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Ι.ΗΤ.;Υ !ΚΟΗ 7"" 
(3/ 

τήν 'Υτηρι:σ {;;ιν Y.__J;J;A 

Ιον tι ~ 1 τό ·~.ον~)(όν •rδρuμα Ραδ Lοφ ι.ιν{'!ς τό ιlμ.a το"Ο cαδ~~ 

ν~κο1:ί tLκ1.Uou 'tftς t~~ρας 1i~ έιι~δiίΙt'tιΗ ούδε:~.{(Ι~ Cίλλην 1\ίσ ~ν ~aό τή 

I:Ιtcινι:ι.ληι.ιμένω~ ιtpoτ:zictnaν άR ό τήν ·ι: χ. ~ ι.κ,jν • .tοa ι.τροιιήν "ι:Οtί 'Ι δρύμα 

τος α { 1ό .l~ο ι.χηηκόv τοu μι)οιίλ ι. ον- δηλαδή ,ήv- λίί· ι.v το"Ο ένός 

0 {)\lι.Jt.O tί t.ιομaΟtί τι7ν 15() ). Lλι.οβά"ι:(έ JΟ L τfίς άμt:ι•lο-ι;ΟU ΟVΧΥότητος τtίίν 

128 .ι, LλL .J}ιίίκ.~ν) , Ι}ύο 1\.Qμ~ \/ τ(;ίν 5(. z ι.λ ι.οiJά"ι:(Οςι:ισαλον(κη κal tpκu 

ρα ) κα{ τcσσάνων aερ ι..~ρει. ακ~ν των 5 t • t' • \· ιφοτιfι,.~t•S "ΙΟU 'Ιδ.-ύ

~α;:ος lνlκι.ι~νε: η ιφο~Ι"Ιτ'Ψένη Tιx·H.W:f .. ,ρχή- τό " raoopyι.ioν τ . r. τ . 

1.·U .ιaν~ιι.6ν ·u.~ h6•0fω•{.:rς- έόέ "-•~τu.ιή~ τ:ό \1 b.ε:τ-

χΟν 1 \/ ι.ιa~ασεΥν":iαu-. ---

cι) " J.aό μ{ιν ε. ~ ~κήν " Εr.~-τμοtι:ήν δε:χ.:ιμ.tλiί ήης ιcαL -τ-ιίς l-ιcχύρ~.~σcν 

• Ρ) • Jιaό [να ι.c.tνotls xU~ .uς -ιι:χνι.;ι.όΎ l μ.aε:ι.ροyνΥ'μονα τffς l'tι'6ι.ο..,.νLα 

'tό\1 J"cν . wι.ι:u tuνη~ν 1:'":ν ι:χν~~ν 'Υfl.ηρ σ ι. i:ίν τfις Γαλ\ ι. ιιfiς αδ ι.ο

φuν { ~ς , Οο1:1.ς έ .. {..,ης uνε~Uνηοε: ... t ~ς Ολ..ι τJ σ!\.lε:t'J ι,.i τ:ι~ aροτά-

·uνε ~ς f.ιι { τοΌ .ι:χν ι. κοU ·iμaΗς 1:6 .. . Ι •• &εωρι r τ•iν uι;ή-,;ηrην 

λ ή .aoa~ "- L μή 1UVc μ.L11η ... , ~ έJΙαν.ιφι:p\1~ έu.C "τιί;οη-ιος Απ6 ς~σηyήσtι.ς ί; 

6ι. ._,ι: ιομi\ΙtΙΥ Ea'tω ;ι { nτηρ ι. Cομι:"1ια~ ~, tς y\/wμ,.τctί.,ος- ~wρ,ιο.Ηwν Ολως 

τ~χvι.χi:ν(~n.ι.ις: 'tά 6ύο ιιaι.6aρι.ώόη "ημει.ώμα'tα ταν ύπaλ. ~tιι τοU Ι . Τ . 

κΛ :r . 'tcί όr.otcι ct);aH τήv κ1λω ύνην ν~ μοL ι.Ι),_,ι.ι,.;Qσητε έμ-..ι..,τεvτι. -

.ι . 
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•6 .- ol.Ro έ:JL'- ι:ta~fi Jlo,IO'I:,μ.q~'-V t.~i "Ιfίν ΙΙρομή&eι.η ομιι:ο'U 

'I:Qν Ι5Ω :C: • P• ' .ό 1όν • ~ε,..η.χόν ι.lκον BROUM-liOYXrti. 'Ji tι.μ,t\. C:μως 

'tOtί Lομιι:οU tού<ι:οu εCv ι. ~ιι:,.όαι.tος. • ~ν :.ιιψένcι. δι..~ τ•jν lΜ'tέλε,ι.ν 

tfiS: μ&'lci 'ti:iν '1-ι:αλι.ΜCίν ο[ .ΙιJΥ nuμμιί,.,εώι; 'tοu(ύaοyρι;ιιεCσψίi ίιιι:6 α:~ρc

nι.ν &δι:.Lας ιLoαywyl'jς 1:6 nριί't'tει. δLόη. ό.φ'iνός μέν &cιιιρεt έα:uτ6 ή&ι. 

~ς tkτc&εψ.:\Ιον ~νανη 'tι::iν ίικοyρο:ιiο~νtι.ιv ιι C ',φ'έ.τί.ιuu ι.ι.όη xa C 1: 

ύλLκ6ν ιι:~νιΗ taαρκio'ta1oν aοι.οη~ς, ι ιίfηιόν κa C •- ι~ ~o'tioν -τιίχι.στ 

ΧιφC ι; όιJι." :ιι:ι. -iνει. ~ι.6Η ον~ ι. ~έβιΗ.ον )η ή~ 'f '""""' 1'1ς 
ιι.ραη C 'ii ν: κα-ι: σ-ι:μ&,..,. r.ι..; C.;ιv ~ι..,έη ορ.jν •ήv ιa:yματο.:ο {η οι. 

'foti'l'εxνι.xotitρoyριί ιτος:τοti . Ι • .F.'tήν&πόΙ2c'tCαςλι.μvάι:οuοιν 

χι.ιvCς y,j ixri ιι.&ν "'yj" lλπCδι;r, XJ't,'IHY 1Uν tό ... ι.ιν &...,αμ(ιι;,cων lνδι.αιrε. 

μομlνων "η μiλλ.οurια 'tuχόν καραyyελία fi r:ί:ναι. bl)&ή κ ,t ύιηνοτiρa 

3ον. 'ο • ,μ.c:ρ~'Ιιοv6ς μηχ"νι)<6ς κ . JRA.J:•Y Δι(,..ιfvντής τοtι τσΟμοϋ 

c;~o,Σλ"vC)tvς (κcιί ό:ν:ιyρά'φετa~ -τοtί'\ο χο ι. r:Lς τά aρaιιη ι!"'"" ΙΟμ.r:λο 

έ.ιοι.τμοafjς) Ο ι. ή μή τσxc:ra έ.yκtι'tιiοra.,ι.ς noμ.aoG τQv ISO χ.β. )tLY~u

v ύcι. νι' μ.";ς ατr:ρήοο τοtί μ.ον:ιt:ιkοίί ~•ΟΜ.λr:ι.<:ιη. kοtί μηκοuς )tύι.ιcιτος ao' 

μCίς ltεχώ.,ιησr:ν ~ ι~ύμβcrΗς -ιf1ς; ι:~w.ε:ηάyης. Τ6 ~.ι.; . ~~οyρ .ψLCn 
τ6νιr.LνΔvνον-ιοtί-ιον 0-,ης eQ αημάνJ ~ι ... ην κα:τσοτl)ο,ιι:ν ι' 1.ήν 

"lt .Ζλλοu ή 
0

!λ,ανLα:, ή ΒοuλyορLα , ή Ι'οuμανL:r κcC ή r ι. οuyιιο

σλσu~cι (6ι.ά' νά μή ~ν1•έρω -ιήν 'l'οuρJΙ.(αν} έχουν κομκοUς τWν 150 Χ•β• 

"ν δ \ι έ;;ω το6rο '.ιrό λότοuς • νι.,.,fjς cUtι L .ις, τι:. ~ν;ιφέρw \ι.λως 

tι.ιί νά έ. ι.1τήσ- ~ν .!JMO _ήν ,ι;;..., ~~ r: ~Vνι.ιν ΟΗ tν χολiμt.ιι ό M'taiμ.6ς 

τ/J'ν 50~ . Οοης ~""~ Ua6 καησ' ·uιiν tς τά Λι,;.,ι. ,.;: κα\.ύ:ιΗ'tο\. 
Uκολώτα'tα μέχρι 't -υ ο ε ίου ν; μi όιιGt1.ι;'tσι C r:lς ,;, ' tήνας 

.ι. 
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