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«αὐτὸ οίΕ:Ω·δοπω €Ιιι!σίΙρ αμ:σπετο.8πτ

Ιἔὲιαὰατ ία @σε ριιΙῖἰοπιὶἐωιὰπιαψἀτεε

Μ εοιτί:είετ (0: σε ὰ: 1°ΛΡύττα

με ΒΜΜ2 ΔἰωωεΖω: Η πρσκωπε"Μ

· απ: εμέ ·ρ.ίιωτωΦω.:Ρ" (Ο

Φ:: ΠφιεΠέεπόκε Μ ω! ισπε!με: Μ

Μυπέ!έειτ έ: Σε” ρετ|9ὲ ;- ά· ίίω ###Ϊ##ω

πιφέ- σιισίετιιεε $ωπσ9:, ό· Η πῇ »μεΜ]

2]πέβατ!σε σε «μέ σ,ηΐ μ'έ! αν: @ση ω”

' 02: ια29τωΜσμ @Η 618: :ατε 9134” 5 δω11°

ά11Ηε οΙαπειικ::ιτ 66 ποεοδαπεωεπτφΐ:

- α

. ;ε_ _ ; `



› β»Γη. ΙΙ.ι 9ΐωΜΜε.Ηειπα: φπα ΒΙοιι Με ο €οι1Χ φΙ ΙΙο ι·ο- ς:ΐΒ*ξ

Ροιποι·ιο οί): ου όσο ΡεττἰσυΙἱοτ 8: οσο Ι ·

οοι·πωιπι·ο :απο απο Γοπο ιΙο Ρο·

οδοιπε1 Ι)'οϊι ΡατοἰΙΙ ορο δορε ο Μπι

ότοΙτ οσο 5:ιΙιπ ΑυουίοΙτι 86 Ιοε αποτο:

οΙοϊοοΐοι:τε ‹Ιο Ια Βτο.·οο ‹Ιο Ι)Ιοι1 σου: και
ν αιωιπποητ Ρι·οΙΒο α: τέιξοΙ€ωιΒο άι: ΡΑ·

εθττοεοιπτο Ιοε ΡοΙειἔἰοτιε 86 Μοτο Επιπ

Ι2ΒΙοε. ΜειΙε Η νοικ πιο άοωατΙεΙοἙ Ϊ

Ρούτερ” Ι)Ιοο άοτπιο Μι τοροπτειικο 'Ι

ο.Ι'ιπ1 δ: πο Ια άοιππο Ρο.ε:ι ΙΙειοττο , κ: · Ι

ΗΜ αποτο οΙποίο ο νουε τέροιπΙοο Ποσα

α: οσο ω Ι'Αρὁττο οΙΙΙουτο (ω: «το

ίοΙποτ, ειο'έ! ο υιε·πέ· ώ· Μινέ ΦΠ! Μετα ότι· Σω· #· ξ

ΜέΜεέ2 “Μέ οὐ! να! ε ΜεΙΙε Ι'οπΙ8ι · Ι

Ι'αικι·ο (απο ΗιΙοΙΙΙοο 8ε`ειοοορτΙοτι (Π:

ι Ροτίοιπποε. δε: ΜΙ οΙοεάοια πιο πιοι·Ι4- _ · :

ε έοιπ απο Ξανα: , ΙΙ πιο δοΙτ/ροΙοτ ιΙο :στο - Ι

ι ο ξ:οΙυΙ ΦΠ! οτιάυτείι: , Ρο·Ιίςοο ία τοΙποΙ

ο Ποπ ἐτοΙ: άΙ€τιο ἀ'οίἱι·ο ΜοΠροηΙο › 86:

Ι ΙΙΡειΙτ οηο ΙἐτοπεΙο ΜΙΓοϋεο·τόο οι οοΙοί ` · Ι

φ ο1ι1,ΙΙειΙ11οΙΙΙη ρω οο*ΙΙιτο τηο:1τοΙοςΙοιι - ΙΙ

Η Βου ρΙοε @ο Ι'_ειι1ττο. ° [Πιο αετΙοςιποΥ Ι

,Ι κά: 86Ι:ΙοοΙτ οῇεπποἰε Το οΙοιποποο, οΙο

Ι ἐο ου'ΙΙ ΙΜ ο ΕειΙποπο ΒἔτειΙΙιΙο @που

με δ.:οιι€το;ι':ι ουΙΓυΜοτ εΙ'οιοοοΙοτΓοΙωΡω 1

Ι το, / Η ιΙΙΙΙ:1”ονο1τηοο :το _·ωοτπο«

Ιξομ14 ΙΙ)εΙάξ -Ιο
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ε·:ϋ;··-·;Μα_

-Μή

δ 768 ' '-8εἑ›ι›Μ ΙΜΑ- · -

Ισ·ττειΙτσωοητ_ σιΙ'ΙΙ τσσο1τ.._ΕπδηΙ'Αξ '

Η · Ρσττσοσιιε πωπω ΙσΙ σιισΙΙκ:σΙΙΙα Πεμ

πιά: (Ισ Ια φωσ; _' Ισρι:οτσσρσ,ΙσιΙσσά ΙΙ

ὲΙΕ.›€Ιι1€ῇΒἱειι._ἰαάσμπε μια .τεσοσἐηυὶἔἰτω |

Η υετἰ:ἱ·.· σοῦ ΙΙ σειτοίΙΙ: · σα; ο”:ΙΙ. στ;

φσυνσωστικ σου ανουΒΙε,;:σωφε ω:

_ Ι.ΙσεσιπΙωπσκ σε άσε σΙισίσεισίσσΒΙ:Ιεε;

, ωσ.5ε σου1ρΙΙιωνει: Με εΙςσΙτσέστΙσρΙΡ

- - [απο. ΝΩστΙ_ 5σΙ$σειπ σεΙΙΙ:ισ: σκιφ

Ισ μπι; ίσο ΕίστΙτ @τι πισΙιιε άσσα:

«με-ροΙΙΙιιιιτο ιΙειρε Ισε ασια Δε α:ιικ

Σω ‹Ισ Ισ. τεσς:ΙΙΙσιμι

. σσἶΙΙ @Νε εστιν; ¦
·Ι'σΒσΙΙΙαροσ @ίσα Ενο.σΒΙΙσ,:ψΒειτ @σε

σ· · “ Ισωπεσσσιιες τσυεσεκσσε Ρ;ιΠΙοι;; κατωτ

' Α ;ι;;ε , σοὶ Ισα σσςιισοΙσημα Ισωνει1

εΙοὶσστζ εξ εΙσν;Ιστ ,_ 86Ιειπ σιιντεΙετε

·διευκ.άσ-Γση·εσσόσωσστ , _ _ _

@σε ΙικτΙΙστο Ισπσ;Ιουι;σ , σΙΙΙ ΙουτίαΙ:

:Ποτε ‹:οιπι‹›Ι;τ‹:> εμΙτιαΙι·στ δε εφΙ3τ2ίω

Ια γστΙεσκιιί1Ι_εο.νοΙεσι. ΙΙΙσρε τσιπρ$

μισσοτιτπτΙέ δ; Ρσέίσουιέε. (),ρΙΙ ςΙ:ΙΙΙΙΙ

. -;ιαΙνσ. σ :ώμο σοὶ , σοφά Ισ τΜΙτι

ωστε: @Μαρια σε 5€ἰἔη€ιΙΙ:Ι:: εΙιατισ,€2

@ο ωσωσσσό.σ ίσο Μπι ρΙο.ΙΙΙτ σε μετά:

έ _ει.πωτσσ ΑσσττΙ:. μα· όςσΙΙΙοεσ6 (ΙΙΙ

Ιεσοπαικ:σ Πέσε δε δοτσιέσε ‹Ισ Ιω ἘοΙΙ€9

ς›ειΙΙΙσω , @μος έτὲ @Μεσα όρκΙΉΡΙ

. Ι Ι . · . · σε

σ; η. ὶ· .ί.- °.ι

/

ΙΕ·

ι

σ _ '



ν .

' [ατΓΕ29. Γ!. εΤΖωο2βέρ _ 769 ··

Με γεια Φ: Γοτ1 ετειιτ , Η νἰτ τεΓΡΙετιι:Ι1τ ΟΙιερ.ή'

όο.τιε Με ΡΙετιε Ιτιττττετε εεττε εεΙείττ:δΕ Η

ὸἑνἰοε νετττε άι; δετετιειιτ ΙεΓω , ετιιἰ εἰ . - Χ

θεναιττΙιιγ :ινοττ ότε τεστ άε Γοὶε [πε

Γεπτέε επ «τω, ΑΙοτε τοιιτ εοτ1Γυε άε .

Γοτι πνευ8Ιει11ετιτ ρτεεεάεπτ , δε τα” άι:

Μ. ρτεΓειιτε @Με ότε 1)τευ , Η Γοτ τουεΙτε

ά'ιιττε ντειγε τερετιτατιεε δε τετ:οτιταυτ δε '

ετπΒταΓΓα ΓΕτ·:πι18τΙ·ε απο απο Γογ Η . ἐ

ντνε , ειτε )ειτη:ιτε. τὶετι :πε Γυτ εαιρετ:Ιε ‹ὶε ?

Ι'έτεττπΠε. Η Γε τενεΙΙΙ:ι(εοωτοε Η μιτ

Ιεὶεἰ)εἰε Γοτι ρτεΓοτιτ! ειίΓουρΠΓεωεπτ,_

δε ειγειτιτ ττοττετιτ άσε ρὶεἔε οὐ Με 1)ΜΜε

Ιε τετετιο5τ ετ ἀενεητ,ἰΙ ερ ΓοττΙτ ΡτοωΡ

τετι1ετιτ , 8ε τεποτια:ιοτ :τα απ! τγτο.τι,

ὸοτιτΗ :ινο1τ Με Ια νοΙοτιτε :ινε/ε τεστ:

εὶ'ειτὸευτ, Η Γε όοτιι1:ιτοιττ ετιτὶετ ει εε:

εΠντιι $εἱἔοειιτ,ςυ1 Ιε τεεετά·ειπ άεε

εὶειικ :ινοΙτ Δω8Πε Τε: ἀεΙΙντετ` τΓιπιε

ΗΠ1τιΙΒειπευΓε Γετνττιτάε. πω. Εκτετ

Βὶετι εὶπτέε, εεευετ3ουὲ4ενἱοιπεανοιιε

ὸἰτε Γι.υ: ΓειτΓε3ἔιιετττετιτ, ειτε Ιε δειἰτττέ

Αριθττεάοππε κωττω ά1Γ:5ΡΙε Τίττ1ο-- 9

τΙιέε , δε επ Γε. ΡετΓοιπιε ει τοττε Ιεε Με”

τιτΓττεε ὁεΙ”Ενειι›ἔἰΙε. νουε νοεέε οσων

Με» Η ει ότε ΜτΙ ρωτησε άεττε1ε'εοτη-=

:πτωση ι:Ιε Καππα: 8ε1εεπτετεχτ1Μ ε'επ
. ξ ?Γ Βάά 3 Γοηε”
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~·~7ε '

1.---:ημ:"ε.

- Μ·
(Ήπαρ:

1 1. 7

8στωοπ Χ ε'.

ίσα ει1ἴυἰνἰε. Ρτοωὶετεωοτιτ Πε οστά

_ ρω τω] ὰ: οοιετ‹.: άστιεςιποΙ“Αρθττο

› Ρτοποιεατ ά'τ:Μτέε,μ'έ! πεβια:Ρω μα»

Ισ /δ·ενέ:επσ· έκ 8ειΞπεπτ/&2: α'ώαπ9πη ειπε

:απο Και· ΤἰιεοΙοΒὶο Με έεὲ όιετοσε

ΡΙ·ιεθευτε Πα:Ιεε πι1:τε-ώοίο εμ'υπ Μ:

ε!ε ὰ1ίΡυεετ8; όσ ὸεἱοειτττε ραπ δε τοπι

.] Ή'θ.Εί Μαι @σε Ι€ε Ϊιιἔεε Ρεγετιε Ω: ἴογἔε

ἔστι εκε:π.έε εε α: Με ιτιο(Ηετ,Β εΓτ-οο.

- @σε :οσε @Με όι:Βετε Γοιπ ρω άε ε!ιοθε

η :Με μεκ άσε.ς!είΡιποε δ6 άεε ηι1ετε!Ιτε εὶε

Ι'έωΙε Κοω:ι€πε : Πι ἴο νογειπ ὸεε

:ιειτ1έσε τειοΒόεε Ιεευικε εοεπτε Ιεεευρ

πω, 7τοιπεε 1·ιετάδέεε ὰ: Π.ερ!ι1Με-ε 86

δατΒιιωειιτε ὰ: εποε, Ι‹:ε Νοιππεευκ

οοτικο Ιοε Κωστα . Ιεε 8οοε1Π;οε εοτιττε

Με ΤΙεοωάΡαεε ε, 8: απο ὶΠΗτιπὲ ὸ'ειυττεε

. ἐιθεάοηε. ΙΙείοιπτ τοιεε ίτετεε ,86 Μεικ

πιο1πε Γε Μιτου: απ” Με υιιε ωεπκ Με

εεεεετεε. ν” μετά εεκινετΪε ω φεΙ'αυπθ

εεΗΠε, δε Η Με -ετε.ίιπε άι: Ρερε1οιιτσου1

Βαση ΜΜΜ: Ιοε ττιπρείοΙκ: εΓ:ιεεεεινετ

ά1τε&οτησης Με εοτιεΙυθοηε άι: ΡΜ

Λοορεταίτε ε άιι Λεωφ Π'έρατ‹ἑιπετε·τ-ἱΙ$

με Με τεἰἴοπε·, άουτ Η ε'αΡε (ἐπὶ ρουπ

- Με ίοειώ:τ. -- ΑΜΒ Πε ἀ1ἴριι:εητάε τουτ›

(Με ΟΝ: Γορεπεοπ ιτιοίπκ ε 5Με ΜΒ288

ἴ ;· 4 - | ?- _ οΙειὶτει110Ν



Ι ο βιο ΖΙΕΛ Ι Ι. ιι Τϋπσώέεξ ` 771

οΙσιτοττιοστ ιΙοσι·ιιο ρατΙο Μισο, τισ οΙοε οιιή_ή

ισογοτιε Ρετ ΙοίσιιιοΙε Ιοε σιτε βζΙΒ8 εισ- Πι ,

:κε Ι'οτιτ νοιιΙσ έτεισΙιτ, ι1στιτοιιοτο

μ.ΙΙόο οτι Ιογ.ΙΙε έτοιοτιτ ΡοίΙοτΙέε ά“στιε

Εισ·τιιοστ Η σιιιτισο 86 Η σσοτοΙΙοσΓο,σσ'ΙΙ

11”γ τι ροιστ άι: ΓιιΙ;ιιοτ σ” ΙοεισοΙ Πε :ιο Με

νι·οτιτ εΙοε ΜτεΙΙΙοε,οσ σου: 1ο Έσσάε,οιι

τοστ τισ ιιισιτιε σου: Ι'σοι:οΙΤσιτο; οσ Μ:

Ια οΙιοΙο ττιοΐι·τιο,ο·σ [στ Ιοε ρτοιινοε σοι ο

οοΙΤειιτοε ροσι· Ι'έτιι'ι›Ιιι·. Ι.'·οκοοΙΙοιποο οΙΙ:

σσο Ιο ΡΙσε Γοσνοτιτ·ΙΙε οτιτ τοσε τειιίοιἔι

οτι σο ι:ισ'ΙΙε τΙΙΙ-οιιτ Ιοε σιτε οοτιττο Ιοε τισ

πω. Θ: ΙΙ οΙΙ: νται( φωσ ρΙιιΙρειττ σε:

οο τιιι'ιΙε έτειΒΙΙΙΙοστ Ιοε σσε 8ο Ιοε ιισττοε, ' _

πιο ίοιιτ σσο τΙοε εΙιιττιοτοε ου άοε ίσΒιι+ Ι

Ιιτέε οτοιιίοε,ρτοΐσσο τοιιίδοστε τ”οι·ιάέσε ° Ι

(στΙοιιτε Ιοιι8οε. Ι.οστε Ιιντοε εισισοσιτ ' ·

τοΙΙοτιτ, 86 ιισίιισοΙε Ιοε Μοιτιοε 86 Ιοε

Ποέτοστε οτι :ιισιιτοτιτ οικοι·ο τοσε Ιοε

Ιου” ι:Ι'εισττοε ΐοιπΒΙειΙ:Ιοε οι: τσιπ ιιΙΙόε

σο ίογ. (?οίτ στι οΙιεισρ τοστ οοιινοττ τΙο

“τοτιοοε δ: _ €Ι'οίοιτιοε σα· εεε ισειΙΙιοσ

ποια όρισε οστ οσΙτινέοε εινα: ειιιτειι·ιι:

σΙο ίσιο οσο Η ο'έτοΙοιιτ.ιΙο ρΙειτιτοε σα

Ρατσόιε τοττοΙΙ:το. Ετ ιιιιΙιοσ σσο δώσε

ΡεσΙ νοστ εισο Ιο ΙοτνιτοσττΙο Ι)ιοσ σο·

ίσοι: Ροιιιτ τΙοΕιστοστ,. οοσει οιισοττοιοσιι

ε ' Σ) ιΙά + ι τισ

  

 



 

ἐέ; _ ἱ λ

1 ἔμῷτπέἙε<.ἔροὶάἰὲ› Μἐπα11€ιιε3>-Ιοιε.6·ἑἔὁιἰἰ· ' Ηι5ωτερ

Ίυ,Ιβ=ατ: Η: ειι$οπηαφ 6:- ετπβείεϋωωΙωὶ απὶωπὶτ

. έφρά3ουα-ΙσΒιειωεσό6 πουωωεσμω ωρτω

πφιι;;ςμϊ-:11άε·φεήιπαπ: οσωπϊο ειίΪσυΡἱξ 1 @με Ιε ·

'ΙΜΣ όΜπτλο άιίοετωππέτ·όει:=ΒΜφ8ιώ ' Ιἰϋεικὲω

μΜΜΜ. (1ωπε;1.« 86 ΓΦΠἐΒΗῇΩὁΪἔΙ ιπαεωε

ξ1μα_€τ811άα· @σε ίο»ϋ8Ία άιιϊωωσαω» ώ:8Μο

-ϊι1π6ςόπ Ιίαιιι:τεμ Πάιέι: Ρφι1έ:επο-πα1έ .Ιοι»ίοω

Δ Ρ1ι15_ὲ:ι;ιῇιτἔ€1Ξ .ηΒ:ω·δωι·φΒέΒΒ ρφωΕ,!ω πωτ:·Ν

` ' ή;ι8ΦΙΛέξοπιηιοάΙα όσθωΙΐσίαθεϊάσς·ωΐϊ πα1ν?ηε

(ζςΙΕΣΜΐ1άαΙρεΙά Μὶοτε ξεφοι·Ι·ςυφ 4 @Ισ

Β008-όοοπα1'·ΑφωτοεΒφ »Μα

" πωπω νογέε _οσωτᾶσαξἴὸΜ ναειοε 408” ἘσιΜὶὶσ

· ἐεια:ειάθεεέωΡΒΙε-ἔἐεειἐΜσΕεπε &1ά·ιοΐ ΜΙ ο

ζὶρῷπ€ὲ-9-@ιιῇ;νὸαἰ8ΩΩ @ΜΒ Η ·ΒΒ›ετςὸ@έ Μεμ

Μαι [οἑοιμτιά φκεψιώ ίο6:Ιϊτ:ΜΒΙοάσ ἱττηει

~ :καφες Ηυπωιιες κ:Ιιιί.-φιοαέ.τεΡίφξδωξ ὶικτεὸ

/ Μάο; _εΪἰὲιετΒε0πεωΙοέΝέοάΒ18€βω· | 8ΜΜ

ΡΙοτέ6: 82 ρωετοωηωαιπὶ ιτομέτπν&:Η ΜΜ

€τιοϊιέ ιΈυ«ΐά,30ΧΩ1€ΐωέε1!! είσέέ 6 Ι ΕΜΠ

άο_ξοτοε?η.ί @κ ΙὶΒοττἑΖΡοιιτ·Ι·εετοΙ·ιὁΒ (ΗΜ

" ὲιΪἴ2Ιυτ.ῖ-( ()ει€:Λακωειπ ιεεωοεοἀιι·1εεφ τι:οω

| εξ ω· κωιιε; Με Ηοω1υεε ;ρωΑ·ν5·σε ι Μ!

@το Ιουέ ο;ει$έέ:"78ζΙοάεπόιόιέειΙΒεστβϊ15·Δ π ΜΙΒ

ἔ ίσηιιαὶε. ἰϊ·ι1€ἶΙὲἐὁἔεταἰἐΡειε Ροέ1τέ20!ξ· · Μα

· Εκ: ιιοωτΠισὶιι·έκ26ύέΈ6ίογέρίεε ςυΈπ(Μ ΡΜ

έ 1':1 ΓΑΡὁει:ε;ς$21ίΦύ3]1βι:ΙΙεσήιπσ€€θέΕ ω

.' , / · Δ ήσιϋ

` μ(
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: @ε 2Ι£2›;ῖ·2.2: ..ΙΙΙΙΙΙΙΙ. ή

= ΙΙ:ϊκ:ΙΙΙ.12- 'ΙΙ6ικ τσμπαΙΙ:αυο_ Ι3ευ·ιτ οοωΙΙ·εΙοω

απ.ὶπιπΙτεαὶὲισὲ€ἰὶαπεηιικι:ρΙοεἔε;Ηπα ΙΙο2Σε Π:

Με ρπάεΙΒε ΜΒ ρ;ιτ Τοπ ε:ΙΙΙΙετΜΜ οϋ-ι:ΙογΘ,

Φιν» Ια νω 8εώ.ιπ Ια &σωπκΙΝοοε ετΡ

ΙΙΒεπὸ5ἔΙἀε··ΡτιινοητϊεΙΙΓΡοΐετάΈι12 πι€β

παω 86Γουυπ :ι τοπτεεΙΙ:οιπω εΙσ ΙΙέσααΐ·'

· άτ- ΙΙε-ΐουτΙ ΐανουαταΙ (μα: Με ΙΙιτ:σφάίν:

Ιωίοω: Μπα ειωΙσποτποσ ωοΙοεφ'αι8

ιπο.Ι:Ι>Μο.Ιεσ μακ σ:1ιι'ΙΙ π)γ·ει ρασώπω πΙΙΙΙΙ

πιο πκηπα·φω Ι'ειιΙΙΙΙΜεΙ εττι:ειρρθ ο ω» ΡΙς-°

€ι:5,8ε Ισ οῳτΙἔἀασεΙε οΙΙ::Ιίος εΙσ 6.οιΙΙστω `

ιιοπΙΙΙ82·Ι'γνεο€πο ΡΜ ά:: ναι πίσω μπε

Ισιαέι·ΙΙΒέϊεδ:: Ι·ΙΙ:ιμτ οι: ειεΙΙ.τουΕτ φπα:ΡοιΙΙ επί): υπ ΜπιεναάεφεΙυττο, φ5+πουετ·

ο:<τορτπίἰπιτὸ :Ια Ιτιοα:άυΙοεΐ Ισά” 4280

5ωα$σεωοι1 σοηθ:ΙΙστ ανσε·.τΙουεηικ ΙΙ::

Ιπετοτ:ΙπΙπεπε :Ιει·ι δ1τπιφειε ά'αΡεΕο οεφτΙΙΒ,:'

εε;ΓΔιε-ΙΙΒατ;Μυ ΕΜΠ , προ? εμε εϊ:ΙΙΙΞ'

Ιοι;Ι38:ΙΙ8ΐ ΙΘγω.νωΙ]ΕΜΜ ΙΙο1τΙΙ1163 : ·

ΕΜ! στι: Βια: @Με σΙΙΙΙοἔυευςιιο 6'εθε τω

άταΙΙι:ιιτε οι·Ιππωεπςτι4%Ι6ΜΜ Ισε ιτΙοε-·

κατω «πιο τοΙΙο ΙπΙριαΙΙΒενεο. Ρε ?ατέ

εωωΙΙ · ΙΙΙΙ3“ ΠΙΙΙΒΙΙ:- Ιεἐ γ τετειποΙΙ:°·

ΜεΙθώ:ΙΙα ) δ; βανοςιδ φΓεη ::::ΡσΙ111έ

ΙΙγα;ι:Ιο.Ια ὰ1ΙἶιιπιΙΙΙεΙιὸο-ἀαοε Με άουτ

Ρκτωοπέε οσωραι·αΙ%πε άε Ι'ΑΡ6ττΙ:.#

(Μ: Ι'ωΙ:ΜΙ “Με εουε (εε εΙ9€ωω φαω” ··Ι

σ· . Ι ίοττΙι·
ο

 

  



ῇ_____έ_

~ 76η» @9εωΜΧΧἶ Ϊ! (°β

ΏΡ;». (οτα: εΙΙΙ ΡΙ(28:: @ΙΙΙ οΡΕ ρτΙε,8ε 1ο οαΡ:ΙΙ·

μ ματ Π: ΙΙΙιετοτ.άε Ια εΙιαΙΙΙιε:οΙοε εαρτΙΐέ

Ι ΦΙΙ1 Πω!ΦΙΦ ΙΙ.0Έιι παμε άς ΜοΙΙΙΙο.ἶ Πε

ίε ΡΙειΙ(€πτ.-κΙαπεΙεε ΡΙεΒοε , οίΙ Με ΙουτΙ

_ Πε αὶπκππ ΙοιττεςΙ1:ΙΙΙΙΙοε8: Ιοεὰδοτεπτ;

2 Πε στπ (Ια ΙειΙΙ Μια ετὲ ρτοἔετἐ Ια (ετνΙέ

. :ιιβε ρ. Ια ΙΙΙ:ει:τθ, €'_εΙΙ: ώ:Ιευη5τομτ6

νοΙ0Ι1Ιἶ3 ορο Ι'οωπ:ιωΙ ο. @Η Ια εΙυιΙΙΙΙο

_ . οἰι ΙΙΙεε Παπ εικτεοΙπέε εοφωε ὸΙ:ίοτ€

Βιε- 8- Ι:Μ:κι δώσε Αι:εωΙΙΙιτ. Μπιτ Ρτφῷτο [Μ.

Μ (Μια ροπθ: Ιω: νοΙοΙΙτὲ4ισ πω; Π; Ι

Ι; νοΙοιπὲ έι:ΙΕ ἴσττιπέ‹τ Ι”ειοεοΐτιστπεοεο

εφΙο ΡΙαΙΙΙ: εΙαπω Ια ροεΙαέ ; €5ε εΙο Ια ΜΙΑ

› υπο άρπα δ6.ΙπάιέώφΒΙο Ι12Ι.3Ιτι1ό.€ ΜΜΕ

@ιη-τό @Σε ἔδωκε εΙ·τεΙίπέΜε ἀοικ ; έτιἔ

› ΗΜ: Ια σΙ·ιαΙίω φΙ.Ιοέ τΙσω: ΙΙΙΙυΙοττΙ5 ΙΙ

12 νοΙόι·ιεθ Μ: Ι'ετχροωΙε οι» ε'‹:ιΙΙιΜ

Φ-ΜΊΜΜ.__,__η_ω+__γ

Ι

Ι · φαω ίσων; εΙς:Ιουτ ΜΙ: ωκΦωτοε:.

Ι Ι . - ω; εΙυΙνέιΙτ Ισ ωα,Ι,ςυΙγ_οοιι[ετιτ386 ψἰ_

- · .(` Ι”αβρυ6ι€Μ_ετι είΙ; οοι1μβΙ·ε : ρωΠωΙ_

η κ' κ Ι - 0.ετα::Ι16,·ΡΙι.ϊέΙΙ σΙετΙτα·άο ΒΙἔιτ0©=ἄ ΙΙΙ?

ΙΙ 'ν Ρει16:.·ήίΙ α: Μαθε φα ηιι€Ιφι'αυ 6ΙΙΙιπο

Ι ` Ι Ϊ ςυεΙεΏΙαΙσΙεσεΙΕ6εεΒ1€ Ρο1ωείουε·στή·

Ι ' - Ικα ε1ιΙΙΙΙ ΜΜΜ: τοΙΙσπν:ιιι: Η: ρο.ΙΒΜ ΙΙΙΙ,ΙΙ

:ετικετ
4( ν - μι: ΙυΙ αι με: ΡοωϋΙ6 ὸ;τ ἔ6τΙ` ,

' Ι.'ο.ιιτ:ε μπω: @σε ιΙοιιέ αρΡτοω:Ι Μ Ι Α·'

Ι ΡόττέέεΙΙ ε1ιισΙο. τορευταΠΩςεμ τω: Μ;

· ' ϊιι::ταΙΙΙΙΙ:5



 

βΜ'Ερ. Ι Ι. ιι Τέ:ΜΜέσ. 76;

ΜετσάιιΙεε άε: σε ωὶΪετοΒΙο έιτε:: ::Π υπ (Πιερ

:Μπι Φ: ΠΙου,ιιτι οιιντεΒς άι: ία ωεπιτ,οτι Π· `

εδο: άο θ. 8τωεω εοτιππο ΙΙ ώ: ειΠΙειπε Μ"- Ι·

9:1-είαβ) :Παπ ζω α'ε Μαι ; 86 εμε τ'ι:/ί. ”'

Μέμέ ασια έσω8πιωέκπαι έ:πιάτα»

ω02κ!!έ ;› ΑΜΠ Η ώ: Μεάοτειιαπτςυπέ

@ΗΕ Π!ου @Μ πισω άοεπισ Μ. τερεπτετι->

ΘΜε.9Πωιω σε ?Με (Με ςιιΉ Μη· άοκν

;μέ·(1;!ΙΜΒα$οάο ΙἴΑρὸττε Πηάυ1τ "Η

άΜΒΒΝοτ ;βειΕ1!είΕ εοττειὶπ φαι: Ια τε=· · _ ε

ρειι:επεω!Η4ηετσάο1ο οΙὶ Ισ ίωπ μια: ”Με) Ρ;οάη&άοα άσκ1ιιοΙ τπΙνειὶΙΙεπτ «οσε Η

1:ρωιτειγα .ιπὶκιὶΡετω -ὸο Ι)1ευ. _ ΟΗΕ ·!

` ο; φ1ΐ1ΙΜΒ:ίπειιτ,.ρΠε&.1ε-ωφτ!ί άο Ισια _ ἔ

Μυςπιτ Βοάφ 1ειιτροτ1εη:ε , Ιἶ_ὸοκιο ?Με · ' ` Ι [

;:ι:ειϊωΙο ¦ ρριψοΙι: :ινοΙι·· Ια.ρω1τερσε πιω

πεπις;ιπτηςειφ μι: Μ: άσο @ο Βὶοιι, ΓΑ

Ρ6παουτομ. άπώπη:Ιεκποηε , @σε Με

έξ:τ.νζτοιμί! Μ 5ρ5εκκτω: :ΗΜ επίφΙΒΜΚ 3

πω: βς:ιπ:ειιτ ακίεμ.ι1 ίοιπ Φ:: εοιιτεειἰε

- .φ ΐρ,:π$φωτέροηε:ςΙΤ;γ·ιμ·.εΉε πωεω

Αμορε Ρρἰιμ: | ο. Ι6ΡΕΠΈξ.ΠΒΦι (Κ @Ἡ πιο

  

τι-__.=·

μι:1αΡαε Με ,- τιπιὶε εΠΕ Ποτατ11πτωτ

φρητωβ)«εκ ;|ίΒέςιι. άι:: @Μπακ πέσο»- ·

ΧΜπτσ,ι:ίϊ ατι Πέω: ένάεξεπε·ςιιο Μ» ω;

1”ά μια; @ή ο. φ1_Σ Π-Ιεμ.Ια ἀοπη;.~

ΜΜε _ 11 Ραι·ο1ίΙ: οποοτο -ό”Μ ευ: απο .

· ἀ ά εως;
!

»

 

_Θ.“ΜΜ._,_3-2ῇ



 

@ΙΡ οριο::

Η;

Θ”.

' πω: εΙιι 5οιΒιιοικ

ΜΜΜ Χ Κ.

ὰ:: Οοο οΙὶ μιιιτιοι..ιΙιοτοΜ Με ·

οοπιιτιιιιιο.86 οο_ιιοκιιΙο ο τοοει.Ιοειιιοισ- .

ι·ΙειΙοε. Οι: α: ειιϊοιι:οιιιΙοοι Ιοε ω» '

ιι'οΙἑ μεοιιιοΙοειιι

αοεΙυΙοε ροιιΙΙοιιι 8ο ιοροιιιιι έΙΙο πιο

Ιοτιο οποια Μου» @Με1ο ιιιιοιΙΙοιιω:Ιο

ίοι:οιιτ οιιοΙΙοτ. Ωοιιι:οιιιοιιιοιιτ σο' Μ»

εΙο Ποιο ειιι“ιΙε ιΙοϋτοιιι δει ιιιι:ιΙι-Ισ αποπ

έοιειτ ιιἴοΙὶ άσοι: με Η ειτποοδοιιοκαΙο

εμε: Ιο$ Ρο!ιοΒιοιι: δε. Ιοιιτε.άοίοοιιιΙ:ιιι»

οοιιίοΙΙοιιτ @πιο Πιοιιωοοοιιε Νερο·

οΙιοιιτο ‹Ιο Ροι:νοιι ίο οικινοι:ιιιι ε'ΙΙ:ι

πιοιιΙοιιο- ΕΞΩ αίτιο @πιο .ιιιιαιοιιΙιοτοι

'κ

·οοι:ιιι @οι οσιινοαιΙΐοιιο τοΙΙοιιοοι·ιτ

μιιοωα: 86 οάΒαιοο οιιιι'οΙΙιο

οιικ&6 Ιο .νι:ει:ΙσιΙτ.8ωο μιά ,.

απο οΙΕΙΏόσιω οιιιλοτΙΙο ·ιμοσιιτιιιιιιι7

ΕιιιικΙο ία ΡΙιιοῖΡιιιῖὶοιιιιέεπιιΙινοτΙαιτ=8

οΙο οοιιΕοΙΙοτ (οι σε:ρω οΙο ΙΕΔιιὸιτΦ›

με Βέιε·ιΜε #ωερω Ισ αμπτωοέσ20%

° ω” οι” το ψεω·ς.ο!εω·οοεωα.;ρπ αν

Φο ΙΙηκε·Βέειώιτε· Μι Μο οπιιιιαΙρα:ω:Μέσο Με ΙΒΝ ρσε!σὲ ;- ά· ΙΜ» :κάνω

πωβέ φισἰφιο»`ιιιιιει·ι€:, ά· ἰἰἡ :με !ιι)ιβιιΙΙ

ῇπἐ£ωτΒιε ο» εμέ έσβ μή! σ:: @η υιΜ]Ι

' 472: οαΜΜπιπ ΩοΙα οΡε ττοε νι:ο.γ ι 86181·

οὶιιιο Ιο1ιιιιοιιιοιιι: Μ ιιοοοδοικοπιοιιτΩΤ

` * ο ο

ις



 

- εΙεΙ:εκιΓευτε εΙε Ια 8τε.εε εΙε Ι)Ιει1 απ ησΕ

' 11% αουτ· εΙποίε π νουε τέροεϊάτε ΙΙ:1οιι

__εξ----.--εε

'- Ρα Ι'ΕΡ. Ι Ι. α ΤΐυΜΜέε.Ι:12ι·ειοε εεε Μαι Με ε. εσυ: ςι:ἰ (Ε: τε- όμ·"ξ

ΡΒΜε:1τ·ΘΡε στι άσο Ρεωεο1Ιετ δε πω; Ϊ ·

εοττιτηιωε τοιπε εεπε Γεω: εΙε Ρε+ ›

εΙὶ·ει:τ:ἐ Π'οιὶ Ρατοὶίὶ ε1ι:εε5είΙ: ε Μπι

αΙι·οάτ εμε 5:ι1ειτ Αυἔυ·ΙΕΙτι δεῖ Ιεε Μετα

αιπποειπ ΡτεΒε α: τέ·ιξοΙ8πεεε εΙε ΡΑ·

1%τεεειπτε Ιεε ΡεΙει8Ιετιε Βε Ώστε Γεω- Ι

ΙειΙ::Ιε:.· ΜαΙε Π· νοικ Με ·άεακιιιάέε

Ρούτειιιογ Πάω άοιπιε Ια τερεπτετιςε

έιΙ”μπ δε Δε Ια ὰοπτιε με ›ι*Γειεττε , ω?

  

εε εμε' «Με Ι'Αρ6ετε -ωΙ1ευτε Μ: ‹:ε . ΙΙ

ίΙ1ΒΙετ, πώ! 29κεπίσίε ω” 7,Μ «και & ΒΜ9· ΙΙ

Μαδ89σέ$ πω "'22 να! ε Μ:ι€ε ΙΙΙΙΙΙΙδ6 ` Ι

Ι'αυττε ἴει:ιε πι1ι:Ρώσε 86:ιεεερτΙοτι τΙε

Ρετί-οιππεε. (Σετ ΜΙ όεε εΙεεκ Μ: ι11ετΙ4 ] ; Ι

Μπιτ σεττε ειπα , Η πε Με Μπι: εΙε τω:: Ι
ε. απ” @ΙΙΙ ετπΙυτεἰτ , ρυ-ΙΙΙΙΙυε Ια τεΙ:εΙ- '

Μπι έτοπ εὶΙἔπ_ε ὸ'είἰι·ε ΑΜΠ ρυειΙε 5 86

ΙΙ Με Με επιπά·ε πΜετ1εουάε α εεΙυΙ ε· έ

@ΠΙ ειπποΙΙΙΙ:5 @Με ειιΙΙΙ πε πιετΙτοΙΜΙει1 Ι : Ι '

Βου μι” ειπε ΙΙει1ττε. ° Παει εισΙεςΙ10Υ Ι Ι Ι

πω: 88' βεοΙτ ε; ῇεωαἰε (ο εΙεωεπςε, εΙε _

θε ε1ιιΙΙΙ Ιι.:Ι ε. ΐειΙευοε ΙΙ €τειπάε €Γεεε; ~

Ι.'ειοΕι·εβα πιπΙΓυΜετ άϋ.εεείετΓε ΙυΙΙΙ> _

«ω, ρυΙ31εμ'ΙΙ π'ε.·σε1τ εεε αφωεω



π_-------------` ~#68~ ΦΜ# Δ

Η: - κτα$8:εφ::ης ΗιίΠ τεεο1τ. __Εσθη Ι'Αἐρόπτομοιη ωοηςτς Μ ςι;ε1)6.ε[ξ Μπα?

εμδίς@γε; :ὲροχιτεχτιρεὐἔθηεηἀ Η ''
πω: ἀεὶ
ἐάκηι16Βές:α/»ράφκε μπακ ;συπηρέ:°ί7ω

β ·067ωω Π9_ϋ Η ρατοἰ1ὶ·ς1ι;ε όοΒ: να

μπουνωπευτ μεσο ανουΒΙε,εοφςης απ:

~ 'ὸεε-ιιιιὶωαοκ δε! ἀεε εὶιοΓοε εΠξωει»ιω

, ατκιΞε εοτ1ὶ0ἰΜαπο απο ὸτοιτο_οοτιτιριῦ

- - [εποε. (ζα:1;: 56<έσειιτ .ειφίΐαςιτ μα:

];Ήοτ;ι;ώ]ου Εἴρτἰτ που ιτ1ο1ιιεἀοιιοιτ

@σε ριιὶἰΪεπτε .ιζεφεΙσε Μια ‹ἰ6 σου: 1

Ή @σε εοκιν;αὶτ ‹ὶε Ιει_;εὶσ;ὶΙἰ0τΜι `

ύαιπἔὶΙε,αββαε @σε

= κ” · τ Ιφιαεε`οςϋι1;;.τοηεεε»ςοε Ρ;(@4οημς;τΙεπ

“σε ` , πω Μ όεσσΡοὶ€πτ .'66 Με ΜΙ·

εΙοἰεκιιβ οἱ .ἀς:ν:9ητ λ β6]οιπ ομντο 168

κ μια ός: ἶΙ'ερεοκιὸετηειιΜ ,η;ι11ιιωου;

μια: ΙιιΜετιε ωςε;1εικο , φ; Ιουτΐ:ή;

ώστε εοωιοἰττε , φόπϋι·στ δ; ;ωϊστεπα

_ . @ει γστΜΜΙυ'-1Ιρ .ανοὶ:οτ @με τση”

- ;:Βοορηο_οδ ό;; Ρ;ιτ[οευτέε. Ω'ρ1?;ςεςι1ἰ

^ςτο Ρω;Ι , ηυ;μιά Ια καιω

_ πι: (Μ: εΙι;ιο<έρα

_ ' . τι Βου υΜΕτόσ ναΐε·

· .ευτοατεκι1Α.ρὁετπ. ω:: όσεωΙωάσ ω!

Μοοεαι1εωιέ_εεβε Εοτττιόε;ε ὰ: (εε ΜΙΒ

φΜΒ0τιε ,- εφη: ω; ςψΒο.ς;περ ὁε_ἀ€[ἶΨ
Ά'ω.:% ι ~( α 68

ν _|
- σ

· μ? `

”:9=-::::.ι····%"ωΜ”

'ηΟ
οω

ο·Ε

9._ Β*

.οξ

ο.
Ο ε»ά"δ”

.Β
ΤΠ

νέε

_ν-...Μ

ΗΡΑ:

`

'Η

ά7έά””- 71 ν, . ¦ .'



 

'ν › μ ·

ρ [ατΖ'ΕΡ. Ϊ !. αΤίωσ:βέρ η 769 (

Με γεια «Μ ίση απο: , Η νἰτ τεί-ΡΙοουΙΙ: ε:1ωΡ.”ξ

ό:ιτιε απο ΡΙοτιο Ιυτ11Ιετε απο εεΙσί'εο-8ε Π*

41Μοο νετπδ: όιι 8θἰἔΠ€Ι1Γ 18618 , ηιιἰ οἱ

έεναιπεΙυγ :ινο5τ έτὲ :πιτ ὰ: ἴοὶε ρα:

Κιπέο επ ωω, ΑΙοτε καπ οοτιίυε άε .

ίσο :ινευἔΙοωαιτ Ρτεεεόοπτ , 86 ΜΗ ‹ὶο

Μ. ρτείεικο @Με ε1ε: Πἰει: , Η Η:: τοι1εΙ1Ξ:

ό.”ιιιπο ντειγε τερσητο.ηο€ 86 τατοπουτ 86

φττ1Βταπο. Ι”Ενεο©Ιο απο πω: Ϊογ Π

Ήνε , φις ):ιττ1:ιῇε Ποπ σε Ειπ οπρειΒΙο ά::

Γέεεωὸτε. Η ία πόνε1ΙΙ:ι(εοιπιφε Η μιτ

ΙΜα)άε (οτι Ρεδίοτιά ειδοορ5ΙΓεωευμ

δε ειγειιπ Βοι·τειπ εϊυ Ρὶεἔε οὐ. Η ΒἰειΒΙε

Η: τετε:κιοπ εἰ ἀονἔιιπ,ὶΙ ερ («φωτ ρτοπτΕν

καιν:οτ , 86 τεοοιι9:ιοτ ει: στοα! ;γκειμ

όοιπΠ :ινο1τ Με Μι νοΙοκιτέ ανά: πω;

«Τετάουτ, Π Π: όοηιι:ι;οιχτ @Μα ει α:
ὸὶνὶιπ $εΙΞοοιιτ, €1ι1ὶ Μ: Υ τε8ατὸ·αιπ ό-εε

οἰειικ σ.νοπ ὸσιὶεἔοἔ: Ή: ὁεΙΙντετνἀ>υπε`

Η ιτιαΠιοι1τέι1ΐο ἴετνὶτιτὸο. νωμ Ετετεε-·

Βίου αἱιτιέε, εοςυο13οιιὲ|ανὶοιπε ανοιι5

ὸἰτε: (στ ΙΣ€Π(Ξὶ(ἔιΙ€ΚΠ€ΠἙό.ΦΙ-Η€ Με ΜΜΕ '

Αρὸιττο ἀοιπιε π:1αίο:1 δ1(Ε5ΡΙεΤΞωο- 9 ? ὶ

  

- . τΙ1έε , 86 επ β Ρε:τί-οποε ει τοιιε Με ΜΡ».

Μβτςε ὸεΙ'Εναι›<ὲὶΙι:. ν6ι1ε νὸγέεοοτιππ

Μαι Η ιι έτὲ πιώ Ρωττησθ άαοέ1:ιτοπ1=

ιτιιιΜοιὶ εἰς: @Με 86>!05πηι1ΧΗΜ6Έτι

----
---‹ 'Όεϊά 3, ίοκ;;“ ”`

Ε.·ε-Β.-8_Έχω

. .

Ψ,

 



 

- Μ·
: ίοιπτ οι·ιί-τ1Με. Ρτοττιὶοτοωοιπ Πε οτιτἱἱ

ρου τοσα εἰο σεων.: ‹ὶο οοςυοἘΑρὸτττ

- μουσικο ά)οτιττέο,ςα'22 πάω:με· φαω

.Ξωτικα Χχ'.

Ζε #·πκέτοπο·έα 8ο2κεπτβ2: έεύετεια·, ουτε

τουτο Ιοιετ Τἰιοο1οΒὶο Με ότε ὸιπιιοτ

ΡΙ·ιιίὶουτε ίὶοεΙοε αυτα: οΙιοΐο τμ'υπ Μ:

τὶς: εΙ1ΐουτοε8; όο ὸοὶσετττο ρουτ 8ο σοσ

Π ττο.Ετ Μοο τμο Ιοε ίει8οε Βετο-εεε ἴο ἴογἔτ

τσιπ οετοιοοε οτ1 το νειπι ωοίτεοτ,6 οθτ-οο

η 9ιεοτουε Ιού.τε ὸοϋειτε ΐοτιτ Ρουάο οὶιοθ

στα Ρτὶκ όοεόείΡυτοε 86 άοε ςηοτοΙΙοεὸο

Ι'έοτχΙοΧοωεωο : Πι Γο νογοιπ ὸοε

ε.τιτιόοε ταιεΒέοε Ιοειιιιοε οοτιττο Εεε-αι»

εποε ,· τοι.ιτοε τιοτἐίΪέοε άο ΙορΕπΜπ-ε δέ

δ:ττ€υιτιοοτε ‹:ὶο ισοφτ, Ιοε Νοαεπισυκ

εοτιττοΙοε Κοειυκ , Ιοε 5οοτείτοε εοπτώ

Με ΤΙιοτιαΜτοε ε, 8: απο €ηθτιπο ὸ'ευτω

-. ἔτιθεὶοτιε. ΙΙείοο-ττοιεε Παω , 86 Με”.

τηοἰπε ίο Βαττοτιτ “Με Με ιπιε εοηττοΙτ8

.τ εττετι·οετ να μιττἰ τοκινοτίο σο εμε Ι'εικτο

οοΗΠο, δεῖ Η Ιαοτεὶιπο άι1 Ραμ: Ιοιποοοπ

:που @εκατο ΙοετοπροΓοΒο άΕιττετινττ

ά1τοότοτυοπτ Ιοε εοπτ:ΙυΠοηε άι: Μαΐ

οορττείτο ε άιι ωο3ηε Π'έρει€ιποστ4Ι8

με Ιοε τείοτιε·, άουτ' Η ε“ο1τΓοτνβρ00ϊ

_ Με-ίοιτάοτ. ε· ΑΜΒ Πε τΗΓρτιτοητ ότι· τσιπ,

Με Φ· Ι'0Ρὶιι.ὶσπ ιιιοίπιο ,Ε οΠο :Με ει”

ο ;· ο · 7 ' τΙαίττωΦω
αν' ε· ' ο

--:



ί - βετ !'Ι.Ή Π. ι 22'έύπσ:&έ:ξ 77:

Ξ σΜτσωσωτ ἀσΗωσ ρπι`τΙσ Ρειρσ, οιι άσε (Με `·

ωογσκισ μα ΙσίσυσΙε Ισσ Με 8:Ισε σ.ιι- Π·

ασε Ραπ νουΙι1 έτο.Ι31Ιτ , 13- σ'σΙΙ σΙιοΓσ

ραΙΪέσ στι Ιογ.ΙΙε στοΙστπ ΡοΙΐσόέσ ά'ιπισ

ΕΙικτισυτ Η τπυτΙοσ 8: Η συστσΙΙσυίσ,ιμ'ΙΙ

ΙΥγ ει ροΙιπ σΙσ ΓιιΒΙστ θα: Ισε1υσΙ Πε ιισ ΙΙ-=

ντσΜ άσε Ι32.τεΙΙΙσε,οιι ρουτ Ισ Ι:οιιάε,οιι

τσιπ ει: ΜΜΜ σου: ΙϊισσσίΐοΙτσ; οιι (σε

Ισ σΙιοΙσ ιτισΐτησ,οιΙ (οτ Ισε ρτσι.ινσε ησ

σσίΙειΙτσε Ρσυτ Ι'έαιΙυΙΙτ. Ι.'σκεσΙΙσικ:σ σΙΙ: Ι

ςυσ Ισ ΡΜ:: Γουνσης·ΙΙε στι: τουσ ΜΜΜ

σκι ‹:σ ςυ'ΙΙε άΙΙσιπ Ισε Με σο1ισι·σ Ισ: σι:
ττσε. Οι: ΙΙ σΡε ναι; σα: Ια ρΙιι(ρστε σε σ.

Ι :τσ σιίΙΙε έτειΒΙΙΙΙσπιτ Ισε ιπ1ε8σ Ισε πωπω

:Ισ Γοιιτ αμκ άσε σΙΙΙιτιστσε οι: άσε: ΓυΙπΙ+

ΙΙτέε στσιιίσε,ρτσίσι1σ τουΙΙουτε ΓοιπΙέσε

ίι:τΙσιπε ί-οτιἔσε. Ι.συτε ΙΙντσε σ1ιιΙπιουσ '

τσίΙσιπ, 8: συΙεΙυσΙ5 Ισε ΜοΙοσε δε Ισε

Ι)οέΙ:συτε σο :ιΙουτστιτ σεισοι·σ τουσ Ισε

Ιου” σΙ'αυττσε ίσιτΙΙ.πΙειΙ:Ισε στι ἔσω: :ιδόσ

‹Ισ Έογ. ()'σΙΙ: σει σΙτωηατοιιτ σουνσττ ‹.Ισ

”:οιπσε δε _ά'σί·ΡΙτισε @ασ εεε πταΙΙΙσιτ

τω:: σΙ.ρτΙτε στη: συΙεΙνἐσε :στα ειιισμ2:

εΙσ τω σ1ιισ Η σστοΙσιπάσ ρΙσπισε άι:

ΡειαιόΙε τσετσΙΙτσ. Ε;; σιΙΙΙσσ «;Ιυσ δώσε

ΡαιΙΙ πιά (ΙΜ Ισ ΙστνΙτσιπ (Ισ ΒΙσι1 πω·

τω μπω: άσσαεσιντ, α” σΙπισιτοΙσιπ

σ ή Β ἀεὶ σ απ -

  

.Β · ~|·)(,.. η .



| 771. . ' - 5ΙαπωΙ:ει”. :κι εοιιττειἱτε :οιι:ε Ι'εκεεΙΙε:ιεε8: ιιετέ

Π] ίεέ':ιοτι ά)ιιιιΙ30τι Ι)ο&ειιτ ε Ιαινοι:

ΒΙε:ι εε πιείΙ:ιετ. Ρα: εε ιιιοι:ειιΙιι:νιιιιγε `Ι

Ι ΡΙετε $'εί: ρω: α Ρετ: έ:εΙτιτε .ιΙειιιιι Ι::

Ι ` εοειι:εβε$-Ιιοιαιαιεε; ει:: ιιι6ιιιεικιιις:- ι

Ι ΙΙιειιωιοιιεἶεκετεεοιειι: Ιειιτε.ΜιιΙΙΙιει

Ι 6:20: 86 :το-ρ ὸεΙιέεει ρου: -εί:τε εσω

μία μι: Ιω είι3:Ι:ε :Ισ ΡειιρΙε, 86:ιορ

ιΓεεΙιε5 86 ποιο ίΙετΙΙεε ροιι:ΙιιγρΙοιιιιει:

:ιικ:ιιτι ίοΙιόείο:ιό.εωειι: :Ιε Ι:ιει:ιιιι::. ° :Ιε Ι)Ιειι. Ροιι: κι:: :Ιω άπο :Ισ Ι:ειιιιΙο.- '

_ ΙΙ · Ιε:1ιιΐειρροτεει:8: Ι:ι Ιιεε:ιεε ρ:‹›βιιι:

. ό:: Ιε5 νει: ειιεί):ιοιιτιετ (α: :Με Ιει μτιιι- : '

` ειρεε άεΙο. _τεΙιεΙοτι , ιοί-εεε: πω: ΡΙιιι.

. εΙειἰιτεβειειιιΧ ιιιιειικ έ:::ΙιΙι·ε,8:ΙιιιΙΙΙ:οι

κ ι :Ιε ι:ιιιε εεε ρα::ιαΙΙ:έε ε; α:: :ιιιετεΙΙ€8

' ιιοιιττιΙΙοιειι: ιιεεείΙαιτειιιέ: ειπα: οι::

Μιιιε Πε Και: Επι: ιι1οιιιενιοΙεΙ'ειιιτε

| Ι οιεΙειιιιειιιεε άεΙΙΑρό:τε ιιιιεΙεεΙετιιΡ

τω:: :Ια δειι€τιειι: (Ιοινετι: επ/:|έπει αν::

:Μανσα:: μέ ω:: έ::/έωίπαεω :Μπιέ

π·:. ΙΙιι”γ :ι ρώτα ό:: εΙΙιιιει: :κι ΜΜΜ

:μι ιι:: Μ: :όπιοιιι ά:: Ια :Ιοιιες_ιιτ ιιιι,ιΙ5

ΡΕΜΙφι€ΠΕ ειινετε απ, ιιιιι εΙιοειιειιι:

ιι::ΙΕΙΙΙ,Ι1Ββ;ό©Ι€Πϊ5 ειιεειιιεεω (:2ΙΙΙ8

σε: ΜΜΜ: 86 :ιιια:Ιιε::ιει:ΙΖε Ι`Ο:ιειι:,

ΙΩΜΙιΙΙ ι Ιε $ερ:ε:ιι::1οιι ό:: Ι:Ο::1ιΙειιΕ

ε ι . ; ι ·› ΕΕ

ζ.Ι©;έ

ι

"Ί',Ευωύ-<--

:

` ιι



. ισπνστε σα. Ε: Ευ. οἰιΙΙε ΜΠΕ Ρσιμσοτ11- _;

Ι

Ι.

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

6

Ι

ΙΙ

:ΙΙ

ΙΙ

 

. τΙοειε οσε νΙΙΙσε 86«Ισε -ρτονΙιισσε,86 τοστ:

Ι π Ισιιτ αυσικσ, ΙΙε Ι'οτιτ τσοιεΙτσ σο ατμό:

  

μ) το: : Ι. ΙΙ Ήπισέ|ιέε.. απ .
σ”σΙΙ· ο τΙΙ:σ Ισε ΕέέΙΙΙσε-_-σΙσε_ (Ιι·σσε, οσε @μασ

ΕτΙιΙοοΙσπε, άσεΚσΠΙσπεάοσ τοι1ε.Ισε Πε

ΡποςσΙΙΙειοε. ΟσίΙ Ιει` εΙοι;οσΙο(Ιτιι&Ιοο _

οσ'ΙΙεπΙοοοσοτο Ισιπε Λογστωτσε;σ”σίΙ:

Ισ ροτΙσοσσ8εΙο. Ισσι15$οΙτσ,:Ιοηε ΙΙε νεό;; 1 Η

πω 'όειοε τΙὁττσ !ΟσεΙόσοτ σοιπτσΙσε

ΪΙΖσιπΙοὶε ο: Ισε ΑΙΒΙ8σοΙε Πε γ απ Μοσ

τσ ΙσεττοΙΒιεΙσε , Ισε επιπέσε, Ισ σπιτωσσ,

Ισε ιτιο.ίΙσ.σιεσε, Ισε ειιΙοσε δώσε ιΙσίοΙει- - Ισ

σε: οιισΙ:ι ρΙιιε Μποστ:: @σκακι .σΙσρΙοε ΙΙ › _

στοσΙ. Του: Ισ πιοικΙσ (επ: Ισ ;τσΙεσΐ ερ·

οπο: οιίιΙε Ησαυ: ο οσε Ροεσε οιισοιΙΙσοτιπτισοσστσοτει Ιου: σοοτσΡεστ με” ί ε' ε?

σττσοτε Ε: :Μο ουσ τΙσιπ τισ·ετΙ:ιοουοΙΙ:·

στι ουσ έταΙοΙΙ στι οΙΙΙσσ ,οιΙΙΙΙε οΡΡσΙΙσιπ:

(ΙΟ [Ϊ#2#ἰβ2ἰοπ 86 σο σο: έστάσι1ο στοε

Μέξαόπω Ισ ΡΙιιε Ιειοε:)ιΙΙΙΙΑΙτσ 8: Ισ ΡΙυε
`ΙιοττΙΙ)Ισ νοΙσωσ, οσ'ειΙσή:ιωειΙε νοοΙΙ ΙΙσιΙΙ:στ. Πι ου ε?οΙΕ.·τοιπσε Ισε ΙοΙΧ 86 Ι

 

ε! @σέ (Ι€Ισ11ϊ Ι32·ΓΙ)€ιτσΙ 86 ΙΙΙΙΙοιτι:ιΙπρτο

Ωσἀἑε σ01Ήωσιπ Ιοςε;οιΙ*ΙΙε# απ οόσοιμ” Ι

νσϊτ› Ισ ρΙιτε Ιουνσοιτ ει-γσσεΙσε ίτοικΙσε ' Ι Ι

ο: οσε ιτιειΙΙσσε1ιοΙεσ-εξοσσοοσΙοιίοΙΙ Βωξ · Ι

2 €Ιε5 ίση:Ισεσπε εοοτμ1τέε πιο _ΙσσωΙε με εοφ; Ι

π.6_ - μ , ' 1 Ι €όΠΕΡΙΛΗ4.

  



 

_ γ Ϊ

& Θ” ' 31·Μποι ΧΧ. ἱ

ε4ε€-Κ›. Επι: ·ΒείιΙα Μις- ν1Ε απο άοεροωμε 4

Β 68 @ε -‹:€:£οὲτ4οι1ἰεε όρομθέΜέαβΙοε; Ε:

Δ' ω: Ρομπ Το ιπσφετοανατωεπτ”&οΒ1ευ

_ δΌἀ€5Ϊ10Π1Ιῖ1€8Ή5 ρτκτιτΙ:8 οίΕοΙοτε,α

Μ. κ1ιπ1Ιε1ϋποπε6σεωώτα61οε @πιο κατ 3

έ με 6ωτ Μι Με ;_ Ετ κιωιτωο1τιεγε'1Ιε

' ίο.τάοιττ των: ίοΜέ μου ο, Μ» ΒώΙοτ,ὶΙε

1ίοπτ ρο1ι~ιτά!; Μπα: ]άο1:ε ΓοΙΜεοτ

οι; ά1εο&εωωτ οι: Μό.ά·τε&εωεπτ ὰ'ε

Β ::·οοιπστΙε.ετωποε1; δ£ Ια μοδασ: 109

· ' °” @οσε ο. οι: ςιίϊΙε!'ειγετ1τ ΗΜ ,Ωω ρτοειίιτ

- ε απ: 8ς ΙεερουτΓιμ1νεπτ ΕΜ γ Με·

σε1ικιιτ. ΟοίΗει έπεσα: άε1οοεΒοπ5β·

·022ωπ ού: Ξεὲἔκεπτ Ω Με τω” Ξἰιηιιἰίἱ·

@Με ό; Κοτςκ: , ο βιιΜΒι:Μουτ; ΦΠ

στι: ὸοε Γοιπίττωτιε οοιιττα5τεεωικ Ιει1τε.

Βο:Μ”ίβω 13ιω Μετα ΒΙοη-Μ·ωέε (Ώ

α: εΙυ'Η “οι” α τατ1εέε μι· (σε Μ” ΜΡ

› | › βατ ά'ιιται: ο0τηττιι1οἰο-ει ίουἰΙΙέσ ὰ: ΜΕ

ό:: βρε 8: όΈοττευτε. Ετ ι·είρο&Μ

Ϊειιτἔιὸτἰεξ ‹1ο σε: 5:ι1ιπ ΑΡὁτϊε @στα

αστεια: ῇΙ·κιουε Η: εοππικιαάο . @ΠΧ ἄ

1μιτάεπε εκινετ; τσιπ ) 86 1ϊΙ€(ΠΙθ 01%”

α” φ1οπτ άι:: ίειιτὶωωιε οοιιετειὶτε5.

1Ν'επ:ΡΙογοοε α Μπιτ 1ηίΕτυδΗΜ @σε

'· άσε μιτοΙοε @Απε , δε! ό.εε ειδΝοιιε Με·

:εε δε. ὶπιποεειιτεκ &αάοιισσι11 › Η@Ψ

, @ΜΙΒ

_εἔΓ;;ΒΣΞΒ£»ώΆη-β

κ

. Δ

κ
Ύ Π*
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8ΜάιΙα το1τιμίΠοιι 8: ΓΪΙΟΠΠΒΩΕΕὲ,-ΟΒΔῇω

ηοι15 ιιΒΠειιαιο: ὰ: τουτο νιο1ι:ιιοι: 86 Η*

ιι€τι:ιιτ. Αφοι» Ρωε ό.”ειιιι άι: σε ιιι:ιΉε _

ΙιιιιΙΪιτιιτ 88 ιι:ιι:τι:::τιτ Ια ·νοτιτέ , ι:'εθε ει ` - ι

ειπε Μι: Ρι·ορτιτ Ματ. Πι:ρΙοιοιιεΙ'έτειι; ι .

οιζι Πε (οιιτ @πε Μ: Ριε8ι: τικ: Ι'ειιιιεπιἱ,Μ

ἔαιίοιιιε τοιιι: πόστ-το ροΠΉοιε φωτ Με στι

υιτοτιίοΙΙιι:1:ο.ω Ια Βοιιιὲ άι: Μπι:Πω

μι· Ρτιωω ι:οιιι:ιιιιιι:Ηι:ε ιι α: :ΝΠ Μιά -

ΡΙΜίο και· άοι1τιστ ιερωτιιιιι:ο. Ω'ι:τΕὶΙἔι . . '

@ο εμε ιιοι;ιε όενοιιε άι: οιιετιιιἔ 88 ιἰσ `τω αιι›ι ειι:Ινοτί:ιιτεε θα Μπι: ι:τωιιοε,

ζ Με Ριιίι:οιπε· Ρτειιιιει·εωι:ειτ ;. δ6 @Με αι !

Βήτα του: Με ττοιιρι:ο.ιι `, εΙ·ι:ιι:ιιιι @σε ι

ι ίοιι οτάτε δέ θ· νοι:ειτιοο. @μια ιι παπι ›

ι ιιιι·:ΐωι:ε ριι5ΐειιιο Ι'Αρθι:τέιιοιιε επί-ει»

ι @σε αμκ: @Με φα Γιιινειιι Ι'επτειιι·,8: ιιιιι

ι τείιΠειιωιΙ'Ενο.ιι€ιΙο Γοιπ εΙαπε1εεΗοω

ι δια Πιο.ΒΙσ.·,(εε ρτι(οπτιιετε δε ΐιτιοΚΙανοε

ι Ραπ @το Η νοΙοιι·ιὲ πιιοιι·ιευτοιιε ά:τ- ·

η Απε όιιιιε Μι νει·Ξιὲ, Ι:18:ιτάπιιτόιιιιε πό

ο πιο: ι:ο·:ιπ εοπιπιι··: Ισ ΡΙιιε ρτι:οιειια ·ιἰε ιιοε

μ! :Μάσα @τι Πάπα: Μσοττἑήοσωρα» Π” 8_

16 @να επ Θωμπιθε ζώ: !ιἰ5οὶἔιιοι.ιτ) πω” ιν ιι

Ψ σιωπα]»: Δ:Μ» , ·υε7έ:έ «Μια κβ

Β 3δαπτύιπ. Νοιιε πι: ΡοιινοτιεΙα Ρε:τάι:ε

σ! Φο πισω ιιιτ.- ι:οιιιΜοιιέ ιιιιιιε Ια ίοινι

μέ _ 'ι φιλοι ι

.
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ΦΙι=ι›: τσάι, 86 ειιεοι·εάειιιε Ιει·ΡΙιιε ΙιοιιτειιΙο

Π” 8εΙερΙιιειιιιίετιιΙ:Ιε τ‹Ιε ιειιεεεΙει Γει

νΙ€ιιιΙεε ; εεΙΙε οιά ·ΙεΙ)Ι:ιΙιΙει ιετΙειπ Ιω

Ιιόπιεε,82 οιὶ Ιάιιιοττ ετετιίεΙΙε εΙΙΙεία- Ι

Ι με - Ι:ι.Ιτε_ςΙε Ι'οΒειΙΙιιιιεεειιιε Ι'οιι τειιιΙ σ. ω

εγω επι θιιίο.ιι: (ει γωΙόι:ε.διιτεΙοιιε ιιοιιε

εΙε (εε ΡΙΟΒβ5;ίΙ· ιιοιιε :πιεσε ιιτειγειιιετιτ

- Ιιοττειιτ εΙε τοΙιιΒετ ειπα: Μ ιιιιιΙιι5.Ι.ει

ΡΙεΒεε ιιιι”ΙΙ τιοιιεεειιεΙ (τω: Ια τιεΙιεΙΙεει

°' . ειιτΙιΙετι Ι”ικτιριιέΙεεειΙε ρι·εΐειιτει·:ιιιττε

Έοιε ειιι 5ειΒιιειιι:,δε ειι'ΙΙ ω:: εεΙΙε επεσε

τοιιεΙεε ισιιτε ‹Ιε ρτοπιειαε οι Ιω Ισι

'; νΙτειιτι: ραπ Με 6ΙεΙ3ειιιεΙιετκΙε Ια πω·

Ι Ραπ ιιοιιε επ €ιιωτιτΙι τειι00€ε0τι5Μ

ῖεοτινοΙκιΙεε/όε Ια εΙιιιιτ ; εοΕιςεΠϊ0ΙΙΙ

_ ` οσοι» ιΙε Ι'ΕΓρτΙτ δε εΙι.ι ειεΙ, (με ΜΙΒ

ΕΙιτΙΙΙ ιιοιιε ιι ιιεςιιιΙα Νε εΙείΙτοιι5ΡΟΙΙΙΙ

ΙΙείΙτε Βάια. Έειακ ει” Δ: ειωΖωτάε

Ι·Τω φαιά, τυπώσω 2η 2επΜ2ἱΜ βι€4% #80

ω· έτευέε:έιψ7.τ |ιΙν!:όνάιφθίε:δ Μ Ιω
@οι Ζε: Ισοππκε: ε:: νέι]Ιι·ισέΐΙσπόΨ”ΜΙΙΙ

εμ Ιεε εΙένογεειτ εΙε Ισ. Ε”, 8ΔΙεε·80-ω

και: επι ΡΙιιΙΙειιέετΙοιιΙειιτει (?εΙΙΙΙΙ Ι

Ρφι.ιτ Ιεριεεε ι 86 ιιιεΐιιιεεροιιτ Ια ΜτΙ

. τα ειιειιιιιιε @Με άεειιιομ ι·ιουε που

ΙΙΙ

ΡΙ

  

ε _7 @Με ιιοιιε νεΙΙιι:.ἱ Νεροιινω0Πε

/ Δ " έ”

Ιεε ρΙ:ιιΙιτε;Ιεε Ιιοιιιιειιτε (Ια .ιτιοιιόειςΙΙΙΙ -



Δ ρω κίεωΙτέε σουτ:: Ισ. Με Μ:€11Χευ1ΙΙΒ8

 

< βη· ίΈ'Ρ. Ι Ι. α Τάῶσ2ύἐ£ζ 977@Με Ι'αὶίο δ: Με ρΙειΙΙΙτε ; :ή Ιω Ιιοπικιπε κ:Ινέι,ΐ

δε Ιοε-€τωκΙε:ιιτε εΙέ Μ. ν1ο:;ισοιιε (οωινο- Η'μποτ (μια (οσε εεε Ικ:ΙΙοε ΙΙαιτείΙ ειετ6ει- .

Νοε -·:ι Ισ. 0Ι18ΙΙ' είΙ: εἑιςΙιὲ Ια ρΙε8οιόο

δετΙιατι, 8εςικΙει οοιιττοΙοοΙΙΙΙιοσε τΙο ' - Α Ι

ρτεΕετοιπω Ι'ΕνΔοΒΙΙο.εΙο ΙεΓιιε (:ΙπΙΙΙ:.

Ωτο.νωιε οιΙΙΙΙ,άεωε πιω ::ο:ι1τ5 α: ΒεΙ

::11ΜΒοοπ161·ιτ κά: Ι”Αρὁττο εμε Ια ω.

Ρεξιτειτα:6: Ια εουποΙΙΙειαοο ·‹Ιο Ια νετ

Με είΕ υπ εΙοιι εΙο Ι)Ιοιι·, Ροιπ Ιιιγ·τειν _

ότε' απο μου: ρτοΐοοιΙο ΙιιπΙΙΙΙΙτὸ Ια. "

›Ιοικιη8;)82 Ια ΒΙοΙτο αιτζετα άι: του: Φό Ι

μια Ωσηε εινοΙιε άε: π1οιινεωοοε Μάο

ίετπέτοοηε ραπ Ια Ι:Ιοια.Νε νοι:ε επ @αν _) Ι

;Ιδέε ροΙππ;- ξ @ΜΙ Ι)Ιω «Ιω νοιιε :ι οΙάβ

@φάω ν0υε π'εινέα:Ιοπ πω:: , νοιιε

ιι“ο.γόε απο άε: Γει.8το.κ:ο;8: .νουε:πο

@Με ρο.3;τηοΙπε ιΙιπε ηιιοΙοέ-'αυττω εΣΙΙ

μ: νουε ανφΙται;10ΙΙΙω ;Ε€ Ραεω1°Ι1υ3;

μ Πως: “η @Η , (ΙΜ ρυΙΙΙονρκε Ματτα

ΡϊΦΙΦ5 Ι $90πΦόέ5άΙπποπ38όεω φ'ΙΙ

κι» Μεέ5>ΜΙΙ: απου»ΒΦτιά;τοΐρο&;

ί==νέ$18-<#€· σω:«ά#24%ωΙΜεπι,[:αβ ΡΜ ,_

εΙιεηςΉι16 ς';ΙΙ Ιω 924ἱ10πνἄισἰ£ εκ πω: π» πε

ωες:“ς σας; ΙςΙνσπΙο2τ-ϋ· ίεΙυε:βιέ78βίσκ

@π `Ιο2ω;ΐ Ε;ιςτεέε εεε εΙοιΙε , 6:

ϊ” Ι απ” ζ

  



 

` 77ο . ωιω κι. .ει", @Με Ρτοιἱιετ Μ ΜΜΜ ι (Με αστειο νεέ

ε» Π· @τὰ :Μπιτ Η νοιιε οι όοκιιιεΙ:ι ε:οιιιιοιβ

. (Μισο Ριιτιβε νικ εωιιτε;τιιι'εΙΙε-εοετιδε

. › κα” νοΙοιιτέε, ειιι,εΙ·Ιε ιιιοόετε νοεμβ

--ΜΧ:.

' άεε έεοΙεε. ΑΜ Με.

. ί,ννϋ .

Ωσηε , ειιι'εΙΙε ειιΒιιιιιτιιεη νότα: Ριο:ὲ

“Νεα ιιιι,ειιι“εΙΙε ειΙΙιιπιε νέκι·ε ε!ιατιτε

απ'οτι Με Ειοττιπιεε, ειιι'ειΙε ιιεττογε νσ$

ΒοιιεΙιεε 8: νοε Ματια άε :εστω Ιεε οι

ειιιτεε εοιπτειιτεε α ΓΙιοιιιιείΈετε, ειι'εΙΙε

νουε ίειΙΪε οιιιΒΙιεκ Με εϊ·ιοΐεε ειιιι @π ει!

επιετε , ραπ νοιιε ιινωιεειιο. εεΙΙεε επι

(κια: άεναιιτ να” , τιωπ άτσιτ νετεΙε

Με › αξεΠτ ει άιτε :κι ρτιιι όε νό:τε νοσ8·

@οτι ίιιΡετιιεΙΙε, ό: ί:Μίξικιτ τοιιε Ιεεισιιτ:

«ευεΙσ.ιτιε ΡτοΒιιεε επι ε:εττε όίνιιιε εμπε

έΒΩΠ(9Π98 :ι εε @Δε νοιιε Ρειτνειιιέε απο

:οσε Με δεκα :ι Η ΡετίεέΒοιι σει-Με

έπεισε ριειιειιιεκπ :ταπε&ιτιιιέε επι Ι'ιτιια·

- ι εε ὸιι $ει€τιειιτ _Ιείειε Ϊε εΙιεΐάεΜ”

ίογ,8ε Μ: 2:οιιΓοιιιιιτιιιτειικ ώ: τιθτΙε Μια

ειπιιιεΙ αΐνεεςιιε ·Ιε Ρετσ·88 Ιε Με!

ΕἴΡτιτ, νται 8εΐε·ιιΙ Βια: Μπιτ εήιιτιιαι5ι

ίδιτ :ουτε 8Ισιι·ε ,· 86 ΙοιιεικιΒε εε Μάσι

  


