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 ЖОЕ  ЗА.
 Јата,  ите  9,  1849.

 ОҢ  ТНЕ  ВЕЧЕРІСҚУТ  НІЗТКІШИФГОЯ  ОК  ТНК  ЗиЧЗЕ  ОГ
 РА,  —  ВУ  б.  К,  КО  Е.

 [Соисіиаеаі  ену  раде  13.7

 Іа  Һа  пех  апче  оѓ  апіштаіз  То  еһісћ  І  вһаїї  апе,

 Фи  ів,  тав  атиі  һагез,  1  УШ  епіеауаг  Бо  вем  Ша
 ће  пзе  обіће  вепяе  ов  раіт  18,  ш  а  итеаў  февтее,  от  11-

 тозї  сотр1еіеїу,  эирегзейеі  ђу  біћег  вепхен,  апа  Ша
 іһеїг  хепзе  об  раїп  із  уёгу  #гіЙіпр,  согпрагей  10  ак  оё
 товЁ  оїћег  дапйгпрейз,  Геге  сап  Бе  Ие  фои,
 аі,  аап  во  усгу  ргоћће,  уегу  Ғмг  таЪһікә  ог
 һагее  іп  а  УЙ  віаке  іе  ов  010  ае,  аз  еу  аге  Ше

 Гоо  о?  а  Тате  сІахв  оЁ  ђеазіз  оё  ргеу,  Кохез,  улі14-
 саів,  татйпв,  роіе-са1в,  зЇопів  апі  угеазеів;  соціа  пої
 ехіві  үіШопі  епі;  Шеу  ате  Шејт  паіага  ргеу,  адаіпзе
 ње  Теа  оѓ  үгісһ  Ше  їаһЫіб  ог  һаге  һаз  по  шейиз  ог

 Деѓепзе  теп  опсе  сашаћі;  Шетеќоге  е  вепве  оѓ  раїл
 зоа  һе  ов  по  изе  Ко’  ету  ейҺег  Ко  засв  Шеш  гот

 ЈФатитег  ог  іо  сапзе  Шепу  іо  ехагі,  етхеІуея  іо  езсаре;
 Ъп}  а  већ  ехашіпайоп  оғ  е  їоріт  оѓ  Бо  гаЬЬјіз  апа

 Һатеву  маі]  визе  Кав  Њеу  Наме  о!ћег  шеапв  оѓ  Феѓзтве:
 еїг  еуез  ате  поі  ріааей  ін  ће  гопіі  оѓ  Ше  һеад  ав  іп
 һеазіз  бў  ргеу;  Бі  оп  Ше  вті]е  оѓ  һе  һеа,  уегу  рго-
 нилеп,  зв  Њай  еу  аге  епаей  ќо  зее  һеѓоге,  Ђећітд,
 аав  а  агоцпа  (ейт;  Шеіг  сагв  аіко  сап  Бе  іпгпей  іШів

 худу  ог  аё  гау  Ко-саісһї  Ше  зПаһіеѕі  войта,  адде  Њо
 хїйеһ,  Шу  һауе  а  0еатсе  оғ  Шпифиу  у  исһ  Кеёра
 ии  ауауз  оп  Ше  шеге,

 үи  г]  ќө  һеїе  велзе  оғ  раїп,  1  15  теП  ќо  кло
 гаї  а  Баге  пеуег,  ог  уегу  зеі0ель;  сгіев  ойі  луһеп  5һоі,
 еуеп  і  вһе  гесвіуся  һег  феаі-улоапі,  іЁ  вШе  сап  гап

 а  Йн  уагйз  апа  Һібе  Һегве1б  һи  Р  һәг  Тез  аге  һгоһс-
 еп,  ог  зе  15  шапу  ау  зіоррей  гат  таппіг  еуелп
 саши  іп  пек,  мной  елп  штуе  ћет  по  теді  ріп,  ѕһе

 шоѕі  ріівоцз  загеатия;  зућеп  ҒоПоей  Бу  дорв,
 епз  аіугауз  Беніп  ЫБебогә  Шеу  һаус  асіпаЙу

 саштђу  ег,  атф  Е  1а  \уог!ћу  оё  поке  Еді  ве  їз  тискћ
 тоге  телу  безраісћей  іал  ресһирв  апу  оШег  ап-
 иша]  е  вате  о?  вте

 ВаҺЫјвә  тезите  һагев  іп  ів  гезрест,  аз  Феу  пег

 по  сгу  чеп  уошпаей,  Би  у  Во  во  бош  Ғеагу  1
 гап  боуп  Бу  а  ѕіоаї  ог  ме:  „  Њеу  ам  ауз  сгу  оц

 жһел  Ше  ёпету  неба  уг  со  ог  (1  уаеін
 бей  аб  Шеу  Не

 у  іл  Шив  сазе  18

 оѓ  Шеш,  апі  аге  иёпегаПу  во  Фег
 Фауст  шиі  ате  сапай;  Шетеѓоге  Ле  е
 еүівепПу  йол  Ғеаг.

 І  апе  Чау  Фэіцгћей  а  таЂіХ  угһісһ  тап  ахау  іп  во
 ѕіпеішаг  й  таппег  Ња  Г  ГоПомей  1,  ат  саме  Ша  ће
 ев  Па  Һәеп  еніеп  алуау  Гот  Ње  Басс  оѓ  Ше  һеаа

 то  Ње  Тор  оѓ  Ше  «оцдеу:  зі  уаз  во  віскепій,
 Шаї  Г  іпгпед  аулау,  Шипіт  Ше  роог  сгешіоте  сопіф
 по!  Туе  шапу  шїлиіез.  Ађоиі  Бо  Һ  1егугагів,
 І  уўепі  уі  а  үіеүг  Іо  рісіс  пр  апі  ехатіпе  Фе  гаі,
 апі  мћеи  Ё  сате  То  Те  зроб  ан  ее  іі  јотр
 ир  ап  гил  ѕоп  һо  уаз  угиИһ

 ъаі  һе  сали
 уау  пз  Вебаге,  Ше  г
 1,  е  гаБні  гат  іпіо  а  Эч

 аИһопећ  Ше  роог  Шіл  во  іпјигеј,
 ж  пеп  Т  йтев  Фізіпгреа  ап  тап  абет

 еПеп  16  з  Фаіотней  апі  ѓоПоумей  Ње  весопа

 Ше  шошелі  іё  маз  сапећі  14  Вогап  Фо  егу
 іп  Шаў  едг  соіа  ехсііе  а  сгу  Іей  аП  йв

 заи  соціа  доў  Фи
 УУ  һел  гаһһјЕв  аге  сипи:  їп  (гарз,  1  пот  Таеп  оп
 4  зог  Шле  еу  аке  а1тові  ваге  Бо  езслре,  етлег

 ,  лезла  ћу  Ғогсе  соті  Ше  Ігар,  ап  іеагіпи
 г  Ву  Вне  Ше  һе  Шарв  аге
 вр  уёгу  1  ко  ргеуепс  е
 аве,  Шеу  йге  шаје  ротровеу  пої  {ос

 е  ли  аһопе  е  еї  ИИ  оғ  ал  шећу  апа  Ше
 гошиіе]  во  ав  поі,  іо  сиі;  Ьі

 #и  бо  раіп  Юа  І  һауе  весел  ФМејг  Тейз  Теб  іп  ітарв
 1  Ше  зіп  ув  а

 т  Тогу  е  озен
 шей  һе  пе

 хав  по  сг)

 Уц:

 Гес
 ког  ре  аз

 таз  аге  во  іп

 ой  {о  ели,  из  аз  Ше  віне
 іоіз  їо  соокіп

 во  тоеп,  алі  (Шо  шиив-
 ърасі  ій  Циз  нити  зеел8  ќо

 Еһ  оѓ  Ше

 Шауіпи  тесел)
 а  Је,  али  о  41|  арреаталео,  іп  ав  зоо  Пед,  апі  а
 баі,  аз  1  поте  ћа4  һаррепе  10  Шет,  А  вои  іе

 һа  Ын  опе  Јен І  зам  а  каһ

 ог
 Ше  ог  по  ейесі  оп  Ше  Ш  ата,

 І  уе  вееп  Шет  сате  һу  айе  Гов

 вс  һісһ апо  м

 пупе  Тозв  опе  Млд-  Тен  аррагеп  Му  воте  Не,  ати)  Ц
 Хуро  к  үөгу  тесепШу,  Бас  ауа  Ше  роог  ап-
 ипді  Шай  Бееп  оге  То  о  аот  а  16  соц]  ИЛ  из
 опе  Іео  апі  Ше  Бате  зіюитпра  ої  Ш  оШегв,  і}  ав  іп
 воой  бопійон  апӣ  һеаЊу.

 Вёз  үйі  ке  о  Шеіг  Тепе  іп  п  вітаг  уау,  апа  ез-
 саре;  пе  Г  до  пок  Кпоя  оѓапу  апила!  уШаћ  ів  вігісі-
 Іу  а  ач  оѓ  ргву,  огтаег  а  йцойтуи  атіта],  Шаб  улі
 Фэ  во,  І  ћауе  ибуёт  кпоут  а  спі,  россаі,  огецећ  ап-
 таа  Јо  зі,  аИШоцећ  Шеу  шау  вотейтез  Іове  а  ее  ій

 з  сошшоп  ітар  угїнеһ  вів  сЇове  апд  із  арі  о  си;  апа
 1,Ьдуе  Таќеіу  кпоуи  а  Гох  ип  іпа  уопд  іл  а.  Чуіпр

 зіаіе,  гоп  зіатуаіоп,  һа  ігар  оћ  Ив  іе,  ап  іпецит-
 Ъгапее  Юа  а  гари  уона  һауе  Беел  тее  Ӱгот  іп  а
 вћогі  те

 Тһеве  Г

 аі  Ше  вепве  оѓрат  ів  Тог  е  рус
 Ђу  сопре  епі  Фо  ЊаҚе  йно І  гоз} ат

 гуацоп  аѓапіг

 аё  по  апіша]  Пав  п  ютеп
 ту  Гог  Ње

 "ће  Іова  а

 пу  диаагире  |,

 рап  шна  ів  песе
 Ф  умоћ  и  Бејол
 шесопүёпіеиес  (о

 п  ша!  Шо  а  ргеаї
 иие

 шаву  81  ргосите  оой  міћов  і  еуен  іе  сизе  Боге
 аШшіей  #6  оѓ  е  һуепа,  Даев  поі  (еЦ  адаіпві  і,  ав  Ше

 ћуела  Јоев  пої  «ев  ив  Гоо  ћу  зулитеяв  оѓ  Гооў  аТопе,
 пог  ів  ііз  Гоо;  Ше  меароп  оѓ  ааск,  ав  м1  Ше  ваё

 їгіђе;  Бп  іСа  ох,  уі10-саі,  роіе-саў,  ог  апу  апіта!  ої
 Шак  девсгірііоп,  Такев  з  еру  1  ів  а  дтеаі  оһапсе  ғ
 Йоев  но}  @іе  ов  зіатуайоп,  ипіева  в  реу,  ђе  уегу  р[ел  -
 іш;  Шегебоге  аз  Шо  Тез  ате  ор  во  шпсћї  ипрогіапсе

 ќо  ове  ййішив,  (һеу  веет  Ко  ће  епфоуей  М'ИЛћ  а  ѕепзе

 оѓ  раіп  іп  ргорогііөп  іо  ЮШеіг  изеђинвя,  ав  а  рагі  Гог
 Шеіїг  ркевегуа  ол.

 Руш  Ше  сазе  апі  іп0і  тепсе  угіћ  усһісһ  сгаЬз  апд
 Тођеіетв  уі  Шоху  ой  Шеіг  сІамув,  уеп  ипаег  (Ше  іле

 Япепсе  оғѓвидаеп  Ке,  оё  меп  Шеіг  сІаугв  ағе  іјйг-

 еї,  і  іе  еуібелі  аі  1һеіг  вепве  оё  раіп  ош  тиа  -
 ол  тиз  Ђа  үегу  Пие;  апд,  ассогііпо  іо  Ше  агиц-
 теп  І  һауе  адултоей,  1  тау  һе  аве,  оѓ  уга!  г

 \хіһез?  ТШһеу  аге  соаіей  іп  атшог  зп  Шсіепі,  Ко  ргоісс  і
 ет  гот  аЙ  шіпог  епешіев,  апі  іб  еу  веб  іпіо  Ше

 ромег  оѓ  ап  епешу  вітапд  елоцаћ  ко  стизћ  Штопић
 Шеіг  5һеШв,  оѓ  угћай  пзе  сап  Шо  непве  а  равін  Бе  іо
 еш  еп?  Викиһеу  вһеҹу  ветив  оғ  атеаб  раіп  меп
 Штоўгп  1пко  Ботя  угађет,  апа  І  вее  по  геазоп  у  һу

 еу  шау  пок  Ье  іпзепзіћіе  Фо  раіп  гот  та  анон

 апі  уеі  ће  вепзіе,  іп  а  һірћ  дерге,  іо  раїд  гош  ех-
 гете.  сһапрев  оЃ  ешрегаіиге;  Ғог,  из  Шеге  аге  по
 Бойпдз  їо  ргеуепі  Шеіг  гапділі  оусг  аЇЇ  ратія  оѓ  Ше
 зед,  ії  іх  ргођаЬІе  Шаў  а  вепве  ої  іешрега  шге  ів  песез-
 ѕату  Го  Леш,  апа  щапу  оег  апітиів  а1зо,  іо  кеер
 Шат  ќо  ове  рагбв  ОР  іе  угогі4  уһісћ  Шеу  аге  Гогіп-
 ей  10  іпһаБі.  І  тау  аво  һе  цаеѓи1  іо  кеер  Шет  то
 ове  рагіз  апа  Деріһә  іп  Ше  кеа  Ші8#  аге  песеввагу
 бог  Шеіг  уоцпе  Го  аггіуе  аі  шаішгіїу.

 тош  е  ађвегуаоп  оё  іг  Ношрһту  Оауу,  апа

 оҺегв  ме  асапаіпіей  мік  Ше  Һађўіз  оЁ  ві,  і  1з  уегу
 ргађаЫе  Ша  Ше  велве  оѓ  раїп  іп  шапу  оё  Шеш  18
 уегу  іхіВіпо;  апі  уЛһеп  ме  солзійег  Ше  ецпіціу  оғ
 е  сод,  апі  тапу  оїћег  Язһев,  е  питћег  обериа  (е-
 ровікеў  Бу  а  віп]е  соі-бзһ  іп  опе  зейзот  (пасо
 їо  Бепейінесћ,  пруагаз  оѓ  піпе  тіШолв,)  апі  һеиг  іп
 тіпа  Њаё  ппІввв  Шеве  Ав  тоғе  Шап  4опһШе  Шејг

 пошћегз  апппауу  Њаќ  оё  Ше  шугіайв  оў  Ёзћев  Ша
 ате  һаісһеј  тош  Шеве  гв,  поб  тоге  Шап  Шѓее  ог

 Гог,  оп  ап  ауёгасе,  сап  ауе  аё  Ше  вате  таогііу

 ак  Ш  ратепё  зһ,  Ше  оегв  Ђеіпру  а  февігоуей  аі
 Отел  віаоев  оѓ  Шеіг  соу,  һеіпе  Ше  оой  оѓ
 оШегв  іпігааів,  14  Фоев  вєеші  ргођађЇе  Шав  Шеге  ів  а

 втшјаг  Фіврепзайой  оѓ  шегсу  іо  Шел,  аз  Г  һауе  еп-
 Аенуогейі  Ко  вһеуу  Шеге  ів  Іо  гая  апа  һатев.

 Мапу  саѕев  шау  Бе  һтопаһЕ  Ғогууагб  Фо  вһетлә  е
 эШзеисе  оѓ  раіп  іп  іпвесів.  І  һауе  кеси  а  ар  ейі  а
 Ву  аІтозЕ  ітшедіаіеіу  айег  а  рогат  оѓ  із  озуп  аһ-
 Дошеп  һай  Беел  сит  о,  Г  һауе  аво  зееи  а  соскећаѓег

 сгау  по  ап  еайпе  оп  а  ћейе  аћег  ій  аБдотеп  һай
 Бееп  ешрііеф  оғ  һе  уівсега,  ргођаІу  Бу  воте  Бігд.
 І  із  уе]  Кпоул  аї  а.  Фгазои-Ну  уі  еаі  ееіу  Гот  а
 сопвіфега  Ме.  ипе  эге  сопбпей  Бу  а  ріп  Шгопай  ів

 Бойу;  апд  еуегу  апе  угћо  һаз  сәПесіед  епіотоЇо:
 вресішепз,  тизі.  кпоуг  ће  Фїсоу  іп  КШіп  вог
 е  Татеег  тов,

 Н  тау  Ђе  уе  ќо  геНесі  бог  а  тотел!  опе  сабн-
 {апі  зІацоћіег  (ай  ів  поїце  оп  атопр  Ње  Тоуег  с[асв
 оѓалішаіз.  Тһе  пішђог  ої  ез  ейіеп  һу  авіпуіе  раіт
 оЁвуаПоу  10  Ў  їг  уоппа  ливе  Бо  пі

 І  опсе  ођзегуей  а  гаг  ехігаогііпагу  ШизітаНоп
 ое  Талу  оѓлађиге  о  ем  апа  ђе  еаісп,  1  керв  іп  а  Јавв

 гаће  а.  уагіећу  оғ  їе  втаьг  адиаііс  апіша]в,  зйер  аз
 Ше  Та  оѓ  Ше  Фгасои  Пу,  „апа  опе  Фау  и%тойис-
 еј  ашап  Шеш  а  Ғуу  оғ  іе  сәтишоп  үгаіеў  пеугіз  ат]

 абег  Бееез,  оле  об  хһіеһ  хав  Һе  Пубвепа  та
 пай  Тһе  фгатоп-  Нез  ђай  Бест

 шилІеп!  гв,  Ше  пе
 ігатоп-  Йі  Тһе  пе
 петуів  Іуіп  аі  Ње  Боім

 са]

 е  ої

 цироп  1  1п1-
 апа  феуоцтеў  Ше

 гіпо  Г  оре  ог  Ше Тоипс

 оп,  яшт  Ите  Ф  інсйв  аМаёк  апоїћет  пем  і.
 Моб  мініп  о  һәуе  Шет  4  Фезітоуей,  Г  оо\ї  4һе
 Авси  оп  аг  Ше  угат,  аи)  рий  і  іп  Ше  вип:  й

 ;  У  һел  1  Йеу  айлу,  апа  һай  пој  у
 тоте  Шап  Фһігку  ог  Фогіу  уагӣів  ули  й:

 {ху  шіп

 раггоу  ?

 и  ФевігиеЦоп  о  Піе

 18  һе  Ғзатйи  Бо  сопіетаріаіс,  17  ете  ја  ічић  іп
 тае,  Њаё  “ће  роог  БееМо  (Шат

 >  едд  проп,  іп  согрога]  вийогапее  пдв  а  р

 пег  ап  спи  и.  Тв  сопві

 *  фйоіаоп  во  ой
 уу

 атеаі  аз  уеп  а.  рап  Фев."

 ШКЕМЕБ8  ОР  И8

 го  Һ

 деа\һ,  уе

 ЈКВЕСТІОМ

 ећег  іп  Ше  кеп
 іп  Ше

 ›  Вөеп  ріІапіей  іо
 П  Ье  Цкепева  ‹

 тозитгесоп—  Вот,  м1.  5,
 тале]  из  апі  еаіһетей  п

 к  Му  блуз  һауе  рзввеб  оп,  апф  шу  іпідіііыя
 һауе  һесй  пийбред,  Уо  із  Фо  те,  шу  һеһоуед!
 Уйа!  аһа  Т  до  їп  Ше  вһатте  оѓ  аі  һойг,  Шеп  ту
 Ъгеіһтеп,  мһо  пом  вее  пп)  Мевв  те  іп  ів  {
 ріеіу,  эа  Бећоїй  шк  ші  ог  івієшііу  мін  "
 сіоів  Јоусг  оѓ  воціз!  Һу  Гһу  оопраѕвіопз  І  сопјцге
 "Тһее,  расе  те  ноф  ав  Ше  Гей,  Ла  і»  Ме  одіз;
 Бик  Бу  Тһу  Іоус  Г  прога  Тһее,
 зрїуі;  апа  рагіғу  те,  аі  І  таву  һе
 т  Уіппег  пн  Гат,  І  кпоск

 г;  во  още  Е  ће,  Т
 беш  Тһу  Һедуепіу

 +  ше  а  сопігіе

 Хешр]е  оё  "Ру
 а  Тһу  0оог  угіюопйі
 Кіе  То  аі  іл  Тһу

 се,  ШМ  Г  тау  еді

 апа  агінїс,  апа  Ве  вабізбей!  Оі  опе  бгор  өе  Ту
 Іоуе,  ав  іб  тау  ЪЂагп  ав  Пдиій  йге  іп  шу  яоці,  аца
 сопяипе  а11  Ив  Шогпв,  еуёл  шїпё  еуі  Іпвіз.

 Оһ,  а  угопфагби  јоу  ів  Фів,  мућеп  Ше  вош  вһаһ)  ве
 Г.а  ул  Ње  вів  оѓ  іне  Сойћеад,  сіа4  іп  Ше  дір  ој
 е  Сойһелд,  апа  еуег  ассиріей  іп  Ше  уогаһір  і  Је
 Сойһеај!..  Оһ,  улі  һоулатиећ  ФШзепве  зоо  Ши

 Сай  Ъе  вегуед  Гог  ів  11.  аб  ртеад  ргіве!  —  Мей  Коул
 Оһзетиет.

 ТНВ  ОКО  МАМ  ЭНАТИ
 Тһе  зип  мга  Іоу  їп  е  мезета  зКінз,

 Ап  суеп  гем  арас,
 Апа  ме  ваме  а  шив  їп  Ше  оі  тал

 Аш  эуе  Киеме  Мз  вои!  уои]  вова  айғе

 ағ  һе  аТогіои  При  аі  ивувгаев

 Уаз  Веатіпа  ой  із  Гасе,  -

 ”  УРе  даёте  агоппа  һі  опе  Бу  апе,
 Уи  наеһеі  апа)  зИети  Вгел1һу

 Ғог  хус  ктем  ће  гош  іе  хир  Ше  зеі  аи

 Апа  фа,  Пе  іт,  ућеп  Не  ҷуаб  Јоһе,

 Үе  оо  воша  Бе  сае  10  геа  аідпе

 Тп,  Ше,  загі  уа  еу;  аѓ  Федір

 Ві  ме  (Ф  по!  ѕоћ,  апа  мге  (0  по!  мевр;
 Иоуг  сод  ме  ат  зис  ап  һоџг,—

 Уһел  һе  <Шенсе  :Һӧці4  Бе  Јоу  аи)  еер.

 Муһеп  по  ҺіМег  опр  Из  хуеге  опез  10  вере

 Апі)  Ше  оі  тай’в  һеаі  уаз  Гаіарг  #0  вер,

 Аѕ  Тоз  ир  ап  еуепійя  Йомег?

 “Гһе  зейіпе  вате  азі  Ттаегійе  Пом

 ате  їп  а1  Ше  їп  рапе,

 Ати  Ше  о)4  тап’  еуез  тоуей  еаіт  апа  хаус

 "Та  е  гоібеп  уга  мўй  1з  ѕипве!  еам
 Гһаі  һе  вуег  һа  Јоуей,  апа  веетен!  ко  Кном

 Не  пеуег  «һошО  вее  арап,

 Тһе  Ши  маз  вопа,  ап  з  Ийи  Прэ  тоу,

 Апа  ме  Кием  һе  Ъреаіһед  а  ргаует,
 То  Ше  Сој  м1

 Рог  Ше  меагу  хог  мһейсе/  һе  тетауен,

 ®  тегсу  һе  һай  ргоуей.

 Ала  Ше  Бенег  Тапа  һіз  зои  Һа  Лаг;

 Апі  Јооксј  ѓог  тану  а  уеаг

 "Рһеге  мак  по  Ђгеріћ  іп'е  Фагкецесі  гобш  -

 Мо  мһіврег  гоша  һіз  һеад,

 Апа  мге  Ге  а  <һаЛоуг,  Би!  пої  оѓ  діа:

 Гһе  Апе!  о  Педіһ,  уһ  һіз  ваЫе  ріате
 тоо  Бу  пв,  апа  ѕеа1ей  Ње  о  тапк  бобіт,

 —  Уе  ам  Шак  һе  маз  асад.

 Не  һай  гопиће  сћеёгби)  Бе:ар  ои,

 Та!  па!ішгеє  Сой  һай  віуеп,
 Жад  іттогіа]Ну  һоуегеі  Зоі,

 Алпа  Ји  Йомед  іп  ав  Ше  еБһе  од.

 Аца  Шз  зои)  меп!  ир,  ууа  пегі  пор  фош

 Го  тезі  їп  һіз  Раег”  һедувц,  нот

 ЕРУОСАТТОМ

 още  зиррозе  Ша  еуегу  Театпей  тап  із'ап  ейцсаі
 еј  тап.  Мо  яисһ  иіп  Тһаё  тап  ін  обцсаіеа  ми
 Ккпоув  Һішіее1Й,  апай  (ар  арсйгаће,  сотитап-  ег
 усуе  ой  теп  апа  Шіпаз  агоштф  Шт.  Зоте  ус
 Іеагаой  той  аге  іе  итеціезі  оів  їп  Ше  уроті4—
 тейвол  ів,  Шеу  аге  пої  едц  4  шеп.  Геага

 ошу  ће  тше  ›+  ће  еп;  1з  уа1пе  сопзіяів  оі  сі іор  Ше  шейип  асдиігіп  тер
 >п  ргорегїу  шапатей,  1  вімев  Ње  тіп.  Зоте  бг

 Ше  птез1взі,  теп  іп  Ше  магі]  уреге  поі  оует-віоскь

 ми  ЫзЁе  еіс  асјіопа  ргоуе  Шыу
 Шогоцо]  саіеі  У  авпафоп,  Етап:
 Е  Пегшаи  чеге  оў  (із  саза;  зітіЇаг,  оце
 іп  пвіапсез  тау  ђе  апа  їп  аЙ  соийпі

 тау  ві]Іу  теілрћузіев  НИ  һе  ів  итеу,  апа  Тапейате  к
 ЦИ  Пее  їв  а  угас  Іоі
 Һе  із  ап  ппейиса!еЙ  щеп.

 .

 —  іт  е  дікоірїїше  х)

 А  тап

 еро!

 А  Пісттохмлпу  то  Оукен  Утетовгл.—  Мевзте.  ©

 апі  С.  Метгіат,  риМієћегз  оғ  Ке  пет  ппађтівней  #6-

 ішоп  ов  У/оһвісі?в  Гіецопагу,  һауе  рісратей  а  ег
 врел]  сору  оё  {һак  үгогк,  фе
 Нег  Мајевіу  О  пфел  Улсіогіа.
 ТеМет  оѓ  ргёвепіаіой

 эпе  ав  а  ргевепі  к
 Тһе  ЮЛоутр  ік  ђе

 То  Нег  Мијезј  Шә  Өне  оў  Бувад  Вујин  аи  Гее-
 алий,  ів  сору  0Ё  УУеһвіег'н  їопаг апа,  Шив  сору  ої  У  еђвіег’в  патіо  Пісіопагу  і  ої
 егей  Бу  Һе  Атоѓгісап  РиЬ:
 епсе  апа  Ше  агів,  бот  Ше

 вһегв,  д8  а  ртофйцеЕ  оѓ  в
 КераЫе  уінећ  те  ргошй

 апі  ег  тоог  соипіу.

 у  уонг  Мајея!у  Топа  Пуе  ќо  гојоїсе  ії  Ше  Ілу
 апі  ртаіейи!  айвсіап  о  Ње  топе  ућо  іпһаі  убит
 ехіепів4  етріге,  апд  т
 Кот  КЕпаІапӣ  ко  Ашиг

 апа  Бе  Ње  ой  оғ  роасе  агмі  оѓ  шийні
 Мау  һе:  Ігіев,  у  һіеһћ  Же  опікеі  Бу

 т  е  аво  опе  іп  Ње  вотот  рътг
 паше  Ње  Беатег  ап  Ше  вутвої  оѓ  Ше  сіу

 1  Міоп,  Шо  г  е  ЕтееІот,  апа  Ше  Сһгізііат
 У  ећ  Феу  ва  (озеіћег  Фазе  тоц  ћоне  ће

 іса,  апі  Коші  Атегіса  іо

 сопи

 Овоңбк  ано  Онапуку  Мекка
 »
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 мов  іа  зт

 ВВАОТІЕВ  ОҒ  ВОМАМІ5М.

 А  соггезропіел  Е  усі  Фот  СпШалу,  тепопз  аё
 зоше  Вошап  СаһоНез  ої  Шаі  рїасе,  тїї  папі  аі  ће
 ъгіезі  Ғот  поі  сопівсііти  а  Таіе  {ёзНуаі  ассогдіпа  іо
 Тіт  ‘уіяез,  ёівей  висії  а  оггепі  оға\міве  араїпаі  ћіт

 \  1ћа  һе  Тооп  е  расе  оо  Һоќ  Гог  һітамњі  аег  сига-
 14  ет  іп  ргорег  Вотап  зѓуІе,  Ке  уеп  о  іо  апо!ћ-

 ашоћс  Сһћигећ  ав  Сау,  Њо  ауепе  Ше  іпјпѓу
 фойе  Жо  Ше  ргіезі,  вепі  а  Ғеуес  проп  {ће  реоріе,  Ьу

 НОЋ  еу  іпештед  птеаі  виегіпя-
 Маоғе  =ігопа1у  Ғо  сопел  е  бій  оі  ет  ітпе  сіні10-

 еп  апі  Іо  вех  һег  іпіійтайоп  аі  е  апіһогв  ог  Ше
 р  „  аииапсе,  «Пе  аЙегуаѓйв  арреагей  іп  һе  Гогт  оЃа

 ҺіШе  оі9  эотап,  їо  а  тап  ог  Черотћо,  вауіп  :  5
 жг  ШаЁ  ту  сһаре|  виегһ."  Тһегенрәи  Ше  тап  һаз|-
 еі  о  ё.  Магу!  сһаре],  апі  Іоокіп  Шгопоһ  Ње
 мии  ия,  валу  Ше  гарегу  оѓ  һег  ае  Бого  уі

 \  *  зафишгіойе  Паше.  Тһе  реоріе  угеге  гопвеф,  апа  отеах
 ейогів  меге  шаде  ќо  өпецећ  Шке  Натез,  Биё  уі  ћоці
 яоссевз.  Тһеу  гелі  оп  Ђигпіпе  НШ  аїІ  оғ  81.  Магу'в
 атарету  уаз  (апей  (о  азһез.  Ви  ућаҝ  тв  сһтейу  те-
 татка!  15,  аЕ  зоте  с]оќћ  пої  еіопесіпе  іо  56.  Ма-

 /.  һіеһ  үеге  ехровей  іо  е  Гигу  0?  Ше  бге.  дід  поі
 Биги  ав  аЙ,  Ђиё  гетаїпейў  уліШоці  гесеіуіпа  ацу  іпјігу.

 -  "Ре  гніепав  оРе  ргіеві  скіей  Ча  тігасіе—а  шігасіс—
 З.  Магу  їв  пгіеуей  аі  Ње  іпзцііз  вһеугп  То  Ше  ргіезі,
 з:  ѕоше  регзопа  аге  Ғғагіпр  апд  геівп  ли  апі  уіві-
 іта  (о  һауе  т  соте  Баск,  аі  Ше  апитег  оѓ  Ње  заіпі
 жаву  Һе  арреазе.  Ргођаһу  уге  вћа1Г  һеат  тоге  оѓ
 а,  П  їв  а  Беашіу  аз  іі  із  апі  девегуев  атіпа  іп

 өт  сәһипиз  Ғог  Ње  һепебЕ  о  Ше  пехі  пепегаоп  оѓ
 Кота  СаШоісв  а{  Сһіалу.

 Новвію  Мовпив,—  А  оггій  пишгаег  чаз  соттиНей

 аі  Ваісона  аһоці  іеп  дауз  аго,  оп  Ше  регвоп  оға
 Съгрепќег  патеі  Моогоовег  Соотагауаіеп.  Веіпа
 тваей  гош  һоше  һе  ураз  вопаһі  Гог  Һу  һів  Гіепдә
 эго  аё  Тав  оппа  Тиз  шапоіед  тещаіля  іп  а  ме.
 Ттасёз  оғ  оой  теге  оПоугед  гот  Ше  уге]  ќо  Ше

 ћонве  апі  ргешівев  оѓ  а  тап  патей  Катан,  пої  тегу
 “  Фізіапі,  ап  іё  арреатей  ав  Ё  (е  Боју  Һай  һееп  гәс

 Һа  ипиіег  а  һеар  оѓ  тапаге,  ані  айеругагаз  саггіей

 |  “  зтиі  том  іпіо  Ше  ме.  Магкв  оғ  Моод  меге  оила
 ао  Ше  Копзе  аво.  беүегаЇ  іпипаќев  оғ  Ше  койке

 |!  Нате  Бееп  ехашипей  оп  визрісіоп  оѓ  һеіііг  сопсегпей
 |  »  Зп,  Фе  тигйег;  апд  Шгее,  уге  Бееуе,  вте  соттіцей

 в  Зот  #гіаі  Һеботе  Ке  Биртете  Соигі.

 Вихекизтон,—  Мг.  6.  (7.  Уалйегаітааеп,  шагікігаіс
 СТ  Роіпі  Редго,  һав  ееп  ѕивретіей  Ьу  огӣег  ог  Соу-
 еготеп!,  апа  Мг,  Ейпаг  Гауагд  арроіпіей  Фо  деў  іп
 Һіз  рІас̧е,

 |  Бтеликн  Винтик.  Тһе  соді  оѓ  е  Віеатог
 на  Вепііпек  ігпіед  оп  Ваішгіау  Ше  16.  іпвіапі  уһіІе

 К  зће  улаз  Гуга  бае,  апі  е,  Яге  угаа  уі  ѕоше  017-

 .  .  соу  нок  цоіег.  П.  із  кирровей  {о  һауе  огігіпаіеі
 К!  їп  Ше  вропќапеоця  сотЬизнап  оѓ  воте  раќепі  Ғе]

 |  ер  мав  зкомгей  аугау  шіег  іе  совів.  1  мга  дий  іе
 ж.  ргоуеп  ца!  Шаё  ће  вте  ді  по!  оссиг  у  һеп  Ше  у

 5  ве!  зав  01  веа  —  Тһе  їпјпту  геёвіусі  угав  ігііпиг  а
 НР  яће  вайей  Ғог  Виет  Ше  ҒоШоугіпи  йаз

 Ғонскр  Мотез.—Ғогрей  Ттеаяигу  Моіез  атг  іп  сіг-
 сшацоц,  Опе  роипд  Моіев,  Мо.  5040,  5791,  ап  5049

 .

 Буракме  Соовт,—Тһе  сезвіопв  оў  Ше  Биргете
 Соигі  ҹтеге  арепеў  оп  Тиезіау  е  260,  Сһеѓ  Јаз-
 ісе  Орһап!  ргевібіп

 Ратль  Ассіркнт,—  Мг.  Едуагсі  Сашрһе,  а  реміетап
 Шепа  пеаг  Сојотһо,  маз  разе  а  Ыгіјев  оррозие  11
 тасв  стони,  меп  Пів  һоге  вен  аі  а  равејна  сдггјг

 )  һем  іль  о  Не  е1  өп  һе  Һаск  ог)

 ра-

 е  апа

 Кез  ан0  уаз  1ак-
 Д  еп  ор  зо  шек  Ћи,  Шаг  ће  опу  вогліуей  НИ  Ше  пех!  тогп- “  19

 |  Ковтну  лучо  Аттемит  Ат“  Мовркв,—А  Ноцсе  аг  Су
 Ё  решу,  пент  Соіото,  оссцеей  Бу  Мг.  Гаага  Мг,  УУіке
 Ь  ая  ешаеаі  Бу  тођђегз  оп  (ће  пів  ог  е  151  іпзіаиі.  Мг.

 <  Раа  ике  ачакей  Бу  Ше  поісе  айі  зеі  а  тап  ай  Ше
 (  196г  ої  һіз  бот,  һе  вргап  оц  об  һе  ати)  айетјнес]  Ко  веје

 Һит,  Һи  Пе  тап  агему  Баск  Һаһіи  ао  аһеТе  оѓ  Ше  ха.
 Аз  Мг.  Таһа  разве  ош  һе  вахи  ацойіег  регкоп  аі  Нів  а1-

 ј  шуға,  апа  вргаше  (омагаз  Һлу,  Биші  аі  аі  іпзіапі  і  тап
 а  еһіпа  Ше  ма  тпвће4  иро  Біт  мић  воше  спие  іпзігите
 ПВ  иі  йісіей  ом  айег  Ыіоҹу  ейніпе  бтеасіби  еавһев  ол  һіз
 Ии  пеек  ајиГ  агт,  апа  Фіуіит  опе  оѓ  е  зтаПер  ағгівз,  Он
 юу  нів  егуі  Гог  һер,  е  таане  тае  ой  —  Мг.  Ч",  һен  меш
 ў  з  ће  тоотз  оѓ  Мг.  Уізе,  мо  огир  апа  гац  Гог  а  витивол,

 мо  огоі  Гогішпаіеһу  Нуе  ошу  а  базу  расез  ой,  еу
 мете  зоон  і  ацећаіансе,  апа  (оок  ир  е  агісту  апа  вемей

 хуошкіѕ  об  Ше  зшїегег,  мћо  уіһош  Жіеһ  авівіапей  пікі
 1  һауе  регізһеў  гот  Іоѕз  ог  Мооіі

 тота  Н  ивак,  һе  маз  іп  в  ГауогаЫе
 Нд  уе  ойегеа  (літі  рошшів  темауі  Гог  іабитацой  аі  ч

 э  Ше  Фекесіюи  арргећенкіоп  оѓ  Ше  ойёпаег  оғ  ойна

 "Гһе  пехі  тогіп
 —  Тһе  Соуетипені

 Ш

 ОУЕВТАЧО  ІЧТЕНИСЕСЕ
 у  Ше  Јаг1  Оувйапа  Маі  їне!епсе  уаз  ксоіуеа  (тошт

 Тала  Фома  10  Мау  70,  Ги  Епрјаші  Ше  еђіеѓ  оре  обіпіюг-
 і  1з  Ше  ашісіраіей  тејесіоп  0  һе  Мауіраіоп  Ві  іш  Ше

 Говза  0  Котов.  ће  В  һа  развед  іе  Ноцзе  об  Соииполе
 щајогіву  об  91,  Һи  огі  З(апіеу  һа4  аппошіссіі  һів  іп-

 пой  Гб  рт  Ме  Шз  тозї  мисо  рга  орјо-
 [  7  жоп  іп  Ш  Иоие  оГ  Г.огав,  апа  Шеге  ів  сопвіфегаһе  аррге-

 теи  Шав  1+  мий)  Бе  тејее1есі  Бу  (һа  Һоду,  іп  мһіеһ  саве,
 |  һ  оп  кіні  ігу  УЙГ  гкїеп,  И  18  Њопеһ  Погі  Уіапіеу

 из  пез  ілізігу  і  а  еһапде  ів  песеввагу,  апа  ини
 Һе  пш  та  айса  ий  Ше  уіем'  оггеса)ўпе  (Ше  тесе  теав-

 Г

 игез  оѓ  Соуегштеш  іп  їауогай  Етее  "Ггаіе,—  Ре  (Шаців  оі
 Бб1һ  Шоизез  оѓ  Рагратені  уеге  уо  го  Ше  Соуегирог  гп
 ега],  Ше  Сошитапег-іл-  Себ  зи  (е  ойївегх  апа  тей  еп-
 ваце  іп  Ше  Јаіе  шиіағу  орелијолз  іп  Ше  Рицјаић.—Аг-
 вайдетені  аге  іп  ргойгезз  Гог  Ше  емідганон  оў  а  соолу
 юѓ  Тгізен  10  Ше  Опей  Зас,  сотрохей  обзићзкаиіа!  2га-
 ејогз  апа  бигтега  Гот  Ше  соппіек  оў  Сагіоми,  Кіаге  апа
 Ме.  ега)  Вотай  Саіоће  СІекеутеп,  пена,  ра-
 тізі  риіезів,  аге  Іо  віуе  ир  Шеіг  рагівћез  іп  Шоо  сойиіез,
 пи  епіөг  м1)  (е  Соопівіз  роц  а  пем  шіѕыіоп  і  Ше  “Таг
 мев”

 Рвлков.—  Те  Езенеђ  Соуеглтені  һауе  зені  ап  атту  іп-
 Хо  Пађу  о  геіпчіате  Ше  Роре  апі  оуегамге  Апігія  оў  улове
 тоуетейз  їп  Иаіу  Шеге  бсешіз  10  һе  тисһ  јенонву.—  Те
 ејсеііопя  Гог  (Ње  пех\  Азешіһіу  аге  Ше  епгозхійе  (ојне,
 мһісһ,  1  іа  Шоп,  уи)  реезепі  а  уегу  һекегоденсоиз  шјх-
 шге,  Реїшсе  де  Јопуе  ап  М.  Сијог  аге  саифе  ај)
 МШ.  ргоБаһ  у  Бе  еђеств).—  ће  псі  ѕеІешепів  іп  Шшіга
 ага  То  Бе  аПоуга  ио  герговетіаціов  іл  (Һе  пехі  Спашбаг—
 "һе  аппіуегзагу  оі  Ше  Ртосіатайол  ог  е  Етепсі  Керуе
 маз  сејеһгаһеГои  (һе  4  о  Маз.  "Гһе  аву  развед  ойлујіһ-
 оці  апу  Фэ  шћапгсе,

 Ровтос  1.  Гіс  йиапсіа!  Шсиез  ої  Рогіцуа!  һауе  во
 тишећ  іпегейвейі,  Шай  Ше  гоуд]  Гашііу  Науе  гіуеп  ир  а  рагі  ої

 Шеіг  іпсоте  (о  гоу  ішо  е  Рееазігу,  Ге  паіопа)  й
 ез.  вусп  їн  Ње  Сојоніев,  меге  зо  Фергеввей  Ші  опіу  опе-ЙАВ
 ог  Ше  атои  гепшігеаі  (о  рау  (е  сгечу  оѓ  а  таш-оѓ-уаг  сбосі
 Бе  соесіей  ак  Майвіга.  "Рһе  соеєой  зеі  ой  Гоо!  іп  Рог-

 шва  Ғог  Ше  Роре  һа  епітеју  Гаеі.  Мисһ  Јізеоціеп!  ехіхі-
 ей  ато!  Ше  реоріе  іп  сопаефицепсе  оѓ  Ше  телега]  Фергез-
 зіби  оѓ  топеіагу  айаігя,  іше,  Ше  ішіегіог  оғ  Рогіцта!  угая
 ойегеі  аі  опе  рецпу  а  га[оп,  аі  по  рогеһаѕегя  меге  Гонциі.

 МЖапез  Ае!  ех-Кіпә  о?  Загііпіа  һас  атгіуе4  аі  Орого,
 їі  ваші  һе  іпіепаіз  Ко  гезіде.

 Ттл.у,—Вагіїіз  ріеадв  Ша  вһе  ів  иШегіу  ипаһе  Іо  рау
 Ше  маг  піетшіу,  Фешапіеі  Бу  Айвігіа,  апі  Егапее  апі
 ЕпеІапі  һауе  шбелаіей  (о  Аиза  Шай  ие  (егиз  вһоы|4
 ће  геіисеа,  "Тһе  певоцацоих  һаа  Беси  аајоигиеаі  Гог  а  Гогк-
 пі,  апі  а  Сойетезя  1  із  ва,  умі  Ье  сопуепе  аі  Уегопа,
 (о  меһ  Ртапое  аца  Епрапа  м1)  Бе  іпуйей  (о  едд  азепів
 То  теді,  Фоғеһег  уйш  Шохе  ой  Ацзігіа  апа  Вағіііа  оғ  Ше
 ішіепієі  реасе,—Гһе  Чісіїапз  һауе  Ңееп  оед  іо  воі
 (о  (е  кіпа:  оё  ЖарГез  апа  РаГегіпо  ів  ажап  іп  (һе  һапіз  обе
 тома!  ігаорз.—  Га  Гиксапу  Ше  Сай  Опнке  їз  ағаш  іп  Гауог
 апі  е  Соуеготеші  їз  ноу  аішійівіегей  іт  Шз  пате.  Куегу
 сііу  ехсері  Гев  ђоги  паў  зиһшіцей  (о  Ніз  ашһогііу.—Воше
 \аѕ  ішүезіе]  иһ  Ктейсһ  Ігоорз,  апі  Роре  Ріпз,  мі  Шеіг
 Кер  ту  ѕооп  їп0  Һілзеі  агаи  ің  Ше  зацйіе  о  Соуегутені
 —  Уш  һе  сај  пеуег  Бе  тоге  Шап  а  рирре!  Кінр.—  Меаніите
 е  Соуегітеп!  чаз  ргерагіпе  Гог  а  уідогоцз  Феѓепсе,  аці
 Матлаіші,  опе  оғ  е  ргіпсіра]  їіпііегз  Най  десіагей  іо  Ше
 Ктепеһ—  “Шау  еу  угоа  һауе  10  вер  оуег  тапу  а  Мооду
 еотрѕе  Бебоге  апу  ргісзі  упиіа  һе  зеаіей  аваіп  ой  а  Вата
 Шгопе.—  П  із  зівіеіаі  ѕіпсе  Ше  Роре  гап  амау  тоту  Воте
 70,000  соріех  ой  е  Риһје  һа4  һееп  ѕоһа  ін  (Шаб  еһу,  Тз
 та  аЇтозі  (оо  тоо  (о  [ие  іш

 Азта  Ано  Ничалву.—  Ге  Мағувгв  оѓ  Мипрагу  һауе
 Ђееп  «иссез  Ги!  їп  Беацир  аск  ШеАшхініап  оор  Шаї  уеге
 кет  16  ѕоиіие  Шет.  А  Баце  маз  Гопаћу  оп  о  20  ана
 1з  Аргіі  Беһуееш  эп  ап4  Сојлогп,  хУһеп  аЙег  а  ѕеуеге
 зго  Ле  Ше  Ипрегіві  Гогоез  меге  ође]  10  геігеаі  Гедуіпг
 90  ріесех  оГагіПегу  апі  9000  ргізонегз  іту  Ше  ћапиі  ої  Шиг
 епешіев.  "Ге  ішрёгіаі  (обр  меге  гевіпр;  аг  Ваа,  аші  Ше
 Мауагз  еге  аауацспд  оуганів  Уіста;  оп  һе  Іей  вие  оѓ
 Фе  Юаицђе—  с  Ётпрегог  аІагтей  Гор  М  за/еіу  Нах  ге-
 дпевіед  азьіяіапсе  Гош  Миззіа,  апа  40  ог  50,000  `В  ізіаия
 меге  оп  Ше  шаге  Гон  Милдагу.—  П  із  Шона  іх  уі  опіу
 ргоігас!  Ње  вігітеје  апо  Шабе  сайве  оѓ  Нипеагу  мј]  ај
 Га  гішшрһ.—  Меп  Виза  кеі  асшаЙу  ө  ей  т  Ше
 “(гій  оѓ  рагіев  іп  Ешгоре,  ме  за!  апиівірае  а  (епопетені

 гіна  еЙссі,  Шап  апу  Шаі  һа  уе!  оссиггиі,
 185)  А  АМО  СкнмАну,—  Ле  Кіпа  ог  Риззіа

 теђизе  Ше  Итрегіа]  Стоу  ойђегегі  Мт  Фу  Ше  Ратіптепі  оѓ
 танк  богі,  ашГорепіу  ава  һішзеіЁ  иһ  (це  абзоГиіе  ромегз

 шану.  Тһк  гебізаЬоў  е  Стоу  апа  Ше  киеп  4із-
 војабоп  оѓ  Ше  Ргихвіаи  Сһатбега  Һу  Ше  Кіпр,  аё  егеаћеч|
 ап  имепѕе  ехсцегеп,  апа  пой  Би  Ше  віаіе  оѓ  зіере  і
 меһ  МЕ  сарі)  уаз  Кері  ргемеше  а  пем  ззиггесиор
 Тһе  Кіпа  ої  Вауага,  Напоуег  апі  Захопу  һауе  ГаШомиі
 Ше  ѕаше  ехатріе  апа  іізвојуей  Шеіг  Гевівіайуе  Азчет)ісх
 Бесацзе  о  Шет  ФеіегтіпаНоп  іо  прћоіф  Ше  роумегз  оі  і
 Рагіатеп!  аі  Ргашсіогі.  А  Сёегтапу  ів  іп  а  бетшені  хуей
 Шгеаіепз  а  ноу  Кеуоіиіоп,  Пів  хирровеі  Ше  ађхоіиіе  ром
 ев  уі  сотһіле  і  теазигез  (о  Фізѕаіуе  Ше  Етан  ГогіРагії-
 ате  зш  Іо  гетосеЇ  Ше  Семпап  Сопбеаерацой  ій
 о  весиге  реасе  ати!  орег  оп  сопзиіопа]  ргіпсіріах
 оп  Ше  бег  һала,  іс  із  Фоџећи  і  уіоіеці  теахигея  аге  Гакоп  |

 оіуе  Ше  Рагіатеш,  Ше  реоріе  аца  Гагее  рагіез  оѓіће
 5  УШ  тізе  їп  гео  аша  сіуі)  маг  ейзше  ог  Ше  тові

 гапсогонк  апа  Боофіу  Кіші

 х  Гонт

 Ви  |

 Пинмлик.—  "Ге  маг  Бебувеп  Пептатк  апа  Сегтапу  із}
 вої  оп;—  Ше  Іозвез  Мемо  һеіпр  атов  аҢоссіћег  оц  Шы
 кіае  ог  е  Олпез,  М  ів  Шопаћи  еу  мї]  еге  Тона  ойег  висі  |
 Іегтз  ої  рейсе  м  Бе  асверіаме  10  Шеіг  орроиепія.

 хатико  ВтАтЕз.—  А  ссоццих  аго  гесоіуві  тот  Мем  Уогк  |
 Іо  в  170  Арг,  Реезііені  "РауІог  Паз  ртіуаіюіу  ехргензі
 шзеіГіп  Гауог  о  ргоїесіой  ап  па  тосівга\е  Гагій

 Ше  ехігауаралі  ассошція  Ша  һауе  һеви
 опз.  А  нешіетап  аеЛу  атгіува  аі  озо

 Шап  30,000,000  оі  Фоһага

 М  Бе  иеге  ө  Вгві  у  Соїбце)  метам,  уо  аі
 етрієй  (о  зо  10  За  Ртвпсіксо  Бу  Тапа  һђаз  Іозі  а  І:

 Бег  ой  ік  раму  Бу  соі  аус  «Гагуайоп,  атои  Шит  зоте
 сопрїаћеі  виїіій  алі  тец  оѓ  зеіенее.  Воте  о  е  сотрапу
 хегө  во  блікі  Шеу  уеге  оһ
 ТШе  Сыіола|  һай  геасһеј  а  Мех

 Со  Кед  он  Шејг

 1  зеет  аш  в
 їніапісе  (о  (һозе  о  һіз  сйіігафіез  чиа  геге  уі  ађуе

 Иза  аБайаонеј  аһ  іва  ай  аети  Фо  сгозв  Ше  шоши
 їп  ё  ФігесШоп  һе  аі  Пгзі  ргорбвес!

 и  Чез

 аек

 н

 СлнАПАа,—Ргеїїшіпагу  ргоссеііпе  в  һаа  Беер  ће  іп  Моп
 Гог  Ше  агеапізаііон  оѓа  пацова!  еойуенііон  ое  мо

 Сапяйая,  10  аке  іпіо  сопвіегайып  Ш  рге
 Шоѕе  Сојоџјев,  ат  Ше  ргоргісе!у  аші  песевхіу  оѓ  сһанеіне
 Шејг  ехія  Шиа  Гог  об  Соунгишииі  еўет  іно  ай  іпіерешіви
 Геісга)  їпіой  оё  а  Веі  Ашегіса,  ог  Шітаіе  апиехаіой  К
 Ше  Оииеа  Заев,  е  зідпашште  ог  Ше  Соуејог  Серега!
 һас  по  респ  айіхесі  10  Шо  Туиіешиіу  ВіП;  іі  1  вирровві  һе
 маз  уи  твігисйора  Бют  Не  Ноте  Соуситен.

 епі  сорон  оѓ

 Тала

 АВ.  й
 (Ене  Һе  Могиіпа  Зіаг:)

 КЕЗЅРОМЗЕ  ТО,  АМ  КАКХЕЗТ  ОВЕ

 Тп  Һе  е  о  Ше  Могпіпе  бізг

 Арг  184,  ап  “  Магпеві  ииги
 уе  О  Нететк  роїпів,  ууіећ  ти  багт
 Ғагпізһе4  Бу  іе  іаіог,  м  иһ  е  ехсерііюп  о  аф  та
 Ғеггіпа  (0  Ше  вөвотиі  фиайоп,

 УУ  һаһ  ішрогіапсе  спа  Ве  аасһей  ќо  теге  оріпірцз
 епќегініпеі  оп  е  виђјесв,  уеге  Бу  Ртоіезіапія  ор
 оШетв,  іё  із  Фіспіг  10  Кшоу.
 тіуіпи  а  а  сопсптгепі  оріпіоп,
 1з  уегу  апевопае;  Ђиї  е  тпрогіштсе  ог  іё  іпігіц
 тегії  ів  ві  тоге  Фоцій.  Уйу  вһоцій  поі  ђе
 ев  Юпашгет  Һу  һів  омй  ехегіой  вийівеу  һітнеіГ  оп
 ів  роїпі?

 КЋевеагећ  веіЙот  Газ  ќо  геар  ўз  пууп  тёуагі.  Роз-
 віЫу  Ше  ҒПоуіпя  дпегіев  уі  епаМе  іп  Ёо  есі  іце
 іпѓогтаШоп  ће  теде

 УУһак  ресиаг  ѓеаіпгев  пге  ишпей  ейһег  та  һе
 АросаЇурве  ог  іт  оїШћег  раязааез  оѓ  Ше  О  Гевіащепу

 Ко  Ваџіот,  уіехеей  іп  а  роса  ог  ій  а  шога]  тресі?
 По  ог  йо  поі  КҺове  Геаіптев  йррІу  гаїћег  Ло  4

 врігіі,  фіврозііопя,  Фёшрегв,  апа  ргасісев  рг
 іл  а  реоріе  ог  паол  (п  іо:  апу  регвопэ  Шеше

 ТЕ  Шевке  үісез  һе  Бої  рготіпену  апі  Өхсіпві
 посед  іп  е  Васгед  Вегірішгея,  фо  поў  Фе  апіпаі-
 уегвіопз  апа  селзигез  арріей  ко  Вайујот,  зутђоісаНу
 п1ко  аррегіаіл  роіпіейіу  ќо  ђе  ваї  утвев  у  Пепеуег  апі

 іп  уғһаіеусг  Шентее  Шу  тау  һе  сһетівһей  һу  апу  рео-
 рїе,  паіоп,  рагіу  ог  пзвосішіоц  оѓ  у  һаѓеуёег  Чевстір-
 Коп  ог  фепопиіпаноп,  14  шау  Бе.

 Оо  поё  ће  аПизіопа  то  24  сһарќег  оѓ  Ше  24  Ирівца
 іо  Ше  ТһеззаІотанв,  апд  аізо  іп  Фе  15  Шрівів  оѓ
 Јоћп  Фе  24  еһарќег  апд  181.  уетве,  авзівр  а  Ќе  щоге
 сотргећепвіуе  вепве  Іо  Ше  вутһоїїіса1  егш  т  /ісћучзг,
 апӣ  Бајот,  Фал  із  вопуеуей  Бу  Ше  аррНсаНоп  ап
 Ше  рагЕ  оѓ  іе  Ргоіезкат  ове  Феғшз  ехс)ивіуеіу ќо  е  Сһитећ  оѓ  Коте?  Ё

 Ів  пої  Ле  вате  іпірегіпия  врігіє  тоге  ог  Іевв  орёта!-
 іш  аЙ  рагев  Штаце  Сһмізіеніош,  опи  еаеђ

 азвигей  із  оууп  ресиаг  Веђиіоиз  вувкель  ів  ехсіп-
 віуеіу  епіїШед  іо  е  арреПайіоп  оѓ  огіһодох?

 Бһоша  пой  Ше  војети  магпіпи  сопуеуей  іп  Гліке
 хүй.  9  о  14,  апі  Јоһл  уйі,  7,  сес  һе  Таш  Ые
 Кепдепсу  о  оуегіоок  іп  опен  еі,  Фе  мегу  шз  апі
 ойъпсез,  уһіеһ  аге  00  теавіу  бізсегней  атй  соп Чете  іп  оће  й

 Тһе  ѓогедоіпи  уива#  пз  шау  ро  епие
 Еагпезі  Индиге  ќо  дебетшіпе  уіне  аё  Ше  нор  тё

 ойз  Ђе  айуан  іа  оцз,  Шаі  ағ  ўзттите  ог  Шаког  а4оніяє
 ап  оріпіоп;  аізо  ТехреШепі  рготоез  яёгібе,
 іпе  Шо  ртоміћ  оѓ  еһагіву,
 всепиШенз  |
 оѓ  а  г

 Јаўта,  101:  оу,

 Ше

 у,  00  Лар  епбуаќен  апі
 1  сђагііу  уеЙнећ  ів  Ше  воші  апі  вићвіатсе.

 РОТ  РЕПВО—Акктульз  Анр  ОкРлнтогкя  —
 Јине  1,  1819,—4ееін  Ріеазиге  Молі  Ваза  Ганейјин
 Ракећатінћ,  олу  Адгатраиаш,  іп  Байа,  «прег  Аг

 Менсһїн  ай  9  ѕегулик-  Хае  Б  Јипе  Жог  Медарл  ийт
 віѕо  ѕацей  Суи  УсгаЈееиіту,  С.  Сођићу,  Тог  Ва
 сйгао  «тагї  +  12  пацуех  с

 .  1:  1  Г,  Шопег  К  Ш,  У.  Єцапатоб  |х
 би  Теіпсотиіїе,  Ј  Зіһ,  сагдо  яитітіоз,  Раязенініє  Вёў
 Юг,  О.  Ваиаекіш,  алі  Веу,  Мовы,  ВаБиһа),  Кейіце  ші
 Егапіцк

 іг  Мәһаадо  Мәгитаен,  М.  Р.  галу  убт  Ва
 КНсаІое  Тиле  9:  Баана  бог  Ронісһоггу,  с  Е

 уша,  і  ѕепиетз  Ўіг.  А.  Ј.  Вгоуст  ана  зпуез;  Ум!
 Тане  ГИ  ог  Ролфјећегу,  еатео  аці  Равхепнегх  аз  аЬи

 КАТГЕЗ  Липе  111  йа  М  иі  а  иі
 г  Зао,  Гоц  С  |  Мау  8,  Һоций  Гог  Ја

 Рау,  Ке  р  з  З  иайіув
 1Л.—

 оши!  Гог  С

 һаа,  Ј
 ів

 цаіеећиту,  Р.  Уда
 еј  Веі  Рд!

 Месојат,  Һил  Гог  Мегара  га  о  Ѕчиитів
 1441.—А  ггіувй  Вгіе  АЙ  иргашатаеіейішу,  М.  Ай

 |  0и  пу  тошу  Мооіворе  аһ,  Јоле  Гот  Агат  райцие  Ји
 ИЕТ  Ч  Гог  Со[отћо,  сагро  гісб,  бее.  развенестє  19  п
 Џуея.  5  пе  160  Тот  Саһитһә

 Фліси  Уеоопег  Мушрђ,  А,  ашіасо.  |
 |  Рнат  Јаја  ТИҺ,  Гот  Гинтћан  Ли  18
 |  каранат  іш  ђаам,  Байын  1біһ  Гог  Уеарайалі,  рй |з  в  15  пайу  В

 Јале  1б.  Зеђоопег  Сај)  Івіс  >
 |  кака  аШапајееһіпуу,  Р.  Азиһән
 |  „Чип  Н  —Аттіуі  ћоопег  УУарЛегог,  Ненфјећ,  Гео  (
 |  Тото  Јале  150,  РаттЬап  Јине  Т8:  Шоим  Кор  Тташуиеї»
 |  еаг;о  зипііыв,  ўаззештегз  ТЭ  паиуея  Вайей  Јоце  Те |  Рниікиеђаг  “
 |  Ли  18  А  |  Вгів  Р  Мох  Спјјапаејсріту,  Ме-

 аааз  іоть  Сотогаћо  Јапо  ИВ,  Рашибав  Лине  Т0  Бион
 па,  едо  зириез,  раѕхептога  15  па(јув

 ар  Уне  2001—Мгіуеі  Виђоойег  Сагођне,  Ө.  Күоуүйг
 сөте  Филе  201,  Боипй  Кос  Сођотһој  саас  зидаг раззончегв  6  {  ў трі.  (

 РТ
 й  2  у-и  К. Е К
 7-м  Р
 Нь  1.  1497:

 ЖИМ  1
 |аТУРМАТ  Кен.  2

 айн.  С.  Р

 бен  2.  0
 1б?  0.  Нин

 ЖаШ  РОГ!

 [Пал  шва"  Эш
 ЛШ
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