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Ι:ΜΡ. :Μπ0%0°π κάβα ώ6Μαε; @Ιω σἄΙη/Ι Ετ

Π° ώ· ΒΖω , ο» Ά'έ!μπίε έα· Μ] καψω ; ὅσα Α ΙΙΙ
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Ρτενεουδε ἄ”ευοιιτιε ΡείΙΙΙότι ΙτίοΙιάειΙοεΙ Ι

1τ1ειΙε ΡΙοικε ά'υτι ΙΙτιοατωδΞ ε1ϊόσέ:Μάι·:[π £

ὸ°οΒεϊι· έ. Ι)Ιςιι , Πε @παμπ :ΜΒ το& το- Ι

€οτπιυ Ια έΙΝΙοέ νετ1τδ: δώ ίέε επίεΙ8ιπο- /
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8: Ια @αφ ‹:Ιο ΙοΠιε ΟΙπΙΙΙ: Πάοκ εισ

στο εΙιοΐο- @ο Ιειιτ κέιιοΙτέ , δεΙε ΐου,8ε
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Μια μια: ‹ιιιΊΙε :ι`νοιετιτ τειεττθ: Η ιιοιι

ιιε εοκιΐοιαιοε. Η ε”ειι είὶ ιιιείτιιοε Μπιτ _

Μ, ειιιιειγειιιτ εινειιιεὲ σΜε επαιτε,Μ ίσοι!
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«Μπιτ ιι€ττεε, δε: οικιιιιπέε οΜ Ι'ωιι(ιιιτόιι

ιιιοιι«Μ ,`οιι ιΜ ιιοι.ιέιιιοίιιισε.' δι μου;

ΐοιτιιιιεε έτι τ:εέ έέιιτ ,. Η ιιΕιιιι Μια ειε‹ἔ Φ

”άιίσετιιετ Μι νετιτἐ ὸ'εινε:‹:1ειιτιειιἶοτι<ἑ€ί

Η. όο&τιτιο ιΜ Βια: ζι':ινοεεμιε Με και·

όιήοιιιάεε Βοιιιιιιεειριιι·εε ςιιι':ι Μ

Ρτσιιιότε , Η ιι)γ ει (με Μ ΜιιΙ ωεωωι Φω
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έ; [οιι όιίςψω.
@Με οι εΜνειιιτ ΡιιτΙ€ἶ / 1

ΤιιτιοιΙιεο
|

.



: :

η· βη· !,ΒΡ.ΙΙ. [ιι ΜοΜέσ. . · .ἔ7οτ Δ

ἶΪἰΒΪΙὐἐὶἱἔἐ ‹ὁ.-ιἔ Ίει -_ςὶπ:ι;τ‹: 01ο ειι1ε[ειιιο=ε εφέ.

βτιε,φ1·:ίε άένογειω ‹:ὶε 1εικτ3τζε έκφιές Π·
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·Γιιιις αρςέ; λἶαηττο;·1ο,`Ρτοιπἰς;τ6 ὸο1:! 1

[ΜΜΜ ;Ξι|ΙηυοΙΙσ: 6Μειι;ι έα ωιιεἴρ ~

ὰοἰε πά&σιιτιεπ;μρ11η ιιομε κωηιιτοκι1: φ

Ε; ἴνεβ`ὶτἔ:; ήόειιΜοφο !είο1α @ως που;

' Ϊ.ὰενφτιε· πνῖΦἱτ _ὰὸ_ είμᾶ;ΙεεΗμεΙξ1οηερ 86

ΒἰἔΡψ:οε ὶπὐε1ξ·;εὸ;1Ϊοςὶῆᾶομςἱοιηημ0$Φθ ·

πεπιε- Μοβεί'εφετε;υ; €ω·ριωΓωεωφ

7 ·μπαο:Πα$κε, ν 8: ίι1ΗϊΓαηΕς:ε Ξωιό;το Γερ

· Μτ:=ί.]ε: Μπιτ ὰεως ρτοοερτε;ςκε:ΙΙαπω

. εειραΒ!έέέρεώοίετνστ_επτΠ3-ΠΦω Μ ιἰΡ

·` Ιε6Ε1ου,-8εΙαρτοίεΙΒοη @Η γἐτῷιςἐὸβ

¦ ]:'ΕνΜΘΙο Σ Β£Δὰῷἶρ0_11ἱ8ὲιτοοτἰτς1;Γετ·

1·ε:ι.ιι€86 άι: Γε:[ΜΜιέ $έ;Ει 5α;α_τι.ΡΕςσζΡἰΕ6

7 Εε·3·οΙΌ·τάτε 1σ€οτε δ: ΜΒο.Π_ς:μ;έε.. Εοοιι

κά· Ϊ`€8·ἀι311£,ἔ-ΕἱιὸεΪ€5 ,φ.νς_φι στι:: ΜΡ ὶ

Σωιιίἰ::τττ‹:τιτῇοιιῷιπεἀὶτέέ'16;, .ΧΜ @Η ·ὶ

·ΒΐΜέεμ «το·;·ν σε εσωτε6 66 Μ Ρωτκιώ ῖ
~: :ρ:;:1&ςιήοκπτ ε ὰΔ£ῖ¦ν_οηὲ Μ: £:ιζζ;:ε,Μοι180Π ὶ

,Μι ςοιιἴοΙατἱοπ δω

άέε α: _1ὶεεὶες·Ιειγνὶω ό: Ια ἔΙοἱτσ`

Ρα:μετατηοβο άετιίε 1”ειυπέ.· (2ι.πορε απ

κ - ·· ω:



- >βιτί'ΕΡζ Π. ρΤέτη2Πε: :Μέ : -·

ἐ @Πες Ετ::::ΡτοζΙς:όββε αι ὸου::_Ρ`οὶιιτε; σωφξ ·

Ιβ μου; ;ποητς:ιητ Ρςεςτιὶ5ι·;φςοτ_εε ειιιΊ! Π·

· (αυτ €ιή:,86 ρυἰε ερ ίξεομά Που α: ς1ι;Ή

ίαιιτ_(υἰνςε. ();ιεΙρ Ρτειῇιπὶετ_ἀενοὶτ Δε `

1=νκ=ν©ν°%·4»#49 ωί'<<ωτ <1ιτ·ν=15
δεν Ισ (εςοιχρἱ ὰ; Ωιάάτωοετ 3ο Βἰρηἔ[;-;› μ

@η εεςτε_ΡέιήοΙξεΐΕξαΐ;.' _6'ῇέΤς ώ· τῇ( Εμ. π;

ρωαρροπέ: α β£εμῇἑῇς;_8;”ςςετς ειμαι; ' 'ίή;Ψ·

όμ ΡἴεΙμπἰΒο ΙΙ::έπ πο] ;ίιρδωπλ , βέ εξ1ψ..Α
ξία_έ ό· σιτε;. βιωτώπ εισππεἄευς›θη Ιἐ:ὶΜ* έ 4

· 1'ΑΡ6τώ ΡατεὶΙΙ:ωξ:ῖιἐ ςόφμηπά:: ω

Ετεω_ἰετ]ἰεμ ἔι ΤἰωστΒέο έιίβό;· Μ· &'ε-:

βπά;ριφ%ξ58ερμξ;ΙΙΙογ_οςσΙορικώ / ° › ? Ϊ

@ω ἀ9Ρ°#π|Ζ#Ψ#ἔ·ἔ έωα=26199Ψκωέ »/ -

2έςὲ_, φψιμΕκ. 5ιχηςιιο;,;.έμη;-96ο _ ` . η `

ΡιξΪ:;τ ούτω ,|__νὸυε @έξ ι:άιφειςςυςΕ Μ.

έι;;ι:·Πξ ‹ἱὲ Φ Ωω: Βοτηιτις2 φ; ω: άϋἐ '

ξ'ΗΠ1 ςιξῖἑι ΡτοΡοε ; τρτηΡή_τειος_ 8ρεεεςμ1τ

@ράφι φαω [η ωςΒρπαςἱρκι;_ ξμ Ε;

_ €ρηςὶΙτἰρηέξξ εὶιῖΒςΙΒἰΏη όςε!ρέέξοι1ηε; ξ

«1ι1€ίΙ)Ρ;ΞςΙε. Πέτι1βέ Ρρωμβτο 5ς:μβοττέ .

@Φ 24][ς:ήτε έ πξαο22σε· έ;ρμπυ#έαβ Τϋ·,·-~ Ϊ

χμ: εο2υσέιμάμ ρμῖ,`εοπὶιὰης_εΡ;ξἱὶο 8ει];άς”:, _. ζ

?Φωτ ›., <#·%ἴἱ=€4Μ #ἐ=. ἐ<εΜΗ94_ :Μέ Ϊ· Μ· ·
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νΙεοε (πει:ι€ο;ΤΙωοτβέα8ζ οκτώ: Ι _
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@Με Με ὸἶιὶιιε ί-οτἔε , δ; Ι'ο.ιιτίε τΙ'ιιΙιε
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1,.'εΧΡετΙεπεε ιιο1ιε ΓεϊιίεΙ8τιε :ιΙΙόε;τιοιΙΙ
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' Ιω άθ €ω,ω εε Έστω, :ΜΙΒ εΙΈ- εε Επι;

°άΙΙΙΙωΙτε Ιε ρΙοε αρωεΜέ εοιινοΙεϋ
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έ:εττε είξέ @σε ·Ποω εείΙει·Ιτοπε @Η

@δόσε πιεί εεάιοιιἐ τεΙΙΙΡΙΙ:2Ιε ΡΙ:είοπ1;
:

μπω ἐΙ'είβεϊεισεε, δ;; ά:: ξἱεττἔ 5 ΜΙ ·

ΜεΙιι: εεε Με; Μακ αΙ:εμτά6Μοπε :Φ

ίόττΙεπι; ἔι°τοι18 Ιε€ἀείἱτε, ἐ1ιιί1°ιειιερτεβ ε
' Ι Ι Ι Ι Δ Με

..Η π; ;..ε; _ ε ε' ; › ει-α~;)ι..

Μ, ..
.μα -. `

  



' [απ Πεμ ΙΙΙ σ Τέωστόέει. 7ο? ση! /
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Ω - Μακ-ΙΙ ριιΙΙΙειά·έηιι'ιΙ εξ, ελ ροΙιπ.‹ΙΪ;ιιπε

· Ι· ' . Ηετεύ ηιι`εΙΙ`ε Πε ΙΜ; εειΡ:ιΙ:Ιε εΙΙ:ιΜτέ
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Ηυειιι: Ξι·Ι'άει€6 μ με Η: (ώέραε @μποτ επι
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Ϊ? 7ῷε;ε`ἑ-ς6ειιΦοἑἀὶ-Μ1Μὲΐ κ26τω ·;ΡΘ2ςιΡρα5

ξ·;·ζΜΈέέ5έης@Ηήσερ;οΉΘΠώπή6°ΙΐέΡβ

ΪἔΒΪ·ξᾶ·ἐ&θΕξέ3ϋϋξ6$έΒ;ἔΙΪἐΐἐἡΪὲΡϊΙἐ

κ · ΜΒΜ ΒΕΙἑΙβιΪΒἘΞ”ἰ<ιἔΐᾶ6·σἐΒβΙξϊΜ›

~ ` σ6ΙΒΜΒ 5ΑΡΜ'ἔΙ'ἱ-ὅἐτἶ',ὲρὺὐἔἔΉΒ[Β:
` ' Ιζ%Βέτβε Η η
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ϊΗἘωΜἐἰ`ὅέ-Ἀ3Ε4(=ο<ίάόΖθ.έωίΨΦ
@ἰ=ὁωεἔῇ-ε.εε;ἰἐωᾶἐειεᾶ€6ς1_ηἀω66ῖἔἑ°6ο-,

226εθτέσόεε-ιε '
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&
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Κ

7ιστ2'ΕΡ. Π. εΤΖωσΜέεξ › 1 '·;·η

:ΝΠ είὶ ‹ὶε πεδια: ὁενοὶτ ‹ὶε τεεΒετεϊμετ σεφ.

Η @Με @να :οσε Ιιοτιππεε,8ε ΜεΜε

(με Ιεε από:1εοε ΐειιΙεωει1τ,ίεΙοη1'οτ

άτε εεε Ι'ΑΡ6ετε ιιουε επι ά(πιε ειΠΙειπε

ε5ορεείΤεωεπτ ε $'Ιί/έ·μιιηθιΜ (ὸὶτ-1Ι)

Μπακ: ?πάω πισω Μ' εφέ: μα απ: πω:

Μπα:: , ε: άετεεΒείοΙΙΙευτε, Ρεπιπ|πβ

β: ρε?καιοσε :σας ΜαΞε μπε εΙυεΙεε

!ιοττ1π1εεε ει τ1ιπ·ιιουε εινοτιε ε1ΐ:Μτεΐου.:

' με! υεείοΙε εΓυιπ Η θιίε!ιευκ, 8: Η ιΜΕ

::1Μ Ξει:υτεΙ,‹ῇιιΪὶΙ πρ: με ροΠὶΒΙε άε νὶ

Με επι μια απο απ, ηιιεΙαμιε Με εεε

Ι'οἔι ρτειιε άε Ιεε <έει€οετ, 86 ειἀὸἔι1εὶτ,

τε :Μπα εε σε ά1τ Ιε ΡΓεΙτιπίὶε εεεε

επιπιεπιπε όεΙ2 μα:: ρειτκιπ ΙείςιιεΙε Η ίε

ῇοιιτοοπ ει] Μάτσε 86 επ Κεάειτ , Ιε/Μ

έκ :υπωωἰάοκπἑ ἐ Ζε @η από: κακά ίσα

μπλε ία ·υσΖίε .Πα έΖεπτε , Ριεὶἐι1ε Μ. ὸὶ··ε

ἴΡο·ὶῖ:1οπ ε!εε αι:ετεε πε ὸερειιά με ‹:Ιε

πισω, Π· ΜΒ: εεε ι1οιιε ΒιίΠοτιε τοιιτεε

ηιιἰ είὶ ευ ιιουε ραπ εινοίτ μια εινα:

ευκ , δ6 «ΜΗ π:: τὶετιπε με ἔι-ιαουε 900

:ασοεε πιο Ι›:ιγ‹›ιπε. 51 αμεα» οεΙο., Πε εοπ-~

εωϋεπιτ 5 εοιιε Μιὰ, 8: πιει! :ταπ:ετ,86 ε,

εαπ “Με ρουτ Ιειιτε επιπει:Ηε : αγει1Ε
Με πιόττε Δτἱε·«οἐι··`ιπ‹›ιιε επ Γοφτπεε -

φ1::εε,8ε άειπευτεεε Μυοεεπε άε σε'

ττοιιΒΙε,Λεω
Ι

Ηι·δ.Β.

η,

“ Χ

Με(

Μ.. ι 8. '

η.

- ° /:ΐ7 .-.7`
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νδ ¦ - " ΜΜΜ ΧΙΙΙ.Χ

εΙν2Ρ_ ττοιιΜε , 6:15 άε Ιω: ΓειιΙε κπεανεἰΓε ΙΜΣ

Η ιτιειπ,8ε ποσόε ε6ττε ?αυτε.5επΙεωεπτ

βια Η τειπαικ1ιιε; εμε Ια μα εμε ι:ιοιπε

1Ξενοοε ροιιτεΒεπετε ε'εαιτ.εηὸ οιι απ;;

ε ·· εεε:: ‹ὶε ὰεὶποτε, ενώ Πε Γεω ρπεε]_ε ειδ

Εεε τεΙὶἔ1οπ ε σε εινα: `εαπ Φ:: άεό:ιπε,
έμ_ ε. 11ι1Μ:οιει: ΡτοΐείΪἰ6:1 δεη είὶτε. Νοιιε

ὸενοτιε :ινο1τυπε ραΙκ Βεεεεε απο Με

ειπε ,εξ Ιεε ειιττεεν πάω Με εοιιτεείοὶε

· ε8:1Ιε. ε Ανε‹: Με ρεετΜετε ε'είΈ Με

εΪει1τιῇε€ετιὶΕ Με Ρω εἱνὶΙε; @σε Με

ΜΙΧ άε Με ὶιιίὶὶεε , ἔκ! εΙε Ι'!πι1κιπιπὶεὸ

ε €ἱ1τέτἱειπιπε.- Αεκ ΓεεοΠόε ποι:ε σε άο

νοπε ειπε :ιιπτερ1ιιε έττο`5τε ν 86 [Με θα

' _ ετέεηι:Ηόεεπώ: 1ιι(εμιεε Με τεΙἐἔῇοω

(Ιω κάουε εΠεοτητιΜιοε οΣνεε.ευκ.ε'Η ειττὶνε ουσια ριετ:11ετε άι; νὶΟΙ€Γ1©$:

ὁτοἰτε τΙεΙο. ὶυίὶὶεε, 86 εὶε Ι'ἱ1ι1ωειιιΙτὲή Ξ

ἔιςιγον Πε [σετ οΒΙ€Βέε όεηε!ο. ἴ00ἰ©ϊἑξ

εΙν21ε ν οἱι ηοι:ε ν1νοι1ε, εμ ουκ ίεεοπ(Η!

εῖε ω·ουΜετ Ιεε·γὶο5ά άε Μ. εοωωιωὶοιιΪ

τεΙἐἔὶευΪε,ἀο11τ ευκ,8: ιιοι1ε Ει1ΐοιπε ρι°0··]

ί-ε1Βοιπ εεε εεε εεε-Πι Η είὶ έν1όειπ (Μέ

11ουε πε ροι:νο:πε ενοΙτ ‹ἰε με; :ινε06

απ;; τεειέεκ:'ερε είΪέε ρο-υτ πόσο άεεΙιετ-Η

δε όενειιπ @Ζεα δ: άενειω: Ιεε Βοτυι1169:5

@σε οεΙαΜε ειπ15 με 1ειιεἔειυτε›

@Η ' · _ ;ιοΙίΞ

ν Ϊ

Εεεπε.τ-



: ` › ¦
π· ' .. |.

. ἐ1.!;τω”21ές?ζΐ ~ @έ
@ω

$ότ1Ρ:ιτΜ1°ώττε._Ω:ιτὶΙ‹:&:ΦοπτεὶΩωὅΕ Ν Α "

ἔἀιἀιιϋπαΒΕο εμε Μρ:ΜΧΑΞΙΟ Που Με άι: Ή· -

(εε @Με άο1ττοίιΙουτη άεωευκοτ Ε»

-;τέε;>‹$ε ὶιινἰοΙαΒΙε›8ε.-ἰῖτιρ:υε ω: ροι:νόε.

φινοάτ @Ιω ά·ε ε !ιο.;ηιτιοωςμ'ε:ι.τοπαραπ

@Πε άο])1εμ.,11 πω: Μαι. ιτικιαπ_ έσα

«ΡΜΜ , «Ιω 12 πιο]τιαστ Ρειτ1'οίΐοιπ:;

@ο ιπϋττοβουνφωπ ,ά μι: Η: [επωεζέ

@Η ἴοεψτάἀείοτνὶ_τοιιτε. Του-ι: Ν: Μάσι;

βϊινςΞάτ ;οη1Ριι Ιει··ραἰ:ς άφωειικ [ως

αι:ις,ςΙυ!φουε γραιτ ίἶοτεέε;ε:εῇἔεφπεέ:

ηπουεΡοητ ςΠ;ς._ωρη ο.νςςίοψι ὰ:: οΙμςη_

ία ΜεσωρωΒΙοε ;ινερςησ ι;ξπς@ τά3-9

=γο:Ικ οηγετε!%οιι. ΟοίΗα εβ-0Β_Εάς:ΐεω »

βάσει: «Πρ ασττοάοὶε ΕΜ;00πτεε Μ;

Μη: Α-οαΒη-οὶὶῖαεφιτί-ρἱτ ίσηίΐημοτι: -ϊΪαπ ·

Νοίε ττουΙσΙἔ: 1ί-ταΞΙ , ΡσΒΐ μ';ωφξτ Επι;

_ γοιιΜι :Μ_Εκτετ Σι @η ὶὰρ,Ιειττᾶο ': κ:οτιπ11α

@οκΜ; Ια ΡΙιιε Βεο.ο_άτέ ραπ ςΙυ ΡφιιΡΙσ5 _τ· ,

@ε ία] ΡΜ” :::ςοιιέ!έ _βαδί· (ώς-ΙΙ ) .φαιά :.12°Α

·ςἶεΕέ @μ @· Μ Μπάση ,σεβ ω:: Ρ6:39,872 _σε με. Ι Μ 8°

· @Με κιω.«5 έοΜΜε Μ;; :στπΜ4πέεωσκ::·ζ'Ε2εάπε! 5: ά· Με: :βεπέκὲ αρ:: Μ:Βω

·ἰέπ:. ΟοΡς Ρομηι1ογ ὶἶΑρὅτ1'ΦΡΩϊΙαΠΕ;

ξεἰ ‹ὶο Ραῇ·κ? φα: εαπ ὸοὺοω ως 01;;

@Με )ς8 (ζὶ1τέτὶο·ηε,Ισι ;είΕπωι: ττεε.ρτω. | ›

` «δἔωὸιἈέ ά εειικ]Φ:1·έεφφμεαΜε 6'εξ9·;ςς!·β

· " Α ει ει ν? π. @Με

ωχ -_

Η
μ " .π / ' .-
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@πιο Χου: τα·ι2:·ρ47. (ζω Η Ιεττιτοτοώοτι οτι-Ισ

Μ

_·-___.__ψ

στο 8επι€οκ Χ Ι Χξ ο __

,ο

τι. . . . . ΐ

› ἔστι: τΙιι ()Ιιτιί'τιειτιιΙτιιο τι οίτ με ΙΙικοτο; Ε

8 ιΙε τιιΙτιοτιτ ρω Ισια οττοιιτο,8:Ιοιιτι

ίει.ιιίΙοε άοθ:τΙτιοε μ στι τσιπ Με ίοατιτΙεΙοτ

› τΙο Ιοιιτ ττισ.ιινειΙΙο νιο τι Ι'ΕιάτιιιιεΙΙο τιιι'ΙΙε

οτιτ οιιΙτι ΙιοιιοΙιο; απο τ:οιιιτ Ιὶι τσακ

ιισιιε πο Ροιινοτιε,τιι πο άονοτιε ποπ Φ:

Ρωτ,ωτι
Ρετ οικοιτηιΙο Ι)_Αρέιττο τι'οΒΙΙΒο με Τι

τιιρτΙιέο Ξι νιντο οτι ΡειΙιτ εινα: ΡΙιΙΙοτττ86

τ τ Ηγττιοτιέο,8: οιιττοε ΙιοτοτΙτιιιοωε (τάσ

° θ:οιιτε , φαι Ιου: Ιο τιοττι- όο (ζΙιτέτὶτιιι

τοτιν-οτίοτιτ Ιοε ίοτιτΙοτιιοιιε ότι ΕΙιτΙΙΙΙΙΙ

οποιο , ττιοτε (οιιΙοιτιοτιτ εινα: οοιιιτ ἐστι!

ΙοξνΙο,8ι Μ. τον έαοσοττΙο Μο1ωτ οπτι

τΙ'νιι·ΈοίΙιοτι , τιιιΙ Ιοτνοτιτ Ιο 5οι€ιιοιιτ

αουτ Ριιτ οοττιττιο ΙΙ ρο.τΙο , (πιο τιιι,ΙΙ μι·

ΙτὸἶΙΙ.ο το ὸἐε Ιοιιτ εΚ:ιτιοο,οτι ότιτιε Ιου”

Ι πιοιιτε,τιιιιτΙοτιτιο Ιτιί'τοίιιΙοτ τΙο Ιοείοιιρε

τΙο ίοΙτιττΙο , 86τΙ'ΙιγροττΙ6Φ

.90ΠΠ(ΐΈ
ΑΙΜ γογέε νοιιε,τιιιο εεε τΙοι1Χ τΙι ο·

| τοτιτοε οοιιίττιιθίΙοτιε τΙο ΡειτοΙοε Φ: ΙΪΑῇ

ο ρὁττο Ιοτιτ τοιιτοε τΙοιιιτ Ι:νοτιτιοετ ΧΚΠ·

τΙοτιτ εΙιειωτιο στι (ατε ντο.γ , τιετοτιτοτ·

[ πιο Μο. ἐοέττΙτιο·Ενατι€οΙΙουο οτι @Πο

ττιΙ , 86 ειιι-ἀοίΙοιτι @ο 5. Ι)τωΙ οτι το Μι

Ε: Μαι τιιι”ειιι ίοτιτΙε ΙΙ ΙΙτιΡοττο ?τι

· · ΙΙ ΙατιιιτΙΙο

τ . `:~ - |

ο τ:τιττιττιιιτιιοτι οτι Ιοιιτ τοΙιοΙστι. '



 

ν « γ

. ` α, Ι'ΕΡ. Π. ι ΤΕπιυαθέε 7α.·ι - -

Ι>αςι1:ΙΙο νουε ίὶιΙνὶέε, Γε(Ηωσ αεαιπ- (ΙΙιαΕπ

αιοΙαε-αυεΙατΙεταἰοτο εμΙουτεπόμαυρ. Π· |

που; σΙενοαε νΙντε οιη:αΙΧ α.νεεαυο.Ιε:α

νταἱε·€ΙιτὅτΙε`τι8 , €Ιὶ Ια ΡΙυε τ:‹›.ιΙΙ:ιι1α·,` - Α! Ι " °

86 Ια φωτια ίοκόι: , 82 ε1ιιΈΙΙε ε'αΙιΙΙΙα -

απΙέ:μκ αν_ε‹:αιιε: Ι'αυετε ρται:ερτο,ειασ . ,

Ι'Αρ6ιτε ςΙοαιια α. ΤΙιτιο:Ιπέο Μακ Ιεε · ζ

ραςοΙοε ίαΙναιατεε ,Ήεέεπα Ιααπιβωπ ¦ "

βΙΙ4:&ψα2]απτ[υπ Μ/κωέΐέω, βιώκιω; _ '

μ'ε||ε.σ εαεσπώ·απα έσω”. (:ατ ΙΙ οὐ εΙαΙτ

απο οι: εοφωακιεΙεταεα1: Μ: νί(σ αιι'α. ¦

ταττετεηΙε απτο Ιεε ἔτατεε,_Ια Ρα1Χ, 86 Ια -_ α . 7?
› ΙΒοαιιεΙατοΙΙΙ8ειπ:€,αυ'ΙΙνΙααράοαουε. Δ·

Σ20οττιττΙαοαοι:. ΙΙ: ανοΙτ άτβα τοΐαι:Ι1δ

Ι'αΙ:συε,άοατ ΙΙ αατΙε,αμαα;ΙΙΙακΙπωςοΙτ - Ο

@Ι αεναιπ Παπ εΙΙΙι:ΙΡΙα απΡτίΜεκέεα:σαέ- 22%
7963, ό· ρ·ψωω· ΜΜε: · εαραβίρ: έα. Ρα/βα ΙΙ Ι

` έιώ·πω .ι Γ]έααφίε2Ι·. Ετ αΙΙΙουκαΙΙ Γεω Ι

ανοττΙε ειπα: ΡΙιιε οαφτοΙΙΙ:ιααιτ-εβααε

Ια ριτειαΙετε ορίετο , αιι'ιΙ 1η αέοτΙτα

Χάσκα( αΙωι ) ίε:βιύ!εφκυβα:: β·ΜΜια 1? ?Μ

Ιι!σ:ὲ πάω· έκ ·υέείΙΙΙσ.τ , ό· ι”ι·κι.·πε ω: ία “7“ ` `

.α--ΜΜαξμΜ”Ι.Μ;έα"°';:ΤΎ:*ε'=

Ι ΡέεΙΙ:, εκ οοαπασ Η Ισα ΙΙοττιιααΜέσα α» α; Ι

Ι φΙαϊέίσκ:]ωίε: &βπσ2α]ίααόΜκ αωΙΙ:
Ι κ , ° ' ° ` Ι· · ω·
· θα Με; καεπεκάα·επτ έσα αείωκ:Ια ποια-ός: - Α ἐ

Ι φε·Ιαιο ΙΙ Ισα αρρεΙΙα Μακ: @φατσα

Ι 3ΜϋΜ:%σα έατασαφικ έ'σωαπάεπεπ:, & έα

Ι α. α ” Α;" 52'ίτιιΙν

σ

'τεΜ^

_ ,~ Η Α (-. μ

  

Ι.-Ψ-Ι

-α:;ἶ°

.`“- αΗ.Σα.

........-..._,._*_”:;;:μ__:-=α..α.α-α (έ··ι



ει” #

Μ .

71.2. : 8εταφ @Ί ξ. `

ι:ιιἔ·: α? νεκἱ2ἔ, Μιέιήσ: , &· ΖωΈκεψη

@Θέα ώ: 7:ις/2έωα: , &· σίσθα:: 2ίε 1«Μ»«Ή

Ι !

ΑΜ

Ρ

ό”Μ .<'επέΜάιτ·κ2_εκφίε; έ Μάη, :πάψω - ›

ω, ή·υπικυ2ι2:βιΑΡμα:. Ε: Π ιιῖἔτεπὰε

? ΑΡΡ2τωωξ φπα τΆίξ αποτο α: εμ1ΊΙ Πέ

@ΜΚματ σε:βιύΖω·,ά· έμήπω·Ξεκεπέσείω

- Ϊ· πω· όσοι: Η μιὰ: :ιΙΙΙου:τηαή φ2ἔεἡαΪρ·επτ @Η

,·4-·

. Λ ' ο · _. , π. _ ο _ ¦

11 )Ρζωηξή 9πς/ἔἔςπ.σ,ἔω εάάφειφι Ρως.

Ετ Ποπ οοτιτειπ ά επ :ινοιτ Η ίφιΒπιειιή

ίεΙ:οειά: ὲινετιἱΪΪ1τ11υτὶ1ἑε·,ὶ!ὅοοαε σπ- &

απο Ια ιτισίωο·Ι.οςοτι Σά ΤΗ:είοτι :Μετς Ι

??#·3·9· ᾶΙἴσὶΡΙο, 8εΡ:·Με κόΕε-Π) Μ @ζω θεια

' - Μ:: ; ειἰουτωπ ε1ιίεάζως /ὸ›ἑ:ὶυι:ιἱ!ς:,.πωεάα›·. °Ι'ανουέ ςιιΊΤ .γ α ΔεωςιΜπεα›Β;

· έτι ΙαΥΤΙπ·εοΙοἔΙε ,_άΉικε ὸ'οίὶτε`οοιῖθ#

ι όε:τέσέ; δ6 ε:ΧωπΕπόεε Π:όωτι1εωΙ€ε

@οἱ τεἔειἐἀοιπτ Ι'Εαπιιι·έ Γειἰιαἐωέκ Μ

έ!ιοΠτε ιιαεἔαὶτεέΡσ€ι-τ Μοι5,86 Ματεα#

πωωπ νὶν το. θα 11ΈΡε ρα; εΐο σεΠεε Η

¦ ἔστι: μή: δ. ΡρυΙ; Αυ οοιὶττεὶτοΉ νεο:

@σε :Με Ι‹;ε ΗΜΙοεά ώτοιι: `Ίοεί (Μ

"εκεΕοέεχεε ΕιειΒέκυ·όε;ςυΊΙε ίογετιπτ ττιρσ·=

· Νοε άι: άΙΓοεπιετ )ΜΜςπ ά';ι·άος@α: Η

Δω, ε: Π: ντειγ ά'ανοςφλέ Ιε.ἴ2υΧ-›ὅἔ (π

τερωτάτε ενώ άοικ:έστ;86 ὲενοΜΜ

.Μ ;«..ε..

  

-· ἔτιΙριὰ1'οτἀτε¦ὸε5.ε`ἱητ Ρά:ετε,Δ εΒ:κυπ ὶ

«ΙΜ Μ:: άεωσ.ιιδοτα ἐαἀίοΔι-ὁΜειπεἴΜ Ξ

ά # απο”

ϊ

ἡ

έ

Ι

!



  

[πιτ Γερ. Η. ιι 7%ω»θές. ει”

';ειιεε. ΙΙ σε Βε,ιιιιιε κι όι;Ι'ΕΒΙΙΙΙε :μια

Ξ @αν φιε/ἰέαυεβἄε: , @βατ ΙΜ%ισέ?ΙΜει:)6ίΙξ

Ι Μια: νειιπε,86 (ειπε ΐτιιιτ. Ωω (Ισια σει-τ

] τα&ετεε ιιιι”ιΙ Ιειιτ εΙοιπιι: Με .ίερειιιτιι:

Γ ρΙαιτειτιοιιτ ιΙΙ:ινεο Ιτέε ειιιι:ΙΙιοιιέ νςΙΙι:ε.

Β6.ΓειΙιπα.ιτεε. Εεε 6τες#2ια.ι βέ'ε: ε1ι.ι,ιΙ

(Ηπα

Π.

οιιτι:τιι:Ι Ιοηι: Ριςττιιι:τι:ιπειιτ α:ΙΙοε επι .

Η:Επι1ετιτ, 86 τοι:ΙιετςΙππι: άσε εΙιοΙέει

Πω ίσοι ειιι.τΙεΙΙΙιε τιι3ττεροιτέε, 86

60η: ΙΙ ιι'είἔ με ροΙΙΙΙιΙο άΙενοιε επεσα

Μακ έεΙαιτοιΙΙεωοοτ,ρειςο @σε Βάσει

31ο ιιοιιε Ιεεει με τειιοΙόοε; Τε:ΙΙεε έτοιέιι

μι οκειι1-ρΙι: Ιεε Βιιιτειιβσε άι: εεε Βιιιις _

ΒοέΈοι3τε,ειιιο ΙΆρθττι: ιι ΙΙότι·Ιε ό:ιιιε

Γε Με πω: εοΙοίΙΙοιπε ω 26ΜΜιέ76π Ί ε

@Με επ/Ιέε έα βια: είε· Μο· εέπέη ό· Παω

©2622: Μ 6|ι°.ι° ώει[ξ·.τ , φί2!: :ί.α·υείσπερσέ88

Ε'εΙυβ·ι

Με,

παώ· ; εΙΙιιισειιΙΙοιιειιτ Με Πό-ι:Ιεεειιι/έ)·-ι

ρυέτσιζε: 2Μέσ (οι)ε οιυΙπο σ.Ι3ιιτιοβι%·, άι

ςφἰσπ2ιιἰ7ε_|φιωἐἰέιὲ εἴε#›·ξε. ΙΙ δια Μαέ

@ο τω- ττιαΠιπ: τειιιΒ τοιιτεε Με εμιοΙΙιοιπε!

ςΙοειτ Ι`·Εετιτιιτο· οι: ιιοιιε 6Ιοιιειο Μακη

_ €Ιειιτέέ86 Πειτε τοᾶ›Ιιιιι-οιι.= (ξαιριιιεηιιιε _

εε @οι Ιἑ: Με ίδιιιε Ιογ αρ: ροεΙιὲ : 86 φαι;

ψ: ει: ΕΙΙΙΒ ιιοιιε ιΠινοιιε ροιικ οιιϊ άειιιε .

Ι3 ΡετοΙο ιΙο Ι)ιάιι, ιιοιιε 11ε;-Ροιιιιοπε

@ΗΜ ίογ-ΙΙ ΩΙΙ έν1εΙοιπ @σε ό€ΙΙι

' · ` ' θεια: 4,` 01193

.ζ

Ε!

ή

 



 

ν"

ω, · μ :εα»2ΐπ ΜΧ:

πω: ίοΠε 3 6: οσε: οΧττεναεαιιεε-ρὶτογω-έ

Με ὰ: ε'ειωινίσε α ςϊκ:ίΠοιπιετ άι:: Με

ς!ιοίεε :! ςι:Ηοητ Ιποτε Φ:: ΓΕετἱτυτε;Ρυἰ$

: [9ιάφτσε οι·ι·ενοάτ Μου άεωειι·,5Ιιι'εα

με ροίΠΒΙο Ροιιττ:ιστδ'ε;ι :1νοὶτ :ιικο

Λ :το νταγε ἔογ ; ωρα: έ:οηίεηυοοτάοΙ:ε

' Ρτωςι1ετ Ωω μεοἰπὲ. πω πρτεεΓΑρθ:

:το σώπη:.τοκιά αποτο ἴσηε`Ι‹: αποφςεεβ#:ηρ€/ἰἐοα:,οεΙΙεε. :Ιω ίου:Δηυτε

]:ε Ξι Πω τ:ά65ωτώιι ; δι εοωιτιο1Ι

:ασοεε 901 ίοι·π /έω:- £ΜΜέαπε Ωω

ει εΗτε ειιιΜΐοιι:_ @σφι ι1(28ε ω ρουτΙει

Ρἰοτὲ ειπνοτε ΙΜ” , :Η ροιιτΙ:ι εἱπιτὶτξ

«Μπα Ιεε Μουσικα; σ:ηςιιογ εοοϋΠο

| πὁττεΈεΒιτ. Επι· @Η ς;ιασ του: Μετα
ττειν:ιΙΙ τἔοἰτ ι·είὶτο ει; ΡατνετιὶεΔυ ίΞι_Ιιιτ3

εΐεΠ: υπο ίδετε: ὶηὁιιίὶὲ1ιω5ε ιπκ: Μἱσ θ·

8ε:ΗΒ, ό; τεο!ιοι·ε[ισ:ϊ ει: @Με θ" ©ΙΦ

:Μιά ποιπε τεκιάτς Ιιειιτευκ. ΦεΙφΦ

`ί _ί-ι1ΒτὶΙ,8ε :μί86 εμε νων: να” τωοττ€ξεά

/ ';εωιι€τ,6ς=όεωεΠοιπ:οε ςμιοΒΙουε,πρτ:5
› του:: νουεβ-ΩωΙΒὶειπ ωΔΙειν1ίέωΙ'ερπ€

· ΡΙογετ νότίο τοπτρε ,έκ Μπα: εθππω

Χ ,. Ώ άσε εΒοίεεόο Ιιεωπ,κ·ἶ›€το Ιιτόυθ1Ήπα

- · ιεωι8ωΘ `ει @πω (τω Με” Θο·στ_

'η, › ΡάιΙο;Ι'ΕήΡζο5τε Κοτάκι1ιπ: , «ΡΗ εοτ8(ιΠΜ

%; _ Με μ-τι:1ε: ὰ: Γε Με Ξι :ιΡριφά;αΞι ΜΕ

› .η
7 © δ·

.(7

-Α·



Ϊ - --- - Μ. ..

Μ - [ισ ΓΕ!» Π. ιΤωσΜέο. 72.;

6π1τομ ὰ:: Βτείἱτιε ελα: μ1Π άειπΞεγΙο μ:τ- (;ΜΡ_

| Με ἀἶυηειἔτρίἶο › έΒυἰΙΙε,ηιι'1Ι ω: ιπακι- Π·

ηυο1ε.ὶ;ιππει5ε7ὸ'γ άοτπκ:τ. κ Μέ Ρτἰηςο ιι _ _·

ηιιϊίΙ Π: Ριο(εκπα, Γι: ττιοςι:ο. εὶο (αι παρ '

ροττωςτιοσ ,ός ωέμτΜΜ απτο γίὶεπιτισ›`

;Μόι·εΙΤε,εοωφο πωπω δ: Φ: ::ι1-Ιυβ€ε,

δ” Η: ά_οο_οε·ιτ ρουτ τουτο τοςοωρ:Μο

ηιια:Ιφεε `ΒοὶίΪοΔιικ ‹ὶο πώ φαι: ε”εκφι·- |α: το α; Πυ31Ι Ιιιγ ΡΙαᾶτοἰτ επ ει: τ5άκιιΙο ` -

φττ15εε.Μ ίει€επε ιπ'είὶ με ίἱιτιρΙεωοτιτ- Δ ]

ἀ”οἔἰτ,8οὁο Π: εοιιὸιιὶτε ενεςαὸὸτοίΪο · γ:τι σ:4:-_φ*εΙΙς: φηττηποπά ;. ΕΠέ εοσίὶίὶο ¦ "

Ρϊ1πε:φωετη:ητ ει ω: τω» επττεμειωτε,

εμιΠιε ίο1τ υτΠ6 , δω:Φ.ΡειΒϊο εΙο 0008

-ίει:νάπ - Ι)'οΐι ΡειτοὶΩσςυε εε!σεωείωι:

(με Με ςιιεΙὶἱοπέςηε πισω ιζα·:ΐετιόν ΓΑ· _

ρδττο @ο ·‹:οτιτἰιττπιειπ :ιικ:ι1τώ ωΡεω

δΗοιι Μεὸᾶ5εατὶοιμΓιιῶτ ρουτΙς5εο€ι- .

~ιωτκ:τε εξ: ?οΙδ.τ. ή Ε: Π ίπυτ›[οὶ:ὅηευἴε-# =

' 114οιπ Μ: τεκτιειεςυνοτ Μεε Ήττα, ΡΟΗ

ΜΜΜ ρεε`Ια5Ιΐε: Με; ο Μ. ίοκτΠε ‹:Ια Χ μ·

ν Μοοόσηιιἱ (Με τοεα:_άστ ἔι Η. νταγο ιπὶ- ·. Χ

ι ΙΜ: ὸεε @άσε ιι'εὸιηὶτε ρτὸἰηαὶτετοοοι:

Ε η” Ματ ίυΒιΗπἑ: , δι! Μ:: κατεξέμβε Γει

[ ὸξ©!Ϊ€,86 Η Ροίοτέ :Ισ ΙΤο(ρ·τ3οςυϊΙ€ε όα·:-- " -

ἡ Βἱτ6,86ρτοκιἀ Ισε:ε;υσοϊ1ΡΡΙυε όορΙΜΒτ _ .

;_·ἈἐΦ5-Υ_ΑΩἱΕέ8>δΞ Ξι-3σε_σα51οβςέεωικ1Ιε:, › > -

ΐ · «η η .Η Χ - ~°4 9ι;'ειακ η `

 

ἔ

  



   

- με ε` @Μακ ..τ1.2.- ·βειΔρ.9τ1,έ!.1Χ ωραιο; ε: ίο.Ιιιτειιτεε |ειιίεΉειεε ι

ι μ· πιεσε ειε ια &ιμιειιεε άινικιειαειιτ-εθιενε ·

ι:τειν:ιΖο.ιιι:ιε εειιίίθιε Μ. ρΙυίρετι: άεε

=Ιι·οιπει·ι·εει @ε ιαπνιιε Ιε άείξτ άσ:Ιειιι '

ΡΙεἰτε , σε ξε- ιιούεεοπΐοτιιιετΞιειικ πιο

πισω Με οιιβιιειωμε εεε ειιοίεε ευ'ιΙε

εάτιιιτεητ Μαη @νεο τοιισεΙειιέ '

Ρτετειιεἶιιδ ξιειιιιτε, δεειρεεεερμΙε @Με ·

θε φτΉε για ρκειιετιε [εμε εεεετιιεθιοιμ

ῖφΙΙεε,ἰιιὸἰἔιιειε με εοπΐεΒιιέ: εεε που;

μεμε γ εττείΈιοιιε.. Βετεεισιιεεειιίξεω

ιι μποτ Ιε αιτιι&εςε ΦΠ! ιιοιιε ἀοιιιιεἰει

' Ραπ τεεοιπιοιΠτε ιεε σιιτε_ΕΕῇοιιε @οι

- > ά'ειν·εεειο-ε [εε ξο·ΙΙεε ;·‹:,εΡε @σε σεΠεε-ιε

' ἰιιίἔτιιἰἐἴἔιιε8ε εά16επτέειιεε @σε @τα 1

' _ ηιειπἑιΙε ριεεε ;όι1·εΙ-ες-Βειειτε εσειΜ_

εὶ ΐοιιτ ίεειε ιιιάέιει&ιειι] ?8ξιιείετνετιι

:ιι Ξι Ι'ιιιιε,ιιι εΙ”ειιεεε. Επι ίεΙιειιεειςε Με

@ε ιιιέΡτάΐοιιε ε6ιιτειιέειιΐεωειις απ·

Με ίΞοΠεε , '86 εΧετεινεἔαητ·εε ιιοσεεε Με

ειιεθισιιε , (μή @οσε πυεειιι:ι1ίιδειι0%

ιιιὸττε ΓαπόΕιθε:ι.ειωιι,ζε εοιι-ιἶοΙ-ε;ὶοιι9.(Μ ι

ειε ρευνεπειιοιιε πετιάτε ιιιιιιω1ιευτετιι :

ΡΙιιε ιιειιτει.ιι€ , ει ριιιε νεΙἱἔἱεσι: ετινετε.

ι Βἱειι ε οι ριιιε ειδεδείειι=ιιέε Ξι ΜΒ ΙΜ'

ι οἱιειὶτιε ,εἰ ριω-ε Μεοτιτειιε ειι ΠΈ3115ωβρ

:Με πιαειφε $ωι>ιάε -ειιῖειι Με - εἶωμ

`¦ ειιι8_

ε"



1 _ /ἱο· Η. πΧΜΜέ:: " γ με? · ψ

]όάτε.Μ Ϊι1ΒνἰΙ1τἔ:; 82 ηικΙεΙυε: σκοεΠωεσ οι”. ”*

ἐμέ: Μ: ουΙ'ασπὶπ6ε_ἰτἑ 5 οιι-Ια ν1νπτ:ἰτ‹`Θ,ΜΙ'εΙοςι:ατισε Φο @ΜΧ-ζω Ιω σο: τοϋ ' Δ «

ΐεε 012βάνειψ. Μεικοι:τςο!ευτ ναιτἰτεξ '1 ἔΑΡ6ττο ποιέε·οιι $ορεοΪὸιιτε ειποστο Με ° “ ·

πιαιτνο`ἰερ£Ἐετεε Κ62στϊε-Ζε: (Φτ45Ι)·β.ι= >

ε|.τακιή 9αϊο!!ε: επέφέτακέ σἰὲὐατ:.@αιιὸ-ὶΙ

ΕΥ ειιι-τοΙτ @ατο :ΜΙ :τι εϊΙ:8βιιδ εεΙΑιγἔ

έΕφίοΙΙεε (απ (επιιέἰιτίὶτὶιἑἘἰοο,ναὶαιεε, · Κ Λ

ξὶεὶκιιιεὶιοεβὲ φΜε Σάοτεεητευόοη-€τυάΕ ὶ . μ

ξὶ'ων€τ νταγε ', δ£ ίοΗάέ: ιτὰ£5α€ἰὸτῇ "

ϋοΐιώιιΒ(ΐ2τοΜφέαπέε ,ὸὶτ9Π , ρων:Ια Με: ηπέρτϋίαι·. Μακ 1ο Ρἰε εθ:·, δε

ΜΙ Μ' Με Ρεωό:ξ39κέτστ τω: ΜοΠ1π€5

γ Ήυ,0€τττε Ἑ6ιιῖΞιιυεἰΙΙτὰἐΙΙεε Έμΐτα”επςοεε γ _

Ματσε πιαωνε5ε Με ττεερει·πίεϊειπΧ οί>

έιτε μίσθ: ςιίεΙϊεε Γοιυε:πτάεε ὸεΒαεεε ειι€

ω: Ιω-Έπετέε, εΠοε αΐΒΜΐεη: Με είΡτἰτε1,
ΗΜ Ιοερ1σιΪυεΔτὶεε μΠοεεοοττ: Με _ειιι4

:τα , δΖ Έσω· οτιττεοΒοφετ ὶ1·Δι;ιτε·ι1-ΪεΦΦωτ, δε ΚεειΔεϊοζΙουίσωεοτ ασια , ε1ικ:Ιλ -_ -·

ΡἰοΡὲ ἀονποῖτὶὶοπ 88 ιιΜτ Ρατἔαὶτειπεπτ | Ι _

ι:τμ1«·:αιΒ1ε. ' Ε-επτΜΜιΜπε Ι'Αμὁττο··ιϋ.` ,

έβίετὶ @ίου @ο ώιπ:, 11% ”Γ1ιτιοεὶιέε @ψ ›

@π φα καΠεε ιμώΙσπε απ απ: ρετ

ΜεἰεΒίσ εΠδιωεαΞ θα @ι τ:ΜΉοτπττω " ξ

ἰ8τνἀΡατιτβἔςεὲἔ-Β€ κεεσωπς›ΗΒ , «ΝΒ | ` -

. , . φΔΠ~

"
;

. - · ' 5)
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Π.

»

@μμ

7728 Α

σὶιιπιι‹ὶ οτ1.ε“γ ατταίΕο :Με ΡειττειΒΒιπτ Μέ

Παωπιο οποτε ε1°εινεπτειΒε , €1ικ1ι16”8'

«

Ι

` >- 6'α·ππω Σ Ι χμ

φοιάφιοιπ Ιεε εἴΡιῖ1τε,Ιἶυιι :το ρςεκιριπι:.υιι

Ραττἰ , δε Μαρκ: Μιιττε:9 Ετ α:Ια :η·τΙνε

ςλ'αι;τειιιτ €Ι_υε ετι·ίμπϋΙαθΙρε Μειε, φα

ι€ωΠω 'Μ, δε ω” έιοφωςτπΔεε.

εο_τπιπι1ηε ρτἱποὶροε φωθο;ω οοι1εό.

@σιιηέε|ο_ὶ:_οτἴΙΔ π:ιτυπε,Γοάτοπ Γε:5Εκ:τ1-' -

ευτεεωξη;:€ι1έΜε όεςίΠοτι ρΙιι:.ἀἱίἱἰεἰΙα]

Ετ ςυαηά απο ΗΜ: Με αρη" (οστάΜ

Κ; οπίο:Μιτιοηε ἀ'€ἙΕει°οπε ,φ οο@Η

εικτοτε,ςΙυε Ιεεβἐἴριιτοε, 8: Ισε οοοιείΒι,

πω” με ιτιατηιιερτ ωΠΠω τὶε ΓυΜο,

εΙιαουη νοιψειιιτ @το νειΙσίτΓοη ορίιΠό,

86 Γοτι αίμα 2 Β'οΕι ο.ς:1νεητ ρωαμα

Με; τι:ρτι1τϊε επτα Με βετίουυεε.Ι:;ΡΙοε

έ:οΜοωτοε. Μ: ΐειι ε'ιιΙΙσωε , δ: ε)Ε:ιτ·

μείοωρεάοη , ό; Ι'ειωουτ ὸο ιι6ιι_ε :πώ

κκε νὶοιιτ ἐι ε'γ- τπιο:Πετ , εοιπωε1Πα$τ Ισ

› ΡΙιιε Γοι:νοπο (ΞεττεΈοΙΙρ ρε$οει απ”

' θά: τστιάτωιοεο Μοτιε οιιττδοΜτα
Ρ . . Ρ Ρ

εισε;οΙΙ6η.ουε απ τεκι›:Ϊ ἰἀοΙιιττεε, 86 δ

|· που; σ.νοτιε άο Ι'ειιιτοτΙεθ, ιιοηε ω: :ιππι

ηιιοπε ΜΜΜ επ απ οεοαΙὶοηε ὰ: Ιε-ε

ετἐἔἐτ ου ωκ1ω άι: δ”, Ρουι· ιιν.οὶτ α:

βια ά: ση! ηπιί;τετ, εμ ὸείΡτοΐετἰτο όο

χωπε οοιιπιπμπΙο2ιςοϋκ Φ; ω; (τι:τα»

. Μ

Φιλ
ἐ-› ·
Α



!- β, Ζ'Ειυ. Π'. ιτέωΙΜέφί 75.9· _

ςυΙοΙΙτ ου Ια ΙιιιπΙΙοΙΜ ‹Ιο Με οΉοςυεη Φεβ '

ου φαί Και: Ρ:ιε ειδ-σε εΙο ιΙΙ:ΐοτοποο ρενω· 11η

Με τεεενσέτ. Ω'έτοΕορωιι; εοιπωσηες- / Ϊ |

:Παπ οσε ορΙΜοιιε ;Ι:ΞΙ·ιίζο Ξι Μεσα 1Ιο εΙΙρ
Μοτο:: ::ΙΜε Ι ΔωΙωΙΙ«Πτ Με εεεεηε:οε

ΡυΒΙΙεΙυεε άι: ΙΈΒΙΙΜε Με ΜΜΜ, 8; Με ε

οι·ιιοΜε άι: ΒΜιΙ › ΙξεΧρε:τΜποε ςυ'επ :ι

Με @και ίοΙε,86 εμι'επ ΗιΙοεποοτο τουε

Με ώστε ΙΙ: ιποπὁ:·(:Ι1τέτὶοπ 5 πατε έ

εΙεΙτοΙτ αΙΙόε εε ταρω: :Μ Ι”Αρότεο , Γεω

(γω Με ΒεἴοΙπιὸ'γ :Μετα ουσια: :απτο

οσωππ:ητα1τε:. , Ι)'οΙΙ ρα_τοΙΙΙ εοωΙ:Ι:::ι

@ΙΙ αιΙτεΙΙτειΒΜ Πι βιΒοίΜ , ςιιαΠό. ΙΙ εστιν

ΙΜπάε Ιεὶἑιἴοτι άΙΜΙΡΙε ‹Μ 2εέεΙ:ε2ς:οε

πιΔΙΙιειιτευΜε εμπ:ΙΙΙοτΙε , σερειΙ:Ιοε (Π:

ΡτοεΙυΙτι: :Μ Η ετειικΙε πόροι; επ Ι'ΕΒΙΙΜ.

. νετ :πειτε π1οΙπε ΡτικΙ:Μ ευίὶ οτὸοποὸ

Έε ΤΙπιοιΙιέε άι: Με έι:ΙεΙα:Ιτ, δ: Νίου

ιΙα: ρεοωρτοπΜητ. ΜειΙε σε: Αρόττο

οοπεΙυΙερετ Ια Ει€εΙΜ εοΜΙΙ:ε Ιυγ εστη

ιΜικΜ ά:: Με πωπω :Μ είγ ροΙππ ποιε

εΙιετ άιι φυτό ό: ΜεΙ:ιΙΙΙειτ Η εοτιπτισ

- εΙιοΜε νειΙοε:ε,δε ΙουτΙΜε,8Ζ εμέ ω: Ρου

νοτιτ ρτφάιιΙτε φα:: ‹:Μ ιτιο.ιινοΙε εΙΙ:οτε.(::

ΑΜΠ με, εοπιπΜ οΙΙτ ΈοπΒΙαπωι ειποΙδ '

Ι)ο&ουι:,ηιιΊΙ άοιπ:ΙΙΙτ οι: Μ: ὲέίἰαρε εΙο Ια

αιμιοΙ:Ε·: ιΜίοει εΙΙίε:ΙΡΜ. Απ: οοτμταΙτς:

Ι ΙΙ

η



@π- ·
π.

ἑ:Τἱπ:. ` Ν Δ - '

. 3- :- Δφἀἀτουτεω; του€‹: [φττααὶε εμφωοπεπ

1ΜαἰεἰΙΙυγ ά6ίξπά ό.ΐγ τσιιώετ'; μια `

ά
Μη άτάιάξέφο;8πει€ο _ωιβω5 Μνόἑἐ εὶΙ

έτὸ (9ο.νειιτ ,-8ζβὶειι_ὶ-τιίὶταξἱὲ, δ; Ωω αιέ
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τουλτε οόττε ντε. ΕΙΙε τε·Βιιτόε ρυεωΙεε

τοτυευτ εευετουΙ Γουτ τΙε Γοτάτε εΙε Το
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