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ευΒιιπ ‹Ιε ΠΙειι , Ι'ΕΓΡτὶτ άε Πω Η τ;ξκΞιςΗ

' «πιο απο Ιε ίὶειι,Η ε.Ιιατά1οπο 8ε :ειςεέε επι ξδπἐ

Ί 2οικ.ε ω εϊιτοί)1ε ιἱε 8τεια:, νοίτε Η ώ: :ιίἶει1

1·έ , (με: Πω Με: Ι; ἶεΡειτετεμ άι: Μ. ςἱὶΙεδἑἰοη,

ϊ1ι1εΌίου μη, ειτ16έ1ίϊέξοιιΊεβιε (ΠιτἰίΕΙε-ἀἱ

ειιιίΠ εμε Μι ντειγε £ογ ώ; σ.εξοι11Ρ:ιΒτιεο ὁ'εἐ·

Βωξ, απ· Ια Βς!6:Ιε αωπ Ιε ιπἱΙἱςιτεπττε Πιγ-'

ίυοετἰἶε δε ἱἔ-ΡτοΪαι1ίὲ : ΟΗιιγἔΙο. ἐίὶ εοφΠε

νικ «:Ιι:ιηάεΙΙε , ςι1Η:π οίεΙ:Μριιτ απ:: παπα,

ί-ε Ρετά δ: δ: εοτιίότι1ιπε ςΠε ιτιεί]11ε; › Η Επι;

:ξιτε;ὶε ίοιιικιιτ ὰ ειιιτι·ιη α: 11ιιΉ πιο σοὶ! 86

@ο (σάιτ πι:ΙΙσπιεπτ επ ίοχ-ι1·ιείππο. ()είΈιύ-εί

ΗΝ: ΡτοἘεΠἱοτι σωστα: ‹Ιο δε έτριιΙοἰτ ΡΗ·ε!τε;

Ιἶποπ επ Βοι1πε,ο.ι1ιποΙω ση €τειπάε εοιπΡ:μ

“ Με. Ι.ε Βόε:16 €ίὶ :ια ττιἱΗειι εὶεέ εεε Βοηε Μ, [ο.

ἐογ ώ τε:ΙΙειτιωπ νΙυειι1Ντ δε εΗἱωεὶειίἴε, φα

Η Η. [ςιπ Έτη [ογ ιτιε:Πτιε ; Βε ΦΠ! Μ. ?ΜΕ απο·

επόώτε ὰ [Β Ρ1·οΒΜίΠε3 Εκ ίοΥ-ιΒεί-τπείΙ 2.

να ντιιγ ἴει1τὶτοειπ , δ: άο Ι':ιιυσίϋ: φα: Πἱειὶ

ΜΥ Ροττε,δε ‹ὶε ι:εΙι.ιγ τ1ιιΉ Ροττε ὁ. ΓοιτΠωσ,

ύ11εΡ:ψε @ο εοπωοιπ:ο , Ρο.τ ΠιίΓειιταηεο Φ:

ΒῇῦὶΠἶο11 όσ ί-εε Ρςε1ιέε, Η Ρειτὶειπε Ητίσε

εἔΗἰζὶτἰοπεΝη άςεοι;Π__άα ιτωηὸε;δε νο άοΠι:

άι1 εἰεΙ.Ωε Γοιπ Με ι1ι1ειΙΙτέε ςι1ε Ιε βάε:Ιε ε'ε:Ε

[εποε ειιι(Εάε Βιὶτε: τεεο8ιιοἱίὶτε _Ρετ_εἱἶεέϊτ ὁ.

[εε Ρτὸεἔιειἰπω Α ε6:1ει ίειιιτ-Π ειάίος1Π©τ,9ιιο

.Η ντ:ιγε ί:ογώ αεεοιπΡ;ιεπε2: ά; @άτα , απ

› `τειπόέε ι1ι1εΙε ΒἰαΒΙ: 8:1εμιοπιάε οττετιτ οιι

· ,Κε ξ1γΡοετίτοε ρα 1εεΩΡτοΐαπεελ Ε. τοιιοΙτα

β ΜΈΒϊΣεισΒεπτ Μι ΡαςόΙερΙ:_ΒΞςιως: @Νέα

· > πιο; α
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«σε Η τεεσίτ με ειιΙεισειιτ :ιιιεε ίσνε , Με;

ειιιίΠ Η Η. καίω: , δ: ειι τε.ΡΡσετε δείξε Με:

Ρειτίει1εε - [ε. ίσν σε σεί:ιιιιτ Ρσίιιτ , Η ίειιτ Ρε.:

είίεδί: ειπε ίεε σσι1ε δ: Μι νσεετὶστι σε Πίειι

ίση: ίεσεεεΡεσεεσεε , Η τεεσΒιισὶίί: σιι”ίί είί:

ίεεΠέ σιι ίειίιι& Βίσση σε ΓΕίΡκὶτ σε ία μα»

πιεσε, δε σει: εείε Είὶπἰτ είί: Γειτείιε σε Πιετί

τ:ιΒε σιιί ίιιν Μ: μεικτό ίιιίσιίε. Μι ι·εσειτιστίζι

σε Ιει-ΡσίίείΕσιι ιιεσιιιίε.Μειιε εσισιτιε ία εετ

τίτι1σε σε ία. (ον σ'ειπΡείείπε σίστ.σιιε ίε δ·

σείε ιιΊτιιισσιιε Βιει1 , δε ειιιἶίί) σε έισίί:τιιίίε

τσιπίσι1είίεπιειιτ σε τσιπ επ ία Ρεποίε , δ;

+εσιτιισε Η σε σοίι: σώσε ΜΙΚ: σε ίε Ρστι:ετ

σε τσιπ ίση ρσι1ι1σίι: ειιυι Βσιιι1εε εειιιιτεε. `

σα” σιιε ία "ειχε ίσν ίσίε εεεόΡειΒιιεε σΐεί?έ

Εεειεε , ειιιιίι ιισιισΒίι:εστ ία. σιιτεε σσὶτ-ὶΙ σε

¦ ιιο.ίίίετ :Σ Η Ρετίειιετιισεε: επ Ριτσα σε ίἰσείε

είε ίι1ίετ ὁ. σεε ετεσσε είιο.ι18εισει1ε, τιιστοίὶ ίσ

ίσν ετσιίι,τειιι:σί'ι εΠε σιωίπιιε,ίσπιιεπε εΠε

τοπικ εσιτιιιιε νο ίειι ίσιιί:ε ίεε.εειιστε;, ίειιιε

ίσια ίειιτίτ :ή είιο.ίειπ,ιιί είειιιέ,_ίί Ραπ είίτε

ίειπισίο.Βίε Ρσιπ σιιε-ίσι.ιε πιεσε σα. ειτί:1σεεε

σε ί,αιπσιτισε σε ί'ίινιιεκ σείΡσιιιίίειιεδε σε;

ἔιιἰΞΕε ε: σεε ίτιιειΙΙεε , σε ε νιι πισίεσε , σεξ

τόσε;ειι είσειισιιιίίεισειισμτσίίε ίετιεσσιιίεε

ίο.σε ισσιιιιεισεστε ὰ ίειπε ίεσείωεπτ. ει: _ .

Ρσι:εσιισν ίε ίσσείε ενειστ Β,είσισ σ'είιτίε εε

· σειΠέ δε ιιεεσιιι:α8έεπ 'ίση σειισις, ΙἶΒίΕἐὶΩι1‹_ - _

.ιτε δώσω είἰ σεισι1σετιτε επι επίιοετεηί0ών

_ ε σου:Μεσα €ει1Χ σει ίε415τωΕ79Ε!ά9Σε

Ν
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τΙΙιετΙτε <έετιοιιιτ Ιτι.ί-τΙιτ:5 δ: άτ:ΙΙοιιιτε , Ραπ

[οιιίτοιιιτ του:: οιιΙ Ιοιιτ άτ:οοιιτ , δ: τΙοιιιιτ:τ

τοιιτιι€ε ὲι σου: τιιιι ΙΕ Ροτττ:ιιτ αυτο νιουτιιτ

ἐι Ιτιιτ τΙειιοΙτ, Ια ΡτοιιιτΙΙο γ τίτ επι Βοιιτ , τιιιι

ΡετΙτιιοτοτε. ἐι Ια ΙΙιι αίτιο-Β Ισα Ιαιιιιέ : τετ

σε Μάτ Ρ:ιε ΑΙΚ:: τΙε τοιτιιιιοτιτοτ Ρετ 1°ετΡω,

γ ΙΙ οιι ειεΙιειιτ: Ρετ Μ. τ:Ιιιιιτ. 9α|.3. ΙΙ ίειιιτ “Με

δόοΙο ιιιΙτιιιεε ὰ Ια ιιιοττ , Ροιιτ ιιιιοιτ Ια εστι

· 'τοπικ οι: Με. @τα Ια (ιιΒίτιιιιτο τω :ατε οπο

ιιοιιε νοιιε ειιιοιιε Ιου ιτιο.Ιιιτοιιωιτ, Να” άωπ.·

@τι α, τΙιτ Ι“ΑΡοίττο, ω”με ποιος/δυτικο: Με

ι·ωιπέ.τ ἔτι::Α2Μπάσ καί: έα :%πισίπ.τ . Μπα

αυτ.: ισιιι/απίαιιι , ό· |ερεώέ?κι και: Μια/ορ

ρι· τω: ιι@πιωπ , Ινοπήιπποπ τοπ/ΜπιπιΜι Μ

εοπτ/ε ?ικά και: άριοριάσ. Οι: τειιττ είτ τιτί

Ρτοοι·τ· αι τοιιτ ττ:ιιιΡε , δ: ττείτοιιιιτιι:ιΒΙε ὁ.

Ι”ιιέΙ;ιοιι Ρτείειιτε , ουτε ιιοιιε ττΙοΙστοιιε αιι

ιοιιττΙ,Ιιιιγ. ν

ΙΙ είτ ττο(Ρ1°0Ρτο τη τοιιτ τειιιΡε,αιτ οιι'εΙΙ

το :ιοί είΙ ΡΙιιε ιιττεΙΤιιιτε ὰ ιιοίττε [ειΙιιτ , οσε

τΙο Ροιιτίιιιυτοτοιιίτιιιτιιτιειιτ ιιοίτττ: τ:οιιτΙε2

ΙΙνειιιτ ιιιΙοτικ τιιιε Ισ τετοιο τω: €6Ιιεττιι τΙ”νιι

Ροιι8:ιΙιιε ‹Ιε τΙοιιΙιτε8,8ε τιιι'ΙΙ :οτ τιιιεΙτιιιοετοιε

τΙοε €1ιτΙιιιοΙιε ΡΙτιε ΙαιιΒιιΙΙΙΙιοε,Ροιιιιι€ιι ουσ

ο ' (τι £ογ τιτάοί:ιΙΙΙε Ροιιιτ,8ε τιιι'ΙΙ τΙι:ιιιττιτο του

πιο ιτι1οιι,οιι οοιιτ. Ι.ε δτιετιειιτ ΙΙιΡΡοττε Ια

τ δτει8ιΙΙτέ τ:Ιο τιοΙΙ:τε ί”, Ροιιτιιτιι τ1τιε 110118 επ

τοιιίττιιΙοιιε δι Ια ίιιιτοτιτέ , δε εε ιιιΙΙ:ιτιοε οτι

Ιιοιιτ τΙτ Ισ. τοττΙοτε:ΙΙ ει ιιιιε Ια τοιιτοιιιιε δε ΙΙ:

[ᾶΙΠΙΙ ΠΟΠ ατι €0ιιιιιιτ:ιι€τιικιιτ ο ΠΟΠ 2.!! Πή··

γ Η >
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Ηει1,ιιιο.ίε ει” Βου: άι: Μ. εοιιτίι:. (Ϊείϊ Ι.ἔι ω Η

Βι.ιιτ ειττειιάτε Ισ Επι:: : Μειιε εοπιιιιιειιτ γ εΐΡι

ι:οιιε ιιοι1ε9 Νοιιε ιιοι1ε ειιιιοιιάιε.ΙιΠ-οιιε τη

ιιοίὶιε τοιιτ1Έ , Ιεε ειιτιειιιιε οΙε πιοίὶτε [Ματ δεί

έιιιιιιτισειιτ,8: νεὶΠειιτ ἐι ιιοίὶιτε τιιιιια:, τειιιάίο

:με ιι0ι18 ἘθίΠΙΟΠ$; δ: ε1ιιειιοι.ιε ἀοτιτιοιιε, Μ.

Ρεττε άι: πιω Εστατε ειι:ετοιίΈ Ισε Ιειπε , δ: πως

` Με ΙειίεΙιετέ ίεττε!ε Ροιιιτε8ε ά'ει18ιιιΙΙοιι ὰ

Και ι:οι:ιτεεε. Εστω Η ίσια: ειιιοιιἐτ φα: ιιοι:ε

ιιοι1ε 8οι1ι1ετιιοιιε ευίοιιιιΠιιιγ επ ΓΕ8!ίίε άι:

Πίειι,εοιιιιτιο ὶιιἀἱε Ιεε ΑΡοΠτεε,τωιάιε Ψ.1ΉΒ

τΙοτιιιογειιτ σ.ιι ΜΜΜ , Ιιιιιο.ε τω1ω11οπ δε

ττειιιαιΙΙοιτ ὰ νοιιάτε 8: Ποια ίσο ΜΜΜ.

ΡΙιιίἱειιτε ιιτιιτειιι; $.Ριετα: , ιιι:ιιε α: και θα

απ 6οτιιιιιτιιι:ειικιιτ. Η Ρ:ιτιιτ ἔστι: ειτώειιτι
:ματιά (Μια Μη ΡειτΙ:ι ὰ: (εε Ιήοιι!ΐτειιιεεει

πιεί-ιι·ιοε ίση πιο ιιιεοΜιάετέ ΜΥ πια Ιεε ειτ

1ιιι:ε επ ιιι:ιιιι, ιιιιιιε αιιίΠ τοΗ: ιιιιΊΙ νοιά ειυ'οτι

Μ” επι νειιτ ὰ Μπι ι:ίβιειιτ , δ: ιιιι'οιι Ι'ιιιιιειιε

ωΡαΕ, Η ιιο Ιε ΠΜ Ρἱιιε ‹.]ιιο ιι€1οίιι, δε Γαι

κιιιεί'εε δικιο: :ΙιειιιΒτιετε Μη ΕΛ: Ρετάτε 86

ι:οιιτειεςσ Βε'ταΪοιιιτιοιι : ΑΜ Ριιιίιειιτε ά'ειι

σε ιιοιιε Π: ιιιοιιΠτέτ Ϊοττ εΐάι:ιι1%ε άι.ιεοιιι
κιιιειιεειιιοιιτ φαιά ΓΕΒιιίε είὶ ιτιοικιεεο,ιιιιιί5

ι:ιιιο.ιιά Πε Μ. νογειιτ ειιΒιι σε Μαι ο.ι1:ιιιι: άωι8

Ια Ρετίεειιτἰοιι , Ιου: πε ο ί_ε τει.ΙΙοτιτικ 86 β

ειιαιι€ε επι @εεε , Πε ιι'οιιτ εἱ€ Γετάειιι (μια.

Ραπ Η: τοπια:: Μαι νὶίἰο δ δε Ροκ: (ε-ιιιετττο

πιο ΡΙι1ΡεοίΈ ὁ. εοιιιι€ττ.ΡΙοβο.ιιτε ίοιπ ΐοττ.ιε 2

ιια; ποι:ε ά'Ε8γΡτε , ι1ιιαπἀἶυὶαι12- ἀ€ἴΡΙΦγἐ
_ κ ι Ν ιι



Δ :άσο

οι Δ:ρενέαπωσε.

[σε ιυσ:ιισίΙΙσε συ ίαυσιι: άσίου ΡσυΡΙσ, υιαΙσ

αυΙΙΙ:οίΙ σ1υσ του: :ισ Ισυ: νἰσυτ ὰ ΙοιιΙιαΙτ,Ισε

ΙυσοιυιυοάΙτέε :Ιυ όσίσ:τ Ισυ: ΙσπυΒΙσυ: υι

ΙυΡΡο:ταΒΙσε,αυ. Που :Ισ Ρου:Ι-υΙι1:σ σουΙΙ:απι

πω:: Ια σου:ἴσ σουυυθσσσ Ιιιίαυα Ια (]αιιααυ

:οαυΙσ , Π: :σΒα:‹Ισ:ι: να: Ισ ΙΙσυ :Ι'ου ΙΙ:

η: ίο:τίε : δ: :ισ άσΓι:συτ καυσ Ισε Ροτσσε ‹Ισ

σΙιαἱ:, ειυΊΙε οι:: :1υ:::έσε, ἔυΙΙ- σε αι:: :ΙσίΡέσ

ι.Ισ Ισυ: Μαμά :Ισ Ισυ: ίαΙυ:.(]'σΙΙ:ΙΡου::1υον

αυουουε, :1υσ υουε αυουε Ι:Ισυ Ισε ου: :Ισ εσ

άΙσ σ::Ιισι·τασάου ό:: Ι?ΑΡοίΙτ:σ :Ισ Ρου:ΙυΙυ:σ

· - σουίΙ:αιυ:πισυτ Ια σου:ίσ, εμ: που: συ Ρ:οΡοφ

Μ:: ΕΙΙσ συ αυΙΙΙ τ:σίσουυσυαΒΙσ ὰ-Ι'αὁΙΙοη

Ρ:σίσυτσ. θα: σουυτισ Ισ ΒαΡτσΙΙησ υουε σΙΙ:

νικ συ::σσσυ :σΙΙσ σου:Ισ [ΡΙ:Ι:υσΙΙσ , Διά

Ι)Ισυ που: :Ιτσίἶσ Ια :αΙ:Ισ συ Ια ΙαΙυέΕσ (Ισ

υσ Ριου: :πωσ ν Ιο::ΙΙΙε:,86 Ρου: υουε Ια :αἱ

:σ Ρου:ΙυΙυτσ ΙυΙ:1ιι,αιι Ισου:. ΙΙ ΙσαΙ: 8σ Ισ

σΙισιιυυ :με πουε αυουε ὰ Ιαί:σ,δσ υοΙΙ::σ Ιαί-

. Ιδτυ:Ια ' αεί: Ρου:‹.1υον ΙΙ :ιουε νί·-αΙ:Ιαί:σ

σουυυσ νυσ :παώ-σ Ρου: που: :Ι0Πυσ: πιονσυ

:Ισ υουε :σΡ:συά:σ , . δ: άσ ίο:τΠΙστ υοΙΙ:σ

τσέυ: Ρα: σσίΙσ ΙαουσΙισσ ‹Ισ σε ΡαΙυ :Ισ Ρ:ορο

ΙΙ:ἱου ι1υάυουε συ φωτα σΙσυα: αυσ που::

αΙΙΙουε ΡΙυε ουτ:σ. Ε: σσ::σε που: συ αυουε

ἔὶσυ ΡΙυε Βσἴοὶυ :ισ Ισε νονα8συ:ε κ1υΙ :Ψ

Ρα:υ:σ:ιτ ΙαεΙΙε ὰ Α :αΙιαιυ.%σ ΙΙ Ρα: Ια Γοτ

α: :Ιυ :σΡαε :1υσ Ι)Ισυ Η: Ευα ὰ ΕΙΙσ ΙΙ σΙΙ σΙΙσ

Ή σΙισυυυα ςυα:αυτσ ίου:ε 8: αυα:αυτσ

υυὶσἙε,ὶυΙυιι'ὰΙα πιου:α8υσ :Ισ Ι)Ισυ σα. :Ισα

° ) - :σΒ;

?

Η



ή

@ο ίαρυβα:πω. . . Χ

κά” εε!ιιγ εμε Ι)1ετι 11005 @Μεεπ εε [έξηᾶ:

Βε.ετεπιειιτ ιιοιιε ίετιιὶτο. που τιικΙττι1εε ἱοτιτε

δε ετιε!ττιιεε ηι1τότε , τι·ιειΙε τοιιτ Π: τειπΡε ‹ὶε

ιιοίττε νΞε , μια Ιοιτειιε ςυ'εΠε μιίΠε είὶτεἑ`

.ἰιι[ε1ιι'ὲ. εε εμε ιιοιιε ειπτἱοτιε ποπ ότιτιε νικ

αιτεπιε :ωστε ΕΠε, ιτιαίε ὸειιιε Ιε θιηδττιαίτεΗε

κοίτα Ρετε εεΙείτε. τ ·

Ριιἰε άουτ: ‹1ιιε εε τεκτε είτ δ: ττεί-Ρτομ·δ στα

τοιιτ τει11Ρ8,δε ττε[εοοιιετι:ιΒΙε ἑι Γπέϊ:ίοπ με

(ειπε > εκειπὶιιοιιε Ιε μι: οι·άτε Ροιιτ ατο-Ι

ΒιιοὶίἙτε εκειότει11επτ α: ςιιτ ποιιε γ είτ Ρω

Ροί-έ: ιτε Ρειιίοτιε Ροἱιιτ τιι1ε ΡΑΡοίττε πε Γει<

άτεΠε τιιι'τιιτ:τ Ηεβτἰειικ, ποιιε επ ίοιηιττεε ότι

ηοπτετε, Ριιἰε εμε νομεειιτε. ΡείΤ:ιεειιτε Με

:Ιοί :Πτυοπε Ροίτιτ τὶε άετηειττε °ειττεΙτεε επ τε * ' ]

Μοπάε. ΡοιιτίιιΙμοπε, εΗτ-Π, τοιάΡωιπωεπτ '

Μ. ο:οτιτίε :ΙΜ πισω εΙτ ΡτοΡοίεε:τυπίε Ροτικε

ειιιΉ Ϊετοἱτ ἰπιΡοίΪἱΒΙε εΙ”γ ειισ.ι1τετ ΒεειιιοοιιΕ8

Η ποιιε τίεΠ:ίοπε όεΓεει€έε άε τσιπ ε11τττείετιω

πιετιτ,Π ιιοιιε εοτηιη:ιπάε άε τεὶεττετ τσιπ ἔετ=

άστα , δ61ε μετά ε1ιιΙ ιιοιιε ειιιιεΙ`οΡΡε Μάτ

ειπέιπε11τ. Ετ Ροιιτ ι1ουε σΒΠ ετ°ἀε άοι1πετ

Με ΒιεΠειυεπιτ Ηειι ἑι ίου εκ οττετἰοπ , Η

ΡΈΡιιχε τ!ε ΓεκειτιΡΙε ά'νι·ι ιιοι13Βτε Ρωα!ω

τη ω :Ιεε Βάια, ε5τι τ1ιιε που: Ρτειι€6ε απ»

τεεε98ε εμε ποιιε 8.γοτιε Βοιπτε άε κε·ιπατώετ

Βιιγεωεωτ σ.Ρτεε νικ Π Βεω·άε τιι1εε άε: τεί+

ιτιοὶηε. (Με Η ιιοιιε άτΕπ1β.11άθΒ8ΨΗ εΒεβ φΙἱ Δ

υπεττΙιε επ τότε , Ι'ΑΡοίττε1ιουειπετ άειιαι·ιτ:

Ιεε μια Ιεί.ιιε @ΜΒ , ετα-Π ςυ131τττςετιετ8: .

.- τη

ι ισ.` τ ·

λ



182. Β: Λι μ·ψασι·ωτο.

οοιιίοιιιιιιιιτοιιτ τΙο Ια Ιογ. νοΙΙ:ι Ι,οττΙτο οιι'ΙΙ

τΙοιιτ,δε ιιοιιε ιι,ιιιιόε οιι'.ἔι Ιο ΙΙιιτιτο με ἔι [πιο.

1.'ΑΡοίΙτο οοιιιιιιοικο μ: νικ οχΙιοττο.τΙοιι,

”ΡοιιτΙιιΙτιο: , απο, οοοΙτειιιιιιιοιιτ Ι:ι οοιιτΙο

οιιι πιοιιε οΙτ ΡτοΡοίοο.
ι. Ειτε ΡειτοΙοο άσοι ΙΙ (ο Ιροττ ΙΙοιιτ ΙΙΒιιτοοε:

ΙΙ Ροιιιιοιτ τΙΙτο ΙΙιτιοΙοοιοοτ,Ι)οτοοιιτοιιε Ιοκ

ιιιτε οιι Ια ΙΙογ,ιιο ΡοττΙὁἐ Ροιιπ οοιιτειοο οιιοΙ

οιιο τΙιιιοττΙΙΕτιιιοιιτ οιιι ΐο Ρτοίοητο. Μ:ιΙε ΙΙ τι.

ιιιΙοιιιτ Μαιο Ιο (απο: ‹Ιο οοίτο Βιοοιι τΙο Ρατ

Ιοτ,οιιΙ Ιιιι οι ΩτωΙ1εω.ΑΙΙΙ6,Διτπω.. Οοιτ.9.

2.4.οο Ιοο.ιιοι νοιιε με οιιο οιιτιιιτΙ οιι οοιιττ ὰ

Ια ΙΙτο , τοσε οοιιτοιιτ ωοΠ, ιτιο.Ιε ντι [οιιΙ οπι

Ροττο Ιο ΡτΙΧ,οοιιτοι τοΙΙοιιιοτ οιιο νοιιε Γατι

ΡοττΙο2. ΑΜΠ τω:: Ρωιφ. ό”. ιι.. ιοοοοτιτΙΙιΙ

οιιτ το.[τΙιοτ τΙ”ειΡΡτοΙιοιιτΙοτ , ιο τιτο νοτε Ισ

Βιιτ: 86 τΙοί;ιΙτ α: Ιειιι€ο.Βο οΙο ΡειτΙοτ Ρετ Βοτι

το οΙΙ 8οοτοΙιιιο.Ιτο :1τοιιτοΙ'ΕΙοτιτιιτο,ά ετέ

τΙοιιιοιιτ ΗΒιιιΙΙοο.τιΕ. ΑΜΠ οτι ΙΙοιι ‹Ιο τω,

ιι'οίΐοιιΙοι οοιιιτ Ι'οΙΡτιτ €.Ιο Ι)Ιοιι , δε 11ο Ροτ

άοι Ροἰιιτ Ιεε @απο οιι'ὶΙ νοιιε ει εΙοιι:ιττιοε,

Ι'ΑΡοίΙτο τΙιτ ιιιΙΙοιιτε,Ν'οΠοιοποι Ροιιιτ ΓΕ

@τα : ιιΙιιίΙ ΙοΙΙιε (,ΙΙιτΙΙΙ (τα οιι”ιΙ οΡτ Ιο κατ”

οι : οιιο ιιοιιε οιι ί_οιιιιιιοε Ιεε Ιατιιιοιιε , οτιο

Ιου Ροτο οΙΙ: Ιο νΙΖοτιοι·οο, οιι'ΙΙ οΙΙ: Ια Ροττο, Ιο

οΙιοιιιΙιι,Ι:ι νοτὶτέ,Ιει νιο.Ιο Ιιοιι Ι:νοτοοτ. ΙΙ Μι

Ροιιιτ οτι ?αυτο τΙοε πισω Ρι·οοτοε Ροιιτ Ξωτ

ΡΙιοιιοτ, τιιαΙε ΙΙ ο νοιιΙιι νΙοτ τΙο τοΙΙοε 68ο- `

τοε , Ροιιτ ΡοτΙοτ ειιιοο ΡΙιιε τΙο τοκοι δ: ιιοιι5

Μα οοιιιΡτοιιάτο ΡΙιιε οΙΙΙαιοΙοιιίοπιοιιτΙοε '
ίτιιιέτε Ι



~

Β: Α: ρεψεσηιυτε;Έτιιίέτε ειτε εστω τεεει10118 τΙε Ιιιχ. . ›

:. Ο: ΙτγΙε ε. είτε ειπΡΙογέ ΓΡετέειΙεωειιτ επ
τω” Ιεε 3:ιττει11ει1ε, [ειπε :με με νο τΙΙειυτ επ

ίοΙτ εΧτεΡτέ , ΙΈΙΡτίτ ‹Ιε Ι)Ιειι ε,είτε.ιπτ οΙειϊ
ά)γ ο.τττΙΙ:τιετ πω: ΙΙΒκιεε Ιε Ασεπ άεε εΙιοΙΔεε Π

ΒιιΙΙ·Ιεεε , δε απ:: ειδΙ:Ιοτιε ΓΡΙτίτιιεΙΙεε Ιεε τετ

ιπεε :Ιεε ειδτΙοι1ε εοτΡοτεΙΙεε : ΙΙ ΡοιιιιοΙτ τε

εοιττειπετ τΙε άίτε,τ1ιιε Ια (:ΙτεοικΙΙΙοι1 εΙΙοΙτ

νη 8εΒε τΙε Ι'ε.ΙΙίο.ιπτε)ΙΆΒι1επι1. τω ΡιιΙΙΙιεε τΙε

Ι'ΑΠσε, Ιε Ρειἱυ τω τοτΡε άε ()ΙιτΙίτ , Ιε νΙτι ι:Ιε ›

Ιου ΙΙΙη8 , δε εμε οσε ειι11εε ί.οιπεοηΙ.οΙεεε δ:

επττετετιιτεε επ Ι'εί-Ρετατιτε τΙε Ια νΙε ετεττιετΙΣ

Ιε,τ1ιι:ιιιτΙ εΙΙεε ττογειπ Ρετ ντ;ιγεδε νὶιιε τη,

ειπε ΙεΙι1ε (:Ιιι:ΙΙ"ι είτ ιτιςτττ Ροιιτ τιοΙττε ττό.ει11

ΡτΙου- Ι.ὲ πε ιπ:ι.πτ1ιιογετιτ Ροἱπτ Ιεε: Ρ:ιτοΙεε ξ

€τοΕπεε δε ΙΙΒιιΙΙΙεπτΙιιεε : πκιΙε εεΡεπι:Ι;ιτιτ

ΙΕΙΡτίτ ‹Ιε Ι)Ιετι ο. νοιιΙι1 νΙτετ τΙε εεε Ι1ειιτεε,

άΙΙειιιτ τ1ιιεΙει εἰττοιιτΙίὶοπ είτοΙτ Ι'ειΙΙΙειιιεε,

τ1τιεΙ”ΑΒιιεειιι εΠ:οΙτ Ιεδο.ΙΙ:ι8εηιιε Ιε Ρεἱιι εΙΙ; __

Ιε εοτΡε άε ΙεΙΙιε (ΗΜ , ‹1ιιεΙει εοιιΡΡε είτ Ια.

11οιιιιεΙΙε :ιΙΙΙάτε επ [οι] Ωια8,ειιιΊΙ ?αυτ πωπ

ετ Ια τΙιεΙτ ότι ΡΙΙε άε Πὶει1, τ1τι'ΙΙ ?αυτ Βοἱτε

ἔοι1 ΙΙιΙ18 Ετ εεΙει Ραπ ΡΙιιε εΙ:ιΙτετηεπτ Μπιτ:

Ι:ειΙτε εοπ1ΡτειιτΙτε δ: Ραπ ΡΙιιε ΓοΙΙόειπεπτ

ι1οιιε ειΙΙειιτετ άε Ια ΙοιιγΙΕιπεε ‹Ιε ΙεΙ-ι1ε (ΙΙιτΙΙΙ με -›

δε τΙε Ιεε ΒετιεΙ:ιεεε , επ ιιοι1ε ΡειΙΙσ.πτ τεεειιοἰτ _
Ιεε ΙΙΒιιεε εκτετΙειιτε εοπιιτΙε ΙΙε:ιτικ δε Βεἔ€8

. η δ 7

ειΙΤειιτέε τΙε_Ιει νετιτέ τοπιιίε
.. Ρ

;. (ΪεΙΙ: ΜΙΝΙ εεε Ι”ΑΡοΙττε Ιο.Ιιπότ ΡειιΙΙι .

Ιπίετικ ο.Ιιτιέ Ρο.τΙετ Ρετ ΙΙΒιιτε επ ετα ΦΠςιωΙτι

Ν πι,
κ

τα
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«σα. Ι Μ· &ια::·βαε:απ::.

Ρου: που:: :σΡ:σΙσυτσ: αυσσ Ι”σκΙιο:τατἱοπ

τ1υ”ΙΙ :ιουε αά:σΙΙσ, υοΙΙ:σ σουάΙ:Ιου , δε ουσ

σ”σΙΙ: ουσ :Ισ υοΙΙ:σ νΙσ,σουυπσ ΙΙ αΡΡσττα σν

α τω. ΙΙ Ρα:Ισ έ: Ια Ουαψ. Ι.σ ιυοτ :Ιυτ1υσΙΙΙ

(Ξίσ:τ σ:: Ια Ιαυδυσ (;:σσουσ ΙΙΒυτΙΙσ Ρ:Ιυσ:

ΡαΙσωσ:ιτ άσυ:: σΙ·ιοί-σσ.ι. Ι..α σΙυα::Ισ:σ,συ Ια·

ουσΙΙσ ου ε”σκσ:σσ συ Ια σου:Ισ , 8: Ια σου:ίσ

ουΙ έν :α:τ. α. Ι..σ ΙΙσυ ‹Ιυ σοι::Βα:, δε υτσΙΙυσ

Ισ σοιυΒατ ου: ε'ν του. σου ΙΙ αΡΡσ:τ : αυτ:
ΙΙΑΡοΙΙ:σ υουε νσυτ αΡΡ:συοΙ:σ Ρα: σε τσακ,

ου'ΙΙ :αυτ :1υσσσυ:: ου: νσυΙσ:1τ σΙΙ:σ :άπασα

συ Ια τον, σου:συ: , Βσ :1υ'ΙΙε σοιυΒαττσ:ιτ. ΙΙ

:αυτ ου”:Ιε σου:συτ : σα: τ1υ”σίτ-σσ ου: σΙΙ: :σ

σ1υΙε σ:: να (ΙΙ::σΙΙ:Ισπ,ΙΙ:ιου Ια ΡτουτΙτυτΙσ δ:

ἀΙΙΙ8συσσ?ΙΙ ασ :αυτ Ρα: ουσ Ισ (ΙΙι:σΙΙτΙσυ :Ισ

:υσυ:σ Ισε Ι›:ασ σ:οΙΙσε,σσ υ'σίτ α: αΙΙσπ ου'ΙΙ

Ισ τἰσυυσ :ΙσΒουτ,ου σ1υ'ΙΙ υπα:σΙΙΙσ,ΙΙ :αυτ ουσ

ΙΙ σουτσ σ:: Ια νοσατΙου , σε Ιου: Ισε νὶοΙσυε

ου: ΜΜΜ: Ισ :οναυιυσ ‹Ισ Ι)Ισυ : ΙΙ αυτα:

σα:: σ1υΙ τΙουυσυτ Βανσιυσιπ, ΙΙ υ·ισυασσ σσυ::

ου: ασ Ισ Ισ:υσυτ σ:: Ιονσ 8σ :Ισ σου σα:υ:.

.Όεπω.8.1:.. ·

α. Ε: ὰ σσΙΙ:σ σου:ἴσ Ιουυ·υσε :τουσ σουυίέε
Ρα: :αΙίΙο:18,σετστυ Ισε δε αΙσΙσε.

Ρα: καψω:: ΒΙΙ: :Ισυουε-υουε μου:: υουσ

αΡΕτοεΙισ: :Ισ Ι)Ισυ . σοιυυισ που: οσΙΙ:ουε

συ :Ι ε α Ρ:οσΙισ ‹Ισ υουε ? Τυ :ΙσίΙ:σε ουσ

Ι.Ήσυ Ισ ΒαΙΙεσ Ρου: τσ Ισσου:Ι: , ό: τυ :σ να::

τ:αἱυσ: Ισπτστυσ:ιτ Ρα: Ισ σΙισιτι::ι, Ρα: ΙσουσΙ

ΙΙ τ”αΡΡσΙΙσ. 5σ:οπωιουε Ιυϊσ:Ισυτε ατι:: άπ

Με:



τ τη-·ή

_ Π: Άι ρινίιΜεταπυε.Πω δ: σ.ιιιττεΡτοιιιιέε, ειιιι νοιειιτ ειι τικιΙΞΕτ

τοττιΒιετι ει”ετιτιειτιιε ιιοιιε ροιιτίιιιι1επτ , ἀεὶ·

οιιειε ιιοιιε πε Ροιιιιοιιε ιιοιιε-είετιεοΡετ ειπε

ειι εοι1το1ιτ, τ1ιι”ειι τιιιισιτιτ9 Ι.ε ειιειιιιιι τα 8ε

Ιοιι<έ δε τιιίΕειιε , δε τιοιιε ιι'ιιιιοιιε Ροιιιτ ιἰε

τετιιΡε ἐι Ρετιιτε , Ιετετιιιε :ιο ιιοίττε νιε 5,εαΡ-ε

οτοετιε Ριιιιτοίτ ιιιιε πιοιιε πε Ρειιίοιιε. ε

5. Ετ εοιιιβιειι ι:ι”εΧειιιΡΙετ ειιιοιτε-τιοιιε όεε

Εάειεε,τιιιι οιιτ τοιιτιι άειιειιιτ ιιοιιε,ίι.ιιοιιε ιτε

τοιιτοιιε απο: ετα οτι :ιΡτεε·ειικ, ιιοιιε Ιεε Ρετ

ότοιιε άι: νειιι·Ε: Ιε τοιιττειγ , τικ Βο.ιιιά, Ρετ Η

τω" το τετ εοπιιι·ιο.πάειιιειιε. Π: πο;» ΓΕ

Βιιιε ἑι ΪΙεἴιιε @Με Ωεπτ.ι.ι. Τιτε το” εμε

ποιιε :οιιτιοτιε ατακα τομ ε,είτ εε ειιιι- είτ Ρτε

τω: άεε ιιατιοτιε. Εεε ιιιιτιοιιε τιιιι οι: τε το·

8ιιοι!ιεοτ·Ροιιιτ :ιετοιιττοιιτ ὰ τομ Ε[”.5. &.

Ραπ! €1τιτιειιιτ άε 5. Ιεειιι Ιε Β.ι.ιιτιίτε ὸἰτ τιιιΉ

τ οπο:: ειιοιτ Ετ εοιιτΪε, άδΙ.ι;.η.τιε Γοιι-ιιιει-

πιτ
ιι

ιιιε,ι!ιτ-ιΙμ48.ιο.ι.4. Ιε πε οι ατε οΙε :κιμά

πιο νιε πε ιτι'είἰ: Ροιιιτ Ρτεειειιίε, ιιιογειιιιιιιιτ

τιιι)ειιεειογε ΠιεΙιειιε πιο εοιιτίε. ΑΜΠ" Η

ε!ιτιοιτ'ιΙ τι ττειιιο.ιΙΙό ειι ί-οττε (μπι ιιε εοιιτιιίι:

το πιο. Ετ :.."Πωιο. 4.·ιιιιΊΙ :ι Ρειτο.εΙιειιέ [τι

εοιιτίε , νοιτε Η ιιοπιπιε Ιείιιε (ΕΜΗ: ιιιιιιιιτ

τοιιτειιτ. Ησ&.6.2ο. Ετ οιιογ, Ιείιιε (ΕΜΠ: δε

Ιεε ιἱἀόιεε τιιιι ιιοιιε οτιτ άειιπιιτέε οιιτ εοιιτι1›

86 ιιοιιε ίετοιιε ΜΜΜ δε τει.τάιίε ὶι Ίεέ τω

ιιτε! .

- 81 ποστ άείἱτοιτε άετ Μάσι· ειι εείτε τουτ

ίε, τιοιιε ·ιιΪειιΪειοτιεςιιε ιι!είροιπιιειιε: Η Ειιιτ·
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ι86 0ο Δ: μι/ἐποιακι·σ.

αιιοιιοτ οιι)ιΙ·ιι)οίΙ: Ραε οτι ιιοίττο Ροιιιιοιι: :ιο

οοιιιιτ :ι ιΙ ?αυτ οιιο ιιοιιε τοιιιοιιε Ιο Ιαιιοα$ο

‹Ιο το ιιιαΙα‹Ιο α ΒοτΙιοΙΙ:Ια , δ: οοιι€οΙΙιοιιε οι.ιο

ιιοιιε αιιοιιε ΙαοΙοιτι οΙο οιιοΙοιι'νιι οιιι ιιοιιε

ιοττο ατι Ιαιιοιτ.Ζώ.5.7.Μαιε οοιιταοο,ο Βιο

Ιο,8ο άοιιιαιιόο α Ι)ιοτι Ιο ί-αιτιδτ ΕΙΡτιτ,οιιι Ι'ν
ΡοιιΙΙΙο, οοίΙ εΓΡω Ρτοιι·ιΡτ δε αότιΪ,‹ιοιτιαιι‹Ιο

Ιοε αιίΙοε τα Ια Ιον , οιιι ΡαΙΙο α τταιιοτε Ιοε Πο

οΙοε, δε Ιοε Ιιοιιιτ Ιεε ρΙιιε οΙΙοιΒιιέε. Τιιαε οτι

οο Βαοτοιιιοιιτ νικ νιαιι‹Ιο οιιι το όοιιιιο νι

ειιοιιτοΙο ΙαοιιοΙΙο το. Ροιιιτ οιιοιΙΙιτ ιιοιιιιοΙΙοε

ἴοτοοο , οι” οιιο το οοιιτοε, 8ο ιιο τοτταιιαιΙΙοε

Ροιιιτ, οιιο τιι οΙιοιτιιιιοε δε ιιο το ΗΜ Ροιιιτ.

Ε!αο.5ι. δι οοε αιτιοε ιιο ιιιΙΙιίοιιτΡοιιτ ιιοιιε

Ι:αιτο οοιιτιτ έα νονοο τΙτι $οιοιιοιιτ , ιΙ «Η

οταιιιτΙτο οιιο Ι)ιοιι ιι”ν οιιιΡΙονο Ια νοτοο, Ρα:

ΙαοιιοΙΙο ιΙ ιιοτιε τοτΙτοΙΙο τΙο πω οι8ατοιιιοιιε,

δε ιιοιιε ΙιαΙΙ:ο οτι ιιοΙΙτο οοΐιοέο,., δοοοΙτο οικι

ττιοΒιιο αιτΙο νιοιπ οιι @Μονο - ὶ

ο ΜΕΣΩ. .ι _ ω; ο. οι το ο .- ,ιμ·-. Ι

7. ·Μαιε Ιο τοπιο:: τιιιοτιοΙίοΙΙιέτ.Ι'Μιο&το

ΙΙΙΒιιιΙιο ιιοιι ίοιιΙοιιιοιιτ Ια οοιιοξἐὲ ιιιααιΙοοιιιΙΙι

Ιο οοιιιΙιατ,οατ ιΙ ιιοιιο θα ομορφα

Ιιατταιιτ ι βοοοιιιοατττο οιι οοιιταιιτ. @ο οιιι

οΙοιτ Ι:αιτο Ιιοιιτο α Ια ΡΙιιΙοαττιΙο τοπικ οιιι_οΐ
Ιιιιιιοιιτ αιιιοιιττΙ'Ιιιιν οιιο σαι ιιΙΙοι ιΙο ΙΙαιτο

ΡτοιοΙΙΙοτι τΙο Ια ΙζοΠοιό, δ: οιιο το τιτιο οοιι-τ

οδο τοιιτοε Ιοττοε ‹Ιο νιτοε 8ετΙοε ΙαιοΙιοτέε.
(Ιοττοε ιΙε τοΙΙΙοιιιΙ:Ιοιιτ ι οοιιιι , οιιι ι Ι:αιιτο :ιο

ιιτιοιΙΙοιιι·οε οιιίοιοι·ιοε δ: τιττοε τι: ιιοΙιΙοίΙο, ιοαιτ

ασια *ί

ξ ν

ιο

  



Μ· Μ ρειβιιστωτε. _ €

ετογειιτ «με τΙοιιιέτ εΙΙ:τε τετιιιτέε Ροιιτ πο·

ΙιΙεε,‹;1ιιειι‹Ι ιΙε Ιοιιτ οτι ΡΙιι3 ΙοιιιοττιειιΙειιιετ,

οτι ΡΙιιε Βιι;ιτι·ειιιειιτ ΙιιιΙοιΙΙέε , τ1ιιε Ιε τοπι
ιιιιιιι, εΙΙΙε οιιτ ΙεεΙΙειιιετε ΒΙειι επ ιιιιιιιι, εΙΙΙε

τω: Ισιειι ὰ εΙιειιιιΙ,δε ε'ΙΙειοιιιΡειιτ νιιε Ιαιι'- -

εε εΙε Ιιοιιιιε Βτειτε. Μ:ιΙε ι5:ιτΙει Ιειιτ τΙε ίε

Ροττετ ιιιιιτ άιΙΙιτιιΙτέε δ( Ι·ι:ι2:ιττΙε τΙ”νιιε ιιιίτε

Βιιεττε οτι ροιιτ Ισ. Ρειττιε , οτι Ραπ ΙεΙΙιε
(3Ιιτίζ δείτ Ιὲ τ1ιι”ιΙε ΙΙ:ιι€ιιειιτ τΙιι πει, δε εεΙιι.

ι·ιε ί-ε ττοιιιιε Ροιιιτ (τα Ιειιι·ε ιιιειιιοιτεε.

8. δεκα ΙΙΑΡοΙΙτε ιιοιιε τΙεΙττιτ Ια,ω ότι

ΟΙιτιίτιαιιιΙιιιε τσιπ :ιιιτι·ειιιειιτ , δε ιιοιιε :ιτι

Ρτειικι τιιιε Ιε ΙιτΙεΙε ιι”είτ τιιι*ντι οετΡετιιεΙ εό- _
Ιιειτ:Ετ ιε ιι)εΙΙ:ιιιιε Ρειε εμε ΙΙΕίετιτιιιε ΙΙ:ιιιιότε °°

ΡετΙε-τιιιαΙΙΡΙιιε ττειιιιειιιιιιειιτ τΙ,ιιιιττε ώστε; .

τιιιε τω τοιιιΙιετ ό” ΙΙεΙεΙεε , ειδη οιιε ιιοτιε πε ' ζ .

ΡιετειιεΙιοιιε @Με εΙ'ιΒιιοτειιιτε, εΙΙειιοιιεγ _

ειΡΡεΙΙε δε ιιοιιε οΙοιιιιε τοιιτεε Ιεε ε.τιτιιιι·εε,
ιιιιι ιιοιιε ιι Ι-οιιτ ιιεεεΙΙΙ:ιιτεε. ΕινΙι. 6. Ε: ιιΙΙιι

εμε ιιοιιειιε σου: γ ιιΙ:ιιιΠοιιε Ροιιιτ,εΙΙε ιιοιιε

` τΙετΙειτε (1Ι.Ιθ ΠΟΠ5 2.ΠΟΠ8 ΕΙΙ:'ΕΒ.ΙΣ'θ ὰ ΈΙ€δ ΕΠΠθ

ιιιιε ιιΙΙΙιιιιε,τιιίεε , ιι·ιαΙιειειιιτ , τιιιιίοιιτ δει

τιιιι, ιι εΙιαιτ δε Ιε ιιιοιιτΙε. ΕΙΙε ιιοιιε τΙτεΙΙε δε

ιιιιιιιΙτ :ιο τοιτιΙιειτ εΙεε νεττιιε , τιιιι γ Ιοιιτ ιιε

τεΙΓιιτεε , εΙε τοιιτιιιειιτε, εΙε ιιιοιΙεΙΙ:ιε επ Ρα

ιοΙεει επ ΙιαΙσιτε,ειι εόΙΙοτιε , ά'ο.ΙιΙΙΙιιειιτε δε:

‹Ιε τοιιτοι·‹Ιε , εΙΙε είτει.ΙιΙΙτ :κι ιιιΙΙΙειι τΙε ιιοι.ιιι Ι

ττοιει Ροιιιδτε ιιεεεΙΙΙΙιτεε ὁ. Ια ΙΙιΙιΙΙΙΙιετιτε άι:
ΙΙ:ιτιιιεε (ΙΙιτείτιειιιιε ; τμιι (σε: ιωιτ:ιΡιιΠε,

ΙΙειιετείτε,δε Ι'οττΙτε ιιιιΙιτιιιτε,εΙΙε ιιοιιε Έτος
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188 11: Α: ρενέαεπικεσ.

νου ὰ Γο:ΙΙ ουσ :τουσ αυο:ισ τουτσσ Ισσ σααιΙσσ

:Ι”νυσ ΙυίΙσ ουσ::σ: σα: $αταυ υουσ α. :αυΙ Ισσ

σ:ασσσ :Ισ Ι)ισυ,8σ :ισ υουσ σΙΙο:σσ:Ιουσ-υουσ

€ωΙΙ1Ε :Ισ Ισσ :σσοι1οιισ:Ιτ9Ν.σΙΙ-σσ Ρασ Ισ :Πα

Ισ ουΙ :ιουσ ατταουσ?ουΙ τυουτσ σ6τ:σ που»

ουΙ σΙ:συΙ: αυτου: :Ισ υουσ:8: ουΙ Ισπο:σ Ισσ

σΙυΒυΙσΙισσ , Ισσ συτ:σΡ:ΙΙσσ , Ισσ αΙΙΙΙυτσ2 Νσ

:ιουσ Ρο:τστΙοι1σ -υουσ ΡοΙυτ :Ιουσ ὰνυσ Ιω

Π:: :ΙστσαΙσ 2 Ε: ΡυΙσ ουσ υοσ συυσιπΙσαΡΙ:Ι

τυσΙσ ασ Ρ:στσυ‹Ισυτ ΙΙυου :Ισ τ:οιιΙ›Ισ: Ισ το·

Ροσ :Ισ υοσ σουΙσΙσπσσσ , δ:: ατ:ασΙ·ιστ :Ισ υοσ

σ:15υτσ Ια νσ:Ι:έ, ουσ ΠΙσυ να ΡΙαυτσσ , σσ:τσσ

σουττσ τσΙσ αΙΙαιι:σ ΙΙ υουσ σουιιΙσυτ :Ισ ΙαΙ:σ

:ουσ υοσ σΙΙο:τσ.

ο. Αἰυίἱ ασ :Ισυουσ-:ιουσ ΡοΙυτ ΙαΙ:σ Ια.

ουσ::σ ὰ υοσ σουυοΙ:ΙΙσσ ι::υτΙ:ισσ δ: :Μαυ

<έστσσ9ουΙ :σΙυΙσυτ Ισ αΙΙαοσ δ: Ι”συτ:σσ ὰ ΓΕ

ΙΡ:Ιτ :Ισ ΠΙσυ Ιο:σ ου ΙΙ Ισ Ρ:σΙσυτσ :σουτ ν σ

ΙτασΙΙ: Ιου ΙΙσσόσ δ: Ιου :στέυσ σ:: τΙουσ.(]σ::σσ

ΙΙ Ιαυτ αυουσ: ου'σΙΙσσ υουσ ΙαυΙΙσυ: Ια Ιον

ὰ τουσ ιυοι:ιέσ,8: υουσ Ια Ιου: ΙαυΙΙσ: ὰ Ι)Ισυ:

σα:Ισσ α:ΙυσουΙ:Ιουσ ουΙ :τουσ Ιου: Ιουυση:

τσΙ:σ:σσσ :Ισ Ια Ρα:οΙσ :Ισ Ι)Ισυ, ΙυΙΙΙΙσυτ-σΙΙσσ .

ὰ :στΙ:στ ηοσ ΡαΙΙΙουσ :Ισ τουτσ :σΙ:σΙΙΙου δ::

σουτυιοασσ?Ι.α ταΙΙου :Ισ σσΙασυ ουσ :τουσ :Ισ

υουσ Ρ:συαΙο:ισ σου:: :Ισε αυαιι:αοσσ οιι'σΙΙσ

:τουσ απ: συ :οαΙιι , σ'σΙΙ αΙΙαυοΙτ :Ι'Ιυυοουσ:

ΙοὶουσυΙσιυσιιτ Ι'Ετσ::τσΙ :Ισε α:τυσσσ,:Ισ :ι'σΙ

Ρα:οπιστ αυσυυ ΙΙ:αταιοσιτισ σου::σ δατατυ ΙΙ Ισ

ΡσσΙιέ συ α. Ισ :ΙσΙΙυσ ΙΙΙ: υουσ, :Ισ ΙαΙ:σ :ποιη

- Ρ:συτσυ:



·ή

Ρε ΛιΡεψεωιπο.Ρτειπεπτ ποίττε μια ειπε Πιειι , Ρετ (ετιειιίε

τεΡειιτεπεε, Ροιιτ οΙιτεπιτ τιε Ιιιγ ποιιιιεΙΙεε
ιοτεεε,8ε Ιε ΙΙεεοιιτε είε Ιοπ ΕΙΡτιτ. δι πειτε ει

ποπε ειι οιιεΙοιιετοιε οιιεΙιιιιε ειιιεπτε8ε , ΓΕ

ιετιτιιτε Ιειιπέτε ποιιε ιιΡΡτεπεΙ,οιιε ποιιε π'επ

Ιοιπιπεε Ρετ τιιιιττεε Ροιιτ ντι @τι εοιπΙου.τ,

:με ποιιε εΙοπιιιοπε ὲι Ι)ιειι τω τοιιτε Ι:ιΒΙοι

τε εΙε ποιττε Πιετά, δε οι1ειιοιιε-ιιοιιε ΡτεΡω- ι

πω” εΙε τ'επττετ ειι εοιπΙπιτ,Ρι.ιιε τ1ιιε που”

Ιοιπιπεε οοΙι€έε ι εΙιιιίτιιιε Βοιιτ τΙε εΙι:ιιπΡ.

ΕΙΙε νειιτ ειπε ποιιε γ Ρτ:ιττιειιιιοπε ιιειιιτ επο

Ιεε , Ι”νπε τΙε πε Ρετιιτε Ροιπτ τι:: νειιε πορτα

επειτ1ιιιεΙΗειιιε ειπα, Ι'ειιττε τΙ”επ νοιιΙοιιτ

ΡτιιιειΡειΙεπιειιτ ειι εΙιεττΙε Ι'ετιπεε εππειπιε,

επι ειι 5ειτο.π , δε Ιε πω, Ρετ ΙεπιιεΙ ιΙ ποιιε

ΡτεΙΤε Ιε ΡΙιι5. ΕΙΙε νειιτ ειπε Ιε _βΙιτείτιειι πε

πε ιε άείΙ:οιιτπε πιιΙΙειπἔτ ειε εε εοιπΙ:ειτ Ροιιτ

ε'αττεΙτετ πιο: εΙείΡοιιιΙΙεε , ειπε οιιΊΙιεο.εΙιε

τιιι”ειΡτεε Ια Ιειπε νιόΙ:οιτε ιι ειπε Ραπ: ειπε

τιεΙιεΙΙι:ε άι: Ια Ιειιιιότε ειτε.

το. Βτει:Ιτι ΡειτοΙε ‹Ιε Ι)ιειι νειιτ ειπε Ιε Με ' '

Ιε επ εε εοιπΙπιτ £Ριτιτωτι Ρτεττιε1ιιε "εε ειπε

πιω εοιπιπειπάοιτ Με επι ΡειιΡΙε εΠίτειεΙ,

ε'εΙτ ιιΙΙειιοιτ εΙε ειιΙετ ειι ττεπεΙπιπτ ιΙε ω

ι εε τοιιε Ιεειπει ε εεε νιΙΙεε,τιιιι ειιιτο7επτ

· ει: τεΙιΙΙεπτε,8ε πιω ιδιοι Ιειιτ ειιοιτ Ιιιιι·εεε. .

Αιιιιιιιιιε Ια 8ι:ιεττε επι ίιάειε εοπττε Γεεεοπ- ι ο ι

ιισιτιίεε8ε ιπειιιιε.ιιεε ειιιεέτιοπε απ: πιοττεΙ- ν -

-τ Ιεδε ΙΙ1τιόπιι[ετιτοτάε. @πιά εΙοπε Ι,ΕΓΡι·ιτ

τι πω; Ιεε Ειπε επ πωωπεεπι 108 Ειπε ειι . Ι

κ'
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” 2ΠθΙ.ΙΕ , (ΙΙΙ θΙ`Ι Ι"ΠΕ

_τ

ι 9ο 23: ?ορεο|δ·πιν·ωιεσ. ' ο _

τοιιτ τοτι:αιιεΙιοτ, αΙιιι οιι'οΙΙοε ιιο τοιιιοιιιιοιιτ

ΡΙιιε. Ετ εοιιιιιιο ιααιο Ιο ΡοιιιιΙο οΙο Ι)ιοιι Με

εστι ιιιε τΙοε Ιαεεειιιτ Ιοε οιιιιοιιιιε,ιιο Ιοε το·

εΙοιτ ιοιιιτ,αιιιε Ιεε. ιιιιιιιιΙΤο1τεΙτιιιιιετ1Χ τι ιΙ
Ι . , · .

οιιιιοιτ. Πο ιτιοίιιιοε Ι Είετιτιιτο νοιιτ, ιιο 6
Ρ

1°ειΡω τΙο Ι)ιοι1 νιοτ α 8αιΒιιοτ οιιοΙοιιο ΡΙα- _

-εο οιι οσε εο:ιιτε,οιιο Ιο ΙἔιτΙοΙο το τοΙοτιιο τΙο οι'

ΙαιΙΙετ ιαιιιαιε τοιιττοτ Ιο Ι)ιαΙιΙο, αιιιε φαι ιο

τειιιΡατο α Ι'οιιεοιιττο Ρατ Ια ΡατοΙο εΙο Ι)ιοιι.

Ετ εοιιιιτιοεΙο τσιπ τοιιιΡε Ιοε Βέκιο Ροιιι· έα(

Ιοιιτοτ εΙοε τοττοε με οιιιεοοιιοιιιΙοε,οιιτ Ιοοιι

οι οιιιιονοτ ιιοε εοΙοιιιοε ειο Ιοιιτ ΡτοΙοτο Ραϊε,
οι: ιιιοΙΙιτιο ιαιιτ-ιΙίοιιο Ιο ΙιεΙοΙο ίιιΡΡΙιο Ιο $οι-ε

πιο τοιιιιιε οιι”ιΙ εαοιιο μια

οιι ιιοιιε , ιΙ Ιοί ΡΙαιΙο Ροιιτ τοτοιιιτ ιιοΙΙττο

εΙια.ιτ οιι εταιιιτο . δε ο”αίΙοιιτοτ εΙο ιιοΡετο ο

Ιιοιἄαιιεο Ιοεοτ ειι ιιόιιε εοιιιιιιο μι: ποιοι

Ρε5,τοιιτεε Ιοε οταεοε 8ε νοττυ.ε £Ρωτιιο11ω.
ιι. (Μα ίιιΙΙιτιιοιιτ ΙΙαιτο νοιι· α ταιιτ ‹Ιο

(ΙΙιτείιιοιιε Μαι Ροιτέιιοι δε Ι:ιιοιι Ρατο2, οιι”ιΙ

Ιειιτ Γαιιτ Ι:ιιοιι τΙ'αιιτιοε ατιιιοε , δε οιι”ιΙε ίοιιτ

Ιιιοιι Ιοιο εΙο Ιοιιτ εοιιτο, έιΙοείΙιπιοτιτ , οιιο

Ι'ΑΡοιττο πιο Ιοεεοιιιιιο οιι'α ντι εοπιΙιατι οτι
εοιιιΙο ειο Ιιαι:τιε:τε:Δ ΙοιιΙοιιιοιιτ Ροιιτ τΙοιιιιοτ

οτι τοεοιιοιτεΙιιΡΙαιΙιτ. ΙΙ εΙαοιτ Ιον άΙντιο Βό

ιιο δε ιοττο @στο οιι ΙαοιιοΙΙο ιΙ νοιιτ οιιο

110115 ιιο εΙοιιοιιιοιιε Ροιιιτ ΙαιεΙιοε οιι (και

Ιαιιτ οοιιοε ε0ιιτ:ισε5. ν. . Μαιε ιιο οσα:
_ _ ο ο ο

ροαΜιιιιιοπ: ο τοτιιιο εοιιΙιτΙεταΙιΙοοιι ΡΙιι

κ.Ιιοιιι:είαοοιιε. - · ο _ . το

' - ΑΙΜ



ή

. Μ· Ιαρεε/επεπεκτε.

ΑΙιιι εμε ιιοτιε ΙοεττΙιιοιιε , £1ττειιοι18Ιοτιι

ιτιεε εΡΡεΙΙέε ιιοιι τω:: ιιεΙιεεε,ιιοιι :Ι Ι'οιΠτιε..

τέ,ιιοιι τοιιιιιιε' ΙΡεότετειιτε,ιιιειεεοιιιιιιε τω.

εΙετε ε Ια Ρειιιε, Με Ιτιετιτ , ετα ι:οιιΡε δε ειναι;

ΡΙο.γεε. Ε: επ εεΙιι ιιοΙΙτε νοειιτιοιι εΙΙ: Ιιιειι

εΙιτΙετειιτε άεε νοαιτιοιιε οτάιιιειι·εε πω· Βιιιε τ

ΡετΙετ εΙεε ειιεττιεεε ΡτιΙιΙιτε τιιιι Ιοιιτ Πετρέ

τέε εε :ουτε τΙεε Ιὶοιε δ: Ρτιικεε , οτι τοτιε ιι'γ

Ιοιιτ Ρειε ΡτοΡι·εε,οτι τοιιε τιιιι ιι τσιπ ΡτοΡτεε

ιιε ίου: με τετειιε, & ε τιιιογ ΡετΙοιιιιε ιι'εΙΙ:

τοτεέ , δ: οτι Η. ττοΡΒτειιιιτΙε Ι-οτιΙε είτ ειι ειπ

ΡείεΙιειιιειιτιΡετΙοιιε ίειιΙειιιειιτ ι:Ιεε τοιιιΙσετε

8; εΙε Ι;ι <έιιεττε. _

Βεε επειτα οτἶΙιιιειτεε οιι εΧειιιΡτε ΡΙτι

ΙΙειιιτε , «πιτ ιιτιογ τιτιε τ1τιεΙοτιείοιε Ια ιιετεΠιιτέ

τω: Η 2τιιιιιΙε , (με ΡετΙ.οιιιιε ιι'ειι Ρετιτ εΙττε

ειιεεΡτεε , οτι ειτειιιιιτε ειι τοιιιιοΙειεττιοιι άι:

Ι,ιτει€ε οτιΙιιιιιιτειιιειιτ Ιεε ειιτειιιε δε Ιεε νιεΙΙ

“Με , επι τοιιίιιΙετει:ιοιιτΙιι Ιειτε, Ιεε Ϊειιιιιιεε,

ειι εοιιίιιΙει·ετιό άι: Ιειιτ νοειιτιοιι Ιεε Ρειίτειιτε

τΙε Ι”ΕΖΙΙΙ·ε.(]ετ·τιιιεΙ Ιετιιιεε Ρετιτ-οιι ειτε: οτι

‹Ιεε ειιτίιε οτι εεε νιειΙΙειιτΙε άεττεΡιτεΞ τε Ιοιιτ

ιΙε €ωτιιι οιι τιιιι ιιε ειδε με ειιι:οιε ιιιετικε,οτι

ιιιιι ίση: τΙείιιι Ροιικτιε. Εν: ιιιιειιτ απ:: ίειιιιιιεε

Ιεε ειιέΡΙεε ειιττεοτιιΙΙιιιιιτεε τΙε Ιε.ΙιεΙ,Ι)εΙ:οτε,

ΙτιιιιτΙι πε ιΙοιιιειιτ Ροιιιτ εΙΙ:τε τιι>έε ειι εοιιίε

τιιιειιτε,δε Ιε Ιοιιι ε” ιιιείιιι€ιβε δε Ι,ιιιιΙιεειΙΙι

:έ ιΙτι Ιειτε Ιεε επ ειιειιιΡτε ε ει.Αιιιίι Ιε 5.ιιιι

ιιιΙτετε ιΙειιιιιιιιιΙε Ι”Ιιοτιιιιιε ειιτιει·:Ιεε Ι.ειιιτεε

Γε ττοτιιιογειιτ Με» πιώ εποε Με ιιτιιιεεει
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πω. Β: Ικ ρεαβασααπεε.

ιπ:ιάε Ραπ Ιοιιικ:: Ισε κωιπΡεττεε,8ε Ραπ υι

Ιιοττ::τ Ιε: ΡουΡΙε σ.ικοιτπΒεε: 86 ι1οιιε νογοπε

«Με Ι'ΙιἰίΙοὶτο ΕεεΙοίΙ:ιΙΙηιιε 9ιιΊΙ γ ειιιοίτ εΙοε

ΕιιεΙ:1ιιεε επ Ι”:ιειιτεο άεε ΕιπΡετειιτε Εβα·

ΙΙΙειιε,εοιπιτιε δ.ΑιπΙ)τοΙΙο,ω εεΙΙε Φ: ΤΙκο

π:Ιοί-0 Ι:: ΒτειικΙ ΕυοΙ-ε1ιιε εΙο ΜΙΙ:ιια. $υΙι1:ιπτ

ςιιοί ποικ- άΙΙ-οπε , ςιιΊΙ εΙΙ: Μαη ιιεεεΙτε.Ιτα

α:1ιι”ΙΙ γ σ.Ιτ έε ατιτ1εεε (ΙΙιτοΙΗεπιπεε άι: Ρει-·

ΙΙειιτε μποτ νειεςιιετ ασκ ΡτπάΙε:ιτΙοπώιΙα ΙΙΙ

ίΙτΙΒιπὶοπ άσε ί-πίπόΙ:ε $ειετοιπέε,δε ὲΙἔιειιιιἱτ

άε Ια εΙΙίεΙ ΙΙι1ε ε1ιιΙ ε':ι‹:εοι·εΙε ίση: Μπι ειπα:

Μ. ΙειιετΙτε: δ: τΙ8ι1ει1τ ιπΙΙίαιΙ:ε.(ΜΙ-ΡΙυε εΙΙ,

ΙΙ Ιε ΙπΓοΙιι δι Ιειι1εεεΙΙΙτέ Ια τηιιΙ::τ€., ουτ

σιιιογ είΙ:-α: φ:: Ισ ΡαΙΙοιιτ πε δεκα πιο ι Μαι

Π: εΙειιοίτ ά)νπ Βοπι α:Ιτογετι δ: ά'ντι Μάι: Πι
ὶ‹:τ ςιι'ντι ειιιττε?Ι)Ιού ΙΙ πε ε'σηΙΙ:Ιτ ΡοΙιΞτ εμε

Ια νοεατΙοια άι: Ρ:ιΙΙειιτ Ι'οΙ›ΙΙἔέ ου ὰ Π: τηο:Πει:

«Με αΙΙα.Ιτοε ‹ιΙε α: ΙΙ:οΙε, οι: λ ΙΞιΙτα ΡτοΙΕΙΙΙοπ

ιΙε Ι,‹:Ι-Ροε.

· η. Μακ Η να τουτ2.ι1ττειπεπτ «Ισ Ια€υεττε,

ιΙε Ι:ι.εΙυεΙΙιτ Ρ:ιτΙε Ι'ΑΡοίΙττε επ εοΙΙ: ειπΙτοΙε:

οι εεΓτο εγ Ροι·Ιοηιιε ιιε Π: Ρειιτ επεπΙΡτοτ,

ΡετΙοπικ ω: άοΞτ-άσωειιτστοέύσεωΙ Π: εστι

ταποτ ι:Ιωα€ω·άεπεοπ»Βατττε=Ιοε ειιιτ-τεε.Ι..“Αθ

ΡοίΙ:εσ :Ετ επ εεπεκιΙ ὁ. τω., Ροι1:Ιιι!ποπε,

ι1ιιε ΙΙ τοιιε σΙοέι1εητ ΡοιιτΙΙ.Μπο Ισ εοωΙκιτ , ΙΙ

ε':ΜιιΙτ εμε τοιιε Ιε άοέυειπωιοΙτ οοιηιποπ

εέ , Ωω Δε: Ι”:ιαΒε , ου Ν: ΙαπωοιυΙα.νοεω
Ποια στη άΙΙΡοιιΙε Ρετίτοπτιο. ' '

η.. Νοκ ΓσΜέ0502Σ' Μ· οπ/πω ιανιέιπρε ?Έκι

οιπ



εφ

' τ Μ· !ε Ρεψεεπωτε.[σετ Ρ:ιε επεεΡτόε , ε'ιΙε πε Ρειιιιεπτ εΙοπιιετ

εοπίειΙ,ιΙε Ι`οιιτ ειι επτά εΙε Ιε τεεειιοιτ,ιΙ Ιειιτ .

Ιειιτ Ειπε ιιιεεετ άόε Ιε Βετεεειιι Ιε Ιειιότ τΙε

ΡιετέΧ«Βε ιι)ιιιτεΙΙιεςεπεε. Ι)έε τιιι'ιΙε εοπιιπεπ

εειιτ ειΡετΙετ , Ιεε ιιτεΠετ ἐι Ια Ρτιετε 2 δε ειιιιίι

Ιειιτ ιπετττε επ ιπ:ιιπ νπε Ισοπτιε Ριεεε εΙε πω

Εττε ειτιπι1τε ΙΡιτιτιιεΙΙε. Ι)έε ειιι'ιΙε Ρειιιιεπτ

πιο.τεΙιετ,ιΙ Ιειιτιο.ιιτ ετΡΡτετιιιτε Ιε εΙιειπιιι πε

ι·ιεΒιιιε,εε επ: Ισ. ιπειιιοπ ιιε πιω : ε'ιΙε τε ἀε

ιπετιιάειιτ τιιιιοιι ‹ιπ ίετιιιεε ειπε το Ιειιτ :ιΡ

τεπεΙε ὁ. τεπεΙτε πιι5ει8ιιειιτ, ε'είτ ἐι το)Ι πε
Ιθειιτ τεΙ-ΡοιιτΙτε,εοιπιπε Ι)ιειιγ ειιοιτ Με ο-·

ΒΙιτέε Ιεε ΡετεειΕισ.ιι..8εεΙε Ιεε ιπΙΙτιιιτε επ τω

νογεε. (Σεπ: επ εεΙΙ: επι€ε ειιι'ιΙΙειιτ Ι·-ειιτ Ή.Ρ··:

Ρτεπειτε :ι,Ιι:ιιτ-δε τι ειετείτετ δε·Ι'ιτΙοΙιιττιε δε

Ιεε εοττι1Ρτιοιιε τΙε εε πεεΙε,8ε Ιειιτ ιιπΡτιπιετ

Ιιιεπ ο.ιιιιιιτ Ι'Ιιοττειιτ τιεε νιεεε,8εΙ'εΙιοτπιιιε«

τιοπ εεε νιειειικ,ιΙ Ιεε τειιτ τιιιιεετ ειε Ιειιττε

ειτε επτειπεε ι Ι'ετιιιεετιοπ ειε ΤιιποτΙιεε , οπι

:Ιεε ιοπ ιειιπε μπε ειιιοιτ Ισ. εοε)ποιιΕιιιεε ειεε

Ιειιιιέτεε Ιετττεε: ιΙ Ιειιτ τιιιιτ ειιιεἱἔπετ εΙε Μ..

πε Ιιειιτε :)ιεπτοππετ Ιε Ηοιειιιιι:ι ειι ΕιΙε ιιε .

Ώειιιιώδε τιιιογ ε1ιιεΙε ΠιιιΒΙε δε Ιεε ιιιΡΡοίτε

8'επ ιοτιπο.Ιιιειιτ εοιπιπε Ιιτειιτ Με Ιεε επι

Βεε 8ε Ιεε 5τιετιπειτειιτε, εε ίετε;τοιιίιοιιτε τισ `

Ια εοιιιοΙετι:οπ πω: ΒιιεΙεε τΙε νοιτ ειπε Πιειτ

:ιε·εοιπέιιτ Ια Ιοιι:ιιι€ε Ρετ Ια ΙιοιιεΙιε ειεε ειι-`

ττι·ιιε,8ε ‹Ιε εειιιετιιιι τεττειιτ.Μω.ιο.ι6. @τι

Με τιιιε εεε. ιειιιιεε ἔτι” Ι-ετοπτ ίσια, δε ειπε -

Ρ οΙε ‹ιε πιω τΙειπειιτετει επ ειιΧ,8ε οιι'ιΙο
··ε ξ· · ι σ 7 ο
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ιη Β: Α:μαβαιωιτε;

ίσοιιοοτοτοοτ Ιο οιαΙιο , αιοίι οιι'οο οιιτΙο δ.

Ιοαο ι. Εμ. α. η. ΟΡοτοε δε ιιιοτοε,αΡΡτοιιο1α

οσο νοσε οο Γοαιιτιοι ιαιοιαιε τισ τοϋ Μ::

οποιοι· πιο οιι αοε οο τοι ο εοστ ο , δε οο εο

εοιοΒατ.ΗοΙαε!ΡΙιιίιοιιτε τΙ'οοττο νοιιε οοι:ιοιι

ιιοοτ οιιο ΡαΙΙοι· εοιιεΙαιοοατιοιι, 8ε οίιτο εστι

· ίσο εΙο α: τρικ οιιτ ΙαιΙΒέ Ριτοοειι·ο ι Ιοιιτε οο

ι-αιιε Ιου: Ρτοιοιοτ ΡΙι τω” Ι'ιεΙοΙατι·ιο 8εεΙαιιε

Ια ιιιοοιΡειτιοο οσοι οίιτο ιιιαιοτοοαοτ οιι τοι·

ιιιοιΒοαοο εοοττο ουκ 8ε τΙοιιαοτ Βιοιι 8ε οιο

ιιαοτ Ιο ιοοιιεΙοι αιαοεΙ οοιιε τοεατάοιιε νοε

ίαιιιιΙΙοε, οσο νονοιιε ιιοσε αιιττο εΙιοίο οιι'ν

ιιο τοΡτοΙοιιτατιοιι ττιιΙ:ο πιο οσε @απο ειιιι

Ιοε , οὐ Ιοε οοιαοε τιοοοοοτ [οιιιιοοτ Ιο μπι

εοιιτταιτο ι Ιοστε Ροι:οει

η. Μαιο οιιττο Ιεε οποιοι» [στο αοτιοΙΙόε α
εοΙΙο :οποίο α εο εοιοβατ , ιιιοΙΙιοοε Ιοε νοο

ΙατεΙε: εαι· οσο Ιοστ Ιοτσιτοιτ-ιΙ ιι“ασοιτ Βιοιι

ε6ιοοιιεέ δε αι.ιαοεέ :Μεη Ροι·ίοιιοτοοτ ωτ

'οι Ια Επι, ε'ιΙο τοιιτοοοτ Ιο :Με οΙταιιε ι τιοιιιε

ιιοιοτε οι” :Ισ οσε οιιι Ιοσι· οΙΙ: ΡτοοοΙο2Ν'αΙ

ΙοΒιιοι Ροιοτ Ια Ιοιιοιιοιιτ άι: να τταιιαιιιι δε

ίετιιιεοε Ραίεέε : ο'οΡτ-ιΙ με τοσίιοιιτε τειιιΡ8

«ιο (οτιιιιτ εοΙιιι οιιι οι·ι τσιπ κοπο” νοσο Γαιτ

° _ ' Μαιο ΜοΙιοοε,ίι οιιοΙειιο ιι'α Ροιοτ οικο

Έο εοιιιιιιοοεέ,οιι”ιΙ ε'οΙΙ:οτεο εΙο τοεοιιιιιοτ Ιεε

πιοιοτοε Ρα: [α. νι ποιο· αιι εοιιιΙιατ , οο Ια εΙοο

ιιιοι·ο Ρατειο ι:Ιο ξ. νιο.5ι Ιοο εοτ α. τΙοΙια εο
πιο νο ΡιοεΙ τΙαοε Ια ιοΙΤο, οι.ι'ιΙ ΙΙιιΙιιο Ι'οιτειιι

με ει; Βιιιιοοιι, οιιι ιιο ττοιιιιαοΙιιη;ταεΙεοιι

Η 7 /έ;::

·αι/

  



Π: ΙεριβιιΜ.αι·ει _τειιτειιιειιτ :με δε τω: (ιι: Ια ε" δε ιεε ιοτι:ε

Ιειτιε ειδε ειιτ:ε Ιεε Ιιτε.ε. Αιιιιι Αιιιιε Μ.

Ρι·οΡΙ·ιετεΙΙε ειι8εε δε ιιιιετ:ε γιιι€τε δ: :μια

ιτε εεε ιιε Ιιοτιεεοι: δε :ειιιΡΙε,Ιοιιοιτ Ιε δει

Βιιειι:,δε Ριι:Ιοιτ δε Ιιιγ ι τοιιε εεε:: επι ειτε

- δογειιτ Ιε δεΙιιιτειιεε :τι Ιε:ιιιιιΙειιιι ιι2ιΊι Ιεε

ιιδεΙεε δεΙοιιεΙε ιΙ ει: ΡετΙε ατι Η: μ.. τι: επ

:ουτε Ιειι: νιε εοιιιΙ:εττιι μια: Ια ΒΙοιι·ε δε

Βιετι, δ: ειιΙειΒιιέ Ιεε ιιιε:ι.ιειΙΙεε, τιιιιδιε δε::

Πιει.ι Ιεε ει εόιε:τιέε ειι οιιεΙτιιιε νι8ιιειιτ:πιειε

επΜε 8:ιιιιδε ιιιιέε δε τεΐτιιοιιιε δε ΙειειιιεΙ- '

Ιε ιιιι:Ιε Ι”ΑΡοιΙτ:ε , δ: Ιει ?η δειιιιιεΙε ιΙ-ε. τε.

Ριτείειιτέ :κι εΙιετιιτ:ε Ρ:εεεδειιτι εοπιΒιειι δε

ιιδεΙεε ττοιιιιοιιε-ιιοιιε ειιιι οιιτ ετιιΡΙογέ Ιεε:

ιιιειΙΙειΙε ε εε εοιιιΙιε.τ, δε δει γ οιιτ Ρετιειιετέ

ιιιιιιιι'ιιιι δετιιιετ Ι_οιιΙΡι: δε Ιειι: νιε2

Μ. ει Ι'ιιιιιιε ιι'ει:ειιιιιτε Ρειτιοιιιιε δε εεΙΙ:ε

ι:οτι:Ιε δε εε εσιιιΙιετ , πιοιιιε ειιεο:ε Ιε ίεκει

εε: Ι'νιι δε Ι'ειιιττε Πειτε γ είε ειιτοΙΙέ Ρε: Ιε Βιτ

ΡτεΙΙιιε,δεΙεε ι·-ειιιιιιεεΜε Ι:ιειι δικ Ιεε Ιιοιιι-·

ιιιεε ω: Ρε:: ατι:: ιι:ιιιιιτεε δε Βιετι , ειδε ΓΑ

ΡοΙΙ:ε ιι:οροίε Εγαιι.6.ΕΙΙεε Ιοιιτε Ια ΙοΙδε δε

:ιοίττε εΙιεξ ειδιιιιίεε ετιιοτι:δ”Ιιιιγ ε εε δεε:ε

ιιιειιτ, δε ιιοτι:τιεε ε εειιτε τιτΙ:Ιε εο:ιιιιιε ι·ιοιιε:

εε: διττε.ιι Ιεε: ειι νειιτ-ιΙ ιιιοιιιε τιιι'ιιιιιτ Ιιοιιι

ιιιεε2ΙΙ ε“ειτ εδ:εΙΙΙι Ρ:ειιιιε:επιειιτ ε Βιιε Ροιιτ

ιεδιιιτε Ρε: Ιο:ι ιιιογειι Ιε ιι:ειιιιετ Ιιοπιπιεεδε

Ισ. Ι·-ειιιιιιε ιιιειιιιεε ελ δόιιεε ε Ι'Ιιοιιιιιιε με:

Ιτιγειττε Με ειδε ειι εε εσιιιΙ:ιιτ εοιιττε δει

τω: Αιιττειι:ειιτ δετιιιογ (ετιιιιιογειιτ το$ιεΙειι

οι;
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Μ-Θ-- -

ι96 13ο Ια μψιαπωσε:

τιιίαιΒιιειιιειιε, απο εΙοῖ111ἔΕ α το (οκ δε τσακ:

Ι'ΕΙΕτιτιιτο α 86 ιιοταιιιιτισιιτ Ισε ΑΡοΙΙτοε δ.

ΡαιιΙ δε διΡιοττεΞ

Α αιιοΙ ΡιοΡοε αιιΙΙΙ Ιοτογειιτ ευκαι

ΙΙ·τέε οιι Ια ΡατοΙε άι: Πισω Ισε εκέ Ια ‹Ιε πω:

/ .ι·Ιε Ιτειιιιιιι:ε , ειιιι Ρα: Ιειιι Ριετέ , ὅιιιἔὶετέ δ:

£Ι1αΙΙ8τέοι1τ εοιιιΙααττυ. Ια Ιιοιι £οπιβατ οοιι

ται Ισ Ι)ιαΙ:Ιο,Ιε ι1ιοικΙΩ,Ια ι:Ιιαιι &Ι€11Γ8 Ριο

π·α εοιιι1οιτΙΙοε, δε :ια εότιαιτε εοικΙαιιιιισεε
ΣοιιιιεΙΙοιιισιιτ ατΙΙεεκ1ιιι (ε: ΙΙοιπ ιιιοιιίΙτεεε

ου ΙαίΙ:Ιιεε οι: τοΙΙΙιι οιι σε τοιιιΙπιτ3 ΒτΙ:Ι:Ιοε

Ε·:ιιιιιιοε ασια Ροὶιι ιΙ'ε·ιιτιιΙε 1:οιιτ ἐαετιι

μα· ασ α· εοι1ιΙσατ.δι οιι αΙΙι·Βιιο Ισ: Ιοἱιι ιιιι'εΙ

Ιω ιΙοΙικιιτ αι1οΙτ ασ ΙουιαίαιπΙΙΙι:ε , ΙΙ ίαιιτ

Ι9αυοιτ ειιι'ειι τι;Ια ιπεΙιτι‹:ε €ι1 αγαιιτ τω” σΙ

. Ιεε [ε τισιιιισιιταιι ταιι€ αιιοΒὶειι Ιευτ ι:Ιοιιιισ

ειπε εοιιιβατ. ΡΙι1ε εΙΙοε έ), τσιιιτΙοιιτ Ιιιιεττεε,

ιιιοιιιε αυτα 5αταιι ιΙ'ειιιιιιιε [οι €ΙΙ08: 8ε5.

ΡαιιΙ Ισε αΙΙἑιιτε,αιιε Ρατ α: ιιιογειι εΙΙ€ε [ειδε

Ιαιιιιοεα,δοΙΙ α ιΙιτο,‹τιιι”οΙΙοε Ρατιιίετιάτοιιτ απ

Ιιοιιτ ασ Ια εοιιιΙε , δε απ τιιοιιιΡΙιε αΡτεε Ια:

:οιιιΙσαι:ΙΙ ση αΙΙσΒιιε Ιου: ΡικΙΙτιτέ φα Ισπ

ΒΙο €ΙΙιτ ιιιΙΙ-ε οι οσοι τοιιιιε : το Με αιιΈΙΙε8

[ο ιτιείΙειιτ :Ισ Ια εοιιι ε δε απ εοιιιΙ:ατ, ΙΙ ΙΙαιιτ

ΙςαιιοΙτ απο Ια ιιιιΙιατ ιΙιι Ι:ίΙε ‹Ιε Βια: ιιΙοίΙ:

μια εοιτιΡοί-εο ασ Βειιε ὸΙΙΙοΙιιε δ: ιΙεΙπαιιεΙιέε,

αΙι1ε ‹Ιε ΡοιΙ-οιιιιω αιιί Ρτειιικιιτ α ταίαΙιε άι:

εοιιιΒατιιι: Ια ναιιιτέ δε Ια ιΙΙΙΙ-οΙιιτΙοιι, & Ραπ

εοιιΙ.εαιιειιτ Πω :κ άοιιιισιιι - Γεαιιι:ΙειΙε ιιὶ α

αιιειιιι ααεο,ιιι α αιιειιιι (απ.

ή η. @ο

ι
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Β: π: μψαετωσε.η. @πε 6 επι :ι ει8:ιτει π Α: Ματια» δε ΙἶΡε-

ειιιΙειιιειιτ ἐι εεΙΙε τιεε Ριιίιειιτε , οιιτ Ιεο.ιιοιτ

ε”ιΙε τω: εΧειιιΡτε δε εεΙΙ:ε εοιιτ ε δε δε εεεό.·.

Βειτ,Ι'ΑΡορττε νιιιειε Εν. τιιιειιιοπ, ιι πε ει: Ραπ

ειπε ΗεΙιτιειιΧ , Ροιιτιιιιιιεε Ια εοιιτΙε οτι Ιε

εοιπΙπιτ, Με ιι Ιειιτ πιτ Ροιιτιιιιιιοιιε Ιε,ιΙ ισ

πιετ τιιι ιιοπιπτε δε Ιεε γ γεια επειτα δε :ιε-.

εοιιτιι€ετ Ρετ ιοπ ΡτοΡτε ειτειπΡΙε.Νοιιε ιι'επ

ιοπιιπεε Ρε.ε ΡΙιιε ειιειπΡτε ε1ιιε Ιιιγ , δε ποίιτε

τε8τετ ιιοιτ είπε δε εε ειπε ι10ιι5 ιιοιιε γ Ροτ

τοπε Ιοιιιιεπτ οτι ιτοιεΙειπειιτ,οιι Ισ.Ι-εΙιειτιειιτ,

πιω” πεεΙι8ειιιτπειιτ°Ι.οειιιιτε ‹ιιι δειΒιιειιτ.

Ετ ιΙ π,γ π Ρετι.οππε ειιιι πε τΙοιιιε μπε: εοιι

ι·Ιειπιιατιοιι,Ι)ιειι πε Ροιπτ ιπιε ιειιΙεπιεπτ επ

πω Ιιοιιειιεε Ια ττοιπΡεττε τιε πι ΡειτοΙε, Ρσιιτ

Ιοππετ πιπΡΙεπιέτ Ια εΙιετεε,ιπειε Ροιιτποιιέ

ττοιιιιετεπ Ια. ιπεΠεε ιπειιιιεε. Νοιιε :πισω

ειιιιττέε δειι”εΧΙιοττετ δε εΙε ΡοττετΙεΡειιΡΙε ειε

Πιειι ειι εοιπΒιιτ εοιιττε Ιιεττειιτ δε Ιε νιεε,·ι.δει

πε Ιιιγ επ πιοπιιτετ Ιε εΙιεπιιιτΡετ ποίιτε ειιέ>

ΡΙε:Ετ ει:: νται Ια εΙιετΒε ό.ιι Μπιτ ειι ειι-τω

τε εοιιτιπιιεΙΙεπιεπτ Ια επειτα @επ πια·

Με ΡετΙέ ΡΙιιε ιοτιπεΙΙεπιεπτ ειπε δ. ΡειιιΙ,

επι επιοιπτ 6 εΧΡτειεόιπειιτ ὰ ιοτι ιιιιειΡιε

ΤιιιιοτΙιεε πε εοπιοειτττε Ιε ποπ εεωτ , ιιι:ιιε

ε1ιιι Η.. ιιιιιιειιε πιιειιΧ Ρτεττιςιιε «με Ιιιιγ-ιπείε

πιε2 γογ ιοπ ιιιίιοιτε, ιι (εε @Μει Ρεἴε (08

ΡειτοΙε5 , εκιιιπιπε (εε εδτιοπε, εοιιτειπΡιε [εε

πι1ιειωω.εε τε εοπίεΠετεε τιιι':ιιιεε ιιιίιε Εμ

ιετ τι ει πιτ ‹ιε ιογ-ιπειιπε τ.. 'Για. ε. 8. τιιι'ιΙ ε

· › Ο π;
?ζ .τι
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198 Π:: Α: ρυβα:πα::.

εοιπΒα::ιι Ι: Βοπ :οιπΕπι: , :1ιιΉ α Ρα:ο.επεπέ

Ια εοιι:ἴε, πιίΠ ει. ε:άέ ι: :ογ, δ: :1ι.ι'εσ.ιι απο

Ισ. εοιι:οππε ά: ὶπἔϋα: Ιιιγ οί: :εί-ε:ποε.Ρατ:ό

ω:α:Ι!επτ Ρα:: :οιιε Ιεε Μάο: Ρο.Β:επ:ε ὰ:

ΓΕ8Πίε μπι: π'οί::ε Ροἰπτ οι: :Με Ιεε ΡΜ

:ἰίἱεπε ε!ε ΜΗ: ,, οι: :οπιιπο Ιεε πποάε:π::ε επ

.Η Ρ8Ρ8.11τό επι: ω: επί:ωΒΙο :Ιεε Ειτάοει1Χ

Ρείαπε 8: Η:: ο:το.ΒΙοε, δ: Ιεε ωε:τοπ: ω: Ιεε

εί·Ρεπι€8 €ιθ8Ε10Π1ϊΠ€5)ϊ112:5 Π: π:: 165 ν::ιιΙεπ:

Έοίπ: ::ιππε: άι: Και· :Ιο:8:, πο: Ρ:εωιοπ: Η:

οΒ:ἱ::έ π: νεπ:::: ΡΜπ,πιι: εκπο::::πτ ὰ επι

βατό νίιιαπε επὶπ:οπ::πεπ::,:1πἰεπ:ο:επεπτ

!ε μπα:: Ρ:ιιΡΙ:: , 6: Π: :επά::πτ ία (υπε:Η:1

Ποπ τ:ὶΒιι:ειὶ:ο, Ραπ επ Ει:Βιπ: Βοππ: (ω:

δαππαπε επ ΕΡὶειι:ἰεπε ί: πποεπιιο: ὰ Κα: Μ·

Ε: επ: @θα :αυτί-ε δ: εἰε α: “πω” ἴΡὶ:ὶ:ιι:Ι,

νοἰ:ε ά: του:: :εΙἱεἱοπ,

18.Ρωιππηποπε επ οι1:::,πιιε απο :Μισο

28.:ίοπ άν.: Ροπ:ἴπἰιι:ε επ ποπ:: εοιι:Γε ν11

::οιπΒιτ ΐΡΜ:πε! ::οππίαπ: ία: ὰ Ρ:οΡοε δ

σου:: πιά πω: :ιΡΡε!!έε ὰ α:: 5επ::ειπεπτ. Σ'Α

-Ροί::: π: :Ϊἱ: Ρεε,::οπιηπεπςοπε,πἱ πεπεποπω

πω: Ροιι:ίὶιἱιιοπε : απ: α:: 5αετωποπ: π'εΒ:

Ροἰπ: οι:: απ:πώ εοιπ:πεπεεπτ, Πε οι:: Ι::

Βιμ: πιο :1ιιΠ::ιι: σ:Ιοππε επ::εε επ ω:: :πί

|:α:. Μειἱε/Ροπτ απ:: :ΙΜ Ροιι:ἴιιἰπεπ: πρι::

Μ:: άσε το:πιπεπ::ειπεπε,νο::ε :Ιεε επεποε

@Με , δ: :1ιπιπι:ι που: ειιιτοπε :ιεπ::ιιέ απ::

::ου:ί: οπεο:πΒει: , που: π.ειπ:οπε ΡΙπε πω:

Μ:: «Ισ :σε πω.Σ.: νογεεε ΜεΜπι: γω·

Ισ



____

Μιι υγιιιεκπο.Ιε οδό , δε ιιοΙΙ:ε ε.ιιέτιΙιεετιοιι ΡΙειιιειιιειιτ

εεεοιιιΡΙιε , δε Ιετ ΒΙοι:ε δε ιιοΙΙ:ε Ι)ιειιμε,

ιιε:ιιειιτ ιιιε:ιιιεΙτεε.

ι9. @ιε 6 ιιοιιε ιοι8ιιοιιε ειιιειιιΙιΙε εεε δε”.

τιποτε δεεοιι:Γειδε δε Ροιι:ιτιιιι:ε,δε :με ιιοιιε '

ιιοιιε ίοτιτιειιι6ε δε εε ιιιιι τι ειτε δι:, εΙΤειιοι:,

ειδε Ιε τε:ιιιε δε Ι'ΑροΙΙ::ε ΠΒιιιιιε Με Ιεαπ·

πω, οτι Ι:ιειι Ιε Ιιειι ότι εοιπιΙιετ. Ν:: ίε:ε-εε

Ροιιι: εστι: ιιοιιε ιιιετ::ε δειιει·ιτ Ιεε γαι:: Ισε.

διιτε:έεε ειιιι είτ ειιττε Ιε νιε Ρ:είειιτε,δε εεΙΙε

:με ιιοτιε ει-Ρει·οιιε? (ΙεΙΙε-εγ είε νιιε εοιι:Ι.ε,

Ι'ε.ιιτ:ε νο :Τσε , επ εεΙΙε-εγ ιιοιιε Ροτι:Ι.ιιι

ιιο:ιε, επ εεΙ ε-Ιὲι τιοιιε ιιοιιε τεοοίε:οιιε. κι

Ι'Ε8ΙιΙε γογεΒε ειι ν:ιε :ε::ε είιτε:ιειε . Η. εΙΙε

· [εεε ιιιτ:οδτιιτε ειι ια Ρε::ιε, ιει εΙΙε ει: ιιιιΙι

:ειπε ,Η εΙΙε ίε:ε ::ιοτιιΡΙιειιτε. @ε ε ποδι:

ΒοτιιΙ:ιοιιε :Νιου ειειειιτ εείτε δοότ:ιιιε,ιιοιιε

ιιιοπίττε:ιοιιε-ιιοτιε ε Ιειιι:Ιιεε δε ε :εδώ ειι.

εεΙΙεε εοιι:Ι.ει εε:τεε ειιοιιοιιε εμε ιιοτιε πε Ιει

ξοιιΙΙ:οιιε μια: εοιι·ιιι·ιε ιΙ Ωω: , με. ειδε Ιεε

ιειιε δε εε ιιιοιιδε ιιοιιε :ιειιιιειι: ιοιιιιειι:

Ιιειι δτι ί-οιιτιε:ιιιιι ειδ: ιΙ ε'ειι ::οτιιιε Ρειιηιιι,

ειιωειΓει ΡΙιιίτοιτ δ'εΙΙ:ε ειΙΙιΒόε ε.ιιεε Ιε Ρετι

ΡΙε δε Βιειι.ειιιε δε ιοιιιι:Σιοιιτ νιι :ιειιδε τδιιε

δεε δεΙιεεε δε ιιεεΙιε, Η: .ιι. 25.26. δε ειιιι ε

ίτιιιιειιτ ΡΙτιε €τε.ιιδεε ι·ιεΙιεΠεε Ι.οιιρ:οΙε:ε δε.

_ (:Ιι:ιΙΙι, :με Ιεε τΙι:ειο:ε δ'ΕεγΡτε. Ο ειδε Γε

::ειιιΡΙε δ:: ιιιειιιιειε :ιεΙιε δι με εειιιιδετέ!

_ ειιιιτιεΙ Ιεε μια" δεεε ιιιοιιδε οιι: είτε τω:

εΙιετειιιειιτ νειιδιιε,ιιιιιε ειδε εΙιειιιέόε επ τοτ

Ο Μ]
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α.σο 8ο σε μπρσωισσε.

πιεσε Ισσσιε δε επ οταιισεστ δε ειι σσιεε.

:ο Μεσα τειιιατοσσιια ειιεστε οσε εε τετιιιε

σε ΡσσιΙισστε ποσα σοι: αΡΡτεστε,οιιε Πιεσ

ιιεστ ιιοσε Ι:αιτε ασ Ιισιιιιεστ,οσε ιισσα Ισγόε

οσσι;ιετε ασει: Ισγ,δε οσοσ οσ,ειι ιιοΙΙιτε εσιι

σειΙΙσσ Ιε τοστ νιειιιιε σε Ισ)Ι ΙεσΙ , ΙΙ είε-εε

οσ)ιΙ νεστ οσε ιιοσε ειιιΡΙσισσιιε Ια. νιοσειιτ

οσ'ΙΙ ιισσε σσιισε , ΙΙ 8σειιτ Ιε ιιιαΙασε Ραπ (σ.

ΙεσΙε νειιτιι,ισαΙε αΙιιι οιιΊΙ εΙιαιοε [σιι Με δε

οιιΙΙΙ εΙιειιιιιιε. ΙΙ τε Ιαιτ εσΒιιοιΙΙιε ταιιιιί.ε

ιε >ιισιι αΙιιι οσε ισ τε εσιιτειιεεε σε Ισ ΡΙαιτι

στε ; ιιιαιε σΙΙσ οσε τσ τεεετεΙιεε Ιεε τεσιεσεε,

Ροστ ειι [σαιτ , δε Ιε ιιιογειι σε ιι,γ σώσε τε

τσιιιΙιει. Ασ Βασιιιιειιτ σε Ια ιιιαΙΙσιι δε σε Ια

ειτε Πίεσ νεστ οσε ιισσε αιισσε δε Ια τισεΙΙε
δε Ι”εΙΙΡεε, δε ΙΙΑΡσΙΙτε ισιιιτ ΡτεΙοσε :οσί

Ιοστε Ια. σσόΙ:τιιιε σε ιισΙΙιε ΙαιιέΕισεατιοσα

εεΙΙε σε ιισΙΙ:ιε ιιιΙΙισεατισιι. Ετ Ροσιοσογ είε

εε οσε Βιεσ ιισσε ασιιιετ αιιισσισ'Ιισγσι Ια τα.

ΒΙεεεειιεε ιισιι αξιιιοσ'εΙΙαε ίαοσΙε ιισσε ιισσε

ειισσιιιιιοιιε , πιεσε αΙιιι οσε ιιοσε πιαιι8ισιιε

'σε σε Ι:ιαισ δε Βεσιιισιιασε @σε εοσΡΡε Εισσι

Ριειιστε νιοσεστ δε ίσια: ειι ιισΙΙτε εοστίε δε

εσιιιΒατ , Ροσε_είΙειε οστά; ειι Ια νεττσ σε

Ι)ιεσ σα: Ια Ιτοχ,Ροστ ασσιε Ιε ί(αΙστ ΡιεΡε σ'ε

Με τεσεΙό ασ σειιιιετ τοπικ. Μεσα αΙισ οσε

ιισσε ΡσιΙΙΙσιιε ΡσστΙσιστε ασΙΙΙ Ιοιεσ οσε εσ

ιιιειιεετ,ΙΙ σι ιιεεεΙΙαιτε οσε Ιε δειοσεστ ιιοσε

Με Ρσσι εσστιι· αστα Ισγ , ΙΙ Ιαστ οσ'ιΙ ιιοσε

ειιτταιιιε 21Ρτεε ίσγ , δε ποσα σεΙΤσεΙσΡΡε σει

ειιιΡεί

ν

.έ

- κ



_ή

Μ: Μρεάκεπακα·. _ ' :.οτ

;111ΡοέεΙιειτιοεε ε1ιι1 ης;ιιε τοικΙοιπ ἰι1Ι-οΙὶόοε

ειι £€ ο σουτ ο. η

μ. Μειίε νογοιΙε , εοιπιτπ:ιιτ Ι”ΑΡοίΙτε νοιπ
(με ι1οι1ε ΡοιιτΙΙιιίιιΙοιιε,ρυψωκα:οεπ:, ἀΙτ-ΙΙ,

υππασσραηεπσε , Ροι1τ πισω τωικιπειιοΙτ δ;

11οίΙτε εοιπΙΜοιπ δε ιτΙοίὶτε ΙΙειιοΙτ› Η ` -

› .Ν0ΙΙ:τε εοικΙΙεΙοι1 : επ τοεοιππ1:ιικΙστ ὁ.

ε1ιιεΙαιιι Ια Ρ:ιτΙοικο δΣ Ια εοπρεπιισε, δώ: Μ),

εΙίτεςιιΙΙΙ τη τιι1ταΙπ·ΙΒΙιμάοι1ε ε1ιι”ΙΙ Μπι άσε

επιπι11Ιε ειι τοΙΙ:ο , δ: Ι›εε.ιιεοιιΡ ‹Ιε άΙΙΙΙειιΙτέε

ὰ ΙΙιτι1ιοιπετ.νουΙε2-νουε επ νοὶτ ντι είεΙιεΐ.-<

τΙΙΙοιι2ΙοτςοΖ Ιει1Ιοιικιπ Ι”ο:·ίΙ Πιτ Ιεε εοπ1Β:ιτε ..

φα: ιιοιιε ειιιοι·ιε ΙοιιτιιεΙΙειποιιτ,Ροιιτ ΙοιιίΙο

Με Η. νετΙτό ‹Ιε Ι)έειι , ‹Ιε ΙειεΙυεΙΙε ποιιε Εύ

ίοι1ε τοΙΙ:ίΙΙοιπ ἑι Ι”έσοιπι·ό όιι ιτιότπΙο δε άσε έ

ΡιιΙΙ ειικεε ‹Ιε εε ΙΙεεΙε. Νοιιε :πισω ὰ ε6Βιιτ- Η)

τα: στα): ε1ιιί Ιἐ όΙΙ-επτ εΙΙ:ι:ε: εΙιεΙ:ε άέ ΙΈ.ΖΙΙΙ-ς, ·

ι1ιιίηιιογ απο πιιΙΙσωειπ ‹ἴ:>.εεοτεΙ ε11ττε ουκ,

εοι1ΙΡΙτσιπ ει1ΙειπΒΙο ὰ τιοΙ,ετε τιιΙπο,ε1ι1Ι η”ότ

Ρ:ιε Ιει νοΙοτιτέ εΙε ιποιιε τετΙτετ ἀ'ετι·ει1τ,ιιπιἰε
ςΙε ιιοιιε Ρετάτε ΙΙοΙτ Ρατ Ιοτατ, Ισά Ρετ επί-ο,

‹1ι1ἱ νειιΙέτ εΙΙτε καιω δε Ροιιτ τοΙΙ11οίι1ε ώ

ττε ι1οιιεΙδε οιιίο111ΒΙειιπαιτ Ραπ ε.εσιιΙΙιτει1τε,

είΙτε & ιιοε Ιι18:5 δε πω Ιοοιιττεο.ιικ , Έ1ι1ΙΠε

ιιι:πιε1ιιοιπ Ροὶητ_‹:Ιο ΡτςτοΧτο,εΙυε πισω πομ

ΒΙοιιε τσιπ , ε1ιιΙ οιπ Ια ?στα δε Ιεε κὶειπε ὰ:

Ιειιτ εοΙΙ:έ , δ; Με ίε Ειιιτ εεΙσπΙ1ίτ ΙΙ ατε εοτιίἱ

εΙει·ατίο8%ή ΙΙΙ. ΡΙιιίΙειι€ε ἑι Ια τοιΙοΙτε.

ιι. Αμ;» Ι ΡόΙΙτουοιιε τεΡτςΙἔιπτο·ειιςο

το Ροκ εε τε:ιτιι. αιοΙΙΙέ:ΙοιιοΙτ,ε'είΙ·ΡοιιηιιοΙ

π



:οι Β: !: ::ι·βα:τω::.

Η ιι: άι: ιι:: Γ:υΙ:ιιι:ιι: Ρου:ΐυιυοπ: , πιεί:
Ροιικήυποπ: ειιιιβιωπισι : :οιιιυι: :ΙΙΙ Δω:

ΡΜ: πυ”ι:ι ίου: Ι:: 8:ειπά: αΙΐειυ::,ου'ι:ι τω:

:ΜΕ ντι: :::υι: :οιιί::ιιι::,& :ώ ὰἀυ:::ιιΤ:

ιιι:π: :που ιιου: Ιοι·: Ϊ ::ι:ιΙ::ιι:ιι: π:::ΙΪυὶ
:: ω:: Η:Ι::ι:υιι (]Ιι::Ιΐι:ιι: , υυίου:Ι: ιΙ :ΙΙ

::ιυοι: , ιιου:·:: :ιυ'ιΙ: :ΙΙον:ιιτ ε:ο.ιι:Ι:ιυ:ιι:

Ρ::1::υ::: Ρο.: τω:: ά: Ι:υ: Μαιου, ὲ©2ΙΙΙ·θ

π: Ι-Ευιιιι€ιΙ:, ου'ιΙ: ειυον:π: ::πΙιι·ὰΙΪἐ. Ε: ΙΙ

:ι.άυ:ποι: του: Ι:: ιου::,ου: ΡΙυίι:υ:: :Ι”:π:::

:υι: Γ: :::ι:ον:πτ ο: Ι8 Ιον. Α ω:: οταιίιοπ

ΙΙ Ι:: :::Ιιο::: ὰ: Ροιι:ί'υιυ:: :οιιί::ιιιυι:πτ.

ΕιιΙιο::::ιοιι 8:ειπ:Ι:ιτι:υ: :οπυ:ιι:Ι:οΙ: ὰ ::

::πιΡ: , ου που: νονοπ: απ: ά: 8:ιι: ω::

πι: ά: :ου:ει:έ: , :μι στι: ό: ιπὰὶιι: Βίου:: δ:

ό: 8:πουι: ά:ΠοΙπ::. @ον ? Ι:: :.ρρ::Ιι:ιι

που: ά:: ὰΗΙιέἘἰοιι: ::::ΙΙ::π: νου:: :ου:Ι.:,

δ: υ: :Ι:υι:πεΙ::ι νου: όση:: :Ιειιι: Ι'υΙΙΙι&ιό

πι: πι:: Ε: Ρου::1υον Ι)ι:υ νου: ι:Ι:ιιι:ιι:Ι:-Π

12 :οπΙΙιιυ::,ίι α:: ιι':ΙΙ ου::: υ: νου: ω::ὰ Ραπ:: Επι: Β:ὰυ:ου:ι : ::ιΙσυΙΙὰτἰοπ:? νου:

Ρ:οιιι::::: νου: νιι: νι: ε:: 8υ::::,νιι: Εμ::

:: θα:: :οιιιΙιει::,:Ι: :οτυΙιει:: [ειπε όυ::: οι::

Μ: 8: ::ουιι:ι:ιι::: :π νιι ιιι:ἴπι: ιπίξειπ:Ξ

Μειι: Ρ:ιιί-:ι-νου: υ: Ι)ι:υ η:: νου: :Ι:ιπδι

ο: Μ. :οιιί:ιιιι::, ι·:ΙΙυΓ: π: νου: Ι: άοπιι::,8:

ὰυ:: :ΙΙ:νιι: Μ:: Ιι:υ::ιιί: 2 Μὰἰ: ιΙ πω: 86
ου: που: ΙΙ:π:ιοπ: πο: ΪοιΒΙ:Ιῇ:,8: ` υ: που:

ΡΙονιοιι: πο: 8:υουιι ιιυ::Β. Ριιίι υ:υυπ:

Ώι:υ,ὰπιι ου: Ι: 5:ιΒιι:υτ ί:ΙσπΙ:: :ι:Ιι:ΙΙξι;:

:. _ ἔ»

/

/.



Β: Δ: ρυβαστωα. .

ι·.Ια Ια <>Ισίτα σου: ασίστ ά'αΙΙτα ΡιτΙΠαιπιιααΜ

Ϊσττὶἔἐε σα: Ισα ΕΓΡτΙ: ατι Ι'Ιι6ισα Ι11τατΙαι12

η. Ετ Ροιπ 11σι,ιεγ ααασιπαεατ παιπατσιισσα
Ια Έστω «Ια ταση:: αΙιισιιαΙ [ο δε:: ΙΙΑΡσίΙτα. ΙΙ

πα ΒΒηΙΙΙα Ραε (αιιΙαι11αστ Ια Ρατἰασαα,Ρατ Ια

σε1ι1αΙΙα παω ΐαΡΡσττοσε Ια ιπαΙ, ιπαίε αιτίΙΙ ν

ι·ια ατταστα Ι:ατιιαα,Ρατ ΙασιιαΙΙα ποσα οικΙστοσε

Ρατἰαιτιπιαπιτ Ια ιπαΙ,αγασε α(8ατά α Ια κασσα

ΡαπΙα,δα ποσα αοπΪσΙαπε Ρα: Ι'αίσαταιπα εΙαε

τΙ1σίαε ιπαἰΙΙαυταε. Ω'αίΙ Ρσιπσυσγ [οι1σε α:

€0ι11η1αι1εΙαιπαπτ ‹Ια αοσίΙαιιαα, ποσα αΙΙ πιατ

:1ι1έ 8: Ια νὶᾶσΙτα δ: Ια ττΙσιπΡΙια,ααΙιιγ σ.1ιιί α

άσιπιό Ια τααεατΙσπ :Ισι:ιιιατα αιιΠΙ Ι'ΙΙΙΙια . εα

Ιιιγ σοὶ άσππα·Ια νσυΙσὶι· αααστάατα αιιΙΙΙ Ια

ατΙ:αΙι·α αιιαα αΙΙΙαααα,δα ίαΙσσ ίσο Εφη;Ιαὶ--1

Ε: : δ: Ροιπαιισγ πι: ποσα αΠαιιτατΙσπε-ασσ8

Ρώπα εΙα Ια ΡτσιιΙάδεα σε Ι)Ιαιι Ρσατ Ια πιαΙι1-Ι

τΙαιι «Ια Ια νατἱτό,αιιταπτ σιιαΙα αιιστα Μασσ

καιιτ Ροιιτ Ια ασιαΙατιιατΙσπ σε α ίαιπασαα2 ΙΙΙ-Σ

μπα @Με ίσια αΙιαιπΡ ΙΙ η”απ αττατιά με Ια

ω!

ΜοίΙΙ-σπ τσιπ α Ι'Ιιαιιι:α , ΙΙ ἴααὶτ σιιΊΙαπ Ι·-αιιιΕΧ ;

ατταιπΙτα Ια ΙΙαίίσωσιια απαΠτιαε Ιεε ΡΙι1γαε, Ια

μαΙΒα , Ια εαΙαα . σα' Μ)! Ιαι·μΙτσιπ με ιπσΙτια,

αμα Ια αΙιαΙαιιτ δα Ια Βααιι ταιτιΡε. Ρσι1τσι.ιογ

άσσο πα ετιατέςσηε-ι1σαε Ρώπα :ουτε σσίΙτα

αΙ-Ρατασεα ασ Ι)ί.αιιΞ αττασάασε ασ Ρατέαπαα Ια

ταση” σε Ι'ΙΞτατσαΙ , δ: σσιιεΜΜΜ , αΙιι,ΙΙ

νὶαἐιἀτα , πιαΙΙσαα φα Ιαε (αασι1Παε Ιεε ΡΙιια

καάαε ί-ατιιὶτσιπ α αι.ιαιιαακ Ισια σ:ιτιιτα 86 α σο!!

ποσα:: σο0::α 60πΙΙαπαα. ε

/υ
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ασ α. Πε Ια Ρει·βασηισεε.
ια.ΙΒιε[[σσσειιοιιε=ιισιιε ισ οσε εεΙΙε εοστ-#

[ε, οσε εείΙε οσει:τε [οιι·ιεσεΙΙε ιι,εΙΙ: Ροιιιι σε

ε- Ια ιιατιιτε σεε οσετεεε οσι [ε [οσε ειστε Ιεε

ε Ιιοιιιισεε, οι εσ [εε εοιιισιειιεειιιειιε, σι ειι [α

. Ροιιι[σιετε. Ι

Νοσ επ [εε εσιιιιιιεσεεσιειιε,ιασιε Βιεσ ο

Ι:ιΙΙοεσιτ [οιι ΡεσΡΙε α Ρτε[εστει Ια Ραιιι σεσΞε

οσε [σιτε Ια οσεεεε.Ι)οσε ασίΙΙ σε Ιαι·εεεσσιτ

ΙιεΙΙε Ιεσιτ είΙεοιτ Ρτε[ειιτεε.Ιει Ιε ι·εοοισε,εατ

ΙΙ [ασε ειστε: ειι ασε εσσε[ε, ιιισιιτετ εοιιττε

ιιοε εσσειιιιε [ΡιτιτσεΙα,[αιιε Ιεστ ΡατΙει: σεισ

εστι αεεστσ:εατ Ιε σεΙΙειιι εΙσ ΠιαΙιΙε δε σε [εε

[ι1ΡΡ0[Ι35 ιιε [ετα ιαιιιαιε σε [ε ι·ειιστε τιτΙΙιιιται

› εεε. @ο ε'ΙΙα ιιοσε [Ιαττειιτ δεσ: Ροστ ιιοσε

ει·αΙιιτ : σε οσε Ιε ισἰεΙ ειι Ια Ι:ιοσεΙιε , ιιιαιε Ιε

ΙιεΙ ασ εοεστ , σεε ιιατσΙεε Ισειι σοσεεε , ιιιαιε

σεε ε[[ε&ε ττε[-αιτιετε.

η. Ι..ασιεΙΙιιε σιί[ετειιεε [ε ττοσσε νειιτα

Με ειι Ια οστ[σστε: Ειστε Ιεε Ιιοιιισιεε [οιι

σεισ: οιι [Ισε τιε[ιιε,δε σε Ια ττε[σε οιι νιειιτ α

ΙαΡαΙΧ. κι , σ ΙΙσεΙε , ιασιαιε Ιε [ειιιΙιΙαοΙε.

_/[ Ρσστ[σι εσιι[Ιαιιιισειιτ, δε [ασε τεΙα[εΙιε , σα:

εσιιιιιιειιτ [ασε τεε[σεε ασεε $αταιι , οσι ιιε [ε

Ι.αΙ[ε ιαιιιαια σε ιιιαΙ [αιτεΞδεΙε τεΡοε οσε ιιοσε

ποσα σσιισει·ιοιιε, σε Ιε στειιστοιε-ιΙ Ρσιστ α

[οιι ασσαιιιαοε9οιι Ρσσι· ιεεοοσσισεεΡΙιια αι

[έιιιεστ Ιεε σεΙ[αστε οσι [οσε ειι ιισσε,σσΡοστ

σιισσε οαιοιιετ σαι εσιιιιΡτισιι. Ι..”ΙιαΙεισε δε

Ι'αΡοτσεΙιε σ”νιι τεΙ ειισειιιι εΙΙ; είΙι[ετεε,

ασίΙῖ Ροσσοιια-ιισσε [ασε σε[σε [Ισια σπει

› τοιιιστε



τ 11: Δι ρει·βαστωττε. ως

τοιιιιιτε Ιε τετοιο: άε Πιειι,8ε Ι‹: του”. ‹Ιο Μ».

Ρττε τεΡειιτειιιεε:ιΙ ιιοιιε είΙ εοττιτιιο.ιιι:Ιέ άι: ε6

Ιτι:ιτττε Μπι εείΙε, τΙε ιιε τειίτε ιιι ττεΙΙιε πι μια

ιιιιεε ιιοε ειιιι€ιιιΙ3 ΙΡιτιτιιεΙε. ΡοιιτΙΙ.ιιιιοικ

τΙοιιε εοιιίΙειιιιιιιειιτ. Ειπα: Ιεε Ιιοιιιιιιεε οτι

ε'εθ`Ιοιιιιειιτ ττεΙ-ιιιτιΙ ττοιιιιέ τΙ'ειιιοιτ Ρ:ιτ έτστι

ΡτεΙ-εέ [οτι ειιτιειιιι, κι ιι”ειΡΡτεΙιειιόόε ιιοτιιτ

εΙε ιιοιιε οιιΙιιιείΙτετ ικα ττοΡ τω εοιιιβω:,ΡΙω

ιιοιιε τεΠίὶετοτι$ ὰ 5:ιτειιι ; ΡΙι1εΙΙ ε'ειιτιιιττι άι:

ιιοιιε , εΙε ιιιεΒιιεε τοιιε Ιεε ΙΙΙΡΡοΙΙ5. ΙΙ Ιειιτ

τεστ εΙοιιε τιιιτε εΙιι Ριε :με ιιοιιε Ροιιττοιιε,Ιεε

[στα οΙε τοιιε εοΙΙέε , Ιειιτ ιιιετττε Ιε ριεεΙ Πιτ
Ια Βοτ8ε , δε ετοΙιτε ιΒιιΙΙΙτ τιε [ε τειιιΙτοιιτ ι:ι

ιιιαιε Η μια ιιοΙΙτε Ια εΙιειιέ ιιοιιε Ιειιτ ΙειίΙοιιε

ειιιεΙςιιε ΡτιΙΙιιΒε ΙΙΒτε.ι ·

ιό. Ετ Ροι1τ ιιοιιε γ εεεοιιτ::Βετ τΙ”ειιαιιτ:ιΒε,

ΡεΙ”οτιε Ροιιτ Μ. Ιιιι εΙε εε·τ›τοΕοε , εε εμε ΓΑ

Ροίὶτε ειόιοιιΙΙε, ΡοιιτίιιιιιοτηΖάιτ-ΙΙ, εοιιίΙΞ

ιιιειιτ Ισ. εοιιτΙε. Ε: ειιιεΙΙε εειιιτΙ”εΡ Ια εοιιτί-ε,

άιτ-ΙΙ,τιιιι ιιοιιε είτ ΡτοιιοΙεε,εΉΙ: :ιΙΙιιιιοι.τ·άε

Ι)ιειι, εοιιιιιιε ε)ιΙ τΙΙΙοιτ , Ι)ιειιείΙ εεΙυγειιιι -. Α -

τι ιιιΙΙιτιιέ εεΙΙ:ε εοιιτΙ.ε , εε εοτιιΒειΙΙΙ. (Ιω γ ΜΙ ' κ

- Ρτείειιτ , ειιιι ιιοιιε τειιιτέε ὸΙαιι5 Ιτιεειτττετε , 8ε ”

οτάόιιε δ. ντι εΙιειΙ-ειιτι Η. εοιιτΙε, [οτι εοιιιΙπιτ, τ

άειιοιιιτ τιιι”ιΙ οΙιτιειιιιε Ια νιόΙ;ριτε.1)”οτιιιοιιε

ωιιιϊωτ Ι3ε2.ιιε0ι1Ρ ά'ειι(ει8τιεπιειιε.

27. ΙΙ ιιε τω: με ἴε τω” τειιιοικιιτειιιειιε

εΙο.ιιε τοιιτεε Ιοττεε τΙε εοιιτίεε, δε εΙε τικω69 · _· 4

ΡτιιιεΙΡεΙειιιειιτ φωτιά εΙΙεε ίστιτ εοτιττε Ια

νοΙοιιτέ τιε Βιετι , ιιιειΞε ιιοιιε άειιοιιτειιττω

τ ` 4 `

” ¦



Β: Α:ρη/Ξ·:::α::ι

Ρ::ιιά:: ::ΙΙ: ου'ιΙ που: Ρ:οροί: ,:5: οι::

που: π: :ου:ιου: :ιι νιιιυ. Ι.: Ρ::πιι::: ::ι·

ΒΙ: άου: ά: ιιοί::: ::ου:ί: , δ: :ιι ::υ::ειΙ ά:

του: Ι: ί::υι:: ά: Ι)ι:υ οί: υ'ιΙ που: Μ:

· Ρ:ουοί: Ιυν -ιιι:ίιιι::, :”:ίΙ: :ι ὰυοἰ: ου: ιιου:

ιυιυιου: :: ουι Ιυν :ίΙ: ιι€:::ιιιΙ:, δ: που ::

Ρυιυου: ί:ιιιιιΙ: :ίι:: ::Ι,ου: υουε Ι:ί::ιιιό:

:Ιου ί: νοΙουτ:, δ: ιιοπ ι:Ιου Ισ. ιιοΙΙε::. Ο:

π:: π:: άου: Ι: του: ει: :ου:ι: : δ: πιι:υ::

νιυιά:οιτ ὰ'ΡΙυίι:υ:: ει: ί: ::Ροί::. Ι..'Αυ::

:Ιιτιίι δεί:: ίυΡΡοί:: ου: Μ:: :ου:υ, πιει:

ιιυι Ι:υ: 2 Ρ:ουοίέ αι:: :ου:ί:!ι: :η Ροιυ:

:ιιυονέ ε:: Ρ:οιιιι:::: Μ, άι: Ι'Ε:::π:Ι, 8: Η:

ου: :ου:ιιι:ιι νπιιι ιιι'Ιιοιιο::ιι:-ιΙ: Ιοια2.ι.ιι.

:ιιί:ιΒιι:ιιι: ά: άο&τιιι:: :μπι π: ίου: Επι: :ό

υιαιιά:ιιι:ιι: άΙιοιιιυι::.Ι.:: Ρ:Ι::ιπ: :οιι:::ρ

πω: :μυ :Ρε-εε :μι Ι: Ι:υ: ::ιιιοιιι:9 Ι:: Με

Ρο::ιτ:: τουτου: , πιει: :υ :':Ποιεπειπτ ά:

Βιου ν: :: Ρ:ιιΡΙ:-:ν :'ειΡΒ:ο:Ιι: ά: υιον Δ: ία

Βου:Ι:ι:, δ: υιΊιουο:: ά: ι:: Ι:υ:::, Μι: Ι:υ:

:φυτ ει: ει:: ίου: :ίΙοιεπέ ά: ιπον.Μ.ιιιύ.ι5.

8. Ι..:: Ρ::Ιι:υ:: :ου::ιιτ : δ. ΡιιυΙ Ρει:Ι: α:

ι:υυ:: ν:ίυ:: ου':ΙΙ:: :ΡΡ::υπ:υ: ά':ιΙΙ:: ά:

ιιιαιίου :ιι ιιι:ιίου.ι.Τιιυ.ι.Ε: :οιιιιιι:υ ίου

υ:υ: :ιι-ιι άι: ά::_ιυ:ί:ιι:ιιι: ου”ιΙ: :ου::ιι: ει::
ιιιει.Ι ιιιίοιιΙὰ ::ά::ΙιειΙ:ιπ: : δ: ::Ρ:ιιάειπ:ιι: Ρουυοιι· έα:: νη ί:υΙ μι: :υ ί:τυι:: ά:

Βιευι Ε:: Ι:ίυι::: :ου::υ: ι τουι·υον:ιπ: Ι::

ω:: δ: Ι: απ:: :Μιά Δ: ω:: νυ Ρ:οί:Ιν::: δ:

ουο.ιιά ιι Ι':ί: ά:υ:υυι ιι: Ι: ::πά:υΕ Η: 4:Μ·

8:Ιι:π-<



π: Ια ρασ·βαεπιπασ. ο ασ7

8αΙπαππα απ άσπΙ:Ια ΡΙπε σπ'απα. ΜΑΜΑ”,

ΠΙαιι π”α Ρώπα ππε Ια ασπτοππααπ ποπ: πα

ααα αοπτίαε. (]”αΙΙ απσπε άσπα τΙα Ροπτίπίτιτα

Ια ασιιτΙα , τπαΙα Ια ασπτΙα σιπ ποιια πι τατο

Ρσίαα.
2.8. Ετ α”αΙΙ αΙπΙΙ οπο: πσπε ΙΙατοπε Ιπαἱτέε α

αοπτὶτ απαα Ιπα σ.”ατοαπτ , Ρπίε σπα πσπε π'γ
απτοπε μια (ΕαπΙαιπαπτ Ροπτ ΙΡαοΙαταπτε ααΙΙα

8ταπεΙα·πιιέα αΙαε Κ€ΙΙΏΟΙΙΙ8,€1ΠΙ οπτ αοιπ:π αΙα

παπτ ποπε , δε πώ οπτ ατταΙπτ Ια Ισοπα , τπαΙε

πσπε ασπτοπε απ Ια ΡωαΠω τΙα Ι)Ιαπ _, οπΙ

ποπε ταπ‹Ι Ια εοπτσππα απ Ι:οπτ ‹Ια Ια ααττΙα

τα. Ι.α Ρταίαπαα ά'νπ ΡτΙπαα οπ ά'νπ Χοπ τα

αΙσπΙαΙα Ια νΙ8παπτ δ: Ια ασπταΒα (Ια τοπικ, ποπ

' ασπταπτ σπ πω α6Βαϊταπτ , δε Ια Ρταίαπαα αΙα
ποΙΙτα Ι)Ιαπ ΙΩατα-αΙΙα μια (πΕΙ·Ιεατα Ροπτ πσπα

αΙΙποππσΙτΞΝσπε Ιοιπιπαε απ Ι'αΙΙατ τΙα ΙαασΙα,
Ι'αΙΙαΙιαΙΙα οπΙ Ιπί αΡΡατιιτ αίΙσΙτ ΡΙαίιια εΙ”Απ

με, οπΙ τποπτογατιτ δα οπί αΙαίααπάογαπτ, δ;

ποπε αποπε απ ::αίΙα εοπτία , δ: τσιπ:α ΙΈ8Ι5ία

δ: Ιαε Απεαε δ: ποΙΙ:τα Ι)Ιαπ Ροπτ .ταΙΙποίπε.

Ι.'ΕίατΙ:πτα ΙαίπδΙα [Μια Ισππαπτ ποπ (ειπα
ταπαΙα ταΙΙΙσπ ααίΙτ ατ8πιπαπτ από ‹Ια Ια στα

ΙΙαπαα ‹Ια Ι)Ιαπ , ποπ: ποπα απαπ:ατ α νΙ8παπτ

απ ποΙΙτα ασπτΙ . οι

αρ. ΜαΙε ΙΙ γ α ΡΙπε :·(Ιατ ΙΙ Ια 4:οιπΙ:ατ ποπα

εα”ΒΙα δ: ττσΡ Ι68 δ: :τοπ απιιιηαπκ,πα παύε

ποια: μια ταταππΤατ Ια αόπωαπα ‹Ια Ια πιο
Ιστό 8: ΡταΙΙαπαα α πσΙΙτα Ι)ΙαπαΟ'αίΙ ΙπΙ οπ5

ααοπε α στοι:οίέ Ια «αιτία : Αυτα-ΙΙ τσι1Ιπ Ια

ἶ`α

'Σ'



ιοΒ Βε ΜρεψαΙνωσε. '

Ρτο`Ιο11ἔοτ απτο ιποΙΙ1τε, οιι Ια τει:1ΡΙΙτ εΙ:ε

άΙΙΙ1ειιΙτόε ΊιιΙ ΙΙιτιποιιτοιπ ιιοΙΙ:τε Ροτατε? Ετ

ειπα: Ια τσιπει:Ιοιι πο πουε ΙΙ;ειιιτει-ΙΙ με Μου

τΙοι1ικτ Ι”ΙΙΙΙιε :ιΙΙιι εμτωιοι1ε Ια ΡιιΙΙΙΙοιιε [Ιφ

Ροττετ , νοΙτε ΙΙιτπποητοτ ἐι Ια ΒΙοΙτε δε ὲι πο

ΙΙτα: ΙΕΙιπ2 (]ΙεΙΙ εε ε1ικΙο β€ΙΩΙ€ ιΙοὶΙ: αΡΡΙΙ

Ποστ οιι :ιωαοιηΙωτε 11ιιΙ Ιο11ΕΡΔτΕΙ€Ι1ΙΙ€Ε5 ὁ

ΙΙιτοικΙΜοη, ομι .έ εεΙΙιγ ςειιὶ Με εΙΙ σ:οωιτιιιιι ,

απο: τουτσΙ)Ε8ΙΙΙΕ. .

ω. Δια Ρ8.ττΙειιΙΙετε,τογ τι: πε ἑι £Ο1ΠΙ32Ι.“Εϊθ

εο:πτε Ι: Ρωιιιτοτέ , ΜΙ: α: ὲι=Ι'ειιιε.ιιτιιτσ , οιι

Ροιιτ‹:ε @ως Ι)Ξει1ΙΈι @ΜΙ ΡτοΡοίέ 9 Ν”‹:ΙΙ:- α:

Ροίητ Ια εοι1τΙΙτ ε1ιι'ΙΙ ε. ΙποΡφΙέ ὰ Με ‹Ιε Η

άεΙεε,αΙιτε ἑι [οιι ΡτοΡπ ΡΙΙε3ΚοΒατόεέ Ιιιγ,ΙΙ

@Με @ΗΕ Ια ώστε τ”εΙΙ: Ιποιιτν: , ΙΙ εκατ εΙείτο.

:1ικι·τοπ εα>ιιτ άσε εΙ·ιοΙοε ΒειΙΙΙτε. ΙΙ νεα: επ

2έτπΙτετ οι το), ντι άοΙΙτ ‹Ιο Ιεινίε τ:ταπεΙΙε, δ:

άσε τΙεΙιο·ΙΙἑε ‹Ιε Ια ίαΙιιόΙο ΟΙτό.εοΡοιποΙω1τ ΙΙ

ω: άοΙ:ιιικΙτει Ροίιπ ὰ Ια πετοΙΙΙτέε Ιιιγ (ΙΜ αη
τΙτετΙοιπ Ιεε ιτιοΙΙιότοε εκπαιι·εε , Με, ι]υΙ Ϊεἰτ

ΙΙεππ:ιιταιπεε άπο: τσγ · . ΜΥ άι1·ςιιοΙ Ιει Βτ:ια:

πὶοΙτ ΙΙιΙΙΙτε , Με (μή το ιΙοτωεΙο Ραὶι1”εΙ‹: Με.

Τογ,τιι εε ἑι ι:οιηΙπτω: Με ιτιειΙειάΞε, ιπαέε

π:: π'οΙΙ-εΙΙε ω. ΡτοΡοΙΙ:€ ‹Ιε ω” 2 Μιιτιπιι

κατω-τω έε ςΙΙ:ιίΒιπειτε ‹Ιε του Ροκ αΙείΙΕ4:Ξδε

£1ιιεΙΙο εοιτ1ΡατεΙΙΙοι1 ‹Ιε τε εοιιτί.οιιιιεε Ιἐε Ιά

Βικιιτε :Με .τοπ δειιιικιιτ2 απο Ιε·8.ΡοεΙ1έ8 τμ:

τα ιιε £οιπιπΙε9:ιι.ιεε Ι‹·ε ροΙιπε (με τα εε αποτί

τε€εΡει1α Με 8τειεεε έότ τη ΙοιιϊεΞο.ικε Ισ. Ιω

τέ ‹Ιε ΙειςιιεΙΙ‹: τα ΙουΪπιε :ια <:ΙεΙ9 ΙΙ:μμτΡΙζι;
. π 2 ' ·ΜΒιέ.



13: Ιαρεψεωωτε. 2ορ

τ'α-ιΙ ααα ειι εείΙ:ε εοατίε τατιε ίαίετ τ' Ιαν σαι

νεατ τέιιετιτ τοτι αιτιε ειι τταΡΡατιτ του εστι”,

τε τειιεΙτε εοιιτοτιιιε α Ι'ιιιια8ε τΙε του ΓΙΙα , τε

Ροττετ ι νιιε ντανε τεΡετιταιιεε , τε οΙΙΙ-ΡσΓετ α

ΙΙσιιτττιτ εΙιστεε ΡΙαε <έτατιάεε , τ'αΡΡτειιεΙτε α

τιιιειιιτ ειιιΡΙσνετ τα τατιτέ , τε ιτιοαΙττετ σιι'ΙΙ

Ι:αιιτ σιτε εεΙΙε Ιοαε τεττείΙτε τσιπ ι:Ιεί,τι:αιτε, τε

Ωστε τεεετεΙιετ Ιεε ιισαιιεαιικ είε” σα απα

εε ΙιαΙιιτε. ΩεΙα ιιιείιτιε εΙσιτ εΙΙτε αΡΡΙισιιέ τι
Ι τσατε αιιτι·ε αΙΙΙΙόττοιι.Πιεα ή· α τιιτε,ΙΙ ή ατ

ΙΙΙΙετα,ιΙ τ'ειι Ιοττιτα.

μ. Ματε ιι'αΡΡΙταιιετιστιε τιοαε Ρώτα εείΙε

εστιτοΙατιό ι Ια εοατίε,εται ασια: είΙ εσιιιιιια

σε ααεε τσατε Ι'ΕΒΙιτεισεΡε Βιεα στα τιοαε Π.

Ρι·σΡσίεε , Ιαν σαι είε "αν Πιεα : δε σαι ιιε

εΙιαιιαε Ροιιιτ,Ιαν στα ιιοαα αΙΙεατε εμε Ιε τό

εΙεττιειιτ σε ιιοΙΙ:τε εΙεέτιστι εΙετιιεατε τεταιε,

Ιαν άασαεΙ Ιεε τΙστιε τα Ια νοεατὶστι ίστιτ Ιαιιε

:εσειιταιιεε , Ιαν εμε Ιε ΡιΙε α με σιτε ιιοίττε

ατο)! τιε άεεαΙΙΙΙΙΙ Ροιιιτ,Ιαν στα ΒΙστιαετα εεαιε

σα'ΙΙαεοειιιια,ΡτεοΙείΙιτιέα,αΡΡεΙΙόε,ιαΙΙ:ΙΙιέε,

Ιαν σαι ιιοαε τΙσιιτιε Ι”αττΙιε σε Ισα εττιτττ,αΙιτι

σα: τιοαε τονσιιε.απεατέε εια'ΙΙ πε »στα Μαη·

σιιετα Ρώτα ειι Ιεε ΡτοιιιεΙΤεε , σιιε ιιιιΙ πε

ιισαα ατταεΙιετα ιΙ”ετιιτε Για ιιιαιτιε, δ: σιι”ΙΙ είτ

ιιιιασΙΙΙΙιΙε ‹Ιε τεό.αιτε Ιεε εΠεαε.

τ ι ει.. Ετ ασια βαττ Ρατ εε 5αετειιιετιι: :ἔσω

ειασν ειι-ιι ιτιίτιταέ Βιισιι Εισαι· ιισαε α ειπε: '

εμε Ι)ιεα τισαε εΙοτιτιετα εΙε τιοατίαιατε ε.στιε ν

ίεαιιιηιατ-Ιαεσατίε «Βία-ασια α ΡτοτυσίεεΞ δί
σ " Ι ' Ρ

ι



Με: Βελαμάμωικεε,

έό”ιίε :ιΠεΒιιοπε 1105 ΡοεΪιέε ε1ιιἱ ποι1ε γ απο.

ίἰεπτ , νοὶςὶ Π: Βιιι€ εὶε Οπα τεἴΡιιπὸιι ρου:

:Μποστ Πω ειπα , Η ιιοιιε ειΠεΒιιοπε Πω άε

Ώὶειμ νοὶεί εδώ μι· ίι€ιποε νἰΠΒΙοε ηοιιε Ρεο

τε:ί'α: ε!ο νοιιἰοὶτ εοιπὶιιιιετ ειπα: ι1ουε (ου Μ·

Ιίειιάεο άο εκατ. Νορετε όεβ1Πτέ «Π επιπάε,

· ιπιιἰε νοΞεί και εεΡαε εεΙοίὶε Ραπ ι1οιιε άου

ιπετ ηοιιιιςΙΙεε ΐοτεεε. Ι.‹: ΠΞειΒΙε Βιἰτ ίΕε εί

[οττε Ροιιτ που; ίεΡατετ ώ: Μ. ἀὶΙοέἰὶοπ άε:

Βὶευ:ιτιειἱε ι1)είμα: Ροὶιπ Η! Ισ 8:ιοτειιπ:ιπ άε

ιὶοίϊκ νιιἱοπ οίϊτοΙττε ειπε Ιε ΡΠε άε [ε Με

έΗοπ98ε Η Ρειε ντι άσε άισιιοιίΧ άοι1οίϊτε τω:

είε: τοπιΒε :η πω: Πω Μ. νοΙὸιπέ άι: Πάω,
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