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` ΜοτΙΙ:εΙ.ε Ια Ι.ογ ςΙε Ι'Αρκ$ετε , εΙυΙ εκ

_ | Ποτ εεε ετ11ΡΙογ Ιεε νειινεε εΙιτέ- -

° τΙειπιεε , επι άε-ΙΙουε άι: ίοΙΧειιπε ειπε

;; εοιηπιε ΙΙηοιιε Ιε πιοι1ττετ;ι εγ @τα ω),

Π" τ:ιείαιε. διπειιογ ι1οιιε εινοπε ει· ε.όπι1

τετ Ια άΙνΙι1ε ΓεεείΙε ‹Ιε εε Γεωτ ΙιοιτΙ=.

Απ: ; ειιΙ ε Η εΙο.Ιεεϊπετιτ ΡτενειιΙ'ε5;ετ€· ν

ιπεερετΙΙ, _οδΙεφεεΙΙΙ:ειτ 1εττε Ιεε ΙιοΠ1·

ειπε, εάΙΙΝε μ νουΙιι ειάιτιετττε.Ω Μ]

/ επερΙογ, ηι1ε_-ηε·Γε-ροιινο1τ εκεεεεε ομπά

“τ

Ιτο;ε Ι'έ::ιι;,β.ι;-τηωε8ε,α_υευ-πεερεταφή - 7
Με , Η απ; εεΙΙεε @ΙΙΙ ευΙΙΙεμ:-ΪοηιειιΙΕε›

:Με ε ο”εΙΙ ε. ςΙΙεει:ιπ εεεζ. @η ΙΙΒΎ 8 @Η -

Πεκ» ει εμι5μβκε @εε ωειι1γεΙ(εε ίιΙΙτεε,Ι·

0Ιιε'επ1αεεεε Ιε451υΓρειετ $ΙΙΒΜΟΠΧε @Με

· · ε " · ` ' :αποφ

ε .α χ

. Α .% .
“Ψ Γουαιιπε ειπε ; ε2ε άουτ 011 Ραπ ιηεοττ1-·

ΡειταβΙΒΜεΙ1Ε πι1ειυι ε,:ιΙΙΙιτε;, αμκ: (Ισ

-π

ῇ.._-....-ὸ'..`_·

.Ξεεε.:-...

ε·
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Ισποικ:σητ ευ επειι·Ιει8σ.Π'οϋ τσιπ Ιππο

Ιπσ «Ισ ΙΙΙΒσι11στ1Ε Ραπ δε άοΙτ τΙτστ οσε

άειικ σοιισΙιιΠοι1ε ενΙάσητσε. [Α ΡΙσε `

οποτε 5 φωσ Η Ισ ναιι άσ Ισ. εοιπωστιέ:σ

σιιΙΙ σε ΜΜΜ: Ισἔἱτὶττισ απτο Ισε ΕΙιΙτ.έ- χ

τΙστιε ευ τσπιρε άσ ΙΙΑρόττσ , ειίΙἶσυτἔ

Ι11στ1τΙΙι1,σ11ΙΙ ρστιτιΙε τη, σπα Ιιφπιπΐ1σε,

άσ ίοΙΧ:ιτιτσ :ικιε;σσ :ΙΜ σί'ε σοι11πισ νοιτε

νογέε, άΙτσδΕσωσιπ σοτιετε.Ιτσ ο; Ια μιν 7

τηυσ άσΙει σοττΙτιπ1ιποπ άσ Ιὶοπισ , 011

Ιου τσσοπ :Με ·Ισε ΙουτεαιεΧ νὸειικ Π»

ΙεΙΙ1ησΙε άσ Ια. Με ιποΠάΜάιισ.άσε μύ

ςοι1εδε άσε ΙΙΙΙ::5 σι1σοτσίωτ τσιπάτσε,88

ΙΙειΙτ άσ Ισια 888 , οὐ ΙσεΒουϊΙΙάηε άσε

σοιινοΙτ1ἴσε .Με εσσοίιτιιιτισ ά”σίὶτσ=Ισε

ρΙυε ν1οΙσιιε; δρ Ισ Μ: ·Γε:έιγ , ε'ΙΙε ΓουΙΙΙΙ- ·

·τογσητ υησΕξσΙ11π1σ , εμι1 ε';ινΙίστοΙτ άσ

Ισ ΈειΙτσ τσΙΙΒΙσυίσ :ι ΙΒΙχειέιτσ ειπε ; επι

111ο1τπε ΙΙ ΜΙ ΒΙσπσσττε1τι , άὶισΤοπ «σε

άσ σΙ1ειΙΙστσΙσε ΐιιτρτσιπάτοΙ·τ ίοττ , δε Ισ

άουτσ Με μευτεογσητ σως ωσίΙτισε

ΜΙΠΡεΙεΙ1στ άσο κάτσε.

Μ τω: Ισπξωσε άσ Ισ ΪειΙτσ :ινειοτΙ”ειεσ Ι

άσε ΙΙοιπιπισε 88 άσε ίσω;ι1σε άειτιε Ια _

Η.

> αιισΙε1ιισε ω” Εμ... -
ΙΙΙει1εε ΒούΙσάτε τέρουάσιπ ει εσετσβω

' ο Ι. Δ

ωΜατιστσ τουτο τιπ:ιιπΈσίΙσ οικω Ια Μ.

ΙΟΥΙΙεΙΙΑερόττσ, 86 σσΙΙσ (Ισ Ισ11Γ Προ

(ΙΜ 8- ΡευΙ ω: ΡωΙσΙσγ , εμΙσ άσεξεττι

κ

›

κ ε

Π. Πίπα: › έκί @σε
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#18 ‹ .3'εππο:ι ΧΧΧΙΙᾶ

ωΙζξε· ε :Με αιτιέΙ:τειιιιεε επι άέρεκιε ἀεΙ'ΕἔΙὶΓε.

ΜεΙε : ρμταιΙετεωεπε Ιου" Βο1181ευΓεε

ἐξ Ιου:ε Μογοεε,νΙνσητ-ΙΙε με ειιιΙΠ άσε

/ ·- ' Μακ άο,Ι'ΕεΙΙΙΙ: ,ε1ι1Ι Ροιττεογειπ ε.ΙΙτε

ειιη»Ιογει ζι1τΙΙοττιοτιτ ιι Ια ιαοι1ι·τΙ:ιττε:

εΙοε Ρο.υντεε , δ: :ινε ΙοιΙΙ:ι€εωστπ εΙειε

ΔΗΐΙ€62 θ Ετ ΡυΙε εΙιτειιιά- εεε ΙοεζΙοηε ἐΙο

Μ·ογι1εε , δ6 άι:: ΒεΙΙ8Ιε_υῇ;ε , (ΙΜ απι

ντετιτ 311ΙοιιεεΙΙ1ιιγ τουσ: Ια τοπ ,› νΙ

νεογεειτ `‹Ιο Ιουτ τονρΙιιι ,...:8ε Μπι άστε

-Ι:Ιειπε :Ισ Ι”ΕΒΙΙΓο,εοωεπεΙΙε ίσοι; Επι» 7

-ε3τοΙττΙΙ πιοΙΙιε οταἰηιΙτε Με Ιιοικε:ε 86

' Ια ΓεαΙΙἀΙΙΙοεεΙο`Ιευτ ε:οΙΙΒατηι1ε ε>ΙΙ :άι

ΜϊοΙεο.ιιτι·ΦωεΩτΞ Ν”γ :ιὲτ-ΙΙ, εμε οειικ

(με Ι'ΕΒΙΙΒεροττοτΙουτ, άουτ Με Ειυτεε,

[ογοιπ εΙειοΒεεει1Ιοε Θ ()οΙΙεε εΙε τοιιε Με

έΙάε:Ιοε,άε φεΙφιε ΐο;πΙε ςιι'ΙΙε ΡιιΙΙΙεω:

νΙνεε,ηε: Ροτάε:κιτεΙΙ:ε Ρεεεευ:ς·ειιΙ Με

εεωΙΙΙεττωτ Θ' πρ: .όοηεειις-εΙΙεεΡεε 86

τ

Ι @ο Ια Ιογθα_ςειιΧ κ.Ιο εΙ6Ι1οτε, · ι!έ Ια

·τι·ΙΙΙεΙΙο ε εειι:ΗΙοδεάαπε, 8εΪοΙΙΙ Γεωτ

εΙειΙο επικάτιίΙειΙ1οε9 ΙΙ :Ρε ε:ΙεΙτ,86 Ι'οσφε3

··τΙεκκε: ΙΞιειΙΙόε ]ιιΙΙΙΒθ,εμπτ ΙετΡι·ςοευτΙοετ ·

' Ι ..εΙοΙ'ΑΙΡβετε,έφΙτέ8ει1εωεπτ;ΜεεΠΞιΙεφ

ε· τοιιε·Ιοε ΟΙιτέεΙεΙιε ,ό.ε: ςι1:Ιςηε:στάτο

ε1ιι'ΙΙε ζ Γογοηε , ηιεΙ νοιεΙοιπτ ε'οηεα€ες·ειμ Ι

ρα:ΙΙΒιιτ μου: ΙΙ: τε:ΙΙο ώ: Ιουι·ετΙ:; ΙΙε-εΙε:

. · νεογεπιτ Γε1οπ·Ιοε .ωε:ε11ηεε·εΙο 5.·ΡειΙΙΙ

ω(

"ωϊ
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' ψ !'ΕΡΜε τ. .ι τΙωωΙερ με

66 εττΙΙου,ει·ετειπάτε επι π1σΙιιε,εμι'ΙΙε ειιίἰ ΟΙΙΙι1:Ι

Ω:ΠτίοΙΧο.τιέε εσεΙαναοε ειπε εΙ'οτιττε- "ϊ

Ρτειπάτε πω: οΏοίο Η ΙιειαειτσΙειίο, 88

ίιήσττε·ίοΙοπ Ιοπι Ιια8οττιετιτ ει ιΙ:ε βήτα

Η Ρε:τηΙεΙέτιΙίω. Ο: ‹1ιι'ιΙε ιήοιιτ4:τιτ πιο:

ναι1τμε ηιΙοιιΧηι1”ειι1 τεπιρε άσε ΑΡό

πω σε ιι'ανοΙτ με σωστο Ι'ιιίαΒε Φ:

εεεετΙΙΙοε58ε ιΙο ατε Ιιευτεε ωυτειΙΙΙε5ε ΙΙ

δε άς εεε ε:Ιο1ίΙ:τεε,οΐι Πε επΈέτωώπτ αιω- |

ΙοιιτεΙΙιι1γΙευτεΚεΙΙΒΙευΓεε. Μειἰε έ:εΙα

Μείωο οΙαο·ε:εττο εΙὁτιιιτ κιΈΡε 811 ΙΙΙ-εκ

2%ηι1αΙε:ΡιιΙεΙοε ΑΡόττεε, στοτπτο φα

σε ιι'ε:Ρε με ση Βου δέ ΙεεΙτΙπκ: κτιογειι.

«ΤαΙΙοιιτοτ Ια εΙιαίΙοτἔ: (Ια ί6ιτι1τισε

(:Ι1τέ:Ιοηπεε. ε” είΙΙ Μι €τΙΙοἰτ @ΕΙΠΕ-Θ

ΜΜΜ Με Αρ6ησε Ι'ουΙΙ::ητ οτἀοπιιὲ,8£ __

Με Ρωτηιιετ εοι0ΠωεωΡ8. ΕιτεΙΙΈπ Π; , κ

ώ εν1άει1τηι1ε εαπ: κΙἔιιειπ ςιιοΙεμπ:
ΙΜοτΙΕι δε. τγτο.υπηιιο £1ιίεΙΙο ΡιΙΙΙΙσ

άΙΠΒ0€ οσττἰεε με Ια σχεση τι? ιτε Ριι-= ε

Με Ιω ρε11ίόεε ε 82. Π:ε ειίΙΕ&Ιοιιε , ω?

ΙΙΙ: .ΓξΧεωρτε :Ισ 1ο. ΒτιΙΙιιτο , ΗΜ ΓουϊΙΙα·

ΙΙ19ΠΙωε:ειτόοόαηε, Ροιπ ω: ροΙιιι: άπο

(ΙΙΙΙΙΙΙε ΙΐεωρείεΙιο- ρε1ε ΜεΙππ ε:ιπΙο-·

ΜΙΙΒΙ1τΙ:οιιτοε Ιέε οτεΙυτοε τΙο Ια ι:ΙΙΙΙΙΒΠ]@Π έτσ.ιΙΙΙξε ΙΙ.Μειι ΙσεΓοαΠά:ιΙο,ςμΊδ

ΙΙ οτι Ισια· τ1ι1εΙ:Ιι1εΐ0Ιει:Ιο ιιτεεῷϋεμτεἔεε. :

"Φω. Μωβ ΡιιΙε @ο Ια ἀσΙΙεἑο.ᾶ,ϋΩΙἔΪ

' σἰά π. ” ΡετΙΜΙΙΙΟ -. |

ι

έ'. .. ε -ι_-_--_&`
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456 Ευα” Χ Χ Ι Ή ·

μια: Ι>ΑΡὸτι·ε ει Με εμ'εΙΙε Με Ρειιε

εΙΙτε Νεο ειίΙειιτέε εΙειι1εΙεεεΙΙΒ:ιτ,ειιΖι4

Ρτεε ΓοΙΧειιιτε ειρε;ΙΙ εΠεγΙάεητ εμε 'Μό

Ια τε8Ιε ουΙ Με έ), άοΙτ επἔειἔετ ,ρω

“εεε εεε ΙΞι ΙειιΙεττιειπ, δε εμε ε'ΙΙ είΙ Ρετ

μ1Ιε ά“εε Εεεε νοευ εόωε αεκ ὸε.Ιὶο-Ϊ

Με Ιε εΙΙΙειπ, ου σε Ιε εΙὸὶτ`-ί·ὶ1ἰτε ‹μ”ε_ι1·

εεττε εΙεττι1ει·ερε.ττΙε εε Ι:Με,γ ω.: ττορ
κΙε ρετΙΙ .Με ίεΙτε εΙίΙεοΙΙ.Ι..'αυττε εΙιείε,- Δ

:με πισω Με” ει εοπεΙιπτε ‹Ιε εεττε

εε8Ιε εΙε· ΙΣΑΙ5Θττε,είΙ εμίε11Ι*Ε8ΙΙΓε εε

Πω καφε , Ιεε Ρι1ΙΙΟΠΓ5 ιιδέτογειπ με

οΙ:ΙΙΒει ‹Ιε νΙ-ντε άειιπε Ιε εεΙΙΙ:ειτ. *Εεε Η

εεΙ:ι ευίΙ ότε , ρ-ιι1εευεΙεε εΙείοι·άι·εεδε

Ιε.εΐεο.ιπΙειΙεε, εμε εεττε εε'εεΙΠτεΡευτ

ΡτοΙΙιιΙτε , Ποιά Βε:ιυεουΡ ΡΙΙιε Ρετοί
Ι .; ! ε:1ειιΧ·8ε ΡΙιιε·:ι ετειΙΠ·‹Ιτε εΙο.1πε εε πΙΙιεΙ-· '

ΙΙει·ε, σ.1ιΓετι εεΙι1γ εΙεε ΙΙιτιΡΙεε όἰεεο- ε

ηΙΙΙ-εε,ΙΙΑρόττε ρουτΙεε ρτενεπΙτ,86 μια·

' ·εα·επ·η !”εέι)ΐεε2ίΜ άσε ΙΙΕ8ΙΙΙε,ευΙΙ: Μάυ

ξ Ι;ΙτεΙ›Ιεττιεεε οΒΙΙΒε ΤΙτε 22 ΤΙιτιο:Ιιέε

άειτ1ε ΙεεΙΙει:Χ , οὐ ΙΙ Ιεε ΙτιΡαυΙτ εΙε εε

ίιιῇετ,ετ ιτε τε'εενοΙε ΡετΓοέμε ·εΙειιιε απο

·ΒσεωςΙε εΙιέιτΞε , ςμ'ε Ι'5·ἔε εΙε ΓοΙΧει·ιπ_ε , μ

με 8255 ©0Π11τιε` νοΙυέ νογέε 9ι1,ΙΙΙέ ε0πε

; ε. ,η πι1ει1τΙσ

2..:

ΡετΓοιππε ί:ιόεΙε όοΙτ εΙΈτε τΙ'ανοΙτ Με

ντ:ιγε εΙωΡεετε , εμ1 εΙΙ Ια Ριιτετε εμ·

εοφε 8ε ‹Ιε ΓεΓρτὶτ, δέ [Με εμε εΙ'ειιιττε

Η

Ι

--._-«-2- Ι



@τ ἴΕρἰπε Ι. α ΤΜο:&έε. Α”

.ι1εΙε61εγ εἰς Ι”οτάτο εΙ05 νωνεϊ- ΕΕ (Με.

Μεττ10Ιι15Ια νοτ1τεἔ είε ,εμε Ι'Αρὁετε: γ·

>τεΙοαιτιο εκει άι: Ιοττ1ΒΙειΒΙο οτι Ρο.ε μαι

εΙΙοιυε ,ού .ΙΙ παμε: ΐοττ ετΧ·ο.&ει11ει1ε 17%:

Ι'εΙρέΒοη εΙεε-Ι)ιιΙΙευτε. ΙΙ ίαιπ εΙοτΙο 3. μέ.

οιιΞε φίειΙοτ5 Ισ ττιρ.τΙειΒο ιπ,έεο1τ ηιιΙ- %: ι

:Με ΜεοωμιεΙΒΙε· , ανετα Ιειιτ ε:Ικιε-6.7 ε.,

εεε: εμ ΡειτοΙΡεω οποτε: εΙειΙΙτοκικ·η: '

Με εφττ1ρεετέεΙε:ε ΡειτοΙοε, άουτ ΜΙΒ

Ιράκ ουσ: Που απο α:ΙΙεε , ε1ιι”Ι·Ι ει'

1ρΙογέεε θα Ι:: @ετ εΙο Ι'Ενε:ίεΙι1©, Οι!!

.ΡειΙΙοιιτ. Ια επειτα: ε1ιιοΙαί:ε:Μπιε: Πα

ι1νοΙτοΧδτε:εττΙο εΙΙεκουειε εΙει11ε Ι'έτο.τ

ιιπαι128ο , ΙΙ οτεΙοιπ1ε:ε εμπε:_ςεΙΙο εμε;

Π Υ τετε;ο1ε η: έ:2=]ΜΜ ίσα @Μ»ωπέΙ

ΜΜΜε:Ι:1Ιτεευε:τιτ με εεττ' ωειο1ει-ε

εΙο ρατΙστ,ε4ιίεΙΙς τι,ε:Ρέ ΡΙυε @με Ι'έτατ

7ΙΠατΙειΒε:_. ?ΙΙ επ ·ουΙΙ: :Ισως ότε: ·‹Ιο
οὐκ άτα Ι'·ΕΡΙίεοΡειτ, 82 Η Γεω ιίγ ΜΙ `

ΙΙΙ ρΙι1ε :και Με Ιιοι11ωεε ΙΠ8-Εὶέ% |

18 Με ίειιμηεε πιοιτΙέε:ε εΙατιε Ε:: εΙΙεω

Με; νουε νογὲε ΒΙε:ι1 εμε Ι'ΑΡόεεε;

 

[ΜΙ :ΜΙΒ [ΜΙΒ σε Μι πιεΠπισίοι·εω · ε

ιεΙ1ίειοεάοΙ'ΕναΓφο , Η @κι με 27%

άμα. 2,272 Μ· απ]με α"απεβαίαβυη.

Ισ ετ011τβ.ΙΠΒειι1”ΙΙεΙΙτ , εμε Ια εΙΙειο0%

ιΙΤε 11ο Μ! ανα2οϊ.έιξβέπωσ·, :με ά'ησ

'Θεά. .ΟεΙανοε1τθ:::ΙΈθιι1ΙΙ σε @Μ
~."; ε3~ τους

›

7 Ν

ω

.. 7 ` Ι Ι ; .. Δ77
|:



α”. που: ειιιττετικιπ , 8: ώ: εμι"2ζ/ξιω @το

ν.

,, τω. ;ιοπι ι1Ιι”ΙΙΗ” έτὲπὶειφ εΙνΙάεη: ςιι”οΙΙικ;

.Φο-

-.ν

έ ή

Μ.ι· .8'εκωων ΧΧΧΙΡΕ ' ν

[Ε·υψωβέι@ατά α”απβικ/εβακωμ , δ;

ιΙο.ιιε Γέτειτ ‹Ιο :πιπ1:ιδε 6:τοΙτ ΕΜΠ υπο

-ε:ΙιοΓε 5ικοιτιριικΙΒΙο ειπαμε Ι'οτάι·ι;

:Με άΙΙιεοΜΙΙοε » παώ μοει:ινεεφε Ια

ρΙπο.τ8ο :Ια Εν€ίςιιεε. ΑΡτε:ε @επτα ητ

πιειεςιιε νογο:ιε ττιειΙοτεεωικ ς1ικΙ εΙΙ Ισ

ΙΕ:ι·Ιε ‹Ιε ΓΑΡὁττι: , ε1ικιικΙ ΙΙ τα1ιιΙατ απ

;ΙειιΧΙείκιιε. ΙΙει1,ςι1ο Ιει.εΙΙσοτι1ΙΙο κή;

έ:Ξ·[Μπε με ά'απβα!ωω. Πορ1Μοπ

ΔΟ ΡΙυίὶ€υτε, δε ‹Ιο ααα ὰ: Ια εοτυπιιι

Μαι άε Κουκ ι1οττ1τιπέιπουτ,_εΙΙ; εΙυ”ΙΙ

ειπετιά,ε1ικ Ια ίσωπιε, τΙοτ1τ ΙΙ Ρ:ιτΙε:,Ι

;1ΐιιγτ Ιαπω15 έτθ: τ1άπτίέε:ηυ'ιιπο [εώς

(Με , ΒειιφΙΙΙ:ιοτ εΙ€ι ιΙΙο.€οιπιτ , ιτεΙΙο ειιιΙ

[στοπ"σας ἔσω ία:οΙπΙ ΙππιτΙ,86 Δω

Βςωπ ΡΜ σουίεςυσιπτ Μ;;; ΙΙ:οοιπΙςε

πορἐεε..; εοέιπ:1: ΠεΙΙεε τειπΙο1σιπ Ιος
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:ποτε εΙο Ιοιι Ρτειιιιετ :ΜτΙ `ειγειιιτ τοιιι- τ:

ΡιιΙ::ιιτ πι:ιτιιι€ο , οΙΙο ιι'είΙ: οΙΙιε Ια Έσω

ιιιε άοίοτττιειιε ; ε:ΙΙο ιιο Ι'οΙΙ οιΙε: εΙο σε

Ιιιγ οιιΙ Ι'έΡοιιΓε οιι ΓοοοιιτΙοε ιιοΡεοεεδΙ

Με ομ'ειιεοι·ο οιι'ο·ΙΙο ει" έτἐ Ματιά:

ΡΙυε εΙ'ιιικ: Έοιε ; ` ου ραπ ιιαιιιττιιοΙΙιε

οπο νετιτειΙιΙοτιτ οιι,ε||ε κά έ:Ι·β·υιΜε με

ε'επβ·«Μικέι ριιιε ειιι'εΙΙο Μάι αΙειιιιο.ιε

οι ειι'ιιιι Ιε:ι1Ι 5 Ια ίοΙε ; σ.γειοτ ωοε

ΙΙ)εΙΙτο Ιει Ιτετιιιιιο εΙιι ΡτοιιιΙοτ,Ιοτε ειιι”οΙ

Ισ ο όΡοιιεἑ Ιο Ιοε:οιιεΙ ; βε ιι'αγο.τιτ Ροιιιτ

ευ Ισ ΓεοοικΙ Ροιισ.Ι:ιιιτ οπο Κ: Ρτειιιιοι:

νΙνοιτ;ΠείΙ αι α: ιιιοΙΙιιο Γειιε,οιι'ΙΙ Βια

ειιτοιιοτο σο εμε όΙΓοΙτ ΙΙΑροττο αγ οι:

ν:ι.ιιτ,οιιο ΙΙΕ·υε[μεβ22 :ΜΗ ε!”ΜεβιιΙο

βαιω,ε'εΙΙ ο οπο ειιι'ΙΙ Και ειγτ ρο'ε ΡΙιιε

ά'ιιιιε: ει Ισ. ΐοιεεε:οτιιτιιο ιιοιιεΙ'ενότιε οι:

ΡΙΙοιιὲ οι ίσο Ιιειι. ΜεΙεεΙΙΓειι: Ιογ ιιοε

ΜΙνστΒιιτοε , οιι'έτοιτ-ΙΙ ΙσοΙΤοΙιι οιιοΙ'Α

Ρωβ "Μεαπο: Ιοττε ‹Ιο ροΙγἔεττιΙο,

ΡΙΙΙ8 φι'οΙΙο πιο Π: ττοιινοΙτ ιιιιΙΙο ροττ,ιιγ

Ι‹:ε Ιοικ όοε ΜΙΒ , υγ ε:οΙΙοε άσε Κο

ΜΙΠ·% 'τη, οσε θεοοε· ιιο Ροτοιοττειιιτ

ΡΟΙΙιε ε. Με ίοπιιιιο εΙ,εινοιι· ΡΙΙιε εΙ”ιιτι

"ΜΙ Με. Ι-οΙεμ·τιοιι ΡΙιιε οπο οοΙΙοε εΙεε`

Τοτε :ιιΐΙοιικΙ'Ιιιιγ. οιιι πιο ὸ-εἘεΙιεΙειιτμε

Ρφτειιιτειιικ ·ιτιιιι·Ιε ά'όροιιΓεε δεῖ οι: το

ΙΙΙΙΙ ΡΙΙΙΙΙουτείετιιιιιοε οιιίε:ιιιΙ:Ιο 9 Μ:ιΙε

· - ` ο ιΙε

. Ι Ι

οπο.

ν.



.Ττ-ΐεωΡ”θ.ε'ςεσε-Πσμ
- Ι Με)

σ. ΙΙεε”:1ΙδιτΙ.σ11τ,
 

σ .' ›_ .7--Ϊ<ὴ7~

Ι ε .

/Ο η σ? ·-3Ή·ξέσπ Χ.ΧΧΙΙ-Ρί Δ

δε :ισ σοιείΙεΙστσησρσε @ΜΙΓ ¦

ε γ σνοπ ουσ σστεειΙΙΙσ ίο:τσ σΙσ ροΙγΒα4
-1 τΙΙΙσ άΙΙΙΙστσοτσ ‹Ισ εσΙΙσ,εμιάΙΙε :ιΙΙσέιισιιτ;

«Ιω στοΙτ Με· ἴσυΙσιπισΙΙτ ΐοιιίΙσετσ, ιπ:ιΞε

Ι

ή

ι

= 1τισίωσ ωϊσε 01°άΙΙΙ2ΙΕσ στπτσ Ισε ΜΙΒ «έξ ΙΙ

Ισε ΚόωσΙ11ε. Επι· ΙΙ έτοΙσ ρστπαΪερειε
Ισ11τε Ιογεμ$ε πυκΙιοϊϊΙωσε τΙσ Α`τσΡυεΙΙστ

Ισιιτε ίσιππ11σεο. Ισιιτ ΡσητσέίΙσ , 8: @σε

. ίσωπισε ΡέιτσΙΙΙσπ1σιπτάσ τσΡιιάΙστ Ισιιτε

- Μ-ειτγε58ε ειρι·σε σσ σΙΙνο1·σσ ΕΙΝ: εΙσ (σ πια

Ώστε €Ισ.ιιτεσε ρστΓοηπσε. φ1αΐικΙι:Ιουσ

ΙΙ σιττΙνστοΙτ σε ιιιισβίσωτησ ιΙ'ση ι1ίστ

ΜΙΙΙΙ,ΙΙ σΡε σνΙάσστ ςιιΙσΙΙσ ;έεοΙ:Έσωωσ

έΡοι1ίέσ ‹Ισ άσυοέ πωπω νΙνσηεσιπ από:

$τΙσ τσττΙρε ε ‹Ισ σσΙωγ ε1ιπ,σΙΙσ είνόΙτ εσε5ΙΡ ¦
σε , σε τΙσρσΙυγ1ιεΙυΙσΙΙσεΙότοΙτΔαΙΙΙἔσ

στι Γυάσσ.Ει: ΙΙ συ σΙΙ εΙσ ΙΕπισίωσάυ 11°ΙσιτΙε

φα όροι:ίο1τ υησΊσσοιΙἀσ`Ἐσιπωσ ηπα

ασκ ίσρατσ όσ ' Ισ ρτσωΙστσ Ρετ Ισ ιΙΙ4+

' ΦωσσΠ (ζ'σ·ΙΈ άσσο εστω ίοι·ςσ=άσροΙεσ·

Ι €ειΕΕ1Ι€·4]11σ.ΓΑΡόΙ:ϊΑΤ στιτσσό, σιιΞκΙ ΙΙ σε

ε σΙιετ8ε άσΓορΙΙσορασ Ι'Ιιό·ιτπτισ σοὶ σίΕ

' ε ΜΜΜ 4Ισ ΡΙι1εά'ιτι·ισε(σωωσ,8ε «Ια άΙ:ισσσ

· :να Ια ν-συνσ , σοὶ Ισ έτσ ίσωπιεσ άσ ΡΙυε

,σΙ'ιιτΙ σκιά ; εμέ σ. 'έΡοιιέ°σ`ιΙη ·ιισανσΜ

ιτΙ:ιτΙ, ,ποπ αρεσε Ισ εϊΙοτξ όιτ ρτστοΙστ

(σσΙσ σΙΙ Ιιὸπσίὶσ'δεΙσἔἱτἰτἰ1ω ) :ΜΒ

ηπα Ισ άΙνσ:σσ-ηυ'σΙΙσ ανοΙτ ΜΙ: εινα:
; Ι Μ?

ΟΙ ·θ_>

ΙΙ

η

ΙΙ

Π:

Ι[ .

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι Ι



β» ΖΕρέω.> 1. α Τ2»ωιύέε. .ιφ;ι

»η αΙιιτειιιε (2 Με ε εο·ειιι1εΙΙ:ΙΙΙεεΙτίωσ,0Βη2 :
8ε ι:τΙτι1ΙιιοΙ ίεΙοτι Με Μ:: ό: Εξω γ° η

ΕΙιτΙίΙΙΙιισιι αμκ: ι:οΙΙοε άιι βοοΙο Ιοι:ετ6 Ι

ιιιΙΙΙειιτ.(?οΡε ΡτοΡτετιιοιιτ άι: α: ΜΜΜ; ›

ιιιι'ιΙνειιτ εμε Μι άΙεισοτιιΙΙο ειγττότἐ Ιιι-· Ι `

ιιοεαιτε. Μειιε μπει: @σε πισω :ινοιι3

ΠιθιΙ:ιπιτιιι:ιιτ _έτειΒΙγ εστω ωφοδι:ιοι·ι

ιΙΙΙοιιιε Πιτ Ι'ΕΡΙττο ιι Τιτε,ιιοιιε ιι'·γ 1ιιΠ- “Μ”.

ΙΙει·οιιε με ἀ':ινετιιε8‹: Ροιιι· απο Ιιειι-Μ”.

το. ναιοιιε όσοι: ΜεαοιίΙεΙιτιο ά τΙει·-› Μ”

Μοτο εοιπΙΜοιι , ςιιι:·. ΙΐΑρόττι:τεςιιΙετε :

οι Ιιι νειινο Ροιιτ Ι':ιάαιοτττε-ει Πισω

πω: όιι άΙειτοιιιιτ άεΙ'ΕΒΙΙΙε. ΙΙΙ πιω

τιιίοιιιτο Ια ιιι€ιιι°ετἔ άι: Γ28'θ5 8ε Πισω

ιιοΙὶοιὲ ΙτταρτοεΙιεΙ:ιΙο άι: ιιιειέιειΒο , εΙΙσ

αιτιιιι Ιιοι1 ιεΠιιοιΒιιιιΒο ιΙ':ινοιτ νεΓοιι

ΡΜ ΙΙ: ραΜ ι Ροκ; ΟΙιτέτιειιιιειιι`οιιτ [δέ

(ΙΜ ·ΙΈιι€-τοιεε ιΙο :οικω Με ΡΙιιεΙοι.Ιεω

Με ιι&ιοιιε (Η: Ια Ριετὲ δε! άι:: Ια αΙιειιιιι%

(ΙΜΣ ἰΙ ΙρεοΙ5ι: κι ειιιι:Ιιιιιες πινω με

οΧειιιρΙο ΙοιιΙοτιιοιπ Με ιιοτι μου: `ιιοιιε

οΒΙΙ8€τ 8 @κι απο: ο.. ίοιιέΙιε. 2είε!!ε .·ι)ιτ- Δ

ωΙΗΙ) !€[υι2›ι:ςπιιἔε έ,πιφέτβιέ2 είε 60%” Α

αι€ιικ.ιε δέ Με. ιι ωιπτἰ/ἐ: ρ·φ7ε: £πβι22.ῇβ

ψζώ2Ι·Μ· έςταπἔετι,/ἰ ε|ίωι ω», ἰ:.φἐε‹ἰ.σ·< `

ιιΙειψίε2: ,βς||ε 4]Ει6Ήε:28 πωσ κιβ:2ς·ε , β Ι

ε#σ α /υι8%φβΜΕπ2@έτσι πικαπ ύΜυπ· αν”

πο. ΙΙνα: 9ι.ι”:ΙΙς; εμ Ιειςιιι..τε-ΐιιιοΙΒο5ι-ι

“ι - ' 86 άσε ι

ι

δ

ι

δ
κ

, Ι
ι Α ι ..Λ μ---π-`



..

ζ παΪΙ1ε=εκροΓογέιπτ Ιουνεια:Ι·ουι:ε επίμι-€,›

-Ρ_ΤΙ *___Ρ-Τ

αφ; ΕΒΜ)» ΧΧ·ΧΜζ.· . #

(:ΙΙαρ/$ο·άΕ @ΜΙ τμ Ισ. εοοιιοΙΙΙ:έιπ-τ, 868%έ Ι

κ· γ" ΜταΙιτιπωι: ό”εινοΙτ ΙωΡεΙΗθ: ία ρΙοτὲ Ρειε` Ι

άεε αιέΙ:Ιοικ ίαΙΙ1τ€5δ6_άΙ€Ι1€8ά8 Ι:ΓΡτι;-·

- Ι ί:έ>ΙΒβιτνάι: (:Ι·ιτΙΙΗειπΙΙττ1ο , δ: ΡαττΙςιιΙΙ€·#

Ι

Ι Ι

πωΙεπτ.εΐανοΙς ΡτειΕΙτμΙθ οοΙΙοε τ” ία” Μ

`:ἑ.ΡΡΙ·›ττει1τ> :ιο ιΜΜΙΙ:ε:τε: , οὐ κ:ΙΙο άο1τ · ΙΙ

είὶτε εο:ιἴο.‹:τ6ε: , ΜΙΒ εμι'οΙΙο Με Με με Ι Μ

αποκύσε άειιιεεεε εΙπιτπεβΙεε εκετ.ε3τω· - Ι"

ΙΙ ςέι ηοπιιιικ (μπαρ ὰ: εαπ: πατατα, ἱ ΙΙ

9κίειάς; »θα παπωπέ β: ρ·ορ·ε: εκβω., 72Σεά: ΙΙΙ

ε;»ίυέθ ίε.σ.έ2%επέετ:ψίε!ίε η: Διώ· Ζε; ρέεα': ΙΙΙ

άε:ΨβιΖπ::,ἀπι'εἄε η2βιένΜα 41416' Ιιίβέςε2ω·- μ]

επ τοιιτα:Ιει :Αϊ ΙΙ: ίτιαΙτά'ιιι·Ι ω.τυτώ Ι'

Βου ,ΙΜ Ιιιτττια1ιι ά'ιιιιοΔωεποπόι·ε δια Ι

ΡΙεΙικ· ώ: εοτπριιίίιοιΙ ρου: Ιω αΙΙΙΙΒει5 ΙΙ

α: ι·Ιιισ· ΙἶοΗὶεαὸι1 τΙ-Ιειοοικιτ ιΙε;τιωιά43 Πω

ΡτὶιιεΙΡεΙ0·ω.€ι1·τ.ΙΙ να:: ρΙσεωΙοτεττ1€ι;τ, Ε(

ε1ιι,Με η: καπέ [ἐν επβικ:.. (Σε: τ:οπ1= '

τι1εϊιτ_πιιτοΙ1:-εΙΙο Ιοπι τἰο`οὸυσζκὁ,ειιἱῖτογ, Ι!!

Ε εΙΙο πίσω ;ινοΙέ Ρο5ηι: ευ ροιιτ Με ΜΜΕ Ι]

Ε: ΙΙ επ ΒιΙτ εΧρτεΙδέωοτιτ πιοιπΙοη; .' ΙΙ

Ρο.1·σε Πεκ: Ιω Ραμτηε ,άιττι1ΙΙΙειι άοΓ- Ιω

Ι .·ςι3εΙ5Ιοττοέε:1τΙεε (:Ιιι·έεΙερε, 82ο.νοι: Μ

εμιΙ ΙΙεΙν1κτ6%γεωτι, ότογε:τιτΠ ἀωκιτυτὲε5

Κε αβ;ιπάοηυωππ»εμ1Χ :ίτιέ2ι9€0Ε5- ιιφ:τιαυΧ: ωρα Ι”ὶτ11ρΙ€τὲΙ6ε;βν.9ὶι: ειΒτιι.~

Η Με και» εΙεΙΙΞιξ ωεΓφ; ; άοΙζς ΡΙιτίμειττ «Ιος

--ν '' 7 __ ' · ΒείΙοε,

 



_ Μ ΙΙΒΡέια·ε Ι. ΙΙ 7Ιωπόέε; μ;

ΒείΕοε,β Ματια ειπε ο'έτοΙτ Με ιΙεει πι:ιτ- ΟΜΙ

κμισε :Ια (ζΙπΙΙΙΙτιπΙίωο εΙε οοιιττΙτ τσιπ ν(

ΙοεοΜεικιε5 ηι1ο Ι'οκι εινο1τ Ρτσοτοέε. Ετ

τιοαε νογοηε, εμέ Με; έετΙνει1ηε άς: Ια

Ρτοπ1Ιοτε :ΙιΙιτΙςι11τὲ: (Ι.ΙιτοτΙςτιπο Ιανό “Μ”.

Ιοιινοτι: α: 1·τ:ΡτοοΙιοαιιΧ Ρειγει1ε;86 Και·Μ ώ

ιτιοπιττειιτ Ρετ ατά ιπ:1ι·ε1ιιε, ςιιεΙΙ:: τΙΙΙ`- ΑΜΙ-ι·

Ιοτειπατ ΙΙ γ "Με ότι::τε Ια ΓυΡετΙΙΙτΙοτΙ _

ιΙο ΙοιιτεΎΙὸοΙεε τμιὶ-Ιευτ Ρεττπεττοἱτ·εω ,52:”23

Ιιοττε11τ55 δε. Ιει υοΙΙ$Ισιι· «Ια $εΙΒιιειΙ:·(ΜΜ

Ιοί-σε, €111ΙΙΟέ £σωΙξιοιτοΙτ. Μειἰε ΙΙ ως:

Ωω με ὁοιιςεξ @Μ Ι'ΑρότςφΙο08 Με

ποσττΙει1τε εΙεε.-ειπθιοε ιπ:·τοττιρτοτωσ

@ΙΙΙ ΙΙ: ἴοἰη ΙεΙο Ιω εΙενοτ σιιΙ:ι €ταΙΙιτε·

ιΙο ΠΙευ,88άε:>Ιευτ ετιίο·18ιπετ-ιΙέε φ'ΙΙα

επ @Η εαΡειΒΙοε , Ια απ” τΙιι·ΙειΙιπ: στου?

ΜΙ0ΈΙΙ ΜΙ-ΙτοΙα ΡΙστδ ΕΙῖτέτἰεοιπα ΙΙ

ΙΝΕ :ΜΙΒ ςιι'ε|ίε 92 ίυςςΙ· Με ·έ:%απςξε9·.σΙ Π'

εΠϊ91πΙ μΙιππρειΙεωοητ Με ΠόοΙεε 5 ειι:Ρ

ΨΙΙ:0Υεπτ Γουνοιπέοπττωοτε Ρετ Ια ῇΙο=)

Ισια: ΙΜ ροτΙΙ:ωτΙοηε εΙο ε1ι1Ιττετ και”

ΙΧ·'ΙΙΙΙΙ ›δ6 τΙ'ειΙΙοτ οττ8.Μ,ςΞι 6ε·ΙΜε-ηΜ

ΦΙΙ"ΟΙ10Ι60τΙ τεεωΙτο άειαε Ιωττ1:ΜΙνιιέ 7 Χ '

ραττΙοιΙΙΙοτοε ιΙο Ϊ·ΙόΙΙτε Παω· μαϊ@Μέ

ΜΙΚ: ΙΙ:ι1τε·τθ ροινέεΙιτκ €Ιέρξι-το5(Ετο εΙατιέ

μ” ΙΙεΙϋΙ ΡιιΙ:ΙΙΙ:ΙΜ εοπτππε ·:Ιειιιε Με .

ΙΙΒΜΙφτ1ς: Ρεσεηηο5·; Πω άΙαΙΙΙευτἐ Ι

ετοΙΙΙΠΒ ΙΙμΙεΙτιεπΙο ΕΦιιτείοττε ιΙό ν-Ι>

' Ι Ι· Ρ'οΙππώ σε ΜΜΜ

' _ Ι

 



ΏΙιειια.

ν.

- 7· ©,είε ει (Ειτε όεε (:Ιττέτιειι_ε ό (εΙοιι Ιε ?Με ν Ι

'7ἡἶ__-_Μ

μι, .9ει·ωεκ ΧΧΧΖ7/Σ ·- ._

Ιειιιε 86 τΙΊιιίο.ιτι1ε , Πει έιτοιειιιι ίιιΡρΙΙ-ε

_ εε ειιικ νταγε ()ΙιτέιΙειιε ά'γ πικαπ: Ιειι- η

Ιεπιέιιτ Ιε ΡΙεεΙ. Με ροιιτειιιογ νου:

νογεε (με Ι'ΑΡόι;τε Ιεγ 8; ειιόινετε

ειιιττεε Μια ι·ει:οιιιηιειιιόε,εινεεςιιε τετιτ`

τΙε ΓοιιιΙ'ΙιοΐρΙτεΙιτε ει” 601€Ι€5_δέ ρων °

Ι εΙρειΙετιιειιι ει ααα, ιιιιι εΧει·εεοΞετιι:

ιιιιεΙιιιιε ιιιιιιιΙὶετε επι ΙΈ8ΙΜε.· Ετ πε

ΙΙΙιτιεε με εμε Ια Ρ:ιιιντείε τειιεΙΙΙΙ Ια

ίετιιιιιε, άειιιτ,ΙΙ Ριιι·Ιειεγ , ΙτιςειΡειΙ:Ιε ό::

@πιο ΐοττε··όο βειιεβεςΙΙΙ ιιεθιΙΙοιτ ΡΜ

[ειτε] 8.τειικΙ' όέρειιξε Ροι.ιτ @σε Ιιότεε

εριιιτιιε έιογειιτ εειιΧ-Ιἔι. Ι.ε εοΙιι_ιΙ”ιιιιε

ιεΙ1ιιιιιΒτετ_ιε,ριιὸἶιιιι €;ιΙ:ιτ:ιε;ιιιι ιιιιιιεΙειε

_ @ιι με ριιιινι·ε ΙΙτ,;ινεε: ιιιιιιευ (Ιειιευτ- '

τΙιιιτε ΙειιεΓΔΙἐΙἰΓοΙι , δ: έιοΙτ ειιιΙΙΙειιέιε:ι

ω·εειΠιειμμιε.Ιεε [οιτιρειιοΠ-τεε άεε Πχ

"ςΙιεε. ()”εΡι ΙΞι ωείτιιε,ιςιιε Γε ι·ριΡροττε

σε ειι,ΙΙ ειΙοιιεε έκ Ζε·ιιεΠε: ΔΗΜ: κά.: &:έων

εἰς ._ΙἶΕ_οι·ὶιιιεε ι_ειιΙειΡρεΙΙε τρικ Με "εφε

,Μαη μια εεε ΒΙειι Ιεε_ιι·ίε

Ριιιεε:ἀἶεινεες_ιιρ Ιεε ιιιιςτεε Ιιοιιιιιιεε Ρετ:

Ιει έξι): τΙεΓοιι Εγειιι€1Ιεβε Ρ:ιτΙ:ιβ.ιιδωι·

ι:ει_τιειι @η ΕΙρεΙς,, Υοιιε ειιιτέε (πω:

τΙειιτειεπι:ιεςιιε2, ειι_ιΙινετε Μια όιι

ΉΦιι_κ δ: ζ άιι ιιοιινε:ιιι ΤειααΙ:0€Πϊ › (με:

£ἶείὶειεΙἔι Ισ ΡέειιιΙειρβεε άι: ΓΙιοΓΡΙτα·ι

· ' > · . Με



Ι Ι· Ι [4ΜΕ!5έ2Ι·ε Ι. ε Ζωσ2βέσ. Με·

Με 1ΙεΙανοτ Με ρἰο‹Ιε ό:: τωι1ετω.€ω @φ

ε'έτοΙτΙα ι:οίιτι1τμο (Με Ιιι1ί:ε, δέ ‹Ι‹τε :ιιι- ν·

Με (Μεοτειοκ , οιΙΙ ειΙΙειπτ άΙοτάΙοοΙτο

Με ρ1εάε-ιπιπάε , σο, οι: πωπω ΐοπ ρου

σουνεπτεμπε Ροττειιπ 1ο μπε Γοιινεοτ,οιιο

ά:ε ΠιικΙειΙε·εμινογοπεοείοΙο ιΙο Π: Ιοε

οεττογοτ Ιουνεοτ, Πει· εοιιτ αρεσε ενο1τ

οΙ1οπιΙηὲ του: Ισ Ιου: επ νογει€οαοτ.' Ετ

νουε Γενέε εμε Με δεπέτιουτ `Ιο.νει Με

ΡΙσόε'ει (εε Αροττοε, ΡουτΙουτ αΡΡι·εω

πΙι·ωιπ: ΡοΙιιτ άέεΙειΙ8οοε εΙο Π: τς:οότο -

Με ωοΙοτΙτεε δ: Ιοε ρΙιιε νΙΙε ίετνΙε:οε Ιοε

Με :Με ειιπτοε. Ι.'Αρθττο μας ΡΙιιε

εναιπτ, δ: τΙοτοέιοοο οπο απο Γεωπιο

€ΙΙ8τιο άι1 ιΙΙεε:οοετ ‹Ιε Ι'ΕΒΙΙΓε, ουττο Ιοε

έτοιοΒετε, :ιγτ ειιτίΙΙ αΠΙΙἙὲ τουε ειιιττεε Μ:- _

ΙΙΙἔ€2 ΙεΙοτι Γοτι-ροεΙτ Ρ'οι1νοΙτ , ε:οοττΙ

ΜΜΜ οι και· τεΙΙ:ταΙεΙιΙΙΙεωεο: τα πιε

1τιόικε,Γεε νΙΠτεε, τ€8 Ρε.τοΙοε,8: Ιω Ιε:= ·

Με ει Ιοιιτ εοοἴοΙοτῖοτι , 86 6ο τοπ :Ποτ

ποιο Με εεε” οΠΙοοε,οο·τπ εΙΙοέτοΙ: ανν

ΙΜΜ€ε ει: ΓοιΙΙ:ι8::ττιοιπ ‹Ιο Και· τοΙΙΙ:·το;·

ΕΠΙΙΙΙ ΙΙ οοκιοΙιιτ ΙΕιττοίΙ;ει:Ιοπ , οιι'ΙΙ ΜΥ

ιΙοιπετιιΙο Ρετ εεε :ποτε φείἰω β23πεκ- -

β'ΜΜΙ βάση· Μπα· ΜΜΜ αποτο. σοῦ:

ΜΙιτε ΙΙοΙΙοεπ ο. τεοΙπττοΙιὲ δε ΐι1ΙνγΙοε

οεεαΙΙοοε ο Ισ. απο ( εΙΙΙΒιιιτ :ΜΠΕ _εΙΙτε :)

Η ω ΙεΙΙΙειπτ έεΙ;ιειΡΡοε @ομοσ Ιο·υτΙ-‹

_"/ ω». οπο”

 



απο.

  

436- ' .,·.$ων»ωπ ΧΧΧ·ΙΚ ,Δ Ι

Μπιουτ πω] Μο εΙο Ιοε Βια, οο1ο:Μ

ἔοιπ_ Με ΡοτΓοιπιοε Γεω οΙιοτΙτἔ. (ΐοίΙ

ο μι” οοιοτι1οπνοοε. νὸγὲε,ουοοο ου'ΙΙ όίέ

`ίοπ ω. οοκοτοοοοεοποπτ, οδο/ι) σ: Μ

ιΙοοξεκαέαρίο·υοέπ ρω κά· έω:Με; ανι·υπε:.

(Σε: ίοιπ Ιλ οΙιοτο!Ετοτοε,Ιοε οι1ειΙΙτδ:ε φα

ΙΆρὁπτο τοοι1Ιοττ οειι1ε Με ΐοΕ11Μ/αε, οι1ϊ

άοΙνοοεοποποοτ Ιο όίειοοοο.τ 0144?ΕεΙΙίς, '

@ο . κοντο :Ια ΐοΕΙιεϋποοΙο ίοΙσπΙΙ:Ιοο.

νομοό1τό:,οοοο'οΙΙ ΒοοιιοουΡ;8ε·°Ιο Γεω

νοιιἔἔ,ίὶ νουεΙοοωτδτε Ιοε οΙποΐοε ο ΙΈΙΙεπε

«Ισ οόττο οοιΙΙιρε, οἱ: Ια ςΙιοι:Ιτο;οΙΙβ ίοτέ

το&ο5€ΙΙο , εμε Μο νοιιΙοΙοοτετΙουεπ

οΧ:ι&οιτιοηθο·οττο τοΒΙο ‹Ιο δ. Ρο.ιιΙ,ο

Ρο5οο Π: ητοιινοτοΙτ ΙΙ οπο Έοιπιππο άΙ8οο .

εΐοΕΙταε.οττοεοπτιο·άοε οωΙω ω»

@ΙΕ-ορο εΙ'οίΙττο ετΙτόείΙΐο ει Ι'Ιποοοοιμ· εΙ'ο.ά

νοάτ ΙοΙο ὸοε ΡοιηνΙοε. Ωω: εοτοΙπω
ροοίγ οσο-ΜΙ Ρειττογ πισω, ει. Ισα

ΡώΙδανο;ΙταβΙοΕοέοτ τοικΙΙο ΙΦ τέΙοοΙο

ΒοάΒο·Ιοοο 1°Αροετο σΙσωοο&ο,οΙ'ανοΙ:<

ίαΙτ.άοΒοοοοε;ωοντοε, «διο Με ενώ: ΠΑ
·αΙοε. απο εθΙοξΕΙοο,εΙο ιϋοιωινοΙτ ροτάιι

“πωσ οταβω, ώινώτο2:κοοΙπτγ_ Ιοιπε

οιΙΒιοο , ά'ανοίξ τυιΜΙΙΙ:< οιτκ”ειΒΙΈσμ '

εΙ'ονο1τ·οο Γοἰιι οοοίοιιΙεωτοτ ώ: Ιοιιι·ε

άοτοοΙΙΙοοοε , οο άο3Ιουτε μοοΙ16ε,ωο.Ιε

πιοίκηο άπο οποο8ρτε.Ξ Λο ταύρο εΙο
· Η Ι'ΑΡύττο,

Ι



βια Ι'Ερέκτε· Ι. ἑΤἰκωώἐε. Θ? !

Ι'Αρὸττε,ΙΙ επ όιο1τ :ι11ττετ11εΠΕ. (Με ΟΙιειΕι·
πιο”, ει” Γεω πιρΙππειωιπ Η Ι·αιτεε,Ι γ·

έκογειιτ ΔΙοτε ·εοπιιτιικιεε Ρωτιγ Με Κ

(:Ι1τέτίθοε. νουε Εινέε σε ειπε 5.Ι.ικ: επι

καεοιπε,Ιειιτ ΙἰΒεταΙΙτὲ ε» ΓεεοιιτΙτ τοι1ε

πω; ειιΙ επ :ινογετ1τ ΒεΪοὶι1,ίἱ ρτοε11Ρ€ε> =

ΔεΠο.ΒοικΙ:ιετε,εα'ΙΙιε'γ εμε/Με μποτ ά·ε γ.

ιιεεεΠἰτει1›υειιι ι·ι1ΙΙΙειι τΙ'ευκ, Μπιτ ΜΜΜ 484.

8εΙειιτ εοεεοτάεβ ράτί:αΙιε , @σε τουτε- “ό”

Ια π1ιτΙεπι1εΙεεΙεε ετογειιιε τίεΙΙο1τ εμι'απ

εοειιτ, δε εειι”ιιι1ε ειι11ε.ΙΞε νοιτε Μεσο

τε2 με Ποπ ΡΙι1ε εε (με δ. Ι)ειιΙ επ :Φ

Με Ρετ έετΙτ, εμε Μπιτ εΙΙΙεεΗοτι ΙΙτει

τετιιεΙΙε Με ΙΙ Ιεενει1τε,εμιε Ιεε βάεΙεε ό· Με

«Μ ΜαεεάοΙοε,ΒΙετι εεε εΙ'εΙΙΙευτε Ρετ-ΜΙ,”'

ΙΦε.ετεε 8ε;υγεεεειιΧ Μείωεε μη· Με

ΜΥΠ15 ,ειιγογογεΙιτ Δεο.ιιτττΙο1ιτε Με __

2Ι1Π1ὁπεε ΙιιΙΙΙιτεε ει Ια ΙιιςΙέε Ροιιτ ΓοιΙΙ:ιέ '

εεε @Με Μετα εΙει:15ΙαζΠε06ΙΙΙτε ὸ,ιιτιε;

£2ΙΙΙΙι1ε. “ Ετ πε ει·ογεε ρ:ιε,ι1ιτε εε Μ” Γε

ΦιτόεεΙΙ1Ε:ινεεΙεε Αρὁιἔτεε. ΙΙ ρειτο1ἔ

Μ ΙπωιιτΙωε Ιοτ18πειτ1ρε Ρω-ωγ

Μα ιΙΙΓεΙρΙεε,εγεεε1ιπε τω: άέεΙειτ,εχιιε

ΙεεΠΡαγειιε Μαι; εεετοεΙ·ιογετιτ , εμι'ΙΙ9

*ΜΥεπτ @σε ά'εωΙεΙε Ιεε ιισεΡοιιτ Με

==ΙΙ1ττεεενογόε( ΙΙΙΓογεεω1ε) εσεεωεειε

ΨΙΙΙ·Ι27ΦεστΙΙ.'επ ‹Ιε Ιειιι·ε ΡΙιιε·ἔτετι‹Ιε

°ΠΠθε1Ιε ε Ι1οΜπε εΙΜΙΙευεε Ρεσίεπε 88

' η ε: 2 2, @τιμη -

δ

 



  

σ' €.1

Με , .5'α·»π.υπ Χ,ΥΧ·Ι7, 7” ,

()Μρ._· 1ττ1ρέε ,Πω ν1νο1ι: ειινὶτου Ι':ιτιι6ο.ο!ς ~

7. 4

‹

`λ

ρότα δο18ηοιπ , ι^αρροτεε·, ηικ Η ηιιοΙ-”"·

- ' ςιι'ιπι ἀ'ε:ιαττ”ευκ έτο!τΡτ85, δε @Η ποπ

2'2:”” τὸ: Ρφιιτ3ειιτ ΚεΙἱἔὶοη,11εγέεσουτογοιπι:

,ω›ω τουε,εΙυ ιΓ υγ :ινοπ ιπω,ςιι'ιΙε σε θίΪ€τιι:

Η” . . · , _ >· # __'
Ρ.76ί Ροιη Ιε β€Ι,νατ , δ: εΙυε·Πε,ιΙε ο ερ Ρα;

π . Τ.ν0 ειπ παπα Ματ, πιω Ι εβαιπόοωκτ
5 · ,

ξ· , Ρουτ εεΙει,Πε Ιιιγ τειιόο1ειπ το·υεΙοε οΗ:ι

σοε ἱιτιο8ὶτωΒΙε3; εμε· Γοτι νογοὶτ επ [ο.

Ρτὶἴοι1 Με ἴειιπτιπεεὸὁἔσ,δε #ΣΙ85 ειπίἔιυε

,όαΡιι1ε Ι-ε ττι-:ιτἱτι )ιιΠ]ικε επι ίοΙε; εμ;

ρου; ι1ιι1 ε:&ογ6ιπ ου εΙωτἔ0 ρειειυγ/©υΧ

·· . ` :ΜΙΒ τη: Ιοε Πωσ; ιιοΙοε Ε Μία
Ρ· | › . |

· · ρΙο18ηςοε με ιιιτει·σΠ-ογοιπτ τοιιτ€ε αιι

τ1ςτέε,1ιιγφιινογποτ εΧρμ·ε ά6ε όεριιτδ:ε )

ι=μ3σε:Ξ.=-ε

κ Ροι1:12ιΜΠει·,Ιο όοξίοΙοτ, δέ Ι:: 1οοΞυ1Ηετ,

δέ ο11έουτει€ετ; ςυΉε Ιιιγ ίς›μςιπ7ἰίἶογειιτ

Ι:ιτ8οπιειπ Μέσω , δΣ ν1ντοε , 86 Σουτοε

Με ςΙ1οί63 ΠεεείΒ1τοε;τι'έρετε;πιητ Νεο

22% ! μου: Μόοι1ς1ιΤοε ρς1ησε. Ροι1τΙοερειιι

Π,,22ν;εε,ΙΊιπνσΠερ.ίτε,εΙυε Η: @Με ιιο ΜϋΒΙ

' Μπω- Η:τειτ Ρε-γειπ άΙ;:ε ςΙιοΓεε, ΠΜ! τει1εουττο.

222°ο;ς10»Πε Ια οποίοι? Δω (Πιτέτἱειπε ι·16-Οτ4

ρω.. Φο «το Α·ἔι·ἰ‹:μιο`ὸτ·.ηε Ε; ΒτειιπΪ Ρεϊ(€ω

Που ὰ: Β1οεΙετΙση Γεω ;ο;. €161ωπε

δ058Ωει3τ, εετἱηνεηαι5τε`ὁ5ε-ῇο ε1ι:Ι ε'οίϊ

ςοοίςτνὸ ῇωΓςιιεε :1Ποι1ς , . ιπόιπτο εινα: ν 4:

Φις] [οξ2;ά1ε Ρρι:;νογεἰγἔἐ μια 11αφίΠτέ5 α

8. ° › ` ` Η άς!
φ»

δ

Χ .  



Μ*

δ

.ο

Ι

Ώ:ω-.:ττΗ".

› β: ἴΕΡἰ:›·ε Ι. ρ ΤἐΜυ:|›έε. · “ο

ιΙ:Ι:τυ:ε Ρεμ1νι°8ἔ , Ρο::ο.ιπ (ρω: Μουν:: οι::9,·Ι

Ι Ι . . χ ν

@Με απο ::ι-ειιίο:1ι::ιο οικιιπι::: εοοίἰ- ·
Ι ·:Ι::αΙ›Ιο άο.Ι::ΡΡοε: :Ισ εοΙΙΙ:ο5)8: ο:: :αι

Ισ _ ν:οαΙιο:ε,8: ό.: ::ΙΙ.ιιιΙΙ::5,86 ποσα ΜΒΜ

απ:: :Ιοΐο:11:τιοε> ου:: :ΙΙιοιπ::ι:ε , οι::

έ:ογ:ιπ Η Β::::Ιόε Ροκ: Ιοε ά:ί:::Ιουο:

Μο:: Ιοε οε::ο.ΙΙοιπε ο απο: , 86 σ. α:ΙΙοε,

οιιΙοι: :ινογοιπ Ισ:Γοἰ:ι,ῇ:: :1'ειιι:οΙεΙο.

:π.ιΙε ΗΜ, Η Ισ νοοΙο:ε Ιεγ ::ιΡΡο::::

:οσε Ιοε οιι::οε :έτι:οΙδο.:ιεεε :Ισ Μ::

:Ιιο.ι·Ι:ὲ, οι:: Γ:: νογ€1:Ε ο σο:: :ιιήου:->

ιΙ'Ιιυγ :Ιειι1ε Ιου:: Ρ:οΡ:€ε Έ:::ε. Ε:: Ρόι:

Ψθ)ϊ:1ήαγ :Ι:ὲ άσο παο::ίο1τοε ά:: Ιου::

::ιι1ειι1Ιε , ΜΒ: Ρα:: ::ιοι:::·ο: εοωΙο1:::ι

Ι‹:υ:εΙιο:Ι:ὲ έ:οΙ: οπεΙ1εο:: δ: Μπύ

::ΒΙ:τ. ¦`ΑιιΙΙΙ νογέε νο:1ε, οσο Ι'Ενο:18ΙΙ::

ρ:0Ιρο:ο:: απτο Ιου:: ::::ιίω.(Ξεε Μου::

οι:ο:11ΡΙοε σ.υ:ο:5Ια::: Ιου: :::ο:ΙΙαι:Ιου,

γ' .νεΙτηι1::οο: €ΜΙ:Ι Ια εο:1::α:ΙΙΒ:Ιο:ι άι:

Ν0ιπΙο δ: Ισ :αωἑο:οιπ (σο: ΓοΙσε:ΙΙΙ:ιο::έ

Υ ο.: ΙεΙυΒίΙΙ::ΙΙΙ; , εγω: εΙειΙ:αιτιο:1:Ιυ

. ΙΙΞΙΙΙὲ Ια ν::Ι:ὲ & ά1ν:ι:1::: :Ισ Ιου: :Ισ

.&:Ι:ιο ; Άι: Πει: οι:: :ιό::ο Γ:οΙ:Ιοι1:. 86

Ιοε ε:ιο::ποε άε:ειι1·τε ο:: :ποσο εΙιει:Ι::`:

:ΜΜΜ τουτο: εΙ:οΓοε ; ΒΙο:3Ιο::ι :Ι'α

νειικε: οο:::::ιο που: άον:1οηε,::οιιε ρε::

(Ιοικ Ρε:: ο.- ρου του: :ο οπο Ια μα:: ο:

πο: Ροκ: Με:: :ζα::ιαΐ:.·ίζει: σ:: οΙ'Ιε: ::ιο$

Ι ' ε ε 4. Ι::.3Εβ5ο ο

  



. κ ε ε44%: .9εωωβ Χ Χ Σ! Ρ'. Υ . 1

@Με ί:τετεε) Ισ ΩΙπ1ίωηΚωο Με ςοηΠΠε :ρεεε

' ' στ: άεερει·οΙοε,εΞε :η είμ ΜΕΛΙ “ΜΗ ειπε

υΒε ώ), ν1νο· , @Ι ορςτε ρειχεΙιειτὶτὲ.. Ω

Είὶτε (Π1τέτες:ι1 ΚτΏ με ίἑινοὶτ (ΠΓ(:0Πά π

;ὶτ άς Ια ΙὶεΙΙΒὶοει , δε ευ ά1[Ριίτετ οοιι-».Ι

:το απ :ιά>νετΙει1τε. (Σ'ω: αγΜειηΠὶευ,

δε οσε ΡτοεΒειὶιι;,8ε κάντε εινα: αυτ @Με

' 41116: βοοικίϊοτ(ἱ,νιὶςτΡ:ιτὶοτιοε:,11ιπεόοί1- Ν Η

φαι; ,δε Βετκῆρεηω :11.ἔΠο άιι Παπ άο Π;

ῖεΓηε,8ε τ:φΠίοτττισ ει ώ ἀἑίεϋρΙὶηε. ΟΜΕ `

4 :βετο άε·Ιει ἔὶεΙΙΒῇοιι `άκ: κάνω :ΗΜ , ΜΗ; Ι

εεε ἴοι1;Ιτιπειπε,|ΙἐιΏ”5 εεε ι11οιιτε ; δε εεε α· ε

ᾶΕοηεῇοιπΙε πώ:: είἔΜνεἱι1δεὶι1ε1τὶΙ€5€φ ε

μ'είΙ εμε ?ατά δε: ροὶιπμ1ι·ε·,ἀοι;ε ι1γ Που ·

Με Ισ τι;εω1ώ; με Π:Ρεγο ρ;1ε. `διαιςχυε

ΜΐιιΙοηε ρΙετῇτ€ οέ ΠΪοιΙ 8εΐ εφηνοττΞε Ις: ]

φαιά” Γφγουε ΕΙπότ1εικτοιιτ ε!ο Βου, ^

δε που άε ρτοΐε·Π]ορ ΓευΙσρπ·ημ Αγούε · !

' . επ Με σ::ιιντεε δε Η νετ1;ὲ, δε Βου Ι”Μἶ- Δ

ν Με δε Μ; αποΠιτιρΙςι11ξιιτ.Ραείφηε ηοι11- . 'πιέωειπ πόσο μοΒεβε:Ι;ι 1α;οιπ @οΓΑρόττε Μαη; .πω ης3ιιέ, όοοικε. Η οξΕ 'ΥΕ2Χ, Πω: 11οιμ ιι”εινοπε με ρειτΙ11γ 19908 .

εεεοωτ6 άσνευ.ν0ε, ου @ε εωιεοι1$π:η, _

ΗΟΠΕ·ΐ1 @Μα Μεὶε παω ενοπε-όε:φ Φ'

γ Με
. μ . ρευντεεεπου; :3ιμοιπε ός:; ;τωμιάςε ,ικχυρ Ν”

_ ;ανοοε ἀ€ε·εττεμ1Β8ς;,ἀεε νειιὶκ:ε,ὸφ5 οτε- @η

γ . Ε<:11πωε :Μα εὶεωιΦὶΒβ,<ὶε τουτΨΐακο1 . Με

ε; . . -8ζόε



  

Ι βυ!Ερέιτε Ι. ι Τώο:Ι:έσ. εμ

8ωΙε τους δΒε, ρουτ ΓυΓεεε 86 Ιε ΓουΙει- @πμ

8ειοεπτ-όεΙευεΙε σε άΙεεοιπιτ ανω: ότε γν

ΙΙΙΙΙΙτυε. ΡεττΙιτΙεε εωεωεΙΙΒΜ νὁττε

Βιιπε σε Ια ι16ετε ε. ειιφε(εΙιε εμε ππιΙΙε

‹Ιε «Με ίσα , άμα σκοπο εε :ιερεΙ

Ιέεει σε πΙΙΑΙΙΙτετε,ίι.ιΡΡΙεέε ει εε ὁεἘαιιτ

ΡειςΙεε εΙΙετεκΙ”ι1ηε`Ιἱιεεετε εΙπειτ1τε. δΙ

ΙΙιιΙΙειΙε νουε ιι··'ειι ο. Ια εΙυ.τ8ε, εκετεόε

επ τοιιτεε Ιεε Έοη&Ιευε; νουε Ροιινέε

ν-όμε-ίευγε: Γεω εεττε εΙι`ετεἐεετ118ἰ8 ΠΟΠ

Με εεε τ:ειιντεεΙ νΙΙΙτέε ρτειττΙετεπτειπ

Ιεε ρειειντεε δε Ιεε ιτιεΙειςΙεε. Εφ νειιΙΞ

ΙΙ0ιι5 επ άοιππετει εΙε Ισ. εοιπαρ:ιΠΐοικεΙΙο

εττειπΙτΙτα νόττε εοειιτ , ἔέ όΙΜΒΙΓ21 Ιεε

ε11τταΙΙΙεε ‹Ιε νὁττε εΙΙ:ιτΙ:ε.Ιε [Με απευ

ΙΙΙΙ ΦΠ” σε ει ρου εικτε νοιιε , ηιιΙ Με ε

εΙενΙιΙΙΙετιτ εΙπειτΙταΙεΙεε , Η εΙΙεε ανογετιτ

Ιε απο: εἰς: ·νοΙτ Ια τοΙΓετε εΙεε ρει·Γοι1

Μηιτε ΙεΙυε ΟΙπΙΙΙ Ιειιτ τεεοππτιατιάε. ε

Μειἰε με ΙΙειι ιΙ'εΙΙετ εΙπετεΙιετ επ εεε

ΙΙΙΙΙΙΧ·ΙΞι-Ιε Μα 86 Ι,οεεειΙΙο·τ1 :Ιε βϋτε

(ΙΜΙφθ Βοιπιε αι1ντε-, ιιουε σε νΙίὶτοΙιε

θΙετε;,ιειιε Ιεε ωεΙΓοπε, οὐ Γε ττειινε Ια

ΕΙΟΙΡ©ΕΙτε8ιτ Ιε Με Ιπειιτεε”εΙΙ ει εΙΙτε Ιεε

Φωε5 -εΙε Ια νει1ιΙτε 8: άιι Ιιικε ,. εΙεΙ'επε

Ιω δωσε ειιττεε μεΙΒοηε πιοικΙ:Δεεε.

ΝΒ Μ'αΙΙε8ιιέε. ροΙ.1π ΙιιΙι:ιιιτε·ΙΙε ‹Ιε νὰ

ΒΡ808ΙΙΒΙου ε φαμε Γε με: εΙοΙοειΙΙΤε:

«.4εί:Ι Υ ε ,~ _ εα:13
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0639. ευγο·οΜαί ί-σειΕ1εο Μα νάΙΞτε όσειΜΐοτει- . '

ν· Μα. θε ο'‹:Ρε ΡΜ απ τΜίει·ψΙε: , φα

ν6ιτε νὶίἱτέε , ε1ιιπι1ἀΙεεὶιὶιι·1ςὲ κΪουε αοπ

άυάτ α· νοΙτ Ι‹:ε ΓουΗ:εαοεεε ά'ωπ μοντ::

ΗάοΙο.- ΟείΈ Ιοΐι1ε εΙιιάί)ε, ΙσΚογ άι:

8Ιο1τ:,6ε νότα· Γοιινετε.1υ 5ε1€ικιιτ. (Σε:

31Έίϊ:Ράε ιτιογε1υ1 νοιιε 1ο ά1ε; ‹:`είἙΙιιγ

11πείτιπε 1 ε1ιιΙ νομε Ι'-:ιΙΤειιτο ; Ε:: Φσ7ἰΙἔ,

(άὶτ-ῖΙ)7ε σου: είιξτ,φίεπωπι με τω: ανα.

·υΨά, Ζώα έ2 σεηίωρεπί2; είε· Ματ $7ετε:,

`_ 20%; ϋἰὲυἔ.τ 72Μ¦ὲ 7%Θ σαιΨπε. ΠωΜ811 έ$

νουε Μι νὶίὶω όο φως) ςυο νότα: ΜΜ

_ Με ειΡΡοΙΙε /Δ]θετε:, 8: όοιπ ΗΡιτιπά

Πιτ Ϊογ Έοἐτ- ΙΊιοιπτιοιιτ,ΥΓοἰτ Ι”οιϊέτει€ε,

' @ΜΒ το9οΙνσιπ εΙο νοι1εΞ..ΜειΙεχΠ φά

' " αμα Μα έ:: νοι1ε στη: επ οί&εςιιοΙ€1416[

~@&6 ε;ι-ιτἴε ό0 ικ'Ιειιτ με τοιπάιτ ω·

_ οΙ)Εισο,ορ'ε!Ισε Με ίειίΐσητ :Ευ ωοὶηε νάϋ

τε:τ ΡατΙευτε εαπ ; ι1ιι”εΙΙσε άρΡτειππτΜ Ω

οιί.ιτιο5πε [πιτ Ι”οι1γο , Ι;; Βεἴοὶη ς1ιΓΠε

5 στά άοΙουτ ΐοεοι1ι·ε. Ε6° (έεοιπε οίΠό

'” - ΡτΞιπάραΙ άε 28 ρω νο1ιε Ιοι1τιἰενἑ$ΐ-·

› Ααμέτ:ξεαΪοιιε επ τοιιτεε-ἀεἱυοιπυσἴοῇ >

- μ ου Κω άοητκέιτε ; ου Μια ἴαἑ=ἴειτιυτὸι1ἰτ

-νοεΜΠΠειι1εέεΙΙΒεωΙσοποτ, Ι.Μΐόε-ΙΞι· ` 4

άουτ Τειν;ιποο :υ εοὐευπιο- άι: ςὸΙοϊἐτ`

ίαᾶιιεοτὲ_, Να πω· €Π8:σε ροΣυθ3ηικ:Ια @

. ° χ ' |

.' Ξ:>°ω` > _ ` Δ τεττ1Ρ8

`κ
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εεωρεείὶ ιπωνιιΙω 8: (με νουε νοιι5 εωρ.

:Η Ιει1τέε, δΣ εινε2Έ:ιΙς ‹Ιε Ιοιπάεε Ρετ- γ°

:εε Ε'εΙΙ εε1ο._πιείαιε εμιΙ νουε ὸενι·οΙι:

αρρτετιάτε;ι εΙ'ετε εΙιειτΙωΒΙεε. @Η εε

Μ: Ιεε ὸεθιιικε-ὸε νέπτε εΙιιιτΙτε , φ1ί

σετ ειττΙτε Πιτ νοιιε εεε' Ρεπεε-, (Μπι:

νοιιε νοι:ε ΡΙ:ι58ηέε. [)Ιειι νουε ο. ότε Ιε

Ι›Ιεπ,εμιε νουε ΡΙειιτεε ; Ρατεε εμε νουε

ω ι1Ηέε πω, Νεο Ι:ο.ΙΙ:ιιιτ φ1ε__Ρ€Π Οι!

Ρ0ἰΠτ (Ιε μια τι (οτι Ιειιι&ικειΠα- ν00_8

Ι'αυτΙε2 ειπ:οτε,ΙΙ νοι:ε σε Ι'ειιΙΙΙέ5 ΡΩἰΜ

έρατεπε ατα Ρ8.ι1ντε5 «Ιω $εΙΒοειιτ. Σε;

ΑΙΙγτΙεπε Γεω όενοι·ε , Ρατεε εμε νοιιε

:ινΙέε ωω5ε ὸἶειτ εεΡειΙΙΙτε Ιεε δεωτε.

ΜεΙΙ:ιΒεε άοιιε ωΙευκ εε εμ νοι1ε επ

ΤΕΜ ; ετ:ιΙΒΜιιε ευ'ερ εοι;τΙιιιιαιπτ δεη

ΜΙ ιιίετ,·ειΙΙΙιι νοιΙε σε ρετἀΙόε τοιιτ. δΙ

νου5 ·εινέε έΡΙ-ωοε ειπε Ια ιτΙ:ιΙο ἀεε

ΜΟΙΏττιεεείΙ ου Ι:οΙΒΙε ου ΙπΙἱὸεΙε,ιτιετ

τέενθττε Μεο επι σεΙΙε όε Ι)Ιειι , @Μελ

ΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙτ 86 θάεΙε. Μο.Ιε εηεοτε άεντΙεε

·νοιι€τεο€Ιτ ‹Ιε Ιιη-τείι1ίετ σε ειι'ΙΙ νομε

ξΦΙΦππωόε.()ειτ ΙΙ σε νοι1ε άειχιειικΙε, εΙΙιε

.εε-εμε «Με ανά εΙεβιρετΙΙυ.(ΞοωΙ:Ιεπ

ΡΟΜΙε-ΙΙ άι: Πεμ, ά'ΙκιΒΙτε, δέ εΙ'ωκι·εε

€ΙποΙε8 τΙ:ιτι·ε κκε κτιειΙΙοι1ε2 εοτι1ΒΞεκι γ ·

θ? επτάε-τ-οΙΙ,ειιΙ πε νοι1ε ΓετνΙτοιιτ

μΗΜΑνά ίιιέΕτογεικ μια Ιε Ισοπε

- 1 7 πιεσε
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(::=ι>- πισω δε Γεε Ρειιιντεε 8ε‹3Ιε (σε τιιιιΙαάεεε

@ο Ιεειἶοπιιιιοε μανια, Ποπ ΡΙιιε ειπα:

Με; τιοΙισε πιο έΟΧε11(επιτ Ροιιιτ ὰ: απο

Βιιιιτο οοιιττιΒιιτιοτι. Ε1Ιεε σο: σ.Πειιζε :ι

` πιο Μειίὶτε,‹ιιιἰ τοΒατάε Μ: εοειιτ, 86 δικιο.

ι Ισ ρι·ε·ίειιτ άι: σ€Ιυγ , εμ Ιι.ιγ όοιιιιο; 66

τιιιι εΙΝαιε: βεειιιοοιιρρΙιι5 Με ά-ειιιι -ριεεε

εὶο Μ. Ρειιιντε νειινε «μια Με έει.ιε δ: Ιεε

τειΙοπιε όε8 ΗΕΙ1Ε8.` Η ιι'γ ε. Ροἰιιτ τι:

ί:ετιιιτιο Η ιιεεείϊιτειιΐε,τμιι πιο ΡιιιίΪ€ ΕΜ

τε ‹ιιιεΙειιι‹: Ρτε:Γειιτ ωχ ρωιντω ώ

18Γ118 (Πωλ ΡειιΓέε τοιιτοε ο. εεε άο

νοιτε , Η ριοιιΧ 256 Η ιιεεείΓ:ιιι·οε ; "δα:ιιι·ε

Μαι ειιπτι-έσε επι Μπα: $οιΒιισιιτ ; τίεΙιοιε

δέ Ρειιντεε, @Μία 8ε νιειΙΙοε ; εΐο @ΜΙ

αμε ε:οιιιιιτιοιι , (μια νοιιε Γογ_έ3.90% ιιιιεε δε νοιιε πιέιτιοιΒιιειιτ ·ιωιι-π·ιε

αι ι:ετ ειισιιιοιτ, δε υιω (Με ·τισιιτε τά

6:οιιιιοΜτει -Ιοιιι·. εἱιει·τὶιὲ. Μειιε 'Η ?ικά

ανοιιθωιιι€ Ισ: ιιοικιβτε στι ι:·Ρε Μειιρούτ.

Ιιτιιτέε τοιιτοε16ιιι·ιεΧεωΡΙσιά :μια ιιιιΙε

1ο ὰ: νοιιε ω: ἀειιιεσιο ατι ιιττιειεινοικ

Γοιινοικιιιι: Δω ΡΙιιγο: , φα:: Νώε (Πιιι& ”

2 τεεει.ιδειάιι·ΐο.ιι€ ειιι'ΙΙ-ιι. τἐρειιὰιι,‹:ῖσ Μ.

· ριιιιντοτὲ,ιιιι'ιΙ` :ι ΓοιιέΓει:ο, άε Ια @Γεια

`οἰι Η ε'είὶ ΔΌΒΩἱΓ8ἔ-Ροι1τ νοι:ε τω::Βετετ

β€98τει€€8 ειιιι'ΙΙ 9005 ει Γαιτε5 , & ό.σ Η

Βιο3ιιιιπιιι'ΙΙ κι” ειιιιάΦ·ΒΜΜ άειιιιι·Ιε3

> ° ·· > > σε”,

 



[υπ ἰἘιυἰπε ΙΤα Τἰπσ2ὐέε. ε”

οὶειιΧώ νοι1ε-Ϊι1ὶγέε βάοΜτω:ητ Μ Ρει-ΟΙιαμ

ττοπιἰ‹: Γε εΙυιτΜ:. @ΜΒ Ποτοε,ειγάέε ν°

:Διώ Ιςτεεεωωοεε!επε εοζσ:Μν6Η,Ιειιτ επι

άοιιοειιίτ Ι'οκειπΡΙο ,· αΙιο.ευτι Μπι (α Ει

111ΠΙε,2κ Με γ οηεοιιτει€αιοτ Π18(Π10 μυ ὶ

Με·ο:;1ιοετ:ιτὶοιιε 5 δ£ τεωουΡ:τωοοε , Η

νουε ενέε άτοΙτ ΙΜ Ματ επι Μη: Κ ε:- ·

ὸφιιβΙἔ:ε νοε [οΒιπε Με καπ , 8: Με Μπα

οτι Μετα Γει1Γο:ι , οΐη·ιουε νογοπε Μ ΡΙιιε

ΐομνο:1ιε απο άουΙειπ,8: εοτιίιεΠου,ά'υπ

εὁτὲ Με πεα:ίΠτέε ειι18κτιεπτετ με Με

ιτκι1ΜΙοε,8ε (Μ Ματσε Με ειιιττιόι1::ε «Η

ιΜουειτ Αυ εισαι άεΙ)Μι1·, Ηπα εοιιε

αΒοηεΜτ Με θηκε σΜ ν6τω ῇιιίὶΜο8ε

ὡατὶτὲ,εΒει φαΜε ραιατέε 8ιτ αθΉ8οι

νοιιε Βοη5δα-πτ , δέ ςιΜ Μ $.εὶΒιιειιτ,εΙυὶ

σίΈ Ιευτ ωαὶίὶτε: δ: Μ νόττε ,ειχαηε·ννοε_

οΙἶτειιχὁεε εε€τεο.ΒΙοε , ΜΙΜ- ΡτοΓΡει·οτ

τουτοε-νοε γωγω ·ὸιπαιπ εε ΙΜοΜ , 82:

νοιιε φυτοωΜ υπ Μια· ει1ϊειι1ττε , όα /

19· ΜεΠ-Βοτποιείο, δ; €Ιο:ΙειιΓε 1πτωοτ- ·

"ΕΦ φί2Ινουε ε-εις:ι1ι1ΙΜ, -ΑΜε:ια.

`.
ι' ε σ

57 5_εεε~ἐ#τ~ΟΝΪ
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