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8ευ·τποπ σεισεΙ:[σε στο· 8. Με

Ι'ΕΓΡτΙτ σε 1)Ιεσ , Ρτοσοσεα εσ εεττε οεεασοσ ,

δε σσΙ Ιστ εοσσσε Ια τέΡοσΓε σσ,εΙΙε στ ἔιΪΙ'αεε

εσεΙΙ δε ασκ ΡατοΙεε σεβ εοσσσε. ΩατΙα σοσ

νετίατἰοσ σε εεε σε” ΡετΙεσσεε Ισ: τοστε σΙνΙ

σε ; τοστε ίοτσιέε δε Βοσνετσέε Ρατ Ιε $αΙστ

ή εστω ; δε ντανεσιεστ σΙσσε ταστ σεα εσ·αεεε υσ

ταεσΙεσΓεε , σσε Ι)Ιεσ Ιεστ ανοσ· Εστω , (με σε

εεε Με ι·εΒΙΙΙτεε :Ιεε ΕετΙτστεε εεΙεΙΙεε;οσ

ίαΙστ Ι.σο Ι'α εοσίἱ8σέε σασε Ιε ΙΙεσ σε Ιοσ

ΕνασΒΙΙε , σιτε σοσε νεσοσε σε νοτια στα Νοσε

σ'αΡΡτεσοσε ΡοΙστ ; εμε Ιεε ΡτεσιἰετετσΙσΙΙΙπε8
σε]είΙσε Έστω ανεστ ΙσαΙΙΙό σΙ'Ε8Ισε οι: Ιε Ροτ

τταΙτ σσ Πίεσε σε εεττε σσΙσσε νΙετεε, οσΙεε

- ΙααΒΙτα σσεΙΙε ΡοττοΙτ, οσ Ια εΙιασμΙστε οίι εΙΙε

ΙοΒεο1τ , τσ σώσε ανεστ ΙσΙΙΙτσέ σεείείΙεε ασ

σπετσοσε σε Τα σαΙΙΙασεε , οσ σε σι ωστε , δε Ισεσ

:σώσε α εεΙΙε σε ία (ΣοσεεΡσοσ , οσ σε τ]σεΙ

εισ'σσ σεα ΡΙσα σ€σαΙέε αεεΙσεσε σε ία σε. _ΜαΙ3

Μετα νονεα-νοσα, σσ'ΙΙε οσε Ρι·Ια Ιεί;σσ σε κισσα

εοσΙετνετ Ιεε ΡτεεΙεσ:ε εσΙΙσ σεσπεσε σε σε

ΡΙετέ, σε Γοσ ΙισσιΙΙΙτέ,8ε σε ία ξνετΙοσσε6 @σε

ετσΡΙεα σε [αστενά σε[όσ οσεϊ <ασεεσ δε Ιεσ.Ι-σ··

·νεσ τα τΙσ'εΙΙει·εεεστ _σ-σ @σε εἔεΙΙ; α σΙΙ·ε Ιεε οτα

εΙεα·,τΙσε Ιε $αΙστ ΕΙΡστ ΡτοσεσεαΙΡασσι Ισς›σεΙπε

σασα εε εαστἱσσεεσεεΙΙεστ , σσΪΙἑΙσΙ ΙσίΡΙτα, ξ;;

εεΙα επεσε σιοσττε εΙαΙτετσεσσ , σσεΙεννταΙ δε Ισ·

ΒΙτΙσιε Ιαοσσεσ1% ε1σεσοσα σενοσε α_εεττε Ισεσ· `

Ι'ΙθΙ1ϊεΠΓε › σ'εΙΙ:<Ραεσε Ισἱσεσἱεσ σεαΙισαεεε σε

·σεα @σιτε σεα εσαΡΡεΙΙεε δεσεε εεισΡΙεσ, σε8 ·

μξείΙεε δε σεε ίεΙεσσΙτέε- ε σε.εασσεε οσ σε

Ισά::

560



Πιερ. Ε. Ροή Μ. &ε. ω

ΒαΙΙει· ιιιιεΙειιιεε ρἰεεεε εΙε π ι·οπε οιι ιΙε Γεε

επειιΒΙεε , πἰ ει: νιίΙτετ Ια Ρι·ετεπάιιε πιαΙΙοπ , ού

εΙΙειΙειπειιτοΙτ αιιεεεείοΙε Ιοι·ε ιιιι'εΙΙε έτει Για

Ια πατε πιώ Ιοπε Ιεε ειιΙιεε 8ε Ιεε άενοΙιε :με

Ιἱοιπε Ιιιἱ ι·επεΙ π·ιαίπτεπαπε , ιπνεπτέε με Ιει νο

Ιοπιαἰι·ε ίιιρει·ΙΙΙ:Ιοπ ιΙεε Ιιοιπιπεε , ΙπιιιΙΙεε α Ια.

ΡΙειιέ ΩΙιτείΙἱεππε; εεεε-εΙαπεετεπιπ 8ε εΙεεεπε

:ειπε αΙΙόιπειπ επ ιιπε όενοποπ εΙιαι·πεΙΙε δε Βα

ται·εΙε , δε ἴειππΙαΙαΙε :Ι εεΙΙε εΙεε Ραγεπε; ιπαιε

Με εΙεΙΙι°ε δε εΙε εοπβάει·ει· εκαάετπεπείεε μπα

[Με ε δε ιΙ'αιΙππίτει· Γεε εκειπΡΙεε , ειπε Ιεε Ενετι

ΒεΙΙΙΙεε εΙε ΙοπΙΙΙΙε ποιιε οπι ΙαΙΙΙέε δε εοπΙει·νέε,

εεε ά'επ Ιαπε πόττε Ρεοπτ , επ ΙοἰΙαπε δε Ιεπιιαπε

Ιεε νεεειιε , δε επ τεεεναπτ δε Ιιιἱναπε ΙιεΙεΙειπεπε

Ιεε, επίεἰεπεπιεπε. ΕιπΡΙογοπε παειἰειι·Ιὶει·ε

πτεπια εεΙα εεε Ιιειιτεε,ιιιιε ποε αεΙνεεί-αΙιεε πει·

_ εΙεπτ ε. εεει·εει· εΙεε ίετνιεεε , ειπε Ι)Ιειι πε Ιειιτ α

-Ρο1πε οτεΙοππέε , 8ε ειιιεΙα 5αἰπεε νΙετεε π'αια

ιπαΙειΙετπαπιΙέε πι σ.Ιείπέε. 8οπ (Σαπτιε1ιιεεοπ

ι;Ιεπι: :ειπε αειιεΙεει Σε πτειπἰετ ιΙεεε ειιιΙ περιτ

εΙε μοριεπιεπε δε ραειΙειιΙΙετειπεπε Ια διππτε

νιει€ε; Ι..ε άειππεΙιπε εΙεε 8ταπεΙεε επιιντεε εΙε

ΙππιιΙετιεοπΙε δε ΡιιΙΙΙαπεε ιΙε Ι)Ιειι επ εεπεεαΙ;

ΕιΙειεοΙΙΙεΙπιε εΙε Ια ει·αι:ε ειιι'ΙΙ ΙαιίοΙε α ΙΙΙ·αεΙ,

ΙιιΙ επνογαπε Ιοπ Ι:ΙΙε ίεΙοπ ίεε απεΙεππεε μου

ιπείΤεε. (Σε: τσιπ εε εαπειιιιιε ρεεε ε ιποπ ανΙε Ιε

εεεΙιιιι·εΞι εεε εκοίε Ροἰπεε ; ε:απε ενΙεΙεπε εμε Ια

5ειπτε νΙετΒε ποιιε γ τεπι·εΙεπτε εΙ'επιτόε Ια

@γε δε Ια τεεοπποΙΙΙαπεε ‹Ιε Με ειπε δε Ιΐανεω'

πιιιαειιΙειιίε ειπε Ι)ιειι Ιι:Ι ανοιι ΙαΙιε; μπε ΜΙΒ

ι Ν Η ε Ιε να:



«α. Μπακ ιΙιιιιιΙ:[ιιια Μ· α. πιο:

Ιε νετΙ.ετ εΙπππαπτΙεΙπιε δε εΙαπαΙεα ττοΙαΐπΙναπα

εΙΙε εεΙεΙπε επ εεπεταΙ εεττε Βοπτέ , εεττε ριιΙΙ

Ειπε , 86 εεττε ίαΒείΙε ΙπππΙε ‹Ιε Ι)Ιεπ , πώ Ρα-.

τοΙΙΙοίτ ΙΙ εΙαΙτειπεπτ επ εε ιιιι'ΙΙ ανοΙτ τπτ ποστ

εΙΙε; 8ε επ ττοΙΙΙεΙτπε ΙΙεπ ιΙαπα Ιεα που: τΙει·

πΙετα νετΙετα εΙΙε τοικ:Ιιε εκπτείΙεπιεπτΙα πιτ ιΙε ~ Ι

τουτε εεττε 8ταπεΙε τπετνεΙΙΙε , πώ έτοΙτ Ια τΙεΙΙ

νταπεε & Ια εοπΙΙοΙατΙοπ τΙ'ΙΙταεΙ,-Ρι·οιπΙΙε ΙΙ γ

α.νεΙτ ιΙεαΙα ταπτ ‹Ιε πει:Ιεα,απκ ΡαττΙατεΙαεα απ:

εεττε πατΙοπι Ι.α ΙατΙενετέ :ΙΙΙ τετπΡα .πατατα

εεα αδΙ:Ιοπα πε ποπα ρεττπετ ‹Ιε νοτια εαΡΙΙαπετι

εμε Ια ΡτετπΙετε ‹Ιε εεα ττοΙα ΡαττΙεα , που: Ι'ειι·

ΡοΙΙτΙοπ ιΙεα ΡατοΙεα,ι1πε νοτια ανέα ουϊεαι Όκτ-Ι

πατα θα Ια 8ταεε τΙε ποπα επ αεπιιΙτετανόττ©

εόΙΙΙεατΙοπ. Ι.α τεεερτΙοπ επ'Ε.ΙΙιαπετΙι ΙΙτ Με

νΙετεε τένεΙΙΙα τοπα εεε ΓαΙπτα ΙΙΙ: :Ισια Ι-επτΙπιέα

τΙαπα Γοπα «αυτ. (Σεπ εεττε ίαΙπτε τεπππε αγαπτ

απρτἱα τΙαπα Ια Ιπτπἰετε :Ισ 5. ΕΙΙ:ιτΙτ πώ τειπΡΙΙΒ

Ιοπ αστε α εεττε επττενεπε , τοπτ Ιε πηΙΙετε τΙ0

Ια εοπεεΡτἱοπ τΙε ΜατΙε α τανΙε εΙε νοΙτΙοπα Ιοπ

τοΙτ ππε_ ΙΙ εκεεΙΙεπτε8ε ΙΙ Ιαειπ·επΙε ρετΙοππει

ΙπΙ τΙέεοιιντΙτ (Μεστά εε επ'εΙΙε επ ΙςανοΙτ ι

α'έταπτ εετἰέε επ Ι'επτΙαταΙΙαπτ , Τα οι Ιιιιιιτι αυτ”
Ικα πωπω, ει· τω» 4! πρι» άι: τοπ πω". Ετ ιΙΙαιΙ

Με Μπιτ ται απο π: οποιο ιΙα πιω .5ειειιιιιιι πω:: νει:

ιπαπ>ΕΙΙε πε Ιιπ τεΙα μια π·ιεΙΙπε ειπε Ι'επταπτ ώ!

εΙΙε ετοΙτ επεεὶπτε, α'έτοΙτ ΙεπτΙ πε ία νεπιιε ›δ£

επ ανοΙτ ττεΙΙαΙΙΙΙ πε @γε άαπα Ιοπ τοι·ρα;8τ ππΙτ

Ια ΓαΙπτατἱοπ επ Ια. ίεΙΙεΙταπτ ιΙε ΙαΙ-ογ α ιι1ιτ'εΙΙα

ανοΙτ αΙοίιτέε απ:: ΡτοπιεΙΙεα ιΙε Ι)Ιεπ. ΜατΙθ

.

-



ΟΙ:ιφ. Ι. Μ|Ιμ. ά·ι·ζ 36;

‹Ιε ΡΙιιε ει: ΡΙιιε εοειδι·ιιιέε ιΙειιε Ι'επειιι·αιιτε «Ισ

Ιου Ιιοιι- Ιιειιι· μι· α: άΙνιιι δ: ιιιιιιιειιΙειικ :οπι

ΡΙιτι·ιειιτ , κε οἰτ απο Ι382ιι€οι1Ρ ‹Ιε ι:οιιτειιιε

απο: Ιεε τε τιιοιΒιιιιΒεε :Η Ια εοιιιιοΙΙΒιιιεε ιιε

Η ριιτειικε επι Με” & ΙΙιιι8 Μ ι·Ιειι ειιι:Ιιει· εε

ιιιοιινειιιειιε ιΙε Ιοιι εΐριίτ,Ιιιι άεεοιιντε ειιιΙΙΙ Ιοιι

Ιιιιι·ιιΒΙε τεΙΙειιτιιιιειιι άι: :στα ει·ιιιιιΙε δ: ειότιιι»

πωσ ειστε τΙε Ι)ιε:ιι , δ: Ια Πάπια ῇογε ; ςιι'εΙΙο

ενοιτ ιιε Π: νοιτ εΙιοιΙΙε μι· Ια Ι:ιοιπέ άιι $εΙΒιισιιι·

Ροιιι ιιιι Η ιιρΙιΙε ιιιιιιιΙΙετε;έεΙειτειιιτ €ιι κακιά

ιιιειιε,ειιΙούειιι€εε,8: ΙκιιειΙιθ;ιοιιε, ιι'εΙΙε Ριτ

Ιειιτε ιΙειιιε εε εειιτιει σε Ξι Ι'ειιιτειιι κΙε ΙΙ€ειιωε 86

ιΙε Η 8Ιοἰιε; Μ”.να (εΙΙε-εΙΙε) Μ48ΙΙΙβ0 Ισ Μ

2ικιση ό· :ποπ :|Ιυίτ :'ξμ)σ επ Με" που “πικαπ

νοιιε νο7έε ά:ιιιε εεε ριιτοΙεε Ι'ειΙι· 8: Ιεε κακα

Ι:ιιειι ι:Ιιιιι·ε:ε ό:: Ι'εΐΡι·ιτ, ιιιιΙ ιτιί-ΡΙι·οι: Ιω σ.ικιε:ιιε

ΡιοΡΙιετε;.ωΙ)ιινΙεΙ εινοἰι: ιΙεεισι ειιιΡΙογέ ιΙοε

ειιΡτείΙΙόδ :οικω ΙειιιΙ:Ιο.ΒΙεε Πιτ ι.ιιι πατεΜε”

Μπι απο ςιΙΙΙοι:-ιΙ) Μιιπρω α" 8οιμοιιτ. Μι- Μι.

8:ιη'Ι:: Ισ 8ειεπειιι· αν:: Με, 6·|ΙιπΙσωπποπιβοι Νοκ 844·

4 και εκβπιθΙ:,8ε ΙΙ εκι:ΙτεΙουνειιτ Ϊοιι :ιιιιε,ᾶ τσιπ

εε ‹ιιι'εΙΙε ει ιΙε ?στα δι πιΔΒιιιίιει· Ιε $ειΒιιειιτ, δ£ ›

ἔι Ιει·έιοϋΙιι ειιΙιιὶ; Μσπ »απο (Πιτ-ΙΙ) ω” δσἱ- Ρ|:Ιιη;

μα”, 6· απο: σε μι ε!! αρ πιούΙσπάΙε κουκιά: β μέ?

8ιιΜπαιέ; & Ιοιινειιτ ειιΙΙειιτε. (?ε:ΙΙ Ιε τοπ εΙ'ιιιιε ο- ΙΜ

πιο ΙτιοικΙόειΙε άοικειιι δε σ.Ιεήοχε (Η Ιεε Ι'οΙ`ε

ΙωΔω ά ειιιι ΒοιΙτι: εινα ιιιι ΡΙΙιἰΠι ιιιεΙΙ:ιΒΙε

Ιεε ει·αιιιΙεε δ: ειιΙιιιιιΔΒΙεε Βινε:ιιι·ε άι: Με". Πι

νοιιέ ι:1ιιεΙ'οιι Ραπ τειιιιιτι1υει· ό:: Ιει εΙιίΐοτειιω

@πιο σε: ιΙειικ πιοαιωικ & σΙΙνπΙ:,ἑιΙ·εε ε6Μετετ
μη; Π βαθια:



εστστεπ Μωαβ: [Με 8. Με

ε:Ιειδτεσιεστ. ΜΜ:ιτε ΙΙ σε Ρσστσιστ στεΙσσ'ΙΙε (ε

Ρτεσεστ Ι”σιινεστ ΙσσΙΗΪετετσσΙεστ Ρεστ·εεττε

σιειΙστεΙΙε σεττΙε σε σσίττε είΙτε ε σσἰ·σσσεσιἰτ

νἱντε , δε' ΙεστΙτ, σε τεὶΐσσσετ. Ι'είΙΙσπε σσσε

Με Ισ 8εἰστενἱετεε Ιεε εσπρΙσ)τεΙεΙ εσ εεΙεσε;

σ'έτεστ μέσα ντεΙΙεσΙΒΜεΙε εμε Με εεετεσσ

8: εκττεστσἱσεἰτε σπσσνεισεσε σϊι εΙΙε ετσΙτ

εΙστε , εΙΙε _ε'ετσσί-είτ ε εσσίἱσετετ ΙσΒτΙΙεισεστ

Ισ σΙΙΙΙσόσεσ σε εεε ΡετσΙεε;Ετε'εΙΙ: Ισ Μεσεε

0ιστΙσσεε ίεετέε σ'εκστΙσπετ ΐοσνεστσεσεσσε

ΙεσΙε εΙεσίε οσε σκίσω ·Ρεσἴόε εστΙεσ:τ·σΙσε

τεστεε τεΙΙσσε; εσσπσε νοσε Ιε Ρσσνέε εωΙττε

:σωστό σσσετ`σσε ΙσΒσΙτέσεΙΙεσκ σιτΙΙντε σεε

ι

Ρίε:ισσιεει ΕΙΙε νει.ιτ σἰτε ΐεσΙεσιεστ,σσε ΙεΙεσπ .

:ΜπεστσεΙει ωστε σε Ι3-Ιεσ ενοσ Ρεσεττέ εσστεε

Ιεε Ρετσεε, συ τεειιΙτέεσε Ισ:: ασκ; σσείοσ-εσ

τεσσετσεστ έτσΙτ ΡΙεΙσ σε εεετε Ρεσίεε;σσε εετ

τε σσσεε Ισσι€ε σεεσΡσἰτ τσι.ιτεε Γεε ετΙεόΙ:Ιοσ83

σιτε ΐοσ εοεστ σε τεΓΡΙτοΙτ εσττε εΙισίε; Με που:

εε στή έτσΙτ εσ εΙΙε,Ι:εσΙΠοΙεσε εεΙεΙστοσ Ισ σπα.

]εΙΙ:έ σε $εἱ8σειιτ , 8ε ετΙσσίοΙτ σε@γε εσ Ρεσ

πτΙτσ.Ι:Ι0ΙΙ σε Γεε σοσε. Οι: εε εισεΙΙε τσι: τρώτε ·

«τεστ Γίέι]ε :τι Βΐετι, σ8σΙσε εσεστε σσ*εΙΙεΙ'ετ

3 ' :στε- σε Ιε ισε8σΙσε; τεεσσσσἱίἶειστ Γε@με σεΜ

' ΙεσΙ;δώσ1ΡστεστεσστΙεΜετ εισ'εΙΙε επ :Με ΙειιΙ

Βεσεσεεβέ Με ΙεσΙε €ενεστ σε εε ΓοσνεττιΙσ 8εἰ4

Βίτσια , σε -σσσ ἔι εσεσσ σσετΙτε ε σἱ ε εισαστε στέ

σΙτέ , τ]ι1Ι ?τισ εττεΙΙε. (Σ'εΠ: ρσιιτσσοἱ εΙΙεΙ'ερ

ρεΙΙε @τι εισνεατ; εοσίεΙΤεστ Ρετ εεισοτ ττσΊΙ Π'

ω-Ινέθ3ε'εΙΙ ε εΙΙτε εμ'ΙΙΙ'α τἱτέε Εστία ὅτε?

τ _ ἐ ' 8 κ, β
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- εωτι..ω.φάει τα.

δτπΙ'.έτει τΙε τποττΜοϊιεΙΙε έτοιτ πατιιτεΙ:ΙΦωεπτ.

Ετ εεπε:ΙιιιιιιΙ:Ιε ,τιποτε νετιταΙιΙεεοπ[εΙΉοπ ‹Ιε

Ιιι8τιἰπτε ΥιετΒε ετιίΙε.8ε απειιιιτιτ·-Ιε θα ποπ

πεπτ.;οιιε με ιΙοπιιε ΙωΕιπετΙΒτΙπωενοιτ ότε

&πε·ρεεπέ ποπ ΓειιΙετπεπτειάιιεΙ τ·1τιοττεΙ ,αι .ι

τττώεΙ επιιιΙε τιιεΐιιτεοιπεπιεΙ ; ἐ αταεαπ! πιο

Ρτειπεπτ Ισ. τεΠεοπΐιΙε εεΙεοιεπεαιήοπτιΙἶΙιιιἰ;

πίτι.ειγιιπτ Ροιπτ .ι:ΙΙτιπρετεπεε “με εεττ; απ επ

αι:άτέΙεε2@αιτίουτιττωωτε,Ι'ειιτΓεπτ ιΙετΙιέε

λ-τιπεεοπεεπτιοπ οπ'όΙτειιίΙεπτ ετειι€επτειεΙιέε

άεμεεΙτέ. .Ωεττεετιιειιτ εΙιοειιιε Ρτειπἱετειπεπτ Α

ΙεεζτεΕποΙεπιι€εω:πΡτέε·ιΙε Ια ΡετοΙε άεΠΙεω _ ζ

τιἰποιιὲ·επἴεΙ8τιε εοπίτιιιπιιιεπποπεμε πιοΜ! τω». 8,

Ι: ΙεμιτΙ:έεβ:υιΜ και -ιπσπιίω-ϋφαι ΙερατεΐΙα "·

ιππωάψ'πιτβ Ζε πω· ε|Ι 'ραντιιαε πο· ΜεΜε

ΜΜΙωπικπτω.:Μ ότιρυψέτ μεΐ·"δ σε το εβ Μ, 3_

Μετω, Νώε ; ιμ'ύΙ τον :πωσ ιΙάβασπατνειι 6·

«μετιισιιι?ιπηιαΜάβά·ωπααΜΜεάαβιάάάτ Ια 3°

Χαι” ό: ΜειωμιαΜεπω:πιψιμε θ'τει:.ιβπτ ι:3ιιι+

τω". ιΙΙεβκσάιτιέ »μετά τ @πιο Μαι Δ οικΙοσωπεΙσ τω. ε.

Ι:ΜΜ:ΜΜ τΙ:ΙιτΙΜιμΜβτισ ιτα?άφιττ ΜΙ[ετϋετάσ 22·

ΙΙ κοπηκε ί'ΕστΙΜτειωματτΙοτβω ρεοΜ·ιμσεραι τω”. τ..

Με @Με ιιβιιβ ιί'Αλώι Ιπ·τοπΙρτ ε!! παπά @Νοτια "·

ΜΜιιιιιιοιυπ σιιιιιΜπτωτδηπ'ιΙ στ) ιο κά! πιβεριοοι

μια: ιιιψισΙ ;ομίεΙ γι) σ ροπή ιΙΊτσιπιπε «κι πι: ρητό; τω.. ε.

@ΜτΙ σέπια: ιιαβτιπήαβιβαΐάεναπτ Μαι , Π! στι. :°Μ:

ω·σάι.ειιττιεςσωεπτικεΙκιέταιβπω» ιίέβικ με :απο .;6.

π'ανσωμιιέπε ριεΙ1έ,πο:Μιιτώ τταιπροπποεσω-Μυ[Με:, 7: Με

έτι ΜΙτεττρρωτάπω. (ῖεε ΓεπτεπεεεΒεπε· τ.·Ιεπιι

τιιΙεε (ε πεπεοπττέτετι σαιτεπάτο!τε ΐεπεμπιειε πιο

?Μαι Ντι 3 εΧεεπτετ

Μπιο- __.τΑ μα* Ι ' Ι . ·



$οι·υποπ άοαΜα[ωοβιι· .ειπα

επεμει Ια ΙιΙειι-ΙιειπευΓε Μει·ε αΙιι 8εΙΒιιειιτζ-Ι.

8εεοιπΙειιιειιτ εετϊε εττειιτ ιι'εΙΙ με ίειιΙειιιε1ιτ '

ἱιιοιιῖε (Ι2Ι15 τοιπε Ι'Ε8Ιιίε ειια:ιειιιιε ; ιιιιιιε· εΙΙε

είΙ ετι4:οτε άιιε6Ι:ειιιειιτ :σπιτια ἑι εε ςμτ'εΙΙε ιι

_ι,-_ _4,,. Η Ιιιιιιτειιιετιτ Ιοι'Ιτειιιι εοιιτι·ε Ι'Ιιετετιιιιιε ΡεΙ4·

.ε;:ΙΙ::2- €ε , (μπι ιι'γιι ροἰιιτ ιΙε ει·επιιτε ιιέε τΙ'ιιιι Ιιοιιι

8ἶ",(,. ιιιε 8: ά'ιιιιείειιιιιιε, ?οι ιιε ΙΜ: πιει: απο Ιε με _

απο» εΙιό;8ε ιιιι'εκεερτέ Ιε ευ! Μει:ΙΙιιτευτ άεΒιειιβ8

ΐ Ι° εεε Ιιοιιιιιιεε ]είΙιε-(:ΙιτΙΙΙ Ιιοιιιιιιε ι ΙΙ πάει ; 111

μ::ια. ιι'είΙ, τή πε ίει·ει ιιιιιιιιΙε με ιιιι Ιιοιιιπιε; ιιιιἰ ιι'αιτ

Μ'-Θ' ειιιεΙιιιιε ΡεεΙιέ. ΕιιΒιι εεπειεττειιι· είιϊ ά'εΙαοιι

Με: :ΙειΙιειιιέι: άειιιειιιΙε μι:ειτε ιιιεΐπιενΙετ

εε ΙοιειιεΙιευκειιΐε ; ειι ΙΙινειιι· ιΙε ΙεςιιεΙΙε οιιΙ'α

ιιιιίε ειι ενιιιιτ.Νοιιιιιισιιτ ΒΙειι ΐοιι 8απνΜιθΙΙθ

:εεοπτιοΙΙΙ.ειιιε ά'εΙΙε-πιείαιε εΙΙε είξοΙτ ευρε

εΙιέιαιι·ιΙ πε ΪετοΙτ μι: ί6 Βιιυνειιι·,ε'ΙΙ ιιεΙΆνοιτ

Ιων έε ; 8: εΙΙε ιι'ειιιι·σι: ρ:ιε · έ:έ Γιιιινέει ΙΙ Βωξ

ιι'ευίὶ ότε επι ότι: ιΙε ρετι:ΙΜοτι;8ε εΙΙε ιι'ειιΙΙ: μ”

εεε ειι έτει: ‹Ιε ρει·ιΙΙ:ιοιι , ΙΙ εΙΙειι'ειιΙΙ Μ: επικι

εΙιέε ‹Ιε ‹ιιιεΙιιιιε ρεσ:Ιιό. Γ..ε @Με ιιιι'εΙΙε ιι τει:ειι

άεΙ)ιειι ιιιοιιττεΙα ρει·άΜοτιιοίι εΙΙε όεοἰτ ι:Ι'εΙΙε

ιιιείιιιε ; 86 εεττε ΙΙειιιιε Ρετ:ΙΙ:Ιοιι οτἰ 'τιεΙΙε εΙΙ:

ιιιι ιιινιιιειΙιΙε ιιι·Βιιιιιειιτ ιΙε Ιοιι ρεεΙιε οι·ΙΒΙιιεΙ.

8Ι νοιιε ιιι'Ιιοιιοτέε νειΙτεΙ:Ιειιι€τ (πισω ἀἱτ-εΙΙθ
ει·ογέε πιει Ρειι·οΙε;8ε ειιοι'ιτέεΙΙοχΜε αμε ιε να”

εΙΙε ιΙε ιιιοι-ιιιεΐιιιε. ()'εΙΙ: ιιι'οιιτι·ιι€ετι 8: που

ιιι'Ιιοιιοι·εωΙε Με.::Μα‹Ιε πιε'Γοιι€ε. $Ι Ι'ενώ

έιό εοιισειιε ίἐιτιε ρεεΙιέ,Ι)ἱειι ιιείετοιτ εε ιιιοιι

δωνε"ϊ3ωΙΒΜε Ιε ιιι'ειι ΒΙοι·ιδε.Ι.ειΙΙΙεε πιοἱ Η

ντεκ ΒΙοΙιειςιιΙΙΙ πιει άοιιιιέε;ό?εΩτεΙΙιυνέε 8: -

Δ. . .; ::ιεΙ18ε
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εΙστρ. τ. Με”. στ. τω

ταεΙτετέε δε ΙσεσΙτεστεσίε Ρατία εταεε.Νε σΙσσ

σσότ Ροἰστ Ι'Ιτόσεστ σεβ εταεε εσ νοσΙαστ εΙε

νετ εεΙσἱ σε στα εοσεεΡτΙοσ. ΙΙ ισε ίσίΙΙτ σ'είΙ:τε

σταΙστεσαστΙσίΙε, δε ίαΙστε, δε ΙσεσΙτεστεσίε Ρα:

Ιε σεσείἱεε σε τσ6$ασνεστ.ΙΙ ΙστΡοττε α ία ΒΙοἱτε

σε τεεοσσοὶίΙ τε σοσ ίεσΙετσετ εε οσε σοσαίοστ

τσεε , τσατε ασίΙὶ εε οσε σοσε ανοσε ότε ; Ιε στασ

Ιτεστ σ'οσ ΙΙ σοσε α σεΙίντέα,ασίΙΙ σε εμε Ιε Βοσ

Ιτεστ οσ ΙΙ σοσα α εΙενέε. ΙΙ σε ίετοἱτ Ραα σδττε

ίασνεστ,ε'ΙΙ σ'ανοΙτ ίαττΙ'σσ δε Ι'ασττε.()'είτατσίΙ

οσε Ια δώστε ντετοε , σοσττσαστ Ι)Ιεσ ίοσ Βασ

σά” τείσίε Ιε ίσια Ιτοσσεστ σε εεττ:: , οστ σἱίαστ

οσ'εΙΙε α ότε εοσεεσε ίασε ΡεεΙτε σἰεστ Ρατ στεί

τσε ισονεσ οσ'εΙΙεαίτ ότε ίασνέε.]ε ίεατ Μετα εε

οσε Ι'εττεστ,οστ σε ίε τεσσ Ιαισατε,α αεεοίιτσσαε

σε τέΡόστεκμ'εσεοτε οσε Ι)Ιεσ σΪαΙτ Ραε εσετΙ

Ια δώστε ντετεεε σσ ΡεεΙτέτ ΙΙ Ι'εσ α Ροσττ5.τ Ρτε

ίετνέε,ανΞιτ εστΡείεΙτέ Ρατ ία σταεε, εμ'εΙΙε σ'εσ

ίσίΙ: εσταεσεε, εοτσστε Ι'οτστε σε ία εοσεεΡτΙοσ

δε σε ία σαἰίίασεε Ι'ν ίοστσεττοττ. Μεσα ε'είΙ: στι

ίοσσε σεΙεστ Ισιαοτσαττοσ,οσί σ'α σσΙ αστι·ε ίοσ-·

σεστεστ , οσεΙεστ οΡἰσἰαίττετέ. βατ εσ οσεΙΙε

Ε.ετΙτστε οσε-Ισ ττεσνό,οσε Ι)Ιεσ ίοΙτ αΡΡεΙΙό Ισ

Μεπω· σε εεστσοσ'ΙΙ σ'α ίασνεα σΙ τΙτέα σ'ασεσ

στα! ε ισαΙε Ιεε α ίεσΙεστεστ Ρτείετνέε σε τοτσΙσετ

σασασσ σταΙ οσ σε ίσίίεστ τοισΒόε ε'ΙΙ σε Ιεε οτι

εσίτ εστΡείεΙτέα ?· Α εε ωστε ΙΙ είτ ασίΕ Ιε δασ

νεστ σα Ασεεε ; Ρστε οσ'ΙΙ είΙ: ενίσεστ εμε ε'είΙ:

Ρατ ίση Ιαεσείἱεε οσε εεε ΕίΡτΙτα εεΙείτεε οσε

ετέ'Ρτείετν έα σε Ια_εΙαεστε , σοστ Ιεστ σατστε Ιεε

. . ' Ν η 4 τεσ



 

.9πιιιιικ ι!έαι:Ιο/υπ Μ· ε.Μ:

ιειπΙσΙτ ειιΙΙΙ Βιετι ειιΡειΒΙεε , σιιε Ιεε ιιιιιι·εε , ι:ιιιΙ

ίσοι: ιΙόεΙιειιε ιΙεΙειιι· στΙ8Ιιιε. ΕπιιεειιιτπιοΙτιε ΙΙ

εΙΙ εει·το.Ισ σοε Ι'Εει·Ιτιιι·ε , σιιἰιισπιπιε Ισιινειιι

ζΙ)Ιειι 8ε [σε ΡΙΙὲ ]είιιεθΙιτΙΙΙ Μεινε" ιΙικΙισιιι

1ιι::, ιιεΙ'ειΡΡεΙΙε ῇιιιτιεΙε δΛΙΙΡΗΠ Μ· Με:: ; μια

ιιε εε πιειΒιιΙΙισιιε 8: ΒΙοι·Ιειικ ιισιτι σε “ειναι”

' ιΒιιΙΙιε ρτεεΙΓεωειιτ σιιιιεΙ'ΕετΙ:ιιτε εεΙιιΙ σιιΙ

πισω ειτε εΙιι ιιιιι.ΙΙιει.ιε σὺ. ιισιιε έτισιιει·δε ιιοιι

ΒιιιΡΙετιιειιτ εεΙιιἱ ειιιι ιισιιεειιιρείεΙιειΓγισιιι

ω. Ετ Ιε πιω: σε @Με ριιι·εΙΙΙειιιειιτ Γερεειιά

τσι'ΙΙσιιτε εσιιΙΙ:ιπιιιιειιιάειιε Ι'ΕετΙτιιι·ε·ΡουτΙε

θε δ: Ιε Ι›σιιΙιειιι· ιΙ'ιιιιε εισαστε ι·ιιεΙ:ιετέειΙιι

ΡεεΙιέ δ; ‹Ιε Ιει ιιιΙΓειιει 8; ΙσιιιιΙε Ρσιιι· Ι·ιι+νΙε εε Ιε

. Ι;ισιιΙιειιιτ σ'ιιιιε ει·ειιτιιτε σιιι·ειιιειιτ 8: ιιΙ:ΐσΙιιε

ωειιτΙιιιισεειιτει Β?σὰ νΙειιε σιιεΙε εσιιΙιειιιε `

σοε ρι·σιτιετ Ιιι Ισγ , εΙΙ βΙειιειΡΡεΙΙό Με &·βΙισΡ

σε; ιιιειειιιιιιεΙε Η ιΙ'εΙΙ ιισιιιιιιι€βΙαι ; Μεσα:

Ια Ισγ Ριιεί·ιιΡΡσί-ε ιιιιε ειιΕΙει·ε>δε μι· εΙτεΙιιτισ-σ

εειιεεειι Ισ ΡετΙσιιιιε σιι'εΙΙε εσιιι·σιιιιει ΜιιΙε

Μι2:Ι:.

1. ει.

Μπι!»

18.1ι..

ι .

Με”.

α.ι7.

Ι:εσιιτέε Ι'Αιι€ε ι σιιι ιισιιε ε:ΙΡΙισιιε ει: ιιιστειι

ΡειτΙειτιε εΙιι 1·ΙΙΙε εΙεΙ)Ιειι, ΙΙβια (τΙΙι: -ΙΙ) @οικω

[κι @ΜΙ-ε «Με 8ιιιινειιι·) μεσο«α'ΙΙβανΜεβιι

μεμε ιίε-βηαΙιάβ Ε: Ιε·δειιέσειιτιισιιετΙΙεΙιιι ·

:σώσε ‹μ°ΙΙ ει! να" ριιιιι·]Ισισε: σε μέ έι·ειι·ρειά-δ

ιισιι σουτ ειιιΡείεΙιετ Ιει ι·ιιιιιε σε εε ιιιιι ΡσιιἄσΙ:

ΡειΙσιιιιιιεμι:: Ιουν-ει· εε σιιΙ6εσΙ·ι: με ειιιεΙΙΙεει

Ε.: ιιΙΙΙειιτειΙρτστεΙΙε ιιιιΙΙΙιείΙ ω" μια" μαϊ:

Ισ ικαΙαιίε:ιδε ιισιιΠιτιΡΙειπετιτ μιαιισιισειι?ι=Ρεε

ΓεΙιετ σε πειτε;μια φρεϋεπιΙσροώωιε ; σε πω!

Ιεειιι/Μ.ΕύαΑΡό ιιεεει·Ιειιτισιιε 9ωιιιιεω

ι °- ε Ϊ - · · πιεΙΙΙ:τε

568



ΩΙιαρ. α. ντιβασ. ότι $69

απαΙΙΙτε εΙΙ: αααοττ Ροιατ ποιαα , πια ΙπΙΙ:ε ε|Ι πω: α_ απ",

Ροιπ· πι: ιιιτιιβει,ιαπ Ιπποεετ ραπ ιΙεα εοϋραΙαΙεα,··ἔτἴ- '

πο ΙαΙπτ Ροπτ εΙεα ετΙπαΙπεΙα,Ιε ΙΙΙα ΙΙε Ια εΙΙΙεετΙοαα!; 'δ'

Ροπτ Ιεα επίαπα εΙ'ατε, ποια εΙεα €επα οιαΙ ετοΙεπτ Ι

επ εε τετππα-ΙάΙππΡΙεα, ΡεεΙαεπτα,δε επααετααΙα αΙε Μαι-α.

ΙΒΙεια. Ετ εεττε νετΙτέ επ Η Ιει·παε 8: ΙΙ ενΙἀεπτεΜ”

εΙαπα Ια εΙοέτι·Ιπε ()ΙατέεΙεππεμ πατε δ. ΡαιαΙ Γεω

ΡΙογε μπαι· υπ ΡτὶπεἰΡε ιΙε παΙΙσππεαπεπτ , απα

εΙπαπτ, ιιιιεταιιιβπτ οποια , ‹Ιε εε εμε 1ε[ιια-ΩΙιι·ιβ α.εαι-,

οι! πιο" μια τω. ΑΜΙ εΙοπε μπα ειπε Ι)Ιεια εἰ! Με

Ιε 5αιανεπτ εΙε Ια νΙει·Βε ΜατΙε1τοτπτπε εΙΙε ποααα

Ι'επίεΙεπε Ιεα;ΡιαΙα εαιαε Ισια Ι:ΙΙα ]εΙπα-()ΙατἰΙτ εΙΙ:

παοκ ποιατ εΙΙε , εοπατπεΙ'ανοπεπτ τοπα ποα απ

νεαΙαατεα;ΙΙΙαπτ απΙΙἱ τεεοπποΙΙΙα·ε εΙε πεεεΙΙΙτέ, ο

εαπ'αγαπτ εαπεεΙε εεεενοΙα· εΙεΙα ἔταεε ιΙε Ι)Ιεια

πω· Ιε τπει·Ιτε εΙε Ιοπ ΡΙΙα Ια ΙιαΙΙΙεε ,· δε Ια ΒΙοἰτε;

εΙοπτ εΙΙεεΙτ πααΙπττπααπτ εοπτοππέε , εΙΙε έτοΙτ

Α . οτΙΒΙπεΙΙειααεπτ·δε.εΙ'εΙΙε παείτααε εΙαπα Ια αποττ δε:

όαπα Ιε ΡεεΙιέ,εαπΙα·ΙπττοεΙπΙτ Μπιουτ απ αποταεΙετ

ΜαΙα ]ε τενΙεπα ααα (ΙαπτΙοααε πε ΜατΙε. Αρτεα

ποιαα ανοΙτ ΡτοτεΙΙ:έ εΙε Ια Ιογε επ Ι)ἰεια [στα Με»

πιατα 8: αΙεΙα ΒΙοατε δ: ΙοϋαπΒε εαπ'εΙΙε ΙααΙ ι·επτΙ

Θε εοπτεα ΙεααΙΙ:εέεΙοπα τω ίσια:Με , εΙΙε ααοίατε

επ πάτεΙα-ταΙΙοπ εΙεεεα αιαΙΙτεα ΙεπτΙπαεπτα ιΙε (στα

επεσε; απ· ετΙΙτ.εΙΙε) ο ἱΙ α ι·παιιτι!έΙα ρατιτα!βω

[αναπτοώΙ.'Ι·πτετεα·ετε Ι.ατΙπ α τεααΙιαΙτ ΙιιιιιιιΙιιέ 6 πω·

ιαΙαπτ.εΙΙππαπποτ εαιαΙεΙΙ απαΙ:Ι8αια εΙαπα Καί-αφ ιΙεα “ΙΙΙ”

` Ι.ατΙτααιοίι ΙΙ Ι.ε ρτε”εΙ εαπεΙοι1εα ΕοΙα ροπττΙΙτε Ιιαβ

βίβ,δε ΡετϊτεΐΙε; ππααα Ιοαανεπε απίΙααίπττοι.αττΙαα

Ιεα έετΙναΙπαΒΙατεΙΙΙεπαα ραπ Ια παπα ορροαε °

Νια ε “ δα Ι'οα·-' ”



8"ΜΙΜ ιΙειικΞε[υιο Μ· 8.Ι.ιισ

α Ι'στειιεΙΙ; ιιε ποσα αΡΡεΙΙοιια Ρι·σστειιιειιτ Μέ

Με” ειι ιιοτιε Ιαιι€ιιε νιιΙΒαιτε ; σε πιο: ιιε Ιε

μεσω: ῇαιιιαΙε αιιιτειιιειι: ετι ΙΙι·αιισοΙα Ρετ ι:ειιιι

φα Ισ Ραι·Ιειιι Ι:Ιειι σε εοιτεθ:ειιιειιτ. Ι.'αιιιΙ:Ι

Βιιιτό ιΙιι πια: Ι.ατιιι α Με Ιαι·οιισΙιει· ΡΙιιΙΙειιτα ιΙεα

ΞιιιετΡι·ετεα , δ: ιιστατιιιτιειιτ ιΙΙνει·ε Μογιιεε ιΙε

Ιαεοπιιιιιιιιἱοιι Βοτιιαιιιε, οιιι σαιτ Ρι·Ια εεε Ρατσ

Ιεε εοιιιιιιε Η Ια ΒαΙιιτε νιετ8εανοιι νοι:ΙιιιΙΙ

κε, οσε Ι)ιειι αειι έ8αι·ιΙ α Ιου Ι·ιιιιιιΙΙΙιό, Ια ι:Ιισιτ

ΕΙΙαιιι οσοι· εΙΙι·ε Ια ιιιει·ε οι: Ισιι ΡΙΙα , οσα σε Ια

μια: ειπε σε Ιαοιιιέ ,Μια εαιιΐε·ιΙεΙ'εκτιειιιε

δ: Ρειιίαιτε ιιιο(ΙεΙΙ:ιε,ιΙοιιιτ εΙΙε ότοΙτ ιΙοϋέε. Ι.α

ουεΙΙισιι ιι'εΙΙ μια ΙΙ εαπ: ΒΙειιΙιειιτειιΙε·νΙει·δε

εΙὶσἰτ ΙιιιτιιΙαΙε διΕ πιοιΙεΙΙει Νοιια ειι Ισιιιιιιεα

εσιια ιΙ'αεεοι·ιΙ; σε εετιε ρει·Ιεάίοιι Ραι·σιΙΙ5αΙΙεπ

δ; ιΙαιιε ιτσιιτεα Ιεε αξΙ:ισιιε , ιΙοιιι: ΙΙ ιιοιια :εΙΙε

ειιιεΙειιιε πιειιιοΙτε , δ: ι:Ιατιε εε (:ατιι:Ιειιιε Ρακά

ειιΙΙει€Μετιτ ο οὐ νοιια νογειι μι· ποστ ιΙε πιει

ιιαϊία δ: ττεα-ειισιιἰα Γειιιιιι·ιειια ιΙ'ιιιιε ρισίοιιιΙε

ΙαιιιιιΙΙΙι:έ. ΜαΙεΙε Ροιιιτ,ιΙοιιι: ΙΙ 8'ασΙτ,εΙΙ: ΙΙ ιΙαϊι5

εεε Ραι·οΙεα εΙΙε ειιτειιιΙ Ια ΙααΙΙεί ειΙε Ια εοιιιΙΙ

8:Ιοι1 α ου Ι'ΙιιιιιιιΙιτε ‹Ιε Ισα εΓιπιι:Ρ ΝΟΠ8ΙΟΙΙΙΒε

ποσα Ιε ρι·ειιιιει εοιιιι·ε τοσα ι:ειιιι επί Ισ ίσοιΜε

ταεΙιει αιι ΙεεσιιιΙ. Ρι·ειιιιει·ειιιειπ Ια Ραι·οΙε θΙΠε

ΡΙογέε σαι· 5αἱιι: Ι.ιιι:ΈαΙι: σου: ασια βατεΙΙε

ιιε ΠΒιιιΙιεΙαιιιαΙα ιιι ιΙαιιεΙ'οιἰεἰιιαΙ.ιΙιι ΝοιινεαΙΙ

τεΙΙαιτιειπ , οἱ ιΙαιια Ι'αιιεΙσιιιιε νει·ΙΙοιι θ`ι·εεφ10

ιΙιι νιειικι αιιτι·εεΙισίε, οσε ΙααΙΙείΙε, δ: ΡειΙι:είΙει

οι! 8Ι9ωΙΙΙΒΠιθΠτιά οιιεΙοιιεΙ:οΙα αΙΈΙΙάΙοιι δ: πή

ωε5 @ΙΙΙ ω( εσιιιιιιε ι:Ιιαι:ιιιι @οι ):ιιιιε εΙΡ98β

. ε _ . Ο

κ
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_ :ου: ο:: ::ιεΙοιο οιιυ8Ι'ου::ιουυο ποιου Ο:οοἔ

(Μαρ. Ι. κήΜ. 6·:. 57:

ο: ΒεΙΤ:ΙΤε; οουιυιο ουειυο 8. ΡιιυΙ οιιιρΙο ε: :ο

πιο: μου: οι::ι:ιιυο:Ιο :ουοιο6 ΒειΙΪε,8: ἰοἔ:υιο

ο:: Που: εοφ: το! ου'Η :το υιοἰυ:ουου: , :Μουτ

ουο ]εε :ιο-Κο ο ι81° ::Ξε[ο:Μ::α Ι: :πιο ο: σου::

:ορο @οι ι: ο ποιο πιο: ρου: πιο: ο:ι:ιε Ι'ο:ἱ

ΒιοιιΙ) ::'οί: ο οι:ε :ιό::ε ::ο:ρε νἰΙ δ: ἱυίἱ::ιιο,σ_|ἱο 78· #·
“οι οι:: "που συο[ο:ου: ο βιο απο: μου:: ; ε: π'

ουειυο 5.]:ι:ου:ε νου: ου: Η: :ὶ:υ:|ῦ8Ιο:ἱ¦ὶ: :ΜΕ .Μο-ιο

ΜΗβ,:'οι: ὰ οι:ο οσο :ο :το ου'Η γ :ι οο Β:ειοο 8: |”

ο: :οΙονέ,ιυιοε :ο :ο ου'Η ι· ο ο: Με 8: οουο:υιο

οπο: Π: :ουοι:ιου. Ε: :ιοειυο 8.Ι.υ:: :οιιιιο::ο οι:

Μ:: ο'ΕΓηε ; οι:: Ι: ιιιεεωοο: οι: Οσοι:: [ο. #18· π

βια-β:Μο:βιο ι:Ηωψυσου:,οίιΗευ :Ιειι:,ουο [Τα 33”

ίου ηὐϋιιῇοἄ Η εο:ουο Ϊου ειοοειυ:ιίΐουιου:.Όο

ίου: :ου: Η:: ροίΐπἔοε οι: υοιινοειυ Τοί:ποιου:.

ου Γε :ου:ου::ο Ιο πιο: εοιρ!οι·έ μι: Ισ. Υἰο:Βο

ου :ο Που; Βου: ονἰοου:,ου'ὶΙ Γι· Επι: οσο:: πιο

Ρ:οοοτε Ρου: οι:: οιιίΐοίΤε , 8: ρε:ι:οΠο; δ: υου

οσο: οι νο::υ.οοΙ'ΙοαΜΙ:Μουιυ'οί: ῇειυιιἰε ίἱευἱ- π.

ίἱέο Επι: :ο πιο: ω: σε: Ει::έε Ιίν:οε,οιιιιε :οίὶ- Με;;

ιου:ε ::ουΠουιυιου: μι: ου ιιυ::ε :μυ :το οί: οοοι-_ ω”.

:,ιοΓέ,8: Η :οδο Ρ:ου:οοιου: ουεψαξα· ιιοβοο4 3ἐέ#

οπο: Ιιυτο Ιου:οι:ιοιο απο: Σ:ου:ουοοο:ο οπι- "_ ""

ΒοοΙομονα:: οἰἴοοιἐ: νεο ο:.(Ϊο πιο: Γ: Ρ:ε:ιο ΕΜ. ο;

ι.

. ' Ρ|:Π, ο.

οι: Βορ:ειο:οιοου: Ιο:ου:ου:ε ου Νουνοου Το- ε.

ποιου: ΐυινου: Ι:: πιο:: οι ::Διο,δε Με ρο.:οΙοε. '· Μ"

- Εοι:ιοιο ουιιοο Με:: οιουυο Ι: ευρωη ι·α_ςιι·οέ

[οι ιὐΙκΦΜ:,ουοι:: @ΜΒΜ ; δ:μου ρει:οιΙ- σο: η

Ιοευ::υ: , πιο: ( απο μ. π84:οσ' πιο:: η]ΜΜιι; 323

ι - - / ει: οπο:

'Δ



"ι .Μιτου ιΙτα:ιτικ[Με πιο· Στ Μ::

ειπε δε πειτε Ιε ιΙεπιιΙείιπεΙΙντε τΙεε ΒοἰεσιμώΜαι ω.

μ*6· Ι'ιι1|ΙιέϊΙστιά'ΙβιεΙ τ; δε εΙιιπε Ιεε ΡΓ€3Ι1ΠΙΕ8μ Κεειιτη

τι; π. ά: Μ»τω12Ιιεεω τα:: ΙεΡτΟΡΙιετε) επ στα ττΔΜΙ;›

18· 6· ταρωΙσππωσ· πιο:ραΜ ; 'ΕτιίΞιΙπτε Λππε›

αι ετιπτιειιιε , δε ιΙε Ια Ρτἰετε ιΙε ΙειαιεΙ:Ιε ΙαίαΙιιτεύ

, Ο . ·νιετΒε τι τἰτέ·ιιπε Ι:οιιπε [Με ταπειίέε!» 8:

Ι ..τω ετα πειτοΙε8,φύεΙΙεατεΙ ειπΡΙοπέεΙ5Μι ωττμτ-.

ΜΙ? - *άι τω- εΙΙε) λ ΤώΙάι.Ήαπ σε εξΜωβτι. τριτη

“Μιο, ό· β πι αβανεπιπετέηκε]ζόΜΙοώΙΙ:έ _

` μια: Μ βι1Μπτη τοτε τΙοιμπεται.-πιοιι:ΗΙεποαπ
ιιοπεΙεε·ιοπτε πΐιΙ=νΙντω ΑΙΜ. @εεασε

. . ιΙ Ρ . .

ίεμετά τοιποιιι·ε οοπτττωπιεπτποπτΡΕεπτιιτιέ

'μα «Με Ιιαβ,Ιτ @φταιω ι·Ι·έεΙΙ:ττπαΙιιΜττιωθ

Ι 23ΗΙ·Ιε θα πω: Μιιτ.ειιτξωτεω-.π-ωετωε

Ψ ττεεπεε ΙΙειιαΕτια:Ιιοίε·ιπεΙΙιτεπε-Ιειεα1Ι€Ν

Μ^ωτ Ρειριποιπε οιιεΙειποωθιιτ1εοιππιειΙιττοττ.ΒΙω

,. τω. ιΑπ]εΒιέτεεετΙνεπτίπτεε 1:ιεΙΤιι8ε;μπι μνοΙτ

ττπτωτιιτε επ Μιιτίεπεπτπιοιπετ πιτ-θε! ιτ·τΡΡω

·_ α __ κ τεπεε οιι'εΙΙεεπ'αττ ΡειΙ·Ιέ ειπε ιιωττεειιτ με

. . . ἐιν-ι·ιιΙ·άττε Ιε ττιΙΜΙ'ιιπεϋπεετε 8: ιιιιϊνεπωπω

*Με

'· : Ι·ιιιιπΙΙιτε ,εεεΙΜειιττετΔτε; 8οοε1πίπε! επ Μ;
Ι· ιιτειοε,ιΙέεοιιντε ιΜπ'είτ μιε·νειδεώΙειπεπτ

Ι· ι ·· τ··ϊξΒιιιπΙ:Ιε.Ι.ει:ΙεΙΙΙι:ιπ(ΙΙεεεττε8έΙπτεντε:τέιεπ'όΙΙ

ι οποτε· οιινετ ιι'εΙΙεειἱτειε Με ιιίοιιππετΙΝ
·' ΛΙεετΙι Ρ( 'Ι “Ι Μ τ? ΙΙ:ΡΙΙΙ τε ‹Ιε

τ οππειιτπιεοντι επι ε: ῖε 1ιετ·ειιπε ι _

` 1·εεω ΒετΙειπρτειιτι·ΙΙτιπε πωπω: τΙε τιτοτείτετ

- ·. οιίεΙΙε π':ινοΙττώεπίπγ απ Ι'ειΙ-τοπεΙτΙΙ τΙΙΒΜ%

ΑεεΙτεε]εΠιιέε Εεεε ετιεοτειιιιιε@εεε εστι-ι

] θτΙεΙ*Μοπ , Μέττ- ιιεμεε-ε1πε·ΜετΙΜιπποίεΙεψ

ἔ:.._ζὶ @τί Ρετι

 

‹Ιε [ε -νεπτετοΙεΠτε πιιιποΙε..ΙΜοπττετίοτι '



@οι π. "τῇ Απ. (Μ. '- γ;;

ΡεπΙτεΠε ὁ· Η επειπιιΙειιι· ‹ΙεΜε" εεε ιιιι'εΙΙε οι:

ιππαιπππεπππιπππ , Η η περιπιίέπω ρππΞποβ, ἔι εε ιιιι)εΙΙε

ιΙΙΓοιπ πι°ιειπειεε ,π Μ". απο υπερήσ Ια 8οιμσιιή

Β'οιὶ Η εοπιεΙιππ ειπε εοπππιππε ° μι· Ιπι€ι·πιπποεπιιζ

οιι'εΙΙε εΙοπιπιοΙτ ο Ι)Ιειπ,εΙΙε εππτεππΙοΙτ φ·ιι είπε

ποπ άέεΙππιέππειικ επ ίιπΡεποε ,πΜε Ιππιιιτοππεπιπ; ο

¦ εΙενέ άειππε Ιεί-ιπρπεπιε άε8πέ: @Η ππιπήείδέ δ( άι:

Ια εΙοἱπε;πΙε πππεΙππιε ΜΙΒ ΞιΙ'ορροΠτε μι· εέι πιο

ΒιιιίΙεππιεππτ , οιι'εΙΙε ε'ειττπΙΒιιε,εΙΙε ίΙΒιπιδε, τιοπι

Η πιο: εΙε Πι ιπποεΙείΙΙε,8π ιΙε Ιου Ιιιιππ·ππΙιπέ,ππιαπε

Ια Βιιίΐείΐε ά Ια ρεπιτεΠε πΙείει εοππόιτΙό. εεε παι

Ιοππε , 8επιιιτπεε ΙεπππΙ:ΙεΙιΙεε οπιτπιππιΒέ ἑι Ια νεπἰπέ

‹Ιε πιοΙΙιε επιιοΕπΙοπι,πποπι ΙειιΙεππιεπιπ εεπωπω

πιει ά'ειιΙΙειιπεεΙΙ Ιε ΡΙιιε μιΠιοπιπιέ δ: Ιε ΡΙιπε Γπιπι-=

€Ιιιπιπ επιππεπ·ππι οσε πποιιε ειγοπιε , Με ιΙ'ειιεπεε

1)οδΙεπιπε εππεοπε , εεΙεΙππεε επι Ια εοτπιπππιιππἱοπ;π Ε”. '

ΒοιπιειΙπιε ; Ιει εοπιππο.ι€ππιππππ ιΙε εοππίεΠει·, οιιε Ιε 8·π›λέπε

ΐεπιε ὸεε πιπποΙεε ιΙε Ια Βιιιππτε νπεπεε εΙΙ,οιπε Μπιη 7'θΧάΠΙέ Μι ΙιιιΜβ,οιπ ιΜιμπιπεβ,εοιπππιιε Ι'οπιπ ο α

τπιιιιιιιτ πιω ΜΒΜ. ΕΙΙε επιτεπιπΙ εποε ΐιι ΒιιίΙείΙε ""°

πι'πι Ροιππτ ειπρεΙεΙπέ,οιιε εε $οιινεπειιππ $εὶΒππειππ

Με εΙιιιΒιιππΙΙ ποιππιπετ Ι88 μια ιΙε Τα έπνεε (ο:

εΙΙε Ραπ μι)! ΕιΞπε Ιε ΡΙπιε @απο Βοπιππειιπ , πρι:

Με πεεενοἰι· ιιππε επεπιπιππε. σε Ιιπἰ (ιΙιτ-εΙΙε)

ἐπὶ πι ωΒΠε ι·πιε πεδειπάει·. ()ε ππ'είΙ μια ππιογ

επι οι πιπεπιπέ Ιω πεεπιπΙε. ΙΙ ε'εΙΙ ιιΒΒιιιΙΙό νεπε

ππποιη)ε σε πππε ίὶιἱε με έΙενέε ῖι Με δει Ι:οιπέ πιο

Ρπενεππιπέ. ]ε πε Γιάμε ι·εεΙπεπεΙπόε. Ε: @το εεε·

ΡπιποΙεε ιεΙιιἰπ εΙαἰπεπππεπππ Ια Ρειπἔιιἱτε ΙππιπππΙΙιπ;έ

πΙε εεεεε Ι:ιιπππε Ρεπίοππππε. Ωω· εΙΙε πεεοππἐιοιΙΙ

. 'Με



εποποπ άσα:τΞε[ωο πω· ε. Με τ

ίττιιτ:πειπεπτ, π'Π π'γ ε ποπ επ εΙΙε,τΙπἰ τέμπ

τὶε επ επεππε ?ατε το. Ι'επε!Ιεπεε πι: Ια τεινεπτ

ὸἱνὶπε.Βἰεπ ττπ'εΙΙε επι πἴπἐ ά'ππ Πιπ8 ττεε-πο -

ΒΙε,δε ἴοττἱε ά'ππε τπτιἱἴοπ ΚομΙε,επτπ:ππ Γεώ

:με Η ἴΡΙεπόεπτ πε π ΕιππΙΙε εγω: έτέ τουτο

επ:ετέε 8ι όέττιπτε πετ Ιε τετπΡε 8: Ρετ Ιεε τω.

άστε οτάτπεττεε επ Ια τεττε,τΙ πε Μπιτ τεΒοττ ΡΜ

πἱ ιἰἰ8πἱτέ,πἰ τὶεπείἶεε; πτετε ΓεπΙεττιεπτ ππ απτο

δ: ττ:πΡοττιτπ (οπνεπττ πε: εε πιω Ιεπτε επτεατε8

τινοπ:πτ έτέ επττετοτε. Ετ φωτ ε Γε ρετί-οππε,

ίοπ πτει·πι€ε τινα: ππ πωπω: επετρεπτἰετ › (Η

εττ€ποπ (τι ντε πι: ττειντιτ! ὸεἴεε τπππε, πποπττο

τω ἐι ττπε:ΙΙο πεεείπτέ εΙΙε ότοπ τεάπττε.ΕΡτεπτ

·ττ'ππε τεΠε τοπότττοπ , νοιτε πωπω: ῇπεετ επτά

έτετ επ ?Μάτ Ιε πποπάε , τ1ιπ ιτ'εΠτιιιε πω: Γο

Ριπεπεε 8τ Ιεε ετεπάεπτε. Μεπε ο π: πιοπάε Η

π:έΡτίΐε·,δε πε: π τἰεπτ πω: ραπ· πω: Ρειπντε πι;;

εΙΙε π'επ ε με ε:ΙΙε:-ιπείτπε πω: τπτ:τΙΙεπτε πρι·

πἰοπ,Γε ρτἰἴτιπτ επεοτε πτοτπε πιτ'εΙΙε π›έτοπ ΙΜ

Γέε άσε ειτ1ττεε.Ι.ει τπετποὶτε ιτε εε Μπιτ ἴἔιἔ› $Γ0ὺ

εΙΙε: έτοἰτ πτ:Π:επόπέ, πε πι επΗε ποίπτ Ιε εαυτό

πἰ πε Μ επ πτέεοπποΜι·ε ειιπ:ππε ρτττττε τπτ

μπαεοπτὶἰτἱοπ , οπ εΙΙε Π: νοχοἱτ τεόπἱτε. Ετ

πιπτπτ ἐι Η. Με , έσω εΙΙε: έτοττ όοπέε , οπττε

?ήπιε πε ΙεἴετἰετΞιὶΪοἱτ ΡΜ Με· πτείτπ:, Ιεε ΡΜ

ετἱπτε ττεπντιπτ Η:: ΡΙπε ἑι πάτα: ττειπε Ιεπτνεττιτ ›

δ: εοπνττιπτ Ιεπτε ντΐεΒεε άενεπτΗ ττιεπεΠό π.

Με. ε. πω: εοτπτπε Με δεττιρπἰπε ά'Είτιχε ; οπττε

3- τ1ιτ'εΙΙε Γετινοττ επτ:οτε πιω :ουτε Η ίἔιπέτἰὶἰαι

ποπ π'έτοίτ πττ'ιτπ ποπ δ: απ ρπνι·ειΒε τὶε το@Με

Ι
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- Φαρ. Ι. ιιστβ μι. σε. ε;;

σε εε Ιοιινεταικι 5ειΒκιειιτ, σε «με εεΙ”ειιτΙκιιεκιε

Ιιιι τακΙώτ σιτε Με σσιιτε αρκεε τσιιτεΙ'σΙιεϊΙ

Ιαιιεε , σιι'εΙΙε Ιιιι ανώτ τειισιιε; Ισ [Με ιιιιαβι·- ι:Ε·'7τ

πω: »Με , ει” π'ιιιτΞεκι [πιτ σκιφ υιη"ισβ κακού ι '

σε [ειναι σιιττε τσιπ εεΙα σἰε-ῇε , ίση εικτκεΙτιιε
εΙιατιτέ Ιιιἰ ΡετΙΠιιασακιτ , σιι'ΙΙ ν ανώτ εκι ΙΙταεΙ

Ιιεαιιτσιιρ σε σετΙσκιιιεε σε Ιστι Γεια: , ΡΙιι5 εσπ

ΙισεκαΙ:Ιεε ειιι'εΙΙε , τκιείιιιεε α σετ έΘατσ ; εΙΙε ιιε

νσνσΙε τΙεκι σουτ τσιπ εκι εΙΙε κιιεΙιιιε , :και ΡειιίΙ:

ανώτ εσκινιέ Ιε 5ειΒιιειικ α Ιιικίαιτε σκι Η εταιισ

Ιισκικιειιτ , εκι'Ια κιι·εΙει·αιιτ ἔι κατι: σ'αιιι:τεε. Φωτ

σου: ιιώ εΙΙε σσιικιε τσιιτε Ια @σιτε σε εε εΙιώι:

α Ια ειιΙε εκαεε , σε ασ τω σου ΡΙαιΙΙτ σε Ισκι

ΒιειιιτεεσκικισιίΙαιιτ σιι'ΙΙ κι'α τκ·ειινε εκι εΙΙε,τιιιε

σε Ια ΙιαΙΙείΙε , 8; σε Ια ΡετικείΙε ; σε σα: τοι.ιτεε

σιι'ΕΙΙιαΙ:ετΙι ν α νειι δ: ασικιΙκό σε ΙισκιΙιειιτ σε

σε ιέΙσιτε εΙΙ: ιικι εκεί-εκι: σε Ια τιιικεΙΙΙαεταΙιτε σε

ειεΙ ; επι Ιιιἱ σσκιιιε :Ι Ια νεκιτε ιικι εταιισ Ισια σε

ίε τόισιιϊτ, κιιαὶε εκι Ι)Ιειι , εσιτικτιε εΙΙε σιίσιτ κια

Βιιεκεε , σε ιισκι εκι Ισν-κτιείτιιε. ΑΡτεε ανώτ Με

εεττε ΙιιιτκιΙιΙε εσκιΙεΙΙΙσκι σε ίσο ΙτισΙεκιΙτέ , εΙΙε

τεεσκικισΙΙΙ: δ: εεΙεΙ:ιτε ετι Ισια: Ια ετακισειιτ σε

Ια εταεε σιι'εΙΙε ανώτ τει:ειιε ; 8: ανοσακιτ εε

ειιι'ΕΙΙ:αΙιετΙι ιινώτ σΙτ σε Ισκι Ι:ιοκιΙιειιτ , εΙΙε.

εκιεΙιετικ εκιεστε Ρετ σεΙΤιιε εκι εεε ΡατσΙεε τιιι'εΙ

Ιε αισΐιτε , Μιά απο: "πιο εεε:: πιο στο” ετσι

Ικιικαιώτ. ]ε τεεώε νσΙσιιτΙετε ( σιτ-εΙΙε ) Ιε πεί

τιιώΒιιασε τιιιε τιι αε κειισιι σε ικιστι ΙσσκιΙιειιι· : δ:

ανσιιε σιι,ΙΙ αιιΡκκιστε8: εσιιτικκιιε :κια ιονε.Μαιε

ΒΙεκι ειπε εε οι: σεεια Ιοεαιιεσιισ σε ιιιε νά!

' Ι:ιεκιΙτ



πω»άσι4ισΙσ[ιιιο βια α. Με

ΙαεταΙτ δ: ΙοίΙετ μια· Ια ΙαοιαεΙαε ιΙ'ιαπε Ιεπαπαε ΙΙ

. νεττπεπίε; Ιε ρτενοΙ εαιαε Ι'Ιαοααπεααα·εΙε Ια εταπ:Ιε

= · Μπεστ, εμε Ι)Ιεια απ'α ΙΤαΙτε, π,επ εΙειααεπτετα με

Ια. ΙΙ α'έτετα:Ιτα ΙτιΙοια'α Ια ΡοΙΙετΙτέ ; νοΙα·ε απ.

οια'αΙ'ετεα·πίτε. ΤοπαΙεα ΠεεΙεα , ι.απΙεουΙετοπτ

εα-αΡτεα,αΡΡτοπνετοπτ εε εαι1'ΕΙαιαΙιετΙα νἱεπτ

δε Με εΙΙτε,8τ αγαπτΙ-εα ΙεπτΙτπεπα πα"εΙΙΙαπετοπτ

ΙπεπΙαεπτειαΙε;8ε ποπ εοπτεπα εΙε Ιε ρεπίετΙε τεΙἔ

παοΙ8πετοαατ Ιααπτεαααεπτ επ εκαΙταπτ ααα τεΙΙεΙτέ.

ΕΙΙε επ ααοιΙτε Ια ταΙΙοια;Οιαι Ισ ΡισιβΙαιι2( ἀΙτ-εΙΙε)

Μ'α[αιιτ εΙιαβα8Μπάσ.πΕπττε Ιεα απττεα ποιπα πε
Ι'Εεα·Ιτιπε τΙοππε α Ι)Ιεια,εΙΙε [ετω εαιαεΙ πεΙΙοΙα

1,[ η. ιΙε εεΙιαΙ ‹Ιε Ριιι||ιιιατ; εοαππαε εΙαπα Ιε Ρ εαιααααε

α· νΙπτ- εαιαατα·ΙεΙΙπε, Ο'α|Ι Ι'Εται·ικΙ,Ισ Ροιτ,Ια Ριιιβατιτα

Ι'ΕταιιιιΙ μαπα: οι Ιιιιι·αιΙΙε. Ι.α 5ααπτε νΙετεεα

Μ. ΡαττιεπΙΙετεαπεπτ εαπρΙογέ εε ποπα, Ρατεε ”

ἔιαεΙ›Ιαοππειατ,εαιαε Ι)Ιεια Ιι1Ι ανοΙτταΙτ,&α ταΙΙ-οαα

ιαεαπεΙ τοπα ααεεα Ια εΙενοΙεπτ εΙΙτε Ι:ΙεπΙαεπτεια

Ιε,ετοΙτ υπ εΙαεΙ όΙοαπντε εΙε δι ΡιαΙΙΙαπεε ΙααΙαπΙεα

Ι και» οείτ εε οια'εΙΙε επτεπεΙ μα ειι.τεΙ10β:2ι·ακέτα ο

Με· εαια'εΙΙε εΙΙε εμε π: ΕιιιπιιιιτΜ 2[αιιισπ ΕΙΙε α'εΙΙ

ίεενΙεεΙ'ππ αποτ ΙααπΙΙΙεταΙ'ΕετΙετατε,οπαπό εΙΙε

ο:πντεα εΙε Βάια, οὐ Ια €ταπαΙεπτ ι.Ιε ο ΡπΙΙΙαπεε

δε εΙε Ια θιεείΙε δ: πεί-α. Ιοοπτέ τεΙιαΙττΙ'ππε ΙαΙΙοπ

εκτταοτάΙπαΙτε ; 8; εε παω-Ια ΙΙεπΙπε απομε

απεπτ ποπ ΙἶιπαρΙετααεπτ εΙεα εΙαοΙεα 8ταπάεα,απαΙ8

ιΙααειαιιιιιιιι·: Θ· άι: ικαειιΜεοπετε;Ροπτ πουα ΙΠΟΠ··

ετεα·οπε εεεαπε Ιε 8αΙπτ Ε.ΓΡτΙτ ιαοαπαααεαΙπΙΙ, εΙΙ

·ίΙ ΡΙεαπ τΙεεΙ0Ιτεὰ εΙε εταπάειιτ , ιαια'ΙΙ [εαπΙ1Ι6

ΠΙΝ

¦ · ΡατΙε τΙεα ΡΙπα Ιααιατεα δε εΙεα ΡΙπααπα8πΙΙαεΙυε$ α
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γ - - ΟΙΜρι Ι. τθ:|: μ”. Θ:: :η

ειιιεεεΙ-οΙτ Ια €:α:ι:Ιειι: δ: Ια ::ιαΒιιΙΙιεειιεε πιεί

πιει Ι)ανιιΙ α Με σε εε πιο: ιΙαιια ιιιι()αιι:ι ιιε

:Ι'αό:ΙοιιιΙε ι·ειεεα , σὺ ΙΙ εεΙεΙιι·ε Ιεε ιιιε:νει Ιεε

_ :Ισ Ια:Με ε Ι)Ιειι ιΙα:ια Ι'αΙΙΙαιιεε , σιι'ΙΙ ανοΙ:

εΙαΙΒιιέ ::αΙ::ε: εινα: Ιιιἰ δ: ανεε Ια ιιιαΙΙο:ι , οι

Βιντεο! (:ΙΙ:-ΙΙ) μια: ΗΜ:: α: Μ:[::νΙται: π: κι: ι·αι:·ί

ωρα:Μ: σα:: πιο:: ::::σε:απά:ισ κ: ροιιήα:::Μ"

ειιππε:βι·: τσιπ:: :::8Μπάεισ:.Ετ Γαία: Ι.ιιε Μ::

:Ιεε ι:ι)·ΙΙει·ε: εΙε ]εΙΙιε ΠΙι:ΙΙΙ ιιο::εδ·εΙΒιιειι:,

ω:: :οιιτεα Ιεε ιιια8:1ΙΙιεειιεεε :Ια :εμε σε Ι)αη

νΙ:Ι:ι'έ:οΙε:ιτ :με Ιεε ΒΒιι:εα ό: Ιεε οιιιΙαι;εαιειιι

ΙΒΙσ)·εΙε :ι·ιεΙιιιε ::ισ:,:ΙΙΙαιιτ :με Ιε:Ι”αΙιι:α ,Μιά

επι: αγαιι: ι·εεειι Ιε 5αΙιι:ΕΙΡ:Ι: Ιε Ιου: σε ΙαΡειι- ειδ-α:

:εεοΙΙ:ε Ρα:Ισιειι: ειι ιΙινε:Γεα Ιαι·ιειιεα Ιε,:888:3η "°

:Ι:ισ.:,οιιεοιιιιιιε πο:τε ΒΙΙιΙε Ι'α :πιάσω Ιε.:-εΙυβ:

ει: πῇῖιμ::: α: 11έεα.Μα:ιε ΒΙΙεεΙε·Ι)ανι:Ι,Ισιναιι:

Ιε ΙΙΙΙε :Ιείο:ι Ρε:ε , α ιΙο:ιεαιιΙΙΙ ιιΙ”έ_ :Ια ι:ιεΙΙ:ιε

τε:ιιιειιΙΙΙατι: ιιιιεΙ)Ιειι ΙιιΙ αΜ: ιΙεα!τιπάει::: οι:

σε: οιιρεΜΙφι::: ;_ μαι:: ειι.Ρ:Ιιιιε: εοιιιΒἰε:ι εΙΙ:

Μωαβ: ΒΙο:ιειιιι δ: εΙενεαιι εΙεΙΙιια εΙε Ια -Να:ιι:ε

εε: Ιιοιιιιειιι· αι:ΙιιιΙ:αΙ:Ιε , δ: :Ια του: (ιιι€ιιΙιε:α '

ειι'εΙΙεαινοι: :εεειιιΙε Ι)Ιειι. Ε: εε:ιεε εΙΙε α. Με

:αιΙσιι :Ι'επι Ρα:Ιε: αΙ:ιΙι. Οι: σο:: Ιςαιι:οι:-οιι

α'ΙιιιαΒἰιιε: εΙε ΡΗ:: 8:ατιιΙ,ιΙε :Με :α:ε,8: σε Μ::

:ανιΙΤαιι:ιειιιε ει: εΙιεΙιΙ'αιιν:ε ιΙε Ια8:αεε :Ιινιιιε

ειπε:: εΙΙε Ρ Ρ:επιἰε:ειιιετι: νου” νογέα εοφ

ῇσἰιι:εα ειιΓειιισΙε ρα: ιιιιιιιι:αεΙε σε Ια ριιΙΙΙαιιει:

σε Ι)ιειι σου: εΙισΙεαΙιιεοιιιΡα:ἰΒΙεε επι :οιι:ε Ια

πια:ιι:ε , αΙΪανοΙ: Ια νἰι·8ἱιιΙ:έ 8: Ια .ίεεσιι:ΙΙ:έ.

·.Πιιε ι:ιεΠιιε ἴεπιιιιε χ εἰ: τοι:: ειιΙετιιωΦ δ(
` .' -· μ .Ρε Μ Σε::

 



:σκοπο οειικἰ:[ιυηἱι: :. Μ:

νΙ::Βο 8: Μ:::: Ι)Ιου ιι.νοι:ου:Ιου:εω: ι:ου=·

ΓοΙο Δ:: οποιο:: ΙΙ:::ΙΙ::,ου ὲιιιΒέ::;Ι:ιι:οουοἔι:

ο:: :υθιο: ι:ου::: Ι:: :ρρει::ο::: υ::ιι::ΙΙ:: ο::

:ΜΙ-εμ ει: οΙο:: ιυ:Ιοι: ΙΙ · :ο Η: νου ου ::ιέιιι

ΡΙ:·ὲ Ματ:: :ο Ι: :ουΙιο:1ΕΙΙ::Ιι::Ιι. Μιιι:ιιι

χω: ου ο'ιινοι: νεο υΙουϊ ο:ΡιιΙ: Ι: ::οιυιο:οΞ

::οι::ι: οιι:οουο:, δ: ]:ιυειι: ΙΙ ο: Ιον::ι·: :

Ι'ον:οΙ:ι οιιϊιιυ: νωε: ο:νΙ:ου: :υ::ΙΙι::, 86

ου: Ιει ω: ο:Γου εοφ: ο:οι:ιι:ιιο: :ιιυ:::Επι: Μάο:: : :ΙΙ: ο: ΙειΙΙΙ: Ρ:ι:ο: ρο:::ι58οοο

::ιοι::Ι:-ιιο ::υΙ:.Ώ:: οποιοι:: υ':ΡΡει::Ι:υ:οίιΙο

Μιι:Ι:ι- Ε: Του:-ΡυιΙΙιιυ: ο: Ι'ιιῇιι:υ:ἱ:Ιοουυἔ

οιιΐἔι? εΙΙε. οι ΙΙ ιινοΙ: οιι::::ίοι: οου:·Ι:·Ριι:ιοΙ:::

ο:ΙεΙυιτου νΙ:οι:οιουο: :Μοτό Ι: ρ::ιιιἰ:ι:Με

ο: :::::;Ε:::Ιου':Ι: μι:·έ:ι·οο8:. (Σιιι·ιιιιι:ηιΐΙΙ
:ι'ν ονοΙ:Ιουέο::υΙ Ι·ιοιυοιο οι ΙΙ::ιιυι: :οι ιο0ιΙ·

ο: ; ΙΙ ίιιΙΙοι: ΙιΙ:ο ο: υ::ι:ε:Πι:έ ου: Ι: ():::ι::ιι:

οι:: Ι: Ρ::: ου Βου:: Ιιιιοιοιυ ο: :ιιι:Ι ιιο:ιι:::

ι·ιι::Ι:::: ου: ο'ου: :Ιι:::Ιιιιυι:ιο:, δ( 2ου: Μ·

ίου πιο:: πιο: Ιει_οιι:ιι::ΙΙ:: Μαι: ο: οι: οι:: Ι::

·ΙοΙΧ ο: οο:::5:ο:::ι:ιο·:υ::ο: :πιο οι:.έιέ έ::

ΒΙΙ::,82 :με Ι: οιουο: :ιι:ο:έ πο: οπο: ο:: :ποτε

ο: ΙΙ: ΓιιΙτιΠΙ::υ:: 8:τουΙ::νο:Ιου οίι ΙΙ :·υ:ι·ιι Ι:

Ι:Ρ:Ι:Πιι: ιοιιι·,Ι”:ιειιν:: ο:Ιιι Ρ:::ιιι::: ::::ι:Ιου

έ::ιο:- ου: :ου ει:Ιι:ν έ:ζ Ι)ἱοιι υ':ινοΙ: ΡΗ:: τΙ:υ.

Μ: ο: ΓουιΙ:Ι:ιΙ:Ι:. ΙΙ ω: ω:: :: :οιτιΡ:·Ιἔ
::ΙιειυΒέ ::::: :οιουιιιυο θ: ιιοΙν:::ΙΙ:ΙΙ: Ιον ο:

:οι τ:: ::υ::ο:Ιου, ιιιιοοου:Ι: Β:ιιΙ εοίου::ιο:Μ

οι: Μαιου. ΙΙ:ινοΙ:::ιι:ο:οου :οιοιυ:οοοιιι€ιπ

ΙΜ Εν: ο: Ιιι ώ:: ο: ίου Αοιιυι ι ιιιο::ιοιΙτ

Ι

- Τ" " ο ο ο ο· ο
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ΟΙωρ.Ι. νεο·|:_.μί. ω. Ι·_ Ι` τ ς”

Ια τττεΙΙττε τιιΙίου, ττιιεττοιτε εινοττε τοηςΙτές ; Ρατ

εε ηικ: τ1'γ εγειτττ Ροἱτπ επεσα: τΙο ξεττττττε τα

τττοττάε , ΙΙ ΙἑιΙΙοἱτ_ττοεείΙΞιἰτοτπετττ “με ςςΙΙς:τ1ττΙ

ὸενοἰτ είὶτο Ια ΡτειττΙςτε _-8:1Δ τττετ::βετουτς5_

Με αυττεε,νίτττ :τα τττοτκΙε βρε τττετε;; δα:εΙετ Ρτε-χ

ΙΙιρΡοίό Η ττ'γ τι Ροζτττ @ς ι1οτε'έτρττττετ ςι16

])τευ1'εττ_νουΙιτίοτιττ€Σ_ΦΠ; κ:ΙιαΙτές μ:ΙττΙ ἔι

_ι1ἰοΙΙε‹Ιενοἱτ ΪετγΙτ €ΓΩΙ€Ι8 . δε ενεεΙεςιτρΙ εΙΙε

Ξενοἱτ εΙΙ:το οπο: τττς:[ωε_εΙΜι·,ΡΙιΙτοίτ αμε-Μια

τ:υπετιιιττε ττττιτΙετε.:Αιτ Ιἱειι ΗΜ: ττυΙΙρ άι: α:$

εοτιβάετατΙ6ε ττ'ε‹ΙὲομςΙτ.ττἰ με τΙττττΙττμδ Μ. τη”.

νεἱΙΙε Φ: Ια ς_ουες:ρτζρη τΙο.Μτιττττ2..:Μ;Ι;τορός

τουΙοἰτ [απο [εε ΙοΙ;τ, β: ΙουΪίἶφἰτ ιΙτ: ΪοΪι στά;;

γ ωστε τΙεήε Ρτεξε_‹Ιε_ ςτμτιττε ττιΙΙΙε τω., τ1ιτοτκΙ

Ι)Ιετι ΙπΙΙΙτιτττ Ιεε_νοχφστάττκιΙτεε άοΙσ._ητττιττω

Εστω-υπ Ιπωπο εΙΒΙτωΙ==ίτ <Ι'νωνΙστεφ

]0ΙΠΕ99ΆΦΙΦ Μ Ευιμματ ἐτ,νττιΙ- ςΙττοΙε ρετ6 τ

ά'Ενωτ11ττ τεττε ττ'έτνριτ στη; ΡΙιτε έτέΡτ.ρΡτε

τττοιπ,ρατΙετ , Ια, τττετε ἀ'Δ‹Ιειιτκ Λάτττητ·ουτττΙΕ

(ατΙ.€τττετττ ΙΙ; τττ:ιτΙ:τε τΙ,οίι Εκτω: ΐοττττές,8ε Μ.

τεττεεεΙΙτέ ὸ'οιὶ ΑτΙίι τα: από. Ε; ιτιώτττΙε;Ι)Ξειτ

Βττσιπ Ι: τείὶε: Ιττττττ€τΙΙατειττετττ Γεω ΙτττττττετττΙίξ

ά'ειικτιιιπ_ε ατυΓε Γεε_οτττΙς:; ΜεΙε ]είιιε έ. τεΙΙςτικ:τηΕ

-έττΞ Ε01°ι116 άι: Ια εΙταΙτ τΙε ΜετΙεηιτ'εΙΙε ι:ΙΙ πάω

ττιΒΙετττετττ8ε »τοΡτειττετττίτι τττετε ; Ι'εφττττεοττ=

“ΜΙΧ μας Μαΐ τττοἰε ςΙειττε Γοττ ττεε- ματ, δ:

τ·ι:εω @Μια ΐεΙτι ,_ δ: ΙιτΙ εγω: τετττΙιτ δ; οτι σέ

:€ειτττωΙΜι :Με ρυΙε τ!ιτ'εΙΙς: Ι'6ιττ τηΙετιιττττσπτΙε;

$9.ΙΝΙ98 9Βἰεω τΙ'τιτπ: ντεκ ωστε. @τω ςΙστις

ΙΙ τής τιιττοΙτ @απο £-Ι$ΟΙεΗμς ρςΙετ , ε1ττ'εΙΙο τ@έ
Ο Μ. @οι πτετεξ

»

 



@ο 8οι·ιιιιιιι ιΙειαΙ:[Μ ω·Πω

_ ππιει·ε ΙΙιιιει:εΙΙεπ ιΙ'εΙΙπε νιεπεε; εΙέι-Ι5. νοιιέ

ιιογέε , @σε ε'είΙ ιιιι πιιιπιιι:Ιε ιιιιι ιι'α ιαπιιιιιε πὶεπι _

ευ εΙε ΙειιςιΙιΙ€ιΙιΙε ιιἱ ό'έπεσ.Ι ιτΙιιπιε πωπω Ιε:Μπα

πιειινπεεεΙε ΙΒΙειι. ΜιιΙε :με Ιεπει-ι:ε ΙΙ νοιιε ασπι

ΙΙιΙεπε2? ιπιιιξιιτεπιιιπιτ Ιιι οιιιιΙιπέ πΙε Ι'επιβιιπ , ιΙοπιιξ

εεπτεΙ:άειιΙιειιτειιΙε νΙει·εε ιι ότε Ια ππιεπε? σαι:

Μοὐ Η βετ, οσε ιοιιτεε Ιεε Ιεπιιπιιεε, νοιπε πω

. εεε/Ιε8 έιε:ιιιιπεε εειΙεπιτ ἐΙ'Ιιοπιπιειιι· ιΙε Μειπιει

(Σεπ -εεΙιιΙ ; ειιι'εΙΙε πι έ·εΙοε ιΙιι Με οι: Ια ίεπ:οπιιΙε

νΙιεϊιιιπέι ιπΪεΙΙ με ΠιιιΡΙειιιεπιπ πιο Ιιοιπιιιιε , Μ'

πομπο ΡποΡΙιεπε,ιιπι Ειεπιπιειιτειιι·,ιιπι Ιε8ΙΙΙιτευπϊ

ου ιιιιεΙοιι_ε ιιιιτι·ε Ρει·ίοπιιιε πΙ'ιιπιε ιιιιιιΙιτέ πεΙε

νέε· επιπιπε Ιεε Ιιοιιιιιιεε ; πιιιιιε ε'είΙ: Ιε Κο? εΙει

Ιὶοἱε , Ιιε ΜέιΙΙΙιε Ιοιινεπώπι ιΙεε ΙΙιεπΙΒεαπειιπε δὲ

Δω ΡποΡΙιεπεε, Ιε ΒειΙειπιμειιπ δ! Ιε ΜεοΙΙαπειιπ

:Ια ΒειιτεΙιιιππιειιιιΙε Ι:ΙΙε επεππιεΙ ‹Ιε Ι)ιειι,Ιε πω"

1)ιεπι ,· (Ξπεπειιι εΙε Ι'ιιιιΙνεπε , Ιιεππιι ιιιιιωιειι

ιΙεε εΠεεΙε5ιζ ΑΜΠΙε Τοιιπ-ΡιιΙΙΙΞιπιπ ιι'ιι με ΙΙιιι·

ΡΙειιιεπιι: Βάι Ι'Ιιοπιιιειιπ·ἰι Μιιπιε ο'είΙπεΥΙεϊβ

δε ιιιεπε που: επιἴεππιΙιΙε;εε ειιιι εΙΙ όεεῇιι ιιιι Βιιιιι(Ι

ιιιιππιεΙε;·ππιιιιε (εε οιιΙ εΙΙε ἱιιΙἰπιἰιιιεπιπ πΙπινιιιιτιι88Ι

ἱ°Ι ει νοιιιιι ιιιι'εΙΙε ΙΙιιΙΙ: Μεπε ‹Ιε Με ; σε: ειιΙιιπιπ

ιιιι'εΙΙεΙα Ροιπέ,8ιτ οιι'εΙΙε ο πιιἱε :οι ιιιοιιιΙε,έςιιιιτ

πεΙΙεπιιεπιπἔ Ιοπι επιβιιτ , οιι'ΙΙ εΙΙε ειιιΙΙΙ Ι'Ππιιφό

θα Ρεπε;ε'εΙΙ: ἔι εΙΙιε ιιιι'ΙΓείΙ: πεΙΙειιιεπιπ Ιιοιιιιιι0

Ϊ ιι'Ι·Ι·εΙΙ ειιιΙΙι νται Ι)Ιειι :ουκ επιίειιιΙ:Ιε ειι ιιιιε

.Με ἄ0ΒΙ€ῇΐΙ© Ρεπίοπιπιει *Επι εΙ·ιειΙΙε-εοιΡε σε

Μειιιε· 4επέΙεΙιιιιιι 8ιέ €ΙοιΙειιιι πιιΒεππιιιεΙε ο (ΙΙΙ

Ια ΗπιιΙεΙιεΐσΙ'αιινιε ιΙε Ιιι Ιιοπιιέ ηιιιΙΙΙιπισει

18: 28εΙΙε-ίΙε !)Ιειι , σ.ιέπέίιέΙτ δ: εοπιΙοπιιιιιέ ; ι?

ε - · ι . . π . · ο ει

/
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. τι ΩΙιφ.Ιτ9οτβτρσ. ω. = το!

Ια :Ιἱνὶπἱτό α έΡοπΓέ Ια πατιιτο ΙιιτπιαΙπο , οπ

Ι'οτοττπτό ε'οΙΙ αΙΙὶέο ανοο Ιο τοιπρε τ· @Ια ππἰίἔ

πω: απο Ι'ΙπθτιπΙτέεδζΙα νἰο πατα πιστη

ἐπὶ Ιο οΙοΙαΜε Ια τοττο; οὐ Ια ΡατοΙο α οτιἔ

Ειπε τω» ; οὐ Ι)ἰοιι ε'οΙΙ: ιιπτ ποτίοπποΙΙοττιοπτ

απο Ι?Ιιοτππιοτ Ο γΙοτεο νταγοιτιοπτποπτοπίοτ

πω: Ιο 5οιινοταΙπα οΙιοΙΙΙο Ραπ· πιτ ΙΙ πιπππιπ1ε

τπΙπΙΙΙ:οτοΙ οιΙ ΙΙ α ποίο Ιο πανΙΙΙοπ τΙο ΒΙοἱτοΙ .

@τ ιΙΙοιζι ΙΙ αταΙτ πατώ· τω μια βε ιιπΙι1πο Βοἐ

ΜΙ ι·Ιο ΙιιΙΙΙοοΙ δ; πιτΙΙ α τΙέΡΙογο τοι.ιτοε Ιεε

@φιμέτω Πι πιιΙΙΙαποο ε; τΙο ττιπτέειτε ι τω:

τΙΙτατ.η ῇο ,πιαἱπτοπαπτ πο απο αιιττο (πω: “πιο

ταπποπτε., πιω Ι)Ιοπ τι; τΙαπε Ι'ατπο άι: απτο

ταΙπτοΙΞΙΙΙο μι· Ια πιω ιιΙο τοπ Είππτ? τιιιαπι€Ι

ΙΙ :Με (στ: οττειιτ α ιιποΙτ›Υ ΡτοιπΡτοἱ, Ραπ·

μιιΙ:ταΙΐοτΙαπε ιΙοιιτο πΙ ΙποίΙτατΙοπ Ια παι·οΙο,

@τι Ιιπ τπτ απποποέοτπατΙ'Απες , ιιιιοΙε1ιιο παπ

τοβοςΙΙβοΙΙο , ιι'οΙΙο ξιιΙΙ: αιι]τΙοΙΙ`ιιε οΙοεΤοπε πιτ

ττιόπε?. τα”

[απτο αίρπ οοιτιττιαπτΙοιποπτξ @από ΙΙ οππΐοτνα

π οΙΙοππο ΡτοξοπτΙο ΙτιππΙΙΙτέ αιιοι:_ιιπο_ΒΙοὶτο

οιιιιοταΙποῖ δοποιτποτπα τοΙΙοτποπτ ΐοπ οΓΡτὶτ,

τοιιτοΙο ΡΙ=πεΙιαιιτ ι·Ιο τσιτεΙοε Ιτοπτιοπτεπο Ια τοπ>

τπτ τΙο τω" ΡΙιιε ποτά 5οπ τιιτιπΙΙΙτέ ιΙοιτιοιιτα

τ:πτΙοτο αιπτοε τα ΒΙοτυο;'αιιΙΙΙ Ιποπ @πιεί-α νττΒΙ

απτο τιμοε τα οοποοπτἱοπ ; ΙΙΙιππποιιτ , οὐ

οΙΙο .το πα .; π*αΙτοτα πτόπ ΡΙτιε Ια πιοιΙοίτἰἔ, ειπε:

[οτι αςοπιιοΙιοτποπτ [α νΙτΒἰπΙτέ. 8ιοΙΙο τοοοιιτ

Ιο.ΕΙΙε πο Ι)Ιοιτ τοπ-Πω οΙΙοΙο οοποοπτ

αιιΙΙΙ Έοπ ίοπ οτοιιτι πιο ΙοττπαΪοιιτοπτΙοτ απο:
ο . Η ο _ Ο ο ἔ . (ω'

 

ΙΙ Ια εοπτΙίτ ΙΙ Ιοιπ5Ιο @ο ΠοΙσοπέ Ι



`

β:: ' .Ματσε σάσεΞε[σιτ στι· ε. Με

ίσιι ΙιιικιιΙΙΙτέ , ία σεΙισκιιιαΙτετέ , ετ ία εΙιατιτέ εκι

ίσκι αιιιε,ὲισκι ιιισιιιε στι,εκι ία τω. (Ξεκτακκιε

πιεσε σε σσιιε α Βσκι στσιτ, σ'εΙΙε τεεσκιε

ιιώίτ ἰεἱ εμε Ιε ΡσιΙΙακιτΜ η'αι:1σει Φεβρ;»

σει; έταιιτ εΙαιτ τισ'ειιττε ωστε; Ιεε σσντεε σεΙα,

Ρσιιίακιεε σε Βιεσ2ΙΙ σε τ'ειι ττεσνε ιιώιιτσε

ΡΙστ κιιασκιιίιτισεε κιτ σε ΡΙσε σινικιεε , εμε εεΙΙετ

Πωσ τσ: εκι εΙΙει Ετ ε'είττικστιτειιιεκιτ ει: τετ

εΙισίεε , εμε εστιίΙΙΙε ίου Ι·ισκιΙιεστ , σσε τω; Ιεσ

αασεεσσινεκιτ τεεσιιιισΙΙΙτε δε σιιΙ:ιΙιει·,-1"σστ Μ·

ε" ( σιτεεΙΙε) πιο πωσ» Μπι-Ιισστεαβ ιμια με ε

ξΡαιπαιικ Με τιιττΙιαβιετικιστι. Ι.α,νσσει νσνε2

ΡΣειιιιεκειιιετιτ σκιε τιιατκ:ισε τσστε ενισεκιτεσε

Ι°είΡτιτ σε Ι)ιεστε'είΙ: τιιι'εΙΙε Ρωαιτ εΙαιτειιιεκιτ

σκιε εΙισίε, σσκιτ Ια νετΙτέ έτώτ ειιεσκε :Μήτσ

Ιεκτιετιτ εαεΙιέε, σσ'ΙΙ τη α σώσε σΙεστεσσθε

ει” σ'Ιισσισιε τ' τισ Ια σειιίτ κεεσιιτιοΙΙΙΙΘ·

βατ τισι εσίτ εσ αΙστε ε'ΙκιιαΒιιιεκ , στις; Ιε κιοκιι

σ'σκιε Ρασντε . ΙΙε κιιατἱέε α σκι εΙιατιιεκιτιετ, ειιΙΙ

σεσ είὶκε εεΙεΙιτε σακιε Ιε κιισκισεΡ τισείαΙσσακι

εε, σε Ι'σώκιἰσκι 8ε Ι'ασκιιικατισκι σε ίσιι Βοσ

Ιιεστ εσΙτ σεσ Ρεκεετ τοστ Ιεε ΠεεΙεε, ετ ίε Ρεκ

Ρετσετ Ισίσσεε ασκ σετκιΙετε @τα Έτ κιετικιτ

τικιώτιε εΙΙεΙε ρτεσιτ κιεττεκτιειιτ , 8: ίσια ασεσκιε

ατιιΙσ σιτε; 8: Ια ςΙισίε κι'α ΡΜ ιιιαιιτισέ σ'αι·κἰνεϊ

Ρτεει ετιιεκιτ εσιιιικιε εΙΙε Ι'τινώτ ΡτσΡΙιετΙΖέθι

Ετ μια εσ'ΙΙ ιι°είτ Ραε ρσΙΙΙΙ:Ιε , τισε εεττε Πετι

κιε Ιοιιακι€είστιβΙΙε αΙΙΙεστε ε1ιιεσακιεΙε τε8κιε

σε ίσκι ΡΙΙε @Ι ίαστ ανσσετ σε τιεεεΙΙιτέσσ'εσ

Ια ιατεσιίατιτ τ εΙΙε α τιτσιιΙιετΙ:ε μι· κτιείκιιε

ιιικ>ιει



@φωφβισ.°ό·οζ Ι β;

Μογφή_φε Ις «εμε ·& Ι'Ενειιι€ΙΙε άειΓοπ ΗΜ

άι::«;·ι·ρΙΙ:,εΙΗ3.8ς: επι:38ε, δε Π: ιτιειΙπτΙεράιήοΙτ ιΙεωε

Ισ Ιπαπ;ξε.ιηειΙ8τέ :οικω Ιω οΡΡρΙΙ;Ιοω :Ισ
Ι'επίειάδε άεΙει;εςι;ε;8εεεΙσ.εοιπιπέγομ;Ιζμι- ” Ι '

νομααμΠΙευΙυΙζωΙεΙ8εευτεεπςοτ εἱ-αΡτεε, · ›

[σε αποφρΙΙΙΙειιι;ητ. (ῖ'έτοἱτ άοικ: Βιβη:οΙτιτ

ιΙοάοιπε Ι'ΕΓΡ:Ιτ (Κ: ΒΙευμ:1ιιΙ ΙοΐΡΙτοΙτ δι ΙΙΙ
δώστε νἱετεε: εεε εΙιοΐεε, εμ σε: ΙΙοιπ ειι·ήν ἔ€ε

ι1ιΙι: τω: άι: ΙΙς:ςΙοε ;ΙςΡι1Ιε;8ε Ιε.οΙέΗεΙε;Ιπω

Ρἱεε αΙε ττευνετιιυεμπε @Με αιυΓε:, εΙ'οίι εΙΙε

εἰτ Ρει1Ιεε ειρΡι·φότς. .ΕπαΡτεεΙΙΒιιιττειπειτ

φαει· επι εεε ΡεποΙοε , ι1ιι'αΙΙε: ΒοεπεΙΙΙιοοπευτ , '

11116 Μ τετιότοπ:Ι6Μι€εσ εινεπΙτ ιΙΙιτιε Ια τεεοπ- 7 -"
πιοΙΙΙΙιτιεε «Ισ ίση βοηΙκιπ; άουτ Ιε;ε τεΙΐοτιπα- Ι

-ΒΙεε [Μα Ισα Ιἶεὸπτἰτετἰοπ , Ιε τεΙΡςᾶ , Ια

.Ιοίξεπεε: , δε Ι'ΙωΙςετΙοπ ‹:Ιε Ια. ετΓοππε Μυκη

ίε ; δ; Ια ΙπεπεόΙέΙ:Ιοτι δε Ιε ε:ι·νΙεε· εΙε Πει: ,

ΙἔΔιιτευτ ιΙεΐοπ_Ι:οπΙΙευτ. ΕΙΙεάωτοω πω:: Με Ι

Ι ΙΙΙτυπ: ΙυΙσπΙ1ση:σα!ΗΕΙΙε σε εΙΙε με ,Έσω@με Μ".

Μ'ακΙοτετουτ οιμφ'Ιυνοςυετοπ;;ςοφωε Γοπι Δ'22: _

:πωπω είστε Μ; ΜοΙ:ιεε Ίιιε Β.οπιεει ιέ€ιτιο- ΙΜ

ωω8 , ω ςπ'ΙΙβζο2: απ Ισια· Μοπέρη· τω· Ια

Μοριά. 5°ΙΙ γ επω.._εΙους ‹]υΙ έτετιιΙεκπ Πισπ

πιειιτ, κ1ιι'ΙΙε τετμΙεπτ ἐι Ια νω· ε3ευ εΙεΙΞι άς

· εεε Ιε:ΒΙτίπκε Ι:ιοττιεε,.εοιππιε σε:πω ειάνετῳ

ίειΙτεε , ι1ιιἱ Ι'Ξπνοςιιεπτ ;ιΙΕάικΙΙαπευτ , ι1ιιἱΙιιἰ

π.:πόοπτ υπ ΐοι·νΙοε 1°εΙΙΒΙ611Χ , ημ'ΙΙεειΡΡεΙΙεπι:

.ΙυροπὶαΙὶω άπω πω” «ΜΙΒ πουνεσ.ιά ΕπτντεΙε5

ΕΙπιτίΙΞεπε,εμεΙε εΙιοΐε,ι1υ'ΙΙΙΙερΙθεεΙΙ έ:τωή

.εε , δ: ςιιἱι1ε ίεΙεπεπτ Ροἰιπ απάτη εΙ8·ςΙΙτε 8ε ά?

.
·

ο 4 - , ίοιὶ:εωτ



μ* ,8οτύιυπ·δόπωΙΜ|ατ @ΠΙΟ

“θα ίοϋτεϊιΙτ μι· Ιε_ ΡΙιιηιε ‹Ιε Μπα ?Με 8:€:ΙςΙ;Μ

ΤΑΜ Ι)οόΙειη·ε [9ιλ'ΙΙ Ια θα: πάστα , 8: 80ο θεα

Τ. ,_ἐ_ υπ Ροἱπ; θα Ι:ογ; ΙΙ·εΙΙ ενΜειιτ ι1ιι'ΙΙε ρΙΙΙΙεπΕ

π Μ. ευ όεΙἑι αΙε Ι'ΙοτειιτΙοτΙ δε Μ: Ιεμάι·ΙΙόΙΙοπ ‹Ιε
"'^ςι°' :απο Ι:Ιεβι-Ιτευτει:ίο. Η ηιι'ιαπ ΙΙοεπεκτ

ε:«:εΙ'ΙΙΙ ΜΜΜ: Ιεε δώστε , ω:: Ια -2ΘΙε4:0

Ραπ ίοΙΙΙΙΕτΙι·, ΊικΙ'οιι Ιουι· εττι·ΙΙ:ιιδ ειι€αΙι€η>Μ

6ο κΙε Ια ΒΙρΙι·ε Ι πιά η'ειρΒαπΙεπτ ;‹1ιι'ἐι Ι€ι1ϊ ΜΙΙ-'

Με ;εοφωε ΙΙ εΠ: εΙΙιΙι· ρε1·ΙΡαεππΡΙε ΙΙΙ: ΡΜ

δ: ΙΙΙ: Β5.ττ1:ΙΙ::ιε, ε1ι1Ιά6ΙδΙΙΙΜΜΕΙΜύ8ΜΜ5$

Μ!. Η άφησε :με Ιεε Ι.)·αιοώεπε Ιθωωι1·οκω @ΙΙ

Η. Ιει·νΙσοε ιΙἰνἱπε 4, 8: τΙε Μετα ἐμέ ΥΘΡ:Ρ:Μ6τ

28· Η δτωοτωιπ (Ξο:1πεΙΙΙε ι1ηΙΙΙιέν6ΙιΙΙ;ζταάο1·Ι:τ€ά·δΦ

ή” Ι'Αι1Βε μ ςι:ἰ π·ς:Ιο:τια _ ΡεκεΙΙΙΙ:ητώτ #ΙΆάφιξπάθΜ

840. (με δ. με” Ιι1ΙΡ1°€ΙΙΒΜ0ΙΒ ΙΙΙιθβέιεμαΙΜϊ

Μ) ιΙΙ1εΙα $εΙτὶτ€ Μεω:Πι 8εΙέΙι;άπωΙμοΙιΕ-€ϊ6&

ὶτιαξινειἰε 8ι·έ Ξ. @ωχ,ΦΠ ΙΜ:ΗΙΈΙ:ςπβώ Ι1νωόΙΙ

πιο Γατα δ: 9ιι*εΙΙο έιε]τΙώ1τΙο πω@ΜΜΕ

Ισια €ΙενοεΙοπε.ΡοιιτειιΙ:Μπά'0Π”ώΙΙ:ΜεΙΙΙΙ)Ψ

ι:ι·ειεεε , δ: ΜΙ:: ·Ροιιτ τΙεεΙΙσπΙΙΙ:ΗΙ·η τοπιῖπε ΙΙΙ;

Ιςε ·αΡΡεΙΙεπτ. Έ.ΙΙΙΙη #συε·τΙΒΜ:; ΜΙΕξἴοἱ€τΙ€ϋ

χ Ιεωε:ήεϊεωτςι1ε_τ Ι21ΜίεΙΙΙ, σὺ ΕΙΠΕ ωΙωσηυε

@σιτε Ιοάτιά'Ισπ8 Ι'ΙΙσι5°1·ΜέςΜΜΕ, ςι1εά16ΙΙΒ

;ινοπε ‹Ιε ία Ρει·Γ6πηε 8: ·ιΙ6ΐ6ΜΒ6πΙιέππ;Ξού

με:: ωωΙπωτΙ:ΜΜΜισβ φωσ ( ;ΙΙ:-#εΙΙο-)Ψθ'

Μάι Μ*82°ιΙ: τΙ:οβ: 2,·ηπάς:.·ίπεείαΙτ ΙΜΣ

τα” ΦΙΞ θΙ6%ησεεε εμπιπ ΙΙ εεεε1ρωέ14ε

ΡΜ Ρ_'6ϋ1>άτοΙΙΒ @ε@ΗπεεΙπου-ΐο @ΜΒΗ ΡετσΙ: 6Μπω @εΙΙε τυΡεΙωωΙωωω

ΜΒ “ή π ατΙσέ1πό$ ,·ΙἶειΡΡεΙΗΜΜ1ςρέμπΙΙ:ΗΜΟώ
. _ ν; - _ Ι - 2 _ σ 2

ά· Ι'οβοϋΙς ›

"Ϊ

Η



ς:Ιμερ.· 1. ναβμ. @ρε μ”

&·ΪΙἔἀοΙΙσ ΙΙσΗ πι" . άΙσ ΜαιΙΙιιΜπέαμια ΙΜ9

Μ». , ό· Ισ πιάτα ΙΙ: πιι[αΙΜάι , 8: ΜΒΜ εικι·εε,

]11Ι;]υεε ὰ Μ ειεττΙΙ:ι1ετ Ιε ιΙιοΙιάε εοαωεπάεε

ὰ .ῖΓοπ ΠΙ: , εε Έστω αιΙΙε μιττΙε εΙε Ιου Ι·ιοπεειω

Ιε8Μαε. Οκ· επ αιεΙΙε ΕετΙ:ιπε πευνε-_τ'αε

απ: εεε εΙιοΙεε Γοἰεο: άιιιιοαΒιε άεεΖτππάεαΙσ›

ε1ιμεΙε ΡιιΙΙΙΙιπτ Ιω ε Μια ?. Ι)επιειιτοτω :εΙΙ

' Ιευίεαευε όποια εεε εΒοι·πεε τ1ιι'εΙΙε παω αε

2:τΙτ εΙΙε αεί-ειπε; τεπάεπώ.Ι3Ιειι εε ε1ιιΙ εΙΙ ὶ

Βἰει1 , 8ε ἰι Ια ΒΙεπ-ΙιευτεπΙε Μ:ιεΙε , εε αιὶω

· αρρει·τΙειπ μ.: Ι'οπΙτε δ: πι· Ιει @εεε εΙε Ι)Ιει1.

]ε @ή Ματ εμε ΜεαΙνετ ειἱτεε παω εΙέεΙιΙι·ειπ:

Μ· εε @ετ , 8ε παω ἱιηΡιιτεπιτ ιΙεε πιοπΙΙτε;

εΙΙε α: παω Ι·εαΙι·ε οάΙευκ. Ε: υπ τΙε Ιειιω ΡΙιω

εεΙεΙ:ι·εε ]εΐιιἰτεε εεεΙναπτ Μ· εε ΡειΙΙ88ε Μ; Μ.μ,.

Ρώτα ειι α: Ιιαπε εΙε παω τιιιπἔει· οικω ειιΓε- ω·

εκει: "εε Ιεε Ρ:ι)·επε, δ: Ιεε ]ιιἱΓε, δ: εεΙίτε

απο Με ΙαιΙΙει:έ 8ει1πεἱπιΡιιεΙεπεε @εφαπ

τειΒΙε , αΙ'ειπτε παω Ιεε Ιιετετἱαιεε εεε-ι: εΙε

πατε ι·εΙΙείοτι ΡεττἰειιΙἱετεωεπτ Μασάει:: Ισ

8ιέπτε Ησυχο Με Μ" είε Ισ ΙσπΕι·. Ι.εΙΙΙοπε εε εε

Ιοπιαειτειιτ δε Πω Ιει:ΙΙ:ΙεΙ:Ιεε αι ΙυΒεαεπτ εΙε

Ώἱειι. Μι Ρειτἱεπεε 8ε Ια άουεευτεονετε εαπ:

απ! παω ουττει8ετιτ,Ιατ Ρσ.ττΙε ιΙε Ι'Ιιοαπειιτ,

εμε παω άεΧοιω ὰ Ια αεπ-ΙιευτειιΙε ΜετΙε;

ε1ιΙΙ α ότε εΙοι.ιέε εΙΙε εεττε εκεεΙΙεκπε πω: επι

υπ ττεε-Ιωιιτ άε8τέ. Ιπιἰεαω-Ιει άουε ΜΙΒ επι

εε Ραπ ; δε εεΙεα·οτω τεΙΙεπιετιι: Ιοτι Βω

Ιιαιτ , εμε παω ΙΙΙΙνΙαω Ια αετό ; τεεοπτιοΙΙ

Γεια εοπιπιε εΙΙε , εΙε Ια ΙειιΙε απο ‹Ιε ΒΙειι

` ο ο 5 και:



Στττττοττάττώεβ β” ε'. Με ΟΙτιμ.ό·τϊ

το1ττ σε τ1ιτετισιτετινοπε τΙο Νοτη ΡοίΐετΙετττΙοε

Ρτείεττε τΙε σε $οι:νετττΙττ $εἰ€ττειττ απο @τα

πειτε (Με οτ8ικ:ΙΙ ; εδο τΙιτ'ειρτοε Ι'εινοΙτ ΐετντ

εινα: τουτο: ΙτιιττττΙΙτέ , τΙοικευτ , Ι·τοττείτετέ, 8:

Ριττετέ , ττοιιε αετου: τ1ττεΙι1ιτε ῇοιττ Ρετ: :τα Μαη-τ

Ιτειιτόε τ:: ΒΙοτἱευκ & ετεττπ:Ι ι·ογειιτττε , οὐ

- ΙΙ τι οΙονέ Ια 8εἱτττε δ: ΒΙεττ-ΙτειιτευΓε

ι Νἱετ€ε ττΡτεε Ιεε τττετνεΙΙΙε:ε τΙο

Ι ετατ:ο , τΙοτπΞΙ Ια εοφ

τ τοτττττι Μ Με.
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