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επι Ι'γςαιιοΙε νεο τοοιιιετ. ΤουεεεΙεΐειοεΙΙεε
εΙιοΙεε Γετογειιτ εωω 86 ιιιιΡοίΒΙσιεε , Η

Ι

εεκτενΙ;ιιοιιιτόειιοιι:Ιιει.ι.· εεεεεείι Ιου Ιιιι
, τιι:ιιιιιι:έ: εΙεε Ιε πιοπιειιτ οιι'εΙΙε ει εεε ντιιε θ».

ΒιεΙιιιιιιΙιε εεε απ: Επι: τουτ 50ο ιιε Ρουττοιε

οειεόιτε ειιι”ιΙ ειιΙΙ ι111ιττέ Ια πω: Ροιετ 8,ετι
οΙΙετ επι @ο ε· 86 τοιιι:εείιιιε ΙΙ ει: ΙοττιιεΙΙε
ιιιειιτ,Ιε ίεψΙε ΜΜεΙε ό· είε» ε” »ια Ρον;
Πε(Ι εσ:ΡΜΙέσει ευωπεεω:επε 2: Με» «Με Με

#2: κεφ'επ ·υω]ε €εκβΙετεα# πεμυ2επάτε

.-›ε«φ_εη»

μέ” ε ·υσιο,εωιο μπε π· Με; [Μέ ιι/Ζέάἶ
/ πω” ΪΜποἰεΜἰ ; τἱ8εΙε Τοε&ειεΙε ειιι”οιιτειι
' Ιεε ·ίοι·ιτιεΙε ΑΡοίὶτεε οι1ειιιτ4Ι ειείεε εειΙειιε

ιΙε οεικιτιε Ι·ε11τε γεια ,Ϊ ο'ειιίΙείΙέ οιι*νιιε
1ΙΙιιίὶοιι εΙε Ιιευτε1εοε,:ι.ιι Ιιειι εμε Ι'Ειιειιι€ε
@επἔεω·
°1
οε

ΙΙίὶε τιοιιε Ιε-τ`εεϊτε εοιτικιιε νιιε εΙιοΓε_ ω.
γεειτοΙ:Ιει δέ ειι:εί)εεε ριιτΙεε Αιι€εε οιι'ΙΙ α

εεσιιΙο ετι·εΙΙτεΙεε ΙΙιεθεετειικε 86 Ιεε :εἴ
- πιοιιιεει1εε .ειπε οσοι· ύτιεοΙιιεἔτοιιιΙε 00η·
5τιτι:ιτιοτιι εΙε Ιειιτ θ”. Τ” εεΙΙουτεο0θ
εεεεε ττετιίΙειειροε'είϊ ΐειιτε Ρετ Ια ιπετειιβε
οτορτε άιυιοι:εω-° ρεκεειμ'εΙΙειι-Ει ΡεοΙσ

Ροκ οσε Επι: νεο νεεεοἶὸἱιιΙοε , 86 σ.Ιε (8
:.οε.:
επεσε

' νεται άιοιιιεΙΙ τι'γ ειι ει οσοι:: ειιιεΙειίιετιιι€ι

ειιι1είΙΙε ιιιεΒιιε :με εεΙΙιε ιΙε Πιο Ρετε: Ε:
οτι εεΙει ΐοτιειίεεοίΙοο ει είΙεάοεοπιοειτοΙιΙε· Ι
πιετιτ -ΡΙοε ΒΙοτΙειιΙε ω» εεΙΙε εΙΈΙΙΙΒ

(?είΙ:οιε Ιιἱεο νεπιτεοΙεκτιεοενο (Ρεε'ΕεεΙε
ο ίου: ΒΙοτιεοιε εΙε να: εε ΡεοΡΙιειε παπι 20
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()ΙεΙ ΓωτάειοΙιειιιιιιΧ ό:: ίειι,δε ἴιιτ να εβα

Πέ ΐειι ιιιιΙΙα
ΙΜειιτιετιιιε
ειιι.οιτ @ω
Α ω:
πιω εΙε
ά Β:ιτιιτιι6,
ΓειιΡοιιτ 66
οοιιΙΙιπιετ
δ:
[Μπι ΙιτίιΙετ Με ΙιοΙ‹›‹:ειιιίὶοε,ΙιιΙΙιτιιιτ :Πα θα

Ροιιτ ΓωΙωοτ ετι Η @οπο οεΙ€ρεα Οι: ΦΠ·
πι: Γεωιι τ” €Ιο νοιτ ει: (ΣειρΙτα.ιιιο ειΡιοε
αιιοΙτ 8ετιιττειιίειιιοτιτ £οτιιΙσειιτι1 εοπιττ6 Ια

Ρτιιιι:ε @Η ΡιιΙΙΙ:ιιιοο άι: Ι”ιιἱι: , 8: ετιιιττε..
τουτεε Ια ιιιαΙΙα:ε ίρΜευεΙΙοε νι&οτΙσιιι:
ωεω δ6 ετΙοτιίαιιτ,Ρειίΐοτ :τι νο ΓιιΡετΙιε ει» ›
Ρο.τοιΙ ἐι Ια Για άι: ήτε οιιιιοτιιΙε πιω: επι ιτα
ιιε:τε άεεταέιοιιεάο Ιου: Επιιιιτε: , Βιιιεςιι,ιΙε

ΙεΡειιΠὶττι: κιΙΙΙ:ιιίότ ω επι σπιτι» ω οτι ΙΆτιιο,
ό: εϊιΙΙε:τ ΡιεΙ“ειιιατΙου:ιιιτ Η: δσιιιιοτειιιι
Μοτι:ιτειιιο μια ειμαι πωπω ία ΡοΙιιοιι δε
[οι Ιιιιωτάε,ΙΙ: νοιι· 8ΙοτΙοιιίετιισιιτ οοιιτέιτιΣοιιιιετιιο
ιι€ €Ιο απο
ιοιπ‹:ΙΙιιΙΙι‹:
Ι'νιιιιι€τε
δε Ριιιίΐειιιιειιιιιιιτιιιι
ι Ε: ιιο:ιετιιιοιιιε

(ιιιεΙσιιιο ροτιιρειιΧτιιιέ-.ίοΙτ ω 2ΡΡεΙΤειμ
Ιου τιΙ‹›ιιΙΕ τι,είΙ Νεο :ιιιΡιιιε άι: σεΙιιγ':.ΙΙ:
ιιοΙΈτο δ:ιιιικιιτ : ΕΙίο ΜΜΜ επι όέποιιε τω

@ΜΗ ιιι6ιιιωωιω ρΙΙιε Βι18ΈΙΙΙΒ ιιοι15τιέ:
α›ωωωιιι1Μι1ιιιιΔιετις. Ωω ΕΙΞειίεΙΙέζιΙτ

ζιιι'νιι ίἰιιιΡΙ‹: ΓετιιΙΙ:ειιτ «Ιω ειρτέε ·τιιιωτ
εοτιιΙσιττιι Μαιου: τιιι€Ιιιυοξι6·ιιιρέ Τιιτ*Ιε.

:ειτε , :ι ερώ εΠωιό ιίοιι Επι: Η πιώ ΜΒ Ι
ικα Ια ιιιιΙΙΙειος:ε: ιΙε ΠΙειμειι ο;ετεξΙοηιέιιισ
ιιιιτιιωτιεΙΙο εΙι·:εΕἴΡι·ιτε-Ιιιοιι-`Ιιὸ;ιιτειικ Ειιιιιτ
ι:Ρει·ο·πε8τε8ίι εΙ Μαξ ιιοωΙ;τομιιιιιε ιισΙΙιε
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$σΙευσυτ Ισίυε συ Ισ ντευ Μουετουσ τΙυ
(ζΙσΙ ουἰ τοποσ ειυοΙτ νειΙτισυ Ρετ Ισ τυοττ δ£

Ρετ (ο τσΙοττσθ:Ιου τουσ Ισε συυσττιΙε οι: Ιου
Ρσ τσ σΙΙ ττΙουτέ σΙστιε Ισ ΟΙσΙ [πιτ Ισ υσττυ τΙσ

- ο

(ο οτοΡτσ Δυπωτε σοττ1τυσ τΙουε Ιου ρτοΡτσ

Ι
Ι

Ιζογσυτυσ, οὐ. ΙΙτι σΙΙσ σίΙσυί: Ρετ τΙσίΙυε του
τσ ΡτΙυσΙΡουτσ ό: ουΙΙΙουσσ, Ρουτ γ σΙττσ

ΙΙ

υτΙοτσ εΙσέ Ιιοτοτυσε 86 άσε Αυοσε δε ρουτ γ
ττΙοτιίστ 86 τσΙουστ στστυσΙΙστυσυτ. έξι-αυτ

ΙΙ

ὰ Ια τυο.υΙστσ συ ΙσουσΙΙσ ΙΙ σΙΙ: συττί: άουτ Ισ

ἐο

(ῖΙσΙ ; Ισ σοτοτυυυ οσε Ι)οβτσυτε τΙσ Κουκ: Δ
- Ρουτ ΕιυοττΙστ Ισυτ σττσυτ οσΙ'σχΙΡτευσσ τΙσ
Ιου σοτΡε :Ι Ισ τυοιοΙστσ τΙ'νυ ΕΓρτΙτ, νσυΙσυτ

Ι

ου'ΙΙ Ιου ουδέ :ὶ ττευστε [ουσ ευουυσ ουυστ
του: , υτσίυΡΡουιυε οσοι: σΙιοΓσε , τΙουτ ΙΙε ο

πιο Γεαυτογσοτ :ιΙΙσουστ συσυυσ ίοΙΙτΙσ τυπου;
Πωσ ουσ Ισ ΟΙσΙ σΙ'τ νο σοτΡε τΙυτ ΒΕ ίστπισ
σοτυτυσ στΙΙΙειΙ, σουττσ τ:σ ουσ Ισε [Με σκ·
τ εσΙΙσυτε ΑΙΙτοΙοουσε τυουττσυτ Ρετ τΙΙυθΕΙΕ8

τοΙ_ΙοτΙ5 ο ουσ σου σΡτ ντι ΙΙουΙτΙσ δ£ Ρστωσα·
ΒΙσ σοττιτυσΙ'υἰτ: 8σΙΖιυττσ ουσ [Μου υ'γ τι
οσο Ευτσ :τυουυσ ουυσττυτο τυσΙε ου'ΙΙ ο
Ιο.ΙΙυ υστ:σΙΙΙΙΙτστυττΙτ ουσ Ισ υοτρε τΙσ ΕΙιτΙΙΙ
ΥΙοΙτ συττέ: μι· ΡσυσττειτΙου τΙσ τΙΙτιισυίΙου,
οσ ουΙ σΙ'τ που 111οΙϊ18 ετΙ:ΙυττΙσ ΓσΙου Ια υπ

τυτσ ουσΒΙυΙΡυστυατοΙτσ οοοττσ Ια ουΙΙΒιυ
. _σσόοΙ)Ισυ. @τσιπ :Ι τιουε , τιουσ τισ άου
1:0οέ ουΙΙστοσυτ ου”ΙΙ τή· ίου: απτο :Ι Ισ τω·

ΡΘΠο €Ι'Υυ νου αυτ» ουΙ τι Ισ ουουτΙτί: 66
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ωίδΙ2.σσωρτ.νη/:9.ιο.πι.11..Β.ι4.. πιά
ίσο οιιο:οιΙοο εόΙ:οοΙΙο; 86 «με Ιοε οοοε:ο

ΙΙοοε εΙοε 5ΡΙιοτοε οοΙοΙΙοε ο'ειγοοπ Με αν::
ΙΙοοοοε οσο: Ιω άοοοοτ επιπεδο; δε ςυ,ΦΙΙο$
οο ιΙοΙοοον: οοεΙοι· ΓοτοΒΙοοΙετοι:οκ ω:: οσ

ΙΙτε:ε , Ιοι·ε οο'ορτοε Ια τοΓοττοδοοο 8οο0τ:ΙΙο
οσο: Γοτοοε ποιο τοοεΙυε τΙοοε Ισ Επι! , του:

οι: οποίοιοοοο Ποτ Με οΙοοε :Ι οοε οοτοε
Ιοτε :με οοοε ειΙΙοοε δ: νοοοοε.
Οι· οοΙΙ:το 8οΙοοοοτ ΙοΓοε @Με ο”ει [Με
νοοΙο εμε οοΙει Γε Με Με σο Γατα: οοοποπο
Ι'οοΙοοοοιοοτ ΙΙ'ΙΞοοοΙι , α: οσο οοίΙ κοπο
Ιοε ΑοοΙΙτοε οΧετοιοεοκτοι ΙοοοπτοΙοε δε

οοοΙοοόοε ; οἱ σο Ια ρι·οΙοοοο εΙ'νο ΓεοΙ
°τοΠοοίο,οοοποοΙο τουΙΙΙσπποεοτ κΙΈΙΙο, οιο
Ιο οτ εΙοοοοτ ΕΙΙΙΪ:ο τω, α: οιο οοίΙ 8τοοεΙο

τοοοτ αΙΐο1οΙΙΙο τοΠοοΙ€οει€ο (μια Ιοε @εποε
σο οοΙΙΙ:οετοο::Ιο ου τοοοιΙο. ΙΙ :ι Ιι18έ-ΡΙοε
οοοοοοοοΙοοο'ΙΙ Ι:: ΓοΙε Με εΙοοειοι: ουκ ο
τουε οδο (με ο:: Ιο ΙοοΙποοε με ΙοοΙοτοοοΙτ
Ρειτ οοοΙεδΙιττο ου Ρετ τοΡοι·τ άΙειιττιο; :εποεκ
οο εοεοε εΓτέ τοΐοεοΙοε οσοΙοΙτοε ΑΜΠ Μου.

οσο εΙο ο νίο , ό;; Γεε τοΙτοοΙοε, εΙο Ια ἴοο£
ίσιωσε , ιΙο Γε ιοοπτ , δε ιΙο ία τοΙΙιττούΙΙοο,ΙΙε

οοιοΐοο; (πο: ειπε δ. Ιοεο , ( 1.Ι6.1. ) α· εχω·
και: ά!Ιθ,ΐ.ΐ '(”'ί! ἄὅ 2205]8ακ. ΓΕ' 9!!Ε·ΐ20ΐί! Μισο:

εσωεωρίέ έ: Μ ραποίε άι πάω πω: Ιε··υσαε Με
ασπρο: ,οὐκ με πασα: @ο εσωποεο2οο οπο::

Μα: , ό· θα εεε/ον ευυποαοέυκ[σο ααα· ίε!Μ·
π, άρειεσ @σε β; 1ψω απο! , ό· Με”

ο
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~;ε.__”

ε 118
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Ξετωπ 2ιμπέψε.
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Ρπββωω· σε: εβο/ε.τε]Μ με σεβ” Με [Μ
πετσηΜέε.
ε:1υαπό ΗΒΗ
Οείϊ
ειίέ!βιβ
εε ε1ιίεΒΒΜΒε
επἰει4έ εα:σΙεδειάιπ
τ· €ω·άεκ.τ.
Ι.ι1ε

ή

δΡε&ειεΙεόε Μ νειιε δυειτεΙ Η ίυιειπ ιεΠε

Έ
2

φωτ ιευἰε. ειπε ιτε Ροικιπιπε Μ !ε τιπείετοίτε`

:Ϊ εευἴε όε ΐου ειιΜεικε , Μ ὶε εοττιρτετκὶτε

. . ”ε.2-ω

ἑ`εευἴε όε ώ πιετυεΜε ; δε εΠακι5 εστωτιε

ίι:ΓΡεπόυε ειπα: Με 1‹:›γε ‹Ιε ίου ιτἱωοἴε .δε Μ:
τεἔτε; κὶε ίση άερεττ , Πε
. άεωειπογεετ Μ.
εοπιπιεΪᾶεε ίΒιιυεε ὶωωοΒΗεμ- εοωωεἱἱ

1Ϊ ε
ε!

Μ: εοτε#ἐ όε Ιειιτε τινιΙθττε ευίὶ ειπρωιέ πω:
Υ Ιω Ιειιτ εΐΡτίτ. Μακ εοττπτιεπε εθε εε ειιΉ5

Δ'οι·ιτ νει: 2 (]ει·τεε επιασε ομ1ΊΙείΈ ωοτικέ νὶ
· / Β1:!επιετιτ επ @σε ίεΠερι1ειιιι εοτΡε ὶμτετ

Ροίε , ευτεπεόεΓΡαεε ε1ιέεΙειπ νειιεΙε Ρου
'

ι

Με εεεοιτιΡ:Μέτιετ 86 ειρετεει:ο1ι: Με:: Φ
Μι1θεεωεπτ: πιω Ρηἰε εΡτεε Με οι:έε ΗΝ:
κιΜεεω:τε Μ δε Ιειπε μια, Η Μαι ειιΉεπε

?Με ΡΪ1152Ρετεευ , εεΡεοόειιι: «ΝΝ εοτιτἰ··
τιιιοἱτ Π” ΒΙοτὶεως νο1αἔε-, ε'εκι :Μουτ επ Η
εὶοἰιε όε σο] Πω μπε ; τ!ε 11ΜΜε1°ε ειπε
' ε εεττε τιι1εεΙο1ειίετιι1, που ά'νιι νεὶιὶευΙε.οι1

ὸ'νιι εΙκιτἰοτ ειι1:?ι Ρτομεωετιτ ρειΗετ Ιε (σε.
ΗΜ: , σετ εοττιωεκπ Με ηι1έε (ΙΜ ιιεΡευτ
!οηίὶετιἰτ (εε ρτοΡτεε νερευτε Μ” εμ'εΠεε
νὶετιιιειπ :ὶ Π: τεΐουάτε εε εεε, ειιΡε εΠε Με'

Παω νο ΗοωωεεωοΕε ε!'νοε Βεττἰετε Ροιπ
ειττείὶετ ἱειπ οι1Η06τέ; οἔια δε ιποιη τεοιπτετ
Ρετ !ἑ.341εποιτ5ι1ο145·ὸβ0_0τ18 εομεεωα εε
` * νοὶι·
Δ -Δ-..

.

-

ἱ

1 /έΐε: σωμι.1>ετ[9.1.ο..ιι.πι.ι;.ι.ζ.›: τ19
ΜΜΕ 86 άσοουποΙίω: όεε @πω όο Πω:
αστειο: :ΝΠ Μ Ρ!·ΜΒέ πω” ε:: τς:ιιο·Ιετ.·
ΉειιπειιιΗ.1τρΙιτειμΈΙετι,6ηΒΡαε νοιγ86.

ἐ εμιο1ιπτυτο!!οιπευτΙευτ ΥΒΩξΈΠ,8ΠΠΣ Μ:
ειτα:Εοότε , ΗεΓοιπ όσο ετοὶτε: ει1%·ειΙΤιέυεε- _
ωειπ οοπτιτικ α: ςυΊ!ε σο: νοκ-Ιω: έεςο.Πέι1
:ειπα ς10€Ι€Π15(31Γ1Π επ ε άοποέ6;·ωτιτ Ν
όσ &πε,&ε οτι ρειτοΙοεδ είΓειπΙεὶΙεε ;- Ετ [σε
Ατιἔοε ἑΙΊιευτε πιείἐπο Ισ ἱειπ οπι: επε!ώ:

.Ομωκυκει!: Μισμωίε: άπο: ]ϊώε: ΦΠ! ἰε
6`2ι·Ζ Μέ :Ήι ΔΜΜ,·υσίεέ Μακ |σωπωσε /ἐΡτ2
]επιεπ·πι άειωκ: :πωσ τ» Φαι16Μεπ2:-ύ! αποκώ

£αιο·άΜ·πι Ηωωκε.σ ώιίέ!εέσε: Ινσωμη πασα:
απο/Κέ: τω:: ο·εέωνι'ακ: «ισ 6`ἑε! ? Ος @Ἐκ
ἐπὶ μέ α σ/ΐέείωέ αν; ΙΜΜά,4Μ98 τω: κι: δέεί,

· ·υ2πώσι πέκβ με @Με Ζ)ιπέ.< ωπ:εση!έ α/ίωαι·
ω” £2.ε!.Πε ίϋπτ-ερρο!έε ἰωπππε.σ,ρειτοε @ΜΒ

Ι‹:ω ΒΡΡΗΠΠΟΠΕΒι1 ίωτωσ Ιιιπωωικ :ΐ`οτ11άσ
οηΙ:ηιτεΙΙείΙε θ: ίσου; Μα πω· επι τουτσε
¦οιιιτε Ι€ἔ€1τἱΟΠ5,£ΜΠΠΊ€ Ια ΡΙυεεεοπ1ιτιοόόε

Ξα:ιικ Διιίι1σε!εάΙε εΠ·ογοικ εηυοΜε.

Πε

εΠογειπ `α!ειωσ _-. 'ειδ-ιι ςυέ·Μ Ρειτοϊιτ ηιτ”Πω
ειιογετιτεὶ ροι·τε:.ΐυθ ρ|υ5/Ηπνε επ Μ όσα
:θε ΑΜ άκιω:ιεΜυ2υω·. Η Ρειτιιι·ωτ "Φ σεβε
ππω.ε &Μα::,Ρουι· όε6€ιν:ι· Ιουν ριιτεεωειιτ

ἰογο , δ: Μπι· Μειξεθέτοι.1τ ετιΓεωΒΙε: ΑΜΠ '
[Με :.4.Αποάουεετι Ι..”ΑΡοαι!γΡ!ε,πούε ΜΠΕ

¦

πΡτείετιτέε ΜΕ: αἱ Γεπτουτ άι: ιΒτόιι6©Φ
ΙοΙΜ ΩΙιτὶίἰαυοσ άσε νοθεσπισιιε .6μώεεω'56
Ηπα
Δ

-·

Ί

γ

.

ά _<.”....,;.__

“ο

δοΜποπ %Ι:Μήπε

'

άσε σουτοοιιεε ΙΜ: Ιω Ιουτ τοΙΙι:ε : Ε; (ΙΙ:
ΙεΙυε εΙπτΙΙΙ: , ΙΙοΙΙ: ΙΜ ςιιΈτι Η τταιιεθΒιι
::ΑτΙου!Ι·: ·τισ[Μεά: α'επιππω Μακ:: ευπα

:υπ Οι Μπάση: , έ· 72/Ι7Ιεπάί/βπ2 σοκυκο ω»
εβΙΙιέυ·; Εε‹Ιε τουα:Ιει ΙτωΙιΙιυὸο όεε εΙΙωε

«κι Ια νΙΙΙου άι: 8.Ιαιο 96ζιέΙΙ: ρ 2ε%σ)Ιερ22 αἰσ
ΜΜ [κι :ΜΜΜ αμκ: ΙΙΙ Ισπ2ικε ΜΗ: Ιάπω
:Ικ.τ , απ: ό” Ρώπα ε» Μια σ·ιωΙω. Η σὲ
μι: τ:οιπτεΙτοΙο ιποΙτ ΜΙ :απο Ρουτ Ι`οκισίὶο,

86 οΙΙ:Ιε ΙγτιιΙ)οΙε εΙυ ὸυοΙΙ 8ε ‹Ιε Ι`εΙΙΙἱέΙοτι,
;:οιππκ: εμ1:πιό Ια ΙΙΙ:ιΙωΙΙΙο εΙΙτ ‹Ιο ΙόΙ πιά
εικ Η αὐωποκ πω: "Ιω επ άκε2Ιωω ΙΙ·

Μιά; Ετ ςιητπΙ Ιει·επιίι: εΙΙτ όεε ΜΙΒ Μ
1ιωΙέε Με” “θα , ά/ΙΙ: μπε: [Μι εκ ρά

·

Μα όλω: , ΙΙ: ρω

Ι
Ι
Ι
ΙΙ
Ι
9_

2ε:·σε.
Μειἰε οἰοιπ (μια α:”εΙΙ ι1υ'ΙΙε Ιω: εΙΙΙΙ:πιτ, '

ΙΙΙΙ
Ι

Ι
-5

πωπω ω” Ιων

ΗΜΜπε·: 6'ωΙΜεπ: Ρ;π479ιωέ «από αϊτι:/?έ:·υσα:

τσέαταΙΙιπ.τ πα @ΙΙΙ (ζι36:Ιςυεε Με ε:τογετιτ
α: (1ιίΙΙε Με οΡΡεΙΙοητ (5:ΙΙΙΙοοικ , Με Ρουτ
Ισα τεΡτοεΙ1‹:τ Ιου:: εΙΡΙΙ: ωτεΙΙΙ6ι 8τοΙΙΙετ:
ωαἰε ΙΙ γ ει Ινσεωοο ι1Ρ ΡΙιτε ὸ`ειρρατοοτο , :Ια

ο”εΙΙ: Ρουτ Ιου: (Με 8£Ιι11Ιτετ α: εμε εΙεε
Ι1οπιππ:ε @οἱ Μπιτ Γοιπ Ιοοοπτιιιε ΡιπΙαπ :Ι
ου:α:οκιπτιοΙεε οοτιποΙΙΙΙιοι ίσια Μαι , 86
γ Ροιπ Ιοιπ Βήτα οοπτιοΙΙΙταςιΠΙε π'οΙΙ:ογευτ

με ιΙΙ:ε Ι1οωιπεἔ Με ςυ`ΙΙε ΡειτοΙΠογευτ ὰ
Με” ίετιεδωειΙε εεΑιιεεε α2ΙΙ:ΙΙ:σε (μια Ιευτ

·,Ν8ΙΙΙςσ Μπι· ωτισάοΙΙ: Ροι2ΙΙ: Ια ΙτιίΙπιιΙτο , 86
'
ΙΙΙ ω”

·

. μη:
..

.

.

_/έιΨι>.ι:ἐφ.ι.1›ει/9.ιο.ιι.12.ιμ.ε. π.:
Ροπι-:εό:είΙε:Ιεπτε οεπίεεε 5 εε οιι”ΙΙε ίσοι: μ
επ Ιειι: :επιοιιΙΙ:επ: οπ'ιΙε οπ: :ο:τιΙε έ::
:είΙε: 00:11:11:: Πε :επι εὶ :εεει:οετ επ (πω.

Μειιεουοηφε Ροιιπογεπ: ΙΙε Με :με
ι:Ιε ΙιιΙο:ε πε Ι:: πω: εε Με:: Ιιειι:εια οιιΊΙε
επε:ΙΙΙογειι::επ: , δεοιιΙ Γει·ποΙεΙτ ε:προτ
:ε:πι›ε::ΙοΙ ΙειπίεΙΙεΙ:ε ΒΔ Ιειι:ιοΙε 2 νπε
:πετε οι:: νοΙ: Ιου :Πε 5$ειπΒ8.1°ηΠε: ΡΟΗ:

Με: 2:04 Ιπ:Ιεε , δέ οιιΙ Γ:: :ερι·είειπ:ε οιι“εΙΙε
πε Ιε :επτα ειπε ὸε Ισ:: Ιοπε :ε:πρε δ: Ρεπο
εΙΙ::ε Ιετπ:ιΙε,ειριεε Πιστή: ΒειΙΙε ε: ε:ποτε:ΙΙό,
Μ: ο:: ΓοεΙΙ Ι:: νιιιΙΤεειιι εΙεπε ΙεοπεΙ ΙΙ ε,επ να

ΑΜΠ Ιοο8 :ειπΡε οιι'εΙΙε Ιε μι:: ερε:εεοοΙ:,
8: οοπππε επίἰπ εΙΙε πε νοΙ:ΡΙιιε Ρει:οΙΙΙ:ε
ίεε νο:Ιεε εΙΙε Ι:: :Με επΙ Ει::πεε ρου: Ιε τε.
με: οιίεΙΙε Με ίση ειΕιΓεπεε , Θ: Ρε:ίοππε
πε Ιε :τοποσ εΙΙ:οπ8ε. Ξοιππ:επ: π'επ
ειιίΙσπ: Μ: 0.ιι€2:1τΙ::8 Αροί::εε,νογεπε Ιου:
πιειΙΙΙ:ε ε”επ :ιΙΙ::. ποπ ιΙΙΙιπ οπο: εἰ:: Ιπ :ε:τε
·εῖι Ποπ:: ε πιω ιΙε Ι:: :ε::ε πι: Πε! δ: Ιεε
ΜΠΕ: επ ε:: ΙεΙου: όε οιΙΙετε δ: τΙ,επππΙ, ει:
Ροϊόε :Ι :οιι:εε Ω›::εε :ΙΙο:ιι€εε , ό:: :πάου
Ποτ:: δ: :Ιεπιπιικ 2 (3ε::εε Γειιιοϋε Με:: οπο

Ιειι:Ιπ:ἰ:πι1:ἐεΙΙοΙ: επ οιι:Ιοιιε ίεεοπ εε:
επΐεΙ:Ιε:Ιε πε ρου:ιοίτ ΙουΠ:τΙ: νπε :ι:ΙΙε Ιε
ρπτε:Ιοπ_Ι`ππε :ΙοιιΙειι:; Με πε:ιπ:πποΙοε Νε `
π”:ίΙο›ιεπ:ρπεεΧεπιΡ:::Ι‹:ΙνΙειΙππε , οι: Π;
πιοπΙΙ:ετ ΙΙ Ιω:: Γιι:Ρ:Ιε άνω: εΙΙοΙεἑ Ι::
οιιεΙΙ:: _ΙΙ ΙΙ:: ειιοΙ: ΡτεΡ.πί:ε ειπε:: απ: :Ισ
ι

απ.

° 6'ωποπ Ωξ4‹ι£#ἱεβ4ε

έ

ΓοΙο ό8ΡΠΙ5Ιο13€τΙΒΜΡ5, 66 εικοτε του: Έτεί- :ΙΙ
εΙπωσιπ. ΕτΡυΙε ἀ”είἰτείὶἑιιτοοΙπἐεἑοετ

το ΡτοΙοοεο: οοτροτεΙΙε ό; ΙειςικΙΙε, ΙΙ Ισα Ι
61110112 εΙΙτ Ι Ω15:2 φαι ω·ρεάωκεά';βτε Γειπέε .
Ρουτ ειιιοΙΙ: ιΙΩΙΙΗΠ12Ι5 :κι Νεο ‹:Ιο Γε εΙιαΙτ,
Ιου ΕΙρτΙτ. 86 Ρουτ στι είΙτε ΜΡεΙΙόε Ρετ Με

εοοπιπιππωτισιι εΧετ:ιοαΙΙτκιιτο ι.Ιο Ια πω,
ὰ Ι”οἴἔ:ι;ιΙ ὰ: Ιω:μιεΙΙε ΙΙ ςΙει:οΙο εΙΙι·ο πω: '

Ι

ουκ , δέ Μα τουτο Και: ΕΒΙΙΙε , φ[με:ΙΙ-Ζι

£Μρπκπαι2έσηέεΙ ιεσ£ω; Ε: στ: 6ο όε Μεσοι» Ι
τετ Ι:ὶ εττεΡεέε Με γευκ-ΗεΙτέ:ε :μι(]ΙεΙ,ριι Ι

Ρωπ τεεοοΠοΙΙΙα: ΠΙ γ σπασω: , εοφωσ
;· ·

› ε”ΙΙε ευ ευίἶεοπ εικο-τε @Με . ι4ιιΙ ουΙΙ:ίΙί:Ι
π: ω: πω: με σΙΙτο πιο Ιιπ:ι·ε:εΙυΙΙ;έ: , ηπΙε1ιιι ι

τυο1τιε να: τ:ιττΙΙΙ1οώ ἑετοΙτο‹Ιυ του: ΙυεΧ- Ι

Η

ιτι:ΓειΒΙαου ΡουτερετοοιιοΙτοο ηω:ΙΙο ΐαςό,
ΙΙ γετΙττοτς›Ιτ,ςιιΙευίΙσίΙένηεευτΙοίΙτέ Μ· -

ξ

-

ἐ

' ·ντΙΙε : οικω (με δερεοΙτεΙΙοΐεωιυτοΙΙο
:Παπ ΙττφοΙΙΙΒΙο: οιι Ρουκ νοΙτ ε'εΙςεο κ;
όεεευότοΙτ 6εε'ΙΙ τ€τουττ1€τοΙτ νεαουκ,00

ΙΙε . Με τειρρεΙογεπι οποτε μι: Ιωτε Ιου
;;

'

Επι” ,Δ ρτεϊετειηε Μπιτ οοπτειπε:τπειπ Μα

ΙΙ

ΒΙοΙτε. (ΪείΙ: εΙουσεικο τςω-ἔτεηἀοτο1Ιίου
`

εμε Με Αιπ8εεΙουτ εΙιΓοιπ Η02%Με: 6”Μίέσω
Ρου79νωσί 410145 απεβΙ:3 ·υυω: πΈωωθιπ: κι"

-:Ι ›

@Με ΙΙ κι”είΙ ρΙικτετιιΡε όοΙε ςΙπειτοΙιστωεθ

`ε

Με γεια άι: €οτρε , ΙΙ νοι1ε Π: Βια ιιωΙτιτ6·
επεσε εοπτειτιΡΙετ απο εειικ ά:: Ια ΙΜ: νο06

%:

--

Ι
:πιει απ” Ροίΐοάσ| ίειέεΙ1ε.1ε
,-νοι15 ΙΟ
ΡοΗΒόετεε
ήΈμ!Α

υγ1

Η

`ι

1

-

°

ι

. .%ἔἔεισωφ.ι.·ιιει·[9.ιο.ιι.ι:..ι5.ι4- Π-3
Ρ‹›ΙΪεόι:ιἑε όεΐοιιιι:ιιε ΒαιιιοοιιΡ ρ!ι18 Μι!

τιιιτειιιετιι μι: ιαι:‹›ιιιιιιυιιιε›ιιιι›ιι ιι€ιοΙΣ δι
ΕΙΡι·ιι,ειιιΊινοιιε ετιιιο1οτει «ΜΟΗ οιι Η 5 ει:
να. Νενοιιε :ιιιιιιέσε ιὶοιιο_Ριιιι ἱ©ι› ΠΗΜ
:ιΠι:ε :ο ιετιιωι:τι:ιιιιτιίι ιτιιιΊι νοι:ε Η ο0Πι·

ιιιιιιιόό,8ε ειιιετιάσε Πι απο ρ:ιτιειι6ε δι: Μια:
όι€ιιοτιοιπ 9ι8ιι νι›ιι5 επι ΜμιΓε Μου [2,Ρϊ0-ν·
ιιιοπε;6'ε 2ις/αι Φιμέ ιι ε#έ ς/Μιέεπ Μια: «φαει
·υωι.ι ω» ω: , <ωιεπάω Ζω με άι” ΗΜ”
ρυκιωΡΖέ πάω» ω ω. Ρι·ειιιιοτειτκτιτ

ιΜειιι: :ιιιι:Ηετιι ΗΜ Μ· :Μέ ευ Ωω ;. ΕΦ

ΑΡοίὶιεε επι ε!ειιιηι:ιιτ Μου είιι·ε ειΠΕιιτέ5
Μαι ιιιι”ι!ε οι: ?γ ειιίΤσιπ με νου αυτια νεο
φαει: Ιι·:ίιιε τιπ·ίιιιε ιι:ικ ω ιιιιο5ι ώ: τεστ
ι όι:ΐοιε , ιτι:ιιεικιτι:εςυε!ειιτιιιδιωιτέ Ψή
ι σΡεοιι ττεε-ἔτειιιὸο ειιιοιτ Βε:ίοιτι όε βιωσ
ι ι:οιιρ ιΤαὶὸε· 8ειϊειρρυΞε,ιΙΙοιευτ Μασάμε
€τιοοτερειτι!εια Ϊοιε , ειδη ιιιιΉιι ιι”ι:ι·ι άου

τι·:τιωιικιιιιεοιετιι:. 1Μεβέ επ!σιιέ :σε @και
ά'ωπ πισω Με (ΤΜ , ό ·υωι:Πιιιέ: εοπισπφ!έ
ία: πἔωπ ω ΠΜ. Ετ Ραπ Η Με εΠέυτι:ιιτ Η

ιμιεειιηιιπει!εΈπ :ιι ΜΗ: νιίιΒιι:ιιιιτο: _έιιι
(Μαι Ειτιιιιιιιε_Ιιιιιιι:ιὶιιο , Η :το τεόφία:ιι

ότε να ΐοιπ νιίιωι:ιπειιι:οτι αερα: ΠΚ;ίωει __
τιιιτιιτε; ειδη φωσ ειιιι Μπιτ ειιιοιτ ΗΝ: (κι

1 μι: Ιεΐι1ε ί:ΙιτΠι Ιω ιΠ0ΠΤ10%απόέσ Μ»,

ι β·ινιέ α/Ζέ3ό· πασα: “Με 2συμπ· ία ΪΖειι_`, έετε-ι

ι Μ"Μιν·π άσπ|σηΓ ό·-·1υσιω τισει4Μί Ξ Μι2ἱ

ι #19» με!ι σα έε βιπ·πειικι- @Αν ιιιαβ , και:

~-

τη

δεο·:πυττΦωτίτίωσ

ξ

σίτευτ ειττσίΙσ τΙσ υουυσειυ Ρετ ίσε ΑυοσεἰΙε :Ι
Ισ στογστιτ ΡΙυε ίσττυσττισυττ8σ ου'ΙΙε (στου- Ι
ΓοΙσιπ συ σσττσ ειττσυτσ.ΙΙε οι: Ισυτ τυ:ιτουευτ `

με Ισ τστυρεόσ σσ τστουτ , οποσ ουσ ευτυ
τυσ ΙσΓυε ΕΙιτΙΙΙ νσυοΙτ τΙσ Ισυτ τΙΙτσ ,σε

›ίεβσέτ ριώ στα· ἐκ αυ"ΜΙ[2Μ Ισ: :σπορ ό·
Ιε:[σέ οπ:,οιισ Ισ Ρε” καπ: :ποσο [τι τη» το
μεριι@ωτε. ΕτουΙε οοιυτιιστιτ Ισ Ισυτ συΙ- 1
ίσυτ Πε τΙΙττ Ευκ ιτισίττισε Μ: Ισ Ιουογσοτ ο
με εεττ ΙΙσίτ ότι συ Ι”ΙίυειτιοΙΙσ , @ποτὲ Ι

ωΙοξε.τ
ει: ίσιο· ότι
κα!£Μ,πωσ
πε!εβαίτ:που
, που
Ρσ›·εμε
/ἑιιΙ
:κε/πιεσε
: ΜουΠ;ΙΙ ;

Ισυτ ΓυΙΗΓοΙτ τΙσ ίσουο$του'ΙΙε Ισ νσττογσυτ
υυΙΙΙειΙΙσυτσωσυτ τσυστιΙτ , σοτττοισ ΙΙ5ΙΙΙΙ- Ι

Ι Ι

υουστιτ νσυ ε'συ ειΙΙσι·.
Ι
ο @σε ΡειτοΙσε οσε Αυοσε τοι1τ:Ι1στσυτΙ68 ο

·
ΐ

ΑΡοΙΙτσε , ΙΙ ΙοΙστιε ου'σΙΒιοε τσυσυυε ὰ σιυτ
ιτΙσίττισε , ΙΙ ε”οΙΙστσυτ τΙσ Η , 86 Π» τετοιου:
του φ Ιτταρι!εω σΙσ Ιω ΜυπΜέτ22 οπο» το· ο

Ι

Ρείίσάσε 0!ίτιππ, οι4έ σ/?μτσε σε ΙετιιριἰΜΙ#

ο

:ΜΜΜ ἔστι 6'ιιύ|ωτώ ι ΒΙΒΗ: δ ουσ τΙσ υςΙΙΙΙΙ

ΙΙ Ι
.!

ττυΙΙσ σουάσσε ουΙ σίτ τουτΙσ σΙισιτυυ ο"
σίΙ:οΙτ ΡστιυΙε :του ΜΙΒ οι: Βυτσ Ισ Ιουτ τω Ι

ΙΙ.

58Ι3ουτΙΙ.

;!

ου"ιΙε ἐστι τστουτυστσυτ ‹Ισ Ισ ιτιουτσουσω

'
ΙΙ
οο

ΟΙΙυΙστε ,' σοτιπυσ ΙΙ ?τι ΙσσυίΙου ε'σΙτοΙτ Ιευσ
τσ συ σσττσ τυουτσοτισ , νσυ ουσ ΙΜ τυσίτυΙ7
τΙΙτ ευ το. τΙσ Ιου ΕυουοΙΙσ , ουσ σσ ΙυΙΙ ΦΠ

ο 3.· '
'

Μειτε σοττεττισυτ ότι: Μπιτ ως(

ΒστΙισυΙσ ου'σΙΙσ Ισ Ευ 2 Ω'σίΙ ουσ Β.στΙισ.ου
'

εΙΙΟΙΕ
σο» Δ

-

..

-

-

τ ..

Ι

-

ι.

α!έΐε·: τέσο.ι.·ιιεώ 9.ιο.1ι.ι:..η.ιο. τη
σΓΙτοΙτ ΓΙτυσσ ου ΡΙσό τΙσ τ:σττσ ιοοοτειΒοσ,
_ ι:οποιοσ ΙΙ Ρ:ιτοιίτ Ρετ στ: ουΙ σίττΙιτ :οι τ9.τΙυ
: οποίοι:: ΕυειοεΙΙσ , £'οΜΜε τί α”ποσβσΙτ εἰ:
Β::ένιο2ε να: οι ωοοωἔοσ είε: 0!έωτ·οοτ : Ετ

σοιοτοσ Ισ τοοοττσ 5οΙοτ ΗιστοΓτοσ οοΙ
ουοιτ σΓτέ Γι:: Ισ πιω τΙιΓοοτ, ουσ Βε2ΓΜΜτε
ο! «Με &οιυΖωΙε ο” φ' ε" μα: είε ία ΜΜΜ
έπε έ:: 0Γίοίσ.τ έιβιωε άΙΑ'εΓέι· , [Μ ΙΙ τω.
' ά: ΙεταβΙε7% άι· αίτια· κοιέΓερτΔ. Ι.ἔ σΙΙ:1ο5 σιτ

τιυσε , Πε β· !ρέετεπι ευα:.,ωβνούΖε ο: «Με
τοικούιε Μοτο (τΙστοσιιτσ οττΙιο:ιοσ οσε ρο
υτσε οσοε) Μ 2Ι.φυβ ασπο7Μ2 πιο· [Μο ποτά
: :τι Ρ%2ετε.τ ό· στοιβο: , πο:: Γε: βΜπκ·:; ΓοΙτ
Ισυτε οτοΡι·σε , σει· ΡΙυΓΙσυτε τΙΙσοττσυΧ σίτο
γσοτ το:ιτισε σοοοοσ Ι'ΕυοοείΙσ ΙΙειττσίτσ Ρετ
τΙουΙιστστοσοτ ιΙσ δειΙοτ ΡΙσττσ : ΓοΙτ Ισε ει»

ττσε οιο :ιοογσοτ Γιοιο οοΓΙτσ 8σιοοσυο ΙσΓυ
ο τΙυτοοτ Γε οοουστΓοτιοο Ιοί Με.
Ετ Ματέο
τοπ: σΓε Ιοβο·, ό· ασια· Ιε.ιβω·σε ειδε· Ι:[ωε,
σΙσΙΙτ

ἐ τΙΙι·σ ποσο Γσε μιτσοε ουσ Ισε ΙιοΓε 8ΡΡτ:Ιο
γσοτ οττΙΙοιοτσοεσοτ Γτσοσε. Ου νοοε νοιέε
τουτ σοΓσοποΙσ Ισυτ οΙυσΙΓΙΞιοσσ, σο ο: ουσ
(Με ειρρτσΙ1σοεΙστ Ισε τΙοοεστε ου'ΙΙε σοτέ
γσοτ ο ι:ουτΙτ σο οστισ πιο ουΙ τυοΙτ Γσε

ΡτορΙιστσε , ουι ΙορΙτΙοιτ αουτ ουι Μάτο

γσοτ σοιιοισε , δτουΙ τουτ ΓεσΙσοσιοσοτ π
1ιογσοτ ιΙσ στυσΙΓΙστ Ισ Βοιοοσυτ τΙσ οΙοιτο:ΙΙε
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Μου: Ευϊευτ όει1οτἰοι1 εε εε·φτΉε γ επαι
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ὸοεε άουτ ἐἱε ειυογετι Με εε εεμκεἴτιιεοὸ-ἔ
τετιά1ί'ε ε!εσεε όε :εεε
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ροτικέ ώ: ηοΙΙτο τεκτε. ΠοΙα:ΜΙοη άι: ΙεΙυε
(]ΙιτΙΙΙ ει: ΟΙε:Ι· , Ια τςωοτιίΙτειοεο άσε Αιι€οε
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ιιιιοιιοο οΓροιτιιιι:ε ιιο Ια νἰο ο ιιοιιιι : Οσοι:
ιιιιιιιιισο ιιιίετιιιοΙο,οιιι ιιοιιε Με ιιιοτττο ίοιι5
Ιοε οιοιΙεΙο Ιιιρειοο 66 Ια εΙιιιιιιί: ιιοιιι που·
ιιιιιΙοι Ιω Βιοιιει ιΙο Ια τοπιο, οσοι: αυτου: δειτ

οιιιιτ οπο: σου:: ιὶ οιιι Ι'ΕιιιιιιοιΙο οι μιιιιιιιε
ιιιοοοίέ: ι:οιιιι οι: (3ιοΙ:οοιιο οοοιιοιιιίο Ιστο

ιιιΙο @οι Ροττο Μπι άος:ΙιτοΙΙιοτιε ιι διο ο Ιοιιτ
Βιοιι ιιοΙοιιτ νοτιτιο , ·οοιιιιιιο τι,ιιιιιιιε ιιιιΙΙιι

οοιιιοιι αι Βιοιι , οι ιιιιιι ΡΙιιιίιιιι Ετι:τιιοΙε
οι: (ιι @πιο ιιο ίσοι; σο με ιΙοε οιοιιιιοε πιει

ιιιίοίΙοε :με ποσο ιιο τοΒιιτοοιιε ειιι'έι Ιστοτ

το2 Ριοτιοτιοοοιι Μοε Έτοιοε δ. ιΙοε ροιιίθοε ΙΙ
Ιιιιίἴοε , 86 ΡοιιΙοοε ἑι Βου οΙοιοιιοέ. οι: Ιιιιιιτ
@οι , οιΪι ιιοίΙ:το 5σ.ιιιιοοι οι πιοιπο , δι! πΧ

Μου: οι: ΙΈτοιιιιώ ειιιίοιιοΙε ΙΙ οσοι ιιΡΡοΙΙΦ
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Ιο αουτ ΙΙΙιιίοΙιο (με: εΙο ποιο παιδια οικο
το (οι !ει εεττ:: οοιιιιιιο Με Γοτοοιιε Ξι ιιιιι Πω
ἔι οΙοιιοέ οοΙει ροιιτ ιιιοΙοόιδιιοτι 8ο Ροιιτ Ρο

ιιο. 12ιοοώ!8 εοφ: πιο" Μ :Ά]]ουιθΜπ Π!
· · ιὶἔἰι3.# , Με άσσο (μι: οο εΙιιιιιι £οι°Ρ5ίΙΙΙ·
οιιοΙ όοοοιιό ιιοΙΙ:το νιο ά τιοίὶτο ίοΙιι:Ιτε
οίὶ αν διοΙ,νοΙοιιη ι:οτιιιιιο όο ποιοι. ΜΒΜ
ίΡΙτιιιιοΙΙοε, Ροιιι· υουε νιιιι· :ὶ Μ, 86 οιι οίΙΙΙΙΙ
":..,ο-..ήι

ιιοιιτιο :Ι νιο Ει:ετιιοΙΙο. Μειιε Η Ιου: ω
ποσο ιοΐριτο Ιιιι ιιιοΐιιιο οσε ΜΜΜ ιιιοιιιιο·

ΙΙΙΙ:Πα· ΤΙϊβ 00115 :Ιοιιο $οιειιοι1τ ΓιιιιιιΙΙΙΙ
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ιαβ·ωπ ι>Μιέιιι πισω: απ:: ΜΜΜ· ἐ ω. Τέ
τε και: π/ἰπ με ποια: σοκάκια: ηη: :σέ , αι

Γοιιι:ιιτ άι: ιέε Ειιιιιιιιιιε , άι: ίεε ειιΐειιςιιι:
ιιιι:ιιιε δ: Μ Και Ρι·οιιιεΙΤεει δε ηιιο ιιοιιε ω·
)'ΟΠ5 Με ν” θ.Πέθ ΕΟι ΓΠΜΠΙΈΠΠΓΙΓ ΕΠ Έθ 8ἱΉ

εε, 42 μπε εισιιιε!!ειιιειιτ οτι κι Βιοιτι:ι
ΡιιιΜετιιιιιιι: Μω [ι·ειω , ιιιιιε Πα:: πισω
Τιι-ιιοτιε ιιιι'ιι άι πιοτιτέ ειιι θα! Ροι.ιτ ιιοιιε γ
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Πιτι:ιτ τισ πω ροη” , πω :ιιιιι:ε Πέτου: Μειω
Μ: ιιιιιιι Μπι Ριιι·ιιόιε, 29: ιιιι>ντι ω” επι ι:οιΡε
δ; ι:ιι ειπε ιιοιιε γ Γει:οιιιι ιιιιίΠ αΙιιιιέε @σε
!ιιι , Ισ οιιοἴιιιιιτιιιιτ ιοιιε Γεε ττιειιιι;ιτεε ὰ Μ.
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πιοιιε (Μάθε ιιιιτιιιι τσιπ οσε ι:οπιβ:ιτε, δε.
ιιοιιε :ιίΪειιτε όιτ Η νιι: ὁ. ?Μακ ττιοίιιιιι ι.ιιτ Η
ιτιοττ, :ότι εμε ειιιιιι:ιιιμ ει:: ιιουεριιιίΤε ακα
5 ει: ιιετιιιτ:τ ιιιοτιιειιτ ι:οτιιτιιο ιιιΐοιτ $ειιιιτ
ΡΜ! , Π? σιυπέιι:Μ ιἔε ω ΜΜΜ! ιίιι) μπω
ΜΜΜ πιο συιιι·β, ό”. Μ πε]?ιε· ία:2ωιίι ία :ιικ

Μωπι άς Μ]ΐέσε με Ζε 8- έξω” Βάι· @εε πι;

π·ιιιΜι , δ: :ιιι€ι: δωσε ΕΡειι·:ιιιιο , Η: =ιω2 Μι
(Μακ σπασ72:, ό· !κ]ιιι: ιΤ|διέβ κιβι ιι Μ άΕ06'Ι7έ
άι· Βιιιι:·ι:ειιι τι:Ηι: αι Μιτιοικ άι: τοιι:ντειι :Ποπ
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(ΣἰΜ/ἰ ·υέεκάΜ ν” ΜΜΜ Οι! πέ»Ρ 9αΉ:!ϋ
«να «και Μυ›πετ , ΡτεΡατοιπε 11005 εοτηττν:
πισω ὸευοπεἔι ίσο :πιοοεωειπ , Πιτ ΒιΜικ

- Ρ:μεοωτοοοε Πωιω5 (εωπευτ εμ ώ: επι
Με; εα:υτ, Μο» σΜ2]Ζ76 Με: Ιοπέ ευη: ἐ ρω
δ” Σά· θιιέβ· Με: Θω·οΖασ ό· ἐ &ωπσβ
ωφΙωδπωι:; οοππιν: σας ί.»ΙΙοενἰοτ8εε ςιή

€'επάοττηέπε Ιέωτε ΙιιτιπΡ‹:5 είἙοὶπτεε: σοσι
_ @σε φσηυτοίαΠεε οΙιι εεωρε άι: Νοέ δ£ άε
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