
  

ΉΑΤΜεεΜΕ ενα

1.13 ν.:..ονςΗΑ1>.Χ11. ¦:ν.1::Η::Β·ζ ·

  

· @με 211 ΟΜΜιασω Βιιέη8Πε πω

@πότε εμε: ›Ι6ἴεΡΒ 8ςΜὰ:ἰε εξω το·

το1ιτυαιπε Φ: ΙετιιΘΙειτπ:η Ναμιι·ετ[ι;

_ ` ¦ ρρι·εσ ειι;οϋ: σ.ά6ιτιΡ_Ιί Ιέ ἰοιιτ ‹ὶε Μ' _

Με άσ Ρεδττμ1ε ἐΒειπἱηε:ὸιπ Με Μιιτικε:, Θ . 1

Μ.ιτιειπεςιιε Ιεἔιιε ΗΜ: επ Μ εε$π1Ρ:ι€πίσηπεξε ·'

Η είὶοὶτ άεωειιτέ επ ΙεταίαΙεώ. ΕΜΗ: ὶιὶΡεοΞ

Η: εΠ: νικ:Β€ι1ϊο Βάια ε2Ρτὲίἶε @Ο α: ε1ιιἰ πμ

& Μουτ ὁ. ΡΙιαίἱοιὶτε- ΐςόπεε οΙο Ρτ:τΐοτιπεε. Φεβ

· $.:ατ1ΒΙειπάσ8επε ε!Ηιπειπ ἐιιιἰοιιτἀ'Ιιιιγ `ἀ”ο.-ἶ~ “

1ιοϋ: Εεί=ιαε (]Ι1τΠΈ ευ ιτιίΠειι ὸ”ει1Χ, 9005,. ςι1'Π

1ἰγ ειἰτ Πεισηι1ί επ ΜΗ Ρὶιιε εΠοὶἔιιέ 3 @βη

- 8.0-Μπι1ξιο ὰ 1°Ει1είς;ιε- έΙι·: Βοπιε `,. ε'έ]·εβψτιέ

11τ.ιεξάιιε ΟΜίθε (Με _ωκ Ιιτγ*8ε έ:τιίοπτση:
. οΙειικ -5-δ6 «τη θ:: €σι1ἔτεἔεἰἑἱότ1·έ Εαι€69ΞΜέ Δ

£ὶι1ε$Ρἱιιίἱοΐὶ άεωαπάέτα-Ή Π Ο” €Ρ:ΗΜε Ψ.1”Π“

ΡιιὶἱΪἐ οιι @Με εθ:τε αἰΠὸιιτε9 (Μ:01?άε1ΉΜή

&πάκ: ιποίπι€ πω: ΙσίαΕεεε5 8:-Η: ι:ώΈπάτομϊ
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π ' ι 5.74 Η Μμετραετωπεζ'αν · ιιιι'ιΙε Ιοτιτ ‹Ιε Ια εοιιιΡοιΒιιιε οΙε ΙεΙιιε,ι:οιιιιιι6 γ.

ΙΙ γ ε'ιΙε ΙΕιιιογειιι οΙ:ΙΙΒε εΙε σε Βοιπέει με ὸιι ω» Ι

ΙΙειι.ιΙ'ειιιι. @οιι ιΙειιιιιιιΙε ειι ΡιεΙΙιε τιιι(ΙΉ

Ϊ Ι· / ι - Βιιιιι οιι εεΙεΙιιΞιι Μ. ιιιεΙΪε,ε'ΙΙ εΙΙιτιιε ιιιιε ΙεΙιιε

@Με (οιι ειπε Ιιιγιδε ΙΙ στιετιι ἑι Ι'Ιιειετισιιε.

τοιιιιιιε Βρε @ΙΙ πε ιιιιΕιειέ:_ιιιιιιιιίείΙε :Η

τειισσιιετ ειι σ:ΙοιιΙιιε,ιιιιΊΙ Με ειιτιε Ιεε ιιιιιιιιέ

86 σιι”ιΙ ?Με εΙΙ:εσΠεττ μι: Ια” τσιιτεε ά

σιι:ιιιτεε οιε ειιι,ιΙ Ιιιγ ΡΙειΙΙΙ Ιε ίο.Ιτε πω: [οι

Ι'ειιιιεΙ. ΩοιιιΒιειι &'ΑΡοίΙ:ι.τε 8: κΙετειιοΙτέε

σαι Ιοττειιτ Δε ΙειιιίεΙειιι , Ροιικ ιιΙΪοιιιιΙτ στι

Ιειιτ σ.ιιιΙσιτιοιι οιι Ιειιτ ειιιατιεε , εΙΙιιιιιειιτ ιιιιε

Ιεί-ι1ε (ΙΙιτιίΙ Ισττἱτει άι: Ι'ΕΒΙΙΙε Εισιικ Ιεε Ιοί-ι

” δέ εμε Ιε ΡειιιιιΙιε πε Ιειιτ Ραπ ιιιιιιισιιεη

ιΙε σιιεΙ εσΙΙέ σιι”ΙΙε Ιο·γετικ. Μειε νειισιιεὶ

ιισιιε-ιιιεΙιτιεε ; 86 ιισιιε :ι.ριιΙιειιισιιε εείΙε ΙΙΙ

ε _ Βοικε.Νοιιε £ειΙσιιειιτοΕεΙΒσιι ‹Ιε ΙειΧεΙΙΒιόι

ιισιιε :ιΙΙοιιε ειι 1ετιι(:ι.Ιειιι δε ειι ιετοιιτιιοιι5ι

ιιοι.ιε :ιΙΙστιε δε νειισιιε ειι σε ΤειιιΡΙε,εΙιιι σα:

ιισι.ιε ειιτειιάισιιε Ια ΡιιιτοΙε εΙε Βιειι,δε εἴ' απ·

Ι ΑΙΜ ιιοε εσειιιε ιΙειιιιιιτ Ιτιιμ· Μιιιε εοιιι Μ:

ιΙείοιε Ιε Ι:ΜΙσιιε ιιοιιε οιι Ρετ εοιιΙΙιιιιιε, οιι

Ρετ ιιιιιιιιετε ιΙΙοιεειιιιτΡ 5ὶιισιιε 110115 εκιιιιιι··

ιισιι:ι ὲ-Ιιοιι είειειις,ιισιιε :τοιιιιεκσει·ε Ιοιιιιετιιι

σε:: Ιε ιιτιιιει·ΒιιΙαισιιε ιιιζειιιειςιιε ΙεΙιιε(ΙΙιΕΙΙΙ

ιι είὶιιιιι ειι Ια εοιιιιιο.Βιιιε ; σι1°ιΙ είΙ: ιΙειιιειιτε

ειι ιωΙΙΒΜε, ειιιε ιισιι8 Ι'ε.ιισιιε ΙειΙΙΙ-έ ι:ΙιιιιεΙ6

ΤειιιρΙε. ()οιιιΙ:Ιειι ιΙσιιε είΙ ιιεεεΙΙ:ι.ιιε Γειά·

ΙΙειιιετιι εΙε ΙΙΑΡοίΙτε , σιιιιισιιε ειιΙισπ0.

ιιεττι
έε τε:έατάσ ςΙ ΙσβσθοεΙΙ: α: σει ιισιιε εείΙε ω·

' Ι απ

 

·ιι.



  

ΜΣάέ52Διβήβιαφάέ:

! Ματ δ. ειιΡοίετ , ω Ια ιπειτὶ€:ο τ:ειΙι:Εέε ἐε Ιου

πισω ΡτεεεεΙεω , εΙϊ1ι1εΙε ΙΙοιιε “ω” νέα 1.

Ι.”εΧΙ16ττετΙοπ άι: Ι'ΑροΙΕτε ώ· Ροκτβίππ απι

/Ιαπωσπι Μ τσιπ/ε ?κό 210144 ώρτ·υρΜΜ ά.. Ε;

ΒόιπέιιπΙειπειι: ά: "πω" :σκιβτάαίαχ9 Ιερα

σΙσέ φαί πω” εκπε!ορρσ και; 2ζΙΜΙσπ2. Μι τειΙἔ

Γεω με ποω/8ωωω επ"ΜπιπέΙ· Δ°οκοῇἐω8πἀ;

πασα »Ισ ιεή»πωω.ΜΜε Ρι1Ιετ1ιιστοι1τ εεΙει ΙΙ'6ΙΙΙ

με ειΙΙἑ:. Ιι1ΙΙΙΙατιτ Ρόι1τ ησι13 σΒΙΙΒετ ὰ @ΜΙ

εοιπίε , Η ποι.ιε τίιιιιοιιε ΜΙΒ: @ΜΙΒ Ρωηγ

ι16ι1ε, ΓΑΡσΡαο 11ό118 ΙΙ: πια επι :Με , έΙΙΙειιιτ;

πέ8:4Μύπ: ἐ Κβ: 2βο/ω συπβπιΜκιαΜξ άεζ

]θη.οιά Παπ πάω άεα›η:6Μ6Ι:ε ὲ Βέ::ΙΙ:ιΙ:ςΙτεΙς°

Ραπ επ ΡιιτΙοε @εε οτότε.Ι;.εΙ.οΙΙ: Ιε €ριηι1ΙΞέ

εΙ6ιπετΙτ σΙε 7εέπωε-, ΙΙ Ι@πιο :..Ι..ετςαΙΙριπ ι·Ιι.ί

Βοιτιιπαπάεππεπτ μπα: ΡΑ Ιεέ ςικιΙΙτέε σι2

. έτττΙΒιιτε , @πε ΙιόΙΙ:τε ΑΡοθετε ιΙσιωε ὁ. ΜΙΒ;

Ια ιασιτιιυο.ιιτ·σβο/ΘέσπβΜΜη2αΜ ά2 Μ/φω |

·. _ · γ ιι π: Ι ·

ι φωτ :ιίι οόιπάιί1:ιωΙειΜητ ιισι1ἐ γ Μαι: Σ

60η ιιΙει:ετ δέ Ι”σΙΙΙε:όΈ πω: Ι'ΑΡ·οΙΙ:τς Ι1οιιε:Εστό

ΡοΙε δέ Ι'αέὶἱστι €1ι1'ΙΙ ω” έσιτιττιαοάε& ' η

· ΠΟΙτίι:έΈ , €ΙΙ: επ ΙΜ Ι116Ι:ΙεΙΙ19 ΙθξΙΙ8 ν°ι1ἰ-ἔ

ςικιΙε Ι)1ει:;σεΙηγ21ι1Ι εΙΙΞπ Μι Ιρτιπέε οΙε ΠΜΣ

11ΦαΡσΙΙατ :ερι1τιθΜεΙΙιε @Με @ω ἔιΠὶ€ἰΒἔ

Ί)ω/.ι. ΟεΙι.ιΥ εΙιιΙ ει ΡοΙΙὲεΙέ νικ ἔΙοΙτςΜε Μ: άει1ετε Μαι άΙΙι12Πτ ένω 16 11Ϊότι‹Ιή

ΕΜ: οιΙι:Ια!:.Ι7.έΙΩεΙιέγ (Ιω ό): Ισ.1°€ΓΡΙεπίά€ΗΠ

(Μ: Ια .8Ισὶτςδ€ Ια Μειιηιιο εηΖτειιιεε άε ΙΙΙ Ρευ

(οπικ :Ια ΡεταΗε&.ι. β€Ιι17 αυξΙ (χω $Ήω°
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. ΙΜ Ιωμηθσεω:Βα ' η

- " “εοτιπε εἱε -(ετε1ξ-=

τειιτ , επι ειουεε.-εί)κε Ωιἰε ίειειΒ)εΒὶε·ε1π·εοιι;

εεε εὶποίεε ΙιοτΓιιΠ5Ρεεεέ. (Δε Σεΐιιε ΟΒεΪίἘ_

ὸοὶτ @Με εοιπίὶἀετε εὶε-ποι15 δε -εοικιππε ΕΜΠ,

δε εσωι11εὶιοιηττιε , δε τε! 'ὸεαοπ-ὶὶ-είἔτε εδει

ε1ειΉ Ρειιί]τ εβτε ΜΜΜ: Ιεί]ιε. ΗΒειιοἰτ εί'ετε

Ώ-ἰειι Ί 1Ρετεε @ΜΙ είὶσὶτ 11οτε άτι Ροιιυοὶτ Δε

τοιιτε ετεειτιπε ὸεΡοετεκ1'ὶτε εΙε Πάω , δε άε

Ι:εΡΡαἰἴεμ εὶε ίατὶεἔαὶτε Ξι Η ὶηίὶἰεε·ὶιιθιπἰε, δε

‹ὶε ρεεε εοιτιωιικιηιιεε Μ. Πετιιιε. Η εἰειισἰτ ε

Ιΐτε Βσππιτ;ε ,-Ρατεε 9ι1εὶεγἑιιίὶὶεε: εΙε ΒἱεΙ1 ἀε

τμήτ €ίϊτε Ϊεεἰε-ΒΣτεε Ρετ-Ιει_πετιιτε 'ε1ιιὶ ΐαιιοὶε

επειιίεε, 8; Ρο,εεε εμε ιιοΡττεΒΙἰετὶοτι Δωο1ε

Ρεοεεάεεεε ε εο!ιιγ :μή ειιίὶ Με ὶαίειτιειιεε

ἀΆΒτεΙιιιιτΜἑε@Η ιιοι1ε-`Ϊυι& ξ1πωαΒΙε, νοά-,

εε Π-ζειτο5ε εαπ Β1ωει @εκεινα επίεπιεΙα

@Μεεει'1Ι ι1οι1ε·€2;ὶ1οζτ$ν11 -τεΙ Μεψε.εεειΜΜ.
Ρεαλ τεὶοὶικἱεε Ώὶειι δε Πεο114ιπε ν, ςΙιτεεεε&

δ: ιτιειικἰτ Θ: ττάοι1ιρϊιεε άε Ιειιτιοετ. Βειτιο.:

φοι;εε1υεΙἴΕΩκὶειιτε Ϊαἰτιέὶτε · πε εἱοιτι1ε με

τ9ειΠεμιεε_ Μα_πιεί11πε οσοι :κι ?Πε εἰε Ώἰε-ιω

._ εἱιιεῖειιιεεξρἰε εΠε Με ποιτ1ι11ε -10ίΙ.18,411118ΙΨ128····

ξεὶεΩΒτἰΡε, ε1ι1εΜΙυεείο3-ε Ιείι1ε ΕΙιτ1Ρε ,·ε1ιιεΙ

911εεξοξε 1ε-ΜεΓΜε;ζε ΕΜ εἱε ὶ'ὶ1οιτιιτ1ε9ιποιηε

Βιιε του; ωεεειιεεεεΒιι β. εεεΐοιιι1εοιι ί-οπ οξε

εε. ε' . ε ε ε ε

_ /Μειίε εε ιι'είε με δε.οεεεατιόε εεἱἴοπἱἶΑΡοίὶτε Μη εὶσμι1ε ἀεὶ ΡΙειίϊοΒ: «Ιει1οπέ Μ·

Ιεΐειε ειι'ντι :ιιιττε,Ρατεεε1ιτ'1Ι νειιτ Ροττετ πο·

Μενωω Ισίιιέ με νεεεΈΙαβοτι ττείεοιπιε

19:761 '
ηεζιιπἰ ἴσγ-π›εἶιτιε, ειι-ι-·σ.ετ

ιπιΒΙε



  

| ¦

Μ· Μρυψαοσωπεε.

ΜωσΜΜΜ: »πετ-Βετο , τετ_Ι‹:ε άειικ @Με π::

:ύ841ξΒ€πςφι"νι1ε ι11είὶτιε εΒοί.ε. Έόί.ιιό 86% ·

··ξὶἔιι›:€εὶε ποίὶατ Ιο(ιιε , εοιπιπκ: ΒΦογίε ε!ιέΒι

Ι..ογ. (Ξεἱξυχωὶ. ιπο-ιιΡιέτοπ άε Ιοἰιι ΙΞιφεετο σὲ:

Μ

δειιπαιι πιωΡει1Ρ1σάεε Ιιιὶίε , εοΒιιγ-1ὰΙ'γ-ὶιὲἑ
τϊστὶυὶίἰπθωιπιιε·.ἀοπε [σε ΙίΒόξ4τσεΡοιττ η

ειιττετ επ Ια απο άι: Θαιἐιε;4.ι4Αι1ογε`ιιτὲε-τι @έ

ω: -10Επό2.8ε ταιρμευτ Εεε μια βε!πόε ία; μι?

Ροιιτ Η ίιΜ1α:Ά αὶιιίἱ ω” επΗ εφΜ[ε

110Π8 :ιιιοΠε ἐκ Ρου·πίιι$ιιτς Ροιπ ςξ14ΕΙ3€τ-τιπ

.θωπειοηὐεεΙεᾶο ; ιπο·ιιε .ρ1ειειοωσ[ξεπεπΙ'ωίΙ· ὰ:

ιιιοΗτο £ογ ία;ωωΙοίαε, ιι1ηάμφμε-1ωπκηε

Σε. Ωω. ‹,1ιι:: *εωοευειιιιε· ΡίαΗΕ τωιτςείεε[ε μυιὶὶἶιιοεε/ιιὶτιοΩτε ξεΠτΙ:όμ Σ » - ν ο> (ΒΡυ:1τ· ;Η”Α&ιζωπ,5.1ηιιοΣΙο ΓΑΡοίξι:έ:ξ6Β;

2:ΗΒε ε? εείἰ: ειιὰτοὶπ,ΙΙ νε-μυ 3ιοετη·Φιδί,

οικω-Ια κά. › . Υ - ›

Κα8ιιέάετ ώ νικ αέὶτὶοι1 άε νεμέ, δε ίΈΡτι&!

- έέιιοείοιπωπ οι ΓΕΐεπίτιιτε ίΞιὶιφόΒε, νζα

@μια έα αιηκ. Εκ αέίωιε α: ·τ;ωηε- ί6ε τσά

4:οιιττε απώι12.Ετοιηεητ και ΓΕ&αςιικε Εα1Η.€Β€,

7 δε ίΡεεωεωεπτέ επ 3. Εσειι1 οὶιειΡ.Μχγ.:ὁ#ε·ἴ6ι1`ἑἶ

112.118ίΙο νεκ-Ε38.99. α. μια εωσκάκωεὶπ`εεῖίἔΜ

`Ιεία8.ΩΒΒίΕ:ε& ώ: εε%φάεε 1:ε Ρεπ%Βαό·ϊ1 ι

«τα «Ισ 1“Βο;τωπε,8:: πισω ι©12βΘΩ`ὶἔ14ἑ€έἄἔἔ*[ὲ·

ιιετ1τέ Φ:- 1)Ξειι Κοιτι.πω.ι. 3ῳαπιΙ-οκρΜΒΐέΡ›

α» α: αΠωπ $.ξ.ξια: οιω.φε δἔἔΒῖΘ0ι$ειμῖῇτ

, €ΙἘἔ: :ιὰυεττἰ `ά$ιι5.ι1€ιωεπε Μ· ία-ἱιιόΌΒίΤΡϊΪἔΘ

ε1ιιΉ Δε νεντυὶ£-ροϋπ ι1ιιἐ ρτεα:16τε1ηειπ

ῇι :ίοιιΒ; νοκ ],‹: Ωὶιιἐίὶ.ρΙ@ 5«:38ι1ε9:35 Ἀ_·_Ρ°",”ρ

. › 7 > . Π!



  

2.78 19ο Μ ρεκβιετικεφ

ὶ βιιππο78ατάωιιιιΠ ΙΆρσίΙτε εΙιτ 1. .

· ι ν ι εεΙιιν,ιιιιι ε'εΙΙΙιτιε εΙΙ;τε
Ι Ι _ Με ΐύΙϊΙΒΦ Με σιιττε εεε εΙΡεεεε ‹Ιε νοκ ι ν

ιι νιιε ειιιττε νειιεσιινΙίισιι , ειιιι εΙΙε ΡτσεΙιιιττε

Ρα ΓΕ( τι: δε ΠΙειι,ειιιιι.ιιιΙ Η ιιοιιε ιιιετιιίεΙΙε

εε εΙισξεε ιιΙιί?ειιτεε συ. Ι:ιιτιιτεε. (ΒΡΩ: νιΠοτι '

Ιε δσΡ8,ΙΕΙει1ΙΙετεεια

ε” Ϊ ΜΙ <Ιοι1ΒΙε , . οιι ΙΙιεειο.
ιιε Ιεε ΙιεΙεΙεε.5Ρε

ΡτοΡΙιετε8εὸιι ΒειιετειΙΙ: ἐ το
:Με β; ΡετιιειιΙιετε,ειιτειιτ ιιιιε Πιει1 2 κα·

“εε ΡτσΡΙιετεε σιιεΙσιιεείοιε Ιεε εΙισΙ.εε :ισ

[ειιτεε ', εοιιιτιιε ὰ ΕΙιιεε Ιε - ίειτ ‹Ιε (πω,

Βιι€Ιηι1εξσιε Ιεε εΙισίεε τιιιιιτεε , ωιε Ιε Ρτσ#

ΐΙιετε ΜιεΙιεε νι: τσιπ ΙΙ.τιιεΙ εΙ.ιιιιτε , .

ε. @σιτε σ.Ιε ()ΙιτΙΙΙ.Πε εερτε ?ειεσιι εΙε νοιτΙεε

ΙΙέε Ισιιιιειιτ ειι Ι'-Είετι

_ ειιιτε-ίε.ιιιξτεΜ νομπε.Ε.ι: εεΙΙε νΙΒοιι Ι-ε τιιιΙοιτ

ειι`εΙἰιιετίεε ιιιειιιιετεε , ιιιιεΙσιιείοιε μι: τειιε+ ι

·Ιε.εισιι ιττιιιιειΙιε,τε ε ειιιεΙσι.ιετοιε με θΒιιτε8ε Ι

; ΠἔΙσιιε_ἔσιε Ρετ Ισιι€εε&εζΜεΙε οιιττεΙ:ι ώ· .

ι ιτιοιι 1ιεςττιειιΙιετε εΙεε Ρ1οιιΙιετεε Ιεε ίὶὸεΙεε Ι

νάναι; ειι 8ει·ιετ:ιΙ σετ ω. ι. Ιεε εΙισίεε αϋ

ζωϊθε εσιιιιιιε Ιείιιε @Με ε: ειι Ια έπαψε ΙΧ

επειεΙΙ ή ιι.Ι,;εε εΙισίειε Ειιτιιτεε;εσιιιιτιε [οιι ειι!

Ϊιετιεττιειι #7 Ετ έ ΜΙ δ] @Η εΙΙὲετιΙ

ειπε Ιο.ξον.ε σιιιιΙΙΙιεε μι; Ι'ΑΡοίΙτε @Με νε

τσι; ΜΙΙΙΙξειμε σεε εΙ:ισίεε ειιι'οιι εΙΡετε,8ε νιιε

ΦΙΜπαξ8Π©2 ζώ αΙιιο[εε ειιΐοιι τιε νσἱι ι:οοιιιτ

ΜιιΙ>ι ν· ι.: Ετ Δε εεεενειι€Αειικιω ει νειι Ια

ἱσιιτιιεε ‹Ιε ιιοΙΙτε 5Β1$11€11ΕιΠΙ$$ι

-εεξωσιιοιιε »εμε πε ιι'εΙΙ:. με

ΡτοιιΙιετεε [οιιτ :Με
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.: Μ: Ια μιβιιυσισε. Μα

αειιισειιιΒταΙΙετ ΙεΙΙιε ΟΙιτΙΡε με ίσγ ποσα εΙΙ:

α ι:ειπετειιτέ [ασκ Ιε τει:ιιιε σε τεΒαιτσετ α ΙΕΙ.-ΙΙΈ

Ραπ ιισιιε ιτισιιΙΙιει· Ια εεττΙτι.ισε σε Ια Βιμ

ειιιΙ :εΡ:σΙ-ειιτε αι: ΙΙσεΙε ίση σΙ:Ιετ αιιεε αυτα:

-σ'αΙΙειιιασεε σιιεΜε Ια νειιε εστΡσιτεΙΙει βατ ·

ειιττε Ιεε Ρτειιιιεα σα” σεε [ειπε εκτει·Ιειιια,

τεΙΙε σε ΙαΜε εΙϊΙαΡΙιι5 αέΙειιτεε.οεΙΙ Ρσιιι7·

τιιισγιΙεε ΡτοΡΙιετεε ω: ιισιτιιιιέ Ιειιι·ε Ριτσε
1:Ι·ιετιεε νιίΙσιιε,εσιιιιιιιε εΙισίεε ττεΙΙ-εεειαιιιεε

σε νειιταΙ:Ιεε , σε νιι ειιιειειι ΡΙιιΙσΙΙσΡΙιε ιτιετ>

ι:σΙτ ιιιεΙΙιιε σίσετειιεε ειιτι:ε Ια νειιε δε Ι”σι1Ϊε,

ιιιι'ειιττεΙα.νειστιέ8ε Ιε ιιιετιΙσιιἔε. ·Ετ @Με

-εετταΙιιε Ραγειιε.ρεΙΒιισγειιιτ ΙειπΒιετι Με

ισα γεια Ιαιιε αιιιτεΙΙΙεε ι, σου: σΙτε_ φειει

-Βταιισε σσιιιειιτ ασισιιίΙεκ Γογ ιισιι ασκ τα!» ε

αισιτε,σιιι Ιει.ιτ Ιοιιτ Ισια, ιιιαἰε α εε σιιΊ·Ι5 πισ

- γειιτ.Ι)”σὶι νιετιτ σιι'έε αδΙισιιε ιιισιείεΙΙσε σα

ιιε σεΙειε Ραε ΒεαιιεσιιΡ αιι›ι τεΙΙιισἱ`ιι$ σιιαι·ισ

γ Πε τειισειιτ τεΙΪιιοΙΒιιαἔε σεε εΙισΙ.εα σι1,ΙΙΙε

ιι'σιιι αε κά» . ' . ε α ..

:..ΙΙ ασε ωστε: ι:εσεΙιισαστ σιτε ειιισγ εμε -

δ Ρετατισιι σε ιισΡαε Ε” Ισίτ α.ει:οττιΡαιεε ει Ια

κι Με , ε1ι1”εΙΙε εΙΙΙιΙειι ΡΙιιε εκεεΙΙειιτε 8; Ισα

εΙΤειιιεε. (]αι·εΙΙε Ρεσεττε ΡΙιιε αιιαιιι·,8ε με

ιιετιτ ιι'α τιειι σε εσιιιιιιιιιι παει: εΙΙε_: ται Ιω·

σαιτ α: σιιε ιισε μάτι νσγε3ιι2 εΙΙιΙιίεΙι 0ΡΡ0Γέ

Ι

έα σε

ΙΙΙ α. εε ειπε ιισΙΙ:τε Ιογ εσιισαξιΠΡΙα (ΪείΙ: σαιτ-Δ

0Πἰ σα” Ι'ΕΙειιτιι:ε ΙαΙιιόΕε ιισιιαασιιετιιτειι ΡΙΠ

11 ·ΙΙειιτε ειισιτσιτε , σε πεσετσΙτεΡαε ασιτγειικ σε

μια Ια εΙιαιτ , ιισιιίεν Ιειιιειιτ.αίιιι σιισιισπ8-Ι99ε
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ο;Βιοπ5,φ1ε Ηπιώ ιὶε Ια ΐογ ά: Η Ρὶμε τάξη;

με, ιπαΪειιιςίηιςε ςΙμι'εὶΙε [φιλε είΕ κιεεείἶεὶτφ

Ρα: εχεφΡΙ:: Ιεε μια τω ςφφε,έογειιτ Μία;

(ἶὶιτἰί'ε πειὶΡετς επΡαουέετέ , νῇιικ6€ιι ρ Ρεο

βτωτιουτἰτ ιιμεςιἰειιφωὶιπὶε. @Βιμ ΜΕ:) '

ἱἴ0ὶπ €εε!εβάεΉι1ε,ςυ'6 νης: φησι: δε: Ρεο

ΡΙπ:τε Πο.ξε ε”:Με εξι.ι3.()εΡεη;Μητ Ια ίογ νοἰ;

:ουκ ο,ιιττε ςΙιοίο, ὸεε :ΜΜΜ δε γιι68Ιοάτι;

ίι1εοφΡτεΙιειιβω-ε. ΑΡΡὶἰςυοιιε ζωτιεΠπε ω

εστι” τιιγβηικ εἱε Ιοίιιε @ΜΒ β ιιουε-υσ05

μεείϊουε μα καΡ_Ροττ«Ιο ΜεΩω, ςιι'γιι-ἰΙ ώ:

ΕΙι1εοοπτειωΡε1ΒΜ εμε [οι ο.τοΙε @κτ Μ·ςτο:Μ

Ηιι,γ :ΜΙ άε Ρ1ιμ ωείΡεώι 1ετ,κ4ι1€ απ:: περὶ

!”ειιπποηεειιτ ζ -9ι.ι'είΕ- ρε εμ; που; νογοηε σο.

<υ#=ἐ=
1ο μπαμ οιι ιωἔιιἱῆεεηςε ττοτίμιοπε-ι1οιιε τη

ΓειὸιπἰιιῇΙἑιπιτὶφι1 ὸ.% ίο.ίιιθ:ε (ε.ςες:ιηειιε2 (ζει:

τετε Ροικ@φωτ @ιι εφαςτηςεωωτ @ε ὁ: Μ'

ςρηί-οΙ;Μοει ) Η :μπω@π γὅἰτ μ: άαΜιιιε Μ

ΨΌἱ1Ἑ›£ὸ_ι1τεςι1ΡΙ€τ Ι8.21οία: άς: ὶυ. [ιΙὶ:,'‹:Ια @ή

. ©Ω'ἀ€ὰΘ41εἱβ£ μου” γ -ὰε(‹:οιιι;ςἰιτοαιε ·άα: @που

., ..3.ΜόΒε Ριτειιωι; 8@τ‹ὶι: ω: @δεάξ ἰΈ.ἴετἰτιι- `

ά ίΐω&εϋ2-τεχίεΔμειι 1είι15 (Ηιτίθ: ·δζ Ι'ειτ1Βταθ

[ετ_'Ρειτ-ίο7 έρώ.ά £€8:1τ
κ άς;; Ξ;. Άμα. Ια: ιίτίὶὶιιι€

€2.8 Ίαεροε'Αι!.ις;ι·[είί:€8 Ροιμίαιμτ,ηιι'ί! ε'σ.©ίε

ο ἰο1 ΕΕφηκι1:ι ζω ζο:Ρ5φωτιχιις:';Ή·εἐῖτοὶτ μα

αΠΜιτε: , εμε με Μπιτ πω.€ πισωπεἔαεΒΩοιιεὶι

Ιεἐὶιε.Β'οιὶ κάε·ιιι·άοΜηιιΊΙε εο1ηΙπωέτ ίοττ

@ωςςι1 «β ωπ1εοάτΜεἔπςο11ὰερατἄστἐἔψ
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1 › Μ· ΜΡ:`τ·βακαπώϋω, δ: ε1ιΙἶειἱὶὶει1τε·, ηι1ο.ιώ Ιεἴιιε φωιι ιιοι.1ε

είϊ τσΡτη$ετιτέ εοιπιτκ: νικ: νὶειιιὸ‹: Ρομπ ΜΕ;;

!τιειι;Βέ: δε Μα ὰε πισω,

@απο με εε ίΒβε,ε1ι1ογ ειιιεμιττὶειιὶἰετςιτιξς

έε βιετεωεω ετθ:: ·ΐο.9οι·ι ἀεΡΡιιι;ὶετ.ίοάτ-ττοί:

;οιιιιοηο.Βὶε , Ραπ: ι1σιιενεκΡτὶιι1ετ Ι”ο.11ο.10ΒΜ

86 Ι€ : γ· ὸ6εΒ<ἑιτςε :μια εΙιοίΒε ΙΒΜΒόεε,;

£ειἔτεε Η εΒ: ττάειιΜετ1τ εφε ὶἶΕἴε-ιάτατε [Μη

έϊκ: πω” τσΡτεία1τ€ πω: ιικ:ίττιε άιοίε επ οΠ

ι1ετε τετιησε,άΠειι1τ τιιτιεοίϊ :Ι ~

8πωπιὰ 1εΐι1ε ΏΕπϋϊ- ,

/Μ0€€ιτηιι'έεΕ Ιο:ἔαιι:-νι·ίὶὲτ ,

`ωσΥθΠ 11085· Μπξἑτα·»8ε`· 1'πωσα @Μωαβ

ΗΜ πιοασά::ινομε Μωβ :ά.Ιοίπε:Ω!ω;ΒΕ 8εηιιΞε

β: κ1ι:ειιπτ 1χοι1ε εΙοβοπωοτ 6.οε Ροπή-οσε ( άναμ

μεΠεε μ: 1οι·στα1οτάστιΜ εσε··ταιιπεε. , Δ ` ,

4. Μεςὶε εε εοιπρπο.ιιεΙφιππεπε ‹:ὶε τε8:ι::Ι·ι:-Ηλ

`ἱείΤι1ε είΈγπι το0110ίΒ11:1Βε εμὶεὶειπ· , ε1ιιέιιοα;

116 ·ΒΜΠοΔή θα τὲφΡ ΐουος:ια: ιιοΡαε @Πέ

-Τογ ἐι Μιτε·τιταψη Ξι κοκ Ρ8οοεέα, τη ἔιτεοια- οι

·ε'επτ 5 τε$γ Ξι :απο ΡεἐΙὶατὸεμτογ·ὲμ ;οι:τω-φε

-ΕΕσίοεαπίειι:ΐσ!ε , τσγ εΔ.εοτεἔι`Ρὶιιἴιειιτε;αυ

άτα απ:: τ€ΪΙ:ε-Ιἐ1. :μισά όοιαιτέει11ε.

καητήα1&οδο Ρωτἰειιἰἰετ Α ΓΒοιηιτιε

ΙΦΥεΕπ:€δετεεώ(Μεως ζ .ε;η:Βω Ψ;; ·1ωβεθ:ςε

49κςττετιτ οτΚΗι1ώτοιππεατι: «Μαν νωἐί νεα Η. Σα·

Μ: : ΜαάυΡιιτ €Ιτε·ρεεωτά1 ε(ΜΙαπωιιι ΡΜ φαϊ

Με ΒεΙὶεε,ε”ὡΒειὶΩΪειτιαὰιὶοε- ἀεὶ ε&εΒ αε,ὶιεΗ·

ζπκεξἔῇὶιιἔἀἱϊἑ$1% Φ: δι νοεζτέοιι.- ΩοιπιΒἱεΠ

@ΕΦγ σ.-ψτμιάτ-ιπο πΧφγεωὰω ὸιι·ιριιπ,ου

Π5 (Έκι: ιπὶιι‹: εὶο ιΠ:11η Ι
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@ιν 23: οι ραβαιεωεεε, ι

ιΙστοιειιτ , οιι σοι (σο: ιιιιειι€Ιεε , οιι σοι ίσοι

ιιισττε,σιι σοι Ιε τετιτιειιτ νσΙσιιτειιτειιιετικ Ιεε

νεοι: ὰ Ισ. Ιιιοιιετε εΙε ΙΙΕι1εο<έΙΙε , σε ιιειιτ σε ι

οτε σΙ›ΙΙΒἔε εΙε Ισ. Ι-ιιιιιτεΞ Ετ σιισν εμε Ια νσικ

Ιιιιιοε.ιιιε ίσο: :το ΙιιιΠε Ροι1τ τοτε οποιο Ιεε

μια έι εεε εαπ. ΙΙ)είΙ-εε ειιιε οσιιε ίοιιιιιιεε Οι"

ΙιΙΙΒέε, ιΙε Ιειιτ ετιετ ειιεε οσίΙτε ΑΡσΙΙτε ; Βο

8ιτιἰε:.ἑ Ιο[σιε;8ε ειι Ι'ΕΡΙΙΙ. :οιιτ ΕιιΙι.εΙι.;.Κεί- ι

-ιιειΙΙε τσν,τον :οιι ιΙστε88ετε τεΙειιε ἀεε πιστα,

8ο @πιο τ'είεΙειιτετε..

ε. Οι Ιε τιποτε (Ιικ1ι18
τεΙΙ: ειιιιι:σιτ,είτ ετιιιιάειοειιτ ὰ εσοίιεΙετετ.Ωετ

ΙΙ τιε ΙΙΒιιιίιε εε ίὶιιισΙετιιειιτ νσἰιτιδε νσιτ τεΙ

Ιειοειιτσιι'εΙ ετιι€11Ε , με ιιιιιιιιετε εΙ'ιιεειιιιτ,

Με στα Ιεε μια ιιτιειιιιιιεπιεοτ Πιτ σιιεΙ·

σο: εΙισίε:Ι.εεστι οσοι: ιισιιε,ιισιιτ εχεισ:: τισ·

&τειιττεοιισιι δ6110ΙΙ:τ€ ιεΙε. 5ΙΙεεΙΙιτιεΙιτεε

ΒΙεΙΤέε Ρετ Ιεε ίετρειιε σοι: τεΒιιτι:Ιέ _ Με” δει

οιεττιεοτ 8ειιιιεε ίσιο :ι Ιετσειιι: ιΙ'ειιτειιι,ιισιιε

οε Ιοτιιιιιεε σεε τοσοι ,
ει” ιτισΙοε Βείσιο ιΙει;εσε.τεΙετ ὰ @των 9019. ε·

' &έ·ει:ειΙτέ σαιτ τισιιε ειι Ι'ετΙιτε @ε ο ετσι»

Νοε νεοι; ι:ΙσιιιειιιτεΒετοΙεττιπεε Ιε ΡτσΡΙιετε

.ὰ Ι'ΕτειτιιεΙ ιισΒ:τε ΠιειιΡ[€4%.ιι5. ιιιί-σιιεεὰ εε

σιίΠ σ.ιιτ.Ριτιέ :Ιε ιισιιε.Αιιιι ΑδΙ:.ιιιισιιε ΙΙΙοειε

@σε Ιε8 ΑΡσίΙ:τεε ειιισνειιτ Ιεε μια ΙΙεΙιέε νεο

Ιε αει , ιιιιιιε ιισιιε εΙειισοε ττειιιετίετ σεε νεοι

.-ΖΙετισίΙ:τε τον Ιεε εἱειιιι , νσιτε Ιεε εΙΙειιετ το!

εΙεΙΙΙιε τσιιε Ιεε ειειιιτ , βιο:: «με οσιιε ι;Ιειιισιι5

-εξειιιιΙτε σιι”νο Ιισο Αιισε οσιιε ειι τΙιιιεττΙΙΙσ

ι ° ' ” ΡΙιιίΙοΙΙ

Ι ΙΙΑροΙττε ΙΙε Ιω: ει;

Ι

ι ~ ·; 'π

<Δ [- .. .-. '
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ΙΙΙ
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ΙΙτοΙΙ νεττοπε-ηοιιε μι: σε ιτιο:κη :Ματ Γ:1Ιι16Ε

ΕΙΙΙειιικ Ια ΖΙοΙτε ‹Ιε Ι)Ιε:ιι δέ ΙεΙυε ἐι [ο. άσκ

Φε;Μά.7Ι .

Με Ια Ρεο·βάσιαοπο:.

Υ Πα ι. :»

Εκ ίυΙΙτε @ο εοιτιιτωπάεωειιτ ΜΗ: ὰ εΧ:ιωΙ=

11ετΙεέ ταίοι1Ροι1τ Ια:1ικΙΙε ΙΙ ?Με τσ<έτιτεΙετ :ὶ

-Ιείι1ε,Ι:ιςιιεΙΙε Ι'ΑΡοθετε ΡτοΡοίε έε εΡΙ:Ιιετεε

ά ε1ι1ειΙΙτέε ε1ιι”ΙΙ Ιι1Υ εΙοτπιε,Ιε ποτπωωπ εβ€ί

& σσπ|Ι:ΜΜακεω σΙα]6](σ). _ Ι

Ι Μ: πω: ἐσ¦υ3· μια ερετε ΡΗε οι εείὶ επάτοΙτ

011Ροτικ ςεΙΙε νεται, με Ι:ιςικΙΙε Παπ ειπ

Ι:ταΙΙο11ε·ποίΙτε δωσει” , δε το ΙΈιπΙστπΙΙ:ιιιτ

ττοι1ι1οίπε νἰε επ ΙΜ ;6ιτεωΣεπτω!;Ρωτε·πω

' :Με νοέατΙου δε. ΡΟΠΕΙ:: ΡώΙοίΒό άι: ΜΒΜ!»

ειπ @Η ειιι:ΙτοΙτ Αφ ·
εΙΙε,εμς: Ι'ΑΡοΙΙτε τ1οτηιπε

Μισή: σκέποια· εβρυνροβέ.

Πίσω ποι:ετε πιο: ΚΜπ.·

ειτε Ι'Ιιόςπε €ΙΙΙι1ΙΙ:ΙΙ:ΙέΡειτ Ιογ, ευ ΙΕεοιπΙ, επι

ςΙΩΡ.Ι.οΙι επΙομέιπ Μ: ιεΙε σΙοε·Κοιτι:ΙΙηε_ΙΙ

Με: εμε Ιω: εογ εΙΙε τέικ5ιτπικε Ρετ του: Ια:

ωοπόε,ειιπεΙιάσ.ιπτ ΙΙΙ ΡτοΐεΙΏοι1·τΙ41 ΟΙ1τ1&Ιαϊ

@Μέ ς1ιι'ΙΙε 2ι1οϋέε11τ ΠΠωΙππ. ΙΙ τομεα:Ιο

“ΣΠοΕ1°Ι16 εΙεε ΤΙιεΙΒΙο1τΙώτω ι. Τωβ. ικΙΙΙΙιτιτ

απο-ΙοίιΕξοχ θΠι1ετε ΠΙειι ΜΙ ὸὶι1ι1ΙΒιΙΒε. Επι

_·ς1ι1°8Ι ίοιιεΙ «με 130ι)$!Ιε ν1$ΕΙΙΙΙ0:1-εετεπό1°έ

πισω ττ6ι;ι161τέ-νει·ίτειΒΙε ιωκω άσε ΙΐΑπ:$οΙΙτό.

€ιι1εΙεβ.τ η? |Π:Βή ε;) 2:6,Ι/0ΜΜάφω.άς ΒΡΩ. ›

(ΙΜ (ΙΜΙ1ϊ ξ Η ΕΦΥ ΡϊοΨεε-τΙνει485αϊιιβ εΡΡεΙ~

Ιεαιπ'έΙΙ τε ΡΘ8!ΙεΙΙ18εΙπή[ξηετί Πι ι·οιυιι:ιεω

ςέ,8: :μιά-Γε Ρε-το.€Ιιε=ιιἐ ών που:3 ΗΗσωφ

Αι1ρέσιτ1Ι€τ Ιω;

«

/

/

έ--

3. οιΙ ΙΙΑΙ5οΙΙ:τ,ε: εΙΙα ε ,



  

με! Βο:Μρεάωκκκω

υπικεο , Ρετ εε ειι1© Ια Ε” ω: καψω; @Με ό:: Ι.ιιοιιε, :Πο ΜΒΜ σΙ”ει·ΙΙ:ιο.ιμ_; Ραμ Βτ`αΕε ώ:Πρ Ι |

Ροίὶτε ΕΡΙσ.ι. οίἰ‹:ε νοιιε Βιιιιιέε με Ιε:.Ιοδι., δ; Ι '

α:Ιο. που ΡοΙιπ ιΙε νου”δείΙ Ι:: άσε ‹Ι€ Παω

ΕΙ·Ιο·Ωίϊ Ρτοάι1ΙΙ:ε ε:1 ιιοετφατε δε μι: ΙΙ: Ρετε,

ά Ρε1τΙο ΗΜ 86 Ρετ Ισ ωιιδΙ3 ΒΙΡώτ. Ι Με Η

Ραπ; εαπ εΙΙ‹: εΙΙ:· ὸΙ:ε Ιοιι @μια ΜΜΜ6.η.

·Τάσω.ι:..3·.Ρατ ΙΙ: Ι:ΙΙ5,€ΠΙ $.Ειισιμ 4-.46;δε Με Ι

ΑΡοί'εποε Μ. Μη άειω.Μεικ Μισι7.6. Ρο.τ κ

[ΜΜΕ Εί-Ρτἱτ,‹:αι: ΙΙ ώ αρΡεΙιέ_ΙΈΙΡΕΙ: ςΙα,Ιΐογ, ›

δε ΜΜΜ: ‹Ιε ιιοΙΙαο Ιιετ1τοΒε Μ-Θ·Ι3-ι€[Μ

ΟΙιτ1ίΙ: ειι.ιΙΙΙ ΡατεεΙιειιο Ια ξαΙΙ 911 Π008 Ι δέ.Φ

€ΙΙ: Ιε εοι1Ιοιπιτ1ατωΡΜ·λι-6ώ6 2Μ;· ΙΙΙΙΙΙΙΙἈ

Ιωε αι νειϋ~›.Ιοτ8 αεκ
εε ε!ι1ειιοιιε Ια εΙιατι2
“Με Ιστοιιε ΙοΙι1τ5 ἔιΙιτγ- 86 τοτιὰιιε ρατ.τ·191=

Ι Ι Ρ:ιικ Δω Ιο1εω 9ι1ΊΙτιοηε ο ειεειιι1ε.

ν Δ Ι ΜεΙε ΙΙ ιιριιε καΡροετοΙιε Με [ΜΕΘ

› ' Ι”ΑΡοΙΙταὲ Ισ. ΡεοίεΙίΙο11 ΔΙΡΟΜΐΙΙΒΜΙΠ:ΙΠΒι ·

86 Με τουτίο ειιιΙ πω” @ΙΕ ΡτοΡοίΙ29ω2Ήω

» ·Ι›ου εΙτο1τ αιιΙΙΙ ςιιΈ σοῦ: είέω;ά-_Ιοίι1ε @ΙΙΙ 29·

( ἶ€Ιἐ σΜό· 04ΜβΜΜ00Μ. (ΗΜ Ι. Ρ4-5% (Μ:

· η): α ΡειταεΙιειιέ εεί&ε εει:ΗετοΙςρτ0%Μ › δΙ

(ΜΗ α εοικιβεττμΙε ΡκιΜα φα €θί)€€ ΙΙ9ε= Ε!

βοά ΙμΥ (Ιω Παω ςη88.86 δ6 οοτιἀιιἐΜΜ ©0111·

Βειτ,οιΙ Ι162ϊ8ΐέιιιοιιε άΙικτε ειιπαιι·ΙΙε ΣεοΙΠΒΙΐΕ·

πο, ΙεβίαΒΙε,. Ισ πιοηςΙε,_ιτιοΙ?ετο ΡταΡ$€· €ΙΜΣ·

51 Ι'6τ€ιιεΙΙ 8:Ι'είΡτΙτ .ά'ωπϋΙ:Ιοπωφω απο

ΙΙ νεπτ εμε ιιοι1ε οΡΡοίὶόε Ι'Ιιιιιι:ΗΜέ δ6Ι,29Ρ·

. 1:ση1οιιε @ο Ιιιγβιμὶςί'ε άοΒοωπο.ία: 88 Μαι·

Δ ΞΙςΙ‹Ιε ε_φυτά!αιώμ 5Ι Ι'ειιιετΙ;έ δώ! ΜΒ

Ι “ · ; ίιπιφε

Με. ‹Ιο

  

Η Ι ' ____ΠΙ



Η

Ψ.

Σ!

ϊ

Ϊε

7 Ι
 

) ΒΝκ-Μπϋ%ωπα: «[

$ι1τιτισάετέ άΕε »ΚΑΒ-Δε ῖΙωτε:ι:ε Παπ ττειτωΙΞ

Ιο,άΙ-ποινεταιιιογε -Μει μοιιὶὸεικε Μ Β5οιη

απο: Μίεο.8.1κ ιὶε ΠΠ, δε ειπε Με άεε εΒαιτιΡ8;

Μωτώ.6.δωσ115-ίσιππιτιεε Ροττέ5 :ια Μπα δ: ὰ

ἱεικὲοιιυιπιἔιἀἰξε,νἰ·ὶ Δώσε πΡΡεΠε: απ:: κΜΠεε'&-

ειι1Χ Ρτἰετεω86ιιοιιε εὸιιεττ·ὶτ εμε τείἔε ἔτΞι ἀεὶ

ἰοιικιπεε ν-ίειπάτα ὶοοΡὶικιτιετιτ & [ι1τΡτει1άτατ

@Πε τειπὶί-ε σου; ΗΜ τΓειιεοπτ επ ἴοὶιιςιιε: άι·:ϊ

Μπιτ νειπι:ε.2.κσ ει. _#$ὶ·ποιιε ΐεπτοοετη ιιοι14

- νο Βι·:ιβετ εΠιι1Ριιάίε·Κέ ,ἀοεὶΡεπἴσεε ωι€5 86

Ιι1Βείςι1εεηι1ί ι1οιιε Ρσττειττ-ὲ·ὰεε ε&ἱὁε όεί.-°

ΜπιΗθίΪΦ·8›ἰΪ·ΒΘΝΘαΡΡτετιεΒ:1ιπ:Ρο.ι: σε ιπογ·ει1

πιοιιέ πισω εΠοάΒιιο1ισϊΒϋεπ%ττώ 1ει·νΜο11

άε Βἱευ,€ἱι1>ὶ1-ιίγ-α εμπε-αι1κ (ΙΜ ί-οπτ-ηετε ά%5°

ταιιιπὶιιὶ ε νεττοτιτ Μαιώ.μμιε Ιε ἴεἰἰττά Εμ

Ρτἱτ ω: (Ε ΡΙ:ΠΡε με «Πιο.Μτει: ευ ἐκ ΙοΒὶε θ·

στόε 8: Π ἱι1ΪεδΕε.$ἰ πατε πουε είὶΒειΡΡοιιε-έε

ττἰΒι1Ιιιε1οι1ε , 86 Ποιι51αέποιπε επ:Ρφττεεω1%

ὶιπΡειτὶεπεεε δε ιπιπιπυκέ, Ηνειπ Ίπποι-σιτε·

ποιιε εηταςοΜοικ άι: Μ. 1εθειταέ όεε αΐΪΪὶ-·

Βάσω Ρτεία:πτοε , 4ο Ρτἰκ όοοεΠε8 εμε παω?

ειιιοπε ππτὶτέεε «Κ Ιἐιιηκτἰκ «Μπα, ι$ε>ηι1εί·

ποι1ε ὶςτεὶοτιε Ιω γει.1Χίπ:: Μ. ΒΙοά:0 :ΙΜ πουεν

«Μ τείετ,ιιεε. `

Μαἑεἶῇ:ὶτ1ε1Ρει1οιτιειτεΜακ Ἐωπ-ἰΙ των

Ρτει1άι:ε , εΙιιΉ είοίϊ:>Ρειε ΠειιΙει:1οπτΜάβε 11ο-

Με εοικίε , Μακ σ.ιιίΠ οσπβΜυπικοακ ›- & (76

8εε:ι1 ίτηω8:°επ-πουε.Τ - Ν μ -

-=Εμ-ίβγ,εατ Η ε-ε!εΓια ναπιειι,ιὶ'οιἶι νἐ_Ξ:·ςσΏὶ

εἶεί-σεὶε επ --Ιειεποὶ›ο, -:!ιι€41οιιε-ώ4 Μο1τιΡΗ£ '

Μι

π<_



 

  

286 Μ· Ζεμι/έοΜΜποι .

Ιου. ι 9.5οι Α οοΙα Π: παΡΡοττο σο ειυι ου εΙΙτ οιξ

οι; υιοθτιο νοπίοτ , ιιυο (ΙΙιτΙΙΙ αναιιτ (ουΙΙοττι

ε`οΡε αΙΓιε α Ια εΙοιεττο εΙυ τΙιποίπιο εΙο Ι)ιου,8ο €ο

εμε ει; δ.ΙεΙΜπ /!ρο.5.ουο Ιο Μου, ειυι οίτ ιΙο

Ια ττιΙσυ εΙο ΙυεΙα ι α ναιιιου Ρουτ -ουυιΙπ Ιο ΙΙ

υπο,δε. εΙοίΙΙοτ Ιεε Ιοιιτ Ιοαιυπ εΙ'ποοΙυν.

Υ Ευ πιουε, θε ειιι”ιΙ α οοιιιιιιοιιοέ δε αυαιιοέχ

ἱΙ Ιο ΡαταοΙιευοτα: σου Ιο £ωιει_ εΙο Ια νιέΙ:οΙ

:ο επυ'ΙΙ α 0Ιποιιυο ιιουτ ιιουει @το Ια τοπιιο

Ιατιοπι (ΙΜ ιιουε εΙοιιπιο. ΙεΙαι6.Β. νουε αυ- ν

το2 απι€οιΙΙο αιι πιοιιε:Ιοιιιιαιε ανο2 Βου οοιιτα-ε
%,Ι':ιν ναιιιου Ιέιιιόε:Ιοι νοΙττο αουτ εΙοίΙουιτ;

δε ΡοπΙοιιιιο πιο νουε σίτου. νοΙΙπο ω". Ραε

νιι εΙοε ΙΙοιιε πιο Ιου ΡοτεΙυ. Η Ιουτ εΙοπιιιοπα ο

τουε Ιο νΙο οτοτιιοΙΙο, Ιαοουποπιπιε εΙε ιυΙΙιοο;

1.Τίω.4.8εΙΙ Ιεε Ισα τουε Ιοοιτ Π:: Ιου τυπου:

ιιο. Ετ ιιουε ου εΙειιοιιε τοΙΙειιιοιιτ ουτε αΙΙου

τοπ,τιυο πιουε Ιο εΙοιιοιιε τοπιΙπ εΙοΠα Ρουτ Ιου;

δε ου ΡατΙοπ αυοο ΙΙΑΡοίΙτο ΕΡβ. α. 6. οοππιιτιο

ιΙ'νπιε οΙιοίο ιιαΙΙοοι ειιιο Ι)ιου πιουε α νιυιΙιοι

οιιΙΙοιιιΙιΙο αυοο ΟΙιιτιΙτ,ειυ”ΙΙιιουε α ποίΙΙιΙοιοοπ

δ: εΙυ”ιΙ τιουε α Ιου; [αυτ οιιίοπιιΙ:Ιο ,έε Που::

εοΙοίτοε οτι ΙοΙυε (ΙΙιτΙΙΙ. ΙΙ ιιο ?αυτ εποε ιοττοιτ

Ιοε νουιπ [υπ Ιο ι7.οΙι.ιΙο $.ΙοΙιαιι Ρουτ επι οΙΙ:ι:ο
@πιο 0ο ορο [Χου οοιιιιιιοιιε:ο ειι ΙΙαἔτα9,·

ΙΙ Ιο Βου επι Ια ΒΙοιπο:(ζο επιιΙΙΙ πιουε Ιαιτ τσιπ

πιιοπιοοπ Ραπ: αΙΙΙΙιίΠοιιε, ΙΙ πιουε Ιο α” Ηιιιτ

Ρατ τοιπιυπιοτατιοπιε. Ετ ἐι οοΙα Εουυεπιτ οίτι·ο·

ταΡΡοττοε Ιεε τοτυιοε οποοΙΙοενοΙεΙυοΙε ΙΙΙΙ.Ιοτι-ι

τυπο ίαιιιέΙ:ο ιιαπΙο εΙο Ιοίυε @πιά ; το του: _

ιιοΙΙ:το



ι ΙΙ

Β: Ισ μψαεππτε. ι 287ιέ

ΙιοΙΙιε ΑΡσΙΙιε.Ιεν ΙΙ ΙΙαΡΡεΙΙε εΙιεΙσε Ιεε Ιον, .

δε αιι εΙι.ι.ΙΙ Ιε πόπιε Ιε εΙιεΙ σο. Ιε στἰπεε σε

ΥποΙΙτε ΙαΙιιτ. Απε 8.ΡΙειτε αιι ;. Ιε ποιππιε Ιε

εΙιεΙσιι Ιε νιτιπεε σε νιε,δε απ εΙια.5.Ιεε Ανισ

ΙΙιεε σιΙετ εμε ε”εΙΙ: εεΙιιι εμε ΒΙειι α εΙΙειιε Ρετ

Ια σειιττε πσιιε εΙιεΙ:σιι Ρσιιι: Ι)τιιιεε. Α. εεΙα

ειιιιέτ εΙΙιε αιιΙΙΙ ταΡΡσττεεε Ιεε πιεσε σε Ρατ

Ι)ειι εμε πσιιε ττσιιιιοπε επ ΙΙΑΡσεαΙ. τσιιεΙιαιιτ

Ιείιιε (ΙΙιιιΙΙ. ΙΙ ν είε αΡΡεΙΙέ ΑΙΡΙια &ΟΙΠΐ82ιε

Ιε εόιιιεεειιιεπτ σε Ια Ιιιι.(]ε εμι επ ι·ειτει·έ επ,

2ιι.8ε π..Ι..εΙεμεΙε νιαΙΙαεεε,εσιιιε ιΙειιιαι·εμειιτ

Ι”ετετιιιτέ σιι ΙΙΙΙε σε Ι)ιειι,αΙπΙΙ πιαττμεπτ-ΙΙε

αι1ΙΙΙ Ια`ΡειΙεσΙΙό σε Ιεε αιιιιτεε,ΡαττιεπΙιετε

πιει σε εεΙΙε σε Ια ΚεσεΡτΙ6, σε ΙαεμεΙΙε ΙΙ επ

εΙΙ: Ιε εόπιεεεπιέτ 8: Ια Ιτιπ,Ιε εΙιεΙδε Ιε εόΙοιπ

ιπατειιι.Ριιιε σόι: εμε ΙεΙιιε ()ΙιτΙΙΙ εΙΙ τεΙ,Ι'ατ

8ιιιτιεπτ σε ΙΙΑΡσΙΙ:τε εΙΙ: ττεετειπιε,Ρατ ΙεεμεΙ

ΙΙ πσιιε ειιΙισττε σε τε8αισετ ι ΙεΙιιε , Ρατεσ

εμ'ΙΙ επ σε Ιε εΙιείδε Ιε εσιιΙσιπιπατειιι σε Ια

Ι:ον. εαπ ΙΙ Εισιιτ ειστε ΙιειιτειιΙειιιεπτ ειι εμεΙ

εμε ατε ΙΙ Ι·-ειιτ αι1οΙτ Ι”εεΙΙ [σε εεΙιιν εμΙ ν σε.,

εεΙΙε , δε Ιε Ιιιἱιιτε Ιε ΡΙιιε Ρτεε εμε Ιαιιε ίε

Ρειιτ , εμεΙ Ραττοιι ΡΙιιε ειιεεΙΙεπτ ΡσιιττΙσπε

πσιιε αιισιτ εμε Ι'ειιέΡΙε σε εεΙιιν, εμι α_Ροιιιτ-·

ΙΙ.ινιιι εείτε εατιιειε Ιεσεειπιετ , δ; εμι ειτε α

Ρτεε Ιον εΙΙΙεαειε-ιιΙειπειιτ εειιιε, σιιι ταίε πσιιε

σ'ν ειιτι·ετ, δε σε έν αιιαπεει α Ισιι ιιιιιτατισπε

ει Ιεε Ι-σΙσατε πε σσιιιεπτ Ρει·στε σε Με Ιειιτ

Ωα ΙταΙπε,εμε Ιε ιπσιπε εμ'ΙΙε ΡειιιΙΒιιτ, ιιιαιει
Ιε ΙΙσΙιιιε εσιιτα$ειιΙεπιεπε ιι σὺ ΙΙ Ιεε πιεσε,



 

Ι

Ι Ι:

  

Φον
Ιι:Ιε Ρωιιιι σε Ι5ειιιιι:σιισ

τε ΜΟΗ άειισιιε-ιιοιιε τειΙοιιικι

ε.Π€ιϊ.τ2.ιι€€μ1ι1ε
Με ι:ΙισΙ Ι-οιιΒε

Φο Ια μπβαεϋ.ικάΕ

σιι'ιΙε ιι>ειι ΡιιιΙΙειιι ιιττοικΙιε @σε ω

  

  

:Ισ εΙειιι€ετ, ἔι.ΡΙιιιε Ισι

45:Βϊ με; ιω

Ισε ό.ειπιειτοΙιεε

σε ιισιιε Έεισιιε ειπα» Ιι.ιγ Ιστσιιτ Μπεστ ιΙ'εΙ

οΙιεΙΙσιιε ιι

σο: ιιο3πε εΙΙειια δ νικ &ΙΙ:ιτέ σοὶ

ίσοι ιιιίιιιιε ά οι Βιιιτισσιει δ( €ΙΝΙι1τ86

ει Ι'ε::ιειιιΡΙι: «Ισ α:ΙΙ:ε ιιιιέιτ σε τείιιισΙσε,σιισ

Ι'ΑΡσΙΙιε τισιιε

ο.-ΡτοΡσίεε·ι ,ι:ιοιιέ Δω ειςεσιι-.

μισο: ὰ @θα εσιιτΙω εοπιΙυἱειι ?Με Ι'σ3ιειιιΡ-Ιε

σε ι:εΙιιγ σαι τηεπεΙιε :ιι τοΙΙε9 ·ΩΙσβ:ὲΙιι«Μιά

Βεαι:ιοοιιΡ :Ισ ίιιιιιτρ 1:211τσ.€

Ι-αἱιιέΙ:ε Ροιίστιιι:ι#

σε,ΡαπιστεΙιεε,ΙιιΒε5,Κοιε,ΡτοΡΙιετεε; ιτι:ιΙςε

ασΜαι ΡΙιιε ά'ειιττι·:τ αι

ἐστι: :σα: Ισ ΡὶΙε ‹Ιε Πὶειι τι

Ισ ιι:ειιισε εοιιι:(ει

διΣ;όΈίΙ:€ Ιιοιιστέ

σε Ια εσπτωι,τιιισιπΙι: ΙοείοιιΙΐιαιισεε.Α·Ιει ικ

ι1:Ιτέ ί-ι=ι·ιοιιε ι:οτιίΙσετσιιε ἐ μια Ισε

όσ οτε τεΙιτιοιιιε, Πε κι: Ρειιικιιτ

[σε ιισιιειροιιι πισω σό
ΙειΡτσΙΙΙοιι σιιιΙΙο.ιιτε γ

Με; εσιιιτειιζιε ‹Ιε Μακ

έκειτισΙι:ε

σιι€ δειτε ν σε

Ιιειτο.ιιτσε ουκ ,ι ιιιιιιεΙΙ

πισω Ισε· τσιι€ετοτιε ω1ει:Ι'ε:ιειι·ιΡΙε ιΙ11ΡΙΙΜΙβ

ΙΒΙσιι, τσιπ Ι:: ΜΙ

ιΙεΙΙιτ Ιατι3 €6τιιισ

` Μια €ι1 :σΙΙσ ‹:

σ.Ισε6.ι1εοι1ρ

δι σαιτ ιιοιιε

α

_ ΒΙΙόιισ ω

τοιιαΙιειιτ

ἔσι:ε_ 8ο ΡΙ116 ιοΒιιιΙΙιιτισ Ι· ι0€ΙΙΘάΘ11Ε εισφεβ

86· Ια εσιιί_ιάσεωΙσπ

σε Βιο.ιιιΙ ιΙσ 002,8

σιι:ισεΒιιι:,8.τ σεβ. ίιιΙιιτι:.1Ι7

6.6 εΙιο(σε ειιιι σΙΙσ” ι:σιιΙΙιΙετεέέ

μ πιο.Ιε σιιιιιιΙΙι·ισι15ειι

ο.ι:αιίσιιαπο ι:Ι'ιιιιτιεε σΒιετε.ΡΙιιε

Μαι·



  

ΐ

Ι

ΙΙ

οι

Μ·

ΙΙΙ

γ ` › ε . 17Μα Ρώπα.Με =[89··

ωει1ιιει1τ εμε ίσα ΡεαΑΙιώ Ια εότειτιΡΙΜοα

εΙεετειιιιεεε άεΙει (Στε:ιτΙσπ τις: εεε ειιΐεΙΙε με

ιισι.ιέΡ6τςε :Ι Ι'ει:ΙππΙτετΙοτι εΙιι Ι ι:επτειιτ, ιτιο.ίε

Βιιοιιε εηΒιάίοπε εοωΡατεὶἴοη ενια Ιε πη

Ρεεεε·άε ποΙΙτεΙζε1ΙτιπΡτΙου,πουε γ ττοιωοιπ
επεοτε ΡΙειε εε εΙαετιιεΙΙΙεε 8ε άεεΙοιιιιτοηεόεε

εΙηΙΙηεεεΙε Ια@Με εΙε Πάω) νικ Ιιε.τιτισηΙε

ωκΙιτΙΙ::ιβΙε εΙε Οι Ιι1ΙΠεε,δε σΙε ία ιπίί-εείεοτάε,

Ρέ.τΙε.ευεΙΙε Ιε εταιτειπ·εΙΙ νι1ί ὰ Ια ·ετε:ιτι1τε,

Ι.ε Ρο.τεΙου ἰοὶιπ ειιεε Μ. ΙΙιτΙέΒιόΙΙοη,Ιει ΒΙοΙ:ε

ειπε Ι'ε8σιοιπΙΜε , Ισ. Ιοτεε :κκε Ι'ΙΜΙτιπΙ·τε,

δε εε Ραπ άσ1Μετ Ια Πε ὁ. εΙεε ετιτιεωἰε , με

Ιαιτιοτε ά'νιι Ι'ΙΙΙ8,8(ϋΐΠ:ΨΗ5 επΙειιιε. ΑΜΠ

Φωτιά" τισιιε Ιετωπε Ιει νειιε Για Ισίιιε ,- δε Με

εΙ'ο.ιιεκεε ἴεἰπὅἔε Ρετί.οπτιαΒεε , ειπε Ι'ΑΡοΜε

ποΙιε ΡεοΡοζε, πισω γει:οιιιιοπε Ι:εειικουΡ ‹Ιε

εΙιοΙΙ:ε ιΙΙεπεε εΙε :επισ.τεαε,-ιωιΙε ε1ι1”είΙ:=εε ει;

Π:: :Με εε ειπε ιποιιε ειιοηε ὰ τειπετειιετ εε Ιε-

ἐκ! επί πιεσε ιι εΙΪτει-ι1εΙ1ὶε ποπ +:Ιεε επιπεκπάε

εοτΡοτεΙε , τηεὶε ‹Ιε εεΙυε ειιιΙ-ποιιε εει€τεΙτιοε

?Με σε νη είεΙω:ιεε,8εεπ νπεωἰΙ-ετε μεμε- /

τι1εΙΙε,ι1ιιΙποιιεΙιπετοάυΙτ ποπ ειπ·Ιο.- Επεσε” -

τετμεΙΙ:τεεωε.ίε ετώνει Ιάειι , σὺ πισω Ιοιιίτοπε

άΐνπε ΒΙσ1:εΙ8ε# ά'ύω,ε· ωεωε εμ Πε ἴεΡειτι: . -

Βεεωηαεσμ;ηΙ εε:ΕπΜι: ΕιιΙΙΙίειπωεπτ.Αζε

Β 5.1εειιι Βο.ΡτΙΙΙε είΙ άἱτ ε.ι1οΙΙ:είΙ:έ ΡΙυεετειιΙ

ειιίαι1ειιτιίΡτεΡΙιεεεεεεΡεπάειιπε εΙΙΞ.ε εοιπρειε

ωιεε εειικ ειιιὶ απ νεο ΓοιιΙ›ε Ι'Ειτε.ιπεΙΙε τω·

εἰς: αεεοιπΡΙάσεωεπτ εΙΙι πηίΙετε ιΙε Ισ. :Μέ

ΕτΙο.ει;Ιεε πιώΜπα ά'επι::ε ενα Ιιη;|ίοπτμες

Μ ' ε

κ Με ··9



- @τι Ι): Μ ρειβαεπιπτώ ,

ξςιέε βια 7. 86 5.Ιειιιι Ειιιίο.ιιι οοιιιΡειιιιιιοπ ._

ὰ: [οιιιιιιιιιιϊετε ειπα: σει” ὰ: Ιείι15 @πια

ιιιιιιιι'ιΙ ιι'είἔ με ιιιΒιιο @ε @Βια Ιο.εοιιιτο

σΙιι ΐοιι!ιοτ Ζώα. Βιί.οιιε ὶε ιιιειττιε οΙε: ωστε:

, δωΠι: ιιιιέε ‹1ε τεί-ιιιοιιιε. @ιμ.ιιά ιιοιιε Ιεε :άβ

τεόιπετοιι5 ά Ραι:τ,ιιφιιε τιτοι1ικτοιιε ειςε ιιιεχι1ειΙ

Ιεε ςιι Και Ε” 86 ειι Μια νιτ:,ιτιο.ιέε?ειιιιε :οιι

ίι·::έ; μια: Ιρίιιε , Πε ίοιιτ ιιιιτιιιιιικιιτέι.ιι :Μ

1-ριιΒε άι: Μη. Μι σΡωιιτ.αιι ιιιιΠειι άιι ΡειιΡΙα

μι «Μ, ιιΉ ΡειΙΐοιτ τοιιε εΙεε είΡιιιιὶεε-ειι Μι18 ·

:ιιιιίι Ιείι15 @ΜΗ Ρειιεοιίὶ ὰ ττμιιε;ιι-εείὶε ιιιιέι:

ειι νη άεΒιέ ὰ; Ρε:&δΗοιι Ϊειιιε €οωΡιι.τε.ι(0ιι

τι‹ὶ δ: ΡΙιιε ςειςιιέ :Ειιττε εεε Βοιωτια .

Ήειι ι:ιιι Μι , 86 ε[ιιι1ι:ιε

_ ιι'γ ει ειιιςιιιι άοιιιιιιιι8ε,Ι9. ἔοιτιτιιτ άι1 ιιιιιιττιςιι

! - πιο-ειι ίειτιιιιο.ωε ὰ νιι Ει1εάεΒιει1.Βιιω.Ειι

τη; ιο; Αιι€ερ Πω ιιΡΡαπι1ι:έιιτ ὰ ΑΒταΪια1τ1 ὶἱγ

τη @οιι νιικιιι'ιΙ αιιΡειΙοιτ ίση 8οιειιοι.ιωίιι·

β ειι α:Ρα: ιιιιέε·ι:ιε τείιιιι:5ιιιε ττοιιιιοιιε-ιισιιέ

¦ ιι τω ΟΜΕ, γι: ίει1ΙιτιειιΚιτς 7, και-Γεώ δει

~ @πιω @13ιι‹ὶ Ισ ίοΙειΙ [οι Ιειιε,Ιε:ε εΙ'εοιΠεε

ειιίρειτόέπειιτ,86 Αιιο.ιιά ιιοι1ε βάισιιε Ιεε γεια·

κ ω ιιοΡετε Ιοθ.ιε,: κου: γ ττοιιιιοιιε πιο: άο_111·

. ιιιιι::ε 86 άεέ ταχριιΜιιι€Ιοιτε Η ε:ίοΙάτειιιιε,

φαΐ! 0€6ι1ΡέιιΌΐ%Ή211ε ςοιικει:ιιι:ιετε ,ι @Β

?οι Ποια ΡυιΒιοι·ιε ο.ΡΡετεειιοιτ. ιι.ιιει:ιιιε αυτια

έ·
1 ι

Ιειιι1οιιωΡΙαθοίΕ τοπια, ιιιιτιο ιιιιιιιειοε

δ: ιν: ιιοιίε [επ απο-μια

Με ιιιιέ6εςιιιιιιά εΠΦ$

16 £οιι-Δ1ιιιιιιιε ο
ι.9 , ι “ο

μι

· ειιιΡιιιιιτεε αἱ; Μ), .

' | - ιιοιιε οοιιεΙιιιτε ὰ Μη.

ι ι Έιμι:@Ωω που: :οιιιιι€ιιτ

  

Θ!! 7
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ἔθΙ·ρ 212 Σ: ρεψισπασέ. _ ' _
Βρε 1ιιιές «Ια ¦τείὶποἱι15 ε1ιιογ ε1ιι'οί-Ρεπε απο”

· ία; ὰ 11008 Ϊιιὶτε νοἱι: Ιθ ίοΙεΠάε: Ιι1ί]:άσε > @Ιβ

@με εμε ποι:5 έτσιπο.ι:4ιισιπε, ςιις-1εικίοΥ ω:

›νὶί'οἰε1ςιἱ'ἑ 6ο Ιοί.ιιε ,' δε Ηπα τουτο Ια Ιιτ1τιίοι:α

@Η ςΡεο·ὶτ φ. ει1:€,πε νει1ώτ ς1ιι€άε !ιτγ.Ετ ξό

πιο Με άιιιέεε απο ίε εεΪοΙιιευτ_ επι ΡἙιιγ€: σ.1ηεΡεις
' · Β. νεται ὸιιΥἶὸὶεἰΙλεὶπίἰ Με βάε1σε μς:ΡτοάιιΙ-

!

Υ

ό.

Ήοπικε (ΒΕ1ΠΕθ8,61Πθ·10ί8 φα Ιεινεττι1 άς ξε ίο

!έβι [εε ΜΜΜ: δε ·Ιεε·είο!ιαι12ΐε.Εε $οΙε:=Π άοκ

ἱἀςὸἱιϊετίἔιμεΩῇΙριιτ_ε πω: ιππέ::8,ω.οπ Η δεσει·

Βοη ἀὶίἶεεεἱπτἐ,`ο;ἱηί_ιἐἑῷ;ῷ.βῇςἑᾶἱΡ;οῇυὶς(ω.

-ι1ετ5_€ίΐεδΒ €11ξέἐ_Ε€ῦΙὶ0ὶΙ18 ί-εωτῷ Ή άηςί;ι1τε.

3ΒέΒιζιο.έι1εΙ1€ Η Μ): μπώ: ἱί-ε-ἐοιπωιιἐιἱςΙΔετ ὰ

εϊ1Χ.Σε 5οΙεἱΙ οΠειμε άεένειΡέιψε-άε Ηκκε ειἐι

Με: , 8; με [ει παο το.ήβαπτέ δ: ειττει1€ιαι::φ '

1ἐερμκεεωιι16 Ια νεν;τ€ι ι:ξε σε Εθιω :μπε ›τὶτι;

ά: Η. τεπωιαεἰεΙ , δ: ΣΒΡι1τ.88110β ειδοδΕξοπε

@ά ἱΙτἑΡτ€Πὶοιιε τεκτείΈτεε , αί:ιι·ι ς1ι1”ε1Ιεε μι;

_ ήέπτ:ΡΙι1ε 1Πακιπεπτ1ε νοὶ νοι:ε Βεβιοίξε εε·- ·

ἱξΒἑε Δ8ς¦‹:;€ιτἐ$ιέΙΪἐ:ε.` ' 1 γ `

' Ήϊ-Ροιπειιιογ βέιισιμ άειιοπε εΒ:τε: κηπε

ΝἐΒἘε`‹:Ι@ εώς; Μάο ὰ: τρίὶποἰιιε , πισω Με ώ:

.υο»$-Ζώαη·ξη ἐξ"Μ9_όϊΙΙε ει έιτήτέ ζρίω ›
' ν δξϊίουε γ Ειυιοκιε 82 νιι κ

-ω @βελπ κ:;ιι; ω:: / μ

Διεί-ιώε ξϊει1οΗ δέ τω ιτιιέΠάιε άιιτε:ςί'τεΕτ -εοι11#

=:ὶὶἰ·ἑ Κέ ΙίΗΕΙΜεέ ςιΠςμε ΙΗότιτ , δέ αι Μ::

 

(ωμή: [ο τοξΗιβι-ογειάτ δωέϊεωεητ [ε!οιχ °

- Η. @Με φα [ε Ιςι1οἰ; @Η ά_επι15 Ι; εαΒετιιεμη _

ο @οτι Η: ΐο 1εασηοεπεΕΜ!. 4ο; μπε απο' '
.%έ_ ¦

κα

~&Ϊὶ7_`:|·-› 7

"

 

[εότ αιιΒιιή Έιτι1ὶόὶ: ; Πε Π: τεήάοιπ &Έ:ττΠεε επ



  

Με. Με Μ ραβαειωκεε.

.ε

Ι!Ι

ΙΙ

.:3,γε..._Σ.

 

Ι)έειιΙα Ιει1τ απου: εΙοιιιιέ Ρουιτ ΒιιΙεΙε,εΙκιΙΙ πε

110118 ΙΠ€ΙΡἘ€ΠὸΕΟΙΙ8·ΠΟΙΙ8 Ιει11ε.ί5,ίΙ επ ιιοΙΙτε

ε οπάυΙτε, ευ. ιιοε ΙΙΙΙιεε δέειπτεεε πει:ε-τιουε

σοϊιίοτιτΙοτιε ὲι εεΙΙε ιπιιέε εΙε τεΙιτιοΙπεεητο.ι1τ

ε1ιι*εΙΙε πε Ι.εωει1τ , δ( ι1ε ε'ο.ττεΡ:ε ειπε με Ισ. ε

νοΙοιπέέ δε ΙεΙοι1Ι'οτάοιιιυ.πεε €Ιε Ι)ΙεΙΙ.ΜεΙε

τε111:ιτ4:1ι10115Ρ00τ Ισ. Μι ΡΙι1ΙΙειικε οΙυΙετιια-ε

τἰοπε επεΙΙειπεε , ‹1ι1ὶ πιοιιΜιο.ΙΙΙεπτ ‹Ιε τ:

πατε. Μ( ' 4 · ~·” κ. 1η ο.ιιοπε-ιιοιιε νικ μεσω: ειιἰάεπτε εΙεΐ _

Ι5.εΙΙι1Ι:ιΙτέ τΙε ιποίΙτε δε.ιιιιειιτ, Ν [Α Ιογ ελ ντι

«:Ιο1ιβεϊ)Ιει1, εΙΙει1ενΙεπΙ:Φ0ΙΜ(Ι€ 11008 › δε

εεΡειπὸωιΕ εε εεΙΙ ειπΙΙοΙτ Ι'ΑΡοΙΙτε Ιε :ΑΡ

Ροττε ὁ. ΙεΙΙιτε Ιε ιΙοιπ1Μητ εΙιεΐ δε εσηΙο1ηιωι

τω: άε Ια ?η , ά'οιΙ ΙΙ εΡΡεπ ειιΙάειτιωεπτ,

ι1ιι”ΙΙ είΕ νεαγΒΙειμ '
:.. Ρετ σε Με :ΜΙΒ εΙΙ τεήι1ει:(εε Ιρ. ιΙοέϊτΙπε

στέ$σεΙΙΙευ.ίε :Ιε απ:: τ1ι1ϊίσΙιτ ίε1τιβΙετι

τειΡΡοττετ Ιε εοπιιτιειιεειπεικτΙε Ια Ε”

τ·‹Ιε

ὰ Ισ.

έτετε, Πω ε1ωνεΙιΙεπτ €111εΙει εοιιτΙιμ1ο.τΙου

δε ΡετΙ:εόΙΙοη άΉ:εΙΙε ὸεΡειπΙε ειΙΡεττἰε εΙεΙα

εοοΡεαιτἀοιι 8ε εΙεε ΙοτεεείΙιιΙΙαπε ΜΜΜ:

ΟτποίΗεΑ οίΙέε κιοιιε η: @εμ σε 1εξι1ε

Ιοιτιιτητεαε εε··Ι€6Μεΐ6γ , εοπίοκωεωεπτ)

τε φίΙΙ ἀἱεεπΪ ΙΕρκωκ ΡΙΙΙΙΙΡ.εΙι.χ..9ιιε Με»

ἶτοἀαἱτ επ 11 6ιιε ειΙεε'εΙΙὶεειεε 8:Ιε νειιΙοΐι: δέ

ε.ΡειτίαΙτε ΜΙΒ Ιου Ι:οπ ΡΙεἰΙἶτ.
' - ·`·°;.Β,ἰεγ Ρφικιοτιε-τισιιε τἰτει: έιι1ΙΙΙνπε Ιτοιβ ε

ω: Ι€εοιὰ ΡοτιετεΡ:ἰιτιετ ι16ί'ει:ε 5ωΡω;Ιεπεεδά
| η'. - - ! Η Ι ΙΙ Ι: .1
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` εΙεΙΙΙειιτεε.8ειιεΙιόε ειπε φωτιά Ι)Ιει1 εσιιιιιιειι
εε`ειιιεΙἑιιιε ιειιιιτε ειι ιισιιε, σιιΙΙΙ Ια Ρ:ιτειεΙιε

`ιιεκιλίο. 8Ισἰτε8ε ὲι ιισίΕτε Μαι: , σε” σιιε

τσιιτεε Ιεε εΡΡετειιεεεγ ίειιιΙσΙειιτ εΙΙ:ι·ε εστι

ετε.Ιιτεε.Ιείιιε (ΙΙιτιίΙ εΙΙ; ιισιι ΙειιΙειιιειιτ Ιε εΙιεί

ιιιιείε ειιιΙΙΙ Ιε εσιιΙσιτιιτιο.ι:ειιτ εΙε τοιιέε Ιάσιιιιε

σειιιιτε. ' (ΙΪεΙΙ σι.ιτσιιοχ (1118;Πε7Ι Ι)ιειι εσει

ιιιειιεε διισιιε δι.Ιτε Ιειιτιε Ιω ειΠΙΙΙο.ιιεε,σιισι

σιι”ΙΙ ιισιιε Ι:μεε Ρ:ιΙΙει· Ρετ Ι›_εειιεσιιΡ εΙ'ε(Ρτειι

ιιεε , ειίΙειιι·σιιε-ιισιιε σιἶΙΙ σε ιΙεΙΙ:ιτι1ε:ει με

Ιοιι σειιιιτε ε” ιισιιε.ιτι:ιΙε ιιιιε Ια Ρε.ττιεΙΡετισιι

ιΙε [ο. @εεε Ωω (ιιΙιιιε ‹Ιε εεΙΙε εΙε [ει ΒΙσιτε.

ΒΙειι ει”εΙΙ: ειε ἴειιιΙΞΙἔΙΙΙε ειικΙισιιιισεε,ΙΙινσ

εει.τισιι δε εεεΙσιιε ΙσιιτΙΙιιιε ι:ει:ιειιτειιιεε. Εεε

8τειιιιΙε επ εε ιιισιιεΙε σιιτ [οιιιιειιεσε €τειι1ι:Ιε

σεΙΙεΙιιε, ιΙεε εσιιιιιιειιεειιιειιε εΙεε ε.εΙιειιιιιιε

ιιπειιε ιιιετιιεΙΙΙειικ,ιτιειε σ.ιι Ι3σιιτ,σιιΙειιΒε εεε 4

ΙεΙιιε Ιειιε ιτιο.ιισιιειιτισιι Πε ιιιειιισιιειιτΞι Ιειιτε

σεΙΙεΙιιε.ΠΙειι Ι-ε 8οιιιιετιιε τσιπ ειιιττεπιειιτ, ΙΙ

;1ε ΙειΙΙΙΙ: με ΙιτιΡ:ιτίαΙτε Γσειιιιτε (Με ιια:ιΙιιε;

ΞΡ[:ι38. Πι νοΙσιιτέ ι·ι.εΙΙ: Ιειιιο.ίε ΙΙιιιεττε δ εΙιει·ιύ

Βειτιειιτ, ΙΙΙ Ισ. ΡιιΙΙΙ:ιιιεε ὰ ιιιιειιιι σΒΡεεεΙε.- ε ξ

ε. ΜειΙε εεΙεσιιιιτιειιιόειτιειιτ εΙε εεεει.τεΙετ :ξ

Ιεί-ιιε ειιισσετε Ιιιιιτ:ιτίοιι δε. ειι Ια μικτό ιΙε Ι;

_εωωιωιι εεε'εΙΙεεξΒόειι «Με σε Ιο. ιΙΙε.Ιε‹

Ι (σε (ΙΙιτΙΙΙ ει: νιι ΙΙσΙεΙΙ ΡΙεΙτι ιΙεΙιιιιιιετε ‹Ιε

εΙιεΙειιτ.Ωειι:εσιιΙ Ιε·τεΒε.ειΙειιτ επ εΙοιιιειιε εε

ΙΙ:τε δε είεΙε.Ιτεε εε είεΙιειιιΙΙεεΞΕίεΙειτέε εσιιτ

τειισιιεετὁ. τοιιτεεττειιε επ Ια. ιΙοέΕειιπε , ε Τ

ξΙιειιιίΐέε,Ρσιιι θ: Ρσιτειειιιεε ο.:‹ζιιεἐι ίσειΤεξ

ε κι

  



_ἡῖ-ῇ_...7ι__.

  

  

σεε 19ο Ζεμ·ήιασυ·ιικι·η '

ιιιεσ8ε τι άειισιτςι· άσε εστιτιιϊπισιιε ιιιιΜε '

Εμ ΙΈΒιιισ Κοιιιιιιιισ ιε8:ιτόε-σιι ὁ. Ιείιιει

ιιιιιισιιισιιι; , θα ε'γ ί:σι·ιζε ιιιιιειεςΙιειιιιιιε άι:

ίιιιιιτ,άιιιστε Ισίιιε οιι διιιιιιειιιτε,ειιι Ηειι σε επι

ικτΠει ἑει: $σΙσιι8: ά'ιιιτειιιιιιι: τουτο σ:Ιιιιτέ σε

[ιη , ά:: ι:το.ιιστίξι· σώσε ιιιιέε ει: τι:Βιισιιιε ε δέ

ιισίιιιιιτσ Και ιιισιιιιειιιειιτ ,ι σαι σε πω! σιι,ὁ.

το Ιεί.ιιει οιι “και ισ σπασει: ΡειιΡΙσ ειιιιι τει:

` πιοιιιε ιιιεΓιιισε,οιι Ισ ιιιιιισιιτιισ ει: ισΒιιτάει ιι:

τΒάδ6· ι:σιιισιιιι:ιιιιι_ειιι, νσιτσ οιι Μ), ίειιιιΦ '

ασια: :με σεε ίειιιιέΕει Ρσι·ίσιιιισ86ε ιιιέ ίσιπ

==ι$ τείιιιο.ιιιε ίσιιΙσιιισιι τ ιιιαιε ει·ιμιιιιε ειιείε

Σ: :οιιίσιιιιιι:ιτειιτε σε: ίση (ειπε. Ισ ιι'6.άιιισιι

τισ σα: ιισιιε ιιγσιιε ι;ισΒι:ε κάβο ειιΙΙσιιτε σεβ

«Η σε ίσιο·ιι , σει· ειι ιιιγ τω ειὶ δε Ισ εσω

ιιιειισειιιι:ιιτ Θ: Ισ εόΓοιι·ιιιιιιτισιιάσ ιισΡετε βι

Μωβ Εμ; δε ισ; ιιισιτειιε. Ειστε ιὶσ Μ] ιιοι1ε σε

τι·σιιιισιιε σιισ σιίιετιισε ετσι1:ιπσσε σκι σε ι:σιι

κιειιιιςιιι: Ροιιιτ ά'επιιι :ισ τσίιτο.ιιΧ,σιιιΡετσειιι:

.Κε ιτισιιιε :). σου; σοι έ), ιιΡΡιιχειιτ. γ ` _

7Μειιε ίι_ειι ιισίιττε όοθειιιιι: ιισιιε τεΒιιισσιιε

ξ Μωβ: ὰ ιιιι_[ειιι. Ισίιιε,τέ8ιιτάσιιε-ιισμε επί: ι

δὲ. Β:ί-ιιε ει1`ιιοίϊτσνιεΞιιιιΙΙσιιισιιτ :σ ()ει·τεε ιιΕΠ: ιιτιΡοΠιΒιε σε τεεετάστ τσιπ σιιίιιιιιωσ Η.

απο ε: ιι: ςὶἔ1ωΘωΧ σαι σε τ:38ετάσι1Ε σιιο ιι

@τα 8; σε ςιιιειι άειισιικι σε ιισιιε ίιτισιιτ ια

ζιιιιιιε ιιςι:ι:σιτι: ι:1ιι”ιΙ:ε ιισκέιιισειιι: τι Κίκε. Πε

(οιιτ ειι νσγειἔσ δ δε σαιτ Ιοί-σε ειι Ιετιιίξι- :

[ειιιενσγει8ε ιι €ιιι ι;Γεί.Βαισιιισιιε,8ε σ.ιιιιιιιιι·:ιισ |

ξνι:ι Επσειιιις: Χ δ.ιιιι @Μι-ισ ιιισιιιτεβΙσ ; β 4
. . ε ι ε α

ν Ελ



  

ε):ωρεψιισκεπτε. - 7 Σε;

εε ἱείηε·ει'ειι είἙ Ιε-εοιπάιι&εωτ. . ο Ν

Η Μ? ει ΡΠοτε οιιἰ οίε (ε τοετττε επ @Ειστε

/ _ιιιεεείἰξει ΒοιιΙἶοΙε ηεΙι1Πετε ε!ε εόὸιιἱεε ε· ΡΜ;;

Μ), ττ1οιιΡεεεε 8ε Μ. τοιιτε οιι'Η εὶοἱε Ρτειιοεε,

δε εεΠε οιιΉ εἱοἰτ ειιἰεετ. Ἀὶιώ οι1ίίε.ιιε τε ε

@ΜΜΕ Με Ιείι1ε νει1ε νοειιετ επ Η πια οκ.»

-· @Με εἰε εε _ιηοπε!ε , ε'εια8ειΒετο. επι εΙεε <έοιιΕ4)

Έτεε δε εογίιμεε, σε Η πε ττοιμιεεε οσε πιοέε

δε Ρετεὶἰτὶοιπ. ' “ · ε ›

Μειὶε εεε;; ε1ιιίδε ει1 Ρ::οί·Ρετἱτέ δε;ειε Μωβ

ίὶεέ εεεε.τάεπε ὁ. εε Ιείιιε ί-ι1τἔἰτοιὶε ἄιεὶ1τει1ίΤε>

ιπειπειποποεβοιιε Με ποτε δε Ιεε τειπΡείεεε

(ΙΠ3. Με εΒὶεειπ ει: Ρουεεεία!ατε=8ε_Ιουϊτωττ

νεὶ'νπιε ειπίετε ίεΠεπέ. ` · _ εεε

ε. $ὶ τι; εε τειιτε με Ιεε νοΙι1ετέε δ: όεΠε-εε

εεε εε ιπποικὶε, τεΒειτοε Μεί-ιιε, δε; τει ετοι111ετ:ιε

@ΠΙ Με] ε Ροίπε εὶε Ιοχε ντειγε δεἴοὶὶεἱε ,7 άι:

εοπτεχιτει·ρεοε εετιπων:ιπ , οι” Πε νιεωπε

ι εὶε 1ιεχ,8ε Πε [ε τετι1ιἰι·ιε ει11ειγ. Βεἔειε‹ὶε οσε

Μη εἶεΡε Ρκἰι1ε άε ίσα ΒΙοΙεε Ραπ και τέΡε Ρομπ

π ιτιογεωιεκ τοπ Με: , δ: τει ΐε_τεε εΗέΕευΙτέ εἱε '

ά ;τετιοοεεε πιο; ἱογεε ό.ε εε ωοιπάε, εειιἰ ι1είοΕεξ '

ε; εμε νοἰιπεε δε Ρο.$Βτέετεε, δε ἴιιἰιιἰεε ά'νο το

Ια Βεπεξε,Ρουε είὶτε νιιί ε Σ”, δε ττοιιιιετ επι εε

Χ· 7 ' ε επέστττεΑΡε1εεεεεε ε .

ε 5ί ΏὶειιΊ:ε ῖεἰτ ΡειΠετ Ρετ Βεσ.ιιεουρ ό)εί:

Β ' Ρεειιοεε, εεεεετεε ὲι Ιείοε, τείιιΕεεεε-τιι άε Ροε- ·

ια εεε τα ασε: αΡτεε Ιιη,εὶε Βοἰεε-Ιε ωείῖποε @Με '

κ" εε ε1ι1Ήει Βάι , ὁἶείἘτε ΒαΡείΖέ ὰιτωεἴιτιε Βε·=

ώ “-1ειεξεεε_ ἀυειιεὶ ι1εεεεεεΒεεεεεε-εφ·εεε

ε · ~ Με ε·

ζ . γε επέγ 7 ε, Η



 

ε.96 @ε Α: ρεψεωεπε.

εΙ'είειιιιεε ειι ωιωε ‹Ιε Ιειτοιιτοιιιιε ιΙε 8Ιοιι:ε;

()”εΙΙΙΙε επικό εΙιειιιιιι Ι38ΕΕι1 μι: τιιιιτ δε Με

Ιεε,‹ιιιι μι: Ισειιιιεοι.ιΡ εΙε ιιιιΙειεε δε οΡΡτοΙιτεε

Ιοπτ ειιττέε ειι Ια ΒΙοιτε. Ιείιιε τ'ειΡΡεΙΙε Ραπ
Ιε ΙΙιιιιιτε , ιΙτε τοπια ιιοιι Ι-ειιΙειιιειπ ιΙιι Ιε

εοιιι·ε δ: ιιε Ι' ιΙΒιιιεε,ιιιο.ιε Με; Ια νιόΙ:οιτει

()οιιίιάετε ειιιε Ιε άΙΙειΡΙε ιι'εΙΙ Ροιιιτ Ρετ δεί·

[ιιε Ιε ιτιιιιΙΙ:ιεν , ιιι Ιε ίειιιιτειιι· μι: εΙεΙΙιιε ίσια
Γει8τιειιτ,ιΙ ΙΙιιΙΙιτ ειιΜα Ιε ειιι'ΙΙ [Με εοιιιιιιε

ΙοκιΜειιΙΙτε , δε εμε Ιε ίετιιιτευτ Ιοιτ εοιιιπιε

(ειι ί-ει€τιειιι. Δ

δι Ιεε ετιιιιιΙειιτε Σ: άιΒιιιτέε ‹Ιε εε πιοιιεΙε τε

τειιτειιτ, τε8ειτεΙε ὰ ΙεΙυε, εοιιΠεΙετε ΙΊ8ιιοιιιι

Με ὰ Ιεις11εΙΙε Η επι :ιΙ·ιΙσει.ιίεέ Ροιιι Ι'ειιιοιιι:

δε το)! , δ: ιιιιιΙιιτιότιετεε-τιι δειω” όεε Ιιό

ιιειιιε,άείειιιεΙε τιι ιιε μια ιοιιϊι ειι'ειι τειιοιι-ἔ

εει.ιιτ ἑτοιι 1)ιευ , ὰ τοπ δ:ιιιιιειιι , ὰ Ι'Ιιοιιιιειιτ

(με τιι ειε ιΙ'εΙΙι·ε άε [εε επί-ειπε , ὰ Ια ΡοΙἶεΙΪιοιι

δε Η πια, δε ι Ι'εΓΡει·:ι.ιιεε ‹Ιε Πι 8Ιοιτε2 ει ειι

εε :Ιε €επιβιτιοιι,εττειεΙιε-Ιει ὰ και οΙιιετ άΙΒιιε

ιΙε τει νοι::ιτιοιι , ἑι νιιε ειιι:ιΙιτέ πιει τε α:Ιει1°ιει1τε

δ: ειι εείΙτε νιε δε ειι Ι'αιιττε,δε ειιιι ειι Ι'νιιε δε

ειι Ι'ειιιτιε τ'ιιΡΡοιεε νιι εοιιτειιτειιιειπ ίοΙιάε

δ; Ρεπιτιιιιιειιι:. 4

ει1°ωιειεεεε Ρι·εΠε δε Ιε εΙείιτ ιτΙ':ιιιιαΙΙετ δε:

Μαι , τε8:ιαΙε ὰ ΙεΙΙ.ιε : ΙΙ ε'είΙ ιιΡΡειιιιιιι μια:

τε βιιιι1ετ ; δε τιι τ”ειιτιο:Ιιιι:ειε οιι: τε Ρετάτε,

Ροιιτ ι·ειι'οιιεει: ἔι το. τεΙΙΒίοιιΞΙΙ)νειιτ είΙτε και

τΙιι·είοι·, ΙΙ νειπ δικ: :οιι αι:ιιι Γοιτ δ ΜΥ, δε τιι

πω: ετοιιιιιι ειι τεκτε,,δε μια: νε με δε εεπε

ε Ρα_



Μ: !ε ρεαβιισσατε.. σ”

στάτσ Ισ εισΙ,τσ ιιιιιιεε τιιισιιιτ Ροττστ ΙτιΙισστ

Ισ :στα Ισά:ιε σιτε άσ τσιτοΙστ :ισ Ισιτι άε ΙσΙσε.

Τοπ οι: ε: τστι ετεσιιτ ιισ τ'ο.σσσεττε. με ιιι

ΡΙσε άε τσιτσε τιι σΙσε άσ εσιιτστιτσιτιστιτ ε σε τσ

σε Ι'σιτιΡσττστεε Ρεε άε σε ιτισιιάσ. ΡΙσΙισΙΙ: τι

ιιτεΙΙσ τογ άσε τΙιτσΙστε ειι σισΙ,Ιὲ στι Ισ. τισιιε δε

Ισ. τσιιιΙΙστε ιιε στιίτσιιτ τιστι , δε τι σὺ Ισε Ιστ

ι:στιε σε ιιστεστιτ ιιι τισ άσΙτσιτιτσιιτ.

ετ τσ σε εστι ά'ντι εΙΡτιτ άσ σσΙστσ σε άσ νστι··

σειιτισε, τσστιτάσ ὰ ΙεΙσε, σιιι ιι'ει με σσσεττ Ισ

€σσεΙιετ Ρετιιιι Ιεε σΡιττσΙιτσε σε ισιιοιιιιτιιεε

σιι'ιΙ ε. Ιοιιιισιτσε σουτ τογ, νσιτε σιιι ε'σΡτ στι

ΡσΙσ ὲι Ισ τιποτεΡΟΜΜΜοΠσπ

στι, δ: τσ σΙσσιτιστε.ε άε.ττισε σσιιττσ εστι Ιτετε,

Ροσιτ νιισ Ισεστε ιτ:τ.τοΙε, Ρσιιτ σσεΙσιισ Ρστιι:

τοττ,σσσ τσ είΙ:ιιτισε τ,:ιιισιτ είτε Ιειιτ, δε Ισ στέ

άι·ειε τισ εσΙΙστ,Ιστε σιι'ιΙ τε άσιτ σσεΙσσεε άσ

ιιιστε,Ισσε τσ Ισσσσιιιτ άσε Ισιιιιτισε ιιτιιιισιιΙσε

σιισ Ισ $σισιισιιτ τ':ι σιιιττεεε. τ

ετ σιι ντι ττιστ Ισ ττεεΙιε τσ ΡιτσΙΙσ, δε σε Ιτιι:

άσσσ τ'στισσΙσΡΡσ ιιιΙσιτιστιτ , Κσσετάσ ὁ. ΙεΙσει

ιΙ ἔστι νσστ άσιεΙισ.τσετ , ΙσΡιτσττστ τεε ιστιοσ

ΙσόΙ:ισιιε , δε τ'ιιιιιισΙστ ντι Ιτιτάσειι Ιεσστ, νιι

ισιισ άσστσ δ: τ'ειιάστ ι Ισ ιτσττστ Ρετ Ισ νσττσ

άε Ιστι στΡτιτ. σ· - '

ΒτεΙτσιιτ Ισ άεσσιτ ά'ντι ()ΙιτεΙΙιειι ειι: άσ

τσ8ειτάστ ι ΙσΙσε , πιεσε τισιιτ Ισ σσιιΙστττιστ_ ι

Ισγ,σσι Ισ τσστιτάστ:ι Ιστο.ιΙΙστιιιιισ ε δε Ισ Ισα

τισ Ισττι οιιιτ σσιιΙττΙε.Ρ[34.(ισιι:σ σσιιΙστιιιι

τε εστι σιτε > σε στι Ισ.τσιτιιιισιιιστι άσ Ισ ΜΒ

τε 3



 

2.98
- .ή 2ο Δι ρσιιὲιιειιικι·ε, _ ι

όΙ:ετε,86ειιεεΙΙε ‹Ιε Ιεε ίδιιΙΙιτιιιιεεε.φιι :εμέ

άστε ειι εεεσοιιισΙ:ε 5ζΙεΙ.ιιε , 8ε Ιε εσιιΕσιιιιειε

ὰ Ιιιγ ; Εσεις; εΙΙιε ιιΙΙειιιέ σιι'ι

› ;ειιιΙιι εσιιίοιιιιε ειι @σιτε

Ι Ιιιγ Με επίθ

ΩείΙεΡειοΙε είΙ

εεεεειιιιε σας: ΙΙ ιισιιε ιιισιιισιιε ειπε Με, ιισιιε

ειιιιτσιιε ιιιιίβ @εε Ιιιγ.ι.Τιπε.5ι-ιισιιεΙσιιΙὲ

Ι·ι·σιιε ιιιιεε Ιιιιι,ιισιιε ιτεειιεισιιε :ιιιΙΙι ιιιιεε Με. ι

ει ιισιιε Ιειάσιιε ειι ιισιιε Ια νεται ‹Ιε ΙΈΙΡιιι:

ιΙε Ι)ιειι , Η ιισιιε ιισιιε Ιειπσι·ιε ισιιεΙιέε σε Πι

σεισΙε ,ι είεΙιο.ιιΙΈέε ειι Ισιι ιιιιισι1τ δε ειι Ια

ετιιι.ιιιι;ε , ιεεε.ιάστιε ὰ ΙεΙιιε,ειι εσιιἘεΙΙἔιιιτ (Ρε

εεΙειιιε Μαι; Ροιιιτ ιΙε ιισιιε , @σε ΙεΙιιε ειι εΙΙ

ξεεεωάσιιε Ιιιγ ειι <ξετε.εεε, δε_‹Ιειτιε.ιιὰσιιε

Με ειιι'ΙΙ ειι [οιι ειιιΠι Ιε εσιιίσιτιιιιεεειιι , ειπε

εεεεσιτιιτιειισειιιειιε ίσιωσε Ιιιιιιιε ιισιι ΙειιΙε

οπιεσε σεε _εεετσιπειιιειιε εσιιιιιιιιεΙε , Με

@ΙΙΙ ιΙ”ιιι;ιε.ε εσιιιΡΙἱΠειιιειιι: ιστεΙ δε ΒΙ12Ια ι

. Ι?ειττιειιΙιειειτιειιτ ι:1ικιιιιΙ ειι εε νει:::ιε Ριο

' · ε'Ιιε «Ισ Ιισιιεάστε εσιιτΙε , εΙοιεΡτειιε εσιιιε.

ἔε , ιτεΒειτα:Ιε ὰ ΙεΙΙιε , ειιιι εΙΙ Ιε
εσιιΙοιιιιιιιιτει1τ

ε τε Ιτσγ,Ρσιιτ Ιιιιι σιτε, δειΒιιειιι ε'εΙΙ ὲι εεΙΙι:

Ιιειιτε ειι1ει';ιγ ιιισιι ιεεοιιτε ὰ τη , σιιε ύψ

και; Ι'ειεεσιτιΡΙιΠειιιειιτ εε εεε σιτσιιιεΙΙεε ε τα

; . , _ .ε .
πιω εεεεΙιε Ισιτε «με ιε σε

μποτ,

τε ”εοετισι!Ισιε

συι_σοιιιωειιεει ειι πι” Ιε στεειειιιι

εΙσιι σε ει,Ισγ,8ειιιο.ιιιτειισιιτ «με ιε εετεΙιετ2

θα εσιιι; ειι ειιισιτ ΙΙ:ιεεσιιισ
ΙιΙΤειτιειιτ , σε το

ΙεΙΩι:ιε-τιι Ρσιιπ τισιιιιετ ὁ. ιιισγ35ειε;ιιειιτ Μ

ειι Ιρι Ρ:ιειει·ιεε δε ΙΙειττειιέε ιΙε εεε ειιΙε.ιιε: Με”

· @ιι δειεςιιειιι κι εΙΙ: Ιεε: ΡΙειιιε γιέΙ:οιτει

Ηπα

  



  

] 23ε·2«Ρεαβαεωιπ:λ

νἰειπ ςΙοπο 5εΨτιεμτΊείπε Μαι. Βοοπεριπογ* .

ιΙε το: τε$εικόετ εοπΙΙο.κηπιεπτ ι1σέ1ο'οΙΙ:11ιτ Ιω .

άΙι1:ττΙΙΙεωεω ε1ι1Ιω'επ άείΙοι1τηθ:πτΙοε ΙΙΙ

ΙΙτιπΙτέε δ: Ι:οΙΙ:ΙεΙΙΙ:ε ‹Ιε πια εΙιειἱτ , Ια άου

Ιειικε άε οπου εοτΡε , Ιρ.ΙΙιιέε ὰ: τοτε μεεΙΙέε.

Ι:ο.Ι-ιτιοΙ Ια <έταερ $τΙΒιιειιΕ-Ηι1ε ιπαίογ Ρετεε:

ὰ τκαιιῖτε , ΡοιιΕ ΓειτιβιταΙΙ-ετ , τοΙ , ςιιιΙ έε ίση

› εοπί.οπιιτιατευτ , ΡοιΙΙ Ι:ικιΙ:..ιτιε. νΙ€ευ ΜΙΒ» `

παπα: «Ισ τα <έτεν.εεζ,· 86 Μ. τεμεκιάτε επι

ι:εΙΙ:ε Βέατι‹Ιε Ιοι1:::ιεε, μι:: κά

Μέ ειπε τογ,8ε τε 8Ιοεί

' Ι βετ ετεττιεΙΙεπισιτ. _

ψτιεθ,_κ
.ΝΒΑ ]

Ι)Ιειι ποιιε οι Βια Μ. Βτειοε.

  


