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ΒΕΙΚ ΕΕ ΡδΕΑΠΜΕ Χ()ο

. - έ; ·νει·ί:ιι,ι;,:4έψι6,8ει7.

μ.. Επ/ἐὶοπο ποιου ἐ τοποοποπο οοπποτ πο: πο”,

` οπο-ποποοπ οποίέοπο .απο πο :απο πο /Εο

|_οιοποο· - .Χ ο : ο ο

η· Ε;ςοποΙ τοοοποπο Ιο.”π6οπο: ὰ οποιοι! ο ά· οπο;

ο 8ο οοπταθο πο.: ιο.ψουέοοπτ.α

η. Χα1[οβοζποια μ” οΙοοιοππ οποτέπ πο το 2ΜΜΠό

ο @ο ο :Με ποσο οποπίοπηο]ο, (ο· «με ποποῇοοπ#

4'› ε - η οφ” :οπο Ισ Με ο» πο:|οπο:.

η. : Κώοοπ-ποια πιο μέσα ιἰο πο.ηοππ οπο· το ποια Μ' Χ ›

·ο[Μοοι , ό· πιο μέ:: πο: απο απ]οπο!: ποπ:

οοοποβπτο πο: οπο”.

Ιδ. @ο τοπ αποτο ορμτοφ/Μ· :ε:βοοέοοππω ό' -

Μ-8Ιοίοοβυ· Ισ: σπ[οπο Ποσο»

η. Ε: οπο Ιο ρΙοέβιποο ο Ι'ΕτοτποΙ πο/Μ Πἱοπβίο

. [πο πω, ό· ποιο @Ιω/δε Γατα οτε ποιο: πωπω

?Με@ΜήΙ'αποπ πο: πο: πω”

Μουσικό Ιε τ]οιηνίετ, ι 6 5 ο;

` - @οι άε @οί-πα ·

 

· '-:_ ”ΕΒΙἱΙ-εί'ε ττουνεεεήοϋτά'πη που οι:

/
εΠε: ἴοπΊὲωΒΙειϋΙεὲ πι” οὑ·€ἱΪ05

78ΙπΙερ 1Ιὶ·οἐΙἱιεε· Μ” εμε Μοχίε

'ο " βοΕοιπ ουκ Ια Ρήιπο , <μι€:1103ξ

Ρ :ο π9989



ει! εά»·πισκ @τ !ε ¦

νειιοιιε όε νοιιε Με. Βἱειι Ιω :ινοἱι: ἀεΙἱντε2

ι!'ΕεγΡτε εινα: ΜΑΜ ίσια: 8: Μ” εΠειΜιι: Η

ενοἱτ επι Μη·δινω: Με” Με ιτιςι.·ε, οιινεττ Ιεε

ι·οοΙιετε, ιοικιιέΙοε άτ:ΐι€ττε ιΙε Μασάει ἱΙΙιιιτιὶιιέ

Μι ιιιιιέι: ‹Γιιτι Βι·ειπάοπάείειι,8: τιιΓτεἱί-εΙιἱ Νήσοι·

:να απο ι:οΙοππιε άε ιιιιέε.; Μεὶε εεε ἱιι8τιιτε

οιιΒΙἱαιιε, ου άεί-ιιεἰ τιιιιιε κοιιε εεε 8ι·ειιιάε πιιι·ιι

ι:Ιοε ε)εΠενετειιτ ίιιίέΙεπιπιειιτ εοιπτε Ιον: 8ε :κι

!ἰειι άε: Ι'οΒοιίΐιτιεε: 8ι άι: [οπότε ειιι'ἰΙε Ιον άο

νονειπ Ροιιι· άσε βιω-Μτε Η επεΙΙεπιτε , Πε ΙΕ

Ρεινετετιτ επι ἱάοΙεττἱεε , ιιιιιττπιιτεε, ιτιιιτἱπετἰεεε 7

βοιιτπιειιὸἱἴεε 8: ρεἰΙΙπὸἱἴεε εΒοιιιιηιιΜεε. διοτι

πι: ώστε ειτι!πειΓόε μι· απο Η ιιιιιιίδ:ε τιιιιιΓεοΒ

τιοἱίἴειιι:ε τοιιι·ιιε ι:οτιττε: ειικ εείὶε ιικΗικΡυπ

ίετιει: 4ιι'ἰΙ ιινοἱτῇιιίὶιιιεε-ὶἑι. Η ιιιεΒιιιΕι1ιιοπιοιιτ

εωΡΙονέε μα:απ. Ι..εε εΙι:πιοικε ίιιι·ειπειιίΠ

οΒειίΒιιιε ρου: 1ι:ε ροτάτε ιιιι'ιΙε ποιοι: οίϊό

ΡοιιιΙεε ΐειινε:. Τοιπο εείωιιιιτιι:ε ς-ιιἱιιν9ἰΕ

Η ιιόπιιτειΒΙι:ιιιοιπ ι:οιιιβειτιι Ροι.ιι· ειπε ε'είΕετιι:

ίοιιάειιιιεπιειιι: ιιι·ικιόε φωτο ω:: μι· 1ε: σοφ

τπιπιόεωειπ άιιδοιπνει·ιιιιι Ιεε εοι1Γιιιηει είναι: απο

Ϊοτεε Η εΐροι.ινειιτειΒΙε ειιι'ειι μπι ό'ειιιιέέε εΠε

ι·οο!ιιιΠι Ξι άειιιι ειΓοητιεε τουτο εείι:ε: Βτειιι!ε 8:

Ετεί-ειιι: ιιιιιοπι τειΒΙε ιτιιιΙτἱτιιὸἰιιε,_ειι1ἱ είι:οίι:

οτειο ι!'Ε.8νρτε επι Ποστ ό”ειει50. Οι· τι'είὶ-εσ

μεΗ ὶε νται· τειωεει1 ιὶε ιιοίἰτε ἰιἰίὶοἱτε? άι: Με

ἰιιετιιτὶτιιὸεε ό: άστε ε!ιειΒιιποιιε :1ι1Πεεωι·ω

να» Βίοι: ιιοιιεενώ: εκτει:Βεπ ά'ιιιιε: ττεε-ει·ιι6:Γ-·

Ισ ΕἔνΡτε ε τοιτιΡιιτιτ Ανα: Με οοιιΡε τΓιιιιε Ριιἱίἶ

[απο 8: εάι·είΐο @ΜΚ ει: ιοιι€ νὰ'εοἱει· , ιίοιιε

Μεινε!

ΐ-;ιΦ-5μ_Α.__

ιι

Πι

Γι



. 2Μπ= ΧΟ ο 47

ΙπεπεΙ ποιιε 8ε ποπ μια 8ειπΙΙΙἱοπε περιιΙε

πω: πεΜπα, 8ε ποι1ε ιι)ιαπι: Ι:ια8πεε πεί-α α»

νἱπε ιπει·ΙΙ ποιιε επιτετεποΙτ ποικετπεπτ επ εε

πείει:τωππΙΒιέ ΙεεπεΓΡΙτε 8εΙεο εοπΙιιτατΙοπε

πεε πεπρΙεε ε ποιιε_ ι·εραΙΙΙΣιπι: ιπΙι·αεπΙειιίε

ιπεπτ Μ: :οποτε του: Ι'οι·πτε πε Ια παιιπε ἰΙ

ποπ @Με ΓιιΒΙΙΙΙει· πιπ8πΙΙΙι1ιιεπιεπτ επ πε8

Επι:: πιππε πω”. Ρι·εΙεπτογεπτ πε :οικω μια

εμε ΙαίαιπΙπε ε: Ια πιιπΙτέ , Ιεε νεπίπε 8ε Ιετ

εΙαἱνεε,ροιιτ που: πενοτει. 8οπ απιοιιι·Ιιιμ

ΡΙεοἱ; απ ιπαποπεπιεπεπεε εΙ1οΙε8 , 8: ττοιινοΙ:

που: παπι πε Ι'εαιι παπε Ιεε ΡΙιιε πατε ι·οεΙιει·ε.

πε Ια πειιι·ι·Ιτιπε παω Ιεε ΡΙι18 ΙΙεέΙΙεε πείσω,

πε Ια Ι:απεΙιεπι πω Ιεε ΡΙιιε Ι·π·ιιΙΙαπτεε ατ

πειιιω πε Ια ΙιππΙει·ε παω Ιω ΡΙιι8 οΙ·ιΓειιι·εο

με. ΟΙΠαδΙ πόΙ)Ιειι, Πω ειιΠεε ι·εππιι ἐ

τοπ $εΙεπειπ· Ια 8Ιοίι·εοπΙ Ιιιγ εΙΙοΙτ «με , ΙΙ

επΙΙ εοπτΙππόΓεω αιιεππεΙπτειιιιπποπ Ιε εοπι·ε

πε εεε εταππαιπΙι·αεΙεε !ι ·Ι.'αΙ›ι·Ι πε ία ΐαιπόΙε

Με ο Ια.εΙαι·ι:ε πε Ια πίιππεΙπωΙετε, Ιε Ι:αΙΙοπ πε

Ιοπ μιἱπ εεΙεΙΙε πε τ'ειιΙΙΙαιπαπ ιπαπππέ Ιοί

πιιεε α :επ αι·ι·Ινέε επ ία Ι›ἱεπ ΙιειιτειιΤε (ῖαπααπ.

Μαἱε ΙιεΙαε ! ποίΙ:ι·ε Ι-εΙοππἰε Ι'α ι:οπιι·ειΙπτ πε

τοιιι·πει· Τε: ίανειιι·ε επ εΙιαΙΙΙι·πεπτε: απ· οιι

Ι:ΙΙαπε πιΙΓεταΒΙειπεπτ τοιιε Ιεε εκρΙοἱτε πε Ια

- ιπαἱπ , ποι:ε ανοπε ΡετΜεεκπεπιε Γοι:ΙΙ.ε πε

πειτε Ια ντα” ι·οεΙιεπε ποΙΙιε ί-αΙι.ιτι Ε: ανοπ8

αποτέ επαι:ιιπ [εππω. Ι)εθοιιΙΙ:έε πε Ια πωπ

πε πι: εἰεΙ ποι:ε ανοπέεοπγρΙτέ Ιεε οΙεποπε πε

:ειτε ιπαππΙιε ςετι·ε -, ποπτ Ιε 5εΙΒιιειιτ ποιιε

ο, 5 :πικαπ



β ° ·ΒΜου βαν Η ·

ανά: ΙΙΙ·ει; Αυ.: Με :Ισ εεπάΙ·ε »Με (ΜΜΕηδιιέ

ενοιιε τεΒι·οιιΙΙΙέ νοκ Ι'Ε87ρτε τ εοιΙε:ϋνουε

ωεΓρτΙΓέ' -ιιοε Ι:οιπόΙωάευτε , 8ε Με Ιειιι€απ:: απ·

εΙεΙΙ-κίΙΕ. Νουε ποι:ε Γοωπποε νἰΙπἱτιἐπποπτ εά

£οι1ΡΙ€2 εινα: ΜοεΙ·»,ποιεε ΜεΙΙ2Μαπ: ΙΙ.εΙΙ:επΙ

ΐι·,& ΙοϋΙΙΙαπε :ΜετουτεεΜεπει·όΙιτεεόιι Μου-σ

ο Ια :Ιιεἰι·,‹ἰυε Ι:: [Με 8: ΙΙιεΐρτΙτ Δε(ΜαετνοΙτ

ΐατιδΗδέε Ροκ:: ίσο εὶεΙ. (Β'ει:ίΙ:-ἰΙί:ἰτ @Μεετι

Ειτ1ε ΙΙ τενείεΙεεεεευίΒ οΙ:οίΗπει ἐ ΙεαυρετάΙΗοπι

9ιι'ΙΙ ατά ἴοἰἔπειεκ εΙε-Ιειιι: @σε Β ΙΙ Με ξιά·Ι.·ωΡΡεπ › -

Δε:ΙΙ:ενοΙ€εε.ΙΙ σ. ε.Ιει·Ξ Ι:ότι·ε σε” Ιοετοιιι·ει8εεΦ

πως ι1ιι'ΙΙ ποπ ΡετΙε Ρεπό Η πτΙτειοιεΙευΓεωεπτ

ευεΙἰτιοι νε1·ε απ· ΙΙπουε ει τοιιι·ιπέ οπτιπιπε α:

Ι:1υΙ πισω"Με εΙΙ:έ @ο Ρτοοέ&Ιοπ. Η ε:ΜΜΜ 4

Ρἰεεε :Ι ΡΙαε-τουτε @ΠεΙ1ηε(ειιττεεί6ΙεΙ'οΠό»

:ιειπε:Ι1τ ΙΙΙ: πιοικΙε) ΜΙ ενώ: πιώ ὲΓἐιποιιτ έα·

πουε,8ε ποι:ε ει εκΡ© ει·τοι1ε επιπΙε ευκ·Ιπϊιτεε ιΙιε

Ι'ειΙι·βε όοε Ιποτιππεε. ΙΙ ε [Με ειρτεε ειππεΙοε εΙε

ωεπτετ:οπετεπουεε ΙΙ2ιε:ΙυτεΙ Ισ :ΜτΙ επω" 86 _

Ια :στο ε-πτΐει·,82: εὶπἔεᾶέΙ'πἰι· εΙο νε:::ιΙΙιεΙΙ.σ.ίεω

Λεωφ· 8ε Ισ. ΡεΙΙΙ: σο:::ΜΜΜ εεε ΙιιδευτεΙΙει12

:ρ :με είΙ:οΙε·είεΙιειΡόίειί Μνε , Μπιτ εΙ'Ιιοτι·Ι+

ΜεεϋτείεΙιεε άετι.ε ΙεειειΙ ΙΙεεε ὸ'·ΙΙ'τεἐΙε ·Ε.ΙΙατιε

:Ισα ακιΙστε:οατιτ ΜΙειπΙ:Ιει Ραπ βΙΙ:ιιτει·οοε ·

:Μια , δε Ραπ πϊσίΙει: απο ΙεείΒιιίΡΙυεΒε Ιεε

` Ιππιεε ΙΙΙ: ιιοΙΙι·ε Ρεπἱεεπεεε εεε είροανοπτω

ΙοΙεε Βεα1υστΙο ΒΙειι μεΙυείεευήοηε μουεΙυεε ά? `

ΜεΜεΡΜ Φ0πν802ΒΙΙ:Ροιιτ· :ιόουεἰτ Γαι- Με

«με εείΙε πι€Ιπιο ΡΙα·τε·φιεΙυχ Ρτείαπε. ει»

ε€ςεξοἰ_ε ΜογίεΓοπίεένξεεω , ΡΩιιϊἱΙα Ρτε111Ι€Ε
Η Ι Ι '-.

~ . ε. ' Με



Ι δάει:ευτ ά'εΓ:Ιειιιει· ρω ειιτει:ιΙΙ:ι::ειιε 8.: άι:

ΒβιαιΙ::ια ΧΩ. ή ;9

.'ΙΙΙ::έΙ :ΗΜ ι:::εΉΙ::Ι:Ι:ΒΙοοι:Ι:εθο:ΙΡ ΙΙ Ι-ςιινοΙτ Ε '

αωΙ::ιει: ει: :μέ είΈρι·ι:::τιι. ει: Μια άεΙ'Ε8ΙΙΙιε;ι

ΙΜ Ισ. ΒΙοἰι·έ άι: &:::δεΙ8ι:ειιι·, εχει:: ει: Βιι::ΙΙ:οτιέι

::6ι:ιι::ιι::ΙσπΙιμηνεε Μη :- 82ει)·:ιΕτ ·είἰέ ::ιΙι::ιε ·

ε::Ι:ι ἔο8ι:οΙΙΙαεΙι:ε`ιΙε :ΜεΓεε.Ιεει·ετε. ΠΙειι :μή ι

Ιι:διΙΙ:Ι::Ι::50εε πω:: Με ε5ιειιο6:Ι:::απει::εωεπω

Μια:: Ιω ειιΙτι·5ΙΤσι:ε να” Ιε τΙ:ι·σΙ::οιΙο Γι: :μπει

πέκκΙε ιεΙι: δ: ΙΙ:ιΙΙ:εάέοι: εοι:ν:ε:ιεΙ5Ιε. $Ινοι:ε

ένα άοι:ερΙΙ:έ-ι:οι:οΙιε: άι: απ:: άι: εΙ:οΓω ηι:Ι· ι

νΙοι::ιε:ιτ =ιΙι:-ιιοι:ε εΙΙι·ε τοι::ι:Γεηι6εε; ΙΙ ΓΙΙ()Γ-'τ

κι:: ιΙι:νοε·ρει:Ι:εε ., Μ:: Γενε1°ΙτέιΙοε ιι:8ει::οιπ

:ΙΙ:ΠΙει:·νοιιηι _Ιι:Ηι:όΙ'ιιι::ο,Π-ΜΕι:ιιε ι:Ιιι τσιπ”

(ΙΜ 8.©Π!0Ιο ω ι Ι«Μ:οι:νεειιιιέ «Η εείΙ:ε@Με ὁ.

Ι::ι1ιιι:ΙΙε πωσ Ιοι::ι::ιεε Ρειτνει:ιιε·Ξιι:ανετε ω::

::Ρ:ιεσιιΙειιισ., να:: :Ιοτ:::ιτ εΙυεΙ9ιιε ά8ΙΙ1°ιΙ€ τε

ι=ιοτινε:ΙΙ:τ @ΜεΜ:: ΡΙΈΙΕΙΩ8;!ΟΠΙ'ΠΩΖ νοε μια ›

δ( ΙΙΙ” “ΜΙΒ ΜΕΘ νΟΙΙτεΐουτετώπ 5εΙ8ι:ει:: δε, _

Με. :οικω εΙΙενει ιΙτοΞέὶ να: Ισ :Μόπι: ιΙε Γ:: ,

£Ι80:€πι:8: ίσια:: Η:: Ρει·οΙεε ιΙε Ιου Ρ:ορΙ·:ετω

&-Ιυγ <Ιει1:απάειροι::1°ΕΒΙώ ιΙε 06:11: ω:

ιποΙΙτι:εε ι:ι:ΙΙΙ Ιιιγ ιΙΩΠ13πάει μ::ΡουτΙα @Με ›

808116 .ι @ετ-Ια ρτΙετε.ΓοΙι ΙιιεΙοΙὶιιτε 8: εοι::-ι .

:ΜΚΜια ιΙονι:Η:ειει:ί::ε. ' Ϊ _

:·.·Ρτειι::Ιει·εωει:τ ει: κατά :ιω Η £ι:ΡΡιω · Ι:: υ

ποικ-ιΙσπιπα ιι:: οσοι:: Βιμ μι: υπο ιΙι·οιτε αο8-_ Ι

11οιΙΙ::::εειΙε ι:οΙΙ:τε: νΙε. $οεοι:ιΙει::ει:τει: τσιπ* .

Ιετι:ΙΙ:εεεΙιι ΡΙΕΑ11·π1€ΙΙ:ΙεΙυέε Ξ: Ι:: Η:: :Ι Ιε ΡΗ:: σιτε

κΙει::ι::επτ ςΙ_εεΙ:αι18ετ σεΙὶο άΙΓΡει:ΙειιοΠ ΙΙ [Θνε·

Π·ρΙ011τ_ΙΙ @ Μέ ατακα ::οι:ε ιι:οιιΜο.ΙΙειι:: Η::

· . ι (Ξ 4 Ιοιιτιιιι6

 



@ Ντικ” ΙΙΙ: Ια;

' Ιοι·πιπΙε μιὰ: Με πω” δ: άσίἔ]σΥσὲΙιἱ ΜΜΕ .

ιΙοί.στι οσοι, 8: σ. Ι: ι:σιιί-σΙπισιι άσΓ·ΕΒΙΙ ε,ιτειιιι.τ

‹Ιε εσΙΙε σοι κ:στιισιιιιιισιιιτειισιιι: ειι Ισ ισιάτσηιισ

‹Ιε εεΙΙο ω. Ιιιχ·ΐιεεεεάστει ει· ειπα. ()'εΙΙ:Ιι:

Ϊοηιιιιιιἱι·ε σε. Ι'σι:ειἴσιι :Ισ Ι'Ιιοτιιιιισ :Ισ Βάια ο

οὐ Μεποια κΙΒιιιιι:τέε Ξι κειιιιιιισιιστΙ'οι·ιΙτε :Ιοί

ίσο ἴσιιΙιιιἰω Οι: Ι:Ιει·ι σιισΙιι ιταΙιιιιιιέ ιΙσί-σιά

Πι·ιιέΙ φωτ ἔτι: σοι ι·σΒιι·ιΙσ Με· οσι·σε , Ιιιιι ΐιιίΙι

ίσα ίειιΠΒΙωδηιιε Ισ· άιισΙΙιΙ'ιιιιλιισιιΡΙε σιιΙΙΙ

ενσΙτ εσιιιιιιεςιοΙ·ιέ σε ίστιιιέ εινει:τιιιιιι: ι:Ιε.ττσ<·

πω: , ω), σιιιικιιΙΙ Ισ εισαι· :ΜΕιστοξσπάσιιισσω

σε Ιιι πισττ ι:Ι'ιιτι ΗΙσ ιιιιιι1ι.ισ1·ίματοΙαστ Με ειιι:ι·αιΙΙ·σε ά' ασε Βουτιά βοεειι1Ιιτιιιετσ:

Η είι-α: ι·ιε:ειιιιιιιοιιιε σα: ίση -ἰὲιισισιιασ δρα

Βιιρισιιέ Ισ τσιι€Ιισιι: αποτο ΡΙιισ υινέιιι·ισιιιιι

ΙΙ ιΙσπιειιιιΙσ Ισιι ἱιιίΙτιιᾶἱσιι πω! ΐι·άεΙΙνισιιε

ει: , δ: ιΙσίιτε σιι'ΙΙ ίσἰι: ειιΓει8ιιιέ μασάει· σιι€

ΓοιιΙσΒέ. ΑΜΠ σΙΙ- εσ,ἔι. να]Μιστι ι:είΙσΈσω

ι·σικ:ε :με οοιιίιίΙε Ισ ΡΜ: σε τουσ πω· τιποτα

θεά σΙΙε σοι σπιτι: Ιω Ησειιιιι άι: Μαι Για Παω;

' ε'εΙΙ: εΙΙε ιιιιἰΙεε γ ειιττειίειιτ :σόι εΙΙει:1ιιιιιιι

1 Ε".

ΧΧ'03Ισ

εσνειιιιιιε Με ΙουΕΙ·ιστιεσε,ιισιιε σάκο:άσε των

ΓσΙιιιισιιε σιιι ιισιιε Ιω Ροι1τι·ογειιι ειιΙοικιικ (δες

Η ιισιιε ιινιοιιε ΓσΓΡι·ιτόε εσιιίιιΙσι·στΙσ Ι:ιι·ιεΙνε

τέ σε ιιοΙΙ:τε νΙε , 8; Ιει ίσια ιΙεΓΙτε σε Βἱεσἶ

ιιοι1ε Γοιιέϊτιτισιισ Ιισσ.ιιτοιιΡ Μάικ ; ΙΕΙσιι·00

εμε σι: Ι'ΑΡσΠτε: @Μ ιισιιικοα.τωςέουτπσπε

πιο[ιπει,ιισιι: πιο @έσω ρυάκι-ωσεί:: Ετ: ιΙ'ειΙισιι-ι

όση: επ ωΙ:ιιιιεΐιιιε σιισ πισω Ιοιιΐιτι·οιιαιισιισ

ειιιιισιιε σειιιιεοιισ άι: ΓοιιΙιι€ειιι€ιιι: ι ΙΑ:ίειιι:ϋ

πιεσε

Ξ°:;2·Ξ·ε====-ϋ.παω-βΡΕΑΆ...



_ @ε%φατε;Ιεα·σωεαπω Μια οοιΦ-:01ιτΜ+

/οί]ωυνεπτεΒΙε τ1ιιὶ :Έσω που κΒιιάς!ε πποπέβ

› Τκειτ1ειιρειι;,ωειε ἀατιεΓΕΒΙἰΪε ωείωωθετιε Γο

`€Μπο22 Ιε εσπτέΙ:εω6: «Η ηοΡει·ε νἰεΡ ?ω :Πιτ

Ι

; .εΧηωω€€.~ Δωωεω06$ωωωΠ:τωεβω;ΜΜΒ°ιιθ

@κκε ἑΒἰωμἔΜ&18Β08, δΕ.ϋΩ18$ι'ζωΠρω

ίε:νΕτργωικοώπκΜψ>α·ευαυ8Μϋἔἀωϋϋφ

ο!ετ6ιποάε·ωπαα1εωφεωαιωμν:ιπΧΜΠί - __

ςιὶῖὶθοΙοῇςιιιινοιὲσϋμῦεπτιεὲῖερεωιἱ8ΜπιτΓεω ἶ

τέΛΙει·έσε Βϋπιε Μεΐεο8 επίει8·;ε, ὰ: α: εμε ναι; ›

Ρσίΐεάζεε.όε τΙιωδε έα “Ρτεω2·6ΜΩΦ$άΦέ

ςιωναοΒέΡΙε58Μω Ιοεὁ€ἴοΙ:τἱοηε@ε 19ο

Μα ςυεὶ?1Ασ18ὲἱἐε.Βἰεα γε Μτε τΙεΕυιιιε

ΜΒΜ::παπι ςΞἑ:=πκιὶεὲιΩοιπἀἑτὶοι1-Ίμε_νοιιε τείἔ~ .Σ: ,._ δ

ίἑυτἰὲε αποτοΡωιώνε:πιεσηιϋπαραπεΡ2τύο Δ =

ι!ε3ποΠιπ: ιὶεἰξίἰυε . οεἱἔε ίἰηΡὶάὶεὁ,·8:ΒτυτεΙἰτέ

ω

ίςο!εμσΡωάοΒιοικθετεμε! επΕππωα!Ηεπτ-&

ίς;πι·σίτ-ση ΡΙυεΙπωεωεψΙω!προε&

©νέι18ΒεωωτόαΕβαε-Ρεττ,ι1υἰ πονογέυ: Ροἰππ _

Ι€ἀυ38ΜεΒἱ£υΗ νἐΩΒΙεειιτοιΙ:ε:εοΒεαυντεΞ

@ΜεροπΐςΜΡάω φα: ε'είδ: Μ), ι1ιιἰ ΓαικΙιε Ια

@ΜιάΡοἰιπὶευτααπ”ά:: εεε :Μία νειἰπεε

ὲΡΦιιυἰε8 Μ122.©ΒθΙ' ὰ όσο ο!ήεθ:ε ΡξιιεΓηΙΜεε,ΐετ- '

8τ3ε88σΡει·έ!ιικεϋΙεε ἔι τοιιΠουι·ε,ν1ηεωεπτ ιΠ€

ΡΜ Με άεΠτεΒεΜ:Πάοκ εΠιιάε:Ρ Ο Βὶειι

Ηε!Μεπουε..ίαι· τομτΒε Μειωσα: ά'υιιοΠ Ρω

ΪθΠςΪθ"Ι€Ε81°€ὶειΡ27 που;νοἰι· ΡαυΙ'ε$Εεει:ε άι: το

1:€ΙσΒε!ιιιΜετσηιιε τοτ1τόάε 8ε Ια νίε «με 11008 .

Μτιτῷεο& ιιηεάι8πτεςιιἱ ΡοιΙΐε,ιιη νεΞπο-Ράο

ΦΕ€#Ϊι8ῇιτι:ε,ΗιιἱπἈΠω υγάε@Β ε: α' ΙΞιιἴυΒ›

#ξ Φ ' - Ο 5 βειτι:ε»



Ιζι ·οοο·οποπτβοΕΕ ¦

ΙΙΙππίο 6ΝΙ*Μεθοέ που βάι1Σέε6 Οι»σέΡ:ΙΜε

μοωΙςι·κα; οΙε πσΙΙι·ε ΡτοΡΙτετε,ΙΞπβίεπο>πο8;

ἀἰτ=ἰΙωἔῖϋΙζοοποποοοοπτιο·:ποεξοπτεπου ποιο οιηιπέβ

οπο;υπο-απ οποο·οοβοέοποοΝ86μετωεΙουτο3 |

ίοΙοοπτΙο °ίξπε ιΙιι Ρτοοποιε·οτοπιοτεοά·άευκ
τΙιοΐε: ἔ·πποπ οιΙνΙσ ·; ΙΙιι:ιετΙε ως:: ι·ε:οεποΙΙΙΙΙο Ι

Ια ΙπΙε?ικ:τό τΙωιοΙΙτε γΙο;·Ι'οιο;τε ά'ετΙ Ι:ίειΙΙοο·Ι

νά: Ι'Ιπαι·άτιιεΙε 8: Ια ΙπΙΓει·ε: απ· ΙΙικέΜακη:

πικαπ ΙιοπΙππεεπ Ι'ι1πἰνετε, ι1ιάπε Ρι1ΙΙΙοΜΒΜ

Ια Επι «Ια Βι νἱε @Με νετΙτεΒΙρπιετΙΙ: σε τμ1:·ΙΙΙΙδΙΕ

ω,_";οιυτο·εείοΙε ]οιεοΒ: Σοφια::ο"οππέοο·ιΙοοπο οἱ:οπο

9- οβο"οοπσ·ο: @οποοιω. @Ματια ροεωΙει·,ΙΙΝά·

με ΙοσίοΙ.ΜΙ'γΞπΠΙΙει·.· (ΣΙιειο:ιοι·ιίςοιΙ; εμε ΙΕ8:2ΙΙ:·

πέοε.κΙεόΡΙοε Ιω18ικ:ε πάωεΙεδΙτοπιτπωπο:νΙθ

π·Ιεπε οοε:ν:οσωποποτάΙΜτοποοπτ ῇυίφεοΙοΦ _

~ - ισοκοΒτε εΙο. απ:: .: 1°πεΜΕΙΙΒΜεΙυε8 5. ΦωοΦ

' ' πΙττΒιο; ΙΙΙ @το 8τοιΜεμπώ: ςΙιι 8ειπεΜΙΒ ›

ιποστευτευ:ιΙείΐουε κΙε ;οΙΒοάο.παωΠποπΒΕ

υπ τουτωπ:ΡυΓέ εΙε ;,65.Ιουιτε, & εΙπηιιο βη!

Με εοπΙΙΙΙΙ:_ςιμ'επ ις.Ιτε:ιιτεειΟοπιβΙεπ εΙΙ:-τΙΖσιμ )

αποκτα· Ια ί6τιππεεΙε ΙΙ Επι: 5 & ΙΙ:: Η μετΙ:ΜΧο

τἰεεΡ Επάπεε .πε ροὐῖεὰοπε ποσομεα:ι:ο(Μέ

νοι:ε@ένα ΜεΙε ΓσωπιεΙΙΙ δ: ΙΙΙνετίεε οι:τΔηο _

ωΡο.(ΒοΠε; οΙτορεω:ΙοποοποιεΙΙοε@κοπο

τοιιἰΙΤεπτ ιιπε8τοικΙ:: Ρ:ιτ:Εομβο Ρ81'Ι:288ΠΙ:_ΡΙβ;Η·

· Μ! οινεσποιω τουεΙα ·ῇοιιοε «με ποσο ΜΜΜ! ~

Ε:: Ια τει·τε : ό:: Γατα :με ροιιτποΡώπα; ίοΙΙΙΙΙ:Ι
Ι εΙΙἰωεηυἶΙΙἔοιιἀτοἱετεἀιιὶτεΙεο απο @οι ΜΗ;

άκουα ὰ Ια τιιοἰτἰέ ΓευΙοεπεπτ άο1°είμωηοΙ

π'οίοοιιΙσ άφυΙε ΓεμαΙΙΙαπω Ιιιίςιιεε Ξ Ια υποκο

 

τ· 'Ι .Ι _ @οπο



γ ΦΙΙιεΙρτισεΧ Οι .

Ο” 1σειιειθ4ιτοριεπιειιε ι Ριιι·Ιει·ε άοιιιιΙιιιι'εΙΙ

με νΙνιΕάΙ Α.ΙΠΒι18$ΕμΠ8«` ΙοιιΒιιεε νιεε -Ι'18Ξ1:θο /

νιειιιΙιοπε @Η εωωεεωέτειιιΡε ιιεενΙιι=ιεί

ειι ίον-ιιιέιιιε,·όε (με ε"εΙεοιιΙε Ι:οιειι νιβειιιιειε

ΡΙιιεΙιιιεθειιεοι·εειΙε Ιιιεειιιιτοιιρι ΙΙ νοιιε ΙεΐΞΩΙΠυ

μιι·εωινει: Ιειιοιπέε ιΙε Ι 'Ιιοιιιιιιε ι ειιιιι.ιεΙ ΙΙ.εβ

ιιΙΙιΒιιιέι©ειίιΙειιιΙΙε τειιιρε ιΙε ι:Ιιεειιιι ΕΙΩ8ΙΣΙΠ;·ι

πω:: εΙΙιιεΙτινάιιιιεΙ'είιιεεειΙιιιιιιεΙΙΙΡειιτ Φεβ

ΡΙονεΙ·:ΜεΙεειεΙΤοιι:ειΙε ΙΞιιιιει:ιι·ιε, ει; ειιειιειιέ

εειΙεεόΡειιιτιοιιωΡεΠάπι:·ρεεεοιινειιιιΙ:Ιε ιι'ΙΙ

ει: ιιιιεΙιιιεΙ·Ιοι·εε ,οι ·Ι”εε`ιιΙιέ.ειι ΓενιΙοιιιι πι::

ΡιιΙΙΙε.άιιτειιι& νΙε ει:εέι:ει Ι:: ιιιοιινειιιειιώΙ είε

ενΜεΕιτ ειπε Ιε ιιιίΙε καφε ἀε1Ι°ΙιοιιιιιιεΓειοἰιι

`ιιιιε ετειιιιιό :ειπε ειιιιει·ε,Με ειι°ειι ΙΙιιιιιιιιιε

ΙΙ ε ιιιιε ίεειιΙτό :ο ἐι ΓεενοιπΙ'ιιιτεΙΙι€ειιεεε ιΙ'ιιιιε

ΙΙ ιιιεΙ-ΡιιιΙΙιΙ:Ιε: 8ε·(Ιί ιεΙ'οίειΙιι·ε) Η ιιιΙιτιιε Επι:

ΙεδΙΙοιι, ιιε ρειιι ειιίαΙιε ῇειιετ τοιιε Ιεε ι·εΙΙοιετε;

δι επ ιΙε ΡΙονει· τοιιτεεΙεε σΡει·ιιτιοιιε,ιΙ&ιιιΙι·οΙτ

| Με 8ο. οιι πιο. Με ε·τιιιιιε ιΙεε ιιιιΙΙε ιιιΙΙΙΙότιε

ιΙε ΠεεΙεε ;.Ι'ειΡετιειιεε τεΓιιιοιειιιιιιεευερΙιιε

Ι°ιιιιιε Ι·ιιιιιιιιιιιε είΙ ριιιίιιιτεε μια εΙΙε ι·εεο800ΙΙΙ:

ιΙ'οΡει·ιιιΙοιιε ι:1ιιι·Ιιιν ιιιειιιιιιειιι: , @σε ειτε

εειαιιιι ει: ίση ιιιιιιιοιιεΙΙιέ ,· 011: Ιε ιετιιιιιηιιει

οτι ΡειΙΤιιιιι. Ριιιε ιΙοιιε εμε ίεΙοιιεε ιΙιίεοιιιεΙε '

ιιιίΙε,δε ιξειίοιιιιιιΙ:Ιε ιΙιιι·όε.ιΙε Ι'Ιιοιιιιι·ιε ἴειοἰι:

ιιιιε ·ετειιιικό; ›ΡειιίεεεεωΝειι εΙΙ εσιιτι:ε εεΠε ·

ιιιιεΙει ιιιιτιιι·ε Ιον ε άοιιιιέειΙείοικιιιιιιε οιιειιιε--`

ιτε νἰιιεεε·ιιιιει επι ιιιιιΡιιιωΙε.εεΙΙε εεωΙΙβϋ

όσοι ΙΙ ιιιιιθοιεΙιεΐοίιι· ,· ιιιδιιιιιιευτ 010185

@Με ΒειιιεΕΙΪεειι-ΙειιεΒεΩε_ εε Εεεε ΙΙΩεεέιιι,
ε ε _ · - ν ιινειιε



Ί;___=2-1-Ε

. › ·.:8πιπιππιπΙσ

,ηπαπιιεΙππε μ·οροι·ιΙοπ , Ι:Ιπππιιεει·εεδ

ἔειπε, πω” οικε;πΐεειμ Μουτ Ι'Οι:εαπ μπι

π,ιιπ ιε:Ιεπ·ΙΞειει·ππόΙΙη επει οΙππ

ΜιιΙε εε πώ ι·εππ επεσεεεεείΙ:ε Ιστἱενειέ εποε

Μενἰε ?Ιω ίπ.ίεΙιειιΓε ,ε'εΙΙ: Ι'Ιπεεεπιππε οίι

παιπΙοπιιπεε πιι πάω: οίι εΙΙεποἰιι Ιἰπἰι·.ςπεΙππει:οπ:τε ·ι1ιιΙεΙΙε ίοΙτ , ποιιε ,.ιιοιικποπε

πεαπι:πιοππε ποιιε επ ἴετνἰι· ιιτΙΙειπει·ι:ΗΙ ποπε

Γεα›νιοπε μεειΓειπεπτ Ια Ιοπειιειιπ πεία πιιτεε:

Ναι”Ι:Ιππεποπε ποπ πεΙΤεΙπε ἔι εεεπεΙαπαπι

κ· ποιιε πιπ·οΙι: ποππέπε τειπρε , έεΙαίεΙιαπε οι:

“επεσε” ποίΙτιιε πᾶποπαὶιπιεἴπι·εΪ πεποπε νει·

ποπεΙππίπι·ε Με απει·οεΙιει· πε π. ··ΜαιεΙΙ

επεΙΙ και:: απαι·επιεπι : τα: επ απο Ρετἰτε Παπ

οπποπε εοιιι·οπε , ΙΙ Μι' ο Ροίιπ πε ΙΙειι › Ραπ· ΙΙ

ΙΙππεΙιε ιιπ'ΙΙ ΓοΙεπε.Ια.παιπετε π'ειπι1οιιεΐοιπ·

' Μεπα.πιε, πιπ πεπιιΙΙΙε:πιιΙτ ποΙΙ:τε εοπιπ-ε. Επ

1οιπεποΙΙ:τε "ε, ππεΙΡιιε εοιιττε σ.1π'εΙΙεΜ: Ι ΙΙ

ΜΒ· π αππέε , πιά” επιαἱπε ,Ιοπι·, πατε, π

ιποπ:επι , πιππεπΡπιτε πει·ιιππει· : ποια :πε -

ιπεΙερτειπἰει· ΙπΙΙαπε πιιἱποιιε γ νοιπ επττετ.

€'εΙΙ:ιιπε ΐοιππιε,τιπΙ ποιιε α εΙΙε πτεΙΙεε,Ραγα

Βλεπω π εεπώπ τεπιπε › ΜΙΒ π Με ν°0Ι0πτέ π"

ει·επΞτειιι: ; (Ξ'εΙΙ ππε Ροπείποπ ,ποπτ που:

ῇοπγποπεπω. ΒιιΙΙ,Ροπτ επ Γοπἰι· ιοι:πεεΙεεεπι

πιι”ΙΙ ΡΙππ·ααπ Ρτπππεταἰτε: π: Ι-οι·τε ειπε Ριπ

εει·πιππε οὐ ποιιεεπ Ιοιππιεε . ποπ ι·ετεπΙι·πω

πεπεΙππε ,πε πετώ ππ·φείεΙιειή π), ι·Ξει·ι παει,

π9Υπεπ επεπομ·εππ.ι·ε.πε Ιοπει.ιε πωπω › Μ

7ίεαοΙααπεπεεεπεπππομεαιποπεπ επ πεΙΙο8ετ. -

?εΙΙε
ι



4[

ΤιεΠς: :Με -ιπεητἰτέ·ὁε-·ποε·ῇόυτἐ. Σ' . . Ετό 7

ΠωμεΡΙι121οϋεΒΙα .φω9",εα$ΜΜ, | Α ζ

νἱε ιΙιι'ιπι τὶΙἱἱι πωπω:: . Με Ματ :οηΒΜάΙο ;

ά'ϋήππΜπ πω: Ε1°0ι1ΒΙΟ.:& ἰωΡοπιΙιιοΑΒἱΩεω -

Μπι, ω: 15οπίΒΙε & ίαΐεΒουκ εκοκἰα έ:: ΕΞΕ

Ιἱιωιεε, ε1ιι5 τιςίοπτωωΡωΨι”εὶ Ειἰιπιὶα ω.

ου ἐι επι ίοιιέΐάτϋ Α «:οπιΜάι ά'αεεΝετπ8ΜΕ

πιεΙεάεε, «Με ἀἱἴετεεω Μεμπω”άΐΜᾶἱοπο

εεΗ:ε Βετὶιε Μπα ι·Ιο πικάπ: εί!ι·ε οΙΜΒερητω

ΐεεΡ Οι· φαι). π.ά'ωιὶωιιικ·ὰ:π!ἶιιπἰνΜ@έξ

με ποια επίεπιΒΙε Μεταα» πιοΞτἰέΞἀεειὲΩπ$Δ

Δι1Ω]11618Η@Η Βοπ:ΜοΒ[ιψ:Ω βοαπόέωε

φα: εοιπτε αμεΜέΗνίκωΙ:8·πιευκ ευΜ

ττουνορΗ άπτεαΒΜ8ασμ9ιιΈ. Ψ.8εί··Μ»

Ρει·Γουιπε:ειιι ;ωωεω: 5 ξ. Μάτ φις! "ιμπωω

Γοιάϋιιἰεὲέάἑ-ἔζτι Ρ|ιιίΕοχΞΓΗιι?εΙΙο Μ:Επτ1αϊει.τάζάα:Ρ!ηε Μαμά άι: ΡΙι;ρφπειι4:

γ€υκ ε φαω βια ι;οϋίωζώ·πουτωηπέΜε

άου!ειιι·ε ὲΞαπεφἰᾶςιιε·ωἔεὐε‹8τινώξ: . Μισο -

8ουπω;θιϊάφ ι10ε!τ1ιιαπωνι: πιώιάώώ8πΕΕ

οὐ:Με::&τωνει!Ιέ @μια Βιμ: :τειἰΜαυοιι :Με

ι!αεΙειμεφωτο νἱοΙειιτἐἔ μ11”ιοιιλ. ΡωίκωΙσπα τ ῖ 2

:οπιΒἰεη ἐστι: ΜεΜπα;α:ςιωΙΜπωκάΜά ι > Ύ -

Πεο!ε@υ ΜΒΜ: ιἰ6τοΙΙεεΓςιιΒἐειιεεε.Μεἰσ@€Ε:

ΡϊΘέέ$44απ'οΗ με1ο τριιτ.άεισοωεω Οι διη:νω

Π:: :ιἱπίἱ:ποσ]οιιτε. Ι.ς:Ρωα Ροιβιιε Βι-ΙεσὶπΒωεετΡοιι:εεειικ ά'Ερίειιτε οιιἴοπτ ΜαπΔω-ε

:πω @επιβατ- Βι:Πω :Ρει!Ιεε πρ.: ε!ΞΓεπε ἱΙε-Ροἱιιτε

Πιτ ω. Με: .ε1ιιιπολΜέ;επεετεπτϊ πιο» .

ασξ]:τηϊι:έετιν6Ισήιιαπωεωωφωεπ, Με

- Μ .τωω - ·Ψ'ἔ
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Ξῇ:ι.

|
/

Ζ€ ε:·ιδιιιιτβι· Η

«μεάεπΙ”οΙτ ιτΑΡεΒΙει:Ιΐειέι τειιιι·ιΙει· Ιε- τω:: Ιεεεἔ

:ε εοιιιίε, :με ι:οίιι·ε ιιιι€ε Γε :Με :ΜΕ ΜΙ::

:με Ια Ιιεειιιε·ιΙ'ιιιιε-Πειιτ , ιιιιι ι:ειιιε ι:ι:ε μι::

ειιεΙ σε:: Ιιειιι·ε8,8ι ριιΙὲ Ιε Ι:ΙεΙιιιιΙΙ Ιτιεοιιιιιιειιι?

@ε Ιεε ιιιιιιτεε πι: ιΙΙΙει:τ Πε ι:οιιιτ·ιιι::εΙ:οιιι

:Με , εΙιείΙΙ:ιιιε κι:: ίοΙΙιε εναι άι: ΒιοΙΙΒε Ρεφ

Ιεὲ , ιΙε σε · ιιιιι'ΙΙε Ιιι.ιΙΙειιιεΙεοι:ΙειιτΙει:τ νιε [Με

ειιιιιΙει άΙετκοιινειιι Ιόι:νειιι: Γι:ι·μι·ε μι·Ια ιιιιπτ- ·

πω:: ιιιιε :Ι'ενοιέ Ρει:Ιε δι νινι·ε Ρ Μιιιε, μοβ

ιιεε ειι'ιΙε ία:: ,ιΙειιε ιι:επει:τι:οιιιεεεεε ι·ΙεΙ:εε

εοιιΠι:Ιει·ιιτιοιισ ει: εναι:: ιιιι:ε:ΡοιιΜειιι· τω::

:ΙΙ-έειιιΙΙσιιι εριειιιιετ=Ιειιιι γιιτοι:ει:ετιε , 8ι Ιειιι·

Ιιιιιιιτεε @Η ιοιιιεΙ:ιεοιιεΙιιΠοιι ειιι”ΙΙ8 εικοσι ιΙε

εεεεεειι:η8ε ιιιιιἔιιΙΙἰειιεειΙΙ·Ι-ωι:εε,ε·°εΩ ιιιι'ΙΙι:ε·

[ειιεειιιΡΙσχει ειι:ειιι:ιε μακδε ι:εΙΙε ια::ηεοιιι

πε τΙιιιέε.ἑι ιιιιτι·ε εΙιιιιίε ιιιιι'ε εοιιι:ειιι:ειε Ιεείειι·-ι

ίιιεΙφιιι:Ρειιτε ιΙεΙιι_εΙ::ιιτ , ἔι Ια τΙ::ιιοί:ιΙΙΙει .εε .

ωιιιεεμετω ιει:ιιι:ε μι:: ι:ει·ιΙιιε ι:οιισΙεσιιιω

::ιει:εε , πιει ίεεειιίιιιέπειιι: ·ε::“ιΙ°ειιιεεε οι:ειΙΡ2-Θ

πιστη: ι:οιιιιι:ε εεε Βιιιι:επιει:ΜιιιΙΕΙηει:ιοιιε·

τεμείειιεεειΙΙΒιι:ε ;Μιι::2ει:::: ό· Ιππιπιι:ιπατώ-

πιέπιιιιΜΜποπεΒειΞινέει::-ειιε·Ιε«Ρι·ορΙιετε

ει: ιΙειτιειιιΙε με Πιι:ρΙεωειπ·εΠιειμ ιιιιΐΙΙιΙι:γ.

επίει€πε;δε διΐοιηιειιρΙει εικοιτιτει: Ιειιιεῇοιιτιιἔ

ΜεΗ ειιιοιιΙιε-επ· ΜΙο.·βι:::με :ιει:ώι;ρώβέει::7

Μάτ“Με”ιΙυβρίσπαμ1ι:ε ιιοιιε:ι' ιέ:ιιΜΜέ1 `

ίεΙΙεπιειιιι · ιΙε εετιε..εσιιιΠάει·ιιιΙοιπ τοιιιιιιιε Με· :

|ιοι:ιτιιε3ι οΙιι πιοιιιΙε , @επεσεΙα ιιιιΡΡειῇΕὶοι:5 δ»

:ιι ει·ιιιιιτε,ι:ι:: εΙΙ·Ιε εΙιείιΙει:σι:τεΙΙ:.€εΙ[ει Β,·ΕΙ-#'·

σιτιιιε>ιι:ετ Ρτείειιιε· ιοιιίιοιιτεΙε εεειιι.ροι::·Ιει
- Ι `ΙΙεεε

ξε..ΈΔι



·:?Ιιιιιιἔ=Ιιιει άεΙιΙιισῷιΜσιιΙιιιιΙισ_ _ . σοι. τ

·ι+

· φάμε Χ (Ι: ιζΐ

`Πιιιέςιιβ€ ΙΙΙΩτ8ΙΙΙ8εσ€ερ.τσιππι€.@ΜΗ 18978.

όιιιΙιιιιε Ισ Βειιτει·σιισιπέι Ρ:ιι·Ιιιιιι: εὶ? [Μισα»- .

11ιιωιι πιο: ορια;ιιιιιιι6ιιιι απ”ρσαΜΜιέΜΙΙΒΜΙ _

σεΕιιιιιιιΙστιο ριιΔι-έσίΙσπΠ©ϊ ΜΙ ΙσιισΙσιθαξι:Σ*Μ

ιΙΙιιι$Ι€ΜΣυι3 μπεφωσίιι€εΠ”ε.;Κ,Μσμνριμε

ιιιρει€ε6ιισιι <Ισι1:ειιιιιιι6επισιιο( Οιιιισιι€Γ ινα::ι€ειιιτσεΙανσιιισσΒέΈστιΐοιιιιιιισε9Βιέ;. ·°=

κά) κιιισ-Ι_°Είσὶιιιισ σοφια: ΙΙι8εΕΤσιιιιωΙτσίισ ι

εϋ8ιισιιΕιιιεσ ;Ισ1)ισιιισε οσε ρσ::ΙΙιαβοιιξΙσ Με

@πιώ @απο πικ- ΙΙι ισιιιφΙσ ιισιιι_ειιίΕιΒιις;ειιιι;

ιΙειίαΜισιει Ψ10€ΙσιΙμιρΒιε ; τω: (Ι5:Ιριώι,ι82ζ .

ιιιειιτισιιιι άσ-ιιοΙΙ;ισΣιισνσιι: ιΙσ-ΙΙιεΕς σιιιΙσΙΙσ / '

ιΙειιηισμι ίοιιω3.:.ιιιΐσιιίέε που.: ι;σιιιμΒιιΜΙ5%

==ω-σωιΙνσΠιιυικασισμι. ΜΘΙΒΒΜ·ΩΑΦΙΪΦΚ<

'επισι9ιΠ=ι @τι @ΜεΙσ .Ρωὶεει4ιιιιιεΙεε›!ἱ

σΙΙΘεισηιι:εΙΙσ ιι';ξΙι ιιιιΙΙρ μι; ίζει:σΙΙΙΕιση β;

ῦ`ΡιΙιιιἔιΙἐ<ιι1Ξ9ιι·6©εσιιὸιοἱ=ισιι.<εΞ<ιιι'ιΙΙι›ῖ44ιιτ

Φαιά στάρι ῖιιΙιιὸιΙσΒιστΘιιιιτἐιΙῖὶ4ἰ€ΦιΦἱ€π+ .

#ΙΜΒ-Β«νέσ-. Ωαιιιισιισιιε ρι:Μιι=ίαετοΙιο. ° σ

Ισιισσ Ωισιιι6ε Ε, _ ἔο ιιΙ;κτ.ι Ισ ιι σκι

ωΙάσ£0Π&ΙβιιςἔἔἘείιἙιιΠἱΙΙΞιἶἔιἐἐιιιἑξιΦἰΡ

"Πωιοΐι=ι <Ιοιι=1Συ'εθιιι= σΙζ=ιιτέσσιιιικενε

ίειιλαισιιισιιτ Ι ΕτΗ_ιιςΙΙΦ μ” ἔσω σΙιιςῖ

Με Ισ ίειιιισιιιοιι. 6Βιιι== > σιμωιΙΙ4= <Ι'·ισ

Βοιωτια, σει Ι:οΙΙαβτιμε δ; σ'ειιιιιι(σβ ·

“ΝΡΡ“ΗΚΙεροιιιξΙ:.σσ'οι·ι Ισ να ΙΙι8€ιιι ιι; @Ή

σΙιιιι=Μ=ιι= Μ: @ΜΙτωι= Ροιπι(ΜΙωΦι

ΦαοέιιιιΐυΡΡΕεεΡ Τό! Ισ ειΕ Ισ. εσιιι·ΙΙιισιιάσε

μτΙιριιιι ιι::ισεΙΙειιιιιισιιιέ Ιιισιι εφιέΙΙ:9$

σα. [ ° ς Ήι



Ι
[[ ι - η ' 8ετιιιοικβι·Ιε

η @ιιΙαΡειω36ΙειΙει:εΙυ7,9ιιΙέωυΓοΙ€έΜέ

ἔι :κι πι: ΒιιίΙ:ιιιιειιι: ιΙο ιιιιιιναιικ-Βι·οιιΞει·ε, .απο

0- σμΙΙΙΒΙε ῇσιιγίἴειιι:ο ιΙε κούτα ίσια «Ισ Μαι”.

Ε' “* ' εθειιιΙιιιιιίς;ΡειιΓέεε Μαι«Μπι ιΙ:ιιιεΙ'ιιιΙνειιιη

τ! Επι ΡτειιιΙτε Βιιι·ιΙε ὁ ΙαΜΒΜ ιΙε ΒΙειι , ι1ιιἱ ΜΒ..

Ι Μαι. Με οίΙει· άι! ιιιοιιιΙε; ιιιβιιβ,-Ιιιγ Επι: Ιω” οι:

Ι" ΜΒυιι2[ΜιΜ8Ι'ιιιι·τονιάαΜΜηιοπιιιιιολΙοιιε

νοιιε -ιτισ ιιει ιΙο Ιιι Ι:οΙΙιτ ιΙε :οι Ιιοιιιιιιβώιιιιιω

:εε , ό επι Μου:: , δνοΙιιρειιειιιι, ειιιιίΙΐεΙΙι:ΙΙο

ἔι νται· «Μεἔστι ι·ιεΙΙειιΙο) πιώ Γειιι:Ιιειι ι:1ιιεΓοιισ

Ιω ιιοπι “ΗΜ άι: νσιιυ σε ριιι·ΙεΙει ΡιιιαΙιοΙο.·

νοΙΙι·ε στα:: είὶ :οριο από μι· Ιει-ΙΙιειππο:ΙΙ

ιι'γ ιι ειιιτιιιι ιΙε νοιιε Ξι ιιιιἰ Ιε ιιοπι ιΙ'ΙιιΓει·ιίέ πι:

ροιινιειιιιε ειιΙΙΙ Μαι ιι'ἔι Ιιιγ : ει: τουτο! νοΙΙτιι
' ετειιιΙιιδΙΙιέεΙΙΙειι'ε ςιι·ΙιιηεΡιιι·είοΙΙο.(?εΙΙ:

_ ω: ό; ι:ειω- ιιιιΙνει.θΙΙε 6ιιι·ειιι· άι: 8ειιιτε Μ

ιιιιιἰιι μια: Ιε βιο Ιιειρ ιΙείΙιε εμε ίση ΡριιιιΙε

Πέ: ιΙεΙινιέ : ειπε ΙειιΙιιγ ειιίει€ιιετεΙΙειιιοιιτ

Κ :σπα ἐΙε ἴεσ@Με ; ιιιι°ιιειι τΙενΙειιιιι: Σιι€ε ,

δ: Μ: @ιΗ ίιιιΙιιΙι:ιΙΙιιιγ ΡειιιΙτε ι:οιιΩςιήι·ιιιιεπι
ίει·νΜ:·8ε 6ΒιιΙΙΤιιιιαα-Ει Ριου» εει·εΙΐοιοιιιι·ε

Ια ΒῆεΪιιεπὲἀΙ°ἰιιεειιἱτιιιΙξ άι:Μειι.ιιιιιο,-Έ Φεβ

άΙΙειτ .νΙΠΒΙο , ΙΙ επ· ΒιιίιΙιέ ΡΕ” ιεεοἔιἱοξΙΙιεΙιι

€ιιιιΙιτι Νέα τετέιτε @σειινοΙτ ειιι:οιιιιιι€ι1τε;

πισω ιΙοιιτιέιιιιι: άστα: ἐσιινειιιιΙτΙ·ειὶ Ρακά

Ιιιτιιι:ε άι: ιιοΙΙ:ι·ε εΙΙ:ιο: @ὅ Ια ρειΓεε?Ι:Ιοιι ιΙε ισο

Ιϊκι: ιιιιοΙΙΙϊι;ωοει @Με ΙΘΡωΙιέ Τα >ιιΙιι·ε εε ο

δ”Μπιέιτίιέ ε ιιοιιε τειιβἔιΙιι ω0ιιτεΙε;· @ές επι

εε Ροιιιδι ιιοιιε ιιο·πιιιι·ιιιιιιει·οιιερω ι:0ΙΙΙ5$8

' (μια, ΠΥι:ιιιιιτεΙα “ω”ΗΒιμ ἴετναιιτε`ἐ πιώ
ι α' .

. (μια
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πι; Έσω Ιεε ΡΙιΙΙοΓοΡΙιεε Ρεσεπε., ουσ οΕΙιιΙσε

πω: οσε Ιεε εοι·Ι:ιεειιιι , σε Ιω ι:οι·πε1ΙΙεσ νινεπιΕ

Βεασεοσπ ΡΙσεΙοπε τεπιΡε ιισεΙ'Ιιοιπιπετ πεσ

Ισπε Ισ ΡιονΙσεπεε , εοιπιπε ι:οσΙΡ:ιΒΙε σ'σπε

εΙΙ:πιπσε ΙπεοπΒιιστέ επ σε: επσιοπ , δι ωστε

ποπε τοσιε εεΙΙ:ε εοπσσεπιτιοσ , ιισΙ 00118 σοιι:

εΙΙιεεοιπιπεΙε ι·σιΙΙπιεπτ σε ΙΙιεεΠ'ε,επ ιπιιτἰετε

σε Ι›ΙιιΓΡΙιεπιει @αυτ ο νοσω Ι:ΙσεΙΙεο νοσε

νου: επ ρι·επστεεει νοιιε πιάσω: επι Ρει:Ιιε πώ ο

ΙοσΙΙΙό νδσε σιιισι·ε,δε Ισ μαιΡἱτεε Ιπεπ Με επι

σεΙΤοσε σε σε ρτειιιΙειε σΙσπιτό. να” πε ρεπ

ίετεήεπιπιε ἐι Ισ Ιε8ετετέ σενοεοιπε,8: σ Ισ ΙιειΙΙε
ι1ιιΙΙΙε οπισεΕπΙι· νόιτε Ρεσνιε νΙειιισε «πιο σε

Ρεπίἱεε τισειπιβειισιιπτ οι Ισ ειιιιΙε σε σε σεΙοτ

στε : ιπεπειπτ Ιε Ρει:Ιιε επ ιιπε 8πιπσε Μπεστ,

μπε σσεε'εΙΙΙιιγ ιιιιΙ ςι·οσΙ:»Ιε εε σοσκ ο@σε

πω, οσε ποσο ειναι: ΙσιτσιεΙΙεπιεπι σε νΙντε

τοσσοσιο ; ε: νοσο πσσοπποπι ο σι Γσπιειέ.
με οσε σεβ οι εΙΙε ΙεσΙε οσε Ιε 5εἱεπεσι· Επι» '· Ι

πιει ΙΊιπιποιτιιΙὶιέ. ΜιιίεΙΙ Ειπε Γειινοιι· επ Εεε

ι:οπσ ΙΙεσ3 σσ'ειιιτεε οσε-ποσο εστω: σεΙιενέ

@σε Ιπἰενε εοστίε ; ΙΙ ι·εΙΙ:ε επι:οι·ε σπ απ”

ΠεεΙε ; σιιπε ΙεσσεΙ ποσο :σκοπο Ξι επιπρο

ι·οΙΙΙι·ε σενιιπτ Ιε ]σ8ε σε Ι'Ι.ϊπινει·ε -Ροιιι· Ισ):

ιεπστε ι·ιιΙΙοπ σεπω σεροιτεπιεπε επ @σε σε,

σε ειστε επ ΙσΙιε επιπείετει επ οσε ιισιι·ε εοπσἰ«

ιΙοπ ειετπεΙΙε ; 8: ίΞιπε Επι ει ΙσΜε, πιεσε πιεσε

`τεσἴε ο οσ τπσΙΙιεσιεσΐε ΙεΙοπ Ισ σινει·Πιέ σε ποπ "

ΙΙεΙΙθιΠ8ο & σεΜεειδ:Ιοπε Με), Με : σε [σιτε σπα-π

Ι›ἰεπ οσε ασε νιε Επι: ιι·εο-Ρειιιε επΗ σστέεο

. ` Β εΙΙσο

εΞ::-”--ΕΔ:.



..ε-._...__Μ--...3-...-.-_-.ΈΖε

μ» # έωσιιιιι @Με ι

εΠε εΡε ιιεειιτιιιοιιιε Ει·εε-2ι·ιιιιόε επ Πι ΐιιιι:ιε , Η

φωεω εε Γετετιιιιέ εἴ νεοι: άειιειιάειιε -τοιιιε

ει·ι:ιετε ‹ὶε Ιιι ιιιι-Ροίκιοιι ιὶε εε ιιιοιιιετιτ.

' εοιιιιιιε Με ΐετιιιειιιετιι: Ρειίιι:ιόέ ιιε εεε νειιτει

ιιιείιιιι€ει:ι ιιίΐειιτειιιειιτ εε εσυ:: εΐμιεε , ιιιιε

ιιοι.ιε νινὁεἱεγ Βιιε,ἔι ει·ιιιιιάι·εΙ)ιευ & Με ίετνιια

Ετ ριιιειιιιε [εεε εεε δε” εσΒιιοι(Ειτιεεε,Ι:ι. εοτι

Πάει·ειιιοιι ειε Ια Βι·ιενετε άε ιιοε ῇοιιι·ε εΠ ιιιιιτΠε

Μ'Ιιοιιιιιιε,8ι Μι· τοι.ιι·ιιε .επι ιιι:ιτιει·εοιι ‹ἱε Βιά

ΡΙιειιιε , οι: όε άεε!:ιιιιιέ:Ιιε ; εοιιιιιιε νοιιε :Με

πιο)! Επιτι'εκειιιΡιε όεε ΡΒιιοΐσρ!ιεε,δε άεε Ριο

ΡΙιειιιεε: νειιενογε2 ιιε ε'εΠ ὰ Βοιι ιιι·οιε «με

Ιε Ι)τοριιετεε'ιιάιείε ει .Ι)ιευ μονι- οβτειιιι· Ια

ε' @Μεά'ει·ι Μαι Βιιι·ε·ίδιι Ρι·οιιιγ (Σε: ἔι ντε; απο

Η ηπα ι1ιιεΙιιγ Γειιι,-φιι ειιΓειΒιιε εεΠεε ειινιτιε

Ατι:!ιιιιετιειιει Νιι!ειιέι·ε πε ιιοιιέΓεει.ιιι·οι: ει»

Ρτειιάιε ε: Βιειι ?Με ιιοίΕι·εεοιιι·ρτε. · δει· ιπε-=

ιιιιει·ειιιειιτ ιιιι°χε «με !ιιγκιιιι ιιοιιε ιιιοιιίὶιε σε

ι-ει Ρειι·οιε·εεε άειιιενετιιέε2 πεεεΠιιιτεε μια: Νεα

εοτιιτετι105ι0ΠΕ8βι Ϊ9ΔνὸΙηςιιε ε'είΈ ιιοίὶτε Ρε

ωεπι Με ει @Μπι ό: ειι'εριεε εεἱὶε Με ιε

ίὶε Ιε ιιι€επτειιτ αάνετιιι·. Ε: μι!. ; Πιι')· ιι εεε

Μη ΐειιι ειιι:οι·εε ειιιἰ ·ιιοιιε ι·ετιι:Ιε σ:εΠε Ιεεοιι

· ειιιακε μι· ΐοιι Με Είμιτ , ·Γειιιε Ι'ιιιιΡι·εί

Ποπ όιιιιιιιεΙ_ Με ειιιειΒιιειιιετιε όε Μ. Μ)! , δέ

όε !'Εν:ιιιιζι!ε πε Πιιιτ ειιι'ιιιι πιο , δε ιιιιι:Πε
. `- Μ

Ι Μαι: , (Τα Βοιιιτιοιιτιε ίιιιιε εΗ·εθ: όιιιιε Μι .

οι·ει!Ιεε εε !ιοιιιιτιεε; εοιιιιιιε "Με Ιε νσ7·ε2

' μι· Ι'επεπιρΙε εε πιο: όε εειιει :με Με εχασε

του: Με@Με ιι'ειι.ίοπιτ ιιεειπτιιιοιιιε ειιιειιιι μο

β ·- ε. είε

 



Ρβιάωσ ἶϊ

| ΕΕ ΡΙεἱΪε@πε ἐ εε 8τεπό,8ε ιιιιἱευε Βοε'ΐδευι·;

1ἱε 8τάνετ ΡΙ·οΐουάεωεπτ επ :Με :αστε εείἱε

ί”ιεπιπε όὶνἰπε ΐεἱεηεεἐ ι!ε πάω άσιπιε1·11η επι-Σ

τεπάεπιετπ ΡοιπΙει ε6πη:1·επάτε; "Με πιεωοἱτ

Σε ροιπ·Ιε τετεπἱι·, ατι ἴετιτιεῇιιἔεωεπτ ΡουτΙε

Ρι·ετΞςυετ; υε ῇειτιεἱε τἰετι ηεποικ ΒιεεουΒΙἱε1·

› ε εοπιΡτε ε ΜΒμια ; Η Μένω, Ια νἱίἱείἶεώ

Γἱιιεεττὶτυιὶε & Ια ωἰΐετε άεε αποεεε , :με που:

Νοτια Ξι νἰντεἰεγ Με ; @ο ‹Ιε Η πισω άενεεΞου8

@με ὲι @Μεμια π'ειπΒι·ειΙΓετ επι υπ Η Ρετἱτ εί

δα:: ιἰε καφε, εμε Ι'εΠιιόεεε εε σ.1ιιι είε Δ»

οΙιιππεητ πετε!Ειιτε: :Με εεΠεΓειιΙε εΒοΐε5 εμά

πε πισω ΪετῇΜπιἱ8 οΠόε; (ιι2εεουε ΜἱίΪοτ18Η

Ι'αΗεωοιπΜ τείἰε › τοπικΡαπ· ΡεΜυε5 ωστε::

Με Βευτεε ειιεΙε Με :Πι πιεπάε ; ουΜΗ €Ιιεϋ

::οιιε αυτοι άετοΕπέε . Οι: Ιε καφε ε'ετι νει:Ι6

τωΠΦ 8ΡΡτοτβε, 82 πιω π':ινε: ειπ:οι·εε :Με

ετονἰίἰσυ εμε άε αφή ε!Ηπι1τΠεμ Τοιιτιπει;

]ε νου:: Ρτἱε ;· νοκ γεια Για· εείὶε άει·ιήετε@Μέ

εμε ποιεεεε!ιενείωεε Με: :ευ Με: ΡεπΓε2 σώου

Ματ Ιεδετεωεπτ εΙΙε ηοιιε εΠ; εΐεΒαΡΡόε]άεε

πιεὶπιε 5 εοιπΒἰετι [οικωπεπεεηε Μ» Ηγγε1·ΒΕ

μπε ω: ΡΗΜεωΡε: τοπ5ωετικ Ι'είἱ:έ ειιίΒ τοΠ:

εΡτεε επεΙού:Ξτ Η: ΡϊἱπτεἐὶιΡἙ ε ΓεητώπηεΙ'εαέ;

8: Ι'Βγνει· Γει:τοΜΠΕ ε εσηιωεπτ εΙΙε εουΙοἰτ

Γεω εεΙΤε νει·ε Γε Πιτ , Μ” Π: άοπϋει·ει_ικ:υπ π»

Ρο8 ]υίἱ1ιιεε ὁ εεςυ'ε!!εά ΓοἱΕ Ράι·νεπίίε. Κεε

Μετα:: νο118 ω ΡετΡω Με 5πωεω Δε πω:

*σκ άπο επιεπε › ειι,υπε Η εεω·τε Ρἰετε (Μ

ποίΈτε · ιπέε ει Ρτο:Μπε :ΜΒ Ιεε ΜΒΜ › .ὰ

7 Β ; €3$ΕΠδ

χ·
Σ.
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μ. 8ιηιιωβιτ ια

«Μπι Με τιιιιιιοιιε άι:: |ιοιιιιιιεε: ι:οιιιιιιειι ω"

ι·ειινειίέ , δέ εΠενό ιιο ίοι·τιιιιεε - (οοιιιιτιε Γοιι

Ριιιιε-ει:ιι·ιε-Ιε ωοωω ι:οιιιΒιειι ετιράιιιιτιειι€αιιτ

€Πε ιινοιι; :ιοιινέ άει>ετίοιιιιεε Πι: !ιη:Ιικ Μπι:

ειιι Μ Ιιειιι·,ιιιι'εΙΙε :ι Μισό-εε επι ἰἰιιἰθἔιιιτ Βιιιιω

οτι άε ριιοΒιιιόεε όιίΒιιιεεε,οοιιιΒιετιεΙΙω ιιβιιιέ

ιιΐιιιιιβιειειικ ώρου: ισιιε Ιειιιε βεειιικ ιιοΙΤειιιθε

άιιιιε;Ιεε .ρτειιιιει·ε Γιιεςει:_ άε Και· ιιεινειΙα:οιτιβιθ

Με ει ιιες;ιΒιέ ιιΐενιιιιι:ιειικ,ιεειιαιτιιιι€ ι:Ιιι ιειιει1

ι:: ριιιιε-ηι·ιιιιόε ειιιι€ιιι άι: Ιειιι· ΡιιΠιριιτεοιιιΒιειι

ω:: ιιιΠιιρι·ιε ιι6°νςιΙιιιιιιισιικ , Ιςιιιἔι αι·ι·ες!ιιιιιι; Ισ

ιιιιιτι:ειιιι ά'ειιττε Με ιιι:ιιι;,Ιοι·ε 9αΪιΙειφεοωβο

και; Η: ΡΙιιε : ι:οιηιιιςιι εΠειι εΙιειΕιέι:1ε; -ιιιοιιε

άιιιιιε,ιιιιι άιδει·οι€ιιι_ιειιτ :ιτιιιιτιόειιιι:ειΜε @Με

ξ ιιιιι_ω,εριιράέ οτι ιιιι_ιιι[Βιι ιιιιρι·εγειι Ια Η! δε κι:

|ειιι·- ιιι€:,86 ό:: Ιειιτινις;;ε. [.ειιίΪοηιιΙἑ Με ειιιιι13·

ριι:8 ου ριιωιεε ; οιι ει: Ιοι€ιιει: ΩριιΠόειο08

ίειιΙειπιειιτ εεΡσε Γειιιιφσοιιι ριι€ιιιο, ιιιιισιιε ε:Πι

δι! μι” Ρι·οε!ι€ δε ι;[ιιεεοΒιιιιέΡ (Σ: __ ι: ίξιιΙεπιιε

πιέε εοςιιΜειι ιι-ι-εΙΙειιοιτει άι: ριιτίοιιιιι:ε 8ε Δε

(ιιιηιΙΙ::ε ειι α:Π:ε: [ι;ιιιε ΕἔΙἰί-ε?ιὶ ι:οιπιβιοπι άι: Ρε

τεσ ιι εΙΙ.6οΒέΗ εοιιἴο1ιιτιοιι ι1ειειιι·ε ειιΒιικΡ ἔι

τοιιιιιέιέιι ι:!'οιιίαιιεΙ';ιρριιγ ε!ε Ιειιι·ερει·εε? Α .

€οιιιβιοιι ιιΊιοιιιιιιεε δ: άι: Ϊειιιιτις:ε , Γιιιόε άε;

Ρωιω, ιιιιε Πιειι Ιειιτεινοιτ Ι-ιόειι Ραπ ιιιιιιιιι8·ε ?

(ζοιιιιιι€ σΙε θεο:: ιι-τ--εΙΙο ι:οιιμέι:ε μι: ιιιι ετοι

ειιιιει· ιτείριιι,ι:Ιιιιιε 1ερΙιι,ι Μια έα ιιο&ι·ε@ιιπιεί

Ϊ·:› επ ειιειΙΙιιιιτιιιιςΙςιιεε μπε: άέε .ιο αυτια,ω

σπιτι ι·είΐει·ι·έειςιψφιιιοπο ; ενιιιιι_ιιι_ιιρ ωωιιιγ.

Με Μιω έμτιοιιγι Ε' εοιιι!;ιι€ιι- ;ι!ω:Πρ Βιο
ν > ι ι ¦ # ιιιΙΙό

 



Ρ/έΜα·Χ·Ε. Α ή μ

: ϋἰΙΙέἀορωϋεε9:ροωΒὶευ ποϋό;8έ;6ωρυ «Ια

· άεΙΙΕίιπσ$ τφωβἰεια- ωἐπἐσυ :ιΗΙἰΒέ ιὶε-ωαὶίοπΩ

Π·ετε:Μ:π?ακαΔςτβεΙὶ: μια παπι ἱπτεἑμῇοπ

τὶἶ2ἱΒΨἰΜ Μ): (οπνεπίτπ€τ-Ωώ τοιπππωτεεητΙ:

με επι πωσ σε πδ·ειΜΗΜπβΜι =ωεωωπανουάτσωμξμ&οΒ 1εε ΡσΜρἱῇειὲᾶΦΜΞμ· νΜε3ε

ῇενωυεπςἔνεϊεειιεωω=πὶειικω" φωνΗνωεπ

ίαώετνο5 ι· - `

!εφ6ΗωΝέΜ8τιπτῖεἔἔἔὰἱζἴΡερἰὲἑ Ρετω1Μιτο

Βέωωθ.^ωωΈωσ Δ επε6'ε-Ω4σ€Μεκαι:

' εκσ€ε4ερωεαΜ,9σεω:1κε;Ρτειιωεμιρε1ρςοπ

«παωΒάση: τσιπ ]6εήοσωποΜ ενσω:απο

'ωεΓωε-ΜμηΓεηωϊ11· ρεω:ΕοαΜτ«ΜΜΜ

5ς)ι$1ΐω.ϊΪΒΪῇΗΪΜ€-ἔ·ΕΕΪΞΡὲΪᾶζ1ΦΙ¦ε8Ϊ (ΞοτΒΡΗ:5νο8

ΜΗ›'ΐΪ,βόὸΒΒΩΝΙοΙ1ῇῇμἱ€αῇΒΙΒ'ΘἴΘγσἡ@Μη

»««ΈΩμωωεωϊω σασεΜνωσε ;>ουκ1εωνω
Μα»Μ! ΛΜ"Τοφωα-ω,ε1εακ ςιέ»κι·6%σε&

Ροἰιω·άῷ ' πόρταΜε ῇοιι·εο-6οωοε «Ι *ει!τ1°έΒ13κε

ί ν6ικ εγώθΒΘζΜΦΕι!ΗΕτάι10τΠέιΜεάιτ @ο ιπ3ΕΩΜ8

ΦΨίωΙΜΒβ€ΦΐΡϋδ£ὶΪΜἔ€ἐἰε·νὁττε νοὶίἰπ;ςΜ

ΜΜΜΕΜΪΕΠεΒἔ ἐΕἰἔε4ΒΒἔεὲθφΙπἰ€τεῇ 66“Τά

ῇεε·Μς›ΙιἔΩἱΙιιἐ;Η "Με ΐξβϋνω-πουε θ σ€Ι!ς

ΡΜ: 06ιΜ:ΒΜΜέςΜε;ΗΘύρι5εήσίίετα ΡάιοτΜ

ε11Η:12ΒΙε-Εοι12 2 ]-ε:1Εισέίΐά Η::«Μ ΒΔι:α:έ Ροζα:

ΐι3ι· ;Ιο.<νἰἱἔὲξ61ω φα νοι14: @#8 Ητευτὶ€€1τ°νὁ©ϊε

Φ1°Ρ85 41 βπωι]οι1τό2Β07(ξΐο ααα;Με τεορ&τοω·μ

Ράσπερ·νι€οψε ϋσιιε-ᾶἰὺεϊἰἔ8'Ρετῶηηἐε ©1886

_. ό?€14!ΗΘπόψέπείἱεβὶΙεἱἱῇΒἱέΜ!π'επή·θΕΠΐϋΥ

ΗΣεπτπϊ:@Μ εμε ποικι·Ργ $τωνοηε μια ετών ›

ῖ©ΠἰΜΜΒΪε14εεετοΡΘπό6τ€ΜΡε φε13κυ «Με

-η: ; ` π Β 3 ·' ά()Π·τ

ο ΡΙΌ6€ 5; δε? θ;ϋἱϊἰε2·ΙεἐὶϋἰἄΙΡ0ὶιΒ ”

Μή!-.._σ.-·.μμ."Μ",



Η Ε00°Μοκ [κι Ιε

«Μεσα 8: Πωσ Ιογεε ίοἰ8ιιειιΓεωεω ὁ ίσηΜέ

νἰεε.ν” πε ειιήεεροιπ6πετ νδτι·ε σε ε ὸ'ιπι

ΡΙιιε Εεεε εξω εεε ! εμε ὸε [ει ρἰειέ. Ε ε να::

εφηΓετνετ4 476 ε Βευτόεῇειιπείἱε @πιονοιιεΜε

:εε πω; ;ΗίΒιτ:εΠεΙε 1:επι:Ιτε ἰιιπτιοτεεΠε:ειιι ἱἰειι

ιιεΙεενο!ι.ιΡτει 1; Βοηι·:1Ιΐειπτ, 8: Μοτο: επι ία

Βιιτεε,Βἰεπι Ιοἰτι ε!ε!'ειΠοηεει·.@εΗ εε ε εοπ‹

ἰἱἀεταεἱοπ ἀοὶτ Ροτ;ετ1εῇεητιε1ῖε,νοἐ:εΓειιΒιιεε

ωείτπε,εΜεἴετἰευίε τεΐω·πιπάοηάενΞε,εμεΙιε

- ΞωΡι·εΙΕ6 ὸοἱε εΙ1εωτεΦορΜε εεειιι·ετΙε εειι;ω

όσες Ιε τε:ηΡε ει άείϋ1 ωετκ!ι Ι;ιεεΠε ίσω ενώ:

ποικ!ιέ Πειιτππεζάοπτ Η :ι ε ειυ8ε!εΡώΒ& 06

Ιω πιςειιτε? βοιπππεπε, ό Ιιοικιωεωκογει κκε

ωικ Ιωμια τοπ1Βετ ἐι Ι'ειποιιι· ἀε`γομε αυτ <ὶΦ

# ΡετΓοππεε πέεε ει: @πως <ιοΡω .νωεωεεη

ειππιηάει· νοίἱτε νζε Ξ ()οι;ι:ιφεω; εεξο.-ηετεΓυεψ

Ιε-τ-ἰΙΡοἱ1η νο11κεεΓΡ:1: Ρομι· ρεει&ε› εμε σε

εμε πω;@ταμε: «1ιι'εια,εΠ: ιι_π @η ῇεΒὶειε

δ; Με ω: εΠεά ‹ἱε νοξὶτε ηε_τικε Ρ 4ι:ε ε'είἱ ία.

1 . · νοΣοιπέ , @που Γεε8ς: ! ς1υἰἔεἱ: ἴομἱ:ΙεεΒρπυ

·, :μια ‹ὶμ ηιοπιἀεΡ Ετ επι 8επεκι1. πιω Παω.

ἱ · εοπηπευτ εινωπε παω Ιε εφε:: άε ΜΙΒ: ω: πι:

@ΜεΗ κπομνευτ ΜετηνώΙ1ει·, δ: άε (υει·Ρρυ;

»ΜΜεαπ: ' ειπε !ε άεΠεωόε Ιει_ Ρωτώ αγειτπε

εου:Ρτε.βς Ρε·ίε Ιεε ῇφυ,ι·ε ἀ_ι1_νἱεἱΙΑὸΜ1Μ τοπικ

μακ, δ: ρεΓς›ω ειι-ΙΙἱ εειι:εόιι ποι;γεεμ._ ΝεΙεε

Ι . €0πη>τ008 Ροἱυτ , πιεἰε εοτιίἱὸετοηε-9μ'ἱΙε ΐου;

' 81109ΠψηβΙεε; ‹1ιιεΙε_άιιιῇέεἀεὶε›νἰε,ςιι°ΞΙ1ηου8

δ . _ _ .

ἔ | @Μετα μεῇμΓιἔυεε ὰ άειπώτιΡ Μεἰε εξι: ά'είΐετέ

ι .
!

' Ρτοπιεβ:

εξ ςφωευτεεπεητ άσμα: @η εμέ ΡέΙΩΓ εΒτει:ιε ·



@πισω ΧΟ.. ι φ;

Ρισιι·ιοι;ειι %ΜιιΒΙΙο,εΙΙ ιιικ: ειι€τιιΙτό; φωσ;

@κι ἴοιιτ Με Πτι; ιοιιεέι:οιιι·οιιιιεε Μισο Μ?

:οιιιριεΙιειιΙΙΙ:Ιο ΒΙοιι·ο , (απο ιιιιε Ισ τι:ιπη:ιε φι

ιιοιιΙεταΙιΙειιέΒιιε ευ εΙεΙΙοιιιιιΙο μοι”, ςιι ΒέιιτΙΙΙ.€·

ιιιιιιιιΙε ΙιιιΒιι·ιτο:, οι: Ια ινΙΒιιειιι·; ·- ΟΙ)ιειιΙ απι

ιιιι:ιιι @ΙΙΙ ροΙΙΙΒΙε ; ιιιισ ΓιιιτΙε·οΙιοικ ιΙε ιΙειιιι

ι:ΙιοΓεε Β:ιΙΙΙΙειιιΒΙιιΒΙεε ιιοι.ιε .ΙιεΙΙιιοιιε θ:ιιιΙε·

- ιιιοιιιΞ Νώε. ιιιεΓιιιε @πιώ Ιιοπι6ΙειιοΙΙιε

:ινειι€Ιιιιιιι:ιιι)πιιιιιι ΒΙΟΙΙΧ> Ρι·είοι·ιοιιε σε: Επι: Μ.

› ιιιιιιινιιιιιιοιιτε;ιιιιε ιιοιιι€ιν6ιζι μΙΙεπειιΙιι τειιτέ›

ὶ'ι:€ΐὶεΙιι·,ΙΙε:8φ ι.;ΙοτΙοιιΙε ιιιιιι·ιιΞιό , ιιιιΙ ιιοιιει:ΙΙ:

Ρι·οιιιΙΙΒάιιιιεΙοεΙεΙΒΡι·ωο2Ιοε ιέιτο.ιιε,ὁ Ιιοιικ

ιιιεσμ:ιιΙι:ιιΙεεΙοε ιΙειιιι ΐοιιιιιιεει8: νοιιε και;;

ποιίΙιτεινοΙΙιτ εττειιιπΡειιε εΙ"ιι·ιε εΙΙοΙι ΙΙ ειιιτι·ε$

“ιι ι>Διά6ΜεΙ:ιΙο πω: `·ΙιιιιΙιειιιιι ‹Ιε ε'ειΙΙειΐΙΙ6ιι

πω· ιι Ιιιιιιι: ιΙο Ια τετι·οιΡειιτι:ε ιιιι'ΙΙε ι€ιιοι·ογειιτ

οι:ΙΙι: Δι ςΙεΙιοιι οι: Ια ι:ο ιιοιΙΙοιιέι ιιιι°οΒίειιισ

ιιιςιιιά&π.Ρειξει:εωέε, ιιΙ:κΙεριιιε ειιιι:·Ιοω

ΒιιειιιτΙ:ίοιε ε ιΙεΙΙ:ι:ιιιι Ια αιω,ιει ιι Με 821 ΡΙιτιι10

Ιιιτι1Ιθά2»Ι8 ·νὶι:.8Δ-Ι'ὶπιιιιοττὸΙΙτέ Ρετ Ι'ΕνιιιιΒΙΙ8ο

@Με Γεωιιιι·ιειιιΞειειιιειιΜιιαουίεΒΙεε Ε πω”

ιιιαιιιιιιριιιιιιι ι:ς·εΙιοικιβιεικο ΙΪἔτειιιΙτ·έ ι:ΙιιΜ?

·εΙιιὶ ιιιιιιιι·ι€8:Ια «πιω ιΙαιΡιοιιιοΠεε.ιΙε Ιοίιιε-.

ΏΙιιιΙΙΙ;.ιωΙΙ:έ· €οιιΒιιιιέε ιι.ΙΜιέιιέ ·άιι ι:Ιι:Ιλ8ιτ :Ισ

β ι€1°ταριικιΙεε Ρι·ειινωθι:ΜιεσηιιοΙε πε νοιε

Πω ΦΠ24ΜεεΙοε εΙιοίιεε άιεΙανιε ρι·εΐειιιε , εμέ

Μ:οιιερΙιιε :ιωωι,οιι ΡΙι18 :ειιιιιιι. Μειεςιιαιιά

ΗειιιιοΙΙι: νειι.ιό ίειοιι ιιωιιιωΙειιιέε ,.·ιιιιΉΙθ

ιιίέΙΙικοιιδοιιιι ι:ΙΙ: ΙΙ :ΙιιΙιιιιιι€ιιιιε Β Ιιιιιιιι: ι δε δ Ξ
ΒΙοιιιιιιΓε _είι›ειιιιιςε ιιιιιιΙιετοιτ-Βιοαιιιωροισ ' η

· €Ιζ
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ει: ·εί-Ρι·σιινει· Ια νει·ιτέι:σιιε ιι·ιΗΕσ::έ 8η·ειι:ειιε

ει: σπαει εεε ισιιιιε ίι-ι:σιιιτε,8ε Η ιιιιιιινιιιι,

ιιιιε ::σιιε Ριιίΐσι:ειε Επι. Ωω· σα” σιιε Ισ

Ρι·σΡ!ιιιι:εριιιίΐε σε:: ει· σεΙ'ειάνει:ιι· μι: :σώσε

σε μι:: Η πιει· σα: Μ: ιιτεΐει:τ σε ίσιτει·εε-Ρειι

σε ι:!ιοΐε ι δ: ιιιιε ιιι σεΜεειιττε ι:ει·τειι.1ιιε σε

εε ιιιιε ιισιιε σσΠε3σιιιιΞεχ, σει-εεε ιιι:ε :τει-φει

:ιτε μπε ; με σιιεΙει:ΙιοΓε ισι:τεει:ιἱει·ε πω:

ιι'ιιιιε Βιιιιέε Ιεεετε ,189"ΒΠε ιιιιιΕ Με:: που:

ιι: Η Ρετστε ; μια είιι·ε αει ι:ειι:ιιι.ιι ; Βια:

τοϋ ,ι:ει·τειι ; σπορ σιι'ιΙ ει: ΡιιἰίΪε «Γεω. Μαι:

ιιιι'ειὶ-εε σα: ιι: ισιιε ρει·Ιε σε Ρει·άι·ε? Α να,

εεε ναι” ιιι8ι:ετε:ι ΒεειιεσιιΡ ,ι:ιείι:ιεε σου:

Ιε ΡιεΓει:ιέ ιεε!ει νοίὶι·ε Με, ινσι:ει·ειισιι:ει

ειινιεε, ειιΓει·ε ΡΙιιε ιισιιι:ει8ε [Με ίεει!ε, :ποιοι

ἰσσιιἰετέε ει: ι:ιει:ιιιιε ; ι::σισεειισ ιιεεεειι άι:

Ειστε ; ε:ιει::ι:τε σ:: :και σε Ι':ινιιτισε; Φασισ

8εε σε Ι'ιιι::!:ἱιἱσι:;σε Ισ. νιΙει:ιει 8: σε: σα»

εεε σει: νοΙιιστά Υσιιι·ε ιιι:ιεισιιγι·ε”σε (οι:

ει:τειιι:ιεισειιιτι δε: σε Β εσι:Ηει:εεμει:ειΙΙειιε

ειιιισι:ε @σε ει: Πιτ: 8: ει: Ριιιιπειιπιιισ Μιά

ω:: , δε Η ι!εΙιειειι:ι ισιι*ΕΡΞει:ι·ει1ε- ρ!ιιεΙειίι

ειιε σε ισιιε!ειι ΒΒεειιιι- πισιισε,ιι εί::έ εσι:ετιιιιιι

ι:Ι'ιινσίιετ σε:: Γεω ιτείιεαπ" , ἑΙειιιιιεὶιε ι:σιιε

Ι:ι1°0ιιιει:Εοτ:$ ΓιιιιιιισιιαιΙιεό ι Η ι:'είι: Ρ:ιε;ιιιιίπιεε

εσΒΐιι:Ιε σε ριιινει:ιτ ἐιεε εισΠτιετ,8ισε!ιατι:εΙ

οι: ι:ειιι·ισιι':! ε"είισίειιιιιιΒιι:έ.-(ΣΒειιΩΡιετεει

ΜΜΜ ι:σι:ε Η ιιιιε Βσι:ι:ε·έσιε εεεισο!εε, ειπε

Ιε ιιισσόεεάστε ; τε:ισι:εσιιε Ξι!'ιιΠ·εέι:ισιι=άε εε·

θε ιἰε Η εσιιι·ιε : διά :Μενα είΙειισι:: οσε

 



_ερωιωωεωεε~ωιιι· ι

. ΑΜ::

1 2ΜισσιωΧΩ- · “επ

εαιιη··ιΡιιιε-ξιιειιτ με Μεσα. ὰ)@Πε@ΜΒΜ

(ζιιτἰΙὶἔτἰειιτετιἱΕεΙΜΒΜἔΡΟΓΕΦΠ#ΥΠοΣάετα89 .

8:·Μενειεςιιοιιιιιάεί0Χώιώθ.3Μ;ΜΠΒ$Μ :ΑΠΡ

ΒΞτἱειιιι·ι·ειιιΡΙογεεἐΜ !είεΠ109ΨΕφεέΚω

Με εεειιεκοιιο_ ΒεεάιεεωηιάεπειιΜ9599ΡΜΒΡ

κι8ι·ιιιιιιωΔνωοἰειεειιιΩιιΒιιεΝΩτεἔ%ΑΜΘ·

Με ιιιι~άειοεΒεείειιεειιιιίάιτέ η ιι1%·ιΜΜΜέ ι

Εεεομιενειιιτειιιιριενει3ιιιεεεεπτε Ρε9Μιι1°Μιων

εοιηιιεινειιιίογεε,ιεοιιυετιιιίΐει ιιοπειιιι$ειΒε

ιιειιι;εσιιΩιει·ει1ηΙε·ι;ειπρσηαενοΜΜ4% ω·

εειιΡωιιιέ ›ειειάοιιιιειιε.νοενιεεε. Β41159 ©8023!!

νοιιε-ε11οιιΘετε: σειρεαάεζοιιτειιυενο438ν%

θ. Μ::ει: «πιει νοειιιΕεε αυιιΙτιμιεεειιιιϊιπκ

€ιιιι42Ρειέιο©ω;Μεεώερωιει ·

τιιι€ιεεΝιι! οριιειμειώγι&ΜΜεεΜε «Σ.

ω”@απο Ιειιι·ε ίοιιιεειιιοεΞειι!ε εεριιωειέε;ϊ8κιβ

:Με ιεε!ιοιιιιιιεειιιιιιιοτκε!ωδι!”εΜέεεειΨΗΦ

πειι:εβιεϊώιιΡΡέεφωμοιειιοιιε δείεεεεπεεε!ε

!ε-ιο)ιο Με: . επεσε άειειιιρει45ιεε 11048

ιεει:ιοεμιιι:ετιεθε ΓειιωίιξιιΕΙιιιε εοιιιεσιιισιιτι ]οιιτειιεωΦυνθ '

ειι;ςιιτιιεινοχε ιιιιέίΒιεειιιισιη ιιεΙιεεεε011=·

νεαι1ΜΜΒΒιειε ριετέ :8!!θΙΒ ιεεε.τέι:ευθ

Η6ιεωεφιιωωειιωωιωωιιιειιιωιου=ι

ι ει·ειΠεικ.άεΓοπιιώι; :οιισωΩ3ωοιίἑιε

ζιιΒάεγιιετιιιε·ιοιιισειιτιιξ:ξιιιιιιοπεεωίΡε&ετ

:ιε;ο @Μεε ;1)ίειι.ΞδιαιιτΠε ειι22ιιιοι:ιν885ι

' εεεωωεωεωεωφιΕε

εοιιιιιι6Φτ δσι!ει!. ίδπειιιείωοιπιει εφριί0ε!ιεΓ

εε_ωεωεωι ΧίιιΞίειπιεΕηιιι:Φωι·ωερεε πωσ

·· · Β ε | ει”



· [με ζιωΙΙιε 8οΙειΙ ιΙ6]ιιΙΙΙι30 :

· ειμαι: -Ι”ιιιιισιιει ΙΙιιεεοιιι:ι:Ιτε Ια ιιιιιιΕΙιειΙε Με

β . ' 8ειιιιιιιισιιε Ισ _ -

8008 ΙιιΙΙιιιι€8 ὅτε @ΙΙΙ ιιἱτ ιειι£ε1ιε.ιωἔιιειιι

αΙε εεΙιε Γειίοιι , Με"ΙεειιεΙΒεε , πιιειΙΙ 'εΙι ;

ιενεΙΙιιι ιιο: Μπες .-8ς-ιιοε ειΙιιεσ άφνειιΙιιιεξ

Ι:›ΐι2ἔΙΙιρπΖιιζξι:2ΕΙι,ιε:26ΐν:ΙΙ:16ΙΞΙι€·1%ΐεθ

' - ΡεΙενειιει εΙ·ιιιειιε

ιιιΙΙΙόιισιιο, ει εΙΙοιιεειεΙοεμια ιΙε ιισΙΙιεεοιω

ΓοΙιιιίοιι; ΙΙ εΙιιιιιεει·ιι ιιοΙὶιε ΙιγνειειιιιιιιΙοιικ

Ρι·Ιιιτειιι ε , ε: έενιιιιεειε του: Με .Ισιιιε·νειε

ιιοιωιε ?κι ὁ ι:ειιιι^ιΙ πωσ Δ: εοιιίοιιιιιιε2 ειι

εκεινα: οι· , 8: πει: Η Ντε. Μιιιιιιιι, ιΙοιιι: ι

θ Εια·ιιώ, Ρει·ε άι: ΙιιιιιΙει·ο8: ιΙσιογε. 1ιι|ψσειιι

«καθ ι:ειΙειιιΙιιιε τα είΙοιΒιιέ εΙε ιιοιιεἐ ΕΙΜΠ8θ

Κο Μπαρ σε:: ικ[ικΜηιω ω”ιεΦΒιιοΙΙἔ

Ιε: Μπι (πιω Ρτειιεε&οΙεε-ΡειτοΙει ιΙε ιιοΙΙιε

Βιομι6ιει ·Νοικ- Ιειι ιιιιιωιιιι·σιιεΙεεειειιιεΗΠ

ειιι·θιιιιι:ΙΙε: τις; εοφ μιιΙοι1ειΙεΙιι Ι::ΙειΙεπιββι

θε Ια ιιιΙΙιε @εποε Ιοιιιι:., Ιε Ιοιιι: @ΜΜΜδε

με 'πωσ ' μει·ιτιετ ΡιιαιΙ-'ιιιιι&ει·ΙΜ(ΒΜ'Π2ωδι

ΑΜΒ Μειτεειεκτε:ιιεωιιιΙειπ ιιιι?-ιιιιιιιτειιιιε

ιΙειιιερι;Μει ιΙωιιωιεωιωκ μ·είειιιει·ιεμευ

Με:ιιωσιιοιιμιρε Με; ιιενειΠει;ειιΒιιειε

ΡοΒιιοειΒιειιιιειειιιεπει!ειικΙεΙ9ιρεΙιειαΙσπ

ΡΙιε·Ιε 5: _” ' και, (ερι:επιιιοιι·πείειιιιέ·Ις#

ατο"7ιιΙσ πιο ρειιιΙΙΖ ΙΙΙ-ασε · ιΙετεεΙιεΕΜΜΜ

Με επι άιΙΙΙι€Π ιΙ'ειιιοΙεωιΒιιεε ι:Ιε ·ΓθίιωξΙπΟ

εΙιειιΒεπιιιΙε-πιιιτειιιιιιιηιιΙΙΙ Ιει.ιι;ΝώειιΙοτ55

ει: ΙΙ ιΐε ρΜιιι-ιΙουι:ειιιεικ εε Ια Ιοιι€ιιειιιι:Ιείοιι

ξτε._ Ριιιωιιι νεό-ει Πιάνω ΙΙ ΙΙι)ι ιΙσπαϋάεέ88

<- - Ι ` ε .2 ε ε ι;ε
δ· (

ιι



Ι . ρἄετεἀαία=-Ι5ααἱεώιέ; α ί5:ανοἰπΙεαιωωααμ

@ταρου: Ια ΒοαΐετναιΙαπ :ατιτΓΡΜτικΙΙε: «μια

τεωροταΙΙε α” 1Ι`ταἐΙὶτεα ,επι τεΙΙε αΙ:οπκΙαπω. '

αιι'ΙΙε ατι ΙΙηεπιτ ταΙΐαΒόε; αι'ΙΙ: επι @απόαπο:

_ ροαταΙΐοιινΙτ @Με Ιοπ€εὲΙ

μα: σοφια: είΙέ μένει ΙοαΒαεπιρα. 1ειΒ'αβο

πι . φαω ἴουΙΙἐο-› α

` ποιωματ:Αααα Μ». α:ως::αι·κΜ, ιΙΙΜΙ ΜΙΒ -

' απο ω;ιμωοπέυπεΜη @Μισο πω:: β]σπησ)τιπ::

πι:: Η Με έα πο; ;οα;:μΜαἱ:_ μι· ερ ιι'ιΙ πο

ΙΙιΙΙὶτ. μια «ϊανσΙι· ΙειιΙαπωι:ρουτ πω; __ε, ση

εΙευ-ιμΙαδοιιίΙ.ιΙεα Ι›ἰειια €ΙεΙ)Ξειι,ΙΙ οιείραΙ·ώττο

Ια εοαΜυαεΙοπ απ. να:Ι)ις-.· μ·Ιαια:Ιε5αΙΒΜεικ

αιιεΙα ῇογσ· <Ι€ Ισια· ρεαρΙα·ΓφΙι απΙΕ·Ιοηεφ ›

τοπίαιεανοΞτεΒέία Με:οα11ιβρα]-ωω;;όπ-ΙΙ, '

αιφυ·Ισα άωοήσειπ:απαταποκω·ώΙΧά,6%αρω

α:: απ: απ/δ;ΜΙ:·ποκωονοαψε:έ πο; Μπακ.» Ε:

ιΙ'αικααι:· ααα Ια 8ΙοΙτε ι:Ιιι5αΙΒαειιιθάαΙιεΙΙ:αε Με.

Ρι·εωΙειτοΙψδΙ: 1ΙωιοαΗεΗτα ήιιΓ:1ι1εαιΙα·· ω:

ΙαπωΙΙσποίΙταΜπι ωείο·ιε πιο ιιοιΙα απλα:

-α8τωΙυΙΙ:,Ιε Ιαἰπᾶ ΙιοωτικάαΠΙωΙα - ΜΜΜ -- Ι.

Μ::ΦοωιφασηυετκαΒα.-Μ Μισο: :ισα

εοπμπιατκα φαω ΙΙΙιιΙΙ;καα .ΙΙΙ :Ιω11ιε.ΗαπαΙοε

γεια ΙΙΙΙΙΙ10ηιΙς , ε; ΜΙ; απο· οΙιαειια γ . Ι?θΟΧ)€·ε

ιαοΙΙΙο·ία απαΙα δ; Ιεεωαη·εμεε·. _φέα:Εοσπαντε,

(ΙΙ(εμφ."φΙΙ" τα:βπινάκαρπ:.6· ωεΙοέι·α[ιέ Μ:: · · -

απΙΙιπ.; α ;ίουΙιαΙ:-ςαα; ςυελπίΙε:. ΙανεωΙ·ιΙακήεΙ

ραΙΙο-ΙαΐαιιοαΙ.Ι;"ΙΡωα 8ε. τεΙαΙ£ε: Με Ιεα

@Με, αιιΙΙΙ Νεο αμε Για· Ιω Ρατεα . επααίαα ·

ι:Ιιατιτ ποιπΙ:Ιαπ εΙΙ: ·ίωΙΙιτωο Ια πατυ:ειΙτα@Ιω

ια:σε,6ε.εφΙΙ.›ΙαπΙοεαΡεΙ:ΙείοΙ:εΓε;ια;τεΡι·σαςΡοω

_ . . .Υ .θα



6ο Θ:Μσαβο· π'

`κ Μΐεεωα·.!ε?ΒΜψ Ηρώ: Ισ Μπιτ-ὰ

:. Μάι· τσιπ Με. Βοιπωεσ «Η ίση ΡειΙΡΙο εοιπιτκ:

Έ

 

Π:: πάει, .Ιω -εώ·είΒυτ μι· Η ἰιιιΞἱἱετσςὶε·ἴπ

- έκφι'όΙπω;Ωχ :ΗρΜζ[σπορώΒΕΜΜ;

ΕτΜ:ἰΔεεΙΙἑππωειπ:οΜτιέ :κι πιἱΙΦει: ν.Π:ιιικ,

δ: ΙευΜάοεκιωτ εΒ:ιαπι σ: ίΞι νοαιτἰοπ άε

. Βοπε, 8; Βευτα1κ[Μεό%πτουτ εεςο°Πωρ:τε

μεΜι·οιπ;2πο Δι@ήπιοάοΙ'15:Μποβιου8α

3 · [ώ [Μ. απο “Ω ποἀϊάέω·ἐ°αιιναιάυΜε πάςάπ:,

Μεἄ#οβΙΐιιεκινη!επε.«Μπι. γω ῶηιωεἱ‹

; ιαπωπι1ιιεΙωΠογωξεσαπο:: «!ΘΜο!!ΒΡΟΗΣ

« · Βαπτές1α·ΡωΡω. 1)'οξι θα::πάτε Ριἐειπἰοϊεωεϋ8

?ξ δ φρικ::$είτε ώ πιοανς:ια ΗΒΗ άα]εξυι«ΞΙιτ!ίξ)

Φ Ψιεωηεωε ιιιειικκῳιἰσπιφἱιὶ·_ἰἱιύνοιιεαἀὲρυἰϋ

,: Α φάφιωα1πηέωνΜΜοπωω@καιω@πιο

° επι€ΐω-Επωι Δεκεηωωωθ Ι)Ξοιηιιοϋαάε>

3 ή Βοικι©έ·»Γε άρι:ιΙ1·:ΗΜ «Με Ν°φιι:αςοείΒ= '

Φ Ροῇπτἐ!εε›Ιιριυπιω2ὶε!Πε‹ποπεῇω Ρ;επεΡοὶυτὶ !

ΕτΠπτων; μια· @ο μου:: Πιτ Βἰειι-ίωΙοὶπωω ·

8είοΜυτές08·αΒεβΙυχ , ι1ιιἱύα°ίἐἱυ Μιτ¦ 41ο

ξ 8α·πειώιωιεεε ροπήεαι:βΕπ:ίωεπτόπιμιώνουέ

μ . ε!ξεωειώουσάΊιιιμῇιαιπἰὶὶἔειι·ΙἑΡτείεπςοἰ Ε! '

μ - άο«ΜΜευτ εθι:εσνριέεΙο; 82 ΩΔΡὶἀε5=μεω

νοΜ £ιϊωεέη... καιιίφέαοΜοα

' ΡωνΜ Φω.10ιισ :ΗΡΜε ςυε-ΜηΗπρϊιό

ωμε»ΜαάάεωταεφΜΜο;ε;@κακή

ΕΙ:1ωπέ&ιπἐππΡἱογςετἔ @ο πω: Μ :ίσπσσάφο@Με

Ε.άω·τυπ1πιεεὶΜουτ@κατάΗΙέανωτΞσοω

3ο:$άτε,ξΉυς:Η δωμάξέέΈτοίμωΜΜΜΔΗΜ

ἔσω?

ζ ` ΦείμωΟιπω ἱἔΜηΨοιιι· ·ι:°›=7ρωπε ηιΡετεο+

Ι

Ί

@Έ(3-?.-`.`.-..-._



_ ΙΙβησιωδία γ ..κ 5!

ν:σπΙΙ:ετ σουτ Ιαν θ·@ΗΒσεΙΙεε(ΗίττπΙΙσΙΕ

σἱι εΙΙε εΙΙ:εοιπτε Ιον? Ρώσσιι'ΙΙ είΙ Ισ ρτεπιἱετ σ

ιπστειιη σοὶ Με τσιπ Μέσι· -ὶ ίση ΡΙάβηφί

σΙΓρεσίε Με Ι:νάεσε, 8ε.Ιεε απ” σιιεπσσεΐσω

τσιπ -εη,Ιε τεττε, αστεΙΙσπε Ωσηε εὶ Ιιμν;ἔειὶἴσω

σσΙὶτε ραΙκ εινα: Ιε τΙιΙ·σΙσε.σε Ε: ετεεε,8ε τσιπε:8_

εΙισΙεσ στι Με:: ἱτοιπ Μπι. Επι· εοιππσε νου:

"ειναι σα: άέε σιι'ΙΙει σε σεΡεσετσέβι@τω

Επεν- «κι σε.ωσπιεστπουε ε*εΙΙ εΙ12.τ18έ ει; Μ.:

Με στιιαΙεπεεε Ε: Γσιιτ εΙΙ.πωσυνεε:,· Δω ίσα

:σε ίε-ίσστωεαστΙεε . πσΙΙι·ε μέ:: ε*ωωΙΙ;Μ”,

ΜΒΜ@με σε ποίΙι·ε- ΙοΙτε,ε'εσ ΙσικνοΙέει

ότιτ1Μεε· σΞεια: ; σσε:ε ροανεστσΒΙε σεισέε:4Ιε

πω! , Ισ @ΜπενΙσ ιΙεΙσΙετΙσσ·, Ισ·Ρείὶεν 8:στα

εεσιιΐεΙΙεωτώδιεπτ ἀειτἐΙἱεΒν: ιΙε ίιιπείΙσπνετ

εΙ-Ιεε;,Ισσ:·νεπιι€ε·Γιπ πανε-ει Ισ Πεν Ιεε πανε:

πρι·εεΙεεσσετεε. ΑἰτιΙἱ Ισα σει'ιισσ ἴοἰε ΙεπιειΙτν·Β°εἴαΙιἱεΡεε πσΙὶτε-Ρεσὶτεσεε, ίε-Ιετα τετ

τοποσ νεασο” : Ματσε εΙισΓεε Γε εΙΙισ8ετσσε

επ υπ πισιπεστ,& ίιιΙντοσε Ιε κησυνεωεπεσει:ε

ΙεΙσέΕ εσιπσ€ε , συσσά ΙΙ Πισω εΙιασ8έ νεεείεσ

ΓετνΜετα .νσωνει·τει επ σε: ΜΙ:εινε Ισ 668;

Ισ εεεκε:σσνιε τΞτε ,δε :καινε Ρτείεπτετ σε4:οιι€08

Ρεν-τω- Ιΐελασσόεισεε σεΙεπτε Ματσε. 1 Μσἰε ιἰε σε

ΞσεΜσνίεσσιιι·ΙεΙονε σε ίση ΡειφΙε.άεσπσ

σ ε Ιε8πιεσκέ σε·ΒΙειμ πωσ σνακ εσΓεεσπά

Πεκ ἐι ειρρτεσστεσυεΙσ Ι:σσώ·άιι 5εΙ8σειιτ εΙΙ:Ισ

› "Με[ωστε ιΙε σσήσνεε.να” νσιι:5ττσπψεκ

ΡΓΟΡΒεπεσ σοὶ 0Ι1€τ€Ι1ε8.νὅΕ1°ε εσπτεσπεπιεπε

σΙππεΙεείενεστε σεΙσ ιεπεμΙσσε Ιεε.εαιωΙτει

. 1 ” · ' σε.Με



 

ΐ

Η

!;

ί

ἔέ

Τ.

α'_ῆ·ω“ιῇ-μ···

- .Παω Η 8οπίὶοἰ€·‹Ιε να”, α:

]'Ετει·πε! , δε ε>είἱ9ιηἰἴοἱτ επ β ΡοΠΗΒοπ;

|

Θ. . «πω». πι: Γε

π. πὶοπὁε. (Σε ΐοπτάωΡοιππιεε άι: Βοο!οπ·ιαδε ·

' πι: ΟοιποττΒε ; πώ απ: ἱκεΙ!ε πΡΡατεπεε επι «ἱε

Βοτε; πμπἱε πε Γοπτ πιω ΐυμ:8εεεπάτε επι άσ

·ο:Μπε; εερειΒΙω ἑὶε: τεετεετ-Ιε νωπό , παω ποπ όε

πΙΒΒει·Ια Μπι. ΙΙη ει εΙυεΙα επιτιπτέ πε ΓΕ

Ιττπε!, αἱ τειΙἴειίἱπ; πιά τεππΡΙὶίΪε Ι'ειππε ά'υπ

«τη δι οΙἰτ!ε τοπ8:επτειπεπε: : μι· εε πιι'εΙΙε

13οττε Η:"η ποπ πεπτπνεε ΐογ , δε ποι:ε όοππε

- υπ Βὶει1 εταπΗ εινα: Η ΡΙειπτυόεάετοιπΜ

· -Βἰοπε ε ετπϋπιΠετώπ ἑι Ροίΐεσ:!ετωπ Πω πιω

1ε ιποπιὶε πε ἀοππε ἐ ία Ροπείιπνπω ι1εάε:

Έεπτοίτπτε δ: δε: σππ:>τεε. Ετ 8πειπτ ἐ(Ι'1ίϊσέΙ

ο επιτυπέ άε

:ΜΒ παιικουρ πιοιπερετΓ:πτειπεπτ·, &: τποἱπε

' ΡΜπέιπεπΙ: πω: »Μια Ε8ΗΓε άε]εἴυε πωπω

. α» Ππτπνοπε Μπττσάτπτε άεπ;Ιε ΡΙπείεττετ

ὰ: ΐοπ μπω : Η :ι άεΓΡΙογέ φπα: ἴοπ ειΒοπόαπ

το πενειπτ «κ» μια : ΐοπ @από Γεω ετετπἰτέ,ἴΔ

Βτειεε:, Γοπ εΐρτίτ ; Τοπ πωπω· . (ιι-μ πὶε-ῇε;

Μ! Ι':ι πι:ΐΡΙοχέό όενειπτ Με γ 'ευκΡ1Ινοπε

Πι πιίΐο επ Ια ππιἰπ , Η επ :ι τεαπΡΙγ νόττεεαυπ

@ε απ; , πω: Ιω ε!εκποπε ΡεἰΙΤοἱεπτ απττεάοἰε ι

πι: ΕεΙ ,π σε νππἱπσ,8ε ὸ'εϋὸιπἱππτἰοπε,είὶ ιπ:ππ
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