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£ΙωΡ.1. α” Α ΡΜ:: ΡΙ:Μο· ΡαφΙσε2ε: , α μπλΙ·π »Μ

ι-ΊΤΙΜ. εξω· Μ· Μπακ.: ό· Μ·

Α.

-1.8.Τέ:.

ει. η.

Α ω.

Μα: Πε1ικ1εκφ-Ιογκε ρυ·βκ ΙΙΙ,

Ρειτα: ηικτ σε τετιπΡε ΜΙ Ια ἀεττιΙεςρ ρατ

:1α: άστε ΙΙοεΙοε ὸαΙΙΙτΙἔε :Ι Ισ. άμιτά: ‹Ια

πιοπεΙε3 αμα Ιειςιιε:ΙΙο ΙΙ ιι'γ στα ΡΜ

ό'Διπτο α. νσηΙτ , οοιτιωε: :ΙΡτοε Ισ Μη;

ι·Ιοε Ρο.ττΙειτοΙπ:ε τείΙ:οΙτ σεΙυγ εΙε Μοϊ[εΙ

ά ειπα α:Ιυγ ‹Ιε ΜοϊΓε α:Ιυγ κΙιι Μεί

Β:: εκκ:οτε; πιο Που (με άοΓοτιτιαΙε πισω

κι”ο.ιιοπε ΡΙι1ε Μεσοι: τΙουικΙΙο ΙΙΙΙΡοτι

Ιειι:Ιόη α αττεπὰτε, πιω Ια έτι τΙιτιτιοικΙο

8εΙει εΙείΙτι:&Ιου ‹Ιυ μάσα: ΙΙε:οΙο Γειτ

Ιεκτιωτ. @ΜΙ άοικ: επι α: Ι τεωρε Μαι·

Ι·ιειιτευμ @ο Ια ἔταεο :Μ Πω οι έτὲ

. »καὶ @έα δε ει:Ιερν Ζ'αΡριτ2:2οκ ΙΙε »ΙΜ

Σωφειπ Ζώα· 6βή/ί. ΙΙ ι:Ρε ΜαιΜ” 408

8. Ιξο.ι:Ι επιρΙογε Ιουικτιτ εεε :ικα Ραπ·

ΙΙἔτΙΙΙὶετΙα ΙεεοιπΙο ν€ιπιι€ «Ισ 5::ΙΒοοι1τ

ΙεΙΙΙε Ραπ Ιι.18:τΙο ωοοεΙε,ώτω: ηιητιεΙ

ΙΙ άπο. εἰ αμα, (με ΙεΙυε (ΙΙιτ1Ρε ἐΜ ία

πω: επ βπ 4Α9##Ϊ·

που Ι δε τΙ01°€ΩΙ10€φ.1ειι16Ι ΙΙ ‹Ιπ άσε ντειγ5

5ιΙεΙοε ,' ψίέΖ: πωπω· @κ φρω·Ι:έσπ; 86

- αΙΙΙουτε,ηιιε πω: π:εωΙπω ΙΈΗΜΗϊΙΜ α?

Ια (ζ!υέπεσίε κόπο @από Βξω &· .8'ιιιΜ6%7'

.ΙΙ/ω 6'θήΐ;οίι Ια €Ιοπε,όοιιτ ΙΙ ΙΙΙιεεοττ1·

ΡαΒιιο,Ιειιο «πιώ αωΙ:15ιι1ώ,ιιουε πω·

· Ι ι· ) - ' ¦ τεει11τ
Αν

ΙΙ
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ΙΙΙ Μουτ ι:Ιιιιτετι·ιοιιτ ,. «μι» έεΙΙ;Ιο Γοι:οιιεΙ. ΟΙιιιμμ

ΙΙΙ ιιεΙυειιοιι:ιειιτ, ου'ιΙ ουτοιιιΙΙ Ε: ΙΙ ου είΙ: Δ

ιι ι:Ιο ιυεΓιιιι·: ‹Ιυ Που οίιΙΙ ειιΙιοττο Τιτου

ΙΙΙ :Βου ΜεΞειιυ!ει·βιιΐ εσωιοπικάπια: έπῇπ”ἐ ι. @ω

Ιιιι !'ιφΡιετέ22απ ώ: .9ιε·Σέειειιι·. .Μειιε κι ΙΙ :Β ΙΙΙ”

ιι ουΙουιιτ , ου'ΙΙ ρ:ιτΙο άι: Γοιι ρτομ·ιιοτ ειά- κι

Τα υειιοιτιοιιτ. Επι· οιιοοιέο <:1υ'ΙΙ :ιο ΓοΙτ μι: ι ι '

ΙΙ να” απο ρτοπιιοτο ΓοΙε ειυοουιιυ Ια ' ' '

ιι Ροιιιιιο δ: Ια μια οι: Ιο ττιοιιΓο ουι Ριου

ι- ιιοιιπει Γα`ΓοεοιιοΙο νοτιιιο5ΙΙ οΓΙ α: ορο Ετ _ ' Χ 1

Ι: ' ΙΙιυιτιο Ροτίοιιυο Μ: Μπα. . με άο Γε πιει?- ' '

ι ιιΙΓσΡωτ ιιυΙΙΙ ου ίου Ρτοι1ιΙοι: ιιεΙυειιο<#

ι ιιιειιτ,Ισιειιουο εΙ'ντιο αυττο ΓειΙΙοιι.> Ριο

θ ιυ_ιοτειιιευτειγουτ ΡΜ ιι Γογ τσιπ :Μάτ ι

ι ι:οιια:ιιΞ ω” ΙΙ: ΓοΙιι ιΙο Ια νΙει·ει·:, δε Ε: '' ο

ιι Ι'έτειιι; νιιίο ροτΓουιιοΙΙειιιουτ, Η ι·οι·ιεΙΙ:; . ι

ι | μι: ου πιογιἔ Γε. ιιιυιεΙὶἑ: ναι Ισ οτι ειυοΙή ·

ι υιιοΓειΙΓοιιιουιιυΓουσε ΙΞι έιοΙτ όοιιιου

Ι τά:ω” Ισ Γοετοτ ου Ρετ: , ΙιτιυιίιΙ3Ιο 86

- Ιιιοοιιιιυδ ουκ Ιιοτιιιτιοε. Ρυιε ειρτοε Ιου

οευυτοε ου'ΙΙ Για Ια άοόΙ:τιτιο οιι'ιΙ Ρτι·:Ρ

ι 4 ω, Ιαι:ιυτετο 86Ιο-Γο.ιιιτοτεϊ επι ΙειουοΙΙο_

: ΙΙ νε:Γυυιτι νοιι·ο απο πιο:: ιτιοΓυιο Η έ- ὰ

τταιιἔο 8: Η ιυΓειιτιο, ου'ιΙ ΓουΓΓτΙτ Γυτ και; ο

αοΙΧι δ: μι; Γει τοΓυττο&ιοιι δε Γοιι έιΙ:Κ._ › .Ι

··οουΙιοιι, του: α:Ιο. ἀιΓῇε έτοιουτ ιιιιτιιιιτ Χ?

` _ άι: πιοιουυε δε ά'οιιΓ:Ι€υει οι:: Θ. ΙΙι.ι.ιιήρ

' Ι - Ν 3 ιζἔεἔ

  



   

ΟΙκιμΙ. δό άι: Γι ὁἰυἰη2τό. εε Πιτ ὸοπο Πι νταγώ

@πως Γιιρρπτἑτὶοη άυ δοέ8πουτ Ιεί-ιιε; οίτ

!1:ΡιΙε ετε:τηοΙ ‹ὶο Πὶευ ὸοΪεετιὸιιπτ ὸιι

ρἱεΙ, ιΙαιμήτ ἐυἴιμιεε-]α . εοι11ττιο €Π9

ρΙοε 82 τοτιθ:τιπέ Βι·ΜειἰοίἙὲ,ν.ἰἡτ Μ Με.

@η ιαοΡατε τητα, Π: υποοίΕπιπτ ίαππΙΙετε:- 7

_ωεπεεωκ Μοτη-ιπποε «τοϋ Βάσω όε Ιου::

ςὶπι1τ , δέ τερτείοπωστ γἐΜταΜεττκιιτ

· επι ττττοκιόε σε ἔωτιά ΜοίΗς , ςΪυε ΒΙσι1

. πως ρςοππε , 8; @σε Η: 8ετ1τε.ξιυιτι:ι.ὶπ

Α οτωμὶοπ όεριπετεπιτ ὰ: 1ὶεεΙοε.· ΑΜΠ

νογοε νοι1ε φα ΓΑρόε;:`ε ρατΙειιπτ :ιΙΙ- ·

Ιουτε_όο α: Ρτετηὶοτ ειδιιοι·ιει:1οτιτόα δ'

_ 5ὸᾶἔ.ιευτ, ηε-·ί:υτ· ροὶιπ εΙατ -ὸοιιτε; ώ: :

· _1·έρ1. όάτο , φιρ Πέσε” ἐπὶ: α|φκιω , ου .ή έΜέ2 (ξ

;_Ϊ6· _ Μαπξβ;β& τα εύπέι·. Μη15-1Ι 11ε=βιυτ ρωοιψ-Ιιοτ κ: @τει όε·»ιά:πε Μσω.εαη ηυ'1Ι 4

Μγ άωπιο ι·εἰ ιποταωτπέτπ: ρατεε φα

βερε Η ρτορτο111ευξ Π; ιιυάΗτὲ. επ _Ι21τ

·ςμωΙΙο 1ΜΜρΡαριιε ει” !ιοιπωεε;Ποτι

-φοωτη‹: 16ιπ Ιυἔ€) ου Ματ Ιζογ ΠττηἔΙΩ+

Απο: )- δε βοειυςοιιρ ΠωιΠ5 επεφτε ερω

πιο Μπιτ .ις:ειώιτειιτ, 6ιτΙ:ι1ε οιισεΜΗ

Με” α1τιπισο Ιου: $αιιιι;:ιη, πουμΡΕθ$

Ροι1τ Με, ταοΙτεεετ, ..Χε ρ.ουε·:ιε:φοι11ΡΙπ

· τουτε:ε Με ε!ιοΐσεοφςεΠ:ι·Ιποε ο Ιουι·Β00· 7

@υηα @θα Ροιυ; -ός;ιωϊκ τοιιικε Μ;

° : ” · ` . ε=ιώε

Με".

198 .5'εκπων ΙΑΙ.' /> ' '
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·»Σπα
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] ‹Ιο Που , ο”οΙΙ ει. ΙΙΙι:ο δε ιΙιι νιοιικ δ6 ‹Ια ι

  

μ» Ζει. ι ο 4 Τέπωιόέο): »ο

οιι.ιιίοεάο Ιου: ΓιιΙιιτ, Η Ροτθιιτοττιοιιο δέ ο1ιιιΡ.ι.

- ΙΙτι1ειΒιιιθεμιοτιιοτιτ, ορο απο: ιιιιΙ Ρο

τιΙΙ-οιιτ, πο Ροι·ΙΙΙοιιο_ οιιο μι: Ιου: Ηπα (

ιιιοτοάιιΙιτο , 86ρατντιο ιτι:ιΙΙοο 8ειιι- χο

€τατιτικΙο οΧτ1°ο(Πιο;τοΙ011 οο οιι`ιΙ εΙΙΙοιι:

Ιιιγ πιοΠιιο ει. ΝιοοκιΙοτιιο , οσο 132ειωι εκ

εεω·/όπ ΠΙ: απ Μακάο , πΜΡοιπ :Μσἰωπ- ἰ 3·

πρι· Ώ ΜΜέη ποιά Μ» με Ισ :κσ:2:2οβ2:

Χ βιαιιΣ·ιιυιπΖη. ΟοίΙ @πιο μι: Ισ. νοιιιιο

ου ειΡΡειτιτιοιι ‹Ιο οο ετειιι‹Ι δειιιιιοιιτ, Με

Ιιοιιιτιιο δε οοιιιιοτβιιιτ οποιο Ιοε Ιιοιιιε

πια, 8ο τιιοιιτιιιπ οτιθιι Πιτ ντιο ετοΙΧ, 86

τοΙΙΙιίοΙιιιιιι: εΙοε ειιοπεΙο ττοΙΠοίΙτιο Ιουτ,

οπο Ια ετ:ιοο τΙο Ι)ιοιι οιιιιοτε ποσο ει έτο

τιιιιιιΙίοΙΙόο. διιιιιιιογ ΙΙ ποσο Ειπε πείσο

άτο νικ ὸΙΗἱοιιΙ:ὲ ειιιι [ο ΡτοΓοιπο. (Με

ΙΙ ΓοιιιΙιΙο ιιιι”:ι οο αποτο Ιοε ΗὸοΙοε τΙ'Ι

Ι':ιρρο.τΙτιοιι οΙιι ΡΙΙε όοΙ)ιοιι , εΙοιιιοιι- _

τω: οιιοΙιιετΙο Ισ. 8ι·ειοο, Ριιιε οιιι'οΙΙο :ία ·

έτὲ ιιιιιιιΙΐοίΙέο οπο Ιοιι€ τοπικιε ηπα

οιιιι._ Μειιε-αΠιοιι πιο ρΙειιΐο ιιιοε Ετοτοε,

οιιιοοοτιο ροτιίέοι ιιοιιε τοτιιΙιο ιατιιοιε οι1 _ _ ι

Ι'οΓρτιο. Με ει: ο οΙΙ:. Ιο οοπτιιτιιιιι δι! νιιἰ< Ι. Ι

οσο 5ειιιιιοιιτ Δεν” ό: άι: ΙΒιιιττοιιοιιρΙο ·

Π·:ιοΙ ἐξ τριιε πω( ειιιι ω:: νοΙΙ:ιιιιικιιιτ ]

Ι

Ι

Ι

30ιιιιοοιις Ι..οε ο.ιιοΙοτιο , ειιιΙΙΙ Ι;Ιοιι οσο

.ο ¦ Ν 4. › ιιοιι;2-`



  

ιοο - δισκο» ΡΕΙ

@ΙΜ βοιΙε, ΒΑΕ Εσυ οΙε: Ια ΡΙετι·ο εταπ_€ΙΙ1έ

ΙεΓι:ε ΕΝΩ, ι1ιιΙο:·ΙΙ: Ισ πιάτα: Με: , δ;

ΙΔιυΙουκό'Ι1υγ, έκ ::τοτπεΙΙεωρητ. (ΪείΙ;

ιΙο Ιυγ φΆΒΙ:ιΙΙ:ιω ει μπω ΩιΙογε,δ£

[ΜυΙάΙΆ :ιρροΙΙὲ Ιου 5:Ι8οοιιτ, 86 ΙΙ·ιπ'γ

ο μωω ειω$ε ΙΙ υ'γ ειπε πιι1ηΙε ει Ι':ιυε:

υπ ω Θεια: , Μ (Μια ευ ιιυοιιι·Ι αυτη:

”-'εΙυ”ση Ιυγ. Ι”ειιιουθ £111βΙ2. (φωτα: «ΙφΙει)

8τιισε Με έτἔ: ιπ:ιωΐείΙέο φΙ'6ιπ Ια [ΜΠΕ

τικΙε· άσε καφε. ΜεΙΙε Νεκ ςυερειιχ

εμέ νΙιΙοΙετιτ ειιεειέ‹:ε ίξεεΙε:,ι1εΙ:Μεάβ

ίσοτ με , Ι”ε;ιιι ‹Ιε @πωσ `ι1ιΙΙΙοε πάω-Ι

ςΜΠἔ›Ιτ δέ Με βιιιυο1τ , υε_Ι:ηΙΙο1: ρω

φΙ”εττ εοιΙΙ::: ; εοπππε :ο Ια'ηπτιπτε, ω?

απο φα νοι:ε η'ειγς:ε ρειε όέ6ουικττΙα

[οιιςατ ιΙ*νι1 τυΙΙΙσειι, ναι:: ως: ΙειΙΙΙεε μ”
Ι ά:: Ιοι:ϊτ ‹:Ιο Κε εειικ. θα Ια ειπε [ο

Ραπ ώιιΠοΙετατ ου ςοοπτιο ς:ΙΙΕ&Ιυε+

στα: ειεςυΙΙ:: δε €ΧΙ1ιΙ3έε επι θ. (οιιτα:
βεέ:ηΙΙα ρΙσπΙτικΙε ως εκει: @ατά οΙΙο ›

Να έκ? ωεπΙ_ίεΠόοΉυο Ρετ Γειρρατωο:Φ;

‹Ιε Ιείυε ειωεω οι: ίἱωρΙετηετπ :τη Μ

κάθε: δέ αι εσΓεω Με η έτξ:εΙιτε Ιφ

εοωωοοεεωοιπ ‹Ιυ ηιοηεΙο, ΜΙ ὸεἔ

ΙποτΙππιεε τΓειγειοτ έτόΙΙΙΙΙΙΗὲμιὶ ›εωεω

ΙΙΕ: ΙΙΙ βι1υξ:, ςυ”επ νεται: σ.Ιε: Ιε8τ:ια: '

#99ΠΙ·Ι= Ρετ ΙΦωε ζωίΙέσιπ ίση Ι>τοΡω

° › Ι Ι -/ ΙθωΙπε
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4 κιιιιιι.(:”εΙΙ εε ειιΓειιτετιά 5.Ιεειι ειιιαι:ά ΕΙιιιρ.β Ι

ΙΙ επ εμε Μ· @ι κ: έΖὲ έωπιέε 27.27 Μοφ, Μ”

(βρε 2487°Ζίζό' κι Φεπϊἔ α! παπα? μα· η_ .

Ζώα 6ύι·2$έ. Ι.ε οοτρε ειι τΙετ ‹Ιε Ια ἐπι

εε :ι ότε ιιιιιιι?είΙε ριιτΙει νειιιιε άιι δει

Βιιειιτι Ιιιειι εμε Ιεε ΗεΙεΙε5 οτι ειιΙΙειιτ -

άείιει τεεειιΙεε έεΙιειιιτΙΙΙοιιε δε Ιεε ειπε. . Π

Α ειιιεγ- ΙΙΒιιιτ·πιιοΙιτετ Ψ1,8 Ια εοιιίιοΙε-- '

τετ ιιιεΠιιε ι:Ι:ιιιε τοιιτε ίση έτειιάιιε,ε'εΙΙ:

Μια: ιιοιι ΒιιιρΙειιιειιτ ειι (ει Γοιιιτε (Ιβ'

ειι ίου ειεςιιιίΙτιοιιι ιιιειιειιιείιιιε ειιιΙΙΙ

μια ρειιτόΙτε :ιιιεε-ςιιενε

Με , φι'εΙΙε ιι“ει όιέ ιιιειιιιΐείιέε εμε μι:

Ια νειιιιέ ‹Ιε Ιείιιε €ΙιτιΙἶε; μια ευ'εΙΙε

ότοΙτ :Ιοιιιιέε ω:: :ιιιεΙειιε ειι νιιε Η ρα

Με Μάικ :ιο Ρτικ :Ιε ΙΙιιΙιοιιόειιεε έ

Ρειιιάιιε (οι ιιοιιε επι Ια ΡΙετιΙἐιιεΙε σΙεέ

τετιιρε, εμε Ια Ρι·ετιιΙετε άΙΙΡειιίΞιτΙοιι

1ι'εΙΙερειε εοτιίΙΙ:ΙεταβΙε ετι εοιιιιι:ιτειιίοτι Ι

ιΙε Ια ΓεεοιπΙε. Οι: Ροιιτ Ιε ίοιιάε άε Ια

εΙιοΓε ιιιεΓιιιε , Πει ιιΞιιιοιειιτ ςιι'νειε "εε

Ρεπιτε8εττεεείοΙΙ:Ιε εοιιιιοΙΙΙειιεε ό:: Ια.

τιποτε ω1α·ειιιιΓεε , 86 όεε ιαιΙειιε άι:

Η 8ιιιεε.,τοιιε εεε Βιιιιιε ιιιγΙΙετεε ιι”ειγ:ιιιι:

6τερΙειιειιιειιτ ιειιεΙεε ειπε μι: ΓΙἰιιιιιι-Δ Ι

@ε εΙε Ιείἰιε (ΙΙιτΙΙΙ, Ε: εε Ρειι Πω Ιειιι:

·έτοιε τειιεΙε εΙαιιε Με ΡιοιιιεΙΤεε ‹Ιε Βιειι ι ει - -

η ζειιιειιιοΙ;

._ πμ

.Υ

 

  



ιοα ( .Έσπασε ΙΙΙ' Ε'

ΜΜΜ. (Ιεωειιτδἰτ οΙσίευ(Ιιιί(Ιοεε α εε (μπε Μ?

ιαει1ετι1ε(π εεε εΙιοΓεε Ι'ευΙΙ: έεΙαΙτεΙ

οι1(τε Ια (ΙΙΙΒεοΙ(ε (μή αροτ(ογειπ Ιω

.οπ1ετεε δε Ιεε νοἰΙεε (Ιε Ια Ιογ , (1ιιἰεοιι-.

ιποΙετιτ εε (1ια'ΙΙ γ αμεΙτ (ΙεΙιιιυ1ετε επ '

Ια (εεε (Ιε Πιευ , εε ίο(τε εεε Ιεε 5(ΙεΙεε·

εεε νογογετι( (με (μιεΙ(1ι1εε ταγοοε α

τται:ετε εε νο1Ιε; αι( Νεο (με ιτιαΙτι(ε

οπο( Ια ΙοίΙ:Ιεε (Ιε ΠΙειι, θά( α(ΙΙ(ε ία

εταεε, έ(αετ, (εο(τιτοε (ΙΙΙ: δ. ΡαιιΙ αΙΙ

( Μ”. 3. Ιεω·ε )σκευή/ΐέε/αε: Α: ω· πιει” (απ(Μα-›

Μ. ρΖεω·/Σ @Μαη (σωπεεώικι· σε @Με ο

8"'·]'έσε έέτα:ιεεε2ε, Ε( (1οαο(αΙ'έ(εη(Ιοε εε

- Ια εταεε, εε με (μα ε11ἔ(οἱτὰΙΪΡεΠ8ὲ

αοαο( Ια γειωε οι: ΒεΙεοεοτ, έ(οΙ(,εοσω

στο νοιιε Ιαοέε ,' τεΙΙεττε (Ιαοε Ιε ίευΙ ;

_ ΡευρΙε (Ι'ΙΓ(αεΙ, (οικω Ιεε αοττεε ιαα<

(Ιοηε (Ιιε(Μεα( ευ Ιεοτε Ρ(οΡτεενογε5›·

Ειπε Ι)1εο ό: (ειπε εί-ρετατιεε, ει: Πει: @ΟΙεἴοεαγατιτ τοτομι Ια εΙο(οτε.(Ιε Ια με

Ε!!! 5_ (η εο((εωογεεε (με ΓερατοΙ( Ιεε (Ιαν

14- (Πε (Ια Γαο(ί(ιιαΙ(εεΙα(έταεε α ότε (Ιερυἰ8

εε (εεε Ια έραο(Ιοε εε-(ου( Ι”νοΙοεϊ5,

(αεκ (ΙΙΙΙΙοξ(Ιοτι (Ιε 1ο›£,ω (Ιε (Ικα (10

ε(τεοοε1ΠοιμεΙ(Ιε Ρτεοοεε. ()'εΙΙ Ρωτ- Ι

εεε ταΙΓοκιε (Σ: αιιτ(εε ίεωΙ)ΙαοΙεε (Με

Ι ΙΙΑΡ6ττε (Με 1εγ εποε νε(ΙταοΙεωε(ιτ (θ: ι

ο _ ε _ γ ? Δ'
α

- ΦΉ-~ __ μ Ι 7:

»'



ο» |'Ερ.ΙΖ. τι ΤΖωοτβέο. ιο;

· Δ: @απο 2:'ε @Ζω απο: »απο ο .έιὶ= Μυήχθ οιΙο.Ιτ

' #έα· ροοί'οφο:·2τέυπ @ο »έκτο διΜΜΜ' Ζώα · ύ

(ΕΜΕΑ οοιιτοττποιοτ·Ιπτο α: οιίιΙ έοτΙΙ: -

:ΙΙΙΙΙουτε οσο ΔτοαέεΙοέ:ΞφουΙο2/ξ· οιΙοιωω Ζε: .

Μοπαπί: απο· ωκικάΕΖέο επ βοοοφτο Τ'Μ'5Ι'

πω, δορετΙ:ιοτ ςΙο τ:οε τΙοτοΙοτε τοιπε,οιιο ο

οι@Με το Πέσο/ΙΖωπο ο !σιι:Ζ8:Ι10Μπε.ε 1-;,_,__

]::β :ίοέτσωοω «μπαμ Α τμογ ΙΙ ΙΙιοτΠ·

ωροττοτ σε ου'ΙΙ οπίοΙοοοτ οοοΙΙοτο-ε

. .ποπ ου εΙ-Ιικ:τε οιυττοε Ποια οιιοΙο πιγ- ο

Ποιο :ΙΙΙ δοΙ·Βοοιιτ, οτιΙ ΙΙΒΜΗο Ισ. οΙοέττΙ

ΙΙο άο Ιοε;·οοο > αγαπα: έτο του τΙοε Ιοε Μ” Η

τοπιο ΙοοΙΙ=ε,Ι·ο αο2πωωω ω, υρωή·ΕΙΞ· κι η Ια

- β:/έι2»:ο. Που νΙοητ ου'οο τοιΙΙ:ιιπτ απο · ό? ΩΧ·

. - _ _ .16. ΪΡοτ:ΙΙΙοπ όοε άου;τ τοπιο ΙΙόιτ ουο ποσο _ΙΞΡ,οΐ

Ιοτοπιοε , Ποπ ίοοεΙο τομ οοτηιτιο Ιοε 5-9- .

. ο . - . Κ ο .6. `

(;2.11ΩΙο115,7%ο2:/σα:|οέ7αο8.Μπ18ΝΦΑοι35 σ” -

- - Λ η»
ΙΜιοτοοαοτ ο Ια Ιι:Ιτο ‹Ιο οοετο ταση

οίιΙΙοοιποτοοά :τη οουκ ροΙοτε α: ορο › -

Λόττο δουυουτ Μ” (ΞΕΝΗ :ι τοπ Ραπ

ία Μοπή·ήθι:έΜ έ: Ζω @απο είε 0έω. ΠΙ

μα”, ο-οΙοτι ΙΙουτουκ Αροττο,οοοπ

τοοοτ Ιο δοΙΧοοιιτ ΙοΙυε οι τυοοετοΙΙο

οοττο Βτοοο2 Η ο, (τΙΙτ ΙΙ , -) ΔΙέ:πι2: Μ

πω· ,'ό+· :πο τον ίαυπέη·; Ια @ο& βΙ»:Μπ4

“ΜΙ μ» 2'Ει.ωοέέίο. ΕοττειΙοοιοοοτ `

@ή Ρτι:Ρτοιοοιιτ οο_οοΙο (μα: Ι:011ΙΙΙΙ9

ο ` ο 7 1ο

2

  



  

$Φ4- .ΜΜΜ ΡΕ ΙΙ σ: τι

·θωιΡ.ι.Ι:ι @πω άι: Ι)ΙΙ::ιι , επι σε ειιιο μιι:νιι6 1

οιόιιιιτιιΙ:Ιε 86 νταγειιιοτιτ εΙΙιιιιι:: Ιοοιιώ,

ΙΙ πισω εΙεΙΙιιτε·,86 ιιοιιε αΙΙιο.ιιι:Ιιιτ :Ιι:Ια

:ποπ εμε πισω ιιιετιτΙοιιε, 86 @σε πισω

ειιιΙοιιε απ' ΜΙΒ ειιι:οιιιιιΕ μι· ιιοεΡε

εΙιὲε, 86 ιιοιιε σΙοι·ιιιο Ισ. νΙ6 αετιιοΙΙο, ο _

πιο Ιειιιιιι·:ΙΙο που; ότιοιιε :τω ΙτιιΙΙ8τιεε

αι τοιιτεε (οικω. Ιι·:Ιιιε ()Ι·ιτιίΙ άοιι::ν -

- 4 που οι ιιόττε εΙιαΙι· αγειιιι; 86 άέει:ιιιτ Ια η

πιοττ, 86 ιτιΙε ΙΊιιιιιιοτταΙΙτὲ ασ Ισια, ΙΙ

εΙΕ ειιΙάειιτ εμ.: σ'αΡε Ρτοριι:τιιειιτ Επι

[οτι ειρειτιτιοιι ειιις: !α @και α'ε13έειω ε»

ι_=παιική·βέσ. ΙιιίξιιιοεΙΞιοιι επι ειιιοιτνειι

Δ. Με οττιΙ:τεε , Με ετ:ιγοιιε 86Ιοε πιοιΙ::ΙΙοε, (

.ΑΙοτε ΙΙ αι ιιιοιιττει , δ6 :ιι τορτο[ειιτ:ι Ισ

εστω. Οιι επι πιιοΙτ ου 86 (ειΙιιθ Με ρω·

ιιιοΙΙσε,ΙΙΙοιι άοιιιιει Ισ. νετπὲ, Οτι αι

ειιιοιτ τοιιοΙιὲ Ια εοΙιειιιτΙΙΙοτιει ΑΙοτ5 ΙΙ

 

ΙΙιιτει , ( Η Γοίε ειιιίΙ Ρο.τΙετ ) Ια ΡΙα:ε: επι

τιετε,()τι ειι ειιιοιτ Ιοτιτι Ιοε εΙΙοτε, ΜΟΗ

ΙΙ οτι εΧροΙει τοιιτεε Ια ειιιιΙά 86 Ια ται

Ιοιιε ει Ιεινειιέ :Ια (ζιοΙ 86 ‹Ιο Επειτα

δε: ΙΙ οι Ρτετιιι€ιτιιιοιιτ έέπιιέ2 Α: »ΜΑ

86 ΙΙ ει εΙ'ειΙοοιιεΙαιι: ικά Ζω υπ &· Ζ'ΜΜ7·

ΜΖΩὲ ει· Ζωπ2επ , ΠοΡιιἰε ορια: ιιιιιιέΙοτιι

ιτιοε σοιιΡειΙιΙοε , Ια πωπω. εΙτοΙτ 86 [πιώ

@Με Με ιιοιιε ίοΙοιι Ι”ιιιιιιιιιαΙιΙ6 Μ

· - ` ' ιιτοττιοΙ !

 

6668*



  

ι _.., _

' «ο». . ' / '

οι βιείΙΕΙιι; Η. Δ: Τί»ιωΙΙαεζ μη·

αταιιιαΙ επταΙΙ :Ια ΙειΙογ ίοιιιιατοιιιαε Απ Ποιοι!.

Ισια οιια το ττειιιΓΖταΙΙααιεΓοτι:Ιτα 8.5Ια

αοτιιιιιιιιιάατιιαοτ εΙιι Ετα:ιταιιτ,τιι ιτιοιιτ

:ειε :Ια πιοτι: ε δε ε Μαπά22 ή ιμίεσηασ πω.

π'ε7ΐοαΜακεκε αν? :οικον Μ· ώο/α: απέρ::2 22:5ξ

έττέτεε :κι Μπα έ: Ζι ία]ροατΖεεβίτε ;- 86 η. . '

ίαΙοπι εατια νατιταΒΙα (αιιτατιτ:α εΙα ΓΑ

Ροττα οιια Δ: αυτ! αυτ! ἰσἔκιἔα ίΖΙ!ΡΕἴἐὲ› ΕΞ

Δω οσα Ια ταου: ο ειοιιιε Πει: ιιοιιε μι:

:ιοττα ΡααΙιδι , αΡ: οι:: ιιοιιε ὸτατ ααττα νΙα

(μια ιιοιιε οιαοοιιε Πιτ Ια ται·τα, δε «Ια τα- .

ιΙιιιτα Με τ:οτοε ατι ΡοικΙτα , δ: εΙα Ιαε τα

ταιιιτ ο. Ι:ιτειο.ιε εΙ:ιτιε ίαε Παω, οιι αΙ:ιιιε(σε τυπι'ε.ι·, ι:οτιιτιια Ρ:ι.εΙα ΙΙΕι:ιτιτιιτα, δε Ι Ι '

οοιιιιιια αΙΙα αΙιτ αποτο όιιιιε [σε μπω, -

‹:”αΙΙ Μπα ιΙ:ιιιεΙα Παμε, οίι αΙΙο Ιαε

πια, οι εμ αΙΙ οοιιιιιια Ια ρτΙίοτι οι) Πε _

Ιοτιταιιίατωέε,Βιιιε οιι”;ιιιαιικια ΐοιταιιαι- οι

τιιιαΙΙα Γοιτ ε:ει.ραΙ:Ια οιαΙαε οττειαΙιαα«Ια· #

α: ττιί'καέτιιτ, οἰι αΙΙα Ιαε τατΙαοι:. · Ε:

φωτ ο 1105 ειιιιαε , «Μπιτ αΙΙα τω: Ραπ:

με αΙεοΙΙτ Ια ΓοοίΙειοι:α , μπα οι.ιαΙει πα

τιιτα Ναι αΙΙ: με ρατιίΙΙιοΙα, οἱ οοττιι·ρτΙ.

Μα , αΙΙα ο Ια οΙτοιι: ὸἶαιιααιιτατ (οι: αΙΙαε"

του; σα οιι”αΙΙαε ΡαιιιΙατιτ ταΙΙαοτιτ :Ια Η

ιιιοττ,ο“αΡα Μια: ιΙα Ιαε οτιτιοιτ ‹Ια Ια Ια

;ιιιαια εΙιι (ΙΜ σ.Ρταε Ιαε ειιιοιι· αΙαοοϋιΙα

Ξ.ΙΑ ' ¦ ' '

ι

.Η·κ,` Δ»α'.κι!-··-αα



  

εεκωω› νη: _

Με»! Ιέε:ε ό:: Ιοιπε οοτρε,άε Ιι·:ε εοιΙΙΙιπ:τ «Με

πο6, - ι

Ια -ἔοετιωτ 5 82 εΙο Ιω γ

Ι:ιτικιΙε; Ιου; ΐειΙΙ:Ιτιτ ΐουί'ΕτΙτ Ιω ·ΙυίΙεε

ίορΙΙεεε (μπ'οΙΙεε Μετάσητρουτ Μι:

' . αΒατκΙοωτὲ 82: οΕΐε:άεθ ΙεΙιτ εταιτειπ:

εοιπΙΙτΙσπ (5:0ΠΙΕΠ8 «άσε πογοε) @ο ΒΕ

ΡΙοε πάειΙΙπ:ιπτουίξτμε Ια @οτε πιοΙΙ11ε;

δώ Ια, οΙποηε Εκτεεό Ισ .ωπ 86Ιο

Ροιιι;οΙτ εμε· Ια ΜΟΗ ει τι:ιέυτεΐΙΙοτΜπτ

ΐιιι·που·ε, ε'ε:ίΙ Μπα Ιυττσωέ ΜΜΜ

:Με 5 8εςιιϊ:ΙΙε σκοπο επ οΕϊατ·τέεΙΙιέ·

τ - 4 :ποπ Α” ανω εει1Χ ς1ιηίοπτ ΙΙστε Φ

Ι έ :1ε:Γυε ΕΞΙπΙΙΙ,‹Ιο (1ιικ-Ι(Ιυσ Ι12τἰοπ,Ι€Χ€£

' -ο.::ιεε ου εοτι.‹:ΙΙτἰοπ @ΜΒ Ρυ1ίΙστιτοίΙτς.

αυτιά εΙσπε Ι”Αρὁττε τΙπ ΜΥ εμε οὸττο

- ' Βο.υυευταείέπιιέΙ Δι πω”, ιΙωτοσεΙ @ΙΜ

' ; ΙΙΙγιι ότὲ σε άτοιτ;86 Πι ἀεροιι`ἱΙΙΙἔΦ (19

. ,σε ρουιιοϊτ; επ ςιΙογ οσηίὶίΙο @ΜΙΒ

Ι " :ποστ τοικ (σκι επιρίτε; εισάττεΙΙιπο ΜΝ

;1:,6Μ__- @ΜΙ όΙΙτ ΞιΙΙΙξ:0τ3 ; @ιτε Ισ δεἱἔτι€ωτ κι άι;

Μ· πω: σεΖη μέ α Ζ”εωρέπ ώ· Δ: Μωαβ·

ΜΜε # ·ΜΜε,ε'σΡε Μια: (ΡΜ Ιυγ ω

τουε-Ιε: ότοι·τ φ'ΙΙ·.ισοΙτ σΙ‹: οοι:ε φωτα

Ι απτο Με πωπω ;82(οιυ·ε ΙαραιΙΙΙηοο σΙθ

Ια πιοττ.· Ε: ε'6ίΙ αποτο στὰ σε @ως ηυΉ

€ΙΙτ εΙέιηε Ι'ΕρΙττ€ πιά Εἴοίἱεω (μια:Πω

'' ι· 2Ε<#70!2 , ρα σίέ:ή22: Δι|φφ'εΙΙ @Με@Ιω

' ΙΙΙ

τουτωοιπετ ε Α'

Ιω . Ι__έ



βι:·Ζ'Ερ. Π. 47Ζωιέέε. ω?

ΙιητιιστεΙε άτοΙτ σιίεΙΙε τιιισιτ ‹Ιε ιισυε_εω,1

εστιάιιιιτιετ , σε σε ιισιιε σΙΙΙιιεττΙιειΙα

ιιι:ιΙεεΙι&ιση. “Σω Ιε δεισιιευτ Με ειιιιίὶ

άνω: Μ που; Η εΙΙ ευιάειιτ. Ε” τσιπ

σε ότσιτσιιε Ια πιω: ει ἴυτΙεεΙισπισιεει

ιι”εΙΙτ δωσε εμε (στ ΙΙΙ-ΙΙΙ- , (ασε Ιεσι.ιεΙ

ιιὁτι;ε παταω (στοπ εΙειιιευτέε Ιπποστ

τεΙΙε, εστιιιιι·ιε εΙΙε ειιΙσιτ ότε στοά: ει:

εσιιιιιιειιεεπιειιτ,Ια Ισγ ‹Ιε Ι)Ισιι ιι'ειγ:ιιιι:

ΜΙυΙεττΙ Ιε ἔετιτε Ιιιιπιειίτι ει Ι'ειιιρι·τε σε

Ια.ιιισττ σιι”ο. @Με σε ρεσΙιὸ. Οτ Ιε
- $ει€ωπ Ιείσε ει αΙ:σΙΙ Ισ ΡεοΙιε μι: Ι'εις-Ι

Ρἰειτιστι σιι'ΙΙ ετι ο. Μα: στι Ι:ιετοΙΧ στι:

·Ι”εΙΙιιίΙστι εΙείστι ί.ειιισμ δε σατΙει ΙΙιτιεί».-=

ειισηςισιιε Ειπε ει Ια ιυί'εισε ‹Ιε Βιειι,δε

σπασει μι· εστιίειμέτ Ι'ισεΧσέιισΙσ σω

σεΙΠτε σε ΓειττεΙΙ εΙεΙα Ιογ ; σοι πισω εβ

(ιιιεκεΙΙΙσιε ει Ια πιστη ειιιιΙΞ ειπε ΙΆρσττε

πισω Ι'ειιΙειΒιιε επι εΙιιιετε ΙιειιΧ-ἶτΙΙἴαιιτ;

(με Ισ ΡεοΙιε α έιΞ· εσπέωακὲ (ε`είΙ ει «Με ΚΜ 8.

ιΙεττσιτ δε εισ·σΙΙ ) σε ία (ω, ἐκΠΙ: είε.» ε· 1

Μαω 86 εμε ιιέπτε 5:ιιιιιευτ, α]%ι Δ: Ϊ'Ι'Ι°ΙΙ

ΡΙ47ἐ4ϊὶ0# άι· πυ:Ρε:θέ:, δε σιι”ιΙ ή Δ: ρω ωωμ ¦ -
1ιιέςιιήσε κά· ω: μπω: σ: β» /[Μέ δ; ΝΙ' Ι

ιιιι”ιματ σε βεί: παα!σόδάΜ ραπ Μπαρ

έ! πυπσιηισὑ::ἑ: όιΙε !α :ωιΖεαΪὁΪἰΜ κά· Η

[Οι Μ: ΡεεΙιε σπασει , Ια ιιιστε είΙ εστι

ίετιιιεττιιιιε:ιε

Ι  

  

  



έ. Ό”.

χμμ.

· έ'είΙ ειΙιτε Ιετ ΡεοΙι‹ἔ

, ι › ,/είπειι€Ι86 σ.Ιε τεττιοιιτ ειΗτιειωϊιγ:ιιιτάθ '

ΏΙι:ιρ.Ε

  

ξ.οΙΙ _ ιΐἔΜ20# Ζάλ- Θ`

Ιεςιι1ετΙ1ΜεΙ1Ι: άεπιπ·ιιτέο Γ:ιτιε άπο δέ

ὸοτιιιὲ Ρετ Ια Ι.ι.ογ”ςιι,ει οποία εΙιι ΡεοΙιὲι

ι ει: φα ΙΙΑρὁτιε που; τε:Ριέ:ίοιιτε Με ι

οΙοἔειπιιιιοιιτ οτι ειιιοΙιιιιε οιιάτοι'τ,ςυαιι€Ι

ΙΙ όιτ εμε ΖεμΦ/Ω>ς/ί ἴιιιἔιιἰέ/υπ άι· Δ: φαση

ε'οΙΙ :ιάιτε τω εποε ι τουτο επειτα βια.

πιοιιτττιστο ιιιιΈΙΙο ο. (Ισ ιιοιιε Ραιτι(Ιτα

δε ά:: ιισιιε τι:ιιιτετ τιιοττοΙΙ::ιιιατιωιε άε-_

Ροιιάειιιτ :μια ‹Ιιι ρι:εΙιέ , (Με Ιω νειιιιι5

ΕΙΙ.1Ω10€Ι56ΙΙΒ :ία τιιιΙ άτοιι, οι ιιιιΙΙο ν;τ4

Μι Ρωτ ιιοιι€ Μπα. Πιιισιι€ @σε Ι::ε έ·

ιΙεΙοε ιιιευτετιτ ; ιι:ιο.ιε ιο ίοιιτιςιιι :μια α;

Μ. τω: Γε ΜΙ: ρΙιιε Ραπ 1ο Ριοιτιιοτ δ: οτΙ8Ιδ

Μπα «Η π ‹Ιο Ια οποτε , ω Ρει:ΙΈΙΙΙοει06

@ο (οτι Ιε8πιιιισ 8ε πισιι:ιιτεΙ ειιΒιιιΙΙοιν

(ιΙ ει·έιέ Ιιτιεἔ:οιιιαιιιιι ρ:ιτ Μ, ιιιοι·τ :Ισ ΙΙ:ΙΙ15 (ΖΗΜΙ)

()ε:Ιει. :Μισο Ρετ πιο αυτια όΙΓΡοίΙτι0Π

ΡειττιουΙιετσ8ε 6Χττο.στόιιιο;Ιτε, ροιιτ ιτ

-Ριιτ8ετ και τιποτε ό: εε ειιίεΙΙε: :Μό

ΡοιιιΙΙὲ ατα: εΙιο.ιτ4, Η τοιιτσε (σε ιιιίΙμ

.ΣΠΙΕξ18:°δέ τςιι6Ρω να ω” ΞιΙΈκετπΡω

· ιΙο Ιειιτ ::ΙιετΙ:νιι εστι” €ΙοτισειιΧ δε ΙΙιιτΡ

- Ε11βΙ>ΙΙ8 ΡιιιΙΙσιιτ οικω: εΙειε Π: (2.0ζΙι12ιτα:

` › Ι εσΙοίΙθ

Βιιιε ειιιρικ: : Ρϋιε>ειιιο τσιπ Ισ ᾶτοι€ -'

τιιι”εΙΙο ειιοιτ (ιιτιισιι;, ιιε Ιιιι# ειιιοΙτ έτιὶ ›·

  



ΙΙΙ

ΙΙΙ

|Ι

ΕΞΞ.Σ..

ΙΙΙ

έξ
ΙΙ

σ,Χ_'.<ε>

τ

#7 τ _
συ,σΙΙσ τΙστ1τ τουτσ Ισιττ ω σΙΙιτ-τσά

ϊ

Η π ρω. Π. ττω5:6έςΞ

βσΙσίΙσ ιΙσ·Ι'ττπτττοττεΙΙτὲ -

Ιο.η€ πίστα: ροτιττ τΙσ ΙΙσο Ι.Ι`σΙ‹›Β Ια οΙοξ

(Πωσ σε Ι,Αρὁ£τσ`_€Ιεττι3 Ισ ηιΙΙττ2ΙσίΙ11σ

ός Ια Ρτστ1τΙστσ @ως ω: ΟοτΙτττΙΙΙσπεδ

σίΙτ ΙΙΙ:Μετ σα· ΙΙοτέ Ισ ΩΡειτατΙοπτ

τΙσ Ισιιτέ @τα ό'ειυσσ Ισ σό-τ·ρε;8ε Ιεισοτμ

ΙοττΙρττοττ ‹Ισ Ιστιτ σΙ1ετίτ δω” Ισ ΪσΡτιΙἔ

στ; ραπ ΕιΙτσ η

Ι:σΙσβσ βσ ΙτισόττσρτΙΒΙσττατυτσ τΙιτ,ΙΙέ

τσιάσίΈΙτοπτ τσ Ιοτιτ; Ποτέ σσΙὲτ ;ότΒΙσ,Ι

Η ωστε τ;'σΙΙστσσ ί-τΙσσιτΧ Ματιά εΙσ Πέ

Ιιιιττσε έστω! σΙΙσ τ1σΙσε τγτειιωΙίσ Ρόίησ .
Ι έσσστιάττπσ Ισέ ειπτσε τ ΙΙόττττ1πσέξ

ΙΙ εΙσΙΙυτὅε τΙσ σστττσ ΜΙΒ ττάτβτετΙ:Ισ

ΡείΠοτι ρ:ιτΙσ Πτττ_τίττ1σητ ότε Ισ

ΡετΙ'σΙσστ:ιτισσόσ δι

@τι ίοττΙτ ἐΙσ σσττσ τσ

° [σοτέ σΙΙσττε ΙΙΙιττέΙσσ

Ισ σοητοΙαττοιτ -όσ Ισ

€ΙΙ:τσ :πωσ Ιττγ το

1Ισιττ ςοΓΡ$-Δ:_ωσ1ε σΙσπ1στιτστ ιΙειοε Ισέ

Ειτε °
Φ

ν.

·ἔτειρσἑ ·

8Ιοίτσ.Α ›ττσ τί'ειττσΙΙ:σ Ροίησ

ρτΙΙστιε ΙιτξστττειΙσ5ξ
Ιε τοστ τσσττσΙΙΙτέ @Η Ισ Ισροέ,δε ότιιπέ

τπτ ΞσΙῇῇιτσιιτ,° ρου;

τα Κομιιτιτιστ @τσ

› Φ σεβ συσ μια α1υσΙσυσ

ΙΙ

τ_ τ,

ωστε .

Ό

μπε ει εστω ηὸιτιτσΙΙσ;

Η

,σε μ σΙ1ειΙτ στ: στ.;τ:ϊ

χ .

 



Χ

`· Με

  

Σέι·πωπ 72. !

ειιιιιΡ.ι. ειιιιττετιθειιτ Ιε εταιιό ιοιιιτ , ειιιειιιεΙ Με

ι. @οκ
1 ;. π· &ΜΜ7[ά Οι 7%02ΐ. @μοι ει” ιιιεεΙιειιι8

8ειιιιιειιτ εφε: Ιεε ρόκα , δε τοιιιρειιιι€

γ Με Ιιετιε ιΙε Ια τιιοιτ,Ιεε τέι:ώΙΙιει ειι γιιε

. _νΙε8Ιοτιειιίε 86 Ιτιεοιι·ιιετ1Ισιε, εισΙιειιιιιιυ

Δ :Ποτε Ει επι δε :ι ρΙεϊιι Μ. τΙεΙΙι·ιιέϊιοτι αΙε

' εεε ειιιιεττιι, 8εΙιιγ ὁτειιιι: τσιπ εε ιιιι”ιΙ.

ίετιιΙιΙε ετιεοιτε @ω εΙε Ιοτεε Ιω: Με

βετιε , δε: ο.ΙσιιΙΙΙΙ:ιιιτ ειιτΙετειιιετιτ τοσε

Ιεε τγτειιιιιηιιεε ειΙἶεῖε ειιιΉ επτα: Πιτ

ειικ , ΜΙΒ Μαι «με εΙειΙει ιι Ιιιγ επι :ι ω

(
,

Ιε άτοΙΙ: , ΙεΙοτι εεε-εμε άι: ΓΑΡὁιτε οιΙΙ-ε

Ιε_ιιτε, «με !Ιεκπσωί2 μέ β” α'έωιέτ Ισ

86 ιιιετεάιιΙεε , Ιε εοιιίεΙΙε ‹ιιιεΙ:ι πιοϊΕ

ειιετεε ἴαὸοϊιιΙιιατΙοιι`ιοιιτε ειιτΙειε Πι:

ειπα ; Μειιε ιεεΙΙε εεε εεΙει ιι'ειΒΡ0ΙΟΜ

Ι με εεε Ιε 5:ιιιιιειιτ «Ια ιιιοτιάε ιιεΓειιτ

ΙνεωειΙ:Ιεπιει:ιτ έέωιέιε. (Σεπ ραπ ιοιιιτ

‹Ιε ΙειΙΙΙιεττε :ΜΙΓ ε.εα1ιιιΙε , 86 εΙΙτε εἴ

Έι:ιιιεΙιιε επι εΡἔετ εΙε εεε ιιιαΙΙιειιτειιι€

εΙτοιτε @ΜΙ ει διά ει Ια ιιιοττ , ΙΙ τες0ιω

ιΙε Ιιιοιιε επ ίοιι ειΙΙιειιιεε @σε ιιου8

ετογοιιε επι ΜΥ; ίιΙσιειι :με Ιεε πιό·

εΙι:ιτιειειεταιιιε Ρετ νιιε άεπεΙΙ:ιΙιΙε ιιι-

ετεεΙυΙιτε τοιιτεε Ιεε ΡκοιιιείΙε5 : 8£ Ι”

ίειιιοιιεεε ‹Ιε Πι ξιτεεε, ΙΙ ελ Ι;ιΙειι Μ·

ΐοιιιιο.ΒΙε ειιι”ιΙε Ιογειιτ Ρτιιιεε εΙε Ιοτι

Κογειιιτι19 1

!



. @π 2327. ! !. εΤΜε2εεω: 9.1( (' μ

ΙΙΙ Κογαι1(πε (Με: Πε (ε πισω (πο: (ΜΒ ;ω.;(

ΙΙΙ :Με Ιο(ΙΙΒοεε , δ( (ει.ιΊΙε (:Ιε_ωειι(ε(ιτ

ΙΙΙ εοπΐεομεη( αΙατηαΙε·ΐουε Ια '

(οι · ο ·

ΙΙ τεεεΙπεε (με Ια Ιυ(τιΙετε (Ια ΡτΙοεε (Ιε

ΙΙΙ '

ΙΙΙ Πει( α νταγεωεοτ ότε εκεεήΕιιέε με

›ιΙ ° '°' ”

ΙΙΙ (Με (ΙιΙΙΙΙ α ε'έ:πιέ2 Α: σου: , α Ια(1ιιεΙΙε· Ιε

ΙΙΙ ΡεεΙπέ πω” αιιοΙτ αΙΙ(1ΙεττΙε,ΙΙαγαη(Ραε

' Ια νεττο (Ιε ίση Ιαο85 (Σ: Ρα: ίαΪαΙοτε

Ι γ (Ιο(€Μιιε (εΙΙε(ηεοτ εεΩιτ(πόε (Ιε του(

Ι εε ειι'εΙΙε αυοΙτ (Ιε ίΙοτεεεε 8; (ΙεΡοοΙΙ=

Ιξε (Ιε_τοιπ εε (μι”εΙΙε αι1οπ (Ιε εΙτοΙ((3(Ξ

Η (Ιε ροιπιοΙτ Γυττιοιιε › (1ι1ΙΙΙ πε Παπ οσε.

Ι ε(3(τε (1παΙΙεε ε( α 11ό(τε (Ιυτε(έ (με _

- πω” ιιε [ογοηε α ῇαιπαἰε α(ΠακιεΙι(ε (Μ ε -

Με εειιεΙ εωρ1(ε( ει( ε(ογ(Π( ει( εεετέεΙ Δ

Ι(εάειτιο(ειι(( δ( ειιτταιοΙ: ρα( 6η( ερ Γε ο -

Ι ' Ιεο-Βειι(εοΓε εοιπωοτιίοω ΜαΙε ·εε

εΙΙ:ραε τω” αεκ: Η(ΙεΙεε ( Ια (ΙεΙΙ

1ιται·κ:ε (Ιε Ια (εεττ και

Ια εταεε (Ιε Πάει» (Ιε(τε €τα(:ε πιο οοιιε κ

πάτε ραε ίΙτερΙε(τ1εο((ΙεΙα (τιοι·(Ρριιτ ο

Ι ΠοΙΙεΙαΙΙΤετ Ια (Ια11εΜε ου ιποοε έ(Ιόω

· Ιετι (1ο'αΙα νετΙ(ε, ειια(1εΙ εΙΙε σε ίε(οΙτ

Ι @σε (Δε, τουίὶοιιτε Γε(οπ εε (Με εταιι(Ιε

ε . Ο 2

.. / _ι · · 7 . _ (ο



  

5.19. 'δωσω ΙΙΙ.. -

86 :ιεΙούταΙ:Ιο Βτο.οι: ο'αυοΙτ οέἐτὶὲἔ

θ.'νο ΓιιΡΙΙεο :παπά όεε οι·ΙτοέιτοΙε οιιΙ

1ο ιποτ1τογε:οι: οτι τουτοε ίοποε. ΑΜΠ

=νογὲε νουε`οιι”‹:οττο Ιεε Ιιοττιτοοε,οτι πιο

ΙειΙΙΙο με οι: εεΙοοτε:τ 86 ‹Ιο :τι:ΙδοΙΙΙοιΙ

Ιεε 8τειοοε άσε Ι)τΙοοεε, Μαη οιΙ”οΙΙοε Πε

5'έτοκιόειΙτ με ρΙοε ΙοΙο «Ρίο απατα

Ισ οουραΙ3Ιο ‹Ιο Μ. ΡοἰτΙο , ει ΙαοοεΙΙ‹: ΙΙ

(ποπ οοιπΙ:ιτιοθτ ρειτΙοε ΙοΙΧ Ρι1Ι3ΙΙου65.

Μακ Η α:Ιει_ ΓυΗἰτ μα: Ι:: @πιεσε άσε

Ιιοοάτοοε, α: ο'εΙῖ με ειΙε‹ἔε ο οοΙΙε οΙσ

ΏΙου , άουτ Ισ. Ι›οοιἔ:, 86 Ια πι1ίαΙεοπΙ6

Ι οίΙ ΙοΗοΙο. δει εποε ηοικ :φοιτ ειΙΙΪ2ΪΨ

ε:Ιιίε ιΙο Ια απατά

€τεια: :Ισ Ι)Ιι:ι1

θά ωοιήθ:ΙΙό:: ΡΙοιππκητ , 86 οτι “Με

Ισα έεοτιὰιιδ 5 οικω ου'ΙΙ ει όέωιέπ Ισ:

π
ν'

τοστ: , κ; οποτε: Μ: , ( οοπιιτιο ει)ουτ0

Ι'Αροττο Με 7268& ΙἘΜυαυΪΜΙΖΙὶ· Μ Ζ6Ρ

Μέιν·ε ρο.τΙ)Εοατ19Ιο. νοι1ε νογοε Ι:Μ1

ουσ Ρειτ Α: Με ΙΙ οικοιπΙ Ια νἰο ΓοϊτΙτικΙΙο

δΖ σεΙορεο,οοΙ Γε εοττ1τποοεο Ιογ Ισα5 ΡΗ

Η. ίαη&ΕΒεατΙοτι , 86 μι· Ια :εοΜοΙΙιτΙοπ

έ:: Ι”οΙρτΙε, 86 €ΙΙΙΙΙ έειοΙιοοοτει ου δω

πι1α:Ια @οπο 86Ι'ιππιτιοτωΙΙτὲ. ΟοίΙ Ισ

ΙϊγΙο :ΙΙΙ δοΙ$οοικ Είπε 86 6Ιο ΙΙ:ε Αρ6;

Υ 7/ . _ Με

μ »ή Α 7:ά7 77 77 /

. Ι

7 ι ο ο .

_. 4 /

ρου: οοιτιοΙε:έ Πωσ '

ο _ ,κ η · `

ΒοοΙιωτ , οοοε ιΙοιπιο ΙιωπιοκαιΙιτα ·

Ιείοε άοτκ: , ΑΙΜ οικ: Ια
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];ς/:· ΠΕΒ. Ι Α: ΤίηωΜέε.. :. ή '

ρεεεεζε ίἱἔἑἰ1ιίἱ€τ ασε Β1εωϊιευτου(ς ει"ΙΡ.ι.

εστι ω ^ - | 'ύποτ.έ1. Ρ ετ φωτ εττο-Ρ2.τ Ις ΠπιρΙφ

_ _ › ε__υισ,€2:ιιστοι: οι Βια: , άι: Ισ δοὶ- Μ” 'ε!

€ησι1.τ, άρει-Ω εἰε Α: %εσπ ‹ἱ ία υέσ,ζρ'Ραέβ “(9.8

κι!! 29%" Εά·αΜά' ?ω ἔ/Ζ#ἰ€β##2σἴκ άι) Οέε!,

ό” β” αΙυακς]η νέα· ω: ›πωω|ε-; @βατ ίε Σ'"°

Μ? α? Μία δὲ δ- Κω Με ·ωσώωω;

“Ψ” “ |ΕΠΑ"ι4 Μ ω” δδ ΜΜέβι1ε Με

!ΠΜΜΣ €Ϊ›ιυττ‹:5 Ποια. Ειπ ο!Η:τΙέι ωΠ

ΦΠοΚ] > οὐ (Με Ιω Ιποππωεεἀεριιἰε Ια

Ροειιο, ώ Η βειίἶε , δ; ῇ ΠπίζωοΙα 86

ΠωΈΠβΈΙο Η ΡΕΕΓΒἱΕΕ@ α οτὶἔὶιηΙω '

©Χα1Ι9ΠΦε ά: Ιει1τ Πάοκ, εμίεΙΙο πι; :

Φωτθ [Με ει”οίξτε ειρρόΙΙόε νέο (Μ: ἔ

ΊἔἶΡΕ·οε ΠΠ0η κλπ: Μα: Λάο ξιπεζιΞυεΕίεέ

έ; ,ιοι1εάςθ8·τ©2ΒΙ652 Οἰ©Π ›δάυηοΠοε

21 β23Π1τ11ο Ξ Υιπ: αΒὶτιιτὶοΠ ὰ: ςυε:ΙεΙυε5

@Μακ άθΠ$ Γοτάιιτε άεε νκο88εάοε

Ρα(ΠΟΠε : άθ.Π81€8 ;1α:ξάοηε ςΓνΠς: Πα..

ωϊ9 @Με δ: ΜΗττικ εοοτὶηικΙΙοσποκιξ

ος"ΡΦΦ ου ει Ωω άιι Πω Σου α οηΪουΕζ

@τ 9 ττ2ΛΗΠ1!έ: @τε τι:Ιαΐο11ε , οι: άε: (σε ` . Ϊ

:Μια οι: ά: @ως ά'αυττι1γ,5: ειι11 μπώ 4

·!”ο1τΡΘθὲ Η ΒΙΦιι.Ρ.ειι έα :Με όειβ5 α: τ ^ `ιτειεειε-Ρειταιὶ Με ςταἱιι_ςςε, 8ε Με φΙ:πωξε : Ν .· '

ἔὲΒ$ἑΠςιΞΞετυόεε Θα: επιυΐι:11τ Με :Μπα Δ

ὅ ..Β 11ετ1οςει:ιε:ο ςτοε ετο[Πεκ ο"

η · Ο 5 ;χουδ

 

-' > > - . 7. Π;



 

ΕΙ·ιιιο.Ι.

'2 τα @πιώ ?Εξ '

τιουε Γοττιιιιαε ρΙουααε,Γα εατυιΙτια ατι α;

τυΙϊατειοΙατιιατιτ οι ριτογειοΙατιιαυτ,ίοι:

οιιαΙα.νιοΙαιιαα ‹Ια άαΙιοτε Ια αέττυιία-,

του ουα Ιαε τιιαΙ:ιαΙιαε Ια αουίι.ιττιατιτίοΙτ

ουαΙ'απαα8εία. ατομα τοιΙυΙα!Τα Ι'έται

Βοαυτ9 Ια πια οιαιι ουα ααΓοιτΙἔι, ΙΙ

νοιιε Ια ιΙαίιταε . Ια νΙα ,ου αΙ'ντι ατυπιαΙ,

του τΙ'ντι ατιττιιτιαΙ. Μο.Ιε ααττειιιιατυαυτ -

α:: ααα με ααΙΙα ιΙ'νυ Ιιοιιιτυα,ουι που:

ατα Με αουτ αουιιοΙττα Ι)Ιαυ, 6αρουτ

Ια Γατυιτ, δέ ρουτ Ιουϊτ αΙειττιαΙετΓντια

ααα ο: αυτα ίαΙιαΙτα τΙαιτ18 Ια αουτΙαυαΙ

αιται·αιαα τΙαε ρΙυε Ι:αΙΙαε , δε αΙαε αΙυε το

ΙοΙαε ειδΕιουε,τΙουτ Ιου ααΡαοΙα νυα Μ·

αυτα τειιίοτιτι.αΙ:Ια οι: ΙτπαΙΙι€ατιτα : Ιω

(στα: αυτα α'αΙΙτ τι Ιιοτι άτοΙτ ααα ααε αστα .

_ ιισ.ιιιε Γα.αταεΙυγ απατη Ια ΚΙΟΠΙΑΦΠ7ΙΟ1

#εωαεαουτ αυτ: Δ; νέα ἰΜΜαα2ε/ία,Ια πιω:

Ροιιτ Ια αΙοιιιιατ :ι τ:αΙΙα οιιι ΐαυΙα Ια ττι€=

τω: ναι·ικαιοΙαιιιατιτ ,' αιΙΙαιτοιτΙα Ωιιυταοα

·‹Ιιυιτια δ: Ιι·αιιταυΓα νΙα τΙαε αυτειιιε Ιω

ΒΙαυ , δ: Ι'ΑΡοττα Ρουτ τιατιουε Μπα

αυαυιια άουτα, αυτ: α`αΙΙ αξια ουΪΙΙ ροτ<

Ια, Ιιιγ ιοιιιτ Ζ”ΙαπωωέτΣ· , σ.1υ:ιΙΙτα τιμή

τια τ:ουιιΙατιτ αυτο. αΙΙα (αίιΙα. Ωω· ΗΠ

τιια αΙΙαε" αΡειταιιτα Ι'αιτροΠεΙου εΙα ααι1Χ

αυτ' ρταιιαιιτ ααε τυοτεΙα νέα ό· Ζ,ΜΜτ·

.
:Ετσι

δα
`©·Ν

$π

- α'2Μπα_
  



 

_ /ω·!'Ερ Ι Ι α ΤἰωσΜες: ' @η

Μ | 2έφωυαωΖω: σ'αγ:ιοε έιἐ ωοιιτθ: αεοΙωγ €ω.ι.

ω Ϊ ὰ: ·υέεςιιε ΡουτΙο τμωΙιβετ δε τείὶτοὶη

Μ, - άτα ει Ια Με: ΙαπωοττσΠε, Ρετ Μπα ίοτπιο Δ

Μ ιδο- Ιαο8:ιεε ειΒὲε ΒιππΗετε πω: ασκ

ω έετἱυαἑιπε ά11 πωπω:: , σ.μ1,ει εοι1Χ Φ: ?ΕΞ

Η ΒΙΠΕ. Ι..”Αρ6ττο «Μ όοικ: φα τιὁἐτε

ΠΔ δαιάυευτ Ιοί-με (:Ι1τ1ίΈ »ι Μ: ε» Ζιυπέετο

α; :Με Με ΜπασΜΜεμπ !”ΕπακέέΖω._ Ι.σ

Ν; ` Ντιπ:: άφητ Η [ο Ή:τς, ίϊ8πιβε ρϊορτο

Μαιο, 8: πιο: Ραπ ιποτ , φίέ! Μ Μπα!

Επ ·κέε. *>Μ:ιάεΙο (Με 6Ρα:Μόοτπ, αππιπο ο

Πέ Τα ττειάιπτ κόπο ΒἰΒΙε $ 9κ'2Ζ·23ι αφ· ενιςΜ;*

κ, ¦ ἰιικιἐετε Ε: νογὲε , ῇο νουε [Με εοτπΒὶειι @ΤΜ

!. -οίὶ ρτορι·ι·: δ: οοτιικ:ικιΒΙο απτο εκρτςΕ

Ιβ Με ‹:ἰε ΓΑρόττεζ (Σετ Η ερ: ντάγ φα: -

Γ; ιπεΗτεε ειιατιτ Ι'αρατ1τ€οτι ά:: :ώμο δε!

€πουτ,Ιοε βοοπικε ειιογ::ητ άαΠει φιά

ηικ: σοηηο1ίΕιπκε όε: Ια νὶο ῇωπιοττεΙΙο,

ΦΗ.

¦..|_.--
€ εοππωε Παω Γ2Ρωι1005 τω: Ρετ1€51Β- (;

β υτεε άσε Ρεγετιε ππε:Πινετε , ςικ: ρωτά

Ψ ΡεΙσπιεη: μι· Με Ιεπἔε8εε άσε βάοΙε:ε

- ”ἱ&εεΙ. ΜΜείὶ νουε οοιπῖὸετἑε οΧεᾶε

ή 'σποτ α: €μι)ιΙ8 οτι ίειιιογαιστ , γουε πει;

νοτὲε ςυεκΙοε7ορἱ·ιιἱοπε άοε Ρα:ιτι1ετε Δε:

; _τ(0:1τ ςυός].ιτε Γουρ9οηε ἰτιεὸτ:αἐιιε,‹°›ςὁοε ·

άουτςε,/& ἀοεἴουὶκιὶτε ΡΙιποΠερ'νιιο

: "“Ή'απ 66ίοΙΙ __εοοποί!Ταικε : 86 ηι16__)εί

' · Ο Δ, εταιι1εό

› Α

. _ ' > :- έ

 



ι - ι · Σ87ΙΙ2202 ΚΙΣ › ι

ρ16Ρ.ι. ετειιιισε άσε εΙειιιιειε έισιτίει·ιιιε Ε; ιιβ

ω ' ' ζεστά: :Με νειήιτε, τιιιιιε ιισειιιιιιιοιιιι ἔστι;

ιιιιριιτθι,ιτε 88 ἔστι εσιιΐιιίε[ Ωω· σου:

Ιω @νεοι ιἶειιισιιε σιιε σιιεΙσιιε; νικ ιΙε

. Ιειιτείει€εε εκιιιιιιιι:ιιιε ΓεχεεΙΙειισε ό:

. Ισ οποτε δ; ιΙεε εισιισιιε ‹Ιε ΙἶιιιιιεΙιιι;

δ · . ιιι:ιιιιε (ε ίσος όΙειιι):: ιιιίσιιεεΙΞι @σε ΦΙ©

Αν Ια τεσσιιιισιττε ιιιιιτιστιεΙΙε, 86 σα· τ:σιι-·

ΙΙιΙειιιιιιΙε ιΙεΙσιιΙιε σοι ριιιισιτ επ πάτε

νιε,σιι Ιεε νει·ιιι_ια Ισ; νισε: ΙσιιισΙειιι

[σιιιιεστ ιΙειιιειιιες ιΙ:ιιιέ Με [σειιι(ΙιιΙειιέ

[ο ιιιόιθειειισε·, ίιιιιισιιε Ιει νικ:: ίονειιι:

ι·εεσιιιιιιεε, ιιι Με ειιςτειριιηΙε , ΙΙ5 ΟΠΕ

έσω νιιε ειιιιτε νιε ιιρτεεσεΙΙεἶ ενέΡΙΙ ΙΙ

Ρι·σιιισειισε εισ.ιιτεΙε:ι είιπιεσεε @αν

ιιιεε ίεΙστι Ι_ειιτε ιιιετιτει.· Ετ μιὰ @Πέ

σε·ιτε οριιιιιιιι ΜΙ εσιιίστειιε ιιιιιίειιτΙ:

ι ν ισειιε,8ε Με ιικΙιιι:ιιισιιε εΙε ιισιτε σιτυ

ιε,ι5ε εΙε ρΙιιε ει·ιεστεειτεε ντιΙε Σι ςειιιιΙει

Ιισιτιιιιεε ιΙιιιιε Ισ τΙειισιι, εΙΙε έν: ι·εεειιέ

εΙιιιιε Ισ. ρΙιιΏρατι :Με ιτεΙι€ισιιε @πιάσι

ικα Μω σστιισιιειι ν ιιιείΙειιι-ιΙε Δε Βι

Ι5Ισε δέ ι:Ι”ειιει:ιεί 8: απο σσιτιΙΜΠ ζω

ξσΙΙ:ιΙεΙΙε τετιειιιιειιτ--ΙΙέ σε σιι”ΙΙιισιιτ ΦΙΦ

νειιτεισΙε9ΙΙσισσε,8ζσΙιιιιισεΙιιιιε;86ΜΟΒ·

‹ εεΙιιιιιε ιι εΙιεισιιε με ι ”εσισιιιε άσε Βειιι

ι:Ιιειιιιιιειιτ επ ά'εριιιΙΙει-τειιεΙ9ΕΦΐ
η _.. Δ . Ροι15

  

ΜΙ
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11»<»π

Ιεε ΙιιΙΒ

ΙΟΙ Μ:ιΙε ΗΜΙ

ξΙΙΙΙΙΙ Ι10.ιιι1εουΡ εΙ'οΒΩ:ιιιιώ, Ι)Ιειι πιο

 

];ιτΖΙΕΡ. Σ!. ι:·2“έΜΜέξ·9ΒουτΙ:ε ΙΙΙ·ιιΕΙιτε;ι Ια πω; €Ι6 Ι)Ιου

ζΙιιιἔτιοιι ΡειιΙοι· ει· ι:ιικΡειι. Ιω Ρτοΐοτεε,

Μ;

` Με Ιο-Ιιιε ΡειττΙοιιΙΙετε;ιιιι”ΙΙ Ρτι:τιοΙτ εΙΕ _

Μπιτ οιιικΙιιιτε, Ιοε ιιι·ιι€τιΙΙΙιιιιοε ρτοιιιεβ

Ιω ιιιι'ΙΙΙΙιτιιτ εΙοιιιιοΙι ει τουτο Ιι::ιιτι: άι:

Ια ι;τειιιιΙειιτ δε οοιιΙΙαιισοιΙο ΙΙιτι :ιιιιοιιτ2

.δε Ιεε ΙΕιιιΙειέε ΓΡΙΝτιιοΙε ιιιι”ΙΙ Ιουι·ι·Ιο

Μισο Ιειιιιιι:ΙΙό ΙΙΙ κι τοα:ιιοΙτ ι:οιιιππΞε

[σε οιιίαιιεΙ δε: ε'ειΡοΙΙοΙτ Ιειιτ ΒΙειι° 86

¦ κ” Επι:,`τουτ @εΙππΙΙ5-Ιε, ειιι6:: Ια:

ιΧεωΡω θε ιιιιεΙιιιιι:ε να; ιΙο Ιειιτ ρευ

ιιΙι; ιιιιιιεΙιοτε άι: α: . ιιιοιι‹Ιε όιιιιε Ισ

ςΙΦΙιΙ6_ιιι ιΙοιιτιοΙ: νικ εΙΙ`ειιιέι: εΙρι:

@Με ιΙο-γιιιτε αποκτά: ιΙ'ι:ΙΙιέο ΒΙιτι1- ι

ΙΜιιιιιιιι ειστε; Ιειιτιιιοιι. Ε: 5ειιιιι ΡιιιιΙ

ι ει:τιιειιτιιι: ςχιιτοΙἑέιιιειιιί Δω Ι'Εριττο

@ΙΙ ΗοΙιτειικ·

ΙΙΙΙ:ΜΙΙοει Ρειιτι

··ιιειτ Η αιιιΠεΙετατΙοτι εΙε Ιο

ιιΙεΙ ρεοιΙ·ιΒιιιτ ΙΐοτιιιεΙΙειιισιιι Ιει τεΠιττι:

έΙΙ0ιι ι:Ι6ειιιοτιε έΙΙΙ:τ1τιΙι ιιιιΙΙΙ 8τειιιεΙο

ιιιατιιΙοιτ2 8‹: τουτο σαιτ:: :ιΙΙιατισο ΙΙ ιΙΙιιΙ

@κατ εαπ: τΙιιθττΙιι·ς , δ: :ιιιιοιιιιΙΙιυγ Ι·

Ια τΙετι€ιιτι Ροιιτ να ιιτιιτ:Ιε άι:

τι: ηιι”ιτιι τοιιι: εοΙει ΙΙ γ

Ι › · Ισια

β .

τιιιι ::Ιιιιιι.1ι

ιιιιόοΪετοΙτ Η Ια Ισιιιί- Ηεέ.1:ι.'

Μάιος· , θα Ισ Ρτοιιικ>Η· ΙΙ·

Ύ Με ρτοροε, δεάι: τουτο -Ιι:·ιιτ οοιιιΙιιΙτε, Ι οτειι:Ιε ‹Ιε Βιι- 13·

ο



 

Ι ΌΙτη.Ι.

σο! ο ΜΜΜ 222. · : Ι

Ισοτ ΡστΙ:ιοτ τωΙΙσ μπι: οσττσιτισοτ 86 Ι

άΙΙΙΙ·οδΙτσ1οστ1τ ‹Ισ σσ τογ-ΙΙστσ ,σε στο·

Ιυτστόστιστ , σε σοοσΙορσοτ Ρειτ-τοοτ σσιτσ

νστττσ @σε Ισε σΙ11Ρττσε ‹Ισ Ισ·Ι.ογ , οιι

ο ι:Ισοε Ισε σττΙσπισε -τΙσ Ισ -Ρτοτσιτσ, οι: ·

οσιοεΙσε οσΙοτιπσε οσε οσοστΙΙόττοοε·ε 86

άσε :ιοττσε στιοΙσετσττΙσοσε.Ι.σ $σΙΒοσοτ

Ισίιτε,Ισ 5οΙσΙΙ @τι οποτπΙσ νσοστιτσΙσ

.Ισιιστ, :ι ΜτΙ :σε Ι'Ιττιπτ`οττσΙΙτὲ: άι Δω

πσοσΙστσε οσε θσοττΙε , σε οσε οτοΙστσε

οσε ΜΙΒ. ΟσΙΙ: ΡτσστΙστοσοτ σο ου'σο

εστιά Ι'ΑΡ6ττσ, οοσο‹.Ι Ποπ, τοιιΉ Ισ .

πιώ· σε Μπάσα ; σ'σΙΙ:ασΙττσ οο”ΙΙ Η ΡοΙέσ

σε έτειοΙΙσ , 8σ Η τσοσΙοσ Η σΙει1τσ δέ Ω

νΙΙΙΙ)Ισ , οιτ'ιΙ τπ”γ σ. μι” ουσ Ισε σιτσοστΙ08

νοΙοτπ:ιΙτσε στο Ισ ρυΙΙΙσοττσοοτστ. (Μ

Ρτσιτι1στσττισοτ, ΙΙ Η ρτοτοτίσ σκοτσίΙσ

ποσοι: ει στους (ΙΜ στοττοτπ σο ΙΜ, 86%

σ. τσοστσ σε σιτττΡΙΙΙΙσ Ι:τοτοοισΙΙσ ο. άτ

υστΓσε τω. Ρι1ΙεΙΙοοιιε σο ο. σΙσσΙτιτσ ΙΙΙ

νστττσ δέ Ισ. τοτιοσ , οοοε τοοοττσοτ (Μ:

ἐστὶ: ντισ νΙσ σε ντισ ττττωοττεΙττσ τ ΠΟΠ

ιΙσ Πωσ (σοΙσπτσοτ), οιττο'σΙτ @ΜΙΟ

ΡεττΙσ· σΙσ οσττσ οποτε , τ11σ.Ιε όσ Ι'Ιιοιο

· ·ιτισ σούτ στιττστ , σε οοιτε σΡτσοαΜ η"

Ραπ οσε άτα ΙΙτσΙΙυ(σττστο. Ισε σ0ϊΡ5 (Ιε

?τουσ (σε Βάσω ,Ι ντι σσττα1τι 1οιιτ Μαξ

. ή Ι τ ‹ ο __

  



Ξ

“-ΐοΟ

τ _ .βια ἔΞ|`.· Ζ Η π Τἰωσὶἔἐε.. ”:.Ι9·

@Η ΙΙέτο.Ιο τΙ::Π1Ι€Ε εΙυ ΙπιοικΙο.Κ Πε: ρΙιιε οιΙΙΡ.Ι.

Η πιοιιε α έοΙειΙτο_Ιε άσε Ια ηυειΙΙτὲ εΙο απ::

Μα ε1ιι'ε:ΙΙο Γε νΙιιτει εΙ.σιε πω Παρ: ,δε

1π'αιικι αυοι1ητ:φωιπετοε τή ειιια:Ιοε ρο- /
7 |

κ:Ι1οε, οι απο Ιε:ε ΜΗτιπΙτέ5 δε ΙεεΙυΙΙεΙΞ

Κε τΙεΙα απο , έΙ;:ιτιτ όιι του: ΙκεττιΙ)ΙαβΙο

ζισεΙΙε: άσε Απἔεε ΒΙσπ-ΒευτοαΧ.ΙΙ· Δω;;

έίε11εοτε άέσοιιιιεττ Ιω ΐοιπάρπ1επεσ 86 Ι

. Ιοε ι·ειΙΓοηε ό: Ιω σειιιΙΙ:έε ά:: εεττο νΙ6 Μ;

111οττοΙΙο , εΙΙΙΞιι:οΙτ Ι'ΙΛεωοΙο ποσοι· εΙ6

? ἴοπ Ροκ , Ια Ι:ιτάεΐει&ΙοτΙ άοΙ:ι έιιΙΙΙατ ω?

υὶτιε Ρετ Ι`οΙσΙατἱοπ άι: ίση ΙειετΙΗατ , δ::

Η εοπιτηιωΙοη εμε: πουε ασοεε εποε:

ΙΜ. Επι Πει ροιΙτ πώ” ΙτηΡτΙττιστΡΙμιε '_

ΡΙΙΙΙΙέιωτπποητ εΙειωΙο απο: , 8ε Ια εταιτι-°

ΐέΘδε ΙΈΙΡεπιποο Φ: απο Μαι Ι·ιευτει1

[ο ν1ε,ΙΙησιιε ε ΜΜΜ: και εκειηρΙε:, 8:

να ρειττοτι :εεε :ιοοει·ΙΡΙΙ στι τω οποίωε·,

Ι0τ8 (με Ιὸτωπι: ‹Ια κοιτΙΒαιιι , ΙΙ ]Γ:€ρτώ ·

απο. νΙι1:ιητ Ξι Γοε ΑΡόετω , νοΙΙιι τΙο

€Ιοίι·ετ,6ε οοιιτοωιέ ά'Ιωπ:οπαΙΜε @Σ

Ραπ Φ: Ιουτε ειρτὸεέΙουε εΙτιπε Ιε9(Χει.ιΧ,

ΜΧ Ια τσ€ειι·εΙαοετταπο (ΜΜΜ Γοτωο

ε β τιποτε ΙιυπωΙτιο , Ια εεΒο δόΓΟΓΙΘ

@ΜΙ ‹Ιο ηόττο οτετιιοΙΙο ίεΙΙ::Ιτέ. Μει-:3

ΓΑρτΈττο πωπω εμε δώρα· Ζ"Επω:22Ζω

@#6 ί6 ε:Ιζω·Ιω 24%] :πώ |'έπωυπ3ψιθ@ο

¦ ἰππσἱσπ·,

Ι

Ι

. .

...›«μ»*ΜΜ

 



 

.ςῷαρ1.

α( δεν.

;.ιο.

Α(

'ίαιι(:ε (Ιε Ια Με 8(

ί .Σινούκ Ι(Ε _

Ιιιιιιιει:ε , Ρατεε (με Ι'ΙΞιια(ιειΙε εΙΙΙα (εξι

ιιεΙα(ιοιι (Ιε ίεε τ(ιγί'(ετεε , σε ιιοιιεΙε

νογοιιε ειιίειοιιατι( εε((ε Ιιαιι(ε 8; @Με

(ειτε νειτΙ(ε, ε; Γέ(αοΙιίίαιι(οιιι'ιιιετιι(ιι(

Ρα( ίεε (ιιι(αεΙεε , ρα( ία τοστ( , ε; Ρα( ία

(είιι(τεξ(ιοιι, @πιο οιι Ι)ιειι ίε ΠΊΟΠε

((ε α ιιιοιιε οι ίοτι @μια (εεο(ιειΙιαιι(Ιε -_

(ιιο(ι(Ιε α ίογ , πιο Ιειι( ιιι·ιοιι(ατι( ροιιι(

Ιειι(ε ίοιίαιε,('5(: Ιεε αρεΙΙατι( αΙαιοιιϊβ

- (Ιε Ι'·ιιτιιιιο((αΙὶ(ὲι

ΑΜΠ αιιο(ιε (ιοιιε ει(ΡΙΙ(ιιιε ει: (με που;

(Με Ι'ΑΡο(τε (Ιε Ια ιιια(ιιίεί'(α(ιοιι (ιο ΙΙΙ

ο;ταεε ίαι(ε ειι εεε (Ιει:ιιιεκε (εεε ρε(

Γαρατι(ιό (Ιε ιι(3((ε 5αιιιιειιτ Ιείιιε_ (ΙΙι(Ιίζ

(Ιέττιιιία(ιε Ια ποστ( ,εε (ιιετ(αιι( (ο Με

πιιετε Ια νιε ε( Ητ(ι((ιο((αΙι(ε Ρα(ΓΕΑΙ2Πε

εμε. Βειιιίίο(ιε Ι)ιει1, Ἐι:ειτεε Ι›ιειι 2Ιιε

πιέε,(Ιε εε (ιιι”ιΙ α (Ιαιο(ιε ιι(ιιιε ω; μια

(Ιε (:ε(τε ιιια(ιιίεί(α(ιοτι εε ία ἐ(αοεεΠου8ι

(ι(αιι( Δε( (ειιεΙοτεε (Ιε 1ί·Ι€ΠΟΕΩΠεεεδζ

οι: Ι'ιὸοΙα((ι;ιεΡαγε(ιιιε, οίι έ(ογειι( Με

(Ιιε ΡΙοιιο(εε εεε ΑιιεεΡ(τεε ; 86(Ιε (ε1ια(

(Ιε Ια ίιιοειί(ι(ιοιι (Σ: (Ιε Ι,ε(τει1( (ΙΜ (ΜΕ

ιι(ειι( ετιεοι·ε Ια ΡΙιιε ο(α(ι(Ιε ρατ(ιε (ΙΩ

Ια (ετι·ε,(Ϊεί( «κι αιιαιι(α_ἔε (με ρΙιιίιωΗ

Κοιε 86 Ρι·οίετεε σο( (πω, 86 οι: Γεώ

(>εεειμ Νιοιιενογοιιε ειιιαΙειτι Ιριιωϋ:

“ (ιιιίωε(

ΙΙ



 

Κέ 123 6εΡ.ἔμε;εω°Ι6εε. γ @Η _
ψ γ :ετεΐ οιπ Ιειοειειι ΙΠεεΙ ΙΙ'ειιιοΙΙ: εΙΙΙβ;ά·;

Μ, ε" (Μ: εε οπτοτεε: Ε: πότι·ε Ιιπι1Ιετε

_! ΙΙιτΡειΙΙε εεΙΙεο1ετ ΙΙΙ ΙειΙτ @Με Ιε 5εΙεήεωξ

[Β ' Ρϊ0ϊείΙε :με Ιε τηοΜεΙΓε 6Ιε ίδο Ιζο7;ωΞ.

ηεω°εΡε ει άπε εΙεω Βέ1Ι&; ΦΠ: μ”

ΠΠ (Μ: το Ρἴἑετε Ιο εοοποιίΙειι1εε ει εεΙΙό

κ ο 118 εε'Ρτοΐετεε. Μωβ ῇ (τα ττ€ί°οιι

›- εεΙείΙε ηοοε οοιιέπε ςΙε Ια 1οΥε,. (ΝΠ

γ· :Π0°5ΡΡΦωοε ΦΘ- ά”νοε μεεΙπε εε
Ι ΙτέΈΙ:ΠΠα8ΕΕοΠα Ισ” Η8ΙεΠιειι6« Ι ·

Μ” απο εοοε Γεε › ο ”
βίο;;; εοέτα- ί' Β -1· δε

Ι ΜΗΝ Η) -_ . εξ ΗἐΠ$› ΦΙιετηιοοηε

ε Π: ού :ἔ:;ι;ἔιιιΓοιτ ΐέΐιοε ΐιεΙ:ει ιΠωεω

_ ' Λ ι.ιοπε. ετεο .ο '
ΙΙ 11οττεΙυΙΙΙεε ευ Γε Ι-ει:Ιε επχοξΠ88ξτ:μφ .

πιότω-ωοΕετιΙεΓυεΕΙιτΙΙΙ Ετέομη22'έ ,

πατε 5:ιιιυευε, (ογοεε (εξ ίεΠΠ"=υπ

:ΙΕ ΙεεείεΙειιιεε.· Ι)οηιιο1τεΙυγ α: Πω α

?Ι·ΙΝέ ε εείΈ ο (Με δωσε εΙρτ1586ποε

5 εοτρε οιι'ΙΙ επιεΙ1ετέε ει: οτι:: εΙε Γεω

τοΙ[6 ο1ΕξΪ€Ζΐ1ἶὶεΝεΙιηἔὶεο (οιπτειγοπο πω;

Ι'ειοεεα Ρο;$ἔ:ἔἶΒ :Β06; εωοε Ι 911 66

= ο ο θα Μ, ε οικω·

ΡΜ ΙΙ 1106182, Ε· |. . Ρ ' 'ο
ευθΠε Πω” ΕΓεοτ εΙε ἔκιεεω ρΙοε ΜΥο . επ1οιπ.Α @που Πε ΡΜ.

›

Ι . 6Ι

β (Μ: α· Βο11τέ110615 τε:ιάε ωαιιιι:ιωοη

`Ι Ι ' Γοπ

  

`



. _ 'Δ

Με. . 5'επιπωσ Α Π; /

@εεε-ι Ιω ιιιάιιΙ€ειιεε Ιιεειιειειι3ε. Ι”ειιιούθ εμε

ειιθττε ΒοιιΙιειιιτ εΡε Βιιιιιό. ]: πιω Η ιιοιιε

επι ειΒιιΐοι1ε·, τουτο Μ. @Με ιΙιι δειἔιιει.ιτ

·_πιοιιε τοιιιτιιετει ει τΙο.ιιιιειτιοτι , έπεισε ω

ίοιιιιο.ΒΙε εεε Ιε (ετιιιτειιε εμ ει ευ ΡΙιιε

· . εΙε Ιιιττιιετε-86 ιΙε εοιπιοιίΙειιιεε θα: Ια νο

Ιο από εΙε ΙειιΜειττει Με :ΠΔΠ ρ1ιιε με

·ιιειιιεειτ ΡΜ ε'ιΙ οι: Ια με Βιιιε. ΜεΙε

ΐεξ·.·ειε ειπε Ιε δειειιειιτ ιιοιιε ιΙοιιιιετα

ε!ιο θε τιιειΙΙειιτεεε θετεε Μαι ειιιιιέε, 8£·

εμε εεττε 81ΤΜΗΙΟ @εεε ειιι"ΙΙ νοιιε ο. Με

ειιἴεΙὶεἔ Ρατίοιι ΙΙιΙε ιιοιιε Ιεϊει Βι.Ιιιτειιι6

ω εΙΐει:, εοιπιιιε εΙΙε ιΙ$εΡεπ τοιιε ‹Ιε θ.

οποτε. ΕττιΙστοιίΙέεΙε:ΡιΙεε πιει νοιιεΙει_

επείειιτει 8εεοιιτειιε οΙε Ιλ Βιιιειιι:Ι σε

εΙείιτέε δε πε εταιιΒιιέε τιετιι ‹Ιε τσιπ εε

ειιιΙ νοιιε Πειτε; ου @οι νοιιε πικαπ: ιιΙ:ιτ19

Ι:: πιοικΙει δε <έτειιιεΙ δαιιιιειιι:ο. Μειε

Ιε ιτιοικΙει ΙΙ :ι τιιοιιίέ ‹Ιε τοιιε νοε αν

πειτιιει ΙΙ οι ΙΙιεΙΙΙιε εΙετιιιιτ Ιε1.1110ϊϊιω

ι!ετιιιετ 8ε1εΡιτεεΙεεοιιε-ε απο: ωστε

@σε Ιε πιοτιεΙε τἱειιε μποτ Ιε ΡΙιιε ιεἀ00=

@Με :Με @οι Και: ειι Ιιιι·ιειιιικει Ετ αν

τα π: τιε πιο με εμε (Με ιτιεΓιειε Η

:Πεκ ιιε ἴοΙτ νιιε εΙιοίε ει·:ιιιΙΙεΙει Ιει πι”

εμε τΙε Ια εοΙετε άε Ι)ιειιι Ιε ΙΙεειιι εΙε Μ

- εισιιεεειιεεε ,ξ 12. άεΙΙει,ιθειοιιάσΜε εΙιεΐ

ι:Ι απ·
Σ” ›_ |

Ι

Ι



βΐἶ .

]ἱιτ ΗΡ. ! ΙΙ. α αεωΙΙΙΙΙ. μα:

τΙ'οαυυτα. Ια τυΙτια τΙα Ια ΡΙυε ακααΙΙαυτα αμ.μα

(Στα:ιτυτα ουι ίου Πιτ ΙΙιτατι·τα, δ: Ια ροτ
7 τα, ου Ι'αυττέα τΙ.α ΙΙαυτατ. ΜειΙε αγαε

  

Βου αουττιαα , Ι:ιάαΙα , νοττα δειυυαυτ τι

άαίατιιιέ αα ιιιοτιίττα, δ£ το. τΙέρουιΙΙα α::

τουτ σα ου,ΙΙ που άαίοταα, Ι! Α: αεωιέτ,

τουιττιατΙιτ Ι'Αροττα Ι ΙΙ Ιυγ ει οτα ίαε τιτ

ευιΙΙοτιε , Ια ρααΙια (Με τιιαιΙοτΙιθτΙου ΙΜΗ

τουτ Ια ότου ου'ΙΙ :ιυοΙτ τα νουε,αα Κατα

ΡΙυε αουτ νουε α1υ,ντι τυτιτοτττΙα αυτ πο·

νουε Γο.υτοΙτ αυτα κΙα ττιειΙ.Ι.ει ιτιοττ νοτια

Ραυτ ρτιιιατ εΙα Ια ταττα , 86 αΙα τ:αττα ΜΙ

ΙατειοΙα ντα ουα νουεγ ττιατιέε.τ Μειιε αΙ

Ια τια νουε ίειυτο1τ οτατ Ια αιαΙ 82 Ια Μα,

τιιια τοσα 5ειυιιαυτ νουε γ αυττΙα,αΙΙα

νουεγαουτΙυΙτα, άουτ τΙαυατιυα Ρετ Ια

ΒαυατΙτα ‹Ια Ιαίυε (ΙΙιττίτ Ια ρει.ΙΙειοα «Ια

τ:ιαΙ, τετ Ι'ατιττέα ‹Ια ίου Κογευυια. Ετ Β

αΙΙα τατιατιτ νοττα αοτρε ‹:Ι:Ιυε Γαε ΙΙαιιε;
τα τιἶαίτ μου νταγ αυτα ροιιτΓυτιαουτιτ, Μ

τιιτιιε αουτ Ια ςΙέρουιΙΙατ τΙα- Ια αοττυτιτΙό. ·

ΙἰΙΙα Ια τατιτΙτα. να Ιουτ, αοπιιιια Ισ. ΙσειΙα.

κια ααΙυγ τΙα Ιουειε :ιυτταετοιε, ττι;ιτε @οι

τΙαιιιτ δε: ΙτατιιοτταΙ α: ααΙαίτα ,ατι ΙΙαυ ου

Ι'ιτιΙΙτιτιιτό 8: τΙα Ια ιτιιΓατα άουτ ΙΙ αΙΙ:

` Ι"ΠΞΙΠίΕΠ2Πί ΏΟΙΙΙΙθΙΤ. ΑΙΟΙ“δ νθΙ.Ιθ τααα«

ιιτέε ‹Ια Ια :αυτη εΙα νὁττα $αΙαυαυτ Ια

άουτ

  



 

Έ:εωΡ.1; ὸοττιἰοτ δε Ιο ΡΙι:ε €τειπά ‹;ὶο τουε (ατε

  

2.24. Δ .8'οπωπ 72. ή

ηοΠοοε ε11ιεΙτιε , αποω ό· απο ΜΜΜ

2αΜέ ό2Μ|9εωοα]ξ· ΦΠ! κι :κά ο» Ζιυπίεάζ

νοι1ε οτι νογοε πιοΜποικιτιο Μ. ίο:τιιο

Ροτττο.ίτο επι ν1ἴ άει1ε (οτι Ευειπἔ5Ιο ,δὲ ὶ

άειοε θ. τοΐικτοιίΠοη. Με” έπουεΙο. Ροβ

ἴοὰοτέε οτι νοι1ε ττιο-ίὶποε , νοι1ε επι Με

οοιιο1τέΙοε ·ΡτοττΝοοε _86 Ιοε εποε, :Ποτέ

ήτοι1ε αι τοοοι;τοε τουτο Μ. ΡΙοκι1τιιάο;

«Με :εποε άοε οοτρε δε' άοε ειπα θ.€€ποε

,άοΙειςιιειΙΙτέ ό,οπίαπε άο ΠΜ: ορο νουε

μια, ὅοε :Με Γεω 58ποτεοοε: 8: (απο

νἱοο;ρΙοὁοε δε: οοιπιοἐΙἶεποο;ὸ‹ε Γιιἱωτοέ

εέ δ£ εἴο Με; οΙοε οοτρε Γεω ἀπιροτἴοἔ_

-ς€τεοω; 86 Εεεε ἰοίἱτωῖτέ ε @αεκ ὸ'νπο_.

Βατωτό; ὸἶνὶιο Ι'υτιπἰὅτο;.6ε ὸ'νιιο νἐΒυουζ

οοΙοΡεο. νωε ἴοἑἔε ίοετιωειΒΙοε @Χ ΑΠ;

Βοε,εθ-τειι1οΗ1ε_οοεπιίο έως Δε τουτοέ

Ιοε ηο-οοΙΉέέε·&οϋε.δοΠοε @Μ ιιετ-ιιτο

επὶιτιεΙο,8ε εοιπωεω οότηο οσε &4ειτο

@οπο ε: ὰ›νιποτοεοοΙΙοιτο`ο3 όφ1ήο; .Βιε

ίιοε;ιιι ιἱοίΪυε :Πι τω' ; 86 .άοε οΜυΒέ

· έκιο:ιε,8ο άοε εΙτοτεεϊοΜ ςυ`Π οεζι1ΐο 00Πο

:1ωιοΙϊοττ1οτάτ ὶογ βειε,`ὑὸγετιἑ έουΙοτ Ιοε ἔ

ε @πω ευ ἀοίΪοΙ1ε όο νὸέ Ρ1έε , δέ εΠοΗο·

' , τοπ ό.ο νόι:Ιτο οποτηίοο;ξνουε Ηοιπίτοε εξ

@Με οτι Με ειπο.1Γοιι άι: ΒΕοιηοοετο$~.

- Ρωε

. _

-
|

_
'

|

.

  



“ΤκΤΤ_=β_-~

! ' Ζ Ι.εΠωσ:Βε; ι ..ι :ή . β - |

Κ) - μη” ει [σιιΙιιιιτ_ίΙσιι Επι” νιΩι8ε ; ΙΙΙ νΐιιεεΙιη;Ε·

κι _ ίσιιςεε ‹Ιε Ια Μ” 5 δε ιΙε Ι:ΜίεΙιεΙτέι ή

τι . νονιιιιτισιιι Γεε ωνπεωε;Πι.οιτειιιιε ι ›

Π; ι'Ιιε·βιιιιιιιεεε,ΓειιιιιαστΕιπε ειιειιιιειιιε·# ι :

κι; [Με ;Ι°ειάσιαιιι εινα: νιι εσωετιτειιιειι:

ΟΙ ιιιδιιΙινσιιεισιιϊιέε σε Ιω ιιιεσιιιιπε

κι ΙιειιΙΙΙ:Ιεε εΙεΙιεεεμΙοιιε νιιε Ιιειιιενειι4

ιι ΙΙνι0ι:ξιιιιειιιέ @σε ισιισε_Ιεε Ρωιω- ιΙεΙ22:

ι ε ΡΙσε_.ΙιειιΙ·ειιΓενΙε ιιιιΙ ίε ριιΙΙεΙι.ιι·Ια τει-ιν

ιι › ι·ε·ιιισιι ιΙιιι·ειιιιι .σιιεΙιιιιεε ειιιιιέεε·..σιι

ι συεΙσιιεε ΠεεΙεε-&ι1Ιειιιειιι ;- Μαι: εεει·-ε

ι ιιεΙΙειιιειιι:8ε εσάειιιιιεΙΙεωειιι; _Ανέει γ Ι
ι Ι άεΙεε , εινα· Θε & ι·ωε ΜΜι22;»ε , Ισ

- Δ. › «Με νσειιιισιι ΙἰιρετιιεΙΙε; Ισ
:Ι @ειπε εε ιι εωειε σιωδέ ε; Ια ίε4

ι -ΙιεΙτέςΙεΙ'Ιισιιιιιιε,·εινέε`Ιει Με ' '

.ΙΙειιιιιιτ νσέ_ νειιΧ;_ι Με Ιφ;ΡΕΙΗΙΦε :Με

ε νειιτει σε Ιε-δειειιειι-ε εΙε ἐΙσ1ιεθ;νσιιε

ΙιιιτιΙΓε ειιΙσιπιεεε; ειίήΙτι "ιιενσιιε να·

: ΙΙ;Ιτιέι, - ΙΙ Με; εσρεΙΙε ἔεεΙΩΙειυΙ ;σιιχ

ΙΙ νοιιε Γ; Με· ΙΜεΙειιιεσέ ,· 8:31 ναιι€

@τι μπώνσ`ιΙὲΓέεσιιτέεὲΙεεεσιιτσιι-ἐ · _ `

1ιε58ε·εΙεεΙιιιιιίειεέ εΙε 1”ειειβιιΙιθηιιΙΙΙ · .ι ιιειιι ισιιτεέμπω εε Η :πωσ ρσιιι·-τσιιέ › Ι

ι εειι-κσιιι:ιιιέόιιέ_σσώΙσπιι Ιε σου-εστια

στα σεΙιεσδεσιιΠειτιισειιτ Ιειιι εσιιιΓε.°

ιτε τε;πε Με δΖ¦ἰῖΙΙΙιιιιιε εΓρετειιπ:ε

( 7 ·_ _ · ¦ Ρ ε εσιιίοΙέ·

  



·ιιηέ

.Ι

 

  

2ἶ6 6'Μπυκ #7. _

φοιιώΙε ·τοιιε' Ιι:εσιιιιιιιε ‹Ιε .σε α9ιίττΙ

νογζιδΙ: (μια νοιιε·Ιαιι·εε κιι€ιΙιιιι:ιι:ιΙιτιέιιι ”

Ια πικαπ ιιιΙΙΙιειι άσε έιιιιιι€ετε. @Έβ

Ιτ αιΙοιι:ΙΙΙιέ κιοε° τε:ΙΙΙιτιτΙιτιειιε ι· ιιιι'εΙΙσ·”

·€ιὲιιιροτο νοε οταΙιιτι:ε , ι:ιιι'ι:ΙΙε: νοιιε φ

Γοιιτε όαιιε Ισ ρετΙΙω 6: και ΐοι·ιιΙΙδ._

όιιιιε Με τειιιιιτιοιιι% ά ω” τΙσιιιιο θεέ

. ιιιεε·ι:οτιιιιι€νιιε :ιτιοτε_αιι ιιιΙΙιειι ό"

α8ιτα:Ιτιιιε :Με ρειιρΙ-6έ 85: τΙεε 00ιιΙΙΙΙΙ0ι1$Ι

έα οε`τιιοιιιεΙσΡοτιίΙἶιΙσΙώ Μο.Ι5,Ι:ιεΙεΙιημ

-· _ ιιιι'εΙΙόΡιιτΙδε·έιιιΙΠ -κιόε οοειιτ5 όοιόιιιώ;

Ιι:5Ι5:ιΙΙοε·6: ιέΙιειττιεΙΙιέε ρειΙΙΙοτιέ όιι νικ:

γ έτει€τι:ιιιτ Ιω ΈιιιιΙοε @κι Ιιιιιιιι:;; όει

ΗιιιΙιιιιοτι , δέ Ι”ειι·:ΙτΙοε, άι: Ια Ιιικιι°ἔέ6:'

εΙο Ισ. ΙνοΙι1Ριθ ι:Ιι:ιτιιεΙΙο, θα” τω; έΙ:ι·ι·-·ζ

πιειιιτ ότι νει ρουΡΙ6 Ι2Ιιιτ, ΙισιιεΙΙιτ διΣΙ

Ι

¦ ΗιΙοιπιε: ε· `Ιιοιιιιεε ε5:ιιιιι·οτ, 25ο ειιι'αρτεει

ι κ) :ιιιοιιἰεΙιειιιΙιιὲιδγΙι:ιε-6:ιι Ια Ιιιιτιιι:τιο εΙεί ·

Ιιι€Ρ.ιέο ιΙο Ι)ιιευ τΙιαιι·ΙξοΙΙ:έΦ~ρΞιτΙΙι ιιτεἐ

ιιιιοι·ειψει·Ιιιοιι άι: ΙδΙι15-Ν0ιι8 ειγέε ριιι·ιΞ[

6ο Ιει ἔΙσιτο ιιιι ινοιιε Μα τειιεΙέο αι τω'

[ξφιιιιᾶ·$Ιι1ς°Πἶ£ιΙΙιὲΙιΣιἄ ιοιιιιΉέ; ιι Ι:ιιτιειιε

Μα: Ιιιγ δε :Με Μ: ΙΙιιιιι5 ιΙσ Ια νίε 86

ιΙΕ Ι”ιιιιιτιιιτ€:ιΙιιὲ ειιι”ιΙ ει Με έτι Ιιιτιιιαι:
Ρετ ΙΙ.9ΙΥΕιΣ211ΒΙΙθ. Η ε κ. Ι

Ι

-· ·

ΣΕΒΜΟΝ


