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ε:ΙειΡ.1.σοσε πρι·εσεΙι·ε Ια ίεεοσεΙο. (::ιτΙεε Μ· 4 Δε

:εἰ ο .έσωσε Ε)! Ι. Ι Ι

ΙΙ:Ι8σεωεσε σε Ισ Βοστὲ 86 ΡσιΙΙεσεε ΙΙσ

5εΙστιεστ οσΙ ΙσΙΓογειιτ μα: ιοστ βαστα

Με ει: Ια ετε:1τΙοσ , δέ @Με €οσίιετ
·- :Μπεστ ‹ΘΙσ τσοσςΙε ,Ι ισοσίΕι·ογεστ σε:

Α ' εΙειΙτετσεστ ει ΙΊποτστι1ε2 οσε Ρετ[εσεπιστ

ροσΙΙ:ιτσισεστ επ τα ΙσΙὶΙεε8ε ΙστεεεΙτε '

σε·Ι8ΙσεΙΙε , τω (Στεατεστ Ι,ειΙσπετοΙτ , 86
ΙΙΙ: εοσΓετσετοΙτ τοσΙΙοσ;ε :ο εε οΙεσρ

Ι1εστεσ;: έτει” οὐ ΙΙ Ι'εισοΙΙ:· τοπ , σε ίδο _

ΡεεΙεστεστ σσΙΙε με: ; ΙΙΙ επ Ισγ,σΙ Ιιοι·ε
σε ΙσγτΙ·ιοΙε σκίτσο: εισΙ ΙΙετι εΙεσίΈ άστε

όοστετ..°?ΜεΙε Ιεε σιγίΙεετεε σε Ισ Γεεοπ

Δε εΙΙΙο.σεε , εοιππιε σεΙσγ σε σύ·ιτε τε
σεισρτΙοσ ρ:ιτΙ:ι ωστε ‹Ισ ΙΙΙΙε σε ΙΙ)Ιεσό ›

8εςεΙσγ σε Ια σεΙείΙο ΙτσισοττεΙΙτε πώ!

:ασοεε :ισσΙΙε,86 τοσε Ιεε εισττεε σσΙ εἶγ

τεΡοττεστ,σε Γε ρεσσεστ εοσσοΙαεσσε

Ρετ Ισ ρετοΙεε 86 Ι'εκρτεε εσίεΙ$σεωειιε

σε ΒΙεσ. ΙΙ εΙΙ: ΙοΙεσ "η οσε εεττε

8τε-σι·ΙερστΙεσεε 8οοερΙεσΙτε , Δοσ·1Ιε

`δεΙσσεστ σε εσεοτε εσσετε_Ιεε·Ιιοϊσν

ισεε ποσοϋΡωσε Ισ ΡεεΙιὲ, άοστΙΙε Η _

Μπεστ οοσρσΒΙεε , Ιεσι· ρτοτσετσσ'ΙΙσο

Ιεε νε`σηεεε ττισττετα Ια :ΙἔσεσΙ·,εοτσΙσε

γ Με ·ὁεωοσ_ε; πι:ιΙε Ιεε- τεεεσοΙτ ωιεπί;

3°εστ εεέσεΙεξσοστ Ιεε :ΙεΙιεΙΙεε εεΗ

· ; ε· χ· ΙετΞεομΙε;
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φυΙΙόεΙΙΙ:Ια σΙ'στεΙοηικς άσε Ρτςι:Ι_ΙοέιΑξ γ

@Με Ροιιτ ΙΙΙΙΙ:τι1ίτο Ι:5 Ι1οπιπ11;;εύ ΠΙ;

ΙΙαπα: ι·Ιοτι1τοΙΙο,ρ'ΙΙήρηί[οητΡετΙοι16-τ -· μ "

" ΤΙΜ ραΙ;σε φα Ιεε Ι1_ετέιωε _, ε'ΙΙ Επι:: ΜΙΝΙ

8ΙΓΩςνΐΙ επι αυοὶ;`έ:εΙΒΙΙ$_οπΙ:ι Μωβ ». :›

ιποίπισμ.ΙειωΙεε €Ιοιικ,&οιΙΙΙιτέ:τταδξ Ι

' αι τουιέεΙέε αυτα; ρ:ΙττΙοαόι3 :ΜΜΕ δ
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- μΙΙΙ:ιιτειισο αι: τιιΙΙιειι οΙο ία :ιΙΙΙιδΙτιοιιε,

Ιρριοπιιιο:Ροιιιι οίΙ εοττιρτΙε επι σιτε

Μ” ; Δμη@ηε»έ:ιιβζέ |ππωη9· |Ι1τύ

Μιά· Ωρέϊεω· 40: 6ρπιέ!;, οι; ΙΙ ιιοι.ιε

Ι ιιιοιιιιε 8εΙα ειιιαΙιτξ ἀο Γ; εΙιατ8ο,8ε Κω

ιΐιιιΒΙΙΙΙ:οιιιοιιι:επ απο εΙι:ιτεσ , δέ Ια ΙΜ

‹Ιε Ιοιι ΙτιΙΙΙτιιτιοιι. .ΙΙ ετιιΡΙογο :τοϋ

ρ2τβΙ:ε ροιιτ`ιισιιε εκρτΙιιιοι· δέ εΙέετΙτα;

ία ι:Ιιει:86,1ΙΙΙ:Επιτ Ρτειιιιοι·οιιιι:ιιΕ ΠιιΊΙ

ι:ΙΙ Μιια:,ίεςφιιόεωςιιτ @έπη Μαι 6η

ιψΙΙΙ'Μ ζω 6'ςω2ί:. Με άειικ ρτειιιιέτε › .

ΙΙΙΙ08ΙΙΒιιΙΙΙιτιιτ ΙΙ:11ΡΙι:ΙΙι::ιπ Ια ι:ιιιαΙιειΕ κι

@άι ι;Ιππτιιε επι ςΙΙε ττιείιιι6, δε Ιο :τοϋ ' Ι ;

. __ Ι - , Ι
κ [ΙΟΥΝ °ΙΜιιιιιι: πιο οιτσοειίΙ:ειια: ιππι

οιιΙΙει·4.ι ιιιιι ή! :κιιιιοιτ. Ι)Ιίωιι: όστις

ΡΙΩιιι€τειιιβιιιτ ειιι”ΙΙ-οίΙ Μπι:: ; ΙΙ τιοιιέ

ι ΙΙΙ98(τμιιιεΙ έτοιε· Ι5οΗἰ‹:ε «Ισ Η οΙιει·ἔο,

ἔΙΙΙΙΨ0ἱι άς: εΙοεΙ:ιτοτ δ: ρυΙ:Ιιετιιιικ.Ιιοιιμ

πιει Ιω ιιοΙοιιτὲ€ ι οικΙοτιιι:·ιισα εΙι:!

' Ιου. Επι· νοιιεΤειιιὲε (με ἐ:”εΙΙΙἔσ ρτοἐ

ιιι=·πιο·ω: Ι'οΒΙοι.π ιΙιι Ιιι:τειιιτ ιΙειΙειιοιι4

· ΡζηίοΙτ ως ΙΙιίς;ε ι ίο1τ ω:: έτεαιι€ει·ε,

90:Ιιιυεε Με ιιιι€ΙΙιι:ε Δια ειιτιοωιέ;

Ια νοΙςιιιτζτ ·σΙ6Τοιι ΡΙ·ιιιοε;' Ε::πω να

Ιἶηϊὲ €Ιο Πεμ; φαξ ΕιιιιΙ:ιιιι:ιιέ όΙιατ8ε
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μα. _ ΜΜΜ ε'Ι!.

έωΙΡ_1_Ιε ιτινίΙ;ετε σε ισιτ“Ει1τ ντιισιιε , ε'εΙΙ:ιε.

άάάά-Α__

ι:Ιιτε (στι Ειιαιι€ιΙε , 86 Ιεε σΙΙτετ

ν Ωω α τουσ Ιεε ρεεΙιειιτ; τΙ'ντι 8ετιεἑαΙ

ετ ετετιιεΙ ΡαττΙστι σε :οκτώ Ιειιτε ει;

ΪετιΙεε αιιεε Ιεε αΙΙειιτατιεεε εΙείαΒτασε

σε ιΙε (οτι Είρτιτ,86 Ιεε Ρι·σιτιεΙΤεε, εΙε Ιαντ

Βιετι-ΙιειιτειιΓε ιττιιτιστταΙιτε Ι..ε τιττεΙ
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'ν0.0€Ηθ απ· «πω -ίευέε @με ω: βιο: Με

Ρτ€ᾶὶ©ἀὲΙ'Ή _£Ιε (:ξιτ1ί'ε , ΦΠ ΜΗ εε :σως
ι ' εεε οίιο.Γεε-Γει:_δι Με , Αικίοτ @σε Ιδ1ο:ιτ

ΦτείεΙ;ειιι1'ΕεεηΘΙο,8ΣΤ::ε :ι·:σειταμιεεπί

ΓουΕΕ έτΑΒΙί ΑΡεπε 86 Πσέὶευτ άσε·

@ετιιΠε,Π νἰιὶοἰτμι ραἰκ , Ιι·:ε @ώ ΓεψΤ

πτογο:οτ , Με Ρειγετιε :16Ϊε έτευΒΈογέέ

Ροἰιιτ' ό;ιτιε 1ε€ωωμ Ζώα ςιιά'1Ιρζεςνίτζ

Ροιπ ιε1ωΔεκεεε; ΥΜειὶεῖευ'ΠΪ φα ε1ιιΉ_ _

:ετ ότε ερρει`ιε ε @Με (πωπω ε1πιτεο,Β_

ν1τ Μοοπτωοιπ Η εωεωε @εε Ι1ΜεΞΓε

196τιπ:τ με τεμ έ6τὶτι*ἐ @είε ςεςιή Με

Ρἶεἱυεί Ι; ρωἐκ: Μ: Ιδξοω 82. ϊ`ε$ΐεέὶἐο=ι·ξ

911:: Ι'ΑΡ^τικ: ο.ι1οΙ€ ὸςἔβἐηἑἰΙε, Μ::

Η
‹

  



.η_ “ ' ·/)υ·/'Ερ. Ι' Ι, α7"έωσ:όέε.1 “ξ ·

! [ά εοιππιιιωοτι ‹:ἱυ ρειιΡΙε εἱε Βἱοι1, Ωω ε11όμ3

Μ οΒΗΒετ Με φτσοτις:1Ποη, :Η ;ι ΙΜ»

|οτυατὶοπ άεε ειιιςτρε εςΤΟΠ10ΠΚ5 Μο-›`

βιίεΙυεε. Πε ρτίτεί1τ @Η ρόυτ νμειτ:σ:τΗ .

φτ©οηςτςΙου;τι:ξι8$οπ ,8ς@ουτ γι] Μ: › «

γ [υροττ;βΙφ| ουττει€σ εοηετο~ ι_.1_·ωγ βατ

[Μπι β:[οητορπρίο; δε” ›έτοοοευτετηβ· .

νοσίὶ οτικΠς βειησε:φηςτε α: ί-:11ιάς Ύ

@Μπιγκ , β: Εν Ρριίς[μίζηίτρητ ειιια:·τ2.ιν; ῇ γ

ζοΡῆτηιιτι·οςὲ (3εβρ νιοΙςετιες>Ηυς η”:ιγέξ | Φ

€π:ιι [ιιγ-ξεῇω με; Η; Πις:ζτυί”ετ:1πτο! τ:ιΒοοεμικ. Ήέε Ρειγεω, ς11ι1 Ι‹έ ω;;

@σποτ ὁρἑ; φάΙηε. 4];1Ϊεχἱ)|εΞεηΙἶΗυὶς

εστω Ιοῇἔυς: @κιμά Σ Ωΐι_άμίυξέΔ_ζέξα$πι.! ή € Ι

ΡΙυε ὰ: άεμκ ειπε Ξ;Κο`η!εῖ;_ῇ['_ἶυε: · ` > '

“Μοτο παω πιο (εεοπ_άςξωε Εώς; Κέ γ`

Ροσίαιο Βάσω δε· ά'φή 11ϊέ_ες1ιμΞς ςξέές

Ιοτττοει Τ1ωο:Βέο.Ε. Β:Η; κάμω· γογέε .

ἐΎΜ Ρ.εικτςφ;11Βξεη ;ΗΒοέϊ1βΙο Γ1ηετε.57

Πτυός άε: [ιφωτηεε.ϋὶεη]οιἐςςι1ηογοἰ€:/

τ; Μη: Βοτύππἐ Ρβιιτ)€ε τς!ίτςτ ώ; Φεβ.

Ι)°ΞΠΓ›Οἰ1Ι:έιττὲιι·τ ΓέΒιιοτειις€ Ιρέειιι.οψ

'ΒΙσιπ8ξε3 8ςροιιτ.]εμ·τ ΐε;1τερ:μπ ό:: Γομ '

ΒΡ8Πά ςτοτοε['ία!ιιη Αμ.Πέι1 ΕΚ·:'1ο ) ‹

ξεεφ0!ί :μια 1·εΓΡέ& ,1,1!ε Ι;; Ρετί-εώβ .

Έέψ Χ ρουι· Με ςὶιυὶηεε ετζέέρ ;μω

Μ” ρτοίωιοπ , οι; ΜΧ τωΗεΙιτ· @σε

@ ¦ @Με

- .ξ · , ?Δ 7 ἱ έέ

.

ν ι

Χ



ἴ””_______ῖ____`ε

πρ. 8εωόε ΓΠ.

νσιιε σε Ι'σ.ιιττε εστε ειιιε εισεΙειιισεεσεΙ
σε ιιιΐειιτιε ειι:ιε ΈιιίΙ Ιε ετ:ιιττειιιειιε ςιιΙΙΙ8

Ιιιγ ΈεΙΓσΒε`ιιε , ΙΙ τι”γ ειιισιτ ετι εεΙει πω

σε· Ιισιιτειικ σουτ Ιιιγ. (:'εΙΙ:Ρσιιισιισγ·

Η εισιιτε, Τσωεβέι ισ κε Ζε: ρεεειμέυ: ι

@Με , Ιε ιι”εσ τσιι€ιε Ρσιιιτ , ειιιεΙειιιε

Ιιστιτειιιεειιιε Γσιε εε εμε ιε ίσιιΙΙΙε. ΙΙ Ισ

Δα εΤιιτιστΙιέε Ξ, :Με σε Ι”ειιεσιιτειἔετ.ι

μι.: ίσο εκειιιρΙε ει επ ίειιτε ειιιτ:ιστ, Οι:

- ε ε'ιΙ γ ειιισιτ μείωσε σει Με οσοι:

-Ιισιιτε εΙεεεττε ΡτιΓστι, ε,έεσιτ ΙΆρσετε

ειιιι Ια ΙσιιΠισιτ, Ριιιε έΙστιε εμε (ει εσιι

ίεΙειιεεΙε ιιιτΜοιε, δε Ιε εσιιίοΙσιτ άι:

Ισια εεε εκει Ισιιι ενω τσιι€ιτ ; ΙΙ εεε

ΒΙοι·ιεισιτ , δε γ ττειιιισιε Με: εΙε (ε τε

ισιιϊτ,8ει:Ι,ειι ετισιιΓετ, ιΙέεσιτ Νεο τσι

ΪσιιιισΙσΙε εμε ίεε Με ετι ειιίΙειιτ ω;

Ιε ιιιε!πιε ΐειιτιιιιεστ. ΓειισιιΕ· ειιιε σε

ίσγ ιιιει`ωει όεεΙε Πι τι:ιειιτε, ε'είΙ: νιιε -

εΙισΓε Ιισιιτειιίε εΙ”είΙεε Ιω εΙε Γε ρτσι·ιτε

ε-1ιετισιι, ειιειΡτιΙσιιιιε3 Διιϊωιε σε ττ1ειΙ

ΙΙ ι;το.ιττε ΡατΙεε ΜεειίΙτειε. Νεειιταισιιιει

Ρετσεσσε εΙ:ιτιε Ια εσιιΙΙιίισιι σε σειιιε Π:

εΙετεεΙεπιειιε ιΙεε εΙισἴεε σε άεε ραΙΒσιιε

,Ιιιιιτιεισεε , εεΙει :ιττιιιε ιιιιεΙσιιεΐσιε πω:

εεείοιισεε ιιιιισεειιεεε , δε; :πείσω ασκ

σ - - ` ' ' ΡΙιΙ8

_ Ιι:ιιιιε 86 σιιττσεεε. ΙΜακ ιιιιΙΙΙ νσγέε

Ι

  

~ εεε Δ"
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ΙυενεττωευΙΙ:5, ΙΙ βατ τω ιιουί.εωεπτ @Η ΙΙΙ

€ Ρ
©ΙΙΙΙΙΙΙειΙ_0τ Ιω εΔυΓε€ άι: τοΙε αεσπΙεω

Ροιιτε:ιι Β1:ηΙυ8επ ο" εοωτικ: ΙΙ γ α

άι: Ια @ειτε ει ί.οιυΙΙΙΙτ ΡΙΒιιτ νικ Μπικί

ΐο επιιΙΙ:,αιΙΙΙΙ γΙΙωι σ.Ιε Ια @Με ει Γουί

ΙΙΙΓροιπνησ ΜΜΜ: ε (ΙζείΙ- Ια εοτιἴοΙὰ

Ε·Ι00 ςυ';ιυσΙτ 5απιτ Ρ;ιιιΙ οτι Ιω Ιτςπε, α:

ηιι'1Ι=ειιοΙ: Ποσό: ΙΙΙ οοΜτ:Ιετι06 , δε Μ:

ΡΙιιίρειττ άσε Βοιητικε ηιείιποε ροιΙτ :6-·

Ιποὶτιε, φα σε ο'οτρΙΙτ :Η Ροιπ Ιωρ3ετθμ

:Η ρου: ΜΜΜ Έο:ΙΞιΙταμιιττς (σε ρτσ-έΐ `

στΙιεΙιτ:, ι]υ'ΙΙ Ιοε (οωΙΙτοΙωΙΜΙε ρφιι15

ΜΙ- οΙ›‹:Ι ει Ια νοΙΧΙ «Με Ι:: νοάιτ·Μά

ΙΙι1 Ε:Ι8ηουτ, δ: Ρ

ΙΙ03τίοΙ18εΙο @σέ θα ΙΙοτηιππτε. [Νώε

Η ΙΙ:Ιος__ ΙΙΙι1Ρεο-Βς ΙΙ Ι16ιπςΙΙα, μα; Ιε5·

μπε έτογουτΒΡΙοιΙοε , 8: ΡΙι1ε έ;ο`Ιτ

Βτειτι‹Ιε Ια @ωτο- «Ισ ία γ ῇετἰοτιεε:, 8: άσε

Ια ?αποφ δ: ιουίηε:ιβΙε σοηΙΙαιΙσο.· ΕΕ·

δώ Ι'οτ1Μ8ποπ1ιτητ8οποτάΙ ηι168αΙτιέ

_ Ι€ττε κΙοιπιε ἔι το1ιε Ιω θάεΙοε επι ίΕο14

Ι›Ιο.Ι›Ιοε τοικοηττω 2ιιε›ωΖ ώ· Φσω,ΙσυΒ

ω· Η › #σβαβ·ε φωσ:: Μι(β22α5·; παώ _

#9##|###/ὁκῇ%ω” ΟΙτέτ2εκ , φζ«'ιΖ κα!

Ιερ·εκε μέκτ α Μπα , απ: φίί!έίο7%0"

()”οΙΙΙΙι , ιβοείεει·εε; '
1)έωευ σε! Μέπαί2.

ΙΙΙ ΡΙ©ΕΠΙσπστα1ί6% ΦΠ ιΙοπ ειεΙεΙοιέεΙο

απ»

ρτοοιωτὲ ειιιέε 2εΙο Ι'οὁἱ- ΙΙ

7- Ιε:5

« Ήφή

Ι'Ι _›
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ε ' έ4_4_: ε

€Ϊ18!#

- @εεε ω

  

Βοτιτδ:, δΖΓΙ1Ο11€Ρ£€Εὲ άθ Με ωιι(ε αμκ Με

:πάτε Πιτ σα , (με !Άρθεεο τοικΙιτ: @γε

Β;`Γοιιω::τιτ ΜΜΜ , φιειωἐ 5Ι,όμ εμι,έ!

ρρ]βε,ροαΜΙ·ιο2% ἐ:ἔ έΜΜέ Μπα, ό· Αρύβε

2η:,& Πσέ?ενΜάθε 5επ:2Ζ.έ.· (ζ'είὶςὶο 1)1ε:α, ώτ-1Ι, 8Ζ πιο:: Η: οπου, ίση

ὶμΙὶἰτμιτὶοπ 86 (ω ω·Δω, δό Ποπ πισω

| 1:τξΠ1;:,9ιιε Με ΓυΜεθε :σοκ απο τοπι

ΛΞείϊε.·' Μακ Η Γε ττει:ιμ: άσε @Πε , :ΙΜ

τε;ροοποάσειπτ Πητιεο;:οα: άι: Ρειι1Ι, 88
@εεεευετ;:ε 6ωεε επι ίΜεττιβω5Ιοε εειού:ε;

δε; Με: -οτι-τοοἀπητ _νοΙοπιτπ·ιε 'τετιάοϋ

ω: Μπειπτ ρειε άο Ιοε·Μιιίάκέ

@ζχιηρτιιὁοιπεσ , δε όε ΈοιΒΙοδο ό."ε(ρη1η

-.εμππΡοιετ Με ΜΧ ἶρειπε:ε εεφώέοεν

ε; Ιοιμι°ΡτοΪ€Πἰορ,-εωΕιωτιτ φ·.11εεωφΠε

ε-ηνειὶτι , [Με ‹:Ιιι'ΙΙΪΙ_;ι:ι· επι τσ1ιΞεοἐει1#

@μ ΡτοΗτ,8ε ΗΜ φ'1Ιε ευίΪ‹:_ητ ει ετεύω.

@ες @αφτι π1:ιΙ_ετι τιο.Ιε Ε1ἱί-:ιτιτ ραε.(ζ'οβ

1ο1ι18εως:ητ €ειεςΙοε ωρτιὸεἰιιε ξοεπ ου

ῷιιιμἰτεκτιετιτ άεε οουψ:ιε άι: οσε Μαιί-'

εμε, 86 άσε σΡα:-ιιω:ε εὶε:ε πττ€εΒάοΙεε.)
Ι-1εττοξεε εο'ιεόετιι1επτ με εο¦ττιιτιο»οτὶ-°~

Πωκ1ε·, Πε Με Βεευίθειε Γςτο1οπ1ετπ: @ϊ

ετορ ἀε-ίὶτπΡ!ἰεἱΞεὲ'6; ὸ'ο'Ρῖιὰὶἑιττε:ὲε..Ι.αῖ.

@Με Ωσηε ίοΙΙ1ε:1τό_ΗιισΙςιι:ε.ἴο1ε'πὸ1;ε°

ε ' - Μάτια

# `.δ'ακ·πω ?Πε ..1.Ιε:ε 1όις13ίτειοε6ε άσε ῇοτχἔατιε :ἱο ΠΜ: ,Η

  



7 ψ-βηέ __===~

, .

/ἱι›· @ιι Ι !. α] Τέκπτέεω: `2:η.ς· .

111εΐΠ1εεε. ά: ίὲτυΒΙειΒΙοε Ροιπί-έςμ τό (ΙΜι2.ξ

. Μοὶιι 1ο Ιειηἔειἔο φα Ιε ΡτοίετοπιιοιιΕ

!υγ οβτο έεΒειρρὲ 9"€Εέ σε ·υ.έξ:α| φίε 2'0 ι>·1 Ή,

#θ!'Π78 Μ» πω· , @φ ασ 22 ΜεΜε: Ψ

?παω σε 2:υωςεπε. ` Οί Η εἶζ οοτωἰιι·

εμ”οιποοτό. ε1ιίιΙ γ Με ·βεαιι€ουΡ ΙΩοἰτμ;

@ὁ τ11:1Μ @τε άσε εΒοΪοε ὶηιιτἰΙεε, ςιΐει

ν ©ΙΤ.©ό€2ςτττο ὸἶ>τηςιιιιιἶΞἴεε,ηεετιἔὶτ1ῖι›ὶηε ' - -;

ανταγ. παμπ ·ντι Μ 4ιυττο Νο οϋευ

'Μ, δ6:ΒΙοεττέμπεε ΐοιπ όΙ€ηε: όετ Βου? Ξ

ῖθ›ΓἰΦρτυἀεηε:ο ὰ: ;τ:μιιειἰΙΙετ επ "ω,

Ε1©ϊΈ2ειυφ ]ἔ εοηἴιιίὶοι1 , οίι ε:Πς τοπι

ο. - ·έ0ΠΠΠζΕΙ::ΞταΞΞ2:ΞΪΪΪΪἔἘΞΪἔἑΪἔ

ΗΠ,!ϊ €ίἘ τὶε ηὁτω ός:ιιοίτ ἀς:- Πο Παπ

ΜΓΦηι3ὶ Ϊοὶτ οιι1ι1Μί"το δε ττιζώιεβε , ρ·ἱ1

Μάτι δε ΜπΠε. ΑΜΠ κκογέε νοιιετ1ιιοΙ:ά.

ΜΓΠϊΦ 21 εΠε πιεἴτιπ: εοπάατιοὲ τ;εττ.6 -
γ ΠΠρϊ11όΘοεο :Πει Ιιοιπο, ΓΙιώπωσ :οιι

8ίσειτιτ δ: άεωοιπο.ιπ και: οοιιίυε;, ῷή‹ὶ

ὶΙνΙεκιτ ει τοεοιπιποὶίὶτο ε1ιιΉ ε ττειιὶπἰΙΙιὶ

ΡΟΠΗΜΙΠϊ) δε εΙυφ Ια ΡςΙτις ε1ιιΉ 5”εΠ: `

2ΤΠπέζό?Πε Ρουιιοὶς οίὶτ6 ειπα: @Με Πε

ε · ε Δ . Α γὶυίὶΙῆοτ2Ξἶε€ΓἑΣἑ:ἐ ἶἐἶ”ἔξιἶἐζΪἶἔ€ἔΪἔ

ΦοΩΡτετέ!α'ΙΙ @Με Πίσω εἰε ιύ::τι ροἰοτ·

ΦΡΕ”, Μ ἴο εοιπαπο με ὰ:: αφτα

(ν 5 ίεμ1τος.

_ Α Υ ε . - ›

` ι

| κ » ¦ ›_ έέ
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9.4.6 .8'εκαου 72 Ι.

επι εΙουίιτ ‹Ιω τορτοεΙκ: εμε Ια αΙιειΙτ 8; Ια

Ιεπι€ Ιευτ ουΙΙ ρω @Ιω «Ι'οΙΙτε ν:νη65 86 ·

ΙωπιΙοε , εμπιιπΙ ΙΙ αΙινιιτε.Ε'αήαβ]α `

έξη στα , & /άέφετ/Ιωιέε φί2! Μ! ραέβυιτ

Ρ814#ἔι%ἄΗ πω: οίεΙυή·ια/9ασ: ι τωνΜπα -

πέε Μ. ΙΙ οροΙε @σε ίκτπιο δε :ιΙΙΙ:υτέο

φο:1ιποιίΙαοεε: ςιϊιΙ α εΙυ Ι.τυ1: ΙιιΙΐειΙΙιΙυΙο

εμε Ιιιχρτοάιιιι·α να Ιοιπίέ ρω:Ιοτμ:ε , α

| τοιιε Με θα έκ ΠοΙΙΙτεε Ιεπελπἔεε «Πι

ττΙουάε“8ι .πια ΓοϊιΡ9οιπε & Ιτησ8πιπ:ιτιόε

ἱπησἰεε όσεωοσόωηε , @ο ΜΙ , ιΙιτ-ιΙ,

πιο ττι“ειουίε ότε κα" πια Με ει: πω: , δε!

_ @ο ττο.ιιειιΙΙοτ βοοιιοουΡ ρριπ πωπω Ισ

πω ιΙε :πω ΐοι.ΙΙΙτατιοσε (σε ςΙωΙΙΙ €τέιεΙ,

δ: ειιιΙΙΙ Ι·ιει.ιτευχ εμε: Ια αιμΙΙ·5 επ Μ;

@Με 8: ΙιοποταΒΙε·,ΙΙ Ιε ΜοηεΙ:Ι)Έποτε,

ώ! :τη τΙ011τ€1 , ε`ΙΙ έα; πποηικτ , Γοη Με

ρΙΙοιιτὲ, ειγειτιτ ντι: σοηιιοΙΙΙαπα: εστω

Ι·ιο άε|Ια Βοτπἔ: δε ΒὸοΙΙιὲ , ός: Ια ριιΙΙΙΙιιυ

α: , 8; άκ: Ια ΙΙΙσετεΙΙτἑ -& 11Μεπιιθεειπ:ο

· ;:Ις: εε:Ιιιγ :ισα ςυΙ ι'ειγ "Με , 86 εεττ::

Ιιε·ὲ τι1ειΙιπε εΙυεμιοΙ Πι), Πω, δ: εοΜἑὸ Με;

νΙε ά: τοιποε στα οἴρετατιοεε. ()”είξ ΜΥ,

ίτε:τσε ΙοΙοπ-ειἱιπέε, Ι'νοΙ‹1ικ ;ι-ΙΙ-ευτέε τα

απο: ‹:Ιε Μαιο ΗεΙοΙο στι :οικω Ια τω·

:ει:1οπε, Φεβ (ση ΜΙΒ: ό: ίση :σωμα

:φπα

.

Ι

έ!

ςωΡ.1. ίετι:ετ Ι'Ιιοιπ:ΙΙσι€: τΙο Μπιτ εειι1ΐ:,ΙΙνα·
ΙΙ

Ι ΙΙ

Ι

ΙΙ

ΙΙ

«Ι

| Ι

' οι

τοι

ΙΙ
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- ]ΙιπΙ'ΕΡ. Ι Ι.ι ΤΖωσιβέσ.' 1.47

οοιιττο τουε Με εΙΤειιι·ε Φ: $οιτειπ δ: ‹Ιυ σωΡ.Ι.

π1οικΙο, ‹Ιο (ε: Ματ απτο Ιοε Ι:το.ε ώ:

Μαι , 86 Γ:: τοΡὸΓετ ά6ικοτυοτιτ επι :Με

ΙΙου εΙοε τοωΡοτεε Ια μι” τικΙςε ΕΜΗ

νετΙτὲ οΙε: (σε ρτοττκίΙοε , Ια εοπίΙειοεο

‹Ιὲ Ια Ισοπτθ:,Βε Ιω ΙτιέρυΙΓειΒΙο:ε τΙεΙιεΙΙοε

ιΙοΙο. ρυιΙΙαι1εο. εοιπΙΙ:Ιστοπε εΙοιπ: απ» 7

&ωπ:ητ ατα: ρειτοΙο ‹Ιο Ι'ΑΡόττο, ςυΞ·

εφττΙα·ιπ επ Ιογ- νικ ΙΙ ?Με άτυπο ό::
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δε' ίξι.ριιτοΙει δέ ΙΊτΙιτιιιιιιΒΙε ξεττιιεεζ

εΙε Γεε ΡτοιιιεΙΙ.εε , εοτιιιιιε :ιι εΙΙΙοιε , μ:

Ιε εοιιτιοιε Βιετι,ιε ΓειγειιιεΙΙε. είε Ιεε-εφ

δε ε:οιιιΙσιειι εΙΙΙιιιιιοΙιιΒΙε Ια νει;ιτε
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μα: , ειιιε Ι'Αρόετε άι: 918,2;[ψ εεε εΙιειέ

Ιεε. Ρετ οἰι`νοιιενοιεὲέεειωϋιειι θ. Έογ
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εςετΙεΙΙΤεπεε :ή άεΙει ιιε:ι1εε`-, πωσ Ια @εμε

νοΙρπήε , ΙΜ (Ιεε ΡτοτηεΙΙ-εε ‹Ιε Ι)Ιειι ; Γε

εεπιεττωπ ε 'σε εμΙ'ετι ίε.υει1τσετταΙιπε

@Με Ιιοωτικε, ηιΙ'ΙΙε ι1οιιππειπ ΖΐΕέ·Ι2

#› δε ερρεΙΙειπ εεττε Ιοτεε ‹Ιε ΒιιιτεΙΠε,

ευπεβ] σεεεεφρέε :ΔΟΞΑ Με επι εεΙε σΙε

Ι'επικεφε , δε ιπείαιε εΙε εεττέεειιεΙσρρω

κεΙυεύ!ξε, @τα ΡειτΙε Με” , Ιε πε Ιε Με

με. Μειίε Μαι ἴοὐτὶεπε-ῇε @ΜΙ Π)! ε.

ΡοἰΠϊιΙε°εἴογεροιιτ «πω. Οι: Ια ἴογ Γε
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_|ἐ: ?ιο Ανα· Μ: ἐ£ὲ α'Μπέω έ: Βάσω Ευ· Ι
οΙΙΙοτ α: ίε.υτοΓτυο ο: ί:ογ , οΙΙ τουτο Με ο

νεΙυ8ε υιυτΙΙο. (Σετ Με οΙιοΓοε ειοΙΙΙουιξ Ι

στη υουε Μου α: ου2οΙΙοε Γουτ , που Ί

άιιυε ΙΙοίοι·Ιτ ο'ειυετυγ, υπιΙε άουε Ιουο- Ι

πο. @ο νοττο ΕΒΙΙίο;ιίε του: ‹:ο ουΙΙΙ _ΙΙ

νουε οΙειΙτα ‹Ιο ίογ δ6 Δ.: οουυοΙΙΙειυεώ ΙΙ

(Μα εκ νουε ροττοτει εεωω Ξι :ποσα Ι:

ἴ'Ι)Ιου, Ξ Ιε ΙΙ:τυΙτ, ο ττειυειΙΙΙοτ Ρομπ Η Ι

` εΙο1τε , 86 οπου” αποτο ἔι ΓουΙ:ΡτΞε ρουιέ με

4 ` Ιου πισω. ΙΙ θα ουέ Ια σουυοΙΙΙαυεο 86 ΙΙΙ

_ υ ΡοτΓυιιΙἰου οι: Μ. νοτὶτο άι: Ι)Ιουίου: ΙΙ

σΙο.υε νοε οοευτε , ρουτγ ρτοεΙυ1τοοοεΙ με

` ίουτΕτυουε ὅ£ ατε τυουυουιουε. ΆΙυΙἱ [ο

εΙουε Ιοε :ΙΙΙΙΙέΉουε,ΙΙ νουε πιο Γουέε νου: ΙΙ

~ κυο(τυοε Μ. οουΙΙειυτο έ:: Ι'ειυπουττΙο - ΙΙ

ΌΙου δέ ‹Ιο Ια Ρτου·ιοΙΙοε , του: α: ου'οτι Η

Ρουτ ΐουοΙτ νοττο Ε8ΙΙίο, υο Γαυτοπ ‹Ιο Ι

που Γοτυπ ο νοετο οουίοΙα:Ιου. Μευε ` β

έ:ο ουσ Ι“Αροττο υπ ου'ΙΙβ:2: »ι μ! έ! ι Ι

πω, τι:: υουε τ11ουττο με ΙουΙοπιουι:ουο Ισ ΗεΙεΙο άουτ υυοΙτΙα εουυοΙΙΙουσε '

άσε νοτἱτὲε άΙυΙοοε , ΙΙ υουε :ιΡτο11€Ι ειπε |

του: ου'ΙΙ.ου εΙοΞτ ειυοΙτ πιο ίοτυιο δ: .

:Μΐουτέο οουυοΙΙΕιυοο , Γειυε οικου τυο

Ιευεδο ‹Ιο άουτο. δε: Ι'ου ω: «Ετ με ουσ

πιο”
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/ΐοιηαυΉεωεπτ :ιιι-ττοὶίἰοω-σ ΕΜ, ε1υ'Η τ

Ροιιιιοὶτ σοη.εΙυτο μι: ΙΕ άίεουτε ώ: β [

ρτορα: τ:ΔΓου ςυο-ε'έέοΕτ ν:ΠτειΒ!ετπευτ
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.- Ι ' Ισ ρτειιοιιιιτιοΐπι€ εΙειιιε ιιὁτπ: ΙειιιιιειΒ;; ιι

νιιΙΒΙιιτε. Με ειρτ::ε,οιιοςτε αμκ: Σώτη: ιιΙ

Ι):ιιιΙ , :ΙΜ ειιιοιτ ναι 86 Ριιιεέ εΙαιιεΙει ιι

Ιοιιτεὸ , ε:ιιίι Ειπε εΙοιια·: νικ: ΡΙιιε €ι·:ιτιάφ ω.

δ: ΡΙιιε οΙειιτε οοιιιιοΙΙΙΙιιιεε όε:ει ιιιγΓτε- ιι

ιτε «Ισ Ια νέτιτξ, εμε Ισ εοιιιιιιιιτι άσε Ϊιι

_(ΙΙιτέτιετιε ,ια ιι”εΙΙ ει;; ειεΙιτο Ροιιτταιιι ιι

ιιιιο τοιιτ νέειγ ξΙεΙεΙε ιι);:τι ει: ιιἐξε Ρως: ιι

αΙιτο ειιι”ιΙ ΖΙΥζέΐ ινα μέ ή «πω. βατ ΙΙο- ιι

@τις ειιιι ιιοιιε άοιιτιο Ια. Ε” 2°ει€ις επ ι

ιιοιιε εΙ)νιιο ΒιίΙοιι ειιτιιισιιιιΙ:Ιο Μετς ιι

ιι:ιτιιιε ι ιιοιιε βιιΙΙιιιι ςτοΙιο ιιοιι μι· και;; η

ιιόΙΙόιι θιοΙειιτς , ου Ιστιπο,οιι Ριιιειιιι:ιιιτ η

ΈγΠςιιε,ιτι:ιιε μ" Ιω Ιιιιιιιετεε ιιιι'ιΙ πιώ; ιι
ι·ςρτεΙειιτε ιΙ.€Ιει νοτιτέόσ ΙΙΙΞιιςιιι€ιΙσριι ΙΙ

@ΙΜ Ιοττε φα ιιὁττε. Έογ , Η εΙΙο ερ; Ιβ

Μακ , έίζτοιιίΙοι.ιτε οοιιιοιιιτε ριιιοοΙ:ι. ΙΙΙ

ςοιιιιοιΙΙειιιςο ‹Ι‹έ τω ηΙ;ιιέτ. 8:ιιιιτ Ρ:ιιιΙ η

@Μάιου Ιοἴιιε·()ΙιτιΙΙ:8ε ία ιιιετιιειΙΙοε Ι

Πιτ Ια εΙιειιιιιι οΙ6 Βο.ιτιειε , διΣ..€Ιειιι8 Ια ΙΙΙ

(ΜτΙ. ., Μειιέςιε Ισ γογοιιε ιιόιιε με :πιώ Η
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@Μέ σίτ Η σεττιτσ 8τ Ισ τοτε:: στ: Η ©ιέΡ·Β
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1°εΠττωτ,ε;τΠσημωιεΔε σσιτσιπτώστσ$

ιάττ-·άτισεντι οστήσ:1τ ΗτΉσΠσ :_ δάΕστίτι-1 7

8στσιυτ. Ετ ιἐισεπττύσἰσε σ”σίἰτ Γέ1σ€σ σας '

Σοτοτάσσσ τΙοτισσ σκΡτσΠέωσστ·σ Πωσ

τομϋτωτ σιι·σΙΙσ σίτ Μ Φἰὲῖσἰἰε θα! ‹ίΙ_μ.”?.

@φαω ίσωοπέσ.». (ΪσΡτΙἔι ττισΓτησ σιτε: Μ· μ
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τισ εε σπ.ττστσ σόττττυάσ , τμ1σσό μου; ε ` ·7
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εσάσιιτσηστΙ1σΠτσττισσιττιστπσιπτ. Ετ Η

Μ;ΐσττ_σΙΙΙσστεσιτΙσ τυσΠτισΤοττσ , 8:

Π” νΙ1 ΪστττΒΙαΒΙσ τυέστ ς σὺ Η όττ φιέΠ

σίτ σ/ίτιυὲ ], στ: Ρστ/στικαθ στα· εἰ πω: "τί

Ψ°›#ι έά88.τ , σέρτ£υτῇυαατὲἐ,υἐ ρω7/ΐωτε:, ΚΜ Β

82 [Μ/ττ βάψετε, σέ τόυ/έιτ α ·υευέ):τέω 37- ' Μ

Με τ»«τη;τττετω-| έ: μ έέ!ττ?ΑΜ τα

μ ' · Ωταν.
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| Μαξ °α Μαη» τη 1.

ΕΙιαα.1.Ωέσα. Π: 1αιέεΙεμιεε ίοΙαΠ ίοΙΙΙΙ:ιε1·Ι>έ

ίέππΙ;Ιο εεε :Ιωας καποτε ,/έαιισέτόα σ#πω

μα». ΡεψιαιίΖ·, εοτιππιο ιαιιαιιεΙ ΙΙ ὸΙτ, Ιέ·|ιμ
Ιω” 86 β2:·Ραα/έιαάα 'πασα .9εἰἔαοιστΙΙσ[Μ

- Ι με κ” »“ώρισα?& »Ια/φ ασκ/καιω. -Τοιπ

ΜΠΕ «Ιοιπαειιι'αυ α: οικΙτοιι: Ια , ΙΙ.<

' επτειιό. @ΜΙ α. νικ ΡΙεκιο ό; απιστο _·

ςεττΙτικΙα εΙα απτο: νετ1τΙἐ , φις: Μαι ]

ΙΜΣ! βιι2%· σα: [σ] Με/δαιω._δ ΙΙ ΙΙΒΜΒα

Ιεγ ίοωΙσΙαΙοΙειτιοατ › ναιι'ΙΙ οι·ο1τ ίστ

τηεωοιπ δε Ειπε απανω άουι;ε ω»

Ι _ :Β "φπα ραιιτἔαπαἰεπ/ααι_αἰααα/ἰ.ϊ@να

αΙιο-ίε:είοΙιε πεσεΙίαΙταε ροω;ιιομέ άσπ

Ικανιιο ωπΙεκ οοαθαηε:Ι: σα Μαι;

Ι'ν:ιἔ Ια Ιαοτικι_ε νοΙοιιιὲ α 5: Γαυττε Ια

Ρυ1ίία:ιεαθ Ια άετωεια :καιω ίοεοἱ€

5.αιΙΙΙΙο ίαοεΙα ιπαιτ1Ιαπ 5 δ;; Ια Ρτα=_

απΙστο-απο-ίετοΙ: αυειια αΡίξι: ίαΙΙΙε ΙΙΙ

ία:οτκΙα @Η τΙααυογ οοιίε ίατμΙτοΙτα

οι: ία ΡιαΙΙίαηα: α ε'ΙΙ :Η Ια νοΙοατὸ

ΙΙΙ: ΙΙε:τ11ρΙογει· ρουτησι.ιε?σα ίου α» '

πιοιιτ,έιΙΙι'α Με ίστατα- α: Ισ ροιωρΙτ

αοοείίαΙτα Ροκ; :ιουείαΙτα ώ: Β1οαβ

·ΙΙ.'Αρόττε εοωρτοπΙΙΙ'απαουτ ‹Ιε [Χαμ

62: ία Ματια νοΙοοτὲ οπτια;εΙΙη_ , απο

ία νετΙτὲ δε ία ε:οιΙΙΙατισε5 σ.1ι:ατιεΙ ΙΙ ·

ΜαΙι1- .ιΙΙτ ', θα!! [Μ α 70% α σα.
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ί1;Ριι;ιιι: ΙΙΓέι2-υτο εΒι'ιΙάΙα ιτιι:Γιιιο Ρετ- οιωΡ.ι,

ιι;ιιοιι φ ει ω απο:: ΙΙ των” ι:@ '

ο;ιίιιιι:ΙΙόττιειιτ ΙΙΙΙΙειιτε . πι; ΓειτιιΒΙ`ιι(ΙιΙο Μ” 4

ει @φιφα άειιια_Ια ίογ άιι Ρετε ‹:Ι‹:ε μ_ἑμ

ςτογαιιε , έ!! ωώϊμέαΠίε Δω”, (εω

μ: ίιηηπε;]ε έ: ΒΖω βετ άι7ΐωαι·ε, ,

ΨιΙ:ΙΖ/22]ΐη·:έβ ρσηΙιτέσεαμπ2 ἔἰσἰπιε Ι · ι· ·

ιι Πέσο 1 ό· ΜΑΜ; επιιιϊωπεε: με)

Με] μ! ία] πω: 1υτοκι2: ,Μάτ ΜΜΜ:

σεβ ΙΙΙ: εαβιέ:·ωζ Ε: ς'είΙ Ι'ειρριιγ ειιι'ΙΙ

ΡτοροΓε Ιιιγ ιιιεΙωάπιικ ΛιιοΙειιε άι:

ΙΙΕἔΙΙΙο ιΙ”ΕΙΙ:ΙΕ εΙειιιέ Με Α&ε:ε, Ροιπ _

ΙοαιΗει· Ιουι· βη εοιιτικτ Με ειΙΙΙι&Ιοιι8 Ζέη'

β;Ιει τε:ιιτιπΙοιιε ειιιΙΙΙ Ιειιτ :ιιιοΙτ ρτε:-- '

ἔΙΙΙ©Μ Βέειρ ( Μ:: ιΙΙ:-ΙΙ) #21. |ιπήβω

χΙΙΙισέεαε: ά φωσ εέῇΐΙψ , έα πω;;;

!ω#ιΨ Ι:Μ2πέι· μα: Μι πω. ? Μω

Μαι φ: εξω: ριιιΙΙΙιιια:,άε ΏΙειι Με ι

ΙΠῇΠἱ© : ςιι”εΙΙε `νε'έξο;ειάφ έἔειΙοή-> ›' '

Φειιτ ξιτ6ιιι Με :$Ιΐετέ Ιβ ρΙιιὲό Μια,

Ιω ι 8Δηιιί ίιέηιιιίΤειιτ _Ιοε ίοέεεε ιΙσε ι

Ι10Φωεω, -βε ·άέιουει:: Με (παω 6: Ι
Ή” ›ΙΙΑΡόμο ΙιοεμιτπιοΙειε :ίου ρτο- Ι Ι@ΙΕ ΙΏΧφείαε,ΙεκειιΙ @Με φα έτσι;

;ιεεε:ΙΙΒΑτο α Ια ;ρειΓουετ:ιιιοο, 8εθ.Ι”οιι.

@οτ Π! ¦σΠΡιἑιιβπ£ (άιτ-ΙΙΙ μια Ξω·ξίε:·

ιΙ?ΨΜΒΡά έιώμςι· σ; τἐΜ: έσωφεέσ ΙΙΙ, Ι:

Ι.) Δ4.”
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ω( Ι:·Ισπ ςι1`ΙΙγ φα σι1ΙΡατ Ισ σἰφωΐεΐξ

ξ:Β=μ Ι'Αρόττσ σπτσσάσητ @ο Ε/Μ: , €σ_ Έσω·

, εΙσιιπ (στ ά ςυσΙσσ[αιτιτσ τσπ1σττσ_τ Ισως ·

Μαΐ Ε.Ιρι*Ιτ σιπτσ Ισε_ΜάΙιίετΙσ Ι)Ισι1 σοτιππισσ _

πιιΜκ. · - Ι ·,; ·· · › Ι · · Ι

ὸσσοίξ εμ Η; Μ? _ τσσοιιιτηειι1άστιτ,

:.έό

νασ :ΜΙΒ σωσ Ιὶτβειἰτπ ΕτΙσιιΙισ _σιιΙΙΙΙιΙτ Ισ

Ι- σπα εΙσ Ια πΙσττ 6516 ?ά πω: ΙσίΙΙέ
_ Ρ _ Ι)_ ἔ,ΙΑ3? 7 @σ πσεασπ|οπ Ε##ιη ΙΙΙιΙΙει-υτΙοΧο1τ1ΡΙσ

Η ‹Ισ [οτι ΜειΙΙΙ.τσ ,' ηιΙΙ ό:ΙΙΙ5Ιο. π1σί-τπσσ:Ε

Ι έτσπ1ΙΙσι·στιόΙτ (οτι `ΕΙΙδτΙτ συ Με σωσει
.Υ |.. ,.:|Ι

Η 3,_ σα ρο.τοΙσε @θα σητρΙογσσε Η” Ισ ΡΙειΙ:

ττΙΙΙΙσ, Ντε,π :πωπω τα” @τη Μπι· κ:

Μπακ ΜειΙε σσΙ:ιΙ σοιτπησ νουε·νογόε)

. ΜάιιΙτ ΓσιιΙσπιστ1_τ εΙυσ_ ὸσΡιιΙε Ιεμιοττ .

6 .

' Ξεκι:.:.3.

ΙΜ.

άσε ΙῖΕΙσΙέτε @σε σΙΡέπ σα να φ'εισςδιω5ξΙεσ. Υ

έξΙιιΐΙΙσ Ισά: αΙοτε σσπίὶἔοσ σε ωειίιι`ε ιΙἔ

ΠΙσὰὲβξΞἐΪυΪἰΙ κι”σΙΙ:. ρΙΙ1έ άΙσριΙΙέ σσ

_ 7 [« μπώ σΙΙ:Ισιιέ_ιή6.ΙΙΙ, π12Ιεση Ι5ιΙΙσποσ

Ι ΙσιιΙσέεισϊΙζΙμΓημάσε ει ασ εΙΙΙ'ΙΙ Ισ Μάϊ τέει:,

66 σα Η ΙΙόιήθωσ· έσΓυτςσ&Ισπζ.

έοτισΙσπσ ςιΙσ-Ισ :Ιόττι ὸσ·?ἴεμ;? ‹:;›τΙΙιΙ‹ἐΙ-Τ

τισ ο. Ισιιτ στα , φησι; ηιμ”σΙΙσ σΙΙ: σοφά:

στι ω” σοτρε`, Ρστι:στϊσσ Ισ ξεΧρβ( σωτιε

τω: =νουε Ιειυσ5)- σίΙ: σηΙει πιει-τι εΙιι (Εξ

σ' ΡοίὶαιΙτσ , 86 που «Ισ εσΙιιγ ἔ._Ίι1ἱὶΙ8.Ρ2Γῇ

σα” «Ισως ι1ιιΙΙΙ σκι ίσκιο ,' & τμιι€6«Ι

σ · ' 1η
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' Μάτ νικ:ΈοΙε κιπέε , σε :ΜΗ ΡΙι1έ ντι τ:Μιρ;Ε

&ΐερο.Ρέ.- Γε:ίΕπιε .δοιπ: Βε:ιικ:ουρ ρ!με @ ¦

Ρϊοροὲγ'ἄἶετιτει1ό.τε ω μ” Ισ α'ερψ' ω|

ω»@προ εμιἶή εΓρετοΙΐάο Με: δε ‹ἰεΜε Ι1ι%Με'οίϊ:ο;ά1το Πω Ματ &:.ίει ίε- ' . ·

Ιἱςἰτέ=ὰτοεὲιοΙΙρ. ._ εεττ:: @ως @Η :Με -

υεΙΙΙειιίΕΜέητ ΒεΙΙ6;8ε 15τόρτε ἄρα: ΪυὶΖτι·; ~ '

Ρουτ!,έ Μου οπτσιτιάτομ Η βιο: θέ Γουιια

ι15τεΙυεάέωΙυοΡαι:Ιειέται έτι 1°ΕΒΜα __ 7

Η τςηση:μάι; ι15οιωε., 8; εξ τουἑίε5 Μέε; ·

μέ: Βιἰ(€¦ιη`ε` ΡΙιιειἰἶέωςἐ Μ όο,Ιει νΜ:; Μ

 

δ-οΙ”ξι0ι·ι¦ηευἑ,ηὶἀυ Ϊειιτοὶτ,Λὶὸε8Ι1ὰογἐεΞ ζ “Ϊ

11ἱ .επί άΤαιιει;ήο ιὶε:ὲ άίοΐέ; ΦΠ! Ιώβ _

ίτόοἱτ-ίμτ Ια τεττε;ιτοτι @ισ (με εΉ κή, ·

€μίὶ Νεο @κι :Πι του:: ;_ ΓοΙο.ιί εεΖηὐ'ὶΙἙὸὶτ ›

2ξΠέυτε @σε !εφσκώς[α] Μ( ὲπ2:ῇ`ά ά!:φ α!! ε; Λ

ΜΜπα|ε·. Αι1Ι1οη ός: έουῷ @ια ,άΙ:1:113- μ.

ΙΜΠ2 10έωεοε εἰ ΜΥ ρτέθ:ό_ιέεΕπ Ιείι1% (.

φ1τ1ίβΙα ν1·έ σεϊςΠεάία ΠΕτιι άο1ειξεττΜ - η

- ) γυφΠιτιωοτωΙΐΕέ @ί Ιἱειι!.άα Ια ασπα

!

Ρτὶ0ι11ΙιιΒΙοὶἐὲ' ‹Ϊμ έογείιί11ο άσυἱευ;

ειιιΙ1οιι άω Ωετἰ`ηΙϊοηἐιεωτὸιι πιστπἰα Μ.

3Ρἱ€Π.€€__ὸὶιχὶτ1€~:Π1γΗ811 ζώ: @ικά Μ. _

Μεβ€Φ άτ:έ Ιιιὶίἐβέ άσε; ΒΙοίοίΕ3, Με” '
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4τωΙΡ.1. κΙ'ΔΙΐοθοΙοπ , .δε ό,οίροταπσο , δ6 ‹Ιο :ΗΣ

/ ΙΙτε,οο ο!υ'ΙΙ οκΡτἰτυο ειΙΙΙουτε ειιΙωΙτιιΒΙο

Μουτ Ξι Ιω ομΙΙτι:ιΙτο,ουαπό 1ΙοΙΙτ, Ζω

ωχ -,_/έιΑ·. σα·ιε9?έ Μα 6'ωΦΙ ,· @ο Μπεν»@ίπ

ω -Μπωω:»: Μη-, Μιά: 6'/πόΙ? ·υ2&π ως;;

@Με μ; έε·222.τ Μαέ:22εωω: Μ· β: σύα2%,]ά

. ” Ι Μ: α; Ά: [θ] Μ ΠΧ: ά: Μετα. Μο.·Ιε μπε
ἶ ' Ι Ι Ι @ο απτο $Ιο·Ιτο,Ι'5ε οοςτο νΙο οοΙοΙΙέο φικέ

πω” αφοτοιιε ου οπτΙ::ω: οΙπω Ια οο;τι=

· :πωπω εΙο ΜΙΒ (:Ι1ι;ΙΙΙ:5 πιο :ιοι.ιε τω

' οθΕ&Ι-οοιποοτζ άσεωέο ομήιιι άοτηΙο;

(Μ. 5; Ιουτ;έτειππ ΙαίεΙυσεΙΞι ωέ|:έσ πω: (Ιώβ

3.4. ενα @Ζω 65είοοβοι:επτ οΙΙτο ΡΙοποτποΜ

ΜωιΙίοΙΙέο ε1ιίοι1 Ιοη- εαΡΡιιτΙΙΙΙο;5, οοπ1ἔ=

Με ιιοι:ὲ Ι”οοἴοΙ€ιτο Ι'Αρὁετο ΜΙΒ Μ

φωτο Ι1οιηεΙο Η Μου; φ'ίΙ Ια οι3:1άρμο

. 5ογ :Με οΙοἔω1πιτιοιπετι @ο αΙεμβ, εΙυΙ

ΉΙοιτποιιτο Ερικ οΙιιοΙομπο τοιιο οΙτέεΙό

ΒοΡοΙΙεεΞτο--μι Ιει ίογ , ο. Μ ε:ιτάο.άιι

ςυοΙΙΙ οΙΙ οοι1Πο , ρόοπτ οΙΙ:το να ω"

5άοΙοτποτιτ τοΙΗαιο τω ΡπορτΙοτΜπο. (Μ:

οοιππιο Ια οΙποίο ςΙοροεέο αΡ:ΙττΙοτιτ ά

οοΙυγ @οί Ιει-ὸοροἴο , ΒΙοι1οιι;ο εΙυτατισ: .

τσιπ Ισ :σκ τ1ιξοΙΙο άοπάουτο οὐ ὸοΡοΙΒ

ΙΙ Νοκ Μ; ρεεε Ια ΡοίΙοΠΙοη ,, ΠΙ Ια Ιουϊβ .

Βιιποο, :ΜΙΒ Ιο ΓεΙυτ 8εΙα €Ιοέτο, δ: Ια

! ;:οιιτοωιο οΙο -Ι)έτοι·πΙτο Ηρώ ειΡαττΙο;
Ι Ι - - πω:
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ΙιουειιΐουογόυεευιΙ'υΓει<ἔο*,·ιιι Ιειιουϊζ- γ' '

:ίοιιειτοιιτιοτο ιυΐουοε ου ίουτ ό:: Ισ. :εε Λ ~'

Τιπι·οέΙΙου Ιώυ1οιιιευηξ :ευ ΙΙ απο 6ΙΙΒ

υίε:τουου ουσ-εε ουσ ιιουε ςΙοροΓουε ου Ε;

@Μπι εε ΙιοΙτξιυιοε οίΙΙο ΡΙυε Γουυοιιι:

ιιιιΙ2Ιου νεου ο ιιουε; ουιΡειτ Ιιετικιεο;| .

-Ι›υ ράτουΙιέτέου Ραιτ-ους:Ιοιι, υπο ιιυε ο -

&ιιιο`Ι2Ι3Ιο Ιου Που ου: Ιο ίἑιΙυτ οτοτυ6:Ι

Ιι'αΙΙ υοετο «με μι;Η €έιτυιτο άουειέΙουευ: α: Με Ευα Μου ειιττο Ιοε ·τιιειιιιεουσ:Ιυουε Ιο άφοίοιιε; Η οοιιιιιιοοξΙυ“υ ο _

ουΙ Μ:: ο-υοΙουε οΙιοΪο :το έέΙοοοίξεΙου οοιιυε'οιι οοιιίοτυοιε ΛΗ ΡτοΡτιοιέξ

ΐΙιιυε-νιιτ: Ι:Ιουυ·ο 82 Γευτέ Μάο ;τειικΙιέ

Με: €ιυεΙουο ιιι1ίου-ΓουΙι2ο Μπι ουιττοέ

Ι”νία8οε Με Ι)ειιιΙ 822 Ιοε :ιυ'τέἔεΙἱ‹2ΙοΙοελ

@Μπιτ ει νογειεεέι· δε οοιιιο:ιτέτο Ι.υι·Ιει.Ι

Μαϊ : 'Βου άερουϊΙΙοϊ ου τυεεω Ιουι:'

άΙΓΡ$`ε δε Πο Ρουυειυτ' οικου: €Ιιιυέιιιυ

Ματ σο του Ιδ ροΙΙοεΙο @ο ί-ειΙυτ ουι Ιου: ο

ιΡιττιω ευ Με· (ΙΙιιιίΙ;ιΙε ωουεω .

β€υ·τ-άο Ι'οίουςετ, (Με ΓουΙϊαια:τ; ά'δε

ΡΡΠΙΙῖΠ ε” :Μου ιιυιτ Μουτ Ν: αουτ;

δε οοοε:-ιιεΙειυτ ΕΙυροΐουτ Ια οΙιοΓο ιιιοΐτιιέ 7

@Πο Ιοέ'ιιιοιιιε· ιΙοοο 8τευιά Ι)Ιου τους

υιΙΡαιιι:;υτι Η Ι30ιιέο εΙυεΙυε:Ι Πε Μες

· ° ” ” ο ο; · _ ιΙοοέΙΒ:
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,' ΕΜ ντιιειιιο;Ιοιιτ ειοιιιι:ιιιτ Ροκιτ?ειιοΙΙο

μ ειο Ιιιγ, δε Βο:ιυοουρ ρΙιιε οιιοοτο οιι”ι!5

ο '(]”οίι Η. ιιιίϊοιιιιοτιτ,ά ιτιοιιαιιιε,οο οιι'οιι

7οοΜι

ι
α ι

ω: εεωω το: ι.

. "ςκαΡ-Ι·_ι·οοοιιἔιια οοιιιιιι·οττ:ιιιτει τα ξζει.ι·άο, δέ Γ

' οι θ. £ογ, Μια ειιι'ιΠει Ιοιιτ-οοιιίοτυο αν ι

Ποιο, Βιιιε ιε.ιιι:ιιε ίουίΐτιτ φίειιιοιιτιοιβ

- _ ἄο`τοιιτοε ι€5 ί:ΟΓΟΕ5 θΠΠΟΠΗβδ 1ΒΕΠ' θ!! !

βια ροτἀτοΙο άιοιτ. Ειι θα οοιιιτιιοΙο

' οέΡοβι::ιιτο ;!€ τοπικ: νεου-ι τοί'ειτιιο :ιο

Βοιιιιο ίογ Ια οΙιοΐο οιιτιοτο, δε. οιι Βοιι

έτειτ , ΜΒΜ· Πω ο ε'οιι έτοιτ εε ου Ιιιγ,δ ι

οι: ιιιοΐιιιο Με; ιο ιοιιτ άο1ιθττο Βου

Ιιοιιτ'έτ:αιτ ντιοίόιε :ιτιιιο, Πιοιι ιειὁτιιο

βοά:: δέ έειιιιτοβιο βοροϋτιιιτο,-ιιο ιιιέιιι

οικω με ειο τοιιὸτο-ἑι οιιιι-ουιιάο οοιιι€

ι (Ιω ΐο ΐοτοιιι οοι1Ηέε οιι Η έξη, εεε οοιι-_

`ι·οιιιιεε,οε:ιτο 81οιτο , 8ο απο ιιιιτιιοτι:ι
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Ι Ρτοτπείεε ό: Ιεε :πωπω , Ιεε ὸουεευι·$
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