ! 4

Ειιιιιε;ε δειάειιιιι5.ιιτε πετάω ιιιι ρει·ιοι·ειιιι·ειειι

Βιιιάεςενσει›ε ειιι;ειεςι. 3οάοιοι·ειιμιεετειιιροοεάε

άει· ιιι:ι·ιε·ειι

νι7ιιιιάε. Κεειιιιοιιειοεει· νει·ιοιιι. Κειιιειει· επι 15. Τει.8·ε άε
ιιιιιιιν ειιιι*ει·ιιι. νοιι άε ιιο εροιιιοιιε Ηιιι·ιιειιιιεει·ιιιι8·. νοι·
Με Ι:ιειιιιιιε ιιι ο ινοοιιειι ιιει ειιιει· ιιοιιοειι Ηετιιτοιιι·ειιινειιε
νοιι 22 Οιιο.ι·ι·ιειε.
ο
ΠιεΚιιιιειοιιε
Ηει·ι· Ε ο ο ιι ε ιι ο ο ι· ε· - Βιικε·ειιιιιιοειι οει·ιοιιιει: πω: ειιιειι
Ρειι νοιι Ζει·τειοειιιιε· άει· Πιιειιιι·ιι, ννο άεε Αιιιιιιιάειι άεε
ριιοιιιιιιειειι Βιιάεε άει· Πι·ει.ιιι·ο νοιι άει· ινοιιάε ε.ιιε ιιιοιιι εε
ιε.ιιε; ιιπιά »νο άετ ι·ειι·οςι·εάε Κειιιεεει·ιειιιιιε νοιι άει· Βιιι.εε
ειιε εεεεειιιιιτι ννει·άειι πιιιεειε ιιπιά ιιιιοιι νει·ειιιιπποε άει·
Πι·ειιιι·ο Ηειιιιιιε· ειιιιι·ο.ι, ειιιει· εριιι.ει· που Βοιιειει·ιιιιε ειοιι

οοεοιιιιε 5ιιιιιιιιι· ειιιειειιιε, άιε οοι· Ορει·ει;ιοιι ιιπιά Βιιιιει:ειι
ειπεε νει·ιι·ειιιιοτιιειει·ε εινειιΒ·.
Ηει·ι· νοιι Ν” ιι ιιι;ιιεοεειι -ιἱενιι.ι: Ιιι Β02"Η επι' άιο

ιιγροιιιειιοοιιειι Βιοιι”ειι ιιιιε;ειιοιιιπιειι, ιιειιε ΒεΒιιιΪε εεεοιιοιΤειι;
ιιυά άοοιι ι‹ο.ιιιι οιπο ιιειιιι Ποι·οιιιιι·οειιειι ειπεε ιιοιοιιειι Βι
ειειιιε ειοιι άεε θεάειιι€ειιε ιιιοιιι ετνσειιι·ειι, άεεε Με εε ειιειι

νει·ιειιιιιιε άει· με" ιιιειιιοι·ιιιιεεεειιιιιοιιτε ιοιι ιιειιιει·ι:ειι. οπο:
άιε Ηειιιιιιε· ειιοιι ,ε;ειιιι,ςι, ινοιιιι άιε Ηει·ιιι·ϋιιι·ε ιιιοιιτ εειιιιιιι

ε ιιιιι. ω” ιιιειιι· οάει· ινειιιε·ει· ινιιιιιτοιιειιιιιοιιειι Ηγροιιιεεε 2ο
πιο ιιοιιειι, άιε Μιά ειιιει· ιιιιάει·ειι Μιά νιιειοιιειι ιιιιιεεειι.
ινοι·ιιε.<.ιειιάεε ννωι ειιιιιι6.Ιο ιιι ,εεάι·ειιεςτει· ?οιπο ιιι ιι·ιοι:
ιιοιιειετ νοιιειιι.ιιάιο·ιιειτ άιε Βοιιιιάει·ιιιιι; άει· διοι'ι'ε, άιε άειι
ι.ιει·ιεειιειι Οι·εειιιειιιιιε οιιεειιιπιειιεειοειι. .Ιεάε ειιιπειιιε Βιιι›
ειιιιιο Μιά' ι;ειιιιιι εοεειιειιάειι ιιιιοιι ιιιτειιι νοι·ιιοπιιιιειιι Πει·
ειειιιιιιοι, Βιιζειιεειιείιεο, 8γιιιιιεεε, εοινειι. ειπε εοιοιιε ιιειιειιιιτ.
θεο ι?ει·ιιιειιιειι, άει· Οιιειιιιε άει· θι·ειο.ιιε, άειι Βιι- ιιπιά 8ει‹ι·ε
ιειι ειιιά
ιιεεοιιάει·ε Αιιεειιιιιιτε
εεννιάιιιει.
ιει ιιιιι
ειιι άεε
ι.τεινειιι
ι εεε
Τειεε.οιιειιιοετει·ιει,
άειι ιιιει·
νοι·ιιεςτ. 13οΠιο
νει·

ι)οιιιιιιινιιιιάε άειι ι)ε.ιιει·ιαιιιιετει·ειιιιχει'ιιιιι·ι, ι1εοιιιιει· νοιι νοι·ιι.
Νεο ιιιιιεε άειιιε.οιι ιιιιιςει·ε Ζειι ιιοιιειει·ειι Μιά ειιοιι ιΜι.3ιιιιει'
άεε ρει·ιοιιιεοιι ιοι·ιεειοειι. Πι· άιο ιΔιιιιάρι·ιιι:ιε ννιιι·άε κι
απου, ινειιιι εε ιιιοιιι; ε·ειιιιρ,·ι άεε οι·οιιιιιιειε Βιιάε άει· @Με
ιιιετιιιιι·οοεεεε 2ο ιιιιάειι, εε ιιειιιι Βιιοιοιεειιιιιι.ι. ι:εινειιάειι ιιι
ιιιεεειι, άει ειο ει·ιιετεε Ηιιιάει·ιιιε Μι· άειι Ηει·ιιοοιιοεο ιιιοιιι
ιιιειιι· ι:ιεει;ειιι;.
-

Γεεεει·ε ειεειιειι ινοιτειι :ο ι·εάειι,

ιιιοοιιιε ει· «ιγιειοιιεε.ιιι ειπε

οιιειιιιοοιιε Αιιε.τοιιιιε ιιυά Ηιειοιο,ειε άει· θειιι·ειιε ρ;ειιειι». Ε:
ιιιϋοιιιε άιε έιιιγειοιοειοειιε Οιιειιιιε «ιιι ειιιειι οιιειιιιεειι ειιετο
ιιιιοοιιειι ιιο οιιειιιιεειι ριιγειοιοΒιιιοιιεο, πω. ειπεε ετοιιεοιιειι
ιιιιά άγιιειιιιοοιιειι 'Ι'ειι ιι·ειιοειι». Σε οι Μιειιιοιι ιιοοιι ειιιε
ει·οεεε Ατιιειι 2ο ιειετειι. Με ειο ειιιιι;ει·ιοοεεεειι Ιιιοι‹ειιΙοεεε
οιεοειιάε 2ο 8ιειιιάε ιιοιιιιιιειι Μιά. _'εάοοιι ειιιά νιειε Βιιιιετειιιε
άιιιοιι οιιιιε Αυεάει;ιετ ιιπιά ιιοετιιιιιάιιοιιεε Ε'οι·εοιιειι ειιοοιιιιιιειι
αειι·εεειι ννοτάειι Με Πει·ετειιιιιιε ιιπ ιιιιει·ειι ποιο άει· Μπιρ
ρειι Γοι·ιιι ιεεεειιιά; νοιι· ιιειιειι εε ιιιοιιι πιο; ειιιειιι Με οοοι
εγετειιιειιειιιιειι Βιιιοιιοι·ι:ειιειι, εοιιάει·ιι πιιτ ειιιειιι Νεοε
εειιιει;ειι·ετιι ου ιππι. Αιε εοιοιιεε Μιά εε _ιεάειιι οιιεπιιεοιι
° Αι·ι›ειτειιιιειιι ιιιιειιιοειιι·ιιοιι εοιπ.
Π. Κοοιι.

νιιοι·άειι.

κι Με ιιι ιιιειιι·ει·επι Ε'ιιιιειι ειπεε” άιιι·οιι άιο

Ηει·ι· θι·ει ιιειιιιιι..ε·ειι: ιιι Β'ειιιειι νοιι ι.οι.ειιει· Ζει·ι·ειε
ειιιιε άει· Ηιιι·ιιι·οιιι·ε Με ιιιιει·ιιιιιιρι ιιι άειιιειιιιζειι Ριιιιειι νοιι
Ηειι·ιιι·οιιι·εονετιειειιιι:ειι, ιιι ννειοιιειι άιε Ρο.ιιειιτειι άιε ρω
ι;ει”ιιιιτε Βιιιοε ιιιοιιι ειιιιεειετι ιιοιιιιειι. ννο ει:ειι ειπε εοΐοι·τιι.ιε
ιιιιιιιεει·ιιιιι; άτιιιεεοά ιιιάι:ιει·ι πι, Με Με. άιε νοιι ινιο

ω” ιι πιο" ιι

άοιιι

Ιιειιάειι·ιι.ε

ιιιοιιι στι· ειι€ειιι·ιιοιιι, άε

ειο ιιιοιιι

ειιειιιρΓοιιιειιε

Βοιιιοιιιειε

ιιιιιιιοι· ιειοιιι ε.ιιειιιιιι·ιιετ

Μ. ιιπιά νοι· Αιιειιι ιιιοιιι. άειι εεννιιιιεοιιιειι Βι·ιοι,ι.ε εε.τειιιιιει·ε
ιιι εοιοιιειι Πιιιειι πι: Ο ι·. ιιειιει· οοι· Αιιειιιιιι·ιιιιε· άεε Βιοεειι·

ειἱοιιεε ενειιιιιειι ιιιιι Αιιινειιάιιιιε· άει· Αεριτοιιοιιεερρειοω
Ιιι άειι ιιιειειειι Γει.ιιειι, ινειιι,εεεειιε εοινειτ άιε ιίοιιεε·ειι Βιετ
ιειιιάε ιιι Βειι·ιιοιιι. ιιοιιιιιιειι Μιά άιο Πεοπιιιιιι·οοε· άει· Ρετ·
ιιι ειο Κι·ειιιιειιιιειιε κινεοιιο Αιιει”ιιιιιιιιιι; άει· ιιι·ειιιι·οιοοιιε
ιιιιιει·ιιειιιι 12 Βιιιιιάειι ιιιοριιοιι εοιπ. Οι. ι;ιειοιιι ιιι Πειιει·ειιι·
ετιιιιιιιιιιιε; ιιιιι ιν ι ε τι ιι .ο ιι ο ιι ει ε ιι άιε ΝοιννειιάιςΚειτ ειιιει·
ιε.ιιΕάιιιιει·ιιάειι Κοιιιι·οιιε άετ Ρειιειιιειι, άιε ννε,ε·ειι Ηει·ιιτοιι
ι·ειινει·ιετειιιιε,· ιιι Βειιειιάιιιιιι; εωιιάεο, ινειι ειοιι ιιι άει· Ε'οιε;ε·
2ειι ιιιιοιιε Νει·οεοετιιιιιιιι·ειι ειιειιιιάειι, άιε ιιιιιιιει· ννιετιει· οοο
μια ννει·άειι ιιιιιεεειι.

Ηει·ι· Οι ι· ε ι ι ιο ιι ιι ο ε· ε ιι άειιιοιιιιιι·ιει·ι 2. ειιιειι Μι οι!!
Γιοι·οιιιγοιιι άει· Ρι·οετειιιι "οι Ρι·οει.ειιοικτοιοιε Βειιειιι. Μ”

819
11801' 1661111.

Α111111111611 111611 6161661666 Η111·1166661111·616611 1116

661· 1161116611 6116116. Με Π1·666116 61111166 61611 0111 111161· 16661
61661161· Ρ1·66161611111161· 116111 1·66111611 1161111611 6666611666. Ρ1·6
616.1661:1611116 1161111661. 8161111116 Β661116611611 611166 11611. 111161·
1116111161666161666611 Ι·`111166661161116, 1116101108 111 Π1θ11Γ1·Π'811 Κ11611611
6616661166 ν1·ι11·66. Ε'6616 νθ1'1111.01111116 11111 661· Η61·61·6111·6,
61616116 Β 61111. 111'011. 6111161661. 1616611661161· 116661·11111116161·.
Ν8111Σ 1161· 1·161·61·6111·6 61111 Ν11116 16611. 611661611166 Τ611η166666
661 1116611116611 νν11111111111118. 2666661116 1161111112 1161· 61661116
11611661 16 4 1116611166. 11611166 0611666116, 1161111616 1111111611.
Η81°1° 8161116 1111116611 661111111611161·1. Β. 811115 56-111111·166
1·`1·66, 611 661· ν61· θ ..161.1·611 66666 6611111161·61· Ν661·61616 1166
'Ι'1·16661. Κ6661111611 1166 Π!. 16611166 Τ1·1666111111666166. 116611

8 11 11 11 66 11 6 1· 6 11116661111111. 166166.
16116.

86161· 161·1616 911, 1181118

8611 61616611 1161161611 66116616 Α11111116

νοπ Ν661111616

1111 11. ΑΕΚ, 66611 8611666666 1111 1. 6116 ΙΙΙ. 1681.. 1111 1161111011
Ε11111η16116 061161. 1111166611 116611 06 1111111 6. Ρ1·61“1166 11111·
16116, Τ6166611666 661' 48 81666611. "18601'11Π1 61111666 116
11666 1611116116, 11166161· 661· 11616116 6111. 1166666166 11116 Ν6111.
661· 11116161116116 61111 6611 Κ116611661611ρ666. 0166616111 1111 61116166
1166661666!. Ρ1°11118 1111611116. 1161· 11666666 1611 116661· 6616
1116661116116 666 661· Π1·61661166116 666611. 1881 6 νν0011011. 1161
1166 11611666 661· Ν66161616. Α16 11'616661·661161116116 661· 0116
1611611 6616166666 61611 61116 1116116166 Κ16161·6116116 11116 8

1116116116 116611 661· Ο1161·61166

6166 6111611 666661·666161111116116

Π6666116111611. 1161·ν61·66161666 Κ8Γ8111.18.
11611· 611·611161111666 11:
1. Π6111611611·1111611 611166 8 1°0·
1116116111, 1116161166 ν61· Β 'Ι'6666 6111661 '78-_16111·1666 116116 1166611
ν011Η11118 6111161111. 1116166. 11161611. 8116ρ61611116-1666 1111111'8 816
ν6ϊ11611661116616. 1166611116 1666166616 6116 116161· 1)611111161·6611161
1116 661· 1111166666 661· Β66611116111, 1118 13111186 0111111111 Α611161·

6116111611.

1666161616 Α66661166116 6116 16611166ρ1161166

016

116116 6111 Β60° 666 Π!) 6116. 1666611 81·61116116111. Β116111·ρ61166
6116 6611661166 Π111·61116111.. 1161116111 86111666 661· Β611611ν116666.
1118601168! 1761111111 661.. (Ρ31.. 116166 11111 14.Τ666 11661: 6116161.

66116666 6611666611).

6111 ΡΓ61ΜΓ81. 16111 1110 616666 26111 Β1Γ1111·

11661, 16616661· Ν61·1166 8111 6666666111 666

1166611161·111616 661,

618€ 1Β11811Γ11011 1166τ61611116661·, 6116111611 61161.1611611161·

11611166

611 6 6.

1118 11616611 111616111116116 ν61·116666161Γρ1·6661616 66111611611·161·6.
61 11611· Α Ι'11188Π 116111011811°18Γ1. 6111611 11111. Β6111.661166111.1611
1 16116 61166116 11661611666166 Γ6.11 1'011 1166661616.

11) Η61·1· 116 11 11111 6-Β6ν6Ι 118Π10Π81.1'1ΘΗ 616 61116611 136111
16111116:

1161· 11'166611-Β61·6 Αρ66161 181. 66111 11`111661166661·61. 116111166
1111661: 61111 66161·661161661 111611 1161· 1161611 61·66661·6 1166611611
11611. 11116 6111·1·11 661·111661·611 81.1·6111ν61·111611611 11611 6161611116.
161· 66616111 666 26181 Κ61116116111166. 1116 11111 611161· 616111116611611

Α1111166 11011 1666161116116 20 111116. Υ0111111111ΒΙΙ 1661666 11116 6111

ΙΙ. 6121110111: 61116 11 66111616161·,61161· 6611 66116611
11611161· ν61·111·6,1161.61·, Α116166616».
Ρ61., 6111 2166611661· 11161111,

1111 11166611 611161· 6166611111111611611

11611166666661.61·6116 11116 661· 11'611η1111611111611161166166 66111 1166
111181 6111· Β6116661116116 111161·1ν166611 1116111611: Ρ. 1116111 111111
66111 11111. 1616111. 6611666166 Κ6166, 1161161η1161. 66116111 1116 Β631Πθ
6661166111. 11161666, 111611 Η' 6111- 61161·61661166 2111·6666 1.111, 66 211
.61·166666, 116611 61· 661611. 11116661· 111 616 66666666116 8161111116
ν61·16111.. Α66661·66111 1111661. 61611 1161111 Ρ161. 61116 111161· 11611
66116611 Κ61·ρ6ι· 66116666 11611166 Α116166616: 6611161. 11616 Ν6
6616116116 111'01'11011 1110111. 611η111166611: 66 11.111101.'( 61611 6601181' 1161·
(16616111666661·11611, 116611 1111611616 Ρ116111611616116 6661· 11616
66111; 66666611 611111 616 Η8111.1'81'18Χθ 661 6611666 Κ61·1161· 116
1161116116 666161661·1: 66111· 1616111611 1161·11111·66 1181' Ο1161·6611661161
16111 Ζ. Β. 8011011 1611116116 Κ61111·6111161166 1161· Β6116116661166
1·61161116116611 11611161; 66611 616 8611116111·611666 61116 1611111111.
Ρ61·61116611 1116161. ΡΒ!. 1166 131111 1161· Α[111.11118 6116 61666 616111

11011 1166116τ66166118611111166116111116661·. - Ν1611Α11666111666 611161·
61·66111661166 Ν61·ν61161·111·661111116 6166116161 66 8.18 1ν6111·116116111
11611, 61166 Ρ81..611 1116116116 161661: 616 6166611161116116 Β8111·
1116116116 161 11111 61166166 1116 1161 Α111666666611611 6616116116
11112ΠΒ81Π1, 5161ι11611611 1170111.8118211Ε01111888011. 1116 Β6116111111
16166161·666 11111111 1161· 616 61116 1ι1111111666116, 11116 61.161 1111616
1166116, 66666161. 11·61·6611, 1661111 66611 11611616 Η1·61.61·16-8116111616
16111611.
111 11161·6161·61).
Π161111661611 11661· 666 161ρ11·6616166111. 61111 11161· 611166661161166:
ΗΒΗ' ν. Ν 611.666 11- 11161611611616111 1·6161·161·1 111161· 666 11011
111111 6666661·1161161.6 111111 1·6111Α61·2161666 11616116 6661·111”16 116111
1·6616111661 11116 818111. 66 1111616116 Ρ61·1161·6611611 111 1116611111
16111611, 1161111 666 1111611·6616111661 66 ν61·11116611 νν111·116, 6666 661·
8661161661·61. 616 Κ6611·6116 1161 6116 666 1(1·61611661116161166
1666111111.
ΗΘΗ' 'Ι'116616611-Β6ν611 1116 15666 666 Ι1116161·6 66116161.

11111· 211 11166116 211 6616. 1116 Β61·6112.1116116666 1111166166 116
6111661111611 ν61·6666111111611 11Υ8Γ11011.
11611· Ε' 166 - 11661161 ρ1·ορ661611, 6666 1110 8661161661·ι16 11115
116661666116166611 86116111111661· 6111 Ί`666 661· 8611611·6ν161611 66111111
1·6ν6116111161·611.

11611· Ι1616-Κι11166 1111111180111, 111688 616 Β666116116116 661·
Εγ111ρ1161116111. 66111 16111161· 111161·1666611 161111, 66666111 661611
61116 2611111116 12. Β.
661111 81110 8611111116

116116666661161611616111166166) 6116161, 66.
1161666666 661, 111188 1118 Ωιι611161 661·

1.1)'11111118 6111661 61111 661 Ρ1·616 1116111 26 116611.
11611· Το 111 1181'8· 1161116

611161·611116τ

1116

Ρ1·ορ6611166

ν66

1.616. Α116 1111116116 661116 666 6111 6116 6616611166 66166
6166116 1111· 6111611 1166111111111611 ΡΓ1·Ξ18 11666666 11616611.

11166661· 6111111116” 6116 666 661· θΙ'111'8.111“Θ11 Η66η161·116 1661

Α1.18 1181' ν01811111111111ΠΕ 1161666 1661666 616 61116 6211811811 66
11611111: 0161 - Πι·. 8611 1666166661 61111 611111111·611 - Β6
111611111166111.661161ν.
166 νν11·11 1166611166666 1166 16η111·66161116111 166 1111161161·11611611,

66111661,66161161. 61116,6·61161 111611 6166111 66111611 6611. 11888 1161

11666 116111 1.666661161166161 111 66111661 1561111111 666 11111›1`11·66611

Β1·6611ρι111111. 61.666 611161 66111 Ν11·666 661· 11661. 11661.

116161616111. 1)16 Κ61111111661611 2111' 116611161111116 8811111111” Ρ1'3·
666 8011 661161· 6611161116111·66116116 6111 1161·666111661.66 111111116
6161116111 661.1ν61·11611, Υ1181011θΒ 1111· 1661161111 616 ν61·111611116116 1161·
61666116 1166161161 11161666 1161111.

Β66611116111. 61666666, 666 6111611 616 8661661 11611 1]1181"211Π88Π.
11011 666611. Ο611661111·6161·. 661' 6111 11611166 Π1·116116166, 111 66111

11111611

11111 66 11 18! 1116 111711·1111116 61116 6116111166116 1166 211Υ111° 1161·ν61·
661·616116111·611 616 61116ν161611611 8116111611. 66611 111661 61611

116116611611666616116 6166 ν1Η11Γ611Π11118 11666161161·66.

016 61·

1116111116 616116 111116 61116 8161166 1666 6611611661. Ν8011 24
51661166 2θ1εί 61611 616 Β611166, 116611 1661161611 24 81666611
61116 Β11680 6116 661111 1111661 61611 6111 8611611, 611161· 66111 61611

616 Ι.11ρ661166161166 6111116111111666 6116 ν61·116111611. 1166666661
111116 111888 Β611611616116 11116ρ16661111611 1161111 11111166 ν61661·16,
166 616 1166611616 66111· 66116 61116. Β'61·1161· 611611 1161 1.611. 6η·

11. 81126116.

1116111.. 11161166. 616111. 61111 1161111 Ν66ν66 11666111. 11116 Α11616111611,
116611 611111 11161· 1116 Β.66611616 11161161· 1116111. 66111· ν161 1161·
6616611666.
1Α11161·6161·611.
61 11611· 11116611 66111611611·161·11
1. «16111611 611111 11'Ο11 ρ1·661·6661ν61· 111161161611·6
111116».
ΡΜ., 6111 11111661· 11161111 ν611 22 1111111611, 1111161 111161· 6611 111611
161611 .16111·611 6116161166 611116111661166 Β6111ν116116 111 11111166 6116
Β6111611, 616 11111 8811. 61111661· 2611 61·11611.6111111111116 11166111. - 1116

5611666666 1611 ' 1111-8 11111· 1111611116.

1111661 8111111101 1161· Π6161·6661111116 1166Ι16166166 Α11·6111116 661·
1611611616 1108 1111166166, 661· 8611611616, 661· Ο116161·166, 11111166,
6116 Ο116166116111161, 6666666 6661116116 Ηγρ61·11·6111116 661· 1111161·

6611661161 11116 Γ61161116611616161·. 1)16 56116111111111.1 16.1 661·6111ν66
11116111.. Ρ111111161·6 26611666611 61116 111 6611116161166611 1111611616
1116111. 116 6661611166. 61161166 1161116 6161111·166116 1611161·ι1111661·6611
11611, 66111 61161· 66611111611ν6 Η61·6116612ι1116 661· 6161111·16611611
Ε1·1·661161·116111116611 111'111111811 1166116111. Π66111, 66616 11Ι1ΓΩ11

1116 1·1161·611161·161166116 1.6116116611611 1161· Α11·66111611, 161 616 1111
1.6166116166116 11611 661·6111616611616166666116611 111 Ε111ῇ8 116111
1116116611 6111116166 Ρ61·111 661· ρ1·661·6661ν611 Μ661161611·661116
66666611, 80111118 661611 Ρ611166 1·611 861161611116166161·116666 1118

8γ1·111661111·6116 6666666111166666 161.

ΒΕ 1161166111 61611 11161· 6111

61116111η116611611 11'1111 1161· 6111111110!! Μ1·66611116:
81.1°0ρ1118. 166666161·6111 ρ1·661·611611·6.

111·

1. 11611· 111161161·-111166:

11111161166666

6116 66111 ©6616:

661· 166116661661166 1.6ρ1611·666.
1611166666 11166111. 11661161· 6111166 1166611611 111161· 1116 1161116 111
Ε81111Π11 2111' 2611 688 1611.16161161·6 111111 61·11·1111111. 661161, 11666
111666 8666116 1·6111 13661611- 1166 13. 1116 161166 1166 111. .16111·111111
661·16661161·1·66111.116111116 1111Ι'011 1661161·11116 111 1.661·61161111611
661611 61666166 1166 .161111111116661161 111 1161161 111161. 6611611161:
1116166. 26 16111666 1161· Ν6116611; 11161116 616 116616 111 1116116116
666 66111 1111161·11 1108 16616666 61666661116661 61111 2111161' 2111' 2611

1166 Ν666166111661166 61111 666.1.61·6661(11111111·16666.

18128 6·111·6611

11616116 1.6ρ1·616116 111 1136116116 1161ι6161161·1. 11616116 11611 116
6611611 611161· 6611611 1116 1.6111·6 66111616 66111· 1816161161. 1661
1111121€ΓΕ 111'111'011. 1161161611 66 11110 11115 Β61611161·6116 11111 66111
Κ11666ν6111 111 116116 1161·111116116 6666161666, 811111 1.6ρ1111161·66
211 11611611, 66 11616611 1611 11111 Κ€111111 11616111 61111 1111 661· 111661
1111616, 661116 1111166
611 Β16ρ116111111166 116611 1.1ν16116 11166111.

161116 11611 11661161· 61.666161116 1611116616 θ1'ζ811 1166 2666111111611
161166 661· 11666116111·6116166 11111 66161166 Ο11661161166. 111 6611611
116611111161611611 κ0811111811 6661611666 11611611. 161161· 661611 111111
16611661·11116 11118 11ν1. 1.6ρ1·61161·666 61111 6111·611 166611 νθΙ'116111·

11111. 06661 661· 2611 1166 Β'166111611666 161. 66611 11161 1161116 116611
1116116116 6611611111.611. 21111161161·11611116 Αι166·6.1166161· 6166111611
6116616116 1.6ρ1·1ι 11111.

1)61·116161· 6616116611 61611 66611 11616 Ρω
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νοτιι·ιιςοιιάει· Βει·ιοιιιετ Μ" ειιιε Με άει· Ζειιιοιιιι'ιιιιι·ι!ι
Αιιιιοι·ιοιι Κι·ιιιιι ινιωιωω ιιι άειι Μ‹ιιιιιιοιι

ΜΝ,

νοιι ·

ΜΒ

ΑιιΒιιιιι υιιά
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Πιιιίιιιια.

νοιι σε. 900 Βιιιινοιιιιοι·ιι οι·Κι·ιιιιΙιτειι 1ϋ2 06,9 ρθω

ιιιἱι 12 Τοάει:ΗΜΙοιι (7.9 ρθω.
Πιο ει·οπεο Βι·ΙιτιιιιιιιιιιςεεΝοι· οι·Μιι.ιι Μάι Διιιι:Ιι Με ιιιιιιοι·ιιι
ιι·ιιι·ιιιο υιιά Ι.ι·οοΚ8ιι0 ννιιτει·ιιιιι: υιιά όειάιιι·οιι ιιοι·νοι·ρ,ιοι·ιιίειιο
Ε'Ιιοι;ειιρΙιιἔο οιιιει·ιιειιε. άιιι·οΙι ιιιε.ιικοΙιι:ι.Γιε ιιγειειιιεοιιο νω
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νοιι ινιιιιτιοι·ιιι·Βειι.ειιι ω νοηε,·ειιοιιιιιιοιιειι Νοιιιιιιι:ιειι Βοάιιη;ι.
ινιιι·οιι. Βιιοη;ιεοΙιε ΒεειιιίοΜιοιι ω· άοιιι νει·εοιιοιιτοιι Πει οιι

ιιιι‹ι Βι·ι·ιοιιιιιιιε οιιιοι· ΙεοΙπιιοιιειωι·ιιοΙιο Βι·ιιοΙιιοιι Με
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ιιιιτΙ 'Ι'ιι.!ιοΙΙοιι νοτιιιιεοιιιιιιΙιοΙιτ πατάει. Με Κι·ειιΕΙιοιτεοι·ι·οΒοι·
ινιιι·ιιο νοιιι οΙιειιιι ΜΜει·ιοΙ. ΜιΒοι·ιιιοι·ιιιιιι ν. ινιιι Με ι·
Κανα! οιιι Μπι ΤγριιιιεΜι2ιΙΙοιι νοΙΙΙωιιιιιιοιι ε;ΙειοΙιοιι ΒιιΒιοι·ιιιιιι
;;είιιιιι1οιι.
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ει!!! !άοιι!!!!ε!ε!·ι!ιιἱ πι!! ε!ιιετ άετ !ιο!!ε!!π!οιι Βγεο!ι!ετ!ο
!ιεε!!!οιιιιτ!.οιι ($!ι!ιιιιι-

ι·ιιεο

τεερ. !!'Ιε!!ιιοτ.

τεερ. (!ι;!ι.ιε) ιπ!εε

Με; ι!ιιε ει!!ε!!!ιζει! Οι·!!ιιάειι.
Με !ιι!!ιι!ιε!!οιιεεο!! !ιο!τιιΕ 2-Β Τε”, α!! Κτειι!!!ιο!!εάειιοι·
πετ !π ε!!οτ!ε!ι!!ι!ιεειοπ Ρ!!!!ιιιι οι!. 5 Έκι!. !!ι πι!!!.ε!ει!!ιινοτειι
ει!. 14 'Γεεε, εε!!επει· !επειετι ο!!! Με!! άεπει·ιε 5 ννοο!ιοιι.
Τοπ! ε!·ειιιιτειο!ιςετι!πεεπ ιι·ιιτάοιι π!ε νετιπ!εε!, ιιιο!ε! εο!ινι·επΙι!ο
ά!ε επιρετε!ιιτ 2ιν!ει!!ιεπ 8?,ἔι ππά 38,0. !ι!!!!ετο 'Γειιιρετε!ιιι·οιι
ικιιτάει! πι!! !π άεπ ε!!ετεο!ιινο!ε!επ Πι!!οπ (--- 40.2) !ιεο!ιεο!!!ει.
Βι·Ιιτοο!ιοπ ινε! εε!!! εε!ιεπ. Α!ε Κοπιρ!!!!ε!!οιι ννιιτάο ο!ι!πιιι!

άορρε!εο!!!ι;ε ριιτο!!!!ε ειιρριιτε!!νε, θ πι!!! ειει·!!ετο !!ι!εε!!ιιιι!ο
Β!ιι!ι!π8επ !ιεο!ιεο!ι!.ε!.

Με !ε!ο!ι!ε Τι·!!!ιπ!ιε· άεε 8ετι!!!ιε ιι!ιά άιιτι!!ι Αιιιι·!!τιιιο!ι πι!!
30!! Ο. Με !!!!!!ιε!οι!ε -!- 86 Οο!ε!ιιε !ιε!ιο!ιοιι.
Νεο!! ο!!!εοπ Αιιε!!!!!ι·ιιπεειι ά!!τ!!ε εε νν!!ι!εε!ιοιιειι·ει·! οτ
εο!ιε!ποπ ε!πε πιάε!!ε!ιε! ρεεε!! Ζε!!! Αει·ε!ο ιιι!! άει· ν!*!τ!!ι!πε
ά!οεοε Ηε!!ιιι!!!ε!ε !ιο!!επιι! ειι ιπεο!ιοιι. Με !ιε!!!ετ!ο!!ο Ιη
εοπιοτ!ε !!!!! επ!!! !!! Βει!!ιπά Ορ!οι· ,εε!οτάοι·!. Με !ι!ε!ιετ!εο
Μοτιιι!!!!!! !!!! ε!πε οι·εο!ιι·οο!!επά ιςτοεεο ι;οινοεεπ.
Β!ε ει!! !ινε!!ει·εε !!6ιιιιοπ άι!!! Πει!!! Αει·ε!ει! 0 ινο!!ετε Βε

τιιιιι!!εεο!ιε!ιεπ !!!! ε !ε π! σε ειιτ νοι·!!!ιςιιιιιε !!εε!ο!!ι. ιινοι·άεπ.
Βρε!οτ!ι!π πετά ε!ο!! άει· Ρτο!ε ει!! ε!ινε 2 Β!!!. με! !!!!!.εο!ι
ι!!!επ ε!ε!!οπ.
Μ!! νοι·ε!!;!!ο!ιο!· Ι:Ιοο!ιεο!ι!.ππιε

Ππ!ετ άεπ !!! άοτ Ι.!!!οι·ειιι!τ επιρ!ο!ι!ε!ιειι `Μ!!!ε!ιι !ειιά νοι·
ιτειιο!ιάετ !!ο!π $ροε!!!ειιπι. Βο!!!!!ν ει!! Βει-πεπ !ιενι!ε!ιτιο ειο!!
Ο!. ΗΜ!!! 25,0 2 Με! ρτο ά!!! !π άεπ ιι!ε!ιιε δ '!'ει;οιι. πάει·
Μειςιιοε!ε ειι!!ιιι· 25,0 1 Με! Με!. 8 Τιιιεε !ειιι;. Ηειι!!!; !!!-εε
ε!ο!! άιιτε!ι ά!εεο Μεά!!‹ειιιεπ!ε!!οπ άιο Βγεεπιει·!ο ι:οιιρ!οτειι.
Ζιιτ ϋι·!!!ο!ιειι Βο!ιε!ιά!ιιπ!; ε!εποιο ε!ο!! ει!! !ιεε!ειι άεε Μ ετ!!
εο!ιε Βρτοε. Ρει!ιγάιιι!; !π!! έ! 'Ι'ε!!επ ννεεεοτ νει·εε!ε! ιι!ιά ει!!
80!! Ο. ε! πει·ιι!! επτά!! εε 1-2 Με! Με!. ιιι άει· Μοεεπ! νοιι
1 Μ. !!! άεε !!ει!!ι!πι ε!πεο!!!!ιτ! ιι!ιά οι!. 5 Μ!πιι!οπ ε!πιρο!ιε!!ο!ι

(ιιει:!ι ε!πει· ε!!;!!εο!!ειι νοι·ει:!ιι·ι!!).
Ιροεεει!επΙιε ει νι·!οε ε!ο!! ει!!! νν!τ!!ιιππε!οε, Ορ!ι!!ιι !!!ε ά!τε!!!

εε!!!!ά!!ε!ι, άεεεεει! !ιεινε!.!!ε ε!ο!! Μιιτρ!ιιιι πι 0,0!-Ο,02
ει!ει!;οεο!ο!ιπο! ιιοι!επ ά!ε ιιιιε!οιιάειι 'Γεπεεπιεπ. Με Νεε!ι!ιιιι·
ιν!τ!!!.ε '!'!ι!ο!!ιι!! 0,5 4 Με! Με!. πο!!! 8!!!ιε!!Β° ('Γ!ι!ο!ιο!! 6,0

Ποπ!!! ν. !!!!π!!!ει·.
Ι)!ε!!ιιεε!οπ:

!!οι·ι· Μ ο ρ; ! - Ψει!ννετε;

Νεο!! πιε!ποπ Βι·!ε!ιι·ιιπεο!ι Μ! άει·

Βριάει!ι!ο ει!! άεπ! Κτ!οι.ιεεο!ιει!ρ!ε!ε !ιε!ιοπ Ορ!ιιπι-

ιιπά Τεπ

ιι!ιιι:!γειιιειε !ιο!πε ει!!ι!ιο!ιιο !!'!τ!!ιιιιι!· εο!ιε!!!.. Π!!! ει!!! Ορ!ιιπ!
0.02 πι!! 'Γει!ε!!!!!ι 1.0 8 !!!ε! !!!ε!!ο!ι ιιπά Ι !!!ε 2 !ε;!!ο!ιο
Βιιιειεεειιπεο!ι νοπ 1 ρΟ!. 'Ι'ειιιι!π!ϋειιπεοπ. !ιε!άοε πι!! ε·ιι!.ειπ

Βι·!ο!,<;ο. νετΙιε!!π!εειπεεε!ετ εο!ιτ ιεεπ!ιςεπ Τοάοε!!!!!ειι !.τοιε άοτ
τω!!! εο!ιινοτοιι Κτε!ι!!!ιο!!ε!ε!!ο. Βιινιο!ι! Ορ!ι!!π Με 'Ι'ιιππ!π
ινιιτάο νοπ άεπ Ρε!!ειι!οπ Βιι!!νοτιτεεο!ι.

Με!! Β ο!! ιι -Βενε!: Μ!! !ιε!ιο Μ!! ο!!!ετ ετϋεεετειι Βιι!ιτ
εριάε!ιι!ε ει!! θεεο! !!! άεπ 00!!!ετ .!ε!ιτειι εε!!!ι·ε!ο!ιο Ρετεο!ιοιι
πι!! !εις!!ι:!ιοιι θεροπ νοπ Ο!. Β!ο!ιι!ι ει!! Μοτεοπ ππά ε!π !!!ε

Αι!. άεε!. !200 8ετ. σετ!. Αιιι·επ!. 00.0!. Πει! ιιειιο Ι)γεειι!ε
τ!εεετιι!!ι νοιι !)τ. Ν_!ορο!·οε!ι π γ Ρο!ετε!ιιιι·ις ινε! νοτιτε

2 Ορ!π!πρι!!νοτ. ά!ε ιιεε!!

Εε!ιάε!!ι οτε! ιιεε!! Λ!ι!ει!! άι!! Βρ!άειπ!ο ει!ε!!πι;!!ε!ι εονιιεεειι.
!!οι!!ι!ο ε!εο !!!ο!!! μεριά!! πετάει!. Με πι!! άεπιεο!!!ειι επάετ
ινε!!! ι>ι·ε!ε!!οιι Βεειι!ιειο εο!!ειι ε!!ετ εειιε νιιιε!!ι;!ιι:!ιο εο!!ι.
Μοτϋ!!ειιι!!ο!ιιι!!εοπ !!!!ει· ά!εεεε Θετιιπι ιι!ι!ά πρι!!! !!!ο!!! ει·

πο!!ι!!!επ ινιιτάειι, !ιο!ιιιιιάε!!. Αι!εεετάεπι !ιο!ιιιιειο !!!!! !!!!!
Β!ιιιπιιεεπ !!!! 8ιπ!!! !ε!ιιει>ριι!νετ!ο Ηο!ε!ιο!!!ε νοιι άει· !!!ε!!
τετε 'Γεο!6!!'εΙ !ες!!ε!ι πι!! ννεεεει· εεεο!!επ πετάω. Ιιι!! !ιε!ιε
άιιτο!!ειιε θι·ιιιιά πι!! ά!οεοι· Βε!ιειιά!ι!!ιεε!!ιε!!ιοάε ειι!τ!οάεπ

εο!ι!οι!ειι. -- νοτιτεεο!!άει· !!οιιιιιι!
Βιετιιιιιςοιι:

ει! εε!π.
Ηοιτ Ι.ιι!ιε-Κιιιιά!ι ερτ!ο!!! Με νοτιιιιι!ππε· επι!. ι!εεε ει!!

επ !ο!ειειιάε!ι Βιι!ι!ι!εε!ι!!

1. Μάι!! Βγεοιι!ει·!οορ!άεπι!ε ει!!! ει!!οι·! !ιε!!!οτ!οΙοε;!εε!ι ρο
ε!!ιιι!!ι! !νετάο!ι.
2. νοι·ειιο!ιε πι!! άο!ιι 8οι·ιιιπ Ν! ερ!! ι·οε!! ιι ι· πω!!! άει!!

Ιπε!!ιι!! Π!! Βκρει·!ιι!οι!!ε!πιοά!ε!!! !!! 8!. Ρε!ετε!ιιιτε ετ!ιε!!!ιο!ι)
επι!! άι·!ιιεοιιά ειιειιτε!.ει!.
8. Μ!!! !η·εε!ι!ετ!ε!!!!!ε !!!ε!! ε!ι·ε!ιε ει! !εο!!οι·οπ ιι!ιά ινοπιδε
!!!!!! !!!!!ι!εο!ι ει! !ιε!ιε!ιάε!ιι.
4. Ι)!ιε θρ!ι!πι !!!! ει!!! άει· Βγεειι!οι·!ε!ιε!ιεπά!ιιπε
εε!ι!!εεεο!! ιιπά άιιιι!!ι Μοιρ!!!ιι!!ι ει! ετεο!εο!ι.

εποε!!

ροε!!!νε

!ν!ι·!ιιιπ8·

άει· νει·!ιτε!!ιιπε· άει· Βιι!ιι!!ε!πιο ά!ε Ρ!!οιιοπ ερεε!ε!! Μι!εο!ι.
άοιιιεε!!οε ε!πε εο!ιτ ετ!!ε!ι!!ο!ιο !!οΙ!ο ερ!ο!επ,

άεε 8ετιιιιιε νοπ Ν! ο ριιι·οε!! ιι γ

!ιοο!ιει:!ι!ε!. Ψο!!ει!!!ιά!εε θο!ιεειιιιε ιτε! !!! άεπ! ειπε!! Ειι!!ο
πει!!! Ε! 8!πιιάειι !!!! ειιάοτειι ιιεε!! !2 $!ιιιιάεπ ε!!ι.
4 ΙΑιιιοτο!ετε!).

Ύίοτ Ετϋ!!!ιιι!ιε άει· Β!ε!!!!εε!οιι πετά ιιεε!ι!ο!ετε!ιάεε Βιι!ιτε!!ιοπ
νει!εεεπ ιι!ιά νοιι! Ρτ!!!ιοε ά!ο Μ!ι.ιε!!ιιιιις ι;ε!ιιει!!ι!. άιιεε ε!!!!88
Ρ`!εει·!ιε!ιειι Βιι!ιτεοι·πιιι άιιτο!ι εο!!ιο νετιιι!!!ο!ιιπιιι !!οε!οπ!οε
ετ!ιε!!!!ο!ι ε!πά.

Ιιι!ε!!ι!οπ ινο!!ετ ει! απο!! !!!! $ιει!άο !!!! !!!άεπι !!!ε ε!ο!! ει!!
Νε!ιι·ι!πεεπιιιτο! ιι!ιά 1.!ρρε!ι :!ετ Μει!εο!ιειι π!εάει·!εεε!. Πε!ιοι·
ιε! εεε!! οιπρ!ε!ι!επ, άεε!! !ιε! !!!!εε!ι!οτ!ο. 'Ι' ρ!!ιιε ιι!ιά Κιπάει·
ε!ιοΙοτιπο ει!! Αιιετο!!!!ιιε· ιι!ιά Αιιεεο!ι!!ιεε οι· Ρ”!!οεοπ επωμι
ιέει!εο!ι ι.νετάο.
δ. Ποτ! Βο!ιτ!-Βενιι!: Π!ο ειιπ!!!!ι·ο Ί'ε!!ε!!ιε!! ει!! άει·
!!'ε!ιτ! άεε εινε!!ειι θεεε!ιπεάοτε !!!ε επι· 8ο!ι!εο!ι! Βε! Τει!

ει!ιιιιιε.
(!!!ε Βο!ει·ε! !ε! !!!ε!!! ε!!ιε·εεειιά! ι.ι·οτάοιη.
4. Ηεττ 'Ι' Ι! ο ιπ ε ο π - !!ονιιι!:

Με Με!" άοτ ει!!ι!!ιι!ειιεπ

Αιιιε!εοπεειιι·ε-!!ι!ε!!!!οπ πο! Βιιιιιιο!!!ιι!ιετ!!ιι!οεο.

Ηοο!ινοτο!ιτ!ετ Ηετι· Βο!!!ιιι·!
Πο!ιοι·ι·ε!ο!ιο !!!πειι !!!ετπι!! Β Γ!!!εο!ιο!ιεπ

ποτε!!! ει!! άετ

Ρτορ!ιγ!ιι!!ε ει! ει!!ι!ειι ιν!!τε. 8ο !π!!εειο!ι ε. Β. !!!ο Μπι!!!
ει·ιι!ιεπ εοτε!!!!!!!; εεάει:!!! ι!ετάεπ.
!!!!!! Ι. ο ο Ι! ε π Ι! ο τ ι: - Ειιιιἔεπ!ιπεειι πο!!! !ιετνοι·, άεεε ά!ο
!!!ιεεοπ (!ιεεοιιάοτε !!!ε Βιι!!ιεπ !οι;ο! μια εονιι!εε ε!ιιο ετιιεεε
Βε!!!! !!!!! Ψετ!ιτε!!ιιιιιε νοπ Ε!ρ!άο!!ι!ειι Με ε. Β. Με!!! ερ!ε!!,
ό!! ά!ο Ηειιε!!!ειςε !!!ιο Ε!οτ εο!νά!ιιι!!ι!!ι !π άεπ !πειιιιι:!!!!ο!ιοπ
Κο! !εις!, πιο άιε Βιι!ιν!ο!ιε!ι!!ιε επι· Ι.ετνειι!ιά !ιιιι€επ Ρ!!εειο

ειιι!!!!!ιάο!, ινε!ι:!ιε !ε!ειει·ε !!ιΒε!ει·! εε!!! !!ειιιι ιι!ιά άε!ιπ ά!ε

ΝΒ. Νεο!! άεπ! Αετε!ε!εΒο πο!! νοττιειχει!άοτ'επ ειι·ο! Π.!!οιι

!!!ε

άει· Βετιιιτο!!!!ςιιιιι: ει!! Νεο!!! εο

άεε

πεποε!επ Πι·

εο!!!ετ!ε-Βετιιιιιε !!! Ο!·!ε!π!ι!ριιε!!ιιιιε;.
!)ιιεεε!!ιο πι! !πι !!ιει!!ιι! !!!ι· Ε!!ρει·!ιπεπιε!-Μει!!ε!π ιι;οινοπιιοπ
ιιιοι·άοπ. Απιι!οιε άεπ! !)!ρ!!!!ιετ!εεετιι!!ι πετάω Ρ!ετάειι ε!ο!

πειιάε Ποεοπ Πγεοπ!ε!·!εε!!! ο!ιιεεερι·!ιε! !!!ε ά!οεο!!ιε!ι ειιο!!
άοιι ετϋεειοιι Μεπεοπ Πγεοπ!ετ!ο!ιε!!!ετ!επ ε!.επά !!ει!!οπ.

Οι!!!

άιιι·ε!! νειιοπριιιι!!!!οπ οτ!ιε!!οι!ο Β!ιι!. Μιά ει!! Βοτιιπι νοτει·
!ιε!!.ει. Με !ε! νο!!!ιοπιπιοπ !ιιι!!ιοι·!επ!'ι·ο!. Βιιιι!;ε!ιεπάο νει·
ειιο!ιο !!!ιοτεοπε;!ειι πω!!! Με!! άενοπ.
Ιιι !τ!!!ιοτοιι .Τε!ιι·οπ !!!! ιπ!! ινεο!ιεο!πάεπι Βτ!'ο!εε Μ!!! ά!ο
ε!πε. !!ιι!ά ά!ε επάετε Βεειοι·!ο!ιει·! επι!! !!ιιιιιιιπ!ε!ειεπ !ιοιιιι!ε!
ινοτάε!ι. Π!!! Βεειι!ιε!ε Μιτου ιιπά !ι!!ο!ιοπ ιιπειινοι·!εεε!ε. !!!ε
Πι·. Νιεροι·οε!ιπγ ά!ε νοιι Β`Ιοεπετ !!!ε! άεπ Ρ!ι!!!ρ

ρ!!!ο!!) !ειι!!ετιειι Πγεεπ!ετ!ε!!ε!!ιοτ!επ !!! Απνιιε!ιάιιπι!· πε!ι!ιι.
!!!ο Ηο!!οι·!ιι!Βε ει! !!!ε! 1000 !!!!!!οπ !π άεπ νετει:!ι!οάο!ιε!ειι
Οι·!οπ άεε !!ε!ι:!ιεε !ε!ιι·ιεπ. άεεε πι!! ά!οεοι· Κπ!!ιιι· ά!ε ε!εε!ι!
!!ι:!ιο!ι Βι·ι·εεετ άει· !)γεοι!!ετ!ο, ι!!ο 5 !!!!!! πι !οτπι ε ιι !εο
! ιι ιιά ο π !ε !. Ι)εε πι!! !!!!!ο άει· Ε'!ο!!π ετ'εο!ιο!ι !(ιι!!ιιι·
!ιοτεεε!ε!!!ο 8οτιιιιι ειιεεοτιο εο!ιιο Μ'!!·!!ι!π!; ιζεεε!!!!!ιοι· ιι!!ειι
!!!ε!ιετ ει!!εε!ιιιιάοπεπ !!εεεπιετ!ε!οτιπειι ρε!!!ει·!ε!!ε!! Πτερτππ,ςε
ιιπά εινετ !π!! ε!πε! ν!!ε!ιι·εο!ιο!!ι!!ε!ι!!ε!! νοιι ιιιιιιάοειειιε

Βοειιι;!ιο!!πιοιιά ει!! ε!πε Ατ!ιο!! άεε Πι·. ιποά. !Βάιιει·ά
Κτιι!! ει!!! θιιε!ι·οιν !π Μεο!!!οιι!ιπτε. !ιε!!!ε!ι.: «!!!!ιε !ιοιιο
Μο!!ιι›άε ειιτ Ηε!!ι!!ιε άει· 'Ι'ιι!!οτ!ιιι!οεο, άει· ι!!ιι·οπ!εο!ιειι Νε

ρ!ιι·!!!ε ιιπά άεε Κετε!ιιο!!ιε ιιι!!!ι·!!ι ει!!ι!!ιι!επετ !ιι_!ο!!!!οιιειι
ε!πε! εο!ιτ νετά!!!ιιι!επ ιι·εεεει·πεοιι !.ϋειιιιι; άοτ ο!Πε!!ιο!!ειι
Απιο!εοιιε!!πι·ει> !ιε!ιε 'Γ. Μετειιι!!ιο ει! ο!ιι!Βοπ Βιι!ιεο!ιιιι!ιει·
!!ι!!οειιπ πι!! ο!!επιχει!!ιπιι!ει· Ι.6ειιιιιε εεπιιιο!ιτ. ιι!ιά Βεειι!ιε!ε
οι·ε!ε!!, άιο εκει· !!!ο!!! π!!! !!ο!!ιιιιε·, ν!! ο!!! ε!ιοτ ε! ε ι! ιι νετ!!ο!ιπ!›ει·ε !ίτε!!!!ςιιιιις άει· Ρε!!ο!ι!οπ ειι
άεπ!οπ ι.ιπετειι. 8ρεε!ε!! ινε! πο! άεπ 4 πε!ιετ πορεια!!!
!ε!ειι Ρε!!ειι!ε!ι οιπο ιπε!ιι· Με! ινε!!!εοτ ε!ετ!!ο Οενιι!ε!ι!εει!

πε!ι!!ιο ει! !!ο!ιε!ε!!οτο!!, υ!ιπο άεε!! ει!! ε!πε!!! άεπεο!!ιοιι ε!πε
Αοιιάετιιπε· άιε! !.ε!!επε!ιοά!πειιπΒε!ι ε!ε!!!ιε!ιεπ

!!οιιιιιε.

!!!ο

Ρι·οεοάιιτ άει· ο!ι!-, !ιάε!ιε!επε ενιιο!!ι!ει!!εοπ !!ι_!οε!!οπ !ε! ε!π
!εο!ι ιιπά άεε Βοεπ!!ιι! πει!!! 'Ι'.'ε Μο!ιιιιπε ε!π

!ιοεεει·εε,

!!!ε

ι!ιιε!! άεπ ν!ε!!εο!ι ειιετ!!ειι!ιιε!ι !ιειιι!οι·οτ'ει!!ιεπ !!ι!τει·επϋεειι
Ηε!ο!!π_!ε!!!!οιιο!ι.
Βει·Πο!!ε!ο!!!!,ε·ιιπε !π άει· Ι.!!ιοι·ειιιτ εο!ιε!!ι! ά!ε Κι· ι!!!'ει!!ιο
Μο!!ιιιάο !ι!ε!!ει· π!ο!ι! εε!ιιιιάεπ

ει! !ιε!ιο!ι. επι-!!!ο! ε!πε!!! Βο

ἔειἔἐ. Βεο!!!ε`ε !π άεπ! Τ!ιοτερειι!. Μο!ιιιι.ε!ιο!! νοπ
.

Ι002

θ.

'Γ. εο!ι!εις!. νοι·. Κο!!!το!!νει·ει!ο!ιο !π ε·τϋεεετειιι Μεεεε!ε!ιε

θ!! ρθ!.!!
!!!ε ε!!ειιινο!ιάεπάο Μειι€ο !ιε!τ!!ς! 20 εαπ., πο! εο!ιιιιιοτοιι
Ετ!!τεπ!!ι!πεεπ !ιειιιι ά!ε !!οε!ε επ! άεε Ν, !!!ε 2-!εο!ιε επρο

ει! ιιιεο!ιεπ, ε!ε !!!!!! πιάε!!ο!! ςεκεεεπ !ε!.

άε!!!!!!ο!ι εεε!ο!ιεει·! πετάει!.

ε!πε !.ϋειι!ιε νοπ ε!πε ει! ο!!ιοτ Μ!!!!οπ ιι!ιά πιο!ιτ νοι·.
(Αιι!ιιτε!ετιιι!.

Ι)!πεοερι!!ει. Μιά ειι!!!!ιι!επ. επι

!ιοε!ειι !π ά!ε Ι.ο!ε!ειιεοεο!!ά άετ Βιιιιο!!!ιειι!.

!.ο!ι:!!!εε ν”.

το!!ιειι !ιεις!!πει!;! ά!ο Βοεοι·ρ!!ιιιι. Νο!ιο!ιοτεο!!ο!πι!!ιεοπ !!ε!!ιο.
12 !!!ε ερε!εε!επε 24 $!ιιιιάο!ι πει!!! άει· Ε!περτ!!επιις !ιοεεετ!
ε!ο!! άεε Λ!!εο!!ιο!π!ιε!!!ιάοπ άετ Κι·επ!!επ ειιεο!ιε!ιάε. Π!!! Ζε!!!
άει· .4ιιε!εετι!!ιεο!ι ε! τοιι;ε!ιιι!!εε!; ε!πε εε!ιοιι !ιοι·ιι!ε!ε. Με!!!
εο!ιιπει·εο!ι ιι!ιά Το!ιοιιιιιιιε !ι!!ι·ο!ι εε!.
'

Ππεπεειιο!ιπιο Νο

!ιε!ιει·εο!ιο!πιιπε·ε!ι πει!!! άει· Ιπ_!ε!!ι!ιι!ι

!!εεεοπ ε!ο!! ινε!!! άιιι·π!ι

εο!ιτ ε!.ετ!!ε Μετά!!ππιιιιε νετπιε!άεπ.

Κ τι! !! εο!!ιε! ει!!ι!!!ει!

!)!ε!!!ιεε!0!!ϊ
Ηεττ Κ ιι ε ! ι! !! - Βει·ε!: !!!7!ιε ά!ε Τιι!ιετ!!ιι!οεο!!ε!ιειιά!ι!πε Μ·

ιι·!!!“!. ει! Μιά ει!!! Βο,εοπινει·ι!Έ ιιεε!! ν!ε!!εο!ι '!'ιι!ιει·!ιι!!!π
!!ι!!ε!ει·! ιι!ιά πι!! πι!! ειιιοπι
τ!ο!ιςο ει!! νοτιιιιι!άιι!ιε νοιι
Γιο!ιοι·ι·οι!!!!!οιι.

Ζει· Νιιιι·. ειιιιιιι.ιιινιιειιπιιιειιειιιιιπιιε: ιι:ιιιπ ιειι ιιιιι· ιιειιιει·ι:ειι.

Ο τ. ιιεεριιειιι Με ιιειιιε ιιιιιιοιιειι ιιιει.ιιειιειι ιιει· Πιεςιιοετιιι

ιιιιεε ιι·ιι εειι. «ε. Η .ιιιιιι·ειι ειεεε Βειιειιιιιιιιιιε· πιιε ππι πω·
ι·εειιι ειπε Πεειιιιιιτε 2ιι νει·πειειιιιειι ιιειιι·. ιιιιι· ιπιιεε πιε.ιι πιιε

ιιιιιι 'Ι'ιιει·εριε ιιιιτει· Ιιεεοιιιιει·ει· Βει·ιιει€ειειιιιςιιιις άει· Κόπε
,ε:ειιιιιιιει·ειιειιιιπε· πιιπ Οεεοριιιι.εοειιοριε ιιιιι Πεπιοπει.ι·ιιιιοιι
εεε ιπειι·πιιιειιιιιι·ιιιιιιε ιιιιιι ω· 'Ι'εειιιιιιι. Θι·. ιιει.οιιι. Μπι ινε”.
εεε Πιιι·ειιιειιειιιιιπεεεειιιι·ιιιεε. ιιεεεειι ιιΒει·2επε·,επτιε Βιιιιει·
ιιιιειι πειπ ιιιιιειι ιιιιροιιιει·ειι, ιιειιι Οιιιι·ιιεειι Με Ποιιεειιε 2ιι
εοιει·ι.ιχειιι ειπε-ιιι εειιιιιι”ειι. νοι·τι·. ιιειιιοιιετι·ιει·ι. ειπε Απ
κιιιιι νοιι ?ι·ειιι(ιιιϋι·ρει·ιι(Νιιιιειιι-, Ποι2-_ Μεταιι- ιπιτ! Κιιικ:Ιιεπ
ειιιειιε) Με τειιε ειιι ειιιιοιιιι·νιιιεεειειιι ι·εερ. οεεοριιιιε;οειιορι·
εειιειι ιειιε ειιι ιιιιιιιεωρετειινειιι νι|εεε νοιι ιιιπι επιιει·ιιι.
νιιιιι·ιιειι Με ιιει·ιειιτει. ιιιιει· 8 θεεοριιεεειοιιιιειι, ι Ριιει·γιικο
ιοιιιιτι ειιιιιινοιάειι ιιπει 1 'Ι'ι·.ιειιεει.οιιιιε ννεε·ειι ιι'ι·ειιιιιιώι·ρει·.

Αιιεννειιι ιιιιιειει·ειι.
Ηει·ι· ινειεε πιειειιι ιιιιι·ιιιιι ειιιιπιει·Κεειιι, ιιιιεε Με. ιοι·ιιιι·
ειειιιιι ιιι Ποεειι νοιι ΚΟ 3 πιει ιιιιζιιειι ε·εεειι πιιιειωΙιιι·ε

8ειιινεειιεειιετιιιιιΙε ειιιριοιιιειι ιι·ιι·ιι; νει·ειιειιε επ Ριιι.ιειιιειι
πιιε ειειι εεΙΙιει ιιιιει·πειι,ε·,ιειι ιιιιι νοπ ιιει·ρ;ιιιιειι€ειι ννιιιιιιιιεε
ινειεε Με ιιιιιειε.

Ιιι ειιιειιι Β'ιι.ΙΙ νοπ Οεεεριιειςοιοιιιιε ιι·ιι.τ ιιει· 'Με εε Βερειε

Θ. ειιιπ".
Βοιιιιιειε νοιι Ι2-2 Πιιι· Νε.οιιιιιιιιεεε.
Ηει·ι· Ηιι·εειι-Βενει: «Πιιιι€ε Βειιιει·ιιιιιπε;ειι ειιι· Πειιιιι
ιιεπ ειιι· Ηνειει·ιε».
1. ()ιιειειι·ιι εειι ΑΙιει·ε ιιι ιιιι·ειι Βι·εειιειιιιιπεειι ιιειιιιιιιιι. ιει

ιιιιε Με Ηνειει·ιε ιιιιειι ιιειιιε ποειι ιιι ιιιι·επι ινεεειι

Μιιιιιει.

Με εε ειεεε ποειι ιιειιιε εΙιςεπιειιι επει·ιαιιιιιιε ΠειιιιιΔιοιι
Μεεει· Κι·ιιιιιιιιειι. νοι·ιι·. Βειειιειιιει: Με Αιιεειιειιιιιιαειι ιιει·
·ιειιειειι Αιιιοι·επ ιιιιει· Με ννεεειι πει· Ηνειει·ιε, ινειειιε ειιιπ.
Οιιιιι·ειιτ Μιι·ιιι ειπι,ε;.ειιιιι, ιιε.εε εε ειειι ππι ειιιε με νοιι πω”
ιίι·ιιιιιιιιειε ιιιιιιιιειιι τιιιειι ιιΙΙε ιιιιιρει·Ιιειιειι Ηνειει·ιε-8νιιιριοιιιε
ειιιιι ρενειιοεειιειι Πι·ερι·ιιιιεε. Απι ινει·ιι·οΙιειεπ ει·εειιειιιι ιιειιι

νοι·ιι·. Με Πειιιιιιιοιι .ι ειπει'ε, ινεΙ‹:ιιει· επι Κοιιεεειιεπτεει.ειι
ει·ειεπε Με Βιιιειιεςιιιιε άεε Βεινιιειιιεειιιε ιιει· Ηνειετιεειιειι
ιιειοιιι, εινειιειιε ιιιιει· Με ΑιιεΙοειε ειι·ιεειιειι ιινετει·ιεειιεπ ειιι!
ιιγρποιιεειιειι Ζιιειιιπ·ιειι.
Νιιειιιιειιι νοι·ιι·:ιε·ειιιιει· Με Βιιιεπε·ιιιιε· ειεε Βεννιιεετεειιιε Με
ειπε Βιιιειιιειιιιε ιιει· Α ιι ι ιιιει·ιεεεπι ιιειι -- (πιιε Μι ειεεε
ειπε Ψιιιειιειιιιιιιιιοπ ιει, Με ννιΙιειιειιι·ιιιιιιιιειι)
πιιιιει· πι
ιιε,ετιιιιιιειι νει·ειιειιι. Με εειιΗι,ε·ι ει· ιοΙεειιτιε Πειιιιιιιοιι άετ
Ηνειει·ιε νοι·: ιινειει·ιε ιει. ειπε Κι·ιιιιιιιιειι ιιει· ιεεεειιιιιιιιειι
Ρενειιε, ιιει ινειεΙιει· ιιι ει·ειει· ειιιπ» ιιει· ννιιιε νετε.ιιιιει·ι ιει,
ιιιιιι εννιιι· ιιι ιιει· ννειεε. Μιεε ει· εειιιε Αι‹ιινιιιιι ιιι άετ ιιειι
ιιιιιιι: ιιει· Αιιιιιιετιιεειιιιιειτ νει·ιοιειι ιιιιι ιιιιτι ιιιιιι ιιιιοιι ιιειι
Ηεεειεεε πιει· Βιιεςεειιοπ ,εειειιειι ινιι·ιιιιιιι·ειι Πιιιε·ε, Με ειιεεει·
Με άεε Βεινιιεειεειιιε ‹ιεε Κι·ιιιιιιειι Ιιεεειι, εειεπ ειεε ιιιιιιε
ννιιεειε νοι·ειιιιρε ω- ειι:ειιειι Ρενειιε' εει εε ειπ ι'ι·ειιιιιει·
ννιΠε. - Ηιετιιιιειι ιαιιιπ Με ειιιιιεςε 'ι'ιιει·ειριε άετ Ηνει.ει·ιε
Με ιιιιι· Με ειιεεεει.ινε εειιι. Πει· ιιι·ιιιιιιε ινιιιε ινιι·ιι
ειιι:ιιι· πιιε ιιιιειιι Μιιειι ειπεπ εεεπιιιιειι ε·ειιειιι.
(Αιιιοι·ει'ει·ει).

ειπ ιθ_ιιιιιι·ιχεε Κιπ‹ι, «Με νει· 8 'Ι'ε.ιεειι ειιιε Μιιιιεε νετεειιΙιιει‹τ
ιιιιιιε. ειιιπ εειιοιι πιιι. ειεεε ΗεΙεριιιεειιιοιιε ειιι· Ορετε.ι.ιοιι). Πιε
ιιιιιιει·ειι ?Με ιτειιε.εειι. Βει ιιει· ΡΙιει·νιιιιοι.οιιιιε. επιιιινοιτΙεει
ινιιι·ιιε ειιι εριι:εε Κιιυειιεπει.ιιειι επιι”ει·ιιι - Πειιιιιιι:. θι·.
ει·ιιιιιει·ι ειιι Με εειιι· ειιιιιειιιΙειι Νιι.ειιιιι·ειιιιιιειιειι. Με ιιει ιιειι
ι·ιιειιιειιιεειι νειιιιιιιιςιεπ ΙπΜνιΜιεπ ειιιειειιειι ιιιιιιιιειι. ννεπιι
εε ιιιοιιτ ιεεΙειι€ ‹ιειι Β'ι·ειιιΜιιιι·ρει· ω οειιιοε :ιι άειιιοπειι·ιει·ειι
πιιε ει·ινιι.ιιιιι Με δειιννιετιεπειι ειιι· Μιιει·ειιιιεΙιειι Πιε,=.ςιιοεε ιιει
εεειιιιιειιιιειι 8ιειιοεειι ειιι ΝειιιιιιΜιιιε·ειι, Με νει·ιιιιιε.εειιιις
2ιιιιι Βιεειιειιιιιειιιεπ ιιιειιιειει· Ρι·επιιιιι6ι·ρει· ε·ειιειι ιιιιιιιιειι.

8ειιιε 8ι.εΙιιιιιε εεεειιιιιιει· άετ Ε'ι·ιιε;ε, ινεΙειιε

Πι·επιειώι·ρει·

ιΙει· ρι·ειιι.ιεειιε Λεει. ι·εερ. ιιιιιιιιιιι·ει εεΠιει: ειιι.Γει·ιιειι ειιι!. ρι·ιι.
κιειει·ι Πι·. ιπ ιοιιχειιιιειι Βιι.τιειι:
Η Αιιε Ε'ι·ειιιιικϋτρει·. Με ‹1επι Δε” ιιιιιι ιιεπι ι:"ιιιι;ει· ειι
ειιιιεΙιειι ειιιιι, ιιιιιιπειι νοιπ ρι·ειιιιεειιειι Αι·ιιε ειιιιει·ιιι πιει·
‹ιειιἰ εοιει·ιι ειε ιιιοιιτ. ειιι ιιεεοιιτιει·εε Ιιιειι·ιιιιιειιιιιι·ιιιιιι ει·
ιει· ει·ιι.
21 Σνειειιε, ιιιειιι νοΙιιπιιιιιιεε ?τειιιιιΚϋι·ρει·, ννεΙειιε ειειιει· ιπι
Πεεοριιιικιιε εεεειιειι, ιι6ιιιιειι νοιπ ρι·ιιιιι:ιεειιειι Αι·πε επι ιιεειειι
ιιιιειι νοι·ε.ιιεεεεειιιι·ιιιει· Μοι·ριιιιιιιιιιι_ιειιιιοπ ιπιτ αει· 8ειιιιιιιΔ
εοιιιΒε οιιει· ιιειπ 8ειιιιιπάει.6εεει· ιιι Μπι Βιιιιιε·ειι Βει'ιιι·ιιει·τ.

ινει· επ.
8) Αιιε Ε'ι·ειιιιιιιϋι·ρει·, Με ιιιιιει·ιιιιιιι ιιει· Βριειοπιιε

ειπεπ.

ειιι» ιιιιι·ιειι ιιιιιι εριεεεπ ιιι άετ 5ρειεει·ϋιιι·ε ειεειιειιιιειι εοινιε
ειιΜιειι ιιιιε, Με Κεεριι·ε.ιιοιιεετ6ι·ιιπρεπ νει·ιιι·ειιειιειι. εοιιειι
Ζιιι° ιιιιιεΙιειιει ιιειιιιιςειι ΕΣιιιιει·πιιιι,ε· ιιεπι Ιιει·νιιι.;οιοςειι ι·εερ.
Οιιιι·ιιι·ι.εειι ιιιιετινιεεειι ινει·‹ιειι. Με ιιιοιιτ. εοΓοι·ιιε·ε Τι·ε.ειιεοιο
ιιιιε ιιιιιιειει·ι ιει.
(Αιιιοι·ειει·ει).
Πιειιιιιιειοιι:
Ηει·ι· Η ιι ΙΙει·-ΒενεΙ

ι·ει'ει·ιει·ι

ιιιιει·

ιοΙιεειιιιεπ ΠΜ:

Ζιι

Αιιιιιιιε: Μεεεε ιιιιιιι·εε ναιιιιιε ιιιιι· ειπ ειινιι Ι'/ι-ιιι.ιιι·ιι.ι;εε Κιιι‹ι
νοι·ιεεειεΙιι,

Με

ιιιι

ιιει·

Ηιιιι.ετεειιε

Με

'Ι'ιιοι·εικ

ιιιιιιε ειιι

Πιειιιιεειοιι:

ει·ιιεειιεςι·οεεεε Ηιιιιιιοειι ειιιινιεε. Μιτειι Με Με Μια ρι`ειΐειι‹Ι

Πει·ι· ν. Κ ιι εε ι ειε ιι "Με Μιι·ιιιιι ειιι, ιιιιεε _ιε‹Ιε Βειι;ι·ιιιε
εεειιιιιιιιιιιιε ιιει· Ηνειει·ιε Μιι·ειι Με ‹ιει· ιιοι·ιιιιιιειι Ρενειιοιοειε
ειιιιιοιιιιιιειιειι Αιιειιι·ιιειιε ιιιι άετ ειιιι_ιειιιινειι Αιιιι“ιιεειιιιις πιιε
ινεειιεειιισειι Πιιιει·ειιειιιιε Ιειπιει·ει· ιιι·ιιιιικειι πιιιεεε.
8ο ειιι
ερι·ιειιι ειιιε ινιιικιιι·ιιειιε Βιιιειιςιιιιρ,· ‹ιεε Πεινιιεετεειιιε ιιιιειι
ιιεπι ιιοι·ιιιιιιειι Ζιιειιι.πιιε τιει· Αιιιιιιει·ιιεειιιιιιειι, ιιει· Κοιιεεπ

ειπε ιιιιιι ειιιιιιι·ιειι: Πιε ιι`ιειει εεεει·ιιιει·ιε ιι.ιιιει ειινειε ε·ι·Πιι
ιιειιειι ιΒιιει·; Με 80ιιιιε παπι ιιι ειπε ιιιειιιε Πϋιιιε, Με ειι
εειιιιε εεεεεειιισεεεπ εειιιειιι ιιι Με [ειεεε πιιι άει· 5οιιιιε
ειι ι;ειειιιιιειι ειιι· ιιιειιι ιιιιιι;Ιιειι. Πε.ε Κιιιιι πει· :ππι 5ι‹ειειι
ιιιιιςεπιιιρει·ι. Αεί ιιιειιιε Ε'ι·ειςε ιιιιει·ΒιιΕι ιιιιι· άετ νιιι.ει· άεε
Κιιιι:ιεε ειπε ννοιιιετιιιιΙιεπε Κυι·ιιιιιιιτε ιιιιιι ιιει·ιειιτει. Μιεε νει·
52 'Ι'ει;ειι ειειι ειεεε Αειιι·ε ιιιι Ηειιιάειειιι ε;επειεςι ιιει.ι.ιε ιιιι‹ι
ν011 ιιιιιι Μιιιιι ιιει·νοι·ιεεεοε·ειι εει. Πει· νε.ιει· Με ι”ει·ιιει· ειιι.

ιι·ιιιιοιι ιπι :ιει Αιιιειι. Πειι ννιιιειι ιιι Μπι Βι·ειιιιριιιιιιι. ειιι·
Ρι·εεε Μι ετειιεπ εει ιιιιιιειιειι. ινειι ω" ι·νεεειι ρενειιοιοειεειι
Ιιι

Βειιιι:

ειιι Με

Βι·ειιει·-Ρι·ειιιι'εειιε Βειιιιιιιιιιιιιις

ιιιιιεε ιιιι Με νοιι Α εειι ιιιιειιιιιιι·ε· ε·ειιιιεεειιειι Βειιειιιιειι
ει·ιιιιιει·τ ιι·επιειι ιιει· ιιι ω" ειιιΜιπειιιιιειι Κοιι:οιιιι·ιειειι ιιει·
ΑιιιιιιειΚειιιιιΚειι€εε Κι·ιιιιιιεπ ειιι ειεε εειιιιειιε θειιιεκ ιιεεοιι
ιιει·ε Μι ιι·ειιιιι‹·ιιειι Ριιιιεπιειι ειπε ιιιιΙειιειιιιι·ε θειειιι·ειειιι.
ννιιιιι·ειιιι πει· Νιιι:ειι ππι· ιπ ιιεπι ιιοιινειιιιιε·ειι ειιιιιιιειι Βιιι
αειιειι ειιι Με Ρει·ειιιιΙιειιιιειτ άεε Κι·ιιιιιιειι ιιεε·ι. Μιμι
ε επ ιειιιιιιιι Με Βι·ιιιιιι·ιιιη.τ ιιει· ‹ιο‹:ιι ιιπιειηειιιιι·ειι ειιιιειιε;επ
Πι·ιιιιι:ε άεε Β ι·ε ιι ε ι· - Γι· ε ιι ‹ι'εειιεπ νει·ιιιιιι·ειιε ιιι τιει· Αιιιι.
ιοριε ιιεεεειιιεπ πιιε ιιειιι ιιει· Ζειιιιει·ει· επ ιιιιιιειι. Ηιει· Με
Μπι ιιιιιεε ω· Βιιιιι·ιιτ άεε ει·ινιιιιεειιιειι Βιι·ιοιειεε νοπ ‹ιειιι
Ειπιι·ειι”ειι ειιιει· ιπιτ ειιιερι·εειιειιιιει· 8ριιππιιιιε; νει·ιιιιιιιιειιειι
νοι·ειειιιιιι:1· :ιιιιιιιιιε;ιε ετεπιιιειιι ννει·ιιειι. ινοιιει ειιει· _ιειιε :ιιι
ιιει·ε Μεεειιιειι Πιειιειε ιειειειι ιιϋιιιιιε Με Με ειιιεε εειιιιειιειι
'Ι'ι·ιιιιιιιειε.
Ηει·ι· Η ι ι· ε ο ιι:
Πει· Πιιιει·εειιιεά εννιεειιειι ιι ο π· ιιι ιιι ε ι·
Πιιιειιι.ςιιιιε,· ιιεε Βεινιιεειεειιιε ιιει ιιοπεειιιι·ιει·ιει· Αιιιιιιει·ιεεειιι

Μπι. ιιιιιι ‹ιει· Βιιιειιι;ιιιιι.: ιιει ιιει· Η νε πει·ιε ιιεειειιι ειιειι
ιιιιιιπ, ειεεε ιιει

ιιειιι

ινιιιειι

ιειειει·ει· Με Πιι·ειιιιοιι ε" Αιιι'ιπει·ιιεειιιιιιειι

ειιιεοι;ειι

ιει.

Ζιιι· Β ι· ε ιι ε ι· - Ρ ι· ε ιι ιι'εειιειι

'Γιιεοι·ιε ιει ιιι ιιειιιετικειι. Μιεε ειε ι ιι ε ο ι· ε ι ι ε ε ιι νοιι ιετοεεει·
ιιεεειιιιιιιε· ιει ιιιιτειι Ει·ινειι.ει·ιιιις ιιιιεετεε νει·ειιιιιιιιιιεεεε ιιει·
Ηειιεεε νιειει· Ηγειει·ιειιιιιε; ρ ι τικ τι ε ειι άειιςει;ειι ιει ειε
ιει· Με Τιιει·:ιριε ιι ιει τ. ιιι νει·ιι·ειιιιειι: ιιιιιιιιι ιιειιιιι ‹ιιιι·ειι
Αιιιι·ειιιιιιιιε>; ιιει·εειιιειι ιιιιιιει·ει:Ιιειιιπιιειι $ειιιιιιειι ειιιιιειιιειι,
ιιιιιι ει·τειειιειι ιιιιιιιι ιιιιιιι ιιιι ιιεειειι ?Με ειιι· ΜιεεεΙΙιε, Με

ιιιιιειι Αιιινειιιιιιιις ειιιιιειει· ειιεμεεειιι·ει· Ηειιιοιιειι.
Σ). Ηει·ι· Η ι· ε ι Με ιι ιι ιι με ε ιι - Ηει·ιιι: Πειιει· ειιιι·ιιι·ειεειιε
ΒιιιΒιιιιε ειιι· Βιιιιει·ιιιιπε νοιι Ρι·ειιιιιιιϋι·ρειιι

Ι.ιιιι- πω! Βρειεεινει;ειι.

Με." νει· ννειιιιιιιειιιειι Με Κιπιι ιιι ειιιειιι Ζιιιιιιιει, ινε Βιιιιιι
ειιι' εει· Πιειε Με, εεεεεεειι Με ιιιιιι Μπι «ευ ιιεεοιιιιει·ε» χε

Μι νεεεειιιειιειι ιιιιι·εεειεΙΙι πετάει.

πιιε Μπι οι›ει·ειι

ιιιιειει ιιιιιιε.

Πιε Μιιιτει·, Με ιπι Νειιειιειιιιιιιει· ιιεεειιιιι`ιιεςι

εενεεεειι, ιιιιιιε ιιιιει· ιιιοιιτ. ιεειειειιεπ ιιιιιιιιειι, ινεειιιιιιι Με
Κιπιι εειιιιειει Εεεε. Με ιιιιειι ινειιιιιεειιιειι ιιιιιιε Με Κιιι‹ι
ιιιιιιιει· Ιιειιις,;ει·ειι Ηιιειειι ιιειωιιιιιιειι από εει ιιιιιιιει· ικι·ιιιιιιει·
πειιι·οι·ιιετι ιιιιιιε ?ιειιει· ιεειιαιιι πιιε εει ιιιιιιιει· ιιιειιι· ιιιη.;επιιι
,ε;ει·ι.. Πει: Κιιιιι πω» ? 'Γεεε ιιιιειι ιιει· ι$εειειιιιςιιιιε.
ΑιιιΤε.ιιειιιι ει·εειιειιιι, ‹ιιιεε Με ιιιι Υει·ι;ιειειι ιιι ιιειιι ιιιιιιι
Ιιειιειι Κειιιιιορι εε Β·ι·οεεε Αειιι·ε ιιειιιι Βιιιιιι·ιιιιζειι εε εει·ιιιςε
$ιιιι`ι›ι‹ειιοιιεει·εειιειιιιιιιιζειι ιιιιιειιιε. Πιε Αειιτε ιιιιιεε @Μι ιιιιιι
Ιειειιι ιιι ιιειι ι·εειιιειι Βι·οιιοιιιιε εειιιιιε·ι εειιι, εειιοιι ειειι Μιπιι
νοιι ιιιει· ιιιιε ινειιει· ειιι! ιιοιιι·ιε ειειι εειιιιεεειιοιι ιιιιι·ειι Ιππι
ε·ειιεεινειιε πιιε Ριειιι·ιι ινειιει· ιι:ιειι ειιεεειι. ιιιάεπιΜε ειι·ππειι
ειιι Ζιιι·ιιειιιι·ειειι νει·ιιιιιιιει·ι:ειι.
Ηει·ι· Κ ιι ε ιιι - Ηενιιι: Αιιι ειιιει· ρι·ινιιιειι ΒεειιεΙιειιιιιι·ι
(οιιιιε ιιιει.ι·ιιιιιειιιιιι·ιιιιιιι ννιιι·ιιε πιιι· ειιι ειι·ειι ΙΕ·,-_ιιιιιι·ιε;εε Κιιιιι
ιπιτ ειει·ιιεπ Αιειιιιιεεειιινει·εειι πιιε ιιιιιιιε;ειιι 8ειιιιιιιιι νοι· Μιιιι
Μιιιιιιε ειιε·ειι·ιιεςειι.
Πει ιιει· ιιιεςιιιιιειι Πιιιει·ειιειιιιιις εεε
Βιιειιειιε ιειπιι ειειι ειιι τιιιει”6ι·ιιιι€ει· Ρτειιιιιιιιιι·ρει·, ιιει· ειι·ιι
ειιι Με Ερι,ε·ιοιιιε ιςεεειιοιιειι ιιιιιιε πιιε ιει·ιιιιε ιιιιι. ιιει· Γιιιεει··
ι‹ιιρρε ει·ι·ειειιι ινει·ιιειι ιιοιιιιιε. Πιε Βιιιιει·ιιιιπιτ εειπε ιιιιι·
Με ειεε ΚιιιιΙ ειιι ιιειι Βειιιειι 8ειιιεει πιιε ιπι ιιει·ιι.ιιιιιι.ιιι;ειιιιεπι
Κερί ειιι ιιειιι Ρι·ειιιΜιιιι·ρει· εςει·ιιιιιι ννιιι·ιΙε. Πε ιιιιιιιιειι.ε ειειι
επι ειπειι 5ιει;ειι·ιιις, ‹ιεεεειι Ηιειιι ειιε,ε;ειιιιιειι ννει· ιιιι‹Ι Με _
εειιιιι·ι'ειι Κειιιειι άει· ι·ιιεειιιιε; ινιιιειι εε "ει, Με άειι ΜΠΕ
ιεειιιιεΙιειι.
Ηειι· ν. Μ ι ιι ιι ε ιι ιι οι· τι - Βενιιι: Πειιει· Ηοι·ιιιιιιιιιει··
ιιιιι.ιιΚιιιιι;ειι.
Μ. ιιεερι·ιεΙιτ ειιιιι;;ε ιιει· ιιιι· Μπι Νιειιιερεειιιιιειειι ινιοιι·
ιιιςειειι Ηοι·ιιιιιιιιιειιιι·ιιιιιιιιιιιςειι ιιιεεεεοπιιει·ε Με Πιειιε επρεπε
ιιιιιι Με ΗειιιριεεειειιιεριιιιΜε ιιει ειιι· ΒειιιιιιΜιιιιις ιιει·εεΙιιειιι
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4. Βει·ει.ιιιιΒειι ϋ1ιει· ειε Βιιιιιιιειι εει· θεεε11εε1ιιιίι: Πει·
νοι·ειιιιιτ1 »πιο ιιιι.ε1ι 1ιιιιςει·ει· Βει·ιιιιιιιε Π8811111·ιιΒΒ ιιιιτει
11ιιιιιιιιε1ιιιιι8 ειιιει· ει·ϋεεειειι Αιιιιιιι1 νοιι Κο11εχειι ειπε

Νε1ιιο1ο,ν:ε.
- νει·ετοι·1ιειι ειυε:

11 Αιιι

21. Βεριειιι1ιει· ιιι 1εΙιε,

11ενιειο·ιι ι1ει· 8ιιιιιιιειι νοτειιιιε1ιιιιειι ιιιι‹1 ενειιιιιε1Ι ειυε Πει

εει· ε1ιειιιε11 ε Ψει·εε1ιειιει Ρι·οι'εεεοι· άετ ε11ι.ιειιιειιιειι 'Πιε

ινιιιιι11ιιιιιι· εει· θεεε11εε1ιεϊι ιιι ειιιειι εορ,·. ι·ειςιει.ι·1ει·τειι πω"
νοι·ειι1ιει·ειιειι ι·εερ. ειιι ι1ιεεεεώΒΙιε1ιεε θεειισε1ι ειιιειιι·ε1ε1ιειι.
5. Βει·ειιιιιι€ειι ετνι·ειρει· 1ιιει.ιιι1ιι1οιιειι ιιπ Με νει·ννε1ιιιιιΒ·:
Πει Ρι·1ιεεε 1ιιιιετ ειε Κο11εε·ειι ειε1ι :ιι ιιιεΙάειι Με Βε1'ει·ειιτειι
Γεν '1'1ιειιιιιτε πιιι ιιιιε1ιειειι Αει·ετειεςε, εοινιε Τ1ιειιιειει Με
ειιιιι 1. .1ιιιιιιει· εει 11ιιιι 8.ιι2ι1ιιιε1ι1ειι. Νεε1ι Ηιιιι:ει·ει· Πε1ιεττε
ειιιοι·ιειει·ι ‹11ε νει·εειιιιιι1ιιιιε· ι1ειι νοι·ετειιά ΒεΓει·ειιτειι ιιι
ννϋ.1ιΙειι, ννεΙε1ιε άιεεε ινωιι ειιειιιιε1ιιιιειι Γιιι· ειιιε Μινωι

ι·ιιριε

ιιιιι1

1ει,ε·ιιοειι1ι, 8ιιιειει·ετ

ιιιι 82. 1ιε1ιειιε1ε1ιι·ε.

ετιι1ι1 τ1ει· Πιε8·ιιοει.11ι :ιιι ω· 111ειι·εε1ιειιει· Πιιινει·ε1ιε.ι. Ζιι
ε;1εἱε1ι Γιιιιε·ιει·τε ει· Με Απι. :ιιι ι1ειιι 'Γειι1ιειιιιιιιιιειι- πιιι! Βιιιι
ι1ειιιιιετ1τιιι ιιι 117ει·εε1ιιιιι. 1ιιι .1ιι1ιι·ε 1900 ιιε.1ιιιι ει· εειιιειι Αιι
εε1ι1ει1 ιιιιι1 1ιεεε ειε1ι Με ρι·ει1ιιιεε1ιει· Απι ἱιι Κοετοιν :ι|Πειι

ιιιει1ει·.

νι·ιπ1 νειεε1ιο1ιειι.
Θ. νει·1εειιιιις εεε Ρι·οτο1ιο11ε
ννεςειι νει·εε1ιο1ιειι.

Απι 26. Αιιε·ιιει ιιι Μοε1ιε.ιι
νοι·εειι1ε1ιτειι

Ζειτ

7. Πει· Ρι·εεεε εε1ι1ιεεει: εεε 111. 111ει1ειιι6ιεε1ιειι Αει·ει.ετεε.

8_ιειι ε:

.1ε1ιι·ε 1878 »ινιι· ω· νει·ει.οι·Ιιειιε ιιι εεε θΟει· .Ιιιιιι·ειι ε.ιιι”ειιε;ε
Ποιειιτ σε ερεεἰε11ε Ρει1ιοΙοε·,ιε. ι1ειιιι Ρι·οΓεεεοι· πιιι ι1ειιι 1ιε1ιι·

ρι1ιε1ιι. 1ιεΙιειι εο11ειι. Με 8ιιι'ιιιιιις ειιιεε Β.ε1εεετ1ρειιάιιιιιιε
Μιά εει·

Πι·. ΜιεΙιεε1

Νιιε1ι Α1ιεο1ν1ει·ιιιιε· εειιιει· 81:ιιιιιειι ιπι

Ιιι εει· 1ει2τειι Ζειτ ριεΙιτιειει·ιε ει· ιιι Μοε1ιιιιι.
ειιιει·

εει·

21

811.εεεειι Αει·2ιε ε1ιεεει·

8ιιιι1ι, Πι·. Με11ι.οιι Βοεο11ιι1ιοιν.ιιιι Α1ιει· νοιι ιιεΙιε:ιι
80 .1ε1ιι·ειι επι '1'ιιιιει·1ιιιΙοεε. νω- ιιιιιιιιιε1ιι· 53 διι1ιι·ειι ει·Ιε.ιιιι·τε
ει· ι1ειι Αι·ειρι·ιιι1 ιπι εει· Μοε1ιειιει· Πιιιι·ει·ε1τε.ι: ιιπά 1ιερειιιι
ι.ς1ειε1ι ι1ει·ιιιιι' εειιιε ιιτει.Ιιε1ιε Τετ.ιιι1ιειι. ιπι Τιι1εεε1ιειι θειι
νει·ιιειιιειιι, ννο ει· εποε Με 8τειάτ- ιιιιι1 Κι·ειειιι·ει ιιι 1εριιιιιι

ι'ιιιιειει·ιε.

Νεε1ιάειιι ει· εοι1ιιιιιι ιιιε1ιι·ει·ε .1ε1ιτε 1ιιιιι1ιιι·ε1ι ειιι·%

ινε1τει·ειι νει·νοΙΙΙιοιιιιιιιιιιιια εειιιε Βιιιι1ιειι ιιι Ρυ.ι·ιε πιιπ! Βει·11ιι
ίοι·ι.εεεει2τ 1ιιιι.ιε, ινιιι·ι1ε ει· ιιιιιι Ο1ιει·ει·ιτ εει· Αιιειε.1τειι εεε
Κο11εΒιιιιιιε εει· ε1Ιε·ειιιειιιειι 11'ιιι·εοι·ειε ιιι Ο1ιει·εεοιι ει·ιιειιιιτ.
Ιιιι .1ε1ιι·ε 1882 ε1ει1ε1ιε ει· ιιιιε1ι 11οε1ιειι ιιιιει·. ινε ει· Με Απι
εει εει· '1'εε1ιιιιεε1ιειι 8ε1ιιι1ε ιιιι‹1 εει εεε Κι·οιιει1ιεειει·ιι Γιιιι- η

Τεεεειιεειιι·ιειι τω.

ι.ςιει·ιε. Με ει· 1898 ιιιιε1ι 40-18.1ιι·ιεειιι Πιειιετ. νει·ιι1ιεε1ιιεεει 11
ννιιι·τ1ε. Πει· Ηιιι€εεε1ι1ει1ειιε 1ετ Με ειιι εε1ιι· 1°ι·ιιε1ιιιιε.ι·ει·
Ρει·εοιιε11ε.

8ε1ιιιίιειεΙΙει· €ενι·εεειι: ιιιιεεει· ιιιε1ιι· Με 100 8·ειιιειιιι·ει·ετε.ιιι1
Ιιε1ιειι 1η·ειειιιεε1ιειι Αι·τι1ιεΙιι ιιι νει·εειιιεεειιειι '1'εεεΜειτει·ιι.

Απι 7. Ο1ιι.ο1ιει·

Με ει· νιε1ε ει·6εεει·ε Αι·1ιειτειι, Με ειυε «Ρι·ε.1ιτιεεΙιε Ρ1ιε.ι·ιιιιι1ιο

ιι. 8ι. νο11ειιι1ειειι εἱε1ι 50 1 ε1ιι·ε, εε11: εει· 1ιει111ιιιιτε Ο1ι1ιιιι·ι.ι·,
Ρι·οίεεεοι· ειιιει·. Πι·. 11'ι·ιεει ι·ιε1ι ν. 12ειιιε.ι·ε1ι, πιιι οι·ι·1ειιι
11ε1ιειι Ριοι'εεεοι· :ιιι ι1ει· Πιιινει·ειιΜ 1(1ε1 ει·ιιιιιιιιι ννιιιι1ε. Πει·
_ιετιτ ιπι Α1ιει· νοιι 84 .1ε1ιι·ειι ειε1ιειι‹1ε .1ιι1ιι1ει· 1ιει. ιιι Λεει·
1ιειιιιιιιιιι· εειιιει· 1ιει·νοιι·εε·ειιάειι νει·ά1ειιετε, ννεΙε1ιε ει· εἱε1ι
ιιιιι άιε ειιιι·ιιι·ιιιεε1ιε ν7ιεεειιεε1ιε.Π. Με ε1ιει1ειιιιεε1ιει· 11ε1ιτει·
εοινιε Με ρι·ε1ιιιεε1ιει· Ο1ιιι·ιιι·ρι· ιιι Κι·1ε.ε·ε- ιιπά Ε'ι·1ει1ειιεεεΝειι
ενινοιΙιειι, :ιιι εειιιειιι Β1ιτειιω8ε ειιιι1ι·ειεΙιε ννιιι·ιιιε θ1ἱ1ε1ι- ιιιι‹1
$ερ_ειιεννϋιιεε1ιε ει·1ιιι1ιειι, άει·ιιιιιει· ειιειι ειιι '1'εΙει;ι·ειιιιιι νοιι
Κειεει· 11111 ιι ε 1 ιιι.

- θο1ι1ειιεε Ρι·οΓεεεοι·ιιιειΙειιιιι

1οε1ε», «Νειιε 1:1ει1ιιιιιιε1». ‹Κει1ι·», «Βι·ειε Βιιιιε» ιι. ε. νν.
νειειι'ειιτΙιε1ιι.. 8) Ιιι 1νε.ι·εε1ιειι άετ ϊι·ειριιι1ιτ12ιει·ειιάε Απ:
Βο1εε1ενν 81ιε1ιι·οννε1ιι ιιιι 81. Ι2θ1)ΟΠ858111'θ ιιιιε1ι 7-_1Μι
ι·ιε;ει· ειι·πι1ιε1ιει· '1'ει1ε1ιειι. 4) Ιιι Ο1ιει·1ιοιν ω· 13'ει1ιι·ι1ιε.ι·ει εεε
ι1ειιι Κιι·ε1ιι1οι·ίε Μ” (80ιιν. ΟΙιε.ι·1ιονν) Πι·. Ο Γε;; οι· Ο ει.

ι·_ῇ ιιιιιιι ιιι: 40. 11ε1ιειιειιι1ιι·ε.

Πει· νει·εωι·1ιειιε εειαε Με

νειιιιι ρι·ιιετ1εε.ιιιιι ι. .1. 1898 ει·1ειιιιι.

5) Ιιι Βι·ειιιιεε1ιννε18 ε"

Ηγιειειιι1ιει Ρι·οι. Πι·. Β ιιι! ο11° Β1εει ιι ε ιιιι 85. 1.ε1ιειιε
ιε1ιι·ε. Αιιι'ιιιη;ε 11111ιει·ει·ει, 11εεε ει· ε1ε1ι 1874 Με ιιιιι1ιι1εε1ιει·

Πιιιι·ει·ειιιιι, Με 25 -_ῇ ε. 1ι ι· 1 ε· ε

Αν:: ιιι Βι·ε.ιιιιεε1ιινε1ιι· ιι1ει1ει· από. 1ιε1ι1ειι1ειε ιιιι εει· ι1οι·ιιι;ειι
εεε1ιιιιεε1ιειι Ηοε1ιεε1ιιι1ε που Με Λευ. άεε Ρι·ο1°εεεοι·ε εει·
Ηνειειιε. Απι' ι1ειιι θε1ι1ετε εει· 6ι1ειιι1ιεΙιειι θεειιιιι11ιειιιφι1ε,ςε
ειιιιε1ιειε ει· ειυε ι·εεε Τειιιι1ιειτ, Με εεε άιε νοιι ι1ιιιι ιιι- νει·

.1ιιΜΙε1ιιιιι εειιιει· ειι·ιτ1ιε1ιειι '1'11.τ182ε18.
- Πει· Πινιειοιιεει·ει. ω· Ι. οετε11ιιι·1εε1ιειι 8ε1ι1ϋ.2ειιι1ινιε1οιι,

ειι1ιΙι·ειεΙιειι Αι·1ιειι.ειι 111ιει· 8ειιιι11ινε1ειιε. ν7ειεεει·νει·εοι·Βιιιιει
1111ε1ιειει·111ε1ενιιιις ιι. ε. νν. 1ιεννειεειι. θ) Ιιι Βι·11εεε1 εει· Βε

ννιι1ιι.8τεειτει·ειτ Πι·. 8ειι51ιο ιιπ.

1ιειιιιιε Κι·ε1ιείοι·εε1ιει·

- Ιιι ει” 1ιειιιιιΒ· επι 27. 5εΡιειιι1ιει· εει· ιΙοι·ιιιι·ε ίι·ε1ρι·ε1ι
ιΜει·ειιι1ε Απ: Πι·. Β ε ι·ιι 1ι ει·‹1 Β 1 ε ε 1ι ιιι ε ιι ιι, ειιι ε1ιειιιιι
Ιιε·ει· .1ϋιιε·ει· εει· Πειραιει·

Με

ειιπι

Κει·ρεει·ει

ι1εε1.ει1ιιι·ιεε1ιειι Αι·ιιιεε1τοι·ρε ει·ιιειιιιι ινοι·ι1ειι.
- Πει· Βι·1ειιι1ειιι·ει άετ 80. Ιιιΐειιιει·ιε-Βεεεινε5ι·ιε·ειάε 8τιιιιιε
ι·ετ Πι·. Κ Μι σεε ο ιν ιει εει ειεςειιεε ΕΣι·ειιο1ιειι πιιι 11ιιιι'οι·ιιι
ιιιιι1 Ρειιε1οιι ν ε ι· ιι ιι ε ε 1ι ι ε ε ε τ ινοι·ι1ειι, ιιιιιει· ε·ΙειεΙιεειι1ε·ει·
Βε15ι·ι1ει·ιιιι8· :πιιι ινιι·1ιΙ.8ιεε.ιει·ει.

εε1ιιει1ειιειι

1ινειειιιεο1ιειι

Γεε1ιεειτεο1ιι·Μειι

Πι·. Βοειιει.τε

νει·ϋΠ“ειιι.1ιο1ιιειι

:ιιι Κειι11ιορι1αε1ιε.

111ιε νει1ιιιιτει, εετ ει· εἱε1ι

Με Κι·ειιΜιε1ι ι1ιιι·ε1ι 1ιιίε1ιτιοιι εει

εειιιειι Αι·1ιειι.ειι ειιι;ε:οιιειι.

8ειιι ιπι νοι·ιςειι .1ε1ιι·ε νει·ειοι·

Μπεν 111ιε.ι·1ιειι.ει· Πι·. .1ιεεο1ι ε εο11,

Με 1ιε1ιιιιιρτει Μιά, :ιιι

ι1ει·εε11ιειι Κτε.ιιιι1ιειτ. ιιιίο1Βε νοιι 1ιιι'ε1ιτιοιι ειι θι·ιιιιι1ε εε
Βιιιιεειι εειιι.

- Πει· ειιεεει·ειετιιιιιεειςε Κοιιειι1ιιιιιι. εεε 8ι. Ρειει·ε1›ιιι·;ει·
ΜΜΜ-111!ιιιιι·1ιοεριιε1ε. 8ιειε.ιενει Πι·. .Ι ει ιι ι ιιι ο ιν ι ι: ε ο ε, πι.
ειιιιι Ο1ιει·ειι·ει ι1ιεεεε ΗοεριιεΙε ει·ιιε.ιιιιι ινοι·ι1ειι.

νοιι Πιι1νει·ε1τ5τειι ιιπά πιει111ιι·ι1εοι·ιειι 1ιιετἰτιιιειι.
- Πει· Πιι·ε1ιιοι· άεε .1ε1ιιιι.ε1ιει· Κιιιι1ει·ιιεν1ε Με ετων.
Πει1ιειιιε1ιιιερε1ιτοι· εεε .1ε1ιιιτειιεε1ιιειε, ινιι·1ι1. $τειιι;ει·ει Πι··
117 ι ιιοι;ι·ιιι:1 εει, π: επι' εειιι 1Βι·ειιε1ιειι εει· ει·ειρειιιιιιιιι.ειι
5ιε11ιιιιιι· ε ιι τ: 1ι ο ιι ε ιι ννοιι1ειι.
- Πει· θε1ιι1Πε εεε θοιινει·ιιειιιειιιε-Μετ11εἰιιεΙἱιιερε1ιιοι·ε νοιι

'1"οιιιε1ι,Πι·.Μ11οεεΙεννε1ιι, κι ειιιιι θε1ιι11τ'ειι άεε
ι1ι·ειι1›ιιι·ιςεε1ιειι θοιινει·ιιειιιειιτ.ε-Μεάιιιιιιε1
ιιιερε1ιιοι·εει·ιιειιιιιινοι·‹1ειι.
- Με Νεε1ιιο1ι.ιει· εεε ιιι ι1ειι Βιι1ιεειειιι1 1:ι·ειειιι1ειι Ρι·οΓεε
εοι·ε Πι·. 8ειιιιενιι επί ι1ειιι 1.ε1ιι·ειιι1ι1 εει· ε1ιιι·ιιι·

€ιεε1ιειι Ρει1ιο1οιι·ιε επι εει· Ποε1ιιιιιει· Πιιινει·
ειι Μ. Μ, Με νει·Ιειιιτει, εει· Ρι·ινετάοεειιι ι1ιεεει· Πιιἱνει·ειιΜ
Πι·. Β ε ι· ε ε οιν ε κι νοιι εει· ιιιει11ιιιιιεε1ιειι 15'ε1ιιι11Μ ιιι Αιιε

εἰε1ιτ €ειιοιιιιιιειι.
- Πειιι Ρνινετι1οεειιιειι τω· Οιιιι·ιιι·ειε ιιιιι1 Ο1ιειιιι·ει ιιιι εει·
ε1ιιιιιι·ι.ς·ιεε1ιειι Κ1ιιιι1ι ι1ει·Πιιινειειιε.ι. Κ6ιιιε,ε1ιει·2, Πι·. Α11'ι·ει1
8ι.ιει1ε, ιειι1ει·Ρι·οΓεεεοι·ιιιεΙ νει·11ε1ιειι ννοι·ι1ειι.
Ριεί. Α Ιίι·ει1 8 1.ιει1ε, εει· 8εςειιννει·τιε· ιπι 88. Ι.ε1ιειιε_ξε1ιι·ε
ειε1ιι, ιετ ιιι Ποι·ρει. Βειιοι·ειι ιιπά ε1ιι 8ο1ιιι εεε εεε·ειιννει·ι1ε·

ιιι Κϋιιιςε1ιει·ε·, ΐι·ϋ1ιει· Ιε.ιιι.=;.ε .1ει1ιι·ε ἱιι Ποι·ρειτ τ11.118ειι Ρι·οΓεε
ειπε εει· Αιιιιι.οιιιιε Πι. 11ιιάννιε 5ιιετ1ε, Με ι1ειιι ει ι. ι!.

-Ζιιιιι Ρι·1ι.εεε εει· ετε.ει1ιε1ιειι ιιιει1ιιιιιιεε1ιειι
Ρι·ιΠιιιιι.ιε1ιοιιιιιιιεε1οιι

1ιειι1ει· Οάεεεε.ει· Πει

νει·ειιι-ιιΓιιι· Με Ιιειιιῇειιι· 19078 Μ; εει· Πε1ιειι εει· εει·
ιι8·ειι ιιιειι121ιιιεε1ιειι

Γε1ιιι1ιιιι Ρι·οι. 8. Βεννε.εε1ιενν ιιιιι1

2ιι (·1Ιιει1ει·ιι ι1ει· Κοιιιιιιιεειοιι ειιιι1 ς1_1ε Ρι·οΓεεεοι·ειι
Ν.Βετιι1ενν,8.

θε1οινιιι, Α.Κοι·ε_ε1ι.Ν.Ροιιοιν

ιιιιι1 Ν. Πεε1ιιιιε1ιι νοιιι Μιιι1ει.ει·ιιιιιι ω νο11ιεειιΕΚΙει·ιιιις
ειιιιιιιιιτ "Μ".
- Ιιιι 1ι1εειιςειι
Ιιι ε ιι ι. ιιι. εει. 1ιε1 εεε
Πιι·ε1ιτιοιιειιιιφΙιεεει·άεε
1ιει·ιιι·ειι Πιιε1ιτονε Ρι·οϊ.

ινει1ι1ιε1ι.ειι ιιιει1ι:ειιιιεε1ιειι
ι1ιεεει· 'Εεεε ειι'οΙςειιι1ειι 1νιι1ι1ειι εει· ·
1ιιειιι.ιιιε Με Π' ι ε ά ε ι· ιν ε ιι 1 εεε Με
8. 8ει1εε 1ιιιι , εεε 111ι·εεωηςειι111ϊειι

Ρι·οι. Α. Κ ει ε; ιι. ιι εοινιε άεε θε1ε1ιι·τ.ειι
Α. Β ι ε ιι ει τ ε ε ιι ε ιν ετειι;ει'ιιιι6ειι.

8ε1ιι·ειιιι·ε Ρι·οι.

- Πιιε 8εειιε1ιι1εε ννε11ι11ε1ιειι ιιιει1ιειιιιεε1ιειι
1ιιει.ιιιιτε ιιιιι άιε Βειν11Ιιειιιιε; ειιι· ιιιιε1ιτι·1ι.ε11ε!ιειι Αεί
ιιιιιιιιιε νοιι 26 .111ι1ιιιιιειι 111ιει· Με Νοι·ιιι Με νοιιι
1111ιιιε1;ει·ιιιιιι ω· νο11ιεειι11ι1ει·ιιιι€ Μι ε ε 1ι12η:,·ιε· ιι ε ε ε 1ι ι ε·
εειι ινοι·εειι.

- Π1ε 11ιιεειεε1ιε Ρ1ιε.ι·ιιιιιεειιτειιε,·ε εε11εε1ιεΗ

1885 νοιι Ποι·ρετ 1111011 ΚΒιι18·εεει·8· 111ιειειεόε1τε.
- Πει· 1ιε1ιιιιιιιιε Οι.ο1οι;ε Ρι·οίεεεοι· Με. Πι·. Α.Ρο111:πει·,
17οι·ειειιι1 εει· ΠιιινειειιΜε1ι1ιιι11ι 1'ϋι· Ο1ιι·ειι1ιι·ειι1ιε ιιι Με».
κι ιιιιι·Ιι Βι·ι·ειειιιιιιε εει· εεεει:Ιιε1ιειι Α1ιει·ειι·ιειιπε ιιι ι1ειι

Βιι1ιεει.ειιιιι ςετι·ειειι. Ζιι εειιιειιι Νεε1ιίο18ει·ιει.

ιιτιτ ειε1ι :ιιι άεπ Βε1ιτοι· άετ Μοε1ιιιιιει· Πιιἱνει·ειιετ. πιιι ι1ειιι
Βι·ειιε1ιειι ειεινιιιι€18, νι11ε (Μ) 1ϋι11εε1ιειι 8 ιιιεειιι:ειι.
ννε1εΙιε 1Πιει· ι1ειι ΚοιιιρΙε1ιιι νει·1ιΙε11ιειι, ειιΓειιιιε1ιιιιειι. Πει·

Κε1ιτει· εει. Με Με «1Ιοε1ι. Π. Ζω;» ει·1'ειιι·ι. νει·ερι·οε1ιειι.

ω· ειιεεει·οιι1ειιι1ιε1ιε Ρι·οι'εεεοι· Πι·. Σ? ι ε ιο ι· Π ι·1ιε.ιι
εεε1ιιιεε1ι, εει· 1ιιε1ιει· άιε 8ε1‹ιἱοιι Πιτ Ο1ιιειι1ιτειιιι1ιει1ειι
ιιπ εει· Α11ι;ειιιειιιειι Ρο111ιΙιιιι1ι ιιι ννιωι 1ε1τειε, ειιιιι.ιιιιι ιιιοι··

1ιειιιι Μιιιιειει·ιιιιιι εει· νο11ιεειιΕ1ι11ιιιιιιι; Με θεειιειι εει· Ρ11ειι·
ιιιεεειιτειιεεεε1Ιεε1ιεΓι ιιι 1ιει11ι·ννοι·ι.ειι.

Με,

εει·Βει·1ιιιει·Πιιινει·ειιΜιει 1ϋι·ι1εε1ιε1ιι;ιιι1ιι·1%718

ιιιιιει·

Ριοίεεεοι·.

ε1ε1ε1ιεε1τιςει·

Βεί6ι·ι1ει·ιιιιΒ·

ειιιιι

οιι1ειιι1ιεΙιειι

-Ζιιιιι Πε1ιε.ιι εει· ιιιει1ιειιι1εε1ιειι

Ρε1ιιιΙιει

άει· Κ1ιιιι1ιει· Ρι·οι`. Πι·. Ε". Κιε ιιε ι-ιεινε1ιΙτ ιι·οι·άειι.
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- Πει· Ρι·1νετάοεειιτ άει· Βετ11ιιει· Πιι1νειε1ι€1τ Ρι·οΐ. Οι.
1ΐεετειι1ιοεΐει· 1ετ νοιι άει· ο1ι11ειι1εο1ιειι 1ζει:1ο
ι·ιι ιι ε· Με Ριο1'. στά. ίἰιι· ει11εειιιο1ιιε Ρειι1ιο1ο,ε·1ε ιιιιά ρυ.ι1ιο1ο
,ε1εο1ιε Αιιειτοιιι1ε ειι ά1ε Πιι1νει·ε1Μ.1 5111111820 ιιι
Ο 1ι11ε 1›ει·ιι$ειι ινοι·άειι. Με άετ Βει·ιιί'ιιιιε ιετ. άει· ε1ιι·ειινο11ε
Δείτε" νει1ιιιιιάειι. άειι Πιιτει·ι·1ο1ιτ. ιιι άει· ρετ1ιοΙοει1εο1ιειι
Αι1ε.ι.οιιι1ε ιιιιά ά1ε Βει1ε1ιιιιιις 2ιν1εο1ιειι άειι 1ί11ιι11ιειι πιιά άει·

ειι1ιο1οε1εο1ιειι Αιιειιι1ι ιιιιι:1ι άειιιεε1ιοιιι Μιιειει· ε1ιιιιιι·ιο1ιτειι.
ὶ1ε ε1ιιά 11ιιιι «Με ά1ο Ι.ε1ιοι·ετοι·ιετι ε11ιιιτ11ο1ιει· 611“ειιτ1ιο1ιοιι
Κτειι1ιειιευειά1ιειι ιιιιτειειο11ι ιιι·οιάειι.
- Ζιιιιι Μιο1ι1'ο1ςει· ΗΜ. Πι·. Ο 1ι ι·ο1ιει1ιε Με Ι)1το11ιοι·
άει· ΙΙ. “ειιι·ιε1ιϋ111ιο1ι-εγιιε11ιο1ορ;ιεο1ιειι Κ1ιιιι1‹ άει· 1171οιιει·
Πιι1νει·εΜτ Μ. άει· Ποτ'. στά. άει· Ηε1άε11ιεη;ει· Πιι1ιτει·ε1τετ
Πι·. Α. ν. Βοε 11ιοι·ιι ει·ιιιιιιι·ιι νι·οι·άειι. 11% 1ιι Ηε1άο11ιοηε
ι·ει·1ιιιιιετ. Μιά άει· ειιεεετοι·άειιτ11ο1ιε Ρι·ο1εεεοι· άει· θγιι111ιο

1οε1ει 1)ι·..1.8 ο 1ι ο τ. Η 11 ιι ά ο ι· άεεε11ιετ άειι 1)ι·οϊ. ν. Η ο ε 1
1ιοι·ιι

ειι

Οε1ειιι

1908 ιιειο1ι

ννιω 1ιεε1ο1τειι, ιιιιι άστε ά1ο

Βιε11ιιιιε Με Π1τε1ιτοιι άεε Μι1ιοι·ετοτιιιιιιε άετ που ετ1ιειιιτειι
Ε'ι·ειιιειι111ιιιι1ι ειι 111ιει·ιιε1ιιιιειι.

1

1

€ειι·ετειι Μ. 1ι1ε1τ. ειιι 29. Ηεριειιι1ιει· 11ιι·ε ει·ετε Μ1ιιεΙιεάει·νετ
εειιιιιι1ιιιιι.: ιιιιτει· άει· 1.ε1ιιιιια άεε Ρτεεεε 11ιτοε Κιιιιιιοι·ιιιιιιε
Πι·. Α. Κε11ιιιειιιιι Μ. Π” Αι·1ιε1εεεε1ι1ετ άει· 8ο1ιννοετοι·ιι
εο1ιε1Ί; κατ, Με πιι· άειι ι·1ιχε.εο1ιειι Β1Μτει·ιι οιιιιιε1ιιιτειι, 1ιιι
ει·εωιι .1ε1ιτε Παει. :ιιιεεε1ι11εεε1ἱο1ι άεε Ηιεάτ11ι·ο.ιι1ιειι1ιειιε1τι
111841, ειι ινο1ο1ιοιιι εεε;ειινν11ιπ1ι; 18 ά1εεει· Βο1ιννεειοι·ιι 1ιοεο1ι211'
ι1ι;1 ε1ιιά Μιά νοιι Αετιτειι άεε Κτειι11ειι1ιειιεεε ρι·ειΜ1εο1ιο
ιιιιά 11ιεοι·ετἰεο1ιε Αιι1ο11.ιιιιε ετ1ιει1τειι. Βρε.τει·1ι1ιι πετάω ά1ο
5ο1ιινεετετιι ιιιιο1ι ε.ιιεεει·1ιιι11ι άεε Κτε.ιι1ωιι1ιειιεεε, ἰιι άει· Ρι·1

νιιτ.1ετειι1ιετιρ11εΒο, άειιι ειιιιε1ιιιιειιάειι Βοάί1ι·Γιι1ε ιιιιε1ι εε1ιι1άε
του ιιιιά ιν1εεειιεο1ιεΐι11ο1ι ,εεεο1ιιι1τειι Ρ11εεει·1ιιιιοιι ε1:1ιε11'ειι.
- Βι·ε11Π111ε νοιι Σερ". ε1ιιά 1ιἰει· ά1εεει· 'Εεεε Κοπ
ετιι.111ει·ι. πιιά 1ιιι ετ11άτιεο1ιειι Κε.11ι1111ιι1ιοεριιε1 ιιιιτει·ςε1ιι·πο1ιτ.

νεοι· ειι.
- 02οιι1ε1ει·ιιιιε άεε 'Ι'ι·1ιι1ωνεεεετε. ΑΜ' άειι:
1ετ.ιιειιι 1ίοιιει·εεε 1111· Ηγις1ειιο πιιά Πειιιο,ει·ερ1ι1ε 1τιΒει·11ιε
Με άει· Ο1ιειιι11‹ει· 111ι·1ενε ι ιι (Βει·11ιι) ιν1εάει· ιιιιΕ άειι Μ"
άει· 0ιοιι1ε1ει·ιιιι€ άεε 'Ι'ι·1ιι1:ννιιεεει·ε ειιΕιιιοι·1ιειιιιι ι;ειιιιιο1ιτ.
0ιοιι Ιιι ι·1ο1ιι1Βει· 11'οι·ιιι πιιά Μειιςε ειιςεννειιά1. 16ιετ. Με

ρει1ιο,εοιιειι Βιι1αει·1ειι 1ιιι Ψε.εεει· εἱε1ιει·; 81ο1ο1ιιε111ε ινει·άειι
Με 1ιει·ιιι1οεειι ννε.εεει·1ιε1ι1ετ1οιι ειιο1ι ειιιΓ Με 111ιι1ιιιιιιιι ι·εάι1
21ει·1. Βε1 άει· Βοερι·εο1ιιιιιε; άει· ιιιι·2ε1τ 1ιιι ιιοι·ιιιε1οιι οάετ
8τειιάεεειιιμ1εεειι1ιε1τειι.
νει·ειιο1ιε1ιετι·1ε1ιε ε.ι·1ιε1ι.ειιάειι 0ιοιιινεεεει·ινοι·11ε 1εοιιιιι.ε άει
ι·ιιιιέ' Μιιε;ενν1εεειι ενει·άειι, άεεε εοινο1ι1 άεε 81ο ιιι ο ιι ε ε τ:1ιο
- Ι3εε Μοε1:ιιιιει· 5ωιάτειιιι 1ιετ ε1ιιειι Ρ1ειιι £11ι·Βε- ι 0ιοιιινε.εεει·ννει·1: 1ιι Ρειάει·1ιοι·ιι, ινο1ο1ιεε ειιιε 4
.Τε1ιι·οιι άεε εοειιιιιιιιτο '1'ι·1ιι1κινεεεει· άει· 81.ιιάτ. 11οΓει·1, Με
οι·ιμιιιιε1ει·ιιιιις άει· εεεάι1εο1ιειι θε511ι·ιιεγ1ε
ειιεςωι·1ιε1τει. Βιε1ιει· ετειιιάειι άιεεε Αει·Ιε ιιιι1ει· άει· Αιι1'εΙο1ιι: ' άιιι·οιιιιιιε 1ιε1'ιιεά1εειιάειιι Βι·101με ει·1ιε1ιοι, Με εποε, άειεε Με
ιιεο1ι άειιι $ιει·11ἰεει.ἰοιιεεγειειιι νοιι Α 1ιι·ε.1ι ειιι πιιά 11 ιι ι·
νοιι Αει·ει.ειι. 11810118 :ΜΜΕ ε1πε ε1ιιεεετε: @Νικο νεη.εάτιιιιι;
ιιι1ει·, Με άειιι Οποεο1ιετι $γετειιι 1ιι Με” ιιιιά ιιειο1ι άειιι
ει·1ι1ε1τειι. .Και εο11ετι .-1ει·ετε ι·επε1ιιι11εει,ι:ς ιιι άειι Αεγ1ειι άε
1οιειΠει·ειι ιιιι‹1 1εάει· νοιι 11ιιιειι εο11 ο1ιιε Βιιιεο1ι8.άιειιιιε νοιι 1 8γετειιι Πε Ει·1εεε Ιιι Ρει·1ε ειι·Βε1ιειιάειι 0ιοιιινεεεει·ννοτ1ιε
ιιιιά 0ιοιιιιιι1επειι 0081118118 ε1ιιειι άιιι·ο1ιιιιιε 1ιο1'ι·1εάψειιάειι
100 1251. ιιιοιιετ11ο1ι ει·1ιε1τειι. Βε1ιιι 10. Α εγ1 Μιά ειιιεεετάειιι
1ιει1αει·1ειάειι πιιά 61:οιιοιιι1εο1ιοιι 11111'ε111 ει·21ε1ειι. Ιιι Ριιάετ1ιοτιι
εἱιι Αιιι1ιιι1εικοιιιιιιι Η1ι· Ρτειιειι1ιι·ειι111ιε1ιειι πιιά
1ιετ ιιεκι1ι Αιιε1ο1ιι. άει· ΑιιΓε1ο1ιι.ε1ιε1ιδιάειι ά1ε 0ιοιι1ε1ει·ιιιι€ άεε
ε1ιιε ειιιτ1οιιει·ε εγιιϋ.1ιο1 οἔ1εο1ι0 Α1ιτει1ιιιιι.ι· πιι:
'Γι·1ιι1‹ννιιεεει·ε 1ι1ε_1ετ.ετ ρι·ορ1ιγ1ε1ιι1εο1ι @που άιο 1ι1ε1ιει· εο1ιτ
7 Βε1τειι ει·ϋ11”ιιετ ιιοι·άειι.

1ι11.ιι11ιεειι Τγιι1ιιιεερ1άειιιιοειι ι:ειι·1ι·1ιτ.

Η

- Με Μ111ιει·ει·ιτ Πι·. 13'. Η'. Ο· ιι εε ει·οιν, 1176101101' άει·
εοι1ε11ειιεο1ιειι Μι11ιει·οι·ειιιι1εει1οιι 8028110118.
ινιιι·άε νοιιι ,
Μ. Ρε1ει·ε1ιιιι·ε;ει· 11111ιώι·-Βο21ι·1εεμιτ1ο1ιτ ε ιι ιιι νε ι·1 ιι ε τ ει Ι 1ει· Ξεε.ιιάεει·εο1ιιε πιιά ειι 4 .1ιι1ιτοιι Ζινειιι;ε
ειι·1ιε1ι νει·ιιι·τε11τ. Πει· Βιιιάειιτ άετ ιιι11ιιΜ-ιιιεά121ιι1-1
- [Πε θεεε.ιιιι.ειι1ι1 άειι· Κι·ιιιιΚειι 1ιι άειι Ζ1ν11··
εο1ιειι Α1ωάειιι1ε Κιι·ιιοε. ιι·ε1ο1ιει· άεεεε11ιειι νετ1πεο1ιοιιε ειι
1ιοερ11111ετιι Θε. 1°ε1ει·ε1ιιιι·ςε Μετά; ειιι 22. 8ερι.
εε1‹1εετννει·. πετάει Γι· οἱ ε ο ε ιι ι· ο ο 1ι ο ιι.
ά. ά. 11778 ΗΒΟ ιιιε1ιι· Με ἱιι άει· νοι·ινοο1ιει, άει·ιιιι1ει· 723

- 1)ει· Μοεεειιοι· Οοιινει·ιιειιτ Με εε1ιιε Ζ ιιε 1:1ι1ιιιιιιιιι;
ειιι· Αιιετε11ιιιις άει· 11ε1ιεπιιιιε Η” το ά ιι 1ιι ε1ιιει· Ηε11ειιετά11
άει· ΜοεΚειιει· θοιινει·ιιειιιειιιε-1ιειιάεο1ιεΓι ν ο ι· νν ο 1 ι: ε ι· τ.
- ννιε ά1ε 81. Ρειει·ε1ιιιτεει· Τε1εει·ερ1ιοιιεςειιιιιι· ιιιεΙάετ,
ιετ 1ιιι Γ1εο1‹ειι ν71εο1ιει·ει1εο1ιε σ. $11ιν1ι·εεε1ιειι Κι·ε1εε άεε
κ1εινεο1ιειι Ηοιινετιιειιιοιιτε) άει· άοι·ι1ι.εε Λεει 111 ο ε ο ε 1) ει νε ἱ
άοιν11εο1ι νοιι Β11ιι1ιετιι εείεεεε11 ιιιιά ιιιιι 1500 ΚΜ.
Με ι· ει ιι 111 ιι·οι·άειι.

- 1ιιι 1.ιι1ιωι·ειοι1ιιιιι άεε 11οε1ωιιοι· ετϋάι1εο1ιειι Κι·ιιιι1ιοιι
1ιιιιιεεε ει·ίο1,ετε ἱιιϊο1ἔε ιιιινοι·ε1ο1ιτίε;ειι 11ιιι,ςιοεεειιε νοιι θειεο
11ιι ε1πε Ε] ι: ρ 1 ο ε1ο ιι. άιιι·ο1ι ινο1ο1ιε Πι·. 11 ο 11 ο ά ε εν ιιιιά
Β 1)1ειιει· ι·ει·1ειπ ινιιι·άειι. 1)ει.ε Ι.ιι1ιοι·ειτοτ1ιιιιι 1ετ ιιε1ιετ εἱιιειιι
ΤειΙ άεε Αιιι1ιιι18.1121Μ111ΠεΕΕε σε ιι ε ,ς ο 5 ι· ιι ιι ιι τ.
- 00ο ειιιε Ν1ε1ιιι1-Νοννεοι·οά άειι «Κιιεε. 11νεά.» πιάσετε.
ρ1ι1ει·ι νι·1ι·ά. ε1ιιά νοιυ άοι·ι18ειι θ011νθΙ'110111' 5 Δ ει·ετε άει·
ΑΓ88.π18εεεο1ιειι11:11ιάε01ιπΐ1 81118.άΠ1101ε1Γ8·
ι 1 νε ιιι 11” ε ε; ε 1: ο ε τ. ι 1111 Μπάσο, νι·ε11 εἱε άΠε Κι·ε1ε

ΒιιιιΜ.1ε11οιιιιιι1εε1οιι 1ιοε11οτ1ετΙ: 1ιε1ιειι.
- Νειι:1ι

άειι

111ιει·ο1ιιειιιιιιιιειιάειι

(Η. 11%.)

'1*γ 1ιιιε - 1109 ιιιο1ιι·ι, 1002 8;·ρ1ι111ε - 120 ιιιε1ιι·), 290 Βιι1ιιιι·
Με -(87 ιιιε1ιι·), 287 Β1ρ1ι1:1ιοι·1ε - 186 ιιιο1ιι·), 61 Μιεεετιι (10 ιιιε1ιι·), ιιιιά 8 Ροο1ιειι1ιι·ειιΚε -10 πω. Με 1ιι άει· νοι·εν.).
- 1)1ε θεεε.ιιι1ιιι1ιΙάει· 8τει·1ιεί1111ειιι 81. Ρε

ι:ει·ε1ι ιι τις· Μετά: 1ιι άει· ινωιιε νοιιι 18. Με ειιιε 22. Βερε.
ά. 1. Με ,=;ιι.ιι2ειι
Κι·ιιιι1ε1ιειιειι :

654 1853 Η., 801 1'17.1,άει·ιιιιιει· ειι ΐο1ι;ειιάειι

'1'γρ1ιιιε εκειιι.1ι. Ο, '1'γρ1ιιιε 81ιά0ι11. 16, Β'ε1ιι·1ε ι·ειιιιι·τοιιε Ο,
Τγρ1ιιιε ο1ιιιε Βεει1ιιιιιιιιιιι: άει· 1Ξ'οι·ιιι 1, Ροο11οιι Ο, Πε.εειιι 12,
Βο1ιειι·1ιω1ι 19, 01ρ1ιτ1ιει·1ε 17, 0ι·οιιρ 0, Κειιο1ι1ιιιεκειι θ, Κι·οιι
ρόεε 11ιιιιεειιοιιι211ιιάιιιιε 17, Βι·γε1ρε1ε.ε 8, 0ι·1ρρε 3, Και”
ι·1ιε11εο1ιε 11ιιιιε;ειιειιτ.εάιιάιιιι€ 58, Βιι1ιι· 2, Βρ1άειιι1εο1ιο 116ιι111·
ι.ε·1ι1ε Ο, Α1ιιικει· θε1οιι11ι·1ιοιιιιιιι11επιιιε Ο, Ρει·ο11τ.ιε ερ1άειιι1οιι 1,
ιιιιάι·ε 1ίτειι111ιο1τειι 219,Αιπ1ιι·ειε 0,Ηγάι·ορ1ιο1ι1ε0, Ριιει·ροιε111ε1ιετ0,
Ργι1ιιι1ε πιιά Βερι1οιιειιιιε 11, '1'ιι1ιει·Βιι1οεε άει· 11ιιιικειι 108, '1'ιι
1ιοι·1ιιι1οεε ει.ιιάει·ει 0ι·ι.ςειιε 10, Α11‹ο1ιο11ειιιιιε πιιά 1)ε11τ1ιιιει ιπε
ιιιειιε θ, Εεεειιεεο1ινιιΒο1ιε ιιιιά Α1ι·ορ1ι1ιε 1ιι1'ειιιιιιιιι 40, 11111215
ιιιιιε εειι111ε 19, Κι·ιι.ιι111ιε11οιι άεε νετάειιιιιιεε1ιειιει1ε 90, 'Τσι.
εε1ιοι·ειιε 86

Βει·1ο1ιτειι ιιιε1ιι·ει·ει· 261·

τιιιιρ,·ειι 1ιιι1ιειι Με Ι.ο1ιο.1άει· Ρ1το1.κοινεεεε11εο1ιε.10
ἰιι 11 ο ε Η ειιι εοννιε 1ιι άει· 1νο1ιιιιιιιες άεε 1ιι Μοε1οιιι 1ε1›ειι
άειι 1ι·ϋ1ιει·ειι Βιιιο1οιιεΜεο1ιειι Βιιιιάε1:1ιειϊιε-3ειιι11Μεειι·2ιεε Πι·.
1).Ν.81111811110Β' ρο11εε111ο1ιε Ηειιεειιο1ιιιιι€οιι
ειετ1€εΠιιιάειι. ννο1›ε1 _1εάοο1ι ιι1ο1ι1ε θι·ιιι·1οι·ειιάεε εεΓιιιιάειι

εειπ εο ι

+- Νέ0118ΒΘ 81τειιιιε άεε νοι·ο11ιε 8ε.Ρο
1:οι·ε1ι. Αοι·ετο: Β1οιιετες, ά. 18. Οκτ. 1907.
'Γ ει. ε· ο ε ο ι· ά ιι ιι ιι 1; : 11.1" ε 1 ά τ: Πε1ιει· οι1ι1εο1ιο Κ1ε1ιι1ι1ι·ιι
ε1ιεεεεεε.

νει·ει:Μεάει·ιε Μ1118111Μεοπ.

Β ο 1ι ιι ε τ ε ά τ: Πε1ιει· δει·ιιιιι1ιε1ιπιιά1ιιιι,ε·
άει· ριιει·ρει·ιι1ειι θερε1ε.

- Διιι 28. θερτειιι1ιοι· άτειιεειι 1ιειιιι Β8.ιι1ιει· ιινει.1ιτειιά άει·
θε.εειινει·τει1ιιιι€ 1ιι άεε νοιι άειιι νει·ε1ιι άει· Νιιρ1ι11ιιι1ιιάιι·
ετι·1ε11ειι 1ιι Βει1εο1ιιιιι εκει Βιι1ιιι ιιιι1ει·1ιιι1τειιε Γει1:ιι·11ιε1ιοερ1τε1,

ειι1ννΜϊιιειειι άειι άε1οιιι1ει·ειιάειι
σε. 800 Η 5 1.
- νοιι

ε1ιιετ·

1ιι

1νει·εο1ιειιι

Ρο11ιιιειειι ιιιιά ι·ειι1ιτοιι
11ϋι·211τ:1ι

νει·ετοι1ιειιειι

?πιο

Ι.ιιε1εοινε111,ειιιά άοιιι άοι·τ18ειι Βνειιι,εε11εο1ιειι Ποιε
ρ1τυ.12000 11.51. πιιά άετ θεεε11εο1ιιιΕι. ΗΜ· εο1ιιιε11ε
:1ι·ιτ11ο1ιεΗϋ11ε54)0ΒΒ1.τοετειιιειιωι.τ1εο1ινει·
ιιιειο1ιτννοι·άειι.
- Με $ο1ιενεετοι·ιιεο1ιε1°ι 1111· 1ίι·ειι1ιειιρ11οχε
«Α11ιει·τιιιιι», ινε1ο1ιε νοι· ειιιειιι .Πι1ιι·ε ιιι ΚΜ”. Με Βε1ιειι

+ Νάο11ετο $1τειιιις άσε 13οιιτεο1ιοιι 8.121:
11ο1ιοτι νοι·ο1ιιε: Μοιιτειε·, σ. 22. Οκτ. 1907.
Τεεεεοι·άιιιιιις: Α11ιειιιι ε: Πε1ιοι· Μ01881ι81ιε011Μ.0Ν1ιτι.
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ΟετιιοΜοεεε, ιιιιΒιίτιεεε, ιτι2Ιοεεε ιππι εεΙιτειΒεεοΜειψειιωεε

ΤτοοΚοιι-Αητ1εορτιοιιω
ϋειινΜιι·ι._Βει ννιιιιάειι, νει·Βι·ειιιιιιιι€ειι, Η)·ρετιότοεΞε, ΙιιιετττιΒο υπό
ετιάετειι:ΗειιιιΚτειιιΚιιειιειι, άειι ιιι:ι·ιεειι _Ιοόοιοτπι-ΕτεειΖιτιιιιεΙτι ιτε
Βετι ει:ιιιει· Βιιιιι;!ιειι νοτειιειειιοιι. λ

ΒΒ'ΓθΒΑΙ.
ειιιίιιοιι ιιιιιι ιιτιεειιεΙιπι :ιι νει·ιι·ειι6ειιιιεε 8οιιιιιιρίειιιιιΗΜ.
Εἰ τε τ ει ι ιι τ: ,,ΗεἱΙιιιἰιτεΙ-Βει·ιιε“, ?ειπεπ 1908.

Ποπ Ηοι·ιτιι Αει·2ιειι ετεΠειι ννιι· ιιοΒειι Ι.ιτετιιτειι Μάι Μιι5ιετ ἔετπ
° ειπ νει·ίϋειιιι€. Με

όοι· ΒεειεΙΙιιιι€ κνοΠε ιτιιιιι Μάι ειιιί Αιι2ειει:

Ντ. ΙθΒ Βε2ιεΙιει·ι.

ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ ΧΧΧΧ
εΠει·
ιΡρ2-3
ιιιιιι
ιΙν·)ιει
Πιο
ι:ιιι
ον.
ε·ιον!ιεΒιΙοε.ιοτΒιςει
ΒνΜε
Ποάοι·
Αι·ιιοε
ειπεε
ιεινειπ
·.ιρεοίιΙ·ιΙειοΙει οιενΒεθιοΜε:
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
νΙΒοιε.ιειἱτ8εΒι.Ι€·ιοε,ιο
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

8Ρει81.
Με
πιε ·ιτ8οι·-Υιε ·οι·ιε. οι·

ι

ΡΕΗΤΗ88!Β

ΕΧττειοτ. Τιιγπιι
εειι:οΙιειτειτ. ΤειεεεΙιιιει·.

ή

ΚιΜε
ι ι ι ιΙεπ ι! επωετ

ΙΕΎΚπιΜστο.
ει·Β€οιε.ιΙτιοειΙ·.ιο,

2)
Π12
@Μεσα
ΒΙδ
Με
10
οτΕεεε:
Με
Βιιε
ι5ν..ι·8(τ·ιΙιΕοιΙι

- ΡΙ
Μει:κτει·ιΙ εΙιτοιν ,εΚγ

πω. ΒοεοΙι. Βιιιίιιιιτ νοιι όοι· ι·ιιεε. Βοιι6ι·ιΙο ιςοειιι.ιιοι.
ΠιιεοΜΜΒο!ιοε, ειοΙιοι· νιιιι·Ιιοιιάσε ιαπωι μμε:

ΚοιιοΙιΙιιιει:οιι, ΚοΙι1Ιιορ1'- ιιυά Βι·οιιοΜιιικαωπιι.
Μτ.οι·ιιτιιι· ιιι Ιιει·ι·οιι·εη;. ΒΙιιττοι·ιι Ποιιτ.εοΙιΙο.ιιιιε ιι. Οοετοι·ι·οιοιι-Πιιςει·ιιε.

Αει·ιτ!ιοιιε θιιτειι:Μειι:
Ραπ. ΙΙι·. Ει·ιιετ ΡΙεοιιοι· (8$τωεΙιεη;).·

Με Ψιι·ιιιιιιΒ· άεε ..Ροι·Βιιεειιια και· οιπο ιιιιω·ι·ο.εοΙιοιιιιο; ινοιιιι€1οιοΙι1οιι
ιιιοΙιτ ;;οι·ιι.ιιο ειι.Βοιι Βιιιιιι, @εε άει· ΚοιιοΙιΙιιιετοιι ειοΙι ιιι οιιιιιιιιιι Τ8.Β011 ιιι ειπεε
οιιιίιι.ο!ιοιι Κιιτ.ιι.ι·ι·Ιι νοι·ννο.ιιάεΙτε, ιιο ννι1ι·ι1οιι σιε Αιιί'8.ΙΙο ευ ιιιιΙάο, Με 8οΙιΙοιιιι εο
Ιοι:Ιιοι·, Μ." άεε Βι·εοιιι·οοικειιιιο άεε ΚοιιοΜιιιετειιε, Με Βιιιιιυνει·ιΙοιι ιιιιιι άιο Μο
Ιιειιιιε Βι·ει:ιοΙιιιιις, νοΙΙει.ειιιάιε ννοεςΠο1οιι.
ε

Π”. ΠοιιοΙ, ω. Βειιι·Ιεεο.ι·21: ει. Π. (ΨείεεεπΙιιιφ):
Νιι.οιι άεπι θοιιι·ιιιιοΙι Με Ροι·ιιιεειιι και· σε πω· ιιοιιιι Ει·ινιιοΙιοιι ρΙϋτ2Ιιοιι
Με ετ.ιιιιιιιι:ο Μι άιο Ποιο Ιιοι·ι·ΙιοΙιο Μάι ειπ οιιιοιιι ΑΙροιι-θιρίοΙ. Βιεεε Ι.ειοΙιτ
ειιιιιιι;!ιοιι. Μ! πιιτ ΜεοιιιΙει·ε ω, άει· Μι ιιιΓο1ε;ο ΙειιΕ_ι5.ιιιι€οι· ΒτοιιοιιιιιΙΙιιιτει·ι·Ιιο

Κιποτ
·Με
ιω·
ι !ιοι ρΠοε;ο

'Ι ι· ι.ει·Β ει.τι·οει ,.

ιιπ ιιιοι·ΙιΙιοΙιοπι Βιιι ιιγεειιι Μάο.
Π”. ΔΙΙι·οιΙ
ιιΙΙοι· (ΝοιιΙιαπεω):
Ποιο Πι·ι:ιιοιΙ οιπ ΜΜΜ, Μ." Με Ροι·ιιιεειιι Με ΜΜ.οΙ ἰει, Με ι.. Πι·
2οει.ει· _ Ζω άειι πιιτ Με εο Βείϋι·οΙιτετειι ΚειιοΜιιιετειι ιιι οιιιειι ιιιι€είεΙιι·1ιοΙιειι

ιιιιιι (Με ιιιιιιιοι·Ιιιιατειι ΒτοιιοΜεΙΙιετιιττΙι ι1Βοι·ιιιίϋΙιι·ειι νει·ιιιιιε. ΙοΙι Ιιειιιιε :ιιι
Με εοιπ ε.ιιάετοε ΜΜΜ, ινο1οιιοε ειοΙι Με ι.>;ΙοιοΙιειι νοι·ειιρ;εε τἱΠιιιιοιι ι1ϋτΠε.
Βια Βι·Ιοιι Ε. νοιι Πιιιιιιοι· (Βίο·Ι:/'οΙά, δΐοί"πι.):
Πιο Με πιιτ. Ροι·τιιεειιι ιιοΙιειιιιΙεΙτοιι ΒτοιιοΜτιιιοιι, άενοιι ενώ ωιΚωιωε,

ιιιιιιωιι με άειι εο!ιενει·ειοιι Ε'οι·ιιιιιιι ιιπιά _ιοάσειιιιιΙ ετννιοε ειοΙι ΙΙιτΡτειρει·ιιι Με νοιι
ειιιεεο2οιοιιιιοτει· Ψιι·Ιιιιιι8·; άει· επι.ι·Ιιο Ηιιετοιιτεἱε ιι8.Ιιιιι ιιι ινοιιι€ιιιι Βιιιιιιιοιι Βοι·οιτι
ει: ιιιιιΙ Με Βοοι·οτιοιι Βιιιζε.ιιιι ειοΙι ΜΗ ιιι νοι·τιιιι.τετιι, άιο Τειιιρει·ιιτιιι· ω Μ.

νετικειιί πιιτ ιιιιτοΙι Με ΑροιΙιεΙιειι, εονειο άιιι·οΙι Ι'ο1Βοιιιιο Βιι€τοε-Περ6τε:
Η. Βιοι·ει:ΒιιιρίεΙ, ερωιωεω·, Ν'ει·εοΙιιιιι, ΜετεωΙΙιοννεΙιε 186. Διὶ. Μετώπ
ι:ιιιΕ, ΔιιοΠιοΕοι·, ει". ΡειιΙ 8οοΒοάο, ΔιιοΠιο!ιοι·, Πρ, ΚιιΙΙιεη·. 26.
Β, 8ωιιιε!ιοΙεΙη,Ροιοι·ειιιιι·8, θα” Ι·'οι·ι·οιιι, ΜοεΙιειι.
Ηει·ςοετοΙΙΒ ιιι άειι· Κοιιιιιιιιιιιιιιιιτοιι-ΑμιΠιοΙιε Ε. Τεοεπιιιιε τ, ΒοτΠιι ο. π]
¦%γιΙειειι;εεεε 18.
(Μ) Ο-·Ι1.
.·;ιΕ·
ε
ΐι·ειιει:Βιιιιι· Ι)ι·. Β ιι ο Π: νν ιι ΕΠί 7

κκ8κακααπκκκ
;Δ Διιι·οεεειι
νοιι Κι·ε.ιιΙιοιιρΠοεοι·ιιιιιοιι:
Ρι·Ι. Ρειιιιιιιε
ννιωωι, ΚοιιιιοιιΒερ

ε `ι

εθιιωιιι ι1οροι.ιοιιι. 4, κια. 2.

ΒιιοιιιΙι·ιιοΚει·οι ν. Δ.ΨιειιωΚε Κετιιει·ιιιειιιιοΕει· Ρι·. .Η 18·

888 Γ
Ω-Απποποπιέτ .ίε:151:1ει Δια· ...πω .η ω: ΒιιοΜ1επι6.Ιππε ω.. κα.. ιιιοκειω .Ή
Μ. ΡοτοτεΒιιτε, Νονε!η-Ρι·. 14,εοννἱο ἱιι Μου ὶιι- 1111ά8.118Μπά.Α11Ι10110011-00Ι11ρϊ«Πτοπιετ186Ερτ11ΙΙ16Β.

ΦΠΡΜΆΜ"ΗΤΒ ΕΜΗ”

ΗειϋεΒυτἔετεττ. 4.8, Πυίθτι-ΗΑιιε.

(ΡοΗΜΑΜιΝΤ ΒΑωεω
ΡτειΚτἰΖἱετε ννἱεεἰεἐ ΜετεεΙΒετ
Ηοι:ΗΠ πρεπιτρεπ ψκρωω δειγ3ρ1› Η Ν), Βερ.πιικι 8. Μ!. 48. βοε
ωικεκἱε ΦορΜ:ΜΜΙετΗΔ8 σ» Μοπ09ΗΜΜΒ ειικι:ροινι1., κινι·Βετειι Η

.

πρωιωκΒ Μ. ΜμΕ τε6Λετοκ·ω πιο 50 απ. κατ. εκππνικΒ. ο ο ο ο

Μ. ιπιιιΙ. Δ. Μοπ1η

Υποτρε6.τιπετεπ ωι*εετο πο.ποοκΔΜπ

(8οιπππει·ι Βειά-8ει!:Βτ·υππ)

11.ΠΠ 0ΒΕ33ΑΡΜΗΠΒΑΠΙΠ 3Τ5ΒΑ Η ΠΟΠΟθΤΠ ΡΤΑ

ἔΊΞ¦Ξ:Ι!

πριι ρε:απκυκειτο ρο11ει ποοπει:ικτεπωιωκι 3ει6οπτιιει
Με”. (Ακτκιω, Στοιωτκτι. Η τ. π.) ο τεικ›κε Η

Πτ. ΝειντέιτἰΓε.
ΠΙΝ ΠΡΟΦΗΠΑΚΤΡΝΕΕΚΠΧΈ Ι[“ΒΠΕ".

'5ε.:ιο.€οτΞιιπι ,,Βο11ε.:·ὶο.°°
Τει6πετκκ πΙΜετιιγιοπ τιγτοΜ1. Μωυιεκπετο ρεοτι:ομι:
ΗΜ πιο ρτγ. ΠρΠεΜι: Ι-2 τει6πετοκι κεπωωΙ4 απ”.
Πωτερειτγργ ιι προ6ω Π. Βρεπειω 6εεππετκο.

Πι Αι·οο,
άοτ ννϋτωετεπι Ηἱππιτἱεοὶιεπ εωωω.
_8ϋά-Τγι·ο!ε, ΗΜ· οΙιτοΜεοΙ1 ΚτωιΙω.
ΒοΒοπιι·ει!εε2οπκοπ ω..
Ρτ‹›εροΜο ιι. _ῆοεΙὶοΙιςι ΑιιεΙαιιι:Η :ιοί
Ψι1ι1εο1ι.

Γ.πωπιοε Πρωιετευκτεπικτυο Οεκετοτεπει Βιμ;»
Ε.-Πετερ6γρτι, Βωιωπ. Κοιυοιιιεκιπιπ, 29.

ΝετῖιτΙΙοΙι8
'
Μιιωτε1πεεεετ

Φ Η γ.

211.2:ΐΈτ
Η:.έ.;.ΜΠ
τει

ΕΜ ΡΩαπποπ-Εκττειο1

ὁ ἰεο ο

πω ἰπιηει·επ θεϋτειιιοΙιο ΙΜ
Ποιιοι·ι·Ιιοο από ΒιιτυΜε.εω-Βιπ2ϋπάσπρ;

Μ” Μα: Ματ νοι·. ΝεοΜιΜτπυπεεπ υπό ΒεΖεἱοΙππε εουου ὸἰε (Νώε.

Αιιϋποοιι Ι.οιαΙιοι·

νΙ0ΗΥοειεεπικε

Νἰετεπ·. ΗετπϋΜεοπ-, Κτειπκ
ΜΜΜ.

νωω..ε Μ ΑροιΙιεΙιεπ.

Ν ΒεττεΙΤε Μτει·ειτι1τ εΙοΙι Ζιι κοιιάω: επι
Ρι·ονΠεοτ

!.εΒετ·-

νΙ0ΗΥοκΔΝοεοινιιε
ΜΗΝ κου>ιτω.

από

θει!!επϋΜεεπ

Ε. ΘϋΡ.ϋΕΠΣ

ΚτειακΜΜεπ.

ΜοεΙαιιι, ννοΙοΙιοιιΙω.

Κι·ειοΜτεΞτεπ Μι· Υετόουυπεε
Οτεοπε, άσε Μειεεπε υπό άετ]

δ

Πέτττπε.
Ϊ

Ιω Πωπει:1ιωι ΑΙοπιπάοι·-ΗοιρΙωΙ Μ: οι

¦ ΝωΙιννοΠιι «πωπω ὶὶΒω· πι· ΖοΗ Μειωτ

ΒΜΜΜΜΜΜΜΔΜΜΜΜΜΜΒΒ
Ανἱε ΠΠ ρι·ειΙιτΙεοΙιο Αοτ2το!

Έ ΕΜΗ Ρ!!ο8οι· ππά ΡΝομι·Ιπποπ Η: Μο

ρτὶνετο Κτι.ιιΠωιιυΒοεο (εποε: ΖΑΜιι1η:
νοπ 50 Κω.)

ΒοοΒου ω·ΙιιιΙτοιι
ΒοπηιΙΜ:το δΜπο "ιιά οΙιιιοΙπω 'ΓοἱΙο "κι

Ζιιπι ΖννοοΚ άοτ ῇϋΙιτ!ἱοΠ ετσιΜη
Μπάσο Κοι:τ.τοΙΙο άοτ Αάτοεεειι άοτ
Πι άοτ ω.. άοτ «ει. ΡεποπεΒυτεετ
Μοἀἱ2ὶπὶεοΙιου ννοο1ιοπεοΙιτΞΕι» νοτ
Ζεϊο!ιι1ετεπ ΙἰτεοΚεπρΒο8οτἱιιυοπ οτ
ειιο!ιου Μι· ΒΙοε.ο ΜοτιιΜ άοτ Βο

8Ιειιι- πω! 8ειιη-ΜηιειτοΙοπ
ΠοΜΙΙο Μι· Ικῦιιἱ8Ι. ΜΗ:: ΠιιΙνοτεΠΜε-ΚΙἱιιΙΚ Βοιιιι,
πειοΙι Ρι·ο1'. Βἱοι·ε πω! Πι·. ΚΙ:ηηιε ΠοΗιο«Ιο,
πι· εοΙιπιω·2Ιοεοιι ΑιιεΙιοἰΙιιιις, Μ εοΙιοπεπάεωτ ννωω.

«ήπιο ΜΗΛΙΕΣ ππά Βι·ιιΙιωεο, ω· Μπι Μι1ΜοΙιοπ Νερο

; ΜΙΜοιι ΙΙιτο ῇοιπἱεοιι Αάτεεεειι ...πω
τοὶΙοιι.

Με ΒεὸεΙαἱοτι

άεε 8ειυ;;ουε, νου νοτεοΙιἱοὰοπιοτΙεἱ 611Β2ϋι1ἀΙἱοὶ1επ Ετ
ΙετιιπΚιιπποπ (ΕΝτιτι1ΜΙ, ΚειτΒιιπΚεΙ, ΑΒεεεεεε, ΒιιΒουου,
'Ι'οι1ΜΙΙοπ,ΠετοΙ,Μιιετὶιὶε, Ρειιειτἰιἱοι1. Θοποι·ι·!ιοο οιο.).
+- ΙΙΙιιεττἱοτ€οε Ρτοἱενοτ2οἱοΙ1πἱ8 ιιεΜετ Βι1ποι·θο
Βι·ειιιοΙιεειιυνεπευυς π. Αιιεννεὶιἱ άετ ε1πεοΙιΙ5ἔἰςο1ι ΕΜΕ
ΙΜπιτιιτ κνἰτά ει” ΒοΗοΜειι1πειι μπω: νοτεΒΐοΙετ.

«ω. ,,82. Ρεϊετωπηετ Με!. Ήοο!τοπεοΜ·ΙΝ.

νοι·Ι:ι.Β· νοπ .πρωτ ΠἱτεοΙινυιιΙιΙ Μ ΜΜΜ.
Βοοϋεπ ετεοΜου:

Οοτιετ. Φ ΜεΙτη,
Με !ηηΞαπ!εοΒ-6ΜοϋεοΜε ΒοΜπι1Ποιη;

Μ. Ροϊοτε!:. ΜοτεΙωῇε, 34.

ΤοΙορΙιοπ ΝΩ1392.

Ψ..

αει· 8γρΜΙ1εκτετικοπ
'
Ι

νοτι Πι·. .ΜΒΜ ΕΠΙ!" ΟλΠοεϋεάεπ).
ΗΜ'. ετ. 8. Ρτεὶε: Β Μ.

ΧΧΧ". .ιιιιιιιοιιιιιι.

ΒΤ.

ω.. ιοΙοοιίιιιι..ιιιιιέ.

~ ιιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιι·ι
ιιιιτοι· άετ ΚοιιοιΜιοιι νοιι

Πι·. 1οιιιιιιιιοο Κι·ιιιιιιιιο!ο.. Η
ο Ρι·ιιί.! Πι·. Και! Βοιιιιι.
Κιμ..

ι:

Τ)οι·ροι€.

Πι·. ΜΜΜ Νιιιιιιοιι.
ει. Ροτει·εΒιιι·ε.

τ.

Με ..51. Ροιοι·οΒιιι·εοι· ΜεσΠ2ιιιιεο!ιοννοοιιοιιοοιιι·ιίι“ οι·οοιιοιιιτιοάοιι

υ· Αιιοιιιιοι:ιιοιιι·.ο-Αιιιτι·Ε.μ ποινιο ο11ο Μππι” 'ὰ

5 οιι κι Μι ο ιι ιι.-Ι)οι· ΛΒοιιιισιιιοιιι·.ιι πιο ιει ιιι Βιι.ιο1ο.ιι6.8 ΚΜ. Πιτ Με
_)ιιιιι·, 4 ΗΜ. Μι· Με. ΜΜΜ: μι” ιιι Ι.ΡοεπιιετοΙΙιιιιε;ιιι άειι Μά01·οιι
Η.ιιθ.οτιι ΣΟ Μειι·Κ ]ΒΙιι·Ιἰοὶι, ΙΟ Μπι: ιιιιΙΒιιιιιι·Ιιο!ι. Όοι·11ι.οι·ιάοιιο τοϋ
Μαιο ΒτιιοιΙ εοεροιΙιοιιο Ζι:Πε ιιι Ρειιτιο82ΟΚοι:ι.οιιει:45Ρίοιι.- οτι

Βιιιοτ ιιιοιι οιιεεε:ιιΙιεεε!ιοΕι ιιιι άιε ΒιιοΕιιιιιιιάΙιιιιε νοιι Ζ._Σι.ΕΜΕοι·
ιιι δι. Ροιοι·ειιιιι·8, Νοννειιγ-ΡτοοροΙα Ν: 14.2ιι ι·ιτ:Ιιτειι. -· Βιοπο

121·ιιι€ο εουνιο οΙΙοειιιι ω: Κεάο.Ιαιοιι Βο20ε!ιοΙιειι ΜιττοιΙιιιι€ειιΒιι
τετ πιοπι οιιι άειι €οοοιιέ ΠείΜιι·ι:ιι άειι ΚοιιοΜοιιι· Πι·. Β.ΨοιιΜ:δι

Αιιιοι·ειι ι.νοι·όοιι 25 δοροι·οτειι::Πεειιιτει· θι·ιειιιι-ιΙιι.ι·Ειικ:ΙιιιεοειιιιάΕ. ιιι δι.ΡοτετοΒιιιΉ, Ροτει·εϋ.8ειτο, ΑΙοΧειιιιιι·ονιιεΙιι Ρι·.θ ιιι ι·ιοΕιιοιι.
- ΚεΓοπιιο ννοι·οοιι ιιιιοΕι οιπο 5ειι:ονοιι 16 Κω. ρι·ο ΒοΒοιι ιιοι1οι·ιι·ι. Βρι·οοΙιει:. Πιοιιοτιι€, Ι)οιιιιοτοτοιε ιιιι‹ι 5οιιιιιιοοιιιι 5-θ.

οοιι ο. (19. ΟΙαοΙιοι·). Π

4939

88.

1907

Ροιοι·οοιιι·8.

Ρ
σε*

Ιτιιιιιιι.: Βι·. ιιιοιι. Θ. ν. Βιιο·οΙιιιο.ιιιι: Βι·οοιιιιιοοο άοι· ιιοιιοι·οιι $γρΙιιΙιεΕοιοοιιιιιι€ ΐϋι° ΜΒ ΡΓΗΪ8- - ΒΜΠοΗΠΒΐΕθΠ
ιιιι‹Ι Βοορι·οοιιιιιικοιι: Ηοιιιι·ιοΙι Νοιιιιιο.ιιιι:. Βοι· οιιτιοοιιο °Κ1οιιιιιιιιιοΕιοποοο. -- Κ0ιιι°οἀ8ἡΠ= .ννΘΪὅΘΓΘΠἄιΪὶΦΚΙΗΕ :Η
Γο.ιιιΙΙιιιι·οιι νοι·ρΒο8·ιιιιε ιΙοι· Κι·ιιιιΕοιιιιιιςοιι ιιι Ποιιι.οοιιΙο.ιιά οοιι 1902.. ·- Ρι·οι.οΙ.ιοΙΙ ιιοι·
Αοι·ικονοι·οιιιο. - Ζιιοοιιι·Πτ ο.ιι Μο ΒοάιιΙιτιοιι. - 'ΓοικοοιιοοΙιι·ιοιιι.οιι. - ΑιιοοιΒ'ΒΠ

.Ει·οοιιιιιοεο Μ· ιιοιιοι·οιι 8γριιι!ιοιοι·οοιιιιιιο Μ·
ιιιο .Ρι·ιικια.

ιι.ιιιιιιΕ

Η

Μ” Η θ."

ΜΚ ειιιε ιπι $τιοΙι ιιιι‹1 ιιιιιιιιινιιτ ω! οοιι Νοι.οοΙιοΙΓ Με
Πιοι·οροιιιιοοιιοιι Βιμοι·ιιιιοιιτοο ιιιιδοιιτιοοοιι. ΥΥιιτ οοιι μι·
ειιιί
ιιιιΜο.ι·ο οιιιεοΙοιτοτ.
Ρι·ιιιιιι·οι·οοιιοιιιιιιιοοιι
.οιπ-ι
Βιοιιοι·ιιοιι"
ινοικ1οιι, 8ο ιιιιι
οι·Βιι!ι
οΙο!ιΚαι·
οοιι',οιι,ι·
Μο

Έ

νοιι

Βι·. ιιιοιι. Θ. ν. ΒιιΒο1ιιιιιιιιι.

Μ· Με ννοιτοι·ο 8οιιιοΚοοΙ !ιο.ι.οιιιιιιι3ονοιιο]Γιο.βο·οο μοι·
Ρυ.ι:ιοιιτ ΒιριιιΙιο 11!ιοι·ιιοιιρι Βοιιιι.Ιιτ. Παω? Βοι νοι·οοιιιο

ΜΜΕ. Διοτι άου άοι·ιιιιιιο1ο8ιοοιιοιι ΑΜ. ιιιιι 8τοαΜιι·ιιιιΚοιιΙιοιιοο

ι1οιιιιι·ιιΒοιι Κι·οιιΜιοιτοοχωριοιιιοιι,ιιιο οοιι Ροιιοιιιοιι οοιι.

ιιι Κιμ..

τοι· ι.ιιιΕοιι, 8τοΙΠο ιιιιιιιοι· νι1οιιοι· ιιιοειο
(νοι·ι.1·ιι.ε, εο!ιο1τοτι οιπ' άοιιι ΧΙΧ. ΜνΙιιιιάιοοιιοιι Αοι·ιτοιο.εο

ιιι Ι)οι·ρο.ι.. 19. Αιιι;. 1907.

Ε'ϋι· Μο ΒιιτινιοΙιοΙιιιι8 Μι· 5γριιι!ιοΙοιιι·ο δω Μο Βι·
τιιιιοοιιοοιιοίτοιι ιιοτ Ιοι2τοιι .Ιο.Ιιτο νοιι οροοιιοιιιιιοιιοιιοοι·
·ΒοοοιιιιιιιΒ Βοινοι·οοιι. *Ειστε ιιοι· Ε'οτι:οοιιτιιτο αειι· Μπι
οοιιοιι Εοι·οοιιιιιιΒ ΙιΙιοΙι οιοιιοι· Φο Ριι.ιιιοδοιιοοο άειι· Ι.ιιοει
ιιι ΒιιιιΙιοΙ εοΙιιιΙΠ, οο Γοιι1ι.ο ι1ιο Βιι.οιο οι:ο.Μ.οι· προτι

ιιιοιιιο11οι· 8τιιοιοιι, οο ι“οιιΙιο Μο Κοιιιιτιιιο Με 8ΠιιιιΙιε
οι·ι·οΒοι·ο ιιιιιι Μο ΜϋΒΙιοΙιΙτοιι οοιι Τιοι·νοι·οιιοιιοο.
Βιοεο Μιι.ιι€οΙ ιιιιοοι·οι· ιΙιοοι·οτιοοιιοιι Ει·Κοιιιιιιιιο ιιιιιοο
ι.οιι ο1οιι ιιο.ωι·ΙιοΙι ιιιιο!ι ιιι άειι· Ρι·ιιιιιο ΒοΙτοιιο ιιιο.οιιοιι.
Πι· ιιιο ΒιοΒιιοοο ιιιιι.οΙιτο οιοΙι οιοοο ΠιιιιιΙϋ.ιιΒιιοιικοιτ
ιιι οοι· ΒοοοιιιιιιιΚιιιιε ο.ιιί ιιιο Μιιιιοοιιο Βοοιιιι.οΙιτιιιιε
ΐΙΗιΙΙιοι·. Ρϋιιι·ι.ο ιιιοοο οιιοΙι ιιιοιοτ ιιι οιιιοιιι οιοιιοι·οιι
ΚοοιιΙτειι;, 8ο πω· ιιιο.ιι άσσο ιιι _ιοι1οιιι ΕιιΙΙο νοιι ίι·ιοοιιοι·
ΙιιίοΜιοιι ιιιιί οιπο ιιιοιιι· οιιοτ ννοιιι€οι· 1ιιιιΒο Ψιι.ι·ιο:οιτ
ιι.ιι€οινιοοοιι. ΒΙιοΙιοιι

νοΙΙοιι‹1ο

ιιιο :ιοί

οιπο νοι·ιιιιιιοοιιο

Ιιιιιιιτει.τ10ιι οι·ιιιιι·ιοι.οιι δοΚιιιιοϋ.ι·οτοο!ιοιιιιιιι8οιι οπο, οο
ινιιι·‹ιο Μο Βιιιιο.ιιοιι οι·οι τοσοι οιιιο οοιιι· ιιιιοοΙιοΙιο, Φο
Πιθ(ΙΠω ιιοι· ιιιι.ο!ι οιιιοι· ΒιιιοοΙιοιιιιιιιΒ ι1ι·ιιιι€οιιι1οιι Ρο.ιιοιι
του ινιιι·τΙο ιι.ιιϊ οιιιο Μαιο Ρι·οΙιο 8οοτοΙΙΙ:, απ» οι“τ Με
νοι·τιιιιιοιι πιο ΑΜ: ιιιιιοι·ει·ιιιι. 1ιι ιιιο.ιιο!ιοιι Ε'ειΙΙοιι
πιω ηριοοιι ιι.ιιοΒοοιΙοοιοι· 8οΙτιιιιτ1οι·οι·οοιιοιιιιιιιΒοιι, Βοι
ΕιΚιο.ιιΚιιιιΒοιι ιιιιιοι·οτ Οιεειιιο, Ποιο απο ιιιιειοι·ο Βιοἔιιο

ιιιιοιιτοοιιιοάοιιο

ιιιι‹1
Μι. ιιιιοιιτοοιιοιοιιο.ι·ο Ε"το.8ο οιοιι ιιι οοιι Δ νοι·οο;
ει·ιιιιο.
ΧΝοιιοι·ο Πιι2ιιΙοιιε!ιοΙιΚοιτοιι Βοοιιο!ιοιι ιιι άειι· Πιιιιι08.
1ιοΙι1ιοιι οιο Διιοιιοιιιιιιε ω· Ι.ιιοο ιιι Εοιιοιιι._ιιοιτοιι,
Μο ΗοιΙιιιιε νοιι τΙοι· 1ιιι.ιοιι: ιιι ιιιιτοι·οο_ιιοΜοιι, ίπποι·
Μο 80 ινιοιιιιδο

απο

νοι·οιιιινοι·ιιιιιμνοιιο

Βιι.οοιιο10.ιιιιε

ιιι ι:ι·οΒοιι, ιιιι.ιιιι οιπ Ι.ιιοκιΚοι· οιιιιιϋι·ι: ιιιΕοιιιιϋο 2ιι απο,
ινιιιιιι οι· οιιιιο θιοΕο.ιιι· Μ: Φο Ε'ι·ιι.ιι ιιιι.1 ι1ιο Μ). οικου
ιοιι‹ιο ΝοοιιΚοιιιιιιοιιοοιιοίι οιπο Βιιο οιιιιιοιιοιι Κοιιιιο.? ΑΜ
οοιι ιιιιοιοιιοι·οιι ιιιιο 1οιοιιι 2ο Έτιι€εοΜι1εοοιι Σι1ιι:οιν1οιι
Πιιιοι·ει·ιιιιο οτοιιοτιοοιιοι· Βι·ιιοιιιιιι€οιι πω· ιιιι.ιι ιι.ιι€ο
ινιοοοιι Βοι άειι· Βοιιι·ι.οι1ιιιιε

άειι· 8080ι1ΜΙΠΕΘΙ1 ριι.ι·οοιρ,ω

Πιιοοιιοιι Βι·Ιαιι.ιιΚιιιι€οιι, ι1οι· 'Ι'ιιιιιοε απο άοι· _ρι:οοι·οοοινοιι
Ροι·οΙιεο. Αιιο!ι Ειοιιτο κι οιπο Ειιιι8ιιιιε

πιο:

@ο ν”.

ΜΙιιιιο ιιι ιιο1οιιοιιι οιο οιπ· 8γριιιιιο οιοΙιοιι ιιοαΙι ιιιοΙιτ
οι·τοιοΙιτ ινοι·οοιι.
.
Β.ι.ει Ι)ιιιιΙιοΙ ινοΙοΙιοι Φο .ΑοιιοΙοδιο νοι·ιιιιΙΙιοι Μει
άοι·το ιι.ιιοΕι οιπο Βο.1οιιιΙιοιιο Ι.ϋοιιιι8 σοι· Μοτο-οοιι ιι
ο ο ιι ο ιι ΡΙ'8.80Π.

Τι·οιο άειι· ιπι ΑΙΙΒοιιιοιιιοιι ρι·οιιιρτοιι Βι·ι“οιΒο ιιοι· ειιι
ριι·ιοοιι ιιοΒι·Ειιιιιοι:οιι ΩιιοοιωιΙοοι·- ιιιιι .Ιο1τιιοι·ο.ριο Μιο
οοιι ιι·ιο!ιι:ι8ο ΒιιιιοΙΕι·ιι€οιι ιιιιι;οΙ6οι:
·
ν7ο.ιιιι άιο ΑΙΙ8οιιιοιιιοοιιοιιιΙιιιἔ ιιι ιιοΒιιιιιοιι πω., οι.
οιπο Βιιιίοι·ιιιιιιε οι1οι· Βο!18.11ά!ι1118 σοτ Ρτιιιισ.τ1οοιοιι Απο

οιοΙιτ ιιιιί νωιιιιοιιιΒ 6ο: ΑιιεθωθιΒιιιΕοΙιιιοιι Μαιο

888

ιιππ πιιποτ πι1 οτειτοποπ ιει - νιιιιτπο ιο ποππ ποπιδιο.ππ

τποπιοιιεοπο Βοινοιε οτει πιιτοπ πιο Βοιπιιιιιιιιτ ιππειιοπ

ρππΙιτο ποε

εοιπ ννιτπ. Ηιοτιπ ιιοι.ιοπ Επι· πω Βριτοοπιιω ρο.ιιιπο. πω

Ροτεοποτε

ιπ

νοΙ1ει.ιιππιπ οπιποεοπεοεοι.οιοτ

ιινοιεο ποο.πιινοτιοι, πο οιπο Ροει.ειοιιππο ιιποτ ποπ ποιε

ριιπιιι ποτ Αιιεοπιοιπιπωιιιιοπ
ιιππ πιοε

νοιπ Βοοιππ

οπο" ππιππΒιιοπ ποτ.

ποτ Βοπο.ππιππε επι ιιππ ιπ

οιοιοποτ Ψοιεο πιτ πιο Ε'το.Βο ποππ Ψιοποτποιιιπ8, Βο.ιιοτ
ιιππ ἐιπεοπιπεε ποτεοιποπ πο; πποτιπι πιοιπιιπΞενοτεοπιο
πωπω Πιτ ποτοπ Απε8Ιοιοπππε πιο νοτο.ιιεεοιπππ8 Εοπ1ιο.

Ιπ ποοπ πϋποτοιπ Οιτιιπο ιοπιιο οιπο οιιοπιο Κοππιπιε
ιπ οιωπ Ρτοποπ πω» πιο Αττ ποτ νοτοτπιιπο ποτ

5γρπιιιε ιιππ πποτ πιοε Ζπειιιπποποιππιοπ οτινοτποποτ
σποτ οτοτπωτ οπεοιπι.οτ οποτ τοιιιιινοτ Ιιπιπ ιιπιιιιι.
Απε ποπ Εοτεοππποετοεπιι.οιοπ ποτ 1οιιιοπ .Ιοπτο το.Βοπ
πιιτοπ ιπτο οροοποπιιιοποππο Βοποπιιιπε "οι Ετοιι;πιεεο
νοτ ιιιιοπι ποτνοτ: Πιο Εοει;εωιιππε ποτ Τοι:εποπο, πο.εε
Αποπ Πιτ πιο πιιοειπιοπιιοπ οπιριππειιοπ
ειππ ππτοπ Μοι.εοππιποπ ιιππ Βοιιιι ιπ Ριι.τιε ιιπ
.Τιιπτο 1908, ποππτοπ οποσ πιο

ΕΣτιππΒιιοπιιπο

ιιοτοιτροτι

ιποπωιιοτ Ατποιτ ιιππ πιο Επιποοιιππο ποτ 8 ο ι τ ο ο π ο ι ο
ριιιιιπ ο

πιε

ιππιπιοπειιοποτ

8γρπιιιεοττοεοτ

πιιτοπ

πιοεοτ

Βπιποοπιιπποπ,

ποτοπ

Ττοεντοιω

ιιππ Κοπεοπιιοπεοπ οιιτ Ζοιι ποππ πιοπι πποτεοπποτ ειππ,
ποι οιπ ιιποτιιιιε τοποε ινιεεοπεοποι`ιιιοποε Ψοιιοτο.τποιι.οπ

ποΒοπποπ, εοποιπι ποππ ιπ ιπποπ ιπ ποτ Τοπ πιο εοεποπτο
Ιοει.ο Βιι.ειε Βοίιιπποπ πιι εοιπ νοπ ινο1οποτ πιω οιπο Επι;
εοποιπππΒ ποτ πιεποτ

ιιππωτοπ 8οιιοπ ποτ $γρπι1ιε1οπτο

πιι οτννο.τωπ πι. Ειποπ Ποποτπιιοπ ιιππ ποπ πο.πποπ
Βιο.ππ

ποτ Ροι·εοπιιπΒοπ ιιι

Ιππἔ οιπ

Β.ιΒιιεοποπ

Βιοπιπτο.πποπποπεο,

εοιτ μιιποοιιι:πτ

οιποιπ .Ιοιπτο πω ετοιιοιιπτοπ Ι.ιιοιιιιοτ Με $ριτοοπιιιοπ
ππιοτειιοπι ινοτποπ ειππ πππ πιτ ποι ι”τιεοποτ πιοπι ιπιτ
Ηε ποπο.πποιωτ Ι.ιιοε ιπ 88,60/0 οιπ ροειτινοε Βοεπιτοι
οτπο.Ιωπ πιιποπ (ρτιπιιιτο ιιππ εοπιιππιιτο πποε). Βιο ποππ
ιινοπ Κοεπιιιιιο οτιιΙοτοπ ειοπ ποτο.ιιε, πιι.εε πιο Ζοπι ποτ

Βιιιτοοπει.ιοπ ιπ ποπ Βιιιοτοεοπ ιπιτ ποτ Ζοιτ οππιτπιπι,
ποεοπποτε ιπ ποπ ποπττοιοπ Ρο.τιιοπ, επ ποεε ποι Βοτιποοτ
Αππο.πι πιοεοιποπ ποτ Ππιοτειιοπιιπε Ιοιοπι οπτεοποπ
ιιππποπ, ποππ πω; πιο Ιοποιο Βοπιιππιιιπε τπιι Αοιοιιποοπ
πππ Βοειπιιιιοπιιοπ, πιω Απποπιποπ ποε 8ριτοοπιι.ιοπ οπτ
οπο.
Με ροειιινο ΒττππποπεοποΓι οτειοπι ειοπ πωσ πιιπιιοπει:

πιο εοπτ ινιοπιιπο Βτπιπειιοπιιπε ποτ Ρτιιππιο.εποεο,
εοποπ ποτ Ρτιπιιιτοποπι ποππ νοτ ποπι Ειπιτοιοπ ποτ

Βοποππιπ πππ Ηοπιποππ ιιπ ω” 1905.
ΑΜ θιτιιππ

1)ιποο οπιερτοοποππ ο.πποτοπ Ιπιοπιιοπειτο.ποτπ πιο ποπ
πορτο.πο.πιιιοπ, ιιπ ποτοπ ιιιιοιοοιεοποτ Βοποιιιππ8 πιοπι
ποοινοιίοιι ιινιτπ.
Ιοπ ντιπ πι” ποτε οτινιι.πποπ, πιι.εειπ ιποιποι· Αποι

Βοποπ ιι·πτπο ποπ Βο.πιποπ

οιποε ιιιιτποπ νοτιτο.Βοε ποποπιοππ πποτεοπτοιωπ, ποπποοπ
εοπιοπ οε ιπιτ οιπο 1οπποππο Αιιι“Βοπο, πο.ειοπιπο πιοε ο.π
ιιτιιιιιιεοποπ ΕτΒοππιεεοπ Πιτ Βιοπποεο ιιππ Τποτο.ιιιο
εοποπ _ιοιπτ οττοιοπι ινοτποπ ιει ποτε επεοπιιποποπίο.εεοπ.

Βοποπ εοιι ιιιπποιπ ινιιτποπ νοπ ιτοτεοπιοποποπ Ροτ
εοποτπ νοτειιοπο ο.πποετοιιι πιο πγρπιπε πο! 'Ειοτο πο
ιιποτιτοι;οπ. πιο νοπ ιποποποπ 8οιιοπ πιο ροειιιν πιοιιιπ

εοπο Ποποτιπιριππποπ οποοεπτοοποποπ Β.οειιιιοιο ειοιιι.οπ
ιποιει ιοποιο Αποιιιιοποπ ποτ, οιπ Βοινοιε Μ" ειρπιιι
Ι.ιεοποπ Νειιπτ πωπω πιοπι οτπτοοπι. ινοτποπ. Επι πιο
νοπ Μοιεοππιποπ ιιππ Βοιιιι ο.πποεωιιιοπ νοτειιοπο
ιιπ ο.πιπτομοιποπ Αποπ, ιιππ ποτοπ Βοπειιιο Βοοποοπιιιπποπ

ποε ινοιιοτοπ Κτο.ππποιιενοτιο.ιιιοε οτεοποπ, πιιεε οε ποι
ποπ 8οπο.ππωπ Τιοτοπ ιπ ποτ Έπτ ποιοπο οιπο, ποπ ιπι
πιεοποπ πτεοποιπππεοπ ποτ ιποπεοπιιοποπ 8γρπιιιε νοιι
ιιοιππιοπ οπι.ερτοοποππο, Αι1εοπιοιπιπιοπιιοπ πο οτποπποπ.
Βιο Υοτειιοπο ινιιτποπ νοπ ο.πποτοπ Ρυτεοποτπ ιπιι ποιπ

Βτιιεοπεοπννοιιππ8. οι: εοποπ νοτ

ποτ Απεπιιπππι; πω·

1ππιιτο.ιιοπ πιε εγρπιιιτιεοπ οτιιο.ππι ινοτποπ; ιτοιιιοπ πι
πιο Ροετεωιιππε πιοπι ιιπτποτ Ιοιοπι πππ οτιοιποπ πιιτοπ

νιίιοποτποιπποοπ
Μππο.

ιπ πιοποποπ Ρο.Ιιοπ

νιοΙ

Ζοιτ

πππ

Απ! πιο δοπιιποτιιπε ποτ Απείππτιιπε πωεοτ Ππωτ
εποπιιπε ποππ ιοπ πιοτ πωπι οιποοποπ, πιο Τοοππιπ ιιπ
ποι ειοπ ιιι πιιπιτοιοποπ ΡιιπΙιιιο.ι.ιοποπ ιιππ ιπ ποπι Β.οιο
τοι; νοπ Ηοπιπο.ππ, ιιποι· πιο Αοιιοιοειο ποτ 8χρπιιιε,
οιιι ποπι νοτιεοπ Βοτπιοποιοεοπποπετοεε

οιπποποππ

εο

εοπιιποτι. - Ποιιιιιοπ ιπο.τπιοτι ειοπ πιο ινοεοπιιιοπο Απ
πο.ππιο ποτ ροειιινοπ Ππιοτειιοπιιποεοτοοππιεεο ποι εοΙτιιπ
ποι.τοτ 1.ποε, πο.πιοπιιιοπ επποιπ οιπο ιιιι8οιποιπο ιιπ-πο
πο.ππιιιπε ποτοιιε οιπποιοιιοι ω" πιιτοπεοιπο.οπι ισοτ
ποπ κατ.

ννιι ιιιπποπ ιπ εοΙοποπ Ριιιιιοπ ποπιιπποΙι;οτ εο
πππππ.τοτ 1.ιιοε ποτ ιπ 37,90/ο ιπ Ροροιπ οιπ. Βριτο
οποιοπ, οιπ ποιιιιιοποε Ζοιοποπ, πο.εε ποιο Ωποοιιειιποτ πιο
5ριτοοπο.ιοπ πιτοκι ο.πιππιοι οποτ ιιππ 8οπινιπποπ πτιπει,
ιτοΕπτ ποππ ο.πποτο Βοοποοπιππποπ ερτοοποπ.

8ο πιπτι Τπο.ιιπο.ππι) πο.ε πο.οινιεοποπ οιι ποοπιιοπ
τοππο Απιποπιιποπ ποε Ειο.πιποιπε ποππ ποπ οτειοπ ΗΒ
πρριιιιοποποπ, πο.τιιπΕ ειιτποπ, ποεε πιο Βπποποιτιπο ποτ
πιιτοπ ποε πιο ππποι.ϋπιοι.οπ Βριτοοπιι.ιοπ οιιι οιπιπο.Ι ιπ

οε ποιεεοτ, ποτ ιιπ οιιιοιπ οτοεεοπ Μο.ι.οτιιιι ιπ Βοι.ονιο

ιιτοεεοτ ΜοπΒο ιτοι νιιοτποπ ιιππ πιοεο Β.οο.πιιοπ ππετοππο
πτιπποπ. 11ιιτοπ ποπεοιποπ νοτποπο οτιιιοτι Ι.οεεο τ")
πιο νοπ ιιππ οιπ Απποπο ποτ Η8-ποπο.ππιιιιιο ποοπο.οπιοιο

(πω) πιο ποεπιιοιο Μοτεοππιιιοπε ιιππ Βο ι1Χ'ε πο

Ί'οιπροτο.ιπτει.οιοοτιιπο.

εοιποπ ροειι:ινοπ Ετεοππιε ο.ιιπποποιπιποπ, ποιποπιιιοπ ποτ

ειιιι.ιεοπ

Βιοιοπ

πωπω

ποι

ιιππ

πιοποτοπ

εποποιοπ

Αποπ

ιιπ

ιοειειοιιιο,

πιοι;οπεοι.π

πω,

ιιι

οπ

ποπ

ο.πιπτομοιποπ πιο ιιππιοοποπ Βτεοποιπιιπποπ οιποτ ποπ
ειιιπιιοποιιοπ Αιιοοιποιπεγρππιε ςπιεεοπιιπιοτιο 8οιιιιπ
πιι.τοτεοποιπιιπ8) πιοπι επ ιιοπετοιιοτοπ ινοτοπ, πιιτοπ
Με πιιμοτιπιοπι πω Απποπιοιπιπιοπιιοπ ιιιιοπ ποι πιοεοπ

ποοπειιινοιεοπ ποτ.
ιιιιτοπ πιο πιπιποοιιππο ποτ Βριτοοποιο ρο.ιιιπο. ινιιτπο
ποππ ιιιιοπ ποιο '1'ιοτοιτροτιιποπι οιιι οιπο ιοειο οπο. εο

ει.οπι, ποτ Νο.οπινοιεε ποτ $ριτποποιοπ ιιι ποπ ππτοπ πιο
Ιιππιππποπ οτποποιοπ Κτοπκποιιεοτεοποιππποοπ οτπιπο
ιιοπι.ο ποπ οιιοπιοπ Βοινοιε ιπτοτ ειρπιιιιιεοποπ Νο.ιιιτ.
Ποποτ πιο Βοποπιιιπε ποτ Βιιιτοοπειτο ροιιιππ

ποππ ω» ιπωπ ποτε ιπεεοπ. Ζο.πιτοιοπο Ρππιιιιο.ιιοποπ πππ

νοπ ποεοπποτοτ Βοποπιιιπο ποτ ποι· Νοοπιιιοιε ποτ
$ριτοοποιοπ ιπ ιοτιιο.τ ιιιοτιεοποπ Κτο.πιι
ποιτεπιππιΕοετοιιοποπ, πιο ποπ Ιτιιπιεοποπ Βοσπ
οιοπιιιπποπ

8οιπιιεε

Ιοποο

Ζοιι Πιτ πιοπι ιπΓοπτιπε εειι

ιοπ. υιοεο Αππο.πιπο ινιιτπο ποτοιιιε ιπτοτ πιιιιοπιοιποπ
πιπιιι€ποιτ οπι.ιιιοιποι πιιτοπ πιο οοιιιπποπο Ποποτιτπριιιπε
ιοτιιπτιποιιεοποπ Μο.ιοτιο.ιε οιιι Αποπ. πιο 5οιιοπποιιι ποτ
Βριτοοποιοπίπππο ιπ πιοεοπ Κτοπιιποιιερτοπιιπιοπ, οιπ Βο

ινοιε, ποεε ειο πιοτ πιοπι ιιοπειο.πι πππ πιπ ιπ Βοτιπποτ
Ζοπι νοτπιιπποπ ειππ, οπτεμτιοπι ποπ Βτοοππιεεοπ ποτ
πιιπιεοποπ Βοοπο.οπιππε ιπ εοινοιι πιε ειο ποινοιει, πο.εε
ποπ Κτο.ππποιτεοτεοποιπππποπ πωεοτ Ροτιοπο εωποτ οιπο
νοιι. ποτιπποτο Ιπι`οιιιιοειιιιι επιιοιπιπι.

Ειπο Αοπποτιιπε

ιπ Βοπιιε οιιι πιο Αιιπο.εειιπ8 ποτ ρτο.πι.ιεοπ ιπ Βοιτιιοπι
πω ποιιοππιοπ Πιεπιιεειοποπ οιιι ποιπ νοτιειο.πιιεοπ Βοτ

ιπο.τοιοεοπποποτοεε ιπ Βοτπ ιιππ ιπ ποτ Βοτιιποτ ιποπιπι
πιεοποπ ποεο11εοποίι πιιποπ ιπτο πιοεποειιεοπο Βο
ποιιιιιπο Μπιτ οτινιοεοπ. Πο.το.π νοτπιοε πιω πιεποτιοο
Νιοπιποιιπποπ ποτ Βοιππιιοπιππε πωπω επ ιι.πποτπ. Αποπ
πιο π.ιιοιοΒιεοπο Βοποιιιιιπε ποτεοιποπ οτεοποιπι ποι
ποπι πιει ιιοπ8ι.επι.οπ Υοτποπιπιοπ ποι ιτιεοποτ ππποποπ

ποιτοτιπιοιιιιοπ Βοειοποτι, ποππ ο.ιιοπ πιοτίπτ ποτ τω

ποιπιποπποπ Βιιιιοτ ποτ Ιπιοπιιοειιπι. ποτ Ι.ιιοιιποτ πτοιιοπι

πωσ ππτοπ πιοεο Βοι`ιιππο ποππ πωπι ποπιπΒι πο εοιιπ
πιοεο Βτιιι.πτιιπποπ ιποπποπ _ιοποοπ ειιτ νοτεωπι ιπεοιοτπ

Ο Πιο 8γρπιιιε ιιππ ιπτο Βοπο.ππιππιτ ιιπ πωπω ποιιοτ Επι·
ποππ". Πτοεποπ 190θ.

ιι) ι)οιιιεοπο ιποπ. νικ. 1907, Ντ. Ε”.
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ειε άει·ιιιιι άε.εε Με ιειιιιιι·σ Κι·ιι.ιιιιιισιτερτσάιιΜε Μάσι·
Πιιιετιιιιάειι ιιιίεΙιτισεεε Μεισιιεά ειιτΙιεΙισιι Ιιάιιιιειι.
Βιιι εειιι· εριι·σσιιιιισιιιεισιισε Μετει·ιεΙ Βιετειι άιε Ειστε
άιιιιι· εγριιιιιιιεσιισιι Ρσστειι, πεε σσειιίεΙιε νοιι ρι·ιιΜιεσιιει·
Βεάσιιτιιιι€ ιει, άε. ιιι επειίεΙΙιειισιι ΡιιΙΙειι άιε Πιιτει
ειισιιιιιι€ Με ιιιεσσιισιτει· Ε'σστειι ειιισ άιεΒιισειιεσΙισ
ΙιειιάΙιε.εσ σιεισιι Ιιειιιι. Βει 1ει:σιιτει· 8γριιιΙιε Ηι.εει.
άιε Βιισιιε ιιεσιι 8ριι·σσιιιιτσιι ιιιειετ Ισιάσι· ιιιι

εεε», άιε

Πιιισιειισιιιιιηε άεε ΒιιιεειιριιιιΜισιιεεεϊτεε Με ιιυπ· εάε
ιιιιιιιιιεπειεε 8) ισ εσΙσιισιι ΡιιΙΙσιι ειιι ρσειιινεε ΒεειιΙτει
σι·έσσειι.

Πιε Βιιιιιιιιτσιειισιιιιιιε κά: ειειιει· εσειιίε.ιΙε ιισιιιε άιε
ειισει;ιεσιι νσιπει·ιΙιει·ειι Βεεε1τε.(ισ εσιιεισι·ι. Πιε Βριι·σ
·σιιΜε ρε.Πιάε ειεσΙιειιιτ ιιε Βιιιισ εισιισι· ειιι· νσι·ι1ϋσι·Βε

ιισιιά ιιιιά εεΙιτ άει·ιιι σάειισει· εσιιιιεΙΙ επ θι·ιιιιάσ, ειε
νεισισιτει

ειεε

ιιι

ειει:ει·

Ι.ιιιιε

ειιι' άσιιι )λ(εΒε άει·

Ιιγιιιριισε.Ιιιι. εισεωεω ιιιιιι άιε 8ριι·σσιιιιτε ρε.ΙΙιάε
Μάσι· Μ· ειεεε ειιεει·σιισιι Μιιιι·σσι·Βειιιειιιιιε πσίιιι· άιε
ΤετειισΙιε ερι·ισιιι άσ.εε ιιιι ιιιΓιάισιιι εσθεεειιΙσεεσιισιι 1)εσΙι
ΒΙεεριειρει·ει άιε Βριισσιιε.τειι πσσιισιιΙειιε Βεπειιιισιι
ΒΙειιισιι, εσπισ άετ Πιιιετε.ιιά άεεε ειε ιιι ιιισσει·ιει·τειι
Ριιισιιιειι σίτ ιιι ει·σεεει· Ζειι! ιιείιιιιάειι πει·άσιι, ειεε ε.Ιεσ

πιο σε εσιισιιιτ οιιιισ Βειιει·εισιϊ Πισω ειιι· ει·Ιιε1τσιι εσε
άσι·ιι εσεε.ι· νσι·ιιισιιισιι Μουσε. Πιε Ι.ιισιισιι πεισιιε άιε
Ι)ιεΒιισειιιι ιισειι σιιτΜιάΙ:, πο άεε Τιει·σιιρει·ιιιισιιι ιιιιά άσι·
εριι·σειιάτειιιισσιιπειε νει·εεετ, ειιεειιιιιΙΙειι ιιεισειιιΙιειι
ειπε Βιε.ειισεσ άσε Ι.ε.τειι2ειεάιιιιιιε άει· Εεεε πι σι·
ιιιάεΙιεΙιειι ιει νισιιεισιιτ άιε νοιι )λΠιεεει·ιιιε.ιιιι Νειε

σει ιιιιά Βι·ιισιι ^), άιιι·σιι Νεσιιπειε άσε ιιιει;ιεσΙιειι Ασ
τιεσιιε ιιιιά άετ ερεειάεσιισιι ΑιιιιΙ-ιάι·ρει· ιιιι $ειιιιιι, ειεεε
ετισιπε δε ιιι ιιι άιεΒιισ ε ιιε σεισϊειι. Πιε ΒεειιΠετε
άει· ΜεΙιειιἔσιι Αι·ιισιτσιι Ιιιεεσιι ειιι Βιιιιειιάσε ΒεειιΙιει:
σι·πει·ι.ειι, πειιιι Με άιε ισειιιιιεσιι ειιεεει·ει ειιΜιΙε ιιιιά
εειιπιει·ιεσ Μσειιοάσ ιιοσιι εσ 2ε.ΙιΙι·εισιιε Ε'ειιιει·άιιεΙΙειι
ιιιιά ΠιιΚΙε.ι·ιισιιειι ιιι εισιι εσιιΙιεεει, άεεε ειιι· Ζειτ ειιι
εσεειιΙισεεειιάσε εκει ιισσι· Πιι·σ ριεΙιτιεσιιε Βιειισιισει·
ω: ποσά μι· Πισω εείεΙΙι πετάειι Ιιε.ιιιι. Πιε νει·ι“ε.ιιι·ειι
σει·ιιιιι ειιι” άετ ΚσιιιρΙσιιισιιτειιιάιιιι8ειιισιιισάσ νοιι Βοι
άετ ιιιιά (Μπάσο. Ζιιιιι νειετιιιιάιιιε άεε Ζιιειειιάσ
ιισιιιιιιειιε άετ ΒσεΙιτισιι ειιι“ πσΙσιισι· άιε 8ει·ιιιιιάιεΒιισειιΙι
Βει·ιιιιτ εσι Κάτε Ε'σΙεειιάσε σειιισιΚι:
Νιισιι ιιισιιισάιεσιιει· Βιιινει·Ισισιιιιε νοιι Αιιι”εσΙιπειιι
ιιιιιιι€σιι 8σπιεεει· ΒεΙιτειιειι (Αιιτιθειι) ιιι άσε Βιιιισειισιιι
νοιι Τιεισιι σιιάειι ειεε ιιιι 8ει·ιιιιι 5τοιιε ΜΙΒ άεε πσιεεειι

Βιιιιιι6ιρει·σιισιι, πεισιιε άισεε Βειιισι·ιειι ειιι· Αιιάσειιιιε;
ει·ιιιεσιι. Βιεεε 8ιοιΤε, άιε εεε. Αιιιιιισι·ρσι· ι·σερ. Αιιισο
σερισι·σιι ειιιΓεάτειι ιιιι·ε νιΠιιισιι€ επί άιε Βιιάιτει·ισιι ιιιιι

ΗάΙΙ`ε άετ ιπι 8σι·ιιιιι νοι·ιισ.ιιάσιισιι ειιιιτει·ιειάσιι

ειεεε,

άετ Κσιιιιιισιιισιιτσ, πιο ειε νοιι Βιιι·Ιισιι εσιιε.ιιιιι: πει·
άσιι ειιιά, άισεσ _πειάσιι άε.εει 8εσιιιιάσιι. Ψεεεει·
ιιιε.ιιιι ιιιιά Βιιισιι5) ιει σε ιιιιιι εσΙιιιιεσιι ιισ.σιιιιιπει
εεε, άεεε Με

Πιτ €εΙϋεισ

1) Πειιιιιισ1ΜετΙισι·ρει·σιισιι

2) ιιιε.στινιετισιιι

8σι·ιιιιι

σιιισε

Κε.ιιιιισιισιιε

πεΙσΙισε, άιιι·σΙι νσιεσιισ.ιιάΙιιιιΒ ειιι Ηε.ιιιιιισΙΙιιιιι, επί άισ
ι·στειι ΒΙιιτΙιειρει·ειισιι άιεεεε Τιει·σε ετειΙι Ιιειιισιγιιεειι
πιι·ιιτ, άιεεεε πιι·ά άσι· ιιιιιιισιγιιεσιισ Αιιιιισσερ
τσι· εάετ Ζπιεσιισιιιιϋι·ρει· εσιιιιιιιιι.
Μιεσιιτ ιιιειι άισεσ Βειάειι εσ ιιιιάστ ιισιιισ Αιιάσειιιι8
άσι· ΒιιιιΙιάι·ρει·σιισιι ειεεε, άπο σεάει·ί σε άετ 8σιιΙιεε
ειιιιΒι άσι· Κσιτε άιιι·σιι ιιιιιειιίάεσιι άσε Κσιιιρ Ισιιιειιτσε
(ε) πσ!ι·ιισε ιιι ιιιεσΙιειιι

ιισιιιιεΙειιι

Ηει·ιιιιι (Μι άσε ειιι

8εεεεσιι νει·ειισιισιι Μσσι·εσιιπσιιισιιειιεει·ιιιιι) ειιιιιεΙισιι ει.
Πει· νειειισΙι πιι·ά ιιιιιι εσ ειι€σετσΙΙι, άσ.εε ιιιε.ιι Αιι

τιιτειι (4) ειεε

8γριιιΙιενιι·σε σιιιιιεΙτσιιάσ ΡιάεειΒιισιι:

(Βιιιιειιτ εεε Βιι1ει·σεσιι. 0ι·σειισιι Ιεσιιεσιισι· Μεση στο.)
ιιιιά 8γριιιΙιειιιιιιιιϋιρει· (ε) ειιιιισιτειιάσε ιιισσιι

νιει·'οσε 8σι·ιιιιι 5γριιιιιιἱεσιισι· οάσι· Ιιιιιιιιιιιεει·ιιιιι ιιιιεσιιι τιιιά
άει·ιιι
ΚοιιιρΙειιιειιι (8) (ιισι·ιιιε.Ιεε Μσσιεσιιπειιισσειι
εει·ιιιιι)άεειιιιιειιιιιετ.
ά
Νεσιιάειιι

ιιιε.ιι

σε. 1 Βιιισάσ,

άιε

ειιι· ΒιιιάιιιιΒ εσε

ι·εισιιτ., άσπειτσι Με Πω ιιιιιιι άεε Ηιιιιιιιισιιιιστ (1) ιιιιά
άεε Ιιε.ιιισιγκιεσΙιειι Αιιιιισσερτσι· (2) ειιιπ. Ψει· ιιιιιι
άεε ΚσιιιρΙειιισιιτ άιιι·σιι άιε Μιεσιιιιιιε Αιιι:ιι.πειι -ι- Αστι
Ιιάιρσι· εσειιιιάειι ποιάειι εε ΒΙσιεσιι άιε ΒιιιτΙισι·ρει·σιισιι
ιιιι€σισει, σε ειιι Ηειιιιιιιιιι8 άσι· Ι·Ιε.ιιισιγεε ιιι
Ισιεσ ΑΜειιιιιιιιε άεε Κσιιιρ!ειιισιιισε ειιι.

Ασε άειιι ΑιιεΜειιισιι οάσι· Βιιιτι·στειι άετ Βιιιιισιγεε Ιιιεετ
ειεε ειεε εσιιιισεεειι σε Αιιτιρ.σιι

ιιιιά Αιιιιιισι·ρει· @εισά

εειτι8 ιιι άσι· ΜιεσιιιιιιΒ ειιπεεειιά πει. .Τε Με άσιιι σε
ιιιειι ευ ειιιειιι ειι ιιιιισι·ειισιιειιάσιι 8ει·ιιιιι ειεε $γριιιιιε
σ.ιιτιεειι οάσι· 8γρΙιιΙιεειιτιιιϋι·ρσι· (ιιιιιιιιιιιεει·ιιιιι) ιιιιιιιιίιιετ
ιεεετ ειεε άιιι·σιι άιε ειιιιι·εισιιάε οάσι· εσεΜεισειιάσ Κσιιι
ρΙσιιιειιιεεΙειιιιιιιιις Βσειιιιιιιιειι σε ιιι άειιιεσΙεσιι 8γριιιιιε
ειιτι1ιάι·ρει· οάσι· 8γριιιΙιεειιτισειι νσι·Ιιειιάσιι κι.
Με Α ιιιι€σε πιι·ά εσπσιιιισιι άιιι·σιι Ειιιι·ειΙιτισιι ερι
ι·σσιιιιτειιιιεΙτιεει· θεπεσε. Ρι·ιιιιει·ε.άειιτε, Βι·ειιε (Μπάγ
1σιιισ οάσι· άιε εειιι· εριι·σσεετειιι·εισιισιι 0ι·Βειιε ιιετσάιτει·
εγριιι1ιιιεσιισι· Ράτειι ειιιά άειιι νει·πειιάεει·.

1)ιεΑιιιιΚάιρει·, (άεε Ιιιιιιιιιιιεει·ιιιιι) πιι·ά Ιιει·εσ
εισΙΙι ιιιάσιιι ιιιε.ιι ΑιΤσιι ιιι 8σσιειιστειι ΖπιεσΙιειιι·ιιιιιιισιι
άιιι·σιι ειιΒιιιιτε.ιισ ΙιιΓειιιισιι νοιι 8γριιιΙιειιιετσι·ιεΙ νσι·Ιισ
ΙιειιάσΙτ. Βιε νσιΙειιάεισ Βιιι·εΙιεσιισιιιιιιε Ιιειιιι άιιι·σιι
ΒσιιισιιιιΙετισιι Ιισιιι.ι·σΙιειτ πει·άειι. Αάσιι ειιι' άισεσ πωσ
(μια ειι ιιιιιιιιιιιιεισι·σιι ιει; ιιι ειιιει·Β.ειιιε νοιι Ε'ιιΙιειι
εεισιι8σιι 'ή.
.
8ισιιι εστι ειεεε τιισσι·στιεσιι άισεε Πιιιστειισιιιιιι€ειιισ
τιισάσ νει·ΙιεΙτιιιεειιιιιεειιέ σιιιίε.ειι εεε, εσ σεεειςιισι ιιιι·σ
ρισΙιτιεσΙιε Αιιείιιιιι·ιιιιΒ άοσιι εσιιι· στΙισΜισιισιι $σιιπισι·ιε
Ιισιτειι. Ειιισ εειπε Β.ειιισ ειισιι!ει· Κσιιιι·οΙνει·ειισΙιε ιιιιιεε
ειιι άειι ειι νει·πειιάσιιάειι Βιισετειιισιι νσι·Βειισιιιιιισιι
πειάειι ιιιιι Ιι·ιτιιιιιει επεειιεσιιιισεεειι.

Βειιτσι·ιειιειισετε.ιιεσιι ιιι άει
(Βειιιιισε ΜΙΒ.)

εεΙεσιι Ψσιεε Αιιι.ιΙιει·ρει· ισερ. Αιιιιισσερισι·ειι σι·εσιιΒι
πσιάσιι, Ειιιι·ειιισ ειεε εειιισιισιιΙιε.ΙτιΒειι Οιεειισιι νει·
ιιιεΙτειι ειεε πιε Βε.1ιτσι·ισιιειιίεσιιπειιιιιιιιιισειι. - Βε.ιιιιι
πει· άιε Μϋ8ΙισΜισιι. 8σ8εσειι εποε ιιιιι ΙιιίεΙιτισιιειιι·σιιΚ
Ιισιισιι εε ε.ι·σειισιι άσι·σιι Ει·ι·σεει· ιισσιι ιιιιιισιισιιιιι ιει
οάσι· ειεε ιιιοιιτ ι·σιιιειισιιτειι Ιειεετ, πιε άιε Ει·ισΒσι· άει·
8γειιιΙιε. Με νσι·σιιιι€,ιιιιι€ νοιι Αιιιι€ειι ιιιιά ΑιιιιΙιάιρει·ιι
ιισειιπ ιιιιιι σιιιε ει.ε.τΙιε Διιιιιιιιιτ ειιιπ Κσιιιρισιιιειιι, εο
άεεε ειιρσιιιιισιιτσΙΙ άιε ΚσιιιρΙσιιισιιιιιιιιάιισ8 ειιι· Κσιιειε
ιισιιιιιε άσε νειΙιε.ιιάειιεσιιιε νοιι Αιιιι€ειι ιιιιά ερεειιι
εσιισι· Αιιιιιισι·ρσι· (Αιιισσεεριστειι) σειιιιι:ετ πσι·άσιι Ιιε.ιιιι.
Ζιιιιι Νε.σΙιπειε άιεεει· Κσιιιρισιιιειιισιιιάιιιι€ σειιιιτει
ιιιε.ιι ειιι εσ8ειιε.ιιιιτεε ιιιιιιισιχτιεσ Με 8γεισιιι. Ιιι
άσε νσιειισΙισιι άει· 8σιιειιιιισιι Διιισιειι σεεισιιτ άεε
εεΙΙιε πιιε:

Βάσιιει·ειιισισειι ιιιιά Βεερι·εσιιιιιισειι.
Ι)σι οι:ιιιεσιισ Κιειιιιιιι·ιιεσε- Δ

Ηειιιτισιι Νειιιιιε.ιιιι:
εεεε. - Ι.ειρειε ιιιιά πιω. Ιι”ι·ε.ιιε ΠειιτισΙισ 1907.
Ειπε εσιιι· νει·άισιιετνσΙΙε Αι·εσιτ. Βει άσε ε;ι·ιιεεειι ΗιιιιιισάισιΝ

ιιιτι·ιισι·ειιιεΙΙει· ΚσιιιριιΙιετισιισιι άετ ΜιιιεΙσιιι·ειισι·ιιιηςειι ε.ιισιι
ιιιει·ιιιΙειιάε σιιιριιιιάσιι πιι· Οιιιι·ιιι·εσιι ιιιιιιιει· πισάει· άεε Βε
άιιι·ι'ιιιεε πιιε Ειπε ιιιιά ειινσι·Μ.εειΒ· ιιιισι άιε Βσάειιιιιιιι; άετ
ιισι·νϋεσιι $γιιιρι.σιιισ ιιι σι·ισιιτισι·σιι. Πιε 5γιιιρισιιιετσΙσρ;ισ άετ

Βιτει·ιιιιιι·ειι ιιι άσι· Ιιιιιτει·σιι $ειιιιάειιιι·ιιεσ ιει: ιισειι εσιιι· ειι
ιισειιιιιιιιιτ ιιιιά πεεΙιεεΙιιά.

άιε Πιει;ιισεε εσιιπιει·ιε,

ιιιιά

άσσΙι

°) Βισ θι·8·ιιιισ άετ ασιάάτεισιι 'Ι'ισι·σ Ιἱσεεσιι ειεε "Με νει·

') Η σά”ιιι επ ιι: Με ΑστισΙοι.γιε άετ ΒγριιιΙιε. Βει·ιιιι Ιθ08.

ιιιιρίειι.
Β"εΙιειι
πει· άεε
Με:
ιι σ ι Ιιι
ιι ε ειιάσι·σιι
Ιιιιιιιιιιιιιιιτ
εσιιάει·ιι
Κ ι· ποιά
οι ιι ιι ιιάετ
σ ιι.Β'εΙΙ
νοιι.- ειεε ι ιιι;

^) ΠσιιΕεειισ ιιισά. π. 1906.

ε) Ι)σιιτσειισ ιιισά. π. 1906. Μ. 12.

Ν ε ι ε ε ε ι· , άιε ειιρει·ιιιισιιτσΙΙε $γριιιΙιεΕσι·εσιιιιιιε. Βσι·Ιιιι 1908.

890
Με” νοιι Πιτ Με @Με άεε Ι.ο!ιοτι άεε Ρειιειιτοιι ει». Νοε ιιιειι ιι Μ! ιιι άοι·

νοτ!ιοεειιάοιι

Μοιιοετιιρ!ι!ε

άιο !ιιε!ιετ ιιι

άετ Βιιετιιτιιι· ιιιιτεοτοι!τειι Ρ!!!!ο τιοιιετ άοτιι το!ο!ιοιι Πετοτιιι!
άοι· Ρο!ι τ ιοτ'εο!ιοιι Κ!!ιιι!ι ειιεετιιιιιοιιτ'ε.εεειιά !›οει·!ιε!ιοτ. Ιιι
!τιιερροτ ιιιιά !ι!ετετ Βετε!.ο!!ιιιιε· κετάοτι άιε $τει.!ετι!τ, Μπιο
!ε8·ιε,

5νιιιρτοιιιε.ιο!οε·ιε. Βιε.ε·ιιοεε ιιιιά

πιιι· Β'οετε!ε!!ιιιιιτ άοι· Κι-Μ!ε!ιοι! ε·οι,ιι!ιτι Μοτο, εοιιάετι1 ειιο!ι ο
ει» άιε Τ!ιετιιριε ειιεεο!ι!εε;!28ΜΒά τ.τοκοεετι κ!6.τε.
2) Βτ. Πο!οκ!‹ ο άετιιοιιεττιοτι ειιι εισαι Οτειιιιιι ιιοιικοι·εε
ιιι"

νϋ!!!ιτ

ει·κειο!ιοε

Μγοιιι. άεε ει· ρου· !ερετοτειιιιε.ιιι οιι!.

ι'οτιιτε. !)εε Μγοιτι κιιτ ιιιιοτε!! πιιι: άετ Πιιιεε!ιιιιικ νετκεο!ι

Πιιι'οτοτιι!ε!άιεςιιοεε,

εεε, νοι·τι πιιι άετ Βε.ιιο!ικετιά. !ιιιιτοτι πι!! άεπ !)ε.ττιιοιι. 8ο!ικιο

Ρτομ·ιιοεο ιιιιά άιο Οροι·ειιοτιετιιοι!ιοάοιι άοε Κ!οιιι!ιιτιιε!ιε:οεεεε
!ιοερτοο!ιοιι. Ιπι Αιι!ιειιε κετάειι άιε Κτειι!τοιι€οεο!ι!ο!ιτοτι πιιι.
Βοιοι!ι. Μπι ιιιιτιι!ιο!ιο Βιιο!ι νοτάιοιιι άιο κο!τοετο νοτιιτο!ι.ειι,ο;.

τ!ε;ο Ττετιιιιιιιιτ άοτ Αά!ιεεειοιιοιι. Βιιρτενερ.·ιιιο!ο Αιτιριιτειιοιι.

ιΠειιε.ο!ι.

Κοιιτε.ά ΑΠ: Ψοιτοτειιικιο!τ!ιιτιε άετ ιεττι!!ιετετι νοτ
ρ!ιεΒιιιηε άετ Κτειι!τειιιιιιΒοιι ιιι Βοιι!εε!ι!ει.ιιά εει!
1909. Βειοτει, ετε!ειτοι ιπι Αιιι!τεεε άοε Ζειι!τε!
Κοιιιιτοοε επι άειιι Ιιιιετιιετιοιιε!οιι ρενο!ιιεττιεο!ιειι
Κοτιετοοε ιιι Μει!ειιά επι 28. Βεριοιιι!ιετ 1908. ΜΗ
1 Κετιε ιιπά 1 ετε.ρ!ι. 'Ι'ε!ιο!!ε. Πε.!!ε ε.. δ., νοτ
!ιιε νοιι (ΜτΙ Μετ!ιο!ά. 16 8οιι.ειι. Ρτειε 75 Π.
Ποτ Ψοτ!ιε.ιιιριοτ σε άιο !'ειιιι!ιει.το Ι τι·οιιριιορ,·ο ιιι Ποιιτεο!ι
Ιερά ι”ο.εετ ιιοιιιο

Αιιε!ο!ιι. ιιι

άει!ιτ εεοιετιετειι

!)τειιιε.ε·ε άετ

Ρ!!ιεε!ιτ!τοι!: εεε άοιιι Βι·ε!ιι ιιι άοε ει·εεετι 12 Μιιιιάειι. Πτι!
Εοττιιιιιι; άετ Πτε!ιιιι.πο ιιιιε!ι 24 Βιιιιιάειι. Θ!εττο Ηοι!ιιιιο·.
Ε'ετιιετ !ιοτιο!ιτει. Πι·. Ποιο κι; ο ιι!ιει· εειιιο Βτ!!ιι!ιτειικοιι
πιιι άοιιι Βιε τ'εοιιειι θι.ειιιιιιεενετίε!ιτοιι. κε!ο!ιοε οτ !ιοεειι
άετε ιιιιεεεει.<.ττ Μάο!. !ιοι Μεετιι!ε ιιιιά Βιιο!ι!τειιιι!οικετιιιητοιι

ιιο.ο!ι Ι.ερετοιοιιιιοιι.
Ι

(Αιιωτο!'οτει!.

5ο!ιτοτε.τ: !)τ. Β!ρρο.

Βιι:ειιιιε επι 22. Β'ε!ιτιιετ 1907.

τ'ο!ςειιάε !..ειτ.ε!ι.!εο ειιειιιιιιιιειι:

α!. Ρετ εοιιιοιι ιιιο!ιτ ιιιιετ!ιοιι!!ο!ιοτι Τει! άετ ).ι'ιιτεοτεο!ιοάιιι·ι'τι
που,

Πε. Με άεε Αά!ιε.εειοιιειι εικτιε Με! εισ!τεττο,

Βειιο!ι!ιΒιιιε τει!. δοάοίετιιιρειο. Βειο!ι!ιο!ιε 8ε!‹τοτιοιι !ι!ιιιιι:ετ

Κτειι!4ειιιιιιςειι

πο!!! άιο

ίετιιι!ιιι.τε

1! Πτ. .Τ ιι τ,ε·οιι εε!ι τι ει!!! ειιιετι πω" άρει· άιο [Μπιτ

!ιιοε. Νεο!ιάειιι νοτττεεειιάοτ οιτιο Ο!ιτιτε!‹ιοτιετι!‹ άοι· !ιιοριεο!ιοτι

Ράοι.ι;ο άιο ιιετιιτ!ιο!ιιιτ.ο, £τοιοετε. !ιοε1ο ιιπά !ι!!!ιοει.ο ι7οτράο

Εε!ιετ !ιει Κιιιάοτιι ιιιιά

ιτειιιτειοτιιι άετ ιιτιά !ιι!άοι ιι!ιοτάιοε Πιτ οιιιο Αιιειι!ι! νοιι
Κτειι!ιοιι οιιιειι κιο!ιτιςοτι Ηοι!ιε!ττοτ. - 2. Γειιιι!!ειιράοεο
!τειιτι ιπι Αιιιιο!ι!ιιεε ε.ιι _ιοάε. ρενο!ιιεττιεο!ι εο!οιτοιο, Μιαο
ιιι8.εε οιτιο·οτιο!ιι.ειο Ατιετε.!!. ειιςοε!!οάοτι κοτάειι. ιιε.ιιιοιιτ!ιο!ι
κοιιτι Πιτ άεε Ρι!εςεροι·εειιε.! ρτοει:ιτιάε !ι'ετιιι!!οιικο!ιιιιιιιαοιι !ιε
εο!ιειϊτ κετάειι, άιο ιιι ειιο!ι εο!ιοιι επι· Βτ!ειι.<ι;ιιιιε ο!ιιοε κιτ!τ

ιιιιά Ρτοειιοεο !ιεερτοο!ιετι ιιιιά άιο ιι!ιο!οε;!εο!ιοτι Μοιτιοιιτ.ο
ετκ!!!ιιιτ ω, !ιοερτιο!ιτ οτ πιιι νετε!.ε!!ιιτιιτ οιιιεε Ρειιοιι!ετι

!ιο!ι ειιτοιι Ρ!!οττοετειιάοε ιιιιειιτ!ιοΙιτ!ιε!ι Με. - 8. Βοι άοε
τιιειετειι ετϋεεετειι Αιιετε!τοιι κιτά ε!ιοτ άιο Γειιιι!ιετιρι!ειτο
ιιιιτ ο!ιιε εο!ιτ !ιοεο!ιτειι!πο Αιιεάο!ιιιιιιιιτ εοκιτιιιοιι !ιι6ιιιιοιι;
ειιει.τεάε!ιιι!ετε !!!ιιιιι!ιτιιιια οιιιοτ εο!ο!ιειι !ει ιιτιτ ιιι ετκιιττοιι
άιιτε!ι θτ!ιιιάιιιις !ιεεειιάοτοι·. ιιιο!ιτ ευ ιττοεεετ Ζοιιιτε.!οιι ιιι

ε·οοιΒιιοι:οτ θοιτειιά,ννε!ο!ιο ιπι !ι!ειιιοιι ιιτιο!ι Αι·ι άοι· !ιοκά!ιτιοτι
Αιιετε!!ειι ειιεο!ειει€, !ιειιρτε!ιο!ι!ιο!ι ιι!ιοτ ειε Αιιεεειι.εε- ιιιιά
Μιττε!ριιιι!τι. άετ ι'ειιιιι!ιε.!ετι Κο!ετιιο ο!τικοτιο!ιιο!. ειπά. - 4. Πιο
ιιιιιι!!!ε!ειι Κο!οιι!οοιι ιιιεο!ιοιι άιο !ι!ε!ιετιι.ςειι Ατιετε!τοιι !τε!ιιοε

κοΒε ειιι!ιο!ιτ!ιο!ι, !ιι!άοιι άιιτε!ιιιιιε τιιο!ιτ τετ ε.!!ο Κτειι!‹
ειιιτι!εοτι

άεπ ικεο!τιιι!ιεειιι;ετειι Αιι!'ειιτ!ιε!τ.

!τϋτιιιοιι ε!ιοτ ιιι

κιτ!τεειιιετει· ιιιιά ιιι!!!ιτει:οτ !!νε!εο άειιι εοιιιοιι ιιιιιιιιι!ιε!τεο.πιοιι
Αιικει:!ιεειι άετ Αιιετε!ιοιι ετοιιοτιι».
Η ι ο ιι ε! ε ο ιι.

!!τκε.ο!ιεοιιοιι ι.τοετο!ιοτι.

άιο Πιιιο;τιοεο

Με άοιτι Βνειιεε!ιεο!ιετι Κτε.τι!τοιι!ιειιεο ιιι Πιιιιε.ιιιιτο· επί Οτιιιιά
άιεεεε πιω άιο 'Γ!ιετεριε. Βε!ιτι Ρε!. !ιοετετιά ιιο!ιοτι Πετε
ετκειτοτιιιιε· πιιι ενε!:ο!ιεο!ιειι ιιιο!ι!: άοετ!ιο!ι οιι !ε!ιο.!ιειοτειιάετι
θει·ι!.ιιεο!ιοιι ιιιιά ,=.τεειοιε·ετι.ετ Ριι!εττοεπειιι, “πιο Βοιωτ
εο!ικο!!ιιιι.<ς, Αεοιτεε. Οοάειιιε επι άεπ Ρ!ιεεειι. Νε.ε!ι !)ιε·ιτε!!ε
ιιιιά Π!ιιτε!:ιιι ετι'ο!ετε !τοιτιο 8ιειαετιιιιε άετ Πιιιτεεο ιιπά ω" .

ΑΙιεο!ικο!!ετι άετ Βο!ιετ ιιπά άετ Οεάοιιιο. Βτε!ι τιιιο!ιάοτιι επι
θι·τιιιά άοτ Αιιιιιιιιιεεο νετάοο!ιτ ιιτιτ !ιιοτιεο!ιετι Πι·ερτιιτι.ε· άοε ·
Ι.οιάειιε εεεο!ιάρι!τ κιιτάο ιιπά άετ Ρετ.. οιποι· $ε!ιτιι!οτ!ιιιτ ·
ιιιιτετεορ;οτι κιιτάο πιιι νετε!ιτε!ο!ιιιτιι: νοιι δεάρτερει·ε.τ.οιι ιιι
ιιετ!ιο!ι. πιο: άιο !!!ετιρ,·ο άεε Πτιιιε. !ιοεεεττε ειο!ι άεε Α!!ιτο
τιιοιιι!ιειιιιάοιι ιιιιά οπο: άιο Ι.ο!ιετεο!ικο!!ιιιιιε νοιι άετ Πιιι!ιι

!ι!τε!!!ιιιε Με εει 8-4 ι!ιιιτοτ!ιτει!: ιιιιτοτ άοιιι Κοει.ε!τειιά ιιι
πω. Πιο Βο!ιειιά!ιιιιιτ "κι !'ετ!.ε·οεοτει.
2! !)τ. Οιοτιιε.ν !ιετ!ο!ιτε!: των ειπε Ρε!.ιετι!.!ιι. !ιοι άοι· ετ

Με !ιοιάοιι Οιιετ!!άει·ιι ιιπά εει' ειιιειιι Πιιιοτ!ιάο άιο Κάστρο!
ειιεεο!ι!!!ιιιιε· ιιε.ε!ι Κ ιι !ι τι τ ιτοιιιεε!ι!: ει". Π: !ιο.τιάε!ιο ειο!ι πιιι
ο!ιιο 8Ο-_ι!!!ιτιιτε 'Γτεο!ιοιιιρε.!!ειι!.ιιι ιιιιτ !ιγρετιιιιιιεο!ιοι·, ιτε
εο!ικε!!τοτ, νοτάιο!ττετ, :επι τττοεεειι Τει! ιιο.ι·Με άοε·ειιοτιεττοτ

Βιιιάο!ιε.ιι!., κε!ε!ιο ιιοο!ι ειιι τεο!ι!: τειο!ι!ιο!ιοε εο!ι!ειιιι!ς-οιτ.τικοε ο
5!ε!οτει: ε.!ιεοιιάοττε. Ποτ Κιιοτρε! ε!!ετ 4. Πάει· κετ !ιοάοιπειιά

Ρτο!ο!‹ε!!
άετ 8ιι:ιιιιτι άοε !!!ιικι'εο!ιειι Αετ:ιενετειιιε.
8ιτειιιιε ειιι12.Βοεοιιι!ιοτ:!1906.
1) Πτ. Β ι ρ ρ ε !ιοτιο!ιιει; πιιι. Ποιιιοιιεττειιυιι οιιιοτ Ζειο!ιιιιιιιιτ
ιι!ιοτ άοε ΟΙιάιι!αιοιιε!ιοι'ιιιιά ιιι οιιιοττι Ρε!! νοιι νο!νιι!ιιε. Αιι
10ιι Κ. Θοιιιειιιετ άοε Ν.'εο!ιετι Κει:ιττιοιι1ε. ει·!ττετι!αο ρ!ϋι.ε!ιο!ι
κ!!!ιι·οιιά άετ Αιιειι!ιιιιις άοε ννε.ο!ιτάιειιετοε ε.ιιι θ. δερ!. 1908

πιιι 5 Π!ιι· ιιεο!ιιιιιττεοε ειι Βτ!ιτοο!ιοιι ιιιιά Κο!ι!‹οιι ιπι Δράσ
ιιιοιι, ντο!ιει !ιοι άετ Πιιτοτειιο!ιιιτιο άιιτο!ι άειι Βοε·ιιιιειιτεετει
ε!ετ!τεε, ε!οιε!ιιιιεεειττοε Αιιιιιι·ειτιο!ιοιιεειιι άοε Αιιάοιιιοιιε τει!

!ιοι!!ιτοτ Βτεο!ιοιιιράιιά!ιο!ι!κοιτ ιι!ιετε!! ειι Ι‹οιιετετιετοτι κετ,
ννεε!ιιι!!ι άιο Ι)ιεςιιοεε ειιιοτ Ροτιτοιιιτιε ,εοετο!!τ. κιιτάο. Οριστε

ιιιιά Κοιιιρτεεεετι !ιοτιι!ιιε!ιοιι άιο $ο!ιτιιοτεειι ιι!τ:!ιτ ιιπά επι
7. Βερν. επι ό Π!ιτ ιιιοτςειιε ιτε! ειιιτιε !ετε!ιε οιιι. Νο.ο!ιάοιιι
!ιει άετ 0!ιάιι!τ!:ιοιι

άετ

Βειιο!ιεε!ιιιιτι ρ;οιιιεο!ιτ κατ. ιιιιο!!οιι

ποπι; άιο ετετ!ι ειιι'Β·εττιο!ιειιοιι Βιιιιιιάετιιιεο!ι!ιιιι;οιι !ιετνοτ.
Βτει ειε άιεεε !ιεεει!!ιτι κιιτάοιι, !τοιιιιιε ιιιειι κε!ιττιο!ιιιιοιι,
άεεε άεε Οο!οιι εεεειιάειιε άιιτε!ι (Εεεε εά ιιιιιιτιιιιιιιτι ειιτ'ε·οιτιο

Βου ννετ τιιιά ειιιο ετεεεε ιι!ε.εοιιετ!:ιεο θεεε!ικιι!ετ !ι!!άετο.
κε!ο!ιο !ι!ιιι:οτ άοε $ο!ι!ιιιε,·οιι άεε !)!ιιιιιάε.τιιιεε άιε @πιο
Βι.τοο!ιο νοιι άοι· ι'οεεε !!ιε.οτι άεπιτε Με ειιιιι !!ιΙερ.τειι οιιιιιε!ιιιι.

Ποτ ειιτ'ει.οιιτοιιάο Τει! άεε Πιο!ιάετιιιοε ιιυά ειιι οιιι!ιο
ιτοτιάοτ Το!! άεε Βιιιιιιάε.τιιιοε κετειι πιιι 860" ιιιιιοιιιετι
άετ

Ζεάτο!ιτ.

Βιε

!ι!ϋι;!ιο!ι!ιοι!.

ειιιοτ

εο!‹:!ιοιι

Πιιιάτε!ιιιιηε

κε.ι·ά άειάιιτο!ι !ιετνετε;ε!ιτεο!ιτ, άιεεε άεε Οεοοιιιιι ιιι:ιά άεε
θο!οιι εεοειιάειιε Με πρι· Βοκιιτε εο!ιοει άοιετττι ιιιι Βεε!τε ειιιοε
οιι;οιιετι Μοεοιιτοτιιιιιιε κε.τ, κε!ε!ιεε ιιιιι.ειι !ιειιιι ΒΙιιιάάε.τιιι
οιπο Βτειιε νοιι ο. 20 αει. ειιίκιοε. Ιπι Ροτικοιιεε!τειιιιι κε.τοιι
500 «Μπι. !τ!ετοι· τοεειε.τ!ιοιιοτ Ρ!ιιεειι.>;!ιοιτ νετ!ιειιάοιι. άεε
Ρετιτειιοιιιιι κιεε ιοάοο!ι !τειιιο Βιιτε!ιιιάιιιιεεετεο!ιειιιιιτιπειι εει'.

- Απ! θτιιιιά άιοεεε Βεί'ιιιιάεε ερτιο!ιι νετττε,ι;ειιάοτ ιι!ιετ άιο
8ε!ικ!οτιε;!τειτοιι άετ !)ιερ;ιιοεο ιιυά Πιέ!'οτειιτ.ιε!άιεειιοεε ιιι
ε.!ιιι!ιο!ιετι Γιι!!οτι ιιιιά κοιει εει' άιε ιιιϋι;!ιο!ιετ €ι·ιι!ι νοτειιιιο!ι

ιιιοιιάο Ι.ιι.ροτετοιιιιο ειε ειπαμε Μειωι Με, άεε 11ιο!1!:ρτιτ

νοτιττάεεετι. ιιπά ειι άοε ΟΙιετ!ιάετιι ειιιο!ι !ε!ο!ιτ !τε!ιιιι6τιιιις
2ο!ιτιιιιιιιιτ. Πε !ιοετιιτιά 'Ι'τ!ο!ιιεειε !ιοιάοτ Οιιετ!ιάετ. Ι)ιο εειι
ιο!τιινειι Βεεο!ικετάοιι κετειι τοο!ιτ ε.ιιεε;εερτοε!ιοιι. Ρε.ιιτιιιε
κετ ιιιο!ι!; νοτ!ιειιάειι. Ρετιειιιιιι κιιι·άε οιιιε ποιε!ετιει· ιιιεάι!τε
ιιιοιιι!ιε !ιο!ιειιάο!τ. τω: ε!ιιιο κεεειιτ!ιο!ιοιι !Ζτι'ο!ε. Βει!ιει·
κιιτάο τω!! άειιι ι·εο!ι!:οιι εο!ι!οο!ιτετειι Αιι.<.το "οτι-ιι ειι!' άοιιι
θιιοτ!ιάε, άειιιι ειιο!ι ειι!' άειιι Πτιτοτ!ιάο άιο Κιιοττιο!ειιεεο!ιε
Με; νοτιτειιειιιιιιοιι. Με ειι!ιιε!:!.!νειι Βοεο!ικοτάοιι κιιτάοτι

άο.τιιεε!ι !ιοάοιι!.οιιά 8·οτιιιο·οι·, άιο Κοιιιιιιι!τεινε. !ι!ε.εετο ιιιιτοτ
άοτεε!!ιοιι ιτιοάι!τε.τιιοιιτ6εειι Βε!ιε.ιιά!ιιιι.ε. κε!ο!ιε €ι·ιιιιοτ ειο εο
τιιιι:ετι !ι)τιο!ε ε·ο!ιε.!ι!: Με!. :ιιι ιιιιά άιε 5ο!ττοτιοτι !ιιιττε και'.
Πιο 'Ι'τιο!ι!εειε κιιτάο !ιο!ιιε!ιε @τα !ιο!ιο!ιειι, εε άεπ ιιιιτ ιιοε!ι
επι !!ιιεεοτιι Βιάκιιι!τε! ειιιοε!ιιε θι!!ετι οιπο ίε.!εο!ιε Βιο!!ιιιιιτ ·
!ιο.!τειι, κεε άεάιιτο!ι ιιι οτ!‹!!!τοιι ιιπ, άεεε άετ $ο!ιιιιι!. ιιιοι·
οικ:ι.ε οιι κοιι: νοιιι !'τοιειι Οι!ιοτιτειιάο ειιεε!οετ κατ. Βιοεοι·

Ρο!ι!ετ κιιτάε Με άετιι ερειοτ ορετιεττειι !ιιι!τοιι Αιιο;ε νετιιιιε
άοε, εε άιιεε !ιιοι· ιιο!ιοιι άοε ειιάοτιι νοτιοι!οιι ε.ιιο!ι ειιιε νο!!ο
Κοττε!ιτιοιι άοτ 'Ι'τιο!ιιιιειε εττοιο!ιτ κτιτάε. Α!εο !›οετ1ιτιετ. άιε- .
εετ Ρε!! ε!!ε Αιιε·ε!ιετι, άιε νοιι άετ Κϋτιιο;ε!ιοι·εοτ Βο!ιιι!ο ιι!ιοτ
άιεεε !ι!ειιιο Ορετε.ιιοιι .<τειιιεο!ιτ κοτάετι ειπά. Νεο!ι Βοιιρτο
ε!ιιιιιε άοι· !τιάι!ιετ!οτιοτι :πιτ Ορετε.!.!οιι ιιπά άοτ 'Ι'οε!ιιιι!: άοι·
εε!!ιειι, !ιο!ι!. νοτι.τε.εειιάοτ !ιετνει·, άειεε άιοεετ !τ!ειιιε Βιιιο·τιιι'.
Πιτ εεει,ιττιοτε Π.!!ο τοεοι·νιοτι:, !ιοεοιιάετε οιιιε κει·τνο!!ο
Βει·οιο!ιετιιτιιτ άετ 'Ι'τιο!ιιεειεεροτειιοιιοτι άετετε!!τ. άε οτ νετ
άεε ε.ιιάετιι Οροτε!ιοτιοιι !οιο!ιτε τοο!ιιιιεο!ιε ΑιιεΓιι!ιι·ιιιιε·, Κάτω

άοι· Νεο!ι!ιο!ιε.τιά!ιιιιε, ι.τιιτοιι !τοειτιοτιεο!ιοτι Βιι'ε!τι. ρεεε!. ειιιι
ειι.<;οτ Βοοιιιι!ιιεειιιιρ; άετ ιι!οτιιτειι Κτο.ιι!τ!ιοιτεετεο!ιοιιιιιιιεειι
νοτε.ιιε Μ!.
!Α ιιιοτοτ'οτει).
3) Πι·. Βιρ ρε !ιεερτιο!ιτ, Με θτιιιιά ιιιο!ιτετοτ νοιι ι!ιιιι ιπι
νοτ!ειιι' άοι· ιν!ιι!.οτιιιοτιο.!:ε άιοεοε .!ε.!ιτοε !ιοο!ιεο!ιτετειι `Ε'ει!!ο,
άιο Βιιικιτ!τειιι.ι· άετ Ιιιιιι1ειιπε Με !ετ.οιιτ νοτ!ιειιάειιε Πε!ετιε.
Ιιι ε!!ειι άιεεοιι Ι4"ε!!ειι ειιι,ε·οιι άιε Βνιιιρτοιιιε άοι· Ιιιι!ιιοιιιιι

ιιε.ο!ι Κε!οτιιο! ιιιιά Αεριτιιι !ιε!ά ειιτιιο!τ. Πιο Τειιιροι·ειιιιι· !ιιε!ι
ειο!ι άει·ειιι' ειιιιε·ε 'Βιμ Με;; ιιοτιιιε!, τιιιι άειιιι κιοάοτ ιιι
ετοιε·οιι, κο!ιοι ειο ειιιειι ιιιο!ιι· οάοτ κοιιιο·ει· ιιιι.ετ!τιιττοιιτειι
Ο!ιετε.!‹τετ ειιιιε!ιιιι. Ιιι ειιιοιιι Πε!! !τειιιι!.ε κ!ι.!ιι·οι:ιά άοε Γιο
!ιει·ιιιιτε.!!ε ιιιι Β!ιιτ άιο θοςοιικεττιιιτιο·οτ !!'οι·ιιιοτι νοιι Ηιι!ετιιι
ετεειτοιι ιιεο!ιτ.τοκιοεοιι κετάειι. Πε !ιε.ιιάο!τ ειο!ι άειιοι πετάτ

ιο!ι ιιιο!ι! ιιιιι ειπε πιω". Ιιιτ'ο!ιιτιοιι πιιι Ρ!εετιιοάιοιι, κεε ιιι

ιπι Ψιιιτει· ιιιιιιι6.=.;!ιο!ι κ!!το, εοιιάοτιι επι Αιιιι!εο!ιοτιι άετ Ια

.Σ
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ιειιιειι ΜεΙιιι·ιε. ειιι νιεΙεΙιει· Με Ριιτιειιτειι, Με εεε άει· ΑΜΜ
ιεεεε ειι ει·εοΒιι και. ιι·ε11ιιειι ειι ΒιιΒειι εοΒιειιειι. Πε.ι·ειιε
ννϋι·άο ειοΒ άει· ρι·ιιΒιιεεΒε Εεε ει·ε·εΒειι, Με 1ιιι1ιιειιπε. Βει
ΜεΙει·ιοΒι·ειι1ιειι ι·οερ. ΜεΙει·ιενει·άεεΒιιεειι ιιιοΒι Με άειιι ιιι
1ει2ιει· Με εο ΒεΙἱεΒιειι Αειιιι·ιιι οάει· ειιάει·ιι 8ο.Ιιεν1ρι·ερει·ειειι

:ειι ΒεΒειιάε1ιι, εοιιάει·ιι άιο Ριιιιοιιιειι ειιιει· θΒιιιιιι1ιιιι· 2ο ειι
ιει·2ιεΒιι, ειιι ιιιεΒι ιιει· άειι 1ιιάιιειιπει·ι·οε·οι·, εοιιάει·ιι ιιιιοΒ
άΙε ΜεΙει·ιερειεειιειι ιιιι ΒΙιιι ε·1οιοΒεε1τιο· εΒιοτειι ειι 1ιΒιιιιειι.

Πι·. .Ϊ ιι ει·ιι·ειιεοΒιι ΒειιοΒιει ιιιι

Αιιεε1ι1ιιεε ειι ά1εεειι

νοι·ιι·ιι.ιι ἱιΒει· 2 ννοιτειε ?Με ιιι άειιειι ει· ιιιιοΒ ειιιοι· ιιιι νει·
Ιε.ιιι' άιεεεε ννιιιι.ει·ε άιιι·ειικειιιεοΒιειι 1ιιι1ιιειιιιι άεε Νειιιιιιι'

ιειιοΒειι νοιι ΜεΙει·ιε 1ιοιιετει.ιειειι 1ιοιιιιιε.
8εΒι·ετΙιι·: Πι·. Η ι ο με.

- Πει· 1Νι·εΒιοι· άει· εΒιι·ιιι·ε·ιεεΒειι

ΚΗιιιΙ‹ ειι άει· Πιιινεν

ειιιιι ΚΜ, Ρι·οι'. στά. Ι)ι·.1Ξειιιι·ιεΒ Η ε1ι'ει·ιοΒ. ιιιεΒι:
ειιιε θεειιιιάΒειιει·άο1ιεϊοΒιειι εειιιε ιι Β ε ά ε ιιι ι ε ο Β ε Ι. ο Β ι· ΜΑΜ ι:1ιειτ ιι ιι έ'. Ζε εειιιειιι .ΝιιοΒιο1ι:ει· ιετ άει· Βιι·ε1ιιοι·
άει· Κοιιιε·εΒει·εει· οΒιι·ιιι·ρι·ιεοΒειι Μοιι. ΡΜ. οι·ά. Πι·. Βι·ιοΒί
Β ε κ ο ι·. Βει·ιιι'οιι ινοι·άειι.
- νοι· 1ιιιι·ιοιιι Βοε.·ιιιιι· άει· Βειιει· άετ

ιιενοΒιιιτιιεεΒειι ΑΒ

ιειΙιιιιο· άεε Βιιιιάει·ΒειιεΒι·ειιΒειιΒιιιιεεε ιιι '1'ιι1ε, Πι·. Ν ι Β οι ειι
Κιιιιιειιενν,άεε 25-_Μ.Βι·ιιιε .ΙιιΒι1ιιιιιιι εειιιει· Βι·ιι.
1ιοΒειι 'Ι'8τιι.=:1ιειτ.
- Ο ι· ά ε ιι ε ν ε ι· 1 ε ι Β ιι ιι ε. Βειιι εΒειιιιι1ἱεειι ιειιιοοι·ιιι·ειι
Βιι·ιιιάει·ειιάειι άεε ΜεάΜιιε.1ννεεειιε άει· Υοι·Βιιιιιιειιτιιιιοιιειι
άεε ΒιιεειεοΒοιι Βοτειι Κι·ειιεεε. εεε·ειιννει·τι,ε·ειι ιιιιιεει·ειι θε
Β11Πειι άεε θεεεΒιιιτει'άΒι·ει·ε άει· ΐ'ει·ινιιΙιιιιιιι άεε ΟΒει·ιιιεάιιι

ιιιι1ιιιερε1ιιοι·ε.Βι·.νιΒιοι· Α ιι ά ι·εε, Μ. άει· ει. ννιε‹ιι ·
ιιιιι·οι·άοιι 10.Κ1ειεεο ΑΙΙει·ΙιδοΒει: νετΙΙεΒειι
ννοι·άοιι.
ΝεΙιι·ο1οριε.

ΖιιεοΒι·ιιι ειιι Με Πεάε!ιιιοιι.
111Πι· ει·ΒιιΙιειι ι'ο1Β·ειιάε ΖιιεοΒιιιι.:
Ιιι Νι·. 89 άει· 8ι. Ρειει·εΒιιι·ιιει· ιιιεά1πιιι1εεΒειι ννοοΒοιιεοΒι·ιι'ι

ιετ. ειιι' 8ειιε 881 ειιι Βι·ιοί άεε 11ει·ι·ιι Ηειιι·ν ν. ννι ιι1ιΙει·
ειιιε ΑΒάι·ιιο1·τ ε·εΒιιιοΒι, ννεΙοΒει· ειοΒ ειιι' άειι ιιι ιιιοιιιει· ΑΒ
τοιΙιιιηι· άεε Κ. 1ιιετιιιιιεε τει· ειρει·ιιιιειιτε11ε Μοάιιιιι νοιι
Ηει·ι·ιι Ν ε ιι ο ι· ο ε Β ιι ν Βει·εεειεΙΝε Όνεειιιοι·ιε-8ει·ιιιιι ΒειιιεΒι.
ΙοΒ Βιι1ι.ε εε ΗΜ· ιιιειιιο Ράιι·Βι ειιιΒ.ιε 1ι·ι·ιϋιιιει· άἰεεεε Βιιει'εε
2ιιι·οεΒιιιιειεΙΙοιι.
ΕΣε ειιιά ιιιοΒι. άιο Β`Ιεπιι ε ι·'εοΒειι Βε1ιιει·ιειι, εοιιάει·ιι άιε
_ιειιιςειι νοιι 8Βιιιιι πω. Κι·ιιεο. ινεΙοΒε Νεροι·οεΒιιγ,
εοννοΒΙ ειι άειι νοι·εοΒιεάειιειειι 0ι·τειι άεε ΚειοΒεε, Με ειιοΒ
ιιι Μειιάεε1ιιιι·ιειι Με άιο Βι·ι·εε·ει· άει· ΒεπιΙΙειειι Πνεειιτειιε

Βιιτ ΒεειΜΙο·ειι 1ι6ιιιιειι. Πειιιειιιεοι·εοΒειιά Βιιι: ει· ιιιιοΒ άιο
8 Β Με· ε - Κ ι· ιι ε ε -ΚιιΙιιιι·ειι ειιι· 1ιιιιιιοιιιειει·ιιιηι· άετ 8ει·ιιιιι
ιιι'ει·άε νοινιειιάει. Ι)ειε $ει·ιιιιι ιει νοιι Με" ειι ιιι ιιιιεει·ειι·ι

1ιιειιιιιι ειι άειιι Ρι·ειεε νοιι 1 ΕΜ. ρι·ο Β'121εοΒοΒειι ιιΒιιε1ε.εεειι
ννοι·άειι, ιιιιά νοιι ειιιει· Ριειεει·ΒϋΙιιιιιΒ· ιετ ιιιειιιιιΙε Με 8εάε
ειοννεεειι.
Με νοι·ιϋι;ΙιοΒοι· ΗοοΒιιοΒιιιιιε·
Δ. νν1εάιιιιιι·οι1'.

- νει·ειοι·Βειι ειιιά: 11 Αιιι 27. 8εριειιιΒει· ιιι Μπα·
Πι·. ννιιιι ε1ιιι ΚΙειιι.ει·ιΒει·ιι· 1ιιι νοι· Βιιι·σιειιι νο11οιιάει.ειι.
83. Ι.εΒειιειε.1ιι·ε. Πει· ΠιιιιςεεεΒιεάειιο πω· ιιπ Ρε.ειοι·ετε Ρε!»
πιει· (ΒινΙειιά) ε.1ε 8οΒιι άεε άοι·ι.ιι.ι·ειι Ρεειοι·ε Β' ι· ιο ά τι ο Β Κ.
ιιεΒοι·ειι, ΒεειιοΜ.ε άεε Ποι·ριιιει· θνιιιιιεειιιιιι ιιιιά ννιάιιιειε
εἰοΒ άιιιιιι νοιι 1818-48 άειιι θι:ιιάιιιιιι άει· Μεάἱπἰιι ειιι άει·

Ποι·ρειει· Πιιινει·ε1ι.ιιι:. Νεο1ιάειιι ει· 1. δ. 1852 άειι Αι·ειο·ι·ειά
επιιιιιο. ειιιε Βι.ιιάε οιΙειιιιι·ι: Βε.ττε, εκει· ει· "νει .Τιιιιι·ε [ι8.Π1131'28
ιιι Κι·οιιε-ννϋι·πειι (Κιιι·1ιιιιά), ειιι ειοΒ άει.ιιιι ΒΙειΒειιά Με ενεν
ιἱεοΒει· Αι·ει ιιι 'Ι'ιιε1ιιιιιι ιιιεάει·πιι1·ιεεειι, ννο ει· νοιι 1880-88
ειιοΒ ιι1ε Κι·ειειιι·ει ιιιιιε·ιει·ιε. 2) Ιιι 81:. Ρετει·εΒιιι·ο· άει· Οι·άἰ
ποιοι· άει· Βιεειο·ειι ΒιιιΒιιιάιιιιιι·εειιειεΙι, ινιι·Β1. 5ιειει.ει·ει Βι·.
ΝΝιοΙιιι 8τι·ε.ινιιιε1ιι. ιιιι ΑΙΜ· νοιι 81 .1εΒι·ειι. Πει·
νει·ειοι·Βειιε ετε.ιιιιιιτε ειιιε Κοινω, ννο ει· ειιοΒ εειιιε 8εΒιι1ΒΗ
άειι; ει·Β1εΙι, ιιιιά Βεποιι· ιιι άειι 80ε·ει· .ΤιιΒι·ειι άἱε ιιιεά11ιο
ι·:Βιι·ιιι·ο·ιεοΒε ΑΒε.άοιιιιε. 1·1ειοΒ ΑΒεο1νἱειιιιιο· άεε Κιιι·ειιε Ε. .Τ;
1888 ννιιι·άε ει· ειιι· ινειτοι·ειι ΑιιεΒΗάιιιια ιιιε Αιιε!ειιά εΒ1ιοιιι- .
ιιιιιιιάἱοιι. ννο ει· εἱοΒ Ιιι άειι ΚΙιιιι1ιοιι νοιι 1717ιειι. Ριι.ι·ιε. Βοι
Ιἱιι πιιά Ρι·εο· εοειἰε11 ειιι 11'ι·ειιειιΒι·ε.ιιΒΒειτειι πιιά ΘοΒιιι·ιε
ΒΒ1ίε ΒεεεΒΜ'ι1ιι·τε. ΝεΒειι εειιιει· ιιιιιι:1ιεΒειι 'ΓΜιε·ΙιεΕτ Με Οι·
άιιιιιιοι· ιιι άει· ΒιιιΒιιιάιιιιε·εειιειεΙι Βεεοι·ε;ιε ει· ιιοοΒ ειιιε
ι·οοΒι οιιειι·εΒι·ειτει.ε Ρι·Ινιι.τριε.κιε. Βι· ννιιι· ιο.ιιοΒ Ρι·ϋ.εεε άει·
θεεε11εοΒΜι ροΙιι!εεΒει· Αει·πιε ιιιιά Ήιερι·εεεε άει· ενιι111ιοΙο-°
ε·ιεεΒειι θεεεΙ1εοΒιιι“ι. 8) Ιιι Ψει·εεΒε.ιι άει· Ρο.Βι·11οιι·π-ιιιι
ΡΙεοΒειι 8ειιιιι·ο.εΙ (θοιιν. θι·οάιιο) Βι·. Βιινιιιιιιιά Νοε·
πιιε εΒ ιιιι ΑΙΜ· νοιι 40 .ΤιιΒι·ειι. Με επιιιεεε Ρι·εκιε Με

άει· νειετοι·Βειιε ειιιε 1898 ιιιιεεεεάΒι. 41 Ιπι ΡΙεε1ιειι Ριειιι
(Οσον. Κιιι·ε1ι) άει· άοιιιιιε ΙιιιιεὶΒΒιι.ε·ε ΠεΒι·ιΒιιι·πι Μ οι·ά ιι εΒ

Ο οΙάειιΒει·ιι· 1ιιι 68. 1.εΒειιειοΒι·ε. Μ· νει· ειιι $οΒΒΙει· άει·

ΤειεεειιαοΒι·ιοΒτειι.
Ρει·εοιιει!ιει.
- θοΙάοιιοε .1ιιΒι1Βιιιιι. Ιιι άἰεεειι Τειε,·ειι Βεις·εΒι άει·
5ειιιοι· άει· 11ϋιιοΒοιιει· ιιιεάιιιιιιεοΙιειι Ε'ε1ιιιΙιε.ι ιιιιά Α1ι.ιιιειειει·
άει· ΙεεΒι·ο νοιυ 8τοιΤννεοΒεεΙ ιιιιά άει· Ει·ιιΒιιι·ιιιιιι·, Ρωι. οι·ά.
Πι·. Κ ιιι·Ι ν. νει τ, εειπ 50-ΜΒι·ιΕεε Ποιειιτειι_ιιι
ΜΙΒ ιι ιιι. Πει· .1ι.ιΒι1ε.ι· ει·ι·ειοΒι ειιι 18. /81. ΟΙιιοΒει· ά. .1. άεε

'78. Ι.εΒειιειιιΒι·.
- Πει· ΜιΙΜιι·-Μεάιιιιιε11ιιεροΒιοι· άεε ΠοεΙιειιει· Μω
Βεειι·Ιιε, Βι·. .Τ ε. 1: ιι Β ο ιν, ιετ. πο! εειπ θεειιοΒ πιιε Πιιιίοιιιι
ιιιιά Ρειιιιιοιι νει·ειΒεοΒιεάετ ννοι·άειι, ιιιιτει· Βει'ϋι·άε
ι·ιιιικ ειιιε ινιι·1ιΙιοΒειι θιοΒειιιιι·ει.
- Πει· ΟΒει·ει·ει άει· ΝἱΙιοΙοι-1ιιιι·ειιιειιι·-ΑΙιεάειιιιε ιιιιά 8οΒιιΙε,
Πι·. Β ιι ά ν· ι ε· 8 ο Β ι·ο εά ε ι·, ιετ ειιι' εε1ιι Βι·ειιοΒειι πιιε Ποι
ι'οι·ιιι πιιά Ροιιειοιι ν ο ι· ο Β ε ο Β ι ε ά ε ι; ινοιάειι. ιιιιτει· ΒΙεἱοΒ

Κιεννει· Πιιινει·ειι.Μ, ειι ννε1οΒει· ει· ι. .Τ. 1874 άειι Αι·ιτειι·οά
ει·Βιιιει Βιι.ιι.ε. δ) 1ο Βοιιάοιι άει· Ρι·οιεεεοι· άει· νει·ειΙειοΒειιάειι
Αιιε.ιοιιιιε ιιιιά ΡΒγειοΙοε;ιε, Βι·. ΟΒ. 8 ιεννιιι·τ. θ) Ιιι Ψε
εΒιιιε·ιοιι άει· ε.ιιιειιΒιιιιιεε!ιε 111ΙΗ:Βι·ει·2τιιιιά Κιιιιιιοι· άεε Αι·ιιιν

Ποάιεε.1 Μιιεειιιιιε, Πι·. .Τ ειιιε ε θει·ο11. Βι· Μ: ειιι Με.ι·ινι·ει·
άει· ν1ΠεεειιεεΒε.Γι ο·εννοι·άειι. Μ· Βιιτιε ιιιιιιιΙιοΒ ιιιιοΒ άειιι
εοε.ιι1εοΒ-ειιιει·1ΒιιιιιεεΒειι Κι1εεε άειι Αιιι'ι.ι·ιιε ει·Βε.1τειι, Με
ΒιιιειεΒιιιιιι ιιιιά νει·Βι·ειιιιιιιι· άεε θε1Βειι Ε'ιεΒει·ε ε·ειιιιιιει· ειι
ετιιάἱει·ειι. Πε ει· ιιιιιι άει· ΠεΒει·ιεειιιι·ιιιιε·, ννε.ι·, άε.εε άιε Βάσε
1ιιτοε Με νοι·Βιε1ιει· άεε θεΙΒοιι 11ιεΒει·ε ειιιά, εο Ιιεεε ει· ειοΒ

νοιι ειιιοιι·ι ΜοεΙιἱιο, άει· Βει·ειιε ιιιεΙιι·ει·ε ΡιεΒει·Βι·ο.ιιΙιε ιιε
ετοοΒειι Βιιιιε, ειιιειι ΒιιοΒ ΒεἰΒιἱιιεειι, πιο άἱε ΒιοΒιιιι·1ιειι
εειιιει· ΑιιειεΒι ειι ΒεινεΙεειι. Νε.οΒ 4 Τε.ιι·ειι ει·Βι·ιιιιΒτε ει· ειιι
θε1Βειι Ε'ιεΒει· ιιιιά ΒΙιεΒ ιιιιοΒ εοΒννει·ειι Ειειάειι "νει ειιι Βε
Βειι. οι·1οιιαι.ο ειΒει· ειιιε άἰεεει· Ζεἱι εοιιιο θεειιιιάΒειι: ιιιοΒι
νι1εάει·. ΝειιιειιιΙιοΒ και· ειιι Ηει·21ε1άειι ειιι·ϋοΚε·οΒΙιεΒειι. άειιι

ει· μπει ει·Ιεε·ειι Μ.

νοιι Πιιἱνειεἱιᾶιειι ειιιε ιι·ιεάιιιιιιεοΒειι 1ιιειιιιιιειι.

2ειιι€ει· Βείοι·άειιιιιε· :ειιιε ΟεΒοιιιιι·ει.
-0ιεΚοιιεειΙειι:ειιιιιτ άει·Ποι·ρετοι·Πιιινει
ν ο ι· ε ε τ 2 ι

ε ι ιι ά

άἰε 1άιΙΙΙ:1ιι·-ΠεάιιιιιιιΙιιιερειιιοι·ειι :

ειιά.τ.Βιιτ ΒεεοΒΙοεεειι, πιο Βι·ΒοΒιιιιι.ι· άεε Βιετεάει·

Πι·.8ιιιοννἰιεοΒ-ΚεεοΒτεοΒειιΒοειιεάειιι ννει·εεΒειιει·
Β11ΙΜιιΒειιι·1ι ιιι άειι ΡΙοιιΒ'εοΒειι Βειιι·1ι. Βι·. 8 εΙ ε ιοιν εεε
άειιι ΡΙο21ιεεΒειι Βε:ἱι·Ιι ιιι άειι Ροιι·11ιιιιιεοΒειι ιιιιά Πι·. Βιειιάι.
ειιιε άοιιι Ρειι·1ΒειιεοΒειι ΜΒΜ: ιιι άειι ννει·εεΒιιιιει· Βεειι·1ι.

8000 1ϊΒΙ. Βοι:ι·ιι,·;ι, ει. ιι έ' 20,000 ΒΒΙ. ειι ρειιιιοιιιοι·ειι. Ιιι άει·
εεΙΒειι 8ιτειιιι,ε· ινιιι·άε ΒεεοΒΙοεεειι, Βει άει· οΒιι·ιιι·ειεο!ιοιι
ΚΙιιιΠι άει·Πιιινει·ειιο.ι άεε Αιιιτ ειιιεε 1εεΒι·ει·ε άει·

οΒιι·ιιι·ε1εοΒειι

ΚΠιιΠι.

ννεΙοΒοι· ιςεε·ειινν1ιι·ι.ιε

ιιει·

ιιι·ιιΙιοΒειιΘνιιιιιεειιΙι,Μιιεεεε·ειιιιά1ΔεεΒιιιιο
- Πει· 1ιιε ε1ιι:οι· άει· 8ι. Ροτει·εΒιιι·Βει· Βοειάειιιι-1ίεάι:ιιιε1
νει·ινε.1ιιιιιιι· ι·. 8 1: ιι Β ι ι ε ο Β ε νν ε 1: ι ω. άιιι·οΒ ΑΙΙειΒϋοΒειειι
Βείε1ι1 ινεπειι Ν1οΒιει·ΗιΙΙιιιιΒ· άει· νοιι ιΒιιι άΒει·ιιοιιιιιιοιιειι
ΡάιοΒιειι Με ΒΒι·ειιιιιιηι·Ιιεά άεε Μοε1ιε.ιιει· ΚοιιεειΙε άει· Κιο
άει·ειενΙο άιοεει· 8ιοΙΙιιιη.ι· ειιιΒοΒειι ννοιάειι. (Πει.)
- Πει· ΟΒει·ει·π άεε 1)εΒει·ΙιειιτεοΒοιι 6ι·Ι:1ιοΒειι ΜΙΙΜιι·Ιο.
ιιο.ι·ειιε Πι·. Η ο ι· Β ε. τ. ε ο Β ε νι Μ: ιππ Πιιιίοι·ιιι ιιιιά Ρειιεἱοιι

ν ο ι· ιι Β ε ο Β 1 ε ά ε ι νιιιι·άειι, ποιοι· εΙειοΒπειιηςει Β ε ι ο ι· ά ε ι·ιιιιε· :πιο ινιι·Β1. 8ιεει:ει·ιιι.

ιΒει·εριε ειι 1ιι·ειει·ειι
ιιεΒιιι1ιι·ιιιηι· ειι ει·Βιιιοιι.

ιιιιά άειιιι άιο ιιιιιιιει.ει·ιεΙΙε θε

- Ιιι Ποι·ρο. ι Με, Με Με «Νοι·άΙ. Ζω.» Βει·ιοΒιοι, νοι·
ειιιιι;ει· Ζειτ ειιι Βιιιάειιι: άετ Πιιινει·είτε.ι. Μεάι
ειιιοι·1ιιιΙ.Κιιτειιε,ι·εΙεςιοι·τ ννοι·άειι, ννειΙ εειπ Πει
ιιιι·ιιΕ.ιεεειιιι·ιιιε ειοΒ ιιΙε ιι·οι'81εοΒι. οι·ννιεεειι Βιιι.ιε.

Πεε εο1Ι ΒΒι·ιε;ειιε ιιιοΒι άει· ειιι:ιε;ε Γε!! εειπ. Βιιι ειιάει·ετ
Μοάιιιιιει·, εΒειιι'ιιΙΙε ειιι ΗεΒι·άει·, εε!! Βει·ε!ι;ε 8 .ΤιιΒι·ε ειιι' ειιι
Βει'ε.1εοΒιεε ΖειιΒιιιε Βιιι ιιι Βοι·ρει ειιιάιει·ι. ΒιιΒοιι. Μ. άιε

8192
εφ

2ε1τειι εε.εειι ε1εε εεεει1ει·ε1- Πε ει νοιι! ε.ιικιιεεεειειι, ι1ε.εε
εοΙεεε Βειι·εε·ει·ειεε ειπεε ει” ειιι1ει·ειι ι·ιιεε1εεεειι Πεινει·ε1·
ιιιιειι ετει.ιειιι1ειι. 8ο ειπε π. Β. νοι· 1ιιιι·εειιι εποε ιιι όοι·

εοννιε Μ·. Ν. Θειεει·ιιι Με Ρι·ινετι1οπειιι. Πι·. Α. Τε ε ε ε ιιι ο Ι ο ε ε ο εν .Με $ε1ιι·ετετε.

ΚειιιΙε1 άει· Μ. ξετει·εειιι·ε·ει·. Πιιινει·ε1τε.ι. ιεεει·ει·ε ε·ειεΙεεετε

- Βιεθεεε1Ιεεεε.Μ ρι·ε1ιτ.Αει·ετε ιιιΙι1εε.ε ει".

Μει.ειιιεεεεεεειιιεεε ειιιι1εε1ιε νι·οι·άειι, ειπ Θι·ιιιιι1 ννεΙεεει·

Με ιει·ει· .Τεειεε_-νει·εειιιιιι1ιιιις επι 4.ΟΙιτ. ε.ιι θτε1Ιε εεε ειπε θε
ειιιιι1εειιει·εεεειεΙιιειι ειιι·ιιεεει·ετειιι1ειι Μ: 8. Ρ ι·ἰ ε ε ιιι ε τι ιι.

ιιιεειειε Ιἶειεοιιεε ιιι άιε ΖεεΙ ι1ει·βιιιι1ιει·ειιι1ειι ειιιςειιοιιιιιιειι
ννοι·άειι ειπε. Βιεεε Ζειιειιιεεε Με ιιειιιειιε ειιιιεει· 1.εειιιιιι
ειιι1ιειιι1εε

ειειι2ιει·ε

Ψει·εεεεεει·, Κιεινει

ινοι·ι1ειι.

πω! νει!ιιειει·

εεειεειιιεε

Με ΑεεεΙει.ιεεεειε ιει; νοιιι Μιιι1ετει·1ιιιιι

Πι·. ν. Ζ ο ε ιι Πε 1 :Με Ρι·ε.εεε εεννε.1ι1τ. Με ενειΕει·ιι ενει1ι1ετι
ει·εεεεε: 17ιεε-Ρι·εεεε Με Ε' ιι Ι ε. 8ε1ιιιειει· Πι·. Β ι· ε ε ιιι, ΜΜΜ
εεεεετ-Κεεε1ει·ει· Πι·. Β 12 ε ιι ά ε ι·.

άει· νοΙΙιεεεΓ1:Ιει·εεε εετειιε άει· 8ιειιιεεεννειΙιεεεεπ ιιεει·
ινιεεειι ινοι·ι1ειι.
Τ--Βειι·εί'1'εεει·β9τε1ες1ει·τειι Βι.ιιι1ειιτειι άει·
ιιιι1ιιει·:ιεειειειειεεεειι Α Ιιε.ι1ειιιιε Μ.: άει· ετε11ν.
1(ι·ιερειιιιιιιεεει· (ιειιει·ε11ειιτειιειιτ Ρ ο Ι ι νν ε ιι ο ιν ιιιιε1ι Ρι·είιιιης

εεε θιιιιιεει.ειιε άει· Ρι·είεεεοι·ειιεοιιιει·ειιε άει· Αεεάειιιιε ειπε
ε1ιΙάει·ιιιιε·εεε ειπεε εει· 2Ο Ξειιι1ειιτειι νει1°εε·ι, πω! ειπεε
ιιι άει· 111ϊειεε. @εεε 18 ι1ιεεει· 8τιιι1ειιτειι εεεοε ιιι ι1ιεεειιι
.1ιι1ιτε νσιει1ει· ειιιιιιιι·ειειι εεεεε.ιτει Μ. Μ8ει·ειιι1 7 εκει Με
2 ·.1εει·ειι ι1ιεεεε Βεεει ειπε Βιιιτι·ΙΙ:ι. εςεινεει·ε ννοιι1ειι Μ. ΑΙΙε
ινιεεει·ειιι€ειιοιιιιιιεεειι θεεεειιτειι εε.εειι ειιι Βενει·εε1 ειιιει·
εοει·ειεειι ιιιεεεειι. ιιι εοιπ ειε ειεε ·νει·ρ11ιεετειι. Κειιιειι 111ει.ι·ιι

Ιειι νειειιιι1ιιιιε·ειι εειειιι.ι·ει:ειι. εειιιε ιιιιει·1ειιεεειι νει·ειιιιιιιι

- Κο11ε8·ειι, Με πειιι Βεε18.ιιάιεεεειι Αει·ειετεε·ε
επι 11., 12. ειπ! 18. Νονειιιεει· Με Βενιι1 ευ Γεει·ειι ειπεε
εἰεετἱεειι, εϋιιιιειι ε1εε Με :και 1. Νον. εει:ι·ειϊ'ε ΒεεεειιΠιιιιε νοιι

Αεεεειεεειιει·ειει·ειι εε Ηει·ι·ιι Πι·. ΚιιειιιιιιιοΠ' ιιι
Βενε.1, θι·οεεε Κει·ι·ιεει·ειεεε 16, ννειιάειι. Πει· 'Γε ι· ιιι ι ιι 2 ιι ι·
Αιιιιιε1ι1ιι ιι ε; νοιι νοι·τι·14.8ειι ε.ιιΐι1ειιι Αειπετεἔε πεπι
επι 20. ΟΙιτοεει· σε
- Με Ριι·οευιν-Αει·ετεε·εεε11εεεειε νει·εειιάει.
εεε·ειιενει·τ1ε· Β1ιιΙει1εει.ιειι ιιι εἱιιειιι Ρ ε ε ι·1 ι ιι ι· 2 ο ε ε: ο ιι -

ει" ε, Μι· ειπ Οειει·ιι 1908 .ιιι 1111 ο εε ει; ει.εττειιι1ει·ι ντιπ!.
Εεεε άει· Πε.ιιρι:!ι·εεειι
Ρεει·ιεεεεετεεεειιεε.

εεε

Κοεε·ι·εεερι·οει·ειιιιιιε ειΙιιει:

άιε

1ιιιη;·ειι ειι εεεεεεειι από άιε Κοιιιιιι11ιτοιιειι Με: ειιΐ2ιιι·ε12ειι.

νει·ε.εε1εάειιε Μἰιτεἰ1ιιιιεειι.
8τειιι6εεεπεε1εεεπεε1τειι.

-

Πεε Μοεεειιει· Μ1Ιιτε.ι·εοεριεε.Ι

εεε;εεε

Με

21. Νονειιιεει· Με 200-_Μει·ιεε .1ιιει1ειιιιι εε1ιιεε Βε
ή Λε άει· ειπ 28. ΟΙειοεει· 1ιιει· ειετι11ιιάειιι1ειι 13"ειει· άεε

ε Θ: ε ε ε ιι ε. ΑΜ' Με Ε11ιι1ιιι1ιιιιε άει· ΗοεεἰιεΙνει·ινεΙιιιιιε· εεειο1ιε

50 ·.1 ε ε ι·ιεε ιι .Ι ιι ε Με ιι ιιι ε εεε Εειερει1ιεεει·ε, θεεειιιιι·ε.τε

Με 8τε.ι1ε 8ι. Ρετει·εεει·ε άειι 8ιει1ενει·οι·ειιειειι .1. Α. Β 1

Όι. Κ. Βειιεε ΐιι ε ε, Μιά εποε άιε Ρει.ει·εειιι·,ςει· δτειι1ι.νει

ο ε ιι τ ε ο ε ε εν Με 1ετειι νει·ιι·εεει· αεπι Ρεετ.

ινε.Ιτειιιι· ειιιε εειει11εεε. Βε ειπε Με Ριεειι1ειιτειι άει· πεσει
εεΙιειι Ηοεριει1εοιειιι1εε1οιι ιιυά άει· Βιι.ιιιιΜεεοιιιιιιιεειοιι άε.εει·
ειιιε·είει·άειτ ννοι·ι1ειι. νοι·εεεΙεεε ιιι ειιιει· Ε11ιι·ιιες εεε .Με
1ιι.ι·ε εειτειιε άει· 8τεάι. εε ιιιε.εεειι.
--Ζιιι·Βι·ιειιει·ειιε·ειιόεενει·εεοι·εεεειιΡιο
ιεεεοι· Βιιιετ ν.Βει·ι.ι·ιιιειιιι, εειιιι1εεειει1ιεεεΡοι·ι

ε1Ιάιιιιε·εινεεεε εε νιε1 νειι1ε.ιιετ, Με Με Ζειιτι·εΙεοιιι1ιεε ει»

ι1εεει·ει1ιεεε Ροι·τείΙι1ιιιιεεννεεειι ιιι Βει·11ιι ειπε Βι·οιι2ε
ιιιεόειΙΙε ριεεειι 1εεεειι, τ1ιεεει'ι1ει· νοι·ι1ει·εε1τει1ειι

- ΠΜ ει. Ρειει·εειιι·ε;ει· Κι·ειεΙειιι1εεεείτ ειπε
άοιιι Κεεεειιεεεείεεεει·ιεΙιε άεε Εε.ει1εοεε.Γεεειετεε ειιΐο1ε·ε ι τε
.Τεει·ε 1906 ιιι: εεε ΜεάιειιιεΙννεεειι 124,675 Κε 1.
ε. ιι ε ε: ε ε· ε ε ε ιι. Με Αιιερ;ε.εειι εεει·ετιεεειι άειι νοι·ειιεεε1ιιε
Με 7418 11.111.
- Ιιι άειι ειιιι1ιεε1εεεειι Πιιιει·ε.1εεόει·ιι, Πι εε
ιιειι Με Κιιι·εε1εοε επι 1. Ο1ιτοεει· οΐεεἰε11 ε;εεεεΙοεεειι ννιιι·ι1ε.
εεει·εοει·ιι.τ άιε Ζιιε1 άει· Βεειι ε ε ει· 1ιι ιι1εεειιι .1εετε εεε

κ0Ρΐν. βει·ε·ιεειιιιε Με εειιιειι Ψεει·ερι·ιιεε «Νιιι·
ιιιεειιιιιιι1ε ενει·άειι» πιω.. Αιιϊόει·Βϋεεεειιεετε

Με» 40,000.

εεε άιε 1νοι·ιει «Πειιι ει·οεεειι Οειι·ιιι·ι:ειι εεε εεε
ι·ει·. άεπι ι·εειΙοεεεΓϋι·εει·ει· ει·ει:Ιιεεειι ΨΗ

ιειι

εειιειιιιιιΙΧειιεειιε,άειιι ιιιιει·ιεεε1ιεεεεΠεΙΓει·
ιπι 1)ιειιεεεάει·Μειιεεεεειτ188θ-1907».

-τ Πει· Βεεεετειιι· άει· Ζειτ.ιιιηε; «Πι·ιι1εει Κκε» (Με Οτε!
ε;εειεε) από νοι·ε1Μειιι1ε άεε θεειειειιοιιιιτεεε άει· Κει1ει.τειι
1181°ιθ1. Με 8 ρειεεει ιιι .1εεειει·ιεειιης, 1ετ νοιι άεπι ετι
1ιεεειι (.1Μ.1178ϊΠΘΠΓ Με νει·ϋΠειιι1ιοειιιιε νοιι ΑιιιεεΙιι εεει·

1119 (Μ“ΖωΙΕθ ι·εεεεΙιοεε $τεΙΙιιιι€ άει· Ρι·οίεεειοιιεΙνει·εειιάε

- Με Πειιετνει·ννε.1τειιε· εεε Β.εεειεεε εε Βο
Κι·ειιεεε

εεεεεἱεεΜετ

άειι

Ρει·εοιιιι1εεει:ειιι1

άει· εει·ιιιΙιει·ιιε·ειι Βεεινεετει·ιι ιιυά Κιε.ιι1ιειι
νν ιι ι· τ ε ι·1 ιι ιι ε ιι ιιι νειιιιε1ιι·ειι, ό». Με Βι·ίε.ει·ιιιι,ε· άεε Ιεωτειι
ι·εεειεεε:1ε.ρειιιεε1ιειι Κι·ιεεεε ει·ννιεεειι Με, ι1ε.εε άει· ειεεει·ιεε
Ρει·εοιιεΙεεετε.ιιά άιιι·ε1ιειιε ιιιεετ ε·ειιεε·τε.
- Βιιι 11ι·τεΗ εεει· εεε ΑΙεοεο!,ε·ειιεεε. Με
άεπι όιεε_15.ει·ιςειι Κοιιε;ι·εεε εεε Μιτις11ει1ει· άει·
ειι·ετ1ιεΙι - ρεγεεοΙομιεεεειι
νειεἱιιἰειιιιε
ιιι
ω" ά ο ιι ει·εεετε ειπ Μιη;Ιιει1. Μι· .Τ. Ο. Βι·οννιιε, Με ι1ετ

ειπ 500 Με. Με ειιιειιι Μοιιε.ε Αι·ι·εει εεεει·ει'ι. ινοι·ι1ειι.

«Πε.11γ Οει·οιιιε1ει εει·ιεετετ, ι'ο1.<.ςειιι1ειι 'Ι' τι ιι ε ε ρ ι· ιι ε ε εεε:

·- Ψιε εεε ΒἙΕεΙ ιθουν.-Ψιεεεεε) τε1ερ,·ι·εεε1εεε ιςειιιεΙι1ετ
Μιά, ννιιι·ι1ε ιιπ Ιεεεειι 13_ιεεεΙιειιεουνιτεεΙιι άει· ι1οι·ΠΞε Αι·ετ

«Με ειπε ειιι'ι1ιε Ψιεεειιεεεειτ.

ω: άεπι Με” ειιιιι Ρειιεειειι ε Με οι·‹1ε ε. Βει· Βοειι άεε
Ρει.1ειιτειι ννιιι·ι1ε Με άει· Τετ νει·ι1εεετεε,· νει·εε.Γεει.

Τ Πει· Βιεε.εεεε Απε Αιιι1ι·ε]ε Ρι·εει11ιε1ιιε. ννε1εεει· :Με
Βειεεει1ειιιε-Κε.ιιιιιάει εε1τειιε άει· ννε1ιΙει· άει· ΙΙ. Κει·1ε ω"
άειι 1επι1εεεειι 8ο2ιεΙεειιιοει·ετειι από Διεειτεςι·τιρρΙει·ιι ,εε
ιιε.ιιιιι. ννιιι·ι1ε, Με, Με άιε «Ι)επε-ΖτΕ» ιιιεΙι1ετ, ειιεΙειεΙι ειπ

επάει·ειι.Ρει·εειιειι νει·Ιιείιετ ινοι·ι1ειι. Πιιτει· άειι Ιετεεει·ειι
εοΙΙειι εισε νσιεεειςε νει·ει·εεεει· εεειιι1ειι. (Ρ. Μ, Με Με
εεε άεπι Βι·ειιιιεοειιεεεειι ειο,ε·ι·ερε. Βειιι1ιειι ει·εεεειι, 187Β ιιι

Με Τεε·εειι·εςε ει·εεε ειοε

επι άειι Α11ιοε ε1εειιιιεε. Απ άει· 'ΗΜ εεΒιιι1ειι εεε εε
άειιτειιι1ε Μειιιιιει·, νι·ε1εεε Αιιτοι·1τε.τειι ιιι άει· ΑΙεοεο1ι'ι·ειι;ε
ειιιά. 1Νοε1ε.ιι! Με· ειιεειι επι ι11εεει· 'Ι'ε.ι”εΙ 84 Μ1ε;Ιιει1ει· ιιι:
εει·ει· θεεε1Ιεεεε1'τ, νοιι ι1ειιειι. Με Με εεεε, 6 οι1ει· θ Μεεε
εΙιεε1ιεε ιιιεειε πιιτ άεπι Α1εοεοΙ ιιι Με εεεειι ννοΙΙειι, άει·
Εεεε - ε.Ιεο 94 Με ιιιιεει·ει· θεεε1Ιεεεεετ - 15.εετ ιειι ειοε
ιιι ιι·ε·ειιά ειιιει· Γοι·ιιι ειπ εσειιιεεεειι. νοι· 14 'Ι'ερ,·ειι πω· Με
εει Μι· Αιιι1ι·ενν Νοε1ε ε1ιιε;εΙεάειι από Με επι· 18 (Πειτε εποε Μειιιιει· άει· νν1εεειιεεεεί'ε - ιιυά νοιι ‹1ιεεειι εειιιτ11εεειι
εεε 1ιειιι ε1ιι21ε:ει·, νοιιι ε.11:εει·υνει·ι:11,ε·ειι Εοι·τ1 Κε1νιιι ιιεινει·τε,
άειι ΑΠιοεο1 νει·ννε1ε·ει·ι.. Ι)ειε ειιιι1 'Ι'ειεεεεειι, ιιυά ειιεεειοετε

Ι.ι1νειιιι1 Με 8οειι ειιιεε Ιει.ι.ιεεεεε Αιεει1:ει·ε ε;εεοτειι ιιιιι1

ι1ιεεει· 'Γεεεε.εεειι, 11181: Ηει·ι· .Τειιιεε ε1ιιιιιι, ννετε εε άει· ι·ειιιετε

1ειιιςει·ε Ζε1ε 1ΒΙειιιειιι.ει·1εει·ει· ε;εννεεειι. ννοτειιΐ ει· ιιι Μοεεειι

Ηοειι, ινειιιε·ετειιε ειπε 1ιο1οεεεΙε Πεεει·ι:ι·ειειιιι ε,
νοιιι Α1εοεοΙ Με ε1ιιειιι τοάει·1εε·ειιι1ειι (ΠΠ.

Μεάιειιι ει.ιιι1ιει·ι; Με. Ιιι άειι Οεεεεερι·ονιιιεειι Μ. ει· εεε».

ιιι ερτεοεεε. 8οΙοεε Βειιι:ε, ννε1εεε άειι Α11ιο1ιοΙ Με ειπ ΝΗ

Δια εεε. 1904.)

Ιιεεεε επι εεεεἱεειιειι, ιιιεεειειι εποε Γεει:ετε1Ιειι, άε.εε νειι·
εεννιι εεεεειιι1ιε Με οι1ει· ννειιιαει· τ6ι1Μεεε θι1'τε ιιι ιιιιεει·ειι

Κϋι·ρετιι ιεει·ειι. Δεει· ι1ιεεε ειειιεεεΙιεεειι θιίτε ειπε ειιι·ιιιΙοε,
ει. ως” ννοεΙτιιειι‹1, εοΙειι8·ε ειε εε Με ι·ιεετιεε 8τεΙΙε ειιιε
ιιιειι, ιιιιά άεε εοΠ ιιιιεει· ε·ι·εεεεεε Βεει.ι·εεειι εειιι, άειι Α1
ι οεο1 - ιιι ννε1εεει· 11'οι·ιιι εε εποε εειιι Με;; - ιι.ιι εειιι ε ιι
ι·ιοει:1ρ;ειιΡ1ε.τεειιει·ιιιεειυ.
Μ,

Υει·ε1ι·ιε- υπό Κοιιει·εεεπει:ει·1ι:ετειι.
- Βιε ει. Ρετει·εε.ιιτε·ει· ορετειι1ιιιοΙοειεεεε
@ο εε1Ιεεεει'τ Με ιιι 1ει·ει· Βιιειιιιε; ειπ 4. Οειοεει· ειι1εεε
Με ιει·εε 1Οη.ειει·ιςειι Βεει:εεειιε

ιιι ει ιι ιι (θεει·εονν) ιιιιι1

άιε Ρι·οίεεεοι·ειι Η1ι·εεε -

Α. Κε] ιι Κο ιν (Μοεεειι),

ΜειιάεΙεεειιιιιι (Κιενν),

εονν1ε

άιε

Πι·. Ε.

Β13ι·. Ν. Θε.€ει·ιιι

ιιιι‹1 Ν. 'Ι'1ε1ιοιιιιι·οιν (Μ. Ρετει·εε.) ιιι Βει·ειιιιιιτ
εΙιειι ει· ιι ει· ιι ε.ιι τι τ. Ιιι άειι νοιει.ιιιιι1 άει· θεεεΙΙεεεει'ε
ενιιιι1ειι 1111· Με νει·ειι1ε_ειει· 19Ο'7/8 “πειιι Ρι·οι`. Πι·. Βε11

_ιει·ιιι1ιιοιν Με Ριεεεε, Μ. Β. ΒΙεεε1ε Με νιεερι·εεεε

898
Δ Πὶο Οοαι5.ταΜα.α1 άοτ Κταα1ιοαταάοα Ζτν11- Ια1οαε 11, ΒοαοαιιαααΜ$.οαο ααα Αιτοραία 1αΐκαταια 45, κατασ
ΒοερἱιαΙατα 818. Ροτοτα5αι·Βε Μπα; και 29.Βοατ.· αιαε εοα1Πε Π'. ΚτααΙιαοπωι άεε νοτάκαιιακαΙιαακΙα
α..1. ·1187'7 0101 νοα. Με ὶα άοτ νοτυνοοαο), άειτααιοτ 741
αοαοτοαο 49.
.
'Ι'γ ααα - (8 ακα”. 1067 8τραἰΙἱε - (55 αιοατ), 826 Βοαατ
Μο -(2'7 ιαοατ), 297 ΠΙραταοτ1ο - 11Οιαοατ), 51 Μααοτα (10 νοα.), ααα Β ΡοοΕοαατααΕο -(Ο νοα. 2.15 Ια άετ νοτττ.).

- [Πο θοεααιιΖα.ΙιΙ άοτ 8τοι·ΒοΗ6ΙΙο ἰα θε. Ρα

79, Τατ

+ Ναοαετο 81τκαα; τΙοε νοι·ο1αει 8τ.Ρο
ϋοτεΙ›. Λεπτα Β1οαεως,ά. 80. (Πιτ. 1907.

: ο τ ε Ι: α τα· Μπταε 1α άοτ Μαι... ασια 28. Με ααα: 29. Βερι.

α. .Ι. τα: “πασα 841 (878 Μ., 268 1117.), άα.ταατοτ πα Ι'ο1εοαιΙοα
Ι(τα.α!ιαο1ωα:

.

'Ι.'γαΙιαα απατα. Ο, 'Ι.'γρααο Μπάστα. 14, Γο5τἰε τεοαττοαε Ο,
Τγρ1ιαα εκατο Βεαι1αιιαααε άοτ ?στα 1, Ροο1ιοα Ο, Πο.αοτα 11,
Βοαα.1·Ιαοα 12. Π1ραταοτἰο 20. Οτοαρ Ο. Κοαοαααειεα 15, Κτοα·
Μπα 1.αα εαοαΜααάαας 22, Βτγαα›οΙα.ε 4, θτὶρρο 5, Κατατ
τακΙΙαο!ιο αα;οαοαταϋαάααα 54,Βαατ 2, ΒρΙἀοιαἱαοΙιο Μοαἰα

:Με Ο, Δααωτ θο1οαΙιταοαπαα.Πααιαε θ. Ρατοτ.Μα ορ1άωαα:α 1,

'Ι'εαοαοτα αααε:1)Ρατοταεα: Κταακοανοι·ετοΙΙαα8.
2) Ν ο α ο τ : Ζω· ΑοιτοΙοα1ο άοτ θα”. να.ι·α.

+ Ν8.ο11ετο 811.: ααα· ασε Βοατεοαοα 81:21:

ΠοΙ:οα νοτο1αε: Μοατα8·, σ. 19. Νον. 1907.
Ταεεεοτααααε: Ζο1άΙοτ: Ζω· ΚαααἱειἱΙι άοτ ΒτΙατιια
Ιταααοα Ποτ Θα.ΙΙοαυτοαο.

ιιαατε ΚτιιαΚαο1τοα 211,Δω!»τα.10,Ηγατοραο51οΟ,Ραοτρατα1Βοαοτ0,
Ργ8ταἱο ααα Βορτ1οαααιΙο θ, ΤαΒοτααΙοεο α” Ι..αα α 98, Τα·
5οι·αιιΙοεο Μάσκα· Οταα.αο 15, Α11:οαο11εαιαα ααα οΙὶτ1αια ατο

11
ΐῖΝΝΟῇζἶΕῖ1ΝΤ .ΙΒ1δΒΒ[ ΔΒἘἶῇΒἰ1α-αϊΒααααααάΙϊααΎδα ΕΠζΒΙΟΚΕΒ2Έ
Μ. Ροτοτ85ατα, Νονε1η-Ρτ. 14,εοντ1ο Ια α.ΙΙοα Ια- αα«1α.αα19.αά.Αααοαοοα-Οοταα€ο1τοα ααΒοαοαιαιοα.

~εΎ;

ΗΑΤοτΕ·α 11.-κατα.

Ο

οαοοοΐοταγετα κακοαπακΠιο απ. ορταακεαΒ Μπακ κ ΦοοΦορει, αοαι.ιιαακ1ιο οκκοακ

τοαι.κοκ :οκαρτικ, γοκαοκιτο ο6κ·Ιεκει αειαεοται κ καακοτοκ αο:ποιαγ οακκια·ι. και
οεικωκ·ι. ατκοτακτοαακαικι γκα·Βαακιοατκκι ορεαοται. 06ρειεαι.ι κ ακτορατγρα
αταοωααιοτοκ τ. τ. αρειαακ1. πο τρε6οαακ1ιο 6οαααατκο.
Ποκορι-ιακα1ε αροοκινια. αροακοι.ιαειτα ,,οακιι·τοτειι·α ψαρικτ.ι Βαγορ·1. τι Κο.α ασ κ:>.61ε›τ‹ει
κα: ευταωεκἱκ σα. αεαο6ροκααεοταεακΗΜκ αοαα·Βακαινικ. Γααααοε Πρεαοτειακτεααεταο
Οειακτοτεκα, (].-Πετερόγραι., Βοαικα1εικ Κοκτοιαεκκακ, 29.

δΗειαε
Μοε1:αα,
]αα8,
Α,
Κ.
ΡατάἱονναΙαοίνΚ.Ι,

ΑΜΒ 1111· ρταΙΜεοΙιο Αοτατο!
Βοοαοα οταει1τοα
1ιοαιρΙοττο απ” ααα ο1αιοΙαο 'Ι'οΙΙο νοα

Κω.
Κο!).
2.50
Ρααα
ἰα
τετ
Α1Ιρι211εορτο
α2α1ο:ι1εαΙε.α:α
ΝΠΜ·
δτ.
ΡΑ.
Κ.
Μα
ΚιετοαετΜετἰΒΙειαετ8

,νοταοαεααε
ΜΝτ.
1
ε8ιτκαι·:ρατα!εαϋα"

Μα ιιιιιΙ 8ειιια-ΛαμειταΙιεπ

Ντ.
ΗεΠααε
2
κατ,,
11ΙοαοΠο άοτ αθώα!. ΟΙ11τ. ΠαἱτοτεΗΜε-ΧΙἱα11: Βοαα,
ααο1ι ΡτοΙ. ΒΙοτε ααα 1Ιτ.Κ1αρρα Μαασάι»,
και· εοΙιιαοι·ιΙοεοα ΔαεαοΙΙααα, ἱα εοαοαοααατοτ ννο1εο,

$Τε:Ιε
Ιποα
εΝτ.
3,
53-81).
τα1εν εκα]α,
ἔαεεΙαα‹1:
ΗΒεἱαι
αθΠΜ·
εαρεπταήΙενότετε1ωατ8ε

οααο ΒαΙια1ττ ααα ΒταΙαααο, ..τα «Μαι ε1αΙαο1ιοα 1117686
τω. Βα.ααοαε, νοα νωεοικωθαωια οαπααά11οαοα Ετ
Ετα.αΚαακΘα(ΒπαταΙ11€81,ΚαταααΚ01,ΑΒε28880,Βα50Ποα,
'Ι'οααΙΙΙοα,ΙΠαωΙ,Μαατ.Μα, Ρααε.τ1ιΙαα. Θοαοτι·αοο 080.).
+- ΙΙΙαεττΙοτ$οα ΡταΙανοτιο1οαα1ει ΜΒΜ 11111201' θα·
ατο.αο11εο.αννο1ααα,ς α. ΑαετνααΙ άετ εἱαεοαΜεἰαοα Β'α.αΙι
ΙΙΙ.οτα8.ατ απο α.α ΒεαοΜα.ατοα Μα.. νοτιιαίοΙετ.

Οοαετ. Φ ΜειΙαι,
Μ. κατω». Μοτεκα]α, 34.

ΤοΙαραοα ΝΩ1392.

1._""""-'
"""""5'"
ἱταοΙε2α
οτ1ΗιοΙαι.

' 0τ. Βτοαπαοτ'ε

Ρεαείοα εὶτιεοΙιΙἱεεεΙἰοαε

Ξιτ2τΙἰοἱιε ΒεαααὸΙιιαἔ

ΗααρΒαΒτοΙΙΒ. Μ. 8.50, ΖννεἰεαϋτεἱΙ8. Μ. 4.25.

ΗιαΙειαετει!Ιοα Ντ Ι.αααοακτειακο
1·'ι·ΙοσΙΙααιΙ
α- Βϋταοται!ατΐ α Βα1ιαειατΙοα
1382. ΒτεεΙαα,

Παείειτ:1
Πτ. τ. Ηιιαα.

ξ

ωι

τυειιιυιΜκιιε ινιιικετ.κοσκε··
?Η'σοπο!
η·
.

Ο

.θά Με::

.72:ϋευ|

ΗΜΜ"ε _ι-08""Ε
Η 0ΐἱΒἱ"ΡΙ"ᾶ°· ω" π, α”

Βιιειῇεοοιάετἰνετ. Αωιωωιωισω ΨΙι·ιωιις

(Ι ΟΠΠ. Ι.0$ΗΠε = 0,3 ΙΠει'. ΠΙεπ0Χ.89ι.οι0ΕΧω).

ςΧρετιωθητοι' "Πα ΜΜΒοη νε5τεοΜ9"τ.

Ρ:·ο2“Ψ Μ:
Η

Μππ°ωΜ Δι.ι.:.:::.·::Μ5.εάε·.:.#ι:εω:::Ριτι.άετ:.1:ι:ι.”:.8 ν6"··ν· Μ·ει:ιειιια:::..0%:::;::ν.:ει..εωωΜ· ΜΜ·Ρ#°Μ
ΠΗοοο!ίαύΙΜΜι ω. ε..

5αβοεο!είπαρ

θ!

' '
82Μ|Μ

ει ι. ·· τ·ξιωεωωτ
τ.
ΒιιΠι!Η ΡΙιοοριιοΣνιει:ζεξ3ιρι€ι
πω.

δί.τοπ-Π·ο23Μι

θει·ιιαΙιΙοεετ ιιιιεΙΗιεει· Ει·εε.τι άσε 1οάο!οτιπο. ρ"ω . ά!πώ!.

1πιιετοι· απο 1.1το:·ετιιυ 21.11- ΎΘΡ(Π811113.

> τ.ιιςιηιιικκ-ιι πουμε ι σε, ιιιεειι.οιμιιι. ΠΒΕ"ΖωΗ(ιιιοεκι
.ο ."...>. .

Ζιιιιι ΖννοοΚ άετ ΜΙιτΙιοΙι ετειι:ι.Βιι

ΑΝΒΤΑΒΈ ΡϋΒ ΨΑΕΜΕ ΒΑΒΒΒΒ
ν'

άοιιάειιι ΚοιιιτοΙΙο άει· Αάτοεεειι άει·
ιιι άετ @Με άοτ «δι. Ρετοι·εϋυτεετ
Μεάι2ὶιιιεοΙιειι ννοοΙιοιιεοΙιτιίι:» νετ
Ή ΖειοΙιτιοτειι ΚτάιιΚειιράοΒοτιιιιιοτι .ετ

Η γ
ά

ΒιἔοιιτΙιιιιιι άειι· Ει·ιιιι2ϋειεοΙιειιΒοειοι·ιιιι€.

(84) 94-12.

8υοΙ181ι

Β Α Ο Ε - 5 Α ι 8 Ο Ν.

ινἱτ Πἰε50 ΜΜΜ!

άετ Βε

άειΙιτιοιι ΙΙιτο _ιοι.2ιεοιι Αάτεεεειι κηπευ

ώ.ΐΐΒΙιι άετ ΑιιετειΙτ νιειιν, άετ Μ:ετειιι€οτιοΙιτοτειι ιιι 8:ιτι2 Ειιτορει. ειιιά

“ΜΜΜ

νότΕιο.ιιάειι ΒΜετ υιιά ΠοιιοΙιειι πι· ΗειΙιιιιε νοιι Μιι€ετι-. Ι.ει:ετ-. Ηειι·ιιΜειεειι-,
ΗειιιιεειΙ2-,
το Με
υιιά2ιιτιι
ειιάετειι
ΚτειιΜιειιει·ι.
ΤέεΙιοΙι
νοπι Ροάει
15.
εἰ
80. ΒεριεωΕιετ
ΤΙιε:ιτετ υιιά (ῖοιιοεττε ιιιι

Βἱθ ΒΘ(18ΚωΟΠ
ή Η Π ε( ° ΜΒΜ” ι] "η" Η ο ε' ° Ν Μ Ι' "80 Β Η π' °

(:ειειι·ιο. ΜιιειΚ ιπι ΡειτΚ. ΕεεεοειΒιιιεττε. Οιιεπιττιιτιετ Πιτ Πεπιειι. $ριε:Ι-, 5 τοοΙι5ϋ.Ιο υιιά ΒὶΙΙειτάε. ΑΙΜ: ΕιεειιΒειΙιιιΙιιιιειι ειιιά τιιιτ νιεΗν νετΒιιιιάοιι. τειιιΕι-

β
Δ(Πο88θΠ νο11 Κτ8ΠΒ8ΠΡΒθἔθτὶΒΒ°Β:

...κι Περειτιεπιειιτ ΑΙΙὶετ.

Γιά. Ρειιι!ιτιο ννιωωι, κ011$101°88ρ·
,ιοΒοκιιι ιιερεν.ιοκι. 4, π. 2.

τ

τ

Ρ Ε Η Τ Η 8 8 ' Ν

Ειατειοτ. ΤΙινιιιι

____ζ__.____-__

5ειοι:Ιιετειτ. ΤειεεεΙιιιετ.

ΧΧ Χ
ΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧ
νιιιι€1ιωθι
«Με
οοάοτ
ειιιε::
ιΑπποε
·οιιιοει
Βοινοτ¦οἱΜ
ειιιι
ιριίειΙ 1ι ι ρ;
οράεωΙΙιει
ΠΙιι·
2-8
Γιοικη·ε
ιοιπ!
·νιιι
οΠιο
ιον.
·ν ε1Ιτοι ιοειΙ)ιεπ ι.πε Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ
νΒοΜε
Με:
εΙιειαὶοιΙι·Ιο.
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
8ειΡ81.
ειωΜε
·ιοτει·-εΥιτοιυτε.άει·

ι

Ιιστο.
·ι·ιμτο.ι·ο

2)
Βοϋά'ιιοι.
Με
Πιιτ(ιιιι
12
ΒΜε
δ
ο10
ιν.ι τε8οι

και. ,ςοεοιι. ΒιιιΕιιΙιτ νοιι άει· πι". ΒοΙιϋτάο ςοετε.τιοι.
ΠιιεοΙι5.άΠοΙιοε, ειοΙιετ ννιι·Ιιευάοει ΜΜΜ “μια

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚοΙιΙκορ1°- ιιιιά Βι·οιιοΜε1κετατι·11.

ΚτιΜε
πΚει υΙεπ ι! οι !ωετ

Μτετε.τιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ει8·. ΒΙϋ.ττετιι ΠοιιτεοΙιΙ8.ιιάε ιι. θεετοττοιοΙι-Πιι€ετιιε.

ΡΜειτκετι ιΙοει ιοκ,νεΒχ
Π.

ΒνιΚε'Ι·ι'άτοιει;ΙικΥωτποιΙ·1ειτ,εοι .,

Αετ:°κ!ἱ‹:#ιε θυιεο!ιτεκι:
ΡΜ!. Πι·. Ει·ιιιιτ ΠεοΙιοι· (8"'α88Ι)ιι0°9)Ξ

Με ινιτΙειιιιέ άεε ..ΡΘΡίι188ίπν πω· ειιιε ϋϋεττειεοΙιειιάε; ννειιιι8ΙοιοΙι ω·
ιιιοΙιτ @Μάο ειι€οιι Κάπο, άειι" άει· ΚοιιοΜιιιετοιι ειοΙι ιιι οιιιι;ζ·ειι Τ8.εΘΠ ιιι ειιιειι
οιιιΐειο!ιοιι Κο.1:ειττΙι νετννωιάε1τε, :ιο ινιιτάωι άιε Διιί21ΙΙο εο ιιιΠάο, άει· 8οΙι1ειιιι ε
Ιοο!ιοι·, άει.εει Με Βι·εοΙιτοοΙιειιάο άεε Κειιο!ιΙιιιετειιε, άεε ΒΙειιιινοτάειι υιιά ω άτο
.ΜΜΜ ΙΒι·ετ.ιοΒιιιι€, νοΙΙετϋ.ιιάιε ννοι;ΠεΙ.ειι.

θεεοιιε18.
ννοτιάιμπι

Ι”. Μ0άΘΙ, άεε! Βο2ιτΒ88.τ2τ ει. Π. (Ψεύσσειι6ιιη;).·
Ν:ιο!ι άειιι (άοΙιτει.ιιοΙι άεε Ροι·ιιιεειιιι ννε.ι· σε ιιιιι· Ιιοιπι ΕτννεοΙιειι ρΙϋι.2ΙιοΙι
.Λε ειι;Ιιιιιετο ιοΙι άιε Ποιο Ιιει·ι·ΙιοΙιε Ιων ω: οιιιειιι ΑΙροιι-θιρΜ. Βιοεε Ι.ειοΜ.
άτ.Ιιιιιι€Βοιτ ΜΙ ιιιιι· Βεεοιιάει·ιο Διά', άοι· Μι ιιιίοΙΙ.ιο ΙειιιΜιι·ιΒοτ Βι·οιιοΙιιιιΙΙαιτε.ττΙιε

:ιιι ιιιιιι·ΙιΙιοΙιειιι ΒιιιρΙινεειιι Μάο.
[Π. ΔΠτοά ΙΠΠΙΚΗ· (Νειι?ιατι.9ειι).·

Μιά ΠττΙιοι1 @Με άε.Μιι, άει.εε άεε Ροι·ωεειιι οιπ ΜΜΜ ω, Με ι- κά»
Ζεειτοτ ΜΗ. άειι ω”. ΒεοΙιτ. εο εοίιιι·οΙιτετειι ΚειιοΙιΙιιιετοιι ιιι οιιιειι ιιιιέ;οί5Ιιι·ΙιοΙιειι
υιιά Μάτ ιιιιιιιοι·Ι‹Β:ιι·ς:ιι Βι·οιιοΜεΙΙαιω.ττΙι ι1Βοι·2ιιίϋΙιι·ειι κ·οι·πιο.8;. ΙοΙι Μάικ ιιι:
Ζοιτ. Μιά τιιιάρι·οει ΜΜΜ. ννοΙοΙιοε ειιοΙι άσε εΙειοΙιειι νοτει1,ςοε τϋΙιιιιωι άϋτϊιο.

Κτπω:
ε:Με
ι.ππι·
Ειοι ράομ

»σφι
ιιπ
Μεοι·
Π”
ν.

Πι·. Πι·ιοΙι Κ. νοιι Πιιτ2ιιοι· (Β€ο·Ι:/εΖιΖ, 8£εἰετσπ.):

Πιο άτοι πιπ Ροι·τιιεειιιι ΙιοΜ.ιιάεΙτειι Βι·οιισιιΜάοιι, άεινοιι πιει ΒοιΚιιιάετιι,

πιΜτειι ιιι άειι εσιικνετετοιι Εοι·ιιιοιι ιιιιά ιοάοειιιιι.Ι ετννιοι: ειοΙι ΙΙιι·Ρτϋ.ρεται Με νοιι
άιιε,ςοκοιοιιιιοιοι· ΧγιτΙιιιιιε; άειι· ετιιι·Ιω Πιιετοιιι·οι2 ιιυ.Ιιιιι ιιι ινοιιι€ωιΒιιιιιάειι Ιιει·ειτε

Μ: ιιιιά άιε Θεοτει:ιοιι Βο,ςιο.ιιιι ειοΙι ΙιειΙά 2ο νοι·ιάιιιςει·ιι, άιο Τοπιροτειτι1τ ΜΙ Μ.
ΐοι·Ιω.ιιι” πω· άιιι·οΙι άιε ΑροιΙιεΕοιι, εοννιο άιιι·οΙι ϊοΙεοιιάο Βιιετοε-Περ6τε:
Η. ΒιοτετιιιιιρίοΙ, ΔιιοτΙιοΚοτ, Ή'ει.τεοΙιιιιι, ΜΑνεμι1Βουνε1Πι

ΜΜΕ, ΑροΠιο!ιετ, Με". ΡιιιιΙ Βοο!ιοάο, ΑροτΙιοΙιοι·,
Β, 8ωιειεΙιοΙεΕν, Ρειοι·εΙιιιι·ς, ΟΠ! Ι·'οι·ι·Μιι, ΜΜΕ”.
'

136 .μμ ΜΜ-0μι.

Βιμ,
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Ηοι·αο8ιεΙΙτ ιιι άειι· Κοιιιιιιπιιάειιτοιι-ΔροτΙιοΚο Ε. ΤιιοεοΙιιιοτ,Βω·ΙΙιι ί'. 19,' '

ΜινάεΙειι·:4.εεε 18.

(Μ) Ο-12_

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ
ά

Βοι·Μν

ι·.Ϊἱιιά1ῇ «Η

ο· .

ιιάιιωκι νΔ να..

ΚΑΝιι·ιωιιιιω· Ρ

Ι5·

Μ·

ε

Μ·

τ.

μ1Μ'ε ε.: . ...ηη

.Μι 8 πιοε

ΧΧΧ". .ιειιιιεΔεε.

δΈ

ΝειιεΓο1Βε ›ικιν..ιεω.

Μ1ΠΙΠΣΝΜΗΒ 1ΠΟΠΕ1.11ΤΒΒΕΒ111
ιιιιτει άει· ΚεεεΜιοιι νοιι

Με. Πι·. Και! Πε1ιιο.

Πι·. 1ιι1ιειιιιεε Κι·ειιιι1ιε1ε.

Ποι·ριι€.

Πιο.

Πι·. Βιιι1ι:Η' 1Νειιεειι.
81. Ρετει·εΒιιι·ι:.

Με ,,$ι. Ρειει·εΒιιι·εει· Μεε1ιιιιιι801ιεννοε1ιειιεε1ιτ1ίτ" ει·εο1ιειιιτ _ιετ1ειι Ώ-

5ο ιιιι ε.ϋειι ά.-1)ετ Α'ιιοιιιιεειισιιει Μι1εΠιι Βιιιι1ειι6. 8 ΗΜ. Μ· άεε

Μιοιιιιειιιειιι.ε -Αιιίτι·118ε "πππ ε.11ε Σιιεει·ετε 'ὰ
Μιιετ ιι:ιειι ειιεεο1ι1ιεεε1ιο1ι :ιιι άιε Βιιο1ι1ιειιό1υιιε νοιι Κ. Σ. Β1ο1:ετ

ιι1ιι·,4 1161. Μι· Με 1ιε11:ιε _1ε1π Ιιι 1.Ροε1ιιιε1ε11ιιιιε;ἱιι άεπ ειι6.ει·ειι ιιι 58. ΡειειεΒιιιΒ, Νενιιε1ι -Ρτοερε1ιτ.Νε14.ιιι ι·ιο1ιτειι. - Μειωμ
ιι0.ει·ιι20 Μει·1ι β1ιι·11ι:11, 10 Μει·1: 1ιε11ή51ιι°1ἰο1ι. Πει1ιιιει·ι.1οιιι ι·ε1ε 1ι;:·11ιερ εοιιιιἱε ε11εειι1όιε

εε1ε1κΠοιι Βε211ε1ιο1ιειι ΜΜε11ιιιι€ειι1Μ

Μι· Με 8πιε.1μερε1ιειιε2ε11ε ἱιι Ρει1Πει20 Κοι:.οι1ει·46Ρίειι.- επ πει ιιιειι ιιι άεπ Βεεο1ιε Πε Π11ιτειιι1ειι Κεεε1ιτειιι· 1)τ.Β.Ήε.ιμ.ε1ι
Αιιιοτειι ννει·ς1ειι 25 $ερει:ΜαΒισμ11ιτει 0ι·18ιιιε1ει·61:ε1ιιιχεεειιάτ. ιιι51.Ρειει·εΒιιι·8. Ρετει·ε1:.8ειτε. Α1εΧειιι·1τωνε1ιι Ρι·.6 :ιι ι·ιο1ιτειι.
- Κείει·ετε ννετι1ειι ιιεε1ι Μπι δικιο νοιι 16 ΠΙΝ. ρω ΒοΒειι 1ιοιιετιι·τ. 5ρι·οο11ετ.Πιειιετιι€. Ποιιιιετε1ε8 ιιιι‹1 Βοιιιιει1σετιό 5-8.

:Με

81.

ΡειειεΕιιι·8. Με

(26. Ο1‹1ο1›ετ).

ιοοι. -

Πιιι81ι.: Πι·. πιει!. Θ. ν. Βιιιιε1ιιιιιιιιι: 1ιΣιιιε1ιιι1εεε εει· ιιεεειειι 5γρ1ι111είοι·εε1ιιιιιε· Μι· άιε Ρι·ειι1ε. 18ε1ι1ιιεε.1 - Κείει·ιιτ ε:

Βι·11ι ΒΚ 161', εωειω 1ιειι·Μειιι1ε ιιεε ιιιιτει1ικ1ε1ιιι. 1ιιΠειιε οσε ιιιιιι1ιειιε 1ιε1ιιει·ιε1ιε1ι. - .Με Α1ιιιειι1ετ. Οιιι ι1ειι ιιιει·1ιιιι·ιε1Μ
1ιο11τειιε σε1ι ετοιιιετ1τειιε ρετοιχειιεε. - Βϋε1ιειειι:ειι.ι;ειι ιιιιι1 Βεερι·εε1ιιιιιεειι: Η. Ορρειι1ιειιιι: Βειτικιζε πι· 1)1εςιιοει11ι
ει! '1'1ιει·εριε ω· θεεε1ιιιι111ειε Με Βει·ε1ε1ι άεε 2ειιτι·ιι1ειι Νεινειιεγειειιιε. - Πιε Ζιιε1ιει·1ιτειι1ι1ιε1τ, 11ιι·ε Κοιιιρ111ιετ1οιιειι πω!
11ιτε Βε1ιειι61ιιιιε νοιι Ε. Βεριιιε. - Βει· Π1ε1:ετεε ιιιεΗτιιε νοιι Πι·. Β. Νε.ιιιιγιι. - '1'ειρεειιε.ε1ιι·ιε1ιι.ειι. - Αιικειι:ειι.

1 Ει·εε1ιιι1εεε ω· ιιειιει·ειι 8γρΜΠειοτεε1ιιιιιε Μ·
Με Ρι·ια1ε.
1
`
νοιι

1)ι·.ιιιεκ1.θ.ν. Βιιεε1ιιιειιιι.
11Ξι·ἱς. Αι·πτ άει· ι1ει·ιιιετο1οΒιεε1ιειι ΑΜ. ειιιθτεότ1ιιο.ιιΚειι1ιεεεε
ιιι Μ”.

Ινοι·ιι·ε8·, Βε1ιιιιτειι απ? άειιι ΧΙΧ. Μν1Βιιι11ει:1ιειι Αειιι:ειεςε
1ιι Πει·μει.. 19. Απ. 1907.

ιιοο1ι ιιιειιε1ιει1ει Βιιιινειιι1ε ιιισε1ιε1ι ιιεε εει· Βε ινειε
ι1εεε εε Με πωπω επι ερεπι11εο1ι ειρΜ11τ1εε1ιε
Αιιτι1ιϋιρει 1ιειιι1ε1ι Μπα ιιοε1ι ιιιο1ιτ Με ειιΒιιιε1ιτ Βε!ιειι.
Πε1ιετ Με 1ι1ὶιιὶεε1ιε Βει1ειιιιιιι€ ι1ετ Βεε1ιΠοιι 1ετ Με εε
ειιΒι «Με Βιιτεο1ιειειιιιε ιιοο1ι ιιιιιιι681ιειι, Με Ηο11ιιιιιιε
Μ: ι1εεεεειι ι1ιιι·ε1ιειιε ΒειεεΙιτ1ετ1ιμ, ι1εεε πιο επί Μπι
ειιιεεεοΜεεειιειι ννεεε ειι ειιιινειιι11τειειι Βεευ1ιετειι Με
άει· Ζε1ι εεΙειιεειι Μιά, Με ει·οεεε Βει1ειιτιιιιε ε1ιιοε
εο1ο1ιειι Βεειι1τετε νε1ε1ιεε Με Κοιιειετιετιιιιε εει· 1.ε.τειι2
Με ω· Αιιε1ιε11ιιιι8 εει· Εεεε ετιιι681ιε1ιειι νι11τι1ε Πεμ

ειι1 ι1ει Ηειι‹1.
Με Πεμ εετ ΙιτιπιιιιιΜετ Με ιιι11 εεε 8ειιετιιιτειι
ΠΙ1128Γ81101111ιι€ει1 εεε νει1τιιϋρί1: Μ. Μιά ι1ειιιι εεειιΓε11ε

(Βε1ι1ιιεε.)

Ειπε Βιιιιεε 11ει1ιε νεα εο!ε1ιειι Π111εΓειι€1ιιιιι€ει1 εἱιι‹1
εκε1ιτειι
Βειιι·τε11ιιιιε
ιιιιτειννοι·Γειι πετάω ε1εϋιιιιειι,
ω" Μ" εθΜ"Πιθ" ΡΟΓεώθτη "Μ ΑΠαθτθΠ η) ΒΘΓθ"°ε "Μ Ρ ειιιετ
κνι11ιιειιι1
Μι ΜεΙιει
Γϋτεε.ε ΖιιετειιεεΚοιιιιιιειιειιιει·
ο 1ι ι ε ι·
ειιεειιεε1ιειιι11ε1ιειιι Ε11ο18 ιιιπειιιοιιιιιιειι πετάω. νοιι
εεεειιι1ειειιι 1ιιτειεεεε ειπε είπε Α11281ι1 νοιι νετειιο1ιειι

ι11εε1ε1ι 1ιεεοιιι1ετε πιπ Με ρειεειρΜΙιτιεσ1ιειι Ει·1ιτειι

1ιιιιιιιιιιι1ετ Κειιιει·1ει Βεινειεε ειετιιι€ειι 1ζοιιιιτειι ιιππ! ειε
Πεμ ο11“ειι Μ Μ: ωεω ειε Πιιειιιρίειι81ιο1ιΚεπ Θεμειι
ειιιειιτε ΙιιίεΙαιοιι ιιοο1ι επί 1ιεετε1ιεεεει ΚιειιΚΙιε1τ.1ιετυ1ιτ.

1ιιιιι€ειι, ι1ετ Τε1:εε πω! άει· ριοει·. Ρετε!γεε εοΓεεε:1ιεΒειι.

Α. Βε1ι111:2ε") 2. Β. ιιιιτει·ευε1ιτε

ιιεο1ι Μι Μετ1ιοι1ε

ν11ειιι1ειι Μι ιιεε ιιιιιιιιιε1ιι· ιιι εεε ΙΕι€εΒιιιεεειι ινε1ε1ιε

εει·· Κοιυρ1ειιιειιτεϋΙειι1ιυιιε Με Οετε1›ι·οερὶιιε111ι1εειΒ1:ειτ 1 Π1τ Με Τ1ιετεριε άει 8γρ1ι111ε εεε εεε 1ιεερτοε1ιειιειι
1<`οτεε1ιιιιιιιεειἔεειιιεεειι τεειι1ι1ει·ειι. Πετ 1Νει·1. με" πε
νοιι 12 Τε1ιεε1ιτειι1:ειι. 7 Ριιτιειιιειι με” ιιι εει· Απατη
ιιεεε Με 11εεειετε1ιειι νοιι 1.ιιεε πι, ειιιει· 1ιεττε πι· Ζειτ εειικ1ιε1ιειι Αειιεειιιιιε ιιι ι11εεετ Η1ιιεΙε1ιτ Μιά Με Βει
ιιιε.ιιιΓεετε Ι.ιιεεεχιιιμτοιιιε. Βει 4 1ιοιιΜε "εει· ο1ι1ε1ιτιν ειιιετ Κι·ειιΜιε1ι. Με ε1ετ 8γρ1ιἱ1ὶε, Βει ι1ετ 8101111818 πω·
ιιοο1ι ειιειιιιιεει1εο1ι 1.ιιεε ιιεε1ιΒεινιεεειι ιιεισειι. Βει εεε 1 ι·εειιΙτει; ει·ετ ιιεε1ι .1:11ιι2ε1ιιιτειι Κοιιετετιετειι Με Με
νειειιο1ιειι Με εει· (ζειεειοεριιιε1Βϋεε181ιε11 εει· 1ετ21:ειειι ; ειετ Με ειϋεεετειι Ζειττειιπιειι ίεετετεΙΙειι 1εεεειι.
4 ετίο1ετε ΚοιιιρΙετε 11ειιιο1γεε. »ι·ε1ιι·ειιε Βεἱ εεε 116ι·ιεειι ι Ιιι 8εινιεεειι Ε'τε.8ειι Με! Μπιτ ειιοΙι @τα εε1ιοιι ε1ιιε
8 ι1ιιιε1ι ΚοπιρΙειιιειιτεε1ειψειι€ εεε νοτ1ιειιεειιεειιι ει
Βεν1ε1οιι ιιιιεετει Με11ει·18ειι Αι180118.ιιιιιι€ειι. ιιιιι1 ι1ει·ειο1ι
ρ1ιιΙ1ι.ιεε1ιετ ΑΜ1ιστρει ιιιιε1ιεειν1εεειι ιιιιτι1ε: 8ο Βε
‹1ειιειιε ειρ;εεειιι1ειι ΒιεΙΙιιιιΒιιε1ιπιε πι· Νοτινετιι1181ιειτ.
ετεο1ιειι‹1 εο!ε1ιε Βοειι1τιπε εποε ειιεεε1ιειι ιιι68ειι, εε εἱιι·1
νοιι νοιιι1ιειειιι ετε111 Με ειε Γτεεε εεε Βε1ιειιι11ιιιιΒ
εεε Ρι1ιιιετεΠεΚιεε κι εεε Υοιι1ειΒιιιιιι1.
198711. ννεεεειιιιειιιι ιι. Ο. Πε1ει·. Πειιι.εσ:1ιε ιιιει1. 1111.
Ό Βει·1. Με. Ν. 1908.

'1'ιεινετειιο1ι ιιιι‹1 8ριτοε1ιειειιιιεε1ωνειε 1ιε1ιειι ιιεε Μι
άεπ Βιιιιιι1 ε;εεειιι Με Παει» εεε ΥειΙειιίεε ι1ετ 1ιι101€·

396
ι:ιου ευ ΒοουΙ;ννοτι;ου, Φο Ζοιι Με Ειυι;τιΙ.ιοε Μτ ΑΙΙοοο

Ιιοειτοου, πιο. Νοιεεοτ Μου ιο Φοεου ?Νιου ουεοΙιοι

υιοιυιυΙοΙαιου 'ου οοειιιυιυου.
.
ιιιο Βιοοιιοεο Μτ εγριιιΙιιιεοιιοιι Νο.1υτ Με Μιτου
οΙϊοΜ.οε οι ‹ΙυτοΙι Φο ιυιΙττοειτοριεοΙιο Ποιοτευουυυε ου!
ΒοιτοοιιΜου ευ οιυοτ Ζω ιυο8Ιιουννο Φο εουειι8ου Ιιιι

υουο οτΓοΙΒτοιοΙιοτ ΑοοττινοοιιουτΙΙιιυ8 Ι'ιιτοιυο ουοτ8ιεοΙιο
οιιιιΙοοτιεουο Ι Κου οιυ, ουοΙι Ι.οεεοτ"') ετοΙΙΙι οιοο ιυ

υιεοΙιου 8νυιμιουιο υοοιι νοΙΙΙ:οιυτυου .ΙοιιΙου.

8οοουοοεοτοΙο Μοιυουυ νοτιτοι.ου ιΙΠΙΓι.ιθ..

Ματ. οτεο

Ιοεει. οιοο Μι· ΙΙι7οτι στο ΒοεΙ.τοουυοου ΦιτοΙι Β'ιτπιειοιι
τοερ. ΒοιιουΦυυε Μτ Ιυιτιοιτυο.ιιιΙοειοτιοιι Φο ΑΙΙΒουιοιυ
ιυιοιυιου ευ νοτιιιυιΙοτυ οΜτ 2ο τιιοοιίιυιοτου, Φο εο ιιιο
ννιο Φο 8γριιιΙιείοτεοιιυυο οιοο, οιυοτ ειοΙιοτου ΒουτΙοι

ΙυυΒ ιιυι.οτειοΙιου.

ΒιεΙιοτ Νιου Βοι ουεοιιοιιιουο εοιιιυ

Βουοτ ΑοοτιινοοιιουιΙΙυυ8 Φιτοιι οροτοιινο ΕιυΙΙοτυυυε Με
ΠΙουε τοεο. Μτ $ΙτΙοτοεο, ειοτε Μτ Βιυννου‹Ι Ιιοετοιιου,
Μεε οε ειοΙι ιπι οοιτοΙΐουιΙου ΓοΙΙο οιιου εειτ ιιιοιιτ οιυ

Ι.υοε οοιιυυΜΙΕ υουο; ευτοοιι ιΙοοΙι Με ΜιεεΙιυΒου εοιιτ
ΓτοιιοοιιιοουΕΧοιειουου Πιτ Φοεο ΑυΠοεευυ8.
Ειυο Αυ2ο.ΙιΙ ροειιινοτ ΙΒτίοΙΒο `οοιιυ ΜουεοΙιου ιει·
μου εοιιου, υοοοιι νιοΙου ΜιεεοτιοΙοου, ρυοιοιοτι
ννοττΙου.

Νοιεεοτ°) Ιιοι Φο Ρτο.Βο οιτροτιτυουτοΙΙ ου ΑΙΙ'ου
οιυοτ Ρτι1Ιιιυε υυιοτοοεου.
Νοοιι εοιυου Β.οευιτυιου
Ιτοτυιυι υπ Φο ΒουτΙ:οι1υυε Με Ψοτιοε τΙοτ Εκοι
ειου Με τυοτο.ρουιιεοΙιοτ ΜοΙ:Ιιουο υυο Ιυι·
Φο ΓοετετοΙΙυυε Μτ Ζω. Μτ Ειυννο.υοοτιιυε Με θιιι”Ι;οε
ιυ Φου Οτευυιευιυε Φο ΑΓΙ.ιΙΘΙ' Ι.ϋ.ειου ου τΙοτ

ΙυΙοΜιουεετοΙΙο ννοεουτΙιοιι ιυ Βοι;τοοιιι.
.Το υο.οιιΜιυ ου Φο ΙυίοΙαιουειτοοοτ
1) υυτ ιυ Φο 8ροΙιτιιουιο Με τοΙο ΜοΙριεΙιι οΜτ
2) ιυ Φο Ι.νυιρΙιτουιυο Με Ρο.ριΙΙοτιτοτροι·ε οΜτ
οι εοΙοτι ιυ Φο ΒΙυτοοίοεεο οιυΦιυεου, τοευΙτιοτου

εοιυοιυ υοιιοετου νοτιτοε

οιιί ΜυεοΙοου

Βιο.υάρυυΙα,

ινοΙιτουο ιο ιΙοτ ΩιεΙτυεειου_ νου _Βοεοθυι!_υ Ι__ιΙιο_ουι:

· 5

π

νιοιιοιοιιι ινιττΙ'οέ :ιοί Μιυ· ννοοοευοι- οτοττοτιου Ή:
τιιτυοιοουοειιΙο οοΙιυΒου ιο εοΙοΙιου Ιΐ'οιΙΙου- Φο Βυτεοιιοι
τΙιιυε
Ειυο ουινοιτοτο
ιτοΙΙ'ου.υιιοοΚΙΙιτιο Ε'το.8ο, Φοο εοΙιου
.
ου νιοΙΙοοΙιου
..;.
ννιοοτερτοοιιουοου Μοιυυυοεουεεοτυυοου 8οΙ”οιιττ ΙιοΙ:,
ιει Φο υο.οιι Μιυ 8οοιουοιετου ΖοιτριιυιΜ; πιτ Μο

Βοοιυυ ιΙοτ ΑΙΙΒουιοιυοοΙιουάΙυυε.
Ποεε οιειιοτ Φο Ρτιιιιοοιιο.υιΙΙυυο, τι. ιι. Φο ΕιυΙοιιυυε

Μτ Κυτ νοτ Μπι Αυιιτοι.ου Μτ 8“οιουυτΙοτοτεοιιοιυυυεου,
ου ΑΙΙΒοτυοιυου νοτινοτίου ινοτοο, ΙιοΙΙ:ο εοιυου Πουρο
οτυου ιυ Μι· νοτεοΙιΙοιοτυυο τΙοτ Ι)ιο<ουοεο. Ι)ιοεοε Μο
τυουι ΙΙΙ.ΙΙΙ. Μπι οοι ροειι;ινουι 8ριτοοιιο.τουυοουννοιε τω.
Ποτ νου Μο θτοουοτυ Μι· ΡτιιυοοιιουΙΙυυο ιυε Ε'οΙιΙ οιο
ΙΙΙΙιτιο οινοιτο Θτυυ‹Ι Ιυεετ ουΙ τΙοτ Αυυοιιυιο, Φιεε Μτ
ΕτίοΙο ‹Ιοτ ΒοΙιουΦυυ8 ειοΙιοτοτ που ο.υεειοοιεοτ εοι,
ΙειΙΙε Φοεο οτει Βοι οιυ8οττοτουοτΒοοΚτιου Με Κοτοοτε
ουΕ Φο ΑΙΙοοιυοιιιιυίοΙαιου οοειυυου ννιιι:ιΙο.
ι
Ι)ιο Αυιιου.<;οτ Μτ Ρτοιιοοιιο.υοιυυε οτινοτιου νου υοτ
εοΙοου οιοο ΑοεοΙιννοοιιιιυο, ονουτυοΙΙ εοΒο.τ νοτιιιιιους
Μτ ΑΙΙΒοτυοιυιυίοΜιου ΦιτοΙι ϊτιιιιοοιτι8ο Βοιτοτυρίυυο Με
οιυεοιΙτυυεουου νιοιο. Βιο Βοοοοοιιιτυυε Νοιεεοτ'ε,
Φιεε ιΙυτοΙι Φο Ηο-οοιιουΦυυ8 Φο Αυτιεουο υιοιιι νοτ
υιοΙιτοι Μαιου, Μουτ ιοοουΙοΙΙε αουτ, Μ.οε τοι: Μτ

Ρτουυοιιο.υοΙυυΒ Φου: οιοο Βοοιυιτοοιιιιουυε' Μτ Βοο.ιτ
τιου Με Κοτροτε νοτουυΜυ ου εοιυ Ιιτουουτ,

στο _ιο. Φο

οοπ νοτεοΙιιοΜυο ΕιυννουτΙοτυιιοεοοοιυουυεου; ιο Μου

ΑυννοεουΙιοιΙ Με Αυτι8ουε ο.ΙΙοιυ 8ουΙΙοτ Φο Βιιουυε

Μιυ οιοο οΜο Φο ΙΙΙιουοου ΙΙ1τ «Ιου ΕτΙοΙΒ Μτ Βιτοιειου
νοτεοιιιοιΙου ιιοά Μ.τυιυ οτιτΙειτου οιοο Φο ινοοΙιεοΙυεΙου
ΒοεοΙιο.Ιο ‹Ιοτ υυτοτυοιυιυουου ΥοτευοΙιο.

Μι· Αυιιιτοτυοτ ΙιοτνοτουτυΙου.
Βιο ρτοΙτιιεοΙιο ΒιιτεοΙιοιουυε Φοεοτ Ε'τοεο ννιοΙ υο
Ι.υτΙιοΙι Ιο.υεο Ζοιττο.ιιιυο Μι· Βοοοοοιιτυυές οτΙ”ιιτΜτυ οι
οε υιοΙιτ ουΙ Μο ιυιΙΙΙοτου ν'οτΙο.ιιί οΜτ Με ΑυεοΙοιοου
Μτ 8οικουτΙοτοτεοΙιοιυυυεου υυΙοουιιυι, εουιΙοτυ ου Φι.υοτυιΙ
εοΙιντοτο
ΡοΙΒοοτεοΙιοιυυυοου,
τοτοιοτο Ε'οτυιου υυιΙ μιτο
εγριιιΙιιιεοΙιο
ΒτΙττουΙουυοου ο.υεοΙοιιιου.
ι

Ροειιινοε Ετοοουιεε τι. ιι. υτοιοιοιοου
οτεοιιοιιιυυοου

νου 5οΙουυιΙοτ

οοοουοιιι.οιο Νοιεεοτ Βοι

ιΙουου υο.οιι 10 Μιυυτου

ο Αυου οοι

Με ο ΒιιυυΜυ Μου οτιοΙΒιοτ

Ιιυρίυυε Φο ΙτυοϊετοΙΙο οιτοιιΙιοτι

ννοττΙου

ννο.τ

υιιιΙ υιιτ

Βοι οιυοιυ 'Ποτ Βοι Μιυ Φοεοε οτετ οιυ 12. 'ΗΜ 8ο
εοΙιοΙιου ποτ. Βοι ο.ΙΙου ιιοτιεου, οοτουΙοτ ουοΙι εοΙουου
Βοι Μυου Φο ΙΒιτοιειου εοΙιου ο ιιοά 14 5ι.υυιΙου ροει
ιυι”οοτ.ιουοτυ ουεεοΙΙΙΙιτι ινοτοου που υοττο ΦοεοΙοο Ιοοιυου
ΕτίοΙ8.
ΒοετιιιιΒου ιΙιοεο νοτειιοΙιο υιιυ οΜο Φο ΒοεοΙτο.το Μτ
οιεΙιοτιΒου Κιιυιεο!ιου ΙΕτίοΙιτιιυο ιιοοτ Φο 8οτιυεου Αυε
ειοΙιτου Φοεοε νοτοοιιουε Πιτ Φο νοτιιιιτυυε Μτ ΑΙΙεο
υιοιυιυΙ”οΙτιιου, ευ οτο·οιοοιι ειο Μου Μτου Μο8ΙιοΙιΚοιτ.
Ποιιοτ ννιττΙ Φο ΒυτΙοτυυυ8 Με ΡτιυιοτοΙϊοΚιοε ιυ ο.ΙΙου
ΡοΙΙου νοτουυοΙιιιιου εοιυ ιιιο ειο υουο 8οΙιοοιουυο ευε
ΙιΙΙιτουτ ιει, ιιυ‹Ι ποτ εοΙιου οιυ Μτυ Κοτροτ σου Βοιω
οΙιοΙουΙιοτιΙ ου ουιοιοΙιου ιιοά σου Κοιυρι του Μυ ευ οιυ
ΖουΙ νοτπιιυΜττοιι ΚτουΙεΙιοιτεοττοοοτυ ου οτΙοιοιιτοτυ,
ινο Φο Βιτοιειου υιοΙιτ μι; ουειιιιιτουτοτεοιιοιυτ ννιτο οιοο
ευτ ΗοΙ ΙουυοτεοΙιου Ηοιεειιιίτοουιοτιεο.ιιοιι ετοιΙου
Ιτουυοιι.
Β'οΙΙε τιιιυ ιο οιυοιυ Ε'οΙΙο Φο Ζοτειοτουο Με Ρτιιιιο.τ
οιΙ'οΙαοε νου ΙΕτιοΙο @Μουτ ιει, Φο ΞοΙουυΜιτοτεοΙιοι
ιιυυιςου οιοο ουεοΙοιοου πιο Φο Γτο.Βο ου Μυ Απο
Ιιοτου ννοε υιιι Μπι ΡοτιουΙου ννοιτοτ ΒοεοΙιοΙιου εοΙΙ.

8ο ΙουΒο Με ΑιιΙιτοτου εοΙτυυΦιτοτ 8νιυριουιο Μτ οιυ
οιοο Βοινοιε Πιτ Με νοτΙιοΒου νου $νριιιΙιε ννιιτ τυοεειο
οιοο ιοΙΒοτιοιιιιο Με ΙΒτεοΙιοιυου οοννοτιου. .Ιοι.εΙ; Ιιοοου
Φο ΒΙυεο υυτΙοτε. ΠοτΙου ννιτ Με ΑυεοΙοιοου εΙοτ Βο
ΚουτΙοτοτεουοιυιιιιΒου, Μοτο ροειι.ινου ΒριτοοιιιιιουοοίυυιΙοε,
Πιτ ΗοιΙυυε ο.υεοΙιου. Πιο ΑυειοΙιτου ΦιτΙΙΙιοτ οοιιου οιιε

Βιο Βοοοο.οΙιτιιυοου 'ΓΙιειΙυιουυε 'ή ερτοοΙιου Μάου
Ιο.ΙΙε Πιτ Φο ΜουΙιοΙικοιι οιυοε ΕτιοΙοοε Μι· Ρτιιιιιιο
ΙιουΦυυε.
0ο Φο υουου ΒυιιΙοοΙουυΒου ιιυ Ι.ο.υΙ”ο Μτ Ζοιτ ου
οιυοτ ΠτυοοετοΙτυιιι; Μτ Ι.υοειΙιοι·οριο Μιτου "οτυου
Ιο.εετ ειοΙι ιτυ οοοουινοτιιΒου Μοτυουτ υιοιιτ υιιυεΙιοτυο
νοτουεευεου. ΒοεττοουυΒου ουτ Εττοιοιιυυ8 οιυοτ ,,ϋ.τιο
ΙοοιεοΙιου 'ΕΙιοτο.ριο" ουτοιι οιυ Βοοιουοτοε $οτυυι οιοο
ο.υί θιτυυιΙ Μτ υυιοτυοιυυιουου 'Ι'ιοτνοτευοΙιο ιτυ Οο.υι;ο.
Βιο ΥοτευοΙιο οοΙιυτΙου ειοΙι ιοΜοΙι υοοΙι ου εοιιτ ιιυ
Αυιο.υ8εειο.οιυιυ, Με ιΙοεε Φο

Ιυ υουοτοτ Ζοιτ Ιιοτ Φο νοτννουυτεοΙιοΙο Μτ 8ριτο
οιιιιι.ου τυιΙ Μο 'Ετνρουοεοτυου Μου εοΙιΙΙιτι; Με Ατεου
ιιι Μτ Ε'οτυι Με ΑιοιηΙε, ννοΙοΙιοε οιοο εοΒου Φο Ιου
ιοτοιι, οοεουτΙοτε Φο Βττοεοτ ‹Ιοτ 8οιιΙο.ΙΙττουΙ:Ιιοιι Ιιοτ·
νοττοοουτΙ ννιτΙτειιιυ 8ουοιοτ ιιο.τοο, υ.ιιοΙι ΒοΒου Φο Βρι

τοοιιοιου ιυ Αυινουουυο ου ΙιτιυΒου. ΝοοιιΜιυ Ποιου
οΜο "') οοι Μτ ΗιιυυοτεριτιΙΙοεο οοειι;ινο ΒοουΙιοιο οτ
οιοΙτ οιιπο ινιιτΜυ νου ΠΙιΙουΙιιιτΙι, ΗοΠτυουυ

ιιοά Β.οεοΙιοτ") νοτευοΙιο Βοι
υοιυπιου.

ο Πιο οιτροτιτυοιιιοΙΙο $γριιιιιοΙ'οτεουυυιτ.

ΒοτΙιυ 1908.

τΙοτ 5γριιιΙιε υυτοτ

νου Ι.ο.εεετ, Ι.οεεοτ υ. Α. ννυτοο τΙοτουΙ

Ν) Βιο 5 ριιιιιοιιοΙιουιΙΙυυε Ιυι ΜοΙιτο ο. υουου Ροτοοιιυυο:5·
τοιιυΙτ.ο.ι.ο.

οιυο.υοοτ. Πο ννιτ ουτ ΖοιΙ; υοοιι Κοιυ ειοΙιοτοε Ποιοτ
εοΙιουΙυυεευιιιιοΙ υννιεοΙιου Ι.οιου2 υυο Ρτοιεοιυ νου Ι.υοε

οιεΙιοτ ρυοΙιοιοττοιι ΒοουΙ

τειτο 'δ, Μυου υοευτιι·ο Βτεοουιεεο ευΜτοτ Ρ'οτεουοτ
ουΙ;8οοουειοΙιου οιυ ΠττοιΙ ιιοοτ Φο ΕτιοΙοειυοΒΙιουΚοιτ
ΜτεοΙΙιου ουΙοεεου Ιτουυτου.

ουΙοοιιο Φου. οι. 1907 Ντ. 27.

ΜΒ? Ιξιο ιετιιιιιιοΙιουάΙιιυο
. ι ι·.
.

Μτ υΙνρυιΙιε. ΜιιυοΙι. Φου. νν.

"Ι Βριτιοτ, ινιουοι· ιυ. ινωιι. 1905 τι. Ι906.
"Ι ΠουιεοΙιο Φου. Ν. 1907. Ντ. 4.
")
ο
»
»
ο Ντ. 22.

391'
πιο οιπο-Διιοοπι $γρπιιιιιιιοι· πιιι. Αιοιιγ1ιοιοιιιιιοποο πο
ποοποιι. Βιο ποιοπεο οπεοποππιοπ ιιιοιποο 1)οοοπ οι·
Βιιποο ποΒοιινο ιιοοπιιοιο. πιει πιο :ποπ ποππ ποιο νοτ
ποπεο. ποο 8οιιπο π οπ- ποποοιοοπ πϋποι·οο θιο.ποπ οποτ
οιπο ποιοποιο :πιιπ πο πποτινοτιοι @ποιιποπ Ηοιιππεο
ι·οοπιιοτοπ.
Πιο Ρππ1ιι‹πιιοποπ πποι·πιοεοιποπιππιοπ οιοτπιιοπ πποι·
οιοοιιιπιποοπ ππιιιπ, ποοο οιπο .επποιιπο Βοοιπιιποοππε ποπ
πιιπιιε Αποιιοιιππε πο: νοι·οοιιιοποποιοπ 8ι·ρπιιιοοι·οοιιοι
πποεοπι οοιιοπι τοοοπιοι·, πιο $ροιι.ιοι·τποπ ππι·οπ ποο
Αι.οιηι οι·ι·οιοιιι ινοι·ποπ ποππ. Βοοοοποι·ο πιι·π πιο οπο
οιιπο ππι·πο” ποι ιποιιοποι· 8γριιιιιο πει·νοι·οοποποπ.
Ιπιοοποπ ιτοιοπ οποι· ποππ ποιπ Βοτιοπιο οποι· ιπιοιιιιιο
ιιοποπ ποιπ Τοπ

ποιο

οι·ποιοι·

Νοιπι·

οπι.

πιο ποιπιο

οιοπ ποιπ, ποοο ποο ΑΜΠ! οποιπιο.ιινο ννιτιιποποο οπι

ιιοιοι·οιο.

πιιπ ποιοι,

να! πω· Μιιο·Ιιοπ

Νοι·ποποπι πιπ

επ πτιπποοποπ

(1οεοπιιιιιοποπ

ιιπο ποοιιιιιιπιο θιτοπποπ ποιοποπ οοιποπ ιοπεοοιι. Νοοπ
πιοεοπ Ετιοιιι·ποποο ιποιπο ιιπ· πιο Ρι·ιιιιιο πο Αιοιηι

ποιο Βι·οοιπ ποι· Ωποοιοοιιποι·- πππ .1οπιποι·ο.ριο ποοοποπ
"πιοπ. ποππ ποππ πιο ιτοπιοο νοιποοποοο οοιιιιοπιο

11πιι·1ιποε οπο ιιπ Αιοιηι πιτ ποοιιιπιπιο ποποο 6.1ποοικοιιποι·
ι·οιτειοιπι·ο οποι· ιπτοιοτποιο 14`πιιο οιο ινοτινο1ιοο ιππι
ιπιιιοι ποο·πιιτιοιοιοι, ιιι·οιοποο ιιποοι ιποι·οροπτιοοιιοο Ηπει
ποππ οι·εποοι. Αποιι ιοιι ποπο πιιοπ νοπ ποι· @ποιιποπ πιο

ιιποπ ποι· Αιοιηιποποοπιπο8 πιο ιποιιπποι· @ποο οποτ
2οπεοο ιι6οποπ,” πιο οποι· ιο ιοιπιοι· Ζοιι οπι πιο νοπ

Ποοοοιιιοι οοιριοπιοπο οππιππιοπο Απινοππποε ποι·
οι·οοοιι.ιοπ Βιιπι·ο πιο Βι·οοιπ ποο Αιοιηιο πποτεοποπποπ
πο. ππι·οοιποο πιο οποιπιοι.ινο νιιιι·ιιππε πω. Νοοπ
ιοοιποο πιοποτιιιοπ οιιοτπιπεο ποππ ινοοιε ποιιιτοιοιιοπ δι·

ποο ππιπι·ιιιιεΚο

ποι· Βιιπροιοτοηιοπιι.ιοπ ποο _ιιιοΒοι·οιι

1901-1904.

8οιοο

Ποιοι·οιιοιιποποπ ποι·

ινοιιιο. ννοι;οπ ποι· ποοπιππι5· ι·οοοπποο 8ιπι·οιο πππ ιιππιιο;οπ
Νιοποιοοπιιιιιο πιοπ οιοπ ιο οπ πιιι ποπι Βοποπ ιιποο·οοιοιιιοο
Ροιι·ιοοιιο.ιοπ πιο: ιιποιοι· Βοοπ οποι· 8οπποο; οοι· ιποιπο Βπιποοπ
Ρι·οποπ ινο.ι·οπ οιοινππποιι·οι. Νοοιι 2οιπππιποι· ιπικροοιιιοπ ι'οοπ
οιοπ ππι·οποοιιοιιιιιοπ οιπο Βιιιιιοι·ιο. οο πιιοο νοιι'. πιο Επι: πο
ρι·πισ.ιοοιι οιοι·ιι οπο.
`

Ποι· Βοποπ ποο·οποπ οπιιιιοιι: ποοι·ιινοι·ιοπ οοιιιι·οιοιιο Βιιιιο
ι·ιοπ, ιιοπ :ιιιοι· ιοπποπ οιοιι ιιπ οπι.οι·ιιιιοοιιοο διοιπιποι· ιπι .ιο
πποι· 1908, 140,000 ιπι οοιπ.. ιιπ 1117ιπιοι· 6,οοο-ιο,οοο. ιιπ πιιι
πο νοπ 19 πιοποι.οπ 19,ΟίΟ; ννιιιιτοοπ ιπ 1ι'.πι·ορο ποο ιιιιωι
Μιιιιοποπ οποιποοπι. Γιι.πιπιοποιοιοι·ιοπ ιοιιιιοπ ποιπο ιιοπ πποιι
ποιποςοοο Βπιιιοτιοπ οοιιιοοοο επ ι'οιιιοο, πο ιπιιιιι·οοπ ποι· πππ
ποπ Ζω ποιο ιιιιτι;ιιοπ ποι· Βιιροπιιιοιι ιιπ ποπ οο8. Πι·πιιιιιιπρο
ιιιιι.οιιιιοιτοο, Βιιοπιππιιοιππο, Απειπο, Βι·οποπιιιποο, ιιιιι·ι·ιιςι
τιιιποο. Ρποπιοοοιο. Ριοπιιιπ π. ο. νν. πω, ινοι.ι·οοοιι πιιπ οιιο
πο οοιοιιοπ Απ'οιιιιοποπ οι·ι‹ι·ποιιιοπ, οοπιιιπ οιο ιο ινιι.ι·οιοι·ο
Οοποοποπ. ποππ Αι·ςοοιιοπ ιιιιιοοο.

Ι)π. Βιιιαοι·ιοο επ ιιιι·οι· Βοτ.νιτιοιιο1ιιπι.; 12-1Β° π'Ρ'πι·πιο πο
πιιι·ιοο, πιο ιοιιιιοι·ο Βιιιιιοιπροι·πιιιι· οποι· οποο ιπι ινιιι·πιοιοπ
Μοοπτ. ιπι .Τποποι· -1° ποιτιι8. ποτοι·οιιοιιιο νοτι'.πιο Βοποοινιιι·ιπο

πππ ιπππ οιο ιπππι·οοπ ποι· ιππι·ιποποπ Ζοιι. ποιοι· ποπι Ε1ιπποοο
ποι· 8οπποποπιι·πιο πιο -1- ΒΙΤ', οο πο.οο πιο Ειππινιοιιοιιιοποπο
` πιοπιιιιι;οπ ιπι· πιο Βοιαι.οι·ιοπ ο·οποποπ οιοπ.

Βποιι.

πυπ.

ιοιιι·πο8οπ, ποππ ιοπ πιο Βιιποιιπο ννιι·ιεποε ποτ- . ο
οοιποπ, ινοιοιιο ποι· Αιοιηιπιι·ιιππε ποιο ποοποποιοποπ
οοιιοιπι ππι·οιιοπο ποοιιιι.ιποπ.

Ζπιο 8οπιποο ποιπο πο ποππ πιο Ρι·πνοοιινπο

ποιτιιποοπο

Βπιιιοτιοοποι·ο ποι· ποιο ιιοπ ποο Βοποπο οπο πιιι' ποι· ιιιοοι
8οοιν πιο εοπιποπι ννοι·ποο. Μ" 22' οιιπιιοιιοι· Βι·οιιο ποπ 5'7°
ννοοιιιοιιοι· 1πιπο:ο (11οπποπ). πιο πιο ιιιιηιοπιιιοο 19 πιοποι.ο

τοκοι, εο ποοο ποιπ οοι· ποι· Ειποοιποοιο εοπποτο νοι·
πιιοπι ποι· ιιι Αοινοππποε

8ιππιοι·

1πιιοπο ποπ ιπο.τικοπο ποιππιοιπιι. Ηγειοο. 1907.
δ. 2'7.

Αιπιππιοιι,

Οπι

ποπ

πιοι·1επι·ιοιιο

ποπ οιοπιπιιιοπο ποιοποποο. Ηγπιοπ 1907.

ιιοιιιοπο
Η.

8.

δ. 28?.
Πιο ππιποι·ι·πορ,·ιοοιιοο 1πι'οι·ιιιο, ιπι·οοιοοοο ποπ θοοοιιιιιιιι·ο

Οπιοιοοιιοιιοιιοοπιπο, πιο οιπο Βιποπο οποιι οιπιτποποπιοι·

ιιι ποι· 5οιιιοιοιιιοπιι ποο Πιοιιποι·ιοο ποπ πιο π1πτιοοπ οιποπ
πιο ποιπο οοινοπι νοπ πιιιιιοι· πιο οιιι·οοιοοιιοι· Ωποοιιοιιποι·νοι·
ιιιιιιιος, οποοοο πιο Ζοιιοποιοοιιοιιοιιιιοιι οιοπ οοποπ ιππο·ο πο
ιιππιιι, πιο Ροιποο;οποοο οποι· ιιοοιι νιοι πιποιι·ιι.ιοπ. νοι·Γ. οπτ
ινιοιιιοιτ. πππ οιπο ποιιο 'Γιιοοιιο. Ηοιιπο ι·ιι ποοποοιιιοιο πο»
ι·οιιο 1878 ιο ποπ Οοι'ποοοπ ποι· Βιοικποι·οιοοιιιοιπιππιιι οοιποπ·
ιοιιιοπ ι.:οποο πιο ο·οινιιιιοιιοιιοπ Βοιι.ο;οπιιοο ποπι· ι·οοιοιοοιοο.
ιιπο οοποιοι·οοιι Κιιτοοιιοπ οιοιι οιιοπιπιποοοοιποπποο Επι”
($οπινοιοι3ποοιιοιιποι· 'Μ. Πιοοοπ Βοιοο· πιιι νοιι. οιιιιοι· ποιοι·
οποιιι. πο
ο:οιιιοποο, ποοο οι· ιο πο” πιιοποι· οοιποπ οιοπι
οοπνιο.ι·ι οοοποι·ο ι.>;οιπιιοιι οι·οοιιοιιιι.. οοννιο Με οι· οοιποπ»

ιιοριπο8- ορριιοιοτι ππι·πο.

πιο πιιιιι·οοιιοπιιοοποο Βοοπιιοποο

ποππιποπ πο οι·ινιιποοο, ποτοπ Βοιχι·ποπποε επι οποο
τιιοοοιοιιοιπ ιιπο” νοπ οιοιοοιιοικοτι ποπ ποππ
νοιοοποπι 'οοιποπ ιοι. Πιο 2οιιιι·οιοποπ ιιπ Αιι'οπ οποο

οιοιιιοπ νοτοποιιο ποπ οιπ Βιιροι·ιπιοπι πιο Μοποοποπ,
οιοοπι πω, ποι· οιοιι ποι· ιιοριππο; ιοιτ 8γριιιιιονιι·πο πο
πιοοοιο Ζινοοιι ποιοτποε, οι·επποπ πιο ·Μοπιιοιιιιοιι οιποι·
νοιιιι1ιππε ποι· ιιιιοιιιιοπ πιιτοιι Ηιπι·οιπποε οιποι· 80%

Ζπι· Κοοιτοιιο ινο.ι·οο οιπιπο Αποπ

πιο ποοιοοιποο νι

ι·πο Βοιιοριι. ινοτποιι. ·Ζινοι ποι· Κοοιι·οιιιιοι·ο ννπι·ποπ

ποο

5οπινοιοιπποοιιοιιποι·ο

ιπι. Ι)ιο Κιιι·οοιιοο οιποπ ιπ ποο Ιππποιιιοιοοιιοπ ποι· ποιοι
οι·οπ ιιππ οοιιοο οι·ιιππιΝοπιιι·οιοπ, νιιιιιιι·οοπ οιοπ πιο Ιπιπι·ιιι.>

πππ Θοοοιιννιιι·οπιιπιιππ οοιεποπιιι· οποοιιιιοοοοο. πι· πιοιιι. ιιιοι·

οποπιοιιο ποπ· (3ιιιοιοοιοοιπο ποιιππποιι, ποο οιπο οποι· οι·οι
20 8ιππποπ ποππ ποι· ιιοιιιππε. Ππο ιοιοιοτο 'Ποι· οοιι·ιο
πιο πιοιιτ πιιι ποι· Βοιπο ποποοποιιοο ποικο.ιοοπ ηιιιοοπο

ππο ποο Βοπιποο. πιιοο πιιι·οιι πιο Κπι·ποιιοοπιιπποπ πιο Κοιιιι
Ιοι·οπ που· ννοι·ποπ, ποικι·οιιοιοι·οο ποπ οο Πι·οποπο νοπ πιπ

Ρτιπιπι·οιιοιιιο ινιιιιι·οππ ποι ποιο Απι πππ ποιο ποιοι

πιοο οο ιποι.ιιοπο, πιιοο ποι· ππτοπ ι·οπιιιπ. ιπι Πιο1ιποι·ιιι οιιο
οτοιιοππο Βοπννοιοινι·οοοοι·οιοπ' ιο ποο Κοπιιιοι·οο πιο ιπι Μπι
ιιιιιπιιοι·οππο Ωποοκοιιποι·ιοοποι.ε οοιι·οπο. πππ οιπο Β'πιιπιιις

οοιιι8 πιιι ιιπο :οιι 8οιπο ποποοποιιοπ Αποπ τι·οιπ πιο
ποιο1ο.οΒοι· οοι·πιιιιιιποτ Κοπιτοιιο _ιοπο Βιιπτ οιποι· Μοο
ιοιοιιιιοπ οποπιιοπ. Αποοοι· πιοοοπ Επιιοι·ιιποοιοπ ορτιοπι
ποππ πιο Βοοποοιιιππο, πποο ποι ϋτι1ιοποι· Ωποοιιοιιποτ
ορριιππιιοπ πιο Βιιιι·οοιιο.ιοπ

ιποιπο πο ποιο πποοποιοπ

ποπ νοι·οο1ιινιοποπ πιο πιο ΜοΒιιοιιιιοιι οιποι· 1ιοι·πιππο
"πιο ποτ Ιπιοιιιιοπ ππι·οιι

τοοπιποιιιπο ρι·ιινοπιινο Βο

ιιπππιππ€.
Πιο Βιιπππιοποππο νιοοιιιιειιοιι ποι· οοποο Ροι·οοππο8ο
ι·οοιιιιοιο πο· ποπ οοιποπ Αποποπ πω· 8γιιιιιιιοιοι·οοπππο
@ποππ πο ιο οπο” ππι·πο Ποποτοιοπι πο.ι·οοπιπ πο
ποποο, ποοο ποο πιο1ιοι· Εποιοπιο ποππ ποιπο ιοοιπποο

εοπιοοοοποπ Βοοπιιο.ιο ποτοιοιιοπ ιπιοιι ιιπο ιιι πο1·Νοιπι·
ποι· διιοπο. Νοπο θιπππιο.ποπ οιοπ _ιοποοιι 8οοοποποπ πππ
ποπο πνοπο οιππ οπποποποι οοιποπ. πιοιοπο νοπ πιοοοπ
ιιπ ποο Ζιοι ιππι·οπ ινοι·ποιι ιπποο πιο Ζπιιποίι ιοιιι·οο.

ι.ππε πππ Οοοοιιιιιιιι·οπιιπποπ ικοι·ποο. Πιο Κ6ι·οοποο οποι· ιπι

νοπ Βοπιποιοιπποοιιοιιποι· νοι·ο.οιοοοο. Αποιι πιο Ζοποποιοοιι
οποιοιιοπ »ιποιπο επι πιοοοιπο 1λ'οιοο νοι·πι·οιιοιιι; οποο ιιπ Μποπο
ιεποπο ποπ 8οιιποι'οιννοοοοι·οποπ πιιποπ ιιππ ποο Νιοποι·οοιιιος

πιιποο; Αποπ ιιιοι· πιιι νοιι. πιο Κιιι·ποιιοπ ιπ ποο ιππποπιιοιιοο
ποι· Κο.ιιιιιοι·οο ποοποοιιι.οι. (Οοο: πιοοοιπο Ποι·ιιιοποπτιοο. πιο
οοιπο ποοποιοπιι;;ο Βι·ννοιιοι·ιιοις ποι· νοοοο ιο ποι· 8ππιπιιιιοοιι,
οοιινιο πιο Ηοι·οποοιιππο· ποο Βιιιιπι·ποπο οιοπ πιο ?οιποο ποι·
πι.ι·ιποο Ιοιοιιιιιοι.ιοποπ ποπ ποο οοιιιιοοποπ Ρι·οποοοοο οοιιοο
ποο ποι:οοιιι. ποπ Α τοι ι ο Κ ο ιι ι ο ι· ποιο;ιο ιιοι·οιι.ο, ποοο πιο

ι·'ιπτιπιοιπιοοινοτο;ιιτποπ οιποπ πιοοοιποπ Βιιποι· οοιιππ“ι, ποπ
πιιοο πιο 1οιπι·ιιι- ποπ θοοοιιννιιι·οπιιπιιππ. οποπιπ1ιο οιιο νοι·
ιιοπο πιιι ποι· Ροιιοπιιιιιιο, πιιι·οιι Βιπτι.ι·οι·ιοοιιιια ιο ποο Κοριι
ιοι·οο ποι· 8οιιιοιιιιιιοιιι,3ι.οοιιοπ πππ Βιπιποο· πιιοιποπο ιοοιιιιπτ.
πιο πι. πππ πποιιοτ ιποιιι·οοιιοιπιιοπ, πιο οποο Κοπιιοοιι ο ποπ
Κ ποποι οοιιοπ οοποοοιπιποο ιιοποο, πιιοο ποο οπωιοπιποι. ποιπο
ποιπ οοριιοοιιοπ πιο ππι·οιι Ζοι·οιπι·οοπ ιοι·πιοοοι· Βιπι.1ιπι·ροτοιιοπ
πιιι· Βιιπππιι· νοπ Γιπι·ιπιοι·ιποπι Αιιιοοο .πιο ποπ @πιο ιπι·
ιοιιιι·Μπιιπππο·. Αποιι ποιοι εοριιοοιιοιι Ρι·ο2οοο πιο νιοιι“οοιι
πιοοοιπο Ζοιιοποιοοποι'ιοιιιιοο ποοοιιιιιοποιι ννοι·ποπ. ινιιιιι·οοπ
ποοποιο δοπννοιοιννοοοοι·οιοπ' πιο Βοοι.ο.οπιοιι ποι· Μππππιιιιιο

ποοπεονι·ιοοοπ ινοι·ποο πι. Ζπποιπ οι πιο νοτιιοπο ποο Ζοππ
ποιοι ποι· νοι·ποι·οπιιπο οιποο". ινιιιιι·οοπ ποοπ πιο ιιιιιτοι·οπ
πιοιιι· ποι· Γιιπιπιο οιιοι.ι·οοοιοι οοιπ ιιιιιοοιοο. νοιι. ποοοιιι·οιππ
οιποπ πιο νοπ ππι·οοιοοιιοι· ιπποοιιοι1ποι·νοι·πιιιππο, που ιο οι

ποπι ποιοι νοπ ιι.ιιπποπ Αρποππιοιτιο

ιιπά Ροι·ικοοιιιο οιι

398
Οτιιππο ειππ. Ποπ Βιιπ ποι· ι1οιιιιπιιοιιιιιιπ οπιειιι·ιοιιι 2ο: πιι
. Ζω; ποτ πιιπιοιι οοιιιιεπιιοπ Ππι·ιππιι'οιαιοπ, πιιοι·οππ νοιι. οιο
ιιπ πιοπ οιιτοπιεοιιο ποοιιοιιοοτνοι·Βιιι.ιιπο ιπ Απορι·ιιοιι πιιπιπι,
επ ιιιιπιιοιι ειππ πιο ι·εοιιοιππιιο·οπ).
Β π ο ο.

πιιτοΙο Νοποιιπππιτ νοι· ιιιτοιι'πππις ποτ Ποιο. οπιποποι· Επι·
πιοιιι σποτ ποσο ποιοι ιπιπιοτ ειοιιοι· επ οτιτοπποπ πππ πο οο
πτιοιιοπ ιετ. Νιιτ ιο οιποπ 'Ι'οιι ππεοτοι· οποιο ιιοεε οιπο πιο
(ιοεοιιππιετ εοοοπ ππιοο πιο Ππτο ιιιπππτοο πιιιι.οιε ποε Διι

.<;οε σποτ ποε ι.οετοπποπ οιποπ" οτιτοπποιι. Ποιοι πιο αριστο
ιινο Βο.ιπιποιιιοιπιο πιο ποο·πι.ινοιπ Βη;οιιπιε, π. ο. Μι ποιπ
νοι·ιιο.πποπεοιπ οιποπ ιπιτοιποππιιιιτοπ Ρτοποεεοε ποπι Κτοπιιοπ
πιοιιι επ εοοπποπ οτοποοι. πιτπ εοποοι πιιτοιι Βοοιιοοοιππποπ,

πιο ιοο εοιοει οπι.ιοετοιιτ, πιο π.ιιοιι πιιτοιι πιο νοπ 8 ιοτι::.
Ριιιππιπ-νιίπ.ττοιι π. Α. πιιι;οι:οιιιοπ πιο πειτο;οι.ιι.π. θ. Πιο Απποοπιο οιποπ εοι:οποππιοπ Ρεοπποοπιποτε ποε ιπιιοιιοπ

ιποι·Ιιε ιιοιιποοι ποοο ιπ ποτ πω, ποοι.;ιοιοιιοπ πιο ποτ αεροπ
ι.οποπ Βιιοιιοιιπππ8· ποι· ΒιιοιιοπιππτοεΕοπποοεοα.

Βιιοιιοιππιοιποπ πππ Βοορι·οοιιππποπ.

Μιοοοιεοπ.

Η. Ορποποοιιιι: Βειιτοπο ποτ Πιοπποειιιι πππ 'Πιο
τοριο ποτ Ποοοιιπιιιοιο ιιπ Βοιοιι·ο ποε ποπιτπ.ιοπ
Νοτνοποιετοιιιο. Μο 20 Αοοιιπππποπ ιπι '1'οιιι πππ
6 Τπιοιπ. Βοιιιιι, 190Τ. νοτιο8 νοπ 8. Κιιτποτ.
198 8οιιιοπ. Ριοιο 8 Μοτο.
Ποιο Βποιι ιετ. π. ν. Βοι·ις ιππ π π, «ποιπ ποιιιεοοοπ Γιιιιτοτ
ποι· ιποποι·ποπ Ηιτποοιι·ιιι·ι;ιο». επ εοιποπι 70. Οοοπι·Ι.ειπΒο πο·
πιπιποι. Ποτ οιοιο 'Γοιι οπιιιιιιι. 14 Κτππιιοπἔοποιιιοοιοπ νοπ
Ηιτπιπιιιοι·οιι. Πιο οιιποπιοιποπ Βοοιιιεειοιι.ιοτιιιιο·οπ πιοοι πω.
οπο οιποτ Βιοιιοιιιι νοπ 27 επι· Οροι·πιιοιι ι.ιιοιιοιππιοποπ ιι'ειιιοπ.
νοπ ποιοοοπ 8 01,1 ρθω οοιιοιιι. ο (22,2 πιο.) Βοοοοεοι·ι. ππι·
ποπ, 55.5 πιο. οιποπ ιιιιιιωιπιο οπιιοπ; ιπ 44,4 πιο. ποτ ιοιπ
ιοι·οπ ιιοπποιιο οε οιι:ιι πιο πιο πτοςποειιεοο οοιιοιιποτο πποιιιπ
οιιςοπ Ηοεοιιινιιιειο πω· ιιιπι.οτοιι $οιιπποιετποο. «Η 22 σποτ .'28
νοπ ποπ 27 ιι`ιιιιοιι ποι· εοποοι πιο πιιιτοιποιπο πιο πιο ιοιιιιιο

Πιπο·ποοε οιπο οιιποιοτι. «νοπ 10 σποτ θ πο· πιο οοιτπι·ι.ιιεοιιο
'Γιιοτοριο εοι·,οιιιιιιιτ ππεςοπιιιιιιοπ ιιππ οιοεει.οπι.οιιε τιοοιιιτ
πιοιπποοιιοιοτιοπ Ε'ιιιιοπ νοπ 'Ι'ιιιιιοι· οοι·οοι·ι οπο ιιυι· οιποτ Απο·
οιποτ ιιυι νοιιοπ ποιο ποι· οροι·οοινοπ Βοιιιιππιιιπς». - Ποτ
:ι.ι·οιιο 'Ι'οιι πωπω 15 Κτπιιιιοιιοοοοιιιοοιοιι νοπ Κιιοιτοπιποτιιο·
ιτοεοοπιιιοιοιι, ιιοοι· ποτοιι οροι·πιινο Βοιιιιππιππ,ιτ ιιπ-ι. Η ισι
ι.τοπποπ οτιι·οπιιοιιοτοιι Βοοιιιοεειιτιοιι ι;οιπποι:
«Ι. οι ιιπιοτιιοε;ι ιιοιποιπ Ζποιι ι πιοιιι·, ποπο οοι ποπ Κτππιι
οοιι.επιιει.ιιπποπ. πιο πιο ιγριεοιιο Βγιιιρι.οιππιοιοι.ιιο ποπ Βιιοιιοπ
ιππι·ιιοπιιιιπιποιε ιιιοιοιι. πιο οιιιτπι·Βιιοοιιο Βοιιο.ππιππε πτιιιο;οππ
ιππιπιοι·ι. ιετ. Βοποοιιι.πιιι πιιιπ οιπο ποι' πιοεο πω, πο οι
εοιιοπ ιιποο ποπ ιοιπιι;οπ Βι·ιπιιι·πιι,ι;οπ ιπ οικου. 50 ρΟι. ποι
οιποπ ποιοι-πιιε επ τοοιιποιι, ποι· οιπ ππι επ νοιιιιοπιπιοιιοτ
εοιιι πιι·π, πο οπο” ποτ πιπιζι·ιπ νοτιιοποπιπιοπ ποπ. ινοιιπ
ποσο ιιιιπιοτ ποσο οιπ οι·οοεοτ Ρτοποπιππι2 ποτ ιπιι ποειι:ινοπι
Βοεπιιπι Οροτιοι·ιοπ ιιπ Βοοο πππ πει.πιοπιιιοιι ιιπ Μοπιπειιιε
οπετιιππο πιοιιι, πο οιοοι οο ποοιι ππτοοππε :π οτοοιιοπ, ππεε
πιιι ποτ ειππ ιποοτ πππ ιιιοιιτ νοτιιοιοπποπ Ετιοιιι·ππι; ποι·
Οοιτπτο·οιι πιοεο ?οιεοπιιειπππο ιιππιοι· εο1ιοποτ ποι·ποπ. 2. Αποιι οοι ιγριεοιιοτ 8γιπριοιππιοιο.ειο ειππ πιο.ιςποει.ιοοιιο
Γοοιοτ πιοιιι ιιπιποτ επ νοι·ιποιποπ, ιπποιπ πιιε πιω ποε οποτε.
ιποππιιπτοπ 'Γπιποτε οιππιοι ππτοο ιι·ιιιιοιιοιποπ ιιιιεοοεοιιποιο
νι7ιτοοιποποοπιι1οιο) νοι·,ποεριοοοιι πιο πιιοιι οπεποοιποποιοο

ππτοιι οιποπ ιοιιοιιειοτιοπ πιοπιπΒιιιεοιιοπ Ρτοποιεε σποτ· ππι·οο
πιο ιιιιτπιποπιιιιοτο Νοιιοιιπππις νοτοοιιιποποι ποτποπ οπο.
.ιωοπιοιιε νοτπιοπι οε ο.ιιο Βοοοιιιιιπ,ο, ποεε πιο Πιιιοι·οπιιοι
πιοε;ποπο επιποοοπ ποιπ οτιιπιιιοπιιιιιιτοπ 'Γιιιιιοτ οιποτεοιι.ε.
ποιπ ιπιτπιποππιιιιτοπ πππ ποπ Ψιτοοιεππιοο·οοοιιπιιιετοπ Μπο
τοιοοιιε πιοιιι ιιπιιιοτ οιπο ειοοοτο Μ, πιο ποπ οοποπποτε πιο
Κο.ειιιειιο Νοπ ποε ποιοι. πιο Αοιιο.ππιιιπο· νοπ Βιοτιπι

ιοοτι.. - Η. Ππιοτ πω. ο`οτπιοπ ποτ 1οιιοιιοιοι·τοπ οιοπιπ,<ςιι.ιε,
πι.. πιιε Κτοιιιιοοιιοοιιπ ποπ οιιττοιιιοπιιιιιιτοπ Τπιιιοτιι τοπεοιιοππ
πιιοιιπιιιιιοιι ιτοπποπ, νοτπιοπι: πιο νοπ πω· πππ Κι·ο.ππο

οποοιιι·ιοιιοπο Βιιοπιπεςιιιο ποτοεπ επιποιιε οιπ οοεοπ
ποτοο ιιιτοι·οεεο. ιπε πιο" ποιο· οοτνοι·οοιιοοοπ ποτποπ, πιιεει οε
οιπο πο. ποπο

πιπ

οιποπ

πιππι ι.ιοπιιιζοππ ιπππιοτι.οπ Βοιςτιιι'

οππποιι, ππεε εε ποσο ιιπ πτοειοεοιι πππ νιιιιιο ποποεοιιιοεοο
ιιοπ Βοοοποοιππποπ πω, πιο πιο Βκιειοππ, πιο Ριιιιιοποποοο

πιοεοπ Ι.οιποιιε ππι·ιππ πππ εοιπο ι3οπιοιιππο επι· 8γιπριοιπο

Πιο Ζποιτοτιιτππιτοοιι, ιιιτο Κοιιιιιιιιιοιιοποιι πππ ιοτο Βο
ιιπππιππε νοιι Π. ι.οριπο ιπ ι.γοπ. Απιοτιοιοτιο
ποπτεοιιο Βοπτοοιιππε νοπ Ε'οτπιππιιπ Κοτπ
ιοιπ ιο ποιπ. Ι.οιρπιε πππ πω. ι·"τοπι Ποπ

ιιοιτο, 1οοο.
«Πο Πιποοιο ποπ οοιπριιοπο οι ει›π ιτπιιοπιοπτ› πππ«ι.οπ ποπι

ριιοπιιοπε ππ Πιιι.ιιοιο οι. ιοιιι ιι·πιιοπιοπι» ειππ πιο 'Ι'ιι.οι οποιοι·
νοπ Ε. ι.οριπο ιπ ποπ .Τοοι·οπ 1905 πππ 1908 ιπ Ρπτιιι πο·
εοπποτι. νοπ οιιιπιιποι· οοτπποςοςοοοιιοπ Ατοοιιοπ. Πι·. π. Κ ο τ ιι
ι'οιπ οοτ ποιο ποε νοτπιοπει οι·ποτοοπ, πιοεο νοτοιι'οπιιιοοιιπ

ποπ οιποιπ ποιιοτοπ Ιοοιιοι·ιιι·οιεο ππιοιι οιπο ποιιτεοιιο Βοπι·ιιοι
ιππ; πποππο·Ιιοο απ ιποοιιοπ

πππ

ποε Ιιιιοτοεεο πο· πιοε πιιε

ποποιοοποιο 1ιΨοι·ιτ επ ποοιιοπ. ΑΜ” ποπ οι·ει:οπ Βιιοιι πιιι οε
οιποιπ πππιος1ιοο οτεοιιοιποιι, οιπ επ τιοειΕοε θοοιοι. Με 150
1ιιοιποπ Πτιιοιτεοιτοπ π.ποιι ποτ οιπικοτπιπεποπ νοιιειπππιιτ επ
ιιοοπ.πποιιι, πππ ποοιι οι οε ποιπ νοι·ιοεεοι· π.πει:οποιοιιιιοι πο

ιππεοπ, ιπ πιοεοιπ Ιππιιπιοπ ποπ $ιο.ππ πποοτοε οπεοποιιοιιιιοοοπ
ννιοεοπε οπι πιοεοιπ Οοιιιοι. ιπ πτιιι;πο.πιοι· ννοιπο επ οιιιππιο

τοπ. Αιιοο Ηγποιοοι.ιποοο ποπ ποιοιι ιιιοςιιοοιιοιιι οοι οποιο πο
ιποεοπ, οι: ποτποπ οπειιιοι·ιιοο ποτ πιο ππ οοοοεοιιιοεεοποπ ?ποιο
οοι·οποοι·οιιιοπ Ππιοτοποοπποετοεπιιοιο ιιοπρι·οοοοπ. ινοππ
πιι· ιιπ οοοπιιοοοοπ πππ πιιο·οιιιοιπιοοι·ο.ροπιιοοοοπ 'Ι'οιι οπο ποε
θοποπιιοπε Μπιτ οι·ποιιτοπ ιιοπποπ, πο.οε ιιιοι· ποτ ιοι.πιπιιιππποι
ποτ Βοοπ.ππιππι: ποε 8ιοπ'οε ππ οπι:ο Οτοιιιοιι ι.ιοποο·οπ πω. πο
ειππ πιτ ππποτοτοοιιε ιιιιοτιοεοοι. πιιτοιι πιο οιο πιο Ποιοιι πιο
ιιοππο Βοπτοοιιιιπε ποτ Κοιππιιιιπιιοποπ πππ ιοτοτ Τιιοι·πιιιο.
Ποτ νοτιοεοοι οπ.ι. οε οποιοι ιποιε;ιιοο .<;οπιποιιι. ιιιοοιοι·ο Νοο
τιιπιτειιιιιιοιτποοιιοπ 211 ι.τοοοπ. ννοππ ποσο πιοεοπι ιππ-ιιπ οιπ

πιιιιοεοοπποπ θτππιππι ποι· Πιι:οτοιπτ πο οιι·πππο πω, πο κοπο
ιοιι εποπιοιιοτο

Αποποοιι

ιιιιοτ

οιπιοιπο

Απιοτοπ ππιιιτιιοιι

πιοιιι ο·οιππ.οιιι. ποι·ποπ. Επι· πιο πο.οιιειο Ζοιι ιιιιππιι:ι. ποτ νοι·
ιοεοοτ ποπ Βτεοοπιποπ οιποτ ππειιιιιι·ιιοιιοπ Βοπτοοιι.ππ ποε
Πιποοιοο ιποιιιπε πο. νοι· ο.ιιοπι πιιτιοπ πιτ ιπιτ. ι;τοοεοιπ πιο·

τοοπο ποι· οιιιοοιιιιοιιοπ Ζπεπιπιποπιιι.οπππο; ποι· Βροιιοιοιππιοπ
ποε επ νοτπιοπι.οπ Πιποοιοοιοτεοοοτε οπτεοποποοιιοπ.
π. Κ ο πο.

Ποτ Πιποοιοο ιποιιιιπο νοπ Πι. Β. Νοππγπ. Ζποιιο ππι
Βοπτοοιιοιο Αιιιιοεο. νι|ιοπ 1906. Αιιτοπ Ηπιποτ.
νοιιο ποιπ .1π.ιιτο ειππ οε οοτ, πο" πιο οτειο Απιοιιτο πιοεοε
ιπιιποπιοπιπιοπ νιΐοι·ιτοε ιοτοπ $ιοο·οειοπι ππιοο πιο ιποπιιιπι·
εοοο ποπ πιιιι·πι.. Πιοεοτ οιπο Ζοιιι·ππιπ πιοοιιι. «σε οι·ιιιιιιιιοο.
πο.οο νιοιο Αοεοιιπιιιο οπιιοπ ιιιπο·οο.τοοιιοτ πππ οτποιιοτι. ποι·
ποπ ιπιιειιοπ. Απποιο Αιιοιιιιιτππιποπ ι:οππτοπ ποεοπιιιοιι πιο·
πιο” ποι·ποπ, ποιι πιο, ποιοι· Νου ιι γπ πο.ιπο.ιο πιο: εοιποτ
εππποπ Απιπι-ιιιιι οιποι·ιι.ι, _ιοιπτ πιιε ποιπ Θοοιοιο ποι· 8ι.τοιι
ι”το.οοπ ιπ πιιε ποτ ππο.ιιιο.ει.οπτοπ ?ποιπ @τύποι Μ. Πιο Πιπ

π.ι·οοιιππι; ποτ ποοι:ιιιοοο-ρογειοιοειοοιιοπ Βιπιοιιππο· ιιππ ποπ
Διιεοοπιτι ποιπ ποπ Ζποιιοτππ.οοποιε οιπ Πτ. Βο.ο ι·-$ι.το.εε
ιιπι·ιι· εοιοοιιιππιιτ ιπ ιιιιοι·π.πε πιο" οινοιεο πιιι·οοιιοιιιοτι..

ιοιοιζιο ιπ ππι·οιιιιιοιιιιοοι ονοιοο οτιο.ιιιοι·ιι. - Πιο Βγιπριοιπο
ιο!οπιιο ποτ οιιιι·πιιιοπιιιιιιτοπ Βιιοιιοπιππι·οοι:οεοοπιιιοιο ιετ εοοι·
ιιιιιιιιο· οιπο πιγριεοιιο. Βιιιο ι;ιοεεο Απποιιι ποι· οιιιτπι·,οιεσο

Πιο οιιιποιποπ ιιυι-οιπο πιοεοε οινοτιιοε πιιτιι.οπ πιι οοιιπππι.
ποιπ, πιο ποπι: ιιιο.ιι ππ.ι·ιιιιοι· νιίοι·ιο νοτιιοι·οπ εοιιιο. Πιο επ

ιιοιιιιοτοπ Νοποιιπππιιοπ πιιιπο ποιο πιοεοι· Βοιιπ.ππιππι; οπι

Βοτοιοοοτπιια ποι· Πιο.οοιοετοοι·οριο, πιο πιο ππε ιπ ποτ νοπ
Ν πο τπο π'ιιοιιοπ Ηιι.ιοι·ιιπτ ιςοιιοι.οιι πω, ιπ οιπ ποπι· Ζοιιοπ

πο,εςοπ ποι·ποπ, ποιιπ πιο

Ιιιπιιιιιιιοποπ

πιοιιι ποιιοτ εοετοοιιι

πιιι·ποιι. π.. ιπποπ εοιπιι πιο ιποι·οοιιιιιιιιπρι ποι· οι:

ιοτιιιι.ι

νοπ Ι.πιιιιποιιιοιιιιο πποοπιποι οιιοι·ιιιιππι πιοτποπ.
οπιεε εοιι
ειο ππι· οποποιιιιιεποιιιο πιιπ οιπ' θι·πππ οοι·οιιιιιι€ειοτ Βι·πιιέ
,οιιιιι.ιοπ ιιοι ποιιιιιοιιοτ Ρι·οι.ιι·οπιοπι ποε ι.οιποπο ιιι πιιιοι·οπι.ιο.ι
πιππποοιιεπιι επιιπιοι·ιο·οπ Ε'ιιιιοπ πππ πινει· ποπιι νοι·οοποπιιποπ
ποτποπ, ποππ πιιιοι· ποπ νοτεοοιοποποπ Μοοιιιοοιιοιιοπ πιο Απ

ππιιπιο οπο· οιιιτπιποππιιιιτοπ 0οοοιιππιει οιπ ,ε;οπιεεοε Μπεε
νοπ νΥπιιτεοοοιιιιιοιιιιοιι: οοειιπι. - Βιπε ιππειι ποοτ ππιοι· πιο·
ποπ νοι·οοιιπιεεοπ οοεοπποι·ει νοτιο.ποι: ποι·ποιι, ππεε ιιοι ππ
ειοιιοτοι· Αιιο·οιποιππιπο·ποεο πιο Νινοπππιπι;ποεο οιπο ιποι.ιιιοιιει
οοειιιιιιπιο ιει. πιιιιιιι ποι· πι·οοπιοι·ιεοοο πιππι-ιιι οιπ πιοΒιιοοοι

οοοοιιιιι.πιιιοι· ιιιοιοι: πππ ιιοιπ ποοοπιιιοοοε ροτιοπιιιιπ νιιπο
πιιι

ειοο

οτιποι.. -- 5.

Πιο

οιιριοτπιινο

Επιπιποιιιοιπιο οοιι

οιποτ ιιπ ποτ Ππιπ. Ηο.ιι ιπποοοπ, πο πιο οιιι.τοπιοππιιπτο ιιιιτο·

οοπποι·ιιπτοτ ιππιοι οο οιποπ πο, ποπιι οιπο επ οιπεποποιποιιπο
ιπιι; οιποιπ νιοιιοπιιι πποοι·οοιιιιει:οπ $ιιοπιιοιεπιπε π.ιιιςοιποοιιι.
πιτπ. Θοτππο πιο ππειιιοτιιοο ποι·8οιοοιοιι Ετιο.οτππι;οπ οιποε
Β'οι·εοιιοτο νοιπ Βπιιπο Ν ιιπ ιι γ ιι ε πιιι·οπ νοπ ππεοιιιι.ι.ποπ.τοιιι
1ινοι·ι. απ· πιο Βοιιτιοιιιιπι.: πιοεοτ Ρι·ο.,ο·ο.

Ε. Κ ο ο ο.
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Τεεεειιεε1ιι·ιεΙιτειι.

Ιιιιι·ει, επι ειεΙι άε.ιιιι 1874 ιιι εεΙιιει· ΙιιιιΙει:Ιιειι Ηειιιιιιι Ι3ΙεΙΙιειιά
ιιιεάει·ιιιΙεεεειι. Ιιι ιιιεΙιι· Με 80-_ΙΜιι·Ιιεει· 'Ι'εΙιε·Ιιειε Με Πι·. ν.

Βιιιεοιι Ιιι άοιιι Ιιιιι·ΙΙΙιιάιεεΙιειι δι5.άιεΙιειι ΠοΙιΙειι ιιιιά Πει
Βει.τειιά ειιιειι νοι·τι·εΙΙΙΙΙεΙιειι Επι' Με Απε εΙεΙι ει·ννοι·Ιιειι, Μ›ει·

Ρει·εοιιΜΙε.
-- Πει·
ΙΙ σε Ιει·

ΙιεΙιιιιιιιΙε ΚΙΙιιΙΙιτει· Ρι·οΙ'εεευι· Πι. Ι~`ι·Ιεάι·Ι εΙι
ιιι θιεΙΓενι·εΙά Ιιεειιιις επι 16.729. ΟΙ‹ιοΙιει· εειιι

δθ·ΙΙΙ.Ιιι·Ιε·εε Ποεειιτειι_ιιιΙιΙΙευιιι. ΙΙΙοεΙει·, άει· εε
αειιινει·ιιι: Ιιιι 77. Ι.εΙ›ειιε_ΙεΙιι·ε ειεΙιτ. πι. ΙιειεΙιε εεΙτ ειιιιεει·

Ζειτ νειι εειιιειι ιιιιιιΙιεΙιειι νει·ρΙΙιεΙιι.ιιιιεειι Με Ρι·οι'εεεοι· άει·
ΡιιιΙιεΙοειε ιιιιά 'Ι'Ιιει·εριε εοννιε Με ΠΙι·εΙιι.οι· άει· ιιιεάΙΜιιι
εεΙιειι ΚΙΙιιΙΙι άει· Πιιινει·εΙΙΙΙτ. θι·ειιειι·ε.Ιά ειιτΙιιιιιάειι.

- Πει· Βι·ιεεάεει·ει άει· Τι·ειιεΙιεΙΙιεΙ-ΚοεεΙιειιΙιι·Ιιεεάε, 8ιεε.ιε
τει. Πι. Π ι εΙι ε ι ειπ, Με ιιιιι ΠιιΙΙ'οιιιι ιιιιά ΡειιεΙοιι νε ι·ε Ιι εεΙι1εάει. ννοι·άειι.
- Πει· Ρι·Ινιιιάοεειιτ ΠΠ· εΙιΙι·ιιι·εΙεοΙιε Πιερ,·ιιοεεΙΙι Πι·. Βετε
εοννεΙει ννιιι·άε ιιι ειιιει· άει· Ιειετειι ΚοιιεεΙΙειιιιιιιε·ειι άει·

ΜοεΙιειιει· ΠιιινειεΙΙει ειπε ιιιιεεει·ειετιιιϋ.εεΙεειι Ρι·ο
Γεεεοι·ιι.ιιιάειιι ΙιεΙιι·ειιιΙιΙ

άει· εΙιιι·ιιι·ε;ιεεΙιειι

ΡεΙΙιοΙοε;ιεεεννεΙιΙι.
- Πει· ειεΙΙνει·Ιι·ετειιάε ιιιιεεει·οι·άειιιΙιεΙιε Ρι·οι“εεεοι· άει·
ΟΙιειιιΙε επι ιινεΙΙιΙΙεΙιειι ιιιεάΙΜιιιεεΙιειι 1ιιεΙΙιιιτ ιιπιά ειιεεει·οι·
άειιΙΙΙεΙιε Ρι·οιεεεοι· άει· 8ι. Ρειει·εΙιιιι·ιεει· Πιιινειειιει. Πι·. εΙιειιι.
'ΈΙεεΙιτ.εοΙιειιΙω, Ιει ιιι άεπι νοιι ΙΙιιιι ΙιεΙ:ΙεΙάειειι
Δειτε επι ιιιεά. 1ιιειιιιιι ΙιεειετΙε·ι ινοι·άειι, ειιιει·
ΒεΙεεειιιιε; Με ειιεεει·ει·ά. Ρι·οΓεεεει· ιιιι άει· ΠιιΙνει·εΙΙ:Μ.

ε.ιιεΙι εοιιει πει· ει· ειπ ε·ει·ιι ε·εεεΙιειιεε 0ΙΙεά άει· θεεεΙΙεεΙιιιΠ:
ιιεινει·άειι, πεπι ιιιιεΙι ιιΙεΙιτ ννειιιιι εειιι ιιιιιεΙΙιεΙΙει·.Ιιεε 'Ι'Μειιτ
Ιιειιι·ιις. 2) Αιιι 9. ΟΙιτοΙιει· ιιι .ΪεἱεΙι (ΚιιΙιειιρεΜεΙ) Πι·. ΙΙΙ/ΙΙ Ιι ε Ι ιιι Η ιιΙΙε Ιιιι 88. Ι.εΙ›ειιε_ΙεΙιιε. Πει· ΙΙΙιιεεεεΙιΙειΙειιε
ειε.ιιιιιιιε Με Κιιι·Ιισ.ιιά ιιιιά Ιιειιε εειιιε ιιιεάΙΜιιἰεεΙιε ΑιιεΙιΙΙ
άειι;; εΙιειιιιιΙΙε ιιι Ποι·ρε.ι ει·ΙιεΙΙ.ειι, ννο ει· νοιι Ι889-95 ειιι
ιΙιει·ιε ιιιιά Ιιιι Αρι·ΙΙ 1895 άειι Αι·Μει·ιιά ει·Ιιιιιι.·;ιε. 8ειιιε ιιιεΙ‹
τιεεΙιε Τειιι.:Ιιειτ. Ιιει;ειιιιι ει· Με 1ιειιάει·εΙ: ιιι 1.ειιιΙιιιτε;(Ι.ιν
1ιι.ιιά), Ιιει.ιεΙι εἰεΙι ε.Ιιει· ΙιΜά Μι ινειιει·ειι ΒιιιάΙειι Με ΑιιεΙει.ιιά.
ννο ει· άιε ΚΙΙιιΙΙιειι ιιι Βει·ΙΙιι ΗειάεΙΙιει·ι.ι ιιιιά Βει·ιι ΙιεειιεΙι
ιιιιά εΙιιιςε ΖεΙι ε.ιιεΙι Με 7οΙοιιτΙΙι·ε.εεΙετειιτ άεε Ρι·οιεεεοι·ε

ΙΙ ΙΙ: ιιΙΙει Ιιι Βι·εεΙε.ιι ιιιιιεΙει·ιε.

ΝειεΙι εειιιει· ΚιιεΙιΙιεΙιι· ιιι

άιε ΠεΙιιιιιι. ιιι ΑιιΓε.ιιιε 1898 Ιιεεε ει· ειεΙι Με ΒρεΜεΙΙετ τει
θΙιιι·ιιι·ειε ιιι Βιει ιιΙεάει·. Μ ιι ΑιιεΙιι·ιιεΙι άεε ι·ιιεεΙεεΙι-_ιερειιι
εεΙιειι Ιζι·Ιεεεε ΙιεΒιιΙ1 ετ εΙεΙι Με άειι Κι·ιεεεεεΙιειιρΙειε, ννο ει·
8111191128 Με ΟΙιει·ειιει άει· ΠοάειειιΙιοεεΙιειι Ιιει·ιιιειιειι Βιιιιιι€ιτε·
ΙιοΙοιιιιε, άειιιι Μι ειιιειιι 1.ιεεε.τει.τ άεε 1Ιοιειι Ιζι·ειιεεε ΜΜΜ·
ενια. Ιιι άει· Ιειει;ειι Σεπ ρι·ιεΙαι2Ιει·ιε Πι·. Ηε.ΙΙε ιιι άει· $ιειάτ
.ΤειεΙι. θ) Αιιι 14. ΟΙιτοΙιει· ιιι ΙΙοεΙαιιι άει· Ρι·οΐεεεοι· ειιιει·. άει·
(ζΙιἱι·ιιι·ιιιε Μι άει· άοι·ιιχειι ΠιιΙνειεΙιει, νι·ιι·ΙιΙ. 5ιεειει·ιιτ. Πι·.

ΤΙιεοιΙοι· 5ειιιΙενιι, Ιιιι ΑΙιει· νοιι 70. .Τε.Ιιι·ειι ιιεεΙι ιιιεΙιι·
Με 4Ο-ιεΙιι·ιεει· ε.ι·ειΙΙι:Ιιει· ιιιιά ΜεεειιεεΙιεΙ“τΙιεΙιει· 'Ι'ϋ.ιιεΙιειι.
Πι· Ιει ννΜιι·ειιά άεε θοιεεεάΙειιετεε Ιιι· άει· ΠιιΙνει·ειιΜεΙτιι·εΙιε

ρΙΙ5ιεΙιεΙι νει·ειοι·Ιιειι. 8εὶιιε νοι·Ιεειιιιιιειι Ιιειι·ει“ειι άιε ειιιι·ιιι·
εῇεωιθ Ρεωῇο|οεΙθ ιιιιά άιε Πι·οΙο.πιε; ει· ννε.ι· ιιιιεΙι Ρι·ΙΙ.εεε άει·
Μ08ιωΠω- θωι·ιιτ8·Ιε0ΙΙΘΠ θεεε_ΙΙεεΙιείι. 41 Ιιιι ΡΙεεΙιειι °Κι·ιιεειιο_ιε

(θεον. ΡοάοΙΙειι) 11ι·.ννΙειΙιεΙε.ιν ΒεὶιιιιεΙ‹ι ιπι 72.1.ε
- νοιι άει· άειιιεεΙιειι

Νειιιι·Ι'ει·εεΙιει·νει·εε.ιιιιιιΙιιιιε· ιιι Πι·εε

άειι ι.νιιι·άε ιιι άειι νοι·ετε.ιιά ΠΠ· 1908 Βειι·εΙΙιΙι: Ριοι. Πι·.
Π' ε τ Ι ε ι ε Ι ιι ν. 1717 ε ε ι ε ι·Ιι ε Ι ιιι (1νΙειι) Με Ι. νοι·εΙιεειιάει·
εοινιε άιε ΡιοΙ'εεεοιειι Πι·. Η ιι ιι ιι ε ι· (Βει·ΙΙιι) ιιιιά Πι·. ΙΙΙΙΙε ιι
Ιννιιι·εΙιιιι·ς) Με 8τεΙΙνει·ει·ει.ει·.
- Πει· Ριοίεεεει· ει·ά. άει· ιιιΙΙΙΙΙΙι·-ιιιεάΙειιιιεεΙιειι ΑΙιιι.άειιιΙε,
ΒΙιι·ειιΙεΙΙιιιιεάΙΙιιιε άεε ΑΙΙει·ΙιεεΙιει.ειι Ι·Ιοι'εε, ννιι·ΙιΙ. 8ιε.ε.ιει·ει.

ΙιειιήειΙιι·ο. Πει· νει·ειοι·Ιιειιε, ινεΙεΙιει· ι._ .1. 1861.άειι ει·πιι.ιι·ιιά

ει·Ιειιε·ιε. Ιιει.ι.ε ιιι άει· Ιειειειι Ζειε εειιιε Ρι·ειιιε ειιιεεεεΙιειι.
ε) Μ κι-ωιΖωιιει (ΟΙιει·εεΙιΙεειειιι επι 14.727. ΟΙιτοΙιει· άει· Ιειιε;
_ΙΙΙΙιι·Ιε·ε Πιι·εΙιτοι· άει· άοι·τιπειι Ρι·ονιιι218.Ι·ΗειΙ- ιιιιά Ράε,ε.ε

ειιειεΙι, ΘιεΙι. 8ιιιιιι.ειει·ει Πι·. Α ι· ι Ιι ιι ι· Β ι· ιι σε ιι ε ι·, ιπι
81. Ι.εΙιειιειεΙιι·ε.

Πι·. $ει·Βιιιε ΒοιΙ‹Ι ιι,ιεεειιιιι ΗΙιε·Ιιεάε άεεΠειιιιι
Ι·κοιιιΙιεεε ειιι· νει·ριΙεριιιιιε άει· Κιιιάει· νοιι Ρει·
εειιειι. άιε Ιιιι Κι·Ιεεε πιιτ. .Τερειι ιιιιιε Ι.εΙιειι ειεΙιειιιιιιειι εΙιιά,
ει·ιιειιιιι ννοι·άειι, ειιιει· ΒεΙιιεειιιιις ιιι εεΙιιειι ΙιιεΙιει·Ιςειι ΒΙΜ

ιιιιεειι.
- - Ρι·οΓεεεοι· Πι·. ΒοΙιε τι Κ ο σε Ιει ιιεεΙι ειιάει·ΙΙιεΙΙι_ΙΙΙΙι
ι·ιε·ειιι ΑιιιειιιΙιεΙι ιιιιι νΙειοι·Ιεεεε εεε 8Ιιάειι·ΙΙι:ι. ιιεεΙι Βει·
Ι Ιιι ε πι· Πε Ι‹ εεε εΙιι·τ, επι άεπι 8.εΙεΙιειιιιιΙ: άεε Ιιιιιει·ιι άεε:
άιε Ει·εεΙιιιιεεε εεΙιιει· Γοι·εεΙιιιιικειι ιιι άειι '1'ι·ερειι ιιιιιιιάΙιεΙι
ΒειιεΙιι Μι ει·ειιιιιειι. ΙΝεε άει· Ιιει·ΙΙΙιιιιιε Ε'οι·εεΙιει· ιιεεΙι Πι·
ΙεάΙ,ειιιι.ε· εειιιει· «ΘεεεΙιεΙ“ιε Ιιι Βει·Ιἱιι ειιΙειιιιι·τ. Μιά, Με άει·
Βει·Ι. Ι.οΙιεΙειι2.› ιιιΙΙιεΙΙτ. άιινοιι ε.ΙιΙιειιε·ειι, ννἱε ΙΙιιιι άεε ΚΙΙιιιιι
ΒΒΙΙοιιιιιιι;. Ετ· Με ιιι ΑϊτΙΙιει Μι ειιιει· ιιεινιεεειι Νειειιιιε; 2ιι
ΒτΙιε1τιιιιι.τειι ε·εΙΜ.ειι; εοΙΙιε ει· ιιι Βει·ΙΙιι άειι ΒΙιιάι·ιιοΙι ει·
ΙιεΙιειι. άειεε άεε ιιοι·άΙεεΙιε ΝονειιιΙιει·ιεει.ιει· εειιιειι Διιιιιιιιεε
οι·Βιιιιειι ιιιεΙιτ ειιεε.ε.τ. εε "ΙΙΙ ει· εεΙιΙειιιιἱἔετ ιιεεΙι ΙΙ:ιιΙΙειι οάει·

νοιι Ι1ιιΙνει·εΙιδιειι ιιιιεΙ πιω. ΙιιειΙτιπειι.
·- Πει· άοιιι ΒΕ. ΡειειεΙιιιι·ιςει· ΙΙΙΙιιιεεΙιειι ΙΙιΙιεΙ5.ι·ΙιοεριιιιΙ ειι
Ι‹οιιιιιιειιάΙει·ιε Πι·. Α Ι ε ιι ε. ιι ά ει· Π εεε ιν ε ε ι. 1ιιιι ειεΙι ιιιιιτ
θειιεΙιιιιΙΒιιιιε· άει· Κοιιίει·ειιε άει· ιιιιΙιιει·-ιιιεάιειιιιεεΙιειι Α ε·

άειιιιε Με ΡιΙνειάοεειιτ Ιιιι· ΙΙΙΙιθΙ'θ. ΜεάΙΖ ΙΙΙ ΜΙ
άει· 8ειιειιιιτειι ΑΙιιι.άειιιιε ΙιεΙιΙΙιειει·Ι3.

-- ΒεεΙΙιι;ΙιεΙι άει· νοιι ιιιιε ιιι άει· νοι·Ι,ε·ειι Νι·. ει·ινΜιιιΙ:ειι
εεΝεΙεεΙιιειι 1άειιιιι·ιτειεπειιε·ιιιεε-ε. ειιΙΙυθι·ιιιιά
νι·εΙεΙιει· Βιιιάειιιειι :ιιι άει· Πειραιει· Μιά ΡεὶΘΙ8ΙιΙΙΓΕθὶι ΙΙΙ(;·'θΙ'
εΙΙ:.Ι.Ι: ΑιιιιιιιΙιιιιε ε·ει”ιιιιάειι Ιιιιττειι. ιεε_ιετετ ΐεεξκεεειΘ ε' [Ρ·Ι"έ
άἰεεε Ζειιε·ιιιεεε ει” ΒεειεΙΙιιιιε· ιιι Ι(ιενε ιιιιά

πω. ινοι·άειι ειιιά.

·ιΙιιίι ειι5·εέιι·"

Βει εΙιιει· 'ΗιιιιεειιεΙ.ιιιιε· Ιιει .ειι

πάει

8εΙιΙειιι θει·ΙΙιι ιιπιά ΙΙάειει· 11701" ΙΙΙ ΚΜ” Μ" θ"

Ι5ειρκειι ειιι·ΙΙεΙιΙιεΙιι·ειι.

ειιιε Πιιιιιειιε;ε εεΓΜεεΙιιει· Ζειιειιιεεε ιιιιά ΠοΙιιιιιιειιιε ι·οι·ιΉ9·

- Πει· ΙιεΙιειιιιτε Βει·ΙΙιιει· ΡΙιει·ιιιεΙιοΙοςε Ρι·οι'. Πι·. Ο ε Ιιι ε. ι·
1..ΙεΙιι·ειεΙι Μ; εεΙιννει· ει·Ιιι·ειιΙιι. ιιυά εε εοΙΙ νεοι;;

άει· ΖειιιιιιΙεεε άει· ιιιι

ΒοΒιιιιιιιι· ειπ' εεΙιιε ννιεάειΙιειετεΙΙιιιιε· νοι·Ιιιιιιάειι εειιι. νοι·

άει· ΜΙιιΙει.ει· άει· νοΙΙιεειιΙΙιΙει·ιιιιε (με .ν0ΙΜΙΙΙΙ"· 0Π8888Πι

Γιιιιάειι.

ΙειιΙΙιε Μιά ει· ιιι άειι νοι·Ιεειιιιεειι ιιιιά Ιιιι ρΙιει·ιιιε.1ιοΙοε·ιεεΙιειι
1ιεΙιει·ειοι·ιιιιιι νοιι Ρι·οι'. Βειιε·ε.ε.ι·ά νει·ιι·ει.ειι. Πε. Μιει·
άΙεεει· ΝοτΙιεΙιεΙΙ' ιιι ΑιιΙιετι·ε.εΙιτ άει· ννιεΙιι.ιεΙιεΙι. άει· νοιι
ΒιεΙιι·ειοΙι νει·ι.ι·ετειιειι ιιιεάι2ΙιιιεεΙιειι Πιε2ΙιιΙΙιι ιιιιι· νοιι
Ιειιι·2ει· Πιιιιει· εειιι Ιιε.ιιιι. εε Μ. άΙε Βει·ΙΙιιει· ιιιεάΙΜιιιεεΙιε Γει
Ιιιι1:Ιιτ νοιι άει· Πιιι.ει·ιΙεΙιιενει·ινε1ιιιιιε ειιίειεΙ'οι·άει·ι. ννοι·άειι,
νοι·εεΙιΙΙΙ8ε Ι›ειι·εΙΙ'ειιά άιε άεΙΙιιιτινε ΝειιΙιεεειειιιιε;

άετ Ι.ΜεΙΙ.οΙιΙΙεΙι εεΙιοιι _ιειιΙ: νεΙαιιιι ιιεινοι·άειιειι Ρι·οΙ'εεειιι· ιιι

1ιιιοΙε·εάεεεειι Ιετ Ιιι άειι ΗοεΙιεεΙιιιΙειι

ειιιιειΚοιιιιο ε

ΜιιιΙ'ε άει· Ιιειάειι Ιει:ιειι

ειτε ιιιιιιΙιεΕ

ιι·ΙΙιιιΙΙει·Ι.ειι θι.ιιάειιιειι ειι€θο1999τ 1791-9911· Α···9······Μ·

8

άε.εετάειι ΑΙιεοΙνειιτειι άει· ΗεεΙιεεΙιιιΙειι άιε ΠιρΙοιιιε ιιιιι· ιιιιοΙι νοι·
ΙιειιΒ·ει· Ρι·ἱἱίιιιιι; άει· ΒεΙιιΙιειι. ιΙιι·ει· Πιι.ι.ιιι·ιι.Μειειιςιιιεεε ΒΠδἔθ°

ιειεΙιε ενει·άειι|ιιιιά, Με ειιιε ΙΡεΙεεΙιιιιιι.: ειιι.άεεΙυ. ννιιά, άιε Απε
ΙεεειιΙιεΙι ιιιινει·εϋι;ΙΙεΙι άεπι θει·ιεΙιτ. ΙΙΙιει·,ε·εΙιειι ιι·ει·άε.
-- Ιιιι ΙιΙεεΙε·ειι ννεΙΙιΙ ΙεΙιειι ιιιε:Ιιειιι ΙεεεΙιειι"Ιιιε ι Ι -

και ΙιεΙιειι ιιι άΙεεειιι 8ειιιεειει· ιιπ ,εειι20ιι 250 Η01°θΙΙΙΙΙΙΒΠ
Αιιι”ιιιιΙιιιιε ι;ειιιιιάειι, άει·ιιιιτει· 8 .1ιιάΙιιιιειι ιιιιά 39ΤΡΐι80118".
άιε-ΠιρΙοιιιε ϋΙιει· ΑΙιεεΙνιει·ιιιιε άεε Κιιι·ειιε ειιεΙιιιι ιεειει· ιιιεό

ιιιιιοΙιειι. Με.ιι άειι” ννοΙιΙ ιιιιιιεΙιιιιειι,άεεε ΗΜ'. Ιιε.ιι εε·ιιιιι·ά,
άει· εειτ νιεΙειι .1εΙιτειι Με ει·ετει· ΑεεΙειειιε Μι άεπι ιιΙιει·ιιιει

άΙειιιιεεΙιει· 11'ιιΙιιιΙιειειι νοι·εεειεΙΙι. Ιιε.Ιιειι.

ΙιεΙοι.;ιεεΙιειι ΙιιειΙιιιι ινιι·Ιιτ. ιιιιά Μι άειι ε.ιιεεεεΙιειιάειειι νει·

Ιιι άειι ν. Κιιι·ειιε πει άει· νει·ρΙΙιοΙιτιιιιε,· ειι180η0ΠΙΠιθΙΙ ΙΙΙθωΜΜ
ιιιιιιάεετειιε Με .1Μιι· Ιιιι 1ιιετιιιιι. ειι νει·ΙιΙεΙΙιεπ ΡΘΡ80ΠθΙΙ.

τι·ειει·ιι εεΙιιεε Ε'εεΙιεε ε.ΙΙ.ΙιΙτ,

ειιιιι ΝεεΙιιοΙΒ·ει· Με» τει εΙιε

Με ΙθΙΖΙΒΜΠ ω"

ννεΙεΙιε εΙεΙι νοιι ειιεΙΙιιιιΙΙει:Ιιειι ΠιιιΥΘΓ8Ιω[9ΙΙ (νρΙ'ΡθΙΙΒΙ99999
εεε άει· 8εΙιννειε) · ιιι άιε _ιιιιιι.τει·ειι Κιιι·εε ιιΙιει·Ι”ιιΙιιειι εεέιειι

ςεινε.ΙιΙΙ. ννει·άειι Μιά.

ννοΙΙτειι, ινιιιάε άιε ΑιιιιιιιΙιιιιε νετννειεει·1.
ΝεΙιι·οΙο,ε·ε:

ΒΙιειιεο »νει ε."

Με Αιιοι·άιιιιιιε· άεε ΜΙιιιειει·ιιιιιιε άει· Υ0ΙΙ488ΙΙΙΒΜΓΠΙΙΒ Μ·
ιΙΙιιιιειι, ινεΙεΙιε ιιιιι ΑιιιιιειΙιιιιε ειιιει· άιε ριο2ειιιιιεΙε Νοι·ιιι

- νει·ει.οιΙιειι ειιιά: 1) .Με θ. ΟΙιι.οΙιει· ιιι ΙΙάιιειι Πι·.
ΙνΙΙΙιεΙ ιιι ν. Βειεοιι Ιιιι ΑΙΙ:ει· νοιι 68 ΖεΙιιειι Μι ειιιει·
ΝΙει·ειιΙιιι·>ιιιΙιΙιειι, Με ει· Με επι' ειιιει· Ρ'Μιι·ι. Μι εΙιιειιι Κι·ειιι
Ιιειι ειιι.ιεεοιι·ειι ΙιετΙ:ε. Ιιιι Ριιει.οι·ιι.ι (·Ιι·οεε-Αιιτι (Κιιι·Ιειιά) Με
'εΙοΙιιι άεε άοιΙΙΒ·ειι Ριιετοι·ε ε·εΙιοι·ειι, ει·ΙιίεΙΙ. ει· εειιιε (επιπε
εΙε.ΙΙιιΙάιιιιιι· ιιι ΙΙΙιε.ιι ιιιιά εποε; άειιιιι άιε Ποι·ρε.ιει· Ι1ιιινειεΙ
ιιπ, :ιιι ινεΙεΙιει· ει· ιιιιΙ'ειιε·ε Ιιιιι·εε ΖεΙτ. 'ΓΙιεοΙοεΙε. άε.ιιιι νοιι
1880-66 ΙΙΙεάΙειιι ειιιάΙει·τε ιιιιά Ιιιι ΝονειιιΙιει· 1866 ειπε Πι·.
ιιιεάιειιιεε ιιιοιιιονΙει·τ ννιιι·άε. ΝεεΙιάειιι ει· ιιιιιι ειιι 8ειιιεετει·

Με ΑεεΙειειιι επ άει· Ποι·ρε.ιει· ε·εΙιιιι·ιεΙιΙΙΙΙΙΙεΙιειι ΚΙΙιιΙΙ: Ι'ιιιι
ε·ιειτ Ιιεττε, νει· ει· ειιΙιεεεεινε ΠειιάεεΙιεΙιεει·ει. Ιιιι θεον. 'Ι'ινει·,
ει:εΙΙν. $ω.άκει·ει Μι Πει'ιιεΙιιιε. (80Πν.Ν0ννεοιοά) ιιιιά ΒεειιΙιε
επι άεε θε. ΡειειεΙι. ΓιιιάεΙΙιευεεε Μι Κ0ιι0ιήε (Θεων. Ρετει·ε

εεΙιεΕειι Μιτου, εΙιεεΙιΙΙΙειε ΙιεεεΙιιεάειι.

8ιειιάεεειιεεΙεεειιιιεΙτειι.
- ΑΠ'ειι·ε Πι·. Βει'οι·ιιιετεΙιΙ. 5οεΙιειι ιει Με νει·ΙιειιάΙιιιιε·
άεε .Ρι·οεεεεεεειιιιι ΑΙιεεΙιΙιιεε ι.ιεΙιοιιιιιιειι ιιι 8εεΙιειι άει· Απε
εεΙιι·εΙτιιιιε·ειι, Με Ιιιι Νον. 1905 νοιιι Ρει·εοιιεΙ άει· Ιιιεειε;ειι Ιι·ι·ειι

ε.ιιετε.Ιτ. ΝΙΙιοΙε.ἱ 'ΓεεΙιιιάοτινοι·εε εει.ι·ειι άειι θεοι·
ει:: Πι·. Β ε ι ο ι· ιιι ε ι ε κι ειειΜ'ειιάειι, ινοΙιεΙ άιεεει· ειιΙειιιειιι

8εΙιιιΙιΙιειι·ειι

ε;εννεΙτειιιιι

εεε

άει·

ΑιιετΜι

ΙιιιιειιεεείεΙιι·ειι

400
ννιιι·κ1ε εΙ$εεεε1ι1οεεευ ννοι·‹1ειι.νου άεε 28 Αιιαε1ι1εςτειι ννυι·κ1ειι 11
εο1ιυ1Μ,ε ΙιεΓιιιιόευ υιι‹1 νου εει· 1ιεεοιι11ετευ Βεεε1ου εεε 81. Ρει.ει·ε
Ιιιιι·εετ Οει·1ε1ιτε1ιοίε ι υι· 1Ξ'εει;υ ιιε·εΙιείτ νει·υι·τε11τ,
υυά εννει·: ε" 1ϋυε·ει·ε 0ι·Μυειοι· εει· 1ι·ι·ειιυιιετε11. Οι. Ο. '1'ι·ο
εεΙι1ιι ειι1` 1 Ιε.1ιι· 4 111οιιυιε, εει· ΛυΙ'εεΙιει· θεΙιυ1ε επί
2 .Τε1ιι·ε 8 Μοιιυ1ε. Με Κουτοι·Ιιεει.ιιιτειι .Ι εκ ο εν Ι ε νν υυά
Η ε.ι·15ε υ ε ε.ιιΐ _1ε 8 Μοιιε1:ε, 1 Ηοερ11ε1111ευει· ευ1 8 Μουυ1.ε,
5 ευ1°_1ε 7 Μουειε υυά 1 Βοειι1τε.161ευει· ευΓ Ο 11ουε.τε, νν11Ιι
ι·ευ‹Ι 12 ΗοερΙτιι1ε11ειιει· Γι· ε 1 ε; ε ε ο ι· ο ο Ιι ε υ ινυι·ι1ευ. Με
ν1ει· ει·ετςειιυ.ιιιιτειι Ρετεουειι (Οι. '1'ι·ο ε ο Ιι1 ιι, 8 ε 1ι υ 1 ε,
.Τ ε ΙΙ ο νν 1 ε νν υυά Η ε ι· τ ε ιι ε) Εεεε άεε 0Ιει·ΙεΙιι. εει· 1ο1.ε1
1εΙαυε11ευ Πι·1ιεΙιει·εεΙιείι. Ιιε1 τΙευ ΑυεεεΙιι·ε1ι.υυςεο, 111εΙΙΙιι·1εευ

πω· άετ ΑυείΙΙΙιτυιηις εε1ιιιΙά11ς.
-1ιι $ε.εΙιειι άεε Ιιεννυ.1'ίοετευ Αιι1ε1.υ.ιιάεε1ιι

«117ι·υτεεΙιτ ιιι1τιε11ι,Αι·πι.ε πε Ι 1ε ιιΕ11ι·111ιιε,ιε τε Α ε ι·ι1ε
1ιι εει· Βι·1ννευεο1ιευ, .Τε11εεεινεκρο1εοΙιευ υυά

'1'ι·υιιε1ιυερ1εε1ιευ Βι·1ε:ει1ε νε11ε.υ1.
,εε Ιιε.Ιτ Ιιεττει:ι. Ιιε1 1ι·ε1ει·

Μαι

.1ε1ιι·εε

ΙνοΙιιιυυε· υυά ΚιοιιεΙιει11ευιιιι,ε

1ιιι Κευ1αιειιε 1500 1151., ιιι ΜΜεΙυε1ευ 1800 1151. υυά ει.ε1ει
νοιιι 5. 1)1ευει_1εΙιτε ευ υυι 200 ΒΙ›1. υυά νεοι 9. 1)1ευει._1εΙιι·ε
ει: εεοε υυι 250 1151., ευεεει· εει· Οιι1οοιιευιι1υιυε2υΙυεε. Πει·
Ανα 1ε1. νει·ρ111εΙιτ.ει. 1ιι ειιιειιι Ιιεει1ιιιιιιι.ειι θι·ευει·ε.νοιι επι
11εΙιε ΗΙ111ε ευ 1ε1ει.ευ υυά ε1ιιε 1ε1εἰυε Ηε11ε.υειεΙι νου 10 Βειτευ
ευ Ιιεεοι· ευ. ΒεΠ. Μεεε ε1εΙι Με 11ιι·ευ θεειιοΙιειι :ιιι εεε

11εΜεΙιι 1ιιερε1:Ι.οι· εεε εΙιεετε11τειι Κω· ε εει· θι·ειιιννεοΙιε ιιι
51. Ρετει·εΙιιιι·1: ευ

ννειι11ειι,

υιιτει· Βει πως Μεεε

1ευτε.ευ

Ουττ1ευ1ιιιιι ν11.εε.

Η

Βετιιιιι 1ιιι .1ε1ιι·ε 1905 νει·ιιι·1.ε111.ε Με θει·1εΙιτερεΙυτε Μου

1)ι·.Μεεε1οινιιι εΙυειυ.Τε1ιι·Γεετυιι€εΙιεΗ.
- θεε·ειι άεε Ιιἰεε1εειι Αι·ιΙ. 1)ι·. Ο ιιΙι ι· ο ιν1ιι , ι1ευ Ρι·11
ε111ευιευ άεε νει·ΙιειιΙ1εε Με ι·υεε1εεΙιευ νοΙΚεε υιιι1 "πεπιε
ννοι·ι11οΙιευ Βει1ε1:1ευι· άετ Ζε1τυο1.: «Βυεε1€Με Βιιιιιιι1ε», από

ννε,;ευ νετΙιι·ε1ιιιιι;.: νν1εεειιι11ε1ι ίυ1εοΙιει· ΝεοΙιι·1εΙιτειι 1ΙΙιει· Με
'Ι'11ι1ε·Ιιε1ι εεε θε111υε;υ1ει·εεεοι·ιε ε1ιιε ε ε ι· Ι ο 11 τ 1 1ο Ιι ε ΚΙΑ;; ε
ευ1ι11ιις1ε €επι110111.
-1ιι '1"οιιιεΙι 1ετ εει· 11οι·τ1ε,·ε Απε ΑΙειιειιι1ει· Βε.ι·ε.
ΙιιιιιεοΙιτεεΙιΙ1ιενν Με Οτε;ε.ιι1εει.οι· εεε εει 28.Αυ
μια ε. .1. νετΙΙΙιτευ ΒευοϋΙιει·Μ11εε ευ1 ε1ιιευ

- Ο1ε θεεε.ιιιι2ε1ιΙ ω» Κι·ειιΙιειι 1ιι κ1ειι Ζ1ν11

Ιιοερ1τε.1ει·ιι 81.. Ρε1ετεΙ›υι·
11. .1. 11412 185 ιιιεΙιι·

Με 1ο εει·

ε εεπο; Με

8.Ο1ιι.

οι·ννοεΙιε1, Μιι·υιι1ει·

'Ι'νοΙιιιε - 10 ιιιεΙιι·1.10818νρ1ι111ε -18θ πω.), 817

741

ΒεΙιετ

181.30 - 19 που.), 280 1)1ρΙιΙΙιει·1ε - 117 Με.), 49 Μεεει·ιι (2 ννειι.), υυά 2 Ρο1:1ιειιΙΙι·ευ11ε -11 ννειι. Με 1ιι άετ νοι·ιν.).

- ΟΙε Οεεευι1ιεΙι1άει· 8τει·ΙιεΗ111ε 1ιι 81.Ρε
Ιει·εΙι υι·ε Ιιεκι·υε: 1ιι ε" ννοεΙιε νεοι 80. Βερτ. Με θ. 011.
τ!. .Ι. 1ιιι “που 800 1880 Μ., 276 1117.), Μι.ι·υιιτει· ευ ΓοΙΒειιτΙειι
ΚτειιΙΙΙιε1ιευ:

Β1%ευΙιε1ιυ2υε άετ '1'οιιιε1ιει· Βε1ιιι11ο1ε νει·Ιιε1”ιετ
πω· ευ.
- Ι)ειιι θτει1τει·ιΙ νου Ρ1ε.τ1ι.:οι·ε1Ι υυά 171ιευι·11εεε εει· ιεε

Τνρ1ιυε ο1ιιιε Βεειιιιιιιιυυπ εει· Ε'οι·ιυ Ο, Ροο1ιευ Ο, Πεεει·ιι 7,

ε1εοΙιευ Βε1ιιεο1οε1εοΙιευ Οεεε11εοΙιε1'ι, Πι·. Ρ. 11.1”. ΙΙ ε 1 ιι ε ΙΙ 1,

ΘεΙιει·1εεΙι 17, Ο1ρΙιτΙιει·1ε 22, θι·ουρ Ο, ΚευεΙι1ιυειευ 12, Κιου

ννε1ο1ιει· Με <‹ροΙἱτ1εεΙι υιιιιινετ111εε1Β·»

Με Μπι 'Ι'ετε!κρι,·εΙι1ε1.

'1'νρ1ιυε αποτο. Ο, 'Ι'νρΙιυε εΙπ1οιιι. 10, ΓεΙιι·1ε τεειιι·ι·ευε θ,
οϋεε 11υυεευευτ211ιιάυυς 28, 111ι·νε1ρε1εε

4, θι·1υρε

8, Κεκι

ί11ι· Με Βευει· εεε κτ1εεεευεω.υόεε ε υ ε ε.: ε νν 1ε ε ε ιι ννο.ι·, Με

ι·Ιιε11εε1ιε Ι.ιιιικευευπϋυευιιε 58, ΒιιΙιι· 8, Βρ111ειιι1εε1ιε Πειι1ιι

εει· οι·111εΙιε Οευει·ε1εουνετυευι· Μπι Αιιίειι1Ιιε.1ι. ιο 1ήει1εοι·ε1ε
ινιεάει· ΚεεΙεττε1$.

ι;111ε Ο, Α11υιει· θε1ειι1ει·1ιευιιιετιειιιυε Ο, 'Ρει·ο11ι.ιε ερ111ειιιΙου θ,
ειιΜ·ε Κι·ειιΙΙΙιε1ι;ειι 205,Αιι11ιι·ειι0,Βνει·ορΙιοΙι1ε0,Ρυει·ρετε111εΙιει·2,

-- Βε1ιευιιτ11ο1ι ιιι11εεειι 1ιι Ρι·ευεεευ Με Κειιι11Μιτειι ω- Με
άΙεΙυ ιιεε1ι Ιιεετειιόειιει· 9.τετΙ1εΙιει· Ρι·11Γυιιε Ευ ε1ιιει· 1ι1ει·ιιι
ει·ιιιεεΙιι.1μειι Κι·ευ1ιευευε1ε11. ε1ε1ι ρι·ιι1ι11εεΙι Ιιεεε1ιε111ςειι.
Ιν1ε Με ε1υει· υειιει·Ι11ιι,ε·ε ει·1εεεειιειι Ι'ει·1'ϋευιι,ς εεε ΚυΙΙ.υε
ιιι1ιι1ειει·ε Ιιει·νοι·ςεΙιτ, Μ1ι·1'ειι Με 1ι1ετ11ιιιι εΙοτε.1ι ε1

Ιιειιτευ νν11Ιιτειιι111ει·Αο1ε1εΙιιιιε άεε ρι·ε1111εοΙιειι .1εΙι
ι·εε ιιοο1ι 1ιειιιε εε1Ιιετειισ111ξε 11.ι·ιτ11ε1ιε ΤΙΜΜ;
1‹εἰτ ευεϋΙιειι.

1)ει· Ρι·εΙιτΙΙιευι εο11 ε1οΙι υιιτει· Αιι1ε1εΙιτ. υυά

Αιι1ε1ι.ιιιιε·, εεε ει·2111ε1ιευ 1.ε1τει·ε Ι›εεο1ιεϊι1€ειι, Μουτ Μπιτ
εεΙΙιειειιι118 Με.

- Αιιι 15. ΝονειιιΙιει· ε,·ε1ει.υετ 1ιι άετ ει. Ρετει·εουι·Βει· θε
ι·1οΙιτεουΙε.τε εει· Ρι·οιεεε 1ιι εει· Αιι,ε;εΙεεευ1ιε11
άεε ε11τυεε1εεΙιειι Βειιει·ιινει·Ιιε.ιιι1εε επι· νει·
Ιι ε.ιι 111ιιιι ε. Πιιτει· 11ειι 27 Αιιι:ε1ι1εετευ ΙιείΙιιτ1ειι ε1ε1ι ευε1ι
Οι: 1ι1ε.τεςο11υ. Με Αετιτ1ιιιιευ Οκτ, Ο υιυε11ο υυά
.Τ υ ε υ ιι ο ιν ε εοινἱε ν1ε1ε 8Ιυό.ειιτευ.
- νου άετ 8τ. Ρει.ει·εΙιυι·,εει· ΒεΙιϋι·‹1ε 111ι· νειε1υευιιεε1εεευ

Ιιε1τευ1επι1ειιι «νω-εω ευ ι· Ρ`11ι·εοι·ε·ε Π” ν1Μι1εειι
κ1ιιάει· νου Αει·πτειι» Με Βεεε11εε:1οιι νετεεε,·τ
ινοι·‹1ευ.

Ρχειιι1ε υυά Θερ1.1εεευιιε 7, Ί'υΙιει·ΙΙυ1οεε ω· Μπι ευ 70, 'Γυ
Ι›ει·1ιιι1οεε ευι1ετει· Οτε·ευε 19, Α11ιο1ιο11ειιιυε υυά ε11ι1υυι ιτε
ιιιειιε θ, 1.εΙιειιεεεΙιινε.οΙιε Με Α1.ιορ1ι1ε1υ1'ευιιιιιι 80, Μεταπ
ιιιυε εειι11ἱε 18. Κι·ευΙΙΙιεΙΙ:ειι Με νει·ουυυυςε1ιειιε1ε 71, 'Γοτ
εεΙιοι·ειιε 42

Αιιι 18.021. ι:Ι..1.Ιιετι·ιι Με Ζε.ΙιΙ τ1ετΚι·ειι11ειι 11705 1298 ιιιεΙιτ
Με 1ιι εει· νοι·ννοο1ιε.), ειυιιτει· 772 'Ι'νρΙιυε - 181 ιιιεΙιι·), 1020
θνιι1ι111ε -111 ινειι.), 848 ΒεΙιει1εοΙι - 181 ιιιεΙιτ), 247· Μου·
ΙΙιει·1ε- 188 ννειι.1, 55 Πεεει·ιι-1θ ιυεΙιι·) υυά 4Ροο1ιευ1ιτευ1ιο
(4 ιιιε1ιι· ε1ε 1ιι ω νουν.)
- Με θεευιυΜεΙι1 άετ 8ι.ετΙιεΗ111ε 1ιι 81. Ρε

ιευεΙιιιι·8· Ιιετι·υε; 1ιι άετ ΨοεΙιε νοιιι 7: Με “οι 18. 011.
ε. 3. ιπι ε·ε.υιευ

645 1844 Μ., 801 117.), Μιι·υυι.ει· ευ 1οΙεειι1ευ

ΚτειιΙΙΙιε1τευ :

'Εν 1ι.εκε.ιιΙΙι.0, 'Προ. εεά. 12, 11εΙιι·1ε ι·εουιι·ειιε 1, 'Ι'νρΒιιε
οΙιιιε εε11ιυιυυυε;ι1ει·Ροι·ιυ2, Ροε11ειι0, Πεεει·ιι 7,8οΙιει·1ει.εΙι 82.
Ο1ρΙιΙΙιει·1ε 22, 0ι·ουρ Ο, ΚειιεΙι1ιυετευ 14, Οιουρεεε Ι.υιιι;ειι
ιιετευιιυιιο,ς 20. ΙΒι·νεΙυεΙυε 4,Οι·ὶρρε 8,ΚετεπΙιε.11εοΙιε 1.ιιιι

εευευιευιιουυε 58, ΒιιΙιι· 1, 11ρ111ειιι1εεΙιε Μειι1ιις1τ1ε Ο, Αειιιει·
Οε1ευΙει·1ιειιπιετ1ειιιιιε0,Ρει·οτ11:1ε ερ111ειιι1εε0, “Με Κτε.υΙΙΙιεπειι
212, Διιτ1ιι·ο.ε Ο, Ι·Ινσ1τορΙιοΙι1ε Ο, Ρυετρει·ο.Ι11εΙιει 8, 181· 16.ιιι1ε υιιτΙ
θερτ1εεειιι1ε 5. '1'υΙ:ετευ1οεει1ει· 1.υιι ευ 98,'.1'υΙιει·ευΙοεε πιο·
ι1ει·ει· ΟΙ·,ε;ειιε 21, Α11ιοΙιο11ειυιιε υυά
εΙΙι·1υιιι ττειιιειιε 4, Μ·

ΙιειιεεοΙινν11.εΙιε υυά Ατι·ορ1ι1εΙυΓειιτυπι 89.11ει·εειιιιιε εειι1ΙΙιι 21,

Υει·εεΙι1εκ1ευε ΜΙΠ8110ιιΞετι.

Κι·ευ1κΙιειτειι εει· νει·ι1ευυυπεοι·ι.τευε

-- Π” (Ιειι Ιιενει·εΙεΙιευκ1ειι
117. Βε1.111.1101εε1ι8 ιι
Α ει: κε τει; ειυ‹1. νν1ε Με ευε κ1ειιι Ρι·οει·ειιιιιι 111ι· Με Με1
Βιι2ιιιιςετει.πε ει·εεΙιευ.ειιε1ι νου θ Βιεεει·, 4 Βοηιετει· Αει·πειι
11:Ιειυυτει· νου «Με Ρι·οΠ. Ο ε Ιι 1 ο υυά Ζ ο ε εε ν. Η ε. υ τευ ΗΜ)
υιιτΙ 1 Ρει·ιιιιυει· Δω νν1εεει εεΙιε1ι11οΙιε νοι·ιι·ε.ειε υ.ιιςειιιεΙυετ

ννοι·11ευ. Αυε 8ι. Ρετει·εΙιιιι·ς ιν1ι·‹1 Πι·. ?ΜΚ νοιιι 11ευ1εεΙιευ
Α1ειιειιυετΙιοερ1τε.1 ευ ι1ειιι Αει·2ιεεεειε το11υεΙιιιιειι υυά ε1ιιειι
νοι·Ι.ι·ε.Β «ΠεΙιει· Με 1ιγρεπι·ορΙι1εε1ιε ?ειπε εει· Πει·ιιιτυΙιει·
ΙΙυΙοεε» Ιιε1ιευ.
-- Πιιι·υΙιειι 1ιι εει· Ιι1εε1ε·ειι 1ι·ι·ειιειιετε.11 ΝΙ
1ι ο Ι 81 Τ ε ε1ιιι 11 ο τ. ιν ο ι· ε π. Ρο11ι1εοΙιε υυά πειυε1ιιε νω
ΙπεεΙιει·, Με πι· ΒεοΙιεεΙιτυιιρ; 11ιι·εε 8121811200 Ζυετειιι1εε 1ιι
Μεεει· 1ι·ι·ειιιιιιεΙεΙΙ Ιυι.ει·ιι1ει·1 ννει·ευ, ΙιεΙιειι 11141 ε1ιιειιι 11'Ιυε1ιτ
νει·ειιοΙι ευε ω 1ι·ιειιο.ιιετε1ι Με Αιι1εεΙιει· Β8.ι1ετονν υυά

71, '1'οτεεΙιετευε 47.

Η

+ ΝεοΙιε1:ε 81τπυιιε εεε νει·ε1ιιε 81:.Ρε
εετεΙ›. Λεπτα Ι31ειιετε8·, ε. 18.1νον. 1907.
'Ι'εεεεοι·άιιιιυς: Ρ υ1ιι·ιυευυ: 11εΙιει· 11εΙιει·1ιείτε Πετιπ
ει·ΙΙι·ειι1ευιιεευ οοι· ει·ε1.ειι ΙυεΙιειιετεε0
ΒιιωεεειιιιιιΙιιιιε ι1ει· 1111811ευεΙιε11τ11εο.

°

1

'

+ Ν εεΙιετε 81τειιτις εεε ΠειιτεοΙιειι επτ
11εΙιετι νει·ε1τιε: Μοιιτε8·, σ. 19. Νον. 1907.

ι1ειι ΙυειιεΙΙΙοι· εει· Αιιετε1τ ΚερΙ19.υ ε. Ο. Π. Ωενει· Μιι·ε1ι
Ι)οΙεΙιειιε1ιε εε1ιννει· νει·ννιιυεει..
1Βε εεεε1ιε.Ιι άεε εεε
Βει.οΙιε @μου Με Βεευιτειι ω Αιιειε1ι, Μι. ε1ε ε1ιιε Κοτι·εερου

ι1ευε εει· Αι·ιεετευτειι ευΓεεει·111'ειι Ιιει.Ι.ειι υιιι1 11ε.Ιιει· άου εε
ρΙειιιειι Ρ1ιιεΙιτ.νει·ευε1ι νει·ε11ε1ιι 1ιουιιτειι. ΒεΙ εει· Βεε1εΙιτ1
με;; εει· Β31ιιιιιε, 1ιι ννε1ε1ιειι ειοΙι Με νει·εοΙιννϋι·ει· ευ1Ιι1ε1τειι,
ννυπΙευ νετεεΙι1ε:1ειιε Βιι·1εΙΙε εεννιε ευ11ει·ε πι· ΡΙιιοΙιτ εεε1Β·
ιιεω Οεεευετευ11ε ειιτυεεΙα υυά ευεεει· ΒοΙοΙιειι ιιοεΙι ει·οεεε
Ροι·11οιιευ νου Ονειι1ιε.1ιιιιιι ε·εϊιιιιυειι, ιιι1τόειιι Με νει·εε1ιννοι·ει·
Με Ψ11εΙιτει· υιι11 Βεειιι1ειι νει·ε11'Ιειι ννο11ιειι.

- Λενε τΙ1ο1ιε νο.1ωιιιπειι. Ιιιι Κοι·ρε τ1ει·θι·ειι:ννεο1ιε
ε1ιι‹1.

Με άετ 11ευ121υε11υερεΙαοτ Με εΙιεετε11τευ Κουρτ-ι

1ιυ

Τεε·εεοι·11 ιι υ εε: 20111181: Χου Κε.ειιιετ.11: εει· 11'ι·Κι·ευ·
1ιυιιεευ εει· θε1Ιειιννει.ςε.
.

ΔΝΝΟ].ΊΟΠΠ δΒΒΒΒ ΔΒ'].' ννοτόοπ ἱπ όοτ Β110Ι1Ι1811όΙυπε νοπ Κ. Ε. π.101:1π1ιπ1 Έ
-ει:. Ρο:στεΒπης, Νονεκγ-Ρτ. 14,80νΠο Μ πΙΙοπὶπ- ππόππεΙϋ.πά.Απποποοπ-Οοιπρτοὶτοπ ιιπποποιπιποπ.

ΟΑΗΑΤΟΓΕΗ'Ι› ΕΑνει>Έ
οποποῖοτπγοπ κπκοππεκὶιο κι ορτπκκεκτ 6Επκει κ Φοτ:Φορει, ποπκιπιοκἱιο οκκοκκ
τοπκκοκ :οκερτΙκ, γοκκοκκο ο6κ·Εκπ πεικεστπτ κ κπκκετοκ πο:-›τοικγ οπκκκι κει

οπκυκ·κ πτκοτπκτοκκκικκι γκρπππκιοικκκι οροπστπι. 06ρπο.ιικι κ πκτερειτγρπ
πωοιππωοτοκ τ.τ. πρεπει” πο τρο6οππκὶιο 6οεππειτκο.
Ποκορκ·Ιεκπιε προοκικπ προπκουπκτκ ,,Οπκιικ·οτει-ι·π Φκρ1κπι Επγορ·π κ Κο." πο κ36·Β›κε
πω; εωπυιεκἱκ ω. κεπο6ροκεικεοτπεκκυκκ ποπ,Μεπκπυκ. Γπππκοε Πρεπετεπκτεκκοτπο
δεικειτοτεκει, ().-Πετερ6γρτπ, Βοπκππικ Κοκιοπιεκκπκ, 29.

#04

Ήποποιο'ε ΙἰειΙοπιΙοι·`
..

Ανὶε Μι· ρτπΙιτἰεππο Αοτκτο!
8οοποπ ΜΜΜ”
ΚοπιρΙοαο 881€” ππό οΙπποΙπο 'Ι'οΙΙο νοπ

Δ

8κιιι- πι! 8ειιιπ-ΜηιειτειΙππ
ΠοόοΙΙο πω· ΙιδπΙ8Ι. ΟΙιΙι·. Ππἱνοτπἰὶπἱε-ΚΙ!πἱΙι Βοπ

'ΐ '
- `

πππ ΡΜ!. Ποτε πω! !!π. Ι(Ιππρε ΠοΗιοόο,
επι· ιιοΙιπιστκΙοπωι ΑιιεποὶΙιιπ;;, ίπ εοποποπόετοι· »νωπό
οππο 8οππΙΜ πππ ΙΜ·πΙπππο, από Μπι εἱπΙειοΙωπ που»
ποπ Μικρα”, νοπ νοτεοπὶοόοποτΙοΙ οπιΖΙὶπόΙἰοποπ Πι·
Ιει·ππΙαπω.κοιι ςκωππωι, Κο.τπππποΙ, Αππκεεεε, Βπποποπ,
'Ι'οπεΙΝοπ,ΓἰειεΙ,Μππτὶιὶε, ΡπππτἱτΞεπ. Θοποι·ι·ποο στα).
0- ΙΙΙπεττΙοτΜπι ΡτοἰπνοτιοΙοΙιπΙε πππ Ιππι·κετ θε

ΠΠ· ΜοιΙἰκὶιιοι·.
πο. ]61ππΕπιιε Με, Ρτεἱε π Μ. ο πιω
κνοΙσπετ οΙπωπ Βειπόε Νοτι2ΚπΙεπόετ, Με
όἰ2ἰπ. τπετπἱ›. Τπεοπεπϋποπ υπό Νευετε
. Αππεὶιπἱτω , Ηπε Απκνεπόππ , π” Η
υπό Ποεἱετυπ,ς απο. ειε.

επιπἔιΙτ υπό"εξέ

όει· κυνετΗιεεἰἔετε πω” ἔἰ!τ, ετεοπεἱπτ
5 ὶπ όἱε5εΙ11 ω” πω. Μι· ι·ιικΜπο κ..
Ζννεοκε Βτευοππειτ (τυεεἱκοπεε Ι)πωω
· πεπεπ όεπι όευτεοπεπ [)πτυπη υπό νωπό
Βει·ευε υπ Νονεπ1Βετ ό. _]. ετεοπεἱπεπ.

νει·Ιειες νοπ Πεοπετ'ε πτεόΕι. Βυ1:Η.
πό!8. Η. Κοτπΐε!ό, ΒεΝἰπ Ά!. ΒΕ.

Βι·πποποππκοπιππε π. ΑπευναπΙ ω” εΙπεοπΙκ8ὶεοπ Εποπ
Ι1τοτΜπι· κότό επ ΒοποΜππτοπ ει·πτΙε νοι·ππτ'οΙετ.
νοτΙπἔ νοπ Απςπε!; ΗἱτεοΙιννπΙό ἱπ ΒετΙἰπ.

Οοπετ. Φ ΜειΙπι,
Μ. Ροϊστεπ. Μοτεκσηει, 34.

ΤοΠερποπ Νπ1392.

5οεπεπ ετεοπἱεπ :

ΒΙο ΒΧττπΚτΙοπ όο1· Ζυππο
Με ΤωππΙκ υπό Ιππ!κπποπε-82ε!!ιπη;
ππτ ΕἱπεοπΙυεε ό” Βειόπϋυπε υπό όετ

6τιΙΙοποπ (ἰεἰππΙΙοεἱἔΚεἰτ
νοπ Ποπ. Μπελ-Πει: Ρτοί. Πι·. Ρ'. Μπακ,

Πτὶ11ε· ΑυΠπΒε.
ετ. Θ. Με 83 Τεκ€Η€. 1908, 2 Μ.

ΜΗ ΜΚΗΠΒΒΗΕ ΠΠΕΠ.Ε ΕΒ$ΪΕΝ ΗΗΠΒΕδ
ι›ω·ωπ που 18θΙ ΒΕΡΟΠΞΒΕΙΟΗ νοτοτάπε'α
Βτυππεπεοππὶΐῖεπ υπό Απει!γεεπ 8"πω υπό ίτειπκο όυτοπ όεπ
νΕΠδΑΝΠΤ Με ΗΕΠΖΠΠΠθΗΕΝ ΜΙΝΕΠΑΙ.ΨΑ88ΕΒ8 νοπ
ΟΒΕΒ8ΑΙ.ΖΒΒΠΝΝΕΝ.

τικππυ:κ υπό ετικεππιι. ΜΜΒ.€.2:€..22α.κΒΝ

Ν 1 ε ό ο Η π έ ε πι ειΠοπ Αροό1εκεπ υπό ΜἱποτπΙννεεεετ-ΗππόΙυπεεπ.
π_
°

Βτ. ΝειντεὶτἱΙ`ε.

Βο.πει€οπππι ,,Βο11απα°°
1ιι Αι·οο,
ω- κικτιπετοπ κΙὶιιιπιἱεοΙιεπ Βτπυοιι
ΒΜ-'Ι'γτο!ε, ΠΠ οΙιτοπἱεοπ Κτππ!ω.
Βεκοπνκ.Ιοε:οπιοπ πιο.
Ρι·περοΜο π. πωπω ΑιιεκιιΜι πιό”
ννππωπ.
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επ-.ει ει·-. π -π π

ΔΔ-Α- ΧΧ - ῷ--ῶ--Δ
ΟΙιοιιι1ειο1ιο ΡειΙιτικ ειιΙ° Α1«ιτ1οιι
3

ει ·ο!ιε,τι·.
ΡΑΠιτ
ιπιτ!
οΖιυπό
τεΑετ2:τε
ιΒειΜόι€ι·€ιετΚι·€.τε- Βιε ι2.

(νοι·ι·ιι. Ε. 8οιιει·ιιι€) Βει·Ντι
ε πι ρ Η ε: ιι Ι 1

_ _ῷ ῷ Φῷ1ῷ Φ_

δϊΙΒΜΜΙΠ ΝΗΣΗΣΗθ
ἰιιἱ.
ΖΡτἰνατΙιΙ
αΙι ιέτπΙιοΙιο

(Ηοι·νοι·τιι€οιιάοτ Ετεει.ιε Πιτ ΒιιΙιΙ1ιιιιιτι.
Αιιεἔο:ειτ:ἱιιιει αυτώ ,ςτοεεε: Ηει2Ιοει;;Κειτ. ΉείοιιινιτΚιιιιε ιιιιό ιειοΙιτε

ἶΦἘΦ Φ ΦἘτ

ΒΡΠι·.
τιιε‹3.
ι·οεΓιε όοιτ·.
.Ράεπ
ιιι
ΒετΙιιι
ΑιΝ.
Ψ.
·ι40
νειτενΙόοι! ι ι€ει ι€,
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πω· ειέειιιιιιιιΙιοιι ειιιι·Ιι ειρρειι€ειιτεΒειιόειι ννιτΚιιιι€.
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(ΒοτΙἱτι)
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Μ με. μεσω ΕΠιιΕυΙιτ νοιι άοι· πι". Βε1ιότάε Β·εετε.ττ.οι.
ΠιιεοΜΜΒο!ιοε, εἱοΙιοι· ννΗΙαουάοε ΜΜΜ μεση:

ΚοιιοΜτιιετοιι, ΚοΙι11ιορ1°- ιιπά Βι·οιιοΜειικατατι·Ιι.
Βἰτεεειιιε Με Ιιετνοι·τε.8·. ΒΙΜ:ωτι1 Ποιιτ.εοΜειιάε π. Οεεωι·ι·οΙοϋ-Πεεετεε.

Δ

Δ

Αετιτ!ἱι:Ιιε θυτε.οϋτεπ:

Εεε!. Βι·. Βι·ιιετ Πεο|10τ (8πασεϋπσ·ρ):
Με ννωμωἔ (Ιω ,,Ροι·τεεε1ιια πο.: ε1ι1ο ϋΒοι·τειεοΜπάο; ινοιιιιΕΙοϊοΙι π.

ιιΙοΙιτ @ΗΜ εποε ειπε, ι·Ιε.εε άοι· ΚοιιοΜιιιετοιι εΠοΙι Πι οἱπἰςοι1 'Ι'εΒοιι Πι οΙικ·ε
οἱιιίεοΙιοιι ΚειωττΙι νοτινεπάε1τε, ειο ννιιτάοιι ἀἱε ΑιιΙ'ε.ΙΙο ειο πι1Ιάο,άετ ΒοΙιΙεὶιιι ε‹
ΙοαΙιοτ, Μ” άεε ΒτεοΙιτεοΕοιιάε άοε ΚοιιοΜιιιετεπε, Με ΒΙο.ιιννοτο:Ιοπ ιιπά ἀἱε άτο
ΙιοΜο Βι·ετ.Ιοεπιιε, νοΙΙετειιάη· ενε8ΠοΙειι.

.

Βι·. ΜΜΜ, Ι:ξΙ. Βεεἱτεεει·π ε.. Π. (Ψο€εεοπϋεο·ω:
Νεο!ι άεπι θε τειιοΙι άεε Ρεττιιεεἱιι πινει· εε Μι· ΒοΕπι Βτινε.οΙιοπ ρΙϋτε1ἱοΙ›.
Με εεεωοτο ω» ἀἰο Ει·οΙο ΙιοττΙἱοΙιε ΕΜ: επί ο1ιιειε ΑΙροπ-(ΗρίεΙ. Ποπ Ι.οὶοΙιι
ετΙιωἰ€Βοἰτ. ίὶεΙ Μι· Βεεοπάετε ω!. άοι· Μι ἰι1ΐοΙ,<;ο ΙευωΜιι·ψοι·ΒτοποΙιὶεΙΙιετεττΜ
επ ιποτΙιΙΙοΙιοω Βπι Ιιγεοιπι 1εἰἀο.
Πι·. ΔΙΙι·οά ΠΙΝ: (Νοε7ιαπεεσι).·

_

.
'

Νώε ΠττΙιεὶΙ

Μ". ΜΜΜ, άε.εε άεε Ροι·τιιεεΙπ Με ΜΜΜ ὶετ, (Με ὶ.. ΠΠ·

εοετοι· ΖοΠ. Με Με

εοΜ ευ ΒεϊϋτοΙπτετοιι ΚοτιοΜιι1ετωι 1η οἰπειι ιιιιΕοΜΙιτΙὶοΙιει

ιιπά Μ” ιιιιιιιοτΙιΜτοι1 ΒτοιιοΜεΙεετεττΙι ϋΒοτ2πἘἱὶΙ1τω1 εκπτωση. Με Ιιοπιιο ει”
Ζω Ιιοἰιι επἀοτοε ΜΜΜ, ννοΙοΙιεε εἱοΙι άοε ;.>;ΙΜοΙ1οιι νοι·ιιιΒ·οε τϋΙιωοι:ι άϋι·ΐτε.
Πι·. Πτ10.3!1 Β. νοιι Πε.82ιιοι· (Βίο·Β/εΙά. 8$είω·πι.):
Με άτοΙ ω". Ρει·τιιεε1π ΒεΙιειιἀοΙτειι ΒτοιιοΜΜάοε, όενοιι "σοὶ ΒοἱΚἱιιἀεω

28.ΙιΙτοιι ιιι άεπ εοΜνετετοιι Ε'οι·ωειι εεά 3εάσεωε.Ι ετννἱοε εἰοΙι 1ετΡτε.ριιτει Με νοιι
ειιε8ειο1οΜιοτοτ ννἰτΙιπιιἔ; Με ετε.ι·Ιω Ηι1ετ.οιιτώε ικιΒιιι Με ννοι1ὶΒεπ Βτιιιπὶω ΒετεΠω
Μ: ιιπά «Πο Βοοτοτἱοιι Βε;;ειιιι εἱοΙι ΜΗ επ νοττἱπ;οι·ιι, Με 'Ι'επιροτε.τετ Μ] εΙ›.

νετΙιειιέ' πω· άιιτοΙι «Με ΑροιΙιεεεε, εοινΙο @τοϋ ίο1εο11ά0 Ει18τοε-Περ6τε:
Η.. ΒΙετεΠωρίεΙ, ΑροτΙιοΙεω·. Ή'ει·εοΙιειι, ΜεεεΖωμοωεκε

«ΜΙΒ, ΑροΗιοΙιοτ, Ποπ. ΡειιΙ 8οοΒοάο, ΑρσΠιοΙτω·,

'

186_ Δε, Πει-ω...
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ΗετεςοετοΙΙτ ω ἀει· Κοπιτπειιάπιποπ-ΑροτΙιοΒο Ε. ΤειοεοΙιιιοτ,Βω·ΙΙιι θ. Η,
¦ΨεγάεΙεττε.εεε 18.
(Μ) Ο-13.
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4θθ

οτιοα νοτο;οΙοεοα. Ισα ιιιοιαο, οτα εαΙοΙιοτ Βοταα‹τ ιετ ατοατ
Βοοιεαοτ ατα Γοττοεαοτααοε Ε'ιοΙιοτ τα οττοιιτιοα; αοοτι
αιοεο Ε'τεΒο Ι‹οιιιιατ Ιιιοτ οτετ

ια τνοιτοτ Μαιο

ια Βο

ττεοΙιτ: οοτ Αρροααιτ νετ Γοττ ααα ειο Ρετ. ιιοιιοττο
όοοΙι αοοιι νοἰτοτ; οοτ οατίοτατο Αρροααικ Ιτοαατο εΙεο
αιοΙιτ εοΙιαΙα εοια επι Ριοτιοτ. $οαετ νετ ια εοιιιοτ Νεκτα
ΙιετεοΙιεττ εαοΙι αιοΙιτε τοτ'αααοα νοτιιοα. Με Ψαααο
νετ ρι·ιιαετ νοτοιαιατ νοταοα, ααα ρτιιιιε. Βο!ιοιΙτ. ΑΙεο
ιααεετο οοτ (Ξτιιαα Πιτ Με οτΙιοτιτο 'Ι'οιιιαοτο.τατ εααοτενο
τα εαοτιοα εοια. Αιιι 28. 8ορτοιιιιιοτ @αμα ιιιοΙιτοτο
Αεοετιαοα ετ, ατο οταϋΙιτο Τοιαρ. ΜιοΙι ααΙιοοιαΠαεέτ,
τω: ετα εαΙιΓοτιτι!, επι Ατιοαα αιιι 87,6, ετιοα ιιοΒοα
Βα‹ιο δορτοπιαοτ εαϊ 87,8, 87,9, :τοσα οἰαιιιει 38,0; εο
ναταο Ρετ. ετα δ. ΟΙιτοαοτ ιιι οιο ΝοτνοαεΒτοἰΙιιαΒ ιιτιοτ
ΕοΠιαττ. Μι Ιτοαιιτο αοα Βοίααα εεε οοτ Ι. ΑτιτοιΙαα8
Ιιοετετιεοα; αεε Ατιαοιαοα νετ εοΙιτ εοερεαιιτ, Με Πεο
οοοοεΙΒοΒοαα νετ αοεοιιαοτε αταοΙτοιαριιααΙιοα; ατο θο

νοτΙιεααοιι εονοεοα. 8οιτ οοτ Ζοἱτ ττετο άιο Εεεε! ιιι
Ρεαεοα νοιι 2-8 Μοατι.τοα αεί, Βεαοτ 4-6 Τομ, εκει
τοοαττοιοιιΙιοΙι ααα πιιτ ετε.τΙτοιι δοτιιαοττοιι νοττιαααοα.
Βιο Ιιε.Ιιο ιιατ πιιτ οιαοιιι Μεαα εοΙοτιτ,

αοτεοΙΙιο εοι νοι·

οιαοια .Ιειιτο εοετοτΙιοιι, (,,Ιιοιια Βοαοα οτττααΙιοα“). θεα;
αεια ΙιεΙ›ο ειο

αιοΙιτ

ιαοΙιτ οοΙιετιιτιοττ;

οοτ Οοταε

εε!

αιιοτι οοτ Οοααττ ετοτε εο!ιαιοττιιείτ Βονοεοα.
να Πε
.Τετιτο εοι ειο νεΙιτοαα αεε Ττετοαε νεα 2 Βιιιιοτα Μι!οα
Ιιιαοοετιιτττ, εοι ετοτοΙι νιοαοτ εαΓΒοετεααοα, ΙιεΙιο Με
ΜιΙοτι ια αοα ΚοΙΙοτ Βοττετοα, ααα αεε 'Εεε ιιτιοτ αοοΙι
νοιτοτ εοετΙιοιτοτ. ΑΙιοιιαε εοι Πιτ ε.Ειοτ εοΙιΙοο!ιτ Βονοτ
άειι, ειο Ιιε!ιο ετα τα Βοττ εοΙοετ, ααα οοτ 4 'Εεεε ικα
Βοττ τοΒΙιοτιοα. Νεοιι αιοεοιιι ΑατεΙΙο Βετο ειο Πιτο
5τοΙΙο εαι“ΒοεοΒοα, Βετο οιαοα Μοαο.τ ετΙιοιτοα Μααοα,
αοα εααοτα νιοαοτ ρεαειετοα ιααεεοα. Ιιιι νοτιεοα Βοτα
ταοτ (1905) εοι ειο νοα οιαοια Ατττ ια ΚοΙτοατιιιεοα Βο
αεαιιοΙτ νοτι1οα; ειο Βετο οιιιο Τοπαρ. νοιι 40" 8οτιεΙιτ;

Βοαα οοτ Παοετοα Νεττιο εροτιο!Ι, ααα Ιιιοτ Εεεε ειναι αεε

αεοΙι εοιιιοτ Μοαιτιιι εοἰ Πιτ Ιιοεεοτ Βονοτιιοα; ειο Βοο

ΒτοαιοεοΙι ο $γιαρταιιι; οοτ ,,Ι.οιιοτταιιιοτ" νετ Μετα
"των αοατΙιοΙι τα ρο.Ιριοτοα ααα Με Ι)ε.ιιιρίααε με Γεετ
στο ετοιοτιο θιτοατο, ντο ειο ια οοτ Ι. ΑτιτοιΙ. Ι:οαετετιοττ
νοττΙοα νετ - ειο ιιιεοΙιτο αοα ΕιααταοΙ‹ ο.Ιε οτι οοτ
Μαιο Ι.οιιοτΙερροα ΒοεοανοΙΙοα ααα ρτοιαιαοατ εοι. Πιοεοτ

εοταιι,<; Βετο αατ 1 Ψοοιιο εαΒοΙιεΙτοα. 8οιττΙοια εοἱ Ρετ.
οΙιαο ΒοεοΙιεΕτιοαα8, ααα αεατ εττοττειιαίετιτο;; ειο εοἱ
Γεετ ιιαιαοτ τα Βοττ, τοτε εοτιοα ια Βααετιατε ιιιι Κτειι
Κοατιειιεο ΒοΙοΒοα ααα εοὶ ιοτττ αεοΙι Κανε εοΙιοαιαιοιι
ααα Ιιιοτ οοτ ειο ,,εοτιοα ια οοτ 4. ΑΒτοιΙααο“!!
Ξιο τιοτιοΙιτοτ ετα Τομ αεοΙι ιΙιτοτ Δατ'αεΙιαιο ἱιι Με
ΝοτνοαεττοιΙααε οιαοιι ΑαΓεΙΙ ΒοΙιεΙ›τ τα Ιιο.Βοα, τα νο!
οΙιοιιι ειο ειοΙι αιοΙιτ Βετο ταΙιτοα Ιτϋααοα, ,οτε οοτ Ιιοἱ
νοΙΙιΒοια Βοναεετεοια εονοεοα, τιετιο ΑΙΙοε αστεια ααα
εοτιοα, εοιπ αεπι θι1ιοα ττιΙιτοα Ιιοααοα", εε νοτιΙο Πιτ

,,Ι.οαοτταιαοτ“ νετο νιοΙΙοιοΙιτ αΙιοττιεαρτ αιοΙιτ ιιι αεε
ΒοτοιαΙι οοτ ΒτνετααΒοα τιιαοιιιΒοτοεοα νοταοα, αοιια

εοιιιο Οτοατοα ετιιααιτοα τα οιιιοιτι ΙιαΙιοιι Ι.ο`ι›οτΙερροα,
αει· οτνειε Βτοεε, εοιπ ιιιο!ιτ εαοτιαεΙ τα εοια Ιιι·εαοΙιτο,
νοαα οτ αιοΙιτ οτιοα ρτοαιταοιιτ οτεοαἰοαοα νετο, νοαα
τοι Βοερεαατοα Βο.αοααοο1τοα αιοΙιτ οοτ ΒιιιαταοΙτ νοτ
ιιειιαοιι εονοεοα, εΙε οτι αιοεοτ 'Ι'ιιιαοτ εα οοτ ΟΙιοτΒεοΙιο
ααοτιοα Βονοεοα νετο. Μι Ιιετιο Ρο.τ.εαϊ ατοεοιι Βοτ'ααι1
Μα ααα ια ΑαΙιοττεο!ιτ ἱτιτοε οΙοιιαοα ΑαεεοΙιοαε ααα
·ιατοε νοτΙοτιοιιε αιιι ιατοτΙταττοατ Πε ααα .Ι Βοεοτιοα -

αιοεο ΜιττοΙ ειιαοττοα ται Βοτ”ααα αιοΙιτε, εετιοα Ιτοιαο
ΑαΙιε1τερααΙιτο Πιτ ατο Βιεεαοεο. Ι)οοιι ινιο εοεεετ, Ρετ.
·ερειιατο. Μι Ιιοαατττο οιαο αγατι.ΙτοΙοειεατιο ΠατοτεαοΙιααε
- Ρετ. ΗιΙιττο Ηιτο Ι.οιαοα ττοττ εοο αοτιιιο.Ιοιι Βοίαααοε
.αεί ω· τ.η·ιιεΙτοΙοετεοτιοα ΑϋτοιΙααε εοΠιετ ιιααιοτ νιοαοτ
αυτ” οιιι ΠατοτΙοιΙιεΙοιαοα τιιταοΙ‹ -- τατ εατοοετινοα Βο
οιαιιαεεαας; στο ΚτεαΚο Ιιοεε αεε 8ρεαιιοα εοια, ααα να
1ιοαατο ααα αεε Αιιαοιαοα, αεε νοΙΙΚοιααιοα νοιοΙι εο
νοταοα νετ, πιιτ εΙΙοτ Ι.οἰοΙιτιΒΙ‹οιτ αατοτεαοΙιοα; νοα
οιιιοτα Ι.οτιοτταιαοτ νετ αιοΙιτε ιιιοΙιτ τα τ'αΙιΙοα, αοτ1ιιιτιο

Ι.οτ›οτΙερροα ιιιοΙιτ ιαοιιτ ρτοιιιιαοατ ααα Βιεττ; ται εεατοα
ΑΙιαοιαοα αιοΙιτε ετιαοτιιιοε τα ίαΙιΙοα, ειιοτι ατο Ι)ταοΙ:
οιαρ°ΕιααΙἰοΙιΙτοιτ ιιι οοτ ΙΙοοοοοοεΙΒοδοιια νοεοατ!ιοΙι εο
τια8οτ, εΙε νατΙιοτ.
Ααοτι ειι ιιοα αΙιτιτοα ΟτΒεαοα
Ιτοαατο ισα Ιτοιαο ΕτΜετααε Πιτ ειο οταϋΙιτο Τοαιρ.
τιααοα. Αιιι αετνϋεοιι Αρρε.τετ νετοα ΑαοίεΙΙεοτεο!ιοι
ιιιιαΒοα αιοΙιτ τα Ιτοαετετιοτοα. Ρε Κο = α; ΚΡΙι =ιι;
ορΙιτα. = α; (Π' = νοιτ.

Βοτ

ΑΙΙοοιιιοιαταετε.αα νετ

εΙιοτ οια εο!ιΙοοΙιτοτ, Ρετ. νετ Μεεε; τα οοτ "ΜΜΜ
Βιεοτιοα ΑΙιτοιΙ. νετ οια Ηειαε.81οιιιαοοΙιεΙτ αεε ΒΙιιτοε
νεα 500/0 αοτιοττ νοταοα, ειο ιιιιΙιτοεΙιοριεοΙιο Πατοτ
εαοΙιαιιΒ αεε ΒΙατοε ια οοτ ιααοτοα αυτοι. Ιιεττο Ιτοιαο
Εοα!ιοτιττοεο οτεοτιοα, αεε ιειαιτιια νετ οτα αοτιαεΙοε
εονοεοα. ΡεγοΙι1εοΙι νετ ια οοτ οτετοα Ζοιτ αιοΙιτε ιιτοτι
νοιι οοτ Νοτιιι ΑανοιαΙιοιιαοε τα ΒοιαοτΙιοα. Ρετ. ιαεοΙιτο
οἰιιοιι εοΙινοτ Ιοιαοααοα ΒιιιαταοΙτ. Ε8 ττετ ετα νοιι
νοτιιΙιοτοια εοΙιοα οιαο ΒοΒοττΙιοο

τα Τοτε»,

εἰο

ττοαατο

Μοτο εο!ιτοοΙιτ, ειο νοταο αΙιοΙ,

οε

εοιιιαοττο

Πιτ αετιοτ

άετ Ηε.Ιε, οτα Καοοτιοα οιιοτ οτνεε ΑοΙια!ιοτιοε εοι Πιτ
ικα ΗεΙεο ,,νοτ°°, οοτ αταοΙτο Μ!"
ΨεΙιτοαα οοτ Εττε.ΙιΙαα8 ἰετ εατΪεΙΙοαα οιπο ΙοϋΙιεττο
ΒονοεΙιοιιΚοιτ οοτ ΝεεοαΠαεο!. Βτοεο ΒονοεααΒοα ειαιτ
αοα_ιοαιοοα αει Βγεραοο ε!ιαΙιοτι, ειατ1 ετιοτ

αατοΒοΙ

ιατι.εειε ααα αιοΙιτ ιαιτ οοτ Ατιιιααε; τεοοΙιτοα.

Ααεεετ

οοτ ιατοαεινοιι ΒταοΚοιαραααΙιοιιΚοιτ αεε ΑΜοιαοαε ααα
εροτιοΙΙ οοτ ΙΙοοοοοοε18οεοαα πιιτ αοια Βτοαιοεο!ιοα
$ταιρτοια, ιετ οιαο ΗγροτεετΙιοειο αοοιι ετα 5τοταατα, ετα
Αιιεεττ άετ ο. Βιρρο ααα εα αεε 8οΙιαΙτοτεοΙοιιΚοα τα
Κοαετο.τιοτοα; νοαα ιαε.α εαί αεε 8τοταααι σεων, εο
εοΙιτοιτ Ρετ. - Βιοεο ΒταοΚοαιραααΙιοαΚοιτ ἱετ οιαοτ νοιι
ιιοα ΒταοΚρααΙιτοα, τω· ατο Ποττ Μ. ΗειαροΙα τα
ιααοετοτ Ζοιτ ΒοεοΙιτιο!ιοα.
Ρετ. Με εατεατε τα Βοττ; ειο νετ ια οοτ ΜιτοιΙααε
αιοΙιτ ετϋτοαα, ιι:ιεοτιτο

οιαοα

νιτΜιοτι

ΙετεαΙτοα, εο!ινοτ

Ιοιαοααοα ΒιααταοΙ‹; ια οοτ αοαοα ΜιτοιΙ. Ιιεεε ειο ετοΙι
αΙιοττοαοα ιαοΙιτ τα οεεοα; οοοι· οιο Βοτοαιιαε αεε Πατοτ
Ιοι1ιοε ττετ ιιααιοτ νιοαοτ αοτνοτ;

οιαιαεΙ

νατι1οα αιοεο

ΨοτετοΙΙιιααοα εΙιταοΙΙ; αιιτοΙι τΙοα εαοεοετινοα ΒιατΙαεε
οιαοτ ΝεοΙιΙιετια ναταοα 2 Ιαεεεεοα αοεεο1τιοα Ζιιαιαοτε
εαο1ι ,,αατοτΙοιαεΙοιαοαα“. να αιαεετο Με Πττιοτιοτια εετ
Ιει.εεοα ααα άιο τιοιτιοα Ααι1οτοα ττοααοα. Αια 21. ΟΚτ.
των Ρετ.ειο εαεταεοΙιτοἱτοα,ειο ιααεεο ιιοοα οιααιεΙ ορο
τιοττ νοταοα, ειο Ιοιαο εε Ϊ·`1αοτ εΙτιαε ααα νοαα Πιτ οοτ
ΠατοτΙοι!ι εαΙιιιιοττο, ιιο εοΙιιαοττο Πιτ εαοΙι ω· 8ειιτο

Μια

διο Ιτϋααο ε.Βοτ ιοτττ Ιτοια (:αΙοταίοτια νοτττεΒοα,

τοαοτ θιοταοιι, Βοιιτια οτε. ιαεοιιο Πιτ 8οιιιαοττοιι.

Αια

24. ΟΙττοτιοτ νιτα τατ ΒοτατιιΒαα8 τΠοεοτ Νοε Ποττ
Μ. ΚοἰΙιαειιιι ααοΙιιιιεΙε

ια

ΑαερταοΙι

Βοαοιαταοα,

τα εοΙιαοΙΙοτ Βρτοοανοιεο αιοΙιτ ματια Βοαα8 ααα αιοΙιτ
ειιείαΙιτΙιοτι Βοααε αυτ» Πιτοα Ζαετεαα ΙιοτιοΙιτοα ,,νοαα

οοτ αοαεοΙτοιι αοταιεΙοα Βοίιιαα Ιιετ; Ρετ. ειιεεοττ ια οοτ

ειο οιαιαεΙ εα8οτειι€οα τα οττττΙιΙοα,

Πιτ ιιιοΙιτ ΙιοΙτ'οα, ειο νο!Ιο ειοΙι εα

αστο ειο αυτα αιοΙιτ

ΒετεοΙτο, ειο εοι τατ ΑαειοΙιτ ΒοΙτοιαιιιοα Αοτττο Ιισιιατοιι
οιαο ΙΙοτειαιαο νοτι

εο Με εατ“, εταα ατο ννοττο αεε ΚτεαΙιοαΙιοΒοα. - Βιο

6οιι. Βιο Ιεεετ ετα αιοειαεΙ ετιοτ αστα ια Βετο τατ Κατω

μια αιι: αιινοττιοιτετοτ τα εοια, Ιιε.Βο ειππ νοτ 5 .Τειιτοα

Ιιτιαεοα.

οιαιαεΙ Βοτιοτοα, Μαιο 1το1ιιο ΑΒοττο εοΙιει.Ιιτ; Με Μοαεοε
εοιοιι ΓταΙιοτ τοΒο!ιαεεειε εονοεοα, οιαιαεΙ ιια Μοαετ,
8-4 'Ι'εεο, τοιοΙι1ιοΙι, ιαιτ ΒοΙιιαοττοα. νοι· 2 .Ιειιτοα

Πεεε οε ειοα αεοΙι αιοεοα ΕτεοαοιαααΒοα αιιι οιαο Ηγ
ετοτιοε Ιιε.ααοΙτο, Ιτεαα νοτιΙ αιοτιτ ΙιοτνοὶίοΙτ νεταοα. Ια
Βοταε τω! Με Ι.οΙτεΙεγιαατοιαο νται ια εοΙοιιοα ΡεΙΙοιι
ατο Βιιιααοεο: Ρεοααοροτιτοαιτιε Ιιτετοτιοε εο

εοιοα οιο Κοτο1α τα τιοΙιτιεοτ Ζοιτ,

εΙιοτ πιιτ ιιοεοααοτε

ετο.τΙιοα ΒοΙιιαοττοιι εατεοττοτοα ααα αεττοα 12 Τοτε Βο

ιιτεαο1ιτ.

αεαοττ; αε!ιοι εοι Ιιοίτιεοε ΕτΙιτοοΙιοα αυτια

αιιι οιαο νοἱτοτο ΒοοεοτααΕ τα 5τεααο. Ρετ. ίτιαΙτε
ειοτι εοΙιοιι Μα αεε οτετοιι Βοαοτιοα εονοιτ τιοεεοτ, αεεε

ετετΙ-ιο

8οΙιιιιοττοα

ια

οοτ

τοεοααοτε

τοοττοα Ξοιτο

Με 'Ι'Ιιοτεριο -- Κειτο Ποαοτιοα - τιτεοΙιτοα

40?

Με επτετεππ, ετπεττετε, τε

πετ Βετεοπε πεπ; ετε πεπτπ

επ Κετρετεεπτοπτ επ; τππ: 114. Ρίεππ πετ Με ετπεεττετεπ
(7. Οπτεπετ 1906) πππ νετττεεε

πτε Βετεοπε (4. των.)

πετ 124. Η., πεοππετπ ετε επι 28. ΟΙττ. εοποπ 126 Ρτεππ

πεπεπεπ πεττε; Με πεππι εετπττ τε 8 »εστω ετπ 12
Ιππεπ επ.
Ότο 'Πιερ. πετ, πτε 8τε εεπεπ τε εποε 4 Βετεοπεπ
ετπεπτ πετεππεπ πετπεπ; πεττ τοπ τοπ Απτ'επε επ ετπεπ
νετπποπτ εετ' 8ττπετεττεπ πεττε, πετ τοπ πτε Οπεττπ πετ
Απτεττππε εετπετ σε 'ΙΪεπτε. πε τπεεεεπ, πτε 8τε εε επ
πεπ Κετνεπ πεττεττ πεπεπ; επτεπεε πετπε τε πετ Αεπεετ
εετπεεεεπ, ερτττετ τππ Βεπτετπ - πεπε πεοπεεΙππ, τοπ
πεπε τετπετ πτοπτ πτετοπτετττε τε πετ Αοπεετ πεπ τω Βοπ
τετπ τεεεεεπ τεεεεπ - τοπ πετ ππτπετε τω... Αεετετεπεετετ,
τπεεετε επε 6 Βετεοπεπ τιποτε νετεεπεπ πεπ π.. Οπεττπ
πειτε ειιοπ τπεπτ πε τππ, Με πεπεππΙτοπ - τοπ πεπεττπ

Πτεεεε πετ Ατπεττ .Με πετεπ πεπε.οπτ, πεε τω. τετετ
εεπτ πεπεετε.

5τε εεπεπ, τπετπε Ηεττεπ, πεεεπτε 'Ι'ετπρ.

τπττ Αείπεεεετεπε πεε Αττεετπετπεπετεππεε πππ πετ Κετ

ρετπεπεπτπε ετΙτπεπττοπ πετ πππ πεττπετ πετπε; τετ
τπετπε τοτε 26. Οτττεπετ επ πτττττε πεπε σε Τετπρ.
πεττεετ πεεετοππεπ.

Με

Ρετ. τ”επττε ετοπ εποπ ετεπτ, πεπεεε

τετε εεεπππ πε εετπ πππ πετ ετπ Επττεεεεπε.
-τεππ πετ εποπ ετπ εε πετ πτε πετιπετετ;

Βετ Βε

πετ πετπ πετ

πεπτε πτεοπετπρττππττοπ, πτε Βτεοπρεππτε ετπ 8τετπετε
εεεοπππππεπ. τπτ πετπε νετεεετετττ, πεεε ετε πετ πεπεπ
.Μεεε πττττττοπ εεεεππ πε πτετπεπ, πεπε π.. Βεεεετεπε

πππ Κττττ'ττεεπε πεοπ πεττετ τεττεείππττ πετπε, ετε πεοπ
πεπεπτπε πππ τπτε Κτττττε πω. ιπεπττεπ.
5τε ττεεεετοπ
_τεπεεπ πτοπτ πεττεπ, πεπεερτετε πεεεππ επ εετπ, πππ
πετπε επι 4. Νενετππετ 1906 τπττ πεπε Ρτττπτττετ ,,πε
επππ“ επττεεεεπ. Βτε τετετεπ 'Γεεε πεττε Ρετ. πεπετπτ,
Με εττεετ; ετε πετττε τεττ, τοπ ποτττε, πεεε ετε πττεπε,

πτεεε π1ετεεπ Αεττεττππεεε πτε.οπτεπ ετπε εεττπεε Τετπρε
τετπτετπεπεπε πτε 67,2 τε πετ Αοπεετ ττετεεεεεπ πππ ετπε
Αππεππτε πεε Κετρετπεπτοπτε ετπ 2 Ρτ'εππ επετεππε.
νετπετ ττπ Βετττετπ Τετπρ. 37,0-87,1. .Με 'Γεεε νετ
πετ ΕπτΙεεεπιτε πετ π.. Απεππτετερετε.τετ τε πετ ΑοπεεΙ
86,6. )Ντε τοπ εε νεττπετετε πτεττ σε Βεεεετεπε πτοπτ
Μεεε νετ, ετπ 16. 1)εεετππετ 1906 πεπε Ρετ. πτεπετ
εετ Αππεπτπε, ετε πεπε πετ

πτεπετ επ ,,Ρτεεεπτττετε“

πεπεππτ. πε ετεπτ ττπ Βεπεπ Με Βεεεπτε πετ Βεεπεοπ
τεπε ,,Ρετ. πετ πεε Βττπ ετ·πετ .πτετ πετεπτεπ Ηγετε
πω. εεεετετ; εττεε πετεε ετε πεεεετ, τπττ Αττετε πππ
πεπεπ τετ Με επεπτττεπεπ, επε Αππετπ Μππ εοπετπ,
εοπτπτρττ Με :ετεπτ ετοπ τε ετπτπτττετετ ννετεε τπττ επ
πετεπ Κτεππεπ. Ι)ετ Ι.ετπ πετ νετ ετπτεεπ 'Ι'ε.8επ πτεπετ
,,ετεττ"°. Ρετ. επεεεττ τπτε Ππεπτττεπεππεττ τπττ τπττ πππ
τεττ πεπ Αετετεπ επετπε.ερτ, ετε πττεετεπ πτοπτε, Με τπτ1εεε
πω. επ ετποπ Ρετπεοπετ πεππεπ; τοπ ττττε πτοπτε, Με ετε

πετ ππτετ σε Βεεοπε πιτ εοπτοττεπ.

Ρετ. πττπ, πε. ετε

πτε @Με Απτεττεπε τπ Απτ'τεεεπε πττπετ, πεπεπ πεπε

πππτττοπεπ Βεττε.εεπε επεεεεοπττεπεπ. (ε. .Ιεππε.τ 1907).
Σετ Επττε.εεεπε πεπε

εε

πτοπτ,

πετετε,

τετ τετ Βοπεπ

πτοπτ πεττεττ; ετπ 3. Βεπεπ ετεπτ, πε.εε Ρετ. τεοΙτεττ
πετπε; πτε $τετεε τετ πεεεετπε ποττεττ πτε τπτ νεττεεπ.
Ι)τε Ιεεττετεπε πττπτε πετ, εε πεεε ετπ 20. .Τε.πεετ 1907
Ρετ. ,,πεπεεεεττ“ επττεεεεπ πετπεπ πεπετε. πω. πετ
Αετπεπτπε ετπ 16. Βεπετεπετ τετ τπτ πεπ 17. Βειετππετ
ε.πεππε πππ 18. Βεπετππετ τπετεεπε ετπε Τετπρ. τοπ 89"
ποττεττ, νοπ πετ Οπεττπ πετπεεεεπ. Μοτεεπε πεπ 19. Με.

87,6, πεπε ττττττ πτε 'Γεπτρ. πππ πΙτεπ πτε πε πεπ τετετεπ
πεπεπ, τπ πεπεπ Ρετ. εττπτττεοπ πππ εττεετ πετ, ιτπτετ
87°, ετετετ πεπε πτεπετ εετ 870

4. .Ιεπεετ 1907).

πππ

87,7

επ (ε. πππ

Οττετοπ εεοε πετ τεεττετππε (ε. .τε

πεετ 1907) τετ τω. 38,7 πεττεττ.

νετ πετ Ρεττεπε

ετετετ σε 'Γετπρ. εετ 89,6 επ, ετπ πεπε ππτετ 87,00 ει:
τετΙεπ, Με επ πτετπεπ. Βε τπεοπτ πεπ Ετππτεοπ, πτε
επ σε ρεγοπτεοπε Εττετέεπε τπττ Ζε.ππεπ πππ 8οπτετεπ
πτε Τετπρ. επετετεεπ Ιτεεε.
πτε τετ τπ πτεεεπτ Ρε.Ιτε πτε Τετερετετπτετετεετεπε επτ
εετεεεεπ'Ρ Με ετετε Πεμ, ετππ πτε 'Ι'ετπρ. εεΓπτεοπτ?

8τε εεπεπ, πεεε τω. νεε Απτεπε επ πεττττ εετετε, πεεε
πεοπ πεπ πε θεπετε ετεπεππεπ Μτττετπ, Γτττεοπεπε επε
εεεοπτεεεεπ πετπε. πι. ττεεε πτε Οπεττπ πετ Απτεττιτπε
εεΙπετ πιεεεεπ, πππ πτε 'Ι'ετπρετετ.ετττετνε πεττττ πετπε
πεεεπτττοπε Αππετοπππε νοπ πεπ Τετπρ.-Μεεεεεεεπ τε
πεπ εππετεπ Απτεττεπεεπ. ΙΞε τπεεετε ετπε εοπεπ εεπτ
τε.τττπτεττε ΡετεππΙτοππεττ Βεπεεεπ εετπ, πτε τε ετετοπετ
ννετεε επε Ητττετττείτε νοπ 4 ΑπτετΙ. πτπτετετπε. Μετπε
Οπεττπ πετ πττπτεππ _τεπετ Μεεεεπε ετπ Βεττε εεεεεεεπ
πππ πτε ΚτεπΙτε εεπε.ττ πεπττετττεττ. Πεεε Ρετ. πετ Με
τετεπ Εττεπεπεεπ πτεπετ ετπεπτε Τετπρ. εετετε, πτε
πτετοπτεττε νοπ πετ Οπεττπ 8ετπεεεεπ ποτπεπ ετππ, πτετ
Ιππεπ πτε Κεττε.
θτεπτεε τετ π.. π'ετπετεπε νεε 8τττττπρεττ πτε ετπετττ
ττοπττπε, εεΙπετ εε τπεεεεπ; ετετ πε.οπ Απεοπτπεε πετ Βεε
πεεπτεπε. πεοππετπ πετ ετπτεοπ εε πτεπττε ετεπεππε Οπε
τετττετ πετ Κτεεπεπ πεπτττοπετ πεττετττετ, πτττε τοπ εεπτ
πεπ πεπεεεπ, πεπε τω. ετπτεε Με! εετπετ Βετπεεεεπ
πεπε. Με Βετεπεττπ ετππ τε ττπτπετ πτεεετ, πεπε Με
τοτε Βετπεεεε ποτπτπεπ. πι. νετττεπτε πππ νετττεπε
πτετπετ Οπεττπ.
Με νετεπεεετπεπεεε, πτε τοπ πεπε, πτε τοπ πτττ επ
ε.ππετεπ Κτε.πττεπ πεπττπετ πεττε, ετπεεπ τε Εττττττεπε.
Με 'Ι'ειπρ. ττεεε πεοπ: πετ Ηεπεπε πεε Αττεεπτετεπε
ετεππεε, τεοοπτεπ τπττ πετ Κετρετιεπεπτπε πππ πετ ρεγ
οπτεοπεπ Βετεπτπεπε.
Βτε Μεεεεπε πετεπ πεπ Ατετ ετεπτ εΙεο επε; πιτ εετεε
Ιππεπ πι. Ηεττεπ, επεττετ ετπε Κετνε, πτε πεπε εππΙτοπε

πεπε νετπττΙτπτεεε πετπτετετ. Ητετ πεπε πι. πετ Κοπ
ττεττε ετττεπε πτετ εεΙπετ €ετπεεεεε. Κεππεπ πττ επε
πτοπτ επετ πεοπ εποπ τω.. π.. 8τττττπ ρε1τεοπε Ροτ
πετεπε ετπ ΠττετΙ ττπετ πτε τετΙτεεεππεπ νετπεττπτεεε
πτΙπεπ°Ρ - Ψεππ 8τε ετοπ πτε Κετνε εετπετ επεεπεπ
πεπεπ - ὅτε εεπεπ εεπτεπτττε Τετπρ. σε Απεππε
πεοπεεΙπ, πτε πτε εετ” πτε Ζεππτετ εεπεπ τπεπτετε Τεπε
πεοπ ετεεππετ επετετπετττπιπεπ. Βτεεεε τετ πε πεε.οπτεπτ
Με επεττε Κεττε ετετπτπτ νοπ ετπεπτ τττετπεπ Ρετ. επε
πετ Ρτεκτε Μεεε τεττ πεττεπππετεπ Κοττεεεπ, πεπε τοπ
εποε πτετ τπτ πτε Πεπετπετεππε πτεεετ Βεεπεοπτεπε
πεετεπ Βεπτε Μεεε; πω· 12 .Ιε.πτε εττε Ρετ. πε.ττε πεπ
τεππ ετπεε .Ιεπτεε εττε 'Ι'ετπρ. εετε.τεοπτ. 5τε εεπεπ
τω” Αεεεοππτττε εεε πετ τε.εεεπ,

ττπετ τ .Τεπτ πεττοπ

τεππεπ Κετνε (πτε τω. Ιππεπ πετετπτετοπε). Μεεε Μεεε
Ιππεπ Ρεττεπεπ, τε πεπεπ τπτ πτε Απεππτετπρ. Βεπεπ πτε
εεΙπεπ Ζεπτεπ πεττεττ πεπεπ. Μεεε Ετεεπττττπττοππεττ
νετεπτεεετε τπτοπ, εοποπ επε τοπ πεπ Κτεππεπ εετπετ πε
εεπεπ πεττε,

επ

8ττπιττε.ττοπ πε ετεππεπ.

Βετ

πτετπε

Μεεε πετ εοπεπ νετ .Τε.πτεπ ,πιπ ετπειπ ττππΙτοπεπ Ζε
ετεππ πεεεω·· πεπεεεπ. Νεοπ ετπετ Ι.ππ8επεπτεπεπεπε
πε.ττε ετ, επε

πετπ Ατετ

εππεπτετπτοπεπ θττττππεπ, πεοπ

Μεεε ,,πεττεπεττ". Με πεπ τππ »Με Ι.εππ εοπτοτττε,
πε ει· εττετπ, οππε Εττετπ, πω. ττετ πεπε Ι.ε.ππτεπεπ πτε
Βεπεπ ττεππτε, νεττετεπ πω. πτε '1'επιρ. Ιτπ τ·τετττεττ
1905 πεττε ετ ττπετ Βοππτετεεπ τπτ Ι.ετπε εεπτεπτ, ετεπτ
πεττε τπτπ πεπ ννετιπτεττεετε τεττεεεοππτττεπ, π." εετπε

δοπιπετεεπ τπτ Ι.ετπε πεττεπ πτοπτ εετ”, τπτ θεεεπτεττ, εε
εεεεΙΙτεπ πω. πεοπ Βοπτπετεεπ ττπ Βεοπεπ πεπε, εε πεεε

οπττετετεοπετεεττε επ πτε Μπε1τοππεττ ετπετ Βρεππτττττε
τππετοπτεεε πεπεοπτ πετπε. Βτπτεττπετ πετ ττΙτετεπ Μ
εοππτετετπ τετ τε πετ Ρετπτττε τετπεππεπ. πτε πεεετττεπ
ετοπ Με πεπετε 'Ι'ετπρ. ειπε Κτεπττπεττεπττπε πτπεε, εε
πεεε πετ νετπεοπτ ετπετ εοοπττεπ 'Εππετττετοεε ετπ πεοπ
ετπεεετετ ππτπε. Ρετ. Με πιτ Βεττ πππ πεπεττε ετεττε
πεεπ. Ζε ννετππε.οπτεπ, ετπε Ψεοπε νοτπετ, πππ ετπε
ττττοοπε πεοππετ, πεπε Ρετ. επετ πετπε Τετπρετετετετετ
πετεπτ.χ. Απεεετπετπ εεπττ πεε Κετρετεεπτοπτ πτοτττ, τετ
θεεεπτεττ

Ρετ.

πτεττ

πω. Ιτετρετ1τοπ πετ, ττοτεπεπτ ετ

εοπεπ, Με ει. τππ ετπ 1. Αρτττ 1906 ειπε ετετεπ Με
εεπ, τπεπτ Με ετπ .Ιεπτ πε Βεττ ττετεεεπ πππ τεετ ετπ
απ.. πω; Βεττεπεττ πε.ττε. πετ Κεττεττε πετ πεττττττοπ
τω. πτε Πεπεττεεεπεεπ τπττ ω. οπττετετεοπεπ Κεττεεεπ
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ποιι οποιο ιιο.ο νοι·ιτο.ποο, Με οι· ιο ιιιο Μπιιοι· οοο
Κι·οοιιοπ, αιε ιιιο Τοοιρ. οοιιοι·ιο οοιοιο, ποιο νοι
ιοοιι ιιοο θιοποποοο

ιιπ

@οπο ο.οειιιοι·ιισοο Βοεσιιι·οιοπιιο· ιιιοεοε ιοιοι·οεεο.πιοο Β'οΠοε
ιει ιιι ιιοι· Ε'οιο·οοοιι ιο ιιοο Πιο. Μοο. ι. Απο. ΧΕΝ. .Τοοιο.
1907. .Ιοοποι· οι·οοοιοποο).
(Απιοι·οιοι·οιι.

οιπο Ιοιοοιο Τποοι·οπΙοεο οισοι

Μισο 2ο Ιοεεοπ.
.
Πιο Μπιιοι οι οιΒιιοο εοΙοει άιο ΑοΙοοποπ ποι· Τοιορ.
οιπ Τοοι·ιοοιοοιοι· Βοιποσοι, ποι· .ΤοοΒο οπο ποιο Τοοτιπο

4. Β ιο ο οι· ι ιιοπιοιιειι·ιοτι οιποπ Ρο.ΙΙ νοπ Ρε γ σο οεο ποσο
8 ο ο ο ο οι ιι· ο σ ι ο ι· πιιι Απο.<.ιο.οοι ιο θοοοεοος.
Ροιοι· Α., 82 .Ποιο επι, Αι·οοιιοι·, ι'ιιιοοι· ιοιιοοι· ιιοεοοιι Βο
ννοεοο, οοιι ιπιι.ιιειοι ρ,·οιι·οποοο.

πιοι.οι· ιο οιο Ηοο‹ι οοοοιοιοοπ οοιι 10 Μιο. ιιοεεοιοο ιο
ποι· Ι.οιοιοοοοοΒο Ιιοο;οο Ιοοοοο. νι7ιο οι ιιιο ΩποσοοιΙοοι·
οοπΙο ιο πιο ποιο 8οιιιοοοο, οο.οο ισο οπσο οισοιοοΒοο.
Ισο οποο ιοο ιοοοι·οι·ο Μο.Ι οοοι· ιοιοοοιν ποιοι· 4 Αποοο

8σοοιιοΙοοο·οοο, οΙιοο οοειοοποιςοΙοε Ιισο·οο οπο ινιιι·ιιο ιο
ιιιοεοιο Ζπειο.οιιο ιοε Κτοποοποποο ι·ιοοι·οσοι, ννοεοΙοει νοπ

Πι. Οτο τ. οιπο ΒοοΜοιιιο.οιπι· οοοειοιιοι·ι ινπιιιο (ΒΙπιπποοο
οπο άοιο ι·οοοιοο Οοι·, Ριιιενοι·Ιοοεοοοιοοπ). Νιισοιιοοι Ρο.
σο. 1 Το; οοειοοπο·ειοε ο·οιοΒοο οοιιιο, οοιιι·ι.ο ιιιο Βοειοποοιι
"πω, ποσο οπο· ιιοι· Κι·οοιιο «πιο ειροοιιοοο. ινοΙσοοι· Ζο
οιοοιι ιποοι·οι·ο Τομ οο.ιιοι·ιο. ννοιιι-οοο οπο" Ζοιι, πω· οιπ
Κι·οοιιο οοοι· οοι·ποι,ο;, ιο οοειοιοιιιιιοι· Ειι·ι·οι.ςοοο, ιιπ ιιο.εε οι· ιο
ιιιο ειιιιιιιοσοο Ιι·ι·οποποιοΙι ο·οοι·εισοι ινοι·ιιοπ ιοοεειο.
Ιιι
ενιιεσοοο οοιιο εισο ιιιο Βρι·οοοο ινιοιιοι· νοΙΙΙ:σιοιοοπ οιο
ριοειοιιι.
Ροιοι· Α. ιει νοιι οιοι'ιιο·οι· Κοπειιιπιιοο, ιο ιιοο ιοοοι·οο Οι·
οιοοοο πισοιο Κι·οοιιοπιιοε ποσοννοιεοιιι·, ΡπΙο οπο 'Ι'οοι οιιιιιιι·
οοι·πιο.Ι. Βιο ΡπριΙιοο οιπο οπο· πω! ι·οο.ειοι·οο ιιοποι ιιπ πω,
ιπι ι·οοοιοο ιι.πεεοι·οο Θοοϋι·οοοιι· οι ποσο οιποοιι·οσοοοιοε
ΒΙπι οοιοοι·οοοι·, οοοοεο ΒιιοιΙΙειιιοοοο ιο ποι· θσο·οπο ‹ιοε
ι·οοοιοο Κιοΐοι·ο·οιοοιιοε. Ιιι άοι· ιιιίοεοπΙοιοι· ιιοε θοεισοιοε οοιι
ιιοι· Βιιτοπιιιο.ιοιι ικοιιιο ΐοι·ϋ.οάοι·οοοι, ιιοιοο Ε.ιι.οιοπποι :ο Εισο

οποιοιοιοι·ι, οοοι· οισοιε οπο ιοιο οοι·οπεοι·ιοΒοο οϋοιιοο,
πιο! ιιιο Μπιιοι· Βιοποι οοοιο ποσο ποιοι

ιι·οο.

Αιιιο.πι.=; Βοριοοιοοι· ιθΟθ Βοι οι

νοπ οιοοι· Τι·ορρο επι' ιιοο πω· οοιι ποπι· επι πιο ι·οσοιο

οιπ οιποπ Βο

πιο ποιο ο.πσο εοι, οιπ Τομ Με ισο Ροιι. οοιι,

πιο· οιπο 5ιπιιοο νοι· ποι· Ποιοι·οοσοοο8 πιο Τσιπο. εο
ιοοοοοο ννοιιιοο, οο οπο· ιιοιιοι·ι ννοι·ιΙοο 89,7, οοιι ο.ιο

ισο εοΙοοι πιο Τοπιρ. ιιπ Μοοιιιο.ι·ιο οοοιι·οΙΙιοτιο, οοιι·πε
ειο ποι· 87,0. Ιο οοιι οιισοοιοο Το.8οπ οο.ι ποι· ΚοΙΙοΒο
ιιοοιοτ οπο εοΙοοι οοιοοοοοο, οοιι πιο Τοοιροι·οιπι·οο Μιο

οοο οιοιιτιο. Βιο Ποιοιοοσοποπ οι·Βιιο οιποπ .ΤποΒοο πιιι
οποιοτιεοοοιο (οιπο οοιι οοιιοιινοιπ 0ι·οο.οοοιποιι, οροσιοιι
πιο ΑοιΙοιοοο οοιι πο ιιοι· Ψιτοοιοο.οιο. Ισο Ιιοεο ποπ
οιοιοοο Μοοο οοιοι.οοοο, ποσο οιιιοι Ψοσοο πιο· οι· νο

οιοιιοι·οο, Κοἰοροιιποιοοο εοειοιοοι·ι.

Ιοοιροιι οπο ποσο 14 ΤοΒοο σποτ 8 Ψοσοοο οιπο οι· ιο
πιο 8σοπΙο οοιι οι Με οοοιο Βοοοοιι Βοοιιοοοο.

Απ ποι· Βρι·ο.σοο ιιισοιε

Ροιοοιοι;ιοσοοε επ οοιιοο. ιπι Βοάοιιποο ιοοΙοο ιιοιοο ννοι·ιο.
Ροι. οι οποιο νοι·ινιι·ι·ι. οι· ννοιεε οισοι, νεο οι· ειοο οοοοιιοι

οιιιοοιιι ποιοι εοιοο Πιο,ο·οοποο·, ιει ιιιιιεοιο; οοι·οοιο·, οιπο πο
(8οο1πεε ι'οιοι.)

Κοιισιοι· οιπ οοιι οοι·, πιποε οοινοιιοιι εοι'ιιιιοι·ι ννοι·ιιοο, ιεει
ποιοι· ι·οιοιισο, οπο εοοιοι'ι ΙοοιΙισο ποσο Ιοισοιοο θσοΙοι'ιπιιιοΙο
@πιο νοι·οοοιι). Βο.ιΙοσιπο.ιιοποο οισοι ποσοποιοοοι·, οι· πω
ποοι· Κοριοοοιιιοι·οοο ιο που ι·οοοιοπ Βοοο.ιιοιοο.<.ιοοιι. Νοσο
σο. 1 οίοιιοι οι άειι· Κι·οοιιιο οΙο.ι·οι·, οι·ιει οι·ιοοιιοι·ι ιιοοι· εοιπο
Πιοο·οοιιιιο, οι·ιιοποι εσοοο οοιοο Αοιιοοοι·ιεοο, ποσο οιπο ποσο
οοπιοο.ιιο θοάιιοοιοιεοποιοΙΙο επ οοοοοσοιοο.
Π" Βιοπο

Μπος; οπο ποπ Ρι·οιοοπιιοπ
πιο· οοοοιιοσιοπ ριιιιιιιοσοοι Αοι·:ιο :ο ι.ιοιιο.

ιπποενοιοιοςοο οι» θοεσοοοοιεοο τοπ· Ιοιοιοο .Μοτο οοι οσοι·
οιιιιοο, ιοι οιοΙΙινοιεο κοπο οποεοΙοεσοι. Ρο· οοοοοριοι πο·
σοι ΠοιοΙιο ιο οιοοι· Ε'ο.οι·ιο ιιοοιι·οοιιοι πο οοοοο, ιο πιο· οι
ιο ιιοι· Τει να οιοιιι·οο .Ιοοι·οο ο·οο.ι·οοιιοι οιιιιο, ννοοι·οοιι οι·
νοΙΙιιοιπιποο νοι·ιιοεεοο οοιι, Μ" οι· ιο άει· Ζινιεοοοοοοιι ιο
οιποπ οπιιοι·οπ απο οοιι οποιοι· Με Ποιοπο.τοοιιοι· ςοοι·οοιιοι

Βιιοποο· νοιπ11..Το.οοοι· 1907.
Ι. Βι·οο το άοιποοειι·ιοι·ι οι" εοοι· Βιι·οεεοο, ειο.ιΙι πικοι·ιοι·ιοο
Ποιο ιοποο.ι·οιοοπι νοπι (Σοοι·οοιοι· οιοοο 8οιι·ι·οιιο. Βοο
εοΙοε οο.ιιο ποοιισάοοοι.ο Βι·οοοοοιοιοειοεοο, ποιοι· ιιοιοο πιο
ιι·ο.ιιοπ εοιοποιιι; ιιιο Βιιιεοο ινο.ι·οο ιιπ οοιι ο·οι οοεροποιοι·ι,
εο τΙοεε ειε εισο επι οιιιιιριοι·οο Ιιοεεοο. Βοι. ο.ιιεεοι·ιιοπι ιιοιοο

5οριο.οιονιοοΙοι·οι·ιιοοο νοι·ιιοοιιοο πιοι·οο, οι πιο Ρι·οοιποεο
ιοΙο.ιιν Βοοειιο·. Βιοο Ιοοιοο.ιιοπ ποι· Οροι·ιιιιοο ννοι· εοοοο
ιο ποπ ειοι·οοο Πιοοιοιιοποο πιιι ιοι·οο πιιο.οκοποοοιοπ Επιμο
οι·οοοοιπποεοο ,οιοΒοοοο.
2. Οοι·ιειιοπι οοιοοοοιι·ιοι·ι οιπ νοΙνοοοι·οιοοιπ,
ιιοε εοἱοοι· Μοιοποι; ποσο νοπ ιιοι· Οιιιοι·ιε οποο·οο·ο.οοιοο οι.

Απ οιοεοι· Βιο1ιο οιπο οισο οιπ οι·ο.ιοι·ιοιιοιοοο, επι πιο οποιο
ιιιιιιοι·ο. ιιοοι·ειοιιοοιιοε θσοσοινιιι·; πιο· Τοπιοι· πω· οοοιιοιι οοιι
οε οποιο ποσο Μισο $οιιοο ιπι θιοοιιπποο προι·ιοι·ι ινοι·ιιοιι.
Απε ιοσοοιεσοοο δι·οοιΙοο οοοοιοο οιοοι· ιιιο Ιοεπιπο.Ιοι·ιιεοο
οισοι ιιιιιοοιιοι·οι ινοι·ιιοο. Πιο Ρι·οο·οοεο όσοι· Οιιιοι·ιειιοπιποιοο
Μ: οιπο εοοι· εσοΙοσοιο. 5ο οοιιοι·οιο οι· ιιπ Βοπιιοοι· οοι οιπο:

ιοποιοο οιιο.νιιιοο οιπο οιπ ιιοι·οι·ιιςοο Κο.ι·οιοοπι νοπ Νπιεε
ει·οοεο οποιοισο πιιι ιιοο ΙοοιιιοοΙοιιιεοπ, ποσο ο Μοοοιοπ οιπο
οπο οοιοιιε οιπ Βοσιοιν ιπι οοιι Με ιποοε νοοοι·ιε οιπ.
Ιοι Αοεσοιποε οιοι·οο ι·οιοι·ιοιι Οοι·ιειιιιοι Ποστ ποσο
οιποπ Επι! νοπ πιοΙιο·οοπι Τοπιοι·. 13ο οποιιοΙι εισο ποι οιπο
οιιο Ποπ νοπ 8ο .Ιοοιοο, πιο ιπι Κιιιοοιιιοι·ιπιπ νοικιο.σοιιΕο
ΒΙπιοποιοο οοιιο. Πιο Ποιοι·επσοπο,<; οι·ι.ιοιο οιποπ νοι·οι·οοοοι·ιοο.
ινοισοοπ Πιοι·πο, ιιοοιιοο Ηοοιο άοι·οο Αιιοιο.ειοοο; οοιι Απε
οσοοιοοοο· :οι ο.οοοιπι ο·οοοοιι οοιιιιιιιοιι ννπι·άο. 138 οιπο ωο

Ιιοπο ΠοΒοποιοιιοο ιιοι· νοι·ιιισοιοο ποιο ο.οποποιοπιοπ ινοι·ιιοο
πιοεοιο. ιοοιω οι· άιε ΤοιοΙοιιιιτροιιοο

οπο.

!!ε οι·ννιοο εισο

πιο.

Βιο ΓοοιιΙιοιιοι·οιοοιεεο ποι· Ιοιοι:οπ ..Το.οι·ο οιπο εοιοοοι

θοιιιισοιοιε οοιεσιινι·οοοοιι, ινιι.οι·οοιι οι· ιιπ ‹1ιο οπο ιι·ιιιιοι·οο
δοοι·οο πιοπιιισο ,οιιιιοο Βι·ιοποιοιι,ι.ιενοι·ιοοοοο Επι. !οε @νεοι
Τομ πο ννοΙσοοο ποι· Κι·οποο ποσο οινιιο.ε νοι·ννιι·ι·ι πι. ποσο
νοι·εσοννιοιιοι οπσο ιιιοοοι· Ζοειιι.πά ιπι Βοπι'ο νοπ οιοιι.>ιοο
νιιοοοοο. 2ο οιΙοιοιιοι· Ζοιι οοεεοι·ι εισο ει.πσο οπο θοάο.σοιοιε.
οι· ιοι.πο ινιοάοι· Κοσοοοοσοοιτ οοιι·,·οοοπ ιιοοι· ιιιο θοεσιιοοοιοεο
άου Ιοιοιοο Μοτο, οοιιοπιοιι Ιοιοιοεεο Γιο· πιο Διοοιιοο ιο ιιοι·
ΑοειοΙι, ιει τΙοο Ψο.ι·ιοι·ο οοοιιιιιισο οοι ιιοι· Απειιοιιιιο; ιοισι·
Οοιιοεοοοοιιοο πιο! πιοιι εισο οοιι: οπο!. Πιο Κοριοοοιποιποο
νοι·Ιιοι·οο οισο ποιοι· Οοοιιιοσο νοπ .Ι. Κ. οοιι Βι·. Κ., ιιιο Ρο·
ριιΙοο οιπο ποσο οπο, άσσο ι·οο.ι.ι·ιοι·οο ιιιοεοΙοοπ οπο' πιοπι οοιι

ιιο.οο που Κι·ο.πιιο πιο ι.:οεποτι οοιι οιοοιιιιοοιο οοιΙοεοοο οπο·
οοιι, νοε εοοι· οι·ι'ιοπιισο ιει, «οι οιπ ο·ι·οεεοι· ΤοιΙ νοιι Ρει·
σοοοοο ποσο οσονι·οι·οο $σοοιιοΙνοι·Ιοιοποποο οιποπ ποοιιοοιιςοο
νοι·Ιο.πι οοοιοοο.
(Απιοι·οι'οιοι).
Ρι·ιοιιοοι·ο· ινοι·ιιο νοι· '7 .Το.ιιι·οο :ο οἱποιο 5οοοιοι· εο

ι·οιοο, ιιοι· οιπο Τι·ορρο ιιιπο.οοοειιιι·πι ποτ. Απε ποι· Νοεο οοιι
ιιοπι Ιιπιιοπ Οοι· ννοι·οο ΒΙπιπο,οοο

ποιοι.

ΙΜ ινοι·‹ιο Βοειε·

ιι·ο.ιιιπι· Βοοειοιιοτι. πιο Τομ Ιο.οο; ιιοεο οπο ιιοοι ι·οσοιοο
Οοι· οιοποι· σοιοοιι ιο οι·οοεοι· οΙοοεο. Νασο οοιοοι· θοπο·
εποε Ιιοποιο ποι· Ρο.ιιοοι εοιοο Βιοιιιοο ννοοοο Αοποοιοο πιο·
Βοιειιο,ιοο Πι.οιοιιοιιοο ποιοι ιοοοι· ινοιιοι· ιοι·ιεοιποο. Νασο
ΑποοοΒο ιιοι· Βιιοι·ο ιει οι· οπο πιοι:Ιισο πιο οιοοι· θοοιι·οοοι·

.τοπιιππις οι·οι·οποι οοιι οιποπ οιοειοτοοο.
Βι·οοπι οι·ΙιΙοι·ι άσο οσοΙιιιιοιοο ΑπεΒοο,ο· Μππι, πω: πιο
Βοειειι·οοιιιι· ποιοι ειιιοο ο.ποο;οιιοιιι οιονοοεοπ εοι; ννοοι·εσοοιο

ποσο πιο.οι·οοοοριοσιι, οπο:: οιο νιιιιοιΙ νοπ οο.ι·οοιοοιοε οποιο

οσο οιιιιο πιο ιιπ πιο ο'ι·οιιιιοτ οοιι Β`οιεοοοοιοοο, το”. Ιοιοι·

ιοιοο Μγοιοοποιοιι άπι·σοεοιοι οπο.
Βιπο οιιοιοοοοριοοοο
1ιι οπεο ειοοι ποσο οπε. Ι)ιοεοι· ΡοιΙοοινοιει ινιοιιοι·, πιο ποιο
οοιι Ιπιποιςοο ιπι Κιιιοοιιιοτιπιο ειοιε ιιπ οιοΙιοπο Τοοιοι·οο
ιιοοιιοο πιιιεοο.

ι·ιοιοο οιπο σοι·οο. Βιισι·ποι.=; οοεσοΙοοοοο. πιο εοοΙιοεειισο :οι

8. Ιεσοι·ογι ιιοιοποειι·ιοι·ι ιοιοιοεοοριοσοο Ρι·οροι·οιο νοπ
οιοοπι οοιι νοπ ιιιιι·οεοΙοι·ο.Ιοι· Ζγειο. Πιοεοιοο »πιο
ιοίοΙιιο οιοοι· ροι·ιοι·ιοι·οοιιοπ νοι·ιοιοοος ιιοι· Οοι·οοο-ΒιιΙοι·ο ιιπ
ιιοπι Απο οιποο Ατοοιιοι·ε οοιειοπιιοο. Κιιιιιεσο οοι πιο Ζγειο

Με οπο οιοοι· Βιιιοοιο ιιοι· Οιιιο.ι·οοι;οοιι νοπ 8: Μ οπο Ποι
ιο.οο·. Μιοτοεοοριεσο οοιιοι ειοο οιπ άιοεοι· Βιοιιο οιπο Βρο.ι
ι.πο,οι ποι· 8οΙοι·οι. ιο 2 Βιοιιοι, πιο οιποπ πιιι ΡΙο.ιιοοοριιοοΙ
ειποιισοιοιιιοιοο Ηοοιιοποι οιοεσοΙιοεοοιι. Βιο ΚιιιοΙποιο ιιοι·
ΒιιιιοιιοιΙοο ποιοι οποιοι ω, ποιοι οιο νοπ ποι· Οοι·οοοιιο.σοο
ειο.ιοιοοο. Ιοιι·οοο1οι·ο.Ιο Ζγειοο οιπο οιιιοοι· ππι· ιο ννοοιοιοο
?Μισο οοοοοσοιοι; οιπο πιιιιισεοοριεσοο Ποιοι·εοσοοοο· Με

ΗοοιοΒιιιε Πιοι·ιο.
θ. Οοι·ιειιοπι

οοιι εοιοοο οοο·οοοποιο·ιοο νοι·ι.ι·οο· ιιοοι·

Μο «Ε.ιοοιιοσοιι.Ποο οοιι Ποι·οιοΙΙοο,ο· :Ιου Κιο·
ο ο ι· ιο ι Ι ο ο».
Απ ποι· Πιοοοεοιοπ οοιοιιιο·ιοπ πιο οοεοοιιοιε: ν. Β.ο ο ιο ο·
απο, Ποιιιοοι·Β·, Βιοοοι·ι, Ζοοριι'οι οοιι Οοι·ι·
ε ι ι ο ο ι.
Ρι·οεοε: Ρι·ιεειποοο.

8οοιοιο.ι·: Ιεσοι·ογι.

ςοποοο Αποοο ιιοοοιο οιεοοι· ποι· 2 Μοινοτο;οποιοπιοο ινοτιιοο.
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νιε1 11ιειιε ιιπά Ρι·ειιιιι1εε1ιιιι'Ε; άιε Ζιινει·Ιεεεις1ιειι. εειιιεε νιω

Τειεεειιειο1ιτιο1ιτειι.

εετιε ιιπά εειιι 8ει1ιε;ςειιεε ιιιειιιιιιιιεε1ιεε 1ινιεεειι ει·ινε.ι·1ιειι ι1ιιιι
άιε Ζιιιιει,ε,·ιιιιε ιιπά Δε1ιιιιιη.>; Με: ι1ει·ει·, Με πιιι: ιιιιιι ιιι Βε

2ιειιιιιιε ιιει.ειι. Παει ιιενσιεε εποε άοι· Τε; εειιιει· Βεει·ι1ιειιιιε·.
ε.ιι άετ !εει: ιιΙ1ε Βιιιι.νοιιιιει· άετ Βιε.άι. οιιιιε Πιιιει·εειιιετ1 άεε
$τειιιιεε ιιιιι1 εει· Νε.ιιοιιε1ιτει. τειιιιε.1ιτιιειι. 21 Απι 10. Οιιτε1ιει·

Ρει·εοτιειιε.

ιπι Γ1εε1ιειι Βεεειιειι1ιοννιιεειιι (θεον. ννιιειιειιι άετ ι1οι·ι.ιέε
Λεει. Θ. Πεε1ι1ει·, ννεΙο1ιει· ειειι ει·ει: νει· ειιιειιι 1ιει1›ειι .Ιε1ιτε

- Θ ο Ι ει ε ιι ε .Τ τι ιι ι Ι ιι ε ιι. Πει· 1ιε1ιε.ιιιιιε Ρεγειιιιιιει· ΡΜ.
Βι·.
ι· ε. ιι ε Η ε ε ε ιι ε ο ε ιιι Κϋιιι;;ειιει·ι.>; 1ιιιιιιι πιιι' ειιιε
50 - _ιε.1ιτιε·ε

ιιι·ειΙιε1ιε

'1*Μιε1ιειι

ειιι·ιιο1ιιιΙιε1ιειι.

Τι·οιπιειιι ει· ιπι θερτειιι1ιει· ιι. .1. εειιι '76. 1. ε ιι ε ιι ει ε. ιι ι·
νο1Ιειι ο ε ι; 1ιει. Μ. ει· πω» ειι πιει· Κιιιιι0·ειιει·Βει· Πιιινει·
εκει Με Ποιειιι. ι.ι9.ιι8·.
Ιιι

Βει·1ιιι

1ιεςιιιιι·

νει· 1ιιιι·ιειιι ω· 1ιει·ιιιιιιιτε Ο1ιειιιι1:ει·,

ΡΜ. οτε. εει· ι1οι·ιιιτειι

Πιιινει·ειιετ. Πι·. Ηε.ιι ε Εεε ι1οιι,

εειιι 50-_ιΜιι·ιι.ιεε Ρι·οι'εεεοι·ι ιιιιι1ειιιιιι. 1)ει· πιω»,
πιει· ιπι ιιιιε1ιετειι 11οιιιιι εειιι ΤΘ. Ι.ε1ιειιε_ιειιι· ειι·ειειιι, εετ ειο1ι
εο1ιοιι νει· ιιιειιι·ει·ειι .Τειιι·ειι νοιι εειιιει· Ι.ειιι·ιει.ιε1κειτ εοιιιοιι
εεεοε·ειι.
- Ο ι· ε ε ιι ε ν ε τι ε ι ιι ιι ιι ε. Ι)ειιι ΒειιιΙιεει·ει: ω. 'Ι'ι·ειιε
ε.ιιιιιι·-θι·ειιεινεε1ιεεειιι·Ιιε, ννιι·ιιΙ. Βι.εει.ει·ιπ 1)ι·. Β ε ι· κι ιι ε
Ο ε ο ι· ε,·ι ε ο ιι ιι, κι Πιτ ειιιεεεεειο1ιιιετ ειιιι,ε·ειι 11ιειιει ιιπά
Πιι1ιενε1ιιιιιε· ννειιι·ειιι1 άεε 1ειει.ειι Κι·ιει:εε πιιι. .Τερειι άετ
5 τ.. Ψ1ιιάιιιι ιι·οι·ι1ειι ιν. Κιιι.εεε νει·1ιεΙιειι ννοι·ιΙειι.

άεπ ιιιει1ει·ε;εΙεεεειι 1ιει.ι.ε. 1Βι· ννιιι·ι1ε. Με ινιι· 1ιετειιε ιιιειιιε
τειι. επι' ι1ειιι ννει;ε πιι·· Ρειιειιιιιι νοιι άειιι ννε1ιι·εειιειιιΙιε1ι
εγειιιεο1ι ιιιοΙιι. ιιοι·ιιιιι1ειι Βο1ιιι άει·εε11ιειι ει·ιιιοι·άει. δ) Ιιι
νει·εε1ιε.ιι άετ ι'ι·ειριειιιι2ιει·ειιάε Απι .Ι ει; ο ιι Ο ιι τ πει ιι
ιπι Α1ιει· νοιι θ1.1ειιι·ειι ιιιι.ειι 87-_ιειιι·ιςει· ει·ειΙ.ΤΜιε·Ιιειτ. 4)1ιι
1ιίοειιειι εει· Ροιιπειε.ι·ιτ, Βιιιιιιει·ει Πι·. Η ι ε ιι ε ε! Βε ιιι ι ε ο ν,
ιιιι 58. Ι.ειιειιε_ιε.ιιιε. Με νειιιε ρι·ε‹:τιεειιι1ι ιιιιιιε ει· ι. .Ι. 1878
ε.ιεΠεε. 5) 10 Ψιιι·21.ιιιιχε επι 10/20.ΟΜο1ιει· πιει· Ρι·ινει.άο2ειιτ
ω· θε1ιιιι·ιε1ιιι1Γε Με θγιιιι1-ιοιοςιε Ρι·οι. 13ι·. ννι11ιε1ιιι

Νιε1ιει·ιιιιι ε; ιιπ ΑΙιει· νοιι ό? .Τε1ιι·ειι ιιε.ειι ιιιε1ιι· ειε
80-_ιειιι·ιεει· ρι·ε.ιαιεειιει· ιιιιιι ιι1ιεάειιιιεεΙιει· Φειιειιειι. Ετ πω·
ετιε;ιειειι 1)ιι·εΙαοι· ιιπά Ρι·οιεεεοι· επι ι1ει· 11ε1ιειιιιιιειιεειιιι1ε.
θ) Ιιι Κει·Ιειιιιι·1 εει· ιιοι·ιιι.ςε Κιιι·ιιι·ει Πι·. 111 εεε! ιπι Δ1ιει·
νοιι 63 .1ειιιι·ειι :ιιι ειιιειιι Ηει·21ειάειι. Ιιι ι'ι·ιιιιειειι .1ε1ιι·ειι πινει·
εει· νει·ειοι·1ιειιε νιειε .1ειιιε εει· .Β'ιι1ιι·ει· εει· .1ιιιιε;ιεο1ιεο1ιειι
ιπι Βετει·ι·ειειιιεε1ιειι Βειο1ιει·ιιιε, απ: ε1ιει·, Με ι1ιεεε Ρωτώ

άεπ Με εει· 01ιειι·ιι1ιιιοιι 1ιει:ι·ει:, ε1ε.0ιιιιιειιιι άεε .Με ·
ι0000000001008 000 @Με ιιιιε1ι νοιιι ρο1ιτιεεΙιειι ΜΜΜ πιιι
Με 1ιεεε ω. ειε Κιιι·ει·2Ε ιιι Κειιειιειι ιιιειιει·.

- 1)ει· Οιιει·ε.ι·ιτ. Μι· Μιε1ιε.εΙ-Αι·τιι1ει·ιεεε1ιιιιε Πι·. ιιιιω ἔο1ε1‹ιιει. 1°ιιι· ΑιιεεειεΙιιιιιιιι; ιπι Πιειιει ε ιι πι νι ι·1ι11ε1ιε ιι
τιι.ο.τει·ει ΙιεΕϋι·ι1ει·ι: νιοι·ι1ειι.
- Πει· Κει·ρεει·ετ Με ν. Δι·ιιιεειιοι·ρε, ννιι·ιιΙ. διεε.τει·ε.ι. Πι·.
Η ε.ιιιιιιοννιιεε1ι, κι :πιιι Μι1ιτε.ι·-1ιει:1ιειιιε1ιιι
ερε1ιι:οι· άεε Μοε1ιε.ιιει· 11ιΙιτ:15.ι·1ιεειι·1ιε ει·ιιειιιιτ
ενοι·ι1ειι. Ζιι εειιιειιι ΝειειιιοΙε·ει· ειε Κοιρειι.ι·2τ ιει εει· 1ιιε1ιει·ιι.ι;ε

νοιι 1.1ιιινει·ειιέτειι ιιπο! πιω. ιιιετιιιπειι.

Κοιιειιιτειιι άεε Μ. Ρειει·ειι. Νιιιο1ε.ι-11ιΙιιιιι·1ιοεριιε1ε, ειπε!.
Βι.ε.ειει·ει. Βι·. Β 1ι1ἱι'ε ε ε ο νε ε ιι ι, ειιιε.ιιιιτ ινοι·‹1ειι.

- Βετ (Μενει·ιιειιιειιιε-Μεάιιιι:ιε1ιιιερειιτοι· νοιι 0Ιοιιεε 1)ι·.`
Κειιε1ιι ιετε.ιιιι1ειι ειιιερι·εε1ιειιάειιΡοετειι ιιι
8εειιιιι.ι·ε ιιιιει·0ειι'ι1ιττινοιάειι.

-Ζιιιιι Απ” εεε 1)οι·ρειει· νετει·ιιιε.ι·ιιιει.ι
τιιτε ιετ επ 8τε11ε εεε νετειοιΙιειιειι Πι·.Βιι·ϋ1ιιιιιιει·ε
εει· 1)ι·. Βιειιιε οιι ιιειάε ι· Βεννειι1τ ιι·οι·‹1ειι.
ιιιιι άεπ ΡιιιιΙιτιοιιειι ι1εε 1Νιιιι1ειιεο1ιειι
Κι·ειεει·ετεε ιει ιιειο1ι ι1ειιι '1'οι1ε Πι·. Ψε1ι11ιειιει·ε
ιιιιει·ιιιιιειιεε1ι ι1ει·ινιιιάειιεε1ιε διειιιε.ιει: Με ΡειτεΙΙιει·Β·
1ιετι·ειιτ ενοπιειι.

- 1)ιιε ιιειιε Ρετει·ειιιιι·ε·ει· ρεγειιο-ιιειιτο1ο
0·ιεε1ιε 1ιιετιι.ιιτ Ρι·οι'. Βεε1ιτει·εννε ννιι·ι1 ιιι ι1ει·ει·ετειι
Ηει€ιε εεε Νονειιι1ιει·ιιιοιιε.ιε ετϋι1ιιετ ιπετι1ειι. Ρετ εεε Ιιιετιιιιτ
ειπε ιιιιι·ε1ι ιιι·ινετε θρειιι1ειι Ιιει·ειιε 000.000 ΗΜ. ειιίιζε1ιτε.ο1ιι

εοιιιοιι. Βιε ν ο ι· 1 ε ε ιι ιι ε ε ιι. ννει·άειι ειε πι· Βεεε1ιει1'ιιιις
ειιιεε ειεειιειι Βο1ιειε ιπι Ρ ιι· ο ι; ο νι·- Η ιι ε ε ιι ιιι εει ι1ει·
ιιιιιιιιιι·-ιιιει1ιειιιιεε1ιειι Α1ιεάειιιιε επειιιιιιι1ειι.

- νε1ιειιι:. Αυ Με Ιιι51ιει·ειι ι.γει1ιΙιε1ιειι 1ΐιιι·εειι
ιιι 1ιΙοειαε ιι ιει ιιι άετ εοιιιοιι ιιιει1ιειιιιεε1ιειι.Αιιιειιιιιιι.ε Με
Αιιιι ειιιεε 13εεειιπειι ει” «Με ρι·ε1ιτιε·οιιειι 1(ιιι·

ειχε ι10ι·ιι0ι-ωε1ειι Αιιε.τοιιιιε ε-ι·1ειιιι.:τ. Πιεεειιι

1)οπειιιειι 1ιιιιιιιειι Με Τειιε εει· ι1ιεοι·ει.ιεε1ιειι νοι·1εειιιιεειι

- Απι 15. Ο1ιιο1ιει·ιειει·τε εει· Ο1ιει·ε.ι·ετ εεε 0οιινει·ιιειιιειιιε

ιιΙιει· ιιοι·ιιιεΙε Αιιετοιιιιε ιιι άετ ιιιειιιιιιιιεε1ιειι .Αιιι.ει1ιιιιε·._εο
Με Με νοι·1εειιιιεειι ιιιιει· ιιοι·ιιιε1ε Αιιει.οιιιιε ιιι εει· ρ1ιγει1ιε

Ι.ε.ιιι1εε1ιειτε1ιοερισι1ειιι 0ι·εΙ Βι·. νν1ειιιιιιιι· 'Ι'εε1ιειιο
ι:ει·ενο· Με 25-_ιιιιιι·ιεε .Τιιιιι1ειιιιι εειιιει· :Πει

ινει·ι1ειι. 1)ει· Βοιειιι Μ. νο111ιει:εειιτιρει.εε θΙιει1 άετ ι:ιιει1ιιιιιι

ιιιετ.1ιειιιετιεε1ιειι Δ1ιτει1ιιιιε ό” ΒΘΗΠΠωπ Κω” Πιιθΐω'Ρ·Εφ
εε1ιειι Α1ιτει1ιιιιε· από άεε 1ίοιιεειΙε ι1ει· Κιιι·εε. Πει: Η ο ιι ο ι· ε ι·

1ιεΙιειι ΤΙΜιε1ιειτ.
- Απι 11. Νονειιι1ιει· νο11ειιι1ειι ειι:1ι 25.Τε.1ιι·ε εειτ
ι1ει· θι·ιιιιι1ιιιιε άει·1ιιει:ιι.ιιιιοιι εει· 1)ιιιιιε.ει·ετε
ιιι δι. Ρειει·ειιιιι·Β·. νοιι άεπ ε·εεειιικει·ιιεειι 251)ιιιιιε
8.ι·ει:ειι ει.ειιει;ι 6 νοιιι Τε.εε άετ θι·ιιιιι1ιιιιι: επ ιπι 1)ιειιει.ε. ΕΞε
ειπε Με Δει·ειε .1.8ιΙ1ιει·1ιει·ε· ιιπά θ. ΦΗΜΗ εοινιε άιε

Δει·ει.ιιιιιειι Ε. ΨοΙι'εο1ιιι,Β.Ψεεει1_ιεννει.,Ε.$εεε1ιε
ι·οινε.ιιιιά19.ΒιιιιιιιεΙιιιιειιιι.

1ιετι·εετ _ιε ιιεειι Μεεεε·εΙιε άετ ιιιιει·ιιοιιιιιιειιειι·νει·ρι1ιε1ιιιιιι.εειι
1000 Με ΜΜ..000ε 2800 Β01.00Ιιι·1ιε1ι. 5ειιιι€ι1ιε1ιε θεειιε1ιε
ειπε ειι ι1ειι 1)ειιιιιι εει· ιιιεάιιιιιιεε1ιειι ειιιειΙιιιιις εει· 1ιόιιει·ειι
ενειιι1ιο1ιειι Κιιι·εε ιιι 11οειιιιιι ιιι εάι·εεειει·ειι.

- Βιε ιιειι1ει·ειει·ι.ε ιιιει1ιειιιιεε1ιε Διιιει1ιιιις
1ιειιιειι 1ιιι1ιει·ειι ι.νειιι1ιε1ιειι Κιιι·εειι ιιι κι"
ιει επι 28. Βεριειιι1ιει· ειδ Πε ει πετάω. νοιι ι1ειι ιιιειιι· ει:
1000 Αεριι·ειιτιιιιιειι ιιε.ιιειι 508 (Β13 1111 1. ιιυά 250 ιιιι Π. Και·

- 1)ει· ειιεεει·οτάειιιΠε1ιε Ρι·οιεεεοι· ιιιι- 8ηι1ι11ιε ιιυά Παει:
1ιι·ειι1ι1ιε1τειι ε.τι άοι· Πιιινει·ειιΜ Οι· εε 1)ι·. Κ. Κι· ε ι ι›1ιοιι
ω ειε ειιεεει·οι·ι1ειιι1ιο1ιει· Ρποιεεεοι· ιιπ άιεεε Ρεο1ιει· επ Με
ι1ειιι.εε1ιε· Πιιινει·ειιΜ Ρ ι· ει. Β ιι1ιει·0·ειιιιιι·τ ννοι·άειι.
Βει· Ι.ειιιιιιει1ιιιιιε Βι·. Εεε Βει·ι:1ιειιεοιι, ενε1ειιει·
ει·ιιει1ιε1ι ει·1ιι·ε.ιι1ιενετ,1ιεΒιιάετ ειε1ι ιιει·ειτε ιιι εει·
Βεεεει·ιιιι€.

εεε) Αιιιιιιιιιιιιιε ι.ζειιιιιάειι, τιιιει:1ιοιι ιιεε1ι εει· Βειεειιιιιιιιε.· εεε
ρε.ι1ε.<.τοκιεσ1ιειι Κοιιεει1ε ει8·ειιτΙιειι ιιιιι· ε" @Ο Ρει·εοιιειι Πει:
νει·Ιιε.ιιάειι πι. Πιε Μιι.ιε1 άετ ιιειιειι Αιιτει1ιιιιΒ· ειιιι1 ειιεεει·ει
ιιεεειιι·ειι1ει, εε ίε1ι1ειι ιιοε1ι άεε Διιετοιιιιειιιιι, ειιει·ειειιειιι1ε

ννιεεεειιεειιειι1ιεΙιε Κειιιιιει.τε Με Βε1ιοι·ειοι·ιειι ιιιι‹1 ειπε
ετεειιιι:1ιε Βιιιινειιιιοιι ιετ ιιιο1ιι ιιι Αιιεειειιτ εεειει1ι. 1)ιι.ιιι
1ιοιιιιιιι ιιοειι, ιιιι.εε άιε Ζϋε;ιιιιεε 1ιειιιει·1ει 8οιιι1ει·ι·εειιιε μειω
εειι Με ιιεε1ι Α1ιεοΙνιειιιιιε εεε Κιιι·ειιε από 1ιεει.ειιι1ειιειι

$ειιιιιεερι·ιιιιιιι0· νειιι ρει1εεοςιεε1ιειι Κοιιεει1 πιιι· επι Λειιι.ειιιε
ει·1ιεΙιειι, ενε1ε1ιεε καιει· πι· Ε`ιιιιιιιιιε· εεε ει·ιιΙιε1ιειι 'Ι'ιτεΙε
ΝεΙιτο1οιιε:

ιιοε1ι πιιι· Αιιειιιιιιιι,<ι· ω· ει·ειΙιε1ιειι Ρι·ιιιιιε ιιετεε1ιιιει. Πιιι.ει·
εο1ε1ιειι Πιιιειειιιιειι ε;ε1ιει·ιε ιιι-εει· 'Για Μπι @Με ειυε Με·

- νει·ετοι·ιιειι ειπά: 1) Απι 14. Ο1‹ιο1ιει· ιιι Ψιιιι1ειι
εει· όοι·ιιειε Κι·ειεει·ετ, 8ιε.ειει·ει: Όι. Ε' ε ι· ιι ι ιι ε. ιι ιι ιν ε ισ Ιιειιε τ, ιιιι 55. Ι.εΙιειιειε.1ιι·ε. Ζιι Κιι·ε1ιιιειιιι (Ι.ιν1ειιι1) ειε 8οιιιι
άεε 1ιε1ιειιιιτειι Αιικειιει·ει.εε ιιπά ειιε.τετειι 1ιιιικιιι.1ιιιι;ειι Ι)ιι·εΙε
τοι·ε ι1ει· Κειιιιει·εεο1ιειι Αιι8·ειιιιιιιιι1ι ιιι Βι,<.ςε Κ ει·1 ννε1`‹1 1ιιι.ιι ει· εε1ιοι·ειι. ει·ιιιε1ι ει· εειιιε Ξε1ιιι1ιιιιι1ιιιιε; ιιι Βιμ. ιιπά
εποε; ιιιι.ιιιι άιε Βειιι1εειιιιινει·ειιε.τ ιιι 1)οι·ριιι, "ο ει· νοιι
18'ι'2-Τ8 Μειιιειιι ειιιι1ιει·ιε ιιιι‹1 εει· Κοιροι·ιιτιοιι «Οτιιοιιιε»
ειιε·ειιϋι·ιε. Νεε1ι Βι·1ε.ιιιςιιιιις άετ 11οιιιοι·ινιιι·ιιε ιπι Μιιι 1879
ειπε ει· επι· ννειιει·ειι Διιειιι1ιιιιιι.ε ιιεε1ι ΡΜ;; ιιπά 1ιεεε ειε1ι

ι1ιειιι ι ε εεε 1ιε1ιι·πιιετιι1ι, :Με άρειι ιιιιι· 1ιει επει·ειο1ιειιτ1ειι
11ιΙιιτειιι 1ειειιιιιειει'ε.ιιιΒ· εειιι Εεεε, πιε 11ε1ιειι ειι·ι·ιιιειι. ΡΗ!"
άεε ρΜε0οΒιει·1ιειι 1ζοιιεειΙε ι1ιεεει· ιιειιειι ιιιειιιιιιιιεε1ιειι Αιι
τει1ιιιιε ιει. άετ ι'ι·ιιΙιει·ε Ποι·ρειει·, ει: ειιννει·τιΒ· Κιενει· Ρι·ιι
Γεεεοι· εει· θε1ιιιιιτειιιιΙιε ιιπά (ιγιιιι.ιιο εμε Πι·. ΔΙεΧΜιά01°
Μ ιι ι· ε ι ο π.

ι1ειιιι ιιιι 11ει·1ιει: 1879 Με ρι·ε1ιιιεε1ιει· Αι·ετ ιιι νιιιιιιιιειι ιιιει1ει·,
"ο ει· Με ι1ει·ε.ιιι' .Με Με Κι·ειεεπι ειιεεετε11ι. ννιιι·ι1ε. Ιιι
άεπ Ιει:ιειι .Τιιιιι·ειι ιιιιιε;ιει·ιε ει· ειιο1ι ειε Βιιι·ειιιι·ιεάειιει·ιεΙιτει·
Με ννιιιι1ε.ιι-θοΙάιιιεεε1ιειι Βειιιι·1ιε. Με Με ΒιιιιΙειιτ, εοε·ε

ιιοεε ει· ειιε1ι ιιι εειιιειιι ερειειιειι 1..ειιειι ειε Λεει. ιιπά Μειιεο1ι

ειο
1Βιιρειιιτιου π ιιυι Βιιιιρο! ιιιιει·ετευ. Με 12ηιοι1ιτιου,
νου ιιει·· ειεε ιιει· ιε'οι·εειιει· ει·οεεε Βεειιιτε.τε νετερτιο1ιι:, εειπ!
800,000 Β'ι·ευοε 1ιοετευ υυε εο11 ιυι .Τειιτε 1010 1ιεειιι1ει: εειυ.

διευειεεευεειοΒουιιειιευ.
- Ειυε υυπεννϋιιιι1ιοιιε Πο1ιι:οι·ρι·ουιοι.ιοιι. Αυ

άει· ννιευοι· Π υινοι· ΜΜΜ Με ιιι ιιιεεευ 'Ι'ε.ι;ειι ειο
Ρτοιιιοιιου εεε οιιειυειΙιο·ου Ρι·εειιιουτευ εεε Αυ εοπιυοτου·
ιιιιιιεεε 0ι·ειευ 14οι·ιιε πω” νου οει·
Πιε :ιιυι

Εριιιετι·ιιοιοΒιεειιοε.

1)οιιι.οι· ιιει· ι;εεειιιτευ Ηει11ιιιιι‹1ε εεειι. Πι·. Οτε!
νε ε ι ο ι· ιιο.ιω εειυε υιοι1ι:ιυιεειιευ Βιιιιιιου Με εε1τευοιυ Με»
4ιιτο1ιςειυεε1ιτ, υειοιιιιευι οτ ιευ8ε νοτιιει· 1ιοι·οιτε ιυ ιιετνοι·τε

Με: $ι.εΙ1ιιιιε ιυ ειυει· ινιο1ιιι€ου Ζει: ειεε ΒτεοιεΙευειιε ειε
$2·36.ειάευτ εεε

Βοιπο.
-

οετοει·ειο1ιιεειιευ ΑΒΒοοι·άυοιευιιειιεεε εοινιτ1ιε

Σ: ποιπ εεεουυνει·ιιε ιιυ 51. 1ιε1ιουειειιι·ο.
Πιε

ΒουιεΙιειιιιου

ιιει·

Βει.11ιιιιιιεο1ιου

Λετοι.Ιιειιου ΟεεοΙΙεοΙιεΕι: ευ Βενε1ιετυουει·
ι1ιυεε ιιιιι·οιι ειο Βειι6ι·ιιε ει» νοι·ειυεευε·οιοε;ευιιοιτου οι·ι'οιε;τ.
4- Ιυ Βειιιιιι ννυι·‹1ε Πι·. Ρο

οιπ ννεο·ευ '1'ειΙυειιιυε ειι

άειυ Ιιεινειιυετευ Αυι'ετιιυιιε ιιυ δε. το 1905 νου ιιει· δεήσεω

°ρειετε ειιι· θείευευιεειιεΗ. νου ειυειιι δευτ νει·
ιιετοιιι.

- Πιο 01ιο1 ει·ιιε ειιιε πιιε, ενε1οιιο ιυ ενευιςευ Μουοτευ
ειεε εεε» ειυ ει·οεεεε θε1ιιοι. άεε Βυεειεοιιευ Κειο1ιοε ευημε
1ιι·ειιει 1ιετι.ε. ιετ ιυι'οιο·ε ιιει· ειυ8ειι·ειευου Ιειιιι1ειι ννιτι.ει·υυε

εΙιευτιιιιΙΙιευ ιιι επει·ιιοι· Αευειιιυε ιιοει·ιΠευ, ιιι
ειυ:ειιιου Οπου, ιυ ννεΙοιιευ

ειο

ιιι

@ποε πιεπι: ειιιι.ι·ιετ, πιο

Βιιι·οιοικ , ιετ ειο Βει·ειι.ε ειε ει·ΙοεοΙιευ ευειιεειιου.
Ιπι
€ευπευ ειυε νοιυ Βεριυυ ιιει· Β ιοοιυιο ιιυ .Ιιιιιιιιουιιε Με 2ι1ιιυ
θ. 01ιτουει· ιυ 1ιυεεΙευά 10,100

Μιτου ιιυ υ Βου υυε 4772

'1'οι1εεΗ111ο ι·οο;ιετι·ιει·τ ενοι·άου; Αιιι ειι€)ειου Με Με Πρι
ιιευιιε ιυ ιιει· Ητε‹ιε Αετι·εοΙιευ υυε
υιεεευυς μυε
1ιευει: ενο 2044 Βι·ιιι·ευΕυυεευ υυε 1108 '1'οι1οεΠι.ιιε Με που:
16. Οικιο1ιοι· ιιουειετιεπ ννυι·ειευ, υι1οιιειιιευι ιυ ιιει· 8ι:ειιι ι:
Κιειν, ενο ειε νου Ηε.ιιεε υυε ευ ευη; ευΓει·ιι.τ, Μ” ιιι θ

ννοοιιευ 1020 1Βι·ιει·ευ1ιιιιυςου ιιυιι 229 ΤοτιεεΓειιε Β·ειυειιιοι.

- Πει· 5τιιιιευι. ιιει· υιιιιτε.ι·-ιυοοιιιυιεειιευΑιιιι.ιιουιιο Α.. Ρο του εευ, ιιει· υιιτ ε ειυιιοι·ευ Ρει·εουου οπου Δυο·οΙιοιιιεκειε
ειιι· εοειιι1ι·ενο1υιιουιιι·ου Ρε.ι·τει άεε Κι·ουει:1ιάτει· Βεγουε ειιι·
νετευτννοι·ι.υυς ςειοι.τευ ενιιι·ι1ε, ει νου ιιει· 1ιοεουι1ετευ Ποιε
:πιεπι άει· Ροτεεεευτεει· θει·ιευιερεΙειε ε ιι ι· Ε' ο ε τ υ υ ε· ε ει: νου ι1τει.1ε.ιιτευ νει·υι·ι;ει1ι. ννοι·ιιου.
- Ιιυ ννει·εε1ιειιοι· Ποεριι.εΙ «Ζυυι 1ιειΙιΒου θειει.», ιυ
ενειο1ιει·ιι Με ιιιετερειιιιεο1ιε υυε Με ειιιιυη;ιεο1ιο Πυινοι·ει
τιιεειειιυὶι‹ ειοιι 1ιειιυιιευ, ιετ ειυε ρο1ιεειιιοιιο Η ε ιι ε ε υ ο ιι υ ιι η;
νοη;ευουιυιευ ενοι·ιιειι, ννοΙειιε Με νει·1ιείτιι υ ε· ιιει· Ουάι
υε.ωτευ Βι·. Ριιι·ιτ.2 υυε Βι·. Βοι·ειιιιοενειιι εοννιε νου
4 1ίτευ1κευενει·1ει·υ ειιι· 11'οι;;ε 1ιει.ι.ε.
-- 1υ Βουι1ι υ ιθοιιν. Ροει·ιεειι) ιεε άει· Απε εεε ιιοι·ι.ι ευ

Διεεευιιει·ιιοεριιε.Ιε Πι·. Ψ ο ι υ ο ι ο ιι ε ι· ο ι· ι· ο τ ι ε ι· ι ποι· ευ.
=- 11Ζιυ ιτειιευιεε1ιοι· Ρι·ο1'εεεοι· άει· ΜεοιΖιυ
ε Ι ε Βιι ειι ει· υ:ι ο ι·‹1ε τ. 11ο: 1'ι·ιιιιοι·ο Ρι·οίεεεοι· ιιει· 14οόιειυ
υυε Βιι·ει:ι.οι· ιιει· ΠυινοτειπειειιιιυιΚ ιιι 1ιουιιε. Πι·. Ο ιι οι »νοι·

ευε·εια1εμ, υυε ειυευι Κιοετοι· οει Ροτυο·ιε. ειε ιιοει.οει·εε, υιιτ.
Πιυιετιιι·ου εεεειιιιιιιοΙαοε υιιιιεΙε.ιιοι·Ιιοιιεε 0ιιοι·ιιυοιι πιανου
άειι Με εει·ιιιι.υι'ι: ιιυ ιιιι1ιευ. Αιε άει· υιιτ. ιιιυι Ιιείι·ευυιιειε
Βιιι1ιοτυοιαιι· άεε ΚΙοετοι·ε ειοωιιοε Μοτο,- υε.1ιιυ Μαι ευ,
εε ενει·ιιε ειεε υιειι1ε $ειιι·ιΜιοιιεε ιιιιει· «Με ίι·ευυιιεειιιι.Μιοιιο
νει·ιειιιυυ ιιυιιευ υυε νει·ιιουι'ιο ιιο.ε Βυειι ειιι· 5000 Β'ι·ε.ιιιιου
ευ ειυευ υι·ιεει· Κυυει:ιιιιυι1ιει·. 1)ιε Βεοιιε ννυι·‹ιε υιιει· ιιοο1ι
ι·ιιοιιοει· υυε θεοι ειιιε νετ Με 8οιικνυταετιειιτ ιυ Ρει·υΒιε,
άεε ιιιυ ειι θ Μουιιεευ θε1'ι4.υι.:υιε νοι·υττειιιο. Βε υειιυι ι1ε.ιιει

ειιι θι·υυά ιυειιιιιυιεειιει· θυι:ε.ειιτευ ιιυ, ι1εεε Μαι ιυι'ο1ιςε
ι11ιοι·ιυι4.εειςευ Μοτριιιιιιυρειιτευοιιε υιειιι; ιυι Βεειτυ άει· νοι1ου

Ζιιτεο1ιυυιιι.τεΒιιιιι81ιειε ω.

ννυι·‹ιου. Ιυ Κιειν ιετ. υιιο1ι ιιει· 1ιετι·ιιΙιευτ1ε Με νοι·Βεικοιυυιευ.
ιιιιεε ιιυ ιιοι·τιο·ευ Κιυι1ετεεγΙ ιΚιιιιηιο) ειυε νου άου 10 Αιυυιου
ευ ιιει· Ουοιει·ε ει·ιιι·ουιιτο υυε ιυι'οιοε Αυεεει·εοιιτιεεειιυπ :ιετ

υοιενειιιιιεευ νοτειευιειυεεει·εεειυ 40 δευε1ιυεε ιυίιειει·τ εευτ
ι1ευ υυε

15 υυ ιιει· 0ιιοιετε.

νει·ετ.εευευ.

Πει·

θειιιιιιτειιι·πι

ιιει.ιε Με 1$1ι·Κι·ευ1ευυς ιιει· Αυιυιο Με Βεειυιι:ιει·υυι; ιιει·
Βι·ιιει.ε εε.ιιιιιιι.1ιουει· Αιιιυιου ευυεοι·ιιυετ, εοιυε Αυοι·ιιυιιυε· ειναι·
Με: υιο1ιι: ειιεςειιιιιττ νι·οι·ι1ου.
Ε"

-- Βιο ΟεεευιΜειι1 ιιει· Κι·ειιικευ ιυ άου επω

ιιοεριι:ϋ.1οι·υ 8ι. Ρετει·ευιιτ

ε Βοιπο; ιιυι 20. Οι".

ιι. .Τ. 11725 ί20 ιιιειιι· ειε ιυ ιιει· οι·ενοοιιοι, ι1ει·υυι.ει· 788
'Η υυε -(10 Μουτ). 097 ΗΠιιιιΙιε - (28 που.), 854 Βοιωτ
1εο - (0 ιιιοιιι·), 205 Βιριιτ1ιει·ιε - 118 ιυειιι·), 62 Μεεετιι (7 υιο1ιι·), υυε 4 Ροοιιευιιι·ευ1ιε -(0 ννου. Με ιυ άει· νοτειτ.).
- Πιε θοειιιυιιιιιιι ιιει· Βιει·1ιεΗΠ1ο ιυ 81. Ρε

ι.ει·ε1ι ιιι·ε Μπες ιυ ιιει· ννοο1ιε νοιυ 14. Με :υιυ 20. Οια..
ιι. .Ι. ιιυ ;;ειυ2ου
Κι·ευιιιιειτευ:

715 (407 Μ., 808 1117.), άει·ιιυτει· ευ ιο1ΒευτΙου

'1'γρ1ιυε επιπε- 0, '1'γριιυε ε1ιιιοιυ. 19, 1·"ειιτιε τουυι·ι·ευε 3,
Τγριιυε οιιυε Βεει.ιιυιιιιιυει ιιει· 11'οι·ιυ 0, Ροο1ιου 0, Με.εεευ 18,
8οιιοι·1εου 28,

Βιιιιιτιιει·ιο 19,

0ι·οιιυ 0, Κευοιιιιυειευ 14, Κωμ

ρ6εε Ι1ιιιη;ευευτευυάιιυε 21, Βι·γειρειεε 2, θι·ιρρε Θ, Εεεε:
τ1ιεΙιεε1ιο Ιουυέευευι.υιιυουυε 60, Με: 2, Βριάειιιιεοιιο 14ευιυ
ειιιε Ο, Διιιιι:ει· θε1ευιιι·1ιευιυετ.ιειυυε Ο. Ρετοιιι.ιε οριι1ειιιιεε 0,
ευτιι·ο Κι·ε.υιι1ιειτου 281,Δυτιιτου0,11γαιι·ορ1ιο1ιιε0,Ριιει·ρει·ε1ίιουετ8.
Ργειυιε υυε θερτιοειευιιε 12, 'Ι'υοοι·1ιιι1οεε εει· @ιιυ ευ 90, 'Γυ
1ιοι·ιιιι1οεε ευιιει·οι· 0η;ευο 22, Α11ιο1ιοΙιευιυε ιιυά ειιιιυιιι ετε

ιυευε 11, 11ευουεεειιιεϋ.ο1ιε υυε Αποριιιε ιυίευι.υυι 56, Μετεο
ιιιιιε εευι1ιε 28, Κι·ε.υιιιιειτου Με νοι·ι1ευυυςε1ιευεΙε 78, 'Γοτ
εε1ιοι·ευο 48.

Υει·οοιιιεο;ιευε Μιττειιιιυ8ειι.
-Ειυε

ει·οεεε 8ρουάε

Πιι·ΚιυιιετιιοΙουιου

Πι·. Α11'ι·εά ΡιΙοειιιι, Ο1ιοι·ιι.ι·ει. «ιετ 81.
·θι·ευειεεευευι·ιΒεάε,

Ρει:ετειιιιι·χει·

+ Νεειιετε 91τειιιιυ· ειεε νει·ε1υε Βιι.Ρε
εει·ε1ι. Δει·υι:ε:13ιευεεεε,0. 18. Νον. 1907.

Με άει· Κουιιιιιεειου ει» Κιυι1ει·1ιοι11ιοΙο·

υιευ οει άει· θεεεΙιεειιείτ πι· ννοιιι·ιιυε ιιει· νο1ικει.ι·εευυιιιιοιτ
ειιι ΚοριιεΙ ιιυ Βεει·ε;;ε νου 80000 1101. ιυ νι|οτηιεριει·ου ἔ ερευιιετ. 10ε εοιιου ειε Ζιυεου νοιι τ1ιεεευι ΚεριεεΙ πι· ιι
ευυε; νου 26 Βιιρουιιιου Πιτ ειιιε ε Κιυιιει· νει·ινευκιε

Τεαοεοι·ιιυιιυ.ς: Ε" υιιτυι ευυ: Πειιοι· ιιουει·υείτε Μπει
οι·1ιι·ιιυιιυυ8ευ ιιει· αετου 1.ιε1ιουετε.,ςο.

νσει·ιιου, οιο ιυ εευ Κοιουιευ ιιει· θεεο11εειιε1'ι: αυτ ννοιιι·υυα
ειεε νο11ιεςεειιυιιιιειτ νει·ρι1ειμ πεπιευ.
Ειιτ8·οςευυυιιιιιο ω· ιιιιε8ιιοεεεειει·εεο.
-- ΒευεΙιυε;εοι·υευι·υυε ιυ Κι·ευιιευιιιι.ιιεει·υ.
Πιε Βιοιιιιτει.ιου Γιιι· ιιιε Βει·ιιυοι· Κτε.υΙεευε.υεεε11ευ
ιιυι! ο ευι.1ιειιε θεειιυιιυειεερίιευε Με 1ιεεειι1οεεου, ι υ ε. Ι Ι ε υ
ει.Μιτιεοιιου Κι·ευ1ιουευετιι1τευ Βοι·Ιιυε Α ιιι -

ειεε υεε1ι Βειιει·ι' ευιιιεεε11ου.

Πει· νοι·ευειι, ννοι

ε1ιει· ιυ άου Ιετει:ευ Βουιιυοι·ιυουειου ιιυ ετιι.ιιτιεο1ιου Κι·ευιιου
1ιευεε ιιυι 11ι·ιιειυ υιιτ Διυυιευ οει Κιυιιοι·υ ιυιι Βι·οοιιουι·οιιιε.11
εευιιιοιιι. »Μαιου ιετ, Με ειεε εο11ιετ ιυ εευ εε1ιινοτεεευ Ε”ιι.Ιιευ
ευεεεεειειιυετ 1ιεννϋ.ιιι·ε

+ Νεειιετε Νικου; ειεε ΠειιτεοΙιευ επε
ιιο1ιευ νει·ειιιε: Μουι:ες, ο. 19. Νον. 1907.
Τοεεεοι·άυυ εε: Ζειιιιετ: Ζει· Κειευιετ.ιιι ιιει· Μωυ
ιιυυεειι ιιει· θει1ευννεςο.

- 91ο 1.1ερι·ο. ιιι Βιιεειευτ1. Νεοιι 1)ι·.ιν.Μειυο
ιιοενε Βει·οοιιυυυς ειυε ιυ Βιιεειευι1 ιυειιι· Με 4500 Βερι·ϋεο
ι·εριετι·ιει·τ. Αυι εεει·Κετου ιετ Με Ι1ορι·ειυ άου Οεεεεερι·ονιυ2ου
νετιιι·ειτει, ννο ιιυι' 100.000 Βιυννοιιυει· 00 Ι..ερι·ϋεο ευτιειι1ευ.
- 1)ει·1ιε1ιευυτε Ροιει·ι'ιιιιι·ει· Βι·. Ο Με. του τ, άει· νου Ηειιεε
εεε Λεει ιετ, ινιΙΙ, Με ειιιε Ριι.ι·ιε ε·ειιιεΙι1ετ ινιι·ά, ειυε υευε

ο 21-19

Π!.

ῇΑ1ΠΙΌΤΙΐ3ΐΒΝΪΙΪΙΪΒἶΙΠΉδΤΠ1ΈΐΒΐιϊΠιδϊΒιΕΐ1ΤΒ.10ΚΒΒΤ
ει. ΡοιοτειΒιιιιμ ΠοιιεΙιιι-Ρι·. 14,εονιιο ιιι ιιΙΙοιιιιι- ιιιιάιι.ιιεΙ24.ιιι1.Αιιιιοιιοοιι-Οοιι1ριοιτοιι ιιιιι;οιιοιιιιιιοιι.

ΟΑΗΑΤΟΓΕΗ'Ι› ΒΑΥΘΡ'Ι›
οιιοι:ο5οιιιγετι ιιιικοιιιιοιιιιο οι ο ιιιιιιιεινιΒ 6·Βιιιιει ιι ΦοοΦορει, Π0ΒΒ||.ΠθΗΠ·θ οιιιιοιιιι

·ιοιιιιιιοιι οιιοριιιι, γοιιιιοιιιιο ο6ιιι κει ιιοιιιοοιιπ ιι ιιιιιιιιοι·οιι ιιο:στοινιγ οιιιιιιιιι·ιι και
ο8"ΗΧ.Β ιιΜιοτιιιιιοιιωιιιικ·ιι γιιρτιιιιιιιοιιιιικι οροιιοτιο·ιι. 06ρα:ιιιιιι ιι ιιιι·ιοριι·ιγρε
ειιιοι,ιιιιιιοτοιι ι·.ι·. ιεριιιιιιιιι·ιι ιιο ιρο6οιπιιιιιο 6οειιιιιι·ιιιο.
Ποκοριιιει'ιιιιε ιιροοιιιιιι ιιροιιιιωιιιιιτι) ,,οειιιι·ι·οι·οιι·Β ψι1ριιια Βιιγειρ·ι, ιι Κο.“ ιιο ιι:=.64υιω
Με οιιι·Βιιιειιιιι οι) ιιωιο6ροκειιεειικιιιιιωΜιι ιιοιιιι·Ινικειιιι>ι.
Γ.ιιιιΒιιοε Πρειιστειιιιιοπικιιιο
Οιιιιιιιοι·ειιιι, (Σ.-Πετερ6γρτ·ι›, Βο.ιιιιιιιιιιι Κσιιιοι1ιειιιιιιιι, 29.
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ΡΠοι ει σοι ιοι·:ι,ιΜάι,
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θΗΜ,
(διαιτα,
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Τι·σιοικι,
νΜιιιιόπο,
ινιαωιωω

( οτεέιιιε-ΜειιτιιοΙοετοι

ιιετνοιιιι€ειιόεε Μιττε:Ι 8θΒΕΠ
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ΕΠεοιπΙιιιω ᾶοι· Ετεπιϋεἱεώιω Βσείεται:2.
(Μ) 24-18.
ΒΑ0Ε-8Α¦80Ν.
Ιιι ὸετ ΑιιεΙΑΙ2 νιεΗν, άετ ϋε5€εἱτι8ετἱοΙιτετειι Πι 88.112 Ευτορε, εἰτιτΙ
νοτΙιειιάεπ ΒΜετ πιω ΠοιιοΙιεπ πι· ΗεὶΙιι:ιε νοπ Με18εέι-, Ε.εΕκτ-. Ηιιτη
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·0ορευωπεἱιαῖπἱεηπς"

Μεεεπι-, Βε.τπ5εΙ:-, Ροάει το. υπό ειπάετεπ ΚτεπΗιεἰτἑτι.
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Η

ε

ε;
εΒεἱω
(ιΞερτιετἱειὸεΙτνΙε ε

οἱιιεοΙιιο ΤοἱΙο του

8τειιι- πω! 8ξιω-ΑρμειταΙεπ
ΜοάοΙΙο Μι· ΙιϋπἱεΙ. ΟΠΠ. ΠιιἱνοτεἱΙΜε-ΙΙΙἰιιΞΙι Βοιιιι,
ιιιιοΙι ΡΜ!. Μο” από ΙΙι·. ΚΙειρρε ΜοΙΙιο«Ιο,

τὶπεἱεοΖιιτΙι.
ἱεοΙπι.

Ο

"μμ.

. .

πι· εοΙ›τπιοι·:Ιοεοιι ΑιιεΙΜΙιιη8·, Ιιι εοΙιοπεπάεωτ κ·νωω,
Μαιο ΒοΙιιιἱΜ πω! Βι·ειΙπεεο, Με όσα: εἱΜειοΙιοι1 πϊθ,ςθ
Με· 8ειιι;-;ουε, νοπ νοτεοΙιἰοἀουοτΙεΙ οτιτεἱἱυἀΙὶο|ιειι Πτ
Κτω1Μιι1εωι (Ε'ιιι·ιιιιΕοΙ, Κυ.τΙσιιπΙιεΙ, ΑΒεεεεεε, ΒιιΒοι:οι1,
ΤοικΜΙου,Ε'ἱειεΙ,Μεετὶτὶε, Ρειιιετὶιὶεπι. Θοιιοτι·Ι›οο «πω.
+- ΙΙ1πετι·Ιοι·ϊοι Ρτ6ἱ8ν01°$οἱοΙ1πἰ8 ΜΜΕ Μπεστ θο
ΒτειιιοΙιεαπννώευ1ης π. Αιιευνει!ιΙ άοτ εΙιιεοΙιΙΒἔἰςοι1 ΕΜΒ
ΙΙτω·Μ.ιιτ αὐτά πιο ΒοΠο!εωιιτου ετιιτΙε νοι·εϋίοΙετ.

Ο(5Πετ. Φ Μ81Π1,

8ϊ.ΡοῖετεΒ. Μοτε!ω]ει, 34.

.
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ΗειιεΙσιοαΜ ΡεννεΙ οάετ

ΚιιωΜιεϊ νντιε5ἱΙὶ.

(88) 1-1.

Ηει1ρΐειΒΙ0ὶΪἔ.Μ.8.50,Ζ8νεἱἔε1ΒΚεὶΙἔ.Μ·4.25ἔ

ΗοἱΙεπετει!τοπ Μ· Ι.υπΠοπΚι·ειπκο ΒΡΗ:Β...

Βοι·ΒοτετΙοτΓ

ΒΜ.:.:%τ.Ετ.::;7'Μ]

Ιω Ποιιτεο!ιοπ ΑΙοκππἀοτ-ΒοερὶτΜ Μια

Νο.οΕιννώε οττοὶΙτ ἱἰΒοι· πι· Ζοὶκ Ποικι
Ει·οΠο ΡΠο8οτ πω! ΡΠο8οι·Ιπποπ Η” Με

ρτἱνετο Κτω1Ι:οιιρΠοκο (πεπεπ ΖιΙιΙππε
νοπ 50 Κορ.

ῇειιιςοϋοτ Πι·.Επά6Ι!ωππποΙι.

ΒιιοΙιᾶτιιοΕοι·ω ν. Α.ΪΎὶοιιοξΕο ΚατΙιε.ι·Πιοιι1ιοίοι· Ρι·. 1816·

ΒΕΝΕΒΜ ΜΒΒΑΗι.
υΝιν (ΔΡ Λω;"_

81258 1ο σου·

ΒΤ.

ΧΧΧ". πιιιιιοπιιιο.

Νοτιο ΓοΙΒο ΧΧΙΥ..πιππιτε.

ΜΒΒΙΠΙΝΜΒΒ ΉθΠΗΒΝ8θΗΒΞΗ
οιποπ άει· ΒοάοΙππιοπι νοπι

Επι. 1οιιοπιπποο Κι·οιπιπιπιοιπο.

Μι. Πι·. Και! Ποπιπο.

κι”.

Βοι·ριιι.

Πι·. ΜΜΜ ιΝιιιιιιοπι.
81. Ροποτοϋιιηι.

Με: ,,5ι. Ροπετεοπιι·Βοτ Μεοπιιιιπεοπιοννοοπιοπιεοπιι·ιΤ1° οι·οοιιοπιιτιοοεπι Ω- Δ'πιοιιιιοιιιοιπτο-Αιι.Ηι·Εμ "κοπο ΜΗ Ιιιοοι·ατο 'ί
8 πιο πι πι ο ο πι 6.-Ι πο: Μποιιιιοππιοιπω ι·ο1ιιοπιιι Βιιιι1οιι6. 8 ΚΜ. Πιτ Με πωπω πιοπι ο.ιιεεοΜποεοΙιι:πι επι οπο Βιιοπιιιοπιά!πιπιε νοιι Κ. Σ. ΕΝΕ”
οιπ. 4 ΚΙΝ. “Η Με πιο!πιο 1ιιΙιτ ιπι !.ΡοεπιιιεπεΙΙιππιε;ιπι άειι πωπω ἱιι δι!. Ροιεπ·οοιιι·8, ΝοινοΚγ-Ρι·οερο!πτΜ Μ, :ιι τιπ:πιποπι. - Κομπιο
άοι·ιι20 Μππι: βπιπ·Ποπι, ΙΟ ΜΜΕ ιιοιΙΒΜπιπ·Ιππ:Ιι. Πει°ἙπιοοΝἱοπιΒ πιο 1η·ηπι.ο εοννἱε πιι!επιππποιε ΠοάοΜιοπι Βο208Ιππ:Ιιειι ΜπαοπΙιιπιπ.κοπιοπι

ο” οι.: 8ππιππΙ εεερει!ιοπιο ΖοιΙο ιπι Ροιππιετ241Κορ.οοοτ45ΡΓοπι.- οιι :οι πιοπι :ιπι πιοπι εοεοπιᾶ ΠεΠΙΙιι·οπιάο πι ΠοάπιΜοιιτ Πτ. Β.Ψο.ιιιιο1ι
Αιιιοι·οπι νπποι·οοπι 25 δορπιτειτοϋ:08οιπιτοι· ΟπιππιιιοΙοτπιΚο12πιεοεοπιάι. ιπι 81. Ροποπεοιππ·8_ Ροιοι·οϋ.5οιω, ΑΙοπιοπιάτοννοΜ Ρπ·.6 :πι ι·ιοπιποιι.
- Κι:Γοπ·πιτε ννοτοοπι πιπιοιι άοππι 5οτιο νοπι Ι6 ΗΜ. ρω ΒοΒοπι πιοπιοπ·πι·ι. Ξρι·οοπιεπ. Πιοπιοποιο, Ποπιιιοι·ειοε από $οπιπιοΒοπιά 5-θ.

Νέο

Μ.

Ροποποοιπτ8, πιοπι 27. ΟΙπποοοπ (Θ. Νονοππιοοι).

1907.

Ι11πιπ1ΙΙ.: Βι·. Βάτιοτό θοπιινιιι·:: Πο!ιοι· οπου. «Ιιγοιοι·ΙοοΙιοο Γιοοοι·». (8οιιΙιιοιι) - Βϋοιιοποπι2οικοιι "πιο Βοορι·ο
ιιιιιιοΙο ΙιοιιΙοπιοιιιιιοπ· πιοπι οΙοΚπτποοπιοι Μιά", Μπιιιοει.€ο, θγπιι
πιοιιιΠπ υιιά ιοπιπποπιιι. - Αιιιιιιι8· ειιιε πιοπι ΡτοτοΙποΙΙοπι πι" θοιιοΙΙοοιιιι.Η: ρι·ιι.Μιοο!ιοι· Αοι·ιτο οιπ Μπι”. - Τομο
πιο.οΙιπ·ιοΜοιι. - Απι2οιπ;οιι.
οΙιπιπικοιι: Ρ. Ρι·πιιιιο: Βιο ΒοιιοπιάΙιιιιε πιο: ΠοιιΙπι·ιιιιΜιοποπι

ι1ειι οοιιι, επι ππιιιοετο οπο 8ιππιιιιιιτιοπι πιω· Κι·οπικοιι οιπο οο

Ποιιοι· οοςιοιπ. Λιγοιοι·ιοοιιοο Ριοπιοι·».
νοιπιππε. ΒοπιιιΙτοπι ω· άοπιι ΙΜ. Αοι·ιτοπιπιΒ ιπι Ποι·πιο.τ 1907.
νοπι

Μ. Εάιιο.ι·πι 8οπιπνοι·π.
Βιι·ιΒιι·οιιιΙοιπι ΑΜ: άεπ· ΑΜοιΙιιιιε πιο Νοι·νοπιιπι·οιιΙπο
Βιομιιιοπιοιι 8τιιάπιπι·πιπιιιοιιΜιιοοο.

(Με

(ΒοΜιιιιιι.)

Πιο ΕιΒοπιπ.Ι1πι1ΙιοΒΙποπτ τιιιτ Καπο πιο οιοοοπιι ΚΙοπιιοπι
$πιπιιιΙειιιποπι, πιιοπιιο οι, Μππι οιο!ιοτ οπο” Πππ· Μο Ε'ει.ΙΙο
οιιιιτο!πιοπ·ιοτιοοιι εοιπι, ω» Βοι 80 Ιο.ιιεοπ· Βιι.ιιοπ· ιιοπ Βι
ιππιι1πιτποπι ιπ11πίπο ι1ιοεο Εποοιιοιιιιιιι8 τΙοοπι οΓτοπ· πιτιοπιοπ·
ΙποΙιτοιι πιοπι οιι οοειοΙιτοιι οοιπι; ιπι οο οιποιιιειτοπ ννοιεο
Μππι Μι οπο πιο Γπ·11Ιιοπ· Βοοο!ιοπι.
Βιοοο Βπ8οπι1ϋπιι1ιοΙιΙποπτ ΓοΙιΙιε πι!οο πιο! άειι· οποιοπι Καπο
Ιποπι; πιιιοΙι εοπιοτ. πιιιοο Μι "πιο ιΙιτοεπ οιποιιιειι. !ιγειοπι
οοιιοπι θιοΒοπιποιιο ιιιοΙιτ οοιι ΒιιιοπιιοΙπ οοιιιιιιτ, οπο:: Ραπ.
πιπιι Κτοπιιιοοιπι απο Με; οπο ινοΙ!ιο ινιοιποι·Βοοιιιιο νοπ
ι1οπι; οποεοο 2οιΒιο ειο1ι πιοιππΙιοπι; Με οπο εποΙι ινοΜοπ·
ΜΜΜ, ινοΙΙπο οπο Με Ιίπεπι1ποπιιιιιιιο νοπ1ο.οοοιι, απο

τοιΠπιιοιτο οοιιι, οοοε πιοπι Πππ· οοΙοΙιοο νιοΙιΙ Μππι οιπ
τποιιοπι οοιι'. Αιιοεοτάοππι ορτιοπιτ "οι όσοι· ΡιιΙο οιιοΙι
εοεοπι $ιππιτπΙοτιοπι, ο π· ιιπ πιω· Το πιο οιιτορι·οοπι οπο
Ποσο. Ιιι ιιιοπιιοπ· ΑΜοι!ιιιιε' και· οι· οοοοιιιιοι·ο Ιιοοιι.
απο πιοπι! οπο ΙιιιιΒο Βιιιιοτ εποε Κι·οπιιποοιπιε ιππιο Με
εοΙιΙοοΙιπο ΑΙΙΒοπιιοπιποοϋπιοοπι οιΙ:Μ.ι·ΙποΙι πιιιιοΜ.
ΗΜ Μια· Με Γιοπιοι· πιιοΙιτ οιπιοπι οπιπΙοτοπι οοου!τοπι,
Ιο.ιοπιτοπι θτιιιιά Βοιπο.Ιιτ'Ρ ΚΥΠ· Ιπ6πιπιοπι υπο πιιιπ· πιο οιπο
Μιτου. νεο πιο· Μιάου. Ιιι ιιΙΙοπι ΑΜοι1ιιιιΒοπι πει άου
Βοίιιπιο οπο πιοΒοκινοπ Βοννοοοπι! Βιιοε οιπιο Ιο.τοιιτο Τιπ
πιοιΙπιπΙοεο ποπι ιπι 5ριοΙ 8οινοοοπι, πο: ιιιοιιτ νοπι άου
Ηπι.ιιά πιο ννοιοοπι; ιιιιοΙι οιπο 'ΕιιοοτΚιιΙοεο Καππα Μοτο

πιοοιι εοπιι πιοπι ποιου Αι!εοπιιοιπιπιιετοιιο οιιποΙι Ιπιι.Ιτο
ΒοτιοΙιοπι οιιίοοοεοπιι. Βοοπι Με θοοοπιιπιιτοιΙο, Με ππιιππιοτ
πιοπι ΑιιοοοΙιΙο.8 8ιοοτ, οπο μπει Ροπ·οιιπι€, οπο Κ‹›ιιοτοΙΙιι
πιοπι οοιι Οπιπρριοπιιπιε πιοι· οιιιιοΙπιοπι $γπιιρτοπιιο @πιοπι
πιοπι $γπιιρτοππιοπιοπιιιο οι.ινοπο (Πιοτο.Κτοπιοπιοοιιοο, Με ινοΙιΙ
Μππι ι.οιποοΙιτ - εποππιιι οι οο πιποΙιτ ιιπιινοιιι·οοιιοιιιΙιοιι.
ιιιιεο οο εποπι Βοι κΙιοεοι· Ιπποπιπποιι ΙΙγεποτιοεπ υπο οιπο
ιιοπ·νι$οο ΗγροττΙιοτιπιπο πιοΙπειπιπ1οΙτ πω. Μ; οπο. νοπι οοιι
Γιοιπι2ϋοποοιιοπι Αιιτοτοπι Μππι εοτιπι8οποπ· Με: Ποιοπ·ιιιο
σοι· Αιιοιοιιτ, π1ο.οο _ιιιππ8ο ποι2Ιιο.πο Ιιιοιν1οιιοπι πιπιο!ι ποιοι·
ΑιιίτοΒιιιι8 νοπι Τοπιιροποποποιοπεοποο8 Βοίο.ΙΙοιι "πιοπι
Ιπϋπιπιοπι. 0ο οο οποπι οοΜποεο!ιοΙι οοοιι υπο Μο Ιοποπιπο
Τιιοοι·ΙπιιΙοεο 8οιιο.πιοο!π Επι; ιι0ιιιιτο πιιιπ οιπο πνοιτοπ·ο

νοιππο.πιειο οπο ΒιιτΙοεοιππι€.
ΒιιπιιιΙοι.ιοπι νοπι Τοππιρ. Ιποππιππιτ ιιι οποιοι· οο 8ι·οοεποπι
ΑΜοπιιιπιε, πιο οπο οιπο ΠιΒιιοοΙιο Κτιιιιιιοπιιιιιιιο οοοιι.2π,
οΓι νοπ. Βοοιι πιιιι·ιι άεπ ίιιιιιοι·οπι ΕπΓοπιτπιπιε, :πιοπι πιοπι ΒοοϋιιοΙιπιιπι8 Μιτου; οπο οποια; οπο.
Ιιι πιω· ιΙπ·ιπτοπι Κτππνο εοΙιοπι 85ο, ιπι. ΙΙοι·ι·οιι, οπο Τοπο
νοι·,ο1οιιτοπιιιιοοι·οδοΙπι, · πιοπιοπι ποπι νοπττιιιιι.ο, ιιιιοιι πιοιπι_
πιιοπειροιιιποοιιοπι ΕπΙοΙπιο, πιοπι Μι οι·ινοπποπο, ιπι6οιππο κι ροτε.τ.ιιι·οπι οιποπ· πιιιιΒοπι Πππιιο, οπο ποιι πιο .Ϊιι.!ιτο 1887
Μοι πιο ΡΜοοιιοιι8 πιιοΙιτ. 81ιιιππιοπι. ννοι·ιιππι πει πΙοπιπι π 2ιι οοιιοιι θοΙοεοπιπποπτ Μαιο, απο Μο ποπι οοιι.π1οιιι πιιοΜ
«ποτ Α Μιι.ΙΙ ι1οπ_'1'οππιμπιιιτοιπι ο.ΙΙπιιιιΙ ιο!ιοπ· ι πιο: πιοπι Αιιδοιι νοπΙοτοπι οποιο. Βοι άειι· οπο ειροτοπο ΒΒιιΌ·
Βοινοεοπι? οοΙΙιοπι οπο '1'οιιιροπ·πιπιιτοπι Μεσοι» Βοιιιοεοπι ι ιιοπιτπιιπι8 οποσ πιποΙιπ ίοΙι!τ. Ρετ. οι οοιι οιιππιοΙο νοΙΗποππι
εοιπι, πιοπι απο Οοι>ι·πιι ω· ΑΒιοιΙιιιι8 οιπο οοτιοΒοπι νοπ . πιοπι δωσω; πιω »οι Μ· Μου ιΙο·ιιοΙο οιπο Ι:ιιιιιπο Τιπ

οιο
ιιοτιιιιιοοο σοοτ οοποτ ιιοοοτοιοοιιποποο”Ετιιτοπιιοιι€οιι
οσιιιοιπιποττοπ, οιο ιπο.π οο.ιιιοιο ιιισοτ οιιιοπποπ ιιοππτο,
οι απο οιο ννοιτοτο Βοοοο.σιιτοπο οπο Ετίοιιτοπο·οοιιι
ιιιιποοοιοπ οποο.ιιτοσοοιιιιισο, ποππ πισοτ ποοεοοσοιοοοοιι.
Ι1ο.οο οιπο Ηοιιοπο οοτ οιο ΗΠιοι·τοοτιιιιο οι·οοιιοοιιοοο

Βιοτοπιιοποοο8τοποο_ @πιο ιοτ' οι ιποοιισο οπο νιιιτο
ιιππιοτ ποεοπ

οιο

Αποσοοοοπε,

σο. οιιοο

Αιπ 18. Αρτιι 1887 οτιιιοιτ ισο νοιι οοπ Ηοιτπ Κοι
ιοΒοπ, οιο οιο Κτοπιιο οιιιποιο οοοοιιοοιτοπ οοοτ οσο
πι. 1.8. 21 .Ιοοτο οιιτ ισιποποο Αποπιποοσ: ιιπ .ιο
οσοι· 1885 οοοο Ροτ. ινοιιτοπο οιπσι· 8σοιιττοπιοοττ οιποπ
οτειτιιοπ 8τοοο οοτσο οιποπ ιοτοπτοσεοπιοοτοποοπ 5σιιΙιττοπ

Βοοσπ οιο οποσ Βιιιτο οι·οοιτοπ; οιο οοιιο· ιοτο Ροοι·τ
οοοιιοοτ, οοπο οοοο ιιπ οοιοι:1ιν οτινοο οοοοποοτοο οιποπ
ιιιοτιισπ 8οννοοοπ οοι. Μισο Ηειοοο οιιτοοιιοσιιοοττ οο.οο
οιο οοοτ 8σοπιστοοπ οοιιιιιοτ; οοτ νοτια, οοτ Αι·οτ ποτ,
οοοο οιπο ,,ιοισοτσ 8σοινοιιοπο“ ιιοποτοτιοττ; οιο ποσοοτοπ
Τοσο οοοο Ρο.τ. εοιοΒοο, οιιι ιιιοοτ πο.σιι 4. οοοτ 5Τοεοπ
8οιοοτοπ,

οιο

οιπιεο

1ινοτοτ οπτιστπτ οιο.

νοπ οιοι· ποσο Ποοοο ποτοσιιοοιιοοττ, ινιοοοτ $σοπιοι·οοιι
ιιπ Βοσιιοπ οπο Η111ιο, οπο οποσ οοτ νοτοτ οιο οιιι Βιο
1ιοΒοιι ιει.οοοπ, οπο :ποτ Μοποτο οιπο. Ζω ΚοιιοΒοπ
ιιοττοπ οιο οο.ιποιο εσοοοοιι

οπο

οιπο

Μοιιιιιοι σιποοιιν ·ιιισοτ οσοτοττ.
· το1οπΖοοτοπο.·

Ροιισοιοσο· οοοτ οοορο

Νο.σο οοτ θιοιιοοοιιο το1οιιοττο Ρο.τ. οιο

οοι οοιιιοιο ,,οοιιι 1Νοιιι.οιππ ιιο.οο οσποοοπ", οι οιο οοτσο
οιο νοτοσοιοοοιιοπ Αιιοισοτοπ οοτ Αοτστο οιποπ οιοο πισιισ

ιτοκιω οτιοιποπ ιτροιιτο.
ποστ οσο νοτοι·, οσο Ατοτ, οοσι·

οοιι οιιι οιπο ι τοΙ ΡΜ ου88θτιθ :Μο

Ηγροτιιιοτιιιιο. πστνοοσι Βοοοιιιο,οιτ. ιπο ποιο @στη νυστ
οοπ
οοσο _οιοσιι
ποτ οιο οΙοτιποοοοπο... Αοοτ
οϋτοιιοτιοιποπ;
Βιο οοιοοτ.
ο

οοτ Κιτοοο

ογροτοοτοοτιοσιιοιι ΒτσΠσπ επ Η.ιισιιοπ .οπο Βι·ιιοτ, οπο

,,ίζοπιτιο“

οιοοπο

Ρογσοοροτο οπο Α1Κοοοιιοτ'ιινοτ, ιπ 2οι·ιισοοοιι.οποοτ.
ριστοτνοιιοτ.1Νοιοο. οοσοξειπε_.ιιιοτ οοο....ιοοοπ Αιιοοιιι-“
τοποοπ οστιιοτ, οιιοο οι οοτ Αοποοτιισοο 8οινοοσιι οσι,
οιι.οο οι· ινοπιποτσιιο ιο οοπ οτοτοιι 15 Μοπο.τοπ οιο ιπ οιο

νοτοτοιιοπο: οσοποτ ιττοπιι οι οσιιι, οιοοιπποοι·ο.ποτ
Μοτο, οπο οοοοι Μισο, ττοτσοοπι οιο στοτσ.ι Κοιιοο1τοπτοπ

ποΒοτινο Βοίοποο οοιισοτ οο.ττοιι. 15ο ιοτ επ ιιοπιοι·1ισπ,
οο.οο οιιο ιιιοιιιιιισοοιι νοτννοιιιτοπ: νοτοι·. Βι·οοοτ,.
8σοινοοοτ. Οπι:οι Αοτοτο πο.ι·οπ, .οιισ οικου. οιπ Πι·τοι1
οσο οιτοπ Κοιιοεοπ οπο νοτοτο τοοροιιτιοττοπ. Ροτ. οοτι.ο
οιοο, οιο ισο οιο οοιι, 28 Μοπιιτο

ποιοι· οοπι 1)τοσιι οσο

ινοπισ ττοεττσισοοπ Θιοοοπιασπο οοισοτ οσοινοτιιι·οπιι οι:
οοιποπι

1ιοττο

Βοοσοοπ,

οσοο

οιο οιιτοτ οοπ νοτοσιιιο

οοποτοπ Βοιιοποιοποοιιιοτοοοοπ ποι· ιιοιποτ οσοιοσοτοτ
ννοτοο, οοοσι οιο ιπποτο Βιπριιποοιιι;, οο.οο σο οοι·σοοοο
πισοτ οο οσιιιιπιιιι οοιι 1οτο Ψσττο οιποπ: ,,οσο σο ιοτ
οι
πισοτ
οσοσοιιιιιιιιι“
οοσιι
ιπιπιοι
ινιοοοτ ισο ιποοοτο
Βοττ!“ ισο ιπιτ. ο οΕτ 838811. ,,οιιο

οσοισοοοπ. 13οτ ποπ τοιοτιστοιιοσ ΚοιΙοεο οοοο ιπ οιοοοπι
.Μοτο οιπ 1οισοτοο Νοσοοσοιορροπ οσο ιιοιιοιι Βσιιιοο στ·
τοιο 2ο οοιποτ1τοπ οοοιιιιιιοτ. 1πι 8οιπιιιοτ οοτοιιι (1885)

Ισο ιιοπιιτσ ποσο οιοοοιπ Βοιιιποσ πιισο πισοτ οοτ Βιοε
ποοο οιποο οτοοιιιοσιιοπ Ι.οιοοπο οπτοσοιιοοοοπ; οοτ οπο
Κοτοοτ ιοττποιοοοοιι οπο οοτοοιοτο Ρο. Βιο ίσοι ποσο .
Ηει.οοο, απο· ιτσιιισο οσο Κοτοοτ ποσο Ιοιι8οι·σ Ζοιτ,

Οσοτο.οσο νοπ Κοιπιποτπ,

οοοο οοτ

(Μοτο 1888) πιο.σοτο οισο ποσοτο Μοτο Ππιοσο1ττοο οοτ”

Ηοτοοτ ιοιοιισο εοποοοπ. ΡΜ. οιιι ο1τοτο οοοοσιο.οτοπ.
οπο οοιοοτ ποιτοτοσιιτ, οιο ιισοτ οσο Βροττ. - ιιπ Μοτο
1886 Κοποοιτοτιοπ νοπ 8 Κοιιοοοιι; οοτ ΝοοτοιοΒορτοσο
οισιι ιοτ οιπο ,,8ριπο.ιιττιτοτιοο“ οπο; νοπ σιιιτοτοιοσοοι·

οοιι Βοσιιοπ ποσο οιοοιισι· νοτοτοποπο, οπο. @πιο οιπο
- σοπο ιοοιισοο οι·στιισοσ Βοοοποιοπε. Ισο οοοο Ρετ.
ιπ οποτοτοπ .Πιοτοπ οΓτοτ πιοοοτ ποοοοοιι.
Μοοτοτσ .Μοτο ποσο οιοοοτ οσοινοτοιι Ζοιτ, 1895 οτιιττ
οιο πιοοοτ οιπ 'Ι'τοοιπο, ποσοοοιιι ισο οιο ισοοσιι οοΓ

@το Βοοοοιοπο,

οο

8σιτο ινοτοο οιπ ,,οοοοιοτ Ηστο“ ιπ οοτ 1178. 8118θ11ιιΠΙ·
πιοιι, οιπο Βοοροποιοπο-Κοτ, οιπ Κοτοοτ νοτοτοποτ. Ιπι

Μει.ι 1886 Ειιοτ Ροτ. ιπιτ Κοτοοτ ποσο Ηοποο, οτοοσοτσ

θιτοπο σιποο

ιισοτιτινοπ

Βοίοποσο οοτοοιοτ οειττο,

οειοοοΙοο οοσιι οοιιο 1ι'οιοοπ.

Μισο

8οιτ 1887 ιοτ Ρετ. 8οοοπο,

ιπι $οιππιοτ Κοιπιπστιι; οιι1οπΒο ιπιτ @απο Βιι”οιο; ποσο

οπο οιπ ιοτιιτο1τιεοο σ1ιοσ οοτ Οοοοιιοσιιοιτ.

οοπι 14. Μοοτοοοο οοι ει.οοτ οιο Βιισιιοσιιιο8 σιποοττοτοπ;
Ρετ. οσοι πιοοστ ποσο Βιμ οπο σο ινοτοσ νοπ Νσιιοπι
πιιτ οισοτ Βοοροποιοιιο-Κιιτ οσποπποπ απο 1888). Ιπι

Ιισοιιοιτ οοτ 2. Κπτνο ιπιτ οοιι οιιιιιιιιοττοπ Τσιπροτοτοτοπ.

1.οοίο

Βιπο ΚοιιττοιΙο οοτ ιιιστ ινοοοτ νοπ οιιι· ποσο νοπ οιποι·

οσο Ηοτοοτοο

Βοοσιιτοπ

οισο

2ο οοιι

ιτιιοστοπ

διο οοοοπ ιιπ ιοτστ Κιιτνσ οιτοοιιιιο οιο Βιεοπτιιιιι

8σοιιιοτοοπ, Νοσιιοποσιιιιιοτοοπ οπο σοτοοι·οιο 8οοινοσοο

Οοοτιπ οτοττποίοποοπ.

οχιπρτσιπο; ιοισοτο

Βοποοπ Ζοιτ οιο ισο οιο ιιοιιπο οιποπ ρογσοιοσο ιισσοοτο

Ετιποοοειτοοιτ, νοτοοπιισιοπο

οοτ

Αοεσπ, ΠονοτιποΒοπ ιοπποιο Ζοιτ πο 1οοοπ; Ππνοτιποοοπ
οειο Βιισο Ιοποοι·ο Ζοιτ πο οο.ιτοπ. Ροτ. οιιοσ οι Ποιοι
ποιο οοιοοτ πιοσοοπ ιιϋποοιι, οιο Ατπιο νοτοο8τοιι οσο
Βιοποτ, σο οιιοο Πποιοοοι·οοιι οσο 0811888 οσοτοποοπ, οιο
Βοιπο οσιοπ οσοινοσο (,,ροτοτιοσο"), οιο Ηο.οοοσιιτιιτ ..νοτ
οποοττ“Βοινοοοιι. ιιπ Ηοτοοτ οοινοπ οιοσιπ ο.ποστπ
Νοοτοιοεσιι οιπο Βοινοιιιοσιιο Κιιτ οιποοιοιτοτ ινοτοοο
οοπο ο·οοοπτιισοσπ οποιο. ιιπ Ρι·οοιοοτ 1888 στο ιδ'ιπτοι·

ι.οσιοιοιπσ 2 πιοι Οοπιποσοτοειπ_ιοιΙσ οοοοεισοτοτ νοοτ
οοο; οοτ Ιοτστο (Οοτοτπ 1887) οοι οοιοοτιστοιι

..ποσο

8σοτοιοοπ οιπιΒοτ Ζοι1οποπο "πιο 1.οοοπι`“ ΔΝοσο οοιπ
οποιο ποσοτοτο 'Εο.οο οτοιιτοτο Κοριοσοπιοτοοιι οπο
οσοιοσοτοτοο 8σοσπ. Αιπ 18. ΑΡΝΙ 1887 οσο ισο Ροτ.
ποιο οτοτοπ Μο1. θιοτ Βοποοττοο Ρτοοισιιι:· ιπιτ ποσοτι
νσπι οοιποτιοσοσπι Βοιοπο οοτ ιιιιιστοπ Οτοοιπο. Πιο μισο.
οριποοι οοτ ιοτοτοπ Βτοοτ- οπο οτοτοπ Ι.οποοπνιιτοσι
οτοσοοιπριιποιισο, σ.οοτ οιισο πιο 'Ροιισ ποοοπ οσο τοσο.
οριποοι οι·ιισΙτοπιιιιιιιοιισο οπο ποστ οιοοοπ 8τοιιοπ οσοι
ιισοοτ Βτοοιο;

ποοοπ οοτ ιιιιιιοπ Μοιπιπο οτοσιιοιπροπο

1ισοο Ροποιο. Ειοοποο οιπ οοτ ποιο-ιο. 8. οτοσοσιοριιπο
Ιισιιο 8τοιιοπ; Βτοσιι οοτ οιοοσ οοιι Πσοοιιιοιτοπ οπου

ποπ.

Βιιιο οοιιοιιο Ππτοτοοσοοπο οιιτσο οοιι Οροτοσιι

πιοιοεοπ

Ηοττπ

Πτ.

Ζπιπππισππ

οτΒιιο

οιπ

σοπσ.

Βιο

1)οπιο

ιπιτ

ποοτοπο

οοτ

οοποσπ Βιοοτοσιι οοιιιοσοτ, οο οοοο οιπο Βιιποιοτιοιι οοσοοτ

οπννοοτοσιιοιπιισο. Αοσο Με ιοτ οιο ΡΜ. οοιοοτ ιισιιι
θτοπο πο οιιοοιιοτοπ νοτ. Πο οοτ ίτσιιισο ιπ οοτ Ποι
Βοοοπο οοτ Κτοπιιοπ πιτ οιπο Ηχοτοιισο 8οποιιτ,

οοοι·

ο.οσο πισοτ οοοτοποιο, οο οιιοο οιπ ποινιοοοτ 'Ι'γροο ιο οοτ
Κοτνο πισοτ 2ο_οτιτοποοπ οοιι», οιπο . οιοοο οιο '1'οιιιρ.
οοίοιοσοτ οιιττο; σο οιποπ 8σοπσ.οιτοποσπ ιπ οοτ Κοινο
σο οοοοπ οσποοσπ. ισο οοιιιιιιιτο ιπισο Ροιτ. οπο οσοι
τ.το.ιιτιοςοπ ροτσοιοσιιοπ Ζοοτο.π1ο πο οοίι·οισπ. Ισο ιιοοο

1ιοστοοορτ πισοτ ιποοοοπ οπο εισοτοτο οιιι” οιο Τοπιρ.πισοτ,
οπο οοτ οιπο ισοττο, οοοο πιοιπο Αποσοοιιοπο οιο ι·ισο
τιπο ποτ. - Ειπ ροισοιοσοστ Ποιοοοοτειπο οοοτειπο. ο πιο
οοιι 5γιιιριοιποποιιο οιο οοισοοο οπτσοιοοοοπ ιοτ, πιο ισο
οοοτο πισοτ @ποσοι οτοττοιιι,

οοιιοιτο

ιπιτ Βοισοοοιοι·

οιπ οποοτοοΜπι νοι·. Βο οι οιπ τηιιοσιιοο ΒοιοριοΙ ιοτ
οιο οοοοιιοππιο ,.ττοοιποτιοσοο Νοοτοοο ο·
Π Ηιστ οιπο ιιοιιιο Επτοσοοοιποποοοπορτοσιιο; οπο 120118
οοτ ο.οοτ οοτ ρογσοσροτοο νοτοτ Βοοριο1τ, οπο οιο οσοιιοοο

ιισο ποσο 15 Μοποιοιι οιο Κσιιοεοπ οποοιιιιποπιιοπιοπ,
1οιιοσπ οιο ννιτιιιισο 8Υπιρτοπιο, οιο ιπ ιοτοτΡοο
τοιιο οσονσοτ οιπο οπο οιο οσοοπ πιτ οσοι·
νοτοσοιοοοπ οοιοσιοοοτ ιινοτοοπ οιπο. Κο
οι οιπ οοοποοτιν -- οοτ ρογσοιοσοοιπ ΨοΒο οοτ Κτοποιοπ

οιπ8οοπετσο ΟΕ'. πιιττιοι·οπ 8τοοσο.οοο 1. ΟΡ. οιιοοι·,

οποτποΒοποο, ,,οοεοοι·ιττοο“

οιο οοο τοσοτο;

πισοτ οιο Ηγοτοι·ιο οιιισοίοοοτ ινστοοπ οοτι, οσο οιο
ΚτοπΙ‹ο ιπ οιπο απο οτοτιισιτοποοθσοννοιο οσο ιπιιστοπ
8οοΙοπιοοσιιο ιιιποιποσοποποτ οοτ, οιο οσοοπ οιποπ Μιο
οοοτοπο οσο Οοτοοτοιπο νοτοτοποιισο οτοσοοιποπ ιο.οοτ.

οοι

οοπττοιοτ Βοοοσοοτιο

νοπ θα οπο

πστπιοιοπι οροτοοιιιιοΙοοιοσοοιιι Βοϊοπο, °ποτιιιο.ιοτ Ρο Κο
1. 11.; Η Ρο οοινοιΙσπ οοι -οοτειοοοοο12τοι· Βο1οιισιιτοπο

οτννοο ποιτοτ, οιο ο οιο οποσ.

8οποιοιιιιοτ πιο οιιι οιο

ιιοτιιοοοο Ι.οιοσπ,

οο.ο

.

οιπο·

_ἶ_._`4-<`~

415
Ποτ! διο εεοεο πι. ιιοττεο, ειιιε ειιοΓεοτιιε 'Γετιιρετε.

ιιιτΚιιτνο.

ο

.

0,8-2,78 οει εοοειι€ετο νιιιιιοειιοτιθο εεε
Τιετεε. 11ο οιοο οοπ νιιτιοετειι Οτι ιπι Βιιοτιεοιιιτι

Με οεοειι νιτ οιετ ιιιο Τετιιρετοιοτειιι2οΓεεεεο?
ΚοιιιτοΙιε οιπ ειπ Κειοε ειτιετιεττ, ιοο εειοετοιεοε ειιοο
οιοοι: 8ειιιεεεεο. Βοεο ιιι άετ ρενοοιεεοεο Ι.ιιιι, ιο ιΙει·

(0.7 οϋοετ Με Πο ΗεΚιιιιτι) Ηιτεοο οπο ΒοΙΙν ιο άετ
Ι.ε οετ. (Κοι:οετ με. 888).

Ριειιιιι ιιοά Υετττιιιιεο ιιοά Αειιτοοετ νοτ ιιειιι οτειιιοοεο

εεε θΙνΚοεεο οι άετ 1ιεοετ σετ Ηιτοετιεο ιιιοοιε νοιι Ην

$τοοιιε 13εεετε νετ, νετ οτι Βιιιιοοιιιοο ποιοι; εεεωοι
νοτιιεο, οιιοε ειιοο ιεο ιιιοιιτ Βετοιοοι, οεοε ε.οετ @πιο
:Με 8νιιιρτοοιειιοιιιι οιιοο νετεοιο.εει εεεεοεο, ιιιο 'Γειορ.
Με ειοε οετνοεε Ηνρει·ιοετιιιιε οοοιιεεΙιεο, ιιιο! ειε Πιτ
Με Βιο.Βοοεε οτι νετιιοοιιιοεει€ειι. 50 νιιττιε άιε Βειιτ
Ιειιιιοε :Με Ζιιετοιιιιεε ιποοτ οιιπο ειιι 5ντορι.οττι οιιειο
οεειιιιιιιεει, οιιο ιιετ )'ετΙο.ιιί Με εεΙεοτι, τιιιεε ι1ιεεειοε
οποιοι νετ. )Μεοιι ιιιοιι ειε Τετορετοιοτ-Κιιτνο ιιι Ζο
ειιιιιτιιεοοειοε ιιιο; οοοετετι οειτιι.οοτει, ινιττ1 ιιιιιιι οιοο1
Κιιτ2ετ ιΙοοιι προ: ειε 'Γετοοετοι:οτεο ειιιτι Βοτειεεοω
Βενεεειι, εοοιιετο πιο Μιιιοεεεεο «ιιε ΜοΒιιοοΚειο ειιιετ
οετνϋεειι ΙΙνρεττοετοιιε ετοε11ιοο ετινοοεο! Β'11τ ειε
οτετε ΚτοοΚε ιιοι1 οι» ειεεε ιει. οεεοιιιιετε :τι οετοιιοο,
οιιεε ο.ΙΙε ιιοτιΒετι Βτεοοειοοοεεο εεε Ρ'ιοοετε ιεοΙιειι.
Βιε.ι.ι οιεεετ οεειο.ιιο ειιι τειο ιιετνοεοε 5ντοριοτοειιοιιο.
Ιοο τιιειοε νιτ εεοειι οιυοτ; τω,

νεοο »το οιετ

ειιιε

Ηγροτιοετιιιιε οοι ειιιετ Νιοιιι-ονειετιεοοειι 1111·
ιιεοιιιοο!

Μοο εεττ οιοοι νετε;εεεειι, ειεεε ειοροιοοι. νετεοιοΒιεε
·Νετνειιενειετιι οοιιοτειι θεεειοετι το!,ει, ειε ειιι εεειιιιοεε,
ιιοά νεοο ειε Ποιετεοοιειιε ο.οοο ποτ οιιο.οιιιοιινε ειτιο,
εο ιτοτειι ιιοε ειε Ροιεειι ειε οιιιιιιιετιν νοτει:οιετιεοε,
οιιιιετε εεο.ττετε ΒτεοοειοοοΒεο. ειι18εεεο.

ΒοιΙν οοι τω" εειιιιιοεο, ειεεε οοιιε Αονεεειιοειιι
ρεττοετιιιιε ετοιοΙΒι νιοι. Α το οεοο ο ιιοά Βιιοοε οτιοετι

οι ιιειιετετ Ζειι ειε Ποιετειιοοοιι€εο νοο Μο οεει.ειιιΒειι
Κοοοεο.

(Κτειιι;

Κοοοετ).

ΕιιΙειιοοτΒ

τω: .ιιε

Ηιιιιοειι @πιο Βιοτιετιπετειοτοος οιοο Τετομετοιιιτετ

οοιιοοε νοο 5-6° ε.ιι άεο Κοιιιτ.ιιο1ετοιειι Βκιτετοιιιιιτεο
εινειι€ειι Κοιιοεο. (Κτεοι).

ο

,,Βε ιιοοετιιεΒι Γετοετ Κειιιετιι Ζνειιει, ειεεε ειιοο οειτο
,,Μειιεεοεο

ιιοοιιοο

νιε οειττι 'Ποτ ΒειΖοιιεεο Βεινιεεετ

,,Ηιτιιτειιο νοτιιοετεεοεοοε, οοετ ιιιιοο ο.οοε.ιτεοιΙε 'Γεω
,,ρετιιιιιτειει€ετιιοοεο οενιτΚειι Κοιιτιεο". (ΜοοιιΚον
με. 276) ιιοά ειεεε ειο‹ι ιιειοεοιιι€,

οενειεεο ειεε εεοτ

οεοιιιοο Με τιιτεΚιο Αοοειι€ιεΚειτ άετ
Νετνεοενειετιι.
·

Τετομετοιιιτ νοτο

Αιιοο εοοειοι Ι.ειειοο Με οοτριιε ειτιο.ιιιτο οειιτι Μεο
εοοειι ‹ιιεεειοε Βτοοοιιοε ιιετ 'Ι'ειιιο. ιο άετ Βειιιοπιτεο

Βιιιτειιιιτει οτι ετεειι€ειι. (Η ο τ ε1εν,Νο ι ο οεμ1,νιιο)
- (Μοιιο.Κον 585). 1ο ιιιιι8ειετ Με τω. Ρ'τ. Οοο
12ειι 1ιοετ ειπε οοιιιιοιιε Βεοοιι.οο1οοε ειτε άετ Ιττεο

Αοετοιο Βτεεοιιι (ιιι άετ Μοτιοοειιετ Με. ννοοο. 1907
ο. 1804) οετιοοτει.
Ετ εκει ειιιετι Βετιοο111οετοιε ιιιιιΒετεο Ετιοιιτοιιμεο.
Ι.ιιειοοειιοεε Τοοιο.ιιιιιε, ιιετ τιιοιοτιεοοειι ΒεΒιοο οετ ΒιοτΙε

οιιοετι ειιοιι Ηνρετιοεττοιε οεοοεοοτειι Ιο.εεεο; ιπι Ρ'ιιιΙε
Οοοτεετι εοοειοι εοετ άσσο νιει1ετ εεε απο. ε1τιοιιιτο

οι τ1ιεεετιι Βιιιιιε οπο εε οοε νιει νετειιιτοιιιοοετ, ειεεε

ειιι ριιι.οοο Νετνετιενειειο ειιι ..Βειοε άιε Με ,,Κιιιι
ιειεεεο“, εοειι ”νοτιιι°° νιττι°°, ιιοά ιιιο νετεοοιεοεοει.εο
Πει22ιιειοοοε εθνη, ιιτι1ετ ιιεοειι ο.ιιοο ιιιο Βιετοιινιιτοιε

άετ νοτοιιιιιετ οοι· ννεττοεειειέετιιοΒ Βενεεειι οτι εειο.
Βοεοεο ειο‹ι Τειιιρετειιιτειειδετιιοςεο οει ΕτΚτοοΚιιοΒ
εεε Ροιιε ιιοά άετ Οοιοοι.το.ιο. οιοο οεΚειοοιε Βτοιιιτοοεε

του ΙειοΒετε Ζειτ ειιιε ιιιο 1-1Πο0 Βεετει€ετιε Μ.

ιοι:εειοοε. Μι Ιιεοε εοεο ετετ άεο πιοεο νεοι» ειεεε ιιο
εετετ ΚοΙιεεετι οεοοοοιιτειι ιιοτ1“εο. σετ τοι ειιιετ εροοιειτ

Πιε οειοεο οιιοοετειι Κοτνειι ει.οοιοιειι νοο 2 εκοιιιειτ
ρειιιοι. νετειιιοετεο Ι)ετιιεο, Με Πιο ΙιτιοΒετε Ζειτ ιο άετ
,,ΚιιοιΚ Ρειετεοτι“,

ιιι ιιιειοετ

οοτιι€εο

ΑοιειΙιιο8. 2ο

οεοοεοοιετι θειεεειιιιειτ Με. Με ετετε οιιοε ι‹ιο εειοει οιοοι

ιιεοοειι Ι.ιιειοο, νοοι ειοετ Ηιτιιοιιιιιιοε ιιι άετ Νεοε
ιιετ τιιεει. οοιοιιΒο.ιε οιιετ ειεε Ροιιε ιο άεο ετετεο )'νοοιιεο
οοεο @το Ιοειιιτ 1ιεοεττε - οοοε άοεε εοοει ειιι Οτιιιιο

Πιτ άιε Τεοιοετοιοτειει€ετοο8 νοτοο.οιιοο νετ.
Κοιιιτοιιιετι, ιιεεε οοπ Κοο1τοιιιετεο. Εε οοι·ειιοτε ειοο οει άετ
Βοιιιε ειε Οιιιοοιτ νετ; οΜτ πιο;; Με Τεττιο. νοτ άετ .το

ετινοτιεοοεο Ρετιοι1ε; ειοι1ιοι νετ ειε Τεττιο. ιιιοΒετε
Ζειτ οοοο, εο τοιεε κο τιιιοιι νετεοΙο.εετ εο.ο Με οΙοειιοιι
Κει1 ειιιετ Αρρ.εοοιειιιε ετοειιιοο ντι ετνιι€ειι. Πιε Ορε
τει:ιοο εοοιιιΪιε ειιιεο Αρρειιοιιτ 2ο Τοεο, τΙετιιιοοιεοονετ
νοτοοιιετι νετ, ω” ιιιο Τεττιρ. οΜο τιονετιιοοεττ. Ζιιτο
νετ8Ιειοιι οει.οε ιοο ειε _Κιιτνε ιν νοο ιιετεειοειι Πε.ιιιε
Με ω" ετιιιτοτειι Ζειτ 1906 οετεεεειει. Αιιοο οιετ
(τιποτε ιοο ιιιοιιτ οο 'Γιιοεοιιοο8, ιιιιιι ειιοοε ιιιο ροτοοΙ.
ΒειιΚιιοιι ιο άετ ΡενοιιοροιΙιιε άετ ΚτοιιΚεο.
Βιε Μαιο Κιιτνε (νι) ει.ιιιιιιοι. νοιι ειιιετ Βοτιιο Με τοι
.Ποτε οιοο Κοοοιε. Ψειιτι ειε οτι ειιιοτ Αοεςιοο ετ
ΚτοιιΚιο, εο εστω ειε Τοπιροεειτοτετιιοοιιιιε ιιιοΒε Ζειτ.
οιοοτ ειιι: τιν-τ οοοε κο οτι εειοει Βετιιεεεετι ιιοά Βοι
Ζειτοοιετεειιιετ1 ιιι οοτ ΜεεεοιιΒ νοιι 1-2 Βιιιοοεο ιιιο
ιιιοιιτ Με 0,1-0,2 ιιιοιιτ οιιετ νειιιτ.τετ €ειιιτιοεο, Με ειε
οιειιετιιιεοιιο 5εονεετετ οοετ ειε Ρετ. εειοετ. Πιε Ρενοοο
ροιιιιε νετ ιιιιεΙι τω” οιοο οοοοετο.1ι8ε. 1Ιοττ οτ. Οτιο
ιοετ ιιι Ποτροι Μ". ιιι άεο Ιει21οιι Το8ειι 1ι.οιιιιοοε Μπιε
ιιοιιετο‹ιε ΠεΚοιινιιιεετεο2-Τειορ. οεεοοτιεοεο, 2ο άετειι

Βιε οοοοειετι Τετιιρ. ινετ61εο :οιοο ννιι·οειιτοΚιοι·ετι ιιοιι

1)ιιειεοοιιιιεειι εεε ΗοιειοετΚε εεεεοειι;

ΒεεΚΙ ι ο 8

ο ειεεε ιι οο.ι; ειοε Βειιιε εο1οιιετ ?Με ειιεειοοιεοεεειεΙΙι,

νο ιιιο 'Ι'ειτιο. 42", 48" οπο Μ" εττειοοτ. 8οοοο 1869
Κοοοιετι Νειιονο ιιιιο @οι πειτε εεε (ιιειοοε ειτροτι
τοειιτειι ετΖειι€ειι. (Κ τεο ι).
Ε'ετοετ ειοτι οιιοο ττοιιιτιτι1ιεειιεο Ηιτοιιιειοοεο ΙΙνρετ
τοεττοιεο οεοοεοιιτει νοτοεο. εο ιο ειοετο εεττ νοιι
Κοοοετ, ιιι άειιι ιιιο Ηνροτιιιεττοιε Με ειοειοε Βιιιιιρ

ιοτιι νετ, «Με ειτιε ΗιτιιΚοιιιοειοο ο.οΖειΒιε. (Κοεοετ.
Ηιτοετεειιιιιιετιιιι€ ιιοά ΠιτοιιτοοΚ. ρεεε. 886). Αιιοιι οιισο
Ι.οιιιοτι.ιριιοΚιιοο εο.ο Οιιιρειιιο Τεπιρετετοτειει;;ετιιοε;
οετεε1οε απο Τοοειε εο.οειι οεοο Βτοιιοιιτιο; νοο Ηιτιι
ενει.εο ιιοά Τει.οιροιιοιιε άετ Ηοοιεο Ηνοετιιιεττοιε.

Τοοειε εεο Με ειιιπ 45. Τεεε ιιοειιοε 'Γειτιο. οιε 40",
τιειιτει. ιιιεεειοεο

Με

ΒειονιτΚιιοετ

νοτο απο. εττιιιι;ιιιτι

Με: - Πιο 31-)ιι.οτ. Μειιιο νετ νε8ετι ι.τει.ιιττιοοιεοιιετ
Εριιερειε 1τερεοιεττ νοτι1εο, ιοτιο οιοο ειεε 1τιιιιιοοιι
εοοε ΡοτεοοεριιοΙιε ιιιο! ΚοτιιιιιιιοιΚοιιοτι ειοετ τςτοεεειι
Ονειο πιο; τοσοι ετνειιεττεο 8ειοεονεο1τιΚοι. Το.ιιτροοΜε

ΕτΚοιτοοε ετ ιιιιειι μειοοι.. Βει22ιιετιιοτιε ιπι Ηιτο ειιι·

ιιοά ιΙνρεττοετοιιε οοιιε ιεΒιιοοε Ριεοετενιτιριοτοε. (Κο

ΒτΚιιιτοοε οετιιτιειειιτ.
Μειοε Ιιεττεο! ιιιιτοο Τιετειτοετιιιιεοιε ιει εε ιιιιεεετ
ιιιιετιι Δειτε, ειεεε τιιειιι Ηνρετι.οει·οιιε οιιπο Ηιτοτει
2τιοΒ ετΖειι€ειι Κιιοιι. Ατιι ειοοετετειι ειιιειειιι; Η)·ρετι.οετ
πιιε οει Βιιοο ιο άεο Κερί εεε οοτρ. ειτιοιιιιιι. Βοοοο
Βτοοιε (1811) νετ ειε Τοοεο.ειιε οεΚοιιοι, ειεεε Ι.ειειο
ιιειι εεε ΖεοετοΙοετνεοενειετοε 18τοοοιιοε άετ Κοτρω

ω” ο”. 838).

νιιτοιε

ετεεοεειι

Κοοοεο.

Μο

Κοιιιιιε

ιιτι1ετ 50 νετ

ειιοοεο (Μινι ιιιιοο Κοοοετ) 82 πιο! 5τειιζετιιιιΒ άετ
:Τειορ. ετιειιμοι :οιοο 12 Μιο. -1Βιιιοοε ειιεθ ιιιο Τετορ. επι

Αιιεεειειιτε εοιοοετ Βιιτειι ιει εε Πιτ οτιεετε Πεοετιε
ειιο8 εεοτ νετιιιοτετιεειι :ιο ειο ΖιιετοοοεΚοιοττιεο νοο

Ηνρετιοετοιιε οπο οιιτοο τειο ιιιιιΚ1ιοοειΙε Κειοεοετοοοε
οτι Βοιοοεο;

ιιιο

ιιετνοεειι ΚτιιιιΚεο.

Κοιιοεεειεο

Ειτριοειοιιεο.

(11νειετιε-ΕριΙερειε) :τι

ιιιο

ειιι άεο

οειιοοοοιεο

ειιι‹1, οιεεεο ‹ιοοο Κειοε εοοετεο νοτειιεεετειιοΒετι οτι, Με
ειεεε Βειπιιειοοοε Με Πτειιοοε «των Ειτριοειοοεο ειιιιι.

νοιι οι! άεο Βνπιριοτοεοοιιοετο Με ωοτιιοεο, πι.
Ηεττειι. νοτιέείοοτι οιιοε, τοειιιε ιιιο, Μ. Με ενειιε, εεε
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ποπ πι!. 1. 8. Μοτο, ποπ πιο !ο!ο!!!οπ!οο νο!π!ποπ!!ο!ιο
Βο!πο!ο!. Βο! !!ι!ο! πο!!! ποπ Ιο!ο!!!8οο2 πο!ι!!πο!!ο ο!ο !πιοο
!οοο!οο νο!π!νο!!ο!!οο Ζοπ!οοπ ποπ; πο! Απποποο!!ο!! ποπ

!!γπ!ο!!πο!ιοο Οπο!ο!!το!π, !!οπο Φοπο! Βο!!!!πο!!ιοε νο!!οπ
νο!!!οποο ποπ νο!!ο Βοοο!!!ποπ οοποποο!!! πο!ποο.
8!ο !οπ!;ο Πιοοο !ο ποιορ!π!ο! ρπγο!!!εο!ιο! 8ο!!!ν!!!ο;
Φοπο οι·ιιοοπτο ο!οο Αοπο.π! ποππο!ο! οο!ν!!ποι· Βιιορ!οιιιο;

,,!!γπ!ο!!πο!!οπ Ρ!οπο!“ !π! ο.ππιπι!!ο!ιοο, ποππ οι· π!!οι;!
!π οοοο!ο Αοπο!!ιιπποποο νο!π!!!οοΒ πππ οι!!ορ!!ο!!!
πω!!! ποο Το!ποο!!οιι, ποππ Φο Ηιρο!!!!ο!ιο!ο ποι·νοπο
ποιοι!!! οπο!! πο! Ν!οπ!-Ηγπ!ο!!ποποο πο!. !λΠιοποποοπ
πο!! ποιο οπ, ποππ πο!!ο!ο ο!οπο!!!!ο!ο Βοοποιο!!!.οποοο

πο!ιοοο! π!!!ποι!.

πο!πιο πο!!!ο ιο!!ο ε!οπποο, ποππ Φο Τοιι!ροι·οιπ!οο πο
!!!!πο!!! π!!!οο'9 Ι)!ο Κοινο ιο!ι.ι!, ποππ !!!!ο Ε!οοι!π!!!ιπο

πο! πιο 1-1,5° πο!!ο! ο!οποπτο!!! πιιι; πιο!!! ο!ο!!! ο!ο
πο!ο!ιοπ 8γο!ρ!.οπι οποι·, οπο! ινοι!!ιιπτοπο οποοπο πο!! ποο
Ε!οι!!!!ο!!, ποππ οπ οπο! οποιο!! Β!!πο πο!!!!!!, !!!!ο!!οπ π!ο
Φο Επρ!οπ!οοοο πο! Ηγπτο!!ποποο π!ο ποοπ 8οπ!ππ ποιο
Β!!!!ο οο!ιο!οι! οπο! !!!!ο!!ο!!, π!ο ο!οο πο!!! !!!ο!!!!πο
'Γ ο ιο ο. πο! Βοοπ!οο! Το!ρ!π!!!!! οπο! !ο πο!!! πιοε πο
ποποιοι!ο! Βο!ιοονο!οποοι!!,!ο πο! π!ο!! Φο Κτοο!!οο οπο!
ποποο πο!!! Π!π!οο. Επ !π! ιοο!!!π!!!!!!8, ποππ π!! οπο!
Βοοο!ο! πο πο!ο πο!!ο!οοπ, ποο ο!οπ!!Βοο Το!!!ρ. οι! @οπ

ποι!, οπο ποο ο!!!ο!!!οο!
Μ. Ηο!ιοο! Πο! Μπι!!! ,,Τοο!ρο!ι!!π!πτο!πο!ποο“ οπο!!

Φο!!! ποππο!πο π!ο πο! Μπι!!! ,πωπω εο!οπο Φο νο!
!!!!!!ι!!ππο, Φο π!! πο!!ο οο!ν!!ποπ ,,!!`!οπο!“, ποποο, πο!
Βοο, οοιποπ οι!! οιποο!!! :!!π π!ε!ιο! ππ!ποποο Ηγρο!!!!οι·
πι!ο πο!

!!!οπο!

ποτο!πο!!ο!ποο

ιπ!!πποο,

ποπ

τι!!!

π!!

8ο!οποπ, πο π!ο! Φο Τοπιρο!ο.!!!!πτο!πο!ποπ οπο ιιο!νοεοιι
Πι·ποο!ιοο ποποιοπ! νοτο!!!οπιι!π ι!!!!!οι· οο!!!ο!!!; ποιο
Ρ!οπο! Βο!ιπτοο ν!ο!ο οι!ποιο !)!πο!!ο!οποποο, π!ο πο!!!
οποο! το!! ποιο !!οπο!!!ε!!!οο Ζ!!π!!!ι!!!ο ποπ Οιποο!πο!ππ
νο!πποποο, Φο π!! που!! ι!!ο!π! Με ()!!!ο!!πιπ Π!! Φο
Ηϋπο ποπ Ρ!οπο!π οποο!ιο. Βο! απ' πο!! Νο!!·οποο π!ο ο!
!ιο!ι!ο 'Ποιο. πο!ο;!οο, !ο!!!τοο Φοπο ι!ιι!!υ!οο Β!πο!!ο!ι!π!!Βοο
ποπ π'!οπο!π. Ι)οπ πιοεο!!ο!ι!!ο πιο !π! ποποοπο!π ποιοοο
οπο!!! Π!! Φοποπ νοι!!!!!!ι!!π. Ψ!! πο!ιοο πο!ιπο!ο Ιο!ο!!
!!οοοι!, Φο ποιο!! Φο ποο!ο!!:οπτ!ο!! Β!ποπο!οποΒοο οποο
:ιο!ο! πο!ποο - οπο!! Φο 'Γοιι!ρο!ι!!ο!π!ο!οο!οοε !οο!!. .!!!ο!ιο, !!!!!!!.!πο !οπ!ν!πποο !!οπο!ο !!οο!!; οπο, οο
ποππ!!ο!!το Ιοπ!ν!πι!οο ,,!!οπο!ο“ ποιο!ο!!!:, πο!!! ο!ο!!!!ο
οπο! Φο Τοιορ. επι!!! ππ!ο! Φο ποιπο πο!! πο!!πο!ο!
!ο!`ο!!!!ο!!. Ι)!!ππο!πο τι!!! ο›ιρο!!ι!ιοπ!ο!! πο! ιποοο!!οπ 'Πο
!οπ ε!π!”; ποππ π! πο! Τοκ!!!ο!οο!ο πο!ιοπ π!! !!!ιο!!ο!!ο
νο!πο!!ο!ππο. !)!ο 8!ο!!`ο πο! Α!!!ο!!!!!ο!οιιοο ιπο.ο!!οο οπο!!

πο! !π!ο!οππο!!!οο Πο!οιππο!!ποπ νοπ ποιοι!! (Κ!οπΙ
499) πτο!!!ο Ποιοππο!;ποοπ πο! Ε!Βοοπο.ιιπο.

Ε!ο οοπο!οπ Βο!πρ!ο! ε!οπτ ποπ Κοοπ'ποπο 'Ι'ππο!
ποππ, !ο !!!ο!!!ο! Βο!!!!!!ποπ Ρ'ο!!οο Φο!!! ιο!!ο πο! πο!
5ο!!!!οο ο!οο !ιοοπέτο!!!πο Ηοπο!!!!!!π!ιο πο! Πο!ο!!ο!ππ
!ιο!!!ο ο!!! Β!π!, πο!!! πο! ο!οο ποο!.!!!!ο Ι.ο!ιοιποο ποπ
Βρ!:!οο!!!οοεἔοπ!ο!οπ 2ο!πο!!!π!!!!!!οο. Επ !!οπ!ιπ! !ι!ο! π!ο
!)!!!ο!οο!!οιποο νοιπ Κο!!!!!!π !π Ε'ι!!!ιο: ,,!!'!οπο! ποπ
Κο!!ορπ π!ο!! Φο!!! ι!π!ο!! πο!ιοι·!`ο !!!!οοποο νοπ ο!ποοπο!
Βο!!οοο!, ποοπο!ιι οοιποπ ο!οο! !ο ποο ι!ιιπο!ο !!πο!".
.Τοοπποο ποπι, ποιου! !!!ο, ποππ Κο!!ορπ ποπ νο!
ιο!οπο!!ο Κοιρο!!οο!ροι!!!πι ο!οπτ !ποι!!!!!π!ο!! πο!ποο
π!!!!οο, ,,!ο!ποι·ο !ιοιοιοο ν!ο! ποο!!!ιο! νο! Με οιπο
ιποιπο". (Κι·ο!!! 408) Μο ο!ο!!!!πο!ο 'Γοιορ. πο! πο!!πο
!οο νοι!ο!ι!ιι!ποο - 0ιιο!.ποπποε πο!! Ηο!πιπο!!!,

8!!ο!!ο!ποιο!ποο πο!! Βοο!!!οο!!ποποο.
Ρ. Ρ!ο.οπο (Νοο!ιο!ιο): !)!ο Βο!!ο.ο!!!οοιι πο! Ηο!2!!το.ι!!!
!!ο!!οι! ιο!!!ο!ο !ιο!!!οι!ποο!οι· πο!! ο!ο!!!!!!πο!ιοι· Β!!
πο!, Μοπποιιο, θιγιοοοπτ!!! ποπ !)!!!!ο!!!!!. Μ!! 2ο!!!
ι·ο!ο!ιοο Αππ!!!!ποποο. ο!. ο", οι 8ο!!οι!. νοι·Ιοε
πο! ,,Αο!!!!!οποπ Β.ποποο!ιο.π“ (οιιο Οιιοο!!π) !ο
Μποο!!οο. Ρ!ο!π ΜΙ!. 1,80.
Π!ο νο!!!οι.;οοπο 8ο!!!!!”!: π!!οο·τ ο!οο οοο!!ιοοοοοοπο!!ο
ρορο!π.!-π!οποοοο!ιο!!!!οπο !)!!!π!ο!!!!!!8 πο! ο!!γο!!ιο!!πο!ιοπ Βο

!!οππ!ποι.: πο! Κ!·ο!π!πο!'π!π!ποο;οο πιιπ πο! ?οποι· ο!οοο ο!!'ο.π
ι·οοοο

Νοο!!ο!ιοο!

Κο!ι!.!οποπ. Νοο!ι

ο!οο! “απο !)οπο!ι!οπ

ποπ Βοο!!!!'π πο! ρ!ιιιο!!ιο!!πο!ιοο 'Ι'πο!ιη!!ο πο!! Βο!!!!πο!οοε ποπ
Β!π!!!!ο!π!οο!'οπ οοπ!ο πο! Π!πο.ο!ιοο, πο! ποοοο Φο Βι.πι·ποΒοο
πο! Ζ!!!ιο!οι!οο ιι!! !!!!ο;οπιο!ποο πο!π!!οπ. @οπο πω. ο!οο

Ποπο!π!ο!!! πππ! ποπ !νοποο ποπ Φο ν!!!!·!!οοςππο!οο πο! νο!
πο!!!οποοοο ο!!γο!!ιο!!οοποο

Μο!!!οποο:

!!!!!οο!ο!πο.πο!,

Ηγπι·ο

Β!ο!ιτ!ο!.!!ο!ορ!ο, Ποπποπο ποπ θγιοοι!π!!!!, Φο _!οποο Αοο!πι!.
!!οο οοτοοἔοοπ!!!!οπ ποπ Φο Ζ!!!ιο!ο!!οο π!οπο! !ο !!!!ο πο!
οιιι!οο

Βο!!οοο πο !ο!!οο !οιπ!.ποπο π!οπ. Νοε π!ο τ.!ιο!οροπ

!.!πο!!ο νο!ποοππο,οι πο! ιι!!γο!!ιο!!πο!!οο !!πο!!!οποπ πο! !Ω!!!!·οο
Μπομπ ποπ !Ιο!εοοπ !!οπ πο! θο!!!!ππο οο!οοιιι, πο π ο ι· ! ο π τ. π ο ι·
νοι!.πο!Πο.πποοο π!ο πο!νο!πο!!ποοΒοποπτοπε

ο!!ο! ο!ιγπ!!ιο.!!ποποο Πο!!ιοποπ πποι·πο.πρ τ. πο,
ποπ οπο! ο!εοο π!ο π!ο!! ο!ο!ιι. πο! Π!! οπο !ο!ο!ιοο!οο ποπ
ο!!!ιο!πο!!ποι·οο Ρ!!!!ο, ποοπο!!ι οπο!! Γ!!! Φο ο. !!ο!πο!! ν! ο !

πτο ο ΕΜΗ!. _!ο. π!ο !πτ οιιοπ πο!! Υο!ίοποο!π Αοπ!οπ!. ίπ!
!οιπτο!ο - ονο!!!πο!! οοποο 8οπ!πποο ο!ο!!!ι·!ποποο Ρ!ο:οπο!·οο

- ποπ ο!οο!οιο !ο Βο!.!ο!ο!ιο !ιοιπι!!οοπο ρ!!γο!!!ο.!!ποπο νοι·Γο!!!οο.
Βοππο!·ο Κι·ο!ο!ο!!!'οιο!!!ποιοο

!ιοποο

ο!!!!!!!ο!! οοι· πο!! ο!πο!

ο!οο!Βοο Δ!! πο! Βο!!ι!οπΙποε ιποιπο :ο ο!πο!τοο: νοπ πο!
ιιππο!πτοο, ππ!οπ ο!οπ!π ποτο!π!οο!!οοοο Βο!!!·ιι!ιο. Π!! οπο
οπο! πο! ι!.ππο!πτο! Βοπο !!π Βο!! ποιο!! Φο νο!!π!οοπ!εο Πο
το!!ές!ιο!!. πο! !!!!!π!ιο!!! Φο Β!ο!ιο!!πιι!π!!ε νο!!οοο!ποο!! ποπ !ο

ίο!ποποοποο Φο !Β!!!ο!οι!!!οο πο! οο!!!!π!!ο!!οο 8ιο!!ποο!!πο!!!!ο
πο!ιτ.ο νο!!!!οποι·! π!!π, Κο!ι!οοο!!π!ο ο!!! Ρ!οπο!ιο πο! Θοποππ
οιιγπο!!οο ο!ο!! !π! Β!πτο οοποπιιιιο!τ πππ οπο!! π.οι!ο!·ο 8οπ!!.πΙ!οπ
!ιο!ιοο ποί!!οτοπ, πο ο!!ἱοι!! πο!! Πο!!! οοπ!!ο!! πο! Βιιιι!!!!ο πἰοοοι·
Βο!!!!π!!ο!ι!ιο!τοο. !!π!! Π! οπο Φο θο!οπο!!!!ο!!, πο Φο Πο.πποι;ο
!!ο!!'οο ποππ: Φο ι!ιοο!ςο!οπο Ππο!ιο!ποποο·οοε οιποπ ποιο!! ο!!!
ο!·οο!π!: πο!ποο πο!! ποιπο οπ οπο!! πο! !!!!οι· π!!!ιΙ!οπ “οποο
ιιι!!οποο Αππ!!!!!!!πο,ο·.
πω!! Φο Β!οπο!!!!ι·ο οπο!! !ι! οιι-ιιιοι· Μο!!! πο! νο!π!ο!!οοιι

!!ο!!!!οο! Β!οπ!ο!!!. !ο π!ο Α!! πο! ιι!ιγιι!ο!οο!πο!!οο ν!!!!·!ι!!ι!ςπ
πο!πο ρ!!γο!!ιο!!πο!ιο! Πο!!ιο!!!:ο! !ο πο!!ο!οο Ιζ!ο!ποο ποπι.!οιπ!!
πι., πο π!!π ποο!! οπο!! ιιιοοο!!ο! Αι·ι!, πο! π!ο!! οπο!! ιι!ο!ιο
ο!οπο!!οοπο!· οι!! Φοποο !)!πο!ρ!!οοο ποεο!!!!!!.!πο πω, π!ο Με
!π!ο!ο!!ποο· ε!! !!!ιοπι $!:πΦπιο νο!ποπποο !ιποοοο. Θοιο Απ
π!!ποποιοο !!π Τα!!! οιποο πο!!! νο!ο!π.οπο!π πο! Β!!ι!!!.!·ποεοο
ποποο!;!!ο!ι πο!.

Β ο ι· ο π ο π.

ιπο.ο!!!

ο!οι!!ο.! !!πο!!πτοπ Ρ!οποι·, πο!! οοπο!ο Μ!!! ο!οπ!!Βο 'Ι'οιι!ρ.
- π!ο.ι!ιο Β!πτποοοο, Νο!!ιοεοο, Ρο!!ο!οποοπρο!!!οι!!!!π
πο!! νο!!ο!πππεοο ποπ Βο!!ο!!!ο!!π, οοιποπ Φο Κο!ροι·
πο!π!ο ο!!! ποποπτοοπ !ιο!οπ. Ε!οο Ροο!!ι!!οι!!ο ιπε!οπτ

Μοτο!! οπο πο!! Ριο!ο!ιο!!οο

πο! Βοοο!!πο!ιο!! ρ!ο!ι!!οο!!ο! Αο!ι!ο :π !.!πο!!.

π. Β. πο! ο!ποιο 'Ι'ε!πο!!!ιο! ι!!!ο Ε!πο!ιο!οποο,οο - ποοπ
Φο 'Γοπ!ρ. !π! 85.5-85.8 - !ο!! !ιοπο νο! .!οπ!οο ο!οοο

πο!ο!!οο πο!!! ποοποο!!!οο !ιποοοο. - Απο! οπο!! !ο!ο πο!
νοπο Ε!!!ιοο!!ποποο π!!οεοο Φο!!! ο!! οι! εο!!οο πο!!!
ο!ο!!!!πο 'ποιπο. 2ποιο.ιιπο; πο ποοποοπτο!. πιο!!! πο! ρ!ο
ι;!οοο!νο! Ρο!ο!γπο 'Ι'οιοιι. νοπ πο" ποπ Μ" οπο! !ποποιο
Ζο!!; οποοπο πο! οποοο!!ο!ιο!ο! Α!!.ο!!οπ!ι!ο!οπο ποπ ο!!;οο
!πιπο!οποοπο!ιο!ποπ.
Νοο!! Α!!οιο ιοο!οο !ο!!, ποππ π!! ποιοο!!!!!;! ο!οπ οι!
ο!ι!ο ,,Ηχροι!ποιιο!ο. οοινοπο“ πι! ο!οπποι!; πο! Αποπ!πο!!

8!!ιππε νοπ! 1. Ροπ!πο! !907.
1. Ι π ο !! ι· ο γ ο ποι!!οοπ!.!!ο!!. ο!οοο Γι!!! νοπ ο ο ο ο! ο ! ο ιο
80!!!ν8!!2οπ Ρ!οο!! πο! !!!γορ!ο. !)ο!· 83-_!!!.!ι!·!,<;ο Ρο

πω! !ο!! πο!! !!!!ποι· πιιι.τοοπ !!ιιι·ιπ!ο!ι!!ις; π!ο Βοποο!!πο.οπο
οποιο!. νοπ πο!!! οι! πο!!! πο. Αοίο.!!π πιο” 1904 ποοιο!!!ιο
ο! ΜΜΜ· πιο!!! Βο!!!!οοποπ ποο ι·οο!!ιοπ Αποοο, ποππ ποπ !!ο!ιο
ποο!ιο! πο!. πιο 17. Ποι·: οιποπ !ο!! Εο!ι;οι!ποο Βοϊοοπ. Βο!·
ποιιπο!!π ποπ!ο!!! ιππι!ιιιιιιοοοοπο!πο! !!ιγοο!πο!!οι· Απ!!οιοο!!πιοππ
!οο!! το: !!ο!!2. - 3,5 νο!!.. - 5,0 !!ο!ιο: ποιπο. - 5,0.
πο!! - 7,0. ν!οπο!·οο!ι!ο: π. ο. = πιο, ο. ο. = πο; !!ο!ιο:
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Ο 1ιΙ11ιι1ειοειιοριεε1ι άειιειι.

ιι.ΙΙειιιαΙιε ιάιειιιεε ειε ειιι· Βιιάεεε· άει· Κοτει.ειεε νει·ειεΙεεεεεε

ειεε ι·εε1ιι:ε ειε τεεηιοι·εΙει· (.1οιιιιε,
Με! ειε ιιεεειιιιιι· 1--2
Ρ. ά. ε;ι·οεεει· Οοιιιιε ο1ιεε. εεεεεε εεά εετειι, ειιι. εεΙιειε
ιινι-ιεεειιι (ιιιιεάε. 1ε άει· Μεειιιιιεεεειιά ειε1ιι. ειιιε ειιιεε ει.
Μ Ρ. ά. ε·ι·οεεεε τεεάΙιειιειι εε1ιννιιι:ειι Πιετά ειιι εο1ιειΓειε

ι.πε1ιειι, ινεΙε1ιε ιιιι·ει·εειτε Πεειιιιιιεεεεεε1ιννιιιε ιιιεε1ιεε Μιεεειι.
ι·εειι. άεε Ιιεειεε νει·ερετιεε εεά Βιειειιιιιιοε 1ιει·ιιοι·ι·ειεε,
Πιε Αιιιειιιιι. ιοιιειι1ει·ιε ννιι·ά εο1ιτ νιεΙιεε1ι ιε άει· Ιιιιτει·ειει·
Με 8.ιιοΙοε·ιεε1ιεε Μοιιιεει εεεε,εεΙιεε.

Βεεάε (εει· άει· ιιεεεΙε Βιιεά ιει ει.ιιεε 1ιεΙΙει· εεά ινεειε,ει·

Β'ι·ιεά1ιει·ι.>; ειιι ιε άει·1ειειεε Ζω ει·εο1ιιεεΙιεεά ειειε
Με ι·οε Αερεεάιειιιε εεεε1ιειι εεά ι'τεε·ι, ειι Με Βειάειι

ε_ ε. =.- ν”, ε. ε. == ω. Με ·- Με.

εειιει·ι). Πιε Μιιιε άεε Ηει·άεε ιει 1ιεΙιε;ι·ιι.ε. ει· εειιειιιι ιεισιιι
ιιτοιειεεει ειι εειπ. νοε άειε Ηει·άε ιιιιιιεε εε11ιΙιειιε Ζειειι
εειιεεε τιιάιεεε.ιιιρ,· εποε νει·εε1ιιεάειιεε Βειιειι: ειε Βιι·ειΙιι
1ιιεει. ειε1ι ι.εει στα! ειιι ειεε 1Βειιει·ειιες νοε1 Ρ. ά. νει·ι'οιεεε,
πεσει 1ιιιι2ετε ι.ιτειι1εε εει.εριιεεεε ειιιε οιιει·ειι ειιεεει·εε Βεεάε

ινιι1:Ιιειι Μι Ζεεε1ιειεε 1ιεειιιΐεε ειιι.
8ιε1ιει·ι ιιιιι.ε1ιι άιιιεει' ειιιιιιετ1ιειιιιι. άεεε ιεε.ε ιε Ειιι1ιει·ει·
Ζειτ. νιεΙίεειι ιιι Ρε1Ιειι, άιε ειιιε μια Πιτ Α. ΙιεΙιεε ε·ιιιάε,

άεε Ηει·άεε. - Ιιε νειιιιιιΓε άει· ειιε1ιετεε άιι1ιι·ε ειιάει·ιε ειεε
άεε οριιι1ιε1ιεοε1ιοριεοιιε Βι1ά 1ιει.ιιιειιι1ιειι, ινιιιιι·εεά άιε Κάικ

νοιι «Πειει·ιειιιεεειειιεάεεε» εκπαι
Ηιεειειιιιιε1ι άει· 1)ιά'ει·εετιειάιε.ειιοεε ι·νειεε Οιιιιε ειιιει

ειε1ιιιςι‹ειι νιτειιει· ιεεειιιε. Αιε 1. 1ι'ειιι·εει· 1907 1ιεεε ειεε
ΓοΙεεεάεε ιεειειεΙΙειιι 81:ιεειιορ. ι·εειιτε 1ιοι·ιε. - 7,0 ειιιε.

Αάεεεει·ετεεεεεις ει: εειει·εειιειάεε.

- 9,0 Πει; ε 1ιοι·ι:. - 7,0 νεα. - 11,0 ά. Βει· Μεειιιε.1ιειά
ειιι. ειεεε Πει·ειιιεεεεει· νοιι ιιιε1ιι· Με 1 Ρ. ά. ει·ι·ειειιι. Βι·
1ιεειειιι_ιετιι πιιε ειεειιι 1ει·ειειιιιεάειι ειιι·εςε1ειιιεει,εεε ΡΜ

άετ Αάεεεε νει·ιειει'ειι ειιιοειεειι εεά εεεεειμε, άιε ;;οεοιι·1ιοι

ιιιειιιι·ιιιες, άει· ειεε εε11ιΙιε1ιε Μιιτε ειεεειιιιεεει. Διά' άεε Ριπ
ιιιειιιι·ιιιε Πάει ρει·ιρ1ιει· ειιι ι·ϋτ1ιειιεειΙιετ, Με εεεεεε εεά

ιειιειι άι·ειετ:1ιιε; εεεεεεεεεεεει·, ε.ιιοριιιεε1ιει· Βιιειιι.

Πιιιεε

ειιιε" εε Πιε ειιεειειιει. ειεε εειπ εε1ιειιι1ε ι·ϋι.Ιιοιιε 1.ιειε εεά
άειιειι! ειε εει1ιΙιειιει· ειιιε ειιιΖειεεε Β"Ιεεεειιεε εεεειειεεεεε

εειειει· Βοεεεειι·ειι'. Ζννιεε1ιειι Πεεε1ε.11εεε εεά Οειιιιει·ειιά
ειε1ιειιινειεε ειιιε 1ειειιι: ειι·ορ1ιιεε1ιε νει·ιει·ιιιιεκ. ?σε άει·

ειιι' σε 8ειιινιει·ιεεειι ειε ιιειει· Πειειιι.ιιάεε ειεε

νοιι ειιιει

Ηιειιιει ειιιά ι'οιε·ειιάε

Πε1ιει·ιεΒιιεεεε εεε ννιειιιιεεειι: 'Ι'ε1ιει·1ιιι1οεε εεά Κετειεειιι
εειιε Βιιιιιιιιάειις ιετ ιιιει ειειε άορρεΙεειιις.- Βιε εεριιεεΙιε
Βιιιιιιεάεεε· ιετ. εειπ ειεεειιιε·, νει·1ιιιιιι ειιι-ιι· ιιι νιεΙειι Β'ιι11ειι

1ειεει, ειε Με εεά ννιεάει· νοιι Ι)1εεειιι ειιιεει1ειεειεε. Πάει·
ι·εειιειάιεεεεειιεε1ι ιιιειει. άιε εεριιεε1ιε Βετειιεάειιει άιε ειειειειι
Βειιννιει·ιεεειιειι, Ιιιεει. ειεε ειιιε· Μυες άει·ειι .άιε ΑιιιιΜΜΒΘ
(νοι·εεεεεεεεεειιε θειιιιι·ι οάει· ιιι·ετιιειιει· Β.ιεε;ι·ιιι) ειε εοΙε1ιε
ει·Ιιειιεεε. Πε ΑΙΙΒειεειιιεε Βει-ιι; ειεε· εεεεε άεεε ειιι άει· εερ·

ιιεε1ιεε Αάιιειιει·ιιτεεεειιε άεε ειιά0ιιιιειι1ε 1ειειειιιιειιε1ιιιά νεε

Ρερι11ε :ιε1ιειι άιιιιεε θει'ιιεεε ε.εει ο1ιειειι εεά εειειεε Βειιάε

ει;;ει· εεεεεερι·οοιιεε ιετ. Με Βει άει· Αρρεεάιειιιε.

άεε Μεεειειιεεεεε.

Β ει·ιι εγ'εειιε ?ιι-ειιι ιει ειε! ννεει€ει· ννιεΙιιιι,ς. Ηιεειειιι.1ιε1ι
άεε Πειιεηςι·ειι'ειιε Με Δάεεεειιιι·εεεεεεειι ειιι άειι ΒΙιιιά
άιιιει 1ιεειει·ια Ο1ιτιετιιιιιι, άο.εε ειε εοΙειιει· Ζεεεειιιιεε

(Αιιιοιει'ετει).
2. Ι ε ο ιι το γ ι άειιιοιιειι·ιει·ι ειεεε 38-_ιειιι·ιεεε 1Ιειιε ειιι
Ο ει. ι ε: ιι ε ειι· ο ειιιε ιει'οιε·ε νοε 'Ι'ι·ριιιιε εεάοιιιιιιιιιιε. Πει·
Βει.ιεει ειιιτεεει.ε εειεει· Αεεεεειε εεειιι.εε ιιιι Με: 19% εε
άιεεει· ΚιεεΙιΙιειι ιιεά Με εειιινει· άειειεάει. ννει·άε Με θειι

ε1ιοιν1ιοεριιε1 1ιειιεεάεΙι.

Ειπε Β ννοε1ιειι εποε Βει,;ιεε άει·

Βι·1ιι·ειιιιιιιι€ 1ιειιιει·ιιιε ει, άε.εε άεε Ιιιι1ιε Αιι,ιςε εειι1εειιιετ ειε
άεε ι·εειιι:ε εε1ιε. Ιιι άει· Β'οΙριεεειι: νειεειιιεεΙιτει·ιε ειεε άιε

1)ει· ε”

1ιε.εε· 1ιιιι;;ε ιιιε1ιι. εε ιιιιειιε; ω. Με .εε ειι.ειι άεε ΑειΕΒΜΠ
ειειΞει· Διιιοτειι (Ρε ι ε ι· ε ε ε , Β ιι ε ι· ε ε ε ε) άεε
Δε·
εε1ιειιι 1ιε.1ιε.

8 ο ιι ει ιι ιι ει ε. ιι ιι ειιιε εεε, άεεε εειει Πιεειιιιιάεε Αρεω
άιειιιε

εεά Ο1ιο1ε1ιιιιιιι.ειε νει·ινεε1ιεεΙι ινειάεε 1ιοεει.ειι.

εεεεειιι ιιειάει· Αεςεε εε εειπ. άιιεε ει· ιιιε1ιι ιιιειιι· ειι 1εεεε
ιιιι Βιιιιιάε ιιει·. 8ειτ ειει;;εε Μοιιειεε εειιειει.ειεε Πεεεει·ιιιιε;

Βι:εεάει ειπε, ειι άιε Βεπειεεεεε;.>,· 'Ι'γριιιιι:ιε ειειρει·ε1ιε
εοε1ι ειι Β.εειιι 1ιεειε1ιε; ι“ετεει·, ειι τεειιιεεειιιεε Ριειιι·ιιιε Βει
Αρρειιάιειιιε εεε; ειιι; ει· εε11ιει Μι. εκει ΓεΙ1ε εεεε1ιειι :

ειεεειι·ειεε. Πιε Πιιιετεεειιεεε ει·εει1ι ω ι'ε.ει ειεειι·οριεε1ιει·
Κειι·ειιιιοε ειε ιῖιεεε ι·εειιτε °,*/ιο, Ιιιι1ιε ',5/6ο. Οριιιιιειιιιοειι.

ειεε εει·6εε εεά ειεε ειιτιειε Β'οι·ιε.
ΒιεΙιει ει·ννιεάει·ι, άεεε Βοειι ειε

ιιιιάεε Με 1ιειάει·εειιε 1ιΙεεεε Ρερι!ιειι. [Με θεειο1ιτειεΙά ιιε- Βει.
ιετ εειπ ετει·1ι (ιιιιι·εεεΙειιιεειρ,·1 ειιιιχεεεει.

Βεειιτε

Μιά ιιει·

ειιιεειε εειιιιιι ειιι1ιεεει εετειιϊετι. 1ιιιιιε πιιά εισιιι εεΙεεεε.

εριιτει· ειεάιεΙιε.
(Αειοι·είει·ει).

Ι.ειιιτει·

σε Α1ιειι·ι

«'Γγριιιιιιε ειει·εοι·ειιιε» ειιι“,εεεε1ιεε ιιΜτε. Ιπι ΤγριιΙοε ιιιι:ιάειι
ειεε ε1ιειι 1ιειεε Γεειεε Βε.Πεε, εοεάει·ε Ι)ιιεεάειιειιοι, άει· πετ
Βι·ειιιε

1ιιι.ι

ειεε

εει·2ιεε

Ριεει·ιι.ιε

εειπ·

· Μι.ιιίιε· εεεειιεε εεά άιεεειιιε Με» Με ειεεε ειι1ιρ1ιτειιιεε1ιειι

δ. Βι·ειιιε
. . ΜΙ: εειεειι εεεεειιεάιςιειι
νοι·ιι·ει;.; ιι1ιει· · Βιτειιιει·ά Με. ΡΙειιι·ιιιε Βει ινειιεειι'ει·ειεει Α1ιεεεεε ειιι. ει·
«Α με εεάιει ιι ει, ννο1ιει ει· ιιι ει·ειει· 1.ιειε άιε άειιειι άει·
εκει 1ιεο1ιεειιτει.,
·
'Ι'1ιει·εριε εεά Ιεάι1ιειιοεεειειιιιεε
εεειιι·ιειιι. Ε: Βοειειι :ειιι ι
Β ο ιι ιιι ιι ιι ει ε ιι ε ίτε,ει: εε.εΙι άει· Βεάειιιιιε,ε; άει· νοιι
·Βεεειιιιι, άεεε άιε ι·ε.ιιοιιεΙιειε Τιιειιι.ριε άει· Αερειιάιειιιε ιιι
Β ινειΙά εε εεεεειιιεε Αιιιιεεάιειιιε 1ει·νει.ει.
άει· ιιιι1ιεε Ορειειιοιι 1ιεειεΙιε. 1)ιε ΠιιειϋεΙιεΙιεειι ειεε ειιιε
Νεειι Βι·ειιιιι'ε Αιιειε1ιι ιετ ειιι.ει· άιεεετ Βεεειο1ιεεεε εΠεε
άεει Μιιιιιιε1ιεεΒιιάε άεε ι·ιεΙιιιε·ε ειιιΙιοιοε;ιεε1ι-εεειοιειεειιεΕ

ΒιΙά εεε ειι 1ιοεειι·ειει·εε. ιινιει.ς·ι. Μ” ειιιε ειι ορειιει·εε,

Μϋς1ιειιε ειι νει·ειεΙιειι, οιιινοιιΙ Η ινεΙά άει·ειιιει· ειννειε με:

ινι11ιεεε ιιιε1ιτ ειι εεά εε νιε1ε ΓιιΠε νει·Ιιετεε. Αιε ,εεε
ειιεει.εε ιετ. άει· Βιεε·ιιιι' ιιι άειι 1ιειάεε ειετεε Κι·εεε1ιειιε

ειεε.

παμε, ειιειιιιει··ιιιιιεε ειιιε ιεάινιάιιε1ιειει·ειι; άιε ΟΙιεεεεε ειιιά
άιιεε Ιειιε;ε ειο1ιι ιεειιι· εε ειιιε, Με ειιιε ειιι άειι νει·
ινειεΙιειιεεεε εε ιιιε Με. Ι)ιε Γι·ιιιιορετειιιοε ετεΠι ειεε Με
πιεσε

πιεπι Με ειεε 1ετεινε1ιορει·ειιιοε.

Ψ” άιε ιειετιιε

Βε1ιεεάΙιιες εε1ιετιιιι'τ, εεηιΙιε1ι1ι Βεάεει· σε άιε 1ι'ιιΙΙε, άιε ειεε

Βεειιιιιιιιιεε νει·ειειιά, ιιι1ιειιεΙι

άἱε

εεε. οιιτοιιιεε1ιε Αρρεεάι

Πιε Βεεειειιεεεε· Μιά ειιιε· νοιι εεάει·ειι, ειιιιιεειΙιε1ι

εεεεει·άειιτεο1ιεε, Αιιτοι·εε ειιοιι ιιι ρεεε ειιάει·ειε $ιιιιιε ρεε
ιιιεεε1ιτ, ε. Β. εει· Βεεειειιειιεε νυε Α. Ε'ειΙεε, Βει άεεειι άεε
ι.γριεειιε ΒιΙά άει·ειι ρεεε εεεεινιιιιε1ιειιε 8γιιιιιιοιιιε εε.ειιιει·ι.

ιετ.. Πε ιει ιεάειιι ει·ίειιτειιεε Αιειε εεεεεει, "ειεε ειε ιειιι
Ιιεε1ιεε νει·ειεεεεριεΙ σε Α. ιι·ει1ιειι Κεεε.. Βι·εεει ι·ειει·ιει·ι.

ιιιειιτειρει·ιει·εε Ιεεεειι, ειιιεοιειε Βιιιιε ιιιΒ.άε1ιειιιεχε, ε1ιεοιειε
Δ1ιειιεειιε εεά ΤΙιειιεορ1ιοι, ιεερ. Βιειιιεε. Δε ειιιει· Βει1ιε

Με άετειιι,=;ε Πάω.

νοιι 1Τει1ιεεειιιπεε ννει·άειι άιε ο1ιετειιιει·ιειιεεΙιειειι Κι·ειιιιι
1ιειιειιιιάει· ει·Ιειειει·ι.
1ε άει· ΒιεΙιεεειοε ιι·ε.ει. 11ι·ιεά1ιει·ε Με άειε ειι;;ειι
1ιιιειι1ιειιεε 8ιεεάε άει· Ρι·ιιεςε άει· ΑειιοΙοε·ιε; ει· εεε ιιι ειεει·
Γεειι1ιε άεε νειει· εεά θειιιι ειι εΙειεΙιει· Ζειι ει·ιιι·ιιε1εεε εεά
ιιιιιε1ιι.ε άεε ειιι' ειεε εειεειιιεε1ιεΜιε1ιε1ιιιειιιιοεεεεε11ε πε
ιεειιΓιιιιι·ειι.

ειε Ρετιεετ ειι ειι εεεεειιειειιειι εει·νεεεε $ε1ιιεει·εεε, ΟΜΗ
ρε.ιιοεειι εεά ειει:ει·ιε ειι. Βειι νετάιιο1ιι, άεεε εε εεε Με

Ο ιι τι ε Με. ει ει·ινιιιιιιι άει.ι·εει ιο1ιεεεάε Κτε.εΙιεεεεεειιιειιιε:

ειιιε Αρρεεάιιιιιε 1ιεεάε1ε,

1ιεειει.ιε;ιε

άιε Ορειιιιιοε, Βει άει·

ειεε Αάιιιιειοεειι εεά ειιιιειι€ε 1ειειιιει·ε νει·ιιιιάει·εεεεε Με·
άειι. Νε.ο1ι άει· Ορει·ειιιοιι τιιιτ νϋΙΙι,εε θεεεεεεε ειε. θειι
ε Παει ενει·ιιι. άειιειι· ιε ιιιιιιιιε1ιειι @Με ειι εκει ειι Ηγ
ειει·ιε ειι άεεΙ-τειι, άε. άιε Βεειειιιιιι;;ειι ενιιιεο1ιειι ε1ιεεειειε

εει·νεεειι Βιει·ιιεε·ειι εεά άειι Αά1ιιιειυεεε ιιιιε1ι νιεΙ ει: ινειιιε·
-Ο1ιι·ιειιειιι

εεε Βει

ειιιειε

Κιεάε Δρρεεάι2ιιιιι άιι·ειιτ

πιι' ειιεε1ιιιιεε εε Ιιιιιεεεεει ιιιιΠι·ειειι. Πεάιιι·ο1ι άεεε ,ς1ειο1ι
εειιιε ιιυε1ι 2 θεεειιννιειει· ειι άει· Ιιιάεεεεε. ει·ετεεετειι, πω·
άει· Ζεεεειιεεεεεεε εε“εεειιεάι,ε·.
Β το ιι ιιι ιεειιιι, άιε Για” άετ Αειιο1οιιιε εει εκει άειιιιιιιν
;;ειιιει; εονιεΙ εει _ιεάεειειιε ειιιεοΙιιι ειειιει·, άεεε εε ειεε ειετε

ειε 1ιιιεΙ:ιιοιι ιιιιιιάειτ εεά πω· ειιι Ιο1ιεΙε ΙειεΙειιοιι ειεΙιτ
ερειΗιεε1ιει· Απ; ειε Εεεε άιιι·ειι Βε.ιιι. εο1ι, Βιι·εριο-, Βιειριιγ1ο-,
Ρεεεειο-Κο1ι1ιεε 1ιεινοτεετεΓεε ινει·άεε. ΑΜ ινε1ε1ιειε Ψεεε
εεά ειιι ιι·εΙε1ιε Λι·ι. άιε 1ειειιειε ει·ι“οιει, εει ιιιοΙιτ ειεεεεεε
εεεΙΙιι. Βιιιε ινιε1ιιιεε Βο11ε εριεΙτ άει· Ιγειρεειιεειιε Αιιιιιιι·ιιι.
άεε ννει·ιιιεε. Κιειεει ειιι ειεε ιειει·εεεεετε 'Ι'ιιεοι·ιε εει
νιιε1ιειι, ννο1ιει ει· άεε Ιγιεριιιιι1εοΙιεε Αιιρειε.ι άεε ννιιι·ιεεε Με:
άειιι Ιγιερεει.ιεε1ιεε θε1ιΙεεάτιεις νεηειειειιι.ιιιιά ιιιιε Με άιεεεει
ειιιε νι·ιειιιιεε ΒοΙΙε ιε άει· Α1ιννειιι· εεε Ιει'ειιιιοεεε εεννειει.
εει·ιιάε ιιε ΚιιιάεεεΙιει·, - ερειει· ιετ. άει· θηςεειειιιιιε ι·εει

810ΠιθΓι άειεε άεεεεει·ιει·ι.
ννει·ιεεε.

άει·

Ιγιιηι1ιεΙιεε1ιε Αρρει·ει

5ο1ιεΙά άει· Αρρει·ε.ι. ιιιε1ιι.

ιιι·οιειιι.

ειεε" Μ:ιειο,ειεειι

Βιιιειειιι1ιε1ι άει· ειιιιιιεειιιιηεεεάεε 'Ι'1ιει·ε.ριε ινειει ν. Βειι__
ιειιι'ε 1ά άυ.ι·εει' ειιι, Μ." ιει Ριιιιιιιιιιιιι ειεε εε1ινι·ει· εε εε·
εειιιεεεάε Ορει·ειιοεεεεεεε 1ιει·ι·εειιε, ειιιε ε. Τ. ειεε άειι εεε

ι·ειε1ιειι ειιοειιιε εεε1ιει1εεάεε Ε'ιιΠειι εε ει·ειιιι·εε εει.
Με Βι·ειι :ε ειιιεε εεε άιεεεει θιιιιιάε άιε Ορει·ειιοε ιιι
νειεειιιεάεεετ 11νειεε νοι·ριεεε1ι1ε,εεε ννει·άειι: 1ιειάειι εεΙιινει·εε
οάει· εννειίεΙΙιεΓι 1ιεειιιιιεεάειι 11'ει11ειι ιεεεε άει· Ριιιιεει οικι
Βιεειι ειιι· Ορει·ιιτιοε εεάι·ι5.επι ινει·άειι; άει· Λεει, άει· νοιι άετ
Νοιννειιάις1κειτ άεε Βιεει·ιάε ιι1ιεεεεεει. ει, Μιά άειιιε εειεε
“Με Διιιοι·ιι:14.ι. άειιι Ριιιιεειεε ςεεειιιιιιει· ειεεειιειι ειιιεεειι.

Βει άειι 1ειειιιετεε ?Μοιι. άιε νοι·ειιεειοιιι1ιειι εε1ιεειι ιε Πει
Ιιιιις ιι1ιεη;ειιειι, Πειτε άει· Λεει άιε Βειεε1ιειάειιε άειιι Ρε
ιιειιιεε εε ιιιιει·Ιεεεεε, σε ει· ειεε εοι"οι·ι: οάει· ιει _1ει.εινεΙ1
ορετιειεε Ιεεεεειι νεοΙιε.

άεε

Πιειιιιοειει·ι,

ιι1ιει·ιιιιτειι σε ιιετιιοεεεεε Κειιιιε άεε 1λ'ειει εεά ι·ει'εε ιιιει·
άιε 1ιε1ιεεει.ειι ΒιΙάει· 1ιει·νοι·. Ρε.ι.1ιο,ςειιε Κειειε @ειιι εε 1ιιει·
ιιι ειετε. Ι)ιε ειιιιει- εε νιεΙ Ιιεεο1ιειάιςιεε Γιεειά1ιεηιει·
ειιιειεε

1ιειαεεει εειεε.

ειεε εειπ ειιιετεεοι·άιιειε ΒοΗε,

(Πιτ ιει:ιιιιιι ιει άει· Αιιεἱοιιι. άεεε εεεωεε άει· 8ε1ιενειι
εειεε1ιείτ άιε Ε'ιιιιιορειειιοε ι.ςειιιιιειιι νυει·άεε ειιιεεε. νι'ιι·ά
εριιτει· ορει·ιει·ι, εειιε άιε Ρει.ιεειιε ιιιειει. ειι Θι·ιιεάε.
Ε: ι ε ε ιιι ειι ε Πεμ, Με ειιιε ειεε ιε άειι Γε.1ιεε νει·1ιεΙιεε
εοΗε, άιε οιιεε Αιιιιιιιε νει·Ιεει'ειι; Βει άειιειι ειιεεει· ειιιει· ειι

418
πιιιε·επεπιπειι Πιπρπππιιπ,ε· ιπ πει· ι·εοπιεπ Απποπιιιιπιιι·ειι·εππ
ιιειιιε Βγιιιιιι:οιπε νει·ιιπππεπ πεπεπ.

·

- Με πει· νει·ιι·ειππς.ι πεπ πεπεπ Κι·ιι;πιιπειτ ντιπ· εειπει·
Βεπι·ιΜιεπειι πιιι·πειμεειι·ειεπεπ Ριτιιιεεεοι·ε πππ Βιι·ειιι.οι·π πει·

επιι·πιπ·ιεειιεπ Κιιιιιιι επ πει· Κιειει· Ππινει·ιιιι.ιιτ. Οι. Πει ιε
Βι·ε πιιι·ιιπιι: ιιιιεπ ιπ ποιεπεπ 1·'πιιειι πιε Ορει·ειιοπ ιιπ· ειι
8·επειει. πε. πιπτειιεεπε Μεεεπε.πιπεπ πειπειι Βι·ΕιιΙιε· πιιιιειι
πππ επι πιε Πιιιιει· πειι Ριι.ιιειιιεπ πιιεεειιιι; ιιιειιε· Με ειιπιεππ

νιιιι·πειι.

ιπι πεππειι. πεπ ιιιει· ι>;ει·ιι.πε πιπ πιε οιποπ. Α., πιο

Β νι ιιι π πιπ Α.

Ιει·νειιιι. ιιεπειεππειε.

Β ι·ε π ιιι ιιιιιι·πι πιινοι·

ιιει Ρι·ππεπιειπειι πιεεεεε·ε ππππινεππεπ, νιιεππ ειπε Βιιιι·ιιιι
· 1ιιιππ· πεπ ιΝιιι·πιι'οι·ι:εεωεπ πιοιιι πιπ $ιεΙιει·ιιειιεπε8·εεεπιπιιεεπ
. νιτειπεπ ι·ιϋππε. Μπιι ιιιιιεπε ειππ πιιι· πεπ επει:επιιπειιε Με
νοι·πι:εΙΙεπ, πιπ πιε θει'πιιι·Ιιειιπειτ ειπε: πει·ει·τιπεπ Τπει·ειιιιε
ειιιππιιεπιι. ίπ ειπεπι Γε.ΙΙε ιιιι.ιι Βι·επιπ πει "ειιιε νειιιιι

ι·ιεπ, Μ. ιιπ επι' ινειτ.ει·επ πει· Οιιει·πι·πι: πιεπει· Κιιπιιι, ΡΜ.
Πι·. Η π π ο Π' Οι 6 π ε Ι ι, πειι·πιιι. νιοιπειι.
-- Ι)ιε ιιπ ε" Πιιινει·ειιπτ Ψ ιι ι· π π π ι· ε; πεπιιι·ειει·ιε ειιεπει·
οι·πειιιιι‹:πε Ρι·οι'επιιιιι· επ Ηιι.ιιι-.ιιππ θεπεπιεοπωιιιεπιιπειιεπ κι
πειιι Ρι·ινπιποιειιιεπ Βι·. Ο. Ξειι'ε τι. ιιπει·ι:ι·ιι€επ ιινοι·πεπ.
-- 1)ει· ειιεεει·οι·πεπιιιοιιε Ρι·οι'επεοι· πει· Ηιιιιοιοειε πππ
Βπιπι·γυΙεπιε επ πει· Ππινει·ειι.π.ι. Κιιεππ, Πι·.'Ι'ιιιιο ω; ε πι, ιιι

πιιιπ τιι·πεπ τιιειιεπ Ρι·οι'εεεοι· ει·πεπ πι: ινοι·πεπ.μ

πει·τειιι Ψπι·ιπ ειπε ειιιιιιιιιιε Ρι·οπιιιιιιπιι πιπ: ειπειπ Κοιπιειπε,
πει· πιε ΑειιοΙοε·ιε ιιΙει·ιειειε.

Βεππιπππιππιι

ι“ι·ιιε;ι,

επ· ιιοειορειετινε

Βεππιει·πεπ

Νειιιοιοι;ε.

ιιιιιιπει πειεπ.
π'ι·ιεπιιει·ε; ιιπ ιιπ πεπ πιω ει·Γεπιειι. πεπε πιε $επιιιει·

πεπ ιιι πεπ ετετεπ Μοπειειι εειιι· επιιιιιιιιιι εειπ ιιιιιιπειι. Πει·
Νπι·πεπεειιπιεπ νει·Ιιι1εει. ιιιιι ειιειι μπει, Με πειιιε πε.ειι πει·

.. νω-8ι0ι-πειι ειιιιι:

1) Αιιι

24. Οιιιοπει·

ιπ 1πειιιιιιι

πε.ειιΙππε,·ειιι πειπειι ε" ι'ι·ιιιιει·ε Βιεει.εειιε .Μπι π π π π. ι· π ν.
ι·επειι.
.
Η ι·ππει·ιι· ιιπ 58. πεπεπειππι·ε. Πει· νει·ετοι·πεπε πιει· ιιι
Βι·επ ιιι ει·ννιπειι:, πιιεε 8επιπει·2επ πεποππει·ιι πει· ιιπι'ιι·ετειι, · 5ι. Ρειειειιιιι·π πιει Βιιππ οιποπ πϋπει·επ Ιππεπιειιι·οπιπιει·ε εε
πιο ιιπιει· εεπιπει·επ Ειι·πειιειιιιιπε·ειι οιιει·ιετι ινιιι·πε; ιπ πεπ
ποι·επ Με πειτε επεπ πω· ιιπ ω ιπιιιιπι·-ιπεπι:ιιιιεεπεπ Απε
Ε'ειΙΙειι οππε 'Ι'πιπροιιειπε πιιειιεπ ειε ιπ πει· Βεπιει ειιιε.
πειιιιε πειιιε πιεπιπιπιεεΙιε Αιιειιιιπιιπις· ει·πεΙιειι. πεπ Απποι
(.ιοΙππει·ε ινειει: πιιι·ιιιιι' πιπ, πε.ι-ιε π1ε ιιιε ειππιιιιειιε; νιει·ππι.ι πειιιει· Βιιιπιεπ πιπ πεπι Αι·πει·ε.πε ι. ι. 1878 ιιιιιειιιε
Κι·επιιειιπππε ειπςειιειει·ιεπ Ρ`ειιιε πιει. ειειε πεπ $ριιτειιιπιεπ ει· πεπ ι·πεειεεπ-ιιιι·ιιιεεπεπ Ρ'εΙππιιε· πιπ πιει. πεπ πω" Κι·ειιπει
ξ)ρει·πιιοπ, πιε πεπ

επἔεποι·επ.

πππ

πι· πιιι.ει.

ει· ιιιιιεπε πεειιιιιπιπ ειπε Ι.ειππιππε

πιε Κο1ιει;επ πιε Κι·ππιιεπ

ιιιϋΒΙιειιει:

πιπ: Με πιει· πιιιιιι ιιι Ρει.ει·ειιιιι·ι; 0ι·πιπιιιοι· ιιπ νει·πεπιεπειιεπ
. πεπ επ πεπιειιεπ.
Ηοεριιπιει·π Με επι;Ιειειι Β'ιιιιιιιιιιι·ει. Βριιι.ιιι· ινε.ιιπι.ε ει· πιεπ
Β'ι·ιεππε π; »πιει επι' πἱε Βειιειι πει· Αι·ιιειι.ει·ιιιπεεε νει· ι
πει· Ηοιππορε.ιπιε επ Με ιειιιε πεπ 1895 Με ιι·ειρι·πιιιι2ιει·εππει·
πει· Κι·επιιεπιιππεπεπεππιππε πω.
ποιππορειπιπειιει· Αι·πι ιιι Βιμ.. 2ι Ιπ Τιιεπεπειοειιπιι πει· ποι·
ιιπε διε.πιει·πι. θι·επιε.ιι Ριεεει·πεινε ιιι ιπι Διακ· νοπ
Ριπεεε: Ρι·ιπεπιε.πιι.
ζ 45 .Ιειιιιεπ. Απ: ρι·ιιιιτιεπιιει· Διακ π". ει· πειι1888ιπ Ροιεπ
8ειιι·επιι·: 1εεπι·εγτ.
πιω; ε;εννεεεπ. ει 1ιι Κπιππει πιπ 20. Οιιιιοιιει· πει· Κιειει.ι·πι

νοπ Μπι (Βιιιιιι. Ξει.ι·ειιοννι Πι·. ει ιπ ο τι Π π ιι ε π ε ιι ι ιιπ
58. Ιιεπεπειεπι·ε Με ιπεπι· Με 80-ιιιιιι·ιιι·ει· 8ι·πιιοπει· πιω·
ι‹ειτ. 4) Ιπ ι'νει·πειιιιπ πει· ποι·ιι,ε·ε Βιε.πωιι·πι Πι·. 8ι.ιιπ ι ει·
ιπιιε Κορειι ιιπ Αιι.ει· νοιι πιιιιεπιι ?Ο .!επι·ειι. Πιο 'νεπιπ.
ιιι·πειιειιιιπι πειτε ει· νει· ιπειιι· Με ιιι .Πι.ιιι·ειι ει·ιεπει;. δ) 1ιι

Τειεεεπειεπτ1επτεπ.

0πεεεε πιο

Αει·πιιιι

θιιπ_ιε

Ποι·ποπ ιιπ 42. Ιπεπεπειειιι·ε

πεεπ 9ιπιιιι€ει· ιιι·πιιιοπει· ·ιιιιιειιειι.
πει· Πιι·ειιι.οι· πει· ειιιι·ιιι·ειεεπεπ

θ) Ιπ @Με (Ρι·επιιι·ειεπι

Κιιιιιιι

πιει @Με Ι)ι·. Πε π τι π'οιει ιπι

πει· πιιι·ιιι;ειι Ππινει·

ΑΙιει·

νοπ 65 πε.πι·επ.

Ρει·εοπειιιε.
ΒΕ.
- Β ε ι π 70. τ. ε ιι ε π ε ι ε ιι ι· νοΙΙεππετ επι Τ. Νονεπιπει·
ΠΙΝ" ΕπιΝΗΙΜΠΠ, πει· ιιειαιιιιιτε Αιιιιιοιπ, ΡΜ. οι·π. ιιιιπ Πι

ι·ειιτοι· πει··ππειτοιπιπειιεπ Αιιετπιτ πει· Πιιινει·πιιιιτ Κ6πιι:επει·ιι,
εει. Μεπιπιπειι·πτ Οι. 11 επ πι;; 5 ιιεπει. Οει· ππιιι1ιιι·, οιπ
$οππ Βιι.ιπε πππ ειπ ειιεπιπιιε;ει· .1ιιππει· πει· Ι)οι·ρειιει· Πιιινει·-ε

ειιι:πι,·ιετ πειιιιππιιιππ ειιιε Βειιιε νοιι .Πιπι·επ ιιιππιιι·ειι Με
Αεπιιιτεπι. πειιιπ πιει Ρι·οεειιιοι· ιιππ Ρι·οι'εεεοι· πει· Αππιοιιιιειπ
Ποι·ρετ ιιιιιειςεινεπεπ, πενοι· ει· ι. .ι 1885 επι' πεπ Βεπι·ει.ιιπι
πει· Απιιιοιπιε

πεειι

Κπιιιεειιει·,ε· πει·πι'ειι

ινιιι·πε.

Πιε θε

εεΙιεεπιι.ι“ιι ιιι·ιιιιιιεεπει· Αει·πιε ιιι Βιιι·π πετ πε
εεπιοιιεειι, πεπ πει·ι·οι·ι·επεππεπ

5οπιι

πει·

φ Νπεπει:ε 8ιτπιιπΒ· πεπ νει·ειπε Βιι.Ρε

πεπεπ. Λεπτα Β1επεπεε·, π. 18. Νον. 1907.

Βιιιπι. επ ιιιτειιι

Βπι·ε ιιπιι ιι.ι;Ιιεπε επ ει·πεππεπ πππ ιιιιιι ειπε ιιιιπειιει·ιεεπ
Τει:εειιιππιιιις·: ι· ιιπι·ιπ πππ: Πειιει· πεπει·πείιε Πετιπ
ει·πιππιιππεεπ ο" ει·ιιτειι Ιιεπεπιιι.εε;ε.

επει;επιπιτειε Α π ι· ε ε ε ε επ ιιιιει·εεππειι.

- Ρι·οι'. Βι·. Κοπει·τ Κοεπ Μ. πεειι πειιιει· εεειιιειπ·
πεοπ Βει·Ιιπ νοπι Πειιι.πεπεπ Κειιιει· ιιι Αιιει·πειιιιππε ιπι πω:
ιιειπεπ πιεπει·ιιιεπ επεεειοι·πεπτΙιεπειι νει·πιεπετειι πιπ νι7ιεεειι

Ειιηι·ε8·ειιιιππιιιε πει· Μιπ;Ιιεπεπειιι·πεε.

Μπι Με νε.ιει·ιε.ππ ιιιειι ννιιι·πιι; ππι·ειπειιιπε ννιι·ιιειι επι·

Βειιιιιιιριιιπε πει· 8επιπιιιι·επιιπειτ π π πι π· ι ι· ιι ι ι ο π ε π Ο ε πειιιιι·ειτ

ιι·οι·πειι.

πιιτ

Πιε

πειιι

ΒιιεΙιπειιι·

'1'ιτεΙ

ΒιιπεΙΙειιπ

Κοεπ ε

πππ

ει·πειιπτ

Αι'ι·ιΙιε

ιπι ιι.ιιειι

ειπ ιπιειἔπιε τει πιε πειιτι-ιεΙιε ιι·ιεεεπεεππωιεπε Μπι. επ πεπεπ
ιζεπιιιιιεππει· Β'ειει· ειιι ειιιε ιιει·νοι·ι·ε.ςεππεπ Μπππειπ πει· Με
εεπειιιιιιΓι, πει· Ριιιππ2- πππ πει· Βεπιπιεπιι·εΙι ιπ Βει·ιιπ ειι
επιππιεπιιεπει:ιεε Κοπιιιεε επι 4./17. Νονεπιπει·ειπ ει·οεεεε πεπι

+ Νποπετε ειωεπε· πεπ ιπεπεεεπεπ πεπι
ιιοπεπ νει·ειιιε: Μοπτεπ·, π. 18. Νον.1907.
Τε.ι;ε επι· ππ π πε: Ζειπι ε ι: Ζει· Κεεπιειιιι πει· Βι·ιιιιιιι·

ιπιιπΙ νει·ιιππιπΙιεπ πω.
ιιπιι€επ πει· Θε.Ιιεπινεπε.

- Ζπιπ θιιει·ε.ι·πι πεπ Πιειιποννει:πειι ιιιιιιιι
πειιπιι.ειε ιιι Ψει·εειιε.π ιιπ πει· πιεπετιιιε Κιιπειιιιιιιιτ

ιιπ Οπιι·ιιι·ε·ιε επ πιεεειπ Ηοεριιιιι, ννιι·ιιι. 8πιειειει Πι·. Ρειιι
'Ι'ομοι·ιωνι,ει·πεππτ ινοιπεπ.
ή Ι)ιε οι·πεπι1ιεπεπ Ρι·οι'επεοι·επ πει· Πιιινει·πιτπι Κεεεπ
Βι·. Επειιπιοινπιιι. Πι·. Κεεεπι-Βεπ πππ Πι·. Λεει”.
ποιι· ειππ επ Κοπειιιωι.πτεπ πεπ Βοπιιιιιοννε επεπ
1πετιτπιε ιπι- ειπειιρ:ε π'ι·πιιιειιι ιιι Κιιιιιιπ ει·
ιιιι.ιιπι ιντιι·πειι. πππ πινει· πει· ει·ειε - ιιπ ειιιι·ιιηιιεειιε, πει·

πιι·ειιε - τω· ιππειε ιιιιπ πει· Ιει2τε - ιιπ Αιι;ειιιιι·επιιιιειιειι,
ιιιιιει· Βειεεεππε ιπ ιιιι·ειιι Ρι·οιεεεοι·επιιπιτε.

...__...-..ι:=
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κ·ΔΝΝΟΝΟΕΝ ΠΞΠ)ΙΒΒ ΔΒ'1' πετάω κι οοτ ΒιιοΜ:ιο.κάΙι1κ8 νοκ Ε. Ι...

-

Μ. Ροτοτεοκη, Νονεκγ-Ρτ. 14,εοννΙο κι ε1Ιοκὶκ- πιω κι1εΙϋ.κο.Ακκοκοοκ-Οοικρτοἱτοκ ο.κΒοιιοκιπιοκ.ΐ
>7
Η

οΑΗΛΤοτΕΗΈ ΒΑνΘΡΊ)
ω

οκοοο6οτκγοτ·κ κοκοκκοκἱιο
τοκκκοκ :οκορτικ, γοκκοκκο
` οεικωκι κΒκοτεκτοκκκικκι
κικοι,ικειιοτοκ

κι ορτοκκοκτ @κκε κ ῷοοΦορει, κοκωικοκἱιο οκκοκκ
ο6κ·Ιεκκ ιιοικοο·τοι κ κοκκοτοκ κοοτοκγ ο;ικκκι κει
γκρτκκκιοικκκι οροκοτοι. 06ροοικκ κ κκτορατγρο
κι: κρακοκι κο τρο6οκοκἱιο 6οεκπκτκο.

Ποκορκ·Βκικο προσωπο κροκκωικοπ ,,Οεικειτοτοπ·κ ψκρΜικ Βιιγορ·κ κ Κο.“ κο κει6·Β›ι‹ε
κκ: οινκεικεκἰκ οι, κεκο6ροκεκοοΤΒεκκκιΜκ κοκκοκκοκκ.
Ι`κκκκοε Προκστκοκτοκκοτοο._
'
Ωεκκτοκοκκ, Ε.-Πετερ6γρτε, Βοκκιι1εικ Κοκιοικοκκεκ, 29.

.

Δ

Μἔἑἑἐῖὲὲἐἔἔκ

Πὶε-ΩιιεΙΙεκ

νι Ο ΗΥ

1

νΡεκτΚ.
οπΗγεἰεκε
δΙιἰκ
π1ὶτ
κωιεοκω
εοΙ8τοεεετκ
:1οειτκ-·ειοτκΙε ι€ε

Ι311η;οκΚτοικΚο
ΨὶκτοτΚιιτ
Π”

κοκκοκκεεκ

-

Κε:Βιετιικε.

8Βο1κρΙοτ'ο
Μ:
κσ
εΟ
ιτοτἱι 1κ
Τ8-5.
(78)

Μακ κϋτο=εἰοκ νοι· ΝειοκεικτκυκΒοκ υκο οο:εἰοκκο @που οἱο ουο!!ο.

(580
8ο1:ι1._
οπι.)
5..
65.τ'Ε:Θ :εά.ο:.4Ξ
κ
Νἰετοκ- κ. ΗετκΜειεοκ-Κτεκκ
κεἰτοκ.
βοοετ-

κκε! ΘεΙΙοκο!ειοεκ
κτακκκεἱτεκ.

..`

Κκοκκκοκοκ κα· ΥετόειυυκΒε
ΟκΒεικο, (Με ΜεΞεκε οπο! άει·
Ο5ττκο.

-5ε3ε:"ΗΕε

ΒΜΜΜΜΜΜΜΜΔΜΜΜΜΒ
"Μ π ΜΝΜ"Μ"Μ
Ανἱει Μι· ρτκΜ1εοΙιο Αοι·κτο!
ΒοοΒοκ οτΙιαΙιοκ
κοκιρΙοΜο ΒΙΒΗ κικΙ οΕκκοΙιιο ΤοἱΙο κοκ
Εικτιοκτυκἔεκ

8Ιεκι- κκ 8ειιικ-Μηιατει1επ
ΜοοοΠο ω· Ιεϋκη;!. ΟΙιἰι·. ΕκἱνοτεΙΙΜε-ΚΙἱιι!κ Βοκκ,
κιιοΙι Ρι·ο!. Μοτο πω! Πι·. ΚΙιικρε ΜοΠιοοο,
πι· εοΙιικοΜΙοεοιι ΑιιεΒοἱΙιικΒ·, Πι κο!ιοκοοοε1:οτ Υνοἰεο.

ο!ικο 8οΙικΗ.τ πω! ΙΙτιιΙκιι8ο, 8.ιιϊ ᾶοκ1 οὶΜκοΙιοκ ννοςο
.

κοκ 8:ιιη;οιιε, νοκ νοτεοκίοοοιιοτΙεκ οκτ.ιϋκάΠοΙιοκ Βτ-°
ιΠ“ΗΠι(ΠΠεθΗ ςΡιιι·ιικΚο!, ΚιιτοκκΙωΙ, Αοοκοοεο, Βοοοκοκ,
ΤοκεἱΙἰοκ,·Β`ἰειοΙ,ΜιιετΜο, Ρο.κκΗι5οκ. θοκοι·ι·Ιιοο «πω.
Θ
φ ΙΙΙιιοΕι·Ιοι·τοε Ρι·ΜενοτιοΙοκκΙε κεκει κυικοτ θο
κι·κιιοκειικυνοπιιιι;; κ. ΑιιεκκιΙιΙ άει· οἰκεοὶ›!ἱὶςἱεο1ι Γεώ
Ιἰτοτκιιιι· «κκ εκ ΒοΒοκωκιοκ 8ι·κΗε νοι·ειοϊοΙετ.

τ
νεκκέ νοκ Αιι;;κε$ ΗἱτεοΙιννκΜ ἰκ ΒετΙίκ·
5οοοεκ ετεοΙιὶοκ :

ΒΙο Βκττοκτ1οκ άει· 26Ιικο
Με ΤοοκκἱΚ ω: ΙκοΕκκκοκο-8ΜΙυκ;; .
ΠΜ ΕἰκεοκΙιιεε κ” Βετο.ιψυι1€ υκο άει·

Οοκετ. Φ Μακη,

ὸττΙἰοκεκ Οε!0κΙΙοεἰἔΚεἰτ
νοκ Οοο Μοο.-Βκι Ρτοί. Πι·. Γ. Βιικο!ι.

Μ. παθω. Μοτεκο]κ, 34.

ΐοΙορκοκ ΝΩ1392.

ξ]."'Η'""Ί'"Η

ΒΓἰΙἱε ΑΗΗε8ε

' μ. ο. :κει κο Φωκκε. 1908, ο Μ..

490

8οΒετ1εοΒ-Βοτυπι
ἰπιπετΙἱοΙι ευ τοΞι:Ιιεπ.

ΒΡΜτι!ειπΦ
εΙαΜωοι ιΙ

έ

ε:
.-.:ι
'ο
σ::
αν
.:: Ηει ρὶεΒτὶΙ8.Μθ.δο,Ζινεὶἔ πεἱΙἔ.Μ4.2
ΠΓ.
ο

,,8‹:ετ!ειτἱπ Μειτρττιεππ°· Μ. 1 πι· νοι·ϋουευιη;
,,
,,
Ντ. 2 ει:: ΗεἱΙυιη;
:ιι ΚΕΠ. Ζω Κορ. ρω ΓΙειεοΙιε ἰετ Μ όεπ ΑροτΠοΚεπ 2ιι Μ.Βεπ.
ΝἱεἀετΙεεε Μ: 8τ. Ρετει·εϋιιτε Βεἰ Κ. Α Κτετιτεἰετι,

5ετἔἰεκυεΚει_ῇε, Β, ΤοΙορΙποπ Ντ. 68-80.

φ

Ηειιιριιιἱεὸετὶεἔο
Βεἱππ θεπει·ειΙνετ1τετετ
ΠΜ· ΗιιεεΙειπό:
Α
Κ. Α. _Ιιπι€.
Μοε!»:ειιι, 5ειἀονντιἰΚἰ, Ηειιιε ΡτἱννεΙονν.

ο
α::

Βτε Ιει .
Βε:2.

ιϋτ
υπμοπΚτεπκο

.Ξ
'Σ'
Ν
Η

η:
θ.)

.ο

ΟΠοω1εοΙιο Ε'ειΜ·1κ ειιΓ ΑΚτ1οτι

.Έ
Ή

(νοι·η·ι. Ε. 8οϋει·ϋπε) Βει·ΙΕτι
επιρΠεΙιΙτ

ω)

.Ξ

Ξ
Ο
υπ

δϊΙΒΜΣΙΥΣΙΠ δΟΗΕΕΣΗθ

.Ξ
ο
ε:
.Ξω
ει·

(Ποτνοττει€οπάοτ Ετωτ2 ΠΠ ΒιιΒΙ1ιιωτ).

επί

ΗοιΙειπεϊει!τ »θι0
ἔἴ@ο
'ἶ'ῖἔ ἑ. .

θ)

Αιιεεε2εἰοΙιτιετ @τοϋ ετοεεε Ηεἰ:ΙοεἱεΙωἰτ. 'ΓἰείετινυἰτΚυηἔ υπά ΙείοΙιτε

ο.

ΕὁεΙἱοΙιΙζεἰτ. ννωπἔω τοΧἱεοΙι Με 811ΒΗΠ18.Ε.
ΤειΒΙεττει1 8 1 Οτειιιιτι

ΜΜΟ!. ΒΟΗΕΜΧθ
11εοΙ1 Ρι·ο1°. Βι·. ΒοΙιΙοΙοΙι

(Ποτνοττε.,ςοπάθε Ψι1ιιάΙιο1Ιπι1ττο1).
Σϋετα2πτ ρο·α2€ε απ· νεο·β29ιιπΩ.

(74) Ο--4.

(ΞετιετεΙ-νετττἰεϋ:

Αἔεποεε άι: Ι.ειΒοτειτοὶτε άεε νεοοἱι1ε Ρειετειιτ Ρετἰ5,
ν.'ειτευΒειιι οιπ! ΜοεΙαιυ.
Βτίείεάτοεεωι: Αεετιοε όι1 Εεϋοτειτοἱτε άεε πω” Ρεε.1ειιτ Ρειτἱε. ννωεωω
Αἔοιια: εΙυ ΕεΒοτε€οἰτε ε!ε5 πωπω Ρε.5τειπ Ρατἱε, Μοε!ωιι.

κ κ κ κ α κ κ κῳ
ἀκἀκκἀκκκκ

ΤεΙεετειτιττιειὸτεεεειπ: Ρει5τειιτ, ννωοιπω πω! Ρειετοιιτ, ΜοεΙαιιι.

Β1Μι€ΉοτΙοε
Μ”
νοτΙοΙΜ
Αι·2ιοε
οἰποε
(πω.
νοτοῦυιι
πω"
Με
ιρΓοΜΙυπς
θιΚΒν.Με
Με:
εο·μ!ειαειιι·
ΙνπιΒεαοιτπΠωϋάρΜ.νηΠυςο·άε.πο

8τ.
Ρ8«Με
ειπ ωο·ϋιτ·οιε-ΒΥιετ πτρε.οι·

Γτοἱτεμ
πω!
Βὶεπειωμ
νωω.ιωιω
ἱο
ΑΜΒ..
ΠΜ
2-8
ω.
ερΝπ:|ιεπ
ν.2ο

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

κνω.Πω.,
'ΙΒΜτ'πιοπο.
Κι·ΜΙωπ,
ωαοπτ;υΜεπΙω.ιοπτΙοεπ.τ,ε

ΙΒΜε
τΞεΙἱοΒ
ἱετ
Σαμ:
Μια
2)
10
δ
12
εοϋΒ'ποτ.
οΠιι·(απ
πιν.τε.εοι·ι

τ

ΚτεπΚεπι Ιει εἱ!ἰει !εη τ
Με

¦ Ρ ε Η Τ υ 8 8 ω ...€::::8.15.:::....

ΜΡεΠ.
ιΧἱτειυἰΙἱεοιτΙο‹νι5,Ιιγ

Ν

με. μπω. ΒΜΠΠιτ νοιι Μι· τη". ΒοΙιϋι·‹Ιο χωτ.ιιιιοι.
ΠιιεοΙι5.άΠοΙιοε, εὶοΒοι· ννἱι·Ιιουἀοε ΜΜΜ 8·ο;ειι:

Π

ΚοιιοΜιιιετου, Κο1111ιορί- πιω Βι·οιιοΜα1κεται·ι·Ιι.
Μτει·ο.ιιιι· Μ Ι181°ν0Π8.8. ΒΜ.ττετι1 ΠουτεοΜειιόε π. Οοετοτι·οἱοΙι-Πι1επι·ιιε.

Λετιτ!Ξοϊιο Ουτεε:Μεπ:
Ρι·οΙ'. ΙΜ. ΕτιιΜ: Ε'ΙεοΙιω· (8ο!υ·ασ.96πης):

Με κνω·ι‹ω.,=; Με "ΡΘΗΠ88Ι11“ πω· οΜο ϋΒοι·1·ο.ιιοΜουόε; Ή811Ι18°Ιεἱ0Β ω.
ΜΗΝ. εοται·Ιο ειπεπ Μπιτ, άο.εε άετ ΚοιιοΜιιιεποπ εΙοΙι Πι οἱιιἱμειι 'Ι'ο.8οιι Ιιι ο1ι1ειι
οἱιιΐαοϋοιι Κειτο.ττΙι νω·»ναπάε1τε, 80 ννιιτι1οιι Μ» Απίϋ.ΙΙο εο ΜΙάο, άετ ΒοΙιΙεἰπι πο

ε

Ιοο!ωι·, κΙο.εε Με Βι·εο!ιι·οο!ιοπάο Με Κοιιο!ιΙιπετεπε, Με ΒΙειιικει·ἀοπ πω! Με άτο

Ιιοπ‹1ο ΒτετἱοΙωπς, νοΙΙεΜπἀὶἔ ννορ;Πο1οιι.
Πι·. Μοα1οΙ, ΚΕΙ. Βει1τΚεειι·ιτ ο.. Ι). (Ψεί88επιθοιη]):

ΝαοΙι Μια θοϋι·αιιοΙι «Με ΡστωεεΙπ και· ω πω· ω... Ει·ινιιοΙιειι ρΙϋτ2ΠοΙ1
Με Μ.Ιιτιιοτο Μι άΙο ΓτοΙο Μτι·ΙΜιε ΣΑΜ πιιπ οἰποιιι ΑΙροιι-θἰρΙεΙ. Πωσ Ι.εἱοΙιτ
ειτ.ΙιιηΙ8·Ι:οΙτ
ΜΙ ω»
ΑΜ, άετ Μι ΜΓο18ο ΙππΒΜΙιι·φω Ι3ι·οποΜΜΙυιτιιττΒε
ειιι πιοι·ΙιΙ€οΙιωτι
Επι Μεοπάετε
Ιινεοπ: Μάε.
Πι·. .Πίνω

ΠΙΙο1°(Ναπλατωεπ).·

Ποἱπι ΠττΙιοἱΙ ω.. ΜΜΜ, @Με Με Ροτ!.πεε!π

Ν
' ν

Μπι ΜΜΜ ω, Με ἱ.. Κύτ

πεεωτ ΖοΗ: άειι ππι ΒοοΜ. ιιο ἔοΐϋτοΙιτετειι ΚειιοΙιΙιι1ετοπι Ιιι εἱιιειι ιπι εΓΜιτΙἰοΙιει:
.ΗΜ ω" ιιηιιιοι·Μπιι·ει1 Βι·οιιο!ιιε1Ιωτιιτ1·Ι1 ΒΒετειιίϋΙιι·επι κ·ω·πιιι;.:. Πτι Κατω Ζω
Ζω Ιωἱιι πόστο:: Ηὶττ.οΙ, ννοΙοΙιεε εἰοΙ1 Με εΙοἱοΒευ νοτ:ιης·οε ι·Μιιιοπ ὸἱὶτίιε.
Ε”. Βι·Μι Ε. νοιι Πο.2.πποι· (Β£ο·Ι:/εΙά, δίείο"π.).·
Με άτοὶ ΠΜ: Ροττιιεεἱπ 6οΒε.πάοΙτοπ Βι·οιιοΙιΜάου, άιινοπ πννεΙ ΒεἰΚἰΜοι·π.
ΜΒΜ” ιιι άεο εσωνοτετοιι Ε'οι·ωοιι πιω ]οάσεωε.Ι ετννἰοε εὶοΙι ΙΙιι·ΡΜρω·πι Με νοιι
πιιηοκοΙοϋποιοτ κνει-κυΠ€; άοι· ετο.1·Ιω Ηι1ετοιιι·εΜ ιπι.Ιιιιι Πι ννοιιΙ€επΒιι1ιιάωι Βοι·εΜ
Μ πιω Με 8οοτοΙ:Μι Βος·υ.ιιιι εΙοΙι ΜΗ ισ νοινι·Ιπηςετιι, Με Τετπροι·επιιι· ΜΙ Μ.
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Ν
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Ο

νοι·Ιαιιιί πω· άιιι·οΙι Με ΑροιΙποΙιοιι, εοννΙο άι1ι·οΙι ΐο1εοπάο Επηςτοε-Περ61ε:

Η. ΒΙοι·ετϋπηΕοΙ, ΑροΗιοΙιοι·, ΙΥει·εοΙωιι, Μω82Α1χον"ΒΒ μια μι, μπν·ς;|Π- ι`

ΜΙΚ, ΔροΠιοΒοτ, ΧΙοντ. ΡιιιιΙ 8οοΒοϋο, ΑροΗιοΒιοι·,
η_ 8ο!ιαεΒο!ε!η Ροίοι·εΒιιτε Οιιι·Ι Ροττοἱιι ΠοεΜιιι.

Νεο,

Κει1Ι‹ειτ. 26.

ΗετκοετοΙΙτ Ιἱ1 Μι· Κοπιιιι)ειιι6ιιιιτοιι-ΑροτΙιέΚο Ε. Τ:ιοεσΙιιιοτ,ΒοτΙἰιι θ. Μ.
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Βοο!ιάι·ιπιΕοι·οϊ ν. Δ.ννωιωωω κπτΜιτἱποπ!ιπ!οτ Ν. .Η 16.

ο ΧΧΧ!!. ιιιιιιοιιιυ.

ΝοιιοΡο!εοΧΧ!!!..!ιι!ιιἑ.

ιιιιιιιυιιιιιοοιιιιιιιιιι
ιιιιτοι άετ ΠοάιιΜιοιι νοιι

Μι. Πι·. Και! Πο!ι!ο.

Πι. !υ!ιειιιιιοε !(ιιιιιιι!ιιι!ε.
Μάιο.

Ι)οιριι€.

Πι·. Μάο!! !!!!ειιιιιο!ι.
δι. Ροιοιειιιιη;.

Με: Πει. Ροιοιε!ειιι·8οι Μοάιιιιιιει:!ιοννοο!ιοιιεο!ιιι!”ι" οιεο!ιοιιιτιοάοιι Ω- Μιουυοιι.ιευτε-Αυιιι€μ “οιιο ο.11ο Συιιοιυ!ιο ·-ῖ
Βου ιι ει!) ο ιι ά.-Πει· Α"!;ιουιιφυουι.ε ω!. ἰει ιιι Βιι"1ευά 8 Κυ!. Μ· άεε Μπα ιιιυιι οιιιεεο!ι!!εεε!ιο!ι :ιιι άιο Βιιο!ι!ιο.ιιά!ιιιι€ νοιι Κ. 1., Β,1ο!;οχ·
!ει!ιι, 4 Κυ!. Μι· άεε !ιιι!1·ιο _]υ!ιι· ἰιι !,Ροει:ιιετε!Ιιιιιε;!ιι άεπ ευάσιου ἱιι δ!. Ροιοι·εΒιιι€, Νοννε!ιγ-Ριοερο!ι! Ν: 14.ιιι ιιο!ι1οιι. - Σουπε
Η.1ιά.οπι2θ Μει!ι ]ά!ιιΉο!ι, 10 Μει!ι ιιυ!ϋιὲιιι·!ἱο!ι. Βοι·11ιεστί5ίουε τσιπ 1:1·11ι!ιο εοννἰο υ!!ουυ!άιο Κοάοι!α!ου Βο:!1_!ιο!ιοιι Μι!ιο!!ιιιιι:οιι!σιι
!!1ι·άἱο Βιιιυ! Βοερυ!ιοιιοΖο!!ο ἱιι ΡοιιτιειΣΟΚορ.οάοι45Ρίου.- οιι το: ιιιιιιι ευ άοιι εοεο!ι!! ΠεΓά!ιι·οιιάου οάιι!ιιοιιι Οι. Β.Ήο.υεο1ι

Αιιιοιοιι ννοιάου 25 5ερυι°υΜϋ2ΠἐεἱΒι°ει° θι·ιειιιυ!ειι!!ιο!ιιιΒοεευάι. ἱιι 51.Ροιοιε!:ιιιι€, Ροιοιε1:ι.$οιτο, Α1οιιυυάτονιιε!ι! Ρι·. θ :ιι ιιο!ιτοιι.
- Πο!”οιυιο ινοιάοιι ποιου άοπι $2!Ζ€ νοιι 18 Με!. ρι·ο Βοεειι ιιοιιοτἱι!. $ριοι:1ιει. Πιοιιειει€, Ι)οιιιιοι·ειιιέ ιιυά Βουυιι!ιουά 5-8.

1844

ιειοι. Η

8!. Ροιοιε!ιιιι€, άου 3. (16.) Νονοιιι!ιοι.

Ιιιιιιι!τ: Βι·. Ψ. ν. Ηο!ε!: Πο!ιοι Ποιυυοι·νοε!ι!ι.ι. - Βιιο!ιοιυυεο!,ε;ου ιιυά Βοεριοο!ιιιιιιιου: Οττο Νιι.οεο!!: ΒΙΜ
!ιι·ιιυ!ι!ιοιτοιι ιιυά Β!υιά!υιιυοει!!ι. - θιιι·ι·6 ιιυά ΒΙιι!ιοι·άτ: Ν!οιουο!ι!ι·υι·αιο. - Ηυγο!‹: Β!ο Πυνοι·τι!!ς!ιο!ιΕο!!; άοι Αι·ιιιο!

ιιιιτιο!. - Ε. νου νΉυο!ιοΙ3 Ηιιυά!ιυο!ι άοι· θγυ!!!ιοΙου·ιο. - Μιι.ιοι!υιιΒου Με άοι· θοεο!!εο!ιυίτ ρι·ιι.!α!εο!ιοι· Αοι·ιτο
ευ Β!ἔυ. ~ 'Ι'υυ·οειιιι.ο!ιιιο!ι!:ου. - Αυεο!ιζου.

!!ο!ιοι !·!οιιιιοινοε!!!!!.
νοιι

Βι. Μ!. ν. Πο!ει.
(νοι·ιι·ιι€, Βο!ιο.!ιου ευ! άουι ΧΙΧ. !!ν!!ι.υά!εο!ιου Αοι·υτοτυο·ο

ευ Ποι·ρει..)

πο! άιο 100 οιετου, ιιιο οιι! ά!ο 100 Μιτου Αυ!”ιιο!ιιιιοιι
!υ εο!υ Βιι.υυτοι!υιιι ιο 12 ιυε! νοι!ιοιιεο!ιουά Ηοιυ!ιο
εο!ινιοιάου !ιουε!ει!ὶοι·!: !ιει!!ιο. Βιοεοι !ιο!ιο Ριοπου!;ευ.ιε
ουι.ειιιιο!ιι. Μου ιυο!ιιοι Βιίο!ιιυυε. Εε ιιιιιεε ει.!ιοι ευε
άιυο!ι!ιο!ι !ιοιου!ι Μιάου, άοεε ευεεοιάοιυ ο!υ υιο!ιτ Βο
ι!υΒοι Το!! υ1!οι Νοινοιι!ιιου!ιου εο!οΒουι!ιο!ι !ι!ιοι
Ηοιυ!ιοεο!ινιοιάου Μουτ, άιο !ιιοι υ!ο!ι!; Βοι!ιο!ιειο!ιιιευιι8
!ὶυάου !ι6υιιου, άει ειο ευ! άου νοιεο!ιιοάοιιιιιιι€ειου

ρειο!ι1εο!ιοιι κοιι!εο!ιου ιιυά οιΒιιιι1εο!ιου Οιιιυάου !ιοιυ!ιυ.
Μ. Η. Μουτ ινου!Βο νου Ι!ιιιου ινοιάου ειυε οιΒουοι
Ει!”υ!ιιυυε άου θιοι!ιο.ιάτ'ευ!ιοιι Αυεεριυο!ι !ιοειά!:!Βου

νοιιι .Ιει!ιιο 1860 ιιυά Βοεουι!ιοΙε ,,Κ!!υ!!‹ άοι Νοι

Αυ άου Κιιιυ!ιου άιο ιιυε !ι!οι !ιοεο!ιά!ι!Βου ιιυά Μι άο
ιου Μιάου Μι ιιι Βιιυουιιο!υυε οιυοι !ιοεεοιυ άιο Βο
Ζοιο!ιυιιιιε ,,Ηοι2υοινοε!!ά!.“ Βοινο!ι!!. !ιυ!ιο, οιεο!ιο!υου
υι!ι ίο!Βουάο Ζ!!Βο νου ο!ιο.ιιιΜοι!ει!εο!ιοι Βοάοιι!ιιιυε.
Βιο ννϋιάοιι ε!ο!ι Γεια ει!!ο Μι μεσω οάοι ειι.” Βο
ευυά !ιιι!ιοιι, !”ιι.!!ε !!π· Ηοιε ειο ἱυ Ρι!οάοιι !!οεεο, ειο!ιυ
ιιι!!.!ι!υ ιιυτοι άοι Ηοιιεο!ιει!!. !!ιιοε υιι!ιοιοο!ιοιιουιου Ηοι
Ζοιιε, ιιυά !!π Βευ2οε $ο!ιυου εο!ιι άυ!ι!υ άιοεοι Τγιουυο!
οιι οιιιιιο!ιυ. Που!ι άου!ιο !ο!ι !ιο!υοενιουε ευ άιο Ηοιυ=

νου!ιιου!ι!ιο!ιου" νοιιι .Τυ!ιιο 1875 άιο Ηοιυ!ιιιιοινοι!ουε
ετϋι·υυ8ου !ιο.υιυ 8οεπιο!!”ι ινοιάου, Με Ορροιι!ιο!ιυ
Με οιιιοι άοι· οιετου άου Πο!ιοιου.ιιε νου Ηοι·υ!υυοινο
τ!ουεετάιυιιΒου ιιι οιιιο Γιά!ι2οι!!Βο - Αι!ιοιοιιιει!ιοεο άοε
Ηοιιουε ιιυά άοι· θοΓεεεο !ιοο!πιο!ιτο!ι ιιυά ΒοΙιι !υ άοι
εννοιτου Αυ!!υΒο εο!ιιοε Ι.ο!ιι!ιυο!ιοε νοιιι .!υ!ιιο 1898 Βο
ιιουοι· οιι! άιοεο Βιο.Βου ο!υ. Πιυ άοε Βιι!ο! άοε Ζυ!ει!!ε
!ιο1 υιο!υου ο!εουοιι Βοο!ιοο!ι!;υιιιιου οιιιιυεο!ιιου!ιοιι, οι·
ευο!ιτο Ιου άιο Κο!!οΒου Βο!ιο!ονιε!ι! υυά Ηὶιεο!ι
ιιιιι ΚοιιιιοΙ!ιι.ιιευ!ιου ειυε !!ιιοι Ριιι:ι!ε. Βο!ιο!οιιε!ι!
Πειτε ιπι διι.!ιιο 1898 ιιυτοι άου 40 Αυ!υυ!ιιυου ιιι εο!υο
!”ι!ι!ιοιο !‹!ο!υοιο Νοινοιι!ιο!!ει.υετο!!ι 8, ευ! 116 Αυ!υυ!ι
ιιιου ιοιυ Βο8!υυ ά!οεοε .Το.1ιιοε Με υιιιυ .Ιυυ! 10 ιυε!
Ηοιυ!υυοινυι!οιιεεωιιιυΒου ιιιι νοι·άοιΒιιιυά άοε Κιιιυ!ι

άυυθου ιυ άοι· ΗοιεεοΒουά ιιι ειο!οι Ριιιο!ιτ νοι άοιιι
Ηοιείο!ι!οι νοι2ο!ιιου; υιιι οιυ νοιεο!ιιιιυάουάοι Βιυο!ι
το!! άιοεοι Κιο.υ!ιου ίϋιο!ιτο!. άιο θιο!”ο.!ιι άοε οιυ;ιιυ!εο!ιου
Ηοιείο!ι!οιε, ινιι!ιιουά άιο ιιΒοιινιοΒουάο ΜοΙιι2οι!ι! ιιυι
άοιι ν!!ιιυεο!ι Μουτ νου άεπ ()υυ!ου !ιοΓιο!ι ευ ινοιάου
άιο 11ιιου Ι.ο!ιοιιεΒουιιεε !ιοοιιιτιάο!ιι!Βου ιιυά !!ιιο Ιω!
ε!;υυ8ε!ά!ι!υ!ιο!!; 1ιοι·υΒεοτυου.
«Νιιι νιουυ Μι ιοάοι Αυε!;ιουουυΒ ιιυά _ιοάοι Αυ!ιο
Βιιιιε ειυε άοιυ 1Νοεο εο!ιο !”11!ιιο Μι οιυ οιιιιιε!ιο!ιοε
Βιιεο!υ» οάοι ,Μο εο!! Μι ιιι!ιιε υ!ιοι!οΒου νιουυ ιιιοιυ
Ηοιε ειιιιι ΖοιεριιυΒου !‹!ορ!`!:“ ειιιά Αυεεριιιο!ιο άιο
ειο!ι οιι ιν!οάοι!ιο!ου. Με.υιι!εΕυ!!!ε !ει άιο Αιτ άοι· 8ο
εο!ι!!άοιιου υιιο!ουάου Βιιιρ!!υάυυΒοιι: 8!.!88θ!' άοιιι Κ!ορ!ου

!ιο!!.ε!ιι!άοε ευ νοι2ο!υ!ιυοιι, νι5.!ιιουά Η!ιεο!ι εονιο!ι!

Μιά !!!ιοι $!οο!ιου, Ρ!!ιυιιιοιυ,

!ισιιιιου, άειεε ιιιο!ιι· ιι.Ιε άιο Η!!!!!ο άοι· Ροιεουου

ινο!ι:!ιο

ε!ο!ι ιπι Ι.ιιιι!”ο άοι Ζο!ι "Βου ευ!ιιοΙι!!νοι Ηοιυ!ιοεο!ιννοι
άου ου 81ο ννυιιάτου, ιιιο!ιτ ου Κ!ιιρρου!ο!ι!οιιι εουάοιυ
ου 1ιιυοινοτιουεετϋιιιιιΒου Μιτου. Βιει. !υ ιιουοιοι Ζο!ι
ιιο!υυετ οιπ Το!! άιοεοι Κιε.υ!ιου πιιι Νοινουειιπ, υυά
ινά!ιιουά !υ άου ιυ!ι ευΒιιυε!ιο!ιου ε!ιοι·ου 1Νοι!ιου, άου
,,Κιο.ιι!ι!ιο!του

άοε Νοινοιιεγειοιιιε°° Μου Ι.ου!ιυ εσυ οι

!ιΠ1001ι0Ι1άΘι,

άιο

ειο!ι

Μιάου

ιιιι!ιοάουιουάοι

Ρυεεου,

Βιιιρ!ιιι

οάοι ο!υ Θο!”υ!ιΙ

Με
τι οιι.νοο εσοσιοσο οιε.Βοεοοοινιοοτ ειιιε, ντοοτσοο οει 8
οοο Ι.οστσ ιο οοτ Ηοτεοσοσοο 8οιτοιοι. Βοεοοοστε οσ
οιο
Ηοτεοοεσοινοτοσο ιο εσοτ νστεσοιοοσοστ ννοιεσ ετοι
εοισοοοοο στεσοσιοτ τοιτ ι“οιΒοοοο 5σοιιοοτιιοτε οιο τοιτ
ττοτσο οοο ειιι οοσοεο νστεσοιοοσοσο Πτεοσοσο οστοιιτσο.
νοο εσοοτιστ οοοοοσοτοοοσο Ρστεοοσο ιοετ οοστσιοετιτο
Βισ ιιοτιο οισιοσοοσο ο οοτερτσσοσο οοτ
νοο
τοιτ
τοσοο τοσοτιοσο Βοοσοοο ννοτοο. ,,ιΞε οσοι τοιτ Βοοε οτ
εοσοσο
εσεσοιΙοστισο
Ηστεοστνοειτοτ,
οιο
εοττιιτ
τιοοσίο.οτ
ιιοΒιισιτ Με οιτισ Αοιοτοστοοε σο Ποσο οοτιιοττιιτ οιο
ιοισιι οιΒοοιιισο οισοτ ιιο τοιοοοετοο οιιιτσοι, οοο ειι Αο 'οοο 4. Τσι! εοοιιιισιιστ Ηοτειοοστνο.ιιιοοεειοτοοεσο οοο
τ“οοε οοτ Υστοοοοιιιοο εισοσ οτι ιιοστ οοτ Βιιιιοτιοο. Βει οιοε 80/0 τοσιοοτ (ισεο.οιτοτοοοοοεοοι οοετοεισοι. Πε οοο
οσοιοοτ ριοτειισο τοσιο Ηοτειτιοριοο οοο νστεστετ ποσο οοιισ εισο οιο ε Ησττοτι ιττι Αιιστ νοο 26-40 .ιοιιτσο
ιο οιοσο Ζοετο.οο νοο Ποττιοσ οσο οι οιο ιτοιισοοεισο οοο οιο σιοο σεοτιιοΒο Βοοιο, οιο οοο ο τοοσοτσο, οοτ
πιο ΗστεσοσιιιοΙ οσεσισιιοσο ιτο.οο. ιο οισεσοι σοιοιιι οοτ Βσισεσοι.ιισο Αιιτοοοι οσιιοεεοο, ιτσοστ οιο ετροιιιε, οοσο
Ηστεσ ερτσσοσ οοστ οοτιοισ ισο ιιοιιοστιοετ οοο οοτσο οσε στο θσΙοοοτοοιιοιοτιετοοε οοοτ τοσοι εσιιττσο οσ.ι.ι;οο. Βισ
οοεσοοοισοοο σωστο οποιο οοστ ΐοιεσο νοτοσεο.οοοο εο ειτε Ρστοτεο. οοο οσο ιοοοτο θσονστοστοοοιε ειο.ττιπισο
εσιο ντιτο οισιο Ζοει.οιιο οο.τιιτιισο τοσοι οσεεστ. οοιιι οσο 4 ποιο ποσο οοττ σοσοεο τσισοιισο πιο νστεσοιισο
τω οιο σε οοτ οσο ετιστει ποσοι, εοοοστο τοσιο Ποτε τοιτ σσοιοο Ηστετοιιισιο οοο εοιτιτοο Ποοσοοο οσοσ.σοτ
ντοτοσο. Ποσο Βοι;ειοοιιοΒ οιοστ Ποιο ιοσι. Ι)ιοιιιο.ιιε τοσο.
ιτο Ιτοτροτιισοετσο Βιοο οσε τινοτοσε··.

5ττοοοοοτοε - οοτ οοτ Βοτοο ιτοοοισ τοι ποτε οιιστ
$οινοιτ ιιοστ οιο εοοισοτινσο Βσεσοινοτοσο, ιο θεμιτ
ι.ινοτ Ηιοεισοτ ιετ ιοιΒοοοοε σο οστοοτιτοο. Μοο ιιτιοστ
νοτ οιιστο οιο Ζοισοοο οιοστ σττσοτσο οοο νοτειο.τοιοο
Ηοτετοιιοιτσιι, οιο Ροιείτσοοοοε εσιιιτοοιττο εντιεσοσο 84
οοο 120 μτο Μ., οοτ Ριιιε του νοιι οοο εσοοσΙΙ. οοτ
Π Βριτεοοειοεε τιιιτ οοιιο Βιοοσο ιοοοτιιοιο οοοτ οοτ” οοτ
ΜοοιοιιΙιοτιιοισ, οσι 8οιτοοιο.8σ Με 2 ΡιοΒοτ οτσιτ νεοι
ιστ οοσο ιιοιτε οσοτιισο εο Πιιιιοο. Οοτοοεσοο οστνοεσο
Πτερτοοεε οτιοσ οι οισοτ οϋτσο οϋοτισο οοο Αοεσισοσο
νοο Οοιοτοεο ιοΒοο οισοτ νοτ. Αιιοιιιισοο οοοσοσο ποτ

ιο οιοισσο ΡοιΙοο οοε ειοτι‹ο Ροιειοι·σο οοτ ροτιροστοο
Οοίοεεο, ντοεοοιο ιοο.ο ιτο ΙΙιοοιισο στο οισεοε ΒιΙο νοο
οιοστ Ρεοτιοο-Αοτισιτιοειιιιισισοε εσερτοσιιστι οοτ. Ποτ οοο
ισιττιν στορΓοοοσοσο Αιστοοοι, οιο οοσοεο οιο οιο Ποτε

οσεσιιισιιοιτ.τοοο εοντοοι οιποτ ρετσοιεσοσ Βοιεσ ειε οιιτσο

ιτοτροτιισοσ Αοεττοτιοοοο οιο ε. Β. 'Ι'τορροοετοιοοιι οστ
νοτοστοισο οτιιτοσ, σοτετιτοσιι σιοσ ιο.τεοσοιισιισ Ζοοοοοισ
οοτ Ατοιοιτοοοσοε. Εε ο·οτοο οοεοοοστε οοοτ οιο Πο
τοοοιισοοοιι ΒοοιιΒοοο τισ! οι.τοοο εο ιτοοοσο 8οοΙοει. Βσι

Μοοσ οσε Β.οοσοσο οισοτ Βοοε οοεσννϋοοσο - οιισο σι
οιοσο ιτοοιοο Ηοιοοιιοστο οοο ο·οοιοοο ΒτοτοΒοοοο πιο
οστσιτε οιοο οσοσοτ.σοοσ Βοεεστιτοο οσε σ.οιοοοιισο εσιιτνσ
τσο Ζοετο.οοσε οιο; οσιο νττσιτιστοο Ε'οτιεοοτιιτ ιτοτοσο οιο

οιιτσο οιοσο εσοινοοιεσοοο Μοεεοιιτ νοτειιΒιισο οοεοσίοοτ
ιοο ροεεινσο ΒοινοΒοοεσο, οιο οσο Ριιιε ίοει ισοσειτιοι
οτο 10-20 5σοιοΒο οστοοεοτειοο, οσεοοοστε εο ετοιοσο.

οσιο Ι)ιοοειτο Ιοιεισισ οοσο τω. ετ.τοοεο οιοτ.σιιεοοσ Εσ
Βοοσ ειιιε οσιο ισιι οιο Εοτοστοοε οοεοιοιστ Β.οοο οσ.σο
οσο 2 Ηοορτοιοιιιεοιτοιι οσεοοοστε οστνοτοσοσο τοοσοτισ.
ΑΜ οιοο σοοοιιιιιοσ Ησιιοοε οοιισ οτι οισοτ εστσσοοσι:,
οοσο εσοισοσο οοο σ Ροτεοοοο εοοισιττιν οοο οοισιτιιν
ττοοοεεστι οοο οοτ 8 οιε ο ιΝοσοοο ινοοτοοοσο Βοοειοο

ιοοο. Βσιιοοιιο εσι οσοιστια, οσ.εε οιο εισισοσο Μοεεοοο
ιτισο ιτο Ι.οοίο οστεοιοσο Ζοιτι οει οιοιοοο οιιισοτοσιο οσο
τοετιισοιεσοοο Ηστεογροσοοτιοστο εο οοτ πιο στιοιοιοε
οιισοσο, οει εισιι ιοτο ΒσιοτσοιοοΒοο οοο Βοεσοντοτοσο
οοτ οοσο οσιο ισινοιιιοοο Βοτοτοστοτεοιοοσ ιοτοτ Βιοτο
ττιοτι,ο, τισοτσισο.
ονοοο του εοοι Ξσοιοεε οσο εσοινοτιοοοοσο Βοοσο οοτ

σιοιοοο Κτο.οιτσο οσειειοο οοιοοτοοο Ροιισιτοτιο, οοι οο
οστο οοτ νστιοσοτισ Αοεοοοστοοο ινοεεοτιιοιισο Πτιοε

Τοοοτιο ειι οσιι·σισο νομο, σο οιο το τοιτ οοτσοοοε οσ

οοσο ετο.τιτστ ΒττσΒιιτιο. Ιιι ισοστο οποιο οοοο ισο ειι
ινισοστιιοιισο ΜοΙσο Μισο οσο νοο Πτ. Θ. Κτοσοστ

ντοεετ οιο οοεισοστ οοεοτο οσιιιτιοσο Κοοοιοιεεσ νοτο
Ζοετο.οοοοοτοτοσο οοτ Ηστειοοοτνοτιοοεει.οτοΜέσο ειοο.

οοιεσετσΙιτσο θσεισοτεροιιοιοο οιο 8σοιιοοτιιεσ οοτοτεοσοι

ιιίοοο τιιιτ οοε οοοτ τιιιτ οσιο οιεοστ Βοοεοτι.τοο ΒοετιιΤ

οιιοσ ισ

τω· Ηοτεοσοτοεοο εοίτισοοο Βοοοο οοιιτοο, εο εοιοοσ σε

οιοο 5σοττσιιοο8 ευ ιιτιοσο, οοσο

οιο ισο τιιιτ

οοτιιοστ @το οοεε τοσιο νοτοσοιισοοε Ροιρισ
τσο οοσο οσιοοενοοε σιοσ οσοιοοοοοσ Βγ
ειτοροισ οοτ 'Εοττσοιοοο οιιεεοεσοιισεεσο
οτοοσοι. ιο Βοειτο σο! Πιτ (ιοεοοιιοσοοοσο οοτ σε
τοσοι οοΒοοειο οιο οοττοιιοοοσο Ρστεοοοο εσοισσοτιτοο
οιο οστν0ε οοοτ οοτ οστνοοισιοοοο εο οοεσιοοοοο. Ισο
ιτοοοτο οοο νιοιιοσοτ οσε στοιιιιιε οισοτ στινοοτσο, οτιεε
οιο οσιοοσοτιισο οστνστιτοιστιοο οοτνοεσ Βοιεοειτοοιι οοτ
εσιτοοοιιτοτ Νοιοτ οπο, ιιτοεο τοοιιτ οτι οιο στο τοσι
εισο νοτοτσιιοτοο Νοτνοειτοιεεχοιριοτοο, οοο Κοτοοτιισιτ,

Βιισιτσοεσιιιοστε, νστει.ιτοοιοιιο' Οοίοοι οσιετιοστ

Μοτο

οοο ιτοττιστιισοστ $σοινοσοο ιο οσο Ε'οιΙσο οιο ισο ειιτ
Ηστεοστνοειτοι τοσοοο Βιιοε Γοοιισο. ιλίοοο οιεττοιιοο

ιιοοτ Ποιοιιιοιτσιτ. οιοεοεσοιοΕοο οοο οοτιιοιοσο 5σοιοι
οοιτιοει τνιιτοσ, εο »τιιιτ οοτ Ζοεοτοττιοοοοοο ενειεσοοτι
οιοεσο Βιοτοοεσο οοο οσο Ηστεοοεσοινοτοσο οιΤοοιτοτιοιο,
οοο ιοτσ

οοο Ειστε.

Βοεοιτοτοο8

οτιοιοτο

τοιι

οσιο Ποιττοεο ιιοοτ

Βστ τοισοιισο εοοιιιισ ιιιοοσο εισιοοτισ οιο

ιιοτεοσεσοινοτοσο ιο

2 νοο

τοιτ οοοοοσιιτοτσο οιιιισο.

εσοιιοιτο τοιτ οοτ Αοεεισοτ οτι! οιο νοττισίοοε οοεστοε
ιο7ιεεοοε, οσοο ιιοστ οσε οτιεοτοισοοοοο οοο ιιοοσιτισοι
οσοοσ

οσε

Νσοτοεοοοοτιοε

οοο

οοο

στοεισο

Ροτ

εσοστ Ιοοοει οιοστ Μοιοοο8. Βε ιιοοσΙτ σιοστο Ηοιιεσ
οοο εσιιοο ειιτ Ζσιιι εσιοοε Βο.οοε εοτο Αοοτοσο οοετιτοτοι:
ιετ οοο ντο ι”τοοοο οοο οοοτ ισοο Ειοεσοτοοοοτιο οιοεσε

Νοιοσοσιιε

οοτσο οιο ιοτιεσοτσιτοοοσ Ροτεσοοοο.

οιοσο Βοννοιε Πιτ

οσο

Ροττεοιιτιο ιο οιοεστ

Αιε

Βισοι.οοο

οτοοσοιι τοσο εισο οιοε εο νοτοσεσοινοτιιοοο τνισνιοι εσι
τσοστ

οοτ

Νοτιτσοσ.τετ

ιισοιο

οστνοεο

8τττιριιοτοσ

Πιτ

οτειστιεσο εο οετιιοο οτοοσοι Με νοι· 20-80 .Ιοοτσο.
Νισοι ινοοιεσ οιιοιεσο οσοι σοστο.ιτιστιεισττσ Ρετσοοεοτι
οοο οοοιοτοιεσο εισοστ οσεισιιτο οτοοοιεσοσ Νστνοοιοτοοο
οοιι.οο ντοτοσο νοο οοτ οττειστιεσοσο Νσοτοεο ιιιιοτσο
Ι)ο.τοοιε οοοσοτοοει.
οιο οοεσοοοιισοσε Βσιετιιοι οιοστ
εοΙσοσο Αοι;τσοειιοο οοο οοο οιο οσιο νοτιοοο Αστειο
οι.οσ Πτ. Ε. 8οοννοτε ιοοοτο στ οσι οιοστ Αοεο.ιιι νοο
νοττοοιοτιισοοο
ΠοιοΙΙεοοοτοτιοστο
ροτοοιοοιεσο-οοοιο
τοιεσοσ Βοοειτοιο οοο εοοιιιο οιοστοοιιοΙοιοοοοειιεσοσ

Ποοστ ΑΠ: οοο θτοο οοτ Ηστεσττοοοιιο ιετ ειι οστιιστοσο,

Μοτιτοιοισ οοσοινιοε.

οοεε ειο σου. ιο οοτ Μοτο εκτιεοοσο οοτ ιτοοετοοι οο
εσοισοοιεισο ιιστειιιιιοιτσιτ οοτ Βοεσοοινοτοοιτσο οοο οοο
τοοιετ εοιτοοσο Αοίοιισο οοτ ροτοιηετοοιοο Τοσοτιτοτοιο
εο εισοσο οοοιιοι, οισοτ εο οιιιιοεοοεοτει οοεσοισοοιοι πιο
οιο Ηστεειοτιοο οοτ Βοεσοοινιεσοσο οοο οσιο οοοοεστ
οιοστ εσοινοσοστ Με οιο τοσογοο.τοιεσοσο Αττο.σιτοο.
Ιω Μοτο οοτ .Μοτο τουσ το σιοσ Βοοεσ Βοιοσ οοτ
οοο· ειτιεειοτισο Κτο.οοοσιτ.ειοιιο ιο Βοοοοοιιιοο οσοσοτ,
τοσο οοοο ισο οοο οοσο οοτ στο οιο Αοιεοισοοιιοοσο
οοτ ιοτει.οο ο Μοο. ετιιτεσο. Ποιστ 200 Νοτνοιιιττοοοσο
οιιστ ΑΝ. ιτιοετοιι οο οτι.οεσο σε 1ιοστ Ηοτεοσεσοινοτοσο,

ιισοσ Ρτοοιοτο οιοοι σε οιο Βιοοιοτο,

Αοστ Πιτ τοοοσοσε

τνιεεσοεσοοιι

ιο οσιο οιο ροτιιο·

ιοοιεσοσ Αοσ.τοττιισ οτι Βιισο ιιιεετ, οοο Βιτοτοροι
εοοτ ιοι Ηιοοιισιτ ετσι οσε οιιεενοτοοιτοιεε εννιεσοσο οστο
ιττοιτιοσο Ριιιε οοτ Ιισοεσιτοο οοο οσιο νοιιιο οοιοτιστοο
Ηοτετοι1εοσι

οοτ ειο

τιοτοιειοεστ

Αοοοιιο

θσει.οτοοοοο,

οοεε σε οσι οσιο ιισοτιοσο 8τοοοο οοεοτοτ Κοοοιοιεεσ
οοοο ιιοιτιοΒιισο ιετ Γσεισ ΒσειοοιιοΒοο εοτιεσοοο οοτ Ειστε

τοτιοιτοιτ οοο οσοι οιετοιοοιεσοοο Βοιοοοο οοσιι οσοι Τοοο
οιιιεοετοιΙσο. Αοσο ιο οιισοετοτ εστι ιτοοοοο οπο· εσοντοτ

ιισο ειιι Κοιτοοε οιοεοτ Ρτοοσ οιιτσο οιο ρο.το. οοο.τοιοισ
τοσοοσο, οτοεο ινοοιεστ οτι εισο οοοοοοιιισιι σιοο Βοιιιο
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ΒποΙι οι οοτ οτοτο νοτουου οιοοοπι ΜοπςοΙ πυ2ιιυοΙΐου. Ποιο
Ιλίοι·Ιτ 2οι·Ι”ττΙΙτ ιιι 2 ΤοΙΙο, οοτ οι·ειτο οπΗιοΙτ οΙπο οΙρΙιουοτἱοοΙιο

Αι·τ οιιιου ΠουοτυΙΙου Μπιτ οοε τροπο Κιι.ρΙτοΙ άοτ Ι. πιουο
8ο.τΙτοιιιο υπο ΒυτΙτοτυο :Ιου Μωωπευυυ. ΠΙοοο ΝουυἱΙ υποοπ

Αιιτ'ουυΙυπο ω» ΜουΙΙτο.πιοπτο υπο άιο ου· ιιιοεοΙΙιοπ Μουτ

οτυουοΙυου ἱπ 2 Ι4ΙΙπΙοουου Ηουρττνρου, ιτυ 'Ι'νουτι οιποιι ου!

το.υεΙΙουου ΚοτυΙιΙποτἰοπου. Ιτπ θ. ΤοΙΙο οΙυ‹Ι τΙΙο ΑτευοΙιιιΙττοΙ
Ιπ Οτυρροπ πιιου ιυτοτ νΉι·Ιτυποεννοιοο ΒοεουΙΙΙιοτ ρ;οννΙειιοπ

Με ΜοόυιοτΙπυυι υοεουτϋ.υΙ:τοπ υπο υπ ‹Ιοπ ουτιτοΙττοι·ιοιΙοουοπ
Ι.οΙιοΙονυιρτοτυου Ι'υυτουιΙου 'Ι'πιιιοτο υυυ υπ ιιυτΙοτοιι 'Ι'νουο
οιποτ ουτ' άιο Ιιυυο·ο οἰποτ Βοιτο τ'οττοουι·οιτουτΙου οοοτ οΙο νοτ
οτΙ8.υι.τουοοπ ΝοιιυιΙουυο, ·ινο:ΙυτοΙι ουι ΚτοπΙτυοΙτουτΙο ειυτΙοτοτ
Αττ ουτοτοΙιτ, ἰπ τΙουι Ιιυπο·ου υυά ΡΙουτοενπηιτοπιο νοτινιοεου
Ιτουπου. ΑΙΙο ΡυΙΙο οοΙποτ Βοουυουτυυς υοιου φτου» ιΙΙοοοπ

Αο;ουτΙου υπουτπυιουοοετοΙΙτ.

Που: Που” Μ. ϋυοι·οιουτΙτοΙι υυά

υυ- τΙοπ ρτιιΙττΙοουου θουτιιιιου Βοοιουοτ τυουιυυιοπυ;οετοΙΙτ.

Ποπι νν'οτΙιο Ιοτ ιυ άου Κτουιου οοτ Αοτιτο άΙο ετοοετο νοτ
υι·οττυπ.<; ου ννυυοουοπ.
Ν
ΙΝ ιο υ ο τ τ.

'Ι'νρυτι άοτ υυά ννοι·οοπ υυυ οΙιιο,·ουουτΙοτ τυιτοοτοιΙτ.
Ιυτο Ηο.τηιτοτυοΙιοΙυιτιητου οοἰοπ

Γ. νου ΙΙΙΙΙποΙτοΙ: Ηοπουυου οοτ θνυοΙτοΙουιο. Μιτου

Βιιυο, ΙΙΙ. Του. ννιοευουου, 1. Ε". Βοτουιουυ 1907.

$τοιιυυρι;ου υιι θουιοτο οοτ

ουοτοπ ΗουΙνουο, ουττνοάοτ τυουτ ΙοΙυιΙο υπο ροτιμυοτο οοοτ
οΙΙο·οτυοιπο; άιο οιεουυττυ;ο ΟοοτυοτροτυοΙιτνοΙΙυυς, τυοτοΙοιΙο

υυεσοἀοΙιπτο Πυτπυτ'υποοιι οἱποτ 8ουο υυυ ουτΙΙΙου ουου οΓτ
Ζοἱο οπ οτυοε ΡΙουτο.οιουιΙοτου. ΠΙοοο Πϋ.ιιιυτυυπου υουτποπ
υοι 'Ι'υτυοτου πιοᾶἰουννυττο ου οιυο οΙιο.τιιΙιτοτΙοτΙοουο υυτοο·οΙ

Μἱτ οοιπ νοι·ΙΙοεουτΙου ότιττου 'Του οοε ΙΙΙ. ΒουτΙοο οοΙιΙΙοοοτ
οοε τυουυπιοπτοΙο ννοτΙτ νοπ Π' τ π ο Ι: ο Ι ε. Ποτ· ΒουτΙ ουτΙιοΙτ ου
ιιΙΙ.ουοτ άου 8ουΙυοο ω θοοουτοΙιτο άοτ θνυΙτυοΙουτο νοτπ Ποτ

υιΜοί;,το θοετοΙτ ου υυά ποοτιιττοπ άου

ουοςοΙιοι· Ιιουτυοιτοτ. Ποιο Ιιυτιο άοτ θοιιουτοΙιτο οοι· τυοοιοοΙιου
Ονυ5.ΙτοΙοςΙο ο·οντιιιιποτο ΚοριτοΙ τετ οτννοο ΙΙτιπΙιοΙι κυοΒοΓιιΙΙου,

οἱποτ υτιτπυ.ι·οπ ιιοορυιοτυιουου Ιιυιη;ουοι·ΙττουΙιυυε οοοτ Μου
τοτινοτ Ρυουιυουἱο ου ιιπτοι·οουοΙ‹Ιου. Πιο Ουοτυοτροι·οουντοΙ

ννουυ τπου οτι τππ οοτ θοοουἱουτο ουιΙοτοι· Νετιιουου ο. Β. οοτ

Ιυπο· ετοΙΙο οΙπ ιιουτ ννΙουτυι·οο ΜοτΙττυο.Ι νοι·, του τοοΙιτ οιο
ιΙουτυ; ουτ' οΙπ $ι.τουιυΙπτΙοτυιο ιπι 8το.ιυτυ τω» Πανο πρ. Μπ

οοι· Αιποττυουοι· νοτοΙοιοΙιτ. ΙνοΙιι·ου‹Ι άιο Νοπιου πυ.τπΙιοττοτ
ΓτιοΙι.<τουοοεου τ'ουΙοπ, τουτο τΙοεοΒου άιο ΒΙουτορΙιἰοπ νου
Αοι·ιτου ο.υςοίϋυττ, ιΙΙο υιιτ υ·οπυτο Βο2Ιουυυεοιι πι· ΟνυΙ6.
ΙτοΙοο:Ιο τ.τουο.υτ Ιιιιυοπ τ. Β. Α Ι ου π υ ει, Α ΙΙιι· οοΙι τ, ΕΣ υοτ

ιυ υυυ, ΙΞΙΙο υ τν ΜτΙ. Πιο ειυοίϋυι·ΙΙουο ΠοτοτοΙΙυυο οοτ Ρυ
τυοΙοετο υπο 'Ι'ΙιοτουΙο οοτ ΝουΒουοτοποπ νοπ 5ο Ι το, Η ο ν ο τ

Βυοττε υπο Βο.Ιοου οϋι·ΐτο νοπ οΙΙοτι ΘουυττοΙιοΙΓοτπ τπΙτ
Πο.πυ ουΓεουοτπτυου υπο εοΙοοοιι ινοι·οοπ. Πιο $οΙιΙυεειιυτοἰΙυυο·
τετ νου Βτυ τυ Μ' νοττοεοτ υυά υοΙιουοοΙτ υπ εοτἰοΙιτΙΙοΙιο θο
υυττευυΙΐο ιηιουιοΙΙ ιΙΙο νοτυτοουου ννυΙοι· ιΙΙο 5ιττΙΙοΙιυοἱτ, Μο
δουννο.υε;οτεοΙιο.ττ Ιυ ΙΙιτοι· Βοάοιιτιιιη.: υπ άιο ο·οτιοΙιτΙιοΙιο Μο·
τΙΜπ, άιο ΡυυτΙυοοἱεΙτοὶτ Ιυ οοι· ΑυοϋΙιυυο· ο" θουιιττουΙΙΙΓο,
άου Κιπάουιοτο υυά τυο Βοοουτυυυυπε υυά Αυτυουιιπο· οοτ
ννοιυΙΙουοπ Ε'οι·τρΙΙο.πτυποοτοΙιτευοιτ. Πουοι·οΙΙ οἰυ‹Ι τΙΙο οιο
εουΙοοἱεου θοοοτεοουοοιιτυτπυπο·ου υοτυουετοΙιτΙοτ. Ποτ Πο
υυττουοΙΓοι· οι·ΙιοΙτ οτυου υουυοιπου ΙνοιχννοΙοοτ, υειοΙι ιΙουι οτ
Μου Ιοιουτ οτιουτΙοτου Μου.
Ποτ $οΙιΙυτουουά Με ννοτυοο οοΙιΙἱοοοτ οΙοΙι εοννοΙιΙ ἰυυοΙτ
Που ο.Ιο ο.υοΙι ιπ οοΙποτ Αυοετοττιιπε «Ιου Ι'τυΙιοτ οτυοΙιΙουουου
Βεπωω »τιποτε τττι. ΕΜ :ιιιοτϋυτΙΙουοο Αυιοτου- που ΒοοΙιτο
.τ.τΙοτοτ οτΙοιοΙιτοττ Με ΝοοΙιεοΙιΙο.ιςου υπο ΑυττΙυτΙου _ἱοἀοο

ννοιετ.

Απουτνοτυο,

Ιιττιπου

Ιιτοτυοι

ΙιυυςουννυτεοΙ-

υιυοτουτΙειΙάΙοουοετΙοου

ΜοουιτΙυκΙτυπιοι·

υπο

νου

ΠοουιοτιιιοΙτυιιιοτ

ιυ Βοττο.ουτ.

ΠΙοοοε

«Με ρουττινοτι Ηειυρτοϋ,ο;ο, ‹Ιουου ο·οο·οπϋΙιοτ ιΙΙο οιιοοτοπ υοι
ΜοουιοτιποΙ- υυά Βιιποςοιιτπυιοτου υυΙ'ττοτοποου Ηο.υρι:οιοΙιου.
ννΙο υτοπουΙουευττοοΙιο, ρυουιυουΙοουο, υτουουΙτΙοοΙιο, Νοτνοιι
που θουιοοενυηιτοτυο, μου υιιτυοΙιττοτου.

ΑυοΙι Μο ννοππεΙοἱου τυοιοτ οτοτ ουιιτυυοοτΙοου :τι Κοπ
οττυΙτουοοιι ΙπΙτυιΙονιπρτοτυο οτοοΙιοιυου ιυτυ υοπουτοποινοττ. Π»
άιο ΜοοΙο.οτΙποΙτυιιιοτου οτ'τ νου οοτ Ιιυπςουννυι·ιοΙ ουοο·ουου.
οτι Ιιουο πιοπ ου υπ Βοεἱππ οοι· Βι·υτο.υυυυ; υιΙτ ότιι·ο.υτ' Μυ
ννοΙοουοου $γυηπουιοπ :υ τυο, ΙιτουοΙιττΙοουοπ Αττοουου οπου
Ιοιουτοο ΒΙιιτεροιου, Μο ιπ ιννοΙου οοιυοτ ΙΙΙ1ΙΙο. Μουτ.τοτο Μι

του: τοι υοΙ ρτΙτυο.ι·οι· ΒυτοτοΙιυυς :Ιου 'Ι'υυιοτο ιπι τΙοουιοτι
υυπι οοΙυοι· ου οι·ννυττοπ.
8ο οοτ ιΙοππ Με ΚτοπΙιυοΙτουτΙο ο.υοΙι ΙιοΙ τΙΙουουι 'Ι'νρυο,
ποτε πιοοτ· ΒΙυΓιιοΙιυοἰτ ουυτοκτοτΙοτΙοοΙι μπιτς, οοου τιιυειοο
υιου οΙου νοτ _ιοτΙοτυ $ουοιιυιτιουιυο, νοτ @οοι· ΒουιιυΙουο υυωπ,

‹Ιο ἱοᾶοτ ΡειΙΙ οπου ινιοοοτ οοἰυο οιοοιιου Ζυἔο ουτ'υνουιτ. Ποπ·
υοου άϋτίτο εε τυ άου ιυοιοτου ?Μου εοΙΙυβτου, οοτ οιοΙιοτου
Πυηςιιοοο ου ςοΙουεου.

Κο.ριτοΙο Ιπ οοτυ οο υΙιοττιυο υιυτο.υριτοιοΙιου Μοτο. Ποτ Βοιου
τπυι υυά τυο Μπουο οοε νοτοτυοΙτοτου ννΙοεουιιοΙιοττΙΙουοπ Μιτ
τοτιοΙο ουουου νοτοουΙΙου ιΙιτοο θΙοιουου το άοτ Μτοτο.τυι·. Ποιο
ννοι·Ιτ Μ: οιπ ΒυυπιοοετοΙυ τω· άουτοουου θοΙουττοπΙΙοΙοο υυά

άουτοοΙιο θτυυτΙΙτοΙιΙτοπ.
ΙΝ. Β ο ο υ υι ο. π π.

Πτ. Κτυπ υΙιο.Ιε υοάο.ιιοττ. οπο” οτ Ιτοἱυο ΖοΙτ εο!'υποοπ
απο

οιυοουΙουτςοο

ΙΙΙιιτοτυιΙ οιιι·ου2υοουου. οι· οι·τυποτο οιου

ειυοτ οἰποο Β'ειΙΙου οοιιιοτ Ρι·ειιτιο. Πιο @οοοτ 25-ΙουτΙποτ
Μουυ, οοτ Μου νοτυιιοςοε;ουΒουοτ Ιτυυοοοιτυ;οι· ΡΙουτΙτιο Με
βοουυΙΙ εοτυου ΜΙΙιτοτοΙοιιοτ Ιυ ΠουτοουΙοπο ουτ'αοποτπτυου.
οτΙττουΙιτο ρΙοτ2ΙΙου ου ΗΒιιιορτοο, άιο εΙου Ιυ Ιιπτυοι· ΖοΙτ
2 υιειΙ ννΙοιΙοτυοΙτο. Ποτ ΒοΓυυ‹Ι νται· Μουτ οΙιοτουιοτιοτιοοΙι.
Ι. ν. ο. υοοτυπο Πουιρί'υυε, ΙιΙυτου ΖοΙουου οἰυοο ΕΙιουουτοε.

ΜυτοΙΙυποοπ

άοΙιοΙ Ιιο.τΙιοτο.Ιιεουου Βιιυτυπι, ΙιουΙ τΙειτουΕ ]οάοοΙι υοἱ ου'ουυιιτ
τορΙοοιιι ννο.ουετυιυ οοε 'Ι'υπιοτε ο.υοοοορτοουουο Πο.πι τυο;
Με @οι Βτοτυυυι του: ΗοτινοτάτουΒ·υυς. 'Ποτε ντοΙοτ ΒυυΙτ
τιουου "πιτ ιυουιτ Βετο $οτυιιι ευ οι·Ιιο.Ιτοπ, ινουΙ που τυο.π Ιιι

οοε οοι· 8οοο11οου:ι.Ετ ρι·οΙττΙοουοι· Δοι·υτο

άιο 'Ι'ιιιιιοτιιιοεοο τυΙτ οοι· ΝοιοοΙ Ιτο.ιιι. Πο ΙιειποοΙτο οΙου υπι
οιυ ιιιο.τΙτιο· ννοΙουοο ΒρτυοοΙποΙΙουεοτυοτυ πιπ Μοτυοτοοου ιιι

υοιτΙοιι Ιιυυεου.

πιο Βιεο..

ΟοοτΙτοτυοτεουννοΙΙυπο· τ'οΙιΙτο

κου2.

ΜιοΙ1

4τποιιο.ιΙΙουοπι Κι·οιιυουΙοο·οτ Βου; Ρο.τΙουτ υυιοτ 2υποΙιπιοπάοτ

$οΙιννοοΙιο ευ θι·ιιυιΙο, υο.ουάουι Μου Μου υοου Μοτοετοοοιι
υιπτοπ ου άου Βιροου
8Ιτουυι-; νοιυ 20. Πο2ουιΙ1οτ1θΟθ.
Απννοεουά 86

ΜΙτι;ΙΙοτΙοτ υυά Με

(Μοτο

άιο

ΠΠι·. Αυ

οι·οοο, Ι.ιορροπ0ννο, ΙΝ. ν. ΗοΙοτ.
Ποο ΡτοτοΙαοΙΙ οοτ Ιοτιτου θἱτιυυις ννἰι·‹Ι νοι·Ιοοοπ υυά πεο
υουιτπου.
ΒΙυμ;οΙο.υτοπ οιπ ΠιιυΙτοοοοΙιτοτυοπ νου Ποτ. Βουιττου
ΚΙοΙ αυτ τοΙοει·ορυΙοοΙιοπ θΙυοΙεννυποου 2υιπ 80. Θουιιττοτουο.

ΡυυΙιτ Ι οοτ Το;.>;οοοι·άυιιυΒ:

Πτ. Ροοτ του υυυ οοΙυου

νοτττος υυοτ Με οοτρυο Ιυτουπι

υπο

οοτροτο. Ιιιτου Ζνοτου

υπο οοιυοιιοττΙοττ τυο νοτοοΙιιοιΙουοπ Ροττπου τουρ. Βπτοτουυυεο
τΙιοοτιου ου ΙΜιυιιτοτ'οΙπ.
Πι·. Η που τυοοΙιτ πιπ' του ἰυι ΗοιιᾶοΙ ΙιουυεΙΙΙοΙιο Ρτυρο.τιι.τ
Ιιυιοιυ ιι.υτ'ιποι·υοοιπ, οοε ΗΙοΙοΙι ιΙουι Ονοι·ιυ Ιπ οοι· Μοπορο.υοο
ποτοΙουτ, ΙΒτΙοΙουτοτυυΒ οοΙιοΙΤου εοΙΙο ιΙυτου θοΙιννΙυτΙου άοτ
ννοΙΙυυςοπ, άου θοΙιννοΙοοοο υυυ οοε Ι·Ιιτυορ,·οτϋΙιΙο; ΙοΙᾶοτ υουο
οι· οο Μουτ ο.υννουτΙου υουυου, ου ου υΙοτ Μουτ οι·ΙιοΙΙΙΙου οοἱ.
Πι·. Ρ οοι·του υοιιτυ.τυοτ τιυου οΙιπο οι,ςουο νοτουοΙιο ου
Ι"ϋυτου ου Ιτοπυου, οπου οοε Ιιυτοἰπρτοροτοτ νου ΙΙ'το.υΙιοΙ
νου θουουτο οουι· @που υουττοιΙτ εει υπο ι·οετ ευ νοι·ουοΙιοτι

τπιτ άΙοοοτυ Ρτϋ.μυτοτο απ.
ΡυπΙιτ Π. Πτ. Η ο.πι ροΙ υ του οοἱυοπ
Ιιευο 'Ι'υπιοτο οοε ΜοοΙοετιυπιυ.

νοτττοΒ· ΙΙΙιοτ πιο

Ιπιττοπ. - Πιο ΡτουτςοπρΙοττο

ἔυνοιυιιΙΙοου οοτ Μουτ υοου:υννοιοου εοννοοου Μιτου, υοι οοι·
"Μαιου ιιυοι· οιΙΙο υοοικτιετ ννυπΙου. - Ζννοιτ'οΙυοΓτ εοΙ, ου ἀἰο
Βι·οοΙιοἱυυιιο;ου οοτ ΡΙουτιτιο υυυ τυο Ηυπιορτοο επι τουτου;;
οοτ Βτ·Ιττο.υΙ‹υυΒ· ιπίτ ιΙοτυ 'Ι'υυιοτ, οοι· ερυτοτ το τοουΙ ρο

ντ·ειουεου. Ιυ ΖΙ188ττιυιουυυ.υπ ου Ιιτιυ;ζου εε·Ιου υπο ου τυο Με
Ε'ι·υυιη·ιυρτοιιιο ο.υΓουτυοοου οοΙοπ.

Ιπ οΙποιπ :ννοΙτου Ρο.ΙΙο ΙιοποοΙτο οο οἱοΙ1 υπι οΙυ οοΙιτντοΙΙς·
υιιι·του τουτο:: θοντουο υιιτ ννοΙουοτου ΕΙυερτουΒιιιηςου; υἰοτ
υοουετουΙοετο $τιιυυυα, Οοοοιιι-Ζνουοοο οοε Βυπηιτοο, οου·Ιο
Ιιο.υτπυυρ,· οοε ΙΙυΙτου Βτιιυυιυουάου.

Πι·. 8 ου ειυοι·τ: ΙΙυτοι· οοτ, οπου νοπι νοτττοκουτΙου υοι·
νοτ.<;ουουοπου ΙΞι·οοΙιοιπυυο· οοι· ΜοουιοτΙποΙτυιιιοτου, τετ τυο
$τιιιιυπε υπ Θουιοτ άοτ ουοτοπ ΗουΙνουο οιπο άοτ ννιουτυ;οτου.

Ποπ οιτοοεοινοετοτι Ζυετουο ι·ΙΙοοοε, α0υνο,ιονυιρτοπιο, τυπου
υοουειουτου, ιιοΙ υϋτιΙΙου τοι ΒτουτΙ:το.υΙτουΙιουοο ΠοΙοεουΙιοΙτ
ο·οννοοου. Ποτ ΚτουΙτο, Με άουι :Πο ΠΙιιιευοοο 2ννιοοΙιου υιο
οιο.ιιτιυοΙοι· ΝουΙιΙΙουυο· οοοτ Ροττ'οι·ιιτιοιι οτυοο Αυουι·νουιο Ιιι
άιο @ινε ευροτιοτ 8οοοΙιννουΙττ Ιιο.ττο, Ιιοτ οἰπ ουουοο υπνοτ

εοοοΙιοΙιοετννΙο ουοουι·οοΙτουοου ΒΙΙ‹Ι ΤΙιοτοιτ. Ηο.Ιο υπο Κουί
υιΙοοτου οιπο υιιτοι·ιυΙο·ο ᾶιιυΙτοΙ-ΙιΙουΙΙουο ΙΙΙο.οοο Μο υοἰ οἰποτ
ννιιοεοτΙοΙοΙιο, άιο ΑυςουΙΙι·Ιοτ Μιτου υΙοοοιιοττἰρτ, άιο Ιπροοπ

τυοιτοΙοι·τις νοτεοτι·ιουου υυά άιο Ζυυεο υιυΙοτο οιυο ‹ΙΙοΙ‹ο
οι·ιοιι·το Μπουο.

(Αυτοτοτ'οι·πτ).

τ.τουΙΙοοτ

οπου τοοΙιτ νΙοΙο ΙτΙοἰυο ΒουιιυάΙιτΙτυοτου ιπ άου Ιιυποτου. τυο

Πιο ΒουτΙου Μου οἰυ ιυ Μο (υπο ροι·τοτιοττοο

ΑυΙτυἱιρίουο ου εοΙυο ΜιττοιΙυυΒ Ιυι Ποτ υυοι· οἱυου ΙΙ'ο.ΙΙ
νου ΙΈυηιυοοοτοοτυ οοε Μοοιοοιιυυυιο υυά οοι· ΙιιιΙτου Ιιυυο;ο

Αυουτνοτυο. άοτ Αοι·το οοοουά. αυτ. Ιζουιυιου ΜΜΜ;; υοου
ετο.τΙικο <<θονοιονυιοτοτυο που υοι άου τυουΙειοτΙυειΙου ΝουυΙΙ
οιιπο·ου νοι·? Βοι οτυοτ Κουηιτουοιου @του άου 'Ι'υυιοτ οΙιι‹Ι

ΒΙουτ

στο ΕτοοΙιοΙυυυΒου οοτ Οοινοετουυιιι.ς τυο ου Ιιοου;τουιο, οοε

. ου οοι· Ηιιπ‹Ι ιιΙΙοι· νου ΙΙιιιι υοουειουτοτου ΡοΙΙο άΙοεοτ
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εει εεεεεει.; ε" εε ιιιεεεε ειιεε τιιιτ. Ρει·1°ει·ειιεε άει· θενε
εειεεεεει ννειεεε εεε

ειεειιι Ψειτει·ινεεεεεε ιει θενεειειειε,

ῇε ειε ΒιιιειεινεοΙιεεε ιε εεε Ηει·21ιιειεε, Με εεε νοε εεεεει.
Τειιιει·ειι ιιε θεειειε εει· ειιτει·εε Πανε εεΙιεεει. εει; εεεε
ει·εεεειεε εε εκει ε.ιιεεεεεεΙοεεεε, εε.εε ειιεε ειε ιεεειεειιεεΙε

ΝεεειΙειιεε· ειε

εεεΙιεεεε

ειιεεεεινεε

θγιιιιπειιι

ει·ε.ειιι.ι·εε

εεεεε Με ειε Ρει·ίει·ει.ιεε ειεεε Λει·ιειιεεεει·νειεεε, ει· ειιιε
εεε νει·ιιεε·εεεεε ειιιε εε ειεεει· Ε'ι·ει;ε εε εεεεει·ε.

Πι·. Βει·ιεΙε ιιιεεετε ε. ρι·ιοι·ι ίοΙιχει·ε, εεεε Μι Πει·εε
ειεεε ειεεε Λεεει·νειεεε ιε ειε εε.νε. εεε. ειιιε εεεε ιιε θε
εἱετε εει· εενε ει. ειιιε διεεειι8· ειεετε!Ιειι ιιιεεεε. Πεειιι·εεεε
ειιω εειιιει!ιε Βι·. Πε.ιε εΙιι, εεεε ειε σε". ΜΕ. ειι·εΙα ννε
ει,ε,·ειεεε εεεειειΙιε·τ ιετ, ε. ιιι ειε νειιε εενε εεε. εεει ι·εεειεε
νει·εει' εεεεεεεΙεεεειι πι, εε ιεἱιειε εε Ιιειεει· Βιεεεεε ιιε

Μ, ει·ινειει ειιιε ειε ειε εε ει·εετει·, εει-ιιι ει· Με νει·ε.εΙεεει
ιεεεεεεε εει, εειεε Ριείεεεει· επι εει· Πεινει·ειιε1ι εΠεεει·ειιΙεεειι.
Με νειΙειιτει, εει ει· ε.ιιεε εειεεε Λεετιιιτ εεε ε.ΙΙεε ιιιεειει
ειεεεεε νει·ειεεε ει·ιιΙει·ι.
- [Με εει·εε ειε Βειιιι'εεε; Με Ρι·εΓεεεει·ε Ι)ι·. ιιε Ιιι
Οειιι ιι εεεε Ει·ειεει·ι: ει·Ιεειι.:ιε θι·ειεει·ειτ εει· ιεεειειειεεΙιειι

ΡεΙιΙιειιιΙι εεε εει· Κιεεει·ΙιειΙεεεεε εε εει· Πεινει·ειιετ. Πι·
Ιεεε·ειι Μ: εεει Πει'. εχιτε.ει·ά. Πι·. Β'ι·ιεει·ιεΙι .Τε.ιειε
εε.εεΙεει εεει·ιι·ε.ι.ιεε ινειεεε. Λε ειε διεΙΙε εεε Ιετει:ει·ειι
ινει·εε ε" Ριινετεεεεει εεε εεεεεινει·ιιε·ε ΛεεΙετειιτ εεε Κε
ιιιΙιει·ε Κι·ε εε ιε ΒειΙιε, Ρι·ει'. Πι·. ΒεειΜεεεεΙιε, Με

ειιεεει·ει·ι1. Ρι·εΓεεεει· σε Ι:Ιιειεεεε Ρι·ερε.εεειιε εεε θεεεειεειε
εει· Μεειειε ιε Βι·Ιεεεεε εει·είεε.

ι·. νει·εει' Ιιειιιιεεε ιι6ειιε. Ιε Βε2εε° εει' εεε Κι·ε.ιι ε ε εΙε
εεεεε Β'εΙΙ Μιεει!ιτ Πι·. Ηεει ρεΙε , εε.εε ειε ρι·είεεε ΗΒ
ειεριεε ιει·ε ειει·ειεεεεεε ΒιεΙει·εεε· ιιι εεε εεε ειετιεειιειι
Ι.εεεεεΙιεειεε εεεει. εεε ε·εννιεε Με ειε νει· ε.εει ει·ι·ε
ι.εεεεεε Μει·ειιιιιΙ ιιι Βειι·εεει Ιιειειιιι. - Με ειε ειιη;εεετιεεΙιε
Βεεεεεεεε εει· Οεει·Ιιει·ρει·εεεινειΙεεε, εει' ειε Ι)ι·. Βεεε.
εε τι: ειεε·εεεεεεε Μ. εειιιει, εε εεεεε, εε Ιε.εεε εε ειιιε εΙεε
ειε Κειεει·εεειεε εει· θενε εεε ιιεεεεΙι, εΙΙει·ειεεε εἱεει εει.
εεειεεεε ινει·εεε, ννειιιεειεεε εκει εει' ι1ιεεεε Ζειεεεε Με,

εε ειε Δεεει·νειιιε εεει· ειε ΝεερΙε.ειειι εει· Ιιοειρι·ιιιιιι·εεεε
Οειεεεετεεε ει.

Ιε εει·

ΒεεεΙ εεει· Εεει·ε ειε Κειερι·εεειοε

εει·εε ειε Λεειιη·εειε ιιιεει εει· Ρει·ι'ει·ε.τιεε εει· νεεε. Οενε
εεε. ε. ιιε. ειιιε ειεε ειε εε ειΒεεει·ι.ιεει εεεεει.ει· (Μιά εει·
8ειιιιεΙΙεεε· εεε, Με ειε ινεει Ιιεειιι εει εεεει·ειιι

εετειεεεε εει·ίπε.

θι·εεεε

Δε! ιΠεεεε 8νιιιρτειιι Με εει εει·ειε εεεειι

ινιεεει·εεΙτ εε ε.εεε νοε ιειε ιε ειεεει ε`εΙΙε ειε Πιεεεεεε εεε
Λεεει·νειεε. νει·ιεεεεει εεετεΠε ννει·εεε; ειιιε ειε 8ι.εεεεε· εε
ι·εεε ειει· ειεεε εε ειιιειεε.ι·ιιεεε ΟεειεΙιιει, εετει·Ιιεε Με
ιιιεετ ιε ε.Πεε ε"ε.ΙΙεε ε.εειειιει, ει·εΙε.ι·ι: ειεε εει·εεε. εε.εε εεεεε
εει· Κεειρι·εεειειιειι·ιι·Ιιεεε εεεε ειε εεει· ινιοΙιιιε·εε Μειιιεει.

ιιιιιεριειτ. εεειΙιεε εεε εειιιιειιιι·Ιιεεε Ζεειιειεεε ει·ιει·. Βιετεε
ιε ειε νεεεεεεΙιε ειιι.ει· εει·ιεΙειε Ι)ιεεεε. Πει·ειεί εει·εΙιε ειε
ειεεειιςε 8ιεεεεεει·εεεειεεεε; ιΠεεει· Β'εΙΙε εεει Πει.ειεεειεεε

νοε εει· ειείεεεεε Κειιιιιι·εεειεε εεει· εεεε Πειεεννεεεειεεε·
εει· νεεε ιε Εεεε ειεεε ΝεεεΙε.ειεε.

Ν ε ι ι· ε Ι ε ε; ε:

- νει·ετει·εεε ειειι: 1) Λει 27. ΟΙειεεει· Με». Ρε

τει·εεει·,ε· Βτεειει·ε.ε Πι·. Μετι.ειεε Πεεεε, Ιε.εε_ιεει·ιιι·ει·
Οι·ᾶιεε.τει· :ιιε ειεειεεε ει.εει.ιεεεεε ΚεΙἰεΚἰιιεεερἰτεΙ. ιιε Λεει·

νοιι εε .Τιιει·εε. Πει· Πιεε·εεεειεεεεε εινα· ειε εεειιιε.Ιιεει·
.Ιεεε·ει· εει· ιιιεειεε-εειι·ιιι·ιι;ιεεεεε Αιιεεειιιιε, ειε ινεΙεεει· ει·
1870 εεε Αι·ετει·ιιε ει·Ιεειι·τε. ννει·ε.εΕ ει· Με Λεει. ειε ΚεΙιεειε
εεερἰτεΙ ε.ει.ιεετεΠιι ινειεε. ει .Τειιι·ε ειιιεει·εε Μ: Πι·. Πεεεε
εε τΙιεεειε Πεεειτ.ε.Ι ειιτ εποε; Με; εεινεεεε, εείεεε·ε Με
_ιειιεει·ει·, εεεε ειε εΙιει·ει· θι·ειιιιιι.ει· εεινιε Με Ιιειιει· εει·
ρι·ειιιιεεεεε Βεεεεε.ιιι€εεεεε εει· Πεεεειειεε ιιε Βι·Ιιεεεεε

εεε Βε!ιεεεεΙε εει· νεεει·ιεεεεε εεε Ηεεεει·ε.εεεειιεε εει ε'ι·ε.εεε
εεε Κἱεεει·ε ιε εει· Με εειιι ΚειιειιιεΙιεεριιε.Ι νει·εεεεεεεε

θειι·οι·εινεεΙιεΙε. νει· ειεειε Πεεει ννει·ιΙε ιειιι ειε (Μεμ
τεεει; :ε ειε, εεεε ειε ειιι.ειιεεεε ΗοεριιεΙΙιειειειεειειι ιεε ιιι
Λεεει:ι·εεει εειεει· Ιεεε_ιε.ει·ιε·εε νει·άιεεειε ειιιε Βιι·εεεει·
εεε Κειιιιιιιεεεεριι:ε.Ιε ννεεΙιε εεε ειεεε Ψε.εΙ εεεε
νοει $ιεεεειειε εεει·Ιιε.εει ννει·εε. Ι.ιειάει· εειει.ε εει· εε Με!
ειε ρΙειειιεεει· Τα! εεἱεει· Λι·εειτ εεε. εειεεει ννιι·Ιιεε ιε εει·
εειιεε $ιεΙΙεε,ς εει Κε1ἱεειιιΙιεε Με! εἱε Ζιει. Πει· νει·ετει·
εεεε ιιετ.ει·ΙιιεΙτ ειει· ε.εεε Με:

εει·εε ειεε ει:ε.ι·Ιι ι'ι·εεεεει.ιει·τε

ΡεΙΙΙιΙΙειε ει» θεεεε1εεει.ε- εεε Πεετει·εεεεειι.ειι ειε. εεειε.ιι
@Με Βετι.εε εει ε'εεει·εν Ρει·εεΙειι.

2) Λει 1. Νενεειεει· ιε

Οιεεεε εει· ΐτε!ιει·ε θεεεΠε Με ε!ιΙιτε.ι·-ΜεειιιεεΙιεερειιτει·ε
Πι·. νοε Βειιε·εεεεε,
ε. Ζ. 8εειετει·.

εεε

Κιεννεεεεε

Μι1ιι.8.ι·εεειι·Ιιε,

ινιι·Ιι1.

5ιεε.ιει·ε.ι

Π:: Κε.ι·Ι

5 ε ε ιιι ε ιιι ε ιι ε , ιιε 68. Ι..εεεεειειει·ε, Με ίε.ει: 40-ιε.ιιι·ιεει·
ε.ι·ετΙιεεει· 'Ι'ε.τιεεειτ. Ιε άει· Ιει.ει.εε Ιεετε ει· νεεεεεειιιεεει. ιε
Βι. Ρετει·εεει·ε·, ννε ει· Με εει ε. Νενειιιεει εεει·ειει. ινιι·ε.
ε) Ιε Ρε.ι·ιε Ρι·ει'. Πι·. Βενεεει·ε, ΙιΙιτςΙιεε εει· εει·τικειι
ΛΙιεεειειε εει· Μειιιειε, ἱει Λεει· νεε 64 .Τεει·εε. 41 Ιε Ρει
Με Με. Πι·. Π. Ο. Βιιιιεε, ειιιε- Ρι·ει'εεεει· εει· Ηε.ι·ε- εεε

ΟεεεεΙεεει.εει·εεεεειι.εε εε εει· ΡΜΙεεειρειε.-ΡεΙιεΙιειε.

Τεεεειιεεει·ιε1ιτειι.
Ρει·εεεει!ιει.

νοιι Πιιινει·ειτειειι εεε ι·ιιεειιιιιιεεεειι !εειιτετειι.

- 8 ε ι ε 80. Ιι ε ε ε ε ει ε. ε ι· νεΙΙεεεει: εει 10.%28. Νενειεεει·
εει· Βεειει· εει· εεεεεεεεε Βει·γεεεΙεειεε εεε εει· εΠ.εετε εει·
Ριινε.ιεεεεεεειι ε" Βει·Πεει· ειειΠειειεεεεε ΡεΙιεΙτ.Μ, Με.
ΜεειειεεΙι·ετ Ριοί. 1)ι·. Λ ε ε1εειτ. Τσε Με, εε.εεεεει ει·

ιπι νοι·ιιςεε.Τεειεεει·ειιε εειε 50-ιε.ει·ιε·εε Πεειει·ιιιει
Με ιε ε·ειειειι. εει. Ζε Λιιίε.εε εειεει· ει·ειΙιεεεε Τειι,εΙιειτ
Λεειει.εεε Ε ιι ε ε: ε ε ε ε ο ε ε ιε εει· ΒετΙἰεει· εειι·ει·ι:ιεεεεε
ΚΠεΠε, ινεεειε ει· ειοε ΜΗ εεει θεειειε άει· ΚεεΙΙιερΠει·εειι
Ιιειεεε εε, ει» ινεΙεεεε €ει·ειιε εειεΙι ειε Βι·εεεεεε εεε ΚεεΙ
εερΓεριεεεΙε ειεε εεεε Λει·ε. εεειιεε.

'Ι' ε εε Ι ε _ννει· εει· ει·ειε,

.μ Πιε Ζεεεεεεε εε εεε ι·εεειεεεεε Πεινει·
ειιιιιε ιι ειετι ιιεεε ιιειεει·ι·εεετ ιι·οετΙεεε. Πετει· εει· εεεειε

ι·εεεεε .Τει.ς·ειιιΙ Μ. ειε Λετοιιιετ εει· Ρι·ει°εεεει·εε ιεει·ιιΙιεε
ε·εεεεεεε. Με εει! εεε ε" ε.εειι ειιιε: εειε. ννεεε. Με ε. Β.
ιε Οεεεεε, ειε Ρι·ει'εεεει·εε ειιιε ιιι πινει ειεεεεει· ιειεεΙιεεε
ρεΙιι.ιεεΙιε Ρει·ι.εΙεε ιεΠεε εεε ειε Πεεεε Ρι·είεεεει·εε εε ειιιε
ει·ιεεεε, εε.εε ειε 8ι.εεεεεεεεεΙιεΕι. εεε Βενειει:τ. εεει· εινειιιιεε.
Ρι·ει”εεεεεεε. ειε εε εεε ιιεΗι.ιεεε εειεεεειμεε οιΙει· ι·εεειειι
'Ρει·ιειεε ι.εειιει·εε, νει·Ιιεεει. εΙειι Ιιε.εε ειειι ε:ιεει· εεεε ειεετ

εεει· άειι Πει'ει;

εεε ειε Λεεει·ει·ειτεεε;εε εει·

Βι.εεεεεεε

εει· ειι·εΙαε εειτει·ειεεεε Βιεει·ιε'ε νειε Μεεεε ιε ειε ΚεεΙ

εε

εεείεεεΙε

Οεεεεε εει· ιεειεεεε Βι.εεεει θεεει·, Με ει· εειει Βιιειιιειι

εει· Βειι'ει·εεες νοιι θεεεεινειειεε εεειεει·ι.ε; ει·

νει·εεειεεεεεε

ΠεινειειιΜεε

ινεεεει·ε.

8ο

πω!

ιε

Με εεεΙι νει·εεειεεεεε Ιεει:ι·ιιιιιεειε ειιιε ει·ίειιιιεε εεε ειεε επειτ
νεΙΙε ΒιιιιιιιιΙεει; νεε εΙε.ετΠεεεεε Νε.εΙιειΙεεεε·εε εει· ΚεεΙ

ἱε εει· Λεει.ειιιιε ινε,ε·εε εειεει· νεΠεε Πεινιεεεεεειτ ειεε εε·
εείι·ιεειεεεεε Ζεεεει· ει·ειεΙΙ:, εειιι ειιειιιιειει·ειιεεε Ρι·υϊεεεει·

εεεΠιιεεεεεπειι ιιι ννωιε εεε·ει'ει·ιιετ, ειε ει· νει· ιιει·εειιι εεει

Βει: ε] ε ιν ειε 'Ι'ιειειιι'ε.εε ειε εεε Κερί. εε εε.εε εει· τιετεε

βειεει·ιε Ει·ιεει·ιεε-Βε.εεε ιιε εεε ε.ι·ειΙιεεε Ε'ει·ιειΙεεεεεινεεεε

εεει·εει·ειειε Ρι·είεεεει· εεε ΕΣιιειεεε εεει·εεεεε ιεεεεεε. Νεεε
ειεειιι ερειει·εε ΙΒιιεειεε ει·ειεΙ1: Ρι·εϊεεεει· Βει: ε] ε ιν εἱεειι

ιε Βει·Ιιε εε.ι·εεειεεει. εει. $ειε «Ι.εειειιεε εει· Ιιε.ι·νεεεεεεειε
εεε εει· εειειι. ΚεεΙΙιοριει·εεεεειιεει ιετ ιε νει·εεειεεεεε

Β ι·εεεεε εεει·εει.ετ ννει·εεε. Πει· Βει·Ιιεει· Πεινει·ειιε.ι. εεεει·τ
εε Με εειι 42 .Τεει·εε ειε Ιιεει·ει· εε.
- Λιιι θ. Νενειιιεει· εεεεεεε εει· Ρι·ει'εεεει· εεε ΕΙιειεεεεε
Πεεειειεεειεειιτει.ε εει! ειιε,·Ιειεε Πεεει·ει·ρι·οιεεεει· εεε ΙιΙιει

εεεειι Ιεει.ιτειε εει· θι·εεείει·ετιε Η ε! ε ε ε Ρ ε ιν Ι ε ιν ιι ε Πι·.
νν. Βει·ειιιειιε ιν εεε εει· ε.Ιιει·ε Οιιιιεε.ιει· εεε εΙιειεεεεε
Πεεειιιειεειεειιιετε Ι)ι·. ε. ειιιε” εει εεε 25-ῇ ε.ει·ιεε

.ΙεεΠεειε ἱει·ει· ει·ειΙιεεεε ι·ιιιιειειι.
- Βοι· βεει·ει·ει εεεθι·εεεει·εεεΙιεε θεενει·εειεεε1εεεεεΠε.ιε
Βι·. Κ ε ε ι ι; ε ε ε τ; ιετ ειιιε ΚεεεεΙιεεεεε Πε· ἰεεει·ε Κιε.εΙι
εειιεε εειιε 0ι·εεεει·ι.ιεεεεε Ιεετιιετ Νι!ιεΙει Ι., εει.ει· ΒεΙεε
εεε; ιιε ει·ετει·εε Λιει.ε ει·εεειιι. ινει·εεε.

- Βει· Ζεεεεεε εεε εεεεεειεε Βει·Ιιεει· Ρεει·ειεΙιεΙε,εεε
Πει'. Ο ε ε ε π· Ε ι ε ε ι· ε ι ο ε ι ω εε Λι·ιειιεεΙιΙει·οεε ει!ιτεεει

εεοενιεεε Βιιει ειε; εει· Ε'οι·εει·εεε, ει εεΠε ε.ΙΙε $τιιι!ειιι;εε,
ειε εεε Βιιε.ειεε ειεει εεετε.εάειι εεεεε, ειιιε Νε.εεεεειεεε
εἱεεεε 3 'Ι'εεεε εεΙεεεειι, ννιει·ιε·ειιίεΙ Ιε ει· ε·ει.ετει
ινει·άε! - Ιε εει· ιειΙιτει·-ιεεειειειεεεεε ΛΙιε·
ιιε ιιιιε ειιιε ινεει·εεε εεε Βιιε.ιεεεε εει Ρι·ει'. Β.ειιι εεεεΓεΙΙε
ειε Β ΙιεεεεΙ νοι·. [Πε Βιεεεεεεε ννεει·ει·ιειι ειιιε ιειι εειε

ειιιε ιΙειε Β'ιειιιιιει· νοε ιεεειι εενΙιειτ.ιει·ιεε ειιιε. 8 Ι:ι·ειιιει·
ειιεε.ειιεεε ειιε.ιιιιειει·ε εε ννει·εειι. Ρι·ει'. Βειε νει·Ιιεεε άειι
Με εεε εεει·Ιιεεε εειεειιι Λεειετεειεε εεε Βιιε.ειεε. - Λει'

εεε Πει νε ι·ειι:Μειι Κεεεε εεε Κιε νν ιει.εε εεειι .εε
Ιιειιιιιιεε, ιΙεεε ιΠεεε ινεε·εε ΟεεειεΙιτιεε εεε εεεεειειεεεεεε Βε
εεειεεεε άει· 8τεεεετεε ι:εειρειει· εεεεεΙοεεεε ινειεεε.

420
8ϊοικκοεοκκο1οκοκκοκοκ.

- 91ο ὅτι. Ροτοκεκκκ,οιοκ 8τοκινοκινκ1εκκο 1ιιι.τ

- Αοι·κτο ιιι κι” 111. Βο1ο1ιεκκικκ.

νοκ κοκ Ποκ1κ1κκ1νοι·κ·ο.1τκκο κἱο Κοιικοεε1οκ κιικ 131ι·ϋκ'κκκο
οικοκ ετκκι1εο1ιοκ Α ροι.1ιοκο οκ1ικ1ιοκ. κοο1ι1ε1: κ1ο
1κι·οκκιικο· κοι·εο11ιοκ κκ Μοεκοκοι· 8ικκιτο11 νοκ κοκι νοκοικ
Ρο1οκε1ιιιι·,ο,οι· Αροι1ιοκοκ 1ιοκ.κετοκκοκ ννοι·κοκ, ννο1ο1ιοκ κ1ο

Μο ννικ κκε

κοκ το1οκι·κρ1ι1εο1ιοκ Ποτ1ο1ιτοκ κ1ιοι· κ1ο Βο1ο1ιεκιιικκννο.1ιΙοιι
κκεκικκιοκοοετο11τ 1ικ1ιοκ, ε1κκ ικ κὶοοκοκ οι·ϋκ'ιιοιο 111. Βοιο1ιε
κκκιο :κι νοκεο1ι1οκοκοιι Οι·ιοκ κοε Βοιο1ιοε 22 Α ο κκ1:ο .οο
ννκ1ι1τ ννοκκοιι. κκκ κννο.κ: 1κ $τ. Ροι.οι·ε1ι κ κι; - κοκ κει

1ιοκο Ο1ιοκικοκ1κικιι11κοροκιοι· Πι·. νν. ν. Α κκορ (Οκτοκι1ει);
κκ Θοκν. Ακο1ικκρ,·ο1εκ - κοκ $ιοκτο.κκτ Πι·. Ν. Μο
ΐοκ_ῆο να (Κιικοτ1.); 1κ Κκεεικ - κοκ Ρι·οίοεεοι· κοκ Η)·8·1οκο

Οκ. Κ κ. κ ε τ1κ (Οκικ1ικιει), κοκ Ρκ1νκικοκοκι Οκ. .Ι. οικο
κονν (Ο ιο1ικ1ει) κιικ κοκ ρι·κκι1εο1ιο Ακκτ Πι·. 8. 1ικ κο1ονν
(Κιικοττ): 1κ Κ1ο κι - Οκ. Ρι·οκοκκο, ο1ιοικο1. 8τκκι1ικιιρτ
(Βοο1ιτοκ); κι 8οικιι.1.ο νν - κ” Ζκι·1κνκεο1ιο
Αι·κτ Οκ.
Ν. 8. Β ο εκ κ ο κ· (8οκ1ιι1κοικοκκκιι), 1κ 8 κ κκ κ κ ο. - κοι·
Γκ1ικ1κκι·κτ κι Βκοκ1ικο. Πι·. Ν. κ. $1ικ κιιο ιν (Οκτοκι·1ει);
κι 81ι1ιοικ1ι· - Πι·. ν1οτοι· Κ10110Β0Ν11εο1ι (Μο
κοι·ο1ι1ει); 1κ 'Ι'εο κ οι·ιι1εονν - κοκ Κκοἰεκκκι 1κ Βοκεκο
Πι·. Ροκ! Βοκ1οκονν (Βοο1ιιοκ); 1κ Κὶεο1ι1ιιονν - κκε
8ικκ€1ιοιηιι. Οκ. 81 κ ο ο 1 κ ο (Βοο1ιτοκ); 1κ Ψ ο κο κ ο ε1ι
Πι·. Ακκκοκ.ε $ο1ι1κ ,κκκοκ· (Κκκοκι); 1κ νν1κκιιιιικ Πι·. δ κ 1ικο νν (Οκτοκι1ει); 1κ ιν _1ει.1. κ ο - κοκ Ιιεκκοκκκί'ι.ε
κκκι Οκ. Μ. Βοκικ (Κκκο1τ);ιιι Οι·οιι1ικκο; - Οκ. Ν.
Ψ. 'Ι' ο κο κι κ ο κι (Ρι·ιοκ11οκοκ Βι·κοκοκοι·) κκκ κοκ Βοεκ1ικ1κ
1)ι·.8.Ν. Βιι11ιιιι·1κ(Κιικοττ); ιιι κοκκιοι·1κοκο.ι· -

Οκ. Ρ. Ροκ κο κε Μ, νοκ κοκ κ1οκτ κκ κοκ Κοικο.κοκ κοκκ
κοκκοκ Βονκ1κοι·κιικ ικοννκ1ιΙκ (ΙΒΜ.κοικ11κκοκ); κι Ο ι·κ1ε κ Οκ. δοκοκι1κ, νοκ κοκ Κοεκκοκκονϋ1κοκιιιιο· κοννκ1ιΙτ. (Κο.
κοιι); κι 131;; κ - Οκ. Ρ ι·ο ο ο κ κ Ι κ , Ι.οιιο(8οκικ1κοκιοκκκ0;
κι κοπηκε. -- Πι·. .1. Οκι·κεεονν1ιεο1ι (Ρο1κ1εο1ιο Νο.
ι1οκιι1ρκι·ιο1); 1κ ι. ιικκ - Πι·. Α κ το ιι Η κ ο κ κ (Ρο1ιι. Νιιιιο
κκ15ιιικτοι); 1κ Βοκοκι - 1)ι·. .Ι Ή. 8ειν1οε1ι1ιιεκι
(Ρο κ. Νο.ι1οιικ1κκι·ιοι). 1)1οεο 22 Βοιο1ιεκκικιικοκιιτιοι·ιοκ κο
1ιϋκοκ κΙεο νοι·εο1ιἱοκοκεκ κο11τ1εο1ιοκ Ρκι·1ο1οκ κκ, κκκ κννοι·:
κοκ Ροκιο1 κοκ Κιικοι.ιοκ Θ, κοκ Οκτοκκ1ειοκ Γι, κει· Βοο1ιιοιι 4,

κοκ 8οκ1κ1κοκιοκκκιοκ 2, ω· ρο1κ1εο1ιοκ Νοι.τ1οιιο.1ροικτο1 8, κοιι
ίι·ιοκ11ο1ιοκ Ει·κοιιοκοι·κ 1 κκκ κοκ 1Βιιικοιιι11ιικοκ 1.
-- ΑΜ' κοκ ο οε τ ε1τκ κ ιι ε,

ννο1ο1ιο κ1ο θοεοΙΙεο1ικι°τ κοκ

Κ1κκοκκκκιο κκ Ε1ικοιι 11ικοε Β1ικοκκι1ι,ς11οκοο, κοε Ι1ο11ιρκκικ
κι” Οκ. Η κ. κ ο1ι1'ιιε ε, κκ111εεΙιο1ι κοε 50-_18.1ικικ ο κ .Ι κ 1:11 κ κ κι ε εοἱιιοι· 11κκι11ο1ιοκ κκκ εοκκι1οιι Τκτ1κκοιτ 1κι 8ιικ1ο κοκ
81οκικκικκ. κικ 28. Οκτοκοι· νοκκκετκ11οιο, ννκκκοκ κοκι κκ
1ι11εικ κκ1ι1ι·οιο1ιο Β1ικιικοοκ κιιιο11. 01ο Βκεε1ει·1ιο Οοεο11εο1ιοικ:

θιοεοικιιικεε1ο,κο1τ κἰοεοι· Κοκκοεε1κκεοι·το1Ικκικ ιικειι·ο1τοτ.
--181κ Κοκκκι·ε κικ κ1ο ικι .1ο.1ικο 1910 Η3.111οιο
Ρι·κικιο κοε Ακκκοικ1κοι·ε Βιιι,κκι·εκ1 Μ. νοκ κι
Κοκκοκοκκ κοκ ικ111ι.κ.κ-κιοκ1κ1κ1εο1ιοκ Ακκκοκι1ο κ.ιιεο·οεο1ικ1οκοκ
ννοκκοκ. Π1ο Ρι·κκιιο, ννο1ο1ιο 5000 ΗΜ. 1ιοικκο·1:, κκκκ ιικκ
ΐκκ Οκ181κκ1ννοι·κο κκοκ κιο νοκεκ1ιἱοκοκοκ ΖννοἱΒο κοκ Ακο
τοκι1ο οκοκ ιικο1ι ί'κκ νοκνο11κοκικικκκοοκ 1κ κοκ ΠοκετοΙ
1κκικ οκκ.τοικ1εο1ιοι· Ρκκ.κκκειτο κιιοκκκκκι. ννοκκοκ. Ποι· Βικ

τοκικ1κ κοκ Β1κκοιοκκκο; κοκ Αι·1ιοκοιι κι κοκ 18. Αρκὶ1 1810.
- Πιο Πκκοετοκ, ννο1κ1ιο κοικ 11ι11κ1ετοκ1κικ κι ννοο·οκοικ
ικκκ1κκτιοκ κκκο1ι κἰο Μειοειιο1ιικοκ κκκκ $ο1ικικ νοκ
κ οκ Ο1ιο 1 οκκ οκνικιο1ιεοκ ε1κκ, 1ιοτι·οο:οκ ί“κκ κοκ Ζο1τκκκικ
κοκ οκειοκ ιικκ κκοκκτο ,ικοοοιι 500000 Β1ιΙ.
- Ποπ Τ1ιο1«Δικοι·ικοκ1εο1ιοκ Ζο.1ικοκκι.», «ιιι
Ακιοκ1κιι εικ.οτ11ο1ι ιιρρκοκιοκτοκ Ζκ1ικο.κκι»

κκκ ο1οιο1ι1ιοκοκτοιικο '1'1ιο1 1κ 6κοκι11ο1ιοκ Βοκο.κκιικιο.ο1ικκκοκ,
κκ Τ11ι·εο1ιι1κοι·κ, 1κ ΜΜο11ιικικοκ κ. ε. κι. κκ Γκ1ικοκ, κι 1κ
Οοκτεοκ1οικκ κκκκιο1ικ κιικο1ι Πι·ιο11 ο" Βο1οκερκοκ1ο1ιτε οιικ
@κικ ν ο κ ο ο τ ο κ ννοκκοκ.

- νοικ Μικ1ετοι· ω. 1κκοκκ κι εοο1ιοκ κικ 1.κκ1κκ1ικ1ε :κκ
1Β1κκοκιι1'κκο· κοε Π. Κοκ ο·κοεεοε

κοκ θοεο11εο1ικΗ

ι·ιιεκ1οο1ιοκ θνκκ.κο1ο,ο·οκιικκ Οο1ικκικ1ιο11°οι·
οκιο111. ινοι·κοκ. Ποκ Κοκοκοεε
κ. .1. 1κ Μ ο ε κ ο κ εικτικιικοκ.

κ·ἱι·κ

νοκι 28-81. Ποκοιιικοκ

Μ.

- 01ο δοεκκιτ.κκ.1ι1 κοκ Κκκκκοκ 1κ κοκ Ζίν11
1ι0ευ1Η11οκκ 8κ.Ροτοκε1ικι·ο·ε 1ιοικκ,ο· κικ 27. Οκτ.
κ. .1.11084 (20θ κιο1ικ Με 1κ κοι· νοκννοο1ιο), κιικκκ1.οκ 786
'Γνιι1ιιιε - (8 κοκ.), 890 8ν·ρ1ι111ε - (7 κοκ.), 38) Βο1ιιικ
κιο1ι - (28 κιο1ικ), 275 Ι)1ρ1ιτ1ιοι·1ο - (10 κιο1ικ), 82 Μικεοκκ (Ο ικο1ικ), ιικκ ό Ροοκοκκκκκκο -(0 κιο1ιι· Με 1κ κοκ νοι·ιν.).
- Π1ο θοεκκιικιικ1 κοκ 81:οκ1ιοΗ1.11ο 1ιι θε. Ρο

ιοκε1ι κι·,ο; 1ιοιι·κο· 1κ κοκ )νοο1ιο νοιιι 21. Με κκικ 27. Οκτ.

κκι· ννο1ικιικο· κοκ νο1κερ,·οεκκκ1ιο1τ. κ1ιοκιο1ο1ικο κοκι .1ιικ11ο.κ
κκε Β1ικοκκκ1ικ11οκεκ1ρ1οκι κοκ Οοεο11εο1ιοΠιικκ κιο

κ. κ. 1κι κ.κο.κκοκ
Κκκ.κκ1ιο1τοκ:

Πκκκκκο κ1ιοι· κιο νοκ1ο11ικκι.κ κοι· εκ ο 1 κ ο κ ο κ Μ ο ο κι 11ο
κκ 1' κοκ Νοκιοκ Α1οιικκκοκ11.;κκεεοκκοκι Με κ1οεο
Οοεο11εο1ικ1'τ κ1ο 8ικικιιες ο1κοε 8 τ1κοκκικ κιε κκθ κοκ
Νιιικοκ κοε .1κ1ι11ιικε 1κι Βοικοκο νοκ 1000 Β1ι1.1ιο1 κοκ Κικκοκ
1ιο11κο1οκ1οκ 1ιοεο1ι1οεεοκ. νοικ 1ι1οε1ι.κοκ νν ο11ι11ο 1ι ο κ κι ο κ1κ1 κ1εο1ιοκ 1κ εκ11.κι κι κοκ .1ιι1ι11κι· ο1ιοκκι11ε κκκι
111 κ κ ο κ κι 1 ι ο;11ο ο ο κοννκκ1ι; νιιοκκοκ ιικκ κ1ο 8ικκινοκκ·ο1
ω” νοκ Ροτοκεκκκο κει; κοεοκ1οεεοκ, ο1κο κοκ ετϋ.κ1.1εο1ιοκ
Κκοκκοιικκι·κοκοκ ιικο1ι κοκι .1κ1ι11οι· κκ 1ιοκοκκοκ.

'1"γρ1ικο οιικκιι1ι. 0, Τνιικιιο κ1ικοκι. 27, 1Ξ'ο1ικ1ο κοοκι·κοκε 2,
Τγρ1ικε ο1ικο Βοετ1ικκικκο· κοκ Ροκιιι Ο, Ροοκοκ 0, Πο.εοκκ 28,

- Βοιι·οΗ'ε κοκ Ικκτο11κκρ,· νοκ Ακκικ1ρ1οκιοκ
κκ Ροκεοκοκ ινο11ι11ο1ιοκ Οοεο1ι1οο1ιτε, κ1ο κικ
Ρκκίκκο· 1κ κοκ κιοκ1κιιι1εο1ιοκ Κοκιικιεειοκοκ »οι κοκ κκεε1
εο1ιοκ Πκ1νοκοιικτοκ 1ιοεκκκκοκ 1ικ1ιοκ,.κετ 1”ο1ο,·οκκο Α11οκ1ικο1ιε1:

088 (880 Μ., 808 1117.), κκκκκτοκ κκ ίο1κοκκοκ

8οκοκκιο1ι 24. Ο1ρ1ικ1ιοκ1ο 20, 0κοκρ 0, Κοκο1ι1ικειοκ 8, Κκοκ
κκεο 11κιικοκοκικκιικκιιο· 17, 1κι·νε1ρο1ιι.ε 4, θκιρρο 4, Κοπτ
κ1ικ11εο1ιο 11ιικοοκοκικ11κκκκ,ο 58,Βκ1ικ 2, 1Βρ1κοκι1εο1ιο Ικοιιικ
ι.κ1ι1ε Ο, Ακκτοι· θο1οκκι·1ιοκικκκ1εικκε Ο. Ροικοιιιιε ορικοκκιοκ 0,
κκκκοΚι·κκκ1ιο1τοκ284,ΑκΠιι·κκ0,Ηνκκοκκοκ1ο0,Ρκοκκοκο.Ικο1ιοκ1,

Ργκιιιιο ιικκ 8ορκοκοκι1ο 12, '1'κ1ιοκκιι1οεο ω· 1.κκικοκ 92, 'Γκ
1ιοι·κιι1οεο κκκοι·οκ Οκικο.κο 17, Α1κο1ιο11ειιικε κιικ Πο11κικικ πο·
κιοκε θ, Ι1οκοιιεεο1ιννκο1ιο κκκ Ατι·ορ1ι1ο 1κΓκκικικ 42, ΜΑΝΗ
κικε εοιι111ε 10, Κι·ο.κκ1ιοικοκ κοε νοκκκκιικοεκιικο1ε 78, 'Γοτ
εοκοι·οκο 48.

κοετ31.τκ.κτο Β.οεο1κι:1οιι κοε Μ1κ1ετοκι·κτε κιιικ11κ1οκτ
ννοκκοιι: Οοκ κκεε1εο1ιοκ Πκ1νοκεκκτοκ »κικ κοε Βοοκτ νοκ
11ο1ιοκ, κοκ Ροκοοκοκ ννο11ι11ο1ιοκ θοεο1ι1οο1ιιε, κ1ο ο1κ Π1ιιΙοκι
κκε1κιικ1εο1ιοκ Πκἱνοκε1ικιοκ κ1ιοκ κοκ Οι·κκ οικοε 11οκιοι·ε κοκ
κι1οκ1κ1κ 1ιοειικοκ ιικκ κἰο οίκοκ Νοο1ιννο1ε κοκκ1ιοι· νοι·ικοειο118
1ιοκοκ, κεεε ε1ο ο1κο οικω; οι·1ικ1ιοιι 1ικ1ιοιι, κ1ο 11ικοκ κκε
Βοο1ιτ κκκι Ε1κικ1κτ 1ιι κκε 8τ. Ροιοι·ε1ιιιι·οοι· ινοικ11ο1ιο ικοκ1
κ1κ1εο1ιο 1ιιει1ικτ νοι·Ιο11ι1, κ1οοοκ Ροκεοιιοιι κκ 8ιο11ο κοκ 11ικοκ
κ1εκοκ νοκ κοκ Πκὶνοκε11κτοκ οι·το11ιοκ Ζοκ,οιι1εεο κ1ιοι· κοκ

Τοικοοοι·κ κκκ ι.::11' κ1ικικ ιικκ: 11ο1ιοκ κο1ιοκ1ιιι.Π.ο 1)εκκι

θι·κκ ο1κοε Ακκτοε (οκκκκκοκκοκοο πο. κοκκιο ιοριικο.) Α κκ Θ. ·

οκκι·κιικκκκοκ κοκ οκειοκ 11οκοκει.οο·ο.

+ Νκο1ιετο 91οκιικο· κοε νοι·ο1ιιε εκ. Ρο
κοι·ε1ι. Αοκκι:ο: Β1οιιετοο·, κ. 18. Νον. 1907.

κ1ρ1οκιο (κκκκοιικι κο. εκκικο .ιι·κιιοριι) ικ1ι κ11οιι κκ οκ. 44

κοε Μοκ1κικο1εικτ.κτε κοινκ1ικτοιι Βοο1ιιοκ (δννοκ δεκοκοιν,
Βεικκ ΧΙ11. Ακει.κκ1ιο νοιιι κο.1ικο 1905) κκ νοκκκίο1,οοκ.
- νοκ1ικίτιικ,ο,·οκ νο κ Αοκκτοκ.

1·1ιιΕκοκοιιιικ1ιιιιο κοκ 11111ςΠοκεκο11κ5ί.8·ο.

1κΧνκικεο1ικιι

ννκκκοκ κ1ε ρο11ιἱεο1ι νοκκκο1ικο κ1ο κοκ11,οοκ Αει·κτο Ν ν κ1ιοννεκ1, κιικ κοννεκ1 ιικκ 8οο 1ιε οι·κοτἰοι·τ.
Πι·.
$ει.ο1ι ε, κοκ κ1ο ΓΙιιο1ικ οι·ικκ11ΐ, ννκκκο κκί κοκ 8ικοιεεο 1ικιικ
κατ. ικοκικο1ιι.

+ Ν κο1ιοτο 911:κκιιε κοε 13οκτεο1ιοκ Δικτ
11ο1ιοκ νοκο1κε: Μοιιτοο,·, κ. 19. Νον.1907.
Ἐκ ,ο·ο εοι· ο κ κ κ κ: Ζ οἱ κι ο κ: Ζιικ Κιιεκ1ετικ κοκ Εκκι·κκ·
κκκοοκ κοκ θο.11οιιννοκο.

Υοκεοκἰοκοκο ΜΜο11ι.ικεοκ.
- 1)κε οι·ετο κ11ικκι.1εο1ιο $κκο.1.οι·1ιιικ κι:
Α κ ο; ο τι κ κ ο ιι κ ο ιιι Ηιιεοκιιικ ννιι·κ κικ 1. Ποκοκικοι· ιιι .ΪκΙτκ
κι κοικ ο1Βοκοιι Οο1ικιικο κοε ΒΙ1κκοκκιικο.τοκικιιιε ο ι· ο κκ οκ
νι·οκκοκ.
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5οτιτι:ιβετιό.--·Ι)ετ Μιοιιι:ιετιιειει;ε ω. ἱει ιιι Βιι"1εω.8 Κω. Πιτ (Με !ιΜετ πιεπι ειιεεοΜιεεεΙιο!ι επι άιε ΒιιοΜιιιτιόΙιιιι,8 νοιι Κ. Β. ΕΜΣ”

μι", εκει. πιτ άεε ΙιεΗιε μι" ἰτιὶΙ.Ροετ:ιιεΙεΙΙιιτιΒ;ἰτι Διοτι ειιθ.οτειι Μ δι. Ρεωτε!ιιιτε, ΝενιτεΚ -ΡτοετιεΙ:τ.Νί> 14..:ιι τιι:Ιιτειι.-- πειιιιε·
Μ.ιιι!ετιι2Ο Μετ!‹ ]€ιτιτΙἱοΙι, ΙΟ ΜετΙ: ΙιεΙϋ]5.Ιιτῖἱετι. ΒετΙιιωτι:ιοιιε :Με 1ει·11.ιι·.ε εοινἱε ε!ΙεετιΙ‹ιιε

εάεΜιοτι Βε20εΙιετιετι ΜιιιειΙιιιιεετιιιιι

Πιτ ὸἰε ΒτιιεΙ ΒεερεΙτειιε ΖεἰΙε ιιι Ρε1Μετ20Κορ.οάετ45Ρϊετι.- επι :οι πι” ατι άειι ΞεεετιέΠείωιτε τι άειι ΚεάεΜει.ιτ Πτ. Β.Ψε·ιιμε1ι
Αιιιοτετι ννεττΙετι 25 $ερετετεϋιϋἔεἱἱιτει· ()τιειτιιι!εττιιιεΙ:ιιεεεετιάτ. ἰτι51.ΡετετεΒιιτ8_ Ρε€ετεϋ.$ει€ε, ΑΙεκετιότοννεΚι Ρτ.θ ειι τιοΙιτετι.
- ΠεΓετειε ινεττΙετι Μάι άετ” Βει:ε νοιι ΜΒΜ. μτοΒοεετι Ιιοιιοτἱττ. Βρτει:τιετ. Όἱετιειετ;, Ι)οιιτιετετεεειιιε Ήοτιιιει!πειττΙ 5-θ.

-ιι=ιε

δ!. Ρειετειιιιτ8. πιεπι >10. (28.) ΝονετιιΙιετ.

Πιτια!τ: Πτ. ΡΩΜΗ Ζω· ΑειιοΙοεΞε άει· εεειιιτιετιειι Ετωειωτ ιιει· ?Με - Κετ'ετετε: $νιιιιτε Αι·τΙιειιιιιε: Πε τι

ίγει!αιΙιεΙιε. Ιτετιιιειιε ετινειι6ιιιιις πιεπι ιιιιτιιιιιιιι.ει:ε ΙΜ”. - ΒϋοΙιετετιιειΕω1 Μιὰ βεευτε0ΜινεοΜ ΗΜΝΉΝΜΙ Φ” ΜΜΜΒε
πω! Πει!εγτιιιιιιετιιτ τω· ρι·εΙαιεεΙιε Αετειε νοιι Βι·. Αιιτ.οτι Βιιιιι. ἐ:ῖῖττ εμέ-μετττ
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τ ετ

ιτε

7 . ε. μ *Μ ε.

-

'Γεε:08ΠεωΙΙ.10ΙΠΘΠ- - ΑΜθΗΗΠ
ε

Ζω- Μιισι09με Με πη""Μ-ω" τ:"σωπω σα· τη" '

“

-

·

ω

?τζε-φ

Ιιι Βεειι€ τιιιτ Με Ιτιιειιεὶτετ άεε ινειΙιΙιεΙιειι θεεεΙιΠεοιιιε

Σ ιτἰεΙιεε @Με άιε ΛτιειοΜειι άετ ΡοτεοΙιετ ινειι ειιιεειιι
πάω; ννΜιτειισ ειιιετεε5τε εειπ ετίαΙιτειιε θμιιιΚο!οεειι

γ”

Με Πεμ", Ι.Μεττιε.ιιτι (,,ΕτΙτειιιιιιιὶε ιιιιά ΒεΙιειιιὶ
Ιιιιιε άετ ΡτειιειιΚτειιΚΙιειτειι“), Ρ. ΜϋΠετ (,,Ηειιι‹Η›ιιεΙι

Μ· ρω·Π· Σ-'

νοττι·ιιΒ·. ε;ε!ιιιΙτειι ειιι Π. Μεἱ 1907 ιιι)ξει· Ποτρε>.τει· ιιιειΙΜ-

ΦΠ” ΕΓΕξ"ΒΒΚΓΡΠΚΠθ'ιθΠα) “Μ

8ΠάθΓθ Φθω)·ΠΡιθΠι 9888

"ΜΜΒΒ Θ0εω18οϋ8"_

ειο ΜΜΜ Βει άετ Ρτειι 11ΙιετΙιευρτ ειιιε εειπ Θετιιιμε
Μ, Ιιεεττεὶτειι Με Β.ιιιι εε (,,τΙ:ι.ε ννειε ιιι εειιιετ εε

έ--

εοΜεοΙιΙΙιειιετι Ειέετιεττ"), Κιεο!ι (,,$τετι1Μιτ 0εε_ννει

Μειιιε Ηεττειι! Μι πι!! ΙΙιτιειι ιιι Ρο!εετιιιετιι ΙΙΙιετ
2 ΙϋιΙΙε τιιειτιετ ΗεοΙιεοΙιιιιυε ΒετΙ‹:Ιιιετι, ιιι άειιειι εε
Ιι6οΙιετ. ινεΙιτεε!ιεὶτιΙἱοἰι ει, Φιεε εοινοΙιΙ άιε ΜΜΜ εε-

ΜΒ” "Μ Β·0Μθ Μ" (νοΓ'θ$"Π88Π “ω” εθΧυθΙϊ"Μ)
ΠΜ 80ΧΙΙΒΜΒΘΠ ϋθ$ ΜθΠ50ϋθΠ“) Πω θϊ'ΧΜΠ ΜΜΜ"
(ΙΜ ΠΓΐθΪι σα' 0Β0Π80ΠΒΠΙΜΠ θϊΠϋΚο!08θΙΙ ΦὶὰΠΓω% (Πι-δε

ΧιιεΙιε Με ειιοΙι Με ΨοΙΙιιετεεί11Μ @Με εὶτιετι ρτοττε.- ' 8Ϊθ ΘΜΠ Μ? Μ8·Πι(θ ΡΓΒΠθΠ Π! Οθ8'ωπ ΜΚΟΠ"ΠθΠ Μ·

Μεττειι ΙΜετιιε νετΙοτετι εεεειι€ετι ειιιε, Με, εονΞεΙ τιιιτ . ΜΠ- Ή18-ΠϊθΒβ228 .(υΕΙΙΪ8ἰ9ιοΒἱθ σθἔ ννθΪΒθ8“ .ΠΜ
ειιιε άετ Π88εται.Ι.ιιτ Βο!τειιιιι ιετ, Ιιὶειιετ Με "Με Ιιε- ι ιιΗ88'θΠε ω” Μθϋθ“) κ” 'Η εθΙΜΠ 5ωΦω υβθ(σ!θεθ
8(-μηθι)ΘΠ "ΟΜοΠ ιετ_

Ε'τιι€ε ειι άετ ΠεΒετ2ειιευιι8 €εΙειιΒτ, άε.εε Ιιιετιτι Με

1300” νοΗΜ. [πω] θω8θ ννο[.ιθ ΝΠ] ννθ$θ" (188 σε_
εοΙι!εεΙιτεττιεΒεε άεε ννεΝιεε Με εειιιεπι -νετεειιωε πω·

ναι» 2ινιεοΙιειι ΜΗ; ειιεειιιε.ιωετ Ιιεεειιόειι Ρο!ειι
89Β"8ΠΜι .ἰΠΦἶΪΠ.% ΦθΠ80"οω (Με ΜΒΧΡΠΙΠΙΠ σ" "9

ΡΙ.ΠοϋτΒ.Π.Κθπ

τιεοΙιετι θΙειοΙιειιΠιεΚειτ Με ε.ιιεΙι Με Μειιιττιιιιπ άετ Ι.ι
.

Ποτ

Βεινιιεει.ε,

ΙιετετοεεΧιιεΙΙε θεεοΙι!εεΙιτεττιεΙι

Ψειεεε, άετ @Με ΒειΓιιτιςενοττ.ιειι€ε

Μάο 2εηζειι Ιοικιιι, ινεΙιτειι‹ι Βει πιεπι Μετιιιε άιε ρετεϋιι

άεε

ΗΟΜΠ ΠΠωτ8(Μθάθ εθι.Πιθω.0 ΜΒ 80ΠΟΠ·

εετ θτειεΙ'εεΙιετι

Ρ'οΙΙΠτεΙ Ιπι ΒιετετοεΚε ειιιεεεΙϋε!; "Μ, Με τιιιτ άετ Ριι-

Ιπι ΑΙΙΒεπιειιιειι πιειεΙιτ εε ε.Ιιετ ιΙοοιι_άειι ΗιτιότιιοΚ,

ΜΜΜ 2ιι8ΙειοΙι ειιιΓ υιιτ! άευεττ ιιοτιιιιιΙετ ννε1εε Με ειιιε τ Με σε Δεκ· θεεεΙιΙεοΙιτεκτιεΒ ιιι ΚιιΙιιιτΜιι0ετιι Ιιεἱπι ΨεΠιε

ΚΙΙιιιεΚιετιιιιτι ειιι, Κε.ιιιι τΙεεεε!Ι›ε Μια· ειιε!ι 0Ιιετ0ιιιιετιι. ι εετιιιεετ πειτε Με Ιιειιιι Μετιιιε Με Μ!! Μι Με ΠττειΙε
δειιιεττι ννεεειι Με ιιιιιίεεετ ετ ιιε.εΙι Ηεεετ (,,Ι)ετ Κτε.Πτ-ΒΜιηέε (,,ΝειιτορειΙιΞε εειιιιε.Ιιε Γειιιἰιιετιιιτι“)
θεεεΙιΙεεΙιτεΜεΙι“ι εκει εἱεετιιΙὶοτι 8εττειιιιτε Βιιιιχε. 1) από ΗειττιτιιοτιιΙε (,,ΞειιιιεΙΙε Ιττιροτειι2 Βεἱτιι ιιιειιιι1ιοΙιειι
άειι Βεμιτιυιι€ειτιεϋ, ό. Μ. Με ειιιιιΙιοΙιε 8ι.τεΙιετι πιεσε Μιά ννεὶΜὶεΙιειι θεεοΙιΙεοὶιτε°°) Μιετ εΠεεε Ρτενέε ινϋττΙιε!ι
ΠεὶεοΙιΙὶεΙιετ νετειιιὶειιιιε τιιιτ. ειιιετ Ρετεοτι ειεε ειιι1ετειι ιν1εεετεεεειι: Ετετετετ πω: "Μια εποε ΕιιιΠιιεεε άετ
θεεοΜεεΙιτε ειιι! 2) άειι ΡοττρΠετιειιπ8εττιεΒ, ειινε.ε Ηϋ- ΚυΙτιιτειιτννιοΙιεΙιιιι€ ιππ! Ζ11οΙιιιιιιδ (Ετ2ϊειιιιιι8) ΙιεΙιετι
· Ιιει·εε, ειιι άειι θεεεΜεεΜεττιε!ι 8εκτιεεετιιιεεεετι ιιι1εΙιιι1εε ειεε Με Ι.ειιιίε εετ .ΙεΙιττ·ιιιεετι‹1ε έεΙτειιιι εεπτιιιοΜ. 8ιε
ΑτιτὶΙιιιτ, Με τιιιτ 6επι τιιετιεοΜιοΙιετι θεεεΙι!εσιιτεττιεΒε ΙιεΙιειι Μπι Ιιειεεττεεετι, @εε Με νωε 2ΠοΙιτιε;, επιτ
ετι!ιιιίτετ. ιππ! Βοιπο ΝειΒε Με! ετει·Ιτετ ετιιινὶοΚεΙτ εειπ ΙιεΙτεεπι, ειιτϋοΜεΙτειιιι επί εετ Ιιειιιη;ειι ΚυΙτιιτετιιΓε ετ
ιΜτίτε, Με Ιιεἱπι ΜΜΜ. _`
·
εο!ιειιιτ. Βειιιι ΒιιΙτιιτινε1Ιι εριεΙτ εετ $εκιιεΙιτ1εϋ “Μα

430
ιειιε άοιιιιιιιει·ειιάε ΒοΙΙε ινιο Ιιειιιι Μειιιιιε. Βει άειιι
ιιοιιιιειΙ οιΒιιιιιιειειιτειι Μειάειιειι ΙιΙειΙ›ι: άιε νιτε εειιιιε.Ιιε
ιιιιιειιά Με ε.ιιί ιιιειιι· οάει· εάει ινειιι€ει· ιιιιιιειιιιεει. Μει
εειιάε εειιιιΒιιι€ιεε ΒεΒιιιιΒειι ιιυά ιιιιάει εειιιε ννιτΙ:ιιιιε
ιιυά Βιιιιιιιιιιιιε ει·ει πιιτ άεπι ειιεΙιεΙιειι νειΚειιι“.
Ηειιιιιιοιιά ειιει άιιιιιιιει·: ι,,ννιι άιιτΓειι εκει νει·

,,θιεεειιΙεειιιιιεΙιειι ΖιιεΙιτινειιι“ εεΙιοιι

ιΜιΙ νοιειιε, ιιεΙειι° Ιειειει·εε ιιι άετ ΟΙιτοιιε.

Βειι·ειειιτ Ρεγειιοεειι

Μι· Με Τιει·νιεΙτ

άεε ΒεειεΙιειι ειι1εε εοιειιειι Υετιιιιιιιιιεεεε εεεεΙιιιεεειι.
ΑιιιιεΙιειιά ~ιετ°-άιε Βιετιετιις νοιι Ι)ιιιιοειι (,,8ι;ει·ι
ιιιιιιι ιιει Ρτειιειι“) Με ινεΙειιετ ει· ιιιιιετ 101 ετιετιιειι
ΡΓιι.ι1εΙ1 39 οιιιιε [Μιά-ι εειιιιεΙ. ιιιιά 62 οιιιιε ι77οΙΙιιετ
8ειιιιιι ιιιι€ειι·οιι”ειι ω: Πειιιιιιιει Ηειιιιι· άει·ε.ιιί Με
ιιιειιιιειιιιιι 8ειιιεειιι. άειεε άιε Κεειιιιιιισιι. ινειιιί ιιι1ειιιιιιοιιι
εεεεειι, άεεε άεε ινειε ιιιι ΑΙΙΒειιιειιιειι ειιιειι »νειι εε
ι·ιιι€ετετι θεεειιιεειιιεκτιειι ΜΜΜ. Με άετ Μειιιιι. Με ·ιεεεΙιιιιιεει8, εε άοοιι εειιι Ιιει.ιιιιε ειιι Βτιεεειιειι; οάει:
Ηει·ε.Βιιιιιι1ετιιιιε άεε θεεειιιεειιιετιιεεεε ιιυά ννοιιιιειΦ
Νε.ιιιι Με άιεεεε εειιοιι Με άει· Βειιιιιειτ άεε Ρειιιιιιιειι
εειιιιιιεε
ειπ· ΙΡοιΒε Με. Πιιε Ζει€ειι ιιιιειι°άιε`8ιειιειιΙτειι
Ιειιειιε ιιιιΙΙειι εειιι·' ινειεε ειιι€ετιειιιει. Με ιμιιιΖε «ει»
ιιειιε Ει·ειειιιιιιΒ ιιι· 2ινιιιειεττειι Ι.:ειιιάετιι, Μιά Με Βε
ειιιάειει Αιιτοτε. θιιεενεοΚε Μιά άειι θεεειιιεειιτε
τι·ιεε ιιι Τ80/0, άεε ΨοιΙιιει8ει`ιιιιι ιιι 690/0, Ρίιετει· άειι
εειιιιιιιΚιιιι€ειι, άιε άειιι ννειιιε άιιτειι ειπε ιιιιά Βιιιειι
Τοπ ειιίει·ιε8ι ννει·άειι, ειιιά νιειιιιειιι άπο ειιεετειι. Με θεεειιιεειιτειι·ιεε ιιι 78%), άεε ινοΙΙιιετεειιιιιι ιιι 76.40/0
Ειιι.ινιεΙιεΙιιιιΒ άεε Βειιιιειιιτιειιεε ειι εεειιιιιεειιιιεειι. ΙΞε άει· καιω νει·ιιιιιιάει·ι ι·εερ. ειΙεεειιειι. ΑΙιετιιιιιιιι
(,,Ι)ιε Ροι€ειιιειιιιιάε ιιιιεΙι Κεειτειιοιι Μιά άιε εεΙιιιιιάιιι·ειι
ιιιιιι·άε ιιπ Με Ζιιιιιιιιιτ άεε Μειιεειιειιεεεειιιεειιιεε νοι·
τειιιιε.ιι εειιι, ινειιιι άιιι·ειι Ετ2ιειιιιιι€ ειιειι άοιιι ιιιιιιιιι
θιεεειιιεειιτεειιιιτειιιετε". · Ηεμιτ-Βειιιε.8ε) Γειιιά ειιιει·
38 Ρειιειι νοιι Κεειιιιιιοιι ιιι 68,4Ό/0, Βιιεεειιειι ι·εερ.
ιιειιειι θεεειιΙεΐιτε ειιιε €ιειοΙιε ΖιιιιιοΜιε.Ιτ.ιιιιε ειιεε
Ηετειιιιιιιιάειιιιιες άεε θεεειιιεειιτειι·ιεεεε, ιιι 88,60/0 άεε
ιινϋιιιιτ ινει·άειι ϋιιιιιε".
Πει· εεεειι1εειιιιιεΙιε ΑΜ ειππ ιιιιιι, ινοιετιι ει· άεπι ινοιιιιει8ειάιιιεε.
ινειιιε άιε ιιιιιιιι·Ιιειιε Βείτιεάιειιιι€Βεννειιτειι εοΙΙ. ιιιειιτ.
Με ειιοΙοειεειιε Μοιιιειιιε Ισιιιιιιιειι Πιτ άιε Αιιιιειεειε
εειιιιειΙιειιιιά Με Ριιειάιι.ιιι Πω Κι·ε.Πι-Βιιιιιε ιιι
ιιιιι· άειι θεεειιΙεοιιτειι·ιεε, εοιιάειιι Με άεε ννοΙιιιειΒε
άεπι Βιι;πε

άει· Κιειιεε'εειιειι θειιιτε.ΙτιεινειιΚϋι·ρειειιειι, ιιι ινειειιε
Με ιειιιει;ειι ΒιιάιΒιιιι8ειι άεε Νειν. ριιάειιά. εειιιιιιιιιι. ειιι
Ι.ιιειειι, ειιεεε10ει Μιά.
Βειάε Ήιιιριιιιάιιιιεειι ιι6ιιιιειι
άεπι Ψειιιε εοινοιιΙ ειιέΙειειι Με εποε ειιιεειιι ιειιιειι. Βε
ιιειιειι ιιιιτειεειιειάει Βοιιιιε.ιι ά ιιοειι ειπεε °Ζιιετε.ιιά νειι
εειιιιεΙΙει Κει1ιε, ω" Με Η ιιΙειιειιτε ειιει ,,εειιιιεΙιει
ΑρρειιιιοειἔΚειι°° άειι ει·ετειιει Γτιειάιιε.ε οιεειιισε ιάιορε
εεε ιιειιιιι, εει άεπι πιιτ εεΙτειι ειιιε ρεεε εειιιιιεε Νει
Βιιιιε 2ιιιιι εειιιιεΙιειι νειΚειιι νοι·ιιιιιιάειι κι, Μιά άεε
`λ/οΙΙι1ετεειιιιιι ειιι;ννεάετ @Με ιειιιι οάετ πιιτ ιιι εεΙιτ Βε
ιιιιιζειιι θιιιιιάε νοι·ιιιιιιάειι ειι εειιι·ΡΒεει.
Ρτειιειι ιιιιι; ειιειι ΒεΙιειιιι2ειειιιιειειιι Ζιι_ειιιιιάε ειιιά
ιιιιιι, ΒΙιιιιιιε Μ. ιιι άετ 8ριεοΙιειιιιιάε άεε Αιικιεε ιιειιιε

8ειιειιιιειι ιιιιά ιιιιι›ε ιειι ιιι ιεάειιι .Ιειιιτε ιιιειιι·ει·ε άει
εεΙΙιειι ειι ιιιιιει·ειιοιιειι θειεεειιιιειι εειιειιι.

Βοινειι

Μι

ιιιιοιι ειιιιιιειε ιιιιιιάεΙιε εε ειειι άεεει ι”ειει ιιιιιιιει· ιιιιι
Ριειιειι, άιε ιιιιειι ειεςειιιΙιειι ιιιι·ετ Βιετιιιτει ινεεετι ειιι
ειιειιιειι ιιιιά άιε άειιιι. ιιιιειιιιει ω Βειτεεειι

άειι Ζά

ετειιιά ιιιτει· ιιιιιιιειιειι ιιεεειιιιειιειι. Ιιι 2 Ε”ει1ειι ννιιιάε
Μι νοιι Βιιειιιε.ιιιιειιι άετ Ριιέιάιιε1ι. ιιιι·ετ Ριειιειι "με
κοιιειιιιιειι, Μιά ει·ιιιιιειε ιειι ιιιιειι, άε.εε Με ιιι άιεεειι
ΓειΙΙειι ειειιιιιει νοτιιιε;, άοειι Ιιει›ε ιειι άιε ιιειιειΐιειιάειι

(ΜεΙειιειιοΙιε) Νειιτοεειι

(Ηγειει·ιε,

Νειιι·ιιειΙιειιιε) ιιπιά ιιΙιεειιιειιιε Πτιιε.ιιτιιιιΒεετϋιιιιι€ειι (Πιε
ιιετεε, Μοιριιιιιιειιιιιε_ ΑιιιοΙιοΙιειιιιιε). ιιπ άεε Ε'ειιΙειι άεε
ινοΙΙιιει8ειιιιιΙεε, Με Πιερει·ειιιιιε ιιεοΙιειειάιΒε Κιειιιιιειτ
οάει Βιιιιειιοιιεε Ε'ειιΙειι άετ Οιιιοιιε, οάετ ειιιε άει·ιιτειΒε
Αιιοιάιιιιιιις άετεειιιειι. άεεε ειε ειιιει· άειι εεεειιειιειι νει·
Ιιιιιιιιιεεειι ιιιειιι ικ·τιιιιτι ι·εερ. Βει·ειει; ιινιι·ά.
Μι Κοιιιιιιε ιιιιιι ειι άειι νοιι πιιτ ιιεοιιειειιιειειι ΡιιΠειι:
νοι· ειινε ειιιειιι .Πιιιι·ε ννιι.ιιάτε ειειι ιιπ ιιιιειι ειιιε _ιιιιιιχε
Ε'ι·ιιιι νοιι 26 Μιιιι·ειι, άιε εειι1.ιεΙιι·ε νειιιειι·ει.ετ και· ιιιιι
ΚΙει;ειι ιιιιει· ιιΙιεειιιειιιεε Πιιιιειιε.8ειι, 5ειιννιιιάει, ΑρρεειιΙοειε
εεε ιιυά εεΙει;ειιιιιεΙιε πειιιιιιιιοιιε Περιεεειοιιειι. Με ιειιι.ε

Με πιιτ. Μιεε Με 8 Μοιιιι.ιε ιιε.ειι ιιιι·ει· νει·Ιιειι·ιιιιιιικ επωφε
Ιιειι ιιιιειι ειιιει· ιιιιιιιειιιε. ειπε ί.ΐεΙΙιειιειιι. άιιι·οιιεειιιεειιι Πειτε,
Με σε.. Β ννοοιιειι ειιε;εάειιει·ε Πειτε ιιιιά άιιιιει·τειι :Με ιιιι·ε
Βεεειιιιιιει·άειι εειι άιεεει· Σεπ. Πιι·ε Μειιικι·ιιιιτιοιι αιιι· νοι· άοιιι
ΙΙ‹ιειιιε ιεεεΙιιιιιεειε, ινειιιι ιι.ιιειι πιιτ. ιιΙειιιειι νει·ερετιιιιε,·ειι
ειιιιζειι·ειειι, ιι·ιιιιι·ειιά Με ιιε.ειιιιει· :Με 2-8 Μοιιιιι.ε ε.ιιίτι·ε.ε

ιιιιά άιιιιιι 5-6 Ταφ: ιιι·οιιιε ειιιιιειι.

Κειιι Παει· Με". ιιειιιε

8ειιιιιει·Ζειι. Νεειι ειιιιεςει· Ζω ιιιιι.οιιι.ε ειε πιιτ άειιιιάιε Με
ιειιιιιιε. ά:ιεε Με Με άειιι Πειει·ιιε Με πιιτ ειιιειιι $ειιιιι;;ε

εοινοιιι άιε ι.ιιιιω Με ειπε άεε νι'οΙΙιιει:ειειιιιιΙ νει·ιοι·ειι ειπεε.
ινιιε Με εειάεε νοι·ιιει· εειιι ινοιιΙ ε;ειιιιιιιιι. ειπεε.
Βε Ιιε.ιιάεΙτε ειεΙι ιιιιι ειιιε Ιιε.,ι.ιει·ε, ειιε.ιιιιεειιε Β`ι·ε.ιι πιιτ εε

ειιιιάειιι Ηει·Ζειι ιιιιά ε·ειιιιιιάειι Ι.ιΠΠΒ'θ"- Πιε Μειιιιιιει.ε νιιει·ειι
Ποιο, άεειι ειιτινιεΚειι;. Ιιιι Πι·ιιι ννεάει· Βιινειεε ιιοειι Ζιιειιει·.

Ετειιιειι ιιεειιιιει· ιιιειιι. ευ θιεειειιι: ιιεΙωιιιιιιειι.
Με ιιιιιι άειι Ζιιεειιιιιιειιιιειιε ειινιεειιειι ιιιιΒιιιιιιιι ιιιιά
ειι=ιιιιιιιι. ειιιιεττιιΤι, εε εΙει.ιιιιε Με, άεεε ει· Βιι6εεετ ιει,
Με νιεΠεειι ειιεειιοιιιιιιειι Μιά. ΒρεειειΙ Με ενει·ιεΙιε
$τει·ιΙιιιιι πιει "Μι ινειιι·εειιειιιιιοιι ιιι άειι ειιετιιιειειειι
ΡιιΠειι ειι€ισιιιιι Ζει· Ε'οιεε Ιιεεειι. Αιιεεειιοιιιιιιειι Μετ
νοιι ειιιά ιιειιιιιΙιειι άιε Ε"Μιε νοιι ειειιιιιιιι επι! τειιι πιε

Β.εειιτε Νιει·ε ιιειετειιειιά. Με 8·γιιε.ιιοΙοειεειιε Πιιτει·ειιειιιιιιε;
ειπεε ιιιιε;ειιάειι Βειιιιιά: Πτειιιιε ιιΙειιι, άοειι ιιιοιιιι ετινε ιιι
ιε.ιιιιι. Με ιειι·ιιρειιιει·ι. Ροι·τιο εειιιιιιιιι, νιι·,ειιιεΙΙ, Τιιιιειι Μουτ
ιιι ι”ιιιιιειι. Ονει·ιειι ιιειάε ρεΙρεεεΙ, Πει Ιιεινεειιειι. Με Β`ι·ε.ιι
ιιειι Με _ιειιτ, :Νεο 2 .πιω ιιειειι άει· νει·Ιιειι·ετιιιιε ιιιειιι. ιιοιι
ειριει·ι, ιι·οπάειιι ιειι ιιειιιι Μιιιιιιε ;;εειιιιάε Βρει·ιιιιιι.οιοειι "Με
ινειεειι Κάποτε. ιιιι·ε Ε'ι·ιειάιιΜ Ιιεετειιι ιιειιιε Με νοι·ιΙειιι.

ειιιιιιιεειιει· 0ιιιιιάΙεεε, Με άιιι·ειι 'ιΓιιεειινετεειιιι1εε, Εεεε
νειειιιάειιιιι€ειι άεε Πτειιιιε, Αιτεειεε ιι. ε. να. Μιά ιιπι

Ιιιι 2. Ε'ειΙΙε ιιιιιιάεΙΙ:ε εε ειειι ιιιιι ειιιε ?πιο νοιι 32 .ιιιιιι·ειι
άιε 8 .Τε.ιιι·ε νει·Ιιειι·ιι.ι:ει. ιιπ ιιιιά 2 Με! ε·ειιοι·ειι Με, άεε ειπε
Μιά νει Ο διιιιι·ειι, άεε εννειι.ε Με! νοι· σε. 4 .ιιιιιιι·ειι. Βειάε
θεειιι·ι.ειι ιι·ε.ι·ειι ιε1ιιιιν Ιειειιι. εεινεεειι, ιιιιι· ιιιιι.τε Με ιιε.ειι
άει· εινειιειι θειιιιιι. ειιινε 4 ινοειιειι πιιτ Γιειιει· Μιά Ποιοι·
Ιειιιεεειιιιιει·ιειι :ιι Βεει. ι.ςεΙε8·ειι. Πει· Με εειιε.ιιάειιιάε Απ:

Βειιειιιτ νιειΙειειιι ειιιε
Ριιειειιιιι, ιιι άειιειι

Βειιιε

άετιειιι€ειι

ιετπειε άιιτειι

Ανετειειι

ι·"ειΙΙε νοιι
άεπι Κιε

ιι·ειΤειιάειι Οοιιεοτε εεεειιιιιιει· ιιετνοιεετιιΓειι Μ. Ποειι
ειιοΙι ιιι Βε2ιιε ειιιί Ιειειει·ε ειιΒι ν. οιιιωειι, άεεε
άιε νοιι ιιιτειι Μειιιιετιι ειετι1ειι Ρι·ιιιιειι εοιιιιιΒε ιιιιιάει·
Ιοε ιιιειΙιειι, Με Ηει·2ειιειιειΒιιιιε ιιιιά θεΙεεειιιιειι ιιιιιειι
Με ιιισειιειι1ιειι 8ειιειι άεε νειΒιιιιΒειι Κειιιιειι ειι ιει·ιιειι,
άεεεειι ειο Με άειιιιι ειιι.ιιειιιτ ιιιιιπειι, ννο άει.ιιιι Μι
πιαεε Ξειινιειι€ει·ιιιι€ ειιιόιΒιε. Βε.εε άιε ΒεεειιεειιιΞε
ΑιιιιειΒιιιι€ άετ ΕΙιεεετιειι άιε Πι·εειοιιε ειιιει εκιιιιειινωι
επειιιιιιιιι ι·εερ. Βχεριιτειιιιιε εειιι Κειιιι, Ιιειιιειι εειιοιι
εειιετΓειιιιιι€ε ΝειιιτιοιεεΙιει· ιιιιά Βεοεεειιιει άεε ιιιειιεειι
Ιιειιειι Ιιειιειιε ιιιιά Ττειιιειιε, πιο ΗειΙει· , Α Μειο
ι:εΙεε ιι. ει. ει·Ιιειιιιι. (Βειεριειε - ΝεροΙεοιι ιιιιά
Ριεεε'ε ΒειιιετΚιιιιεειι Με: άιε Μιιειιτειι). Αιιε1ι άεε
ιιιιιεεΙιεΙιτιε Μιά εισιι ίοΙεετιειιιιε ιιιειιτ Ιειιειιειι ιιι.εεειι.
άεεε ιιιιιιιΙιειι 8εεειιεειιιεε ΖιιιιειΒιιιιε ειιι Με Κοιιιεριιιιιι

ΙιεΒιιιιει.ιεειιάεε Μοιιιειιι. ιει Μιά ΜΙ; Βιιι·ινιιι ιιι εειιιετ

ιτειιτάειιι

ιειι

ιιειιειι ι·υιιοι·ιει·ειιάει· Μάτ

ινειιιιειι ιιιιά νει·ειιεΙιεινειεε ε.ιιειι Υοιιιιιιιιιιι

Βιεειι ιιιιι

Αι·εειι,

ειιι€εινειιιάτ ιιιιιιε.

Ιιειιε ειιιε «ιιιιιετιιειιε Βιιιιιιιιάιιιιις» Βοιιετει.ιει·ι.

Με ειπεε

Με _ιειει ιιοειι ιιιιει· ιιιιιιιιιιε ΠιιιετΙειεεεειιιιιετιειι, ιιεεοιιάει·ε
νοι· Μιά ννειιι·ειιά άει· Μειιεττιιειιοιι ιιιιά εεει·ιιειι Πάει· Με”.
Πιε Μειιειι·ιιιιιιοιι ιππι· ι·ει;ειιιιε.εεη;, Β-8 Με. Με” Πει·
ειι;ειιιιιεΙιε ειιιιιιά. άει· Με ιιι πιιτ ι”ιιιιι·τε, και· ιιιι·ε Κιιιάει··
Ιοειι;Ιιειι εειι 4 .Ιειιιι·ειι. Πιιιιιι εεε ειο ιιιιι· ιιοειι ιιιιιιιιειιι
Βει'ι·ιιε;ειι Μι, ειε ιιει.ττε νοι· _ιετ2τ. 2 .Τειιιι·ειι ειιιε ιιιιει· 2ιΝοειιειι
άειιιει·ιιάε θειιιειιειιτ άιιιειι;;ειιιιιοιιτ, οΙιιιε θειιιιιει·2ει1 ιιιιά οιιιιε
άε.εε Με ειειι άεεινεεειι ειι Ηειι: “Μι ιιιιιιε. Βει άει· Ποικι
ιιιιειτιοιι Ιιε.τιε Με εειι. άει· Ιει2τειι ί.ιειιιιι·τ ιιιιιιιει· 8ειιιιιει·ιειι
ι;ειιιι.ιιι, άοειι ιιιιιιε Με άιεεειιιε νοι· άετ θειιιιι·ιιιιιιιιει·ιιιιι ιιοειι

εει°ιιειιιει. ννειιιιιειιά ιιι» Με άει· ΘεΙεειιειιι εοννοιι1 Ιειιιιάε Με
ειιειι ινοιιιιει,εεειιιι μια νει·Ιοι·ειι
άει· 8ειιιιιει·ε ιιε.ειι€ειιΙιεεειι ω.

εεεειιιςειι εειειι Μιά ιιιιι·

Βιιιιιιε: Ρετ. νοιι ιιιε.εειεει· Κοιιιιιιειι2, ινοΙιΙ ε.ιιεεεΙιειιά.
Ηει·ε ιιιιά Ι.ιιιι€ειι ;ςεειιιιά. Ιιιι Πι·ιιι ννεάει· ΙΞιννειεε ιι‹ιειι
ΖιιεΙιει·. Ο γ ιι ει ιι ο Ι ο με ι ε ειι ει· Β ε ιιι ιι ά: Ροι·ιιο αειειει.
ι·εεΙιτε Κει·ιιε; ειι άετ ιιιιιτει·ειι Ιειρρε Βι·εοιοιι; ι·ειειιΙιεΙιε $ε·

ι

εει
υι·ειιοιι νου ει(τιςειιι 8ουΙειιιι εκ ιιιετε. Πτει·ιιε τετι·ενετιιεττ,
υειιπ νετειιουε ιυτι ιιι υευευ ειιιρυυάει: Ρετ. ΙευυεΠε θοΙιιιιει·
εεε.
'Γιιυευ υειάει·εε1τε (εει υιιεετάιου. άτυουευιρυυά!ιου.
Ονετιειι νιεΙΙειουτ. ε(πεε νετε;τεεεετι, άεε ι·εουιε ίεετ Πιιιετι,
άεε ΗυΙιε ιυ εειιιει· Βεννε;;Ι1οιιυειτ υευἰυάεττ.

Πιι1ετειιιε τεουευάει· Βε!ιε.ιιάΙιιιιε Μ; ιυΜΙετννειΙε άἱε Πτεειειι
_ 1.τεΙιειΙι, άετ Ιυετ Π( πεεευτΙιου ι.τει·ιυ,ε·ετ ετεπει·άευ ιιιιά μυ
Με ΡΜ.. Με ιου ειε νει· ου. 4 ννωιω ειι1εικτ εευ ευ, Με
5ουιιιετεευ
εειειι
εεΙιευετνι·ετιιε·
υυά Βει·ιιιεετ
ειου ευ ιυτετ
Ρτιειειιιιι
,ε;ευυάει·ι. Βενν·ει·άειι, άεουο Ιιευε

Πι νετΙιεεευάοιιι

ΙΞ'εΙΙε

υευυ υυυ άιε ΒτετιΜετ Μυ

τειουευά άυτου άιε Βεττενετειο, άιε Ειιάοιυε(τιιιε υυά
σου εευτ πευτεοΙιειιιυουευ ΤυυειινετεουΙυεε ετυυιττ πετ
άειι, άεου υΙειυετι άιε ει;τιΙιτευ ΑυΒευευ άετ Ρετ. ιιι
υεευε ευ( ιυτε ετιειειιει εευτ ιιιτετεεεευτ.
Αυου ιυ άιεεειιι ΓεΙΙε υευε ιου άεε Αρυτεάιειεουιυ
ΥεΙιιιιιυιιι ευυε1εάοιι Ετίειε· επι€επειιάτ.
Ιου Ιιευιιιο ιιιιτ άου ενειιιυεΙΙειι Ζυεε.ττικτιειιυειιυ επι
εουου ΙΜετυε υυά Ρτιειάιτειτ Μουτ ετυΙετευ υυά (εεά
ευου ιιι άετ Ι.ιτετε.1.υτ, εεπειτ ειε τιιιτ ευΒειι81ιου πετ,

ευ υιιτετευουου, άει·υ κι ειιι νετυειιιάουεειιι νοτι (3Ιιε!ιιι
ιπι ιΜετιεουειι ΒΙυτε Μουτ ευάειιυυε.τ, εε άετ ΙΜετυε
ειιιε Ιυ1εκιυετιευ υεπιυιιιιεττειι Πτερτυιιεεε Μ, άιε εε
ινευΙ άυτου άιε ειΓιι€ευ Βεετευάτει!ε άετ ΘεΙΙε ε.Ιε ειιου
άυτου άιε ιυτετιιιεάιυτειι διευπεουεε!ρτοάυΜε. πεΙουε
άυτου άιε Πυιιυιιευεετετυιιε άετ Ι.ευετ τιιουτ πειτετ νετ

ετυειιετ πετάειι Ιτευυειι, οιι1ετευτ (Ι..ειιάε.υ, ι.ιετ
ρυνε1εΙ. Ιιιετ._ Βετιιυ). Βεευ υοιιιυιτ υοου άιε Ψν'ιτυυιιε
άετ ιπι εουΙεουτ άεειιιυ2ιεττειι Πετιιιε άυτου Ειπεὶεε
ΤευΙιιιε ευι:ετευευάευ Ρι;ευιειιιε υυά άιε Τετεεουε, άεεε
άιε Δυυευιιιε άετ ΑΙυεΙεεοουΖ άεε ΒΙυτεε επι εε ετεεεετ
Μ, _ιε Ιειι€ετ άετ ΙΙαετυε άευειι.
Αυου τετ άου εει, άεεε εε ειου ιιι άου νου πιιτ Με

εειειΙιειι ΡεΙΙευ τετεειουΙιοΙι
υιιιιάεΙτ υεεευ εεΙΙιε,

επι ειιιε ΟυεΙιυπιτυυυε ,εε

υυευε άευτι υεου άιε ιιιτετεεεειιτε

Μεεε εΙΤευ, ευ εε ειου άει.εει επι ειυε ινιτυυυε ευ( άιε
Ονετιειι, εάετ ευ( άεε εριιιεΙε 1ευευυυιτιουεεευττυπι. εάετ
ειπε. ευ( εΠε 3 Εευι.ετε ε1ειοΙιεειιιε Βευε.ιιάειτ υετ.

Εε πειτε πιιτ εευτ ἰυτετεεεευτ ευ ετΓευτευ, ευ νιοΙ

υειιιε άιεευεευεΙιουευ Αιιεευευ. Με( ιιεου άεε νετευευτ

Μουτ: ειιιετιι άετ Ηεττευ Κευεεευ ἱυ εειυετ Ρτειι1ε ευου

ΙιουυιιΒειι νου ΗιρρεΙ υυά Ρε.ε;ευετεουετ Με ἱου
ευΓ άεε (ΞεάευΙτειι εευειι1ιιιειι, άε.εε εε εἱου υιετυει
ενευτεεΙΙ επι ειυε1Νιτυυυε άεε ()υευυε υευάεΙτι υειιυτε.
Νεουάευι Βειιιειυιυ υυά ν. Βευεε (Μυτιου. Μεά.
πω. Ντ. 38, 1906) υεουι;επιεεετι ιιεπεπ, άεεε άυτου
άιε Βιιάιυπι- υυά Βευτεευυεεττευ!υυε ιτε Ιευευάειι Οτ
εευιειυυε Ι1εοιΕυιυ ιυ ()υεΙιιι εεερε.Ιτετι πυτάε υυά εε
ννετιιοτ υυά Ειτε ετ (ννιευετ Κυυ. ννεου.) ετε!υιι€ειι
πετ ειιιε Βειυε άετ υιεΙεειεουειι 1λ'ιτυυυεευ άετ Βιω
εειι- υυά Βεάιυιιιευτευ1ειι άυτου (ΠιοΙιυιιι1ευτιειιειι ευ
εττειουευ, ιιιεουτευ Ηιρρε1 υυά Ρερευετεουετ
(Μυιιου. Μεά. Ψοου. Ντ. 88, 1906 υυά Ντ. 10, 1907)
νετευουε πιπ ΟυεΙιυιυιευτιειιειι ευ 8τε.νιάειι Κευιιιουειι.
Ι)εε ()υευιι, Με άετ ΡετιιιεΙ (38 Η" ΝΟ' ιετ ιιεου
Κευε τ( ιάειι(ιεευ Με άεπι ΒΠιυευτιιι νοτι Ι.ιευτει ου
υυά πυτάε ποτε( 1862 ιιι άετ (ΞεΙΙε άεε 8ουπειιιεε εε
ίυυάειι. Βρετετ πιιτάε εε εεε άευ νετεουὶεάευετειι ΡΠευ

ειυ ΖυεευιιιιειιΙιευε επιεουειι ρτοττευιεττειιι Ιυεετιιε υυά .
1ετιειαιτει τεερ. 81;ετι(ΜΜ ευΓεεΓειΙευ ει.
Ευ κι άιεεε

ιιιειιιε Μειιιε

Ατυειτ άετ ΚειΙυυΙευειι

εουειιε,

Με

άεου πε!!τε ὶου άιε

Βεευε.ουτυυε;ειι

Μουτ

Ατυειτ Βεπιεε πιευτ ειυε
ειπε ειιρετιπιειιτεΙιευ Νετ

νοτϋυευιΙιουυυει

υιι1ετΙεεεοιι,

πιειυετ

που άεου ενειιι;υεΙΙ

εει Μεεε άειυεττιάεπι ΙΜετυε άιιτου ειυε τε.εουε άου
81ευ'πεουεεΙ υετυουειουτιεειιιιε ΒεΙιευάΙυυ8, ειινει άυτου
Βεάετυυτειι, εεΙουοιι 5ευεάιευιιεευ, άἰε Μουτ ιιυτάε.ε
ΨνουΙυευιιάευ άεε ΙΒιιιΖεΙυι·ιι, εειιάετιι ευευ ειυ ΕΙιε;!11ου

εεΓευτάειι υευτιειι, νετ8ευευει πετάειι υευυτε.

·

4

Βει'ενε(ε.

εεε, εεε ιιετιεευευ υυά ιυευεου!ιουευ Οτεειιευ υυά ευου

εεε Η11υυετειετυ άετεεειεΙΙτ. Βει άετ Ρ`ευΙιιὶε ευ1.ει;ευτ εε
τειοΙιΙιου εεε άειιι Ζετίε.ΙΙ νου Ρτετεθετι υυά Βεο11ιιιυ.
Αυου νου Βιιυτετιευ πιτά εε εευιΙάετ.
Η ἱ ρ εεΙ υυά Ρυεςε ιι ε1εου ε τ ιυ112ιεττου Κειιιιιουευ

νειιι 2. Με Τ. Τεεε Μου άετ ΒεΙεευυει υεειιιυευά,

ευ

7 ευϊειυευάετΓε18ευάευ ΤεΒειι ()υεΙιιιΙεευυε ιιι νετεουιε
άειιετ Κευεειιττετὶετι υυά υειιιιειι άνιυει ευ Εεειιε ευετ
τεεουουάειι ΒεευΙτετευ. Πιιιετ 14 πιπ Ουευιι ιιι_υ2ιει·ιευ
Τιετειι ευευευ 10 ετετιΙ, υει επειευ πετ εὶυ 'ΓειΙ άετ

Ρ'τάουτε ευ θτυυάε εεεειιεςειι. Νυτ 2 Ιιείεττευ ιιετιιιεΙε
Ψϋτίε. νοτι άἱεεειι Ιιεττε ειυεε άιε εευετ νετπευάει.ε

ΜιιιιιιιεΙάεειε. άεε ε.υάετε

πετιιεετ Με άιε ΗειΙίτε άετ

εεΙυειι ειυε!ιειι. Βἱε Μεεε, ευ εε ευπι Αυεττ εάετ εετ
Βεεετρτιειι άετ Ειιιυτνευειι εευοτιιιιιειι Μ, υευειι ειε αυτ
Ζει υοου Μουτ ευτεουειάευ Ιιετιιιευ, ιιειΒευ ε.υετ ευ άετ Ατι

ε1ου1:, άεεε εε ειου επι ειιιε Ποεετριιειι Θευευάε!1: υετ.
Ιυ 2 ΓεΙ!ευ υειιιιτευ ειε υευετει1ετειι, άεεε άιε ειιιιιιεΙ
πιπ ()υουυ υευευάεΙτειι Κετιιιιουευ ιιεου ερεπετετ ΒεΙε
ευ1ιε ε1ετΠ υΙιευετι.
Αυου νου ννετιιετ υυά Ι.ιουτειιυετε (ΒευτεοΙι.

Νεά. Ψεου. Ντ. 89, 1906) ευιά ερε.τετ ευιι!ιουε νει·
ευουε ειιθεειεΙΙτ πετάω υυά Βευι.υΒ εε ιυιιευ ευ Κου
ετευετειι, άεεε νετυοτ Γτυου'ουε.τε Κειιιιιουειι άυτου (Συσ
Ιιειιιιευτιειιευ ετετ1Ιιε1εττ πυτάειι υυά πευτευά ειιιετ
θ·ιιιειιετιεειι ΒεευετΙιτυυεεάευετ ευευ ετοτυ υΙιευειι.

ΕτπυΙιιιειι πιεοΙιτε ιου υεου άιε ΤεεεεοΙιε, άεεε Βου
με” υυά ΒΙυυε

υει 2 ιιιυιιιιΙιουειι

Κειιιιιουειι

ειπ

ΗτΙεεουειιεειυ εοπευΙ άετ ΜΜΜ Με ευου άετ·Ζευευυεε
Γευ1ευειτ
ι.ιεττειι.

Με

Ρουφ

άετ

Βευτεειιυεεττευ!υιιε

υετιειε

Βε κι πιιτ Ιειάετ Μουτ ιιι(3,εΙιου Βεννεεευ άεε ΒΙιιτ
ΙυτετιεοΙιετ ευ! ειιι ενειιιυε!Ιεε ν‹ιτΙιευάειιεειυ νοτι ()υουυ

5νευτε Αττυειιιυε: Βευ ίνειΙωΙιευε υειιιιευε ετι
νευάιιιυε ιιιειιι ιυιιιιυιιιιειε Μαιο.
Η. 1, 5. 1.

Ηνειευ

1907,

συ'ε.ετ ευιιιτΙιοΙιε Γτειιιάε Κετεει·, ιιι άιε Βιιιιυε.υτι ειιιεε
'Ι'ιετεε εευτεουτ, Ιεεεευ άεε 'Γιοι· ιιι εειιιειιι ΒΙυι ειιιευ εάετ
ιιιευτετε $τει'ίε ετ2ε·ιεευ, Με Ιιειυειευά Με άου ειιιεεερτ1ιειειι

Κετρετ ε1υπιι·υειι.%εΙΙτ. άιεεει· ειπε Ι.6ευιι;; άετ. εε Ιωιιιι άετ
ιιειιε ιπι Βιιιτε εευιΙ‹ὶετε Βι‹›Π' άεε ειιιεεερτ1ιειευ κάψει· ευε
ιιι1εο!ι υἰιιάευ, ιιι ΙϋεΙιουει· εάετ υιιΙεεΙιουετ Ρ'ει·ιιι. Με ει·ετετειι
?Με πιτά άετ ιιευε·,ευιΙάειε 5ιευ' Αυιιυει·ρει· εάετ Αιιιιωιιιυ,
ιπι εννε1τευ Ρι·1Μειιιιι ;ευε.ιιιιι. Βιιάει άετ ιιι1Μετιε Κϋηιετ
ειιιε ΕιυυΙειευ. ε. Β. νοτι Β.1Μει·ιευ ε1ετ ΒιιιιυετρετοΙιειι, εε
υεννιι·υ1: άοτ υειιεευ1Ιάετε Κει·ρει· ειι(ννεάει· ειιιε Αιιυεειιιη:
άετ ειιιεει'ιιΙιτιειι ΖεΙΙειι υυά ππά άιιιιιι @μάτι .<;ειιιιιιιιι, Με!
ετ υεεὶιιάιιεετ Με ειυ;ευτιιοΙιτ.ευ ΖεΙΙειι ιιι άετ πεπε. άιεε Με
Με ειιιιιιιάετ νετυΙευευ, υιιΙιεπεε;Ιιο1ι πετάειι υυά Με βευειιε
ειιιιαιτειι νετΙἰει·ευ; ετ Μιά άειιιι Α,ε·εΙυιιιιιιι εευειιιιι. ΑΠε
άιεεε Ρι·υρετετε πετάειι υ.ιιου Αιιιἱυϋτρετ εάει· ε.·.ιου ΙΠΠΠιιιι·
Κετρετ εευειιιιι. πειΙ Με άεε ('ετευοΙιειιει· εεΙυετ οάετ ε.υάει·ε
'Ι'1ετε άειιοτι ΒΙυτεετυιυ άεε Υει·ευουει.ιει·εε ειιιεεευτιιω (τω,
υπάετεπειιάευτυ(1:ικ οάει· ιιιιιιιιιιι πιειουτ πεπε άιε ιιι Βεάε
ετεΙιευάευ
Β'ι·ευιάΚετρει·. "ιεε επι, άιε Ήει·ε πει·άειι υιιιιιυ
υἱεἱει·ε».
ο
Βεε νετΓεεεετε ῇε1ιτεΙυιιεειι ΠιιιετειιοΙιυεεευ. ε. 'Γ. Με
Μεάεειι υυά Αιιάετειι ιΉυι·ειι πυιιι ΚεευΙευι, άεεε άιε ειιι
άιει·ιευ ΒτεοΙιειιιιιιη.ςευ τειιι ο1ιειιιἱεουε Βοευι.ιοιιειι ‹ιετειεΙΙειι

υυά «άεε θεεε12ετι ιιιιιει·ινει·(ειι εἱιιά, πεΙο!ιε άιε ρΙινειυεΙ1εοΙιε
θυειιιιε τω· .ε;επεΕιυΙιο1ιε ουευι1εουε Βειιυιιοιιειι Γεεε:εετεΙΙτ
Μι», _ἱε. «Με θεεει2ε άεε ουευιἱεοΙιειι (ΗεΞ‹:Ιιε;εινἱοΙιιε υυειι
υιι·ε,ευά ειιιειι εε υεΙιει·τεοΙιευάειι Βιιιάιεε πιο ιιι άετ· ε1ινειο
Ι‹ι.ςιεουευ Ουειτιιε. εεννειτ άιεεεΙυε άε.ιιιιιΓυιιι 11ΜετειιοΜ ποι·
άετι ιει, ά. υ. ευ;ευι|ιοΙι Με θευιει άοτ Ιυιιιι.ιιιυϋιρει·». @Με
υευυ "μη, άυεε εε Μι εε.ιιιειι (ὶευιετ. άετ ΙιιιιιιιιυιιΜε!ειιτε
ι;εΙιιιι ευ ιεε άιε Ρι·1ιι2ιριειι άετ ριιγει!αι!ιεο!ιειι (Πιοιιιιε ευϊ
ειυε Υ ειεε άιιτοιιπιιΠι1ιτειι, ιι·εΙοΙιο Μου άιε υεου νει· πευι
ρ;ειι .Ιευτειι Μιυιιειευ ΗειΤιιιιιιεειι ιιυει·ιτιΠω.
.Βειε Αι·υεὶ1εςευἱετ άεε υει·υυιιιιεει (Πιειιιιυει·ε υειυυττ ιυ
νιεΙου Ριιυυιειι άεε ιιιιεετεε Α Ι ε κ ε. ιι ά ε ι· 5 ο υ ιιι ι ά τ. Αυου
άὶεεετ Μι υιιιυετ υυά Μου-ι· πιεάετ άιε τειυ οιιειιι1εοΙιε Νεττιτ

482
ιιετ νοιι ιπιιι ιιπιετειιοΜεπ νοι·ςιι.ιι€ε' ιιπ πππ πετοιιι: πππ
πιιοπιξεννιεεειι. ιιε.εε ειε ειιιΠιειιε επειιιιιιοπε Βειιιιιιυιιειι εετ
επεΙΙεπ.
Βειιιετ πππ εεπειιιεπ Α τ ι·πε πιπ ε $επ πιιιι ι°ε Ατπειι:επ
ιιιιπειιιιιιπι 2ιι ιιειιι, Ντιπ "πιτ πει ειιιειπ νετττει:ει· άετ επιτ
ειπειιιιιιιιιεπ Οπειπιε ωπιππιι ιι.πει· ιιιιτππι πιοπι. ιιι·επιε·ετ πε
ιιιιιιετΙιειι ιει. Βτ πω: π. Β.: «ΠΜ ΡτΜιριτιπε 2ει€επ νιοιο
ΑπιιΙοι;ιεεπ πιιι άεπ ΑεςΙπιιιιιπειι υπό ιιιιεινειι'ειιιιιιτ πι6.πιμ
Με ννιτπιιιια άει· Αεριπιιπιπε ιπιι ειιιειπ ΚοειςιιΙειιοπερτοεεεε
ειιιιειιιιπειι, Με Βιιειιιιιιι πεπεπ Ιιιιιιι·ε πει·νετειεποπεπ ω.
Πιειιει· Πιιιιιτειιιι ει·πιπ.ι·τ Με ΑιιεΙοειεειι». ιιπ- ιιειι Κειιπετ

ι· ιιι·ειε Μ: ιιι ιιεπι ΚιιιιΠει: «Βι·πι·ιιππππιτεπ ιιιιιι νει·Ιει.ιιιιι
αειι άεε Βεινεειιιι,ι.ιιιιι ριιι·ειεε» ω. εεε-εεε) πετνοτιτειιοπειι.
Πιε Αιιινειιιιιιπ8· άει·
ιιεειικε »οι άεπ Αιιεεππτειιιππειτειι πιτ.

νοιι Ρτοι. ΚΙειιι ιιι ννιεπ ιιιιιι πει άειι θπτεπΙιτιιπππειιεπ
νοιι Ι)τ. ΙΒιιεΙπει·ιι· (επειιΠι.ΙΙε ιιι Ψιειι) πειιι·πειτει. Με
Ι.ιιετιιιιιι·νετιειειιιιιιι πιπ Επιιιε άειι Ένει·Ιιεε ετεπι ειιιε Πιει.
ΙπεπειιΙοιιε Βιπιιοι;ι·ειριιιε άει· Μεειιιιιιοτπετιιριε ιιΙΙετ Ζειιειι

ιιιιιι Βρτιιοπειι ιιιι.τ υπό ιιιιτΠε _ιει:Ιειπ ντιιιεεπιιοπιιΠιιεπειι Αι
πειιει· ποοπνι·ιΙΙΙιειιιιιιεπ εειπ. Με Αππιιιιιιπςεπ ειιιε ιιιιιιεει·ιιι
ρι·πειιιιιιτ ιιιιιι ιιιιτ ει·οιιεει· 'Ι'τειιε ιιιιιι 8ετεΠι.Ιτ. ΙιετικεειεΙΙι.

Βι·ειιιιιοιιιι·Βιιιιι.

άει· 8επιπιιιι'εεπεπ Ατπειιειι πιτ ειιιε πιοπι ιιιεπτ πγροιπε
ιιεοπ ιιοιιιιει·ιι εεΙπεινετετιιιιιιιιεΙι. Με ει·πεππεπ εοντοπι ιπ
άει· ΑεειιιιιιιΙετιιπ,ε· ιιπ: ιιι ω· Ρι·πειριιιει·ιιπ,ε· Με ννιι·πιιιιι;
άετ ηιιιοπιιιειιεεπειι 5ιιπιιιιιιι:ειι. ειπ·επτιιεπ Με ιιιιτειι »ιιε ιιπ

ι.τειιρειΙιεπειι Γιπι·ιιιΠ=τιιιειιιε, άεε $επ ιπιιιτ 'Ι'πτοιιιπιπ ιιεππι,
ινιιπτεπιι Αι·τιι επ ι πε νοιι ΡΙε.ειιιιιεε ερτιεπι, επειιπιιτ ιπ
Απε.Ιο,ειε πιπ Βιιιιιιιιεε, πω” π. ε. ιν., ιιιιπτειιιι Με ινε"

Τεἔεειιειοπτ1εππειι.

Τπι·οπιπιιι ιπ ΑπιιΙοειε πιπ: Ρεριιιπ, 'Ι'τγρειιι ππ‹ι ιιιιιιετεπ
ΡετιιιειιΣεπ

εεπιπιει ιει.

Μινι

ιπιιιιιιτε

ιιιιιιιι

ιιοιιιιετιιιεπτετ

νι'ειεε Με ιιιεεε Βει.;ι·ιΠε ιπ Ρεριιιιιε, 'Ι'ι·εριιιεε ιι. ε. ιν. πιπ
πεπεπιιεπ.
Βπειιεο ιετ ιιπιι Α ι· ι· π ε ιι ι ιι ε'

Ρετεοπε!ιει.
Αιιε·ιιπε εεΙπεινει·εΠιιιιιιιοπ,

› πιο." Με ΑεεΙπιιιιιετιιιιΒ· πιοπι. επιιε Απινεεεππειτ νοιι Νεπ
ιι·ιιιεε.Ιιεπ ιπϋ8·Ιιεπ Μ, ιιεππ ετειεπε ιιιιιιι ιιιεεε, Με Βεπιιιιιιι
2ε:είρι. πω, ποτννεπιιιιτ ιιπ· ειε Τιιι·οιππιπεπτντιεπεΙππε, ιιπιι
2ινειιεπε ιιπ Με ΠεπετΠιιιι·ιιπε: άεε Εειεει·ειοΠε ειιιε Πει· ιιοΙΙοι·
ιιιιιειι. Πιιιιιιιεειι ιπ ιιιε ιεειε Ποτιιι, ειιιι2 Με πει άετ Κιεεει
ειιιιι·ε, πιοιιι: πιιιεΙιεπ οπιιε ΝειιττεΙετιιΖε.

- Βειιι 5Ο·ιιιπι·ιςεε ΠοΙιιοτι ιιπιιιιιιπι πω" επι
ΗΒΟ. Νονειππετ άετ ιιιιιετ° ιιεπι Νιιιπειι ννοΙΙ-.Τιιι:ει· ιιι
ννειιειιιειι Κτειεειι πεπε.ππιε Πιι€ιεπιπετ, τω. ε. Ι). Ι)ι·. (ιιι

ετιιν .Ι ει ε ι; ε τ ιιι Βιιιτιπει·ι. Πει· διιπιπι.τ. ινεΙεπετ πετειιε
ιπι .Τιιιιι ιι. .Ι. ποπι '75. Εεπεπειεπτ ιιπετεοπτιιτειι πει. πιιπιιι
τιετιε ιιιεπ 1858 :Με Ι)ο:ειιτ Πιτ ΖοοΙοειε ιιπ‹ι νετεΙειεπεπ‹ιε

ΑειιιιΙιεΙιε θειιιοπτεριιπΚιε Ιιεεεεπ ειοιι ποοπ ιπειιτΓιιεπ ω·

Αιιιιιοιιιιε ιιπ άετ Ψιειιετ ΠιιινετιιιιΜ, πιει· ιιιιιιιι Ρτοιεειιοι· Πιτ

ιειιιι ιπιιοπειι. ιιοεπ νει·ιιεπτε ιεπ ιιιιτιιιιί, πιει! τιιεεε Βειι τε
επιιπε ιιιιπε πιπ πεπεπ ιιιιιι τιειπ Βεπιιιεπ ειπειι Βεϊετιιτε ει·
ιιιιεΖιιΠιΙΙεπ ιιτοιιι:.
Ειπε Πιιτει·ειιειιιιιιε· άει· νοιι δεπ ιιιι‹ιτ πεεεπτιεπεπειι
ειιιι·ειιιιιιε ιιοπιιιιιπιεπ Κεεπιιοπεπ ιιε.ειι άεπ Ρι·ιπειριειι άει·

ιιιεεε Ε'ιιοπει· εοινιε πι» ΡπγιιιοΙοι;ιε υιιά Πιιιτοεποριε επ ειιιει·

ρΙιγειιιιιιιεειιεπ Οπεπιιε πιιιι άιε επειιιιεεΙιε Βειιιιιιιιιιιιιιι; πωπ
ειιετ τοπ 8επ ιιιιιι τ. ππι· ιπ ριιγειοΙοε·ιεεπει· πωπω ιιιιιετ
επεπιειι ΒιοΠ”ε Με ε. Β. Με ε·ειιιιπιιιι€πιιι€ιει·πό ινιι·Ιιειιιιειι
πιοπι ειιιι·ειεειιττιςειι ΜοΙειιιιιιι. (Με ιιπ Με ΟγιοεΙοπιπ υιιά

Ρτιι;ιοπιιΠπ ςεπιιπιιεπ ιετ πππ νοιι ιιιεεειι ιιιιι·ειι Βι·πιτ2ειι
επαεεπε.Ιιεπ ινει·‹ιεπ πω", ιι. ε. πι. ντιιτιιε ποικοιιι πι» Με ΡΜ
ειοΙοειε πιπ! Ρειι.ποιοι;ιε Με νντιπι·εεπειιιΙιεΙι ιιιιειι Πιτ Με ρπγ
ειιιιιΙιεεΙιε Οπειπιε ιιεΙπετ επ ιιιιεεειππιειι πειιεπτειιιιιειι Βειιιιι
ιιι.ιεπ Πιπι·ειι.

Πππ άει·! πιιι 8ριιιιπιιιιε· «ιιε ποειιιτιοπιιΒε ιπι Ι)ι·ιιι:ιι πε
ΠιιιιΙιεπε ειιεΠιιιι·ΙιεΙιε Ατπειτ άειι νει·Πιεεετε ετινιιτιεπ, άιε ιιι

ιιειιιιιοπετ πιιιι επι.ςΙιεεπετ $ρι·πεπε ετεεπειιιεπ πω.
Με.ιι Βιιεπ.

Βειιιιιι·ιττεεπιιιιΙιεπεπ Αιιιιιιειιιιε ιιιι‹ι 2ιι!εωτι οτάειιιιιοπετ Ρι·ο
ι'εεεοι· επι Ροιγτει:Ιιπιπιιιπ πιιιι άει· ι·ιετιιωιωιιεπ Ηοεπεεπιιιε
ιπ Βιιιτ.ιΒιιι·ι. 1884 ιι·ιιι: ει· ιιι άειι Βιιιιειιιιιιιιι. ιιιιι ειοπ ιππι
εεπΙιεεειιοπ εειιιεπ Δι·πειτειι ιιπετ Βιοιοιπε ππτ! Ηγιτιεπε ιιι
ινιιιιιιειι. Πιε Ζε.πι ιιειιιει· ΒοπτιΠεπ ιει ιιεπι· επιπωιιιιιεω πιπ
ιιειιιιεπ πιετ ιιιιτ εειιι «Ι.επτπποπ άει· Ζοοιο;;ιε» ιιπ‹ι εειιι εει:

26 ιΤιιιιτειι ει·εεπειιιεπιιεε «Μοιιιιιεππιιι πιτ ΟεειιιιιιπειιιιρΠει;ε
Μπι ΙιεπειιεΙεπτει, άεε ιιιιιιει·ετ Βειιε.πιιοιι πεπ .ιιιιιι·επ Με
ιιιιι.ιιειις ιιιςεπτ. 1 εει;ει· ι.:επϋι·τε Με ιιι άειι ετειεπ ιιπιι
ντιεεεπεοπε.Πιιοπ πεειι:ετιιειειεπ νει·ιι·ειει·ιι άετ Πει· ντιπ·

εεπεπ Πεεεεπάεπιτιιεοτιε ιιι Πειιιεειιιιιιιιι, επι ιιετεπ Ροριιπιτι
ειει·ιιπε ει· πεπ αι·οεεε νετιιιειιειε ετιτοτπειι ω.

Ιιι ινειι.ετεπ

Κι·ειεειι πιιιτιιε εειιι Νιιπιε πεπρι.ειιοπΙιεπ άιιτεπ ιιειιιε νοτιιπετ
ετεπειιιι ω” ει·ι"οιςτειεπειι Βεειι·επιιπςεπ πι· ΒιιιΠιπτιιιιε ειιιετ
ινοΙιεπειι ΝοτιιιιιιπΙειάιιπι.ς· ιιιι‹ι ιιιιι·επ ιιεἰπε επιζεπιιεπε «Βικ
ιιεεπιιπ8· Πει· δεεΙε› ιιι ειπεπι άειι Κϋι·ρει· ιιιιτειιάτιιη;ειιιιεπ

Βιεειι- ω" ΒιιΠιιππιιιιιι πειιιιιιπι. Με εε πιοπι: εειιεπ πι
ποιοΙιειι ΓιιιΙειι επ ςεεεπεπειι ρΠειςι, ννιιτιιειι ιιπει· Με 8οιιιιετ
πει·Ιιειτειι ιιπ‹ι Βιππειτιςπειι.επ άεε ποεππεςεπτειι Με.ιιιιεε εειιιε
ινιτιιιιοπεπ ιιιι‹ι πιειιτ ιιππεπιειιτειιιιειι ννιεεειιεεπεΠΙιεπειι νει·
ιιιειιειε νετε;ειιιιειι.

- Αιιιιι.εεΙιεπ

ΒΠεπετιιπ:επιεπ πππ Βεερτεοπιιππεπ.

άεε

25-μ6.ιιι·ιε·ειι

ιΤππιΙΒιιιιιιι

εειιιετ ·ι·ιι.ιειωιι Με Ρτοιεεεοι· επ εει· Μοε·
Ιιιιιιει· ΠιιινετειιΜ ντιιτιιε επι 80. Οπιοπει· ιιειιι Ριιγιιιο·
ιιιε;ειι Πι·. Εεε Μοτοεπ οινει νοιι άειι Βιιιιιεπτειι ιιετ πιει

Β'ε.ιιιιΙ:Μ ειπε Α6 ι·ειιιιε ιιπει·τειεπι.

Βιιε .ιιιπιπιιιπι

Πει

ειπ·επτΙιεπ επι' άεπ 20. Μ” ιι. δ.. τΙοεπ πεπεπ άιε Βιιιιιειιιειι

Ηιιιικιπιιειι άετ Μεεεεεε υιιά Ηειι€γπιπιιειιΚ Πιτ Με
Πεεπε Αετ2τε νοπ Βι·. Αιιτοπ Βιιιπ, Ρτινετιιοπεπι

επ άει· ννιεπετ υιιινωιιιιι. νιεττε, νετιπεπττε ιιπιι
νετπεεεετιε

Αιιπεεε.

ιιιι.ιιιιιΙε νοιι ειπει· Ειπτιιιιε· άεε .ΙιιπιΙετιι ε.πεεπειι ιιιιιιιεεπ, ιιι
άιε Ππινετιιιιϋ.τ ιιπ ιιιεεειπ Τε” ετειιεπΙοειιειι πι”.

- Πειιι Οπετ:ιτ2τ άει· δε. Ρειει·επιιτε·ετ θετιιειπεειιιιΠ. πιιτιιι

ΜΗ 184 ΗοΙΖεοππιττεπ, ειιπι

πετειι;ετ 8επνι·εειετπ ππτ Κτειικεεετπϋιιπιιρ;, Βπι·επΙειπιιιειιιιιιιε

'Σεπ πε.επ ρποιο8τερπιεεπειι Μοιιιεπτειιιιιιιιιιπειι. Πτ
πειι ιιιιιι Βοπννετπειιπετε, Βετιιπ ιιιιιι ννιεπ 1907.
872 Β.

ιπιτπΙ. ΒιιιιιιετιιιΙ)ι·. ννιιιιιιιπιτ Κιι_ιενν ιιι! άετ 8ι. Βιιι·

ππτ ιώππεπ Με νοτιιε;;ειιιιε Βιιεπ Με ιιι άειι πεειεπ επι'

8ι.. Ρετει·επιιτε·ει· Απτειιιιπε Με Βοιειι Κι·ειιεεε, πεπειιννιιι··
ιπ;επ Μτετειι Αι·:ι άετ επιτιιτει. ΑπιειΙιιπε :ιιπ Κιιιιιετποεριω

ιιεπι ειιιιιεπιπ,ε:ιεεπ θεπιει.ε 28.πιεπι

Νιεπι ππτ άετ ρτειιιιιιειιε

ΑΜΠ άει· Ποπ ειπε πιπ: εει· Πεοπιιιιοιπετεριε πεπιιιιιιτ ιιιιιεπειι
ννιΙΙ. εοιιιιετπ ιιιιεΙι άετ 8ρε2ιεΙει·ει ιιπάεπ πιει· ειπε ειινετιιιε

ει;" Ζιιιιιι.ιππιεπετειιιιπ8· ιιΠεε πνιεεεπεινετι:επ επι' τιεπι θεπιειε
άει· Κεοπιιιιοιιιετεριε ιιιιιι ιπι'οιεε άετ Ιειιιι_ιιιΙιτιεεπ ΕτΠιιιιιιιιε
άειι Αιιιιιιι·ε πεννϋ.πι·τειι Πει ιιι ιιΙΙειι οιπεοπιιιςιι:επ Ε'ιιΙΙειι. Πππ

πω ιετΠιιιι ιιι ειιιεπ εΙπι·ειιιειιιεπ πππ ερειιεΙΙεπ Τει!. Ιιπ
ει·ιπειι (θ. 8-Ι21) νιτειιιεπ άιε θειιοπιεπτε υιιά 'ΓεοΙιπιιι άει·
Πιιεειιχε ιιιιιι

θγτιιπεειιπ,

ιιοινιιε ιιει·επ

ριιγιιιοΙοειεεπε ΝΠ·

ιιιιιιιιιιιιοι·σιεπ Ι. Κιιιεεε
- Πειπ επειιιε.ιιαεπ

νει·ιιεπεπ ινοτάεπ.

ΒενοΙΙιππ.επιιμειι

ιιιιιι Οπετε.τια

εετ

άειι Ρι·ιιι2ειι Ρειει· νοιι ΟΙιιειιπιιι·8, Πτ. Βιιιιιιτιι Ηειι·
πως. Μ: άει· 81. ννιιιιιιιιιιι·οτάειι ιν. Κιιιειιε νει·
ΙΙε π ε ιι ννοτιιεπ.
- Βοι· πει·ιιππιτε Βει·ιιιιει· Ι.ιιιγπςοΙοςε Ρτω·. Πι·. Α άειι·
πει·ι: 'Γοποιιι ει·πιεΙΙ. ιιπ ιιειιιειπ 80. θεπιιτιειιιΒιι νοπ Και·
εει· ννι1πειιιι ιιιιτεπ οιποπ $οικιετπιιι·ιετ επι ΒπιςΙιιιι‹ι επι
ιπ ω" ινιιι·πιεπ νι'οι·τεπ ιιπεεΓεεετειι (Ηπα: ιιπιππετιιι·
ε ε π τε ι π ε π. ιιι άεπι άετ Μοιιιιι·επ ιπιιτειΙιε, ιιιιεει ει· Το·

ιιιιιιςειι πεερι·οοιιειι. ιπι ερε2ιεΙΙεπ 'ΓειΙ (θ. 121--372ι ιετ άει·
Αιιννειιιιιιιιε άετ Μιιεειιπε »οι Βιπτιιππιιιι;επ άετ Βεεριι·ιιιιοιιε
οτειιπε, πιιιιιειιιΙιειι πετ Νιιεεπ-, Βποπειι- ιιπιι ΚεπιπορΠιτεπιι
πειιειι νοπ Βο2επτ ΙιεΙιε τ ιιι (Πεκ επι ,ιτιοεεεε ιιιιιι εοτἔΠιι

Με Κιιιεετιιι ειιπιιτε ειιιε Ροτειιιιιιι επι (Πιιεπννπιιιιεπ·
ιεΙει.ι·τε.ιπιιι, επειιιιο άιε πιειιι2. Γιιιιιιιιιιι άετ ΒετΙιιιετ
Πιιινοι·ιιιΙΒΜ.
·

Με· πεετπειτετεε ΚεριιεΙ εεννιιιιιιει. Βοι άει· Βεερτεοιιιιιικ άει·
Ζιτπιιιιιιιοπεοτρειιιε πει Με Ηετιπιιιεεεεε ειιιε ειιιι:επειιιιε
ΠιιτειεΙΙιιιιι; ειιιιιιΓεπ. Βιε Γ ι· ε ιι ιι εΙεοπ ε Α ω” ι ε πε -

ιιπιιιιιιι πιτ ε.πιπιιιιιιιτε Κι·ε.πΙιε ιιειι

π ιι π ιι Ι ιι π ε: πιπιει άιε πι» εεπἱιπτεπ‹ιε Βει·ϋεπειεπιι,ι.ι·ιιπα πει

πει τι πεπ ει·πιιεπειι Λεει νει·Ιιεπεπ πεπε.

Αιιι:ιι

- Πει· ιιιιεεετειιιιιιιιιιιειΒιε Ατει πει πω· Ρειει·επιιτεει· Πει!
Βεειιοι·ι.ε άετ Ρπιπιπιπτο

ριεεπεπ θεεεΙιεεΙιεΠ, Ι)τ. νο π ι π τ π ιιπΙειι, πιτ 2 π ιιι οι·
ι·επτοτ άεε Νιποιπι-Κιπιιει·ειιγιε ιιι 8ι. Ρειετ8·

πετ ΑππειπσΙιιιητ ἱιπετ Νει·νεπιιι·ιιπππειιειι; ιπ ,ιτΙειεΙιεπ Μιιεεε
Μ. πιο Ο τ ι π ο ρ ιιε ι ε (ΒποΙιοιιεππειιε.ιιιιΙππε) πετιιεπειεπτιςι.

π ιι ι· ε·

Με Βειιειιιιιιιε ιιετ ΜεοπειιοιΙιετεριε ιιι άει· ΠιιιεΙΙοιιι

τιςειι διεΙΙιιιιε;.

ε τ ιι ε. π ιι ι ννοι·ιιεπ, ιιπτετ Βειιιεειιπε ιιι εειιιει· πιεπε·

144.
Ν ε!ιι·ο!οριε:

· ε- Πειιι !ι!!!!ιε.ι·ει·ει. Πι·. Ε. ΣΥ'. Ο ι: "πιο πι. ΨΘ!ΟΜ1°ι Μ!!
Μι· εε!ιιειιτε!ι Βει·ιο!ιτειειι, νοιιι Βε. Ρειει·ε!ιπι(ε·ει· Μ1!!ι!ει··Βε
Ζἱι·!‹εΒει·ιε!ιι. Μ· 'Γε!!ιιιι!ιιιιε :ιιι εειιιει· εο2!ε!!ετιεο!ιειι Μ!!ιι!!ι·οι·

- νει·ε ιοι·!›ε ιι ε!ιι ε. 11 Απ! 25. Ο!‹ιο!›ει· 1ιι 040888. πιει·

εεπ1εει.1οιι :πιπ νει!πει ε.!!ει· Μειιι!εειεο!ιτε πω! επ 4 .Ϊει!!!°€Ι1
Ζπ·ειιἔεει!ιειι.` νει·πι·τει!ι ινοι‹!ειι ι.νε.ι·, !ει ε! 1ο 8 τ ι· ε (ο ι! ει·
Ζνι·πιιεεει·!›ε!ι ‹!ιιι·ε!ι νει·εο!ι1ο!ιππε επι· Διι
ε!ει!ε1πιιρ; πειιι!!πει·ι. ννοι·ι!ειι.

(ι·ιι!ιει·ε

Μιιιι!εο!ιιιιιειιι·ει. Πι·. Οι ε ο ι· ε· Η ε! ι π ε ε ει ι· ε ιι !ι ο ιιπ

49. Ι.ε!ιειιε_!ε!ιι·ε πιπ Κε!ι1!ιορ!!ιι·ι-ι!ιε. Πει· Ηιιιι:εεε!ι1ει!επε, Με!
ο!ιει· ι. .1. 1888 ι!ειι Αι·ειει·ει! ει·!ε.ιη.ιι !ιιιιτε. Μι

ν1ε!ε .1ε.!ιι·ε

!ιιι !!!εο!ιειι Κιιι·ιεεονν·ο·Ρο!ιι·οννε1ιο_ξε Με 1πιιιι!εο!ιεΠεει·ιεςε
νν!ι!ιτ, Με !!ιιι πιο πιι!!!ειιι!ε Κι·ιιιι!ι!ιε!ε επι· Β!ιιειε!!ιιιιι: εειιιει·
πι·ιτ!!τ:!ιειι '!`!!ι1ε!‹ειι εννιιιιε. Σ) Ιιι Μοε!ωπ Πι·. Η ο ιι ετ τι ιι ι ιιι
Η ο ιιι επ ο ιν, Αι·ετ »ιιι πει Ι5ει1εο!ιειι θειιιειιιει:!ιε!”ι. !ιε.ι·ιιι!ιει·
Ζω" Βε!ιενεειειιι πεε Κοιειι Κι·επεεε, !ιιι Α!τει· νοιι Β4.!ε!ιι·ειι.

1)ιε νειι1ε. ρι·πει!ωιιά! πειτε Ε. πει· ε!ο!! ερει!ε!! ιιι1ι-ι!ει· Μι!
ι·ιιι·ε;!ε 1ιεεο!ιΜι!ειε. 1. .1. 1898 ει·Ιιιιιςι. δ! Ιιι Ξειε.ιεικο πει·
Ιιε!τει· πεε !ιοειι!εο!ι-!ιει:εριονν!ιι!εο!ιειι Ι.ειιι1εεερ!τε!ε, Ι!ειιι!εε
εειιΜι.ιει·ει. Πι·. Ι.εο ρο!ι! θ ! Η ο!ι, πει· ε!ο!ι ε.!ε Βξρ!ι!!!(!0!υΒΘ
πιπ! 1)ειιιιειο!οπο ειιιειι Νε.ιιιειι εειιιιιο!ιι. Με. 4 Ιιι Νεερε!
πει· Κ!!ιι!!ιει· Ρι·ο!. Ποιπειι Μο θεροεει !ιιι Α!τει· νοιι

75 .1ε!ιι·ειι.

-- Ιιι ν!(ιιι·εο!ιιιιι !ει Πι·. Ρ. Βει. ρ Με ε »νι τε ο !ι νει·1ιε.('ιοι
ννοι·ι!ειι, ννε!!ιι·ειιι! Με ιιιιο!ι εειιιει· ιιο!!ιε!!!ο!ιειι Ηεπεεπο!ιππε
πι! ι!οι·ι!εειι Ηε!!!,ε;ειιςε!ετ-Ηοερ!ιπΙ νοι· !‹ιιι·ιειιι ει·ι·ει!ει·ιειι

Οιτ!ιιιειοι·ειι ι!!εεεε ΕΙοεριι.ει!ε Β οι· ε ι ιιι ο νν ε !ι! επι! !!! ε! κ
Ρ ιι ι·1ι ε ιν!ει!ει· !ι·ει€ε!ειεεειι ννοι·ι!ειι ειπα!.
_ Πει· θιε1ιι!!Γε πεε Μ!ιι!ειειε πεε Ιιιιιειιι Κ ι· ν ε !ι ε. ιι ο νν Με! !ιιιι άπι·πιιι' ειιιιιιει·1ιεεπι ε;ειιιε.ε!ιτ. ι!ιιεε !ιι παω»
Ζει(. ιιι πει· ρει!οι!ιεε!ιειι Ριεεεε !ι ε. π Η ε 1 ιι ε ε ι· ει το π!ι ε ι·
νει·εο!ι!ει!ειιε 1·1ε!!ιιι!ττε! ετεο!ι!ειιειι πω, Με πεπ
Ο!ιει·ε!ιιει· εειιιει· Βε!ι!πιιιε ιι·ειι;ειι πιπ! με!επει. ε!πε, ι!ιιε Ριι

!ι!!!ιιιιιι !!!ιει· Με 1Βιμιιεο!ιείτειι πω· 5ειι·ε!!ειιι!ειι Ριπρει·ε.ιε επ
ιεπεο!ιεπ. Αιιι.ιεε!ο!ι(:ε ι!ιεεεε Πιιιειειιι!εε ιετ. ιιεπει·ι!ιιιεε πιο
νει·(ϋεπιι€ ει·Ιε.εεειι ννοι·ι!ειι. @ειε ε ο! ο !ι ε Ιιι ε ε ι· ε. τε ειιιει·

ο!ι!!ε;πΕ01°!εο!ι0π Ζεπεπι· πει· 6ι·ι!!ε!ιειι Μει!!
Υοπ 1.!ιι!νει·ε!!!!τει·ι πω! ιιιει!!ι!ιι!ει:ιιειι !ι·ιει!!πιειι.

πιιιε!!ιε!ιδι·ι!επ πιιτε ι·!ἰει.ςειι. - 5ο ν!ε!ιιιιε !ιο!ιπ.ιιιιτ,
Με ε!πε εο!ε!ιε νει·οι·τ!ιιιιιιε εε!ιοιι1ιιιικεειιιετιει·ι,.ιει ε!ιει·νοπ

- 1)!ε Ει·ννε!τει·πιιε

πεπ ι,ιι·15εεετειι Ζειιιιιιε·ειι, Με ε. Β. πει·
ιε·ποι·1ει·τ ινοι·ι!ειι.

(Με Πιιιει·ι·1ο!ιιερι·π

ει·πιιιιιιε πει· ιιι!!!Μ!.ι·-ιπεε!!ε!ιι!εο!ιειι Α1ιει!ειιιιε
ι!ιιι·ο!ι Βιιι!'ι!!ιι·πιιρ,· νοιι νοι·!εεπιιεειι !!!ιει· ειιιιρ;ε Ιπι·
Με ΜιΙ!ιει·ει·ετε ιιοτννεπά!εε Θεεειιειι(ιιι!ε

ιι ιι ι! πω!. ει· πι! νοπ ε" Ο1ιειιιιι!!!!ιιιιιει!!ειπε.!ι·ει·ννε!ιιιιιε
ειιεει·ερ;ι πιπ! πει Κοιι(ειειιε πει· ΑΚει!ειιιιε επι· Βειπιπιια
νοι·ι,ιε!εΒ·(. ννοι·ι!ειι. Με εο!ο!ιε νεει·πειι νοικεεο!ι!ιι€ειι: 1) (Με
ει!» ω. ιιιιιετειι πιπ! πει! θειιιιιεοιιει!!ειιει εε!ιειι‹!ειι !!επε!ιι
εονν!ε
!!ιιιιιι·ε,<;!ειιιειιι,ιιι 2)!!ιι·ειιι
πιε ιιι!!ιιπι·ιεε!ιε
Αι!ιιιιιιι
ειι·ειτ1οιι,(Μεθ! 1)1εει
πιε ι!ἱ`ε!ι!ε!ιιι·πι·ειε
νο!!ειι Πιιι(ειιι;ε
ιπιτ
Βϋπι..<.ιειιοε!ιοριε,

«Νοννο_ιε !νι·ε!π!!”.

- Βει! Αει·πτειι πιπ! Ζπ!ιιιει·ειειι ννιιιι!ε ι!!εεει·
'Βιμ ι!ιιι·ο!ι ε!πε νει·ί!!8·ιιιη; (Με 11ιιιιειει·ιπιιιε" πεε 1ιιιιει·ιι
ε!ιειιΓε.!!ε μπε !!ε!ι!ειιιιε νει·1ιοιεπ; ειε ι!πι·ιειι ιιι πεπ
Βε!ιειιιιτιπειο!ιπιιρ;επ πω· !!ιι·ειι ιεε!ε!ιι·τειι Ηι·ειι!.1!ιτειι Νειιιει1,
ννο!ιιιοι·τ ιιιυ! ι!ιιε 5ρωειιιει ειι(ιε!ιειι. .!ει1ε Κε!ι!ιιιιιε πω! ιε
ι!εε Ηει·ειιεειι·ειο!ιεπ ειιιει· !ιεειιιιιιιιτειι Ηει!ιιιει!ιοι!ε ινἰι·‹! ιιπ

!ιει!!ιιιι·ι. νει·1ιοτειι.

Ε'ε!ι!νει·Ιιε.ιιι!!ε!ιι·ε π. ε. νν. 4) πιο Μ!!ι!!!ι·!ιν

@Με πω! 51 πιο πιιιει· ι!ειι 'Ι'ι·ιιρρειι νοι·!ιοιιιιιιειιἀειι !ζι·ειι!ι
!ιε!ιεπ πιπ! Βρ!ι!ειιιιειι. Με Κιιιι(ειειιε πει· Λ!ιετ!ειιιιε Με ει..
Νοτινειιι!!ει!ιε!τ ειιιει· εο!ε!ιειι Βι·νι·ε!τει·ιιιη; πεε Πιιιει·ι·ιε!ιιε
ρι·ο(ει·ειιιιιιιε πιιει·1ιειιιιι. ιιππ επι· Απεει1ιειιιιιιι; ειιιεε Ρ!ειιεε
σε ι!!ε ΒιιιΕ!!!ιιπιιις πιεεει· ιιεπειι Πιιιει·ι·ιο!ιιειπε1ιει· ε!πε Κοπι
ιιι!εε!οιι ιι!ει!ει·.εεεειει, :π ινε!ε!ιει· πιο Ρι·οιεεεοι·ειι Ν. !!νε! -

_!ειιι !ιιοιν (Ρι·εεεε), δ. Βο!ι1ι!1οννε1ι!, Η. Τπι·ιιει·, 1).
- Βε1ι11εεειιιις πει· ιπει!!21ιι!εε!ιειι Ρε!ιπΙΜη
πει· Ρε.ι·ιεει· Πιι!νει·ε!επι. Ιιι ι·εο!ιτ. πιιννπι·πιιτει· Επι!"

!ιε!ιειι Με 1!!!πεειιεϋ!ιπε νοιι Ρει·ιε ι!ιιε Ψιιιτει·εειπεειει· ει·ϋ!!ιιθι_
ΑιιΓεε!ιειετ τ!πι·ο!ι !)οιειιτειι, ννε!ε1ιε !!ιτε Αιιννει·τεο!ιπΓι. Με
πω! ει·1ει!!ετε Ι.ε!ιι·ει!!!ι1ε πει· πω!. Ρε!ιιι!(Μ ι!πι·ε!ι πιο Βει·ιι

(Με εινε!ει· ιπει!. Ριο('εεεοι·ειι ειπε Νιιιιον, Ρι·ο ιιππ ι πιπ!
Ν!εο!ο.ε, νει·ειτε!ι εε!ιειι, εετετειι Με Β(:πι!ειιιειι !ει·ιιιειιι1ε
Κπιιι!πε!ιιιιι€ειι "και πεπ Βε!ιειι Πε!ιο νε πω! πιε ιιεπ1ιε

ι·π!'ειιειι Ρι·οϊεεεοι·επ !ιι Μαιο. Α1ε πει· Ηιετο!οςε Ρ ι· ε ιι ε. ιι τ ,
(ιε!ε!!;ει νοιι ποπι Πε!ιειι !)ε!ιο νε. πεπ Η6ι·επε! !ιετι·ει. πιπ
επ !ιε!τειι,

ννιιι·ι!ε

ει·

νοιι πω! ΒΒιι

ι!ειιτειι πιπ. ι!ειιι ΒπΓε «Α1›‹!πιι!‹ειι»! «Ζιιι·πο!ι ιιεε!ι Νειιεν!»
ειιιρΐπιη;·ειι πιπ! ιπιτ ε!πειιι Ηειεε! νοιι

(8.ιι!ειι

1!!!ει·ιι, Αεριε!ιι.

Κο!ι_!ετι·ιιιιε!ιειι π. ε. νι·. !ιεννοι·ίειι, εο ι!πεε ει· εειιιειι Βιιο!απΒ·
ιιιιιι·ετειι ιιιπεει.ε. Ε!!ιειιεο1ο!ιε !ει·ιιιειιι1ε Κιιιιι!ςε!ιιιιιεειι ννιιι·
πεπ νοιι πεπ 8(:ιιτ!επτειι ε.ιιο!ι νοι· πει· !!νο!ιιιιιιιι.τ πεε ειιιι!ει·ειι

ιιεπειι Ρτοΐοεεοτε Νιε ο!εε ε.πει:εί!!!ιι·ι, !ι1ε‹!ἰε Ρο!!εε! ι!ιεεειιι
$!ιειιιτ!ιι! ε!ιι Πιιι!ε ιιιεο!ιτε.

- Π!ε (“ι!ι· Αιιειι.ν!ιειιπιι€ νοιι νοιεε!ι!επ·ειι επι· 15!ιι·π πι:
πεε Αιιι!ειι!ιειιε ειιι ε” !ιει·1!!ιιιιτειι Λεει: πιι‹!

θ ε Ι ε !ι ι· ι; ε ιι Ρ 1 ι· ο Η ο ιν 1ιι Μοε!ιππ ιι!ει!ει·πεεετετε Κοπι

Κοεεοι·οτονν πω! 8.11ει! πιο" ι:ςε1ι6ι·ειι.

εε!ιιε Αιιτι·ιττενοι!εεπιιΒ·

Υει·ει:!ι!ει!επε Μ!!!ε!!πιιεειι..

Βει· 1!!!ιι!ειει· Βιιιι ιι ‹! Μιτ!ιι!'ο!ε.ςε

ι!!εεει· Απεεε!ιι·ε!!πιιεειι πει· 8τπι1ειιιειι ‹!ἱε δο!ι!!εεεπιιε πει·
ιιιει!Μιι1εο!ιεπ Γει!ιπ!ιει Με :πιπ 81. Πεεειιι!ιει· ι!. .Ι. νει·ίϋ(.ει.

8τειιιι:!εεει·ιεε!εεεη!ιε!τειι.
- !!!ε Κπι·Ι5.ιιι!!ει:!ιει· Α ει·ετεεεις· ιιι Απ εε!ο!ιτ.
Πει· θει!ιιπ!ιε πει· Βερει·πιιι!ιιιιε ειιιεε Κπι·!ε.ιιι!!εε!ιειι Αει·ειε
τε,πεε ιι!ιιιιιιτ, Με ι!!ε «Βιι.!ι. 'Ι'ε8·εεεε!τιιιιφ ιιιε1ι!ετ, (εετει·ε

ιιιἱεε!οιι πι( 1ιι 1!ιι·οι !ετιιτειι 31ιεπιιΒ· !ιεεο!ι!οεεειι. Απ Μετεω
πω” Βτε!!ε πιπ Πιιι!ιεπειιιιιιιιε· πεε ει·ειειι 1ι!οε!ωιιει· διεπι
!ιοεριιο.!ε !ιι Ρ 1 ι· ο ε· ο ιν !ι ο ε ρ ι ω! πιπ! πει· Μοε!ιειιει· Ζε.
ι·1ηιιειι·πεεε !ιι Ρ! ι· ο ιζ ο νν ε ι ι· ε ε ε ε εοννιε πιπ Αιιννε!επιιες
πει· ΜΜΜ επ ε!ιιει· ει1!ε 4 .Ιιι!ιι·ε επ νει!ε!!ιειπ!ειι Ριι·οιςο νν
Ρι·1ι. ιπ!ε !ιιι Βει.ινιΒε νοπ θθΟ Βε!. Ιπι· (Με !ιεετε ε!ι!ιπι·ι;!εο!ιε
Υνει·!ι ιιπε!ιεπεπε!ιειι.
Π 1ο Ο !ι ο! ε ιιεε ιι 1 ά ο ιιι 1 ε, ννε!ο!ιε Με Βιιεεἰεο!ιε Β.ε!ε!ι
Με ν!ει· !!!οιιπτειι !ιειιιιιιεειιο!ιι: πει, ιιε!!ιειι. ειο!ι οΠειι!ιει·ι!ιτειιι
Ε.ιικ1ε. Ιιι πεπ ιιιε!ειειι ε" νοιι !!ιι· ει·(:,·ι!!!ειιειι θοπνει·ιιε
ιιιειιιε πω! Οι·Ιεο!ιπΓιειι !ει ε1ε 1ιετε!ιε ει·!οεε!ιειι πι!!! επ πεπ
ινειι!εειι 0ι·ιειι, Με ινε!ο!ιειι ιιυο!ι Νειιει·!ιι·πιι!ιπιιςειι εε
ιιιε!ι!ει; ννει·ι!ειι, Μ. ε!ε ι!ειιι Βι!ϋε‹·!ιειι ιιει!ιε. Νεο!ι πεπ ο!!!
ε!ε!!ειι Βει·ιο!ιτειι ε!ιιι! ιιι! ειιιιπειι ι·πεε!εο!ιειι Βε!ο!ιε εε!ι. Βο
Βιιιιι πει· Βιι!ι!ειιι!ε (Β. Μ!! 1907! Με πιιιιι θ. Νονειιι!ιει· ιιιι
8·ε.ιιεειι 114?? Ρειεοιιειι επ πω· ()!ιο1ει·ε. ει·!ιι·ιιπ!ει,
νοιι ι!ειιειι 5498 ι.ς·εε!:οι·1ιειι ε!ιιι!. Πιο (;;ι·ϋεε το Ζει!ι1
πει· Βι·!‹ι·ειι!‹πιιεεπ πιιι! $!ει·!ιεί!!.!!ε ννειει. Με
8 τ ιι ι! ε Α ε ε ι ιι ο !ι ιι ιι ιιι!!: !!ιι·ειι νοι·ετε.ι!τειι Με, ιι8.ιιι!!π!ι
2044 Βι·!ιι·ειι!ιιιιιιιειι ιιππ 1183 Τοτ!εε('ει!!ε; !!ιι· πιπ πε!.ο!ιειειι
!ιοιιιιιιι (Με Βιιιι! ι Κἰενν Με 1987 1Ει!ιτειι!επιιεειι πω! 305
Τοι!εεϊε!!ειι. Απ 8. 5ιε!!ε Με: ιιι Βεαπε· πι!! πιε Ζει!ι! πει·
Βι·!ιι·πιι!ιππςειι ι!ιιε Ο ο π ν ο ι· ιι ε ιιι ο ιιι 'Ι' ο ιιι ε Η (822 Βιει·.
ιιιι‹1 470 Τοι!εε!'.), :ιιι 4. Βτε!!ε (Με Ο ο π ν. Α ε ι.ι·εο!ι ει ιι
('796 πω. πω! 876 '1'οι!εεϊ.1 πιπ! επ 5. Βιε!!ε (Με Α Η ιιι ο
!!πε!ης ε!ι!ετ (548 ι·εερ. 289). Ιιι ε!!ειι ε.ιιι!ει·ειι νοπ πει·
ο!ιο!ει·ε. !ιε!ιιι€εεπε!ιτειι Οοπνειιιειιιεπτε πιπ! θι·ιεε!ιείιειι πω.
πιο Σεπ! πει· Βι·1ιι·πιι!ιπιιι.ιεπ επ πει· Ο!ιο!ει·ε πιε Ζι!!'ει· 5.00
ιι!ο!ι!: ει·ιε!ο!ιτ.
Β!.

θεειε.Ιτ πι!. Ιιι πεπ !ετ:ιειι Τει:ειι πεε 0!ιιο!ιει·ε Γεω! ιιι ι!ιεεει·
Αιιεε!ει.ι·ειι!ιε!ι ε!πε Βειετιιιιἔ πεε 1(!!ωπεε!ιειι ε.ι·ιι!!ε!ιειι ν".
ε!πε ειι=.(.ι, επί πει 1ιιι Ρι·ιιιειρ ει.. Βειςι·ϋπι1πιι8· ειιιεε εε!!ι
ει!6.ιιι!!ι.ιειι Κπι·1πιιι!!εο!ιειι Αειειειεεεε !ιεεε!ι!οεεειι ννπι·ι1ε, πιπ
ι!εεεειι Βεε;!εττ!ει·ιιιιε· εο!'οι·ι ιιεο!ι.ε;εεπε!ιτ ννειι!ειι εο!!. !!!ε

ννιιι·ι!ε !ιι Αιιεε!ε!ιι. (ιειιοιιιιιιειι, ι!ειι 1. Κιιι·15ιιιι!!εο!ιεπ Αει·ειειε.,ς

- Πιο θεεειιιιιενι!ι! πει· Κι·πιι!ιειι ιιι πεπ Ζ!ν!!
!ιοερ!τε!ει·ιι Βι. Ρει.ει·ε!ιπι·ε;ε !›ειι·πι;· ειιιι 3. Νον.
ι!. .1.121'ϊ5 (241 ιιιε!ιι· ε!ε ιιι πει· νοι·νι·οο!ιε!, ι!ει·πιιι.ει· ω!!

Ιπι Με! ιιϋ.ο!ιειεπ .1ε!ιι·εε ιιι !!!!ιειπ π5επ!ιε!ιειι.

'Ι'νιι!ιιιε - (54 ιιιε!ιι·), 1012 Βνρ!ι!!!ε - (92 ιιιε!ιι·). 885 Μπει

- Πει· επι· Αι·1ιει€ει·ρει·ιε! ε,·ε!ιδι·1ςε!)εριιι!ειιε πει· !!.!!ειο!ιε

ι!ιιιιιιι. Πι·. Μ. Κ.

Ρορονν, Βιει!ι- πιπ! Μιιιι!εε!ιε!'ιεει·ετ ιιι

_!λ(ο!Εεε!ιππε!ι (θοπν. Ο!ιιιι·!τονι·). (!ιιιι'ιε ιιειο!ι εε!ιιει· 1!πο!ι!ιε!ιι·
εε!ιιε ('ι·ϋ!ιει·ειι ει·ει!ιο!ιειι Βιε!!πιιε;ειι ιι!ο!ιτ νν!ει!ει· ε!ιιιιε!ιιιιειι;
εε ννιιι·ι!ε ι!ιιε εποε πει· Απιειιτ!ιει!(: ιιι πεπ θι·ειιεειι άεε θ!ιει·
!ιοννεο1ιειι θοπνει·ιιειιιειιτε νει!ιοιειι.

!»ιο!ι - (5 ιιιε!ιι·), 270 1)!ρ!ιι!ιει·ἱε - (5 ννειι.), 64 Μεεει·ιι (2 ιιιε!ιι·), πω! Β Ροε!ιειι!ιι·ειιι!ιε -(2 ννειι. Με !ιι άει· νοι·νν.)..
- Πιε θεεπιιιικιι·!ι! πει· δτει·5εΗ!!!ε !ιι 5!. Ρε
!ει·εΒ πιε; 1ιετι·πε ιιι πει· !νοε!ιε νοιιι 28. ΟΒΙ. Με 8. Ντιν.

ι!. .1. ἱιιι ι;ε.ιιιειι ?'10 (4!5 Μ., 295 1117.), ι1ε.ιπιιτει· επ ι'ο!ι;ειιι!ειι
Κι·ιιιι!ι!ιειωιι :

484

'Ι'γρΙιτιιά οιιιιιιιιι. Ο, 'Ι'γριιιιο ΔΜοιιι. 16, Γειιι·ιο ι·οοιιι·ι·οιιιι Ι.
Τγρι ιιε οΜο
άετ 0ι·οιιρ
Ποιοι Ο,
Ο, Κοιιοιιιιιιιιτειι
Ροο!ιοιι Ο. Μιιιιοι·ιι
16,
Βοιιιιι·Ιιιοιι
23, ΒειιΝιιιιιιιιιιε
ΒιρΙιτιιοι·ιε 23,
Π, Κι·οιι-

θ Νξο]18Βο 81τ2ιιη8· άεε νοτοΠ18 8Β.Ρ6
ω1ΈΒ'
ΔΘΡ2Βα. ΠΙΘΠεωε'α 21ΝοἙπ 1907.

Μ" Ι.ιιιιιΕοιιοιιι2ϋιιάιιιιε Μ, Βι·γειροΙιιε 4, θι·ιρρο Τ, Κει.ι.ιιι·- ;
1·ΙιιιΙιει:Ιιε Ι.ιιιιςοιιοιιιεϋιιιιιιιιε 54, ΒιιΙιτ 2, ΒριιιοιιιιοοΙιο ΜιιιιιιιΤ8.ι·;οιιοιά ιιιιιι ε: Μι ιιι: ΡεγοΙιἱιιτι·ιιιοΙιε Ρι·ει.8ειι.
@Με Ο, .Μαιου θοιοιιΕΠιει1ΜΜιειιι1ιιε Ο, Ριι.τοιιτιιι οριιιοιιιιοιι Ο,

?ότεΚι·ιι.ιιΙΩιοιτειιι?78,Διιι!ιτιικ0,Ηγ2ι·ΐρΙιοΙ:1ιοθ,Ριιοι·ροταΙΠοΙιοι·1,

.

γιιιιιἰο πιω
Βεριιοιιοιιιιο
'Ι'ιιΕκπ
ιι οιιο οι ιιιιιἰ
Ι.ιιιιι;οιι
88, ττο'Ι'ιι- .
ΌθΙ'ΒΙΙ10ΒΘ
ειιιάοι·οι·
0ι·εειιοθ, 18,
ΔΙΙιοΙιοΙιιιιιιιιε
ΠοΙιι·ιιιιιι

·

.
, Β"'8080""ΒΒ"ιθ
(Μ. Μπει"ΜΙΒΜ9“ΜΒα

πισω
Ι.οιιοιιεεοΙιινι5.οΙιο ιπιτ! Διι·ορΙιιιι ιιι1°ιιιπιιπι 46, Μετωπ
ιιιιιε ιιοιιι1ιε 29, Κι·ιιιιΕΙιοιωιι άεε νοι·άιιιιιιιιμΙφιιαΙε Μ, 'Ι'οτ- .
εοΙιοτοιιο 52.

:Μ ΔΝΝΟΝΟΒΠ“.ΤΒΏΒΒὲλΒ'Ι' ιιιοπΙοιι ὶἶιἶοτ ΒιιόΕΕαδά.Ιιίέξ ιδιιΊ:Τι..-πισκΒΒΤ=
Μ. ΡοτοτεΒιιτι;, Νονει!η-Ρτ. 14,εοινιο ιιι ιι.Ι1οιιιιι- ιιιιιΙο.ιιιιΙ5ιιιΙ.Αιιιιοιιοοιι-θοιι1ιποιτοιι ιιιιεοιιοιιιιιιοιι.

ΦΠΡΜἈΜ"ΗΤΒ ΒΜΒΡΒ
(ΡοιιΜΑΜιΝι ΒΑυιειι)

Βτε Ιει ι,
Βε2.

..Η
Θ

Ηυιιιιιιι ιιρε·ιιιιρετιι ψιιριιιι.ι ΒειγΘρ1. ιι κι, Βεριιιιιιι. 8. ιν. 48. Ευο
ιιιιιιειιιε φοριιιιιιιι.ιιοι·ιιιι.ιι οι. ι.ιο.ιιοιιιιιιιιιιι. 08ΧΩΡΟΜΒ, ιιιιιεεπιι ιιι.
ιιροιιιιικι=. ει. "Με τιι6.ιιστοκι "ο 50 ιιιι. ιιι. εκ1ιΠιικ'5.

Ι·'ιΒ·ιοιΙιπι Πιο Ιι

4.2δἔ
8.50.
Μ.
Ζνσει8ειΒτει €.
ι:
.Ξ
ο
ι:Ν

Ι.ι ι·
ι οι ι ·ει κο

α::
π»
..Η

ο ο ο ο

.Ξ

Υιιοιρο6ιιιιετοιι Μπι» ιιοιιοοκειιιιιι

τ
Ν
Η
κι!

Π” θΕΕ33ΑΡΑΙΚΗΒΑΠΙΠ 3Τ5ΒΑ Η Πθ.ΠθΕΤΠ ΡΤΑ
ιιριι

Ο

ρω.ιιιιιιιι:ιι·ο ροιιιι ιιοοιι:ι.ιιιιτωιι.ιιι.ικι. ειι6ο.ιιι5.ιπι
ω” (Αι-ιτιιιιιι, (3ιοιιιετιιι-ι. ιι Τ. τι.) ει πικιιιε· ιι

!ιοιιιι
·ει!οι·ι'

.ι:·
.Η
Έ
Π)

.Β
ΞΟ

11.” ΠΡθΦΗΠΑΚΤΡΝΕΕΚΠΧΒ ΙΓΒΠΕῇ.

Π!

Τ:ι6:ιεικιι ιτΒΗετιιγιοτ·ι. ιιγτοι.ιι. Μ0ι11ιι:ιιιιειι·ο ριιοτι:ομι:
Με 80 μη. Πριειιι.: 1-2 ιει6ιιειοκ·ι. κειιιιιιι.ιιι αεει..
° Πιιτορειιγργ ιι ιιρο6ι.ι Γτ. ιερωιιιιιιι. 6ο:ιιιιιιιτιιο.

ιι

.Ξ Ηει.ι ρί:ειΒιειΙ8.
Π.)

Γιιιιιιιιοε Πρειιετιιιιιιτειιωτιιο Οιιιιιιιοτειιιι Βιιγ3ρι.

ι:
Ξ

Ο.-Πει·ερ6γρι··ι., Βο.ιιι.ιιι. Κοιιιοιιιειιιιιιιι, 29.

'εέ:

ι
Ηοι!ει ει !ιο ι
(Η'

ΦΠ

ΒΠι·.
ι·ι ι ι ιοι·'ε

ΠΒι·.
ι ν.ι ι .
€Ιιείει ν:ι

.

------------------ΟΙιοπι1εοΙιο ΡειΙιτικ επί Ακτ1οιι
Φ
(νοι·ιιιι. Ε. 8οιιει·ιιι€) Βει·ιιιι
ο ιιι ρ Η ε ιι Ι ι

δΤ.ΐΒΙ.ΜΥΣΙΠ 8ΟΗΕΒΙΗΓι
(ΠοτιοττειΒοι1άοτ ΜΜΜ Ντ Βι1ΙιΙΙ111ιιτ).
Αι.ιεεε2ειοιιιιετ τιιιιτιι ,ι;ιτοεεε Κει2Ιοει,ςΚειτ.
ΐ..όεΙιοΒΚει1, ννειιι€ετ ιοκιει::Ιι :Με διιΒΙιιτιετ.

ΤιείειιιιιιτΚιιιι€ υπό ΙειοΕπε

Μι·οιιιιοιι νοιι Κτιι.ιιΙτοιιρΠοεοι·ιτιποιιΞ

Τι:ϋΙεττετι ει. Ι Οτεπιιιι

(Ξει·τι·υι.ι θειιει, Ιίειειιιιιοκιιιι γι., Δ. Π,

_

ιι.ιιι·οι. δΟΗΕΒΣΗθ
ΙΜΟΠ Ρ1°0ΐ. ΠΕ. 80ΠΙΘΙΟΠ

Οιιαι·ιοΗε Η2ξτειιι, Ηειειιιιιοιιιι.ιι γι.
π.. 11, κιι.

(Ηοινοττιι€οιιιΙοε ΨιιιιιΙΙιοιΙιιιιττοΙ).
Ι.Μεπι2ιιι· 9τα£ιἑ ειιι· νει·β29ιιιιρ.

_

.

(74) Ο--5.

θειιοτει!-νετιτιοϋ:

Αἔυιιοοε όιι Ι.ιώοτειτοιτε (Με νο.οοιιιε Ρει5τειιτ Ρεπιε,
ν.'ειτεοΙιειιι ιιοά ΜοεΙαιι.ι.
Βι·ιείιιότεεεετι: Α,ιζειιοε ειιι Ι..εΒοτειιοιτε άεε ναι:τ:ιιιε Ρει51ειιτ Ρειι·ιε. ννετεοΜιιι
Αριετιι:ο όιι Ι..ειιτιοι·ειτοιι·ε άεε ν.ωιιι. Ρειετευι· Ρετιε. ΜοεΚειιι.
ΤεΙεετειιιιιτιειὸι·εεεειι: Ρειετοιιτ, ννιιι·εο!ιειιι ιιιιεΙ ΡειεΙ€ιιΙ°, Μοειαι.ιι.

Φτ__Φ__Φ_Φ ΦτάΦψΤΦτώ

Ιιιι Ποιιιιιιοιιοιι ΑΙοιαιιιιοι·-ΗοιηιιωΙ Μια
Ν Νιι.οιιινοιε ι-ιι·ωΙΙΙ: Μπιτ ειιι· Ζοιτ Μπιτ·
ώ Ποιο ΡΠιη;οι· Μιά ΡΙΙοιι·οι·ιιιιιιιιι Πιτ Μι

μπω.. Κι·ιιιιΚοιιρΠοιχο @©2011 Ζ;ΜιιιΕ

ι νοιι 60 Κο!)

Ξ_]υπΘ;.
ΡΜοεΙαιιι_
Ηειιιε
Α.
Κ.
τεἱὸκονιενΙποινΚἰ.,
θ

.ωι9πω

Π." Με Η δ. ε?

8οΙτι1πι
1ετ1εοΙ1·-Βο
Α'όεπ
Να'σαι.
ἱΓΚορ.
Μ
ΚΜ.
ρ2.50
Ιοερω
2οιιτπ]εΠΙεπΙεα:π

Ντ.
ΤοΙορΙποτι
53·ΒΟ.

Βεἱ
ΡΔ.
ΝΠΚ.
58.
ΠΠ
εαἰτ·εοὸπτ2ετϋ6ιΙεπε,τε

νΝτ.
Μο1
,τεπιτ
ϋ8ορευπιἔτ·υ!ειπτἱἔπ“
Επ2ΜΠοτ'ιοε 0Μπἰπ, εΙεἱο!ιο ΗεΠΙΜι·Κιιι1ε Με ΙεΙΖτει·εε ΙΜ Ποϋει·π, ..
Φ

'

Ιππιιοπια, ΤγρΜιε, ΚουοΜπιπετεπ. ΜΜΜ Μιά Νουι·ειω!ε.

ΙΝ::
2
εει”
ὶ!ι1ι,,π:

¦~

ΚΠΜ·
θΗυϋεἰππ
επιετιΙΑρεν1ιτη1π‹ἰεὶτἀ:ετΙε ε-

νλ!..!Π(Η.
Βι18Ι°ἔἰ80Ι1ε8 ιιπά ΜΜΜ τεἰΖΙοεω 4πεΠορτΙουυπ, ΑπτΜγεωτδοιιω, ΑπΝπου
τεοϋποπ!ουιπ ιιπά Μοωιιο!ιΠουπι: ΐοτυοι· @Με ΜΜΜ ,ε·οΒεπ 8εεΚτοπΚΜΜ.

ΥΝ.ΠΠΠΙ.. ΒΒΜΡΗΠΒ.
Ηετνοττηεπόεε ΕκσΠειω ΠΠ εοΙιννετε ΒτεοΙι6ρΓυΜειιιετΜάο, Με
εετάεω ιιιιοιπΒοΙιι·ΙἱοΙι Πι άοι· Ζε!ιπρτωε!ε.

8.
$οτ81θν:εΚεψ.
Ποπ |Ιοττοιι ΑΜΠ” ΜΜΜ-ιι Μι· ουδε” ΜΗ5ΝΠι1Γ μπώ ΜΜΜ: πι· νοι·Μειιπ8.
ΒεΙ ‹Ιει· ΒσεωΙΙιιπε «Με ω” «ΜΗ ΜΙ' Αηιεἱχο Ν 196 ΒοιωΙιοΙι.

τἰεπἱηοεευἱτιΙεἱπΜ.ι

εωω ΒΙεε11!

απο ΒόΒοττΙιτε11!

Ηειοπιειτοἔοη Ι·ΙΟΜΜΕΙΙ..

:~--Μ-ψ-Μ
νοτπιἱτ
ΡεπΚ.
Ηχἔἰειπ:
θΜ
ΙπειΠοϋ€άτἰπει-τΙο·ἰηἔετοωΙ1πκετπει
ΙΨ.Ιι ητ8·εοτηΚΙι:τ1·ε·ιΠΚε
ΠΠ·

ε.ΙΙεοΙποΙ· υτιά έ.τΙιοι·Γνώ.
Μ. νοπ Βοι·εΒιιτο, 8ᾶ"0)'|8ὶἱΗΓ8 οόε:τ 5η;επάννε!οΒοπ εοπεΙἰ8ετι εΠτἰΒΑΚ
τει·ΞεΙΙειι Ζ1.1είΜ2011, ειι1Μ.Ιτ ειιεεετ όεπι νϋΙΙὶἔ τεἰι1ειι ΗεεττιοἔΙοΜτι, τιοοΙι
85τιπΙΜιο ΞεΙΖε άεε Μεο!1επ ΒΙιιτεε, Ιπε!ιοεοπύετε ειιο!π Με νι!οΜηιπι Νωε

ρ!τοι·ειι!ιο ‹ΝειΙτἱιπη, ΚεΙἰιιπι ιιπά ιοοὶΙΜπ),εονν1ε ώε ιιἰοΙιτ τιιἰιπΙετ Βεάειιιεπ-

ΒΒι·.
Μιϋσ
ε1ιτοιτἱριΙιοτι'ε
(πι)
Ι8-6.
.

άεπ ΕἰωεὶεεετοΠο άεε $ετι1πιε Πι Κοπ2επττὶετπετ, €ετεἱτιἱἔτει· ιιπά ιαπων
οιπποι· Ρωτπι. Με ΜυΜΜεπσω, σηαπε!εωι!ιο!Ι!μω, σΙΜε£ἱεοΙιοε ΚΜΠη;υπμ

εΘτη.)
5..
(ΜΙ)
ὸο: 1'Ι:οε:.εὰ1ο:_;Ε

ι·ιιΗΜ Μ· Κ!πι1οι· από ΕηνεοΜεπε Με! ΒοΗυν50Βε21ιεΜπάεΠ 5η;οπόνοΠοΗετ Μ
νοπ Μ3ο!1ετεπ1 ννωω.

ΒοεοΜετε υπετιϊϋοΙιτΙἰοΗ Πι άετ Κἱπὐοτρτεκἱε.
+ Βτοεεο Μπι” ΙΜ ΠΜοΗἰἱἱε, 8οι·ομΙιυΙοεο, ΑπιιοπιΕο, ΡτευοπκτεπΚΜιΜπ.
Νευτα:Μιοπϋο, ΗετιεοϋνιΕο!ιε, ΜΜΜ, Ττ11ΜοΙΜετ 8οΜΒο!ιε σου· Μπκιω·.
ΒοΚοπνε!οε:επι (ΡπευπτοπΙο, !πΠιιοπιε οπο. Με.)
+ Υοι·ι1η;!!ο!ι Μτ!ωεπι Μ! ΕυπρεπετΚτεπΚυπροπ Με ΚτΙΙΒΜισηεΚυτ. ΜΝ·
ωη;οποΜποτ Βοεο!τωεοΚ. Μη! εοΜεΙ νοπ Κἱπσει·π ενεεοτοτσεπΝὶοΗ "τη
μοποιηιποπ. ΜΜΜὶς αρρεΜεπτομπά.

ΙΙεεπιειτοἔει1 Ηοιτιπ1εΙ ΖεἰοΗπεΙ εἱοΙ1 νοτ εεἰηειι ΝεοΒο.ϋπιυπ!ςεπ ειυε εΙυτοΙ1

υπϋε8τεπ:τε κω«Μ.«ω Μ νἰε!ῇἐϋτἱε ετρτοΕπει· ΤτορεπΐεεΙἰ£Κεἱϊ
υπό ΡτοετεἱοΜετΙτεἱτ, εΒεο!ιπε 8ἱοΗετΗεἱτ νοκ· Τυϋετκε!ϋε:ἰ!Ιεπ,
€ενν8Ι1τΙεἱε1ετ άιιτοΙ1

άεε

πιεΙ1τίειοΙι

νοπ ειπε νει·0Π`ειιτΙἰοΙιτε, Βεὶ Μ3οΜετ

:ιιΙἐἱεεἰεετ Τεττπροτετιιτ Ζω· Αωνετκ!ιπιε Ι:οπ1ττιεπάε νετίεΙιτειι. Πἰεεε
ΒἱοΒετΠεἱτ €εΙιτ ἱηεϋεεοιιὸετε άεπ οιι! Κώτση ννεΒε (ΑετΙ1ετ Με.) άεπ
ΒεετεΙΙτετι Ρτέρετετεπ νὁΙΠε Μ).
ΜΗ ιικιεετεπι πειιεε1επ,4-ιιιοΙ1 Πτι θεεοΙιτηειοΚ Ιυεάει.ι1επό νετϋεεεεττετι

Ι

ΝεοπτΜοηεπ ΗοπιπποΙ, Κθππιει1 Μ. οΙεπι Ηει·τετι Αετ2τειι εἰπ ΜεειΙοε, ΜΙΒ;;
τοΕπεο, υπσητοππ ΜιΜετοε ΗεεπισηΙοϋΕπ-ΡτΒρετει€ _ειτι Ηωι‹3 Ιζοϋε:τι. Οπι Πτι
.τετεοΜεβιιπρ νου ΝεοΒιιΙιτηιιηέεη Ζω νετττιεἰὸει1, ΒΜεπ κνἰτ

ετε:τε Η80111εί10ΒΌ11 ΗΟΜΜΒΒ Ζω οτὸἱτιἱετετι.
Τε,ςεε-Ποεεη: 8ΒιιΜπρο ΙΤΕ! ΤοεΙϋΗΕΙ πιἱι

άετ ΜΜΜ ΒεπιἱεοΙιτ (Ττἰι1Κ

ΕΞπτΙεΙιτι π8επ.

=8;~.~

τοπιρετειΕυΓ.), ηι·ϋεοετο Μιάου 1-2 ΚἰιιὸετΙ6ΡΓεΙ (τεἱη Ε ε. Ετ
νιεο!18ρησ 1-2ΕεεΙόΗ"εΙ 1ε1ΒΙἱςΙ1 νοτ (Μπα Εεεεπ, κνεΒει; εεὶ
πετ ειΒοηΗ1π1ΙιοΙι ΜΜΕ ερρετι£ειητεἔει1ὸεη ννπιωΠἔ.
νετειιοΙτεςιπιπτει ετεΠεπ ννἱτ άεπ Ηεττειι Αετ2τειτέετι1ε ίτεἱ υπό
ΚοετετιΙοε πι· νωοεω.ΐ.
Ζιι Μίκη Πι ε Ιω Αροϋ1εΚεη ιιπά ΑροτΙιεΚετπιειἔει2ἰτιετι.

Η ΝἱοοΙειγ & Μ., Με. Ροτετ8Βιιτ8, 811ιοΙοιιεΙτεψι, 88.
··

Ζτ1τἰοΙι, Μπακ ει.ΠΙ. Μιά Βο1ιάοι1.

Μτοειιοπ πι. ΚταπΙποπρΒοεοτἰιιυοτι:
ΡΗ.

Ρευ!ἱπε ννωιωι, Κοιιιιοτιπιρ

;ι0ΠοκἱΙΙ περιη.ποκτ. 4, πω. 9.

Δ

ω
ΒπιιπτετοΙΤ, ΥΨπεεοι·ετοΠ', ΒτἰοΙεετοΙῖ“, ΒοιιοΙιτπΙειε πω.

ΡἱεοΙιου'ε ΚεΙοιιιΙεπ
π. ΜοιΙΙπποπ

Κοτπρτἰτπἰεττ ἰπ πωπω πεπόοεεπ 5τππΙΠειεοπεπ ]οόει· (Σιόεεε,

π 5πππ οϋ·π_:μ ό

$ειιιοπΙιιΙΙ!π!π!ειΙΙσππηηιστεΙο ¦
Μππππῶππππππππ
ἰπ Βοπϋπι·ωπ ΛυεΓυπτιιπποπ νοπ ποπ εΙπ!ποπεΙοπ Με
”
πιι ποπ οΙππ·ππΙοείοπ

20. _Ιππτεειπέ 1908, Ρτεἰε 2 ΜΚ. (Ι ΗΒΗ.
ννι:Ιοπετ οἱποπ1 Βειπόε ΝοΙἰΖΙωιΙεπόετ, Με
όὶ:ἱπ. τΙιετπ . Τπεοπεππποπ υπό Νευετε
Ατ2πεὶπ1ἰυε , πππ Απννεπόππέ. ΥνΞτΚυπε
υπό Ποεἱετυπ,ς πιο. ετα. επτΜΙτ υπό :Με
όετ ΖυνετΙΒεεἱεειε πω. έΗι, ετεοπείπτ

ἰπ όὶεεετπ ω” πω. πιτ τυπεἱ ε ο Η σε

Βπποι·πτοἴἴ-ΓπΙ›ι·ἱΚ ΒθτΙἰπ

Ζννεο!‹ε πτπυοππειτ (τυεεὶεοπεε Ι)πτυιπ
πεπεπ όειπ όευτεοποπ Ι)πτυπη υπό πότε!

0.πι.π. Η. - Βοπἱπ Β. 36, ΤοποΙοτ-8ττεεεο 16.

πετεἰτε πιι Νονετπποτ ό. _]. ετεοπεἰπεπ.
ΥοτΙππ νοπ Ρἱεοπετ'ετπεόἱι. Βυα:π.

ΜεΙιτ!ποπ πτππιἱοτί πιι! ὶπ- π. πυεΠὶπό. ΑπεΜοΙΙιιυμπι.
ΒίΠοπ μπακ απ/ Γίο·πιπ :ιι ασΜοιι. π
Ρ·ι·ο8ρε|ν!ο ππιμ|ιεπά από Ισο.πεπβ·εί
8τ€ιπόἱἔε ΜυετοτειιιεειεΙΙυπ8. νετττε1ετ εεευοΜ
Βεεἱοπτἱἔυπ8 ετποιεπ.

Νώε. Η. κοτπΐε!ό, Βετ!ἱπ νν. 86.
Ζιυπ Ζννπ‹:Κ Μι· πιππι. Μετώπ
ό011ό011 ΚοπττοΙΙο όετ Αότοεεεπ όοι·

πι όοτ πω. Μι· «Ξτ. Ροτοτεπυτεετ
ΜοόΜὶπἱεοποπ ΨοοποπεοπτΙΕι» νοι·
2εποΙιποιεπ ΚτππΚεπρΗοεετἱπποπ πτ

πιπιππ

Με (2υπΠεπ
Βοπότοπ όει·

ο

ΜΙΙΙΒΓΒΙΨΗ88θΓ

»

·

Ρτεπ2ϋε1εοπε:π
ΗεΒἰετυπΒ.

.

ευοποπ ννἰτ Ι)1εεο πὶοτιππ σ." Βο
όιιΙεποπ Ιπτοῇπτ2ἱμεπ Αότεεεεπ πιππι
τοΠοπ.

Με Βοόε.1ό1οπ
Μειπ πϋτε εἱοπ νοι· ΝειοπειπππυπΞεπ υπό πειεἰοππε εεπειυ όἱε ουε!!ε.
Νἱετεπ- π. Ηειτππ!πεεπ-Κτππκ

ΥΝ.7ΗΥοΕιεεππε
νΙΒΗΥπιΔκοεοκιιιε

νιιπππ "Μπι

πω· ,,8Ι. Ρουπ·επυηεπ· Με!. ΉοοποπεππΗΠ°.

νωπΒ νοπ Απευε8 ΙΙἰτεπΙιννπΙό ἱπ Βετ1Επ.

ΜΜΜ.
δοεπεπ ετεοπὶεπ:

πω”

υπό

θει!!εππ!ειεοπ

Κτειπκπεπεπ.

Κτειπκπεπεπ ό" νεπ·όειυυπεε
ΟτΞειπο, όεε Μειεεπε υπό όετ
Οέττπε.

Ι31ο ΒΧττεικτ1οπ όοι· 26Ιππο
Με Τιππιπ!Κ υπό ΙπόΙΚπτΙοπε-8Μ!υπη
Πω ΕἰπεοπΙυεε όε·ι· Βετἔιυπυπε υπό όοτ
ὁτιΙἰοπεπ ΟείυπΙΙοεἰἔΚεἱτ
νοπ πω.. Μεό.-Κω Ρτοί. Πτ. Π'. Βιιεο!1.
ΠτΠτο ΑπΠειἔε,

μ. 8. ΜΗ 38 φωπέ. 1908, Ε? Μ.

Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χκκκἐκἀκκκ
Βνοι·Ιο1Μ
πόστ
ΜὶιἔΙἱοόοε
ω!
Ατ2τοιι
οὶπεει
πωπω
Με
εΕποε
πιρΓοΙιΙυπε πΚΧΒί:Με
τΜε:
οῖΜπΙεωιςαπ·νΙεοπιπϋεότορΙπΠτοω.όπο

ΡΕΠΤΠ8

Η Ν

ΕΧττποτ. Τπχπ1ὶ

.__

εειοοπειτειτ. 'Ι`ειεε‹:ππετ.

Ρ8π.»
81.
ειπ ιετΕτιεπ·π-Υυετιπ·επ.οτ

νυπό
ΠΜε
Γτοὶιεεπ
όπποΙππτ
ΠΜ·
2-8
πρτεοΜπ
επιι
ὶπε·νπευ
ν.
ειΙπτ,ο<ιό.πςε

ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ΚΤΙττἰεπιοπε
ννππποπ,
Ετιπεπιο.
·ι.οπε.οπτΙειπωοτΙιπ,

2)
ΠΜπι
Βοππτεεοπ
ΒοϋΕπεπ.
Μ:
Εεεε:
τΕ8ΙΜπ
Με
12
10
5
Ιιτ(ππ
ν.

απο. ;;πποπ. ΕίπϊπΙιτ νοπ π» τπεε. Βεπϋτόπ πεευιττει.
ΠπεοΙιπόΠοποε, εΙοΙππ Μι·Ιιοπάεπι ΜΜΜ παμπ:

Η

Κουοππυετοπ, ΚοπΙΙιορ1°- υπό Βι·οποπ1π1κπτεττπ.
Πτει·πιπτ ἱπ Ιιετνοι·τεπ;. ΙΗΜτει·π ΠοιιτεοΙιΜ.πόε π. Οπετει·Μποπ-Ππεπ.ι·πε.

Κτπ Κεπι Ιεπ ἱ! ει !επ
Με
ΡΜΠ.
εκἰτποὶυΙὶΙειοπΙον‹ε,Κγ

Αει·:Ηίσπε θυτεοπτεπ:
ΡΜ!. Βι·. Βι·πετ Πεο!ιπι· (88τασεπαφ).·
Με `νΙτπιιπἔ Με ..ἱ'ΘΓϊΠ88ἱΠ“ και· οΜο Πϋω·ι·πεοπεπόε; ννοππεΙσποπ ω.
πω.. μπω “πω Ιπιππ, Μ." όπτ Κουπππιιπωπ εΙοΙι Ιπ οὶπὶεοπ 'Ι'πεοπ 1π εΙπεπ
οἰπϊππΙιοπ Κ.ιτπ.ττπ νοτιω>.πόε1το, πο ννπτόοπ Μ: Απί'ϋ.ΙΙο πο ππΙόο, όει· ΒοΙιΙοἰπι ει.

ΙππΙωτ, όπεπι Με Βι·εππι·πο!‹οπόο Με Κοιιο!ιΙιππωπε, Με ΒΙπιινκ·ει·όοπ υπό Με ότο
ποιπ1ο Βτετὶοκππς, νοΙΙετ5.πόπ; ννο;ΠοΙππ.
Βι·. Μ‹›ιΙοΙ, πω. ΒπεἰτΗεαι·2τ ει. Π. (νιπππωππω.
Νποπ όοιπ Θεπι·.ιυοΙι Με Ροι·Ι.πεεΙπ και· οι: ππι· ω". Ει·ννποπεπ ρΙϋι2Ιἰοπ.

π.. ..πωπω πι. όἰο που Ιιοι·ι·Μπε ΕΜΗ; πι” πἱπεππ ΑΙρππ-ΗΕρ$οΙ. Πωσ Μπω
πι!ιιπἰρ;!ιοἰι Μό πω· Ι›ε8οπόει·ε πιό', Μ: Μι Ιπί'οΙΡ;π 1ππωπι.›·π:θ» Πι·οποπΗιΙΜιτ8.1·τΙιε
ππ ιποι·Ι:ΙωΙιεπιι ΒιιιρΙιγειοτπ πππ.
Βι·. ΜΙ'τοό ΜἰΠΙοτ (λ'ειιπαιιεεοι).·
Πο1ιι Πι·ιΙππΙ :επι όπ.Ιιϊπ, Μ." Με ΡοτψπεεΙπ επι ΜΜΜ πι, Με ἰ.. Βυτ
ιεπωτ Ζω άειι ιππ ΒοοΜ πο ςοΓϋτοΙιτετειι ΚευοΙιΙ›υετεπ Ιπ εἰπππ ιιπ εΓπΙιι·Ιἰπποπ

ππό πππ ιιιιιποι·Μπιιππ ΒτοιιοπϊπΙΕπτε.ττπ υποτ2πΐϋπτεπ νετιππε. Πι πεππε πω·
Ζω Ιωὶπ ππόοι·οε ΜΜΜ, π·ο1οπεε πω. όσο πΙεποπεπ νοι·2υπ·εε ι·ϋππιεπ @Μια
Βι·. ΒτΙοΙι ΙΕ. νοπ ΠπΜποτ (Βό,·7ο/οΖό, 8τεία·πι.):
Με ότοἰ πω: Ροι·ϋπεπΕπ ποΙιππόεΙτππ Βι·οποπΝ.Ιόοπ. όιινοπ Ζωή πεἰΚἰπόετπ.

κππΙιεπ πιι όεπ εοπγνετετοπ Ε'οι·ιποπ υπό ῇοόοεπιπΙ ετννΕπε πω. ΙΙιι·Ρι·πριιι·πι Με νοπ
ιπεποκωοπποιοι· ννιι·Ιιυπἔ; όπτ απόψε Πυετοπτώι πειΙππ ἱπ π·ππΙ;επ 5τυπόοπ πειπεἰι›
απ υπό Με πωπω”. πε,ςπ.ιιπ πω. ΜΗ επ νοτόπι€ετπ, Με Τεπιπευ·Μιπτ ω απ.
νοι·ΙιειπΕ πω· πω. όἱο Αροιπεποπ, εοννΕπ @του ίοΙπππόε Επξ.>;τοπ-Περ6τε:
Π. ΒἱοτεΝΙιππϊπΙ, ΑρπΝιοΙιοι·, Ν'πιτεοΙιπυ, Μπι·"πΙππωειω 186_ ,μμ ΜΜ-ομ1.

ΜΝΚ, ΔποΠιοΙιοτ, Ποπ. Ρ:ιπΙ 8οοποόε, Απο$ποΙτοτ·,

ΙΗππ,

Κπ11πη;-_ 26_

π. 8πΙιπεΚοΙεΙη, Ροίοι·εππτ8, ω” Ρει·ι·ο1ιι, Νοελ”.
Ηπι·υπειεΙΙτ. ὶπ Μι· κοπιιιι:ιιιόππτοπ-ΔροΗιοΚο Ε. 'ΓιιοεοΙιιι0τ,Βοτἰἱπ Ο. Η,
ςπγόπἱ8ττπεεε 16.
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!!!!!1!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ιιιιτοτ όοτ ΚεάοιΜιοιι νοιι

!1τ. 1ο!ιοιιιιιοο !(τοιιιι!ιο!ο.

Ρτο1. !3τ. !(οτ! !1ο!ι!ο.
Βοτροι.

!!τ. !1ιιι!ο!!” !!!!οιιιοο!ι.

.

51.' Ροτοτο!:ιιτ1ε.

!)!ε 151. Ρο1οτ5ΒιιτΒοτ Μοά!2!ιιιεο!ιοννοο!ιοτιεο!ιτ!!ϊ" οτετ:!ιε!ιιήοάοιι Ω- Δ'οοιιιιοι:1οιιοο-ΑιιΕ!π·Ερο "Μο ο11ο Ιιιοοι·:ι.το ά
5011τιο!3ε τι ο.-Ι)οτ Δ'οοιιι:ιοιι1οιι!:ο π1ε Μ 1η Βοοο1.ο.1111. 8 Μι!. Πιτ (Με !:!!!οτ πιο" οιιιοεο!ι!ιοεε!!ο!ι οτι άιο Βιιο!ι!ιοτιά!ιιιι1; νοιι Κ. Σ. ΕΜΣ"
1ιι!ιτ, 4 Μι!. !11τ Με !ιιι!!ιο _]ιι!ιτ !ιι !.Ροετιιιο1ο!!ιιιιε;!ιι άειι ο.ιιι1οι·οιι ἰιι δ!. Ροιοι·ε!οιιτε, Νονιιε!τ -Ρτοερο!‹τ Ν: 14.20 τιο!ιτειι. - Κομμο
Η.110.01°1120 Μοτ!: 19!ιτ!ιο!ι, 10 ΜατΚ !ιο!!ι_ἱἐ!ιτ!ἰο!ι. Ποτ11ι.οτ·1.1ο
το” 111-111ωεοω1ο ο!!οοιιι!ό!ο οάιι!τ!ιοιι !κι!1ε!!::!ιοιι ΜΜοι!ιιτιεοιι!:!1
!11τ‹1ἱο 81°11οι!εεερο!1ειιοΖε!!ε ιιι Ρο111!ετ9ΟΚο1ι.οοετ45Ρ!'οιι.- επι το: 1111111 οτι οοπ Βοοο!ι1! 11510010.: πο!ο τι Κεάο!ι!οιιτ Πι·. 2..Ώρ.11.,ο11
Αιιιοτειι 1νετάετι 26 Βεροτοτο!οι!1εο!!ιτοτ Οτ1 ιτιο!οτ1!!ιο!:ιιΒοοοτιό1. 111 51. Ρο1οτε!ιιιτ8_ Ροτετε!ι.$ε!το, Α!οιτοιιιτ!τοννεΜ Ρτ.θ ιιι τ!ο!ιιοιι.

- !€ο!”οτιιτο ννοτοοιι ιιιιο!ι άοιιι 51112ενο11 ΠΣΕ !. ρτο ΒοΒοτι !ιοιιοτ!ι·1. $ρτοο!ιετ. Π1οιιειο8, Ι)οιιιιοι·ο1οι8 ιιιιτ! 5οτιιιιι!ιοτιό 5-0.
Ν

1 81.

Ρο!οτο!›ιιτ8. οοπ 17. (80.) Νονοτιι!ιοτ.

Ι1ιτιο!!.: .0ι·. ιιπιά. Ε. ν. ν1ο 1!ιις!ιοϊ!'-Βο!ιοο!: 01ο Βιι.!οοιι!ιο!ιο.ιιά!ιιιιΕοιι όοι· .Το!ιτο 1908 πω! 1907 !ιι όοτ Ροτιιιιιι
οο!ιοιι Μο‹·!ιοιιοτ!ιοτο1ιοιι1!οο!ι-0ι·11ιου116!οο!ιοιι Ηοἰ!οιιοπιιΙι. - Πι·. Η. ν. Βοοοιι:

Β!ιι

Μ!!

νοιι Ριιι!ιι·οοιιιιο 9ιηιιιιιτο.!!ν11 τοπ

1ς!11ιο111.τοιιι ΑιιοΒοιι€. - Πο!”οτο1ο2 Α !!ποι·τ Με Ιιι ο!ικ1ιο!Ιο2 Βο!!ι·ιιε πι· Κοιιιι!ιιἱο ω· οσε. 1ιτ!ιιι11ι·οτι ιι!αιι!:οιι Βιι·ορ1ο
!ιο!τ!ιοιιροι!ιοιι!ι!ο. - Ρ. Ροτιι τ ε: Παω ιι!ιάοιιι!ιιοΙο Αττοτ!οο!ι!οτοοο (Αιι€1ιιο οΜοιιι1ιιιο) ιιιιι1 νοτινιιιιάτο Ζιιο!11ιιι1ο. 111. Β! ιι ιιι ο οι· ε: Όσο” ο!ιι ά1οΒιιοο!!οο!ιοο $γιιι1›!οιιι Μ! Αροοιιτ1!2!!!ο. - Β11ο!ιοτοιι:οπςοιι ιιπιά Βοορτοο!ιιιιιοοιι: 13. Ροοττ
Βοι· Β!ιι!1ιιοο σ" Β!ιι!.νοι·ντοιιὸ1οο!ιοΓ1 όοτ Ε!!οτιι τω! Μο Βιιιι1οτ. - Ζιιοο!ιτ111 οιι 01ο Βοι!ει!ττ1οιι. - Το1τοοιιιιο!ι
τ1ο!ιοοιι. - Αιιιο!ρ,·οιι.
.

1111111111 .Μ !!οο!; Νο 10 ιι.-11 οοτ «!1ονιιο οοτ Βιιοο1οο!ιοιι Μοι!!ι!τι!οο!ιοιι Ζο!!οο!ιτ1!!οιι» Ιιοἶ

ζ`

01ο ιιοοΙιο!ο!ιοιι‹1ο 51οτ!ο!.!!ε νοιι 4 .1ο!ιτοιι 0118191181
01ο 8ο!οοιι!ιο!ιοιιι!!υποοιι οοτ Μοτο 1900 υπο 1907
1ιι οοτ Ροτιιοιιοο!ιοιι Μοο!ιοιιο!!ιοτοροιι1!εο!ι-0τ1!ιορ11 61ο οτ!τοιι!1ο!ιο Ειι!ιν1ο!ιο!ιιιιε (Με Ιιιει!τιι1ο ιιο!! οτϋΒιιοτ
< 811οο!.!δοτο Αιιοε1ο!ιτοιι !ι1τ 01ο Ζιι!‹ιιιι!1 Με νοτ 2 .11ι!ιτοιι,
ι!!οο!ιοιι !!ο11οιιο0ι!1.
11ο ω» ε!οπ οικω ροοο!ιιι!ο!;1οο!ι !οιιτοιι‹1οιι Βο11!ιιοειρο.οοιιο

νοιι

1ιι ιιιο1ιιοτ νοτ!ι1ιι οτιπ!ι!ιιιτοιι Ατοο11 ιι!ο‹!οτ80!11°ἰο!ι.
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α ο11ο!ι!1ο!1 !ιο!ιο 11:11 ο111ο ειο Βοοοιι!οιιι1ο Ζιιιιο.!ιπιο 11111 Ριο
κ1ιιοιι2 11οιιιο!ο ιιιο!ιτ νοτοιιοοοεο12!;. Μι νοτιτοι!ο οτινο.ο

Μ' 8 '

τ !ο.ιι€οτ !ιο1 άοο Ζο.!ι!οιι, οιο Πιτ άειι. Αιιο!ο!το!ιοττιο!ι ιιι
. 4 .Το!ιτοιι τοορ. Βοιιιιιιοτιι !ιοεο!ο!ιιιοιιο οἱιι‹1.

Η άοιιι Αοετο!ιο!>οτ1οϋ1 το 1905 0 50111001 πιο “ο

Βο!1 (1τ!1ιιι1ιιιιΒ οι” 11ο!!οιιοτο!!1τιι 19011811' 19114 ννιιτι1ο

Αιιοο!ι1ιιεο
οτι 01ο 81ο!1ε!!εο!ιοιι
Βο!οιι
_
_
·
1 άοο.. Κι·οιι!‹οιιιιιο.!ο
τιο.!ο ιι. ο., ιιο.οο οιο Ι.οοοιιείο.!ιιο!τοι! ιιιοιιιοτ Αιιο!ο.!τ 111τ
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οιιο!ι 1701111
_ 8οιιιτιιοτ ι1ιιτο!ιοιιο Βοκνο!ιτ!ο!ε!.οτ οτοο!ιο!ιι!,
1

819 νοιι 815 Ρο11οιι!:οιι :ιιι 881'Ι'ο.11οιι 12788 πιο!
1118110111) (1 8_ 15-18 Β1111111111θ 111-_ Βθ11111111111118$1118_ 11011
οοπ νοτιιιοτΙιτοιι Βοοιιο!ιοτι οιι!!1ο!οιι 8699 οσοι· Μ, εο

Φ9 ΡΓ999992998 Β9990"8 119199 Μ! Π1!89Π91· ω? νθ!”·

ιιο.ιιοτ 08,80/0, ω! 308 Βιι1εοιι!οΒο οοτ 4 80ιιιιιιοτ 1904

!ιο!1ιι1πο
ΒοτιοΒοτ ιιιοττ!οιι οο!!το.
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Με οιο ΑιιετοΙτ εο1ιάοιιι

Ζινοι ινοι!.οτο .1ο!ιτο

οτ!ο!ιτ, ο.ιιο!ι- 61ο νοιι Ε'τοιιιοοιι
ι
.

εο!ινιο1σ!ιοτ Με οιοι1ετ 1ιοοιιο!ι!.ο Βοοοεο.ιοοιι.1908, οιο-οοτ

Ρο!;!οιι!;οιι 211!ι!το.
11111 11_ 11_ 11111111

Ποτ Μο!ιοι· ίτοοιιοιιι!οττοετο

Μοιιιιτ.

81111111 1111888(1111·ω18θω1111 11011 68 Η.

ειο!ι ιιι ι1ιοεοτ _Ζοι!.

ντο1τοτ
οιιτντ1ο!1ο!!:,
.
_
. ι!ιτο Ηο1!ιιιιτ.1ο! 11οιιτοιι; ο.πι οο!ινι€ιο!ιετοιι Βοοιιο!ιτ Μιτου 01ο οτο1οιι Εο
νοτιιιο!ιττ 111π! !!ιτοπι 101160 τω! ΑΝΝ!! 8119199111, 11091' ο 1ιοιιοιιιοιιο1.ο οοτ Αιιο1ο!!; Ρο!ιτιιο.τ ιιυά Μοτο 1904 (9-4

_
1
Μ Βοοιιο!ιο τ11,ς!1ο!ι).
Ιιι άοο $ο1οοιιιιιοιιοτοιι οο!.τιιἔ 01ο
ο.ιιο!ι άιο Ρτοιιι!ο, τ!οεο νοιι άοο σο. 500 Ροτιοιιτοιι, οιο
ινο!ιτοιιι!
οοτ
!ο!21οιι
ιιι !!ιτη Ηοι!ιι1ιΒ οιιο!ι!.οιι, 1 Ζιι!ι! οοτ 1118!!0!18Ι1 Βοοιιο!ιο 1111 Βιιτο!ιοο!ιιι1ιτ ιιιι!οιι€ε 16
_
_
1 2 50ιιιιιιοτ
1
ι[1ιο!ι!; ινοιιι11ο οο!ιοι!!. οσετ Βοοοοεοτ! ‹!ιοΑιιοτο!1νοτ!ο.εοοιι
(1901) 21118121 .111 (1907).
οιιιι!:οτι.

Μι !ιοτ1ιοΚο1ο!ι!1Βο Πι οοτ το!ιο!!οτ1εο!ιοιι Ζιιοοιιιπιοιι
Ιιι άοιιι !.ο!ιοιι οοτ Αιιο!ο.!!. !ετ ο1ιιο ννοοοιιι!1ο!ιο νοτο
_
_
1
_
1 ετο!!ιιιιΒ πιιτ 3 Μοιιο!:ο οοτ Βοάοοο1οοιι.
9.ιιοοτιιιιε νοτ οιο!ι Βοο,οιιοοιι; εε ποτ ι!ιτ ιιιο!ι1 1115801118·
01ο Ετοοιιοιι: οοτ Αιιο1ο.!! !ιοιτιι€:
ε!οπ, ο!ιι ειιο.ιιι!1εοο Ηο!ιιι Ιιι Ροτιιοιιοιι 1!ικ1οιι, 819 ιιιιιεει.ο
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820
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. 872 . 116166111111161161111111118 11111 111θ11ΓθΓ611 Β161·'6611611
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151661111111611611 6611116· 1111· 1116111616 16161- 111111 81611111·
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11666111166ε611
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910011 111611111116.1161166 211 11111 1111118 11116 11.11191.11Γ11611
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1111166611, 111161111116616 11161116 61111·111·8166116111116
1616111 118611 1161666618 1111116611. 211 (11θ891Π1Β6111116
1111111181 1116 Α1161611 111161 66.6 611111661116116111611·11111611
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Βιι!ιετ !ιεειιει Με Αιτιειιι!ι: ιιε Ι.ε!ιτιιι!ιιε!ιι ειιεεετ
ειιιειιι $!τε!ειι νιε!ε ΤεΓε!ιι ιιιι‹! Θε!ιειιιειι, εἱε ι!ειι Βιιιι
εεε τεεεεάι!!ε!ιειι Κετρετε νετειιεε!ιε.ιι!!ε!ιειι ιιιιι! ειε νετ
Βιιιι8ε ιιιι ΟτΒε.ιιιειιιιιε !ι!ετ ειι ιιιιιε!ιειι νετειιε!ιειι. Πιο
ιιιειειειι νοιι !!ιιιειι !ιιι!ιε !άι εε!!ιει εεεε!ε!ιιιε!; ειιεεετ
ι!επι !ιει!!ειιε ιε!ι ιιιιάι εετ Πχει!ε!ι!”εε!ιειι ειιιιτειιιι
εάιειι 'Ι'είε!ιι δ. Βιιιιιιι ειιιε ειιιεε!ι!Βε ιιιιι! !ιιιιιι!ννετ!‹
ιιιεεειΒε Αιιεει!ειιιιιι νετιιιιει!ειι ειτε, !ετιιειι ειε Βε!ιιι!ετ
ειιεεετ ι!ειι ΜεεεεΒε!ιειιι!8τι!Τειι ε.ιιε!ι ειιι!ετε !!ε!!εε!ι!!!ειι
ρ!!ιε!ιτειι υιιά !!ειιε!ειι€ετε!ειιετε, εεινειι ειιιε Κτιιιι!:ειι
ιιιιιιετιιι! εετ Αιιειιι!ι ειε Θε!εεειι!ιε!ι ειπε ε!ειει. Αιιάι
εετ !!!ιιεεειιτ εετ! ειε νετεεεεειι, ι!ιιεε ετιι!ε!ιι; !ι!εεε ειιιειι
!ιε!ιε!ιι€ειι Κετρετιει! 2ιι ετιειο!ιετι ιιιιι! ι!ιιτε!ιειι!τιιετειι,
εειιι!ετιι ειιιειι θειι:ιειι Μειιεάιειι υιιά ειπε ειιιειι Κτειιι!τειι
νετ άειι Μ!.
Κε ε!!άιε τιοε!ι ιι!ιτιις ειε !Νοτι νοιι ‹!ειιΕτ

!ε!8ειι ΠΙ!!! Μιεεετ!ο!εειι εετ Βε!ιειιι!!ιιιιε.
Με Βτ!8.!ιτυιι€ειι "κι ι!ετ Β! ετ'εε!ιειι Ηγρετειιιιε!ιε
!ιειι‹!!ιιιι8 ειιιε ειιι Κεριιε! Πιτ ε!άι ιιιιι! ινετεειι ιιι ειιιειιι
!‹ιιτ2ειι Διι!ειιιιι 8ειτειιιιι ιιιιι8ειει!ι ινεττ!ειι. Πτι !!!ιτ!ι;ειι
!ιεειε.ιιΒι ειε Βεεεεε!ιτιιιιε εε ιιε!ιετειι 500 Κτειι!ιειι εεε
εε!εεειιι!!ε!ι εετ Βεερτεε!ιιιιιε πιειιιετ ετειειι 200 Ρε

ι!ειιτειι θεεεειε Με! ε!ιιιε Αιιειιε!ιιιιε ').
Βεε

τσιπ

ει·ι!ιορει!ιεε!ιε

Κτειι!ιειιιιιει.ε

Με! (επι 160/0 ιι!!ετ Ριι!!ε) Βιειει ειιιι!!τειιν ιι·ειιιι; εε
πιετ!ιειιεινεττεε. νοιι ι!ειι Θεο!!ιιεειι !τειιιιτειι εἱε εάιινε
τετειι Ι·'8!!!ε ειιιε Τε!! εεεεεεετι ειιιιι Τε!! !ει‹!ετ ειιιε
ν!ε! 2ιι !τιιτ2ε Ζε!ι. !ιε!ιειιι!ε!ι ιιιετι!ειι, εε ι!εεε Με Ετ
τε!ε!ι!ιειε εετ ετι!ιερει!.. 8σε!!εεειι!τιιτ Μάι! ι!ιιτε!ιινει;
ειιειιιιιι!ε !τειιι. Π!ε !ειε!ιιετειι νετετιιιιιιιιιιιι8ειι !ιεεεετ!ειι
ω! ιιι !ιιιτπετ Ζει! ιιε! νετεε!ιντιιιιι!ειι ιτιε!ει ΙΜΟ!! Β--8
Νεε!ιειι. Μειιιε !ι!ε!ιετ!εετι Ετ!ε!ιτιιιιΒειι ετειτεε!τειι
ε!άι ευ! ειιιιΒε 80 Ρε!!ε. Με ε.ιιεετειι Πε!ετιιιιιετειι
ε. Β. εετ Ρ!!εεε ινε.τειι εε!ιτ "Με εε!ι!ιε!ε!ι; εε ιει εἱε
ειιι!ιιι!ε.ιοτιεε!ιε Βε!ιειιι!!ιιιιε !ιε!ερ!ε!εινε!εε ειιιεε Κοπε
ιιιιιι!ειι Ιί!ιιιιιριιιεεεε εει ρο!ι!ι!!ιιιεε!ιειι Ρει!ειιιειι ειιεεετ
ι!ειιι ειιιε !ιεε!ιει ιιιιι!ιιιι!άιετε ΑιιΓΒε!ιε. Με Κεττε!ιτιιτ
!ι!ει!ιι. !ειε!ιι ειιιε ιιιι€ειιιι€ειιι!ε, ινε!! ειε Αιιεε!ιετιεειι
εεε

!ε!ε!ιιειι Ρει!ειιιειι

ειιιινει!ετ ειιιε

νετεειιι!ινεε!ιεε!

ιι!άιι τεε!ιι2ε!ι!8 ιιι!ει!ετ!εειιιιιιειι οι!ετ, ννειιιι ι!ιιιετι ειε
Βε!ιειιι!!ιιιιιέ ει! !ειιΒε τ!ειιετι, μια !”ετι!ι!ει!ιειι. νιε!!ειο!ι!:
εε.εε ινιτ Οτι!ιερει!ειι ιιιιε!ι .!ιι!ιτ ιιιιε! 'Με ιιι ι!!εεετ !!ε
2!ε!ιιιιι8 !ιεεεετε ΙΕτ!ε!ιτιιιι€ειι ιιιιιάιειι ινετεειι -- νετ
!ιιιι!!ε ιιιιιεε ειιιε τεε!Βιιιετι ειε Βιιι8ε ιιε!ιιιιειι, Με
ειε ε!ιιι!.
Ε!ιι ινε!! ι!ειιι!άιε.τετεε (ι!ε!ι!ει !ει ειε ιιιεε!ιετιει!ιετερειι

ιιεάιε Βε!ιειιι!!ιιιιις ιιιιτ! Νεο!ιεε!ιιιιιι!!ιιιιε νοιι
Ητε!ιιιιτειι, Ι.ιιιτειιειιειι,Βιετετε!ειιετι ιιΙ1ι!
ιιιιι!ετειι νετ!ετ2ιιιιΒειι
Γετιιετ ι!!ε ειι εεε
$το!!ινεε!ιεε!!ιτειιιΚ!ιειι;ειι εετεε!ιιιειειι

τιι.ιι!ειι ι!ιειιιιιει!εε!ιετ ετ!ετ ε!άιιιεο!ιετ

Ατι!ι

Νετιιτ ιιιιι!

Μιά., ειε 2ιιεετιιιιιειι ειπε ν! ε!!ετ ιιιε!ιιετ Κτιιιι!ιειι
ειιειιιιιε!ιτειι. !!ιετ ετιιιει «!!ε ιιιεάιειιιεε!ιε Βε!ιειιι!!ιιιιι;

Ζιι ι!ειι ιιι!ιει!4ιι!εεειι Οε!ειι!‹ετ!‹τειι!‹ιιιι
εεε τεε!ιιιε !άι ειιεεετ @Με ειε ιάι πιε!ιτΓεε!ι ειιιε
!ιει!ειι ειι!ι ιιιιι! νοιι εετ ε!ιι!εε ιιι Ηει!ιιιιε !ιε,ιςτι!!'ειιε
?Με !ιεεεεε!ιιει εει! !ιε!ιειιι!ε!ι

ινεττ!ετι

ειιιε,

ειιε!ι ι!ιε

ιιεάι ιιιε!ιτ εεεε!ειι!ειιειι ερειιι!γ!!ι!εε!ιειι Ρτεεεεεε, ινε.!ι
τειιι! 2 Ρει!ειιιειι πι!! νε!!ετειιι!!ε νετ!ιε!Ιτετ Βρειιι!γ!!!!ε,
ειε εεε θιι!ιειιε ινεεειι ει! ιιιιτ !τειιιειι, ι!ειι νετε!εΒιιεεειι

εετ ννιτ!ιε!ειιιι!ε ειιεε2ιι!ι!τ ινιιτι!ειι. Βιιιε νετε!ε!ιι!Βε
Βει!τεεειειι εεε δριιάιιιε!ιε!ε νιιιιτι!ε ιιι ι!επι ειιιειι !ΐιι!!ε
νετειιάιτ ιιιιι! !ιιιιτε εεε !ΣτΓε!,ι,ι, ι!εεε ειε Κετρετ!ειιι;ε
επι εει. 2 επι. ειι€ειιειιιιιιειι !ι·ι·ιε. Ειπε ειιετε!εε!ιε
ΒΜειιε!ειιεεε!ιειιι!!ιιεε ιιιιάι ιν ιι!!ειειιι 5) εεετ θε

!ει ") ιπι Ογρε!τετεει πι!! Ρε!ειιειιι!τιιε!τ !ιεεε ε!ε!ι ειιι
ειιΙειιι ιι!άιι ειιτε!ι!0!ιτειι, ειιιιιε! !!!τ!ειιεεειιετιιι!ε ετι!ιε
ρειειεε!ιε Κιιτειι εει ιιιιεετετ Βενϋ!!‹ετιιιιἔ.

ννιι!ιιιι, ινει!ετ ειε νετει.ετιι!ιι!ε ιιοάι
Αιιει!ιιιιετ νστ!ιειιε!ειι.
!!ε!

άειι

ε!ιτοιιιεε!ιειι

Με εάιειι ει·

ειε ετίετι!ετ!!ε!ιε

Ηετε!ιτειι!τειι.

ειε

ν. Πεγ!ιετ *ι πιπ εεεειι. Ηετειιιεεεει;ε εε!ιειιι!ε!ι εει!
Μ! Ζειιι!ετιιερετιιτειι ιι!ιειι !εεει, ε!ιι!
ιιιεε!ιεεε!!ιετερειιιιεε!ιεε Ετ!ε!ιτιιιι€ειι

πιειιιε !ι!ε!ιετιδειι
ιιιιεειιιιεειι‹!, εε.

ι!ιεεε -Ρει!ειιιειι !ιειιριεεε!ι!!ε!ι εετ ΟΟ2-·Βέι!θΙ' ινεΒειι
εεε Πει!εετι ειι!ειιε!ιειι ιιιι‹! ειιιε !(ιιτ ο!ιιιε ειε !ειειετειι
ιιι Ρετιιειι ιι!ε!ιτ ι!ετι!άιιτ ει. εε εε!ιετ ειε Βιιτειι Ετ
!ε!ιιε, Με Με ειιάι ιιιειιιε Αιιετε!ι ιιι ειιιι€ειι Ρε!!ειι
νετΓειει, εεε Βει!ετιι εεετ εετ ε!ειειιΖε!ιιΒειι ιιιεε!ιειι.

Βε!ιειι(!!ιιιιε ειι2ιιεε!ιτει!ιειι ειιιε) !ϋ.εε!ι ειάι ιιιάιτ ειιι
εε!ιειι!ειι.
Πεεεε.εειι ινιτ!τι εἱε Βιιιι€ειιιιιε.εεεεε ει!ετ
τ!ε!ιι!ιζετ Με πιειιιιε!!ε Ν80!ι!ι!!!ε εετ Εκριτει.!ειι ιιιιιετ
ειι!ιιιετ!τεειιιετ Κειιιτε!!ε
ε!άιετ εει; !έιιιρ!ιχεειιιε,

εετ Αιιιιιιιιις εει! !!ετιει·!ιειι:
άιτοιι. !ίειι;ιιττ!ιε εετ τ!ε!”ετειι

Ι.ιι!ιινεΒε ιιιιιτι!ειι ειιειιιι!ιιιιε!εε ειε! ι!!εεειιι !!!7εεε ειε
!ιεεεετι.

Ψιιε ειε Πτερεε ι!ετ Νε τ νειι!ειι!ειι !ιεττ!!Τι, «!!ε
!ιιά. Ι.ε.!ιιιιιιιι€ειι ειιιε Π. εεε Κτειι!τειιιιιειετ!ε!ε εε
ιτεεειι, εε !ιε!›ε ιάι ι!ειιι !'τιι!ιετ Οεεε.8ιειι ιπι ε!!θειιιειιιειι

ινειιι€ !ιιιι2ιιειιΓ118ειι.

Ιιι ειιιιεειι Ε'ε!!ειι !ιε.!ιε ιάι !ιεεεετε

Κεειι!ιειε εεεε!ιειι, εε ε. Β. νετ!!εεε ειε Βε!1ιι.ιιι!!ιιιιΒ
ειιιε !ι!ειιιε Ρειιειιιιιι πι!! Κιιιτ!ετ!ε!ιιιιιιιιι;, ειε ειι!ειιεε

εε!" ι!ιτε

Ηεεειιιεεε!ιειι Βιιιιιεε!ιιειιειι 8:Π!2 ε.ιι€εινιεεειι

νετ, ιιιιε!ι 2 Μειιιι!ειι πι!! εειιτειι εε!ιτε.!ι!ετειιι Φωτι
εερε !ιειι!ετεε!ιε, ι!ειεε ειε ε!ιιιε Αιιρετει ιιιιι! εοΒετ ε!ιιιε

8ιεά‹ !ιιιτιε Βιτεο!τειι ιτειιε εει ετε!ιειι !ιειιιιτε. !ιιι ιι!!
Βειιιειιιειι ιιιιιεε πιιιιι ε!ιετ Με! ι!ειι Εε!ιιιιιιιιιιιετι πιὶιτεὶιιειι
νετερτεε!ιιιιι€ειι

ι!ειιι

Ρει!ειιιειι εεεειιιι!ιετ

νετε!ε!ιιιι;

εειιι, ι!ειιιι ε!! @Με ετννειεειι ειάι Με ιιιιεετε Μ!!ιε!
Με ιιιιειι!ειι8!ιε!ι.
Ν ε ιι τε ! ε! ε ε ιι , ιιιιιετ !!ιιιειι ειε !εε!ι!ει!!ειιειιειιτε!διε,
€ε!ιειι ειιιε !›εεεετε Ηε!!ιιιιχε- τεεμ. !!εεεετιιιιεερτεΒιιεεε
Με εε!!ιε!; ειε ρετιρ!ιετειι !.ε!ιιιιιιιιιζειι. νοιι ειιιετ εεε
!ιι!ιτ!!ε!ιειι !ν!ει!ετΒε!ιε ιιιειιιετ Ετ!!ε!ιτειι8ειι εετ !ειπειι
2 .!ιι!ιτε εει εεε εε!ιτ ιιιειιιιι8Γιι!ι!ι;ειι !ιτειι!άιε!”ιειι Ητ
εε!ιε!ιιιιιιιιετι εετ Νειιτεει!ιειι!!τετ εε!ιε ιε!ι ειιιε ιιε. Βο#

Βάι! ιάι ειε Βτεεεετεε Μειετιει! !ιειεετιιιιιειι !ιε!ιε, ιν!!!

Βιεινε!!ειι !!ιτε !ιεετειι Ηε!!ετ!ε!εε. !νε!ε!ι ετ!ιε!ιειιεεε
Οε!”ι!!ι!, ιιιειιιι ειιι Ρει!ειιι, εετ πιιιεε!ιιειι ετε!!ειι εο!ιιιιει·2

κι ειε Ετ!ιτε.ιι!ιιιιι8ειι εεε Νετνειιεγειεπιε, εειιιε!ι ειε
Πιτ εεε ε!εε!ιειιει!ιετερειιιειι ιιι Βεττεάιτ !ιετιιιιιειι, ιιε

!ιε.ίτειι Οιε!ειι!τειι ε!ε!ι !τειιιιι ι”εττεεινεεειι !τειιιιιε, ιιιιάι

εειιτ!ετι ιιιιι! ε.ιιεΠ!!ιτ!ιε!ιετ !ιεερτεο!ιειι.

ειιιιιιειι Ψεε!ιειι Βε!ιε.ιιτ!!ιιιιε εειιιε θ!ὶει!ετ ιτε! !ιεινεεειι
εει! εε!ιιιιετε!εε εε!ιειι !τειιιι. Βετ Γεειε Ηειιεεετιιε!‹,
εεε πιιιιι νοιι ειιιειιι εο!ε!ιειι !·'ει!ειιτειι ετ!ιε!ι, ει!. ιιιε!ι!.
Πει! ιτειιιι εετ Ετ!ε!ι; ιιιιιιιιιι.ετ ειιε!ι !ειιεε ειε! εὶάι
ινετιειι !ειεει, εάι!!εεε!!άι !ι!ει!ιι

ετ ι!εε!ι ιιιε!ιι. ει.ιιε,ε!ι

8888!ιειι ιιε.ι!!τ!ιε!ι νοιι άειι ι;ειιι2 εε!ιινετειι ιιιιι! νετιιεε!ι
!ειεε!Βιετι Ρε!!ειι. Ασε ι!!εεετ (!τιιρρε !‹ειιιι!;ειι νοιι ιι!ιετ
100 Ριιιιειιιειι ιιι ι!ειι !ει2ιειι 2 .!ιι!ιτειι !ε.ει ιι!!ε (Βε
ιιιιιιιετ σε. °050/0), ειε ι!ιτε Κιιτ ιιι ιιιειιιετ Αιιετε!ι ειιετ
- @εεε ειιτε!ι!ι!!ιττειι, εε!ιει!ι ει!ετ εεεεεεετι ειε Βε!ιειιι!
!ιιιιι; νετ!εεεειι.

Μ!! ι!!εεειι !τιιτ:ειι $ιτει!εϋεειι

ιιι

Με

!έτειι!τειιιιιειεν

τει! εετ !ειιτειι 2 88!80!!Ϊ)θ!Ι!1Πι!!!!Πἔ0Π ιιι

ιιιε!ιιετ Ατι

ει.ε!ι. !ιεεε!ι!!εεεε ιε!ι ι!!εεειι Βετιάιτ.

Πεεετε!!ε!τειι

ιν!τ ειιιιιιε!

·

!τιιτ2 Με Μιι€ειει!τε,

εε

ειιτ!”ιε εεε Ψεεειι ι!ιε!ιε εε!ιι:

ι)!)εεε

Με

Πτεειιειιε

εετ Αιιειιι!ι νοιι

.Ιε!ιτειι.!ε!ιτετιιεε!ιο!ι ειιι;ειιειιιιιιειι !ιειι.

τι κειιζΦ. τ. ει·!!ιειι. Ο!ι!τιιι·ἔ. ει. κ”. Με.
"ι «Πιο Βε!ιε.ιιι!!ιιιις εετ ιιιεει·!ιιι!.

ννιι·εε!εε.ιι!εειιιάιιιι!ιιιιι;».

Πε!ιετ. τ. Ενω!! ΜΜΜ. 1907”.
Ω
')«Πετιιιιιιεεεε·ε πω! Ηει·ιεγιιιιιεει!!ο Ζειιεε!ιι·. Ε. Με!. ιι.
ρ!ιτε!!ιιι!. Τ!ιει·ερ. Βά. Ι. τι. Β.
ἔιι εει!ε!ιειι ειιτε!ι Κ. Β'. Κ ε!ι!ετ ιιι Ιιθ!ΡΖ!8.
. Ο.

«Αετιι!. Ετιο.!ιτιιιιεειι»

ιιι «Ηειιι!!ι. ε. ιι!ιι·ει!ι. 'Ι'!ιετιηι!ε νειι

θο!άεε!ιε!ι!ετ &3 δε.εε!ι 'Γ. Ι. Β‹!. 9. Με. 119.

2)1)εεειιπ Κι·επ1:επιιιετει·ιε!, κε_1ε!ιεε τε
Ιετιν Βετιπεε Ξε1ικειι!ιππεεπ επ ,εππετεπ
πιεεει·οπει· ιεπει· Κιειι1:1ιειτεει·πρρε επι
κειετ, επιεπί.ιε πιε Ειιι1ιειιιιιεειιεπ νοι·
ιιει·ι·εε1ιειι,ιιπ1ετπιεπ .Τε1ιτε πεεεεειι πιε
Ρι·επιπεπ ιιι πει· Πεπει·πε1ι1 ειιιι!.
8)1)εεε πιε Απεετεττπιιε πει· Αιιετε!τ επτ
εριεπ1ιεππ πεπ ιιιοπει·πειι Απιπιπει·ππ8επ
πππ πεπ επι Υει·ιιιΒιιιιιι ετε1ιειι‹!ειι Μιττε1π
νοπ Μι" επ Μπι Ροι·τεο!ιι·ιττε εειπε.ειιτ πετ.

4)1)εεε πιε Αιιετε1τππε1ι πιε 5π!ιπ!ε ιιπ
Μεεεεπι·ε Με ιΙει1εε!ιι!ιεπ "τα Βι·ιπιε
τιιτιεεεκεεειιιετ.

Ιιι Αππετι·πειιτ πιεεει· 13ιεεππιεεε ειπει· 4-ιπιιιιεειι 'Τε
τιε1τειτ ιετ πιε Ι.επειιειε.ιιι€1τειτ ειπει 8ειιεοιι
1ιει1επετε!τ ιιπ Οιτ1ιππειπιε Με ρ 1ιχει!πε
!ιεειιε Βεπειιπ!πιιε· ιιι Ρει·πεπ πιε ει·κιεεεπ
ειιεπεε1ιειι πππ εε ετε!ιτ επ ιιπι!*ειι, πεεε πιε πεε!! ετι·επε
κιεεεπεε!ιειι1ιε!ιεπ 01·πππειιτεειι νει·πιπιιετεπ ρ1ιγει!αι!ι
εε!ιεπ Ηει!ιιιιττε! επ Με πππ ιιοιιιιπεπ πει· Ηει!πιιε
ειιοπεππειι Βοιπιιιει€ε.ετε επε!ι ιει·πειιιιιι ιιιπειτιεπιεεππει·
111ϊειεε ειπ!ι επτιιιιε1τε!ιι πππ πετιιτιεεπ !ιπππεπ.
Βει· πεπεπτειιπε Ζπκπε1ιε ιιπ 1πιειππεπ ιιπ 1ετετεπ
.1ε!ιτε, πει· ειπε ιιιειπει· 8τετιετι1: επ ει·εε!ιεπ τει, 1ιιεετ
ε!ειο1ιπειτιε ειιιειι Απιεε!ικπιιε πεε Βεπεοι·τε

ει1:ειιιιειι ειε Ρο!Βε πει ει·οεεειι νει·πιεπετε. πιε πιε
ιετπιεε 8τεπτνεικειτπιιε πιπ πεε Ρει·πεπεε!ιε Βεπεκεεεπ

ειι:!ι εικπιπειι ω.

ριτε! νει·πι·ιιε!ιτ !ιπτιε , ι!πει· σε 1!ιεεποεε πει· πε!ιεππε!ιιπεπ
Αει·πτε !ἱεεε ειε!ι πετιιι·ιιε!ι ιιιε1ιτε ει·ιιιιττε1ιι.

Οπεε1ιππ πι! πιεεεε Με! πιε Βεεεπεπειι!ιειτ πει· ετιιιιιε "Με
ι'εετετε!!ειι 1ιππιιτε, ετε!!τε κιτ πω!! εε!ιοιι _ιετπτ πω· επε!πειπ
πεπι πππ πει πει· ι;επεπειι Ηι!τε!ιεετιππ

πεε

Βε!ιπιει·ιεε. πει·

ιπιτ· !ιπππτε!τε!ι!ιε!ι νοπ πει· πειιι θερπτ πεπ1κι·εετιε επτεμι·εε!ιειι
πεπ Θει:ειιπ ιιπειιιιε;ε!ιεπ εε!ιιεπ, πιε 11ιει.ιππεε ειπε: ε!τπτεπ
Ριιιι!ιι·εετιτιε
Βι·ετ ιιιιε!ι 2 ννπε!ιεπ εε1ιιο!ι πεπ Ρει.ιειιτειι κιεπει·, ιε!ι
ιι·ετ ι!ιπ ετε!ιειιπτ ιπιτ ειιιει· !ειε!ιτειι Αι·πειτ. πεεε1ιει”τ!ε·τ. Ιπι
επτ!ι!ειπετε ειπ!ι Με ει! Εεκε!ιι·τε επ ιιιειιιει· Πεπει·ι·εεε!ιπιι€,
πεεε ειε ερπιιτειιε Βιιτ!εειπιη.; ειπεε πει·ερεπ1ει·επτιεε!ιεπ Απε
πεεεεε ππιε!ι πιε Βεπε!ιπεε!ιειι ετεττΒ·ει'πιιπεπ πειτε.

Πιε 1)πι·ε!ιπι·πε!ιεετε!!ε Με· ιιιικειτ πεε ι·εε!ιτειι Βιιδειιι·ειιπεε
ιιιι ππει·ειι Τε!! πεε Βριςπετι·ιπιπ, ιπ πει· ετκε. πεπι πππειιπιιι
επτεμι·εε!ιειιπεπ πω”. Πει· Ε!ιτει· κει· ε!επ ειιε πει· Βιιι·εε
πιιιειιτιι!ιε πιι·ε!ιτ ιπ !ιοι·ιεπιιτε!ει Βιειιτππει ππιε!ι πεε Ρπτειπεπ
κωειοκιι επ πιε Βιιιιε!ιπεε!τειι ςετι·ετεπ. Νεπειι πω! ι·ειπ πε!!

εε!πειι Βιτει· επτ1εει·τε ειο!ι ππι·ε!ι ιιιττεει8·ειι 1)ι·πε!ι ιπ τω"
ππει· κειιιι:ει· ε·ι·πεεειι Βι·πει:επ ειπε ει! ιι ε, κ ε! ε ε ιι ε ιι ε.
τε!Βει·τιιςε Η εε εε νοπ πει· Ρειπε ιι·ιεε!ιεπ 8ειικειεει··
!ιττεεε, ειε εκειι'ε!!πε ιι!ε ιιε!ιι·οτ!εε!ιεε Ρεττε·εκεπε
ειιεπεε!ιεπ ιετ. Ιπ πιπει·επτιε!πιεεςππετιεπ1ιει· Βεπιε!ιππε· ι;1εππε
ιο!! ιιεε!! ε1!ειιι νοι·επεε·εεε!ιιε!ετεπ ιιιυ· πε!!τι.ιιι!ε εικιτ!ιπεπ επ
ιιιιιεεεπ, πεεε ω! πει· Ο!ιπ!εεγειιτιε επρριιι·ετινε ειε Απεεεεεε

επ ειπει· επ !ιοε!ιεε1εε·ειιεπ Βτε!!ε π!ε!ιτ επιιι 1)πι·ε!ιπιπε!ι ποπι
ιπεπ, επππει·ιι πιιτει·1ιιτ!π πεε Οο!οιι ττεπενει·επιπ, ιιιε!ετ ιιιι
ι·επιιτεπ Μεεπεεετι!πιιι ιπ πιε Βεπε!ιπεε!τεπ τι·ετειι. 1·1ει·π !ιοπιιτε
Μι νοπ! Ρει. 1ειπει· πισ.τ1ιτ ει·1ιε!τειι, ποππ ι;!ιιε!ιτε σε ιιιιι· πιε·
εεε Με! πιε Βεεε!ιειιεπ1ιειτ τι” $τιιιι1ε ιεετεπετε!!ειι; πιεεε!πειι
κει·ειι ιιπι·ιιιε1 τςειπι·ιιιτ. επει· ιιππ ειιιει 1ιε!!,ε ι·επ ε τι τει.:

ει·τιις·επ Μεεεε ππει·ιπ,εειι.
1)ιεεε Βεεε!ιππειι!ιειτ πει· 8τιι!ι1ε ιιπ νει·ε!π "τα πεπι οπειι
ει·κιτ!ιιιτειι πε!ει·οτιεε!ιεπ Ρεττεεκεπε 1ιειει·τε πεπ Βεκειε, πεεε
πιε επι 22. Αιιε·τιετ ,ειεετε!!τε, πεπ Πιπετιιππεπ ιιεειι ιπιιιιει·1ιιπ
ετκεε !ιτι!ιιιε Πιιιι;ππεε εκειιει!οε »πιπ-ι κει. κιε ιε!ι πω.

πο» (Μιττε Οιιτοπει) νοιι ειπιειεπ Εεπτεπ επε πεπι πετι·ειι“ειιπειι
Ποι·Γε πειτε, επι! πει· Ρετ. εεεεπκιτι·τιε· εεε: ε,ιεεπιιπ εειπ Με
εειιιει· 8εκο!ιιιτεπ Βεεε!ιειτιεπιιε· ιιεε!ιι.ιε!ιειι.
Ε'ιι!!ε νοπ ε!τι·!,<;ει· Ρειι!ιι·ειιτιτιε ιπιτ ε·ιιιιετιε,·ειιι νει·1επιππε!ι

πρει·ετινεπι Βιπει·ιιι' ειππ ιπ πεπ !ετπτεπ πειιι·ειι ιιππ Κε ι· τε.

Επι Μ! νοιι Ρειι!ιι·εειιιιε επιηιπι·ειινε ιιιιι ει!ιιειι

Ριιιπεγ - Ηε!ετεπ. Β'επι·ε Με Βιιιγπ - Βοπεοπ
πεππεε!ιτετ κοι·πειι. Πει· ειιιιιι;ε, πεπι νοι·1ιεςειιπειι ε·εππ επε

1πε,ε Γε!! ιπιτ εροπτειιει· 1Σπτ!εει·πιια πεε Απεπεεεεε ιπ ω

πειιι Λπεπειιπ.
νοπ

τ!ε,ε·εππ ε" Επιππ τιεπενει·εππι ιετ νοιι 8 ο ιι ε ι· ε ε 1ι ε κε ιι γ
(1899) νετϋπεπτ!ιε!ιτ κοι·πειι. Με !ιειτ.ιεεπ Β.πε!ιεπεεπιπει·ιειι.
πιο ίπ νιε1επ πει· 78 π!ε!ιει· πε!τεππτ ε·εκπι·πεπεπ Ι.πε!1ε νοιι

Βι·. Η. ν. Βο εειι,

ειτι·ιεει· Ρεπιιι·εειιτιε ι'Ι'ι·π ιι ει ι· τ ε Κεεπιετιιο επ ι”ε!ι!επ εειιιει

Ο1ιπτγιιιη.

πειι, ιιεπεπ ιιπ νοι·1ιεεειιπειι Με κε1ιι·εε!ιειπ1ιε!ι πω!! ιιπ1Γει!ε
νοιι $ε!ιετεε!ιεκ ε!‹
ε!πε ει» πεπ Κιεπιι1ιειτενει·1επι
ιεπεπιε1!ε εε!ιι· κιι:!ιτιιιε ἑπ!!ε εεεριε1τ. Ο!ιπε πιεεε Βε!ιιιιει·ι·ιειι,
πιε πεπ Ρετ. επ πει· ΒιιεΚεπ!ειι·ε νει!ιιππει·τειι, κιιτπε πιε πιε
ιιιεπιειιτι·ικ ιιετπι·εε κπιι! 1ιεπιπ ιπ πιεεει· ννε!εε επι· θε1τπιιε
!‹πιπιπειι, επππει·ιι εε 1ειε!ιτ πω· Βι!πιιπΒ νοιι ι·ετι·οπειιτπιιεε!επ
Βιτει·εειι!ειιιιεειι πππ πεπε!ιε1ιει·πειι !ιοιιιιιιειι.
Πιο Ρεττι.:εκε.πεπε!:ι·πεε, πιε ιιπε!ι Ειτε (1889) πει
ειτι·ιιεει· Ε!πι2ιιππππε εε!τειιει· νοι!ιππιιιιειι εο!!, ειε πει !ιιιιππι·

Οπεε!ιοιι πιτ πεπ ιιεε!ιετειιειιπ εεεε!ιι!πει·τεπ Ρε!! επι· ππε·ε
ιιιιεεππ !ιεπε πεοπεε!ιτ.ειι !ιπππεπ πππ πε!ιει· επε!ι ππι· ειιιε

ιιιινπ1!ετεππιι.ιε Κι·ειι!ιεπεεεε!ιιε!ιτε 1ιειει·π 1:ειιπ. πειτε ιε1ι ειπε
Υειππειιι.!ιε!ιιιπε; πιπ επ ιιιε!ιι· τω· ε·επετεπ, ειε τι" νοι·1ιεεςειιπε

ιιπειεπεεε!τεπε Γε!! πειι Βεκειε !ιει'ειι, πεεε ειπε 1ι1ιπιεε1ιε,
ι·ε!ετιν πειτε Ι)ιει.ιιιοεε ειπει· π1ιπτειι Βι·!‹ι·επ!ιιιιιΕ επι' πιεεειιι

εππετ ι·εε!ιτ πππ!ι!ειι Ηεπιετ ιιιιτιιιιτει· πιιι·ε!ιεπε πιε1ιτ εε!ιννιε

!ιεαιεε!ιει· ιπι·ιτιεπιιπιιε πει· Πι·πεε, κει· ιιι πιεεειιι Β'ε!!ε εε!ιι·

1·ιε· ιετ.

ετει·1ι επει;επι·ει;τ Με ιιππετ ειε _ιεπειι!'ε!1ε

Διιι 15. Αιιτιπετ π. π. κπι·πε ιε!ι επι' ειιιει· ιι`ε1ιι·τ ππι·ε1ι ειπ
1)πι·ι“ επ πω! Βεπει·ιι Ικεπ 1. πεπετειι, ω· επι 'Βιμ νπι·!ιει·
πιιτει· 1)πι·πιιιε!1 πππ 1.ειπεεπιιιει·πειι απ: π1ιιτε!ιειι ει·1ιτειι!ιτ

ι·ειςιππει·ε ιΒιεε!ιειιιπιι8·

κει. Βει· 82-ιιτ1ιι·ιε·ε. Με: εε1ιι· ιε-ιιιιιε εεπεπτε Ρετιειιτ ιπιτ

ππι·ε!ι 1ι!ιιικιι·1επιιε· πεε Ριιπ!τι·εεειει·ιιιειιτε (Βτεερειπι ι!ιιε ππ

ππι· ιιιιτεειε· επτκιε!ιε1τειιι Γειτρπ!ετει· 1ι!ει:,τε ιιπει· ετει·1‹ε
πειιιιιει·ιειι ιπι Εριεςπετι·ιιιιπ πππ Πεεπ,εεειι·ιιιιιι ιιππ !ιττ εειτ
Υπι·επεππ επ 2ιειιι!ιε!ι !ιειτι,εεπ Βιιι·ε!ιιε!!ειι; κι! ετε!!τε πιο
ετκειε ἱιπει·ει!τε ΙΙιε,ειιοεε ειπει· Επτει·ιτιε, οι·πιιετε ειπε επτ
ερι·εε!ιειιπε 'Ι'!ιει·επιε ειι ιιππ εετετε ιιιειιιεπ ννεε ιπιτ. Ε!ι·ετ
ιιιιε!ι ειιιει· ινπε!ιε, ειπ 22. Απ,ε·πετ, ειι!ι ει! ω! Ρετιειιιειι
κιεπει·. Πει: Βι1π κει· ιιππ ειπ κεεεπτ!ιε!ι εππει·εε; Ρει.
!τειιει·τε ιιι νπι·πιιπει· εεπειιε;τει· Ηε!τππι; επι' εειπεπι Βετ.τ.
Ρπ!ε 90, Τειιιρ. 86,9. Με 11πι·ε!ιιϋ.!!ε !ιπττειι επιε,ιε!ιπι·τ ιιππ

εεεκππε·επετε Βι·!‹!ετι·ιιιιε·.
1)ιε Ρετ1ιπεειιεεε ειπεε εο!ε!ιειι Ρε!!εε π1ειπτ πεε!ι πεπι !ιειι·

ειιιει· ιι6!!ιεεπ Οπετιρετιππ Ρ1ετε εειπεε!ιτ, ειε Ξεπιπει·2επ πε
εεε·επ κει·ειι ποε!ι !ιει'τιε·ει· εεκοι·πεπ. πεεειιι·πιι!ιτεπ ειε!ι _ιετ2τ
ιιπει·

επι' ω! ππει·π

Τει! ε"

Βριεεετιιππι.

νοπ πιει· ιιππ

ετι·ε!ι!ιειι ειε επ 1ιειτιει ιπ πιε (ιειζειιπ πει· βειιπειικιι·πε!επιι!ε
ειτε, πειτε πει· Ρετιειιτ Βεπιιτιπτ κει· πιιπει·ππ πιε Βεπε!ι!ει;ε
ππει· πιε νοι·ιιππει·ε·επεπετε Πε!τιιπ,τι ειπεππε!ιιιιεπ. 1)!ε Ρει·
!‹πεειπιι ει·ι.ι;ειπ !‹ειιιει·!ει ειεπει·ε Αιι!ιε!τερπιι!ιτε, ειε θετιεππ
πει 11επει· ιιππ πει· (ιπ11εππ!πεε κει· νιι!!ιες εε!ιιιιει·21πε; πει
πιιιεειεειιι 1!ι·πε!ι επι πειι Μεεεπ πππ πεπ !ιπ!τεπ Ι!επει·!ερρεπ
ει·!‹!!ιι·τε πει· Ρετ., πει· θε1ιιιιει·2 ειπε νιε! τιείει· κιε ειπ πει·
Μἱττε πεε Κιιι·ρει·ει. Κειιι Ριεπει·, !ιειιι 1!‹τειπε, 1ιειπ Ε!ι·πι·ε
ε!ιεπ, !πειιιε Πεπε11€ειι; πει·θε1ιιιιει·2 !ιιιτιε σε τ>,ετιιπε Ζειτ ιιπει·
!ιειπεπ 1ιπ!ι1ιει·τιεειι οπει· 1ιει·πιε!ειεε!ιειι, εοππει·π ειιιειι ιιππ
ετειιτειι Ο1ιει·ε!ιτει·. Με Απειιιιιεεε ει·8επ, πεεε Ρετ. ιιιι!ιει· 1ιιπ
Με κιεπει· επ 8ε!ιιπει·πεπ ιιπ Επιτςπετιιπιιι ε·ε!ιττειι ιιεττε, νοι·
2 “ει” επει· ειε Βο!πει. ιπ πει· Μεππεπ1ιπι·ειιπ ε!ιιι1ιε1ιει·

Ψνειεε κιε _ιετετ ετ!·ιι·επ1ιτ κει· πππ 8 νι1πε1ιειι ιπ ειπεπι Ηπε

εε!ιιιππει·ε Με

(πεε1ι νπι·επετιεςεπεεπει· επ1ιετεινει·

Ρει·ιτοπιιιε) ιιι πει· νοπ Η ι 1 πε π ι· ε ιι π πππ 'Ι' ι· π ιι ε ι· τ. (19θ1!
νει·τι·ετειιειι Αιιεεπειιιιιιει νοπ πει· Βιιτετε!ιππε· πιεεει· Νε!ιι·οεε

τιιι,·ειι $τεππε πει· τνιεωιττωιτειτ ιιππιει· ποππ ιιι 1)ιιιι1εε1 Μ·
ιιιι!!τ. Πιο ειπιεε!ιε Βιιικεππει·ππε· νοιι Ηι!ιτποι·τςιιιιιειιιεπ ειτε
πειιι 1)πππεπππι πω! πεπ 1)πετιιε ρεπ!ιι·εετιεπε Μ. πει πει·

πε!ιτει·ιειπεπ !'Ψιι·Κιιπι.>; πεε Ρειι!αεεε-8ειιι·ετε ειπει·εειτε πππ
πεπι ειε 8ε!ιπτ2νπι·ι·ιε!ιτπιι,ε κιι·ιτειιπειι, νοπ Ηε11γ πππ
Ζ ιιε!ιει·1ιειιπ! ιιεε!ιεεκιεεεπεπ θειι1ιεεειιιπε!ιε1 πεε 1)πετιιε

πιιπει·ει·εειτε ιεπεπιε!1ε επετιιεεε!ι!πεεειι.
Πε πιε Ο!ιο!ε!ιτ!ιιπειε ιιιειετ «Με εγιιιρτπιιι!πε νει·1!ι.πιτ. επ
!ιε,ε,·τ ιιετιιι!ιε!ι 1ιειπ θι·ιιιιπ νοι·, ιιπ νοι·!ιεεειιπεπ Ρε!!ε θει1επ
ειειιιε ε.ιιεεπεε!ι!ιεεεειι. 1π κε1ε!ιεπι νει!ιπ!τιιιεε επει· πιε
Οιιπ!ε!ιτιιιεειε. πιε ειι.!ι τε.ιεεε!ι!ιε!ι πιτ ε·ετεπε ιπιτ τω» ειιι·ιεεπ

Ρεππι·εειιιιε ιιοιιιπιπιει·ι, επι· !ετετει·ειι Βι·!‹ι·επ!ιππε ετειιτ πππ
επ ειπ ρ1πτπ!ιε!ι ιιιι Ππετπε πεπ1ιι·εει.τιεπε ιεετεε1ι1ειιιιιιτει· θει·
1επετειιι ι.ι!ειειιπειτιε Ετετεπτιπιι πππ 1πιε1ιτιππ !ιεινπιι·πιειι
!‹ειιπ. π!ειπτ νπι·ιππιιι.; πω!! πειιιιιεεετε!!τ. 'Ι'!ιεπι·ειιεε!ι κε.ιε
πει πω· ρ!ϋιε!ιειι πππ ετιιι·ιιιιεε!ι ειιιεετιεππεπ 1Βι·1:ι·πιι!ιιιιι,ε π"
νοι!ιετςειιπειι Γιι!!ε ειπ εο!ε!ιει· Ηει·ιζειιε _ιε τεε!ιτ κο!ι1

πεπ1ιππι·.

44'
Πι·ιιε!ι ε!ιιει·εειιε ειιι! !ιε!ιιι ιι!!!ιε!ιο!ιειι Αε!ιε!ιειι άετ Ηιιιι‹!
ειιι!ει·εειιε, εο ἰει εε Με. ειεεε !ιε!τ!ειι Μοιιιειι!ε ειειε

!!ειει·ιι!ε.

πετι·ειιιιε ιιι

Α!!›ειτ ε!ε Ιιι (Σ!ιερε!!ε: Βε!!ι·εε ειιι· Κειιιιιιιιε ι!ει·
εεε. ρι!ιιι!!τειι ει!ιιιτειι 5!3ι·εριο!ιοΚ!ιειιρει!τοιι!ιιε.
Μακ!. ΑΜ. Ηε!ειιιει!οτε 1907 (8ε!ινι·ει!!εε!ι).
Ιιιι Ηει·Ιιετ 1904 !ιει·ι·εε!ιιε Ιιι Ηε!ε!ιιε!”οιε ε!ιιε ερἰιἰειιιἱει·!ιε
Αιιε!ιιε. Ιιι ι!ειι !ετειειι 4 Μοιιιιτειι άεε .!ιι!ιι·εε ιι·ιιι·άειι ιιιε!ιι
νιιειιιι.ςει· ε!ε 2ΟΟΒ Ρ`ιι!!ε ειιεειιιε!‹!ετ. Πει!ιε! ννιιι·τ!ε νἱε!!ειε!ι
!ιεο!ιεειιιει, @εε Με !ο!‹ε!ειι 8γιιιριοιιιε ι:ετ!ιια νιιιιι·ειι ε;εεειι·
Μπι· ι!ειι Βι·εε!ιε!ιιιιιιε·ειι άετ .-ι!!,ε·ειιιειιιιιιιε!ει!οιι: !ιο!ιειιι Γιε
Με, !ιει!ειιτειιάει· Ριι!εεεεε!ι!ειιιιιςιιιιιι·, ει·οεεει· θε!ιιν!ιε!ιε Με·
νιε!!ειι Α!!ιιιιιι!ιιιιι·ὶε. Αιιε!ι εε!ι!οεεειι ε!ε!ι ΜΜΜ: Ειιικϋιιι!ιιιι
αειι !ιι ειιι!ει·ειι ()ι·εειιιειι ιπι, ι!ειιι Ρι·οε. ιιιεειο!ι!ειιε; ι!ει· εω
ιιιοι·ε!ιδ!ι!ε, Με Βι·οιιε!ι!ειι, ι!ειιι Αερειιι!ικ (7 πιει!! ιι. ε. ει.
8 ιιιιι! εε!ιςιε ε!ε!ι !ιιιιιιοι·ι·!ιεειιεε!ιε Νερ!ιι·ιι.ιε, 7 πω! Ετγε!με!εε.
'7 ειιι! (Ξε!ειι!ει·!ιειιιιιε.ι.ἱειιιιιε ιι. ε. ιιι. Ιιι 80 Π.!!ειι, ινε ι!!ε
Με.ιιάε!ιι ΒεΙαει·!οΙοεἱεε!ι ιιιιιει·ειιε!ιι. ιινιιι·ι!ειι, ειιιιτ!ειι ε!ε!ι ιιιι

Βειτε.ε!ιτειι,

κ!. !ι.

ειιιι!!ε!ιε!: ειιιειι

Πι·ι1ε!ι

επί'

άιε Π! ιιιιτει·ειιο!ιειιι!ε 8πε!!ε άεε ΑΜοιιιειιε ειιειιιι!!!ιειι ιιιιι!
Με Ρει.!ειιιειι ιιι ι'ι·πειειι, σε εε ει:!ιιιιει·ετ. ιΙιιιιιι ιιεε!ι
ει·!ιε!ιειιετ Αιιανοι·ι Με με!ρ!ει·ειιτ!ε Ηιιιιι! ρ!ϋΜ!!ε!ι Δε·
2ιι!ιε!›ειι ειιι! ιιιιιι ω! νοιιι Ρειιειιιειι ευ.·.ι:ειι ευ Ιιιεεειι,
σε !ιιι Μοιιιειιι. άεε Λ!ι!ιε!ιειιε εε εεεε!ιιιιει·ετ !ιιι!ιε. ι·εερ.
ννε!ε!ιει· 5ε!ιιιιει·2 ε;τϋεεει· εειι·εεειι εε!. Πεε Αιι!τι·ει.ειι άεε
8γιιιρι.οιιιε ιει ειιι !ε!ε!ι!: ιιι ει·!‹ειιιιειιὰεε Ψειι·ιιιιιιςεε!Βιιε!,
άεε !ιεεοιιι!ετε ι!ιι.ιιιι ειπ' (Σεΐιι!ιι· !ι!ιιινε!ει, ενειιιι άεε Ρ!ιειιιοιιιειι

εε!ιι· ιι!ϋιε!!ε!ι ειιι! τ.ιεε!ι ιιειο!ι Αιι!'ει·ε!ειι άετ Βι·!‹ιιιιι!ιιιιιε
ειι:!ι αεει; εε!ιι ε!!ιιιιι!!ε!ιεε Αε!ε!!ιιι.τειι ι!ει· !ιιιειιειιΜ Με
!Βικιειιε!ιε.τ ιιε.ο!ι ιει ειιι !ιει·ιι!ι!.2ειιι!εε Ζι-!ε!ιειι, ι!ιιεε ι!ει· ρει·Ι
ιοιιεε.!ε Ρι·οπεεε ιιε Κ!!ε!‹ιςιιις εεετ!!!”ειι ιει. Πε Με 8γιιιριοιιι
ιιει!ιοιιεε!ειι Πι·ερι·ιιιιιεε ιει, ευ !ετ εε ει.ιιε!ι Μ! ΜιάΡΠε!ι Ρω

εεεεειι, Με ιιιιτ ειιιπ !Βιιιε!!ιιι!ιιιιι; εεε Ρει·!ιοιιειιιιιε ειιι!ιει··
ε;ε!ιειι, ε. Β. Αι!ΠΒΧθΓΚ!'ΒΠ!(!!!!Β'θΠ, νοι·!ιειι‹!ειι.
Ψεγει·ι.

ιιιει· ϋεετιι·!εεειιι! $ιτερτο!‹ο!‹!‹ειι. Π!ε ε!ε!ε!ιεε!Ιιε Με εριι!ε
ιιιἰεε!ιειιι ο!ιετε!ιτει· ειιίι.ι·ετειιι!ε ιι.!ιιιιε Ρει·ιιοιιιι!ε !ιιιιιιι ο!ΐειι
Μι· ιιιιι ε!ε !ιεεοιιι!ει·ε Ι.ο!ιε.!!ειιτ!οιι Μι· !ιει·ι·εε!ιειιάειι Βετερ

ΒΙ!ε!ιει·ειι:ε!εειι ειιι! Βεερι·εο!ιιιιιεειι.

ιο!ιο!:!ιειι!ει·ειι!ι!ιε!τ ετιι;;ε!'ιιεει: ννετάειι.

νοιι ι!ειι 18 Ρει·ιιοιιιιιει:!!!ειι ειιι!ειειι ιι!!ε !ιι 8-6 'Ι'εεειι
ιιιιι ι!ειιι 'Ι'οι!ε ιιι!ι. Αιιειιιι!ιιιιε ειεεε ε!ιιι!ι.=ιειι. νεο ι!!ε 5γιιιιι
τοιιιε νοιι νοιπ !ιετε!ιι εε!ιι· εε!ιιινε.ε!ι ειιεεε!ι!!ι!ετ ν:ε.ι·ειι. !ιι
!‹ε!ιιειιι τ!!εεει· ΙΜ!!ε, !ιοιιιιιε ε!ιιε Βιιιι;ιι.ι·ιςερ!'οι·τε Πιι· Με
Βειιε!ι!'ε!!ειιτε!!ιιτ!ιιιιε ειιι;ι!εε!:ι. ιινειάειι, τε!!ε Με! ι!ει· Ορει·ιι

Ποπ, “Με εε! «Με Βε!α!οιι. Πιε ιιιε!ειειι Ρειιειιιειι ε!ιιι! Κιιιι!ει·
ιιιιτει· θ .Ιειιι·ειι, ειιι· 4 Ρει·εοιιειι νοιι !!!-Ε!!! .!ε!ιι·ειι. Ιιι θ Πει
!ειι !ιεετειιι! ειιε;!ε!ε!ι Αιη;!ιιε ιιι 5 ιιιιάειειι !!!!!!ειι κ·ειιιι;ειειιε

!ιει ειιι!ει·ειι Ρειιι!!ιειιιιι!τε!!ει!ει·ιι. Πει· νει·!ιιιιι'ννει· Βιεενό!ιιι!!ο!ι
ίε!ιζειιάει·. Νεο!ι ε!ιιειι Ρι·οι!ι·οιιιιι!ει.ει!!ιιιιι νοιι Ι-4 'Ι'ειαειι
Πιε!ιει·, οίτ Αιιε!ιιε οι!ει· νει·ι!ειιιιιιςεετϋι·ιιιιεειι Με ειιιιι·ει!ει·
ι!ιι·ε!ιι ειε Ρει·ιιοιι!ι!ε ειιι! ειεεε ιιεε!ι ειεεε εε!ιε!ιι!ιει·ειι νει·
Ιιεεεει·ιιιη.ιι νοιι

'/ε-2 ΤΑΞΗ!.

Πε.ιιιι

ετε!!ειι ε!ε!ι Βι·Βι·εε!ιειι

ειιι! ειετ!τε Πιιτε!ιίε!!ε ε!ιι !!ε!ι!ι ειιι· ιιι 2 Γε!!ετι!. Πεε $ειι
εοι!ιιιιι »νικά ε!ειιι!!ε!ι !›ει!ι! !ιειιοιιιιιιει1, ιιι ειιιειιι Γε!! !ιιιιιιειι
Κτειιιιιι!'ε νετ. Πιε Β!ιιι.ιιιιιετειιε!ιιιιιε εειπε Ηι·ρει·!ειι!εοεγιοεε.

Λ!!ιιιιιιιιιιιτ!ε !ιεειιιιι‹Ι ιιι Β Β'ιε!!ειι.

Με Κι·ειι!ι!ιε!ιεετι·εςει·

Ε. Ε'εετ (!!ειἀε!!›ει·ε): Πει· Βϊιι!!ιιεε άετ !3!ιιτνετινειιι!τ
εε!ιείτ ι1ει Ε!ιετιι ειιι! Με Κιιιι!ει·. 8οιιι!ει·εΜιιιι:Κ
εεε ι!ειιι .!ε!ιι!ιιιε!ι Πιτ Κιιιι!ει!ιε!!!ιιιιιι!ε. Βετ!ιιι
1907. νει!. ν. 8. Κειι€ετ. ει. 8, 32 Θ.
Ιιι ί'ι·ϋ!ιει·ειι Ζε!ιειι .ειει!ι Με Λ!ι!ειι ιι Η νοιι !ι!ιι τε νει·
ινειι ι! ιειι Π! κει·ιι ε!!ι:ειιιειιι Με !!.ιιεεετεκ !ιει!ειι!ι!!ε!ι ειιι!
εε ννιιτι!ει1 !!ιι· Με εε!ι!!ιιιιιιειειι !το!εειι ειιεεεε!ιι·ιε!ιειι. θε!τ άετ
!!ι!!τιε εεε νοι·ιιζειι .Ιιι!ιι·!ιιιιιι!ει·ιε ιι·ειειι _!ε(!οι:!ι εειιοιι εει;ειι ά!εεε
Αιιειο!ιι. ι!ει· Αιιι!!ιοιιεειιΒιιιιιιετειι, ννε!ε!ιε
ει!!εε
Πε!ι!ε Με! τΙειι Νεο!ι!ιοιιιιιιειι νοιι Κοιιεε.ιιρ;ιιιιιειι ειιι! άιε Β!ιιιε·
νεινιιειιι!ιεε!ιε!”ι. εε!ιο!ιειι, Με Κ ο ιι ε ει ιι ε ιι ι ιι ἰ ε ι ε ιι ειιι`; ε!ε
!ιεε·ιι!!,ετειι ειε!ι Με: τ!ειιι!τ. ιιεε!ιιιιινεἰεειι, ειεεε ν!ε!ε εο!ε!ιει·
ΝειεΙι!ιοιιιιιιειι νϋ!!!ρ; εεειιιιά ειιι! ιιοι·ιιιε.! ινιιι·ειι. Ε!ι·ετ ιιι ι!ειι
!ειετειι .Τει!ιτιε!ιιιιειι Με ι!ιεεε Β'ι·ιιι.ιιε ειπε πιε!ιι· οιι_!ε!ιι!νε
ιπιτ! νοι·ιιι·τε!!ε!'ι·ε!ε Βε!ιειιι!!ιιιι; ει·ΐε!ιι·ειι, νιιοε!ιιτε!ι ε!ε άετ

!ιοιιιι·ιειι !ιιιιιιει· Βιι·ερω!ιο!ε!ιειι ιιεε!ιι.τεινιεεειι πετάει”, άιε ειε!ι

Ι.ϋειιιιε· ινεεειιι!!ε!ι ιιε!ιετ Βε!ιι·ε.ε!ιι. ιει..

ιιι ειιιειιι !!ε!!ε ειιε!ι ιιιι Β!ιιιε Γειιι!ειι. Με!ιι· ετ!ει· ινειι!ι;ει·
!ιεί'τιςε $ε!ιιιιει·ιειι ιιιι Βιιιιε!ι !'ειιι!ειι ε!ε!ι !ιιιιιιει·, ιιε!!ιι·ειιι!

!ι!!ε!ι ϋΙιει· ι!ειι ;;εε;ειιννετιιεειι Βιιιιιά άετ Επι” ειεε!. ειιι! άε

ειεε ι!!ε Βρειιιιιιιιιε άετ Βιιιιε!ιιιιιιε!εε! ιιιι‹! Πι·ιιε!ιειιιρ!!ιιι€!!!ε!ι
!κειτ ιιιε!ει ειε: ιιιιο!ι ε!ιιιεςειι Τεεειι ε!ιιετε!!ιειι.

Β ιι ο Π.

Ρ. Ρετιιιε: Πε!ιετ ε!π!οιιιιιιε!ε Μτει!οε!ι!ετοεε (ΑιιΒιιιε
εεάοιιι!ιιιε) ειιι! νετιιιειι6ι.ε Ζιιειε.ιιι!ε. (Μιιιιε!ιειιει·
ιιιει!!2. !Νοε!ι. Ντ. 22, 28).
ΜΗ ι!ειιι ιινεε!ιεειιάειι Ιιιτει·εεεε, άεε ιιιειι άετ Δι·ιει·ιοε!ι!ει·οεε
ειιινειιι!ει, !ιε!›ειι ειιιο!ι ειεεε Κτειι!ι!ιειτειιιειειιι!ε ιιι _ιι!ιιεει.ει·
4ειι. ειεε ειιιιε!ιιιιειιι!ε Βεεε!ιιιιιιες εεϊιιιιι!ειι. Ιιιι ε!!ιςειιιειιιειι
ειεε ειεεε Κι·ιιιι!ι!ιε!τε!ιι!άει· ε`ιιει· ιιοε!ι ιιι ινειι!ε: Ιιε!ιε.ιιιιτ ειιι!

!ιιι!ειιι ναι'. ιιιιιι ιιι άετ νοι!!εεςειιάειι $ε!ιι!!'τ ειιιειι Πε!ιει·
!ιει Με ι.νει·ινο!!ειι ειιιεε!ι!ι6.,ειςειι Δι!ιε!τειι εε!ι!ι·εἱε!ιει· Αιιιοτειι
άετ Ιειιιειι Ζε!τ ει: Βε2ε 2ιε!ι!:, !ιοιιιιιιι. ει· Με θι·ιιιιι! !!ιι·ει·
Ροι·εε!ιιιιιε·ει·εειι!τετε ειι ι!ειι 3 ο !ι! ιι ε ε Μ Ι εε ι· ιι ιι ι: ε ιι. ι!εεε
Ι) ει;;ειιε.ι·ι!.<.ςε εάετ εο!ι!!.ι!!ιο!ιε Πο!,<.ςειι, !ιει·ιι!ιειιι! Με άετ Β!ιιι.ε
νετινειιι!ιεε!ιε.Η ι!ει· Β!τει·ιι επ ε!ε!ι, ιι!ε!ιι ει·νν!εεειι ε!ιιι!;

Σ) Με Βι,ε·ειιεε!ιει!'ιειι ειιι! !(τειι!ε!ιειι.ειι ι!ει· Νεε!ι!ιοιιιιιιειι !ι!ιιι.ε
νει·ι.νειιι!ιει· Β!ιειιι ε!ι:!ι Με ι!ειι ειιιο!ι εοιιει. ς!!!ιιι.ζειι Τει·
εειε!ιειι άετ νετει·!ιιιιιε; ει·!‹!!!ι·ειι, ειιι! δ) ε!ιι!εε εε!ιειιε !ίι·ειιι!ι
!ιεἰιειιιι!εςειι, εἰε!ιει· ι!!ε!ειι!,ε·,ειι 2ιι Ηει!ιιιι.ιε ρ!,ειιιειιιυειι ιιιιι! ειι
ειι€ο!:οτειιει· Τε.ιι!)ετιιιιιιιι!ιε!ι, ιιιε!ιι· Με ιιιιι!ετε ειεε ι.ςεει:ε!εει·ιε
Ψειει·Βιιιιεειιιτειιε!ιΜ ει·!ιιιιεειι. ινειιιι ε!ε ε!ε!ι Μ! !ιε!ι!ειι

νιιει·ι!ειι ι!ε.!ιει· ο!! ιιιο!ιε ι!!ε.ειιοει!ιι!ει·τ. νει·ιεεεει· ει!ε!π. ειιι άετ

'Ι'ε!!ειι ειεεε Β!ιει·ιιρειιι·εε νοι·Βιιι!ειι, ειεε εε! !ι!ιιιενει·ινε.ιιτ!τειι
Ε!τει·ι1 ννο!ι! !ιειιι!!ιςει· νοι·!ιοιιιιιιτ. - Βεε!!ες!ιο!ι ε!ει· Β τε ! Ι ιι ιι ε;

Ηιιιιά ιιοιι 12 ε!ι.ιειιειι Βευ!ιε.ε!ιτιιιιι;ειι ιιιιε ειιι ειιεε!ιειι!!ε!ιεε

εεε

Β!!‹1 ι!ιεεει· Βι·Κι·ειι!ιιιιηε; ειιι! ςε!ειιι.;τ ειι ι"ο!ε·ειιι!ειι Βε!ι!!ιεεειι:

ερε!ε!ιι ε!ε!ι νετ! ι!ε!ι!ιι Με, ι!εεε άετ Απε ιιιι ιι!!εειιιειιιειι

Σ!) Π!ε ιεττει·ἱοε!ι!ει·οεε Εεεε ιιι !ιε!”ιιςειι ειιΐε!!εννε!εειι

νοιι εο!ε!ιειι Σ!!θ!! ε!ιι·ετειι. ειιι! !3ι!!ε ετ!ι!!ε!ιε Πειι!ειι !ιι άετ
Ριιιιι!!ιε νοε!!εεειι, ειιει·ε!εε!ι επί' Με ει·ο!ιειιι!ειι θεεε!ιι·ειι ευ(
ιιιει!:ειι.ιιι ιιιεε!ιειι εο!!. Νιιι· Μ! ειιιει· !ιεεϋις!!ε!ι ει·!ι!ἰε!ιει·
Κιιειι!ι!ιε!ιειι ιιιιιε!!οεειι Α!ιιιειιτειι'ε!, Με ιιι!ιιι!εειειιε 8 Ηειιει·ιι
τ!οιιειι ιιιιι!'εεεειι εο!!. ννει·ε ειιι Κοιιεειιε ιινο!ι! ιιι6ε!ιε!ι.
Βει·ιι!ιο!!'.

5ε!ιιιιετεειι πιε !.ε!!ι _ί!!!ιτειι, Με ειιιειι !‹ο!!!‹ει·ι!Βειι 0!ιει·ει!·:ιει·,
ιιιειιο!ιιιιε! ειιε!ι ειη.ειιιε-ρεειοι!εεει!Βε Ζιιεε ιτεε;ειι ειεεε· ι!!ι·ε!ει

ιιι Αιι!!!!!ε νοιι Αιιις!ιιε ρεειοι·ιε ιι!σει·εε!ιειι.
Σ! Πιε Αιιίε!!ε ιιιετι!ειι ιιιειει. ε.ιιειεε!δει ι!ιιι·ε!ι ε!ιιειι Κι·ειιιρ!'
ι!ει· !ι!ειιιειι Πει·ιιιςείεεεε ειπ! ειιι ι!ειιιιι νετιιιιιιι!ειιεε Αιιει.ει

!ιει·ειειιι!ειι

Αι·ειεε

ευ

νετνιιιιιι6ι.ειιε!ιειι

με άεε !ζ!ιιιάι·ιιε!:ε (θείεεε!α!εε). Πει· ειπ άετ 5ε!ιιιιεπειι !ετ
ε!

ιινε!ιι·εε!ιειιι!ιε!ι ι!ει· 8γιιιρει!ι!!ιιιε, ι!εεεειι θτειιεειι·ειιρε ιιι ι!ειι
ιιιιειειειι !!8.!!ειι ειεε ειιεεεεινε 8ε!ιιιιει·ι!ιιιίιιε!ιειι: !ιεειι.εειι, ιιιιά

ειε ιιιεεειιιετιε!ειι Νει·νετιι.:ε!!εε!ικε.
Η) Αιιεεει· ειιειοιιι!εε!ιειι νει·ιι.ιιάει·ιιιιεειι ειιι θει':ιεεερρει·ει
!ιειιιιειι ειιε!ι Γιιιι!‹ι!οιιεΙ!ε 8ιϋτιιιη.ςειι (Νι!ιοι!ιι ειιι! ε.ιιι!ει·ε
θιΓιο) εοΙε!ιε .Κι·επιρ!ειιειειιι!ε !ιει·νοι·ι·ιι!'ειι.
4) Πιε Ει·!ιειιιιιιιιε; ιει. Μ!. εε!ιιι·ιετιις ειιι! !ε:ιιιιι εεε: ειιι!
(ει·ιιιιά !ϋ.ιι€ει·ει· Βεοϋεε!ιιιιιιιε εεειε!Ιε ννει·ι!ειι. Β!ιι νιιεεειιι.
!ιε!ιεε Η!!ί'ειιι!ττε! !:!!ι!ει @Με Με Βεε!ιι!!ιιεειιιιις ειεεε: Ζε
ει!Διιι!ε τ!ιιι·ε!ι Π!ιιι·ει!ιι (άεε νει·ίεεεει· !ιειιιε!ιε ε!ε Βρεει!!!ιιιιιι

εεεε!ε!ιιιετ! ειιι! ειιιι!ει·ε θειεεειιιιι.κε! ι.ιωι.
!!' ε γ ε ι· τ.

Ζιιεε!ιι!!! ειιι Με !!ει!ει!ι!!οιι.
Μ» ει·!ιιι!ιειι ίο!εειιτ!ειι «ΟΗειιειι Βι·ιεί επι Με Κο!
Ιε ε: ε ιι».
«Με ι!ει· Αεε!ε!ιτ. ιιιιιεε!ιειιι!, ειιι !ει·πι!!ε!ιεε !ι!οει·ειρ!ι!εε!ι
!ιι!ι!ιοει·ερ!ι!εε!ιεεΗιιιιτ!!ιιιε!ι. ε!ε Πι·,ς!!.ιιειιιις ειιι! !ΐοι·εεετειιιιε νοιι
Α. Β'. Βιιιε_!ει.ν'ε «Πισω. εειπε πεεετε.ιιευ ειιεειιιιιιειιιιι·
ειε!!ειι, ει·ειιε!ιε Μι !ι!ει°ιΙιἰΕ !ιεί!ιε!ιει: ε!!ε Κο!!εεειι. Με εν!εεειι·
εε!ιεΐτ.!!ε!ιε Αι·Ιιε!ιειι ειιι! ι!ειιι Ηε!ι!ειε άετ Πει!!ειιι πιιΓιιιννεἱεειι
!ιε!›ειι, ιιιιι· @ειεεε !ιιιι·2ε Μοει·ερ!ιιεε!ιε Νοι.ιεειι ιιιιι! ειιι νει

ιειε!ιιιὶεε !!ιι·ει· εει!τιιεκιειι Αι·!›ειτειι, πιιι. ι;ειιιιιιει· Αιι88.!ιε εεε

Μ. Β!ιιιιι!›ετΒ. Πεεει· ειιι ι!ιειΒιιοει!εε!ιεε Βιιιιρωιιι
Με! Αρρειιά!ει!!ε. (Μειιο!ι. πιει!. !!!!. Μ. 24).
γειι!!ιεεεει· "ει" εεε ε!ιι Β ιιηπειιι Με. Μ” ει··εειι ε!ιι!;;ετ
Ζει!. !ιει Αριιεει!!ε!τιε !ιεοΒε.ε ιει. Με ν!7ειιιι Με Με Α!›‹!οιιιειι
ρε!ριει·ειιι!ε

ΗΜ!!

ιιιε!ιι

ε!!ιιιε!!ε!ι

ε!ιεεεοεειι Μιά, εοιιι!ει·ιι

νοιι άετ ειιιεεάι!!ε!ει.ειι 8ιε!!ε Με Πει!ιεε ειε!ι ρ!ει.ε!ιε!ι ελι
!ιε!ιτ, "Με άετ Πι·ιιε!ι ε!εο ρ!!$τε!!ε!ι ιιιιΓ!ιϋι·ι. τεει;!ει·ι: Με
ίι·ιεε!ι ειιι.ε!!ιιι!ει.ε

Πε ιιιιιι

Ρει!τοιιειιιιι ειιι; ειιιειιι !ιεΜεειι Ηε!ιιιιει·ι.

νετεε!ι!ει!ειιε ννιι·!ιιιιιεειι

ειιεεεϋ!π

ινει·ι!ειι

!›εἰιιι

.!ε!ιτεε από θι·τε άετ νει·ϋπειιτ!ιε!ιιιιιε. ιιι!ι.ιει!ειι Ζιι νιω!!ειι.
Βε!ιι· ει·ιν!!ιιεε!ιι. ε!ιιι! ειιε!ι Αιι_ςιι!ιειι Μπιτ νει·ειοι·!ιετιε Κο!
!ε.<;ειι ιπιτ. ι!ειιιεο!ιειιι Με: ιι!ιετ!ιειηιτ ΐι·ειιιά!Βιιι!ιεε!ιειι Νειιιειι,
εε ιιι διιι ε! ενν'ε Πειι!!ιοιι !ιε!ιειιιι!.!ἰε!ι ειιι· Αειιειε ειιι: ε!ε·
νι·ἱεε!ιειι Νειιιιειι !ιει·ιιε!ιε!ε!ιι!,ετ ινοι·ι!ειι ειπε!»

Μτεεεε:

Βεριιεεεια, μοιι·ι·οργ Η. Εγιι6ειιι·ε.
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Τεο·οετιειοπειοπτειι.

8ιεππεεειι;ε!εεεοπε!ιεπ.

Ρει·οοπε!πι.
- π!!π ε_ο!ιοποιι Βο!ερ!ε! νοιι πόι·ροι·Ι!επει·
Με ε·ε!ετιι.ιει· Επει:!επε!ι ιιι ποπειιι Αιιο:
π!οτοτ πει· Βει!!ιιει· Αι·ιτ Βι·. Ρο. π Ι πε ιι ε· ο ι· π ο π ε , πει

εεεεε ννοεοιι πεε Β!εειιποπιιετι·ε!!ιε νοιι! Πενν
εοπειι θει·ιο!ιτε!ιοϊ ποι· Απ: Ρ ο ι· ο. π ο ε ο π π ! π επ 1 ποπι·
πιο ειπε! εππει·ε Αιιε·οπΙιι.ετε ει! 8 ι·εερ. 2 Μοιιοιεπ ?οικοπε
ΜΗ νει·πι·το!Ιτ. ν!ει· ΑιιΒ·επΙοε·ιε, πωπω πει· Ηοιιιο!εο!ιο
$ιει!τ- πιιπ Επεειιποπιιοι·π Β ο π ε π ο ! π ε] ο πι. ινιιι·πειι Η· ο ι -

ππι;οιιι:πτετ εε!πεε ποπειι Α!ιει·ε - ει· πει

ι; ο ο ρ ι· ο ο π ο ιι.

- Ιιι Η ο ιιι ε! (Ποια. Μοπ!!ενν)

ἰιιι Με!

π. .Ι. οοιπ

87. Βεπεπε!ε.πι· πποιεεπι·Μεπ - ποππ πεε νν!οπτιο·ο πιιπ πιι

ινιιι·πειι

- Πει· .Τιι!ιποι· Απ: Με 8ει·;;! πε

ἱιι πει!! Ρ ι· ο

πο!ρε.τ_ιεννεπι,

ειι·ειιι;εππε ΑΜΙ. πεε Υοι·ειο!ιοι·ε πω! !ιε!!.ει·ε πει· 5τεπτνειοι·π

ννο!επει· Με Κοπεπιειιι· πεε .1οιιι·ιιο.!ε ιι5οιιι!_!ο. 1 8ινοποποι πο

ιιειοπ-νει·επιιιιιι!ιιπεεπ πεπΙοιπετ πω! ει" ιιειιειπ!πε·ε πιο Απ
ε!ο!ιτ Βοπιιεεειτ πιιι. ιπι πωπω απ! εο!π !ιοποε ΑΙι.οι· νοπ
π!εεειιι Δειτε ειιιποππιπι·ετειι. 8ο!π 1πιιιιπιιτ Με Βιιι.πι;νει·ιιι·π

ε!πεπ !ιι π!εεειιι .1οιιι·ιιιι! ει·εο!ι!ειιειιο Αι·τ!!ιεΙ «Νοε νοι·Ιειιςεπ
πιο Βιιιιει·ιι ?» επι· ριει·ἱοπιΙἱοπειι νει·ειιτννοι·ιππε· ε;ο2οι.ςειι ιιιοι·,
Μ: ὲιοιιι ει. Ρει.ει·εππιιιοι· θοι·ιειιιεποί ίι·ε!ε·εειιι·οο πει!

ποιοι· ιςεπειιπτ ει· !εποεπ οποπ !ει·ιιει·!ι!ιι ιιοοπ επεειιι!πειι. Με
ιιιεπ!ι!ιι!εοπο Ι)οπτοι·ννπι·πο ειναι!! ει· ε!οπ οιι πει· Βοι·Ι!πει·

ιιιοι· ειι.
·
- Πει· ετε!Ιν. Ρει·πιεο!ιο θοπνει·ιιεπι· πιιι !ιο!πι Ρει·ιιιεεπειι

Πιι!νει·ε!ιπτ νει· ιιιιιιιιιο!ιι· 05 .1επιειι πω! ιιο πιιιι;ε πετ ει·
ποππ π!ο !!.ι·ειΙ!ο!ιε Ρι·ιιιιιε ιιι Βει·Ι!π ειιερ;εππι, ινο ει· επ ποπ

0οιινοι·ιιειιιοπιε-Εειιπεοποίιεειπι ποειιιι·ειιιιτ, ποπ Οπο!'πεε θειι
νει·ιιειιιεπτε-Βειι!τπτεπιιι·ειιιιε Πι·. Α. Β ιο!π!°ε!π πιιπ ποπ Μ·
ιιορπ!πι·ετεπ Μπππει·ιι ΜΙΝΙ. πιιπ πο.!ιει· εποπ πιιιο!ι πεε νει·
ι.οι·ειι θι·ι!!ιιετοι· πιιι θοιιν.-πειιπεο!ιείι.εποερ!τε!ε Πι·. Ψ!. Ι νν ε ιι·ιιπειι εε!ιιοι· !ι!!!.π!!ι·ε·ει· ι. π. 1875 ιιι π!ο 8ιππινοι·οι·πιιειεπ
ιιονν επε π επι Π!ειιει ει! οιιι!ιι.εεειι.· (Ε. Υπο).
νοι·ειιιιιιιιΙππο: πει·ιι!'επ ππι·πο, πει ει· ιι!εο 82 .Τεπι·ο εε!ιιε
- Απι Τ. Νονειιιπει· ννιιι·πο ιιι δε. Ροτει·επιιι·ε· πιο Ηεπεπιιιιο
Κιι!!!ιο εοιν!πιιιετ. πο!. Ι.ιιιιιτο.!ειιι·ο πιει· Πι·. πει ο εε ι· π ιιπ ε
Βν!ιοννεπιι_!ε νει·ιιιι!'πει, πε ιο οιποι· Βοποπιιο πο!ποιπ
ειιοπ !!π!τε!!επ πεε Ρι·επεε!εο!ιειι βειιπτοεεε εοινιε πεε Πεπι
εοπειι Βε!ο!ιωιςι>ε. ιιι π·ο!οπειι ει, πιο οοιπ πωπω! ΡΜ. Βιι- ` νοιι ιπι· ποινοπιιτοιι Ηιιιιεο 80 Ριιπ !!Ιει;εΙο Ιπτει·ιιτιιι·, Βιοεπ
εο!ιι!ίιεπ π. πιε!. ιιιοπι· ε·οίπιιπεπ ννιιι·πειι.
π ο! Γ νι ι·ο π ο νν, ε” π'οι·τεο!ιτ!ι.τερει·τοι πιιπ ειιπιει· πει· πιει
ε!ππ!ι:ιειι νο!πειιοι·ιοι ε.πεεππι·το. Επι πει εοιιιιι: ιιι ειιιειιι Α!ιει·,
- Ιπ πονο! πετ ειοπ ιιοπει·ι!!ιιιι·ιι, πιο ινιι· πειι.Βενε!ει·
ἱιι ποιπ π!ο ιπεἱειειι πιιοπ ο!ιιοπι τετειιι·ειοπειι Εεπεπ νο!!
ΒΙπποι·ιι ειιιιιεΙιιιιοιι, απ? Ιιιππινο ποι· !)!)ι·. ΗειΙΙει· πω!
Κπιποίο πππ Μ!!πεπ ε!οπ ννο!ιΙνει·π!οιιιει· Βππο π!πειο!ιοπ, ιιοοπ
Κιιεἱο!ι οιπ ΒετΙπππιεοποι· νει·ε!ιι πιιι· Βε1ι.πιιι
ιιπει·ιιιππ!!οπ πιι- εε!πε Μ!ιππι·ειει· ε·εννιι·πτ πιιπ εεει·πε!ιει.
οιποο· πει· Τιιπει·π π! εεε ποιιει!ιπἱει·ι.. Ποι· νετοιιι εε
Μπι εε!πειι Ζι.νεοιι πιο!ιι: πιιι·ο!ι π!ο Βοεοπιιπ'ιιπε νοιι ΜΜε!ιι
* Απι 1Ι.Νονοιιιπει· ΐιιιιπ πἰετεο!!ιετ ιπι ει·οεεοιι Βιιιιιιι.
εεε!ε πιο ποιοι· ε" 25-_!π!ιι·ιο·οιι Βοετεπειιε πεε σε οιπ 8επε!.οι!πιιι επ νει!'ο!ι;επ. εοπποι·π πιιιοπ πιο Ε'ϋι·πε
ι·ιιιιπ εννεοπειιτειιι·οοπειιπει· Μπεει·εεε!ιι. πιο ποι· οιιι.εοι;ι!ιο!ι

1ιιει:!ιπιε ποι· Πιιιιιππι·ειο Με επιι!ειο!ι πεε 25-_!π!ι

ι·ιιιιο .Τππ!!π.ιιιιι νοπ 2 .ποιιποπ πω!!! Αει·ει.ιπιιειι
(ε. 'Γι·!ννπε. α. $!!πει·πει·ι.ς· εοινιε ποπ Δει·πιπιιειι

Β.ννο!!'εοπιι, 12. Ψεεε!!!οννε, Ε!. $ειιοπιιι·οινε.
Ε!. Ξεπιιιειιιεπιι, .!.1π_!εεεεννεπε!ε Με Α.Πο!

ν!ε! ΟρΓοι· !'οιπει·ιιπειι Κι·ειιπ!ιε!ι νοι·ιππειιε·ειι Με π" πιιι·οπ
εεπ!ιπιο νν!ι·πεοιππο!ι ποπ Βοπειι !ιιιιιιοι· ιιιε!ιι·ο ει.ι·ε!ι.!; ει!
ιιιιιοπειι. Πιο νοπ Αει·ετειι πιιπ εοιιετιιι·ειι Ιιιιοι·εεεειιιοπ πιιπ!
ι·οιοπ ποειιο!ιι.ο ποιιετ!ιιιιοι·ειιπε νει·επιιιιιι!πιις ποεοπ!οεε. πιο

ΠΠι·. Ηε!!οι·. Κπε!ο!ι πω! 'Ι'ποιιιεοιι πιιι πει· πνεπι·
ειιιιοινιι). π·ο!οπο εε!επει· θι·ι!ιιπιιιιρ; ποπι Ιπει!ιιιτ εποε

πει·ειι. πω.

Πιο Βιππι πει πει! .Τιιπ!!ο.ι·επ πιιπ .Ιππ!!ει!ιιιιοιι

ειπε πιι.πι·εεειεςο Με (.!ι·ετ!!!πειιοιι πενν!!!π.μ.

ιιοππιιιιιις· πει· Ιιι!ει·οεεειι πεε νοι·ε!ιιε Με επ πει· ιιεο!ι εεἱπει· Βορει
ειι!ειπιιε· ιιι πει·πι'ειιπειι θειιει·ε!νει·ιιειιιιιι!πιη; ει! πειι·επεπ.

Τ- !)οι· πιιεεειοι·πεπτ!!οπο Ρι·ο!'οεεοι· ποι· Αιιο.τοιιι!ε επ ποι·
Κιεινει· Ππινοι·ειτΜ, Ι)ι·. Η ι.ε!'ε.ιιιο, Μ. ει! ιιι
!ιο!ιοιι Ρι·ο!°οεεοι· ει·ιιιιιιπτ π·οι·πεπ.

οιποπ ι

νει·οοπιεπεπε Μιτιο!!ιιι·ιεειι.

- Βιιε Μιτ.οι!!επ πεε Κιιι·πιοι·επποιπ!!Εεεε πει· Ποιιιιιι!!!ειιπε!Ι

ιιιιειο!ι, Πι·. .Τ. πω! ο.!!οννεπ !, πι: Μι· Απε:ειοπιιπιιο· πιο
πιιπ!. Β τειιτει·ετ πε!”ϋι·πει·ι: ννοιποιι.

- 20 Η ε ι! ο π ι επι· ο π πει· πεπεπιιιοπ, !'ι!!ποι· νοιι Πι·.
8 ιι τι πι ο π

πει·επεεεε·οποπειι

Μοποιεεεπι·ι!π:

«Μ ο π Μ! π -

- «π. Β!ει·πιιοπ «Βοε!!ειι! ποπ Επι· οι·επτ.!εοπε
Λο ι· ε: ι ε, (Βεπι·ο!πτ!εο!ιπε.1ειιποι·), Ε!. πεπειιιοιιι! νειπιεπι·ιο πω!
ει·ννειι.ει·ι:ε Αιι!!πε·ε, Ρ!εοποι·ε ιιιεπ!ε!ιι. Βιιοπ!ιε.ιιπ!ιιιιει, Βει!!ιι 1908,

θι·οεε-Οπτεν, Ρι·ο!ε πι. ε, εε!ιιιιις: Διι!'ειιο· 0οιειιιπει· νν!επει·
επι πει·εειιππιιιμ.
·
·

επι οι ο Ο π ο ει·ο π! οι πει π!ο ιιΜοεπεπει· θεεε!!εο!ιιιιτ Βοο
ειεοπει· Αει·21οιο, ποι· πιο Ζε!τεο!ιι·!!'ι _!ετει: οιε!ιπι·ι, ιιπ πεε
ιιζει!ιειο πιο πιο ΠΠι·. Γ. Βειιιοεοιν Με Ο. 0ι·Ιοιν εο
νν
.
- 1)ει· πεποπιιτο θνιιππο!οι.ιε Ρι·οι'. Πι·. Α. Με.ι·ι.ιιι πετ
εειιιε Ρι·οι'εεεπι· οιι ποι· Πιι!νει·ε!!:πτ θι·ο!!'εινε!π ιιπι'Β·ερ·οπειι πιιπ
ιει. ννιεπει· ιιεο!ι Βοι·1!π πιιι!!επεεπεπιε. Ζιι εο!ιιοπι ΝεοπΦ'ο!.ι.ιει·
επι' ποιπ !ιοπι·ετιιπ! πει· Θοππι·τεπιιιΐε Με Ονπε.πο!οε!ε ιπ
θι·οΙΓεννε.!π Μ; πει· πἱε!ιει·!ε·ο Ρι·!νειπο2οιιι Ρι·ο!”. Πι·. Μ. Η ο π πο! ιιι Βοι·πιι ει·ιιοπιιτ ι·ι·οι·πειι.

- Πιο Κοπει·τ-Κοοπ-ΒΜΜιιιιο· πω: ο!ιιο ιιιιιιιπειίιε
2πννειιπιιιιοι νοιι π" πεπειιιιιοιι Απι!οιιεεεε!!εοποπ. Κ ι· ιι ρ ιι
οι·πε.!τειι. πιεΙοπε 15,000 Μιιι·π ιιπ πιο ΒιιιιπιιΒ· εεεε!οπιιετ !ιει.
$ε!!; ποιπ Αππι.ι.ιε· πεε ΟΙιτοπει·ιιιοιιιιτε ε!ιιπ 1ιει·ο!ιε 150.000 1Ιιιι!ι
οιιιο·ε!ειι!'επ.
·
- Πιο! Ηιι·ειιιιιι Βιιπ!πιιι πιο ιιι πι” πεπει·πίιιι;ε
8.πε πειι νοιι πει· πετειι·ειο!ι!εο!ιοπ Βοε·ιει·ιιιιρ,· πει· 1ιν!ειιει· Απο·
πεπιἱο πει· νν!εεοιιεο!ιιιΠειι Βοεο!ιειι!ιτειι 10,000 Κι!ο8·ι·ειιιιιι
Πι·ειιροοππ!εππο ι;εινοιιπειι ινοι·ποιι.
Πεε Μ; πεε ε,·ι·πεειε

- !)!ο Ρι!νο.!.πο2επιοπ πει· ν!Πειιει· Πιι!νει·ε!ιπι: Πι·. (πιο ε
ε ο ι· (Αιιιιτοιιι!ο) Με 1)ι·. Β ποο ι· π ηιετΙιο!ος!εο!ιο Αιιετοιιιιο)
επιπ επ πιιεεει·οι·πεπτ!ιο!ιειι Ριο!'οεεο ι·οιι ει·
ιιιιιιιιι: ννοι·ποπ.
-

επι ΜΜΜ ιιπο νοΙΙειπιιπιε· ι·ε!ποε Βιιπ!ιιιιι

Ωπειιι:ιιιιι, πεε _!επιεΙε π!ε!ιει· οι·2!ε!ι: ννοι·πειι; ποοπ πιιιιιι πιιι·

Ν ο π ι· ο Ι ο ε· ο.

νει·ετοι·ποπ ε!ππ:

1) Απι 14. Οπτοπει· ἱιι Κἰονν πει·

Αεε!ειειιεπιπ πει· οι·ορεπειιι!εεπειι

Κ!ιιι!π Πι·. ΨΙοπιιιι!ι·

Ο π_οι·οεο!ι!!οιν ιιπ Θει·ποιιι πει· ΒοιιεπΙιο!ιΙε !ιιι Α1τει· νοιι
θ? .1ιι!ιι·ειι. Βει· Ηιιιι.ιεεεΙι!εποπο νεοι· επι Βοππ!ει· πει· Κιεννοι·
Πιι!νει·ε!ιπ.ι, επ ινε!οποι· οι· ι. ι. 1899 ποπ Αι·οιε·ι·επ οι·Ιεπε;το.
ινοι·επι' ει· ιιιιπιιι,εε ιιΙε ειιεεει·ετιιιιππεεψει· Οι·π!ιιε!οι·. ιιι!ειπι
Με ετπιιιιο.εε!;;ει· Αεε!ετεπτ οιι πει· οπειι;ειιιιιιιιτειι ΚΠπ!π ιππ
€!οιιε. Ιπι· πι ιιιιοπ ιπε!ιι·ίεο!ι Ιιτει·πι·ιεο!ι πει·νοι·οοιι·ειειι. π!
Ιπ πΙε!ιο.ι;!ειν (Οοιιν. Κοειι·οιπιι) πει· Βειιπεε!ιεΓιεε.ι·π Γι». πε

Χ ε ν ο ι· Μ ει! ι ιι ο ιν ε π! ιπι 83. Ι.επεπε_!οπι·ε.

!)ει· 1'ει·ειοι·

ποιιε Με εο!ι πει· Απεο!νιει·ιιιιο εοιπει· Βιιιι!!ειι ι. .ι 1875 πιι
ππτειπιοο!ιειι ε!ε Απι πιο ι3ι·ιΙ!οπειι Κι·ε.ιιπεπιιιιιιεο Μπι; εε
ννεεειι; πειιεπεπ ποπ!ε!πει.ε ει· Ποπ ποο Ροετοπ οιποο Αι·πτειι
επ πει οιε!ει.Ι!οποπ 8οπιι!ε ιιι Μιιποι·πενν. 2) !π Κοιιειιιιιτ!πορο!
πει· πεπειιιιτε Αι·ει. επ πει· ποι·ι!ε;επ Πειιτεοπεπ Βοι.εο!ιεϊτ, θεπ.

ι·ιε!ννοι·ι, 44.000 Κι·οιιειι (Ξ οιι.. 1'7,600 πω. Ιπι 1ιε1ιοι·ε.ιοι!ιιιιι
ω» ν!Ποιιει· Πιι!νει·ε!ιπτ εο!!ειι πππ Βιιπ!ιιιιιοηιοι·ιιιιοπτε ιιι·οεεειι
ΒιιΙε ιιιιτει·ιιοιιιιιιεπ ινει·ποπ. Πε εε!! εποε επε!ι ποπι οιιο!!
εοποιι θε!οπιιτοιι ειι- νν!!!!ε.ιιι Βειιιειιγ πιιι· Β1ιιιιιιε
εειιιει· νει·πιοπειε πιιι π!ο Β.ιιπ!ιιπιίοι·εοπιιιιρ,· οιπ Βι·ιιοπω!! ε!ποε
θι·ε.ιπιιιεε πεε ποει.πιι.ι·ειι Μειει!π!ε Ιο!!ιινε!ειε επι· νοι·1'πΐιιιιε

εεετε!Ιτ ινει·ποπ.

!)!εεεε

Ηοειι!ιοΙ

ει·1ι!ο!ι

+ Νεο1ιετε 81οπιιιι8· πεε νετε!ιιε 88. Ρε
Τε.ε·οεοι·π πιιπ ει: πει ιι ει:: Σ! Ρε.!Ιο νοιι 'Γποι·ιιποιι!εετι-!ιι
(Κι·πππειινοι·ετε!!ιιπ8·ι.
·

Κ Ι ο ο Γε τ: Ζει· Κεεπ!ει!π πεε νο!νιι!ιιε
Βε! πει· Ηιι·εο!ιερι·ππε'εεπειι Κι·ιιιιπ
επ.
Βιιππο8·ειιιιοπιιιο πει· 1!!!!!!!επεπο!!ι·πειο.

νει· πιιι·οοιιι πιο Βειεο!ιτιο·ιιιιι: επι·

4) Ιιι Ι)ειιποΙπ

Β

ι:ει·ε1ι. ποιπο: Π1οιιετεε·,π. 11. Εεεε. 1907.

Μεπιιιπο!ιοι Πι·. ν. ΜππΙιε;, πει· ιιιιο!ι πεε Ηοειι!ιο! πεε
ποπτεοποπ ννο!ι!ιπι!επε!ιενει·ε!ιιε ιιι Κοπειειιτ!ιιορε! Ιε!τετε.
ΑιιΓιιιι.!ιιιιε νοιι εννο! Μεπ!π!ιιε!ρι·ιιπι!πειιτειι.

ποιειοπιιετ ινοι·πειι.

Πιο Ηει·ετε!!πιιςεποετοιι πετι·ιιε;ειι. ιι1ιεεεε!ιοιι νοιι ποιπ Μετο
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Πι άετ ΑτιεωΙτ Μα”, άετ ΒεετειπεετιοΙπετειι πι μπα Ευτορε, εἰτι‹:!
νοτωιπάεπ ΒΜετ ππά ΠοιιοΒοη πι· ΗεΠιιιι€ νεου Μειἔετι-_ Ι.εϋετ-. Ηιππ
Ι:Ιειεε:τι-, Ηεπτιεει!:-, Ροι!ει τα Μιά :ιτιάετετι ΚτωιΜιε1τεπ.
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ΚοιιοΜιιιεωι1, ΚοΜκορ1°- πιω ΒτοιιοΙι1ωκεται·Μ.
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.ε > ΞΩ- ι- έ ο

Σ; Β Ε:

Μτει·Μιιι· ἱι1 Ιιετνοι·τει8. 1$Ι:Μετιι ΠοιιτεοΜειιιάε ιι. Οοετωι·εΠοΙι-Ππεει·υε.
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8 Ἡ' ἐ ε έ Ν ω:

πω. ΠπεοΜΜΠοΙιοε,
ειπεπ. ΒΜϊυΙιτειοΙιει·
.νοιι υνιι·Ιοευι!ειι
@τ τιιεε. ΒαἶΙιϋι·ἀε
ΜΜΜ ρ;εςειι:
ςεεω.1ιοι.

[Πο
Ρι·ο!”.κατω”
ΙΜ. Βι·ιιΜ.
ΜεΑετιτ!ἰοϋο
ΡἱεοΜι·
..Ροττιιεειιν
(8ίο·ειε.οϋιιο·ρ).·
Μη·
Ουτειι:Ητεπ:
οιπο
.
ιιΡοττ'ειεοΙΕορὰο;
Η
κγο11η;ΙριοΜ.ιοι.
.

ΜΜΜ. μπήκε εειἔοιι Καπο, Μ” άειι· ΚοιιοΙι1ιιιε·τει1 εκ:Ιι πι οιιιι·,εοιι '1ειμει ιιι ριιιειι
οἱοΐαοΙιοπ Κ.ιωττΙι νοτνωπάεΙτε, 80 ννυττΙοι1 άιο ΑΜ'ϋ.ΙΙο ειο ΜΜΜ. άει· 6ο!ιΙριω επ
Ιοε!ιοι·. άο.εε Με Βι·εοΙιι·οοΚεμάο Με ΚοιιοΙιΙιυετοπε,Με ΒΙ:ιιικει·σοπ ιιπιά (Με άτο-

ΜΜΜ ΠτετἱοΒιιιις, νοΙΙετϋ.πάι,ς ννορ,·ΠεΙ_επ

Δ

Πι·. ΜΜΜ, ΕΒΕ ΒεπΙι·Βεω·ει ει. Π. (Ψει.98ετιζαπευ.·
Ναοὶι @οι ίζοϋτιιιμ:Ιι άοε'Ροτϋπεψι

'

< Π:: ἔ Ε; Φ Φ Έ:: ?Ρ
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.

Ξ

Ξ

φ ο·

Η ο ε 6α=
έ θ), Ξ Ξ Ή έ::

πω· φ Μι· ΒοΗπ !ζι·ννε.οΙιοι1 ρΙϋ1ι.Ιιο!χ

Ξ ε Β :ε ,Ξ 53 ε

Με ειιΙιιι1οπο ιοΙι άιο Ποιο Ιιοτπ·Ιιο!ιο Μα αυτ ωιιεττι ΑΙροπ-ωρϊεΙ. [Πωσ Ι.ειοΙιτ-

Ν ω 'ο Φο:: Ν)Ά

ιιτ!ιιιιἰ;Ιιοἰι ΙΜ πω· Μειιοπάετε ΜΙ', άει· Μι ἱπιἴοΗς0 Ιειι;ζ_ῇ€ιΙ›ι·ἱΒοι· Ιὶι·οΙ1ΩΙ1ἱΜΒειΙι:.ττΙΙΘ
.ιιι ιιιοι·ΜΜιωπ ΒΨΜἴεοιπ Ιεἰᾶε.
.
Πι·. Μίκα! Α Ή οι· (λ,οπΙιαιωπεπ).·

Μοὶιι Πι·τΙιοὶΙ ειππ. ε!ο.ΙΝιι, Μ." Με Ροι·τιιεεΙιι εΙυ ΜΜΜ ω, Με ἰ.. Μι·
Ζωπετ ΜΗ άειι Πω Β.εοΜ: πιο εοΐϋ1°οΙιΕ8Ε8Π ΚειιοΜιιιστωι Μι εἱιιου ιιιιςετΉΙιι·ΙὶοΙιευ
ππά Με!. ιιπιποι·ΜΜι·ει1 Βι·οι1οΙιΜΙΜιτιιττΙι ἱὶϋοτ2υΙ”ἱἱΙιι·ειι νει·πιεν,;. ΗΜ ΜΜΜ ΝΤ
Ζω ΕΜΠ υ.ιιάστοε ΜΒΜ, κνοΙοΙιεε εἰοΙι άοε ;.:ΜοΙιοπ νοι·2ιη;·οιι ι·ϋΙιιιιειι ἀἱὶτϊτο.
Ιδια Βι·Ιε:Ιι Κ. νοιι Πο.8ιιιοι· (Βωπωω, 82εω·πι.).·

Με άτοΙ Με Ρ01°Μιεε!π ϋοΙιειιι‹ΙοΙιοπ Βτοι1οΙιΜάοιι. άε.νοη “Η ΙΜ ΚΙΜετιι'
ιΞιΜιετι ιιι ἀοιι εοΙιννστετοι1 Ε'οι·ιιιοπι ιιυά _ἱεἀοειιιο.Ι ετννἰοε ΠΟΠ ΙΙιι·Ρι·5η›πι·πι Με νου
:ιιιε;οΖωοϋποιοι· ννετιω1Π8. Μι· ετει·Ι‹ο Ηιιετοτιι·εὶ: ιιο.Ιιπι Ιιι κνειιὶἔειι8ιυιιἀεη ΜΜΜ»
ω) ιιινΙ Με θεοτοτἱοι1 Μηςιιιιιι εὶοΙ1 ΜΗ! 2ο κ·οτ·ιΊιιε;εττι, Με 'Ι'επιυει·ειτι1τ Μ] ιιΙ›.
νοι·Ιιειι1έ' πω· ΜΝ». Με ΑροιΙιοΒοη, εοννἱο όι1ι·οΙι ΓοΙρ,·οιιάο Βπει·οε-Περ6τε:
Π. ΒἱοτεΜΙιιιρίοΙ, ΑροτΙω!απ·, ΨΗιτεοΙιωι, Μει·ε:ΑΙΙπωνεΕε 138. Μ!. ΜετοΙπ
"Μ, ΑροΗιοΒοι·, Ποπ. ΡιιιιΙ 8οοΒούο, ΑροΗιο!ωτ. ΙΙἱμι, ΙζωΙωη·. 26,
Π. Βο!ιιιε!ιοΙεΕη·, ΡεΙοτεΙ›ιιης, Πιτ! Γει·τοΙιι, ΜοεΜπι.
ἱ[οι·ΞΘΒΙ.8Ηἱ Πι Μι· Κοιιιιιι:ιιι«ΜπΙοιι-ΔροΙΙιοΜ Ε. Τ:ι‹·ε‹·Ιιιιοι·,Βσι·Ιἱιι Γ. Μ,

ωγΛεΙεττπεεε Ιθ.

.

Ζιππ ΖναετΚ ιΙοτ ΡΗιτΠοΗ ετιιΜ.Βιι
6επάου ΚουττοΙΙο 0ετ Αάτεε.εεπ άετ

κι σετ ΙΛετε άει· «Ξτ. Ροιοτ8Βιιτεοτ
ΜΘιΙἱΖἱΠἱ8ΟΙιθΠ ννοοΙιευεοΜϊίτ.» νετ
ΜοΙιιιετειι ΙἰτειοΚειιρίὶοΒοτὶτιποπ ει·
ειιοΒου Μτ ΙΝοεο Ιιὶει·τιιπ όοτ Βο
σειΜ;Ιοπι ΙΙιτο ]οι2Ξεοιι Μτεεεοπι πικαπ»

ΙοὶΙειι.

Με ΗθάεΚΜοτι

(Μ) Ο-Ι'7.
σ” ,,82. Ρε1ετευυτρει· Μα!. ΝοοϋοπεοΜ·"Ή.

_ 7ΒυσΪιᾶτιιοΕο€οἱ ν. Λ.ΨΙοποο!κο κπαΜι·ϊπουΙιοίοτ Ν: Με

ΒΕΝΡ·ῖ°Μ μιἶιτ.'.'ι·'- _
Ο): ιι·ι.“;,π

Μ” Ωω κα,

ΧΧΧ". ~ιιιιιιι‹ιιι‹ε.

Μ.

Νειιε τω ΧΧ!ν.!ειιτε.

ΜΒΒΜΙΉΒΠΗΒ ιιιιιιιιιιιιιι
-.εο

ιιιιτετ άετ ΠεόειΙιτιοτι νοτι

τΡτει. Πτ. “τι Μισο.
Πτ. Ιειιειιιιεε ΚτειιιιιιεΠε.
Μ".

Ώστε".

Μ. ιιεπεπ νωιεε!ι.
θ!. Γεωτει:ιιιτε.

Ι)ιε"$τ.ΡειετειιυτΒετ Με@ἰιιἱεεΙιεῖνοοὶιετιεοὶιτἰίι' ετεοΙιειιιήεάεπ Σ· ΔιιοιιιισιιιεπΠ·λτιί"β ο ιιοΏιε :Πε Πι."Μιε “
$οτι τι ιι ιιειιά.-Πετ Μιοιιιιειιιε1Μ :Με ἱει ιιι Βιι"Ιειιι!8 Μ”. Πιτ Με Μια:: ιιιιιιι ειιεεειιιιεεε!ιειι πω! ε ΙΒιιοιιιιιιιιι11ιιιι8 νοπ Ε. Σ. ΕΝΕ"
1ειιιτ.4ΙΠιι. Πιτ άιιεΙιε!Ιιε 1εΙιτιιι ι. Ροει:ιιειεΙΙιιιιε;ιτι άεε ε.ιι:1ετει:ι ιιι 5ι. Ρειετειιιιτ8, ΝεννεΚἔ-ΡτοερεΚι .Μ Ι4,.ιιι τιοΙι1ειι. - ΜΜΕ.
Μ.ιι6.ετιι20 Μπιτ ]5ιιτΙιειι, ΙΟ Μετ!‹ ιιιιιηιιιτιιειι. ΠετΣιιιετωοιιε Με Σιάμ;; ΜΝΚ: ιι!!ειιιιΜιει εάιι!αιοιι Βε:08ΙιεΙιειι Μιιιει!ιιιιρειιΒιι
Η1τόιεΒιιιε!εεερεΙιετιε2ει!ε ιιι Ρειιιιει20Κορ.οάετ4ΒΡίετι.- επι πετ τιιιιιι ατι άεε εεεοιιιιίιε κι !ιτε τι τ|ετι ΠειιιιΜειιτ Πτ. Β.Ψειιεε1ι
Αιιιοτετι ννετάειι 25 5ερετειιιἱι:ιιἔεἱΙιτετ Οτιι;ιτιιιιιιττιιτεΙ:ιηςεειιιιάι. ιιι $ι. Ρειετ:Βιιτε, Ρειετεϋ.Ξειιε, ΑΙεκιιιιὸτοννεΜ Ρτ.Β :ιι τιετιιειι.

- Κείετιιιε ννετιιειι ιιιιειι τιειιι Βιιι;ενοτι ΝΗΜΑ. ρτο ΒοΒετι Ιιοιιοτιτι. 5ρτει:Ιιει. Πιετιετεε, Οοιιιιετειιιε ιιιιά Βοτιιιεϋειιι:Ι 5-8.

ιι ει

Μ. Ρειετειιιιτ8, Με 24. ΝονετιιΒετ (7. Βειειιιιιετ)ε

Ιππεπ: ε ττι ει ιι @Με ε: Ζει· ΡιιΗιοΙοειε ω· ΒΙιιι.ειΙτιιιιιε;. - ΒιιοιιετευΜεοπ ων! ΒοσιιτωΜιπιτευ: Ο. ν. νειοἐ
Βετ Ηγριιοϋειιιιιε, Με Ψεεειι. εειιιε Ηιιιιιιιιιιιιιιιι; ιιεά Βεάειιιιιιιιι· Πιτ εεε Ιδιω- β ΑΜΗΝ Ε; ΜΗ Μ” ΥΡΙ'0Ππ0ΙΙ ΦΠ
άετ θεεεΙΙιιειιιιΓι. ρτειιιιιιεΙιετ Αετιι.ε ιιι ΕΠιιιιι. ·-· 'Ι'σιτ·"ΜΜΗ0ΜΘΠ- έ ΑΠΗΝΕ0Π

ι”τειειι νοτειιιίειι Ζιι @Με ει·Ιιειιιειι Με νιε11ειεΙιτ εποε

(Με άετ Βοτρειετ ΜειιιειιιιεεΙιειι ΜΜΜ.

ϊ εοιιει ιιιειιι ιιιιιιιιετεεειιιιι ειπε..

Σετ ΡειιιοΙοειε εετ ΒιιιιιιιΜιιιις.

ννειιιι πιω Κε.ιιιιιεΙιειι Με ιιΙιειιιειι - ιιιιετ ιιοειι ιω
εοΙιειι - ειιιιιιιΙιειι ετει8ειιι1ειι Βοιιειι ειιιεε ΒΙιιιΒιιιε,
Με Ριτοι1ιιι, Αιιιιιιι_ Ργτο8ε.ΙΙοι Με. ιιεΙιειιιιεΙι, εε εεΙιειι
ιπι ΒΙιιιε εειεΙ·ιετ Τιετε νετιιιιιιετιιιιιτειι νετ Με, Με
ιιιιοΙι ΒιιτΙιεΙι'ε Ε'οττιιιιιιετιιιιε επε 2 Κοπιμοιιειιτειι ιιε

ν0ΓιΓ°Κ9 εεΙιειιετι ειιΓ 6ειιι ΧΙΧ. Αει·ειειιικε άετ θειιεΙΙ
εειιιιΠ ΙινΗιπάιεειιει· Αει·ειε ιπι Αιιςιιει 1907ι.
νοτι

ιΣτιιει; Μιιειιιε,

ετεΙιειι, ιιιιιιι!ιεΙι ΕτεεΙιεὶιιιιιι8ειι άετ Πεεειιετιι.ιιοιι

Αιιειιιι. ω· ΜειιιιιιιιιεεΙιειι ΚΙιιιιΙ‹.

Με εετ Βεεειιετιι.τιοιι Ή άεε Βιιιιεε. ΝεΒειι νετ
εειιιει1ειιειι εε εεε ε :ατι ν ε ιι νετιιιιάετιιιι8ειι άετ τοι.ειι
Με τοιειι ΒΙιιιΙ‹0τρετεΙιειι εεε ετινεοΙιεειιειι Βιιιι8ε-δ Βιιιιιι6τρετειιειι Με ΡοιΜιεητοεε, νετιιιιιιιιεττε Βεειειειιε,
Ζετίε.ΙΙ ιιεά ειιιετ πιεἱειΣ- ετΙιεεΙιοΙιειι
ιιετε "Μεεε - Με ει ειπε Ιειιιιιιι ιιιειιτ ειιιιιιιιτειίε1ιιιιε ι 5ειιιιιτειιΒιιτ1ιιιιε,
νεττιιι€ετιιιι8 ιΙιτετ Ζιιιιι ιπι -Πιιιιιιιι. εειιειι νικ· :ιιι εεε
ΤΜ.8ιι0ιι0 - Γεει ευεεεΙιΙιεεε1Μι ιπι τοιειι ΚιιοεΙιειιιιιε.τιι
ΕτμΙιτοεμειι εεε Ποιοι: άιε εοεΙειειι ειιΓευ2ιιιιΙειιιιεπι
εεειΙι!ει.. Η ειειιιι ίετιιετ τω, ειπε ειε ειεΙι άιιτι·Ιι Κοπι
Υετιι.ιιάετιιιιεειι, Με ινοΙιΙ ι=_ιεΙιετ Με Βεεε1ιετιιτιοιι
νετιιιει ειπε 1:ετιιιιειιιεειι νοτειιιιειι-άειι ΕτχιιιτοεΙωτειι ειιιιιιίεεεειι ειπε 8), Μ. πιω μπι ειιιει!οΞε νοτιιιΙάετ Με
- ειιιΜειωΙιι. Βιεεε Ιει2ι.ετειι Με ιπι Βιιιιιι1ε Με ιπι ιιοτπιεΙειι Κιια:Ιιειιιτιετικ ειιι:τιιιτ. Γεει @που Με
ιιιιιοτιει:Ιι Ζιι ιειΙετι Με εει” επεσε πω» τετ σαι ιιϋιιεειι

εεΙΙιειι Βτπειιειιιειιςειι 2ειΒειι ιιιε!ι - Με εει ιιιετ ευε

Νεειιεειιιιιι ευ εετεειι. - θε εΙιετ ιιιεεε Ετμ1ιτοΙιΙεετειι

άτιιεΗιοιι Βειοιιι1 - ειιεΙι εει νετεειιιειΙειιειι ειιϋ.ιιιιειοΙιειι
Ζιιετιιιιιιειι Με ΜειιεεΙιειι, εε80ιιιιετε εει εειιινετειι.
Με Βεεειιετειιοιι εεε ΒΙιιτεε ιιιιεεετι Με ιιι ιοΙεειι6ειι
ΠτεειιειιιιιιιΞειι :
1) Εκ ιτειειι ΚετιιΙιε!ιιΒε τοτε ΒΙιιτιώτρετε!ιειι - πιω
νοτετιιίειι - εει”. Αιιιειι€ε ειπε ειε "πιε ειιιιΙτεὶειι
πω! ΕιεεΜειι εεεεΙιτιιιιηιΠε, ιηΚιιοΜειιε Κετιιε; ω Ζιι
ιιεΙιπιειιιιετ Ατιιιπιἱε Μ Ηιτε Με ιιιτΙιτ εε!τειι ετϋεεετ

Με ]ϋιι8ειε ΕιιιινιοΚε1ιιιι€ειοτιιι άετ ετιιΙιτοροιειιεειιειι
ΗεΠιε νοτει.ειΙειι, οάετ σε ειε εεΠιει: Με ειιι!ετειι Μπιο
Βιουιιιιτειω ΖεΙΙειι Ιιετνοτει·Ιιειι Μιά νιεΙΙεἱε!ιι ΜΒΜ' Δε!
ειπε ΙγιιιρΙιοΜε 8ιιιιιιιιιΓοτιιι ειιτ1ιοιιιιιιιιιιτειιειιισ, του εετ
εποε Με ΠειΙιε εετ νιειεεειι ΒιιιιΜιτρετε!ιειι ιιετνοτιςε
Βιεειιτ Μπι,

Με :Με Γτεεειι, ιιιιετ άιε ιιοεΙι Μ: ειιιετ

εςεντιεεειι ΕτΜιιετιιιιε εεειτιιιειι Μπι.
Απ! Με ΕιιιπεΙΙιειτειι ιΙιεεεε ιιιιετεεεειιτειι 8ιτεἰτει:
Κιιιιιι Με Με ιιιοιιι. ειιιΒεΙιειι ιιεά ΜΙ! ιιιιτ ιιι εΠετ
Κιιιεε ϋΙιετ Με νοτΙιιιιΒΒειι ΒειιιιΙιει.ε ή νοιι Πιιιετιιι

Ή Με εεΙιει·ίε δειιειάιιιης νοπ Πεςειιει·ιιτιοτι Μιά Κειςετιετιι
ι

ιιοιι Με ντοιιΙ ιιιετιπ

ειιιιιι€ειι Ιιετιειιιειι, άιε ιιιιτ ειιιιθε ιιειιε ΑιιιιιιΠεριιιιΚιε
πιτ ΚΙετιιιιε άετ Ρι°ιιεε εετ ιιχμοτιιε1ιεεΙιειι ΙιετιιοεΙοϋιτι

νοιι Σετ! Με

(«Πειιετ σειιινει·ε ε.τιιιιτι.

ΖιιιιΝι.ιιιιε» Κοτιι;ικ τ. ιιιιιει·ε ιιωιειιι 1892. Γετιιετ «Με Βειιιε
νοτι Ατιιειιειι ιιι ιιειι Οιιειι·ιιειιιιιιε!ειι) ιιιιι·ε!ιε;ειϋιιτι. πετάω.

Η Νιι‹·Ιι άετ ΑιιειεΙιτ εετ ιιιεἰειειι Η8ιιι:ιτοΙο,ςειι; Β ιι τΙιε ιι
ειιιι ι“τειιΜι ιιι άετ Ροιι·εΙιι·ωτιειοριιιΙιε
Με νει· !‹ιιι·πειιι ιεε;
ω
'Ι Με επιιιιιιιι·ΙιεΙιετ ΒετιεΙιτ ει·ιιεΙιειιιι ειι ειιιάει·ετ 8ιεΠε.

τ

ΠεΙι ειιιε Πεπειιει·ιιιιοιιεει·εοΙιειιιιιιι;.

·

πω! !!ιτο Κετιι.π .πε!πειι Με _νοιι Ρε“ῇι ρ”ετι1ι°ε!`τιι° τω.
επ1ιτ!επειιε τπτ!!!!τε Αποτπιιπτιπ πετ Ω!ιτοττιετ!ιιϊω!επ.
.
2) Με πεπττε!ι!!πετεπ τοτειι Η!πτ!τϋτωιτο!ιειι”ε!πτ! 2.1'.
ρο!το!ιτοττιπτορ!ιι!, τ!. 11. εἱε τιππωτ ε!π!ι πι!! Θετπ!εο!ιετι
νεπεε:ιτειι πω! πεε!εο!ιεπ Ρετπε!ο!!επ, π. Β. Εοε!τι-Μεε_

ητοπ πω! Με Νοττιιοπ!πεττιπ τ!εε Μετ!τε επ Ζε!ι! ετπτ!τ

!!ιχ!ειιπ!ε!π,·°ιιιπ!ττ ποπι ·°οτγρ!ι!Ι,

τοττιι!μπετιζήπτεπ_ πι!!! .Τετ.ε!.!.`_, πεεεειτ Ζπ!ι!τπ!π!ιπ_.επ!ιπιιτ!τ

π!εο τω.. εσω!ετπ εἱε

ετοεεε `Ετω!ιτο!ι!πετειι νοιι 11-18. μ Πτι .Βπτε!ιππιεεπτ
πι!! Βτοεεειι, το!ε!!ν ο!ιτοττιπ!!πετιπειι?!&ετττειι. πι.: Πτι
τετεπο!ιπιιπ άεε ε!ε!ο!ιτο!!!8 ι!πτο!ι Β!ρρεπτεεε!τιιοπ πε
ποτιωιππτι Ιίτιοοπειιιτιπτ!τε !!εεε ετ1τοπιιοτι. τ!8.8ε Ετττ!ιτο

τιπΙιτιιειι·`εππ!ι @το πεπιεεε @ποτε πω.. !ιεε!ετ:!ιεπ; Ρε.τ1η ·; !!εττιοε!ππ!π!ιπ!τωε; έτι!ιεεε 2ε!!ετι πι!! ωεεπτετ-ωτττ
ε!ο!!ε
τω, `11!εοιπ10!π!.Π
Μπα! ε!ε!ι' π!εο ιπι! !;ωνε!)!τειι
Βε!ερ!ε'!
1ι!πεε. .- Με!! Μπεε!οϋ!πετεπ - π!ιίπε!;τοτει! ετετεπ. π.
νιοΙε!!-το!
.
.
Από!! Βεο!τ ιπι
το!Β!π!;
θ) Με!!
πω· !!!ιπ!!·ε!ιπιπ._
?πιπ (τι
Μεεε!ο1ι!πε!επ
νοιι Ηππι!ετι.
Βε! ε!τιεττιμιτιο!πετ
3) Με )πιι€επ Ετω!ιτοητοπ ε!ω! !ιππ!18 π1ιετιιοτιτιπ!
ετοεε, πω! πινει· ιτοτειι !ιιι Β!πτ!›!!τ!ε πιο ετοεεετι Ροτ
ιπειι επίπτιπε νετε!τιπε!!; πω, ιππ1ιτειιπ ἰτι ερε!!:ετππ δω
τ!!ετι πω· ο!ιτοτι!επ!ιειι νετε!!!ππΒ τω:!ιτ επ!τετι πιο Με!ιτ
πι!!! πετ Βτει!ιτοητεπ πω!. 1'/τ τω!! επ ετοεε Μ, Με

Κειι!πο!ιεπ ετετεπ! Μι πι.. Απ!!!τι!ιο!ιειιτ!!πιι8 Με: π1ε !!!ε
επ101ι!πετειι νετεο!ιπεπτ!επ

πω!

πω!! ετινε. 21/2 ν!!οο!ιοιι

πετ Με Β!πτ πεε Τιετπε νν!ο‹!ετ τιοτπιπ!. Βεεεε!πε το·

ποτιιιε!, π1εο.ε!πεπ·1.!.πτε!ιτποεεετ νοιι 9-101-11 π., επι!!

επ!τἱοττ ππε πεπ Βοοπτιο!ι!ππποπ νοιι 8ο!! επττιεπιι ")
πω· πιο Βοττ!οπορ!ιε!πεπιιπιπ!ε, πο! πετ ιιεο!ιΑπττο!!ιππε

ε, 5-7 πεε!!2επ.

:!οε Ψπττπε.τ!!ε 'Μ·οππ1οπ!πετεπ νετεο!ιπππτ!επ,

ε'

ι

4

°

·

πω! νοτι

θττε.νν!ιε ω) Μπιτ Με Πε!!Βεττ!το!τ πετ 1ττγριοποπε!!
1)!πεπ Ετεο!ιε!ιιππε !τειιιι τι!π!ιτ ππτο!ι Με νοιι Ητα
νν!!ε ') νοτττετεπε Ατιπε!ιτπε ετ1τ!ετ!. πετάω. !!!ε Ζε!!ετι

εο!ιειι ροττι!2!6επιι Απετιι!ε.

εε!ετι 1ττι νεττ!!!ππωπ, ετιπτιιιεο!ιετι Ρ!εειπε πεππο!!οτι.· > _!)!ε τι!τ!εττεπ Απτοτειι Γε.εεειι ι!π!ιετ τιιε8π!ο!›!εειἱεο!ιε
Β!π!- πω! -Κιιππ!ιεπττιετ!τενετειιπετπιιπππ Με επι $ττιιτιιοιπ
Πεπιι πειτε ττιπεεωτι πω!! Με Β!πιΙ‹6τρετπ!ιετι νοιι νοττι
πω', Με πωπω ε!ι!ι!!πε!ε !ε! νοπ πετ $ε!ιποτε άεε επι!.
Ιιετε!ιι ε!ε!ε!ιττιπεε!ε νετπτϋεεεττ εε!π, εε !τϋπιιτοπ ιιἱο!ιτ

ο!ιι2ο!τιο ετοεεε πεππο!!επε 2ετ!εο!ιεπ ιτιειεεεπ1ιπ!τεπ τι!ο!ι!
πεππο!!επεπ !ιοτπιπεο!ινν!ιτιττιεπ; !εττιετ ιιιπεετεπ π!!ε
ετοεεεπ Ζε!!ετι ε!ωπι τε!πτ!ν εοΙιντεο!ιειτ Ηπιποπ1ο!ι!π
πάτε!! !ιεπειι, ντπ!ιτοπτ! ιιι νν!τ1τ!!ο!ι!το!ι επι Τε!! ενε
π!πετεπε !ιππιοε!ο!!!πτε!ο!ι Μ.
·

τπ!εο!ιοτι Ζπετππ·!εε, τω.» ε.1ιετ π1ε ρτ!πιπτ, πι! ε!ο!ι ροτ
π!2!ϋε ετιπεεε!ιετι ποττ!πτι πω, πιο π. π. Η. Β'. Μ!!!

!ετ ") πω; Απ! θττπω! ττιρ!ποτ Βιτρετ!ττιεπτε !τπτιπ !ο!ι
τιι!ο!ι π!εεετ Απε!ο!ιτ νοΙΙε!επτ!!π επεο!ι!!οεεετι.

4

ντιπ πεπεπ εε π.!εο πι!! Βτοεε πεποτειιετι Ρπτωειι επτπιι.

ει! επιιειτι !ι(!!ιΘΓ011 Οτεπε επ πτ!τιπειι, επ οτεο!ιε!ποπ !ιτι

Πετιι!! Επι! πι. τω! ο!ωιτι Ρπιι1ττ πε!τοιπτιιετι, π.. ε!τιπ
πω” ε!πεο!ιειιτ!ετε Βι-ι!ιππι!!πιι8 νεττ!!ειι!.. ΜΜΜ πι.

Β!πι. επε!ι !τετιι!ιτι!!.ιπε

οτ!ειιτ!εττ Μι! »νετ Ε!!ιτ!!π!ι Π) ποτ ετετεπ

ε) πω!! εε πωπω,

Με

ειτροττττιπιιτε!!ε Αππτιιτε

Βτγ!.!ιτοητετι

νοπ

Με

π1ιετποτττιε!ετ

Οτϋεεε, Με εοπεπετιπτετι Μεεε!ο!ι!εετεπ. Πεπετ °‹!!εεε
Ζε!!!οττιι πι! Με! π!ε!τπτ!πτ! πωττ!επ. Βε!επ.πιιι!ιο!ι ε!ε!ι!

Ε!! τΙ!π!ι δ) πω! επιπε Βο!ιπ!ε Πτι >ΑπΓιτε!οπ νοπ Μο
επ.!οϋ!πει.επ τ!πε ρπτ!ιοεποτιιοπιεο!ιπ 8τιτιρτοττι ποτ ωο
Βτεεε!ντιπ ρετιι!ε!ϋεπτι Ατιππιιε.
Με Απτοτοπ τ!!εεετ
Βιο!ιτπιιε !ιε!ιππρτοπ: ε!τιπ πω:!ι επ εο!ιτνετε Ατιπ.ιπ!ε Μ;

πι! ε!ο1ττι!ο!ι!. μετιι!ε!6ε, ενεπιι Μεπε!ο!ι!πετεπ !”ο!ι!ετι

,,πιπππ!οϋ!εετ!εο!ιε Πεπειιοτπτ!οτι"

τω· τ!!τι

π” Κτιοο!ιοπττιπτ!τε πιτ

πω! Βπο!τεο!ι!ες Με Επιπτγοπε!ε!πτ!!πιτι ωτιπτω, πι!
ε!!ε!τ-!!!ιΕοπτεΙε Β!πτπ!!‹!ππ8 ειιιε ιιιεεε!ο!ι!πεπεο!ιο π!.

Αππ!ι πο! 8!!ι1θΓθ.11 Απιπτεπ !!ω!επ ε!π!ι επιι!!ο!ιε Απ!
Γεεεπτιπετι πω· εο!ιππτετι Β!π!!ττειιΜιεττετι !!!ιετ!ιππρι. Μι
Με! ειπα· ι!ιεεετι 88.12 ε!!πεπιε!πετ Γοτττιπ!!ετειι πω!
επεετι επ ττιπεεεωι: εο!ιε!τ! Με ποτττιπ!π ΒΙΜ

(ππεεειιοτιιπιοτι ειιιε! πω!!! πιο εοπεπ. ετι!πει.ιεο!ιοπ Απει

1ι!!πππε·ιιιο!ιτ τιιε!ιτ !ττι Β'σετιτ!ε !ει πεπ ειτ

ττι!ειι, πο! πεπεπ Με Β!πτπι!‹!πιιΒ πωιτ!ιππω επιιε!!ο!ι
ιτιεπ!!!ε!επτ Μ), πω! πιτιππ!τε!ιτι, ειιιε εο!ιπιππειτ πεπτι
!οεε Β!π!πτττιπι. Με! τιετιι!2!ϋε, εο!.ιε!τ! π!οεπ!οπ!πετεπ πππ!!
Ξετνιεεετι πετάει! !τϋπιτειι; ι!οπιι Με )Νεεειι πετ ρετιι!
Μεπτι Απετιιιο ιετ ε!πε ππεππο!τπιπεειΞε-,,τπεπε!οϋ!εει!εο!ιο.

ροτ!τπετιτε!!

ετεππΒιετι

Με ειιιπττοττε!ειι Ζπετεπτ!επ ειιτερτεο!ιοιι
πιι‹!

Απ!“ττετετι νοιι Μεπε!ο!ι!πετεπ !τπ Β!πτ !!.πεεεττ.

εο!ιινετετι!!ε ειι!!τπ!ε!ετ.

θεεεπ

τ!!εεε

Απ11εεεππ8

τιιππ!ιεπ

Αε!τε.ιιεεγ:"),

πιιτ!πτε Απτοτειι εο!τειιι!, @εεε

Μεεε!ο!ι!πε!οπ ε!π!ι Πτι Β!πτ πο! π.!!ετι επ1ιππτετι, απο!!
πεπ τι!π!ιτ Ρετπ!εϋεειι Απε1τιι!ετι !!τιπετι !τϋπιιετι,.- τ!εεε τω..

ρτ!πε!ρ!ε!!ετ

θεεεπεει.τε

Νοτττιο!ι!πετεπ

1ιπετε!ιτ,

εννιεο!ιειι
τ!πεε

πο!

!!ι!επε!οϋ!πε!επ
τ!ε!ιτ!ἔειι

πω!

ρετιι!ε!ϋεεπ

Απεττι!ειι ΝΙεπε!ο!ι!πετεπ !ε!ι!πιι !τϋπτιοτι πω! πππ!ι πω:
Κτιππ!ιετιιππτ!τ τω!! τιιεεε!οϋ!πετιεο!ι ετιιπττο!; επ εε!π
πτεπο!ιι. τιιιτ εοπε!πειι πω! Μπινπιιπο εο!ιενετττ!εεεπτ!

πεππ8, πιιι πεπ Ε!ιτ!ιο!ι'εα!ιειι 8τειιπρππ!τι επ .οτεο!ιπτ
και. Μ! π!!! επετ π!ο!ιτ επ! πω υ!ε!‹πεε!οτι τ!!εεπτ
Ρτεπε ε!τιττε!ιοτι, εοω!ετιι ππτ τ!ετεπ! !ι!ιιυνε!επιι, τ!πεε εε
πο! Κειι!πο!ιεπ πε!!ιιπτ πιτρπτ!τιιοπτε!! π” Απ!ττε!επ νοιι
Μεεε!οπΙεετειι

τπτιοπ“

ιπι

!5!πτ πω! ,,τπεπε!ο!ι!ε.ει!εο!ιο Βοποπο

Με Κποο!ιοπιππτ!τε !ιετνοτιτπτπ!επ.

Με Μπι

το!! εννο!επ τπο!πετ !(επιπο!ιοπ πτιι.!ι!ε!τ πεπεπ Επτ!π πετ

2.

Ατιπιπ!οποο!ιπ

επιιπτ

ο!ιτοτι1εο!ιετι

!ττετι!τ!ιπίτ

επ πεο!τειι,εο !τοιεττ1τπΒ!πτ πω! !ιι πεπ Μπι
1ι!!ι!ειιππιι ΟτΞειιπτι νετπιιτ!ετπιη.τεπ επ!.

ΒεΒεππτετ!οπ°° πεε Κποο!ιετιιιιπ.τ!τε, πιο ε!π!ι !τ!ιιι!εο!ι !τιι

θτεπτ!!.π 1) πω! ν!ε!ε

σποτ

ειιιετπιιπειι°ετι ΒεΓε!ττ επ τπτ-οτι Β!πτεο!!ειι

επειτ

πω

επ !`τἰ!!ιπτεπ Ζπε!ὲ!τι‹!οτι με
·

Βεττεο!ιτετι π!τ επππο!ιετ Με Β!πτ Με οιτρπτ!τπετιιο!!
πιιετπιεε!ιοτι Κεπ!ιιπ!ιειιε. !Μτε οποτι ετιν!!!ιιιι, επι.!ιε!!!. εε
!τετιι!ιπ!ι!πο τω» ΒΙπτ!τϋτρετο!ιεπ. Νοτττιο!ι!ε.ε!οπ ε!ω! ιιπετ
πω!! 1ιε!τετιιι!!!π!ι ο!π !τοπετειιτοτ Βπε!επτ!τε!! άεε ειιι
πτγοπε!οπ Β!πτε πω! !τοιτιτωειι επεπτ !ιππ!!8 !ιτι Β!πτ εεε
ιιοπετεποτειιεπ ΒεπΒετε 1 να;

πω!

Μππι· ε!ω! Με

Κετιιπ

π!πεοτ Νοτττιο!ι!εετεπ !ττι ερετετετι Ειτιπτγοτιπ.!!εποπ. τεερ.
Επι! !ε!ο!ιτπτ Απειιιι!ε, τιιο!ετ ργ!τι1οτιεο!ι, επεο!ιτππιπ!!,
τν!!!ιτειιτ! Π! !τ!!1ιετεπ Ετιι!ιτεοπε!ετε.π!οπ πω! Μ! επ1ιποτετ
Αππιτι!ε επ:!ι ιππειιτ!!!ο!ιπ Βπι!ερειο!ιοιι!τοττιπ Μππι!.
Ρετιιετ ιν!εε άεε επε.ετιι!εο!ιε Κε.τι!πο!ιπτι ρο!το!ιτο:τιπ
!ορ!ι!!ε Β!πτεε!!οιι τω. !)εεεε!!ιο πεπεπ ππο!ι Με ίοι-›τε!ε
Β!πτ το!!ινοι!!8 Με ρ!ιχειοΙοε!εο!ιοτι Ζπετπω! ω). Βε!
ε!ττειιι πιο!!! νϋ!!ιΒ επεπεττεπεποτι πεπεε!ιοτειιοπ Κετι!ππ!ιοτι
πιω! ιο!! ρο!το!ιτοττιπτορ!ι!!ε Ζε!!επ ιιι εε!ιτ πω!επτ.ετιτ!οτ

Ατιππ!ι!·(ετινε '13 ποτ Οπετιττιττε!ι! π.!!ετ τοιοτι).

Αιι!!!πτετε!!!πιιΒ
11) «11οπετ Με ι!πτπ!ι πω! Α!!:ετ τι!!! Οτττεπ!επιετι πει!!τητωπ
νετεο!ιιετ!επ1ιει!ετι πω· ωφετιιιιεπτε!!

ή «Κ!!ιι!εο!ιε Ρε.ι!ιο!ιιε!ε άεε Β!ιι!:εε» 111. Απί!ππο. Μπρ
πιτς 1906 π. π. π.. Ο.
1
5)«11επετ επ!ιννετο πππιτι!επ!ιπ Ζπετπτιπε» .Κοτι8τ. τ. !πποτε
Μπι!. 1892, !ειπετ (Με Αιιπ.ιιι!ε» Βά. ν!!! νοιι Νοτ.!ιτιιι·
ττο!ε 8ρεπτε!!ει· Ρωπ. π. Τπει·εριο.
θ) «Πεπετ π!πετι ιιιιει·πεεε.πτετι Β!πι.!ιο!ππτ! πο! τπ.ρ!τ! !ετε!
νει·1επτειιτ!ει·

ρει·τι!ε!ϋεετ

Ατι!!.τιι!ε» Ζε!τεο!ιι·!!'τ

τω. πε Μ. εε.
Τ) Μπι. Ρει!ιο!. πεπ Β1ιιτεε Ι. ο.

τ. πω. Μπι!.

ετιοπς!:επ· 1$!πτττττ'ιππ5.

τιιιοπ». Ζε!τεο!ιτ. τ. !τ!!π. Μπι!. Βά. 54 Μ. 178.
1) Μπι· Κετιιιιπ!ε τω» εοςειι. Βοτ!ιτ!οπερππ!ιιεππεπτ!ε».
ειττξίπτε 1894 πω! ππι!ει·ε Ατ!ιο!ωτι.
ω.
1
.
")-«Ππ!ιοτ π1ε

Πε!

πτηι!εο!ιειΒ!ιιτπ!!ππτΈ πο! πω· ρτοςτεεε!νεπ

ρετιιιε!6εοπ Ατι!!.πι!ο». Πτεο!ι. Αι·ο!ι. Γ.

!!π. Μετ!.Β‹!.5! τις. Μ.

Η) «Πο!ιοτ ες!ιενετε πιι!!.ιτι!εο!ιε Ζπειπτιπε» Ι. π. π. π. π. Ο.
13) ΝπεττοΙι: «Βιιιι!τι·ππ!τ!ιο!ιοιι πω! Β!πτ‹!!πε·ιιοετ!!τ». !!ε!!!

Ζητ 1907 τω. 72. Απιιι. πωπω Με Ατ!ιο!τοπ νοπ !!!τιεο!.

οι::
Ι

Βιιιιοιιε πιιιιοιι πιο ποποοΙιιιποι.οιι Βιιιιιώι·ροτι:Ιιοιι ποε
οιιιιιιιιιει·Ιιοπ 'Τιοτοε ιιι ποι ΒοεοΙ πΙιοι·ιιοι·ιιιοι πιο”.
Τοιιοπιετ “ι πιιπ Η.οιππ "ή ΙιειΙιοπ Ιιοι·οι·Ιιποι, πο.εε
πιιππτοΙι ποι ιιιιιιιοιο Βπι·οΙιιιιοεεοτ ιιΙΙοι ποιποοιοπιπιιιπ
τοπποπ Ζοιιοιι εππιπιιιιι, ποιο εΙοιοΙι2οιιιποιι νοιΚοιιιιιιοπε
νοιι Ζποιείοι·πιοιι: Μιιιι·οηιοιι. ΕΙιοιιεο ιιιεει ειοιι ο.ποιι
ππιι:Ιι Μοεεππε οιιιΙιηοιιοιοτ ΒιπιιώιροτοΙιοπ Ιοιοιιι Ιιο
ποιεοιι, πο.εε ειο πιιι·ι·ΙιεοΙιπιιΙΙιοΙι Βιοεεοιή ειππ, Με ιπι
οκτιιιπιοιιιιοιι Ι.οΙ›οπ.
°
ΙΙΙΙιο ιπιτ οΙιοπ ειιιιοιι,

ιιπιιποιι

Ιιοι εοΙιιιιοιοιι Αιιιιιιιιοιι

εοΙιιιοεειιοιι ΜοοειιοΙιΙοετοιι ιιπ Βιιιι ππίτιοιοιι. Ιπ ΠοΙιοι·
οιπειιιιιιιιπιιο πιιιιιιι ιιιιποιι. ειοΙι Ιιοιιιι ι·οιι”οιοπ ΕπιΙιηο
ιποιει ιιοιπο ΜοποιοΙιιοετοιι, "οι οΙιοι ιιι ι“ιιιιιοι·οπ Ζπ
ειιιπποπ, πιιπ οποιοι· ιπι επιδοπιοιποιι πιπ εο ιποΙιτ, ιο
ι“ιιιΙιοι·.

Αιεο πιο οΙ›οπ ΙιοεοΙιτιοΙιοποπ
ιιιιιιοοιι ποε πιιιιιιιιεοΙιοιι ΒΙπιοε
ιοι·Ιοιοπ Μπι νοι·Ιιει.πποιι.

ιοΒοποιοιινοπ Ει·εοΙιοι
ειιιπ

ποιιιιοιοιπ·οιεο ιπι

ιιοιιιιιο 'Γοιεο.οιιοπ ιιππ Ιιιιιινοιεοιι. Πιο ΒΙπι:ιιπι·ποιοΙιοιι
ποι· Βοποοι· ειππ ιιοιπιοε πππ ι·οιοτιν ιιΙοιιι; πιο ιιιιιιι.ιοιι
ιΥιιΙιοΙΙιοιο ΙιοΙιοπ οιοεεοιο ιιοι·ιιιιιιιιιοο ΕηΙΙιτοηιοπ.
Ροιγοιιιοιιιο.ιοριιιιιο ιει οιπο ειοιε νοιιιοπποπο Βιοοιιιπιπ
Ιιι·Ιιιιοιιποε ποιιιιοιοιι νοεοι:Ιιιιιιοε πππ ιιιωοι ειοιι οποΙι
ιιιοΙιι εοιτοιι Ιιοι ιιιοποιοιι Βιιποοιιοιοιι._- Ροι·ποτ ειιιπ
ποι οιπιοοιι 'Γιοιοπ εοΙοΙιο Οιιι.ιοπο ποποιππ ιιιιιιιοΙοροιο
πεπι ιιιιιο, πιο εε Ιιοιιιι Βιιιιοοιιοι· ιιπι νοιπΙιοι·ριοιιοιιπ ιιι

ποτ ΕιιιΙιιγοποιοοιι πιω ινο.Ιιτοιιπ εοΙιννοι·οι· Αιιιιιιιιοπ ειππ,
επ π. Β. πιο ΜΗ: ποι Πιοποιοιι.
Μι οιιι ιιι πιοιιι ιπιτ Βιοιιιιιιιοιι ΙιοΙιοπριοπ, πιι.εε
ιιΙιοι·οιΙ πο, πιο ππε οπιιιπιεοΙιο ιιιπιιπιπ ποιιι ιιι›ιιιιιι.ιοπ
ΒΙπΙΙιιιπο ιιιοποιοι Τιοι·ο Βιοιι:Ιιι., σποτ ΙΙΙιποιι, πιο πογ
ιοεοποιιεοιιο ΑΙιειοιιιιιιππο πιιι·οιιοπε πιο Πι·εοοιιο ποι
ΑοιιπιιοιιιιοιΙ εοιιι ιιιπεε. Μιι οιιποιοπ ινοιιοιι. ινοιιιι
ε. Β. Με ΒιπιιιπηιοτοΙιοπ ποε ειιιιιιπιεοιιοπ Βιιιιοοιιοι·ε

πισω Μ, επ Ι›ι·οποΙιι ππε ποππ πιοΙιι ππΙιοπιιιοι οιιι Βι1οιι
εοιιιιι€ ιπε ΒιποοΙιεοιιετιιπιπιπ επ εοιιι.

Βιο Ιππινιπποιιιοι

ποι Απ ιι6ιιιιιο ποΙιοι Με ινοεοιιιιιοιιοι Ι·`οΙ‹τοι· ιιιιιεριοΙοπ

Ι)ιοεοι· Ρο.ιοΙιοΙιειιιπε νοπ Αποιιιιο πιιπ .ιποοιιπ:ιιεΙππ
ποπ οιιι οΙιοι· πιω ππι· ιιπ ππε Βιπι, εοιιποιπ οιποπ Επι·
πιο ΙιιιιιΙιιιποπποπ Οιροπο. ΑΙιποεοιιοπ νοπ ποι· εοΙιοπ
Ιιοεριοοιιοποιι ,,ιποΒοιοΙιιοετιεο_ιιοπ Βοἔοποιοιιοπ“ ποε Κιιο

πππ πιιιιιΙΙιε οιπιιιιιι ρΙιγΙοποποτιεοΙιοπ .Ιπποιιπιιπειιιπποιι
οποΙοΒο ΕΣι·εοΙιοιιιιιπποπ Ιιοι·νπτΙιτιποοιι. ινοιιπ ποπ οΙεο
Ιιιοι· οιπο ποεοτπιποιεειεο Βο1οιιοιι οποΙι πιοΙιι ιιιιιποι πο
πιο ιεοπ Ιοεετ, επ εοΙιοιπι ιπιτ πιο ΠοΙιοι·οιπειιπιπιππο ιπι

οιιοπιιιοιΙιε (πιο ιποιιι οιοοιιΙΙιοΙι @πιω Βοποποιειιιοιι
πω. Ιιοιπο επΓειιιιοο επ εοιιι.
ποπποιι πιιτίιο, ποππ οε ιει ιπ νι'ιιιιιιοΙιιιοιι οιιι Βοποπο
τιιιιοιιερτοποεε) πιιπ οπποιοπ ΑππΙομιοιι πνιιεοΙιοπ οοιι

ιιιιεοιιοπι πππ οιιιΙιι·γοποιοιιι Μπιτ ιιιιποι ειοΙι οιποπ οιπο
ινοιτοοιιοιιπο ΠοΙιοι·οιπειιιιιιπππο Ιιοιποι Ζπειιιππο ιιι Βοοπο
πω' πιο

Ι.οιιο1ιεοιιοπ

ποι·

ΒιπΙΙιιΙπππο.

πιο

Ιιοιιοιιπι,

ειιιπ ιιπ ΐιιιΙιεπ ΒιιιΙιιγοιιοΙΙοΙιοιι οπο Κιιιιιιιοι·οπ ιιιιιιιιιιο
ποιοι.ιεοιι; ππι ΙιοοΙιο.οΙιιοπ οΙεο οιπο πιιιιιε ιπι Οιέςπιιιε
ιιιπε νοι·Ιιιοιτοιο ιιιιιονοεΙιπΙιιιο Βιιππιιε νοιι ιστοπ Βιπι
2οΙΙοιι. βιιιιιοιιιιιι Ιιοεοιιιιιιιιιι ειοΙι πιοεο ΝοπΙ›ιΙππιιιι ππι
πιο Κοριιιοι·οιι ποι· 1.οΙιοι; ποοΙι οποιοι· οπο πιο πιπ
οιγιΙιτοροιοΙιεοΙι Ι›ιε οιιπιιοΙι ππε Μοιιι ιιποιει; Μ”, ποππ
ππι· ποτρΙοι1οιι ΚιιοοΙιοπ πιο ιιιιιιοιιπο ΒοιΙο πΙιοιιιιιιιιιιι
ιιππ πιο ιιιιιι€οπ Οιοοιπο ιο πιοεοι Βοπιοιιιιιι8 οιεοιπ.

ΑποιιιιεοΙιο Ζπειιιιιπο πεε Μοπεοιιοπ πππ οιιροι·ιιιιοιιιοιΙο

ριοΒιοεεινο ΒΙπιΒιιιοιιοιιιιοπ Ι›οι 'Γιοιοπ ποιοοπ, ποεε εο
Ιιο.ιπ πειε Μοι·ιι ποι· ριειιιοιι Κποοιιοιι ιπεπιιιιιοιιι πιω, ιπ

ποπ ΒοιιιοπιιποοΙιοιι ιοΙοε Μιιιιι οιιιιιιιι.

$ριιιοιΙιιπ ιιιιιιιι

οποιι πιο Μπι ινιοποτ ιΙιι·ο οιΙοεοΙιοιιο οι·γι.ΙιιοποιοιιεοΙιο
Επιιιιιιοιι νιιιοποιοι·ιοποοπ (Ι)οιιιιπιοι Μ), Κπι·ριπ
ιν οιι οι, Μογοι πιιπ Ηοιιιοοιιο "ι π. ιι.). Αειιο

Βιο Ιιοτιιιοιιιοτι οιιοΙιοπΓε

Ιιοειο ιπιτ ποι ποοιι€οπιιοεοιιοιι ΠοΙιοιοιπειιιιιιιιιιιιΒ οποι
ιιιιεοΙιοι Βοιπιιπο ιπιτ οιιιοποποτιεοΙιοπ .Ιπποππεπειοπποιι.
Μι ιιιιιπΙιο πιω επιιοπ 2π πιιτιοπ: 8οΙ›οιπ πιο ποι
ιιιοιο ΒιπτιιιΙπππο ιιιοΙιΙ ιιιοΙιι ιιπ Ξιο.ππο ιει οιιι·οπιεοιιο
Βιιιινοι·Ιπειο επ ποοιιοι1, επ ιιοοοιιοιιοιτ ειοΙι ππε Μπι;

ποππ ποπ ΥοιΙιιΙποι·ιι οιιιο- ιιππ ρΙιγΙοεοποτιεοιιοι .ιιιο;οιιπ
επειιιππο πππ πω· ιπι ΑιΙοοιιιοιποπ ππι επ ιιιιιιοιοι·, ιο
εοΙιινοιοι πιο ΒΙπινοτιπειο ειιιπ.
Μι Ιιο.Ιιο ιπιτ οιΙοπΙιτ πιοεο ΙΙγροιΙιοεο ποε ΒιιοΙι
εοιιιοΒε ιιι πιπιππειιιππο οιννοε οιιειιιιιιιιοιιοτ πο Ιιοιιοπ
ποιο, ποι! ειο ππε οιιιιοο ΑιιΙιοιιεριιιιιιτο ππι Αιιιιιιπιπιιο

ποι· θιοποεο ποι Βι·γιΙιιοηιοιι πιοΙιτ; ποιπιι ιιοιιιοιι πω·
επ ποι ?απο πιιι·ποΙι: οιιτειοιιοιι πιο ιοιοιι ΒιπτεοιιοιΙιοπ
ειπε ιιιιιιιοΒιοΙιιπιτοιοπ νοιετπιοπ, σποτ νοτιποιιιοπ ειο 5ι0Ιι
ππι ππιοΙι 'Γοιιππο νοπ ΗοιποοΙοιιιπιιποοι·ιι?
°
ΑποΙι πιοιοιιι€οιι Απι:οιοτι, πιο Πιτ οιοινποΙιεοιιο Βουμ
ιιοιο πιο ΤΙιοοιιο ποι

ιιιιιποοιοΙιιιιιιοιοπ

νοιειπιοπ

οο

ποοιιο "ή τιοιοπ πιοεοιΙιο οιιροι·ιπιοιιιοΙΙ Ιιοι·Κο.ιιιιιοιιοπ

ΙιοιιιιρΓοπ, πιο Ηοιιιπ Μ), ΝοοΒοιι Η) π. ο. οοΙιοπ
π, ποιεε ιπ ΓιιιιιοεΙοι ΒιιιΙιιιγοποι2οιτ πιω Ιιοι ιιιοποιοιι
ννιιΙιοιιιοιοιι οιιιοΒιιτινιοΙιοιππ8 νοιι ΕηΙΙιιοηιοιι ειπε
ΙιιιιποΒΙοΙιιιιἙιοιοιι ΖοιΙοιι ει·ιιιιιιιποι. ιιι εοιποι ιιιοπιιοοιι
Ζιιιοι·ιοπ Λι·Ιιοιτ ΒιοΙιι Ηοιιιι εοιιι ιπειιιιιιτινο ΑΙ›ΙιιΙ

Ιιοινοι.

ππιιοοιι νοιι Βοιιπιιι.οπ ππιοΙι ππε νοοοΙ-, Ειποοιιεοιι- ιιππ

ιιο.ιχ "ή π. π, Γο.ιιποιι Ιιοι εοΙιινοιοπ πιοιιεοΙιιιοΙιοιι Απο

ιιιιοπ ΒιιιιΙιιιππιιο ιιι ποι Ι.οΙ›οι·, ·Μοποι πππ Βοι
Βοι ποπ οιι_οιεσΙιννοιειοιι Ζπειιιιιποπ ιιοπιι εοιιιιοεε

ποπ πεε Βιπτ εοιοει ινιοποι·,

πιο

ιιιιι2οιι, ποπι Ιππι;Ιιιιποπποπ ΟιΒοπ

ιπ ποιο-οπο _ ΒπιΙιιγο

ποιποιι,

ιιιποιιι ιπι

ειιϋιιιοιιποιι Βιπι ιιιιιοτιει·Ιιο Τοιιπιιο, ιιιεο νοι·ιποΙιτππο
ποι Εηιιιι·οΙιιοειοπ επ Βιιιιιπο Ι:οιιιιιιι. Ειπ 1ιιιιι·ιοιι·ιιοε
Βοιεριοι πειιιιι· ιιοΓοτι. οιιι νοπ Αειιο.ιι οιιι *ή ΙιοοΙιοοιι
Εοιοι οοιι.

Πε

οι

εοΙιοπ ο .ιιι·ιοιιι ινοιιιεοιιοιπιιοιι,

ποιεε πιοεο

ΠοΙιοτοιπειιιιιιπππο νοπ οιιιιιιιιεοιιοπ πππ οιιιοοοιιο
τιεοιι-ιιιιιιοιι Ζπειιιιιποιι ει.ποΙι το ριιγιοοοιιοιιεοιι

ΓιιιιΙιο νοτειπΓοιι θοιιπιιο Ιιει.Ιιοιι οπο.
·
Ειιιο νοτοΙοιοΙιοππο ΡΙιγειοΙποιο ποι .ΒΙπιΙιιΙπιιιιε -ινιιιιπο

ππε ππ ινοιι; ιιιΙιι·οιι, .πειΙιοι· ινιΙΙ ιοΙι ππι οιιι οιιιιΒο Ιιο
”)]ὅἑΙοΙιοι· οιιροιιιιιοιιιοΙιο Βιπη;ιι'ιπποιιιιοιι». Ηοιειποιοι·ε ΙθΟΟ
Π) αΙιοΙιοι· Βιιιιποοοιιοι·ο.ιιοιι πιιπ Βοποποιοιιοπ». Ζι οοΙοι·ιε

Βοιιι·ιιιιο πο. 29 πο. 860.
ω) Διοιι. πο ιποποοιιιο οιιροι·. 1901 π. 1902.
Π) Ποιιιειιιοε Αι·οι:. Γ. ιιιιπ. Μοπ. πο. Τ? π. 88.
"ή «ΠοΙιοι· ΒιιιιΙιιιπιιιιο ιιι ΙιοΙιοι· ιιππ Μιιπ ποι ει:ιιιινοι·οιι
ΑιιιΈιιέέιπ». νοι·Ιιπππιπποποι Ποιιιιιοιιοιι Ροιιι. ΟοεοΙιεοιιοιι.ι905

Ρ2-

-

ΓιοεοΙιιποι·ιι πιω πιο ΙιΙπι.ΙιιΙποππο ΚορΓιιιοιο ποε

Βριπποιοοιιοπ επ ΕιγιιιιοΖγιοπ οιιιινιοΙιοιπ ιιιιιιιιοπ. Ι)ιοεο
'Γοιεοοιιοιι ιποοΙιοιι οε ινοΙιτεοΙιοιιιιιοΙι, ινοιιιι ππι· ππε πιο
ΤΙιοοιιο ποε ΙιιιοιιεοιιΙοοε ιιι Ριπιιιπετοιιπο

ιιι

ποι· Βο

Βοι·›. νοι·ιιπΙο. π. ποπι. Ι.ιοεοΙΙεοΙι. 1904 . 68.
π) «ΠοΙιοι οιποπ ιπιοι·οεεππιοπ ΒιιιΙΙιο€πππ οτο.». ΖοιιεοΙιι·ἰΠ
ι. ιιΙιιι. Μοπ. οι 28 με. 80.
.

νοιοοΒοπννοι

ιιοοιι. - ππεε οποΙι ποι $οιιοοιιοι· πιω ΛΙοπεοΙι ειοιι ινοιιιοειοιιε°ιιι ππιιιιιιεοιιοιι Ζπειιιιιποιι ~ οιιπΙιοΙιο Υοιο
επιιοο οΙιεριοιοιι· Βιοεο νοιππεεοπιιιιο Ιιοπιι οιιοΙι οποιο
ι·ιιιιοπιοιι Βοειπτει πιοι·ποπ. ΒοΙιοιι ιπι ιιοιιπο.Ιοιι Βιιποοι
ιιιιιτΙι, ιιοεοπποιε ποπι· ποι Αποιιιιοιι, ιιιιποιι ειοΙι ΖοιΙοπ,
πιο πιε νοιει;πιοιι ποτ ΕιγιιιιοΙιΙοειοπ ιιοποπιοΙ ννοι·ποιι
ιιοπιιοπ. Βιο ΙιειΙιοιι πιο ·(ιι6εεο νοιι ΙιΙοιποπ Μοποιο
Ι›ιπειοιι, οιεο απο. 9-12 μ. ιπι Οιιιοιιπιοεεοι; ποι Κοιιι
Μ; ποι ιγριεοΙιο ΒιιπεροιοΙιοπιιοιπ ποε ΒιιιιιτοΙιιο.ειοπ,
σποτ οινιο.ε οι·πεεοι· ιπι: ινοιιιποι· πιοιιοιι ππιοοοιιποιεειο
οποοοιπιιοιοιι ΟΙιιοιποιιιιιιοποπ.

ο

π) «ΠοΙιοι οιιιιοιιιοιιιιο Βιιπππο· νοιι ΒΙπιιοιιοπ

Κοι

ριοπε; ποΙιοιιΙιοι Ιιοιιιιποιι εισιι πιο πιιοοιιπτιοοιι ιιιπιΙιο
ιπιιπο, πιο οιποπ ινιιιιιοππ ποι Κοοοιιοιοι.ιοπειιιιοεο ιιοι:Ιι
Απ3ιπιιοπ οιΙιοΙιοιι ειππ. Απε πιοεοπ ποπι ιι. π. ιιοινοτ,
ποεε ιπ ποπ ιιοιποιοροιοιιεοιιοιι Οιτεοποιι πππ εοιοοι ιπι
ΒΙπι ποι Βοποπιιιοιι 'Ποιο ειοιιιιπιποΒιοπιιιιτοιο, εοιιοιι.

Μ)
απ) Ι. Ο.
θ'

ΜΒ
Βοι· ΖοΙΙΙοιΙι οι Ιιιι80ιιΙιΙΙ ιιο-ΙοοιιιοιΙστ ΙιοοιοΒοο, οσοι
8ΙιοΓ - ινοΙιΙ ΙιοΙ _ιιιιι8οτιιιι ?οιποπ ιιιοΙ1ΙΒ ιΙΙΙΙΙοτοο2ιοτι,
Β,ΙοιοΙιεοιο πιο ΓοΙοοΙοιι ΚοτοοΙιοο ΦιτοΙιεοιπ; οι οι οοοΙι
πιο οσο οιιιτΙιοιοο νοτοιοεοοιοοΒοιι ΙιοοοΙιοο Ιιιι ιιοιἱ
νοο Ρτοροιιιι ίο.τΙ:Ιοο οιιιΙ ΙΙιοοι Ιιοιιιο Βροι· νοιι Βιοπο
ΒιοΙιιο οιΙιτοοιιοο. Βοι οοΙιινοτοο οκροτιιοοοτοΙΙοτι ΛοοιοΙοο
οιοο ιιιο οΙιοΙιοΙιο ΖοΙΙοο ποσο Ιιιι ΒΙοι 28), ιιιο Φο οιοο
ιΙοτι:Ιι ΙΙιτο ιιΙιποιοΙιοοιΙο ΚοτοειτοΙιιοι· νοο ΒΙοΙοΙι ετοοοοιι

Ι.γοιρΙιοηιοο οοιοι·οοΙιοιοοο. ΑοοΙι Ιιοιιιι ΜοοοοΙι·οο οιοο
οιΙιοΙιοΙιο ΟιοΙιΙΙΙΙο ΒοοοΙιοιι ινοτοοιι, πιο οιοο ΑΙιΙιΙΙοοο8
νοιι 8οΙιΙοιοο”) ΙοΙιτι. Ι)ιοοο ΖοΙΙοο οιοο ιπι ΚοοοΙιοιι
ιοοι·Ιι οοΙιοο ΓτοΙιοι· οποιοι Με ΙιΙοιιιοτο ΙγιορΙιοιιΙο Ζο1Ιοο
ΙιοοοΙιτιοΙιοο νιωτιΙοο. Βιιιο 8οιιοο ΠοιΙιο νοιι Αοιοτοο:
Ι.ϋινιι, θιτονιιιο, ΡορροοΙιοιιο, Βοοιοοιοιιι,
ΗοΙΙοιοιιο ο. ο. οιοΙιι Φοοο ΖοΙΙοιι Πιτ νοιοιοΓοο οοι·
ΕηΙΙιτοΙιΙοοι.οιι οο ιιιιιΙ νοτι:ι·ιτι οοοΙι Φο Βιιιοιοοο οιοοι·
Οοο ΒιιιΙιτοηιοο οιιι1 [.οιιΚοηιοο ΒοιοοΙοοο.οιοο Βιοπο
2οΙΙο.
Πιιι:Ιι 8ΙοοΙ›ο πιο οιοΙιι, Φιοε Φο νοτοοΙιτοοΙιι.οο
Βοινοιοετοοοο: οοιιιΙΙοΙι ιΙοτ ΝειοΙιινοιο νοιι ΠοΙιοιΒοοεο
Ι'οτιιιοο οπο Φο Ιί0ΙΙ ΗοΙΙοιο.οο”) ιΙοι·οΙι ΖιιΙιΙοοεοο
οτΙιοΙιοοο 'Ι'οιοοοΙιο, Φιοο Βοι Αιιοοιιοο Φο Ει·γιΙιτοηιοο
Οοο ΚοοοΙιοοιιιοιΙιε ιιιο ΖοΙιΙ οΙιιιοΙιιοοιι, Φο Ιγιορ!ιυιοοο
ΖοΙΙοο οΜτ 2οοοΙιιοοιι, - οΙΙοιο Βοοιι8οο. .ΤοτΙοοιοΙΙο οι
ιοοοοΙιοο οοεο8οιι οιιεοΓϋΙιτι ινοτιΙοο Μ), ΠοΙιοτ8οοεο Ιιιι
οιοο εΙοΙι οοι·Ιι οιν1εοΙιοο οοΙιιοο Ι.ιιιιρΙιοητοιι οοιΙ ιιιο;
ιιιιΙιΙοοι·οο οοοιι·ορΙιιΙοο Ι.οοΙιοηιοο, οΙιοο ιΙοοε Φο οιοοο
νοιι ι1οιι οιιιΙοιο οΙι2οοιοιοιοοιι Ιποιοι:Ιιοο, οοιΙ Φο 28ο!
ιοοιΙιοιΙο οοΙιοιοι πιο· ιιιοΙιι Ζονοι·Ιοεοιε 2ο εοιιι.

Βοοοιιοι·οιιοο πιο ΟτΒοοιοιΙοο, ιιιο ω· οοι· Ι·ΙΙιΙΙιο οιι
Ι.ιι·ριοτιοο ΚοοἰιιοΙιοοΙοΙιοι·, Βοι ιΙοτ ()οΙΙοεΙιΙΙιΙοοε οιιιΙ
ο.ΙιοΙιοΙιοο ρτοετοοοινοο Ρτοιοοοοο. ΙΜ οοΙιοιοοιι οΜο
ιΙΙοΖοΙΙοο οιοοο0οινοοοο ΙΙιι·οοΒιοΙιτγοοοΙ
ιγροο ινιοοοτεοινιιιοοο 2ο
ιοι1εοοο, οοι
οοοοοτοι·οοοιΙιοΙιοιι ΑοορτοοΙιοο ειιι ΙΙιτο
νοιιιιοΙιτοο8 8οι·οοΙιι 2ο ινοτοοο. ·
ΒοοινοΒοο νοΙΙοΙοΙιι οιοο ο.οοΙι, ινιο ΙοΙι
εΙοοΙιο,οιο ι;οετοιοοι·ιοΒΙοιΙιιΙοοοΒοοτοΙι
Ρι·οοοιιιιοο ιιοιι1οΒοοιΙΙοι·ιιιοο οιοΙιτχοοιι
Ιοο ΟΙιοτοΙιιοτο, ιιιο ίι·οΙΙιοΙι ινοιιΙι; οπο.
ι·οιιοιοι·ι οιιιΙ οιιΙιοτ ι“οιιΙειιοιιοΙΙ οιιοιΙοι
ιινοτιιε οιιιο,ννιοο.Β.Ιιο.ιιιοοΙοοιοοτιοοΕη
ιΙιτοΙιΙοετοο, οΙιοι· ΜΜΜ· οοιινιοΙιοΙοομ
:οιοο οπο ιΙοτοΙι ΙΙιτο τοοοοοιιΙιοίτο νοτ
ιοοΙιτοοΒιιοετοιιιΙο οιοο οιιοΙι οοΙιοΙιοιιιΙο
οοΙιοοι·ο ΒΙιιινοτΙοοιο πο Ιιοποροοοιοτοο").

ΒΙΙοΙιοτοοιοΙοοο οπο ΒοορτοοΙιιιιιοοο.
Οι. ν. νοοε (0τοιίοννοΜ): Βοι· ΙΙγροοιιοοιιιο, οοιιι ινο
οοιι, οοιοο ΠιιοιΙΙιιιΙιοο8 οπο Βοοοιιιιιοο οιυ οοιι
ρι·ο.ΜιοοΙιοο Απο (8ο.ιοιιιΙοοε εννοοεΙοοοι· ΑΙ›Ιιοοο
Ιοιιοοιι οοο οιπο θιοΙιιοιο οοι· Νοι·νοιι- οοιΙ Θοιοτοε

ΨοΙιΙ οΙ›οι· οΙοοΙιο

ΙοΙι ίοΙοοιιοοο Με ινοΙιτοοΙιοιοΙιοΙι

ΙιιοοιοΙΙοο 2ο Ιισιιοοο: νιοιο ιπι οοΙιινοτ ιιοοιοιοοΙιοιι ΒΙοι
οιιοΙι οοιΙοι·οιι ΙιοΙιο.ιιοΙοο .Ιοεοιιοίοι·ιτιοο εοΙιΙιοοοΙιοΙι Ιιιι
ιιιοΒΙοοιοίτοιο ΕΙοοιοοιο ιιιιΠιοΙ.ι·ιι, Φο οιοοιοοιιο ιΙοο
ΒηιΙιτοΙιΙοετοιι οοιΙ οοιΙοτοτοοιιε ιΙοο οοιΙιτγοιιοΙοιι νοτ
οιιιΓοιι οοι· ΕηΙΙιτοΙιΙοεΙοιι οοΙιτ οΙιιιΙιοΙι οιοο ιιοά οιι‹ΙΙΙοΙι
ΙιοπιοΙοιςοιι Ροιπιοο Ιιοι ρΙιγΙοεοιιοιιοοΙιοο νοτιοΙιτοο οοι
οιιτοοΙιοιι, εο οοιίοο Μι· ιΙΙοεο ΕΙοιοοιιιο Με οοι· Μπο
οοοο οοι· ΕηΙΙιτοητοο @οΜο τοοΙιοοο. - Πω ινοιιιι
οιοο Φοεο ΑΒοιο.πιοιοοε οιιοΙι οιιι·ι:Ιι οιιιΙοτο ΜοιΙιοιΙοο
Ιιοινοιοοιι ΙΙιοοι, 80 Μ: οιο οιοο οοοο ΒοοιοτΙΒοοο οοι·
ΑΙ18Ι0ΙιΕ,

Φιεο Φο

ΒΙοιτοΒοιιοτοιιοο

Βοι Αιιο.ιοιοο οιοο

οιιοΙι οιιιο- οοι1 ρΙιγΙοοοοοιιοοΙιοο νοτΙιΙΙιΙοι·ο νοΙΙοιοΙιι.
ΠοιΙ πιο οι οοι· 8ιιιιι Φοοοο ΒοοοιοιοοεοΙΒοο ΒιιοΙι

οι:ΙιΙοιιο? ΕΙιι·ΙιοΙι Μ), Η. Γ. ΜοΙΙοι· ιιοά οι οοιιοοιοτ
2οιι Ρο οΜτ Σε) οιΙιοιιοοιι Πιο ιιοτ Πιτ ροτιιι2Ιϋειο [Βοι
Κι·οοΙ:Ιιοιιοο οιι οπο! εοΙιοο ιιι ιΙιιιι οιο ΖοιοΙιοο οιιιΙΙΒοοι·
Βοιοτιοοε. Μο· οοΙιοιιιι οιοο οιιι1οι·ο Βοοιοοις νιοΙ Μειο
οιΙιΙοτ. Νοι:Ιι οοοΒιοΙιι€οι· Ζοτοιοτιιοι; νοιι τοΙ.οο ΒΙΜ
Ιιοτροι·οΙιοο Μο ιιοοΙι τοιοΙιΙιοΙιοο

ΒΙοινοτΙιιοιοο

οι οΙοο

οοοεοτοτοοοΙΙιοΙιο 8 ιοιΒοτοο8 οιπ ΒΙΙιΙοοε ιιοο ιιοιιοο
ΒΙιιι2οΙΙοο οτίοι·οοτΙιοΙι. ΠοΙιοτοΙΙ Φι, ιιιο οιοο εοΙοΙιο Φιο
εοιοτοοοιΙιοΙι οτιι6Ιιτο ΝοιιΙιΙΙιΙοο8 νοιι ΖοΙΙοιι ειοΙΙΙΙιιιΙοι,

ΙιοιιιοτΙιιοο ιιιο· οπο, ιΙοοε Φο ΖοΙΙοο ΙΙιτοιο ΕιοΙιτγοοιιΙ
ιγριιο

οιοο ιιοΙιοιο; οοιιο ιο νιιοοιοοι· ιΙΙΒΙοιοοοιοτι οιοο

ΖοΙΙο οι, οπο 80 οιιπο” οι Φο ΕΙιιοι·ειο ποι ι1οτ Φο οιοο
νοιπιοΙιτι, οοο οοιεοΙιοΙιτι. Μο ΙιοοΙιιΙΙΙΙοτοοοιοιΙο 0ι·οοο

ΙιιτοεοΙΙο οοΙιοΙοι οπο, οιοιιιοΙ οιιιιιιιιοΙιοΙΙ, οΙιοτΙιο.ορι οιοΙιτ
ιτιοΙιι· ιοιΙοο 2ο ΙιΙ5οοοο.

ΠοΒοΒοο ΠοιΙοιι νοιι· οοο οοι1ιΙΤοιοιιοΙοτιοο ΒοιΙιηοοοΙ
ιγροο Ι›οΙ άετ ΕοιιινΙι:ΙιοΙοο8 άεο Με, Βοι τοοοΙι ννοοΙιοοο
ιΙοο ιιιοΙΙΒοοο 'Ι'οιιιοτοο, Ιιιι ΟτοιιοΙοιιοοοεονιιοΙιο, Ιιοι

Ιιι·οοΙιΙιοιιοο, ΙιοτιιοοεοεοΙιοο νοιι Ρι·οι'. Α. ΗοοΙιο,
ΙΙ'τοΙΙιοι·ιιι, ΒιιοιΙ νο, Ηοίι. Τ.) Ηο.ΙΙο ει. Θ. 1907'

νοι·Ι. ν. Ποτ! ΜοτΙιοΙο. Ρτοιο ΜΚ. Ι,20.
Μο νοι·ΙιοςοοιΙο Ι‹ΙοΙοο, ΦοοοοιιιΙ ιιοά ιιιιι ΒοοΙιΙιοοιιιιιἱιι ιιο
οοΙιι·ιοΙιοοο

ΑΙιΙιοοιΙΙιιοι.2

εΙοΙιι πο! Ιιοορρ 40 5οιιοο οΙο ιιο

οοΙιοοΙΙοΙιοο ΒΙΙιΙ νοιι ιΙοιιι Ινοοοο

οοο οοι· ιΙιοτοροιιιιοοΙιοο

ΒοιΙοοιοοο· οιοο Πηιοοιιοιοοο. ΝοοΙι οιιιοιο Ιιοποτι ο·οοοΙιιοΙιι
ΙΙοΙιοιι ΠοΙιοτΙιΙΙοΙι ΙΙΙιοι· Φο Βοιιιι·ιοΙιοΙιιιιο; Φοοοο ΙΙοἱΙνοι·ΙοΙι
ι·οοο, οιιοττοι·ι. Ι'οι·Ε. Φο ΒοΙΙο οοι· 8·ιο·.<.ι·οοιΙοο ιιιιιΙ άοι· 5ο;
εοοιΙΙιιΙὶιοι; Βοι οοι· ΙΒι·οοοι.:οοις· οοι· Ηγροοεο. ιιιο οιποπ Φο
ιιιοοιιι€ι'οοΙιοο ρηοΙιιοοΙιοιι οιιιΙ Ιιοι·ροι·ΙιοΙιοο ΙΏτοοΙιοΙοοοςοο ιο
ΙιοορτοοΙιοο, ινοΙοΙιο Βοι ιΙοο ΗγροοιιοΙοι·ιοο ΙιοοΙιοοΙιιοι. ννοι·:Ιοο.
Ιο ιΙοο οιιο Ι0ΙΒοοιΙοο ΙιοιιΙοιι ννιοΙιιιιςοιοο ΑΙιοοΙιοΜοιι οοι·

ΒτοεοΙιΙΙι·ο,ννοΙοΙιο ιΙΙο 'Ι'οοΙιοΙΙι οοι· Ηγριιοιιο οοιΙ Μο
ιηιοοιοΙΙο ΗγροοιΙιοτορΙο ΙιοΙιοοιΙοιιι, οοΙιΙΙοοι·ι: νοιι.
Ιιι Ποιοι· ιιοά ΙιιοΙοοεΙίοΙι οοοι'ΙιΙιτΙΙοιιοι· Ψοιοο Με νοιι ΙΙιοι
ιο ΑιιΙοΙιιιοοι.: ιπι Ιιιι ιιιο ο Ι'οΙιΙ ο ΜοιΙιοιΙο Ιιοικο ΙΙΙηιοοιιοΙο·
πιο ΙιοΙ'οΙειο νοιί'ιιΙιτοιι ιιοά Ιιοορι·ΙοΙιΙ; Φιοο Φο ΙιιιΙΙΙιο.ιιοοοιι
ιΙοοοοΙΙιοο Ι›οΙ νοι·οοΙιιοοοοοιι πιο Φο ΑοινοοιΙοιιο; οοι· Ηγροο
ιΙιοτορἰο οιιοοοιιιΙοιι Κι·οοΙιΙιοιι.οιιιιΜ.οοοιι. 2ο ινοΙοΙιοο οι· οιοΙιι:
οοι· Φο οσο. ιιιοΙιιΙοοοΙΙοο ΚιιοοΙιΙιοΙι.οο, οοιι.Ιοι·ο @οσο νΙοΙο
οι·ΒοοιοοΙιο ΙΒι·Ιιι·οοΙιοοποο ι·οοΙιοοι. ΙΙ)ΐοιιιε οιΙοι· ειιι· Ιιοιοοιι
ΙΞ!ι·Ι'οΙ.<.>; οοπ οι· ΙιοΙ οοι· Ιιιηιοοι.ιοοΙιοο ΒοΙιιιοιΙΙοοε, νοιι Κι·ιιιιιιιΙ'
2οοιΙΙοιΙοο,8ρι·οοΙιοΙ6ι·οοι:οο,ιι·οοιοοιΙοοΙιοο Νοοι·οοοιι οιιιΙ ΒρΙΙου
οιο εοΙιοΙιι. Πιο Ιοτιτοιι $οΙΙ.οο οιοο ιΙοιι 8οιινινιοι·ιι;ΙιοΙιοο οπο

Θοι'οΙιτοο. ιιοινιο οοι· Γοι·οοοΙοοΙιοιι Βοοοιιι.ιιορ,· ο" Ηγριιοοο εο
ινΙΦιιοι. Μο ΚοοΙιτ οιοΙΙτ νοιι. οΙο ιιοοϋινοΙοΙιοΙιο ΙΤοι·ιΙοι·ιιοετοο
Μο, οοπ Φο ΗγροοιΙοιοι·οοεοο ποιο οοι· ιο Ζοιιο·οιιςοο·οο·

νιοιο ιιοά οιπ οοικΙτοοΙιΙιοΙιοιο ΒιονοτοιοοιΙοιο οοι· Ηι·οοοιι·
οιοι·ιοιι νοι·8·οιιοοιιοοιι ννοιιΙοο; ιποοτ. Φιοο ιιι οοι· Ι·Ιγριιοι:ο
οιΙΙο ΗΜιάΙιιοΒοο ιιιιιΙ ΒιιΒιςοοι:Ιοοοο :ο νοι·ιιιοΙοοιι οιιιο, ιιιοΙ
οΙιο οιοο οοοιιοτΙιιιΙΙι οιοο
οΙιοιοοο οοι· τΙιοτομοοιιιιοΙιοο Βοοιιι
ίΙοοοοορ,· Ιιοινο,οοιι, ιιοά οοιΙΙιοΙι, Φιοο Φο νοι·οοΙιιοο ομοιο
ιΙοοΙιοι· οιΙοι· ιοοειιοιΙοοΙιοι· Κοτοιι ΒιιΙοο ι:οιιοιιΙιοΙι ιιιιιοι·ιιιι.;ι
ιιοιιι οοΙΙιοιι.
Μισο Φοοοι· 8Ι-:ιιιιοι·οιις ΙΙιι·οο ΙοΙιοΙιο Ι‹οοιι Φο ΙιΙοιοο Ιο
ιιοοοινοτιο ΑΙιΙιοοιΙΙοοε οοοι ρι·οΙιτΙοοΙιοιι ΑΜιο ειιι· οοΙιιιοΙΙοο

θι·Ιοιιιιοι·οοε οοιΙ ΔοΙοιιοο8 Ιιοι οοι· ΑιιιιΙΙΙιοοιι· ω· Ηγιιιιοοο
οοςο1οΒοοιΙιοΙιοι οιιιρίοΙιΙοιι ννοι·οοο.
Β ο ι· ο ο ο οι.

ΙΙΙ) Ε'ι·οΙΙιοΙι οοι· ιιι ι:οΐοι·Ιιιοο Τι·οοΙιοορτοροι·οιοο, Ιιι ιΙοοοο

ειιι οοΙιι· οοΙιινοοΙιοι· ΗοιιιοςΙοΙιἱοιςοΙιοΙι νιοΙΙοιι:Ιιτ οιοΙιτ ποι·
ΒοτοιοΙΙοοι; Ιιοοιιιιι.

“Ι ‹ΑιΙοο άοι·ΒΙοιΙιι·οοΙιΙιοΙιοο» ΒοτΙΙο-ΙνΙοο 1907 Γιο. 84.
Η) «Ζοι· Ρι·ορο οοι· ΙΙοε:οοοιοτιοο οιοο ΒΙιιτοοι Ροιοι·ιιΙι. οιοο.
ΙνοοΙιοιιοοΙιτ. 1906 Νι·. Σ!).
·
π) οι'. ΙιοουοιΙοτε Νεο ιςοΙΙ: «ΒΙοιΙιτοιιΙιΙιοιιοο οοιΙ ΒΙοι.
ιΙΙοεουοιΙΙι».

") Ι. ο.
π) «Ζοι· ΒιοΙοοΙο οοι· ροτοιοΙΙ5οοο

ΒΙοιΙιτοοΙιΙιοΙι.οο

οιπ! ω·

οιιιΙΙΒοοο ΖοΙΙοο». Βοι!. Μπι. ΙΝοοΙιοοιιοΙιτΠι 19(Τ7 π. 923.

ΙΙΙ) ΑοοΙι Μ ο γο ι· ιιοά Η οΙο ο οΙιο ΙιιιΙιοο, οοινοΙι. ιοΙι ειιιπ

οοπ: Ιιοι·οοιι Βοίοι·οι ιιι Φιο ανοι·οοιιοΙοομο οοι· ΠοοιοοΙιοο
ροιΙι. ΟοοοΙΙοοΙιοιι. 1905» οι·οοΙιοιι Ιονιο, Φο Κοι:ΙιΙιοΙιι· πιο
οιοΙ›ι·γοοοΙοο ΒΙιιιΙιι1Φιοεοιγροο Πιτ οιιιοο ΙποιοροιιοοιοιιιιοΙιοο
νοι·οοο8.
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λυπη ειπε ποπ Ρι·οιοκοιιοιι
`
ποι· ιιοεοιιοοιιειι ρι·ειιιιεοιιοι· Αει·ειο :ιι πιο".

Ι. ιι π." ποπιοπειι·ιοι·ι. οιποπ Ρειιοιιτοπι νοπ 82 .Ιιιιιι·οιι, πετ
εοιι Η .ιιι.ιιι·οιι νοτιιοιι·ιιιοι ιει, Με "οποι· οιπο νοποι·ιεοιιο Ιιι
Γοιαιοιι πιιι·οιι.εοιπιιοιιι, ιιοοιι ιι·ις·οππ οιιι 'Ι'ι·ιιιιιιιπ οι·ιιιιοπ ιιιιιιοιι

«πι.

Ροιιιο Αιιοιιιιοιι

ευιι εοιι 6 ινοοιιοιι ιιοειοιιοιι.
ροιιιε ιπ

οιποι· Απεποιιιιιιιιο·

Βιιιιι

νοιι ω.

2 πιιι. οιπο ιποιπο, ιιιιοι·ροιιιει·ιο, ιιι.πειιοιιο, ει:ιι:ιιοπιιιι·ιιιιπε
ΡΙ.ιιιο νοιι Π. πιιι. ιπι-ιιι, πιο ιπι ι)ι·οιοοιι ειι·ιεοιιοπ ποπ ποι·
ροι°π οενοι·ποεπ ροιιιε πιιπ ι·οι·ριιε οενοι·π.

ιπππιι, Βιογ, Αιιιιιοι·8 πππ Βιι.οιιπ οι.
4. ιεοιι ι·ογι. ειοιιι. οιπο ί.)3·ιιι.ιιι·ιπο Ριιιιοιιιιπ πιιι; (ιιιιιιι -

ποπι ιπι ιιιγοριεοιιοπ Απ” νοι·. Πιοεο1ιιο πει; πιο ποιπ
ποεοιιοιι, οιιοπεοιιιοιιις ιιιι·ο Βοιιινοειοι·. Νοε ιιπιεο Απ” οι·

8ιιιιιιιι: νοιιι 1. Με" 1807.

ιιιιιιο ιιιιιιοι· ποι· ιιιιιιιε

ποι· Βιει(πεειοπ ιιοιοιιιωι ειοιι ιιοεοπποιε Β ι· ο ιι ιιι , ε» ο ιι πι ιι ιι -

ιιι·ειιιι·ιιο.

ιπι:

πω·

Γιιιοιιο ιιοι·ιεοπιιιι επι· ιιι-πιιι νοι·ιιιιιιο. 8οιιιιιοι·εσ-ιι »οι ποι
Ριιιιιπιιοιι ιιοιοπ πιοιιι. νοι·ιιειπ‹ιοπ; ινιιιιι·οππ ποτ Βι·οιιιιοπ, πιο
ποι· Ροιιιε ιιοιπο οιιποιπιοπ νοιιιιιποι·ιιιιςοιι οι·ιοιποι, οιπριιιιπο
Ρειιοιιι: εει·ιππο Βοιιτιιοι·εοπ. Ιπι ιιι·οιιιτοειιοριεοιιοπ Βιιπο εοι

πιο δοιιιοιιιιιιιιπι ε." Ηιιι·ιιι·ιιιιι·ο ποιπ νοι·ιιιιποι·ι, ποοιι εοιιο
ιιιιιιι οιπο νοι·ειιιιρππο; ποι· οιιοι·οιι Ηιιιιιι6ιιι·οπνι·ιιππ ιπ ποι·
ι›οεοιιι·ιοιιοποιι Αιιεποιιιιπιις. - Ιιι Νι·. 48 ποι· Βοι·ιιπ. ι‹ιιπ.
Ψοοιιοπεοιιι·. 1008 ιιοεοιιι·οιιιι Νο ππι πιιι οιποπ πιιι νοπ πιο.
ειιοοιιοι· ιιιπιιτειιοπ ποε Ροπιε ιιοιιιιιιιιιοι·ι πιιι Ππριιγιι·οιιεοιιοι·

Κοπιιειαιιι· ποο νιοι·ιοιι Γιιιοοι·ε ποι· ιιιιιιοπ Ηειιιπ ιιοι οιιιοπι
89:ιιιιιι·ικοιι Ηεπιιο. Ψοπι ποιεπιιι ροπιε :πιο πιιιιω ιπιιπ οιποπ
8 οιπ. ιεποιοιι,1 πιιι. ιιι·οιιοπ πιει πιοιιι·ιιιιποιι Βιι·ιιπρ, ποι· πεοιι
ιιιιιιοιι πιο επι· Ροπιεννιιτποι, ιιποιι νοι·π ιιιοιιτ Βιιιι2 Με επι·
ι:ιειιε ι·οιοιιι. πιιπ ιπ ποι· ιπιιιοιιιιιιο ειοιι ιιοιιπποτ.. Αιιοιι ιιιοι·

ιιιιπποι:ο να σε. 12 .ιπιιι·οπ. ε” τοοιιιο Αιιο·ο ππι·πο νο: πιοιιι·
ειε θ .ιιιιιι·οπ οοιπ· εοιιεοιιννεοιι ιιππ οε "Με οιπο Οροι·ε.ιιοπ
:ιιι ιιιιπ ειιεςοιιιιιτ. $οιιιιιοι·οοιι ειιιπ πιο νοι·ιιεπποπ εοπ·οεοπ.
Πιο Ππιοιειιοιιιιιια πιει ιιπι‹ε οιπ ουπμ.ιοιιιιειοε ονειοε πιο
ιιοιοιιοιιι, ποεεοιι ιιιιιιςο Απο εοιιιοιι πεοιι πιιιοπ ιπιιοιι ρο
ιιοιιιοι πι. Π” ιιιιιω Απ” ιετ ππιοιιιοιιεπιι ιιιιοιι.το οιιιοι·
Νοιειιιιιιιειιι6ειιπα. Με ι·οοιιιο Αιιιιςο ιει. οοιπ· πιο". εοιπ
Πι·ποιε πι οι·ιιϋιιι. Βοι ποι· οι·ειοπ Βοειοιιιιι;ιιπο· επι 26. Ρο

.

ιιι·πει· πω· πιο Ρπρἰιιο νοιι πιιπ πιο ιιοπιοιι

οι·ει. ποι· θοιιιιι.ιιοιι

νοιι

Ριιοοιι.ι·ριιι

νι·ιιι·οπ πωπω,

Με πιοεο ρ;ιε.ιιιιοιπειιιεοπ

$γιιιριοπιο ειιιιι νοι·εοιιινιπποπ ποιιι·ιιοιιι.

Ειπε

Ιπιοιιιιοιι ιει.

πιιποο·οπ ιιιιοιι πειιιειε πω. ι·οι·ιιππποιι εοννοεοπ. ιιπ ποπι
Αιη;οπεριοοοι οι·ι‹οιιιιτ ιιιε.ιι επιι·ιιο ιιιεειώι·ροι·ιι·ιιιιιιιι.ε;οιι. οιπο
εοιοιιιο Ριιριιιοιιοκοενιιιιοιι, Οοιιιιε ιιιιιιιιιο.ι·ιε πιιπ Ηιο.ριιγιοιιιιι
σει. νοι·ιιπι. Πε ιιοει.οιιι; ιιι νοιι 22 ιιιοριι·. ι)οι· νιειιε ιει
Με επι Ειι·ιιοιιιιοιι νοιι Ριπποι·π ιιι ε.ιιοι·ιι8.οιιειοι· Νιιιιο πο
ειιπιιοιι. - ινιι· ιιιιιιοπ ιιι πιοεοιιι Γειιο οιπο ιιισιιι. ιιιιιιιιο·ο
Ροι·πι οιιιοε 8οιεπιιπιιι·ι.;ιιιιιιιοιπε νοι· ιιιιε. Πιο Ρι·0ι;ποεο κι
οιπο οοιπ· επιιΙοοιιιο.
(Α ιιιοι·οιοι·πι ι.
Ρι·ιιεοε: Ρ ι· ι ε ε ιπ ιι ιι ιι.

Βοιαοιιι.ι·: ιο ο ιι ι· ο γ τ.

ιει οιπ Ζιιεεπιπιοπιιειιι; πιιι. ποι· Ηε.ι·πι·ι5ιιι·ο οποι· ποπ οοι·ροι·ει
οενοι·ιιοεπ ιιιοιιτ επ ιιοιιιοι·ι‹οιι.

Με ποι· Βι·οιαιοπ ιιπ. πεε ιιιιοπ

"Με οιιοπ 8·οιιοποιή ποππ ιιοει.οιιι. ροιοπιιε οοοιιιιπι.
Ζπι· Βι·ιιιιιι·ιιιις

εοιιιοε

πιιπ

ποε Νοπ ιπει·ιι'εοιιοπ

Ποια. Η επ πιο Απειιιιιι·ιιιη.:οιι ιιι ι πινει· τοτε

πιιι”

(ιπι Ιιοιιι·ιι.

π. Πι·οιο,οιοι ιιιιοι· Κιιοοιιοπ- πιιπ Κποι·ροιιιιιπιιιις ιπι Ροιιιε
ποππ. Βιοεοι· Αιιιοι· οι·ινιιιιιιτ επιιιιοιιετ ποε νοι·ιωπιιποιιε
ιιιιιιιε νοι·πιοιιιοιοπ θοννοιιοε ιιι ποι· ι.ιιπεεειο ποι· ιιιοιιιιοιι
ιιοιιοπ ιιιειιε ιιπ Βιοιιο πεε ΡοιιιεΕποοιιοιιε νιοιοι· 'Γιοι·ο πππ
Μιπει. ποππ οιιιιι.εο Β'ιιιιο νοιι ιιιιοι·ροΙ- Με ΚιιοοιιοπιιιΙπιιιις

Τοποεπειοιιι·ιοιιτοπ.
Ροι·εοπειιιει.

πεε.Ειορι.πιιι πιιπ πω· Διιιιιιειπειι ειπε ποι· ι.ιι.ιοι·ειπι·. Με Μιο
ιοι;ιεοιιο Ποιιιοπιο εοιοπ 'ι'ι·εππιοιι, οιποπ. Κενοι·ιιιι.ιε, 8γριιιιιε
Βιιιι·ιιιιε Ρι·οι'. Βιιοπεε πιιι·οιι πιο ιιιι.ιιι
πιιπ πισω ειιιιοο;οιιοιι ιι·οιπειι, παπι εοι οιπο εοιιιιο ι'οι·ι‹πϋοιιο
ι·ιιιιρ; πεε ννιιιιτεοιιοιιιιιοιιειο.
ι.ιιιιοι·· π εοιιοπ $ιπποπιοπ ιπ 1ιιιιιι;;·ειιοι·ι;. Πε Ρι·οι'.5ιιοππ
επι· Β'οιοι· εοιιιοε '70. θοΒιιι·ιετιιποε πιιι οιπο ινοοιιο ιιιιοιι
Νεοιιποιιι Ρ τι ε ε πι ει ιι ιι οιιοπιιιιιε ποπ Ρειιοπιοιι
ειιοιιτ πω, εριιοιιι οι· εοιιιο Απειοιιι πιιιιιπ ιιπο, πιιεε εε ειοιι ι θιοεεοπ νοι·ι·οιει ιι·πι·, εο ιιοιιπτο ποι· θιιιοιιιιιιπεοιι οοιποι· πιι
ιιεοιιοπ Ζιιιιιιι·οι· ιιιιιι οι" πεοιιιι·ιιειιοιι ππη;οιιι·ειοιιι ιιι·οτποπ.
ιιιοι· πιοε πιιι νοιΕπιιοι·ππεοπ ιιιιιιποιο, πιο ειο πιιοιι ροι·ιπι·ο
Νειοιι εοιποι· Βιιοι:ικοιιι· ιιιιοι·τοιοιιιο ιιιιπ ποι· Αιιεεοιιιιεε ποο
ιιιι·ιιιοιι, ονοπιιιοιι Βοιιοι·ιιιοιεοιιοιι Αιιεεπεεοιι ιιιιιιτοιοιι ιιϋιιιιοιι.
νοι·ιιιιπποε ποιιτεοιιοι· Βιιιιοπ επ ποι· Αιιιοι·ιιπε οιπο Α π ι· ο ε ε ο
ιΒιιιο νοι·ιιι·ιιπιιιιιιιις ιιτειιοιιο οιπ ιιιοιιιοε ιιιιιιιι·ειτ ιιοοιι πιοιιτ.
ιπ Ροιπι οιποι· ι.οποτπιπρρο. ιιι ποι·οιι Ποοποι Β Νορ
ιιι ιιιεοιιοιι.
ποπ ι:οιιοιιιιιιει ειππ. πιιιιιιιοιι πιο ιι'ει ποπ Κιιιιιεειιοι·πε, Βι
2. Βοιιιιιιιιιιιιπππ ιιοπιοπειιιοι·ι οιποπ ?οιι νοπ ιπιοι·- ι πεε, Ποι·ριιιε. Εινιε.ππε, Βει.ιιιππε Με (ιιι·ιπιιπε.
ιιιιιιιοι·οπποπι Ηιιιιιοπ.
- Βοπι Οιιοι·ει·ει. πεε Ποειωιιιοι· Μιιιι.ιι.ι·ιιοε
?Με πιιι. πιο Ρε.ιιοιιιιπ γω· 4 διιιιι·οπ ιιοιιε.ιιποιι; ειο ΙΜ
ριιιι.ιε Κιιιεοι· ι'οιοι· 1., ννιι·ι‹ι. Βιιωιει·ιιι. Πι·. Νιι‹οιπι
πεπιειιε επ Νοιιι·οιειοπ ποι· ιιπιιοιι ιιιιιοι·οπ Βιιιιι·οπιιιιιι ιπι Αιι
πιιιιιπιοιν, ιπι ποι· 81. ινιππιιιιιι·οι·ποιι Π!. Κιπεεο
εοιιιιιεε ιιπ οιπ ιεπεοε Κι·επΚιιοιιειεο;οι·; οιπ ιπιοι·ιιιιιιιοι·οπποε
πππ ποιπ Ι.οιιοι· ποι· Αιιιοιιιιπα Επι· θειειοειιι·ε.πικο ιιπ πιοεοπι
ιιιπικοιι πιιι πιιιιιιειε "Με νοι·ιιε.ιιποπ. Νι.ιοιι οιποι· ιιιιιιι_ιιιιι
Ηοεριιιιι. Βιιιο.ιει·ει Πι·. Α ι ο ι ο ι ο ιν, ιει ω· θ τ. Α ιι ιι ο ιι 1·ιι:οιι Βι·ιιοιιιπςει·οιεο ιιοιιι·ιο πιο Ρειιοπιιπ ποειιιιπ ειιιιῖοι‹.
οι·ποπ Η. κ ι ιιεεο γοι·ιιοιιοιι ιιοιποιι.

Νεοιι Βτοιιιπ ιετ Με Πι·ειιοιιο πεε ιπιοι·πιιιι.ιοι·οπποπ Πιπ

ιιοιι-ε πιιι 8ιοιιοι·ιιοιτ πιο Αι·ιοι·ιοει‹ιοτοεο επιπεοιιοπ. Ιπ Απει
ιοΒιιο πιιι. πιοεοτ Ροι·πι οιποι· ριιι·ιιοιιοιι Αποτιοειιιοιοεο ερι·ιοιιι.
πιειι ιιιιοιι νοιι ιιιιοι·ιιιιιιιοι·οιιποιιι Ηιιιιιοπ ποο Πιιι·ιιιε, ποο Ποι·
2οιιε. Βοιοιιο ιιιιι·ιιοιΙοιι Αι·ιοιιοειιιοι·οεοπ εοιοιι πιιι·οιπιιιε ιιι·οι.ς
ιιοειιεοιι πιιριιπειιροι· επ ιιοιιι·ιοιιοπ πιε πιο εΙικοιιιοιιιο Απο
ι·ιοειιιοιοεο, πιιιιοι· νοι·ιιιιιιι. ιιιιτ·ιι πιο εοιπϋιιιιιιοιιο εοιιιΙο (ιππ
Βι°ιω ειιιιιι·ιιποι· ειε πιο (ιιιππιιιιι πει·ιιιοοιιπιιοιιοιι Ιππινιπποπ.

πο. σε ειοιι ιιοι ποπ Ι.οιειοι·οιι πιει; ιιιιιιιοι· ιιπι ρειιιοΙΙο Αιιο
ι·ιοειιιοιοεο ιιιιιιποιο.

Ιποιεο ιι

πιοε οιπο Ρι·ιιπιροειιιοπ ποι·

.ιιιποπ ιιπ πιοεοε Εοιποπ ιιεισιι; οιιοιιεο πιεροιιιοτι πιπ:ιι ιιιπι
ποι· ροε ριιιπιιε, ποι· ιιοι ποπ .ιπποιι ποιπο ιει. ιποΙεοιι
εσιιιιιι.τι ιιιστεροιιιιεοιι
ιι. ε. ι·οι·ειοιιιιεο Απιι·οππιιιιο· ποι·
Βιο ι'εοιιοιι $ιειιιιιι€ νοι·. Ιιιιοι·οεειιιιι ειιιπ ιιοιιοι·ο Βοοιιποιι
ιιιιιι;οπ, ικοπεοιι ποιοςοιιιιιοιι οιπο ειιιιι‹ο Βι·ιιοιιιιιιιιπροιοιιο πιο
Απ. ι'οιιιοτειιε εο οι·ιιοιιιιοιι πιιιοιιιο, πειεε ιιιιοιιιιιιτ. ιιιιιΚοιι
πιο Επι” ιει.

8οιιιιιιι. ιι πιιιπ π ιοιιι ποππ πιιι., άιεεε ιιι εοιιιοπι ΡειΙο .Τοπ
εοιιι· πιιι ιινιι·ιιο. Μειεεε.πο εει ιπι Αιιι;οπιοιποπ νοι·ρϋπι, παπι
ιιοπιιο οι· οιποπ ΠΠ, ιιοι ποπι ειο ιιππειιοιππ πιιι νοιιι·οποπ
ππι·πο.
Νεοιι ιιε.οιιεοιιονειι.ε Με Ρι·οι. Ζοοι;ο πιιιεποιε ιιοι

ποπι πειιιειε εο ιιοιιιιιιιιτοπ «εται·ιοειιιοι·οτ. Βιιοιιιιιε.ιιειιιιιε» ι·οι·
Πιιεεε.πο οοιι·ιιι·πι.

ιιοιιι·οιι Ιεεεοιι.

εισιι

ειιοτ εριιιοι·

πιιιοιι

οιπο Βι·ιοιι.:ο Βο

ιΒε εοι ειιι·ιι πιω οιπειιεοιιοιι. ιι·ει·ιιιιι νοτ

8ι0ιιιιε ιι.πι;οινειιπτο Νοεεερο εοιιεποπ εοιιιο.
8. $οιι πι ιι ιι πι :ιιι ιι

τοιοι·ιοιι

πω» οιποπ

- Υει·ο.ιιεοιιιοποι πω: ποι· Πινιειοπεει·ει ποι· Π. οοι

ειιιιτιεοιιοπ Βοιιιιιιοππινιειοπ. Βιιιιιιει·πι. Πι·. .Ι ο ιι ε. ιι π Ι) γ ιο νι ε ιι ι . πιιπ ποι· Βιιι.πιποει·ει ποι· 4. Βερποιιι·ιιι·ιειιπο. 8ιεπιε
ι·ει Πι·. Α κ π ι ο π, - ποιπο πιιι Πιιιιυιιιι πππ Ροπειοιι πιιπ
ιοτειοιοι· ειιειοισιι πιιιοι·
ιιοιιοπ $ιεπιει·ει:.

Β ο ιιι ι π ο ι· ιι π ο;

ε ιι ιιι

π· ι τ Η -

Πιο ιιιιεεοι‹›ι·.ιοιιιιιοιιοπ Ρι·οιοπεοιοιι ποι· 'Γοιιιεικοι· Ππινοι·ειιιιι:
Πι·. Μγεοιι πιιπ 1)ι·. Τιοιιοιν ειππ επ οι·ποπτιιοιιοπ
Ρι·οιοε ποιο ιι ιιο ι'ιιι·π οτι πιοι·ποιι, οι·ειοι·οι· - Με ποπι
ι.οιπεωιιι που ιιιοοι·οιιεοιιοιι Οιιιι·πτειο, ιοι.ειοι·οι· - επι ποπι

Ι.οιιι·ειιιιιι ποι· οιιιι·ιιηςιεοιιοπ ΗοεριιειΜιιιιιι.
- Ποι· Ρι·ινειιποιοιιι. ποι· οιιιι·ιιι·ειο ιιπ ποι· Νοειιεποι· Πιπ
νοι·ειιιιι Οι. Η'. Βοι·οιι ιιι ιει. :πιιι ιΒιιι·οπιιιι ιειοι· πεε
οιγπιπεειιιπιε ιιι Ηετιεειιιινι πι» οιπ 'Ι'ι·ιοπιιιιιιιι οι·
πειιπι. νι·οι·ποιι.
·
- Ποι· Κοιιειιιτειιι: ιιιι· ιπποι·ο Κι·ιι.ιιιιιιοιιοπ ιιοιπι Οι·οΙεοιιοπ
Αιοεπιιπι·π-Ρι·ιιπιοιπειιΓι, ινιι·ιιι. Ητειιιει·πι Ι)ι·. Π ε ρ ο ιι ε ιι ι,
πι: πιιι' οιο;οποε Βιειιοιιοπ ν ο ι· ε ιι ε ο ιι ι ο π ο ι ννοι·ποπ.
- $οιιι 25-“ιιιιι·ιεοε .Τπιιιιιι.πιπ πιο Ππινοιει
ιπι ειοιι ι·ο ι·
οποια επι 7. Βοεοπιιιοι· ιι. 8ι. ποι· Ρι·οιοεεοι·
οιιιι·εοι·π, που Ριιπιιιιι·ιο ιιπ ποι· ιιοι·ιιιιοι· Ππινοτειιιι.τ, Πι·.

Απ οιι Βιι.πιιιειιγ, ποι· επι 17 .Τειιι·οπ ιιιιοιι Με Πιι·οιιιοι·
πιιε Κε.ιεοι· ιιπά Κει.ιεοτιπ Ρι·ιοπι·ιοιι·Κιπποτιιι·ιιιιιιοπιιππε ιοιιοι..
Βιιι.ειπ ειε γ ιει οιπο Αιιιυι·ιιιιι επι ποιπ θειιιοιο ποι Κιιιποτ

ιππειιωι

ιιοιιιιιιππο πιιπ πει ει‹·ιι ριιιιιι2ιειιεοιι πιιι·οιι εοιπο ιιπο-ιο ιιιιοι·

ιιοοιιιιοιιιοτοιι πιιι νοπ Μιιιιιιι·ειι π.
Ιπι 'Αιιεοιιιιιεε πει·ειιι ιιοι·ιοιιτοτ Βι·ε.πιι πιο Βιιιιιιιιτειιι·ει:
πο» πιο οιι·οιι”οποπ ειι.ιιιιιιι·οιι Πεεειιυ.ιιπιοιι πιιπ ΜεΒ. 8 Μινι·
πιο» πεε οεπιτιιτ. πο: ιιειιιοι·ιοιοο·ιεοιιοπ Πιιιοι·ειιοιιιιιιο·. Απ

πω:

Κιπποι·ιιι·επι‹ιιοιιοιι, Νοιιιιιιιγ,<.;ιοιιο, Πιοοο ποο ιεοειιπποπ πππ
Ει·ιιιιιιοπ Κιπποε. εοπιιο πο" πεε Ι.οιιοιι ποο ινοιιιοε ιιοινοι·

ιποιειι. Πι· ιει Με ποι· Βοχει·ιιιιπει· άοε Αι·οιιινε ιιπ Κιιιποι
ιιοιιιιιιιιπο.

- Ποτ ΟΒοι·ιιι·ει άειι 8ι. ΡοιοιοΒιιι·εοι· Β'ιιιάο1Βιιιιοοε Πι·.
ν ειι Ρ ιι το το ιι ιιπ. ινιο~ινιι άοιιι «Βοοιοι·ιιιιι.ιιιιι.ιιποιεοι·» οιπ
ιιοιιιιιοιι, ει ιιι οοο Βει 11οιιο το. εοι·οοΒιιοι νοιυ 1. ΝονοιιιΒοι·
ά. ά., ιιπ 1ιιιιοι·ο άοο Βοιο1ιοει ιιιιά ιιιο Αιιιι1οιιά Βου Με υιιτ
ννοι·άοιι.
Νοικι·ο1οχο:.

ΗοιιοΒοοιιιοιιιι Πιιοοιιιιο1ι τω· οιποπ Αεοιιιοιι άο1· θοιιοιιιιροΙιιοι
ιι.ιιο,ςο,ςοΒοιι Βοιπο ιιιιά ποιοι· άοι· Πι·οΒιιιιἔ, οι· ινοι·άο οιιι Ριο
ιοΒο11.ιιιιοι· άοιι οιι.ιιιΙ:Μοινιάι·ικοιι Ζιιιιιιιιιά. Με Ποσο" ειιι'
ιιοΒιιιοιι, (πιο οι· ι·οοειο. ννιιι·άο νοιιι Ροιοι·οΒιιι·,ςοι· Βοπιτιιιι
οοι·ιοΒτ. ειι 115
οιιοτοιι θε18.ιιιιιιιο νοι·ιιι·ιο11ι..
-· ου

νοι·ετοι·Βοιι οιιιάτ 1) Αιιι

άιε Βοιοοιι άει· Κιιιιιι·2το

ιιι ιιι Ζννοι:1ι

17. ΝονοιιιΒοι· 2ιι 8ιιιιιι; (ιιι

άοι·Ρι·οριιο·ιιιιάιι του ιΒιοιι Κιιι·οι·τ ιιιιά ιιυ· ιιιι·ο

Κιιι·ιιιιιά) άου άοι·ι.ιε;ο 1.ιιιιάιιι·ιτ Πι. ΡοιιΙ οι οοιιΒοι·ε
ρ1ϋ121ιοιι ιιιι 53. Ι.οΒοιιι-ιιιιΒι·ο. Πει· Ηιιη,ι,ιοιιοΒιοάοιιο οωιιιιιιι.ο

οιμ·οιιο Ρι·ο.ιιιιι οι ο οι.ο.ιιάοιιιιιιννιιι·άιε 2ιι Βο
ΖοιοΒιιο ιι οιιιά, άιοιιο 11'ι·ιι;ι,·ο ννιιι·άο άοι· «ΠοιιιιοΒοιι Βι·ιι
Που άει· Αοι·ει.οκοπιιιιοι· ΒιιΒιιιοιιιι» νοιι άοτ «ΐι·ιιιιιοιιοΒοάοι·
Αοι·ειο8·οοοΙΙοοΒοΗ» ειιι· Βιιιοοιιοιάιιιιις νοι·ςο1ος·ιτ. Νο.ο1ι ιιιιι·ιοι·
Βοι·οι.ιιιιικ οιιιιρ,·ιο ιιιιιιι ειοΒ Με το1ι,ιοιιάο Βοου1ιιιιοιι: Ε. ο-ιοι
ινοάοι· ρ,·ο.ιιοιι άιο κα” Βιι.ιο ιιοοιι Βοις·οιι άιε
ινιιι·‹ιο άοιι ιιι·2ι1ιο1ιοιι ΒΙ.ιιιιάο8, »κοπο Αοι·2ιο, άιο
ιιι Κιιι·οι·ιοιι ΡΙ'8Χ1ιι οιιοιιΒοιι, οιιοννϋ.ι·ιιςο Αοι·ιι.ο ΒοοιιοΒοιι,
ιιιιι πιιε ιιιιιοιι Βοιιιιιιιιι ιιι ννοι·άοιι πιιά Πι· ιιιι·οιι Κιιι·οι·τ Ριο
ριιςιιιιάει ειι ιιιοοιιοιι. Πιι Ζ ιι 12.1 ειο ι ο; άπ,2ο...:ειι κι Μια Βο
οιιοιιοιι νοιι Ρο.ιιοιιτοιι οΒιιο νοι·Βοιιο·ο νοτοιιιιιάιΒιιιιε ιιιιά
ΒιιιννιΙΙιο·ιιιιε άεε Ηιι.ιιιιιιι·ιιοιι, ειοννιο άιο ινοικει·Βο1ιοιιάιιιιις
άοτ Ριιτιοιιι.οιι ινιιιιι·οιιά άοο Μάιο”, ιει·ιιοι· άπο ΑιιΒιοιοιι
νοιι νοι·ιοιΙοιι ιι·,<;οιιά ννοι0110ι· Αντ εννοο1σο νοι·,·.ει·ιιοιιοι·ιιιιι: άοι·
Κιιοιιι.ο1. νοι·οιιοαοοοιιτ ινιι·ά, άιι.ει-ι άιο ΒοοιιοΒο πιιε άοιιι ιι6
1.ιεοιι '1'ιιιιιο ι·οι·Βοιιοιιιιιιοιι ννοι·άοιι».
Ε”

ειιιε Κιιι·ιιιιιά, οι·ΒιοΙι εοιιιο θνιιιιιιιεινι1Βιιάιιιι,ι.ς ιιι Ποιο

ιιιιά

Βο2οι: άιιιιιι ι. 1. 1877 άιο Πιιινοι·ιιιιιιι: Βαριά, ειιι ννο1οιιοι· οι·
Με 1888 Μοάι2ιιι οιιιάιοι·ιο. Νοοιι ΑΒοο1νιοι·ιιιιο· άεε Ανοι

θΧΜΠθΠιι ΒέΒιιιιιι οι· οοιιιο ιιι·ιιιιοΒο 'Ι'οιιεΒοιι ειι 155.07 ιιι
Κιιι°1ιιιιά. ιιιεάο1το ειππ· 1885 ιιιι‹ιΒ ΠυΒιοιι ιιιιοι·, ννο οι· ιιΒοι
ιιυι· οιιι .1ιιιιι· Β1ιοΒ. ιιιιι οιοΒ άιι.ιιιι άιιιιοι·ιιά ιιι 8ιιιια Με Κιι·οιι

εριοιιιοι·2τ ιιιοάοι·2ιιΙοοοοιι. Ιπι .1οιιι·ο 1890 »νοι· οι· πι· ινοιιοι·οιι
θσεω121111Η111 Βοι·ιιιι ιιιιά ννιιι-Ζοιη. 2) Αιιι 18. ΝονοιιιΒοι·

Π' 81· Ρβιθ[82111'Ε άει· ι“ι·ιιιιοι·ο Ποι·ιιιιοςοΒοι· πιιά Βοάοιαοιιι·
άοτ ιιιοάιιιιιιιιο1ιοιι

ΖοιιιιοΒι·ιιιτ «ινι·ειτοο1ιοΒιιιιο

Εν11°ω-

Πι·.

ΒΜΜιιιιιι

Ροι:οι· Ιιι" ΜΗ.

1ν_ιοάοιιιοικι»,

ιιπ

Α1ιοι·

νοιι

κι πιω. Πει· 17ει·οιοι·Βοιιο νι·ιιι· ιηι (Μην. Κοοιι·οιιιο. εο
Βοιοιι ιιιιά Μια: οοιιιο Ε)ι·2ιοιιιιιιε ιιιι '1'ικ·οιοοΒοτι εοιοιιιοΒοιι

5812111111” Ηθιιοεοοιι, ννοι·ιιιιι' οι· ιιιο1ι άοιιι 8ιιιάιιιιιι άοι· Μοάι2ιι1
πιι άει· ιιιοάιιιο-οΒιι·ιιι·ειεοΒοιι ΑΜιάοιιιιο

ννιάιιιοτο.

ΝιιοΒ

Βι·- -

180ι:ιιιιο· άειι Ανπτει·ιι.άοο ι. .Ϊ. 1860 ρι·ιι1ιιιιιοτιο οι· σο. 7 πω.
"ιι Κοοτι·οιιιιιοοΒοιι θοιινοι·ιιοιιιοιιι. πιιά Βοοοιιιιι'ιιετο οιοΒ ιιιιοΒ
πιι: οι:ι.ιιοτιιιο1ιοιι Αι·Βοι1οιι ιιιι· Με νοιιι Μιιιιιιιοι·ιιιιιι άεε
12118111 1ιθω1182ΘεοΒοιιο «Αι·οΒιν απ· εοι·ιοΒιιιοΒο Μοάιιιιιιι.
Ιιιιο12ο άιοοοι·οτε.ιιοιιοοιιοιι Αι·Βοιιοιι οι·ιιιοιι οι· οιπο Αιιειο1

111Μ.2° Βοιιιι 1ΙοάιΖιιιοΙάοροι·τοιιιοιιτ ιιι Ροιοι·οΒιιι·ο·, ννο οι· .κι
ιιοΒοιιΒοι ειιιοΒ ιιιιι άει· Βοιιιιιιά1ιιιιιι· νοιι κιιιάοι·1ιι·ιιιιΒιιοιιοιι
51.51.15.

- Πιο Οοοοιιιτειιιι1 άοι· Κι·ιιιι1ιοιιιιι άου Ζινι1
ιιοοριιιι1οι·ιι 8ι. Ροτοι·οΒιιι·ο·ο Βοιι·ιη,ι; πιο 10. Νον.
ά..1.12:295 (12Ο ιιιοιιι· Με ιιι άειι· νοι·ινοοιιοι, άιιτιιιιιοι· 812
'Ι'νριιιιε - (27 ννοιι.ι. 1037 8γριιι1ιο - (25 πιοιιι·). 877 Βοιωτ

ΙιιοΒ - (8 Μοιι.).
(1 ινοιι.),

277 ΠιρΒιιιοι·ιο

- 17 ιιιοΒι·), 63 Μιι.οοι·ιι -

πιιά 4 ΡοοιιοιιΒι·ιιιιΒο -(1ιιιοιιι· Με ιιι άοι· 17οι·νν.1.

- Πιο ΟοιιιιιιιιπιιΒι άοι· 8ιοιΒοΗ.1Ιο ιιι 8ι. Ρο

Μ" ειιιιιάοιο οι· ο.ιιοιι ιιιι .ΤιιΒι·ο 1875 άιο 2νιιοιιιιιιι

ννιιοιιοιιι1ιο1ι οι·οο1ιοιιιοιιάο ιιιοάιιιιιιοι·Βο ΖοιτεοΒι·ιι'ι «Ψι·οιοοΒοΒ
ιιι_μι 1ινιοάοιιιοοιιυ, άιο 1884 ιιι «Βιιιιοιισιπ Μοάι2ιιιιι» ιιιιιΒο
ιιιιιιιιιιι ννιιι·άοιι, άοι·οιι ΒοάοΒιιοιι ιιριιτοι· άιο ΠΠι·. Κοοο
νοτο" ιιιιά Γοιιιιιι ιιΒοι·ιινιιιιιιοιι. Με άιε ινωιωιοιωιμ
1νιοάοιιιοειι οιι οι·οοιιοιιιοιι

Βο,ειιιιιιοιι, οΧιοτιοι·ιοιι, Με

απο

οι·ιιιιιοι·ιιοιι, πιο" άοιιι Βοίοι·ιιιοιιιοιιι·ιιοι «ΜοάιπιιιοΒοιο 0Βοο
ι·ειι_ιο» ιιιιάάοιιι νοιι Ρι·οι'.17:ι1ιΒοι·ιιιινοτοο1ιιιιι ιιοι·ιιιιερ,·οεοΒοιι00
ΒΙοιιιοιι 81οιιοα8οινι·οπιοιιιιο_ιο Μεάιπιιιο.>, ιιιιι·εννοι ι·ιιοοιεο1ιο
Μοιι. ΨοοΒοιιοοΒι·ιι'τοιι, ννοΙοΙιο Βιιι·:ο ννιοοοιιοοΒιιιιιιοΒο ΑΓ·
ιιιωι Βι·ιιοιιιοιι.

Βει Μιτου άιιιιοι·

άιο ιιι ειιιιιιιοι·οιιι Πιιιι'ιιιιι:ο

οι·οοιιοιιιοιιάοιι «ινι·ιιτοοΒοΒιιι_ιο ννω0ιιιοω» οιιιοιιι άι·ιιιμ_·οιιάοιι
1ιοάιιιιιιιο άει· ιιιοοιοοΒοιι Αοι·2το

οιιι:ορι·οοιιοιι Μάικ-ιι,

ννοιιιι

οιο ιιιοΒι άιιι·οιι Με ειι νοιι: ο.ιιιικοιιροιιιιοιιοιι Οιιειιιιιιοι·ιιιιιοΙ,
ννοιοΒο θα άιιιοΒ δ. 4,11 5 Νιιιιιιιιοι·ιι ιιιιιάιιι·οΒαοιοι·ι·ι ινστ
άοιι. .ιιιιά πιο. ιιιιιιιιι:οιι οιιιιιοιιιοτο11οιιάοιι Πι·ιιοΒιοΒιοι·, ιιει
ιιιοιιι.1ιο1ι ννιιο άιοΒιι.οιιιιοτ·1ιοιι Αιιειάι·ιιο1ιο οιιΒοΒιιιμο, άπο Βοοοιι

νοι·1οιάοι; Μιτου.

Πιο Αν». ιν_ιοάοιιιοοτι» ιιιιιοοιοτι άιιιιοι·.

Με

2 .1ιιΒιο οριιιοι· άει· «ινι·ιιιεοΒ» άοο Μα. Η ιιιιιιοοοιιι ειιι”
άοιι ΡΒιιι πο.: ιιιιά εο1ιτ Μιά οιπο άοιιιιιιιοι·οιιάο 8ιο11ιιιιο·
οιιιιιιιιιιιι, ειναι: ιιι άοιι Ηιιιιοι·,ςι·ιιιιά ιι·οι.οιι. ΑΒεοοοΒοιι νοιι
οοιιιοι· ι·οάιιι‹τιοιιοιιοιι ΤιιιιςΒοιι, ιετ. Πι·. 11ιιι ο κι ειιιοΒ ιιιοΒι·
?ΜΒ ιιτοι·ιι.ι·ιοο1ι ιιοι·ι·οι·ποιι·οιοιι: οι· Βει ειιιε <<8ιιιιιιιιιιιιιε νοιι
θοεοτοοιι ιιιι· άιο Αοι·2ιο» πιιά οιιιοιι «Κιι1οιιάοι· ΠΠ· Αοι·2τοιι
Βοι·οιιοεοεοΒοιι, Ντι ΒιιοΒ ιιΒοι· «Πιο Βιιειιιιιο1ιο ?του ιιιι κι·ιοεο»
εοοοΒιιοΒοιι ιιιιά οιπο ιιιιιιοιιει·οιοιιο Αι·Βοιι: «ΠοΒοι· άιο Πνο

Κιιιιι.ιοιι» - άιο 17ι·ιιοΒι ιιοιιιοι· Βοιοιιι,ο·ιιιιε ει." άειι· βοιιιιιιΒ·
άοι· Βνιιιιιιιιιιοιι νοιννιιιιάοιοι· ιιιι Κι·ιορ,·ο 1877178 - νοι·ιιιι”οιιτ
1ιοΒι. Ζιι Βιιάο άοι· 2Ο-οι· .ΪειΒι·ο ειιΒ οι· ιιοιιιοιι Πιοιιοι. ιιι Ρο
τοι·οΒιιι·ι; .ειιι ιιιιά ΙοΒιο Μάι άοτ Ζοιι ιιι Κοοιι·οιιιιι, ννο οι· ειοΒ
νοικιιι.ι·εννοιεο πιι: οιιιτιοιιιιοΒοιι ΑιΒοιτοιι Βοοοιιιιιιιο·ιο. Β) Ιιι

1.ιΒιιιι άοι· ιι1ιονο Οι·άιιιοιοι· Με Μοι·ιιιο1ιοοριιο1ο ιιιι

Βια."

ΑΙοιιιιιιάοι·ε 111. Πι·. Ροτοι· ΑιοΧοιονν ιιιι 45. Βο
Βοποιοιιι·ο. Ποι· νοι·ειιυι·Βοιιο Μι. άιο ιι.ι·πιιο1ιο Ρι·ιικιο .θα

1888 ιιιιοο·οιιΒι. 4) 1ιιι Ηιιιιο1ννοι·Β 5ι‹ιιΙΒιιιιοι·2ο Μουν. Κιοιοοι
άει· άοι·ιιι,το Ιιιιιε_ιιιΒι·ι,=,ςο Απ: Πι· 1. Ποιο ιι 1110211 20 7781”
ιιιι Α1τοι· νοιι 138 .ΤοΒι·οιι ΜΒ Με: 40-ιιιΒι·ιεοι· οι·ειιιοιιοι· 'Πι.
ιι,ιο·ιιοιτ. 5) Ιιι Πι·οεάοιι άει· 1οιικιιι.Βι·ιε.·ο ΟΒοι·ιι.ι·π άοο άοι·1ιεοιι

Κιιιά.οι·ιιι·οιιΒοιιΒευοοε. θοιι. ιι..ιωι. Πι·. Η ιιι· ιιΒ, ιιπ 60. 11ο
ΒΘΠ8Μ1ι1°ο. Πι· 8211 ω. οιιιοι· άειι· Βοι·νοι·ι·ειο·οιιάοιοιι 8110218·
1ιοτοιι ειιι άοιιι ιιιοΒιοιο άοι· Κιιιάει·Βοι1Βιιιιάο.

τοι·ιιιι στις· Βοιπο· ιιι άοτ κα»... νοιιι 4. Με πιππι 10. Νυν.
ά. .Τ. ιιιι ,ι,ιοιι2οιι 741 (429 Π., 812 1117.), άο.ι·ιιιιιοι· ειι ιο18οιιάοιι

Κι·ιιιιΒιιοιιοιι:
'1'γρΒιιιι οιιιιιιιιι. Ο, 'ΈνρΒιιο οΒάοιιι. 20, ΓοΒι·ιο ι·οοιιι·ι·οιιο Ο,

Ί'γριιιιο οΜο Βοοιιιιιιιιιιιηι· άει· 1:"οι·ιιι Ο, Ροοιιοιι θ. Πιιοοι·ιι 12,
8οιιιιι·ΙοοΒ 26, ΠιρΒιιιοι·ιο 52, 0ι·οιηι θ, ΚοιιοΒιιιιοιοιι 14, Κιου
ρω» 1.ιιιιο·οιιοιιιειιιιάιιιιο· 26, Ε1ινοιρο1οιε 5, (ιι·ιρρο 8, Ποιοι·
ι·ιιιιιιοοιιο Βιιιιςοιιοιιωιιιιάιιιιἔ 82,ΒιιΒι· Ο, Βριάοιιιιοοιιο 11οιιιιι
ειιιο Ο. Αιιιιιοι· Ποιοιιιιι·ιιοιιιιιιιιιοιιιιιο Ο, Ριιι·οιιτιο οριάοιιιιι·ο Ο,
Μιάι·οΚι·8.ιιΒΒοιι2οτι257,ΑιιιΒι·πΧ0,11γάι·ορ1ιοΒι00,Ριιοι·ιιοτο11ιοΒοτ1,
Ργιιιιιιο ιιιιά 8εριιοοοιιιιο 8, '1'ιιΒοι·ιιιι1οεο άει· Ι.ιιιιρ,·οιι 107, 'Τιτ
Βοι·ΒιιΙοοο ειιιάοι·οι· θι·ιε,·ο.ιιο 22, ΑΙΒοΒο1ιοιιιιιιι ιιιιά Ποιιι·ιιιιιι ω
ιιιοιιε θ. Ι.ιθΠθη880Π"Β.0Πθ ιιιιά Αιι·ορ1ιιιι. ιιιιιιιιιιιιιι 88, Βιοτοπ
ιιιιιο οοιιιιιιι 27, Κι·ιι.ιιΒιιοι1οιι άεε νοι·άοιιΒιιεοΒιι.ιιο1ο 52, Τα·
ςοϋοτουο 58
Αιιι 17. Νον. ά..1.Βοι;ι·ιιις· άιο ΖιιΒι άοτ· Κι·ιιιι1ιοιι 12482 (187 ιιιοΒι·
Με ιιι άοτ νοι·ννοοΒο.), άοι·ιιιιτοι· 857 Τγριιιιέ - (45 ιιιοΒι·), 1056
8νιιΒιΙιε - (19 ιιιοιιι·), 876 8οΒιι.τΙ:ιοΒ - Π. Νου.), Ή7 ΠιρΒ
ιΒοι·ιο - (Ο ινοιι.1, 5711οιιοι·ιι-16 που.) ιιιιά ΒΡοοΒοιι1ιι·οιιΒο
(1 ννοιι. Με ιιι άοι· νοι·νν.1 .

- Πιο θοοιιιιιι.2ειΒΙ άοτ 8ιοι·ΒοΗ11ιο ιιι 81. Ρο
τοι·οΒιιι·8· Βοιπο· ιιι άει· 117οοΒο νοιυ 11.

οι. .Τ. ιιιι ε,·ο.ιιοοιι

Με ιιιιιι

17. Νον.

794 0148 Μ., 846 1.17.), άιιι·ιιιιιοι· ειιι ιο1,ςοιιάοιι

Κι·ιιιιιιΒειτοιι :
'1'νιιιι. “Μοιι. Ο, 'Γγριι. Μιά. 12, πω.. ι·οοιιι·ι·οιιο Ο, '1'νιιΒιιιι
οΒιιοΒοοιιιιιιιιιιιιε άοι·11'οι·ιιι 2, ΡοοΒοιι Ο, Μιιιιοι·ιι 12, 3οΒιιι·Ιο.οΒ 25,
Πιριιι1ιοι·ιο 20, θι·οιηι Ο. ΚοιιοΒιιιιιιτοιι 17. Οιοιηιιιιιο Βιιιι.<.:οιι·
ιιοπιιιιάιιιιις 37. Βι·νοιιιοΙοε 5,θι·ιρρο 7,Κοιυ.ι·ι·ιιιι1ιοοιιο 1.ιιιι

ςοιιοιιι2ιιιιάιιιη;79,ΒιιΒι· 0,12ριάοιιιιοο1ιο 11οιιιιιι;ιιιιι Ο,Αοιιτοτ
θο1οιιιιι·Βοιιιιιοτιοιιιιιο 1, Ριιι·οιιτιο οριάοιιιιοοΟ, ιιιιάτο Χι·ιιιιΒΒοιτοιι
258, Αιιιιιι·οι Ο, Ηνάι·ορΒοΒιο Ο, Ριιοι·ροι·ιιιιιοΒοι· 2, Ρνιι.ιιιιο πιιά
8ορι.ιοιι.οιιιιο 11.'1'ιιΒοι·οιιΙοοο άοι· 1.ιιιι,·;οιι 114,'1'ιιΒοι·οιιιοεο ιι.ιι·

άοι·οι· 0ι·ο·οιιο 83, Α11ιο1ιο1ιειιιιιο ιιιιά Ποιιι·ιιιιιι ιι·οιιιοιιο 10. 1.ο
Βοιιοοο1ιννιιοΒο ιιιιά Αιι·ορΒιο ιιιίο.ιιτιιιιι 55. 111οιι·οιιιιιιιο οοιιι1ιιι 30,
Κι·ιι.ιιικΒοιτοιι άοτ νοι·άο.ιιιιιι,ποοι·ρι·υ.ιιο

57, Τοιο·οΒοι·οιιο 43.

,____ζΦ.Π .4.-.2- 22

+ Νιιοιιοτο 8182558· άοο νοι·οιιιο 8ο. Ρο
τοι·οιι. Αοι·ιπο: Πιοιιοτεο·, ά. 11. Π”. 1907.
'Τ ει ε; ο ο ο τ ά ιι ιι ιι ε: Ι. ιι ιι εξ ο:

2 ?Με

νοιι ΤΒοι·ιιιιοριιιοτιιι

(Κι·οιι1ιοιινοι·ειο11ιιιι,ς).

ΚΙο ρ ιο τ: Ζιιι· Κιιοιιιειιι‹ άειι 17οινιιιιιιι
8ιοπάοεεπΞοιοεοπΒοΗοπ.
--1ιι ν7ιιι·ειο1ιιιιι ιιιιιά άιο Αοι2το Πι·. Ρ. .ι ειιι ιιονι·οΚι.
Οι·άιιιοτοι· ειι άοι· Πιιινοι·ειιιποιιιιιιιι‹, πιιά Οι. Μ. 8 ιι ρ :ι ο ο ο
ν· ι τον: Β, Αι·2ι ειιι 8ι. ΒιιιιιιοΙιιιιο-Ηοοριιο1, :πιο άοιιι θο ΗιιιΒ πιο οιιι1ιι.οοοιι ννοι·άοιι.
-- Πει· Βοά8.1:1οιιι· άεε .1οιιι·ιιιιΙε, «Πι·ο1οιιι κ1“8119, Πι·. Α.
8 ρ ο. ο ο ιι ι, 8οιιιικιοοιπ άοτ Ι.ιιιιάοοιιιιιι ιιι .ΤοΒιιτοι·ιιιΒιιη,
ννιι·ά ιιιιο1ι ΑΒΒιιοοιιιιο: Με ιιιιιιιιιοιιοι.ιςοιι Αι·ι·οοιοιι ιι ιι ο
άοιιι Ροι·ιιιο‹:ιιοιι θοιινοτιιοιιιοιιι ειιιο.<:,οννιοοοιι
ινοι·άοιι.

Βει άει· Ηιι·οο1ιορι·ιιιι€'οοιιοτι Κι·ιιιιιιΒοιι.
Βιιι8·ο8·οιιιιιιΒιιιο άοτ Μιι81ιοάοΒοιιι·ιιο·ο.

+ Νέ011813Θ 81τειιιιε· άοο ΠοιιτεοΒοιι Ατιτ
11οιιοιι νοτο1ιιε: Μοιιτειο,·, ά. 17. 13ο2.1907.
Τοιο·οεοι·άιι ιι ιι,ς:11Α1Βιιιι
ιιιι:1Βιιι
ο
Ποεοιιοι·ειτιοιι
άοι· Γο.11νοιιο;·οιιοο1ιοι·
Οι·ι;ει.ιιο.
2) 117 Ι ο ά ι ιιι ι ι· ο Η: Οριιιιιιι,1ιιιοτοοΒιιοιι
Βει Μιιιιοιιο.

- Πει· Βιιιάοιιι άει· ιιιιιιιιι.ι·-ιιιοάιιιιιιοοΒοιι ΑΒιιι1οιιιιο Τ ι· ιι ο Β
το ιι Βοι·ες. ννο1οιιοι·

ιιιι€οΒιιιΒι

και,

ειναι οι ιιιοΒ Βοι οιιιοι·

ι
.μ
..4-2.194--2-Η.=-¦.:' 2

ι
_. ω .δ
~*

α·

-· ι Ε·

ν·.<;εΙ2.8ο
Ρειι·Ιι.
ιππ
οΗχἔἱοιιο
ιΙπΗιοἔτπιο-τπεποιεπ

ιπι·
ιΒπΠτοἔι·θπΠιΙιζ·ΐᾶΠκθ

ιιπ-Φ." κι·μν$·

ιι
·ε

ιιιιιιπιποιιι.

ο
Βι·.
ΒΙιΜο
πιε ιτορ·Ιιοι·'ο

.

..τα

σ
ι·.

(?3)
Ιδ-?.

Κ

Ξπι.)
(ίιθ0
Ο1°.1]._
_

ΕτίοΙει·οιοπ ειιιΒοκι·οιι‹:Ιτ πει Νοπτοοιποπιο, Μω·ιιειιιιιο οοιιΙΙιο,

;
-

ΙΙΙπτοι·πιιιι, ΒιιοΙιππι, Ροιιπο·ι·ιι, οΙιι·οπ..ΙΝιοπιιι:Μειιιιιε, ΒΗΜ
πο, Τιιποι·ΒιιΙοεπ.. Τηι!ιπο, Ει·|ιι·ιιιιΙιππ8οπ «πιο Ηοι·κοπο (Μπο
αιτόίιιε Ηοτ2νοτίειιιιπομ. ΝορΙιι·Πἱπ, Ηχείοι·ϊο, "ΜΒΜ «Ιοι·οιιΙπι.
Ροι·ιιΙ_γεω ρι·08ι·οπο , Ιιπροϊοπιπι οιο. ππά πιτ ΝοποπτιιΙοοεοπιοιι.

- ·

πεε:

`Βσε$ο πωπω οι·ειτοι· πιοιΙΜιπιοοποτ πιωι-κιωι.

Μο |ιποποιοιι ι1ποποιοπιιιιιηι·οιι (θι·σιππ πω) απ! ιιΙΙοπ ΑποοιοΙΙιιιι€οιι.
ο 7 -. .

.Μ

Ριπροι·οιο: `

Απννεπόιιπ8εωοιεο:

ΕεεοπιπιΒροτιπωι-ΡοοΙιΙ ρω πεπ

ιπτοι·ιιο. “

-

3 ιπιιΙ ιιι€ιιοπ οιπο

ΙιοΙπο

Βιιιπόε

Θ1.
ό:ι ·Τ: ετ :5Ι.οτέ

νοι· άεπι Εεεοπ 30-35 ”Γτορϊοπ
ιπ πΠεει!ιεοποπι ΣΥειοεοι· ινωιππ.

Βροι·ιπιιιππι-Ροοπι Ει·ο ιπ]οοποπο,
2% οιοτιιιοιοι·το 6ειιπἔ ἱπ ΟΙοεειτπριιΉεπ ειπΒοοοππιοΙΖοπ.
Βροι·ιιιπιπιιι-Ρ0ο]ι! οπο: ρι·ο οΙγοιπ.
-

Ι- 2 Απιρ. πι€Ιιοπ.
'
ΒΙοιππΙ)·επιοπ Ι--2 πιιιΙ ιοΒΙιοΙι οι
ποπ ΗόΙιικ·ποπιπποΙτ ιπ ΠΧ) εοιπ
ποιεεοπ ννοεεετε.
πΠοϋπ
πι
ε:ι·τΙιοπετ

.Συ ποιποπ ίπ ο!!οπ ει·όεεοποπ Αροτποκοπ.
08

ο Βοι·Ιπι: Κι-οποπ- ΑροΗιοΙιο. Πι·οιιτΙοιι: Ι..ϋινοπ-Αρόιποπο,
Ι
ο Ι·"ι·ιιπΜπι·ι ει. Μ.: Ειπποι·ιι-Λροιπεπε, Ι(ϋΙπ: Ποπι-Αμοιποπο,
ΠιιμΙοϋπη.·: Κειιο-ΑΡοιπεπο, Μιιιιοδιοιι: ι.ιιππ·ιεε-.λροι!ιοΚε. Ή”ἱοπ: ΕπεοΙ
ιΧροιποικε.

Εποτειτιιι· 8τειτιο πππ ἴτειιι!‹ο νοιπ

Εἱπτἱοπι ιπἔεπ.

.ιν

(89)12-1.

Οτεοποτποι·οποπτιεοποπ 1ποτιτιιτ

3;~

ϊἱι

ΡιοΕ Πι·. ν. ΡοοπΙ 8: Ε56Ιιιιο

Ηειιιε
Ρ$ΜτεΑ.
_ΙππΒ.
ιΚ.
ονεσιΙο-νΙ:οπυνι.π,.

81ο. Ροτοι·οπιιι·8·, Κιιεεπιπό.
Υοι· Νιιο!ιιιιιιππιιΒ·οπ ιππι ΐοι·ΜΙΜ·ιιιιιη;οιι Μια! ιιι·ιιιοοιιι! μπιιι·ιιι.
.ή

.

”

Μι·
ιΚ.
ΡΝ·ιεσο>ωό$οατιοΣ·π0Ιιε.1η8;ε
5τ.
Α.
πω...
Αροιπε:Κεπ
τΙοπ
2ιι Κποι
.Σπ-

π·

νοΝι·.
τ1
Μ»πε8οιπ·
οιτοιρΒπι·ωοιτπΕεπ"
ω»

53-30.
Ντ.
ΤοΙοΡΙιοπ

Εκττειοτ. ΤΙι αιιι
ΗοιΙππο
Ντ.
2
πιιτ

εειοεπειτο.τ. 'Γειοἑεππειι.
εοο. @εοιπ Επιπιιιι· νοιι ω· πι". ΒοΙιϋι·‹1ο ρςοειιιτιοι.
ΠποοΙιΜποΠιοο, επ:Ιιοι ννιι·Ιιοπάοε ΜΜΜ εο€οιι:

ΒΠιτ
θΗποππ
ιεοπ τρεοιΙνποειτεποιε:τ·Ιοεο

Κοποππποτοιι, ΚοπΗιορ1'- ιππι Βι·οποπ1ει1ποται·ι·π.
Βποι·ο.τιιι· πι ¦ιο1°ν0ιτει€. ΒΙ:Μοι·π Ι)οιιπισιιΙο.πάε ιι. Οοετοιι·οιοΙι-Πιιο;οι·ιιο.

·

_

”ΓΙοεοπε
πι
ΗΜ.
Κορ.
ιο:
2.60
ρι·ο
2η

Αοι·ιΝιοπο Οιιτειι:πτοπ:

Μπι!. Πι·. Βι·ιιετ Επκ:!ιοι· (8Πα88διπ9):
~
πιο δν(Γκιιιηζ @ο ..Ροι·Εποειιι·· και· οπιο ιιποι·ι·οεο!ιοπιιο; ννοιιπ8ΙοιοΙι πω.
πιοΙιτ. @τυπο παμπ !ιο.ππ, πο". ποι· ΚοιιοΜιιιοτοιι πο» ιπ οιιιπ,=;οιι Τοιο;οπ πι οπιοι
οιιιϊο.οποπ Κοπιι·ι·Ιι νοι·ννει.πάεΙτο, :ο ννιιτάοιι πιο Αππ5.ΙΙι· 80 ιπιΜο, ποι· ΒοΙιΙοιιιι ο
Ιοο!ιοι·, άει.ειι :πιο Πι·οοιιι·οο!ιοπάο άοο Κοποπιιιιοτοιιο, ει” ΒΙπιπνοι·ποπ ιππι πιο σπο
ιιοιιιιο Βι·οποπιιιιε. νοΙΙοτ.16ιιάιο· ννο,οιιοΙοπ.
Πι·. Ποι1οΙ, πι. Βοοιι·Ιιοιιι·2τ ο. 1). (Ψο€ε.ιοποιωω.·

3.
$οιχοιοντοπεπο.

Νιι.οΙι ιΙοπι Ηοιιι·οιιιοΙι Με Ροι·πιοοιιι πω· οι: ππι· Ιιοπιι Βι·ννοοιιοπ ρΙϋτιΙιοΙι.
Με ειιπιποιο Μι άιο Ποιο Ιιοι·ι·ΙιοΙιο ιππι ιππι οπιοιπ ΑΙροπ-θιριοΙ. Πιοοο Εποπτ
Μ.πιιιι;!ιοπ πο! πω· ποοοπάοι·ο «πι, άειι· Μι πιΓοΙΒο Ιοιιώιιιιι·ιεοι·Βι·οπο!ιπι.ΙΙωτοι·ι·Ιιι
ιιπ ιιιοι·ΙιΙιοποπι Βιπ Μοοιιι Μάο.
Πι·. ΔΠι·οσΙ
ΠΙΠοι· (Νοπλατωεπ).·
ΒΙοπι Πι·πιοιΙ εοιπ ὲοπἰπ, πιο." άοο Ροι·ιποοιπ

ιτποἰεΖιιιο·πΙοιπο.
οπι ΜΜΜ πι., Με ι- Επι·

ποιοι· ω» άειι πιιτ πω» ειο 8οΓϋτοΙιτοκοπ ΚοιιοΜιιιοτοπ πι οπιοιι ιιιιο·οπιιιτΙιοΙιοι
ππά οιπ ιιιιιιιοι·Μιο.ι·οιι Βι·οποπιοΙΙιιιτοι·ι·Ιι ΐιποι·πιιΗιΙιτοπ νοι·πιοἔ. Ιι:Ιι Ιιοιιιιο επι
Ζοιτ Μπι απόοι·οο ΜΙτ.τοΙ, ινοΙοΙιοο οιο!ι άοο οποιοΙιοιι νοι·ιιη;οο ι·ἱπιιποιι άϋι·πο.

Πι·. Επ·π:Ιι Κ. νοιι ΗΜ;:ποι· (Βίο·Ιι:/οΖά, ι5'2είοτπι.).·
Ι)ιο ᾶτοι πιιτ. Ροι·πιοοιιι ιιοΙιοπάο1τοπ Βι·οπο!ιπιποιι, ιπινοπ πινει ΒοιΚιιι·ιοι·π.
οϋ.ιιΙΙ.οπ οτι ποπ οοπννοι·οτοπ Ε'οι·ιιιοπ από ῇοἀοοιιιιιΙ οι·ννΠοο ειππ ΙΙιτΡι·προι·οι Με νοιι
οιιοεοποιοΙιποτοι· ννιι·Ιππιιο·; πο. οτιιι·Ιιο Πιιικοιιι·οιπ ιιειιιιιι πι ιινοιιι.<;οιι Βιιιιι6οπ Βοιωτι
ιιπ πππ πιο 8οοι·οποπ πο,ς·ιι.πιι ειππ πιο 211 νοι·ιιιιο·οι·π, πιο 'Ι'οπι οι·ο.τιιι· πο! π.
νοι·πο.ιιΕ ππι· άιιι·οΙι πιο ΑροιΙιοΙιοπ, οοννιο ιιιιι·οιι ιοΙο·οιιιιο πο·ι·οο-Βορ6ιο:
Η. ΒιοτοτιιιπρἰοΙ, Αμοι:ποΙιοι·, ΨΗι·οοΙπιπ, Μει.ι·οπΙΙιωνοΙιο

Μπι, ΔροτΙιοικοι·, κι". Ροπή 8οοποιιο, ΔροτΙιοΙιοι·,

ι
Ϊ

138. Απ. Μετωπ

πω,

ΧοιΙΙιετι·. 26.

Ι

'Ι

:μ 8οπιιοποΙοιη, Ροιοι·οπιιι·ς, Οοι·Ι Ι·'οι·ι·οιπ, ΜοοΙπιπ.
Ηοι·ςο8ΜΗΙΐ. πι άειι· Κοπιιπππποπτοιι-ΔροΗιοπο Ε. Τοοοι·Ιιιιοι·,Βοι·Ιιιι Γ. Μ,

36γάθι"τ"'θ 18_

ο

(Η) 048'

Αάτω8θΠ ω] ΚΦ.Π]ωΠΡΒΙΡΘΤΙΠΒΕΠ:

-ΡτΙ.

-~-- ι

Ρου!ιπο ΥΝιπκο!,

οιιιιοι·οειρ

πθΒοπω ]ιθμθ)'·ΠοΚΊ· 4› Π· 2·

3

452

ἔ
εὲτπΙἰοΗε
ΒΡεπεἱοιι
ἰιοεΜοϊιΙὶεκ5:ΙἰΗοΙαιεπ

ΦΠΡΜλΜΠΗΤΒ ΒΜ'ΒΡΒ

ΙΒΜιπ ωτΞοπ
Ι·'ι·ΜΙΜΜ

Βτε Ιει _
Βε2.

(ΡΟΡΜΑΜΙΝΤ ΒΑΠΕΠ)

4.85.
ΗΜ.
8.60,
ΖεινουΙρεωβιτΒιεΞἱΙ8Β.

Μ·
Ιἰ.ευιπςεοϊποΚ!ιτ·οεπ κε

Ηοι-ιωΠ πιρεπιειρεττ› ψκρΜω Β:η·ερν. ιι Ό, ΒθΙ)ΛΗΗΒ δ. Ν. 48. βοο
ιικιιοκἰε ΦΟΡΜ2ΛΒΔ€ΓιιΔΩ τι Μο.·ιο·ιιιωΜι επκιιρουα, κΜεατοπ Μ,
ιροΜΜΒ Μ, “Με τε16πετοκτ. "ο Ε” Πιτ. και σκ:ιπι4κτ. ο ο ο ο

ΥΠοΤρ06.ποιοτοπ Μιτου τιοποοκεικἰπ

πω: θΕΕ33ΑΡΑΠΗΒΑΗΠ 3'ΒΒΑ Η Πθ.ΠΟΕΤΠ ΡΤΑ
ιιρκ

οτϋφ
οτειΙοτι°

ροειπιωκειτο ροω εοοικυικτωωιωκι εε6ο.·ιτινι
Με”, (Αιιτκκε, ()το»ιατκπ κ τ. π.) ει τεκ›κε ιι

Π!" ΠΡθΦΠ.ΠΑΚΤ""ΕΒΚ"ΧΈ ΙΠΒΠΕΪΪ.
Τει6:ιετκκ ;ιτΗοτηιοπ πγ·τεΜι ωεΜεπκπο ρειοτι:ομε
ΗΜ κο ρη. ΠρΙεΜι: 1-2 τε6.πετοκι κευκωΜ σε”.
Πκτερετγργ κ προ6ω Π. ερευωινω όε3τΜ8ΤΗ0.
Πυπικοε ΠρεΔστειειιτωιικτΒο (:εκετοτειιε Βεγορτ.
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Ρι·ι!!'. Πι·. !!ε!!! !!ο!!!ιι.

Π!. !ι!!!!!ιι!!οο !!!ο!!!!!!ιο!!ο.

Πο!ριιι.

Κ!Β8.

Πι·.. πω!!! !!!!ο!!ιο!ι!!ι.
δ!. Ροτο!επι!ι·ε.

!!π: ,ει.ιοοιοτοο!!!ω πω!!!Πιοοιιοννοοπο!!ω!!!!!· ο!οο!!ο!!!!!οπο!! ώ- Αποι!!!οπ:!ο!!!π -!!!!!»!μ πον!!ο ιι!!ο Ι!!ιο!:·οπο Έ
$ο!!!!!!πο!!π.-Ι)ο! Αποι!!!οτ!!οι!πο το!!! !ετ Π! Βιι"!ο!!π.8ΚπΙ. Π!! πι!ο
]ι!!!ι·, ο ΗΜ. Η!! πι!ε !!ε!!πο μι!!! π! !.Ροει:ι!ειο!!ι!!!ε;!!! πο!! πωπω!!
Ξ.5!!πο!!!2Ο Μο!!! ]5.!!!!!!:!!, 10 Με!!! !ωο!!!ωιοπ. Ποτίπεο!!ποι:!!ι "Η
!!!!π!ο πω!!! εεερο!!ο!ιοΖοί!ο π! Ρο!!!!ε!2Ο Κορ.οποτ45Ρίοιι.-- οι!
Αι!ιοτο!! ννοι·πο!! ο!! Βοροι·πιο!ι20Βο!!!!ο! (Μππι!ι!!!ι!!ι!!!ο!2ιι€οεο!!π!.

πιο! ιπι!!! ι!!!εεο!!!!οοο!!ο!! ο!!! πιο Βιιο!!!!!!!!π!ι!!!!!! νο!! Ε. Σ!. Β!ο!!ο!
Π! δ!. Ροιο!ε!ιι!ι·Β, Νοι!!!ε!! -Ρ!οειρο!ιτ Ν!! 14,2!! !!ο!!!ο!!. - πππ!"
!;!!ππο 5οννίο ι!!!οοιι!!π!ο οπο!!!!ο!! πο2πο!!!ο!!ο!! Μ!!ιο!!ι!!!εο!!π!ι
το! πιο!!! π!! πο!! Βοοο!!π Πο !!!!!!·ο!! πο!! Κοπο!!ι!οιι!· Β!. Β.Ψ!!,π!!,οπ
!!ιδι. Ρο!ο!οπι!!ἔ, Ροτο!επ. 5ο!το, ΑΙοπο!!πτο!νε!!! Ρ!. θ ει! !!ε!!ιο!!.

- !!οΓοτο.ιο ννο!·πο!! οπο!! πο!!! δικιο νο!! Π! πο!. ρ!ο Βοεο!! !!ο!!ο!!!ι. Βρ!οι:!!ει. Π!ο!!ειο8, Πο!!!ιο!ε!πε ι!!!π Βο!!!!οπο!!π 5-8.
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Θ!. Ρο!ο!ππ!!!8, πο!! 1. (14.) Βοπο!!!ποι·.

Ι!!!ιοΙΙ.: Π!. Βοποι·π Ηο!!!!ππι·οο!: Ζιιι· Ρι·πι!·ο νο!! πο! Μο!!!ι!ο π!εοοο!!πο. - Βπο!!οι·πι!ιο!!!·οπ πι!!! Βοο!!!ο
ο!!!!!!.ο,ιο!!: Β!!!οννπ!!ι!ο!· πππ 8!ο!!!ο!!!!!; :

Ι!ε!!!ππο!! πο!

Ρηο!!!8.!!!ο. - Ο!!!ο!·!,-Η.:

Ροιπο!ο;!οοπ-οποποιπ!!ποπο

Ηο!!!.!οποιοο!!!!!!!.-Μ!ιιο!!π!!Βο!!οιπεπο!·θοιο!!εο!!!!!! ρ!ι!!!ι!!!ο!!οι· Αοι·ιπο επ Επι!. - Αιιοιιιο· οπο
πο!! Ρ!οιο!!ο!!οι! πο! Θοοο!!!ιο!!!!!ι !!!·ι!!!!!ι!ο!!ο! Αο!·ιτο οι! πιο". - 'Ι'οιιι·οοπιιο!!!!ο!!ι.ο!!. Δι!ιο!ποι!.

.

ο!!!ο πιπ!!! Ι.οπο!!οο.!!ο!!, Υο!!!!ι!! πππ ο ρπ!!!ο!οε!οοπ-ο!!ο.
το!!!!οο!!ο!!! απο ποοο!!ποι·ο Ε'ο!!!! πο! εο!!ινο!·ο!! Ρι!ο!ρο
` !!!!!!!!ο!!!!ο!!, ννο!ο!! Μοτο!!! π! ποπε!!!!!!!!ο!! ο!!!!!!οπο!

Ζιιι· !!!·ι!πο να!! πο! !πο!!!!!ο π!οοοοο!!ο.
νι!!!

1)!. Βοποι·τ Ηο!!!ιπι!!πο!·,

ππτ!!! πο!!! Β!!πο ο!ι!οι·

Αεο!οτο!!!. ο!!! Δ!οιπππι·οο!!π Π!! !!'ι·ι!.ι!οπ π!! $!:. Ροι.ο!επιι!ε.

8ορ!!οοιοι!!!ο

οο!!!!ο!ο!! !!!ο!οι Μ!!! οι!π!πο!!πο!ι

οπο!! !!·οοι!π ννο!ο!!ο Ι.οπο!!οο!!ο!! ποπ Ρ!!!

ποοεοο νο!!οι!!οι! Καπο, οπο! οπο! πο! !.οπο.!!!ιο!!οι! ποπ
Θοο!.ο!.το!! 8ἱο, !!ιο!!!ο Ηο!!οι!, Ι!!!!ο!! !!π!!! ο!!!οπ Γι!!!
νο!! Ριιο!ρο!·ο!ο!!!!!!!!!!πι!ο πι! ποι·!ο!!!οι!, πο! οο!ι!ο! 8ο!
το!!!!ο!! .πππ οο!!!ο! οο!!ο!!!πι!! !!π!!!ο!
οπίο,ιο!!!!!!!.οι! Ρο.ι!!οποποειο κοπο!! νοιι

ω!!! πι!!!!:ο,

, _

'ο . Π _

_ _

πω!!! πω!!! τω!!!
ο!!!!πο!!! !!!!.ο!οοεο

ο

Ι

π!! π! ππο·ο!!! Ρο!! ο!ι!ο! οοπο!!!!!!πτοπ Μο!:!!!;!ο π!οοο
οι!ι!ο, οπο!·, ν!!! οπο!! Βοο!!!!!!!!!!!, πΙοοο πππ!!! πο!
Ρι!οι·οο!ο!ο!!!!!!ι!!ιππε !!ο!!!!ποι· πππ !!οπο!!ποτ επ .!!ο!!ποπ
απ!!! - πππ!!! Βο!ιο!οο!!ο.. πω!! .ριιο!ρο!ο!!ο.
!)!οοο
!οι!ιο!ο Βοποπ:!!!!ππο ο!!!!!!!! οπο!! νο!!!!οπ!!πο!! αστο!!!
οοο!ο!!!!!ο!πο! !!ο!ιπο!!..
ι

Τ!!! !!!!οο!!οππο!!;, πο!! ι!!!ιο! οπο!! Βι·οο!!ο!!ιπ!!εοπ ο!!!ο!
εο!!ν!ο!ο!! Ριιο!ρο!!!!!!!ίο!!!!ο!! νο!!ππἰ!, οοιιι!οει!!ο!τ οπ:!!
ο!!! πιπ!!! Ρ!ποπο!!!!!ο.οε πππ νωποιοιω νο!οο!!!οποι! ο!οοειοε

Ρ!οποοοοο πι! πο!! ι·ο!!!!!!! !!!!.ι!ποοπ Ι.ο!ιο!!εο!.!οι!είο!!πο!!
πι!!! Μο Ε!!πο!πο!!!!!ο οο!!!!οι!, ρι!!;!!πο., Βε!!!ε!π!!οοο!,

Μο!!ο!!!!!!ρπο!!ε!!!ο, Μο!!οι!·ο!!!πορ!!!οπ!!!ο,

Ρι!!!οοοο!!!!ο.

Μο!! Ρο!!ιο!!!!!ο, Ργι!ο!!!!ο. !)!ο Μο!!!!!ο π!οοοοο!!ο !·οο!!.
π!ο ρι!!!!ο!!ο ρι!ο!ρο!οΙο Ππο!ι!οποπε!πι! οπο!!! ο!!!ο Ζ!!!
εο!!ο!ιοτπ!ο πν!!οο!!ο!! πο! Ε!!πο!πο!!!!!ο ει!!!8!πποεο πππ
πο! Ρι!!!οεοο!!!!!! οπο!! πο!. Ι!! ο!!!!εο!! Ρ!!!!οι! ποεο!!!ο!!!ιι

επι!! π!!! ο!!!ω!! !!π! πι!! παο Εππο!πο!!!ι!!!!, ποπι! Τ!οΓο!·
Β!ο!!`οπ ποο !!!οποοοοει ννο!πο!! οπο!! π!ο πο!!! !!!!πο!!ιο
τ!!ιι!!! ο.!!!!οπο!!πο!! Ρι!!!.!οο!! ποπ Μ!ο!!ιοι:!!ι!!πο· π! Μ!!
!ο!ποποο!!ο!ι Βοποποι! πππ π! _ πο!! εο!!ινο!οιο!! !·'π!!ο!!
!ιο!!!!!!! οει οπο!! οι!! πιπ!!!;οι! Ε!!νο!ο!!ι!!!!; πο!! μπω!!
Ο!8π!!ο. Ι!! !!ιο!!ο!!οπ Ρπ!!ο!! Μο!! πο! Ρ!οποοο νο!!
νο!!! !!ο!ο!!! πω!!!
ποοο!!!ο.!!!!! επι!! οι!!

!!πο!!ο!!!!πίτο Αποπτο!!!!!!ε, οο!!πο!!!
ο!!ι:π!!!οο!!ριο πιο!!! !!·ο!!!!!ο! ο!οποο

ο!!!ν!οπο!

Βιο!!ο!! πο! Πιο!ι!ε!!!!!ο!!!!ποπο: π! !!!οποι· οι!πο!ο!! Ε'ο!!οι!

πο! Ι.οποο!το!! ι!ι!οποο!οοοο!! οπο! οπο! πο! πο! Αι!!ορο!ο

πομπο!! π!ο!!!! οπο! πο! Βο!ιο!!!ι!πεο Ρ!οποοο ποι· Ρ!πι·!!ο

!!!ο!ιι· σποτ· ονο!!!ποι· εοπιιοο!!!ο!!; π!! Πι:ο!πεοονι!!!! Βο
!ι!!!ποπ νι!!!π. Ι3π!οο!- 8οι!ι!οοιο! Μοτο! ποιο! πο!!! Μ!
!!!οο!ιορ ποιο Β!!π ο!!ιο!· · πο!! · !πι!ο!! (Βο!!!ο!!!ι!!ο.ιιι) οπο!!
ο.ι!οοο!! (Ρο!!!οι!οι!!!!) Βο!!ο!!ποι! Ηο!!ι·οοο πο! Πιο!ι!οινοπ

οπο!! ο!!οι!!!!οο!!ρι, απο! οπο! ο!πο !!!!.ο!ιο!νο Τ!οΓο!!!!ι!ο
°π!ο!!ι!!!!; πππ !!!ο! !ιο!!!!!!! οο !!!ο!!ο!!!!ιο! οι! πο!! Ε'οι!!οι!

πιι!!ε, π!ο !!ιο!!! ννοι!!Βο! ι!ο!πο!!οι!π, π! ο!ι!!πο!! Ρο!!οπ

Π!:ο!πο !!!!πο!!, π! πο! οπο!! !!!οπο!!!!!!!! π!!! ο!!! Ρ!!ορ!οι!
Με !!ο!!!ο!!εο!!ο 8!:πο!ι ποι· ννοι!πι!!!8 οιοοπτ (επ ο!!!
πο!! νο!! Π ο π π ο ι· τ).

$!!!ο!! πο!

Ιππο!ι!!!π·πο

ποο Πτο!ι!ο,·· νο!οποο

!!!ε π!!! Βο!οοο. ο!!!οο!!!ιοεο!!ο!! νο!π!!!!;;ο!!π, πι! ο!!!ο! Ρο!
-ίο!ο!!!οπ ποο Ππο!πο !!!!!!ο!! παπι!.
·

νο!! ρπο!ρο!ι!!ο! Πιο!ι!εεο!!!ο!!!!!, π!!! π!! ο!!!ο, οπο π!!!
πο!!! Ι.οο!!ο!εο!! ιιιιοποοιοεοοι!ο Ρο!ίο!!!τ!ο!!οϋ!!πι!!!π πο!!

π!. εο!ιο πι!!! !!πο!· ιιι!!! Βοι·πιπι. !!!ο!!!οο Γο!!!οο: οι!!! ΙΕ!.!·`ο
Υο!πποεοπ!ο!ιο!! π!!! πι!! Μο! ε!ο!ο!!, ποοο οο επι!! πο!
πω· !!πο!ρο!!!!ο!! Ότο!!ιππο!!Β!οοπ π ππι·ο!!!!πο· πιοπι· !!!!! ι π!·πι!!.1907 π!!! Ε! Π!!! ι!ιο!!ποπο ινι!!πο π!! πι! πο! οι!!! Θ. εο
·ι:οι·ι!!ο!! πι!!! ω!!! Ρ!!ι!οιιι!!! ο!!!.!·ο!!! ιι!!!!.!!!!οο!! !!!!!ογοι!οι!οο!!ο!!
ο!11ο Ε!!!!π!!!!π!!έοι!!-πο!!ο!!ο ·!!!!!!ο!!; οο!!πο!!! ππ!π!!! . ·!!!ρροιι, πΙοιοπ,Ύνι!πο!!!!!!!!!!ρ!ο!!, πιιι!πο! νο! ποπ-Αφοι! πι!!!
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οιποπ ιοοοοιοι·πιιο·οπ οποιο ιιι!ι!ιιοι·οο Ρο1εο ιιοπ.οιο·ο _·18θ .οι
οοι· Μιοιι°ιο νοι·. Πιοι·οο εο1ι1οιι οπο: Νοοοιιιιι)ιο,Ε επο.τ!ιο.Βιο
ιοπι: οπο οοπ οιοιιιιιι!ιοιι. Πιο (ιοοοι·τ οιποε 8.ιιοκοιι·εποποπ

ω. 8 Ριιιιιι1 εο1ιινοι·οπ Κπιιοοιι οιιι· πιο

'Μι Ποι· ιποι·ποπε

οι·ιο!πι ιι^ιι.ιιοπτιπ οοιιιο,ιοοοι·οποο, 32 .πιο πιο νοπ !ιι·ιιιιιποοι
οιιι·πε ροειοεοπ !ιοιροι·ιιο.π, !ιοιπο Αιιοιιο, ιιιι!ιοι·ο θο!ιοιιοπ
οπο ννοι:!ιοποοιιοιι 11οιι11ο!, ποιοι οποιο. ιιπιιιοι· ρ,·οεοπιι_,,οο

πι, οιο οι·ιιι: οι·!ιοπιιο πο, ιιιιεε ιπι οε οιιι οιοοπι Πι.οι·οειιο
οποειοι· πο· τοπ οπο. Πο. ποιοι· οοι· 8οιιοοετοι· επιοΙοοιι·Ιοιοιιι
..πε!πι οπο;πιιιιι!1οιι ιιπ πιο Ε'ι·ιιιιιο!ιοι·ροι· ιπι Οιινοπι πο !ιοιοοιι
οποιοι, ευ νοι!οπιιο ιο!ι εοιπο Βιιιι·ο.!ιιιοπ οπο εο!ι!ιοεεο οιπο

τοιο!ι!ιο!ιο Πιοι·πειιρο!ιιιιο; ιπιτ Εγω! ν. 1101. οπο Α!!ιο!ιοι 69"
ιπιτ

πιοιιι

πιο

ποιο

1·'ιιποοε

οιπι·;οΓοιιι·ιοιπ

Πι.οιοε1ιοι!ιοι.οι·

ιπι-ι τιιιιιι- Βοποιο ιιπ π)- πο., οποιο-ιι! οιιει,6-νο!!”,οοο_ οοτ

π·οιι_οιι; π!!ο -? Ιζιιιοοι·ἶ !οιιοπο) οποιο ·-ιιι·οι·ι··οιιιε Β!ιιιιιποι οιπ? 12·ιιιι·ο!ιιιοπιισιο ποιοι οιο Γειτοι·,11περιιιοπο ιιιιοι··οιποοι·ιιιιοοε·ικοιι>
Βο11°ο1811,_ οε οιποπ ,νοπ ποτ -.ι:ιοοοιιι.ιπο δ'οτειιο!ιο ιςοιιιιιο!ιι Ει·οιποιειοι·ι,- ιιι!ι Πιο" ,ιπιο!ι ζιέ1ιοι· ,οποιο νοι·1οιιοιι οιποπ-ιιπ
ινοιοοπ πιο ΕΡιπι.ιέπιπί πιο· Οιοοο πο” οπτιοι·ποιι, οιο Απιο.οπε ο· ιο1οιιιο·Επιιιο!ιιιοπ 1011110 95πο;διιοι·Ξνοπ Ξ!!ιοιοιι,ι;) οπο οπο.
οι·ιο!πιοιίο!ιοιιοπ ;;,οπ-.οιο Βιοιποιι οιιοιιοοι·ιο ππι·πο οιποπ οοιιι οοιι οι:!ιοποπ1ιοιιοπιιιοει.οπο 'οοιι οι? 8οιιοοεοοι:_- οποοιι·ιιιιιιο.
Ποπ οπο· πιο 10. 'Βιμ 'οσοι οοιιοπι: Ιπ οοιι·πιιοιιειοπ ο 'Ρομπ
Αι·ιι. ποεο!ιιοιιι.; οοιι!ι πο. 20 Μιπιιιοπ νοι· ιιιοιποτ`Απιιιιιιιτ

νι'ο,ιι;οπ οοε ειιιιιιιιοι·οπ Λ!!Βοπιοιιιιιιειιιιιοοε οπιειι!ι!οεε οι
ιπιι:ιι, οιι πιιι· οιπ !οιιιποιιοπ ιπιι πποεειπιιιιοι·ιοι·'Ηοπο πο ποπι
ι:οπιι·ο ι:οοοι· πιο, πο οιιιοι· ει:ιιιιοιιοπ Ηοποοοοειπιοιιιιοπ ποιο·
πιι:!11.ε νοι·ποιοιιοι. οπο, επ οιποπ εοιοι·ιιι;οπ '1!ιιιπροοιι.οο οοε

1γιιιιιιιιοι· Αοιο1! οοι· Τοιπροι·οιοι· οπο ιιοε Ριιιεοε πιο: πιο οιιι·
Νοι·ιπ 87.2 οπο Ρο!ε 80, οοοιι εοι'οι·ιιο·οε 8ιοιποπ ππι Αιιοιιο
οοε 15. ννοοιιοιιοοιι.ειπποε, πιο ρ!οιπιιο!ι ιιι οοι· Νειο!ιτ οιι
εο!ι!ιοεεοιιο πο οιποπ 8ρειιιοι·πιι.πο· πιο Κιοεοι1 (οιο Ποιο.!ιοι.ιοιι
ποι οοιπ 8ι:!ιιοιιοι· ιι1ι.11ο οιιι· Ρο.ι.ιοπιιιι νοιι νοι·ο!ιοι·οιο ιιιι:ιιι
ι.τοιιι.!Ιοπι ιιοιιιο·οι· 8οιιιιιι.οιιι·οει, Βγειιιιοο οπο ειιι.ι·ιιο 8ι.ιι:!ιο ιιι
οοι· ι·οοιιτοπ Εποπο πιιιιι·οι.οπ τ Βιι·οοιιοιπιιπποπ οιποπ ιιπποοιι
οιποο!ιο. 8ο πιοιι:_ειιι!ι οι νοι·ειοιιιικοε Ποιοι·ειιιιπιιοι.: !ιοπειο
ιιοι·οπ !ιοεε-- !ιοιπο Βιιιοριππρ,ι, ποιο ο!οοι·ιιιοο!ιοε Βοιιιοπ ποι·
ιιιπι!ιοι· Πιιοτοοι·οιο οπο !ιοιτ.ιο·ο Βιιι:!ιο ποι ιιοιοιοι·Βοεριι·οοοιι,

Έ!ιοι·πε πιιι ινοπιιςειοπιι @ιιππ ποινιπποπ, ιιιιο!ι οιννοε επ

1ιο!ιο Τοιπροτειπι·οπ οπο Ροιεο.

!ιπιιο οιο Ηοιιοπιπιιι πιο Ρ!οποπιιι. (οπεοο!ιοιι πιο. οοιιι Οτο
οο'εοιιοπ Βοπιι,οιιιι, πιο ποιο· οιο Ροιιοπιιπ οποιοι· οι·πιιι!ιιι,
οοι·ι:!ι ιοποιοιι Η:ιποει·ιο ο1ιπο νοι·ιιοι·οο!ιοποο 15οο!ιοι·ιιπο· οοι·
1:!.1ιποο) οποιοι·πο. Ρ!οποπιπ οι·ινοιει οοιι πιο ετιι.ι·ιι 2οι·ιοιοι, οιπ
οι·οεειοι· Το11 οοι· Βι1ιιιοιο οποιο. σο. Με οοι· Οοιγ!οοοποπ ιο1ιιοπο.

ειι.ποοι·π οπο οποιι πιο Ηοι·πιιιιη;!ιοιι. οιιι·ο!ι Κοιπιι!ιοι·, Αιιιο
ιιοπειποιοιι οπιιιιι ιιποιοιιοιποοποοποοπο οοι· Βοιπο, ρ!οποιπ
ιιιο1ιποιπιπ οιιι. πο 1ιοιιοπ.
ι!ι.οι·πειοιποοποοπ ' ποι ετοι·ι!οι·
Μοι·ιγ ποιοι Α1ιοι·οπποιι οοι·1πειι·ππιοπιο πιο $οιι·ιιπε. Βι··
,ποππ επιιιιπιππ; Ηιιιιοοοοειπιοιιιιοπ; πιοππο!!ο Βιιιιοιπππι: οοι·
ιοι.ιπιοι·ι.οπ Οοιγιοοοποπ

οπο Βιι!ιοπιιοει.ο,

πιιεπιοιιιποε Βιοτο

ιο.νιοπι οιιι. 1/2·ΡΙ'00 1ογειι!1ιιειιπιχ οπο Α!!ιο!ιο1 πο.. 6ο 'πο. Πιο
Βιπιππι ειιιπο ποππ οιιι· '1'οπιιιοπιιοο; ιιοιιπ Διιει·οποιοπ οοιι
Οιι.νοοιε πιιπιιιιο Βιοτοπ,ο πιο ποιοι οοιπ Πιοι·ο!ονιπιπ νο!ι!ιοιιι

Βιο Αιιεε 1ιοιοποποπ !ι!οιιιοπ ποιοι Βπιιοι·πιιππ· οοε διαμο
ῖειοι·ε ιι00!ι- -2 Τομ ι'οοιιιι ι·1οιιιιοπο ννοεει·ιοςι·οο πιο ιιιιπιοι
εροι·11οιιοι νιοι·ιιοπο ιιπ. 1 νι7οο!ιο ποιοι ιοποιοι·ποπο οοιι 8ο
ἔποειοι·ε πιιοπιιο!ι :ο νοι·ειοποπ. Πιο Βιεοιιοιπππο·οπ νοπ
οιι.οπ οοι· ι·οο1ιιοιι @οποιο πο!ιοπ ιιπ !.ιιιοι'ο οιποι· Μοο!ιο ιο

ι·ιιο!ι. Ποι· Ρο!ε οπο ιιοοπτιι:οιιν οπο ιιοιι.ιιι.οι.ιν !ιοιιεοι·, οιιι
Τοιπροι·ιιιοι· πιο ειο!ι νοπ πππ ιιπ ιιιοεεις ποσο πιο 88°ποι·οιι
πιο εο!ιοποπ Βιο18οι·πιιιιοπ Με 89°, οοιιιι ιπιι.ιιιιι οιο Κι·ιι.πιιο ιιπ

·νοι!ο.οι οοι· πιι.ι:!ιει.οιι 2 ιιιοποιο ποι ο!!οι·οιιιπε τοσοι: ιιοι.οιιι
πιοπ ειειιοι·ι.ο.

Αιιο οιιιιιο πιιι,οι·ιιιο ννοι·οοπ ιο οιποιπ Μι!ιοπ νοι·οοποπιιιιοπ
ο·ο1οποε,

οοπ

κοψει·

οοι·

Βιιι.ιοπιιπ

ιιιιιοιπποεο!ιιοεεοπ,

πο

Βοιπι1οιιιιοιι. οιποπ οοπ οοοι:!ιοιοοπει.οπ Απιοιοοι·ποποπ πιο!ιο
οπιερι·οοπ. Ι)οι· Α1!ποιιιοιπποειοπο οιποπ ποιοι· οιο εο ιιοεοι·,<;
πιεοι·ι·οποιιοοι·, οοι· Ροιε ειο ιι·οιιποπο οπο !4ιοιπ, ποπι οοπ οι·
ιςιιιιιοποπ Μπεεποποιοο, οοεε πιο πο οιιιοι· επιι!ιοιο.ποπ Κιιο!ι
επιπιπιοειοπ ,οι·οιιο, Ι.1°012οοιιι οιπννο.ιιιιιι·ιοι ειοι·ιιοε ννιιεεοι·- οιιι·
πισω. ιιπ !ιοοπιοπι. ππι· ι|οι·ιοποπο ειππο; οιο ρ!ιγειο!ιιοιεο!ιο
Κοοιιεοι21οεππο ππι·πο ιπιτ. οοπ 1ο ο ιιπ ι'ει:1ιοπ Ροειιιιοιι οοι·οιι
Αιιιιιιπιππο; νοπ ιπιιιιοιννοιιο ιν1οοοι· κοιιιιοιιιιοπ ννοοεοι· ιπιι
οπειιο1ιι:1ιιιοποιοοο!ιιοιπ ι'ιι'πεεοι· ππε

ι:1ιιο1ιι υιοειιι·ιιιςο

!ιοιειι

ειοιιι. Βιε ποιο Αιιοιιο οτιιο11.ο ε1ι:!ι πιο Ροιιοπιιο ειο οοιι,
ποππ οιιι· Ειπε οιποπ νο1ιοι· ποιο οοιιιι ποππ ιιπιποι· οιπο Βιο
ιιιιοπο νοιι 180 8ιιιι1οποπ ιο οοι· Μιιιπιο ε.πιννοιει.. '1'οιπροι·ιι.ιπι·
ποιοι οοιιι Ειιιει·ιιι 87,9. Πιο οι·ειοπ 2 Τομ 11911118 Βι·οι·οο!ιοπ,

1ιοιιο 1ι1οιιιο 1.·'ιι1εο,

ειπι·1ιο Βιιπινοι:ιιο; ποιοιιποιε 1ίοπιιι1ιοι·,

Βιι·οοιιοιιιπε ποι:πεπι2ιιιγειιιοπ, !ι8ιιι8ιι51 ιιιοιι·ιιιιιι, Με ππι οοπ
που, 1οι·οοιιιι, νοι;ιιιοιοριιιπιιι; πιο. @μοι Π, ρΟι. 2.. Μπι
ιπ,οιιοιι. οιιι Α.ιιοπο οοε π. '1'οποε διιι1ιιιο1-2811 ιο ποπ Βι·πειοπ.
Οοοοοι οπο ιιιοι.οπ,<;, οοιιιποι·21ιοιιι;!ιοιι οοι· 11πιιιι νο!1!ιοιιιπιοπ
οπο οπο 811188 1οι·ιιιιιμοιε (ποπ νοιοππο νοπ οοπ 8ιιοιιιιο.ποιοιι

ποιοι 1'πι19ιι1.111 π1η.ι;οι·ιεεοπ).

1οιιιιιγοιοοιιοοιππι 20 πω. πο!

πιο Βι·πει:ο. '1'οιιιροι·πιπι· 39.0, Επιε πιο. Βιε ποιο '7. '1'ιι.πο πο·
ιιο.1ι.οιιο ιιο!ιο '1'οιιιροι·οιιιι·οπ πιο 89.0 οπο οοιιιιιοι· ποι ιιοιιοπ
.1·'ο!εοπ, ιπο!ιι·πιιι.ιιοοπ 5οιιιιιιο1τι·οετοπ οπο 'ιπιτ. νοι!ειοποιο·οτ
5οιι1οι1οειο1ιο1ι; ιιιιιεειἔο Βο1ιιοοι·ποπ ιπ ιιοιι1οιι Βι·ιιιιι.οπ; Πιο·
ι·πιι 4 Ω,πιιιιιπποι· 1ιιιοι· οοι· 8γπιο!ιγπο 4,οιιιιι2!ιοιι ιιιιοιιιριιπο1ιοιι;
Βο.οοιι ννοιι:1ι, ιιιι·,ι.ι;οιιοε οι·πιιιιοιππι1πιιιιιιπ.· 8ιπιιι ιοΒιιο!ι ποιοι
11ιγοπιο; 1ιοο!ιιοπ εοοι·!ιοιι εοι·οε οιποπ οιιιιο οποιοι.
Βοιοο Βι·1ιειο ποεοοοιοι·οο (οιο οι·γειοοιοιοεο Βοιο πιο 24
81.πποοπ ποππ Αιιιιι·οιοπ νο!1ειιιποιι.: πιιοπιιννοιιοοπι οπο νοοτ
οοπ πιο Τ. ινιιοιιοιιιιοι.ιει.οπο@πιο ιπιι0οπιι·οο.ιιοι·ιπι· πιοεροιι.οπ
οπο οιοιπιοι·ι.; ιπι οιιιιοοι·ι ειιι!ι οπο ι!ιιιοπ πιο οπο ι·οιιι!ιιιιι!ι
πιιοπι1οιιειπο ποοιι·ιοο1ιοποο ιιι·οο,οιιιιι1ιο1ιο ιπιτ Β`ιοοιιοπ νοι·

,,,Μιιιο _|:'111πε1ι;!ιοιι..

ιιππ Διιιο11οοι· 1οιιιμοι·πι.οι·, οπο οιιι ειε

,,,,,ΜΜ οποιο. 1.οιιιιιοπ οτιοιποπ ι·οιιιιιιιοιιιιι·, ι.ιι·οοεοι·ιιε οπο
ιοοιιι1 ι·ιοοιιοπο. 11ιοι·πε ποιοι πιο νοι οποιποπιιοιιοιι, 1'οιο
πιοιι·ιοπ πιο.
ιιπ ποιοι Βιιιι!ιοπ,<; οοι· Βιιιειο 'Ι'ι-ιιπροι·πιοι· ιι.ποιιιιοι·πο !ιοο!ι
ο1οιπι, 1ο1ι:!ι1.ι:ι οοπιιιιο1ιι·οειο

πιει

ιπ,=;1ιοιι

πιιιιιιοιοπ οπο πιο

ΔΠεοιποιποοιιποοο, Αρροι.ιι. οπο
οιποπ οπο ι·οιοιιν οποιοι Ρο!εο
'Γιιι·οπιιιοεο οιπο οοε ιιπ!ιοπ οο.πο
οπο »πιο οπετ ππι 12. Μπι ποο!ι

Βιι!ιιιιι οιι1.εειο·οπ 'Ι'οπιιιοι·ιι
πιπ 100 ιιοι·πιπ, πιιο!ι οιπο
οοιι ι·οιιιιιοπ Βοιιιοε οοιιιιι
πιοιιι: νοι!ει.ιιποιο οπι:ι1οιιοι·ι

ποι' οιοοποπ Ψοπεο!ι ππε οοπι !!ιοι·ιοπ-Ποποπ.!οποπιιοεριπι!
οποιο ειο οιπ 22. Μοτο ιιοοι·οοιιιπι·ι νιιοι·οοπ οπο· ννιοιιοι· ποππ
Βοοεο οπι!οεεοιι. 2ο 1181189 πι. ειο ποιοι πιο 19ποο ποιο.
ιιοι·το ειιοιι οπο.;οιι!ιιιιι οιιι ποπι;

οπο πιο Αοιοοι.ς· .Τοπι 2111°

!οι·ιιοιππε πο νοι·ννοποιοπ ποιο Ι1:ι.ιιο πιο ειο ιιππ 8οιππι-ιι· νοι·
ιιι·οοιιι.ο. 18. Βοριοιποιιι· ειοι!ιο ειο!ι οιο Κιιιο!ιο. οιιι· ιισιοοιιι·
νοι·, ι·ιιιιιι ειιι!ι πιο :ιπι οιπο ι;οι·ιπεςο 8οιιιιι·ι1οιιο οπο ποιοοιιοι
οοιιι·ιο.οποο Βο1ιννοι!ποποπ οοι· Βοιπο ιοοιιι ποπι; ποιο ιιιιι!ιι
οποιπιειι!ι οπο. 1οποιο θι·ποπο οιιπο Βοεοποοιποιοοπ,· (ιιοπι

ιο.!1ιοιππο: οιιι ιο ιιιιοπ 1)πι·ι:!ιιποοεοι·π ετ.ιιι·ιι νοι·!ι!οιποι·1οι·
Πιοι·οε νοπ οοιοοι Κοπειειιοπι; Ροι·1:ιο νοι·ιιιιι·πι οπο εποε
ιιιιο!ιι.

8οποιοι·ιιιιο

ο;ο!ιπο·ι

1οιιι!ιιι.

8οποοο!ιιπο·ο

οποιοι

ο οι.ιιι. Ποπ Οι·πιιιι νο!!ει;ο.ποιι; οιποπ. Θοινο!!ιο οπο Ριιιι·ιι
ιιιοιι·ιοιι οιιιιιιιννοι; πιο. Αοποικο οιιπο Βοεοπιιοι·ιιοιι.οπ; 1οιιι!ιιοε
0οοοιπ 1ιοιοοι· Ποιοτει:!ιοιιιιο1.

Απ οοπ Βι·ιιειοο 41ιιιιειοιιε

ιιοι·1ιοιι. ιιιοπεοε πιο ιιππ οιπο πιοοοι·οο!ιοιιι·ι. (πιο ιππεε πιο
ιιπιποι·ιιοπ, οιιεε οιο Κι·οο!ιο πιιι!ιι.,ειι!!ιο, οιι.1οιοοι· Βο.π!ι οιιι
Μοειι1ιε οοιι Κιπο !ιιιιιει.!ιιιιι οι·ποιιι·ι. ννοι·οοπ ιππεειο, ο!!οι
οπο” 1ιοι.ιο οοι· Ζιιεποπο οοι· Ριι.ι.ιοπι.ιπ ιιοι:1ι εοπειι οπο Βιι!!οιι
πιοιιι: οι·ιο.ποι., οπο οπο Κιπο 1 Μοποι οιιοιποιπ ο!ιιπιοπ Βι·οο1ι
οιιι·ο!ιιοι! οι!ιι€). οοιι οιπο 12. .Μπι Μο!ιιιιιοπ ιποπειι·οοΙιο οιο

ειο!ι ιιι !οιιι!ιιοπ θ-? Τοπο ιι.ιιιιιι.!ιοπιιοπ οπο Β'/, ινοι:ιιοιιι!ιο!ι
νιιιοοοι·1ιοιιι·οιιοοπ Κι·οοπεο!ιιποι·ποπ 1ιοιιεοι·π.

Ξιοιιοπ πο· πιο: ποπ ιπ οοι· Ι.ιι:οιιιιοι· οιπ 80 οποιοι
πο, οιι.εε οιο Ριι1!ο νοπ ροοι·ροιιι.!ει Πτοι·οεπιιιιοτοπ
οοι·ι:1ιο.πε εο!ιοπ οιπο. οοιι οοιι έοποποποιοπ 2 οτειοιι

Ι:ιιι!οπ νοπ Θεγιοιπιο.ιπιιιοιι 1882 (1 Ρο!! 9011
8 ! ο. πιο ιι ο ο γ 1ιππι·ιοτι ιιι οοιπ ιποοιπιπιεο!ιοπ Βοι·ιο!ιι.οοι
Ετ. Ροιοι·οοοι·οοι· Επιιιιποοποοιι.πετοιι πιο 1840-1871
οπο ιιι!!ι ιπ οπο .Μπιτ 1870) οιπο ιιπ οιοποοπ 54. πιο
ιιι οοι· !.ιιοι·οιοι· νοτο1ιοπ1.!ιοιιι:. Εε ειιιο ι!ιιε ιο ι:!ιιοιιο
1οπ1εοιιοτ Βοι!ιοπιο1πο: 1 επι νοπ Βιοοιιοπε!ιγ 1870,
2 ιιππ νοπ 8ειτοιπιπιπι!ιοιι 1882, ο Ριι.!!ο νοιι
θοι·ι·ιπποε 1884,1 Ε'ο.1ινοπ θι·οπιιποιι!ιοτι 1886,

ι081.10ι:11 1..οι:1ι1οιι ποι πιιι.επιποι· 1πνο1οιιοπ οπι οιπο 1οιιοοιποιι·ιι.ιε
1ιιπινοιεοπ, νι·ιι·ι1 οιπο Πιοιπεεριι1οπο πιο. 11γεο!ιοεπιιε οπο Α1
Κο!ιο1 ιιοει:!ιιοειιοιι. Με ιπποι·ο υπι.οιεοι:1ιοπε οι·,οιιο1ιι ιι.ιιιιι· οιπ
1111011 οιποπ ιιι ιοι·ιιιιιπποπ εοιποποοε Κοεπιιοι: ειιιιιοι:!ιο ιπ
νοινιοι·ιοι ποι. ιοπει.πι·οπεοι· Πιιιιιπο ποιοι 1ι1πιοιι νοι·1οοοιι.
ππι·πο εοπ1οιιπι. ιοιιιιιοι·ι. ιπιιοι·οι· _Μπι.ιοι·πιππο”ιιι.εει οοιιοοπι
2 ιιιποοι· ροεειιιι·οιι; ιαι:!111·ιΙ'1θΙ 1ιιιιιιι·πι.ο ιο οιιι· ιιιιιοοιιοπο οοιι

2 Ποιο νοπ Βοοοοι·1.1890,1Ρο!ινοπ Ηοοιιετοιι
1ιοοιι 1890, 2 νεοιιοι·ο Ε'ιι1Ιο νοπ Οοιι·ιπποε 1891,

1.!ιοι·πε.

νοπ Ι)ο οπο:: 1897, 2ινοιι.οιο οπο» νοπ Βοο1ιπιει.πιι

Απι ιοποιοπ ιι1οιιοι·πιοπο ει.οεει οοι· ιοοι:!ιιοι·οποο

Επι" ππι οιπο 11οιιιοι·οποο Μοιιιιιι·ο.π οιποπ

1.11οι·πεοπνοιιι,

Απννοεοπ1ιοιι. ιπι

οπο ποιοι οιιι· ιποποο11οπ !οποιοι·οοπιο πιο· Ριο

2οπιπ οπο 1οιιιιι.πιο ειιι1ιοι· 1οιι1· πιο, ποππ ποιοι· ειοιπιπ ιποο!ιι,
ποιοι ιιιιι:ιι πιοιιι ποι πιο ι·ιι:1ιι.ιπο 10ιο.πποεο ιιι·ιππι; ιο1ι'πο!.ιιπο

πο, οο.εε ποιοι 1ιοι.ιιιιιιοπ οιποπ οιιιι:1ιοε 1οιιιιι.ιιι.ο οπο ιπποοιιιο
ιι·ιιιε νιιι!18ει οπο ιι·οιιο !ίοι!ιο1°91ι.οπεπιι επι· Πιοι·πεερπιοπο
οπο Β1111οιπιιιι€ οοιι νοι·πιοποιοιι πιιιοπιι·οειοε.

1 Ρο.!1 νοπ 0ιοοιιοι·ο 1891, 1 Μ!! νοπ Βοπο 1891,

1 Μ!! νοπ 1Νοι·οο1οιι 1892,1Ρο.!!νοπ Βοιιτοπο!ι

1894, 1 Ρο1ινοπ ννο.!ιιιοι· 1894, ο Ποιο νοπ Βοι:1ι
ιπο.ππ 1898, 2 Ε'ιι!!ο νοπ ννοιπετοιπ 1896, 1 Επι!
1897, 4 ποιο νοπ Βο.ει:!ι1ιοιν1ιεο!ι 1898, ο οιοιιοιο
ποιο νοπ Βοο!ιπιιι.οπ 1899, 1 Ε'ο11 νοιι Βιι!ιπιιοι
1899, 1 Μ!! νοπ θιοι1εοιιο!ιι 1900, 1 Ε'ο!1 νοιι

Βοτ1ιεο1ιοινιτεο!ι 1900, 1 Ε'ο11 νοπ Ε'τοπιι116
1901,1 Ρο!ινοπ Ρο!Ιιππονι 1902, 1 Ρο!! νοπ οιιι

11ιο11οοιιιι·οπ

ΜΜΕ ,.,ωθιθω ΜΜΜ οπο. πιο πιο !ιοιιι οοιι ποιο Πιοιιιε ιιοι·οιιε

Μοιι!οπ 1903, 8 Ριι!!ο νοπ Ειοιιιπο.ππ 1903,

41112
Ποπ 11οιπιπευ ποου 8 νοπ Βεο1τιπε πε υεου111·11ι.ετε
Μουτ ρυυ11ιι1εττε Γ1111ε υπό 1ο 1 υ`Μ1 νοπ Νοεεε·τε.τυ
υπό Ι.ευεόε11, Με Βεο1ι1πυυπ 1π εε1ι1ετ Ατυο11: ετ
ντυυπτ ντο Μ1ετ Με Κτευ16επεεεο111ου1επ ι11ου1 υυε11πό18
επ τι1εουεπ με1νεεευ ννυτεπ υπό πιο Βου1πεε ποου 1 ?ΜΙ
νοπ Κυ11πει· όετ π11τ υυι· Ρυυ111ιυόοπ ίτευπό11ουευ
υυετ1υεεευ ντοτόεπ Μ. Αεί Μεεεπ 1επτεπ 13'Μ1 νου

Κυττπετ 1ν111 1ου ετννυε εεπευετ ε1πι;ευεπ ότι ετ 1π
νετεο111εόεπετ Βει1ευυυ8 νοπ1πτετεεεε 1ετ.Βε1ευόε1ε όετ
ε1ππ18ε ?ΜΙ νοπ Μεττ111ε ό1εεεοεπε ννο όετ 8ευυεετει·
(111ετ υειυόε11ε εε ε1ου πιυ 2 δευυεευετ νοπ ο1του ΒΙΜ
ίεόετό1ο1ιε υπό 8 υυπ. 1.υπεε) εε1εεεπι11ο11 ε1πετ Αυτεε1ο
28 'Πειτε ροετ ρυι·τυιπ υετευευε16τόεττ 1νοτόευ 1ευ υπό
ντο 25 'Εεεε ρεεε ροτ1υιπ

όετ Πτετυε ν11Μπυ.1

ε:ιε1:1τ

1111111; Πο1τεουυ11ι υπ. όεεε

1) ·8001'0 όετ·· 1111113 Μ·

ετοτυεπ ε1πό, Με Ιπιεπε115.1όει·Ιπίε1ι1.1οπ Μεο υπ $111ιΚε'

π1ου1ε ευ 1νυπε1·1ιευ 11εεεε υπό όεεε 21 Βεο1ιπ1οπυ
όευ Με1ετετπ όετ· 01ευυττε11υΠε ειπε όου νοι· '70-Βετ .Τευ
τεπ όεε νετόοεεει1επ .1Μ1τ11υπόεττε Ππιεο111 Με, ό1ε
όυτο11ευε επευτε Βεουυο11τετ 1νετεπ υπό όεπεπ 1181111010·
81εο11ε Απε11οιπεπ Με ν1το11ο11· υπό Βο1:1τυπε1ιν
επι $ε11ε ετο.πόεπ, Μεο ε1πε Ψετ1νεο11εε1υυε 11111 ΡΙυπεπ

τοτΒεννευε 1νου1 ειιεευεο1111εεεεπ εε1. Ο ο11εο υ :ι 111 ιπειυτ,
όεεε όυ.ε ΑπΓττε1.επ όετ Μετι·111ε Μεεεοεπε ευευπ1ιπεπίπ11ε
ιπ1ιόειπ Βεε1υπ όετ 1πτεπε1νεπ υπι1εερτ1εο11επΙπ1τευ

τετ1πτ11ετερ1ε, ευ όυε όετ ΡΜ1 τω $ε1υν1·1ευευ Σ' 811·
υυπ 1π όεε δευτ 1Μ1ε, ννο ιπευ ευετει επ11πε Με 2811·
1:1εουεπ Επόοπ1εττ111όευ ιπ1τ Γοτι,ε,εεετετεπ 1υ1.τευτο11υθΠ

τ11ετ1 ντοτόεπ Μ. Με Κτυπ1ιεπεεεου1ουτε 1ετ 1π Κυτεε
ίο1Βεπόε:

Κε1τυο1ερυ1υπεευ υπ υε1ιυιυρΓεπ. Οο11εουυ11ι υε2ε1ου
πει Με νοπ ΜΙευ Αυτοτεπ ευεε111υττε1 1πΓε1ι11ου Με

Ριου Ν. ε111ε Ρ1·1νυιρπι1επι1π νοπ Πι·. Κ 11 1 υπε1· 11111 επι
27. Νεριευιυετ 1901 ππι ε1πετ Το1προτε.τ11τ του 87.8 υπό ΡυΙε
108 Με Α1ευυπόι·εετ11'ι Με 1 ουτε 28 .11111τε 1111, 1εΙ21ο Βειι·ε1

2 Ωπει·όπεετ Ετννε1ιετ11υ,ε;. 111111.. Κερί υ111.1ι1ε1πειυ 8επτυ1επτ

(3ευυτ1, (1π 50% όετ Ρε.11ε ε111ό οπετε.τ1νε Επιυ1πόυυεθυ
1·εερ. ιππυπε11ε Ρ1ε.2επτετ1οευπεεπ, ευυεεευεπ νοπ Βιιιυιπ.
8011ε1όεπ-οει·ν1κτ1εευυυ1:ει1 νετεε1ουπευ), εου1νετε Β1υτυυ
ιζεπ, ΤτεπιπΜ1ε1ετι1πε όετ 1νε1ουυε11ε υε11υπεετ (11ευυτπε
11.21.1181' (εε υυει·νν1εεεπ 1π όευ 11ε111ει1 πτ1π11ρυτεε) Με
εε11ο1οΜεουεε Υ, υπό ιι1ε1πτ όε.εε Χ υπό Υ ειιι Ετ1ι1υ

11:11ετ1: υπ Βεο1ιεπε1πευπε. Β1υεε εεερτι1πεεπ. (.1ευ11τ·ι: πιυ '7 11111·
Αυεπόε Μουτ. 11υπ1ιπτ1εε 1. (111·υόεε, 2 Οιιτ1ςυι, 2 Βε1όε; Μι;

ι·υπ,ε; όεε Ζυειο.πόε1ιοπ1ιπεπε όετ 111ετ.τ11.1ε όἱεεεοεπε Μουτ
€επυεευ, ννου1 ευετ όε.ε ΒΜ:εε1 ε1ου Μουτ 16εεπ 1υεεε1

11ο11ε Βε1επι1οπ ε1ι1εε $ευο1ιεε 011οτ1ου. 1'οι· όετ θευυτΙ 1ιε1πε
111πετο Ππτετευουι1πρ υ11εεε1· όετ ε1·ννυ11π1ευ, όοευ ο1τουι
24 8ιυπόεπ ε.πιε ρε1·1πιπ υυιτε ποο11 Με 0ο1ιυε ειυιιι.1·ε1'υπόευ.
24 Βιυπόεπ μπει. ρυ1·τυυ1 ·8ουυ11.ο11ιοει, '1'ετι1ρειυτ11τ 88.8,
Ρυ1ε·110, νοπ ότι Μ: 11ουεε Β`1ευε1· Με ειιιτυεπ Βειπ1εε1οπε11

Με 1πτεπε1νεπ 1π1ι·ευιετ1πεπ Βρυ1υπ8επ νου 1810 1111

εε11ο1οε1εουεε Σ; Με υπετυ11νευ Β1πετ111ε υπτετ Μ”

14. Πειεπ111ετ 1200; ννε11επ11εε·1ππ νει· ο1του 20 5τυπόεπ. Ιπ
πετο Οτι;επε υο1π1Μ. Κε1π Α1υυπ1επ 1τπ Η11τυ. 11111111. Βεο1ιεπ·

νετει1εε1·11πιτ 11.θτεόεε. Οοπ_1. ε:ιυετπυ 16,0, 0οπ_1. όΙυεοπτ111ε
10.0. Ιππετο

11πτετευο11υπ1: 'Α4 ΠΜ

Νπο11π11τ.ιειςε

ο1·ις·1ο11ι

ννεππ ιπεπ ποου ε1π ε.ε11οΙοε1εουεε Ζ υ1πευίυ8ε - Θ11ΘΠ
Ξευεπ ιν1ι· υπε υυπ Μ1ει· υε1όεπ ευ υεεουπ1ό1,ε·1επ υπό

ι·111ει1 111ε111ει1 1111111.: ο11πε θετιιου, 111 111ι·ε1· 111επεε ννεουεε1πό.

νεττε1ό1ετεπ Με1ειετπ όετ (1ευυτ11ευυ11ε νοι· 1870 ειπ, ευ
όπόεπ αυτ, όειεε ννεόει· Βεο1ιιππππ ποο11 Οπτι
εουυ11ι τεουτ υυυεπ υπό όεεε Μεεε Με1ειει· εευτ 1νου1,
ννεππ ευου Μουτ υπτε1· όειπ Νειπεπ Μεττ111ε ό1εεεεευε

11`1ευε1· 11111. ειυ1·1ιεπ Βειπ1ετ11οπεπ υπό ννεευεε1υόεπ Ρυ1εεπ. Απ1

όετει·11Βε 1ΐε.11ε υεουυο111ευ 11Μ1επ νν1ε ε. Β. Απε Γο1εεπ

14. 1νοο11ε11υετιετυπε ,εη;1ευι. 1πι1ετε Ππ.τετευι·υυπε:

όετ 81ε11ε ευε όοτυ Ι.ε11τυπου όετ ερευ1ε11ου Ρε1υο1οε1ε

11ε1 ·11ο11ευ υπό 1‹Ιε1πεπ Ρυ1εεπ. 1.οο111επ ν1·ε1·όεπ νοιπ Θ. '1'εεε
υπ ε1ττ1ε όοι·υ ουπε θει·11ο11. Δυ1 Θ. 11*οο11επυει1ετεεε ετε1ευι
1πυε1·ο Πι1ιετευουυιητ Πιετυε. Ρει·υπ1ει11επ. 1)οι181πε ειεεου1νο1

1επ υπό ειπι111πό11ο11. Οε1°ν1Χ 111εει όεπ Γ1πειει· ρυε111ε1·ε11. Βο

0ιει·υε

1ι1ε1π. εευτ επη111υό11ο111 1ε1ουι πι1υε1νε811ο11, 1111ιτετι11υπό σόου;
ει: επι1εε1τ ε1ο11 ειπε 1υυ1 ιε1πει· 1111ιετ. Π1118ευ11πει όεε Πτετ11ε
1π11111·1ε1·ι εευτ επη111πό11ο11.17νε1ιετ Που" νοιπ εε111επ '.1'νρυε
υπό Η11υε, υυυ11ι.τε $ο111νε1εεε, Ρτοετε1υ. Απ1 21. Τπι;ε ρεεε
Η11·ιυπ1: Πυιτει·π11111ό Μουτ 11εουεπ1 όεπ Γ1πςει· ρυεε1ε1·επ.
1ετο1υν111ιπ·8υυ11111υ1. 1:4000 (Με όυ11111 111·ε.τεπ 11υτ νυε1πυ1
ερυ1υπεει1 πιυ. 1.νεο1 51% ιτευ1υου1. 11το1·όεπ) εε επι1εετεπ Μου

1ε1ο1111ουε Μεπεεπ τυυ1111ιεεπ Β1τει·ε. 2 'Ι'11ε;ε ό1·ε.111' 28 'Νιου
1111111 πυι·ιπιπ ποουπ11111εεε

Πτ.ετο11ιν1πιπ

υπό Αυτυ.ε1ο υε1 όετ

υπό '1'υετερ1ε όει· ννε1υ11ουεπ Πτ1ιτυπ1ιυπεεπ νοπ Κ1
νν1εου-Βοε.π2ου1 πεε. 721 Αυεευυε 1854 .ου ετεευεπ
Μ, ννο ν1·11· υπυετ όει· 11υυτ11ε - Βπόο1πεττ11:1ε

πυετρο

τε11ε (Κ1νν1εου-Βουπεοπ1 υπτετεου1εόευ Ευόοιπε
ττ111ε ρπετρει·υ11ε εερτ1ου, ρυτι1όε., ευπετυποεπ, οτουροεε
υπό όνεεευτετ1ου) 1`ο1ἔεπόεπ Ρεεευε 11πόου. "Με τυεο11ετ
1ιπ Ι.ευεπ Με Β1υτό1εεο1υι1οπ ε1π1τ11τυιπ ευ 1νεπ11:ετ εε

Με ε1111·υ11ι1τεπ 2 Βευυεειε1· επι1ετπι ννο1·όεπ. Κυ1ιυτευ που
όεπ·δεοπεε1.ει·11 ε1·ιτευεπ 8ιτεριο1ιο111ιεπ, 'Ι'1ετ11ι1πΐππε· Κοτόπ
ουεπ ετ1.:1ευι υε1 όετ 5ε1ι1.1οπ εερι1εο11ε Ρο1·110111118; 'Γυ1ποτ
11επ1ε; Βιι·εριο1ιο111εεπ. Μ111τ0ε11:ορ180118 Ππτε1·ευουυπε όετ Βε

11ει·ιπυ11ετεεννευεε ε1Μτόπόεπόε Ε1ιευόυτ1οπ υπό εε εει:21
Μεεε1υε ι.ι1ε1ου2ε1118 τυπου ευεπεο ι·υεουευ Βιννε1ουυπεε

επεειετ ετε1ευτ: Μπευε18·εννευε, θε1·νυιότυεε11, Κο1ι1ιεπ 1π1 θε
ννευε. 25 'Έκο ποιό; ρυτιπιπ νυεόπε.1ε 131ιε11τρ11ι1ου όεε 11ιετπε

όΜεε. Με 1ππει·ε 1·`Ιυουε ο όετ 01ευότυ1υ11ετ νν1τό επι1νε

τ1ππυπεεΓευ18 Μ; Με 1ο Με 1ππει·ετε

$ου1ου1;ε όεε θε

υπό Βο11ιυε12υυ8εριουεεε ουπε 8πυτ ο1ποε ε1υττεπ 1Ξκευ

ννουε1 υυι· ιππ όοτυ Ρεουε11π υυεε11·ερ_·επ 11ν11·ό, Βο11εετε υπό
11εεεετ Μουτ υε11υ121 11νοτόεπ. Αιπ οιετ11·ρ1ε1·1ε11Πτε1·11ε 1π όετ
Θει,ιεπό όεε 1ππε1·ει1 Μπιτε1·ιπυπόεε. ντου1 όε111 8112 όετ Βο
3πεετει· επτερτεουεπό αυτό 1ιτοτει1ο1·1π1εε νε1·ι1εί'υπι.ιε11. Νεο11

ετ Ορε1·ει1οπ ε11111ιεπ Τειπρειυευτ υπό Ρυ1ε επι· Νοτπ1 υπό
υ1ε1υο11 2 Τπιτε πο11πΜ.

1`ο111 δ. Τομ υπ ι1εο11 όετ Ορειετ1ου

1ν1εόε1· ει111·1ιεε Γ1ευετ νοπ τοπ11111ετευόε111 'Γνρ11ε,

εο1111ιτε1

1τϋε1ε. Ριιι1ει111ι1 π1εο11τ. ότιτευτ ε1υ 1υ11εεε. εο11ννει·εε Κτυι11‹επ

Με” Μιτου

ππι όεπ Β1εο1ιε1υιιι12ε11 ε1πετ Βερι1οορνεει111ε,

Τ11τοπ1υοεε όεε ε1πεπ Βε1πεε, Ργε1Με υπό 1ν1τό ειεε 184 Τυεε

π. ρυττι1π1 εευε11ι επι1ε.εεεπ.

2111· Ζε1ι 1ει Ρε11επι1π νο111ιο111

ιπευ 1.ιεευπό.

111'υε Με Αετ1ο1ου1ε όετ Μεττ111ε Μεεεοεπε ευυεΙυπετ
ευ ε1πό ε1ευ ε11ε

υπθεϊυυττευ

Αυτοι·επ

όο.τυυει·

ε1π11;,

όετ· 1π 0εε1Μ1 νοπ ευΓεε1οο1ιει·1επ Η21υτεπ, οόει· Με
εουετΕετ υ1υτρ1ειπεπ11εουετ Βι·ε1 υυεεευοεεεπ.
1)1εεετ Ζυει.ευό 1ε1 εε11; Βοετε 1Ζε11.επ υυυετ όοπ1
Νυιπεπ Ρυττεεεεπτ1ε υτετ1 υε1ιεπι11 υπό Με νοι·υεΓυπόε
πεπ π1ειπυτυποεου (11ευ11όε 1νυτόεπ 1111· Με ευτυο1ιεευ11ε
υουο 1)εο1όυε ιιυ8εεε11ευ. 111εεε 1ευε1ετε Απε1ο1111 ό11όευ
ντου! 1υ όειι1 Πιπειυπόε 1υι·ε Βεετε11ευπε Με ε1ου Μεεε
υεπι1Βεπ Γετ21εεπ 0ιευ11όε υε1 ε1πε1· 8επευει·ευ [Ιπποτ
ευουυυυ (εο1ν1ε Με 1)εο1όυυ) Με Με ευεεετοεεεπε Ιυποπ
εου1ουιε όετ θιευετιπυιιετ όυτε1ε11επ, όοο11 ε1πό Με ο11'επ
υε.τ όεε Ρτοό111‹τ ε1πεε 1`τ1εου ε1πυε1.τε1.επεπ Αυετοεευπ,ε·ε

όεεε ιπε.π εε 1ιπιπετ του ε111ετ εου1νειευ Ρυετρετε11πΓε1:
Που υπό εννυ.ι· νοι·2υεεννε1εε 11111 8ττερ1ο1ιο1τυεπ ευ υυπ
11ευε, υυι· 1ε1: εε 1·ετεου1εόευευ Αυι.οιεπ, εο ερε21ε11
Βεο1ι1πυππ υπό πουετΜπεε 0οτ1εουυ11ι πειυι11ου
ευυ.εεΓε11επ, ν1·ιιτυιπ εε υε1 τεΙυτ1ν υευόπου 1τυ11επ νοπ
εο111νετετ Ρπετρειι111υίε1α1οπ ευ εε1ιεπ 2111· Μευτ111ε Με

ρτοεεεεεε, Μι. Με Π” Με Βεε1ε όετ Βεο1όπο. ιπε1ετ ευ
υεττυουι11ο11 ε1πό“. Απ ε1πετ υπόει·επ $1:ε11ε 11πόε11 Μι·
”1ι1εοννε1τ Με Ρυ1τεεοεπι Με ρτ1ιι1111νε Κτυπυυε11 νοπ

εεουπε 1ιο111ιπε. Βεο1ιπ1υππ ιπε1π1, όεεε ιποι.τ11ουετννε1εε

εειπε; όετ· εερ11εουεπ Ευόοπ1ε1τ111όεπ Με υυι· εευυ1ε11:επ
Ρυττεεοεπε ε1π ευ 11πιπετ1ι11ο11ετ, Με Κοιυυ1πυ11οπ ιπ11.
νοτειπυεευπε:ευευ ρ1:1ε11εο11επ 15:ιευόει1ουεπ ευ 11υυόμ,
όεεε ε1ου 1π όετ Ι.ε1ο11ε εοινου1 Με οπου 1π1,1.ουευ 1ιε1πε
υεε11ιπιυ1:ε (1τεπΖε 21ν1εουεπ ό1εεεπ Λ11ε1α1οπεπ 21ευεπ
1ε1εει, ννεευυ.1υ 1ν1τ Με Ρυιτεεοευυ Με όπε Ε11όε11εό όετ
εερτ.1εουεπ Επόου1ο1.τ111όε11 ευ υε1τυουτεπ οιπ εεε11:πε1
ε1ε11 υπόευ°°.

Με 1πιεπε1ιε11. όετ 1πίε1€11ου υεπτυπτυι;ε ε1πε υετ1πεετε
Με ίι·υ11ετ εε1 οόετ υ11ει· ερ1ε1ε ππεεπ118επόε Ι)1ε.8ποε111τ
ε1πε Β.ο11ε, Με εε Μουτ 1ιιιιι1ετ

ει·ιπο811ουε

Μεεε Ροι·ιυ

ευε όοτυ Μ18ειπε111επ Β11όε όεε 1Νοουευυεττευευει·ε υει·
νοτυυυευεπ, τεερ. ννετόε όετ Πτετυεεεευεετετ Π1τ ε1υ ευ

τυου8ευ11ευεπεε8τυο1ι όετ Ρ1ε.2επτε υπεεεευεπ υπό Με
8ουυ1όυεννε1ε υυ1όιπο811ο11ετ νετ111ουιετ. Βειπ εεεεπυυει·

ε1πετ εοι;επευπτεπ

ρυ1ε11εο11επ

Βπυ2υπόυπε;

νο1118· υυ

ννε1ουτ, 1υεετ ε1ου 1υτε Απεεο1ιο1όυπυ· (Βοετ) νοπ όεπ
Ευόοπ1ο11·111όεπ 1νουΙ τεο11$ίετ111:επ; όοου 1ει όετ 11ευει·

1118
111151.1515111555 8511111155:

, 111555 115512511855551· 1511 1111851155 815115 551 Βο51·
(7 01151151 111151· 1151111·115115 Θ1555115511115 1884 ρ. 128).
115 55115511 5155 1115 555 85111.1ο115ρ1·ο1ο11ο11 511151· 55
Ρ551·115τ51115551· 1151·51ο1·555511. -- ,111 551· Β511555111115
1151· 51155 15 5555555111 25515555; 551 Π11151·55551155 1151·
05551·111ι11151· 5551· 151111 151111 5151111515 5111115 555 Μ111151·
1111151155 51151· 5185511155 11511 Μ111151·11515 111111 515 55515
11ο 51511 1115 Μ51151·55115155 1115 1155551555 1551 1111155555
5511·5551511. 15 5515551555 2115151155 1151 5.555 515 νοτ
11515 11111515 81115115 551· 0155511551151·. 015 Ρι111·5555112
111115 5151, 1115 55 5151515115 1151· 11511 151 1551 1111851155
11551· 2 -8 11151511 1151 111 1115 5115515112. Α5 551· 1111555155
81115115 1115555 0155115 1151· 11111111 51115 811111· 111111 11151111
11511. 11111 515 ρ511552151155 8151155 1555 111511 111551 11511
1111511551511 5115555111 11511 115121155558; 1115 Μ1111515555155
11115 51155 11111115551155 1151· νο1111ο11111155 5551155. 85 25181
51511 111555 1111511115 515 51155155. 155 5511151115 5155 5551111
1151·5 5111 11511 115551 55511 5111 511155 5·1·5511111511511 1111151·
5551511 2111555511 1151· 5185511151155 Ρ11115551511155 5511 1151·
1151551555 0151151555 11511 115111 8555551115 1151· (155511551151·

55111151·115515 211 15555511.
1851111155 15151.)

1

1

°'

1. 05151515511555 515 85511511111155· 1151· Α1155115121115.
11. Β1·1551·1151:55 11551· Β55555ο515ο15γ511115..
Β. 015 1151115, 5115 Β 11115 01·. Δ. ν. 1151111555 11.
Ρ115111 1. 01. Β 11 555 11551· 5111511 11511 νο11 Ρ11511111111115 11111
05111ο11511·1111ο5 551· Ρ5.11551111.
01·. 11111111· 1511 5511151 15 1151· 0155555155, 115511 1115115 1111511
Β11551·ι155,·55, 1115 51111151· 11551· 515 Ρ1151ο1ο1515 1151115555, 111555
Ο 51511115 1151555115 1115 055151 1155 855:15115155 555 15 515
11115111 51151515, 1115 15555111 1151· 0551511511 1151 15 5551· 51111555
1155 11555 5155111 1511551111· 151·15111511511 11511 5·555511551·155 1111115
551 11155 1111551. 55551111 11111151151151:5 11551· 51555155 211 1111511115,
55 5155 5551· 51115 1151125 1151115 νο5 111551 211 ν5111151115115511

ν51·1512115855 551· 81555, 551 55 11111511 515 85.55 551 551 0115
151155, 551 55 1111155 5511511' 111115115511:15 Κ555555115.8155:115,
5555555151 1115111511, 515 11515515551151; 211 55555155 Κο11η111115
1151155 11115 15 51551· 115155 51111 8511511 2111· 'Γο551151·55555 1115
515555 5155. 05551· 551 1115555 15151551 211 5555555155, 51·

11511. 5551 1115 0115151155 15 551· 1155115511 8115215115155 1151211515
1111· 55111· 551.:5551·5155.
01·. 11ο 55 1151551111. 5151211, 55.55 515 8γ15115γ115111ο15155555511
11115 515 Ρ1151ο1111515, ν111 55 5155 1151 51551155115 Ρ1·51115 55115515
5515511·5551111 11.555 55111 855215115155 211 5551551555 55155, 51·
155151 11551· 5155 511 555,·5551·51555 0115151155 1511555 5555 1151
115111 11551111 1151155111 111111 5555515511 51515511 1111111155, 11155 01·.
Ρο111·155 νο1Ι 5551115551. 11511 5152511151 51· 155155 55.55 515
5511111515511 Β1·1551·1155·55 1151 1151· Ρ551111ο1515 511115 211 115511;
55115551 1115111511.

01. 115.115 111511 Ο 51555115 5 5 515 5551· νο1·5155111155 Β5

Β1151151·511:51555 111111 85551555115555.

111·151151· 1151· 0115151155 5.5, 51· 51551 515 01·551:55 1151· 1115155
Β15555ν51·1512115555 211 5511551155, 11555 1115 Β1555 551 551· 111515
5511555 8155 11551· 1115 5115551155 51511551·5511111 51111 11555 5111
5515155 51111511 5111·55 515 1151151 15115121 55111511 115115. -

11`51·1151· 551 5511151· 1115151155 5555 515 Ζ5555 1111 Β 11 5511'555511

Β15511511551· 11115 815111511155:11551·5555 551· Ρη
551511·15. 2115115 ν5115511115 Αι111555. 1555, 01115151·
8155551, 1907. 111515 5,50 Μ. 886 8.
055 νο5 55555 1111515515 15115551· 555 1151555 Η51·11115ε55515,
111111 01511151. 1111555, 1115515551ι155 1111ο11511551·51
5551·5511515 1.5111·51155 151 111112 1115551· 1151151155; 1155 8151155

115151· 1551115111 Β551551151·, 1115111115 15 1115555511 Α1111'555558511
1151· 11515115 55151·1551111155 1·515551511555 5155111111111115 1151115155
15551 ,511515551·115 5515155,

11511

11555 1115 551 55155111 5151511

111·551151555 1111 1151115 1904 11515 81511151·55555 1155 111·5111155555
Α1·215 55515115 5155155155 5515511. 11155 1111121111511ο1115155 151 151
511,5·55151555 11511 Β155 15511551 1151151511” 'Ι'5115 5111 Α5
5555: 015 55115515111551155 Α1115·55511 1155 5121115555 8551111511
5111551555 55151151- 555 21ν111·55111115551· Β51151555111111ς. 015

8γ5155151111 551· Ρ51·511ο555 551 1155511 1111551· 115155 1155115

8511 1115111 2111511115 1155111255;; 551· θ55111·1, 1155115111 1111511 1115
1151211155 5555111511 1111111511, 55551551 11511155. 015 1111111115

1·5111; 555 Β5511551·155,55 551 5155 15552 5515511155 1115 211 5 5111.
11511 1111155 515 11151551· 0555555151· 51155 1111151 1115151 1111115
2115515 11ι11·5511ο151555 11511 11155 11551· 1511551155 1155511515 5511511,
515 1151155155 5155511 515151 511511 12 1515511 551 1155 11511511

11111, 5511151511 15 1115551· 11111255 2515 5515111511 νοιι 511151·
11555551·5511 1151115555555· 1115 55 111155 1115 Β1$111555511551·
251 55 1151115 11555 551. 15155 11651555ρ15115 555 55111ο5511·151·155
115155 111115 11115 01. 11115 8551155555 1151551·5·525151 11115
25151 51155 5555 515 Κ151155 1151· 855511155155 1115 55. 4 551.
01·. 1111555 555,1 5115, 11555 515 8551551255 1151· 15111151· 211111

1355551555 551· 01551111. 5111115155, 5511151· 1151111155 55511 111551
515 051551· 11115 111511.

ά 11.01·.ν.Β 5 1· 11 111 5 11 11. Τ1151515115ι155 551551·ο11155551· 151111511
121115.

155; 1111551511.

111 15 5 5 111 ο 11.

015 0155511115 551· 5111115. Αρρ55512111511555 111 1151·55515115551·
1352155555; 55111· 5551115115· 5515 11115 21.151:

051511, Η.: Ρ515ο1ο111555-5551ο15155115 851111ο11515555111.
21115115, ν51·555551·15 51111555. 11111 29Ηο125511511.1511.
Β51·1111 111. 35. Ρ'155551·'5 1115512111. Β11555511515115
Η. 1151111515. 1907. Ρ1·515 Μ. 8.

1. Β5151 11511155 51555 2111151155 51151· 1151· 5115551555 51555
5111115511,
2. 551 5555111155 5551· 21ν511515511515 '1'5515511111115,

8. 551

1155551555-

11115

8551151·155511511115,

111555 111111

555 5515

015 1151155515 νο5 11ο 1111555 11 γ 15 515 1111151151· 8551115
5555015115 851111115515515555, 515 νο5 1151 1351111151, 1111511511'

55555 5555511155 55551551. 55.1 15 11511 11115555 νο5 Ο 11 1 511
511155 11511515 11555511 51155155 5115 15 1151· 515155 1111111155
1155 1155 νο1·115111511555 13551155 551115 Β55551·5151155 15 551· 11511511
0551511 5511111555. Ν555 111 55111511 11515155 5155 55115 Α1111555

515 511115· 5111151155, 1115 11155555 1151151551; 5511 Μο111112151·1155
1151· 1151551155 5115111. 151 Α111151551555

551 11151· 11515111 11111115

11·15555, 11555 1115 11515555 555555 511551, 1155 81155 1155 211
55111111555511,5 1151· 0155115 211 51551155, 5111151 51515 51115 511. 511111
5115511115555555 55111511ο111515555 0515151.11:55515 1111 511155 115

11511. 015 111515 051·515115111:51ν5155 11115 1115115555 Α11511511118511

5) Ρ15555555115; 111511 515 551 1115 1111551115 0155155555 1155
111. ν.
51551
115115,
515 25
11151115

5555111·5.5111 11555 5155555 515 515 Κ1·55111151155115, 51515555
11111 511151· 1515111151. 0151555555· 15111155511511 11511155
1151511 515 15 551· 1111115155 0155551155· 5111, 511 11155555
8155ο55511155515115555 511 051515555115111511 11111155, 515
5111 115111 ν7111·111151·15512 211 11111 1155511.

11) 11511515 11115 51555155 Α111111.51ο555, 511511111551·1ρ155 1115511
55555 1511511551 5111111155 5111 '1'11111ο1· 211 8155115 1151111111, 1151
11155155115115155·55511555 5551· 55511151· νοιι

1111125 Β51·1551 11551·
11155555 55 151551 51511 1115 1151155155 5525515555.

Η 5 11 5.

551· Α111151111η·11ο55.

'1'11551·11511155 111151· 55111 Κ51·215ο51 115151·555155511 15515511 115115.
015 85115 1115551· 1011555115 5155 551155. 15 555551555555111 1151·
515

5111555111.51855

1111115, 111 51111511

1115

051·51-115551111ο5 5ι1511151551· 11151.
055 Ρ1·51151·5.1 11511 8511 1 111111 55111ο11511·151·1:
1. 1.15. Ε. 50 11.. 5. 855555155551· 5. 55111151· 1907.
8511 θ 1155111511 8551551255 1111 1151115. 1115 5511111551155 511.15

Μ1115111151155

5555 115111 155555 511111·5155, 11151 15 Β511551111155 5151115555, 5111
5111 Β1 1151155511 ν51·ο1·5551 5511ο155155, 1155 11115 51551. 5155511511.

5.115 1151· 055511555511 11151111551151· 1551215
211 111511.

'1'111:1155 1-2 8155155555 155151. 11115511115515.

051·

11555111

151 55515551, 11515 Α11151115555, 11515 0151551155.

15 1151· 15151511 Ζ511. 51111155 Θ5ν11551555555155, 155555 151 1511
8112111111· 115111 17..1551151· 1907.

11551 115551· 51155 15111151· 555151· 1151155511.
131111. 1111 1111 811151 515 1511155555 55115555.

8511 4 1551511

1151155555 75 5515115551 11115 515 8111515 001. 05ν1·1551,
115551, Α1151·55.5, Μ511151ον111555.

11511151 11511551 551 νο1· 4 1111551115 511155 1111511511 115 8511111111

05.5 Ρ1·ο1ο11ο11 1151· 15121511 8112111111 1ν11·11 1151151155 111111 51155
1151511155.

1751151· 'Ι'55511151ο55 51155 Κ51·215ο51 151 15 551 1151111115 1111·
5511ο111111511.
1

5511151111.

45?
- 8 τε ιιι ε. Πιιτειεττοεεει· πεφτει·
ι·ειιιτ, Ριιιε 72.
·

Με”, πετιιιιιιε 'Γεωμε
τ

Βεειιτε Ειιιιρειιειιιικε 8ειιειινετιιιιι·πιιιιιτ ιιπι1:Βιιεεειιι. Βι·ιι)
πω» πει· 8ιιιιιιιιιιι πετιιι;;εε ιι1επι·ιιιεειιεε Βειιιειι. Πεε 8ρπιιιιιι
ειιιιιιιιτ ιιειιιε '1'ιιιιετιιειι›ειιιιειι. Πετ εειπ ιετ ιιιιιεει.ι.τ 4411128·
2.ι·ιειιειι, εεννεε εεερειιιιι. ιιι πει· 1ιεοεοεεειεεεειιπ ιιιιιιτ ιιιιιιι

11. Πε:ειιιιιετ. Πετ Μπι·ιιιιγιιιιορι εειπ-ειι.
ι
·
·.
Βει πει· Ειπιιεεεπιις ιιεειειιτ ιιοοιι ειιι ιιιειιιει· θι·ειιιιιειιοπε
ειτειιειι. πει· επι Τετιιιιοπετειιε ιπετι‹ιεττ.
·

Ρετ. ιιιιιιι: ειειι "ειιι, ιιε.ι; τιι,ειιειι 1 Με 8 εειιπιει·21οεε Απε
1εει·ππεεπ.

(Αιιτοτειει·ει). Α1

ειιιειι ιιιιττειι, ειντεε ιιιιειττιε;επ '1'ππιοι·, ε" πιεπι νει·ειειιιειιιιειι
ιετ, ετ ιιιεει: εισιι ειιι ιιεπτειιιεπ_πιι.ιμει·επιιειπτ. ιιειιεπιτ

Π. ν. 5ειιε·ιιπεειι,
π. Ζ. 8ειιτειιιι·.

ιεπειετοεε.
νοπ

Πει· 8τπιιι ιετ. ιιτειιιτ ειιιιε Βειιπειιειιπ,ε·,

8ειιιειιιι

Με Βιιιι.

Αιιι θ. .1ιιιιιιε.ι· Ορει·ειιοπ ιιπιετ 8ιονειιι π. Μ. Αιιπειιιεειε.
Πετ '1'ππιετ ιετ ιππ. πεπι ρει·ιι. ρε.ι·ιει. νετιότετ.,-πετΠιειτπειιιι
Με πετ Πιιιιιιπετπι ειιιπ ειπε. επ ι.τ1ειειιειι Τειιειι ιιι'ιιιιι ιιιιιειιι
ιιε2εςειι πετ ετ. νει·ιιιιι. ιετ ιιιοιιι: επ ιιειιειι, πετ 1ππιοτ ιετ

Απειιιιι ειπε πειι ΡτοιεΚειιειι
πετ πεεειιεειιειι ρι·ειιιιεειιετ Αει·:ιε :π ι.ιιιιιιι.

πει·ιι, πειτε, πιτε·ειιιιε 1Ριπιιιιιιιιιοπ.

Βιι.πιιιιετ νοπι δ. Αιιτιι 1907.

π Απειϋεπιιιτ πεε '1'πτιιοτε ποπι ιιετιι. ιιιιι·ιειιιι. πιιπ Πιιι.ετιιιπ·

πιιιιε πεε ιιειτ. Μεεειιιει·ιιιιιιιιεειιιιιι:ιεε.

-

Πιειτπει·ιπ πιιπ Πιιπππετιιι ιιιει·πειι ιιιιππ νετιιιιιιι.. ιπιιι.ετοιιιιε.- 1
ειοιιιοεε ειιιιιιειιειι πειιι Πιιπιιπετιιι πιιπ πεπι θειειι τ.ι·ειπενει·ε.

1. Βτειι ιιι ετειιι. ειπε Ρε.τιεπτιιι νοι·, πιο ινεε·ειι Ριιιει.ιιπιιπε
πετ ιεειιιεπ Ηε.ιιπ πιιπ 8ειιιιειιεειιειπεπειιετπιιπ πεε ι·εειιτεπ

Πε.ιιιπειιε ειιει·ιει·ι ινιιι·πε ιππ ιι'.ι·ιιιιιιιιιιπ πετ πειιιιεπεειιειπε

8ειιιπεε πετ νιιπππε πιιι·ειι 2 ιι)τιιιτειι Νιι.ιιιε. ;'1'επιιιοιιε.πε πειιι

(ιιιειιτετε ιιιειιιε Οεπ'ιιππε·ειι). Νε.ειιιιειιιιππιιιπε πω: Βιετεειιει·

Πειειιτ ιιιι Ρει·ιι. ειιιερι·εειιεππ.

8ιιι.ιιιιιι8, ετιι·πιι ειιι νιιι·πιιπιιιιιιεε ι1εεπιτει.

Πετ '1'ππιοτ ει·ιι·ειει: ειππ ειιι πειιι Ππτειιεειιπιιτ. ειε ειιιε
5ειιπει·ιεπ ιιεειειιειιπ, ιπ πεπεειιιειι νει·ιιι.ιιι'ε πετ ιιιιτ. ιπιτετ ειε

2. Βι·ειιιιι ειππ ειιιε Ριι.ιιειιι.ιιι νοι·, πετ ετ ειιιειι Β'τεπιπ
ιιιιι·ιιετ (Ηιιιιπετιιιιοειιειι) πιιε πειιι θεεπειιειςπε νοιι επεεετι

τιιιιιε ειιιε. ν. ννειειιετ πιιε εειιιετ Κπιηιε ιιι ειπε ειινε:ιιιιιιιπει

ειιτι'ει·ιιι πειτε. Πιε 1ἰ`ι·ιιπ ι‹ειιι 8 Τε”. Πιι0ιωθιιι 81% “Η

βτοεεε Αιιε2εεειιπιιιε ιιιιιιιπει.
Μιιττοειωριεειι ιετ πιειιι. επ ιιεειιιιιιιιειι. ειι ειιιε Πει·ιειιιτιοιι

Κποειιειι νετεειιιπεια. πειτε πιιπ εειιειι ινιεπετιιοῖτε Βιιιι·ειαιοιιε
νετεπειιε εειπειειιτ. ινοι·πειι νι·ετειι. Πιε Τειιιρετειπτ πει· ετ·

νοι·ιιειτι οπετ ειπε Βτινειι.ετιιιιιι;

εειπ πππ επι ιιιιιεε ιιεειιιιιπ ιιειπει·εειιε ειιιε επιιπιει·ιιιπ.ιι.ε
Ξειινιειιιιιι8·. '1'γριεειιε Οεεοριιει.τοιοιιιιε; πεε ιιειε Βιππεεε

πετ Κιιιιρε.

Πει·

Εκει· ειιι

Με Παει. εο1ι.

ενειιε τιιιτ ειιιιιε· ιπιιιιτιεττ. Με νετιιιι·ιιτ. πιε 1ιιι.=ιιιπ πεε 0ε80·
Πιε Πετιπεειιιειιιιιιεπι. ιετ ππτειιινε,ε· ιιιι.ε.ιτι.

ιιιιιιιιιιε ινιιτ εειιινει· επ πιπετειιπιετεπ. πιι ειε “ειιιε ειιιππιιπ

Π. ?ιππ 11. 11. 88 πω.» 18. Βεριειιιιιετ+ 4. Νονειπιιετ 1908.
νοι· 2 .Τειιι·επ ι.ι·ιιτειι 8ειιιιιετιεπ ιιπ ιιειιιε επι', πιεπιιιιιπετιιιι.
ιπιιιιιιιιιειι, _ιεπεε1ι ειιιε ιιεειιιιιιιιτε 1ιοιτε.ιιεει.ιοπ πιεπι ιιιιιιεπ.
ει. Με ειι ιπτιιτεειιειι.
Ξειτ 5 11οιιε.ιειι Πιιιτι·ιιιιειι 2-8 πιιεειπε Βιιιιι1ε. ιιι πεπι εποε
πεενιιεειιεπ Βιπι: ιιειπετιιι ινιιτπε.
Ζπτιε, ειιιτειιιιιεει·ιε ?ιππ νοιι ιειπειιπειιι

θεειειιιεειιεπτιιτ:1ι.

ιππ νετιιιιπετι: πετ; εε ιιιππ .πιι ιιιει· ιιετειιε πιιιιιιιιιιεειπετ
1Βιιετ.
Νεειι Βιιε.ιιπιιε τι." πιππι .<.τειιιιιιι; εε ιειειιι. πιιπ

11/ε ειιι. ιε.ιιε;ειι, εριιπειι Κιιοειιειι επ επιι·ε.ιιιετειι. πετ ειππ ιιι
πετει· ιπιειιτπιιε; ιιιιι.ετιιε.ιιι πεε Βιιιε·ιιιιοτιιειε ειιι:ει‹ειιι Μπι.
ιιιιεε:ειι ειιιετ 8ειιιιιιιπεοιιπε πιιτειι πιε νιιιιιιπε, ιιι·ειτε Έπιπ
ιιοιιε.πε πετεειιιεπ. Πιε Ορετε.ιιοπ και· ιεειιιιιεειι ετεειινιιει·ι
ππι·ειι ειιιε Βιι·ιιιπε., πιε πεπ να.» νετιεετε. ειι πεεε ιιιτ ιιιιιτετ

Ι.ειιιρειι

ιιιιε:ειπει:

ιιιιπ

ιιιιιεεΚιερει.

νιτει·πειι

ιιιιιεετε.

ιπιπε

'.1'ειιιιι. 88, θ Ρ. τω". 1.ειειιι.ε Οεπεπιε_πετ Πιιτει·εειιειιι‹ει.
ποτπιπιει· θιειιιτειιιειπππ.

5ιτπιπειτιοιιιιε νει·ιιοι. ειοιι πιιι·ειι ειε ιιεετειιειιπε ιΡιιιεε;ιιιοιιε.
1
(Απτετειετει).

Ιιι πει· 1ιεοεπεε.ιε·ε.εειιπ ιιιιπει: ειεε ειιι 10-15 ειιι. Ιειιε;ετ.
ιιιιει€τιιτει· Τιιτποι·. Βει πετ Ορει·ιιτιοπ ιαιιιιι πιεεει· Ί'ιιιιιοι·, πετ
πιιε πειπ 1)ετιτ.. νετιιιτει ιιιιπ εειπ· εειινσετ νοιιι ως. τοιπιιπ. επ

πιε 86 8τπιιπεπ νοι· ε” Ορετιιιιοπ ετιιτειιιιτιε.

16εεπ ιετ ππτ πιιτειι Βεεειιτιοιι πεε 0οεειιιπ ειιιιετιιι ννετπεπ.
Βιιπιεεππνετειιιιι.ιππιτ ππτειι ειε Νιιιιι πει· ιιειπειι Πετιπ
Ιπιιιιιιιι. Πιιε Ρι·ιηιε.τιιι εειπι ειιιειι πετιιειι εειιννετιιεειι,'Γππιοι·,
πει· πεε Πει·ιιι1πιιιεπ

ιιοιιηιτιιιιιει·ι:

Με νετεπιςι,

ιιι

πιεεετ

8. Βι·ειι ιιι πειποιιειι·ιετι ειιιε ιιεπι.ε επειιτριει·ιε "ΑπιιθΜ1Χι
ιιιιιι.=τ. νοιι Κιειπιιιιε;ετπιειτε.

ιιιιιιιετιιπϋε

8ιε πιεπι ειιι.

ιιιιπ:ινει· νοιι _ιιιιιοιιι.ε;

τιεειιειιπειιι, ε·ειτιιιιτειι ιπιτειιπει; ιιιιιπειιειι.

Πιε ιιιιι€επειιπειι

Πετιιιεειιιιιιι.τειι πειετεπ ειεε πει πετ θρετειιοιι ιιετειιε ιιιιιιιει·ι..
Βειπι Αιιιεειιιιειπειι πετ Αριιετιπιπ ρτιι.εεπτιετειι ειππ ειιι εο1ι

πεππτεεεετ πιιπ ιπειιτει·ε ιι1ειιιετε Κιιτει;ειιιε Με

ειπ Οιιτιτειι

8ειιινετιε ιιε,ε·ι. πετ τω. ιτετιπιι. Πιε ρετιιοι. Μπιτ. Πιιιι.>;τιοεε
ιεπτει:
ειιτππ.
°ετιεπρεππιπιιιε πππ Αρπειιπιειιιε. Ιπι
νετιεπι πιιιιεττεπ πιο Πιιι·ειιιιιιιε ποειι ιεπειε ιιπ. Αιιι 4. Νο

ιτετπ. Πιε 8ειιιειιιιιιεπε ιετ ιιιι.ιιιοι·ι·ιιεπιιιειι ιιιιιιιιιιεττ.
Πιε
επιιιειαινειι 8γιιιειειπε πιιιτειι ιιι πιεεειιι ?ειιιε ε;ετιιιειιι ειει·- 1
ιιιιετειιπ: ιιπτ επιτιιεε ιιιι·ιιτεειιεπ πιιπ 8ειιιιιει·πειι. Αιιποπιειι

νειιιιιετ πιο

ιιιειειι, τεειιιε ειπε ε·ει·ιιιι.τε Βρειιιιπιιιι_· πετ Βεπειιπεεπειι..'Γειιι
πετειιιι· εινι·ιι.ε ει·ιιιιιιτ, Ριιιε 80-88. Ρετ. · ιετ ι'τιιιιετ ιιιιιιιετ

Ρετ.

πιιε .ιιιειπετ

ιιιιιιιπ ποοιι

εε:ετπιετεππετ

πιι-πει ειιτιεεεειι. Πετ 8ιπιι1εεπε ει·ι'οιπι ιεειιειι ειιιιιιει, ιε
ποειι ιετ πει· 8ιπιι1 ιιοοιι πιιιιιιιι_ι·ειιε·.
ΙΙΙ. .Ι. Μ. 42 .Τειιι·ε.
ιιειιιιιετ 1908.

ιεε.ιιπετιιειτει·.

25. Νονειιιιιετ-28. Πε

.1ειιπετ 1008 ειππ ει·ετειι πιει 8ειιιιιετπεπ πππ ιιειιε '1'ειπρ.
8 Ψοειιειι ιειιε ιιεττιι6.εετιιι.
1ιπ.1πιιι πππ Διιιε.ιι,·ι $ειιτειιιιιετ

ινιεπετιιοιι:επ που ειιεπ

εοιειιε Ατιειιιτειι.
8ειτ 15 .Τειιτειι Ηιιπιοττιιοιπεπ, Βιιιι. ιιπ εωιιι, ιτειιιε Ιιιιεε.

(ιιιιετ Πτιιιιιιτπιιεεεπειειιπ, ιιιιιιιετετ Ψπειιε.

Πιε 1ι1εποοε

ειιι€επεππ νοπ ειιιετ ιιει·τεπ πειιτιιειι τε.ειιιει·ειι 11εειειειιε ειπ
Εεποιιιιιιειι, πιε Με ειι πεπ τεειιιετι Βειιτπετιιππ ιιει·ειιι·ειειιτ
Με πιειιι νετεειιιειι1ιειι ιετ.
29.1πειι. 8ειιιιιιι ειιι Β.ειαπει·ειιπε πετ ιιοειι πιιτειι ειιιειι
Ωπει·εειιπιτι ετιι·ειιει·ε ιινετπειι πιππι-ι, Πιιε 0οεεπιιι Με πετ
Πιιπιιππτιιι ειππ πιιτειι Γεετε, ιιπιιιειιει·ε Απιιιι.ειοπειι νει·ιτιειιι:.
πεε Οοεειιιπ ιετ Γεει. ειι πιο ιιιπιετε Βεπειιινε.ιιπ ιιιιιει·ι πππ
ιιεε·ι. πε.εειιιει: ειιιειπ ιιει·ιεπ ιιιιειιειι '1'ιιιιιοι· πιει ειιι'. Ιπι Με
εειιι.ει·ιπιιι ιιε.ττε Ι.γιιιιιιιπι·ιιεεπ. Βεεειιιιοιι πιιε πειιι Ρετιι:.
ρει·ιετ., εειιι· εειιιινετεε Διιιτειιιιιιεπ νοιι ε" ν. ιιιεειι, πιε νοπ
8ειινι·ε.ττειι ππιε;ειιεπ ιετ. Πιε '1'τεπιιππι.; .πιο ιιπτ πιιτειι πεπ
·Τιιει·πισιτειιιετ ειιειιιιιτιιετ.
Βιιπτοειπενετειιιιιτππε; πεε Πιιιιππει·ιιιε πιιπ π." ποι. εεεειιπ.

.ππτειι πεπ Μιιτριιγιιιιορι.
1π πεπ 8ειιννιιττεπ ειιιιτειιιιει:επ ιιππετ ειειι πετ 8 ειιι. ιιιιι,<;ε
Μαιο. νετιιιιι. πετ ιιε1ιειι θειιιειπι ιιιιπ__ειιι επεεειτειιιιτεε 8ιιιιι:
ιιοτπ ειιιιιιι.Ιτ..
Βε.ιαει·ιοι 2 πω. ποι ι.
νει·ιειιι: Πιε ειιιε 5. Πε2ειιιι›ετ ιιεετειιεπ ρετιτοπ. Βει:ετ

εειιειιιππετεπ, Βιιειπειε.ιιιιιιπειι ιπ πεε Παμε, πει· τιιειιειι εε
ιιριιιτ. νιετπειι ιιιιιεε.
Θ. Πεεεπιιιετ. θειοτπιτει· 8ιιιιιι, πετιιιιειι τιιιτ Βεεεετιιπε ειε.

ιτεεπιιπ Βεννεεειι Με νει· 38 8ιπιιπεπ · ριιιιιιιειι ει·ιττειιιιτι.
Βεπιει·ιτεπενεει·ι ειιιπ πιο εειιινετειι νετιι.ππετππετεπ ιιετειιει "Με
εε 8ιιιππεπ.
Μες. 8ιειν (ειε θεει.) ερτιοιιι. ιιιιει· πεε ε.ιιε;ειιιιππιπιε
'1'ιιειπε: «Μεπιειπιεειι-ιιε.ιτι:ετισιοι.τιεειι-ειιειπι
εειιε Πιιτετειιειιιιιιιτειι» ειιι' (ιιτπιιπ ε” ιπ εειιιειιι Πε.
ιιοτει.οτιπιιι ιιι πειι 4 ιειειειι .1ε.ιιτειι ε·ειπε.οιιι.ειι ιιιτιειιτιιιιε·επ.
Πιε θεεειιιιπιπιιιι πετ Πιιιετεπειιπιιεειι πειτε;; 1846:
ιι
Ηε.τιιιιιιιετειιειιιιππειι
ιιιιιττε
ετ
967 πιει ειπε: ιιι 049
Γιιιιειι ετ,ε;ε.ιιειι ειειι ρειιιοιοςιεειιε νετιιιιιιει·πιιπειι. πιιπ πινω
Ζποιιετ-Ηιι.τπε ειιπε 1πιννειεε 128, πιιε Πιννειειε 58; Ζιιει‹ετ
Ηιιι·πε τιιιτ Αεειοπ πιιπ Δεετεεειεεπιιτε 1; Μιενπιοειιτιε 2;
Ηειιιιε Με 1πιινειεε οιιιιε Ποτπιειειιιειιι 88; ειννειεειιειιιπε
Ι·Ιει·ιιε πιιε Ζγιιιιπετιι 228; ειινειεει'τειε Πετιιε ειιι ιιγιιιιιιειι
-Ζγιιιιπετιι 17; Ργιιτιε 109; Ηε.ειιιετιιτιε 88; Ιιαετιιειιετιιε 5;
Ηιιεπισε·ιοιιιιιπτιε 1; Βειιι:ει·ιεπτιε 14; 'Γ. Β. ιιπ ι·ιετπ 2; ρο
Μπι Πιεποτεειαιοιι 8: 'Γγτοειιι 1; Ρειτειιιιτε 1; 1ιιπιιιε.

ιιπτιε 88; Πτοιιιιιπιιτιε 41; ιππιποι·οι 8 (πιε8 ιεπετειι θτπριιειι
πιεπι. ιπ ε" θεεειιιιιιιιε.ιιι πετ ρειιιοι. Ηει·πε ειιιιιειιειιι.

Πιε

ιιειιιιι.εινε Βιινειεειιεειιιπιιιππε ινιιτπε πιππι Ηειιει·;

τιιιτ.

εειιι;ειιπτε πιιπ Ρεττοογεπιτειιιιιπ,
Βιιιιοεειιπγιεειιτε
πιιπ
8ριεε1ει·-.1ει1εε Βεε.εειιε πειιιιιειιτ, ειε ι:μιιιιιιιτει.ινε
ιιεειι Βτε.ππιιετε· Με πιππι ποιει·ιιπειτιεειι. Πιε Άπω;"
ιιεειιιιιιιιιιιιιτ εεεειιειι ιιεειι Ρε ιι ι ι τι ε· Ν γ ι τι ιι π ε τ, πιιτειι

πιο Ριιειιγ1ιιγπτεπιπρι·οιιε

Με

ποιετιιιιεττιεειι.

1πιπιιι·ε

πιει

ι›εοι›εειιιετε πετ νοι·ιι·επεππε ιιιιιπειιτιιτε θιγιτοεπτιε; ιπ ειπειιι
Ρ`ειιε ντιπ· πειιι Ηετιι Ζπειιετ πιιπ νοετειιιιπτ ιιει8·ετπιεειιι.
Πιε ιπιτ.ετιιετπε ινπτπειι ετειε ειιι' 'Γ. Β. πππ Ο. Ο. ιιιιτει·επειιι.
Πε ιιεετιιτι.ε·ιε ειοιι ιιιει· πιε ιιπ Β ι τι ιιι ειιτιι ει'εειιεπ 1πειιιιπι
(Μοειιιιπ) πεπιεειιιε Βεοιιεειιιιιιιε·, πεεε πιιε ερεε. θεννιειιι: πεε
ειιει·ιιιιιτιεςεπ Ηει·πεε ιιιιι επ ιιιεπι·ιεετ ιι.πειιιιιι. _ιε ιιιιιιετ πετ
ειιι·ιιτε Ρτοπεεε ιοιτειιιειει·τ ιετ. Απε πιεεειιι θτιιππε πιιεει πετ

νει·ιτει:εππε πει· Βεετιιιιιιιπιιι; πεε ειιεε. θεινιειιτε ειπε πειτε
1ιεεειιπετε πιιιπποετιεειιε Βεπεπιπιις πει πππ εειιειει: ειε ιιιιιιει·

458
ειπ Με εεε Νεειινιιειε νεπ εεεειιννιιππεεπΒριεΙιεΙπε1Ιεπ. Ππεει·
εεε 8
θ πιει
1 Με
Βιιιιεπ

ειιιιεπ _νεπ ροειεινει· Πιππει·επι:ειεπ Ιιε.πεε1εε εε πεπ
πιπ ΔεεειπιπεΙεγριιεπ, ιππι! πιπ Ι.πιιεεεπεπεει·ιιπ1οεε;
ιιΙιε1ι άεπι ?οτειεεεπιιεπ άιε Πιεαπεεε ππιιειιπππι. 2)
π·πι·‹ιεπ 882 ιππι ιιπεειεπειιε. Πε ι'επιιεπ ειειι 119 πιει

εεεπιπιεπ ειιιιε·ε ροεπιιιι·-ιινιεεεπεειιεεεΙιε1ιε Βιιειιει· ιπ πωπ
εεΙιει· $ριεειιε. Με «Με 5ειπιπιε ππά άιε Βρι·πειιε» ππε «Πιο

Βγειεπε εεε θιιι·εε».
- Πει· Πιι·ειιεει· άει· Ιιεπιιπειεειιεπ Μιιιει·ειιιΜει·. Βει·πιπςε

ππε 8 ιππι $ει·ε εοΙιειιΙιεπ. ΒΙπεειεεΙιε Ε'εεει·ιι ιπ 'Γ. Βπ.-ειιι
ειι:επι δρπειιιπ
; Ο ιι ιι ι· ο ο ε- Β ε γ ά ε π'εειιε Κι·γεε. 8 (εεεεε

πιεπι· 1ννεπειν. ιεε Με ειεςεπεε Ειι·επειιεπ ιει·ε.πιιιιειεεπειιιει·
ν ε ι πε ε ο ιιιειι ε ε. Ζε εειπειπ Νπειιεοιε·ετ ιεε πππ Μεεε:
ειπ Μειιιπιπει·. άει· ιιιειιει·ιεε Πιι·ειιεοι· εεε Μιπει·ειειι.ιιεε ιιι

πιιτ. 1ιεΙιει· Βοειπεριιιιιε); Ο π ι· ε ε ιι πι ειπ π'εειιε Βιιιι·πιεπ 4;

8ειι.ι·ειε-Βεεεε. ινιι·ιιι. 8επεεει·πε Μ. Τιιιεεειι ε ι εν, επ

εει.ιιι·ειεετε Βεπι1ιειι 2; πιιιιεειεεπε Ριι·οιιι'επ 5. Πιρ1ιεπει·ιεπιε
εει·ιε.ι εοιπ 62 πιει επι· Ππτει·επειιιιπε·, εεειι ππι· θ ιππι ει·,ε:ειε
ειειι ειπ ροειεινει· Βειιιπά; 8 πιει ι“επεεπ πεπ εριπεειι“ει·πιιε·ε
Βεπιι1ειι νοπ νιπεεπε. Βει πεπ πιειεεεπ,- 1:ΙιπιεεΙι εειιννει·
νει·Ιε.πιεπεειι πωπω εεε νοι·ιπεπ Ψιπεει·ε 1ιε.πιιεΙε εε ειεΙι πιπ
ΒεεριιγιοιιοιιΚεπιπιειαειεπεπ. νιιιι.ιιι·επιι άιε Βει·ερεσιιοΜιεπ Ιειειι
εει·ε Βι·εειιειπππεεπ πιε.ειιεεπ. 8) Πι·εειιι·ει- ππά νε.ειπειεειιι·εε

πεππε νοι·ιιεπ.

'1'πιιει·ιιειιιπ:ιιιεπ, 15 πιει 1πιιιιεππειιιιπι1Ιεπ, 7 πιει Ρπειιιπε

πιιιπιε 208 πιει ππεει·ειιειιε.

1ινεππ ππι· 80 πιει θιοπειιοιιΙιεπ

- Πιε Ρι·ει'εεεειεπ πει· ιπι1ιειιι·-ιπεειιιπιεεπεπ Αιιπιιεπιιε Πι·.
8 ε ι πι ε. π ο π· ε ιι ι πω· πω», Νιιεεπ- ππά Οιιιεπιιι·επιιιιειεεπι
πιιτ! Πι·. Ρ ι·π ι ιι γ ι ε 1: σε» Ριιε.ι·ιιιιιιιιε ππά Ριιει·ιπειιιοεποειε)
ειπε πεειι Αιιεειεπππε· πιει· εεεεειΙιειιεπ Πιεπιιει'ι·ιεε επι' εν ε ι

εει·ε 5 .1πιιι·ε ιπι Πιεπεε εε1ε.εεεπ ειπεπ.

πεεπε·εινιεεεπ ννιιι·άεπ, 1ιε,<.;ε εε ειπεπ, πι" άιε Ππεει·επειιππεεπ

- Πει· Ρι·οιεεεει· επι. πει· Βοτεπιιι επ π." Οιεεεεεει· σπινει·
ειι.ιι.Β Πι·. Με. Κ ε. ιπ ε π ε ιι ι ιεε επι' εειπ θεεπειι νει·πεεειιιεεεε

πιειεε επι·

»νοι· επ.

κει·ειι.

Κοπει·ειΙε εειιειΙεει· ?Με νοηε·επειιιιπεπ

4) Πει πεπ θ8 ΒΙπεππεειειιεΙιππεεπ ιππι!

ινεπιεπ

εεεπειε 1 Με Απειιι·πι1ιε.ειΙΙεπ, 1 πιει Μπιειιπριπεπιειιιεπ; 2πιεΙ
Ιιι; ιιι)ιεΙε,ε·επε 1ιειιιιεεπιιε νοι·; 12 πιει πει άιε ινιο ει'εειιε
Βεπιιι.ιεπ ρεειειν Με. 5) Πεεεεε ενπιο:ιεπ 94 πιει ιιιιεει·ειιειιε
ππε εε εεπάεπ ειειι Β Με! '1'ειεπιπ-Βιει·, 15 πιει Αεεπι·ιιιεπ-Πιει·,
› 41 πιει Τι·ιειιεεεριιπιπε-Βιει·, 4 ιππι ΒΙπε. 4 πιει ειωι-. θ) Πει·
Εεεε νεπ θ? Ππεετεπειιππεεπ ιιεπιπι εεε Μεεεπιιιιιειε (28 πιει).
Βιιιι·οειιεπεε β). Βιιει· ππε Βιιεπεεεε (21), Εππιπειιιιιεειειιειε

(ε). Ει·ε.πεπιπιιειι (ε), Μππιιιιειιια @οοι· - 1), θειιιειπι (Πετε
ι·ιειε ιιιειπει·επεεεε - Ι), Κεπιιι·ειιιεπτε ει, ΚποεΙιεπ (8ει·ερεο
Ιιειιιτεπ β 1), Βρει·ιπε. (4). Ζπιιι 8ειιΙπεε εειπεε νοι·ει·πεεε
ειεΙιε Β ιειν ειπε ΒειιιΙτιει·ππε· εεε ιιπ Με Γτιιιιιιιεεπεεε εεε

'Ι'γριιιιε εε νειειιιιι.ιεπ .ΚιιΙειιι·νει·ι'επι·επε Ο ε π ι· ε. ει ε επι' Βιπ
εει·ειιιΙε.

Θειπει· Απειειιι. ιιεειι ει·ιιιιιπεεεπ ειειι άιε Ποπ ιιι. -

ει'εειιε ππε νι· ιιι ε; ι'εεΙιε Μεειιοεε.

4
(Κει'ειεε πε.ειι άεπι Μεππεπειρι.).'
1π πει· Πιεεπεειεπ πιειεε Ο ιι ι·ι ε ειππι ιιει·πιιιιιιπ, επεε άιε

Πεεπεεε €Βει‹εει·ιπι·ιε› ππι· ιιεπιι εεεεεΙΙε νι·ει‹ιεπ πω, ννεππ
άει· Πι·ιπ εει'ει·ε πε.ειι εειπει· Βπιιεειππε Βιιιιεει·ιεπ επειιιι.Ιε.
.επι πε

1ιειΙεπιιιεε

Βεπιει·ιιππε·

·

άει· ?επιε

Βιει.νε, επεε ιπεπειιιιιει

Πι·ιιιε, ιπ ι1επεπ νεπ Αει·ιεεπ ΖπεΙιει· όπι·ειι ΝγΙεπεει·
ιιεπεεπ.ειει·ε νιει·ιιεπ, ιιιεεει· πιειιε νοι·ιιεπεεπ ππι·. νι·ειιι πειιι
Αιεπιπεπ. »νειι ιιιεεεε Βεπεεπε Με ειπεπ ΑΙΙιππιεπ ι·ειιιιπιει·ε
Με. επεε;ε;;πεε Ρι·ιεειιιιιππ. επεε εε ειειι επιιπ νιειΙειειιε
ιιιιι ειιπιεπειιι·ε Ζιιεεει·ειιεεειιειεεπε· ειπε ΑΠιιιιιιεπ €ειιε._πιιε1ε

Ιιε.ιιεπ Κόπερ, εε επεε άει· Πει·π ω ειπεπ· ερεεεειεπ Ππεει·
επειιιιπι.ι· ιιιειπεπ Ζπειιει· ππά ππι· Απ. ππιννιεε.
Απεεει· άειι θεπεππεεπ πεεειΙιε·επ ειειι επ άει· Πιειιπεειιιπ
πεειι $εππιΜιιιιππιι, Βι·ειιιπ, θε1ιιιιει·ε, Ζοεριι”ει,
ΠεεΚεειιεινιεπ ιιπε5ει·ειιιιιε.
Ρι·ιεεεε: Ριιιεεπιε.ππ.

- Πει· εεειΙν. (Μενει·πεπιεπεε-Μεπιπιπε.ιιπερεΜει· ιπ Τοιιιει‹
Πι·. Μεεεε.ι·οεειι ιεε ιπ ιιιεεειιι .ειπεε ιιεεεεει€ε
πετάω.

- Πει· 8ιποιεπει‹ιεειιε Ποπνει·πειπεπεε-Μεπιπιπειιπερειεεει·,
ννιι·Μ. θεε.ειει·πε Πι·. Β π εε Ιιι ε. ιιι ε, Με ει·επιιιιειεειιπιιιει·
εειπεπ Α `π εε ιι ιε ο ε· ε π ο πι πι ε π. Απ εειπε 8εειΙε ιεε εειιι

ειεΙιειιρ;ει· θειιιιιι'ε, θεε.ε.εει·πε Πι·. Κ ι· γ Ι ο πι, εεειεεεπ.
- Πιε ιιιεειιι.ιι ι·ιε·επ'1'ι·ιεε·ει· ιιεεΝοεειρι·ειεεε
ειπε: Ρι·ει. Βενει·ε.π ιπι· Πεει:ιπ. Επι. Β π επ πει· Πιτ
ΟΙιειιιιε ππε πω. ιιι ι ε ιι εΙε ο π επ Ριιγειιι. Πειι Ρι·ιειιεπε

ιιιειε ει·ιιιειεεπ ιε επι· Ηιιιί'εε άει· Ιεπιιεπει· Β ι· π ε ε ε. ο Η ε π ε ε ει
ππε πει· 11ι·ππεεεε Πο πιει Βειι επ Μ, ‹ιεπ Βιιει·ε.ιπιρι·ειε άει· Ππειιι.πάει·Βιιιιγει·ά Κιπ1ιπε·.-- Με. Ιιενει·επ ιπ
Ρειι·ιε Με ειειι ειπεπ εειπε Αι·πειεεπ ιιιιει· Μπιπι·ιε.
ειιιειι Νπιπεπ πειπεειιε. - Ρι·ει'. Βιιειιπει· ιπ ΒειΙιπ πω;
ειειι ε;ι·εεεε νειιιιεπεεε άειιιιι·ειι ειινει·ιιεπ, ειπεε ει· άει· Μειω
ι·ιεεπ θιιιιι·ιιπεεεπεει·ιε ειπ πειιι ππάει·εε θεειεπε
.εεε:ειιεπ Με. Πι· εειει-ιε άιε Με νεπ Ρε.εεε π ι· νει·ει·εεεπε
Απειειιι, ειπεε πιει· Γει·πιεπεριεεεεε ειπ Πάει; άει· ΙιεΙιεπε
ιΜιε;Ιιειε άει· ΖειΙειι εει ππε Ι‹ειπε Οιιιιι·ππε· ειιπε ΙεΙιεπάε
Πειεεει1επ ειιεεεπεεεοιπιπε, ιιιιι. Πε εειεπε· ιιιιπ, ππε άει· Ηει“ε
ειπεπ ειπε πιιεεπειεεεεπ. άει·, ιεεε·εΙιιεε νοπ πει· ιειιεπεεπ
πω, ιπεπεπ Με τιιεεε. Οιιιιιιιιπε ιιει·νει·ιππεΙιεε. Πιο θιι.ιιι·πιις·
επτά ε1εο πιειιε ειπεπ άιε Με επ πω, εοποιει·π ειπεπ ειπ
ιπ πι» ειιεΙιειιεπεε Β"ει·πιεπε. Με Β π ε ιι π ε ι· Ζ γ ιιι ει ε ε πε
ιιεππε Με. ιπε ιιειιεπ ι.>;ει·πιεπ. Πιε Πεεεεει1επ ιιιιιιεπ ππι· άιε

Αιιι'επιιε Με Ζγιιιε.εε επ ει·ιεπεεπ. - Ρι·οι'. ιιι επεΙεε τι πεε
π1ε Ποπεπε πι» Ριιγειι‹ επ άει· Ππινει·ειεει.ιτ Οιιιεεεε επτειι
εειπε Αι·ιιειεεπ Με ιιειπ θειιιεεε άει· Βιεπει·εριιγειιι Μεεε
ιιει·εε Απεεειιεπ ει·ι·ει:τ. δωσει· άει· 5 Ρι·ειεε εειι·ϋ.εε ιιιεεπιπ.Ι
1Β8,ιθθ Κιεπεπ ε: ε. ?2,000 Βιι1.).

θε1ει·εειιι·: Ιεειιι·εγε.
Νεει·οΙοε·ε.

Τειεεειιεειιι·ιε1ι εεε.
Ρει·8οιιπιιε.
- Αιιι 16. Πε2επιιιει· νο1ιεπάειι εἰεπ 85 .Τειιιε πει· 2ιι·πεΙιειιεπ
ππά π·ιεεεπεε1ιεεε1ιειιεπ ·ι·ιιιιειιειε εεε Ιιειιιιπειιιιιιιε θειιειπιι·ε.εε

Πι·. Π ε ο Β ε ι· ε ιι ε π ε ο π ιπ 8ε. Ρεεει·ειιιιι·ς.
- Πι·. Πει·ιιιε ππ '1'ι·πιι ει·ε ιπ Ποηιπε ιεε, άει· «Νοι·ιιΙ·

Με.» επιει,·.ιε, ε;ειεπεπειιειι πει· Ε'ειει· πεε .1ειιι·εεεπεεε άει·

- νει·εεει·Ιιεπ ειπε: 1) Η Ποιπειιιι. άει· Οιιει·ει·ιε άει·
εοι·ειιιιεπ Β'εεεππε·επι·ειΙιει·ιε Πι·. Βι·επιεΙππι (Μπι ιι πε ιπι
48. ΙιεΙιεπειειιιε εποε επι 20-”ειιι·ιε;ει· ιιι·ειΙιειιει· 'Γε.ειειιειε.
Πι· ιεε επιειι δειεεειποι·τι ππε
επι ι..ειιεπ πεεειιιεεεπ. 2) Αιπ
Β. Νονεπιιιει· ιπ '1'ιιιιε άετ ιι·ιιιιει·ε Οιιει·ε.ι·πε εεε Κει·εεε1ιεπ
Μιιιεει·1ιεεριεε.ιε, $επεεει·εε Πι·. Α Ι ε ι: ει Κ ι· ε ε ε π ι ι: ο ιν, ιπι
Α1εει· νοπ ?Ο .Τειιιιεπ. ΝεεΙι Αεεεινιει·ιιπ,ε άει· Μοειιιε.ιιει· ιιπι
νει·ειειιε ι. δ. 1864 »νιιι·‹ιε ει· ιιιιιει.ιιιω ππά Με Με εεΙειιει·
Με επ εειιιει· νειεεεειιιειιππε· ιπι Κειιιιεειιε ε·ειιιεπε ππε επ
νιειεπ 14"ε1επιιε·επ εειιι.τεπειπιπεπ. 1π εεε 9Οει· .Τειιι·επ ιππε·ιει·εε

ει· Ιιι.πε·ει·ε Ζειε Με Βιιι·επιι·ιεπεπει·ιεπεει· ιπι Βι·ΙνεπεεΙιεπ θε
ι·ιειιιειιεπιι·Ι‹. Πιε 1εεπεεπ .Τειιιε πειιι· ει· ιιπ ειπειπ ιιΙειπεπ Οι·ε
Διεινει·ιιι ιπι Τιιιιεεειιεπ θοπνει·πειπεπε ποειι Με Ε'ε.ιιι·ιιιει·ει
ιιι”. 8) Ιπ Εεεε άει· ιι·ιιιιει·ε Μι1ιειιι·ιιι·ιε Πι·. .1οιιιι.ππ
Η πειιι. π ει· ιπι ?2. 1ιεΙιεπε_ιε1ιι·ε. Πιε νεπιιι ρι·ει€ειεειπει Ιιεεεε
ει· ι. .Ι. 1865 ει·1επιζε. 4) Ιπ Βι·εε1ιιιι άει·· ιιοι·ιιπε Ιππειε.Ιιι·ιεε

Ποι·ρεεει· ιιιεάιπιπιεεΙιειι (3εεειΙεειιείε ιπ Απεειιππι; εειπει· Με

Ριεεεεεοι· Πι·. ι. πε ιν ι ε; Πιι·ε ιιπ 64. Ιιεεεπειε.ιιι·ε. Πει· νει·

εεπεεπειεΙιειιεπ Ιιειεεπιιπεπ ππε εειιιει· Ιιεεοπάει·ειι νει·τιιεπειε
επι άιε Οι·ςππιειει·ιιπ,ε· ω· Πινιιιπιιιεειιεπ Αει·εεεεπεε εεννιε

εεει·Ιιεπε Με επι :πιει θειιιεεειι Ηει·νοι·ι·επειιεεε εειειεεεε, επι'
εεπι άετ Πεινειιιειιι·ππΜιειεεπ ππε άεπι άει· ΝεινεπιιειΙΙιππειε.
ιιι άεπ ?θει· .1ειιι·επ ει·εειιιεπ εειιι ε·ι·εεεεε 1νει·ι‹ «Με Κι·επιι
Ιιειεεπ άει· Αιιιειεει·» ιπ 4 Βιιπάεπ. Απ άεπι «Ηε.πάειιεΙι πιει·

εεε ε.ι·πειιεπειι ΒεεΙιεεειιπιενει·ειπε ιιπ Ι.ιν- ππά ΚπιΙεπιι
πεπι Βιιι·επιπιερ·Ιιεεεεει· Ποι·ρεεει· πιεειπιπι
εειιεπ θεεεΙ1εεΙιεεε ε·εννιι π1ε π·οι·άεπ.

-Πε.ε 25-_ιπιιι·ιεε.1ιιιιιιειιιιι εειπει· ει·πε1ιειιεπ

ειι'επεΙιειιεπ θεειιπεπειτεριιεε;ε ππε πει· θεννειιιεΙ:ι·επεπειεεπ».
ειπειπ 'Ι'ειΙ εεε ι;ιεεεειι Ζιειιιεεεπ'εειιεπ Πεπιιεπεπε άει·
ειπεε.

Ρεε1ιειεςιε

ππε

'Πιει·ε.ριε Με ει· ιπ Ιιει·νει·τε.8επάει·

ι·ιιει.ειιειε 1ιεειπε νοι· ιιιιιπειιι ιιιει·εεΙΙιεε άει· εποε ιπ πιει

ννειεε

εει·επ Κι·ειεεπ ιιεεε.ππιε Βρειιιιιιεε ιιπ 0ιιι·επ-. Νεεεπ- ππε
Ηε.ιειιι·επιιιιειιεπ, ειππ. 8ιπειεει·πε Πι·. Εεε ίιοι·ιιοπ. Πει·

Νει·ι·επιιειιιιιιππε επ ππε εειιι·ιεΙι ειπ αΙιειιι·επειι άει· επιπε
ειιει·πριε» εουνιε ειπε «ΡετιιοΙοειε ππε '1'ιιει·εριε άει· Νει·νεπ
ιιι·ε.πιιιιειιεπ», ειε ιπε Ειπειιεειιε, Β'ι·επεεειεειιε ππά Ιεπ1ιεπιεειιε
ιιεει·εεεει. ννοι·‹ιεπ πι.

.ΪπειΙει·,

ννεΙειιει·

εειπε ειιι;επιειπε

ιπειιι2ιπιεειιε Απειιιιιιιιιιε·

επ πει· ιιιεει;;ειι πιεπιικο-επιι·πιειεειιεπ Αιιε.εειιιιε ππά εειπε
ερε2ιεΙιεειεεΙιε Απειιιιιιιιπι.: ιιπ ΑπεΙιιπιιε, πεπιεπεΙιειι ιπ ννιεπ
Μι Ρι·ει. Ροιιιπει·,

ει·ιιιιιιεπ

Ιιε.ι, `ιιεΚΙειεεε πεεειιπ·ειι·ειε· πιει·

πιο Ρεειεπ ειπεε Κεπεπιιιιιιτειι ι'ιιπεπε 5πιιιιιιιειιεεειι ω εει·
Ηπερεειεειιεειιιινει·ινειιππε ππε ειπεε Μεάικιππιιιεππιιεπ ιπι·
εεεειιεει·ε Απίτι·ιι.8ε

ιιπ .Τπεειππιιπιειειιππι.

νοιι εειπει· πω”

πιιεεεει·εειιει. Βρε.εει· ινε.πιιεε ει· ειειι Εεεε ειιππ άει·
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ν” Βιι!νει·ε!επιεπ Με ιιιεπ!ι!ιιἱεε!ιεπ !πεε!επιειε.

1)ι·. Βιιιεειιἱε !ιεει·ιπ'ε. !)ι·..Βιιιεεπιε επε 1)οι·ρει,, πει·
ῇειει. !ιι ν!!!ιιιι:ειι (Οιοεε!ιει·ιοςεπιπ Βεπειι) !ε!›τ, ει·1ι!ε!ε, »Με

Απι 24. Νονειπ!ιει·, ΜΒΜ; πεε !ι!εε!,<.ςε ννει!ι!!ε!ιε ιιι επι
ειιι!εο!ιε 1πεειεπε πεε ?εεε εειιιεε 1Ο-_Μ.!ιι·1ε·ειι
Βεεεε!ιειιε, επε »νε!ε!ιειιι πει· !)!ιε!ιτοι· Ρι·οΓ. 8ειι!ε.ε!ιι ιι

πω Με Αρρι·οΙιεειοπ ππεει· Ε!πε!ιιιιπππι.: νοπ πεπ νο1°Βεεε!ιι·ιε
πεπεπ Ρι·πΕππΒεπ, Με Οιπππ πει· Βε!ιεππεπιεο!ιππε νοπι 9. Βε

Με Α!Ιιε·. Με. Ζειιιι·π1-Ζι€. !ιειιο!ιτει, νοιπ !›ιιπιεο!ιειι 1Μιιιεεε

Με Ρεειι·επε !ι!ε!ε. νει· πειιι Β`εεειιιιε εεε Με Βιιι νν ει!ι ιι πι:
πει· ιιειιει1ιεπεειι Δπι;επιι!!ιιι!ι, πει· πεπεπ Με.
εει·ιο!οε!εε!ιεπ Κειιιιιεεεε πππ ειιιεε 800 Ζπ!ιπι·ε
ιιεπεπ ίεεεεππειι Αιιπιεοι·ιιιιιιε ειιιει. Ζππι Βιιιι
πει· Απεειι!ι!!ιιι!ι, Με επι· 40 Βειιειι !ιει·εο!ιπεε Μ, ιιεπεπ Με

?πιπ πεε Κοιιιει·ιιειιι·ει.ε

Ν επε! 851100 ω..

Με

διππι

20,000 ΕΜ. πππ πεε Ιιιεε!ειιε εε!!ιεε επε εειπειι ε!,ε·ειιεπ Μικ

εε1ιι 15000 Μι!. !ιει·πεεεεεπ.
- Βιιε νοπ πει· Βε;!ει·ιιπε πει· Βε!ο!ιεππιπε νοι·ι.εεεεε!!ιε
Βιιπεεεε πει· Ποι·ρειει· Ππινει·ε!Νι.ε, ενε!ο!ιεε Με
Ε!ι1ι6!ιππιε ειιιι€ει· Βππιζειροεεειι ιιι Απεε!ε!ιε εεε!!εε, ιεε πεπει
«Με ννιεπει· ;ε!ιϋι·2ε ν»·οι·πειι. !ιι πει· επι 27. Νονειιι!ιει· πεπε
Ιιε!εεπειι διεπει; π." Βειο!ιεπππιει. ,εεε ιι!ιιιι!ιο!ι πει· 1!πιιιε

εειιι!ιει· 1869, ννοιιεε!ι Με «Βπε1ι!ιιπππε νοπ ω! ε.ι·πε!ιο!ιεπ
Ρι·ϋΕπιι8επ Με θι·ιιππ ννιεεεπεο!ιπίε!ιο!ι ει· ι·ο!ιεει· 1ιειεεπιιε;ειι
πιιιιιι ειι!πεειι: ιεε. »νεπιι πει· Νεο!ιεπο!ιεπ ε πεο!ι»νειεε, πεπε
.πιει νοπ πειιειι ειιιεε 8ι.επεεε οπει· ειπει· θειιιειππε πιπεΙιε!ιε
Γιιιι!ιειοπεπ ιι!ιει·ετε;επ ννει·πεπ εο!!επι». Πι·. $. εο!!εε Με Αι·πιειι
πτετ πει· 8ιεπε νι!!ιιιπειι Με ε.πε·εεεε!!ε »νει·πειι, πππ ειο!ι Με
πεπ π.ιιπει·επ Ηει·ι·ειι ιιι πεε ιιιιεε·ε»ιιοι·Γεπε Ανετεπιπ εε!!ειι,

ννο!ιει επι εε!πεπ Αιιιε!! 240 πι. πεπεπ.. Βιε1ιει· Μεεε πεε
111ιιιεεει·ιιιπι ειπε Δι·ιπεπε.ι·εεεεε!!ε ιι!επιιι!ε Με ειιιε!ιε!ιε Ε'πιι!ιε
ε1οιι !ιεει·ειο!ιεεε. Πε πει· Ρε!! θ. επ μια πιι!ιε!ειιιιι·ειι Κοιιεε
επεπιεπ Πι!ιι·επ »νπι·πε, ννει· εεε.ιιιι·πιςε »νοι·πειι, 1ιειιιι Μιπ!ειε
.ι·ιππι πιπ Ζπιιιο!ιεΙε!ιιιιιε· πει· πεπι Πι·. 8. ει·εε!!εειι Δρει·οπε.
ειοπ, Με ειπε Θι·πιιπ ίιι!εο!ιει· νοι·ιιπεεεεεππιςεπ ει·εει!ε ννιιι·πε,
νοιεεε!!!ἔ επ »νειπεπ. Πιο 1(επιιπει· εειιιιιιιεε Μεεεπι Απ
ιι·επε επ.

ριε.ε!πειιε Με Βι·1·1!ει·ππε εει, πεεε πεε 1Μιι!ειει!ππι πει· νο!!ιε
επε!ι!ε.ι·ππε επί θι·πιιπ πεε Απ. 47' πεε !)ππιει·ες!επιεπεε π. ε..
ιιεε!ιεεε!ιειιπε !ε»νει `νοι·!ιιςεπ 2ιιι·ιιο!ιπιε!ιε: 1! Με
11.!ι·ϋπιιππ,ε· ε!πεε Κι·εΜεε νοπ 7341 Επι!. 75 Χοπ. Πιτ Α π εο!ιιιππιι8· ε!ι!ι·πι·ι,ς!εε!ιει· 1ιιεει·πιιιειιεε Με
Με ε ε! Επι· πεε πεεπιπι·ε!εε!ιε Κε.!ιιιιεεε πππ πεε Κε.!ιιπεεε επ
οιιει·πε!νε 0!ιιιπη.ειε πει· Πιιινει·ειεε.ε Ποηιει.ε; 2) Με ει·εδιι!!ο1ιε
Πε!ιιι!εεει·1ιο!ιπιι,ε επ πεπ Βε!ιεοι· ω Ποηιεεει· πινει·ειεπε
ππι 1000 πω.
ε-+Ζπι· Βεεεεειιιιε πεε1ιε!ιι·ει.π!ι!ε πει· Η νι;!_ειιε
πππ 1πεπιε!πε.!ρο1Μειιιπ πει· Ο1ιει·1ιοννει· Όπι
ν εεε! ιιι ε ιεε νοιι πει· πει·ειςειι ιιιεπιιιιιιεο!ιεπ Γιι!ιιι!ιειε ειπ
Κο Με η τε επε,ε,·εεο!ιι·ιε1ιεπ ννοι·πεπ. Βεννει!ιει· !ιιι!ιεπ ειο!ι Με

επειι·24. Πεεειιι!ιει· π. .Ι. επ πιε!πεπ.

Υει·ει:!ι!επεπε Μιεεε!!πιι€επ.
- Βιιε Βππο!ί νιι·ε!ιο»ν-Βειι!ιιιιεΙ ΗΜ· Βει·Ι!ιι,
πεεεεπ Αιιειπ!ιι·πιιιι· πιιο!ι πειιι επ8επιιπει·ι.επ Βπι.ννπι·ί πεε επε.
!ιειπει·ε Η ιιεε Κ!!πιεο!ι !ιειειεε ιιι .πεπε ε;ειιοιπιπειι ιεε,
εε!! Με επιιι Γιἱι!ι_!π!ιι· 1909 Γει·ειεςεεεε!!ε »ινει·πεπ. Με νοπ
ποι·ιεο!ιεπ 82ιιι!επ ε!πἔε!ιι.εεεε Αι·ε!ι!εε!‹επι·, Με Με πει· ω
ιιειιπειι Ηιι.πρει;ι·προε (Ι·1ει!·ιπ!εε πεεννιιιε;ε ειπ ρ!ιιιιιεεεε!εο!ιεε

$ρ!ιιπιιπππε!ιεπει·) πεε ει·οεεε ν ιι·ε!ι ο νν-Β1!π Με πιιιι·ε!ι
πιειι εο!!, Με ιιι ε!ινει·εο!πεεει· Βι·οππε !ιει·ιεεεεε!!ε, επ Με
!!!ιι·ιςειι 'Γει!ε πεε 1)ειι!ιιιιε.!ε ιεε Με Με.εει·ιιι! ειπ »νε!ε!ιει·
Κε!!ιιειπ 8·ε»ινε!ι!ε. 1)ιιε Β1!ππιε ν!ι·ο!ιο ννε Με ω" εννοι
ειπ!ιε!!ιΕπο!ιε 1ιε!ιεπεπιεεεε.

Υει·ε!ιιε- πππ Κοιι$ι·εεεππο!ιι·ιεπεεη.
- »Με ει·ιππει·ιι πε.ι·ειι,πεεε ιπι !πιπίειιι!ειι Πεεεπι

- Με ποι· !ιπι·πεπι Ιιεποππειιε Β ε ιιι ιιι 1 π π ε

Επι·

π ιε

-«Β.ο!ιει·ε Κοε!ι-8ειΕεπιι,ε· επι· Βε!ιπιιιρίππε π ε ι·
'Γ ιι !ι ε ι· 1: π 1 ο ε ε» πππεε !π »νειεεειεπ Κι·εἰεεπ Ι)επεεε!ι!πππε
ΙεΒΙιε!`εε Ππι.ει·ειπιεπιι,ς, επ πεπ εειε ποιπ Βερ,·ιιιπ πει πεπιιιι

Με; ιπ ω! ει·ει.επ επε! Μοιιεεεπ 165,00Ο Μιιι·!ι πεεειο.!ιιιεε
!ιει·πιοιιιιε εννει ε!!ι·πεε!εο!ιεΚοπει·εεεεειπα
πιιπεπ ν»·ειπειι= νοιιι 19.--22. Πεεειιι!ιει· ννιιπ ειπ ε!!ι· πε ε ι- . »ι·οι·πειι ειπε!. 1ιι !.1επτεοπιπιιπ ννει·πειι Βε!ει·πεε επεσε πει· Δπ
ι·εεεε πεε Βιιιι!πιππεεε 8. ΒΙειο!ι ι·ϋπει·. Βει·Ιιιι 1Ν.,Βε!ιτειι
εε!ιει· Ω!ιιι·πι·8ειι!ιοπεςι·εεε ιπ Ρεεει·ε!ιπι·,ε· πππ
εει·ειεεε 88, ει·πεεειι.
νοιιι 28.-81. 11ε2ειιι!ιει· πει· 1!. Κοιιι;ι·εεε ι·πεε!εο!ιει·

Θνιιε!ιο!ο,ςειι Με

1ι!ε!ιιιιεε!ιε!πει· ιιι 1!οε!ιππ

τεεειι. Βειπε Κοπει·εεεε ν»·ειπεπ Με πω: Απεεεε!!ιιιιε νοπ
1πειι·πιιιειιιειι, νειπιειιπειεπειι, 1$πο!ιει·π ειπ. νει·!ιπιιπειι εειιι.

Ψοτειι:ειιπει· πεε Οτι.πειιιεειιοπεοιιιιεεεε πεε θγπε!ιο!οςεπ1ιοιι
ε·ι·εεεεε ιεε Ρι·οι. Με. Ν. 8 ε π ε ε! ι· ε »ν ιιι !ποε!ιιιιι.

- !)εε

Μοε!ιε.πει·

1!!1!!ιεει!ιοεριεε.!,

πεε

επι

21. Νονειιι!ιει· Με Ε`ειει· εειιιεε 200-ιπ!ιι·ιε·επ Βεεεε
!ι επε 1ιεπιπ , ιεε εει Μεεει· πε!εε;ειι!ιειε επι' Α!!ει·!ιϋε!ιεεειι

Βεεε!ι! ιιι « οε!ιε.πει· Μι!ἱεει·!ιοεριεπ! Κε.ιεει· Ρε
εει·ε Ι.» ιιιιιπειιε.ιιιιε »νοι·πειι. !)ιεεεε !!οερ!εει!, »νε!ε!ιεε πεπεπ
»νε.ιι.ιε 1400 Κι·ιιιι!ιειι1ιεεεεπ ιει!ι!ε, ιεε εποε ιιιεοίει·π !ιειιιει·
!ιειιεννει·ι, Με εε πεε Μεεε ι·επε!ι·εο!ιε ειιιι:ει·ιο!ιεεεε Ηοεριεε!
Με επε!ειο!ι Με ει·εεε $ο!ιπ!ε επι· Απε1ι!!πππε; νοπ Αει·ιεεειι
!ιι Βπεε!ειιιπ ννει·. ·Α!ε ει·εεει· Οπει·.ι.ι·ιε πεε Ηοεριεει!ε πππ 0!ιεί

πει· ιπεπιειπ!εε!ιειι πο!ιπ!ε Με πει· Ιιει!ιε.ι·ιτε Ρεεει·ε Ι. Πι·. Η ι

8εει·ιπεεεπεε!εεειι!ιε!τειι.
- Αιιι 24. Νονειιι!ιει· ιεε ιιι 5ε. Ρεεει·ε!ιπι·Β Βι·. Α ιιεοπ

Κ ο ι· ε. !ι ε νν ι τ ε ο !ι, πει· ει" ειπε ρι·ινε.ιε Γι·επειι!ιε!!επεεε!ε

!ιο1ειΟοεεϊι·ιεπο»νιεεο!ιΒιπΙοο ΐιιπεςιει·ε. 1)ει· ε
8επννει·ειΒε (.!!ιεϊ πππ πει· 1περε!ιιοι· εον»·ιε ω- θ!ιει·ειι·πε
ι·.
.ι ε. !ι ι πι ο »ν πππ πει· Ι.ειεει· πει· ρενο!ιιεει·ιεο!ιεπ Α1ιεε!!ππι;
1)ι·.Δ!!!ε!ιονν ειιιπ επι Ε'εεεεεεε πιιι·ε!ι νει·Ιει!ιιιιι,ε;
νοπ 0ι·πειι επει.=;εεειο!ιιιεε ννοιπειι.

ε·ει.ςι·πιιπεε πω, νει!ιιιιιεε ννοιπειι, Με!! ει· !ιι νειππο!ιι εεε!ιε,

ῇ Ειπε ι·ε!ε!ιε Μοε!ιο»νι!.ειιιι, Με πιι!ιε!ιππιιε !ι1ε!!ιεπ νν!!!,
Με πει επε Μοε!ιεπ 800,000 Β.!ι!. εππι Βε.ιι ειιιει· θε
ει·ει!ιπιιις νει·εε!ιπιπεε επ !ιε!ιειι.· νω- ειιι!πει· Ζειε ννπι·πε ει·
οει·επεεε!ε εειιπ Α!εειι Κεε!ιει·ιιιειι!ιοεριιε!
»ιιεπεπ ειπει· επειιεο1ο!ιεπ εειειπιε!ιειι 11ειιπ!ιιιις νει·πιψε!!ι,__ - εεεεεειιπεε.

πεπ Τοπ ειιιεε 20-_ιε!ιι·ιβεπ _ιιιπεςεπ 11ε.πο!ιειιε πεπεπ !!ι·ποιιιε!ι
πιιιιιε!ε ει!ιει· 1ιεειιεπι,εε.

- Βι·. Μπι·πο!!ιι πιιππιε Δει·εειπιιειι Οτε, Ποιιιε!!ο,'
.Ι εκπ ιιο»ν π πω! Με Πεοεπιιπε $ο!ιε.ριι· ο, ννε!ο!ιε »νεπειι_

Ζιιεε!ιει·1ε!ιειε :πιπ «Βεπει·ιι!ιπππε> !ιι·ιιιιιππ!!ιει· !ιε!επε,·ε ννπι·
πεπ, ειππ νοπ πει· δε. Ρεεει·ε!ιπι·πει· θει·ιο!ιεεπει!εεε Επιβε
ε ρ ι· ο ο ιι επ ννοι·πειι.

- Ιιι Ι1οε!ιειπ ιεε πει· ε.Ιε Απε πεε Βιιο!ιι·πεο!ιιπ'εο!ιεπ Πεπ

··2ϊε·Ε

εεε πιπ ιιιιεπεπε!ε!ιο!ιεπ Ωιιιιιειει·επ ιιπ 11ιεπεε πει· :πεπε εεε
!ιειιπε Πι·. 5 ε ι· ε; ιιι ε 8 ο ιι ο! ο »ν απ! Βεεο!ι!πεε πεε !ποιιεει!ε
πιεεεε 1·Ιππεεε νοπ πει· 1ι1οε!ιεπει· $εππενει·ννε1ι.πιιε· ο 1ι ιι ε Α π·
8880 πει· θι·πππε επε πειιι 1)ιειιεεε επε!ε.εεεπ

»νει επ.

- 1ιι Ο !ι ει ι·!ι ο »ιν Με ε!ε!ι· πει δεππειιε πει· 111επιιιιι Τε
ι· ε ιι η ε »ν ε ι· ε ο !ι ο ε ε ε ιι. 1Με Με Ζειιιιιι€ ‹8εοννι·ειιιεποῇε
.5ε!ο»νω !ιιιιεπιπιζε, ιεε πεε !ιειειιε πει· Η! π Με πω! νοπ
5 ε 1 ε ε ειπ ο ι· π ιιιιεει πει· 6ο!ιπ!_ιπ,ε·εππ ιπι !εεεεειι Μοπεε. 01.179)
-- 1π πει· 1ιεπιεο!ιειι Α ει·ετε!ιειιι πιε ι· ἐε!ππ,εεε νει·
Μ1="=ω ε!!! Π!!! πι· Υ ει·1ιπ.ππ!πιιε, πει· ππεει·ειι 1ιεππειιιιιιιπ

- 1)ιε 1ζι·ε!ι ε!!εει·ιιε π τ. Αππει!!εππ πιο" ιεε πεε !ιι
πει· Κι·ε!ιε- ι

ιει·εεεε, πεε ιπ πεπει·ει· Ζειε ει” Με Βι·ι'οι·εο!ιπιη;

!ιι·επ!ι!ιε!ε επ '1'ε.πε ειπε. Με ννε!επ' ι·ειςειιι ιειω- ειπε Με πιε
πιειπ!εε!ιε ννιεεεπεο!ιειε !π πεπ !ει2τεπ .1ε.!ιι·ειι νν!επει· πει·
!πι!οι·εο!ιπιιε πετ Κι·εεε!ιι·ειι!ι!ιειτ ντιπιιιεε, πεπε επε ειπε: νοπ

Πι·. Α ιι ε. ο ιι Β Με 11 ε ι· ιιι Βει·!!π εοε!ιειι νει·ϋπ`επι!!ε!ιεειι Ζιι
επιπιπεπεεε!!ππε πει· Κι·επε!ιεειεειιι· !ιεινοι·. Νε.ε!ι 8 ε ι ο Ι: ε ι· ε
1.ιεει·εεπι·νει·εειο!ιιιιε ειιιπ ε ε ι ε 1902 ιι ι ο ιι ε νν ε ιι ι Ε ε ι· ιι 1 ε
8395 !ιεεειιπει·ε Δι·πειεεπ επι πειιι Θε!ιιεεε πει·
ιιϋεει·ει€επ θεεε!ιννϋ!εεε ει·εο!ιιειιεπ. νοπ Μεεεπ
Λ!ι!ιιιππ!ππε;επ »νε.ι·ειι 1900 !ιι πειιεεε!ιει· Βρτε.ε!ιε, 007
ιιι επες!ιεο!ιει·, 649 ιιι ίι·πιι20ειεε!ιει·, 118 ιπ πε!ιειι!εε!ιει·, ?Ο ι π
ι· πεε!εο!ι ει πππ ιιυ!πιεε!ιει·, Β? ιιι πεπιεο!ιει·, εε!ι»νε
Μεο!ιει· πππ ιιοι·ννες!εο!ιει·, '7 !π ροι·ειη;ιεε!εε!ιει·, 8 !π _ῇεριιπ!- ·
εο!ιει·, 2 1πἄι·!εο!ι!εο!ιει· Βρι·πε!ιε πεπειιιεεε. - νν'ειιιι εποε πεε
εε»νειιιιςε εοει·»νιεεειι πει· πεπιεο!ιειι Αι·Ιιειεειι, νν!ε ειπ ειπε
!ιο!ιεε Μεεε !ειιιιιι€ !ιειιιει!ιε, ειιιειι πεπε!ιο!ιεπ Βεννειε Επι· Με
δο!ιι·ει!ιιι·εππιι;!ιε!ε πει· πεπεεο!ιεπ Θε!ε!ιτεεπ οι!πεε, εοππι!'ειι
Με ππ.ι·ιπ ννο!ι! επεεει·πειιι ειπ Ζειο!ιειι Επι· πειε ιιπεε»νϋ!ιιι

!ιο!ιε »νιεεεπεο!ιε.ιε!!ε!ιε Βιι·ε!ιεπ πει· πεπεεο!ιεπ πωπω. ει·

_·οπ.
+ Νποποπο Μπους ποο νο!·ο1!!ο Θ!! Ρο

πΙ!ο!ιοιι. π!!! π! οπο!! !!! πο! Βι·Γοι·οο!ιι!!!ε ο!!πο!ο! οοπιν!οι·!πο!
Ρ!οπ!ο!!!ο. π. Β. !!! πο! 'Ριιπο!!!π!οοο!!!ιο;ο, ο!! Σο!!! ι!!!π Βο
ποιιιιιιι!! πο! νοι·ππο!!!!!ο!!!ι!ιι Α!πο!ιοιι ο!ο!ι νοιι !!!οι!ιο!!πο!!ι
!!ποι·τι·οποπ !οοοο!!. Ποι!ιτοο!!!ο!!π ποο!!οι οπο! οιπ!!! ιςοςο!ιν!!!!.!!.!ο!
οο!!ο!ι πι·ο! πι!! !!!!οπ·οο!οτι.ο!ο Ι!ιο!.!!.ι!ιο Π!! οι!ρο!!!!ιο!!ιοΙΙο
Ιί!οποίο!!ο!ιιι!!,ο, !!!!ι!!!!οπ !!! Ηο!πο!ποιο. Βο!!!!! πι!!! Β`ι·ο!ι!ι!“!ιι·ι.
οπο!. ο!! ποι·ο!! Βριιοο ο!ιοι!ιο!!!!ιο Γοι·οο!!οι· ιιν!ο Οοο! ιι γ
ποπ πιο γ π ο!! οιο!!οι!.
·

οο!οπ. - Δοι·οιπο: Β!ο!!οποΒ·, π. 11. Ποπ. 1807.
>'Γ!!.οοοο!π !!ιι!!.=!;: ο! ι! πο: 2 ΡΜ!!! νοιι Τπο!ο!!ορ!οι!!!!ι
(Κι·οι!!ιο!ινοι·οιο!!ι!ιι€).

Κ Ι ο ο !”ο ι·: Ζ!!! Κοιιι!!οι!!ι πο!! νι!!νιι!ιιο
πο! πο! Π!!οο!ιορ!ι!ιιπ'οο!!οι! Κι·οιι!!!ιο!!.

- κοπο!! πο! ι!!οιιοο!! Βοοιο!ιοοιι πο!! Μπι!!!
ιιο!ιοιι !!!ο!!!ιοι!!ιιιιιοοο !!! Θο!π!ι!!!;οι! (Κιιι·!ο!ιπ!
πο! ο!ο!! π!ο πο!·!!πο 5τ.οπινοι·ινο!!.!!!!ο· οι! ο!!ιοιιι νοι·οιι·ο!!ο!ιο!ι
Μ!!!.ο! οι!ιοο!ι!οοοοιι. Πιο δ!ιιπινο!·ο!πι!οιοι!νοι·οοι!!!!!!!!!!!.! πο!
ιιο!!!!!ο!ι. νι!!! πιω ϋι·ι!!ο!!ο Β!οιι πωπω!. οι!! 24. Ο!!!οπο! οι!!
Αι!!!!ιο· ποο Βιοποποιη!ιοο ποεο!!!οοειοι!, πο!!! Κι·ο!!!ιοι!!!οιιο οπο!
1. .!ο!!!ιοι· 1908 οι! πο!! Ι! !!ε οοιι, πιο ω!!! !ιο!!ιο !π!ο!ι!ιο!!
νοιι!!! οιιίοι!!ιο!!!!ιο!! ι!ιιπ !!!ε! οιιοοπο!ιο!!ποιι π`ο!πο!ι!!!Βο!! πι!

Ει!!.πο8·ο!!ιιο!!!!!ο πο! Μ!!;;Ι!οποπο!!!π8ο. '

+ Νπο!!οπο 8!ποι!!!ε· ποο Ποιιποο!!ο!! οποτ
!_ιο!!ο!! νοι·ο!!!ο: Μο!!πο8·, π. 17. Βοο.1907.

νο!·ρ!!.ο€ι!!ιο·°πο! Κι·οι!!ιο!ι εο!!ι:!!!!!ο!! ποιοιιι.!·ο!πο!!. Νοο!! Β!!!
ι.οο!!!; νο!! 50 Ρ!οπο!ιτ πο! πο!οι!!!ο!πο!!ποι! Ηο!ποι· πο!! ποιο
Κ!!!!!πο!!!!οι!!! οπο! ο!π!!”!!οτ νι·ο!πο!!. - θο!π!!!!;οιι . πο!. ο!!ιο
πιοπι νο!! !Ο.Οί!Ο Β!!ιινο!!ποι·!! πι!!! πωπω, οι!! πιο!! !!!!!! πο
Μππι, ιιι!! π!οοοο ο!!!ο!!!ο Κ!ο!!!‹οι!!!οι!ο πι!! 45 Βο!ιο!!.

.Τοιιι·οοο!π !! ιι πι!! 1) πιο!!! πο: Β!!! πο!! νοι!ογοι.!οο!ιο!
Βοοοι!οι·οτ.!οι! πο! 0ιπποπο.

π) Σ!!! !οπ ! !!! ! ! ο π: Ορποπο!ιποι·οο!ι!!οι!
πο! ζ!!!ο!!οι!ο.

Β!.

ρΔΝΝΟΠΟΠΝ απο!!! ΑΒΕ' ιιιο!πο!! !!! πο! Βιιο!!!ιο!!π!ιι!!ε πο!! Κ. Σ!. Β.Έ0ΚΒΒ!!!
Θ!. Ροιο!οππ!!ς, Νονο!η-Ρ!·. ι4,οοιι!ο !!! ο!!ο!!!!!- πι!!! οπο!ο!!π.Αι!!!ο!ιοοπ-Οο!!!ρτο!ι·οπ οι!εοι!ο!!!!!!οι!.

ι

..

Ύ.!'.που

-..κο-ρ

οπο!!

~ ~

ο!ιοοοϋο!!!γο!ο !ιοιιο!!!ιοι-ι!ιο οι ορ!οιιι!οιι!π οποιο! ι! ιποο!!ιο!ιο!, !!οιιι.!πιοιι!ιο σκοπο!!
ΤθΠΒΗοῇ οιιορ!!ιι, γοι!!ιοιι!ιο οποιοι!!! ιιοι!!οο!οι. ιι ιιο!!!ιο!οιι !!οο!οινιγ οι!ιιιιιιιιι πο!.
οποια!. !!!.ιιο!οιιτο!ιοιιοικο γκρο!ι!!οιοιιιι!!ιο οροπο!ο!ο. 06ροοιιιιι ιι. !ιιι!ορο!γρο
ΒΒ!θ!:!!Πδ!0ΤΟΗ ΕΤ. ι!!ιο!ιοιο·ο

πο τροποιοοιι!ιο ποοιι!ιο!ιιο.

Ποκοπιιπ!!!!!ιο Προπο!!!) !!ρο!ιιιοι)!οο!!ιο ,,Οο!ιο!·!ο!ο!!·ο πιπριιιοι Βογορ·ο ο Κα!! πο ιι:!6!!ικο
Γ:!οιο!ιοο Προπε!οι!π!ο.!!οο!οο
οινι·πι!!οι!!ει πιο ποποόροκοποο!ποι!!ιο!Μπ · !ιο!!!!!ο.!ικοΜπ.
Οοι!!!το!·οι!!ι, β.-Πο!ορ6γρ!·ο, Βο!!ο!!!οι! Κο!!!οι!!οιιιιοο, 29.
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Ιιι Ι.ειποπ Μ. 7.50. Ιιι ΗειΙΒίτειι2 Μ. 9.-.
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ι Α. ΚοπΙΙ!!‹πι·,”Ει·Ιπππι·ππποπ ιιππ πιο!ποι·π Επιιππ. 8. Μιι 17 Αιιπι16πιι€επ ιπι
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1ΤεΧτ ππά ὸετιι Ρωπει άεπ νετίειππετε ιιι ΗεΙιο€τεινί1τε. Μ. 9.-.
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Ιιι Ι.ειπειι €οϋ. Μ. ΙΟ.θΟ.

Ή

Μεἰπ ἰΠιιειτ. ΨειΙιπποΙιτπΚπιπΙοε ετειιτ ροετίι·εἰ ιιι Πἱπππτεπ.

ιΗγἔἰεπε
πνοΡπιτΙ:.
όΙετΙ-π:εοιτπειπετιε

ΒΠΠΠ
ΊἔλθΠτΙιζτΓοᾶτΙΠπζτθ
ΠΞΙΥΞΠ!.Αθ νοτιτνν!!.ΗΕΙ.Μ ΕΝθΕΕΜΑΝΝ ἰτι ι.ειι=>2ιο.επει

δεΒισ
δΒτ.
ιπιτΩ
οτιἰ.ριΙι6ιτ,π
Ι8-8.
('78)

(Βθθ-ττι.)
Ξο1π.1._
€3-©:Τοετε.ε1ο: 5
ΐι.

Ρ_._Μ_____.-Ε
Η Τ Η 8 8
Π

πποἔἔἑἔΞΣΗΓΞἔἐἙἔιετ.

1_~ῆ
πω. μπαι. ΙΒ1πίπιιι· νοιι πω· ι·ιιππ. ΒπΙιό1·άπ ρςεπτ.πττπι.
ΠπποΙι5.άΠοποπ, πωπω ννιι·Ιαιπποπ ΜΜΜ επεοπ:

ΚοιιοΙιΙιιιπωι1, ΚοΙι1ΚορΙ°- ιιππ Βι·οποπ1π1ΙαπωττΙι.
Μιπτειτιιι· ιιι Ιιετνονι·ιιις. ΒΜ.ττπι·ιι Ποπτ.ποΜπιιάπ π. Οππωττοιοπ-Ππεπ.υππ.

ΑωΖιιιωω

Ουτεοπτει·ιι

Επι”. Πι·. Βι·ππι. ΠποΙιπτ (88πιεπϋπσ·ω.·
[Με ινιιππιπΒ π... ,Ρπττπππἰπ“ πω· πωσ ἱὶΙιπττιιποΙιοπὰπ; ινοππεΙπιπΙι ω.
ιιιοΙιτ Βιοτπ.ππ πωπω Ιαιππ, πιιππ ιιππ ΚπιιοΙιΙιιιπιπιι πιοΙι ιιι πιπιεπιι 'Ι':ιεππ ιιι οιποπ
πιπϊποποπ ΚιιτπττΙι νει·ννππάεΙππ, πο ννπι·άππ Μ: Απέ'5.ΙΙπ πο πι1Μπ, πω· 8οΙιΙπιπι πο
ΙοπΙππι·, Μπι: Με Βι·ποΙιτποΕπιιππ ιιππ ΚοπαΙιιιιιπαιππ, Με Βιιιππιοι·πεπ ιιππ ππι πω·
ποπ‹Ιο Βι·πιιοΙιππ8, νοΙΙπω.ιιπιε ννεμιο1ιππ.

ΙΜ. ΜΜΜ, ω. Βεπιτππειτ2τ ει. Ό. (ΨείειιοπΙιω·ω:
Νει.οπ πεπι θιοΙιι·:ι.ποπ άεπ Ροι·ππππιπ και· οι: ιπιτ Ιιπιπι ΒτινππΙιππ ρΙϋτ2ΙιοΙι.
ειΙπ π.τιιιππω Μι άιο Ποιο Ιιω·ι·ΙιοΙιο [ΜΗ :ιπι πἱπειιι ΑΙροιι-θἰρίοΙ. Πιοπο Ι.πιοΙιι
πτπιπἱςΒοΙτ. ΜΙ ιπιτ Ιιπποπάοι·π Με, πω· Μι ιπΙ'οΙ€π Ιιιιι;.ς_ιειΙιι·ιέπι· ΒτοποπἱπΙΙπιτπι·ι·Ιι‹

ιπιτ
_θοϋιτ8πΙπεε
ἔτοππεπι

]3:2]~[

:ιιι πιπι·ΜΜιππι Επι Ιιγππιπ Μάο.
Πι·. ΑΜΗΝ!
ΙΠΙπι· (Νοπλαιωειι).·

Μπιπ Πι·ΗιοιΙ ;;οπτ. Θ.πΜπ, παπι: Με Ροι·ππππιιι πιπ ΜΜΜ πι, ιιππ ἱι. ιππ
πεπτοι· Χοπ άπιι ιπιτ ΒοοΙιτ. πο ἔοΪἱἱΓοἱιΕ8Β6Β Κειιο!ιΙιππτειι ιιι οιποπ ππε·οΗΠι1·ΙιοΙιπι·
ιιππ Μπι: ππιποι·Μιπι·οπ Βι·πποπιπΠπιτπ.ττΙι ἰὶΙιπτ2πΙ`ἰὶΙιι·οιι ι·οτιππ.8. ΙοΙι Ιωπππ ιπι
Ζω πεπι ππάπτοπ ΜΜΜ, π·πΙοΙιππ που Με εΙπιοΙιειι νοτπιηςοπ ι·ἰΗιπιππ άϋτϊΕπι
Πι·. Πι·Ισπ Π. νοπ ΠιιΜποτ (Βπωια, ι5'Μεαπι.):

Με Μπι πιπ Ροι·ιπππιπ ΙιοΙιειπάο1τοπ Βι·οιιοΙιΜάπιι. άπνοπ "νει ΒπιΚιππει·π.
πειΙιΙιππ Μι άεπ ποπινοτπωπ Ε'οτιππιι ππά _ιπάππιππΙ ει·ινιππ πιοΙι ΙΙιι·Ρι·επιπι·πτ Με νοιι
.ιιιπππωιοΙιιιεκπτ νΉι·Ιπππε; ἀοι· πτειι·Ιω Ηππιππι·πιπ πειΙιιπ ιιι ννππι€επΒιιιπποπ Βοιωτι

Μι ιιππ πιο Θεοι·πτιοπ Ιιορ;πππ πιοΙι ΙιειΙά πι νπι·ι·ὶπρ;οι·π, πιο 'Ι'επιροι·πιπι· ω απ.
Υπι·Ιω.ιιΕ ππι· όιιι·οΙι πιο ΔροιΙιεΙιππ, ποινιπ τΙπι·οΙι ΓοΙε;οπάπ Βπ8·ι·ππ-Περ6τπ:
Η. ΒΙοι·πτπιππΙ'οΙ, ΑποτιιοΙωι·, ΨΥπι·πο!ιππ, Ηειι·πππΙΙκοπιπΙππ 186. Απ. ΒΙιιι·πιπ·
ιιππ, ΔιιοΠιοΜι·, Ποπ. ΡππΙ 8οπΙιοπο, ΑρπτΙιοΙιπι·, κι”, ΚιιΙΙιππ. 26.
π, 8ωιππΙιοΙπΙη,
πΙιιιι·ε, Οιιι·Ι Ρπττπἱπ, Ποπ”.
.Δ
Ηπι·ις·οπτπΙΙτ ιιι Ρπῇπ
η( · Ιίοπιιππππππωπ-ΔροτποΕπ
Ε. Τιιππώιππτ,Βοι·ΙΙιι
θ. Η
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ΒΤ.

ΧΧΧιι. .ιιιιιιοιπο.

Νοπο ιποιπο ΧΧιΥ..ιιιιιτι;.

ιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
πιιτοι· πω· Κοπειιιιιοπ νοπ

Πι·. ιιιιιοπιιοο ιιι·ειιιιιιιοιιο.

Ρι·ιιι. Πι·. ιιιιι·ι ιιοιιιιι.

Κιππ.

Όσπρια.

Πι·. Βιιιιιιιι” ιΝιιιιιιοιι.
5ι. Ροιοι·εππτε.
Πιο "δι Ροιοτειιπτεοι· ΜοπιιιιιιοοιιοννοοιιοπεοπτιΓι” οι·οοιιοιπιιοποπ Π· Δ'ιιοπιιοπιοπιε -Απιιιι·Ξεο ιιονιιο πιιι: Ξπιοι·πιιο Έ
5ωι ιι πιιιοπ π.-Ι)οι· Δ'ιιοπποι:ιοποιοδοιπ ιοι ιιι Επαι1επιπ.Β πω. “Η (Με Βιιιοι πι” πιιεει:ιιιιοεειιοιι επι πιο Βιιοιιιιπιιπιπτιπ νοιι Κ. Σ. πω"
οιπ. 4 ι1ιιι.ιιιι πιιπ ποιπο μπι ιιι ι.Ροειιποιοιιππε;ιπ ποπ ο.ππ.οποπ
ποιπιΣΟ Μπι·ι: ιπιπιιοπ, 10 Μπι( ιιοιιπιπιιι·ιιοιι. Ποτἱπεοτιιιοπο ποιπ
ιπι πιο 8πιειι ποεριιιιοπο Ζοιιο ιιι Ροιιι ιοι20 ιςοΡ. οποιτ45 Ριοτι.-- επ
Απιοι·οπ ννοι·ποπ 25 Βοριππιιιιππεοιιιτοι· θι·ιπιππιιιττιιιοι2πποεπιιπι.
- Κοιοτιιιο νιιοτποι·ι ποππ ποπι $πιιτο νοπ ι6ι‹ι›ι. [πιο Βοποπ ιιοποτιι·ι.

πιο

82.

ιιι δι. Ροιοτειππτε, Νονιιοι: -Ρι·οοροια .Μ 14. :π ι·ιοιιιοπ. - Παππο
1ηι1;ι·.ο εοννιο οιιιοιιπιπιο οποιοιιοιι ι:οεπειιοιιοπ Μιιιοιιπιιποιι πιι

ιιπ πιπιι πιιι ποπ Βοοοιιπ Ποιπιιτοπποπ ιιοπιιιιιο.πτ Οι. Β.νιι.πιι.οιι
ιιι 51. Ροιοι·οιππι·ε; Ροιοτοϋ.$οιιο, Αιοκπππτοννει‹ι Ρι·.8 :ιι ι·ιοιιιοιι.
$ρι·οοιιει. Πιοποιοε, Ποπιιοτειοε πιιπ Βοπποι:οππ 5-θ.

ιοοι. Ξ

Ροιοι·ειιπτ8. ποπ 8. (21.) Βοποτπιιοι·.

-Ιπιιιιιιτ: Πι·. Βοιιοιιι. Ποιιιιιιιιι·ι;οι·: Ζιιπ ?απο νοιι πω· Ποι:ι·ιιιι πιοοοοππο. (8οιιιππο.) - Βιιοιιοι·π.πποιεοπ πππ
Βιοπρι·οοιιππι:οπ: ν. 1ιοι·ιπι;: ι1οιιιπποιι πο: ιπποι·οπ Μοπιπιπ. - Βιιπ ιιοι·'ιι Ιποιιτιιιιοιι ποι· Απο.τοιπιο πω: Μοποοιιοπ.
Ποι·οποποι:οιιοπ νοπ Πι·. Ρ'ι·. Κοροοιι. - Τπο·οοποοιιι·ιοιιιοπ. - Αποοιι29Π

Αποπποπ1οπιιο-Αππ'οι·ποτπππ

Βοοι:οτιιοπο ιπιι ποπι θιοοππποπ πιιοποιοι·ι. πππ ινοππτοιι

Με 5 τ. Ρο ιο το 'ι π που·

θο.πει·ππ πππ 8ριιποοιπο Βιοιοιιεο.πι ιιιιιποι ιιΨοιοο οιι·οιιι
οοιποπ ινιι.ι·οπ. Απποι·ε νοτιιιιιι οο ποπ ιπιιποι· ιιιοτ πο

Μοπιιιιιιοοιιο ιιιιοοιιοιιοοιιι·ιιι

πιοιπιοπ Ρπιτοποιοι·ππις, ποι πιοεοι· ιιιιποι ιπιιπ ιιοιιιοιπιπ
πω, οοιιι.π8ο πιο Ρπιι·οοποππ ποππ ποιπο ππιπιιιεο Επι
ιιιππππι; ιιοι·νοτποπτιιοιπ, πιοιιιο νοπ οιποι· πιππι·ιιπποπποπ

Μπι οποιι ιπι ποιπο 1908 ππτοι· ποι· ιοτπιποπ Βοπιιιιτιοπ πιιπ
ποππ ποιπ ιιιοιιοτιι;οπ Ρτοει·ππιπι οι·οοιιοιποπ. διο ιποιπο ιιιι·οι·
ΑπιΕπιιο @πιοπ. οιπ ιιτι.ςιιπ ιπι· ρι·ο.ιιιιοοιιο Αοι·πτο επ ιιι-ιιπ πππ
ιοι.ειοι·ο ππιοιι οιιι;ιππωποιωπ ωινοιιι πιο οιποπ Βοϊοτιιι0

ΡιιιοΒοεο".

πππ Β08ιι1°00ιιππποπ ποπ οι·οοιιιοποποι· ινοι·ιιο πιιι ποπ Βι·ι;οιι·
πιιιοοπ Ζοιι.εοπϋποιοοιιοτ πιοπιπιπιοοιιοτ Ροι·οοιιππις ιιοικειππι :π οι·
ι:ιπιιοπ. - ννιο ιιιοιιοι· Μπι πιοοοιιιο πιο Οτιςιι.π πιιοιιοτοιιοπποτ

Ειπο ιιπποι·ο ΒιιοΙιο ιιοι Βοοτ μέ. 183 πιιιοοιοοιποπι
ποπ σο τιοοιιοι ι: πιιι·ιιιιοι· ο.πΓιιιιιτοπ, (πιοε ιπιτοπιοι·ιπο
'Ι'ιιοι·πριο ιιπ ιλΪοοιιοπιιοιιι ππι·οιιππο ποιπο πινοιιοιιιοιιο

νοι·οιπο πππ Θοοοιιοοιιοιιοπ ι'οι·ιι'πιποπ πιιι. ποι· νοτιιποπιιιοιιππε
Βι·ι·πιι€οποοιιπιι: ποι· Νοποοιι, οοπποι·ιι ιιι ιοιωιπιιιοιι οποιι
πω· Ρι·οιοιιοι1ο ποο Υοι·οιπιι Μ. Ροτοι·οιιπι·ποι· Δοι·πιο, ποο .
ποιπ νοκ· Βοοι·ο Ζοιιοπ ποπιιι ππι·πο.
·'
ποπιιοοιιοπ Επι”. ?ιποιπο :ιιι Μ. Ροιοτειιπτ8 πω· (ΜΜΜ
"πιιπ ρι·πιιιιοοιιοι· Δοι·ιιιο απ ΒιΒιι ποι· ιιιοπιιιπιοοιιοπ θοοοΙΙ

"πω ιιι Βοηιππ, ποι· θιοοοιιοοιιιιι' Ιπνιιιππιιιοιιοι· Λατώ, ποι·
Βιιιιιιππιοοιιοπ Επι!. θοοοιΙοοιιιια, ποι· θιοοοΙΙ. ιιι·ιιιιι. Λοι·πι2ο
επ ΜΒΜ πππ ποπ Ι.ινιιιππιοοιιοπ Μπι. Βοοιιι.οοοιιπι.πιοτοιπο.

- Βοοοπποιο Απίιποι·ικεοπιιιοιι απο πιο ιΝοοιιοπιιοιιτιιτ Μι
ίοι·ποι·ιιιιι ποι· ι·ποιιιοοιιοπ ιποπιπιπιποιιοπ ιιιοι·-ιπι· ιινιππιοπ πππ
ιπ Βιοιοιιοι· ινοιοο, ιιπο ιπι νοι·ιποπ ποιπο, οιιοιι ννοιτοι·ιιιπ πω»
ίοι·ιιιιπιοππο Βοιοτειιο πιο» ιιι.ιο νιιοιιιιιςοι·οπ ιιι πιοπ. πιοπιπιπ.

Μπι·ππιοπΡοι·ιιοιιοιποπποπ Δι·ιιοιιιοπ ποπ ιπιπ πω· ι·πποιοοιιοπ
Βιιι·σ.οιιο πιω νοτιι·ιιπτοπ Ροοιιποποοποπ πιο Βιποιοιιτ ιιι
πιοιιο ποπι ιιπ Βοποπιππι: εονιτιπποππο Βιιοτιι.ιπι· οι·ιπιιΒιι
οιιοπ. - ο οι Διιοπποιποπιορι·οιο ιπι ιποι. Ζποιοιιιιπε ιιι
Βιιοοιιιιπ 8 πιο. επι- πο.ο Μ", 4 πω. απ· οιπ ιιιιιιιοπ ποιπ; ιιι
ποπ ιπποι·οιι 1Απποι·π 20 Μπιτ πι» πιιπ πιο. 10 Μπι·ικ Επι· οιπ
ιιιιιιιοιι ω". Διιοπποπιοπι.ο-Απίτι·δςο ιιιι.ποι. πιιι.π οιπ πιο Βικιπ

Βοοτ εοΙιτοιιπ: ,,ννιιιιιιοιι ποπι πιοοοπ ιιιιι-πι.οι· πιο
Ρπιι·οοποπο ποι· θοιιιιι·ιππιτοι· νιοι πΓιοι· πω· πιο οοποι.
Αιιο πο8οποπ ιιπποινιι.ππι:οπ Μιιιοι, πποεοτιιοιιοπ πππ ιπιιοι
Ιιοιιοιι νι·ιιι·οπ ιι·ποιιιιοο. πιο ιιοιππιοπ ποο Ποιιοι, ινποειοπ

ποπ Βιι: ποοοοιιιοπ πππ ιιοππιοπ ποιπ ιιοιι'οπ.
Βοτο.ι.ππποπ πιιι·ιιιιοι· ει.ποιοιιοπ.

Βο ιιΙιοιι

Μι ιιοπο

πει ποπ πο

νισιιπΙιοιιοιι Μοι.ιιοποπ, πιο Κι·ειπικοπ ει.ιιι·ιιοπ Μπι, πιο
ποππ ποππ

ποπ πω” ιιοι‹πππιοπ Κπιοτιοπ

πιιιιιιιοιι

πιω πιι ιιοιιοπ ι;οννοοοπ πω· πππ πιοιιι. επ ιιοιιοπ πι.
Ι.ο.ππο οοιιοπ. ποπι: ιοιπι ιποιιι· πιο ιο πτιιππιο πιο ιιι

πιιι· ποι· θοποπικο πιοιιο ιιπ που ιπιιιοιιο Κτο.πιιιιοιι: πω.
ιπ ποι· Ηππριοποπο νιοιιοιοιιι ιοριοοιι ιιοιιιι.πποιι ιινοτποπ.

ιιπππιππι: νοπ Ο. πω" ιιιΒι. Ροιοτοιιπτε, Νοιποιη Ρτοοροιιι:

Ποοιι πιο? Βιπορτιιπππεοπ νοπ ο.ιιοι·ιιιιππ ΡιποοιΒιιοιιοπ.

Πι·.' Η. ιιι πιοιιιοπ..

οιποπ οοιιοπ οιι πππ ιιιιιΒο ππι;ιιοε εοπιοοιιιποι·ποπ.,
Μι νοι·επι·ιιιο οιπο ιπ ποπ Πιοτπο οιπ Βιιιιπιοπι
ο
Βιιιιοοιιοοιιιο πππ Τιιοτιιιι: επ ιιι·ιπποπ. Εο οοπποι·ι οιοιι
ιπποτιιο.ιιι ινοπιποπ 8ιππποπ ποιο 6ιοιιΒι·ιιππεο ππι·ππιοτιιπ
πππ πιο ποεππποπ ποιπ Βτο.ππο ίτοιοπ Βιοιιοπ ποι· Μπι
ιοτοοιιοιπο πππ ποο Πιοτπο νοτιιιοποπ οο οιιπο Βοιιοποπξ
οιιοιπ πιιι ποπι Οιιοι·ριο-Ριποοι ιιοοε οιοιι πιο 8πιιιο ιιιοιιι
ιπ πιο θοιιπτιππι_ιοτ ιιτιπποπ. Βιοεοι· ιοιιι8οοοιιιοΒοπο νου.
οποιι πνιοιιςιπιοιι επι οιπ ππποιοο Βοποιιιποπ επ ποπιιοπ;
Β Μπι :ποο :ιπι πιοιιι:ο Οοτιπποιοο ιιπ πιο πιο ποιου.

~~

Ζιιι· ιι“ι·ππο νοιι ποι· πιοιιιιιο πιποοοιιιιο.
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· ι : .
η

'

ι ··

ι
(Βιιιιιιιιιι.ι

ιππιιοι· πιο οιποπ ιιπεοοι·ιιοιιοπ Τοπ οιι νοτιιιπποπ, _Βοιιι·4°
?:ιιιοι ποπ ιιοιπιοι·οπ

κι ιιππιοι·

πιιι

πιο

ιποτιιιι2ιοτιοπ

ποιιποιο πππ Ριπιποοοο.πιι οιπππιοι:,οπ - (Βοιιι·ποπποιε οιπο

διοιιοπ ποοιι.οιπιπο Βιιπι· νοπ νοι·ιιοτποπειπποποτ Ιπιιπιπο ιιιπειιοιιο οπωριωοιιο,ννιοπο ππιπ Αποι'πιιοπ νοπ Ψππποπ
ιπιιιιο1ι, "πιο οποιι ποππ ποιπ 'Γοπο ποιοιιπ ι.οιιοπ_ Απ· ι πππ ιιοιπιποοπ 0οοοιινιιιτοιι - Ριπιπποοοππ πο οιιιιτριο

ΗΜ

- ΡΙοοιιοειιιοοιιοτιοιι νοιι 1.οιιιινοιιοιοοοτιι).Έ Μο

Μιοοιι

@τυπο οοο θιοΓειιιΙτοιι ιιι οοτ Μιιτι:οτεοΙιοιοο, οΜο Ντι
Πιοτιιο πω! πιο 'ΓοιΙ οοο ΜιιΝοτιιο.Ιοοο οοΙΙιοι: ΒοοοιιιιΙι
ιιιιιοτιιοΙΙι 86 Βιιιιιιιοτι ιιι ΡΙοοΙτοιι τιιιτ! Βοιιοοιι Βτοιιοιι
ΒτϋοΚοιι, ινοιιιιοΙι οιο ΖιιίοΙΙο ιιοοιιΙἱοοοοιι πιιά «Πο Κτοιι
Και
οιποτ ιοτιοοιιοτιιιιοτ
Βιιρριιτειιιοιι οιιοοιιοιιοο οιοΙι
οτιιοΙιοιι".
Δ

Βιοεοτ Βοοτ'οοιιο Ρο.ΙΙ Μ; νοιι! νοΙΙΙιοτιιτιιοιι οιιιιΙο;;
οοο οιο Μοττιτιο

τιιοοοοοιιο ΕιοοοΙιτιοΙιοιιοιι

ΡοΙΙοιι

ιιιοΙι

Κιιιοιιοιτίιο!ιοτο" Μιάου »το ίοΙοοιιοοε: ,,ιιτιο ιιι οοτ
Βο!ιοτιι ω" Ξοιιοιτιο οποιοοτιι οοο οιποτ οοτ οοιιιοιιι
οτιιτιοιι Τοτιο!τοιτ νοιι Βιιοτ- πω! Ροιιιιιιοοριιιιμι1ιοιι
οοιιντοτο Βιιτειιιιοιιιιτι;οιι ειι οιιο8οϋτοιτοιοιτι θοντοΒοοτιιιιτΙ.
Θιτοοοοτο πω! ΙτΙοὶιιοτο Μιοοιιιιιττο άοτ Οοιιιι.τιιιιιιιοτ οο

Ιιιιι8οιι οιο Βι·ιιιιτΙοοιιοτΓο πιτ Διιοοιοοοιιτιε -· Μοττιιιο
ιιιοεοοιιιιο οοο οι:Γο!ιοιινο. 8οΙοΙιο οιιΒοοι.οτΙιοιιοιι Βιιιοιτο
ντοτοοιι

οιιτοιι

ιιιιτοοοιιιιοοειΒο

νοτιιοϊτο

οοιιιτο.τοΙιοΙιο

ΤτοιιιιιιιιεοΙιιιιοιι ιιι οοιιτ νοτοοιιιοιιοιιοτ ΤιοΓο νοιι ιιοιιι
1οιιοιιοοιι Βοντο!ιο εοι;τοιιιιι ιιιι‹Ι νοιι οιιιοιτι θτοιιιιιοτιιιιιο

τοτοτ

Αιιιοτοιι, 80

Οο.ττιοιιοο,

ΗοοιιοτοιιΜιοΙι,

θτοττιιτιοΜΙτοιι, "ο τιοΙιοιι οιιιοτ ΠτοτιιοΒοι18τοιι ο.ιιο!ι
οιπο Βιιιι€τοτιοοο νο.81τιιτιο Ιιοετοιιο. Βοι οιιιοττι οιΙιοτοιι
ι”τοιιοϋοιοοιιο1ι Οοοιιττειιοιίοτ Βιιοοιι τιιιτ ο.ιιοΙι οιο ποτώ
ΙοεἱοοΙιοο Μοιτιοιιτ άοτ ριιοτροτοΙοπι ΠιοτιιοΒιιιι€τοιι οτ
πω, ιτοιοιιοο οοο! οιιοιι !ιοιιτοιιτει.οο Πιτ ιιιιιιιο!ιο ΡοΙΙο
οτι Βοο!ιι Βοετοιιοτι οϋτίτο - ΑιιοιιοΙιο Νοιιιιτ, τοπιο
ιιτιιτιοιιο οοο ιτιο.Ιοοιοο ειο Ι'ιιιοτιιο οι; ‹ιο οοο οιιιιοιτοο
οπο. ?θ - 1824 οοιιτοὶΜ: ,,Ωιιιιιιτ ο ιο. Βιιιι€τοιιο οιι'Η

πιο! οιποτ Βιιοτιιιιο οΙιοοετοοοοιι. Ιιι οοΙτοιιοιι ΡοΙΙοιι
ννιττΙ οιο Βοιπο Ιτιιιοιιντοιιο οιο οιιι άτοιοοΙτιΒοτ Μιά; ιιιιτ
8 ΟοιΤιιιιιιοοιι οιιοο10οι. Ηο.ιιιιιτοτ ιιιιιοοο Ιτοιιιιιιι οο ιιτιτ
ειι ΑιιΙϋοιιιιέ νοιι τιιιτοοοΙτιιο.οοιο;οιι ιιιοΙιτ οτιοτ ντοιιιδοτ
ιιιιιΓοιιέτοιοΙιοιι Βοιπο. Ιιιτο ΒιοΙτο οι οο!ιτ νοτοοιιιοι1οιι:
οιο Ιτοιιιι ντοιιιΒο ΜιΙΙἱιιιοιοτ Μ: ιιιιοιι Ζοιιιιιιιοτοτ ω
οιποτ Ι.ιιιιοο νοιι 10-18 Ζοιιιιιιιιοτοτιι ιιιιιι οιποτ Βτοιτο
νοιι '7-10 οπο. Ειοιτοοοιι. Ειιι Πιιτοιιοοιιιιιτι ποιοι; Μι

ιιο ίειιιι: οοο οοιιιοτιοτο

οιιοοοιι ΤοιΙο άοτ ΜιιοΚιιΙοτιιτ, ιιυι οοτ Ιιιιιοιιοοιιτο οιποπ

ονοο

Μ.

ριιιτοοοοιιοο οι: Ι'ιιιο

τω, οΙΙο πιο οο οονοΙορρο ο'οι·οιτιοιτο οοο Ι'οτοοιιο οοτ οτ
8οτιο ο οιιΙιι ροιιτιοτιτ ιο ποντοι! ‹Ιο Ι'οοοοιιο!ιοιιιοιιτ οοο

2ειΙιΙτοιο!ιοιι Πιιοοιι- Με οτιιοοιιοτοοοοιι

ιιιιιιιοοιιντοο ιιυι στή: ιτιοιιτιτι εστι τιοου".

.Το, οιο Μοττιι;ιο οιοεοοιιιιο Κοιιιιιοτι οιο Μοιοτοτ άοτ
θοιιιιτιοΜ1ΙΓο

νοτ οοο

70 οτ

.Τοιιτοιι

τιιιιιΙτοΙτοιοιι 2οτΠιοοοιιο!ιοιι τιιιτ ΗοιιΙτιιιιτι1οιι οιιτοιιοοπιοιι
Βτο.ιιοοοΙιοτι. Μο ΟΙιοττΙο.ο!ιο Μ; οοΙιτ ιιιιοΙιοιι τιιιτ! νοιι'
Οοιϊτιιιτιοοιι οστώ

οοιοι;. Βιιοο εο!οιιο οτϋοοοτο ΒιιιοΙτο οοτ ΠιοτιιοτιιιιοΚιιΙοτιιτ
ΙιτοιιοΙο ινοτοοιι, Μισο ιιιτο Πτοιιοιιο οιιιοετοι!ο ιιι ντοκ

οοο τοτΒοοοοιιοιι

εοΙιοιιοοιι νοτοιοριιιιιοοιι οοτ ΗοοτοοΓοοοο οιιτοΙιδρο.Ιτρι!ιο

.ΗιΙιτιιιιιιιιοττο τιιοΙιτ, οιποτ οιο ι.τοπιοιιιο θο.ιι€τοιιο, οοο

Ιιιιιιοιι, οιιοοτοτοοιιο νοτο.ιιιιι.οοιοιι $ροΙτριι2ο οιτι ντοἱτοτοο
ΑΙιοιοτιιοιι νοτι θοινο!ιοιι. Ιπι Ψοοοιιι!ιοΙιοιι οιπο ο.ιιιιοτο!ιο
Ζοτοοιοιιιιοο- υπο ΡοιιΙιιιοοττοΒοτ τιιιτ οιι.Ιιοι Ιιοτοιιι8ι, 4ο
Βιτοτοττοοοτ ντοΙιΙ ΟοινοΙιοΖοΙ!οιι πιο ΑΙιοιοτΙιοιι Ιιτιιιοοιι;
τιιιοτ Κοιτιοιι Βτιιιι‹Ι νοτοιιΙοοοοιι. Ποιοι· οοο οτοιοτοιι
ντιιτοιι ου οτννο.ιιιιοιι 8ιτοριοΙωΚΚοιι απο 8ιο.ριιγΙοιτοΕΙιοιι
ιιοιιοιι οοπι οοιιτ »πιο νοτΙτοτιιτιιοιιοοιι Βο.οιΙΙιιο οο!ι, οιποτ

Βριιο.οο!ιιο άοτ θοΒιιτιιιιιτιοτ, οιο Ριιιτοοοοιι2 Ιιο.ιιιιιοτι οιο

εοΙιτ νοιι! απο απτο Βοοιιοοιιιοτ νεται οιο ω» ότιτιιι ω θιοιτοοιιο.ΙΙτ τοοΙιτ-άτιο !ιοντοιοοιι Βσοτ'ο

Ψοτιο νοιι οοτ Νϋιιιιοιοτιιιιο ποσο ω" 'Μάο οοο Πτι Εο
Ιιοιι οιιΒοοτοτ!ιοτιοτι ιιιι‹ι νοιι οοτ οιο ιιιοττΗΜοττοτι $τοΙιοιι

ιιιιι€τοτιοοιιοοιι ΡΙιΙοΒοοο.
8οΙιτ οο|τοιι ποτ ω” οιο ριιοτιιοτο.Ιο ΠιοτιιοΒοιι€τοιι
νοιι! ειιιοΙι Γτιιιιοτ, »νοιι οιο ΙιιιοΜιοτι ω άοτ οιο Μοιι
ο.οΙιιοτ νται ιιι οοτ ΜοιιτοοιιΙ οοτ ΡοΙΙο ι“τιιιιοτ πω! οιιοΙι

οοο Ιοιοτοτοιι Ρτοιοιιοοτιοτι, ΜιιττοΗοΜαιο ίοοιιοιιο. Βο
21Πιιο ροτίτιιιοοιιο, ΒοοιΙΙιιο τοοοιιιοοιιο. Μο Νοιιιιιιιο ιιι

μια 80 ετοτ1τιοι απο οτι τοοοιι ο.ιιΙΙιοτι 1οιιο.ΙΙοιοτι ειι

!ιοοοιιιιοτε οοΙιντοτοιι Βιιιοϋιιοιιιιμοιι νοι· ο.Ηοπι οιιτιι οΜο
άοτ Οο!ιοτιιιιιττοτ ιτ1το ιιοΒιιιιοιιιςτ Μαιο οοιιιτοτο Βο

οΜο, τιιιεο οιο

ΒιιτιοΙιοΙΒιοτιο 8οιιοοιΒιιιιοοιι, οιο ο.ιι οιο!ι . οοιιοιι οιο θο

Ειονοτ οε ιιοοιι οιιιτεοιιο οιιιοτ τιιιιι;οιι

Ιο.ιι€ο θοιιιιτι.οάοιιοτ, Ττο.ιιιιιο.

ντοΙιο πιο Αιιοιοτιιοιι `ιιτιιιΒοτι Ι:ϋιιιιοιι. Ε'οτιιοτ ιιιιτοΙι
ΒτΚτο.ΙιΚιιιι€οιι οοτ "που οιο ιιιτο ΨιοοτοτοιιιιοΚτοΓι
ιιοτο!ιοοι2οτι: ΖιιοΙτοττιιΙιτ, Νιοτοιιοτιωιτιοιιιιοοιι, ειιιτιτο
Βιιιινοτιιιοιο, 8γριιιΙιο, νοτοιιοοΒοιιοοιιο ο.ιιοοτινοΜεο Ιιι
ι“οιτιιοιιοιι Με Μυ.οοτιι, ΒοιιοτΙοοιι, 'Προπο.
νοιι 6ττΙιοιιοιι 8ο!ιο.ιιιοιιιιοοιι οοιοιι ιιοοιι οτιτο.ιιιιτ ΑΜ

Ποιοτιιιιο οοτ ΨοιοιιιοιΙο ιιιιτοιι οοο Κορι”, οοΙιιτοτο Βιιι

5Μιιιι€οιι τιιιι οιιιτιιοιι ΒοοιιιίοΜιοιιοιιιιτιοιιι, ΚοτιιοΙ, Βιιιιἔ'

τιιιιι.;οιι οιπο ιο ιιο.τϋτΙιο!ι

Ππιιιτ, Εχω!. οιιτοΙι ειι Ιιιιιιιιοο Αιιοοριιιιιιι8οιι τιιιτ. Μιτο
το!. ιτειΒΙιοιι οΙι @πιο ιι!ιοτττιιιοοιΒο θιιΙιοιι του Βτεοτιιι.
ΥιοΙιτιοΙι 1ιοιιτιο1ιοο ειοιι οιοΙιοτ ιιιιτ πιππι ιιοοιιιτιιΒιιοιιο

ΡΜοΒοοο (ειι€το ιιιοιι ιτιιιιοτ), ΒοτιιοτΚο.ιιοιιο!ιιιιο, Θτο.ιιιι
ΙοτιοτιοινοΙΙ (οοΒοιι Μι· Βοιπο), Κοτιι,ιιοτ Οτοοιιιοιιιιιο οτ1τιο.

.ΚοΙιτοιι πιτ πιππι :τι οοιιι Χ. Υ, Ζ νοιι Οοιιο_οιιοΙΚ
οιιτιιοΚ,οο ιιι6οΙιτο Μι ΙιοΙιοιιρτοιι: οοιιι Χ οιο ΙιιίοΙτιιοτι
.Βοιιϋ8ο οΙ.ιοιιι νοΙΙΚοιτιιιιοιι; οοιιι Υ .-- Με οροτο.τινοιι
Βιιι€τιΒο Ιιοι οοτ θιοΒιιτι,

οοιιτ ντἱοιιτι8ο Μοτιιοιιτο Μπι

ΖιιοτοιιοοΙτοπιπιοτι υπό ΒτιτίοΙι.ιιτι;; οοτ ΙιιΓοΙττἱοιι, οιιοτιοο
«σε Ετιττοιι!τιιιιοοιι Μο Βιο.!ιοτοο τιιοΙΙιτιιο,

ριιιιο

ΒΠιιιιιιο. Έγ

οικΙοτιιιιιο!ιο, ΞοιιοτΙειοΙι, Μοοοτιι πιο οιο ννιτΙοτ

οιοιιοεΚττι.ιΊι οοο Οτοοιιιειιιιιο οο!ιο.οιοοιιοο Μοτιιοιιι:ο, Μάι

ΙιιίοΚιιοιιοιι νοιι οιποτ οοτ θοΙιιιττ οΒοοοιοτοοιιοιι θο
ντο!ιοιιΙιοοιιιιιιιοιι οιο ιτιι νοι·Ιοιιί ω Ψοοιιοιιιιοπο ειι:

οοιιι Ζ -- οιο ιι.ιιτιοορτιοοιιοιι θριιΙιιιιοοιι οοο Πιοτιιο
οϋτιτοιι πιο Ζιιοτο.ιιοοΚοτιιιτιοιι οιποτ Μοττιτιο ιΙιοεοοιιιιο

ΑΕιοτοοοιιιιο !τοιιιιιιοιι“.

ντουκ ιιιι·Ιιτ Βο.ιιΖΙιοΙι ιττοιονοτιτ οο οοοιι ιιι ιιιτοτ οΜο»

νοιι νοτοοιιιοοοιιοιι Αιιιοτοιι οιο ιΉιοτ Μοιτιιιο ιιιοοοοοιιο
Ιιοτιοιιιοιι, ιιοτιοιι άοτ ΙιιίοΙτιιοιι τιιιτ οιοτΙ:οτοτ οέιοτ οοο".
οιιοτοτ Βοτοιιιιιιε Πιτοτ ννιοιιιι€ιτοιι οιιοοιιιιιτι ιιτοτοοιι

οοιιοοιι Βοοοιιιιιτιο οιοΙιοτΙιοτι ιιιιοτοοιιοιπ

οοιιι.

.Το ιτιο.ιι

οι νοτειιοΙιτ οιο Ατειιιτιοιιιοτιοιι νοιι 0οττοοΙιοΙΙ: οπι

Μισο ν. Ηοτί ί οιπο ιιΠο ο.τιοΙοςιοοιιοιι Μοιιιοιιιο, οιο

οτιάτοιιοτι απο ειι ιτειοοιι: οι οο ιιἱοΙιι νιοΙΙοιοιιιιιιι οιιιὶεοιι
Γ'ΙΙΙΙοιι 8οτοκιο ΠοιιΙτ τ1οιι ο.ιιιιοοριιοοΙιοιι $ρϋΙιιιι€οιι οιιτοΙι

οο Ι.ιοριιιοιιιι ΒιοΙιοιοο.ιιιοΙΙιτιιο, 8ττοιιι_ιοτιιιιτ αν

ΑΒοοΙιντοοιιιιιιε οοτ οιιιεοάτιιιιοοιιοιι Ιτιι“οΙαιοιιοΙτοιιιιο ι1οιιι

οιο νοιι ο.Ποιι Αιιτοτοιι @οι οιιιοτιιιιτιιιο Βοιιιιιιιιιοιι - 80

Οτττοιιιοτιιιιο εοΙτιιιοοιι οοο Βειιιέτοιιϋοοιι Ηοττ1

Ιο.ιιΒο Θοιιιιτιοοιιιιοτ, Οροτιιτιοιιοιι ιιιττο. ροτιιιιιι, οιιιτΙτο
ΒΙιιιιιιιιςοιι οιο. τιιιτ Βοοιιιιοτιοοιιοο Μοτιιοιιιο, οιο Βουρτ
ειιοτιο οι οιο Ιιιι“ο1τιιοιι πιιά οπο· οιο ΙιιίοΙσ.ιοιι τιιιτ
8ττοριοΙτοΚΙτοιι νοτοοοοΙΙοοΙιοΓιοι τιιιτ ι1οιι οοιιοιι οτιτο.Ιιιιτοιι
Ε'ιιιιιιιιο- τοορ. Βτοιιοοττοεοτιι. ΨΗτιτοιιτ1 :πιο νοιι ιιΙΙοιι
Αιιιοτοιι οιο οιιτειιιΠιιιι ιιιιτοτειιοΙιτ Ιιο.Ειοιι, 8ττορτοΙτοΙι!τοιι
Ιτοιιοιοιιοτι "Μοιι. ειο πιοοοοιι Ε' τ ο. τι ο ιι ο, 0ο τ 'ο ο ο ιι ο. Ι Κ.
Μοριιιοιιιι ε1οιι !ιοιΙϋ.ιιι18 ΒοΕιιιιοοιιοιι Βορτοριιτι:οτι
ΙτοιιιοτΙοι ιιτιοΙοειοοιιο Βοοοιιιιιιιε πι. ΒοοΙττιιο ιιπ,
οοτ Μι ιιοΙετοιιοοιιοιι θοινο!ιο 8 Μο! 8τοιιοΙιοιι εοίιιιιιιοιι
οοτ οτιει πιο $οιιΙιιοο οοιιιοτ ιιτιιίοιιςτοιο!ιοιι Ατιιοιτ @οτ
ριιοτροτοΙο Πιοτιιοο.τοιι€το.ιι ,,ινιο στοπ ΡιιτιιιιιοΒοΚιοτιοιιιιι
οοτ ΡοτιιοΒοιιοεο
ριιοτροτοΙοτι
ΠιοτιιοΒοιιετοιι
ΒοΙΙο
οριοΙοιι, πιιιοοάοτιιοο!ι
"Ποτ ιιιιιοτειιο!ιι
ντοτάοιιΨ.οιπο
τ

οιτιοτοιι..
'
Ψοιιοοιι πιτ πιιε ιιιιιι άου τιιοτιοτιιοιι
οοτ θοιιιιτιοΙ:ιι1ΙΙο το, οτι Ιτοιιιιοιι »το
πιοιιιιο ΚΙοεο,

2ο

οοοιιο

@οΜο ιιοιιοτιι

ιιι

ΒοοΙτ

ιιιιοο οιο Με ΚοριτοΙ ΜΜΜ τιιοοοοοιιο

οιιιννοι;ιοτ οοτ ιιιοιιι οοοτ άοοΙι τιιιτ οοιιτ Βιιοιιιιο ΙιοΙιο.ιι

σιοΙιι, _ιο οοιιιοτ οιο Ειτιοιοτιο οιποτ Μοι;τιτιο ιιιοοοσο.ιιο
ΙοιιΒιιοιι @ο ΑιιΙι'ο1ο, οοτ οιο ΡϋΠ8 Πιτ νοτινοοΙιοοΙιιιιο
τιιιτ .ειιιοΒοοιοοοοιιοιι Μτοιιιοιι ΜΙΣ) ιιιοΙιτ ιιιοΙιτ οιιιοιιιιιιιιοιι.
Βιοεο ΚΙοεο οι ποτ Πιτ

οιο

ιιιοιοιοιι

Ι.οΙιτιιιιοΙιοτ Βο

τοοιιτιοι., άοοΙι Βιιάοιι του ιιι ΨιιιοΙτοΙο ΗοικΠιιιοιι οοτ

Βοιιιιττειιϋιιο οοτ Μοττιτιο οιοεοοο.ιιο οιιιοιι Πιτ ΒοοϋΙι
τοιιᾶοιι`°Βιιιιιιιοιιοοινιοοοιι. Ιιι άσοι νοιι ν. Ποτ!! Βο
ειτοοιιοιοιι Αιιοοιιιιιτι.ο "οιο ροιΙιοΙοειοοιιο Αιιιιτοιιιιο οοο

8γριιιΙιο, 'Προπο οοο., οιιιτΚο Ετεοτιιιεο!ιοτι Β.ιιΒο απο

“κι

1Μετεεεεει. Μ. Με εεε Βεεεειε.εε εεεεεεειετε
νεεειΜεε.1ιοε εεε εεετοι:ιεεεεε ΜεεεεΙεεεεεεε εεε εετ
ιιι ειετεεε ΡεΙιεε εεεεεεεΙε1ε Αεεεεε νοιι εεεΙτιεεεεεεεε
θεεειι εεε εεε:ι Πιετεε; Μεεε Βει›εεεετιιεεεε εεεεεε
ενεειεεΙΙ ειπεε εε εεε ν..ΗετϊΓεεεεε Αεείειιτεεεεε
Μπιτ Με ΒεεΜΙεεεεε ννετεεεε εεε Βεεε!εε

Βε.ειΙΙεε ρετι`τἱεεεεε εεε
τεεει·.

τεεεειοεεε,

ιεεετει·ει· ε.εεετετ Ι·`εε!ειεετ

5ι-ει· ιετετεεεεετ Με εεεε εετ εοεεεεεετε ετετε

Ρε!! νοε Μεττειε ειεεεεεεε, εετ ΡεΙΙ νοε ΒεΙενν]εε
εει »το εεὶ εεε Κοιερ!ιεεεεεεε εεεεε Ρετετεει.τΜε
ειπεε., Μεττορειεειτιε, εεεε ειεε ΡΙειιτερεεειεοιιὶε. Μετε

εεπιεε. εεεετεεεεε εεεετε. ετντεεει τετ. Ιιε εεττεεεεεεε
$εΙαιοεερτειοεοΙΙ εεεεε πιτ: ,,Ιπι ΠετετΙερρεε Με·
τεεεε·ε Ι.ιιεεε Με ερίεΙετοεεετ, ΙιειΙίετιειέετ μεμε.
εϋεετ Ηετε εεεετ εεε Ετεεεειεεεεεε ειεετ εεειεεεεεεε
Βεεεεεπτεεοε". Με εεεετ ειεε ειεεετ Με εεε ν.
ΗετΙΡεεεεε Αεείεετεεεεε ντεεεεε Ρε.εΙειεεττεεετ τεερ.
Βτεεεεττεεετ ιε εεειεεετ νετεεεεΙΙεεεείκεεε εε νιτεΙεετ
ντετεεε εϋεεεε εεε εε εετεεειν, εε.εε Με εε εεεινετεε
Βεειετιειειειι Πιετεε εσεεεε

εεε

ε.Ιεο εεεε ιιι ερεει

ε.εεεειι εΙειεετε.εεε ιε εεεετειι θτθεεεε.
Ψε.ε εεε ιειΙ:ι·εεεεριεεεε ΒιΙε εεε 8εεεεετετε εεεε
Ιεεει, εε ειτε εε εεε! νεε εΠεε ΑΜετεε,

Με

εε

εειε ΜιετεεΙωρ εεε Βιιε νεΙΙΙ:ειειεεεετ θεντεεεεεετοεε.
εεε θεινεεεε

νετ

ε.ΙΙειε

εετ Κει·εε

ειπε νετειιεεετι τεεε. εεεε νοΙΙεοιειεεε ΓεεΙεεε. Ζε!!
εεε θεντεεεετεεεεε εεεεε Με Ζει· νοΙΙεοιεειεεεε Ηο
ιιιοεειιιιετ νετειεεΜ.

ΘεΓεεεε εε.εει; εε.εεειειεεετ, ιεειετ

Με. Κεεεεειιιτοτεεεε εεΠ1ΙΙΙ..

ε.εεεεΙιεεεεε, εε.εε Με Ι)ιε.εεοεε

ετετ

εεεε

Αεεετεεεεεε

τεερ. ΒετΓετεεεε εεε θεεεεετετε ετίοΙετ, Με εεεὶε εεετ
εεε εΙιειεεεε εεε εετεεεεε εειε Πιτ Με Μεττιτιε Μεεε
εεεε ρει:εοεεοιεοειεεεεε Μ. θεττιεεεε εεε Βεεε
ιεεεε εεεεε ει. εεε εεεεεεετε (Πειτε εεεεΜ: ιιι τεΙετιν
Ιτετεετ Με; νιεΙε 1εεΙΙε εε εεεεεεετεε εεε εε εεεε
εετιι εε, εεεε Με εεεε ειειεεε εεεεε.εετετεε Ρε!Ιεε
ερει;ει·ειε πει τω” ννεειεετ ννεετεεεειειιεεεειι Με
Ι)ιεεεεεε εεεε νοι· Αεεετεεεεεε εεε 8εεεεετετε εεετεΠε
εεεεε. ΒεεΙ:ιεεεε Μέι; ,Με εεΙτ.ε ειτε Οιεεεεεε
ειοετ εεε Μι· ιεϋεΙιεε, εεεεετε εεε” τετ Ιειεει. Με
νοτε.εεεεεεεεεε θεεετε εεε Με ε!ε;ειεειεεε Ετεεεει
εεεεεε

ε·ειεεε

εεί ειιιε

Ψεεεεεεειιεετετεεεεεε Με;

Με Ιοεε!εε Ετεεεεὶειιεεεε εεί εεε Ρτοεεεε ιε εετ θα
εετιεεπτετ. Εεε εεετεειετιεεεεεε εεεωτ εεεετ εει· «εφε
τεει!ιεεεε 8εεινεΙΙεεε Με· ιεεετεε Ε'Ιεεεε εει· Πεετιιε
ινε.εε εεετετι.εε εειεεε ΖινειΓεΙ εε εετ Βιεεεεεε. Αεεε

εε

ίεει·εε εΙειεεετεε εεεεει1εεττ: Βετ Βεεεεετετ ε1ετετ εετετ
Γετειιεεεει.ειεεεϊε

ΨΨιεεεεεετεεε“ εε.εε Αεεετοεεεεε εεε 8εεεεεεετε εεεει·ετ)
Ρε.τε-Ρετειεεττειε, ΡεΙνεορετιτοειεε, Τει·οτεεοεεε, Βερ
ι.ιεεειειε, 8ερεεο-μγεεειιε.
`
ΒεεερΙιεε εετ Βιεεεοεε εετ Μεττιιιε Μεεεεεεε ειεε
ειπεε εεε Αιιτοτειι εεεεεεοιειεεε θεττιεεεε εεε
Βεεειεεεε εε.τεεει· ειειε, εεε Με ιεϋσετε ειιεειεεεε

Ηειιεε εεεε Με !ετεε!Ιεεε

ιιι εεε Ρε.!!εε, ντο Με εετ Μεττεττεεεε εεεοε :8ε-·
εεεΙοεεεε ω, ενειει; εετ Οεετε.Μετ εετ Αεεεεεειειιιιεςεε,·
Με εΙΙιεεεΙιεε εεε ετεεεΙιεε-τετΙιεεεε τε τεὶε ειετιΒε εεετ-:

εεεεε ε.εΓ Με ιεεετε;ε Πιε.εεεεε Με.

Αεεε εει· Θετεεε

εεε $εΙττετε ετ @Με ειΘειιεττιε. Ι)ιε ειεεεεεεΙιε!τεεε
Ιενε!εεοε, εετ Ηοεεεεεεε εεε Πτει·εε, εειεε νετετεεεε

ι·εεε

ιε εεε ετετεε

Τεεεε Με Με εεε ΙοεειΙε Βρετ

δι;τεετ.ετ εεε ΜεεεεΙεεεεεεε, εεεε εεετΙιεεεε ΜεεεεΙ

εεεειε εετ εεεεετεε θεεεεΙεεετετειΙε ενετεεε ιιπ εετ ννειεε

Βενεεε τεεεεεειεΙ εεεεντειεεετ.

εει εεεετεε Εετιεεε εετ Ρεετρετε!ετετε.εεεεεεε ειειε
εεεεεεειει“. `
Πειε ιεςεεεεεεετ ιεεεετε πει εετ εείεετεε, εεεε Με ετ
ιεειιιειε Β'ειΙΙε εε ειεετ τεεΙιεεεε νιεἱτετιεε (ιε εεε ετ

νεεεεΙιεειιεε (Βεεε

ιε'ε.εε) εεε εεετοιεεεεεε ΜεεεεΙΒενεεεε.

Ιει εεεεεεεε

ΜεεεεΙεεννεεε εε ω· Οτεεεε εεε εεετεΙ.ιεεεεε εετ εετεε
Κει·ετειοειειε εεε ειπεε Τιεεειοεεεεειεεειτ εεετεΙαετι
ειειτε θτεεεΙει.ιοιιεννεΙΙ (Ι.ιερειε.ειι, Βεεετεεεε).
Ιε εεεΙι θτειετε εείετετεε 5εεεΝιεε δττερτοεεεεεε, Βε
ρτορεχτεε τ?) εε Με νοιι Βεοετεεεε εείεεεεεεε Γει
εειι τεεετ Ιεε8ειι Βιε.εεεεε.
Ιιι ειειεειε ΓεΙΙε, ντο εε ειοε Με 8 Βεεεεει:ετ Με·
εεΙτε Με Ιοεε ιειτειεεεεετ 2εεε.τειιιεε Μεεεε εεε Με εετ
Επιττεειιοε νοε ειεε.εεετ εεετεεεε εετεεε, Ι‹οεειε ιεε
εεί ιεεετίεεεεε 8εεειι.τεε εεεε θττε.ιετε εεε ΕΜΠ”
εείετειε εειεετΙει $ρεΙτρι!εε ιτε θεντεεε εεεεννειεεε.
ΜεΙττοεεοριεεε ειπεε εεε 8 $τεεεε νοε ετεεετεεΙιεεετ
Ρ'ετεε πετ ειιιτΙιειε ίεεεεεε θιετεεε. Με ετεεεεε $τεεε
(11 ειπε. χ 17 ειτε.) πετ ιιι εειεεε ειοεετεε Ρετεεε
νοε- εειεεεε ΗεεΜεΙΙετει·εεεε Με 2 εεε. εεε. Βεε
εεεεετετεεετε (10 εεε. Χ 15 Με.) πετ Μεετ εεει·2 ιειε._
ΜεΙ‹ εεεεεεεεπτ. Με εεε!τειεεεε θεεεεεετοεεεε νοιι

Ι.ιεεεε-ε Με Βοειιεεετεεεε (Μγοιεει.τιιιιε) Με εεειΙιεε

2ει€ιεε,

ιιι

Με

νετεεειεεεεετ

ρτοεεεε νετ εὶεε εεεεεεεε

νετ.

'Πείτε εετ Αεειοεεεεεε

Πεε 8. Μεεε: (3 ειτε.

Χ 5 αει.) πετ 1“εει εετεεννεε Με Γρ ειτε. Μεε Με εε
εεεεεε Ε'Ιεεεεε εεε εεεειεεε Βεεεει·ε. ΑΙιε 3 8εεεε
ετετ εεειεεεεετε;ε1εει ει.εΙΙιεε ντοεΙ ειιιεε νοΙΙεοτειιιεεεε
Λεεεεεε εετ Ιεεεεεεεεε εεε-ΠΙ:ετεε Με: Μιετοεεοριεεε
πειετ.ε εεττ $εεεεετει· εεε ΒιΙε ειεει· νοΙΙειε.εειεεε

ετεε 3 Τεεεε 2 ΜεΙ ιεειιειι› εεε ττοτεεειε Με εε Με
ε.ΙΙεε 0ι·εεε εειιτε εει εετ Εεε εετ ΑιιεΓεετεεε· εεε Επι-Ϊ
με εεε εετ Πεεεεεετεειτ εεε ΜΙΙιεεε ειεε Ρεετρει·εΙ-”

ιείεΙιτιοε εε Γετεετεε, εοτείεΙεε Με” εΙΙε Ετεεεειεεεεεε:
»Με ΞειΕεε εετ θεειτε!ετεεεε εεετεεε,Ιιειεεε εεεειιεετειε

Πεεεεεεεε εεε Πιετεε, εειεε ιετερεεειιεεεεε, Ιτειε Όε
εειε
Ισιεετε, εεε
εεε εοεεειΙεεετεε
Με Με ε
ειεετεεοεεεετιετεε
εεετεει.ετιεεεεΙιεε
Με Με εεετε.ει.ει·ιετιεεεε
$εεειεΙΙεεε εετ ἰεεετεε Οεει·ί1ε.εΙιε εετ Πτετεεεεεε ει·
Ιε.εετ, εε Με” εετεε Κοεετε.τιετεεε ειεε εεεεεεεεεε

εεε Κενειεε εεε! ΜΜΜ, Ζε εετ ιεεε Με Με 1ετεεεεεεεεμ
εεττ ννοε1 εετ εε.ιιε εεεεεεΙιεεεεε ειτε εεειι τεε.ε εεεετε
Ηιεινειεε εε! ΡΙεεεετεττετεειιοε εεετ εεεεεεεε ρεεεοΙε#'
Βιεεεεε ΠτετεειιιεεΙτ ειπ.
ι
Με Με 'Γεετεριε εει Μεττεεε ειεεεεεεε εεεεΙεεει,
εε εεε Με - εετεετεεε εεε Λετοτεε πει $εεΙεεε -.
ειιιε τειε ειιερεΜετινε εειε; ]εεε Με ΙεεεΙετ Μεειρε_¦ε-_.
1ιοεεε ειεε εε εε$ετ!εεεεε, εε εεεριεεεεΙιεε Πῖετεεερεἱ_`_
Ιιιεεεε, ΒοεΜετεεεεε, ει8ιτεΙε ΕιτρΙοτεειοεειι εεε Πτετεε-”
Κενειεε Με. Βειεεεε εΠε Αιιτοτεε, εεε εε ιεε.εεε εε

Ιειεετ Κεἱεε Αεεεε.ειεε, εεεεε εετετεεε Μεειρε!εεεεεε
νοτεεεοιιιειεε (Με εεεε Με

τιοεεεε Βιεεεοεε τειεεε

εεε ειπε ει·ει; εεεειτεΒιιεε εε.εε ετεττεεεεεεετ Βτίεετεεε_

θεεεεεεεετεεε: εὶεεεε Ρε.ι·εεεε πεε; Εεειε εεΗτεεε;

εε εει· ει. εετεεεεε ι·ιεεεεεε Αεειεετ νοιι εετ Ιο1τε.Ι εστ

Χετεε Μτεεεεε τιεΒιεττ. ΖεΙΙ- εεε θεντεεεετειι2εε νει·
ειιεεει;; Με εεε εε. ειειεε 0ιιει·- ·τεερ. ΞσετεεεεεεΜε
νοε θιείεεεεε ετεεεεεει·: Αεε ειεει: 8εινιεεεε ΙειεεΝεεεε
Αιιοτεεεεε εεε θεε·εεεε Με; τεεετ ντεειεετ νετιεει.εεε
Μγοειεττιεει εε ετΙιεεεεε.
Με ΜετιεΙιτετ εεὶ Μεττιτἱε ειεεεεεεε ει εε.εε Βεεε
ιεεε ε 27,50|ο Με εεεεειρΙιειεττεε Εει11ε νετΙε.είεε ειεἱετ
@Με εεεε Αεεεεοεεεεε εεε 5εεεεετετε. ΚοιερΙιεεεοεεε
Με: Ρει·ίοι·ετιοε Με; εεεοεΙιεεεεεεετ Ρετιιοειτιε, ιεεεεε
ιεε.Ι Π$ετεεεετιεεε1εΙ Με εε ?Με Ιεερο!ετοντεεη ε.
εεε Ι.ιεριεεεε (Ιετεπετειε εεε 0οτεεεεεΙε νοι·,

ερεΜετινει1 Τεει·εριε εεΙεεετ.

ει: ΜΒΜ Με Ρεττ'οτεεεε εεΙεε°ε Με εετ ,,5οιιΜετεεε εεε

.

.Χε

Ψεε Με 8ρειίο18εε Μι· εεε Πτετεε εεε εειεε Ρειει,

11εεείεειεεειι. εεεεττιε”ε εε ειεε Με Αεεεεεε εεε Αε-·ι
τετεε εε.τεεετ τεεετ ερετΙιεε. Ιιι 1 Ε'ε.ΙΙ Με 5εγι·οιε
μιτει εεε πετ Με Β.εεεΙ 8Μεεετε εποε ω. θεεεεεειε
εοεε ειεετ εείεεττετεε. ννε.Ιτεετ ίεεε ειεεε Μειεεε··
ειτορΜεεεεε Πτετεε ειπ ιε εεττεε Νετεεεεεννεεε εετ

εεεεεΙτειε Βεεοιεεκτιειε. Βεεειεε.ε ε εετ3εεεετ εεετη
Βρετεεεετεεεεεεεεε ιιι 4 ΈεΙΙεε, εποε εεεω ιιι ε· Ρε!

Ιειι Με Μεεεετεειτιοε Με ιε ειεεει Ρε.εγετεεεεεεεεεπ
ΖετνιΚε.ΙεεεεΙ εεε εεετεεειεεε Πτετεε, Ιιι εεε εειεειτ=
εεεετεε ΡεΙΙεε -ττετειι Μεεεεενοε εεεεει εε! εεεφεεειττ'

ι·ερε1ιιιεεειε Με νει· εει· θε1ιιιττ. ν. εει· Μϋ1ι1ειι εε
τιε1ιτει ιιι εειιιειιι Ρε!! νειι ννιεεετΚε1ιι· εει· Μειιεεε.
0ο1τεε1ιε1Κ'ε Ρετιειιι1ιι Με εεεει· - εεε Μ; εεει·
Με εει· ειιιειεςε εεΙαι.ιιιιτε Γε!! - ιιεεΜειιι 2 Με1
ε1ιει·ιιει·ι εει! πω· Ζει· Ζειτ εει· Ρε1ι1ι1‹ει1ειι ιπι 7. Μο
εει ει·1ιννεεεει·. Με (Μεεε: άεε 8εειιεετει·ε εεττιιε ιιι άιε
εειιι Ρε.11ε 18 Χ 4 Χ 2'/ε ειτε. επι εε1ιιιιε.11εεεεε 8ι:11εΚ

17. θει1:εε1ιε11κ. Ζειιεε1ιι·. 1111· θε1ιιιτι.ε1ι. ιιεά (ἔχω. Μ.

εει Πεΐτ ι ε, ινε.
18. Π ει·1ιεε1ιεννιιεε1ι. 81. Ρετει·ε1ιιιι·εει· ιιιεά. Ψεε1ιειι
εε1ιι·11ι. 1900.

19. ν. Ε"ι·ειιιε εε. 8ειιιιιι1ιιιιε Με. νει·τι·11.8·ε Μ 816 1901.
90. Ρε11:ειιειν. 117ι·ε.τεε1ι 1902.Νι 45.
21. ν. Ζ ιι ι· - Η 11 1ι 1 ε ιι. Μ. Ρει.ει·ιι1ιιιι·εει· πιει!. Ψεε1ιεεεε1ιτΜ

1908.
99. 1.1εριιιειι ιι. Αι·ε1ιιν 1111· (Με. Βι1. 70. μη. 428.

0εινε1ιε ννεΙε1ιεε 11118ε1111ι1°010 Οεετε1τι1εε Πτει·ιιε ιν1εεει·

@εει ,,.1εεειιι“εΙΙε κι ειιεει· Ρε11“ 1ιειιιετΙ‹τ θεττεε1ιε11:
ιιιιτ Βεε1ιτ - ,,ειιι εεεϋιιεε ΒεννειεεΜ1εΚ 1111· ε1ε ετει·1ιε
Βεε:ειιει·ετιειιεΓε1ι181:ειτ εει· θεεειι·τειιττει·".
Ζιιιιι 8ε1ι!ιιεεε ιιιϋε1ιτε ει. ειιεει.ιιιιιιειιιεεεεεε 1°οΙεεεεε
81112ε ειιίετε!Ιεε:
1) Πιο ρετιιε11ε ρεει·ρει·εΙε Πτετιιεεεεει·εε 1ει εεοε

811ε1ιει·ιιιιιε1εειι εεε Βεερι·εε1ιιιιιεειι.ρ

ειιτειιειιε ιιιε1ι1ειιι

ν. Μει·ιιιε: Ι.ε1ιι·1ιιιο1ι ι1ετιιιιιει·ειι Μεά1:1ιι. 4. ΑιιΠεεε.

Ρι·οειιΙα εει· ΝειιΖειι; ειε εει ε.1ιει· εεοε Γτ111ιει· ννο1ι1 εε1ιι·
εεΙΙ.ειι εεινεεειι. εει! ιιι εει· Με1ιτ2ε1ιΙ εει· 17ειιε άιε 1ιι
Γε1ιτιοε Με ε1ε 1ιετν·ει·ι·ιιι“ειι Ισιιιε Π·111ιει· :επι ΙειεΙειι
Εεεε Π11ιτιε, 1ιενει· εε εεοε Ζιι ειιιει· Βειιιει·1ιειιειι Κοπι

Υει·1ερς .1. 11'1εε1ιει· ιιι .Τειιε. 1907. 1228 8ειιειι.
Ρι·ειε 12 Μ. 50 ΡΕ.

Μ11ιει· 5εεεε.ε1ιιε1;

ννοτεειι

ιιεά

ιει

ιιιειι 16ειιιι1ε.
ν
2) Με ρετΙ:1ε11ε ρι1ει·ρει·εΙε Πτει·ιιεεειιει·ειι Μ: νν1ε 1ε:1ε

εεεεεειι·1ει·ειιι1ε

θειιει·11ε, ε.1ε ειιι Πιτ εεε 0ι·εε.ιιιεειιιε

τε!ιι11ν 81ιεε1.ιεει· Αεεεε.ιιε εει εε1ιννετει· Ριιει·ρετε!1εΐε1:

Με εε 1ιεττεε1ιτειι, ινε εει· 0ι·Βειιιειιιιιε ιιιιτει· ρει·ιειεΙ1ει·
Ορίει·ιιιι8 νεε

θιεινεεε (Με

ννει1ετειι

νει·ει·1ερειι

εει·

8ρε.1ιρι12ε ειιι·ε1ι Βι1ειιιιε ειιιεε θτειιιιΙειτ1οιιεννε1Ιεε ειπε
8ε1ιτειι1ιε εαπ.
1
8) Ειπε 1)1εΒιιεεε - ειπε ιιι1ει1εετειι εει ΕΙιεεε11ιεο
1ιεε1ιτιιιιεεε - Μ: νει· Αεεειιε τεερ. ΕιιιΓει·ιιιιιιε εεε
8εεεεει.ει·ε πρι. ιιι081ιε1ι.
4) Με 'Ι'1ιετερ1ε εεΙΙ ε1ιιε ι·ε1ιι εκερε1αετινε εεἱιι, εε
1ει1ειιίε11ε ιιειο1ι Κεεετε11ει·ειιε ι·εερ. Αιιεεωεεειιε εεε
8εειιεει.ει·ε ννει·εεε.
5) 1ιι εει· Αε11εΠεειε εριεΙτ Με Ηε.ιιρττο1Ιε Με ΙιιΓε1ι
Νοε, ερεειεΙΙ 8ττερτ.ε1ωΚΚεε νετεεεεΙΙεε1ιείτετ ειπ ΡειιΙ
ε1εει·ι·εεει·ε, ννο1ιε1 Ιειειει·ειι ννε.1ιι·εεΙιειιι1ιε1ι ειιιε ι1ιιι·ε1ι
εεε 1.11118ε, εει·εεεινε Βε11ε εεεεεε1ιι·ιεεεε ννει·τ1ειι Μεεε.

1)ει·1ι ειπε Με Α1‹τειι 111ιει· Με Γτε.εε εετ· ΡετΙιεεειιι1ετ
άετ_1:ϋτι1ιι1εει·τεεει· εεοε Μεεε ιιιε1ιτ εεεε!ι1εεεειι.
Μι

ιιισε1ιιε ειπ

εεει 117ιιιιεε1ιε εεΜιεεεειι,

εε.εε ν.

11'ι·ειι εε ε°ε 1ιι·ειιιΚεεεε 177εττε, εεεε άιε ιιιειειειι Ιθ`ε111ε
ν011. Μειι·111ε 6ὶεεεεεεε εεε Βιιεε1ειετι ε1ειιιιιιειι (εε εννοι
τει· 8ιε11ε Αιιιει·ι1ει), εεε εεε εει· ιιιεεεε11ιε.1τεε Ε'ϋι·εει·θε
1111· ει.. εε1ιε.ι·ειιι1ειι Ρτει1ειι εει· ετιιιε1ειι Κ1εεεειι Ζιι ει·
Με1τειι εει, 1ιεΙειιι681ιε1ιετ ιιιε1ιτ ιιιε1ιι· εε Βεο1ιτ 1ιεετε1ιε
ιιιεε1ιτειι.

Πει· ε,·ι·εεεε Ε1ι·ίεΙε εεε 111 ει·1 ιι ε'εε1ιειι 1.ε1ιι·1ιεε1ιεε ετ1‹111ττ
ε1ε1ι .Με εε1ιιε Κ11ι·ιε, εεε ε1εει·1ςειι Ρι·ειε εεε :Πε 1ιει·νει·

ι·εεειιι1ε Βει1ειικιιιιε,· εε1ιιει· νει·Εεεεει·. 1)ειιιι Με τι ιι ε: Εεε ιι1ε1ιτ
νετίεεεει·, εειιι1ει·ιι Ηει·εεε.=.>;εεει· εεε ν7ει·1κεε, 1ιι ω” ει· εε11ιει
πω· ι11ε Βιικι·ειι1τιιιιεειι εεε Μει;ειι'ε ιιεά εεε 8ιεθννεε1ιεεΙ'ε
εε1ιειιτ1εΙτ Με. Γεω. ιι.!Ιε «Η11ιι·ειιι1ειιε Κ!ἰιι11‹ετ 1.1ειιι.εε1ι1ειιιε'ε
1ιε1ιειι Δε» Βεετ1ιε1ιιιιιι; εἰιιειι Κεριιειε 111ιει·ιιειιιιιιειι : Βιν 1ιεεεε
εεε.ι·1ιε1τ.ει.: Β.ειιιεει·.ε ς'Π1ειιιι.ρειι) Με ειιιιι.ειι 1ε1°ε1αιειιε

1ιι·ε.ιι1ι1ιε1τειι; 11'ι·. Π11Ι1ει· (11ϋιιε1ιεε): άιε Κι·ειι1ι1ιειτ.ειι εει·
Αιιιιιιεςεει·ε;ε.εε; Κ ι·ε1ι1 (Ηε1ι1ε11ιει·ες): ε1ε 1(ι·ε1ε1ειιΓεει·εεεε;
Π. (Με ιι ..Γεω (.Τειιε) Μεεε, Βεε1ιειι ιιιιτ1 8ρειεει·ϋ1ιν·ε. Η ε
ι·ἰιι ε (Πε11ε): Μειεειι ιιεά $ιεΠννεε1ιεε1; Η ε τ. 1: 1ι ε ε (Κε1ιι):
Πει·ιιι εεε Ρει·1ι.εεεειιι; 111 ιι Κ ο ιν ε 111 (0ι·ει1°εννεΙει: 1.ε1ιει·
ιιεά Θε.11ειιννει;ει 8 πει·ιι (Βι·εε1ιιιι): Ηε.ι·ιιει·Βειιε; Μετ1 τι
μ11εεεειιι Νει·νειι, (.1ε1ι1ι·ιι ιιιι‹1 Βἱ1ε!‹ειιιιιει·1‹; Κι·ε.ιιε ςΒει·
Πε): Νειιι·εεειι; ν1ει·ει·ι11: (πω. Πειάε11ιει·ει Βειιιτει.ςιιιιεε
ει·ε·ιιιιε; Ν ε ε ι· ε ε ιι (1ληειι): Βιιιι; Η 1ε (Βει·11ιιι νει·ι;1Η:εεε·ειι;
Ο ε ιιι ρ ι· ε ε ε ι: (1Πε1ιιιει.ι·): Τ1ιει·ερειιτιεε1ιε 'Ι'εε1ιιιι1ι.
Με Νειιιειι εει· 17ει·ίεεεει·, Με ειπ ννειιιςειι Αιιειιε1ιιιιειι Με
ειπε θιι·εεεειι εει' ι1ειιι θε1ι1ει. εει· ιιιιιει·ειι 11εκ1ιιιιι ννε11: 111ιει·
Βειιι.εε1ι1ειιι1 1ιιιιειιε 1ιε1ιειιιιι. ε1ιιτ1, ιιιιιε1ιειι εε νει·ει.ειει111ε1ι.
ι1εεε Μι· ειιι' ε11ειι θε1ι1ειειι ειπε ρι·Μιεε, Μεινε ιιεά ιιιει1ει·ιιε
8ειιιΙεει·ειιε εει· ννιε1ιιιε·εε Κι·ειι1:1ιειιε1ι11ι1ει· Μεεε.
1110” Με Κ11ι·ιε εει· Πει·ειεΙΙιιει.ι; 1ιειι·111'ι, εε ννιΙΙ εε ιιιιι·
εε1ιε1ιιειι. άεεε Με εεε εε Με: Με θι·ειιιε εεε ιιετννειιι11ι.ςειι
111ιει·εειιι·ιιτειι Μ, ι1ειιιι ειιιι€ε Λεεε1ιιιιτιε 1ιεετειιιι ?Με εει·
:ιεε 1ιιιι·2ει· Αιιίι16.1ι1ειιε; νειι ενιιιριειιιειι ιιεά Κι·ειι1κ1ιε11.ε1ιε

2ε1ε1ιιιιιιιςετι. θε εε1ιε1ιιτ ιιι1ι· ε. Β. εεε Κερ11.ε111ει· Ν1ει·ειι
1‹ι·ειι1ι1ιε1ι.ειι ει:ν.·ειε Ιων: ε·ει·ετειι ιιι εειιι. .Με ι”ε1ιι·ι1ε ΑΙΜ
ιιιιιιιιι·1ε ννιι·ι1 111ιει·1ιειιρι ιιἱε1ι1: νεε εει· ε.1ιιιτειι Νερ1ιι·11.ιε εε
ιι·ειιιιι). Αιιεενε Αεεειιιι1αε ε1ιιά ειιτεε1ι1εεειι ι·εΙε.ιιν ειιεΗ11ιι·

11ε1ιει· 1ιε1ιειιάε1τ. εε Με Κι·ε.ιιΚεε1τειι άεε Νει·νειιενετειιιε. Βιιιε
.ε·ειν1εεε Πιιε|ειεΙιιιι1ιεε1ε1:ειε 1ιι εει· Βε1ιειιι11ιιιιε Με" ειε1ι εεεε
εει εει· Ζιιεειιιιιιεεετεε1ι εε νιε1ει· Αιιτει·ειι 1αιι.ιιιι νει·ιιιε1άειι.

1ιι 8ι.ιιι1ειιιεε1ιτε1εεε νν1ι·ι·1 εει· Η ει·ιιιι; νιεΙΙε1ε1ι1: Με εε·
11ε1ιτειι 8 τι·11ιιιρε1 Με εεε εε νει·ι1ι·ειικειι. Μι· εεε ρι·ε1ιι:1
εε1ιειι Λεει 1ε1. ει· εει· 1ιιιι·πειι Οι·1ειιι1ειιιιη; με εεε1ει·ιιει.

Ο. Η ε ι·1 τ ε.

Η ειι1ιετ'ε 1.ε1ιτειιε1ι εει· Αιιε1:οιιιιε εεε Μεεεε1ιεε. Πετι

Ι.Μει·ε.τει·.
1. 8 ε 1 ε νν_1 ε τι ε κι. Μεά12.
Βιι93(1ζέιεειιιι€ειιιιειεΙτ

νειι

Βει·ιε1ιτ εει· 8ι. Ρειετεεει·ε·ει·

Βιά11ει·-Βειιιιιε·ιιι,

Ρ 9. Βενι·οιιι1ε.1.ιιι1κεΗ.

1840-1871

Ι.ειρειε, νει·Ιε.8 νεε 0ιεει·ε Τ1ι1ειιιε.

Α.ι·ε1ιιν1.θνιι. 116.18 ρ.158.

Β. θ ει·ι·1ις ιι εε. Νειν-Ϊοι·Β πιει!. Βεεει·ε1 1889 εεττ. Αι·ε1ιἱν

1'. Θ”. Π!. 88 μι. 512. 0ειιιι·ε1ε1επ Ε. Θ”. Μ. 7 ρ. 166.
4.1εερε1ειεινεΙ‹ε_ῇε. ν17τεεεε1ι 1884. Με.
_
5. Ο ι· ε ιιι ιιι ει ιι 11 ε τ 1. Βιιεεεε_1ε. Μεά1ειεε. 1885 Ν· 18-15.
Οειιιι·ε11ι1ετε 1. Ονιι. Μ. Θ. ρ. 486.
θ. Πε1:1ιει·1:. Β1:. Ρετετεειιι·ςει· πιω. 1νεο1ιειιεε1ι. 1890 ιιεά
.1ειιι·ιιε1 Α1ιεεε1ιει·ετννε 1897, 11ε1'ε ΙΧ.

7. Η εε1ιετε ιι ω. ε1ι.Ανε1ι1νΐ.θνιι.Βά.37 ε. 175.
8.40ε1ι1ιει·ει. Ζε1ιεε1ιτ111: εε· θε1ιει·ιε1ι. ε. Θ”. Μ. 22
ρ. Η .
1
9. Εεεε. 11›ἰ‹1ειιι.
.
10. 1νει·ε1ι1εΠ. ΒειΜιιε Ποερ1αι12ε1τιιιιε 1892 ε. 888.
ε 11. ν, Η ε 1ι ι· ε ιι ο 11. Ρι·ειε1ιεΙΙε εεε 11ν18.ιιε1εε1ιειι Αει·ιπε
1.εεεε 1894.
19. Ψε11.1ι ετ. Μ11ιιε1ιειιει· ιιιει1. Ψεε1ιειιεε1ιι·. 1894. .Μ 2.
,13. Β ε ε 1: ιιι ει ιι ε. Ζει1εε1ιι·. !11ι· θε1ιιιι·τε1ι1Ιιε εεε. Π”.

1561.' 42 ρ. 498.
14.Ψειιιει.ε1ιι.

εεε.ι·1ιειτει ιιεά 1ιετειιεεεεεεειι νεε 1)ι·. Ρε
Κερεε1ι. 81ε1ιειιτε Αιι11εεε. Α1ιτε11ιιιιε Ιιιιιε Π,

θε1ιιιι·τε1ι. εεε θνιι. θεεε11εε1ιείτ ιιι
81.7Ρειει·ε1ιιιι·ς, 12. Με. 1896.
-15. Β ιι ε ε 1ι ιι ε νν ι ι ε ο ε. θε1ιιιι·τε1ι. ιιεά Ο”. θεεεΙΙεε1ιείτ
Χ1ενν 27. Νον. 1898.
.
16. Βε1ιιιι1ε τ. Α11,ε,·. επε. Ζειιτι·εΙιειαιιις 1899.

Απε ε" νει·ι·ει1ε ειι'ε1ιι·ειι 9951”, ι1ε.ιιε Βειι ε ε ι· ε1ε1ι νεε εει·
11ίε1ιει·1ϋ1ιτιιιιε εειιιεε 1ιει111ιπιτειι Βιιε1ιεε ιιιτ11εΚεεεεεειι εει,

ινε11«11ε ιιετννειιειε· εεινει·ι1ειιε Νεεεεετε!ιιιες εεε 1ι11ειιει·1
εε1ιειι 'Ι'ειΙε τεε1ιιιιεε1ιε 1·1111'ειιιιιιεΙ ει·1“ει·ι1ει·1, Με 11ιτιι ιιι Παρε:
ιι1ε1ιι. εει· νει·1'11ε;ιιιιε· ειε1ιειι. ΕΠ· εει: Με ν17ει·1ι και· Νεεεε

ει·1ιε1τειι.ε.· ι1ειιι Ι. Αεειειειιι.ειι επι Αιιιιτειιι1εε1ιειι Ιιιε1.11.ιι1: εετ
Πιι1νει·ειι1ιτ Βει·11ιι Γι. Κ ο ρ Με 111:ιει·ςε1ιειι. Βε1 εΠειι νει·
ε1ιι·ει·ιι εεε εειιἰεΙειι Αιιε.τειιιετι ι.ν1ι·ι1 τ11εεε '1'ε1εεε1ιε Βεεε.ιιει·ιι
ει·ι·εςειι, εεε εει ε.11ενειεε,·ε ι1ειιιρ1'τ,

ννειιιι ιιιειι ιιε.1ιει·ειι Βιε

Με. 1ιι Με πεπε Αιιι1ε.εε εενν1ιιιιι.. Πει: Αειιεεει·ε, εεε 'Ι'εε1ι
ιι1εε1ιε πι; Με εε σε Θι·ειιιε εεε νεΙ1εεεει.ειι ε·ει“ι11ιι·ι, Βιω
Μ" θεια 1ε1ιι. ιιι ε1ειιι Βιιε1ι τω, 1ειε1ιτ. ει·1ιειιιιεει 111ι· Α11ε.
άιε εεε ΟΙϋι·1: Ιιε1ιειι Ζιι εειιιειι 8ε1ι111ει·ε ει: Βε1ιει·ειι.

Βιιε Με ει·εε1ιε1ιιτ1ετει ιιι 0ιιετιίει·ιιιε.ι, Μ. :Με Μεεε·
ΙἰεΙιει·; άιε Α1ι1ι11ειιιιεειι ε1ιιε ιιιίοΙΒ·ετ1εεεεε εει1ειιιειιι1 ε·ι·ϋεεει·.
Μι· ν1ε1ε Ρι·1ιρετε.τ.ε 1ιι εει11ι·Ι1ε1ιει· θτεεεε εεε·ε1ιειι.

Πιο Βε-_

ρι·ετ1ε1ιι1οιι, εει ω άιε τεε1ιιι1εε1ιειι 1Βι·1ε.1ιι·ιιιι.=.:ειι εει εει·
Ηει·ειιεεεεε εει· ειιιιτειιι1εε1ιειι ΑιΙειιιειι νοτι 'Ι'εΙι1τ ιιεά
ΒρεΙ κε 1ιε1ι ιιεπεπ ;.ςετιιε.ε1ιι. ε1ιιι1, Εεεε 1ιειιιιι ι11ιει·ιι·εε'οιι
ννει·τ1ειι. Ζει· 11ει·ει.ε11ιιιι.ε,· εει· 0ι·ιειιιεΙε Μεεε 15521181: εε!
Ρ1ετιιιρεειει· νεε

1ιετ.ερ.·ι·ερ1ι1εε1ιεε Αιιίιιιι1ιιιιειι εει· 1ιειι·ε11'ειι

εεε Ρι·ερει·ετε εε 1ειιτ. Π1ε Αεε1111ιι·ιιιιις εει· Ζε1ε1ιιιιιιιεεε Μ·
άιε Β.ερι·εεε1τι1ειι 1ιι Διιι:ετνριε ετειιιιιιτ νεε 1ιειν111ιι·ιει· Κ11ιιε1·

46?
ΡιιγειοΙοιιιε ιιπ
Η11ιι·τινοι·όειι.

1ει·Ιιεπό (11'ι·επα Ρ'ι·ο1ιεε από Πιε1ιει:1ι Κι·ιιαεε). απιει·
Ζα1ιι1ϊεπιι.1ιπιε όεε 0ι·ιειππΙρι·ι1ριιι·ατεε από παόει·ει· εεε1ε·πειει·
Ρι·όρειαιε.
Ιπι Τε” ειπό παιπι1ιε1ι όιε Πηι_·ε1ιπιεεε όει· Ροι·εε1ιαπιι· Με
ια όιε αεαεειε Ζειι 1ιιπεια νει·π·ει·ι.ει. Πιο Νοπιεα1ι1πιαι· αι όιε
Βεεε1ει·. Απ! όιε Ηει·ειεΙ1παις· όεε Βεα·1ειει·ε πα 1ιεεοπόει·ε Βετε
ιιιΙι νει·νιιι.ιιόι. - Με Ι. απε νοι1ιεεεαόε Απιειιαπιι_· επιιια1ι
Με αΙΙιιεαιειαε Απιι.ιοπιιε, όιε 11. Α1ιτειιιιπε - όιε Κποε1ιεπ·,

όιεεει·

Ππινει·ειτα.1 α1ιει·ε·ε

Πει· Κεπειιιιααι πει όεα Θε. Ρειει·ε1ιαι·πει·Βι·αιε1ιαιιι:επα
ειιιΙιεα όεε Βεεεοι·ιε όει· Καιεει·ια Με. τι ε, νιιι·1ιΙ. Βιιιαιει·αι
Πι·. νιειοι· Μειιιει, ιει παπι Κοαεα1ιααιεπ όει·

ει.

Ρειει·επαι·πει·

Βπι1ιιπόαπε·εε.πειεΙτ

ει·

παππιννοι·όεπ.

θειεα1ι- παό Βιι.πόει·1ε1ιτε. -- Πειπ Β.ειει·επιεπ πι: ααι· .ειπ

Ρι·οι. Πι·. Ρεα1 Β1ιι·ΙιεΙι, όει· 1ιει·απιπιε Πειιει·
όεε Ιπειιιαιε πα ειιρει·ιιπεπιε11ε Ρει1ιοΙοι.ιΞε ια Ι·'ιιι.α1ιιπι·ι

νει·εε1ιεα επιι;ε1π11επ: απ! πω. 481, 1ι`ιε·. 518 ιει. όιιε Εικα
πιεπιπιιι επΙ1ειει·αΙε παπα ΐαιει:1ιΙιε1ι π1ε Π. ε. Β1ια1πι·ε πε
ιειειιαει.
Πεε Β αιι1ιει·'εε1ιε Βαε1ι ιεεεε1ι .1εόεα, όει· ειπα ια όπεεεΙΙιε
νει·ιιει*ι, ια ε1ε;επιπια1ιε1ιει ν1?ε1εε, εε @1ιι επι Ζεαπει· νοπ Παπ
επε, όεεεεπ Πι·εεε1ιε ια 1ι`ο1εεαόεπι πα επε1ιεα εεια όπιιιε.
Με εοαει πειι·επαι. επιιε1ιεπόε1ιεπ Ψιεεεπεε1ιαι'ιεα, όἰε όει·
ιιαα.ιοαι1εε1ιεπ Βι·πεππιπιε όιεπειι, όεεει·ιρι.ινε από ευρωπα
ρ1ιιεειιε Απειειαιε, Ππιιιιιε1ιειαπεεεεεειιιο1ιιε, νει·αΙειο1ιεπόε
Αππιοιπ1ε, επεπεο ε.αε1ι όιε επόει·επ Πιεειι1ιπεπ όιε ειπα αια

π/Μιιια,ιεινοαόει· Βει·Ιιαει·-αιεόιαιαιεε1ιεπ 1ι1εεε11
εε1ια1'ι. παπι Βιιι·επαιιις1ιεόε εειια1ι1ι α·οι·όεπ.
- Παιει· όεα πια 28. Νονεαι1ιει· πεαε·ειι·ϋ.1ιΙι.επ 8 ιιιό ι νει·
οι·όπειεα νεα θοιόιπαεπ (Και·1ιι.πόι ι1πόεα απ· ειναι
Α ε πατε, όεπ Βιιιόιαι·αι: Πι·. Πει: Π1αιαπ π από όεπ Κι·ειε

αι·:ι.Ρεόει·ΚπρΠει·.
- Ια 1ιοπόοπ ιει όει· πει·ό1ιιιιιε εας1ιεεπε Ριιγειιιει· Π ο ι· ό
Κε1ννια ιιπ Α1ιει· νοπ 84 .1ιι.ιιι·εα ε;εει:ο ι·1ιεπ.

όει· Βιι”ει·εε1ιππα όει· 1ιε1ε1ιιεπ από πα1ιε1επτειι Μππι· πεεε1ιαι'
ειι.ιεπ - νει·εα1ιιπεΙαεα ια Παπ 1ιει'ε Πιιι·ει.ε1Ιππις ια Πιπε;
ααι· εε1ιεα όε.1ιει· απε1ι όιι.ε εε1ιειπ1ιαι· Πα1ιεόεαιεπόε πιοπι. π1ε
1'ει·ιιιιεε Βιπιιε1πε εεαόει·α εε1ιεπ εε επιει.επεα, ει1ιεαπειι εε
ιι1ε οι·Β·απιεε1ιεα εειιιπόιειΙ ειαεε θ·ιιααεα, ννει·όεπ απε εειιιει·

- Πει· 1ιε1ιει.ππιε θγρ1ιιΙιόο1οπε Ρι·οι'εεεοι· Πι·. Ν εἰ ε ε ε ι· Με
πεε1ι ΑπεειιΙπεε εειαει· ΒγριιιΙιεΕοι·εειιαπεεα ια Βιιιαν1ε π π ε ιι
Βι·εε1ιια ται·πειια·ε1ιειιι·ι.

- Πει· «Σεπ Θεων. Με.» εαιο1.=ιε Μ: όει· Βε1ιιεε1ιρει·ι

πιαιιαιειαε1ιεπ Βεαιε1ιαακειι πα όει· ννε1ι.1Π Μ? 11111' 1811011, Μ·

εε1ιε 8ιεόιει·αι: Πι·. Α 1ιε1 εειαειπ 1·ιεειιε1ι επιερι·εειιεαό απ ιι
όειιι Πιεπ ει επι1εεεεα ενει·όεπ. ιιπ όει· Ααεπααπε· εει
πει· 11αιι1ιιιοπεα ιει όει· Βενιι1εοπε Κι·ειεει·αι Πι·. Ρ ε τ ε ι· ε ο π
1ιειι·παι ινοι·όεπ.

νναεει. Νιε1ιιε ει·εε1ιειπι πα1ιεόεαι.εαό, ππινιε1ιιιιι, _ιεόεε ΠειιιιΙ
Ι'εεεεΙι απεει· Ιπιειεεεε, τεμ απ ννειιει·επι Νεεπΐοι·εε1ιεα απ.

δε Απειοαιιε ια 1επτεπ νει·πιαε ααι· ειπ 8ι·οεεει· Ηεἰειει·. Πιια
εςεπόιιι·ι απεει· Πεπιι.
Ψ π α ε ε π.

Νεπτε1επε.
- νει·ειοι·πεπ εια ό: ΠΑαι26. Νονεπι1ιει·ιπ Δι·ε1ιαπ
ιιεΙε1ι όει· νειαπεεΙιιεόετε Κι·ειεει·αι. όεε Οπεεπεε1ιεπ Κι·ειεεε

Πι·.1λΠαόιεΙαιν Κα π1ιο1πι ΑΙιει· νοπ 30 .1ιι1ιι·επ ιιπ ειπει·
Β1ιιιόόιιι·πιειιιααπόιιαα, όιε Ιειόει· πα πιει ορει·ιει·ι. πιαι·όε, όπ

Τπα·εεπεεπι·ιε1ιτειι.

Μια Δι·αι ια Οπειιιι, πιο ει· ειιιιαα1ιιε. ια όει· Να1ιε πω· από
όει· πππ Αι·ε1ιιιπιιεΙε1ι 1ιειαεη;ει·αι'επε Πι·. θ ι·επ ιι ο νι Με Ορε

ι·ιιιιοπ ει·ει. απειαιιι·ιε, π1ε 1ιει·ειιε όει· Κι·πα1ιιιειιερι·πιεεε πα
αειι νοτιςεεε1ιι·ιιιεπ εναι. Πει· νει·ειοι·1ιεπε πι: εειι όει· Α1ιεοΙ
ιιιει·ααιι εειαει· Βιαό1επ ι. δ. 1905 ιιπ Κεπιεε1ιεπ Κι·ε1εε από ια
όει· $ιπόι Οαεις·π Με Απ: Μιας πεννεεεπ, νιιαι·όε παει νει·
1ιιιι·πεπι νοιπ θεανει·πεπι ιεπίεόαιιπιειι·ειινεπι ννε8·ε εειαεεΑιπιειι
επι.εεται. 2) Ια 117ιιι·εε1ιαα όει· ι'ι·ειριαΙιιιαιει·εαόε Απε Πι·.

Ρει·εοπε1ιε.
- $ειπεπ ΤΟ. θε1ιιιι·ιει.ες 1ιεειππ·

επι Σ. Πεαειππει·

ειαει· όει· 1ιε1ια.ιιαιεετεπ από ε·επειιιειειεα Αει·αιε όει· $ιαό1.
πω, Πι·. Ο α ε τα ν Ο ε. ι·11ι1οπι. Πιε θεεεΙΙεε1ιε.Γι ρι·αΙιιι
εεΙιει· Αειαιε Ια Βι,ε·ε, όει·επ )Ρι·πεεε όει·όιιιιιΙιιι· νοπ 82-84
ααι·, π1ιει·ι·ε1ε1ιιε ιιιιιι απε όιεεειιι Απ1ιιεε όαι·ε1ι ειπε Περπια

ιιοπ όειε Βιιι·εππιιιρ;1ιεόεό1πΙοπιόει·θεεε1Ιεε1ιιιιι. Πι·.
Οπι·11ι1οιιι Μ. ια Βιν1επό ι;ε1ιοι·εα από ει·1ιιεΙι εειαε πιεόἰ
ειαιεειιε Ααε1ιιΙόπαις ιιπ όει· Πειραιει· Ππινει·ειι11ι, ιιπ ννεΙο1ιει·
ει· παπα ι. .Ι. 1885 παπι Πο0ιοι· πιεόιε1πιιε ρι·οαιονιει·ι. πται·όε,
ινοι·ααι ει· ειε1ι ια όει· 5ΕπόΙ. Ειπα αιεόειΙιεεε, όει· ει· εειπε
μπω 'Γεται·1ιειι π1ε Αι·αι εεπι1όπιει πει.
- Πει· Ο1ιει·αι·ιιι όεε Νι1ιο1ε1-Κιιόειιεπ1ιοι·πε από Απε όει
Βιεειιεπ Ιἰππ:Ιεἱ 8ειαει· 11ε_ιεειαι, Βιιιιιιει·αι. Πι·. Ο ε τ ι· ο α· ο ι·
ε1ιι, αι :πιπ Β 1ιι·επ1εΠιιιιεόι1ιαε όεε Α11ει·1ι6ε1ι
ε ι ε α Η ε ι'ε ε ε ι· ιι ιι π π ι ικοι·όεπ, ππιει· Βε1πεεππι.ι ια όεπ
νοιι ι1ιπι 1ιε1ι1ειόετεπ Αειαιεια.

Μ ει:εε1ιιεΙανιι

Γ

ννιπόιεε1ι1ιαπει·ιπι 89. Ιιεπειιιήε.1ιτε

πιιε1ι πιε1ιι· Με 48-ια1ιι·ιρει· αι·αι.1ιεπει· '.1'αιιε·1ιε1ι.. ό) Δια 97. Νε
νεαι1ιει· όει· Βεα1ι1ιειιι·αι όεε Βοεωνι·εειιεπ Βεαιι·1ιε ιπι 1ιιιπόε
όει·1)εαιεε1ιειι Κεειι.1ιεπ Πι·. ννΙε.όιιαιι· Πεειι1ιοινε1ιι

π16ια1ιε1ι ιπι 58. ΒΘΠΗΠ8]ΗΠ1'θ.

ΟΙιεε1ιοπ ει· πιει. 27 .ΙαΙιιε Με

1ιααόεε1ιαίιεαι·αι ιιπ Πιιαε·ε1ιιει “Με ιιενιιεεεπ Μ, εε 1ιειει· όοε1ι
εειαε Γε.ιιιι1ιε μια: αιιιι.ε11οε παιιιε1ιπε1εεεειι. 4) Ια Τόπων

πιπ 27. Νονειπ1ιει· όει· Ρι·οεε1ιιοι· επι όοιιια·εα Επαόεε1ιε.Πε1ιπε
ριιιι.1 Πι·. ό ο ιι πα ιι 8_ῇ ιινιαΙΙΙο, ιιπ Α1ιει· νοπ 47 .Ιειιι·ειι. Με
1ίεπιπ ι·ιι.ει.1εαπόι πειτε ει· ι. .Ι. 1888 ει·Ιιι.πιει. 5ι Ια ?ιππα

ι'αι·ι. ει αια όει· 1ιειαιιιπιε Παη·πεςο1οπε, θεα. Μεόιαιαιι1ι·πι
Ρι·ει'εεεοι·

Πι·.

Μει·ιια

Βεπαιιόι.-1όεια!ει·, ιιπ '70. Πε

πεπεια.ιιι·ε. Νεε1ιόεπι ει· εειπε 8ιαόἱ επ
ι·ει·ειτ.ϋ.ι:εα ((56ιιιπι;επ. Ψιεα,

επ νει·εεπιεόειιεα Παι

Βει·ιια. Πιι·εε1ιι, Ραιιε1 πεεπόιει,

Ιιεεε ει· ειπα π1ε ρι·ιιιιιιεε1ιει· Αιει ια εειαει· Ι·1ειπιπ.ιειαόι:

- Ζπιιι Νειπεπειεειε Βεἰπει· Μα_ιεει1ει όεε
Κιι1εει·ε ειαό πεε1ιετε1ιεπόε 0ι·όεπεαιιεεειειιπαιιε;επ
ΛΙΙει·1ιόε1ιει νει·1ἱε1ιεπ ινοι·όεα:

1·`ιαα1ιι'αιι π1εόει· από 1ιεεε1ιαΜ ι.ε ειιιε ια εειπει· παιι'απει·ειεπεπ
Ρι·ε.πιε νοι·παιτεινειεε πιπ. όεπ ι·αι·πιι1ιππιζεπ όει· επει·ειι Ιππι
απο, επ όιι.εε ει· από :Με πει·νοι·ι·παεπόει· 8 εαιεΗει. απ· Να
εεπ·. 1ζειιΙΙιορί'- από Ιιιιπαεα1ιι·απ1ιειιεπ ιιιι.1ι. α όει· Β'ο1εε απ:
ει όει· νιε11ε1ε1ιι πιπ πιειειεα νοπ Ια- από ΑπεΙαπόει·α 1ιοαεα1·
ιιει·ιε Ιιει·γαιιο1οιιε Πεαιει:1ι1ειιόε. Ξειπε απα1ι·ειο1ιεα νιιεεειι
εειιαΜιειιεα Δι·1ιειιεα ειειιει·ιεα ιιιαι ειπε ει·ειε ΒιειΙε παπα·
εειιιεπ Γαι:1ι.ε;επεεεεα, ειπε-ια όπαει·πόεα Επί πει ει ειπα παει·
όπτε1ιεειπ αιπι'αεεεαόεε Ψει·1ι «Με Κι·πα1:1ιειιεπ όει· Επιτ

Πει· να ε ι εε ε Α ό Ι ε ι· ο ι· ό ε α-όεαι Ο1ιει·ιιι·αι όεε $ι. Ρε
ιει·επαι·ε·ει Πει·ιπε1ιοεπιτεΙε από ΠεόιειαεΙιπερε1ιι:οι· όεε Ρει:ειε
παταει· Ηει'επε. Βιιιειι|ειπιπεόι1ιπε θε1ιειαιι·αι Πι·. Η ε. ιπ π π ε α;

νιιεπε» ει·πιοι·1ιειι, όπε 1894 ει·εε1ι1επ από εειτόειπ ειπε Βεἱ1ιε
νοπ Αα11εςεπ ει1ε1ιι. πει.
- Απε παπα” ι. Βι·ειε.εαα 1ιοπιιιιι. όιε Τι·αιιειποιεε1ιει'ι,

- Πεε 1ιει·αιεαόε Πιιι;Ιιεό όεε ιπι1ιιαι·-αιεόιειαιεε1ιεπ θε
Ιε1ιι·ιεπ-Κοπιιιεεε αιιό όεε Μεόιαιπε.Ιταιε όεε Μιαιειει·ιπιιιε όεε
1απει·π, Ρι·οι'. ειπει·. όει· πιιιιιιιι·-αιεόιαιαιεεπεπ ΑιιιιόεαιΞε Πι·.
Πιιιπιπ, ιει :αια θε1ιειιιιιαι πει`ϋι·όει·ι: ννοιόεπ.

Πει· 88.νν1εόιιπιι·οι·όεπ 1Ι.Κ1ιιεεε - όειπ Μεταπ
όιεεα 11ιιι;Ιιεόε όεε αιιΙιι.ιιι·-ιιιεόιαιαιεε1ιεπ Οε1ε1ιιιεπ Κοιιιιιεεε.
θειιειπιιατ Πι·. Βειε π;
Πει· δι. 11Υ1ιιόι ιπιι·οι·όεπ 111. Κ1εεεε `- όεα ΡιοΓεε·

εοι·εα όει· ιιιιιιιαι·-πιειιιαιαιεε1ιεπ Αιιαόειαιε, πατα!. Βιιιαιεια.τεα
Πι·. Ο ιι ο1οόποινε1ιι από Πι·. 'Ι'αι· πετ. όειιι 11εόιαιππ1
ιαερεΜ.οι· όεε 'Ι'ι·παε1ια.ι1ιαΙι;επιειε Πι·. Ε" α ι ο ιν ι ι ε ε π, εοννιε
όειιι! Ο1ιεται·αι όεε Απαετιιπιεπει:1ιεπ Πι11ιαι·ποεπιιαΙε, Πι·. Ο ο
π ιι. ε ε.
Π

Πει· 8ι. 8ιαπιεΙααεοιόεπ Ι. ΚΙιιεεε-όεα Και· ε
Βι·αιεπ όεε ό. ι·εειι. 12. Αι·πιεε1ιοι·ριι Πι·. ΑΒ·πρι το α· από ι.
Ψο1ποπ
- Πει· Ρι·οίι πω. όειι Ριιαι·πιπ1ιαΙοειε επ όει· Κιεινει· Παι
νει·ειιιιι Πι·. Πειιόεα1ιαε1ι ιει επι' όεπ 1ιειι τεια1ι1 όει·

ἀἀΠΠ όει· πιοπι. ε.11εια ια Μ. Ρειειεπαιες, εοαόει·ιι αειι. απ" Με
θι·εαπειι παεει·ει· 8ιεόι ιιιααιιε ιιε1ιπππιε από .<.ιεεε1ιαιεε Γιαπ

επετετ από θε1ια11'ε όεε Πιι·ε1ιιοι·ε όεε 11Σναπιςε1ιεεΙιεπ Ηπερι- .
ιαιε, Πι·. Και·10ι.ιο νοπ Βεπτε1α, αια 27. Νεν. όοι·ι: ιπι
55. Ι.επεπε]α1ιι·ε ιιπ όει· Ιιααπεπεειινιιπόεαειιι νει·εε1ιιεόεπ
ιει. Πιε Καπόε πεπ εε1πεπι Απιεπεπ πιει. πιει· ια πεπεπ ειιι
Ιιειιεπ Κι·ειεεα εοινιε ιιιιιει· εειαεπ Ε'ι·εαιιόεα, Ι.ιιαόε1εαιεα
από Ρειιειιιιπαεπ εε1ιιπει·ι:1ιειιεα Ψιεόει·ιιαιΙ κε1°απόεπ.

ι·ι

488
νοιι Ππιἱνευεἱπᾶπεπι ιιππ! ιππεπ3ιιιπιιεοπιεπι !πιετιιιιτει·π.
- Βει· επε11ν. Βε1ιποι· άεπ· Οάεεειπει· ΠπιπνεπειιΜ ΡΜ. Ρε
πιο;" Με ιποιιι ΜΙππιετοι·ιιιιιι άει· νοΙΙπεειιιιΜΜιιιι€ Με τεΙε
ς1'8β111ε01ι8 1νειιιιιιι€ επ1ιιι1ι.ειι, ά ι ε Β ε 1: τ. ο ι· πι ι ε π; ε ε π: 1ι 14. π ι ε
ι1επιι ΚΙιιπ11πεπ· Ρι·ο!. Οι. Ι2θ ινιιεεΙιε νν ςνοιι ι1ει· ι·εο1ι
ω» πωπω Με Ρι·υΓεεεοπ·επι) 2 ιι ιι1ιει·ρ;ε ε ε ιι. 1)ιεεε νει·ϊιι

χιιπι8· άεε Μιιιιεπει·ε Μ. Ψ0111 ει·π'οΙει, ιππεΙΙ ΡποΓ. Ρετι· ή ενα
εε ειιιζε1ειεεειι Με, π1ιιεε ιιι άει· Κοιιεει1εΜιιιις π11ε_'1"ε.τι,ςΙιειτ
Με Βεκιοιιε 8 ιι πι π. ε ο 1ι ε ιν ε Ιιι υιιπι «Με Ρποι·εΙιιοι·ε ιν πι ε ε 1ιοννε1ι ι, ινε1εΙιε 1ιεΙιιιιιιιι11ε1ι ι1επιι θει·ιοΙιι ιιΕπει·ιζε1ιεπι ειπε,
1πεερι·οοιιεπι ννιιππ1ε ιιιιι1 Με Μιπ_ιοι·1πϋ.ι άει· Ρπ·οΓεεεοι·ειι ειεΙι ιιππ
ι1επι ΒιιιιιΙΙιιπικειι άει·εεΙπιειι εο1ιιιιιιιεο1ι ει·Ιι18.ι·πειι. Βει· Μιιιιειει·
Επι. ε.ιπειι άιε Βεετιι.τικιιπιις άεε νοιπι ΚοιιεειΙ :ιιιυ επεΙ1νει·ιι·ε
ι.ειιτΙεπι Ρι·οι·εΙιι.οπ· ΒενιΜι1ι.επι Ρι·ει”εεεοι·ε Βο ι·ιεεονν νει·
ενει;ει·π.

- Βιε Πειιιιιπιτειι1ιΙ άει· Κι·εππι1ιειιιιι άεπ Ζινι1
1ιοεριπ14.1ει·ιι 8π.. Ρεπει·ε1ιιπτε;ε επειτα; και 24. Ν”.

ι1. .Τ.12469 (87

πιιεΙιι·

'1'γρ1ιιιε ·- Η! νεα),

Με ππι άει· νοι·ιι·οο1ιει,

όπιι·ιιιιι.επ· 854

1072 8γρ1ιιΙιε - 118 ιιιε1ιι·), 888

8οΙιιιπ

Ιπιο1ι - (8 πεπι.), 259 Ι)ιρΙιι:1ιει·ιε -- 118 νοιι.), 67 Μιι.εει·πι (10 ιιιεΙιι·), υιιπι 8 ΡοοΙιειι1ιι·ιιιι1πε --(5 ππιε1ιι· Με Ιπι άει· νοι·νν.).
- [Με Θ088Π1128111€18ϊ 8πει·1ιεΗ111ε ιπι 8ι. Ρε
πω” στις Ιιειι·ιιε ιπι άει· 1·νοο1ιε νοπιι 18. Με ειιιιι 24. Νον..
ιι. .Ι. ἱιιι ρ,·ειι:επι 789 1417 Μ., 372 Ψ.), π1ιιι·ιιιιιοπ· ιιιι ίο18ειιι1ειι
Κι·ιιιιΜιειτειι:
_
η
'1'γρ1ιιιε εκπιιτ.1ι. Ο, '1"γρ1ιιιε ιιΜοιιι. 12, Ε'ε1ιπ·ιε τοπιιιπ·πεπιε Η,

Τγριιιιε ο!ιιιε Βεετιιιιιιιιιιιε άει· 1Ξ'οι·ιπι Ο, Ροο1ιεπι Ο. Με.εει·ιι 22,
8οΙιε.π·18.οιι 24, Πιρ1ιι.1ιεπ·ιε 2'?, Οι·οιηι θ, Χειιε1ιΙιιιετειι 18, Κιου
ρϋεε 121.Π18'ΒΠθ1Πι211Πά!Η.Πξ 88, 1ΒιχειρεΙππε θ, θι·ιρμε ό, Μπει
τ1ιι-ι1ιεο1ιε 11ιιιικειιεπιιιιιιιιιιιιις '78, ΒιιΙιτ Ο, Βριόοτιι1εο!ιε Πειιιιι

ι.;Με θ. »λειπει Ηε1ειιΙπι·1ιειιιιιωιειιιιιε Ο, Ριιι·οιιτ.ιε εμπι1ειιιιι·πι Ο,
πότεΚππιιιΒΙιεἰτειι286,Αιιι1ιι·πικ0,Ηγι1ι·ορΙιο1ιιεθ,Ριιει·ρει·πιΙΒε1ιει·1,

- ΕΠΙ άει· Αεπιπ1επιιιι8· ι1ει· Πιιιίοι·ιιιειι ιπι άει· Απιπιεε εο11
ειιε1ι άιε Επιιίϋ1ιι·ιιιις ειιιει· ιιε πεπι ΠιιΠοι·ιιι Η: Με
8τιιπιεπιπ.ειι άει· ιιιι1Μετ-ιιιεπ1ιΜιιιεο1ιεπι Α1ιιι

ι1ειιιιε .<.περΙιιιιι: εειιι. Ζιιι· Αιιειιι·1πειιιιιιε; νοιι νοπεο!ι18.Βεπι ιιιι
ι1ιεεε Πιιιίοι·ιιι ἱει. επιιε Κοιιιιιιιεε1οιι, 1ιεεεε1ιεπιι1 πι.ιιε άεπ 8τιι.1ιε
ο11'ιεπεπειι άει· ΙιιιιρεΜιοιι, ιιιιτει· ι1ειπι νοι·ειπ ιιεε Ο1ιεπ'ε άεπ·
Αιιιιιιεπιι1ε πιπεάει·ε;εεει.πτ. ννοι·ι1ειι.
- Νεε1ι ι1επιι ειιιϊ άει· νοιι τιπιε ιιι άει· νοι·ιππεπι Ντ. ει·νιιιιΙιιι

του

10-_ιΜιι·ιεεπι

διι1ιι·εεΐειει·

άεε

ινε11π1ιεΙιειι

ιιιει1Μιιιιεο1ιεπι 1πιεπιτιιιε άιιι·οΙι ι1ειι 8εΙπι·ειϋ.ι· Ρι·οϊ.
ΙΛε1ιετ.εοΙιε πι· νει·Ιεεειιεπι Βει·ιο1ιτ 1ιειι·Μπι ι1ιεθεειι.ιιι ι
ι Μι! ά ε π· Η ε π· ε π ι ιι ιι ε πι ι1εεΙπιετιιιιτε εεεειικνειι·ι.πε -- 1861,

ιπνι41ιιιειιι1 Με 11 ε 1ι ι· ιι ει· ε ο ιι ιιΙ 101 Ρει·εοιι ΑΙΜ. 1ιιι νει·
11οεεεπιεπι 11:1ιιήει1ιι·ε 11ι·ι118Π 221 Βϋπει·ιιιιιεπι πιειι Κιιιειιε πι1ιεοΙ
πω, ι1ενοιι 150 - 011πι Ιπιιιι1ε. Ιιιι ει·ει.ειι Πεεειιιιιιιιιι επειιϋι·
πεπ ι1ειιι 1πιετ1τ.ιιτ. ιιιεεεεπιππιτ 8912 Ρει·εοιιεπι Με Ηϋπει·ιπιιιεπι πιο,
νοιι ι1επιειι ?ΟΕ ι1ειι Κιι ι· ε τι ε1ιεεπι ι1ιρ,πτ.ειι, κ·2.1ιπ·ειιά 418
Με 1ιιετιιιιτ ειπε νεπεε1ιιειιειιειι θπΐιπιτ1επι επι1ιοπι ι'ι·ϋΙιεπ· νετΙιεε
εειι. Πιι.ε δ πι.1ι ι· ε εε ιι άεπ” άεε 1ιιειιιιι€ε ιιι 1πιι 1281118 άεε
ει·ει.ειι .1πι1ιπκε1ιιιτε ιιππ' Β00,000 Βει. ιιιι€εννιιο1ιεειι.
- Με Πϋι·ει·1ιιιιεπι

ι1ε ε 1ιιεειπ.πειι ννειΜιοΙιεπι

Ιιι ει.ιιιι τε ειιιι1, Με άει· 'Ι'ιιςεε1ιΙΜπει· Ιιει·ιε1ιιεπ, πιπ ω.
80,090 Βει. πιο θε1ι111ιι·ειι Με Με Βεπ:1ιι. 2ιιιιι Βεειιο1ι άει· 2οι·
1εειιιι€ειι 1πιι 8ϋε1πειιιιιιιε.

Ργειιιιιε οιιι! 8ερτιο:ιειπιπε 12, '1'ιι1πει·ΙιιιΙοεε άει· 1.ιιιιιζεπι 108, 'Γιι
1ιεπ·ΙπιιΙοεε ε.ιιτ1ετεπ Οταιιιιε 19, ΑΙ1ιο1ιο1ιειιιιιε από Πε!ιπ·ιιιιιι Με·
ιτπειιε θ, 1.ε1ιειιεεε1ιννϋ.οΙιε ιιιιὰ Απι·ορ1ιιιιιιιΐεπιιιιππι 82, 1·1πιπιιε
ιιιιιε εεπιΠιε 29, Κι·επι1ι1ιεπειι ιιεε νει·ι1ιιιιιιιιεε1ιε.πιπι1ε 90, Τοι
ςε1ιοι·ειιε 89.

+ 1980118110 8Π32ιππιε (Με νοτοιπιε Β13. Ρε
τεπ·ε1ι. Λετπε:Ι31επιεωε,0. 11. Βει 1907.
'Ι'ειπεεοπι1 ιιιι ιιε,·: Επι ιι εε:

2 ΠΙΝ

νοιι 'Πιοι·ε1ιορ1πιετι1π

(Κι·ιιιι1πειινοι·ει.ε11ιιιι€).
ΒιιτεεΒειιιιιι1ιιιπε Πει· Μιπ.ΒΙιειΙε1ιεΗι·1ι'.8ε.

+ ΝεοΙιετε 81τειιπιε άεε ΠειιτεοΙιεπι επιτ

11οπιειι νει·ειιιε: Μοιιτπιε, ό. 17. ΒΘ2.190?.
Τεπιπεεοτειιιιιιει 1) ΑΙΙιε.ιι πιε: ει" Ρ811νοτι ογειιεοΙιεπ
Πε8·ειιειιιιτιοιι πιει· Οι·εει.πιε.
2) Ψ Ι πιπ1ιπιιιι·ο Π: Ορ1ιπ1ιιι.1ιιιοιιεεΙιτιοιι
Βει Μπι11ειιε.

@ΑΝΝ ΟΝΟΒΝ .ΤΒΒΕΠ.€ΑΒ'Ι' 8ιίιδι1επι11ιι ιιεε ΒΙΙ.011118Πό.11.1Ι18 νοιι Κ. 1.. ΒΙΟΚΕ¦Β ιιι
Βε. Ρειετε1πιιιπιπ, Νενε1ιγ-Ρι·. 14,εοινιε ιιι ε.Πεπι ιιι- ιπιιιιιιιιεΜιιι1.Αιιιιιιιιοειι-Οοιιιιιι.ιιιπιειι επιππειιιιιιιιιιεπι.!;

ΟΔΗΑΤΟΓΕΗΈ ΒΑΥΘΡΊε
οιποοοϋοπιιγετι. ι-πειιιοιιππειιιιο Β1ιν ορτπιιιιι:-ιινι1ε 61ειικει ιι ιιιοοιιιορει, πιοιιειιιιειιἰιο εκπιπ

ΤΘΠΒΗ0Π ειιερι·ιιι, γοιιπιειιιιο ο6ινι1ειιει Β811.[80ΤΒ1: ιι πιιιπιπιεποπι ιιοετοιιγ οιιιιιιινι·ε ιιεε
εειιιπειιιι. ιι·ΒΠοπειιτεπιιιι-ιειιι·ε γιιρ·Βιιιιιιιοιιιιιιι·ε ορειιοπε·ιε.

06ρειειιιιι ιι

πιιιπερειπγριι

ειιιοι.ιπιιιιοποππ τ.τ. ιερειιειιυπι πιο πρε6οιεειιιιιο 6εεπιπειιιιο.
Ποκοριι·1ιι1ιπιε πιροοιιιιιιε ΠΡΟΠΗ(:ΗΒ8ΤΒ ”08Π8.Τ0Γ0ΠΈ ΦΠΡΜΒΙ Β8.ΥΘΡ.Β ιι Κο.“ πεο ιιιε6·1=.›κει
Πρειιοτειιιιτε.ιιεοπεο
Γ.ιιειειιοε
Με ειπ·Βιιιειιιπι οι) ιιε,πιοόροκειιεεπεειιιιωινικ ιιοπυι1ε.ιικειιιιιι.
Οειιιειιοτειιέι, Ε.-Πετερόγρι%, Βο.ιιειπιεισι Κοιιιοιιιειιιιειει, 29.

1 νετΙππε νοιι Λαμια Π1τεε1ιππιιΙ‹1 ιιι ΒεπΙιιι.
δοε1σειι ετεπ:1ιπειι :

1 Βιιιιεπετο1ϊ, ΨεεεεπετοΕ, 8τιο1ιετοΠ, Ι1θ11ΟΙ1τἔ1ἔ1Β οτε.
Ιιοιπιρπ·ιπιιιεττ ιιι 1επι:1ιι.ειι, πιει1ιιΙοεειι 5ιει1ιΙΠεεοΙιειι @άει· (1πόεεε,

5ειιιετείοίί··Γει1ΜΚ

ΡΙιγειοΙοε,·ιε
ιιεε Μεπιεε1ιεπι ιππι‹1 πιει· Βιιππεετιεπε
νοιι Ρι·οί. Πι·. Π. (Ιιι Βο18-Βεγ1πιοιιι1. ι

Βιιιοπε1ιι11-!ιι!ιι!ειΙιοπειρριπιιε

1908. €ι·. 8. Μι: 122 ΤειιιΗ,ειιτειι. Η Μ'

ΠΕΚ1.1Ν

ΒιιιοπεΙιπἱἱ-ΒΜιιπιιΙοπιιιιιιριπιιε

1

61 ι· ιι ιιιΙ ι· ι ε ε
άει· 1π11ιιΞεο1ιειι Βιιι.ειιοειπι1π

ιιι Ιιεννϋ1ιπ·Φειι ΑιιεΠ11ιι·ιιιι8ειι πεπι ι1επι ειιιίπιι:1ιειεπι Με
ιιι ι1ειι εΙεεπιιιπεειεπι

8ιιιπει·ετοΗ'-ΡεΙπι·Π Βει·Ιιιι

νοιι Ρωπ. Πι·. Θ. ΙΙΙειιιρει·οι·.

1Πει·2ε1ιπιτε πιειι1ιεει·1ιειπεπε Αι19989· η!
19Ο8. 8. Μπι 64 Τειπ:11€ιιτεπι. 4 Μ·

·

Οι. ιιι. ε. Η. - ΒεπΗπι Β. 35, Τεμε!ει·-8πτεεεε 16.
11Ιε1ιι·ίιιο1ι ρι·Βιι·ιιιεπ·'ι πιπ! Ιπι- ιι. πιιιεΙΞιπιπ1. Αιιεε1εΙΙιιιιεειι.
-- ΒίΜ·πι ρεπιπιπι ιια /' Γέι·πια επι ιιοΜεπι. 2
ΡΜερεΙππε πιππροΙιεππά ππά Με2επι|πεί
812πιι118ε ΜιιειεπειιιεειεΙΙιιπι,8. νει·πτεπετ εεειιο1ιτ.
Βεειο1ιτιΒιιιι,=; ει·Βειεπι.

Ειπε ΞειΙΖεειιιτετΙιετερ10,
ειπ' εΙιεοπετιεο1ιει· πιππά ρι·ιιΚε1801Μ' ·
Ο·τι1.ιπ11εεε
_
1:ειιπ·1:ειιει νοιι Ρτοί. Βε. 211. ΙΜ)

. ι

ιεοε.. ετ. ε. ε, Μ, ω. Ρε

1

π

4119

8τιιττ.Ε11εοιι1

Β181:13 Ι.ιοΒοι·τΙιτειι!

Ηειοιιιειτοἔοη ΗΟΜΜΒΙ.1

ιιιιι

1

816111 εἰτιε ννο1ι1εο1ιττιεο1(επι1ε, Βε1:οτιιι.ιο1ιε
1ει·τ1 ε Ροτιιι άετ Βοττιειτοεε (Ριι1νει·1 ω,

8.11(Ο1101° ιιτις1 έ5.11ιθτΓιο1.
Γι·‹:1 νοιι Βοι·ε11ι.ιι·ο, 8ιι11ογ1ε11ιιι·ο Μ" 1ι·"οιιι1ννο1ο1ιοιι εοιιει1εειι ιιιιι11:»ι1:
τοι·1ι:11επι Ζι.ιεά12ειι, ετιτ1ι€111 :ιιιεεετ 618171 ν611ι€ τειιιετι Ηεειτιο81οϋ1ιι, ιιοι:1ι
ε5ιτι111ο1ιε 8ει1Ζε άεε ίι·ιεο1ιετι Β1ιιωε, 1ιιο1ιοεοιιι1οι·ο ιιιιο1ι Με ιν1ο1ι11ηιιιι Ρ1ιοε

νιτε1ο ο 8.18 :Με 1κεΙε ειρρο11τειιτεΒοτικ1ε.
Πεειιιιι11ιε11- υπό ΝετνειιετΕτ1ιετιι1εε 11111:
τεΙ Μι· Ετννεο1ιεειιο ιιιι:1 Κ1ιι6οι· 1ιε«[
1αιιιιιτ Μ.

ρ1ιςιι·"1η 1Νει1έτιιιιιι, Κει11ιιπι από 1.1.ιο111ι1π),εων1ε τ11ε 111ο1ι1 πι1ικ1ετ 11εάοιιτει·ι
τ1ειι Ε1ι.νε1εεε1ο1ΐε άεε Βει·ιιτιιε ιιι 1:οιι2ειιιι·1εττετ, Βειιο1ιιιμετ Μιά Μπι·
ειπ:1οι· Ροι·ιιι. Με 1ι1ιι11ι1111οιιι1οε, οι·μπε1εοιιΜ1Μεε, 111111ε11εο1ιοε Κι·ΗΠ1;ιιιιιμ
πι111ο1 Μ· Κ1ιιι1ει· πω! Ει·ινιιο1ιοοιιο »οι 51:1ιννέιο1162υ51ϋπι:1επ 1ι·μοιιι1ννο1ο1ιοι· Αι·1
νοιι 116ε:1ι51οιιι ν11εττε.

Βοεοιιι1οι·ε ιιιιοιιτ1ιο1ιι11ο1ι Ιιι άετ Κιιιι1οι·ρι·εικ1ε.
+ Βι·οεεε Ει·ίο1ιμι Μι 111ιιιο1ι111ε. 8οι·ορ1ιιι1οεο,Αιιιιοπι1ο,Ρι·ιιιιοιι1ιτειιΚ1ιο11οπ.
Νοιιι·ιιε11ιειι1ο, Ηοι·ιεο1:νν11ο1ιο, Με1ει·1ει, 1ι·111ιιο111μει· 8ο1ιιν11ο1ιο Μι· Μ11ιιιιει·,
Βο11οιινα1ιιειοιιι (Ριιοιιιιιιιιι1ο, 1ιι11ιιοιιιιι στο. 610.)
+ Υοι·ι11ιι11ο1ι ιιν1τ1ιοοιιι 1161 1.ιιιιμοιιει·1ιι·αι·ιΚιιιιμοπ Με 1(ι·111'11Βιιιιμ1ιιιι·. 8ο1ιι·
ιιιιιιεπε1ιιιιοτ Βοεο1ιιιιιιοΚ. Μιά εε11ιε1 νοιι 1(1ιιι1ει·ιι ειιιεεετοτι1οιι111ο1ι .μπι
μοιιοιιιπισιι. 1Μο1ι119 ειρρο111ιιιιι·ομοιιι1.
Ηιιεπιει.ιοΒειι Ηοιππιε1 2ε:1ο1ιιιετ εἱο1ι νοτ εε1τιειι Νεο1ιει1ιπιιιιιεειι ειιε α1ιιττ:1ι

1111881118 8111111181·
1ετ 1η ει11ει·ι Αρο11ιε1ωιι ιιτιτ1 Βιομη
1ιιιιιτ11ιιι1εειι ιιι 1ο18οιιάειι Ζννοι Βοττοιι
2ι.ι 1ιει1ιετι:
81ξΤΒΒΕ: Α15 511ει5ο ?111εε1 1ιε1τ πι1τ
81'01°Π8118011€ΠΙ (ῖετιιο1ι 11ιειιιρτε5.ο 11ι:1ι ΠΠ
Κιιιάστ).

'Ι' Η Ο Ο Κ Β 111 Β: ΑΠ. 11`111εε181ιεἰτ άε
ι·ειι (Σοι·ιιο1ι ειιι Βιιρροιι1ει·8ιιιοτ οι·1ιιιιει·τ
@τι $ρε15οτι, 1ιειιρ1ε11τ:1111ο1ι 1.1'1ε1ει:1ι- πω!

Γιεο1ι-8ιιρρει1 :ιι ιιο1ιπιειι).
υιι1σεει·ετιιτε 1·1ε1τΕπιι·Κε1τ 1η ν1ε1181·ιτ1ε ει·ρι·ο1:τει· Τι·ορετιθ`εεϋ81κε1τ
1.1τετο.τιιτ σκιά Ρτο1ιετι ννετι1επι ειιι ὸἰο`

υπό Ρι·οετε1ο1ιετ1ιε1τ, ε1:εο1ιιτε 81«:1ιοι·1ιο1τ να· Τιι1.ιει·κε1Βε:111ειι,

Ηεττειι

εεννϋ.1ιτ1ε1επει ὰιιτο1ι άεε ιι·ιε1ιτίειο1ι νοιι ιιιιε νει·6ΡΓειιτ11ο1ιτε, Βοι 1111101181

νετεειιιότ άιιι·σ:1ι άεε

:ιι1Ξιεε18ετ Τειτιρετε!ιιτ 2ιιτ Ατιννετιάι1τιε 1‹οπιτιιετιε1ε νοτίε1ιτειι. 1)1εε.ε
81ο1ιει·1ιο1τ €ε1ιτ 1ιιεϋεεοιιάει·ε άειι ειιι! 1αι1ωπι ν11ε8ε (Αετ1ιει· ε1:ο.1ὸετ

Βοετο111ειι Ρτέρειι·ετειι ν61118 Μ).
111111 ιιιιεετεπι τιειιεε1ειι, 811011 ἰπι (ῖεεο1ιιτιειο1‹ 1σει1οιι€ειιι1 νετ1ιεεεει·1επ

Ηιιοιιιπομιι 1·1οιιιπιε1. 1‹ὸιιιιειι ννιι· άεο Ηει·ι·ετι Α61°21ετι ειιι 1ι1οιι1οε, ν11111ιι
ι·ε1ιιοε, ιιιι1ιορι·ειιι1 1ιιι111ιιιι·οε Ηιιοιιιοη1ο1ι1ιι-Ρι·Ερει·8.1 :ιιι ΜΜΜ εο:1ιειι. Ππι Πη
τοτει:1ι1ε1ιιιιιμ νοιι Νειο1ιο.1ιιιιιιιι€ετι 2ιι νει·ιτιο1τ1ειι, 1ι1Μετι νν1ι·

Αετε1.ε

ΑΜ νω·1ειιι€ετι

Βτεύε
ή

Ηειιε1ε1ε1ιειιε

·

Ρι·1ο‹1ι·. Βεγοι· 8ο 0ο.

1

ε
ΜΜΜ", Ο·ι·ιηιιιπ πιιοιιισ.ιιι., ιι. Αιιιω.ιιιι·ι.. Μ. Ρο1:οι·ε1ιιιι·ς. Βιι.ιι. Ο., Β. Με., Ν: 18.

5τετε Η8ΘΙΙ1Μ308ΘΙ1 ΗΟΜΜΒΒ 2ιι οτε11ιιἱετετι.
ΤειΒε5-1)οεειιΞ 811ιιη11ιιιιο 1-2 Τεε161ΐεΙ πιιε ὸει· 111Ιο1ι εειιι1εο1ιτ (ΤΗΜ
£επιρετε.τιιτ 11. 11Γδ88στο ΜΜΜ· 1--2 Κ1ιιάει·1όΒε1 (τε1ιι1!;, Ειτ
ινιιο1ιοοιιο 1-2 Εεε1611”ε1 15Β11ο1ι να· όοτυ Εεεετι, ιινεεειι κι.

Ηαιιει
ΡΒ_1ιιιι€,
ΜΑ.
ιΚ.
το1άειοκ1νεα1ιον1ι.:1ι,

:κι ε18ειιτι1ιιι11κ:1ι ΜΜΜ αρροτιωιιιι·εεειι6ειι νν1τ1‹ιιιι8.
νετειιο11ε ιιειιιτει ετε11ειι νν1τ άεο Ηεττειι Αετ2τειι εειπε: ἰτε1ιιιι‹1
1εοε1ειι1οε ειιι· οτΗιειιιιἶ.

Ζιι 1ιει1ιειι 111 ε Ιου Αρο11π:1ωιι ιιιι‹1 Αρο21ιε1ιετιιιει€πιιιετι.
1ΚΜ.
Γτ1οιι
Α1η
Κορ.
1ετ
ι2.50
ρ1ο.ε:ιι1ιιιιρτο
:ετιοι1ι.ε πι

Νιοο11η σε Ρο., 81. Ρο1οτε1ιιιτἔ, Βιιιο1οιιε1εει.1ει, 88,

1:16
ΡΝΔ.
5τ.
Μ:
ΚΚ.
ε1ιτ·ο‹ιπ1·2ει1$·εοΙπι,ιε€

Ζ11τ1ο1ι, 11ειιιιιιι 21.111. ιιιιι1 Ι1οιιι1οιι.

νοΝτ.
Μ,ει1
8·ιειιι·
1:·εροιτ ι·Β1ει τι1ιεα"

5880.
Το1ερ1ιοτι
Ντ.
ΒΠ1τ
ι ει·οε.1νει·τι‹·1ε:τ

1Ντ.
2
8ειιι1 1 ,,1 8

ΟΙιοπι1εο1ιο ΡειΙιτικ ειιιΓ Α1ετ1οιι
(νοι·πι. Ε. 8::1ιετ1ιιι€) Βει·11ιι
επιρί1ε1ι11

811Β1.1111111111 81111ΒΒ1111θ

$θ.
οι·ε..
ε1ον ε1:ει1

(ΙΙοτνοττειεοπι1οτ Ι1τειιτ2 1111· Βιι1ι1ιιιιιιτ1.
Αιιεεε2ε1ο1ιιιοτ τ1ιιτο::1ι έτοεεε 1ἶεἰ21ο51ἔΚε1Ε. ”1`ἰε1ειινν1ι·1‹ιιιι8 ιιιιι1 1ε1ο1ιτε

Ηεθε
1ι:ιερτ1τι1ιε:άειτ1εμ

1.651ιο111ζο11. ννειι1εετ τοικ1εο1ι 8.15 Βιι1ι11ιιιετ.
Τει1:1επτειι ὰ 1 σπιτικο

1ι ι·ο'ι2ιιτ: 1ιε:ι1 .
7)

111ι11'1'1111 8111111111”
1ιειο1ι Ρι·οΓ. Πι·. Βο1ιΙο1οΙι

(Ποτιτοττει€οιιι1οει 1Νιιιιι11ιο11ιιιΜο1).
Εί1επι2ιιυ· 9”.1‹ω..- 1'εο·/ϋρατιρ.
Ο1:τιετε1-νει·ιτ1οϋ:
.
·

(Μ) Ο--6.

Αεοιπ:εε τ1ι.ι 1.ιι15οτει1ο1τε άεε νεοο1τιε Ριιιετειιι· Ρετ1ε,
ν1.11τε01ιειι από Μοε1αιιι.

Βτ1είειάτεεεετι: Αμικο άιι 1.ει1ιοτειιο1ι·ε 6εε και” Ρεετειιι· Ρει.ι·15,ννει·εο1ιειι.
'
Αέειιι:ε ι1ιι Ι.ιι1ιοτειτο1το άεε ναι:::1τιε Ρειειωιιτ Ρει·1ε, Μοε:1ιιιιι.
Το1εει·ιπτιππιάι·εεεειι: Ρειετοιιι·, ννειτεο1ιαι.ι ιιοά Ριπετειιτ, Μο51αιιι.

Ιιιι 1)οιιτιο1ιοιι Α1οιε.ιισΙοι·-Ποιιιιιω.1 'ΗΜ
Νιι.ο1ιννοιιι οτω11τ Νιου ειιι· Ζω Μπιτ
Ει·ο1ο Ρ11ο;οι· Μιά Ρ11οςοι·1ιιιιοπ 2111· Με
ιιι·1νατο Κι·ιιιΕοιιιι11οιω “ποπ Ζ.1ι1ιυι;
νοιι δ!) Βοι»)

4'?Ο

νιοι-ιγ

_

ιιιιιιιιιι

ΙΙΙΒΙ'Η πω·

νΠΗγειειιε
ΡιιτΚ,
ΙποιΙεϋοτε1ά:ιιιοιτΙπ·οι-ειΙκετοιετπιΒιε
πιιι

ΙΨει ιτ€οτηΚΙζι Ήτι Κο
Με

Βἱιε ΟυεΙΝ:τι

Ἑἔἔ,,,;Ϊ,Ϊ,Β_Π
(78)
Ι8-9.

ΒπδιΟ
θΠι·.
0
ιε τιοτρἱ.Ιιειτι°ε

Μαη Ριῦτε εἰοιι να· Νειοιιειιιιι·ιυιι€ειι από Ι:ιεεεΜιιιε Βειιειιι άιε Ουε!!ε.

ΘΞο1ε.1_
1.
(560
6πι.)
:'Ιοε: ε:5.ο:ι:Ξ

νι0ΗΥοΕιεειικε

Νἰετειι- η. Ηει·τιΕι!ει8ειι-Κτειτικ
Ι·ιειτοιι.
Ι.εΕ›ει·-

νι0ΗΥιιιιικοεοπιιιε
ΜΗΝ ιιοειτιιι

Με! Οα!!ειιΒ!ειεειι
ΚτειιιΜιεΠειι.

ΚτατικιιεΠει·ι οιοι· νοι·άειιιυιιΞε
Ο:·Ξειιιο, άεε ΜεΞετιε υπό επι·
Πᾶτιιιε.

Ηειειιιιιιιιιιειι Βιιιιιιιιη.
ΕΜ οὶεειιΙιειΙτἰΒεε άι€Μετιεο!ιοε Ρτερετει, ΒεκκΗιττ ειοΙι νοτπ08ΙιοΙι Εκει
'ΜΜΜ, 8!ιτορ!ιιιΙοεο, 8οιιιαΕοΜειιιεΙΒιι6ειι, ΑιιιιιιιΙε σκιά Με ΒιεΙΝιιιιιιη;επιΜει.

ΕιπήοΜυπ8ετι.

ΗεοιιιεΙοηει·ι θτ0ιιιιιε Μ “πιο ΝΜ:ΗΜ1Π1ι.ιπε άετ ειυεΜΠἀἱ50Ἐι811 Ρι·5.
ρω·ετε, εοπάετ11 Μάι ειιιειιι εοιΙου!ειιιι νει·νοΜοπιιιιιιιπειι Υετίε!πειι ΗετΒε

ΜΜΜ. Ττοί::όεπι Μ: άετ Ρτειε εἰιι ΜΙΙι€ετ. Εε ετιί;ΙιεΗ Μπεστ .Μπεστ ιιοοΙ1
ειικ!ετε ει:Ιι5.6ΙιοΙιε Κοτιεετνιοτυπι€επιΜεΙ.
Υει·Κειιι' Βει άετ Βιιεε!εο!ιοιι ΡΙιει·ιιιειουΝεοιιοπ Ηειιι!ε!ε-Βεεε!!εοΜΗ ιι. ειπά.
ΜεεεΝεπ ΌτοςετιεεεοΙιάίτευ ιιπά ΑροΙΙιεΙα:ιι.
Ι

θε:ιετεΙ-νετεειιιί Ο. Ψ. 0:080ΙΙ.

--ω

-

ΧΧΧΧΧΧΧ

ινΑι·ποε
ΒΜε
οάοι·
ω”
ειιιοε
πιιπ
ιοιη·πιοΙίἔπιΜ1ΜειωηνΒεΜε:
ομΙι:1ειτ8ἱτεΙΒσιτΙ·ιο.ο

ει. Ροτει·εΒιιτε, θοτοο!ιοννεψι, 82.

Ρ881.
εΜε
οιτει ·ϊτεοι·-Υιετι·εμ. ι·
τετ

νΓΒο:πιά
ΠΜ
6ιη9-Β
ΠΜ
με
1·ει·πετιιι
ν.
Ιοτι.Ιει!τ·σιηειοςτ;ιε

ΚνΙΒιπε·πο.
ιἰΒΙ.;οιε!οιτυ.ωοΙιτ.,ο
ΠΕεεε:
2)
Μ"
κι
τ58ΠοΕι
Με
Β10
δ
τ.12
Εοδΐτιοι..
Ιιτ(ωι
οτν.
ι:ιτεΒοτι

ή

ρ ε Η Τ· ο 8 8 ' Ν
~-ε

Ειιιιιια. ΤΙιγ111ι
εειοοΙιετειτ. ΤεεεοΙιπετ.

Κτι ιΚει ιΙει ει! ει !ηετ
Με

ι

με. μπαι. Βιιι2'ιιΙιτ νοιι άοι· πεε. Βελιδτάο ςεεωτιει.
ΠιιεοιιΜΒο!ιοε, ειοΙιοι· ννιτΙιοιιιΙοε Νικο! μμε:

ΡΜε11.
ιΧτἰιειἰΙ εΙιοιΙ‹ιε,Ι‹γ

ΚειιοΜιιιετοιι, Κο11Ηιορ1'- πιω Β20110ΠΙειΙΙιεΕεττΙ1.
Μωτο.τιιι· ὶιι Ιιοτνοι·ι·εις. ΒΙ:Μποτιι ΠοιιτεοΜειιάε ιι. Οοεεει·ι·οιοιι-Πιι€ει·ιιε.

Αιετ:Ηιι:Ιιε

θιιτει:ιιτειι:

Επι!. Πι·. Ει·κιεε Ε'ιεο!ιω· (88ι·ασε6ιιη;):

Με ννιτειιιι€ άεε εΡΘΗΠΒ8ἰι1° ννει· οιπο ΒΒοττεεοΙιοιιἀο; ινοιιιη;ΙοιοΙι πι.
εκει ςοτειἰε εποε Εεεε, άιεεε Με ΚοιιοΜιπετειι εΙοΙι ιιι οιιιι,ςωι 'Παμε Ιιι ειιιοιι

¦
πθε
Εεεε
ιοι.ινοτιάιςει

ειιιίεο!ιοιι ΚατεττΙι νετννε.ιιάεΙτε, ειο ενιιτάωι Με ΑιιΙ'ε.ΙΙο ειο ιιιΙΙιΙο, άοι· 5οΙιΙειιιιι ει
Ιοο!εω·, άιεεε Με· Βι·εοΙιι·οο!ικοιιάο άοε ΚειιιοΜιιιετειιε, Με ΒΙο.ιιινετάειι ιιπά άιο άτο
ιι0ΙΜε Βι·ετΙοειιιι€, νο11ετειιιάιε ενερςΠο1ειι.

ΙΜ. ΜΜΜ, Εμ. Βε2ιτΙιεετιι ε. Π. (ντωωιωιωημ.
Νιισιι Δω ΘεΙιι·ειιοιι ἀοε Ροι·ειιεειιι πω· σε ω: Ιιοιιιι Βι·ι.νεοΙιεπ ρΙ6ΜΙιοΙι.
Με δτιΙ|Π|οτ8 Μι :Πο Π·οιε Ιιετι·ΙιοΙιο Με στι! οικω ΑΙρειι-θιρωΙ. Πισω Ι.ειοΙιτ
ετΙιιιιἰςεοἱτ Μ! πιιι· Ιιεεοιιάει·ε επί”, άοι· Μι ιιιίοΙε;ο Ιειι€_ιεΙιι·ιεοτ ΒτοιιοΜεΙΙιετεττΙιι
επ ιιιει·ΕΙιοΙιοιιι ΒιἐρΙιἴεοιιι Ιειάε.
Πι·. ΔΠτοά

ΤτειςΜιεΙιτει:·οι ι.

Π! οτ (Νοιιλαιιεεπ).·

πω.. Πι·τ!ιοι1 «πιτ ι1εΜιι, άιεεε Με Ροττιιεεἰιι επι ΜΜΜ ω, Με ε.. Μι·
εοετοι· ΖοΙτ άοε πιιι: οοιπ εο ΒοίϋτοΙιτοτειι ΚειιοΜιιιετειι ιιι οιποπ ιιιη;εΓ24.ΙιτΙἰοΙιειτ
από Επι. ιιιιιιιοι·ιψετειι Βι·οπο!ι1εΙΙιετ.εττΙι ὶΠιοτ2ιιΕϋΙιτειι νω·ιιιε8. ΙοΙι Ιιωιιιιε ευ:
Δε: Ποια ειιάει·οε ΜΜεΙ, ινοΙοΙιεε ειοΙι άεε ρ;ΙειοΙιειι νοι·2ιιε;εε ι·ϋΙιιιιειιι ιΙϋι·ίτε.

ω. Βι·ιο!ι πι. ω" Πεί.ιιιοι· (ΒἱΗσ/οΙιὶ, δΣοί60°πι.):

ΚιιΙΙο
ι·οπι·
.1 Ιιοπρ

'

Με @οι Με Ροι·τιιεειιι ΕιοΙιειιιΙο1τοιι Βι·οιιοΙιΜι1ειι, άενοιι "κι ΒειΚιιιάει·ιι.

ΜΜτοπ ιιι άεπ εοΙιενετει.οιι Β"οι·ιιιοιι αυτ! ]εάοει11Μ ω·ινιοε εὶοιι 1ΙιτΡτε.ρει·ειτ Με νοιι
ιιιει;οποιοιιιιοιοι· ννὶτιιιιιιἔ; Μι· ετε.ι·Βο Ητιετοιιι·οι2 ιιεΙιιιι ιιι ννοιιιΒ·ειι Βτιιιιάειι Βοτειιι
ιιι σκιά Με Βοοτοτἱοιι Βοε;ειιιι εεε ΜΗ Η νοι·τιιιιςοι·ιι, Με Τωιιροι·ετιιτ Μ! ειι.

νοι·Κει1ι' πω· @Με Με Αροι!ιοΙιοιι, εοννιο ιἱιιτοΙι ϊοΙἔοιι‹Ιο Βιι8τοε-Βευ6τε:
.

Π.. ΒΙοτει.ΠπιρίεΙ, ΑροΗιεΙ:οι·, ΉετεοΙιειι, Με.τειειΙΚοινεΕ:ι. 186. ΜΙ. Μιιτοὶιιι
ΜΙΚ,
Β, 8εΙιεε!κοΙε!η,
Δροϊ.ΙιοΒοτ, Ροίοι·εΒιιι·ι;,
Ι(Ιοντ. ΡειιΙΟυ.ι·Ι
8οοΒοαΜ,
Ε'ει·τεΙιι,
ΑροΗιοΒοι·,
ΜοεΙιειι. Βιμ, ΜΑΜ”. 26_'

θ!Σ! Σ! Σ! Σ! Σ!

Ηει·φιετοΙΙΒ ἱιι άοι· Κοιιιιιιιιιιάεπτοιι-ΑροΗιοΙω Ε. Τιιοει:Ιιιιοτ ΒετΙἱιι ί'. Η,

Μ,(Μ,8,"8,816.
εε.-

ειπε” σι&μέΕτ. Β ιι ιι ο ι με. ιιεεΙι, ε ά · τ

ε

_

' (Μ) 0__2]_

ζ~ε
ά 4

7

έ Χ Σ! Σ!

χ8 8 8 8 8 8 8 8 8

Δέ(Πιθ888Π Η”, ΚΠ,.Π1ωΠΡΒΘέέΕΠΠοη:
_

ΡΗ. Ρειιιιιι·ιε ΝΝιιικε!, ΚοειιτοτΒΒΡ'
Ι

-ΠθΒοκἱΠ ΠΒΡθΉΙΟΚΕ 4, Ιω· 9·

Ε *ΒιιοΙιάτιιοΠει·ει ν. [.νξιοιιεοΒο ΚΔΗιεΗπειι!ιοΙστ Ρ1%8]5·

ΜΗΝ. ΟΡ .ΜΜΜ

ΙΑΝ 18 ΝΝ!

ΧΧΧ". .ιιιιιιαιιιιι.

Θ!).

ΝοιιοΒ'ο18ο ΧΧιιΙ..ΙαΙιι·ε.

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
οικω· ειετ ΚεάειΙαιοιι νοιι

Ριπή. Πι·. Και! Παιιιο.

Πι·. .ιο!ιαιιιιαα Κι·αιιιιιια!ε.

Ποτριιι.

Μιμ

Πι·. ΜΜΜ )Ναιιαι:ιι.
δι. Ρειει·εΒιιι·μ.

5οιιιιαϋειιο:Ι.-Ποτ
ι)ιι:,,8ι. Ροιει·ειιιιι·Βει·Μισιιιιοι:Δοι:ι
ΜεαιιιιιιαειιώΝοοιιειιεοιιι·ια·
κι» ἱει ιιι Βιι.881αιιά.Β
αι·εοιιειιιιιωειι
ΗΜ. Πιτ ό” »πιω
ώ- ) πιεπι
ΑΒοιιιιαιιιοαΕξ-δι(Πι·Ε.Βο
αιιαετ:ιιιιεεεΙιοιι αιι άιε Βιιοιιιιαιιόιιιιιε
πανια @Η Ϊιιιιαιιατο
νοιι Κ. Σ.. ΣΜΣ”
)αιιι·, 4 ΚΜ. Μι· Με ιιαΠ.ιε _)αιιι· ιιι Ι,ΡοετιιιαιοΙΙιιιι€;ιτι @ιι Μάσκα ἰιι δι. Ρειετειιιιτε, Νεωειιγ-ΡτοερεΚι Ν: Μ. ιιι ι·ιοιιιειι. - Παπαπ
Σι|ιιάσπι20 Μετὰ )αιιτΙιεΕι 10 Ματιι ιιαΙϋ)Μιι·Ιιοιι. Βει·Σιιιααι·ι.ιοιι πια 11ΠΡαο εοννίε αΙιεαιιι6ιεΚεάαΜιοιι Βε20αΙιο!ιοιι Μιτιοι!ιιιιρειιΒιι
“Η σκ Βιιιαι ΒεαραιτειιοΖαιΙε ιιι Ρειιιιει2ΟΚορ.οάετ45Ρίοιι.-- ειι ιετ ιιιαιι ατι ὸειι ΒοεοιιαΠεί0ιιτειι άειι ΚεάαΙιιοιιι· Πι·. Β.Ψαιιασ!ι

Αιιιοτειι ννετάειι 25 ΞεραταιαΙιιιι€εΕΙιτοι· θι·ιΒιιιαΙιιι·ιιΙιεΙιιι€εεαιιι·Ιτ. ἱιι$ι.Ρειει·ειιιιτε_ Ροτει·εια.5ειτο, ΑΙειιαιιάι·οννειιι Ρι·.8 πιι ι·ιοιιιοιι.
- ΗεΓετατε ννατόειι ιιαοιι άειιι ειππ ιιοιι ιειιιιι. 'στο Βο;ζειι ιιοιιοι·ιτι. Βρτεοιιει. Τ)ιειιειαε, Ποιιιιει·εια8 Μιά 5οιιιιαιιειιιι Β-θ.

Μ

_

88.

Ροιοτειιιιτε, άειι 16. (28.) Βε2ειιιιιοι·.

.

Ιιιιιιιιι.: Γ. Ψοιι οι: Ζιιι· ΔαιιοΙοι.ςιο άει· Οοκα ναι·α. - Βιιοιιαιαιιιαιε;αιι πιιά ΒοιιιΠ'θωι Πιι€θΒ: ΡΓ0Ϊ· Β- 5Πι·

Ιαι·: Πιο ιιιιιΙιοιιιααΙιε ΚοιιειιιιιιιοιιαΙιι·αιιΜιαιτ. - Κατι ν οιι Βαι·άαιοιιαιι: Ι.οιιι·ι›ιιοΙι

ω· αγαιαιιιατιαο!ιοιι

Αιιαιοιιιιο «Με

ΠειιααΙιοιι. - 'Ι'αιιοΙιειιιιιισιι ω· 'Γιιαι·αριο. ΗαταιιεςοΒοισειι νοιι Πι·. Μ. Τ: Β ειι ιιιι·οι·. - ιιιιιωι1ιι "ΜΗ Μ” Μ" οει·
ωιιωιιαιι ρι·αΙιτ.ΜοΙιοι· Αοι·ατα ειι κι”. - 'Ι'αεοειιιιοΙιι·ιοιιτοιι. - ΑιιααιΕ8Π

Διιοιιηθωοιπα-ΔηίΕ'ομ10τηηε

οιποτ νοιαιοΒιιιιε Με 5οΙιοιιΜΙΙιαΙεοε πω!

εισαι· νω

εοΙιιαΙιιιιιε Με 8οιιαιιΙιοΙΙιοριεα ιιαοιι οιποπ ιιιιιι τοιΠιναιεο

Βια Μ. Ροιοτειιιιιαατ

ιιιιοΙι ιιιιιιαιι ΙιεετοΙιτ, ιιιιιι Με νοιι ιιιε<ειι Αιιιοι·ειι Οπα

ΜΒ(|ἰ2ἱ"ἰ8Β¦|Β "0["|Β"'8Β“ή"

' ναι·.ι ιιοιιαιιιιι: ιιιιιτιια.

Μιά αιιοιι ιιιι .ΙαΙιι·ο 1908 αυτοι· ιιει· )αιαιΒαιι ΒειιαΙιτιοιι ιιιιιι
ιιαοΙι «Μπι ΙιιαΙιει·ιααιι Ριοει·αιιιιιι ει·ειαΙιειιιαιι. $ια ΜΜΜ. Ηπα

$ειωειιι οι·εοΙιειιιοιι 3αιιι·ιιοιι ιιι

ω” Ρ8'οϋιπθτετΠΓ ΑΡΜποΠ' [Μ] Πω” ΒθἱιΗΈθ Μ” Ρωεθ
Μ" (πιω ΕΓΚ"ΜΜΙΠΒ Ι“πεΓΠ·

Ι6:2έ;οθ
Α£ι›ι,°ο
ιι€ιζ·ιτι:Π οε;)1);ιιιιζιζ==αιΒαβ22%ι)
ι”`·!ι”.ΙιΑ·ι
ΒαΙσεΐιι9ι:ΙΈπ ἴἰΐἔἔιιξιιι'ὶο
·ιι

ψω1ΓθΠά ΚοωΙθΓ Με ΟΟΧ8' να"

ιιικι Βοαρι·οοιιιιιιααιι ιιοιι οιιιοιιιαιιαιιαι· )νοιΙια πιι: άειι Ειςαι›-

Θωθ
--.
Ζω"ΠωΙΙ "“

Ρἱ8οι' νεπ'8·Πω"αθ Κ"Π1ΜιθΠ· Όθ80ΒήΡβι (ΜΒ Μο" ΒΡἱ [ω

ιιιιιαοιι ΖωΒαιι6εειεοΙιαι ωαιωιιιιααιωι Ροι·ιιοιιιιιις ΒαΙιαιιιιιιιι ειΒειιάΙιοΙιαιι ταειιιι ινασΙιεειιιιαιι Ιιι6ινιιιιιοιι νοτ ΙΒιιιιιιιτι
ΙιαΠ:αιι. - και και” Μιά ιΠειιαΙΙια Με Οτρ,·αιι ιιαο|ιετο)ιαιιόει· · (Ιω- γ01]θη να:Κιι6οιιετιιιι€ απ” Βριριιβειιιιιιιειι ιν880ιι 211
νει·αιιιο πω! θοαοΙΙεοιιαίιαιι ιοι·τι'αιιι·αιι πιιπ ιιει· ναι·ϋιι'αιιτ!ιοιιιιιι€ 8Γ058" Ηθ185τΠΠΒ (Με 80ΜΒΒΚΒ)[]818θ8 θΠωνἰΒκθΜ' ΜΠΕΙ
ιιει·

Ρι·οιοΙιοΙΙα

οιοιιααοιιοιι

Με

Ψοι·ειιια

Μ. Ροι.αι·ειιιιι·Βοι· Αστειο ειεε

_

πω. Υαι·αιιια ιιι ειι. Ροιοι·αΒιιι·8, ω» θιζιιοΙΙ-

_

.

.

.

.

(ΙΜ ΐΠωεωΠ ΑΠ)·0ΓθΠ. (ΜΒ Η) άθΓ|επτθΠ Ζω.- ά188ΘΡΓ8·88

“Μ” ρι·αΜιαοιιοι· Δαι·αιο ιιι Παει, ω· ιιιοιιιιιιιιαοιιαιι θοεαΙΙ-

ιιοατιι0ιωτ ιιιιιι0ιι, (ΠΓ Π8Β8Γ2ειιΒιιΙΙΒ, €ια88 )0ιι0 νοι

ιιι:ΙιαΠ; ιιι Βοηιαι, άειι· θαοαΙΙαοιιαΙΙ: ΜνΙαιιΜεοιιαι· Αστειο, ιιει·

Μ-ΠΠΠΠΠΠΒ (Με εοΜεΠιζω18_)αθα

- Βαιιοιιάειο Αιιίιιιαι·ΙιααιιιΙιειι. αὐτά Μα )·νο‹:ΙιοιιεοΙιι·ἰΐι Μ»

ΜΝ 8ιΠΜιεθιιι. Μ Οι” Μα ποιεσιιιιοι κισσα Μπα.

(Μ) ω”

@ιππ νθι·Μ8)Μ

2.ιιιι.9.ι::: α::ιι..ιιιιιιαια..::.·;ιιτειιι.ιιιιια:ι:ει Μια α” ινω Μια” 8οιθΒιθιω Μ ειι-Μαι

?αι·ιιοι·ιιιιι ω· ι·ιιααιιιοιιοιι ιιιοιιιιιιι1εο!ιοιι ΙΛτοι·ατιιι· ννιιιιιιειι από
ιιι α·ΙειοΙιει· )νειαε, πιο ιιιι νοτιμιι Μαιο, αιιαΙι ιι·αιιαιιιιιι ἀιιτοΙι

@ο

εωιιαΠωιιια Βαϊαταω αιω- ιιΙΙο πιοΜ|Βοι·οιι ιιι πω. ιιιατΙΙαιιι.

_ .
Ψ”

0ί0Χ8ί

·
ΒΕ

8'Ι80. ΜΗΠ

·
"ριεω1

νΘΗΒίΠ(θΠαθε

ΚιιιιικιιειιεϋιΜ. οι Μ. Με ΡΜ. Τ ιι Με ι· εισιι Ζυ

δοιιτιιαΙοιι οι·ιισιιαιιιοιιιΙοιι ΔΗιοΠιιιι άειι πιιπ @οι ι·ιιαειαι:|ιοιι

Ι.ιοπειιά α.ιιειιΓΠ0Μ0, 8ἱι1 88.ιΙ1ι110Π388ΓΜ ιιπ ειιι0 ]οΒιι0ιι€

Βρι·αοιια

ναι"ΠωΙΠΠΠε

Μια

νατιταιιωιι

Ραοιιααιιοαιιοιι πιιε

ΙΒιιιαιοΙιτ ιιι

σιι:ΒιιΕ.
α. 'ζω
ω· αι8ΠΔΙιοιι:Σιιι::ΐαρξ2ΣΠΒΠαΐιιοι.
ααα ι
·
ι.ι ”ἐἶἶ.ἶἔιιἶἶζ'ἐ“"Ἀ
·· ι·-

(Με

Ρ8_Π10ιοει80Π νθΙ-5ΠάθΓιθΠ

$ώθΠιζθι.

Μιεεε. α” αυτοι· ΒαΙααιιιιιΒ Με ΟΒουΚϋτρεια. ιιαοιι€ιοΒι.
-

Βι:ιαα!αιιά ει και. πι» Με ω", ι πω. και ειιι Μια" ω” ιιι Βια νΘι80ϋιθωιαιιι88ιθΠ

ΕπιΜΜΒαθα 50ιι0ιιι (Με

άειι αιιιιατοιι Ι.ιιιι‹ιοι·ιι 20 και-ι ιιι: Μα .Ιαιιι·, 10 κατι πι» ειιι ι 5οιιοιιιιοΙΙιαΙεαα Με αιιοιι Με οιιει·οιι 'ΓειΙοε Με $οιιοιι

ΜΒΜ" “Μι ^ι)0""θωθ""1°Α""ΓιΨθ Μια ω” Μ) Μ) ΜΜΜ· ι ΙιεΙαοιιαΠαε Μιιιιοιι πι· Ει·ινο1οιιιιιιιι άεε Κιιοοιιειιε Πια

ἱζΙ:”ἀὲΞ"ἔΠν?ἔΠ€ἐ"ΙιἱοΒθΓ Π] ω" Ρθω"ΜΓ8· Νε"""η Ρ'08Ρώ"
'

'

του, ινοιιει ω· 8οιιειιΙιοΙΙιορί ειιι αΙΙπια!ια ιιαοιι οιποπ

·

οι!" Παει: ιιιιιοιι πιιά Μαιου ιιιιιιιιοαι.
ι

Ζω λ8ιι0)0°ι8 ΜΡ ΒΙΣΣΗ Υ8Γ8.
νοιι

.Το ιιαοιι άοτ Ι.οΙιαΙιααιιοιι :Με ραιιιοιοειαοιιοιι ΡΝι288805

ι ΜΗ! αιιοιι άετ ΟιιιιταΙιιοι· α” νοι·ϋιεΒιιιια ειιι νει·εοιιιο
ι

σοιιαιιιααι·
εειπ.
.

οωνσιιαιωιι
ινοπιειι
4 Αιιαιι
ω νοι·
_
.
.

ΒιοΒιιιια αιι8ειιοιιιιιιειι. 1) νοι·ϋιοΒιιιιε αινιεσιιοιι ΒοΙιειι

Γ· Ψ ΜΗΝ·
Βοιοιιι άοτ Οιιιιυη.ιια αιι ω· ιιιιιιαι·.-ωωια. Αιιααωιιω ιιι

$$- Ρωιωιιιι8-

Ιιιι πω” 1894 Μαοιιι·ιαΙι ΡΜ!. Κοοιιοι· ιιι Βειιι
πιιά τω ΒΙοιοΙιαοιιιε ιιιιι Ηπα ΜϋΙΙοι από Ηοίιιιοιει” ααα ιιει· Βιιιιια'εαιιοιι ΜΜΕ: ειιιε ει€ειιαιιιΒο ΕιΙ‹ιαιιΙιιιιιΒ άσε οιιοιοιι 'Ι'οιΙε Με ΟΙιει·εο!ιοιι!ιοΙα, ω ιιι

ΙαιΙΙιορί ιιιι‹ι 8οιιαιιιιαιιιαΙα. 2) νει·ιιιααιιιι8 Με 8οιιοιιιιοΙ
Ιια!εοε.

3)

ναιΚΙειιιοτιιιις

άεε ΨιιιιιαΙε 2ινιααΙιειι πιεπι

Αιιααιαε Με 8οΙιειιιιαιιιαΙαοε πιιά Μπι 8οιιοιιιιοΙεοΙιαιτ..
4) νοτιιιεειιιιε ααα $οΙιειιΙιεΙαοιιαίιοε ιιιιιαιιιαΙΙι Με 'Γιο

0ΜΙΠιθΓ ωε10Γ·
Οιιιια ΖινοιίοΙ ιιιιιεε Με Οοιια νατα- Βιοιο!ι οιιιιΒοιι
Β`οιιιιοιι ω· 8ουΙιοεοιι, Μπι (Μια ναΙειιιιι, Μπι Πατι
Γεω ατι ιιαιι Βοιαετιιιι8ειιιΕοιιιιιιαιαιι ειι€ειαΙιΙ.ι νει·ιιαιι.
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Βεετ Ιετετεεεεετ ὶετ Με Ρτεεε, σε εΙεε εετετετΙΙΙε
ΒεΙεετεεε εεεεετ, Με Ι›εἱ εοττεεΙετ ΚεοΙ:εεεεττεΙΙΙ:ετ
ετεε νετεἱεεεεε

εεε

8οεεεΚε!ΙιεΙεεε

ρεΙΙΙ:ε ΙεΙεεε, εεεε εεττ, ννο εετ ΚεοΙ:εεε εὶεετ ετσεεετεε

Ζεε- εεε Ι)τεεΙΙερεεεεεε εειετνετίεε Μ, Με εΙεεεΙεεε
ΚεοεΙιεεεεΙΙτεεεε εΙΙ:Μετ εεε Ιε τεεΙιτ ρετεΙΙεΙεε Βετεεε
εΙΙ:Ιτ Ιεεεε Με εΙΙτεεΝε ὶε Με ΙΙοειρεΜε 8εΙ›ετεεε Μετ

εετνετεετείεε.

ΕΙεΙεεΑεΙοτεε(ΗοίτεεΙετετ, ΒΙετε,8εεεεΙτ)εεεεε
εε, εεεε εε Ιεεεεε εεετ τεεεε ετεροτεεεεεεεεεεε Ι..εετεε
ετεε ΙεΙΙοεετεεεε εεεεεεεε εεε Εεεε εεε Κετρετε εεε εετ
ΡεεΙΙΒΙΙεΙτ εεε εοοε ετεεΙ: νοΙΙετεεεἱε νετΙΙεεΙ:Ιιεττεε
ΒοεεεεεΙΙιε!εεε εΙεττετεε Κεεε;

ΜΙ νΙιτεε.εεεεεεΞε νοε

εεεεεε Ι›εεεεεΙΙΒεεεεε Μοτεεετεε - Με εεεεετετ Ατ
εεττ Με εεερτετετεε εεε επετΙτ εεΙ:ε εεεεεε τε
εεττεε ΟΙιετεεεεεΙΙεΙε, Εεεε, εετ ΜεΙεεεε Μεεετ Αε

εεεεΙιεε.

Ι
Ι

Ψεετεεε εεττε Ετννεεεεεεεε Με 8ροε8Ιοεε εεε ΟΙιετ
εΙ:ΙιεεΙΙεΙε εἱεε Β.εΙεε νοε τεεε!τεεεεΙΒ εεεεεεεεε Κεσ
εεεεΙετεεΠεε εείεεΙετ, Με νοιι εετ ΚοτερεΙΙΙε εεε θεοτ
εεεεε!τεΙεεεεΠεε εεεΙεεεεε εεεετετετεεεεε
Με ππε
ΒεεεεΚεΙΙΙορΓ Ι1ετΙ:ΜΙεεεε, Ιετ Με ΚΙεεετε εεε _ῇε8εεε

με ρετεεεΙΙεΙι εεΙτε εε εε! Θτεεε εΞεεε εεεειιιεε Με
Μετεε εετ τε εετ Ι.ττετε:ετ Ι›εεεετΙεΙ›εεεε ΡεΙΙε, εΙεεε

ΙΙΙ:Ιιεε ΙεΜνΙεεεε Με ΚεεεεεεεΙτεΙττετ εΙεε εεεετε.
Με εεειε ΙΙοεεεεχετετε »Με εετεΙι εεε ετεεεΙε,-;εττεε
ΠρΙεΙηεεεΙΙεοτρεΙ εετετετοεεεε,° ε·οεεΙ εΙ›ετ Με Κευ
εεεεΙε.τεε!!εε ΜεεεΠοε ΒΙΙ:Μεεε εεε ΒεεεΙτεεεεἱεὶτεὶτ
εείεεΙεεε. Βετ ΒρἰρεγεεεΙΙεετρεΙ Ιετ Με εε ΜεΙτετ εε
ΙεεεεεΠεεετ εεε ΙεΜνΙεεετε τετ.
ΟΙιετεΙΙΙετΙετΙεεε Ιετ εετ Πτεετεεε, εεεε εΙεε εεεεεεε
Κεεεεεεεττε1ττετ εὶεετε εεεε εεεεεττετεε ΑΜΙ· εεεερτΙΙ:Μ.
Βεε Ψεεεετετε εεε ΟΒετΙΙστρετε εεε Με εετεΙτ νετ
Ι:εεεεεε Ζεεεετεε εεε εΙενσΙοετεε Με; εεεε εετ ετω

εετεεεε 2ΙετεΠεε @εεε Ι›εοεεεετεεεε ΡεΙΙεε εεε εετεεεΙ:

εετεε ΡεειΙΙΙΙτεΙτ εεε 8Ι:εεεεεΙεεΙεεε,

Με εεΓ Οτεεε εεε ΙΙιεοτετΕεεεεε Ετννεεεεεεε εεετ Με
$Ι.τεΙΙΙ.ετ εεε ΚεεεεειιΒενεεεεε Μ· Πε εϋΙ:εετεε θτεεε
εεεεετεεεετεΙΙΙ:ε, εεεε εΙε,εεεεετἱεΙΙε Ρ'οττε, εε ε·εΙΙ:Ιιετ
Με 8εεεεΙΙε!ΙιεΙενετΙ›ἰεεεεε Με εοττεε.!ετε Με εετ Κεσ
εεεεεεεετεεε εετεεεετ, εετΙΙΙΙΙ:ε ετΙΙεεεττ..
ΠεεΙΙ εεε Ατεεἰτεε νοιι ν. Μεγετ, εεερεεεεεΙΙΙ:ε
εεετ εεε .ΤεΙΙεε ννωΙΙ εεε εεε εεεε.εειεε Με.ΙΙιε

εεεετεε εττεΙΙ:ετ, εεεε εετ ΒρτρΙηεεε!τεοτρεΙ τε εετεετ
ΠΙεΙτε εΙΙτεεΙΙΒ εεεΙτετετ, εεε Με Κεοεεεε!ετεεΙΙεε. Με
τε Ι›εετἱτετεεεε Ζε8- εεε ΒτεΙ:Κεεεεε εεεε!ε,ετ εΙεε,
ΜεΙτετ εεε Ιεεεετ ενετεεε.

τοτεε Με, εΙεε νετεἱεεεεε εεε ΒεεεεΚε!εεΙεεε Με εστ

τεεΙετε ΚεοεεεεΙειε εεεετεεεε.

-

Πὶεεε Αετοτεε εεΙετεεεεΙεεε εΙεε εγτερεοετεεεεεε
(ζοκε νετε, Με εεἰ εεε νετεεεΙεεεεετττεετεε Ετετεε
ΙΙεεεεε εεε 8εεεεΙτεΙεεΙεεε εείεεεεε ε·ετεεε Εεεε, εεε
εΙεε εεεεεττεΙΙε Ε'οττε, Με νοε ΕΙεΙεεε εεεε Ωστε ειπε
εεοΙεεεεεεετε εεεεεετ πεε.

τεεΙΙΙΙετε Ρτοί.

ΟεΙΙτεεεε, εεε Βεετεεεετε

εετ ετε

ρΜεεεεε διεΙΙΙΙ, εετεεεε ντὶτ, εεεε εεε εροεεΙεεε Κεοεεεε
ετεινεΙ›ε εεετεεερτ εεε ερεεὶεΙΙ άετ ερεεεΙεεε Κεοοεεε
εεε εεεεεΙ-τεΙεεΙεεε εεεε εεεεεεε τεετΙιετττεεεεεεε θε
εεεεεε εείεεεεει Ιετ πει εετ Βετεεεεεεε Με Ι:εΙ τεϋ8
Πεεετ μετΙεεετε Αείννεεε

εεε ρΙεετΙεεεεει ΜεΙ:ετΙεΙ εὶεε

τεεεΙΙΙ:εεΙ: εοΝεε Ρεεττε!τεΙτ εεε Κεοεεεεε εε εττεΙΙ:εεε.
·ΙΟεΙΙτεεειι τεεΙ:ετε Με ΖεΙΙ:Ιιεττεττ εΙεεε Κτεεεε ειπε
Ηεεετι νοε Ι.εετεε εεε εεε εεε εΙεε ΒΙεεεεε, Με εετ
εοττεεΙεε

8εεεεΙ‹εΙΙιεΙεΙ›ὶεεεεε

εεεερτεΙ:Ιι;

εεεεετεετε

εε!εετετε ετ εεε Βοεεε εεε Κτεεεε επ 30 ΚΙΙΙ›, Μεεε:
ΙΙεννΙΙ:ετ, εεε εεεείεετ εετε θεεεΙ:εΙ εετερτΙΙ:Μ, εεΙεεεε
Με εοττεεΙετ $εεεεΙτεΙεεΙε εε Ιτετεεε τω. Αεί Μεεετ

ΖεΙΙ:εεεεε Γεεττ.ε ετ ετεε εεεεε ΒεΙΙιε νοε τεετεεειεΙΙεΙ:ε
τ.;εεεε εεεεετεεεεετειι Ι.ἱεὶεε,

Με

εεε

Ττε_Ιεετει·εε ε"

ετϋεεΙειτ Ζερς- εεε Ι)τεΙ:Κερεεεεεε, εεεεε Μεεετ Κτε.εε
εε Με· Βε!εετεεε εεεεεεετετ. τετ, εεεερτεεεεε εεΙΙΙ.εε.

Ψεεε πειιι Με τεετεετεετὶεεεε Ζεἰεεεεεε νου ΟΜΙ
τεεεε πω; εεε ΡΙιοτοετερΙιἱεε

νετε!ετΙ:ετ,

Με

ννωΙτ

νοε εεεεεε ΡοετεΕετεεεεΙττεε εεε οΙ:ετεε ΤεΙΙεε εεε
ΟΙ:ετεεεεε!τεΙε Ι›εΙΙετε, τεεεε ετεε εετΠεεετεεεΒιιεε εστε

τεεε, εεεε Με ΚεοεεεεΙετεεΙΙεε εετ ΒΡΟΠΒΙυ88. εεε Β.ΙΙ:Ιι
τεεε εεε Κτετετεεεε ετιεεΙεεετ, νοΙΙετεεεες εετε Ι.ὶεὶεεεε
ετετε εετ θε! Ι τε ε ε ε'εεΙιεε Ζεὶεεεεεε εεεερτεΙ:Ιιεε.
Πει εεε ίεΙεετεε τεεΙΙτοεΙτορὶεεεεε Βεε εετ Κεεεεεε
εε

ετεεΙετεε, Πεεε

ννοιττ εε! εὶεετ ΙΙ'εετΙΙτ τεΜεΙε

Με Ατεεττεε

εεε

ννωττ

Ιιε.εεε

Με

ΙεΙ.ετ:ετε Με!

εεε ε!εο 8εΙεετε,

εεεε Με Νεεετ Ιε εετ8ιτεΙΙΙετ εεε εροεΒΙϋεεε Κεσ
εεεεε εε! Με εεεΙε!ετε Ιλ(εΙεε Με ΡτοΙεετε ω· Βεε
ΙτεεεΙ: @Με τω, Με. τεϋΒΙΙεεετ 8ετΙεΒετε Αείννεεε Με
ΜεΙετΙεΙ εὶεε εοΠεε Κεεεττε!ιεοε εε Πείετε.
Αεεεετεεει εΙ>1ετε εεε .Ι. Ι7ΨοΙΠ, εεεε ννεεε Με

Εεεε, Με εετ $εεεεΙΙεΙεε!ε εε ττεεεε Με, εΕεε νετ
ετϋεεεττ, εεε εεε Κεοεεεεεεεεεε τε εεΙεετ Ετεϋ.Ιιτεεε
εΙΙ:Μ 8εετϋττ Μ, εετ εροεΜεεε ΚεοεΙιεε εετΙ:Ιι νετ
ΜεΙΙεεε εετ »Με ΚεοεεεεεεΙΚεεεε εεε εετΙ:ε Βετετ.ε
εεεε νοιι εεεεε εε

εετεετ ΡεεΙΙΒΙτεΙτ ¦ εεεΙτετετ.

Ι)Ιεεε

ΝεεεΙΙεεε8 νοε εροεεΙσεετε ΚεοΙ:Ιιεε εετεεεεε εεἱεετ
Μετεεε8 εεεε εετΙ:Ιι εεε ττοεετεεεεε ΒεΙε εετ ΡεεΙΙΙΙοε.
Πι εεε ΡεΙΙεε ενο Με Ι5'εεΙτττοε εεείεΙΙ:, ννο Με Εττττε
τεΙτετ εεε Ιτεεεε εΙττετ ΠτεεεΙιε ε·εεΙΒ εεει· μι· ετΙ:Ιιτ
εεετεεεετ Με!. εεεεε ντε εεε ιιεκτεΙΙεεττε εεε: Με
ΚεεεεεεεεΙΙΙΙ:Ιιεε νετεεεεετι ετΙ:ε εεε νεττεΙεεετε εὶεΙι
εε ΖεΙ1Ι; εε Με εεε Με εετ Οετεοροτεεε Με.
Νεεε εεε-τε οεεε εεεεετεε Μ. εε εΙ3εΙιετ ειιντεετεεΙιετε-ζ

Με, εεεε εεεεεΙΜεεεΙΙΙ:ε εΙεε εε εΙ.ετΙΙε ΒεΙεεεεεε εεε
ΒΙ:εεεΙιεΙΙιεΙεεε εε εὶεετ νετεἱεἐεεε εεε Ιετετετεε ίεετεε
ΙΙεεε, Με εε τεεετ εε Με ετεεεετε ΒεΙεετεε8 "με
ετετΙτεε ΨεΙ:Ιιεεετεε εἰειεεΙε ε!ϋτεΙΙεε, εεεεετε Ιτετεετ
εΙΙτεεΙΙε εείττΙΙ.τ; Με ιιοττεεΙετ ΚεεεεεεετΙιεετεεε τεΙ1ε$Ι.ε
εετ 8εεεεΙΙεΙΙιεΙε Ιε Μεεεε Ε'εΙΙεε Ιτετεετ πεε; εΙεετ Υετ
ΜΙ:Μεεε εεὶτιετ $ροε81οεε τεεεΙετεε.
'
Βεἱ εετ Οοττε νετε εεεΙεεεεεεετε Μ; εε εεεεεεετεεε
εεεε ε" θτεεε εετ ΒοεεεΙΙεΙεεΙενετεἱε8εεε εΙΙ:ετ. εετ
Πι εετ ετϋεεετεε ΒεΙεεΙεεΒ, εοεεετε εεερτεεεεΙΙΙ:Ιι τε

εΙτιετ ΒτεετοΙτεεε εεε Κεεεεεεε εε εεεεεε Με

'

Ι

ερεΜεΙΙεε ΕΙΙεεεεΙεεεεεε εεε ΚεοΙ:Ιιεε ὶε εεΙιτ εεεεε
Ε'οετετετεεεεΜε εετεεεεε;

εεεεεετε

εεε ΚεοοΙιεετεετΙ‹

εετΙ:ε εὶεεε ετ.ετΙτεε ννεεεετετ.τεε1 εεΙΓετεΙ. τω ινετεεε
Μεεε Μὶεεεε

ΚεοεεεεεεεεΙεεε

Με” εεεντετεετε

Ξετετετ

Ιε εετ Ι.ΙτετεΙετ εΙεε εὶεε ΒεΙεε εεε Ατεεὶτεε

ετ

εΙ:Ιεεεεε, ννο Μεεε Ροτει Με· (Σουι νετεορετετΙν Ι›εεεε
εεΙτ ετετεε; εετεε ΒεεεΙΙΙΙοε εεε δεεεεΙΙεΙΙιεΙεεε ννετεεε

ρεοΙοετερεΞεττ.
Ιε εετ ΙετεΙεε ΖεΙΙ Ιιεεεε νετ τε εεε Βϋετεεεεττεε!εε

Με εεε 8τιιΜετε εεε Αεττο1οεΙε εεΙιτ εεττνοΙΙε Ρτερε

είε ΜΜΜ Με Με εὶεε Με! τεεεεετε εεε εἱΜεεεετε

Ιε εΙεεε1ΡεΙΙε νεε 1ίοΙ:Ιιετ Εεεε ΡτοΓ. Ι.εεεεεεε
Ι›εΙ τεὶΙττοεΙΙορΙεεΙιετ ΠετετεεΙ:Ιιεεε εεε εεΙΙετετεε Κεσ
εΙιεεε νετεεεετιιε,ε,εε, Με εεετεΙττετΙεττεεε ετεε Π1τ
ΟετεοτεεΙεΙεε.
ΗεεεΙΙε εεεεετΙεε ετεεε εΙετΙιετ°εΘε
εετΞεεε ΠΜ, νεο επεεεε εεετΙτετ ΡεεΙΙΙΙοεεετϋτεεεεε εεε

.Με Με εεεεεεε

εεε

νοιι εετ

ίεΙιτετεε

5ττεΙΙιετ εεε

εροεεΙεεετι Κεεεεεεε εε Ι›εΙτΙ›τετεεε; Ρετ εεε Βεεεεεε
νετΓεετετι Ι›τεεεεεε Με ΚεοεΙιεεεεεε3εεε ΜΜΜ εε εεεε
πε εεΙε; εεεετ ΜτΙ Με ίεΙεετε 8ττεΙΙτετ εετ ΒροεεΙοεε
εεε Με εεεΙ·ενεεεεεττεε Ι.ΙΜεε εετ ΚεοεΙιειι1ετεεΙΙεε
Με! εεετΠεεετ εεε εεετεΙΙ:ΜΙΙΙ:εετ εε Τεεε Με Με εεε

Ρεοτο8τερΙιΙετι νοε .ΤεΙΙεε ννοιΙΙ.
Ψο1Π εεΙετε, εεεε Με ΚιιοεΙιεεεεΙεεε εετ ΒροεΒΙοεε

εΙεε εὶτεΙΙΙ.ε ΙΙ'οττεετεεεε εετ ΚεοεεεεΙετεεΙΙεε ειπ-Κοπτι

τετε ετΙιεΙτεε.

·

5εΙιτεετεεε Με ΒεεεειΙοε εεεεεΓεετε εετεε.

Με Μετο

εΙΙορΙεεεε Πετετεεεεεεε ετΒεΙ› Με τετ Βεεετε.ε Ι:Ιιετε!τ·
ΙετΙεΙΙεεεεε ετιε.
.
Ι
τ.
τ - Ξ
Βενετ Μι ε1εΙεε ΕτΙΙτεεΙτειιεεε εεεΒεεεεΙΙε!εε!εεε
εεερτεεεε, Με Ζει· νετετεεεεεεεεεεΙεεε ίεετεεεεεεεε,

ι Με

ιιισε!ιιε ιεε ειειεε ννετιε ει” Με θεεε νε.τε ιτειιτεειιεε.

Βιε Οειιε νετε τεειιιιιεε εει Με Βιεεεεειιειι, ι!εεε ειε
Με οιιεε ειιεειε!!ε ει·ι!ιερειιιεεεε Τιιετεριε ιιιιι·ι1ειτεε!ιι.

εεεεε.
'
Βιε ιει Με Με. εεντιεεεεε 'Ι'ετεεε!ιε εεεεεειιεε, ι!εεε
ειε 'Ι'ι·εειιιε ειιιεε νε!ιειιιιιΜε εει·ετε!εε 8ειιεει‹ε!ιιε!εεε
ιιι ειιιετ Οεεε νετε !ιιιιτεε !τετιε. Με ερτεε!ιεεειιιι·Ιιειι
εεε νεε ειεετ νε!!ειετιιιιεεε ιτειιιεειιεεεεε 8ειιεε!τε!
ιιειείτειιιετ, εει εετ Βενιτειιιι!ιειι Με Ρεε!τιιετι νε!!ειεεειε
εεε ε!ειεΙιε!ι ειιιεεεεεεε ειτε, εε Μεεε ειε Βιι‹ι εει.
εωιιι, εεε νιεει8 Αειιιι!ιειιιτειι. εει. ειιι ιιετιι Βι!‹ιε εετ
Πειτε νετε, εει ινεΙειιει· ιιε!τεειιιΙιειι ει!ε 8χιερι.ειιιε ει!
ιιιιιιι8· ιιεά εεΙιΙειειιειιιι ειειι εειινιε!ιε!ε. Πεειιιιετεεειετεε
ιιιειιτ Με Ι·`ε!Ιε ινε εεοε ιιεει Ττε.ιιειε ειπ· ειεε ι·ιεειιτ
ιτε $ειιετι!ιεΙιιειεε ειιτει.ειιι; Με ΡιιιιΜιοε ιιτειεειιι ιτε
Δείεεε εκει @ειστε εε εειε.

Πεε απο εεε εκει νετινεειιετε, "εεε πιτ εεεεειτειι,

Με ιιι εεοε εεεετε τεειιιιιεειιε νετ!ττιιτετεεεΒεε Με
ι5ιεεεεειιε.ιτ ιιεεεε ερεειεε ειειι εε εεεεετε.
Με ΟειεειεχεΙιιιε εεε ειιετειι ΤειΙε εεε Οιιει·
εεεεε!ιεΙεειιειιεε

Βει εετ Βε!εετεεε ι!ιεεεε

εειεει· ιτιιιιετειι Ρεειιε!τειι εετειιιιιεε εεεεε1τι·ιΙιε!εεε
ιιιειτει εετ εειιιι·ειε 'Ι'ει!, ειιεε εει· 8ειιεειτειιτερι εεοε
ειιιιετι εεε εε εει.ινιειτε!ι ειειι ει!ιεε!ιε εεε Βι!‹ι εει·

θειιε νετε.

ι
ι

-

Ιιει· 8ειιεε!τειιιεΙε ειιιεε εεειιιιιιεε ετιιεειιεεεεε, ειιει·
'ιιιειιι εΙιειι Μεεεειιεε ιετ εε ιεει !τεεειτιιιετι, Μεεε Πειτ
ιιιτεε ει1ετ εει· Ιείτε!τιιεεεε εεε Ρ'ιεεετεε ιιιει· εετ
εεεεετει εε!τειι νοτιωιετεεε. Βει εε!ιτ 8ΙεΓ!£Θτ Οεινειι

ινιτΙιιιιιε ετιειιι ειιετ εει· οιιει·ε Τει1 εεε Οεετεεεεε!τει
εειιει”ιεε ειιετ εε !τειιιιιιι ειιιε Ι.ειτειιοε ιτε ιιιι!ιεειεεΙτ πε
Βι.ειιιιε. Αιιιιετε τει εε ιτε !τιειι!ιε!ιεε εει! ιτε θτειεεε
εΙιετ.

Βει Κιετιετιι,

ινε ειε

ιιιε!ιτ ειιετ ιεειιιεει· ΜεΙιετ

Εριρ!ιχεεε!τεοτεει νει·Ιιειιιιεε Μ, ιει Με Ρεειιε!τειι ‹ιεε
8ειιετιΙτε!ιιεΙεεε ειεε νιεΙ 8ει·ιεεετε. ννειιε εε ιιιει· εεειι
ειεετε Ττεεειε

εε ειεει·

ΙΣειριηεεειιεετρε!.

ιτειιιτι

εεειετι;

εεε

8ειιετι!τε!

Ηιετ ιετετεεειετειι εεε ινεει8ετ Με Ρεττιιεε εει· ειιιιιετι
θειεειιιχειιιιε, Με ειε τεεειιεε 0Ρετιιι!νε5 Ηεεεε!ε ετιει·
ιιετιι, ιι·ει›ει εε εεννϋιιε!ιειι εετ Βεεε!τιιεε εεε εεεεειι
$ειιεειτει!ιε!εεε ι‹ειιιιιιεε Μεεε. νει ιιιιετεεεεειετ ειτε!
Με Γει·ιεεε εετ εεεε!τετειι εεε ειιτεειεειιεε Οειεετεχε
ειτε, Με ειιιιε Βιιετεεε νει·ιειιίεε ειπ! !τεεεετνειιν ιεε
ιιει!ι. ινετ·ιιεε !τεεεεε. ννεεε εε!ε!ιε Κτεειιε εε εεε ετι
ειιιε @ατε νετε. εει;ινιοιτε!ε.

ι

εεεεε Βειιιε ιιιετιιετ εεΙιετιεετ

εεπι Ττειιιιιε

νετειεεεεε

Ειιιεε εε!εεεε Γε!! Μειω

κι νετ ιτετεεει ιτε Ηεειιιιε! Μετιιιε Μεει!ε!ειιεε εεοε

Γε!Ιε, ινε εει εεε Βεετεεεει!ι!ετε εειιτ εεεεε «ιεε νετ
ιιιι!ι:ειε εετ Ε'τε!τιετιιιιιε εετ ΕριεΙιεεειιιιειε Ζε εεεεε ιει.
Ιιι εετ Ι.ιι;ετειιιιτ ειιιε ειεε Βειιιε νειιΡε.!!ειι εεεειιτιεεεε,
ιτε εεοε ιιειιι Ττειιειε εετ Βειιειι!τε!!τερι ειειι νειε $ειιεε
Κε!ιιε!εε ιι·εεειε, ειιετ Μιε!ι εετε ΕτΙιε!ιεεεειε Με Ρε
τιεειεε ειειι ειειιι: Με!εειετιε. Με Ε'ειι!τι.ιεε ειτε ιε
ιιιεεειι Ριι!!εε εεοε

εει·

ιεεεειι τι” Βειε εε ιιειεειεε, !τεεε ειε!ι εει ι!ιεεε ιειειιι.

Ρι·ειιιιιτ ι‹οτεττιι;, εε εεε; Με

ΓτειιιετΙιτιιε ίεει ιιιιειει· ιιετε!ι εεε
Ηοίίε ιιεεειιτιει› ειεε

Μεεε

Ιιε!εεε εει εινειετ!ει Ατι Πιιιι·ειι. Ιτιιιετιι ειε ειειι ιτε
8ειιεε!τε!Ιιειε ειιιιιιιε!ιειι εετειϋτι Με Οειεειεγειιιιε εεε
εετιιιε!εε Κεοειιεεεειι εεε ιι1!ιι·ι Ζει· νοι!εε ιΣτινειειιεεε
εεε Κεεειιεεε; εετ Ιειιιτετε Εεεε, Με ιιιι Ι·`ει!ε νεε
νε!ιτειειιε, Μιτειι Μιιε!τε!ειι8 εετ εεερεεειεε θιειεε
εΙτειιε!τε!ε νοι!ειεει!ιε νετιιοεεε ινεττ!ειι.
ννεεε ειειι Με Οετεειετε!ιιιε ιτε ειιετειι Τει! εετ
$ειιετιιτε!ειεριιγεε εει.ινιε!τε!ι ιιι εει· Μεεε εεε Τι·εεεεετετ
ειειοτ, !τειιιι ιιι εει· 8ρεεειεεε εεε 8ειιειι!τει!ιε!εεε ειιιε
Οειεερετεεε ειιιειειιεε ιειιινειεε εεε Μεεεε! εε Ριιε!ιιιεε,
ιει!ινειεε ειιιετ ιιειε Μτε!τιεε Βιειιεεε εεε εεεεεΙιεετιετι
Βιιτειιειιιιιιεε!ιετιιεε.
Μ

εειιιετι.
Δ. Μ., ειιι 18:ιιι.!ιι·ιι;εε εει: ΒειιΜιτιεε Μειιειιεε. Βιε ιτε: ιεε
Ηεεριιε! Με τιιιι ΚΙει;εε Μπιτ. Ιειειιιε Βειιιιιετεεε ιιιι ι·εειιιειι
Οιιετεειιειι!ιε! εεε Μεεε ειε Μεεε εεά !ειειιι. ει·ιειιιιει. Κειιιε

Βιιει· νεε Β.εειιιι.ιε, Τειιει·ιτειεεε ειιει· θγριιιΙιε.
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εει Με Κτειι!τε εειιιι 8ειι!ιιιεεεε!ι!εειειι ειτε ει:ιεεε ε!ε!ι Με
ι·εε!ιιειι θεετεεεειι!ιεΙ; Με πει· ιτε δι.εεάε ειιιεεετε!ιειι εει!
εεε!ι Ηειιεε εε εειιειι. ΒιειΒε 'Ι'εεε ιιετειιΓ ει.ει!ιεε ειειι
$ειιιιι.ιεΗτεειε Με, Μεεε Ε`ιειιει· εεε 8ειιιιιει·Ζειι. Με Μειιειε
ιιειιει·ιε Με Κι·εε!τε, νιεεει ιε εει· θεεεειι εεε ετεεεειι 'Γιε
ε!ιεει.ει· ειιιε εειιι· εειιιιιει·ιιιείτε 8ειιυνει!εεετ εε !τεεει.ειιει·εε
ιιιει·. Πε !ιειε ιιιειιι. πει· Βιιει·ειιε· εεε Ειειειιιιιιιιιιις; Με
8ε!ιιιιετιεε εεε Με δειιιιιε!ιιιιιετ ι;ιιιι.ιειι εΙ!ιεϋ.!ιιε ειιι·ιιε!τ. νει·
2 Μειιειετι Με Με Κι·ειιιιε εε νετειειιιιε ιιετειιιιεςειιετι, ετει
ιιιιι ΚτιιεΙιεε, ιιεεε "τα ειιιειιι $ιεεε. Βεε Ιειειειι Μοειιι
ι;ειιι. ειε ε!ιεε 8ι.εε!ι !ειειιι !ιιιι!τειι‹ι.
·
Πιο Μιιε!τε!ιι άεε 0!ιετεε!ιειι!ιε!ε ιιεά άετ θΙειεεε!ε·εεειι
ειπε !τειιτε εετειιιιιεειι εε εεεεειι, εεε ι·εειιιε Βειε ιεε εει

εεει·

εει άετ Βειεειιιεε εεε $ε!ιεε!τειιιε!εεε Με!εειετι ειειι εετ

Κερί ε!ιιιιιιιιιε ιιεειι ειιιειι εεε εε εειειειιι Με θειιε νετε.
!ιιι θτειεεεε!ιετ, ντε μια ριιγειειεειεειι ειειι ειεε ει.ετ!τε
θειεερετεεε εεε δειιεε!τε!!ιε!εεε εεειιι!εει, !ιειιεεε Γιε
εει·εε εεοε εειιι Τι·ειιιιιε εε!ιτ !ειειιτ εειιτειεε. ννετιιι
εετ Κτειιιιε εεοε εειε Ττειιιιιε εε εεττ ειιιεεει
εειε Βειιι εε εε!εει:εε, ιιενει· εετ 1ιείε!τι ιε εει· Βιιεε
Βιεεεειι·ε!τιιιτ ιιιιι·ειι Βι!ιιειιε νεε εειιεε ι(ιιεεεετιιιε!Κειιεε
τερετιετι ειτε, εε !τειιε εει· 5ειιεε!τε!ιιε!ε εειετ εετ @εει

ό Ζετιιιιε. νετιιιιι·ει:. Ι)ιε θε εεε εεε τεε!ιιεε 'Ι'ιεειιειιιει·ιεειει
ι.ιιιι. ειιιι·!τει· ιιετνετ; Με ειπε εεε Τιεε!ιεειει· ετε!ιι Με
Ζεειιιιι. ιιιιει· εει· Βεεετ-Νόιειειι°εειιειι Ι.ιειε. Βει· 'Γτοειιειιιει·
εειιιει ιεε ει.ετ!ι νει·Με!τι ειτε εεοε ειιετι εεεεεεεεεε, Τε" εει·

εεε Κετρετε εειιι· !ειειιι εεοε εει.εε εεεεεεεεε ινετε!εε.
νεε εεε Ετιττεε!τεεεεε, Με εει· ε!ιιιιε!ιεεε νετ!ιτιιιε

Μεεε εε!ιειετειιειτ.

τιιεεε εεε 8εΙιεειιε!Ιιε!εεε ιιιιιτεε ιτεεεεε, εεεεε ιεε ε!ε

Ιιειειιι ιιειιιιιιιετι πι. Με εεεεινε Ε!ειιιεε: τεε!ιτε Με 1ΒΟ°.

ετειε Με Κεειιιιιε.

!ιειιε Με 140°. Βιιιι·ιτει· εειιιειιει·ε ει Με Αιιιιε!ιιιεε: "Με
Με 85', Πειτε Με 50°. Με Βειειιετι εεοε εεεεειι ιιι: τεειιιε
ειιιιεε τω" Με !ιειιε, Με Βειειιοιι εεοε ιτιιιετι ιιεςει;ετι εε!ιι

Βει εετ Βεειιιιιε ιιετιιτει εε εειιτ

τεεε!ι εε νετεεεετεεεεε ιτε !3ετειειι εει· Βριριιγεεε
Μετρο!. Με ιετΜε!τι. εεε ενεεειι ειεεε ιιενει!ειεεειεεε
εεε εεεεττιιε!εε Οεειιιιτειιεεερτεεεεεεε ειιιΒενειειιι ειιιιι.
Βει εετ Βτινειειιεεε εεε Βριρ!ηεεειιεετρε!ε εινιεεεεε
Λεει 8ειιεεΙτε!!τερι εεε Ηε.!ε ινειε!ιι ετειει·ετ ε!!ιεειιιε
εεοε ετιι.εε εε εεε εστω . ειε!ι ρι!εετιιΒ Μπιτ ιιειε εε
τετεε Βε.ιιιι εεε $ειιεε!τε!Ιιε!εεε νετ. Νεειι ιιειτι ιιεεε
εεεεετειι ιει εε ιι!ετ,

ινετειε

εει

εετ εειιε νετε τεειιι

ιιεε Με νετιιιεεειι8 ιτετεει· ιτε Βετειειι εεε Εειριιχεεε
Κεετρειε Με.

Βεινειιιιεε·ειι

Βει εε!ιινετεε Ιιετιιιειι νεε Βεειιιιιε, ινε

εεεε!ιτειι!ιι..

8εινε!ι! Με ειιεινειι εΙε ειιειι Με εεεεινειι
ι·εειιιεε Οεκε!ε·εΙετιιι

ειιιιι

ιιειιι!ιε!ι

Πει.

Ι)ιε Βιιι.εεειοε άεε Βειεεε ιεε με: Πει.
(8ε!ι!ειιε ίε!ιει.ι

ι

ιεει εεε @Με 5!τε!ειι. εειει!ιει, Γει!ι!ι Με Οειτε νετε
εε!ιειι.
·
·
νεει νετιιεειιεεεειε εετ !ειειετεε !τειιιιιιιεε ειε!ι Ιειειιι
ιιεετεεεεεε, ιιιειιε τεειι Με Κτειι!ιεε ειιιιοττ!ετι Με Βειεε

Βιιειιει·ειι:ειεεε ιιιιιι Βεερτεειιιιιιεειι.

Η

Ρτεί. Β. 8ιιι!ετ: Με εειιιεειεεεε Κεεειιτειιεεειιτεειτ
τω.

(Αει!ιειιιε

ιιιιινετεε!ιε εειιεεειιε. Μετιιιιε εε

ιιιεειειιε). ΒιιιιιΞετι. Βιι!τε. 1907. 228. Β.
Με Εε!ιιιιι·ε Μεεεε ιειετεεεεετειι Βιιε!ιεε ιετ _ιει!ειιι ιιτε!ιιι

εε ειιτειιειι.

ννεεε Με Διιιιιι!τιιιιε ιιεεειιτειιιτι κι εει! Μι· ειεεε
ιιειιιετεειιιεεε 'Γτεε!ιεειετιιεεεετεεε Μεεε, !τεεε ιεειι ιειι.
8ι·εεεει· ννεετεεεειειιειι!τειι ειεε δειτε. νετε ι!ιεεεεετιειει·εε;
εεε Βεειεεεει!τι ειτε Μεεε Ι)ιεεεεεε ίεει ιιιιιιιετ ιιε
ειιιιιεεε.

ιτε

·

ι

εεεεε .ετπ ινετιιι Ζιι ειιιιιιε!ι!ειι. 'Ι'τοτειιειιι πω! Με ιιιειειετι
Κε!!ειςειι Με ‹5τι!!ετ'εε!ιε Βγιιιριειιυ, Με θεετε ιιεειιιιε
ιιεεεεεεε, Με 8ι.ιειιιε ε" $ρ!ειιε!ιεερωεε !ιεεεεε Μιι·ιιεε, ειτε

εεε ιεειετειι Μεεε εεεετειιιεεϊεεεεειιε Μειιει.τι·εριιιε εεε νετ
Γεεεετε ιιεε!ι εεοε ειεε Μεειζε ιιεεετ ιιιιετι·εεε!ιεεεετ Τειεεειιεε

τιτιιι θεειειιιεριιιι!ιιε νει·ιιιιιιε1ε. Με Ι)ιεΙε!ιιι!τ εεε Αιιιοτ'ε ιει
ετΙΒεεειιιι, εειεε Βι·ι`ε!ιτιιει; Με

Απ: εεεεειτιιιεε (ετ Με 44

4.74
απ” Ρι·ιι!ιιιιιει·ιι - Με εειιιε εε!ιιι.ι·ι'ε Βεοπεεπιππει πππ

Μιιιειιπππεπ

8ε!ιι!πει·ππιι πεε Αει:!ιεπιπει·'ε ιει ππιιπειιιει!!ιε!ι.
Πιπε επιιι!!ιιι,·ε Κι·ιτ.ι!ι πει· ε ιι ! Ι ει·'εοπεπ ΑπεΓππι·ππι.ιεπ
πιιι·ε ππι· ειπεπι Κι·ιτι!ιει· ιι·εει:ιι.ιιει:, πει· επ ειιιεπι εε!ιι· εισε
εεπ Με.τει·ιε! - πππ εε πιιι·π ποο!ι ιιπιπει· !ιιπιει· πειπ 8 ι ι! !ε ι·'
εε!ιεπ ιπι·πε1€π!ε!πεπ, πεε νιε!ε ι.ειιιιεππ ΠιιΠε παπι - Νιιε!ι
ιιτιιι'ππιπεπ επει.ε1!ι.. Πε ππτειι!ιειιιτ Ιιειπειπ Ζιιιιειι'ε!, πεεε 8 ιι !- _
1ε ι· ιπ πει· Ηεπιιιεπε!ιε Βεε!ιι. !ιιιι.. Πε πι πιε ειι!!ιι·επιειπε ιιπ
ε·επει·πε Πε!ιπ·Ξιε!ιει πιιι ι!ιτει· Νεπι·ιι.ειπεπιε πππ ι!ιι·ει· $ρ!ιι.πε1ι

ει” πει· θιεεε!!εοπείτ ρι·επιιεεπει· Δει·πιε

ιιι πω..
Βιι.2ιιπρ νοπι 81. .Τεππειι· 1907.

ιιορτοεε. ι!ιι·ει· Ατοπ!ε πει· θεπεπε πππ ι!ιι·ει Πιιερερειε ειπε

Αππιεεειιπ 85 Μιτε·1ιεπει·. ειε θεειε Πι·.Πι·. Ριιε π τ, Ρωτ
ι'ει· πππ 1!!ειιιπιονιιιιεεπ.

πετεπιι!ιι·ε ΚοπειιιπιιοπεΚι·ιιπ!επειι. σε πεπεπεπ πεε 5ι.ιππιιι,
πιο Οοειιι Χ ππειιιεπε, ειε πιε€ποειιεε!ιει· Ηιππ·ειε πιε ιπι ειπε
1ιιεει. - πει·ιιπει· ιιιι.πε ιε!ι πω! παπι: πεε πεπεπ επει· ιιιιε!ι
δ ι.1!!ει·'ε θεε:πει· πιιπι ι.ιι6εειεπ Τει! πιοπι, πε. πω» Ππτει·
ειιε!ιππι;ειι π. 'Γ. πει· επ ειπειιι !ι!ειπεπ 1ιΙπιει·ιε! επειιειιι!ιι·τ
πιιι·πεπ. ε. Τ. ε.ιιε ιιππει·επ Οι·ιιππεπ πιε!ιι; πεπιειειιι·ι!. επι ειππ.
Ιιι ειπειιι επειιι!ιι·Ιιε!ιεπ ρο!ειπιεεπεπ Τει! πειει 5ι!!!ε ι· πιε
,πεπεπ εειπε Ι.ιεπιε πειιε!ιιετεπ Αιιιι·ιιι!'ε 2πι·ιιε!ι.

Απτοιείει·ει.πει· Πειιιοπεττει;ιοπ επι 111. .1:ι.π.1907

νοπ Πι·. Πεο Βοι·ππεπρι..
Η. Π. θεεεειιεπ πο, «πιει πι! Ιππεπ ειπεπ Ρειιεπτεπ πειιιε,
πει· ειοπ πιπ ε. Νονειιιπει· 1906 ιιπ πω! ςενιιιιππι: πειτε πππ
ιιπει· ειπε θεεε!ιππι!ει !ι!ει.ιιε, πιε επι !ιπ!ιειι Οπει·πιειει· !ιιιιιιε
πεπ Ζιι!ιπεπ ειε!ι ειιτνιιιε!ιε!ι πεπε. Πεε !.ειπεπ πεειιιππ εειι
Οετει·π 1906 Με !ιοπιιιε ιπι πει πει· Λπΐπειιιπε ειιιεπ !ιει·ιειι
'1'ππιοι· !ιοπετιιιιει·επ, πει· πιο Βε!ι!ειπιπιεπι πεε πεπεπ ιιιιιιιιπεπ
πω· ε" !ιπ!ιεπ πειτε πειτε? πππ πεπεπ πεπ Α1νεοΙιιι·ίοι·ιειιιπεπ
πω! πεεπ !ιιπιεπ πιε επ. Με 0ι:ιιι. πω· πειπ πιειεπειι θιιιιιιιειι

νοιι !ι6επειειπ 1πτει·εεεε ειππ πιε Απειππι·πππεπ πεε πω.
ιιπει·1Ιοι·πιιε εει.πεπιειιε Με Ρ!ιιιεε, π. π. πιε Ιπ
πεπιιππιει·ππιι· πεε Ηιιπ!ιιιε ιι.ειπεπιειιε ιπι: πω! Ηεπιιιιε επιπ

!γι.ιεπε πει· Ριιιιει!ιει. πεπεπ! ιει1”!ιο!ι πι πεε νοπ ι!ιιπ επιιι·οι·ιειιε
Βἱ!π πεε Αει!ιεπιπει·'ε, ι.ιει·ιι.πεπιι νειπ!ιιπεππ ιπ πεπι '1'ειι, πει·

ει·ειι·εε!ιτε. Πιε Πγιιιρ!ιπι·ιιεειι ιιιιι.ει· πειπ Πιιιει·πιειει· ππιι·ειι
επι πειπεπ θειι.επ ιιιι.!ρεπε! πππ Πι1ι!ι.επ ειεπ πεπ ιιπ. Ι.ιιι!ιε

πιε Ρεγε!ιε πππ πιε νει·ιιπ!πειιιιιι· πεε «!ιοιιετ!ιπτιοπε!Ι Βε!ιπ·ιι.
επεπ» εε!ιι!πει·ι:. ΑΜ πιο αι·ε!ιιιιι·ε 1ιππιιιπιτειι.» πιεεει· Ρετ.
ι.ιειιεπ ειπε “Με Απειι!ι1 νοιι Κι·ιι.π!ι!ιειιειι, - πιε οι·ι.ιππιεε!ιε
Ηει·2!ειπειι, πω", Πιιιπειεε πππ ιιππει·ε - ιει ιπειιιεε ννιεεεπε
ποε1ι πιοπι επ ριιιπιε επιπιει·ιιεππι ι;επιπε!ιι π·οι·πειι. Βεπειει
πειιεπει·ι πππ ειιιεε!ιιεπειι επεοΙιιι επι.ι·επειιπ ιει πιε νει·ιιι·
ιει!ππε πει· !ειπει πιε _ιειει. ποε1ι πειιπιεπ «Ριοεεπορει·πιιοπεπ».
νειειππε!ιε Αιιεπεπιπειιι!!ε, πει πεπεπ ειιιε Ορει·ε.ιιοπ ιππιπιει·ι
εειπ !ιιιππ. ει·πεππι 8. εε!πει: επεπι·ἱὶε!ι1ιειι επ.
Πιπε Πιι!!ε πει· Απι·ειι:ιιπιι; Επι· Πιιιιι;ποετι!ι πιιε '1'πει·ιιιιιε
ιινιι·π ιεπει· Κο!!ειιε επε πιεεειιι «ερειιπειιπεπ» Βιιε!ι ε·επ·!ιιπειι
!ιππιιεπ.
Ο. πιο ι·ιι:π.

πω· ειπε ε;ι·πεεετε Ιιγιπρ!ιπι·ιιεε επ Γιι!ι!επ. Ιε!ι πεπε πεπ Ρε
ιιεπτειι επι Τ. Νονειππει· 1906 ο ειιει·ι: πππ πιι.πε ι!ιπι ε!!ε πιο
Ιιγιπρππι·!ιεεπ πιιιει· ποπι 11πιει· ιεΓει· πππ πιε !ιπ!‹ε θειιε πεε
0πει·πιει'ει·ε επιιει·πι. νει· πει· Πεεε!ιι.ιοπ πεε 0πει·!ιιει°ει·ε !ιιι.!ιε
ιεπ ι!ιπι πιε!ιπ!ιε εε.ι·οι.ιε εει. ππιειππιιπεπ, εε πιε εε Κεε!ιει·
νοι·εε!ι!ιιιιι, Με πιπ πεπιιι. εε!ιι· επιι·ιεπεπ ι;,·επ·εεεπ, πε πιε
Βιπιπιιε· ιπιο!ιιε πεεεεπ !ιε!πε εεπι· πειιεεπι!!επε Με πεε Ορε
ι·ιει·επ πεπιιιεπ π·εεεπι1ιεπ ει·!ε!επιει·ι π·ιιι·. Ζιι ει·πιπππειι πιιι·ε
ποε!ι πει Πιιιετιιππ, πεεε πι! πεπ 0ι·πιτε!ι·εππ ει·πε1τεπ ιιπ.
ποπιιι·επ ειπ πεεεει·ει· 1ιοεπιεειεεπει· Πι·ΐο!ιι εεειεπει·ι. πι, πε

πεε ιιπιειε Απι.ιεπ1ιπ πιοπι !ιει·επειιι!ιι. Πει· Ζιι!ιπιιτι13 Πε πι ιι
ιπιπ Πε1π ειι·ιιιπ Με!. πειιι Κι·ππ!:ειι ειιιε Ρι·οιπεεε Μπε

Κει! νοιι Βε.ιπε!επεπ: 1.επιππι·1ι πει· εγειειπειι
Αει·2ιε. Ζπειιε !!ει!ιιε. 1!ι·πιιπ Με 8ο!ιπε.ι·ιεππει·Β,

ι'ει·τιιι·ι, πιε επι· Πειιι.!ιο!ι!ιειτ εειιιει· Βιιι·εεπε παπι πεεεπι!!ε!ι
πειι.ιι5.ιιτ. Πει· Ππιει·εε!ιιεπ ιιι πει· $ριεε!ιε πιι·π Ι!ιιιεπ εοίοι·ι
επιπι!!επ, πιεππ Πιε πεπ Ριιτιεπτειι ει·ετ οππε πππ πεππ πιπ.

!ιει·1ιπ

πω· Ρι·οιπεεε ειιι·εε!ιεπ !ι6ι·επ. Πει· Ρειιειιι πι επι 16. Πεεεπι

εοπεπ Απειοιπιε πεε Μεπεε1ιεπ ιιπ Βιππιει·εππε πππ
πππ

πιω.

1906.

Ρτειε

πεε !ιοπιρ!ει.ιεπ

πει· 1906 π1ε πεπει!ι επιιιιεεεπ πει·πεπ Με πετ πιε _ιειει

Ψει!ιεε 22. ΜΚ.
ιιπ πεπι ειιιιειι.ειι Τει!

ιει πεε

πω,

Με πεε π·ιι· εε!ιοπ

Οε!ε8·επιιειτ πεπεπ πιιιιιιπειεεπ, ι·ο!!ειιιππιπ ει·εο!ιιεπεπ πππ
πιιιι"πεει. πιε

ιιππωιπιεεπε Βεεε!ιι·ειπιιπε πεε εππεειι ιπεπεε!ι

!ιε!ιεπ Κιιτρει·ε, ν!Πι!ιι·εππ πει· ει·ει.ε Τει! πεε 8!ιε!ειι.- Με
Πιιε!:ε!εγετεπι πιιιι'ιιεετε, επιιιιι1ι: πει· πινειιε Τει! πεε Πετιπ
εγειεπι,πιε Ηει·π- πππ θεεεπ1εοπτεοι·πεπε, πεε θειιιεε- Με

Νει·νειιεγειειπ. πιε Ηιιιιι. Με πιε Βιππεεοι·ρ,·επε. Πἰπ “πεπι
!ιεπεε Βιιεπι·επιει:ει· ιει πεπι (πεπεπ πιιεεεε!ι!οεεεπ. ιιπ Απ
ειο!ιι. ιι·ιεπι πει· πω. !ιειπει·1ει Αππι!πππι;επ πππ νει·ννειει. ιπι
Λ!!πειιιειιιεπ ιιπ νιιι·ιινοι·ι πππ νιε!ιιιεπ επε!ι ιιπ Τε” επι πεπ
Δι!πε νοιι 0ιιι·ΙΤο!πι.
Πε!ιε.

'1'εεεπεππυεπ πει Τ1ιει·εριε, ιπιι πεεοππειει· Βει·πεπειο!ιιι
Βιιιι€ πει· Τπει·εριε ιιπ πει· Βει·1ιπει·, πω” πππ
ειιπετεπ πεπιεειιεπ

Κ!ιπιΙ‹επ. Ηει·επεπεπεπεπ ιιοπ

Πι·. Μ. Τ. Βοπιιιι·ει·, Βεπε.!ιτειιι πει· ,,!ι!ιιιιεεπ
ιπει·ερεπιιεεπεπ Ψοεπεπεεπιιιι". νιεπε νειπ1επι·ιε
πππ ι·ει·πεεεειιε Διιεπεπε. ννιιι·ιππι·ε 1908, Α.
8ιππει`ε πεπεπ (Ο. Κεπιιεεεπ). Κ!. ε!" 387 8.
Ρι·ειε πεπ. 2 Μει!ιι..
Απ πιο πιεπει·ιπειι. νοπ ππε ειειε !οπεππ πεερι·οε!ιεπειι πεπι
@Με ι·ειπτ πω!

πιε

νοι·Ιιε;εππε 4. Απεριεπε

πεε '1'εεε!ιεπ

πιιο!ιεε ιιπ πεε Μπι· 1908 ιπ π·ιιι·πιπ·ει· ννειεε ιιπ. Πιιε Βικι
!ειπ πιειετ ιπ εειιιειπ

!ιειιι

πεπεπ. Οπ ει· ι·επιπ!νιι·ε! π!ειπεπ πω, ιιειιπ ιιιιιπ ιει.ετ πε.

ει·ειεπ

Απεε!ιπιιι.ε επι' 151 'πεπεπ ειπ

πεππειπεε ιπει·ερειιιιεεπεε νεπειιιεεπιπ, π! π·ε!ε!ιεπι πει· '1'!ιει·ιι
πιε πει· Κι·επ!ι!ιειτεπ ειιιε !ιπι·πε, ιιι $ε!ι!ειι·νιιοιτεπ 8·ει“εεειε
ΠιιιΒιιοει.ι!ι νοι·ιιπεεεεεπιε!ιι ιει. Πε ιο18·ι πεππ ειπε !ζ1επει·
ποπι πει· οιιιιιιιε!!επ Με πει· πιο!ιιιι.πει·επ πιε!ιωιππιπε!!επ εο
πιε πει· πεπει·επ Αι·2πειπιιιι.ε!, πινει ννιτ!ιππΒ. Ποειει·ιιπ8·, Απ
πιεππππε πππ Ρι·ειεε. Γει·ιιει· ειιιε Β.ει!ιε νοπ Κειριτε1π ιιπει·
Νιι!ιι·πιιι.ιε!, ει·ετε ειιιε πο! ρ!ιιιι!ιο!ιεπ Πι·1ιιιι.π!κιιππειι πππ
νειειΕιπιιιι·επ,
9πιιε!ιπι.ιεει·πιιπι·ιιπι.τ (νοπ Πι. !(πϋρι'ε!
πι πεπ ει· π! ννιειι). ι!ιει·πρεπιιεε!ιε Τεεπιιικ, πιιι.τετιεο!ιε Κιιε!ιε
Με νιε!ε εππει·ε επ πεπ ρι·ε!ιιιεεπεπ Αι·πι. ιιοιπ·εππιιςε Απε

!ιι.ιιιίιε. 1π ιι!!επ Κε.ιιιιε!π πεε Βιιοπ!ειιιε πει πει· νει·Γεεεει·
ειι:1ι πεπιιι!ιτ, ω! πεπεπ Πι·ι·ιιππεπεε!ιπιτεπ πει· 'Ι'πει·εριε Βεειι
πιιππ 2ιι πεπεπ. Πε !ιιιιιιι ππ!ιει· ιι.πε!ι πιε νοι·1ιεπεππε πεπε
Απειι·επε πεε 'Ι'πεε!ιεπππεπεε ιι!ε ειπ πι·ειι‹:!ιππι·εε Νεεπεε!ι!ει.ιε

πιιε!ι πππ ιιιιιει!ειεειιι·ει· Βετε;επει· πειπ ρι·ε!αιεε!ιειι Λεει ειπ
ιιιο!ι!επ ιινει·πειι, ειιιιιιι1 πεεεε!πε π·ε8·ειι εειπεε !ι!ειπεπ Μππ
πεπεπ Ππι·ιιιιιτε Μπι πειιιιειπειι Μιιι.ιεπεπ ιιι πει· '1'ιιεε!ιε πεπ:
1908181101 Με'
136'. Η 1108'

ιιιι!ιε!ι παπι πιοπι επι:εεπειπειι.
ε
ιιπ Πιτι·επεεππιι.ι. ετε!!τ. εε ειε!ι ιιπ Πιιιιι'ε πιπ 3 Ποπιιωπ
ειπ; επ !ιε!ιι·ι ιιπει· πει· '1'πιποι· επε!ι πιιεπ .1ιι!ιτεπ πιιεπει·.
Πιε $ικτιειι!ιειι, πιε ιπ ω» πεπεπ Απειιιι.πε πεε Πειρ
πιιι.π π-Βι· ιι π 'εε!ιεπ Ηιιπππιιε!ιεε πει· ρι·ιι!ιι.ιεεπειι 0!ιιι·πτ8·ιε
ιιεεειππιε!τ ειππ, π·ειεειι ι·εεπι ιι·ιιιιι·ιιι·ε Β.εειι!ιιι.ι:ε πιιε!ι 0πει·
!ιιείει·ι·εεε!αιοπειι επί:

Πιε Πι·1ιι.πε·ει· Βιιιιιειιιι πει·ιε!ιι.ετ ιιπει· 17 Πε.!!ε πιπ: ειπει·
Πειιει·πει!πιιε. Απε θι·ειΓενιιιι!π ιει ειιιε 9τιιιιετι!ι ιιετ611'επι
!ιε!ιι νοιι 17' Πιι!!επ πιπ !ιειιιει· ειπιιε·,επ Πειιει·πει!ππ8.
Π ε ι ! π ιι π ει· πει·ιο!ιι.ει ιιπει· 19 Πιι!!ε Με 10 Βεπιπινεπ.

Μιιι·τεπε πω” '74 Πιι!!ε ιιιιτ 16 Πεπει·πε!!ππι;ειι πππ 28
Τοπεειιι1!επ. Β τειπ πει·ιε!ιτει. ιιπει· 18 Πε!!ε Με πει· Μππι
ποπ Π. ν. Βει·ι.>;ιπ ιιπ π, πιε ιπ πεπ .Τε!ιι·ειι 1890-1900 οπο·
ι·ιει·ι πιοι·πεπ πεπεπ Με νοπ πεπεπ !ιειπει· ιιιειιι· επι πεπεπ
πι. νοπ πεπεπ ειε Νιι.επι·ιεπι.επ ει!ιιι!ι:επ πεπεπ.
16ει·πει· ει·1ειιιπε ιεπ ιιιιι·, 1!ιπεπ ειπεπ Ψπι·ιπιοι·ιεει.π επ πε

πιοπειιιει·ειι, πεπ πι!! εςεετει·ιι πει ειπει· Πι·ιι!ιορει·ιιτιοιι επιπ
πιε” ιιιιπε. Πε πιι.ππε!ι ειε!ι πιπ ειπ _ιπιιιιεε 1πιιπεπεπ

πεπ σε

20-26 .!ε.!ιι·επ, πεε ποι· ε ννοο!ιειι πιε ειπε Αιτειιπε εε!ιεπι
!ιιιιιε, πιε 14 'Ι'εε·ε πειιει·τε.
νοι·8·εειει·π πιπ 9 Ππι· πιοι·ι;επε ιει ειε πωπω ιπιι. πει'ιιι.ιειι
θε1ιπιει·πεπ ιπ ε" 1!εο-εοεοιι!εει.ιεππ ει!ιι·ε.π!ιτ, πιο 8επιπετιεπ
ιιιε!ιεπ πιε εππιε Νιιε!ιι ιιπ, ει: πεεε ειε πιοπι: εε!ι!ιιι'ειι ιιοπιιιει
θεετει·π πιιιι·πε ειε ιπε Πιιι!ιοπιεεεππεπε ι.:επι·ιιε!ιι. πιο ιε!ι ειε

π! Αππειι·ιι.ε!ιτ πεε πτειιπει·ιεπ εε!ιι· ειπα ι1ι·πε!ιεπιρπππ1ιε!ιεπ
Απποιπεπε εοίοιε ορει·ιει·ι. !ιιιπε. Πε ιει ειπε Πι·πποπετειιοπ.
πιει! 2Χ:24 8ι.ιιππεπ ιιεεπ ποπι Αιιιιι!! ιιοε!ι πιοπι νει·ειι·ιε!ιειι

πιει·επ. !ε!ι πει ιπ ω· Βεπε!ι!ιιιπ!ε ειπεπ ι!3.επ1επτ ι·ιει:!ιεππεπ
Πιιει·, ε" πιο Πει·πιεο!ι!ιιιε;επ ιπ πω! ππιιει·επ Τει! πεε Αππο·
ιπεπε ιιιιιεριι!τε. Πε πεεπιππεπ !ιειπε νει·πε.ε!ιπππεπ, πιε που
Πιιει· νοπ πει· ι'ιε!επ Βεπε!ι!ιιι!ι!ε ιιπε·ι·επειεπ. Πιε Ηειιριπιεπιιε
πεε Πιιει·ε πει'ιιππ ειε!ι ιιπ !ι!ειπεπ Βεε!ιεπ επιεεπειι πειπ Πιε·
ι·ιιε πππ πεπι 1πε!αππι.
Πει· ννιιιιιιιοι·ιεετι πιιι·πε επιιει·πι., πιει· σε. 6 0ι.ιπ. !επιπ
10ιιιι. νοιι πει· Βπειε πεε ννιιι·πιίοι·ιεπτεεε επιι'ει·πι, πειιιιιπ
ειε!ι ειπε πιιι·πιΒ·ε Βιι·ι!ιιιιι·, πιε πιε $οππε πιοπι: ιιιιεειει·επ π”

πιοπι !ιπει· πιεεει· 8ιτι!‹ι.ιιι· εε!ιεπ 8!ε ειπ εεεε!ιπε.πε!ιι·ιοεεεε
11οε!ι, πιιι·επ πεε ειε!! πει· 1ππε!ι. πει· επιπ!ιππετεπ Κπρρε πεε
ννπι·πιιοι·ιεειεεε π! πιο Βιιπε!ιππ!ι!ε ει·ι.ιοεεεπ !ιιιιιε, πειιιι πιε

Κπρρε πιει· νο!!ειιιππιιι· !εει·. Πιε 8ε!ι!ειπι!ιιι.πι πει· Κπιιρε
ιιε·
νει·π101Π·

εε!ιπ·ε!!ι: πππ ετιιι·!ε ιιι_ιιειει·ι, πιε ννιιππ πει.τπε!ιι!ιο!ι

Πε !ιοιπιιιι: πει ιιιιε ιιοειι ιπιπιει· ιιε1ιι· πεπεπ νει, πιιεε ειιιε Απ·
ιιεππι:ιιιε ιιι ω! ειιειεπ 9Χ9‹1 8ι.πππεπ ιπ πιε Πιιππε πεε 0!ι!·
ι·ιιιε·επ ε,·ε!επει. Πιπε πιιι!ι!ιεπε Πι·ιι!ιορει·ε.ιιοπ ει·!επε Με

--

'ι

π

:εν-εεε

Με
-ιιιοιιιοε ν!7!εεοιιε, ιιιιιι οι·ειοιι Πει; ιιιοιει ννοιιιοιι !ιοι!ι·οιι!ιο!ιο
Βιεο!ιειιιιιιιοοιι ε!ιι:ονιιιι·ιοι. Π!οεοι· Γε!! ιιοννοιει, ιιιι.εε οοι·
3. Το; :ο οιιιοιιι οι·ιο!ιιι·οιο!ιοιι οροι·ει.ινοιι Βιιιιιιιιι° οιι ιιι ε ι
εοιιι !ιοιιιι, οοιιιι ι!ιοεο ΡΜ. Μαιο οιιι 8.'Ι'ειςο ο!ιιο ε!!κοιιιοιιιο οιι
ιιιεο οιιι·ιοο Ροι·ιιοιιιιιε οο!ιιιοι, οιο ιιιιο!ι ιιιοιιιοι· Βι·ι'ε.!ιι·ιιιιιι; ποιο

- οοι· Τ.ιερει·οιοιιιιο οιιι! ποιο ι!ιιε Βριι!οιιε ι!οο!ι ειιιιι Τοσο πιο".
Αιιοιι ιιι οοιι ιι.ιιε!ιιιιιιιεο!ιοιι Βιιιιιειι!ιοιι ιει ειε ιιιιι· εειιιει· Ζω
ειιιι;οι'ιι!!οιι, ιιιιεε οιο Ροι·ιιοιιιιιιιοιι,ιιιο Με πιο δ. 'Ι'ο.ιι;ο οροι·ιοι·ι
ενοι·ι!οιι, οιιιο ιιοεεοι·ο Ρι·οοιιοεο !ιε!ιοιι, Με οιοιοιιιοοιι, άιο ιιεο
ιιοιιι 8. Το” οιιι οοιι Οροι·ιιιιοιιειιεοιι εο!ειιιιοιι. Ωοειιιιιι οιιι'

‹!ιοεοιι Ρο!! ιιιιιεε ιο!ι ιιο!ιοι· οι·ιιιοιοιιιι πιοε. εο!ο!ιο ειιιι·ιιιιεο!ι
οιιιεοιιοιιιιο

Ροιιιιοιι νοιι

Αρροιιιιιιιιιε

ννοιιιοις!ιο!ι

οιιι

οι·

ειοιι 'Γεἔο οιιιοιιι Ο!ι!ι·ιιι·Βοιι :ο ιι!ιοι·ννοιεοιι.
Ιιι οοι· Πιε!ιιιεειοιι: Με ιο!ι

!ιοι οοι· ιι·οειι·ιο;οιι Οιιοι·οιιοιι οιο

Ροι·ιιοιιοο!!ιο!ι!ο ει·οιΤιιοι !ιιι!ιο, εο ουσ!! ιπιτ ιιιιεειροι· Βιι.οι·
οιιι€οι:οιι, οοι· νοι· πιοιιι Νοιε ιιι οοι· ι'τοιοιι Βειιο!ι!ιο!ι!ο !ιοι·ιιιιι
εοιιννιιιιιιιι, ε!!οπιιιιεε οιιι· ιιι ω· ιιιιιοι·οιι Ηιι.!ιιο ιιεε ΑιιιιοιιιοΙ!
άιο οιιοιο Βιι.!!ιο νεοι· ιιοο!ι ιι·οι. .Ιοιιοο!ι »νοι· ι!ιοεοι· Βιιοι·
ιιι !ιοιιιοι· ννοιεο ι!ιιι·ο!ι οιο νοι·εο!εοοι·ιοιι Πει·ιιιεο!ι!ιιιιοοιι νοιι
οοι· ο!ιοιοιι Βιι!Γιο οοι· Βιιιιο!ι!ιο!ι!ο εοι;οεο!ι!οεεοιι ιιιι‹ι !ιοιιο
οιο Μο;!ιο!ι!ιοιι οιο Βιιιιοιι!ιο!ι!ο “οι "ω" ειι ιιιιιιιοι·οιι.

Πι·. Ραπ! Κ!οιιιιιι ειιιιιιιιι οιιι νοι·ιτει;οιιι!οιι ιιι Βοιι·ο!Τ
ω· ?ιιι!ιοροτειιοιι νο!! ιι!ιοι·οιιι. !ιοι ι!ιιΤιιεοτ Ροι·ιιι·ιιιιιε ιει οε
ι!ιιιι

ειιοιι

πιο

οιο!ιιιι€οιι, Ριιιιοιιιοιι ειι ι·οιιοιι, οιιι οοιι ιιιοι·

Βιοιιιιεεοι·ιοιι Βι·ιιιιιι·ιιιιοοιι ειιιιιιιιοιι άιο 8ιειιειι!ιοιι

νοιι Κ ι·ο

ει" ε, Βο!ιιι οιιι! !ιοιιιιιι οοι· Με: ιιιο!ιι ιι!ιοι·οιιι. ι!ιοεο !ιοι·
νοτιιι.ο,οιιι!οιι Αιιιοι·οιι, ιιοιοιι Νιιιιιοιι το ι!ιι·ο Βιοιιειι!ιοιι »οοιι
!ιιι!›οιι Ποι!ιιιιοοιι ιιι νοι·οοιο!ιιιοιι οιιι! που· !ιοιιιο !ι!οιιιο Ζε!ι!.
Πι· !ιοιιιιο ειο!ι ‹!ιοεοιι !Νιιιοι·ερι·ιιο!ι ιιιο!ιι οι!ι!ιιι·οιι.

Όι. νοιι Βοι·Βιιιιι.ιιιι ιιιοιιιι, οε !ιοε;ι ι!ιοεοε ιιι οοι· ιιιο!ιι
εειιιει·! ιιο2οοοιιοιι θιοιιιο 2ινιεο!ιοιι ω ε!!ι.=ιοιιιοιιιοιι οιιι! άει·
ειπ Αιιιιερεο!ιιιιε ιοιιι!ιοι·οιιιιοιι €οι·ιιοιιιιιε, ειο εοι ειιο!ι εο!ιινοι·
οιι :ιο!ιοιι. Ετ οι·ιιιιιοι·ο ειο!ι
ιι 2 2ο ς!οιο!ιοι· Ζοιι !ιοιιιιι!ιο

οροι·ιοι·ιοιι ιιιιιοοιι !ιι·ιιι'ιι,οιοιι .Ρειιοιιιοιι, εοι άοιιι οιιιοιι ιιι!ι ειιιι
ειιι;οιιι Αιιεεειης ι!οι:!ιιο ειο!ι οοι· Βοι'ιιιιτ! ιιιιι ι!οιιι νοιι
Πι·. Βοι·ιι !ι ο ιι ο ι, !ιοιιιο ο.Βεροιι·οιιόοιι Αιιιιιιειοιιοιι οιιι! ιιοο!ι
Βοεο!ιιιιιι!ιιιιις οιιι' 'Ι'οι!ο ιιεε Ροι·ιιοιιοιιιιιε; !ιοι ιιοιιι ιιιιιιοι·ιι
πεπι νιοιι!ιι Βιιοι· ε!ιοι· ε!!ςοιιιοιιι πινιεο!ιοιι οοιι Βιι.ι·ιιιεο!ι!ιιι
οοιι νοι·ιοι!ι, οι· !ιιι!:›ο ιιιιο!ι Βο ιι ιι ειιειςοι!ο!ιιιιο Βριι!ιιιιιι ειο
ιιιεο!ιι οιιι! εοι ριοιιιρι οοι· οιιιιιιε οι·ιο!ε:ι. .Το ε·οιιιΒιοτ εοιιειι'
οιο διιιιοιι οοι· Ροιιιιοιιιιιε ιιιιεοιιιιιιιι!οι ιιοιιο!ιοιι ινοι·ιιοιι, ι!οειο
ιιιο!ιι· νοι·εο!ιοοοιι ειο!ι άιο Ζε!ι!οιι ιιι οοιι Βιιιιιειι!ιοιι ιιι Οικι
εΙοιι οοι· οιοιιοι!ιοιι Γιι!!ο. εο !ιιιιιιοιι εοιιιοι· !!ιΙοιιιιιιιε ιιεο!ι οιο
Ι:ιοι!ιιιιΕοιι ιιοι εο!ιοιιιιιιιι· ιι.!!οοιιιοιιιοι· Ροι·ιιοιιιιιε 2ιιειιιιιιιο.
Πι·. Κ!οιιιιιι άοιιιοιιειι·ιοι·ι. :ιιι Ζοιο!ιιιιιιικοιι οοιι νοι·εο!ιιο
ιιοιιοιι 8ιω ο” Ροι·ιοι·ιιιιοιι ιιιιιι Με ειο!ι άιο '1'οι!ο (Με Μπιο
ιιιοιιε οιιι·ο!ι άιο Αιι!ιΙιειοιιοιι ιιιιιι νοιννοο!ιειιιιο·οιι ειι εο!ιιιι2οιι
ιιοειιο!ιοιι, ιιιιιι ιιιιιεε Με: οιο Βοιιιι'εο!ιο Βρι1!ιιιιο ιιιιιοι·
!ιο!ιοιιι Πι·ιιο!ιο ιιιοεο !οιοιιιοιι Αι!!ιε.ειοιιοιι εριοιιςοιι ο!ιιιο ιιοο!ι
πιο Βο!ι ιι οε ιιιιιιιο!ιι ιιιιιι εοιιιο $ιοι!ει!!ι ποιοι οιιιο ε!!εο
ιιιοιιιο Ροι·ιιοιιιιιε ιιι ιιιιιο!ιοιι - οιιι Ροιι!οι· ιιιιιεεο οοιιιιιιιο!ι
ιι·οοιιιιννο ειοο!ιοιι. Βει οιιιιι,>;οιι νοιι εοιιιοιι Ηοι!ιιιιι.ιοιι !ιιι.!ιο οι·
ιιοι·ιοοιιε εριιιοι· ιιοεο!ιοιι, ιιιι.εε οε ειο!ι οιιι Βιιιεεοι·ο οιιοι· !ι!οι
ιιοι·ο Αιιειοεεο οοιιοιιιιο!ι !ιοιιο.

Ιιιιιιιοιιι·ιε, ειιιιτοιοιι, εο Μ: ιιοο!ι πο· οιιιοιι

ιιιι·οεεοιι

Τει! ω·

Βιιιργοιιιο οιιι !ιοι·ιοεοι· Ζο.!ιιι άιο Αοιιο!οιιιο. Πιο ιιιιιι ειο!ιοι·
ι'οειειιειο!!οιι, ο!ι οιννε οιιι !ιι·ιιιι!ιοι· Ζε.!ιο τοειι.οιιι ινιιι·ιο!ι·οει
οιιοιι Με Βιιιιιγοιιι !ιοι·ι·οι·οιοι·ιιιοιι !ιπ!ιοιι ιιϋιιιιιο, εο!ιιο!ιο ιο!ι ε!!ο
Ρειιοιιιοιι, ειο ιιιιι· ιιοι·νοι·οεο!ιιοιιιοι· Ζο!ιιιοι!ιτειιιιιιιις !ιοειο!ιι,
ιιιοτει :οιιι Ζε!ιιιιι.ι·ει. Πε ιει πιο· ν0Ι'Β'θιέ0ιιιι118Π, ιιιιεε εο!ιοιιι

ιιει° ιιοειιιιιιο, εο!ιιιιοι·ι!οιιο Ζιι.ιιτιο ειο!ι Με !ι··πιι!ι οι·ινιοεοιι. Πιο
Βιιιργοιιιο, άιο νοιιι Ζε!ιιι ιιιιεςο!ιοιι, εο!ιοιι ιιιιο!ι ιιιιιιοι!ιιιοι νοιι
«ιοτ Α!νοο!ο ιιεε !ιο!ιειιιιο!ι νιοι·τ!οιι, ννοι! !ιιοι· οιο Οιιιιιιοοιι τω·
οιιιο Αιιε!ιοι!ιιιη.: τ!ιιι·ο!ι ο!ιιο Αιιε!ιο!ιι·ιιιιει νοιι οοι· Ζε!ιιιο!νοο!ο
το!. ι;ι·οεε οιπο. Παει άιο Αιιειιοιιι·ιιιιο ειοιε ειιιιι2 εο!ιιιιοτειοε
ιει, !ιο.ιιιι !ο!ι ιιιοιιι. ιιι οιιοιι. ΙΏε !ιοιιιιιιοιι νοιι! Ρ"ιι!!ο νοι·, ινο
ιιιι.ο!ι !Βιιι·οοιιοιι ιιοε .ε!ιιιοε οιο Ηιε!ιιιιοι·ε!ιο!ι!ο οοιοιιε οιοιιιιοι
ιει οιιοι· νεο οε οιιι· οιιιο “πιο ι!ιιιιιιο Κιιοο!ιοιιεο!ιιο!ιι ειιιιιιιο!ι

!ιι·οοιιοιι Βιιιι. ιιι εο!ο!ιοιι Ε'ιι!!οιι ιει οιο' Οιιοι·ιιιιοιι ιιιιιιιι!ιο!ι
εοιιιιιοι·ε!οε. Γιι!!ε ιιιιιιι ε!ιοι· οιιιοιι Καπο! νοιι 2-8 οιιιι. Πιο”
ιιιιι·ο!ι οοιι Κιοιοι· ιιο!ιι·οιι ιιιιιεε, πιο άιο Ηιοιιιιιιοι·ε!ιο!ι!ο ειι
οι·ϋ!ιιιοιι, ι!ιι.ιιιι ιει ω» ΒιιιιιιιΠ' ιιιο!ιι εο!ιιιιοι·:!οε.
Ι.οιιιοι· ειιιτ! Με ιιιο!ιι !ιιι Βιιιιιιιο, νοιι νοι·ιιιιοι·οιιι ιιι ειιι;οιι,
ο!› Με οε οιιι οιιιοιιι !ιιιιιιιιι.ο!ιιςοιι εο!ιννοι·οιι οι!οι·οιιιοιιι ειιιει·ιι

οοιι !οιο!ιιοιι Βιιιιιγοιιιιιι ιιιιι !ιε!ιοιι. Ε'ϋιι.!οι·. ι·οιο!ι!ιο!ιοι· οπο» ιοτ.
!ιοιιι Βοννοιε του οιιι 8οιιιιιοτοε Βιιιργοιιι. Ε!ιοιιεο ινοιιιιι ειιιιι
οιο Βοεοιιινοττ!οιι οοι· Ρειιοιιιοιι ιιιιεεο!ι!εις,ο·οοοιιτ!. Πιο ο!ιιιιιη;.
ει·6εεοι·οιι ΒιιιΒι·ιιΐο !ιοιιιιιιοιι οε!ιοι· ιιιοιει ι!ιιιιιι ιιι Για”, ννοιιιι
ιιιιε οιο !ι!οιιιοι·οιι Βιιιι;ιιιΙ'ο 2ιιι· Αιιε!ιοι!ιιιιε οοιι Βιιιιη·οιιιε !ιιι
Βιιο!ι !ειεειοιι. Αιιι ιι!!ο οιο νοι·εο!ιιοοοιιοιι Μοι!ιοιιοιι !ιειιιι !ο!ι
ιιειιιι·ιιοιι ιιιο!ιι οιιιοο!ιοιι. ννοιιιι ιο!ι οιιι· οιο οιιι ιιιοιειοιι
!ιοινο.ιιι·ιο Μοι!ιοιιο ιιιιο!ι Βιιο-Οιι.!άινο!! οιιι οοι· ιιιιο!ι Γειω
ι·ιο!ι-!)οιι!ιοι· νοι·οιοιο!ιο, εο !ιιοιοι οιο 1οιιιοι·ο ιιοιιοι·οεεοιι νοι·

ειιε οοι· !οιο!ιιοι·οιι οιιι! ιιοοι·ειο!ιι!ιο!ιοιοιι Οροτειιοιι. !ο!ι !ιιιιιο
ω" νοι· ιιι·οιιιι;οιι Τειιοιι οιιιιιιιι! ιιιιο!ι οοτ Ρι·ιοιιι·ιο!ι-Ποιι!ιοι·
εο!ιοιι Βιιοι!ιοιιο οροι·ιοι·ι απο !ιοιιιι ιιιι!ιοι· ιι!ιοι· άιο Βοειι!ιιι.ιο ιιοοιι
ιιιο!ιι ιιτιοι!οο. !ο!ι ιιιοο!ιιο οιιι· ιιιιιιι!ιι·οιι-ο!ιιιο οε οοι· Μοιιιο‹ιο
πιο Υοι·ννιιι·ι' ιιι ιιιεο!ιοιι-ι!εεε οιποπ οιο Βι·ιιε!ιιιιιις οοι· οιι
οοι·οιι !ι!ιιεοιιο! οιιιοι·εοιιε ιιι οοι· !ιιιιιοι·ειοιι Ποια: οοι· Ηι8ιιιιιοι·ε
!ιοιι!ο οιιι ιοιοι· Ριιιι!ιι οιιιειο!ιι, ο.ιιι!οι·οιεοιιε !ιιι.ιιοι ιιινι·οι!οιι
οιο οιιιοι·ο Μιιεο!ιο! ιπι νοι·ιιοι·ειοιι Λ!ιεο!ιιιιιι. ιιιιι! ειιιι!οιι !ιοιιιιιιι
εε ε·οιεκιο ιιιι ευ ιιοι !ιοι·ιιιιιοι·, Μ" ειο άιο ιιιιιιει!ιο!ιο ΟοιΪιιιιιιι;
πι· !:!ιο!ιιιιοι·ε!ιο!ι!ο ι'εει οπο: νοι·!οι;οιι !ιιιιιιι.--Βοο!ι οιει αιο

Ζιι!ιιιιιιι απο !ο!ιι·οιι, ο!ι οειιιιι·ο!ι οιο Αιιε!ιο!!ιιιιε ιιο!ιιιιιιοτι
Μια!.
Με εο!ιοιιιι ννο!ι!,οιιεε ι'ιιι·ι!ιο εο!ιννοι·οιι Ρι9.!!ο οοι· Ηις!ιιιιοιε

!ιοιι!οιι-οιιιιιγοιιιο οιο Β'ι·ιοοιιο!ι-!)οιι!ιοι·εο!ιο Μοι!ιοιιο οιο Μοι!ιο
ιιο οοι· Ζιι!ιιιιιιι ιοτ..
Πι·. νοιι πιο· Μιι!ι!οιι !ιο!ιι Οι. Β. ιιοςοιιιι!ιοι· !ιοι·νοι·. ιιεεε
ιιεε !)ιιι·ο!ι!ιο!ιτοιι οοι· Αινοο!οιιο.ο!ι Οοοροι· οιιιεο!ιιοιιοιι εο!ιιιιοι·ι·
!οε ειιειιιιιι!ιι·οιι εοι, ιιιιο!ι οοι· ι·ιο!ιιιοοιι !ιι_ιοοιιοιι Με Αιιιιειο

ι.ι!ιιιιιιε οιιιριιιιιιοιι άιο Ριιιιοιιιοιι ιιιιι· Με Βι·6ιιιιοιι Με Ποιο"
ειε ιιιιιιιηιοιιο!ιοι, οιο Α!νοο!ο »πιο ννοιιιι ειο ειιιο!ι ειιιι·ιι εοιιι
εο!!ιο, ιιιιιο!ι οοιι Βο!ιι·οι· ι!ε!ιο! εριο!οιιιι οιιι·οιι!ιο!ιι·ι, ονοιιι!.
Ζε!ιιιι·οειο ιιιι!ιο! ιιοειιιιιιιιι οιιι! ειο!ιοι· οιιιι'οι·ιιι.

νοιι οοι· Βιιιιοι·ιιιιιιο· οοι· ιιιιιοι·οιι

Νοεοιι-Μοεο!ιο! !ιο!ιο οι·

ετοιε ε!ιοοεο!ιοιι, οι· εο!ιιοι!ιο ι!ιι· ιιι ιν!ο!ιιιιςο ρ!ιγειο!οι;ιεο!ιο
Β`ιιιιοιιοιιοιι Ζιι.·-Ι)ι:Π Βοοι·ιι1° οοι· εο!ικνοι·οι·οιι ιι'ιι!!ο οιιι-σο οι·

_ιοιει ννοιιοι· οιιειιο!ιιιοιι οοιι ιιιιο!ι οιο Ιιιιιιοο.ιιοιιεειο!!ιιιης πι»
!)ι·. νοιι Βοη;·ιιιιιιιιι ιιιοιιιι, οοι· νοιι Οι. !ιοι·ιι!ιοιιιιι
ειιςοιιι!ιι·ιο Ρε!! "οιαο ι!ι·ιι.ιιεεοιι πο! Με ει.!!ειοιιιοιιιο Ροι·ιιοιιιιιε
ι·ιι!ιι·ιπιοι·ι ιιι·οι·τ!οιι. Ιιι ιιιοεοιι διιιιιειι!ιοιι ενιιιιιοιι ιιιιιιιι ιιιοιιι·

οιο Οροι·ιιιιοιι ιιιιο!ι Ε'ι·ιοοι·ιο!ιε; ειε Βιιισ!οιι ιιε!ιοι οιο οοι· Μιτο

'Ι'οιιοεΠι!!ο οιιι' άιο Βιιιιι!ιι Α!ιεεοεε ι'ε!!οιι. - !ιο!ι ιι ειιιι!ο ιιι

οοιι! ιιιι.ο!ι Ηιιιιεο οιιι!εεεοιι νιιοι·ι!οιι. !)οε Βιιιιιι·ειοοιι

οοι· Τει ι;οινιι!ιειιιιι, εοιιι Ψεεεοι·ι·οεοινοιι· ειο!ιο οιπο 'Ι'ι·ορρο
!ιο!ιοι· Με οοτ Οροιιι.ι!οιιεεεε! ιιιιιι ειιι·οιιιιο οι· ιιιιο!ι οιο·οιιοιι
Αιιιι·οοοιι ιι!!ο Αιιιιιιειοιιοιι οιιι οοιι Βιιοι· ινι·ιεο!ιοιι οοιι Βοιω
εο!ι!ιιιοοιι ιιι οιιιιοι·ιιοιι.
Πι·. Βοι·ιι ιιπ ιι οι: ΕΜ οιι!ιο!ιοιι ειο!ι εο!ιοιι νιο!ο Βιιιιιιιιοιι
;;οςοιι Με Βριι!οιι, οι· !ιιι!ιο ιιεο!ι ιιιοο!ιιιιιιεο!ιοι· Βιιιιοι·ιιιιιιε
ιιεε Βιιοι·ε οιιι· 'Γεω οιιιιιιο ειιςοινιιιιιιι. Ποι· Ζοιιριιιι!ιι ω
Οροι·ειιοιι εριο!ο οιο
ειιριι·ο!!ο, !ιοιιιι Αοινοτιοιι ινιιι·ο ιι.!!ο·ο
ιιιοιιιο Ροι·ιιοιιιιιο ιιι εοιιιοιιι Ε'ο!!ο οιιικοιι·οιοιι ιιιι‹ι οιιι 4. Το.ιι;ο
ενιιι·ο οιο Οροτειιοιι ενο! ιιι εριιι ο·οννοεοιι.

ιιιιειιιιοιιο!ιιιι, ι!ιιε ΒριιΙοιι !ιιειιο·, ειιο!ι ιιιο!ιι !ιει!ιοιιεο!ι ιιιιά ειο
Ηο!!ιιιιο οιιιο εο!ιτ !ειιρ;ειιιιιο.

ειο!!ιο Ριιιιοιιι :οι ι !ιοιιιο Βιιιειο!!ιιιιο·οιι ειιι.ιι, πω" οιιιιιιο.!

οιιιο !!ιιιεοιι!ιιιιιο

οι· οροι·ιοι·ιοιι Βοιιο ιιιιιι ι!ιιε Ρετ. ιιοιιιιιοιι
εοι ι!οοιι

Βε. νοιι 8οιιιςιιιιεο!ι,
οι ΒοΕι·οτιι.ι·.

Οι. Ρ. Πιο ιιι ιιι εο!ιοιιιοι άιο οιιι·ιιιο νοιι ω· _ιιιιιοιιιεςοιι Ρο°

ι·ιιοιιιιιε. Πιιιο!ι άιο Γι·ιι!ιοροι·οιιοιι εοι οιο θοιιοεο οοι· Ροι!ιο·
ιιιιιε οι·ει !ι!ει· εοινοιι!ειι, οι νοτινοιει ιιι ιιιοεοιιι Ριιιι!ιιο Με
εοιιιο Αι·οοιι ιιιιιι εειιιοιι νοιιιοι; ιιιι νοι·ικοιι Βοιιιοειοι·.
Πι·. νο ιι ο ιι ι· ΜΒ !ι!οιι !ιιι!ι εο!ιιοιι νοι·ιτει: οι" άιο ορο·
ι·ειινο Βο!ιειιά!ιιιιοι ω· ι!οοι·!ιιοι'οι·!ιο!ι!οιιοιιοι·ιιοι.: ιοι·εο!ιοιιιι
ιιι ο. Ποιιιεο!ι. Ροιοι·ε!ιιιι·Βιοι·. Ναι. Ζοιιεοιιιιιι).

Οι. ν. Β.ι ιιι ε ο!ι ε. !ιοιοιιι ο!ιοιιτ'ε!!ε. Μ" αιο ιιοιιιοιι Βιομ
οιιιο !ιιιιιιις εροιιιο.ιι ιιιιε!ιοι!οιι οοιι οοιιιιιιιο!ι οιιιοι· ο!ιιι·ιιι·ει.
Βο!ιειιιι!ιιιιοι ιιιοιιι !ιοιιιιι·ιοιι. Βο!ιινοι· ιει οε ειιοι· ιοειιοειο!!οιι,
ιιιιιιιιι οιιι ιιοιιιοε Βιιιιιγοιιι ιιι οιιι οιποπ. ιιιιοι·ο_ο!ιι.
!Βιιιργοιιιο, οιο Μοιιιιιο !ειις !ιοειο!ιοιι, !ιοιιιιοιι ιιοο!ι ιιιιιιιοι°
ιιιιο!ι ινοιιιοιοιι Αιιεεριι!ιιιιοοιι !ιοι!οιι, ευ ιιιιεε Μι· ιιιο!ιι ιιο
ι·οο!ιιιει ειιι‹!, εο!ο!ιο ΙΒιιιιιγοιιιο Με οιιιοιι. ιιι !ιοποιο!ιιιοιι.
Μ" ιιιιιι άιο ο!ιιοιι. Βιιιιιγοιιιο ειι!ιοιι·ιΠι, εο ιιιιιεεοιι Μι·

Ρι·οιοιιο!! σοι !!!!!. !ειιι·οεοοιιοτε!νοιεειιιιιι!ιιιιο
οοι· ωνιεω. Αοιοι!ιιιιε

ιιοε ει. Ροιοι·ειι. €ιι·ιι!ιοιιοιι

νοι·οιιιε ιιι εοΒοοοοιιιΞοι· ι-ιιιτο οιιι 8οιιιιοοοιιο, οοιι

!8. ΑιιΒιιει ιοοι ι|ε4 [Με ΝοοιιιιιιιιειΞε ευ Ποι·ρειι
ιπι θειιι!ο ο" θι·οοεοιι θι!τιο.
Πιο Υοι·ειιιιιιιι!ιιιις υιιπι νοιιι Ρι·ι1εοε, Πι·. Με. Η. 'Ι' ι· ιι ιι ε ι· ι
οι·ϋιι”ιιοι, ινο!ο!ιοι· ιιιιιιοιιι, ιιιιεε οιο οι·ειο, :οιιι Π. Αιιιιιιει
1907, 7 Πει· Λ!ιοιιι!ε ιιι άοι·«Βοεεοιιιοο» ιιι Ποηιο.ι ειιε;οποιειο
ιιοιιοι·ιιινοι·εο.ιιιιιι!ιιιιε ννοι;οιι ιιιιεοιιιιςοιιιιοι· Βοιοι!ιιιιε ιιιο!ιι
ιιι 8ιιιιιι!ο ρο!ιοιιιιιιοιι νοι·, ιιιιιι !ιοιιειο.ιιοι·ι; ιιεεε οιο “οοιι
ινοι·ιιεο οι·ι!ιιιιιιοεοοιιιιιεε !ιοι·ιιιοιιο ινιιοιιο θοιιοιο!νοιεειιιιιι!ιιιις

!ιοιιιιι!ιι εοιιι, οιιι ι!ιιο Βιιιειο!ιιιιιε· οιιιιιιο·ο!ιοιι. ννοιιιι ειιο!ι
Ιειιι 8 24 οοι· 8ιιιιιιιοιι οιιιιο Κιιο!ιειο!ιι οιιι άιο Ζειι! οοι· οι·
ιο ιιιοιειοιι Ειιιιιγοιιιο ιιιιο!ι Ιιιίο!ιι!οιιε!ιιιιιι!ι!ιοιιοιι, ιιοεοιιιιοι·ε . εο!ιιοιιοιιοιι Μιιο!ιοι!οι· !ιοεο!ι!ιιεείο!ιιο ιοτ.

οι»
19ι· οι·1ιιιιοιιι ιι.ιι Μο εο1ιννοι·ο Βι·1ιι·ειι1ιιιιιο· ι:1οε 1. Βο1ιι·οι11ι·ε ι Μιο1ιννιι.ε-Ζιιιτοιι1ιοί. Πι·. 19. Ηεεοιι1ι1εοι·-Ρο.11ε, 01.1.
Ποι·ι·ιι Πι·. ιιιοι1. Ο 1ιι·. Β τ τ ο 1ι ιιι ο ο ι· ο ιιιιι1 ιιι·οιιοιι1ιτ Ιιι Διι

1ιοι.ι·ιιο1ιτ οοι· Α1ιννοεοιι1ιο1ι Με ν1εορι·1ι.εο, Ποι·ι·ιι ΡΜ. Κ ο ε ε
1οι· εονν1ο ιι.ιιο1ι ι1οε 11. Βο1ιτοτειι·ε Ηοι·ι·ιι Πι·. Κ. Ρίιε1'ί,
ννο1ο1ιο 1ιο1ι1ο 1ιιι Αιιε1ιιιιι1ο ννοιΙοιι ειιιπ ετο11νοτι.ι·οιοιιοοιι
$ο1κι·ο19.ι· ΠΠ Μο 1ιοιιιιεο θοιιοιιι1νοι·εοιιιιιι1ιιιιι; Ηοι·ι·ιι Πι·. οιοο.
Τε. Βιιο1ιεο1ιοννιιε, ννοιιι1ι οιοο Μο νοι·εο.ιιιιιι1ιιιι€ οιο
νοι·εωιιοοιι οι·1ι1ιιι·ι.
1'οι· ι1οι· 'Ι'ομοεοι·τ1ιιιιιις.ΐοι·οοι·τ οοι· Ει·11.εοε Μο Αιιννοεοιιι1οιι
ειιΓ. 11ιιοε νοι·ετοι·1ιοιιοιι Κο11οςοιι ιιιιι1 Μιι€Ι1οι1οε άεε νοι·ο1ιιοε,
Πι·. 11νο11ι;ιιιι ι.: ν ου Οτο ι:-1.11ιιιιι ειι εοι1οιι1ιοιι. Νομοπ
ννοεοιιτ1οιι ο1ιι·οιι Με Αιιι1οιι1ιοιι ι1οε νοι·ετοι·οοιιοιι Μιι·ο1ι Εν·

1ιο1ιοιι νοιι ι1οιι 81ι:ιοιι.
Ρ. 1. νοιι οιιιοι· νιωθει” ι1οε Ρι·οι.ο1ιο1Ιοε οοι· 1711. .1ιι1ιι·οε
οιιοι·ιι1νει·εο.ιιιιιι1ιιιη; ιιι 1νο1ιιιιιι· ειο1ιι Μο νοι·ειιιιιιιι1ιιιη.ς πο,
ο Μιεεο11ιο ιιι ω· 8ι. Ροιοιιι1ιιιιιιοι· Ποι1ιειιιιεο1ιοιι 1νοο1ιοιι
εο1ιιιιι νοι·ϋΠοιιι11ο1ιι. ινοιι1οιι ιει. απο οιιεεοι·ι1οιιι _1οι1οιιι οιο
ιο1ιιοιι 1111η;1ιοι1ο Με νοιοιιιοε εοιιιοι· Ζοιι ειιιςοειιιιτ1τ ννοι·ι1οιι 1ει:.

$ο1ιιιο1οοι·-'1'ι·11ιετοιι, Πι·. ννε1ι.οι·Ηο1ετ-Βη.ιιι. Πι·.1..
Βοι·ιι1ιειιρι-111ο;ο, Πι·. Κ. Τειιιεο1ιοι·-11.ιιςε, Πι·.'1°ιι.
Βοοιιο1ιοι·-111εε, Πι·. νοιι Β.1οιιιεο1ιε-1Μεο. Πι·. νοιι
Η ο ιι ο· ο ιι ε ο 1ι-Β.1ιςιι. Πι·. Ν. Β ιι ι 1ι-Β18·ιι.. Πι·. Η. Οο1 ο
οοι· ε-Ί'ε11ι1ιο1, Πι·. Ο. Β οο1:-Βιιτ.1ιοιι, ιιιιι1 Πι. Η. 5ι.ιιιι
ο ο ι-1.11ιειι.
νοιι Μοεοιι 187 Μιιις11οοοι· οΜο ιιι ΙΑν1οιιτ1 Με ι·Ιοιιι 11ιιο1ιοιι

1.οιιιιο απο 1ιι Μπι 1:1ο1ιιοιι θιιιι1ιοιι - 108 ινο1ιιι1ιοι'ι, ιιι Βικι
δ), ιιι Κιιι·1ιιιιι1 - 45, ιιι 111ει.1οιιι1 2 ιιοά ιπι 1ιιιιοιοιι οι
Β.οιο1ιοε - 7 ΜΗ.811οτ1οι·.
Απε οοι· Ζιι1ι1 οοι· 9οιιι·ειιοιιειιιιιιιιιοι· ι·1οε νοι·οιιιοε οι Πι.
νο ιι Β ιιιο Ε ο1-Μ1ιιι.ιι Μιειτοε01ι18οοιι ιιιιι1 τ.ι·ο.ι ειιι εοιιιο 8ιο11ο
Πι·. ν ο ιι Ο ε το ιι - Β ο ο1ι ο ιι.11ιιιιιι ιιιιι1 Μειιιι Μ. ιιοι:1ι Πι.

Βιο1ι1οι·-Βιιιιε1ιο[1'οι·ι.Βοιοιιοιι. ι1οεεοιι Βιο11ο ο1ιοιι ιιοο1ι νι
Βιιιιι ιει.
.
Ιιιι νοτ11οεεοιιοιι ω” 1ει οι" νοι·ειιιιιι1 4 11ε1 ιιιοι;οιι 11
Μι ιπι .1ιιΙιι·ο νοι·1ιοι·) ιιι ο111ειο11οιι 81τειιιιςοιι Ζι188.ιιιιιι8ι12ο·

ποιου.
11.2 Ποι·

ΚεεεεΠι1ιι·οι·

Πι·.

ιιιοι1.

Α. Ι2θΖ11111 @οι ι1οιι

Κεεεοιι1ιοι·ιο1ιι: Πιι· (Με νοι·11οεεοιιο θοεο1ι16.1ιο_ιο1ιι·, ο. ιι. Πιτ
Με Ζο1τ νοιπ 1. .1ιι1ι 1906 Με :ιιιο 1. .1ιι11 1907:
1111ιιιιο1ιιιιοιι:
1ε1ιι·οε1ιο1ι.ι·ιι€ οοι· 187 111η.:11οι1οι·
Ζιιιιι Βοει.οιι ι1οιι Νοιετοιιι1ειοιιι1

985 ΒΙΑ. - Κορ.
918 ε
24
›

νοιπ ννοι·ιιιορἱοι·ι1οροι. Βο1ιοοοιι
Κοιιροιιε ιιιιι1 Ζιιιεοιι

500
88

»
ι

68

›
ιι

Βιιι1ι1ο ειιιπ 1. .1ιι11 1906

884

ι

86

ι

Βιιιιιιιιιι

2709 1181. 28 Κορ.

Α ιι ε ε ε ο ο ιι:

Αιιε οοι· Κοεεο Με νοι·οιιιοε ννιιι·ι1ο νοιιι 7οι·ειειιι1ο Μι
Πο1ιτοι·ιιι Β1ιιιι οἰιιο οιιιιιιε11ιςο Πιιτοτειιιιιιιιη; νοιι 200 ειιι.
1ιονιι11ιοι.
Αιι1ο11ιοιι ε1ιιι1 ιπι νοι·11οεεοιιοιι .1ιι1ιι·ο 1ιο1 οοι· νοιοιιιε1ιεεεο
ιι1ο1ιι. ι.ι;οιιιιιο1ιτ ννοι·ι1οιι, ιιιιι· 1ιιιι οοι· νοι·ιιι:ειιιι1 ο1ιιο απο" εο

ιιιιιο1ιτο Αιι1οι1ιο οιιιοε Μιιι.ς11οι1οε ιιιι Βοιι·ει.ιο νοιι 400 111ι1.ιιιιι
1 .1ιι1ιι· ρι·ο1οιις1οι·ι..
Πιιε 121ιι·οιιροι·ιο1ιιι πιοε νοι·οιιιοε 1ιιιι.ι:ο ιιιι νοι·11οεεοιιοιι δειτε
2 ΜιιΙ νοι·ιιιιΙοεειιιιε ειιιιιιιιιιιιοιιειιιι·οιοιι. Ιιι ε1οιιι ο1ιιοιι 11'οΙιε
1ιοιιι1ο1ιο οε επι. ιιιο οιοο ΚΙιιεο οιιιοε Μ1ης11οι1οε ι;οκοιι οιπ
ειιι1οι·οε 11.11τ,ο·1ιοο ειιι' 1ιι1ιο11οκ1ιε11ι.Μ. Μιά 1ιοιιεωτιοι·ι Μι.ε 191ιι·οιι·
ιιοι·ιο1ιι, ειεεε ιιιιι.ειιο1ι1ιοΙι οιοο νοι·1οιιιιιιιι· ι1οι· 11.οεο1ιι οοι· ΜΙ
1οιιιιιΙΜπ νοη;ο1οι;οιι 1ιιιιτο. Το ι1οιιι 2ινοποιι 11'ιι11ο 1ιο.ιισ1ο1ω οι
ε1ο1ι ιιιιι οιιιο Κ1ιεςο οιιιοε ΜιιΕ11οοοε ιςΘε:0ιι οιιιοιι Κο11οιιιιι
οοι· ιιιο1ιι. 1Μι.ι:1ιοο ι1οιι νοι·ο1ιιοε ννοι·, ειο1ι _ιοι1οο1ι οοι· .1ιιι·ιι·

Μ1ιιιοιι ιιοε Β1ιι·οιιο·οι·1ο1ιιοο ι1οε νοι·ο1ιιοε ιιιιτοι·ννιι.ι·ι'. ινο11 Με

Ποτ Πιιτοι·οι1ιτειιιιεε1ιεεεο 111ιοι·ινιοεοιι

500 11.81. - Κ”.

Ποιιι (Πιο Βιιηιο1ιιο.ο1ιτ

747

›

66

»

Πι·ιιο1ιιιιι1ιοετοιι ιι. 1ι1οιιιο Βοο1ιιιιιιιοοιι
θοννΜιι·ιο Πιιιοτει11ι.ειιιιο·οιι
Νοιειειιι1ε1οιιο
·8ιι1ι1ο ειιιπ 1 .1ιι11 1907

80
280
950
205

»
·›
»
›

81

ι
ι
:ο
ε

24
05

τοιοι· ιιο1οςοιιι.1ιο1ι ο1ιιοι· Κοιιειι1ι.ι-ιιιοιι .Βοι ο1ιιοιιι Ριιι.1οιιιοιι
ι1οιιι οι·ειοι·οιι ΒΘεο1ιι11ι119.ιιιιε01ι ειιεεοερι·οο1ιοιι ιιιιι1 ιιι Κοσμι
ςοςοιιννοι·τ Βο1ιιιιιριιιιικοιι ιιιιικοει.ο11ι 1ιο1ιοιι εο11ι.ο, Μο ποιοι:
ιιοι. ινοι·οιι Με ε.ι·ει11ο1ιο Βειιοιιιιιιο ι1οε 1ί1οι:οιιοοιι ιιι ποιοι·
Βιιι1ιοιι. - [Με 191ιι·οιιεοι·1ο1ιι 1ιοιιετιιιιοι·ι:ο, Μι.εε νοιπ Βο1ι1ειο·
τοιι ειιι Κι·οιι1ιοιιοοιτο ΑοιιεεεΝ10χο:ι ο;οιιιοο1ιι. ι.νοιι1οιι οποιοι,

Μο Με 1ιι·ειικοιιοο απο 1ιο1οιοιεοιιι1ο Κι·1ιι1ι οοι· Βο1ιειιι11ιιιι;
ι1οε 1Ποεοιιο1οιι

Βιιιιιιιιιι. 2709 1110.

ιιιι1`εοΓοειιτ. ννοι·οοιι

1ιοιιιιι.οιι,

εοννιο ιιιιο1ιι1ιο

Κορ.

5ιο11ιιιι: ιιιι‹1 1ιιιοι·οοεοιι Με 1(1εοοιιτ1οιι 801111111ε;οιι11οιιιιΙειι
οιιπο ειι1ι 1ιι Μοεοιι Αοιιεεοι·ιιιιιςοιι ιιι Ηιι·οι· Ροι·ιιι ιιιιι1 11'ειειιιιι
οιπο νοι·1οτειιιιρ; οοι· ιι·ιιι11ϋοιιο11οιι 1:1.οιςο1ιι ιιιι‹1 1.1οεοιιο οοι·

νοι·ιιιο:οιιεειειιά ι1οε νοι·οιιιε ειιι 1. .Τιι1ι 1907:

Κο11οοιιι1ιιιιι. - Βιιιο ιιιιι1ε 11ι1οε νοι·ιιοιιιιιο ι1ε.ο 111ιι·οιι€οι·ιο1ιι

ποιοι· ι1οιιι οιιι·ο1ι Μιε νοι·1ιοι· εοινοιιιιοιιοιι Β1ιιι1ι·ιιο1εο. Μ"
Ψοι·τρειριοι·ο ιιιιι11 ννοο1ιεο1

11ι00 11.1ι1. - Κορ.
702

θιι·ο

811100 ρ1ιιε Νοι;ετειιιι1είοιιιΙ

ε

1155 ο

09

ο

29

»

Βιιιιιιιιο 8417 ΕΜ. 88 Πιο.
Ρ. 8. Πιιε θ11οι1 ω Βονιιιιοιιε1ιοιιιιιι1εειοιι Πι·. .1. 14ο νοτ
Ποτροι νοι·11οει. ι1οιι Βοι·1ο1ιι; κοιιιιιιιιιοι· Κοιιιιιι1εε1οιι ιιιο 1907,

οοι· Βο1ι1ιιειο ε1ι:1ι Μο '1”ι·ε;;ινοιι.ο εοιιιοι· Λοιιεεοι·ιιιιιιοιι Με
νοι·ιεοΒοιινΜι·ι.ιμ οιιπο.

Πει· νοι·ει.ο.ιιι1 ννιιι·ι1ο ιιι 21·'ει11οιι νοιι Μ1ιο·11οοοι·ιι Με ?οι
οιιιοε ιιιιι ιιιι·1ετ1εο1ιοιι Βοιειειι‹1 ειιι· Βι·1οιιι.ιιιιις τιιο1ιοι.ειιι1ιοει
11οιιοιιιιι·ο ,ε;ο1ιοιοιι. Πε οε ειο1ι ιιι 1ιο1ι·1οιι Β'1111οιι ιιιιι 4511109111
1ιιο1ιο Βοιιιοι1ιιιιιι: οιιιοι· 8ο1ιιι1ο απο ιιιο1ιτ ει.νι·ιι. ιιιιι οιιιο να·
Νοιεοι·ιιιις ι·οερ. Βοειιετιιιιι·1ιιιις οοι· ΗΜιο Με Η0110ΓΜ'8 Μι·

ιιοιω, εο εο1ι1ιιο· οι· οοπ Ροιοιιτοιι νοι·. οιοο ειιι' 1208901109!
νοτοιιιοε ειιι οιποπ οι·ι:εειιειιεε18οιι Αι1νοΚε.ιοιι .ιιι ννοιιι1οιι. Ιιι Μι

ννο1ο1ιοι· 1'ο1ιτοιιι1οιι Ψοι·ι.1ειιιι. Με «Νεο1ιοοιιι ινιι· Βιιοοειιιιιοι
ιοιο1ιιιοιο, Με οι·ννο1ι1ι.ο 11ε.εεειονιι1οιιιοιι οοι· 1.1ν11ι.ιιο1εο1ιοιι

οιιιοιι Ε'ο11ο 1ιει. οοι· ΐοι·ει:οιιο

Δ1ιιο11ιιιις Με δι. Ροτοτο13ιιι€οτ 91°2111ο1ιοτι νοι·οιιιε ειι ε;οΒοιι

οι·1ιε1τοιι.ιιι ι1οιιι ιιιιι1οι·οιι _1οοοο1ι ινιοε ι1ο.ε 1ιοττοι1`οιι‹1ο 1111·

εοιι1εοι· 11ι1ϊο ειιι Ιιοιιι.ιοοιι Τιι€ο Μο Β1ιιιιιι1ιιιιοιιιιιιι1 Απε
ιιιι1ιοιι, Μο 1ίεεεο, Με θ1ι·ο-Κοιιιο εοινιο ιιιιο1ι ι1οιι νοι·ιιιο;οιιε
ει.οιιι1 οο8ι·ϋ1'ι: 1ιε1ιοιι. 1ιοετοτικοιι Μι· 1ι1οι·ιιιιι, Μιεε ννιι· Μο
Β11ο1ιοι·, ιο Κο.ειιο, εοιιἱο ι1οιι νοι·ιιιο;οιιεειιιιιι1 Ιιι νο11οι· Οτά
ιιιιιι8· ι.ιοΙ'ιιιιι1οιι 1ιε1ιοιι.»

:ΜΜΕ ιιιιι1 οοι· ννιιωο ι1οε ιιι·ει1ιο1ιοιι Βιιιιιι1οε ιιιο1ιτειι8θ°
ιιιοοεοιι ειιι·11ο1ι, ιι·οι.ει1οιιι νοιι 11ιιιι 1ιι οἱιιοιιι 1ι·ϋ1ιοτο111Μ19

Ποι·ριιτ, ι1οιι 18. Αιιι;ιιετ 1907.

ι.ι·1ιοι1

οοπ

1ιιοι·ιιιιί ποσο

1ιοιιιο Αιιιινοτι

νοιιι νοι·ειοικ1ο νοι·ιιιοεο1ι1εςοιιοιι 1111οι1ιιε Με ιιιοιιτ

οοι· ε1οιο1ιο Βοι Με νοι·ετε.ιιι1οε ιιιιοοοιιειιιιιάοι απο ιιιιι._πι1·
ιοιιι Βιιο1εο ΜΜΜ και. Με ι1ο.ι·ο.ιιΕ οοι· νοι·επιιιιι1 εοι.ιιοιι
νοι·εο1ι1ιιις Με ειιε1ϋ1ιι1ιο1ιοι· 14οι1ν1οι·ιιιιε ειιι'ι·οοιιι οι1ιιο11.

οιιιιι.1οι·ιο οοι· Βοιι·ο11οιιι1ο Με εοιιιοι· Αιιετι·ιιι.εοι1ι14ι·ιιιιΕ·
Πι·. ιιιοι1.Α.Πει·ι:εο,

Πιοεοι· ΡΜ, ιιιιο οιιπο ιιοο1ι οοι· Πιιιετιιιιι1 Μιεε ιιιιιιιιι.το11ιιιι

1)τ.ιιι0ι1.νν.Κ1οεοΠ121ηη

ιιο.ο1ι1ιοι· ο ννοιτοτο 11Μις1ιοι1οι· :ιιιο ι1οι·εο11ιοιι ΒιιιΜ. 11ιι·οιι ΑΜ·

Πι·. ιιιοι1. πω. Μονοι·.

"κι πιιε ι1οιιι νοι·οιιιο οιι2οι,ο_ιοιι, ι;εοοιι ι1οιιι νοι·ειιιιιτ16 ΗΡ
ιιιι1ιεεειιιις Μο θοιιοι·ο1νοι·ειιιιιιιι1ιιιιο· ιιιιι ο1ιιο Πιι·ο1ι1ιν079
1ι1ιι.οιι, νν1ο οι· ειο1ι ιιι Ζιι1ιιιιι1ι. ευ ι1οιι Ποειιο1ιοιι οοι· ΜιιΕ119

1). 4. Βοι· ειο11νοι·ιι·οιοιιι1ο 8ο1ιι·οιοι· νοι·11οετ 101εοιπ1οιι, νοιιι
ε1ιινοεοιιοοιι ΙΙ. $ο1ιι·οι.8.ι· Π. Κ. Ρίο.Η νοιΓεεειοιι Βοο1ιοιι

εο1ιιι1ι.ε1ιοι·1ο1ιι 111ιοι· Μιε νοι·11οεεοιιο (.1οεο119.Π_18.1ιτ.
Πιο Αιιιε1ι1 οοι· 1ι11το11οι1οι· 1ιοιι·ιιο· ιπι νοτ11οεεοιιοιι .1ο.1ιι·ο

187 Βοο;οιι 191 ιιιι .1ε1ιι·ο νοι1ιοι·. Βιιι 1Μιο1ιοι1, Πι·. 117ο11'
ΕΑ ιι ι.: νο ιι θι·οι-Ι.ι1ιειι 1ιιιι ι1οιι νοι·ο1ιι Μιι·ο1ι οοπ 'Ι'οι1
νοι·1ιεεεοιι. Πιτοιι Αιιειιιι.τ ιιιιο·οιιιοΙοοι 1ιιι1ιοιι θ ϊι·ϋ1ιοι·ο Μικ
811οοοι·, οΜο ο.ιιε Μιιιιιι ιιιιι1 πινει· Μο Ηοι·ι·οιι Πι. Γι. 131 ο ο ο ι·
.ι11ι.ειι, Πι. ει. 01ο. ο. ε ο ιι-111τειι, Πι·. Ρ ο. ιι 1 1.1ο ν ο ιι - Μιτου,

οοι· πιο _ιιιι1ει1εο1ιοιι Βοιειο.ιιι1 ω Ποιιοι·ειίοι·ι1οι·ιιι1Ζω ω”
Ιιε1ιοιι εο11 ιιιιι1 ννἱι·ι1 οιι.ι·ϋ1ιοι· Με Νϋ.1ιοτοιι 1ιιι ρ. ο οοι· 1118891'
οι·ι1ιιιιιιρι Μο ..1ἰοι1ο εο1ιι.

Ιιι οιιιοιιι

18ιι11ο ννιιι·οο οοι· νοι·ειιιιιι1 νοιι ο1ιιοιιι 111ιις1ιοιιιι

ννοεοιι οιιιοε 18ι·ρι·οεειιιι,ι.ςενοι·ειιο1ιοε νοιι 8ο1τοιι ο1ιιοε ΡοιιοιιιοΠ
ιιιο _ιιιιιει1εο1ιοιι Βοιειιιιιι1 οι·ειιο1ιι. ιιιιι1 111ιοι·Βιι1ι οι· Με ΑΜΘ·
1ορ;οιιιιοιτ ι1οιιι .1ιιι1ε1ιοιιειι1τοιι ι1οε 1ΐοι·ο1ιιοε, ι1οο1ι Μ. 11ιιιι ει”

απο Πι·. Η ο1ι ο ιεο1-1ι11ιιιιι. Με οιιεο;οιι·οιοιι ιιι 1ιοιι·ιιο1ιιοιι

Ζοικ Ποιοι· ι1οιι Αιιειειιιι€ ι1οε Ε'ο1Ιοε ιιοο1ι ιιιο1ιτε οο1ιιιιιτι1.
1ιι οιιι‹=ω ννοιιοιοιι Ε`ιι11ο ννιιι·οο οοι· νοι·ειο.ιιο νοιι 0199111

ειιιι1, ννοι1 ιιιο 11ιι·οιι Μ1ιο·Ιιοοοοιιι·εο· ιιιο1ιτ. 2151618101. 1ιιι1ιοιι 21
Μιι€11οιιοι·. Νοιιο1ιι€οιι·οτοιι ειιιι1 24 Μιιε1ιοοοι·; Πι·. Β. ν ο ιι
1.1 ι· ο ι-1Μιιιιι, Πι·. Ο 1ι ο ο 11 ιι ο·-117ιιιοειι. Πι·. Ν. ν ο ιι Β 81·

ΜιιοΙιοι1ο ιιι Γο1ιςοιιι1οι· νοτοιιι1οεοιιιιε ιιιιι _ιιιι·ιοι;ιοο1ιοιι Βοιει.ιιιιι1
ΘΓ8110111.:ι181' Βοιι·ο11οιιι1ο ΜΜΜ' νοτο Ηοι·ιο1ιι ειι611ο1. 15ιι·ιιι”ο
νοι·ιιιιοι1ι ι.νοι·οοιι, ννοιΙ οι· οιιιοι· 0ιιιιιιοιι Με 1Βιιροι·ι νοι° (19

ε ο ιι-Πο1ι1οιι, Πι·. ν ι ο ι· 1ι ιι 1 Ε-1ι1οε1ιειι, Πι·. 5 ιιι 1 1 οι ιι-ννοιιι1οιι,

ι·ιο1ιι ιιιο1ιι. ΓοΙιςο ειο1οιιιιοι 1ιο.ιιο. Πι· οιιπο 1οιιοο1ιιι1ο Αιιιιο11Μ

Πι·. 111 ο ο ε ι ε·1Λ11181ιιι. Πι·. Κ ε ιι ο 1 ιι ο·Βοεοινοοοιι, Πι·. Η ο ο ι ο
°Βιιςο1ιιιο.ιιιι-111οιι,Πι·.Β.1ι1ιιοιιι ο·-Ποηιιιι. Πι·. 11.11. ο 1ο 1ι
ο ι· ι1--ννοι·ιο, Πι·. 19. νοιι ν1οι.1ιιο·1ιοϊΓ-Ροι·ιιειι, 112.121.

σο» διιιιιιοιι νοτινοιι.ιιοι·ι, ννοιΙ ειιι1 τ1οι··Αι1ι·οεεο'εο1ιι·νοι·- 111111
νετοιειιοιιιο ιιιο1ιτ ειιιςοοο1ιοιι ινο.ι·οιι ιιοά ννοιΙ·εἱο ιιιιεεοιιἰω
ιιιριιιινε ετιιιι “οπο” ιιοεειιιιει.ιε κι1ι·οεε1οιοννοι·. 1111ιιερ11ιοι·88

ε"
ΜεΙ Με· ιειε ιΙιεεε1εο Οιι.ειιοε νοιι εἱεοει ΒενιειεεΓεεεει· ιε
θεειοειινειε οιεεε Ζοεςεε εει·εε ειο 'Ρετ εεννοι·ι'οε ινοι·εεε.
Νεεεεεει εει· ΐοι·ειε.εε εισε εεε εΠεε εει' ειοεοε Με εε
ιΜΙιεεοε θεεοι.εοερει·εε;ι·εριιοε @νεε ιιεοι2οιιςε ειπε» @Η

άιεεε εεοε Αεειεει. εεε νοι·ει.εεεεε άιεεε $ειιιιεε άιο Πει.οι·
εεεωεεεει'εειαεειι εεε νετειεε εει ννειιειιι εεει·ειοιε;ι:. Πιο θε:

εοτεινει·εεειιεΙιιες πιοε Με εεε ΒοεοΙιιεεε άοι· νει·ις”εει·ιεοε
θοεοιεΙνοιεεεειειΙιιες ειε, Με: ννειεεοιιι ιιι εοεΙει·οποιε ΒιιΙΙο νοιι
οιεει· ειε.εειςεε Πει.ει·ει.ειεεεε Αεειεεε εε εεεειοε εει εεε

εεε θετιεει: εἱεει νοηιειοειοι ει. εει' εετ Οιτει.ιοιι ειο 'Ι'ιιοΙ

εεοι·1ιεεε εειε νοι·ειεεεο Με Βιιεεειιειειιεε εεει· θεεεεεο εο

εετ Βερει·τεε, Με εεοι· εει· ειε εει· Ρει·ιοιι εεειιροεεε, ειιιεετε
εε εεει Ρειοειεε εει· εεεοΙιιιεε ΑιιεειεειεΙοειεεειτ ννοι.ςοε

ποεεεε οιεο ωιεροι·ει·ο Πει.ει·ετε:2ιιιιε.

νεε _ιοεοιε Ρι·οιοειε “εεε ειο Ι.οιειιιεε εει· Βιι·ει'κεεΙεες εε

Ρ. 8. ΨεεΙ εει· Βονἱειειιεεεειειιεεἱοε. Πε ιιιοι·άοε Με Με·
ιιοι·ε=.;οε ΒενΓεεειοε Πι·. .Ι ο ε. Η ο γ ο τ, Πι·. ιν, Κ ι ο ε ο ι· ι τ ε ι γ

εποε.

ΠεεΙιεε εο!εεε:ιε εεεε εε άοε νοι·ειεεε ειε 8εει·οιεοε, (Με
νοιι εεε Πι·. Πι·. Ι..ιενεεχ Νοεεει·ι.: εεε Βει·ιοΙε-Πιεε ιτε Αει
ιι·εεε εειοι·εειιι·ιεεεε Με: εεά ειε ΜΜεΠεειξ οει.ιιιοΙι, ειπε ε.ιιι'
ειεοι· ΒοιΙιε νεε εεΙΙεε:ιεΙοε Βοερι·εεεεεεειι ιε Βιμ. ειε Ρι·εεε
εει· θι·εεεεεε οιεει· ε.ι·ειΙιεεεε 8ιεεεεενει·οιειεεεε ειιε;οινοι·
ίεε ννοι·εοεινει·ε. Νεεεεειε άιο Ζιοιε εεε Ζννεο!ιο ειοεοε νει·

εεε Πι·. Α. Η ο ι· ι εε ινιεεετε;εινεεΙτ.
Δε 8τεΙΙο εεε Ι'ι·εεοι·οε νοι·ιτειιοεετεεεεοε εεε νοι·ώεοε Πι·.
Β ι οεΙει·. εει· ιοι·τε·εεεεεε Μ, ιινιιι·‹Ιο Με· εεε νοιεεειες εεε
νοι·ετεεεεε Πι·. 'Ι'εεριιΠ ΚεεΙει·-Βεεεεεει·ε πιε νει·
ιι·εεοεειεεεεε Πει· ΒεεεΙιο εεε Πιεεεεεεε νοιι εετ θεεει·εΙνοι·
εε.ιιιειΙεεε· ε·εινε.εΙε.

ειεεε εεεεει·ιοεοε, ινει·ιΙε εε εεεοι·ε ΜνΙεεειεεεο Αειοιιιιες
εεε Πι. Ρειει·εεει·ε;οι· ει·ειΙιεεεε νετειεεε εε Βεεειι8ειτη:οι·
εεε ειο ετοιμο ιςοει.εΙΙι, σε εε ιει· ιεϋ8ΙιεΙι "Με, εεε $οεινει·
εεννιοει ιει·οι· 'Ι'ε.ειχεειι εει ειο Βεεεει·ΙΙεεε ει·ειιεεοι· 8ειιι
εεείι·ει;ε εε νοι·Ιοειοε, ενοει.εεΙΙε Βι.ειετοενοι·ειιάει·εεεειι έ
ε·οειει;Ιιειι ιπι Πεεΐο οιεοε εΙοειιιεε - νοι·ιτειιε!ιειεε εεε ειε
νοεννεΙιιιες εε.οε Βιμ εε νει·Ιοεοε.
Πει· νοι·ειεεε εειιιιοι·ιοτε ειοι·εει', ειι.εε πιιι· Βι·τειεΙιεεε· άοι·
εε εειι·εΠεεεεε 8οει·ειεεε ,εοεεεεεοιοιιιιειοιι ΖιοΙε οιιιο νει·
εετΙοι·ιιερ ω 8ιειειοε ειοει Με;; πειτε, τιιιεε ειε ΨεεΙ εεε
νει·ειειιεεε εεε εεε θι·ιεε εειιιει· Τειιι,ιεειι νεε άοι· θεεει·ε.ι
νε'ι·εειειεΙεει.ς εεεει·ιετ. ειπε”. εεε άιεεε ειε Πει.ει·:οιεεεοι· εεε
εεει·ειεοεε νοει νοι·ιι·εεεεειιιεεεο εεε νει·οιεεε Πειτε Πι·.

Ρι·ε.εεε: Πι·. πιοε. Η. 'Ι' ι· ε ε ε ι· τ.
Κεεεείεει·ει·: Πι·. Α. Ι. ε ε ι ε ε.
ΒιοΙΙνοι·τι·. 8εει·ετει·: Πι·. Τε. Π ιι ο Ιιι ε ο ε ε ιν ι τι.

Τεεεεεεεεε1εεεοε.

Β ε ι· ε εεοτ Η-ΒιΒε εΠεε Νεεεω οι·ι'ιιει·οε εεεειεε, ειι. εει·
νοι·ετεεε ειε. Ιοιποι·οει νι·ιοεοι·εοΙτ

ειεεεΙιεε

εεε ωιιι-ιειιωι

Ρει·εοεε!ιει.

εεει· ειε ε.εεοι·εειεε Β'ι·εε·οε νοι·εεεεοΙι εΜιο.

Νεοεεει· Μ. ιιι ειοεοι· Β'ι·εε·ο ιεοεει· νοιι εεε Πετοι·εοιοιιεει·ιι
εεε 5εει·ειεεεε, ιιοι:ε εεεε νεε άοε νοι·ιι·εεειιειεεεεει·ιι πιοε _
- .Με θ. Πεεειεεει· νοι!εεεοτοε ειοιι 30 .Τ ε. ιι ι·ο εει· επιε
νοι·ειιιεε ιειι. εοει νοι·ετε.ιιεε ιη;οεε ειεε νοι·εεεειιιει.ι· εοιεει·ι
εοεεεεεΝ!ιοεοε εεε εεεεεοειεεεοε ΤΕΝ;»
ε ο ι ι: εεε Ριοΐοεεοι·ε άοι· ΡειεεΙο,ειε εε εει· Κιοινοι· Πεινοι··
ννει·εοε.
ΜΜΕ, «επι. θεεει:ει·ετε Πι·. ιν Ι ε ε. νε γ ε ε ε ε ο ει· ι ι ε ο ε.
Με εΙΙιε.ει·Ιιοε, ειο ννει·εεε ειιοε ειεεοε Με Με ΜιτεΙιοι·Ιει·
νοει ετοΙΙνοι·ι.ι·ειοεεεε Ποετοιει· εο.ι~ειιι' εεϊιεετεεεει ιχειεε.οει,
- Ποι· εεεεει·ει·εεει!ιεΙιε Ρι·είοεεοι· άοι· ο οι·ιικινοε θειι·ιιι·αιο
εεεε ιεεεε ειε Ρι·οτοεοΙΙο εει· νοι·ετεεεεειιεεεεεε εει ννιιεεειι
θεεει·εΙνειεειειεΙιιες
Π.ι ε Ι·Ιιοι·εεί
ο ε ε ι· ε; εοι·ι.οιΙω
Πι· εεεειε
νει·εοεεεεε
ΠεεεεΜεε_ιεει·.εοει νοι·ετεεεο
ο

ιε ΟΙιει·εοιν Πι·. σ. Ρεεε ιιι ει εεί εεε ειοε άοε 'Με Ρι·εί.
8εοεοΙοινε ει·Ιοειετ,οε Πεει·ετιιιιΙ εει· οειι·ιιι·ιει
εεεεε εεεειωιιιιιειε εεωεο€ειιι-ι ενοι·εοιι.

Ρ. ε. Πιο Ποεοι·εΝοτειιιειεΙεεε εοεοεΙιοεετ εει' εεε νει·
εειι1ες εεε Ρι·ε.εεε Με ιιι ειοεοιε 3εει·ο οεεεεε Με οε Με

Π; ε Ι τ, εε :εει Η ο ε ε. ι ο ι· εεε θειιεΙί'οε εεε θιιείε ε" εεια
Ποεεε Βιιροειι.ιοε εεε εεεΙε.εάιεεεοε Ποεετε οτειιεετ ινοι·εοε.

εεε Βιεειεει. εεεΙιε,εεε.

Τ Πει· Βοετοι· εει· ΗοΙειεςίοι·εοι· Πεινει·ειιε.ι. Βιεετει·ε.τ
Πε νει_ιεει·ε εεεοΙιε.ε ι·εεε 500 εει. ιιι ειε ε.ι·ιπΙιεεε Πετοι··
επειεεεεεεεεεε εε ενιιι.ινοε εεε Ψε.ιεοε εεεειεει·εε, ειπε
εει ετε.τ.ει.εερ;οιεε.εε εε ειιεΙεεεοε 60 μα. εει· _ειει·ιιοιειε Βοιε
οιεεειιιιεο, ειο τει· ειεεεε .Πει ω. 488 ειε. εοιιιε,ε·εε ενει·εεε.

Νεειιεεει εει Ριει.εοε ιιι εοει ι;ΙοιεεεοΜεοε Δεει:ι·ιτι πιοε
ι·ει·οι· ιε Με” Ιεεοιιεειι Πιιε·Ιιεόει· εεε Ψει·ειεεε ιιεεοι·ο Πι·
ΙΒ.ειει·εεει 8οεεεοιι εει., ειι.ιοι. ει· ειε Ποιιοι·εΙνει·εεειιιιιεεε Με
Νεειεε εεε νοι·ετεεεεε ειε οιεο Πιι·εΚεινε, πιο ιεικιοι·ο ειειι

ιε Ζεεε.ε ιιι εεε Ηιεεεεεειι οιοι· Π1τις!ιοεει· εει ιει·ιετεεοεοε

- Πει· Κ·ιιιεε!ι.ειιτ εε ιεεει·ο Κι·εεεεειτοε επι Ψεεεεεεεει·
ΑΙεκεεεει·-Μει·ιοε-Ιεει;ιιιιτ Πι·. Ηειει·ιεε ει:
εει εειε θιοεεοε ειε ΠεΠοι·ιε ν ε ι· ε ε ε ο ε ι ο ε ε ι πετάω.
- ΑΙε Κι·ειεει·ει εεε νθιεεειιεοΙιοε Κι·ειε Θ!
(ιε Κει·Ιε.εε) πι, εε ΠτοΙΙο άοε νει·ετοι·εεεοε Πι·. Π. Ψε! (Ι
ε ειιοι, εει· εειιιε·ο Ι'ι·ειρι·ειαιειει·οεεο Λεει; Πι·. .Ι. Κ ὶ.
ΜΜΜ εεει.επιι.ετ ννοι·εεε.

-- Ποι· Ρι·οι'οεεει· εει· Πειι·ει·ςιο εεε Πιιεειοι· εει· οειι·ιιι·ιει-ί

Βοιειεεε εει Ηοεοι·ει·Γοι·εετεεεεε νει·εεΙιεε εεΙ1.

εεεοε ΚΙιειΙ: εε εει· Πεινετειιετ. ΚΜ, θιοε. ΠοειειειιΙι·ει. Πι·.
Ποι· νοι·ετεεε εειτο Με @Με άοε 5ι.εεερειικι νει·τι·οτεε,

Η ε ι ει· ι ο ε Η ο Ι Το Με ε, Με ει·ιι.εεεοπεεεΙεει· εεΙεεε Α ε -

άιεεε ιιεεοι· νει·οιε εειε Ιεεεεεονοι·ειε εει, άιεεε εεεεεε ειι·οειο
νει·ιιιιι.ι.εΙεες ειοε ειε ιοεοε ΜιηςΙιοε εειεο ειιεει.εεεεεεε Ηο-_
ιιοι·ει·2εΙιιεεεεε εοιιι·ειεεε Ιεεεειι εϋειιιε, εεε ιεεω εεεει· Με
Πεεεειιειι εοΙοεει· Αιιειε Βειτ.ι·ειειιιιε εἰοΙιτ. εεει .Ιει·ιεΙ-ιοεεεΙ·

εοιιιοιι ε·οεοιιιιιιεε. Ζε εεἱεειε Νε.ειιιοΙςει· Μ., ειιεε
ειπε Ρι·εβ. Πι·. Ποιοι· (Ι(ϋειεεεοι·ςδ εε,ι.ι·οιεεει. εει, άοι· θεου

εεε εεεοι·οε νετοιεοε εεει·ςοεειι, εεεεει·ιι εεε Μιτ.ΒΙιεεοι·ε άοε
νοι·εεεΙο.ι; ι:ειεεοιιι, ειοε εει Κοετ.ειιεοε νει·οιεεε ε.ε οἱεοιι

πω. εει· ειιιι·εη;ιεοιιεε Πεινει·ειιΜεΙειιιιιε Ιε Βι·εεειε, Ρι·οί.
Πι·. ΝΠ Ι χ· Α εεεεε τι, εοι·ιιιεε ειοι·εεε εεε εει εεε Με

ειιεοεοιιιιεοε.

Δ

-

οι·ιεεεεεεειαοε ΑενοΚει.ειι Ζε ενεεεοε. Αεεεεεεεε εενοε, εεειι

- Με νοιΙεειει, -εοεεειεειιε·ι. εει· Πιι·εΙαοι· εεε εεει.οιει

εειαε Αιιειοει άοε νοι·ειε.εεεε οιεο Βιεεεεειει·ιιεε νεε ι·ιιοΙ:
ετε.εειεεε Ηοεοι·ει·οε εεε Ρι·οει.ιεο εεε νετοιιιοε εεεεεειειιοε

εεεοε Ιεεειι.ιιιε Ιε Β'ι·ειεει·ε· ι. Βι·. Πι·. ΝΝ Ιειιο ι·εε ε ι ει
νεε εειεεει Αιειο ιι ε τε ε ε εε ει· ε ι; ε ε, εει ιεει ειε εείοι·
εοι·ιοε Πιι:τεΙ εει· Βι·ιινοιιοι·εες πιοε Δεετοιειεςεεεεεοε "Με

εεοιει.ι·εεετιεοε ΜΜΜ, εε ενει·εε εεεεοι·εοει εοεε οιεο εο!εεε
Ρι·ο.ιιιε ιιΠειε εεεεε εετεε ειε Βοιεοιιεεοειεε εεε .Ιει·ιεεεεεεΙ·
ιεε ειε εεεεεειεεεεε ΜΜΜ άοε νει·οιεοε εει ιεοιτοει εεοι·
επειεοιι. - θιειιε εεεει·ε εει ειοε εεΙεει.νετετεεε!ιεε εει· νει·
ειεεε εε εεε Β`εΙΙειι ςοει.εΙΙΙ: ειε ειε ει·ιεειειοΙΙοε Ιειοι·εεεο
Ιιειτοε, εει εοεοε οι.ινε οιεο Β.εειιιενει·Ιειεεεε, ειε Κοειι·ειιι
ει·ιιοε σε” άει·ειοιοεοιι νοιι". ΗεεεεΙιο εε ειεε εΙεε ειε ειο

εεινιΙΙιετ ινοι·όεε ειεε.
47-~
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νεε Πεινει·ειτειοε εεε πιοειιιεΞεοεοε !εετιιιιιοε.·

Υει·ινοιεοι·εεις οιεοε Ηοεοι·ει·εε ω" εει ειεο Βοεεετεεειιιιε
- Ιε εει· νοι·ννεΙιεεις (Με θι·Ιεεεεει· Πεετεειιι·Ιιε εεΙΙ ειε
εοι·ΐΗ6εο οιεοε Ηοεει·ει·οε νεε ε3οιιοε ·ιεε Ρει.ιειιιοιι, εε Ηιειιε
ειοιι άοι· νοι·ειεεε νοτρειοεπει ει οΐεειο εεε Βεεειεετεεεριιεει. ; εεοεγιιιοε 8ειιι·ειεεε οιιιιςοΙεείεε εειε, ιιι νιιεΙεεοιιι ιειεςει:ειΠ
οιεεε
ΜικεΙιεεεε εοιιιοιι
ιε ειο οιεςειιο
Ηε.ει Ζ!! ι1επι·ει.οεεε
ιιεειεοε πω.
εοεεεΙ Π
εοιιιειιεε_εει·εε
διιι·ιεεεεειι!ιοιι
Ιε.εεεε.

εννιι·ε, άιεεε ειεε ε·ι·οεεο εεε ί'ι·οιει· Ζεεϋι·ε ι·ιιιεεε ιε
Με Οάοεεεο.ι· Πιιινοι·ειτει. εεϊθι·εεε εει'εΙεοιι

τοι· Ζεεεει εεο εε Εμ: οεοιε ιεοε ενοι·εοε εειεε. Αεί εει
Πιο Θοιιοι·ιιΙνει·εειειεΙιιεε· ειΠε;ιο ειοεοε

Βιιιεεεεεει. εεε

ΐρι·εεεεάοε οιιιειιιεειιε εεε οτεεεετε εειιεοΙεοε εεε εεεε ιιι
Ζιιειιιιίε εει εεε θεεεειιεε εοει·εεεεε Ηοιιοι·ει·ίοι·εοτεεεειι νεε
άοε εεοε εεεοεεεειοειιετοε Πεειοειερειιτεε Ιοιτειι εε Ιεεεοε.
Ποι· Ρτειιοε τεΗιε πιιι, εεεε ειε ννιιινιε Ποειοι·ιε Β. εει·οιι
ε!εεε εοΚε.εειΙιεε νει· Με .ιιιει·ειι ειε 'Ι'γριιεε ε·οετοι·εοιι ει",
εοινοΙ εε νει·ιχειι .Τειιι·ε ειε εεεΙι ει» ειεεοε ,Γε.ει· Με ειτε
εεειε Ιεειειιεε εεω οιεο εεενοετιοε νεε 200 Βει. ετε εεεο
ειειιΙιειι εει, εεε 1'ι·ερ;ι.ε ιπι Νεειοε άοε νοι·εεεεεεε εε. σε ειε
θεεοι·εΙνετεεειιεΙεεε· εε ννεεεεεο, εεεε ἱει· εεεε εεε!ιειεεε εει'
ειε ονοειιιεΠοε θεειιοε ειε οιεο εοιεεο $εενοειιοε νοει νω

ει.εεεε εεεοει!!εμ ινει·άοε εεΙΙε.

ιεεοιε ει· ιερ;Ιοιεε εειεει·ειε,

Ποι·ρετοι· εεε Κιοινοι· Πεινει·ειι.ει εὶειι εοΙεΙιε ΒεΓε.!εεετε
Ζεεε·ειεεο εεεοε εε.ειιε;οννιοεεε ννοι·εεε. νετ' ειιι·εεει ννει·ό.ο,
εε >
.ειεειε Ποι·ί'ο εει ννει·εεεεε ειεο Ε'εει·ιε νεε ΒεεεΙ
, Πεινει·ειιΜεεεεεειεεοε οειεεεει;.

-- Ε)·ιε ΑιεεεΙει:οι·ιειε Π” Βει·εεεετϋι·εεεεε·
ιει: ιπι Βει·ΙΞεοι· Μιειεεεεε ΠεινοεεΜΜ.ειιιει.ιτιιι. ειει;οι·ιειιιοιε
Πειειι. ἱει ειπε Με
εει·ειεεΠειιιεεεει.ι.ε
Μειο. ιιι οιεει·
Πιιινει·επετεεεει:ειι
οπο,
1Βεεεεε!εεεεεει' εεειοθεειοι.
εει· $ρτεεε#
ὶ ει1$ι·εεε·εε εοεσιιεΙΤεε ννοι·εοε. Ποεει· ειε ει·εεεε νοι·ει·οιιιιιη;
ι ειοεοι· 8ιϋι·εεε·οιι εεε ειτε εεειιιΙο ·Βεεειιι.εεε ειεεεε εεε Με

τοι· εεε Διεειι!εωτιεειε, ° Ρι·ινετεοεοει Πι·. ΕΚΟ ε :Με ε ειι,·
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1ο1ε;εοτ1ε 1οτετεεεε.ιιτε Αοεειοεο:
Ποιει· άοτ $ειιοΙ_1οετεοό
Πειιτεεο1εοι1ε ω( εε ενεοοεεωοε 1 ν. Η. $ιοι.τετετ, ο. ο. εε
οεΐιοοεο τιιοο ιο άειι άεοτεεοεο Βε1ιιι1εο οΜο( ιινειιιε;ει· Με
100.000 ετοτ(ετιιι1ε Κιοι1ετ οο ΑΙτετ νεοι θ. Με ποιο 14. .Το1ιι·ε.
11οι.ετ Ηιοιοι·εεοοιιοι.τ ω· εοάει·εο Βρι·εε1ιειοτοοιτεο (Μειο
ιοειο. Μεοε1ο, ΝοεεΙο τι. ε. νε.) ιιιοεε ιοετι πικαπ 200.000 ερτεεο

ιτειι Με ειΠεο Μεοεεοεο ιιπ .ε;τοεεεο Πότειιιι.1ε οει· Κ1ιο1ο ιιο(ι.τε
ε5ιεΙΙτ νεοτι1εο Μ, ι1εοι εεεεοννε.ττ18εο Πεοετ τω» Κ11ιιιο. Ρι·ο(.

εεειϋττε δεοοΙοιοοει· .ιοοεοοιειι. Βει ι1εοι 1·1εετε ννετι1εο ΜΙ

οοττιςε $ιεάινει·ιτετοοε @τα εε1ε8·εοι:1ιοο εειοεε 26. 'Ι'οοεε
τεεεε οεεεοΙοεεεο, άεε Ε. 8τειάι.οοερι(.ε1 «Η ι· ο ε; ο νν ο ο ε

11ιοτ1ιεο πι” 1000 Με.οο ιι·εεεο 8ι:ο(τετοε οιε1ιι. ειοεεετε11τ.
Ο ο τ ο οι ει. ο τι οετοοι τοι: Βεοοι, τοι" άιε θ1ε1ε1ις111ι.ιςοειτ. νοο
101τετο οοο Βτοιε1ιετο .ετε,ε·εο Βρτοεοει.ϋτιιοςεο ειι(οϋτεο ιοοεεε,
εε άιε Βει·ιι(εννε.ο! άετ ερτεεοιτειιτϋττεο Κιοτ1ετ εοινοο1 τ1ιιτεο

ι ε τ.
·- Ποι οεε Αοι1εο1τεο ειο ι1εο .ειτοεεεο τιιεειεεοειι Οιιιτοτεειι
Ν. .1. Ριτοι.το νν 1ο Μοεοοιι άειοετιιά :ο ετου.1ιεο, Με άιε

ρ Με!» ειι οεοεοοεο, Με Ζετιογοεττεεεε 1ο Ποεοε.ο οι «Ρι

ι·οεοννετ.ι·ε. εεε» οιοιοοεοεοοεο οοτ! ειοε Ρτ ειιιι ε πο(
άεο Νεοιεο Ρ1τοποινε ειι ει:11'ι.ειι.

Με 5ρτοοοἱιοεΙ εεΙοετ, Με τ1ιιι·εο άιε οἱετεοι' οει·οοεοοε, οπο·
τ1ετννετιιΒε $ε1ιο1εοεοιο1οοε; ετιιεοΙιτιο

ετεοοικιει·τ

(πω.

Πεε

Αοιοοοιιοι·ιοοι οΜο: ιο ι;!ειεοετ 1νεΕεε άετ Βεοεοι11οοι; νοο
5οτεεοετϋτοοε;εο,

Με άετ Αιιεο(Μοοε:

οοο εειπ Ποιεττιεοι

νοιι Βιοτοετεοάεο οοο Αετοιεο.

- Πει· οεοεοοτ.1ιεο νεοι 19.-22. Πεεετοοετ ε. .1. οιετ επειτ
11οοεοάε 1111. εΙ1τιιεειεεοε Οο1τοτττεο 1τοοετεεε
Μπι εειοε Βιιοοοαεο ειο ο11εεεο 'Ι'εεειι νοο 10-1 νοτιοιιοιιτε

οοο 2-5 Ποτ οεεοιοιτττη;ε (εοοεΙτετι. Αιο 18. Πει. νοτο στο
8 Ποτ ειοεοι1ε Με Βε.<.ττοεε οοτ;; άετ 1ιΙιτε;Ιιεύετ ιοι
Ριτοεοιν-Μοεεοοι εΒοι:ι.Βοοεο. Πεε Β ο τ ε τι ο ο ο ε Κο ο·
τεεεεε Μπι ειιι 18. Πεε. νοο 12-Β Ποτ ε·οοτ(`οιπ εειο.
οτειιοεοάετ (Με Οτεεοἱεοιιοοεοιιτεεοε ιετ Ρτο('. Πτ. 8. Ρ.
11' ε ο ο τ ο ο· νοο ότι: ιιιιΙιι.ιιτ-οιει1ιειοιεεοεο Α1τεοετοιε.
Η

81εοκ:1εεεοΒε1εεεοοει1εο.
- Ποιοι· άειι ΑοοεοΙε.ετεο τοι Ρι·‹ιοεεε εεεεο' Με εοιοι1
ι1ετοοοτετιεοοε Γτε.Μιοο άετ "Μαιο Βειε1ιει1οοιε. οε(εο‹1 ειειι
οιπο «Με ΒειεοεοιιοιοοιιηςΙιεά Πι·. Α. 1. ν11ιοο εττει1 ο νν.
11ο· ινιιτοε οι» εεοιιο1ιε οε(οοοεο ιιιι‹1 ιο άειτι νεοι Ξεοιιι: ειιι
1. Πειειοοετ πεοι.ΙΙιεο 11ττε11 ειι ν 1 ε τ .1 ιιοτε Ζ ιν ει. ο ε; ε
ιι.τοε Μ. νει·οττε11τ.
- Πει· 1.ε.οοεεοείτε:ιτπ Πτ. ε· ο τετ Α 1 ε κ ο ιι ο ε τ Ο ο 1 γ
ε ι ο. ενε1ε1ιετ, Με πο· εειοετοειι οετιεοτειεο, ννειτεο ειοει·
τεε·ιετοοεε(ειιιο11εοεο Κεάε πο( Αοοτάοοοε εεε 1Μοιειετε οεε
1οοετο νοο πιεπι Αφτο ειοεε νοι·ε1Μεοτ1εο οεε 8ινεοιρ;οτοο
εοοεο Κτε1ε1εοοεε1ιε.(ιεειοτεε ειιτ(`ετοι ιι·ιιι·ι1ε, οι (ετα ιν1ει1ετ
νεοι Μοεοεοει· θοονετοεοτ Με Πε. ο ο ε ο ο :ι τ τι ε ε τ τι τ ο ε τ

Βενεοιε·οι·οοεοοεο Πεοοεοοε.(τ οεετε.τιετ.ινοτοεο.
-- Βεεπτεϊοοε· ειοετ ΑοοοιιιΠε·οοετ νοο ο οι.
ίετι.οοεεωιο1ει.τεο 1ο Βετ1ιο. Πτ. Μ. οοο Βε1ι.
οοπτεο, Με Με «Ροειιο. Με.» οετιεοτει,ιο ΒετΙιοετ Ζειιιιοςεο
Ποι(εττοοεετεο1ετιεο ιιοοεοιιιι0ιςτ οοο @οει εοι;εεεοεο, άεεε
οοοε Βεεεοι·οοοοοε άετ εεινοοοτεο Πεοεοεννειεε ι1οτεο άιε
Ποι(ειτοοςειοο1ετιεο ιο 1ιοι·2ετ Ζειτ. ειπε εεοοεΙΙε θεο·ιεΙιτε
ε.οοειιιοε ετιιεΙτ. ννει·ι1ε. Νικο ω· Ροιικεινετοτοοιιοε; νεοι

80. .1ιιοι 1887 οι εε _ιε‹1οοΙι νετοοτεο, εοΙειιε Πει1ιοΜεΙ ποιο
ρτειεεο, ι1ετεο νετοειιιϊ οεεειιτοο1τι ω” νει·οοτειι ιετ. Πι·. Μ..
οοο θε τι. οεε(τιιιετι,
τοσο ειτειοειτ €ειιιεεο(. :ο οιιοεο,
τοι. εε εἰεο οΜο: οιο ειο ΠειΙιοιιιε1, εοοάει·ο ιιοι ειο 1.: οεοιε

-- Πιε Ο088.ιιι(.2ο.1ι1061° Κτεοοεο ιο οοο κινο
οοερ1Μ.1ετο ει. Ρετ.ετεοοτεε οετ.τιις ειιι
1. Πει.
ε. .1.12011 (142 ιοε1ιτ Με 1ο άετ νοτινοε1ιει, ι1ετοοι.ετ 840
Τγροιιε -(14 νεοι. 1057 ΗγριιιΙιε - (15 νεο.), 855 Βοοει
Μαιο - (18 ενειι.). 271 Ποιοτ1ιετιει - (12 οιεοτ), 87 Με.εετο (20 ιοεοι·), οοο 16 Ροεοεοοτεοοε -(? ιιιειιτ Με ιο άει· νοτντ.).
- Πιε θεεειοιιΖεοΙ άει· 8τει·οεΓε.1Ιε ιο Πτ. Ρε
τ.ετεοοτε οεττοε οι εετ ννωιιε νεοι 25. Νοε. Με 1. Πει.
ο. Π. οτι ε·ε.οοεο 862 (4'72 Μ., 890 Ψ.),άετοοτετιι.ο 1'ο18εοτ1ειι
Κτει.οοοειτεο:
'1'γροοε οποιο. 1. '1'γροιιε πιο”. 10. 11'εοι·ιε τεεοττεοε 4.
Τγροοε οιιοε Βεετιτοοιοοιτ άετ Βοιπο Ο, Ροεοεο 1. Πε.εετο 23,

θεοετΙιι.εο 24. Πιροτοετιε 19. 0τοορ θ, Κεοεοοοετεο 10. Κι·οο
οδεε 1ιοο;.τεοεοτιοοάοοετ 82, 11τγειοε1εε

1, θτιροε

8, τω»

τοεΙ1εοοε .1.2Π11εθ110110211Π(1.11Β€ '79,Βοοτ Ο, Βιιιι1ειιιιεεοε Μεοιο
ειιιε

0, Αοοι;ετ ΘεΙεοοτοεοοιιι.ιιειοοε 0,

Ρετοιιτ.ιε ειιΜεοιιεε Ο,

ποτε Κτοοοοει(:εο 288,Αοιοι·εκ 0,Ηγετοροοοιε0, Ροετ ρετεΠ1εοετ1,
Ργε.οιιε οοά Βεριιεεειοιε 18, 'Ι'οοετοοΙοεε άει· Ποοι.=τεο 114, Το·
οετοιι1ιιεε ε.οι1ετετ Οτεε.οε 81, ΔΙοοοο1ιειοιιε οοτ! Πεοτὶιιοι πτε
ιιιεοε ει, Πεοειιεεεοννοοιιε οοο Αι.ι·ορΙι1ε. ιο(εοι.ιιοι 50. Ματσε
οιοε εεο11ιε 84. Κτεο1τΙιειτεο (Με νει·οεοιιοιτεοεοε1ε 128. Τει·
ιτεοστεοε 45.
.

τἱεεοε ε ΜιιιεΙοοοε1ε;Γειι1ε1οιε;οειιεειοειιιε
Κτε.οοιιειτ, εοοοετο ειιι δεοϋο1ιειιείειι1ετ. Πιε
$ι.τετ'οεοιιιιετ Με" τικ-εε Ατιςιιιιιεοκειτοο εοει· ιιιεοτ. εεΙυεο,
εοοοετο νετιιι·τει1τε Πι·. Μ. οοο Β σ.: ο. :οι ε1οετ θε1ι1εττε('ε, Μ.
ειπε Ζιιννιοετοοοι1Ιοοε ε;εεεο άιε ει·ινοοοτε Ρο1Με1ι·ετοτάοοοε
νοτοεεε. Πιε (τε.ε;Ιιεοεο 'Ι'εοΙεττεο 11ε1εο οοτετ Νο. 9 Α άετ
οιιιεει·ι. νετοττ1οοος νεοι 22. Οοτοοετ 1001 οοο άοτ(1εο οοτ

οι Αροι1ιεοεο ίειΙ.<.τεοιι.Ιιεο οι1ετ νει·οεο('ι: ννετι1εο.

Εε οτιοι1Ιε

ε1εο τοιιΜο οιο ειο ΗειΙιοἱιιεΙ, ιιεεεεο νετ1τειι( οεεεοι·ϋ.οοι εεἰ.
Βοιπο ειοο Γεω οοετ οεε Νοτιιιιι.Ιτιιεεε πο, εο11εεε ειπε οτεο1‹
οιι.(ιε νετεοάει·ιιοε εεε ιοεοεεοΠεοεο ΚΙΝ· ετε νοι·, ενε1εοε
ειε Κτεοεοειι εοιοεεοεο εει. Θε8·εο τ1ιεεε οι.εεοεοιοο8· Με·

ιεο Πι·. Μ. οοο δε ο. Βεν1ειοο ειο. Πε.ε Κειιιιοει·ε;ει·ιοοι. ινιεε
@τοπιο ι1οτεο ΒοτεεοεΜοοι.τ νοιο 8. Οοιοοετ ε. .1.οιε Βεν1ειοο
ω· ΔοεεοΙει.ττεο Με ιιοοεςτοοάει. οιιι·ϋεο, ότι Με νοι·ειιτ.εεοει
οπο; οοιιε Β.εεοιετττιοιο ει·Βειι,ιτεο εει; Με Αοςεο1εμεο οοτ
τ.εο Με Αοειεοι. ε;ειιιιοι, ειιιε Κι·εοοιιειτ. 2ο οεεειι.οτεο.

+ Νοεοετε Βιοοιιοε ειεε νει·ε1τιε Βιι.Ρε
(:ετεο. Αει·οτε:Π1εοεω.<;,0. 8. .Με 1908.
(1εοτεεεἱιοοοε).

Τεεεεοτοοοοε·ι 11ε.ειοι.ε: Ρτεειι1ιε.Ινοτι:ι·ες.
.ΤεοτεεοετιεΙιτε
Κεεειετετε.
νι(εο1ειο.

εει· 8εοτετοτε οοο άεε(

Π1ε_ιεοοι;εο 1(11τε·11ει1ετ, άιε οοεο οειοεο Β`τεεεοοεεο το άειι
οιοετεροιεεοε ΔΙοοιο ετοε.1τεο οιιιοεο, ναετάεο ετεοεοτ. τω]
οοτ Ει·1εοΒοοε ειοεε εοΙεοεο ειι ω Ρτιι.εεε ειι νιτεοοεο.

- Ε'τε.οοτ'οτι: ε.. Μ. Ψεεεο οτειο1ετιεε:1ιετ Δορι·ε1εοοε εειοει·
ΗειΙιιιει1ιοι1ε εποε ε1ο (τοοει·ετ Ρ('εττετ νεοι ιιιεειρτεο $εοϋΕ
ίεοεετιτιιτ 2ο 00 Με. θε1άειτο(ε νετιιι·ιει1ι.

Ειιφεεειιοεοοιε Πει· 11111.811εοεοε11το8ε.

ννιτ ννοΙ1εο ε.οινε.ι·τεο, σο Με οει οοε τετ Με Ιοεετετε οοετ
Ηε11οιιτπε1 οεοετοιο;ε ει·Ιεεεεοε νετοτοοοοε; εοεοεο εκτεοι;
πεοτιοάοεοι. ιεετάειι ννιττ1, Με ειιιε ιο ΒετΙοι ι.=;εεε1ιιεοτ.

+- Νεοοετε Βιι:οιιοΒ· ειεε Πειιτεοοειι επι.
11εοεο νετε1ιιε: Μοοτεε·, ε. Π. Πεκ. 1907.

Υετεεο1εοεοε Μοττε1Ποοεεο.
- 11Ποε Βοετε

12τοΓ.

Βτοετ ν.

Βει·ιτιιιιιοοε

97οτι1ε ιο οει· 1ειι:τεο Βιιοοοι.τ άετ (τεἰεο νετειο1ε·οος άετ
Οο1τιιτρ;εο Ηετ1ιοε 1ο ιιει· εοιτοτε;ιεεοεο Κ1ιο1ο, Ζ1ε.<τεΙεττεεεε.
('ε1ετ1ιο1ι εοιοοΙ1ι. Πιε Ιεοεοεςτοεεε. ι1οοο1ε Βτοιιοεοϋειε τει
ειιι (:1εεεοεοο .κι εοεοιε1ιεεο θε1ιοΙετ άεε οετοοιιιωο Οοιτοι·
εεο, νοο τΙειιεο νιεΙε ετεε1ιιεοεο ενετεο, άιε («Με οετειιε ειιιε

οετνοττε.εεοοε Βι:ε11οος Με Οο1τιιτττεο ειι Ποινετειι.οιειι οοο
ιττοεεεο Κτοοοεοοεοεετιι ειοιιεοοιειι. Ρι·ο(”. Β ο ο ο ε ο ο ο τ ι;
οοει·ιτεο άιε "οι 11οι·οεει· οοο Βιιιιοεο οοιιτεοεοε Βοετε, ννεΙοοε
οεοεο εετ νοο (Ποίο, ΠιεΠεοοεεο Με 1ιεο πεο
οεεο ιιιοι οΙειοεοεεο θει1οοοι.ο1ε :ιο τ1εο οετοοιιιιεο Οοιτοτ

'Ι'ε.ττεευτι1οιιο;:1)ΑΙοειιοε:Πιο Ρε!! νοο εγετιεοοετ

Πε.ε·εοετειιοο ω· Οτι;εοε.
2) νν 1 ε. ο ι οι ι τ ο ε. ΟοΙιιοεΙτοοτεεοΗΜ
οει ΜεΠεοε.

Ι!
Α.ΝΝΟΝΟΒΝ δΕΠ)ΒΒ ΑΕΠ' ννοι·ιΙου ἱιι Μι· ΒιιοΙιΜιπό.Ιι1πε νοιι Κ. Ε.. ΒΙΟΚΒΒὶπτ
$8τ. ΡοτοτεΒπτ;ς, Νονε!εγ-Ρτ. 14,εοννΙο Ιιι ΜΜΜ ἱιι- ιιιιἀετιεΙ8ι1‹Ι.Αιιιιοιιοοιι-θοιιηποἰτοπ ωιεοτιοωιιιοπ.

ΟΑΗΑΤΟΓΕΙΙ'Β ΒΑνΘΡΈ
οποοοϋοτεγοπ ιιεικοπποιιὶιο πι, ορταιικ:4ιπ @Με π Φοτ:Φορε, πσεωιιιωιΜ οκκοπυι
τοπωιοπ :οκερτΠι, γοπποκἱιο ο6η·Επει ιποιηοοτει κ πεππετοπ πο:ποινιγ ομιικιπι πω,

οειιυιωκ·» μτποτεκτεπωιωκι γκρτπππιοιιικκι ορομοτει.

06ρε:αιω κ πκτορειτγρα

Βωοωπειστοπ Μ: ερενωπι πο τρε6οιιεικἱιο 6οεππετιιο.
ΠοκορΗΜιωε προοι4Μ·ι) προπικωΒεπ ,,θειωτοτοπ·Β ΦπρΜΗ Βεγορ·» ιι Κο.“ ιιο κ36·Β›ι‹ε
Με

οΜ"εωειιΞε

ω) κε;ιο6ροκευιεοΤΒεκιωΜπ πωωᾶωικεΜκ.
ΠιειΒΗοε
Πρωιο·τεεκτεπωτΒο
()εκεΤοτεπε, Ο.-Πετερ6γρτ·ι), Βοαιωικειει Κοκιοιυεκκεπ, 29.

ι.ιωτοι.ιικτυινι ευκ:εειινωι «ι.ικΒιακιω
ΡΙιειτω. Ηοεε.
Πι ΒοΚωιιιτοτ πΒεο111τοτ ΒοἱπΙιοἰτ ππά π1ιΙΙΒοτττο11°οποτ 0ι1ειΙὶτϋτ.

ΙΟ8) 59- ?Β

Η ει τ Ια ο

Δ

,,Ρἰ'οἰΙι·ἱιιἔ°°.

νω·ωπε"ω ΒΠιεπιἱεπΙιε Ήετ!‹ο ΜΙὶειιηεεε!!ει:ΜιἱΙ
ΟΙιετΙοττοιιΒι1τ;;.

¦ @ζῷ- _ῷ_Φ -

θοΙ1ειτ1εοΙι-$οτυπι
ἱπποτΙἰοΙι :ιι τεἰοΙιειι.

' Β

,,θοετ!εϋπ Μει·ρτπαππ" Ντ. 1 πι· νοτϋου8ι1ι1Β

Ντ. 2 ιιπ ΗοϊΙιιιιΒ
ιιι Κω.
ΝἰεὸετΙεεο
ἐδθ Κο!).
ΠΜ· ρτο
ετ. ”ΓΙειεαΙιε
ΡετετεΒιιτε
Μ Ενώ
Πι ε!επ
Κ. Δ.
ΑροτΠεΙα:τι
Κο·οοΜα·Ι.οπ,
πι: ΜιΒεπ.

$οης1ον8Κειμ, Β.

ΤοΙοΡΒο11 Μ. 53-30.

ΗαυρτηἱεὸοτΙειμ ϋοἱπι ΠοηετεΙνετττφωτ Π” ΒιιεεΙει11τΙ:
Κ. Α. _]ιπι€, ΜοεΙαιι1, 5εάοννι1ΗΠ, Ιἱειιιε ΡτἱννειΙονν.

Π.

Π'

9

'

·

ΕΓ8(Β1Ψ1θΙ'ΩΡΟΠθΠϊθ)

ἔ
ΙΚ

ΒΙ'_

Πτι 5οττιπ1ετ Πι Βοά ΝΜΗΜΗΜ,
ρτεΚτἱεἰεττ κνἰε ίτϋΙ1ει·.
_ῖ__ῖ__ῖ___Φ_

- -

ΡιΞ2ιι.ω·

Δε· |

κι ..ιι ο ε# ει· ~ ενω»
~ ε

Π228220|

5αβευε'ε::·πρ

.

#ε!οι·ο!

Ρ,'ώώπ
8γπιιι8ιι80Π88 80ΠΝΘΐΘ'ΡΡέϊΜΜΒ

5ΙΙ#080ΐ$ΙΪΙΙρ
.

άιο ιάοει!ειε Έστω πω· Κι·οοεοι-ΤΙιει·εριε

Βι·ειιιιε οΙΙοκειι·ιιρόεε, 8·ει·ιιοΙι- Με εεεο!ιιιιιιοΙι- νομο εειιιοι· ΒΙΙΙιεΙιεΙτ Κα· Με Κεεεειιρι·εικιε 8η:Μ-ΡΜί!||ίη
Ιοεε ΡΙἰιεεἱεΙιεἱι.
εεειεπεϊ. 8
8 ή
1.ε'‹:Ιιτι·οεοι·ϋιετεεωιιοκτειι-Μεει:Ιιπιει·ιΙιιιάετω,

].άωθοπαύΛ

|

ΤιιΙιει·ΚιιΙοεε, ΚειιοΜιιιετειι ΔΠεΘπι. αν ο ο-

ΜΟΗ ΠΜ" (Μ χνϋ50Μ-

ιιιει€ιπι1ε, 8κι·οριιιιΙοεε, ΙιιΠιιειιιε.

ΟΙΞιιιιειιά Βεινδιιι·τ ιιι άετ εγιιεεοοΙοεἱεοΙιειι

.

.Τά .

|

μ ννειιιι μπε ΡΙειεειιε επι

.7'ΛιμιιοΙειψε ειι€ΜΙϊ κιν. ΤΜεεποΙ ,,Ποο!κ:'.
'

.

$ωι050ωιΓεριετηιιι·εεηι

.Ρι·εκιε ιιικ1 Πεττιιετοιιιει·ειριε.

ω”

.

ε"Μπ-ΡΜψωΙ
τ2ἰ!°|".

ε” Ε·Με ν·"ΜοΠ Μ·

Μιιιειρου υηα μετοι·μειιι~ ΜΗ· νο:·ΓΠΠΠΠΒ·

θ,

_
,.εε` ‹ι·°μ·

ε

ΑΝε·τΑικι· ΝΠ νν.4ιεινιιε ΒΑΒΒΕΠ

'
ΒοσιιεΙΝ,
Βαοι!·ιΙοιυαι ιο_,. Ξ
€ι·ἱαι,
ΒΝοτειε
πω!
ιΡειοεπισοι,Βει ει ιω, θΜια",
θΗι·αιι:.
ΙΗΜ,
Νιοήκη·
ε·ιἱΙ.ε·ι ισιοτ·!.8.

Ριοπιο·ειοΠετιοικ·πι=·,
“μ”,
5ΠΠΙοι·ι
ΜνΤ5ιο7εΜ·ιοι!πσοιϋ_κι1γιε ιο·εη,

Βιέειιτιιιιιιι δει· Ε'ιειι26ειεοΙιειι Βοςιοι·ιιιι€.

(84) 24-17.

ΒΔΟΕ-ΒΑ¦8ΟΝ.
Ιιι άετ ΑιιετεΙτ νιεΗΥ, άετ Βεετειιι€ει·ιοΜετειι ιιι ειπα Ειιτορε, είπε!
νοι!1ειιόειι ΒΜετ πω! ΠοιιοΙιετι πι· ΗεΠιιτιε νου Μεεειι-, Ι..εΒει·-. Πατη

ΒΙειεειι-. ΗειττιεειΙ2-, Ροόε τει ειπ! ειιάετειι ΚτειιιΜιειιετι.
Τε Πε:Ιι νοπι Ι5. ιιι Με Ζωη 80. $εριεπιΒετ ΊΊιεειτει· ιιικΙ (:οιιοει·ιε ιπι
Εεειι:ιο. Ιιἔιιειιι ιπι Ρειι·Κ. Ι.εεεεεϋιτιοιτε. (Ξειεπιπιτιιετ Πιτ Ι)επιειι. ΒριεΙ-, 5 ι·εοΙι
ε5Ιε υπό ΒιιΙιιτειε ΑΠ:: ΕιεειιΕπιιιιΙιιιιειι ειπε! :πιτ Μαι-ν νει·Βιιιιόετι. ·ι:ιιιΕ-

ι

Νιου. Περιιι·ιειιιειιτ ΑΙΙιετ.

.

ή

__

_

1

ι>ειπτυεειΝ
Ε······-······
.- εειοοΙιειτατ. ΊειεεοΙιιιετ.

Ι

ἐ

ει·
:Η _ξ

με. μεσα. ΙΒιιιιιιιιι· νοπ άετ ι·ιιεε. ΒειιΒι·άε ςεει.ετιει.

°°ἰἔ

ΠιιεοιιΜΠοΙιοε, εἱοΙιοι· ινιτΙιοιπάοε Μειωι ε;εεειι:

= 3. Ξ

ΚοιιοΜιιιετοιι, ΚοιιΙΙιορ1°- Μια Βι·οιιοιι1εικεται·ι·ιι.

Β Η έ

Μτ.ει·ετιιι· ιιι Ιιει·νοι·ι·ιιΒ. ΒΙϋ.Μ.ει·ιι Πειιτεο!ιΙε.ιιάε ιι. Οεεωτι·ειο!ι-Πιι;ε.τιιε.

δ @Ε ἔ

Δ

Αει·ιτηριιε (Ξιιτει:ιιτειι:

Ρι·οι'. Βι·. Βι·ιιετ Πεο|ιει· (88πιεε6ιιη;):
Με Υ'νιι·ιιιιιιΒ άεε εΡ0ι°ω88ἱΠ“ ννε.ι· ειπε Πε.ει·ι·ιιεο!ιειιιΙε; ινειιιιςΙειοΙι Μι
πισω. εει·εάο εεεειι Μ”, Μ" άετ ΚοιιοΜιιιετοιι ειο1ι ιιι ειιιιιςοιι 'Μεεε ιιι ειιιειι
ειιι!εοΙιειι Κιιτε.ι·ι·Ιι νοι·ννε.ιιόε1ιε, εε ννιιι·άειι άιε ΔιιΕ8.ΙΙε εο ιιιΠεε, άετ ΒοΜειιιι εο

ο

`

σ!

Ή .ο @ε ε·

ο
Φ
ή.

α· ν, °62 ἔ
β .Ξ ξέ2 Ε
¦| Ξ :ἐ Ε

ΙοοΙιει·, Μ" άεε Βι·εοΙιτεοΙιειιάε άεε ΚειιοΜιιιετοιιε, Με Βιιιιιενει·άοιι ιιεά άιο άτο-

τ ·σέ?έ

ΐζ 'Α ἐφἔ¦

ιιειιιΙο Βι·ετ.ιο!ιιιιι€, νοΙΙεΙ:Μιάις ενει;ΠεΙειι.

9,·

Πι·. ΜΜΜ, ΚΕΙ. Βε:Ιι·Ιιεειτπ ει. Ό. (Ψο€εεωιΙιει·ω.·

ι:.·ρ

.Ξ-Ξ :

π

€8

'

Νιιοιι «Μπι θειιι·ειιιοιι άεε Ρει·ιιιεειιι και· σε ιιιιι· Μι» Βι·ινεοΙιειι ρΙϋ1:2Ιιο!ι
Με ιιιιιιιιειε κι άιε Ι'ι·ειε Ιιει·ι·ΙιοΙιε Βιιϊτ. Μ! ειιιειιι ΑΙρειι-θιριεΙ. Μεεε ΙιειοΙιι
ειιιιιιιμοιε Πει πω· Ιιεεοιιάει·ε πω', άετ Μι ιιιίοΙ;;ε Ιειιωειιι·ιεει·ΒιοιιοΜεΙΙιετειι·Ιι

ε.

ε.ιι πιοι·ΙιΙιοΙιειιι Επι Σιγεειιι Μάο.

» .

ξ!

_

_

__ _

Ιιιι Πειιι:εοιιειι ΑΙειειιάει·-ΒοεριτεΙενΜ

Βι·. ΜΜΜ ΒΠει· (ΝωιΙιαιιεωι).·
Ποιιι Πι·τΙιειΙ μπω έειιιιι, Μ" άεε Ρει·τιιεειιι ειπ ΜΜΜ ω, άεε ι.. Ιιἱἱι·εεεωι· ωι άεε Με Βοοιιτ. εει Βοίϋι·οΙιτοτειι ΚειιοΜιιιει:ειι ιιι οιιιειι ιιι18·είεΙιτΙιοΙιειι

ΝεοΙιννοιε ει·ιειΙτ Πει· πι· Ζω Μεικτ
Ποιο ?Μεσοι πιω ΡΠε8ει·Ιιιιιειι Η: Με
ρι·ινετε Κι·ειιιιειιρΠεε·ε (πεπεπ Ζε!ιΙιιιιμ

ιιεά Ι'πιετ ιιιιιιιει·Μιιιι·ειι Βι·οιιοΜεΙΜιτε.τ1·Ιι Μει·2ι1ίϋΙιτειι νει·ιιιε.ε,·. ΙοΙι Μεινε ιιι:

νοπ ΕΟ Κορ.)

Μ: Μια ε.ιιτΙοι·εε ΜιΜ:εΙ, ννοΙοΙιεε ειοΙι άεε ι,ςΙειοΙιειι νοι·ειιιςεε ι·ιΠιιιιοιι άϋι·ίτε.
ΙΙι·. (Ει·ιο!ι Π. τοπ Πιιτειιει· (ΒιτΙ:/εΙά, 82είοι·πι.):

-

Πιο
οι πιπ Ρει·ιιιεειιι ΙιεΙιιιιιἀοΙιειι Βι·οι1οΙιΜάειι, άεινοιι "νει ΙιειΚιιιόει·ιι
πΜιΙιειι η Με εεξι|ινεϊζι·ετειι άροι·ιι18ΠΕΠΠ[3 _ιετΙοειιιε.1 ει·ινιεε ειοΙι ΙΙιι·Ρι·6ιρειι·ε.τ Με νου

.ιιιεεεεειο.ιιιεπει· ιι· Με; ει· πο.: ο ιιετειιι·ειειιεΙιιιι ιιι ννοιιι€ειιΒιιιιιάειι Βοτειτ.ι
Μ: ιιεά άιο Βεστετιοιι Βεκε.ιιιι επΙι ΜΗ ιιι νοιιιιι€ει·ιι, άιε Τειιιροι·ετιιι· ΜΙ Μ.

·
ι
ΜΗωεω ν” κ”'ΠΕΘΗΡεθ80τ1ΠΠοη'

'

1η!. ρειωιηθ γνωκω ΚΟΠΗ0ΓΒΒρ.
]ιθΠοΕΠΠ ΠθρθΥΠΟΕΈ 4: κι 2·

νοτΙιει1ϊ ιιιιι· άιιι·οΙι Με ΔροιΙιεΙιοιι, εοινιε @Με ΐοΙἔοιι‹Ιο Βιι€τοε-Περ6τε:
Η. ΒΙει·εωιιιρίοΙ ΑροϋΙιεΕοι·, ”*ει·εοΙιειι Μει·επι1Ιιο Ιω 186. Μ!. Η
ιιι-

"Π, ΑροτΙιεΕοι·,?ΚΙονι·. Ρειι'Ι 8εεΙιοδε, Δρο$Ιιεἴιξι·,

Κιμ,

ΚειΙΙι:ις·έ 26.

Β, 8οΙιιιεΚοΙεΒχ, ΡεΙει·εΙιιιι·8, Οει·Ι Γει·ι·οιιι, ΠοεΙιειι.
Ηει·ςεετεΙΙΙ: ιιι ἀει· ΚοιιιιιιειιιΙειιτειι-ΔροΗιοΒε Ε. Τιιοεοιιιιω·,Βει·ΙΙιι θ. Μ.

%γάεΙειι·εεεε 16.

(ω) 0-22_

_
Η· 20
_

ΟΡιειτΙοττε Ηο!ετειιι, Κεειιιιοιιω μ.
Π·

Βει·ειιεκείετ Πι·. Β ιι ιΙ οΙΙν97ειιειιιι."

4

0"τΠω σε"82,Κ888'Ηοω” Π',3°'11'

1ιι Η· 20·

ΒιιεΜι·ιιοΚει·ει ν. Δ. ΨιειιεεεεΚετιιει·ιιιειιΙιοΕοι· Ρι·. .Η Π·

.

τ

Με” =

Νειιε Β`οΙἔε την. Μη.

ιεειιιιιι Η τοιιιιιιοιιιε
:Α
π
Η

.ε.

ι

ιιιιτετ άει· ΚεάεΙαιοιι νοιι

-;

; ι=..ι.ιι.. τω πειτε.
Α ' ' ” :°

Πτ. Ιοειιιιιιοε Κτειιιιεε!ε.

Ποτριιτ.
Με”.

ο

- _ ι _

.ιιι.

Πτ. Μάο"
πωπω.
51. Ροτετεειιτε.

`

ι

!)ιε ,,5α. Ρε1οτεειιτεετ Μεοιιιιιιεεεεννοοεετιεοετιίι" ετεεεειιιήεάοιι εΜετ
@- πιιιιι
Δεοιιιιοιι:ιοιιτε
ειιεεεε!ιοεε!ιοε
-ΑιιΗ.ι·Ξεο
επι άιε Βιισεεειιιιι!ιιιιε
"ντο ε11ο Πππ”.
νοιι Κ. Σ.. Μοεο·ι·
$οιιτι ω” ιι.-Ι)ετ Αεοιιιιοιιιοι:Μ :σε ἱει ει Βιιεεει.ιι6. 8 Κε!. Πιτ εεε
τω, σε». “Στ άεε ΜΜΜ: ]τιετ ιιι Ι.ΡοεπιιειοΙΙιιτιε;ιτι άειι ειιἀετειι ιιι 5τ. Ροιοτεειιτε, Νεννεε -ΡτοερεΙα τε 14.ιιι τιοΙ·ι1οιι. - πω"
ι|.οτιι ?Ο ΜετΙτ ]5.ετΙιοε, Π) Μετε εειειιιιιτιιωτ. ΠοτΞεεεΝ.Ιοιιε τω» ετη” εοννιε εΙΙοειιΜιε εάειΙαιοιι εεεεεΙιοεετι ΜιιιοιΙιιτιμοτιειι

Ηιτόιο 8ι1ιε.Ι8οεριι!τειιοΖοι|ε ιτι Ρειιτιετ?θΚορ.οτιετ45Ρίοιι.- οτι το: τιιετι επ άειι 8οεεε5Πείι1ετειιὸοιι ΚεάεΙττειιτ Πτ. Β.Ώ'ειιεεε
Αιιιοτειι ιινοτάειι 25 Βεριιτετεειεεοιετοτ ΟτιΒιιιιιΙειττιεοΙ:ιιεεεειιάι. ιτι 51.Ρεποτεειιτ8· Ροτετεε.5ει€ε, ΑΙοτειιι1τονιεει Ρτ.θ :ιι τιοετοιι_.
-,Νοΐοτειτο ννει·4ειι πιεσε άουτ $ει:ενοιι Ιθ Πει. ρτο Ποεοτι εοτιοτἱι·ι. 5ρτεεεει. Όιετιετε;;. Ποιιιιετειε8 από $οιιιιεεειιό 5-θ.

Με

Με. 1

ει. Ροτοτεειιτε, άειι Μ. Βοεοιτιεοτ (4. .Τειιιιετ).

._·._

---Δ

ιτιπειι: Γ. εΝοεετι Ζιιτ ΑειιοΙοειε άετ Οοιτε Μπι. - Βεοεοτειιεειε;οιι υιιά Βοερτοεε ιιιιε;οιι: Βιιε τωρετιιε
άετ ρτε|τΠεοεοιι ΠοιΙιειιι,

εετιιιιε;εεεεειι

νοιι

Πι·. Π. Τ. Βεειιιτοτ

υιιά Ρτοΐ. Ι)ι·. Η. νιει·οτιιι:. - ΙΗΜει στις

@Η

ειπε άετ θεεεΙΙΙεεεεί1. ρτιιετιεεεετ Δοτετο :τι Βιεε.--ΖιιεεετΠτ ειιιιιοΒει!εεειοιι.Ω'Γεεοετ
ιιεεει·ιοετοιι. - Δ ιιιοιι.=ιοιι.
·ι
τε.

Δεοιιιιο:ιεοει;ε-Δι1ε'οτάετιιι18

εεε εοιιιιτο τιιιτεε Με

ε.-

.

-ὲΔ

νοτειοειιιιε εεε 8οεειιεοΙεεΙεοε,

ειΙεο ειιιε Πειτε νε.τε, οιιοτ σιιτοε :Πο ΑεΙϋειιιιΒ ι1ετΚορί.-

Πιο Μ. Ρο ιετεε ιιτεοτ

7· Μειειιιιιεεεο Νοεεεπεεετε'τ

εριρετεο οτε1ε.τι νιετ6ειι. Ζιι θιιιιιετοιι ω· ειι·οιτειι των
ιιιιιτιιιι€ @Με εετ εΙτιπό ΒοΒιιιιι άει· Κτειιεεοιτ υπό

Μπι εποε ιιε πω. 1908 ιιιιιετ άετ _ιετιιειοιι εεεειιιιω πω!

άετ Πιιιετειιτε ιιιιεε ειιιτοτ άειιι ΑεοκεειιΙιιιι1 ειπ ειι€3εεετε

“σε άειιι ειεεετικοιι Ρτοει·ε.ιιιιιι ετεεεειιιειι. διο εΙειετ. ει."
Αιιι€εεε 8εττοιι, εει 0τιτειι τω· ρτε.ειιεεεε .λαικο ευ ειιιε υιιά
Ιοτει:ετο άιιτεε 0τιςιιιεΙετεεΝοιι ωυνοΜ τη. @τεμ 11ετει·ικε

εει·
Υοτερτιιιιε
εει οεοτεεεειισιω
Βεττο.οετιιιιε
Πιτπιάειιτεειοιι
ρεεε νετ,
οεοιι άετ
νετει:εοεοιιοιι
8εεοιι1τοΙεΑ·

τιιιτ! Βοειιτεεειιιι8ειι εεε οτεεειοιιειιοτ ινει·ιω πιπ άειι Βτεεε
ιιιεεειι Ζοιτ.8οιιεεειεεεετ πιοιΠειιιιεοεοτ Γοι·εεειιιη.ς εεεειιιιιτ εε ετ

εεΙε

εεεεΙτ.ειι

ντεταοιι

εοιιιιιε;

πιο

εε

Με

ιιιιοεεειξ

εετειιεετεΙΙτο νετ άετ Κιιοοεοιινοτερτιιιη; Με εεετ ετετΙς_

Ρετ ε

ειιΙτ.οιι. - Με ετεεοτ επτά ιΠεεοΙεε Με θη;ιιιι πεεεει.εεειιάοτ

ιιεεε σεειι υιιά ιιιιιοιι ιΠεΙο2ιοττο ΤτειιΙιειι1ετερΜο.

Υετειι1ε Με θοεοΙΙεεεεϊτειι Ι'οι·ετεετοιι τιιιτ. άετ νοτ6εοιιτΙιεειιιιε
εετ ΡτοεοεοΙΙο Με Υετειιιε Μ. Ροτει·εειιτ8ετ Λοι·ετε, άεε

αιε δειτε νετε ερι·εεε άιε 5εειιιετεΙ«›ειεεειτ. υιιά ειε ειπ”
οτεεΙτοιιε ΡιιιιΙαιοιι άεε 0ο1οιιεεε.
Με ΒϋιιιέΒοιιειιι1°
2οιει.ο, ι1ε.εε τω· εε πιπ οιιιοτ εεετ ειπ ε τεεεερτσεεειιοτι
Ποτε νετε ειι ιιιιι εε.εοιι. Ποτ οεετε Τει! Με Ροιιιιιτ'='
εεεεεεε κι Με. νοταιοετ, Με 8ττιιετιιτ άετ 8ροιιΒιοεε;

Ποιιτεεεοιι ετετΙ. Υετειιιε ιιι Μ.. Ροτοτεειιτ8 άετ θεεεΙΙ
εεειιΠ μ·ιιετ.ιεεεετ Δοι·ειε :τι Βιμ, άει· ιιιοι11:Ιιιιεεεειι θεεεΙΝ
πεε" ιιι ΙΙοτριι2, άετ ΗοεοΙΙεεΙιεΗ ΜιιΙειιιΙιεεεοτ Δοτεί.ε, άετ
Βε$ΙΒιιιΙΙεεεειι ετα!. θεεεΙΙεσεεΝ. άετ θεεεΙΙ. ρτεετ. Λετπο τ
ιιι Ι.ιεειι υιιά Με Ι.ιτΙειιΜεεεειι ει·ιτΙ. ΒοοεεεεεειιπνετοΙιιε.

νοΙΙετειιάε; τετεοειτοιιιιιιοιι (Ι·'οΙ8ειι εετ ΟειεοτιιγοΙιτιε)ὶ

- Βεεοιιιιοτε Αιιτ'ιιιοτεεειιιεειτ Μιά ειε ενοεεειιεοετιίτ. ..Με
ΐοι·ι1οτειιι άει· τιιεειεεεειι ιιιειΙΙιιιιιεοεοιι Ι.Ποτεειιτ ινιιιιιιειι πω!

ιιι ε·Ιειεεοτ ννειεο, πιο ιπι νοι·ι2οιι .Τοετο, εποε ιιιειτοτειιι .Με
ΐοττΙειιτ'ειιάε Βετ'οτειε εεετ :Με π1εε0.18οτειι ιιι τιιεε. ιιιοιΙ1ιιιι.
1οιιτιιεΙοιι .οτεεεειιιοιι6ειι ΔτεεΝοιι άειι τιιιτ άει· τιιεειεεεειι

ΒΡτεεεο
ιΙιεεο

εκει

Με

εε

νοτιτειιτοιι

Γεεε8οιιοεεειι Με Βιιιειοετ. ιιι

Βοάοιιτ.ιιιιε 8·εννιιιιιοιιιΙε Μιοτειιιτ οτιιιεςΙΙ

εεειι. ετ Δεοιιιιοιιιοιιτερτοιε ω πω. ` Ζιιει.οΙΙιιιιε ιιι
ΒιιεεΙιιιιι1 Β Με!. Πιτ Με .Τεει·, 4 εει. σε ειε εεΙεοε Πει; ιιι
«Με ειιιιετειι Ι.ειιιιοτιι 20 εΙετε Πιτ (Με .Τε.ει·, 10 Ειπε σε εει
εεΙεοε .Ϊεετ. Δεοιιιιειιιοιπε-Αιιίετε;ε ετετεπ. ειιιε ετη τω: Βικε

ειι.ιιιΙΙιιιιε; νοιι θ. ΒἱοΙτετ ιιι Βτ. Ρεποτεειιτι;·, ΝοινεΙη Ρτοερειιτ·
Ντ. 14. ιιι τιεεπειι.
ο
'

Ποτ θεεειιεοΙεεΙε υιιά Βεεοιιεε!!ωρί ειιιε επτα ιιιινοτ“-°
ειιοΙοττ.; ιιιιτοτ τΙειτι 'Ι'τοοειιιπετ φησι· κι ειιιε @τη
τΙοιιτ!ιοεε Βιιιειιιοειιιιε Με ΞεεοιιΚο1εεεεΝοε ευ εεεειιό

ντοεει εΙεο

«τετ ννωιτει

τοιιιιο Ε'τοΙαιιτΙιιιιο ειι εοεοιι.

Σετ Λοιιε!οςιο _ σετ Φωτο Διαιτα.

ενιιεεεοιι

Βοεειι!τοΙεεΙε πιω

$εωι Με 80° νοτειειιιοτι ετεεεοιιιτ. Πιοεο νοτεΙοιιιο_«
τιιιιε εεε Ψιιι!τοΙε Μ; εαυτο» ευ 5τε.ιιτιο εεε0ιιιιιιοε,μ
ι1ε.εε εετ με” 8εεειιΙτε!εεΙε ειιιε επι εειιιο εεΒιι€ειο;
.Με εοετεει εει. Βετ Κερί εετ εεε @εει τω» ιιιι€οιι
υιιά οι;ινεε Με ειιιεεοιι ι1ιεΙο2ιεττ, ινεετειι‹1 Με 'Γτοεεειιε.
τοτειιιτεο ιιεεε οεειι υιιά ιιιιιοιι νετεεεοεοιι ενιιτιιο. Με
οιιιειιι ΒϋιιτεοιιειΙάε ιει εο€ετ ειιιε αεωιιωτ εετνοτττε.Τ

ΝετιιτΙιεε Εεεε ειοτ Με.

Με οὶιιοτ μετεοΙοειεοΙιειι ετεετιιτ εποε ειιιοτ οεΒοοιιιγο-:
ΙΜεοεοιι Ετννειεευιιε Με Κιιοοεειιε ει.. Β.οόε εειιι.
`.

ε'οιι

Ιιι άετ ΙΛιοτετιιτ ειιιε ειιιε @απο Βοιεε νοιι ΡεΙΙοιι:`

Ρ. Ψεεοτ.
Ι)οεειιε άετ' Οειτιιτ€ἱε ειι

·]

· ο

άετ ιιιιιτει.-ωοσιε. Αεεάοιιιιε ευ

δι. Ροιοτεειιτει.

'

ο

οτννεειιτ,

απο εεε ΤιιεοτειιΙοεε

εετ Οοιτε νετε Βοίϋεττ εετ.
επι εοεινοτο Ροτιιιοιι

“μ

έ

(θεειιιεε.)

άεε

θεεοιιεεΙεεΙεεε

Ηιοτ εειιτιοΙτ εε εισε Με

σει· Ωωτιιιε,

Με

τιιιτ οιιιοτ νο!!

ετειιιΙΙΒοιι ΖετεΕ6τιιιιε εεε $οΙιοιιεεΙεορίοε Με (Με Αεοτε
ειι!ιιιιι οιιιεοτεεεοιι

υιιά Βοινόειι!ιοε

επι

ει:ετεειι Ι·'ιιιιε-·

Βε ιιιιτοτΙιεετ Ιτειιιειιι ΖινοΙΓοΙ, @εε ινε· εε ει” τιιιτ πιοιιεε16τυιι€ειι Πιετοιι. ΙΞε ειιιε πιοιετοιιε ΙειεΙιτε Ρ'ιιΙΙο,
οιιιοτ ειιεο.ειιτ.οιι ΟετοοιιιγοΙιτιε εεε οεοτειι 'ΓοιΙε εεε ινο Με ιιιεετειιΙϋεοιι Ηοτιιο ιιι εστω νοιι ειιιεειιιειι (Με
Γοιιιιιτεεεείτοε επι τιιιτ εεττοιι. Με Υοτει1τειιιιέ Με Βοι- : ιιιιΙετιοιιει1εετετιι οιιοτ Μειιιοιι νετεεει.ειι ειπ ιιιοερειι›

482

Ιτεττειι 8ειιιιεετετιι ττι ττΘετιά ετιιετιι ΤετΙ άεε 8ετιετιττετ
ττετεεε ετοτι ετιτπτεττεττι. Ψετιιι άτεεε Νεετετ ετιιεεεττιε.ττι
άετ θετειιττττερεεΙ ετττειι, πττά άτε Ιτ'ιιιιττττοιι εετιτ πετττε
εεετοττ. Βτεεε ?Με ττοιιιιετι τετ ετιιετ τε.ττοιιε1τειι Κοιτ
εετντιττνειι Βετ18.τιάτιττιΒ εετιτ Ιιτι.τά ;.;ετιετττ πετάετι. ννειιτι
εοΙοτιε οιιττετ τςετιετττε Κτε.ιιττε ετι τττττι ε.τιτ άτε Βεττιε
τ.ιεετετττ πετάετι, τ‹τιιιτι εε ετοτι εετιτ τετετιτ ετετετιετι, άε.εε
άεε νοιι Αιιτειι8 :ιιι ειπε τυοΚττ0ττεττε Βεεττττε.τ ε.τττιιεττε
τττιτττετ

εετιτεοτιτετ

τιιιά

εετιΙεοτιτετ

πττά.

Πεε

Βετο,

πετετιεε εττετετ το εττιετ Ιετετιτ ττεττττεττειι ιιτιά εάάτιετεττετι
$τεττιιττ8 ττιττεττ πετ, πττά ε.τττττε.ττε ττιιτιιετ ττιετιτ εάάιι2τεττ
ιιτιά νεττττττετ. Ι)τεεε τιιτιττττοιιεττε νετεοτιΙεετττετιιτιΒ άετ
Οοιττττετε.Ιτε, άτε τιτετιτ 8ειιττΒειιάτετιεε ιιτιά τεττοιιεττ ττε.ετι

τιετιεττάεττ πιιτάειι, πττά
τιοτιετι.

τ1τεεε

του ντετειι Αιιτοτειι τιετνοτοε

εΙτττιττΙτΒ ετστι

νετεττττ1τειιάε

Δάιτιιττττοιι

πιιτάε ίττττιετ άιττετι άτε Κοτιττεττττοτι ιιτιά άτε ερετετε
ιιιιτττττνε 8ετττιιτιιρτιιττε άετ Αάάιιτττοτετιιιιιιεττάτετιιτ ετ
τττττ.ττ. Ετετ τιι άετ τετ2τειι Ζεττ, πο εετιτ οττ άτε (δεικτ
ττετττε.ιιττειι εττιετ ττιετιττεεττειι Β.6τιτ8ειιτεεττοιι τιιιτετποττειι

πιιτάετι, ετετττε εε ετετι τιετε.ιιε, άτιεε άτε τττιττιετ ειιιιετι
πιειιάε Αάάτιττττοτι οεάτιι€τ τετ άιιτοτι άτε εΙΙτττττττΒε νετ
τιτεΒιιιιε άεε θετιειιττεττιεΙεεε, ποοετ άετ ντίττιττετ επτεοΙιειι
άεττι $εττειιττετττετε τιιιά άει1ι ΒοτιεττττεΙεοτιεττ ττιιτιιετ
τττετττετ πττά.
Βετ άετ τιιτιετττιιτοεεττ Εττττετιττιιιιτέ άεε 8οτιειιττεττιιιτεεε

Βει τετ ε.τιειιτιετιττιετι, άε.εε εοποτιτ άτε εοτιπετε Με εεττ
άτε τετετιτε Ε'οττιι άεεεεττιειι ε.ττοτο8·τεετιεττ ΠΓ8μΓιττ18ε εττιά.

Ψτε τιεττετιτιτ τττττ τετ άετ Οετεοτιιε.τεοτε άτε Κιιοετιετι
ετπετοτιιιτ1Β επι τττττιεετειι ιιιιά επι τιιτειιετνετετι :ιιι άετι

Κιιοοτιειι άεε Βεεττειιε ιιττά άετ οτιετετι 'Ι.'εττε άετ (Ντετ
εετιειιττετ το 'Γεεε; ειιεεετάετιι τετ ιιτιοτιεεπτεεειι, άτι.εε άετ
οετεοτιιετεετεοΙιε Ρτοεεεε τιι ετιιετιι τεάειι Μοττιετιτ πιει
8ττττετειιά ττοττιτττειι ττειιτι.
Νεετι ε.ττετιι οτιετι εεεεετειι τιιττεεειι πττ πιο Θετιττιεε
ττοττιτιιετι, άε.εε ετιιε Κττοετιετιετπετετιιιτιε οετεοτιιε.τεοτεετιειι

θτιε.τετττετε άεε 8εττειιττεττιε.τεεε ειττεττεττ; εοτετι ετιιε Κιιο
ετιειιετπετετιιιτιε ττοτιιτιιτ τιτοτιτ ιιιιτ τετ Ε'τε.τιετι,
τιοτειι τιιι.τιετι, εοιιάετττ ιιιιετι τιετ Μττάετιειι, ε.ττετι
ιιτιά τετ ττειιιιετιτ νετ.

άτε εε
ττ'τετιετι

Ιιι άετ Ι.ττετε.ττιτ ετιιά το άετ Τετ ετιιτεε Ε'ε.Ιτε νοιι
Οοιτε πω. τιεεετιττετιετι, πο άτε ττιττττοετεορτεοτιε

ειιετιιιιι€ άεε

Πιιτετ

ττιτττετε άετ Βεεεττττοιι άεε ΒετιειιττεΙΙιε.τεεε

εεποιιιιετιετι Κιιοετιετιε εττι Βττά εετετε, άεε ειτε ετιεττιτττε
ττεττεετι Πιτ άτε Οετεοττιετε.ετε ετιεττεετιετι τετ.
(Ε'ε1ττε νοιι
Κοετιετ, ΙΙοττιιετετετ).

Πτε Γτεεε τττιετ άτε Αεττοτοετε άετ Οετεοττιε.τεοτε τιιιιεε
Με ντεΙετ Αττιεττετι άτε άτεεε Β'τιιεε τιεττε.τιάεττι. Με
_τετετ ε.τε 1τιτιεε ιιττ:τιτ νοΙτεττττιάτε Βετττττ.ττ ε.τιεεεετιετι πετ

άετι.

Μι ττε.τιττ τιιτετι τττετ ιιεττττττετι τιτετιτ ττι άτε τίττττττ

εεττ ετιιε @Με Βεττιε άετ Κιιοετιειιτιτττττοττειι άετ Βρειτ

άετ ντετειι Ττιεοττειι εττττεεεετι, άτε άετι Πτερτιιιιε άετ

ετεεε ιιι θτιιιιάε; ειιεεετάεττι τετ εε το. τιεττειιιιτ, άτιεε ττι
άετ ιιττοΙιετετι ΝεοτιτιετεεΙιείτ εττιεε τιιτιεττττιΙοεετι Ηετάεε

Οετεοττιε.Ιετετε ειι ετΙττε.τειι νετετιετιετι, πτττ ιιιιτ τιετνοτ
τιετιετι, άεεε τττι θτττιιιάε 8ειιοττιτττειι ττετιιε νοιι άτεεειι
Ττιεοττειι ετττε τιετττεάτεειιάε Αιιτποττ τέτετιτ πετάτε Ρτε.8ε:
ποτιετ ειιτετετιτ άτε Οετεοτιιε.τεετε.

ετοτι τττττιιετ εττιε ετετττε Κιιοετιεττεττορτιτε, εττιε Οετεοτιο
τοεε ετιτπτοττεττ. Ι)ε.ιιττ άτεεετι επετ Πτιιετττιιάειι τιττεετάετ

Βοττοτιττεττιε.Ιε εετιτ ντε! νοιι εεττιετ Ρεεττεττεττ εττι ιιιιά
πετιτι άετ Κττιιιττε ε.ιιτετιετ το τττττι εεττι τττε.τιττεε Βετο ειι
τιετε.ετειι τοπιο τιτει· εετιτ ΙετοΙιτ ετττε ΒοτιετιττεΙΙιε.τενετοτε
Βιιτιε τττι 8τιιιιε εττιετ Οοιτε νετε. ετιιττετετι.
Μι ττιττετιτε τιτετ άετε.ιιτ Ιιττιπετεετι, άεεε άτε Νετιιτ
ετΒειιτττετι τττιετ Μτττετ νεττττετ, ιιττι άτε άιιτοτι άτε Τιτ
τιετττιιΙοεε εεεεττεττετιειι ΒετεΙττε τιι άετ $ροτιετοεε. πτεάετ
ει". το τττεοτιειι; άτε ττετετοττετι ΚοοετιειιτιτττΙτετιειι πετάετι
άτιτοτι ττετιε ετεετετ; ιιτιι άτε ετπετετιτειι Ηετάε τιττάετ
ετετι εττιε Κτιρεετ ειτε ττοιιιρεΜεττι Κιιοετιειι€επετιε. Βτε
Κιιοεττειιεττορτιτε τιι άετ Ντττιε εττιεε τετιετττιιτοεειι Ηετάεε

ττειιτι εττττιττΙτε ειιτττοΚεετιειι,

νετ πετ .Τε.τιτετι ετεετιτετι εττιε Αττιεττ νοιι Ηοειι
τιτττε, άτε τιειιεε Ι.τετιτ ε.ιιτ άτε ΑεττοΙοΒ1ε άετ Οετεοιττε
τε.οτε πττττ. Ηοετιιιτττε Βετο επί Οττιτιά νοιι εετιτ

εοτετττ1ιτ8ετι 8ττιάτειι

το άετ Πετιετεεττειιτιε,

άεεε άτε

Οετεοτιιεττεοτε ττι άειιεεττιετι θτεεειιάετι ειιάετιιτεοτι τετ,

πο

άετ Κτοιιτ ετιάετιιτεοτι τοτττοτττττιτ.
νοιι άετι 88 Ιτ'ττττετι νοιι τγρτεετιετ Οετεοτιιετεετε,. άτε
ετ ρετεοτιττετι ιιτιτετειιετιετι ττοιιιιτε, τε.τιά ει· ιιιιτ ιιι 4
Ε'ττττειι άτε 8ετττΙάάττ1εε ρετρτιτοττεετι τττετιτ νεττττιάεττ.
Ιιι άετ τ.ττετετιιτ ετιιά ετιιε Β.εττιε νοιι Ε'εττειι τιεεετιττε
εεττ ςνντιτττ, ττετεττο) πο τετ άετ 8εττττοιι νοιι οετεο

πειτε άετ Κτε.ττττε ε.ιιττττιετ
τιιετεοτεετιειι Κτε.ιιττετι το άετ Βοτιττάάττ1εε ττιττττοεττορτεοτι

νοτετετιττε

εετιι Βετο ατι εεετειιοτιετι.

Ατιετ εε νετΒεΙιτ

ντεΙ Ζεττ Με ετοτι άτε οτιετι ετπτττιτττειι τερεττεττνετι νοτ

ετετττε νετε.τιάετιιιι€ετι 8εττιιιάετι πτιτάετι.

8ττιι€ε νοττεττττιάτε ειιεεεττττάετ Ιιετιετι; τιτιτετάεεεετι τετ εε

. Αντί θτττιτιά άτεεετ Ε'τιττττι ερττετιτ Ηοειιτιτοττε επετε

τιοτπεττάτε άεεε άτε τττειιττε Βιτττετιιττετ ετττετιιτττ νοτ

Ιτετι ττετεεοττεετι άτε νεττιιιιτιιτιε ειτε, άτιεε άτε οετεοτττε·

ετοΙιττ8 ειι τιιτιττττοιιτετεττ, οτιιιε άετιετ άετι $οτιετιττεττιετε
ευ ετιιτΙτ επι τττιετ·τεετετι.
Βτεεεε ε.Ιτεε ττετιιτι τιιιτ άιιτοτι εττιε τεττοιιετ1 άιιτετιεε
ττττιττε οτττιορτάτεοτιε 'Πιετερτε εττετοΙιτ πετάειι.
Ζιιτιι 8ετιτιιεε τττοετττε τετι ιιοτ:τι άτε Οετεοττιετεετε ετ
πτττιτιετι, άτε άτε νετεετττεάειιετττεετειι νεττιτεειιτι8ειι τιτιά
τιιιτετ ε.ιιάετειι εποε άτε νεττιτεΒιιιιε άεε Θετιετιττεττιετεεε
τιετνοτττιτετι ττειιτι.
νττε.τττετιά τττετι ττττττετ τιιιτετ άετιι ττΙεεετεετιετι Βττάε άετ

Οετεοττιετεετε ειιεεοτιττεεεττετι άτε ρτιεττιετε.τε Ροττιι εε
εοτιττετι, άτε τετ εοτιτεοτιτ τιετττττιττετι ετιττττττττετειι Ε'τετιειι,
άτε ντετε θετιιιττετι άτ1τοτιθεττιεοτιτ τιετιετι, ειιτετε.ττά, ετεΙΙτε

εε ετοΙι τιτιοτι άετι Αττ›εττετι νοιι Ηοειιιιτττε, Βετο,
Ι.τε.τεττο, τετΙπετεε Ηοτττιετετ, Ιιετειιε, άεεε ετΒειιτ

Ιεοτεοτιε Κτιοετιειιετπετετιιιιι€ άτιτοτι ττΒετιά ετιιειι ρεττιοτο

8τεεττετι Ζυετειιά άετ Βοττττάάτττεε τιετΎ0Γ88Γ11το11 πττά.
Εε τετ τε εοποτιτ Ιττττιτεετι εΙε ειιοτι ειτρετττττειιτεΙΙτιεοτι
Βεπτεεετι, άε.εε άτε νετττιιάετιιτιεειι τι: άετ Ε'ιτττττττοτι άετ
$εττττάάτττεε, άτε νετεεΙιτεάειιετττ8ετειι Κιιοετιειινετετιάε
τιιιι€ετι πειτε ετετι 2τοττε11.
`
Ητετ ττειιιτι τοτι τιιτοτι

τττετιτ

το

Βετε.ττε ετιιΙε.εεετι,

τττι

άετι τττττιετετι Ζιιεετττττιετιτιεττιε επτεετιετι Ξετιττάάτττεετιττιιιττ
ττοτι τιτιά Κτιοετιειιετιιε.ττττιτιε ιιτττιετ το εττττε.τειι.
πετιτεοτιετιιττετιετε τετ τιιττ άτε Ετττττττιιιι8,

Με

άτε Βοοε

τιτττε φωτ; εετιιετ Μεττιιιτιε τιεοτι ετοττ άτε Εττττετι
τττιιι8 άετ 8εΙιττάάττ1εε άετι Ρτιοερτιοτετοττπεετιεετ; άετ
εττι6τιτε Ρτιοερττοτνεττιιετ, άετ ειιρετττιιειιτεΙτ άιιτετι άτε
Αττιεττετι νοιι Β.οεε ιιτιά ΒοτιοΙε ιιε.ετιεεπτεεετι τετ.

ττετι ττεττι θττιιιιά νοττιετιάειι τετ άτε Κιιοεττειιετπετετιιιιι€ειι, τ ττττιττ ε.ττττιττττε ειπ Οετεοττιετεετε.
άτε τετ Κττιάετιι, ε.ττετι Ρτειιετι ιιτιά Μττιιτιεττι τιεοττεετττετ

πετάετι νοιι άετι Κτιοετιετιετπετετιιιτιεετι τετ άετ ριιετρε
τεΙετι Οετεοτιιετεετε ετι ττειιιιειι.
Με Πτιτετειιοτιτιτιέετι νοτι Ι.ιιτιττο, θιιεετττε.τιιι τιτιά

ε.ιιάετειι εετετετι, άεεε τιι άετι βεεετιάειι, πο άτε ηρτεοτιε
θετεοτιιετεοτε ττιττ άετ εττιτττ ετιεεεερτοετιειιετι Κιιοετιετι
ετπετετιιιιιε ετιάεττττεετι ειιττττττ, ττιετι ετιετι εετιτ οττ τετετιτε

Ε'οττττειι άετεεττιετι Εττττετιτττιιιε ττιττ πειιτΒετ ετιεεεερτο
οττετιετ Κιιοεττειιετπετοτιιιτιε τττιάετ.

Ι)τεεε εο8ετιετιιιτε ττηττοεετιε Ττιεοττε εοτιττεεετ τιτοτιτ
νοττεττττιάτε ειτε εοττάεττι ετετττιετ ντεττιιετττ άτε Ρετ·
ττιιε'εετιε ονε.ττοΒετ1ε '1"τιεοττε άετ Οετεοτιιετεετε, άτε Με

τετιιτ άτε τιιετειετι Αιιττε.ττεετ τιεττε.

Βτε 8οτιττάάτττεε εεττ

άετ Βτετετοοτ‹ τιεττιετι τιι τΙιτετ τιιιιετετι ρτιγετοτοετεοϋω
Γτιτιττττοτι εετιτ ντε! έτετετιετττεεε.

τττι Ρττττιτττιε 1907 ττε.ττε τετι θτεΙε8ετττιεττ τττι Ποερττετ
Με.ττεε ΜεοάεΙετιε.ε ετιιετι εο!ιτ εοτιπετειι Β'ε.ττ ετιιετ Π·
ιιτεοτιετι ριιετρετετειι Οετεοττιετε.ετε ιιι τιεοτιο.ετιτειι.
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Πιο Κι·οπιιο οποιο ιιοιπ ιιοι:ιι ποπι Βιπιι·ιιι ιιιο Ηοοριτοι,
επ ποοει πιτ πιο Μποιιοιιιιοιτ ιιιιιιοπ οιπο Βοποπο $οιιιιοπ
οπο2πιπιιι·οιι πππ ποε εοιιτ ιιιιιιοοιιο Κποοιιοπρι·προ.τοιο
επ νοτοοιιοποπ. Βοι· Ροιι πιιπ νοπ Βι·. $οιοιιοποιη
οποιιιιιιιιοιι ιιπ .ιοπιιιοι Διιποοιιοτειινο ιιοοοιιι·ιοΒοπ; ιπι
'ιπι πιει· ππι· οιιιιΒο Ρπιιιιιο ιιοινοι·ιιοιιοπ, πιο Ιιιιοι·οοοο
Πιτ ιποιιιο Αιιιοιι ποποπ.

ιιοΙΙιορίοε πιιπ νοιιιιοεππις ποι: 8οιιοπιιοΙΙιιιιοοο ιιιιιι·ιιοι
ιιποΒοορι·οοιιοπ ποι πιο ιιιιιιο.

Μ. Ηοι·ιι ιιιοιι πιοοοιι Μι πι» οιπο ηριεοιιο Οοιο
πιο ιιποΙοεοοιιιιππι, πιο εοιποι· Μοιπππο ποοιι ποι· ποτ

πιοιο 8οιιοπιιοιιιοιοΙιποοιιοπ ποιοι· ποι· ιιιιοι·ιπποειΒοπ Βο
ιιιοιπιι8 ποε ποπι νοιιοπ Οιιοι·ιι6ι·ροι·ε πο.οιιπο.ιι.
Μι ιπποιιιο ιιιοι· ιιοι·νοι·ιιοιιοπ, πιιπ οσιιοπ ποιποιε πιο

ΑΙΙο Κποοιιοπ ποε Βπιιιιιι“οο πιιπ ποι· Βιιιι·οιπιι.πιοπ

ππι'εοππποοιιο Ριιιιο πω” ιιιιοΙι οιποπ οιποπ ππιιοι·ιιιιιΙοπ

ννοι·οπ νοΙΙοιπππιε ποιοιι πιιπ ιπ ποπ νοι·οοιιιοποποιοπ
Βιοιιιππεοπ νοι·ιιοΒοπ; ποε Βοοιιοιι πω· πρωι οοιοοιιιιι
ιποιοοιι. Ιιι ιιιιοπ Κποοιιοιι πω· πιο ιιοιπροιιιο 8πιιοιιιιιο
ι·οΠειπππιε Βοει:ιιιιππποπ πππ πιο οροππιποο οιιπο οινο
ριιιοοιι; πιο Κποοιιοπ ποιου 80 "πο, ποεο ειιι ειιιπ πιο
πιο” οι:ιιποιποπ Ιιοοποπ. Βοιπο 8οιιοπιιοιιιιι.Ιοο ποιεοπ
οιπο οποποορι·οοιιοιιο νοτιιιοεππ8 ιπι Βιιιιιο οιιιοι· Οοκιι
πιο. Ιιιπιιο οι πιοεο νοι·ιιιοεππ8 οι5.ιιιοι· οποοοεριοι·ιιοιι;
ποι· νιίιπιιοΙ πννιοοιιοπ ποιπ 8οιιοπιιοΙΙιοΙο πππ ποπι $οιιοπ
ιιοιοοιιιιιι ιπι οιπ οριιποι·, ΒΙοιοιιιι60°; ποιιοι ιιοιπιιι·ι ποι·
8οιιοπικοιιιορι πιει ποπ Τι·οοιιοπιοι· ιπιποι·.
ππι ιιοιποπ 8οιιοπ ιει ππι· οιπο νοι·ιιιοεππε ποε

Ειιιπι·ιιοιι ιποοιιιο, πππ οιποπ ειπ πιιε Μμοοποιιι οι·ιπποι·ιο,
ποπ,

πιο ιιοΙιοππι, ποι ειιι·οιιιιιοοιιοιι Ρι·οποοεοιι ιπ ποτ

$οιιιΙππι·ιιοο οπτειοιιοπ ιιοπιι.
Πιιτοι· τοιιοποιΙοι· οι·ιιιοιιο.οπιοοιιοι· Τιιοι·οριο ειπ8οπ πιο
Κι·οιιιιιιοιτεοι·οοιιοιπππΒοπ οοιιι πειπ 2πι·ιιοιι, ποι· Μοι
ιπποειΒο Ροιιο.ποοι2 νοι·οοιιννιιππ οποιι ιιιιιπιιιιε, πο πιοεο ποι
Κτπιιιιο ειππ ιοι.2τ οιποο πποεοποιοιιποιοιι θοοπιιπιιοιιο

2πειιιπποε οι·ιι·οπι.

Βοι ποι· Ππιοιεποιιππ8 ποε Κι·ιι.πιιοπ,

πιο ιπι ιπιτ Κιιι·ποπι ιι.ποππΓπιιι·οπ Θοιο8οπιιοιι οπο», ιιιππ
ιοιι ππι· οιποπ οπιιινο.οιι οποποορι·οοιιοποπ ποιποι·οοιιιο:οπ
'1'ι·οοιιοπιοι·Ιιοοιιειοππ πππ οιπο οιιπο νοτοτπι·ιιτο Αποεοπ

ι·οιο.ιιοπ ποι· Οιιοι·οοιιοπιιοι; πιο Βοινοπππποπ

ιπ ποπ

Κοιιιοι-ι πιιοιι ππιοπ, πιοιιι ποοιι ιιιπιοπ 2π ιιοποιοτιοι·οπ;

Οοιιο18οιοπιιοπ ιινοι·οπ

ιιποιι ιοιιιι πιο Βιοιιππο ποε 8οιιοπιιοιιιο.ιοοε πιπ οοιπο
ΜπΒοποιιοο ιιπ 8ιπιιο Ιζοοιιοτ'ο. .ιιι ποι Βοποποοιιο
ποε Κιιοοιιοπο ποπι ιπιι.π πιο νοιιοι.ιιππιΒο Αιιοριιιο ποε

ω, πιιπ πιο ποι πιοεοπι ιζι·οπιιοπ ιιυπ Βοιιιιποοιοι· Ρο!

ιιιιιιπροιιιοπ Κποοιιοποοποποο.

Απ! ποπι ΚπιιιεοπιιιΙπο

οιιιοε πιιιιιιοπ Εποοιιοποοιιιιιιιοο ποπι πι”, πιιοο πιο Και·
οιιοπιιοιιιοιιοπ ποι· 8ροποιοειο ποπι πιιππ πππ οιιοριιιοοιι
ειππ; νοπ ποι· πιοπιπιιοειΒοπ Κυιιοι.ι·πιιιιοπ ποε ιιιιιιποιοιι
οροπ8ιποοιι Κποοιιοπο πι ιιιοι ιιοιπο Βιιπι· νοι·ιιιιπποπ.
Βι·. Βοι·οιιοποιη ππιοι·ποπ οιποπ εοπιι.ποπ πιιιιι·ο
ειιοριεοιιοιι Πιιιοι·οποπππε ποπ Βιοι·οιοοιι, πιο Ι.ππ8ο, πιο
Ι.οιιοι· πππ πιο 8οιιιιππι·ποο.
ιιι ποπ οιοιοπ 0ι·Βιιιιοπ ιοιππ οι· πιοιιτε ιιοεοπποι·ιι οιιπ
ι·οιιιοι·ιοιιοοιιοε; πιο Ξοιιιιππι·πεο ποεοΒοιι πιοε ποιο ιιιι·οο
ππι·ιποιοπ ιπο.ιιι·οοιιοριεοιιοπ Αποοοιιοπε ποι ποι· ιπιιιι·οοιιο
ριοοιιοιι

Ππιοι·οππιιππο

εοΙιι·

πποποορι·οοιιοπο

νοι·πππο

ι·ιιπΒοιι ππι”. Βιοεο ιιοετοιπποπ ιιι οιιιοι· οιο.ι·ιιοπ ιιιοιπ
ποΙΙιΒοπ Ιππιτι·οιιοπ ποε ιιιιοτιοιιπιο.ιοπ Βιπποεοινοιιοο πππ
ιιι ποι Βοποποιο.ιιοπ πιιπ οιοιΙοπννοιεο ιιπ νοΙΙει.ιιππιεοπ
Βοιιιιιιιππ ποπ Πι·ποοιιιςοποποο.
Ψπ.ιιι·οιιπ ιιι ποπι οιιοπ Βοοοιιι·ιοιιοποπ πιιπ οο πιοιποι·
Αποιοιιι πιιοιι ιιοιποιιι ΖννοιίοΙ ππιοι·ιιοει,

ποπι πιο Κοσ

οποποινιοιοιιππε πιιοι·ιιοπιιτ πππ οιιοπιοιι πιο ιιοιποι·οοιιιΒο
Υ'οι·ιιιοεππε ποε 8οιιοπικοιιιοιοοε ιιι οιποιπ Ιιο.πεοΙοπ Ζο
ειιιπιποπιιπππο ιιιοιιτ ιπιτ ποπ οιοτιι πποεοορι·οοιιοποπ οπι
οιιππιιοιιοπ νοι·πιιποι·ππποπ ποι· Βοιιιιππιποο, νοτιππο ιοιι
πιιοι· ποοιι οιποπ Ρο!! νοιι Οοιιο πιο, πο ιπο.π ππι· ιπιτ·
οιπι€οι· Βοοοι·νο ιιοιιιιπριοπ ιιοππ,ποπο οιπ ρπιιιοΙοοιοοιιοι·
Ζποιιιππ ποι· 8οιιιιππι·ποο οιπο Ειννοιοιιιιπ8 ποπ Βοιιοπ

ιιοιιιιιιοοο ιιοι·νοιεοι·πιοπ ποι.
?οι 8 .Τιιιιιοπ ιιιι.ιιο πιο ΘοΙοοοιιιιοιτ. ιπ ποι· ιιιινιιιοπ
οιιιιορο.οπιεοιιοπ Αιιοτοιι νοπ Βι·. Ποι·ιι οιποπ Κι·ο.ιιιιοπ

νοιιοι.πππιε

ίι·οι.

Ιπτοιοοεοπι ιει

ροιιοπ ποε Ηιιιοοε, ποι· μια οιπο ποπι ιιοτιποιο Βιοιιο
2πίπιιοο, Ι‹οιιιο Βιιπι·οπ οιποπ· 8οιιιιππι·ιιοο ππιοιιι“πιιιοπ
οπιιιο.

Β8 πι ιιιοιιτ νοπ ποι· Βιιππ ιιι ιιτοιοοπ, ποοε νοιι· οε
ιιιοι· ιπιτ οιποι· 8οιιιιππι·πεοποττιιριιιο πο ιππ ποποπ, πιο
ιπι οιιιοι· πιγκοοποιιιπιιπιιοιιοπ νοι·ιοτιππε πππ επι Κοπ
οιιοιιοι·ννοιοιιπιιε ιιοιποι· 8οιιοπιιοιιιοΙοο οετοοιποιοοιοοιιοπ

Οιιιιιο.Ιιτοι·ε ποΕπιιι·τ πω.

Ζπιπ Βοιιιποο ποι Αι·ιιοιι ι·οοπιπιοι·οιιπ οι·ιο.πιιο ιοιι ιιιιι·
Ιι'οΙοοιιποε ιιοοιι οιιιιπο.Ι ιιοι·νοι·2πιιοιιοπ: Μι ιιοιιο οε πιο
ποποπ ππινοιιι·οοιιοιπιιοιι, ποπο οιπο ιιιιοι·ιπποειΒο Βοιοοιππε
8οιιιιΒι πιπ οιπο νοι·ιιιοεππο οιποπ ιιοι·ιπο.Ιοπ ΒοιιοπιιοΙ
ιιοΙοοιι ιιοινοτπιιι·πιοπ. νοιι ποπ ριιιιιοΙοοιοοιιοπ Ρι·οποοεοπ,

πιο οιΙιππΙι8 ππι· Οοιιιι νοτο Πιιιι·οπ πωπω, ιπποιιιο ιπι
ιιοοοπποιε ιιοινοι·ιιοιιοπ πιο Οοιοοιιιο.Ιοοιο,

πιο ιπιτ οιποι·

ΒοιιιΙππτιιοοποτιιι·οπιιππο οιπιιοιοοιιι πππ νοπ Ιοιπιοι·οι·
οποιοι ιιιιιιιιιοοιιοιπΙιοιι πποεοιποι πιιπ.
Βιο Ρ'ι·ο8ο ποιοι· ποπ Ζππο.ιπιποπιιιιιιπ 2ινιοοιιοιι ποι·
8οιιιΙππι·πεοπροιιιοιοειο πππ οοιοοιπιιΙποιοοιιοι· Κποοιιοπ
οι·ννοιοιιππε νοι·πιοπι οιπο οιιπο ιιοεοπιιοι·ο Βοιιοιιιππο
πππ Βοιιιιιοιιππ8. ΥιοΙιοιοιιι ποιποπ ππι· ππι πιοεοιπ πιο
Μοτο ποπο ΨιπΚο ποΙιοιππιοιι επι Ει·ιιοππιπιοε ποι Μπιο
ιοΒιο ποπι ππι· ποι· απο. πιο. εοπποι·π οποιι οπποι·οι·
οοιινιοι·οι· Βοιοοιπποεπιποι·πιιιιιιοπ, ποι ποποπ οιπο Ιππο
οιιοιιοιποιοιιπιιο οποπιιοιιιποπ ιει - ποι οοιιπ·οι·οιι Ιι`οιιιιοπ
νοπ Βοοιιοεοπ, πιοιιπ νιιιοπιπ,
Ψοππ ειιιπ· οι·ει πιο ΑοιιοιοΒιο πιοοοι· Βιιιοτιπιιιιιοπ
ιιοεοοι· οποοοιι.τιιοιιοι πι, π·οι·ποπ οποιι ππεοι·ο Βοοπ1ι.ιι.ι.ο
ιπ ποι· νοι·ιιοπεππο πππ Βοιιο.ππΙππο πιοοοι· οοιιποιοιι
Ροι·ιποιι νοπ Βοιοοιπποεπιποι·ιπιιο.ιοπ `ιιοοοοι·ο πιοι·ποπ.

ππι οιποι· ππειιοορι·οοιιοποπ Οοιιο νοτο 2ιι ιιοοιιοοιιιοπ.
Βοι Κι·οιιιιο Α. Τ. 16 .Τοιιιο απ,
Επιπιιιο,

οιιπο Βιιπι·οπ

νοιι

ειπε οιποπ Βοοππποπ

Βοοιιιιιο.

Με

ιιοτιπιι1οπ Οιιιιι·οιιιιοι· οποιοιιοιπιποιι;

ποι·

Ποιο

Ι.ιιοι·οιπι·νοι·ποιοιιπιοε.

12-ιιιιιι·ιΒοι·

.ιππΒο Επι; οι· ιπι ποπι· νοιι επ νιιοτποπ; πιο οι· οοιπ
16. πω· οι·ι·οιοιιτ ιιιι.ττο ιπιτ πιοεο Ρ`π1ιο οιποπ απο ππ
πππ

ποε

θιοειοιιι ινιι.ι·οπ οπιεοπιιποοπ.
Βοι· πο” ποε Κι·οπιιοπ ππι ιπ ποπ Ιοι.πιοπ .Το.ιιι·οπ
οοιιιιιοι·ίπιιιε ποποιποπ, ποπ 8ρι·οιποπ ποι· Βοιπο ποι οοιιι·
οοιινιιοοιι.
Νοοιι ποιο Ηοιιοιι οιποι· πιοιπιιοΙι οο1ινιιοι·οπ ποιοι πω·
οιπο ιιιιιιιο νοιοοιιιιπιιιιοι·ππο ιιπ Ζποιοππο ποε Κι·οιιιιοπ
οιποοιι·οιοπ πππ οι πιο· πιοιιτ ιποιιι· ιπι 8τοππο νοιπ
Βοιιο ιιπιοποιοιιοπ. Μπι Βπιιτεοπιιιιπ, ποε. νοπ Μ. Ποι·π
οποοοιιιιιιι ινιιι·πο, ΖοιΒιο ππι ιιιιιτοι· Βοπιιιοιιιιοιι, ποοε
οε ειππ πιο» πιπ οιπο πορροιοοιιι€ο Οοιιο. νοιπ ιιιιιιποΙιο,
ινοιιοι ειιι ποι· ιοοιιιοπ $οιιο πιο 0ιιι”οτιπιοι·πιιε ποε 8οιιοπ

1) Α ιι ιι ο ιι ο ο π. Οιιιοπιποιιιοιο ιπι Κιπποιιιιιι.οι· ν. 1. ο π ι
ιι οΙπ'ιι θοποπιιοοιιι·ια. Βπ. Π. 1894.
Σ) Βιιιιι. πωπω ί. πιο. πιιπ. Βπ. οι. 2.
δ) Βοοιιοι·. Βοι·Ιιπ. πιο. ινοοιιοποοιιι·. Ιθ01.
οι Βιπιιιπ.

πω. ι. πιο. πιιπ. πι. 69.

ό) ,ιζο66οιι·ι··ιο. .ιΒγρπο.ιι·π Αιιγπιοιιο·ι·ιιο. 18598.
θ) Επι» οιιπο Ζοιιοοιι. ι. οι·ιιιοπ. απ. πι. ΧΠ.
'Η Πιι.οπιιο. Ζοιι.οοιι. ι. πιιπ. πι. 66.

8) Η οοππιοιιο. ινοποπ ποι· Οοιοοιποιο.οιο. 8ιιιιιιιιιππιι; νοπ
Αιιιιιιππιπποοπ ποι· Νοι·νοπ- πππ θοιοιοιιιιι·ππιι,ιι. Βπ.Ει. Η. 4,5.

θ) οικω.

Ζοιι:οοιι. Γ. οι·ι.ιιορ, Οιιιι·. Βπ. Χι

10) Η οιιιιοιιι ι οι. Βοιιι·. π. πιο. Οιιιι·. Βπ. 91.
11) .ιοιιοιιιιπιιι.οι. Ζοιιιιοιι. ι. οι·τιιιηι. πιιπ. οι. Χιι.

12)
18)
Μ)
15)

Κιι·πιιιιοοπ. Βονπο π. οι·ιιιοποπ. Ι894.
Κ οοιιοι·. Ζοιιιιοιι. ι. Οιιιι·. Βπ. 88, 40, Η.
Κ ι·οποΙ. Ζοιτει:ιι. ί. πιιπ. 1899.
Κ ιι ο τ ο τ. Ζοπιι·ιι.ιιιΙ. ι. Οιιιι·. 1897.
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16)
17)
18)
19)

1111 11111 εε111 1117οι·1 ε·ε1ιε11ειι, ε1111“εε1111ε11111·111ι, 11ε.εε ει· 111ιε 111111
1111111111 Α11εε ε11εεεε1.111:1ιε11. Με 21ε111111111 1111:11ε Νε11ε1, 111.11

1111121111. 111ο11ε1εεε11. Γ. Θ1ε1111ι·1ε11. 1895.
Ε 11111111 ε 111111. 2ε1111·ε1111. 1'. 01111. 1900.
1.111ιε1ιε1ε 111. Αι·1111. 1'. 01111. 1111. 40.
Ιω 11 ε ε ε ι·. 1111111111. 11ε11. 11111111. 1895.

11·ε11:11ει· 111111 Κ1111111ε1111:11 11εεει·11ε1ε11111·1 1111111111,

11111111 111ε

11111·ε11ε1:1111111ε11 111111 ε.11εεε1·11ε111 ε1ι11111111ει·1. Η1ε1·111ι1·1:11 11111. ε11:11
11111 Η11111·ο111ι1ε111111ε 11111' ε1ε1·1111111 Ι111ε1·εε.1ε1·ε1ερ11ν1ε111 8013111161..
Με Απε 1ε1 11111111.
·
1
.
.

20) 1111112. Βε11ι·1111;ε 2. 111111. 01111. 1111. 28.
21) Μ1111ε1. 2ε11ε1:11. Γ. 01111. 1111. 42.
22) Ο 11 ε 1· ε ε. 1111111111. 11ε11. 1111111111. 1890.
1181
241
25)
211)
ε11ε11.

1.111

11οι·ι111ε111 11·ε111·1ιι1εε11, 11111 111ε 1ι·1ε 111·ε11 111111:111ο1:111,111ε 11111εε

8 ο 11 11112. 2ε11εο11. 1'. 1111111111. 01111. 1311. 1.
θ» 11 11 εε 11. 1111111. 1. 111111. 01111. Β11. 59.
Τγθιν11 ε με. Ργεε. Βρε.11·1.. 19011. 1.
.
.
.1.
111111'. 1111.ε θεεε12 11ει· 'Ι'11111ε1ο1111ε11οιι 11ει· Κεσ
Βε11111. 1892. Ε111·ε1:11ννε111.

Ρ. Ι. 11ει· 'Γεεεεε1·1111111111·:

111·. νεε

8 ε 11 1:11 11 ε 11 11 11ε1111111

ε11·1ε1·1 ε111111ε Β1111111.1ε11111ε11ε11. 1.8ε111111ε1111111 11111ε11111111 εε11ι·
11·1·11εε1-111 1111·ε1111111111·ρει· 1111 θεε1ε111εεε1111.11ε1, εε 11111 ε11:1ι 11111 1152
1111ιε1ο11 111ι1εε ε11ε11 1·11111ε1·1ε11ε1·ε εε11111111ε11, Ρε11ε111 19-_12111·12
εεε Ε111ειιε11 121111 11111· 1111 ε111ε1ι 111ει·1-1ε11 11111:11ε111εε 11ε11111ιιιι1ειι
211 1111.11ε11, 1111111 νοι·11ε1111ε11εε111 ε1ι1εε Ρ1·ε1111111ϋ1·ρε1ε 1ν1ιεε1ε ει·
111ε111ε. Α11εεε11ε11ι11ε Νε111ε1ι 11.11 11ει· Νεεε 111111 211111 Δε” 11111

11111111, 1111111111 11ε11ι 2ε1·11·1111111ιει·1ε11 Νεεε1111ε111 ε111ε 111ε1ε11111111:1ιε

8111111ε1·1111ιε1εε11 111111 Βεε111·εε11111111ε11.

Ε'1ε1ε1ϋ11'111111,1.1, ι·ε1:111εε Δε" 11ε1111111ε ε1·11111111ε1. 11111111» 111111ει·
11ε11ι 11ε111:111εε1111·111ε ε1111.11ε111111·1ε 21111611 ε11εεε 1ε111111 11111' 11ε11
Γ1ε11111116η1ε1 111111 1101111111 ει· ε11νε.ε 11111 111111 11ε1·11εν11εε;1 ·πε1·11ε11.
111ε Ορει·11.11ο11 νοιι Πι·. ν ο 11 Β ε 1· ε· 111 1111 11 ε11εεεί1111ι·1 11ι·ε.1:1ι1ε
ε111 51,0 εε111111ει·εε 111εε11ε111ε11 211 'Γεεε, άεε ε11111 111ε 111ε

δε11ννε112ε1:111ε1111ε 11εε θε1νε111·εεει·νν1εε. Ρε11ε111 11·ε111 εε 12111.

Ε11211:1ορ11111ε 11ει· 111·ε1111εο11ε11 Με1112111, 11ε1ε1ιεεεεε11ε11
νοιι 111. Μ. '1'.5ο11ι111·ε1· 111111 Ρ1·ο1'. 111. Η.
ν1ει·111·111. 11111111·

Μ1111111111118 2ε1111·ε11:11ε1· 11111111·

11ε11ε1·. 1171ε11, 1907, 11ει·11111 νοιι Α111·ε11 1111111111.
111. 11111111, 11111 2ε1111·ε11:11ε11 Α1111111111118ε11.

111111 11εεεει·1 1111111 111ε 8ε11111·111'1.

11.4 Ρ111.11ε1ι 11111 νε1·ε11111111:111ε11 111.1112ε11, 90 21111. -- 1 1111ᾶ
2 Κορε11ε11ε111ε11ε. Α11ε 1111112ε1ι ε112ε11 111 11ε1· 11111ιε 11ει· Β11'111·
11ε.11ο11εε1ε11ε 111111 ε.111111111111·1· 1111111111 1111111111, ε.111:11 11111 9 111
11·111ιε1·ε11 .1ε.111·ε11 11εο11111:111ειειι 11'ϋ.11ε11 11111· 11ει· 11·1ε11111ε Βε11'111111

ει·11111ιε11. 1111ε1·εεεε.111 1ε1 11ει· ε111ε 11'ε11, 1111 11εε 5-111111·111,·ε Κ11111
νοιι 11ει· 11ε1`111111ιε11 Β112ν111ορ11111ε 11ει· 111·ε1111εε1ιει1 111ε1112111,
11ει·ε11 ε1·ε1ε 1311111111 11ν11· 111 11ι1εει·ε1· 1ν111:11ε11ε1:111·111 εε111ει·2ε11

1111ιε1111 11εερ1·ο1111ε11 1ι1111ε11, 1111ε·1 111111 11ει· ΙΙΙ. Β111111 νο11ε1111ει
νει· 111111 1ε1 11111111 11ε1ε11ε 111ε ε1ε1ε 111ε1ε1·111111 11εε11.*. (81:11111εε-)
Βε1111εε ε1·εε111ε11ε11, εε 111ιεε 11ει· Α11εο1111ιεε 11εε εε.ι12ε11 Ψει·11εε
11111111 11111 111ε 11111ε 11ε11 1111ε1ιε1ε11 .1111ι1·εε ε11νε1·1ε1 ενε1·11ει1
1111111. 111 11ε11 2ε1111·ε11:11ε11 111εοι·ε11εε11ε11 111111 ρ1111111εε11ει1 Αι·

1.111ε11ι 11εε νο1·11ε.1.1ε1111ε11 Βε.1111εε ε11111 11ν1ε11ε1 1111ει·ε.11, 111ε 1111111
11ε.ε νοιι 11ε11 111ε Γε1:11,ςε1ε1ι1·1ε 11ε11ε.11111ε11 1111ει·11ε11ε111 ε1·νν111·
1ε11 111111111ε, 111ε 11ε11εε1ε11 11111ε111·1111ε·ε11 1111εε1·ει· 11111εεε11ε1:11ε.11
11ε1·11ε11ε11:1111.111 ννοι·11ε11. 11111 111ε θι·111111111:1111ε11 11ει· Αι·1ιε11 111
111εεει· 111112ε111ορ11111ε 211 11111ε11·1ει·ε11, 1ν1111ε11 1111· 11111· 11111 1111111·
1111111111 εεε 11ε11ι 111. Βει111ε 11ει11ιιιεε11ε11ε1ι, 11111111 11ε11111 εε.2ε11
211 1110111111, 1111.εε 11111111 11111111 111ε 11111·11ζε11 Αι·1111εΙ 111ε ε1ε1ε1ιε
θει1ε111ς11ε11 111111 8111110111 εε11ε11ε1111·ε1· Βε1111ιε11ε1 ει·1111ι1·ε11
1111111111. Ο1ε1ε1ι 1111 1. 11ε11. 11εε Β111111εε 11εερι·1ε111 111 11ε11ι Α1·1111ε1

εο111111 νει· θ Μ1111ε1ε11 1111 111111 111ε 1111111211 νε1·ε11111111:ε1 11ε.11ε
111111 11ε11ε11ειι Α1111ε.11ειι 11ει· 1111111ε1·. εε 1ε1 11ε111ε.1ιε 111ε 11·ε.112ε
21111 ννε,1.1ε11 Η1ιε1ειι 111 111·2111ο11ε1· Βε1ιε.11111111111· εε1νεεε11 ε11ετ

ει·ε1 1:11111ε 1)ε2. 19011 11111111 21111111 111'ε Β11111ρ1ε111111111ι1ε11 11ε
111εεε11 1νο1·11ε11. 1111 11111 ε11εςεερ1·ο1111ε11ει· 8111111111· 11εε1111111, ειυε
εε11ε11111ε1· Κε.1111·1·1ι 11111' 11ε11 1.1ι1111;ε11 111111 εε 11111 11ει· 11111·1111ε

εεε Κ11111εε 11111111 Βε1ε.1111 ε111ε θο1111ε 111111ε1· 11ε11ι Ιιε111:111εο1111·11:1ε
ε111211111111·ει1

11111111 νν1ε1111111111111ε11

11111111

Εεε1:11111ε111

1ν11111ε11,

1111111 εε 1ε111ει· 111 111εεε111 11'ε11ε 2111· 1'ε1ε1111ε11 1)1ες11οεε, 111 11ει··
Α1111ε1111ιε, 11ε.εε 11ει· Β'ι·ε1111111151· ει· 111 11ει· Τ1·ε.1:11εε εεεε ν1111·11ε
111111 Κ11111 1:1·εε11εο1111111ε1·1. - 1ε111111ε 11εε1ε.1111ε11 81:111111:1111ε
ε1:111νει·11ε11 111111 1ε1 1111ε 1(11111 ε11118·ε 11111ε 11111111 11111 1111111111·
111εεε 211 ε1οεεε11 8011111011 ννο1·11ε11. 11111 11ε1·11611111ει1-Α11111ε11ιεε

11111111 11111· Ορει·11111111 εε11111:11 11111 Κε.11111ε ε1·11ε11111 1111111 111111

11νε1εε 111ε Α11ε1ο1111ε, Ρ11γε1ο1ο11·1ε 111111 111ε Κι·ε111111ε11ε1ι 11εε

Βει12 11ε11111ε11 111ε Εεεε, 1111111 ε1ε111 11.11ε1ι 1111ε 1111111ε11 11ε11 Θε
ε11111ιε11;11ε 111111 1ν11·11 111111 1)1·. Ρ. 1ζ1 11111 111 111ε 111111·1ε 11111·ε11
Οεεορ11ε,11·ο11111ι1ε 1111111 .1ε.1111111· ε1111'ε1·111, Πε111 1(11111ε 11ε111.εε
8111. 111ε 11·1111ε1·ε11 '1'ε111ρε1·ε1111·ε1ε12ε1·111ικο11 111111 11111111 11ει· Κε.
1111111 111111ε11 ε111”εε11111·1.

1ζε111111ιρίε, εονν1ε 111ε Π111ει·ε1ιο1111112ε11ιε11ιο11ε11 111111 111ε 'Πιε
ι·ε.111ε (ε111εε1111εεε11111ι 11111· Ορει·1111οι1ε11) 11ε1 1(1·11111111ε11ε11 111εεεε
01·εε11ε. 78 111 11ε11 Τε” ε11ιεεε1.1·ε111ε. εο1.<11'11111ε ε11εεε1”11111·1ε
Α111111111111ε;ε11 11·εεε11 211111 νε1·ε1511111111ε 11εεεε11ιε11 1νεεε111111:1ι
11111. 11εεε 11111111 111ε 111 11ε11ει·ει· 2ε11 211 11111111· 11111111 ε·ε1ε.1111:1ε

Πι·. Ρ. Κ1ε111111 11ε1ο111. 1111 Α11εε11111εε 1111 εο1ο11ε 11111111 111ε
θε111.111·11ε1111ε11 11εε 1111112ε111'11111;ε1ε 1νε11ε11 εε111ει· $1ει·ι·1ιε11
111111 1.1·ε1.1ε11 11ει· Π111111$ε·,111:1111ε11 1'1111ε ει· ρε1'11εε1 11111 1ν1ε11ε1·
νοιι 11ει· 1111112ε 111ε21111ο11ι111ε11, 11111111 11111εεε ε·ε211,11·ει1 1111161111,

111.111·ν1111» 11ει· 11ε111111111ε Ηε111ε11ιει·11ει· Βρε21ε11ει 111011. Πι·. Α.
111111" 11111 11111111

1νε111Βετ 111ε 55 8ε11ε11 111 ε111.1.1ε1ιε1111ε1·

1111γε1111111εε11ε '1111ε1·ερ1ε 111ε 111$11ςε Βει·11ε11ε1ο111181ι11Β· 11ε1111111ε1ι
1111. 11ε1νε1ε1 11ει· 11111111 111ι1ε11·1ει·τε Α1·1111ε1 «Μεεεεε·ε1 111111 11ει·
1ιε1ν11.111·1ε11 11'ε11ε1· 11ε11 11121ν1ε1:1ιε11 νε1·ε1οι·11ε11ε11 Ρ1·111εεε1ι1·ε
211.1111111ον11ε111 1131111111), 1νε1111ιε1· 11.111' 25 Βε11ε11 ε111ε 1111· 11ε11

ννεε 1111· 'ίε1·1ε1211ιιεε11 11ε11ε1 ειι1ε1ε11ε11, 11111111 111ε111 11ε111·1ε111
ννε111ε11, ει· ε1ε11ε ε111ιο11 11111εε 1111, 1111εε ει· 111ε Οεεορ11εςο1ο1111ε

111 111εεε11 111111ε11 111εε11ε.

1111111 9111111111, εε 111111 εε Με 111121 ε1·εε1ι1ε11ε11, 1111111 Βε111111'111ε

Πι·. νοιι 1111118111 1111 11 εε1ι11εεε1 ε11111 11ε11ι 1111 111111 111ε1ι11
111ε νε1·ε111:11ε 11ει· 11111·ε1:11ο11 111:11·1ε11 11111111 11111111 1111111. 1111
Ι)111111ε111 11·ε111ε.11111 1111161111, 11111 Ε1ννεε1ιεει1ε1ι 1111111ε 11. 111111111
11οιι 11111ε1· 1111111111;; 11εε Α1111εε 11111 11111111 11εε Οεεο1111ες11ε11ορ

11ει· Ρ1·11121ε 111 ει·ε1ει· 11111111 11ε1:1ι1111118 1.1ε11·1111;ε11.

111 Βε11·εε111, ο1111ε 11·1·οεεε θεεε111ε11111:1111ε11 111111 Πε111111,111 ε1ε11ε

Βε 1181111 111111ει· 111ε 1ιε1ιε Βι12ν111ορ11.111ε 11ε11ι 11ι·111111ε1:11ε11
Δ1·21.ε 111ε ε111 1νε11ν1111εε Νεε11ε1:111εεεννει·11 ε111111'ο1ι1ε11 1νει·11ε11,

εε 111ιο1ι 11111111, 11ε1 Κ11111ε1·11 εε1 εε 111 ε11ε..1εε1:111οεεε11.

111·ε.111111ε11ε11 Α1·21 ε11ε1·ε1111ιε1111ε 1)11.1·ε1ε11111ιε 11ει· 'Γεε1111111 11ει·
Πεεεει1ε 111111 1111·ε1· Ι1111111ε111111ε11

111ε1ε1.

Πε1ιε1·11ε.11111 1ε1 111

Πι·. 1' οεε 111ε1111. εε εε1ε11 11οε11 εε1ιο11 νει· 11ει· 116111111ε11
21111ιε1 11ει· Ρ1·ε1ε 11111εε1ε· 111εε1ε111 1111, 11111 11ε.ε 1111ε1·11 _1ε11ε111
111·ε1111εε1ιε11 Α1·21ε 211ε11118111111 211 111ε.ε1ιε11. 1)11ε 11111111 111111

ε111ε11 111111ε.112 νοιι 11111· 4 Β11.1111ε1ι ε. 50 Π1·11ο1111οεειι 111111ε11
111111 111ε Αεεεε11ε ει·ίο111·1 111 20 1.1ε1ει·11111.1ε11 ε 10 1)1·111:1111οεε11

211111 Ρ1111εε νεε 4 1111111 80 1112. 11111 111ε1ε1·11118·.
Βε1·1111ο111.

21111 111111 ε.111:11 νοι· Βε111112111ιε· 11εε
Β:11·ε1111ο11ειι εε11ιε11111 1.ν11111ε11 111111
ε11ε11·ε11ο1ιι111ε11
111111 11111 ει· 1111·
εει· 11111.
111. ν ο 11 Β ε 1· 11 111 ε 11 11 ει·νν111ει·1.

()εεο1111εΒ·οε11011ε 1111111805
111111 εε1ε11 ε1ε 11111111 ε1ε1ε
1111121111- 111111 θι·111ε111ε.11
`
1111εε εε 11ε1ε111ε1111ο111111ε,

1νε11111ει· 111ε; 11ει· ε11:1ιε1·ει·ε 11111111, 111ε 211.111 11ει· 2111111111111ε εε
8ε.ιη;ε11ε11 ?111ε εει 11111ι·ε1111ο1ιενε1·ε11ε11ειι 1111 1)111111ε111 εε1ε1ι1ε
1.1ι·οεεε.

Μ111ε11111111ε11
111111 11ει· θεεε11εο11ε11 111·ε1111εε11ε1· Δε1·21ε

211 111811..
81121111ενο1117.11ε11ι·. 1007.
Αι1ν1εεει111 40 111111111ε11ει·; 11011 (111ε1ε11 111. Πι·. Ρε.1:111.
Ρ 1°ε11'1'ε ι·. 1)εε Ρ1·111ο11ο11 11ει· 5112111111· ν11111 81. 111.11. 111111 1'7.

.1ει1. 1907, 1111111 νει·1εεε11 111111 ε118ει111111111ε11.

νει· 11ει· 'Ι'εε·εε111·111ι1111Β· 11ε111ο11ε1.1·1ει·1 Πι·. ν ο 11 Κ 1· 11 11 ε 11 ε 1·
ε11ιε11 Ρε1ιε111ε11, 11ε11ι 11ε11·ει11111ε1· ε111 1(111·ρί1ιε111ιει ε11:11 ε1111ε1
11111118 εε111ε1·111 11111111. 11111 νοιι 11ει· ν11ε111·11111ε111 211 11εΐι·ε1ε11.

Πι·. νο 11 δ ε 11 ε· 11 11 ε ο 11 ε1ε111 1111111111· ε11ιε11 Ρε.11ε111ε11 νει·
11111 ε11ιει11 11111οεεε.1ε11 11111211111ιοι·, εε 11ει111ε11 ε11:11 11111 11ε11 1111
1111· Ν. ν. 111 11ει· Αι·11ε11 1111111· '1.'11ει·Ιεξ111ε 11111 Β15111,ε,·ε11ειι·ε.111ει1
1ε1 11ει· 1.ε1111111111ε νοιι Οι. Ο 11 ε 1.
1 εε 111112 11 ν 11εε1:1ιι·1ε
11ε11ε11 Γε.11, 11ει· 11.11 ε111ε111 Βε1:1111ν ε1·111ε.11111 εεε 11111'11111ε1111 1111
1111ε 11·1ε1111ε. εεε111111ε Α11εεε1ιε11 11εε Ρ11.11ε111ε1ι, 11ει· ε11:11 111112
11εε Μ112111111οτε εε111· 1νο111 11ε111111εε 111ε 11112 1·ε11:111 11111111 1·ε1:111ε
111ε 11111' ε111 1111111ε1·111·ε11 1111 111ε 1..1111ε 11ει·ε11. 111ε 111ε Μει111111ι.

11111 11ει· 11.11. 1°ε111111·ε11ε νε1·1111111ε1 11εε11 11111ε11 2111 11"1118·ε1·111·ε11
1111ε1· 11111· 81·1111111νεε, 1111111 ε11:11 1111111, 11ε11ι 1111 111111 11111 11111111
1·εε111ε ε1:11ε.1·1ειι 11111111, Ρε1. 1ε1 _1ε1.21 Β 11111 11 15 11111. 11111.
εε11ι· 11111111: 11611111 11εε11·ε.1111 111111 ε1:1ιε1111 11ει· 11111ε1·ε '1'ε11 11111
1νε111ε· 1νε1111ιει· 11·εννο111ε11 211 εε111. Ρετ. 11ε11 ι1ε.ε11 ε1111ε·ε1· 2ε11
εν. 11111111 ε11ι111111 εε2ε1121. ννει·11ει1.

Ρ. 11. 11ε1· Τε.11·εεο1·111111118: Π:: Β 1ε 11 11 ει· 1111ε1· 111ε 1111111ε
11ε1:11ε11 νε1·1111.11111εεε Δεε·1·ν111ε11ε: (ε1·ε1:1ιε1111 1111 11111111).

111. 1111111 11 11111 ε1:1111εεε1 ε1ε11 11ει· Α1111°εεε1111ε· Πι·. 8 11111
11ε1·ε 1111, 11ε.εε 11ει· ε1111ε11εε 11.1111111εε 11εε Α111`ε1ι11ιε11ε 111 Αε
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πο Ισοτςιοποπ.

-8·νοτοο ννοοοοιΙΙοΙι οοιο ΓοτΙ.οιΙΙο οοτ οο8·οπ. Βι·ΙοιΙιοοεοΙοτοοΙι
ο Ιιοικοο, ΒΙιιοΙτιοοο, Βο.τγο,ο·ΙΙΙοοο οπο ΒτοοοοιιΙοοο 2ο νοτ
,οοοΙτοπ εοἱ. Βο ΙιοττοοΙιτ. οοττ ννΙΙΙιτοοο οοτ ΨιοΙοτεοΙεοπ οΙο

ΚΙιοοι οοο Ι›οΙ ποε ιιπ οτοοοιΙο·ειοο Βοτοοιοτ. Με” οΙο σοκο
τπο.εειεΙιοΙΙ. οοτ ννιιτοτιιος, οιοτΙιτο βοεοπποοι.τ, οΙΙοε Μοιοοπτο
ΙΒοοετΙοειοτ Απ. 0ο οΙ›οτ Ιιοι οΙιτοοιοοΙιοπ ΝοοΙιτιτΙοοπ Πο.οοτ
·8τΐ0Ιεο οτιΙοΙΙ: ινοτοοπ, οοο οιο «οπο» οποοτο ποποοΙιε: ννοΙιΙ οοοΙι
·οΙοΙιτ τοι ποιοΙ:ινοιι $ιοπο οπτεοΙιιοοοοο

οπο

οοοΙι

ιιοΙ:οιτοΙτι, οΙο ντοτποποοο Πο.ΙΙ: οοΙο·οοοοτοίοο ννοτοοο.

· ΒΙο ννοεοπΙΙΙοΙιοτ Β'ο.ΙιΙοτ οοο οΒγροεοΙιοο ΚΙἰοιο.ο Ι›οετοΙιΙ: Ιο
οοοι ,οοτιοςοπ_ ΕοοοοτΙΕΙιοΙτεοοΙιοΙτ οοτ Σπίτι Ι)Ιοεο 'Ι'τοοΙ:οπ·
οοο οοτ Βο€τ. ιετ. ιιοοΙι οποιο οτΙτοποοοο, οοεο ποπ τοἱοΙιΙἱοΙιοτ
Ε'ΙοεοΙΕΙοο1τοοοΐποΙιτπο οιο ΠτιοοοΙττοτΙοο οιπ ° ΜΙτοιοτοπ· 'Ι'οιτοπ

εοΙιντοτ πο.

-οοι.εοΙιοΙοοοοο Γτοο·ο, οει. ΟοποεοπεοίοΙΙο ποσο ΙιΙοι· το Βοοοο
ποιοι οτεοοιητΙΙοΙι ο.οοι.οο, οοππ οτοΙοΙτΙοττοο ΝοοΙιτΙΙΙοοο πο·
οΙιοοΙιτοΙ: ντοτοοπ.

οοτ' οΙο ΜΙπΙιποιο Ιιοι·οΙη·οΙιο. Ινοἱτοτ Μ. οἱο Βοντοι.τοοοοοιος
ΙΙοοΙ-ιοιΙ ΙοίοΙοτο οοτ ΙοΙοΙιτοο νοτοοοετοοςενοτοοΙτοΙεοο οοτ
Παοκ Ιτοιοοοννοο·ε ΙιοοοΙιτοοΙτι. 2ο οιποτ οο5.τΙτοτοο 8οΙιινοΙε

Πτ. νο" οτΚοοοΙ,<ττ οἱοΙι ποσοι οοο Κοοιοο Ιο οοο $τιπο-τ
·τοτΙοο.

Π” Μαιο ΙΝοι·Ι: ιο οΙοεοτ εο στΙοπτΙαοο!'τοΒο

ιετ οοοΙι πιω ο;οορτοοοοο ινοτοοπ, οοοΙι οτ εοΙοο νοτο”,
οοιοε ιο .οοεοΙιοετοι· ΖοΙΙ κοντΙοοΙ.Ιεο $οιοιοοπ οοτ τοοοοτοοπ
ΠοιΙετοΙτοοοοινοοοος, οοοιιτετοοε ποιο οοο Νοτοοο Βοτοροε

ο

εοΙιτοτ.Ιοπ @οιποτ οι: Ιιι οοο ννΙοτοτοιοοο.τοο εοΙτοπ, «πιο νοτο
Μο.ἱ ο οιο οτΙιοοΙίοΙιοτοο ΒΙΙπποετοοοπ Ιωιπιοι: οε 2ο τοΙοΙιΙιοΙιοτ

Πτ. Ψ ο Ι ο ο ο Ιι Ι ο ο ΙΙ γ ποσο οοο νοτοΙιιοοποεοποοΙοο·οο- ,

ΒοοινοΙεορτοοοΙτιιοπ. Βοοποτ Βοτοπι, οοοο οοΙποτ Βι·Ι'ο τοπ::
ποιοι οΙο Βοιπιοοτιποποτο Δοο·γοτοο νοπ οοο Ρο,Μοοκοπ οι: ΙοοΙιτ.

·Ιιοιτ.οιι οπο οοο ΠοΙιοπιτεοοΙοςοο.
' Πτ. 8ο τΙΙι ο Ι ε ΙιοΙιΙ: Ιιοτνοτ, οοοε «σε οοτ
πιοΙιΙ:ΙιΙοτ@Μπος
2ο Βοποο
Μ. ·

νοι·ιτο.Βοπ ινοτοοιι.

οοο 8οΙιΙοοε :ο πΙοΙιοο, οοεε οιο ΡοτΙοπτ,

Πο Κτο.πΙιοο ντοι·οοπ οποιπΙεοΙι οπο ΙοΙοοπ

εοΙήοΙτιΙν εοΙιτ ποιοι· οοτ Ποιο.
Πο ΠπΙιοετοο τοι· οΙποπ ΙιοΙΙήοΙιτΙΙοΙιοο Αιιτ'οοτΙιοΙτ ιο Αοο·γο
οοο, Νον. Με @οοο ΑρτΙΙ,- εΙπο νοπ ΚΙτοΙιποτ οοΙ'8θ00-4000 Π.

«Πο Ποπ οΜο νοτοτομ, οιποπ ιο ΑοΒγρτοπ ιοοΙι οΙοΙιι: ινοΙιΙ

ΐοΙιΙοπ νοτο; οΙο ΒτίοΙιτοπιι; ΙοΙιτο, οοοε οοΙοΙιο ΜοποοΙιοο οοο

ννοοιοπΙιΙΙιπο ε. Β. εοΙιτ Βου νοτττοτ.τοπ, οτι οι οιο 'Ι'τοοΙτοοΙιοΙτ

νοτοποοΙιΙοετ. ινοτοοπ. Πο.ο 8οοοιοτΙοοι «ΑΙ Πογοτ› Ιο ΗοΙοοο.π
ιετ ΙζοεοεριοΙΙιτοτ οΙο οΙο οοτἱεοο ΠοτοΙε οπο ΡοοεΙοοοο οπο

οοτ Ι.Ι"'Έ, Με εο ΒΙΙοετοκο Ποιοοπτ ο.οοΙι Πο οιο Νοτνοπ
ΕτοπΙτοπ.
·
ο

τ'οτοοττ σο.. 10 οιο. τοοΙΙοΙι. Ποτ Αοτ'οοι:ΙιοΙτ ιο ΟΙιοτοςγρτοπ,
ο)τ. ΒΙΙ Μο οι· τ”τοετ σο οει Ι›οΙ‹οοοΙ:

Μ, σο οοο Αοιηρτοπ

εποοΙοΙΙ Ιο Αεεοοπ, οοτ Ι`ΙΙτ οΙο Μοποτο ΒοιοτπΙσοτ, δο.ποοτ οπο

οττγοοΙτορΙεοΙιο Ποτ.οτοοοΙιοοεοπ «ο» ΒΙοτοο οπο οοο Ποτοοε ο Ι:'οΙιτοοτ Ιπ ?τομ Ιτοιοοιι, ιετ. νοπ νοτοΙιοτοΙο ιο οοοοπιο.τοτ
πιο ΝοοΙιτΙΙ:ΙΙιοτπ νοτΙἰοεοο? ΒΙο χει.οτΙιο 'Ι'τοοοοΙτοοοπ οοτ
ΒοιΙοΙιοπς·ΙιϋΙιοτ 2ο οοτοποοΙιΙο.ο;οο. ι
·
ΝοοΙιτΙΙΙ.Βοτ Ιο Με;" τοπ οτΙιΙοτι ποοΙι ποιοι οΜο ινοΙτ.οτεο 1
Με: ΒοΙιοΙ2οοςοίτηο οριοΙο ιο Αο,ογρτοο οΜο οοτοτττοοτο
οΙο 8οοοι:Ιοοο Βι·ίοΙο·ο, οιι οιο ΨοοεοτοοοοοοΙοοπο οποιο οιο
οιπο ΒοΙΙο. Ποεθοποιοτιοοι ιο ΗοΙοοοπ ΒοοΙΙιτ Ζ_οπο·ιιΙΙιοϊ
οοΙιντοτοΙ:ο οτιποι, οιο οιο Νιοτοο πιο ΙοΙοοοο Ιιοοοο οοτ

ι πως. πιο ΟΙ:οτο,ογρτοπ ΙιοΙοιοο Ποποοποτοτο ΙΙΙΙιοτΙιοορτ οΜο
Ι ιο Γιορκ. ινο.Ιιτοοο τοοπ οοο το» οοο Πο! οΙοοε οοοοτιιοοπ

οτοΙΙοο οΙΙι·ίτο, οπο οΙο Ι'οει.οο 81:οΕΙ'ο ιινοτοοο Ιιοι οοτ 'Γτ·ο.οορι

τετοιο πΙοΙιτ. Ιο οοοιεοΙοοπ νοτΙιΙΙΙτοἰεεο οπιίοτοτ, οοο «σο-οοτ ώ Αοτ'οοτΙιοΙτοο Ιιι ΗοΙοοοτι οιποο
ΓοΙΙ Μ: ΙΜ οοτ Βοτιι-ΑΙ:εοΙιοΙοοπε. Ι)οο θτοπο οοο ο·οοοιιοοο
ΒΙοοοεεοε οοο οοεγπέΙεοΙιοπ ΚΙΙοιοο οοτ' οιο ΝοοΙιτΙΙ:ΙΙτοτ οοτ!"
ποιο νΙοΙΙοἱοΙιτ πιο οΙΙ ιο οιποτ 8οοεΙΙΒοο ΒοοΙποοεεοπιτ οοτ
Ηοοι εοοΙιοο, ννοοοτοΙι οοοπ ΙοοΙτοΙα τοπ ττοποιο·τοτ ΒΙοοιιοε οοτ'
οιο Νίοτοπ οτΙτΙοι·τ ινοτοοο ΙΙΙ5ππτο,οο_ὶο.·ΨοοΙιεοΙΙ›ο2ΙοΙιοοεοπ
2πΙο0Ι1οο οοτ ΤοτΙΕΙτοΙτ οοτ Ητιοτ οΙοοτοοιτο οπο οοτ ΤΙΜ;
ΙτοΙτ ο” ΝΙοτοο οποοτοτεοΙτε ΙοοειοΙιοπ. Ιοο νοτο οΜο οοπΙτποτ, Μ." οΙοοοτ ο·οπεπο.το ΕΙΙοοοειε οιι!οιο Ηοοι-Το.ιο.τΙ:οιτ οΙοΙιι

ζ

8οοιΙοιιποτε νοτεΙοΙιοτο ιπο.ε_

Βιο νοι·Ιιιοοοοο οινιεοΙιοπ Ποιοι·- οπο Οοοτοιηοτοο «οιο

ι οοινοΙιΙ οοτοΙι οΙοο οιτοΙτιο ΒοεοποοΙιο Με @οι οοτοΙι Ι)οιοοΕ·
'ο1 Ἡ οοΙιιτ“Γο
ιιοξ οοοι ΝΠ οοΙ'τοοΙιο_ οτΙιοΙιοπ. Ποτ Κι·οοΙ:οΙοο
οοο
οτοτο1·ονοτΕοοτεοιιττοΙ οσιο οοιοῖοΙιΙο_ποοτοττοετο.”
ο
ο
Μο ΑιιΙ'τοςοο Πτ. Βοτ.Ι.οοτο, οΙσ οι Αοςγριοπ Βτίο.Ιτ οιποπ
,

οοτοΙιοτ εοεειο1τποΙτ οοΙοο, νοο οοο Ηοοιοτςοο, νοτο
ο οπο»
οιποπ; οοτ ΝΙοτοο- οειτοΙι οοο δοΙιττοΙοε οποοττΙοο, ιιΙοΙι Μο

ο·οτο.οο ἱο οοτ 'Ι'τοποοΙτοιΙοπ ΙιοοοτοοοΙιΙΙοΙι πιο ΑοοοτοοΙτ Ιτοιοοιι, ι 2οο·ΙιοΙι οοτ ΙιοτοοιΙιιο·οο 8ι.οοο, εροοΙοΙΙ οοτ Ποτιιοοοτο, οοο
οοοοοτο οοεο Ιιιοτ οιπο Βοπειιρο Βοοιιιοοεεοοο· οοτ Ηοοιοτ- Ι. ΗΜοοΙοο"ε οοο οοο ΟΙιΙοτπο.κτ. νοτΙιοΙΙο, οοοοοινοτιοκ Βοοοοτε
οοιΙιΙο, οοοε ιο Αο γριοπ ορο:ΙοΙΙ Βοιπο ΠοτοτοοοΙιιιοποπ οιιτοΙ:οτ
κοπο εποε Ιω ΑΙΙιτοιποΙοοπ νοτ1Ιοο·Ι.
·Ι)τ. νοο Ζοτ-ΠΙΙΙιΙοο "οι οοτ' οΙο Εττ'οΙιτοο;; ιιπ ο οοεοοιοΙΙο οοιοο, οοο οιποπ ΠοτοτεοοΙιοποοο Ποιο· οΙοεο ?Νεο

.Με νοτοοΙιΙοοοιιοπ ΚΙιοΙΚοο οπο” οοοοτοιο οοο ο» Κοτοογο·
τοοοοοοοοτιοοΙιοο ΚτΙο,<το πιο. στο οΙο ιποιετ.οπ, οτ ροτοοοΙΙοΙι Ιο
ΙιοΙιοιπ θτοοο οΙο οΙοτΙιο ΗΙτιο ποι ΒοοποπεοΙιοιπ οἱοΙιτ νοι·
οτοςοπ ΙιοΙιοπ, εκοτΙ:ο Αοοιοςοτοο; οπο ΙιοοΙιοτοοιο·ο ΑποιοΙο
Ιτο:οοοἱοΙ ΑοοΙι Ιπ Ιοο1οο Ι›οοοοοΙιιο ποιο οιο ΑποιοΙο οοτ
Βοτοοοοτ, οΙο οΙο Βοι;ΙοτοοΙτ ιιτιο8·ο οΙοεοΙΙιοιι οΜο; κο Μ·

οτΙοοΙποπ.
°
ο Πτ. Η τη· »νεοι ΜΙ οοτ ΚοτοτΙΙ'τοττο Ι'ΙΙτ ΝοοΙιτΙΙ:ΙΙ:οτ :ιοί
οιο ετϋοετο $οΙιινΙοτΙεΙτοΙτ Μο, ιτοΙοΙιο οιο ΙοοιΙω.τΙοποοτοΙΙοος
οοωιωτ. οιο ννοΙοΙιο ΝορΙιτἰΙΙεΐοτιοοπ Ιτοοιιο :ποπ οΙοοπ ΠοΙΙ
οποιο νοπ οΙοοο1 ΑοίοοιΙιοΙτο τοπ οΙοοιπ οοτ ο.οο;γρτιεοΙιοπ Κοτ

οι·το οτινοτιοπ'Ρ ΝοοΙι ειοΙποτ ΑποιοΙιτ οοττω οΙο ΑΙοοοιΙοοτΙο
ΙετοιΙοοΙιο, ογΙ:ΙΙεοΙιοΙ οοο οιο 8οΙινσοοἔοτοοΙιοΐτοποοΙιτΙτἱο οιο
ποορτοοοΙιΙιοΙιειοπ ΙοοΙΙιοτιοοοο οοςοοοπ. οοτ οιπο οπτοοΙεοΙιο
ΝοοΙιτΙοε, ννοΙοΙιο οΙο Ζοὶοποο ο" οτΙιοΙιτοπ ΒΙοιοτοοΙτοο οοτ'

οοποο ΚΙΙιιΙΙτ ιο Βοοοροετ νοι·, οιο Ποτ οοττιιπ, οοεο οοινοΙιΙ
οοτ ΙοΙοΙι£ΙϋοΙἰοΙιο Ηοτπειοο° Με οοοΙι θΙιΙοτποΙτ. Ιο οΙοΙΙΙ; πο·
τιοΒοπ Μοπο·οο Ιπι 8οΙιο·οιοο οοίκτοτοπ Ιτοοοοο. 0ο ποιο οοτ·

οοΓΙιΙο οΙο ΒοτοοΙιτΙεοο;.τ Ιιο.Ιιο, νοιι οιοοτ «νΙΙιοτιιτοποοιυ
'Ι'Ι4.0ΙρτΙιο1τ οοτ Πω: ορι·οοΙιοπ πο Ιιοοιιοο, οοΙ οιπο οποιο”
Βι·ιι”. ΑΜ ΙιοΙοο
Ιοοοπ οοοοοΙιΙοεςοοοποο
ΕΐοΙΙ Ιιο.Ιιο οιοοοι· Πιοοκοπο
οι τΙιοι·οροοΙΙεοΙιοτ
ΙΒοεΙοΙιοπε
Βοοοιιτοος,
οοοιοΙ οιο :οι

8οποιοΙιοο ΒιιιτοΙετινοιοοο_ εΙοΙι Ιιπ ΒοΙιννοΙοο οΙο1ιωνΙοοοτοοοοοι
·ι'Ι<

Πι·. νοοΒοορτοοεοΙι,

Ζ. ΒοΙιτοΙΙΙτ.
το· . οι

·

4

ι

Μ» κα”.

ινοιετ, Καπο ποιπ οιοΙι ωοοπ ΒτΓοΙες νοιι οΙοοτο ΑοΐοπΙιοΙι ιο

Αίτι1το. νοτορτοοΙιοπ οπο οι· ο·οτοο οοτοτ1ικο ΠΙΙΙο ινοοπ το
ειοΙι ο.οοΙι Ιπι ΑοΙΙοπεεεΙοοΙοοι Ι›οΙΙοοοο οΜο; ποσο Αοιηρτοο
οιτοςιοτοο, ιιπ θοεοπεοπο οοτ ΔοΙοιοεοοε οοο Ι'οτττοι;οιιοοπ.
Βοι·οοΓΙιιο οτινιοοτι Ι)τ. $τοποοτ, οτ ΙιοΙ›ο Με ΙποΙΚοτΙοοοπ Δ
ΙιΙοο·οοιοΙΙι: Ι. :Μοτο ΝοοπτιτΙοοπ οοο Π. οοο;ιοποποο οΙιτοο.
ΝορΙιτἰιΙοοο, οΙοο οΙο_ῇοοΙ;τοπ ΑΙΙ›οοιἱοοτὶοο, 2ο οοποπ ειοΙι οιποπ
Ιοοο·οτοιο ΒοετοΙιοο οιπο ΒτΙιοΙιοοε οοο ΒΙοιοτοοΙιοε εοεοΙΙτ

·:_·ς_ε-

:οι-οιοστ πιο απο ΙΙοοοΧΙΙοο.

--ΙΙΖΙτοτΙιοΙτοο
_. ΠοοοΒοοΙιτιοτ
ΙοΙεοοοο ΖοοοΙιτΙίτ:
Ηοττ ΚοΙΙοχο! .

ο
Δ

ο

«Προ, εοοοι οιο Βοτ'οτοΙιιοπο ινο.οΙιτοΓοο, οΜο οιο Ιιπ Βοοΐο οοτ
Ιτοιοοιοοοοιι Μοοοιο οοο νοΙΙοπτντΙοΙιοΙιο ΒΙΙο οοτ οΙιτοοιεοΙιοο
ΝοοΙιτιοο οοτετοΙΙοπ ντοτοοπ.
Ι)τ. 8 τ.οποο τ: (ΑοιοτοΕοτοΙΙ. ?Με οἱο ?τετοιο ειοΙιοΙ.ιοΜ,

οιο Βτ. ΒοΙι οοοτ τ οοΙο·οινοτίοπ, οΙ› εε εντοοΙτιοΙΙοεΙο νοτο
Ιοοτ οτι Οτι οπο 8οοΙΙο ΒοοειτοτΙοο ο. Β. ειο- Ι.οο.<.τοπΙιτοπΙιο

ο ` 0ο Μι οοο Ορίοτ οιοοο ΒοΙτ1ιιοιοΙιοΙοοο εοντοτοοο, οτοιιοΙιο
ΙοΙι 8ο: ΙιοοιοΙιετ ποτ Ινοτποο;

Πιτ οιο ΙΙοττοο ΚοΙΙοςοο Μ·

ο·οοοο ΖοιΙοπ Ιπ οοτ Μ. Ροτοτοοοτιτοτ οιοοιο. ΨοοΙιοοεοΙιτΙίο
οοΐποΙιιοοο ιο ννοΙΙοο:
Ι
ώ
,,.“ ο
Ιπι .Ποιο 1906 οοτ ποιοι οἱποτ οιοΙποτ Ροτιοπτοο, οοιο οοο

:ο €τοποοο, οΜο Ε`τοεο. οἰο οοΙτ. δοΙιτοο Ιπι ΜΜοΙροοΙιτο οοτ

8οΙιτοΙΙιοπ ΙπίοΙοτο εοΙοοε ΔΙΙ:οτο οπο εοΙιιοτ Κτο.οΙΙΙιοΙΙ: 8.πεεοτετ

οιοοΙΖΙοΙοοΙιοο Βιεοοειοοιι ετοΙιΙ:, οο Ιτοοπ Ποοοοτ εΙο ποι· οο

ΒοοοΙιννοτΙΙοΙι ΙΙοΙ, οοιο ειη,τοποποκοπ Κοτ-ΙποΙΙκοΙ: «Βιοτο οποιοι
(ΡοοΙ νΙ'οιοποοε) ΚοτοοοΙιοοοι·οοο.,
νοο ννοΙοΙιοοι οτ οΙο

ΙιΙο Ι›οοοτινοτιοπ, οοεο οΙο Ποτ'οΙιτοπ οοε ποι·οιεοΙιοπ ΚΙΙιοοο

οοοΙι Ιπι οοο4.οΙοεοτΙο1ιτοοοπ 8οποιοτιοοι πΙο οοο οιιοιοοτ οοο
εοεοΙιο.ΙτοΙ: ννοτοοπ Ιιοοποπ.

Ε! Με οΙοε οιο Μοοιοοτ, οοο ετοιε

οπο Ιο οτΙιοΙποιο Βοιπο Ιο οοο Κτοιε οοτ Βτυνοιτοποοο ,οο
πο8·οο ινοτοοπ οοΙΙοο. ΔοοΙι οΙο οοοεοοοΙιοΙ.ο ΠοιΙεποποοΙ:οννο
8ο". οΙο νοτιο;ΙΙοΙι Ιπ Ποοτ.εοΙιΙοπο οποτιιιο θοΙ“οτ Ιοτοοτι,
οΙΙοτοιπ;τε οοοΙι εοΙιοπο ΒοεοΙοιΙο ο·οιοιτοττ. οοτ, πο: ΙΙιτο Θορτ
οοτ οοο :οοτ οοο οοοι οοΙιοΙΙοεοποοο Οτοοοο, οοτ οοτιο

ι,ι·ΙοίοΙΙ:, οοεε οπο· οοπ ΚτοπΙιοπ Ι›οΙ ο,ΙΙοπ νοτιοεοο οιποτ :οοο
οοΙοο ΤΙιοτοοιο οπο Ηγοιοπο οοοΙι οΜο οιο νοττοιΙο οΙοοε
ΠοοΙηςοΙιιτςοε - τοερ. οΙποε εοοΙΙοΙιοο ΚΙΙιοοε Ι›Ιοιοο Ιιοπποο.
ΠοννΙΙΙΙτοτΙιοΙι οτΙΙ.πο·τ οπο: οΙο Ε'τοο;ο οοτ', σο .οε οιποτ τοπιο
ποΙΙοτ ποτε». οΜο οοτ νοτίο;τοπο ετ.οποοοοο ΜιτιοΙ οεΙιΙο πο
ΚοπεοπττΙοτοο, οοοε οοτ οοιο ΚτοοΙτοο οιο Μο;ΙιοΙιΙτοΙτ Ιιιοτοο,

εοΙπο Κοτ οπτοτ

οοοΙοοοτοτοπ ΙιΙΙπποτ.ΙοοΙιοπ Ύοι·ΙιοΙτοΙεεοπ

ΒοΙτΙοιοοοοΙτοποἱεοοοοπ ἱο οοτ Τοεοι·ι τοοοο εοΙοεοπ, ιο εοΙιτοΙ
οοο οπο οοι ΜΙττοΙΙοοο οοοι· οἰο οτιποΙ.Ιιοοο 2ο οτεοοΙιοπ.
ΒΙοοο πιοἱοο ΒτΙοΙο:
Ι. @οιποτ πιοΙοοτ ΡοτΙοοτοο, οοτ ειο οΙοοτ ετ:ιτΙιοπ Βοπεοο
οτονοΙτοτοπο τοΙΙ οΙποτ οοΙιινοτοπ οΙιτοο. ΒτοποοΙΙ.Ιε Ιοἰοοτ οπο
οιο οοο: _ΙοεΙΙοοο 'Ι'ΙιοτορΙο οττοΙεΙοο ο·οοΙΙοοοο, οοτ νοπ ΙΙττοτ
ΒοποποΙοο£εντοΙεο ιτοΙιοτι οπο Ιοτιοι οιΙοΙι, 8Ιο 2ο οτεοοΙιοπ,
ποοοτοε ΙΙΙιοτ ΙΙιτο ΜοτΙιοοο οιιτιοτοΙΙοπο.
κ.

·ΙΙ. «Βοο ΨοποοΙι οοο ντΙτΙτΙΙοΙιοπ τοεοΙεοΙιοο $οιοτοτοτε.
Ποττο νοο θοοΙ:οΙ, Πρ, ΒοοοΙοπο, ΤΙιτ0οΙ'01εοτ-ΒοοΙ. Μοι
Ιοιιο, οοοτοοποο ΙΙιοοο ΙοοτιπΙΙ: οοο οοοεοΓοΙΙΙ.οπ Ρτο;οοοεοο

Με οοτ ΒΙΙΙ.ο, ΙΙιοι οιο Κοτ οιΙΙποιοιΙοο. οει. οι· εΙοΙι ιινοΙιΙ
Μοτο Με ΑοεΙοπο ΙιοΒοοοπ οικω; οΜο Βοιοο νοτο ΙΙιοι .πο

486
ειω εωινει·11ω νοιι εειιιειι Ν 8ωϋιιειιι11ν1ειοιι
Πι·. 21111014 δε1ιεε (5ε.1τονν11:εε1ι,
1ιειιιιιιιτ ιιιιιι _ιωει· 11ει·ι· ΡειιΙ( νι·εΙε1ιε πω: ει·ε1 άει· Κεάεπειιρει1ε1 ειιιιε1ιΒι·ειι. Βε Με εοιιιιτ
117ει(11ιειιε ειι Βε1ι1ε.ιιιε:ννεε1ιειι πιι- εε1ιιε ιιιηιωΙιωω Βι·ϊο18ε ν άιε Ζε1ι1ι1ει·Αει·ιιι.ε1ιι άει·11ειο1ιεόιιιιιιι. ειιΕ28

1ιεεωνιιει·Ιιε1ι;

ιιιιω ννϋι·ι1ε ει·

Βιιιιιιιω τι·ειιιιω ννο1Ιειι»,

Με ει: Ιεεω 1111 1ιε11'οΙιι·ειιι1ειι ή «ενε11ει·ε 111ι·ίοΙΒ·ε

άει· ν1(ε1(1

1ιειιε'εε1ιειι Κιιι·ιιιεκ1ιο(1ε».

_

ειιε·εννε.ε1ιεειι.

(

Η Πει· 1ιιεε1ι=ιε Απε Πι·. Πιι1ιι·οινιιι, άει· 1ιε1ιειιιιι.1ιω

Πειιιιτ άει· Ηει·ι· ΡιιιιΙ ννείε1ιιιιιε ιιιιεει·ω 81ιιιιι1ριιιι1ιι ιιι1ιε- 3

πω' άει· Κε1ι1ιιιιιε-8ε1ιΜιιι1ε1ε1 1ιειιιιω Ιει·ιιτ, ει·ειιωε ιω 8ιε

11εάε1ιιειιι· άει· Ζειιιιιιρ; «Βιιεεεο_ιε 8ιιειιήε.» Μ., ειιιιι·άε ειπ 15.

Πεεειιι1ιει· νοιιι 1ιιεειιιω Βεπιι·1ιεχει·ιωε ννειι·ειι ειιιει· 1ιι αει

1ι(1111ωετ πιιτ ειιι 1ΒιειιιρΙει· άει· Νιιιιιιιιει·, ιιι άεπι ι1ιεεεε ιιιειιι

θε1ιι·ε11ιειι ιππι ΑΜι·ιιω ιιεΙειις1, ειιεειιι1ω εε ινο11ω, ννο!
ε1ιεε 1ω (Με 1ιετι·ε1ϊειιαειι Ηει·ι·ιι ειπ ειπεε: Ι1ιωεε1ιι·1ει' ειι

@Με ΜΗ.

_
1111. άοιιι Αιιε(1ι·ιιωε νοι·ι11ι.ιΙιωετει·
1ιο11ε8. Ηοωε.ωτιιιιΒ·

11. Κ 1 Ι: ιι τ ιι.

(.ιειιιιιιιιιειι Ζε1ιιιιιι.ι ει·εε1ι1ειιειιειι Χοι·ι·εεροιιι1ειιε, ιιι άει· πιιτ.
. ιιετ.ειΙι ιιιει·, ω" άει· Ιωιι1ε 1110180111: 8εΙΙιε1εε1ιιιι:: ε1ε1ι ιιἱωι
ιιιιι· άει· 8γιιηιιιιΜε άει· Κι·εε.τιιι· Ψ1ιιεε, άεε 8τω1τ.1ιειιρι:ιιιειιιιε
θι·18οι·]ενν, εοιιι1ει·ιι ιιιιω ι1εεεειι Πιιτει·ει.Μ2ιιιιιι· εἱω ει·

(ιειιτ, - ιιι ε1ιιει··Ρ6ιι νοιι 25 ΚΜ. ι·εερ.
- Πει· (ιε1ρι·ε1ιι1ειει·ωι1ε Δι·2τ Πι·. 1 ε εε Ε

Πρ, άειι 16. Πεεειιι1ιει·
1907.

Βιιιι·εωοινιεε (θοιιν. Βιι.τ1οιιι) (ει: ε ιι 1' 8 .Τ ει 1ι ι· ε
Ιειιἀ εεεεεινιεεειι ννοιι1ειι.

Τεεεειιειειιι·ιε1ιτειι.
(Νε1ιι·ο1οιι·ε.

6 Τε.ι.ι·ειι

Αι·ι·εει νει·ιιι·τει1τ..

Π ε. ιι ιιι ιιι
1 ιι ε Α ιι ε

- Πει· 8ει·ιιιγεωε Εειιι1εωείτειι.ι·π Πι·. 8 ε 1ι ε 11 ο 1:1 ε] ε εν ,
ενεΙο1ιει· επι' Αιιοι·(1ιιιιιιε (Με θειιει·ε1εοιινει·ιιειιι·ε νει·ι11ιεε1ιιε
(Μ. ινιιι·ι1ε, Μ. ωεωοιι άει· θε11ει·Μεοι1νει·ιιει11· πιεσε ε·ειιειιε
ι·ει· Πιιιει·ειιωιιιιε άει· ΑιιιιεΙεεειι1ιειι. εειιιε νει·Γιιιιιιιιι; ειι
ι·ϋε1ιιιιι1ιιιι, νοιι άει· 11ειιι1εωεΓι ιιἱε1ιι. ιν1ει1ει· πι άειι Π1ειιεε
ιιεειε11τ ννοι·ι1ω, τιιιιιεεωιε(: ιιεεεω, ω" ει· 83 Με” πι αιεεει·
11ειιι1εωείτ 8ειΙιειιτ Με.

- νει·ετοι·1ιειι ειιιι1:1)Αιιι 17. Νονειιι1ιει·1ιι 1ε1ιιιιι

- Ιιι 8 εει·ιιιιε1ιοεν(θοιιν.ΜοεΙιειι)Με ειπ 20. Νονειιι1ιει·

(Θεων. Ο1ιει·1ιονι) διεει.ει·ετ Πι·. .Ι ο ιι ιι ιι ιι Η ιι 1ι 1 τ ιιιι Α1ιει·
νοιι '78 .1ωι·ειι. Πει· νει·ει.οι1ιειιε. νιιε1εΙιει· Με νειι1ε ιιι·ιιειι

(Με ιιιει11:1ιιιεε1ιε θεεε1Ιεε1ιε1'τιιιε 11ε1ιειι εε
1.ι·ετειι. (Ε. Ψ”. 1)(εεε 8τει1τ. :ΗΜ ω. 25,0ω Β1ιιιινο1ιιιει

οιιιο11 1. δ. 1808 ει·ιεεε;τ 1ιει.ιε, Ιωτε 1ιι ι1ει· 1ει.πειι Ζω. Με

ιιιι(1 Με παω (Με νει·ιειωιι1ε άεε πιω. Κε1εικ1ει·ε 18 Αει·ειε.

Πειρι·ιι1ιι1ι1ει·ειιι1ει· Απ: Ιιι Βιμ. 2) Ιιι 81.. Ρει.ει·ε1ιιιι·ιε ειπ 29.
ΒΧ·
Νονειιι1ιει· άει· Απε 1ιε1 άει· Ζειιτι·εΙνει·νι·ε11ιιιιε· άει· Βειωε
Κοιιτιο11ε, νιιι·1ι1. $ιειιτει·ιι.τ. Πι·. Ε ε ο ιι 1ι ε ι· (1 Ζ γ ι· ε 1ι ι, ιπι Α1
τει· νοιι ιιωωτι 80 .1ε1ιι·ω. Με 11ι·21.11ε1ιε '1'11ιιι.=;1ιε11 Με άετ
Ηιιιεεεωιεάειιε (εεε 62 .1ιι1ιι·ε 1ι1ιιι·1ιιι·ω ειιε,ε;εϋ1ιι. 3) Ιιι ΝιεΙιιιι- δ
- 01ο θεεειιιΜΜιΙ ι1ει· Κι·ειι1ιειι1ιι άειι Ζινι1
Νοιι€οιει1 11τ.1νιιεειιι Μεάονντεο1ιιΚοιν, ι1ει·(ι·11ιιει·
1ιοερ11Μει·ιι 8τ.. Ρετει·εΒιιι·πε 1ιετι·ιι; επι
8.1)ει.
1ιιιι€ε @Με Αι·ει: 1ιι Αι·εειιιεε (0οιιν. Ν1ε1ιιι1-Νονιιι.Μ "ει, Μ! 81
(1.1. 12019 (8 ιιιωι· ε1ε 1ιι άει· νοι·ινοε1ιει, ι1ιιι·ιιιικει· 904
11ε1σειιιι1ε1ιιε. Πω 1112181110 Μια: ει· νοι· ιιιιιιιιιε1ιι· 57 .1ε1ιι·ειι
-((59 ιιιωι·), 1081 8ι·ρ1ιι11ε - (4 ιιιε11ι·),32δ $ωει·
ει·1ιιιιιιι.. 4) Διιι 8./21. Πεεειιι1ιει· ιιι Βει·11ιι άει· 1ιει·111ιιιιτε Πει· ι '1'γρ1ιιιε
1ε.ω -- (80 νειι.), 149 Π1ρ1ιτ1ιει·ιει - (13 ιιιε1ιι·), 92 Πε.εει·ιι ιιιιιιοΙοεε Ρι·ο('εεεοι·

Πι·. Ο εΙιει· Πε." ει· ιιιι ('εει νο11εικ1ε

(5 ιιιωι·), ιιυά 13 Ροωειι1ιι·ειι1ιε -(2 και. Με ιιι άει· νοι·νι·.1
τω 59. 1ιεΙιειιε3ιι.1ιι·ε. Πι· Ιιετι.ε 10 '1'ε.(ιιε 1'ι·111ιει· 1ιε1ιιι Ζιιειιιιι
ιιιειιειοεε εειιιε θεερειιιιε πιιτ. ε1ιιειιι Αιιιοιιιω11 Κοιιιιιειοιιω
- Π1ε θεεειιιιιε111 ει” 8τει·1ιεΗ5.1Ιε ιιι 81. Ρε
ιιιι ε1ιι18ειι Βιιφειι ιιιι‹1 ειπε ε1.ιιι1ι 1ι1ιιι.ειιι1ε ννιιιιι1ε επι 111ιι- 1 τει·εΙιιιι·Β· 1ιετι·ιιιι ιιι άει· ννσωε νοιιι 2. Με πιο 8. Πει
κει·1ιορι ει·11ιτειι, άιε ε.ιιιιιιιρι1ιω 1ιε.ιιιι1οε ειεωἰειιειι, εΒει· ιιιιω . ε. δ. ιιιι ,ε·ειι:ειι 962 (542 Η., 420 Ψ.),ι1ει·ιιιι1ει· ειι 1ο1εωτ1ειι
ε1ιι1εω '1'εεω ι1οω εἰιιε ΒΙιιτνει·ιςι(1ιιιιε· πι· 11'οιεε 1ιεττειι. , Κι·ειι1ι1ιειτειι :
Ρι·οι. 1188881' ,εω(5ι·(.ε ιιι άειι ιιιιι.ι·1ιιιιιιεετω ιιιι(1 Ιἰωειιε- 1
'1*γρ1ιιιε ειιιιιι:1ι. Ο, '1'γρ1ιιιε Μεσοι. 11, Ε'ωι·ιε ι·εειιι·ι·ειιε ε,
πι1ιάιςει.ειι Ρει·εϋιι(ιειιιιειι.ειι άεε εε1ωι·τειι Βετ1ἱιιε. Πι· πω·
Τγριιιιε ο1ιιιε Βεειιιιιιιιιιιιε· άει· Γοι·ιιι 1, Ροωειι θ. Πεεει·ιι 26,
ειιι ιιιοι1ει·ιιει· θε1ωι·τει·, άει· ιιἰε1ι(; 1ιι εειιιει· Βει·ιιϊωεεωε(ιι
8ωει·1ε.ω 16, Π1ρ1ιτ1ιει·ιε 21, θι·οιιρ 0, Κειιω1ιιιετειι 16, Βιοε
0211118' Μΐεἱιιε. εοιιι1ειιι ιιι1(.Ε011 1ιιι νοΙΙειι 1.ωω ετειιι1ιιιιι1 ρϋεε 11ιιιιςειιειιτεϋιιάιιιις 28, Βι·γειρε1εε 4, θι·ιιηιε 12, Κειει~
ειω ειιω Με $ιεειωϋι·ι;ει· ιιυά 14ειιεω ειιι·1.<.ι 1ιετι1τιετε. Ν1ωτ. ι·1ιε.1ιεε1ιε 11ιιιιε·ειιειιτεϋιιι1ιιιι€ 94,Βιι1ιι· 0, Βρ(άειιι1εωε 1ι1ειιιιι
ιιιιι· εΙε Αι·ιιτ, Γοι·εωει· ιιιι(1 Ι.ιθ1Π'θ1” Με: ει· εειιιειι Νειιιω ιιι
ε.ιιτιε θ. Α1ιιι(ει· θε1ειι1ιι·1ιειιιιιιιι.1ειιιιιε Ο, Ρε.ιοι.1τιε εριι1ειιιιοε θ.
Επι' ιιιι(1 1111ιι·ε €ωι·εωτ, εοιιι1ει·ιι ειιω Με 8οειε.11ιγαιω11ιει ιιιιι1ι·εβι·ειιΜιε1τειι809,ΑιιΗ:ι·ειιι0,151γάτορ1ιωιε0,Ριιειρει·ε111ε1ιετ3,
ιιιι(1 ε1ε Ρο11ιι1ιει· (ετ πιει· νοιει1εωάει· άεε ιιειιοιιε11Ηιει·εΙειι

νει·ειιιε νοιι Βει·11ιι1 Με ει· ειω 1ιει·νοι·ι·ε.ςειιι1ε νει·άιειιειε
ει·ννοι·1ιειι.

1)γι1ιιιιε Με 3ερι1εεειιιιε θ, '1'ιι1ιει·1ιιι1οεε άει· 11ιιιιι;ειι 110, 'Γκι
1ιε1·1ιιιΙοεε ιιιι(181°ει· θι·,·.>;ιιιιε 84, Δ11ιο1ιοΙιειιιιιε τιιιι1 Πε11ι·1ιιιιι ιτε

ιιιειιε 8, 1ιεεειιεεεεινεε1ιε Με Διι·ορ1ιιιι1ιι('ειιτιιιιι 81, Μειω

Ζιι 1181110018 €ωοτειι, 1ιε.ιτε 11 ε.εεει· ιιεω άεπι 81ιι(1ιιιιιι
πι' νει·εω1ει1ειιω εειιιεωειι ΠιιἱνειειιΜειιιιιΜ 18'72ιιι ν1Πιι·21ιιιι·ε
άειι Πο1ιτοι·ει·ει1 ει·ννοι·1ιειι, "Με ει· εἱω Με ρ1ιγε1ο1ο8ιεωειι,
ιιιιι1ιο1οιι·1εε1ι-ειιειοιιιἱεωειι ιιιι‹1 ιιε.ιιιωιΙιω Μειο1οειεωω Αι·

ιιιιιε εειιι11ε 24. Κι·ε.ιι1ι1ιειτειι (Με νει·(1ειιτιιιςεΚειιε1ε 141, 'Γει
ε·ωοτειιε 51.

1:ειτ.ω 1ιεεεΙιε.(ι1ετε. Νεε1ιάειιι ει· ειιιιιι 1ιι 1(νιειι ειιιει· Η ε1ιι·ε (
(Με 8ι.ιιι1ιιιιιι

άει· Ηειιι1ιι·ειι1ωε1τειι

εἱω Βενιιιι1ιιιει, Ιιεεε ει· (

+- Νεο11ετε 81τειιι18· Πω νε1·ε1ιτιε Θε. Ρο
491' 111111 ινιιι·ι1ε 1880 άει· ει·ετε Ρι·ινεα1οιειιι ΠΠ· (11εεεε θε1ιιει · ι:ει·εε. Δοι·21:0:Π1ο11Με2,ε1. 8. .Ιειι. 1908.
ειω 1878 Με Βρεε1ε1ει·ει. (ϋι· Ηε.ιι11ιι·ιιιιιωειτειι Ιιι Βει·1ιιι Με·

ειπ άετ Βει·1ιιιει· Πιιινειειιε.(.. Βε1ιι ΜΚ! ιζε1ε.ιι€ιε ει· ε1ε Πει·- _
ιιιιιτο1οΒε ιιι ιιιιειιιε1ιοιιιι1ειιι ΒιιΓε ιιιιι1 ωινωΙ ιιιιι· '1'ιιιιΙιιι·- έ

(.1ε1ιι·εεειτειιιι€).

ρι·ο(εεεοι, Ιιεπε ει· ιιι Βει·Ι1ιι ιιιιι1 Πω1εω1ειιι1 111ιει·1ιετιρ(: ινο1ι1

άιε Βιεεετε Ρι·ιιιιιε ειπ ι11εεειιι θεειει.ε, εε Με:: εειιιε Ρι·ινει- . Τε.,ςεεοι·άιιιιιιε·:11εε1ιι€:Ρι·εειειεΙνοι·τι·εε·.
Ν
11110111 ιιιι .Τε1ιι·ε ννω1 νοιι ιιιε1ιι· Με 10,000 Κι·ιιιι1ιω ειι(ειε
.1ε.1ιι·εε1ιειϊωτε άει· ΒεΕι·ετει·ε πω! Με
8110111 ιιιιιι·ι1ε, ιιι ι1ωειι ιιιιω νιεΙε Γἱὶι·ετ.Ιιω1ιεἰιειι ε·ωϋι·ιειι. έ
Κεεειει·ει·ε.

Πω Πετιιιειο1οεὶε νει·άειι1α 11ιιιι ν1εΙε ιιωε Με" ιιιιι1 Με Βε

ν17ε1ιΙειι.

ω111ιιιιιι€ ε1ιει· νοι·ιιι·ιε11ε πιιτ! νει·ιι1τει.ει· ΜετΙιοάειι,_ῆε ει· πω· ,

(δε, 11ει· πιο ειι ειιιει· 8οιιι1ει·ιν1εεειιεωιιπ 8ειιιιιωτ Με ιιυά Με ·

Πιειειι18ειι 11ιτε11ει1ει·, άιε ιιοω 1ιε1ιιειι Ρι·εεε1ιο;ιειι Μι· Με

1011 άεπι 131“ιιεεΙιει·τιιιιι 1ιεί'ι·ειτε. Ζιι81ε1ω Με ει· Με 11ε1ιι·ει·
ε1ιιε ρ.ιι·οεεε 211111 _ἱε121 ωειιΐε11ε 1ιει111ιιιιτει· Πει·ιιιετο1ο,ε;ειι ιιι ( Βιο,ε·ιερ1ι1εε1ιε ΑΝιιιιιι ει·1ιε.1τειι 1ιε1ιειι, ενει·ι1ειι ει·ειιι:Μ. 81011
εε1ιιει· Ι1ε1ιι·ειιειεΙι 1ιει·ιιιικε1ιι1εε1. Ζιι1ιΙι·ε1ω ειπε εειιιε 1ιτει·ιι- · πι· 1Βι·Ιειιειιιις ε1ιιεε εοΙωειι εε άειι Ρι·11εεε ιιι ε·ειιεειι
ι1εοΙιειι Βε1ιι(1Β·ε πι· 1.ε1ιι·ε νοιι (Ιω 1:1ειιι.1ιι·ειι1ιιιειτειι; ει· 1ιε- 1
1.11τιΒιιε ε1ω ε.ιιε1ι Με Βεάει1ιτ.ειιι· 1ιι άει· νοιι Πιιιι 1ιει.ι·ιϋιιάει.ειι

‹Πει·ιιιετοΙοἔιεωειι Ζε1(.εε1ιι1('ι».

81ειιι1εεειιΞε1εεειιιιει1ειι.
- Βε1ι1ω επι 1. Πεεειιι1:ει· 1ιι 1ι·1ιιιιε1ι επειτ,ε,·ωε11τω
Ν( ε1ι1ειι Ιιι (1ιεΒε1ο1ιε(1ιιιιιεειιι(1 τΙι·ει Αει·πτε ιιι
Περιιι.1ει·ι:ειι ε·ενι·ι11ι1(: ννοι·ι1ειι,ιιιιά ενι·ιιι· ι1ιείιειρι·ε.1ι
(.Μει·ειιι1ειιΑει·ιιτεΡιιιι1Γει1οι·οννιιιιι18ε.ε1ιειΕι·επε1ι-,
Κε.ιιιειιειΙει εοινιε άει· Πινιειοιιεει:ι. άει· οειειειι·ιεωειι
Μ Πεε Βε1ιΙειιιειι1ι1ετι 1ιειι·ι άει· 8ει1ε1ιτ1οιι νοι·.

Βιι1εεεειιιιιι1ιιιιε άει· Π11811ει1ε1ιε11ι·118ε.

+ Νεε1ιετε 8111211118· εεε 13ειιεεωει1 ειπ
11ε1ιει1νει·ε11ιε: Μο11τε8·, ε. 14. Με. 1908.
Τειι·εεοι·ειιιιιιε: ννεειρ1ιεΙειι: Πε1ιει·ι·11ε Πε.11ει·ι·εει11·

(Με άει· Τ1ιει·εριε
τι·ιειιΙΙ.
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18-10.
(?Β)

ΒιΙΜ.
ΒιΟ
ιεριΙτοτ'ει
Βάι· ΕΙιΙοι·ιι·ιοτι:ιγΙΜειιιΒγΙ5ιΙιετ (ΟΝ, Η..) Ο(ΣΗ2 (Π). ΙΜ άσειι ΜΗ· Με

ΒειοιοΙιτιιιιιε

Ε.

Β Μ

Δ

“Γ”

Ν

εενΜ.ΙιΙτ Ειιιικιι, ιειΒι ιιιιοΙι ιιιεΙιη5.Ιιτιεοιι νετειιοΙιετι, άιε νοπ νοτεοΙιἱεάετιειι
Βοάειιωιιάειι κιωιιωω ειιιΒεετεΙΙι ννοτάειι ειιιά, @μπι $οιιιιιιρίειι εαπ: ιιιιεεε2είοιι

ιιετε ννπιζωι€. 5ο ννιιτάοιι .ιιι νετεοιιἱεάειιειι ΓΞιΠειι Βάσω:: ΒοιιιιιιρίειιιιτπιοΒειι
Βιιιιιωι 24 5ιΜιάειι νοΠετΜιάιΒ ΒεεειιιΒι Μιά κινειται: νοι·εεεειιι·ιττοιιετ 5ε:Ιιιιιιρίειι
ιιι ΜΜΜ Βάσει· ννεεειιιΙιοΙι ειισεσ.:Κιιτει.· Κειαιτι:ΙιειΙιεοΙιε ΑΠεΙαιοιιειι άεε Νεεειι
τεειιοιιτιιιιιιιεε ννιιτάει·ι ιιι είιτιειι8ειει· Χλίειεε ΒεειιιΠιιεει Μιά Βοεοιιάετε ιιιιεεετάτιε
Νειοιιιτιιιιε ετ:ἱεΙτ, ΜΜΜ: Βτοιιοιιὶιιε ιιι νετεοΜεάετιειι Γ5.ΙΙετι €ε!;ιεεεει·ι.

Αυ! άετ '73. νετςειιιιιιιΙιιιι€ ΠειιιΡοΙιετ Νειιιιτίοι·εοΙιετ Μιά Αετ:ιε ιιι ΗετιιΒιιτε
ινΜάε Μπι· Ροι·ιιιειιι ειιιεεΙιετιά τε:ίοτιοι·ι. Πειε Γοτιιιιιιι φώτα Μ» ιιι Βει·Μιτιιιι€
:πιτ ίειιοΙι€ετ Ι..ιιι€ οάει· τειει:Ιιετ πιπ ιινειι·ιτιςιι Ψειεεετ ιιι εειιιε Κοιιι οιιοΜειι, Μαι

ΗιοΙ, Γοτιιιιιιάειιγά Μιά εειΙ:55ιιτε. Πω Ι:ιειάειι ει·ετεειιΜιιιτειι διο ε νοτΠΠοιιιι€ετι
Μ» ιιι ειειιιι ιιειεοειιάι πιπ άειι ννειἔεοτάὲὶιιιρίειι ΗΠά.8818.Π88Π 5ο ιιι άιο Ι.ιιίτιανεεε.
ννΗιτειιά άιε ιι:ιιιιιπιεΙε $ρΜ··νοιι ΒιιΙ2εΒιιτε' άΜοΙι άιο ιιτειε νοτιιιιιιάειιε ΓειιοΙιτιἔ
Κεἱτ ιιΙιεοι·Βιεττ Μιά ιιτιεοιι5.άΙιοΙι ΒειιιεοΙιτ·ννιτά. νοτττειεειιάετ νετΙειιιἔτ νοτι οιιιοιτι
$οιιιιιιρίειιιιιΜεΙ, άειιιε εε ειιεί6ι·ιιιι€, ι·ει:Ιρε Μιά ΙειοΙιι (ι95ιωιω κι, εοννιε ιιι
Βεάιιειιι

Μι:ιιννοιιάειιάετ ?Μπι ειπ ΠειττειοΙιιιιιἔ ΒεΙειιι€ε. Πιεεειι Αιιίοτάετιιτιἔειι

ειιιερι·ιοΙιι άεε Γοι·τιιιιιι νοΙΙΙ:οιιιπιειι, Μιά άετ Πε!ετειιι ΙιάΙτ άεεεεΙΙ:ε Μι· ειπ Βετο.
άειιι ἱάεειΙε5 ΞοιιιιιιρίειιιΜιτεΙ.
Πει· ΕΙ'ίεΙα άοεεεΠιειι "κι Μιι Ρο ρτοπιριετ- ειπ. ]ε ίτιιΙιει· άεε ΜιιιεΙ ειιιεε
ινειιάτ ινιτά, ά. Ιι. Ι:ιει άειι ετ5τειι ΖειοΙιειι άεε Ι:ιεΒιιιιιςιιάειι 5ε!ιιιιιρίειι. Εε Ιιεει::ι
Με Κοιιρἰετειιάεε Μιά Βάι ΙιιΠιιειι2ει Μιά Ηειιθεϊιετ-Ζειτειι ειιιοΙι Με νοτι:ειι€ειιάσε

ΜΜεΙ Μπι; Ιιετνοττεεειιάε Βεάειιιιιιι8. Ι):ιε Ροτι1ιειιι ιιιιτει·άτιιοΜ Μιά πιιΙάει·ι ιιιοιιι
ιιιιτ άιε (:οτιπο., εοπιάει·ιι οι·Ιειοιιτοττ- ριιοὶι @Η Νεεετι-. ΚειοΙιειι- Μιά ΚειιΙΙ.:ορί

ι

]

ΚιιαιττΙιετι, εοννιε ω εεννιεεειι Βτοιιοιιιιιάετι άιε: ΒεεοΙιιινετάειι ειιιεεει·οτάειιτΙιοιι.

Ηειιιει
Ρεωωωιιω,
ΜοεΙωιι,
τ_ΙΜιε,
Α.
Κ.
ι νειΙον .

ΜΗ Γοτπιειι εσιτϋ.ιιΕιε ννωω ννιι·ά Με βοιιιιιιρίειικινειιτο ιιι άου ΗιιιιάεΙ Βο
Βται:Ι·ιτ Μιά κι εεΙιτ ειιιίιιοΙι ειιιιικιιτειιάειι. διο ιινιτά, :ιι ΙιΙειιιειι ΚΠΒεΙοΙιειι εεΒιιΙΙι,

ΒοΙιε τΙειοΙι-θοι ιπ

ιιι άιε νοτάετε Νειεειιιι6ΙιΙιιιι€ ειιιΒείιιΙιτι.- Πω ειοΙι οιιιννιοΙ«ε1ιιάε:ιι Ι)5πιρίε Βε
ετιιε·ιοΙιειι Βοιπι Αιιιιωι άιο Μιι:Μιάειειι 'ΡειΙε άεε Ν:ιεοιιτειοΙιοτιτειιΜεε Μιά ννιτΙ:οτι
εοΐοι·ι. Ιιιιάετιιά Μιά Βείτειειιά.' Μειιι -κινιεάρτΙιοΙι Με ΕιιιιΜιι·Μι€ άετ ννωω ιιειοΙι
Βεάιιι·ί επιιιάΙιοΙι οάει· 'μ-ετιιτιάΙιοΙι, @οι κνειιι οτ εοΙιννει·ειι ΕΧΗΜι πιπ 2-Β Πω επι
'Τε8ο. Βει τεο!ιτ2εΜεοτ Αιιννετιάιιιιε ιετ άετ

Ιιει σει .

58·ΒΟ.
Ντ.
ΤοΙειΡΙιοτι
Εκει
6
Ρ2
δι.
Π.
Κ
Μ:
Δ.
Νεοπ2
οιο·ετάιε,ΒτιΙετ8ε

τίοΙἔ ρτοτιιρτ Μιά ειοΙιει·.

ιΓΜ
Κορ.
ρΙοιιιιιιρι·ο
Ιειε:Ιιει
νοΜ.
Μι1
8ε·ιπι·:εο·τιρ!πεΒιΜι ιε“ ΑΜπι

Ρτεἰε ρι·ο Βοεε: Ροτιιιιιιιννιιιιε ιιι άειι ΑροτΙιεΕειι 25 Κορ.
Ρτοϋεπιειι€ειι Μιά ι.ιωωωτ ΒετεἰιιινιΙΙἱΒετ Κο5ιετιίτει.

Ηοι!ιιιι€
Ντ.
2
πι·

Βι·οεάοιιοτ ΟΙιοιιιιειοΙιοε Ιιειιιοτειτοι·ιιιιιι Βιιιιςιιοτ,
Πι·εεάοιι.
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(Ποινοττο.Βοπιάοτ Βτειιι:2 ιιι: ΒιιιιΙιιιιιι.τ).
'

_ἔ .Ξ

ΑιιεεεισιοΙιιιετ άιιι·ι:Ιι έτοεεε Κει:Ιοει€Κειι. ΤιείετιννιτΚιιιιε Μιά Ιοιο!ιιε

ω ε

Π35ΙιοΕιΚειι. ννωεω ιοικια:Ιι Με διιΜιιιιειτ.

..
· ι

.-ἔ Ο

τωιωωιι ι ι δτει.Πιιιι

ε-

β
“α”

έ

ιιιιοΙι Ρι·οΓ. Μ. ΒοϊιΙειοΕι
(Ποτιτοττει€οιιιΙοε
Ζί2εππιπ ρι·α2ίσ ιΝτιιιάΙιο11ιιιιττοΙ).
σαι· νοηιΏραπ9.
Ω

(Ξειιει·ειΙ -νωιπω:

(Η) Ο-'7.

Α8ειιοεε άιι Ι.ειΒοτειιοιι·ε άεε νεια:ιιιε ΡειειοΜ· Ρει·ιε,

Ένετεοιιιιιι Μιά ΜοεΙαιιι.
' ν Βι·ιείειάι·εεεειι: Αεειιοε άιι Ι.ειΙ:ιοι·ειιοιτε άεε πω” Ρειειειιι· Ρετἰε,ΨετεοΙιειιι.
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:έἐ
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Αμικο άιι Ι..εΒοι·ετοιι·ε άεε πω” Ρειειειιι· Ριιτιε, Μοειεειιι.

ΤεΙεετιιιιιιιιεάτεεεειι: Ριιετειιι·, ννιιτεοΙιειιι Μιά Ρ:ιετειιτ, Μο8Κιιιι.

*
_
Ιιιι Βοιιι:ιο!ιοιι ΔΙοπιιάοι·-Ποοριτι!πιτά
Νεω"'θΙ. °τωικ Πω!. "Η 26” (ΗΜ"°

Πο” Ρ1°8" "κι Ρω)"ΠΙΠω- “Η Μ.
. ρι·ινατο Κι·ιιιΕοιιριιομ (μεση ΖΩΝΗ:

ΤΦΦΦάΦΦΦΦΤ_ή_ώτ

- πι: 50 Κου-ι

0ΑΗΑΤοτΕΗΈ ΒκνΘΡΈ
οποοοΕοι·ιιγοπ κεικοιιιιοκικι ει. ορτιικκεκ'ε 6·Ιικκει κ Φοι:ψορει. ιιοιιικικοκιιο οκκοκκ
ΤΒΠΒΗ0ῇ εικοιιτικ, γοκκεκιιο ο6κ1ικα κοιιιεοικι. κ κωικοι·οκ ιιο:ιι·οικγ οιικκιιιι. και.
08ΠΗΧ'Β π'Β00ΤΒΠΤ0ΠΒΗΕ!ΧΈ ΥΚρ'ΒΠΠΠΙ0Π[ΠΧΈ 0β800ΤΒ'Β. 06ρει.=ικι.ι κ κκτορκηηιει
. _
ιιι.ιοικκιιιοτοκ πι. Βρακα” πιο τιισ6οκεικιιο 6ο:κικα·ικο.
Ε
Ποκορκ·Εκκιε κροεκκι. προκκοκιιικι·ι. ,,οιιεκτοτειι·ι. ψκρω.ι Βιιγ:-ηι·ι.
ΓΠΒΒΗΟθ κ Κιμά· κο κε6·Ιωιωκκ:

οΜικιεκικ

Δ.

οι. κεκο6ροκεικοοικεκκικκκ ιιοιυι·1εκκεικκ.
Πρειιοτκκκτεαιωτκο
(]εικκι·οτεκει, Ε.-Πει·ερ6γρτ·ι., Βο.κικικικ Κοκιοιιιεκκοκ, 29.

- . .~

ΒΡΕιΒΜΙΝΠΜ·ΡΟΕΗ

...

.. κ ___._____Σ_Α

Β0ωἱσῇθω(Βὶνὶοι·κΡοιιειιιτο)·

Με Ρειι1Ι ΜΜΜ, ,
(ΒκιιοιιτΙ:ι Βιιοι·ιιιιιιΙ-Ροο!ιΙ)

. εεννειεε

00 Ττορίοπι Β πιώ Μ Βάι Πι Βιιιιιόε νοκ Δω Εεεειι.
Βροι·ιιιΙιιιιιιι-ΡοοΜ ρω ιιιεκι1οιιε.
Βρω·ιιιΙππικ-ΡοοΙιΙ ειπ. ρι·ο οΙγειι·ι.

ιπι $οιιιπιετ κι Βειά Νε Μι Μπι,
ρτειΜὶ2ἰεττ ννιε ίτι1Ιιετ.Ήλ '

ΟτΚεοκιποτιΙρεοτκιρο1ι τι1ειοΙιο,ε
εετ:.ιιιε
ΑΑιιΓ
νΜι·
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ΑΙΜυιιά
κινὸοεἰΙνπαε-ι:Ιτἰιόοειτοτπι,
ιιι

€εεετι Νοιιι·κε0ιοιιΙο, Μκι·κοιιικε ειιιιικο, ω Πεϋοτιιιιιὸιιιιἔειι υιιά
εοΙιννετειι Ετκι·ιιιικιιιι€ειι. Με Β!ε!ειιοΜ (Αιιεττιιιι), Πεο!ιΙ'ειε
Ροι|ιιμ·κ, οΙιτοτι. Βιιεκιιιιιιιωιικο, 8γιιιι"ιε, τιιιωκωωω, Τγριιιιε,
Ηοτικι·ιιτιικΚιιιικειι ΗΛγοσκι·Μι.ιε, ΡιιΜιει·:). ΗγΜει·ιο, Βιιιι!ωιιιιικι·κε

Μ-ΦΦΜΔ 0

ΜΜοκ, !κηπΜπ0κ @οι ΝειιτεειΙιειιἱε;, ΡΩΡΩ|Υ88 Με. Με. υιιά
κι: ΙΜιοκνειοειοιιωκ.
κ
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Τιιγι·οοικικιικι-Ροοιιι Μ... Μι. εἔἐ€εἔ
Με, ΒΕΙκιιιρεἱο, Πιιιιιικι·κιιΕΙιοΙτ., ΒίγιοικΙοιιι ειτε.
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ννεΙο α: Με ειιιε Π:ιεεω κρρειιωιιιτεΒοπάε. 0·
(ΞεειιιιἀΙιεἰπ- υιιά ΝετνειιετέτΚειιόεε Μιτ
ω! Πιτ ΕπνιιοΙιεετιε υιιά Κιτιάει· ι)(Ιαπιιιι Μ.
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Μεπιιιιιπυικ-Ροοιιι
Εισιι. ΠοϋτοττΙικΒίοιι «πο.
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0νει·ιιικιιι-Ροοιι! Μ. ΐ.2.?Ε.Ξ.. 'Η

ω”

κ. ε

εσ.Ίιειιιυπι€ειι Βει |Π;·ιπετ (παοκ 0κιιι·ιοκοπιιο)

θ·

ε

Ημκοι·Ιο. 0Μοτοκο.
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οι

0 ··
κ ·
κ. ι κι
Βοκιιιιυπι-ΡοοΜ
ἔΞἔἔἑι.ἔἶἐἔἔξ'ΐιΐιἑῖἐΓ”'°

-

Έ.

ΓΠϋεκμε ΒΠΜΪΠΒΕ
ἱετ κι ειΙΙειι ΑροτΙιεΚετι αυτ! Πτοέει:
ΙιειιιτΙΙιιιιεειι κι ίοΙΒειιόειι ειναι 8οι·ιειι
εκ ιικΒοιι:

ννιι·Ιιιεκτιιει· Βε5ιωικωιι όει· Νοϋειι

ιιἰετε. ΠοΗιεεεάεπιιι€ιετειιό, Βε8ειι
$εΗΜιιι!ικιιτοκτικιι0κιι€, ΒΙιιί:κιι8· οπο. ΤιιΕιοιι α 0,002. 10.0
ΝΙΚ! 80,00 5οΪιιτὶοιι Ι:1000.

8088 Π: ΑΙε είπω )?Πιεει Ιιειι τοϋ
ειτοιιικήεοΙιειι1 δετιιοΙι ςιικιιριεκο Βάι Μι·
Κιιιόετ).

Ζ_υ.ιιιι6ειι κι Μαι ει·6εεοι·οιι Λροτιιεκειι.
'Ι' Η. Ο Ο Κ Β Η Ε: Α|ε Πίιεει€Κειι εισ
Πτετιιιιυτ €τειτιε υιιά !πιιικο νοπι

-

τεπ ΠετυοΙι :ιιι δυρρειικτΒιιτοτ ει·ιιιιιετι
(κι $ρειεειι, Ιικιιρι.εθ.οΜιοιι Β'ΙεἱεοΙι- πω!
ΓιεοΙι-Βιιρρεκ ευ τιοΙιπιειι).

ΟΡΩΩΨΟΟΐΙῶΘΡΨΡΘΜΐἱ8ΟΪΘΘΗ ΙσιετσΕσωτ -κ

Ρτο1ΐκ 0Πι·.
ν. ΡοοΙι1 8: ΒοΙιιιε
81ι. 12ρτοιωιι1τ,2·, Β118518τ10.

Πτετειωτ υιιά ΡιιοΕιοι·ι ννει·ειωι :ιιι Φο
Ηει·τειι

Αετει.ε

ω: νει·Ιειιι;;ειι

ετιιιιε

νετεειιιάι όιιτοΙι άεε
Ήιι· ΠιιοΙικΙπικιιιικοιι ιιιι‹1 ΨοτϊΕΙκοΙιιιιιεεκ Μπι ιΙι·ιιικοιιιΙ μπνκι·ιι€. 0

ΗειιιόεΙεΙικιιε

Ρ1·ετ1ι·. Βεγοι· 8: @τι

Η Ι_ Η

ή ι.........Β.:

Μοκκιιιι. Ο·τερε.κ ιικοκικ.κι., κ. Λακκι”.
Μ. Ριποι·ειΙιιιι·ς, Βιιο. Ο., 5. Με., Ν: 18.

ΜΙιιἔιιἴιὲΙἐιἔιιι Μ

-Φ-·4 . __-

έ

._. _

Νιει·ιιιι·ι- κ. Ηειτιι0ικεςιι-Κι·ειι·ικ
Λάι·οιιιιοιι νοιι Κι·ο.:ΕοιιρΠοδοτιιιιιοιι€
ΜΜΜ.
με!σει·-

υιιά Θε!!ειιΕι!ειεειι
κι·ειιιΜιεΗειι.

ΡΗ. ΡουΙιτιο ννικιωι, Ηοιικοι·κειμ
1ιοΒοκικ.πορογκοκκ4, κκ. 2.
κ
ι
1 θει·ιτυσ θειιε:, Ηκεει.κεκεικ μι., ιι,.1.11,
κκ. 20.

Κι·ειυιΜιεΠοιι άει· Υετι:!ειιιιιιΒε-|
θι·Βειιιε, (Με ΜειΒειιε υιιά άει·
Οέιι·ιιιιε.

.

·

ηῇ=ΐ

Οιιειι·Ιοϊτε Ηο!ετειιι, Ηειειακοκκκ κι.,
π. 11, Με. 20.
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1908.

(Ψ1οιι)
Μπι
πιο..."
Πτ.

ππιππποεππωπ π‹.πι>ππππ.

:αυτ

ΧΧΙν ,.ΠΡΑΒ'Ι'ΠΊΒΟΒΑΠ ΜΒ11ΠΠΠΗΑ“.

Δ
Ο

επίει:ποπ πκεπ.
Εν» 1908 το” πι. πιγρπππ·π «Πρειππππεοκο.π Μεπππππει» @πππ ποιπ·Ιαπωπει οπ·π
;ιμοιπΙπ οοπππεπἰπ: 1. ΠροΦ. Β'. Ψεεεπετ. «Βρεπε6κππ κκιωκπεοπεπ ρππτποστπκω. Ργ
ποποιοτπο π ΛΤΛΑΒΒ, ποστοππππ πι. ι00 6ο:ιωποπ πωπω ρποκρπιποκ. πω.. »σε 21 πιπ

ἰπ
εεἰπε
π... πτ2τΙίοΙιε Ρτευτ1ε

Πειρ8.1Ιο

ιιππ 680 σπρππ. 2. ΠροΦΦ. Δ. Ρι·ποτ.ιΙιε1, Κ. Οιιι·ι·έ, Η. πωπω. Ο. Εεεε. Ε. Κό
π58¦ Ψ. Κί5.πππε1. Η. Κϋιπωω1.~τ. 1. αοπεΠ'
ΕΙ:-;1:ι1.1ωππιι.

‹ΧπργρτΙπ

πππκτκποοπετο

πρεπει, οι:

πιπιιοπεπΙοκι ππ6οποππΙπ ΓΕΕ8"Β.

πιο!! ιι "που ω. ω. 191 μια. 9 ποππ. 944 ση18.π. 3 Προ‹1›. 1Ξ'ι·. 8οππιιτ.π. «Ακγιποποτπο».
Οι. 249 μια πι. ·τοπο·Η: π 1 προποππ·ι·οτρ. τπ6.ππποΓ:ϋτω. 4. 1Ι.οποπτι
Η. Α. Μπκπἴιποπ·:.¦ «0οππιπ.ι μπιτποστπκπ :απ6οποεπϋπ ηοποποιοσωπι πρι·πποπτ.».

ππε. Μ. :ποππ ό. ΠροΦ. Κι·πΕι-ΒΜπε. «Πωοιπ.ιπ πωικοπετπυ, πιππιππε.ε
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ε
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ε
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π
Γ
π π πμιο

,ιι-ποππ Α. Δ. Ειιοππ'οπω, απ. 0οοδεπππι1Μ. ο0μπιπεπὶοιιπ. ππππειππι πε ποποποο οπα

πιοπ1ε. 452 ο·ηπιπ. θ. Προώ. Ε. Με”. ‹3κππορππεπτπιωοειπ .ιπετκοιππκε, ωροτεραπΕπ κ
προοπιππιτπκπ .........ι...........Ώεπε.., ω. ποποπποπ1εππ Μπορει ςΟΦΦππππορεπππὶπ
πο θπΙπιοιω”γ). Οι. 9 ππτοτρ. Φπ6πππ. 898 απ”. 7. Προσ.¦›. Η. Ηεὶππ. «Υππ6πιικι .σειρ
κπποιιοτὶω›. 426 οποια. 8. Προς›. Γι·. Βεπο16.. «Υποθκκπτ γπι-οπἴἶδΐεεποιῖ». 82 πεππἱπ
πω; πρεπε!. Οι. Τό μια. π ...6.π‹ΜΜ. 9. Προ‹π. Η. Ι..εο. .ΤΙεπεπἱε οο.ππποπ
κπο.πο·ι·οπ. 188 οτρπ.π. 10. «Ηρω·κπι ηοποτπεοἰπ πιο μπηκε". οηιποιπιυιπ. ηιηικπππι.ι ποο6πω
ιτορππΕπ τι. Μιοτπσστπ.

παπππππππππΑπ
ΒΡΑΊΒΒΒΑΣΙ ΓΑΒΒ'Ι'Α

1εν

Χν

Προι·ρπιππιπ πεπππὶε οπωη·ιοιππε:

Ι.

1) Ορπτππππι.ππιπ οπιππ. 2; Φοπι.εποππι πο ποπροοπ.π·ι πρπιππ6ππ.το Μι”.

80000002

Β) ΡπΦερει·τεμ πεπ. ργι:οιιππ. απγρππποπσ.. 4) ΡεΦερπ·τΗ πω. πποοπρεπποπ πεπο.·ι·π.

δ) θππεπι ο ππιπππ·π πποοορ·ι·. πι. γππποροππ. θ) Ο1·πωππι ο επο·Ιππιππιπ·ι στοππππ. π
προπππππὶππππ. Μοππππποπ. οοιπεοππ·ι.. Τ) Εοπεππ1π. 8) Κορρεοποππεππϋπ. 9) .ΙΙπποπποπ

νω..Β νοπ ΑπεπεΙ: ΠΙτειοΙιππΙπ π. ΒοτΙἱπ.

οϋιποοππεπποπ πεππππιππ. ΙΟ) Χροππκει π πεππ1π πωπω... 11) Ηοπρο.ποτπ.
Π. ΤπρεπεπτπποσκΠΠ στη" «Βρεπε6ποπ Γιισοτι.ι»: Ορπτππππι.πωπ ο·ωππ. Ρεψερει·πιπ.

5099.... ετεοπἰεπ:

Ο6ριππ.ι γοππιιιοπ·π πορειπΞπ Βιιπππππ πππ. πρπ.π·τπππ. 12επεπ·τι.ι.
ΙΙΙ. πω... ο6ιποστποπποπ ι·ιιιποκω: Ορπι·ππππωεκπ παπι. Βρππο6πο-οππππο.ρποο

πε.κοποππποπεοππο.

Εεψορπ.·ι·ι.ι, στ.

ο6ρε.πωπ1επ·π

οοο6ε.το

ππππππὶπ

πο.

ποπροοι.ι,

ΡΙιγε1ο1οε1ο

6ππεπο ππωικοπήεοπ οοπρεπεππειτο ο6ιποοπποππειτο ππρπποοκρππωιΙπ. Ποοπιιποππεπὶπ
τγ6ερποπππ·π π γ·Ιππιππιπ οο6ρππὶπ πο ποππππποκππι π οππππο.ρπι.ιπ·π ποπροοπ.1ι·ι.

Βρυ.πο6πο ωιππ·ι·πρπωπ προππκπ.. Ρεποπεππ.
Π'. ΕπιωιοπιστπποοπΗΠ στρπωιπ.: Οριπππππππωπ

ποπ Μοπποπεπ υπό. 6.91' 98.ππωΙοτε

νοπ Ρτοί. Πι·. Β.. «Ιιι Βοίπ-Β.ογπιοπά.
πωπω!. ΡεΦερπππι πο 6ππι.πεοτε
1908. μ. Β. ΜΗ 199 Τεχ1Βεπτεπ. ΜΑΝ.

ρππἰπ. Γππρ0°1°εΡ8πἱπ, κππππτοπερππ1π π προπππω οππ·Β:ιππι Φ....ωω....... Κορρεοποπ

πεπιππ σε. ργοσκπκπ. π πποοτρπππι.ιπ1. πγρορτοππ.. Ρεποπωπ ποππυΠ. ιιππ”. Χροππκπ.
κγρορποπ·ι..
0πμπιπππωπ

οτπωι:

Μ. Το12Π.

πποπ·π

ο·ι·π·Ιππ.ι,

ΟΦΦπιπειπππι.ιπ

π

πο ποπροαππ·π

απ·Ιππ·Επ1π

ο πρωιπππ·π.

π.-.....ι.-...

πω· Ηἱιιἱποποπ ΒὶπειιοετἱΙι

Ρπππποποπἰπ π

ιορκΑπποοπετο κερεκτορπ. Βπ.πππτπι.ιπ

π·πο·ι·π. Κππτπ, ππαοππιπἱπ Μ. Ροοο1π, Γοριωπἰπ. ΦριιππΕπ
ο·κπεππι·ι. οο6ρππ1πΧ·π, πππποππιπ :ωπιππκπ. π π. π.

π Απιπππ. ΟπΜππἰπ

ο

|

ν .› Ι31ο ΒαΙΖεππτοπ11ετπρ1ο

ΕΒΕ Μ"ΕΟΗΠΗΗΠ

ν

Με τποοτετἱεοποι· ιιππ ρι·π1Μποπεπ·
θι·ππε11ππο

Η.!!"ΗΠι!ΕΒΜΗ Μ9Η9ἰ-ΡΛΦ!"
πο

ρππππιππ.

θΤΒθΒΒ.'ΓΒ9Π

οτπππππ·ι. πεπππππιπ. Πρπ ...πω ποποτρππππ
θΤβθΜΠθΠΪθΜ'Β ΠΟΠ'.9ΠΙΠ.ΤΒ (3Ο'ΠΙΠΕΠΙΠ ΠΟ ΤΈΜ1τ

νοπ Ρτοί. Πι·. Θ. ΚΙοπηιοτοι·.
νἰετ2εΙιπΙε πεπϋεπτΒεπετε ΑπΠπι€ο.
1908. 8. Μἰτ 94 Τεια6επτεπ. 4 Μ.

πιπ

6γπεππ. ργποποπ

ποπροσππ·ε,

ΚΟ'ΓΟΡΗθ

Χθ..ΠΟ

πωπω... νοπ Ρτοί. Πτ. Π. Σω.
ὶ

πππ ποππ:: πε πετροπγ·τι.π Μ. ργκοποποπππ:ω ΜοποτριιΦἰπ πρεποπιππ1% πωισοποπτ. 1
πεπειπιο π Με ποΑπποππιπκκοπ πει Μ” τοπωσο «Βπιιπ. Γεια», Μ” ›πγρπωω.
Ρεπεκπουπ: π” πω. Δ. Δ. .Ιοπωωκεπ, Μ... πω. Γ. π. πωπω π πω. ο. Α. ];ριΜ.
ΡΙπππποππ: Ε. Ο. .9ιιιοιιακιορι., π Θ. Β. Θπιωπκιορι.

π

Μπι: παγρππιπ «Πρακτκπεσκεπ Μεπκπππο» π «πρεπε6ποπ Γεισοτι.ι» Η ργ6. «τι. ποροοι.πικοπ
κ ποοπιικοϋ. 3πηιππκπγ Η μπώ.

1908. ετ. Θ. Β Μ. ?Ο Ρί.

Επι Ρπειπ:οπ-Εκτυποτ
Μπι ὶππει·επ δοπτο.ποΙιο π..
ΘοποπΙιοο ππά ΗπτπΜπεοπ-Επωπππππς

0η1πιππππ πο.«πικοπε πε «Πρπκτκπεοκγιο Μεπκπππγ» πω. <Βραπε6κοπ Μπακ» πο πππππηποτοπ

,Με εκεπωοιππκ·ι. ποπγεκπε·τοπ ρπποροπκει ποππποποπ π.πππω: πρι: ποππποκ·Β

Αππιποπ πω...

2 ρ. 785 κ., 1 Απρτπ.ππ. 1 πο" π 1 Οκτπϋρπ-πο 2 χ). '75 π.
νωπ.πε π. Αροιποποπ.
Ι1·Ιιεπ. «Βρππο6ποπ Γ8.881°Η» 6επ·ι. «Πρωι·ι·ππεοποπ Μεπππππ:..ι», πο απ. Β..ππππ
πεοιππιππ

1 Εν.

Βοετοπ'ε Ιπτει·υ.τπτ πω. επ πωπω ιιπ

κοποτρεεΜεπιπ; πιο ποππ. 6 ρ., πει 110.ππ.-τοπο. 2 ρ. 60 π. π πο. 8 Μπι.

ΣΒ π. ΙΙΒούπωε πο.ι«ερα

«Γπωεπωι» τι

›ιο.απωπ ποθρούπωπ καπια.ιοπ «από. πω”.

~

Ρτονἱεοι·

->

«||ρσκπιπιπεσκοπ ΖΠεεΜπακα» σωσω.ιασοπιι·π 66.9:ι.ιατσιπο.

Ε. ΘϋΒΘΕΠΒ
ΙΤοππποπο. πρππππωεποπ ετ 0.-Ποτοπ6γρι·π. γιππο. Μγκοποπετο. Η, οι κοκτορπ πγρππιπι
.
‹Ππππτπποοπππ Πηπππιπι» π πο απ”. "ω.«πω..ω πκππιπω›ω πετεπιππεκι.

ΜοπΙωπ, ΧνοΙοΙιοπππ.
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ΜΒΠΙΠΙΝΙΜΒΜΒΒΒΝΒϋΗΒΙΡ'Ρ
οιποι· άετ ΚοἑΙοΚτὶοτι νοπ

Ποτ. Πι·. Κοτ! ΠοΜο.

Μ. Ιοτιοπποε Κτοοπτιο!ο.

Ι)οτρο2.

Κίκε.

Μ. Βιισ1οΗ' Νοποιοτι.
8τ. Ροτοτεουητ.
Οτο _,5τ. Ροιοτοουτεοτ Μοἀἱ2ἰτιἱεοΙιοννοοτιοτιεοΙιτἰΓι· οτεοὶιοἱπτῇοτὶοπ ώ·

Α'οοοποιοοπτι-ΑπΝτομ κοντ1ο ι11ο ἶοοοτοτο “Χ

5οτι τι οϋοτιτ!.-Ποτ Μοοοιιοπιο:Μ το!. Μ Μ Βιιιι1ι.οτ1.8 τω. Μ· οοε Ι:Μοτ πιο.τι οιτεοεΙιΙἱοεεΙἱοτι οι" ότι: ΒιιοΙιττοιι‹!!ιιι1ε νοιι Κ. Ε. ΒΙο1τοτ
_|ατιτ, 4 ΗΜ. Ν” οοε ΜΜΜ: _¦οΙιτ ἰτι Ι.Ροετ2ιτειοΙΙιιττε;ἱτι όεπ ομό,ο;·οο ἰτι 58. Ροτοτοϋυτ8, ΝονιτεΚ -Ρι·οορεΙα .Νε Μ. 2ο τιτ:Ιποτι. - τω."
ΜΙΜΟΝ20 Μοτ!‹ ]5Ιιτ!ἱοΙ1, ΙΟ Μοτ!τ ΙιοΙϋῇᾶΙιτ!ἱοΒ. Ποτ1ττοοττ.1οο :Με Έτη” εοτνἱο οΙΙοοιιΜἱο εάοΜΕοττ Βο20;ΜοΙιοιι Μἰττοἰ!ιιτηἔοτι Μι
Μτἀἱο Μια! εοεροΙτοτιοΖοἰΙο ἰτι ΡοιΞττε12ΟΚορ.οόοτ4δ Ρίοτι.- οτι τοτ πππ οτι όεπ 8οοοΙΜΠο ΠΙ Η το τι άι: τι ΝοάοΜουτ Μ: Β.Ήο·οοο1τ
Αιπ0τοπ ντοττΙοτι 25 $οροτοτοϋ:08οἱΙττοτ ΟτἱςιτιοΙοττἱΙτοΙιιτεοεοττώ. Πι 81. Ροτοτοϋυτ8_ Ροτοτεϋ.5εἰτε, ΑΙοκοπότοννοΜ Ρτ.Β :ο τἱοτιτοτι.
- !ἑοτ`οτειιο τνετττοπ παώ ὸοτττ $οι:ενοπ Η ΗΜ. ρτο Μπομπ Ηοτιοτἱττ. 5ρτοεττει. Πἱοηοτο.<.ς, Ποτιπετειοε από $οτιτιοΒοτιτΙ 5-θ.

_Μἔ

ιοοτ. Ξ

58. Ροίοτοοιιτ8, οοο 29. Βοιοττιοοτ (11. .Τοοιτοτ).

Μπακ: Βτ. πια!. θ. Βοτι ο ο τ οάτ: ΠοΙσοτ· «Πο 8οτ·οπ:.Βοοοπά!οιη άετ ροοηβοι·οΙοτι Βορετο. - ΒἱὶοΙιοτοτι2οὶεοπ
Β'οορτοοΙιτττιεοιι:ᾶοΩ ιι ο τ ν :Η τι, Ποτ'. Πι·. ζ Γ.: 8ροοτοΙΙο οΜι·πτωοοΙιο ΒτοκτιοοιτΙτ. - Η Ι τ τ οΠι1 τι τ; ο ο ο ο ο
ΟοοοΙΙΙοο!ιοΠ. ρτ·οΙττ.ὶοο!ιοτ Αοτειο οι: ΒΜτο.
'Ι'οητοοτιοοΙιττοΙιιοτι. - Ατιιοη;οτι.

11Ιοεοτ .Μ Με: Νο Η οοι· «Βονιιο οοι· ΒιποἱοοΒοο Μοοἱιἱπἱοοοοπ ΖοἱΙοοΒτἱἱΙοπ: ΙΜ.

"τι 4
ο ο τ·

.Έ

Δ Δοοιιτιοωοπτο-ΑμΕοττ1οτυπ
Πο Μ. Ροιοτοϋιττοοτ

Ι Μισο τΙοτ ροοτροτοΙοπ ΙιιΓοΙττἱοοοπ ιΠο Ατινοιτάττπιε οἱιιοε
τ $οττιτπο Μ ΡτοΒο Μπιτ ιιπά οι1εοειτοΒτ ινοττΙο.

Μοοἱ:ἱτιἱοοΙιο ΉοοοοτιοοοτἰΓτ

'ποπ τΙιιτοΙι :Πο νοτοοΙιΞοοοιιετοπ δροΙτρὶΙιο ΒοιΙττ1ετ, 5ο

°

ἔ
οπο τω» τοι .Μοτο 1908 οιποι· άοι· ]οί:2Σεοπ ΒοάοΙττΙοτι πω!

Βοο1τ. ντ1ο Βο!τοποτ, ντοττΙοτι Μο ριιοτροτοΙου ΙτιϊοΙττἰο

· οιττοΙι 8ιτορτ.ο-,

ΒτομΙηΙο-,

θτοιιο- .ιιπο

υη›Ι‹›Ι‹οΙτΙτοο,

οιποο οοιπ ϋιεΒοτἱςοο Ρτοει·ο1οω οι·οοΒοττιοτι. Βἱο Ι:Ιοτοτ Πιτοτ
Αιτί8οοο οοιποπ, οιπ Μοτο" Η” υτοΙΜοο!ιο Αοτιτο οιι οοἱτι από

δ οιποο οιιο ΒοΜοττυτο οοΗ οιπ! 111 ετ·Ιτουοτοτι Ρο!Ιοο ποο!ι
Ιοποιοτο άιιτο!ι οι-ιωττωοοιωο οοινοΙιΙ Με άτ.ιτοΕι Β0ί01°οίο . οιποο νοτοοΙιτοοοοο οιν1οτο ΒοΜοτἰοπ.
απο Βοορι·οοΙιτιοςοιι ποπ οτοοΙιτοτιοιιοτ ΨοτΙτο τοπ οοο Βτ;οΙ›- `

Αοοτ Μο εοΙυτοτετοιι, τΠο 86τ!Ιοοετοιι Β'οτιτιοτι τΙοτ μποτ
-ροτοΙοτι ΚτοοΜιοττοτι νοτοουΙτοιι Ηιτοτι Πτορτοπ8 οἱοοτ
νοτοΙτιο απο ΘοεοΙΙοο1το.Ειοτι Γοτττ'οοι·οτι Με άοι· νοτοΕοτιιΙΙοοτιοΕ·
ΙοίοΙατοτι οοι· 0οουττοινο8ο Με 8ττορτοΚοΚΙτοπ απο οο
στη Ρτο€οΙιοΙΙο οοο Υοι·οΙτιο Μ. Ρο£οτοΒιιτεοτ Λοι·πο, οοο
Ιιοτ
ντιιτάο οτη.τοειτοΙπ τω· ο!Ιοττι ὰὶοοεπ ροί8!ττ!ὶοΠ8τοιι
τΙοιττοοΙιοτι ΖΗΜΙ. Υοτο1τιο :τι Ετ.. Ρο0οι·οΜιτο άοι· θοεοΙΙ
$ττορωΚοΜτοτιἰιιϊοΜὶοιιοιι
απο ΑΠΚΜτορτοΙτοΜτοοεοτυπι
οο·ΙιοΠ; μ·οΙΜοοΙιοι· Λοτιτο ιιι Πρ, @οι ιιιο«ΠΜπ οο!ιοτι θοεοΠ
ο
`
οοτιοΙ'τ :τι Βοτροτ, ἀοτ· ΒοοοΙΙοο!ιο.Πε ΗνΙΒιιοΙοοΙτοι· Δοτιτο, τΙοτ - 2ο ΒοεοΒοοτι.
Μοοοπ ιοὶτεοττὁοοἱοοΙτοτ τττοᾶἱ2ἰιιἰοοΙιοτ ΓοτεοΙιιιιης οοΙτοοικ ιιι οτ

ΙτοΙτοττ. - νντο ΜοΙιοτ Μττϊ-άΙοοοΙοο Με Οτ,ο,τοτι πο.οΕιοτο!ιοπάοτ·

ΕοιΙ›ὶτιὰΙοοΙιοιι ΕΜΗ. θοοοΙΙοο!ιοΠ, τΙοτ θοοοΙΙ. τιτοΜ. Αοτιτο
και ΜΒΜ οιιο άοε ΜνΙΜάΙοο!ιοτι οπο. ΚοοΜοοοΙιτιπνοτο!πο.

]

Με απο του ΜοτπιοτοΙ‹ ΒοεοΙιοΕοπο Βοτι1πι οι·

-+ Βοοοτιοοι·ο ΑοΐιτιοτΙιεοπιΒοὶτ ΜΗ Μο ννοοΙιοτιοοΙιτἰϊτ οιιοΙ› | »Νοε οπο Με ντοιιἱε

οτοιιοΒοο.τ, ότι, Μο 'ΓονοΙ Δήμο,
Με Ιωπιπ1ιιΙεοϋου πιΝ: 8ττορτοΚοΚΚοο ·οιιοΒοΓ1Ηιττ. "οποο,
ττοΙοτιο τιοοΙι Μοοοττιο1τοτ 'Γὶοτροεοοεο ττοττοποοπ Μιτου.
Πὶοεο 'Γἰοτροεεοοο οτΜ5Ιιι Φο νΙτιιΙοιιο άετ δΙ.1°ορΙ.0ΚυΚΚο11
Μ· Μο οοττοΠοιι6ο 'Ι'ὶοτοροπἱοο, νοτπιὶποοττ εΙο τω” Ιϋτ
Λου Μοοεο!ιοτι, ιιπο σο.Ιιοτ @πιο Με οτττοΙτοτιο δοτιιττι
Με” “οὐ
οι: Βοάοιιτυπη.τ €οιν1ιιτιοοάο Μποτοιιιτ οτττιοςΠ
οΙτου.
οι· ΔοοιιιιοπιοιπορτοΙο Μ. Πιο!. ΖιιοτοΙΙιιιι
Ιιι ζ “μου πιοπετΙιοπρο3.ΙιοΒοτιο 5ττορτοΙτοΚΧου οποιο ινὶτΙτ

1
το ςΙοἱοΙιοτ ννοτοο, »ντο Π" νοτἰεοτι .Το!ιτ·ο, ειιιο!ι ντοἰἘοτΙιἱιι @τοϋ β
τοττΙο.ιιΐουάο Βοΐοτειιο ἰἱοοτ :Μο ντΙοΙι€Ι8οι·οτι Ιιι το”. πιοιΙΙ:Ιπ.. .
!οτιτ·ιιοΙοτι οτοο!ιοΙποτιοοιι ΔτοοΝοτι οοο τω. άοι· ττιοοΕοο!ιοτι
ορτο.οΙιο πἰοΙιτ νοτττοι1τοτι ΓοοΙιεοποοοοιι Μο ΒἱτιοἱοΜ Πι 4
ίοτιτοτΜο άοι· τιτοοΙοο!ιοτι τοοιΙΙ:Ιιι1εο!ιοιι Ι.Μοτοϋπ τντάιτιοτι από

ΒιιοοΙοτιο 8 ΜΗ. Π: άοε .ΙοΙιτ, 4 ΕΜ. Πτι· οὶιι ΙιοΙοοο .Το τ; Π:
«Ιου οικΙοτοιι Ι.Ξἰιιἀοτιι 20 ΜΜΕ Πτι· ότι:: .Τοτιτ, 10 Ποτ! ΠΠ· οτττ
!ιοΙοοο .Το1ττ. ΑΒοπιιοπιοπω-ΑιιΠι·Μο Μιτοι οποο οιι Μο ΒτιοΙι

τ οοιπ εοὶιι.

Υ

'Γονο!

οτυΙΙτο 2οιπΜιετ ιΠο Ροτι|οτοτητ, οοοε άΙο
οὶτοΙ‹τ Μ!. πιοτιετ·ΙιουροιΙιοΒοποπ $τ.τορτο
Ι ΚοΙτΙτοιπ οοιπ: νοτΠιοτ1ΒοΤὶοτροοοο8οοοντοτΙτειοΙΙὶΒτ ιτοτοοιι.

ΙιοτιοΙιττης· του Ο. ΒΙο1τοτ το Μ. Ροιοτοοπτε, ΝοννοΙτγ ΡτοοροΙ‹τ =Ιιτιπιιιτιὶεοιὶοτι
Ντ. 14, :ο ττοΙποτι.

ο τοϋοεο.

Ποϋοτ στο 8οτυπτοοοοπο!υπο οοι· οοοτροτο!οπ 8ορεἰο. οο

Πο οΒοτοτο νοτοοΙι1οάοοοο Αοοττοιτ οοε 8ττοροΙεοΚΙτυο
τ νοτοοΙ1$οι1οπο εορτΙοοΙιο ΕτΚτου!τοπεοίοτωοο ΒοοτοΒοο, εο

νοπ

·

Με ττιοιΙ. θ.Βο1ιοετοοτ.

ο "Με, ιιτιτ οὶο νττΙτεοιποο 8οτιπτι οιι οτΙιοΙΙ.οο, ιΠοΙΙΙ111111·

ὶΝ Βοἱ
Μεοτὶοττ
ττ1ΠτοτοαΜοοοποπ
5τι·ορτοΒοΚΚοπεΜ.πιτποο,
άἰο
νοτεο!ιὶοὸοτιοιι
ΚτοπΚΙιοὶτομτοοοοοοο
εοινοτιπου Μιτου,

Οτ·ᾶἰπο1οι· άοι· ΚΙΙοϋτ οοο Ι·Ιου·τ·ιι Ρτοτ'. Ρ. Τ. Β ο ο ο ο ν: ο Κ γ

οτττ Μουτ. Μοο. ΙτιοΜιιτ, Ντι ΜΒΜ. Ροιοι·-ΡεοΙ-Ηοορττο.Ι.
νοι·κτος. ττοΙιοΠοιτ οι" 18. ΟΙαοοοι· 1907 Μ ντο-οτττ Βτ. Ροιοτο- ο

-ουοΒοί11Ιιι·ι. - ΑΜ ὸὶοεο Ψοτεο ωιιετοττοου Μο ροΙγνο

' · Ρτο8Ιοο οιτιερττοΙιτ. Μο Ξ.οτοτ1ιοτουΙο @οτ >ἐΙιιΐοΚιἱοιτο-|το

Ιοτιτοτι ΑτιττοκτορτοΚυΚΚουεοτο.
;
Πι τιοι1οετοτ Ζω τνΙττ1 ιιτη:ο8ΠοϋΒ, ί11τ3εεΙου εοριἱοοΙιοι1

Κτο11ΜιοΠ.οτι οπο Βοετοιι @οτ.ΚουοοΙοτιΪΙπιἀὶΚοΙΙο1τ οπο

οιποο Ιιτιτουιιτοοιτοπ πω. ορμοτιοο 81τοριοΙτοΙ:Κοπετοτυωοπ

ο

τ Βιιτεοτ Αοτιιο.

.

Ρτο2οοε

ι1ο!ιοτ Μ.οο.νοτοτ.οιιΔΙΠοΙι,

οὶπ

ο.μροτττο

εροιὶίἱοοΙιοο

Βοτιιττι

οιι οτΙιοΙτοτι,

άοοε »οοο ωτοοτ ΒοΙτοιιψ . νοιι τω" ιττωιοτωτοωττι.- ·-·· 8ο οοεΙιτοο »τττ ουτιιιοοοπ

4εε
π Βιιε ΔπτΙειι·εριο!ιο!ιΙιειιεει·πιπ ει, Με ει, 'ΗΡ|ιπε- ιππ!

πεπ ρο!γινε!επιεπ Απτιειιιιιιι‹›Ι«›Ι‹Ι‹ειιεειε ποεΙι Ιιεεειιπειε
ερεε!!!επΙιε εειει επ 8εΙιει!ευ!ι, Εη·ε!ρε!πε πππ Με επεεπ.
επιιρπει·ρει·εΙειι 8ει·ε.
$ο!επεε Με εεΙιιινετειι ΡπειρειεΙιπ!`εΙ‹ιιοιιεπ πιιι πεπ
νειεεΙι!επεπειιιιιε!ιι ερεει!!εε!ιεπ δεκα ΙιεΙιειιπε!! πιπι·πεπ,

(ΣΙιο!ειε-δειπιπ, ε!π επιιΙιεΙΙιει!ε!!εε 5ει·πιπ, πιπ ιιεεεπεπιε

επ πεπ επτΙτοιι!ευΙιεπ, Με πεε Ι)!μΙιτΙ:ει!ε-Ξει·πιπ. - Ι·)ε
Με ειιπειιοιππιεπ, πεεε Μεεε Ξει·ε, Ιιι!ειπ Με επι πιε
!Ιερεε! πει· 8ρε!τρι!2ε ειπε πεπειιπε Ιν!ι·Ιιπιιε ππεπΙιεπ,

ινε.ι··πει· Ιπιίο!ε·
Μεεει· Ι$εΙιειιπΙππ888-Ν
Ή!!! ΙΙΙΙΒΜΙΙΒι
ω· Μεεε!Ι›ειι πει· °.ι!ιιΙοπ πει· ιιπ Β!πιιε ί πεε Κι·επΙιειι επι
ειε!ιειει·“πιιπ
πεε!ιεε!ππει·;
ΜπεΙ)Θπ 8ΙπιιΖω!επ
ΒΘ80!!!3-!θ!!
Ιιε!τειιεπ ΑΙειι!πε οπει· ΚοιπρΙειπειιιε ειιδειπε!!εΙι,:ιιιεε!ιειι
πει; ειπειι Απι.οιειι Ιπιιπεπ πεπ

εππει·ε, Με Με» ειιι

Βιιεε πει 8ειπιπΙιεΙιεππ!πιιε επι” πειι εεριιεε!ιεπ Ρι·οΖεεε
Ιιεειιιιιειι. - Μειι πειτε ππεΙι !”πΙιιιεεΙι Βει· Ιιε!πε Απ
!ιε!ιερππ!ιτε, Με

ειπε τγριεε!ιε

ΙΙΙΙΙι·Ιιπιι€εινειεε πεε Βε

πππ πεεε πιεεε πεππ Με $ρε!!:ρΙ!πε ι·ει·ιιιεΙιτεπ, ιιιπειιιειε
ειε ιει!ε νει·πεπεπ, τε!!ε ππεπει πει· Ψιι·Ιιππε πεπΡΙιε.Βιι
ηΙεπ !”ιεΙετε!!ειι. - Με Βπποτπιι!πε οπει· Ρι·οτε!πε, Με
ιιπ Ζε!!!ειΙι πει· 8ρε.ΙΙρι!2ε ειιτΙιε!ιειι ειππ πιιπ ιππ πεπ

ι·πιπε επί Με ρπειρειεΙε Βερειε Γεε12πειεΙΙειι ειΙεπΙιιεπ.

'Ι'επε πειεε!πεπ Γιο! ινει·πεπ, ππει·Ι!πτειι πεπ Ισπιι!ιειι

-. Αιιωπιπεε ΙιεΙιεπ με ειπεΙι Με Ρπειρειε!ει!‹ι·επ!ςπιιπι·π

Ο1°88.ι1Ι5Πιι!5 πιιπ ιππεεεπ νοιι Μεεειιι

Ιιειπειι ιχ·ριεε!ιεπ νει!ιιπ!;

επεεεεε!ιιεπεπ ινειπεπ. Θ Βοιπ!ί ΙιειιΒι πει· ΙΒιιο!ε πει

ειε ειππ εε νειεε!ιιεπεπει·ιιε,

πεπιτει!ιε!ει·Ι οπει

8ειπιιιινιι·Ιιππε πε.νοιι επ, οΙ› ιιπ ΒΙιιτε πεε ΚιειιΙιεπ εε
ιιπΒεππ Κειιιρ!ειιιειιτε ν‹›ιΙιιιππεπ ειππ, πιιι Με @Με
Μεεεε πει· ειπ8επιππεεπεπ 8ρε!ιρ!!επ ειι πΙιειινιππεπ πππ
ι“οι·ιιι, ειπιειε πππ εινει!εΙΙιείτ π·ειπειι Ιιεππ, σε Με πεπε
σε
πει· Οιεειιιειππε Με Τοκιιιπιπιε πεει·ινε!ιιεεπ Μπι,
εο!ιΙετε νει·ειιπει·πιιε ππιεΙι Μεεεε επει· _ιειιεε Ειιιει·ει!επ
Με ποιπ Τοπε πει· Μι!ιι·οπειιππιεεε Γε!8ι.
ε
Ιιεπ!πει. "ει, επει· ππι· ιπ!ε!!ιε ιιι!ι !ε!;2ιειειιι επεειιπ
Ζπι· ΒεεεΙιι·ειΙιππε ιπειιιει· Β80Ι18ι:ΙιΕπιι88Π πε! Αιιιτειι
ιιιειι!!ε!.
πππ8 πεε 8ειπιιιε πΙιει·πεΙιειιπ, ιιιπεε Ιε!ι 8ΙεἰεΙι νοιι νοιιιε
ΒιεΙ”ιιεπει·πιιι€ε, εε!ιπειπ .Με ερεει!!εεΙιεπ επιιρπειρε
Ιιει·ειπ Ιιειιιει·Ιιειι, πεεε πΙεεε!Ιιειι ειιιε νειεεΙιΙε !επεπ·
ι·ιιΙειι “Μ”. ιπ 0επι·επε!ι εε!ιοιπιιιειι ειππ, εε!ιειιιι. ειιιε
ηριεε!ιε ννιιΙιππεεννειεε πειεε!Ιιεπ επί Με μπειρει·ε.!επ . επεεειεπ 0ιππ!ειι πιεπι ιιι ε!!επ Ρε!!επ ιππε!ειεΙιει·
πιι· θεπε κι επ ινεε!ιεε!ιιπ, οιπ επ ππειινει·ι.ει, πιι.εε ιιιιιπ
ΙιεΙ !!ιπεπ, πιεπι· Με πει ιιιιει.π ειιιει· πιιπειειιΚι·πιι!ιΙιειιε

εεριιεεΙιειι Ριοεεεεε

Ιιειιιει!ιπει·

επ ινειπειι;

ειετ μπει.

εε!ιειπι επι Με ΜεΞΙιε!ι!ιειι. επ Ιπειεπ, !!!ιεθ ΝιιΙιπιιπε
ινε!εε ε!πιεει·ιιιεεεεπ επ εγειειιιετιε!ει·επ.

Βιεεε Βε!ιειιριπιιε επίεπειε!!επ ει!ιιπΙ›ε Μι ιπιι επε
πειιι θιπππε, πω!! ει! πει Αιιπνειιπππε πεε επιιρπεηιε
ιεΙειι 8ειπιπε νοιι ΘεΙιι·ιιεεΙιενι·ε!η πει νειεε!ιιε
πεπεπ επει·ρειε.!επ εερι!εεΙιειι Ριοεεεεειι !πιΓε.Ιιι·ππεειι Βε
ιπεεΙιτ Ιιε.Ιιε, Με ππιε!ιππε πεπ Ει·Γειιιππεειι νοιι Ρε
Ιιειπ Π, Βπι·Ιι!ιε.ι·π 2) πππ Ρε!!ιπει·') επιεριεεΙιεπ,

Με Μεεε Απιοι·ε ιππ: πειιι ΡεΙιεπΓ'εεΙιειι, πεε εΙιειι
ι“ε!!ε ε!π επι.ΙρπειρειεΙεε Βει·πιπ ει, πειιιειεΙιι !ιεΙιεπ,

ιππ

ειπειιι ΙΙΙειπειι Πιιτει·εεπιεπ !ιιεοι”ει·ιι, Με πεε νοιι ππι·
Ι›εππτειε Βειπιπ ε!ιει· ιιοεΙι ειπε ν!ε!εε!ι.ΙΒειε νΙΙΙι·Ιιεειιιι
Μ!! επ επιΙεΙιειι εεΙιειιιι, Με πιιε Ρε! ιιιπΓεεΙιε. Επι·
Με Βρεπιπιει. πει επιιππειιιει·πΙειι $ειε ερι!ε!ιι. Ι›εεοπ
πειε πει· Πιπειεππ, πεεε ιπ ι·πιιιεπ $ειιε!ε-Ρε!!ειι, υΙιΙ10
Κοιπρ!ΙΙιε.ι!οιι πππ ο!ιιιε πεπτΙιεΙι επεεεεριεε!ιειιε !.ο!ιε!ι
εειιοιι, εοινο!ι! πεε ΡεΙιεπ!'εεΙιε Με πεε δειπιιι νοιι

0επιιιεεΙιεινε!η πεπ ιι!ειεΙιε 'Γγρεπ πει· 'Εειιιρειε
ιπι·Ιιπινε πειεΙι πει $ετπιπιιι_ιεΙιτ.ιοπ Ιιεπιππειι, Με επι
ειιιει· Βειν!εεειι θεεειπιπεεει8!ιειι ειππ ιιιιιιιει· ινιει!ει·
Ιιο!επ.
_
Πιε ιετ πιπ επ ιι6ειΙιεΙιει, Με επι Οιπιιπ πει· ιειπειι
ΙΙιεοι·επεε!ιειι ΠεΙιει·Ιεεπιι€ειι νοπ πει $ειππιπε!ιειιπΙππε
πε! ρπει·ρει·ε!επ εεριιεε!ιειι Ριοιεεεεπ πει· Ιιειιι Νπι2επ

επ ει·ινιιι·ιειι ειππ, ιιπ Θεπεπιει!, πεε εειππι !ιοιιπιε εο
εει· εε!ιεπειι πιιπ πειιι Οιεεπιειππε εε!ιι!ιι·ΙιεΙι ινειπεπ.
5ο νει·ΙιεΙτ εΙε!ι ν. Ηει·ΙΙ ιπ ΙΝιιιεΙιεΙε ΗπιιπΙιπεΙι

επε εο!εΙιεπ πππ ιΙιεοι·ειιεεΙιεπ θιι·πιιπεπ πιεπι ππι· επ
Ιε!ιιιειιπ ,πεπεπ Με Αππ·ειιππιιε εΙ!ει·.Ι›ιε ππ!ιιπ ΙιεΙιειιπιεπ

ερι··8 :Με εειπ Αι·ο ιιεοιι'εεΙιειι ιπ!ι!πεινε), εοιιπει·η
εριιειιι ειππ εοΒιιι· πεΙιιιι ειπε, πεεε εποε νοιι ιιειιεπ¦5ειε
!ιε!ιι ειπεεειει· ΒιΓοΙε επ ει·νιει·Ι:επ ειεΙιι, πε.εε εε πω»
!ιεπρι ππιιισε!!εΙι κι ειπ $ει·πιιι επ εεΙιεπεπ, πεε πει μπει
πειε!επ Ρι·οεεεεεπ Ιιε!!εειιι πειτε. -- Νεε!ι πεπ ιιι-πιι
ιππε,επ εειιεππι.ει· επεΙπππιεεΙιει· Κο!!εεεπ πιιπ ιιεεΙι1πεπ
ιιιε!πι€επ, Με Μι ΙΙιιιειι ε!ειεΙι ιπΙΙ.ιε!!ειι ινιΙΙ, ιετ; εΙ›ει·
εΙιιε εππε!:ιμε ννιι!ιπιιε πει· ερεει!!επΙιεπ ρπειμει·ε.Ιεπ 8ειιι
πω” Με εερτΙεεΙιειι ννοεΙιεπΙιειιεει!ιι·ειιΚιιππεπ πιεπι νοπ
πει· Ηειιπ ειι ιιιε!εειι. - ειιιε εε πιππι 8Ιιεριι!ιει, Με
Με πιιπ Ιιεπι!εειι 'Με πεπ Νπτεειι πεε ΠΙρΙιι!ιειιε-ΙΙει!
εει·πιπε Ιιεειιειιεπ; πππ ποε!ι πει ειππ Μεεεε 5ειπιπ Με
Βιι!ειειι2Ιιει·εεΙιιιεππε ει·π·οτΙιειι πππ Μ! επτεεεεπ με”
ΤΙιεοι·ιε ιιε.ε!οεε ΒιίοΙΒε εε:εΙΙΙΒΙ.

ΟεπεπιεΙιειι πππ νο!!ετπππι8!ιε!ι ππι·επεειπΙιτι ειππ πιιπ
πεεε !π πεπ επ πειιιοπετι·Ιει·ειιπεπ Κπι·νειι νει·εε!ιιεπεπε
!)ε.ιεπ ιιυι· Ιπ πεπ Ε·'ΙΙΙΙεπ νειιπει·Ιιτ ειππ, Ιππεπεπ ειε
ινε!ιιειιπ !ειι€ει·ει· Ζειτ εγειειπε.ιιεεΙι ει·ΙιοΙιειι Μ1ι·πειι.
Επι πιεεεπτ!ιο!ιει· !!είε!ιτ Ιιι·ετε!ιι. πε! ππι· Ιπι ΡεΙι!επ πο·
ιιιιπει· ΙιεΙιιειιοΙοειεεΙιει· ΒεΓπππε; εινει· ινπι·πε Ι18ΙππΙιε
ιπ ει!!επ !·'π!!επ πιιε Πτει·πεεεκιει Ιιε.Ιιτει·ιεΙυε!εεΙι ππιει·
επεΙιτ, _ιεππο!ι πιιε ΙΞι8εΙιπ!ε

Μεεει· `Ππιει·επεΙιππΒειι ιιει·

επ πιι!ι!ει· πιιπ ππεεειιιιιιιιι, Με ιππ εε νοι·2ιε!ιε, πιιιιιΙπι
μπε επ εειιινειεειι.

Οιεπειπε Ιιε!ιτειιο!ο8ιεε!ιε Πετεπ !!ιιπεπ επι· ιπ π» Αι
ΙιεΙιειι πει οΙιειι2Μει·ιεπ επε!πιιπΙεε!ιεπ Απιπι·ειι, Με πιιε
Ρπ!τεπ!"εε!ιε δειπιιι νετνιεππτειι. Πιεεε!Ι›ειι ετε!!ιειι
Γεω, πε.εε Μεεεε 5ει·πιιι πιιπ ιπ !·`ε!!επ νοπ τε!πειΒιι·εριο

!ιο!ι!ιεπιπΓειιιιπιι ινιι!ιεπιιι εει, πει Μιεε!ι- πιιπ πιεπι
Βιι·εριο!ιο!ι!ιειιιιιι`ε!ιιιοιιειι πε.8επεπ επιννεπει· Ιαιππι επει
επι· !ιειπειι Ιπι·Ιε!ε ειιΙιε. !πινιεινει! Μεεε Βείπιιπε
πειιιι επι!ρπει·ρειε!επ 8ει·ιιιιι νοπ ΘεΙιι·ΙιεεΙιενιε!η
επιι·ε!Τεππ ειππ, νει·ιππ8 ΙεΙι ιιπε!ι πιεπι επ Ι›επι!ε!Ιεπ,
!ιπ!!ε ιιΙιει,

πε.εε εε ιππ· πει ινε!ιειει· 8ει·πιπε.πινεππιιιιε

8ε!ιπιιειι πιιπ, εε!πε ννιιΙιπιιε Με Ιιε!ιτει·ιο!οΒιεεΙι ιιι
Ιι0πιι·ο!!ιειειι. ΒιεΙιει· Ιιε.Ιιε ιεΙι πιιε 8ει·πιπ ιπ ιι!!ειι
εε!ιινει·ειειι Ρε!!ειι νοιι πεπει·ΙιεΠ.επ Ρπει·ιιει·ε!ει!ειειιΙιπιι
πεπ ειιεεννεππι, Με ε!ε!ι ππι· πε.ιΙιοι:επ, οΙιπε νοι·Ιιει
ΒεΙιεππε ΙιεΙιτειιοΙοειεεΙιε ΙΙιιιετεπεΙιπιι8, ΙιεΕειιιπ ιιιιεΙιιι!εο

ιιι Μεεει ι!ιιιειε!ιι ιιι πει· Εεεε πεε ριεΙιτιεε!ιεπ Αι2!πε
Απεεει· πει ΝΙε!ιι-5Ιιερτο!ιο!:Ιιειι!πίε!ιΙ;!οπειι ι“πιιπεπ πι!!
επε!εππιεεΙιειι Απιοι·ε πεε Ρε.!τεπΡεε!ιε 5ειπιπ πιι·
ννιι!ιεειπ: 1) πει Κοιπρ!!Ιιιιτιοπεπ πεε εεριιεε!ιεπ Ριπ
εεεεεε πι!! εεΙιινει·ειι !πι!ιτε.π!ιππεεπ νοπ 8ει!;ειι πει· ιππο
ιειι Οιεειιε; 2) πει !ειι8πε.πειιιπεπ νει·ει!ιειεπ εΙιιοπι
εε!ιεπ 8ερε!εϊε1!!επ πιιπ 8) πει νοι!ιειιπεπεειπ νοιι Επει
ε.πεπιιιιπ!ππ8επ ιι·πειιπννο ιιπ θι·εππιειιιπε. !)ιεεε ειεε

τπι!Βειι· ινειπεπ ππιεΙι ιπειπε ΚιεπΙιεπεεεε!ιιο!ιιεπ πιι!
Τει! πω; Ι›εειε:ιιιιι, επιιι Τε!! Ιιειιπ ιεΙι ιπ ιιιε!πεπ Ρπ.Ι!ειι
ιιιε!ιι. νοιι ειιιει· εΙιεο!πτειι Ινιι·ΙΙππεε!οειεΙιεΙΙ πεε 50·

ιπιπε νοιι θεΙιιιιεεΙιεινε!η ειιι·εεΙιειι, εοππειπ πι”
νοπ ειιιει· ινειιιπει ηριεεΙιειι,

!ιππ8 πεεεε!Ι›επ.

ΝειπιΙιεΙι

ιετ πεε

ινεπιεει·

πειιιΙιεΙιεπ νιω

`

-

δειπιιι Ιιειιι Α!!Ιιι·Ι!ιπΙΙΙε! 808”

ει” Ρπει·ρει·ε! - $ερειε-Ρε!!. Βιιι!Βε πει· εε!ιινειετεπ
Γε!Ιε, Με εεΙιειι ιπ Ιιο!!πππεε!οεειπ Ζπει.ειιπ ιπ Μ·

εειε ΒεΙιεπι!!ππε !ιοιιιιιιεπ, !ιπιιπεπ εΙιεπεο»νεπιε ππιεΙι
5ειπιιι, Με πιππι @Με ειιι εππει·εε ΜΙιιε! 8ειειιι·Ι
ινει·πειι.

[)οι:!ι ιηηεε

ιππ Ιιειπει!ιεπ, πεεε Βιιι!ιΙιιιιιΙ

νοιι 29 ι·ειιιειι Βιι·εριο!ιο!ι!ιεπιπ!!επ !ιεΙπειι ε!ιιαιεεπ νει
!οιεπ ω, Εεεε;" - νοπ 19 ΚιεπΙιεπ - 1.
Π Αι·εΙι. Ε. ΟγιιΙι!ιοΙ. Ιθθ5, ει. 'Η. θ. 47.
ο ΑΜΙ!. ΙΙ. Ηγιι!ι!ιοΙ. Ιθθθ. ΙΜ. 79, δ. θ?Β.

π) ννιειι. !ιι!!π. Ι'νπε!ιεπεε!ιι·. 1907, Νι·. 22.

ν

πω, ΠιθΙΠΒΠ 14 πωπω· ιπ!ιβει·πιπ Ι›εΙιειιπεΙιεπ ιππ;

!ιπΙιειι Με! πω εεεππΙΒΜ Με Με Κιωιθ Μ!) 'Ι

!θΒ
'Τομ τιιιοΙι σετ ΛιιΓτιετιττιο ττιε !τοερτττι! ιιτισ Ιιετ σετ Ατι
ιτιρετε τιιτισ ττιετι οττιο τετοιο εττοττεε Ροτττοτιτττε. Με
"Με !τττιτι!τοετοτΙι 8 Τοσο τιεο!ι ττιτετ ΠεΙιεττσ!ιτπτιο
ειτε εττιεττι σετ ειτισττεο!ιετι (τοΙιττττιετ!ε ττιε Ηοερττε! πτισ
-ιετοτε πετ σετ $ε!τιτοτι τιεΙ›ετι εττιετ εορττεοτιοτι !ῖτισοτιιε
τττιτε, ετιιο εεριτεοτιο Ειισο!τετστττε, νετετιεττισε !τι!τιτ!ττο

Βτ!σ σετ: Βετεσε επ στοεοττι Μοτοετι σετ ετιι Ιιετττεοτ
8οτιττττε!ττοετ οττιοειτοτοτι, ττιττι
ροτε!πτ τοπ 87,0 Ιιτε 40.9.

οττιεττι 8μτιττιο σετ Τοπι

τοΙι

ερτιτπο

ιΙιτ εο!”οτι βε

τιιττι ετε πτισ επι ιισοτιειετι Μοτοοιτ σετ σετ Α!!εοττιοιτι
ετιειετισ οττι πτινετε!οτοΙι!τοτι Ιιεεεοτετ." Νεο!ι τιεποτιι Ατι
εττε8 οτι σεττιεε!Ι›ετι ΑΙιειισ, εοτιοτι Βιο στο Τεττιρετε.τιιτ

σετ Ντοτειι ιιτισ σεε θιεΙιτττιε πτισ ει!τιιτε εερττεο!ιε νετ

ττνεττεττιττι

τιτισετπτιοειισοτ ρετεποτιγιτιοισεετι Οτττειτιο (στ. Κιιτνο τ).
ΒτεεεΚτειι!τε πετ οτιτιο Βοεττιιιπτιο πιτ: Ζετο!ιοτιοττιετ (το
τιτττοττιΙιο!τε επε σοττι θετιτττοετ! ττιε!τοερττε! ττΙιοτοεττττιττ
ινοτσετι. ννττ!ιτειισ σετ οιετετι Ι.ττιτοΓτεοο!ιττΙιΒ πτισ σετ 8!οτοτι
ετιεοεο!ι!οεεετιειι Ειιττεττιπτιο 2ετ!τι!!ετιττετ Ρ!ε2ετιτεττοετο εε
ιιτετο ετοο!ττο στο Ατττιπτιτ; πτισ σετ Ριι!ε εετ2το ειπε. εε
σιιεε τττττιει!το!ιο Ατττιιιτιο πτισ ετιιτεε Κιιττιμτιετερτττττεπ

τπτιο σεε ΑττοεπιοττιΙιετττισετιε. ττοτοσεττι στο ΒτεοΙιεττιστιεοπ
σετ Ρτιεπττιοτιτε ιιττιετο!ιοττσετι. Ζιτιεοτιοτι σεττι σ. πτισ
8. ττττΒε τιιι.ετι σετ $ετπτιιττιτε!τττοτι ετιι.ττιο!το!τε ειο!ι στο
ΑΙιεεεεε σετ !ττι!‹οιι 'Ι'οτιετ!!ε, σετ ττι σετ Βτεο!ιτ σπιτι
το '!”ε.Βο εροτιτοπ σπτο!ιΙιττιοτι. νιτοΙιετ στο 'Ι'οττιρετετ;τιτ
οοτ Νοτττι εΙιττο!. Αττι 11. Τει8ο τιιιοτι σετ βετιιττι,οεΙιε
ειτε8 σιτε ΡτεΙιετ νντεσετ οτι ιιτιτετ ΑπεΙιτποΙι ειπεε Πττ.ι
οεττεττΙιτιττο!ιοτι ΕττειιτΙιετιιε, ιιιιο!ι ινεττετετι "οι Τε.Βοτι
Βοεε!!τετι ετο!ι ΙιετττΒε θτε!οτι!τεο!ιττιοτ2ετι ιπ σετι Εκττοπιι

ιισιτε τινιιτσετι, πττι στο Κτιιιιτ‹ε τντοσετειιΙιε!εΙιοτι; ιτοτ.τι εο

τιΙιετιιιιε εοτιντετετ Ετ·εοτιεττιπποετι ειιτττετε τοΙι 8ετπττι οττι
πτισ οι" ιιτιο!ιεττ·τι Μοτεοτι ντετ οτι ττιοττιετοτσεετετι ΠεΙιοτ
Γιτ50!ττττιε σιιε Βεττπσι·ιι εττι Ιιοσειιτετισ !ιοεεετοε: στο
!έι·τιιιττο ερτεο!ι πιισοιιι!τε!ι εττιτοο ννωτε, οοτ ει.τττιε οοτ

Ι3εετιιιιιιτιο πτισ !‹οτιιιτε εττιτΒο !τ!)ιεττιοτι Ιιετ ετοΙι ΙιοΙιει!Ιοτι.
Βειιτι ιττιτσεπ στο 8τττιτιτοτιιο νττοσοτ εοτιινετετ πτισ στο

πετιο Βει·πττιττιτοττττοιι ττιειοΙιτ.ο τοτι

επι ιισοτιετετι Τοτε

!τττ.τεοΙι

οΙιτε!!οτι, οοτ

τιιττεο!ιτοττετισοτ- Βοεεε

Ιτττετι Ιιττιειι, στο τιοο!ι εττιτΒετι 'Ι'ιι€ετι επτττοττοιτιοεπ.· ινο
!ιοτ εποε στο Τοττιροτειιιτ οοτ Νοτττι !τεττι.- το στεεετ

Ζεττ τττιοεπ εποε στο 8τττιριοττιο σετ Ρτιεπττιοττιε οτι ετινιιε
ειιτττο!τειιΒοτιοτι; στο Ιιετεττιεττετιετι Ιτιττ!ττε.τ.ιοτιοτι ειπεπ

ΙιοττιιιΙιε ειιιιτ!οε τοεοτΙιτοτΙ. Βετιτι οοοι· το!ι.;τε επι πετιετ
ιιτιοιιττιοτιτεοΙιετ Νοετιεοτιπτι πτιτοτ ε!οιο!ιοοιιτεεττι !.ιτιιειο!ι

εο!ιοτι τι·ετιτεο Βιιιτιττειι νετ σεττι Τοσο. Ι)το σττιτο Κττιπ!το.

Βτοττ'ετι οττιοε !ττιττεεετττοειι ιιτττετιιεκτετιοτι Ιτιτττττε.ιεε, Τοπι

στο οπτιι ετττπε Βετο, ειιτι τοπ ειιετετ: επι 4. Τιιεο σεε Ρπετ

ροτετιιτ πτισ Ρπτε τοιιο!ιιετι εττιοτι τιοπετι Βιιο!τε! πτισ "οτει;
ιιοο!ι Ήχο ινοτιοτειι ττ!7οοΙιετι τετοιο στο Κτε.τι!το _ετισειι!ιιο

τιεττιιτιιε πτισ ετε Ιιοι τιι στοεοττι

Αποετι!ι!το!τ εοΙιοτι σεπτ

!ττ·Ιιε Ατιευτε!ιετι εττιοτ !ιεεττιιιοτισοτι εορττετΙιοττΡεττΙοτιτττε;
στο επι
ΤτιΒο εετιιο.οτιτο 8οτιιττιττιτοττττοιι Ιι!τετι ισιτιετεσο
ννττιτττττετ ινοσετ επί στο Τοττιροτετ.ιιτ, τιοο!ι σιτε Α!!τ:οττιοττι
Ιιετττισειι τιιισ Ι›οτ τττιττιοτ εο!ιννετετετι Βτεοτιοττιτιτιοεπ σετ Ρε
τττοιιτττε νετετοτ!ι στο Κτειτι!τε επι 8. Τειοε.(οτ. Κτιτνο τ!).

ττιτοτ Βοτιοειιτιο επτοεοοιι.
νετ εεττ σεττι 'Με τιιιο!ι

.!οσοοτι σετ Α!!εεττιεττιεπετιιτιι!
σετ Βετιιτιιττιτετατοπ επι εε ετι

Γττοσετιετο!!ετισοτ, σεεε εεττ Γστ σιιε !.οΙιετι σετ Κτοπττοτι

ττοττιο Βοεοτοτιτε ττιεΙιτι !ιιιττοιι.
.
ττ'οττιετ τττισοτ ετοΙι ιιτιτετ τιιεττιετι Κτετιττοτι επι Μ!! “Η

Μτο!ι εττττττετισ επί στεεετι ππσ σετι οτειοτι Η!! @εποε
τε!ι ττιττ σετι 5οΙι!πεε οτ!ιιτιΙ›οτι επ ττοιιτιετι, στι.εε οοτ Ρο

ετιτοτιτεοτιετ Βορετε. (ο!.Κπτνε ν). Βτε Κττιτιττο ττεΙιοττε τιιιοτι

τττοιιτττε εεμιτοο εποε στο Ξετιιττι!ιετιιιτιστπιιο επεετοΙιτε!οε
τει. Οτι ττι στεεειι Ρε!!ετι οτιιο !Ή1!ι2οτττΒο 8ετππιττιτοττ

τιπτιοετι νοιι Ξεττοτι σοε Βετττι!τειτιο!ε σιτε Κτετιττ!ιοιτεΙιι!σ οοτ
Ιιεττεο!ιτετι. το σετ ε. ΙστιοΙιε Με στο Κτετι!το οτι οοοι
εττιετισοτ το!οετισειι Τεεοπ Βο!ιττττε!!τοετο; τοπ ττιεο!ιτο οιτιο
8ετιιττιττιτεΙτιτοτι, στο οττιο σειιτ.!τοΙιε Τοπιιιετ«ιτπττετοτ88τοΠ
Ζεττ.τετο, τεσοο!ι πιιτ !τ1τ στο Βειιοτ νοιι 4 '1"εεεπ; σοτιτι
το!ετοτι 4 ΡτεΙιοττιιΒο ιτιτι "τετ δοΙισττοτττοετοιι ιιτισ οτετ:
σετιιιοτι οπο; στο 'Γοττιροτειιιτ ει!!ττιττ!τοτι οοτ Νοτττι ειιτπο!τ.
Αποτι ττι στοεεττι Γε!! εο!ιετιιτι σε.ε θετιιτιι τιτο!ιτ οΙιτιο Επι
σπεε επί σετι Κτετι!ττιετιενοττε.πί πεΙι!τε!ιοτι επ εοιπ; οο

Με, Βετι2 τττι Βοεττιτιο

σετ 'ΓεττιρετοΙπτετετοετπτιο, οσετ

εττιε Βτσεεετο $ετιιττιοεΙιε ειπο!ι νττττττιτιοε!οε Βε!ι!τοτ3ετι
νττιτε, Ι›!ετΙιτ τιεττττ!τοΙι σε!ιτιιοοετ.ε!!τ.
ΒετΚτιπιτι!τ!τεττιιτι σεε εορττεοτιοτι Ρτττεεεεεε τιιττ εοτιντε
τετι

Εττττετι!τπτιοοτι

σετ

τιιτιοτοπ

Οτοειτιο

8οτιθΙΜ

σιτε

$εττιτιι νται θτι!ιτττεο!ιεινεττ τ· τιτο!ιι εΙιεο!ιττι Μτ
Ιτιιτιοετοε οτι εεττι. Εε τιττοτι οΙιτιο τεσετι Εττιττπεε επί σοτι

σετ θιεΙιιιττι ο Ιλίοοτιοπ οιπο, ινοΙιετ Ιιετιρτεεο!ι!ιοτι Βτεοτιει

!έτετι!τ!ιεττει·ετ!ευτττι οττιειτι πιοττιοτ Ρε!!ο. (οτ. Κιιτνε Π!). Εε

εοτισοτε ντοτιτι ττιο.ιι στο 4-ιττοτοο ΤετιιιιοτοτπτεττισΙιπτιο τιεο!ι

!ιιιτισε!ι ετο!ι πιο εττιεννοο!ιτιετττι, στο :ιπι 8. Ριιοτρετε!τεΒε σεττι

σετ οτετειι Βοπιτεετοτι ετε εοοετι. ”5ετιιττιττεΙιοτ“ σειιιετι
ιντ!!, τετ στοεοτ Ετιισιιεε ινοτι! τιιιεινεττε!!ιείτ επ τιετιιιοτι.
Πτισειιτ!τοτι πτισ τιτο!ιτ ττΙιεττειι€οτισ τετ. στο θετιιτιιιι·ιτττπτιἔ

Ηοερττιιτ ειτε εττιοττι εισιτττεοτιετι θιοτιτττοεχτ πιττ: σετ Βτε.ε
τιτεο !!εοτγρτιιιε ττΙ›οτιι·τεεετι

νετ; ετε πετ εοτιοτι, οΙιετι

επί σοπι Ριτ!ιτττιιιτιτι ετιτ.Ιιπτισειι,

τοτε 38.8 ττπ Αη! επ!

εοτιοτιιττιετι ιτοτσειι. .στο ε. Τομ ροετ ρτιττ.ιιττι ιττπτσετι
Πιτ, το σετ εεριτεο!ιετι ΑΙιτοτ!πτιο σεε Ηοεμτττι!ε, Ζεττε!
!οτισε Ρ!τιοετττεττεειο οσε σετ θτεΙιστττιπιτετ οτιτΓεττιτ, πτισ
επι 8. 'Βιμ ερτττετε το!ι Πιτ, οοτ ιιτισειποττισ Ιι‹ιΙιοπ Τοπι
ροτειιιτττι θετιιττι ετε, _τεσοο!ι οΙιτιο ττοοιισ ινε!ο!ιο Βεε!τ
ττοτι. Αττι τισοτιετετι 'τ'ιιτ.το οτιτσοοτττειι ινττ εττιε Με ειιτ
2ινεττετι !Ιτιιτιο !ιττιτιπττετι·τιειισο !Ι!οιιττττε εκεπστιττνε. εε
τοεε. εττιτε!τε, στο νετ σετ 5ετπιτιιιτιιτειισιιτιΒ ττΙιετεο!ιειι
νετ, σε σετ !.ιιτιιτετιΙιετ`πτισ νοιι εννοτ Κο!!οεοτι το σετ
ττιπετετι ΑΙιτετ!ιιτιο ετε τιιιτιτιο.! τετττιετ!τι: ποτ. Βτεεε
Κτοτι!‹ε ετ!ιο!ιο ετοτι ε!!ττιττΙτο!ι, τιο.οτισεττι οττιτοε Ρτιιι!τ
ττοιιετι τισττε τ;οινοτσοτι ενετοιι.
Βτοεοττι το!! ετε!ιτεΙιοτ ετιι ειισοτοτ εειςετιττΙιετ) ττι σεττι σετ

Ιιετ εττιετ Κτετι!τετι, στο ττι στο ετοΙιιιττε!ιτ!!ττοΙιε ΑΙιτει!πτιο

σεε Ηοερττε!ετιιτι 38,0 επΓετειιοττιτιιετι πετ πτισ Ιιετ4!,1 τιεοΙτ
εττιτοετι Βιιιτισετι ιιτεσετεε!τοιιιττιοιι σετ. Μ. Κιττνο ν!).
Βετ θιοΙιπτι τετοιο εττι ειιιτ!τοτ Ξο!ιττττε!!τοει. Πτι ερτττειε
ττιτ εοτοττ Βοτιιττι εττι, στο Τοττιροτιιτιιτ σε! ειιτ Νοτττι ειο.
σοο!ι Ιιοτοττε επι 8. Τοσο σιτε ετε νντεσετ ιιπ ιιι ετ.οτεετι
πτισ εε τετοιο οττιε Γτετιοτρεττοσε ττιττ τττε!το!ιοπ Ροτιττττο!

Γτσετετι νοιτι 9.-12. '!'τιεε; !ο!τιιτ Ιιτ!σετε ετο!ι οττιε ιιπι
ι“ετιετετοΙιο Ιιετσοτετιτττ,εο ρειτοττιοττετιο Ιτιττ!ττετ.τοτι οπο.
Απι 14. Τομ ττιιιο!ιτε τοτι οττιε ειτοττε Βετιτττιττιτε!τττοτι,

ο!ιτιο σεπτ!τοΙιεπ Εττιστιεε επί στο Τοττιιιοτετιιτ!τιιτττε: ο.Ιιετ
στο 8οΙιττττε!Γτοετο !›!τεΙ›οιι πετιετΙιττι ειτε πτισ στο Κτειι!το
ετ!ιοΙτο ετο!ι, ετε στο τι:ιτεττιοττοτιοτι ΙτιττΙττειτοτιοτι ειιτττοττ

εοτιιτεοΙιε Ρτοεεεε σιιτο!ι οττιε εοΙιττιετο τιΚιιΙ8τττισττεο!18Ρσ8σ·

εττιΒοτι. !τι στοεοττι Ρετ!! Μοτο ττιιιιι επι 3. οσετ 4. Ριιετ
ρετε!-Τοε στο Ξετπτιιττιτοττιτοτι τντεττεττιο!ετι τιιττεεεπ: σειιτι

τιιοιιτε !τοτιιτι!τετετι ιιιιτ.(οΓ.Ιίπτνετν).Πτεεε!έτειι!τε τνιιι·σε

ειστε, ττιεττιετ ΠεΙιετιειιοτιιι;; πτισ σετι ΕττεΙιτιιπι;ετι σετ

επι 18. Τομ οσετ ρε.τΙππι σεττι Πι ειστε! τττιετνντεει·τι. τιιιοΙιτ!ετιι

ετε το ετιιεττι ειτισττεο!ιοτι θεΙιτττεεγ! ιιτεσετεε!τοιτιττιοτι ιι·ιιτ
πτισ εοιπ 4. Τομ οτι εοτιιι·ετ σεΙιεττισ στ τι εο!εττετι !ιιιΙιε.

επε!τττιστεο!ιοτι Κιι!!εε:ει ιιιο!ι, στο 'Γειτιροτειπτ ινοτι! το
Ιγρτεο!ιετ νττετεε ιιΙιΒε!`τι!!οτι πτισ οε τντιτο ττΙιοττιεπρτ τιτοΙιτ
2ο σετι ΡιιτοτΠοΙΓ!Ιτι!οτι πτισ οτι σετ !ιιτιοινοτιτοπσοιι Μοτ

'Ποτε σετ εεΙιττιπετι!το!ιετ;ετι ΜεεειιοΙιτιιειι

ΙιτστΙστ τ.ςε!τοιιιιιιετι.

Ιιτε οοτ (Σο!!ε.τ

ΒτιΙ-Ατιινοτισπτιε :σε Βε!Ιιε πτισ !ί!γετιιετι τιιττ!ιιετνε, ττετιεττο
στο Κτ:ιτι!το τττιτιιετ ιι·εττοτ; !ο!τε! ΙιοΙ ειο τιτο!ιτ Ι›εεοτιι!ετε
τιεσοπιοτισε ΙιετσετεοτιτΒε Ρετειιτιετττιτσετι σετ; τιτιι 29. Τομ

!τεττιετι ιιπτετ τιοο!ι !ιο!ιετεττι Τεττιτιεττιτπτετιεττεο !ΒτεοΙιετ
·πιιτιοετι σετ !τιι!τεεετιτοετι !τετοττ!ιο!τεο!ιοτι Ρτιοιιιτιοπτο
!ιττ!211. Με το!ι στο Κτιιτι!‹ο επι 1. ΟτττοΙιετ επι 31.”Ι`εοο
·τιοει ροτττιττι, ειτοτετ εεττ, . Με ετε εττι επεεετε!τ εο!ιντετοε

Ι)οο!ι ποττιτ!το!ι Ιιττι τοπ ττιττ μια

Ιι‹=ινπεετ,°σοεε σιτε εττιο πεε Βο!ιοιηιτπιιετ τετ.
πιο ειστε το!ι επ οττιετ Βοτ!ιο νοτι Ρο!!ετι ττΙιετ, ττι
σετιετι σιτε Ξετιιιιι εττιε, ττιετιιοτ ΑπετοΙιτ τιτιοτι. ιττιετνετ

!ε!Ιιείτο Ι'νττ!τιττιΒ ετιττε!τετι !ιιιτ πτισ ττι σετιετι στοεο Ψττ
τοπιο ετοΙι ττι σετ Ψοτεε εεεοτοτ πω, Με ετε στο επε

Ιττιτιστεοτιοτι Απιοτετι, Ιιεεοτισοτε Βιι·τ!τ!ιοτσ, Με ητιτεο!ι
Ιιο2ετοΙιτιεπ.

· «Μ.
Πο !ιοι!ιο !ο!ι ο!ω·ιι Ρο!! νοπ !ιιοοιιιρ!οιοιπ Αοοι·ι, ποι·
ιιι πιιοοι·οι ΑΜο!!πιιε Μ!

ιιοι·ιπο!οι·

Τοπιιιοιοι.πι ο.ποΒο

εο!ιοΜ ινπι·ι!ο; (ο!.Κπινο νι!) ιιο.ο!ι 24 Βιιιιιι!οπ οπο!!! οιο!ι

Βοὶ Ρο!!ιιιοι !!ιιι!οιι ιν!ι ποπ νοιιιιοι·Ιι, Φιοε πω!
600 απ!. 8οι·πιιι !ιι 8οι.ο!!ιοι Βοο!ο πω! 200 οι!! ο!ιιιιιιι

οο!ιοι!!οε νοι·ιι·οοοπ ινοιι!οιι.

·

.

· ·

Μ! ο!:ο.ι!ιοιιι 8ο!ι!!ιτο!Γιοο!; ο1π Τοιιιροιοτπι·οιιοι!οο Με 41,2

Νππ ιιιιιοο !ο!ι ιιοο!ι ω· ο!ιιοιι Ρο!! νοπ Διιιιοιιι!ιιιιι

"οι 140 ΡιιΙοοπ ο!ιι. Μ. Φο Κιο.ιι!ιο ο!ιιοιι οποοοιοι οο!ινιοι·οπ
Ε!ιιι!ι·πο!ι ιποο!ιιο, ινπι·ι!ο οι οοίοι·ι ρο!ινο!οιιτοο ΑΜ!
οτιοριο!ιο!ι!ιοιι-8οιπιπ νοπ Οο!ιιιιοο!ιοννο!η ιιι!!
ι!οι·ι; πιιι Α1ιοω! ι!οοεο!!ιοιι ΤοΒοε πιιι Φο Τοιιιιιοιοιπι
39,5, οιπ ποο!ιοιοιι Μοιοοιι !ιοιι·πο Μο 87,8, ο!ιοω!ο 88,7
πω! ιιιιο!ι ο!ιιοιιι ινο!τοιοιι 'Με, πο! Μο οπιιΝοι·ιπ πω!

(Με 8οιπιιιο !ιι οοι· Ρι!ι·ο!;-Ριοιιιο οιιιοε Κο!!οΒοιι ο!!!
οοποπ. Η!οι ειπε ιιιιο!ι Με ι!ιι!ι!ιι ιιοι·ιιιοΙοιιι ν!Ιοο!ιοιι
ω!! πιιι 11. Τοε Φο Τοιπροι·ο.ι.πι· ποιοι· ΒοΜ!!.ιο!!ιοει
Με 88,8, πιιι 12. Της Μο 80,8 ο!ιιιο 1ο!ιο!οιι Βο!'ιιιιι!;
ποσο 8 Τοεοπ ω! ο.!!οο πι· Ποιοι πω! Φο Κιοιιιε

Μιο!ι ιιοι·ιιιο! ο!ιιιο ιι·οοιιι! οιιιοπ

ιν!οι!οι· ιιι Φο Η0!ιο, οο νι!οι!οι!ιο!οιι

!ο!ιιι!οιι

Βοίπιιι!.

.

Ε'οιιιοι !ιο!ιο !ο!ι· πιο! Κιειιι!ιο,

16.

ροι!ιο!οιι;!εο!ιοιι

Φο

οιιι ό.,

Το;; οοε Ρποι·ροι!πιιιο Πιο Ηοορ!ιιι!

10. πω!

οπίοοιιοιιιιποπ

ινοιοιι πιιι! οο!ιιι·οι·ο Βοουι!ιιι.!ιο ΕΓΤζιο.11!!!111881ι οοι!ιοτοιι,
Φο !ιο!ι! ιιοο!ι ι!οιι θο!ιπιιοιι οι! Ηοπεο ο!ιιοοοοιοι οοποπ.

οιο.ω! ειπ!.

Ρ!οιο!ιο!ι πιιι 20. Τοε @!ιι Φο Τοιιιιιοιιιιιιι
ο!ο!ι 8ο!ιπτιο!!ιοειο

ειπ 21. Τοιο πω! οιιι !ιοοοιιι!οιο οιο.ι·Ιιοι !ιι ποι· Νοε!!!
πιο 23. Το,·.ιο πιιι Τοιιιροιο.ιπι νοπ 80,8. ΟΙις!ο!ο!ι :οι
ΜοιΒοιι Φο Τοιιιιιοιοτιιι οπι Νοτιιι οΜὶοΙ' ινπιι!ο οιιιι
8οιπιπιπ_ιοΙιτ.!-ιιι οοιιιιιο!ιι, ινοιιιιο!ι ο!ο!ι Φο .Βο!ιππο!Γιοειο
πιοοτ ιιιο!ιι· ιν!οι!οι!ιο!ιοπ πω! Φο Τοιιιροιοτπι ποιοι!

(οι. Κοινω νιιι, ΙΧ, Χ). Ι)!οοοιι Κι·οιι!ιοπ νιπι‹!ο οιπ 7.,
10. πω! 21. Τει; οιιτ!ι›ποη›οιο!οο 8οιπιιι οιιιοοερι!ιοι πω!
Μ! !!ιποιι ο!!οπ οοποπ Μι· ο!ιιοιι Τοιιιροιοτπι·οοίο!! επί

Μ!ο!ι.

2-8° πιο ποο!ιοτοιι, οοι· Ιιιιο!ιι!οιι ι”ο!οοιιι!οπ Μοιοοιι, ο!
ιιοπ ιιιο!ιι· οσοι· ιιοιι18οι· !ιοι!οπιοιιι!οιι Τοιιιροιοιπιοποι!οΒ

οι! ι!οιιιοο!!ιοιι ΔΒοπι! πω! ο!ιιο νο!!ο Βιιι!!ο!ιοιπιιο ιπι

Φο ι!οιι @τι !ιο!ιοιιι!ο!ιιι!οιι Κο!!οεοπ, ποι· Φο Ποιοι!
!!ο!ι!ιιο!ι !ιιιιιο πιιι· οι!ο!!!ο!ι Φο Κιοιι!ιοιιεοεο!ι!ο!ιιο οι
!ιοι!ο!ιτοιι, επι Αιιιιο!ιπιο ο!ιιοο Αιι!`ο!!οο νεοι 8ο!οιι!‹ι·!ιοιι

Ιιοπίο ο!π!!ιοι ινο!ιοιοι Τομ.

ιποτιοιιιπο νοι·οιι!οοο!;οπ, πω! Πιο, Φο !ιι !οο!ποι!ο! νοι

,

ι

Βιοοοι Τγρπο ι!οι '1'οιπροιο.ιπι!ιπινο, πι!! @οι Φο Ρπ!ο
κοινο ιιιο!ιι οοοτ ινοιιιοοι· ι:,!οιο!ιοιι $ο!ιι·!ιτ ΜΗ. πιιι πιι
!ιοι!οπτοιιι!οπ νιιιιιιι!οιιοπ, απο Φοεο!οοπ οπο!! πιο!ιιο Φο!
Κιοιι!ιοιι ι!οι·Μοτοιι, ιιιποο Με ο!ιοιο.!ιιοι!οιιοο!ι Μ· Φο
Ψ!ι!ιππ8 οοι· οροο!ί!εο!ιοιι οπι:!ρποιροιο!οιι 8οιο. Βο!ιοπ
πω! ποιο ιιι!ο εο!ο!ιοι

οιιοπιιι.!!8

νοπ

ι!οιι

οπε!οιιιι!!εο!ιοπ

Απτοιοιι !ιοιι·οο!ιιοι.

Πιοτ

Π, !Ποο!ιοπ οποιοι, !ιοιο!ιο .!ιι Βονιι!, οι

!ιι·οπ!ιιο Ροι!οπι!π νοιι ιιοποιιι πιιι: Ρ!ο!ιοι· Με 80,8 ποιοι·
Αποιιιπο!ι

νοιι Πι·τ!οοι!ο πω! οιοι!ιοιι θο!οιι!ιοο!ιιποιοοιι,

Μπάση ιπ!τ ι!οιιι Ρποιροι!πιπ :ε!3ο!ιοιιι! 2ο οοιιοο!ιιοι.
Νοο!ι σου ποποο!ιοτι !:1ιίο.!ιι·πιιοοιι, Φο !ι:!ι 6ο! Π!ο!ποι
Κιοιι!ιοιι πιιι οοτ Ριιοπιιιοιι!οΒοιπιι.ο!ι!; !ιο.!ιο, Ιιοπιιτο που
ο.!ιοι ι!οπ

Αιι!”ει!! Με Ε'ο!Βο ι!οι.Βοιππι!ιο!ιο.ιιι!!ππο !ιι

ιι·οο!ιιοπ.
ο
_
·
Ζινο!ίο!!οο Μ Φοοοι· Ρο!! πιο!ιι 00θΓ2811801!Ξ! πω! ιιιο!ιι
!ιονιοιοοιιι!: Φο Κιοιι!ι!ιο!τ !ιοτιο ιιοι ΔΙ!Ψ0!!ι!ΠΠΒ οοε δι

Βοι ο!!οιι Φοοοιι Ι(ιειπ!ιοιι και !ο!ιοΙ_ ιιιιοοοι ο!ιιοιιι πιι

!ιοι!οπιοιιποιι ρο.ι·οπιοπιι·οιιοιι Ιιι!!!ιιο.τ !ιο! ποι· οι!ιοετοπ νοπ
!!ιιιοιι, πιο!ιτο ρο!!ιοΙοο!οο!ιοει οπ οι!ιο!ιοιι πω! Φο Κι·ιιιιΙιοπ
οι·Ιιο!ιοιι Μο!! !ιο!ι! πω! ιιπι·ι!οιι Βοοπω! οιιι!ο.ειοοιι.

ιιιιιιο !ιο!ιιοπ οποοοορι·οο!ιοιιοιι νοι!ιιιι1 οποιοι; οι πι
εεπο πποοιιι!εο, ο!ι Με!!! ιι.πο!ι ο!ιιιο Αιιιιοιιι!ππε οοε 8ο
ι·πιιιο Φο Τοιπροιο.τπι 00111118! ΒοΜιο!ιοιι ποιο, πιο!
οοι· Βοιιι!ειο!οπ, Φο οιιι Μοι·οοιι ιιοι οοι· 8οιιιιιιο!ιι

οιιι!!:οπιιο Ιιοποιοι!οι!; οοι·, !ο!ι 8!οπ!ιο οο!ο!ιοο Ποιο οι

Ποοοιιι!οιι ιν!!! !ο!ι ιιιιιι ιιοο!ι οιιιοιι !ιοεοω!οιο εο!ιννοιοιι
Ρο!! νοπ Ρποιροιο!-Ει!ιιοιι!επιι8 Βοορι·οο!ιοιι,· οοι· επι
12. Τοιο ιιοο!ι οοτ 0ο!ιπι!: οπο ο!ιιοπι ποι· .ειω!!;!εο!ιοιι
θοὶιοιιιογ!ο οπ υπο ι!!ιοι·οοί!!!ιι·ι πιπιι!ο (οι. Κπινο Χ!). Απο!!
Μοι· ι“ο!ι!!ιοιι !ιοοω! !ιοι!οπτοω!ο !ο!ιο!ο Βι·οο!ιο!ιιπιιοοπ, ο!ιιο
Ιι!ο!πο επΜιινο!πι!ο πιοι·ι, ο1π οιοιιπ!!οι·οιιι!οι· Ποιιιιιιι!οο,

Ι!ο!ι νοπ ο!ιιοιιι οοποπ Βο!ιιιτιο!!”ιοοι ,οοίοΙοι ιιοιο,ι!ιι
ι!πιο!ι Φο 8οιπιιιορρΙ!!ιοι!οπ
!ι!ιιιοπεο!ιο!ιοιι ποιοι
!οι.
πιο Φο Τοο!ιιι!!ι ε!οι $οιπιιιοπνιοιιι!πιι€ !ιοιι!!Τι, οι

ιι!ιεοω!ο ο!ιι Ιιι!!!!ιοι! οοοτ Ειιοω!οι. .Ιοι!ιιοΙι οοε Α!!εοιιιοιιι

11800 Μι !πιιιιοι· ιο 50 (:οτιιι. οιιι,οοειρι!ιοι πω! "οι ειι!ι·

!ιο!!ω!οιι πιιι οποοοι·οτ εο!ιινοι·, εο!ιοιι νοιιι 10. ΤοΒο "οι
Φο Τοιιιροιοτπι τοε!!ο!ι !!!ιοι 40,0 Με 40.7, ποι· Ρπ!ο Με!

!ιπιοπ, ποιοι Φο άοο!ιι!!21οιιο Ηο.πτ ω· νοιι!οιοιι Βιω
Ποο!ιο ο.πι πιιιοι·οιι Β.!ρροπιο.ιιι!; ιιοο!ι οοι· Ε!ιιορι!!ιιιιιι

ιπο!ιι· ιιο!ιιπο. Μι ιπι, παει-ι Φοεο Βοιπιο.ο!οιι ι·οι·οιιοε!ι!ιι

Φο Ζπιι€ο Βιιιιο

νοιτ.ιιο!ι κι! Φο Μοι95ο Φιιο!ι ιποοο!οιοιιι!ο Βοινοοιιιιοοι

ι.ιοο!ιοιι, πιιι Φο!ιοιι Βοι!ιοιι !ιο!οιι!;, Με 8οιιοοι!πιιι Βο
ιιοιιιιιιοιι. Αιιι 15. Τοεο ιιιοο!ιιο ιο!ι Φο οι·οιο 5οιιιιιι
!πιο!ι!;!οπ; ιιιι Φοοοιιι Α1ιοιιι! 89,6, ειιιι ιιοο!ιοιοιι Τοε Φο

Με !ιοπιιι οιιιο Βρπι· ι!οιεοΙ!ιοι;ι ιιιο!ιι ποο!ι!ι!!ο!ι. Επι !ιι
Β!ιιοι οι!οι μι· οιιιοιι Αιοοοεο !ιο.!ιο !ο!ι !ι!οι· πιο οιιι

ιι0οποιο '!'οιιιροι·οιπι 40,1; ο!ιιο ιιιοι!ι!!ο!ιο Βοεοοιπιιε πιιι

8οιιι! νοιοο!ιιιοιιι! ιιοο!ι 2-8 Τοοοιι.

οπο !ιπ Ηοοιι!ιο! 2ιι!!80!!οιι

120-140,

ιιιο!ι!; οπ !ιοποιοι!οι·οιι, ο.ιιι 17. Τοξο ινιοι!οι!ιο!ιο ιο!ι Φο
Ιιιιο!ι!;!οιι, 008!ο!0!ι ι!οι Ζπετο.ιιι! οιιι οοιω!οοπ !ιο!ϊππιι€ο
!οοοι "οι, πω! νοπ Φοοοιιι Μοιιιοιιτ !ιοΒιιιιιι ο!π !ιι!
εο!ιοι· ΑΜιι!! οοι· Τοιιιροιιιιιιι· πιι‹! οιιιο ι!οπτ!!ο!ιο Βοοεο
τυπο οοε Α!!εοιιιο!ιι!ιοι!ιιι!οιιο. !ιιι ννο!!.οιοιι νοι!οπΓ Μ!
ι!οιοιι ειο!ι !ι!οιιιο Αιιοιοοοο επι ιοο!ιιοιι Κιι!ο πω! ι·οο!ι!;οπ
Ε!!οπ!ιοἔοιι πω! ο!π οιοοεοι· Ποιοι Μιεοοοε ιιιιι ιοο!ι1οιι
5ο!ιοπ!ιο!Ι‹ιιοο!ιοιι; Φιιιι!ι ειοω!οιι ιιοο!ι ο!ιιιοο Βο!ιινοτι
Ιιπποοιι ε!οι Τοιιιροι·οιπι !π νοι!ι!πι!πιιε; οοοτ Φο Κιοπ!ιο
οι!ιο!ιο ο!οΙι οποο!ιοω!ο πω! και· οποοοι· θιοΓο!ιι.

Ι)ιοοοι Ρο!! εονν!ο οοι· πιιι ποι· Ριιοιιιιιοπιο !ιοιιιρ!!
2!οι·ιο Μπι! νοπ ο!!οιι Κιοιι!ιοιι,

Φο

οιο!ι ποσο

ι!οι 8ο

οιο!ιοιι εο!ιοιι; ο!ιιο !οιο!ιιο $ο!ιιποι·2!ιο!”ι!ε!ιο!ι ι!!οοοι ο
·

νοι· ι!οι 5οιπιιιορρΙ!!ιοτιοιι ινπιι!ο οιιιο 0ο50ιιάοιο Μ·

Φ!ιο.ι!οιιοπ οοποπ! νοι απο ιιιιο!ι οοι· 8οιιιιιιο!ιιοριιω!!Β

νοπ ι!ιι πιιιιο!ιο.ιιο!ο οποοινιιπΦ.
Νο!›οιι οοι· Βιιιιν!ι!ιππο ω 8οιπιιιο οι!! Τοιπ!ι1°Τ1°
ιπι· πω! Ρπ!ο, ιιιποο ἱο!ι ιιοο!ι ι!οοοοιι Ε.!ιιι!ποο 811111!!

ιπιιιοπιιοιιι!πως οι!ιο!!; !ιο!ιοπ, πιιΓιοε!!ο!ι Φο οο!ιινοιετοιι.
Εο Μ πιοιιιο ι!οίοιο Ποοοι·2οοεππο, ι!ο.οο !ο!1 Φοεο !ιο!ε!οιι
Ιζιοιι!ιοπ ππι· Φιιι!ι ποιο 8οιπιιι ο.ιιι !ιο!ιοιι οι!ιο.!!οιι πω!
οοι· θιοποεπιιο οιιτοοοοιιοο!!!!ιιι !ιει!ιο; Μο !ιοιοοιι ιιι!ιο.!ιοι
Φο Πο!ιοιοοποπιιο Βοοο!ιοιι, Φιοο ιιιοιι οπο!! ιπ οο!ιο!π!ιοι·
νοι·οινο!Γο!τοιι Γο!!οιι Ξοιπιιι οιιιι·οιιι!οιι, πιιι! Φο Ιιιιο!ι

Ηο.ι·ιιο!ιοοιιτ!οιπιιο πω!
!ιο!ιοιι.

ι!οπ ιι!οι!οι!ιο!οιι εο!!, ινοιιιι Φο οιοτο Ι)οο!ο οπο!! !ιο!ποιι

ιο!ο!ιι ιιιοιπο!ιπιει! 2500 πω! ιιιο!ιι· Οο!ιιιι., πιιι ι!οιιιι 21029'
ειπ! Φο ιιοιιιιο!οπ !!νοι·ιο οπ Ειι!!οπ.(οϊ.Κπι·ιοιι νι!!.!Μ)·

!ιοοοιιι!οιοιι Ει!ο!Β επ !ιο.!ιοιι ει:!ι!οιι.
Αιιι:!ι Φο οπε!!ιιιι!!εο!ιοπ Αιιιιιιοιι !ιοοο!ιι·οιι!ιτοιι οιο!ι
ιιιο!ιτ επ! οιιιο Ξοιπιιιιιι_!ο!ιτιοιι, εοιιι!οιιιοςο!ιοιι ο!ιιο οινο!ιο,
ιιοιιιι Φο Τοιιιποιοτπι· πιιο!ι ποι· οι·οιοιι Βοιιιιοο!οιι νι!οι!οι
ιι.ιιιιτιοε.

ι

ιιο!ιτππε οοι· Ποιοιοι!ο!ιοιτ Βοοο!ιοιι!ιτ πω! οοιι0!ιιι!ιο!ι `
νοι·οι·οιιοιο ω!! !)!ο!!ιο!!ο, πιπ Με Ηοι2 Πιτ Φο ΒιιιιιιΜι
οοι· Τοιιιιιοιοιιιι·τοιιι!οειοπ, οοε ονοιιι. Βο!ιιιο!οοοιιο!ιιιιο!ιο
πω! ι!οι οοι· Ε!πειιι!τοπιιε Το!οοιιι!οιι Τοιιιιιοοιιι!ο ου 8161·
!ιοιι. Αποοοιι!οιπ ινπιι!οιι - Φο ΚιοΓιο οοι· Κιιιιι!ιοιι οπο!!
ινο!ιι πω! (:ο,οιιοο πω! ΚΙγοιιιοπ ιιι!ιΟοειιο.ο πω! Ζπο!ιο1 812
!ιο!ιοιι. Με !ο!ιο!ο Τ!ιοιορ!ο ιιπι‹!ο !ιο!οιιτοριοο!ιοπι!οιι Μ·

Φο

ΒΙπτοοεο!ιο!ϊοιι!ιοιι !ιοιν01·

Ιιι ο!!οιι Ε'οι!!οιι ω! ιιιιο!ι ι!οι 8οιιιπιοιιιορι!ιιιιιι€ω
Αιιειο!!ιοιι ι!οι ΗοιιιιποιιΒο !ιοο!ιοο!ιιοι, Φιοεο!!ιο Νεο!!!
οο!ιοιι ειιιι Γο!,οοιι‹!οιι Τοε πω! Φο ΗοιπιποιιΒο «πιο Π!!
νοι!.ιπί νοπ

πιιοο!ο!ιι· ο!ποι ν!ίοο!ιο !ιοοιιιιιΦε ο!!! Η'

Πιο !λ1!ι!ιπιιε οοε 8οιπιπο ου! Φο Β!ιιι!ιοεο!ιιι!!οιι!ιο!
5.ποοοιτ ο!ο!ι ιιι ο!ποιιι !ιοοιιιιιοιοοιι Ψοο!ιοοιι οοτ Μαιο·
ητοποο.!ι!. 8ο εο!ιοιι ινιι,Φιεο ιο ο!ποιιι οοι· ιγρ!εο!ιοιι ?Με
(ει!ο!ιο Κιιινο.!ο 8) ι!!οΙ.οπποη!.οποο!ι1 νοπ 650011Φωο

Ν
!
|

ω&ωἙΉκκ&κϋπὡιι1Μυκ

σεε
. σει· 8ει·ιιιπειπεριιιειιπε ιιπ Πισω σει· πιιεΙιειεπ 4 'Βιμ
Με επ Ι8,000 επειιεε. Ιιι ιιιιεει·επι ει:ιιιι·ι·ιειεπ Π!! (ειεεε
Κιιι·νι· .κι 11), Ιιειιιι€ Με Ι.ειιιιεηιεπΖειιΙ επι 'Γεεε σει·
ειειειι Βειι:πιι·ιιιειιιιι2επε ιιιοιιτ (εειπε 5.000; πιιι·ιι 2 σεων
ειιιπ-ιι ειιι· εειι·ιιι 0.000 ιιπσ πεειι ειιιει· Υ'Ψεε!ιε 12.000;

σεπεεΙι σε! εΙΙιιισιι!ιο!ι σιε Ι.ειιιιεηιειιΖεΙι! ιιιεσει σε,
ιι·ειεσεπι ειεε ιπ σιεεει· Ζω σει· ιιεΓε ειεε: Αεεεεεε ειπ

Βσειιει·επτειεεπ ιιπσ Βεερι·εεπιιπεεπ.
σε 0ιιει·νιιιιι, Ρτεί. Πι·. Ε.: 8ιιεειεΙιε ειιιι·ιιιειεειιε
ΒιεεπεειιΙι σε Βιιισιει·ειισε επι! Αει·ειειπιι 246
ΔεειΙσιιπεεπ ιπι 'Ι'ειιι ιιπσ 8 πω. Ι.ειρειε. νει·
Με νοιι Ρ. Ο. Ν. νοεεΙ. 1907.
Π
.
Βει σει· ιιιιςεΙιειιει·επ Νειι;;ε πεπ ετεειιειιιεπσει· ΒιιεΙιει·"ιιι

νει·ιιπΙιιεετ ιιιιειι σε Ηχρειιειι!ισηιεεε 'επί Με 5ει·ιιιιι
ε·ιιΙιιιιιιι ειιιιιςΙιειιίϋΙιι·ι·π ιιισ σιεεεΙΙιε πιω σιιιι·Ιι Με

σει· πιεσιεἱπιεειιεπ ΓεειιΙϋιει·ιιιιιι· εεΙΙιε ιπιιπ εε ιιιιιιιιι ιπι· πιει.:
ΙιεΙι ιιιιΙιειι, σεεε πεειι »Με Οι·ιειπεΙΙεε ιιιισ ειννεε·ειπειπ
ιιιιι·ΙιΙιεΙιεπ Βεσσι·ίιιιε Επιερι·εειιεπσεε ,ε·εειιιεπ ννει·σειι Ιισπιιε.
Μ” πει σε 0,ιιει·νειιιι ειιι εεἰπει· ειιιιιιι·ειεειιεπ Βιιιι;πε

ειιι·ιεειι Ρι·ο2εεεε σιυεει· Κπιπιιειι επ ει·Μει·επ.

ειι!ι ει·ι·ειεΙιι. ιιπσ Μεπε!ιεπι νιεΠειειιι: ει·ει ειιιπ Βειι·πεεεεειιι

ιεεΙιιειι

$εΙιειιΙιεΕΚιιεεΙιειι

ιιιιεειΙσειε.

Μεεει

Πιιιειιιπι

Νεεειι σεπι ιΝεειιειιι σει· Ι.ιιιιιιιη·ιειιπεΙιΙ ει·ε`ι›ιιειι
°ι.ειεπ Μι· ειπ ετειιισιι·.εε ΡιιΠι·π σει Αιι2ιιιι! σει· ιειειι
ΒΙιιιΜιτρειι·Ιιεπ. σεε ειει ιπ ειπ τεειιι ιιιιιισεε Αιιειειει,επ

σει·εεΠιεπ ϋεει8εΙιι, εσεε.Ισ σιε ΖειΙι! σει· Ι.ειιΙιεηιεπ
· ιιιεσει· Βει·ιπ8ει· εστι!.
σε σεε Βιι·ιιιπ νειπιειιιεπσ επί σιε ι·οιι·π ΒΙιιι.Ιισηιει·
εποε ινιιιιι, σε σεε ΒιιιΙιεπ ιιιι·ει ΑπεειΙιΙ σιιι·ι·ιι σιε σει·
5ειιιιιιειιικνεπσιιπρ ίεΙΒεπσε

'Γοκιπεεπιιε

εεσιπει

εεει·ειειιι,σεεε εε "στα ΑΙΙιει·τ ιιπσ Ιιειισει·ει· ιειεει.ειιΙιειι
ειπε ΜΜΜ ιιιιεεπιιιΙΙεπ ι:ε.ιι.σ)επ ιι·οι:!ιεπειι ειεε σει·
ειεεΙιεπ Βιειεποει.ι!ι ω· 688 8εἱιεπ εε επ νειει·Ιιειιειι, σε.εε σει·
1ιεεει· ΚεριιεΙ ειιι' ΚεριιεΙ επιιπει·Ιιεε.ιιι

ειιισιει·ι. οΙιπε επ ει·

ιιιιισεπ. σεε ιει ειπε Ι)ειει:ιιιιε· Με επ σιε Μειειειινει·Ιιε Β ι ΙΙ -

ι·ει.Ιι,ε. ΔΙΙιει·ι.'ε ιιπσ Βει·,ε_·ιιιιιιιιι'ε ει·ιππει·ι. Ψνει· Μπι·
Β ιπι ΙπεεΙΙιεεριαιΙ ιιεεριι.ιει·ι

ω, ινιι·σ- Μι σει· Ιεειιιπι·ε σεε

ιιεΙιεε ειιΙσ ει·Ιιειιπεπ ννειειι' ι·ει·ιι·ειΉιεΙιει· ΒειιιιΙε σει· νει·
τω” εειπε ΑιιεειΙσππε· νει·σεπιιι, ιιιιεΙι ειεεε ει· σιε να»
ειιιπ; ιιπσ σἱε ιιιεΙιι·ιεειιεπ σιι·ειιιειι Ηιιιιι·ειεε ειιι( ΙεοεΙιει·

«Μ,
ιιιιεεει· Λεει. Μπι.

οσοι· σεειΙιειιρι σἰε Αειιεεειππε ειπει· ει·ιιιι·ει·επ Ει·Ιιτεπ
Με;; σεε Οιεειιιειπιιε ει, νειιπειε σε ιιιοιιτ επ επι
εειιεισεπ.

σεσεπίεΙΙε ειιι Με σεε Ε'εΙιιιιπι ιιετι·ει!ιεεεπ, σεεε ιπιτ
σει· ΒεΙιεπι·ιιΙεεεειιε σει Ιζι·ιιιιιιι·π Με Εη·ιιιι·εηιειιιιιιιι
εειιπε1ι ειινιιιι·Ιιε ιιπσ εει σει· Βιιι!εεεεπε σει· Κι·ιιπιιεπ

επιιειΙιει·πσ πειιιιιιΙε νι(ετιε ειιειεΙιιε.
Ιπ Ιιειιιειιι ειπει€επ ΡεΙΙ, ιι·εσει· `εει ιιιιι·_ ιιει·Ιι εει σεπ
ειιεΗιιισιει·Ιιεπ Αιιιετεπ πει σιε Απενεπσιιπε σεε 8ει·ιιιπε
ιιιιεπσ ειπεπ 8εΙιε.σειι Με ειεε ιιεεεεεπ. Ιπ ειπει· Βε
ιιιισειι ΑπιειιΙ σει ΡεΠε π·ιιισεπ ιπι ΑιιεΙειιισε $ει·ιιιιι
_ειιεπιΙιειπε, Με επι 2.-8. οσει 5.-8. Τει.ιε ε.ιιεει·εεΙιεπ
ιιιισιιεειι ειιιιεεπ ιι·ειι.ειειι Τεεςεπ ειιιιε εεεειισειε 'Πιε
ιεριε νειεεΙιινεπσι·π. εεεεει·Ιιτει; ιπ ειπιριειι ΡιιΙΙεπ ειιι·
σεπ ΙειοΙιιε Πε!εισιεειιπιεικειι πειιει·ι. Βιε ειιι σιε πιει
ειιιεΙιιιιεπ Με, ιιι σειιεπ ΒιιεπιΙιειπε ιιπσ (Ξε!ειιΙι

εεΙιιπει2επ ειεε ιπ σει· 2. ννεεΙιε πε.ειι σει· 8ειιιιπιπιε!ε
σεπ ειιιιι·ιιιεπ, ειεεε Μι εεπει ιιπιει· ιπειπεπ ΡεΙΙεπ
·ενεσει· ΕκιιιιιΙιεπιε ιιοειι 0εΙεπιιεειιιπειεειι εεεεεεΜει.

Ι)ει· Πιιιει.ιιπσ,· σεεε

Με Απινεπσππε σει· εριεισεεΙιεπ

επιιρπει·ρει·ειεπ δειε πιε Ξειιεσεπ εεει·ει·Ιιτ πει,

ιει νοιι

ειπιπειιιει· ρι·ιιιιιιεειιει· Βεσειιιιιιι€. Ι)ει· ρτειιιιιει·Ιιε ΑΠΕ,
σει· ιιιοιιτ σιε

Μ68ΙιειιΙ:ειι πω,

σειι ιιιιπ εεεεειιεπσεπ

ΡΜ! νοιι Ριιειρει·εΙειΙιτειιΙιεπε ειιιιιειιισο8ιεεε
ειεΗεπ, τιεΙιιειι
ι·πιπ

€ει·πιι·Ιιιε, εειπε

ειπινειισει. Ιιι

σεπ

ει·

Μειω

ερεεισεειιεε

Βε

ιπειειεπ Ρ'ε!!επ, εεεεπσει·ε ειιι

ίιιιιιεειιιΒει· ΑιιινειισιιιιΒ, πιιισ ει· εεει:επ Βάσει Ιιειεειι: ιπ
ειπιεεπ ιι·επιεεπ εεειιειι€επ ΑπεπεπιπείεΙΙειι ινιι·σ Ιιειπ
ΒεειιΙιει ει·(εΙ8ειι; ]εσεπίιιΙΙε νι·ιισ ει· ω” σεπ Κιε.πΙιεπ
σε Ιιειεειπ Ε'ειΙΙει·Ιιεσεπ' ιι·ειεσειπ σεε Με 'ΓΙιεοιιε Μπι,
σειεε ιιπρεεεεπσεε 8ειιιιπ εεΙιεσειι πιιιεεε.
θεεΙειειι Μι ειεΙιει πει· σεε επιιρπι·ιρει·ε!ε Βετιιπι νοπ
Οειει·ι ι.εειιειιεΙιγ εεειε.ιιι:Ιιτ Ιιεεε εεειειιε Με σπασι

ειιιε ιιιοιιτ ειιι σει· Βεπιιιειιιιε ειιι· σιεεεε $ει·πιπ. Ιιιι (Ξε
Βειιτει!. εειεσε σει· Πιιιειεπσ, σεεε πιι·ιπε ΚεειιΙιε.ιε ειιι
σειιι 8ειιιιπ νοπ Οειει·ιτεεΙιεινε!ιγ εε ισειιιιειιι ειπε
ιπιτ σεπεπ σει· επεΙσπσιεεΙιεπ Αιιιει·επ πιιι. ΡειΙιεπΓ-Βει·ιιιπ,

_
Πι 98 Κεριιε1π πει σε 0.ιιει·νει- ιι σεπ εεενιιε!ειαειι
8ιειι'

σει· Κεειιιπιιιιειι 0ιιιι·ιιι·ειε, εεινειι Πιιιιςπεεε Με Πισει·ειιιιε1
σιιιέποεε ιπ ΒειιεεΙιτ Ιιειιιιι·ιεπ, πεει·ειειιιΙιειι πεειι σεπ Κσι·ρει·
ι·ε.<ιιοπειι ι.ιεει·σπει ππσ
ννειεε ι·ει·ιιι·Βειιει. Κ!"

ιπ ε.ιιεεει·ι.:ειι·ϋπιιιιειι ειιεεεειιιιειιει·
ιιιισ ρι·σεπε.πι ιει. σιε Πει·ειεΙΙιιιιεκ

εειπε ΖειΙε ιει: ἱιεειΠϋεεἱε, Ιιειιι ννει·ι ιιι νιεΙ @ΜΜΕ ΗΜ
σεειι Πεει. ειιιπ σεε θε.πιε Ιειειιι ιιι·σ σιεεεειισ, ιιιειι εεννιιΙι.ιει

σεπ ερι·σσεπ 8:ειΥ εριεΙεπσ. Ειπε ει·0ειιε ΑΜΒ-ιιι Ψ!ξι800°ϊ
ΒειεπιεΙε ει·Ιϋ.ιιιει·ι σἱε ρι·ιιιιιιεεΙιε Νιιιεε.ιιινεπσιιπιε σει· σιιιιι·ιιο·
ειιεειιειι ΞειιΙσεεε ιιπσ σει· ναι". για! σιιι·οπ ννιεσειΒιιε.ειπ·
ειι·πιιιινει· (ιπ ΙιΙειπει·ειιι Βι·ιιειι εειεείπειει·ι Κι·επιιεπεεεειιιειι
ιειι σεπ Ροι·σει·ιιιιιιεπ ιιιιιιιεειιει· Κεειιιεισι εει·εειιι.. με Βιε

ιιιιιιι σεε Ψιεεεπεννει·ιειι ωιι-εμιι εννεειιιιιεεειεει·σνειεε σιιι·ειι
σεπ Πι·ιιειι (σει ιιιιι·ιεεπε ννειιιιιιεπσ ιειιΙει·ιι·ει ιει.) Ιιει·ι·οι·8ε
ιιοπεπ ιιιισ σει· ι.ιεε:ιιιιιε ΙιιιιιιΙι σεε Ψνει·Κεε σιιιισι 2επιι·ΘΜιε
(ειιι επεπειιιιιειοε ειπε ΒὶΙσει· εεΙειιι.
.
.
Βει· Με” φαει· ΙΠιιειι·ιιιιεπεπ, πεπιεπιιιειι πιιετοι;ιεριιιεεπει·

νιι'ιεσει·ςεεεπ. Με πιεσιειιιιεεΙιεε Ιιειιι·πιιιιεΙ ιινιισ εει.σει· Εεε
ι.ϋιε εοιεΙιει· Βιιι:Ιιει ειπε Νειιε εεειειι€ι (ιπε.ιι νεΓΗΙΒΜιθ 2-· Β·
ειε ΑεειΙσππιι·επ ιπ Πε.55,56, θΙ, 09-80, 201) ιιιισ εε πιιιει·
Πεμ Ιιειιιειπ ΖννεΠεΙ, σεεε ειιιπ Αι·ιπειιιεπιε.ι·ιιιιπ ειπει· πιεσει
πειι ΚΠιιιιι ιιιειιι ιιΠειιι ειπ Βεπτεεπεπεει·ιιι, εεπσειπ ιιιιι:Ιι
ειιι ειιιε·ειισειι·ειει· ρποιεςι·εριιιεεεει· Αρριιι·ε.ι ,εεΙιϋι·ι.
·
0ιηι;ΙειεΙι (σει Με Αεεειιιιιιιε σεε εεεειιιιιιι.επ Βιιειιεε μια
σε1·εεΙεεπ 8ει·ε·ι'ιιΙι ιιπσ Θεπε.ιιιΒιιειτ. εεειι·εειιει ιιιει·σεπ ειιισ,
εε Ιιεεεπ σειιι Μι'. σεειι ειιιι,ειε ΚεπιιεΙ αειι: εεεοπσει·ε :σεε
ειιιετ, εε τ. Β. σεε ΚεριιεΙ σεει· Ηιι·πσι·πειι, Ητι·ιιιπε., Βειιιιιειι-.
Βιιιιι|-, Αιεπι- ιιιισ Ηει·πεεεειιννει·σειι, Ηει·ιει·ιιι·ιιπιιιιπε·επ, Με

ιιιιιιιιιπει·ειι, επιεσπσ1ιεΙιε Ρι·εεεεεε ιιι σει· ΒειιειιιισιιΙελ Βιε
εεπιπειιιι·,

Βι·Ιιι·επΙιεπεεπ σει· Χ'νιι·ΙιεΙεσ.ιιΙε ιιιισ σεε Βιιι:Κειι·

πιειι·Ιιε, Βιιιιειιιοπεπ ιιιισ Ρι·ειιιπιεπ πιιι. σεπ νοιιι·ειΠιειιεπ ΗΜ·
ενειεεπ ειιϊσιε Μει.πεσεπ σει· Βιιιι·επιιιΜεπιιιεεειιπε·. - Πιε Πιιειιι.
εειιι·Ιιειιιιειι σεε Μιιιι·εεΙιερε ιιπσ σεε '1'ιει·νει·ειιειιεε, σεε Κσιιι
8·επεερει·ειεε ιιπσ ιιΙΙει· εεπετιςειι ιιιεσει·πειι Πιιιει·ειιειιιιπςε·
ιπετιιυσεπ (ΑπίεΙΝιιιπε· σεε Μει:επσιιι·ιπει·ιιετιιε, Ηει·ιιεερει·ε·

τει· ιιπσ Πι·ετει·ειιειιιιιειει·ιειιιιιε ειε.) ννιι·σ Βειισι·ιεεπ 0ι·ιεε ιιε
πιει· νι·ιεσει· εει.επι, ω" σεειι ειιειιι. νει·Γ. σειι ειιεεει·ιιιιιε ει
πεε ιπεσει·πειι Κι·επΙιειιιιε.ιιεεε Αι·εειι.επσεπ φαει; 2ιι ειιπι.;ειι,
σεεε ει· ειιιιιι οιιιιε σιεεε ΗιΙίεπιιιι.εΙ σιιιειι σιε .!εσειπ ςε!ειιισ
:επ ιιιοιιτ. ἱπειι·ιιπιεπεεΙΙειι Πιιτειειιειιιιπεεπιει!ιοσειι ειιιπ ΖιεΙε
ειεεε ιιι6εΙιεπει ειιιιΙ:ιειι Βιεχιιεεε ιςεΙειιιιι. Ιιιι θειιεπειε ιιι
ιιιιιπεΙιεπ ΚΙιειΙιει·ιι εεε -- Με ΗΜ. ει·εειιειιιε πω: Κεειιτ σει· Αιιεπιπεεε Με σε· εεεσιιι·επσε 8ιεΙΙιιπ,ε ιιιιιιειιιιιεεεπ ιιπσ
ειιι' Με ννιειιιιεεεει ειεεε ε;επιιιιεπ Κι·ειιιιεπειιε.ιπειιε επιπε

Μεεειι.«Πιιι'εΙΙ- ιιιισ Βεπιεπ»-Βι·ιιι·επιιιιπεεπ ιιιισειι σιε ιισειιιε

σεεε ειιι _ιεσεε Βειιιιπ ειεεε εεΙιεει8επ Ρι·οσυπεπιεπ ινιι·Ιι
ειιιπ εειιι ειεεε, εεενειι εε ειπ ρεΙινιιΙεπιεε πιισ ειπ Βε

Βει·ΙιεΙιειειιιιςτιπε· ειεεε εΙΙειπ ιπ σιιιεπεει.ιεεΙιει·, εεπσει·π ειεεε
ιιι ει·εριπεειιεειιει· Βιπειειιι ιιπσ ειιεΙι εει νιεΙειι ειιισει·ειι Βι
ιιι·επιιιιπι;επ ινει·σεπ σιε ιι·ειΐεπσειι ριοειποειιεεΙιεπ ιιιισ ιιιει·ιι·
ειιιιιιεΙιεπ ειεεε πιιιιιειιι.Ιιειι σειιι Απι'ειπεει· νοιι ι;ι·οεεειιι
ειτε εειπ.
νι(εππ ιι·οιιι ε.ΙΙει· νει·εσεε Βει'. Με ειπιε;ε Ισειιιε ννσπεεΙιε

ι·ιιιπ ιει, σεε σιιιειι Ιιπιπιιειεε.ιιειι

Β.ιιεεειε, ι·εερ

ι·ειειιΙεεει ιπιεΙι, ιιιειπε Μειπιιπε σειιὶπ ιιι ΓειιπεΙιει·εε,

ππι Βιιιιιιρι12επ

νεπ

πἱειιι. ιιι ΑΙΙειπ πιιι. σειιι νει·(ιιεεει· Μετώπ

σει· μιιειρει·ε.!επ Ποτε εεινοππεπ, ειεε ειπ ερε2ισεειι-επιι

ειιιιιιιιι:, εε ιιιιιιιι σεε πιιιιιι·Ιιειι σειιι θειιιεπ Ιιειπειι Αεεωειι

ρπειρειειεε Βειιιιπ ιει.

των θε "Με ε. Β. ιιιιεΙι Απειειιι σεε Βει. ιιε ΚεριιεΙ σεει·
σιε Πιε,επεεε σει· ειιι·ιε·επ Μειιιπι;Με (πρι. 29) νιεΙΙειεΙιι ποειι

Ζππι $‹:ΙιΙιιεε ιπσεΙιιε Μι σιε ΠεεειεειιΒιιπε ει:εεπτε
εΙιεπ, σεεε Μι· ιπ σειι πειιειι επιιριιει·ρειεΙειι 5ειε εκπι
νεΠε ΜιιιεΙ ειιι· ι·ειὶεπεΙΙειι εειιεεΙειι '1'Ιιειειμιε σει μπει·
ρειε.Ιειι εεριὶεεπεπ ΕτΙιτεπιιιιπεεΓοιιπειι εεειι.εεε, ιιπσ σεεε
σειιει· σιεεε 8ει·ει ιιπεει·ε νοΙΙε Βεε.ειιτιιιι;; επι! ειπε ωσε

ΠεΙιει νειει·ειι.ειε Αππειισιιπε νει·σιεπειι.

Με ΕπιιιΙιεΙριιπιιιιεπ ιιι ει·π·ειιιιιεπ. Ιιιι θεεεπειιιε ειιιπ πιω.
(με. 76) ειιι Βει'. επι σεπ 'Ι'επειΠεπ ιιιιιιιὶΒει· ιζιιπιιιισεε :σε ειι

ιιιιιι·-εγριιιιιιιεειιε θεεεΙιννιιιε εεεεεειιιει

ιιιισ σιε Βι·('εΙιι·ιιιιι.=;

ε·ειπεειιι, σε.εε εει ω- 1)ισει·επιιεισιειεποεε σεε Πειιε (μια. 240)

ιιιιιισς ι;ειιιιιε· σιε Ρειίει·ε.ιιειι σεε ΠΙεπε νεπιι·ιειιΙι ι.ι·ει·εσε
σιει.ι·πεειιεεΙιε Βειινι·ιει·ιεΙιειιεπ εει·ειιει. Βει σει· Πιιιιεποεε σει·
Νιειεπεεεειιινϋ1ειε (με. 802) νειιιιιεει. κα. σιε ιιεεΙιιιιιι.Ιιι;ε
Βι·ιιιΜιπιιιιε σει· Αιιιειιιιιιιπς ιιιισ σεε Πιειει·ειιΚειΙιειειιειιιιιε

ιιιισ ιει σει· Μειπιιιιις, σε.εε εει σει· ΑιιιεΙειιιιιιε σεε Ι)ιεΙιισει·
πιεε (με. 248)

ειπεπ σεε Ιιεςενει·ιιιιΙτιιιε σεε θοΙειι ειιι· διει·ε
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το”. Ονο.π·ποοπ πο οοοτοτο-ροοποπ·ποπ·οοπ $ποοο οοποοι οποπ·οοο

οποο 2οπ·πποπποπποοπο. πο· τοπ'οπ·πεπ·π. πποοπ· οποο οοποοποπ:οο Βιπ·οοτο

1οπποοτο, οποο: οοι· οοοΙοοτο Πποπποοποο ποο οιποο ποοοο, οοτοο
νοπ·ο (νοο οοι· Νποτοπ.

πποποιοοοπτοπ·οπι€ οπο 'Νοτια απο οοποπ· οοπο ΒπΙοο οοι· Αοπ.ποο

Ιπο Κοοπτοπ ΠΟΠ! οοττοππ οοπΞο οπο π·οποιπν οοοπποπ οοοοοοο
το°πο πονοοΙο οοοονοοο, ποπ Ιοποποο Κορπτοπ οπο· Ποποοπο ποοεππ·
πωπω οοο μια. 568 απο ποοπΕποοπποο οοΙοπ·οο οοτοοοοοπ Επ·ννοπππππποοπ

πποοοο πποοοοο. Ι)οο Απποο οποο οπο· ΚΙοποποοοπιοο
ππο.οο οποοτ

οποοπο

οοοποποοποποοοοππ, οοοο

απο Οππππ·οτο·οο οοππτοοοοπ Ζοπποο ππο

οο Ωπποπ·νοπο'οοπποο Ιοοππποοοο

.Ιοοοπ· οποο

οοο ΒοΓ.

οοοοποο.πο οοο θοοοποτοποοτοοο οοοπο εο
οποοο Βοπποπο οοοππποο, οοπο

οοιοοοοποππ οιποο, οπο Βοοο οοοοοο οοοποππποτ ιοπο

ογοπ.οοποιποοοοο 8ιοοποπο οπο οοπο Νο.οοοοοποοοο οοο οπο Βοοο
οοο οποοι οι: οοΙο νοποπποο οοοο - οππποποοΙοοονπποπ οοοοο

οοοοο.πο,

πνοπΙ οπο Βοοοττοοοπποπο οοποοο Ιοπποπτο ιο οοο θπ·οοο

οοοππποποοπ.ποο _ποςΙποοοο οππππ·οπ·ο·ποοπποο Κοοοοοο οποοϋπ·π.. οοοο
οοπ οοοο οπο.Βοοοοπι οοοο οοπ·οπ;. Ποπ”. ΖννοπΓοΙτ οποοι οεππ·οο οοοο
οο Ω ο οι·νοπο 'ο Βποοοοοιππ‹ οοπο οπο ννοπτοοιο νοτοπ·οπιοπος

πποοοππ οοο οποο οπο οονοπ·ποοοποποπ· Βοιοοοοπ· οοννο.οποο οπο.
Οποποοπππποεοο.

πονοοοο οροοποπ·τ οιποο. απο οοοτοπ·ποποοποοοο Ποτοτοπποοοοο·
οποποο Βοπ·οοιοπονοοοπο. οοοο ρππππποποι· Υ'οπ·οοπποοο οο.οο Ειπ
2ποποο, ποιπο οο οποποοο οπο ΡΜ. οοιπο.οοοππ ππνοτοοο οοΙπτο οπποππ
οποοπο Βοπποπποππ'οπ·οι ιο οποοπ· Μοτοοιοοοοοτοποοοοοο ποπ Οο
ποοππο, οπο· οοοπποπο ποπ οποοπο οοι·οο. Ρ1°ο2οοο οπο 'Γππω·οππ, οοο
πο.οποποοο πποποο Επ·οοοοποοοε ςοοποοππι οοπ.το οοπ· οππππ·οτοποοππο
ΙΕποετππ'π οπο οπο Αοποοποτοοο οοπ· Κπ·οοποοοππ. 2ο νοτοππΙοοεοο.
οποιο οοι· νοπ·,ο,·οοτοΙΙτο ΡΜ.. οπο Βιοπποος νοπ·ιπ·ο.οποο, οο οποο
οοο οπππποιπο·ο Βοοοπτο.π οπο” Βποτ'ο Οοπππο ποοεοοοποο. .Βο.πνοπ·
οποτ, ννοο οοτοοΙπποοοππ «οποο πετ ππποο·πποπποπ. πωπω Ζω τοπο
οοποπ ννοι·οοο οοο οοοοο οοο οοοπ· πτπποιοπιποοο νοπ·οοοπππο
οι· θγποοοοιπο ποπ. οο ινοπππ οοπο πο οοοπποο, οιποο οπο Β'οοοπ:ποο
οο οοοοοΙΙ ,ο;οι οοπνοτοοο πιο.
Ρ. 2. π.)π·. Α. Βοπ· ο; Μπι οοποοππ οοε,οπποπποποιοο νοτιτο.ο
«Ποοοπ· Βποο;οοοιπο οοι· Ποτοπ.π·πποοοςοππ».
Ποο Ηοποτπ·πποοοοοο Ιποεοο νοτοοΙπποοοοο Ππ·οοοοοο :ο
Οπ·οπποο.οποιπιοΙοοοϊοπποοοο$οΙ:ο,οοοο ΒοπποοοΒοοο·οο :οΙππ,π.ποτ
Βποοποοπο οοο. Βπτοπ·οϋπ·οοπ·οοοο, π“οπ·οοπ· Βροπ·ποο, Ρτοετοιοοο.ππ.
5οοποππο οοο Βοοτοπ·ποο.
Ζννοπ Ρπ·οοποο οποο 2ο οοοοππνοποο: π) ννοοπππ·οο πο: οπο

'Γπ·πποοοο; οοοποοι? 2) οιποο: οιοποποοππ οπο οπο 'Ι'π·πποοοε οοοπο

Μππποπποοοοο

πςοοοοο Βοπππποοεοοεοο?

οοο οοι· ΘοοοΙΙοοοοίπ: ρτοππιτποοοοι· Δοποπτο
πο. Βπεο..
Βπιπο ο;; νοπο 21. Β'οο.1907.
Αοοποοοο‹π 54 ΜπιοΙποοοπ·. οπο (Μοτο Ππ·.Ππ·. Ρο οο τ, Ρπο -

πω», Οοοοοπο.

Μ. ν. Οοοοοπο ποπο θοοπ.) οιοππτ οποοο

Ροτ.νοπ·, οοι· Βπποο Αοοποοπ: ν. ο. πνοο;οο
οοοοοεοΙοοοο οοοπ·ποπ·π. ννοποο.

νοι·οπιοτπ.οο

ΒπΙοο

Αππεοοοπποπιπποο π'οοποο ο.ππ ο.οοοΙοτοπ· 8ππ·οοοοοο π:ο. 20°πο;
οοοοι οποο οπο Βοο·οςοοο·οο οποο οοπ·ππποπο.

. [Πο Ξνοονποππο ννο.π· οοππννοπ·τπο νοποποΙπππ, οοι· Κοσπ·πποΙ ποποπα
οπο οποτοπ·ποΙοοποοππο Ποτοπ·οοοοπποο; οοο Βπποπ·ο οποιο Βιπ·ορτο
πεοπππποο. Ποπ· οποο-πο οοοπ.οοο πο Βτοοοοο8· οοο θποΙοοππο οιποο
οοο Βοοοοπποοοοοοπππιτ οοο ιοϋοΙποοοποπ· Βοοιππ·ροιποο οοι·
θοππνπποπ·τοο.
Τοοπροοποπ·π: οποπ·οοο οποοο απο οι·οποο 20 Βιοοοοο οπο· Βοι
π.πποε ππνοπ.ςοο π'Ι'οοιοοοοοο οπο :πο οοο θποποοππ). 8τοοοο,<.π νπ·οπ·οο

οποο νοτιπ·οοοππ. 'Ι'° νοπ· οοι· Οροπ·οτποο οπο 89", οοππ: οοι· Ορο
τοτποο πποπ·ποοΙ. 4 ννοοπποο οο.οππ οοι· Οροπ·οιποο ποοοποο-ποοοοο
οποοοο Νο.οοοοπποοοπππορπ.
Αοπποποοπο πποπποππ·. ποππ οοιοοπονΙ. Ηοπ·ο οπο" οποο οποοτ
οο.οοοποποοο. Ψοπ·πιοπ· οοιπο'Ρο.π. οποο Βοπποιοπ·οοππ πο οποποοο
οοοοποππ Θοποοοοππ “οποο”. Βοοιοπ·οοοοννοτι οτοοοοποπ. οοο οτ
ιποΙπο ππποππποποοοΙΙο Βοοο1ποτ οοοο νοποπιοπ·οοπ.ς οοο Οοποοοο.
Ππ·. Ρ. ΚΙοπο πο. οοο οποι· νοπ·εοοποΙππο Βοοοπιοπ. οι οποοοπ·
οοοπ· οοο.οοτοοοννοπτ, οοοο ποτ οο νοο οο'ποοτποπππ-πι :ο ππνποοοο,
οπο οο οποο οπο: οπο οποο οππορτοπο)·οοιποοοο Οοποοπιοτοπ·οο
οιποπ:: εοοοοοοπτ οπο, οποο ννποοο πο, οοοο οοποππο οο νοπ·ποιππ'οο
πποοοοππ, οοοο οπο θοποοοποοοπποο οοοοπ οποο: οοοποτπ·οοππτπο;τ
ννπτο, πνοππ απο ποπτοπ·οοε οοπ διπ·οοποοοοπποο οποοπ: απο ιποποπ·οο
8οοποοτοο οοο ΠοΙοοπιπππτπποππ ιοτοπϋπ·ο οοοοοπο οοι· απο ππππποοοο
οοιοποπτ. οποο οοο οποοο Ιοπιοπ·οοο· οιποο οπο πωτ.οπ·ππποπποοοο οο
2οποοοοτ. Οοο; οιποο” πποεοο απο νοππποπποποοο οοπ οπορπη·ποπππν
Κοιποοοοπ· Βπτοπ·πποπ.ς. Ι)ποοο ποτοτοπ·τ οπο Βοποοοποπποπο οππο οπο
οοιποπ” $οπππ·οπορΐοοο οοτοοΙοοο Ποιοι οποο οι: οποο ννποποπ
οοπ·οποΙπππππο· οοτ πππ οοο οοπτοοοποο Ε'οπΙοο επ·πννοποο. ππο νοτ
πποο·οοοοο ποιο ποο οο οποο, ποιπο Μππποπποοο πππο πποποο Κοοοοοο
οτοπ·ππ.οππιπππε οοοοοοοπτ, οπ· ππποοο£ο οπιπ·οο οοποποποππ ππποοπ: :οιποπ
οπο. οποο οοοπ· 2ο οοοοοοοο, οοοο οπο τπ·οοιοοπνοοιποοοο Οο
ποοπποποππο.οοοοοπ, οπο ππο ννοοοοππποοοο οπο (ποΙοοπποπιοποο,ο ποι
ροοποτπ, θα οοοτ ππποποο ποο οτοοοππεπ·οοοο Ποτοο οοιπ, οπο
;οπο,ο,ποπππ.πποο οοι· νοτννοοπποοΙπποο· ποππ 'Γπποοπ·π‹ππΙοοο ΐπποτοο π‹ππππππ
ποο. Μο Βιπ·ορποοηοπποοο οοππ·οο'οο ο ποπι Χ'οπ·Ιποοο οπο θοΙοοΙ‹
οοοοο, ννοοι·οοο οπο ΒπορππγΙοπππνοοοο πο οοι· Βοοοπ απο οκτω
οοποονοο.π·οο Κοπ›οοοοτοππο οοΓο.Ιππ., οοοπποπο ποτ ποο οπ·οποπ·οο οπο
ΟοΙοοοοπτοπ·οοο· οοο Οοοποοποτποπποοοο οιπο ποο Αο;;ο Γοπποοοο.
Ππο_ποοπο·οο Βπ·οπ·οοοοοο;οο, οπο οοοοοοοπ·ο 0ο οιπο οππ·οριοπππν
ππππτποοοοπ· Μποοοποπ'οπαποο οποοοππποΙποο οο ο. Η· οοπ· Βοπποτπο.οο,

οπο Ππροτοπ·πο οποο Μι οπο. πποποπ·π·πποΙπεοοοπ Επποιποο.πποο πο οοο
θοποοοοϋοποο νοπ·οπππποοο. πο” οϋοπποππ οιποο οοππο _ποοο
Κοοοιππππππ'ο οοοοοπΙοο ιποο απο Γοοοιποο νοπποποοπ οποο οπιοοπ
οοοοΙπππ: ο·ποοοπ· πιοπ·2οοιοΙποο. Οοοτοοποπποιποοππ ποτ οοπ οτπορπ.ο
ππινοοκοποοοπ· Κοοοοοοοι·οπ·οπποιποο ο πποοπ·πποιπρπ, οοοο οοο οοο-ο
οοοοπ πο οοι· Βοοοπ νοπ·οοοοππι οποποτ. π.νοοποοο οπο οοοπποποο
πποοοο Βοοποπτιοο οοο Κοοοοοοο οοοοπ οοΐοπποο πρνοτοοο, ω.
π·οοο οοπ οοι· δτορππνποπονοοοπο ετοοο οοο πποεοοτοππ οποπποο
οοι οοι· Βοππο.ορποπι οπο· Επ·Ιππ·οοοπποε; π" οοο κοπο οοο οποο
πο. Ιοεοπ·οοκοοτ ο π·οπ·Ιποεοοοοπο πιο» ποπ. ο.οοο οοο νοι·οοπζοππ
οοι· Βποπ·'οοοοο 8πο.πποοε. οπο @οποο οοπο.ποροοοο ππνοποο, οοι·

οπο2ποο

Βπ·Γοπο οποοοο Τοοπ·ορπονοπ·οοοοοο ποπ· οποο Αι·οπποο

οποοε, απο οοοπ· ςοοοππννοοοοο ποο
Ππ·. νοο Βοπεποπιππο επ·πνοοοι οπο νοο ποιοπ·οοοο οοο
οΙοοππο οπο· Βποποππποποο, οποο οοοπ.ο.οο Ροπ·πιππο. οπο Μοπι:πποππ
οποο Θοποοπιοπ·οι·οπππποοο, ποιοι οοοο 'ο πο” οποο ορπομπποππ
ππο οοοππποπππι οοοο (.ποπποππ·πποο, απο οοιποπ· Βοοο οοο Πππποοππποεοο

:κι

ν

οπο οποιο Γπ·οοο ποπ οποιο :ο οπποοοοποοο; ποοο οι·ποοπποπι
οποο οπο οοπποοΙΙοτοο πιοοππ οοπο ν. ΠΜ πο ο. ο ο οοεοο·οοοοοο
Βοοοοπο. ποπ νπποποοο απο οποοοοποεπεοο οοοποποοοοο Βοοοιποοοο
οοιποπ οοπποο.
ο Βο:οο· οπο' οοο Βοππποποπ ππνππ·ο οτοποοοπ, οοο:: οι· οποο
οπποπο οιπο Μοοπο "ο ίπ·οοοπ· ο.ο,οποοπποπποοο οιποο, οοοποοι,
οοοοοπο 2οπο π.ςτοοοοτοο Τοπ! οιπο Νπποποοοποππποπο, οοο πποοπ·οππ
οοπ·π. οοπ'πππιπ, οπο ΖοΙΙοο 2ο θποοοο οποοοο οοο οποι· οοο οοο
Κοτοοο οοτοοΙοοο. .πο οοοππ οοπο 0ο οοο Ζοππ'οππο ορπ·ποοι οποο
νοο οπο" Νοοποοοποοπππποπππ·πο π·οπποππο νοοποοππο οοο οτοπ.οπ·οΙπο.
ποο .οποο οοοο οποο οογοποποο·. Νππο1οοοποπποπποιπτπο, ννοπΙ οοππο
Βποοννοοοοοπ ΖοΙΙοο νοο οοο $οππποιποπποοιοο οοπ,τοοποοοοο οοι··
οοο οιπο πο θπ·ιποοο ο·οπποο.
Ι)πο Βο2οποοοοοοπ Ροοοροοιοτπο πνο.π·ο οιποο Αποοπποιππ·πο 2ο
οπ·οοποοο, οο οο οποο οποοι πποι οποο νοπ·ππποοπ·το Αοοοοοοποοοο
νοο Ρπποορπποιοο οο.οοοΙπ, οοοοοπο οπο απο Βπποιποο οποοο οποο.
Ηο.π·οοο πππ οοο Νποτοο, πο οοπο οπο Ροοορπποιο οπποποπποππ. Ι)πο
οπο. Πποοποοοο εννποοοοππ Ρπποορπποιοτπο οοο Ονοππιπο, οοπ·οο ποπ

οποοοο 8π·ποριοποο τοπ οοοΙποο οπο, ποπ. Ιοποοπ. ιο οτοπποο οοπ·οο
Ζοπ"ιππ;οο νοο Εποοποοϋοπ·ο. πιο π)νοππτπο οποποι απο Τπ·οοπποε οο
οπ.οοοππ, οπο.οποοο οπο οοπ οοπ· Ροοοροοτοτπο νοπππποποοποο νοπ·
οοονπποοοτ.

πο οοπ· Ρπ·οιπο ποππ οποο οο οπο οο.οοοοποο ποπι οπο· Ργοτπο
2ο ποππ. Βοπ· οοο- πποππο οοο οοπ· ιππ·οτπππ·ο. πιω., οιποπ, ΒΙοοο,
Χποπ·οοοοοπποο οοο Νποτο οιοποππποο.
°
Ππο οοο 8ο: οοι· Εππ:οπππο8· ποοιοοοποΙποο, οοοποοπ; ππποππ οποο
οοππο.π:οοπ: οοι· 'Ι'πποπο ρο οοποοοοο 2 Οοποοποποοο.Ιππο απο οι"
πζοποοεοο οοο νοτιππιπ·οποποποοε;οο νοο 5οπποο οοο οτοτοο, πιο 2

θποο οπ·ππο.πτοο ννππ· οοππ ποποοο ΒΙοοοο- π·οορ. Νποτοπποοτο.
πππ·ποοοιοπ·οιποοιιπποοο
οοοοποοο.
-

Ζο

οπο Βπο·οποοο ποο οοο εννοπτεοΙοοοοοο :ο

Απο: οοι· 2 θΙοοοτρπ·οοο οϋοοοο οποπποπ·ο οποπ.=;οοοοποοππο 8οοππποοο
οοι· οοιοεοο οποποοο, ναοοο απο π. Ροπ·πποο οοπτπποτ πο·, οειοο
οποππποπτ οπο Τπ·οοιπππο· οοιννοοοι· οοο οπο· οπο. οοοπ· ροοπ; οποοοο
»νοο οοπ·οο οπο Ρποοοππ·π·πεοπποο ποοποοοποπΙτ.
ποο οοι· οπο πο οοποοο Ροτπποοοο οπο, οοοππ πκοππο οοπτοππο
οπο· οοπ'οποοτι ο·οπ·οοο, οοοο οπτοπ·οοΙιποοπ Ππ·πο οοο οοι· ΒΙοοο
οοιποοοπ: οιποο; ννοοοπ· οοποοποο οτοοποππ, σο οοο οοι· Νποπο,
ΒΙοοο οοοτ οοο οοι· ροπ·ο οιποπ. οπ·οιοπ·. οιποο Ποοοπ·οποοοοο πο
απο ΒΙο.οο, οοο Κοοο οοι· οοο οοοοτοο Πποοτοοοοο οι·οοοποοοοππ
ννοι·οοο.
ο

Βοπ ττπποοοπ Ππππο πο_οοποοο Ροι·οποοοο παοοο οποο ππι·οιπππ·πππο
οοοτο Μοο. οιποοοοπο οπο.

μποτ, Ονοτπιπο οοοπ· Ργοππιπο

π·οορ.

Ρνοποππορππππιπο νοτπποεοο.
Απο οοοπνποπ·πςοτοο Ι-ποοο απο οπο. Ι)πο.8ο, πννποοπποο οοπ·οο.
Ρνοππτπο οοο οοι·οο. Ογοιπιπο ππνοι·οοο. Βο.ο οποοποπ οοοοιοοιο Βνποο
κοπο οοι· Ρνοππππο οι οοπ· Βπιοι· πιο πω; ννοοοπ· οο.οοο Μι· ποπ
οοποοΙοοο οποο Ροπνοποο οοοππ οποο Αποοποποιππ·πο νοπο οιπ οι·
ννοτιοο. ονοοοοποποο οπο Επτοπ·οοοοοοοι·οοοπ οοπ ΡγοΙποπο ποπ
Αππ,<.ποποοποοο οποο επϋοοοπο οοπο οοο οπο οοπ οοι· Ονοτπππο. οο
ννππ·ο οπο· Αποοποποοοοο.πτ οοοο οποιο οοο Επιοπποοοεο οοπορτο·
οοοο. Οπποπο.Κτοπ·ποιποοοο ΝποποοορπτπποΙποο .οπο οο οποοι, οπο.
οοοο οοππ οοιποποο οποποπ. Ποιοπ·οοοοοοοποο οοο Β-οοοποοποςο

Βρπιοοπ οοο Νποπ·οοοοοοοοο οοο οοι· ΒΙοοο οποοοοοπ· οποποπποο.
Βποο οποοοπ·ο οπο. Ποπ”. ποο οοι· οποοπποπι οοπ·οο'ο Ονοτοο
οοο οοο οοο Ππ·οιοπ·οπποοτοοποπ·. Απποππππποο·οποο οιποο ποπεπο νοο
εππποοτοππ Μοιπποοοο (πποοτο.οοο πιποοοοο: οποο οποιο οο.ποπποο απο
ΒΙοοο τοπο οιπο οιπο οπο οοπ Ππ·πποο :ιοί απο Νποποο ττπποοπ
Πππο οοο οοοπ Κοτοοποι·, οο.οο Πεμ ΡγοΙπππο νοπ. Οοοπ· οποιο

ποιοι οοοο οοπ· Βοοοοτοοε οοι· Βποοο οοο Κοτοοποπ απ.. 20 πο
οιιτοο πποε;οο πποο οποοοτ οοο ποπο :οποο Ηοτο, οοοο οοοοοπι
οο οποο οπο ΡνοΙπππο.

Οοποοοοϋποο οπππ'ππ·οποοοο $οππποοι·οοο πο οοο ΝποτοοπςοΒοοο
πποο 'Ι'οοπροτοιπππ·οτοποοτοο8οο νεοποο ποπ· Ργοππιπο 2ο νοπο·οπιοο.

Ροκ οπποΙοοποοοπο κοπο οιποο οιποο απο ΡνοΙπιπο πο οπ·οοοπποο
οοο: οοοοοπ·τ οποο οποο θνοτπππο οοπ τοπποοοπποτ ΒοοοοοΙοοπ;

Μ) Ι
τιιοετ ειιερ;ειιοιιιιιιειι ειιιά Τιιεει·ειιΙοεο πιιά ιιιο.Ιιε·ιιο 'Γιιιιιοτειι
άετ ο ° Ιεεε, ειι εετ. ιιι:ι.ιι ειιι Ργο1ιτιε εε άειιεειι.
.Με ειιι Με”. ευνιειοΙιειι οετοιι. Ογει:ΤΠε πιιε ΡγεΙοιιεριιτ!
Με ιετ Ιειοετοτ, ννοιΙ ειετΕτϋεετειιιειΙε τοιιιιΙε Βιιιιριοτιιε ειε
ΡοΙγιιτὶε, ΔΙειιιιιιιιιιτιε _νει·ει, Οχιιιιοι·ιιι·ιο ιιιιι1 οεετε.ειετιειι
εοεε ΒιιιιιιεΙΙοτι Ιιιιι2ιικοιιιιιιειι.
Ιιι Βεειιε_ εετ Νιοτειιειιετιιιιεειι ειιιιιι πεπ τοι ΑΙΙεεττιειιιοιι
εποε, τ1ιιεε ειιι;; ειιιτειιετιιι·Ιε, ειειιιιιιειιτε Βιτετιιιιεειι ειοτε
εεε Τει·άο.οεε ειιτ Νιετειιειι·Ι'εειιοε ιιιιιιοετιιτειι ιιιεεεοιι; οιιοι·
ειιιε ειεε ρΙϋιαΙιειι ειιι τ.ι·εεει· Ηει·ιι ειιι ιιιιιοοει· ιιιιε ιιι
νιιετοοιι, εε ιετ ειι Νιοι·οιιοΠοι·ιιιιι; ιιι άειιΚοτι ειιι! ειναι· ειι
ειιιε ειιιεεΜέι>, «ει. άιεεεε Ρεε.ιιοιιιειι οιιι·οε νει·ειοριιιιιε εεε

Με Αιιι;εεε εεε νοι·ετεεοιιάειι, ειε Πιεςιιοεε άετ ΡγεΙΙειε

ιιεοε οιποτ ει·ειιάΙιοεοιι Ψεεοειιιιε άετ Βειεε ειι ετοΙ|οιι,
εϋιιιιο ειιοε ει· ειιιρτ'εεΙειι; ειε εει ειιι νωειιι, άει· νοιι _ιεάειιι

Ρι·εει.ιεετ ε.ιιεεεϊεετε »νει·εΙειι Ιιειιιιε, εενοτ ετνιιε ιτι :ινοιτε1-ε

ειιτιοιτι Γε.ΙΙειι ειιι· θγετεεεοριε εςε8·ι·ιεειι ννοτιιειι τιιεεεε ειιιε
ειιιεοεεἱ‹Ιε ιιι νιεΙειι ΡεΙΙει.ι Με Ι)ιε.ειιοεε ειιιΙειιε·ΙιοΙι. Β. ν ο ιι

Βετειιιοιιιι εεεε ιιιεεε Ποι.εοτΙο εοεοιι νοι· Μετ:εειιιοιι
ειιιρτοεΙοιι.
Βιιιιινιι.ιιόετι·ειε Πιιτει·ειιοειιιιςειι εει Ι·"ι·ιιιιοιι εειειι ιιυι· ιι ιιτοε
άειι Κεειιετετιειιιιιε ειι ετιιο1ειι πιιά Με ιινοΙΙο οι· ειιικιιτιι€οιι,

εοΐετιι ιιει· Ι·Ιιιι·ιι ;.ι;!ειο!ι εποε ιιει· Βιιττιο.ειτιο ιιιιτοτειιο!ιε ινοτιιο.
Με ει·ιιιιιριεΙΙο Γοι·άει·ιιιιε; ιιει· άειι Κεε!ιεεει·ιεπιιιε άετ Γιειιιειι

ε;εΙιειι ειι Ιοεεειι. ειιι· ΓοειειοΙΙιιιις οιποτ Ργιιτιε εεε άειι οιεειιτ.
Πτειοτε οει· ει·ειιεοιι Νἰετο ει·Μει·ι Μπι.
Οι. Η ιι ιιι με! ιι: ε'οι·ιτε.εειιάετ εεεε Με τεΙειι·νε ΗειιΠε·- . 1ιοεειι Ηετεινει.ι;ειι, εετ ιιοοε ντελ ειι "ειιιε εοιοιιι. πιιά ιιοοε
Με ιιει· Ρ)ιιιτιο εοτοιιι, άεε εει νοιυ 6τειιάιριιιιει εειιιει· ερε
νιεΙ ιινειιιε·οι· εεεει. $ειιιει· Βττεει·ιιιις Με ιινοιεει·ιι ειεε ειε
Γτο.ιιειι Με, ενειιιι οοτ Πι·ιιετ εει· θιιοεε εετοιιτ ννοι·άο.
ειιιΠει;. Τειι,εεειι εποε ε;ειινιεε μια τιοετες, ειι ΑΙΙΒειιιοιιιειι
Ι)τ, ΗειιηιεΙιι: Θειιιιεε εοεεεεετ άοτ Κεεεειοι·ιιιιι·ιι νοτ
Μπιτ ιιι άει· ιιιοιιτ ερο2. Ρτειιιε Πεετιιιιιεεειι εειιιετ Αιιειοιιε
ννεοεεΙιιιιεοιι ιιιιι νει·ιιιιτειιιι,ε·ιιιιςειι πιιε. Πει· Κετεεεετιειιιιιε
ιιεοε Με ιιιιιοιιιόεοιι 'Ι'ι·ιιειιιιιζειι άεε Ηιιι·ιιοε, άειιειι ιιιιιιι εει
εετ εεει· ιιιοετ Με θοιιτΙιτ.ιο ειιιοτειιε που ειιιει· ΠτιοΙΙεειΙιιιιιιε
νει·εειτοιετοιι Β'ι·ο.ιιετι ειιεεοτοτάειιι!ιοΙι οτε εεεοι;ιιει:. Πε εετ
εεετ Με Βοεο!ιειΤειιεειε Με Ηει.τιιεε. Βει Βοοεοοιιιιιιιἔ @ιντε
Με ιιοοε εεετ ειι εεεοΜ.ειι, 68 ειεε ιιετιιιιε εοεννοι·ε εεισειι
ειιτντιοεοΙιι

εϋιιιιτειι.

ννιοε1ίε ει·εοεειιιε Με ιιοτοιιΓ ειπω

εει· νοτειο!ιτειιιεεετεεεΙιι,

εοτείεΙιεςοι·

Βεἰιιιιςιιιιε

ο οι· εποε

ιιιειεειι, όεεε Με Ρειιειιιειι εοΙεοι· ειιι Πι·ιοι! εεοι· ειε 'Γτιιιιε

$ρεΙιιιιε ειιιιιΜεΙεετ νοι· άετ Ηετιιειιι1εει·ιιιιε; εϋιιιιε ειιιε

ροτειι2

ο.ιιοε οειιε Κεεεετετιειιιιιε ειι οιιιειιι ειοΙιει·ειι Πτι.ειΙο εεοτ
Μι1εοειιτιο ιιιιιεΒιιειει·ιιιι·ιο εεΙειιεειι. Ζιιιιειιι εετ ιιει· Κετεο
τοιΙειιιτιε εεεεει·ειιΙε εετ Πειτε τιιιτ! ερεπει!ιετιεοεει· Βρτεοε
ετιιιιοε άιιι·οΙιειιε τιιοετ ει: Ιειοει άιιτοείεετεετι νι·ει·ιΙο ντο!
ιιιεετ ειιι' άειι ετϋεετειι ενιάετεπειιιι ειοεεοιι.
Βι·. Β Η ε το ε ι: .νοιι άετ Ρεοερεε.ιιιτιο εε.ι;το Υοι·τι·εεεεάοι·,
ότι" άιοεοΙεε ε.ιιοε εετ !σειιΙειι Βτετειιειιιη;ειι άετ Πτοεειιιι.ει

Με

Ηετιιεε

ε·οινιιιιιοιι

εδιιιιειι,

ενειιιι

ειε

ειεε

εεε·ϋΙιτιοε άειι Ηετιι ιιι οιιιειιι εΙειιεειι 81ε.εε εει οιιι·εεεοεοι
ιιοιιιιοιιι Ι.ιε·ειε ειι εοοεεοετοιι.

Πι·. Βιι€οΙιιιιιιιιι. Ιιι Με" ειιι. Με Τι·εεεΙοιεειι άεε
Ηετιιεεεεει· Μπι $ει.Πιιιειιι, Με 8ειιιιιιειιιιοτειι, ιετ. ειι εο

ιιιοτεειι, :ειεε ειοεοε ΡΙιειιοιιιειι ιιιι·Ιιι: Με τει· Ργε!Με ειιι ειοε
οιιετεετοι·ιειιεοιι ειιεεερτοοΙιειι Κουτι. Βει εΠ:εΙιεοεοιιι Ηει·ιι
Βιιιιοτ εε ειεε ειιοε εετ Ογειιιιε, ιετ. εεεεεοιι ειιι εριοεοι· Βετε

οι·ιςιιιιο νοτεειιιε. Βιιιά εοΙοΙιε Ε'ε.ΙΙο ειεεετ εεοεεεεεεε ινοτοειι?

εειιετ εε ερτιοει «1ιιεεε!εο Με», άοεε εει·ειιε ειε Νιοτε ιιι

ΙΒε Πει. εεετ εοεινετ ειεε Με ΕΙιοερ!ιει:ιιι·ιε Με Ε'οιεο-Βι·ει·ειι
Με;; οιιιοι· Ει·Ι4ι·ειιειιιιΕ· ειι άειι Πτοεειιιιο.Ιοτειιιιοιι νοι·ιιι·
ειεΙΙοιι. Μεἱετ ΒιιτΙειι ειιι @σε σε Ρεοερειιτιιτιε εει πουτσ

εΙιτ.Ιειοειιεοεει'τ ,ςειοΒοε τετ πιιά Ροιγιιι·ιε εεειεΙιτ.

οι ιι γ ο τι

ιιειιιιι. οιιιειι εοΙοεειιΗετιι: Βειιε!εοτιι. Ζιι Βιειιιιε ειιιιιιιιι Με”

ρεεἱεοε νει·ειιΙεριοιι Ιιιιιιιιιόιιοιι.Ψνιτ άεττοιι ειε ννοεΙ ιιΙε ειιιε

Βτεοεοιιιιιιιε οιιιΙει·οε Δε” ειιι οιΙιιιτιει·, εοεινεοΙι ειιιιι·ει· Ηετιι,
«ιετ ετιιι ειι θε.Ιιειι Μ, εεειιεο νοτο ειιι ε.ΙεεΝεοεετ, «Πε Βιι.οι·
εετὲιοτοΙιειι ει.εεϋετ, ινοτειτο!ι άιε άιιιιοτιιιιε Ττεειιιιε· εειιιιιετ.

ιιετΠε νοιι ιιοι·νεεειι Βιιιεεεεετι.

ινε· .
Αιιοιι ιιι Βο2ιι8 ειιιε Με νοιι Βι·. Η ειιιρεΙιι ετννεειιτοιι
ιτιιιιιιιεεειι Ηετιιιι·εειιιι;οιι εοι Γτειιοιι ιιιιιεε οιο Βεεειιοιι Με

ιιεοε ειιιοιιι Βετιοειε εεὶ με:: εΙοτειιι Πι·ιιι, οΜο οειιε Επετ
εειιιιοιιςιιιιεειι, ογει.ιτιεοεε Βεεειιινετιιοιι εετ Β`τειιειι εεοεο.οε

Ηει·ιιοε ιιι Βειι·εοετ εεεοε·,οιι ιε·ει·ιιειι, οει εετ ιι1εο.Ιιεεεοι· Πετιι
εεεοεεεεεεειε ιιιτοΙετε Ζοι·εειειιιιιιτ άει· Βιιει·εϋτρει·οεειι ειιιε
ιιιιιειιι6εε Τι·ϋειιιη; νοιεειειιεοει ννοιοοιι εειιιιι ντο οιιτιρ;ει·

ΒτοΙΐννοοεεε1ετιιιιεεειτ

ιιιιεεεειι,

Με μι. νιιοεΙ εεεε.ιιειε εειπ

Πι·. Δ. Βετ8· ετιινιάει·ι. Βι·. Ρο ο Μοιι. Μ" ιιειιοτιἱιιιςε

τοι πετάω.

Εγειοεεοριεοε Ιεεει ειοε τιιιτ ειιιε Ιιι_ιεειιοιι εετ

Θετεεεε ειιι Βιε.εειιτ'ιιιιι1ιιε τεετει.ε!Ιειι. 'Ι)ιεεε Ζιιεεειιιιο ενετειειι

Ηιιι·ιιιιἰιειιιιεειι οιιιεοειοεετι εεετ εειιίι,ες, ιιιοιετ ιιεετ ιιιιιιάεΙο

@Με Βεριεετιιιεε εεεοεεει·τ. Με ειε Ρεοερειιτιιι·ιε εει.τΠΤι,
ειι ιιτει.ι·ο ‹Ιο.ε Αιιίτιοτειι ειι Πτει!ιτεΙει·ετειιειιιιετ ειιιιιιεΙ ειι ει·
εΙει·οιι «Με Με ιιειιιιιε Ιιεοεο.οιιιειε Κοιιιριικιιιιοιι άει· [Ποιε
ι·εΙο.εοΜιοιιειι, ιιειιιειιιΙιεΙι εεε ροετοι·ιοι· ειιι Νοιιτοειιιοιιιο από

Κε.ιειτιι εεειεει.
Μ. Ροοτ το ιι:

ιιι

ιιει·

ιηιιεεοΙοε;ιεοεεε

Ρι·ειιιε

εοιειι

εε ειυε ιιιιι Βειιιιειιειιιι;;ετι νοιι 5ειιο οοτ νιιΙνε, εοι εε ιιιιτοιι

σειιιιτοε εειιιιιειε Ριιοεοεοτιιι·ιε οιιοι· ιιιιι·οΙι ειιιοιι ιεεεει.οι·ι

Βο!ιΙοιιιι οιΙοτ ΠριεεεΙιειι. ιιι άοτ ΒΙεεε εετ άετ Η:ιι·ιι Μιιι·, ειι

εοεειι Με νοιι Ηοιτειι ιιει· Πι·οιΙιτειεο!ιΙειιιιεευτ ειιι' Με Νιο

εεειιιι:ιεε Εττοι·ιιοτιιιε οει ιιεεετ Με ειιιΙοετιιιιι; άεε Ηει·ιιεε

ι·οιιεριιεεΠειι, ειε άειιειι ειιιειι ιιΙεεΙιεοεοιι Ηει·ιι ιιοι·ειιεετεοι
ιοι1. Με ΑειιοΙοςιε άετ Ριιοερ!ιοι.ιιι·ιε ιετ ιιοοε ειιιε ειιεΙετε

ειιι· Πιιτοιειιοειιιι8· ιιιιι.οειιι Κεεεεεει·. Μειι·ειι‹ιεε ιιιοετ εεΙιειι
εετ Ι.ΐι·ιιιιειι Με Πιιιει·ειιοιιιιιι,ε εεε ιιιοει ιιιιι·οε Κιι.ι.εειοι· ειιι
Ιεετεειι Ηετιιοε ετ.οτεε Βιιειοτιοιιεοιιτιοιιεεεεεε, ειε ειιιιιτο
ΒΙεεοιιεεεοεννοιάειι ιιιο.οεοιι.
Βι·. Η εεε εοιιιιεεεε ειεε !ετκι.οι·οιιι Ροετ.ιιΙετε τω! ειιι. Εε
εειιιο Βει Β'ιο.ιιειι στι. ειι Ηει·ιιιι·ϋειιιιεετι εει Ιιειι·ιιιε.οειεει·

εεε ιιιιετίοι·εοΙιτε.

ι $ειιι;ειιεοε, °
ο. Ζ. θεει·οιιιτ.

ΒιιιεΙνει·ειιΙιιιιιιε, ινϋτιΙε ιιει· ιζοι·ο,ι.ιε1ι εο πετάει ω· Ηειτιι οτι

ΤοετοετιειοετΙοετοτι.

ει”. Με εειιιιιιεε Νεοετι·ει;ειι εεει· Με Βετιιιτειιεεειι. εει εεει·
εεοτειι, ει· ειιεε ειιιιιιιιΙ ετιιιειτ., ι:Ιεεε οιποτ τεεεΙιιιεεειςοι·

ειιεεειι νει·ειειιάειι ννιιτοε, εποε Ρειιοιιιιιι ειιιιιιεΙ ιιι ιιει·
ννωιιε τεο·ειιιιεεειιτ ΑιιεΙοετιιιιε εεεε.
Βι·. 8οε ε εει· τ: Πει· Υυι·ιτε; Ι)τ. Βετε'ε εετ ιιοιι1-ιειιε
πο”, νιιοιΙ ετ ειε εοτειεΙτιειε Ηετιιιιιιιει·ειιοειιιιε εετοιιε, ιιιοει

ειιι Νειιεε οοιιι Εττοετοιιοιι ειιι οιεεειιι 6εειει.ε ειι ειειοτι,
εοιιιτει·ιι ιιιτι εΙΙε νετττετοι· άει· οιιιιεΙιιοιι $ροειο.Ιιτε.τ.ειι άετ
ρι·ιι.ειιει:εοε Μειιιιιιι ιιι εοιοιιοιι Πετοτειιοιιιιιι€οιι ειι νει·ειιΙο.ε
εεε. 1.ειιιει· εει εε ΕτΓεει·ιιιις, Μ" τιιιτ ιιιεεειιι Θεειειε νιεΙ
Ιι·ι·ιειιιετ ιιιιι.οτΙοιιτ'ειι, οιο εοοε Ιοιοετ. ειι νοτιιιειάειι εειειι.
1ιιι Βιιιιιε άιεεοι· Αιιιϊεεειιιιε ινοΙΙο ει· πι: άιε Βεετει·ιιιτιε οειιε

Ργιιτιε απο :Με Ργιιτιε οειιο Βεει.ετιειι ειιιιι.ςε Ηιτιννοιεε εε
εεε, ειε ιιιοει ειιι· εεε ιιι·ωοειεοεειι $ρειιοΙιειειι ιιιιετεεειετειι

οεττι.ειι. Με Ηετιιιιτιιιιεε εειειι ιειιι 1ιιοει·τιι.οε Ι.)ε.ιιοιιι.ειι :εεε
ιΜεεειι ννοι·ιτειι, εει άειιειι ει· Με νιιοεειιι.Ιιοεεεεε 8γιιηιιοιτι ειιιε

Ρει·εοτιειΙιει.
- Ζιιιιι Ρτιιτεεεοτ ιιει· Οάεεεεετ Πιιἰνετεἱτε.τ
Με νοιιι ΚοιιεειΙ ιιει· νοιι άει· ννε.ι·εο!ιειιετ Πιιινει·ειιετ ιιεοε
Οοεεεε ιιεειιωιιειαε ΚΙιιιιΙεοι· Ποτ. Βι·. Α. 8 ο ε τ ε ο ε ο ι· ε ε ε ο ει· εενν5$.εΙτ ινοι·άειι. ΡΜ. 8 ο ε τ. ε ο ε ε ι· ε ο ε ο ιν ειιιε
εποε Με νοτΙοειιιιεοιι Ιιεοτ ερειιοΙΙο '1"εοτεριε ειι εει· (Νεε

ειιει· Πιιινετειτ.εο εεετει·ειτειι ιτοτάθε. - Πε Με Διιιτ άεε Εεε
τοτε, Με ινε· ιιι άετ ι·οτεεειι Ντ. ιιιεΜοτειι, νοιιι Μιιιιεεετ ιιει·
ΨοΙεεειιΡε!ετιιιιε ι·Ιειιι ΚΙΙιιιεοι· Ρι·οι`. Πι·. Ε ε ιν ε ε ο ιι ο ιιν εειπ
ττιιιτειι ινοτιιειι ιετ. εε τ.τεεϋτειι μια Με εεΜειι 8ριιιοιι άετ

(Νοεειιοτ Πιιινει·ειτετενετννοΙιιιιις εετ
ειιειει·ιεΙιε Τι·ιιειιιιε νοι·τειιά.

ιιιεειιιιιιεοΙιειι Εεεε!

Ε'ιιιιιετ. ειεε εειιι Ηιιιενειε εετ
Με. ειι.

ειιιε Δοι.ιο1ορ;ιε ειι ΒετειοΙι εει· Ηει·ιιοι·ιμιιιο, ει: ιετ ειτε ειοεο

- Πιε θεεεΙ!εοΙιετ'ε άετ ΚΙιιοετιιτειο Ιιι 5ο. Ρε

Βεε1ετιετιο, ειιιιιεΙ εε! Με.ιιιιοι·ιι, ιιιιιιιετ Με ειιι νοτάεο!ιει8οε

εετεε ιι τς ειιι: ιιι ιει·οι· νοι· ειιτεειιι επεετε;ειιιιεπειι δε.ει·εε

ΖειοΙιοιι ειιιοτ οειιΙι.ειι εεειιιιιοιιτιοιι ιιοοε ιιιοει. άειιιεεειοι·ι.ειι
'Ι'ειεεε ετεοειοεοιι.ε Ιιι νιο1ειι ι1ιεεετ Ρε11ε, άειιειι Βοοεεοετ.ιιιη.ς

εΠειιιιε· τω· Με ιιεοεετε Βιειιιιιιιιιι
ειιιε Ρτε.εεε
Βειερεοιειοτ
Πι·. Βο ιιάεε
ο ε ΕΠιτειι
τ' ιι ε ε ,Δ
ιιιιιΕΠεά εετ θεεεΙΙεοεοίτ
ειιιε νιιορτεεεε - Πι·. Μ. Δ ε ε Ι ιιι ε ιι τι, ειι Βοετοτε.τοιι - Με
ΒΙ)τ. Κοιιιιοεεε εεά θετε.εειιιιοννΜεοε, ειιιε Κεεειο
τοι· - Πτ. 8ο ε σε ιι ο ιιιιτι ειιιε ΒιεΙΠοιεεεε.ι· - Πτ. Β Ι ει
ο ε ο τ εοιινεεΙι.

Ιειιε·οι·ε 2ειι ιεεε·Ιιοε εει·, ει·εοειοιιειι Μπιτ ειιοε ειιιτετ ειιι
ειιεει· Με εετιεειι εΙεεειεοεοιι Ζοιοεειι άετ 'Ι'εεεε, ειο ι1εεε Με
Βιιειει·ιιιτιε Με Κοι·ι·εειι άοτ Ποι.ι·ιιεοτει.ειιιιιιιε ειιιοε ιιει·
ετετ.ειι Ζειοεειι Με νειειεοει;ειι Ηεοεεεειετεειειοεεε ε.ιιΕεετε.εε τ.
ενει·ιιειι ιιιιιεε.
Πειτε ειιιε - ε.εει·ιιιεΙε οειιε Με εοεειιιιιτο Αει.ιοΙοειε άοτ
Ργιιτιο ειιιε ιιιιει·οοτ8ειιιειεειιττειε Βιτοι·ιιιιιςιιι «του Ηετιιινε,ι.ςειι
εεε0ιιοει·ε ει» .άειι ειιιεοτιιιεειι Ιεγιιιρεοο_γεειμ Μπιτ εετ ιιει·

- Ζιιιιι ΝεοετοΙΒ·ετ νοιι Ρτοι'. Ειεετειοε εεε
εειπ ΙεοετεκμεΙ άετ Ρεετιιιε.εοΙο Με πιιά ΏιτοΙαοτ
οεε ρεει·ιιιεεοΙοειεοεειι Ιιιειιτιιι.ε ειι άετ Βει·Πιιοτ ΠιιινοτειιΜ
ιει ιιιεετ, Με ιιιιιιι ιιιοει εε.ττε ειιιιεειεειι εΒιιιιοιι, εειπ Ιειιε

νοττιο.οιιτ ειιιετ ΤιιεετΙ-:ιιΙοεο άετ ΗετιιιινεΒο ιιιιιιιετ ειι Αιι,<;ε
ιιι εειιε1ιειι, ειιοε ιιτειιιι ειιιε ογειιι1εοεοιι Βτεοεοιιιιιιητειι ιιοοε

ιιιιιι-ιιω Αεειεεειιι πιιά Ηιτει·εειιετ ΡτοΓ. Βι·. Β ο ιι ε ι; ο ει τ ο

τεεΙειι εοΙΙιοιι.

εοΙοετο Βι·. Η ε. ιι ε Μ ε γετ ειι ιιει· ενιειι ε τ Πιιινετεττετ. Ρι·οτ. Μ ο γ ο τ ειιι· εεειι.ιιιιιΙιο!ι ε1ε Νεοετ'οΙε;ετ Ρτοτ'. Η. Β ϋ ε πεε.

1ιι ιΠεεειι Γε.ΙΙειι Ιιε.ειειι εοΙ'οτι. Με εεεεετιοΙο

Βιεοιιοιι Πιιι.ετειιοιιιιιιεςετι οιιιιιιεει.εειι. Ι)1εεει· 8τειιάριιιιει
τϋει·ο αυτ Με ιιι6εΠοεει: ,ειτοεεε Ζεει ττεεεειιιε εεειεΙΙι.ει· Πει
ειιιοεοιι.

ιιι ΑιιεειοΙιε ςειιοιιιιιιειι, εοιιιιει·ιι εετ ΡτοΓ. στο. εει· Ρεει·ιιιιι

"νει .ΙιιΙιι·ε Η882-1884) ειιεεει·οι·οοιιιΙιοιιοτ Ρι·οϊεεεει· ειι εετ

Βοτρειει· Πεινει·ειιει, ι'υημε οεοι· ειιιειιι ειιιε Με ε!ετειιτε,

498
.
· 1905 ιιι ε, ετε ειιιιιι άιε 1ιειιιιιιε; εεε Πεινειειτ.ιι.ιε
ΣιΒιΡὅιἔ'8ΐιιι· ειιιιε:·ιιεεετειιε Ριιει·ειιιιιοιοςιε ιιι ννιεε εε εεε-ιι·
ΜΕ-ΜΒΙει· 1ιειιεεειε ιτειιεϋειεειιε Ρειιιοιυ,<ιε Με. Πι·. Ο ο ι· ιι ιι

·εειιεε εεε σε Αεει·ιωιιειιες ιιε ειιειιεε, Μ" «ιιε Ψεεε,.ιιιε.
ει· άει· Ιιει·νειι·οιοιιιε ςενι·ιεεεε, νοε 2ειιιι·ειειιεε Ε'σιοιιεεεεεεεε
ιιειι·ει.εε ινει·ιιεε.

ω Η ι1ειι 11ειιειιιε.εσι ε01ι·οι.ειι. Ζε εειιιεει Νεοιιιοι
αει· ιιιιι' άειιι 1.ειιι·ειιιιιι τω· εειιιο1οιιιεειιεε Αεε.ιοιειε ιει. εεε
άει· Ρειιεει· ιιιειιιιιειεειιειι Ριιιιιιιιιιι εε ει·ειει· Βιειιε Πι·. Ρ ι ε ι· ι· ε
Η ε.ι·ιε εεε :ιιι ειιιειιει· - Πι·. 1ιειιι ι ι ε ιε νει-πει" πιο·
ιιι·ιιειιι. ινιιι·ι1ειι.
.
.
'
.. νοει1ειιιιιε ι·ιιει.ιεεε.ιειι Κοιιι.ιειιιειοε πει·ΙΒι·

Μ,."ΜΗ,ε νιω- ρι·οιεεειοειιιιειι κ ι·ιιειιιιειιεε,
ινε1ειιε ιιιι·ειι διιε ιε Πιιιιιιιιιι ιιιιι, ιει, πιο άει· «Η. ινι·ιι.ι.εοιιι

ιιιειιιει, άει· Βειιιειειιιειιε Πι·. ιι ε ο Βε ι· ιιι ε ε ιιο ε πει Μ ι ι
ιι·ιιε‹ιε άει· Κοιιιειιεειοε κι» Βιιεειεεε ιςεινιιιι ιι
νν(ΕΦ11ιιι εεε Αεεεειιειι

εεε εε1ιιε,ειιτ. νει·ειοι·ιιεεειι Βιιειιιι.ιε

νοιι ι.1ιιινει·ειι€τειι Με ωεειιιειωιεη ιεειιιιιιειι. 1
- Πει· άιεε_ιιιιιι·ι,ειε (1115.) Βιιιιιιιιςετεε· άει·
Ο εινει· ε ι ιιιι ιι στι”. τ. Μ. πει $ιιε άει· Πιιινει·ειιιι.ι ειειιι.
ιειι ι1ειιι ιιιιιιειιειι 11'εειιιιιι ιιειζεεε·εε ννει·ιιεε. Πι ε 'Ι' ιι εεε
άει· Α Με., εειιι·ειιιι Με «Νοι·τιι. Βιμ., ιινειειιε εοιιει. ειιιιι νειι
ειιιιι Βιιιι·εειιι8·ε άει· Πιιινει·ειιιιι. 611εειειι, νιιιι·εε ειιε 12. Πε ε ε ιε ιιε ι· ι; ε ει: ιι ι ο ε ε ε ιι - εεεειιιοεεεε ιιιι1°ειεειι ιιιιει·

ιε.εειιεεεεε ιιιϋιειιειιεε Βεεειιιιιειι άει· ι.ιι·οεεειι Ηειιι·ιιειι: άει·
Πιιινει·ειιιιιεΙειιι·ει·εειιιιι“ι. Β'ι·ειιιειι ι.ι·ιι1ιειεεειιιειι άει· 8ειιιες,
ω» επι άει· $ειιιιεεεειι,ις άει· Με εειιιειι ενει·ι1ε, ειοιιτ άιο

ιιι·ειεε άει· Ριεειιει·ειεε ιιι Αειι·ιιειιιιιι 1)ι·. Ριιιιι θι·ειεει·
εε ειιι·εε, ιιιιιιειι Με ιιοι·ιιιςεε ?ιεειιειειιειιεειι·ιειιεε εεεειιιοε

ιειιι ο Πεινει·ειιιι.ι, νι·ειειιετ εεεειε

εεε ιιειει Αειι·εειιειιεειιειι θνειιιεειιιιιι ειιι 'ο ι.ιρεε ιιι ιι-ει
ειιι'ιεειιιειι Νεειειι εε ειιιτεε, εεε ω· 8ι.ιρεεειιιιι εεειι ιιειει

8ι.ε.ει.ει·ειεοιι εεεεε Αεειιειες εεε νοι·ιι.ιεε .1ειιι·ιιεεεει·ιε ι·εεει
ιιειεττε Πιιινει·ειιιιι. .ιιιι·_ιειν. Πε.εε ιιιιειι ιιε εεε ιιιιι·ιι;εε Πει
νει·ειιιιιειι εεε Βειειιεε ειιιε Αιιιεει'ειει· ιε εεε ιει:ειειι .ιιιιιι·εε
ιιιειιτ εωιι€ειεεεειι Με ε” πει· ειιι εοιιννιιειιει· 'Ι'ι·οει.; ι·ιιεεε

Βιειιιιιιιι ιιι ειεει ιιιιιιει·εε Ιιε1ιι·εεειιιιι. ινειιει· ιιο:ιειιειι Εεεε.
Πι·. Ο ι· επι ε ι· νει· ειε εεε Κιιιιιιιιιι ειιιιιιιιιεεεει· ειιειιιιιιιειει·
_ιιιΠεει- άει· Ποι·ιιιιιει· Πεινετειιιι.ι, ιιε ι.νείειιει· ει· 1823 άιε

ιιοιιιοι·νι·ιιι·ιιε ειιεεε;ιε. ννιι.ιιι·ειιιι άει· Ρι-ιει. ιιι ννειι_ιιιιιιιε
18211-80 νι·ει· ει· άεπι θι·ει'ειι ι.ο ι·ιε.- Με ι ι ιιο ει· ειιΚοειιεε.ιι
(Με, ιιεεε Οιιειει·ει εεε κοιιε,ιι;ιεειε
εεε. Γει·εοι·εε ιε
Αει:ι·ιιειιιιιι εεε ιιειειετ Οιιει·ει·ει Με Ριεειιει·ειειι ι1εεειιιει..

εεε ει·ιι

Με ειιιει.

ιιιιειι1ιε.ι·ε νει·ειιι·ιιιια Βιιτ.

νειι ειεεει Β ειιιιοννιιεειι εεε άει·

'Γιιιειιοιιε πιει ιιιιειιιιιΙιε, ι1ιιιιε ιιιιοιι άιε Βοηιιιτει· Πεινει·ειιιιι.
ιιει ιιειιι ειεει. νοιι Βειιι1οειιι.εειι ιι.ιιςειιιι·ειιιειι 1ε1ειιιε
ιιιιι.>ειιι.εει. ει, ειιιιιιιειι

αιιι' ι1ειιιεειιιειι Νινοε.ιι

ειιιιιιειιιιεειιει·

Οικιιιειιιι, Με ιιιιε ιιιιιιιιεε ι·εεειεειιειι Πεινει·ειι.5.ιειι. ιιι ι1ιεεει·
Βεειειιιιεε πι. Με Ρι·ειει;ειιειι άει· Αιιιεειειει· ειε ιι·ιι.ιιι·ιεεε
Ζειειιειι εεε 8ειιννιιοιιε
άεε εει·εειι.ιεεε
εεεειιιιεε
ι·ιιεειεειιεε
11ειειι·ιειιτεινεεεεε
- ”εεει·ι
ΚοεΒιιαεεοιιειι
εεε ειιεειεειι1οιι

Ν ειιι·σιοι:ει

β- Βι·. Κει·ι Οιιο ν. Βεετε1ε, ι1εεεειι Αιιιειιειι ιε ?τει
"ππε Μι· νοι· 1ιει·εεει ιιιειι1ετειι, »νει επι θ. Αεε·εει 1888
Η Κοινεοι·οιι Με διοιιιι εεε Οιιει·ειειι ννοιι1ε ιιι ει· ν..Βεε

[Η ιι εεεει·εε, 1ιεειιειιιε άιε Βενειει· Ι)οιιιεειιειε εειι ννιιιιιιειε
Με] ιιιιιιιι νοε 1874-1882 άεπι Βιιιειιιι;ε ειπ ιιωιΖιε ιιιι άει·
Πο,.ρωεν- Πεινω-ειιει, ννο ει· άειι Κοι·ροι·ιιιιεε «ι·.ει.οειιι» ειιιει
ΜιΤω. Νοειι Βιιιιιειιτ, ιεεειιιε ει· 1877/78 άειι ιιιεε.-ιειιιι
εειιειι Κι·ιει: Με Οιιιιιιιι.ιει· επι ιιοι·ρειει· Βιιιερεειιιιιιιειι ειιι.
Νιιοιι Βι·ιεεειιερ; άει· Ποιιιοτινιιι·άε ι. δ. 1882 εειειε ει· εειεε
«ζω(Μπ ;,,ινω εεε ειι·ιιεειιιιιι.>: ΐοι·ι: εεε ιιεεε Με 1884 Με
ιπι ι·ειιιιιιει·εεεει· Λεει ιιι δι. Ρειει·εεει·ιι· ειει1ει·, ννο ει· Με
189 ειιιιιειειι ε.ιιεεει·ειειειεεειεει· Οι·ιιιειιιοι· ιιε άει· 8ι.1)ειειε
1ιιιι·ιςει· Βειιιιετ1ιιιιιςεε.ιιειειι εεε νιειε .1ειιι·ε ε.ιιειι Τειιιιιιιιει·

Βιιμη· ρι·ινιιιειι ειιιι·ειειεειι-,ιη·ιιι5.ιιοιο;ιεειιεε ιιιιειιι ινιιι·. · Με
18911 ι”εεειει·ιε ει· Με θι·ιιιιιιιιοι· εεε ι.ινιιιικοΙοε,ιεεεεε Αιιιειιιιεις
εεε ειιιιιειιιιιι εεε Βιι·ειιι.ει·ε εεε ιιιεει€ειι Βνειεςειιεειιειι- Ηοε
"με ιιιιιιειιειι ιιεινιιιιιειε ει· ειεε ειιΨεει·ειιει.ε,·ειιι ιετιειε
Βειιι·ε,εεεειιιεεεεε ειινιιιε ιιιιιιιεεριιιιιιε, σιε εειεε ιιι·ιιιιο άει·
Α" ιιι Δεερι·εοιι ιιιιιιιιι, ει" ειειι ειιι ιιισιιιεειιεε Ι.ιιεεεειειεεε

εεεειι Βε.ιιοειειιειτ, ιε εει· νοι·ειοιιιιε ιιιιι·εεειι ε.ιιεεειιεει,
πει ινεΙειιειε ννεςε ειιι.ε επι ειοιιει·ει.εε ειιι ειιεειιοιιιι.ιε Ζει· ε
εειιειιιιιιιε ιιει·ιιειιιοιιιιιιι, εεε πεε εεε Με Κι·ειι ιιειιιοιιιιιιεε
ιιιεει:, εεε Βεειιι.ε ειιι εεε Εεειιιεε ινιι1εε ιιε πεε! . . .
1ιι?ειιε ιιεοιι νοε ειιιει· εΒιιιειιεε ?ειιιει· ειιεεεειιεε "σώσε
και, ιιο ιιιι.ιιεε εισιι Με επι Αεεεε ειεεεε 'Ι'ιιιιεε νιειε ειικινε
ΜιιΒιιεεει· εεε Οιιιιι·ςιει·ιεειιοενεει.ε, νιειε Ειιιιιειει· άει· ιιιιεε

11..ινει·ειι.1ι.ι. εεε Ρι·οϊεεεοτειι ιιε

Κοιινειιιεεεειιιει· ι1ει· ειιιει

ιιιει·εεεειι Κοι·ροι·ιιιιοιι «ιιινοειιι» ειει.ιειιιεεεε, ιιιε ιε ιιιιιιει·
Βειιι·εειιιει· ινειεεεεε 8ι.ιιιειιςειιικ εεε ειειιι. ιιιιιιει·

οτε ει. ε ιιιιιε ιιι ιιεςειιεε. ιιι Με Με άει· Αιιινεεειιι1ειι
εειε.ειιειι ειοιι ιι.ιιειι «ιιε ιιιεειιιιιι·ιεεε Βει.ει·ειιι:ι, ειιιει· ι1ειιεε
ειειι εεειι ειοειιιιιι ιιιειιι: ινεει;ε Μιιι;Ιιει1ει άεε Οιιει·ι;ιει·ιεε
Ιωενειιιε εεε εειει 86ιιεε 1)οι·ιιιιιιι ιιειιιιι1εε. ι.ειω ννιιι· ιε
άει· ιιιειιιιιιιιεειιεε Γιιιιε1ιιι.ιιιιι· ειπεε ειεπιχε

άει· εεειειιι.εε θ Αει'εεεεε ειεε Βεε.ι·ιιειτ ιιε;
ειιιαειειιιειι.

νεεεειιιεοιεεε Μιιιειιιιιιεεε.

εεινειειιειιε εεε ει· ειειι πεεννιιιι€ειι ειιιι, εειιιε ιιι·ει.ιιειιε 'Πι

ι-- νοιε -19.-23. Πεεειιιιιοι· ιιιιι;ιε ιιιεεειιιει άει· Α Ι ι ι· ιι ε ει·

ιιιιιωιι εειειιι;ειιεε, ιιει ειε ιιιιιιιειοε Κιιιιιιι ειιι“ιεειιειιεε. Βοοε
Ιειι181' εε εριιι, ειιιι ιιιιιιει οιιεει άειι ει·ιιοι1ιειι Βιιοι,ι;ι Πι·. ν.
Βειι τειε ειι'ι·εειε ειειι ειε Αι·ει ε·ιε.ιιιε Μεεεειι ειπεε εειε
ιιωιιιι,εεε ιιιετιιιιιιιεειιεε νιἴιεεεε εεε εειιι ιενει·ιιιεειιιςεε 11ιεεεε
εεε ειιιιεετειι νει·ιι·ειιειιε εεε άει· Άειιειςειιε εειεει· Ζειιιι·ειειιεε
ΡΜιοιιιιιιιι0Π εεε ειιιει· ειιιει·, άιε εειιιει ιιι Βεειειιιιειι· ιι·ε.ιεε.

εειιε Οιιιι·ει·8·εειι οιικι·εεε ιει Ριι·οι;οικειεεεεει. Επει
εει. ινει·ι1ε ι1ει·εειιιε ιιιιι·ειι εεε Ρι·ιιεεε εεε 0ι·ι.ι·ιιειεε.ειοιιε··
ιιοιιιιιεεε Με. Οι. Γε άει· ο νν, ινοι·ιιιιι ειιιιι Ρι·ιιειιιεει.ειι εεε
:Κοιιει·ει1εεε άει· ιιιιοειειιιει· Οιιιι·ιιιιι Ρι·οι'. Πι·. Ρ. υ ι Μι ο ιι ο ε,

Με ιιιιε κι ειεε εειιιεεεεε, νοι·εειιειε Νιι.ιιιι· ιιειιιεεεεε.ει.ιεε,
ειπ 1ι1εεε, άεεεεε ιιοιιιει· ΟιιιιιιιΚιει·, ειιιεειιιιι'ιε θεειεεεειι·
Με 1ιεεεεεννιιιειμε Ψεεειι νοε ειιιειι, ιιιε ιιιε ιιιιεειεε, ιιοειι

;ιεεειιιιιει. ννιιι·ιιε. Ξειε ιι·ιιιιεε1·ιιεεειιειάειι ινιι·τι ιιιιιιει· Μιμι
ιιιειε ιιειι·εεει·ι ινειείειι, κει άιε Βι·ιεεειεερ; ιιε ιιιε ιε ννειιειι
·
ι ιι Με ἑειι:
ε οι·ι1)ε εε.
ΚΙΒΒ8ἘΓἔΡἔεΌεη
Αιιι

Μιιιι1εειιει'ιειιι·ει.

Με

27.

. Οιιεεειι. άει·
Νονειιιιιει· ιε

Οιιει·εεοεεειιεε Κι·ειεεε Πι·. Α1ειιιι ιι

.ιω. Μ Μ. ι ω" ι ε, ιι σε

ιιε. 36.· 1ιειιειιειειιι·ε ιιιιειι ιιιιιιιιι 111

ιιιιιι·ιεει· ιι.ιειιιοιιει· 'Ι'ε.ιιΒιιειι, άιε ει ιε εεε 81Σε1ειι .1ειιι·ειι ιε
άει· Κνιειιεοιιειι ι.ιιιιιιεειιιιιι. ιθοεν. Κιιιειιι ιιεειιιιιε. 2) Ιε .Βε

πιει νιεερι·ιιειιιεειειι Πι·. 5ιιι ι ι·ιιο ιν εεε ειιει θειιι·ειιιι· Πι·.·
Με εε εεννιιιιιι. νιιει·ι1ε. Πιο Ζιιιιι ω '1'ειιιιειιιιιει· πει Κοε
ιιι·εεε Μι" ιεειιι· Με πιο, ιιιιιιιεειιιειι ιιιιιιειι εισιι νιειε Ρι·ο·
ιεεεοτειι ιιει· θιιιι·ει·ι;ιε ειιιεει'ιιιιιιειι, ι1ε.ιιιιιιει· ειιειι Ρωι. 1)ι·.
Ζ ο ε ι: ε ν. 11 ιι ιι ι. ε ιι ιιε ι εεε ιιοι·ριιτ, άει· ει" Ηείιι.εενει·ιειιειι

,εεε ιει Ιειειεε ι·εεειεοιι-ιεεεειεειιειι Κι·ιεεε ιιει·ιειιιειε. · Πει·
Κοιιι;ιεεε εειιιοεε "ιιι ειεεει ι1ετεει·ιιεεειιιιιιΙιειιεε ιιιεει ιιε·
Ο11ιειει·ειιεειεο.
- Πιο Ο ιι σιε ιιι ιει. ιιε Βι·16ιιοιιεε 1ιειιιι·ιιι“ειι. 1)ιε θοενει·
ιιεειειιτε Βιιιιιιιι·ει,
$ει·ιιιων,
Ροιτε.ινιι, Ροιιοιιεε, ιιοιιιιων.
11ιεειι, ι.ιεειιιι, Κιιι·ειι ιιιιιι ννοιιινιιιεε ειειι ιιι ι· «Με» ιιι·

ιι·ει ει·ιιιιιι·ι. ινοι·ι1ειι.

111.

άοιιι δε; 6οι·ιιιιε 8181118121 Πι·.”, ιει1ιειειν Ριιιιειν Με ιιε
ΑΙΜ. ω" 42 ,Ιιιιιι·ειι. ιιιε νειιιε.ρι·ειειιι:εεει ιιε.ιτε.ει· ι. .Ι. 1850

ω.Μ,ει_ 8) Αιιι 14. Νοι·ειει›ει· ιιιεεειιιει ειο Αει·ειιε Ε. 11ειιι
ιι ιιι·ι1ι ιιε 40. 1.ειιειιιι_ιειιι·ε ειδιειιοιι ιε ειιιεει.ειειιοιωτιιιεεεεε

1 + Νιιειιεω Βιι;ειιιιε :Με νει·ο1τιε ειιιει

Αιιιειιε. Με νει·ειοι·ιιεεε πω, ειιοιιιιεει ειε σιε 11ει·εε ιιε·

ιιοτειι. Λευκο: Πιειιετεε·, ει. 8. .Με 1808.

ΒΕΤΠ,"ε,.Ζω, 50Μεθειει·ιι ιιε Με· (ιεοι·,εε-θειιιειεεειιιιιι Με ιιι
άει· Γειεεειιειιεεεεεειιιιιε ειιι Ηεειιιιεετινεεειιι-Ηοεει1ε.ι ειπεε

ιιειιιιιειιι ιιιιιιε, ιιε .Τειιι·ε 1200 ιιιε ννειιιιιειιε ειειιιιιειεειιε ιιι

Βιιιιιι Με, εε ννειειιεει ειε ιιε Πει·ιιει:
άειι Αιετιιι·ιι.ε ει·
@Μετα 5ιε ιιεεειιιιιιιειε ειειι ερεειειι πιιτ άει· Αεεισιιιιε ιε εοιπ
ιιιιε,ιοτιιιε1:ιι€11 Ιιιειιτει εεε ινειειιοιιεε ιιιειι. 1ιιειιιιιτε εεε νει·
ιιιΐεειιιειιτε εεειι ειιιε Αιιιιειι. «Πειιει· εεε Αεεειε άει· Με.. Ιειιι
ω·ιωιεε ιιε άει· Ι·1ιι.ειι εεε Μειιεειιεε› ιει €Αιιιι1οιιι. Αεεειεει·».

4) Αιιι 22. Πεεειιιιιει· ε. 8ι. ιε Βει·ιιε άει· Νεειει· άει· άεπι
εειιεε Ι.κι·γεε;οιοςειι εεε ιιιιεειε Ποιεει: πιει· ιιειιιεει· ιεειιιειει
εειιεε Ρ`ειιιιιιιιι ΡΜ. Πι·. Αιιιιιιιε ι·ι. ν. Τοιιοιιι ειιειι Μι·

2ειιι Κι·ιιιιιειιιεεει·. Σ'ω· ι‹ειιει 4 ννοειιειι ιισειιι:ε ει· ιιοειι εει
"Η, ω. ΜΜ,ΝεωΕ

(8ιθι·ιιι

ιιιιιιιιιιε

ιιιιιιειι ινε· ιειι·. Νι·. 14,

5_ 425 ει". Υνοειιεεεειιι.) ιιιιειι εειεε Βει1εειιιιιε εεε εειιιε

Δ

(.Τειιι·εεειικιιεε).

Μ

Τ ε ιι ε ε ο ι· ιι ιι ιι ιι ε: Η ιι ε ι ε ες: Πεεει· 'Γε1ιει·ιιιιιοεε (Ρι·ιιιιιιιι
εινει·τι·ιιιι).
Πε.ιιι·εεεειιοιιιε άει· Βειιι·ειιιι·ε εεε εεε
Κεεειει·ει·ε.
ινιιιιΙεε.

Βιειεειιι·εε ΜιιΒιιεεει·, άιε εοοιι ιιειιιειι ι·`ι·ε€εεοιι·εε ιιε· εεε
ιιιοει·εριιιεεεε Αιεειε ει·ιιειιτειι ιιιιιιεε, ιινει·ιιειι ει·εεειιι, εεε
εει· Ει·ιιιιιι,ιςεεε ειεεε εοΙειιεε ιιε εεε Ρι·1ιεεε ιιι ινειιεειι.

Ειιιιιεςειιιιιιιιιιιε ω· 1ι11ι.811ει1ε1ιει1ι·ι18ε.

+ Νεε1ιει:ε Βιι:ειιιι8· εεε 13ειιτεειιειι επι

νει·ιιιεεειε ειιι άιε 1ιει·νεεειεςιε ειειζειιειιι1ςεινει·ει,ι.ιι εεε νει·

ι1οιιειι νοι·οιιιε: Μοιιτεε:, σ. 14.. .Ιειι. 1808.

ινειεεε ιιιιιιει· ειιι εεεετε ετιιιιιιιι€ειι Μιιιειιιιιιχεε. Ρι·οι'. ν.

Τει.ιεεοι·ειιιι ε ει: 1Νεειριιιιιε ιι: Με" άιε Πιιιιει·ι·εειιι

Το1ιοιιι ινε.ι άιε 1ι'ιεεεε ιιεεειιιειιεε, «Με νοιι ιιιιιι ει·εοιιιοε
.Με θειιιθῇ 111" Ηειιιιιιιιει: Ζε ιιοιιει· Βιιιιε ιιιειι ειιιι'ειιεε κε

απο άει·'1'ιιει·εριε
ιι·ιειιιι.

εεε

1Πειιε νεε

49θ

3ΔΝΝΟΝΟΕΝ .ιιι:ιππι Δυ·ι·κι€πιθι. ωκιθΡυιι6υυυυυιυυε κωπκ.ι.Τιιιοκιιιιιι Φ.
81. Ποιει·ευυτε.Νονειιγ-Ρτ. 14.εοννιο ιιι Μου ιιι- υπό ευειυπόΑιιποιιωυ-Οοιυπτοιτειι ιιυιεςουοιιιιιιυιι.

Μ'

ιιιτοι πι: :ιιι ιι υυυ «ι.ιιιιιιιι6
ΡΙιειι·ιπ. Βοεε.
ιιι ιιοΙω.υιιτοτ ιιιιεο1υτοτ Βοιυιιοιτ υπό υυυιιυτττοΠουοτ ΟυυΙιτ8τ.
108) 52-99.

,,ΡΙ'ΘἰΙι·ιιιΒ°°.

Μυτυο

- ιιιιτειιιιηιιι Βιιιιιιιιι:ιιιι ιιιιιτιιιι ιιιιιιιιιεειιιει:ιιιιι
0ιιυτΙοιτουιιυι:Ε;.
Μοειαιυ,
]υιιἔ.
Α.
ΡδΚ.
Ηειυε
ι·ιόνοι:νιποιυνι. ,

ΤοΙοΡΙιοπ
53·ΒΟ.
Μ.

Επι.
Κορ.
2.50
όΡιιει
ιπ
επι-ρτο
:υΑ2υ
εριοτιειπε.ιαεπ
ΡΝω
δι.
Πιτ
ΚΔ.
Κειυ·εόιεπ·τ..ει82ει6οεπι,:€

ν,Ντ.
Μο1
ε8τιυυυ:·ειρπει·υιειυπιπ“Β
Ηοιιυιιε
ΝΓ.
2
πι·,,
Πει· θιιΙοι·ιπειιιγιπιεπτιιχΙΜπετ (ΟΠ, Η... ΟΠΗ. απ. Μι· όου
Βεπισιιπιιπε

ινιι· όιε @Με

Ε' Ο Β Η Α Η

Ηι:ιειπι
θεΠιτ
ΚιπευτιεριπνΙιετυόεπιό·ει:·ει€ε

€εννόιιιτ ιιεπεπ, πιει πειοιι ιιτιειιτιἐιιιτιἔεπ νοι·ευοιιοπ, όιε νοπ νει·εοιιιεόεπεπ
ι:εόευτεπόειι κιιιιιιωω υπεεετειιι ννοι·όεπ ειπό. ΒεΒεπ 5οιιπυρίεπ €ειπε ειυε€ε2ειοιι

που: ννιτΚυπἔ. Βο ννυι·όεπ ιπ νετεοιιιεόεπειι Πιιιειι ιειοιιιε 5οιιπυρίεπειιυοΚεπ
ιιιππεπ 24 δυ.ιπόεπ ωι1ευιιιυι8 ιιεεειιι€τ υπό κνειτει· νοτἔεεοιιτιιτεπει 5οιιπυρίοπ
ιπ εοιπετ Πειυετ ινεεεπτιιοιι υισ8ειιυτιι. Κυιυιτιιειιιεοιιε ΑιιίεΚιιοπεπ

όεε Νεεεπ- ἶ

τυοιιεπτειυτπεε ννυτόεπ ιπ 8ι1πετιέειει· ινωω ιιεειπΠυεει υπό ιιεεοπόετε υπεεε26τιε Νειοιιιτυιιε οι·:ιειι, ειιιυτε Βιοποιιιιιε ιπ νετεοιιιοόεπεπ Πιιιεπ €ει;ιεεεεττ.

ΑΜ όει· 78. νετεειιππιιυπε Πευτεοιιοι· Νυτιιι·ίοι·εοιιει· υπό Αει·:τε ιιι Ηειυιιιυι·8·
ννυι·όε υι:ετ Γοι·ιπυπ ειπεειιεπό ωιωιω. Πειε Γοττπειπ ερωτα που ιπ Βετόιιτυπε
πιιι $ευοιιτει· Ι.υΙι οόετ ι·ειεοιιει· ιπιτ ινειι·τπευ Κνειεεει ιπ εειπε Κοιπ οπεπιεπ, Μου
τιιοι, Γοτυιιιιόειιγό υπό $ειΙ:ειιυι·ε. ΠΠ: Βειόεπ ετει8επιιππτεπ 5ω ο νει·Πυοιιτιι;επ
ειυιι ιπ επειτυ πειεοεπόι ιπιτ όου ννυεεει·όιιιπρίεπ υπό ΒεΙυπΒεπ εο ιπ όιε Ι.υίτινεεε,
ννϋ.ιιι·επό όιε ιιιιπιτπυιο Βρυτ νοπ δειι2ειιυι·ε όυι·οιι όιε ειστε νοτιιυπόεπε Γευοιιτιε
Μπι υΒεοτΒιεττ υπό υπετ:ιι€1όιιι:ιι 8επιυοιιι «πω. νοιττυ8επόετ νετιειπ8τ νοπ ειπεπι
$οιιπυριεπιπιττει, όειεε εε Βιιεί6τιπι€.-τει2Ιοε υπό ΙειοΙιε όοειετιιειτ εει, εοννιε ιπ
ιιεόιιι:ιπ υπιτυννευόεπόετ Ροι·πι πι· Πιιττοιοιιυπε εεΙειιιεε. Πιεεεπ Απίοι·όει·υπ8επ

ε3.
θι·ειω ιω._ιυ,

ιπ·εοευ
ιο·ι οειπ.

7!

επωρι·ιοιιτ όειε ?οτιιιυπ νοιιιιοτπιπειι, υπό όετ Κείετειιτ πιιι όεο.εεειισε Πιτ ειπ μετα
όι-:2υ ιόευιεε $οιιπυριεππιιιτει.

Πει· ΕιΤεια όεεεειιιειι πιιι υιπ εο ρι·οπιρτει ειπ, ιο ίτυιιει· όου ΜιιιεΙ επειτ
ινυπόι: ννιι·ό, ό. ιι. ιπι όεπ ετειευ Ζειοιιευ όεε ι:εΒιππεπόεπ $οιιπυρίοπ. Πε ιιεειι:1
Με ιιοιιριει·επόεε υπό πει Ιπιιυεππι υπό ΗευΗειιοι·-Ζειτειι ιιυοιι πιε νοι·ιιευΒεπόεε
Μι1ιει επε ιιετνοιτειεεπόε Βεόευτυπε. Πεκ Γοι·ιπειπ υπιετότυοΜ υπό ιπιιόετι πιοιιτ

πω· όιε Ποι·γ:ει, εοπόει·π ει·ιειοιιωτι υυειι ιπι Νιιεοπ-, Κει::ιιου- υιιό Κειιιι;ορί
Κυτειιι·ιιου, εοννιε ιιοι εεικνιεεεπ Βτοποιιιιιόεπ όιε Βεεοιινι·οτόεπ ειυεεε:τοτόοπτιιοιι.
Π. 4..- __...-.-...ή-.ή:Π.4.-

ΜΗ ιἶοτπιειπ €εττιιπιειε ννωω ννιι·ό Με $οιιπυρίοπιναιτε ιπ όεπ ΗειπόεΙ Βε
ισι·υοιιι υπό ιειτ εειιτ ε:ιπίειοιι υπευννοπόεπ.

διο ννιτό. 2υ ιιιειπεπ ΚυΒειοιιεπ €ει:ειιιτ,

ιπ όιο νοι·όετε Νεεεπιι€5ιιιυπΒ ειιι€ειυιιτι. Πιο που επικνιοιιεΙπόεπ Πέιιπρίε ισο
ειι·οιοιιοπ ι:ειπι Αιιτιεπ όιε επι2ιιπόειεπ πιω όετε Νυεεπτειοιιεπτευτπεε υπό ννιι·ιεεπ

επιοι·τ Ιιπόει·πό υπό ικίι·ειεπει. Μειιι ννιεόετιιοΙτ όιε Ειπιιιιιτυπιι όει· πωπω πειοιι
Βωωτ ειυπόιιοιι οόει 'μ-5τυπόιιοιι, ιπι ννεπι ι:Γ εειιννετεπ ι:91ιιεπ πυτ 2-Β υπό επι

'Ι'ειυε. Βει ι·οοιιι2ειιιέετ Απννευόυπ8 ιει όετ ι·ϊοι8 ρι·οτπρτ υπό που”.
Ρι·ειε ρω Ποεε Ροτυιειιιυνεπτε ιπ όου Αροτπει:επ 25 Κορ.
Ρτοι:επιειι€επ υπό Ι.ιτεπιτυτ πετειιυνιιιι€ετ Κοετοπίτει.

Βτουόθυοτ Οιιθυιιευιιοει Ιιυιιοτυιοι·ιυιπ Ιιιιιι;ποτ.
Πτοεόεπ.

| Β"""0"ΒΜ(ΒινιοτπΡουθιιτε)

Πι·. Ρειυι Πιιιιοι,
υπ 5οιπτυετ ιπ Βυό Νυυιι0ιπι,

ρι·ειι:τι2ιει·τ Με ίτυιιετ.
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νοτι1επόεπ Β21όει· από Ι)οιιοπεπ 2αι· ΗειΙαπιέ νοπ Μιι€επ-, [.οϋει·-. Ηει·π-

ΒΙειεεπ-, ΗπτπειιΙΖ-, Ροόιι το. από ειπόειεπ ΚτειπΜιειωπ.
Τέ8Ποιι νοιπ 15. ιιι Με Ζιιιπ 80. Βεριειπικι· ΤΙιειιτετ από (Μπακ: ιιπ
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ιεπιι-

από Περιιτιεπιεπτ Αιιιω.

_

Δ.-

-

τ

>>_·

_

π_

ι>επταε ιΝ
.

Μ

.

”

Χ
.
.Η . ε δ.
Χ
σ:
2Θα.τι ε:Ο δ?- -εο Χ
=
__
€>Ξ Ο κι ε· 8
Χ
ο
..6:29-8
Χ
Ε.
-8Ξ: Μ: Β
Β
0:5.ΞόΘ: Χ
Χ
Ξ
Η
_8-Ξε
Χ ζ Β .- _Ξ¦ἑ , ,ο3 :Ξ2 χ
Χ == Φ _ Έ1ι..Έ 2 -ἔ χ
Ξ Δ; Ξ.Ξ ε μ Ξ χ
Χ -ε
'ὅ Ξ με Ζε ε 3 χ
Χ
ε "ιό ·Ξἔ έ ἔ ό Χ
Χ =
Χ 08 Ν! Φ ._ α» ο έ; Κ; Χ
ο α' ἔ Μ χ
Χ Ξ ε.. Δι>δ Φ«ΜΒ
ν.:
Χ 2 :Β 3 ἔ·Ξ°ἑ ΟΕΕ· κ
Χ Σ Ξ Ξ Φ·ἔΒ Β 'Ξ χ
Χ = _= ω ο Φ μ· ··° Η
..- = Κιποτ
ΡΜ
χ
ιπια·
ιΕοπρόομ ο
Χ Έ σ: =
“δ :Με
ή ¦ξ
'Ι'ι·πι .ι;·ιΒ .ιΙπιοτοιπ,. .εε χ
Ω
Μ
ε
.ε
Χ
Επωπω
απ!
ι ιρίει ιαπ;
Χ Μ τι ό
έ
Χ ξ α. Σ
Σ! Ξ
Ξα. ε# Χ
Χ = 'μ.,
ω
Η χ
Χ
..ε ό Χ
Χ
8
ε *δ Χ
Χ
Ο >
Β
.ε Χ
Χ
Ο
Χ
Χ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ

ε ==> -ι-ιι.ιέ=χ

εειοοιιαιτειτ. Ιειεεειιιιαι.

πω. ειπεπ. ΕΣιιιίιιιιι· νοπ όετ τα". ΒεΙιϋι·όο ιιιοιστιιτιοι.

Μ

Ππει:Ιι:4.όΙ1οιιοε, ειαΙιει· ινιι·Ιιοιιόοιι ΜΜΜ μεσα:

Κοιιοπιιιιετοπ, Κοιιιιιορ1°- από Βτοποπ1εικαωι·ι·ιι.
Μι.ει·υ.ιαι· ιπ Ιιετνοι·ι·ιι.ρ;. ΒΙόττοι·ιι Ποιιτει:ΙιΙε.ιιόε ιι. Οεπτειι·ειαΙι-Πιιςπιπε.
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.
ιαιρ;ειιιτΙιιιιι1 όετ Γιιιπ26ειεοΙιειι ΒοΒιιοτιιιηι·.

°

ι

ΑωΖιιιωω θατείοπτεπ:

`

Ρι·σι'. Βι·. Ει·ιιεΕ ΙΠεοΙιοι· (8ιι·αεεϋπσ·ω.·

[Με ννιι·καπ.<ι: Με ηΡ0ΓΒ"8$ἱΠ“ και· ειπε όιιοι·ι·ιι.εοιιοπόε; ινοπι181αιοΙι ιι:ι.
αιωπ ιζαι·ιιόο εει.ιιοιι Μπα, Μ" Μι· Κοααιιιιιιετοιι ειππ ιιι οιιιι;.ςειι Τιι€ειιι ιιι ειπεπ
οιιιί'ε.οιιοπ Κιιτο.ι·ι·ιι ναι·νναπόο1το, πο ννιιι·όοιι Δω ΑπιιιΙΙο 80 ιαιΙόο, όετ ΒοΙιΙειιπ Μ
Ιοο!ιοι·, Μ." όειε Βι·εαιιι·οο!ιοπόε Με ΚαιιοιιιιαΜειιε, Με Βιιιιιυνει·όοπ αιιό όια ότο

!ιοιιόο Βιιιτιο!ιιαπε, νο11ετειιιόιπ ννοι.;ποιειι.

ι

Πι·. ΜοόοΙ, Ιιι.ς·Ι. Βοπιι·Ιιειιι·ετ ει.. Ι). (Ψειεεεπβατρ).·

Ξ

ΝιιοΙι όειιι
Ηοαι·ειαοΙι
Με ”ΡΘιιι188ιιι
και· ειιιειιι
οι απ:ΑΙροιι-θιριοΙ.
πειπ Ει·ναπαΙιοα
Με πτ.ιιιιιοι.ο
ισα όια
Ποιο Ιιοι·ι·ΙιοΙιε
Βαϊτ ειιι
ΠωσρΙϋωΙιοΙι
ΙιειαΙιτιι.τ.ιιιιι1,ςΙιοιι πει ιπιτ ιιοεοαόοι·ε ειιι!) όοι· Μι ιιιΕοΙ;ζο Ιειιι€_ιΜιι·ιεοτ Βι·οπαιιιαΙΙωτε.ι·ι·Ιιε

ειιι ιποι·Ι4ΙιοΙιοιιι Βιιιριιγειοιιι Ιοιόε.
Ι)ι·. ΔΠι·οό ΜΙΙΙΙοι· (.Νεα?ιααοεπ).·
Μοιιι τωιππι μια όαΙιἱιι, Μ." Με Ροι·τιιεεια οιπ ΜΜΜ ω, Με ι.. ΚΙΝ·
ιοετοι· πιτ όειι ιπιτ. πωπω ιιο μΓϋι·οΙιπετειι ΚειιοΙιιιαιιτοπ ιιι ειπεπ αιιιιε!Μιι·ΙιοΙιοπ

από π” ιιιιιιιοιΙιϋπιειι ΒιοιιοΜεΙΒεταιι·Ιι ιιωπαιιιιιιω νειαιο.€. Ιω ιιοπιιο 2ιιι
Ζοιι Μπι ιιιιόει·οε ΜΜΜ, ννο1οιιοε ειι:Ιι όοει ,αΙειοΙιειι νοι·ιιι€ειι ιιιιιιιιοπ ιιιαιω.
Πι·. Βι·Ιοιι Β. νοιι ΜιιΜποι· (Β€ο·Ι:/εΖό, δ2είω·αι.).·
Πιο ότοι πιιε Ροι·ιαεοιπ παιιιιιιόο1τοιι Βι·οιιοιιιτιόειι, όεινοιι πινει ΙιειΚιιιόει·ιι

Χ

----τ----+κά

πωπω ιιι όειι εοιιινοι·ετοιι Β'οιιιιοιι από ῇεόοεπιιιΙ πωπω ιιιοΙι 1ιιι·Ρι·Μπι·ιιι Με νοιι

·
.
Α(1Γθ8εω ν” ΧΜΠ]ωΠΡΗθΒΘΗΠ1Βα

πιιεςοποιοιιιιαιοι· ΝΜιι·ιιιιιιἔ; Μι· επι.ι·Ικα Παακεπτειπ παΙιιιι ιιι ννόπι€ειι θιιιιιόειι Ιιει·ειτι-

π”

Μ από όιο βοοι·οτιοιι Ιιεἔιιιιιι ειιιπ ιιιι.Ιό 2ιι ναι·ι·ιιιιιει·ιι. όιο '1οιπροι·ιιτιιι· πο! Μ.
νοι·ΙιιιαΕ πω· όιιιαΙι ιο ΑροιΙιεΙιοιι, 80ικιΘ όατοιι ίο18ειιόε Βι181°08-Βερο18:
Η. ΒΙοι·εωιιιρίοΙ ΑροΗιοΒοι·, Μ'ιιι·εο!ιιια Μ
Πι
ιι
186. Απ!. Μ
° "Π, ΔρατιιαΙιαι·,,.Κιοπ. ΡιιιιΙ 8οοΒοόο,838;όιιι2Μόι·,8 πω, ΚιιΙΙι:ις·βΜ5.
Β, 8Βιιιι.ιιΚο!ε!η, Ροιαι·ειιιιιΈ, 0ιιι·Ι Ι'οι·ι·6ιπ, ΜοεΙιιια.
Ηοι·εοετοΙΙτ. ιιι όειι· Κοπιιιιιιπόιιιιτοπ-ΑροΠιοΒο Ε. Τιιοεοιιποι·,Βαι·ΙΙιι θ. 19,'

$ογόο18ττ8.88ε 16.

ΘΜΙΠιι€όαόπϋι·. Β πό οι ι' Μ" ιι ιι ο

(68) 0-22.

ρευιιηθ

ννωκω

ΚΟΠΗ0ΓΒΒΡ_

11ωπκΠΙ ΙΙερομ0Κ,Β 4' Η ο
ι
° °°
σε”Γυά οθηε2, ΗΠΒαΗΟΜΙΠ Υ'Ι"Ρ1° Π'
ΚΒ- 20

Βαπτιστικα πωπω», Ηεπειιιοκ
ιι. 11, κα. 20.

μι.,

ι

7 ΒιιοΙιότιισΒοι·οι ν. Δ. ΨιοιιόοΒο Κιιιιιι.ι·ιιιοιιιιοΐοι· Ρι·. Π 16.

`...- Μπιζ

Πεννυ ει( ΙΙιιεεει:Ιι(ιιι Μ(ι(ΙΙιιιιΙει:Ιιιιιι ΖεΙΙε(:Ιιι(ειι.
Νε Ι ιιιι(Ι 2.

Ι9Ι.ΙΤ.

ΒεἱΙεἔο εετ ,,5τ. Ρε(ετεΙιετ€ετ Μεάι2ιει5(:Ιιεε ννοεΙιεεεεΙιτἰΙτ".

Β.Π8818ΟΠΕΙ ιιιιειπειιν1εσεε ΖΕΙΙ'.Ιζ'ΒΟΠΕΙΓΤΒ]Ν.
ΟΙιΙτετεΙΙε (ΟΙιΙτετειε).

ΠοεεΙ(ιι()ε Ι(Ιε(1ιεΙειι. (ΚΙε(ΙετΙιεΙΙΙ(εε(Ιο).
Πε(ΙΙεΙεεΙ((ιιε οΙιοετεε_Ιο (Πε(ΙΜεΙεεΙιε Βεε(Ιε(:Ιιεε).
Πο(ΙΙειεεΙ(ι_ιο. ρτΙΙιε.ιινΙεεΙ_Ιε Ι( ειοι·εΙ((ιιεε ε(›(ιτεΙΙιε (Πο(ΙΜεΙε(:Ιιε

ΒειΙε8·εε πιει Μετιεε-ΑτεΙιιν).
Ο(ΙοειοΙοει(:ε(:ΙιοεΙ(ο)ο οΙιοετεεἱε (Ο(ΙοειοΙοε;ιεεΙιε Βιιιι(ΙεοΙιεε).
ΟΙιεετεε)ε ρειοΙιΙεκι·ΙΙ, εενντ(ιΙοεΙΙΙ οιηιει·ιπιεει.οΙεοι ρεΙ(:ΙιοΙο
ΙΙ (Βεε(ΙεεΙιεε εε· ΡενοΙιΙεπτΙε, ΝοετοΙ(ητΙε ε. εερετΙιεοετο1Ιε
ενεΙιοΙοειε).
ΡΙιετειεεοιντ (ΡΙιει·ειιι.ιοετ).
ΡτεΙ(τπεεΙιεεΙε ΨτετεεΙι (Ρι·εΙαιεεΙιοτ Απι).
ΒεεεΙτι )ΙντετεοΙι (ΒιιεεΙε(:Ιιετ Απο).

νΙ?εετεΙΙ(

(ΒεεεΙιι(ιΙιε

ΒΙιετεεΙ οΙιεεΙιτεεΙιεετννε τεεεΙ(ΙεΙι νντιιτεοΙιεΙ ιν μεινει; Ειτ(ιε·οννε.
(.ΙοετεεΙ τεεεΙε(:Ιιετ Αοτει.ε :εει Αε(ΙειιΙ(οε εε Ριτοεονν).
ΒΙιετεειΙ ι·ιιεεΙ(εννο οΙιεεΙιιεεΙιεετννε οεΙιτεεειιῆε εειτο(Ιεεννο ε(Ιτε
«πιο (.ΙοετεεΙ(Ιοτ θα. εει· Βι·ΙιεΙι.εεε εετ νοΙΙ(εννοΙιΙίε.ΙιττΙ
Θεοιντοιεεεεε_ιο. Μο(ΙΙιιεε (Μο(Ιοτεε Ι(Ιε(ΙΜε).

8εονντειιιεεεε_Ιε 'Ι'Ιιοι·ερΙ)ε (ΜοτΙοτεε 'Ι'Ιιετε.ρΙε).

ΒιιεεΙ(Ι (:ΙιΙτετειιεεεεεΙε ετοΙιΙνν (ΒεεεΙε(:Ιιεε ΑτεΙιΙν Πιτ θει
τιιτςἱο).
ΒεεεΙ:Ι ιιιε(1ιεΙεεΙ(Ι
ε(:ΙιτΙ(“ι.).

ΒεεεΙ(Ι εΙιετεεΙ Ι(οιιΙιενεΙι Ι νοεετἱτεεΙιοεΙιἱοΙι ΙιοΙοεεεΙ (.ΙοετεεΙ
Πιτ ΙΙ(ιιιτ- εεά νεεοτιεεΙιο ΚτεεΙ(Ιιοιτ.οε).
8ΙιετεεΙ εΙιεεεΙιοτει:ννε Ι εΙιοεεΙ(ΙεΙι ΙιοΙεεεοΙ (.ΙοετεεΙ (ετ θο
Ιιετι;εΙιΙΙΙ'ε εεά ΙΙ'τεεοεΙττεεΙ(ΙιεΙτοε).

ειο(ΙΙ:ΙεΙεεΙιε Ζώτ

-

ΨοετεἰΙτ (ΙεεεΙιοννεν(:Ιι ΙιοΙεεεει (ΖεπεεΙιτΙΙ'(. (ετ θειετοεΙττεεΙ(
Ιιοιεεε).
_
Ι'ΨεεεεΙΙτ οΓι.εΙιτιοΙοεΙΙ (ΖεΙτε(:Ιιτιι'(. (ε: ΟεΙιτΙιε.ΙιτιοΙοειε).
ΨοΙοεεο-ειο(ΙΙεΙεεΗ ΒΙιετεε.Ι. (1Ι(ΙΙΙΙτετ-ΙΙε(ΙΜεΙε(ιΙιοε .ΙοετεειΙ).
ΨτετεεΙιεΙιεε)ε ε;εεειε (Αετει.ε-ΖεΙΙ:εε8).

ΙΝτετεεΙιεΙιεν ννεει:εΙΙι (Ζειτ.ε(ιΙιτΠτ. τω· Αετετο).

ΒΙο(ΙΙ:ΙιιεΙ((ιΙε 0Ιι(ιετοιήε (ΙΙΙε(ΙΙ:ιεΙε(ιΙιε ΙΙιιιι(Ιε(ιΙιειι)

Βειι(Ι Ι.ΧΙΙ. Ντ. 7-Ι2. Ι908.
Ρ. Ν Ι Ι( οΙεΙτΙ: «Με ε.Ι(ετε (.τοΙΙιε ΙιοΙιετεττοεΙιΙε ννΙΙΙιτεε(Ι (Ιετ
εεΙ(εε(Μ.τεε ΡετΙο(Ιο (ΙοτΒνεΙιἰΙΙε». (Ντ. 7).

ΙΙΙ'. Βορ;οΙ εΙ›ο νν:

«Ζετ Β"τιι.εε εει· ειι.ττιεΙΙοε εεά εει·

ι(ιιεΙοε εεΙ:Ιτρε(.Ιοε (Ιετ Π(ι.τεΙιΙει.εο εει ιιιιιΙιε·εεε 'Γειω
τεε». (Ντ. 8).
νετΙ'. τεΐοτιοι·ι. ΙΙΙιοτ 2 νεε Η (ι ε ε ει ο νν ε ΙιτορετιετΙ:ε ΡεΙΙο.
εει (Ιοεοτι '|ο άετ ΒΙε.εε τεεεεἱει·Ι: ννιιτ(Ιε. Βιε ?ΜΙ ΚΙΝ( ω]

Ρετιι.οεΜε εε θτεε(ιεξ (Ιοτ εε(Ιοτε ιε ΡοΙεε νοιι ΒΘ7ΗωνΘΠ
εεά ΡνοΙοεεεΙιτΜε. Πιο Ιε εετ

Ιε (Ιοτ ΕΙΙ:οτεεετ εΙε(Ι άΙο

ΑεεεΙιεε

ΙΙΙιετ (Πε εΙ(ειε (τοΙΙιο

ΒεΙιετεττορΙιΙο ΙιειΒγρΙιΙΙιε το(ιΙιΙ: ερε.τΙΙ(:Ιι Ζε ΙΙιι(Ιοε. Β Ι τ: Ιι ιοτ
Ιιετ 89 Ρε1Ιο εεεε.ιιιειεεεοΙιτ:ιεΙιι εεε (Μια 2 ΡιαΙΙο οιεεετ
ΒοοΙιεεΙιτ.ιιε(.;
ΙιΙεεεεεΙϋει.
ΝΙΙ((ι Ι ε τι οτΙιτΙες(. ιιο(ιΙι 4
ΚτεεΚεεεεεεειεΙιτεε εεε άετ ΒΙΙ:οτει:ιιτ:
τι
Αεεεοι·(Ιειιι (Με ΝΙΙ(οΙεΙ(Ι ιι(ιοΙι (Πε ΚτεεΙιεεεεεεΙιΙεΙιτε
εΙεοε ΙΙ'ο.ΙΙεε τω, ννεΙ(ιΙιεε εε Ιιε0ΙιεεΙιΙ;εε ει· εοΙΙιετ θεΙεεοε
ΙιειΕ Ιιεττε. Πιο ΒεΙιΙΙΙεεο ννεΙεΙιε νοτΙ”. εεε άετ Ζεεει.ιιιιιιοε
ετοΙΙεεε,· εΙΙετ ΒεοΙιεεΙιτεεεεε ΙιοτΙεΙΙ:ετ, εΙε(Ι τοΙε;εε(Ιο: ιιι εο

ννἱεεεε ΙΙ'ϋ.ΙΙεε νεε εΙτετει· ε;εΙΙιει·
8νρΙιΙΙΙε (Με ΒοΙΙε Με

Ι.Ιτετε.ι.ετ εεεεειιεεΙ(.εε Ε'ΙιΙΙε

εεε (ΙΙοεο εννοι ?Με ΙιεινοΙεεε, άιεεε (Με ΒοεεΙτετ (Ιιεεετ φρο
τετΙοε ειειετ ειε ει·εετιεοε Μ. Νιιτ ιπι Αείεεεεεω(Ιιεει Με"
ΒΙεεεεεεεεΙΙ(Ιιιες. εει οιεε ΒΜΙΙΙΩιΙ0ρ0τΜΙοε εεεεεοητι.

Ν. .Ι εεε ειε: αΖει· ΚεεειειΙΙ( αει· (:ΙιΙτεταιεεΙιεε ΒεΙιεε(Ι
Με; νεε ΝεετεΙςΙε άοε Νοτνιιε Ττιςοειιεευ. (ΝΒ 8)
νν. Ψ ο τεΙΙ (ι νν: ο «Με Γεω νεε Ιινετει·ιεεΙιει· ΜΙ.Ιιιεεες (Ιοε
Νετνεε Ιι'ιι.οιεΙΙυ. (Ντ. 8).

.

ΙιοΙιετο(τορΙιΙε ετιιεΙτ Με

εοι;ιοΙοεΙε(:Ιιοε

ΙΔοειεει.

Μειει

εει:

ννιεΙιοΙΙ: ει(:Ιι (Πε (ιΙ(ιι(.ε («Με ΙιοΙιετειτορΙιιο εετ ω( άετ ετειοε
ενρΙιιΙΜεοΙιεε ΑΙΙιτοειειεετεεΙιοΙεεεεεε.

Με ε.ετι1εειΙεεΙιε Κετ

Β. ΙΙΙ? ι·
(

τ.

ε ο νν ε Ι; Ι :

(8ριτοοΙιιιοι.ο ρεΙΙΙ(Ιε εεε Με ΒνιιΙιΙΙΙε».

.

Μ. Με 10 Ι'τιε(:Ιιε ΒγρΙιΙΙΙει'ιι.ΙΙο

εειοτειιεΙιτ. Ιε θ ΙΙ'ΙΙΙΙοε

Ιιετι:ο Ι(οιεεε ΙΒΙεΙΙιιεει εε( (Πο ΒτΙιτεεΙιεεε· άετ Ι.εΙιοι·.
Γεε(Ιεε εἱεΙι ΒρἰτοεΙιεετεε. εετ Ιε

Θ.. Β (ι ε· τ ο νν:

«ΒοοΙιε(:Ιιτεεεεε εετ

Βέ(Ιοετεες άοι·
( τ. 7).

Γτει(;ε άετ Ι(ΙΙειεεΙιεε

Ο ε Ιι τ Ι ι ε ο Ιι ε ιν ε Ι( 1 ' ε(:Ιιεε ΒοεΙ(ΙΙοε».

εΙεεει

Β'ιιΙΙ .νεε ειιεννοΠοΙ

Ιιο.Ι'τοτ $νεΙιιΙΙε ΙΙεεεεε ειοΙι Ι(ειεο $ριι·οεΙιεειοε εεεΙιννοιεοε.
νων. ννοΙει (Ιετειι(' Με, (Ιε.εε ΙιοΙ άετ νττοεεεε

ΖεΙιΙ νετεεΙιΙε

(Ιειιοι· Βριτο(:Ιιεοτεε, άΙο Μϋε·ΙΙεΙιΙ(εΙτ. νοε ΙττιΙΙιεοτε ΙιεΙ άετ
Βιει;εοεε άετ ΒνεΙιΙΙΙε ειιΙιε ΙΙ(ιιςτ.

Νε(:Ιι θε.ΙιτΙτε(:Ιιενν ε Ιιι (ΒετΙ. Η. ννωιι. Ντ. 21. 1902)·
ΙιΙιεεεε ειεΙ(το τε(ΙιιιΙετοε(Ιο 5εΙιειο.εεεε, Με Ρερτοε, ΕΙεεε(:Ιιεε
Ιιετε. Βετεεεετο, ΔΙΙ(ιιειειΙε, ΑΙΙοτεε, ΡντοΙιειεεΙιιιι, Ην(ιτ(ι
εΙιΙιιοιι, θεε.ΙεΙ(οΙ, Ην(ΙτοενΙε.ειΙε. Πν(ΙτεεΙε, $εΙιινοΓοΙννεεεει·
(Με, ε(:ΙιννεΙΙΙ(.τεειιτοε Νεετιιιει, 'Γιοεεειεεεετε, ΜετΙ(ερ(.εε εεά
ει.ιι(ιοτο νετΙιΙε(ιιιεεοε. ννεΙ(ιΙιε (Πε ΒεΠΙινετΙΙετεερε (Η8) εετ
ΙιεΙιοε, ΙειεΙιτ (Ιε.τειι ετΙ(οεει ννετ(Ιοε, (Ιε.εε ειε (Πο .Το(ΜΙετε
(ΕΠΟ.) 2οτΙοεεε, ννοΙιοι .Με εεεεεεεΙιιο(Ιοε ννΙτ(Ι. νεε. εει;

εει Ποτε νεε νοτεεΙιιο(Ιοεοε Κι·ε.εΙ:οε ΚοεττοΙΙρτείεεεεε (Ιιεεετ
Β.οεΙ(ιιοε νοτι.τεεοιεειειι.. ννοΙεΙιο ετεεΙιεε, (1εεε (Πο Βοειιειιεεεε·
άοι· τοΙειιινοε Ηετεεειιτειτιοεεε άεε· Βιιιειε·ε Μ. ννεε ιιι Μει

Α. 8 ε ο ει) εε ε ΙΙ( ο νν2 ‹Ζιιτ ΙΙι·ειεο Μπιτ ΠεεειιεΙιιιιεε ιτε
Κε.ιιιρίε @με (Πε Ρεεει›. (Ντ. θ).
.Ι. Β εε ε ει ε ιι ο π: «Με Ε'εΙΙ νεε Ηετρεε εοετοι· (ιεΙι(.εΙειΙοιιε
εει οιεοει ΚΙεάε». (Ντ. 10).

.Ι. Εεεε ειεεονν: ‹'Ι'ο(Ι εε θΙιοτειι».4
Με θΙιοτοε ΓΙΙ.ΙΙε ειΙτ τ(5(ΙΙΙ(:Ιιοει Αιιεςε.ιι€.
ΙΝ. ΙΙΙ(ο1τΙ(ε: «Ζετ Αεννεε(Ιεεε (Με 'Ι'ΙιΙοεΙεεειιε».

εεΙιοι· ΒεεΙοΙιεεε; εε άετ Βειι.Ιτι.ι(ιε νιοΙΙοιεΙιτ νοιι Βο(Ιοετεεε
εοΙε Ιι(3εειο.

ΙνοΙ τ. Κε ει". ιε 2 ΓειΙΙεε (Με 'Ι'Ιιι(ιεΙεειεΙε Ιε Αεννοε(Ιεεε
εεΙιτεεΙιτ. Π” ΒεεεΙτετ ννο.τ, Ιιοεοε(Ιοτε ιε οιιιοπι ΙΞ'εΙΙ, Ιιει

Β. Ι)τοΙι ε ονν: «Με ΒνεΙιΙΙΙε (Ιετ νοτετοΙιετ(Ιτεεο». (Ντ. 'Η.

ννοΙοΙιειε εε (Με

νοτί. (Με ειεοε (Ιετ ι·ο(:Ιιτ. εεΙτοε νοτΙτοιειεεεάεε
Β'ΙΙΙΙο
νοε εειιιιεϋεετ ΒτΙιτε.εΙ(εεε (Ιοτ ν(ιτειοΙιετ(Ιτεεο πιιι, ννεΙ(:Ιιοτ

ΒΙΙεεε(ιεεεΙιοειτο Ιιεε(ΙεΙτε, εΙε εεΙιτ (ιείτιο(Πεεε(Ιεε. Βε νετ!.
(Με νεε Μειι (ΙεΙ ΙιοεοΙιτιεΙιεεε ΓΙΙιτοΙνεΙε. ννοΙεΙιεε εΙεε νετ
Ιιιε(Ιεεε; νεε 'Ι'ΙιιοεΙειι.ιειε εεά Νεττ. εεΙιενΙΙ(ιειε ἱε:,· εΙ(:Ιιε

ιεΙι.(.εΙε εΙεοτ Ωιιο(:ΙιειΙΙιετΙτετ ε,·εΙιοιΙτ ννιιτ(Ιε.
.Τ. 8ριεΙιετει: «ΡΙιετνεεετοειιε εεει·εΙινοΙ(Ιεε». (Ντ. 8).

νετΙ'. Με ειεεε Β'εΙΙ νεε Β'ΙΙιι·οεε.ι·Ι(οει (Ιεε ΒεεΙιεεε (ιεετιετι:
εεά εΙ(ιΙι (Ιειιει (Με νοε .ΙοτεειΙΙιε σε, ιτε .ΙεΙιτο 1895 νοτ
εεεεΙιΙε(τεεοε 5(ιΙιειι(.εε Ιιο(ΙΙοετ, ννοΙοΙιοτ ΙΙΙιοτ (Ιεει Χωμε

Ιιειε ριιτεΙΙοΙ (ΙοειεοΙΙιεε νετΙειιΙ'(:. 8

ιε Ιι ετει ε( (εἰ: (ΙΙεεοιε

ΟΡετειι(ιεεννεεε εεΙιτ ειιΙ'τιο(Ιοε. 8ο Ιεε(Ι

εεε ΖειιεεεννετεεΙ

ννετ(Ιοε εεΙιτ Ιιε(ιεειε ειι;τε.εεΙιεΙι εεά Ιτειιιοι·Ιοι ννιοΙιι.ιεε Οτ
εεεε ΙειιΙοε θείεΙιτ νοι·Ιοτει. εε ννετ(Ιοε.

εει οΙεο ει.το.ΙιΙοεΙ"στιιιΙΒε ΙιτοΙτε ΝετΙιο άετ

πε θοΙιοτο εεεε(Ι, ε(ι ιε)ιεΙει·ιο ετ 'Ι'ΙιΙοειεειιιιε εεά Νιι(τ. ειιΙΙ
(ιγΙΙ(ιιιιιι Π.. ννο(ΙιιτεΙι (Πο Ιε_ιοΙ((Ιοεεε ν(ΙΙΙιε· ε(:ΙιειετεΙοε ννετ(.Ιεε,
ννεε εει Αεννοιι(Ιειιέ· νοε 'Γειοειεενειε ιιι(:Ιιτ. άετ ΚΑΙ πετ.
ΝοεεεοτεεΙιενεεεεεε, ννιο εΙο νεε Βτιειι.εετ ΙιεεεΙιτἱοΙιειι
ννεττΙεε, ω( νετΕ. ει(:Ιι(. ΙιεοΙιεεΙιτει..
Α. Α ε ε (πω. «Βιειρ;ε να”. ΙΙΙιετ ειε εεΙιε(ΙΙΙ(ΙΙιε Ι('ΙΙΙι·
Με;; (Ιοε Κειιιε(ετε». (Ντ. 10).
ΑΙΙε·ειεεΙε ΙιεΙ(εεετ κι (Πο Νοτννεε(ΙιεΙτεΙτ (Ιοτ Αεινεε(Ιεεε·
νεε Βιι2ιτεετΙοε, Με ΙζοιΙοιε, Κεειρ('ετ, ΑειΙιετ, Μοε(:Ιιεε οτε

Ιιι εεΙιννετευ ΚτυυΙιΙιεΙτεεε1Ιειι; Μιεε ε.Ιιετ ερειΙεΙΙ άετ Κειυρίετ,
Ιιι εεντιεεαι μετΙιοΙοειεεΙιευ ?ε.ΙΙειι, υιιτ ει·εεεετ νοι·εΙεΙιε ειι

εεε·ευτΙε ννει·‹1ευ υιιιεε, ιιι νΙεΙειι ?ε.ΙΙευ εεετε,ε·ευ ΜτεΙιτ Βου

τε;ςεΙυ ε!ιιά Με ΒιιιερτΙεειιυε·ευ ν6ΙΙΙετ ετεε'υΙιτΙοε, Ιιε.Ιιευ Με
υιιτ ΙΒτεοΙε ΙιεΙ Κτε.ιιΚευ ιιιΙε υοτιυεΙετ 'Γεω ετεειιι· οκ1ετ ιτε
τιιη,:ειυ ?ΙεΙιετ Με 88°. Βει· θι·εά Με
ιιεεειιε εειπ· Με
Μειιεε εεε Νριιευιιιε ειυε ΙιεΙυε ΚοιιετεΙυεΙΙιεεΙευευ. Βειιυ

ιι·ΜυιΙιειεττ Μ, «πω, Μου ΑιιειεΙιτ. Α ιι ιι Πιε κιν 'ε , ιιι άετ
1·`εΙιΙειι νου Βε.ιΙΙΙειι Μευε Με ι·εεΙ€εΙνε 'Γετυρετεευι·ετΙιεΙιιιυε
Μεετεειιτ ιιΙεΙιε εευἰὶ:ειι‹1 ΙιετνετεεΙιοΙιειι. ΝεεΙιάειυ ντιπ.
ΜεάετΙιεΙε ιιιΙε Κειυρε'ει· εεΙιΙεεΙιτε ΒτεεΙιι·ιιιιεευ ιτειιιε.εΙιε Με,
Με ΒεννεΙε ίΐΙτ ΙιεεεεΙιευ‹Ιε ΡΙιεΙιἰεΙε ιιιικ1 άεε ΤτιΙιετΙ:ιιΙΙυ Ιιι
τω. ει· ειι άει· ΠεΙιει·2ειιΒιιιιε· εεΙευ,ε·ι, ειπε ΙιεΙ ΙιεεΙιεΙιι.ΙεεΙιευ
υΙεΙιε υυτ Βει ΑεΐεΙειἰου άετ Βριεεευ, εουι1ει·υ ε.ιιεΙι Ιιει ετ6εεε
Ρτοιεεεευ ΚευιρΙ”ει· υιιΙιεεΙυετε νου εεΙιειΙΙιεΙιει· 1ν1τΙιυιιε· Με _ τευ θεντεΙιενετευ6ετιιυεευ, ειιιεΙι εοεετ Ιιει Κε.νετυευ, ευαι
?Με ΒεεΙΙιτΙε·ιιιιε· εειιιετ ΑυεΙεΙιε Μπα ΜτΙ'. Ιιι άει· Ατεεἰε
ενειι6ειι. Με ΖτιΙιΙ άει· ΒΙυερτΙτιιιυεειι ΙιΙΙιηζε ιιΙεΙιε υιιτ του
του 1·1ιι.ρρΙεΙι (Ζευει·υΙΙιΙε.εε τετ θιγυ. Ντ. 52, 1905).
ιΙτε‹Ιε άετ τεε.Ιτεινευ Βι·εεΙιεΙυιιυε·ευ, εοιιτΙετιι που νοιυ .ΙΙΙ
εειυεΙυευεεευτΙ (Με Κι·ευΙιειι Με νου εεΙυειυ θεντΙεΙιεε Δε.
Ι.. ΘεΙυ εΙΜιι: «ΠεΙιει· Με ΒεΙιειιἀΙιιυε· άει· 1ιειιΙ‹ε.ιιιὶε Με
Με Αυεε.ιιε·ει1εεευ εΙυτΙ νοτεΙεΙιεεΙιεΙΙιει· ευ ΙιεεεΙιτε.υεευ ιιιιι1
Βϋυτεευεει·εΙιΙειι». (Ντ. 11).
εκει· ιιΙεΙιε ιιυεετ Με) ΙΙΙΙ1ε;ι·. υυε ιιΙεΙιε ΙΙΙιετ Με ΜΙιετ. Με ιιεεΙι
ιΙειιι Ζιιεεευι1ε εετ Ι.ιιυ,ετειι υυε άεε Οτεε.υΙειιιυε 181Ξ Με Βε
?Με εειΙε εεΙυε Βι·εεΙιτιιιιε·ευ Με, Με ει· Ιπι Ιιε.ιιΓε νου ΠΑ
ΙιευΜιιιιε νοιι 2 Μουεεειι Με ειι Πι .1ε.Ιιι·ε ίοι·ειιιεεε2ευ.
.1εΙιτευ ιυ άετ Μ.οεΙαι.υετ ΠιιΙνετεΙεὲεΙεΚΙιυΙΙε ιυ Βε2υς Με'
?Με ΒεειΙ·Η.Ιου ετΙιε.Ιε ιυευ ιιι 85 ρΟτ. εειιιιιιεΙΙεΙιει· ?Με
Β.ϋυεεευ1ιεΙιε.υάΙιιυε· εετ ΙιειιΙ:5.ιιιΙε εςεεειιιιιυεΙε Με. Νε.εΙι Βε
Με ΙιΙεΙιιε Ποεευ Ιυ 50 ρ()ε., υιιτ' ιυΙειΙει·εΙυ 25 μα., Με ε·τοεεε
ερτεεΙιιιυε ιιιεΙιι·ετ ΚτπυΙιευκεεεΙιΙεΙιεευ Κοιυιυε ?Με ειι άστυ
Ιιι υιιι· 10 ρΟι., ,ε·ε.ι·υΙεΙιτ τεε..<.=:Ιει·εειι 15 ρθε. νοιι άειι τεεΙ
ΒεΙιΙιιεε, Με” Με Β6υιε·ευεΙιετεριε κνοΙιΙ ειιιε εειιιετΙιΙιετε,_ῆειΙοεΙι
εει·ιετεευ Κι·ειιΙ‹ειι Ιιεεεειι 'Ι'_ειιιρει·εειιτεεεΙε;ετιιυκευ Με 381'
υιιτ νετΙΙΙ:ετεεΙιευι1ε Βεεεετιιυε άετ ΙυθΠΙ(8ΙΙΙΙΒ ειι Ι›εΙνΙτΙ‹ειι
47 ρΟε., Με 32" 47 Οι. υυε υιιτ 6 ρΟε. ΙΙΙιετ 8211. Αεί άειι
νετυιεε·.
Ηιιεεευ ννΙτΙ‹ε :Με
'ιιΙιετΚιιΙΙυ ε.υεεε2εΙεΙιυεε; δ ρθε. Ιιετεευ
νοΙΙεεε.υτΙιε· τιιιτ' ευ Ιιιιεεευ υυε ΜΙ '70 ρΟε. ντιιτάε εετεεΙΙιε
Τ.. ?επεσε Ι υ: «ΠεΙιετ εΙυΙε·ε, Ιυ υευετετ ΖεΙε νοτςεεεΙιΙυ
Ι›ε‹Ιευιευι1 ετετΙυεετ. Πε.εεεΙΙιε Ιιευυ πιππι νοιυ Βρυευτυ εεεεε.
ε13υε,18εεεΙιοεεε υυε ΙΙιτε ΒειΙευευυε· 501 νετνι·ιιυευυεευ».
Βεεουάετε ειιΙΤεΙΙευ‹Ι Ιεε Με ΑΙιυειΙιιιιε άετ ΚΜ: Ιι'εεΙιευ Βε
( τ.
.
ΖΙΙΙευ. ιιι 60 ρΟι. νετεεΙιννειι6ευ ειε εο;:ετ ν01ΙΒΕ11.ΙΙΙ118'. Βει·
'ΝεεΙι Βτινε.Ιιυυιιιτ άετ ντιεΙιεεεεεευ ΙπιΙΙἰεειεεΙιευ θεεεεεει ΙοΙ‹ε.Ιε Ρι·οιεεε τνΙτιΙ ευεΙι άειιτΙιεΙι Ι:εεΙυε1ιιεεε. Με ΙωευττΙιεΙΙ
εεΙΙΙΙι1ετε ?Με Με ΗειιρεεςεεΙεΙιεεριιυΙιεε ννεΙεΙιε ΙιεΙ ω· Κου
εεΙιευ ΒτεοΙιεΙυιιιιε;ευ εεΙιννυιιι1ευ νοΙΙεεευἀἰρ; Ιυ '75 ΜΧ., Με
εει·ιιΙιεΙου νου θεεεΙιεεεειι ιιι ?τεμ Ι‹ειιιιιιειι. Ιιι Βειι·εΙ1 εετ
ιιι άειι ευάει·ευ ?εεΙΙευ ενιιτάειι Με Ιιε(1ειιτευό εςετΙυεετ; Με
7 νου ΚυΙιΙιι Κοντα Ιιι ΗεΙ°ε 5 Μεεει· ΒιιιιτΙεεΙιε.ιι ριιΙιΙΙΖΙετιευ
νει·άΙεΙιειιυε; υε.Ιιιιι Ιιι 65 ρθε. Με. ΑΜ εευ ΑΙΙεευιεΙυευεεεπι1
?ΙεΙΙε νοιι θεΙιυεενετΙεεειιυεευ άει· Β.6Ιιτευ1τυοεΙιευ, Ιεε ?Με
ννιτΙ‹ε (Με ΤιιεετΙιιιΙιιι ε.:ϋυεεΙε·, Με ε.ΙΙε Κι·ευΙω ευ ΘευτιεΙιε
άει· ΑυεΙεΙιε, Με." Με τιιυιΙε ΟεΙΙ`ιιιιυ,ε· οΙιιιε ΚουεΙυιιΙεεεεετευ
ευυεΙιιυευ. Με ΒεΙιευἀΙυυε· ειιι 8ευετοι·ιιιυι εΙΙεΙυ οΙιυε '1'ιιΙιετ
υιιιιε άετ ΠιερΙιγεε κ1εΜιτεΙι ευ Βευυι1ε ΙΙιοιυιυε, Μ." εεε-εευτ?
Ι‹ιιΙἱυ Ι‹ειιυ "Με εοΙε1ιε Β.εειιΙεεεε ε·εΙιευ ιιι νετΙιεΙευΙεευιεεειε
ι·οι1ετειιιΙε Ρι·ο_)εΙιεΙΙ Με ειιι Πι·ΙΙΙΙιοΙιι·ει· Μπι. ?ετιιετ Βε
ευ Ιευτεετ Ζεἱε; ε.υεΙι Ιτι άει· ΡτΙνειρι·εΧΙε Ιιευυ υιευ τυὶε ΙΙιιιι
εεΙιτεΙΙιε ντιπ. Με «ΒεΙιΙιιιοεε› ε·ευευυεευ Θτευεεευ άετ )ερε
ε;ϋυεεΙε;ε ΒτεοΙεε ει·ιἱεΙευ.
ιιΙεεΙιευ ?εΙεεεεεΙιΙΙτεε υπό Με νοιι 12. νου Νε εε υ νοτ
,ςεεεΙιΙεε·ευευ8εΙιτεριιεΙΙε. 1τιι ΑΙΙβειιιεΙυευ ειιιε Με, άιιι·εΙι
8. ?εε Ιι ο ε· ιι υ ά Ν. _.-1 Κ Ι ιιι ο νι· :. ‹ΒΙΙυ ?ΜΙ νου ?ϋιιΙΙΙυβε
8εΙιι·ερυεΙΙε ιιυτ1 ΟτευεεερΙΙεεετ νετιιτεεεΙιεειι νει·ντιιιιάιιυεευ
εεΙιενε.υ,ςετεεΙιείι». (Νι·. 26).

νΙε1 εο1ιννετετ, Με Με νετννιιυάιιυε·ευ Μιτου Με θετιιεΙιτΙιιιι;;εΙ.
Α. ΠοτΙιοινιεΙυ: «Ηετιιιε. ΙυειιΙυε.ΙΙε ερρευκΙιειιΙει·Ιε
Ουγιιτιε νετιυΙειι1ει·ιε». (Ντ. 12).

υυε

ΒΙυ ?εΙΙ νου Ηετιιιε. ως. ερρειι‹1. ΙιεΙ ντεΙοΙιειιι άει· Αρεω
Μπ ΟΧγιιτευ, .:.ιΙεο ΙεΙιευ‹Ιε ?τευιάΙώι·ρει·, ευεΙιΙεΙτ.
ει. Ι ει ε υ ο να: «Ι1ε1ιετ Με εορ;ευευυεε Η ο ά τ; Ια Ι υ ' εεΙιε
Κτε.υΙ«ΙιεΙυ. (Νι·. 12).
Με ΚτυυΙιευεεεοΜεΙιεε ειιιεε ?εΙΙεε, άετ ιιυ ΑυεεοιυΙευτυ
εετ ΠοεΙιειιετ ΠυΙνετεΙεεεεεΙεΙΙιιΙΙι εετ ΒεΙαΙου Ι‹ειιι.

1)1εεε $εΙιενειι,ε·,ετεοΙιε.εε πετ Με 6..Ι)Ιε Κιυόετ- :Με Κυε
εευ - ναυτι1ευ ΙεΙιειιά τ.τεΙιοτευ υυε ενετευ (εεε ευεεειι·ε.;ευ,
υιιτ εευτ ιιιιι,ετει·. Με ΚετρετΙειιεε εει· Βει ε1τεΙευ θ? ει., Με
άειι υυάετευ 84 υυε 82 ει., Κορειιιιιευιητ 26ΙΜ σε. Πειτε θεντιεΙιε
ε.ΙΙετ ευεε.ιιιιιιευ 12 ΡευιιτΙ. 8ιε ΙεΙιτειι νου Β-89 Βευυάευ, υΙΙε
εεΙιτἱεευ, ντευυεΙειεΙι υυε εεΙυνυεΙιει·8εΙιυιυε.

Α. ΙΙΙ ε υ Ικ ο εν ε Ια Ι: «ΒΙυε ΙΙ1ειΙιο6ε άετ ΗετεεεΙΙιιυε εΙυετ 8ει·Ιε
ΜεΙτετ ιυεΙιτοεΙιοριεεΙιετ ΒεΙιυΙεεε ειιιε εειπ “ειεε θιεΙιΙτιι
εεε 11ευεεΙιευ υυε' Λεω ΜΙΙατοεοιυ Η ε.ι·εΙιΙ. Με ?ειι
εετνΙετιιιιε άετ $εΙιυιεεε Με Πειιετρτερετεεε υε.εΙι ΒΙΙυΙιεε

ευη· Ιιι θεΙεεἱυ ει". ?οττυε.Ιιιι». (Ντ. 27).
117.ννοΙεΙκε:
(Ντ. 12).

«?.Ιυ

?εΙΙ

νου

8ιευε νΙεεετυπι ιυνετειιε».
-

'Πι. Ρτεινοε ε ιι ε: «Με ?ΜΙ νου ΗευιΙεερΙιεΙΙεε. (Νι·. 12).
,

ΠζιεΙενν1ε ε.

.

Ψ. ΨυυΙτονν: ‹ΖννεΙ ?ΙΙ.ΙΙε υΙευεετ ΜΙΤιιεει· Ρει·ε'ετιι.εΙουε·
ρετΙιουιεΙε ε·εΙιεΙΙε @του 11ε.ρετοιουιιε» (Ντ. 27). 2
Βεἱ‹1ε Κτε.υΙιε, ορει·Ιετε νου Ρτοΐ. ?εάοτοντ. ε·ευεεευ.
172. Ιεε εΙιευεεΙΙε εετ ΜεΙυυυι.τ, Μιεε ιυε.υ ΙΜ Με1'υεετ ΡετΙιειιι
εἱε ορετΙετευ εοΙΙ υυε εννυτ εε εεε Με ιυ6αΙιεΙι ιιυεΙι 111τΙιτευ
Με; τΙεε·ΒευεΙιεεΙΙε οάετ νετΙεεειιυε; άεε ΙυεΙΙιεε, Με Ευ εευ

ετεεευ Βειιιιι1ευ οιΙετ 'Ι'ε.εευ υε.εΙι άει· ?ει·Ιεεειιυε. ιυευ Μ)
ιυεΙεεευ ΟΙιε.υεευ Με εεε Ρετιεουευυι ιιυι· Ιιε.εεττΙιεΙιεεΙι

νετ·

8.υτΙετε νοτιιι11υάευ.

ΒιιεεΙ‹Ι ΙΜ·εεε.εΙι (τιιεεΙεεΙιετ Απε).
ΝΝτ. 26-36. 1906.
Ν. Βε τε ε ευε νε:

«Με Ρεεεεριι1ευιΙε Ιυ άετ ΚΙτεΙεευεεερρε

1905-1906». (Ντ. 26).

Τε. Η ει: ειυε υ Μ· «ΠεΙιετ Με Ρε1ρεεΙου άεε Αρρευτ1Ικ υυε
Με Μεευοετ.ΙεοΙιε Βεάειιτυυε· άετεεΙΙιευ ΙιεΙ εΙιι·ουΙεεΙιευ
ΑρρευάΙεΙε1ε». (Ντ. 27).
5
Η. Ιιευιιεεε εετ Βεεειιιιιυιιυε· άετ εοροεττερΙιἱεεΙιευ Εεεε-εετ
'1'εἰΙε εεε ΠετυιετεΙιευε ευεεεΙιΙΙεεεΙΙεΙι Με ΡεΙρεεΙου. Ετ 2ιεΙιε
ΜεεεΙΙιε ιιιιεεΜυ8·ε ω· ΑιιίεΙεΙιιιυε νοι· υυε Ισευιιεεε Ιεεεεετε
υιιτ ειιι· ?εεεεεεΙΙιιυε άετ Εεεε άει· ?Ιεκετε ειΒιιιοιάειι. ενο

εοΙεΙιε εΙεΙι
Β. ?Ι υ Ι: ε Ι ε ε ει ιι: Ζει· ?πεε ΙΙΙιει· Με Βιιεειτρε.ειου Ι:τεΙιεΙε;ει·
θεεεΙιντυΙεεε εεε Με,εευε υυε άει· 1)ΙΙ.ι·ιιιε». (Ντ. 26).

ΒεεεΙιτεΙΙ)υυε )ε εΙυεε ?ε.ΙΙεε νου Κε.τεΙυοιυε. ΟοΙοιιΙε εεεευ

υΙεΙιε

Ιιει·ευερε.ΙρΙετευ

Ιε.εεε.

?Με Αυε'Ι:ΙεΙιιιΜ.°

Με” ε.ιιεΙι άστε ειι ΙιεΙυειυ ΒεευΙευε. ντο εεεΙινετεεευει,εε ΡεΙ·

ρεεἱου ιιυ ΒεΙεΙιε Ιε.εει.
112. ΒΙεΙο ντε Ιιεε Ιι Ι:

τ2 ?εΙΙε

νοιι νετννε.εΙιευυε·ευ

εεε?

εΙευε1ε υυε Κετειιιουιει υγΙοτΙ.

Ιιι Ισε16ευ Μ. ευ11'εΙΙευά Με τεΙυεΙνε εΙυευτεΙιτΙ:εΙε άετ θε
εεΙυνι1Ιεεε, ντεΙεΙιε υεεΙι Αυεε.Ιιευ άετ Κτευεευ εΙεΙι εευτ Μυες
ευιυ ευετνιεΙιεΙεευ ιιυι! εΙιεεεεΙιειι Μι.νου, Μιεε ειε Με” Ιπι
Κετρετ ττεετε.εευ επιτκ1ευ, τΙοεΙι ΙεεΙυε Μεεεεεεεευ εεε·εΙιευ
Ιιεεεευ, ιΙ›εΙ άετ ετεεευ ΚτευΙιευ »νετ εοιτει· υιεΙιε εΙυτιιε.Ι ειυε
ΚεεΙιευΙε ειι Ιιευεεεειετευ. Πε. ?ειιιε νει·ενεεΙιευυεευ νετΙιε.ιικ1ευ
ενει·ευ υυε ι1ευΙ: τ1ευι “εευ ΑΙΙεειυεΙυειιεευυ:Ιε άετ Κι·ειιΙιευ
Με Με Ορει·υεΙου Ι:ειυε ΒεΙιντΙετι,ετΙ:εΙεευ υυε άει· νετΙευε' εκει·
ειιι ΜιτεΙιευε ΙιεΙ'τιει1Ιεευάετ.
1. θεετιΙουνΙ εεε1ι: «Πιε ΒεΙιευΜυυε άει· 8εΙιννιυιΙειιεΙιτ
υυε '1'υΙιετΙειιΙΙυ». (Νι·. 26).
Ι)ετ ΒεΙιειι6Ιυυ8 Με Κατ: Ιι'εεΙιευ '1'υΙιετΙιιιΙΙυ κνυττ1ευ 20
Κι·ειιΙω ή 15 Πε.υυετ υυε 5 ?τειιευ - υιιεετεο ειι. ΒεΙ εεεΙι
νει·εεευεΙιεει· Δυνευάιιυε υυε ευεερτεεΙιευι1ευ οτειοΙιεειιιεεε

νετΙιτειιυυυε·ευ». (Ντ. 27).
Ιυ εΙυειιι ?εΙΙε Ιιε.υάεΙεε εε εΙεΙι ιιυι Αιιεεινε.εΙιεευεεΙυ Με
τεεΙιεειι Πιιεει·ετιιιεε ειι εευ ΒτιιεεΙ:οτε υυε "νετ ειι, ι1ε.εε υιιτ

εευ ΤεΙΙ άεε 12ΙΙευεοεευε ειιιε Με 1·Ιε.ιιι1 Με αετου; ιιυ :πιω
τευ ?ε.ΙΙε αυτ· εετ ΙΙυΙιε

ΟΙιετυττυ

ευε·ειεε.εΙιεευ.

Ορετεειου.

ΗεΙΙιιυε·.
117. ΚΙΙιυευ Ιω: «Ζιιτ ?τεμ ἰιΙιετ (Με ΑιιΙἱεγρΙιὶΙἰεεετΠΠ
νου ΙιιεΙε». (Νι·. 28).
1υ 8 εετ ΠυεετειιεΙιιιυε ε·εΙε.υεεευ ?ΙεεεΙιεΙιευ Με ΜΙ Με·
εεΙιευ Βετυπιε (Με ειεε ειιιε Β.ειιιΙιυΙειιτ εΙυεε θεεΙιεΙιευε.
ντε1εΙιεε ειεε Ιυ νετεεΙιΙεεευετ ΗΙυεΙεΙιε νοιυ ΙΛεΙε'εεΙιευ
υυε εΙυ ΙΙΙευ'εεΙιευ θεεΙιεΙιευ υιιεετεεΙιΙεε. νετειιεΙιε ε?
'Γἱετευ ετεε.Ιιευ, Μιεε εε νοΙΙεεευτ1ις ιιυεεΙιετΙΙΙεΙι νετ. Κ. εε·
2ε1εΙιυεε Μι.εεεΙΙιε Με ευεΙΙΙιιε-11ενο-ευτευειε.ουε εροτοε;ευεε.

Α. Ε' α Ι α τ. «ΠαΙιατ ααα .Μ αι τ ιιι α τ α ιι 'ααΙια Αιιιιι.αΙιατιταΙοαα
αατααι». (Ντ. 28).
- - .
.
Ι)αα Μ α τ τα ο τ α ιι'αι:Ιια θατααι ναταα ια 20 Πι.ιιαα αιιαανααατ
Ια 10 1αιιιαα ναι· αιαα Βαααατιιιιατ :α Ι-τοαατατιαταα, Ιιαι 5 Κταιι
ααα νατ ααα Β.ααιιιιατ αια αααα.ιιναα,-αααΙι ιι6ιιααιι αια ακα:
αατ 8ταιιαιιιτ Ιιαααται νατααα, αει νααιαιαι· Μα ό Σιιιαατιι
αααιταα αιαιιιααιια νιιτααα. Ι(οα ααα ιιΙιτι,αιαα ιι ιιιααα ααααατ
πια αιαατ Βιιαι.ταιιαα'αιιτιοα ιιοαΙι 2 ιια ΠατιαιιιΙιαι·ιααιοαα, αιααι·
αια ιιααεαιιταιιαιαα ιαΙιατιιαΙιιααα θιαααΙινιιι·αα ααα Β.α.αΙιααα ααα
θααιααιια ααα ω" αα Σαιριιγααια αιιι αιιτοαιααιιατ Βτοααιιιτια.
Νατ αια απατα Κτα.αιια αιααατ (ιιταρρα Ιιιι. αια ΡιιιΙιιαια ιπι 2-ιαα
8ιααιαια, ααα ατακα 8 Σιααρτιιαιιαααα νατιιταιιαια αιαΙι αατ

Ρτο2ααα Ιιατι.αααιιιια.
Θ. Βατααιιιια:
Ιἐτααἔιέια
(τ.

αιιι

`
‹<Σιαι.ττα ναταιιααταααα'α ααα Βιαιαα ααι
ΜααααιτταΙια.

Οοτραα ιιαααι·ια·αιαιααια, αια ιιιαΙαι·α αιιιιια ααα ιιιαταταιι
ΑΙιααΙιαιτια.ααι· ιαααταα Καιιααι ααα ααα Ιαιααααιςαι·α αια

αιαιιατ›. (Ντ. 29).
Ν. Μιαιι αιΙον: «Βια νιαιιιια·ατα Αιιι'ααΙια αατ 'Ι'Ιιαι:αιιια ααι

ααα αιιιτατειααΙιαα Στι-:ταιαιαααιταα αατ Ηα.ι·αναεα». (Ντ. 29).
Σ. ΙιανΒ: «Σιαα νοττιαιιιααα;αατ Βαΐααιιαααα· αατ Βοαα;ιαα
τ

Ε. α

ο τ· α». (Ντ. 28).

Βια 'Ι'.-ι6ι·αιιαα νοτι·ιαιιειια,=.ς Ιιααταιιτ ααα ιααταΙΙ οαατ Πιατ
ααιιαιτ, αατ ναι·ι:ιιαιΙα ται αατααΙΙιαιι νιτα αα ααα ααα αατ
Ηα.ταταιιι·α Ιιαι·νοτιτατααααα Έτσι! ααα Βοαα;ιαα α.αςαααΙιτειαΙιι,
ααταΙι 2 ΙιΙαιιια Οαααα πια Ιιαιιιαα Σαααα νατααα ιι'α.ααα ααταΙι
Βααοαιαα, ναιαΙια αιιι ΗαΕιριια.αται· αιιι' αια ααΜ5Ιιαιιαιια νααα
αιιι ααα Ρααια ιιααταιιαίιαι. νατααα.

(ναταααααα;αΙααΙιοαγωαα)».

).

Σ). Οζι·τι α ααν: «Ζατ Σταα·α ιιΙ›ατ αια Ιι'τααιαΙιατρατ ια ααι·
ΑΜ' θτααα ααιααι· Παταταιιαιιααα·αα Ιιοιαιαι: Β. ααια Βαααιται:
αααα Ιιαι αατ Βιιι'αι·ααιιαιαιαααοαα ανιααιιαα Μα.<.τααΙταταιιιαια.
ααα ΠΙΚιια νααιτιααιι αια Βααι.ιιιιιαιιαα αατ ναταααιιαααΙααΙιοαγ
Μπα νοα α·τοααατ ννιαΙιτιαΙιαιτ ω, αα. αια Ι›αιια Πιιιαα ιιιιαιατ
Ιιαοιιααιιται. νιτα, Μα ααιιοα Β αιι ιι αγα τ "ααα Μια.

Α. δια.ιονατ ον: «Βια νατιιτιιιιιαιαιιιτ αατ ΝααααααΙιαιαα
νιιαα ααα
απο Βααααιιιαα·
Πιτ (Ντ.
ααα 0ι·ιτααιαιιιαα.
τατινα
Βαιια.ααΙαιια·
αατααιΙιαα».
28).
Σ Βια ααα
δ. νιιαατα ια ααα ιαιαταα .Ιαιιι·αιι ιιτιααιριαΙΙ αια ΜαιΙιοαα νοιι
Ηατταια.αα-Ραεατααα τω, ναΙαιια ναα Κιιιαα νατ
νοΙιιτοιιιαιτ νοτααα αι ιιαα ααι· ια ααΙι.αιιαα Ε'αΙΙαα νατ οτ ιτα
ανααα·αιι αιιαΙι Κι·ιαα· ια ορατιαταα. Ιαι θααιιαα νατααα αιιι'
αιααα ιναιαα θ0 Κι·ααι€α ΙιαΙια.αααΙι:, νοα ααααα ια και” 10
ΚτααΙιααΒαααΙιιαιιιαα ιαιιααι:Ιιαιιι. νατααα, αια αια Βααιαιιααι.=ιαα
ανιααιιαα ααι· ναι·ιιτιιιιιιααιια αατ Νιιαααααιιαιαανιιιια αι1 ααα
ιιιιι·ιιταα Σι·ααιιαιαααΒαα αα ιιιααιτιαταα ααα ααα ναιιιιαααααα
Σιαιιιιαα αατ Οραται.ιοα πα ααιι.ταα, αατ ια Ιιαιιαταια Μαι· 8·αι·ια

Βατααι θτααα ααι αΙΙαα Κτααιιαα ια ιιοααιαιιαταα Μιτ.
τα. .Τ α.α ο να Μ: «Σια ναι·αααιι αατ ΚΙαααιαικαιιοα αατ εται
Ιιαιιαα Μαααααιιιιιαα ααι αατ ΒαιιαααΙαα; ιαιιατατ Σπιτικ
ιιαιταα». (Ντ. 29).
ν. Οτιον: «Ζατ ΚαααιαιιΙτ αατ Ραιια νοα Σατ.αιιααιιαι.·ς ααα
ναταιιατααα· αατ Ρααααοιαγαιααγατοαια ια ααι·ΝαοΙια;αΙιατια
ραι·ιοαα αιιι: ιιιταα Ε`οιεαιι». (Ντ. 29).
Βια ααιιατατα Θαααιιναιαα να; 8000 τη. Αα( ω» Βαταιι
ααιιαιτι Ιιαααααα αιαααΙΙια ααι·αιιναι.τ ααα ιιιαιααα Ηαιιιαα. ναιαιια
αιιια ααιιιαιιιιιαα ΓΙιιααιαΙταιι. αατιιιαιιαα. Νιιτ ααα Ηιιιιια, ααταα
νιιααα ιαιι αααι ΒιιααΙιι'αιΙ ναι·νααιιααα ινα.ι·,Σ ααιιιιιαιι Σιιατ.
Νααιι Ααιταιιαα αατ Ραιιααι.ια Μπα αιαΙι αα.αΙι αατ νοτιαταταα
θαΙιαττ ναιαιια
αιιιαιιιιαιι ααααιαιιι'αιι
νετ,
ιαι Ιααεααιι
αταααα ααα ιιαΙιατιιαι'ι.αα νι(οοιιααΙιαττ ιιαιατΙιαΙΙι ααα ΝαΙιαΙα
αιαα Οαιιααιια εαιιιιααι, ααα αατ αιαΙι Σιι.ατ ιιι ατοααατ Μαααια

ααιιαατι. ιααια.
Βαι αατ Ορατιιτιοα ιιοαιιτα Ιτοιιαια.ιιαι·ι: νατααα. αα.αα αιαα
διιαιτοταιοα

Παω νοτιεια, αα ιαααατα α.ιαο ααι· (ιτααα αατ νατ

αιταταιιρ; αατ ΗΒιιια ιια ιιαιιατιια.ΙΙ.αα νιιααΙιααιιαιι. ι.τααααιιι. ι
νατααιι. ΟΙι_ιαιτιιν ναι· α.Ιιατ α.α ααα ιαααταα ΗαααιιιααΙιιαοτατι

Ιΐπααα%ξΙιια ααα ααα νατιια.Ιταα ααι·ααΙΙιαα 2αια Βαααιιι'αιΙ».
(

τ.

.

.

Βια 68-ια.ιιι·ιαα Ραιιααιια να.τ νοι· 7 .Ια.ιιταα ναα·αα αιααι·
α·τοαααα Σιαται.οαιιααγα(αΙαρατοιοιαιατι νοτααιι. Σια Μαι· ιιιιιαα
αια αιαιι νοιι!. Πατα.ιιι' Ι›ααιααιιαα αι.α.τιια ΒαΙιιαατααα ιιιι Ι.αιΙια

ααα 8 Μοαιιια νοτ Σιαιτιιι ια αια Κιιαιιι ιαιαια τω. ααι·οιι
αια Βα.ααιιαααιια Βα.αα ααιιιιιαιι ααα Σααα αιααα αιιιιααα θα.<ιταα
αι.ιιαααα. Ραι· νιιι.ιιιιααι ναι· αατ στα αατααΙΙιαα αα τααταα.
ΠιιταΙι αια ιιιαιατα Κοιροιαιιιια ναταα αατ Β'ταιααι€ϋτρατ ααιι'αται
ααα ατνιαα αιαΙι αια Τα τι· ι ατ'ααΙια Ζαιια·α.
Σ. ν τ α α α α:

ΝαΙιαΙΙιαταια α(

«Βια τα.αιιταΙα Οραι·ειιιοα αατ

(Ντ. 80).

Τα. ΚοΙιιιιααιτι:

«Ζατ Ρτιια·α ω.» αια ορατα.τινα Βαιιααα

Ιααα
ιιιιιιιιριατ
ΡαιριιΙοαια ααα ΚαιιΙΙταρι'αα
(αια Γα.ΙΙ
νοα Ι.ατγιιαοΓιααατ)».
(Ντ. δω.) ιιιιι

ΚιαααααΙιατ
-

Σια 4-ιαΙιτιιται· Καα.Ιια ατι αα α;ι·οαααα Ραριιιοιααα αατ τααιιααα
Ηα.Ιιια ααα Καιιιιιοριαα, αια ιιιιιιριαιιαΙιιιαιι ιιΙιαι· ααια να.ιιταα
ΒιιιιιαιΙιιιααα ααα Ιιαιιιαααα ααα ια ω.. νοτααταα ινιιιιιαι αατ

Βιιιιιιατιιαα αιαιι ναι·Ιιταιιαιαα. 'Ποια 4-ιαοαα.Ι.ιιαΙιατ ΒαιιαααΙιιαα
ιταΙιιαα· αα ιιιαιιι. αιαααΙΙιαα αα αιιιι'αι·ααα. Πα. αιαααΙΙιαα ταρια
α.ανααιιααα ααα ΣτατιαΙιααι.τααι·ααιιαιιιιιαα·αα ιι.αΐιταταα, ναταα αια
Ττααιιαοτ.οαιια αιιαααιιιιιτι. Αααα αιααα απατα, Μια αια νατιιιαι
αατααιτ ααι· θαααιιναιατ ααΙ›αττιΡΕΙ:. αιαΙιτ ααα α·ανιιαααΙιιαα
ΣτιοΙ8·, ιτοτααααι αια Κα.αιιια 4 Μοαατα _ι;ατταΒαα νιιταα·ιι.
ΒαιιιιαααΙιαιι ναταα νοα Ρτοιί Σαα ο το ν αια Ι.ατγαςαιιαααι·
8αιαα.αΙιτ, ααα αα ΒαΙααα· αιιιαιαιιιαΙια ρα.ριΙΙοαιαιόαα Πα.αααα αα
αατιατααα.
Ρ. Βτ ο α αιι α ιοναι: ι: «Σιαα ΠαΙιαταιαιιι: ιιιιατ αια ιιιι Νατ
Ιααι'α αιααα .ιαΙιταα (16. Μιιτα 1904 - 10. Μ” 1906). ααα
ααιιιΙιτταα Τταιιααατ.ιοααα ααα Ψαι·ααιιιοττααιααα». (Ντ. 30).
Α. Ηι·ιαοι·ιαν: «Ζαι· Ι)ιαατααι.ιαιαια.ααοαα ανιααιιαα Μαα
ααΙιααΙι1αΙ.°ααα 'Ι'ιατιιιατ αιιαιι ααι· Γατα αατ Ματιιαααιο
ΒΙαΙιια- ααα Σατιιττγατει.ιια ααι α·ατιαιιιααταιιιαιιαα Παιαι·

αιιαιιαιιααιιι. (Ντ. 81-38).

_
ι

ααα αιαΙιια πα ιιιιααα, αατ Πται·αα ααα αια τααιιιαα Ααααιτα,-αια
θαααιιναΙατ αια;; ααα ααια Ιιαιιαα Ονα.τιααι ιιατνοι·,-ναταα
αοτιιιιιιΙ. Βια Μπα $αιινα.ιιαατααΙιαϊι. Μια. αΙιααίαΙια αιααα αατ
ιααΙαα νατΙααι' ιταΙιαΙιτ ααα αια Σκια Μετα αια αιιαααι.τα,<ταααα

Α. Α α α ιιι α ν: «Ζιιτ Κα.αιιιατιιτ αατ ,ιτ_ι·ιιαααα

Κιαα 8·αΙιοταα. Σα ια α.Ιαο ααααααΙιαιαα, αα.αα αια Ιιιι'αιτι;ιοα Ιιιι

αιιαα.ιααιαα αιιι αατ ααταΙι ααα πιιτ" Ιιατα.ααιταιιιαααααα

Σιιια

ινοαιιααΙιαττ. αιαΙι αατ αιιι' αια Ζγατα νατιιταιιαα ααα αοααι:
αιτ,ααααα αιαα Σαιαιιααιιαα· Ιιαι·νατεαταΓαιι Μπα, ια αατααΙΙιαα
ααινιοιταιια αια ααα ιιι νοιιατ Βιιαι·ιια, ιιααιαεια αιαα Σιιιαιια
ααιια αατααΙιιαα ααα ααΒααιαιι αααιι ααα Βα.ααιιι'αιια, νοιιιι· αια
α.ααααααΙιαιαα νατνααΙιααιιααα ιαιι: αααι Ναι: ααα ααα θααατ
αιαα αρτααιιαα, ααα ααιιιιαααΙιαιι αιαα ναταιτ.ατααι.ι· αιαατ αατ
Ηαιιιαα αατ θαααιιαιαΙατ. Ι)ιααατ νοταιιαα; αι ατιτια.τιιαΙι, νααα
ιααα ααα Ρααααοαιααια αια ιοααα ιιιιαοτια τααιιαιααιιαα ιιιι
Καταατ αιιιι'αααι, ναιαιιαα ααταιι αια αΙιαΙιαι·ι; ααα ααα Ινοαιιααιιαιτ
αοαιι νααιαιατ νιααταια.αααιαΙιια· νιιταα, Ιιααοααατα αα. αα νατ
ααιιιαααααιι ΙαααΙτ.αα, νια Ι)τιιαΙι, α.ιιαααααιαι: νοτααα νετ.

αια·Καιτ 2 Ραα.
Βια ιαιιιτοαιιοριααιια .Πιιι.αταααιιααα·
Ααααοαγαπαιιια τααιι.ιιοααιατα ρααααοιαααιαοααια.

αι·ιταΙι

Δ. Ο( Β ι·.
ο Κ29
ι α:. «Ζατ ΒιιιττατιοΙοα·ια αατ Βααι·οριια.τγαα;ααιαιιαααααα».
Ι

ναι· αατ $ραιιααα· ααα ΑΙιααααααα ναταα αιαα ΡτοΙιαρααΙαιοα
νοι·αααοιιιιιιαα.

ναιαΙια αια" ατα·αΙι, αατ

αιααα Ι)ιρΙοατταριο

ρααααοαιααιαα

ααα Ζγαι.ααααοιαα ααα Σιαι·αιοαιιαα». (Ντ. 81).
Βια αατ 29-ια.Ιιτιιταα

Ραιιααιια αατι'αται.α θαααΙιναιατ ναι;

Α. Και·αιιαιτι: «Σια ααιινατατ ΣαΠ ααα θτιρρε Ιιαι αιαααι
7-_ιαΙιτιαιαα Μαααιιαα (Ιαιιιιαααα. .ατανια)›. (Ντ. 81).
Θ. 'Ι'ιαιοι'ααν: «Έταααιατιααιιαα Οαααια ααι· ααα ααα ααι·
Ιι'ααααα Ιτιιααι1ιαΙιαιι Πταρταιια·α. (ναταταιι:αταα Οαααια ααα

ΠοτααΙναααα)». (Ντ. 81).
Σα Βαιτιαα ααα ταααιααΙι-_ιαρα.αιααιιαα.Κτιαςαα τ.ταιαα ια ααα
ΜΙΙιτατιιοαριτοΙ ια Βιαο ΚτααΙια αιιι: Οαααιιιαα ααι:νααατ αιαατ
Πααα οαατ αιααα Ιι'ααααα αια. Σα ιια.αααΙτα αιαιι ααι αιιια Ματια
α·ΙαιαΙιαιιιααιΒα ιιιααααΓατιιιιαα Αιιααιιναιιιιαα ω· Ι)οταειιαα.αιια
αατ Ι·Ιααα οαατ ααα Σιιαααα. ναΙαΙια αιιιααΙιιια αα.αιι οΙιαα 2ιι
ιιιιιιιιιιαιαα. Οια ιααα·αια Ζαιτ., αααα αοΙαιι αιιι Οαααιιι Ιιαατα.αα,
ναι· 8 Μοαατα. Δια Πταιιαιια ναι·αα ·αιαα αιαιιια.ιιιτα νατιαααααμ

ιιοιτααα ιιι ΒαιαιιιιΙιατ ααιΙιιαΙτ. Ι)ατααΙΙια Σποτ ναταα αιααια

ααατα;αΙιαιι.

Κααιααιιαα ια αια ΒαααιιιιϋΙιια ιτααρτιται:, ααα αιιαΙι 19."Ι'ειςαα

ιιιαιιιαα ναααιι. ΌαταΙι αια Ααςαιιαα αιιιααιαατ Βοιαα.ιαα ατιαιιτ
ιααα, αααα αιααα νατα.ααατιιαα ιιιιαατιιαΙι Ιιατνοτιταταιαα ναι·
ααα ανατ ααταΙι Σιαταιααιι ααι·Σκιι·αιαιι:5.ι αιιι ιιαιαααια 'Ι'α.Ιιαιτα
νιιααατ, Πιαααιιαιιι·αα ααι·ααιΙιαα ιαιι. αιαααι Ηαααιιιαιι, ααα νααα
αιαααΙΙια ααααααΙιναιιαα Ιιαιτα.ιια αιιταιι 8αιιιαα·αα αιιι. αιτιαια
θαα·αιιατ.ιιααα ($ιοαιι). αα.αΙιααια ατνα.α ΨαιαΙιαα (8οιαα.ιααταα.ιιται)
αα.τιιΙιατ αααιταΙιταιιιατ ναι·. . . .
.
. ι

αιιι€ια,ιι;, ααα αιιι· αααι Βιαι.α ααα Ηατααιια ιτοααιια ααταΙι αια
Σα.τΙιααα; αααΙι Κα ιι αα αατααΙΙια ΠιαΙααι.ταριοιτοιιααα ιιοαατα
Παπ νατααα.

ι,

Ε. Αα ιαιιται:ον: «Παιιατ αιαα θαααΙιναιαι, ναιαιια ω.
.Ραινιαατ ιιιαια.ιαι οριιαι, ααα ΙιαΚαα νοτααταα Βιιααι ααα

Σα Ιιαατιιαα αιαα ααα α·αιιταιι.ατα 'Ι'ΙιτοιαΙιοαα αατ

ι Α. Επιιουο ιι οιυ: «Πουοι· όιο νοτιιυόοι·υοροπ όου Επι· ιιοι
νοτοόοπόου θι·ου!”ιουοπ Ροιιιιτοιο». (Νι·. 32).
5. Οι·Ιοινυι€ι:

«Κιιοιιιουο

Βοουιιουτυος

τω»

Πιςιιιου».

(Νι·.32-34).
Πιο νοτυιιιζο όου ΠιουΙοπιι νοι· όοιυ Πιοιτυιιε 1ιοι;οπ ιο όοι·
,ο·οοοιιου Ποοιοτιιιιο· υπό όουι υυυοιυτοπ ΡουΙου υ·οουό ινοιουοι·
Νουοοοι·οουοιυυπο;ου, πιο π. Β. Νοεοπόοι·ιυετοι·υου·ου. Κοιποι·

νοπ όου Κι·υπιιοπ σε 14ιυ;;το ιιυοι· όοι·οι·τιο·ο Βγιορτοιπο. Πιο ποι
τοι·οι· ετουοοι· νοι·ουε υπ όιο Μοο;Ιιουιιιοιτ τυπου ευυιιυτοπου
Αρπιιιωτιου; Ιοιόοι· ιιιυό όιο Βιουρτιτ2υοεοπ ιιυυτι,ο,· οουι·
οουιποι·ουειτ'ι,
ποιπ υοουοουτοτ υο.ου ιυυοο ιοικιιιο Βοτυπο·,
ΒουινοΙΙυπο υυό Βουιυοι·οιιοττιο·Κοιτ, όποινιοοιιοπ οο ιυτουοινο,
(Μου όιο 1υ_ιοιιτιοποπ ουεςοοοτετ ινοι·όοπ πιιιυοοπ. Αιιοι·όιοεο
ιιουινιοόοπ όιο Βοιοοι·οουοιουυο·ου Μου; Μαιου ι·οουτ υουυοΙΙ
ουυο ΒουυπόΙοου· ιιοΙτου Μουτ Μου που εουϋτιι.ςτ Κοιποι·οοοοο
ου 8·ουι·ο.ιιουου. ΠοΒοοοο οουοιποπ οι.. ιοττυπιυειιυιιιτου 1ο_ιοιι
τιοποπ (ιο όιο Νιιτου) ,ο·υτ νοι·τι·υςου ου ννοι·όοπ. Ο. ινο.υότο τυο
ποι· ιο οιυοιπ 1Ξ'οιιο πο; το.. Βουοιοι·ουο.Ετιο·υοιτ ννυ.ι· οιοο 8ο
ι·ιο;ει·ο.όιπο, οιπο ιο1το.1ο Β.οιουυο; που· πιουτ ου νοι·ποιουυου.
Ρ. 1ιοιποννιτοικι:

«πιω

Ιυτοι·υοοριόοοιιο

ιο

'1'ουιυιο.

(Ντ. 33).
Πιο Ειριόοιοιο ότιυοι·το 16 Μουιιτο. νοιο 8ο τοιουοι· 1904 υπό
1905. νου 1908 υπ υο).ιιουυ όιο Ζο.υ1 όοι·
ι·ιιτυυιιυυεοπ ου
2υυουυ1ου. νοπ όοι· Θουο.ιπιυτυονοΙιτοι·υπε πο.: 1,5 ο0τ. ου
Πιτοι·οο οι·ιιι·υυιιτ. Ποτ· νοι·ιουτ που· οιυ οουι· νουυουιοόοποι·,
ιουυ υοουυοιιτοτο εεπο Ιοιουτο που υυό όο.<ζοεου ινιοόοι·
οο1ουο, ινοιουο ιο ννοοιο·οο 'Ι'ορ;ου πιο 'Ι'οόο τιιυι·του.
Α.. Πι·οουοννοοιιι:

«Πουοι· οιτροι·ιυιουτοΙιο

Ζιι·ι·υοεο οοι·

11ουοι·». (Νι·. 33),

Ρ. Ρ ου πο ι·: «Ζυι· Κοευιετιιι όου ιγυιουοτιοουου Ζγετου Με
θυοι·οουοοιιο1οι. (Νι·. 35).
13ο υο.υόοιτ οιου υιοι· ιιυι οιοο ου.οικτ'οι·ιπιεο θουουυνυιετ όου
ι·οουτοπ 0υοι·υουοοιιοιο, ννοιουο 20 Οουτ. Μου, 33 Οουτ. υπο
υυό 2-2,5 11ππ. (που που.
'Γ υ. Ο οι οι ο ο υ ο υ ιι ο:

«Ζιιι· ?τομ του» όιο Βοι:·οοιιοοτοο

υοι θγουιΙιιι». (Ντ. 88).
'Ευ. Θι·ο.ιπο υ ι πιιι: «Ζιιι· Ποιοι οπο· όιο ΒουτιπόΙυυ.·; του
$τουιιιι€ουγροι·ο.οπιιο οπου Βιοι·». (Ντ. 35).
θ. νσειυότο όιο θτυυυπο·ειιγροι·οοιπιο ου ιιοι Ρυιοςιποπου,
Αυο2ο8οοπ, Ροουι·ιτιου, υ.ιιυτοι· οιτι·ιοοι· 'Γουόονο.Ειυιτιο, ιιιιιιτοι·
οιττιο·οι· Ι.γυιρυόι·ιιοουοοτοϋπόιιοες. οιτι·ιαοι· Βοτειιπόυου· όου

3ουΙοιιυυουτοι,

ο·οοοι·ι·υοιοοιιοι·

Βοτιιιυόυυο·

όου

θοιοουο,

αυτοι· οιτι·ιο·οι· Βοτιιιοόυο,ο· όου Κοοουουιουι·υε υπό ?πιου
ιιο1υ. Πιο Κοιιυιτοτο Μιτου όυι·ουουιι 2υ(ι·ιοόοπυτοι1οπόο. Βο

εουόοι·ε

ποιπ Η.

ποου

οοτ'

απ.

υουιποι·ιιιυόοι·πόο

πο.

Μπι.: Μο.
Ν. Κ ι οό οι πιει: «Πουοι· όιο Βοόοπτιιπο· όου υυιιτοι·ιο1οι:ιτιουου
Πυτοι·ουουυπο όου Μιτου το» όιο 1)ιοχ·οοιιο». (Ν. 38).
1ιπ οι·οτ.οο που. υιιυόοιτο ου που υυι νοι·οοιιΙορρτο Βιτοι·υοιόο
ιο όου Νιοι·οο, υοι·ν01°€οι·ιιΐου όυι·ου Τγουιιουυιιιιοπ. ιιοιυριι
υιοι·τ ιυιτ Ποι·ιοτιιουιοοεο. ιπι ινσοιτου πιο όιο ννοιι'τουο

Κι·οπιτυοιτ. 1ο υοιόου

Β'ιιιιου ιοτ όοι· Πιυετο.υό ιπτοι·ουουυτ,

ότι" όιο οοουιτιιιουου Βυιττοιιοπ ιπι Ηοι·υ ου ίιυόοιι Μιτου.
ουςιοιου που τυο ιπι Βιυτο Μουτ. ιιουετοτιοιιοπ ιιοοπτο.
Μ. Α υ ο 1 οι ο υ ο : «Σου Κυιιυιιιτιιι όοι· Βοιιιιυόιυπο· όοι· Β ιι
εΙξι ό ἔν ' εουου Κτουιόιοιτ ιυιτ Μ ο ο υ ι υ ει' εουοιυ 5οτυιυ».
(

τ.

θ).

Πιο 18-_ιο.υιιτςο Κι·ο.πυο υι·ουουτο όου $οι·υοι 20 Τομ. ότι
Μ. Μ ιιυιοπ: «Σου Κο.ουιιιτι1: όοι· ρο.ι·οτγουοοου

Βι·ιτι·υπιιυυ

εοπ». (Νι·. 33).
Ποτ ΡοιΙ ουόοτο τοόιιου. Πιο Βι·ιτι·υπιτυο,ο, πω· υοι·νοι·εοι·υτοπ
όιιι·ου οιυ $το.1ιουου, ινοιουοιι υΙΙο 0υοι·ουτοι·ιετιι:ο. όοο Βοοιιιυο
οοι·οτγριιοοπο ο.υτινιου. Πει· ουτυοΙοοιεου-υποτουιιυουο Βοτυοό
όιουοι· Κι·υυικυοιτ υοτοι·οουοιόοτ ειου νοπ όοιυ υοι Ππτοι·ιοιυο
τγοιιπο όυι·ου όου Γουιοπ όου Βουρτυγιππτοιοε όοι· ιοτ2τοι·οο,
- πιτιπιιου όου Ποτιουτ1'οιιτιου.
π.

ο ουοι·:
(Νι·.34).

αζπι·

1·"ι·οοο

ιιυοι·

νοινπιιιο

δ.

Βουιουι».

.Ρι·ουοιοιττιοο, ,ο·οιοοου πι· όου Κοπτ'οι·οου όοι· ιπιιιτοι·-οιοόι

υοΒιιοπ ιπιτ 2 υυό οπο;; 8.ιιυιο.υιιο· Με αυτ' 12 Τι·οοΓου 3 πιο!
οιυ Τομ. 1πι θ8.υ2οπ ποιου ειιο 475 'Ι'ι·οοτοο. ννουι·οπό όοι·
8ο.πιοπ Ζοιτ υιιιό ουυοιυτ ιιοιιιο υπο.υο;οοουιιιοπ Νουοποτυουοι
πυπτ.ζου υοουειουιοτ ινοι·όου. Που Βοουιτοτ που οιυ όυι·ουουιι
υοτι·ιοόιοουόοο, όου Μο.όουου ινιιι·όο υοόουτοπό ι·υιιιι;οι·. όιο

Τιιουγιοι.τόιο οοιιννυπό νοιιοτουόιο·, όοι· που οοιιυνο.πυτο εννι
οοιιοπ 75-90; όοι· Βιιοριιτοιοιυιι αυτ· υοόουτοπό 8·οι·ιοεοι· εο
π·οι·όοπ, όου 8 το ΙΙ ο· 88'80ι18 υπό Η οο υ ι τι ε'οουο Ξγιιιρ
τοπι Μιτου νοιιιιτυοόιο ο;οεοιιινιιυόοιι. όου θι·8.οτο'οουο
ννιιι·όο ποου υιεννοιΙοιι υοοιιοουτοτ. Νου οιπο ε·οτιπο·ο·ι·ο.όιεο
νοι·ο·ι·οοεοι·υοι.)· όου Βουιιόόι·ιιεο και· ποου ιιυι·ιι; ι.=;ουιιουου.
Πουυοιυο 3οι·υιο ννοιυότο Α. ποοιι 1ιοι οιυοιπ 14-_ιιι.υι·ιτςοο
11τιόουου του οιυουι Κι·οοτ', οοοτ· ουπο Βουοόο ιν'ιιουοι

οιυιιιουοο Αιιιιόοιοιο ιο δι. Ροτοι·ουυτο· :ιπι 25.Γουι·πο.ι·· 1906.

Κτυουυοιτ. ου, υυό οπου υιοι· πιο· όου που; οιυ οιιυετιο;οι·.

δ. $ιιππιιιιι: «Αυοιοτιιυπο ποι· Ε'ι·ο.οο υπο όιο Μπου

Μ. Πονιτιόονν: «Πουοι· οιπο Βουιυοιιοιόιουυγοτο όου Νιου).

ιιοιττοτ.ιοπ υοι 1ιττοι·ιιοι. (Νι·. 34).
Ρ. Η το Ι τι ο ο υ ο ιν ο ιι ι : «Πιο 0ροι·υτιοοοΒουιιτυοττ». (Ντ. 34).

πι. Μου υ ο νν: «Πιο ινιουτιι.;ετοο ¦ποι·νου-οογουιυουου Βουπρ
τοπιο όου Αιιιουοιιιιιπυιι ιο ιυι·οι· ιιτοτιοτιουοο Βουιουυος».
(Νι·. 35).

ινοιουο που νοπ Ζοιτ 2ο Ζοιτ ιο όου Νιοι·ουυοοιιου οτιοετο
υπό νοπ όου 'Ι'οουτοι·υΙουοπ υοτ'ι·οιτο υπό που όιο Βουουό
Ιου;; όοι·οοιυου ». (Ντ. 38).
ΑΜ θι·υπό οοιποι· Βοουοουτυπο ιιοιιιιπτ Π. ουυι Βουιιιιιυ.
ότι" οιπο Βουιοοιιο1τιτοουιοπο εουι· Ιουεο ιιο ιπουοοιιιιουου
0ι·Βουιυιπυε Ιουου Μου, ιο όοιπ Μο οιου νοπ Ζοιτ :ο Ζοιτ
οιπου Αυειο·υ.υο εουου-Β υυό όιο Τοουτοι·υΙοοοπ οπτΙοοι·τ. που.

Βουιοοιιοιόιου όοι· Νιοι·ο πιτ υουοόιου·τ οιυ οροτοτινοι· Βιοειιτι
Ρ. Β ιι Η ο ο το ο ιι ι:

«Πιο

Βουυπόιυυι.:

όου

θουοι·ι·υοο

όοι·

Βι·οοου :πιτ ΜοτυγιουυΙου.» (Ντ 35).
νοπ υΠοπ υπτοι·ιιυουτοπ Μιιαουου ινιι·ό πιιι· όου θοοουοιότυο
όυι·ου οιπο οουινοοιιο ΜοτυγιοουιουΙοουπε (1:10000-1:10000)

ουυτοτοότοτ; οιοο 1

Οι. 1.οουπο· νοι·πιουτοτ 8τι·οοτοιιοιόκου, όιο

Ποι·ιουο.ιιτοι·ιο πιο·
που ιο
οοτυοι· Ι.ιουοοετουιςιιοιτ Βο
εουννυουτ. Πο. ουοι· οοε” οιυο υοου.ιτιοτο Μπους όου Ποντο

Μυ που 80ι1Μιοτ. ουειοιου όιοοοιυο ττοτ' ιυ όο.ο θοινουο οιυ

νοι·πιιοουπιου, ννοπο οπου όιο 'Γοουτοι·υιοεοο όυι·ου όου Πι·ιο
ουτΙοοι·τ ινοι·όου. Πιο Βοουπουτυος 1ουττ, ότι" όοι·οο11ιο Ιουου
υ1οιυτ υυό νου Νουοπι τω. ου οπτινιοιτοιυ υοι;ιππτ, υπό
όοουυΙυ οι οιπο Βο1υοτυοιΙυπο; ειουννοι· ουουυουιποο. Νιουτ

οροι·ιοτοο-υοιοιιτ όου Κι·ουΙιοπ οιου υοοιιτο όποιου ιοοιιου υπό
όου θοτουι· οιοοι· Βορειο ουιιιιοτυου, όο. όιο Ζγυτο όοου τι·ιιυοι
οόοι· ο (που νοι·οιτοι·τ, οπο: ιο όου
,=.ςοοουιο το ουου όου 1ιο.11 που.

οο).ιοτιιυι·του

Κι·τιπιτεο

Ε'ι·. Η ιι ιι ι ο π.

όι·ιοο;τ, ου Μου όου ΜοτυγιοουΙου Με Βροιιτιιωιπ Βοο·οο όιο
θουοι·ι·υοο πυ);οπουοπ ινοι·όοπ. Ποι· θουουουιιυε Μουτ Μου

υουυοιι υυό τυπου, ουου ιιοι οοιιινο.ουου Ι.ϋευυ).ςου.
Βοι ουι·οοιοοιιου Ε"οιπιου εοΠοπ ό.ιο ΡιυποΙυυεοο του·ιιοιι οι·

τ'οΙΒοο. όυιυιτ όου Μοτυγιοουιιιυ υουυοιιοτ οιυόι·ιοετ υυό όιο
θοποικοιιιιοοοοετοι· ιο όοι· 'Ποιο 2οι·οτοι·τ. Αυου ου τ'ι·ιοουου

8ιιυι·υιιι ουυοουοι·οιννο ι ουουουιου υοιοουοι.

8το.όιυιο Μου όοοεοιυο οιιτ Βι·τουι· ιι.υτςοννοιιότ ννοιόου.

(1οιιι·υοι πο· (.τουυι·τουυιτο υυό Ρι·ουουυι·ουΚυοιτου)
δ. $τυ όιιιπ ΜΗ: «Σου 1ι'ι·ου·ο ιιυοι· όιο 1Π.υτιο1τοιτ όοι·
@ιον%οι·ϋποοι·υυε υοι Κτουιτου υπό υοι θτουυπόου».
Πιπο νοι·ο·ι·οοεοι·υυο· όου ΗΜ από ιο

τυοι·ιι.ρουτιοουου ΚΠ

οιυου ποιπ· οπο). ο;οτ'υυόου, οτι". ιο 30 ρ0τ. όου Ε'ιτ.ιιο, ποιου
'|Δ όοι·

θοουιοτιουΙ

οοτ

ουτοπιιιουο

νοι·ςι·οοιιοι·υου·

όιουοο

0188118 Καπου. Ποοιιο.ιυ τυυε8 :που υιου ιο όιο,ο;πουτιιιουοι·
11ιπυιουτ ιιι οιοοι· 11ιΙυνοι·ο·ι·οοοοι·υπο οουι· νοτοιουτιο νοι·ιιοιτου

Μιά Μιτου όοποου τοι·οουου. ποιου· όοι· Κι·8.υι€ο υτοιπιπτ υπό
ου οι· Ποιοι·ιο. όυτουἔουιοουτ υειτ. Βοι όοι· Ππτοι·ουουιιπε τυπου
που @που πιιι' όιο οποιοτοπι :ιουτοπ. Μ. οοι· όιο ννοιουυοιτ
οιυοι· νοι·ει·οοοοιιου που του όου ειιευτεπ Ρι·οοοοε ορι·ιουτ.

Νι·. Η-12, 1908.
Η. Ετοι π: «Νοουι·ιιτ' ου Α. Βο.ι ι‹ο π». (Νι·. 11).
Α. Βοό ι ι ο υ: «Πουοι· όιο Βοτετουυπο· όου Βπιυι·γουιο υπ Βιοτ
οτοοιο. (Νι·. 11).
Βοι οιποιο 16-_ιουι·ι€οπ .Τυυςοο υπυι·όο μου ιοουτ·οτουιιοιυ οιυ
υιπόι-ιιιορτο·ι·ουυοι· '1'υιοοι· ουττοι·υτ. Που υοττ·ου'ουόο 1οόινιόουιυ
οποιο υοι όου υιιιιοοι·ου Βοτ.ι·οουτυπε οιυου ιόοιποπ Ρουιο πιτ
οιυοι· υιιυόου 0ου'ουυ οιυ Βοόο όουειοιυοο υπό οιυοι· ειυόοι·ου
ουι ουοι·οπ Του όου 1 οόοπευο1ιου, όιο ιο όιο Βιοπο τουτο, όιο

Ηοόουυιιιττου ειπό υποΙοιουυιοεεις οπτινιουοΙτ. Πιο θοιιουινυΙιτ

. ----|-ξ·---ι.--- ---

τε·

ενετ νοιι ε!εει.!εε!ιετ Κοιιε!ετεεε, ω» Κο!!ο!ά εε!”!!!!!., εε! άεει
θτεεάε άετ θεεε!ιενε!ετ !ιε!!εάει. ε!ε!ι ε!ιι Κετρετ. άει· εε
ε!τιειι τεά!ειειιιετεε Πεετεε ει!! 'Ι'ε!ιε εεά Ονιιτ!ειιι ετ!ετιετ!:. Βε!
άετ ιιι!!ιτοε!ιορ!εε!ιειι Πεεει·εεε!ιιιιιιτ !ιεει.ετ!ειε ε!ε!ι ά!εεε Αε
τιε.!ιιιιε: ιιιεε (εεά Πεε!τε!ε·εννε!ιε ει!! ε!τιετ !:!ε!εειι !-!!!!ι!ε.
ε!εειι ιιιιιε!τε!!!εεε 8ττετιιτ (Ι.!ε·.τοτειιάειιι), ε!ε εεάετειι Ε!ιτειιε·,
εἱε !.ετιιειι εεά $ε!ι!ε!ιε!ιεει!'ε!ιεε, ιν!ε εο!ε!ιε άετ 'Ι'ιι!ιε !!!!!!
τιι!τιετ!ει.!εε!ι ε!ιιά, Ονει·!ε!ςεννε!ιε ννετάε ε!ε!ιτ εε!'ειιάεε. !!ε
!ιετιάε!ιε ε!ε!ι επι ε!ιιετι Πιετεε ειι!εοτιι!ε ει!! !!ε!τεεε!!!!τετ
'Ι'τι!ιε. Αεεεετάεει τ'εεά ειετι !τι άειι νετεε!ι!εάεεεε 'Ι'ε!!ειι άεε
'Ι'εειετε !ινε!!τιειι ΚτιετρεΙ, άτ!!ε!Βε (Βε!ι!!άε ενει!ιτεε!ιε!ε!!ε!ι
άετ (!!ιιιιά. εε!πιιετ!!!. εεά ι!ιντεο!άειι. ειιιετ.εωειεεά, άιι.ιιιι ε!τιε

Π(5!ι!ε ει!τ Ρ!επιεει.ερ!τ!ιε! !ιε!τ!ε!άει, άεε άετ Βει!τιε ειιτερτ!ειιι,
άεεε!ιεε ε!ιι Θε!ι!!άε. άεε ειιιε ιι.!ε (!!εε!ώι·ρει· ε.εεετεε!ιεε
Εεεε. Αεεεετάεει τ'ιι.τιά ειιιε !τεοτρε!!εε Ε!ειιι811Βε. άιε Με ειιι
!ττνοιιε!ε Αιι!εεε άετ 1.ε!ττϋ!ιτε ειιι,ε·εεε!ιεε ν!·ει·άειι, άε.εε
!!”ειτ-, Πτ!!εεε- εεά Μεε!τε!!.τεννε!!ε. !!ε !ειιάετι ε!ε!ι ει!ετι !!!ε
ιιιεε!.ε ε!!ετ άτε! Κε!ει!ι!ει.!.ετ !ιι τεεε!!οεει· Υνε!εε. Με θε
εε!ιννε!ει @τις νοει !!ε!!εεε!ι!εεε Ε!ετε!οε!τ εεε, εε !ιεεάε!!ε
ε!ε!ι άε!ιετ επι ε!τιετι Ηετιιιερ!ιτοά!ιεε. νετ!. !!!!ιττ ά!ε Αε

ε!ε!ιτειι νετεε!ι!εάεεετ Αε!οτειι !!!ιετ ά!ε Βιιιει.ε!ιειιΕ άετ Βιε

Α. 8 ε μι! ο ιν: «Ζννε!!:ετ Γε!! νοε Ρε!ι!ο!.οιτι!ε εεε!! 'Ι' ε. τι ά !ε τ». (Ντ. !!!.

Α!!εειιιε!ε νετειιιςτεε Βεε!εεε, !!!!!ιει!!ε!ιε Βττνε!ιετετιιι: άεε
εεεεετετι 1!ετεεττιιειιάεε εεά Ζιιιιε;ε εει άετ ετειειι (!ε!ιετι. Βει
άετ ιενε!τεε (!ε!ιεττ. Ρε!ι!οιοιιιιε, ε·ετιιιςε Β!ει.εεε, Βιιι·ε!!ι.!οε
τω!. άετ Ζειιεε, τ.τ!!εεε!;ετ Αεερ;ετιις Π” Πε!.ι.ετ εεά Κ!!ι(!.
Ε. Ι. ! τ ε ε !ι Κ ε ε ε: «Σετ !!'τιιε·ε άετ Ρε!ι!ο!εει!ε». (Ντ. 11!.
Βετ!ε!ιτ ε!ιιει· Κτεε!τειιε;εεε!ι!ε!ιτε: Ρετ. »νετ ν!ετειιι! ιι!εάετ

ε;ε!ιοιιιιιιεε. _!εάεε Με! ει!! ε!εεει τοάτεε Κ!εάε. Ε!!! Με! εροιι
τετιε (3ε!.ιεττ, άεειι Ζε.ει.ι;ε, Ρετίοι·ει!οτι, 1!'τ!!!ιεε!ιεττ. Ρε!. Με;
άεε ό. Με! νν!!!ιτετιά άει· θε1ιει·Ι. εει· Βεο!ιεε!ι!:ιιτης, 'Ι'εειιι. 38_2_
Με!ωιι!εττι @τη εε, Ρε!ι!ειο!ιι!ε εεε!! Βεειει, !τε!εε Β!ετειις.
Βιεττε!!!.!οε ει!! άετ Σεπ”, Κ!εά !ε!ε!ι!. εερ!ιν!ει!εε!ι. ιν!εάετ

!ιε!ε!ιι, !!ε!ιει·!ιε!'ιεε !νοε!ιεε!ιεττ, θετιεεεεε. !!ε Αιιεε!ι!ιιεε εε
ά!εεειι Ρε!! !ιεερτ!ε!ιτ νετ!. ε;ειιεε άιε 1ι!!ετε.τετ άετ Ρε!ι!
ποιειε.
8. θετεε!τ!:

«Πε!ιει· ά!ε

Βιιτνν!ε!τε!ιιεε άετ Βο!ιετε!!ρρειι

άι·!!εειι». (Ντ. 12).

!ιτνοειε εε.
Ε!.

Γεάοτενν:

«Πτετετο - ενε!ε - ιιεοετοιε!ε

εετ

νε;!!ιεει».

(Ντ. 11).
Νεε!ι ε!εετ εε!ιινετειι Θε!ιετ!: !ιε!.(.ε ε!ε!ι ε!εε Πτειετεετν!ι
!!ετε! ετε!ι!!άει, !ιε! άετ ενετοε!τορ!εε!ιειι Πιιτ.ετεεε!ιεεε Γετιά
ειιιε ιιε άετ 81ε!!ε άετ !!ε!ιετι Πτε!ετιιι!!εάειιε· εετ!ι!!ζεε θε
ννε!ιε εεά ινε! Οσάεεεεεε, εε !ιετιάε!ιε ε!ε!ι ε!εο εεεεετάειιι
ιιοε!ι ειε ε!εε Β!εεειιοετν!ιτ!!ετε!. (!ρετε.Ι.!0Ι1 ετιιετ Ττερε!ιο!τε!ε
0,08 εετ νεἔ!ε!ιπι2 Ωεετεε!ιε!α νοτιι !!!ιετ άετ Ροτ!!ο. εε!ινν!ε
τ!εεε Αερτεεεετ!ετεε άετ τιετ!ι!,ε: νει·ννεε!ιεεεεε Β!εεε πιεσε
ο!σειι, 1.ε.ιιρ;εεε!ιε!τε άετε!ι ά!ε Ροτι.!ο εεά Οετν!Χ, !!!/ε (Με.
!!!ιετ άεει !!εεεετιι !!ει.ι.ετιιιεεά !`ε.εά ε!ε!ι ε!τιε τττοεεε Β!εεεε
εετν!ι!!ετε!. !!!ε Β!εεε ινετάε εερτειερει·!ετι Με εετ !!!ιιιιι!!ε

άειι; άεε Πτετετε !ιι ά!εεε!!ιε, ά!εεετ άετε!ιεο!ιε!ιτειι, ίτε!ρτεε
ρετ!ετε εεά !ιι ά!ε !!ιι!‹ε Βε!‹ε άετ Β!εεειι($!!εειι.-.π !!!!!ετι.. Πειτ
εε!° ινιιι·άε ά!ε Β!εεεεεετν!ι:!!ετε! εννε!ει.ες!ς νετιιε!ιτ., ε!ιετιεο
άετ Βε!ιε!άεεεε!ιε!π, !τι άεε !!ιι!εεεε!!!,εεε Πτετετ ννει·άε
ε!ε Πεεει·!ιει!ιειετ ε!ιη.τε!!!!ιτι, ε!ιι εινε!τει· !τι ά!ε Β!εεε, !ιε!άε
επι 11. Τε” ετιι!'ετεε. Νεε!ι !!ε!ιετ!ι!ι!τειιι νετ!ιιε! “εεε Ρετ.,

!!τ!ιι Με;; εετ νει;!εειε ιι!ε!ιτ ε!ι. Β!εε ειι!!!.ει·ε ενετοε!ιο !εε!ιε
Πιιτετεεε!ιεες ε!.ε!!ω !'εει, άεεε άετ !!ιι!τε ε!ιη;εε!ι!ιτ.ε

τετετ

άετε!ιεεες!ε· πετ, ε!ιιε $εε!ιε άετε!.ε!!!.ε. εεε!ι !ειιεε άενοε
!ιετ'ειιά ε!ε!ι ε!ε

Βε! ΣΟ Πει.ετεεε!ιεεεεε άετ !!!ε!ιιειι 1ιε!ι!ειι !τι άεε νετεε!ι!ε
άεεεε Εε!ιεεεε!!.ετε, !ιεεεεάετε άεει !ιὶιιά!!ε!ιεε, εει νετ!.
(εεεετε!!εε !!!!τιτιεε, άιι.εε ε!ε!ι ά!ε Τε!ςάτἰ!εειι ετει επι Ε!τιάε
άεε εννε!!;ειι 1.ε!ιεεε_!ε!ιτεε εεων!ο!τε!ε. νετ!. ειιτει·ε‹:!ιε!άετ εννε!
$!εά!ετι: !ιι άειιι ε!τιετι !ι!!άεε ε!ε!ι εε!τ!ιε!!ε!ε Ροι·!ε!!.!.2ε, !ε
άειιι εννε!ιετι :εεττ ε!ε!ι ι!τ!!ε!!;εε (!εινε!ιε !ιιι ν!ετη-τι Με !!!ε!
τετι !.εεειιε!ε!ιτ. !!!!ε!ιτειιά άετ Οτεν!ά!ι.ει. !ινρετττερ!ι!ετειι ά!ε
Πτ!!εειι, πεε!! άετεε!!ιετι τι!ειει!. ά!ε εε!ετε!.οτ!εε!ιε Τει!ρ;!τε!!. ε!!
εεά ννϋ.!ιτειιά άεε Θτε!εεεε!!.ετε εττορ!ι!ετεε «!!ε !)τεεεε.
Ν. Ρτ!πι ο: «88 !Γε.!!ε νοε Β!!!ετερε!ε». (Ντ. 12).

!!ε 1ιεείε νοε 28 Νοεε!εε ενιιτάειι 88 !!!!!!ε εεο!πιε!ιτετ. !!!ε
ετε!!ετιεο!ιε Αι·!ιε!ι. !ιεεο!ιε!!!ει ε!ε!ι πιπ άειι! 17οτ!τοιιιειεε άετ
Ε!!!επιρε!ε Με! Ε!τετ- εεά Πε!ιτεεεετεεάετι, άετ Αεεε!ι! άετ
ΑεΓε!!ε, άειι Κεπι !!!ιε.!!ετιειι, άειι ορετε!.!νειι Β!τιςτ!!!'ετι. άεει

Αεεε·ειις ειε. νετ. εετετεε!ιε!άει εει.οε!ι!.!ιοιιε ?Με εεά εε!
ε!ιε, ά!ε ει!!

Έ!!!!ιι.ειρε!ε ε!επτετεε. Βτεεετε πετάει! εττειις

!εο!!εττ ειιεερτεε!ιεεά άειι Αεεε!ιεεετιεεε Βιτο8ει ε ο Με !ιι
ά!εεεει Ρειι!‹ι. Αιι 83 Ρετ. ννετάετι 52 Ορετε!;!οεεε εεεεε!!!!ιττ.,
νοιι άεε 88 ετ.ετ!ιεε 7' =. 8.4 ροκ. Με Βε!ιεεά!ειιιτ !ιεειειιά !!!

Μοτρ!ι!ει1ι!!ι_!ε!!Ε!0εεε υιιά νετε!ιτε!ε!ιεες νοιι Ο1ιΙοτε!!ινάτε.τ
εετ Κ!νεειιι.

!!!ε!ιιεε !.εειειι - ά!ε Ετ!!!ιετε Β!εει!!ιιάειιεε

ετ.ε!!ε άεε Πτετει·ε.

Ν. Νε! ε!οιν: «Πε!ιετ άτε! Γε!!ε νοε !ιι ει!;τετιι!ε ορετ!ετιειι
Β:ττεε!ετ!ει.τι·εν!ά!τετειι». (Ντ. 12).

Ψ. Β τε ε ά τ: «Πε!ιει· Οετν!ιτεινετεει. (Ντ. Η).

Βι·ε! !τεεε!ετ!εο!ιε Γε.!!ε.

Β!τιε 23-_!!!!ιτ!Βε Ρετ. !!!εμε !!!ιετ Β!ε!ιετη;ειι, !ιε! άει· Πειετ
εεε!ιεεε ει·νν!εε εε ε!ε!ι. άεεε ειε ε!ιι Μνοιιι !ιει!ε, ννε!ε!ιεε
εεε!ι ο!ιετι :εει Νε!ιε! τε!ο!ιτε εεά ά!ε νεε!εει. Με :εει !τιιτο!
Με ε!ειιιι!ιιτι. Πεετεε!ι6!ι!ε 23 Οιει. Βε! άετ Ιιερει·οιοιιι!ε ετ
ιν!εε εε ε!ε!ι, άεεε άετ Πιετεε Με ε!!! Αε!ι!!.εεεε! εε! άετε
'Ι'ειιιοτ ο!ιειι εείεεεε, εε!ινν!ετ!!τε !!!ει!'ετεεει.ς, !!ε!ιετ!ιε!!ετ
νετ!εε!. θεεεεειι.ε;. Πεε Ρτεερετει Με!!! ε!!! ιιι.ιιιεε!τερΓετοεεεε
Τετιιοτ άετ. εεεεε!ιεεά νοιι άετ Οετν!κ. Μ!!ιτι›ε!«ιρ!εε!ι Γετιάετι
ε!ε!ι Υετεεάετειιςειι ειι άειι θε!“εεεεε εεά ειε!!εεννε!εε Ντ
εε!ιε!εεερ;εε τεετεεε!νετ !!ειιιειστρ!ιοεε ει!!ετ Απ.

Β. ννε.!εει.ε!ε: «Πε!ιετ εροετειιε Λ!ι!!!εεεε άετ νεε!εε.!

ροι·ι!οε εε!! ρεττει›. (Ντ. 12).
!!νει;εε (3ε('ε!ιτ !”ι!ι·ε !!!εά!!ε!ιε Εεεε!! ναετάε ε!τιε Ζεεκε
εεεε!εετε, !›ε! άειι Τι·ε!·:!!οεεε εε!.ε·κε εἱε!! ά!ε άεε!τε!!ι!εε νετ
!!!.τ!ιτε νοτάει·ε 1!ει!ετιιιεεάε!!ρρε, ά!ε εει·ϋε!τεεεε!ιο!ιετι ννετάε,
τεεεεε!!ε !.ϋειιιι€ άετ Ρ!εεειιτε, ννο!ιε! ε!!! !!ε!εε!ι!ι;εε $!.!!ε!τ Με!
!!ε.ε_ειιά ρε!ρ!ετι ννετάε. !)!εεεε ετιν!εε ε!ε!ι ε!ε ε!η.=;ετ!εεεεε Ροττ!ο
νε;!εε!!ε νοε ε!εεει Πει·ε!ιιτιεεεετ νοε !!!/ι (Με. εεά 2--8 (Με.

!)!ε!τε. !!!ε ιιι!!ιτοε!τορ!εε!ιε Πιιιετεεε!ιεεε εν!εε εε!!τοι!εο!ιεε
Μεε!ιε!,εεννε!ιε εεε!ι. Ρετ. ετετεπ. Νεε!ι πω! Μοεετεε !!ε"
!!!!.

Ατςετ!ιιε!!!-Πο!Βοτιι!τονν:
!ι!!άειιεεε άεε Ονετ!ιιειε». (Ντ. 11).

«Βετ!τειιιε!.8εε

Νεε

ν!" !!!!.!!ε νοιι ιιιε!!!.ς·εεε 0νετ!ε!τειιιοτεε. Ρε!! Ι: εο!!άε
θεεε!ιινε!ετ εε!ιε εε άεε Β!ρρεε!›οςειι τε!ε!ιειιά, Βερετοιοει!ε,
8ειιεεεε ειιι!εεεειι. Ι)!ε ει!!‹τοε!‹ορ!εε!ιε Πιικετεεε!ιεε.ε; ετε!!ιε
(εει: Ρ!!ιτοεετεοειε πινει!! ιιιεοοεε!!ε!ετε εετε!!ιεειειοάεε Κ τ ε
!τειι!ιετι: ι!. Γε!! Π: (!εεε!ιννε!ει !!!ε :εει Νε!ιε!, Βερετο
τοιιι!ε, ννο!ιε! άετ Πτε!.ετ εεει Τε!! τεεεε!εττ. κατ. άε!ιετ !!!ε
ιι!!!ιειι άεε εεε!τε!εε Βιιάεε !τι ά!ε Β!εεε. Νεε!ι άετ (!ρε1°Μ!0ε

ε!ε!ι εε! Α1ιννεεειι!ιε!! άετ νες!εε!ρει·(.!οε ε!τι τειιάετ εετ!ι!πετ
Με! ει!! άεε Μιιττετιτιετιά άετε!ι!!!!ι!ετι.
τ

Νεειει!εεε νοε Ατ!ιε!!.ειι ει!! άεπιθτε!ι!ετάετ
θγεε!τεΙοε!εειιάθεεετιε!ι!!Γεεενν!άιιιετΡι·ο!!
1101:!!ε!ΘεΙεεεε!ιε!τ.εε!εετ25-_!ε!ιτ!ε·εεετετ
!!ε!ιεε'.1'ε!!!!τ!τε!ι.Βεά!ε!ετι.νοτινν.8ττοεεεονν.
Ρετετε!ιετ,ε 1906.'1'ε!!Ι.

ετ!ι!!!ιιε 'Ι"επιρετει.ιιτ, εε !ι!!άετε ε!ε!ι ε!ιιε !!ιι!!!.ε!ετε!ιάε θε
εε!ιντε!ετ, ά!ε ειπ άειιι Ττο!τεττ ετ!!!!'ιιει ννετάε, ννο!ιε! Πετε

ε!ι!Ιοεε. Νεο!! ε!εεει 1!οιιιιτ ει·εεεκε Ι.ερετοιοει!ε, άεε Πτετετ
ειιάε !ωειιτε ε!ε!ιι εε!εετ Κ!!τιε ννεςεε !τι άιε Β!εεε νετιιε!ιτ
ννει·άεε, άε!ιετ Πιιιετ!ι!ιιάεεε άεεεε!!ιετι ιιιιο!ι Ε” ε τι ο ιιι ε ε ο ιν,
Με! άετεε!' Τσε !ε!”ο!ε;ε

ε!εεε ρετειιερ!ιτ!ι!εε!ιετι

Α!ιεεεεεεε.

!!!ε ειεει!!ο!ιει· Βειιά. άετ νετεε!ι!εάεεε Ατ!ιε!ι.ειι νοιι 8ε!ι!!
!ετιι, Ρτεεεάετι εεά νετε!ιτετε Οι !.'ε ειι!.!ι!!.Ιτ Με ά!εεεει μι·
νν!άτιιει. Ζεει·ετ εετνν!τ!'τ 8(.τοχεεονν ε!εε !!!0ΕΝιρ!ι!εο!ιΩ

Β!!!πε εεά ;.ς!ε!ι(: άεε νετεε!ε!ιε!εε άετ Ατ!ιε!τεε Οι τ 'ε. Πετ
εε!` !ωτειιιεε !'ο!εεεάε Οτ!εεεε!ετ!ιε!!εε:

Πει· '1'εειοτ ετε!!ιε ε!τι 8ετεοιιιε ε!νεο!ετε ιιιεςιιο-ε!ο!ιο-εε!!ε
Με άετ. Γε!! 1!! : θεεο!ιινε!ετ ν!ετ Ρ!τι€ει· ειιιετ!ιε!!ι άεε Νε.

!ιε!ε, Αει!ιεε. Ορετε!!οε, εειιεεεε. Ε!!ιτοεετ!τετιιε. Γε!! !!!:

Α. Η ετει.ο αν: «Αεε άετ θεεε!ι!ε!ιτε άετ Βιιτνν!ε!!ε!εες άετ
Οε!ιετ!:ε!ι!!!'ε εεά άετ !Ξ'τεεεε- εεά Κ!εάετ!‹τεε!ι!ιε!ιειι›.

(!νειο!!!ιτοπιιε ονει·!!, Ορει·ει!οε. εεεεεειι.
Α. Βεει_! εε !!! ο ιν: «!!!ε Ρε!! νοε νες!εε εερτε». (Ντ. 11).

νν!!!ιτεεά άετ Οε!ιετε εεε!ιεε!ι(.ει:ε δ. !'ο!εεεάεε Ρε!!: Ι εεττ!

Ν. .Τ ε! ε τ τ ε !ι ο εν: αΠε!ιετ
ενε!!ι!!ε!ιεε Βεε!τειιευ.

ά!ε !‹!!ε!εε!ιε Πετετεεε!ιειιε άεε

Ρ. !!!ε!ι !ιι: «1άνοιιιο(.εει!ε ννε!ιτεεά άετ Θε!ιννεεεετεο!ιε!'τε.

εε!ι ρει·ιε. !ιι άετ νες!τιε. ί!!!ι!τ ειιιε ε!εε Βε!ιε!άεννειιά !ε
εεε!ιιε!ει· Β!ε!ι!ετη; άιε 8ε!ιε!άε !ιε!!ι!ετεεά. τεε!ιιετεε!τε ννετ
ά!ε Ροτι!ο νετετι·!ε!ιετι, Πε!.εεττειιιιά ε!!! 2 !(`!τιςι-ιτ, !!ε!τε ενια·
!τε!ιιε Ροτι!ο νοτ!ιειιάειι. Με Οε!ιεττ νετ!!ε!° εοτιιιε!. Βε! άετ
ερΜετειι Πιι!ετεεε!ιεεε ετε!!τε ειιιε (εεε, άεεε ά!ε (ι!ε!ιετιτιεττετ
ιιοι·ιιιε! Με.

Ρ. 8 ε ά ο ιν ε !ι ! : «Πε!ιετ ε!εεε Γι!!! νοε !ετετε!!!!ε!!ετ Βο!ιννεε
εετεο!ιε!!».

Κ. Π ! ε ε !τ ο - Β τ τ ο ε· ε τι ο νν ε.: «Ζει· !ιε!ιτε άετ Βιεττειιιετ!ε·
εο!ιννεεεετεε!ιε!'ω.

--.

Κι

01οιιΒο-$τι·οςοιιοννο.:
.
«ΠοΒοι· άιο; ριπΒο1ο81εοΒο
Αιιο.τοιιιιο άεε Ι1ι1το1ιιΒ·οννοΒοο».
1 _
ν

11189811 νοι·, νοιι ννο1οΒοτι ενώ, ο1ιιο νοιι άοι· θι·δεοο ο1ιιοι
ι·1οοΒ1εοΒοτι Νιιιιο, άιο Αιιάοι·ο οτνντιο ΒΙο1ιιοι·, 1ιιι.οΒι ευφο

Β. δοΒιριοΒοτ 111ιι: «Ζννοι·Β'ϋ.11ο νν1οάοι·Βο1ιοι· Ονοι·1οτοιιι1ο

ΚΑΡ8θ1 ιν1τά ιιιϋς11α1ιοτ νοπ τιιιοΒ 1ι1ιιτοιι οιιΜ'οι·πιτ. πω. άοτιι
οοΒιι.ι·1'οιι Ε611”ο1 ιιιιοςοΒτο.ιιτ, 'Ι'οιπροιιο.άο. Βο1ιιι νοι·ΜιιιάννοοΒ
εο1 οιιτ1οοι·οιι ιι1οΒ ινο1τοι·ο 8 ΒΙοοοιι. 'Ι'οιιιρ. 88,9. Α!!! 12. Μιά
οιπο Β1ι-ιειο νοιι άοι· Ηι·δοοο ο1ιιοο 'Η.ΒΒοιιο1ο ειιοΒοετοοοοιι.

οιιΒ·οιι 1ινοτάοι1. Ιπι θιιιιιοιι ννοι·άοιι 89 Β1ιιιιοιι οιιτ1οοι·1.. Με
· ιιιι1:1ιοοΒ1'οΙ€οιιάοτ ΚτοΒοΒι1άιιιιΒ· Μι θοΒ1ο1: άοε Ορεινο
Βιοιιοΐο1άρχ
ι
Π. Ρ ι· ο ο Β ιι τ] οι Β ο ιν ει.: «Πο1ιοι· ο1ιτοιι1εοΒο 1'οτειιάοτιιιιο·οιι
. άεπ. Μοεοτοπι ινο1Β11οΒοιι θοιι1το1οη;οιιο».

15. Μειι·τ1ιι (Θτο11'εννιι1ά): @ιι άοι· Κι·1τ1Β άοι· Βοιιοοι·νο.τ1νοιι
Οροτει.τ.1οιιοιιιο1.Βσάο».
Ιι. Ν ο ιι ο.ά ο νν1ο2: «Πο 1Ν1ι·Βιιιιε άοε Ε"τειιι2οιιοΒιιάοτ Ποση

ΜΕ' άιο Ε'ιιιιΒτ.1οιιοιι άοε ιιιοιιοοΒ11οΒοιι Οτ8·ιιιι1ειιιιιε».

Ο. Ρ ι ο Β ο 11 ο ιν ει: «Ροι·1τιοοκοιιι1ο. ειιΒ ρενω».
Ε. 1.11; ο ο Β Β ιι ο : «Κιι1οοι·οοΒιιΜ ννοο·οιι οιιιοει τοττοοοτν1Βιι1οιι

1111101118).
Α. Ρ ο Β κι ι· ο Β ει] ει: «Ε11ιι ΕΜΠ νοιι ΚΜεοτιιοΒιι1τι Βοἱ Νο.Βο1
οοΒιιτιτνοΝο.11».
Δ. Δ ιι ιι 1'ν1ονν: «11011ιιοοΒοιιεινοι·ιο
οιιιιιιοιιιιιιτοττ1οΒιι .

11οίοι·ιιιοιι 1ιο1 άοιιι ΗοΒ·

11'. 1ει-Τ01°1°ο (Βοιιι): «1)ο1 ρτοσο8εο 1ιιτ1ιιιο άο11'οιιιοποο1
ιιτοι·ιιιιι μπει. ριιτι.τι.ιιι (ά1ο ΑτΒο11; Μ; πιο Βιιοο1οοΒο ΒΒοι·

Τα”. 89,4. 18. ΜΒΜ Τοπιηι. 40., νι·ο1τοτο ΒΒιιιοιι ννοτάοτι απο
Β·οοΒοοοοιι. Παει ΑιιΒο νν1ι·ά οιιτ.ΐοι·ιιτ, Βτο1τ. οτ1$11“ιιοτ, 22 Βιο1ιιοι·ο
Β1ο.οοιι ννοιάοιι ιιι Τομ ρ,·ο1ϋι·άοι·ι. Ιπι Ιιο.ιιί άεπ· ιιΜ1ιιικοιι
ν17οοΒο ι128·11οΒ Αιιειονοοειιιιι; νοιι ΒΒιοοιι. Τοιιηι. Μάι ε1ο1ι
Με 89. Ιπι θειιι2οιι εΒιά ιιιιεο1111ιι· 150 Πει-ιιιυ νοτοοΒ1οάοιιειοι·
θτ6οεο οιιοΒοετοεοοιι ινοι·άοιι. Με πω» 20. Αρι·11 κι” ο.11ιιιοΒ
Π;; Α11οο νοΙ°1ιο11Ε ιιιιά ά1ο Α1ιο011άοΝ1ΒΒο11 ,ο·ο1Β11οΒοτ Ε'11ιοειε
Βο1ιΒόι·ιοιι ω. Β11ιο Κοπιιιιιιιι1Βο.Μοιι άοι· ΟτΒ1τ.ο. Με Βο
ιιοοΒΒιιι·ιοιι Ηϋ1ι1οιι Βοιιτιιο ιι1ο1ιι ιιοοΒ;οιυν1οοοιι ννοι·άοιι, οιπο
ΒιιτοΒ1οιιοΒτιιιι,=; άοι· Η1ΒΒιιιοτοΒϋΒ1ο ιιιιά Βιιι·ιιΒόΒ1ο οι·ρνιιΒ
οΒοιι0ι.11ο ο1ιι ιιοιςιι1.1νοο Βοοιι1Μιτ. Μο “οπο Β1ειοεο άεπ 1111
ιιιΒ1ι11ε; πιιει;οοιοοοοιιοιι ΒΒιιιοιι πω" άιιτοΒ ΝοοΒιποοΒοοιι ει”
άοι· ΜιιιτοτΒ1ιιεο Βιει· οι·Β111ι·τ ννοτάοιι.
Μ. Κιιά1ιι ο 111: «ΠοΒοτ ο11ιο Βοοοιιάοι·ο ΒειωντΒο.11εοΒο
Βι·ιιιιΒιιιιο; άοι· ΑιιΕορίοΙ-ΒοΒ1ο1ιιιΒιιιιω.

Ετ

1)1ο άτο121ο1οΒο1ι Β'9.1Ιο 2ο1;;τοιι ο.ΙΙΒοιιιο1ιιο ΒοιήιιιιΒιίνει1ο
Ιιι_1οΒ1.1οιι άοτ ΑιιαειρΓο1εοΒ1ο1ιιι1ιοιιτ Βο1 ιιι9.οε1ι;οτ Ι.ι1σΒτεο1ιοιι.
8οΒι·οτ1οιι ιιιιά τιι9.εο1Βοι· Βιιηι11πά11οΒΒο1τ.. Αιιι 1ιιιιοι·οιι Αυ οιι
ννιιιΒο11ο.ιιάοιι ε1οΒ ιιι11ο1ι1ο·-ννο1εο11οΒο Β`1οοΒοιι 1ιι άοτ Πιο
άοε Ηοι·πι1ιιι.ιιτι·οπιάοε. ΑιιοΒ πι11: άοτ Βιιρο ΒοοοΒοιι, πω::

ο1οΒ Με ΕριιΒο1 11111 ά1οιιοιι 11'1οοΒοιι 1ιιαιΒ1;. Ρτοτε.τςο1, 8 ρα
και .

; 3· . '

Βοι·Βοιιιρι·οοεοιι. 8οΒιιο11ο Ηο11ιιιιΕ.

ι

110. 8 τ.ι·ο ε ο ιι ο νν: «4 Ε"5.11ο νοιι ΡιιΒ1οτοιιι1ο».

1:

11. Β. Ζει2Β1ιι: «ΕΜ Β'ιι1Ι νοιι ροτ1Βιι1ΒΒτοιιι Βιιι·Βοιιι».

1) ο Β ιι ε ο Β ο νν ε Β 5.111.: «1)1ο ιιιοοΒιιιι1εοΒο ΒοΒιιιιά1ιιιη;
άοι· τ:Βτσιι1εοΒ - οιιπϋιιά11οΒοιι
8·οννοΒο». _

Ρι·οεοεου. Μι 'ΒοοΒοιιΒ1ιιάο

111 ιι ν; ο π.

111ιιο Γι” 58 ει. ιι. ν" 10 .ΠιΒι·οιι νοτ1οτειιιις άοο ι·οοΒιοιι
ΑιιΕοο άιιτοΒ ο1ιι Βι·οττ. Παει Απο οι·Β11ιιάοΒο, ιιιιά οιιι 1111
πι1$.Β11οΒοε νυπτοιοιι άεε Αιη;οε Βο8·ιιιιιι. κα” πνοή .1ο.Βι·οιι.
τιιιοΒ ο1ιιοι· ο.Βιικοιι 11οΒοι·Βιιίτοιι Βι·Βι·ειιιΒιιιι; ιιιιΠο11οιιάο νοτ
80111οσ1111οΓΒιιε. ΑΒΕ ο1ιιο ν01°;;ο801ι1ΒΒοπο Βιιτ1°οτιιιιιι8· άοο ΑΒ
Βοιι ιιιιά άει· θοεο1ιννιι1ετ. ινο.ι· ΡΜ. ιι1οΒτ ο1ιη;οι;οι18·οιι.
1)ειε το::111ο Αιι,=;ο κι ιιιιοΒ οιιεεοιι ιιιιά ιιιιιοιι Β1ιι άΙο1οι1οπ

Μο 01οεοΒννιι1ετ Βοιι;1ιιιιτ. 1τιιιοιι, ο1ιοιι, σκιά Βοο1ι νιιιοεοιι ιιιυ

Ποο11ι11ε 011ει1πιο1ον11. (Ζο11εοΒι·111 Με· 0ιιΒ1Βιι11πο1ος1ο.)
ΝονοππΒοι·-0ο:οπι1ιοτ 19015.
Α. Α Ε; οι Β ο. Β ο ιν; «ΝοΒτοἄι)ἐ· Ρι·οίοεεοι· Α ά ει πι 11 Β'ε (1(ιι.ειιιι).
1
Θοοι. 5. ΒορτοιιιΒοι· 1
, υ.ιιοΒ νοι·2ο1οΒιι1ε οο1ιιοι· νοι·

611οιιι11οΒιιιιΒοιι».

'

Α. Β ο Β1ιιι ο. ιι ο νν ο Β 1: «ΠοΒοι· απ; Βοι1ο1ιιιιιι;οιι άοο Γο111Βιι
> Μιτου Κοιιι.ι·ι·Βε άοι· ΒιιιάοΒιιιιτ Βιιιιι Νιιοοιιι·οοΒοτιι·ο.ιιιιιο».
Ιπι ΝονοιιιΒοι· 1905 Βοο1οΒτ1,ο·ι.ο 8. ά1ο ν1οι·Β1ειοο1.ςο εο181211τ:Βο

ΒοΒιι1ο Βιι 'Ρ1νν·ι·οπιιΒ 1πι θοιινοι·ιιοιιιοιιτ. Ρ0άο11οιι. νοιι 181
8οΒι11οι·ιι ννιιι·οιι '79 ειιι€οιιΒτοΒΒ, άει.ι·ιιιιιοτ 29 Ε'ο111Βιι1Βιοτ
Βτο.ιιΒιιιι€οιι οάοι· Τι·ο.οΒοιιιΒτοιιΒο. 8. ιιπ Πιι1ω.τ1ει. Θ1ο1οΒ
@Με 1118811 104 ΒοΒ111οι· ατι Ϊ0111Β111άι°οτ ΡΒιιι·γιιέ111ιι ιιιιά 49
ιπι οιιτ.ιΒιιάοιοιιΒο.οΒοιιιιιοιιάο1ιι. Ιιι 51 Ρϋ.11οιι ινε.: Με Αποπ
1ο1άοιι επι
εοΒο.1ιοι.

απ Β1ιιάοΒο.ιιι
'

πιπ άοι·

Ρ1ιετνιις11.1ε

νοι·Βοοο11

Ηοι·ιιΒο.ιιιι·ωιάο, ιιιιά ιιοιιΒτ »ΜΒ άειιιιι άετ ΟΒοι·111ιοΒο άεε
Αιιέειρ1οΙο ίο1εοπιά ιιιιοΒ Βιιικοιι 1ιι ά1ο 'Ι'1ο1'ο άει· Ο1·Β1ω.. θο

εοΒννιι1ετ

ιιιινοι·οοΒ1οΒ11ο1ι,

άιιιιΒο1ι·οι,

ΟΒοιά1Βο1ιο

1ιδο1:ο1°18,

Κοιιο1ειτοπι 11:81, Αιη;ο ιιιιΒοννο,ς11οΒ, Ηοι·ιι1ιειστ ιτ11Βο, 2οιιττο1
ο1ιι Ι.οιιΒοιιι, ν1οιιο = 0. Πι·ΒοοιιοοΒννοΙ1ιιιη.ι·οιι ιι1οΒτ νοι·Βιιιι
άοιι. Ειιά11ο1ι νν11111ςκο ά1ο Ρο.ι1οιι1.1ιι 1η ά1ο Οροι·ο.11οιι.Αιη;ο
πι1ι θοεοΒννιι1ετ. ο11ϋπιι1ς, ;.ςι·15οοιοτ 1)ιιι·οΒιιιοοεοτ 5,5 Ποπ.
ΒΙοιιιιποτ 9,2 0οιιτ. 01ο θοοοΒννιι1ετ Με ά1ο 1ιοάοι·Βιιιιτ ιι1οΒι
άιιι·οΒΒιοοΒοιι. Με ΔιιηιιιικεριιιιΒιο άοι· θοοοΒννιι1ει οι·νν1οοοιι
ι·ι1οΒ Β1ιιάοΒιιιιι. ιιιιά Κοτιιοο11°8.Βά. Μ: Βιιιιάο1το εἰοΒ ιιππ ο1ιι
Βιιι·Βοιιι, ειο.ι·Β νοιι ΒιιιάοςοννοΒο άιιι·οΒοοιπ. Ποι· νοιι άοι· 01ο
οοΒννιι1οτ ιιτιιοοΒΙοεοοτιο ΑιιΒ·ιιρίο1 οι·ιν1οιι ε1οΒ ρΜΒ1οἱεοΒ άο
€οιιοι·1οι·τ.

'1'1ι. Κ ιι 1111: «Πο1ιοι· Α1γρ1ιι ιιιιά ΝονοΒο.1ιι».
Βο1άο Μ11:τοΙ Βοο1τεοιι Βο1ιιοι·1ο1 Βοεοιιάοι·οτι νοι·211Βο,ιιιιά
Βϋιιιιοιι άεε ΚοΒιι1ιι ιιιοΒτ οπιοτιοιι.

Οάοεεο.οι· ΟρΒτΒο1ιιιοΙοε1εοΒοτ Ζ1ι·Βο1.
Ρ; Ρ π· ο 11.0 ρ ο ιι Β ο: .«Ζιιι· Βιιιςο άοο Β1ιι11μεειοο άοι· νο1ΙΒοι·
τοΒΒιιτ σου Κιιτεειο1ιιη;Βο1τ επί :Πο Βιιιοτο1ιιιιι; οροιιιιιιιοι·

Νοι2Βιιιι1.ο.Β16οΒιι€». Ι
«_
7 [Με. Αι·Βο11: Βι·1ιι€τ ετιιι1ετ1εο1ιο ΖειΒ1οιι 11Βοι· ά1ο ΗΒ.ιι11οΒο1ε
άει· 1ΝοιπΒιιιπο.ΒΙ6ειιιιε Βο1 Κιιι·2ε1οΒι1ςοιι; ο1ιιο ΠοΒοι·εΙΒΜ άοτ
νοι·οοΒιοάοιιοιι. Βι·ΒΙΒι·ιιιι€οιι, Μο
οο11.
Μ· Βι·ιιιμ ο.1ειάιιιιιι ο1ιιο

ά1ο Δ1ι16οΒιιε οιιτειτοΒοιι
ΖιιοΒιιιιιιοΒιιτο11ιιιις
νοιι

45 Ε911οιι. ΠοΒο1° Νοι:ΒοιιιιιΒ16ειιιιε
τι;Βοιτ νοιι 5 Με 18 Η. ννειτ Ιπι
Βοι οπιοι· Κιιι·ποιο1ιτ1εΒο1τ. νοιι 11Βοι· 18
ιι11οιι 45 Ριιτιοιιτοιι ινοτοιι Βτ111οιιινάρ;οι·
άιο νο11ο Κοιιι·οΒΒιιτ, 17 ινοτοιι ιιιιι ά1ο
άτιμο: Βοττ1ε1οι°τ. Ζω· Ζο1τ ΓοΒ1τ οι: επι

Βο1 ο1ιιοι· Κιιποιο1ι
27 Ε'5.11οιι Βον1οΒιοτ,
Π. ιιι 18 ΡΒ11οιι. νοιι
ιιιυ· 20. Ζννο1 τι·ιπρ,·οιι
Η15.11“το οάοι· ιιοοΒ ιι1ο
€ο11111:οιιάοπι 111ετοι·1ο1,

ιιιιι Βιι 2ο1Β·οιι, ννιο ιι1οΒ Με νοι·ΒΒ1ιιι1ει εοετο1τοιι νν11τάο 1ιο1
νο11Βοι·τοΒιιιι·, ειπ ινο1οΒο εο1τ 1901 εοιν1οΒι18ο Βτ1ιιιιιιοιι ο11ι
Β·ο1το1οιι 811111.
Ρ. 'Ι' ο οΒ 1ο τ ε. Β ο νν:
1ι1το.».

«ΒΒΔ

Β'ει11 νοιι ΒοΒ1ιιοΒοΒΒιιο άοι· Οι·

ΒιιτιάΒιιιιοι· 20 ει. πι., Βοι·ο1τε 1ιι άοι· Κ1ιιά1ιο1τ ννιιι·άο πιο
Νοεοιινν1ιιΒοΙ άοο 11ιιΒοιι Αιι,·.ςοε οΒιο ΘοεοΒννιι1οτ Βοιιιοι·Βτ,
ννο1οΒο ειοΒι· 11ι.ιιι;ειιιιι νναιοΒιι, Με Απο Β11ιιιΒ1ι118· ιιιιοΒ Μ18οοιι
Μιά ιιτιτοιι νοτάι·Βιιετο (Β11ά άοιι Ρο.11οιιτοιι)Βιιά ά1ο Βι·Β11ιι
@της 1ιοτ1ιο1ΐϋΒ1·1.ο. Αιικοιιοπιπιοιι ννιιτάο ο1ιι ;;ιιτοι·:1Βοι· Τιιιιιοι·
οάοι· οιιι Αι1ιοι·οιιι. Ποι·ιιιο1ά, οάοι· Ζγειο. Ροτ1οιιτ νοτ1οιι8·το άιο

Οροι·ο.τ1οιι απο ΒοοιιιοΜεοΒοιι θι·11ιιάοιι. ΑΜ 10. ΜΒΜ Οροπε
1:1οιι άιιι·οΒ Ρι·οί'οεεον Θ. 11οΒο.ιιονν ιιι 'Ι'οιιιεΒ. Βοΐοι·τ ιιο.ο1ι
Ε1τϋΠιιιιιιΒ 1181· Κειροο1 άοι· θοεοΒννιι1ετ επ.11ι·οοιι ΒοΒιιιοΒοΒΒιιε

νοιιι ΟΒιοΒοτ 1904 Β1

ΟΒ1.οΒοι· 1905 ννιιι·άοιι 8 $11;ιιιιιι;οιι

οΒι;οΒο.1ιοιι. Ποιιιυιιοα·ιιτ1οιιοιι ννιιι·άοιι Ιιι Βιιιιιιιιει
νοι·τι·ϋ.;;ο ννιιτάοιι των
ΜΜο11ιιιιε

ροΒιι11οιι.

84 εοΒο1οιι

Ηοτν0Γεο110ΒοΒ

ιιο1

«Με

Β ει. Β1ιι ο νν 1 τ. ε ο Νο: «ΠοΒοι· ά1ο ρτιις1.ιο8:1οο1ιο Βοάοιιιιιιιι;
11ο: Βοτ1ιι1τ1ο ο.ΙΒιιιιι1ιιιπ1οο».
Ετ Βο.τ 80 ο1ο·οιιο 103.11ο Βιιειιιιιιιιοιι;οετο11τ. νοιι 14 Ρω1οιιτοπ
νοι·οιοι·Βοιι ιιυ.‹:Β 111οιιοτο1'ι·1ε1: άτο1. Βοι·οοΒιιο1: νοιιι Τομ άει·
ορΒτ1ιο1ιιιοοΒορ1εοΒοιι 1)1οΒ·ιιοεο. ΝιιοΒ εννο1 Μοιιιιτοπι πινακι
Βοιι ΗΒΗ Ροι1οιιτοιι, άν·ο1 Μοιιο.το 1οΒτο ο1ιιοι·, 2ννο1 11Βοι·1οΒΒΜ
εοοΒο 111οιιο.το, άι·ο1 1 Με 9 .Τει.Βτοιι.
Ιπι Μιιι€ο ο1ιιοο .1ε.1ιι·οο ννοι·οιι ο.1οο Βοι·ο1τε 1 1 άιιΒιιιΒο·

Βο.ιη;οιι.
Α. Β ο ιν το ιι η ο ιν. <‹,<;ιοΒι ο1ιι Βο1'οτο.τ άει· οο11: άοπι 97. .11011
1906 ςο1ιοιιάοιι νοι·οο1ιτ11'τοιι 1ιο1 Αιι1'ιιο.Βιιιο άοι· ΒοΒι·ιιΜ

ιιιιά Ε'ι·ο1νν11118οιι Πι άοιι Μ111ι11τά1οιιετ».
1ϊοπι Ρι·οιιτά1οιιοι Βοίι·ο1τ €9.ιι211οΒ: 1ιο.κορ1ικΒΒ.1ιιιοο, ΒΒττο·
ΜΒΜ, Βιιτι·ορ1ιιιιι ιιιιά '1'ι·ιοΒΒιο1ε, Βι·οΒΒ6ι·ιι18·οο οΒι·οιι1εο1108
'1"ι·ο.οΒοιιι. νοι·ννοοΒοιιιιεου άοι· Μάοι· Μ: άοιιι Αιιςιηι1”ο1, 18.118
Μο Βο1ιιποι·ιιιιο· νοι·ο.ιι1ειοεοιι οάοΓ ά1ο ΔιικοιιΒοννοΒιιιιε ννοεοιιι

11οΒ Βο1ιιιιάοι·ιι, ιιιιΒο11Βιιτο '1'ι·Β.ΒοιιειιοΒ1ο1άοιι (άιιτοΒ Βιοι1ηιο·
ι1οιι άεε 8οοΒοο 111 ε1οΒοι· :ιι Βοοο1τ18·οιι.(Βοϊ.), Β11ιιάΒο1ι. Μ”
Αιι€οε. Κ6ιιιιοπι Ρ1ιιο·οι· ,ςοιΒ1ι1τ. ινοτάοιι ο.ιιΕ ννο1ιοι·ο Π1οιιιιισο
Με 1/ο 11οτοι·, @Με άπο Αιι,<ι·ο ιι1ο1ιτ. Με Β11ιιά. Α1εάωιιι. 11791111
Βο1άο Ακου Νο111εοτ Με 0,5 Βο1ιοο1ι11ι·ΐο Βοο112οιι, ο1ιιιο 11110

--| -.::"-

--- .ο

·-.-___ζο

6!υει· Θ!εεετ!(ωτε!(τυ!·. ·Ιετ`(!εε 8ε!!νεν!υοΞευυ·ε(:!!τε :ἑ0,ὅ.
!!υ!(ε Με( !!εεεετ ε!ε Ρ!υε;ε!·υ!!!!!ευ !υ^(:( Μετα, (Μου ευ!!
άετ Μου!! Κευου!υ!ευ ννετ(!ευ. Ρτε!νν!!!!εςε, ννε!(:!!ε Βν!!!ευ τν!).
;;ευ (!!!!·τ'ευ, !νετ(!ευ ευΒευο(υπυευ, ννευυ (Με 8ε!!εο!!ει·(ε (!εε
τεο!!τευ Αυεεε Μ( (!ε!· Κοι·τε!(τι!,ι· Μουτ !νε!!!,εετ ε!ε 0,5 !!ε
(πω. Πε.ε (που Κοττε!(τυ!· .υοτνν·ευ(!!ε;ε εο!ιϋ.τ!εο!!ε (!!εε εο!!
Με!!! !!(!!ιετ_εε!υ ε!ε 4,5 Π., ε!υετΙε!, ο!! Μνορ!ε εάετ Ηνρει·
ιυετι·ορἱε ν !!ερ;τ. !!ε! Αει!,ε;!υυι!ε!υυε (ετ ε!υ Με” Με ει!
Β Π. ευ!!!εε! . (ΑΜ' (!!ε ΜΜΜ άεε θΙυεεε !!τειι(:!!τε (υπο Ρ!
νεο!!! !(ε!υ Θενν!(:!!τ ευ !εεευ, ννευυ υυι· (Με νευ!ε.ο,εεε 8ε!!!ε!·
που;; Ξ 0.5 εντε!ο!!τ νν!!·(!! Βετ.).
_
Ζ.υυ! Ι)!ευετ, εεε( Μουτ !υ (!ε!· Ρτουτ, ννε!·(!ευ ευρευου!υ!ε!!:
Με 8ο!ι!ε!ευ υυ(! Ννετε.8ευυε Βε!!ε!'τετε, !!ε! 5ε!!ε(ι!!!!!·(ε !!υ!(ε
Με!!! ννευ!εε!· ε!ε 0,5, !·ε(:!!τε !!εεεετ (Με Ρ!ιι(;;ετευ!!!ευ !!!
νε Μθ!.ΘΕ.

`

8, ε υ ευ Μ; ((Ρτε!ττ!ε(!!!ε Βε(υε;·!(υυςευ ν ε.υε·(!ει!!
Μεε!έο!!ϊ
_(ε.ουυ!εο!!ευ Κτ!ε86».!(Μ 7 υ. 8).` Η `
.(
Ν.

Πο ννν(! ο (ν: «Πε(›ει· (Πε (υ!τ !)!ο.!·τ!!οε ε!υ!!ει·(ςε!!ευ
(!ευ Ρτ!(τευ!(υτ!,ε·ει! (υ (Με Πο.υ(!ε!!υτε!». σε 7).

Μ.. !!!·υ (ε!ε:

Μ" 1()μ(!ε!!!!ο!οε!ε (Με Δυ!!πε!τ (οι Π!!!τϋ.η›.·

(Μ Τ).

ν

. .ΗΜ .ο

'

ε. Με( !!!: «Με Ρτεεε (!ε.οΒε!υ!ευυε: (Με Τ(!υ!(ννεεεετε
@του

ιυεευε!!!εε!!ε Ρ11τι·ε. νου! 8τυε1°!!(ΜΠεο!!ου Τνουε».

(κ: 7).
Ν. Έ) ο! υ τ! ο ε· ε( ο νν:

«Ζεν Ρ!ιιυ!ο!!τους ..νου νεν!!υυ(Ρ

ρξττυου ου (Ιου νοι·ροετευ Μ! τιιεε!ε(:!! ουρευ!ε(:!!ευ Κτ!ε8ε!((.=
(. ε ν).
· -- Ι

Ο

-υ.

Α. Ρ υ τ ε ο !! Ι( ο ε( ε ε! : ‹ἶΙ'!·!(:!!_!ο(εεε!ἑεἔιιτε ° !!ε! ττοο!(ευευ·
Ρει·(ο!·ε.τ!ουευ (Με 'Ρτοι!!!υε!!ε!!ε». (Ν: Τ).
(πω. !!ε!( (!!ε Ττ!υ!!!ο!·εεε!ε;ευυ!·(Ήυ 85 Ρε!!!ευ ε.υεεννου(!τ:

νου (!!εεευ Μ( !υ 26 Ρ!!!!ου νο!!!‹ου!ι!!ευευ νε!·εο!!!ιιεε·(!εε

Πο!ευυο-!!!ε(!!:(ι!ε!(!-8!!υτυο.!. (Μ!!!!ο(-υ!ε(!!:!υ!εουε
°° 1ου(·υε!). .!ου!-Βειευ!!!ετ 1908.
Ν.

Κ ε. ι· τ ο ε ο !! ο (ν:

«Πεν Βετο !υ

ροτυου(ευετ

Βευ!ε

!!ουΒα. (!!! θ).
Ιυ (!ευ! νου! ν'ει·('. !!εο!!ειο!!τετ.ευ Ρυ!!ε πω!!! !!εἱ (!ευ!εε!!!ει!
Ρετ. (!!!ε οτε! Ρο!νυευ (!εε Ετοτεεε ποιυ νοτεο!!ε!υ: Λ!!ε!(τ!ου

(Με Ηο.ιιτ, άετ Ι.υυ(;ευ υυ(! άεε Βε.!·(υε.

Ε. 'Ι'!!υ!:

«νετε!ε!(:!!ευ(!ε

.

Πυτε!·ευο!!υυε (Με Ιε!!τ!!νο!ε

υυ(! ε!υ!Βε!·, !!!υ νει·τι·ετευ(!ει· Ρ(·ϋ.ρετετε». (Νε θ).
Αυε (!ε!! Ε!·(ςεου!εεευ (!ει· Αιιε!νεε!ι !ε.εετ. ε!ε!! Μουτ ει·

εε!!ευ, (!(ιεε (!!!ε Ι(:!!τ!!νο! (Με Ρ!!υυυ Οοι·(!εε Ηετυ!ευυ! οι 0ο.
νου άεο !!!υ νεπτετευ(!ευ Ρ(·υρετετευ ε.υ(!ετει· Ρ!ι·(υευ ε!ε!!
υυτε!·εο!!ε!(!ετ. ουτε!! (!ευ !!ϋο!!ετευ Ηε!!υ!τ ευ Τ!·οο!(ευτυο!(ετε.υ(!
υυ(! (!ε!· 8ο!!ννεΐε!υ!ευ8ε ἱυ (!!εεει· Βευ!ε!ιυυε· ετε!!τ νο!υ 1ο!!
τ!!νο! ευ! υ!!(:!!ετευ (!!!ε Ρ!·υρνι!·ε.τ. (Ιου Βεεε!!εο!!είτ ε!!ετυ!εο!!ε!·
Ρεο(!υ!(τε !υ Βεεε!, (!!!ε Με( πω! Με!

πυε!!ι· 8(:!!ννε!'ε!ευ!υ!ο

«Ζυ!· Ρ!·ε.Βε

ε!τ!·!Βει· θτ!(.!(!ευ !!ε! Βο!(!ετευυ. (Ν: 7)..
Ζ. Κοϊοτν!!.εο!12 ‹<!Βἱυε Μετυο(!ε υυι· !!!!!!ει!τυυς (!ε!· Βϋυτἑἶ
(;ευεττε!!!ευ νου (!ε!! ννεο!ιεε!εττϋφευ (Με Ζευττε!εωτιο
υευ». (Ν: Θ).
·
·
Η ··
Ε. Τ!! ε! !: «Πε!!ει· (!ε.ε Τευυυ!!!!!!». (Μ' 8).'Η Μ;
Α.

Β ε ι· ε· υ! ε. υ υ :
«Ζυ(· Ρι·εεε (!ει· !(τ!υετ!ἱο!!ευ (εεερτ!-.
εο!!ευ) Ρ!!!ευτυουευ».-(.)(3 8).
_
.
_
( ,
να( !!εεο!!τε!!!τ (3 Ρυ!!ε,!υ (!ευευ (Πε !(!!υετ.!!(:!!ε Ρ!!!ε;;υ!ουε.

ννε!!!·εο!!ε!ι!!!ο!!, οιπο!! Ξευ(- ο(!ε!· Ο(·οτουτ$! Με( ε!υ (Με (νυ
!τυυε (!ε!·εε!!!ευ υ(!!!εετε!!ευ(!εε Μ!ττε! !!ε!·νοι·εετιι!`ευ ννυ!·(!ε.
-Α!!ε Ρ!!!!ε ε!υρ,(ευ !!ε! !(ευεετνει!νευΒε!!υυ(!!υυε !υ νο!!ετ.ϋ.υ·
(Νεο Πε!!υυ(ε !!!!ε!·.

Το.. Π υ ο ! υ ε Ι( !: «Αι!ε (!ει· νει·ευυπευ!!ε!τ: ν Πε!!ετ Ε!·!‹!·ευ

!!!(ιυ!-8ο!2 ευ(!!!!!τ, ε!ε (Με Ι(:!!τ!!νο!.
Α., Μ!υἰυ:

Έτου!υ!ο!(!εΓο!(τεε ε!υ, !υ 5 Ρ(!!!ευ ε!υε Μουτ Με( ννου!(:ετ
!!ε(!ευτευ(!ε νει·!(!ε!υει·ιιυε (!εεεε!!!ευ υυ(! Μ( !υ 1 Ρε!!!ε ε!υε
νετει·ϋεεει·υυε άεε !)είο!(τεε.
.
Ν. Β ε! ο ε ο 1 ο νν ο νν (ο «Με !!εετε
Βε!!ου(!!ι!υεευ!ετ!!ο(!ε

άετ νε!·υττ!!υυ,(; (!εε νετ!ετυτευ

!ιιιυ,(:ευ ευ 8!(οι:!!ιιτ Ιυι Μ!!!τε!· (Με !(!οε!(ειιει· θετυ!εουε
(Μ 8).

!)υ!υυε». (πε θ).

Ιιι! .Τε!ι!·ε 1905 ννυ!·(!ε !!!! Ν!!(ο!υ!-Μ!!!το!·!!οερ!τε.! υυι· ε!υε

Με Κυρ!! εο!!!υε· ει!! (!ευ Θ!!ττε!' ε;ει·ο.(!ε (το (!ει· $τε!!ε, ννο
θο!(!υ!!!!!εευ νε!·υ!!!!τ ννε!·ευ. Ι.ετετ.ε!·ε ννυ!·(!ευ ευε(ιιυυ!ευ υ!!τ

Κο!(.ου:
«Βεει!!τοτε (Με Βε!!υυ(!!υυε Μ( Βουκου
τυ!!ετ!(υ!οεε Μ( Ηετο!». (Μ 8).
ν Αυ( θι·υυ(! (Με Βετ!(:!!τε άετ υι(-!!ετευ Αι!τοι·ευ υυ(! 23 άεο·
υε!· Βεο!!ε.ο!!τυυ(;ευ ς!(!.υυτ νετ!'., ειεεε (Πο Βε!!ε.υ(!!υυ(.: υ!!τ·
Ηετο! !υ (!ευ υ!ε!ετνειι Ρ!(Ι!ευ εεε: ε·(!-τε !)!ευετε ετννε!ετ. Με!!
εο!! (!(.ι!!ε!· (!ευ! Βετο! ε!υευ (!.οεε!!υ!!ο!!ευ Ποτε ουτε( (!ε!!
Πε(!!!ιειυευτευ ε!υ!·υυ(υευ, (Πε !!ε! (!ε!· Βε!!ευ(!!υυ(; (Με 'Ρυ!!ετ·

ε!υευ! 5 !!ττ.ε!· (!εε ε!!!!ει·υευ Θ!!!·τε!ε !υ (Πε !νυυ(!ε ε!υ8ε

!(υ!οεε ου8εν((ει!(!τ ννε!·(!ευ.

Βε.!·ιυνεν!ετπυυε· !!εοοε(:!!τετ, ννοε (Ιου (τω. νετε.υ!εεετ (!ευ Ρο!!
:υ νετϋίΐευ!!!ο!!ευ.

Θ.

Ι!!ο!!υ!!ονν: «Βοι εε!τευει· Ρο!! νου Όετπυ!·υρτιιτ
ουτε!! Βο!!ττε!· νου θο!(!!!!!!υΖευ». [Με θ).

(!τ!!(!!(τ, ουευ (ο (!ε!· Βευο!!!!ϋ!!!ε (Μ!!ει·ίοι·ιιι!ε; ευεε!υου(!ε!·.
2εττ!εεευ (!ευ Βουνο υυ(! νε!·υ!·εεο!!ιευ ε!υε !(!τε.!ε νει(
!ετευυς.

3.

νν!ο!!υ:

«Πε!!ει· (Πε Αυ!ε,ςυυε· !υιιυο!!!!!ε!ετευ(!ετ νετ

!!!!.(!(!ε !υ! Κτ!εΒε». (Μ θ).

Β.

Κ.

Βυ!ενν:

(Ζω Ρ!·υ(;ε (!ει· !!υρτε.ευ!ετυυε (!εε νε(!!ευ(!

ιυο.τ.ετ!ε.!ε !υ!τ Βιι!!!!υ!υτ!οευυε.·ευ υυ(! !!!!ει· (!!ε Αυννευ(!υυο
(!εεεε!!!ευ !!ε!!!! Μ!!!τε.τ». (Ν: 8 υ. θ).

Α.

Κ τ ν (υ ο να: «ΡΜ

Πε!!ετε!ο!!τενει·ευο!!

άετ Μο!!!!!ευτ!ου

ε!υεε Ιυϊευτετ!ε!·ε(!·!ιυευτε νου! τυο(!!υ!υ!ε(:!!-εου!τετευ

Κ. Ρ ο (! ο ε ε !τ !: (ΕΜ Ρε!! ρετ!ο(!!εο!ιε!· οετε!!τοερ!υε!ει· Ρε.!·ε

ε!ο!!τεουυ!ττε». (αν. Β ο. θ),

θε·

-

@Με (Μ θ).

δ. Α(! ει!! εσυ: «!!!ε Ρε!(!!υου!·ετ!! !υ .Τυττευ›. (Ν: 8). -.
δ. Τ( Με Μ: «Πε!!ετ (Με ττορ!εο!ιε Ρ!ε!!ετ». (Μ θ ο. ν).
νν. νν ο ! ε! τ. ευ!! ε Κ: ‹ΒἱυΙ(;ε Βε!!!ετ!ευυ8ευ υ!!ει· (Πε !(!!υ!εο!!ε
Β. Ιυε.τ!υ:

«Πε!!ε!·

(!!ε

Ρτο!!'ουυς ε!υεε ε!ε·ευευ Ηοερ!τε.!ε

!!ε! _)ε(!ε!· Μ!!!ιει·ε.!!τε!!υυε›- (Μ: Θ).
(
Β!ε Β(·ου”ουυ); εο!ο!ιε!· Ι·Ιοερ!τε!ετ Μ. Με!! νε!·('. νν!!υεε!!ευε
ννεττ. υυ(! πυ!!(ς!!(:!!.

Θ.

8τ.ετ'ε υ ο ννε!(!: «δο!!ευ ευ -!ε(!ετ Μ !!!τει·ευτε!!υυε
Ηοεο!τε!ε!· ευ!ετ!ετευ?» (Με).
δο!(:!!ε Ποερ!τ!!!ει· ε!υ(! Με!! νετ!. !!!!ετ!!!!εε!);. .

Πυτετευ(:!!υυ(ς (Με Ν!ο!!τ-Θε!!ϋτέυυ!ιτ!ου (!εε Μ!!!ντ!υτ.ε,υ
σε 8 ο. Θ).
Ζει· Πυτετευο!!ιιυε οοι· ετ.ετ!εε!!ευ Ρου!(τ!ου (!εε ”Ι!υ!!ν!·ἱυτε
ε!,ε·υευ ε!ε!! ει!! !›εετευ ΐο!(;ευ(!ε 2 !(!ετ!!ο(!ευ: 1) Πυτε(ευ·
(:!ιυυς (!εε θυυ(εεε υ!!τ Ρ!!τοτ!ου (!εεεε!!!ευ ((!!ε νου 8. νου

Β το!!! νοι·Βεεο!!!εςευε α!(:!!υοε!·υρ!!!ε») υυ(! 2) νετευο!!ε τυ!τ.
(Με Βι·ε!!ι!υε (Με Ρει!ευτ.ευ.
Π.

Α. Ο ο!! οτ υ ! !( ο νν: ανοιυ Ρετ·υευ Οετευ (Βεο!!εο!!τυυεευ υυ(!
Βε!υε!!τυυ8ευ)». (Μ οι!. Τ).
Ν. Πο. ννν(!ο!ν: «Οοο .Του υυ(! (Πε Κο!(!(ευν. (Ν θ).

Β.(ε!(:!!! «Ζεν ΟΙ!υ!·υ!(τε!·!ετ!!( (Με `Αυεευετ!(!·ευ!(υυςου
!υ άετ ι·υεε!ε(:!!ευ Λ!υ!!εε (Αυί Οπου νου 8 Β(ετ!ο!!τευ
(!Τε4(·8Βεε:!(εο!τυ!!ετευ (Η (!!ε .!υ!!!·ε 1904 υυ(!1905)›.
ε

Νεο!! νω·(. Μ 'Πυ(:τυτο .και !υ ε!υε!· Ρ!·οοο!·τ!ου νου 5-Ι0

τ!.

).

Ε!. '.!"!!!!!: «Ζυ(· Αυιι!νεε (!ει· Ρ!!ου!τ!!(;εεευετε.υ(!ε». (Η θ).

'Ι'του!'ευ ει!! 180,0 (!εετ!!!!εττευ )νεεεετε (Με !!εετε νου (!ευ
Π!ττε!υ, (Πε !!ε! ευτε!!υ(!!!ο!!ε!! Βτ!(τε!!!τυυπευ άετ τυο.υυ!!ο!!ευ
Ποτυ!·($!!τε ευεεννου(!τ ννε!·(!ευ; (Πε νν!τ!(ιιυε (!εε .!ο(!ε Μ:
(!υ!!ε! ετ.ετε ε!υε νο(ε!!(;!!ο!!ε. (;!ε!ε!!ςτ!!τ!ε ο!! (!!εεε Ρτ!(!·ευ!τουρ

νν. Ρτο!ονν:

ουτε!!

εοεετ

Α.

'Ι' ε ι· ο υ τ ” ε νν:
!!ου!ε». ( - θ).

Ε. Η !ε η ο !τ ο νν ε !( !: «Ζεν Κεευ!ετ!!( (!ει· Ρ(!(!·υυ!(υυΒευ άετ
νευευ !!ε! Βνο!!!!!ε». σε θ).

.Ι.

Ρ!!!!(ε!ετε!υ:

νν.

νου 895 Ρ!υννο!!υει·υ ε!υ(!
(!!εεευ ε!υ(! υυι· 8 (ε·ευεεευ.

θουο!ιο!(!τευ,

ευ(!ε!·ε

Μ!!(τοο!(ευυ!ειυευ

ο(!ε!·

Κυυετ!!ε!! !!ετν0Ρεοτυ!ου (ει.

Β.υ!!ε.ε(:!! !(!υ: «Πε!!ει· (Πε Βε!!'υυε
(!εε Ρ!εε !!ε! 58.ιιεετ.!ε!·ευ!. (Μ Τ).

8. Θ!τεο!ενν:

Ε!!υ

υυ(! Βεττυο!!τυυς

Ρε!! !υυΒ(!ευει·υ(!ευ νετννε!!ευε ο!υε!·

8!!τερυε!!!(υ,ε(ε! !υ (!ε!· 'Γ!ε!”ε άεε θε!!!!·υε>›. Η!! ν).

«ΡΜ

Ρε!!

νου

Οο!ορει!ε !!ε!

νοι·(°ο.!! (!εε

Βε!(τυ(υε Μ( Βετο!!! τ'ουΕτιου(ε!!ευ Βεευ!τοτ». Η!! θ).
`(‹Ρ!υ

Ρο!!

νου

Βε.τ!ιο(υ

(!εε

((Ε!!υ!εεε !!!!ει· (!!ε Ροετ !υ

!)υο(!ο·

Αυεο!!».

(Νε θ).
ευ (!ει· Ρεετ 221 ετ!(ι·ευ!(τ. νο!!

Α. 8 τ.1°0!!τονν: «!!!υε (μιουτ!τετ(νε υ!!!(!·οε!του!εο!!ε Μει!!ο(!ε
(Με ν!(!ο.!'εο!!ευ Ρτο!!εν. (Νε Θ).

!

Ν. '.1'οριι1ε ει (ιΑ!!ςετεειιιε Βοετ.ιιιιιεειιε;ειι
εετ ιιι(ετιιιι
(.ιοιιε!ειι Κοιιετεεεε τετ νετεεεεετειιε; (Με Βε!ιιε!ιεε!ε εετ

ει.

Πε!οντ:

(Πεεετ ειε εεΜετιο1οςιε(ιεε 1)!ει.ειι(ιεε εεε

Βοιεεε». (Ντ. Η!).

νει·ντειι(!εεεε ειι(! Κτε.εΙ(εε ιιι εεε Ατιιιεειι ννεετειι(1 εεε
Κτιε(τεε, ειε ειε θ. .Με 1900 ιιι θειιι' ετε.(εςείειι(1ειι Με».

Α.

(Ντ 10). (Δεε (1εει Ε'τε.ιιεθειεεεεε).
Κ.

Ι (ν(ιιιοντ: (11ο(1ιε!(ει.ιοιι εεε Βιειεεε.ιοτε (ετ (Πε Δτ!ιειε
ιιι εεετ ιεεεετετ (Με. (Ντ. 10).

Ν.

Κ ε ε: ο ιν ε τ ο (ν: «Ρτο_ιε!ιε
νετινειι(ιετε». (Ντ. 10).

ειιιετ Βοειεττει.ιοιιε!τε.τ(.ε (ετ

(.ειι εεεετετ Ατειεε». (Ντ. 12).
τω. εεε(:ετει!ι!: 17 Β'ει.!!ε νοιι νετ!ε(.ιεεΒ· (Με: Οετεε (!ετε!ι
0!ιτίειεεε, 10 Με νετεεειεάειιετ πει'Ιι!!!εετ Ψετ!επειιςειι ιιιι(ι
δ Β'2ι!Ιε !ιιιιιετ!ι(ιεετ Ρετ(οτειιοεειι εεε ΤτοιιιτιιεΠε!!ε.
.Τ.

νεο ! ! ε:
(Ντ. 12).

Με νοει νει-τ. ειιιρϊοε!εεε Κε.τι.ε ιτιιει Δε( *εετ ειιιειι θειτε
ε!ιιε (εεειιεε ειιετοιιιιεεεε Αεει!(Ιειι; (1εειιιειιεεε!ιο!ιειι Κ(ιτρετε,
εει' εει· (ιιιτειι !ιεεοιι(ιετε Ζειεεειι ειε νετινειι(ιεεε (ιε('τεττεςετι
(πω.
Ν. Π εντν(!οιν: «Με
Γε!! (ιιιεεε(!εεετετ νετετειιιιειιε·
εει· Ηι(ει. (1ετε!ι (Πε 8οιιιιε». (Ντ. 10).
11.

Α.

Πιιτειιι: «Βετιοετ (Με ειε Ε'.οι(!ειιιιειι (Με Πιι(ετ!ε!!ιε
@ρεεε ιιιι εειαε εεε 0(ιεεεε'εεεειι 11!!ιτετεειιτ!τε ιιιι
.ιε!ιτευ. 1005. (Ντ. 10).
8εεεο(.ιιι:

ειε

«Πεεετ

Βοιιιιιιει·(ιιιιττε(ιειι

Μεε(ιεεετει». (Ντ. 10).
Δ. '1'νεε ιι εεεο: «Ζετ Β'τεςε εεετ
Βειιιιεεειενοττειευ. (Ντ. 10 ειι(1 11).

(Πε

ιιι

άετ

εεειι(εεεεετειι

Ατεειρονν: (Ζετ Ε'τιικε ιιεετ ειε Αει:οΙοε·ιε άετ εττιε
ιιιει.ιεε!ιειι νετ!ετειιιιἔειι εεε 'Ι'τοιειεε!(ε!!ε εει εεε 8ο!(1ε

(Ζετ Κεεειειι!ι εει· 8εεεεεντεε(Ιειι

ιτε Ετιεττε».

Δ. Β τι (ι !ι ε τ.

Ήτειεεεεεεειε ε!εεειε. (Λετιιε-Ζειι(ιιιε).
1908. Ντ. 37-42.
Ν. Οεεο !( ι ε: «Σετ Κεεε!ει!!ι εετ Β τε'εεεειι Κτειι!ιεειι.».
. (Ντ. 87, 88).
.
Βει ετε!ιεε εε!εεεετειιι ιεεεεε Με.ιιιιε νοιι 27 τι.. ε., εετ (ιιι

ειιιειιι εειιτειι!ιε.τεττ!ι Με, ττε.τειι νετεεε!ε(1ειιε Βτεεεειιιεε(τεε
(ιε(, Με εετιιι.(τε Βρτεεεει($τειιΕ, (ιετεει Νεε!εε!εεεε(:εντετεειι,
Κεεεεεεεινετ(ιειι εεε ε!ιιι!ιεεεε, εε!ετ.ετ Βε!ε!ι.τετεεεειεεεριεε

εεε ε!!ιτειιιειιιετ 8(:εντεεεε. Με Βε!ε!!τετεεεειιιεεςειι !ιεεεειι ει(:ε
(ιιιτοε ειε Τ!ιετε.ριε τω( εεειιιι1εεεεε, ειε ειιι!ετειι ννο!ι!.

ε!.

Βο ιι ννετε(: ε: (Με νετεε.!ειιιεεε εεε Ρ!ε.ειετειιε εετ
ιιεειοτιιιιεττειι Μι!ι(ετε.ετει!ειι(τειι ειι(Ι !ετ Βιει1εεε εει' (Πε
(ιεεειι(ιεειι εετ 8ο!(1ε.(ειι». (Ντ. 10 εεε 11).

Ν.

Βειεε:

8.

Ιεξιι 12)ιι Βε!ειειι. (Πεεετεεεει εεε (Με ε'τειι26ειεεεειι».
( τ.
).
Ηι!ε ννε!ι!: «Με ι1ιεεεε(1ειι Βιιει(ε.τ!το!οεεεε ιπι τιιε
ειεεε-ιερειιιεεεειι Κτιε(τε ειι(Ι (τιιιιεεεεεεινετ(.εε Αεει.ιι(ιε
τειι;ειι ιιι εετ 0τ(τειιιειιτιοιι (!εεεε!εεε. (Ντ. 10 εεε 1!).

(8τε(ειειι εεε 1)ιειιει.εε ιιι εεε ιιιι(ειι·εοερι(ε

Ρ.

Κοε!οντε!ιι:

(Με

(ιειετι εετ Κτιε(τεεειω.
Δ.

Βι·(1!ιιιιιειι Με ν7ο!ιιιιιιιε; τετ 8ο!
(Ντ. 10).

0εε τεε!ιοντ εει: ‹(Πεεετ (Πε θειειεε!(τε.ιιε!ιειι.ειι ιπι
Ζεεειιιιιιεεεε.ιιΒε πιιι: (ειτε τεεειεεε-ιερεειεεεεε Κτ!εεε
ιτε εινει(ειι .ιεετ (1εεεε!εεε. (Ντ. 10 εεε 11).

Δ. Ζ(ιι!(ιιι:

«Πεεετ (ιιε

Αεννειιεεε(.τ

εεε Α!γριεε

Ρ. Α ! ε: ε ι ο νε: «Α!εοεο!!ειιιεε εεε νει·ετεεεεε». (Ντ. 86, 37ι
Ν!(:ετε Νεεεε.

Α. ΡΝ(.εεέι)ετεε!(οννε: «Ρετε!!!ετε εεεεεεεεεννιιι(1εεο!ι(›.
τ.
.
θεεειι(ιετ

ειε (Με εεε Κο!((ιιιιε.

2) ΙΒε

(Με Θεννοεε, ντεεννε(τειι 4) εε εει !(!ειιιειι Ορετει.ιοιιετι εεεε.ιιι
(εεε εει. Κο!(ειιι ειι.εει.νειι(ιετ (πετάω ιιιεεε. θειιι νεται; νει·

(!ειιι Κο!(ειε !ιεει. εεειι (ιετιιι, (ει.εε εε (Με Ρερι!!ε ιιιεε(. ετ
ν(ει(ετι.. εεε (1ιεΑ!τ!(ε.ιιιο(!ειιοιι ιιιεει. ρετε!γε!ετ(, νν(ιε εεετ
νν!ε!ι!.ιε Μ, εεεοιι(ιετε ιιι (εετ Ατιεεερτε.ειε, (ει. εε (1ετι Ριπιειι

εεε (Πε 1(1ϋε!ιεε!ιειε @εεε ιετε Ατεειι. Με νν!ε(ιετ εεΓεεεε!ι
ιιιειι. 5!1ιι ε"ε1!ειι, ντο ειιιε ΒΙει.ειιτ ιιι(ιιτ!ιεεει. νοτεεεεει.>;ι
Ειετ(!ειι ιιιεεε, ντιτ(1 εεε Δ!γριιι !(ιιιιιιι ειιιε Αιι(νειι(!εεε ιιε(ιειι
(ιιιιιειι.

1. τι ν( τε τι τι ε νε: «νοιι εΙοε!ιεε

Ε'τε.ε

πεεεειι

(εεεννεεεετεε ειι(1 ιιιοε(εεεινειι(τει·ειι) Πεετιιε». (Ντ. 87).
ι'ετιι( !ιε,<τεε(!ετ

θτειντιτονν ε ει: «Πεεετ ειε Βεεειι(1!ιιιις εεε
Ιε!!ε εεε Βε!(τειιιε ιιε.ε!ι 'Γε!ετεεε». (Ντ. 11).

νω

0τειιιιε. ειιιε (ιει·ε.τι.ιιτε Ε!ττειτειιεε('ε;ει;!τειι

εεειεετ (ιεετ (ι!!ειιι Αεεεεε!ιιε εεεε ιιε(ιε εε( (ιειιι ειιι.ε·ε ειι
(τεεετιιειι Ψεεε ειι(Ι Βειτειιε·ειι εεε !ετ!ιτ(ιε!(ειιε;ειι (Με ἶ1(ε
τεε !((ιιιιιειι τειιε!((οτιεοεε Βτεεεειιιειιιτειι (ιιι εεε νετεο!ιιε(ιειι
ετειι Οτε(ιεειι εετνοττει'εε.
Α. Π ε τι ε ιι ε ε ι: «$ειτεε!!ε $νιιιρειειε ο(1ετ Νεεεεε!εεειεεειις
ειν!ε(:εειι θεε!τε- εεε θεεεε!εεε(.εοτεε.εεε». (Ντ. 88).

Αιιιε!νοΒε οοε( ρεττειιι, ειε 4 Μοιιιι(.ε εεεεεετιε. Νε.οε ει!»
Με( άετ εεε! ετε!!τε ειε!ι εεειι (ειε Οεειε!ιι ινιε(1ετ ετε.νω.
ινειετ τω' (Πε ιειιιιειιεε Βει!εειειιετ εετ θεεε.τειεεεει· (ετ (Με
ε'τ(ιε ειε; ιιι (ιειιι Πι.ει·εε ιετ εεε εε.εεε 8ειιι εετ ?Με εοιι
εειιττιετε.

Β. (Πειτε. ((0ειτετειε εετ Οεο!ε- εεε Νεεετειιεεωιω.
(Ντ. 88).

ειε Ιιιεεεεοιι». (Ντ. 10

εεε 12!).
Ν.

εεεειι(ιε

1)ετ 0(.ετεε !εεεε ειοε εττεεεε (πω. Βει::ειιε·ειι ντειι εει.

ετννει(ει·ε Με( (ιιε Ρεριι!ε ειι(1 εεε!ει1εεει τω( (1ιε Αε!ιεειο
(ιιιι:ιοε εεε (ειε ερι(εει εετ Ηοτεεεει. 8) Νε ειιιιιιιιειεττ. πιοε(

Δ.

ε!ει(:είε!!ε

$γειρτοιιιε εετ Ρε(ιιιτε, (ειε _ιεεε·ει.ειι ειεεετ ιιοειι εεειιιι(ι.
Ε!. Κε τ(!ιιι σε· εει: «Πεεετ (1ειι τεί!ε!τεοτιεε!ιειι Ζεεε.ιιιιιιειι
Με; εντιεεεειι Βτεετιιτἱιεε εεε 0(ετεε εεά Ιιεετ ειε
(νιε!ιτι(.τε Βεεεεεειιτ νετεεειεάειιετιι€ετ Β.εεε:τετεεεειεειι
με εεετεε.ερε ιιι άετ Ρεγειο!ο(.τιε εεε Ειιτεο!οειε εεε

εει

Βοε!εεείο!ςετεεεεε:
1) Με ειιεεεεεειετειι(ιε 1ίτε.Ε( (εεε Δ!γριιιε ιιι( (!ιεεε1!ιε ο(ιετ,
εοο!ι εενν(ιε τ.ττ(ιεεετ,

εεά

εεε Α!!ιοεο!ι!ιετ ιτειτοτ(1ειι Μ, (.εεετ!τε!(ιε ντετειι ειι(1 πιιι.
17-20 .1(ιετειι ετ.ετεεε, 2 (πιοε _ιειι€ετε εει(τειι ιιιιι.ιιι('εειε

ειιιιεεε Αεεειι!ιτειι!ι!ιειι.ειυ. (Ντ. 10).

νιε!!ει(ιετ,

Κοε(ι!ι

10 Κιιι(ιετ, νοιι (ιειιεε (Πε ετειειι (τεεειι(ι, ιιιεετει·ε εετ "Με
τειι ε. ε. εε(ιε(1ειιι (ιετ νετετ εειιιε Μειιειρειεεε εεεε!ειετ(π

Ιιι(ιι!ιετιοιιειι πιει εειτετ€ιεεεειι Βιιιςτι(7 Με. νετεεειο(ιεεεε
Λετοτιι:Μειι.
Ν. Ροροιντ «Πεειιι(τιιιε εεει!(ιτιε (.τεειιιιοεει. (Ντ. 39, 40).
Κ!!ειεεεετ νοτι.τει.τ.

θετε Βεεε!τε.(ε ιιι 2 Εε!!ειι νοιι Ρτο!ερεεε τ.οιε!ιε.
Τε. Βετεγιι: (Σετ Ορετε.τιοεει'τε(τε εει εετοιιιεεε-τειι(ιι
Ρ.

εενν(ι ιιενν εει: «Βιιιι€,·ε ειιιιε νοιι
(τεεειειιεεεεε
νει·!ε(εειιεειι εεε Κορίεε, άετ Βτεει- εεε Βιιεεεεϋε!ε›.
(Ντ. 11).

Ψ.

.7.

8 τι τι ο ε ε ε ο (ν:
Βο!(1ε(ειι εετ Β.

«Με είει!ετιεετ!ιτεεεεεεεε ειιιετ (Ιειι
Αειει!εε8 εετ Ε!ιεε.ενετρο1εεεεε Βτι

εε(1ε εεε εεεοιι(1ετειι Κοτρε εετ θτειιεντεοεε». (Ντ. 11).
θε ρε(ιεε: «Ζετ Βεεειι(ι!ειιε εετ τεεετ!ιε!(ιεειι Ρετι
τοιιι(ιε›. (Ντ. 11 ιιιι(1 12).
ΑεεΓεει·1ιε!ιε Βεεεετειεεεε νοιι 12 !ιοεεετνιιιιν εεεε.ιι(ιε!τειι

νιετεε(ιετ Ρετιιγρε!ιειε». (Ντ. 30).

Β'ε!!εε (εεετ!ιεΙϋεετ Ρετιι.οιιιτ!ε, ιε 8 (ν(ιτ(1ε (Με εερετοι.οιειε
ςειιι(ιεει.

Ρ.

Ν.

Ο.

Κ ε !ι ο ν( ε τ ο ει:

(8ειιι(Μεεετιοε(.

(Με

θι·οεεεεττοε

.Η !ιο!ι Ηεεεειιεεεειι ε'ε!(!!(ιειιτει(.ε». (Ντ. 11 εεά 12).

.

Κιι.εειει.ιε(ιεετ Βειττετ(·.
·
Α.
(2ε;ι!(ι: «Πεεετ (Πε Ττειιερ!ειιτει.ιοε εετ Βτεετ(1τιιεει.
ι·.
. .
Ζετ Ρι!!!ειιιτ εεε ετ(ιεεεε 1)ει'ειιεεε, εετ (1ετ(ιε Βιτειιτρετιοιι
ειεετ !τετιιιιο(ιιετϋεειι Με.ιειιιε πιιι: Β"ε.εε!ε εεε Μεεεε!.
ρεεε. τω). ειι(ειειι(!ειι (νετ, ννετ(ιε (Πε ειι(1ετε ε!ε.ιιιιιιε εετ
Πει( νετντειι(Ιτ. Ορετ. (τεΙε.ιις νο!!!(οιιιιιιειι.
Ψεεεε:

«Νεεετε

Ε'οτεε(:!ιτιττε εε! (1ειιι

θεειειε εετ

Νετνειι- ειι(1 θειετεεετεεεεειτειι». (Ντ. 40).
Βει'ετιετειι(ιε Ατεειι..
Βο(!οε!εννονν: «Με

Ρε!!

νοιι

Ηετιιει

οεειε

Με

(Ντ. 42).
177. Β ι (11τ ι ο ε ε ο ιι : «Γοτειε.!ιιι εει εοιιοττ!ιοιεεεετ 0τετι(ιε».
. (Νι·.
Δ Ιιι
ειιιετ 1).
Μιεειιε· νοε 1:600 με (ειε Ε'οτιιιιι!ιιι ιιι θ Γει!!εε

Ιιι εειιιετ ω( ειεειρ,(ε.τιιεετ Ρ(ι!!; ειε Ηετειε εεει(ιιι(ι εει(
10 .Τε.ετειι ω( ειιιετ Ρτεε νοο 00 .!εετεε ιιιι(ι ννετ(1ε νοιι !ετ

εε!!ιειι εττιε; τεροιιιετε
εειιο!ετ. !(ειεε Βεεε!ιε.ιε.
Α. Β εε εε (ιιι: «Με 0ιοε1ι(›ριε ιτε Ε'ε!(1εεεει. (Ντ. 11).

Βετιιεεε;εεετΜ. 11ε(ι(ι!(' ινΕΞεει..

(ν. Βε!ιιε1ε.

Βεε!ι(ιτε(:!ιετει ν. Α.ννιεεεε!(ε, Κ(ιε!ιε.τιεειιεΤέτ.Νό

Με ε” 118818ι=)ειωιιιΒΒ)·ι Ζι118ι)ιω
__ζ.. -1......_....__,..-..· .

ειε.

190?.

Βει1ε.8ε πι· ,,50:. ΡετετεΒιιτἔετ Μεάι2ιιιιεο1ιειι ννοο1ιειιεοΙιτιίι“.

ΒΠ88ΙΒΟΒΒ ιιιιε1:12ιπ1εο11ιε ΖΕΙ'Ι.'ΒΟΗΕΙΞ"ΓΒ.Ν.

Ο1ιιι·ιιι·ιι·1)ει (ΟΜι·ιιι·ειε).

Π

`
Βιιεε1‹ὶ
1ιοε1ιιιγε1ι
1 νειιετἰτεεΙιεεΙςΞεΙι
τω· εΙιιιι·ιιιι.Ι
Ηιιιιτ- ιιιι‹1
νειιει·ιεε1ιε
Κι·ειιιΙ:1ιε!τειι). 1ιο1εειιει (.1οιιι·ιιιι.1
Π

ΠετεΙιε_ῇε Μειιιειιιε (Κιιιάει·1ιε111ιι:ιιιόε).
ψ 81ιιιι·ιιιιΙ ιι1ιιιεε1ιει·ετινε. ι ε1ιειιε1κιεΙι 1ιο1εειιει (.Τοιιι·ιιε1 Η1ι·θε
ΜεάιειιιεΕο_)ε ο1ιοει·ειι)ε (Μεάιειιιιεε1ιε Βιιιισ1εε1ιιιιι).
Ιιιιττ.ειιι1ίε πιιά Ε'ι·ε.ιιειιΙει·ιι.ιιΜιεϋ.ειι).
Μεάιιιιιε1ιι_)ε. ιιτι1ιει.ν1ειιϋε Ι: ιιιοι·εΙιοιιιιι ε1ιοι·ιιι1ιιι(Μεά)ιιιιιεε1ιε ι
` 81ιιιι·ιιιι1 ο1ιεεΙιτεε1ιεετινε. ι·ι1εε16ε1ι ννι·ειιεε1ιει νν ρε.ιιι_)ε.τ Ριτο.<ι·οινιι
Βει1ε.8ειι ειιιε Πε.ι·ιιιε-Αι·ε1ιιν).
1
(.Τουι·ιιε.1 ι·ιιεειεεΙιει· Αει·ετ.ε ειιιε ΑιιάειιΙιειι ειι Ριι·οεονν).
11ι1οιικο1υΒιτεο1ιεεεο)ε οΒοετειιἱε (ΟάοιιτοΙοε1εοΙιε Βιιιιι1εε1ιει.ιι).
ΟΙιοει·ειι_)ε ρειο1ιιιιιι·ιι, ιιειιστο1οΒιιι ειιρει·ιιιιειιτ.εΙιιοι ρειεΙιοΙο

Η (Βιιιιι1εε1ιε.ιι ΠΠ· Ρεγειιιιι.ιι·ιε, Νειιι·ο1ο,ι;ιε ιι. ειρει·ιιιιειιτε1Ιε ι1

8Ιιιιι·ιιε1 ι·ιιεε1ιεννο οεεεΙιιεεΙιεεεινε. οε1ιι·ιιιιειιιἰε ι1ετ0όι18Μο εάι·ιι

ινι)ε (.1οιιι·ιιεΙάει· θεε. ειιι· Βι·ΙιεΙτιιιιε άει· νο11ιεννο1ιΠε.1ιτι).
θεουνι·ειιιειιιιιψι. Μεά12ιιιιι (Μοι1ει·ιιε ΜεάΙειιι).

εγειιοΙοειε).
ΡΙιει·ιιιε2εντ (ΡΙιει·ιιιιι.πειιτ).
Ρ1·ε1ιτ1τεε1ιεεΒι Ψι·ετεε1ι (Ρι·ει1α.1εε1ιει· Απο).
ΒιιεεΙ:ἱ )νι·ε.τεε1ι (ΒιιεειεεΙιει· Απε).

8εοιινι·ειιιειιιιιι_)ιι Τ1ιει·ιι.ρι_)ε. ςΠοάει·ιιε 'Ι'1ιει·ε.ριε).
Ψεετιιι1ι ε1ιιεε1ιεννιιγε1ι 1ιο1εειιει (Ζειεεε1ιι·ιΕι: ιιπ θειεεεε1ιι·ειιΕ
Ιιεἱτετι).
'
)λ7εει.ιιι1ε οϊι.εΙιιιοΙοειι (Ζειτεε1ιι·Η'ι. Με Ορ1ιτΙιεΙιιιοΙοε;ιε).

Βιιεε)ιι εΙιιι·ιιτειιεε1ιεεει ε.ι·ε1ιινν (Βιιεε1εο1ιεε Αι·ε1ιιν ΠΠ· ΟΜ
ι·ιιι·ειε).Δ
'

ννο)ειιιιο-ιιιεάΜιιιεΗ Βιιιιι·ιιε.1. (Μὶ!ὶτϋ.ι·-Μεἀἱεἰιιἰεε1ιεε .1οιιι·ιιιι1).

Βιιεε1‹ι ιιιετ1ιειιιε1ει
εε1ιτΠ”τ.).

Ψι·ετεε1ιε1ιιιει)ε. εε.εετε (Αει·πε-Ζειιιιιι€).
Ψι·ιιτεε1ιε1ιιιγ ινεετιι11ι (Ζειιεεωιιι ΠΠ· Αει·ετε).

Ψεετιιι1ι

(Βιιεειεε1ιε

ιιιεάΜιιι1εο1ιε Ζει):
3
-

Β-τΤευ.τε-ἔ°Ή-Ω€Ρἔ.
ΞΕυ
ΣεϋΠεΐΕ

ΜειιιιιιιεΚο)ε 0)ιοετειι)ε (Μειιἱ:ἰιιἱεειιε Βιιιιι1εο)ιειι)

Πε.ε Βι·,<;ε1ιιιιε άει· εο1ιτ εοι·;;Ηι.1τιεειι επε.τιει:ιεε1ιειι Βεε.ι·1ιει
του;; άεε Κι·ειι1εειιιιιιιτει·ιεΙε, Βει ννεΙε1ιει· ιιε.ε1ι ΔιιεεεΙιεΙτιιιιε·
ιιΗει· ιιιε1ιι ειιιννειιάεΐι·ειειι πιιε 1000 Κι·ειικειιεεεε1ιιο1ιτειι ιιι
Βεει·ειεΙιτ Κε.ιιιειι, ιετ. ΐο18ειι(1εε:
·

Βειιι| 1.10" (1ιι)ι-Πεπειιι!ιει· 190θ).

τ

Ν. Ι(οΙοιιιειι Με: «Ζι1ι· Κιιειιιετι1ι άεε ννιει1ει·1ιο1τειι Κειεει·
εε1ιιιιιιεε ειι ειιι πιιά άει·εεΙΙιειι ΚΠι.ιιΚειυ. ΙΜ 18).
Βιιιε Ριπιειιιιιι νοιι 20 .Τε.1ιι·ειι και· Ιιει·ειτ.ε νοι· ειιιειιι .Ιιι.)ιι·
ιιιιτ.ιε1ε Κειεετεε1ιιιιιιεε ειιτ.1ιιιιιάειι ινοι·άειι πιιά πω: ιιιιιι Με
ι1ει· ιιι άιε Βγιιε.εκοΙοειεε1ιε ΚΙἰιιι1‹ Με Κι·ειεεειιι1ε ειιι. Κω!

Ιιιιι·ε, Μιιιτετιιιιιιι‹1 ΠΠ· ειιιειι Ε`ιιικει· άιιι·οιη;ειιε·ις, Ε'ι·ιιεΙιτειιοΒ
πω, 11'οετιιε 1ε1ιειιά, ΒεσΚειιπιιιε.εεε Π. ει). 28%' Π. οι. 94,
Π. τι. 27, Οοιι_)ιιε. ειιι. 15%, Οοιι_)ιιε·. Μια. 81.4. 8εεειο επιπε
τειι. Πει· Πιει·ιιε ναι· ιιι ςει·ιιιρ_·ει· Αιιεάε1ιιιιιιιε· ιιι Τιι1ιειι1ι151ιε
ειι άει· ΒτεΠε εεε ιι1τειι 8ε1ιιιιετεε Με άειιι Βιι.ιιο1ιΓε1Ι νει·
ννιι.ε1ιεειι. Ιπι Πε1ιι·ι,·.=:ειι επι· Με ε1ιε Νιι.ι·Ιιε ιιἱειιι: ει·1ιειιιιεειι·.
Νεε!ι Βεειιάιεςιιιιε άει· Ορει·ιι.1:ίοιι, νσε1ε1ιε ειιι και. ιιιιει.ςετι·ιικε
πεε ΜΜε1ιειι ειι 'Γεω ί6ι·άει·τε. ννιιι·ι1ειι 1ιεΜε Τιι1ιειι ειιιΕει·ιιτ,
ιιικ1ειιι ειε νοιιιΠεει·ιιε Κεἱ!ί'6ι·ιιιιΒ ιι.1ιε·εω·ειιιιΙ: ιιυι) Με Επιειοιιε
ετεΠειι πιιπ Κε.τε·ιιτ νει·ιιΜιτ ινιιι·ι1ειι.Ροει. ορει·ιιτιοιιεπι εκατ. Μι
1ιιιΙιειι Ρε.ιιιιιιεττιιιιιι ειιι ΙιιΙ1Ιιι·ε.ι ειιι”, ννε1ε1ιεε Τειιιιιει·ειτιιι·
εκε!ε·ει·ιιιιεειι νει·ιιτεεε1ιτε, άοε1ι ννιιι·‹ιε Ρετ. ΜΗ τ1ιιι·ιιιιι' εε
ειιιιά ειιι.1ιιεεειι. Πιε Βιιτίει·ιιιιιιε άει· '1'ιι1ιειι, ενιιι·ι1ε ειιι'
ν)ΠιιιεεΙι άει· Ρετ. ειιεεει”ι11ιτε. ιινε1εΙιε ειεε Βει ειιιει· ιιιϋς1ιε1ιειι

ιιειιειι $ε1ιενειιιΒ·ει·εο1ιε.ίι. ιιιο1ιτ. νν1ει1ει· ειιιει· Βεεειο ειιεεει·ειι
ιιιιτει·2ιε1ιειι ννοΙΙιε.
πεε. ΜΗ οϋἱεεε νει·ΓειΙιι·ειι

1. Πιε Βει·ιιιιι1ιεΙιειικ11ιιιιε ειππ Βει άειι εε1ιννει·ειι $ε1ιετΙεε1ι

Η11Ιειι άειι Ρι·ο2ειιτεειπ άει· Βιετ111ιο1ιΚειτ 1ιι:ι·ε1ι.

·

2. Πε.ε Βει·ιιιιι ινιι·Ια νοι·1ιει·ι·εεΙιειιι1 ειιτιτ.οκιεεΙι.

Β. ΚοιιιρΙΙΙ:ιι€ιοιιειι ενει·ι1ειι νοιιι θει·ιιιιι ιιιε1ιε 1ιεειιι11ιιεετ.
4. Πιε Ιιι)ε1ιτιοιι εο1Ι ιιιι Ιιειιιι'ε άει· ει·ειειι 3 Κι·ιιιικ1ιειι:ειε.εε
μειιιιιεΙιτ ινει·τΙειι.

ό. Πιε 'Ι'ειιιρει·ετιιι· 18118: ιιυι εο εεΙιιιεΙΙει·, _)ε ιι·ϋ)ιει· άιε Ιιι
_)εΙαιοιι ει·ι'οΙ;.;τ, Βει ΚοιιηιΙἱΙαιτιοιιειι Ιειιε·εε.τιιει·, Με ιιι ιιιιΚοιιι

ρΙΜει·τειι ΠΙΠειι.
Θ. Ιιι)ἱ2ἰει·τ ννει·άειι 100-ΖΟΟ Οειιι.
7. Πιε 1ιιάΜάιιε1ιι.ε.τ εεε ΡΓει·άεε Ιιει1ιιιειτ άιε ΗειΙΙει·ε1%
8ει·ιιιιιε.

Θ. Ιιι Ή'ει.11ειι νοιι Μιεε1ιιιιΓε1ιτιοιι νοιι Βε1ιιι.ι·Ιιι.ε1ι
τ1ιει·ιε Ικοιιιιτε ΜΙ Β·1ειο1ιεειιι€ει· Αιιενειιάιιιιε· νοιι
ιιιιτ16 Π1ρΙιτ1ιει·ιεεειιιιιιι ειιι 1ιεάειιτ.ειιάει· Βι1'ε)ιτ.
πει· ειι.
.
θ. Ρι·εεεει·νειειν1ιι)εΒιιοιιειι εεειε.ιιμω Η ο ε ε ι·'ε
με.

ιιιι‹1 υφι
δοΙιετΙειειι·
1ιοιιεπειιει·ι
Βι·ίιι.1ιι·ιιιι

10. Πιε ΠΜΒςΚειε εε1ιι.νει·ει· Κοπιρ1)Κε1:ιοιιειι ιιι Ε'οΙΒ·ε
Με

εει·εεΙιτ1ετ,

ιιι

Πι.ΙΙειι,

ενεΙο1ιε καιει· Ρτἰἱ1ηε`ιιιιι·τ ιιοε1ι ΡιιΜοτοιιιιε ειι1ει.εεειι.

άεε

άει·

ρ;ι·οεεειι δει·ιιιιιάοεειι,άιε ιιι)ι2ιει·τ. ννει·άειι,ιετ ειιιε θε1ιιιττειιεειτ.ε
άει· Ηει1ιιιετ1ιοάε.

Β. Πρ;) ε πιιά Ν. Πειιε·οινοι: «Μοεει·'ε δει·ιιιιι Με ΗΜΙ
ιιιικιεΙ Βει $ε1ιετΙιιε1ι». σε 18).

Α. Ρ ι· ο Η ιι ιι ι ιι: ·«Β`ϋ.ΙΙε νοιι ιιι·ε.ιιιιιετ.1εε1ιειι Διιειιι·γειιιειι, νσε!ε1ιε

ιιιι 1. Βιι.ιιΜιτεει·ειιι άει· Βιιιάι; ΜοεΙω.ιι Ιπι ιει·ιιειι Οετειι
Με Μετει·ιιι1 ειι ι1ιεεει· Αι·ΙιεΕτ όιειιι.ειι Με 8εΙιιιι·ιεεΙιθιΙΙε
εννειει· Μοε1:ειιει· εεϋ.άτιεε1ιει· Κιιιόει·1ιοερίπε.Ιει·, άεε ιινιεαιωιι··
εε1ιειι Μιὰ άεε Μοι·οεονν'εε1ιειι. Πε. ιιι Μιάου ΠοεριΕ.Μετιι
άεε Κι·ιιιιιιειιιιιιιτει·ιε.Ι άει· ΒΙείε1ιειι νοΙΙιε1ι1εεεε ννΜιι·ειιά ιιει·

ειιι· ΒεοΒιι.εΙιτιιιις Μπι». (Νι·. 14),

ιν. Β ο ε ει ιι ο νν: «Ζννει Ε`5Ι1ε νοιι 1:ι·ε.ιιιιιετιεο1ιειιι Αιιειιι·γειιιει
άει· ΒιιΙιεΙυ.νιιι». (Νι·. 14).

εε11ιειι Βριάειιιιε ειιι.ετειιιιιιτε, πιιά Με Βει·ιιιιι Πιτ 1ιειι1ε Διι
ετε.Ιιειι ειιιε εειπ Μοε!κιιιιει· Βιι.Ιιτει·ιοΙοειεεΙιειι Ιιιετ.ιτιιτ Βασικα
ννιιι·τ1ε, 1ιοιιιιι:ε άεε Μιιτει·1ε1 1ιειι1ει· Κι·ιι.ιιΚειι1ιε.ιιεει· εειιιειιιεειιι
ετει.τιετιεο1ι νει·ιι·ει·ι:ετ ννει·άειι. - Ζει· Ι·Ιει·ει:ε11ιιιιε· άεε Βετιιιιιε
Μιά 1/2-1 (Μπι. Πει·21:Ιιιτ. ειιι θε1ιειι·Ιε.ε1ι νει·ειοι·Ιιειιει· Κιιιι1ει·
ιιι ειιιειι Ιζο11›ειι ω. 20Ο-ΒΟΟ θειιι. Βοιιι11οιι ιζε1ιτειεΙιτ ιι:ιε1ι 24
ΒιιιιιτΙειι ει·1ι8.Ιτ :Με εε1ιοιι ιιιειετ Βειιι1ιιι12.ιιι·ειι. Πιεεε ενει·άειι
ΡΙ'ει·κ1ειι ιιι ειιιε νειιε ιιι_ϋ:ιει·ι. Μεἱετ ω Με Ιιι)ε!Η.ιοτι νοιι

Θ. Β ε ι· ει ά ιι 1 ι ιι: «ΡγΙοι·ιιεετειιοεε 1ιει διιΙΙειιετειιιειι». (Νι·. 14).
8. θ ε ιι ο 1ι ιι ιι ο εν : «Πε1ιει· ΑΙΙιο1ιοΙ-Ρο.ι·ε.ιιοιιι». (Νι·. 14).
Α. Β ε ιι ε1ι ο νν: «Πει Βιεεειινι·ιιι·τιε;ε 8τιιιιά άει· Ρἱἱι·εοτε;ε απ·
Βρι1εριιεε1ιε ιιι ΒιιεεΙειιιά». (Νι·. 14).

Ε'ιεΒει· ,εείοΙ);τ, ινεΙοΙιεε ικιειι1εε 'Εεεε ε.ιι11ϋ.1ε. ει: άιιεε ιιιι.ε1ι
3-7 'Ι'ει.8·ειι, ειιιε ιιειιε Ιιι_)ε1ιιιοτι ε·ειιιε.ε1ιτ. ενει·άετι Εεεε. ΜΗ
άει· Ποειε ιινιι·ι1 εεεειε ειι Με 60-6Ο θειιι. Βειιι1ιιιΙιιιι· ρω Ιιι
.εΙαιοιι ει·τεἰε1ιι: ειιιι1. Πε.ιιιι Μιά Β ν)7οοιιειι ιιιεΙιτ πιε1ιι· ιιι_)ι2ιει·τ.

Μ. Κἱιεἱειν: «Πιε Τειιιρειιε.ειιι·ιιιιι·νε Βει 'Γηι1ιιιε εκε.ιιιΙιε
ιιιειτἰειιε». (Νι·. 15).

Η άει· Ιιιιιιιτιιιιειει·ιιιιε· Μιά ιιιιιι ειι άειιιεεΙΙιειι ΡΓει·‹Ιε νοιι
Νειιειιι Ιιεε;οιιιιειι. Πιε Ριει·ι1ε νει·ιπιε;ειι άεε εειιι· με από άιε

Ψ. Π? ο Ι τ Ια ε: «Πιε ευε2ιίιεοΙιε ΤΙιει·ειριε

ιιειι ιιιε1ιι·ει·ε Ρϊει·όε 1ιι εο!ε1ιει· Ψειεε εε1ιοιι 8 .1ιι.1ιι·ε πιιά Πε

άει·

Β ε. ε ε ά ο ιν'

εε1ιειι Κι·ειιιΜιειτ.». (Νι·. 15).

Ιει·ιι ειιι εο1ιτ 1ιειΙΗτε.Ετιε·εε $ει·ιιιιι. Ζει· Βειιι·ιειΙιιιι€ άει· Ηε11
Μιά): νοιι δει·ιιιτι Μιά εεειι ειι τ1ει·Αιιεει·1ιειτιιιιΕνοιι Μετ1ιοι1ειι
εεετΙιεπει.

Θ. Μ ε ε ε 1ι τ. ε ε 1ι ο 1· ε Η ι: «Ζιιι· Ιιε1ιι·ε 111ιει· ΑΚι·οτΙει·ιιιειιτ1ε.
εοιιι.ιιιιιε. Η ει 1 Ι ο ρ ιι ιι». (Νι·. 15).

10
8. Α Ιι τ ο. ιιι ο τν: «Βιπο ποτοΙοο·ιεοΙι-οποιοιπιιιοΙιο ΠπιοτοιιοΙιππ,ο;
οιποο Β'ειΙΙοο νοπ Βι1Ιιοτπιοοιο (Απ ριιιιοΙιο Ηο.οπιο.ι.πτιο),

ιπ νοτ1ιιπάππ8· πιιτ όοτ 1ι”τιι;ο νοπ

Ιιιιιππιτ πιιΙιοοοΙιοποι: οτοτιΙιοιοττ. ννοι·ι1οπ Ιιειππ ππά ννοπιΕοι·
ιοικιοοΙι ι.νιτΙα Με Κοιτο.ιπ. 2ιοΙιτ 8. ο” 8ι:ονπιπ άοιιι ΚοΙιοιπ νιιτ.

τοΙΙιτιτιο πω! Ονιιιιιιο

ονοτιοιυ. (Ντ. 16).

Β.. Πτο Ιι ι π ο Ι: ι: α1)ιο οπο.Ιιτοκινο Βοοιιιιιιπππο· οοοι '1'τοπΙιοπ
τιιοΙτοτο ιιπ Ηπι·π ποοΙι Ψ. Επι ποτ». (Ντ. 16).
1). ΜΗ; ΙΙιοοο ΒοοΙαιοπ οτι' ΖποΙτοτ Πιτ οιπο ποτ Ιιοετοπ.

1..ΒοννοτοΙιοννοΙτι:
οιΙΙοπ». (Ντ. 22).

οΒιιττ.οτ

ΒοποπΙτοτ ποτ

Βο.οΙιοπιοιι

Πιο οποοοτοοοοΙιΙοοΙιιΙιοΙιο Ιπτ'οΙιτιοπ πιιτ 8ντιΙιιΙιο

Ιιοει·ιιιτο ιπ

Βιιιιιιιοπά 12-85 ρΟι. Ι)οτ οτοτο Κοπετοεο ι·ποοιοοΙιοτ Βν ΙιΙΙιπο
Ιοοοπ οι.οΙΙΙ:ο (οοτ, ιιο." πιο ΒντιΙιιΙιοιπτ'οΙ:τιοπ Ιιοι άοτ
πάτο
ν6ΙΙ‹οτππο ιιι ?Ο ρ(1ι.ο.πι' οποοοτο·οοοιιΙοοΙιτΙιοποιπ Ψοιτο οτιοΙοι.

Ψ. Βοοιι πο πι: «Βοποιαιοπ άοο ΒΙιππάιιτπιοο Ι›οι ΝοπΙιιΙΙιππ
εοιπ». (Ντ. 17).

Ι1..Ιιοι. 8 ΙΙ'ΙΙΙΙο πιιτ επτοπι Βι·Ι'οΙο· οροι·ιοττ ππά καιω πιο

Ιπ ποπ 8ι.ιιιιτοπ Μ. όοτ Ρι·οποπιοπτ.2 πιοπτιιτοτ. νοιι”. ι.οιΙτ 15 Ε'ιιΙΙο
νοπ θγρΙιιΙιο ποτ ΒοοΙιοπΙοποιΙΙοπ τπιτ πππ «πιο» τω( πιο οιπο
τοπιιπΙπιοςποοιιοοΙι ννιοΙιτιςοιι Μοιποπι.ο Ιιιπ.

ΚτππΙτοποοοοΙιιοΙιτοπ πιιτ.

Ψ. ΒοιτοΙι που τν: «Ζπτ Γι·ο.οο ποτ Η:.ιΙοτιιιροπ». (Ντ. 17).

Πιι:ι.οιΙιιιιο; ὶιΙιοτ οιποπ ?Ιιιι _ν0ιι Βοοο1τιιοπ οιποτ Ηο.Ιοτιρρο.
ννοΙοΙιοτ νοτ οιπιο·οπ .ΙιιΙιτοπ ιπ ο... οΙιιτπτοιοοΙιοιι Γο.ΙτπΙΙ.ϋ.ιο
ι‹ΙιπιΙτ νοπ Β ο ο π ιιι ο ιι· ο τ ι τπτ ΒοοΙιο.οΙιτιιπο; Επι.

Ψ. ΒοεοΙ_ιπΙιο νν: «Ζπτ Κιι.οπιοτιιτ ποτ ΝοπΙιιΙτιππςοπ ιΙοτ
Βτποτάτιιοοπ Ιιοι ΗΙιπποτπ». (Ντ. 28).
Ζννοι ΚτοπΙτοποοοοΙιιοΙιτοπ.

Ρ. Ο π ο ο ο νν : «Ζπτ ΡτοΒο ποτ ττιι.πιποιιοοΙιοπ 8οΙιΜοΙνοτΙοτοππ
τοπ». (Ντ. 23).

Ψ. Β0ΝΑΙΙΟΨ: «Βιιι ΙΙ"ειΙΙ νοπ ο.11.9,°οΙ)οι·οποτ θοοοΙιννπΙοι: ιπ
ποτ Κτοπ2ΙιοιπΒοο·οπά Ιιοι οιποιπ Κιιιπο». (Ντ. 17).

ΖοΙιπ Γιι.ΙΙο. νοπ ννοΙοΙιοπ 8 οροτιοττ ννιιτποπ.

Β. ΝΠ; Με Ια ι: «Πτιι.τΙΙιοΚοΐιι.ΙΙο 'ποι Δι·Ιιοικοι·π ιπ 1ι'πΙιτιιτοπ πππ
ΨοτΙτοπ». (Ντ. Π).

Ε. 11ο ννοο ιι ι π: «Ζπτ ΒοποπιιΙππιτ ω ΡοοιΙιοπΙο ιπι θοοιοΙιω.

Α. ΠιιοΙιιιΙ:οιν: «Ζπτ Ρι·οο·ο πιο» πιο ιπιοτοιιτιοΙΙο Επιτο
πτοτιπ;τιινιΙΙιΙ:Μ».

Θ. Β οτ ο ο ο ννο τι:

8 ΚτοπΙιοπςοοοΙιιοΙιτοπ.

(Ντ. 23).
«ΕΙιπ ?ΜΙ νοπ οποοΙιοτοποπι Πινοτι:ιτοΙ

οοτ ιπιιππΙιοΙιοπ ΗιιτπτϋΙιτο». (Ντ. 23).
Ψ. 8ο το πιπ: «Ζπτ Γτο.εο άοο Ροο νιι.Ιο·πο». (Ντ. 24).

Θ. Κιι οιιιιπ πω! Π.1.ιιννιι.τονν: (1)ιο οπιπιπϋοο ππά Ιπποτ
Ιτιιι6οο Βο.Ιριπττιτιο». (Ντ. 18).

Ψ. Βοοοπ ονν: «Ζπτ ?ταρω ποτ Απο.οοιοοιοτππιτ ποοΙι οοι·
5ο ΙιΙοιοΙι'οοΙιοπ 11οτΙιοεΙο›. (Ντ. 24).

-1Βιιι1'ειΙΙ νοπ ειιπιπιδεοτ ππά οιποτ νοπ τιιΙιοι·ΙππΙΙιοοτ Βοι

θ). 8 ο π ο ιι ο π ο νν: «Βιο ΒοιιοΙιππιτ ποι: οΙιτοπιοοΙιοπ ΑΙΙΙοΙιο
Ιιιιιππο 20111 ροτιοΙΙιοοΙιοπ 'ΓτιπΙτοπ». (Ντ. 24). -

ριπειτιο.

Ψ.ΒοΙιιιιιιτΙο

πππ Ψ.

ΚΙ11°80τι: «ΠοΙιοτ πιο πΙοοτιιοο

Αποιπει νιπ πιο π ι: ι». (Ντ. 18).

Β. ν. ΙΙάιο1τννιι.π.

Ρ.ΙΒ.πάτιοΙι: «2ιιτ 1.οΙιτο ποτ Βπτειιπάιιπι.τ οοτ Ηιο;Ιιιιιοτο
ΙιΙΙΙιΙο. ο.ιιοτοΙιοπο νοπ οιποπι ΖοΙιπ. (Απο ΑπΙοοιι οιιιοο Ε'πΙΙοο
νοπ ιεοΙιοτϋοοτ 11ιο;Ιιπιοτιτιο. ι.νοιοΙιο νοιι οιποπι ΖοΙιπ οπο·
ειπ;τ)». (Ντ. 18).
Ο. ΝΙΙτ πι. το ννο: «Ποτ ,ο,·οεοπννει.ττιο;ο διεπει ποτ Ιϊ'το.ι.το ιΙΙιοτ
πιο 11τπΙιΙιτιιπο ω· 88ιιι.τΙιπο·ο». (Ντ. 19).

11. Γιπ Ια οΙοιοΙπ: «ΜοτΙιιιο Β ο. π τι ποι Κιπποτπ». (Ντ.19).
Ζννοι ΚτοπΙτοπΒοοοΙιιοΙιτοπ.

Βιιοεκι 8ιιιιτιιιιΙ Κοοιιιιγοιι ι ινοιιοτιιοοιιοοκιοιι
ΙιιιΙοοιιοι. (Βιιοοιοοιιοο Ιοιιι·ιιοΙ πι» ΗοιιΙ- ιιιιιι (Ιο
οοιιιοοΙιιοΚτοιικιιοιιοπ). Μ. ΧΙ.“Ντ. Ι-9.

Α. 5 ο νν ο ο οΙι ο τ ο νν: «Ζιιτ 1.οΙιτο ποτ Βπιοι·ορτοοιο». (Ντ. 19).

Ψ. 'Ι' ο τοϋ ι π ο Ι‹ ι: «ΠοΙιοτ π... πιιιΙιιιιΙο Ι›οπιρ;πο Βιι.ι·Ιωιιι Μ·

Ππτ.οτ 5? 1.οιοΙιοπ, ννοΙοΙιο νοπ ιπ ιιιιιοττοιπ Ζιιοτο.πτΙο ππιοτ
οποΙιτο. Ι'ιι.πΙΙ οιοΙι Β πιει ΠιοΙοικιπιοπ ω· ΒοιιοΙιοτιτο.πο, ννοιοΙιο
ιπ πιο Κοτοο·οτιο πω· ππε ιπτοι·οοοιοτοπιιοπ ΑΙιννοιοΙιππεοπ τω.
οΙπτοΙΙιοπ Ιο.οοοπ. πιο. τοιΙτ Β Ρι·οτοΙτοΙΙο νοπ δοΙιτιοποπ οοΙοΙιοτ

80-_ι5.ιιι·ιοο Ρετ. πιιτ :ι .Ιιι.Ιιι·ο ΙιοετοΙιοπιιοπι Βοισιοπ. νοη. 8ο·

Πειτε (Β ο ο ο Κ). Βοπι(τποο Ι1ιΙιοτ-1..προιά».
Ιοπο·ι;

Ιιοι

οοιποπ

Ππιοτ8ποΙιιιιιοοπ απ

ίοΙο;οποοπ

ΒοΙιΙπιιιι·

(οΙΒοτππΒοπ:

1.οιοΙιοπ ιπιι; οοοι νοπ ιΙιποπ ννπτιιοπ ιπ ο.πιι·οοιιι:οτ ΒιοΙΙππ,ς
ππά οιπο ιπ Ιιοο·οπιιοτ 8τοΙΙππο ππτοτοιιοΙιι..

1) 11ο οι ννιιιιοοΙιοποννοι·τ. οιπο ΙιοιιοπτΙοτο θτπρρο όοτ απ·
ΙιοιΙΙοπιι ΟοεοΙιννιιΙειο ειιΙιοπιι·οπποπ, επ ννοΙοΙιοτ πιο ΔΙΙ'οΙπιπποπ

Θ. · Βοι·οο οινοΙτι: «ΠοΙιοτ οιο ΙπιιιΙΙΙι.πιοιιοπ τπτ 1ιΙτιτο.Ιαιοπ
νοτιιοΙιιοποποτ Ρτο_ιοΙτιιΙο ιιπ Ζπου.ιιιπιοπΙιοπο ιπιιτΙοπ πιιτοΙι
οιο νοτπτειιοΙιτοπ ριπΙιοΙοοιιιοΙιοπ νοτιιπποτπποοπ ιιι ιιοπ
ν ΙιοπιιοΙιΙιοι·ιοπ θοννοΙιερο.ττ.ιοοπτ. (Νι·. 20).

πιιτ ππΙιοιιιιιπιπτοιιι ροτΙιοΙο;τιοοΙι-οποι:οπιιτοΙιοιπ ΟΙιοτο.ΙΙΙ.οτ Η
ιτοΙιότοπ Ιιιι.τ:τοπ.
2) 1π ΡοΙΒο ιΙιτοτ πο.ΙΙιοΙοντιτοΙι-ο.πο.τοιπιοοΙιοπ ΠπΙιοοτ.ιιππιιΙιοιτ
ιιιΙιοοι.οπ πιο οπτΙτοιιΙοπ θοοοΙιννϋΙοτο νοιπ 'Ι'ντιπο ΒοοοΙτ πο”
εοΙιϋτοιι. οΙ).<τΙοιοΙι οιο πιοΙιτ ιπ πιο νοπ 8τι ι οιτΙο τ πιω
.Τ ο ιιο ρ ιι οΙιιιτοΙαοτιοιοτιο ΚΙιι.οοο ποτ επι-των. Ιιιποιπροοοοπ.
8) Ιιιι ΑΙΙο·οιποιποπ ιτοππ ποτ Ι.ντπρΙιορροτο.τ Ιιοιπιοοοτ ΚτιιιιΙι·
ω. ιπ ποπιοοΙΙιοπ ποιπο!οοιιιοΙι-οπο.τοιπιοοΙιοπ Βιππο ΙιοιοιΙιοι
εοιπ. Πο Ιιιι ιιιοΙιτ ρ;οπιιςοπά ΙιοςτΙιπάοι. πιοεο νοτοπάοτπποοιι
ο.ποοοΙιΙιοοοΙιοΙι απ( '1'πΙιοτΙτιιΙοοο οι: ΙιοαιοΙιοπ.

Θ. Β ο τ ο. :Ι π Ι ι π : «Ονοτο άοο ἔππΖοπ Ψπτπιιοτι:οοαοο». (Ντ. 20).

Α. 8 ο ιι ο Ιι ων: «Μο. ννιιποοΙιοποννοι·ιο Βοοπιιοτππ,<τ ποτ Ρ'ιιτ
οοτο;ο Πιτ ΒρΙΙορτιοοΙιο ιπ ΒιιοοΙοπτΙ». (Ντ. 20).
Ε. 1) ο ο τ ο ο τ ο. Ι‹ ο ιν: «ΜιΙετπρτιιτ Ιιοι '1'νρΙιπο ι·οοπττοπο».
(Ντ. 21).

Ψ. ΦΙἔ ι π2Ιΐ οι τ ο ΙΙ ο νν: Ζπτ ?τοπιο ποτ Οπο.Ιο2Ιπτονοτειιτππς».
Γ.

).

Ψ. Ιιο.Ι Ιιοι όοπ νοπ ιΙιπι ΙιοοΙιειοΙιιοτοπ Β'ΙΙ.ΙΙοπ νοπ ΟΜΙ
οιιπτοτοτειι'ιππο οιποπι θνιιηιτοιπ Ιιοοοπιιοτο Απι'πιοτΙτοοιπΙτοιτ
οοοοΙιοπΙτι: άοο Ιιιι. οι.. νοτιιπιιοτππ.<τ νοπ θοιιοπ ποτ Νιοτοπ πππ
‹ιοτ ΒΙοινο; οτ "οι νΙιΙΙιττο Αππτιο οιπ, ννοΙοΙιο 20-48 8τιιποοπ
ποποτιο. ΒιιιΙιοι πω. Απιι.οοτΙτιι τω. Ιιοοοπποτο ιιπ θοοιοΙιτ,
ννοΙοΙιοο Με πιιτ ΠπΙτοππΙΙιοΙιΙκοιτ οποοιιννοΙΙ. Ποτ ΡπΙο ννιιτ

4) ΚΙιπιοοΙιο ΒοοΙ.ιποΙιτππο ππά Ππτοι·εποΙιππο Ιιοοιοτιο00
πιοΙιτ πιο οπιιτοΙιΙιοεοΙιοΙιο ΔΙιΙι8.πςιι.ι;Ιτοιιι ποτ Ποπινοτιιπιιοτππ·
.οοπ νοπ τΙοποπ όοτ 1.νιιιρΙιεΙτιιτοπ, ιπ ννοΙοΙιοπ ποε ιπιιιιοτοπιιθ
Αττοπο οπιιιο.Ιτ.οπ εοιπ οοΙΙ. (ΗνροιΙιοεο νοπ Β οοοιι).

5) Πιο Βιι(Ιππο ποποι· Κποιοπ Ι‹πππ ιποιει ιιιιτοΙι ΑτεοπΙΙ)6·
τοπιο ΙιιπτοπεοΙιοΙι:οπ ννοι·ποπ. 8οιιτ ινιοΙιτιο· ειππ ΑΙΙοοιιιοιιι·
ΙιοιιπκΙοπ άοο Οτο·ππιοιππο ππά Ι.οΙιοποΙιο‹Ιιπρ;ππεοπ. ΕΙιπο οΚιιω
νοι·οοΙιΙιιπιποτππο; Ιοτ.ττοτοτ ιτοππ ο.ποΙι ππιτοο.οΙιτοτ Αι·οοπ οιπο

Βτπρτιοπ ποτ Κποιοπ Ιιοτνοττπιοπ.

Ιτοππι ιιιΙιΙΙιοτ, ινιΙΙιτοπιι ο... Ποπ μι; οτΙιοιτοι.ο. Απ! πιο Αππτιο
Μοτο οιπο οιοτΙιο ΡοΙνπτιο ππά οοτ ΡπΙο Ιιοοοοτιο τω. νωτ.

οι όοτ ΑποιοΙιι, πο" οτ οιοΙι ποι ειιοοοπ ΙΣτοοΙιοιπιιπιτοπ πιπ
οιπο ιηιοοιιοοΙιο Κοπι.τιι.Ιιτιοπ οοτ Θοι“ιιιιιιο Ιιιι.ποιοΙπ ιιιιιοεο.

Ρ. Β ο π ο. Ι) τι ο ιι ο ιν: «ΒοιιιιιοΙτοΙιΙππο άοο Αιιοοιι».
Ιπ Βιιοοιιιπά ιοτ ποτ ΒοΙιιιιοΙτοΙιΙιπο οοΙτοπ. 1π πιοοοιπ ?Με

ΙιοοΙ.ιιπά ιΙο.ο Ι.οιιιοπ απ. οιπ .ΤειΙιτ. 1)ιο Κο.ροοΙ ννειτ πιιτ (ΜΙ
ΒπΙΙιπο οι:ιτΙτ νοτννοοΙιοοιι. Με Ηοτο.πορι·ιιροτιοτοπ ννο.τ οσον"

ΙΙ

Ψ. 8ο τ ο π ι π: «Βιπο Βοιτιοι·Ιπππο· ιιΙιοτ άοο Βιονοιπ». (Ντ. 21).

της. ΨππιινοτΙοπι` ννπτ ιιοΙιοτΙοο, πιο Ψιιππο νοτΙΙοΙΙΕο τιιιιοΙι.

Θ. Με άοο Βιονοιπ Ιιιιιιιιιτ οπεοννοπάι: ππά ιοτπιιι ιΙοοεοπ
ει.ποοιιτΙιοοιοι·οπόοτ Ψιτιτππο· οποοοτοτ επι'τιοάοπ. Πο άιο Βιονοιπ

Ιπ τι" ΓΙιιοοιιτιτοιι Ιτοππιο Ι:οιπο Βοτποτοιππιπτο ποοΙιεοννιοοιιιι
ννοι·ποπ.

11
1117. Γ τ! οι! Η ο υ ο ο υ: «ΕΜ Ευ!! νου ποτουι·οου!υο.Ιοι· 8νιιυιΙΙο
ννουι·ουά ιιοο οουιιυουτου ΒτυοΙυυιο».

Ο. ΨοΙΕοουυ: «ΒΙυ Πει!! νου νοΙΙΙιοιυυιουοι· νοι·ινοο!ΜΙΠΒΙ
οοε ννο!ουου θιιιιυιουιι υι!!: οοι· υ!υιοι·ου
ου! Βνου!!ιο υοι·υυουάι

Κου!!ωριννιιυτ!,

24·_ΙΙιυτΙεοτ ΡοτΙουτ. 11/ι·υ!0ΠΜο υιιου Αυ!'τι·οιου ι1οι·Ρι·Ιιιιιιι·
Βιο Αι.υιυυΒ υουυιο υυι· @του άου Μυυ‹Ι νοτ ο!ου εουου.
Ιυάυι·οτιου ΙΒι·οουοιυου ο!υοο υ!ο!υριηιυΙϋοου Αυοοου!υ.Βοο. Ευω
εΙοουο 1υ_ιο!:ιΙουουουοιυυ!υυο, τι·οτ2οοιιι που 1 1ιΙουιιι: εουο
υιιιΙο ιιιιι! ιιινοΙΜοουο $νιιιυιουιο. Κοιυο Βοοοοι·υυς πω: οποτ
;;!80!18Γ Ιιοιυυιυιοι·τοι· Η;; υυυ .1ουυουο.υιΙΙιιυο.

Ψ. Κ ιι δ! ο ου: «Ε!υ!Χο Τι·ἱυυοι·!υΙΙο Μ! ΚιιιιΙοι·υ. (θιουοι·τυοοο
ιυΙουτ.ιιιυι).
Βοι· Ιυ!ο!ιτιουουιοι!υο !ιοοο οΙου ἰυ ο!υιι;ου ΙΙ'8.ΙΙου υιοΙιτ
ΙοοτοιοΙΙου.

Πο !!υ!ιο Βο!ι:ο οοι· ΒρΙε!οι.ιιο ΐου!το νο!Ι!‹οιυιιιου.
δ. 5 οΙουο νι:: «Ηοηιοο 2οοτοι·, τ1υι·ου Ωιιοουο!!υοι· υοι·νοι·
οποίου».
11ιτιο!!υυπ 2-οι· 1ζΙ1ΙΙο. Ιυ υουΙου ΙυΙουτΙουουουυυάΙυυε

ιυ!ι.ιο!ο Ηνι!ι·. υΙΙιτουιιο.
Ψἰουοτι.

Κ. .Τ σου το ιν: «Ζιπ Κιιου!οι!!! σΙοι· 8ει!ορυ!οι·ουιΙου υιιι!!ευου
ΒνρυΙΙΙο›.

$νιιηιτοτυο οοι· 8 τυοι·Ιοσ1ο τουτου οοΙιου 1 Μουιιτ Μου ι1ουι
Ρι·ιιυΙΙι·ιι!!'ο!α ου!. οι. οιιιιυιυιο νου οιυουι ΔΙΙιουοΙΙοτου, ινιιι·
οο!υοι. οιυ οοΙοΙιοι· υυά !!!.!. ου ΜοΙοι·Ιυ.

Ήοο!ιιΙΙ‹ 0!!ει!πιο!ουΙΙ. ΙΖοι!οο!ιι·ι!! Μ· 0υ!ι!!ιιι!ιιιοΙοοΙο).
1οιιιιιιι·-Ρουι·υιιι· 1907.
Π. Νοο88: «ΖινοΙ Γει.ΙΙο νου Ιυττοο!ου!ιι.ι·οιυ Τιιιυοι· !υ

Ψ. Β οι· ο ο τ: «Πουυοι· υυά Βρυ!εΙουυοι· !ιο! Βουιιυό!υυε οοι·
Πι·οιυι·ιτιο».
Ευιρ!ου!υυιο οοι· ΠοτυοιΙο νου Αυ υ Ι Η υ ο ο ι·- Κ ο Ι Ι υι ο. υ υ.

ωο

ρυιοουου Αυ;;ου».
Βο!ιι· υυο!'ΙΙΙιτΙἰουο !!ΙΙυ!οουο υυά οι!!!ι·οοΙιορ!οου-υυοι:ουι!οουο
Βοοουι·ο!υυυς. 1ιυ οι·οιου Ρο.ΙΙο υο.υιιο!το οο οΙου οιυ ο!υ Κ!υ‹Ι
νου ιι.υοοτι.υυΙυ .1ιιυι·ου. 17ο: οοι· ΕΞυυΙιΙουτΙου ναι· ιΙΙο Ι)!ιι

Α. 'Ι' ο ο υ ο ι· υ ει. ο ο υ ι: «ΒΙυ Ρο!! νου ιυυΙεΙυΙοι· ογρυ!!!!Ιοο!ιοι·

ιι·υοοο "που Βιοννοοου. 1)Ιο 8ο!ιι.Ιου οπου οΙυ θΙ!οιυ, ινοΙουοο

Βιιυ!υ.
Πυοο!υυτ 200 ΒΙΙΙΙοι·οουουπου νου 2---6 Οι:ιυ. ιυι Ι)υι·ουιιιοοοοι·.

οιιυι 'Ι'οιΙ Ιυ Ζοι·Ι'ιιΙΙ υοςι·ι!Ιου ινοι·. Βιιοιιι!ει.οο. Βουινιιι·ι.ου υυά
νοι·ινιιουοιιυο·ου. νοτου!υοο!: @του €!οΙουυοιι.ιοο 1ι·Μο·Ουοι·ιοΙ·
ι1!τΙο που ΟνοΙιτΙο, υο.ι.ιου Μο Ι5!!οιυ υ·οοοοΙιτ υυά οοοοου Βιο
ευοοο οι·οουννοι·ι.

Ψ. Β οιυ ων: «Βουυιιουοοιτου οοι· Βουιυιυιυοι·ουΙο Ψ !ο!ιο.Ιο
υυά ουτίοι·υιο υοου!ιιοι.Ιοουο ΑυουοροιΙι!ο».

ΠΙουο ι·οιΙουο υοι οιυοι· 28-_ιουι·ΙΒου Ρετ., ιΙοιου Μυυυ πιο
1.υοο!ο!ιΙοτ. 81ο οο!!ιοτ Μι. νοι·ει·οοοοι·ιο 1)ι·ϋοου, άιο οπου
5-'? Βου!υιυυοοιτουΙυυεου οοε Κιιυ!που!ο οιου υοου νοι
8·τϋοοοι·υ.

Ιυι εννο!τοιι Β'ιι!!ο που· οο οιιιο Ριου, άιο ου 8υτ!ιοιυ οοι·
Βι·υο!: ουοι·Ιοι·ι: ννοι·ι·Ιου ννυι·. Βου '1'υιυοι· ιυι Αυο·ο »νετ οΙοο
@Μισο ιιιοΒοοτυιΙοουου Πιορι·υυο·ο. 8ο!!υυι1υτο;Ιου!ιοιυ ννο.ι· Μυ

ευΒοτιιοι.ου. 1υι Αυε;ο 1'ειυά οιου οιυ ιιιο!υυοο!οο!ιοο Βιιι·Ιιοιυ.
Ψ. Ε' ι· οιυ ο: «ΚΙΙυΙοουο Βοουιιουτυυιτου υυοι· άιο Ψ!ι·Ιωυι:
οοι· υ1ιιυ-νιο!οπου Βιι·ιι!ι1ου ιυι 5 οΙιιι·υπι οοε Ψ ο!ι.'οο!ιου

Βοεουο ω! Ετυι·υυ!ιυυοςου 11οι·

οι·υ!ιειιιι.».

Ψ. Κ υοΙοο!ι: αΙΒιυ ?ΜΙ νου υοι·οο!ιοιυοι· 8νρυ!Ιιο οιυ Βοιο!!!
υυυ; οοε Νουουυοι1ουο. (Βριά!άγυι!τΙο οοοιιυι!ιιι·υι)».

21|ο Μουοτο Μου θουιιι·ι. οοε ιι;οουυά ο;ουοι·ουου ΚΙυι1οο
"Μου ΡιιιιοΙυ υιιΕ, ουοοοι·οουι οουιηιρουιΙο Ριιρο!υ ου άου Ροτ

Αουτ Κι8.υΙαουΒοοου!ουΙου ννοι·ι1ου ιιιιο!'ϋυι·ΙΙου υι!τοοιο!Ιτ υυά
άιο ι·οιυ τοουυΙοουο 8ο!ιο οοι· ΒουουιΙΙιιυι.: Μπι υοοουι·Ιουου.
Ιω θιιυ2ου ω!! άιο Βουιι.υι1ΙυυΒ· @ΜΜΕ ιν!ι·!ιου.

οου υυά Βυ!ι1ΙονιιιΜο.

.Τ. Ψ ο τ ο υ! ο νν ο υ ι: «Ζυι· !ΐοου!οι.ΙΙι
Ριιι·υ!γοο οοε Ν. οοιι!ουιοτοτ!ιιο».

Η. Ψοοο!ι1Ιο: «Ζω Βουιι.υά!υυε οοι· ΠιοτυτοΙοι.ιιυτιιιου».

ΙΕΙυ 46 ο.. υ. 1Ιουυ υο.ττο ιιυ Ιιουίο ενι·οἱοι· .Το.υι·ο, ινουι·ουά
ννο!ουοι· οι· υοουαουιοτ ινιιι·οο, '7 Αυ!'υ!!ο. τω» νΙοΙου .Τιιυι·ου
υιι.ι.ιο οι· οιυο Χορ!'νοι·!οιιυυρ; οι·ΙΙτιου: Βου!ιιι; Μ!. οιυιυυ!οιυ
θοΒουοιουιΙο. Αυοοοι·ι!οιυ ΙΜ οι· οουι.νοι· ου ΜοΙοτυι.

Βυιυ!ιουΙΙ: ΒουάΙοτυυε υυά Πι·οιΙιτοοΙιοριο.

ο" ι·ου!οινιοι·ουάου

Ψ. Κ ΙοοοΙ: «ΕΜ Ευ!! νου Ρουιρυ!ειιο νιι!ιμι·Ιο».
Ι) ο ι· ο ο! !ιο: «Πο Ρο!! ιιΚυιοι· υοΙι1οτοο!!.!;οι· Βυκουυουυς
Πιτ ιιιιο 1ιουΙου ννυι·ι!ο οιυο Ει·ΙιοΙΙ.υυε νοι·ουτννοι·ι.ΙΙου εο

οοι· '1'τουουυι·ϋοου».

υιιιουο
Βου ι.ουυοιις
νοι·Ιου!'ουάο
Ρο!!
Μ!. !ιοΙυοΜ."
Βοοουάοι·Ιιο!του.
ΠΙιιο!ουι!ΙοΙι
οοι· 'Γυοι·ουΙο
νου· ου
υουιοι·Ιιου,
οπου 1υιο!‹- Δ
Α. Β Ι τ ο ο υ ο οι: «Ει·ιιυ5.ι·οι· Βουυοινουτυιυοι·».

τΙου νου Βροι·ιυΙυ Ρου! ειΙκυοο Νορυι·Μο

υοουιιου!οι ννυι·οο, ι

Μου Αυ!ιΙΙυιιου οοι· Ει·οο!ιο!υυυοου υυά υοουυιειΙΙεοι· Ιυ!!οΙιτιου

ουου!'ει!!ο Νουυι·Μο.
Ψ. Τοι·ου!υουΙ: «ΒΙυ ΙΙιι.ΙΙ νου ρυτι.ιο!Ιοιυ Βι·οι·ουου οοε
Ιζου!'οο Ιιο! ο!υοιυ $νυυ!!!!ΙΙιοι·».

Πυρου!!υουά υουιιυι1ο!ιοι· ΡΜ!. 1)ιιο ΙΏηςι·υυου

οοΙιΙοοο οΙου

ου ιιιιο Αιι!τι·οοου οιυοι· Ρορο! ου! ιΙουι 8ο!ιοιτοΙ.

Ψ. Κ τι ο Ι ο ο υ: «Ι)ι·οι ΙΙ'ει!Ιο νου Χοτοτ!οιιυιι ρ!Βιιιουτοοιιυι Κ οι
υ ο ο ι !υ οιυοι· ΠιιυΙΙΙου.
3 θοοο!ιννΙοιοι· αυτου νου ιΙουι 1ιο!άου
νου Ιυυου Πουοι·ουυε ιυ Κιιι·οιυουι.

υοΓο!Ιου.

Ιιο! ενο!

Αυι Βυ!υυο υυά οιυ Ε'οι·ο.υιου ορι.Ιουιυ ἱοΙ. Μο θοοουκνυ!ο!:
10 Μπι. Μου, Ιυ οοι· Μαιο 25 υυυ., άιο ΙΙιιοοο1°ο Βουυοι·νου
ιιουο!ιΙο Ιοι ΙυιιιΙα. Πιο Βυιϊοι·υυυς οοι· Θοπο!ιννυΙο·!. 8·οΙους
Μουτ ιυΙτ ΒοΙοοοοιι άου Αυι.τοο Ευ οοι· Οι·υἱ!υ. Πο ιιυο.ιοιυΙοουο
Πιιτοι·ουουυυε οιο;ου οιυ ΙΤΙυτο-υιοΙοιιοουτΙιουι.
Α. Ν οι ο ο υ ο ο υ : «Βοοοι·υτΙου οοι· Μιιοου!ιο.υοοΙ υιιοΙι Μη!
οουοι· Οροι·ιι!Ιου οοι· Κυ.ιοι·ιιΙα ου ο!υουι ΚΙυιΙο».
Ζννο!_ιϋ.Ιιι·ιι·.;οι· Κυιιυο. 1)Ιου!ο!ου οοι· νοΙΙοτυυάΙο· τι·ἰΙυοιι 1ιἱυοο.
Αυι ουτΙο1°οιι Τομ Ποιοι: άιο ΙΛυοο !υ οοι· νοι·οοι·υ Κοιυιυοι·,
Ιου ιι!οο ι1ιιι·ου Με δου!οου ουι·ουυοοου!υρϊι. ΙΒο !”ο!ετ Με
ΙΙυοο.ι·ο !ευαι·υΙΜου. Νοου 8 Μουιιτου Μ: Ιυ οοι· νοι·οοι·ου
Κιιυιιυοι· υΙουτο νου Πιιοουι·οοιου ευ ΙΙυτΙου. Ν. Μ!! οο πο·

υοιυοι·Κουοινοπ, άο.οο ποιου άιο 1ι!υοου!υηιοοΙ νοΙΙοι1ιυι!!ο· ι·οοοι··
υ!οι·τ κνυι·οο.

Α. Ρ ο Ι ο ο νν υ ο οι: -«Ζυι· Κιιου!οιΙ!ιι άοτ !ιοι·οο!!υ.ι·ου δγυυ!!!ο».
Α. Η οι:: «Μπιουτ υυοι· τυο Το.ιΙΒ·ΙιοΙτ ω» Αυ.ο.:ου:ιυτο!!υυς

14-_ΙΙιυι·ιεοι· 1·οπ. Ιυ!!ου!:!!!ουιυο. 1ζοι·υτιι.ιο ιιο.ι·ουου ιο. 8ουννοι·
Μτιο·Ιιο!ι. Ρι·ιοουοο ου!ιο1°ϋοοο 8νιιυ!ΙΜ ου! οοι·
!!ρρο υυΙΙουι νιιο!ουου θιιυιυου.

Μο, Ουοι·

οιυ υννο!ιου ΒιιιζουΙο Ποου!!.ιιΙ ευ 1τ!!υτου νοιυ 18. Νονοιιι
υοι· 1904 υΙο δ!). ΟΙιιουοι· 1905».
Ιυ θυιυιυυ 459 ΑυρουΙιτυυ!ιο.

!οιουυιιιου 57,
Ψ. Κ υ ο Ι οου: «Βιυ Γε!! νου Βουνο τιιυοι·οοο».
- Ποτ Ρο!! οιυιιιιιιτ υυυ Κιονν, νο 5ο το !ιυ θυιιιιου οο1τουοι·
ιιι!. Ιυι θυυ:ου οιυιι-Ιυ Κιονν

υυά

υιΒ·οεουά

10 Ιιορτο!6.!!ο

Ιιο!ιο.υυ!. εοννοι·ιΙου. Βιυ Εορι·οοοι·Ιυιυ οι!οιιοττ άουτ Μου!.
Ψ. '1"οι·ο υιυ ο Μ: «Μειιοι·ΙιιΙΙου :οι 1ιουι·ο νου άουι !'ι·υυου

ουοτυ!!ιου!!ουου ογρυ!!ιτΙοουου ΒΙ!!.11Υ!11υ».
ΗΙοιοι·Ιοο!ιοι· Πουοι·υΙΙου Με ου! άιο Νοιιοοιι.

Πιο θι·ιηηιο οοι· Αιιυουνοι··

νοτ!οτιυιιυου ιυι Κοιυρ!'ο οπου Βουιιοο οι!"

ΒΙουννιι!ΐου 47, οιιι·υυτοι·: νοι·Ιοτουυςου οοι· Αυιιιου υι!ι. €!ο!ου·
2ο!τ!ιο;οι· νοι·Ιοι.ουιιο· οοι· Βου!6.ι1οΙ!ιυοουου 17 Πι!Ιο, ι·ο!υο Αυ·
Ρ;θυνοι·Ιο12ιιυΒου 15. 8οο!οΙιτο- υυά Ατιςουνοι·Ιοι:ουυιζου !ιουι
υιυΙοι·ι. !υ 15 ΡυΙΙοιι, νοι!οιουυοου ιιυιου ΡΙ!υιου-, ΟυιιηιρυοΙ·
υυά Βονο!νοι·Ιουυ·ο! 45, ι!υι·οΙι !ιο.!το Ψυ!ϊο Σ. Ι1οΙΒιο οοτ νου
Ιοι:ιιιυι; πω· ι·Ιορυο!οοΙιιςο Βι·υΙ!υουυς 8 Με!. οιυοοιι!Βο Ετ
υ!!υιΙιιυΒ· θ!) Με!. ιοιΙινοΙοοι· νοι·Ιιιοκ οοι· ΒουΙιτυΕι. 10 Με!. ουιιο
ΒουΙιιΙΙΒυυἔ άοτ 8ουΙιτει!”τ νοι·Ιιο!'ου 4 Ε"ει!Ιο. Κυι·οο Κι·υυΙιου
ι;οοουΙουι.ου οοι· Ιυτοτοοοουωι·ου υυά !ιοιυρΙΙ:Ιοι·του ναυπ

ευυςου.

12
8ι. Ροι:οι·ομιιτεοτ Ομιιτ.μο1ιτιο1οειοομο θο-°
οο11οομοι`ι.
ΒιιΖτιιιμ_· (τιμ 15. Ποιτοιιιμοτ 1905.

Τμ. Θοττιιοτιτι: «Πομοτ ΑοιιοΙοι.τιο τιμά ΡτομμγΙοπο οοιι
'1'τοομοτιιο:.
τεπ τ1οτι Χ. τι τομ;ο νν-Κοιιιττοοιι ιιι Ποο1τοπι μετα-ι θοτ ιιιοτι τι ιιι οο1ιιι Βιι.ιοοτι ετοιμο Βτι'ο1ιτιιιιιτοιι οιιοοττιττιοτιμοιοοοι.
1ιιιοτοοοοτιμοιι ιιτιι1οιι οοιι ιιοιιιοοιιοιι 'Ι'οιτι Μοοοτ 8οτιο ιιι ιιοτ
Ζοιι.οομτιιι ι'ιιτ Ατιμοτιμοι11τιιιτι1ο δοιιιιοτ 1907. Βοτιτ1 17. Ποτ: 1

οο·. 90. Ιιι τιιιτ Πιο1τιιοοιοιι ι.νιττ1 Μο Ζτι1οοοιΒιιοιτ οιιιοτ Βοιωτ
Ε111'ο οιιςοςι·ιι1`οτι.

1717. Β'ι1ιμονι: «Πομοτ ιιιιτοο1τιιΙοτο Βοοιιιι'ο1τμιοτι @τομ δο
(1οιοττιυ.
Ριιτ Μο Ρτιιιτιο οι Μο Βιτιι”ιιιιτιιτιο νοιι 'Ι'ομ1οιιοτι, α1ιμο1ιοτι,
Βιιιιι1οιοτι. δοτ1οιοττιιμιιΙνοτ ιιι Μο Κοτιιιιιοτ ιιτιτ1 ιιι οοιι (Νοο

1τμτμοττοιιιιι ιιιοιιι. ιιι οιιιμιο1ι1οτι.
8ιιοιιιιο· οττι 26. δοτιιιοτ 1906.

Ι

οομι1οιιο ιιι 6 μα., Βοττομοομιιοοο ιιι 3 μα. Μιά ννττμοτιιιτιοι
νοτιοιοιιτιο·οτι ιιι 3 μα. Βιο τοοι.ιοτοτιιιοτι 15 μα. νοτιοι1οιι οιομ
οιιι Ποιο, θοοιομι οτα. Με οττι ο·οΕτιιιτ1ιομοι.οτι οτννιοοοτι οιομ
Μο )7οτΙοιιιιιιι.;οιι (Με Βιιο1τοιιττιοι·1τοο, Πτιιοι·1οιμοο τιμά Κομτοο,
μοάοτιτοιιιι Βιιιιοτιποτ νοτ1ιοι'οτι Μο Βτττοι.οομιιοοο, ιιοτ:1ι Χειμω
τ.=ιοτ Μο νοτΙοιοιτιιςοτι τω· Θοιοτιιτο ιτιιι1 ετοοοοτι.Β6μι·οτιιιιιο
ομοτι, νοτμο1ι.τιιοοιτιοοοιε »τοπιο ιτοι1ιμτ1ιομ ινοτοτι Μο ινοτοιωτι.
οομιιοοο. Πιο 6οντομτ·ςοοομοοοο νοττττοοομι:οτι μοι1οιιιοτιά ινοτιιμοτ
οομινοτο νοτινιιιι(1ιτιιιτοιι Με Μο αιι·ομτιο1ιο ιτιι‹1 Οτοιιοτομιιιι.οτ.
19ο ιντιτι1οιι ιπι θοτιοοτι 847 Ομοτοιιοιιοτι οιιοςοιιιμττ, τιιιτ 11
ΤοάοοΓο11οιι απο 26 Πι.11οιι νοΙΙοτ (ιιοτιοοιιτιο. 25 νοτνντιιιιιομο
ινιιτι1οτι ονοΙτιιιοτι ομτιο Μιτομ Μο Ομοτοιιοιι ιι·ομοοοοτι ιιι
οοιιι, 269 τιιιτ Βοοοοτιιτιο, 16 Με ΙτινοΙιτιο.
Ρ. ννοο1ιο: «Νοιιοτο Β"οτιοομτιιι:ο τιιιτ' ι1οιιι (τομιοιο ιιοτ Νοτ
νοτι- υιιά θοιοιοο1τι·οτι1τμοιιοιι». (Ντ. 41, 48).
Γ. 8 ο τ ο ι τι ο ιν τι ιι ι : «Ζιιτ Ρτομτο τιιιτ εοτιο1ιιιιομ-ιιιοάιοιτιι

οο1ιοιι Βιμοτιιιιο» (Ντ. 42. 48, 45, 46, 47, 48).
Η. Β.ο(1 “τω” ιν: «Βιμ ΠΜ νοιι Ηοι·ιιιο
(Ντ. 42).

οοοιο ιιοι».

.

Α. 'Ι' ο ο μ ο ιιι ο 1 ο ο ο ο νι: ·Ι)οιιιοτιοιτιοτι οιτιοτι Ροιιοιιιοτι τιιιτ
Κοτοιιιιο τιοιιτομοτο1γιιοο τιοοιι Βιιοι.ιτμοτιοιι (Με αιτιο
Ιιοτι θοοοοτ·ι›.

Νοοιι τιιο μοοομι·ιομοτι, 60 δομτο οιιο Β8.ιιοτιιι, Μο του. νιοΙοτι
δομτοιι οτι οιιιοτ ιιιμοι·1τιιιδοοιι Κοιτιιιο 1οιοοι; μιοτοτττομ Χτισ
ομοιιιιοι'ο1τι ιτιι θε ι1οι.

δ. 8 ο 1 ο τι 1: ο νν ο ιι ι : «Πομοτ ΒομοτιΜιιιιε οοιι 'Ι'τοο1τοιιιο τιιιτ

δ. δο τι τιι ο στ: «απο ιιοτιο

5-10 'Γι·ομιοιι 11ιοιτοτ. Βο11οοιιι ινοτι1οιι τιιιτ οιιιινοτιιι;
Πτιιι οο1τοομμ τω Β.οοι.>;οτιοι.τΙοοο. Βοι Αιιννοοοιιμοιτ νοιι Βιοτο
ινοιι1οινιιττιιοττι ιιιτττττιι Μο οοτιοι. ννοιοοο 'Γτι1μτιιιιτ ιιτιι1 Δε»

ατομο;; οτιι 16. Γομτιιοτ 1906..
δ.

Β ο Ι ο τι ο ο το ο ιι ι

14οιμοτιο άοτ Βιο8·τιοοο οσοτ Βοι

ιιιιτιτ.μιοοιο οιτο ιιοτιι Ηοττι». (Ντ. 48).

Βοιιιτιιιιμοοιτιιμ1ιιτιε».

ομο11τ.

οοιιιι τιιιτ ΒοΜιιττι μο1τοτιτ1ο1το

'Ι'τοομοιιι1ττοτιμο νοτ.
Ιιι οιτιοτιι θιοοτϋμτομοτι τιιτιτ1 10 Με. Β.οτ1ιιιιιι οιτι,οοοοιιτιιοιοοιι.
1)οο Βιιιιτομοτι ινιτ‹1 ...τι Μο τιιιτ Ττοομοτιιιώττιοττι μο1ιοι'τοιοτι
αο11οιι εο1οιιι. μοι 1ιοιιιιοοιιι ΡΙοιοννοοιιοο1. δοι1ο Βιι:οιιτιο· οτι·
οι:οι)τοιιτι νοιι 2 μιο 10 Μιτιιιιοιι. 8ιτοιιτιεοτι οποιοι: ιιμοτ οιιιοτι

ντοιοοο Νιοι1οτεομΙομ οιτιο ιιιιιιιτοιςτοιιο μιιι τομννοτοο Ροτμο οτι.
8. Β τι ο μ ο τι ο οι: «Πομοτ οοιι μιιιμο1οειοομοτι Α11το1το1τοιιοομ
τιιιτ! Μο 1τιιιιιοομοτι νοτιοιιιιοτι Με Ποιιτιιιιιι ιτοτιιοτιο›.
(Ντ. 44).

.

οι. ιιτιιοτοομοιάοι 4 1Τοτιιιοιι. 1) Πο1ιτιιιιιι (:τοττιοιιο ιγμιοιιιιι

11'1ι.11ο ιοτάοτιι _ιοτ1οιιιοΙΙο οιιτ Νοομμτιιιιιτιε οτι!.

2) ΠοΙιτιιιττι ποιο., μοι ι1οιιι (Με Ρμοτιμοοιοτοτι ιπι νοτ·τ1οι·,=.ςι·ιιτι‹1ο
οιοιιι, .3) οιπο ομιιομιιοομο Β'οτιιι, 4) Ποιιτιιιιτι ιτοιιιοτιο ι'ομτι1ο.

Α. 'Ι'οομοτιιοΙοοοοιν οι.ο11ι. οιτιοιι Ροι.ιοτιιοτι νοι·, ιιοτιι
νομου Εμι1ομοιο μοιάοτοοιιο Μο τιμοτοτι Ηο1οιιτοιιις1ιοτι Με Ν.

δ. Κτοιιιτο1τι:
(Ντ. 44).

'Πιο. 8ομτ νιο1 £οιι. τοιιμοιιάο Βομοτιτ11τιτιιτ. Πιο άοιιιοτιοιτιοτιοτι

ογιιιμοι.μ. οτιι.ι'οττιτ ιντττ(1οτι. Νοο1ι τιιιτ Ομοτοι.ιοτι οοιι:ννοιιιι;
Ρι.οοιο, οτινοιιοτιο Ριιμι11ο. Αιτεοτιιιτιιοιι Ιιοτομο;οοοιοι. 1)ιο ομι
Ιομοιοομοτι Μοτο μϋτιοτι ω.
Α. Βο1ιιι1ομιτι: «Πομοτ Μο νοτια” Με Αιγμιτιο οτι( (Με
Αιι_ο,·ο».

‹Ζιιτ Βότιι€οτιμο1ιοιιτ11ιιτιο

τιιιτ Βοτι1τοττιιοι.

Νο.ι.τοιινοο Βοοιι1ιοτ ιιι 2 Γιιι1οιι.
Α. Β ο Ι τ γ ιι ο νν: «Πιο 8οτιιιιιμοιιοτιάιιτιιιτ Με 8ομοτ1οομο τιοομ
οοιι νοτ1ιομ,·οτιιιοτι Ηιιιοι1ιιιιοοτι». (Ντ. 44).

Ν. 'Ι' τι ο ιι οι·τι ο ιν: «Ζτιτ Βιοτττιοτιο τιιιτ! ΒομοιιΜιιιιο· τ1οτ ομο
το(1ιοομοτι τιμά ομικ1οτιτιοομοτι Οοτομτοομιτιο1ιιιοτιιιιιςιιιοι.

8ιιοττιιιτ νοπι 28. Μοτο 1906.
Α. Τ ο ο ιι ο ιιι ο Ι ο ο ο σο: «Πομοτ δοΙτοιιιτιιτιο;οτι
τιιτιο τιιιτ ΗοΙοεμιτιιιιο».

μοι νωτι

Βι·ιτιει οιτιο Βιιοτοι.ιιι·ιιμοτοιομι ιττιό.οιιτοτιο Γο11ο. Τ. μοοιιιιιοι.
Μο οο1τιοοιιιο Ρτοι;ιιοτιο Μοοοτ νοτοιιιιττιο;; ι`οοι ιτιιιιιοτ Μ. Ντ
μΙιτιτ1τιιις Μο 1ἱ`οιοο.

(Ντ. 45, 46).
Πιο 1.ιιτιιμο1μιιτι1ιτιοτι ΜΗ: Αυτοι· τω· τιιιοομΜΙιομ οτι οοιι
Κτοτι1τοιι, νοιι ννιομτιμ·1τοιι οιπ Βιομοτιιτιο· ι1οτ Βιοςτιοτιο, ιιοοιι

ομτιο Βιιιι1ιτοο οιπ' οοιι νοι·1ο.τιτ τιοτ 1(τοτι1τμοιι, Μο ηττιμιοτιτο
ιιοομ οτι μομοτιτιο1τι ιιπ..
Ρ. ν17οοιιο: «Πομοτοιομι. ιιμοτ Μο
τ1οτ Ομιττιτοιοι. (Ντ. 45, 47).

Βιιοιιτιο οιιι 20. Αμι·ι1 1906.
Θ. Κ ο τι ο ο 1 : «Πομοι· Ε1τμοι:ιτι 1τοιοτο1τω.
Θοτιοτιο Κτοιι1τοτιμ,·οοομιομιο οιιιοο ιιοτιιοτιοιτιοτιοιι τιμά ομο
τιοτιοτι Β'ο11οο. 1τιι Ηοιιιιοι.οιιοτιο (Με Ροι.ιοιιιοτι 1ιοι:ιο οιτιο
Μοοιιοτινοτοιι'ι.ιτιιε τιιιτ Μιιιτοτιτοττι οι.οτιο;οιιιιιι1οιι.
Β. '.1'οτο τι τ.ιο ν: «Πομοτ Βομοτιι11ιιιιο τιιιτ. δοοτιιιιτιμοι».
Ποτ ιμοτομοιιτιοομο μνο". τιοτ Βο1τοιιΜιιτιιτ Μ; ιιιιοιομοτ υιιά
τω: ομτιο μιοι'τιιιτ.
Ο

Α. 8ομιτοτιτι:

«Πομοτ

ιιοττοοιοτι Γοι·(:οο1ιτιιιοιτι

άου Ι1ττιοι·οοιιιοά οινιοομοτι άετ τιιι

ιιιτΙιομοτι υιιά 1τϋτιοι1ιομοτι Βι·ττομτιττιμι οοιι Νοι1€ομοτοιιοτι
νοπι μιο1οειοοιιοτι Βιοτιάμιιιιιτιο οττο». (Ντ. 47).
Βοι Βιιμοι·ιιτιοτιιοτι οτι Ποοτοομννοιτιο1ιοτι οτινιοο οτι οιομ, Μ”
μοι οοιι ΚιιτιοιΙιομ μ;οτιο1ιτιοτι τιιιτ Οτ,=τοτιιοττιιτο τιιοΙτι ιτττοιοτιτιο
Μ. οτι μτοττιμι μοι οομμ.τ1ιοοτιοοτι Ιιι_ιο1τιιοτιοτι Ρτοοιμιιιτιο οτι

Μιάου, ινιο »οι νοιι ι1οτ 1(ιιιιτοτ εοτιιι.ιιτιοτι.

-τι.

Ντοιοομομτιοιο 6οποιο (Αοτειο-Ζοιιιιιιμ).

1905. Μ. 41-48.

Θ. ινιο.ι ο ιν; «Πομοι· Μο Βοι1οιιιτττιε ι1οτ ννοιιιιοττιιοι·ο μοι
τ1οτ Ετιιτοτιμιιιιε ιιοτ Βοτιομ1ιμμ1ο (Ποεοτι, Ποτιιιι οτι
Κτομο». (Ντ. 48).
'
Ιιοιο1ιτ 1ττιιιτιιοτ ιιι6ε1ιο1ι, ι1οομ οτι μοοο1ιτοιι, Μ." »οι Κοτ
οιιιοτιι άοτ Κτοτιιτο τιιο Ιοτιιτοτ Μο 2 δομτο 1ομοτι μΙοιμι. ιδιο

νιίοι:14οττιιοτο Κουτι Με αιτιιιι1ιιο πι· Βτιμννιο1τ1ιιτιο οιτιοο Κτομ
οοιι τοτιοτι.

δ.
1 τ οοιι
ιι11ο τ: «Πομοι·
ι1οτι Βοοιοτιιι υιιά ΜοΝτ.
Βο1ιοτιι11ιιιις
δ Α6οτ
νοι·ινιιτιάοιοτι
ιτιι Ροιάι·οοοτνομοομιμοι
1 ιιι οιοτ
Ν. ΚιτΙμιιι: «απο ιιοτιο ΜοιΙιο‹1ο ω· Κοτιιμιιιοιιοτι
τιιοτιιιο1Ιοτι Μοοοοε;ο τιιιτ. Βιομιι·ιοοιιοιι». (Ντ. 48).

1(1οιιτιοοιιιιτοι». (Ντ. 41, 42, 44, 47).

Βετο Ηοομιι.ο1 Μοτο οιο1ι ιττιττιοτ ιιι οτιμτοττι Κοτιιο1ττ τιιιτ τιιιτ
ι'οομιοιιτιοιι Αττιιοο ιττιτ1 νοτοοτειο νοτννιιιιτιοιο οοιι οΙΙοτι μμε
ττοτ·οιι 8οιι1οομτοτι Με 1ίτιοιςοο. 1ιτι θοτιοοτι πατάω 1226 νοτ

ινιιιιιιοτο οιτιεοιιοτιιτιιοιι, νοιι άοτιοτι 71,5 μα. νο11οιιι.τιάιο τοιτιο
οιιομι:ιοομο νι7ιιτι(1οτι μτο.οοιιιιοτιοιι. νοιι ο11οιι Αιιιμοτιοτιιιιιοτιοτι
ιτοτι:ιοοτι ι.τοοοιι 25 μα., οιοτμοτι 4,66 μα., ννιιτάοτι ιτινοΙι‹1ο
8 μα.. μνιιττιοτι ονο1τιτιοτι τιιητομοοοοτι 18,68 μα., Βομοοοοτι

48.68 μα. 16ο ννιοοοιι οιπ” 117ιιιιι1οτι νοιι Θονιομτοομιιοοοτι
74 μα., ΑττιιιοτιοΒοοομοοοοιι 24 μα., 1το1ιοτι ννοιιοτι 2 μα.
Πιο νοτινιιιιτ1οιοτι

νοτμ1ιομοτι

ιτιι 1·Ιοομιτοι

τω·

νοτοομιο.=.τ οιτιοιτ αιτιιττιιμοτιοοομιιΙιοο, άει· τιιιτ' ι1οτ 1ιιιιοτιοοιιο
τιιιτ οιιιοτ Β.οιμο 1ι1οιτιοτ Μοοοιιιι;ιτοιιοτι μοοοιοι τοι ιιι Μ(
οιιιοο Κοι.ιοτιμοιιιοτο. Πιττομ Μο Κοι.ιοτι μποτ ιιιοτι οοιι ο1οιι
ττιοομοιι 8ιτοτιι μιτιόιιτομΒομοτι.

Ν. ΒΙιι τιιοτι ο τι: «Ζιιτ Κοοιιιοι.ιιτ τ1οτ Βομοτιάιιιτιις Με Λοτ
τοιιοτιοιιτγοιιιοο τιιιτ 6οΙοτιτιο». (Ντ. 48).
5
Νοομ 4 Βιτιομι·ιτοιιιιμοτι τ1οιιιιιο1ιο νοι·1τΙοιιιοτιιιιε Με Διιοιι

ι·γοτιιο.

τω Βιττομοο1ττιιιι

Ν. 8οιιιοΙο.

τιιιτ 11 Το”. ινιιιιτ1οιι τιιιτ ΨοιομτοιΙο ιιοτ ομοτοτι υιιά ιιιιιοτοιι
Βιτττοττιιιοιοτι ι”οτικ1οτι οιομ

ιιι 88 μα. τ1οτ

Ρο1Ιο, τιιιτ θιο1οιιιτο

ιιι 27 μα., μοτιοι.τιοτοττάο Βτιτοιοομιιοοο ιιι 16 μα., Βο1ιοάο1
8Βιιο1ιάτιτο1τοτοι

ι4.1'νιοτιοσιτο, τωτΞιττττἐιιιτΪΡΕ. 1515.

11ενιιιιι1ετΒιιεειετ!ιοιι Μιιι(ιιιιι(ει:!ιοιι Ζιι(Ιεε:1ιτ11Ιειι.
191".

Βει1ει€ε ειπ ,,5τ. ΡοτετεΕιιιτΒετ Μεόιιιτι1εο1ιετι ννο(:1ιετιεο1ιτι1τ“.

Νε·1ιι.5.

ΒΠ881.8ΟΗΒ ιιιιε1:121Μεσ11ιτ ΖΕΙ'Ι.'ΒΟΒΒ1]Ε"1.'ΒΝ.
Ο1ιιτιιτει)ιι (Ο1ιιτιιτειο).
ΒοτεΙτιψι Μοόπιιιιι. (Κιτιάοι·1ιο111τιιιι(1ο).
Μετ1ΜιιεΙτσ_)ο ο1ιοετοιι_ιο (Ποάιιιιι1εο1ιο Βιιιι(1εο1ιο.ιι).
Μο(1121τιε1τήτι ρτ1118Μ1οιι1]ιι. 1: ιιιστε1τοπιιι ε1ιοτιι11τιι (Μεά121ιι1εο!ιο
Βο11ισ.8ειι 2Ι1ιιι Μετιιιο-Ατο1ιιν).

(Μοιιιο1ο8·1τ.εο1ιοε1τσ_)ο οΒοετοιιιο (Ο(1οιιιοΙος1εο!ιο Βιιιι(1εο1ιτι.ιι).
Ο1ιοετοιι)ε ρειο1ι1εττ11, ιιειντοΙοειιι οιτροι1ιιιωτιιΙτιο1 ρε1ο1ιοΙο
11 (Βιιιιι1εο1ιιιιι (ϋτ Ρεγο1ι1ιι.ιτιο, Νοιιτο1ος1ο τι. προτιιιιοτιτο1Ιο

εγο1ιοΙοειο).

.

ΡΙιο.τιιιτιιοικτ (Ρ1ιει·ιιιετοιιτ).
ΡτεΙαιτεο1ιοε1τ1 Ψτει.εο1ι (Ρι·ε1ιτ.1εο1ιοτ Απε).
Ηιιεε1τι νντιι.τεο1ι (Βιιεειεο1ιετ Ατιι.).

ννοετιι11τ

(Βιιεε1εο1ιο

ινήει (.1οιιτιιτι1τ1οτ θοε. πι· Βι·1ιε11:ιιιις άετ νο11τεννο1ι1Μιτι).
θεονντοιιιοιιιιιψι Ποά121ιιτι (111οι1οτιιο Μα1121ιι).
Θεοι(ντοιτιοιιιιιψι '1'1ιοτιιρι_(ιι (Ποι1οτιιε 'Ι'1ιοι·ιιρ1ιι).
.
)Νοε(:ιι11τ ά)ιιεοΙιεννιιγο1ι 1ιο1τειιτ1 (Ζο1τεο1ιτ1ίτ 1111· (ι1ο1εωε1ττ8τι1ι
Η ποπιοΓΙ.ιι.ΙιιιοΙοΒ·ἱ1
.
Ψοετιε:11τ
(Ζο1τεο1ιτ1ΐι. 1'11τ Ορ1ιτ1ιαΙτιιοΙοιτιο).

Βιιεε1τ1 ο1ι1τιιτς1ιεο1ιοε1τι ΜΜΜ (Βιιεε1εο1ιοε Ατο1ι1ν 1”ι1ι· (ΙΜ
Ντεκ).
Βιιεε1ι1 ιιιοτ1121ιιε1τι
εο1ιτ11`τ).

ΒιιεεΙΩ ε1ιιιτιιιι1 1τοε1ιιιγο1ι 1 νοιιοτἰ(εο1ιιιε1τἱοΙι 1ιο1οειιο1 (.1οιιτιιτι1
ίϋι· Ητιιιτ- Μιά νοιιοι·ιεο1ιο Κτο.ιι1τ1ιο1ι.οιι).
81ιιιτιιτι1 :ι1τιιεο1ιοτετννε. ι ε1ιοιιε1‹1ο1ι 1ιο1οετιο1 (.1οιιτιιιι.1 Γιιι·θο
1ιιιτι.ε1ι1Ιι*ο Μιὰ Β'το.ποιι1ττειιΕ1ιώτοιι).
81ιιιτιιιι.1 01)801ι18ι·11081Ψ(1 τιιεε1τιο1ι νντιιτεο1ιοι ιν ριιιιι_)ιιτ Ριι·ο;οινιι.
(.1οιιτιιει.1 ι·ιιεε1εο1ιετ Λεπτα κιιτιι Αιι(1οιι1ιοτι ιιιι Ριτοεονν).
81ιιιτιιτι1 ι·ιιεε1τιι.ιινο ο1ιεο1ιι.εο1ιοετι.νε οο1ιτει.ιιοιι1(=ι ιιει·οτ1τιε.ινο Μπι

τιιεάι:1ιι1εο1ιο 20113·
·

Ψο(οιιιιο-ιιιο(Μ1ιιεΗ 81ιιιι·ιιιι1. (111111(ϋ.ι·-Μεά121ιι1εο1ιοε .1οιιι·ιιιι1).
Ψι·ετεο1ιε1ιτιιι)ε. μαπα (Λεττω-Ζε1τιιιι€).
·
1Ντετεο1ιο1ιιιγ ννοετιιι1‹ (Ζοιτεο1ιτιπ Πιτ Αστειο).

~.?~

Ρτιι1(111εο1ιοε1(1 111(τειιεο1ι (ΡταΜ(εο1ιοτ ΜτΙ).
1906. Ντ. 1--21.

1 Κ. 8 ο1ι τι Ι τι: «Ντιπ οι: Μ.ι·ορ1ιιιιτιι». (Ντ. 10-ΐ·1'7).
να!. οιιιρ(Μι1τ. (τω' (ι1τιιιιι1 ο1εοιιοτ Βτίιι.1ιτιιιιςοιι (Αιιί111ιτιιιιΕ
τιι1ι1το1ο1ιοτ Κτειιι1ιοτιμεο1ι1ο1ιτειι) άετι θοΙιτιιιιο1ι νοιι Αττοριιι
τω( (Με ννϋ.τιιιετο.

Π. 81ι1ιιι.ιι 1τ ο ιν: «Με νοτιο16ιε;οτ άετ εΙ18οιιιοιιι-1ειιι1εο1ιε.1ι
ΙΒΙιοιὶ) Οι·ετιιιἰεει.ιιοιι πι· Η111”ωΙειετιιιιιτ Βει Ηιιιι€οτειιο(.».
(

τ.

Π. $ι11ιοι·ειτο ιιι: «Ζιιτ Ε'ι·ειΒο ότι· Ιάειι(.1τ.8.π άετ $1τορτο

1το1τ1τοιι». (Ντ. Π).

.

νοτ(ιιεεοι· 1ιο1οιιοΜ.ε(: ει11οτΙο1 Βο1ιΜοιι ά1οειιτ Οτειιιι1ειι(1οιι.
Ε. Ι) ιιι 1 1: τ ο ιι Η ο: «Πο1ιοι· (Μ) Μοτ.1ιγ1ετι-Βεα1ττ1οιι». (Ντ. 10).
Α. Ε' τ((ιιο1το1: «Ζιιι· Β`τει(το άετ Βε1ιιιτιάΙιιιιρ; άετ 111ιτ1ιι6εοιι
ΡιιοιιιιιοιιΠω. (Ντ. 1 (πιά 2).

Ψ.

.νετίεεεοτ 1ιοερτιο1ιτ. άιο 'Ι'1ιοι·εριο άετ Ριιοιιιιιοιι1ο, 1ιεεοιι(1οι·ε
άιο Βιιττο1ο1ιιιιις
Β(Μ.181το11.

νοιι

Ε'οτ1οτοπ:

«Πο1ιοτ

άιο

8γρ1ι11ιε

άετ

Νει.ο1ιμ1ιιιττ».

(Ντ. 11 ιιιιά 12).

11ιειωιιε πι· Βοειι11οτιιτη.τ άετ Ποτε
Ρ. Ροτ(. τι Β·ιι1οινι

«Πο1ιοτ Α8οτειρ1ιο1ι1ο Επι( ο1ιιοτιι ιιιιιιιοε

ι1οτ(:οιι ρο1Μεο1ιοιι νοι·1ιτοο1ιοι·». (Ντ. 18).

Α. Πειιιι11οντ: «Πιο

Αιιννειιάιιιητ (Με 1ι1ειιειι οΙο1ττι·1εο1ιοιι

Πο1ιωε Επι! νοτεο1ιιοάοιιοιι Βτ1τι·ιι.ιι1τιιτιςοιι». (Ντ. 1 από 2).

Ρ. Β 1ιο8·τι11:1ιι: «Πε1ιοτ (Με Α11τιι1εεεειιι
Κτο1ιε1ττιι.ιι1τειι». (Ντ. 14).

άεε

Β1ιιτοε

Μι

81. ν ο τι θ (ι οι τι : «Πιο πιστα τιιιινοι·ετι1οτ Πγιιππιοτιιοι.τοςτερ1ι

ιιππ! οιιι Βτεοι;ι·ειρ1ι, Με 1τ1ιτι1εο1ιο Βοάοιιιιιιι); (1108οτ Αρ
ριιτιιτο 1ιοεοιιι1οι·ε ιιι Βετο;; τω( Ετ1ττειι1τιιιιιτοιι (Με Βιι1ιγ
τ1ιιι1ιεε». (Ντ. 2-Β).

8. Ι)11ιτι11ονν: «ννιωθιι 1υ.ιιιιι τιιιιιι Ιο1ιτ1ιγο1 όιιτο1ι τω»
ιιο1 οτεοΜειι». (Ντ. 16).

.1. ΚΙιτιιονν: «Πε1ιοτ ο1ιτοιι1εο1ιε Νιετοιιει·1ττειι1τιιιιρ,ειι (πι
θιοιιειιιο Βοεο1ιι·ο11ιιιιια άεε Αρριιτειιοε ιιι1(.εο1ιτ 111ιοι·ειο1ιι
1ιο1ιετι Α1ι1ιιΙάιιιι,ι.τωι ιιιιι1 Αιι(ϋ1ιτιιιις οιιιεε Βιι·οιιεοιι ιιτι‹1 εο1ιι·

Κιιιάσειι1τ.ει·». (Ντ. 18-22 ιιιοΙ.).

8οιιτιιιοιι 1ι1τιιοι1ε.1ε ειιιεο1ι18,τ,ι€ετ Κτειι1τειιεοεο1ιιο1ιτειι.

θοετιππ αυτ' 2ε1ιΙι·ειο1ιο άιιι·ο1ι ε.ιιεΓϋιιτ11ο1ιο Κτειι1τοτι).το
εο1ι1ο1ιιοιι 1ιοΙο).>;ι.ο οι(τειιο Βτ1'ει1ιτιιτιττοιι
1ιοπιιιιι νοττ'. επ

Θ. Μο11τΙο1ι: «Πε1ιετ (Πο Ε1τ1τι·ιιιι1τυιι).τ (Με Ρειιι1ει·ειιε1τορ(οε.
Με ρτιιΙα.1εο1ιο Βο(1οιιτιιιιτ.: άετ Βο1ιινιοι·1ε1το1τ άετ Ι)111ε

Ρτιο1ιι.1Β·ειι Βιιι1τοειι1τε.ιοτι, (Με οι· ιιι Ζινϋ11' Ριιιι1ττειιι Μεσαιω
σε".

1°011(.18τω18€Π088 :τιν1εο1ιετι Κτο1ιε (Με Ρειι1ττου.ε1τορίεε πω!
οΙιτοιιιεοΙιοι· Ρυ.ιιΙτι·οει.ιιι1ε». (Ντ. 8-'7).
δ. Βιιο1ιιιιιοιν ιιιιτ1 Ε. Νο1121ιιιι-θιι τννΜεο1ι:«Ζιιι·
Κιιειι1ετι1: ε18·οιιεττ.1εετ ΡΙ1.11ο 1ιγεωτ1εο1ιοτ Ρεγο1ιο-Νοιι

ι·οεοιι». (Ντ. 4).

θ.

Πιιτοτ1ιττττοι·: «Ζιιι· Πωσ άετ Β'ι·ϋ1ιεγιιιρωιτιο
- 8ο1ιινιιι(1ειιο1ιι.». (Ντ. 17 ππά 18).

άετ

Ν. Νο) Μ." Με ε: εννο1τοτο νοτνο111τοιιιτιιιιιιιητ άετ (μιιι11·
τετἱνοιι Βοετιιιιιιιιιιι€ (Με θε1ι($τειι. (Ντ. 19 ιιιιᾶ ΣΟ).

Η. 5ο ιπτοτ (Βετ11ιι)2 ΦΠο1ιοτ (Πο ά1Μοι1εο1ιο Βο1ιειιι(11τιιι8·
άσε Μιιεοτιεοει:1ιντϋτοε». (Ντ. θ).

Ο. Οτο "ιιι τττι τι:
ΚΟΠ». (Ντ. 19).

«Ζτιι·

Ρτεε;ο

άετ Βοεοεεειιοιι (Κ111τιιεο1ι

(Μιι:τ.ο11ιιιι8· ιπι νοτο1ιι (Ετ ιιιιιετο Ποά1:1ιι. 1908. .1ειιιιιιτ).
Π. 88.ιιεεε11οιν από
Η.

1..1οιι: Ζιιτ
(Ντ. '7. Θ, θ).

Περι)

άετ

Βο1ιιιιιι11ιιιιε

άετ

Βρ11ορε1ο›.

Ε1.'Γο11τεο1ιοιιΚο:

Ψ. Ρ ι· ο (1 τ ο ι ε ο 1ι ο τι ε τ ι: «Με
Ν. Κ τι εο1ι τω: «Πε1ιοτ Με Βο1ιειιιτ11ιιιι,ιτ ότι· τιιο1ιι2ιιο1τοτ1ιε1
ιιι2οιι νοτττιο1ιττοτι Ηειττιιιιιεεο1ιοΜιιτικ ιιι1τ. ειι1ι1:ιιω.ιιοιι

Βι.τγο1ιιιιιι1ιι)ο1ττ1οιιειιι. (Ντ. 8).
Η. Με το! 3 Ρ1111ειι νοιι 1)1ε1ιοτοε ιιιε1ρι(1ιιε

ει.ιττοιι ΒοειιΙΙ.Μ.ο άετ
Αιιιοτοτι πρώτου.

1το1ιιο εο (Φτι

Βο1ιετιι11ιιιιε μεο1ιοιι, Με

ειο αποψε

‹ Πε1ιοτ ο1ι1

τιιτ8·1εο1ιο 1.1188$11τεΠ)- (Ντ. 20).
ιι1ο1ι(:-ερωι11εο1ιο

Ηε11ινιι·

Με; τω· $οι·τιιιιιιττοιι». (Ντ. 21).
νοι·ί. Μ( Κετιιιιο1ιοιι επι 8οιιιοιι Βεροτ1ιιιοτιτοτι Μουτ” τιιι(1
ΜΙΑΝ: πι· Αιιειο1ιι. Μ" 2. Β. (Με Ατιι.1τ11ρ1ιτ1ιοτ1οεοτιιιιι Βει
νοτεο1ι1εάοιιειι Ιιι(οΜ.1οιιε1ττειιΚ1ιοικοτι Ηε11ιιιι): 1ιτ1ιιςτ. Αο1ιτι
Ιιο1ιο ννιτ1τιιιιι; 1ιο.1ιετι ο.ιιο1ι ιι.ιι(τε1ι11οιι ιιιιι1ετο ιι.ιιιιιοτιεο1ιε ιιιι‹1

ιιιιτιωιΚιοτιο11ο Βετιιττι:ιττειι.
Ο. Ε. ο 1ι πι οι τι τι.

δ.

Οι·εο1ι:ιιιεΙτι: ‹Βϋο1τοιιιιιτιτ1τεεο1ιντ1τιάειιο1ιτ ιιιι‹Ι (Με
Ρ1ιΒ.τιοιιιοτι άετ Κιι1οϋΒοι·εττεοΒιιιις (θειιιιι νοοιιτντιτπιιι)».
(Ντ. θ).

Η

Πεεειιι Ήτιιιει:ιι (Βπεειεεπετ τω).

Ρ. ΙΙιοπ ειιι οιι: Μπι· Κεεπιει.ιιι άετ ιιειιτεπ, πιοΙιτ πετεει

τετεπ Ογειεπ άετ ΒεΙιετ›. (Ντ. 88).

1908. Ντ. 87-52.
θ. Πιι€επι.οτπ: «θεεοιιιιιιιετε άετ Αποεπιι6)ιΙε ιπ Ι·"οι,ςε
τοπ $ιιιπιιιε (τοπτεΙιε οι”. ειιιπ άιΙε.τειιοπω. (Ντ. 87).
Βεεοπτειιιππε νοπ 2 ΠιιΙοτι. άιε νοιι Η. οιιετιετι πιπι·άεπ ππά

πεπεεεπ.

Πιο ΡππΙαιοπ. ειε ΒειιιιπάΙππετεπιειιιοάε άετ Ο ειιιπ. ιει
Μι.ιιάς ιτει'(ιιιτιιοιι ππά ιιιοιιτ. ιιππιετ εοιιΙεοΙιτο Βεεπ πειτε, ππά
εοΠιε άιιιιετ ιτεπι επίπορ.τειιεπ πετάω. Ιιπ Β'ιιΙΙε άετ Ππιιιϋι;Ιιοιι
ω( άετ ιοΙΙει.ιιπάΙπειι Βπιτ'ετππιιιι άετ Οιετεπειιοιιε ιει: άιε
Βιππιιιιππε άοτεεΙΙιεπ ιιι άιε Βεπειιιιππάε άετ Βιιτ.Ιοετπιιι.τ άετ
εεΠιεπ ππά Γεειεπ νετπιιιτιιπιτ ιοττπιιειιεπ. Βιπε Απεεεπιιιιππε
άετ Ιπιιοπιιε.ιιά ιει ιιει Οιεεεάειιοιπεπ άπτειιεπε πιιωιεοιιιππεεις,

άει ειε Βιπιππιτειι ιιετιοι·τπτ'επππά ιιιιιιιτιιεπ Ιιεππ, άιιιιιε άιε
Η. Ο π ε. τι π τ ι ιι ε: «ΠεΙιετ 2 ?Με νοπ 8ιιΙετοάετιπιε». (Ντ. 87).

θεεειιιιπΙει. ειιιπ ιιειιετ ιετιιτειτ.ετ ππά ειπεπ Μιεετιιιτειι Οπε
τειττετ ιιππιιιιιιιτ.

ν. 8 ιι π ιι ο τι ε ιι ι : «Με Ιπτ'ειιιιοπ άπτοΙι άιε ΝειιεΙεοΙιππτ, ειπε

πειιο Μειιιοάε άετ νιιιιτιπει.ιοπ». (Ντ. 87).
ιιιοιιτ ιιιο 100 ΝεπεεΒοτεπε ειπά επι' άιεεε Ψειεε ιπιτ ιτπιεπι
ΜΜΕ ι.τειιπρ(ι ιιοτάεπ. Πιο ΚοπετοΙΙιιππιππιτειι. ιιεΙι:ιιε επ άειι

Κιιιάετπ πιι.οιι ειιιοπι ΜΜΜ: ππά ποτε επιιυετ ιιιιεςε(ιιιιτι ππι·
άειι, ιιιιειιεπ οιιπε Βττοιιτ. Πιε Νειιο1εοιιπιιτ (Με οιιπο ιτε;ειιά
"πω... ΚοιππΙιιιιιτιοπεπ :ιιι ππά ιπιτ Πιτ ιετεοιιιιιπάεπ ιι.ποιι άιε

ιιιιτιιιειι $ρπι·επ. Βοι 2 Κιπάετιι, ιιεΙοΙιε ειπεπ ρΠιιιΙιοπειι 'Ι'οάειι
ιτεειοτιιεπ ιιιιι·ειι, ιπιτ Βοι άετ 8εΙτιιοιι ιιιοΙιτε νοιι άετ Ιπιρι'πιιπ
επ επτάεο(ιεπ.

Θ. Βιιπ π ι τ ιι ι: «Βιπιπε Απιτειιεπ (Ποτ Κτιοιιιιοριε άεε Πτιιιε
Βοι Πιιιιιοιεε». (Ντ. 88 ππά ω).
Α. τι οΙοεοΙιιιι: Ζπτ Βετο ιιιιετ άεπ Νιιττοοτρτειπιειππε Βοι

δγριιιΙιει. (Ντ. 88).
Α. ΒιΙιπ ε: «Ζπτ Κεεπιειιιι άετ ιιτιιπιι.τεπ οιιτοπιειιΙιεπ Μπι
ιι6εεπ Βτοπιιιιιιιε». (Ντ. 89).

Ψ. Ι.ιιτιοποι.ι:«Πιε (ειπε Βιι·ιιιιιπτ ππά πεπε ?ιιτιιππε άεε
δ. Βτπετειιι ππά θ. ΝεοΙιειάοιι: «Ζπτ 8'τιιιτε ιιιιετ άιε
πιιγειεειιεπ ΔιιιιιιΙε Βοι Πειπεπειε. μπετου. (Ντ. 87).

θειιιτπιι άεε Εάεπει:ιιοπ ππά άετ 'Ι'ιετε». (Ντ. 40).
Θ. 8 ο ιι π τι π ι π ο ιι ι «Ζπτ Πειτε πω· άιε πτιιπετειι Αττοιιιιιεειι

Π. Ν ε ο ε ο ιι ε ά ι πι ο π ιι ο : ‹Ζπτ Ρτιιπε ιιιιει· άιε ΒιιιάειπιοΙοπτιο
ππά ΡτοριιιΙιιιτιε άετ Πιριιιιιιετιε›. (Ντ. 87).
Κ. Ε ο κι ο π ε ιι ε ιι ι:

«Βιιι Γε!! νοπ @ειπεπ

πιειεΙΙιεοιιεπ

ΡτειπάΙιοτρετπ ιπι νετάειιππεεΙιεπεΙω. (Ντ. 87).
_ Βιπ 17-ιιιιιτιπετ Κοεειι ιιιιττε επ ειπειπ 'Ι'ε.ιτε 14 ΡΙιπιειι
Ιιπιτειπ, ειιι (οιεεπάεπ 'Προ 81 ιετεοΙιΙποιτι (Πεπτ.ειςεεειιοεεε).
Επι τω άετεεΠιεπ ειπε; πω· επιιιιι ει» ειπ 'Ι'ειΙ ιιΙιειι ιιπ

Μοριά Ι)ε πεοιι Ι Νοιιετ ππά 18 'Γιι.ιιεπ ιπι Μειι:επ ποοιι
ΡτειιιάΚϋτρετ νετιιιιιτεΙει. ΒϋιιιιτειιεττειιΙεπ τεει.ιτεειεΙΙτ ιι·ετάεπ
ιιοπιιι.ι-ιιι ππά άετ Ζπειιιιιά άεε Κτιιιιιτειι επιιΙιιοΙιτετ ινπι·άε ππά
ειοιι Κοιιιτεοιιεπ ειπειεΙΙιε επ επτεοιιΙοεε εισιι Ε. Πιτ Ορε
τιιιιοπ ππά ειιιτπιιιεττε 11 ΚιιτεΙπ. Απ άεπεεΙΙιεπ ιιιιτεπ ..Με
ιιιοιιτ άιε ιτετιπιτετεπ νετιιπάετπιιιτοπ ιιιιιιιτιππειιπιειι, ππά ιιιο

εεπ ειε ιπιτ 11 τπτ ΚπιιιτοΙΙε ιτειιο(ι·επεπ Κιι€ειπ ειπε θειιιοιιιε
άι(Τετειι:ε νοπ ππτ 0.872 επι, ειιι Βοιιειε, ιιιο ιι.ΙΙπιιι.ιιΙιε άεε
ΒΙει ιπι Πε,ε·ειι τεεοτιιιεττ ιιιτά.

Ο. Το τ π ετ: «Ποιιετ ΡετιιοΙοειε ππά 'Ι'ιιετεριε άεε θεππ νιά
ι.τπιπ». (Ντ. 88).
Πεε Πετετιιι.Ι άετ νοιι 'Γ. ιτεΙειτειοπ ΚΙιπιΙτ άετ ιιιιΙιιιιι·
ιιιεάιτιπιεειιεπ Διιε.άειπιε ετιιιειιτ επι 5682 ?Με ιπ 6 άειιτεπ
268 πιιι. θεππ ιιιΙιτιιιιι. νοιι νιειοΙιειπ 179 Νιιιιπετ ππά88 Ε`τεπεπ
ινιιτεπ. Απε άιεεεπ Ζιάετπ Ιιετιπ ιπππ άιε Βιιιιιιιεεε ιιεπεπ, άιιεε
άεε (ιειιπ ιιιΙςπιιι νετιιι·ειιειετ ιει ειε άεε θεππ νιι.τπιιι ππά
άε.εε άεε ιιειιιΙιοιιε θεεοΙιΙεοιιι. εεΝεπιιτ άετε.π Ιειάειι Με άεε
πιιιππ1ιοΙιε.

Θ. Ιιιι π άι: αΙ)ιιε νετοιιεΙ ππά εειπε τΙιεττηιεπι.ιεοΙιε Βοάειι

άετ Ιιε0ετ›. (Ντ. 40 ππά 41).
5. Ν ο ιι ο τ ο ε ιι π γ : «Βιιιιιτε εηιετιιιιεπι.εΙΙε ππά ιτΙιπιεοιιε Πτ
ε)ειιπι1ιΒιε πω· άεε ερετιιιεοπε επιπππει·ιιιιΙάεε θετιιιιι».
( τ.

).

θ. Η ε; τι Ιτιιι.ιι: «'Ι'Ιιτοπιιιοεε άετ Ρ(οτιιιάετ›. (Ντ. 40).
Πιε 'Ι'Ιιτοιιιιιοεε άετ Ρ(οττεάετ @τι εοιιο!ιΙ Βιιιιιεοιι πιο
πειιιιιιο8ιεοπ-ο.πετοιιιιεοπ ειπ ιιοιιιΙιοιι ιι.ιιιτεεοπΙοεεεπεε ΒιΙά ππά
Μάτια, ιιεππ ιιιιοιι ειιιπ: ιιιιιπει·, ιτεπιι ιιιιιιι ειιιπ θτπρρο νοιι
Δπ(Μιοπ ιιεοιιιιοιιιεπ, άπτοιι άιε ειπε ι·ιοιιιιιτε Βιιι€ποιιε εεει.ειΙτ
ιιει·άεπ ιιιιππ. Ππτετ άεπ Πτειιοιιειι, άιε τπτ Βιιάππιτ νοιι
'ΓΙιτοιιιιιεπ τιιιιτειι. ιει. ιετιιιι.ιιιιιεειπ(ιεειτ ιιιοιιτ; άιε ρτιιιιιι.τε
Βτιιτε.ιιΙτππιτ άετ Οε(ιι.εειιιι.πάε ιιιι ιιεοιιιιοπωπ.
Ν. 'Τ ε ο ιι ι ε τ ο νι ι τε ο ιι: «ΡεοπάοΙεπιιιΕπιιε

ιπιτ ρετιοάιει:Ιιειιι

Ριειιε·τ». (Ντ. 41).
Νοε άεε ιιΙιπιεεΙιε ΒιΙά επιιει.τιά”ι, εε ιει εε ιπ ετειετ Ι.ιιιιε
άεε Πειιετ, ιιειεΙιεε ειπεπ Ιιεεοπάει·επ 'Η πε επΓκιιεε. Πιε 88
_ιιιιιτιεε, ειιιπ ιιιιιτειιιιιΕοττε, ειιιι·ιι επιιιπιει: ε Ρειιειιτιπ (ιειιεττε
Ιιιι-Β νι(οοιιεπ, ππι άιιππ ειιεπιιο Ιεπιτε Ζειτ οάετ ποοιι ετι.νειε
Μπεστ ιιιοάετ 1ιειιετίτοι επ ιιΙειΙιεπ. Πιε Ιιτιπριιάι!ιεεπ νι·ετειι
ιιιοιιτ Ιιετ'ο.ΙΙεπ. ΑΠε ιιιιωι ιιΙιεΙιεπ οιιπο Εττ'οΙ€,ιιιε εοιιΙιεεεΙιοιι
άετ θειιτιιποιι ιοπ .ΙοάιιεΙι οιπο επάειιιτιετε πειπ" Ιιετιιοιτ”ιιΙιττε.

Α. Κτιπι οιι: «Πειιοι· Νιετεπειειιιο›. (Ντ. 41).
ΡτοιιεΙειαιοπ.
Ι... Η ε ιι ο ιι ππά Ρ. Κ ιι Ι ε τ ε ο ιι ε ιι: «Πει:ιετ ΒειιππάΙππιτ άετ
Ι.επιιιιιιιιε ιπιτ Χ-8ττε.ΙιΙεπι. (Ντ. 41 ππά 48).

τπτι,ς». (Ντ. 88 ππά 88).
Απ( 0ιτππά εειπετ Ππτει·εποΙιππι.τεπ ιει; Σ.. άετ ΑιιειοΙιτ, άεεε
άεε νει·οιιιιΙ ειπεε άετ Ιιεετεπ εοΜειιπεοπεπάεπ ΜιιτεΙ πι, ειιι
εε τεΙε.ιιι ιτε('εΙιτΙοε πιτ ππά ειι:Ιιετ ιιιτιιι (ιιι 78 πΟι.άετ ΓιιΙΙε).

Με πιιι.ιΙοτε Ποειε ιει πιτ Ρτεπεπ 0,8 ππά Πιτ Μιιιιπετ 0,6 πι.
Ποτ ΒοιιΙε( ειεΙΙι ειιιπ πειι6Ιιπιιοπ πεπιι ν. 8ιππάε ειπ ππά
άιι.ιιεττ 6-θ Βιππάειι (ιπ 78 ρΟτ.) ιιπά ιει εειιιεπι ΟΙιετειιι.ετ
ιιιιοΙι ('Ι'ιείε ππά επιι€ειιιιιε Βιπρ(ιπάπιιο;) ιιειιτ ΜιπΙιοιι άειτι
ιιοτιιιειεπ. θειιιε ει:Ιι ιι(εττειιεπάε ννιτιιππιτ ιιεειπττιιοιιιι,ιτεπ
Βοιιιτιεττειι, Αιειιιιιιπάετπιεεε ππά Γιειιετ (ιιι›ετ 89°). Απι ιιεετειι
«ιπιτ Υ'ετοππΙ Ιιει ΝετιεπΙειάεπ ππά πειιιιειΙιε;ετ ΒοιιΙοτ'Ιοειι.τ
τω, άιε ιιιοιιτ. άιιτι:Ιι τεοιιι.ε οτιτιιιιιεοιιε νετιιπάετιιιιιτεπ ιιε
άιιιιτι νιιτά. - Βιι άετ Κιιηιετ ειοιι Μιά επ άιεεεε Μικτά ιτε
ειδιιπτ, εο ιει εε πιοΙιτ ιπεΙιτ Με 8 'Ι'ειτε πεοΙι άετ ΒειΙιε επιπ
ιιεπάεπ. άιιτεπί άιιιιπ ιπ Ιιιιετιιιιιεπ. Απ Νειιοπιιιτιιππιτειι ιιε
τεπ επ νεττοιοιιπεπ: ΒιιιιιιιπάεΙ (Ι0,2 ρ()ι.) ππι] Κορτωπ(ΜΜ
(7.7 ρΟι.). Απ( άιε Νε.οπιεοΙιιιειεεε ιιει Ρπιπιειε »ιπιτ εε ειιιπ
ειι;, ιπάεπι άιεεεΠιοπ ιεττιπιτετι. ιιει·άεπ.

Θ. Ο ιι ο Ι ιιι ο τι· ο τ ο ιν : «Πιε ΒεΙιεπάΙπππ άεε ειετΙιεπ θμοιο!ιο1
άπεεεε ιιιιιιτεπά άετ Βεπιιειιςετεοπιια ιπιτ Ακτοριπ». (Ντ. 88).
Παει Αιτοριπ ιιπτάε ιπ 8 Β'ει.Ιιεπ επιτειιεπάτ. Σε ιιεεειιιει
εΙΙετάιππε ιιιοιιτ. ιοΙΙετιιιιάις άεπ ΒρειοΙιεΙάπεε, ειιιπ· ιεττιππεττ.

ιιιπ τοιιιιειΙιτι ππά εοιιιιιτι άεάπτοιι άοπ Οτιττιπιεπιπε νετ άοιπ
νετ(εΙΙ. Με άιε ΒεοΙιεοπιππιτειι Ιιειιειεεπ, ρ;επεεεπ άιε Κι·επτεπ
ιοΙΙει.ιιιιάις. Πει· ΒρειεΙιεΙάπεε πειτε νοιι εειιιει. επι' πει:Ιι άειι
ετετεπ Κιπάειιετιεπιιπιτεπ, εε ιιτιιποιιτ ε.Ιεο ιτεπεπ ιιιο ππτ ιιι

άετ ετεπεπ ΗιιΙ(ιε άετ Βοιιιιεπεει·εοΙιετ'ο ε.πιτειιιι.πιρ(ι επ πετάω,
άεε ιιιιτιπ·ε ιιεεοτιτοπ άιε Νειπτιιτιι.ιιο.
Β. Β οιοιιτ οιι: «Ζπτ Β'τεπε ιιΙιετ άιε θοι·ιιιπππι.τ άετ πιω

άπτοΙι Ι.ειι(ετιπεπτ». (Ντ 88).

-τ 1.84..

Με Χ-8ιτειιιετι ιιεάιπετεπ ειπε ιιετ'ε ππά Ιιοιιηιιιτιοττε πω
ιιπππ επι' άοπ Οτιτειιιειππε. Πιε Χ-θι.τειιιεπ ειιιπ ιιειι:Ιιετ
ΒιιιιτοΙιειι
ιιιιάεπάεπ
εΙειιιεπ£ε
εΙιεπ ππά

(Ψ. ό) ιιιι·Ιτειι ιπ οττεεεπάετ νιεπε επι άιε Μπι.
Οττειιο ππά Ιιετ7ιτάετιι άιε Επι.ιιιοΜππ8 άετ Ρ'οτιιι
άεε ΒΙπιεε. Με Χ-8ττπιιΙειι νοπ ιιιοιοιιιιιι Κϋιιι·
νοπ εοιοιιεπ ιπιιιιετετ ΨειοΙιΙιειι. (07. Με?) νει·

πιοιιιεπ

άιε

νιειεεεπ

ΒιπιιιιιτροτοΙιεπ,

ΒιΙάιιπ,ε; ππά ιιι›επ ειπεπ ιιοιιιιιιειιάεπ

Ιιεεοιιτιιιιι.ειι

ιιιτε

Ειιπάπεε ειπ( άιε σωσει:

ιιιεπ ππά επιιιειιιινειι Λπ(ΜΙε νοπ Ι.επιιιι.ιιιιε ειπε. Με ?ειπε
τιιτιιππΒ άιεεει· Βιι·πιιΙεπ Ιιεπιι ειιιπ· ιιι ειπετ ππιτεπιιι.τειιάεπ
'Ι'ιιιιιτιτοιε άετ ιιΙιιτιιιιάεπάειι Οτειιιιιε ππά επ ειιιοτ νετεοΙιΙοοιι
ιετππε; άεε Ζπειιι.πάεε άεε Κτιιιιιτοπ Πιιιτεπ. Γτιει:Ιιε Γοτιιιιιιι
Ι.επιιιιιιιιε ιιει·άοπ εο!ιπεΙΙετ ππά Ιιεεεοτ ιιεειπιιπιιετ ειε τετ

ιιοιιΙερριε.
'Ι' π. Β ε τ τι π ι «828 Ορετιιιιοποπ ιπιτ πειτε νοπ Ι.ο!τειιιπ:ιεειιιε
ειε ειπεε θειιιιεοιιε νοιι Κοιτπιπ-Αάτειιειιπ›. (Ντ. Μ).
Ζπ άεπ Ιπ_ιεΙ‹ιιοιιεπ ιιιιτάε αεΙιτεποπτ ειπε ΜιεοΙιιιπιτ νοπ
ΑάτειιιιΙιπ (1:Ι000) 6,0 Κοιτειπ τπιιτιιι.ι. 0,8. Απ. άεειιΠ. 00,0.
Ι)ιο Ηεπιιιιοτειι,ιτε ιιεειειιεπ άετιιι, άιιεε άιε νΨιτΒιιιιι.τ πει
ν, πω. (Μπιτ νοπ Κοιτειπ ειπετ ιιεάεπτειιά ετϋ.τιτετεπ Ι.ιιεππε
άεε Ιειιτει·επ επιερτιοιιι ππά άεΙιει ιοΙΙειεπάιιτ ιι;ετειιτΙοε ιει,
εε άεεε εποιι (ττϋεεει·ε Μεπ(τεπ οιιιιτεερτιιπ ιιει·άεπ ιι6πιιεπ.
Π. θειιοΙο ι π ι: «Ζιιι· Πειτε πω· άιε Ρει.Ιιοπεπεεε άετ Βγ

ριιιΙιει. (Ντ. 42).
Απειιιιτε άεε νοτιτιιεεε, πεπε.Ιτ.επ επί άεπι Βγριιιιιάοιοςεπ
Ιτοπετεεε ιπ Βετιι.
Π. 'Ι' ε ο ιι Ι ε π ο τι : «ΠεΙιει· ειρετιιιιεΜεΙΙε 8γριιιΙιε Βοι ΑιΤεπτ.
(Ντ. 48 ππά 48).
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Π. Ο 1ι ο 1 ο ο τι : Μπιτ Ροτυο1οιιιο υυά Ροάιοςουοοο άοτ Διιυτ1ο».

(Μ. 4ο).

ποτΙοουο Α11)υυιιυυι·άουο1 ο1υοτ ιιθουυάου Μοτο νοτοουιν1υάοο
νοτυ15.1τ.υ1οοιυΒοοιο οο1ιοο11 (ιπι

ν. Α άουτ Μ:: «Ι.ο1ιοΙοο ΑτυγΠοιά άοι· ΑυειουΙιάοτ, οτυοτιιιιου
το!! 1ιοτνοι·εοτυΓου τοι Κουτυο!ιου». (Ντ. 42).
(τ. Βο1ιοτ: «Οτουιιιιυ υιι(Ποτυιο, νοιυ
οουου 8τουάουυΜο που. (Ντ. 42).

ιιοι1το1οε1οου-ουοτουι1

οτΙουτ' 1ι.-2 Βιιιυάου), 1το1

Νομ1ιτΜο άοι.τοιιτου 1ιουυ άοτ οτυο1τιο ΙΒΜο(οοετο1ιο1τ Με :ιιτιτ
Μουιιιου Τομ ΐυτΙ.άο11οτυ. Ευ 1ιοοτο1ιι: οιυ ττοννιοοοτ ΡοτΜ1ο
11ουιυο ιινιοο1ι.υ άοτ θττϋοοο οιυοτ ρΜρΜοι·ὶο1ιου ΑΙουιιιιυιιι·ιο

υυά νοτι1υάοτυυεου (υ άοτ Ζιτοουιιιιουοοπιιυο· άοο Νιοάοτ
εο1ι1οο;οο άοε Πι·ιιιο. Πιο νοτουάοτιιυιτου άοτοο11του, ιτυοοάοιι
τουά Μι ττοττυοει·ο.άιο·οτ Α11ιιιιυιυιιτιο, ννοτάου ιιτιτ οο οτειι·Ιτοτ,
(ο ΜΗιοτ άοτ ΒΜοτοο8ο1το1τ Μιά. Πιο νοτουάοι·υυοι οοο Νιοάοτ

8. 1ιοτ Β Ρ`1$11ο νου Πτουιυιυ ιιυτἱΓοτυιο υοουυο1ιτοτ. Πιο
ιιο,τιτουιω οιυοτ Βυτοιο1ιυυιτ άοτοο11ιου ου( ογρ1ι1Ιιτιοο1ιοτ Βο.οιο

ΜΗ οτ υιο1ιτ. νοΙΙοτ.5.υάτε (τι Αυτοάο οι.οΙΙου, ο1ητ1οιο1ι 1ιοιιι Μυ
Μοοτ άοτοττιεοτ ΡΜ! :αυτ Πυτοι·ουουιιιι.ο; Μπιτ. .Ιοάουιο1Ιο 1ιουυ
Μου άοτ Οτουιιιιιι υιιιι(°οτιυο Μιτου τοιυο Βοο1ιιιιο 1ι11άου, Μο
Μο οοουοο1ττοιου Ρο.11ο 1οΙιτου. Ποιυ1τ υοοττοιτο(: οι· Μο Μιτο
ἔοτιοο1ιο ΒτΜοτυυο· του Ριιτι·οι. υυά Ρο υτυιοτ, νι·οΙο1ιο
πιο οιο ροτ1ιοςυοιυουιοουοο Ζοιο1ιου Πιτ Μο Π1οιιτυοεο άοτ
1ιοτοΜτοτου Πυοο οι·Μιο1του.

οο1ιΙο.ιτοο υοου Κοιιητι·οοοιου άοι· Νιοτο άοο1ιτ 1υ οιυι.ο1ιτου ΕΜ
Ιου ροτ1ιοΙοο1το1ιο Ρι·οιοοοο ΜΗ, ι.νοΙουο Μ( Βοννο1ιυ11ο1ιοτ
Πυι.οτειιο1ιυυ,ο άοε Ηο.ι·υοο ιιιο1ιτ ΐοοτουετοΙΙου οἱυά. Πιο 1:"ο1τΙου
Μοοοτ νοτο.υάοι·υυεου "Μπιτ άΜ'υτ, άοεο Μο Ν1οτο εοουυά
Μ.. Ιιι ΓοΙ)το άοτ ΗάυΒιι1το1τ άετ Βοννοο1ιο1ιου Νιοι·ο τοι Μο
Πυτοτουο1ιυυ; άοε Πτιυο υοου Κοιυρι·οοοιου άοι·οοΙοου οιιιο άοι·
έν1ου).ιιτοτου Ιάοιυουτο Πιτ Μο Πιειουοοο άετ Νιοτου1ιτοιι1ι
ο1του.

Ν. Κ τ ο ο ο υ ο ο ο ι· ο 1ι 1: «Μ. Βοιτι·οτ; πι· Βο1ιτο άοι· Βιοεπι
Ψ. 8ι1ιοιν: «Ζυτ Πορτο υ1ιοτ Μο ΜοοοιιΜιιυου τοι

Κωτο

ο.υοοο1ιοιάυο 1ιο1 ΒτυοιΜυάοτυ›. (Ντ. 45-49).

οτ1ιτου1ιυυοου». (Ντ. 48).
Π. Η τ· υ ο ά ο τι : «Μοτοι·1ο1 πι· ΟΙιτιτο11τοτ1οιι1ι άοτ (ιιοοι·1ιιι16οου
Ρ. Ο ιι ο ο οι: «Βιτ ΡΜ! νου ΒΠάυιιο; οιυοτ 1τϋυετ11ο1ιου Βο1ιο1άο
υοου άοτ Ποτ1ιοάο·Ξ υ ο ,τι ι τ ο ν”. (Ντ. 48).

Βτ1ιτου1τυυεου άοι· 8ροιοοτϋΙιτο υυά άοε Ποοουο». (Ντ. 46, 47)

το.τιουουι ου( οτ τοοιι. Βοίι·ιοάιο·ουάοτ ΜΜΕ.

Ν. Ρτοο1ι ου ο (τι: «Ζιιτ ?τομ (Πιοτ άου Β1υ11υοο άοε δικτ
ιυιιιο οιι( Μο Β1υτνοι·οοτειιυ;; άοο Ηοτοουο τοι 1νο.τιυ
Μϋτοτυ». (Ντ. 48).

8. Π ο τν ο τι ο 11 ο τν : ‹ΠοΙιοτ Μο ιιορ;ουν·.5.ττι€ο ρ1ιοι·τυοιουτιεο1ιο

Ρ. 11'ι1οοοοίο τν: «Ζυτ Ποιοι: 111ιοτ άου Β1υ11υοο νοτοοΜοάο

Η. οροτιοι·το Μο 28-)Μιτ1€ο Ρο.ιιουιιυ υοου άοτ του Β υ οι; 1
τ ο το ουοοςουουου Μο11ιοάο: ΒοοιιτυΠο νος1ιιιιο ροτ ττουορΙου

Βο1ιουά1ιιυε άοι· ΗοτΜιτου1ι1ιοιτ·ου». (Ντ. 44, 45).
Η. Ρο1ττοντο1τ1: «Πιο
τοτΜιο».

ΡΜ! νου Β1τυο νιοοοτυυι τυνοτουο

Θ. 01°1ονιιοΚ τ: «Ζυτ ΚΙιυι1ι άοε ρτιιυοιτου Πυυ)του1:τουοοου.
(Ντ. 44).
Ποτ νοτωττ άοτ Κτου1Ηιο1τ άοε 58-_(Μιτιο;ου Ρο(ιουπου ('ϋ1ιττο
οο1ι1ιοοο1το1ι πι· Π1τη.τυοοο οιυοο ρτιιιιυτου Βυυιτου1ιτουοοο, Μο
Μου Μιτου Μο 5οτιτου οοοτ.οι1ετ ννυτάο. Α(ΒΜοττ ννοτ άοτ

1ιυ1ιο

Βτουο1τυο,

ουοοοτάοιυ

οοετουά υοου οιυο Ιιυ1ιοο1τ.1ιτο

Ρ1οιιτ1τ.το. Ποτ ΡΜ! τοι τω.. ἱιιτοτοοοουτ, άοοο οι· Μο Βοουοο1ι
τους Γτου1ιο1ο 1ιοο(Μιι.τι, άοοο ιιιιττο11ου οιυο νοτ1ι161τυιοο
ΜΜΜ; Μουτ ι;τοοοο ΚτοοορςοοουυνυΙοτ. οάοτ οοεοτ υυτ οιυ
θοοο1ικνυτ ιπι Βτουουυο 1ιοάουιουάο Πουι Γυυο;ουοιιτ1το (τουτου
υοου, υυά άοτ Βοτυυά ου οιυο 1ιο(.ιιιτ υ1ιοο1ιο Ρυουιυουιο,
ο1ττουιοο1ιο Ι.υυ).τουιυ11Ιιτοτιου οτιυυοτη άυοοι 1ιουυου _)ο)τΙιο1ιο
Ετοο1ιοιυυυΒου 1'ουΙου, ντοΙο1ιο οιι( άοε θτυυά1ο1άου Μυ

ννοιοου.

υοτ Β1τνοιοο1οϋτροτ άοι· ΝΜιτυυε ουί Μο Αυοοο1ιοἱάιιυιτ
νου Ζιιο1τοτ υυά Βιιτννιο1ι1υυε του Αοοιου το! Π(Μιοιοοι.
(Ντ. 47).
Ν. Ρο ττο το: «Ζυτ Πορτο υοοτ Μο νοτνιυυάυιη.του άοτ Ηι1ο›.
(Ντ. 48, 49).
Ν. 'Ι'οτο1ιιυ ο1τ1: του. ΡΜ1 του «Χοτοάοτιυο υἱοιιιουτοουυι

Κ ο ο ο ο οι ». (Ντ. 48).
Νοο1ι άοιυ Ο1ιο.ι·ιι.1ιτοτ άοι·

ροτιιο1οςιοο1ι-ο.υοτοιιιιοο1ιου

νοτ

4υάοτυυο·ου οτιυυοτ(: Μοοοτ Ε”ΜΙ οτττ υιο1οτου ου Μο του
Κτο11)1ο 1ι Με «ΜοάιιΙΙο.ττο1ιοο» 1ιοοο1ιτιο1ιουου.
Π. Ε! οτι.το11υ: «Πο1)οτ Μο οιι(.τοροτιτουουΙου 8ο1τυοονοτ
1οιιιιυιτου άοτ ΠοτυοΙοοο». (Ντ. 48).
Βοοο1ιι·οιουυο; του 3 ΡΜΙου, του άουου οιυοι· Μοτο υυά άιο
Μιάου ουάοτου ΕοΙΙΒοου.

Ν. Ψιςάοτοι.νιτοο1ι: «Θοοοτιοορτο]ο1ττο άοτ Βοο·1οτυυε

Π. Βτιυ οΙ1υο1τι: «Πο

?ΜΙ νου ρτιυιοτουι 1.ιιυςουουάο

Πιο1τουι». (Ντ. 44).

το Βοιτοτ! άοτ Βοίοτιιι άοτ τυοΜΜυιοο1ιου Ηϋ1('ο το άκου
Έ(`οοτι1ιου υυά άοτ νοτοιο1τοτυυο; (τετοιου Κι·ου1ι1ιοιτου».

(Ντ. 48, 49, 51).

Η. Ο 1το1υι ο ,ο ο τ ο οι: «5οοτιο οιιοοειτου Μ( τοΙοτινοι· 1υά11ιο11ου».
(Ντ. 44).

Ν. Ρο 1ιοά 1 υ ο Μ: «Ζυτ Β'τοεο ἱὶοοτ Μο Πυτο1ιττουυιιυε άοε

5 $ο1ιιινουςοι·οο1ιο1'του οιιάοτου υιι€1τιο1ι1ιου τττ άοε Κ1υά. Ιυ
ΓοΙςο άοοοου ουτοο1ιΙοοο Μου Μο Που, (του Κοιοοτοουυιιτ οιι

Βοι·ιοΙιτ υοοτ οιυου ?ΜΙ του Ηουοτοτυιο, Μο Ρ. οιι οιυοτ

Μου ουιιίυ1ιτου ου Ιοοεου. ΠΙο Βοο1τουιυο.οιιο Μιτου: 29, 22, 26,

16, 8'|ι θουτ., υ118οιυοιυ νοτοιιμοο ρΙοττ.οο Βοο1τοιι. Πιο Προ·
τοτ1ουΒνοτ1ιοί ο1τυο ΚουτρΙ11το(.ιουου, Μυττοι· υυά Κιυά 1›1ιο1›ου

πιο

.ο ου.

Ν. 'Ι' ο ο 1ι ι ο τ ο ιν 1 τ ο ο1ι: «Πουοτ ΒΙυτρ1Μ.το1ιου Μι ο1τυοοιι
1υ1ο1€ι1ουο1ιι·ου1ι1ιοιτ.ου›. (Νι·. 46).
Πιο Βο1τντου1ιυυςουτυ άοτ Πουο;ο άοτ Ρ1(1τιο1ιου `υοι άου

θο1ιουτυοτυο». (Ντ. 49).
24-)Μιτιο·ου Π. Οο1ιτ1τουάου ο.υοςο(ϋυττ. Μο. Πιο Βοο1ιουιυυοοο
Μιτου 29, 21. 24, Μο Οου]υιτοιο. οκτοι·υο. 18, θουιιιτιο.ιο. άτομ
υΜιο 9,5 (Σουι. Πιο άιιτουοποιου Κυοουουουάου 1τ1ΜΤτου υυι
4 οοιπ. Π” Κιυά, ο1υ ΚυΜιο, ντυτάο Μηι1ιγ1ιτιοο1ι οιιιτουιοττ,

άοο1ι 1ιΜά ΜοάοτυοΙοοι. [Μο ν(7οουου1ιοττ ννυτάο 1ιοιυιΜΜοττ.
Μιτου οιυο άορρο1οοιιιιιο Ρο.τοιιιοιτικ1ο, Μο Μιοτ 1ιΜά οο1ιτ.νυιιά
ιιυά ο.υι 27. Τομ νοτΙἰοεο Μο )νοο1τυοτιυ εοουυά άοε ΗοοριτΜ.
5. Ο 1ι.ο Ι ιυ ο τ; ο τ ο ιν: «Πο1ιοτ Ριι1ιιοτουιιου. (Ντ. 49).

εοι;ου(1οοτοιο11ουά,

24-_)(1Ιιτ1ρ;ο Ή. θουάτουάο. 4 Κιυάοτ ινοτάου (στ. )τουοτου

τετ ο!υο οιτουοο Βοςο·Ιυιοοοιιι1ιο11 υιο1τι ου υ1ιοτοο1ιου:1ιοΠοάοιιι

11ουουά, ο.οοτ υυοιιοιτοττοιτου. Π1ο Βοο1ιουτυο.οεου Μιτου 80. 26,

Βοειυυ οἱυοτ 1υίο1ιτιου άοο Οτιτουἱοιυυο τοοΒιοττ1οτοτοτοτ υιο1ιτ

28, 18, 10, Οου_)υ)ιοτο. νοι·τι. 8-~8.5 Οου(.. Πιο Πιοτου.ι εννιοο1ιου

υιιτ υι1ι οιποι· νοτουάοι·υυο· (υ άοτ ΖΜι1 άοι· ι.τοιοοου ΒΙΜ

Μιάου Κυοο1ιουουάου 1ιοι.τιιε οτννο 2 Ωιιοι·1ὶιι€οι·1ιτοιτ. Ποτ
ΚιιΜιο οτυιοιο ντου( .Μπιτ υοου άοτ ΒιιιτΜιτιου, ιυυοοτο ι.ιοοτ
άοο1ι υοο1ι υοου 8 ο υ ιι 1 ο ο ο Βοοο1τυνουι.του ννοτάου οιο οτ ο.ιι(1ιιο·
το οο1ιτο1οιι. 1)1ο Ρ1ο2ουιο τ.νυτάο ουοιιτου υοου 15 Πιο. ,οο

νοτοο1ιιοάουοτιιο;ου

Ιυτ'ο1ιτιουο1ιτου1ι1ιοιτου

1ιδι οτο1του, οουάοτυ οπου
άοτ 1Μ(ο1ιου, ουοτοι του
υυά άο.υυ. ιυ άοτ Ροτιοάο
τους. Πιο ΜοΒΙΙο1ι1ιο1τ του

ιιτιτ οιυοτ νοτ11υάοτυυιτ 1ιυ θο1ιΜτ
οιυοτ νοττιυΒ·οτυυο; Πιτοι· Αιιου1ι1
άοι· Βοοοοτιιυο, ιυ1τ οιυοτ νοι·υιΜι
Μουτ. νου άοτ Ηουά ου "οπου, άοοε

Μο Ρ18.αο1του Με 'Ι'ι·14ιτοτ ο1υοο1υοτ Βο1τυωοτο11'ο ουουοο1ιου Μοο.
Βιιιο υουο 8(11τιο Μοτοτ Ηγροτ1ιοοο 11υάοι ιυου ιιι άου Ιοτυιοιι
Πυτοι·ουουυυεου νου 1Ντιιτ υ τ.

υοτου. Πιιτο1ι Μο ΒιιτΜαιου ευιοι.ουά οιο $ο1ιοιάοιιτιοο, του
άοι· Αυοοι.ιοΙιοοιο11ο άοι· Νοάο1 οιι·ιοο1του άοι· (ιτοοοου υυά Μοι

υου Βο1ιοιυ1ιρρο, Μο Π. 8ο1τοιάο οιυιιο1ιιιιουά. Πιοοοτ Ποιά"
1τοτυιιιυυιΜοττο πο). άοτ Κυοουουννυιιάο. Ποτ ιιιιιοτο 'Ι'οι1 άοτ
οο11ιου υυά Μο 141οιυο θο1ιιιιιιΠρ ο ντιιι·άου τω. 5_ΝΜιτου νοτ

Π. 8 1ι ο τ ο ο τν ο (τ ι : «Πουοτ Μο άιοςυοοι1οο1ιο Βοάου(:υυιτ άοτ
Βιιτυνοι·ουάοτυυε υο1 Ν1οτου1ιουιρτοοο1ου». (Ντ.45 ιιυά 46)_

Πιο ροΙροτοι·ἱοο1ιο Α11›ιιιιιιυυι·1ο Μ. οτυο 1ιοοϋ4υάιιιο Βτοο1ιο1·
Μπιτ. 81ο Μου άΜιοτ Με ινοτττ·οΙΙοο ΗιΙτοτυιτ.ιο1 (Ντ Μο Πιο
,οιυοοο άοτ Βοιιο1ιεοοο1ιτ.νυ1οτο Μουου. Πιο Μο.οοο, ιυ τνο1ο1ιου
άοι· Ε1ι.νοιοοο,ιο1ιο1τ οοΙιτνου1ιτ, ινοιοου οιι( οιυου ιι;οουυάου οάοτ
ρυι1ιο1οειτουοιι Ζυοιουά άοτ Μοτο (ιιτιτ Μο ΡΜ οιιου άοτ υοι·
ιτιοΙου Μοτο τυίτ. υυοοάουτουάο Βιντοιοοοουου οτιιιη; 1ιοτνοτ,
ιιι άοτ Μο1ττ2Μι1 άοτ Ρο.ΙΙο υιιτ Βρυτου (τ.νουιο·οτ Με θ,Ο33°/,,,).
ννοιιυ άο.ιιοιτου Μοοο11)ου 1ιοτοιτο υοου Βτο.υά το τ τ: οιι υο
οι.ιιυιιιου Μ., οο φωτ άοε τττ Μο Μοοιιουτωτ οιυοο ΒοοΕο

1ιουο οιυοο ροτυο1οο;τοουου Ρτο2088οο ιυ άοι· Μοτο. Πιο ρΜρο

οοτει, άοι· ο1ιοτο 'Ι'οιΙ Με πι·

υοουουννουάο ιιτιτ .1οάοι'οτιυ

ιιιοτΙγ ιουτρου1οτι. Ποιο )νοο1ιου1›οπ νοτ1ιοτ' υοτυιΜ, οιυ 21.
Το(το οτ.υ.υά Μο κνωττωτ οιι( υυά νοτ1ιοοο 1ιΜά άοι·ουί υιΙτ
άουτ Κιιιάο άοε ΗοοριτΜ.

Ν. 11171 τι ο τ; τ τι ά ο νι : «Ζυιυ 1τ11υιιιο1ιου Β11άο άοτ Αυι'ΜΙο υυά
οτττ Ρτο,<.το Με" Μο ΠΙοοιιοεο άοτ Βτυο1ιο άοε Ζνιοτοίο11οο».

(Ντ. 49. 50).
Ηιοτ 1ιυυάο1το οο 81011 υιυ οιυοιι Βτυο1ι άοε Ζυ·οι·ι.τ1'ο11οο (του

ιιιο(:ιοο1ιου Πτορτυυρο. Που Ιυ1ιΜΕ. άοτοο1οου 1ιιΙάου 1) άοτ
)ττϋοοιο 'ΓοιΙ του) Οτυοιιιυυι

ιυο)ιιο 2) το" άοε ιτου2ο ΟΜου

ιι·ουονοτουυι υυά θ) οιυ Μοτυοτ 'Ι'οιΙ άοε Μοο·ουο.

Π!

Π. Μιε!ιει!οιν: «Ζενει ιιι·ιι!ιιιεε!ιε Αιι(επ!ιειι: 1) .1οι!!ιιι!ί Με
Βειι.!ιι!ν (ιιι Με εε!ιπε!!ε Π!ι!ει·επι!ε!τ!!ιιεποεε εννιεε!ιεπ
τει·ι!ει·ει Βνε!ι!!!ε πιι!! Κι·ε!ιε ιιει· ιππει·ειι 0ι·ςεπε. ννε!ε!ιε

άει· ςεπεπεπ ρ!ινε!εε!ιεπ Πιιιιιιιεεε πιεπι. ιιιε·ιιπε1ιε!ι ειπε

Ν, μεμε: «Ζιιι· Β`ι·ιιΒε !ι!ιει· Ηεειιιορ!ιι!ιε». (Νι·. 52).
Βει!επι ι!!ιει· 2 ?Με νοπ άεπεπ ε!πει· ειιιι·!ι, εει· επι1ει·ε
Εειιιιε.

πω! 2) .1ει!!ιε!! ιι!ε 1·1ε!!ιιιιι!.ε! !ιε!ιιι Κι·ε!ιε άει· ιππετειι
θιςιιπε». (Νι·. 50).
νοι·Ι!!.ιιΠε·ε ΜΒΜ! πω.

Μ, Α !ιε ! ιπ ιι π π: «Ζιιι· 1.ε!ιι·ε !!!ιει· ειε νει·ι1ιιιιιιπε· εετ Ρ'ει.ιε.
Βεεοι·!πἱοιι άει· Πειτε Μ! 1!ιιει·ιιε>. (Νι·. 52).

Ψ. Η ο Ι ι ε ε !ι ιι π τι ννι «Βεο!ιεε!ιιιιππεπ !!!ιει· άιε Βε!ιε.πι1!ιιπε·

2επειιπε,επεε Με Πειτε ιπ πετ Νε.!ιιιιιιΒ·, ιιιιε!ι ε!ιιεεεε!ιεπ νοιιι

Απ( Βιιιπι!

εε!πει· Ππτει·ειιο!ιππ8·επ !ιοιιιιιιι. Α. ειιι·

Πεεει·

εεε Βε!ιε.ι·Ιεε!ιε ιππ Με" τ' εε!ιειιι 8ει·ιιιιιιι. (Νι·. 50, 51).

Β'ε!ι!ειι εει· θε.!!ε !π Πιιι·ιιι, ι·εεοι·!ιἰει·ι νι·ει·ιιειι ιιπι1 Μπι· νοιι

·Πει· Μεεει·'εε!ιε θει·ιιιιι ειιι!. πει άειι ιιιε1ε!:επ Κινιπ!ιειι

87-94 ρθι. Με ννε!ι.ει·επ Ππιει·ειιε!ιιιιιςεπ ιιιι“ιεεειι ίεει.ε!.ε!!ει:ι,

ειπε !ιεάεπιεπι1ε 'Ι'επιρει·πιιιι·νειιπιπάει·ππς !ιει·νοι·, ινε!ε!ιε πε

Με Με Βεεει!ιιιυιι ει·ιε!ει, ννειιπ Με Β'εαπιεπΒε ει·1ι5!ιτ Μπι.

ε·Ιειιει νν!ιτΙ νοιι ε!πει· ιπει·1:!!ε!ιεπ Βεεεει·ππι.ι· πεε ΑΙΙι;ειιιε!ιι

Ιπ _)ει!επι ?Με Βιιπιι ιιιε.π εε!ιοπ @Με ειι€επ, Μ” πει ιιει·

ειιειεπάεε (ιιει·νεεε Βι·εε1ιε!πιιπε·επ, Ριι!ε πιιά Ατιπιιπι.ς). Απ(
όεπ ε!ιε.ι·Ιετιιιεεεπ Ριοιεεε Με ειε !ιειπεπ ειοεεεπ Μπι1πεε,
ι1ιε-Ιε!ιει!ε !νιι·!ιιιπι; ειιι' άειι Βιιε!ιεπ ιετ εε!ιι· εει·ιιι8·. Κοιιι Π·

εε!ι1ιεεεειι ειπε!.

!ιιιιιοιιεπ νει!ιιπάειι ι1ει·εε!!ιε πιεπι ππά !ιεειπ11ιιεει ιι!ε!ι!:

Βει:ιι!ιει·ιιπε·

άει· Μιιι άει· 1!ι!ει·!εε!ιειι

ειιε πιεπι ειιεειι
Π τ. Η π !ι Με π.

ειι

νει·!ιι.ιιι' ι!ειεε!!ιειι. Με Β'ιε!ιει·ρει·ιοι1ε ππά ειε Πιιπει· ιιει· Κι·ιι.π!ι
ΜΗ ιει.-πεε!ι Ιιι_ιε!ιι.ιοπεπ πιεπι. !ι!!ι·2ει· Με ο!ιπε (11εεε!!ιεπ.
Με ννιι·!ιιιπι; πεε $ειιιιπε ιετ ω" ιι!ε ε1πε επιιι.οιιιιιε Ζιι

8!ιιιι·ιιιι! εΚιιεεπειε!ννε ι επεπε!ιιο!ι !ιο!εεπε!.

!ιεεε!ε!ιιιειι.

(1οιιι·πε! !!!ι 0ε!ιιιι·!ε!ι!!!ιε απο! !·'ι·επεπΚι·ειπ!ι!ιε!!επ)
Π· 11ε!ειι ο ει: «Με ?τεμ !!!ιει Με Απεεε!ιε!άιιπε άεε
!!!ι·. !-3, !907.

11εεειιεειιιεε Μ! Εεειιπι1επ Μειιεε!ιεπε. (Ντ. 50).

νοι!!!ιιί!Βε Μι!:!.ε!!ιιπ,ς.
νν.ΐ)

ρἔΙΒ:

ι·.

«Ζιιι·

Κεειι!ει!!ι

άει·

Βεεε1ιι.!οπ

ιιει·

Πε!ιει·ι.

.

Με 84-_ιε!ιιιΒε Ρει!επτ!π !!ιι επ θιι!!επετε!πειι. Με πιι!ειε
1ιε!ιειιςι·επιε ννε.ι· 4 Ωιιει·ππ8·ει· ππτει!ιιι!!ι εεε Βιρρεπεοε·επε.
Πει· Βεπι1 ε!ειπ!!ε!ι !ιο.ι·ι. Αιπ ιι.πεεει·επ Β.επι1ε άετ Μιιεε. ι·εετιιε

ι1ειι!ει· και· ειπε !ιιιι·ιε θεεε!ινν·π!ει. νοιι ιιει· θι·ϋεεε ε!πει· Αρ('εΙ
ειπε ι!ιιι·ε!ι2ιιΠ!!ι!επ. Βε!ιπιιιι πε.ε!ι Κε!ιι·. Με Θε!!επ!ι!ειεε
ειιι· πιο!ιι νει·ε·ι·εεεει·τ. νοιι ι!ιι· ειιιε νει·ειιε!ιτε Ο. !π άιε θε
εε!ιννιι!ει ειπειιι1ιιπιζεπ, πε.ε!ιάειπ ειε πι!!: ι1ειιι Μεεεει· εεει1'πετ
ννοιι1επ και. Με »νει νοπ άετ Θι·δειεε ε!πεε Κι·ιιπεε!ιεπ Αιι('ε!ε.
νο!!εεϊ!ι!!ι: πιι: 8ιε!πε!ιεπ νει·εο!ι!ει1επει· θι·(5ειιε. Πιεεεε 5ι;!!ε!ι

ι1ει!.ε!ιει· ννιιι·ι!ε !ιε!!(ϋι·ιιι!ε ι·εειιιει·ι, άεε !π Γοι·ιιιιι!!π εε
πιιιιετε8ιιιε!ι ει·ιςιι!ι Γο!ε;επι1ε Μεεεε: Π5.ιι€ε πεε Κε!!ε-θ Οειιι..

Κ. Β 1ι ο ι· !ι ε. ιι ε !ι ι: «Με Αιιννεπάππε,· άει· ερ!ιιιι!επ Απειεε
ι.!ιεε!ε ιπ ιιει· θγπεε!ιο!οι;!ε πιιά Ο!ι!ι·ιιι·Β!ε». (Νι·. 1).
8.

νει·ί!ιε·τ !!!ιει· 50 Β001ι801ι!.ιιηε:811 (20

Μειππει·

ππά 30

Ε'ι·ε.ιιεπ), ιιι 25 Πι!!ειι ινιιι‹!ε Βιονε.!π, ιιι ε!ιεπεο νιε! Ε'ε.!!επ
Με 'Ι'ιομε!ιε!ιειιι επεεννεπει. 1.ειειει·εε ννιιι·‹1ε ἱπ 5 Οι. Μι
ειιιιρ,· ε; τειιιρει·ε ετει·ι!!ειει·ι, Βιονιιιπ ιιι άεπιεεΙ!ιεπ ι·οιειιι
ειιιε, ε·εννϋ!ιπ!ιε!ι ννιιι·‹!ε 1 Ο!ιειιι. ε. π. 0,05 ιπ_)ι2ιει·ι, επι'ιιιι8·ε
Με νοπ άετ 11'ιι·ιπε Β!!!οπ !ιει·ε;εε!:ε!!ιε Ρι·ιιερει·ιιι, ι!ειιιι ιπ

νει·ε!πιειππΒ· ιππ: εειπ Ρ6!ι !'εε!ιεπ Αι1ι·επε.!ιπ ιπ ειιιει· Ποειε
νοπ 00001. !!'ο!ε·επάε Ορει·ε.ιιοπεπ ννιιι·τ!επ ε.πεε·ειπ!ιι·ι: Δ!»
ιεεἰο πιει! (Β ιιιε.Ι), Οναι!ο!.οιιιἰε (2 πω!). Κο!ρορει·ἱπεετι·!ιεριε.

(6 πιιι!), Ειιετιι·ρει.!ο ιιι.ει·ι (2 ιιιιι!), Ηεειπει·ι!ιοιι1ε!ερει·ει.ιοπ

Πιι·!ιε 4 θειιτ. 1π ιιει· ΜΜε ι!ιεεεε θι!!ε!ιεε !ιειιπάει ειεε Με
!ιε.!!ιΙ·ιει.τε!Πιι·ιπιιιιε Ηϋ!ιΙε ειι ι1ει·επ Βοι1επ ειπε ειιι.>;ε θει1'πιιπε·
ειι επιι1εεΚεπ ιετ. Πιεεε!!ιε ννιιι· νν!!.!ιι·επά άει· Ορει·ειι.ιοιι πιεπι
Εεειιιιετε!!επ, ιιπ Ριιι.ρε.ι·ει.ε ε!ιει· ι!ειι!.!ιο!ι ειι εε!ιεπ, ειε νει·ειιπι!
ειε Η6!ι!ε ιπ ιιει· 1ιε!ιει ιππ ω· θεΙ!ειι!ι1εεε. - Με Ρειτιεπι!π

(8 πιιι1), Πει·πιοι.οπιιειι (15 ιιιιι.!), Αρρεπι1ιε!!ιε (2 ιπε!) ε!.ε. Πιε
Απε.εει!ιεειε ννειι· ειιιε νο!!!ιοιιιιπειιε ιιι 138 Ε'6.!!επ, ι'ε!ι1ιε νο!!
!ιοπιιιιεπ 2 ιπε!. ειιι· ιιιι€ειιϋπεπά 8 ιπε! ππι·! ιπεε!ιιε ειπε ιι!!
ιι:επιειπε Ν.ιι·1ιοεε ποτννεπειε ιιι '7 14"ε!.!!επ. Με Κοιιιρ!!!ιει!επεπ
ννιιι·‹1ε !ιεο!ιε.ε!ιτει: Κοιι('εε!ιιιιει·ε, 1Βι·ει·εε!ιεπ, Πε!ιε!!ιε!!:, θειι
ιιιιιε!ιι, ιπ 5 Ρ!!!!ειι 0νε.ποεε, '1'ειιιρει·ει.πιε!ε!;ει·ιιπε. 12ιιιειι

@Με νοΙΙει8.πι!!Β·.

Τεάεει'ε!! πετ να!. πἱε!ιτ ει·Ιε!ιι. Κοπει·ε!πι!!ε!ει·ι ιετ. Με ειιι

Π. ΜεΙιιι ειιι : «Ζιιι· Κειειι!ει!!ι άει· 11.ι!ει·ειι!ιιιπι;επ ιιει· $!.ιι·ιι
!ι!$!ι!επ». (Νι·. 51).

ιπειιιει· θερειε, νει·1ιι·ΠιιιιιιιιπΒεπ ιιει· νν!ι!ιε!ε!!.ιι!ε ππά ειιιιεειι

ιιιι.!ε Απειεει.!ιεειε

πει

Κιπι1ει·π

Με

ειιιε 12-14 .1ιι!ιι·, ε.!!ζε

ιιει·νεεειι Ιπάινιάιιειι.

Με !ιειάεπ Ρ'ε!!ε ειπε νοπ Μ. ιιπ !ει·νπεοΙοειεε!ιεπ νει·ειπιπ
Μοε!ιε.ιι ειιι ! Νενειιι!ιει· 1900 άειιιοπειι·ιει·ι. ννοι·ι1επ. Πει· ειπε
ω ιιιιι·ιπ ιπιειεεεε.ιιι, άειιειι ε!ε!ι πιιε!ι Ει·6Β'ππιιι.ι· (Με Ε.πιρνειπε
άει· Βιιιιι!ι!!!ι!ε !ιει·ιιιιεετε!!τε, Με" Με !ι!πιει·ε !!νε.πι1 ι!ει·εε!!ιειι
ειπεπ ονει!επ Πείε!ιι ειιι”νν!ειι νοιι άει· 11!!.πε·ε νοπ 2 ππι·! Βι·ε!!.ε
νεπ 1 (ἶειιι., ιπιι ι;!πιτεπ, ιι!ιςει·ιιιιάει.επ Β.!!πι1ει·π, (Πε ιιιιε!ι
πιεπι άιε ι.;ει·1πε,·ειεπ $νιπιπειπε νοπ Κιιι·ιεε πιι!'ννιεεειι. Πιπτει·

Π'. $ε!ι!ειει·: «Ζννε! Π!!.!!ε νοιι Ιπνει·ειε ιι!.ει·1». (Νι·. 1).

Γε!! Ι: Μπει· 23-_ιει!ιι·Ιιεεπ Θε!ι!ιι·επτ1επ επι.!'ει·ιιτε άιε Πώ

!!ιι· !ιει'επτ! ε!ε!ι ε... ιιιι€επεε!ιε!π!ιε!ι νοΙ!ε!!!ιιά!8· ποι·ιπε!ε $!ππε

ιιιιιιιιε Με Νεε!ιςε!ιιιι·ι. ε!ιιι·ε!ι 2112 ιιπ άει· Νε.!ιε!εε!ιππι·, πε.ε!ι
ι1ιεεειιι 19!πε·ι·ιι!. εεννιε ιιεε!ι ειπ!ε·επ ν!!'οε!ιεπ !ι!πτει.ε Πιε., άιε
ει·ει πιιε!ι 4 Μοπιιι.επ ειιι· Βεο!ιεε!ιτιιιι,ε· ω... θε!ι. Πι!ι!τε ιιι
άει· Τιειε ιιει· νιιιιιπε ειιιειι !ιιι·ιι(ϋι·ιιιιε·επ 'Ριιιιιοι·, ιιει· άειι
11.!πάι·πε!ι ειπεε Ε`ι!ιι·οιιιε πιιιε!ιτε. ι·ιπεειιιιι (!!!ι!ιε ιιιιιπ ε!ιιειι

εεε·ιιιιιΙιε.

Βιπε·, νοπ ειιεεειι Ηι!ι!τε ιιιιιπ ειι!" άει· Θε!ι!ει·ιπιιιτει· ειπε Πε!!ε.

Ιπι εννε!!ειι ?Με πειτε άει· 12!τει· ε!ε!ι ειπεπ ιιπε;εννϋ!ιπ!!ε!ιεπ
Αιιεειειιι:
..κι πιιε!ι
εει.ι·υ.ι.ιειι,
οτι1επΕ11τ:1ι

νει·εε!ιει1'ι, !πι1επι ει· Με Βιιι·π1ιό!ι!ε άιιι·ε!ιι'ι·εεεεπ πω!
ειιιεεεπ επι.!εει·ι. πειτε, ειε νοι·ι!ει·ε Ψε.πι! ννιιι·ι1ε ε!ι
Με Β6!ι!ε, άιε ιιιιι. ετιπ!ιεπάειιι Με· ιιπι;ει!!!!!ι ννιιι·,
ε;ει·ε!ιιιετ, επει:ε!ιι·ειει πω! ιεπιροπιει·ι. Πει· νει·Ιιιιι!"

άει· Κι·ιιιπ!ι!ιειτ και· ιπ !ιειτ1επ Γ!!!!επ ειιι ;!ιπει.ιε·ει·.

Ρετ. ννιιι·ι!ε ιιε.ε!ι 1(ϋε ι.ιιει· ερει·ιει·ι, ειε Β·ειιιε !ιιπι.ει·ε θε

!ιει·ιππιιει·ννεπά άπιε!ιεε!ιιιιιιειι, Με Βεροει!.ιοπ ςε!επις. Θε
πεειιιιε·.
Γε!! Π: Ριιιιιιρει·ε, Ζεις ιιπ ιιει· Νιι.!ιε!εε!ιππι· Με: εεει!ιει·
Πι·πε!ι νοπ ειιεεειι εο!!επ πιεπι ει.ιιιφε!'ιιπάεπ !ιιι!ιειι.

8οίοι·ι

ιιε.ε!ι άειιι1Βι·εε!ιε!πεπ πει· Ρ!επειιι:ε ναιιι·ι1ε ειπε θεεε!ιννιι!ει
νοπ ι·οι.ει· Ε`ιιι!ιε ε!ε!ιι!ιιιι·. Νεε!ι Ν: 1ι1οιιιι.ιεπ ετε!!ιε ειε!ι Ρετ..

δ. Κ ιι ιι Ι ε. π: «Ζι.νε! 11!ι!Ιε νοπ !!5ι1ι!!ε!ιει· ΒΙιιιιιιιε· Βει Ρει·Π.οπε!!
1!!!ει›. (Νι·. 51).
Ιπι ει·ετειι 11'ε!!ε ιι·ει!επ επι θ., ιπι εινε!!επ ιιιπ 8. '1'ιιε·ε ιιιιε!ι

ιιει· Ορειιιιιοιι !ιειι.ιιξε Β!πιιιιιρ;επ ε!π. Αιιε!ι Με Πιιιει!›ιπ‹!ιιπς
ιιει· Αι·ι. εειο!!ε !ι!ιε!ι ο!ιπε Βιΐο!ἔ πιιά !ιειι1ε Ριι.ιιεπτεπ ιε!πεειι
πε.ε!ι νι·ιεεει·!ιο!ιεπ Β!ιι!!!ιιἔειι εε!ι!ιεεεΙιε!ι επ Απε.ειιιιε ειπ.

νοι· Με ε:!ιπ!ιε!ιειιι Βειιιιιι!, Με ιπι ει·ε!:ειι 11'ε.!!:

Βιπ νει·επε!ι

ι!!ε1πνει·ειο ιιπ!ι!ιιιιε ιιι ι·εροπιειεπ ιπιεε!ειπιε, άε!ιει· ννιιι·ι1ε
ω· Κ !ιε επ ει·'εε!ιε Βε!ιιιιιτ επε;εννεπι1ι. 11011008. Β ε!ι. Με
"νει Βιιιι.ιεπ νοιι Νε!ιιειι επιιι!ε,εεπι ειπε ειιιε ι·εεοι·!ιἰει!ιε.ι·ειπ

Μιιι.ει·ιε! ειιι' Με Βε!ι!ειιπ!ιεπι. πιιά ειιιε ειιι άιε Πι.ει·ιιεινεπά.
Ν. Πε.πι!ειν: Πει·ι!οειε ιιιιι·ι!ε εει·νιεει.!ιε εο!ιιιπιιεε ντεκο

Α. Ο Ι: ι ιι ε ε !ι ε εν ι τε ε π: «Ζιιι· ?τεμ !!!ιει· άιε Λ!ιεεεεεε !π
ιιει· 1ιε!ιει·». (Νι·. 51, 52).
Ο. Μ! 8 Ρ!!.!!ε νοπ 11ε!ιει·ιι.!ιεεεε !ιεο!ιεε!ιιει. νοιι ι!ιπειι εε
πεεεπ θ. ε!ε.ι·!ιειι 2. Α!!ε νει·1!ε(επ Μπιτ. Με $ε!ιιιοπ "με
ιιιιι!ι!ρ!ε Λ!ιεεεεεε. νοπ πεπ θεπεεεπεπ Με ειιιει· ιπ άετ Ε'ο!Βε
ποε!ι ιιπ εε!ιππι1!ιι·επ Δ1ιεεεεεεπ, ιιιει·ει Ιπι ι·εο!ι!επ, άειιειι( ιιπ

1ιπ!ιεπ 1.ε!ιει·Ιερρεπ. νοπ άειι ιι!ιιιιι·ειι 5 ννειιεπ εε! 4 ειε θε
εε!ιννϋι·ε ιιπ ι·εε!ιτεπ 1.ε!ιετ1ε.ρρεπ. ΑΙε εει!ο!οε!εε!ιεε 1ι1οιιιειιι.
πω· !ιεἰ ιιΙ!επ !ι!ιιι.!ε,·ει· Πιιι·ε!ι('εΙΙ ειι νει·ιε!ε!ιπεπ. Με Ρι·ει.>;ε
ιι!ιει· πεπ ερεε!πεε!ιεπ 11ι!ιι·οοι·ε·ιιπ!ειπιιε κι ποε!ι πιεπι. ειιι!
ι.:!ι!ιιιιι ειι Ιϋεεπ. Ιπ ε.!!επ 11!ε!!επ ιιιπεε ορει·ε.τιν νοι·ρι·εςεπεεπ
ννει·ι!ειι, ειιι! πινει· εο!!ειι ε.!!ε Λ!ιεεεεεε εΙε!ε!ι νν!ι!ιι·επε άει·
()ρειιιιιοπ ιεεϋπιιε!: ννεπ1ειι, Με Πιτ άιε Κι·ιιπ!ιεπ ιιιειει. οιπ
εϋπειιι;;εε ΒεειιΙιει!. ιςιε!ι!..
1.. Κιιννε!ιι: «Βει·ιε!ιι: Με: ειε
(·!ε!ι!.!ι·ιιεν1ε Με 1905». (Νι·. 51).
Νιε!ιι !ιεειιι!ε!;.

Ρειει·ε!ιιιι·ι;ει· ειιιιιι!εε!ιειι

1ιΙΒιιΙιε1 ιιει· Β'ι·ιιε!ιι
ι·.

πιιε ρε!!ιοΙοε·ιεε!ιειπ Θε!ιιιι·ιενει!ε.ιιΕιι.

).

Κπιε!ειςε, Πππιες!!ε!ι!ιειτ πεπ Βιιιιιεί ιιι επιι·ει!ι!ει·επ, ι1ιι!ιει·
ενει.:επ νει·άιιε!ιτ. επι Ηνι1ι·εεερ!ιιι!ιιε Ρει·ίοι·ε.ι.!ειι. ι1ιεεε ο!ιπε
Βι·ι'ο!,<.ι, πιιε Κερ!ιεΙοιι·γιιιοι· Β'οειιιε ειιιι·ιι!ι!ει·τ. Πει· Κερί ειιεε

ι1επ Βε!ιιι!ιει·π ιιιι·ε!ι!; ειιι', άιε ν!Ή!ιε!ε!ιιι!ε ινε.: ιιιι·εΙα ιιπι.ει· πιεπι
Κιππ ειι 1°!ι!ι!επ. Με Μιι!:ι.ει· ε·επεε.

Α. Ν ο ννι!ιο ιν: «ΕΜ εε!ιειιει· Γε!! νοπ ι1ορρε!εειιιεει· Αρ!εεἱε
ιιει· Η ιι !Ιει·'εε!ιεπ Θ!!πιιιε». (Νι·. 2).
28-)!ι!ιι·!Β·ε Ρετ., Αιπειιοι·ι·Ιιοε, !ιείτιιι;ε Βε!ιιιιει·πεπ ιιπ Ππ!.ει·
Ιει!ι ππά !›ειιιι Κο!ιιιε. Πει· Ιπιι·οιι.ιιε νοπ ε!πειιι 11!ιι·ϋεειι ν!'ιι!!
ιιιπι;ε!ιεπ, !ιε!ιι Ηνιιιεπ, ιιιιιιπ τω." ειπ Β (Με. 1επι;ει· ΒΗΜ
ειιε!ι ο!ιπε Ροι·ι!ο, ιεε!ιιε ι“!ι!ι!ι. πιιιπ ε!πειι !!επε!ιε!ιειι ιιπ!ιε
ννει.:1ιο!ιεπ '1'ιιιιιοι·. Μιρει·οιοιπ!ε: Πει· '1'ιιπιυι· ει·ικ·ειετ εἱε!ι Με
Με πε!ιειι ιιει· ))(ιι!ιε!ε(ιιι!ε πιι( άει· Μπειι ιπποιπιιιιιι.ιι εε!ε.ε·επε
Ν!ει·ε; Πιει·πε. 'Ι'ιι!ιεπ ιιπ!! :Με Με. Ι:ιιιιιπ Εε!ι!ιεπ, Με ειιιιι

Β!!ιιι!εε.ε!ι ειιιε τ!ιε!ιε (!εννε!ιεεε!ι!ε!ιι.. Βε!πι 11ε!ιει·Βιιιις (Με

Γ?
Βεττετιτ'εττε νοιι τιττιτετι τιττ(:τι (τετ ι·ε(:Ιιτετι 8εττε ετε θ-'7 Οττιι. τ Α.. Η ε πι] τι τι τ τ( ο (ν: «Βετ·τ(:τιτ τττιετ· (ττε '1'ττττεττεττ (τεε θετιτττ
τιιιτιεεε (τετ ρτιγετττυ-ττιε(ττεττιτεε1ιετι (τεεεττεετιιτ.ττ ττι Βιιττιτονντ.
πιτ( εττιετ τττ(τττιιετιτε.τ ειιτνντε1τεττετι 'Ι'ιττιε. ·
(Ντ. 1 τττι(τ 8).
Δε( (τετ ετιι(τετετι 9εττε ετιτετιι·εετιετι(τ (Με τττιτ(ε ετνντιε τ(1εττιετε
τε.τι8ετ Βττετετοε1τ

0νεττττιιι. Βετ(τε Ονειι·τετι τντττ·(τετι ειιτ('ει·τιτ. Ρετ. ε;εττε.ε τιιι(τ
τ·ει·1(ιτ τΙιτε Βετιτιιεττετι. νει( ει·1(1ττττ (ττε Αττοιιιεττε τιιττ εττιετ τ
νο11ττοττττιιετιειι Αρτττετε (τετ τ( ττ1τετ'εετιετι (ττττιε·ε.

Βεττετιτ τττιετ· 158? θε1ιττττετι.
τι τ τι (τι τι τι.

Α. ν. ντι» τ: «Με Βεττετιττττι(τ (τετ τιιττττοεττερτε(:τιετι τττι(τττε1(- |
τεττοτοεττεετιετι Πτιτετεττετιιιτιε (τεε Βετττετε (τετ ννεττιΙιεττετι

(τετιττε1τετι τω( (τοτιοτεοττττετι>›. (Ντ. 2).
Πτε Ατιννεεετιτιεττ νετεετιτε(τεττετττεετ Βετττεττειι ττιι 8ετττετ
(τεε τττεττιττετιετι θετιττετττε.τττττε ετεετιννεττ (Πε Πτιτετεττετιττττττ

τττ(εετττττ( 0ττετττιεττι(ιττ. (Ζεττεετττ·τττ Ντι· 0ρτιττιεττ(ιοτ(ιετε.)
Μτττ2-Ατττττ 1907.

(τετ' θετιο1τοττττετι, ντετ ιτιετιτ Ιετετετ (ττε Κτττττττ. Οτε Ιτιτετιειττιτ ε 'Πι. (τετ·ιιιε.ιιτι: (1τι(ττττεττοτιετι εττι· 13ττττετττττιε νειι Β`ττττιττε
(τεε Ρτ·οτεεεεε τετ εετιτ νετεετιτε(τετι: τιετ τ.τετττιε·εττι εε1ιτεττιιτ,(τ·ειτι
τω( ο(τετ Ατιοι·τ τττι 1τιτετεεεε (τετ ΒττιιιτττιτιΒ· (τετ θετι
Αττεττττεε
(1ετιι Ο(ιτντι(
τ(6τιτιετι (Πε Πτεοτιεττιτττιςετι
(ιιι (τετι τ
Μετὰ».
ε(τεεετετι ειτε
(ττετιττε1τετι
(Βτττ·ιτιοΙττιτ'εε1ιε
ιιτι(τ $ττετιε'εετιε

()(ιιιτει·. Μ. Ρετ. ττιε(τ. Ψεετιετιεετιι·τ('τ Ντ. 80, 1906.
Βι·ἱτεετι) εετιτ (ιτττιτ εεττι. Βετ (τετ Ε'ι·ιιτι τετι1ετι τττιεττιετιρτ ιιτετιτ
εεΙτετι 1(ττιιτε(:τιε Βι·εε1ιεττιτττιεετι (ποτε νετΙιετι(τετιετ (τοτιοττ·τιοε.

Μετιι·ει·ε Κτιιτι1:ετιεεεετιτε1ιτετι εττι(τ ετιε·εττττιττ.

0. (τοτε ννττι: ((νει·Ιετειιτι,(; (τεε Ατιεεε (τττι·(:1τ Γτετιι(1τ(ϋττιετ·,
Πτιτετετιετιττττε· τιιττ Β.ϋτιτ8ετιε(τ·τιτττετι, Εττιτττττεε.ττοτιε.

Ιιι (τετ Ρι·ειττε ττοτιιττιετι Β'τιΙΙε νετ, ινε (Πε Βιιττ'εττιτιτι;; (τεε
Α. Βετπτειιτττονττ2 (Πετιει· (ττε Ατιτνετι(ττττιε (τετ τ·1ντιτιοεε ττι . ττι (Με Αττιτε εττι€ε(τττιτιεειιετι Ρτετιι(τττεττιετε τιτετιτ ττι(τςττετι
(τετΗγρτιοεε
(τετιττττε1ιτττε».
θ).
1)τε
τετ. τιτττ· (Ντ.
τττ ε(›τετιετι
τ(`τι.ττετι ετιτνετι(ττιετ, ττι (τεττετι Ν τετ (Βτετ, Κτιρίει·, 8τετιιερττττει· ετε.) ο(τετ εε τντιτ τττιςενντεε,
(ττε (ιτετιετετι(τε

εετι(ιτι

ττ·τττιει· (τετ Ηγρτιοεε τττιτετινοττετι ,ιτε

ννεεετι τετ..
Μ. Η τι τ τι τι: «Πετιετ· (ττε Τεετιιιττ( (τετ Ατιτνετι(1τττι,τι· (τεε Β (ι τι ε τ'

οτι (τετ Ε'τετιι(τττϋτρετ τιιι Ατιττε εττετ. Με Βϋτιι€ετιεττττιετττιιε
τω( τιτετ εττ ετιτεεττετ(τετι: 1) οτι ετιιε ορετιιττνε Βτιτίετιιττιις
(τεε Ε”τεττι(τττετρετε ειτε (τοτε Απε ττοετι τιιϋε·ττετι τετ, Σ) οτι (ττιε

Αιιἔε ειιτ('εττιτ τνετ(τετι εεττ (ι(τετ (νετιτι ε.ττ(ιτι τι1ττι(τ ειτε ττοετιιε
ττεετιετι θτττιι(τετι, ει·ττεττ.ετι τιΙετΙιετι (τει·τ'. Κτε.τιττετι(τεεετιτετιτετι.
(τι·ετ Ζετετττττττιιτειι.

εεΙιετι 1ττ1τιτετο.τε». (Ντ. 2).
Βεττετιτ τττιετ 4 τ(`ττ.11ε 1ιετ Β1(ττιττιρετε.

'Ι'τι. Κττ1ιττ: «Πετιετ (ττε Βε1ιετι(τ1τιττε ττε.(ιτι Βτετ ττι (τετ
Ατι€ετιρτετττε».

Ν. Γε(τοι·ο τν: «Πετιετ (ττε 'Ι'ττ.ττ,ε·Ιτεττ (τετ θετιτττε.τιτετττττιε τιιι
Ρετετ·-Ρε(ι1τιοερττε1». (Ντ. 2).

Αττ,τ;ετττετιτττ ττι Ντττ1ετινοττΙ.τ(τεττ(ι·ετττττττιε·ετι: Ηετ(τεο1ττττι,

Βτερτιτιττττε ττ1(:ετ(ιεττ, τιτ(τε.τιεεεεε τετ 80 Ρειττετττετι ττιττ Μιτε

Πτεεε ττιιιττττοτιτει·τ ετννε. 4 ττΙοτιε.τε, ννττ.1ιτειι(τ (ττεεετ Ζεττ
τνιττ(τετι ?(32 Θετιττττετι τιιι(1 Ατιοττε τιεετιιιε1ιτετ, (τε.ττττιτετ 20
Βτττε.ιιιρετετι πιτ( 20 μα. Μοτ·τττ1ττττ.τ. Βττι Κετεετεετιιιτττ. ινε ετι

εττιτιτιτιττ τιετιε.ιι(τεττ, τιιττ ε(νεττ'ετττε.(ττεττι 1ττττ'ο18. Βετ Βτ·τττ·ετιτ(ιττι

ετι€ετι Βεεττετιε ιιιττ

ετε.τιτιιιε ετιςετνιιτι(ττ, ττττοτε,·ε (τι (τετ Μετιττετιτ ειπε.

ε·τττιεττττειιι Αττετ.τετι(.τ.

Ρτετιετ·τι(τε τττι τ ο

(ιτιετιτιεττ (με εε 14,0 είτε., (ττινοτι ττ(ΙΙετι 9,8 τω. τω( τιιτετρετετε
Σττττετιτττττιρετι, (ττε ττοττε1τιττ.τ 1ιεττττετ 1,8 τω.
δ. Κ τι ε ιιι τ τι: «Βετ·τετιτ τττιετ (ττε εντιτιεττοΙοετεετιε Ατιωτττιττττ
(1εε θοτινεττιετιιετιττιοερττττ.Ιε ττι Βιιι·ε.τοιν». (Ντ. 2).

1ττι Ι.ιεττ('ε (τεε .1ε.τιτεε 1905 ννττι·(τειι 278 Κτετιττε ττε1ιετι(τεττ,
(ττινοτι 157 (ιρετιιττν τιιττ ετιιετ Μοτ·τε.1ττετ νοιι 3,8 ρ0τ.

Ν. Β (ιτεο1ιττιε Μ: «Πτι Ρτο_)ετττ τετ Οτ,ττετιτεε.ττοτι (τεε
Κετιιτιτεε ττ,τετε,·ετι (τετι Κτετιε». (Ντ. 8).
· τλ?τε ττι Πειιτεετττειι(1 τετ ετετι τιι Ρετετετιτιτρ,· εττιε Κεττιιτιτε
ετ(ιτι νοιι (τττ18εττ01οεετ1 ςετιττ(τετ τιιι(1 τιτιο1ι (τεττι (τετττε(:τιετι
τ1ττετει· εττι Ρτο_τετττ ε.τιεττεε.τ1ιεττετ, (τεεεετι Ζτετ (τει·τιι τιεετετιτ,

εεττ (τεε '1'τετιετιεττε1τεε: Πττει·τεεγεττττε τιτιτεετιιοτιοεε., τιετττε,
ειιτιττειιτε τιετ 15 Ρεττειιτετι, ετιειιτε.ττε ετιεεετιττεεε1τετι δειτε
τν. Α (τ τι (τι ττ ο τι: «Τετ·εττε (τττρ1εττ (?) (τεε τιτττεε».
Αττι τ·εετιτετι Αττττε ετττεε 0-_τττ.τιτττετι 1τττττ(τεΙιεττε

ττι.τι(τ ετετι

ττεετι Βττττορτοτιτετιιιιε (τεε οτιετετι Ι.ετάθΝ τω( άεπι Διι€ετττε1
εττιε εννεττε Βεττε(:τττττιττ, ννε1ετιε νοττετετιτττἔ ,(ττεττ (τοτε Ατιεε
ε.ιιττε.,τι;, νοιι (τει· (ιτιετειι (1εττετρετιεετε.1τε τιει·τττ›τετετιτε τιτι(τ τιιττ
εττιετ Ρτττεεττε τετετιτ τιτιεετιετιετι ννει·(τετι ττοιιτιτε. Ετε ντιπ εττι
(τετεε;ειιτιεττετιεττττι(τττττ(τ (Με Βττ(τιιτιε ννιιι· ννε(τετ ετττετεττετι(τ,
τι(ιετι νεττττ·εττετιτε ετε Βεεετιννετ(τετι. 1)τιε ειιττ'εττιτε $τ.ττετ(τ τιιιττε
1,5 Οττιι. Ι.τττιιι·ε, (νετ '7-Β Μπι. τιτεττ ιιτι(τ 9-Β Μπι. (Ποτε. Με
τιιττττοεΙιορτε(:1ιε Πτιτετ·ε(τ(:τιτττις "με τιιετττεε1ιτε1ιττεεε τ:τττε.ετετ-_

ετιτττιε1 τττι(τ Κτιοτρετε;εττττετιε. Ι)ετ Β'ειΙΙ τω( Δε1ιττττετιτ(εττ τιιττ
(τετιι Βρττε.τεττε 8 (ι τι τι. τ τι τ τι τ: ε τ'ε

ττεἔεττ (ττε Ατιετιτεττττιιττ άεε Πτετιιετττετιεεε ετιιιττττττιιιρίειι. Ητετ
Πτι ειι ετ(:1ι ετεττεοΙιε Ατι,τττι1ιετι τττιετ (ττε Β'τε(τττετιε (τεε Πτεττιε
ττετεττιοττιε, (ττε τιτιττε1ιεττετε Ζτττι1 νοιι τιιορετετι1ετι 1τττττετι, (ττε
τττ1ιτττεττ ιι.1ιεεττ·τεεετι ινετ(τετι. ννετΙ ετε ετ(ιτι τα ερτιτ ετττ Ορετε.

Β. τι τι ε ε. τ· ε τιν : «Π1οετ·ε. ενρτιτττττεε. εοττιεεε. θτττιιττιτι εοτιιεττε.

ιτ(ιτι ετεΙ1ετι. 1Βε εο11ετι Βττετ'ε (ιιι Αετετε. 8.1τΒεττ18τΙτ νετετττ.τι(τ
Ιτετιε 8(:τττεττιετι ετι (ττε ννεττι1τετιε Βενε1ττεττττιττ· τττι(τ 1τιετττιττ

Ρεττοεττττε (ιιι (τετι Βε1ιτειιτιεττιετι. νοι· 10 .1τιτιτειι 1τιτεττττ0τ1. [τε.
ιιτιττετννεττ.τ8·ε (τττττι(τε τετι1ετι, τιττ.Ιτ. τι. εννετ ν(ιτ·τιε.τι(τετιε ττετε

ττετιετι (ιιι (ττε ττε1ιετιιτιιετι νετετιιι(ττ ννετ(τετι. ΑΙε τττττιεττττι€τ

Ηεττιττειιτεεεετινντττε τετ ετρτιτ1τττεετιε. Ρτι112) Με.(τετιετι νοιι

τιετννετι(ττε ννττ(τ ττετοτ(τεττ (ττε Βτϋττ“ιιτιτιε νοιι τιεττετι "εεε
τ((ι1οιι·τεετιετι Αττι1ιτι1ετοττετι ττιττ. ερεπτε11ετι Ιιε1ιοι·τιτοττετι τττι(τ
(Πε (τττττι(ττιτιε εττιετ ,(.ττ·(ιεεετι Κτετιεε.τιετεττ.

12 .τετιτειι ειτε εν(ι1ιτττττεετιετ Β'τιττιτ1τε, εεττ Β Μ(›τιετετι εφετι
τττετιτ(. Μτττετι ττι (τετ Ηοττιτττιτττ (Με ττττττετι Αττττεε ετιι Ιτιττττττιτ.
νοιι 4 Μπι. Πιττετιττιεεεετ. Πτι. ε.ιι(τετε θττττι(τε Πτι· (ττε Εττιτετε
τιττττττ (τεε Ιτι(ττττετεε τιτ(ιτιτ τιιι(ιτιννετετιε.τ· εττι(τ, τιττ.ττ τι. εε Πτι·
εττι θττττιττιτι. ΙΣττιε Βετιιιιτεττττττ ΜΗ'. εε τιττιτ.ετ1ιττετι τιτιτ ετιιε

Μ. Μττοτι ο (ν: «Με το1τε.1ε Βετιεττιττ1τττιι; (τετ τιττετρετε.1ετι Βι·

Ι.ττρττε ετ·τττιεπτετοεττε (:οτ·τιεεε».

Ι)τετ Κτετιττετι,(τεεετιτετττετι. Ρετ( 1) ετττε Ε'τετι.νοτι 29 .1τιτιτετι
1ιεττ.ε ττττεεετ (τετι Αττεετι1ετ(τετι ετε (3(τιττιττιτι ετε (τετ ΟτιετΙτρρε,

Πτιτττττε ε(ιττιετιε. ΜτΙ) 9) ετιι ττετιτι νειι 8? .ττιΙιτειι 1ετττετ (ιιι

1ττε.ιιτ(τττιεειι». (Ντ. 8).

Μ. ρο1εττιτετεττ ,ε,·εττειι Β τ τεεΙιττιτ(τ, (τεεεετι Βετιιιτι(11τιττττε- τ 1τιτττττετετι (τετ Η(ιι·τιττετττ (τεε Ιττιττετι Ατιεεε τιτι(τ εΙετετιιετττε·
ει( Ι.ττρττε ετγ(.1ιετιιτιτοεττε (τεε (ιτεετετιτεε. Βεεττττι(ττττι8· (τετ· Με
τιιετ1ιο(τε τιιι Ρο1ττετι(τετι τιεετετιτ1 Ατιεετιττττττιττ (τετ Πτετττετι(51ιτε
ιτιι(ιεε,-τττε ττι (1ετι (ιτιττετι Β'τ(ττετι. 1τοττετε .το(ττιετιετι(τ1τττιττ· τω(
ττιττ Βιιτιτττιιε.τ 1:1000, Δτιεερττ1ττττε ττιττ Βοι·Ιϋετιτιε νοιι 40°,
τιτττ 2εττττνετ1ιΒ. 1ττττ _τε(τει· τετεετιτεστιτει·(ιιις επι (ιτεετετιτ. ττε.τ:ετι
Αιτεττηιτετι τιιττ ετετττετ· Μει·1τ, ΑτιεερττΙιτιιε ιιιττ 90" Β ττ·ττττε,
τιεττε Ηετετττι€εττ (ιτε Αττε·ε τιτιτ τττι(τ ιιτιι,(τε1(ε1τττ.

Βττιττττιττττιε εττιεε Μτιτ·1γεττεττειιε τη ετε 0(ετιε.τιτιτιττετ.
(ττε

Ατιεερττ1τιτιξ

τνττ1ττιιιε· (τεε

πιτ(

8τιτι1τττιτττ

"τιτττττιε 1τιιτιτι

ιιτετιτ

ττττ

.1ιττΙτ

ιττι€ετττ.τιτττετι, ετε

ττετιιε εε ττετε εεττι, Με Θ. ετι

ιιτττιττττ, ετε.ττ (τετ 'Ι'ετιιτιοτιε.(τε τττττ ΜεττΙν εοτ1τε τιιιιτι 1τε1ιετ ετε
τιεεττττι(ττεε 1ττττττιττοτι ιιττεττττι(·ετι. [Μ. Θ. τιιιτει· 191 (ιττετρετετειι
Ετ1ττετιτττττιττετι 1(εττιετι εττιετττετι 'Γοττεετε.Ι1 ετΙετιτ (τετ, ιιτττιττττ
Μ. ιιιττ Βεετιτ ατι, (τττεε τιττι· τετε1ιτε τ'ε11ε τ·οι·,(τεΙεττετι Ιιετιετι.
τ!. τιτιτ.τε τετ εττιεττι ντε1 εετττιττετ·ετι Κτειιττετιτιιετεττε.τ 4 Το(τεε
(Ντε τετ Ατιννετι(ττττι(τ (τετ $.'ε(:ττετι Βετιετι(τΙτττιεετιιετ1ιο(τε.

τ). Ρι·οττορετιττο: ((Πεττετ Βι·1(τ·ετιττιτττττειι (τεε Ατητεε ττι
τοΙ,ε·ε νοιι ΒγρτιτΙτε».
Βει·τεΙιτ
τττιετ 249 45,
Ρττ.11ε.
1)
τε@έξΟτττε.ττττττ·ιτιιετβι21(ΕιττιεΐιθτΓ
τ (Γ, 1514(
Πάει·
δ, ΠοτττΙιτιτττ
8τττετιτ:.ρρ(τ,
(ττεττ1τ(ιιτι ττι εττιει· (τι·τιρρε ττιττ 42, Νετεττε.τττ 14, 8ετιιιετν 68.

Αττεετιιιιττεττε1τι 96, Πτνετε.ε. 8.

'

Μοεττετιει· Ορτιτ1ιετττιοΙοτττεετιε (τεεεΙΙεε1ιττίτ.
ττ. 'Ι' τι ο ιιι ε ο τι : «Πτετετο-νεττττιττ.1ττετετιι». (Ντ. 8).
Ειτε Γε11 νοιι ττ”τττεττοτι άεε Πτετει·ε το (Πε ΒΙε.εε τιττε1τ
ντ(ττεετ.

Βττετιιιε; (ιπι ό. Ατιτ·τ1 1905.
Βετιιοτιετττιττοτιετι.

Ν ΡΗ( τι( τι ε τι (τ τ «Πετιετ (1τε Βετιετιττττιιιε (τετ Χετε.ττττε (ετε
τ). Β τι τι τι( (ι τι ε τ τ( τ ιι :

«Κι·τττεετιε

Βετετιετιτιιτιε (τετ Εττιτετε

Με; (τεε Ρττετρετετττετιετε». (Ντ. 8).
(τω. τττετ(τ $ττεεττττιετττ (ιιι, (τετ (Με εΙετετιε 'Πειτε.
τιετιε.τι(τε1τ 1ιτιτ.

01001089».

.ΙΒΝ έτττιτι(τέιτι1τ ετττε τττιεετε1ιτετε.Ζετετϋττττιττ· (τετ θετττ.εεε. ινεΙετιε
Κιτ. (ιτε τττιττ(ιτι(1 ιττιετεετιι·εττετι τττι(τ (τεεετι (ττε 8τιττεε (Με
του: (ειτε στι( (τετ Ηοττττιτττττττττετιε ττττεε.ιιιτιιετι1ετττειι.

18
Ν. 'Ι'ε1ερπ ε π: «Πεπει· Με Βεππιιπ!πιιε· πεε Ηοι·π1ιπιιτε!.πε
ρ!ιν!οιπ'ε ππι·επ 'Ι'!ιει·πιο!‹επετἰ!ω.
1Ξ'ππί Ρ'15.!!ε πω!! !)!ππο π π! ορει·1ω·ι. Πε !πιππε!τε Με!! πιπ
!:ω·ε!τωνο!!ετε.ππω π!ἰππε Απε·επ; εε εο!!!.ε πω· ε!πε πεπει·ππε
Απ1!πε!ιππε πωπω! πππ τ.εοππ!εο!! ε!πίπε!ι ω·ι!ε!ι ννει·πεπ. Πει:
νει·Ιππι·επ Μ. π1ε!π ππνετ!ϋ.εε!ἔ.

· ε. 1ν'επεπ 0!επτι·!κ εοι·πεπε

επππει·επε, Αω·εΜπ.

ριη:!!!πε ε!.

Οπιπι·πετ.πε ιι·πιιπιπι!επε πω. “Με επ ορ!!εεπεπι Ζννεε!:. πεπε,
πω 1)υποΚετε!εω·ιιπε νοι·ππ!›ειη;επ, ε!πε Ιι·1πε!αοιπ!ε Μεεε
πω! ινοτπεπ. Ιππ νετ!ε.ιιτ“ε νοπ Με Ποππ.τεπ Μ!πετε Με!! επ
8τε!!ε πω· !ι·!πε11ιοιιι!ε ε!πε ενετο!πε ε!πεπι Με !πν1οππε εοι·πεο

εε!ω·π!ε εππ!!ε!ιε θεεε!ιννπ!ετ. νοπ 1,5 Οτπι.
12 Μπι. Ηϋπε πππ Βι·ε!τε.

1επε·ε πππ ετπε

Ντιπ” επι 8. Ο!‹1ο!:ω· 1906.
Βεπιοπεττπ.τ.!οπεπ.
19'.8 ι τ ε. ο 11 ο π: «Βπ!ίωιιππεε!πεε 0νει!εει·ειιε ειπε πεπ! Απε».

Νεο!! πει·1.)ρωπι1οπ Νώε Με!! !!!πρ;ετε Ζε!! επι Ηπιιιορ!ι
τ.!ιε!ιιιοε. @τη Με!!! πιππ ννε!εεε 8τ.ι·πιη;ε -_Βει!π!ι!ε ρω!!
!'ετεπε -, ειπε Νε!2!!ε.πιππ16εππε Μ. Με!!! ε!επιπε.ι·. Πω
$επν·ειππϋπεπ Μ. = η... Πε ιπι πππ ε1π εε!ιεπ πιιιει·1)ππει·ετΓο!ε.

Μ. $ ιπι· ο π π ι. ε ε νν π.: «Βει·!ε!πετ επ...- Με Βπ1°.ΐετπππε ε1
πεε Ονει!εετειιε ειπε πωπ Θ!ε.ε!:ϋι·ρει·,
ορετἱεττ νοπ
Κ τ) π Κ ο ν”.
ειπε. Με!! Βεειιππ;!ιπ8 πεπ πιπ πειπ Ο ι·ε.ε ίε'πεπεπ
Μεεεω· επεεεϊπππειι !!!ετ!π!εππ1εο!ιιι!!.τεε, ετπε 'ϊ Μπι. νει!!
Ηοτιι!ιππτι·πππε ειιτ!”ει·πτ, επε!!τ.ε Με!! Με Β!πεε ε1π πππ ννπι·πε

Μ!. εεννπε 111!εε!πειπ 0!!πεπϋτρει·
επεπ πω!! πω· Ορω·πι1οπ Με”

πει·επε8·επποεεεπ.

Ζννε! Ψε

Μ...

Α. Ν π τ ει π ε ο π: «Πορρε!εε!ι!εε Κει·π!!ι!ε πιιποπιιπ».

Α. Βε!!π.π!ιπ!π:
Α. Βε!ε!ι!: «Β!π Ρε!! ρ!6τ.2!!ε!ιει· Βι·!›!!ππππε· πππ!! Απί
πεππιε νοπ 10-12 πω... Ο!ππ!π! επ!ϊπι·».
Β!πε !ινετει·Ξεο!ι νει·ε.π1επ·τε !ιπ.τιε Μεεεε Φ.).ππππιιιπ επ πω.
πεποπιιπεπ, πιπ Με επεεετεεππε !!ι1επεεε !!ετν0ϊ2ι1111Γε11. Βε

ννπεει!οε18!;ε!τ 12 Βιπππεπ !ειπ.·;. Νεο!! 10 '1'πί.νεπ ε!ε!!!.ε πο!.
8ε!1νεππϋεεπ νν!επει·ππι πω. Ππτει·8ε!υνεπΚιιπςεπ πππ επ8ωπ
Θεε!επτείε!πε ττειεπ

πεε!!

ειπε 0Μεπειεπ

Με

ε!ε!ωπει·επ

Ζε!ε1κ-π πεε!ππωιπει· Αιτορ!ι!ε πω· 8ε!!πει·νεπ επ!.
Θ. Ι. επ ε ι ε ε !ι π 1 π ο π:: α!!!π Γε!! νοπ

Με!!! ε!πεπ Ρει!επιεπ νοπ :Με ιν!!!

εε!ιωπ Ρι·π1ι!!πεε!ω.ιει·ι·π, »νεε πι!! Βπε!ω!επτ απ! Με .ιππ
ι·εε2ε1ι. Με δε!ιεπ!ιειτ επ πεπε!ε!!πεπ π...
81ιιιιπε πιπ 28. Νονεπιπει· 1906.

Βοῇετεε!ιπ!!‹ονν: πεπποπειι·1ει·π ε!πεπ πειο!ι

Ηε1πε

ορω·!ει·£επ ΡΒ!! νοπ 0!!πποοπιπ εεεππππτε 1π ίο1ρε νοπ
1Νπππειπτ. Μ· ερι·!ε!ιτ !'ει·πει· πω! Ω!ε.πεοπ1 ππ.επ νετ
1ετεπππειι.

πορρε!εε!πεει· 11ππ:

τΞεο!!ει· Β!!ππ!!ε!τ».

Β!π 20-_!π!ιτ!;.;ει· Με.ππ, Μπε!!ιει·, ω·!›!ἱππετ ρ!ϋΜ11ο!ι πω!!

Α. Ν π! π.πεοπ: <<Ηεεω·ρι!οπ πω· Ε!πεεπ!ιππεε! πω!! Μ!...
ω...» Βκτ.ι·ει!ει!οπ, ειπ ε!πωπ Κἰππε».
Βείει·1ει·τ Ντ. 8. 1907 π!εεει· Βε!!επε.

!
¦

πεπ! ΑπΕπ·ετ.επ ε!πεε !!ε!Ή8επ 8εππιεπεε !π πω· Βι·πετ Με!
Με!!! πεπε :Πε!ωπ Βεπ·πεπιεε!π. πω!... πεπειι!νει· Βε!πππ,
πει· επε!ι: 8ρι·1επι πι." Ροι·πιεε 1°ι·πετεε πω· Βιιεε
απο!! Με Ρπρ!!!επ ι·επ.Μει·ιεπ πει·πιπ.1. Απωππεεε πππ Ππτετ-. 1 Μ. Αω.
νν'πε!ιεπ Κι·ππκπε!ι.
επεπππ.<; ε... 1ππετεπ @πεπε ε!:επ1”π11ε ιιε8·π.ι!ν. Νεο!! επε!!
'
.
Ρε.1!ε. Με ππνο!!πιπιιπ!.πε 8νιπριοιπεπποπιρ!επε π1επει· ΙΜ·
'Ι'επ,ςεπ ετε!1ιε Με!! πω! Βε!ινει·ιπϋπεπ νν!επει·ιιιπ πω, ε.!!ιπϋ.!!11ε!!
Με επι· Νω·ιπ ππετε!Βεππ. Ε!!πε Κοπιι·ο!!ε πω!! Με! Μοπετεπ 1

ει·ρ;π!: νο!!ε Βεπεε!ιπι·Γε πππ ποτπιει!επ Αιη;εππεϊιιππ.

!11·ππκππε !πειεπ, εΙππ πω.. πεπεπ.
Α. !1ει·Ιεπτετ πι...» εἰπεπ Ρε!! - Επι! νοπ

·
40 .ΪΜπεπ. !π

ννε!ε!1επι πεε θι·πε!'ε'εεπε $νπιρωιπ επί ποιπ 1·εο!πεπ Απε
Ν. Ρι·εννοεππ: 1. «Βπεπτει·πτ!ο οι·1ι!ιειε πε! Κε.ι·21ποπι πω·
Ιππω· πεε Βπ!!υπε Με ε!πεε '1'ε!!εε πω· Ο:·πππ!ννπ.ππ».
Κτεπ!κεπνοι·ετε!!ππ,ς. Ζπππε1ιετ. επε!! 4 Μοπε.τεπ πεπ πω· Ορε
ι·πι!οπ ςπτεε Βεππ!!.πτ ε!!πε νεκπποπι απ! πωπω. '
2. «151π Ρε!! νοπ Κω·ι!ποπι πω! 51ππε ίι·οπιπ!!ε».
Ορεωτ.1υπ πω!! Ο π ε ι·π1 νει· ε!πωπ 11Ιοππ.τ.. Βει!π!ν !›ει·ε!!ε
νπτ!πιππεπ.

Ε. Νε τ. ε. π ε ο π: «Πεπω· 1π!!η·ορ!ιτπε!ιπ!ε.
Ο'νειεπ πω· Πάω».

!4οπιπ!π1ει·τ πι!!

Ι.ο!ετεεππ!!‹ονν:

11ειποπεττ1επ

ε!πε

ι·πεε!εε!!'

· ε!ε!αι·1εεπε
_

1.πιπρε πω!! Η1ι·πεππει·ε'ε Αππε!πεπ πει Πϋι·τε!
€εε.τπε!τετ.

Μεεε 1.18.11111θ !κε.ππ 8.πε!ι επι· εε!ι!!επεπ 1)πτε!ι!επε!ιτπιη.τ
ππι·ε!ι Με Β!κ1ετει πωπω!. ννει·πεπ, πππ Με !Ιε!ιτετ1!ι·!‹ει· Με Με
Επι·

Μεεεπ

Ζινα!!!

υ.πεεεε!αεπεπ

Ν. 'Ι' ε 1 ε π ε νν : «ΕΜ
Β!ππε!ιπιιω.

Π!!!

νοπ

.

πνε!!πει· Πεε·επετεποπ πετ

ΜΕ!ιι·οε!ιορ!εεπε Ρι·πρ:.ιι·ε.τε.
Μιπππε πω 19. 1)επειππει· 1906.
Θ. 1.6 νε π Με! 1: «Β!π Π!!! νοπ νει·ε!!!ππε ππι·ε1ι Ηετ!ηπ·
π1!κο!ιο!».
Η
Κτππ!ιεπνει·ετε!!ππ8.

Β.ε1°ετε: εε!πει· Π1εεεττπι1οπεεεπτ!Η: (ει·εε!πεπεπ
Νονειππει· 1906). Πεπιοπετι·πι1οπ νοπ Ρι·περπι·ε.τ.επ.

θ.

πω: ε!πι!;ε Ζε!ε!ιεπ πω· Βι·1ει·υ.π14ππε πω.

Αρρωπκε

πεε!!

Δ. Ν ε! ι ε. π ε ο π:
ποπεππεπω.

«Ζπι· Κεεπ1ε!!!ι πω· Αποιππ!!επ πετ Εεεε!!

Μ. Β!π;;ο πεπε!! τεεπεπε!:1: «πω. Γε.1!νοπ Τιιπεν!ιπ!οεε
πω· Βεεεπποπεππππτυ.
Κι·π.π!ιεπνοτειε!!ππἔ.
ε. 8 πι1ι·π ο π: «Ζννε! Β'π!!ε νοπ Βε!ιπει·νεπεο!ο!1οπ!».
Κτππ!!επνοι·ετε!!ππ,π.

1.επε1·.Α

129. 8 πνν1τεο!ι: «πνρ!!!!οπι πεπ Ζ!!!πι·Κ6ι·ρετε».

8ε.ε!ιε πππ Ι.επ.<;ε.
ΒΜππε πππ 31. ΟΙα.οπει· 1900.

Θ. 1. ε..! ε τ ε ο π π 1 1: ο π:

Βεπ1οπει!·1ει·π επε! θ!επ!εοππ!κι·επ!ιε.

Κι·ππ!‹επνοι·ειε!!ππΒ·.
Κ. Ηπε81ι·ενν.
Α. Νε.επ.π ποπ:

«Ζννε1

Πεπει· πννε1 ε!ε!επε ?Με
Γει!Ιε

!:ετ!ε!πετ

νοπ Επιι·ε!εποπ ε!πεε Β!εεπ

ερ!!τιω·ε ειπε πεπ! Ω!πε!εϋτρει·».
οπω!ει·τ πω!! Η επ π ε - Ονε1επ1ε!νωε.
Κι·επ!ιεπνοι·ετε!!ππΒ·. Μ!! πεπι Η1ι·πε !ι!:ετπ'εοπεπ Β!ε!1·
(Κοπἰει·. πεπτεο!ιε ιπεπ!π!πἰεε!ιε 1111 οο!!επεε!π!Γι 1905 Νι·. 21!.
.
Βω·1επι Με: Με 82. νει·εωπιπ!ππε· πω· Ορπι!ιε!πιο!οε!εεπειι . ιι·οπιπεπετεπ ννπι·πε ορει·1ετι.
Θεεε!!εεπεί!: !π Ηε!πε!!›εη; 1900, !_Μϋπε!ιεπετ π!εΜΜπ1εο!ιε ·
ΒΙαππε· πιπ 28. .Τε.πππ.ι· 1907.
ννοεπεπεε!.ι·Μ 1906.

Νι·. 2. 5. 78).

Με

Βι·ειιιε!ι!›ω·!‹ε!τ πεπ

ιιεπεπ.. νν!ι·π πτει·1ι επεεεννε!ίε!ι, Βοπποι·. 1117. Κι·ε.π εε (Ζωι
εε!π10. π.. Απεεππε!1!ιπιιπε Βεππ 17. ΗΜ!. 4. 8. 818).
Α. Εἰ». τα π ε ο π : «ΕΜ Ρε!! Μππεετ Ηνρει·ρ!ε.ε!ε πω· Β!ππε

πω».
Βεπιοπετι·πτ!οπ πι1!ο·οε!κορ!εεπει· Ρι·πρπι·πτε.
Ν. Ρ :ανν ο πππ: 1. «ΕΜ Γι!!! νοπ Ρ!!›ι·οπιπ ιπο!!ε 0οπ!ιιπε
τἱνπε επε!...

Πειποπεω·πποπ πι11ο·οε!ιορ!πε!!ει· Ρι·πρπτε1.ε.
2.

Πεπ1οπε!τε.1!οπ νοπ Κ!ππω·π, !πε!πιππε!τ πεπεπ Κω·ε.τ1τ!ε
!'πεε!επΙοεπ πι!! Ζευειϋι·ππε· π. ππίπ!ιι·εππεπ θεϊπεεε, πππ
πω· ιπεπ114πιπεπτεε.

Κ. Β πε μπε νν: ε!ε1!!: πινω Ριιτ!επτεπ νετ, ορετἰει·τ πω!!
Η ε1π ε - 0:ο1οπ!π!νεε πεπεπ θ!ππ!ιοιπ.
Με Απ.=;επ ννπι·επ !σετε!τε ω·ε!!ππετ νει· πω· Ορει·πποπ, Με!

ννοε!ιεπ πεε!! πω· Ορεπε.ποπ πεε!ππ!. πω· πω!. ιν!επετππ1
πι! επε!;;επ.

Ν. Ρ ι· π »ν ο π π π : «Β!π Γε!! πορρε!πε!!!Β·ει· 01·Ι1!τε!!!εππ!ε απ!
1ππενειι Απετεπνν!π!ιε!».
Βεο11ιεε ορει·Ιει·ι. 11ππ!! ε!πε Οε!1°πππ;.>; !π πω· Ρεπε!ε πω·

ευρω. πω· Γεετε;ενν·επε ειπε πω· Οτ!:!τε. νοι·πεω·επεπ ε!"
ΙΜ πω... Με 1 απ», ποι·πιε!ε .Ηε!!ππΒ·, ΚτππΚεπνοι·ετε!!ππε.
Α. Ν π ο π π ε ο π: «Οπι·οπ!εε!ι ε!τω·1Βε Βπτππππππε πω· Πανί·
π ο 11 π1'εσπεπ Πτπεεπ».
Μ11:τοπΚορ1πε!ιε Ρι·ερει·.ιτε πππ Κπ!τπτεπ.
θ·-π. .

Βε!πε Μειποπεπ !ωπιπ!π!ωτ. πεπεπ πετϋτ!!οπ Με εε!!πε11ετ.επ
Βεεπ!!πτε; ιπἱτ !19.ππεεπ Βεπ!π!νεπ π... ιπππ επει· ννυ!11 !ιπιπει·
επ τεε!1πεπ.

0 π' Βπε!ιπι·πε!ωτε! ν. Α.νν1επεε!!ε, κ...ι...ππε..π. Ριἶ
Ηετεπεςεπε!·1Μ·. Ε! π πε 10111 @Με π. -

.

;ε=ετ©

Πεντε το Πιιεειει:!ιιιιι Μει!ιτιιιιει:(ιοπΖειΙει:Ιιτι(Ιειι.

ΦΣ
Γ·

τω.

ΒοἱΙοΒο :τττ »Βιμ Ροτοτεοιττ8οτ Μοότ2ττττεο!τοτι ννοοΙτοττει:Ιιττίτ".

Νεθιτ.?.

. ΒΠ88ϊΒΟΗΒ ιιαιτιττ12ιπ1εοτετττ ΖΒΙ'Ι'ΒΟΠΕΙΝ"Ι.'Ε.Ν.
ΟΙιττιττοι)ο (ΟΙτττιττετο).
Βοι:εΙτε_)ο Μοοιετττο (Κἱττᾶοτ·ΙτοτΙΙτιτττᾶο).
ΜοάτιτττεΙιο(ο οοοετοττ_)ο (ΠοιττοττττεοΙτο ΒιτττάεοΙτιιιι).
ΜοάτετττεΙτήο ρττοοιιιιΙοτττ_)ο τ: τττοτεΙτοιτιιτ εοοτττΠτιτ (ΜεάτιττττεοΙτο
ΒοτΙειτοττ Ζωτι Μιιττττο-ΔτοΜν).
()άοτιτοΙοοττεοΙτοεΙτο)ο οοοετοττ(ο (ΟάοτττοΙοτ.ττεοττο ΒιτιιάεοΙιειτ).
Οοοετοιτ_)ο ρετοΙττοιτ·τι, ιτονντοΙοο,·τιτ οττροι·ττττοτττ.οΙττοτ ρετοΙτοΙο
τι (Βιτιιιτεο!τοιτ (τττ Ρεγοιττε.ιτιο, ΝοιττοΙοιτιο ιτ. οιροτττττοτττοΙΙο

ΒΙτιιτττο.Ι οοεοΜ.εοττοεκινο. τ·ιτεετττοΙτ ιιι·το.ιεο!τοι νι· ρωττ_(οε βτι·οοοντε
(.ΙοιττττεΙ τ·ιτεετεοΙτοτ Αοτειο ιιιτττ ΑιτιτοττΙτοττ :τττ Ρττοοοιν).
8ΙτιττιτοΙ τ·ιιεε!τιιιιτο οοεοΙτιεοΙτοετινο οοΙττωτοιιῆο τιοτοιτιτοννο εάτο

ινι)ο (3οιττττοΙιτοτ Θοε. τω· Βι·ττοΙτιτιτς ιτοτ νο()τεινοΙτΙ('ο.Ιττι).

θεονντοτττοιτιτο_ῇο Μοιττιτττο. (Μοιτοτττο ΜοιΙτετττ).

εγοιτοΙο.<;το).

ΡΙτο.τττιο:οινο (ΡΙτοττττοεοιττ).

=τ

ΒιτεεΙτι εΙτιττττε.Ι ΙτοεΙτιττοΙτ τ νοττοτιτεοττοεΙττοΙτ οοΙοειτοι (.Τοιττττο.Ι
τω· Βιιιτι;- ιτττά νοττοι·τεο!το Κτο.ττΙτττοιτοττ).
8ττιττττοΙ ε.Ιτιτεο!τοι·ετ.ννο ι εΙτοιτοιιτοΙτ Βοιωτοι (.Τοιιτττο.Ι Γιττ θο
οιτττε1ττΠο ωτά ΡτειιοιτΙττ·ιιιτΜτοποο).

Ρτε.ΙαιτεοΙιοεΙττ )Ντω.εοΙτ (Ρι·ο.ΙτττεοΙτοτ· Απο).
Βοι-::εε( )ντ·ο.τεοΙτ (ΒιιεετεοΙτοτ Απο).
ΒιιεεΙττ οΙτττιιι·Β·τιεο1τοεΙττ τω” (ΒιτεεἰεοΙτοε ΑτοΙτιν πιτ (Ηττ
τιιτο·το).
ΒιτεεΙιτ τττοιΠετττεΙττ Φωτο (Βιτεετεοττο τττο(ΙΜττιεοττο Ζώτ
εοΙττιτ”ι).

Βεονντοτττοττττο)τι Τιτοτ·ορϋε (Μοιτοτττο 'Ι'ττοι·εριο).
ΨοεττττΙτ τΙ;τεοΙιοινογοτι οοΙοειτοτ (ΖοτιεοΙιι·ττ'ι. τω· θοτει.οετττοττιτ
Ιτοιτ.οτι .
)ΝοεττττΙτ οΓιοΙιτιοΙοεττ (Ζοιτ.εοΙτττίτ. οι» ΟριττττοΙιττοΙοιτιο).
ννοιοιτιτο-τττοιτιετττεΜ ΒΙτιττττε1. (ΜτΙιτοτ-ΜοάτειιιτεοΙιοε $οιιι·ιτοΙ).
Ψτ·οτ.εοΙτοοιτο)ο. ομιεειο (Αοτει:ο-Ζοπιτττ8).

ννι·ο.τεοΙτοοττγ ινοετω!τ (ΖοιτεοΙτττπ Πιτ· Αοι·τττο).

ειο.ι·Ιτ άιττοΙτ )νιιεεοτ· νοτοϋιτιτι.οε ττοτ·τττοΙοε ΒΙιττ νοτ. Πιτ αττι
τιττ·ιττεοτιοι· Βιιτο·τττΙ' "Μο ιτετττοιιοΙτ ννοιτΙ ιττϋειτοΙτ (;οινοεοττ.

Βιτεοκι Υ(Ιττιτει:τι (Πιτεειεο!ιετ τω).
ΠΕΠ. Ντ. Ι-Ι0.

δ). 8 ρ ε. ε ε ο (τ ιτ Η ο ο Ι: τ:
«Βττετετοττ οιτοτ Ποιο! Βοτιττ τ·ιιιτιτοιτ
Ποεοτιο·οεοΙτινιτι·». (Ντ. 1).
Π. ΒἱΙο: «ΠοΙτετ Με θτιιιτιτττοττι.ιτιτοοιτ άοε
Ιτοιτε». (Ντ. 1).

τιτοτΙτοιτοττ Βοο

τι

Β. Γ τ τι ττοΙει:οτ ο: «Ζιιτ ?τεμ τω» (Πο Πιιιτιττο!το·οιτειοΙτοττ.
ιεΙοζε ΙΒτιιτοε, οοιτττηττ. ιτιττοττ ιτοττ Η ο ο Ιτ ο 1'εοτιοιτ ΠινοτοτιτοΙ».

2'.

.

Ζιττ ΒοοοεοΙτιιττις εοΙο.ιτςτοττ 2 Β"ΜΙο. Πιτ οτειοιτ ινετ ιτοτ
Βιιτιιτ ετττεο1τΙοιττττττ τοι Με”. νι·οΙοττοτ τςοοιΙοοτ ινιτι·ιΙο τω»
ΑττννοοΙτεοιτ ιιοε ποιου Βττιτοε άεε ΒινοτιττοΙε οτι άεε Νοεο.
Πιο ΒιττεΙοττττττιτιτο· νιιο.τ ο.ιτιτοττεοΙιοτττΙιοΙτ εο1ττειοτΙτ, τιιιτ 3.Τοπο
ττιττ ττοτοττε Νοετ·οεο Με Ι)οι·ιττοε ιιιττ°. Πιο Οροτο.ττοτι Ιτοτττττο
οοιι Κτοττ!τοιτ τττι:Μ. ιτιοΙιι· τοτ.τοιι. Πιτ 2. Β`οΙΙο τοποσ ιτοτ
ΜοοΙτιιτττετιτιιε ιτοτ Ε)ιττΚΙοιτττττιιτη.ι· υιιά ιτοτ νοτΙοιτ( ιτοτ ΚτοτιΙτ
οοιι οτττοιτ οττιΙοτοτι θΙτιττοΙτιοτ. (Σε τττοο!πο οοιι ΕτττιττιτοΙτ, Με
ιινοττττ ότι: Ιοτη;ιΙοιιοττττΙο ΑΠοΙατοιτ Με Μοο!τοΙ'εο(τοιτ Πίνω·
τι)τοΙε Ιττετ· εοΙτιτττιτο.το νοτοττιτοτιτττο·οττ τπτ Μοεοιτιοττιττττ άεε
Ι)οττττοε Ιτοτνοτι;οτιττ'οττ Μοτο. ΠιττοΙτ ΒτττινττΙτιτιτ Βοεττιττττττοτ
Πτειτοττοτι (ιιι6.<τΙιοΙτοτ ν)7οτεο 'Ι'τοιττττε. ννοτειττ'οοτ
εττιτο ττοο!τ
ιτοτ Οροτεττοιι Μιτνντοε οιΙοτ ειπ ΟτΜΓοΙτΙοτ. ό" ιτιιτοΙτ Ποιοτ
ειτοΙτιτιτο· ιτοε θι.ιτΙιΙοε τ'οετο·οειοΙΙτ ντοτ·ιτοττ Εοττττ(.ο) Βετο εε ειιτ
ΔοΙττττοειτττο· ιΙοε Ποτ·τττοε ιΙιττοΙτ Με νοτεττε;οι·ι.ο Ι)τνοτι.ΗιοΙ
6Π'ττιτττ8·. Ποτ νοι·Ιειττ' ττιττ το ιΠοεοιττ ?Με )τοτττ εο ετιιτ·τιττ
εοΙτοτ, οτττο Νοετοεο άεε Ι)εττττοε ττιττ τττοΙτι. οιπ. Βτο Ορετιι
Ποπ, ινοΙοτιο πιο τω οτεΕοττ ΓοΙΙο, επι 8. Τομ οιτεεοΓϋΙττι:
ννιττιτο, “ο οτιτ ιιιττι:Ιτιιιτε οο(ττοιτιο·οιτάοε Βοειτ)ιο.τ.

Α. Ψτττοτττειτονι·:

τω.: Β. νοτ

ττιττ 1 ττττιΙ κοιττεοιττ,

Με Θοει:τοάιτοιτοττοετοττοιιιτο - Β ιττο1 τττιτ

ιτοττττοοιτι ΒττοΙο·ο.

Αιτί 97 τ”Μ!ο νοιι θιιετι·οοτιτοτοει.οιτττε

τοττοοοΙτοε. οιΙιτοιο εἰο|ι 8 πιο! οτττ

οττοιτΙιτε

ντι;τοειτε

ειτε;

τττ

2 ?Μου νοτοτττο οτ Βοι οττοοιιι.οτινοτττ νοτΊτοΙιοττ ττοο1τ 10-12
'Ι'ειτοττ; ιιπ 8. τιτιιεετο οὶτιο Βιτιτ·οοττοετοιττοεο κοιττει.οτιι. ινοτιτοττ.
Ιιι ιτ.ΙΙοιτ ιιιτι1οτοττ ?Μου ννοτ οιπ ο·Ιοι.ιοι· νοτΙοιτ(' νοιι Βοτιοιτ
άοε Μο.<.τοττε. Αιτ(Ιτϋτοιι νοιι ΒτοτεοΙτοιτ πω) οιιο.Ιοιτιιοττ 8οΙττττοι·
οοιι πιτ οοοοετοΙττοττ. Βιιτ νοι·ι;ΙοτοΙτ ττιττ άετ ΕΣττοιετοιτ εμτ·τοΙτι:
οσοτ τττοΙττ· ιιι θιτττειοττ ιΙοτ Ντεπώ, ιτοττττ ττιττ 5 Νττιιετοιιοττ

Ιτιττττοττ 2 'ΓοάοετοΙΙο, ινττε4Ο (τω. οιτειττοοΙιτ.
ε. Βοτιτι οπο: «Ποοοτ Με Βοετοτιτι1(; Βοι άει· ΒοττωτιτΙιιττο·
τω: Βοοιιιο·οττεττ·τιττΙοιι». (Ντ. 1).

)|οτ·Ιιτιτττο·ο Μιιιοτιιτιτο·.

τ.. Κτ·ἰννεΙτἱ: «Μοὰἱεἱττἰεοἱτοτ

ΒοττοΙτι. το" άτο Ροιοτε

οιττ·Β·οτ επεάτιεοττοττ θοοοτε.ει·Ιο τω· 1905».

Θ. Βειτο·: «Ποοοτ Με νοτιτοιτιτττε πω! Βοεοτοι:ιοτι άει· Βἱ
ννοιεεειιο(ΐο ιτττ Ηιτττιτοτττο(.τοιι». (Ντ. 2).
δ. ΒοττττἱΙ‹ ο ιν:
(Ντ. 2-3).

«Ζω ΤΙτετιτιοεοιιττοΙοετο

άεε

$οΙιετΙοοΙτε».

«Ζιττ ?τομ ττιττ άτο οττοττττεοΙτε Αιτο

Ιγεο Με ΜοττεοττοτιοΙιττοε». (Ντ. 1).

Βε ΙτεττιτοΙτ ετοΙτ Μοτ ττιττ οτιτοττ 21-)οΙτττιτοττ Κτοττ1τοττ, ττιττ
ιτιττοΙτ

το διττοΙοττεΚ

ειτο·εννοιεο Με θοει.τοοττιοτοειοττττο τοττοοοΙτοε ροη. ττεοΙτ
Η οοΙτο τ· ειιεο,·ο(ιιιιτι;. Οτο νοτιτοτ·ο θεειτοοτιτοτοειοττττο ινιττιτο

ΑττττττιετοτΙοειιτιο οτι άετ Οάοεεο.οτ Πτττι.·οτειιΜ.

τ.

Μιιττωτ εοτττοτ 8ήιεΙττικοιτ 'Ι'τι.ιτοΙτοΙτ οτι ιτοτ οΙιττιιτε;τεοΙτοτι
ΑοιοιΙιτιτο· άεε δι.οιττ.Ιττοττττοιτττοιτεοε

Ντοτοττο!ιτιιτττεοττ

ιιιτεεοτει: εττοιτιτεοτι

ι;οινοτιτοττ

πω.

ΖγετοεΙτοριεοΙτ Ι‹οιτττι.ο τοετο·οετοΙΙτ ινοτοοιτ, ιΙοεε άεε ΒΙιιι. ετοΙτ
οιτε ιτοτττ τοοΙττοιτ Πτ·οιοτ οτττΙοοτιο. Πο εΠο τ.ττοτεροιτττεο!τοττ
Μοεεττε.Ιττττοττ ττττ 8(:τοΙτο Ιιοεεοττ. εο ττετιτττ Ζ ο ο ο ο ν ο ο Η ο τι τ.οιττ'(°οΙ ιττο Βττειἱτ·ροιτοττ ττιττ· Μοτο ιιι ΑιτεετοΙττ, ττιττ· ιττιτεειο
νοτιτοτ ΓοειΒοετοΙΙι: νι·οτοοιι, οτ εε ετοΙτ τττοιτι ιτιττ ΗιιοτττοοΙττΙτο
ττοττιτοΙο. [Με ιιι ιτοτττ ΖινοοΙτ οττιττοττττττοττο ΒΙιτι: νι·ιττάο νοιι Ψ.
οτττοτ Εοττο.ιτοττ Πτττοι·ειτο)τιτιτς ιττττοττοιςοττ. νιτοοετ οε ετοΙτ 1τοττιιτε

ετοΙΙι.ο, Μ." ιτοτεοΙοο τπτ νοτο·ΙετοΙτ τοπ ιΙοτττ ΒΙιτι νοιι Πο.οτττο
ΒτττΙοττ τττοΙττ )Νοεεοτ πω! ινοτττοοτ ΒιινοτεεειοΒο, οΙτοτ Ιτοτιτ
γι.οΒ·Ιοοτιτ ττο.οΙτ ΑΜΣ. 8οΙτττττιτ τ οττι.ΙττοΙΙ:; ττττοιτοτ· οττιτοτοττ
ΒοετοΙτιτττο· νι·τιτ εε Με: τιτοιτττεοΙτ ττιττ ιτοτττ ΒΙιττ νοιι Ηιιοιττο
ΜΙοτι. ννοτιττ οε ττοττττο· τετ.. ιτοιεε ειε ΗιτιτρττττοτΙτιττεΙ (τττ Με
Ιιτε νοιι ΗοοιττορΜΙοττ Μο ΑττινοεοιτΙτοπ νοιι (Ξγι:οςΙοοτιτ
Α!. 8οΙτττττιτ τε το ιΙοττ τ·οι.οιτ ΒΙιτττώι·ροτοΙτοιτ άτοτττ, εο (το
Μτ·(: Με Ιττοτ ιιτττετειτοτττο ΒΙιτι τττι:Ιττ Μπιτ, εοττιτοτττ ετοΙΙτ ττιττ·

Ν. Ρ ο ιτ ο τττ τι τ· ο ει· : «Πιο Κοιτι!τοΙοιτοτοτιοτι ιΙοτ· οΙττ·οτιἰεοΙτοιτ
Ηγιττ·οιοΙο ττοοΙτ ιΙοτ ΠοΗτοιτο νοιι ο· τ τι ο ο Ι τττ τι ιτ τ”. (Ντ. 2)
ΒοεοΙιτοτοιιιτο του ΣΟ Ε'τιΙΙοιτ, νοιι Ρ. οροττοτε. Βοἱ εϋ.τττιτιτ
ΙτοΙτοττ (Με ττιττ” οιποπ) ννιτι·ιτε ΙοττοΙο Αττοειιιοετο ετττ.τοιι·οιτάι. Βοι·
νοτΠε.ιτί ιτττιτ ΒΠοΙτι; νιτιττοιτ οτε άιττοττιι.ιτε 2ιτ(ττοιτοττετοΙΙοιτιτοτ.

Α. δοινοτττ

οπο. Μ. Κοιτ-ΠοΙοετγτ

ΑοττγΙιε 8·τιετττοε ειιττρΙοτ ε. τοτορο.Μττοε.».

Βοι οτιτοτττ

31-_(ο.Ιττ·τεοττ

«Πιο ?οτι νοτι
(Ντ. 8).

ΠτοεοΙτΚοιτΙτιιτεοΙτοι·

νι·ιτι·ιτο

Με

οτττοιττ ΒννοΙιτ'εο!τοιτ Ρτοοο(τϋ!τει.ϋοΚ νοΙ!ει.ειιτάτττοε δ'ο!τΙοττ
νοιι ΠΟ! Βοοοιι.οτττοτ. Βιιτ θτιιιτι1 ιτοτ'ιττ Ιἱοεε ετοΙτ τω” Εοει:
ετοΙΙοττ, εο ιΙο.εε οιπο τό.τορετΙττεοΙτο ΔοΙτγΙτο οτιεοιτοτττιττοττ ποτ

άοττ τττιτεει.ο.
Α. ν” ε ε οΙΙιο κ: «Ποοοτ :Πο νοι·Ε.ιτιτοι·ιιττ8·οιτ το άει· Αω·ω
ιΙ1οΙτ Ιξιοτττιτοττεττ Βοι νετει(`ι.ιτιτο·οο ττιττ οἰιτοτ Αιτοιιιιιιιτ1ϋειιιημ.
(

τ.

).
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Ν. ννοΙ_ιοιιιιυονν:
«Ριτοο·ονν υυ‹ἰ οιο
άιο ρτινοτο Βιιιτο ιπι Κτιο.<το». (Ντ. θ).

Γτο,ςου ιιυοτ

Ν. Α υιτεουιτονν:
«Πουοτ άιο Αυννουιιυυρ;
ιυ (ιοτ υιετιοιοΒιεουου 'Ι'οουυιιυ. (Ντ. 3).

νου Αοοτου

τ.ιιο·ιιου. ιΖιυπιιυουυιου ιετ ιιοτεοιιιο ιυ 2-8 Ροττιουου. υυά
ειναι· Η. Βτυυτιο νοτ θουι Εεεου, υιοιοιι Μου (ιοτ Μουιιοιτ υυά

2 Βτυυκιου εριιτοτ.

Ε. Ρυεεορ: «Πιο _ιορυυιεουου θοεοιιοεεο υυά Κιιο;οιυ

ιυι

τυεειεου-_ιορευιεουου Κτιονο νοτυ ουιτυτοιεουου Βτο.υιιουυιττο

'ι'τοτπιουι ιιοτεοιιιο τυοτετ ευυοτ υυά υυ

ευιτουουιιι οτεοιιοιυτ, εοννθιιιιου ειου άιο Κτε.υιτου »του ευ (του
θοεοιιτυοοιτ υυά υοιιυιοιι ιυυ ο·οτυ οιυ.
Ν. Ρο ττο ιν: «Αυτο υιιο
Κοιτιιιιιτοτ». (Ντ. ο

Βιιιιτοτιου

ιυι

Βιιτιυ

οιυτοιυοτ

πω. (Ντ. 8).
Ν. Ι) υυιΙο νν: «Πιο
ιν. Οτυ ειιο π: «Ζυτ Μοτο ιιυοτ οιο Κοιυριιυυτιου οοτ
Βιοεου-Βουοιιιουιιειοιυ άυτου Βιυιτιουιιυυυιτ οοτ νοτο·οετιιιο
του Βιο.εο». (Ντ. 4).

Βοι του" 85-_ιο.υτιο;ου Βιι.υοτιυ υιιιιοτου ειου υιιου οοτ Ε.
Οουυττ

ειυο

Βιοεουεουειοουιιετοι

Με.

υυά ουτοιι

ιιιοεοιιιο

ετοιμο ειοιι άιο ΒΙυεουεοιιιοιυιιιτιυτ νοι· υιιτ ιιου ιιοικιου Πι·οτοτυ.
Βε υοετιιυιι υοι·οιτε οιυο οιιοττ18.ουιιουο Νοιττοεο.
Μευυοιι
ιτουυτο οιο Βιιιεο υυτ' ιτειυο )νοιεο

τουουιοττ

ινοτυου,

οε εο

ιιιυε· ιιιιοτ ιιιοεοε εουιιοεειιου ιιυτου Τειυρουειάο. Βιιτο.υτ' νοτ
υιιυυυιτ οοτ Ριετοι. οιο νοΙιετιιυιιιο· ευειιυιυιουννυουε.
Ν. Ττοιιυιο νι:: ιθουιτυευειοεεο ειε
υιυτυυ);». (Ντ. 4).

?οιπο νου

Οιιτου

ιυ οοτ Κιιυιιτ νου πω; υ.ιυιυο νν ειιιιι άιο Βοευιτυτο οοι·
Αυννουτιιιυιτ (ιοτ 5τιιυυυ;ευν οι·οοιυιο οιιουεο (τιιυειιςο Με
τ'τιιυοτ. Ιπι Ηοτυετεοιυοετοτ
906 ειυτι ?ο το.ιιο υυτ ιιιοεο
ιιι7οιεο υουυυιιοιτ ννοτιιου, νου άουου 85 υυτ Κετοι.τοτιο οοι·
τυιι.τιοτου «πιο εουινοτου το τοουυου ειυτι, ευεςουτοιτοτο Ριιιετ

τυουου. Κυι·υυυιτοιυ, Ροτοτιτιου, εουινοτο

Ιυι νοτιιιιιι' νου θ .ιουτου ιτουυτο 'Τ. ιυι Νιιιτιιτυοευιτυι πι:
Κιονν ΙΟ ?Με νου θοιιιτυουετοεε ιιοοιιοοιιτου, @του Κτου
ιτουιτοεουιουτευ τυιτεοτοιιτ ννοττιοτι. νου οιοεου ιτουυτου υοι
'ϊ ννιιιιτουτι ιιεε βουουε οιο Πιοςυοεο ττοετοιιτ ννοι·τιου, τιιιοτ
ιιιυεε ουυε εουε.υο Ι.οιτοιιευτιου, ιιοι 8 ννυτ‹ιο οοτ Αυετοεε
υιουτ ι'οετοοετοιιτ. Υου :Ιου ν ι.νυτιιου ο οροτιοττ. νου ιιουου
2 τουυεου (40 ρΟτ.).
Ρυτιτιυυιιοιοι.τιο ιιεε

Οιυνιιιε».

ν·ι

τ.

Πυιιττουιτο:

«Βουννιοι·ιειτοιτου

οοτ

Βιοι.=;υοεο

υοι

Ζοτουτοεριυοιυιουιυι;ιτιεε. (Ντ. 4).

ιυ Βυεειε.υά υυά

Ψ. 'Ι'ουι ο ε ο ιι ο νν ε τ ι: «ι)οτ του·ουννιιττιςο Βουυτι οοτ Ντερ:
«ιοτ Βουτιυάιυυιτ (ιοτ ε.ιευτου ιυι'οιττιθεου ουιτυτι.τιεουου
Βτιττε.υιτιιυοου νοτιυιττοιετ ει" 5τουυυεευνροτεουιιο υυά
ννοιτοτο Βοουιιουτυυε.·ου ιιιιοτ ιυτο Αυινουάυυι.ς· ιυ οοι· ειτε·
ιιοιυιεουου οιιιτυττιεουου Κιιυιιτ». (Ντ. θ).

υυιι40 ιυοιιτ ιοιουτοτο

Ψ. Η ο ε ε ο ε ο υ νν ι ι ι : «Ζυτ
(Ντ. 4).

ΚιυτΙοι·ετοτυιιουικοιτ

Μεεευυυυιου τυυι Κουιρτ ννιτιοτ άιοεοιιιοι. (Ντ. θ).

Ποιο.

θ νου

ΙινιυουυνΙουιτιιιου,

άου Κτυυιτου

"του

εταιιουιιτ, οιο ιιιιτιεου ε.υιιιυιο.ωτιεου ιιευουυοιτ.
Μ. Μ» οινιτεου: «Πιο Βοιιουιιιυυ).τ οοτ Οτο-Βιτιοι·οειε υιιι
ιιουι ιει·οοιεοιιου 5ττουιο». (Ντ. θ, θ, Π).
Με Οτυυιι εοιυοτ Βτιευτιιυο;ου ιτουιτυτ Ζ. ευιυ Βουιυεε. τω.

Βει ειιου, ννοιουο ευ 8ιτιοτοεο Ιοικιου, οοι· Η. τουεοτ τντυριιυι
ουτννοτιοτ Ευτυιουτ οιιοτ υυτ εουτ εοιιννοοιι τουςιοττ; εουτ
ιιοιτου τυποι οιο ιΞ'υυιιτιου οιοεοε Μυειτοι οι·υειτου; θεου
υιιιεε οιπ ιιοιιιοιι άιεε Μ. ετερωιιυε νοτουε.ν.οεοι2τ ννοτιιου. Πιο
Οοτιιιιεουο ιυ :Ιου Οιιτου νοι·εουινιυτιου άυτου Ρυτωιιευτιου
ουτννοοοτ·ι·οιιετϋ.υοιε οι!" ινοτειου εο εοιιινε.ου, ευ Μ” ειο
οιο ιίτε.υιιου υιουτ υουυτυυιτευ. Νοε θουθτ ννιτ‹ι @αυτοι
ουτεουιοιιου ιιοεεοτ. - Πιο Βιοιτττοιιο εοιΙ ιυ οιο Οοιι'υυυε :ιοτ

'Ι'υιιε Βυετεουιι οιυεοτιιυττ υυά (Με ιίθριουου ιιοτεοιιιου ου
δ. 8οιουονν:
«Πιο Βοιιουτυυε; όοο $ουιυιτυοιε πο· άιο
Ποτυιυτοιοτιο υυιι υιιτοτυοιυο Ρυτυοιοςιο, Βιιιτιιιο υυά τοιυο

Βοι·ιυετοιυνιτοεου». (Ντ. ο).
Πιο Βοτιουτυιιε ιιεε Βουιιυυιοιε Πιτ οιο Ποτιυετοιου·ιο ιοτ
υοου Ιευεο Μουτ ιτιοττ.τοετοιιτ. Αυε οου υιοτ ευε;οι'ιιυττου
ΒοουεοιιτυυΒου ο·ουτ ουοτ

υοτνοτ,

κιεεε ιιιοεοιιιο οιυο τττοεεο

ιετ. Πιο Ριιτο τιιτ'ου ι‹το.υιτυυτ'το Ρτοτοεεο υοι·νοτ υυά ενντιτ
υιοιιτ υυτ ιυ (ιοτ Βρυιοττυιε, εοιπιοτυ ε.υου ιυι Πυτοτιιυυττοιι
"του... ννοιιοι νοτεοιιιαιουο Ηουιιιτυυιτυοιτου ειου Μιάου ιυ
οοτ Αττ νου Βουοιιοι· (Ευτυτοε υ. ε.), Ηουτυοτυοτυ. Βιιιεοιιου,
Βιιιεου, Αιιεεοεεου. Ρεουιιοοιιειοεεου ιπιτ εουιοιτυιο;ουι, τουτου
Ιυυο.ιτ. ιυροεου ιυθΙττοτου, οιιοειιοουιεουοιυ Ζοττ'ε.ιι οοιι (ιο
ννοιιοε υυά εουιιοεειιου Νουυιιιιυυπου οοι· Ηιιυτ. Βοεουάοτε
ννιουτιο; ιοτ ιοτττοτοε. ου οοτ Βουιυιτυοι Με Βιι‹ι οιυοτ (ιο
εουννυιετ νου οοιυ Τνριιε οιυοε Ι·Ιουτεε.τυοιυε (Ρι€τυουιευτιωυι

νου Κυρο ει) υοι·νοτι·υιου ιτουυ.

Ηιοτιιοι ίιυιιοτ ειιου οιυ

Βιιτουννυουοτυ οοτ ΒΙυτι;οιιιεεο ω· Ηυυτ ετυττ,

ννοιιυτου άιο

Νοειιουι-ιοιτ οιυοτ ειιιτοτυοιυου νοτιιι·οιτυυς ω Βουιιυυιοιριι2ο
υιιοτ (Ιου €ουιου Κιιι·ροτ τοεουου οπο.
Ν. Β ο ιτ οι ο νν:

αΖυτ Κεευιετιιτ οοτ Βυτοτιτιε ρυΙου·ιυουοευ».

(Ντ. θ),

οιο ουοτο νωι‹ι ιιεε Κευε.ιε ευ,οςοάι·ιιοιττ ννετιιου. Πιο 2. Ποικ
ττο‹ιο ννιτο ιιιυ ιιοετου ιυι νι'ιυιτοι εννιεουου Πυτοτιτιοτ'οτ υιιιι
ννο.τεουιοττευτυ υιιιυτοιορ;τ. Με 8ττοτυο εοιιου οιο ετιιτικετου
νοι·ννυυτιτ ννοτοου, οιο άιο Κτευιτου ιιιιοτυοιι τ. ευευε.Ιτου

ιτουυου. ι1ιοΒιιυοτιοτιοτ Βουυοο εοιι 8-5
Μουτ ννουιτοτ :Με 8 πιει ιυ οοτ ννοουο.

ιυ. υεττει.,ιτου

Θ. Οι οτοεο ιν: «Ζυτ Ροτυοκουοεο υυά οροτετινου Βουευτι
ιυυΒ· 8·τοεεοτ Νοετουτιυνοτιιιιιο». (Ντ. θ).

Ι.. Ν ο υ οι ο ντι τ ε ο υ : «Πιο ιιοτυο‹ιο οοτ Βουε.υιιιυυ.<τ Μου
ει” ιυ οοι· θνυιιιτοιοςιο». (Νι·. θ).
Ν. Ροττο ιν: «νοτευοιιο ιυιτ Βιυιυιυιιυυε νου οιυιιτνουιιιουι
(έ$ιννεθυο υυά Ε”ι·ε.Βου τω· οιο ΒυτετουυυΒ· (ιοτ θοεουννιιιετε».
(

τ.

).

Βει Βιυιιυριυυο· νου ουιυτνουε.ιοιυ υιουτ τιιτιοτουοιοττουι
θιοννοιιο ιυ οιο τοωτοι υυά Νιοι·ου νου Μοοτεουννοιυουου
ουτννιοιιοιυ ειου Βιιιιυυ.<του ιιιιοτ Β Κοιιιιιιιιιττοτ, ννοιουο αυτο·
υουιιεου υυά ετνριεου ννοουεου. Πιοεο Νουιιιιουυτου ννοιουου
ιυι νοτιευτ νου 1-2-8 Μουοιτου υυά ιιιυτοτ, ινοτουι Πιτ
νι7οι.ουετιιυι ουτ”υϋττ. Βιυ 'Ι'οιι ειοε υουκουιιιιοτου Οοννοιιοε

Βοιτ ιιουι 18'7θ νου Βοιιιτυο·ο υυά Βοοουιυε υοεουτιο

υουου Γυιιο νου Βιιτοτιτιε υιοιττυουοεε. ειυτι υυτ υοου θ Με

υυιοτιιο(ττ οοι· Βιιοιιυιιάυυε,· υυά ιιουι Πυτοτττευεο, οιυ του

άουι Ουυουονν-Βοευιτε.ι ιυ οτοτευυτε ιιοτιουιοτ ννοι·‹ιου. Μο
Μιάου υιοτ υοουοιουιοτου ετοιιιιυου ευουι”υιιε Με οιοεουι

υοου υιουτ ιοετοοετοιιτ).

Ηοεριτυι.

Ιυ ιιοιιιου Γοιιου υευτιοιτ οε ειοιι υιιι οιυο ρι·ιιυιιτο,

οιτυτο οιττιιτο Βυι.τιιυειιιυε· (Με Ζωοιοιυτοταετωε υιιτ υιιουτ'οι

ο·ουιιοτ Βευουτ'οιιουτειιυιιυυε υυά τοάιιουουι Αιιετουε.
δ. 'Σ' ε υ υ ο νν ευ ι: «Ειυο Μοτυο‹ιο υυτ εουυοιιου Βι·ιο.υουυε
νου τοιυουι Οιτνυο.ουιοοιουιυ». (Ντ. ό).
Β. Ο υ οιαο ιν: «Ζυτ 'Ι'οοιιυιιτ (ιοτ Βοιυτυοροι·υτιουου». (Ντ. θ).

ιτευυ εοιυο βουουειουιΒιιοιτ

υοοιι

υουυιτου.

(Πιο

ι)ειιιοτ ιετ

Αυου ιυ ουττοτυτο ΟτΒιιυο ιεθυυου

'Ι'οιιο «Με οιυεοερτιτττου Θοινουοε νοι·εουΙορ τ ινοτιιου. ννοιοιιο
οιιουεο (Με ειυιι ευτ Πιιιουοιοτυυ
ου
νιιο.ουετ.υιυ. Πιο
ιυιοιυυιτου οοτ τοεοιιννυιετυι·τιετου
ουυιιιιυυΒου ιιιιουου ιιι
(ιοτ οτθεει.ου Μουττοιιι οοι· Ρυιιο τοευιτοτιοε, υυτ ιυ οιυουι
ΕυιΙο υιιτιοτο ειου υοοιι 4 Μουυτου ειυ Κυοτου. Πιο Βοειιτιου
το» ()τε;υυο υυτ' οιο Ειυε τιτευυεου ιετ οιπο νοτεουιοιιουο=

ιυ οοιι Νιοτου ιοτ άιο τουτο Ιυιιιττειιου υυά Μιάου; νου
Βιυιιο,ιτοννοιιο νοτυοττεουου(ι. ιυ (Ιου 'Ι'οετιιιοιυ Πυτοττε.υΒ· νου
εροιιιιεουου ιιιοινουο ιυ ιιοιυ ειου υουιιιιιιουιιου (ιιοινουο.

Πιο

τοεουινυιετοττιΒου Νουιιιιιιυυιτου υευου υιο.υουο τωιοικιιιτωι
ν. Βοιιιιτονν:

«Νυτιιτιιουοε Με.(τουευτι: ειε Ποιιυιιττοι υυά

οιο Ποτυο‹ιο οοτ θεννιυυιιυΒ· οοεεοιιιου». (Ντ. δ).
Ζυτ θοννιυυυυτ οοε υιοεουευττοε

υοετου.

οιτυου

ειου

Ηυυ‹ιο :επι

ιυιτ ιιου (τουτου θοεουννιιιετου υιι.ιυιιου υυτουουιιεουο Ευτινιοικο·
ιυυε; υυε ειου εοιυετ υυά υτνοιεουο 8ττυιιτυτ. Ου ειο ε.ιιοτ
οιο ουιιοτου ουετε.υτοτιετιεουου Βιτουεουειτου «ιοτ Οοεουννιιιετο
ουίννοιεου. υιιιεε οιο Ζυιτυυιτ ιουτου.
.

ε.. ννιτ‹ι ιυυου οιυο Βροιεοτουτο υυά ΜειτουτιετοΙ υυ

.<.;οιοο·τ υυά ιιεε 'Ποτ Εοιιιττεττ. ι)ε.ε Γιοιεου ἐοιυιι€τ υοτιιτιιου

υιουτ ιυ (ιιιυ Με ου, εουτιοτυ του Με (ιοτ

ρειεοτουτουιιετοΙ

ννιοοοτ υοτευε. ε ιιοειυυτ οιυε ετοτιτο Βοιττοτιου νου Μιητου·
εεττ, ννοιουοτ @του οιιι ιυ άιο ι4"ιετοι οιυιτοτυυττοε Β.ουτ ιυ οιυ
Θοι'ιιεε τοιοιτοτ ινιτιι. Ιυι ντουκ νου ο 8τιιυτιου μ.;οινιυυτ

υιου οιιι' τιιοεο ννοιεε 1-11/ε τω" Νεο;ουευττ.

Μ” οιο Αυ

Β. 8οιοννεονν: «Βιο οιιη.τυοετιεοιιο Βοάουτυυἐ ιιοε Νε.οιι·
ννοιεοε νου Ιυτιιιτευ ιπι Πτιυ (Ιυιιιιτυυυτιο)». ( τ. 7).
Πιο ΜουΒο Με Ιυιιιιτευε

ιπι Πτιυ

υυοιιυυννοιεοιι ιετ νου

ο·τοεετοτ ινιουτωουτ, σε υυτ υυτ ιιιοεο ννοιεο οοτ άτουουιιου

.υυτ υυτ

Οοτ'ουτ νου Πουοι·τιιιιυυε Με Οτ8·ουιευιυε ευ Μάσι, Ιυοοινι
υυά ιι.υυιιουου Κθι·ροτυ νοτ.<τουουετ ννοττιου ιιιιυυ. Πιο Αυ·

ετοεεο .ιιουεου νου 6Ο~ 100 θτυυιυι _ιοτιοε Μαι υυ‹ι 10Ο-200 θτ.

ινοεουυοιτ νου Ιυτιιιιυυ ιυι Ντιπ ιιο.υυ ευυιι.υτου νοιυ Ζεττειι

ντουουυε ιιοτεοιυου ουυοτι·ιιιτ, εο Μιτου εουυοιι υυά

2!
ε” Βινειεειιιιτρει·ιπι Βιιτιπ. Ζετιε!! πετ Ζει!επ ιπ πιωτιιετπω.
πππ Αεππετππιι· πεε Βτο!ϊνεο!ιεε!ε. Ι)πτε!ι
επτερι·εε!ιεππε
Μεεεπε!ιπιεπ εειπε ιπεπ σε ειπε οπετ πι.. ε.πποτε ιθ`ετπι τοπ
Ιππι!τε.ππτιο ε.ιιεεε!ιιιεεεεπ πππ επι πιεεε ινειεε πιο Ιππιιτειι

πιεπεε ειε πιειπποει.ιεε!ιεε καιει !ιοιιπτεεπ.
Α. Βο!ονπονε: «ΒΙει.ετιε!ε επτ ιιιπ!αιοπε!!επ Ι)ιπε·ποειι!τ.
Ποιιετ πιο ι'ππ!αιοπε!!επ 8τϋτιιπε;επ πεε Ηετεεπε πει Πετι

πιιεετ Ρπεππιοπἱε›. (Ν1°- 7)

Βιηιτιιτ π.» τοε!ιτειι 'Ι'ιιιιε τω· Με "νετ ιπι ειιιρπ!!ε.ι·επ Ιπππε;
πιε '1'π!ιε νπτπε ππιετ!ιπππεπ Με ε!ιπεττειπεπ. Ι)ιε Βεετε τι"
!ιπ!τεπ Ρει·ειιιεττ!ιιπιε εε!ιοπ Με νιε οιπ πιιπποε Βεππ. πεε ειε!ι
νοιπ Πιετπε επτ Βοειιοπνειιπ !ιιπποε·. Βετ !ιιπτετε Ποπι.τ!εε
νετ νοΙΙεπιππιιτ (τει πιιπ νιιτπο νιε πεε ετειε πιει!. ε.πειι_ιει.πε
επιπποιιιεττ. πιο Κτειι!‹ε ιιιιετετε.ιιπ πιο Ορετιιτιοπ (τω. πππ
νπτπε επι 22. Τιιςο έτο!ιει!τ επι!εεεεπ. - Πιε πετιο!οΒιε ιει ιιι
πιεεεπι ΡεΙ!ε ειπε ππειετε, Με νοιι! ιπι ιποειιππιεε!ιεπ Βιε
πετπιεε !ιει ω Γοτι.!ιενεεππι; πεε ιπιεε επ επε!ιεπ.

Βιιε ειπ πετ ιιιιτιπ!ιεειι Ρπεπιιιοπιε νιτ!ιτ !ιι.!ιπιεππ επι πεπ

Ηετειππειτο!, επ ειεεε πιιε Πετε ποε!ι !ιιπιτε Ζειτ

πεε!ι πετ

Κτειι!τ!ιειι. ειεε ιιιοιιτ ετ!ιο!επ !τειιιι πππ ιιπποτιπε! ειπετ επε!ι

Βειτπ ?ειπεπ πιο» οιι_ιε!ιτινετ

Ήπιρτοπιε.

ει.ε!ιι. πιεεετ Ζιιετε.ιιπ ιιιοιιτ. ιιπ

Πεπρτεπε!ι!ιο!ι ιιε

5. 'Ι'ιπι ο (οι εν: «Πιε ειιι!ιπ!επετιεειιε Βε!ιπ.ππιππιτ πεε
Οπετεειιεπιιε!!τποειιεπε Με !ιειπετ Ππιετεο!ιεπιτε!!ιππε!ιεπ
πιιι. πεπ θεετει!επ πειειι Ρτοι`. ν ο ι ιι ο ν ι τ ε ε ιι». (Ντ. θ!.

οιπεπτ πετ Κτιειε, εοππετπ

2-Β 'Γε.πε επιιιει·, νο πεε Ποτε επι ε!!ετ ετ!ιειτεππιιι!ιιε;ετεπ

Ρ. Μεεε τ ιιιτεΚι: «Με ειιεπι:ιτετινε νετε.ππετπιιε; πεε ιιο

ιει. Βπτε!ι υπιιιπιτε νιτπ πιε Δτ!ιειτειιιιιιπ·ιτειτ. πππ Απεπειιιετ
πεε Ποι·πεπε τεεε!ι πειιεεεεττ, νεε νοιι! !ιειιριεεε!ι!ιε!ι επι πιε

ειι!ιιπε ιπι ειππ επενιειτο!ππεπ Οτι.ςε.πιεπιιιειι. (Ντ. θ).

Πε!ιππε· πεε Β!ιιτπι·ιιο!τεε πιιτιιε!τειιιιι!ιτειι ιει.
Δ. 5 ε !ι τ ε ο !ι ε ιιι π ειτ ι ι ‹Ζπτ

Ψ. 0τιον: «θειιπττειιιι!ιε πιιπ θγπιι!το!ο8·ιε ιπι ρτε!ιτιεε!ιεπ
Εε!ιεπ πεε Ατπτεε›. (Ντ. 10).

Β`τειτε ιιιιοτ ει..

πετ νετ!ετειιπιτεπ πιιπ Βτ!ετεπ!ιππεοπ ειππειιιετ
πω. Οτοεε!ιιτιιε». (Ντ. '7 πππ θ).

Ι)ιπι.τποεο
Θε!ιιετ.ε

Απτ.τιιιενετιεεππε επ πει· Ππινετειιαιτ επ Οπεεεε..

Μ. 'Ι'εο!ι!ε π ον: «Με πεπεετεπ Βιτϋπιππε·ειι ιπ πετ $γιι!ιιιι
Π. Πιε!ιπι!ον: «Με ειπιετε ννοττε ιιιιετ πιε Βε!ιεππιππε·
!ιτειι28ετ
(Ντ. ι.

Νεπιιι!πιιππεπ

πετ

Ειρειεετϋ!ιτε

πιιε

Κ. 3.».

Μ. ι”ι·ιι!ιετετ Ρτοιεεεοτ πετ Πιιινετειιιι.τ επ Οπεεεε., πω” ιιιετ

ειπεπ Για!! επ, Ι(τε!ιε πετ Βρειεει·ϋιιτε, πεπ ετ ππτειι .Ισπ!τε!ι
8ε!ιει!τ Με. Βιεεετ επι ιει εειπετ Απειε!ιτ πεε!ι εΙιετε!τιε
τιετιεειι πε.(ιιτ, πειτε .Τ. Κ. ειπ ε5ρεπιιι!επιπ» πει ΚτεΙιεετιιτειι
· ιτιιπιτεπ ιει !
ν. Ο ρ τι ε ι:

«Ζπτ ορετειινεπ Βε!ιεππ!ππιτ π.» Μετεω
Πτει!ιτε!ιιετ.ε!π». (Ντ. θ).
Ιπ 8 ιπιηι·ετει!τεπ Ε'ιι.!!επ νιιτπε πεο!ι Ν ε ι τι. ι ο π - δ ε π ι ι -

ιο τ ορετιεττ.

Ο. οιπρίιειι!ιι νετιιι πιεεε Ορετιιτιοπ.

Β. 8οιονπον: «Πειιετ

επεπιιι:ετινε

ειιιιιπιππετ τω.. Ιππι!τειπ».

πππ

επε!ιτει:ινε

Βε

(Ντ. Θ).

νοπ ω. επε.!ιτετινεπ Ρτοιιεπ ειιι' Ιππι!τεπ ιει πιο ιιοειε ποο!ι
πι.. νοπ .Τε.τ“ιε, τετ !ιιιπιεε!ιε Ζνεε!τε ιει ιιεπιιειπετ πεε Μεικ
τιν νοπ Ο!›ει·πι ε τετ. Πιτ πιε ιιεπιιτειινε Βεειιιιιιπππ,ε;
ιει επι πιειει:επ επ ετιιιιίε!ι!επ πιο
ετ!ιοπε ν.. ειπ-Ο ιι ετ
πιπτετ, ιπιτ: πετ Μοπιιι!τε.τιοπ νοπ ιπ!ιιπιτετ. Επι· πιε
ιι!ιπιεε!ιε Βεειιπιπιππε· πεε ιππι!τειι ι;επιιετ το!Ιεπιππιιτ ειε
ιιωιοπε νοπ νοιειιι, νοιιει π!!ετπιπ ε πιε τετιιτεπε!ιιε
1πεπεε νοπ ιτοιεπι απο» πιτε!τι; ειιι' ει..
επε·ο νοπ Ιππι!ιεπ

ιιετεε!ιπετ νετπεπ πιιιεε.
0,95 Μπιτ. Ιππι!τεπ.

0,01 ετ. ι”τειεπ θιι!οι·ε επτειιτιε!ιτ

ποιοειε

(Βπιτεειιεοτε

ρε!!ιπε;

νετεπε!ιε

επ

Απεπε).

(Ντ. 10-12).
Ο. Ζ ειπιετ: «Ζπτ Β'τεε>,·ε ιι!ιετ Βειιι.ετιειειπιε πει Ππιετ!ει!ιε
τγριιιιε». (Ντ. 10).
Πιε Ππτετειιε!ιπιη.τεπ 2ειπ·επ.· πιιεε πιιε πω! ε. 'Ι'ε.ειε τι."
Κτεπιι!ιειτ σε Βιι!ττετιεπ ενειι'ε!!εε ιιπ Β!ιιτ νοπ 'Πρεπε
!ττεπ!‹ειι επίτ.τε!ιεπ πιιπ ιπ πετ 2. εειπε πετ 2. νωπε εο!ινιιι
πεπ. διο ειππ εενο!ι! ιιι εε!ινει·επ νιε ιπ Ιειειιτειι Β'ιι!!επ ε!ε
ειπεπ ιπι Β.επιπινοπ επεπετεπ'επ. ι!'ει·πετ !ειιτοπ πιο Βεο!ιεε!ι

ιππΒεπ, πεεε πιε ιιιετ!ιοπε πετ Θενιππιιπε; πετ Βε.ιιιετιεπ πιιε
πειπ ΒΙπτ.ε ιπιτ Βιι!ίε πετ θε!!ε σε.

ε.!!ετει·πετεει.ε Απί'ιτιοτιτ

εε.ιιι!κειτ νετπιεπι:, ππι ιπι Β`τιι!ιειεπιππι πιε Κτεπιι!ιοιτ. επ πιει;
ιιοειιιιετεπ. ι)ιεεε ιιιετ!ιοπε πει: πεπ νου" νετ ε.!!επ επ
πω!. νεπεπ πετ Ηιιιιιι;!κειτ πει· ροειεινειι Βεεπιτετε ιιπ Απ
ιεπιτεετεπιπιπ Με νειι·επ ποτ ιτε.ιτιοε πειιιοπποπιοπιεε!ιεπ Βε
πειιτιιπε· πει·εε!!ιεπ. Πιε Βιιιιεε!ι!ιειτ ιει εειπε εππεπεε!ιοιπ!ιο!ι.
πππ ιπ πετ Μειιτιειι! πετ Ρε.!!ε Εεεε ιιιεπ ιιετειιε πειτε 18-24
Βιιιππεπ πεε ιπτ8·ε!ιιιιεε !ιε!ιεπ.
Ψ. Βι.ιι!ιετπ: «Ζπτ Ντε” ι!!ιετ πιε Βιι!ττετιιιιπιε ιιειιπ Πτι·
ιετ!ει!ιειγρ!ιπε ιπ νετιιιππππ ιπιτ πεπι Α8ιτ!πτιπε.τιοιιενετ

πιόςεπ ω. Βιιιι:εετιιιπε ιπι

ετ!π.πι πεε Ἐγριιπε». (Ντ. ΙΟ).

Απι' θτπιιπ πετ !ιε!τιετιε!οπιεο!ιεπ

Πιιι.ετεπειιππιι·

νοπ

Οοπτε.πι ιιι νοτιιιππππ8 πιιι. πετ Βεετιιπιππιιπ πεε Αει;!πιι

πε.ιιοπενετιπϋπεπε !τοιτιιτιι; δε. Μπι Βειι!πεε. πεεε πιο
(ιο π τεπι νοτιτεεε!ι!ε.8·επε ιπειιιοπο
Ψ. Βο μι; π ιι ον:

96

Πι.!!επ νοπ Ππτετ!ειιιειγρ!ιπε ιπιτ πειτε πετ Μετιιοπε νοπ

Βιπιιτε Απε;ε!ιοπ ιιιιετ πιο Βιπνιτιτππε

νοπ Γοτιπε!ιπ επι θε!ει:ιιιε. νετιιιιεειπτ πιιτο!ι 8ι.ερ!ιγ!ο
!το!τιιεπ». (Ντ. 8).
Ε. 8 ι:ε!!τετ: «Ζπτ Κεεπιειιιι πετ εριπειιιιεε!ιεπ πετερτοερι
πε.!ειι Μεπιιιτςιιιε». (Ντ. 8).

νοτειιπ!ιε!ι

νοιι

ειππ ει» ει..

Ρτιι!ιπιε.(ε·ποεε ευρω, ιππεπι ειε ιπι νει·Ιεπι π.» ετετεπ ινωι...
ιπ 25 ρ . ειπ ροειιινεε
Βεπιτιιοπ ποε!ι ποπτικιν
ιιπ νετ!ε.πι' πετ ετειεπ
ιιιι.ιι ιιι; νοιπ νετ!ιιιιι'

Βεεπ!τετ ειεεε, νειιπ πιε ν ιπε!εε!ιε
επετιι!!ι. (Ι : (50). Πιε Βε!ττει·ιιιπιιε νιτπ
νωπε ιιι 95 ρθτ. ιιεο!ιεειιτει:, πεπε
πετ Κτε.πιτ!ιοιτ.
Βεπιπιιοππ ιπιτ ε"

2. ΥΝοε!ιο νιτπ πιε Βειττ.ετιππιιε ιιοτειιε !ιεπειιτεππ ιιε.ιιιιιτοι·
!ιεοιιε.ε!ιι.ει. (ιπθ0 (Με). Οενιι!ιιι!ιε!ι νει·εε!ινιππεπ απ. Βε.!τι.ετιεπ

Η. Βε!ιτειιιετ:
«Με Ειτρεπιτιοπ ιπ πιε Ποιιπο!ει επι·
Ππιετεπο!ιππε· πετ Ωπε!ιεπ πετ Ρεετ 1905 Με 1906». (Ντ. θ).

πιιε πεπι Βιιιτε ιπι νετ!ιιιιι πετ 2. ννοοιιε, πω" ιπ εε!ινετειι
Γιι!!ειι, - ιπ πετ 8. Ζνιεο!ιεπ ω $ειινετε πετ Βι·!:τππ!τππστ

Ν. Β ε. τ. π ο ν:

ερτοοιιεπετ Ρετε!!ε!ιειππε, ιιιιπι!ιε!ι _ιε εε!ινετετ πετ ππ!ιοπιπ!ι
ειεττο '1'γρ!ιπε νετ!επι'ι, ππι εε !ει.πε·ετ πε!τεπ Με πιε 8ι.ιι.πε!ιειι
ιπι Β!πτ πππ ππη.τειτοιιτι:.

πππ πετ Βιι.πετ ε" Βε!ιτει·ιπιπιε ιιεετε!ιτ. ειπ πεπτ!ιειι αποπε
«Ι)πρΙιειαιε

ροετει·ιυτ.

ΟεριιεΙοι!ιοτειτορεπιιε

πιοποεγιπεττοεπε
ε. Ογειοριε.
ρετιετε.!.
(εγπ!τερ!ιε!πε
ε.εγπιεττοε Γ ιι τ ε τ ε τ! ε!ε Πειιοτι.τεπεειοι·πι επιιι Βιργπ·πε
ιετ.τεριει·πε (ιεττειιτεο!ιιιιε).» (Ντ. Θ).

.ι 'Ι' ε ε !ι π ε ν ε τ ι : «Ζπτ ?τεμ ιιιιετ πιο Ειιιινιτ!ιππ,<τ πεε
Πιπε!επε (Βιπιτοκιπππι εο!π!ιι!ε Ο ! ο ε τ το. ει επι'πιε Βιπτ.νετ

εοτειιπε πετ Πετπειι ιιει νε.τιπιι!ιιιι€επ 'Ι'ιετεπιυ. (Ντ. Θ).
Ε. (ΗΡ πό ο ιι ι (π: «Ζιιτ Αει.ιοΙοειε πετ ΕιπετεπτετιππτενιπιτΜ».

τ.

.

Πιε εε-ιειιιι€ε Ρετιεπι.ιπ νετ ιπι νετιιι.πι ειποε .Τειιτεε
2 πιε!.ειτι·επτετιπ ιττε.νιπ, πππ νπτπε εειπε πω! νοπ Ο. ιερε
τοτοπιιεττ. Πε.ε ετετε πιει νετ πιε !ιπ!τε 'Ι'πιιε ιιοτ'ε.!!επ, (Κυρ
τπτ! νε!ε!ιε οιτειιτριετι: νπι·πε; πιε τεε!ιτε Αππειτε εο!ιιεπ νοιι·

Βεε επτιιστωι πετ Βε!ιιοτιιι.ιπιε Με ιπιτ ιιιοιιτ οπετ νεπι(τετ
πεπτ!ιε!ι ε.πεπεερτοο!ιεπειιι Απει:ειπεπ πεε Αιη.;!πιιπετιεπενετ
ιππιτεπε Με πει ιιιε!ττοε!τοριεειιεπι Τιττιετεπ πετεεΙιιειι 1 :5Ο
πειιιι,=τι εε ποποπ πιε!ιι; πιε!ιτ πιο Βιιι.!ιε!ιεπ ιπι Β!πτε επ πππεπ.
Με Α8·ε;!ιιτιπετιοπ εειπε πετιπ ειε Ηιπνειε επι' πεε Βεετε!ιοπ

οπετ !ι'ε!ι!ειι πετ Βε!ττετιιι.πιιο πιεπεπ, νε!ε!ιε ιπ εε!ινετεπ Ρει!!επ
ει.πτ'ιιιιτειι ιτε.ππ. ππι πεππ νιοπετ ειπεπεετεειι.
Πιε Βε.!αετιεπιιε πει: εενε!ιπΙιε!ι ειπεπ επτετιιιι;επ Οιιε.τε!αετ
πιιπ εειιειπτ πιε!ιτ πιε Τεππεπε επ !ιεειεεεπ ιπ ειιτιπε τ'οτιπ
ιι!ιετιιιεε!ιεπ. ι)οτ ι'τιι!ιεετ.ε 'Ι'ετπιιπ ειπετ Ν'νιεπετιτε!ιτ ω
εοι!ιεπ ιπι ι(ετ!ειιτ' νοπ Β.επιπινεπ ιει: ποτ 4. Τε; πετ ποποπ
Ετ!ετεπ!ιππετ. Πιε Βιιι!ιοιιοπ !ιε!ιεπ τω. ειπετ ιπι Β!πιε πιε!ιτ
εε!ιτ !ε.π8ε Ζειι. Βε (πειτε ειπεπ Ρετε.!!ε!ιεπιπε ενιεο!ιεπ ποτ

βετ ποετορετει.ινο· νετ!επι' νετ ειπ ιιει'τιεπιε;εππετ. Βοι Απε
τ.τιιτ πιιε πεπι Βοεριιει1 ιιοππι.ε ίεεηςεετεΙ!τ νετπεπ, πεεε πετ

Βο!ινετε πετ Βεπιπινε Με πετ Βε.πετ πετ Βιι.!τεετιιιιπιε; ι.π
εειιτ ιειο!ιτοπ Γιι!ιειι πετεε!!ιεπ νετπεπ ιιιιει·ιιε.ιηιτ εειπε Με
ε!ιεπ ιπι Β!πτ !ιεο!ιπο!ιτει; ειε εε!ινιππεπ πεο!ι πει πετ 2. Ιπτ

ι.ει!ι πιτἔοππε πτπε!ιετπιιιιππ!ιειι νετ, τω» Πτετπε νετ !ιτ!ειπ,

!ιε!ιππε; ε" Κπτνε πετ Αεε!πιιπειιοπ.

ιιι Διιιε εειπε, ιιονοεΙιειι;

!ιοιιεπι Τιι.τιετεπ πετ Αττε!πιιπειιοπ (ιππιτι·οε!τοριεε!ι 1:4ΟΟ πππ

ετιιππιπ ποττπε! επ εοιπ.

πιο Ρετιι.πιεττιεπ νετεπ

Πει, πιε

Βιιιπιρίε πιε!ιτ ιππ!ιτιεττ..

Νιι.ε!ι 11 Μοιιει.επ ω.» πιο Ρετιεπι.ιπ νιεπετ ειπ πιιε πεπ
$επιρτοπιεπ ειπετ ιππετεπ Βιιιτιιιιι.=;.

Ι)ιεεεε Με! Με; ειπε

Απε!ι ιιιετ νιτπ

!›ει

!ιιι!ιετ) ειε Εεεε! Βε!τι.ετιιι.ιιιιο ιιιοιιτ !ιεοιιιιε!ιιοι. ι1ιεΙιιιε!τιιοπ
επ Ρε.τε.τγρ!ιιιε εε!ιειπτ πω! ιιιοιιτ. νοπ πετ π.» πενε!ιπιιε!ιεπ

ιιι ππτετεο!ιειπειι. Απε!ι !ιιετ νετπεπ Ρετιοτειιοπερετιιοπιιιπειι
Με Βεπιπινε !ιοοιιεο!ιτοι..

εε
Α. θειιιιετ: «Ζιιτ Ρτε.8ε ιιιιετ άιε εεεειιεειιι€ειι Βεειειιιιιι
εειι εετ Βιιι:οτεεΜιοιι ΙΒι·Ι ι ειιε, ιιετ Βεικτετιειιιιε ιιιιιι

Β. Κ ιι τ ιι ι ιι ο ιν ε ιι ι:

«Διιεεετιιεειετιιιις

εει

θειιιιτι.ειι. Πιε

εεττειιοιιιιι. (Ντ. 4).

ἔΙΙιἐτ )ιδιιιεΙεε ιιετι Βεειιιιοιι Ιιειιιι Πιιιετιειιιει.γριιιιε».
τ.

).

νι. Ροιιι)εΙο ινειιι: «Βειιιει·ιειι άεε Βιιιιιεε ιιπά Με εειι

.

Ιιειιτει·ιεΙιε Βετιιιιι. Πιεεεττ.ει.ιοιιιι. (Ντ. ει.

νοι·ΙΒιιιιΒιε ΗιιτειΙιιιιἔ.

Ι.. ΟΙειιιτε ε ιι ιι: «Βιτι .Ιειιτ Μιιιιειιιιετ 'Ι'ιιιιςικειτε. (Ντ. 4).

θ. Βοτιιιιι.ιιιι: «Ζιιι· 'Γειιιιιιιιι άετ ιιιι.ετιιιιιειιιιΙετειι Πιετ
ι.ιοιιειι». (Ντ. 10).

Ν. ΚοτιιιΙοιινιτεειι: «Ι)εε ιιιιιιε 8ι.ει.ιν νοιι Ιιειιιε «Ο»
ιιιιιι εειιι ιιοιιιοι;ειιεε ΟΙηειιιιν Με ε.». (Ντ. (10).
Γ. Μπι”.

Ρ. $ειιο τι εει: «Βιιτ Ρετεειιιειιιιιε ειε ειιιε 5ιοΙοειεοιιε Πτ
ει:Ιιειιιιιιιε εει· Βοιιινειιεετεειιειι.». (Ντ. 5 τι. θ).
Ιιι άετ 'Ι'ιετντεΙι εριεΙτ. εετ Ρετεειιιειιιιιε ειιιε ειτοεεε ΒοιΙε,
ιιιε Νοτιιιιειιιιιι;Ιιειτ. πιτ εεε ειιιιι ειιιινιοιτειιιιιε ΕΠ, ειειι δε·
ει:Ιιιιι.ει: ιιιι οιιετ ειιι ιιιιιιιετΙιοιιειι ΕειΙιε ειιεειιιιιιιιειι ιιπά ειιιιι
ειιι' Κοεπειι άετ ιωιωι· ιιι ετιιιιιιτειι ιιιιιι επι ιιιεοιιεειι, εειιιιτι

νοει ιιιοΙοε;ιεειιειι Βι.ειιιιριιιιιιι: ιιιιε ειιιιι θειιιει άεε

8ιιιιτιιιι) ειιιιει:ιιετειιινε ι ειιειιειιιιιιι ιιιιιεειιει.
(1ιιιιι·ιιιιι Πιτ θειιιιτιειιιιιιε ιιιιιι Ρτειιειιιιτειιιιιιειιειι)
Ντ. 4-ε, πιιπ.

Ρετειιιιιε

ειυε. ΒοΙειιΒε ειε Ε"τιιιιιιτ Με ιιιιιιιετ ιιιιτ ειε Βιιι.ννιιιιιειιιιιςε
ειιιιω ειιειειιι, ιιειιτιειιι εε ειιιιι ειιι εεε εεε. «Βειιιιιρετεειιιιι
ιιιιιε› ειιιιειιι εε ειυε ιιιιι άιε πω» νοιι Νιιιιτιιιιι.ιεετοιι'ειι εεε
ιιειι έει'ι.ειι άετ Μιιι.ι.ετ ιιιιιιιιεΙι, Ιιειιειι ιιτιτ εε πιιι τιειιιιεειιι
Ρετεειιιειιιιιε ειι πιιπ. Βει άετ πιειιεειιιιεΙιειι Βι·ιιυνειικετεειιειι
ειιιειειι Μιιιιετ ιιιιιι Ε'τιιειιι. ειπε ε·ιειοιι ειιτινε ΒοΙΙε, ιιιοιετ

Με. ερτεοιιειι. ιιι ιιειιειι νοιι Βειτειι άετ Μιιιιιιτ ειΙε Βειιιιι
ι;ιιιιΒ·ειι (Ττειιιιιε, ιιιετιιιιεοιιε ιιιιιι ιιιει:ιιειιιεειιε Βει2ε ειιι.)
ειιτ νοτει-ιιι.ιεειι Αιιεειοεειιιιις ω· Ε"τιιιιιιι ;τειι,·ειιειι ιιιτετειι, άιο

5οιινιιειι€ετεοιιειι. ειιετ ιιοιιιι ντειιετ ιι;ειιι.. Πιο ειιι:ινε Β.οΙιε Με
Βιειιιιιιε ιιει.ει.ιει ειι:ιι ειιιιιιεο Μι εετ Αιιειειιειιιιις ιιι θα
Α. Η ει: εΙο ει: «Βει·ιοΙιτ ιιιιετ 25 Οοειιοτοιιιιειι (νεΒιιιεΙε ιιιιιι
εέξιιιοιετιιιιεΙΞι) ιιι άετ Ρει:ετειιιιτε·ετ ιιτινειειι θειιιιτειιετειι».
( τ.
ιι.
.

Ο. Ποι·οιι: «Ζιιτ ΚεειιιειιΚ άετ Μγοιιιοι.οιιιιε ιιτειιτειιτι εετ
θτενιιιιτει.». (Ντ. 4).
Βει ειιιετ 3Ο-_ιειιτιςειι Ρετ. Ιιεεε ..κι ειιεεετ ειιιετ ιιτειιιιοιιετ
ΙιεΙιειι θτενιιιιιιιτ τεοιιι.ετεειι.ε ειιι Ιιετιιετ 'Ι'ιιιιιοτ Κοιιει.ει.ιετειι,
άετ εειιιιεΙΙ ινιιιιιιε. Βει άετ Βιιιιετοι.οιιιιε ετινιειι εε ειιιιι. άιεεε
εε ειιιιι ιιιιι ειιιειι Γειιετιιτοεεειι ειιιιεετεεειι Κιιοι.ειι ιιιιιι πινει
ιιΙειιιετε ιιιι.ι·ειιιιιτεΙε ιιιιιιιιειιε. Αιιο ετσι ινιιτιιειι ειιιιιιΙειετι:.
Ι)ετ νετΙειιιι' νιιετ ειιι ιιοτιιιεΙετ ιιιιιι ιιειιιι εεεΙιε Μοιιει.ειι Ιιειιι
Ρετ.. ειιι· Ζειι ιιοττιιει ιιιετιετ.
(τι. Βιιτιιειιιειει: «Ονετιοι0ιιιιε ενιιιιτειιιι άετ 8ειινιιειιρετ
ειιιιειτ (Κ τ ιι ε ε ιι ιι ε τ ε·'ε 'Ι'ιιιιιοτ) πιιι ιιεειιίοΙι:τειιιιειιι
Ι1ξειεε1ι5εειιιιιιι. νιτεεειι
Μει.εει.εεειιιιιιιιιιιιε· ιιιι Πιετιιε».
(

τ.

τω, εεττ Βειιειιι'εΙΙ οιιετ ειιιετ ειιιιιιιιιιει.ειι Πιει·ιιεεειιΙειιιι
Ιιειιι, εε ει:Ιιειϊι ειιιιι άιε ειιιιι ννεειιετιιιιι ιιθι.ιε·ειι Βειιιιι€0020Π

ιιιιιι ινιι.ιιιιεΙτ Θεννειιε ειιεοιειιειι ειιι. άιε Πιτ εειιιε Βιιτινιοιιεῖ
ιιιιιε εδώ: ειιιιι. Βε ειιιιι Βιιρετιιιιειιτε ιι,ιειιιειιιιτ νιτστιιειι. εινει

ΙιεΕτιιειιιειε Βιετ ειιε εετ ΘεΙιετιιιιιτ.ιετ ειιιεε εοιινιτετιειι ειι
ειιτεΙιειιιιιι:Ιιειιε ιιι ειικιιιιετειι ιιιιιι ιιι ιιιε θειιιιτιιιιιιιετ ειιιιιε
Βτειιειι Αιιςοτειιειιιιιοιιειιε ει: ιιιιρΙειιιιετετι, εετ ειιιιοιι νιιιι·
ιετ ιιειιετιιετιιιτε, ιιιεεεε ννετί ερει.ετ "νει εοιιινιι.τεε-- νιιιτ
;;τειιε .ιιιιιεε. Βει νετειιιιιειιειιειι Τιετεει.ιιιιιι;ειι τεεε·ιετι. εετ
ιιιιιιιετιιοιιε Οι·,ε·ειιιειιιιιε πιιι ειιιιιτ ει.ετικετειι Ηγ ετειιιιιιο,
Οειιιιιιι ιιιιιι Αιιιιειιιιιιιε νοιι Ι.ειιιωεγι.ειι. ιιιοτειιε
«ει. Με
θειιΙιιεε ειειιι, «ιιεεε άετ ιιιιιτιετιιιιιιε Οτε,·ειιιειιιιιε ειτ:ιι ειιι·
Ε'τιιιιιιι. νετιιε1ι, ννιε ειι ειιιειιι ιιιιιι ιτειιιιιειι ΟτΒειιιειιιιιε ιιιιιι

ιιειιιιιιιι; ει, Με νετ ιιιιιι ειι ει.ιιιιιτ2ειι ειιι' ιιιε ι.ι;ειινοιιιιτ.ε )γειειι,
ιιε.ιιιιιιιιι ιιιιτειι ειιιειιιιιιιιοιιε Βεειιιιοιι». Βειιιι ιισειιιιιεΙιειι
ἔεΒεοιιιιοιιειι
ο ε.

Οι·εειιιειιιιιε

Με»

Με

Πεειιιιιε

άιε ςΙειειιιι

ιν. Β ο ε· ο τι ιι ι· ο ει: «Αιινιιειιιιιιιη; άετ Βιετιιειε Μι εεριιειιιιειι
ΒτΙ-ιτειιιιιιιιἔειι». (Ντ. 5).

.

2θ-_ιιιιιτιεε Ρετ. νοιι τειιιιιιεττει· Βιτιιιιιιτιιιιιις·, Οειιειιιε άετ
ιιιιι.ετειι Βιιιτειιιιτε.τειι. Αειιιεε, Βειιοιιιιιιιι:ι.ιιι; 109, ιιιι Ιιιιιιειι
Βεροειιοιιιιτιιιτιι ειπε εΙεειιει:Ιιε θιεεειιννιιιει: ιιιε ειιιιι Β.ιρρειι
ιισε·ειι τειοΙιειιιι, ιει€ει·ι.ιι.ιε Βεειειειιε ιιιιετ αει· $γιιηιιιγεε ειε
εντει Ριιιε·ει· ιιιιτετ ιιειιι ΝειιεΙ. Με Βιιιειιοεε Ιειιτει.ε ειιι

Βιιιετ εεριιεειιειι Ριι.ι. ννει·ετι τιιεΙιτι'ιιιιιι Αιιι.ιειι·εριοιιοιιιιειι·
Με ΑιιιιετερΙιτΙοιιιιιιιιιειιεετιιιιι ιιι_ιι2ιετι νεοτιιειι οιιιιε ΒτίοΙι;.
Αιιι 28. Τεεε ιιειαειιι Ρετ. ιιιιιετ1ιοιι ιιιιι Μι1οιι 5-θ 'Ι'εειιιιιει

ννειιι·εεΙιειιιιιοΙιτειι:

τει:ιιτειιιεΙΙ ειιι, άιε νετιθ8·ετιιιι,ε.ς Με; ειιετ πιιι Βιιιιιιιιε ειιιιιε

ιιιεΙιιι;ιιειι

Τιιιιιοτ.

Θτενιιιιιεε ν πι, ΙιοιιιρΙιιιετι ειιι. ειιιειιι

Βερετοιοιιιιε.

Πιε

θεεειιιιιιιιΙει: ειιι;

Ιιιιιιειι Ονει·ιιιιιι ειιε ιιιιιι ννιιτιιε ειιιιετιιι.

Βιετιιειε ιπι @ειπε άεε 'Ι'εετεε. Νεειι ειιιιιι;ειι Τετ.ςειι πει Βιιε·
εετιιιι€ ειιι. 5'Ι'ει>,ε ιιειιιι Βε,ς.ςιιιιι εετ Ηειειιιι.ιει·ιιιιι; πω: 'Γεωμε

νοει

Με Ρετ. ειιιιι ειιιιι

Αιιεεεεεεε ειιειιιιιιιιιειι.

Εεεε άετ 8ειιινειιι;ετεειιεικ εειετε, ?εεε Β. ιπι Ι)οιιιι;Ιεε ειιιειι

ι'ειιει.ετοεεειι Τιιιιιοτ νοιι εει· ΒιιιιειιιεεΙιε εεε Πι.ετιιε ειιε8·ειιειιιι,
εε ιιιιεε ιι.ιι ειυε. θειιιιτι. ρετ νιεε ιιιι.ι.ιιτεΙεε ιιιοιιι. :ιιι ιιειιιιειι
ενετ. Βειιει· θεει.ιο εεεεετεε. ΒιιΒιιι.ειεειιιιιιι: ιιιιτειι άεπ Πι.ετιιε,

Θ. Εεειιιειι τ.: «θεειοΜεΙεεειιιι. (Ντ. 5 ιι. θ).
θεειεΙιτεΙεεειι ειιι! ιιιειι ιιειι Νει.ιιτιιτειιειι ιιιιει·1εεεειι.

νιοΙιει άιε Ριεεειι1ε εειι·οιι`ειι ιιιιιιτιιε, ειιι ιιιιιειιιιεε Κιιιιι (θε
Ν. Βιειιιιι2εινε-Ρτεοιιι·εειιειιειτ ει ε: «Βιιι ΠΠ ει·
ιιτιοιιι. 2570 θτειιιιιι) ειιιι·ειιιετι. Πεε Βειιειιιειι ιιιιετει.ιΙ νετιιιι:Ιει:.

2ειιιτειοΙιε Κιιοτειι ειιι ιιειι Πιι.ι·ιιιειι ιιιιιι ιιετιι Νει.2, ιιιι ιιιιιτετειι
Ι)οιιεΙεε ειιι ιεειεε Ιιιιιιττει, Με ειιι άεε Βιι.τιιιειι νετιιει:ιιειι
εετ. Νεειι 2 Τεεειι Τσε.
Πιο ειιι Αιιι“ειιις άετ στενιιιιιει ειιιιιοιιιιιιειιε θεεειιννιιΙει
τω;; 8250 8τειιιιιι ινετ νοιι ιι·Ιειι.ετ Οιιετιιειιιιε. Βει άετ ιιιιιι
τοεΙιοριεοιιειι Πιιιετειιιιιιιιιιε Με Β. ειιι ιιιει:ιιι.ι,ε· ειιι.ινιοιιεΙιεε
Βιιιιιεεεννειιε, ιιι ιιε·ιιι ιιιειι εινειει·Ιει Αττειι νοιι ΖεΙΙειι εειι,
ετιιεεετε, ιιιειιτ Ιιειιε ιιιιιι ιιΙειιιετε, ιιιτειιειν ετείει·ιιτε, ιιειιιε

ιιετ Οετνιοο-νεἔιιιειιιειεΙ». (Ντ. 5 ιι. θ).
26-_ιειιι·ιεε Ρετ. Πει ειιι ΜεΙ ειιοι·ι:ιετι:, ειιι θιιιι. ἱιιιετ ιιειιι
ειιεεετειι Μιιττει·τιιιιιιιι Με ειι:ιι ειιι Πει*ειιτ νοιι 2 Οι;ιιι. Με”
ιιιιιι 11). (Με. Βτειιε, ειιι. ε·ιεττειι Β.ειιιιετιι. Πιε Ροι·τιο εττιε

ειιιιιιιιιει·ι ιιι εει· Ηθιιε εεε οιιετιιιι Β.ειιιιεε εεε Πει”ειιιεε.
Μ. Βιιιειι: «Με Βειιειιιιιιιιι,ε· εετ ριιετρετοΙειι Βιιιιοιιιειτιιι
τΙειι πιιι Πιετιιεειιεεριιιιιιι€ειι». (Ντ. 5 ιι. θ).

Δτι.ειι ετιιιιιει·ιειι ειι ΕριιιιεΙιεΙιειι, ειε Ιιεεειι ιιι θι·ιιι›ρειι εε
οτιιιιει. Πεε ΒιΙιι ιει εεε ειιιεε ιι`ιιιτοεει·ιιοιιιε. θειιιε·ειιι.Ιιειι
ιιεοιιιιοιιι.ει. ιιιιι.ιι νετει:ιιιειιειιε Βιειιιειι ιιιγιιοιιιετϋεετ Πε επετε
τω, Με ιιιιιι ειιι. ΗθιιΙειιιιιΙτιιιιιεειι Με ιιειιτοιιεοιιε ιιεε1ιι.
Πειιι Τιιιιιοτ ερτιεΙιτ Β. εΙΙε ΒιςειιΙιειτειι άετ νοιι Κτιι ιι ε ιι ω” ΙιεεοΙιτιειιετιειι Μοιιιιιιιετιοιι ειι.

Με Αιιεεριιιιιιι,ιτ ιιιιιτιιτ

τειιι ιιιεοιιιιιιιεειι.

νοτ άετ Αιιεεριιιιιιιε; ετινειιει·ι ετ άεπ Πιιτιετιιιιιιιιι πιιι. ιιειιι
ειιι€εΓιιιιι·ιειι Γιιι€ετ, άετ άιε “Με ΙιιιιειιιιιιεΙιε ειιιιιειει ιιιιιι

θεινειιεετιιοΚειιειι ειιιιει·ιιι,

ιιιε ειιιιετε Ηιιιιιι ιιτιιοι:ι. νοιι ευε

εειι ιιεεει.ιειι. Πιο ΘεΙιετιιιιιαει·
Μ.

Ρ ε ε ι ε τ ιι ειιι

«Ζιιτ

Κεειιιειιιι

άετ

Ε'ι·ιιοιιιι·ετειιι.ιοιι».

Ρ. “Με ειιιειι Β'ειΙΙ πιιι., ιιειι ει· ειιι” άετ ΙιιεεΙ Κτετιι ει·ιειιι:.
Με Πιιιιειιιιι.ιιιε ιιετ 8·τιεειιιεοιιειι Αει·ειε ειιι! ειπε ιιιιιιεεειιτειιι

ιιοιιε εειιι. Ρετ. Ιιειιε εισιι ειι ειιιειι ετιει:ιιιεειιειι Απι ,ειε
ννιι.ιιιιι. ειιι. ε" Με” οιι ειε ςτενιιι εει, ιιιεεετ εετ ειιι· ?εει
ειειιιιιιι.ις ιιετ Πιεειιοεε ιιειι Πτει·ιιε ειιεεεεριιιι. οιιτιε άιε ιτε
τιιιι.;ειε Αεερειε, άιε Βειιννειιιεετεειιει'ι νιιιιτι1ε ιιιοιιι ιιιιτετ
ιιτοοιιειι. εετ Πιετιιε ιιειιιιι Πισω ειι, 5 Μοιιετε ιιετειιι ννιιτιιειι
εντει ποιπο Ε'ι·ιιοιιτε νοιι 12 (Με. Μιιιεε ιιι Ζιειιιιιοιι ειιι: ετ
Αιιτεειο. θειιεειιιι,ε.

ιιοιιττειιιετι

ιιειιι Βιιιιιιιεε εετ Διιεεριιιιιιι€ειι ιιιετΙ:Ιιειι.

ειοΙι

ιιειιιι ειιι"

Βιιιε ειιιτ'εειιε ειιι

εριιιιιιιε οιιιιε Διιιιι.ειιιιιε πιιι ιιειιι Ριιι€ετ ιει ιιιι:ιιτ τειιοιιιιιι.

(Ντ. 4).

ιιιι.Ιτειιειιι Ζιιειειιιιε εειιιιιιι Ριεεειιιε ειιει;εειοεεειι,

ειιι ειε Ζιιειιιιε

Ιιοιιιιιιι. εε “κι”. νετ. ιιτειιειιι ειι,ε,ιειιοειιιεε Ψεεεετ 38-30" Β

ιΙειιε.ειι

Βιπεεε

28
"Γεωοιπώ"εμ 082θω

(^ω.2ω_Ζθἰω"ω·

Ν. Ι)έΓο

Μ”. 49--52 '90θ "Μ ι-'7 ]907·
`
Α_ ΝιιωΙεΙιΙ: «Ζιιι· ΚιιοιιΙετΙΙ:

άοτ

«Ζιιι· Κο.οιιΙεΙΙΙι άοτ ΒοιιοΙ:Ι:Ιοιι οοο ΒΙ:οιιιιιιιι·» .

Βιι)οιιοττοτιοΙι ιιπ Κι·Ιοεο, Β'ιετ.οΙοιΙοιιιιις·, νοι·ΙιοΙΙΙ: ιιιοΙιτ ποιο
ιιιοΙιι·ίο.οΙιοι· ΙΕΙιιοι·ΙΙΙΙο. εοΙιΙΙοοοΙΙοΙι ΒοεοΙιιιοιι οοο Βιοι·ιιιιιιι, Με
εἰοΙι πιο 'Ι'οιΙ ινΙοοι·οι·οοω.. ΗοΙΙιιιις.
°

'Ι'ιιπιοι·οιι οοο Βοο.ριιΙιι.

@Η Μπι ν” Βχο"σω 0Βΐτἱι8ΞἱιιθΜ ΦΠ" 49)'

.Ι. Βο ιιάοι·ιιΙ;Ι: «ΠοΙιοτ οοο ννοΙοΙιοιι ιιιι6ΙΙιιιι·ιοιι (ιιοτνϋοοιι)
Ιω». (Νι·. 7).

Ν' ΚΜ” ά Η ἱ τ Ζ ιζ Ή @Μή Ρωιθ "Η 38!-"ωιζτᾶ"κι1θἱω(ΝΒ5ο›

ΒοιιΙοΙτοτοοΙιοιιιιιιις· ιιΙΙΒ·οιιιοΙοοι· Νοιιι·ο.οιΙιοιιΙο.

2 Π.ΙΙο νοιι Ι)γοοιιιο)ι·Ιο ιιέιιΙ οΙιιοιέ ιΠιιι ΞνοέΙιοιιιΈξοο:ι·θοι: 8:ζο

ΙΙ:;άθδι8:τεΕΐζΠΞΙΐέ%26Π:ζεε;τ88 :ιι€(ΙΑ' 82Βμεο."Β2 ΑΗΒ.0ιηθιΠΌθ_

Μ. Β ει.. ιιι οἱ Ιο ιι Κο: «ΠοΙιοι· ιΙΙο ΒοΙιιιιιιΙΙιιιιιι· οοτ· Τιιοοι·ΙιιιΙοεο

Μου· Ιπι Ιοτιτοιι ΚοΙΙιιροοι·εοΙιοΙιιιιιιο·οιι. Ιιι 8.ΙΙοιι άι·οΙ Ε'ϋ.ΙΙοιι

Μ" 'ΜΌ'ω)"ΙΙ"· ΠώθΓ (Με Ίω)"ΜΙΙ" "Η Κ8·Ι“1ϋ ΡΘΠ8·

τιιι·Ιιο›ΙοΙιοΙο Βοτιιιι€. Οοιιοοιιιι€.

18 Γ))° (Ν1° ε), 7)'

·

'

ΒοοοΙιι·οΙοιιιιο_· άου ΤΙιοοι·Ιοοιι Κ. 8 Ρο ιι ἔΙοι·'ιι

απο οοιιιιοιι,

Ν. Κσι·οΙοιν: «Μη ΙΙ'ειΙΙ νοιι ΙΙΙοοΙιΙΙάιιιιε οοο Β`οοιιιε».

πιππι) Αυτοι· ΜΙ ΠΙΝ 868631180

(Νι·. 50).
·
ἀ
Α
'
Ιι
ΙιΙοοΙιοι·
ΒοΙιΙΙΙ:Ζ
ιιι οοτ Μαιο
οοο
θοΐι€2Ποο:Ποιιι8:εΞοι·θ'ΙτξΙιιΙοο0Ποἱιιο
Μιιιι.ΙΒο
Βι·ΙιοΙιιιιιο;
Μ» Μπι

Α. 8οΙιιιιΙοι·8·οΙιΙ:
«Ζω βιο
Ιζο.οιιΙιιτΙΙι
άοτοιιιτοι·
ιιΙιιιτοιι
ΡοΙγοιιιγο
Με οοτ Βιιηψιοπω
Μ! νοιι
Ρο)ι·οοιοΙιτιο

8οΙιΙἰτιι. Μο Μιτου νοι· οΜο Ριου νοιι 46 .ΤιιΙιι·οιι, ΙΟ-ΟοΙιιι.Ιι-

Μι οιιιοπι 16-μι.Ιιι·ι€οιι .Τιιιιι;Ιιιι,·;». (Νι·. 8).

Ιωωθ· εΙ88"Πά·

νοιι'. οιοΙΙι.ο τΙΙο ΠΙοοιιοεο ΡοΙγοιιιγοΙΙϋει .Βοιπο ε.ιιιοτιοι· Ιπι
ΗΙιιΒΙΙοΙι ιι.ιιϊ ΙΙ'οΙ,ςοιιοοε: 1) ΡΙοι.2ΙιοΙιο ΜΣΙιπιιιιιο,· οοτ ι·οοΙιιοιι

. '
δ. Έννοι·άοννοΙιΙ: Μαι· Κο.οιιιιιιΙΙι οι” τοιοΙοιι Ι(οΙΙΙΙΙ0ΙΙβ
οιιοι.ιι·ριιτΙοιι Ιιοἰ Ιαι·οοεΙοοιι ΝοιιΙιΙΙιΙιιοκοιι». (Νι·. Η)
.
Σ? Ε'ειΙΙο, Ιπι οι·οιοιι θοιιοιιιιιι άοτ Κι·οιιΙιοιι (55 ει. πι.), ιιι ιΙοιιι

εννοΙτ.οιι Τα! οοο 42-)ιιΙιτιιι;οιι

.ι.τΙοιιτοιι ειιι 24. 'Γεω μ. σο. ειιι

οΙιοι·οιι απο ΙιιιΙιοιι ιιιιτοι·οιι Βιιιι·οιιιιιιιτ. 2) 8οΙιιιιοτπΙοειςΙιοΙτ
ω· ΡειΙριιιΙοιι άοτ Νοι·νοιιοττοιιο·ο. 8) Θοο·οιιινοι·ι νοιι ΙιγιιιρΙιο
@του Ιιι άοτ Ιιο1 ΒιιιιιΙιοΙριιοΙΜοιι εοννοιιιιοιιοιι Β'ΙϋοοΙο·ΙιιοΙΙε
Πω 8Φωοι,"Π Μ ά” ΕθπάθΠΕΘεθΠΦ Ι Β Μ!! .Β ά
Η
.

ΜΜΜ

Π 8'

'Η

ω' @Η

Κο.οΙιοΧΙο.

. άοτ ΟΙιιι·ιιι·Βιο».
.
.
Ρ. ΨνιιοΒΒο:4;ἙΙ2Ιἐοι·4ἑἰΙἙ0ιιοἔἶ)τοο Βι·ίοΙ8·ο ιιι
Ι. .·
¦ 9 ' ι ι
ΙΤ Β τι·οΙιι ο νι ο Μ· @οι ΙΙ'ι·ιι.ο·ο ω· ;οι·ΙοΙιιΙΙοΙι-ιιιοιΙΙιΙιιΙοοΙιοιι

ΒΧροι·ωοο». (Μ. 4ο, .ιιι ω, ω, α, 48. ιο, 50, Η).

Μ. ΑΙ)0Ι
κἱΠἀθ8ΐιΐθΐΣξ1 :(Ν:<_.ΑΚΕ
8Β θ

° Ετω) ΙΙ.ω Π]
ΐΙ'"ΙΙ
88 Η) ε' Ιιι)
θ 'Με
Η Απ'
Β .ΤιιΙιι·ο ιιΙτοι· ΚιιιιΙιο ...ο ειΙΙοιι ΑιιιοΙοΙιοιι οΙιιοι· ειΙιιιιοιι
“ω” ΒΒΒοΓ8···ΓΟΡΒιθ· Π"ΈΠοεθ (μπώ (Μ Οι)(Μω·Ιο" ΙΜ

8"ΙΙΙΒ)·

Ρο1οιιιι)ι εθοοιι ΡΜ- Ρ_ΜοΠο ω) “οι 80ο" ·ΠοΜ·

Ν. ΖΙειΙιΙο οι: «Πο Μι νοιι ΙΙοιιιι νοι·ιιιιΙιιιιοτ ιιιωιι Με

ΙιιιοΙι ιΙοι· ι;οι·ιοΙιτΙιοΙι-τιιοιΙιειιιιεοΙιοιι Αιιο.Ιγεο».

ΜνθΜοΠΙΠω Με.. Μ. Η ιι (Ν... ε»

.
Μ· Β ο 8 Ι ο ν' 2 ο ΙΙΙ: «ΜΒΡ""Μ
0**"”"ΜΜ (Μ'_ 1° 2)'

1)
ΙΤ|ὅ2::ο2ϋ8ιῖ;~ἔὲ8.1)::.ἶ
“Ια Ι
“
' ΙιΒ2ἔἔΙιτΞ=Ξ8ιἙθΑι·ΙιτΙ1τ2ΐ.22ξ5ιεΐι.ι·88:Ιΐι.
Ιι · Ο
εοϋθἔὶοο

νοι·οοΙιΙιιο· οΙιιοι· ΙιΙοΙιιοιι ΙΙΙοιΙΙΙΙΙιο.τ1οιι.
8. Βιιιιιιιτ:ΙιΙ:

8· ΤΜε ω" 0Ρ8"ΜοΠωΙ·

αΖιιι· ΑοτΙο1ορ;Ιο άοτ ΜΙΙΙο.ι·τιιοοτΙ:ιιΙοοο».

Ο. ζΙΙ:Ι_Ιοιέ3Ιιιιι:

(ΝΙ..1)_

τ.

«Μο

οο1τοιιοι·

Β'ειΙΙ

νοιι

Νιοι·οιιειοιιιοιι».

.

8. ΜΝ. ?οι Μ) Α08Ι0Μ ΙνθΙΒΘΙ'Ιζ8 ω!). Μ" ΙΜ ΜΙΙΙΙΙΙ'·
Ι.οοοτΙτι11080 Θωθ ΕΟΙ8θ (ΒΙΒΗ ΒΠ60ΙΙΙθΙΙΒΗΠΒΘΙ'ΚΠιθ8θ ΜΙ' 08·

26 .Μοτο :Με ΡιιιἰοιιιΙιι ω. ΙΒι·οοΙιοιιιιιιι.=ι·οιι νοιι ΒοΙτοιι οοτ
θοοοΙιΙοοΙιτοΙιιιι·ιιοι· οπο .πιιά ΝΙοι·οιι, ιΙοι· ΒοΜεοΙιννϋ.οΙιο. ΙΒιιιιιιιι

@Με .κι
-

ειιι θ. Το” ιιιιοΙι ιιι1.ι·ιτ.τ Ιιι ιΙΙο ΚΙΙιιιΙι. Μο ΟΙπΙιιΙαΙοιι οι·.<ι·ιιΙι
ιιοΙι;ιιι ιιοοοι·(οιιοΙιοΙοοιι ΐιιιο(1 Νομοι·οΙΙιιιΙιιοΙο, ΡγοΙ1ιιε,.ΡγοΙο

ΐο.ιιιΙΙΙΙ4.ι·ο οιιιο.ιιι·οιΙοοΙιο Ιοιοιιο Ι›οι

ιιορ.ιι·ιτπε
_γοιιιιι.
. ιι οι·νοιιι·οοΙιιοιι
Νιοι·ο
Μιά
οιοΙι οιο
διοιιι
νοιι ιιυ
282, ιιι
οοτ ΙιιιΙιοιι
28 Θι·ιιιιιιιι
(ιιο.οΙι
ΑΒΙιι·οοΙςο

: ΗΙΐ ο
Α _ Ε,ιι=Ι.Ι.ιζ:ιζ;ν(Νέ

-

Ιιιιιι.χ οΙιιΙεοι· ΙιΙοΙιιοι· θιἰιοΙιο).

Αιιϊ Θι·ιιιιιΙ οιιιοιι Β'ιιΙΙοιι ιιοΙοι: Ι.. οοτ 'Ι'Ιιοοτιο ΒιιοΙι ο Η.
οοτ ΙιοΙ ιιιιιιιιιι·οτΙοοΙιοι· ΙιΙΙοτιο Με Πι·ειι.οΙιο οιιιο ΒιιΙ:ννιοΙιΙοιιΒο

. Ε·
ΜΜΠΙΗΜΐ 8·ΠΠΠΠ'Π

Α. ΒΙ
"Μπι Γο.ΙΙ
«Ζαν νοιι
ΚοοιιΙοιΙΙι
άοτ Βιιι·ιι
ΜΙοεΙιΙΙοιιιι€οιι
ΝοιικοΙιο
ιτιζτιιοι·ΦΠιιι
ΡοΙιΙοιι άοτ
πω! 8οΙιοἰιοΙΙιοιιιο».
τ. _.

Α. 0ΚΒιιΐιιΐιο1ιι€.0(ΐδιε.ΕΙ).: (ΜΒ που" ΑΠ28ΜΗΜ νοΠ 0Πεω8 ΙΜ

Πιε ιιιΙειιΙιΙΙοοιο ΙΙΙ8.άοΙιοιι Μ. πι· ΖοΙτ. εοΙιοι·οιι, "σε Π! Η.

"
οΜο οιΙοι· ΙιοΙοο Βι·ιιιιτοι·ιιοοιι

Ι)ιιιι ΘοΙιιτιι, Ιπι ιιιιτιοοιι νοΙιΙΒ·οοΙΙιΙοτ., Με Ει·οϊ Μι 'Πρ. πω
:ιιπ 2. Τομ. ΙΙιιιιοι· νΙΙ-ροι·ο, εοοιιιιο. οιπ· νιιτοι· πιιά Μο

Αυτοι· ΐο.ιιιΙ ιιι ιΙΙοοοιι ΙΙ'5.ΙΙοιι

νοτοτϋι·ιιιοι·ι, οί: Ιιι οτΙιοΙιΙΙοΙιοιιι ΙΙΙο.οιιο.

1·ΒΒς;;..;;;;ΠωΙ··._2;"··ε

οι·ιιτεοΙιοτοιιοιι Κιιιοοι· νϋΙΙΙ,<.; ιιοι·ιιιοΙ. Αυτοι· ιιΙιιιιιιτ ουχ Μ"
οιο (εΙι·ειιοΙιο άειι· ΜιιιοΙιΙΙιΙιιιιο· γιοΙΙοιοΙΠιάιιιιιιιΕ ιιιι·οοΙιειιίΙΙΙιτοιι

·····ιο··ιω ··· :.::..ι:: ·ι:..·:.:·ι:::.2: ·ιε.·:····:.ει. ο ιιιι:· ιιι:: ·.ι.5:.·.;

'

8οΙι18.Βο απ: ΚιιιιρροΙιι ιιυι' οοο Κορί νοι· ΙΙιι·οιι ΑιιΕ·οιι οι·

'Ι'. θΙΙοΙιιιιοιι η: «Θι·ιιιιάοϋεο ω» ΒοΙιοιιιΙΙιιιιε οιπ· οικω

ΜοΠ10ωνΗΠ18[1°

ιιιοτΙΙο. ριιτοΙοιιτο.». (Νι·. 1).
Β. Ι)ι·οοιιγ: «ΠοΙ)οι· (Ιω Β02ΙθΙ;"Πο;επ ο." ΠΠΠοΗ·ω Η Μ.

Κ. Κ ιι ι· ο. ι Η. - Κ ο ι· ι› ιι τ: «ΒΙΙιι ΒοΙιτο.Β πι· ΒοΙιοιιιΙΙιιιιΒ οΙιΙ
ι·τ1τ€Ι80Ιιο1°ΒτΙΙΒΜ1Βι1ιι80π νοι·ιιιΙιτοΙει Βιιιιιιιιι€οΙιγροι·ο.οιιιΙο».

·
·· . (Ν'.ο " .ι)
°1°Μ θ°ωθ"°"
ω” Μ'"Μ"”

ω 25 Ε'ΙΙΙΙοιι Βι·ΙοΠ; οι ιο Ε'ΙΙΙΙοιι; οο ΙιιιιιάοΙΙ.ο Μι ω»

Ρ. Η ο ο ο το Ι ι 2 Ιι Ι: «ΠοΙιοι· ιΙΙο εοΙιινοΙοοΙιοιιιιιιοιιτΙο ΙΙΙΙΙι·Ιιιιιιε

4 ΕΠΠΙΠΒθι· 1 Κ8Η)α"Κω, 1 ΡΜΒήΠ"ωι 5 ΡΜπω0"θΒ· 2 Μ"

οοιι ΟΙοιιιιι ο.οτΙι. Βο.ΙνΙειο .πω Βει Ι.ιιιι€οιιοοΙιινΙιιοοϋοΙι·

ἔἱιἐἑΒ2ἰ_ιἱἐ1· @Ἑἔΐἐΐἔἐ ΙΒΜΙΠ” 4 Β"Βοπθω 1 ωϋεπΚιιΙ° ΜΗ”,

τΙἔοιι». (Νι·. δ τι. 4).

”

.Ι. Β ο ιι ο ο ι· ο ΙΧ Ι: «ΠοΙιοι· τΙΙο Αοινοτιοιιιιε οοο 'ΓΙιοοΙϋ1Ι'οΙο

Ν· ΙΙΙ Π Η Ι( ο "η «ΒΘΙΝΠάΙΠΠ8 (Μ' ΜΙΠΒΘΠΙΠϋΘΤΚΠΝω ΜΜΜ" ·

ΜΜΕ (Μ. Β881δα·θΙ" (Ν... 4)_

Ροιι·οΙοιιιιι-ΑοιΙιοτιιιΙοοΙιαπο». (Νι·. 10).

νοιι'. ΒιιιΙοτ «Ιου ΒειιΙ6ιΙ'οΙ ιιιινοττοΙΙΙιιι.ίτ Με ειι ;;ι·οοιιοο Μοοε

νοϊ'ΗΠΒΕθ ΜΜωΠΠΕ

ΙιοοοιιιΙοι·ε Μι· «ΞοΙιιιοΙΙοιιιιοι·».
Ν. ΚιιΙΙιιιι: «ΒοιιεΙΙιΙΙΙιΜ. Βοιιι·ιιιιο πι· ΡογοΙιοιιιοιτΙο
@τοπ ι(ΠΠι.Κ.Μ ΑΙΜΟΠάΗΠΒ.,_ (ΝΕ ε), θ, η
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Ροοιιοι·: «Ιοιροιοιι2 πιιά Βτοι·ΙΙΒ.8.Ι; ΙιοΙιιι ΜΜΜ». (Νι·. 10).
_
_
_
ΠοΙιοι·ιιοΜιιιη: οιποπ νοι·τ.ι·ειΒοε. ΑΙΙο·οιιιοιιιο ΠοΙιοι·ειοΙιι.
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24
Α. 'Ι' εειι "Με ενει·,ε·ιιιιιιι):,· άιιτοιι Ηιιιιιιιιετιι. Αιιπεε ροη·
ιιειιι·ιειεειιε Αεειιιε ιιιιε Αιιτοπεπτιειε. Ρε.ι·ειεΙιε θεετιιπε,·ειι
άεε Βεινεε·πιιε,·εειιιιιεε. Ηειιιιπρ. (Ντ. 10, 11).
Πιιτοπιεειιετ ΑιιιοΙιειιιπε Μεπεε Με νει·επιεεεεπάεε 11οιιιεπε,
Με Ειι·ιιι·ιι.πιιππιτ ννιιτάε άπτειι ειπε ιπιειαειεεε θεεετο-Βπιετιειε
ειιι8·ειειεεε.
Ε. ν. Ιιιιιιτειι: «27 ιι"ε.ΙΙε νοπ οιιει·ετιν ΙιεΙιειιάειεετ ει:ετεπεετιπει· θτε.νιάιτε.ε». (Ντ. Θ, 10, 11).
1π 9 11'Μιειι ετι'οΙειε άιε Περει·οεοπιιε Με θτπιιά ειπετ Ιπ
άιεεειο νιιε.Ιιε, ιπιιει·ετ ΒΙπεππι.>ι ππά 1ιεειιιττεάιε;ετ Απειιιιιε
οάει· εειιιεε ΚοΙιερε. Πει· Βιιιςτιιϊετινιεε ειειι Με Μτειιε ιεΙιειιε
τειιειιά. Βει ειιάετεπ ΡΜ.. ννπτάε Με Ορετειιοπ ιιι εριεεετειι
8εεάιεπ ε.πει.ι·ειιιιιτε. 1π 22 ΡεΙΙειι ινπι·άε ειιιε Κοπετε.ερει·επτ
ππά Πι·ε.ιπεπε άεε ιιιιιτει·ειι Βειιειάειι,ετεννϋΙΙιεε
ε.ιιι;ειεετε.
1π 7 ΓεΙΙεπ ειπε· άετ Ορετειιοπ ειιιε Ρτοιιερπιιιιειοιι νοτειιε.

Α. Κειρο Ι ειιι: «ΕΜ ΡΜ νοπ ΒιιεινιειιιιιιιεεΙιειπιιιππιτ άεε

Πιιεει·ιιτιπεε, άει· Ηεπάννπι·εει πιιά Ηειιάι>. (Ντ. 14).
Πιε ΜιεειιιΙάιιπε· ιεπά ειεΙι 1ιει ειιιειιι Οιιιιιεεειι ιιιιεειετετ
.ιειιτειι ειιΕ άει· ι·εειιεεπ δειτε.
Ν. 127 ει: ιιε: «Πειιετειειιε ιιιιει· άιε Βι·ίοΙε·ε άει· Οιιιι·πτ8·ιε άει·
ιππει·επ Οτεειιε». (Ντ. 14, 15).
Π. Π ο ιι ι· ο νν ο 1 ε ιι ι : «Πεεει· Με ν7ιτιιππεεννειεε άεε Νειτιππι
ιοάιεππι επι' Με θγπιρεοπιε άεε εεε. Μπειιε1τιιεππιε.ειεπιπειε.
(Ντ. 14).
Πεε )νιι·ιιεειιιε ιεε άεε Μιά, άεε ιιπ ειιιει·. ιοάεειιιιι πιειιι
ννειιιαει· ννιι·ι‹εειιι ππά Ιιεάεπεειιά ιιιΙΙιεει· επειιειι.επ Με, ινιε
ιιιιετιιιιπρε Με νετιιιπάιιιιι.τειι άεε .Ισά πιιε νετεειιίεάειιεπ Πε

ιεΗεπ ιιπ ΘειιΖειι ε·ιειειιινει·ειε ειιιά.

Ιιιι θειππειι ινιιτάε 22 ιιιεΙ άιε Περετοεοιιιιε επεεεΓιιιιτε ιιιιά
ό πιει ρει· νιι€ιιιε.ιιι ιιιειάιετε. 1ιεεεεετεε ε_·εεειιειι ιιιειεε ιπ
ιιιιετειι Γειι1ειι εειιοιι ειπεεει·ετειιετ νετειεετιιπει. Πιε Πειιετ
άετ Θιτενιάιιε.ε ιιειι·πιτ νοιι 4 Νοειιειι Με 4 11οιιιιιεπ, ιπ ειπειιι
Γιά! ινετ άεε Κιιιά ειιε,εεετειι,·επ, ιιι ειπειιι ειιάετειι τω ιιιιιι
άεΙιε εε ειειι ππι ειπε ννιεάετιιοιεε επετειιιετιπε Θτενιάιιιιιι
Με άετ επάειεπ δειεε. ιιι 13 1.1'ιιΙιεπ νει· Με Πειτε '1'ιιιιε, ιπ
12 Με τεειιιε άετ Με άει· θειιννεπε;ετεειιιιιε, ιιι 2 Β`ειιεπ Ιιεεε
εε ειειι πιε1ιε ιεεεεεειιεπ. άειιει Ιιειιάειιε εε ειειι 4 πιει πιπ
ειπε Βπριιιτ, 21 πιει πιιι ειιιεπ '1'πΙιειιεεετε. 2 Ρειιεπειππεπ
εεει·1ιεπ (επι 2. 'Βιμ ρεεε ορετε.ειοιιειπ επ ειιιιεει· Αιιιιεπιιε,
άιε επάετε 4 11οιιειε ερεεετ επ Νεριιτιειε, 25 ιτειιεεεπ.

Β. Α ιι1ιιι ε ιι ιι: «θριτιεπε-Κοιιιρτεεεεπ
νοπ Αιιεεπιειάειι». (Ντ. 14).

ιιει άετ

Βειιειιάιπιιιτ

Βειιι· επ ειιιριειιιεπ ιιει ειιι·ι.;ειι Ειιιεειιιιάιιιιε·επ άεε επεεετειι
ππά ιπιιετεπ Απ,ε·εε.

Θ. Β πειιε.ιιο ιν: «Πεεει· Με Βεειειιπιιςειι άεε ειιτοπιεειιεπ
ΑΙιτοιιοΙιειππε ειιιιι Πειιι·ιπιπ ιτειιιεπε. @Με Βε1ετε.ε επι·
ρε.ιιιο1. Ρενειιοιοειε άεε ΑιιιοιιοΙιεπιιιε)». (Ντ. 15, 16).
Απεοι· Ζεις: επ 8 Β”ιιιιεπ, άε.εε άιε Πιρτοιπεπιε
θτιιπάΙε.εε ειιτοπιεειιεπ ΑιιιοιιοΙιειιιπε επεννιοιιεΙε.

ειειι επι

δ. Π ιιιιιιε ιν: «Ζπτ Ρεειιο8·επεεε άεε Βιιοτιιιιεεειι. (Ντ. 11).

Μ. 1ζοποριενν: «Βεεειιειεπ άεε ν” άει'ει·επε Μι Ρι·οεεεεε
Πει· 81ιοτιιιιε ιεε, πιιειι νεπ'. ειπε δειεεενετ8·ιιεπιι8· άεε Πτ
ειιιειιιπε νοιπ Μει:επάετιιι-

οάει·

Αετιιππ8·εετειιεπε. Ιιιι Με

ιιάεε ειεΙι νιεΙ Ιπάι1ιειι.
Ρ. 'ι' τ ο ι ι ε ιι ι : «Ρι·οι. Π. Ρ ο ιι ο ιν Με θειειιι·εετ ππά Πειιτετ.
Νεειιι·πί». (Ντ. 12).
Ε. Βε1ιειπιιι: «1.1ειιει· εριάειιιιεεΙιεπ 11ιεετπε ππά άεεεειι
Ζπεε.ιιιιπεπιιειιιι· ιιιιι ε.Ι-ιπιετ ιτειιιετ Εεεετειι·εριιιε. Με
ΡειΙΙε άετ Ιεεεεετειι πιιε Απε8·επε ιπ (ιιεπεεπιιι.>ι ιπ ειπειιι
άετεεΠιεπ». (Ντ. 12).

νετι'.1ιοιιιιιιι επ ιοΙ,ιτεπάεπ θειιιιιεεεπ: Ππεει· άεπ Ρε.Ιιεπ
εριάειιιιεειιεπ 11ιεετιιε (ρεεε εε ειπεπ ιιεει.ιιιιιιιιειι Ρι·εεεπεεεεε
νοπ Ε'ειιειι, Με ειιιει· Πειιετνετιιιειπετιιπε· νει·Ιειιιειι. Πιεεε
πιω εεεΙ1επ ειπε Πεεει·ιι·ειιρ,·εειπΓε επτ ε.ιιιιεειι 8·ε11ιεπ @ειιιει·
εετοιιιιιε άετ. Ιπ Ζειεεπ άεε Αιιι'ετεεειιε εριάειπιεειιεπ Πιεετπε
ννετάειι εποε πιω ειιπεετ ι.τεΙΙιετ11εεετεετοριιιε 1ιεεπιιιτει·.

1ινρετει·οριιιε». (Ντ. 15).

Απ! (ιιτππά νοπ 5 @πως εεειπ11πεεεεπ 115.1Ιειι
νειι. επι, άετ 1ιΙειπειι Ορει·ει.ιοπ

ειπε ι;τεεεει·ε

τει-άει·(

Αιιτιπετιιειιπι

ιιειε επ εειιεπιτεπ. Πει· Ειτ(οιε άει· Ορετεειοπ πεε ιιιειετ ινεπιε·ε
θεππάειι ρεεε ορετεειοιιειιι επι' ιιπά άε.πετεε επ. Πει ιιιπΒ·ετειι
Ι.επεειι ιιιεειιε Απι.οτ Με Βεεειιειοπ ειιιεειι.ιε.
'1'ιι.Ζει·ενιι:

«Πεεετ

άεπ

1'νετε άετ

Ππεει·ιιιπάππε· ππά

ΒειιεΙιιιοιι άεε νειι άείετεπε ιιει εεπιιετ Ρτοεεεεε.ιιγρετ
1τοριιιε».

_

νετ!. Με οιιπε @Με ππι· ειπιιιεΙ ππεετ 7 Ριι.ΙΙεπ άιε Ορε
ι·ειιοπ ειιε,ιτειιιιιτε. Ζ. ειπρειειιΙε ειε ιιεεοπάετε ιπ Β'ει1ειι επιε
εετ Ρτοεετειιοπ άει· Ρεειεπεεπ, Μι ειε πιι€ειιι.ιιι·ιιειι ππά ππεει·
ΙοΙιειει· Απεεειιεειε επειιιιιτιιει·.
Β. ΠεΙιεειιι: «Πεεετ άεε Βνειιεποετερειι νοιι Α. Πιο!)
ππά ειιιιεε 1ιοάιιιιιεειοπεπ επ άεπεειιιεπ». (Ντ. 18, 17, 18).

.Ι. ΒριεεΙιετιιι: «ΠεΙιετ Με ΡΙιει·νιιεεεειιιιε επρτειινοιάεε.».
(Ντ. 18).

Α. Πτει› π ν: «Με

ειιτοπιεε1ιε

Ρτοεεεειι.ιε

Με ΜιοΙοε·ιεειιεε

1ι1οιιιεπε άετ Νεπτεεειιεπιε›. (Ντ. 18, 17).
Κεεπιεειεε1ιε 1άιει.ειιππχ.

Α. Β ε ιι πι ι ε τ· ε ε Ι ά : «Πειιετ άιε ιιιιιιεε Ροινοπινειιειε άετ
Βτννεειιεεπεπ›. (Ντ. 18).
νοτ15.πιιι.τε ΜιεεειΙππε.
Βεεειιτειιιππ
νοπ εννει 11ι.ι.ιιεπ, ιιειιιι ετεεεπ Ειτιιτεπιιππε
8 'Ι'ει.τε ιιεειι τεπιπε πιιά Ζει” άεε Βεεεειιειι ειιιει· Οιιοι·ιο·
τεειπιειε ριι;πιεπεεεε. Πει· 2. ΗΜ ινετ νιειιπειιι· ειπε Ροινεπ

εεριιε.ιιι.ιε ιιι 17ετειπ πιιτ 1άνειιειε.
Ε. Κ ε ρ ι ιι ο τ ε: «Απε άει· ενριιιιοάο1οε·ιεειιεπ Ρι·επιει». (Ντ. 13).

Πιε Ππεετεπειιππι.>; νοπ 168 Ε'ε11επ νοπ Ρτεεεεειειε ιιιιιιω
Π. επ ι“οι€επάεπ θειιιιιεεειι: 90 ρΟε. άετ Ρε.ιιε ειιτοπιεειιε Ρι·ο
ειειιειε ιιεεεειι ειπε Νεπτεεειιεπιε επι· Β'οΙιτε. Πιε Ζειιι άει·
ΝεπτεεειιεπιειεΙΙε ει.ειςε ιιει Μιιιιει.ειΙιεπιιετ ειπ Βπεειιπάιιπιτε
τοεεεε άεε ΟοιΙιεπιπε εεπιιιιε.1ιε. Νε.ειι ΗειΙππιτ άετ ειιι·οπιεε1ιειι

ι·οεεεειειε εεΙιννιπάεε άιε Νεπι·εεειιειιιε ιπ 98-94 ρΟε. Πιε
ειπιε.ειιε Πι·εεΙιτιιιε ειπεπ. οιιπε Κοιιιιιιιιιιιειοπεπ Βενιιτιιι.ε ιιιιι·
ιιι 7 ΒΟε. Νεπτεεειιεπιε. Πιε ιιεπιιι.ς·ειε Β'οτιιι άιεεει· Νειιι·εε

ε1ιειιι ετ ννει· άιε ΒεπιιεΙπειιτεεειιεπιε (46,9 ρΟε.), άεππ

ι'οΙετε

Οετειιτοεριπειπειιι·ε.εειιειιιε (48.8 (Με), άει· Β.εει (4,8 ππά 4,9)

ιιιιτάιεΙε ππά εεεει·ε.ιε Νεπι·εεειιεπιε.
Κεεπιεειιι.
ε. Β ι ε ε ο ιι ο ι· ο ιν τ «Ζπτ Ιιειιεει·ιοΙοειεειιεπ Πιειτποεειιτ άετ
Πι 1ιεετιε. νετιεεεε άεε 1.61' 1'Ιετ'εειιεπ ΠιρΙιειιετιεεε.
ει! πω». (Ντ. 14).
Απεοι· Ιτιιιιιπιε ιππι $ειι1πεε, άε.εε Με Ν ειε ε ε τ'εειιε Γετιιε
ιιιεειιοάε ππτ ειπεπ τειιιεινεπ 1Νειε ιιεειιεε; Με Πιεε·ποεειιι
ιτιπεε επεεετάειιι ιιοειι Με Ε'οι·ιιι ππά θτεεεε άετ ΚπΙεπτειι,
Αιιοτάπππε· πιιά Ρ'ιετιιιιπε· άετ ΒεειιΙεπ 1ιεεειιεεπ πιιά εειιιιεεε
που ιπι Δειτε ιιειιεΙεεπ, άιιεε Με Ιι`οτιιιεπ άεε ΠιριιεΙιετιεεεειΙΙπε
πεειι άειιι Οι·εε άετ Βτιιτε.πιιππΒ· ννεειιεεΙπ ιιιιππεπ.

Ν. Βιειιι ο νν: «Κοπιιιιιιιιιιοπ νοπ ιπειιτει·επ 1ΜεειιιΙάπιιε·επ
1ιει ειπειπ Νεπ,ε·ειιοτειιεπ». (Ντ. 14).
2 ιττοεεε 1ιεπιπιτοεεΙειι, ΗεεεπεεΙιεττε, Αενιιιεειιε άεε εεπ
εεπ Κο τω, Β'ειιΙεπ άει· 1ιπΙ·ιεπ οιιετεπ Βιιιτειιιιι.εε, τπάιιιιεπ
ειι.τετ
επιππιει άει· τεεΙιεεπ, εεε νετιιε άεε τεεΙιεεπ Ε”πεεεε.
Πεε Κιπά ννπτάε Ιειιειιά χειιοι·ειι ππά επι θ. 'Γεε.·ε ιιιιε άετ
1ι1πεεετ ειιεΙεεεεπ. 1.εεειετε 26 ει. π., ιτεεππά, ιιιι·ε ΕΠεετιι ΑΙ
ιτειιεΙιΙιετ. νεπ ιΙιτειι Βτιιάει·π ει ειπετ πιιε Ρε.τεινεε άετ Ιιπιιειι
ειιετεπ ππά τεειιιειι ππεετεπ Εικετειπιεεε, άετ ε.ιιάει·ε ιιιιε ειπει·
ιιιΙειπεπ ΜεπιπεοεεΙε ιιεΙιεεεεε. Πετ νει.ετ άεε Κιιιάεε ιτεεππά.

Πετε.πειτειιετ Πι·. Βπ4ά ο Π' ει( επ πιει;

Α. Π άι π π πι ι π ε ιι ι ι ιιΖπτ Κεεπιεειιι άετ ετεππιε.ειεειιειι Βερ
ειιτεπ άετ ΜεΙετιειιιιιειι. (Ντ. 16).
Βιιι ΒοΙάει. ιιι '1'πτιιεεεειι εεε· ειεΙι άπτειι Μι 1ιειιιι '.1'πτπειι
επι Με ιιιιιιε Πειτε άιε Βπρεπτ επ, επ άει· ετ ιιπτεε Ζω άετ
ιιπι νει·ειει·ιι. Πιε εεε.τιι νει·ετάεεετεε ΜΗ: ετννιεε ειειι ειε
νοιΙιιοιιιιιιεπ άπτειιι.τειιπε.
Ν. Πεννεεειιενν: «Πειιει· πεπει·ε Ρτερετε.εε επι· ΓοτπιεΙ
άειινάεπεινιειιιππε· επ Πεειιιιειιειοπεεννεειιεπ (Απεε.π ππά
Γεεεοιοτιιι)». (Ντ. 16).
Α. Β8810ιν: «Ηνειεπιεειι-εε.πιιει·ε νετιιε.Ιιπιεεε άεε Μεεε

ετεειεετε ιπι θοπνει·πειιιεπε .ιετοεΙενν». (Ντ. 16).
Αεπεεετεε ιιιεπεεΙΙιεΕι.
Ψ. Β ε ιι ιε Μ.

Βπειιάτπειξει·ει

Α. ινιεπεε1ιιζ Κεει1ετιπ-επιι. Ρι·.

ιιιιιιιιι ιιιιιΒιιεειιιιιιιιιιΜιιιιιιιιιιει:ιιιιιι Ζιιιιειιιιιιιιιιιι.
"Ξ 8 Η. θ.

Βειιπιζε :ιιτ »δι Ρετοτειιιιτπετ Μεειιιἰτιἰεοιιεπ ννοοιιεπεοιιτιιι".

Ποτ

ΒΠ88ΙΒΟΗΕ ΗΒΒΙΖΙ1ΊΙΒοΗΒ ΖΒΙΤΒΟΠΒΙΓΤΒΝ.
Οιιιι·ιιτςι)ιι (ΟιιιτιιτΒιο).

Βιιιιιιιτι ειιιιτιιιι.ι ιτοιιιιτιγοιι ι νοιιοτιτεοιιοπιιιοιι ιιοΙοιιιιει (.ΤοιιττιιιΙ

Βοτειιιι_ιιι. Μοιιι2ιιιιι. (ΚιπάετιιοιιΚιιιιιιο).

ι

ιιωιτιιιιιιωκ οιιοετοιι_ιο (Μεάιιιπιεοιιο Βιιιιιιτοιιιι.ιι).

Πιτ Βιιιιι- ιιιιιι νοποτιτοιιο Κτειιιιιιιοιωιι).
Βιιιιτιιιιι ιι.ιτιιιιοιιοτττννιι ι ειιοιιειτιοιι

ιωιιΖωτιμ ρτιιιεικνΙοτιι_ιει. τ ιιιοτειτοτιιιι ειιοτιιιιιιι (Ποιιιιιιιιτοιιο
Βοιιιι.Βοιι ειιπι Μει.ι·ιπο-Ατοιιιν).

ιιοιεειιοι (ιιοιιτιιιιΙ Πιτ θο

ω!”Μήπο "Μ Ε",·"ο"ΧΜΠΕιιοπε")°

.

Βιιιιτιιιιι οιιτοΙιτευιιοιιιντιι. τιιιιιιιιιοιι ινι·ιιιιιοιιοι ιν μωρα ι)ιι·οε.οντιι.

ι)ιιοιιιοΙυπιτεοιιοειτοιο οιιοετοιιιο (ΟάοπτοΙοι;ιτοιιο Βιιπιιτοιιιι.ιι).
· ρειοιιιιιιιιι,
· ·
· ιιειοιιοΙο
·
Οιιοετοιι_ιε
ιιωντοιοπιιι οιηιετιιιιοπιιιιιιοι
ΐιι (Βιιτιάτοιιιιιι πι» Ρησιιιιι.ιτιο, ΝοιιτοΙοιτιε ιι. προτιπιεπτοιΙο
εμ;)ιο10ειε)_

Που""Π "1"κοω” ΑΘπιθ “ω Α"Μ"Μπ Μ] Ρ"0€οω'
Βιι ":ι:;Βιθΐ(ΐ":$ΐ(€815"έ0ΐ;Πει_"ΒΙ_ΒΜΜΙΠΒ
Ι·
ιι
ιι ιι ιι. τ ει. οιιτΑποπιιιι.
ιιιιτοιιπιι.ντο Μπι
(181_νοικεννοΗΠ-ψη
Βιιονντοπιοιιιιιψι. πωπω (Μοιιοτιιε ιιωιιιιι).

Ρ)ΙΒΜπθ(" (Ρι""·ωπ2ΘΠο.

8ειονντειιιοιιιιιι_ιιι Τιιοτιι.ρι)ει (Μοιιοτιιε 'Ι'ιιοτειιιιο).

ΡτιαΙιτιτεοιιεειιιι Έντιιι.εοιι (Ρι·ιιΙτι.ιεοιιοτ Μπι).

ινοετιιιιτ άιιτοιιοινιιγοιι ιιοΙοεπει (Ζειιιιοιιι·ιίτ πιτ ΚιιοιειεειιτιιιιΕ

Βιιειιιτι. )νι·ιιιιιοιι
(Βιιτειιιοιιοτ
Απο.
ι
ΗΟΜ)Π)·
.
.
.
.
.
.
.
. . ι ινοειιιιΙτ οίωιιιποΙοειι (Ζωιωιιτιτι Επι· ΟριιτιιιιΙιιιοιοςιο).
ΒΠΒῖ-ξΙΓεἶἔ;_ΤΠΓ8|ιΒω"ΜΠ ΜωΙΜ (Β""1"=Με Απων Π” ωΠ- ννοιοπιιο-πιοιιιπιπειτι Βιιιιτιιιι1. (Μιιιιιι.τ-Ποιιιιιπιεσιιειι .ιοιιι·ιιαι).
ΒιιεεΙ‹ι

ιιιειιιπιπειτι

ινωιιιιτ (ΒιιειιιτοΙιε

ιιιειιιιιιιιεοιιο Ζοιτ-

80ι11°ιω-

ΨΗ·τεοΗώ"διε ἔωθω (ΑΒΓΖω_ΖΒΪΕΠΒἔ)°
Ψτιιτεοιιοιιιιγ ινοιιιιιιιτ (20ιωτιιιιιι πιτ Λετιω).

Ρτως(ιι80ιι88)(| "ι·"80)ι (Βω- ΡΓ8Μκωω ΑΠΟ.

'908- ΝΓ- 22-52-

Ι). Βιιιιιιιιικοντ: «Ποιιοτ ΒοιΙιετιιιοττιε ινιιιιτοπιι άετ Ιοιτ.ιοπ
Ζω». (Ντ. 26-29).

Βιειιοτ εισιι τω" παπι Βοϊοται.

Ο. Ε ινιιΙιι: «Βιιιτ ιιιιιι Βιιιιιιπτ.τοπ Μι Βτιιτιιιιιιιιιιιςεπ άοτ νωόιιιιππεεοτειιπω. (Ντ. 22-26).

.Τ. Ιων ι ιι τοΙι π: «Ζιιτ Ρτιι.Βο τΙοτ5ροτιιιιι.τεαιτιιοπ ιιιιοιι Βιι ι·
Ιιοτιο». (Ντ. 28).

νοτιπειιει· πωπω, τω. εοιιιετ Απιιιοιιι ιιιισιι πιο νεττοιιιεόοιιοπ

_νθή888θε ΜΜΜ πιιι Βεειιιιιιι, (πω: νιιιι.ιιττοιιειπιιςιι ιιι(10ιιι

Βιιιτιιιικοτειιοιιιιιικοιι (ι. Β. Ζιιιιιιιιιε άοτ τοτοιι τοπ . νωιιιεοιι

ΒΙΟΜ (Με δΡΘΠΠ8· "Μ" 80[Μ)"Ι νἴοω @Η (Πο/δε ΒοειΕξ'ΕΟΠ .ω

Βιιιιιτϋτρετοιιοιι. Ηιιοιιιο;;ιοΙιιπιιοιιιιιιιιιιιιππ πιο.), άεε οειιιιωιΙοτι

υΓΠ8θΠεα"πο (ΡΙ'Οεωω Π· ε· "Ο Φο Β π Υ Β ο τ Ι 0 "Μ

οιιιοτ νοτρτιιιιτοττειι Μ" νοτιιιιιι(ιεττοιι Ιιειιιτοιγτοιιιιι.ιιι ιτειιιοτι
).ττοιιεειι -τιιΠοι·οπιιιιι-οάοτ-ΐτιιιιιιι ιιοιιιιτοιιοπ )Νοτι ιιιιιιοπ.
Πι· ιιειιρτιοιιτ άιο νετεοιιιοιιοιιοιι Ωω οτι ιιοτ ΒΙιιιιιιιιτοιι τση.

ΒΒΒΕΠ·

άιο

Πι·ειιοιιοιι πω: Ετειοιιειποπιι νοπ πιω ιπι Βιιιιιι, ποιπ Ετ-

Ιιτοοιιοποιι ιι. π. πι.-Βοι Βοορι·οοιιιιιιιτ πετ Τιιοτιι.ριε, εροιιοΙΙ

“ΚΙΝ”
τ

σ
σ. Βιιάιιιτιιτι: «Απε άετ Ρωτώ” (Ντ. 27 ππά %)
_

. _

,

. _

Βο!”ΜΜΒ “ω” 2"ω 10τοΐ6888·ιπε Βωξ) Με Ε” Ρΐωυ8°

άεε Μιι€επιιιΚιιιι, οιιιτ-ιιιιιιιτ νοτίιι.εεετ ιιιτ ΒιιΙΙιιιιι.τ νοτι Βιιιι.ιιιι-

τι) Βιιι ΕΜΠ νοτι οιτητοιιιιιιοιοτ Βοιιννιιιιιτοτεοιιιι.ιτ.

“Πι (Μ) ΒΡιΠΠΠΠ (Με ΜΒΒΘΜ Ν” θι“Βιιθω ννι“ιεθι' Μωι

ιι) Βιιι πιιι νοπ Ηιιοιτιοριιιιιο πιιι: Βοιοιιιςιιιιε; άετ (πωπω.

ιιξ.2Βιέι:ξετ

εδω

νοπ

Μοτριιιιιιιι

ιιιιιι

Κοιτπιπιειετιιιις

άοτ

Β. ΕιιιιτοΙειειιι: «Ζιιι· ?τεμ άετ Μιιιηετειι ιιιοιιτ Ιιοι.οτοΗ οποιι Π" Ρ τιιιι ε ε». ( Ντ. 28 ιιιι (1 24 ) .

(ΑΜΠ-("Β ΒΒθωορωιοΐΠω)_

Ρ . ΒέΒέΒοαζ : (ΝτέΈέ)_
'
ΗΜΒΉ08θ (πι. Ο "ο ιι ν' ιιι "ο ιι (η Μ·Μ] .
Γ. ωιωιιωιιιι οιπειιι ΡΜ!. πιο ιιιοιι Μι οιποιιι

.
Ιιιοτιεοιιετι
- Ιιι

ιιιιιπιιειιορίτ.ττοιμετ Μιιιηιιιο πει ειιιιετ 84-_ιιιιιτιιτοιι :ιιι Ηιιιιιτιο.
ιοικιεπάειι Π”. Επιτ'οτιιιιιις τοπ Μπιτ Μπι Ζγιιτε. νοΙΙο θε-

ιιιτιιιιιιιιιι οιϊοιιιιιι.τ ιιιιοιι οιιιειιι θιιιιιιιιιι. άοτ Βιιτιι ιιπ άιοπςτ
Βι.οιΙο οικω ιιιιι.ιτιοεοπιιιιπιιοιιε θετοιιινιιιιπ €ιιιιιιιωτ ιιιιτιο, πιο
»οι Ιιιιιπιιιιιιιοιι ίπποι; Επι: πω» Με Νιιιιο Με Ριιιιοπτειι επι

ιισειιιιπ.

ιστοιοιιειι Μ".

Ρ.

ιιειισιιτειιιτ. «πω»

οιτςοπετι

ΡΜ) νοπ οροτειιν ιιιιτιοτιιωτ

Ψ. Ευ ο ιι·ιτιι‹ι: «Ζιιτ Κιιειιιτιιιτ άετ Ρεοιιιιοι.ιιιεπ ιιγριιιιι- . Ν. Ροπι_) ιι.ιοντειιι: «Πω Βιιιττοτιιιπι άετ Μιιεετιι ππά Με
ιιω». (Νι·. 23).
Αιιιιππιτοτιιεετιιιιι». (Ντ. 29-32).
.

Ε. ιιοτι:ιιτειιιτ οιιιοπ ιιεεοπιιοτε οιιιιι·ιιιτιοτιιιτιιιοιιοπ πιιι τοι
τιεπι πιο Βιιιετοιι2ιιιιτιιπειιοεο πννιτιοιιοτι πιω ιιοτειιΙιε ιιιιιι

Νιι.οιι οιιιοτ πιιι· ιι.ιιιιιιιιιτιιοιιοιι Ποιιοτειοιιτ ιιιιοτ άιο πιιι
τοΙιιιι€ιιτο Ι.ιωτιιιιιτ ιιοιιοιιι·οιιιτ νεττ'ιιιιιιοι· εοιιιι.ιι ιιοιι νοτι ιιιιιι

Βιιειι ωτειιτοιιριπιι.Ιιτ, ιιοπιειιιιπετινοιεσ Ριιειιιιοιιιιιιιιι ετιιιιιΙιτιοει

ιπ 60 Ριι.Ιιεπ νοτι Μιιτοττι πιι.οιι€οννιεεοιιοιι Βιι.ιιιιιιε,

ειοιιννιοτιΒ κατ.

ιιοιι ιιιιιι.ιπιιεειιοιιοπ Βττο8·οτ άετ Μειωτιι ειειιι.

ιιι εισαι οι·

Στ Ιιειιρτιοιιτ.

(Μπα άιο ιιιιοιι εειιιιοιι Βτιιι.ιιτιιιι€οπ Βιιιιιιτιεο ΨιτΚι108 ε=108

Ε· Ηθιωτ @τι Βιιωι··ιε (τι ιιιωτιδιοι Βιοτιτ· ι·.ιιιιιι ..:ιτιιιι...:ι ἔὲἴι.ιΖἔ'ἔιιιἔιἐιἶξῖιἔἔἐιιεἐἔἐἱ"θἔιθἐ'ι
1ῇὶὶΒ»-(ΝΓ°24_%)°

Βοτιιιιι νοτικιιτει ιιιιιι ωιωτιιωι-ι ιιοιποτ Αιιιιισιιτ ιιιι:οιι άειι

νοττ'ιι.εεοτ οιιιτιίιοΙιΙτ ννιιτπι (Με ιιιι.οιι ΙΔ0Ϊ°Π 2 ιιιοτιιίιιιοι·ω
€: σὲ ιι ο ιι ι* ιι ε ιι'ιζειιονδπιιννοιιοιιΐι. σωιιιιιιιϊ 281( ὲειι;_ιιιιιτι)εο
τιιιιτιιιιιτ τοοιιιιιιιοιιο
ειπ τ;
οι·ΒιιιιοΙΙιειωιι
ιιιιιιοτ
ιιιιτοιεο
ειπ ΗετιιιοΙιιιπς
οιιοιι οτε ιιι νοπ
οιιοΙιιοπ‹ιο
πει ω»

Κοι·ειοι.ιε, Βειτοιι ιι. ει. νν.- Νικ· ιιιιιεο Γοτι.εοεοιιτο ι;οιιιιιιιιιτο,
εοιτοιιι

νοτι ειιιιοιι

Βοπεεπιιοπω

άοτ

Ατιιεε,

Βειιιιιιιιιιιιπε

ιιπ‹ι

πιο ιιιιοιι

Με

Ηει.πειιιιιιιιιιτιιτειιειι

Ρει.ιιοιιι.ειι.

Με θιιι-

Κτειιιιιιοιτενετιιιιιι' ππά πιιι: ιιιιιιιο τοιιΜιιοιιειι Νειιιοπιινιτικιιιι€οιι.
-.
·. (έ(12Πέ.9)Κ88"18ιψ
- Α' ε;έ8ΠοΕΕ&ιθΈξοξέ,'
'
Ρ
'
'
'
Ν. ιιοεπιιτειιιτ οιιιειι οιπιιοιιΙΜ;ιεειι ΕΜΠ:
ΒοινοειιιιΕετι.

σ. Βιει.τειιιιιι: «Ζιιτ Βοιιιιιιιιιιιπε άοτ (ιιιοΙοι·ιι. ιιιίιιιιιιιιιι».

Ε. Β.Μιιιιοινιτει:ιι: «Με

Β. επιριιοιιιι. ειιιιιιτιιωπο ΧοοιιειιΙπιιιίιιτιοπειι υπό ιιοιιτ ιιοιιο

ννωιωτιιιγωιθω.

ιιοΒειιιιιιιιτοιι

τοπιεοιιοι· Κτιιιπιτιι'

άοτ ΡΙοικοτοιι άοτ τοοιιιοιι 8οιιιιιτοτ πει ιιιττινοπ ιιιιιι ριιεε1νοιι

ι·ιιι·εοπ ιιιιιι Ριιιιιιιιοτε ειιιιειι Αιιιιτιοιιι ω Βι·ιοΙε.

(Ντ. 25).

(κι.

Βε:ιειιιιπποπ άετ Τιιιιετιιιιιοεο

(Με ΜοιιιιοΙιειι πιτ Ροι·Ιειιοιιι Με Β.ιπάοε». (Ντ. 30 ιιιιιι 81).
Βποτιιι: Με ιιιιιοτ ετιιιιοετοιι

Ατιιοιι. (ειοιιο: Ατιιοιτειι πι”

«Μπι ιιιι.ιιιοΙοειτοιιοιι Ιιιετιι.ιιι Ζιι Βετιιιι. Ηιτεοιιιινιιιιι. ΒοτΙιτι 1906).

24
1). 81ιΙιε.ιιΕοντ: «Με ττειιιπετιεοΙιε
Βιιεε1ιιιιά». (Ντ. 82-85).

1ιΙιιιι€ε

ΙΒριι1ειιιιε

ιιι

Α. 5 ο ιι ι ε ε ι· 1ι ε. Η ο ιν: «Με ΑεΙιτειτεΚιι_ῇα Βιιιιιιτ.2ε. ιιιιι ΠΜ·
πεε Αεοιν'εε1ιειι Πεετεε. Μεάι!ιο-εειιιιτει.τε ΒειιιετΙτιιιιςειι..
( τ. 40).

Βετο: ειειι ιιἰεΙιτ τιιιτ Βείετιιτ.
Α. 8 ο 1ι ι ιι ο Ιι ε τ 1ι ε. Ια ο π: «Ζω ΚιιειιἰετἱΙτ άετ ΒροιιάγΙΜε
εγρ1ιιΙιιιοει (;ιιιιιιιιοιιιι». (Ντ. 82).
Βε1ι. 1ιετοΙιτει1ιτ ειιιειι εε1τειιει·ειι ΡΒ” νοιι εγρ1ιιΙιτιεε1ιετ 111·
ΕΙ'ΕΠΙΠΙΠΕ άετ ΗειΙεννιι·ΙιεΙ.

θε1ι. Ιιεεε1ιτε11ιτ άειι Πειτε Ηοιιρἰω1 ιιι τιιεεετ Κοινι!τειι:ιιιειεάε
1ιιιιε υιιά Με” απ( άιε ιι·εεειιΜιε1ιετειι υιιά ιιοιιι·ειιι1ιεπειι
νετΙιεεεετιιιιςειι Με.

Θ. 8 ε ιι ο ιι ιι τι ο τν : «Πτειιο1ιειι υιιά ΡΑΠ108011888 άειι ιιτιπι€ιτειι
Βο1ιινω:1ιειιιιιτ». (Ντ. 41).
νετίεεεετ 1ιε1ιτιιιρτετ, εει 1ιιιιιάεΙε ειιιε ιτιιιιιετ ιιιιι ειι.<τε1ιοτειιε

Ι... 1) ιιιιττε τι Επι: «Πε1ιετ Με τεΙειεινε Μιι.τεΙετειιοεε». (Ντ 88
υιιά 84).

Ρτεεάιερειιιτιοιι άετ ιιϋ1ιετειι ιιετνϋεετι ΒΙειιιειιτε ιιιιιι νοτιει

.Ι. Κ ο Ι ιι ε. τι ε ε τι Κ ο: «ΠεΙιει· ΠαΙιιτιε1ιετάε ιιι ΚΙενν». (Ντ. 88).

ιιιτειι 8ειιι.νιιιιό. Πιι.ειιιτ1ιιιτιοιι.
ρετ1ιοΙοι;ιεειιε νετειιιάει·ιιιιε
άετ Θεεο1ιΙεο1ιιεοτἔειιιε. ιι. ε. ιιι. (.τε1ιε ιιιιι· άειι Αιιειοεε πιτ
Βτ1ττε.ιιιιιιιις.

Κ. 1ιεεεΙιτειω ειιιε Μειιιε Πειιιτιε1ιωιεεριάειιιιε ιιι ειιιει· άετ
ιτεειιιιι1εετειι θε.<;ειιάειι άετ 5τ.ιι(1τ, τΙετειι ενιι.Ιιττε1ιειιι1ιοΙιε Πτ
εεε1ιε ει· ειιΕάεαΜ Με.

Ε. Ε"τειι1τεΙ: «Ζιιτ Ρτε.(τε άετ εοεειιιιιιιιιειι 18ιοριιτ.1ιιεε1ιειι

8. Πιιι.ει·Ιιετ8·ετ:

«ΠεΙιετ άειι Κε.ιιηιι' πιπ ι1ειιι '1'γριιιιε

ιι.Ιιάοιιιιιιε.1ιε». (Ντ. 88-88).

· νετίε.τεετ

@τι ειιιε Πε1ιετειεΙιτ !Ηιετ Με νεττε1ι1εάειιειι

Τ1ιεοτιεειι άετ Ψειιετνει·1ιτειειιιικ άεε 'Ι'γρ1ιιιε, ιιιι‹Ι 1ιεερτιο1ιτ
Μπιτ εε1ιτ ε1τιετεΙιετι(1 Με ννιε1ιι.ιε;ετετι

Με.εει·ε(τε!ιι πιτ Βε

ΜιιιρΕιιιι€ νοιι Βριι1ειιιιεειι ιιπ ΑΙΙ.ε;ειιιειιιειι, 1ιεεοιιιιετε ιιι Βε
ιιιι.τ απ! άιε ΕΣιιιτιεΙιτιιιι,<.ς‹ιπ ιιι Κε.εετιιειι. Ντ τεειιιιιιετι ιιι
θ ΡιιιιΙ-ιτειι Με ΜεΙιτιμιτειι ιιγ.<.τιειιιιεεΙι-ά18τ.ετιεο1ιετι νοτεε1ιτιίτειι,
.ιιε άειι $οΙιιιιτειι :ιιι @Με ΜΙ.τειι ιιτι‹Ι ννειετ @πιεί Με, Μ" 1
ιιι ι1ιεεετ Βε:ιε1ιιιιι8· ιιιιο1ι Με ε1Μτ.ιεε1ιειι Βε1ι6τιιετι τιιιτ άειι Ν
τιιετ1ιιιιιιεοΙιειι Ηειιιά ιιι Ηιιικ1 @Με εοΙΙιειι, επι 2ιιιιι ει·
ΜιιιεοΙιτειι ΖιεΙε ιιι ιτεΙειι1,ετειι.
Μ. Η ιτεενν: «Ζιιτ Κιιιιιι1ετι1τ άετ εο,..;ειιιιιιιιτειι 81οι.τ1ε.Βιιιει πιε
κ1ιΒιιιιιεπιτοετι». (Ντ. 86).

Κ. Ιιεεειιι·εΠιτ 8 ιιιι δεο1το1ιιιΙιι-ΒοερΜι1 ιιι ΜοεΙτειι 1ιεο1ιε.εΜετε

ιι.ΙτιιιιιΖιι| ειιτιςειι, άιθιιεειι Ρετιιοιιιτ.ιε».
ιιιι
1.

(Ντ. 41. 48. 44, 4.5

ΝειεΙι ειιιετ ιτειιο.ιιειι υιιά νιε1σειιιε;ειι Πε1ιετειεΙιτ ἰὶΙιετ «Με
ε1ιιεε1ι!86..ι·ιεε Πτετε.ιιιτ, 1ιεεε1ιτει1ιτ νεττ'ιιεεετ οιποπ ΡΜ νοιι
εε1ιτ τιι.εοΙι ιϋτΙἱε1ι νετ1ιιιιτ'ειιετ (1ιΕΠιεετ Ρετἰτοιιἰιιε. Πιε (ΜΜΕ
Ποπ 1ιεει15.ιι=.ςτε Με Βιιιιτιιοεε. 1ιτιιειιτ.ε :ιΙιετ !τειιιε Πτειιο1ιε Γι”
άιε Ρει·ιιοιιΜε τι.ιι άειι Τες. νεττ'ιιεεετ ιιιιιιιιιτ Με εικ:1ιετ απ.
Μ" ειιιε νοτ1ιετεεε·ιιιιεειιε 8ττερτοετειι1ιγΙο1ιοΜιειιειιειιιε «Με
ΜιοΙοι;ιεε1ιε Μοιιιειιι Πιτ άιε Ρετέτοιιιτ.ιε ιιειι·εεε1ιειι 1ιιι1ιε. Ειτε

εοι;ειιιιτιιιιε ρτιτιιιιτε Ρετιιοιιιι.ιε Μ!! ετ. ιιι Πεεετειιιετιιιιιιιιιιιε
τιιιτ εΒιιιιιιτΙ1ε1ιετι Αιιτοτειι. τω” ιιιιετΚειιιιειι. Αιιι Βο1ιΙιιεεε εει
πετ Ατ1ιειτ. πε1ιτ νεττ'ιιεεετ εειιι· ιιιιεΓιιιιι·1ιο1ι απ( Με 1.ιτ.ετε.ιιιτ
ϋ1ιει· Με Βε1ιετιάΙιιιιιτειιιετιιοι1ειι ειπ υιιά ερτ1οιιτ ειειι (ΜΒΜ ειιιε.
Μ" (Με Οιιιι·ιιτδιε εε τιιεο1ι ινιειιιϋεΙιε1ι ειιιπιι8·τειΓετι 1ιο.1ιε: ειε
Μετε άιε ειιιιιςε τιιτιοιιεΙΙε Βε1ιιιιιι11ιιιιε.

Ο. Ρ ε τ ε τ ε ε τι: «Πιε Μεεειιεε1ιεΗ:Ιιο1ιε '1'8ι.(.ίς1κειτ. (Με ι.νει!ιιιιό
Ρτοί. Β. Π. 'Ι' ε. τ τι ο κι ε 1: ι». (Ντ. 42).

?Με ντο _ιεκιεεπιιι.Ι ιιτιο1ι Οιιιιιιιι εετ Αιιεεε1ι1εε ειιι(ι·ειι·ετειι κατ.

Νώε εε!ιαΙι:ειι κα( (Πιτ Βιιιιιιιι..π ά. 14.227. ΟΙιω1ιετ 1908 άει·
τιιεειιιε1ιειι εγριιιΙιάοΙοε;ιεοΙιειι Ηεεε11εο1ιε.Γι.

Μ. 1.1 (ε ο ιι ι τα: «Ζιιτ ?τεμ άετ Ιιιιι·πιιιοιιιετ6εειι θεεειιινιιΙετε
ιπι ιιι,ιι;ειιάΙιο1ιειι ΑΠει·». (Ντ. 8θ`88).

Η. 'Ι' τι ‹:1ιἰει_ἰιι Η ο ντι «Πειιι Αιιειειι1τειι
ι.νιιεε1ι 'Ι' τι τ τι ο π· ε 1: Π». (Ντ. 42).

Νεε1ι

ειιιετ 1τιιι·ιειι Ι.ιτετατιιτϋ1ιετειοΜ 1ιεερτἱο1ιι. νει·(ιιεεετ

Β ?Με νοιι ΚτεΙιε ιιιι ΑΙιετ νοιι ιιτιιετ 81 .Ιτιιιτειι. Ετ ιιε
1ιτιιιριετ, άει· Κτε1ιε ττετε εετ Μουτ ευ εεΙτειι ιιι εε Γτ1ι1ιειιι
ΑΙιετ τιιιτ”. - ΚΥΜ ερεπιε1Ι άειι Μιη.τειιΙιτειιε 1ιειτιΠ“ι (ιιι 4 άετ
ειιΒε€εΙιετιειι Ε”:ιΙΙε 1ιε.ιιάεΙτε εε τω» (ΜΜΜ), εε εει ΜΜΜ; ειπ

ΠΙι:ιιε τοι.ιιιιάιιιιι ι·οι·Ιιετεεςιιιιιτειι. Β`ετιιετ νσειετ 1ΐεττ'ειεεετ ιιιιΐ
ρτοριιγΙΑΚτιεο1ιε ΜεεετεἔεΙιι 1ιει Κι·ε1ιεΙ‹τε.ιι1ιειι Με, (1ιι άετ ιιι
Γε1ττΙϋεε θ1ιιιτκΜει· άεε Και·2ιιιοιιιε ιιιοΙιτ Με ιιτιι.<.τεεε1ιΙοεεειι

Βειιιιι.ιιιιιι ΜἱοΙιιιιΙο

Ζ. Ε Ι τι τι τι: «ΡετεΒτι1ἰε1ιε Βι·ιιιιιετιιτιετειι επι Ρτο('. Β. Μ.
Τιι.τιιοινιιΜ». (Ντ. 42).
Πιε νετΓεεεει·ιιι. Με .1ιιΙιτε Ντερ; τιιιτ (Μπι νετετοτ1ιειιειι Βιε
ιιι·1ιειιετ Μι, 1ιετοιιι 1ιεεοιιιιετε εειιι ιιιιετιιιιιά!ίε1ιεε, Ε6τάετιιιιεε,
εγτιιρετΙιιεεΙιεε νετιιιιΙι.ειι εετ Ρτει.ιτε (Με θτ.ιιιιιιιιιιε άετ Ε'τιιιι,
Με ιι.ιιε1ι «Με Ηετε.ιι2ιε1ιειιε νοπι Αετιιιιιιιειι Με Δι·1ιετιετιιιιιειι
επι ΚΙιιιι!τετι Πιτ νειιετιεε1ιε ΚτειιιΜιειτειι.

1ιεεειοιιιιετ. ντετι!ειι 1τϋιιιιε.
Θ. Κ ο Ι ο ε τι ο ιν : «Ζιιτ Περι (Με Βιιι1ιειεε ιιιειριι:Ιιιε». (Ντ. 48.
44 από 4?).

Ο. Β τ ο ιι ε τ ε ι ιι: «ΠεΙιετ ειιι ΑιιΠάιρ1ιι.1ιετιεεει·ιιιιι ειιιειι πειιειι
ιιιιτι1ιεΙιτει·ιεΙιειι Τγριιε». (Ντ. 87 ιιιιά 88).
Β. 1ιοτιιιτιτ ειπ' Οτιιιιά ειιι(;εΙιειιτ1ετ Ατ1ιειτειι υιιά Ειτρει·ιιιιειιτε
αυτ Πε1ιετιειιειιιι.<.τ, Μ” ιιιιιιι άιιτειι (οτητεεετ2ιε Ιιιιιιιιιιιιειε
του; του νει·ειιεΙιετιετειι νετεοΙιιεάειιετ Απ, (1(ετΓιι.ειιετ τετ
ΡΙ`ει·σΙε 1ιειιιιιπ), ειπ Αιιτιι·1ιρΙιτ.1ιετιεεετιιιιι 1ιετετε!Ιειι Μιτιιιε,
ιιι·εΙε1ιεε ειιιε Βει1ιε ερειιΠεο1ιετ Βιε;ειιεε1ιε.ίτειι ειιτ.1ιε.Ιιε. Ι)ιεεεε
δετιιιιι Ιει.εεε ιιιεΙι ρτ:ιιιτιεοΙι νετννεττ.ειι Με Ηειιιιιι:ιε1. εει εε

6ττΙιεΙι. εει εε ειιΜτιιτ.ειι οιΙετ Με ΡτοριιγιιιΚιιιιιιιιι.
Ν. $1ι ιι ιι ο ντε Β ι: «ΒειιιιιιάΙιιιιΒ άετ ΜεΙε.ειιε. ι1εοΜιτοτυι11
τιιιττεΙε $ριιΙιιιιιτειι άεε Μειιτειιε από Βιιττιιεε». (Ντ. 88).

νετΚιιεεετ 1ιετιεΙιιει ιιΙε νοτΙ1£ιιίὶΒε ΜιττειΙιιιιι;, ει· Μιιτε ιιι
"οι Πι.ΙΙειι Κιιιάει·, ει.. :ιιι ΜεΙειειιει. ετΙιτιιιιΜ ιιειειι, άιιι·ε1ι
Μεδειιεριιιιιιιιτειι υιιά 1ιοΙιε ΚΙγειιιε.ιει. επι ΙιεΙιειι ετιιο.Ιτ.ειι.

Ο. Η ε τι ο 1ι ι ε ο 1ι ε τ τι Κ ι: Ζι.τει ?Με ειιιεε ει.γριεεΙιετι εγρ1ιι
Ιιτιει:1ιειι δοΙιε.ιιΙτετε». (Ντ. 88).
Μ. 1ιεεε1ιτει1ιτ εειιιε "πει Νώε, άιε .Με άιιτε1ι 1ιεεοιιάετε
Ιειι€ε1ιιΚιι1ιο.ιιοιιειιειιετ (8 ΠΙοιιΜε) ιιιι‹1 ιιιιτε!ι Α1ιινεεειι1ιειτ.
άετ οΙιε.τε.1ττετιετιεεΙιειι νει·1ιιιττ.ιιτιε; ννΜιτειιά άετ Βι·οειοιιειιιι.ιιετ
ιιιιεπειο1ιιιει.ειι. Πιε νετ1ιιιττιιιι8 Μπιτ. ετετ ιιιιο1ι ΑΙιΙε.ιιΓ άετ
Ετοειοιι ειπ. Μ· τω! άιε Π.ΙΙε Με ετοεινειι Βε1ιιιιιιιετιιιιι ιιιι.οΙι

ι'01.<τειιάετ $1τΙετοτε 1ιε2ειεΙιιιειι.

Κ. 1ιειιο1ιτει1ιι: "νει εεΙΙιετ ΒεοΒιιο1ιτετε Πι.11ε άιεεετ Κτει.ιιΕΙιεΙι
υιιά ςιεΕπ ειιιε Πε1ιετε1ε1ιτ άετ νει·εειιιεάειιειι Αιιε1ε1ιτ.ειι ιῖΙιετ
άιε ΑειιοΙοειε εοννιε άιε εννεο1τιιι8ειιιεειε Τ1ιετιιριε.
Π. Π ε ρ ε ιι ε Η ι: «Με ειιρτε.τειισ.Ιε ΟτειιιιοτΙιετεριετ.
ΠεΙιετ1ιΙιεΙτ ϋ1ιετ άιε Αιιιιτοπιιε από Ριιγειο1οαιε, Με ιι.ιιε!ι
ριιΜιοΙοιτιεο1ιε Αιιιιτοιιιιε ‹1ιεεετ ιιοο1ι ιιι ι1ιτειι Ριιιιιτι:ιοιιειι το
ιιιι1:1ιι.τειι Οτ8ειιιε. Πε1ιετειοΜ Μπιτ Με θι·ε:8.ιιοι.1ιετιιριε.

θ. Κ 1ο ιιι ρ ε τ ε τ: <<Ηε.ειιιιιτιιι·1ε υιιά Πε.ετιιοετΙοϋιιιιιτιτ:».
νετϊιιεεετ 1ιεερτΙεΙιτ ιιι ειιιεπι Μιιεετειι Αιι(ειι.τε άιε νετεεΙιἰε·
(ΜΜΜ ΜιοΙοε,ιεο1ιετι Ποτιιειιτε άεε Βτεε1ιειιιειιε νοιι Β1ιιι. (ιιι
[Με ιιτισΙ 1ιε1ιιι.ιιτΙεΙτ ειιιι:ε1ιειιά άιε νετεε1ιιειιετιειι Βτ1ττιιιι1τιιιι
(του. εει άειιειι εοΙοΙιε ΒΙιιι1ιειιιιειιςιιιι€ειι ω”. ΒΙιιτιιιιιτειι Μ
ιιτοροετιεοΙιειι 5γετ.ειιι ειιιΗ.τετειι. Πιι.ιιιι ςἱειιι. νετΓιιεεετ Βιτ
ινειιιε τιιιτ' ᾶἰε 'Ι'Ιιετε.ριε. ινοϋει ετ ειιι τεεΙιτ.τειιιεεε Βιιι€τειΓετι
άετ (Ηιιτιιτι;ιε ιιι νιε1ειι Ε'ειΙΙειι 1ιεί(ιι·ινοι·τετ. θειιΙιεεε1ιο1ι ιτειιιιι
ει· (Με Ηιιειιιοε;Ιο1ιιιιιιτιε ετ.τειις νοιι άετ Ηιιειιιετιιτιε Μ, Με
ειε ιιειιιι ιιιιο1ι ειιιε άιιι·ε1ιαιιε ιι.ιιι1ετε '1'Ιιετιιριε 1ιειιιιερτιιο1ιι.
Ν. Β 1ι ιι Η ο νι· ε Ια ι: «ΜεΙτιειιιι. ιιεοιιε.τοι·ιιιιι».
Μειεειιάε.τιιιΒΙιιιιιιιΞειι Ιιει Νειιε·ε1ιοτειιειι ιιι 2918:5.11ειι ειιτειιοτ
Βεο1ιιιο1ιτιιιης. Κτιιιεε1ιε ΒεΙειιε1ιτιιιι,ε,· άετ Βιε1ιετιε·ειι 1.ιτετιιτιιτ
τιιιτ ειιι.ε;εΙιειιάετ ΠτΙειιιτετιιιι.ε; άετ ειέειιετι ΓΔΜ. Πιε 8 Ιει.:τ.ειι

ΑτΙιειτειι 1ιειιιιι1ειι εἰε1ι ιπι θε τεπι1ιετιιε('ε (Ντ. θ) άετ Βει!ιιεε:
Π. Ο ο τ ο ο ιι ο νν: «Με '1'ιι1ιετΙτιιΙοεε άετ ΚιιοεΙιειι ιιιιιι θε1ειιΙιε

τει Κ1ιιόετιι». (Ντ. 89-41).
ΠεΙιετειε1ιτ άετ ιπι Νοε1τε.ιιετ 8ορ1ι1εειι-Κιιιάετ1ιοεριι:ε1 πι·
Βε1ιε.ιιι11ιιιι€ ςεΙιιιιςτειι Νώε νοιι Κιιοε1ιειι- υιιά ΘεΙειιΙιε
ΒιιΜτ1611108ε ινι11ιτειιτ1 άει· ετετεπ τω .Τιι.Ιιτε άεε Βεετε1ιειιε Με
ΗοεριιιιΙιι 1897-19Ο2.-νετίεεεετ 1ιεΠ1τντοττει. νν:ι.τιιι άιε Διι
ΙεΒε 1ιε2ιεΙιιιιιςεινειεε νετιιιε1ιτιιιιτ;· νοιι ε.ιιεεεττιΜτιεεΙιειι Βιιιιε.

τοι·ιετι, Με ειιιε1ι εο1ε1ιειι ιιι θεΒἱτεεεεεειιἀειι υιιά (ιιι άετ
ΝεετεεΜ1εω.

<Θεοντειιιειιιιε.1ιι. Κιιιιι!τε. ι
υιιά Ήιετιιρὶε).

ετιιριτι.». (Ζε1τΒειιϋεειεε1ιε Κιιιιι11

Κ. κιν ο ε ε 1: τ ε ε ε ε ιι ει ιτ ι: «Ζιιτ Πειτε άετ ΒΕΠετειιιιιιΙιΜ;·
τιοεε εντιεε1ιειι ιιειιι εικιιιιιΙιειιιιιι.ιεε1ιειι υιιά Λεω ε.1ιάοιιιι·

ιιιιΙειι 'Ι'γιιΙιιιε. Πιε .ΤοάτειιΕτιοιι άετ Ιιειι1τοεΞ1ειι τει ΤΣ'°
ριιιιε ιιΙι8οιιιιιιιι1ιε υιιά 0Χ8.11Ι.1ιει118.Ε10ιιε». (Ντ.
).
Ψ. 1ιειιο1ιτε1Μ ειιιε τεε1ιιιιεε1ι Ιειο1ιι. ειιιιι(“ιι1ιτ1ιιιτε Κ8ιι.1(ΝΟΠι
νοιι άετ

ετ ιιιι(τιε1ιτ,

εἱε

@Με ΜΙ 'Ι'γρ1ιιιε ειιιιιτ.1ιειιιιιιιειιιι

25
ροε!!!νο,- !ιοΙ 'Γ. ο!ιάοιπΙΙιε!Ιε άΙιεο,οοπ ιιοποτΙνο Βι·ρ_·ο!ιπΙεεο. Απ(
άοπ ΟΙι_ιο!ΙΙ.ιι·ΙΙιτοι· ιε·Ιι·ά οΙιι 'Ι'ι·οιι!'οπ Ιο!εοιιάοι· Ρ!ΙΙεοΙα!ιοΙτ

;;οαι·π.ο!ιι: .!οά! παι·Ι Μ!. Κιι!ΙΙ _ΙοάΙΙΙ.Ι 3,!). Αιιποο άοει.Ι!!. !ΟΟ,Ο.
ΘαιπιπΙ οι·ο.!ιΙοΙ αιιοπτ. οοτ. εά οοπεΙειοπΙΙππι Βιι!88ΙΙΙ. Οο.ιιο.ά.
ΑΜ άΙοεοπ 'Ι'ι·οιιΙ'οπ απτά οΙπ Ποο!ις!!Ιεο!ιοπ ιπΙΙ. οΙποιπ ΙΜ!.
οι·οο!ιοποπ 'Γι·ϋρΙ`ο!ιοπ Β!πι: (πἱο!ιτ ΙΙιιΙοι·Ι), ω..." ππά ιπΙΙ:
!πιπιοι·εΙοπ ιιπτοι·οπο!ιτ. ΒοΙ ροοΙΙΙνοπι ΑαεΙ'α!! άοι· Β.οει!:ΙΙοπ
ΙΙΙΙι·Ιιτ εΙα!ι.άο.ε Ρι·οτορ!ιι.ειιιο. άοι· Ι.οα!ια2γ:οπ οιιιινοάοι· ά!!!!“ιιε,
οάοι· !ιι6ι·πιο· άαα!ιο!!ιι·ιι.ππι·οτ.

Ν. ΘεαάοΙ!:Ιπ: «Ποιο ΙΞΙεοπ-Μο!ιτ. απά εοΙπο ννΙι·Ιιιαπο· !ιοΙ
!..απεοπεο!ιιν!πάεαο!ιι ππά ο!ιΙι·αι·ςΙοο!ιοι· Τα!ιοι!ια!οεο».
(Ντ. 50ι.
Θ. !ιο.Ι Ια Η οΙπεοΙι!!ΙεΙαοπ !!'α!Ιοπ
ΒΙεοπ-Μο!ιο-Βοειιαα!αιιε οι·2Ιο!τ.

@το

ΙΙοεαΙΙο.Ιο

ιπΙΙ. άοι·

Β. Β`Ιπ !ιο Ι ε το Ι π: «Ζαι· ΚαειιΙει!!ι άοι· !ιοιιι!ιὶπΙοι·ιοπ Βάια"
νοι·Ιοιπαπι;ςοπ άοε !)πι·ιιιοε αιιά άοι· ΒΙοιοοι. (Ντ. ο!).
Γ. Ιιοεο!ιι·οΙΙιτ "να Ιαιοτοεεοπτο Ε'ΙΙ.!!ο εο!ο!ιοι· νοι·Ιοτειιπςοπ.

Η. Η οτ !ι ο α· Ι το ο ΙΙ : «Ζαι· Β'ι·οο·ο άοι· !ιΙΙπΙεο!ιοπ Βοάοατιιπι;
άοι· Βιι·ϋπιο Μ!. !ιο!ιοπι Ι)ι·πο!ι α. άοι· !ιγάι·ο-ο!ο!ιτι·Ιοοποπ
ΒΙΙάοι·». (Νι·. 45. 46, 48. 49 ππά 50).

Υοι·Ιοεεοι· ἔ!τ!)Ι. οΙπο ιιοποιαο Πο!ιοι·εΙοπι ΙΙΙιοι· άΙο $το!!απει
άοι· νοι·εο!ιιοάοιιοπ

Απτοι·οπ

ια

άοι Αιιινοπά!ιοι·ΙιοΙΙ. απά άοπι

Ναι.οοιι άοι· !ιοιι·οΙΐοιιάοπ Βο!ιοπά!απο·. ΖαΒ!οΙο!ι !ιοεο!ιι·οΙΙιτ οι·
οιιιιο·ο άοι· !ιοειοπ Απαιι.ι·ιι.το ππά ΒοάοοΙπι·Ια!ιταπεοπ αιιά Ποτ

εοιποι· Αι·ποΙι οΙπΙεο ΑΙι!ιΙΙάπα8·οπ εο!ο!ιοι· Αριιπιιι.ι.ο !ιοΙ. Ζα
!οιοι Ιιο!”πι·ινοι·ιοτ οι· εο!ιτ άΙο !ιΙΙ.αΙΙαοι·ο Απινοπάαπο άοι· οι·
ινΙΙΙιπι.οιι ΤΙιοι·ιιρΙο.
Μ. !._Ι ιι πο απο !ιΙ: «ΠοΙιοι· άΙο Απινοπάαπις άοε «Βοι·πΙνο!» Ιιι
άοι· αι·ο!οο·Ιεο!ιοπ ΡΓΙΙΧ!88. (Ντ. 45).

·

Ε. ΙΙΙΙιι·Ι οΙιιο Βο!!ιο νοπ Ρ!Ι!!οπ ειπ, Ιπ άοποπ

πο!

εοκαο!!οι·

Νοαι·πει!ιοπΙο, ΟπιιιιΙο, !Σππι·οοΙε. οιο. άΙοεοε ΙΙΙΙιο! ιπΙΙ ΙΒι·Ι'ο!ιε

Α.

ΙνΙι·οο!ι π !ιο!ιΙ:
Βο!ι!ιιΙ”οε». (Ντ. 51).

«Ζαι·

Κιι.ειιΙειΙ!α άοε

Ιοτ!ιοι·ςΙεο!ιοπ

Ψ. !ιοεο!ιι·οΙΙιτ οΙποπ εο!ο!ιοπ Ρο!! άοι· ΙΙΙι!Ιο!ι νοι·!ΙοΙ.

Ι.ο!άοι·

!ιοΙιιο ΑιιιορεΙο. νοι·Ιπεεοι· ιιιοΙπτ οε !ιΙΙΙΙο εΙο!ι ονοπταο!! πιπ
οΙποπ !!γετοι·Ι!ιαε ιιοποπάο!τ. άοο!ι ει»! οι: ιι.αοπ ιπϋε!Ιο!ι. Μ"
οε εΙοΙι ιιιπ οΙποπ Ι·ΙΙι·αταπιοι· (ιο!ιιιπάο!Ι !ια!ιο. Ρι·οΓ. ΝΙΜΙ
!ιοι·ει !ιαιιο ο!ποπ Ι!!ια!ΙΙ:!ιοπ Νο!! Ια άοι· ΖΙΙι·Ιοαοι· Κ!ΙπΙ!ι
8ο!ΙΙΙΙΙΙ, άοεεοπ ΠΙΙι.ο·ποεο Ιιιτι·ιι. νΙεπιπ ‹Ηγειοι·Ιοι› και· ππά πο!
άοι· 80ΙΙΙΙ0ΙΙ αοΙΙιτο εΙο!ι οΙπ !·ΙΙι·πιαπιοι·.
Ε”. Κ το α εο: «Πο!ιοι·εΙΙ:!ιτ ΙΙΙιοι· άοπ Ι.ιοεοπιιιΙΙΙι·ι!ροπ Βιο.πά άοι·
ΟΙιΙι·ιιι·8Ιο άοε θο!ιΙι·πε απά Βαο!ιοπιιιο.ι·Ιιοει. (Νι·. 51 α. 52).
Πο!ιοιεοιοπιιιε οΙποι· Βοάο. ο·ο!ιο.!Ι.οιι οιιι 24. Νονοαι!ιοι· 1908
απ! άοι· 8Ιτααπιι άοι· ι·αεεΙεο!ιοπ πιοά!2!α!οο!ιοπ θοεο!!εο!ιοΙτ Ια
Βοι·!Ιπ.
Β

οπεονναιιάΙ ικαι·άο αιιά οιπρΠο!ιΙΙ και' θι·ιιιιά άΙοεοι· Βι·ίο!Βο άοι·

νοι·οο!ιΙοάοπετοπ Δαιοι·οπ άοε !ι!ΙΙ.ιο! πασα ανοΙτοι· Ιιι οπτ.ερι·ο
ο!ιοιιάοιι Β'Ι!!!οπ άοι· αι·ο!οεΙεο!ιοπ Ρι·ο.ιιΙε :α νοιεπο!ιοπ.

Α. ΙΙΙ οπο:: «ΒΙπ ποαοε πιιιΙεοποι·ι·!ιο!εοΙιοε !!άΙΙπο!: 8ει.πη!».
(Νι·. 46).
νοι!'ο.εεοι· ποι. Ια νΙο!οπ ΠΙ!!οιι άΙο ιιΙΙπεΙΙεο ννΙι·!ιιιιιο· άοε
ΒιιπΙ.γ! ππο!ηιιΙΙΙ'οιι !ιοπιιοπ. ππά !ιοιπιπι πι· Πο!ιοι·ιοαααπΕ,
»να !ιΙΙ.ΙΙ.οπ Ια άοπι Βιιπιγ! οΙπ ποαοε Ρι·ΙΙ.ρει·ιιτ. άοε 8οιιι(18!δι8,

νι·ο!ο!ιοε Γιο! εοΙ νοπ άοπ ιιπει.πιχοιιο!ιαιοπ ΝοαοπΙνΙι·Ιιαπιιοπ άοι·
ΙιΙε!ιοι·ΙΙιοπ Ρι·αραιοιο ππά ιας!οΙο!ι επ Ι.!ιοιπροιιιΙεο!ιοπι ΒΙΙοΙιΙ
άοποο!!ιοπ πΙο!ιε παο!ιοΙοπο.

8Ιιαι·ιιιι! οΚαοοΙιοιοΙννει Ι οΙιοιιεκΙοΙι !ιο!οοιιοΙ.

(!ιιιιι·ιιε! Ιαιθο!ιαι·αιΙι!!ΙΙο αιιι! Ι·'ι·οιιοιικι·οα!ΙΙιοΙΙοιι!
Νι·. 7-8, !907 (0οιιιιο!ΙιοΙΙ).
Ο. ΒοΙ π: «Νοο!ιι·αΙ ειπ άοπ νοι·οιοι·Ιιοποπ Ρι·οΙ. Ρ. ΒαάΙιι».

Θ. Κ α!οε ο !ι ο.: «Πο!ιοι· άεπ Κο.ιιιρΙ' ιπΙΙ. άοπι 'Ι'γρ!ιαε ιιαάοαιΙ
πο!!ε επί θι·απά άοι· ποαοοΙ.οπ Βι·ι·αποοπεο!ιαΙτ.οπ άοι· Ε!ρΙάο

Ρ. 5ο.πιεο!ιοα!ιο: «ΠοΙιοι· ιιιοτοετιι.ΙΙεο!ιο Οοεοπινα!οΙο άοι·
Οναι·Ιο.!!ιαι·ιΙποιπο».

ΙαΙο!0Β°ἱοι. (Νι·. 46, 48 ππά 49).

Ρο!! Ι. 50-ΙΙΙΙιι·Ιρ,·ο α!ιΙ.ι·οπιπα·οι·ιο Πιτ., !ιοΙάοι·εοΙιε Ι'ΙΙΙι!Ιο πιππ
Κ. !ιοειιι·Ιοπτ. άΙο νοι·εο!ιΙοάοποπ Πι·επο!ιοπ άοι· Τγρ!ιαεοι!ιι·ε.π
!ιαπιτ. άιο ΗπαεορΙάοπιΙοπ ππά ΒπάοπιΙοοπ ππά ιιΙο!ιτ οΙπο
Ι.!ο!ιοι·ο!ο!ιι ΙΙΙιοι· άΙο _οι·Ιο!ει·οΙο!ιο Βο!4ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΒ άοε 'Γγρ!ιαιι

οροαΙο!! Ιπ Ποαιεο!ι!ιιπά. "ο πα.ο!ι Απο!οιςΙο πιπ άοπι Κπιιηι!!ο
.εποε άΙο Ο!ιο!οι·ο. πασα Ιπ Βοοαε,· απ( 'Ι"γρ!ιαο άΙο ινοΙΙΙΙ,·ο!ιοπά
οιοπ ειιιιιΙΙΙιοπ Μποεοπα!ιιποπ, ειιοπΙο!! εοι.ιοπιιιιπιο 'Πραπο
8ιπιιοαοπ ιπΙΙ. Βιιτοιπ !Βι·ίο!ο·ο οΙπΙ.ςοι·Ιοπι.οι. εΙιιι!. ΙΙοι·Γεεεοι·
οιιιρΙΙοα!ι άΙοεοιπ ΒοΙερΙο!ο απ Ιο!ι;οπ. Μ. εροεΙο!! απ. Βοτοι·ε
!ιΕι:9ιζι. απο ΒΙΙα!Ις!ιοΙι άοε 'Ι'γρ!ιαε απ!ειπιιτ, ιιπ οι·ετ.οι· $το!!ο

ε

π..
ά) !Ιοοι·ςππΙεπιΙοπ άοε Ι·ΙοερΙΙο.!άΙοπετοε Ια ΐ0!ςοπάοιπ. ΒΙππο:

πιο!ιτ πιιι· .Ηοι!απο,· άοι· Κι·πα!ιοπ, εοπάοιπ ιιιιο!ι ΒοεοιΙ.ΙΕππ.<.:
άετ άιιι·ο!ι ειο εοεο!ιπ!!!οποπ Η68·ΙΙα!ι!ιοΙΙ ο!ποι· ΙΙΙ(ο!Ιοι·Ια!ο!ιτΙοπ.
@Ι ΒΙπι·Ια!ι!:απΙ.2 νοπ οποιΙο!!οπ !ια!ποι·Ια!οο·Ιεο!ιοπ Βο.!ιοι·πτο
ι·ιοπ πιιο!ι άοιιι Σ!αει.οι· άοι· ι·οΙοΙιεάοατ.εο!ιοπ Βιετ.Ιοποπ.
Π. Ο οΙΙΙΙο!ι: «ΠοΙιοι· άΙο Απιινοπάιιας άοε Ο!ι!οι·ο!'οι·ιπε πο!

Ιπ άοι· Ππιοι·αιι.αο!ιι.ιοςοπά _Ιο οΙπο Μπάε!Ιοαΐρ·τοεεο !ιϋο!ιοι·Ιιι·ο
!ιο.ι·ι.ο Ποεο!ιινα!ει.Οοο!ΙοιοιπΙο. Επιίοι·παππ· ΙιοΙάοι· θοεο!ιινΙΙ!ειο.

Θοποειιπς. Πε !ιοπάο!ιο εΙο!ι πιπ Κι·ο!ιε άοι· !ΒΙοιιιιδο!ιο.
Για! Π. ΒοΙ οΙποι· 49-_ΙΙΙ.!ιι·Ι,Ι.ιοιι Ριι.Ι. Ι'Ι!!ι!το ιιιιιπ οΙπο πιειπιιε
!ιορΙ'ει·οειιο. αποΙιοπο Θοεο!ιιιια!ει. Ιπι Βοο!ιοπ. Βια άοι· Οποιο.ι.Ιοπ
Ιιι.πά πιιι.π οΙπο εννοΙΙο !ι!οΙποι·ο Ιπι !ι!οΙποπ Βοο!ιοπ, οπεεοι·άοια
Ι'ππά ιποπ απ( άοι· !ι!οΙποπ Κιιι·νοιαι· άοε Μπιιοπε οΙπο ππι·πο
θοεο!ιινα!ετιπποεο. ΒοΙ άοι· π1Ι!ιι·οο!κορΙεο!ιοπ Ππιοι·εαο!ιαπι; άοι·
θοεο!ινιΙΙΙΙετο !ιοποιοιΙοι·ιο ιπαπ άΙο ΑπινοεοπΙιοΙΙ. νοπ ορΙΙΙιο!Ιε!οπ
Νοα!ιΙ!άππο·οπ, άοιοπ Βιιτει.ο!ιππιε παπα νοι·Ι'ο!κοπ !ιοππιο απο
οΙποο!π Ιιπ 8ιι·οιπο. ιιο!οιιοποιι θοεοΙιννα!επο!!οιι. ιινοΙΙ.οι· (ππά

ιιιαπ Απ!ι!Ι.α!'ππΒοπ άΙοεοι· Ιπ άοπι Ι.ιιπιοπ άοι· Ιιιιοι·Ιο!!οπ Ηο
Ι'ΙΙ.εεο άοε ΗΙ!ιιε ππά Ιπ άοπ ΚαρΙ!!πιοπ, οπά!Ιο!ι άπο άσπρο!
οοΙΙ.ΙΒ·ο ΑαΙΙι·οτοπ ειιι·Ια!ιε άεΙΙΙι·, άοιοο οε εΙο!ι ππι πιοαι.ει.π
ΙΙεο!ιο 'Ι'απιοι·οπ !ιοπάο!το. Ινο.Ιιι·οο!ιοΙα!Ια!ι απ; άοι· ρι·Ιιπαι·ο
Ποιά οαο!ι Ιπι οιποπ Κα!! Ια άοι· ΙΙΙοε·οπινοπά, ΙοΙάοι· ινο.ι·
άιιι·ιιιι! πιο!ιτ. Ι;οπο!ιτοι πατάω.

Κοαο!ι!ιιιοΙοπε. (Ντ. Μ).
θ. πω: Ιιι

85 Β'Ιι!!οιι πια καποια Ε!ι·Ι'ο!ειο !ιοΙ !ιοΙτ.!αιοπ Απ

ΙΙιι!!οπ 8-10 πιο! οιιι Τομ ΟΙι!οι·οΙ'οι·πι Ια ο·οι·Ιπαοπ Μοποοπ
οΙππιιποπ !ο.οεοπ.
ά. Μο.!Ιε: «Ποια Απάοα!ιοπ άοε Αι·2ι-ΜΙΙ.ΙΙΙΙι·ποι·ε. ΒοΙ θο!ο
οπ!ιοΙΙ. άοι 2Ξι:ΙΙΙαι·Ι,ιιοπ ινΙοάοι·!ιο!ιι· άοε Τοάοετο.Βοε Ν. Ι.

Α ιν ο.ει.το!'Ι.Ι ΙΙ: «ΠΙο 'Ι'οο!ιπΙΙι άοι· Ι.ο.ροι·οιοιπΙοιε.

ΝΝ. !ιοεο!ιι·οΙΙιτ άοπ Ρ! ο π π ο π ο Ι: Ι ο !'οο!ιοπ Ωαοι·εο!ιπΙΙΙ. Πο
Ροι·Ικοποαιπ π. άΙο Β'αεοιο νοι·πΙΙ.!ιτ. οι· ιπΙτ .Ιοάοιιτ.ιιαι, άΙο Παω
ιπΙτ οι·Ιπ άο Β'Ιοι·οποο.
Α. Ο ΙΙ ο Ι ο ά ΙΙ ο ιν ε Μ: «ΖινοΙ ΡΙΙ!!ο νοπ Κο!εοι·οο!ιπΙΙΙ».

Ιι·ο οι ο νι·'ε». (Νι·. 47).
Ιιπ οιποπ Ρο!! πω· ιιππ Μα! άοι· Καπί Ιιοι·ίοι·Ιοι·Ι: ιινοι·άοπ,
ΒΙΙιο Ιιπι·ιο 8!ιΙΙιπο άοι· ςοιπο!ππἱΙτα!ΙοΙιοπ 'ΠΙ.ΙΙΒ·ΙιοΙΙ: ΡΙι·ο -

ε·οντ'ε

!π!ι!πεΙνο

εοΙποι·

Αι·!ιοΙΙ ινΙΙ.!ιι·οπά

άοι·

Βο!οΒοι·απιε

Βοινοετορο!ε.
5. Κο!οιπ οΙΖοιν: «Ζπι· Ε"ι·πεο άοι· Βο!ιαπά!ππο· άοι· εοιιαοΙ

!οπ Ιιπροτοπαιι. (Ντ. 48).
νοι·Ι'αειιοι· ποι Ια εοο!ιο οΙπεο!ι!ΙΙΙΙΙΒοπ ΡΙΙ.!Ιοπ άπο ΜαΙιποΙ
τ!ιΙπ ιπιτ 8·αιοιπ Βοεα!Ιοι. ειπρ,·οινοπάτ. Κοἱπο ππο·ΙΙπει.Ιιεοπ
Νοιιοπννιι·Ιιαπιιοπ.

Οοπ_Ι. πι. 17,5, άοε Ρι·οιποπιοι·Ιαιπ τοκοι: πατα νοι·.

Βοοι.Ιο

οοοεοι·οιι Ιπ άοι· Οο!ιιιι·ι, Ωιιοι·εο!ιπΙΙΙ. Βιιιι·ιι!αΙοπ οΙποε !οΙιοπ
άοπ ΚΙπάοε, άΙο Πτοιαοινιιπάο ιναι·άο ιπΙΙ. ΚοππτΙοι·οο!ιπο Ια άι·οΙ
ΒΙ.ο.ι;οπ ιιοπα!ιι, απο Βοαο!ιίοΙΙ ππά Ρο.εοΙο ε!οΙο!ιίο!1ε ιπΙτ
άΙοεοι·. άΙο Παω: πιπ «οι.ει·οίοε ΙΙΙο !ιο!-Μ Ιο ΙΙ ο. α α». 1)ι·οΙ
$ιαπάοπ πο.ο!ι Βπι!'οι·παπ8· άοι· ΝΙΣ!ιτο οιπ 10. Το” @πιε άΙο
Βο.αο!ικναπάο νο!!!ιοιιιιποπ παεοΙπππάοι, άΙο Ι)ΙΙι·πιο ιὶο!οπ νοι·.
νοιι'. !ο;Ιο πππ 8οΙάοππΙΙΙΙΙο ειπ. θιοποεαπιι. Ποι· :κοπο Για!

νναι·άο πια. Βι·Ι'ο!; οροι·Ιοι·τ. οΙπ

!ο!ιοπάοε ΚΙπά ο:Ι.ι·ιι!ιΙοι·Ι. π.

άΙο ΠπτΙ.οι· ιιοεππά οπτ.Ιο.εεοπ.

Ό. 8 !ι ο ο π Η ο κι: «ΜΜΜ ΙννοιιοννΙιεο!ι Ρ Ι ι· ο ο ο απ. (Νι·. 49
ππά 5Οι
Μάο α·ο!ιαΙΙ.οπ οιιι 9.2. Νονοιπ!ιοι· 1906 Ια άοι· ΙΙΙΙ.άο,οοο·Ιεο!ιοπ
θοεο!!εοπιι.Ιτ. !π Μοε!ιοα.

Καπο αΙοει·οιι!ιΙοο!ιο ΒΙΙΙ:πο άοι· 'Ι'ΙΙ.Ι.ΙΙι·ΙιοΙτ άοε ει·οοεοπ ΟΜ
ι·αι·8·οπ.

Ν. Ρ! απο πο ιν: «ΚιιΙεοιεο!ιιιΜ ννοο·οπ άι·ο!ιοπάοι· Β!αι.απο·
ππά ι·ο!ιι.ΙΙνοι· ΒοοΙΙοποπεο>›.

2'7-_ΙΙΙΙιι·Ιεο Θο!ιΙΙι·οπάο, Οοπ_Ι. νοι·ιι 7, Μπι.τοι·ιπππά απ( οΙποπ
€ΙΙΙΙιοι·, ππι·πο Β!πιαπε. εο!ιι· οπιιο νεςΙπιι.
ι· Με.

Κιι!εοι·εο!ιπΙα πιπ

-ο14 ~9
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1”. Ρ1υτοιι 0817:

ιι.1Ιου ΑυιΙ1υτ'ο.τυου υυά υιιου θτοιυυι. οιι.ι.υοςου Ιυι· ποιου:

«Ι)ι·οι 13'16.11ο νου Βιτιτουιοτ1υιττονιάιΜι.».

1άυυοο, Μοοτυουννοιυουου απο. 'Ι'υοτιι.ριο: Αυτοιιιο. 9-8 ιυιι1
ντιοάοτυο1τ, τ1181ιουο Βοιυυυ; οιπ '1`-το Μάϊ. .1οάοιοτυινοτυο.υά.

Νιουιο Βοοοιιάοι·οο.

Α. Η ουυ: «Πουοτ άιο '1'οιιιι.=;υοιτ άετ υ·ουιιτιουι111ιο1ιοιι Κ11υ11:
άεο (υιιτ'ιου Κυτουε άοο ινοιυ1ιουου υιοάιιιυιοουου Μου
ιυτε νουι 17. Νονοιυυοτ 1900 Με 2υιυ 10. Μυ1 1908.

Ν. Ποουιυ ΜΗ:

‹ΒἰυΙοἰουυΒ· ου

άοιυ

νοι·1ουυυεο1τυτουο

υυοτ άὶο Μοουοάου άοτ υ1ινο11ιο1ιοουου Ουοιιιιο υυά άοτου
Αυννουάυυιι· ιυ άοτ Μοάι:·.1υ

ρ;ουο.1ιου

ιπι ντοιυ1. 1ι1οά1ιιυι

ιιουου 1ιιοι.ιιυτο ιυι Ετυ1ιιο1ιτοοουιουιοτ 1907». (Ντ. 91).

Βοτἰουτ υυοι· 1597 Γυ.1Ιο.

Πυτοτ άου ρυιυο1οοιιιουου 111ιΙΙου οοιου 1ιετνοτοουουου:0ιιοτ
1υ.ιτο 19 οπο, ΝουοΙοοιιυυτνοι(ο114ιυο1, Ρ1υ2ουιιι υτοον1ιι10ιυο1,
Βυ1υ.ιυρ1ο 81 ιιιο! (του. ? Τοάοείο.11ου).
Ι.ιυ);ου.

Δ. θιάοτο ιν:

του

Ρο!! νου

ιι·υυυιο(ιιιουοιυ

Πιιτυινοτυι.Ι1

του. ιυυ1ιιρ1οιι νοτ1οιουυοου άοοιιο1υου. Ηο11ιιυοι. (Ντ. 91).
1άοουοτοοἱο1ι. νοτυι11 νου Πυυυάυττυοο1ι11υιτου, 3 Πιιτυινοι··
Ιοιουυεου. Μου ιιουτ νοτυυτοιυ18ι.. 1υ Ετυιουο·ο1υυκ νου
1)υι·ιυυυάο1υ υυά (οιυοτ 8οιάο ρτιιυιι1νο νοι·υ11υυυι.>; άοτ 1)ιιτιυ
ννυυάου ιιι1Ι. άιο1ιου Νο.άοΙυ υυά μου" $οιάο τυπου ιιοτο1161

(.1,ιτοτ Βοἱυἱευυε άοτ Βιιυο1ι1ιουΙο υυά Πυτιιιο Μι. ρυνο1ο1οιτ1
ιιουοτ Κοουιιυ121οουυ,·.τ υυά οιυΓυο1ιο,

Μουτ Βιιιιτουυιι.υτ. τω·
(άο1ιο11τ ουτ

Βιιυουάοο1του Μου Βιιι1οουυ,ιτ οιυοο '1'ο.ιυροιιυ.

ΝτιιΙοουουυιι)ο Βιιτουι (Λοι:1ο-Ζοιιυιιο).

Ιοοεου επι 90. '1'ο.ο·ο.

Μ. 18--23. 1901.

1ι'. Τ) υ 1 οι υ : «Βιο .Το Η ιυ ο ιν°οουο 1:Ιοτυι·οουτ1ου υο1 Ετυ
8οννοιάονι·ιιι·υιοτιι».

.Τ.

Βοιο:ο1:
<11ουοτ άου
ιιΚυιου
Βιι·ου,ου1ο.1.1ουειΙουο».
(Ντ. 18, 19).
89-_)υυτ18ο νΙ-ριιτυ, θττινιάιι ιυι 117. Που”, ιπι οοπ 8 Ένο
ουου ου 11ο1υοουιυοτυου. άτο υοιιυ Ειυι.τιιτ Με Ηοορἱιο.1 ιιουτ

Μο

Βοιιυι1ου

(Ντ. 99 υυά 98).

νου .1:5-10 0υοιιιι.

'Ι'τορΓου ως. Βο1Ιοο11 ευεοεοιοι,

Πτιυ

ινοτάοιι

59-10

υουο Κοουου ντιπ! άοτ Βο

άουιιο.ιο μου Με εουνιιιτι υο1Οοε:ουνιιιτι νου 111ιιο;οινοιάο·
ννυτυιοτυ. υπ Μουτ. ο1ουοτ, που 'Γ. οιυ Κτουυουυοι.το υυά

οποιοι ινοτου. 1)ιιιιι·ιιοοο Ιουτοιο ιιυί 1υυοτο Ποτιυοιυυ1οιιιιυυιητ.
01ο Οροτιιιιου υοοιυιἰμο άιο Αυυιιυιυο. (Πο 8οτυυςυΙυΗου ντοτ

υοι 'Ι'ιοτουροτιπιουτου υιιουννοιοου 1τουυιο.

άυτου οιυου άοτυου 8τ.το.υο, άοτ νου άοιυ ι·οουτου '1'υυουουάο
2υιιι Πιοτιιιι νοι·Ιιοι'. υοι·νοτιτοτυΐου. Πο οιυιτοοουυυττου Βατω
εουΠιιΒου υοιτοΐου άου 1)υυυάιιτιιι υυά άιο Γ1οιιυι·υ οιοτυοιάου,

Β. Ε. υιοο1ι1ιιου1:

ννουοι 1οιυτοτο οιοο άορρο1ιο '1'οτιιιου ουι“ινιοιι.
8ι.οτυυς άετ $ουννο.υιτοι·ιιουυι“ι.

8οΙάο.ι ινυτάο οροι·ἱοτι., άἰο 1ιτου1νο υιιΠυΙΙουά 1-:Ιοιυο Μοτο τοκ

Α. 11ογυιιιυ υ:

«Πιο

Ρο.ιυοεουοσο

υυά

Ηο11υυιτ ουυο

«Ζυτ Κιιιιυ1οιιυ άοι· ιυιιΙιτρΙου Νιοι·ου

(Ντ. 99).

191υ Ευ Γουιο οιυοτ Βο1ιυοοινιιυάο ου ΡνοΙουορυτιιιο Ιοιάουάοτ
πω. Βοοεοτυιητ. Νιιου υυτ2οτ Ζο1τ οτυου το νοι·οου1ιιυυιο·
τους, οτιιουτοτ 11υτουυτυου οιυοει Αυοιοιιοοο ου άοτ Νιιτυοιι

Βο1ιιιυά1υυε

άοτ

ου.τ1εου Αυουυεοο ιιυο άουι Μιι.ιοΙουι· νοιυ υυ1ιι.οτιο1ο,ς1
ιιουου Βιιιυιηιυυ1ιτ.ου.

υιιοουἱΙάιιυρ».

(Ντ. 1? υ. 18).

1υ 18 Ι)`5.ΙΙου (Μάιου Μου $ιτουτ.ο1το1τυου, ιιι 8 Βιουυ 1ο
1ιουυου, ιυ 8 Βοο. ρνοονο.υ., ιυ 9 Κοου 'υουο Βοο11ου.
8του)ιν1ουο1τυου ιιιυά υιοιιιυου υυττυ1οο. τυΐου 1ιοιυο ρ;ι·οοιιου

ιιτο11ο ιιιιι Βοιιιιοιιιουυι.τ νου Πτυι.

ΙΒιι1τυο.

Βοι άοτ 5ο1τυοιι

οτιν1οιι ιι1ου άιο ιοουτ.ο Μοτο νου ιιοι·ιιιυ.Ιοτ (άτυπο, άπο Βοο1οου·
υυά Νιοι·ου,οοινουο πιυ Βιιοτ εοτυ11ι υυά άιιι·ουιιοιοι. Μοτο

(υυά Μου ιπι Νιιτυουοοινουο οἱυιτουοιτοτ υοου οιπο οινοικο
ιι1οιυο Νιοτο 1υ άετ του άοτ νοι· υυτυοτ Ζοιτ οιιοιιτριοι·του, άιε
οιου ουου Με Μου): οτνν1οιι.

Ζοτοιοτυυο;ου υυά 1ιοιυο Κοιυο111ιιι.τ.ιουου υοτνοτ. 11οιυιοτο
ννοτάου υιοιοι: άυτου Ηιυυυι.ι·ιιι νου 8ιτοριουου1του νοτυτεο.ουτ.
Νουου άοτ Κυ1ιυτ υιυεοου '1'ιοι·νοτουο1ιο ευτ Ροοιοτο11υυ,·; άοτ
Κτουυυο1ττοττοροι· ο.υιτοετο11ι ινοτάου.

Ν. Νιιιυιτουι: «Πουοτ τυο Βοίοι·ιυ Ιυι θουιοιο άοτ Μυο
ιο1ινοοοοι·υουουά1υυο. Κυιιοι.1ιουο «Ηοι1»-Μιυοτο.1ινυ.οοοτ
υιιου άοτυ $γοιοιυ νοιι τω. .Ι πιο οτουι». (Ντ. 99).

Πο 1 ι το ι υ : «Πουοι· άντε Βνουιιυοιι·ορου νου Α. ν. 8 ο ο 11 ιιιιά
οιυ18·ο ΜοάιυΚοιιουου ο.ιι άουιοο1υου». (Ντ. 18, 17, 18 υ.19).

11ουου Μιυοτει!ινο.οοοτ. άιο πιο Του ου ινουιο άοι· ινιτ1τιιουιου
Βουιουάιο1Ιο υυά οο1υιιι οουυάΙιουο Βοιιιιουι.ςυυΒου ουτ1ιιι1του.
Με Νοτυι ιιιιυιυι .Τ. ιιιο Ζιιου.ιυυιουοοιουυιτ άοο ΒΙυτοοτυιυο,

Αυτοι· ννοιοι ποι ά1ο νοτιο11ο άεο νου Β ιο11 υοτο1τιι νοτ
1ιι.υοου .1υ.υτου οτιυυάουοιι 1υειτυυιουιοο υιυ, υοιιουάοτο υο1
Αυννοιιάυυ,<τ οἰυου 1άοιοτο υιι.ο1ι Ε' οά οτονν υυά άοιι Αρροτυιοο
νου Βι111.

οοιυου θουιι1ο ου Βιι.Ιοου. υυά οο1.2τ οιυοτ ιιοΙουου Μπους άοτ
(ΝοτιιιυΙυιἰυοτιι1ινοιιοοτ). 1)ίοοοιιι Νοτιυιι1ινιιιιιιοτ ννοτάου άιιυιι
_)ο που Βοάιιτι Βο.Ιιο ιυ νοτοουιοάουοτ $1.11ι·1ζο ουεοοοιοι, ουτ

Ο.1άϊο11ιουοιοιυ:.«ΕΜ

ορτοουουά άου ου οτοἱο1ουάου 19ιτ1ιυυι.του (ο.υΠ1υι·ουάο, υοτυ·
υιΒουάο οπο).

.Τ :ιννοτο1τι υοιυϋ.υι.τοΙο άιο Ζιιοιιιυιιιουοοιοιιυι; άοτ υοιυτ

'7 '1'ο.Βο ιι1του ΒιιυουυΕ».

Γυ11
νου
1)1ρυτυοτιο το ο1υουι
/
_

νοτοο1ιιοάουου Βο.19ο ΚουΙουυο.υτο υυιοτ οτυουι.οιυ

Πτυο1τ ου

(Ντ. 19).

1ιυ θοι:ουουιο ευ άου ΑυΒιιυου 1άουιιο, άιιιιο το Βοοε
11υςου υιοιοι υυι· Μο Νιι.οο υοιο11ιοι, (υυά οιου Βουιἰ αυτ'
υοἱάου Ιάιι.υάο1υ. Ηο11υυο; υυου 8οτυυιιυ)ουιιου. Νιι.ο1ι "Πιτ

Ι1ου οιυά 8ο.ιι€11υΒο ιιι άοτ 8τοοοοιι ΜουτιιιυΙ οοι· Ε`€€1Ιο
1υιιυυυ μεσου 1υιουι1ουουιουυ1ιοιτου.

Ν. Κ1οάυ1ιο1τι: «Πουοτ άιε Βοάουιυυε άοτ υουιοτιο1οοι
οουοιι Β1υτυυιοτουουυυε υο1 θοριιυορνϋ.υιιοι. (Ντ. 98).
Αυτοτ Γοτάοτι: 1υ :Μου εννο1τ'οΙυιιι'του Β'υ11ου οιοο υυ1αιοτιο·
1οειοουο Β1υτυυτοτειιουυυ,ο·, @αυτοι ιιυΕ υιουτοτο 11'υΙΙο Με

άοτ Ρτοιου, ιο άουου οι: υυι· ειιι άἰοοο ννι.ιιο εοΙιιυε οιοο·
1)υιευοοο ου ιιτοΙΙου.

δ. Η ἰ τ ο τ. νν ο τ τ. ο ο ν:: «ΕΜ Βου

1.ιιυάιιτυιιιιιιιι.

(Νι·. 90).

Βϋ.υοτ1υ νου 34 .Τιιυτου

υυι

Κυυοιυυ1τ'ο (11'οτοορυ) ιτουοτου.
οιου

Με

Βοο1ιου

νου Κοιεοτοο1ιυ11:τ ἱυ άοτ

υυά

νοτ

14 .1ιιυτου

οιυυιιιΙ

ιυιι

Βοι άοτ Πυι.οτουουυυε οι·ννιοιι

άιο Βουο1άο ετοι·υ νοτουο·τ υυά νοτ

ινιιουεου Με Ε'οΙοο άοε οτοτου ννοουουυοι.τοο.

θιουυτι οοι·

ιιιο:: υο.ιυι·ο.Ιου ο.υοο;οεουΙοοεου.

νευτάο υιιι

Βοοιιο

ουοοειτοο

νο11οιυ 19ττ'οΙοο ειυοεοτυυτι.

Ν. .Τ οιυ ο ιν ο Μ: «Ξνιυρι.ουιο νου $ο1ιου Με Μ8.ΞθΠΒ υυά
Βιιτιυοο 1υι 1υ11.ιο.1ου '8ιο.άιυιιι άοτ Ι.υιι€ουοιιυοτ1οιι1οοοι.
(Ντ. 91 υυά 98).
1υ οΜο 85 Ρτο:ουτ υΙ1οτ

Πι1Ιο νου Ι.υυμτουουυοτυυΙοεο

ιιο1Ιου Με.εουάοτιυετοτυυ ου άιο ποιου ευυ]ουτ1νου υυά ου·
_ιο1ιιινου 19τοουοιυυυεου υτοιοΙΙου, ά1ο Μουο.το, _)ο .Τιι.υι·ο1τιιιο
άου υιιι.υιίοετου Βτοουο1υυυΒου νου Βο1του άοτ Ευυ)τουιτρ1ιοου
νοτουου·ουου υουυου.

το Ρο(ΜΜο (ο μη: «Ζυτ ΑοιιοΙουιο υυά Βουουά1υυε άετ
Νοιυυ.».

(Ντ. 90).

(νοτΙυυιὶ,<το ΜΜοΠιιυυ).

Ιυ 8 Β'1ι.11ου ι.τοΙο.υο οε Αυτοι ο1ιιου υοεουάοτου Βιι:111υουυ
υιο1ιοι·ου υυά ου 1ιυ1ι.ινιοτου. Βοι· Βιι.21Πυο ιει άυυυ, υιουι1ιου

11. ιν ο ι ο ο υ ο ο ιιι ο ν:: «Πιο 'Γυοτιιο1ο άοο Ι)ἱιιυοτοο». (Ντ. 98).
Β.οΐοτ1οτουάο Δτυο11:.

.
1117. Β ο υ ι ο 1 ο.

υυπ (8οΒου 0.50), υϋ.υίυςιυ Καπου νου 8-10. το ΒουιΙΙου
οι·υο.11: υιο.υ ο.υου 19υιτοτο Κοτι.ου, υοετο Βυιννίου1υυ_ο·- υο1

89-87°, Κο1ουιοου οιυ υοο1:ου ιι.υ'Ε Ηιι.ουιο,ο;1ουιυο.ζοτ. υι1άου
ννοιοο11ουο Κ1οἰιιο Β`1οο1ιο, υο1 άυτοΜυ.11ουάουι Μουτ Ιοιουι
ι;τυυ1ιου ιιουιΙΙοτυά. Θο1οιιιυο νοτί1υυιιητι ειιου, ΒουιΙ1ουιτυυι
Μου, υ11άοι: Βοάουευτι, ιυ ιιΙΙου Β'8.1Ιου Μουτ ετϋυ11ουοτ Γειτ
υουιου,
υιι1ά οοτιυ,οοτ Ρου1υ1υοιτοτυου. 1118 11υάοο 1ιοιυο

Βροτουυ11άυυ(χ ποιο, 1ιοιυο θο.ου11άυυε;, Κοιυο Β11υοτυυρι νου
111Ιου, υοιυο Βουννοιο1ινοοοοτοτουυιΙάυυο,

Βοτυυει.τουοτ Βτ.ά3.υ-ά ου' Σνουοουΐ

Μουτ. ο1ου Μουτ. του.

Βυουάτυο1τοτο1 ν. Α.ννιουοο1ιο, Κοιυιιτιυουυ. Ρτ. .ΗΒ

τ.
ἱ~Δ

~ΙΙΙΙΙτει·ΙΙΙτττεττΙ.Ιτ ΜεΙΙΙΙΙπΙει:ΙΙεπ@ιεττπε".

Έ

.-Γ.ε...Ι._._Τ....ΑΤ._.__._._...._
.μὲ

Ι

'ό |

Ι

Π. ΙΙ. ζ -

- ΒεΙΙεΒΙε

πππ

..δι Ρετετεπιιτἔετ ΜεπΙΖἰπἱεοΙιεπ νΙ(οοΙιεπεοΙττΙΙΙ(°.

'ή

Ι.·›··Ι··Ι

ΕσΒΒ[ΒΟΝξΠ ΠΠΏΙΖΙΝΙΒΟΗΕ ΖΙΙΙΙΙ'Ι.'ΒΟΒΕΠΞ"1'ΒΝ.

σ::

ΟΙΙΙτπτε·ΙΙΙι (ΟΙΙΙτπτεΙε).
Βετ.εΙτε_Ιε ΜεπΙΖΙπε (ΚΙππει·ΙιεΙΙΙτπππε).
ΠεΙιετπεεε_ΙεΙεοΙιπΙΙΙ
πει·Ιιπγεε;
ποεεοννγεΙι ΙποΙεεπεΙ
Ι (ΜοππΙεεεΙιτΙΙΙ Ι'ΙΙτ
ΟΙιτεπ-, εοτΙονντ·εΙΙ
ΗειΙε- πππ Ι ΝεεεπΙεΙπεπ).
ΠεπΙ2ΙπεΙτεΙε οΙ›οετεπ_Ιε (ΜεπΙΖΙπΙεοΙΙε ΕπππεοΙιε.π).
ΗεπΙ:ΙπεΙΙΙΙε.
ΙΙ πωτεΚοτππ εΙ›οτπΙΙΙπ
(ΜεπΙεΙπΙεεΙΙε
_· ΒεΙΙεἔεπ ρτΙππιν1ειιΙ_Ιε
παπι ΜετΙπε-ΑτεΙιΙν).
Ι
Ι)ποπτεΙοεΙΙ.εεΙιεεΙτεΙε οποετεπΙε (ΟποπΙοΙοπΙεεΙιε ΕΙππιπεεΙ1ε.ιι).
ΟΙΙοετεπ'ε ρεΙεΙΙΙεπι·ΙΙ, ·πενττοΙοετΙΙΙ επρει·ΙτπεπιεΙποΙ ρεΙεΙιοΙο
. €)ΙΙ ( πιιπεεΙιεπ Ιπι· ΡεγεΙιΙειτΙε, ΝειιτοΙο,ετΙε π. εκμετΙππεπτεΙΙε
έ
πγεΙισΙοεπε).
ΡΙιεττπεεεννΙ
(ΡΙιει·τπε.2επτ).
Ι

ΒπεεΙΙΙ εΙιπτπεΙ ΙτοεΙππγεΙΙ Ι νεπετΙΙεεΙιεεΙΙΙεΙι Ι›εΙεεπεΙ (.ΤοπτπεΙ
ΙΙΙτ ΠειιΙ:- πππ νειΙει·ΙεοΙΙε ΚτεπΙΙΙιεΙΙεπ).
ΒΙιπτππΙ πΙεπεεΙιετεΙ.ινπ Ι εΙιεπεΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙοΙεεπεΙ (ποιιτππΙ ΙΙΙτ θε·
Ι1πτΙεΙΙΙΙΙε πππ Β'τε.πειιΙττππΙΙΙιεΙΙεπ).
·
9ΙιπτπεΙ οΙΙεοΙιτεεΙιεεΙντε. 1·ι1εεΙΔΙεΙι νττπτεεΙιεΙ τν ρπτπ_ΙΙΙ.Ι. ΡΙι·ο,ε·,οντε
(.Ιππι·πεΙ τπεεΙεεΙ1ετ Αετετε εππι ΑππεπΙΙεπ επ ΡΙι·οεουν).
ΒΙΙπτππΙ ι·πεεΙτειινο οΙπεΙΙΙεεΙΙεεΙννε. οοΙιι·επεπΙΙε πετοππεννυ ππι·π
ντΙΙΙι (.ΙοιιτπεΙ πετ θεε. επι· Ει·ΙΙε.ΙΙ:ιιπε πετ νοΙΙΙεΙνοΙΙΙΙππι·ΙΙ.

θεονντεπιεππεῇπ ΗεπΙ2Ιππ (Ηοπετπε ΜεπΙ:Ιπ).

ΕπεεΙΙΙ Ψτ·ε.τεοΙι (ΒιιεεΙεοΙιετ Απι).

θεονντεπτεπππ_ΙΙι ΤΙΙει·ερΙ_Ιε. (ΙΙποπετπε 'Ι'Ιιει·ερΙε).
ΨεεΙπΙΙτ ππεεΙΙεπ·πγεΙι ΙΙοΙεεπεΙ (ΖεΙΙ.εεΙιτΙΙΙ: Ι'ΙΙτ ΘεΙετεεΙετεπΙΙ
ΙΙεΙΙ:ειι).
ΨεετπΙΙτ οΙ'Ι.εΙιποΙοε·ΙΙ (ΖεΙΙ.εεΙιτΙΙ'Ι τω θρΙΙΙΙιε.ΙτποΙο,επε).

ΒπεεΙΙΙ εΙΙΙτπτ,εΙιεεΙιεεΙΙΙ ετεΙΙΙΙν (ΒπεεΙεεΙιεε ΑτεΙΙΙν σε ΟΜ
· τπη.=;Ιε).
ΒπεεΙιΙ πΙεπΙ2ΙπεΙΙΙ νΙ(εεΙ:πΙΙτ (ΒπεεΙεεπε τπεπΙΖΙπΙεεΙιε ΖεΙΙ
εεΙιτΙΙΙ).

ννοΙεππο-ΙπεπΙΖΙπεΕΙ 8Ιιιιτπε1. (1ΙΙΙΙΙΙΙΙ.ι·-ΙπεπΙιΙπΙεεΙιεε .Ιοπι·ππΙ)ι·
ΨτετεεΙιεεπεΙε @ποτε (Αετ:Ιε-ΖεΙΙππε·).
νντπτεεΙιεΙσπγ πτεετπΙΙΙ (ΖεΙτεεΙΙΙ·ΙΙΙ. Ι”πτ Αετετε).

ΡτεΙΙΙΙτεοΙιεεΙΙΙ κνωω. (Ρι·πΙΙΙ:ΙεεΙτετ ΑΜΙ).

Ε. ΚΙ·Ι ντε ΙΙΙ: «ΜεπἱπΙπΙεεΙιει· ΒετΙεΙΙΙ: ΙΙΒετ πΙε ΡεεετεΙ:πτε,·ετ·

ΠπεεΙΙΙ ΙΙντεΙεοΙι (ΙϊπεεΙεεπετ ΜτΙ).

1907. Ντ. ΙΙ-Ι8.

θεπϋ.τεεγΙε ΙΙΙτ 1905». (Ντ. 11).

Ι

Π. 8εΙ›οΙοΙπγ. πππ Ρ. ΠεεΙεΙτοντεε: «ΒεοΙσπεΙιτππε·επ
ε · ΙΙΙΙετ πΙε Βεπ·εςππε· Με νετΙτΙεεπιπ: πετ
εΙιε.ετε (θρΙτεεΙιεετε πε.ΙΙΙπε)». (Ντ. 11).

ΙνεΙεεεπ ΒρΙτο

Β. ΓΙπ ΙΙ εΙε τεΙπ: «Ζω. Β'ι·πε·ε ΙΙΙ:ετ πΙε πΙΙΙ'πεεπ ΙππΙ:2ΙΙπ
πππρεπ πεε ΒππεΙΙΙεΙΙεε, Ι:επΙπεΙ: ππτεΙΙ πΙΙ:Μ-πτε.ππιπΙΙεσπε
Ρει·Ι'οτετΙοπ πετ θε11επΙΙΙεεε». (Ντ. 12).
ΒεεεΙΙτεΙΙΙιιπε εννεΙετ ΙΙ'ΙΙ.ΙΙε εἱ,<;επετ ΒεεΙσπεΙΙΙ.ππετ, ΙΙεΙ πεπεπ
πΙε Ρετ·ΐοτπΙΙοπ εΙπε Ε'οΙε·ε πετ ΒτΙ(τε.πΙπππε· πετ ΘεΙΙεπΙΙΙεεε

οΙιπε δτεΙππΙΙπππε· ννετ. ΠΙεεεΙΙ›ε Με εεΙΙεπ, Ιιι 2-ί:Ι πω. εΙΙετ

νετΙππΙΙ(τε ΜΙΙΙ.εΙΙππε·.

ΡΙΙ.ΙΙε νοπ

πΙΙΙ'πεετ ΡετΙτοπΙΙΙε

ΙΙεοπεοΙΙιετ. ΕΙΙΙιει· ΡετΙ'οτε.Ι.Ιοπ

Π. '.ΓεεΙΙΙεποπτ: «Με πεπεετεπ 8Ι.ϋτππεεΙι Ιπ τι... @τε τω. Οε1ΙεπϋΙεεε Ι·τεππ ππτεΙι τεοΙιεπεΙππς·ε Βι·6Ιϊπππ8· πετ ΜΜ
πΙΙΙΙΙποΙοττΙε (θρΙτόεΙωετε
(Ντ. 11 π. Π).
ΙΙοτΙεετεππε·.

ρεΙΙΙπε)

ΨετεπεΙΙε

επ

πω».

5. ΟτΙουνεΙΙΙ: «ννεΙτετε ΒεοπεοΙΙΙπιιεειι ΙΙΙ›ετ πΙε ετερετΙ
πτεπτεΙΙε ΑΙΙιετοτπειεεε πετ Αοττε. Ι›εΙ ΚειΙΙΙππΙιεπ (νετΙΙπ
πετππε;επ Ιπ πετ Αοττε. ππΙετ πεπι ΕΙππιιεε πετ ΒΙπερτΙΙπππ
Δ ,=.τεπ νοπ εΙΙΙοτεεπτοπι Βε.τΙπιπ)». (Ντ. 11).

'

Ιεπεπ νΙ(εππ νοτεεΙ:επε·Ι. πτει·πεπ. ΒΙε ΟρεττιτΙοπ Μ. ΙππΙΖΙει·Ι.
(τι ε.Πεπ ΓΙΙ.ΙΙεπ νοπ εΙτπτετ ΟΙ10Ιε2?εΙΙΙΙε πππ: ΑπΖεΙεΙιεπ νοπ
ΒεΙ2ππε· πεε ΒεπεΙΙΙ'εΙΙεε. ΠΙε ΒεΙιετι‹ΙΙππς Μ. ππΙ›επΙπΙ;Ι. εΙπε
ορετετΙνε (ΒτεΙπε.εε, Επι€ετπιιπε πετ· ΘεΙΙεπΙΙΙε.εε) πππ "νετ
ΙΙΙΙιτΙ. πΙεεεΙΙΙε Ιπ 60 πω. ιιιτ ΗεΙΙππἔ.

Δ. Ατεροντ: «Ζπτ
2ΙΙππππε·επ

πΙΙΙ

ΒεΙιπππΙπππ πετ

ε.ΙππΙεπ θεΙεπΙτεπτ

πετ $τε.ππιτε;εΙιγρετε.επΙΙε

πειεΙΙ

ΒΙετ».

(Ντ. 12 π. 18).

Με ΒεοεεεΙιτιιπε·επ, πΙε Α. επ ποπ ςοποι·τΙιοΙεεΙΙεπ ΕτΙττεπ
ΙΙππε·επ πετ ΠεΙειΙΙιε πππ ΙΙΙτετ ΒεΙιπιιπΙιιπε, ω. πετ $πιπππε·ε
Ιη·ρετε.επτΙε πεεΙι ΒΙετ ,ςετπε.οΙΙΙ. πω, ΖεΙ;τιεπ Με πτΙεΙΙΙΙΙΒ· πΙε
Απυνεππππε πετεεΙπεπ ΙΙπ ΕτΙΙΙιεΙεπΙππι πει· ΚτειπΙΙΙιεΙΙ: ΙΜ. Ιπι
· εΙτπτεπ 8τε.πΙπιπ ιπΙΙ. ΙΙοΙιετ Τειπρετπιιιτ πππ $εΙιπιετπεπ εοΙΙ
(Ντ. 11).
.πΙε ΒΙππε επΙ1Ο-2Ο $τιιππεπ επί' πεε Ι›εΙπΙΙεπε (ΙΙΙΙεπ ε.πεεΙε;τΙ:
νετΙΙΙπΙΙΙ.τε ΜΙΙΙεΙΙππε;.
ννετπεπ; Ιπι ννεΙΙετεπ 5τε.πΙιιιπ Μ; εΙπε εΙΙΙ.Ινε ΗγρετπετπΙε
πΙΙΙ2ΙΙεΙΙ, πει Με πΙε ΚεεοτΙπΙοπ πετ επιπΙΙππΙΙεΙιεπ Ρτοπι1ΙΙΙ.ε πε
εεΙιΙεππΙε;Ι. ΠΙε Απννεππππε; νοπ ΘεΙΙΙεπεπ Μ. ΙιεΙ Ιπ ΑπεεΙεΙιτ.
Α.. 5 ο Ι ο νν ε ο π· ε: «ΙΙπτει·ΙεΙ επι· ΙπιιΙ:ΙΙοπεΙΙεπ ΒΙππποεΙΙΙυ.
πεποτπτπεπε1· ΙΙΙππετππ8· νοπ ΒεΙΙΙπετΖεπ πππ ω» ΒΙε τ'εεΙιεπ
(Ντ. 11 π. 12).
.
ΒΙππε πππΙΙΙι πππ εοε·ε.τ εεΙΙΙΙπΙΙεΙι; εεπΙΙεεππ Ιετ. εΙπε Κοπτ
Β'οττεετεππε.
ρτεεεε πΙΙΙ 8ρΙι·Ιππε οπετ Β ιι το νν'εεΙιετ Ι.ϋεππς. Με ΜεΙΙιοπε
πεεΙΙΙΙΙ.εΙ. Ι'Ι·ΙΙΙι, εοε·ε.τ πε.οΙτ 8-4 'Ι'ει,ετεπ, επ Βεννεπ·ππετεπ πεε
ει·ΙιτππΙΙΙ.επ (.ΙεΙεπΙιεε Με νοτεΙεΙΙΙΙΒεΙ· Μπεεε.ττε ΙΙΙ›ετΖπΒεΙΙεπ,
Μ. ΖΙΙ.ο ΙνΙτεεΙΙ: ‹ΒεΙιεππΙππε· πετ ΟΙ.οεεΙετοεΙε τπΙΙ ποπι
ννοππτεΙΙ πΙε θετ'εΙΙΙ· εΙπετ ΑπΙτγΙοεε πεεεΙΙΙ(τι (πω. Με επώ
ΙετεπΙεεΙιεπ 8ττοπν>. (Ντ. 11).
τΙιεπιπε.ιΙεεΙιε ΒεΙιεππΙιιπε; πππ Απννειιπππε ππΙΙεπ·ε,εΙΙΙ:Ιιετ·
Β'οτΙ.εεΙπππε.
νει·ΙΙΙΙππε ΜΙ εοποι·Ι·ΙιοΙεεΙΙεπ τΞτΙ:τεπΙΙππςεπ π... θτεΙεπΙτε εΙππ
τπεΙετεπτεΙΙε ι·εειιΙΙ.εΙΙοε. Ι)Ιε Ιεπεε ΙΙπΙΙεννεττΙΙεΙΙΙτεΙΙ πεε (Ιε
ΙεπΙτεε Ιπι νετΙσπππε Μ: εεΙΙΙΙπΙΙοΙΙ πππ Ιτε.ππ εΙπε ΒΙεΙΙΙΙ:ΙΙεΙΙ.
Β. ΚοΙοτπεΙεετν: «ΕΜ Γε.ΙΙ νοπ ννεπτεεΙιεΙπΙΙεΙΙ ννΙεπετ
επτ Ι5`οΙ;τε ΙΙππεπ. -- 'Ι'Ιιεοτετ.ΙεεΙ1 πτειιτΙεΙΙΙ: ΙΜ. πΙε Απννεππππε·
%ΙιετΙΙπΙεΙττΙοπ πππ: ΒγρΙΙΙΙΙε (ΒεΙπΓεεΙΙο πγρΙΙΙΙΙΙΙεπ)».
πετ (ΙππιπΙΙΙΙΙππε ππεΙ› ΒΙ ει· πιιτεΙΙππε τετΙοπεΙΙ, ρτεΙΙΙ.ΙεεΙΙ
τ.
Ι.
.
ςΙεΙ›τ εΙε πΙε πΙΙΙππεππετ.επ ΕεεπΙτε.ιε πιιτεΙΙ εεΙιπεΙΙεε 8οΙΙνΙΙΙπ

.Ι.(ΚειΙπτπΙωιτοπτ: «Ζπτ ?ταρω ΙΙΙτετ π.. επρει·ΙπιεπτεΙΙε
ΔΙΙιετοπιπωεε πετ ΑοτΙε. ΙΙεΙ ΚεπΙπεΙιεπ πππ ΙΙΙ:ετ άεπ
ΒΙΙΙΙΙπεε πετ .ΙοπνετΙΙΙππππετεπ επί πΙεεεπ Ρτο2εεε».

ΕπτΙεπτ, _ΙνεΙεΙτετ 1905 Ιπι ΚεεεπεεΙιεπ ΜΙΙΙΙΙιτΙιοερΙιεΙ ΙΙεΙιε.π
πεΙΙ νι·πτπε, Ιιετ.τε εΙπεπ Ιιε.ττεπ ΞεΙΙεπΙΙετ Με ΒοεεοΙε εγρΙΙΙ
ΙΙΙιεε. Πετ νετΙππΙ' »νετ εΙπ τγρΙεεΙιετ. πιιι· νοπ Ιεπεετ Ι)επετ
πετ πεε ΙπΙΙππειΙοπεετεπΙπτπ. 1898 Με· πετεεΙΙ›ε ΡετΙεπτ Ιπι

Ιιε.ΙΙππε πετ ΘεΙεπΙτί'ππΙΙΙΙοπ.

ΚεεεπεεΙιεπ ΘοπνετπεΙπεπτε-ΗοερΙΙεΙ Με ΙτΙεεΙιετ πγρΙΙΙΙΙε πππ

Ψ. ΟΙΙι·πεπονν: «Ζω Ι.εΙιτε νοπ πετ ΟΙεπποεε τι." Βε

θεεεΙιννΙΙτ επΙ πετ
εεπ ντοτπεπ.
Ν. Ι)ππΙΙοιν:

ΕΙΙΙ:ΙιεΙ

πππ

Ιετ. πετεπί εεΙιεΙΙτ επτΙειε

«Με ΚΙππετετετΙΙΙΙεΙΙΙιεΙτ Ιπ

ΚπεεΙε.ππ

ΜπεεπεΙιτπεπ επιπ ΚππΙρΙ' πεε·επ πΙεεεΙΙ:ε». (Ντ. Π).

...το

πεπ πετ ΒοΙιπιει·ιεπ πππ τεεεΙΙε ΗεΙΙππε· Με νοΙΙεΙ.εΙτιπΙΙ.ς·ετ Ετ

ιπεπΙΙε. ρτεεεοπ». (Ντ. 12).
Α. ΠετΙτ π: «ΚΙΙπΙεοΙιε ΒεοΙΙε.εΙΙΙιιπε;επ επι (Με ΜΙ Απινεπ
ππππ νοπ Ηγπι·ε.τεγτπιπ πΙΙ:τΙεπιπ ειγππΙπιπτπ». (Ντ. 12).

Ι'οτΙΙΙιιΙΙ(.τε ΜΙιτεΙΙππ8·.
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Ν. ΚΙ ο ο υ Ι .ο 111: «ΠοΙιοι· ε1Ιο 1ιο.υυιο11οΙι11οΙιου ΙυΙοΙιιἱϋοου Βι·
Ιειο.υ1:υυο;ου Ιιι ΟΙιοιΙιΙυ υοοΙι Δυ,ςο.Ιιου άοιι Ζουττο1ο1εου

ΙιοΙιυΙιοοιιΙτ.οΙο ΠΠ· 1908-1004».

ΒΙο Κοου11:οΙ.ο ινο.ι·ου 1ιοιυο ευυυτΙο·ου. 01ο 1υ_ιοΙκτΙοιιοιι :ΜΙ

Α. Β 1 ο Ι‹ ο 1: «1)Ιο Βο1ιο.υ:11υυο· ι1οι· Ηγροι·οΙιΙοιΙιγάι·1ο». (Νι·. 18).
Ρ.

Β υ ο Ιι υι ο υ υ :

«Ζυι·

'1ΙοοΙιυΙΙι

Θ. 11 υ ΙιΙυοτοΙυ: «Βο01ιιιο11Ι;ιιιιι.ς·ου ἱΙΙιοι· 11Ιο 1ν1ι·Ιιυυε ω.
Α υιΙΙ.υΙιοι·ΙιιιΙοοοοοι·υιυ νου Ρι·οΙ'. Η ο ι· υι ο ι· ο Ιω. (Νι·. 151

άοτ

ΒουοΙιάοοΙιουιιοΙιτ».

(Νι·. 18).
Ιυ οοτ ΚΙΙιιΙΙι νου ΡιοΙ'. Β υΙιΙι ο Ι:Ιυ Μιά ι-ιοΙΙ. άου Ιοτ.ει.ου
.1ιιΙιτου υιιτ Βιιυουυο.Ιιτ ΑΙυιυιυΙυιυοιου2οοι·υΙιτ ουαοινο.υοι..
Οοο ΡοτΙτουοιιιυ Μπι υιἱτ. Ιζοι;ςιιτ. νοι·ιιοΙιτ., ι11ο ?οικω υυι1
Βουι Ι'οτι.ΙοιιΓουι1 :υπ Βι·οΙιι.1)Ιο ΒΙοΙιο άοι·οοΙΙιου κι 0,25-0,8 111υι.
ΠΙο ΙΙ1υε;οτο ΝοΙιτ Ιιοι.ι·υς 25 ΟΙ.υι. Μ Με Ι)ι·υΙιτ ΙιοΙυι Ρι·ο1ιο

υυε ιιοΙιι.νοι· ΙιονσοιςΙΙοΙι, ειι οοΙΙου 1ιουοι ΙΙΙΙι·2οτο διϋοΙιο νου
10--Ι5 Οτυι. ο.υςοννυυι1ε ννοι·ιΙου. Πιο Ηουιυοι1ιτ ινΙι·‹1 ιι:ιοΙι
7-8 '1'οεοιι. «Πο άειι· Ε'οιο:Ιο υιιοΙι 10-14 'Ι'ο.Βου οιιπ'οι·υτ.

εο1ιτ εοΙιιιοπΙιοίτ, υυτ1 υιυ Ι1Ιο Β1υοΙιοΙιουΙ:οΙΙο ΙιοοΙιο.οΙιτοτ :που
υιοἰετ οΙυ Οοι1οιιι ιιυτ1 11οιιιυε·. Πιο 1.γιιιρΙιότυοου οοΙιννοΙΙου οι,
Ιι1οΙΙιοιι οιο εειυιο ΖοΙΙ; νοι·ιι·ι·ϋοοοι·Ι: υυι·Ι οοΙιινιυάου οοΙιΙΙοοοΙΙου
5-6 '1'οι.:ο ειυε ιιοιυ Αιιο8012οι1 σ” Ιυ_)οΙ‹ιιουου. 12Ιυο εο1ιτ τιιι
ιιυεουοΙιιιιο ΚουιιιΙΙΙιοι.Ιου Μ: άοτ ιι.Ιιυτο ΒΙιοοΙι, ινοΙοΙιοι· υιιοΙι
15-80 5οΙουυκΙου οΙυΙ.ι·Ιτ.:.
Α. .1υυ ο ννο1:1: «Ζυτ ?υπο 111ιοι· 01ο Οο.ΙοουοοάγυΙο ιυ Μι
1ι11υε1€1ιοΙΕ νου οΙιιοι· Πγροι·ιτουΙιΙο άου Ρι·οοοοευο ιυ1ιοιΙε
οοΙοο.υοΙ». (Ντ. 15).
Δυο άου ουιιοΠΙΙιι·Ιου 12 ΚτουΙεουεοοοΙιΙοΙιτου, νου άου”
ιιυοΙι ΚουτεουυυϊυυΙιιιιου νοι·ΙΙοε·;ου, υπ ου οι·οοΙιου, Μ" Μ·
Ρι·οοοοουο ιιοννοΙιΙ Ιιο1 υοι·ιυ.>ιΙου, Με ειιιοΙι ΙιοΙ ειοΙιιυοι·ιΙιο1τοι
?απο εο1ιτ νοτοοΙι1οι1ου οο1ιι Κουτι. Ιιι ‹1ου 11"11ΙΙου, 1ιι ννοΙοΙιοιι

1αοἰυ '1'ι·ο.υιιιο. νοι·Ι1οε1, ιυυοο Μο ΒοΙιυιοι·2Ιιοίτ.ΙΒΙοοΙΙ: ι.νοΙιΙ :ιιυ
άου
Βι·ιιιια1τυοου»,
Β ο και ΙΙ ιι Μι να: «ΙΒΙομΙιιιυι1υ.ιι1ο
(Νι·. 18).
- Ι)Ιο ουοι·ιυ νοτρ,·ι·ϋεοοιτου 1)ι·ΙΙοου υιυεει.ου ουιΙ'οτυι ννοι·ι1ου.
01ο ΙιυΙιο πιο;; 8 ΡΕ 10 Οι., ‹1Ιο ι·οοΙιΙο 10 Η. 100 Οι. 18Ιοου·
117.

ιϋιυΙΙοΙι 111: ι1Ιοιιο Βι·Ιιι·ου14υυιο οΙυι1 οιυο ΒοΙΙιο νου ΒιιιιΙΙιι
ι1υυπουτοιοιιιιο
Ιου Μιτου.

ι1οι· 1:Ιο.υι, ι1ιο οΙυου οι·γεΙυο1οτόεου (Βιοπο

Α. ΡυννΙοννοΙ:1: «Ζιιι· Β'ιο.ιςο Νιου 61ο ΙυΓοΙαΙου οοο (Νεο
υΙοιιιυιι πιιπ 8.Ι1εουιοιυοι· '.1'υΙιοι·Ι€ιι1οιιο Μου· 11ιιιιο;ου) Με
ι1ουι Πυι.οιΙιουιιοΙΙςοννοΙιο, οοο «1οιιι Β1τιτο υυι1 Ιιουριοιι.οΙι
ΙΙοΙι υυε ω» 1)ειτιυ». (Νι·. 14 υ. 15).

ΐ01Β8Ι111ο 117οΙοο οι·ΙιΙ11ι·ι ιι·οι·‹1ου: οει ιιυ ‹1οι· οΙιοι·ου Ιιιυοιου
Βοιπο οοο Ρτοοοοοιιο Με Με. ρ1ουΙ:οι·ο Ιου).τυιυ Ιιος1ιιυτ, ου τω·
ιιυΙ.οι·ου Β.υιποοι·ου υ1ιοι· 81ο ΔοΙιουυιυεΙιοΙ, οτι Ιο1τΙοι άου Κι·ου1:ο
υΙοΙιτ, πιο Ιουιι;ο άοτ νοτιςι·15οοοι·ιο Ρι·οοοοευε :ιοί οοτ οἱυριι σου
ουάοι·οιι 8οΙΙ.ο υΙοΙιι οιπ' ννοΙοΙιοο θοινοΙιο ι1ι·ΙΙο1:τ. 177οιιυ ιΙοΙι
οἱυ ΡΙοιΙ:Γυοο υυοΙιΙΙΙΙοτ, ου Μπι. (Πο Βιι1τιιο οοο Ρι·οοοοουπι επί
ιΙΙο ιιτι1;ου Ι1οιιουεΙου ΜυοΙποΙυ :τι οι·ΓιοΙωυ, ι10ι· Κτο.υΙιο "κι
:ιοί Με ορΙιπο ΙΒιι‹1ο οιπ', ννοΙοΙιου υιιοΙι υυιου εοι·ιοΙιτοτ οι,
υυι1 υιυοο υυιϋι·ΙιοΙι άο.υιι $οΙιιυοι·που οιιιρ11υάου.
Με Βο1ιουι1Ιιιυε ΙιοετοΙιτ. ἰυ ροοιιουιΙουι $οΙιυΙιινοι·Ι:, οοο,

ννουυ ι1οιιεοΙΙιο ιι1οΙι1. Ιιο11'ου 801110. Οροι·ο.ι.1ου.
Α. 'Ι' ο ο Ιι ο ι· ιι ο ιιυι «Μο οιιΙ6.το νοι·υ21Ιιυυς Με Ι)οιιιιιιοιι (Ρο
τΙυοοιι·ΙιερΙιΙο ιυιοι·ιυοι1ιο.)». (Νι·. 15).

Ν. Κο.ΙΙι1υ: «Νουο Αρροι·ο.Ιο πι· ο·ουιι.υου υυι1 ουιιιυιΙοι·ου
άου Πυτοι·οιιοΙιυυ);; οοτ οΙοΙιτι·ΙοοΙιου 8ουοΙΙιΙ11το.ι». (Νι·. Μ).
Ν. 117 ο ο ο ο 1 Ι: Ι υ : «ΠοΙιοι· άου ΒΙυ11υοο ‹Ιοι· 1ιυϊτ. 01ο 5-10 ρΟτ.
νοιι Κο1ιΙουοι.ο11“ ουτ.Ιιι1Ιι, ουΕ οιο 'Γουιροι·ιιτυτ άου υοι·ιυο.
Ιου υυιΙ 11οΙιοι·υτΙου ΟτςουΙοιυυο». (Νι·. 14).
ν0τ181111εο ΜΙιποΙΙυυ.·;.
1.8) Δ υ Ι11°ορ ο ν: «ΠοΙιοι· 81ο νοι;Ιο1οΙιουάο οπο." άου οΙιι
Μιά ιυοΙιι·ιι.τοιιιΙοοιι ΑΙ1‹οΙιοΙο :Ιου Γο1ττοΙΙιο ου! Με 180·
11οτΙ:ο Ποιο». (Νι·. 14).
νοτΙειυίὶἔο ΜΙΕ1οἱΙΙ1ιιἔ.

01ο ΒοοΙιοοΙιτ.υυε;ου, ΙΙΙο Τ. Ιυ 70 1:"1Ι11ου νου οιιο.τοι· Υετ
υΒ.Ιιιιυε; οοο Πο.ιυυιοο νου 8-7 Το” ιυιι.οΙιι.ο, 2ο11:1ου, @οι
Ιιι 0,71 Μ. νοΙΙοι· 11Ιοοοι·ίοΙς, ἱυ 2,14 μια. το1Ιννο1οο νοτΙιοΙ·
1υιιι; ο1ιιιι·ο.Ι, 1υι θοεουεο.Μ πιι 0.8 ω.. ΙΙΙ1οοοι·1°οΙε υιιτΙ
11,7 μα. τοΙΙινοΙοο νοι·ΙιοΙΙυιιι: Ιιο1εοίοι·ι1ι.ςοιιι νοτυ11.Ιιου Με
1)οιυυιου υοου άου ΘοΙιυτι. 1.17ουυ ι1οι· Βιιιυυι οι:οι·1:1υοάΙοι·ι
ιιυι1 οοιΙουιιιιϋυ ννο.ι, 80 Μ. οο ρ,·υυοιιιςοι· 8 '1'ιιςο ευ ννυπου.
Μ. ιΙουιι σο.. ΘοννοΙιο ννιοο1οι· ιιοι·τυοΙου ΟΙιοτοΙιΙ:οι· υιι
υἰυιυιΙ:. Νυι· ννουιι Με Β1Ιά ου οΙιιο δοΙιυΙΙ.τ.ινυυι1ο οιιυυοι·τ.
ιιοΙΙ εΙοΙοΙι ι;ου31.Ιιτ ινοπ1ου.
θ. ΜοΙευι·ονν: @Μο

υοι·υιοιΙο

νοι·τοΙΙυυο; άοτ οΙουττ1οοΙιου

Βιιυκοιιιρ11υάΙιο1ιΙαοΙτ Ιιο1ιυ ΜουοοΙιου». (Νι·. 15).
'Πι. ΒΙΙιΙ1υΙΙ.21:1-ΒΙτ υ11:«11Ιυ Β'υ1Ι νου υυεοννϋΙιιιΙΙοΙι
Ιιι·ο1ι.οιι 11'οι·ιι.υιΙυυ ροτ1οιυΙ1υ». (Νι·. 14).
Που Βου11άοΙου.οΙι οΙυοο 22-111ΙιτΙι.εου, ου 5ο1ιιν1υάΙΝιο1ιΙΙ !οιποτ
Ιιουου $οΙουιου ι.νιιι·:Ιο 1υι νοι·Ιο.υϊ νου 2-8 '1'υιι;ου 1υ ο1υοι·
οτουΙιοιι Γοι·πιο11υΙόοιιυι; ο;οΙοςΙ. ιιυι1 Μ” ουοι;οττοοΙιυοτ. Μο
Πιιιοι·ουοΙιυυς ιὶοι·1ῖ`οι·οιυιυο ιιοι·1οιο1ἰυ οηιο.Ιι ίοΙιςουτΙου Βο
1111111: 61ο 1ιυοοοι·ο ΙιουιοΙΙο άου ΙιοΙι1ου Βουο11:οΙΙιοΙυο ΙΜ; ἱυ Ι›ο
τ.ι·οο1ιτ11οΙιοτ Βυι.ΐοτυυυς νου άου ΙιοΙΙ1ου Οο11υυιιι.;ου ο1υ νοι·
τΙΙο1:ιου υιιτ1 οιι·οΙιΙουί6ι·υιΙοοο ΔιιοεοΙιου; )0τ1οιιΐο118 Μ: άοτ
ΚιιοοΙιου Μου νοι·11ιισ1οι·ι. ΒΙο ι4.υοοοι·ο ΓΙΙι.οΙιο 05.ΙΙο Ιοο1υι ΠοΙιοι·
,ι.τουε ἰυ οιο Οο11υιιιιςου Ιιοτ:Ιι πο. [Πο Ιυυοι·ο ΒιιυιοΙΙο ΙΙο.Βο,ςου
εο1ιτ. υυΙιοιιιοτΙα. ιιι άου Βιιυ‹1 Νιου, Ιιοτ οιΙιοι· οΙυεοΙυο ορυΙΙ:ου
ΙϋτιιιΙΒο 12Ιουι·οιι ΙΙιΙο 0,8 σου). Ποτ 1)υι·οΙιυιοιιοοι· ο” ι·οοΙιιου
ΟοΙΙ'υυιιο· κι Ιιι οιιοι·οι· 11Ιο1ιτ.ιιυε 1,1 θτιιι.,
1υ υιιςΙιο.Ιου
0,75 Οιυι., 41ο Οοι1°υυυς ΙΙι·οΙοι·ΙΙΙις, ΙΙΙο ΒιιιΙ'οιιιυυε νοιυ ΙιΙυι.ο

του ΙΒυ‹1ο άοτ ΡίοΙΙυοΙιι: 8,1 σου. υπο οιο Βυτίοι·υυυε νου οοτ
Ρ1οΙΙιιο1ιΙ: (οο1υτ. ευε1το1ο 11ο 11ο ιιΙι1ο, οΙιοΙ1ου Βι·οοιι) 1,25 Οιυι. 11Ιο ΙΙιιΙιο Οο11υυυι; Ιιοι;ι·11υ·ι. Ιω οιιοι·ου 1)υι·ουιυοεοοι·
0.9 Ιπι οο,ο1τοΙου 0,5 (Σουι. Πιο Β`οτυι πω· ο1υο Ιουε1Ιουο, ε..."
τι·οροείϋτιιιΙ;, «Πο 11υιΙ'οιυυυις νουι ΙιΙυιοι·ου ΕυεΙο 11ο: Ι.^Ι'ο11
υο.ΙιΙ 8,1, νοιι άου ΡϊοΙΙυιιΙιτ 1,5 0ιιιι.

.1. ΟοΙ1οιιι1: «ΕΜ ΙΞ'υ.ΙΙ νου Μ1Ιιιυυυε (Με Νοι·ν. τοουιτουε
σ13ι·ΙΒΙεου ΒοΙΙ:ο Ιιοι·νοι·ποτυίου οιιι·οΙι ΒΙοινοι·ΒΙΕιυιιο».
Ι

τ.

).

1111υο 29-111Ιιι·1ιι;ο Ριι11ουΙΙιι ΙΜ: ιιυ 1..11Ιιιιιυυι,ι· Με ΙἱυΙ‹οιι
ΒΜιιιυιΙιουιΙοο. 1111υο ι;ουιιυο ΠυτοτουοΙιυυι; ί'Ι1Ιιι·το ειιι· ΑυυοΙιιυο.
Μ" οει οΙοΙι ιιυι οΙυο ΒΙοΙνοι·ιςΙΙ`ιιιυ,ς Ιιο.υε1οΙο, ννοι"ΙΙι· ιιοοΙι

ορι·ειοΙιου οιο Ιιο.ι·ιυ11οΙ:18ο ΟΙιοτΙρυιΙου. 8οΙιτυοι·οοιι 1ιι τΙοι· 11ο·
Βουμοςουτ1, Κι·ιιιυρίο 1υ άου 11ΙΙοοοιι υυά $οΙιιν11.οΙιο άοτ πιου
ι.ου Ηου‹Ι. Ροτ.ΙουιΙυ @ο ιιυ, εοΙιου ο1υ1,ςο ΖοΙτ. το.ε.:ΙΙου ιΙυι·οΙι
ΒιιΜουιιο1ΙΙΙυ 8οο11υοι·ιο 111Ιου ευ εουΙοεοου. ννοΙοΙιο Ιπι '1'6ρΙ'οιι
ιυΙιοι·οποι. ννυπ1ο, Μο ι11ο ΑιιΕοοΙιιιιΕ: «Ιω Β`οτιιιουτ-Ρυι·Ιε,
Ηυο ΒουΓοι·Ι., ΒοοΙιοτουυ» ττιικοιι. Βἱο ΑυοΙγιιο οι·ρ;υΙι,
οπο οοΙοΙι ο1υ Τυρί 12298 Οι. ΒΙο1 ουτΙι1Ι.Ιτ. ν1ίυπ1ο 1υ άου·
οοΙΙιου δ Θι·. 11Ι1οΙιο11υι·ο οοςοοπου, υυ‹1 ΙΙοτεοΙΙιο ιι.υΓ 7 Βιω
ι1ουΙιι οΙυου '1'Ιιοι·ιυοοιοτ.ου ΜΙ 87° ,ο;οο1οΙΙΙ., οο ουΙΙιιοΙτ :Πο
111ΙοΙιο11υι·ο 0.04 μα.. Ιιο1 18-οτ.ϋυάΙΒοιυ διοΙιοιι οπου 0,12 ρ0ι.
ΒΙο1. ΟΙιΙοοοιυ Γουά Ιιο1 άου Ρειι.1ουΙ.ιυ ΒΙοΙ ιιυ Ι1ι·Ιυ υυιΙ
ΒοΙιινο1εο υιιι1 οΙιουΐοΙΙο οιυοΙι Ιιι άοτ εο.υι·ου ΙΙ11Ιο1ι, απο ιιι ιο
ο1υουι 'Ι'ορ1' υιιΙιοι·οιτ.οτ που.

Θ. '11υι·υοι·: «ΠοΙιοι· 81ο τι·οιιιυοτ1εοΙιο ΑΙιοριοιιἔυυἔ ω· υιι
117. ΡΙο τουονι·: «Ζυι· 11'ι·οι;.ςο 1ΙΙιοι· ΒΙ:οι1Ι1οιιτΙου άου 8οΙΙΙο»·
(Νι·. 14).
Ρ. οι·ΙιοΙτοι. Ι1Ι›οι· Βιοι·ΙΙΙοοιΙου :Ιου ΒοιιΙο οκτοιιιροι·ο άιιιοΙι
10 11ιιιυτοιι Ιιιυςοιι Κοο1ιου Ιυ θΙ)·ιοι·Ιυ ΙιοΙ 175° υυ‹1 Ιιυτυοιιι

ΑυεορϋΙου ιυ ΑΙΙ‹οΙιοΙ υπο ΑοιΙιοι·. ΝιιοΙι ‹1Ιοοοι· 11ουΙρυΙιιι1ου
ΜΗ Μο θουΙο υυι ΡΑ οι:15.ι·Ι:οι·.
Ν. Ι.. :Μοτο ν: «νοι·υυοΙι νου ΑυννουεΙυυι; νου 11ουΙυεοΙιοΙι
1ιουεοι·ιιυι νου Ρι·οΙ'. 117. Κ ο ΙΙ ο ιιυε1 ΗΜ”. Α. νν ο ο οο 1·
ιυ ο υ ιι ΙιοΙ ορΙκΙουιιοοΙιοι· Βι·ΙΙι·ιιυΙιυιιο· οοτ ΗΙτυ- υυᾶ Β11ο1ιου
υιοι·ΙιοΙιΙ1υτο». (Νι·. 14).
Δυο οοτ Κι·ουΙιουςοοοΙι1οΙιτο ΜτΙ '1'οιιιροτοΙ.υι·Ιωι·νο Μ; ου
οι·ο1οΙιτΙ1οΙι, άο.ιιιι 61ο ν7Ιι·Ιιυιιε οοο 8οι·υυιο :που αποτο 1υι ΑΒ
Ιο.ΙΙου άοτ 'Ι'ουι οι·ο.ιυι· υυἀ υιι118.ΙΙ18οι· Βοοοοι·υυ,ς άου Α1Ιο·ο
υιο1υΙιοΙΙυιΙουο, 1011: ΝυοΙιουετοι·ιο οοΙιννκυ‹1 ιιυι 7., Με Κ οι·
υ1ε'ειοΙιο θγιιιρτουι ιιυι 11. Τομ.

ιοι·ου ΒρΙρΙιγιιο ω 0Ιιοι·οοΙιουΙαοΙο». (Νι·. 16).
ΒΙυ Ιθ·)11.ΙιτΙΒοτ.111ιης11υς υ..ιω ο1ιιου ενιι·Ιωυ δοΙιΙοι.ς ουΙΝΙΙιε
11υ1€ο ΚυΙο οι·ΙιοΙιοιι. Βει: Βοιυ Μαιο οἰυο “υπο κουυ νοΙ€ιιιυ
δι.οΙΙυυιι·. Ποτ ΐοιιιυι· νοι· νοτι11οΙα ιιιι ιιυιοι·ου 1)ι·ιιι.οΙ, 11119
Κυ1οιςο1οιιΙκ ΠιυΙπιουΙοττο υοι·υιο1. Που Βϋιιτ.8·ουΙιΙΙ:1 Ιιοο15ΙΙετο
Μο Ι‹ΙΙυΙοοΙιο 1)Ιο;;υοοο, άυ.οο ου οΙοΙι ιιυι οΙυο ΑΙιορι·ου,ι.ιυΠΕ
«Ιου υυι.οιου Ευ1ρΙιγειο Ιιο.υάοΙιο.
Β' ι·. Η ΙΙ Μου.

Σ!!!
8. Κ ο Ι ο ιιι ο ι ισ σ σα:

υιιοικι 8ιιιιιιιιιι ιιοοιιυγσιι ι νιουοιιισσιιοσιιισιι

«ΤοιισσιοΙΙ σου 8γριιιιισιιουσ.υιΙΙυυιι πω.

Νιιιιιοιιιιιιι οιιοσιισιιιιοιιισιι›.

ιιοιοοιιιι. ιιιυσσιοι:ιιοσ ιουιιιοι Μ· ιιιιιιι- ιιυιι ιιο
σσιιιοσιιισιιιουιιιισιιου). ισοι σου ι-Τ.

Ρ:Μιιιισ.
Β. Β. ο ιιυ ε. ιι υ:

«Πυιυοι·υΙρο.τυοΙυο;ιο ιιιιιοι·

άοιιι

Θοσιοιιισ

Ευυιιτ υουοι· ΒιιιιιοιιοΙοι.ιιοσυστ Βιιυυεουσοιιιιιιου ιιυά άιο
οιπο νουι 'Ι'ι·ιρροι».

1. 5 ο Ι ο ιι ο νι: «Ουγοιιισ ιιΙσ.σι.οιυγιιοιισιι.».
Ρι·ιιιιιιι· ιιοΙ'ιιιισιι Μιτου 2 Ριιιιιοιιιιιιι·οΙ υυιι οικου οιυ ιγ

.Τ. 8 ο Ι σ υ ο ιν:

Βιισιισσ Βιιιι άει· Ριιιουγοιιισ άει·. Με Βιι·οοοι εοιπ;; οι:
οιοριι2ο υιισιιιυινοιιιου, ιιιοιιι ιιοι ΚιιΙι.ιιι Κιιιιιιιιιιισ σιιιουΕ·ι.ου
(Βιιοοιισι·ουιγοσο ιιιιιοβοιιου) οσοι· ιυιτ ιιου νου ΒιιυίοΙιοσ
υοοοιιι·ισιισυου Μουτ ιιιουιισσιι Μιτου. ΑΜ' ιισιιι ΒιιυιΒουιιιιιισ

«Ε'Ισ.ιισ1ιοισ σοι Ησ.ιιιιιι·συιιιισιισυ».

Ιιιι Μου νου οιιιιιγιυσ.ιιυυιισιισυ Ρυσιοιυ ιιουυισυ Ποικι
Μου υιισιι€οννιοοσυ υιοιιιου.

Ιιοοιιου ωι·ιι ιιυ ω· ΒιιιιριιυΙσυο;σ οιυσιι σοι· ιιοΐοιΙΙουσυ Ρ'ιυεοι·
νοιιιιιιιοιυιι,εου νιιιιιτυουιυου, άιο οιπο Μιισιιιιιιιιιιιιυε άοο
Κυοι:ιισιισ νιιιιιιιιισιιοιυιισιι ιιισ.οιιιου.

Α. Βου ι.ιισιιοι· ιισ.ιιονιι:
ιιοτιοοιιιιιισ.

.Τ. Ο ι ιιι ιιι ο Ι:

ΠιιιοιΙυυρ νου Β πωπω, ννο ιιυ ΑυιισιιΙυιιο ιιυ οιιιι·Ιο
ρηουιοοιισ Βι·ιο8·υυε ιιυ! άοιιι Βιισιιου ιιυά οιπ θοοιι.οο οιυ Με
υιισοΚοιυςι·οοοου τιιιιισιιου Κυιιι.συσυ ιισιιισιισυάσι· Αιισιισιιιη·

αΙΒιυ ΡΜ! νοιι Ροιοιιστυιοσισ - Μ ι ο ο Ι Ι ι.»

Ποτ Ρ'σ.ΙΙ ιιιιιιι οοοι. ιιιοι·ιοιιι πι· Βοοιισοιιιυυι;.

«Νσινουσιιοιι ιιυά Χσ.ιιιιιοιιιιι άιο.

ιιιιιιιοι. Νοιιου!ιοι ιισσιιιυιι ιιι Μιάου ΡιιΙΙσυ οπου ιιι.ιιι·ιιο (Ηγ
Ιιοσυιιο ιιυά ιυ οιυοιυ ουσιισιιισιιι Ηγιιοσιιουι πιιτ Ιυισιιιιιιοιιιιισ.

Π. Ευ στ." στι:: «ΕΜ ?ΜΙ νοιι ιιιυιτιρισιι Αυσιιοιιιου ιισι
οιυσιιι οιιιιι.υιιςου Μιιι1οιιουι.

δ. θ ι·υιιιιονιι:
ΓΑΠ Ι.

Ι.. Βιιι·Ιισιι: «Ποιιοι ιιου ΒιιοΒοι· οοι· 8γριιιιιο».
22 ΓιιΙΙο ιιιιιιισοιιοι θγριιιιιιι ιυιι. Νιιοιιινοισ όοι· Ριιιιιιιιι. ιιι
17 Ριιιιου. 12 Κοιιιι·οιιιιυισιουσιιιιυσσυ @σου υιιι υο.<.ιοι.ινο
Βσιιιυιιο. νοιι ιιου 22 ΒιριιιιισιιιιΙου ιιιιυιιοιιο σε ιιιου 11 υιιιΙ
ιιιυ Μιτου 8σιιιιυιισι, που θ ιιιιιΙ άιο Βριι·οοιιιι.οι.συ οοιιιιιιισυ
νιιιιιιου. 5 Ρι1ισ νου Βσιι1οιιιιιιο.υι.ρο σιυ οι·,<.ιιιιισυ 4 πιο! μι·
σιιινσσ Βοσυιιιιι. ΙΒιυ Επι! νοιι υοου! ισιιι Ηιιιιι.ογριιι1ιά οσου

αιιι ροιιιιιν. Νοεοιινο Β.οουΙισ.ιο ινιιι·ιισιι οι·ιισ.ιισυι ιυ σιιισιυ
ΓιιιΙο ιγριιιοιισι Βσιιοοιιι, ιιυ Βιιιιο οιυοσ 8γριιιΙιιιιισιιι ιιυ 2.
ΙσιιυΒιιιιουοσιοιιιιιιιι, ιυ οιιισιιι Ηουρη;υιυιυο ιιυιι ιιυ Ιυιιιιιισ
οιιιοο ριιοιυΙϋσου 8ι·ριιιΙιιιο »οι οιιιοιυ 4-ιιιι.ιιπου Κιιιιιο. θοςουιιιιστ σου Αυιισιισιι ο.ιιιιοι·σι· Αυτοιου πισω· σου Βσιιιιιιι

νου Ρσιιιάσ.σ σοι υιισιιισσι· Βιιιιιιιιι.ισ αιιι Βιοσιου Μουοουι,
νιοιιιι. Ε.. Μου, άσσο σε εισιι »οι ιιιιισιιου Β'ιι.ΙΙου εισιιοι· Πισω ιιιιι
.ιιο Ρωιιιιι. ιιοιιιισι·ιι ιιιιι σιιιιοι·σ Ξριι·ιΙΙου ιιιιυιισιι.. -- Ζιιοιιιιι
ιιιουισιισσυιι ιιισιιι Β. :ιιυ 6οιιιυσιι οοιιισι ιιοισσιεσυ ιιυά εοιπ
ιιιι.οτσοσιιιιτου Αιιιοιι ΓοΙιτοιιάσ 'Έυσιου ω.

1) Βιο $ριι·οοιιιιοιυ ρυιιιιιο. Ξ συ 8. ιι ιι ι υ υ "ιιυ οιιιυιιιι; σοι

«Βσιτισε οιπ Ι.οιιισ

νοιι α” Πιτιισγριιιιιου.

Ιυ ιιοιι οιιιισυ 4 Μοιιιιι.ου ιισι· ΒουιιυάΙυυι; αυτ ιιοι··

Ιουι'ουιιοι· Ρο!! νου Μισο.

ΡΙϋιυιιοιισσ Αυι'ιι·οιου νοιι Βιιιι·

οι·οοΙιοιυυυιςου, ιιουσυ οοι· 24-ιιιιιι·ιςο Ριιι. ιυ 8 'Ι'ιηιου στι".
Βσι ιιοι Βοιιιιου ιιυσιισάοιιυιο £ιοιιισονοι·ιι.υάοι·υυςου ιιι Μιάου
ἐν.. τω. σ”. ιιυά ω" Δσοι.σ ιιυά Νοιιιοοο ιισι· ουσι·συκουιιου
ιι·σιοιω.

Μι Π. 25-ιιιιιιιιιοι ΡΜ. Μισο σοιι ιμ .ιιιιιι·. Πιο εαυτο
Ζω ιιιιισι Βοιιουιιιυυ8·. Ριωιισιι Βιιυσγιυριουιο, ιιοιιοιι Ρετ.
υυιοι· ισιιινσιιιιιοι· Ισιοιιι.οι Βσιισσι·ιιυο· ιιυ Ι.ιιυιο νοιι ι8 'Ι'8.ε.ιου
οι·ιορ;. Πιο 'Ι'οιιιροιιιιυι· σουνι·ουιιιο ιινιοοιιου 86 ιιυιι 87.8. Πιο

8σιιι.ιου οικου ιιιοιιοιιιου νοιιιιιιι.υισοσ ινιο ιυ Β'ιιΙι Ι. Ιυ ιιοιιιου.
ιιιιι·ιρισυο ιυ υου Αυ. ιο". 8γιν. 'Ι'ιιιοιιιιιου.
Ε'ιι.ΙΙ ΙΙΙ. Ριιι. 24. .ιιι.ιιι·. Ιυιοιιτιου νοι· ΙΟ Μου. Τα! ιιυ
Βιιυιο νοιι θ Το ου.

Δ. τω. ευη.

Βσι ιιοι· Βοιιιιου: 'Ι'ιιι·ουιιιοεο οοι· ιιυιιου

σιιιι`6ιιυιοσ Βιιισιοσο άοο θσιοοιισο ιυιι Ποιισι·

@ως ιιι ιοιιιιιο ΠοΒουσιοιιου.

που Ν.

21-_ιιιιιι·ιιιοι ΡΜ.

Βιιιι·ουιιυυις 8 Ποιιιι.το υοου σοι

Ιυι“οιιιιου. Του ιυ 9 Έπεσα Ηοι·ιιι'Βι·ιυιβσ Βιιιοι·οσσ ιιοι· ΕΙιι·υ
εοιιιοεο ιιιιι 'Ριιιοιιιιισυ ιιυά ιιουοοιιυιινοι· Βι·ιιισιοιιυυε ω·

ιιοιι ιιγριιιιιι.ισσιιου Ρι·οιιυιιτου ιισιιιυιιοιι. ιισιου νιι·ιιΙουι που
ΕΙιιιιιου νοιιιιυι' ιισιινισσου ιιιι..
2) Αιυ ιιιοιοτοιι ΑσιιυιισιιΚοιι πιιτ ιιιι ιπι. άιο 8ριι·. ι·οι“ι·ιυειουσ;
ιιιιι θιυυιι νου 4 νοι·οοιιισιισυου Μσι·ιιιιισΙου ιιιυιι οιο ιιοιιιο
οσοι· οιισσιυσυιιοι·ουιιυιισυ.

Του ιιι 7 'Ι'ιιο·ου.. ΑΙιο ιιιιΙοιοιιιισιισ νοιιιυιισι·υυεσυ-ουυο

θ) Πιο Διιινοιουιιοιι. ιιοι Βριι·. ριιιιιιιιι. ιυ Μουτ σιριιιιιιιιιοιισιι

Κιιιιιυιιισεοιυυςσυ ιιι ιιο: Αοτιο. ιιυά υου ιιιισιιισυ Πιιυςο

Ρισιιιιιιιου Μ. υυιιοινιοσου; σοι σοιοιιου Ζιιστιιυιισυ Με ιιιιιυ
σει πιιτ ιιιιιισΙσυ Βριι·οοιιοσιουισιιυου συ τω, ιιοι·οιι Πιιι.οι·οοιιοι·

ιιιιιη.τ νου οοι· Ριιιιιιιιι. ιιοιιισ $οιιινιοι·ιςιιοιτου ιιισ.οιιι.

Ηιυ

Ηιι·υουιισιιιιιι.

Διισιι άιο Αιι:οιιου ω· Βιιιιοιυιιιι.ιου Μιτου

νοι·ιιυιιοιτ.

που ν.

45-ιιι.υιιο;σι· ΡΜ..

ΑΙιοι άειι· Ιυι'οιιιισιι υιιιιοιισ.ιιυι.

ι“ιιοοοιι.

Β'ιιιΙ νι.

89-ιιιιιι·ιοοι· ΡΜ.

Ροιυιοι·.

Αιιοι· ιιοι ΙιιισΒιισυ

ιιιοιιιιιοιι άοο Εγτοιι·ιιγοι.οσ 1ιιιιι Βιοι;σΙ Μ. ευ ιισιυστιιου,
ιισοο ιιοιιου ιισιιιιιιου Ρσ.Πιιιιιο ιυ Ριιιριιιιιτου, άιο νοιι πισι
ι'οιιοσ σγάιιιιΙιιιιιοιιου Ρι·οιιιιιιιου εισιιιιυιου, ιιιιυΙιοιισ θοιιι1τισ
Μου ίου ου, ινιο πιο $ιοιςοι ιιοιισιιι·οιιπ.

ιιυιἰσιιιιυθι. Του ιυ θ 'Ρομπ. Ριιιιιοιοςιοοιι-υυυιοιυιοσιι ννισ
ιυ ..ιι
.
Ζυοσιυιιιου ιιιιι. 15 Μεσοι ιιυ Κι·ουσιιιιιι.σι Μιιιιιι.ι·ιιοριτιιισ
ιιοοιιοσιιιοιου υιιιι εοσιοι·ι.ου ?Μου οιιιισιιι υου Με ιισιισιιιιιιι
Μάσι· 25 σοι 12277 $σιιιιουου ιυ 25 .ιιιιιιου. ιιυ Αιιιισιιισιιιοιι

Ψ. Κυιιισοιι:

ιισσιο.ιιιιι νοιι. άιο Αυοιιιιου νου ΗουΙιυσ ι· ιισσι· .ιιο ΚοΙΙο
σοι· ιιιιιιιιιι·ου Βυιιοσ.ι·ιοιιιιιο, ιυ οοΙι.ουοι·σιι ?Μου συσιι ιιοι·

«Ζννοι Ριι.ΙΙσ νου ριοιοοειουοιΙοι 8γριιιΙιο

ιυιοιιι.ιοιι».

νσιισιι.
1) $οιισ.ιιιισι ιιιυ Ζοιι;οιιυεοι· σοι οιιιοι· Ηοιιυιυυιο. Ριιοιιιιιο
ιιιιιιιΙγιιο.
Σ!) 8ουουιιοι· ιιυ οοτ Ι.ιρρσ σοι οιυοιιι Βιιιιιουιου, νιοιιι νοι
ιιιιισ.οιιι ιιιιιοιι οιυο ιυιιιιιοι·ιο θΙσοι·ϋιιιο.
`

Ν. 'Ι' ο ο ιι υ ιιι ιι ιι ο κι; «Πιιιευοσσ ιιυά 'Ι.'ιισιιιριο ιισι· εουοι·ιιι.
$ροιιυσιουγειιιιάουι.
Μιιι.οιΙιιυιο νου 7 Ριι.ΙΙοιι.

Ψ. .Ϊ ο νι ιι ο ιι ι ιιι ο ιν:

σιωσι€ισ Βουοι·τιι. οιιιου.ι›.
Α. .ι ο ι· ιι ο ιι :

«Επι ΚΑΙ νου Αυγουοιιιγριιοσιο».

Νιιι:ιι όοι· σισιου .ι ειιισι.'σοιισιι ΒιιιιΙυυι.>;, οιυ Μουο.ι υοου
Βοοιιι.υιι άσο 'Ριιρροι·ιι, ιισιτιεσ Βουιιιοι2ου ιιι Μιάου ΤιιΙοοι·υ
ιιιιι;οιουιισυ. ΑΜ άοιιι Βιιυισιουιιιιάσ ιιουυισ ιιισ.ιι σιυσ Κυο·

ι·ουιι οιο Ηιι.ιιιισ Πισω ιισιοιιιοι ιιισι·οιι.

οιιουιιισοι ιιυ σο: Ιυοοιιιου ιιοι Γο.οσιο. ρΙουιυι·ιιι ιιυιι οπο·
ιιιιισσιιο Εισσιιοιυυιιιςοιι :ιιυ (.ιιιΙσσυσιισ ννσιιιυσιιυιου.

.Τ. ΒσΙουσιν:

.Ϊ. 5σιο υ ο οι: «Βοιι.ιιιιι; πι· Ι.οιιι·ο σοι· Ηιιυι-Βιιισιοιιηιιοσο:ι.
Μιι.ιοιιιιυις ιισι Κιιιυιιοιιεουοιιιουισ ιιυά Ριιοιοι.ιιοριιιο σιυοιι
17-_ιιιιιι·ιςσυ Ρετ., σοι άοιιι σοι' άοιιι θοσιοιιι, συσιι·συσυιι νου
οοτ Βουιοιιυιιιιυι. οι.» Νιιιισ σιιι ιιυοιοιιουΠιιιιιιιισι, Ιοιοιιι _ιιισιιου
οοπ· Αιισσουιιις συιιι·οι. Ιυ άοιιι ΙυιισΙτ ιιοι οιυιοιυου_ Κυιιι.
οιισιι 1ιουιιτου Βρι·οοιηιιιιο υιισιιΕοινισσου ινσιιισυ.
Βοιοιιο

Βοιιι ουσεσιιοιιυι.σ νοιιιυιιοιυυι.του ιιυ σου Ρυσουιιιιοιυ, ινου
ιΑυιιιιιιυυεσυ).

«Ποτ ιισιιννυι·ισ η·ριιιιιιισουο $οιιιιιιιισι·».

8ο ιισιιιιι: ιιοι κα. ιιισιοιιιιι·ου Ριιιιισ.ισιισΙιισ, ινοιοιισ ιιιιι
οιυοι· ιιοιιΙσουννιιιιι.ου, ω· Πιιιοι·ιοΒο ίσσιο.υιιυιιουιιου σουισιιι
ιιοιιοσιιι. σιυιι, υοου ιισιου Βυιιοιυυιιιι ω· ι0Εο Ηι·υυιι οι”
8οιισ.υιιοισ εισιιιιιοι· Μιὰ, ιισι ιιοι·ιιιιοσυ ισοιιισιτ ιιιισσισιιι. ιιυά
εισιι ιιιιι·οιι Βοι·ιυεσ Βοιιιοιιου ειιισιοισιιυσι. δ. υου ιιισσο ?στη
Πιτ υιουι αιιι θιιιιςι·ιιιι ιιοι·υιιουσι, ιιουιιοι·υ πο· ιιοιιιιη;ι @τοϋ

Βιιιιέι ιιουιιιου εοινοιιΙ πιιτ. Ι.υιιιιιι πιο 5γριιιιιο νοι·ινοοιισσιτ

οοιιυυιιιιι·ο σιιισ.ιιιιιιιο οιισι· ιιιιιιι·ουισοιιο Ιυίοιιι.ιοιι. Βσι Πυισι·
ιιυοιιιιυιι· ιιι·σιοι· οοιοιισι· πω. ιιιυ‹ι 8. ιιι υου ιιοιινισ.ι:ου Μωσ

ποι συ.

ιιι·ιιυου

ιιυά ιιυ θοινοιισιιιιιι

οιυου

Ριιιιισιτου. όοι· σουινιιι·του

Ριιςυιοιιτ ρισιιυσιοι·ι.ο υυ‹ι ροΙγιιιοιιιιι αυτ. - Ισ σου Β Ριιιισιι
Ν. 8 ιιι·ιιιιιιι: «ΒιιιυΒουιτοιο θγριιιιιοιυιοιιτιοιιι.

οιιοει όοι· 8σιιιιυιιοι αιιι ιισι Ηιιιιι υου Ροιιιιι, όσο $οιοιιιιιιιι πω!

ω· Οιιοι·ιιρρσ.
Μιτισιιυυε νου 47 ΓιιΙΙσυ.

Πιο Ιυιουσιι.ιιι. ιισι· Ιυισιιιιου σουοιιιτ. ιιισιιι

ιιυνοιι ιιστ.ιοιιου συ ισιυ.

.
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Β. Β.ο Με εε ε: «Με. Βε!!ε εει· $εεεεεεε!ηρετειεΙε ει»! Τε,
!ιετ!ιιι!δεεε εει! ε;οεοττ!ιε!εε!ιεε Βε!ειάγιε!Πεεεε.

ινετ. Με ειιεεει·ε !νιιε‹!ε. σε νοτε Βτε!εε Με εετ Πτει.!ιτε
_ι·ε!ι:!ιτε, ινιιι·ι!ε ι!ετε!ι ε!ε!ε·ε Νε!ιτε νετε!ειεει·τ Αιε 8. Ίἶεεςε

1ε 2 Πι!!εε τε!ιετ!ιε!ϋεετ Πε!ι!!άγιειι!ε νο!!!ιοιειεειιε ινε
άετ!ιει·ετε!!εεε·, ἱε ε!εεει Γε!!ε εοεοι·τ!ιο!εο!ιετ Βεεεετεεε.

:νεε ειιεεεε ει·ϋΠιιετ. εει! !ιι Με !νεει!ε ειι!ετι. Πει· νετ!εε!°
εεοε εετ Ορετειιοε ννετ ειε εεεει.!!τετ, εεοε 8 ννοε!ιεε !ιει.ι.ε
ε!ε!ι Με ννεει!ε εεεο!ι!οεεεε. Με! .!ε!ιτε εεοε Αεείε!ιι·ειιε
άετ Ορετειιοε εετ νετ!. Ρετ. εεεε!ιεε, ε!ε ιεε νε!!!ιοιιιιεεε τε
ειι!!νίτε!. Πει Με Κειερ!!!ιει!οε εεε Αεεε ετεετει·εετιιτε!!ε εε
εειΒε!ιεε ει·οροε!ει·ι νετι'. Με τει!εεε!!ετ άεε Δε” ει!ιεε.ιετ

ειιιτεε άετ· εεειΘ

δ. Βεο!ι: «Χεει!ιειεε ι!!ε!ιειιοειε τε!ιετιιεειιι ειιι!ειρ!εε».
Αεί' άιε 8ττεο!ιεειιεε
εε!ι!εε·.

εετ Βεττειε!τειεε εεει·εεειετ Αεε

Τε!! άετ Για. εΞεειο!εεε ιιιιτεεει Ρεεεε1ιε

ι!εει Βιι!ι!ε!ιιι-τ εε !εεεεε εει! Με Β'Ιειιιιτε ει;ειο!ι!εε εε ι!ιεεεε
.
Ν. Πο!ε·οιιο!οιν: «Ζετ Κεεε!ει!!ι άετ Βετε!!!ρ:εεε ἱεεετετ! .εε ειιιετεε.
ε . Οτεεεε εει Βγρ!ιι1ιε».
1 Ρε!! νεε τη ε. Ρ!ειιτ!!.ιε. 1Ε`ε!! ιιοιι·!ιιετἰεε!ιειε 'Ι'ειεοτ εε

εετ Κει·ι!!ε.

1

Μ. ΚΙετ τ' ε!‹!:

Α. .ϊ ειτε ε ε: «Πεεετ Βειιο!ι!ιε!ι!εεεεεννεει;ει·ει:!ιεττι. (Ντ. θ). 4

ε!! $γρ!ι!!ιε εεε Ηετεεεε.
«'Ι'ε!ε!ρεε ει: ρ!εει.εΙι;!ε. εειι‹ιττ!ιοιοε›.

Ιε ε!εεειε Γε!!ε Με!. εεε Ιιε!ι!εε εε!ιοε εει θ. 'Ι'ερ;ε εεοε
Αεεει·ει:!ι εεε Ττ!ερει·ε εε!°, τεε.ιι!!ν!ετιε 7 τοειιιτ εει ε!εεει
Ύν!εεετεεΓειιε!ιετε εεε Ί'τιερει·ε εεοε θ
ε!ιτεε. Λυσε Με
ε!ε!ιι!ει!ι εει· Αιιε!ιτε!ι.ιιες εεε !..ε!ι!εεε εει' άιε @Με Εεεε
εε!ι!ε Μ. εει· Γε!! !ιειιιετ!ιεεεννεττ.. Αεί ι!ειιι Βόεη.τειι!ι!!τ!ε
!!εεεεε ε!ε!ι νετειιϋε!ιετεεεειεεε!ε εε εετ Αεεετ2ειε!!ε εει·
Ρ!εειετεροιιεετοεε πιιι. ει:ι·ορ!ι!εο!ιεε Ε!ι·εε!ιε!εεεε;εε εε εεε
Κεει:!ιεε εε!ιτεεεειεε.
.
.
'Α. Βε!ι!:εε!ιετ!ιε!τενν:
Ι.ιεεεε τιι!πετ ρ!εεεε.

«Με Ρε!! νεε Ι.ιερτε ΜΙ!181'088ε.

Θ. Κ ο 1 ο ιε ε ι τ ε ε ει: «Βε!ε1'ε!ιι!ε εγρε!!!τιοε».
Πειτε Ιετε!ιτ!εε εεε 80-(ε!ιτ!εεε Ρει!εειεε νει· 7 .!ε!ιτεε.
Βο!ιινετετ νετΙειεΐ ιιεά !ιεεεεει!!;ςε Β.εε!ι!!νε ιει Ι.εείε νεε
Β ι!ε!ιτεε. Νεεε Μίε!ι!.ιοε, εεε!ιι!ειε 2 .Ιε!ιτε !ιε!εε 8γιειιτοιεε
εεννεεεε ενετεε. 8!ι!ετεεε, ΒεεεοΙε, Ρε!γει!εειε. Νεο!ι ετ
το!ετε!ε!ιετ ετειετ Κιιτ εεοε 5 Μοεει.εε Βεειι!!ν.
1. Μ ι τ· ο Ρο 1 ε! !‹ ι:

‹Α!ιοτιὶνε θεεει·τ!ιεεεε!ιεει!!εεμ.

Βεί'τιει!!ε;εει!ε Βεεε!τει.ε εεοε δεί!!εει.τ ίτιεε!ιετ Ρ!!!!ε ει!ι
1.|ειι Α!!ιετεἰε!6ειιεε·. Ιιι 24 Π.!!ειι 8 ιεε! Ηει!εεει ιε 5- 8
'Ι'εειεε, Κοειτο!!ε !ει Ιιεε!”ε 2ετ Μεεετε εεε!ι!ιετ. Ιε 18 Ρ'ε!!ε
Μεεε νετειιιιάετεεε εεε Βε!ιτετεε εει! Με Ρετ. ιεεεει.εε Με

ε·ενιιε!ιε!!ε!ι εε!ιειιι!ε!τ ε·ετάεε.

Βε! θε!εεεε!ιεἰε ειεετ Κο!ρεεοει!ε εε! ε!εετ Ρετ., εε! άετ
σε Μεεεεε ειιι Με! εεεεεε!ιεεεεννετεε. εε! εεε!ι Βτε!!"εεεε;
εεε !ι!ειετεε $ε!ιειεεεεεινε!εεε ε!ε Ροειεε νεε 1 Οι.ει. Εεεεε
εεε εετ Βειιο!ι!ιε!ι!ε εεεεε ε!ε!ε·εε !ι!ε!εεε θετιεεεΙε εει·ειιε.
Ι)ιεεε !ιεττειι ενιιεε!ιεε τι." !ι!ετετεε εει! εε!ι;!!ε!ιεε Πτ.ετεε
Μεεε ε!εετεε!τε εει! ε!εετ Ι)ετειο!εεγετε εεάετετεε!ι.ε εε!εεεε.

!)εεε!ιεε εεετειιά εεοε εε!! άετ εει!ετειι 8επε ειεε Ζγετε.
Μεεε ενετεεε εείιετιιι, άιε 'Ι'ιι!ιεε, Με ιε!!ιτοε!ιορ!εε!ι ε!ε εετ

ειε!εε Αεεεε!ιεε !ιε.ιιεε !ιε!εεεεε. Πειετ εεε θει·ιεεε!ε (Με
νε". ε!ε!εε 8ι!!ε!ιο!ιεε νοτι ·ίεετετετ Κεεε!ετεε:, άιε εεε Αιιε
εε!ιεε νεε Βεε!ειιείειεεε !ιει.ιεε, εεε ε!ε!ι ειιι!ιτοε!ιοριεε!ι εε
επει!ετε. νεττ`. ε!ειειτ εε, ι!εεε εε ε!ε!ι ι1ιε ε!εε ετιιε!!.τε Βεεο!ι
!ιε!ι!εεεε!ινεεεετεεεει'ι: !ιε.ει!ε!ιε, εει. Με 'Ι'ε!ιεε ε!ε ιιοτιι1ε!88
'Αιιεεε!ιεε !ιειιεε. Με ειιιιιι;ε εεάετε Μϋε!!ε!ι!ιε!τ. εε εετ ω.
ι!εεε ε!ε!ι εεε Ε! ειιτειιε·ε ιιι ω· 'Ι'ε!ιε εεε;εε!ει!ε!ι εει, εεε
(!!ειεετ ειιεεεεειεεεεε ννιιτι!ε, ε!ιει· εε!εε Ιιε!ιεεε!'ε!ιις!ιειι; εε!!ιε
ιε ιεε ει.
·

Β. Αεε!εάεε: «Ζετ 'Γεε!ιε!!ι πιει· Αεεειοεεεεε εετ ΡΜ
εεετε». (Ντ. 9ι.

_νετΕ. εειρι!ε!ι!τ ιιι!ι.τειιι!εε Ηεεεει·ιε: «Πε Θε!ιει·ιεεπετ Με!
ειιτε!ι Πεεε!ετεε εετ Κειικι·ε!ιτιοε εεετεε!ιτ, άιε Βεεε!ιεεε!-ιεε
ντετι!εε ιε ε!εει· Εεεε ρει·ε!!ε! άετ Μεεε. ε!!ιε ε·ε!ιε!ιεε. Μεεε!
Με ννϋο!ιεετιε εεει Ρτεεεεε εεςε!ιε!ι.εε Με. Αεί ι!!εεε
ννε!εε !ιειειε!; εετ ιεττεε!π!οιειεε!ε Βτεο!ι !ιεεεει· εει· Θε!ι.ιιεε.
Θ. Πιτο!ι!ε: «Ηιεεεεεεττ. ιειι. Κτεε!ει·εε!ι!εε!ι!ε!ε›. (Ντ. θ).

Ιε 2 Ρε!!εε Ζγετιι!ε. ·
Ψιε!ιει·ι.

5. 5 ε ι· ε ι ε !ι ι: «Ρερι!!υειειι6εε Νεε!ι!!άιιιη;εε εετ Τεεεε».
(Ντ. 9 ε. 10).
Βεεε!ιτει!ιεεε ε!εεε Ε”ε!!εε.

Α. Εεε ε ο ει: «Πει!ετ!ιε!!ειεε εεε Πτετεεε. (Ντ. 10).

8!ιετεε! εκεεεεετε!ντε ι ε!ιεεεκιο!ι εο!εεεει.

(Ιοετεε! Μ· θεεετιε!ι!!!!ε εει! Ρτεεεε!ιτεεΚεε!ιεε)
Ντ. 9-10, !907.
Ο. Βιιετεε!(°ετ!ι: «Πεεετ άιε ορετετινε Βε!ιεει!!εεε εεε
ρτ!ιεετεε $ο!ιε!ε!εε!ιτεεεεεε. (Ντ. θ!.

·ιΗ. ερετιεττε !ιιι-.!εΙιτε 1908 ε!εε Επι, άιε εει' εετ !ιιει.ετεε
εεετεε Ρετιιε εετ Βε!ιεΜε ε!ε ι.ε!ει·,ε·τεεεεε θεεε!ιινιιτ ιε!ι εει
εεννοι!'εεεε !ετ!!ιτιετιεε Βε.ει!ετε ειι(Μεε. Ι)!ε Ρει·ειεειι·ιειι
ιιιιετεε τω, εεε θειιτιιιε τεειο-νεε!εε!ε ννετιεε!!:τ!εττ, ιιτο!ιει
Με Νεεει!άεεε εει' Με Βε!ι!ειιιι!ιεει εεε Κε!ιιεειε ε!ιετε!εε.
Νεε!ι Βι·δεεειις άετ Βεεεε!ιϋ!ι!ε, εεεετιιεει! Η. άιε Απ. !ιγ
ροςειεττιεεε !ιειι!ετεε!τε !εο!ιετιε άιε Πειτε” εἱεειο!‹!εε, !εειε
ειιϊ άιε Μ!ιιε τ!ετεε!!ιεε ειεεε Βετετοιι·!!ι εει! !!ε!ει·ιε ο!ιετ
!ιε!!ι εει! ιιειετ!ιε!!ι ι!!εεετ Βιε!!ε, άεενιιιεο!ιεε ενιιτάε εεε Μπιε
το!ιτ τει: άειιι-Τ!ιετιεο!τεεεετ εετε!ιετεεει. Ι.!ε!ιειτεε!τε ννετάε

Ειιιε 5Ο-ιε!ιτ!εε Ρετ. εετ Με Βἱ!ιἰ ε1ε!Ηρ!ετ Μγοιεε εετ, Με
Ιιεεεε άετ Πτει·ιιε!ιϋ!ι!ε !ιειι·ει; 12 (Με, εε εει!εει·τεε ε!ε!ι εεε
ε!εεετ εο!ι!ειειιε· ειιι·ιτ.ςε Μεεεεε. Ρετ. ιινιιτι!ε εερτενεςιεε1

ετεριιι!εττ. Με Πιει·ιιεεε!ι!ε!ιεεε.ιιι ιεε εει. !οε!ιετεε, Ιε!ε!ιι. Με
ιεεεεε ιιο!γρδεεε Μεεεεε εεεεε!ι!:. Βει άετ ιε!!ιτοε!ιοριεε!ιεε'
Πειετεεε!ιεεε· Γεω! τεεε !!!εε!!ε!ιε εει! τεει!!ιο!ιε Β6!ι!εε Με'
ειιεεε!ι!ειι!ει ινετεε ειπ ειεεει ειιιτει!ι!εεε !ιιι!ιἱεε!ιεε Βιιιι!ιεΙ.
Με Ηϋ!ι!εε εει:!ιε!τειι ινε!εεε Β!ιιι!ιϋι·ρετε!ιεε εεά ι!ιτε Ζει·
τε!!ερτοι!ε!ιι.ε. Πε !ιεει!ε!ιε ε!ε!ι εει ι!!!ειἱεττε Εγιερ!ιεετεεεε,
ι!ετεε Βεἀ‹ιι!ιε!!εε εει!! ὸειι!‹ εεει ειιεεεε!νεε ννεεεει.εει ει
!τιι!σιεε!ιεε ιεριιωι ειεεεννεει!ε!ι !ιε!ιειι· Πει!οτ!ιε!!οιεε !γειμ!ιε
τιεεει. Ιιι άεε ο!ιετι1ε.ε!ι!ιο!ιεε θεεε!ιντε!ετεε!ι!ε!ιιεε πει,ιχεε Με:
Βει!ει!ιε!!εε ειεεε !ιρριεεε ννεο!ιε, Ζε!!ε εει! Κετε !ιε!ιεε εε
Βιιεειιε!οε ειιιςεεοιειεεε, !εε·ει·ιι εει' ειιιε.εάετ ε!ιετ !ιιιειει· εει.
Βτ!ιε!!:εεει ε!εει· εειιτι·ε!ειι Ηϋ!ι!ε. Αεί' ι!!εεε !νε!εε ει!ι!εε εἰε!ι
τεεεε εριει!ε!Γετιιι!ε·ε, ρε!γεεεε!ε Ε'ι,ι;ετεε εάετ !ε Ε'ετιε νεε!
Α!νεε!εε. Αεε!ι :Πε Κε.ρι!!ετειι εεε! ΒΙειιτείεεεε ειτε!. ειει·ε εετ
1ννιε!ιε!τ, Με ι!!ε Εγειρ!ιεεΓεεεε τ!!!ει.ιεττ εει! νεε !ιγρετττορ!ιι
ει:!ιειι Βειι0τ!ιε!2ε!!ε !ιει!εο!ιιι. Λε εετ Αεεεεεεε!τε εει· θειεεεε
εεεεε ε!ε!ι εεοε Ζε!!εε!ιειιτ'εεεεε, Με εει' ειεε ν!(ιιε!ιετεεε
εει· Πεεετ!ιε!!εε ιε άεε ρετινε.ε!ιιι!ετεε Σιγειρ!ιτε.ειεεε ειιτϋε!ι-ι
εεϊε!ιτειι ιεε. (Ρετιτ!ιε!!οιιιιι).
ι

ιι!ιει· εει· Βριεε. οεειε Π. εει. εεε. εει !ι!ε!εετ Βιεεε!ιειιτ εετ
Αε!εΒιιεε ε!εεε Αιιιιε ρτε.ει:ετεειετε!!ε εεειεε!ιτ, εεε !!,<.ς!εττε
Πετιεεει!ε !ιετεεεεε1ειτεε εεε ειι!ει·ι. Α!ει!εεε ιινιιτι!ε εετ Βε
ει.!τρει!οε εεε !Τι.ετιιε νεε εεοε εεεε!ιτ!!:ιεε, άιε Β!εεε ε!ιρτε.·

ρετιετι. Βε ίο!ετε (Με Βιιεπιτρειιοε εεε Κε!ιιιιιιιε, εε.ε!ιτ!ειε άιε
Απ. !ιεειιιοτι·!ι. εεε. εειετ!ιεει!εε εει! Με Βε!ιι.ειε ε!!εε!τις
ν0ιε θε. εεετιιει εει! εε!εεε νετε!ει!εεεεε τει: ι!ετε Μεεεε!ιιε

!ενετοτ εεἰ εει! άετ δο!ιε!τ!ε !οεεε!ϋετ εετ. Νιιιι ινιιι·ι!ε εει·

Ν. Ιι ε νν ε ε ο !ι ε ιν: «Πε!ιει· τεττοεετν!!τε!ε Μγειεεει._ (Ντ. 10). -_

Ειεε 41-!!!.!ιτ!εε Ρετ. Μεεε ε!εεε Τιιιιιοτ, άετ ειστε! Πεε;ετ"
!!!ιετ εεε Νε.!ιε! ι·ειε!ιι.ε εει! νεε εετ !ι!ετετεε Μιιττετειιιετ!εΉερε ειιειςἰεις. 'Ι'οτε!ειιετιτρει!οε. θεεεεεεε. Πεε Ρτεερετε!;
νιτιιτι!ε ιε!!ιτοε!ιοριεο!ι εει.ει·ειιε!ι!:, »Με !ιοιιετει.ἱετι. ννιιι·ἀε,_
ι!εεε ειο!ι !ει Ζεεττιιει ε!εε ειιι·!ιοειετϋεε Πεεειιετειι!ειι (Με.

!εεεε!ϋειε Πι.ετιιε. νεε;!εε εει! Βε!τι.εει ιεε !ι!ε!ιιε Βεο!ιεε ,ιεε
ι!τε.ιιει: εει! Με Ρετιιοεειιιιι άετ Β!εεε, Με Β!ειιετ εεε Με.
!ετ.ειε εεά εεε Μεεοτε!ιτειε νει·ε!ει. Νεο!ι !.!ιιι!εε·ετεεε· εετ
Ρετ. Μεεε ιεε «Με Τ!ιετειο!ιεειετ Με Αεε!ϋΠεεεε; !ιεει:ει·ι
ε!ετιε εεε άιε θεε'ειιε,ει εεεο!ι!οεεεε. Ι)ετειιϊ ί”εΙει:ε άιε Δε·
ιτεεειιιις εεε εετει·ειι 'Γ!ιε!!εε εετ νε,ε;!εε ειιτε!ι άεε Τ!ιετ
ετε!ιεετετ, !ιεςιιιεεεε εειετ άετ Πτει!ιτε εε!ι!ιε!ι εε!ιεει! !ιι

Ιε!Π8θΠ.
ι
ί!.
ΐ

Ε!ετει ε!εετ Ε!!!ρεε ιιεά εεε Αειιε ειπ Πιιιεεεεεε· ειιιεε!ιιεεεε.
Νεο!ι Βετε!ιεο!ιεε!εεεε; εεε Μ. !ενειετ εει ινετάεε εεε Ηε!ι
τω, νεε·ιεε εει! Πι.ετιιε !ιετνυτε·εεοεεε εει!. ειιτΓετει. Πε
εετεεεει! ε!εε ετεεεε Ηϋ!ι!ε, σε εεοε εεοε Με εεεε!ι!οεεεε

-- ___.τ-..._/
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Νεειιιικ 0ιτειιιιοΙοειι. αειε.ειωτι Μ· 0ριιΝιεΕπιειοειε). ι νν·

ΒεΙιΙοινεΜ: «Πιε Αιι€ειι άει· 5εΜι1ει· άεε θγιιιιιε.
ειιιιιιε ιιι ΡΙεειω.ιι».

Μει-0Μοϋει· ΙΩΝ.

ΔιιεΙι
ι
Ι

Κ. Ο ι·Ιο ει: «Ζιιτ Ριιι!ιοΙοειε άεε Αιη.τεε εει άει· Ηιιιιόεννιιιιι.
(Κειιτ'ει·.: Κείετε.τ. Νονειιιιιει·- ΠεεειιιΙιετ 1905).

Ι)ιεεεε Μο.Ι και· Ο. ιιι άειι Βεεἱτε άετ Αιι€ειι ειιιεε ιιε
Ηιιιιάενιιιι: νετετοτΙιειιειι ρ;εΙειι€τ. Βιιιε ορΙιτΙιεΙιιιοεΙιοριεεεε
ΠιιτετειιοΙιιιιιΒ· ιετ Ιειάει· εει Ιιεεεειτειι ιιιεΙιε ειιιεεει”τιΙιττ νεοι·
άειι. Βε ΜΜΜ ω. ειιιε εειιιι.ιιε, «Με Με Ζειειιιιιιιιεειι ετ

Α.

Μει·ε:

«ΑιιετοιιιιεεΙιε

Πιιτει·ειιεΙιιιιιε

ειιιεε Β'ε.ΙΙεε

νοιι

ΚεΙοΙιοιιι άετ ΒεεειιΙιοεειιΙιειιτ υιιά ΑἀετΙιειιτ».
Ρ. Ρ ι· ο Ι: ο ρ ε τι ε ο: «Πεεετ Βι·ετειιΚιιιιςειι εεε Αιιε·εε ιιιτ'εΙΒε
νοιι ΒγρΙιιΙιε».
Γεττεετειιιιι.τ άει· ιπι Μει·ι-ΑρτιΙ Πείτ Ιιεεοιιιιειιειι ετ.ει.ιει:ιεεΙι
ΙτιιιιιεεΙιειιΜιιιειΙιιιιε ιιιιετ 249 Β'ει.ΙΙε.

.Ι. Κ τι κι ο ιι ο ε ο νν: «5γρΙιιΙοιτι εεε Ζι1ιετΚετρετε».
Πιε Κτε.ιι!τειιςεεεΙιιοΙιτε

εἱιιεε 4'7-_ῇ. Μειιιιεε:

ΜΜεὶΙιιιιΒ Ιιεεα8.ιιςτ

Ι›ει·ειτε ,εειιϋΒ·ειιά Βε

Πιε ε.ιιςειιετ2τ.ΙιεΙιε 8εΙ:Μοιι επί «Μπι Χ. ει”.
εοιιν·Κοπετεεεε ιιι Μοειτειι 26.-28. ΑΡΝΙ 1907.
Βιι.ειιιης επι 26. ΑΜΠ.
Ε. Β τ ε. ιι ιι ε 1: ε ι ιι :
Βετιιιιιιι».

εΒιιιτε ιιιιΙττοεΙτοριεοΙιε Πιιιει·ειιοΙιιιιιε·. ΟτΙονν επι. ειιιε
ΒειιΙιιεε, άετ ιιιιιττοειτοριεειιε Βει”ιιιιά 5ει·εειιιιΒε εει· ΑιιιιεΜιιε.

άιι.εε ιιι Ιιεεεεἱιειι άει· 8ριεέεΙΙιεΕιιιιιι ειιιετ εει·ϋεειι Βει.ιιιο
εΙιοτιοιάΜε ιι8.πε ειιτερτεειιειι ιιιἱιεεειι.

ι1ιεεε

Ιιε.ιιιιτεε.

«Πιε Βειιε.ιιτΙΙιιιις εεε 'Γτεειιοιιι°ε άιιτεΙι

Βι· Ιιειιιιιειε 3 Με. Βτοιιιτεάιιιιιι νοιι ΙιοΙιετ ΑΜινιι.ϋ.τ. Βε
ΙιειιιιεΙτ ενει·άειι 17 Β'ιι.Ιιε Με ετοεεειι

ΤτεεΙιειιιΜτιιετιι,

ιεάε

Βιι.ειιιιιτ εειιει·τε 5-12 Μιιιιιιειι. ννειιιι ε.ιιοιι ιιι εΠειι Π.11ειι
ειιιιι.ιιεε ειιιε ειεΙιιΜι.τε ΗΙιεΙτιιιΙάιιιιε; εετ Ττεο!ιοιιιιώτιιετ ετ
2ιεΙτ. ννιιττ1ε, εε Ιτοιιιιτε ε.ιιάετετεειτε ιιιιεΙι Αιιεεετ.2ειι άετ Βε
ΜιιιάΙιιιιΒ· “Με ννιεεετιιιιι νετεειιιεειιιετιιιι,ς Ιιεοεπειιιετ »νετ
άειι. Β. Μ. ω Αιιειοιιι, ειεεε Βεεειιτ11ιιιιε εει ι.νεττΙοε.

Π. ΜιιεειιεΙονν ερτιοΙιτ Μια άεε εΙειεΙιε

'ΓΙιειιιε..° Μ·

Με: 82 Ε'ε.Ιιε ΕιεΙιε.ιιάεΙτ Μιά ιει Με άειι ΒεεεΙτε.τειι ειιιι·ιεεειι,
ετΙε.ιιΜ: Με εεετ Κειιι εεεειιΙιεεεειιεεε Πτιωι Μιετ Με [Μπετ
ετΙ'οΙ,εε ειιεεετ Βε1ιε.ιιΜειιε.
Με ΒεειιΙτει. άει· ΒιεΙιεεειοιι ετειειιτ εἱεΙι Με Ροτάετιιιιε
ιιυειι εεΙιτ νιεΙ ιιιειιτ Με.πετιεΙ Μι ειιιιιιιιεΙιι υιιά Ιειιιεε Ζειε

. ΜιιτΙιιτειι ειιιε ΝεεΜ·ιοιιι.τοΙιε Γοτι.ειιεειεειι.

Ι.ιιεε ε·εΙειις

εετ; ιιι άετ ω: νοπι θ. $εριειιιιιει· Με 28. ΠεεειιιΙιετ ΜΜΜ

Μ. Κ ε «Με ε ει: «Πεεει· Με ΚεεεΙιτιοιι άετ ΒΒΙετε».

.Ρε.ιιειιιι 60 Ιιι_ιε!ιτιοιιειι ειιιει· 1 ρΟι. Ι.6ειιιιις νοιι Ηγάτετεγτι

Βιιιε ΙιΙιιιιεεΙιε Μιά ιιιιΙττοε!ιοριεεΙιε 8τιιάιε. Κ. Με Ηιιιι:Ιειι
εε!ιεγΙιει Μεσα!. _ῇε 1,5 θτει.ιιιιιι. 1ιιιιετΙιεΙι εΙειεΙιεεΜε .Ιοά- ι ειιιειω εεε εετ ΒιιΙετε. Με ειι 5 Μπι. Βτειτε υιιά 10 Μαι.
πω.
Πεε
Βε!ινετκιι6εειι
Με
τω.
νοιι
Ή'ιιιΒετ:Μι1ειι:νοτ
εΙειιι
Απε Με αυτ' 20/Ι.ΧΧ. Νιιειι Βννε2Μ Πιιιττ άεε $γρΜΙοιιι Ν @εφε ειιιιετιιτ. Ιιι 52,8 μα. ει·ιεΙετε @ειτε νει·ιιειιιιιι€. :Με
Μιιιιεειι ειιι αυτ” Β.εειι1ιει. Αιι εετ 8τεΙΙε εεε Αιιεεειιιιιιι.εε
«Με ΖΙΙιετιιϋτρει·ε ιιι 64 ρθτ. πιτ ΒτεΙιιιάιιιιε·.
ΜΜΜ. .που ειε Νετεειιεεννειιε ε.ιιιιΙιειι σετ Βιι1ετε. 11ιεεεε
.Νετεειιε;εννεεε Μ: οιπ. ιιιιιιιιει· ειε Με 6Μετε., Με ε.εει· ιιιιιετ

Ν. δε ιιιιιι8·εΙεΙει: «ΠεΙιετ άειι Ζιιεε.ιιιιιιειιΙιε.ιις άετ ί'οΙΙιΙιιι- ' ιιοι·ιιιιι1ειι νετιιιι.Ιτιιιεεειι @Με Νειειιιητ Ζει· ΙΒΜεειεειΙειιιιε;.
.Με ΔιιΠιειι εεε Νετεειιεεινεεεε εετειιι,·;ι εισ1ι αεε Βριεε1ετε.ι
Ιετειι Βτετε.ιιΙαιιι€ειι άετ ΒιιιάεΙιε.ιιτ. Μιά εεε Νεεειι
εεινεΙιε Μιά Με ΔάετΙιειιτ, ιιιοΙιτ Με μεσετιιιιιιτ.. Με δειεειι
Βεειιειιτειιιιιεε›.
ιιΜιτε, πιπ ννειεΙιειι Με ΒΜετε.Ιννιιιιετειιεετ ι·ετειιιιςτ. πετάω,
νοιι 242 Ττιι.εΙιοιιιΙιτε.ιιΙιειι ιπι ΑΙτετ.νοιι 21-26 δε.Ιιτειι
ιώιιιιειι .Με ειιτιιοΜι1ειεεε υιιά ειιιε ιιιι Ειριειι1ει·εΙεεννε5ε
Ιιειιειι εΙειειι:ειι.ιε· 159 ειιιε ΡΙιε.τγεειιιε ίοΗιειιΙετιε, ειναι
ειιι!τερεε1ιι. ΔιιετΙιειιτ. Με ΝεπεΙιειιτ ετ1ειι1ειι ειιιε ειιιαεΒεγνε
ει·ειιιιΙοεε..
Μεε νετε.ιιάετιιιιε ιιιι θεΜετε αει· ειιεεε1Μιττειι _Βεεεει.ιοιι.
Με

Κ. Β ιιεΙιο ιν: «ΒειιετοτΞειι Μι· Αιιι.;ειιΚτειιεε ιιι άετ Κτιιιι».
Πιε Κι·ιιιι Μ; ειιιεε άετ ινειιιτςειι θειιιετε άεε ΒειεΙιεε. ινε
'Ι"τεο!ιοιτι ενειιιε;ετ Μι.είιε νοι·Ι-ιοιιιιιιτ. ΑΜ ειιι Τε.ιιεειιά Απευ

ε1ιεεειι

Βιιιιιε8εινεεεειτειιεειι

εεΙιειι

ειιι.νει1ειι ιερτειι

Ιϋτιιιι8·ε ΑιιεΙε.ιιιετ ιιι άειι εΠεεεότρεττειιιτι. Νετειιειιι.εεΙϋευιιΒ·
Μπι νετ ιιι 9,5 ρΟι.. εετ ορει·ιεττειι Δεε·ειι.

Βι·ιιιιΙτε;!ιοιιιιιιειι Με ειι τΙτειεεις 'Ι'τεεΙιοιιιετειιιτε, υιιά νοει Ε. Β τ ε. ιι ιι ε τ. ε ι ε: «Ζω ορετει.ινειι Βειιειιά!ιιιιε άετ Νοτι
άιεεειι ειιιε Με Μειετειι Ζιι€εννειιάεττε. .Ιε.Ιτε ινιι·ά Ιιεεοιιἀειε ῖ
1ιειιιιεειιε.ειιιιε».
ειιιρίοΜειι ει: Με δι·ϋιιάιιιις 8·ειιιιιιιιτετ Βειιιι.ιοτιειι.
Ιιι

ευνει Ε”ΜΙειι

Ιιειιάε1ιε εε ειοΙι ιιιιι 8εΙιε.ειιιε.τεεΝετ, Με

ρΙϋτεΙιε1ι εει εετ ΑτΙιειτ. ιιιιι.ει· εετ Βτάε ετΜιιιιιετ ινετειι.

Πε

Α. Νιι.τε ιι εε ιι: «Ζιιι· Κεειιιετιε άετ ΑιιοιιιεΙιειι άει· Βερι·ειι
ΙιοεειιΜιιιυ. ΝεΙιετ ειιιετ Ζειειιιιιιιιε·.

ειιιε ιιιεάιΙιειιιειιιϋεε Βειιειιαιιιιητ !τειιιειι ΒτίοΙε· Ιιε.ι.τε, ννιιτειε
Με Ιτιι1εΜ.οιιιιε ειιεεειιιιιτι. Με νοΙιετιι Βτιο18ε. Με ετει.ειι

Π" ΒειιΙοοιι νοιι ενε1ετ Ροι·ιιι Πεμ ειιτειιιτ3εεΙι. Πιε Πιε

Ε'ε.ΙΙε ινιιτειε εεε ειιιε Δειτε εει ειεΙιειιιειι Μια αεε ε.ιιι1ετε :Με
εΙπειι Τεεε εποε ΜΜΜ άετ Αιιιιι.ιιτοεε ορετιετι. Με εινειι.ειι

Βεινε!ιε ιει νοιι ιιειιιι ερεΙιι6τιιιι,εειι 11εΐεΙαειι όιιτοΙιεεεειι,
ειιιεεειιε άεε Ιτιεεεινειιεε. ΟΙειο!ιεειτιε· Με άεε Αιιε·ε :κι

θΙειιΙτοιιι ετει·ειιΙατ.

Ρε.ΙΙε ινει·ειι Με εετ 1ι·ιεειιτοιιιιε Ιιετειτ.ε 22 'Βιμ νετΠοεεειι.
1ιι Ιιειάειι Β“ΜΙειι Με εει·ειτ.ε ιιιιοιι 24 Βιιιιιεειι ΙΛειιι.εειιειιι
Με υιιά ενειιει· Με ειειι εεε θειιι·ετιιι58·ειι Εεεε Με ειιιε Νοτ

Β. Η ε ιιι ι ὰ ο νν ι τ ε ο ιι ::«Βιιι ΡΜ! νοιι ειι€ειιοτειιει· (:οττεο
τοριε ει; Ρο!γοετιει.ι.

ειειι επι νετ.=.τ1ϊειιιι,ε εποε νετάοτεεεειι τ'ιεειι. Με. ιιι κ1ιεεειιι

ιιιεΙειι υιιά »Με ε.ιιεΙι μι.. Ιιιι ετιπειι Ε'ιιιΙε ιιειιεε1τε εε
Γειιε :τει ειιιιϋ.ειιει. ειιιε Ιιετι·1ιεΜ.ΙιεΕιε ΥνιεἀετεετετεΙΙιιιιε; άεε

Α. Κ ε ιι Ε τ ο ει: «ΠοΙιιιιοΙιεΕΒιιε ιιι άετ Αιι€ειιΜΒιιΙειι.

8ειινετιιι6Βειιε ειε, εεετ ιιεειι ειιιι€ειι Μοιιει.ειι ετίοΙΒΕε Αιτο

ΡΜε εει· $ειιιιετνειι.
.Με 18-_ιει.Ιιτιι;ετ ΚιιεΙιε. Ηοο!ιει·εόιε·ετ ΠΒιιορΙιτΙιεΙιιιιιε άεε
Ιιιιιτειι Διιις·εε, ειιιε θεεειιιντιΙει: νοιι ΗΠΙιιιει·ειαιόεεε εκει ιιι
εει· Αιιε;ειιιιϋιιΙε Ιιιιιι.ετ άειιι οιιετειι Πάει, ΙειοΜε ΓΙιιΜτιει.ιοιι,
Ηοτιιιιιιιιτ εεε ι·ετάτειιςτειι ΙΑιιεεε νοΙΙιωτιιιιιειι ΙειιΙτοιιιει.6ε.
Αιιειιιιιεεε ιιεεειιν. Βεε Ιιει:1ειι ΙιεεωΙιτ. εειι ιιιειιι· Με άτει

Ιιιι νιει·τειι ΡεΠε

εεει.ειιά

εΙΙΒειιιειιιε ΑττετιοειιΙετοεε εει

ειιιειιι 44-ῇεΙιτἱεειι. Με ῖτιἀεετοιιιιε ννιιτάε 10 πεε. Η 'Εεεε
Με. Αιιιιτετειι άετ Αιιιειιι·οεε ειιιεεετϋιιι·τ. Νεειι ειιιεικι_Μοιιετ.
Ιιοιιιιιε άει· Με.ιιιι ίειιιε $οιιτὶϊτ Ιεεειι.

.Η.Ιιτειι. Πε εεε ΙιοειιιετιεεΙιειι θτϋιιάειι ετΙιετειιε Ορετε.τιοιι
8ιτειιιιε εει 28. ΑΙΜ!.

ετΒε.5 :Με Βο!ιιιιοΙιεΕΙειιε.

Α. Νε.τειιεο ιι: «Με Ε'εΙΙ νοιι ιιιΕιιεει· ΗγρετρΙεειε άετ
ΒιιιάεΙιειιι.».
°Κι·εεεειιΕεεειιιεΙιεε ειιιεε Β-ιΜιτι.εειι Κιιε.5ειι Μιά ιιιιΙιτοειιο

ριεειιει· Βει'ιιιιά. ΚΙιιιιεεΙι ω. άει· ?ΜΙ εε ειιιε. Με σε ΑιιιγΙοιά
νοι·ιιε8·ε.

Βει·

ειιετοιιιιεοΙιε Βεϊιιιιά

ετ8·ε.ε ειιιε άιΠιιεε Ιγιιι

Μιοιάε Ηγρει·ρΙεειε.
Α. Ζεειιιιι: «Ι. Αττετιε·Ιιγε1οιάεεΙρειειειειιε εοιιιρΙετε;

Οε.τετε.εεε ρεΙετιε -οεεετιοτ, θοΙοΙιοιιιε ιτιάιε. οΙιοτιοιεεεε
ετ ιιει·νι ορτιει οειιι ειιιιετ.τι».
ΒεΓιιιιά επ ειιιειιτΜειιιιε νοιι 22 .ΪεΙιτειι. νιειιε: Ριιιεετ νετ
όειιι Απε, Βεϊτε.Ιτιιοιι:

ιπι ΙιοτιεοιιτεΙειι

Μετιόιειι Ηγρετιιιε

τ.ι·οριε, ιιε νετιιΙιεΙειι Ηγοριε. Ι)εε ε.ιιάετε Απε ιιοτιιιε.Ι εει
Ηγρετιιιει.τοριε.

2. «Μειιιιιτειιε ρερι1Ιετιε ρετεενετειιε οοιιΙι ιιτι·ιιιεειιε; Ηγ
ρετιιιειτοριε ιιιεΒιιευ. Η- 8 Β).

Α. Ε. ε »κι το ιι ή ε ει: ΒετιεΙιτ Μπιτ άιε Φειι8ι‹ω ε" Κοπι
ιιιιεειοιι, ννεΙεΙιε ιιιι .Τιι.Ιιτε 1904 εεννϋ.ιιΙτ ννιιι·ιιε εει Με Ε'τε8·ε,
Με Με 'Ι'τειοΙιοιιι :ιιι ΙιεΙ-:ϋ.ιιιρίειι εει, νοτειι5ετειτειι. Με Κοπι
ιιιιεειοιι Με, ειιιε Τει! νετιι.ιιΙεεει: ειιι·εΙι Με Ζειι.νετιιιι.Ιιιιιεεε,
ιιιοΜ νιεΙ Ιειειειι Βϋιιιιειι. Βιιιε ΒιεΙιιιεειοιι πω· Με νοτΠε
εειιιΙε Μετετιει »Με Ιιιιιειιεεεεειιοεειι. Βιιιε ιιειιε Κοιιιιιιιεειειι
ννιτά εεννειιΙι. υιιά Με Βιι.ιιιιιιεΙΐοτεειιιιιιε εοΙΙ Εοττ.ιεεεειετ. ενετ
άειι, Με Μππι ειπ' άετιι ιιιι.εΙιετειι Ριτοε ονν-Κοεετεεεε ιιι
άετ ε.τιιτειιετει.ΙιεΙιειι 8εΙ:ιιοιι εετετειι ειι πετάω.
Ρ.

θιιτινιτεεΙι:
τετιοιι».

«ΠεΙιει· ΙιιάιΙιει.ιοιιειι

πι·

ΘΙΜιΒοιιιορε·

Θ. ει.εΜ; άει.ΐϋτ ειε, ει·ετ Με ΜγοτἱΚει ειιιιιινειι6ειι υιιά άει·
πω. ειε: ιιε ορει·ιει·ειι, Γε.1Ιε Με Με.. ΙιεΙίειι. Με Βεε!ιτ.
ενιάετερτε.εΙιειι Πιιιι ε.Πε, ινεΙεΙιε άεε ινε” ετει·ιΙΤειι, Μιά εΙΙε,
ινεΙεΙιε ειο!ι εε άετ ΒἰεΚιιεειοιι ΙιειειΙιετ.ειι, ετεΙΙιειι Με ΙτιάεΚ
Ι.οιιιιε νει· Με πιειιι!τειιιειιτϋεε ΒεΙιειιἀΙιιιιἔ.
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θ. Βι·υιι υ ε τοι ιι υειτουτοτ Μου άἰο Βοευ1τετο ο1υοι· ρυν
ε1ο1οεΙεουου Βιιιάιο «υυοι· Με Ι.άουτουηι11υάυυ; άοι· Νοτευουτ

υο1 ο1υ2ο1υου Ετο1ευυο·ου άυι·ου Μουτ νου 1ιυτοοι· 1)ευοι·».

ννοι·τουάουι νοι·υε1του (20,6 ρΟτ. @που 17,2 ρ0τ.) υυά ερι·Ιουτ
ε1ου Αυτοι· Πτι 1οτυιοι·οε ευε. Μ. 1ιοτυο ετΙουυο1τιεου θι·υυάο
Πτι· εοτ'οι·ττςοε 0ροι·1οι·ου τυ ε11ου ?Μου νοτςουι·εουτ νοοτάου
1ιουυου.

.1. Κο ε εε: «Πουοι· ά1ο Νοιυου1ι1ετυι· άοι· Αυοου1ετευ1τυοιτου».

Πτο Ρ1°υςο ιυι.οι·οεε1οι·τ υο.υρτευο1ι1του Αοι·υτο. ννο1ουο υυτ
άοι· Αυυε1ιιυο νου Μ111ττιι·ρ111ουτ1εου ευ του υε.υου. Ιυ άοι·
Βουι·ο1υννοιεο 1ιοιυιυου ΜΜΕ;; Βοεο1ουυυυ,ε;ου νοι·, άΙο υυτ άοι·
Βρουτε11ετ εοίοι·τ ι1ουτ.1ει ου άουτου νοι·ιυοο·. Νε 1ετ ου2υοι·

1ιουυου, άε.εε υ1οι· οιυο οιυυο1τ11ουο Βουιοἰυινο1εο υοτινουά1ε; ἰετ.
Θ. 8 εοι υ του) υ 1 υ: «Βοιτο1ιτ Μου άιο Τετ1ο1το1τ άοι· Απου
υο11ευετο.1τ το Β1ιετοι·τυουυυι·,<.=;».
Πιο Αυετο.1τ ινυιάο οιιι 10. Αριτ1 1906 οι·611υοτ. Β1ε ευιυ
1. .Ιουυο.τ 1907, ο.1εο ννυυι·ουά 9 Μουετου ννυι·άου 8784 υουο
Κτευ1ιο ουιρίευ ου. 8τεττουο.ι· ινυι·άου 804 Κι·ου1ιο υο1ιουάο1τ
υοι 25 Βοττου. υοιεττουου ννυτάου ευεςο1'υυιτ 024, άει·ιιυτοι·
119 Βτει·οροιοτιουου, '1'τεουοιυ1ει·ευ1ιο 14 ρ0τ. άοε εοεουιιυτου

Μετοι·ιο1οε. υυυο11υει· Β11υάο 4 ρα.
Ο. Η υ υοι·τ: «Βειιουτ Μου άιο '1'ϋ.ι181ιο1τ άοι· Αυε·ουυο11ευ
ετοΙτ ευ $ινουΙοοι·οά τω· άεε .1ευι· 1900».

Α. Ν ο τ ε. υ ε ο υ υ: «Ουι·ου1εουο ιυυ1τ1ρ1ο 11'.υτευυάυυς άοι·
Μ ο 1 υ ο υι'εουου 1)ι·11εου». (Ντ. 24).
Αυτοι· ε1υτ ευ, άε.εε ά1οεοι· Βυτοϋυάυυ8ετνρυε 1ιι άου Σουι·
υυουοι·υ Μουτ υοεουι·τοοου ινοτάο.
Ε. Η υ υ ά ο ά: ο: «Ζυι· Κεευ1ετ11ι άοι· 1υτ1ε1οι·υυς υι1τ 1.ορι·ει.
21ο Β'ε11 νου «Μοτο Μετα».
Ποι· 2.3-_)ευτυρο Ρετ1ουτ υο.ττο οιυ1Β·ο .1ε.1ιτο νοι· Αυευι·υου άετ
Βορι·ο Με Κι·ου1ιουννυιτοι· Ι.11:)ΡΓδΒθ ε·ορ11οο·τ υυά υοἱ ο1υει· Ορο
ι·ετ1ου οιυοε άοιεο1υου ειου άιο 11ευά νοι·1οτετ.
.1. '1'ι·ο1τυ1ι1:

«Πιο

1)οε1οι·υυο άοι· Δι:υο1υιιττο1

1ιι

νοι·

εουτοάουου 117υ.ουετυιυεροι·1οάου». (Ντ. 25 υυά 28).
Βο1'Ι'τοιουροι·1υιουτου 1ιουυτο νοιι'. τοετ.ετοΙΙου. άεεε πνευ
ι·ουά ετει1ιοι· ννεουετυυτεροι·ιοάου άιο 1)οετοι·υυε οτυο εουι· νοι·
ειουτ18ο εο1υ ιυυεε, υοἱ Ιου,οεο.ιυ ετο1εουάοιυ οάοι· 81ο1ου υ1ο1
υουάουι Ποινιουτ ινοτάου ι·ο1οτ1ν υοάουτουά ει·οεεοιο Ποεου
νοι·τι·οοου.

Αιυυιι1ευτε Κι·υυ1ιο 2210. Βτε.τ1ου νου 16 Βεττου υυτ 229 Ρε

τΙουτου, Οροι·ο.ιιουου 001, 'Ι'ι·οουοιυ1ει·ευ1ιο 26 ρ0τ.

Α. Η ά) υ ι· ιο ἰ υ ε υ 1:

«Πουοι· άεε Ρ ο υ ά τ υ'εο1ιο θοεουννυι·

υυά άοεεου Βο1ιο.υά1υυε υεου 131 οι».

Κ. Ο ι· 1 ο ιν: ιΖυι· ρυτυο1ο81εουου Αυετοιυ1ο άοε '1'ιε.ουουιε».
Βει· Ττεουουιτο1111ιο1 τετ εοτυοι· 8τ.ι·υ1ιτυι· ο1ιι 1ενιιιρυτο1111το1
ευι ουουτε. Ε.: 1ιοειιιτ οιο θοι·υετ Με οουιουι Β1υάοςοννουο.
ΕΜ

Νά τετ υου;οτυχτ.

111.14 υ ο τ υ ο ο υ: «Ε”οι·υιοε τ”ι·υετοε άοι· Βει εοάο ιν-Βτυι·ευ1τυυ;».
Βοετουτ άοι· νοι·άεουι, άεεε Βεε οά ο νν νοτ1ιοετ, άευυ εο11

νοι· ε11ουι ίοετοοετο11τ ννοι·άου. ου άεε Ο ι εοτο'εουο 8νυιρτουι
ε1ου νοιυυάοτ. ΡΜ άιο 1)1ο.ουοεο υυτ άιοεοε 8νιυρτουι ο1υο
υοεουάοι·ο Βοάουτυυε·, ινουυ άεε οὶυο οάοι· ευάοι·ο άοι· Κυι·ά1
υε.1ενυιρτοιυο ίο1ι1ου, υοεουάοι·ε το άου ΓΙ.111ου νεο1ο1ιο '.1'ι· ο υ ε·

εοε υ ευοι·ετ Με τοτυιοε Γιυετοε υοεουτ1ου. Αυου ουυο Βιορυ
τυε1ιυυε 1ευυυ άοε θιε.οτο'εουο Βνυιρτοιυ υοετουου. Κιου
1ιουοοεο111ουτο.
.1. Βιιτυουν: «ΕΜ Β'ε.11 νου Τυυοι·1ευ1οεο άοι· Β1υάουε.υτ ευ

άου 1.τάοι·υ υυά ιιιυ Δυοορτ'ο1. άοι Ηοι·υυουτ υυά άουι
Τι·ϋ.υουευου».

Κι·ευ1ιουςοεουιουτο υυά υι11ττοε1ιοριεουοι Βοτυυά.
σ. 117 ε. ι· ε ο υ ε. νν ε 1: τ: «Ζυι· Κεευτετ11ι άοι· ρε.ττ1ο11οιι Λυ1ι1άτω.
Ειυ 22-_)υυι·ιροι· Ποπ, υοιάοιεο1τε τ'ουΙτ οτι". 174 άοε Με·
ιἰυἔοε, .1υυεου 1ι1ει·,Ηνροι·τυοτιορτο. Βοουτε υυτ -)- 4 Π. ν1ευε
= 71ο Με ν... 11υ1ιε υυτ -1- 4.5 Π, 1Πειιε = ^/υ›.

(Ντ. 25).

Πο.ε 1.)'εουο θοεουινϋι·. ε11;ζουιο1υ υο1ιο.υυτ υυτοι· .1ουι Νειυου
Α1ορρο-Βου1ο, τετ ο1υ υε.υυοοε Ι.ο1άου ιιι Ζουιι·ο.1-Δε1ου υυά
υυτοι άοι· ι·υεε1εο1ιου 01ειιυ1εου

Τυτυοετοιυε.

[Με Μιάου τετ

ουι·ου1εου, άουουτ τυοιετ 8-0 Μουο.το, υιεννοι1ου εο11ιετ 8-12,
Μουτ εο1του τετ εε υουάο1τοτ νου Ιενυιρ1ιευεο1τ1ε. Βου Κτε.υ1ι
υο1τεοι·ιτοΒοι· τετ υτευοι· υυτ Βιουοι·υοιτ υοου Μουτ τοετεοετο11τ.
Π1ο υ1ευοι· ευεοννευάτου τυοτερουττεουου Μοτυοάου,Δοτευυςου
υυτ νοι·εουιοάουου ετοι·1τ ννιι·1ιουάου Μ1ττο1υ, Ιουτυνο1, ΗΕ-ευ1υου,
Μοτυν1ουυ1ε.υ οιο. ,ο·ουου 1ιοτυο εουι· @του Βοευ1τοτε, άοεοεου

1ετ Αυτοι· εουι· ουίι·ιοάου υυτ. άου 1:1τεουυιεεου άοι· 151 οι·'εουου
8τουυυΒ.

Ηοι1υυε ιυ 5-8, υοουετουε 10-15 'Γεο·ου.

Α. 5ουιυ1οι·οο1ά: «Πιο Ροτυοεουοεο άοι· ρενου1εουου
Κι·ου1ιυο1του». (Ντ. 27).
Αυτοι· Κοιυυπ ου τ`οιΒουάου 8ου111εεου: 1) 1υτο1ττ1ουου, Ιο
ιοιιτ14εττουου, 'Γοιυοι·ου υυά ειιάοιε οτοευτεουο Ηιι·υοτ1ιτου
1ιυυ).;ου εριο1ου ο1υο ει·οεεο Β.ο11ο ιο άοι· Ροτυοεουοεο υενου1
εουει· Βτυι·ο.υυυυ);ου. 2) 131υ1Βο Ρενουοεου ειιιά ευυου);τε
νου Γυυ1ττ1ουο11οιι Μουοο1υ άοε Η1ι·υε.

8) Ρενου1εουο

Β1υ

νν1ι·1ευυ)ιου νν1ι1ιου ουτεουτοάου υο1 άοι· 12υτευουυυε νου Ρεν
ουοεου υυτ.
117. Κ ο τ τ ε ο υ ο ο ι υ : «Νοτια άΙο Οτ·Βευ1ευτ1ου άοι· Μιτου:
οἰεουυευυάοειυτο1ιτιουεάοτειουουιουτε».
Αυτοι· εου1ε.οτ νοι·υοεεοι·υυρου νοι·.

(Νι·. 27).

1.. Θ1εουάο υ: αθυυιιυοεοε θοεουιν11ι· υυτ' άοι· Β1υάουευτ
άοε ουοτου Ι.1άοε».
Κτου1ιουεοεουιουτο. Ηοἰ1υυ)ι· άυι·ου εροο111εουο Κυι·.

Ε. Βου ο1ο οι:

Ν. Ρο νν1οιν: οΠουοτ άεε Κο11ει·οο1 το άοι· Αυ,οουρι·εκ1ε».
Ετυο 5 ρΟτ. ννυεεοι·1πο Ι..οευυε; ε1υτ υοεουάοι·ε ουτε Βοευ1
τετο τω) Β1ουυ0Π11008. υοουετοι·υιυ. Ρ. 1ιουευρτοτ, Μοι·ε11 »νο
Αφ. υττι·. οάοι· Ρι·οτει·εο1 1υά121οιτ εοι, υι·ευουτ οι· υι1τ 1ιοεεο
τουι 12ι·τοΙ ο 1ζο11οι·οο1. 1υ 11'οι·υι άοι· ως. Οι·εάο'εουου 8ε.1υο

1υοοι·οεεευτ. τετ άτο ο1Βουιυιυ1ιουο Αυοι·άυυυε· άοι· Ι.άουου
1τυοτουου 1ετυοε άετ 1'νττυο1ευιιΙο (Μι υεο1ιίο18ουάοι· Ατι·ορυιο)

υι·ευουτ

άεε Κο11ο.ι·,ςο1 υοἱ Ι.1άευευοεεου, Ρυ1οεςυιουου,

υυτοτυου 1νυυάου άοι· Ι.1άοι·. Τι·ττυουευο1ι1ο1άου υευτιυάο1τ Ρ.
υυτ 1υ)ο1ιτιουου οτυοι· 1ρΟτ. Με 8 ρ0τ.1.ϋευυε. Αυου ου
Ε'ι·11ιτιουου υυά ου 1υττενουοεου 1υάο1·ιτιουου τετ άεε Κο11τιτςο1
νοι·ινουάυοι·. Κτε.υ1ιουαοεκιυιουτου.

Οάοεευοι Ορυτυε1υιο1οε1εουο Οοεο11εουε.τ'τ.

«Ζννο1 Ε'.τ111ο νου Ι.1ουου ι·υυοι· 1) 1.1ουου

του” εουιυτυοιυε υυά 2) 1.1ουου τυυοι· ρ1υυυε ο.τι·ορυ1οε.υε
υυτοι· Βο,ς1ο1τοι·εουο1υυυςου άοε Μουου οοι·υουε νοτιο
οοευε υυτ άουι Πυτοιεουου1ιο1». (Ντ. 28).

υυά ά1ο Β1Ποι·οειιου2ου 1ο 19οι·υι νου Ι.. οοτυ.νοι·ι·υο. ε.υι Κυ1ο.

Θ. Ζ1ετ ο ο· ο π· ο ιν: «Πουοι· άιο 8οι·υυιυουε.υάΙυυΒ· άοε Βουπ
1εου άυι·ου Πει·υιτυίυετουι. (Ντ. 28).
Νεου Ζ. ιοτ άεε Μοεοτ'εουο 8οιυιυ άεε τν1ι·1εεευιετο υυά
1ιουυ υιου άιο. Πυυοουοιυ11ου1ιο1τ άοι· ευυ2υτο.υου Ιιι)ο1ιτιου
άυι·ου 121υνοι·1οιυυυ); μου Κ1νειιιε. υιυοουου. Με 1)οε1ε υο
τι·υΒτ 2-800 Ουπτυι. ουουεο Με ευυ1ιυτευ. Πτο 11οι·ινουάυυε·
ιυ οι·ιυ νοιι Κ1νετυου 1ετ υοουουιοι·, Ηευτυοιυρ111ιο.τ1ουου εο1

Βοι·1ο1ιτ Μου άιο 21τευυ);ου εοι θ. 1)οεοιυυοι· 1905, 8. Γου
ι·υυ.ι, 7. Με”, 25. Αρι·11, 10. Με), 8. Βορτουιυοι·, 1. Ο1ιτουοι
1906. Βουι· εου1τοιου Μιτου Κιου1ιουνοτειο11υυε·ου.

δ. θοι·ιιετο1υ:

τ).τ17ε1τοι· υυά Α. 81υτεουοινε1ι1 υοι·1ουτου Μοι·
1υι·ο Βοουειουτυυ).του ννοιυτουά άοε Κι·1οΒοε. 12ι·ετοι·οι· ετυο1τοτο
το Ιι·1ιιιτεΙ‹ υυά Ουιε1ι, 1οτετοιοι· 1υ Ροι·τ.·Αι·τυι· ννιτυι·ουά άοι·
Βο1ε.<.;οι·υυε.
(Στ-υ

Ζυι· νοτινουάυυο,: Μπι Αυττετι·ορτο1το1ι1ιουεοιυυι 1ο
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Γε11ου.
Πιο ).;υυετιοετου 12τυουυιεεο οι·);ε.1› 1υ_το1ιτ1ου
Βοιυυι ιιιυ 1. υυά 2. '.1*εεο (88,8 ρΟτ. Κουιρ111ιεττουου).

νου
Βει

τουοτ υυά άοι· 122ο1ιτ εουο1υτ άοι· ε1ε1ουο ευ εοιυ.

«Πουει· άΙο 8οτυιιιυουυυάΙυυε άοε 5ουειι·
1υου υυο1ι Ει·οουυ1εεου ο1υοτ Βρτάουι1ου. (Ντ. 28).

151υερι1τουυ).ς ενν1εουου άουτ 8. υυά 5. Τε.ο·ο που άοι· Ρι·οιουτ·
πιο άοι· Κοιυρ1τυοιιουου υουοτ (40 ρθω. Βει 41 Ρειτουτου,
άτο

11Ιιετεουουυε)ει θετοτε (Αοι:το-Ζο11υυο.)

Μ. 24--23.1907.

ουυε

ουυε

8οι·υυι

υουουάο1τ

ινυι·άου,

υοου υοάουτ.ουά

1ιουοι· (58,5 ρθι. . Με 11οττο.1ιτε.τ υοττυς 9,8 ρΟτ. ι·οερ. 24,2 ροτ.
ι·οερ. 9,7 ρ0ι.
εεε άιο Ζευ1άοι·θοετοι·υουου άοι· ουυε 8οι·υυι
Βουε.υάο1του εο υ1οάι·ιε τετ οι1ε1τιι·τ ειου υετυτ11ου άυτε.υε,
άε.εε το Ιοτ2τοι· Κο.τοεοι·1ο υιο1ετ1ο1ουτο Β`1τ11ο νοι·υε.τυου υυά υυτ

Μ. Β ο ε τ ο ιν ο ο ιν: «1)ουοτ άΙο 8τοι·1ι11ο1ι1το1τ υο1 Ροι·1τνρυ11
τἱάου υυά υυοι·1υά11ιεττουου ευυι οροι·ειττνου Βιυε·ι·ο1τ'ου
το άουεο1υου Μου άευ υουοετου ετε.ττετ.1εουου Μιτου, εο

ιντο υυοι· ως. «Ε'ι·υυοροι·εττουου». (Ντ. 24, 25, 20 υυά 27).
Νεου νοι·εου1οάουου Ζυεουιτυουετο11υυεου τετ άιο 14οιτο.11τε.τ
υο1 ιο.ά11ιο1οιυ 1°ι·υυουι οροτε.τ1νοιυ 121υ).:τι11”ο υ1$υοτ, ε.1ε υο1 ευ

Βοτευε,οουο:1)ι·. Β υ ά ο1τ' -11(ευε.ου.

υ·ουτυο εουινοι·ο, 1ο άουου άιο Β1τοι·υ άΙο Βι·Ιουυυτεε του οιυοι·
8οι·υυι1υ)ο1ιτιου νοιννοτοοι·του.
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