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Πι.- δευποπ Νεακ:εβι:

το οοΙοοι·οι· Ετο:οεΙΙοωοιπ, :μια τω. Λαμ; '

δε τα ΜοόΈε Αππ:η. [

  

ΝΕνν1ε6Μ

Αοτεε Π. νέω.ν.νΙ νι1.ν1ΙΙ. Ι

ΙΧ. Χ.ΧΙ.ΧΠ.ΧΠΙ. '

ναί ν. 0% έ! ] πώ: ἀεὶ ΙκΦ/ἔἱυπυωσ: ε»

7ετα/α!εω,βουπκε: άεπω.: έε Ανα· ΜΑΜ

μέ Φ/)Μ Ι:: €2ε!.

ν Ι.Αρππ έωπ με Α· όπιέδι' σπ]εα/βίΙ › Μ”

ωαΙείωαΙε νέα επβνπἐἰσ,!οοαἴἄσ/ιιβ πω:

ε[Μεπό , μπω»! φάω: τύπω:: Μ Μ”

ΡΑΝ”αρ» Ι:ΜΡπε Ι)ιπέαέε.

ν Π.1)σω Μια 40:02: σ/Ιυππε|$ &·Ω[ΜΙ” .

αε2//σ)=επΔ Κάφκα: Ι,·υπ ἐ Πειι27ε : Ϊ/°Ϊ#ἰ›ΙΜ

σεων τί φοράω: »πε/δω 2! ΡΜ 64ΙΙΙΜΙΙ Ι

ν Ι Ι Ι-α#Ιππ·πι ιἰωπ απ: :ΙΜ/Μο είε πσι4ΑΙ2-Ι

' @απο »Με ΡΜ!" οι οψη:μη” !ακἐπΞΙ'›

αμε! 720α.0]ΙΜ2π28.9 ,ΜΙΒ ·

ΙΧ. Ρω:ίο2εω , ό· 2Ι4εάέε:::,ό· Ε!ι»Μεω (Ι' Ι

πω: μέ ΙσούΖω.υ: ε:: Μο]Έμ2αΜσ › & 2” ι

φάέαά· σε 61ε10ΡασΙσσε,Ρο:ι:ε ό 2Ι_βΈξ Ε! ὶ



  

/ἔἔεε εἰΜΡ.:..1>εσ[5.:αῇιιε: ἐ η. 2.85

Ψ· Χ. Ε: Ρ/97)κέέσ & Ρωσηώ]!έε,ό· Ε2%πε , ά· έ:

μπέε: ώ· Ι.Μ2ε,εαέ :β ἐ Γεπάτα: είε @πε

πικό· πω;» ω πω: :Μυπεἐ Κουκ.

Ν Χ !. Τωπ Μέ με Ρ_ποβί]τε: , ώσεΜε , ό·

ΑΜιέέωε , πω:: Η: φαω:μή” Μπρικ» σ»

Ι · πσερτφτεε ίαπέαεσε,ίεε εβυβευωέπήεκε:

& είε· Βέω.

Χ Η.Πε σ/?ο]εκτ έσω Με” ε/?οπκάα& ΜΒ!!

πογεα: με μωβ: άιβιω ί'·εω ἐ £κια!72,&8.

σα: άι” “Η ε

λ Χ Ι Π. Ε: ἰεε Μπαρ ΠΜφΜΙΠ άιβ)ανω

σεβ 9%ϊέκβπ:ΡΖάκ: Μ «Με άωικ.

  

Ο Μ Μ ε Με ε_τ:ιπόοε Μ
'' 'ΒΚὸἱΠἱΙ1£ε£8ΠΓ€ε,Ρϊ0Φ1π011Ε

ιι:ιευτεΙΙστιπ:η: €Ι88'ΕΗ:€&5.»

` `Ι ιὶυἰ οτιτ άέ Η Ρτοροτιἰοπ εἴ

Ιω: ΓωϋΙὶωὶτἐ δ: ἐι Ιουτ απ

σεΙΙειικο; ΑΜΠ Με ἰΙΙυίὶτςε

ό: τηειπποτώΙοε επισπε

επειπε,οπτ εοουίὶωτιπέ όο σειιιίστ,8ε ά:: Πο

τ:ιΒΙι:ε οΕιπι18ει1ιοοτε Με: Ρετί‹›ιππεεεζ εΙυ1Ηε

επτέικ:ιπ , δε όΈΧτωοκόιπωτεε €Π°ι0τὶοη8 :ὶ

ασια Πω Με νογέιπ, 8εεμ1 Με εΠ:ουτσιπ;

ΜΧ νωΒ0ΠΜ%ευκουττοε ωευιιαΙἴοε,ἴ€ϊοι1

Η ὸ!ἴΡο!ὶιἱοιπ όιθςστωτο άε:!ευτε Εί-Ρτἰτε.

0€Π: σε ςυε πουε νοέουε ΗΜ: ΜΜΜ: , στι

@εεε εἔἶωΠοι1 Μαι3τεβΙο άι; 5.Εῆρι·Ι:, πιτ !ςε

ΑΡοί?ετεελ, (Με: !Έιιειι1ἔοΕἐίἰο δ. Ευα πουε

ε ' - έ /μ Χ

.εε-·λα,τ..Βεεε.



Ρ ε

2. Μ, δετωοπ Ἡε:ωιἱε@›ε

ΣΒΡ1“θί8.11ΕΟ ίε:ί ί'ίπίίοίτε ; θα: Ρτειιιίοτο

οπο: είίο ε: Ρτοιίυίι: ντι τιιοι·υσίίίουκ είπω

8οπιαπ οτι/ει1κ,εεπί , ει: Πει: ςυΊίε είίτονεο:

ΗιίΡ2Γ21ί18ΠΕ ττεε-τίτπίόεε , ττεε ίΒι·ιοτειοε δ6

τττ:5-8τ0ίίίστε, ίἰππ είοικ:ιπιε,τοιπ ὰ ντι εουΡ

ίεεΡίυε Ροτιςτειικ , ίεε Ρίυε ίίίυωίι·ιέε δε Με

Ρίαε οειΡεϋίω είε :σιτε Με ίιοιιπ1πεε , Κ: πιο :Η

με , ΡΜ είίονεκπίοτε, ππείε Ωω οιπ ίαττκιίε

_ε:ίτέ: ίὶιτ ία τεττο,8ε Η: ίση: τιπίεειιιτ:ο να σου

τειἔο,νιπο ίυπιίετε: 8ςνοε ίαςἰίίτέ: εάττιίτεί:ίο,

τι εκπποεπ:έττ επ τοιποε ίοττεε είε ίεωΡιιτ:ε , Με

είποίεε τιπειΒοίθηυοε είό Βίευ. Επι Βήτα είε

οείει,είίεεείωυ ίοε 6ίΡτίτε τίΡ ίειιτε εικίί- ε

τε:ιττε, :ίιτιότηίτετ απο Βαφείο είΕοεια: ότι
ί5.ίἐίΡτίτ78ι ία ιιιτ:τιιοίίίε ΡΜ τοίι1ίίοίί:€τ1 α::

το Ρτοείίαιτίοιτ άσε ΑΡοίΈτσε : Μειίε επι πιεί

τω: τειππΡε , Η ία ττουιιοπ όεε ΑΡοίίτεε:

Μειίε το οπίππο τεττιΡε , Η ίε ττουιιοίτ (ία ί

ίτιπΡίεε,ε1ιτί:ωίίευ άίειτίστε:τ απο (Ε·ι1ί1τετίθ -

Βίου,ειυεο Μ. νοτιοι·:ατίοιι ηιιΊίε τίουργσ00

έσα ίο0τ τηοφεθε ίΜοίεωτηξ:,πουί.πιετ€5 ί

ίΞιετέε ΜίιείΠι·εε,εί”οίὶτο Ρίοίηε ὰ: νίο άουτ.

εε ίὸιπ ίἑί Με είίΒέίε δ: ίεε Μετα τ1τίε 60 Η”

ί”ί1οιιτο 1110ίίΠ8,ου Ρετ ίοί , οτι Ρει·εισ‹:ίτίστπ›
ί ία τιιίίΠοτί άι: δ. ΕίΡτίε :ί οσε ί:ίοτι-ίτευτειιτ

άίίείΡίσε ό‹: (ΪίπίΡε , δ6 «με πουε πι1τσπε ία

τ ο τ:οοίίόττοτ οτι Η ίιποίοτε,8ε απο ί,ειίίίίτευ

α: είε ως ΞίΡτίτ :Ρώπα όίυςιτεί τ1οίί5Ρ“”

ίοι1·ε.

(Ζωη:
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σ./ί[ΖΗ σύΙφ.ι.»ε7/5.έαβ7αε: ἐ η. Μ;

@ΜεευκΡτειπἱετε, Πε Πω: :κΙτιπτώ!εε σο

τουτοε Γεςοτιε , ΡτοτηΙοι·εττιστιτ ου α: εΙυε «το

ιΙΙυὶη ΗΡεπ Με :ι τετιεΙυε ωΡειΙ)Ιοε με ΓΔ ν

«ο , που ΓομΙε:ηπευτ ΙΓεοπεπάκ: απ; τηοΙΣ

παω , Μ” ό”επΩΙ8ιποι· ουκ :κατσε Μ· :Ιω

8:
Μα·κή9αε.ο α'ε Μαι : ε:,εΓΙ ὰ εΙΙ:ε,Γοτι τ:οιπΓ

ΜΙ
:ιάωΙιεΒΙσ εοιιεΙυππ ηοΓΙτε τοεΙοτπ:ΡιΙου , Η

ΓεικτΙΙ:€ Μ: ΓΔ ΜΙΒ
α:οοιππ: Ιο-ΡεοΙιέ, Με Πέ

οΙπ:ΓΓεε εΙο Γε ιπΙΓοτΙεοτόο επικτε Με [κι

Χ εΙκυτε_, Ια ΡτοΓουάουι· εΙε: Γε Ιέα8εΓΓε ση Ια

εοοεΙΙΙατἱ‹›ι1 οΙο Γε ωΙΓετίε:οτά

ΓΙ:ίοο,ΙΉποειτιπτίου όε Γοπ ΗΙε

Οκτώ( Ι ι1οΓΙ;το Ιευε:ιτι.ετ1ττπ Ι

ΓυττοδτΙοπ ΒΙ€Π-Ι1€ΩΓΒΙΙΓ€ΙΙ›Π

ΜΟΝΗ, Γ:: Γεωπα: ὁ. Ια όοΧετε: «Ισ Ι)ΙειιΓοη

Ρετε,ΙΉΙειΙ:ΙΙΓΓετικοτ εΙε Γοπ τεΙΒΜΒΡ2ττοΩ

το Ι:ι :στο ΜΙ:Ι·αιΒΙε, δ: Γου Γύτυτ επιασε·

τιπιπ Ρουτ Μ: Ιι›ἔεωεητ ντπΞυστΓοΙάσε νἱ

υΔΠτεδεόεεωοτκε:οατ α:Γοπ

ο ειπα: Γε Ιο

ΙΓ:1 οπο:: ε" Ια

Μ] ΜΙΒ , Ια τα:

:ιΓεεισΒοη όει1ε

Θ.

«έ_δ..ω-Ν-



2.86 · ' ·ΡΙΟ Μ” όντδ67αποκ Νεωαιεβπε

Ρ ιιοιται1 Ρίο:ιιυιτα: Μ. @Μ ›Μι·.ηεω· , π1€,2 Θ" α, Μάη ~ σσιωτε

Μέ: ὸεΠἱ6ιι τικ:ίττκ:Οβ ζ Μ8,Ί“,Ζ[ωάξω,

660ρκξη!”άΕΣ έ! »Μ Μέσα: ΙζξεΖεωτ ΗΜ: έξ:

- · . - ι ΜΜΜ ω!

αυοιτ Ό16τι ,
ι118ΒΠϋ6€1Π8922]βικ οΒο(ΐ (Η Θεω δε ὰ

Βοιτπικε στι ;:ουτΞ9ΐΠε (μι @ο (10ΠΠοπ ω”

ΡοἴεΠΕ°(ΚΟι1ι ι ε εε μαι” Εμ” Η αΠΠ·

ά Τ : .ιο.) (ΜΜε: εἰηρω· @ΜΜΜ

σ Πιστωα]]βιασπ πιω/ρ' ' .θα” [α [Μ(ΜΠέ Ρ42]])ιπσε Επ·ωε||ε

κ = > |

Μ 0ΕΜΜΜ2 ' ΝΜ)#7% τοιπποε π[α°2!ΔΉ

οπιιΜέω; Ἀἔπἶἶθπἄαἔ/Ζἄῇξ (07φάέ,Ίω [ΦΣ

ΠΚΦ” Η' ίοὶ€Ϊὶὶ€Πι€Η<·ῖᾶ , τομε εεε όσου

Π,εα0ν€ιπ Μ: Ε Ε 8 Π3τι1ἶ€, (οκ όε Κι Μή,

Βτειιπὸευτε έ: ο"Ρφω α270Π5° ω

ω: ρω( (κ ο σε ττωἔοιΗοεοεωὸο Πω

στο άοξετιικ ά:: Ι`Εικιηο1Ιε·
24οςΟΚ,Ι_ι8·) σο ¦ .Ό ,

@Ζω ω”;Με ΜινκΡἰο›ιε Μ @Με είε

: ° · κΡΜ". 42η: Μ:27 σα» υπ'ινοιτ , ¦ιβσε άςωιι:ιεπισ.

ΧΖ0έππω Ζ _ ἶί°ΪΜ#3 εκ Μ ›περπε2πωιέσ άε

2,28!" ἔὐ0ιτε , πωπω ρίι7!,Ε]]7σά:α'ω .Μ

ΒΜ οΠ°ἰἔωἑΨἔ1$ΐ ευΓεὶ€τιέ: ίεηενοὶΙο66

_ Ι. χ _ .
Ρ"Μ,Ζηιπέβ,” α) Π; ι6. ) Ρε ΜΜΜ .έκ

12ΔοεωΠεό Ι ,Με 22,86 0ι1,00τΠττ1ο8Π

“Μά2°Μ [Ε Βιβε!78 (11τιΠ: , ( (3ο!.›..;. )#”π

σ π· Με ά: βέωσε ό· σΜΜί2

86"">φ-ή 77%” “μι” κ
οι, πω: α με νΠέ228%βϊκέιέσ .ι «Μ.

ὸ€ε 88Π56 Ρείωκ Τ ο Β 8 ττ11τ:1βιέ 90ο

, 18$'0ΠΜ3τε, 66 Π ωστο

όι:Ιεε α)το ° -
7 | η” ΙΕΜΠἔΙἱ:: πατε τεΡτοΓειιτσ

981,00:

  



· ΕΙΡτΙ:Ισυτε εΙοτπιέ Ιει ἴειευ

  

_/έΙε: σ/:αρ.ι.νεο/;.ιιήσ:: ἐ 15. 287

Πίσω: Με Ισε ΑΡοίΕτσε , ἔσω 906 ι1οΙΙι·σ

δσΙΒΠ60ΓΙΟΓΕ Ρσυ όσ ίσωειιτισε ευρετ:1υσιπτ

2ΡΡηΙοὶ£ , (Ευα :.4.. η.) θα” αΙε/Ψασ:ισ;Ι;.

α'σωεπιζε:πευιη ό· καίω :Η ω” π πω”,

αγαπα: ΕΜ , :ΜΙΒ ΓουεΙειΙοσωσητ τστιτρΙΙε ‹Ισ

ΠοτσΙΙΙ8σποσ ρσιτἴεΙτσ, Πο2όσε[Ισοτστε εΙσς;ει

ηεευτσ, που άσε Απε δε σε εισησσε ιι

ΜουτΙσ,ΠΜΙ5 έ” αΙποβ.τ Μπἔπῇΐ9ι4Μ ΔΙσ Πάω

εδώ εὶ εΙΙτσ ιΙσ ατε 8ταηάε ττιγΙΙστσε Πιτ Ισί

(1υσΙε,Ισε Ατ18σε φοίτησε άσε (ΠσηΧ,Ισ εισο

τιστΙτ,ρ:ιτ ιτιειοΙστσ ό:: εΙΙτσ, (Ι. ΡΙστ. τ. π..)

Ρωσὐέ: ,Ρσα›· Ισ: 7σἔαπἰηἰαῇιιε: ΜηΈπέ:θ

1,αΓσσοπόσττιστοσ1ΙΙσ σοι σΙΙ· ὰ τσωειτςιιστ

σει σοκ σο εστω οσεΠοιπ , όσίΙσιισ Ισ δ.

Πέ (Ισ Ισε σκΡΙΙ

Φωτ Πιτ Ισ σΙ1εωρ , στι ΙειΙειοΒοσ ιΙσ τοιιεΙσε

ΡσιιρΙσ5,:ιυίσυσΙε Π; [ο Ρουττογσητ αότσίΙστ,

Ροι18Ι€5 οσουσττΙτ ευ δσΙ8Π€ΠΓ : σα: φωσ

οΙι· σα: άσε ἔσω , τσΙε

Ρ:ιτΙστ Ια ΡτοΡτσΙεΠέμ: ιΙσ Ισιιτ ρειίε , εγσιπ

αμκ Η ρτοπιρτσω
σιπ 8: Η ΙειωΙσωσυτ τω

π;Ισε Ιειπἔυσε ,δε τιισΠ11σε , οσΙΙσεεΙσ ιΙΙυσι:ε

ΡσυρΙσε άσΓι;υσΙε ευρωαυεητ ,
Πε ιισ Ισα-·

ιιογστιτ με τησΐπισε Ισε τ1οπ15;δε

€2Ιει , τσιπ

::Ι,ςυέ π'σΡεογσητ ΙειωεΙε

. Χ .



~_-ῇ

ΐι88 δττωοπ ΐΝεαπέι[Με

Ιω τ:τιτωι·ι: ιιιιι:Ιπιιι:ιιιέτΙάπιει:ιτειιιιΙτε,.ι:ΈυΙΙ

οΙΙέ:Ιτιιιε ιΙι›ιιτοτιτειιιοοιιΡ;ιιΙο ἐστι τιοιιιιυιπ

Ιωτιιέπ,τιιιι: Μάμα τ1ιιιΙ,ιιι›ιιι·ἔι:ΧρΙιιιιπετ τιι

ιιιιε`Ιιιιιτ· Ι`τιι°:οιι τΙ.:ιιιε Ια τιι:α:$τέ:, τω .εΙΙό

τιιειιπο`ὸἶιιυειτιτειττ: πιω ιΙι: ε”ειι Ροιπιιιιιτ

$τι·ιιιι· ΙΙ ΙΙιι:ΙΙι:ιιιι:ιιτ τιιι'ιΙε ι:ιι ίοτιτιειιἴτιιτ Ιιιτ

Ια ΟΙΙΙι1Ι13Ρ ιΙΒ ΙοπιΞε ιΙΙΙι:οιιτε , δ: άι: ριιι·Ειιια5

ω Μπες όοΙΙ: οι: @οι ερτ άι: τοστ ΡτοιΙιτιιιιικ

δ: ‹Ιειπιτ πιιιΙ αυτια ειιίνιι ρπιιιειΙΡι: ΙΙΙΙΙι€ιτυτι:Ι

ι:1ι:ΙΙ ἔι Ις:ιιιοιπ , ΙΈΙΙιτΙτ (Πεμ. η.) ό: Μαι

ι:Ι%ι2Ι:21°ιΙάβρ87762 :απο έωυπ άστατη», πι,ι:Ι'τοΙτ

αΙΡε1ΌΙ©ΕΙΘ-Ι€ΙΙττΙοΠΙ1€ΕΙ8Ι2Ωι1Ιτέ. ντι αυτια

[ικα εΙΙ:ιότπιιι·ετΙοιιι τω” ττιοιιιιΙπι: ιιιιιτ Ιι:ι

ιΙτιικ Διιττι:5, :ΙΙ , απο ωστε ΙιειαΙιι:ΙΙΒ, τι:

ι:οιιτειΒι: Ιιι:ποϊτμιι: , οι: ιτ:Ιττ τΙιιιιτι αυτο Ισ

ι·ιιιι:Ι ΙΙε οιιτ ΡταΙι:Ιιέ Ιιειιιττπιιιἔι 22 ρυΙιΙιιιιιιτ·

ιιιι:ιιτ Ια τΙοδττιπιι: εΙιε ΓΕΙ18τ18ΙΙο ιΙι: Ιιτίιιε

τ ίΞΙιτιίτ Ιιευτ τιιειΙΙΙιι: , ιιιιτίιιιι: ιιιι ιιιιΙΙει1 ιΙιι

Μπι: ι:ι:ιιι:Ιε €τιιιι:ιιιιε, δέ τΙο ι:ι:τιο Με ιστοτ

ττΙοτε άσε ΡτορΙιετι:ε εΙο Πισω , 86 τμΙΙ κΠΟΙΙ

τουε ΗοΙι:Ιιαιιι·ιιτ άι: οτιιτΙΙΙι:τ Ισ $τιτιι€ΙΙΙ'

άι: ΒΙοΙτι:. ει: τιι1ιιιι: Ραπ ε:ΙΙι·ι: ιιιιριιτέ εχω

Ια ναπτυ,ιΙοοι:ιΙΙιιιτι ίου , ιΙι.ιιιιιι:Ι Με ποστ·

τη: τΙ”οίΙπτ: ΙκιιιτΙΙόε5 (Σεπ οοιιιτπιτ: Ι”ι:ιιιι ιΙο ΙΙ

ΜΗ1τε :Η ίτοιιΙιτ 8: Ρι:Ωιιιτε , εμπ:ιιιιΙ ι:ΙΙιτ τα

όιέιΙ:ιιιει νιι νέΙΙΙιιιιιι ε'γ Μπιτ ι:ογο τειπιτ @ω

Ια Ι:ιΙΙΙι: ι:ιι ία οοιιΙΙΙτατΙοτι τιιιτιιτιτΙΙιτι ω”

ιιιιο.ιιι1 ι:ΙΙο ιιίτ είι:ΙιαιιΙΐέ:ε μι: Ιι: Ιω ι:ΙΙι: ου·

ΒΙΙι:Ιει Ρτ0Ρτ€ ιιιιτιιτο , Με ΙιοΙιτ ι τ:ΙΙο Γε ιΙιτ·

ιιιτιιιι:τη

  



/ἄΒΞ·£'ἐκΙΙΙ7.2..ΙΙ£Μ5.ΙΒΘΒΘΙὲ 13. Με;;

τοεΙοσ , εΙΙσ Ισ μπε Ιοοτε οι: Ιου νειΙΙΤεσο , δε

Ισ τεΙοσοιΙ :ιοεεΙο εΙιεΙε-ιιτ οο,σΙΙσ ο οσο

σεΙΙε , Μ: τοιιτ σε οιιἰ είΙ: ὁ. Ι'επτοι1τ εΙ”σΙΙσ-:

οΙοΠ εεε ΙοίοτεεΙιοωιοσε άουτ οοοε ροι·Ιοοε,

21ι1Ρ2Γ:1ι13ΠΕ σ1οσ·Ισ δ. ΕΓΕπΙτ ΪυΙΙ: εΙσίεση:Ιο
μ ·-Ιοτ σοκ Ισ τειιο.γσοτ·εΙοε·86 εοοοεττε @Με

Ιειίτ σΙ1ειοποτε,ροοτ Ισ στοΙοτε ου,ΙΙε οοογειίτ

' · εΙεεΙιΜε,8ς ε'ΙΙενοσοοογσοκοοκ σκστεΙοεε

εΙε οΙεισ , σε ο'είΙ:οπ αμεα ίσετστ ετπιευκ

111εΓτ11εε; κι τοοΙππΙι:ε εΙιοίε οιιΊΙε νογογεοτ

σε οιι'ΙΙε οΙο1σοτ,ΙσοτίοΙτ οσοι· ; ΙΙ πε Ε.ειΙΙοάτ

οο”νι1ε οστοΙεο”νοε ίἱτοΡΙε (ετικιοτε ,· οσο;

οοοοετ Ι'οΙειτοιε σε ΡΙ:ιιε οουτσ8ειικ ,ααα ›

ΡΙοε στάσει: :Ισ Ιειπ :τουοε,8ε ΙΙΙ! ΙειΙτετεοΙ·ει:

ίσο τΜΙΙΙτε, ιτιεΠοε σι1εοεΙιεΙστο:Ιοο :απο

οιι$ τοϋ οι.ι”ΙΙε σο: είΙε τέσσίΙοε οι: ο νοτια

εΓειιΙιειιπ,ΙΙε οσε σοοσεο σο Ισοτε ΕΓΡτΙιονοσ

ΩιΙοτε Γεποσοι· ρου: Ι'Ιιοοοεοι· σο: ΙσισττοεΙε

ΙΙ:τσ, δ: ρεεε Ισ Μα :Ισ Ιευτε-ΙΙ:στεε , οοἰ·Ιεεο

τω” τωοΐροττσε Ι1οτε`ὸ'σοκ τοείωσε : Πε Ιων:

Γοτι;Ιε , :οσε οουΙΙΙσοε άσ ΖεΙσ , ό:: Ισοιε‹οει

σΙιετσεε ; ΙΙε Γε Γοιπ ειΙΙέτε μείωσε: ειπε ωεΡ

:οσε εϊ Ισοτε σοοετοΙε ; Πε Ισοτ σο: ΡτείεΙεέ

ΙεΙοε ()ΙιτΙΙΙ, σΧαΙαιοε Ιοίοι:εε :κι ΟὶεΙ,δ£.Ρ2τ

τΙείΙοε Ισε @Ισια άσε (Μακ, εεΙοΙ £1ΠΕ:ΙΐΕ$

τοεΓεΙισοεΙἑ ,ποογσοτ Μ: πιοιπΙι· ΙΒοοωΙ

Μεοίσιοεοτ σο·Ιει(]εοῖΙΧ ε ὶΙε Ισοτ ουσ Με: ‹Ιε

ττσε-οίρτσε στεοτοεΙοεε· σάιτ. εστρειττΙεΙεΙσ εκσ

·` οτειοΙεμ οιι'ΙΙεειοοΙσπ..εοτοϊοΙε στι ία οσι·ίοο-'

Τ

---.-“___Ι_.ε Α? ~ Α·7--*ψ
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· οσο δστωοπ ΐΝεαΜάπιτ

τισ. 86 π'οοτ μποτ στι άσ οσο: , :Η άσ Ισιπ

τουΙτττι1άσ, ττΙάσ Ισι1ττο8σ, το άσ Ι'αυτΙιοτ1τό

άσ ΙσυτεΜοΒΙΙΙτατε, το άσε τσττσΙ:τστάσ Ιστ1τε

Ρττίοτισ, το άι: τουτσ Ι'Ιιοττστιτ άσ Ισπτε Γυρ

ΡΙΙσσω Ισ 2σΙσ άττΊΙε :ιιιογσοτ Ρουτ Ισυτ πιο·

.Και ίιπττοοοτοττ στι στα τουτσε οσε :φοτο

Ιτστιίἰοτιε Η. το .

()σ-Ιοοτ Η Ισε σάΙσότε ουσ Ι'ΕΓοτΙτ άσ Ι)Ισιτ

ο·ο;τοάο1τε στι Ισοτ Ρτοοτσε ΡστΓοτιτισε , πωσ

17056008 ττ1:ιΙοτοοετοτ εστι:: ι:1ιι”ΙΙ τι ατυίσε σο

:σσΙΙσ άσΙσοτσ οτιάΙτσοτε 'ο 86 τ:οοθάστοττε.

· ·Ρτσιτιἰστστττσοτ :ΙΜ Πε σίτογσοτ , ίοΙτ ραπ

Ισε Ιτσιπ άσ Ισιπ τ18ιίΕτΠΟδδέ άσ Ισοτ άσ

ττισυτσ Μ: σου: Ισ οτι:ΙΙΙτσ άσΙσοτ τσΙΙΒτοτυ

ίοΙτ ρου: Ισι1τ άΙΓΡοίΜοο :ὶ Ιαοίστσβ6 0008

νσττοττε στι (ΜτΙ: ε1τ1,σΙΙ0 ο ατε Ι'έτοοτΙοτι

ηιίΙΙε οοτ ίστιττσ στι εστ σοσοστιασυτ. Φωτ

σ Ισ ρτσιτιτστ 8.Ι.ιισττοι15 ΙΈτ1[σΙΒοσ :τοσο την:

·ίοττ·ετατιάσ ΙιγοστοοΙσ στι άτβιοτ : @ΙΙΙ

:αποίσ άσο· Ια2β· Ισέυαπωω οι Ιστιι/ΜΜ ΙΙΙ

° αυτό” "Μέσα στο ε/έ [στα Ισ Οι! : :το τττσΙΜ

ίσττε ουσΒΙστι άτίοΙτ των: ΙΙτασΙΙτσε Πσιπ.2·

-έζι€2ί έραπάτσέ2 Μ κονιάκ:: ἐκ: Μ” κοπσβΙΙΙΙ

» ψαφΙ6: οτα ψυμπιβω: τωω:.Ισ.τ ΟΙετα:τω θ·

·άττσ,[οτ τουσ Ισε ΡσυΡΙσε οτι-Ι Ισοτ σίΙτοΧωΙ

05ττοσ.ΙΙνσυτάοτισ άΙτσ ΕτηΡΙσττισοτ @ΙΙ-ΙΙΙ

·οοοΙτ 2.Ιοτ5 στιίΙστο Μοτο άσε εστιε,·άσ·Ιο ΡΜ

ραπ άσε ροϊσ Ποτ σίτ.ογσοτ οοιππτεσετ πω·

ΡΜ ΚοοπτΙο. , ·86άσε Ρτουίτπσσ5 στο Μπι

.σ .. , -/. .` ο » βαογαπ
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ὶ το μια -ῖεΙοΙειιτἰοε 8οοιι3; [ΙΙΡ€ΙΙΙἱτἱοψ

Μάιο: άφ.ι. ·ιαετΒ.ίιήπο.ι ἐ τι. 2.9ι

- οΙΙογοιπ @πιο οίΙοιιέιιο·οε ; 66 άι: εοε Ρειϊε Η

ΙΙ αι ιιοπιιιιο ιΙοοΙουοε νιι€ιΙοε ΡΙιιε οοΙο

Ι3τοο 6ο οΙι:ιι1ι1ο ΡειττιοεΙυ πιοικΙο: Πο οοίΙ:ὅ

εΙοΙΌιὶοιιτιΙο ΙοιυΙοΙοτπ ; Ια ΡειττΙιοε , Με

Μοόοε δε· Με ΕΙιιιιιιτοε , ο`οίΙ: :Ι ιΙΙιο Ιοε Ρου

ΡΙοε θα: Ι'οίετΙιιπο ερΡοΙΙο Γουυοτιτ ι:Ιο σο

ιιοτη , 8: με Ια ΜοΓοροτπωΙοδε οι1Ηπ'Ιει

ΙιπΙἐο ο'οΡε εἰ άπο τουτο Ια τοττο οι: βοηεοπ.·

Πο οοιιε ςΙο ΙΌοοΙοΙοιπ ΙΆΠο,Ιει ΡΙιηεΙο,Ι:ι

ΡαπΙΡΙ1ΙΙΙο , Με εΙο (Ποιο . ουσ: πισω. ορΡο

Ιοτιε ειΙΙοιιτὸ'ΙιιιΙ (ζοτιοΙΙο δ6 ΡΙιιε Ιοἱει ΙονΙΙ

Ιο τΙο Κοιιιο. Πο οοίΙο άιι ΜιοΙΙ,Ι'Δι·αΒέο,

ΙΕΒΥΡτο,Ιει Ι.γΒΙο , Ια ΡτουΙικο τΙο Προπο;

ό: :Ια ΕΜΗ: εΙο δορτοπι:ιιοτι ΙΙΙ ΩορΡοιΙοοο,

δε: Ι:: Ιο Ραπ, ιοι:ιοε ΙοίοιιιοΙΙοε Ρ:οι:ΙοοοεΙΙ

Με:: ΓοιιΙοιτιοιιτ Ροιπ ο:ιοιυρΙο , 8ο που Ρουι: .

απο ντι ι:Ιοποπιβτοωοτιτ ΙοΙοπο›ω& άι: τουε ο

Ιοε Ποια:: άουτ ΙΙ γ οσοι: οΙοτε ιΙοε ΜΙΒ οτι Ιο

τιιίοΙοπι.Ροιιτ Ιουι τοΙΙΒΙου,ΙΙε ο'ου ιιιιογοπι:

ηιίνκιο ι111ΙΙΙ:11τ οίΙοὶι οοωτοιιι·ιο :Ι τσιπ , οὐ

- , ίο;ειυοΙτ , Ια ΙὶοΙιεἱοπ Ιι1όοϊοι1ο : _κτιειΙε Ιοε
νιιεΙΙ:ιιιογοστ τοοοιιο όφΙοιπε Ροτοε, οσω

% πιο οίΙοηε όοΓοοικΙιιε ιΙ'ΑΙπαΙιειιτι, εΙ'ΙΒιειο 8ο

ζ ‹Ιο Ιει:οΒ,86 απ:: Ιὲ Γοιπ ΠτηΡΙοιτιοιιτ εισρο

ΙοεΙιιΙΒ οοττιωοΙ'οίΙουεο'οκττο&Ιοπ δε εΙο

τοΙΙΒΙοτι του: οιιΙοιτιΒΙο : Ιοε ειιττοε οίΙογοιη;

οιΙΒΙοειΙτοε ιΙ'οιπιο Ιοε δοτιτΙΙε,δε ε'ι:ΙΙ:ογοτιε

Μα ΙιΙΙΒ, οποιοι ιιιι'ΙΙε οιιογοιιτ φιφα

.Το

' Ψ
Ι . ε .
'Α | Α : .ωφέ

μ. _ έ έέ?Μι

  



`·"·φ-.γ.."_

ω». _ δ:Μοοπ ?Φακές/Με

@εε Γεγοπε,ρουτ ρωΙΜιίΐετ Ια τεΙΙΒΙου ‹Ιο

Ι)Ις_ιι ΙΙΙΠειέΙ,86 Π: τ:ιτπέρτ ὁ. Η οοττιτιν.1πΙοπ

@Μου ΡευΡΙο , 86 πια Η ΐοιπ ειΡΡεΙέε Πο

ίε;Ιγεεε, .εμΙείΙ.ογοη; οοπτΙππ; Ια Ρ:εωΙοοε

86 Ιε:ε αυ;ιητ-ς:ομτευτε εΙο Ια νοβει:Ιο11 ιΙοε

βοςιτΙΙε:Ε: 065ΡτοΙεΙγτ::5 6ΙΙογέτπ Μ: 2τοικΙ

φοφΙστο μειτωΙ πω; Με ΡεοΡΙοε εΙυ ΜουιΙο,

οιὶ ΙΙ γ ειιιοΙι ι;ΙοεΙυΙίε.: Β6 γ ο. ει: ωεΙερεε εΙεε

Εφ” 66 Με Ιὶςὶικε εΙ‹: (πω: «4υαΙΙ:έ , £οπ1·

ωε.Ι'ΙΙΙΙΙοΙτε (Ιο(εΡΙΙ.Απτη.Ι. ω. ω..) οΙοε

ΙυίΒ_Ι”εττεΙΙε: , ιΙ'ΗεΙοικ Ιὶεωε άσε ΑεΙΜΒο

Ι Ρ,ΙΙ:τιε-,-8: Φ: ΜοτιοΙπιμ: ό: Μπα ΙΙοΙε όιι

Α' φείαπ: Ρ;:1ε- (ξμιιιςουΧ ΜΙΒ ρο.τι1τεΙε, Πε

φ1ογφρτ είΙ°έ ϊΠΙΙ©ΕΞΙΒΙ€Π1βΙ1Ε «ΙΙΓΡ:τΓέεΙΡεπ

Ι:ε›.Βοὶ5 (Ι'Απγ:Ιο ΡΜ, ΤἱἔΙαττ€,Ι)ΙΙεΙετ› Μ·

φορβίρτ,86_δεοοεοΙιειΙβ : 8; Με [πιτ Νε

_ ΙμιιφεςΙοετΓειτ-ΙΚρ1ςΙο ΒεβΙΙομάκ: , εστω” Ια

ΙΙειυαΙε Ιουε_ΕππΡΙτε , δξ-Ω116οτε @σε ασκ

φΙ200γουτεΒόσωπποπέε ωΡϋίε·οιι ΟΙ

ὸἔ©,,€ι;ἴΙἐπτ;ει1;ςο1ι:-ἔἔ: ώ: 07η” ,ός: :εποικ

ισρτ @εφε Ισ. ΙΙ1€Ιζ€,δ£ ‹:1ι1'ΙΙγ α; ΠΙΩ Ιω είΙ0ζΙ

Ε ασεουτσέ ΙΙΠΒϊΒΒάροωΒτε , ο:=υστωοΙω ΙΙ Ι

' γ :τι ποοΙερι; κωΙΙΙ και 8ηππΙ μρωΙστο ,πω

ΜΟΗ ΚΒΙΕύΧ_2ΙΙ11«·Ξάςωςυτςς μι; Ρεϊεόα: Μ:

08.ριΙμΙτί;,:ϊ 0αι1Ιο ςΙε5_Ι1αβΙτμόςε 9ο'ΙΙεγ8007

· -9ΠΕ ΜηαΜε όιπέ; Ιεε7ο.αηεὸοΙει1τῇ8ΡΙΙΠΙ°

Οξ[Ιζά[ρυ-ΠοΗτε Π€5'

ἔξἔΙπΙ©$ «'56 ΒιππουΓεε βγι428ο8με; 2 μΙς:ΙππΩ5

Ψ5$8·ε-Ι2 ΜΜΜ: ΒεϋγΙοπαΕτ ραΙεί00€Μ^4Μ0° κ

  

οϋυε

μι

τ



-Κ'Ι - Χ _ _ Με _ : ε

  

.ωΙΙΙΙΙΙ.Ι.ΙΙώ.εψΙ.Ιω. Μέ '

Ι:Ιιιιε ΕΡΙΡΙιεπεε,8:αυττεε Ρτιπα:ε (Ξτεοεηι1Γ

Με ΡετΓοευτοτειπ στο:ΙΙ:ιτιο-ιπ,ότι ΑΙε3ιε11ϊ

άτΙε,86 ετ1τοικο ΓΕ8γρτο, 82τειτι Ια ν·ΙΙΙο από;

πιο (Η: Ιὶοπιο , οιὶ ΙΙ ρετοΙίΙράς Με ΙΙΙΙΈοΙτοε

«άιι'ιΙ γ ου παώ: ΡΙιΙΙΙει1τε απΙΙΙΙ:ι·ε Ι επιιΙ:οα

ΙεεεεωΡε ά‹: Ι'εμευεωειπ άιηικ:Ι ΙΙ::ΙΙ με;;

Η: οτι εε τεΧτε. Ευ οσε άΙΙΠρει:Ι·91τε. ΙαπαεσπεΙ

τ:ΙΙεΙοε,ΙΙε ΓοΓο-τιτ Βτωπάεπισοτ εο·ττοωρυε8ά

άΙ:ειΙΙατάΙε ·, ρω: Ια Ιπιπ:ΙΙο: άσε Ρε:ιτρΙοε. ΜΕΙ:Ι

άεΙεε --; κτιειΙε Ι)Ιειι ε'εΙΙ τουΙΙοιιτ·ε· τοΓαιώ

σηττ'ε:ιικ ντι Μπι πιοπιύωάΙΙΙοπιπιε άειΙάσε·έ

(-ΡΕι57.ςΙ 6. › μέ Με Μβνωση2πτε έεΙι3°έωη

δε μέΜ: »Με ΙεπιβΙσπρεπτ Ι: ρ7έσσάραΙ Νεε)ις

ΙΙΙ· Ιεκι·νεΓοτιπαπει: Ετα:ιπο Ιἐι , οικω”

ΡτοῶΙγεσ:ε άυΙ Γε. ΙοΙἔτιογ'ειιτ άε·Ιοιιι: τω

Ιου: ὰ ΙεστζεοπτιαιιισΙοη η «ΙΙΙ κεπάέσπρά

άο κάφε επι τοπιρε αυτ; ΓείΕοε:ΓοΙεπποΙΙοε;

Ι

δ: άυεΙάικε κανε ε'γ τοτΙτογειπτ τοστ θ. @Ιω -

Ροιπ νεισάιμοπιιικ Γειο:ΙΙΙοςε,8άιοΧ επετοΙαε

ριΙΒΙΙοε @ο Ια ντάγο τοΙΙΒΙΕπι Ι (μιά Γτ:·Ι"αΙέ

Γογειιτ οτάΙπϊαΙι·εκπευτ εάειτιεΙσ τοπιμΙσ ώ

σαι· ε'ΙυΓΙτιπΙτε Με άεΓάΙΙσωεπε 6π·"”
Ρ .

ΙεοΙ,:ιοΡτεε άσε σεΙοϋτεε -Ι)οθεσι1τε , άι:Ι: Για

ττουιιογειπ στο απτά νΙΙΙΙ:Ιές ' ·ΕτάΙτίαΙε

νοι:ε νοΙθερυ·ΙΙΧΙεΓωε εΠαρ.άε.οοετοΙιΙΙΙοε ε

το «με Ιεε ΑΙοκειιιάτὶιπε 86 Ια (Σγτέει:Ιοιπε εε

αι:ογετΙ: Με Γγι1:ΙΒο(ε)υο ; 86 πιο Γειά:.Ρωιπ

άουτα φα άΕιυει·οε τή· επι _ουΙΙσπε Γ·:.φΙεΙω

ΒΙειτιου:,εοωΙωεάοε ΓοεΙοπέε,δε άσε @Μπα γ

Ιοεάτ:ΙΓέσε μι· οιιτΙοηε: Ε: οΙΙΙ:ικε 8:1·ΙΙΙΙΙΙ

Ι # ` Τ 5.
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ΕΜ ό'ετυωπ Ντατιέώκε .

αττείτε απο ΙιτΙ (με αίτοΙτ πιό οτι Ια νΙΙΙα τα

ΤατΓτ: :τι (Πωσ , ετα 6ίΙειτέ: οτι οι:ΙΙο τΙ‹:

ΙοτιτίαΙέ,αι:Χ ΡΙετΙε τΙιτ εταιπΙ (ΞαιιιαΙΙοΙ,τ›ουτ

άτα: τττίττιτττ ΡΙιτε Ρατίαττειττετττ οτι Ια Ι.οτ,8ρ

τ:ττΙαττατΙΙττοια ότ: Ισε Ρατεε : ΙΤαΙΙΙουτε ΙΙΙ:

ή· τειπΙογετττ Ροι1τ Ιαιτε αΙΙαίτοε, σοτιττιτα

.ατι Ια νΙΙΙο ΜεττοΡοΙΙταΙττε ταιττ ὰ: Ια ΙΜΙ

ΒΙοτι αυτ: σΙο ΓΕίτατ,οιΙ ΙαΙιιΙΙΙοε·ΙὸυιιτταΙτιο

τοττάοΙτ (εε τυΒετττοιττε. ¦ ΜαΙε σουτ: τ.Ιοτιτ ΙΙ

είτ ΡατΙέ το το απο ή' οίτογετιτ τετκΙυε

Ρατ τΙοιτοτΙοτι,τ:οτττττ:ια Γατιά): Ι.ιτο Ια ΙΙατιτθετ

ττιτατιτΙΙΙ Ιεε αρΡεΙα, έ” βαστα” άττωτ:: ετ

τ.1ιτ”τΙτετττατητ16 ετττ:οτε , Ροιιτ άουτ: Μποστ:

Χ Γντταρουτ Βέτο νοττ,ετιιτ Ι”οτττ αυτ: α :τω Ια

ττ1ΙτασΙοε ΡτοΗτωτ,8ε α αυτ Πτατι τΙετιτοτ1ΙΙΙσ

ία·ΡοιίΙαοεο ααα: ττΙἱεαεο ; αΙΙ-9αιτοΙτ α στ”

@οι οιττΙαρΙετέ δέ Ια σΙειτοτΙοτι α ταυτ;02Ε.

ΡουτΙοε Ρτο·ίατιτ:ε 86 Ιω ΙτττρΙοε, οτΙΙΙε ω: τε:

τττατειικτιτ Ροττττ εεε τττιιιττοε άι: Μεστά Μ'

τοτττ αιττ:ιτττο τεθεθττοτι : οτι , Πε ἐστι τΙοτπ 86

έτ:τι ττιοφωτ.Ι.'αυττο Ραπ Γατα: τε00ΠΠΟΙ°

Με Ια ίαΒι·:ΙΙΙ: :Ισ ΠΙαιτ , στι ιτε τ1ττ'ΙΙ α οΙτοὶῇ

Ροιιτ τείτττοτττάο (τα 8τατκΙ τι·ΙΙταεΙο άσε 8018

άττωτ.τ έ· τεΙέἐἰειικ..αΒπ .απο στιτατιτΙ Με νται·

τΙτογτ:τιτ Με ρυΙ;»ΙΙεττΙου-τ τοΓτττοΙ€ττα8α αττ

Ροττα_τ ΡΙυε εΙεροττΙε ατι αστε ασια αυτ τπτ Ιω

; τογοτιτΡοτιττ να: ὸεΙ·ειττερτοΡτεε γειιτ.ΙΙ0·

1τιατηιι€ε οικ;οτο,ροιττ Ια ΒΙοττε τΙα απο

ΜΦΙΦς: ΓαιςαίΓε,αααΠΙειτ ιτ'α με νοιτΙυ τμ1,ΙΙ5

89τ83ατα7ιι εεττ:: τττατιτεΙΙΙα μι· ττ:τπ:οτ1ττ0

τατιτοΙΙ
  

-...--μ___Ι__ ._



'ι ν

»

Ιμ-Α-ΙΙΙ σ

  

νίὲΐεεσἐσφ.ε:νσυάἶ;.ἱιιῇιισεἑ η. σε; `

ισοκοΙΙΙσε νοε τατιτοΙΙΙσε πιεσε , στι άΙΙιστε

ΙΙσιακ,8σ ὰ άΙυσι·Ισε Μάτσε ; πιω άιι'ΙΙ γ Ιοτιτ:

νστιιιε συΙσωΒΙσ μι· στοΙΙσε ττοι1Ρσε , :ιΙἱτι

σα: Ισ ΒΙοΙτσ σο Ισά ΡΙυε ΙΙΙι.ΙΙΙτσ δ: άιι,σΙΙσ

στι συΙΙ ΡΙιιε 8τωπά (πω. (ΪσΙΙΡουτάσοΙ

5.Ι.υστσωστάσσ,άσσ Ισ Ιστιπτ (Ισ εστω στο

άΙσετΙοο τοΙωσηΙσυίσ άσε ΑΡοίΙΙσε ε'σΙΒιιπ:

έρεισάι1 μι: Ια νΙΙΙσ , ντισ τουΙΙΙΙτιπάσ νίιπ·στιβ

ΙστοϋΙσ ΙειάιισΙΙσ ίυΙΙτοιπσ σΙτιπσυσ , Ρετσσἶ_'

σο:: σΙιειΙσυπ Ισε οἰοΙτ Ρ2ΙτΙστ ση Ιου ΡτοΡτ·σ

Ιεισ8εεέσ ; α'ωπ , :ΙΙοιπσ ΠΙ , πω: :”σ[Ισππο]σππ

ό· ε,σ[Μέτσεέ||ηεπι άι]απε Παπ ΙΙ ΙΏειιτ·7σε

7”οέσέτοια πω: ή μέριπ!εω , πεβυπ ΙΙ: μ!»

Θα Ιέ!έσπε ΞεοΜπα·ω όσα:: Με σόι/σαι· ΙΙσ πω::

Ισ: @Με πω.: μιά” σ» ωρα ΡτυΡΜ Ι:Μέαέσ

παρά ποισεβυωπεπέ: , ό· Π: πσβσιω)νωσ ,

μερεκβηά· άζωσσπι Ιου ἐ Ιδιαιτε με να”

έιτε :κι Ξ ΙΙ γ ειι.ιοΙτ Μαΐσα σσΙα ά`ειικτσε

σΙιοΙσε άουτ Πε ειικογσιπ Επι: ε'σίΙσιωσε:

σοτιπτισ , σιπι·σ ειιτττσε , άσ νοΙτ άσε2σιπε άσ

σσασ σίὶοΙἶσ,Ισ Ρτοά11Ιτσ Η Ιπιιπσπιστικ , ὰ ΙΙΙ

Με άσο ΙΙετειπά ρσι.ιρΙσ, Ροιπ Ι'σοΓσΙσσσε

δέ Ισ τσΡτσιπάτσ στι Ιεισσ: δ: ΡΙιτΙστ ΙΙ ποσά.

τεισσαΓσωσιπ άσ Ισιπ ιτισΙΙΙ:τσόσ άσε ἔσω ε- '

άιΙΙ νσηογσπε «Ισ Ισ`σοτιάεωιτστ σοπιπισ νο

3ττιΡΙσ,86 νο ΒΙσεΙσπιστωτ , 8: Ισ @τσ πισω ,

Η: στι ντισ στοπ : τπεΙε ΙΙε ίεκτσίΙσιπ ῶσΙσ=

ιιιστιτΙσΙἑΙαιπετΙστσ , 8::ϊΙαίοτωσ άσ Ισ ·

ΡεσάΙσπΙοτι άσε ΑΡόΙΙ:εσε , ε'σίΙσάσεω-ε Ι δι!

` απο ικρε-στεικιάσ :εΙ·Ισι1Χάσ α: ςιησ.τ1,0Ω2Ω5

,

ί·°ε



  

ι 96 Δ"εππωΝεαΜάκε

θα: άσ Ροιμεε·ΟειΙ€Ι6οηε,ί5υε ὸοᾶτἰω: δ:

[απε_ Ιεττκε , Πε Ρ:ιτΙογοιιι: ττεε-ρεττὶιιοιιι

πω::ώ» έΙουβ.σ ωειέη$;με:- σΣε ··19ικα, δέ οτι

Ρ_ετἰογειιτ ετπουτεε Γοποεάε: Μτι€ι;ιοε ; Με

εοφ: ιειτιιεϊεΪτεςυειπτἐ,ι1ἰ Με Μωωείὶωιπ.

8οιόε-Ρουτγ ειρΡτευότο ἱεοτε !ειιπἔυ‹:ε.Μ Ρα

Ασει.άεω1::ε δ: Με ΕΚ:ΒοΜε , Ροιπ γ αφικ

Μι· $ωίοΙσπσε5.' δε: ένα: Μ , ό!1ίσητΠε , πε

[να Π: μα: 6οί2ίε|επ.σ ? τοπυπεπ2 άωπ Η: αμκ:

μασμή:: :να :Μ ΡΜΡ›·ω Ιππεισα,.!ε: σέυ[σ.τ

πωρήμε:·άε Βέσει 2· ( _ γ ; '

ῆ Ο; ρ:πω οΙιιΪὶΙεΙ'ε άίτ 1οΙΡατδ.Ι.ιιο ϊ μ:

σ|ΜΜπ ία: πω: μιά" Μ/Μ μωρε Μπαμ

” Χέ1ΜΉΙθ51ηέτοόι1Ιτ Ρετ άουτ Με, 16 άιΒιιιε

Ιἶνιωὶ ί'ειιπτε ; 6'σΜΜΜ2 Μ: @Με πω: Μ!"

οι @σε μαρκα Ζιιπἔκε:ΞΙΙ γ π (Παοκ Ποέ'πει:τ)

εμμ:1οπε 86 ιπιοάοι:κιοε ,ειιιἱ (ΜΜΕ ἰ`Ι°ΜΒΠκ

@σε εἶσίὶοὶ:,ει1-Ι”οι1Ξο Φ: εσε·ἔευε€ἱἄ·›δ£ 09”

@ο Ια Ρειτο·Ιο.-·ό65 ἴαἰοδὶε ΑΡοθιέεν η!! ε·

ἱΕοἰι: !ε·πιέωε:Ιο : ε:';ίΒϊόέτα, φπα ι€9 ΑΡο·

ΒἔΤΒ511€ ΡετΙογέτ1τ εΙυ'επΙ·ειιτΡτώΡτο48Π8Πο _

@Με ειπε οΜίουτπΙο σου:: εΙυε:Ιάε ργογ00ϊ

Μ; 6οτετιάογοιιτ Μ: κι 6:πΐ1ε.ΡΘορτο : Μ

@καπ , 00:11111ο8Ήε Ιευτ-ευΙΙΒτιΒ·~·Ρ.ατΙόΦ

θα ε Με ΑΜαοω©οφώω1Β€ΕεεΙεω·τ αιΜεοτ

' μιτΙἐιτη Ατει!πε, 8: :Πού ε!εε·αιάκτω Μ”

ΦΈί”τ νω.:- ορΗποπ ωευἰἴείἔεωοιπ περτ18·

` Ι ' - . . ` · ο( . Α

__ “κι ο ΡειτοΙο,άε Πισω 7, 8ωιάει και στι,

- . @ @ΜΗό:: Όέου; ϊ· ρε1έςο: «μια 8: Μ; Δ ὸὶτ

ω€:;ἶζ_. Α γ. _ι . 8 · ; :©ΧΕββαβ[Πακ

  



εΒ.;;.

·εω-ε--..

Τ;»

../έιφε: σἐ4Ρ.ι.νε1]`5`ἱι4_ῇαε: ἐ η. :.97

οκρτσ:Ποιτιετιτ εἰ όείΤυε , 9ιιΉ: [ω·απ πω·

ταυρΜ άι: Μέι” Ε/1$τ22 , ό· 9ι«Ή: :οπε

πΜπσε7Μ: Α μα!" Ζωιέαέεε ΜΜΑςεΜ/ἐἰΜ

9κεΠ:#τΙ: Μ” έυππσέτ α Ρατίετε δ6 (ΜΈϊί

Μα: εΙε εεΙο. , οΜουτι άε εσυ:: Πω €ίΕ‹›γοι1ι:

Η , Με ογοὶτ μπω· επ [οτι Ρτορα: Μτιμεα

ΑΜ ι·Μίοιπ,Ρατοο ηικ: Η απο ἱωπΒΕιπι:ᾶοι1

ωω: Πει: , ει: οι: Γοτοϋ: με Πιτ Με ΑΡοίΈτσε)

τοπ ίιπΙου:ε οικΗ:οιπε @με Ισ Μπα: ΕΓΡΜε

ίετοίκ ὸοΓοετκὶιι, α: Με Ιεκοὶ: με επ ασκ

ΦΠ ΡετΙσγειιτ , πιειίε επι αυτ: ςυἰ ε:ίοου

τογεω: Ηυ'£Ιευτωὶτ Με οπτειεΙο ό: ιτιοτικώ

Η πω» Οτ είὶ Η εωάοιπ ρε: άι: τοκτο,9ιπ:

ο'είὶ Μ; Ιεε›ΑΡοίὶτεε ε11Π-Ιοί]τ όσίεεπόι:,εμισ

σε ίσοι: οι:: εμιἱοιπ οΙὶἐ¦Βερτἱἴἐε όο Γοιπ ώ

υΒκι=ΐοιηςι.τει:ε Γεω: απ: ςπΒιι (Ιω οκ: τε9ει1

ίεεΒαιοσε86ίσε άουτ» , Ραπ ία: τωω ὰ Η

Ρτοόἐοπἱοιι·ὸε Γου·ΕιωσΒΙΙο : Εκπεστέοέ ·

όοπει:οΙΜόοε Ιο.τιεσετε είξοπ ?να όσερ!ιιε

ιισεείΕιπεε έι Γεκοκοἰα: Φ: Ι6υτΑροΗ61α::

εαι· εγειοε έι ΡτεΙΝιοτ ἔι τουέ Με ρουΡΙοε όο!ει

τεττοίυΙιωιιτ απο 6οτιπτππὶΠῖοιπ ς11Ήε :τι

αυογοτπ -ι·οροϋο άι: Ματ πιειᾶίἰτε , ( Μετα: Μ.

_ Η.)Αἄέ: να” σ», μ”ω: !ε πιοπε!ε ύΡτε/ἔβάτ

Ϊΐἐἑεισπἔἰἰσ 2-:ωπε ενω:»π : Η @ΜεΜωβ

ΐειϊταφουηυ'4Ιε Μπιτ ρου1Π:τιτ ΡατΙετ”ἑ·_ῇ$ἱυ;

επι Μια» ΙατιΒι:εε. @ΦΠ Ρο-ιιτςιιοὶ Σε5Δωμ
?ή σ _ .χ . ' .· ;__

ΕΓΡ1°ιτ Ιου-ι· ίυ1ϊ: επιποιε δι Μπι· :ιρρ:ιι·ι:: τη

ΒΜ11φά-ς βση5·κε: άιΦ47Μέτ.τ , υπ ςίέαεριπτ , Ψ;

ι



 

` _ κ..

1.98 ό”ετΜοτΠΝαττττε Με

οΙΙοΙτ Ισ Γγτι1Ι:νοΙο τΙο Ια τυοΙττΡΙττ:Ιτέ: εΙτε Ιων

@σε οίςιτεΙΙ`εε Πε ευογοτ›τ :Ι ρετΙετ : το Μ::

τα: ττυοτ Πε Γε τοΙτετιτ εἰ Ρτείι:Ικτ Ι'Ειτειι€ΙΙο

& τουε σιτε ΜΙΒ ό; ΡτοΓεΙγτεε έττετιΒοτε , ττυί

οίΙογοιπ :Ποτε επ ΙετιιίεΙεττπ,:ἑ τ:Ιιτιουι1 οτι ΙΙΙ

ΡτοΡτο Ιειοἔυ:. Ετ τ:εττοε,Π τ1οΙΙ:ττ: $οΙΒοουτ,

Ρτοπιετ Μετα α: όση , τω τ:οττττιευτι ότε

οτογειοε τ:οτπτικ ιποιτε Ισ νογοτιε επι άστ

τιτετ τΙε 8.Μειτο: ( Μετα.: τ6. η.) ε'ΙΙ τα Μαι

εΠ:έ Ωοτ1Ετ:Εέ: ὰ (]οττιεΙΙΙε 8: :Μουτ τΙο ία

εοπτρειΒιτΞε , Ιοτε φαΐ» Πειτε: Ια1τ ώ ΑΙΜ

ρι·είοΙιτ:τ Ιοίοε ΠΙιτ1ίτ: Η ντι 8τατιτΙ Μπάστα

τΙ'ειιιττοε ΕόεΙεε οτι οτατ εΙτέ ίεὶτε.ρεττΙοΙ‹

13205, οι: Ρετ Ια ΡτετΙΙτέαττοιε , στ,ΙΡ2τ Μπρο

ΙΙτίοτι άσε ττιτιἰιπε άσε ΑΡοίττοε : δε Η 5. ΡΑΙΙΙ

@τη τι είὶέ ε%τοΒέ ἐ Ιουττ:οφε , ΙΙιτοτειι σε

νικ πιάστε ττεε-ειΙεοτιτΙετιτο , τ:οτιππεΙΙ ΙΦ

/ τείιτιοΙεπε Ι.Οοτ.μ.:εΙυ,τ:ΙΙσ @Μουσε γ

:ιιποὶτ ΙΙ τΙε όίτε ηιιτ:τ:οε ουκ ΑΡοίΙ:τοε ω!

- ε” Ιε δ. ΕΓΡτττ εΙΙ: τΙείοετκΙυ όιπ ΟΙθΙεΡουτ

Με οτττετ άι: τοιπττε Με νεττιιε , τΙοτιτ ΙΙ$

ευοχετπ ΒείοΙη ρου: Ιευτ οΙιετΒο·τ19

Ι'οιΙΙΙΙ:οτ Ρειετέτ:ειτ 9 οιι τμιεΓειχειτιε·τοτσ0›

ὶΙε·τι,επ ειιΙΙΙ:τπ με ύἴἐ,ρειτΙ:ιτ1ε ὁ. Με ΜΒΜ·

Ι;:ΙέετΙε 8οπε τΙο. :αυτ εΙο τΙ·ΙΙΙΙ:τοτπε ρΜϊ8› α

ΜΜΜ ροτιίΙοτι Η ετωπτε8ουίο :Ι Ια @Με

ότε Ι)Ιομ,8τ ατι ΓοτιτΙοε ότε Μ:: ττω1ίΙτο 2 Ο"

ΠΠ80τ ἐ Φο στα: Ιευτε οικΙιτευτε ΙΙΙΓοιπ Ι(ΙΙε

°ΪΟΜΜΒ### Ι6°Φ0)07$$ άτα Ρατἰτ:· εκ τω: Ρτοε7ττ!

η γ Ιτιπέτέτετ

  



ει·

ΙΙΙ

  

ωίέΐο: εύκετ.τ.τετκτ.ιαθιαετ ά τα. :θα

ίτιαζαέετιεο τι'οίΙ με Ροι.ιτ πιατα: εε τιιΙται:Ιο

οτι Ιοιιτ οιιϊο,ρΙιΙτάτ τιιι”οιι Ια ΡατοΙο άο ατε δ.

Ιιοπιττιοε,ιιιαιε ΓοιιΙοιιιοτιτ μια: αρΡοΙοτ Ιουτ

τουϊοα-τοίτιιοιτι άο Ια νοτιτο άο εε ττιΙταοΙο:

Ετάο ται:: ιΙε ορροΓοτιτ Ια τιατιοιι άοε Ατκι

ΙΙ:τοε α Ιουτ Ιατιεααο , 53θΡΕ0ΠΠ8Π5 άι: 6ο

τιιιΈτατιε ΒαΙΙΙοοτια, οτι Ιουτ υγοιι: ΡατΙοτ

Ιοε ΡτοιιτοεΙατι8αἔοε_άο του: τ:οιιιια αυτ ΙΙε

αάτοίΪογοιιτ Ιοιιτε τιτοροε. ΜαιεάΙτοε νοτια,

Ιοε ΑΡοίΙτοε τι:: Ροιιιιο·γο-τιτ με ρατΙοτ άι

ιιοιεΙαιιαααοε τοιιτα Ια τοϋ: ()οττοε , ΙΙ οΙΙ:

Βιοτι νται άσο οΙιαιιιιο ΑΡ0ΙΙ:το , ιιο ροιιιιοΙτ

με οτι ιιιοΙιτιο τομ ΡατΙοτ άιιιοτΙΙοε ΙατιΒιιοε;

τιιαιε αυτ οτιιρο&Ιιο αυτ: Ι”ντι ά”οιικ οτιιτοτΙτιτ

Ιοε ΡαττΙιοε οτι Ιοιιτ Ιαιιαιιο , άιι'οιιττιοΓτιιο

τοιιιρε να αυττο ιιοροιιΙΙ: ΡατΙοτ αιικ (5τι:οε

οτι Ια Ιουτ ,τα ντι αιιττο ατα ΑταΙιοε ου αυιτ

-ΕαγΡτΙοτιε2 ειιιι οττιΡοϊοΙιο αιιΙΙΙ τιιι”ντι τικ(

πιο ΑτιοΙΈτο τιο ρου: ιιατΙοτ [τιςι:οΠιιιοιτιοτιτ

αάιιιοτίοε ττουροε ά'Α_ταΙαοαΪ , άο Βιοτ:ε,ά-ο

Βοττιαιιιε , αοΙιαοιιτι οτι ια @άρτο ΙαιιαιιοΞ

?επ οίἔτο_ιιιιο οιιιοΙοιιτι.ττι'οΙ:ΙοόΙ:οταοιιι:οτο

ΙαάοΠΙιε,τιιιο $.ΡΙοττο Ιοιιτ Πι ντιο οιιΙιοττα
τιοιιατοιιεοτι οοτιιιιιιιτι Α, εατιιιιιο ιιηιιε Ιο

-ι7ογοιιι οτι Ια Πάει; άι: σο οΙιαΡΙττο : ΙατιιιοΙΙο

ιιιιοι τιιιΊΙ πιο Ι,αίτ @το άιι,οιι ντι ΓοιιΙΙ Ια-τιΒα

8ο α οΙΙ:ο_ιιοατιτιιιοιιιε Βιτι:Ι_ Ιιιοτιοιιτοιιάτιο

άο τοιιε : ότι ειιι”ΙΙ οιι μου: οίΙτο άο ττιοΒιιο άο

ι

.τουτο οοττο Ρτοάι€ατΙοτι άοε ΑΡοίΙτοε, άουτ

---__.Ψα - - - --έ
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ι.98 6'ει·ωοπ-Νεακιήπε

ν 0ΙΙοίΕΙ0 ίχαιΙιοΙο άι: Ια τ11ιιΙτὶΡΙΙσἰτἔ: ότε Ιων

μα» τ:ίτιιιεΙΙει Πε ειιιογοτιι: :Ι ρ:ιτΙοτ : αι ίσια:

άι: τιιιοιιΙε Γι: τιιιτειιτ .ὰ Ρτοίτ:Ιιτ:τ Ι'Ειιιιιι€ιΙο

ΙΙτοιιε εεε Ιιιιἴε & ΡτοίεΙγτσε ί:ττο.ιι€ετε , τιιιί

οί'τογειιτ ειΙοτε 811ΙΙ:τι1Ι8ΙΒιιι,:ιΩΙι2ουΠ οτι Η

ιπορτο ΙειτιΒιιο. Ετ οεττοει,ΙΙ ιιοίττο 5τ:ΙΒιισιιτ,

ματια ΙιΙοτι στ: τΙοτι , ειι σοτιιττιιιιι ότι

τ:τογειτιε σοτιιτιιτ: τιοιιε Ισ νογοτιε «κι «Ιατ

τιιετ εΙε:5.Μειτο; ( Μια: ι6.ι7.) ε'ΙΙ τι Μαι

Ι εΙτέ οοιι€ετέ: εἰ ()οτιιεΙΙΙο δ: :ϊ α:υιτ εΙο Η

εοτιιρειιιιιιο , Ιοτε τιιιοδ. ΡΙεττο Και· ερτ ιιΙΙιθ

ΡτείεΙιστ Ιοίιιε (ΜΜΕ: ΙΙ ντι 8τιιιιτΙ ιιοτιιΙστο

ιΙ'ειιιττοε ΕτΙεΙεε οτι στι: εΙΙό θιΙτε.ριιτττοι

Ραπ, οτι Ρετ Ιει ΡταΙιαι:Ιοιι , στι Ρετ Ι'ιτιιρο- _

ΙιτΙοτι άσε πιιιιιιε άσε Αροίττει : 86 Η 5. ΡιιιιΙ

τιιιΙειείτί: ιι€ετεεί: ὰ ΙειιτοοτΡε , Η τοσοι οι

νικ: ιιιτΓυτε ττεε-ειΙιοτιτΙιιιιτο , σοτιιτιιτ:ΙΙ Ισ

_κ τοίτιτιοιΒιιε ι.()οτ.μ.:ι:ιιι'εΙΙο :ιρρ:ιττιτισε γ

ειιιτοΙτ ΙΙ τΙο ιΙιτε τιιιε εεε απο ΑΡοίττοε Πιτ

τιιιι Ισ δ. ΕΦΗ: εί'τ τΙοίι:ετιτΙτι ότι ΕΜ ,ροιιτ

· Ιω νοττιετ ότι τοιιττ:ε Ια νεττιιε , τΙοιιι: ίΙε

τιιιοχτ:ιιτ Βάσω Ροιιτ Ιτιιτ σΙιετΒο· πιο

Ι'ι:ιιΙΙβιιτ μι; τοσοι ι οιι τιιιοΙ'οιχειιιε ταου,

ιΙε·ιι”ειι ειιΙΙοτιτ μια ιάίέ:,ρειιΙειιε ὁ. Με «Μοτο

Ι:Ιέε ότι 8ειιε ότι τεστ ότε ό·ιίΐοτειιτε ιιιιϊω·Β8

τ:τι.νητ: ραιΙιοτι Η ειιιιιιτιι8ειιίο ει. Η ΒΙοιτο

ότι Ι1ιω,α ευ ΐτ:τιιια: άι: ΙειιτπιειΙΙΙ:τε 2 (Μ:

φησι: ὰ σε τμ;; Ιοιιτε ειιιόιτουτε ΙΙΙΓειιτ ιὲΙ›

εοπτικιεπ2 Με @Με 22στε.ι μπλε: ει» ω: Ριτσιπ·:

)- 7 Μπέζαέτ9:2

Ι / _Δ____..-
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ωίέΐω εἐκ¦›.ι.1·ετ[5.ἰκῇεε: ἐ η. ε”

ἰπκἔαἔεεἔ€ε ιι)εΙΙ με Ρομπ πιετετε εε τ11Ι1°8ΦΙΦ

επι1ειπ οι1ϊε,ρΙίιαδε ειίειι Ια ΡειτοΙε εΙε εεε δ·

Ιιοππωεε,τωίε Γει:Ιεριεοι Ροιπ ειρΡεΙετ Μ::

οιΙϊε :ὶ τείτιεοπι ‹Ιε Ια «τα εΙε α: τοΙτεεΙε:

ΕειΙε Με ΙΙε ορ[.τοΓεοτ Ια ιππΙοιι εΙεε Αιω

Πτεε :Ι Ιου: ΙαοΒεε)ε ε ε'είΙ:οηεεεε εε εε

ευ'ί:τειοε (ΙεΙΠεεεε_, οτι Ιω: ογοἰΕ ρεαΙε:

Ιεε ΡτορτεεΙευ8εἔεε εΙε :οσε εεωι ὰ (ΡΗ Πε

εεΙτεΙΙογευτ Ιειπε ΡτοΡοε. Μειἱε άίτεε νουε›

Ιεε ΑΡοίὶτεε Με Ρουιιογετιτ με ρο.τΙετ εΙΙ

ιιετεΙειοεεε€εε :οικἑι Ια €σΙε: ()εττεε , ΙΙ εΙΙ

Με:: κατω ειπε εΙιειει:ε ΑΡοίΈτε , ιτε ΡοιωοΙι:

με επι ετΙεΙαπεεδρε ειιτΙετ εΙΙυετΙ”εε ΙειπΒι1εεε

ιτι:ειΙε ει:Ι εκτιρεΐεΙιε εεε ?να εΙ”ευκ ειπκε:Ιοε

Ιεε ΡειπΙιεε επι Ιει1τ ΙειοΒιιε , φ'ειιωεΓτιιε

:εωρενη εστω περειΙΙΙ ρειτΙει: :να (5τεεε

€τ1Ι3ΙΒΠΕ,δέ να ειπε:: ειυετΑτεΒεε ου 803€

-ΕεγΡ:Ξεοε2 Πω εττιΡείο·Ιιε ειιΙΙΙ ειιΙντι επεί

πιε ΑΡοΙΙτε πε Ρειιι: ΡέιτΙεε; (ιιεεείΙΙΙιειπετιι:

ὲςΙΙιιεείεε :τωρα ά'Α.τ:ειΙεεε- ,εε θεεε-εμΙε

ΙὶοΙπειὶτιε , εϊεΙιεε;υπ.εη πε _Ρκερι·ε=Ιητιέιτε2

Ραπ εΙΝε εεε ηυεΙεεεεω'εϋΙεέ1εκαεπεο;_ε

ΙἑἀεΙΙΙΙεΗυεδΡΙετπε ΜΙΣ δενει: εΧΙποπτ8··

:Ιου ἐτοι1ε επι εοππτιιπι Ι· εσωτι1ε εφε Ισ

νογοτιε ευ Μ Μιε ‹Ιε εε εΙιεΡΙττε : ΙωμιεΙΙε

ειιοΙει1ΊΙοεΙ,εΙτ Με:: εμι'ετι νη ΙειΙΙ Ι.ι-τεΒα

ἔε ε εΙϊε__ιαεπιπωοΙοε Ε)τε ΜεττειεεεήεΙυε ;

«Ιε πω” ,ΒΔ ειι'ΙΙ επ μι:: είΙτε ιΙε ππεΓπιε- ός:

:ουτε εεττ: ρτεεΙΙαπωιι ιΙεε ΑΡοΠτεε, άοιπ

ι



@ο δετωπ Ν88%έξ/77$8

τιουε τιατΙοΙἘιιατι εΙΙΙΙο. Μαιο το τοΓΡοτιε

τιιιΊΙτι”οτι οίτ Ραε τΙο τιιοΓτιιο , δ.Ι)ιοττο οιιατιά

Η Ιειιτ α ται: εο δοτττιοτι, ΙΙ Η Επι: οτι Ιατι ιτε

8γτιαουο,οιιΙ οίτοΙτ Ια Ιατι πο ο·τὸἰιιαΙτο νδ

τεο Ραττιιι Ιω ΜΙΒ, δ: ΙΙ α είτε του: Ιιτοτι οτι

τειιτιιι που ΙοιιΙοτιιοτιτ Ραττοιιε εοιιιτ ότι

ιιαϊε,τιιαΙε Ραπ Ια τιΙιιε ραπ- τΙοε μια είττατι

ΓαιΙΙοετΙοτι Φωτ αιιογετιτ μια Ια τω τΙο

Πέτου, 86 μια Γοα-ΡεορΙιοτοε αυογοτιτ το

τετιιι ετιττο ετσι: ΙΙνΓαοο τΙο Ια Ιατι81ιο τΙο Ιοιιτο

ατιεοΙΙ:τοε,αιιοε Ι'ιι-Γαεο τΙο εοΙΙοόοε [Με ατι Γ

, 8οτε,τιιιΙ [πιτ Ι'ατιιοιιτ-τΙο Ιοιιτ ΡαττΙο, 86 Ραπ

' ιιοΙε ΙΙε εΙΙ:σ οτιτ τα : 8: ΠΙ οτι αιιοΙτΥ Υ ι

ειιιοΙοτιοε ντιε οιιτιι”οτιτοιιτΙΙΙΙοτιτ Ραε:Ιο δικ

τΙατιιιο,τιι Ρατ εοτιίοοιιετι-τ εε εΙΙΙεοιιτε εΙο ε::

' 5.ΑΡοίττο , ΙΙΙοιιτ ΡοιιτιοΙτ οθτ-το ιτιτοττιτοτο

αιτοττιοτιτ ; οτι μι· τω ττιοΓττιο, οτι [κιτ εοτιιτ

τΙο Ιοιιτ τιατΙοτι οτιΙΙε`αιιὅγοτιτ Ιεε εΙουιτ·Ιατι

(έσω : δ; ΙΙ ιι”οΙΙ: ΡοΙτιτ οτε τιιιΙΙΙ Ιοιιτ το Με

του οιτΙιοττατιοτιοτι Ιαιτου·ο οΙΙ:τατιεοτο , τιΙ

τιιιοΙοε εΠτατιΒοταΙΙαγοτιτ οιιϊ οτι Ιοιιτ Ρω

. τιτοε Ιατιετιιο6,Βεε'οιι€ίογοτιτοίΙστιαοε : Ματέο

τΙο-εοττο ρτοεΙΙεατιοτι τΙε τοσο Ιο€ τΑΡΟΜε5,

τιιιι α εαιιίο ΙΪαὸττιΙτατΙοιι τΙο Ια τιιιιΙτττιιτΙο , ΙΙ

αὐτοί: Ρα: @ΧΡ-τω τμτΉεβ Μέτωτ- έα Ρα·Μετ

Ια πέα2οτ τ/ίττικΔεεφε!ακ με 2”ι·]]»·έτ Μ” άσπ

τάσατ ά Ραπ!" , & @Ματ Ιαβ ε/Ιτ.απεττ Ζε:

τηυμπ2Ραο·ίετ τύπω αστρο Ρτορτο·ίαπέαβι:ά

ΨϋΙ5 τα ψεματα: Φυτικά : Μ: [ωτ- έ! τα!

· 6αΜέτπτι

πει] Μ” _Ἀ_ › ..~·|η 1
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' Μάικ ουσία. ι..τετ[5.ὶιι/ἐισεε ‹Ι μ. μι

0ιιΙΙΙέσσε,άΙ-Βτιτ-ιΙεε σουεπισπτ άτα: σ/ἰ- σε με

στου: Ισ: Θου: ΡστΙστ :Μπακ το» στο/ίσο ΡτσΡτε Ι

Ιτιπέαέσ Δασικά κυκτβσπισε: Με. Ιὶστιιατάυσε

Ι:Ιστι ισ νουε ρτΙσ , άυ”ιΙε τισ άΙΙστιτ με ΙΙττι- ·

ΡΙστιιστιτ,ω τισ/Πεμη” ΙΙ:77Κεπέ2 , Ιτιτυε συ'ιΙε

:ιιουτστιτ Ρετ σιττιτσε, σαμεΖκαταβωπεε Με:

Ρουτ άιΙΙιτισυστ Ισ Ιατισεισσ άυ”ΙΙε ειυογστιτ

σΡτΙ5 ιιυιτ Ρεϊε ου ΙΙεσΙΙογστιτ οσε , σ,σΙΙ ἐ

άιτσ,Ισ ΡστΙ:ιτι , Ι'ΑτεΙισ,Ι'ΕΒγυτΙσιι,Ισ Ρυτά

σΙστι,Ισ (Ετσι: , ου Ισ Μάτι , συΙάυσΙε Πε

ογοιστιτ οσε δ. ΙιοττιπισεΡετΙστ ὰ στι:: άΙσυσσ

[ σσΙιιτάιι”ιΙε συογστιττστστιυ άσ Ισυτ Ρστσε,

σ'σΙΙ: ὲάἰτσ Ισ δγτΙ:ιάυσ οτι Ι“ΗσΙστσυ. ΙΙε Ισε

1 ογσιπ υειτΙστ στι τουτσε Ιοττσε άσ Ι8τι888σε,

Ι σσυκ τ1υΙ ντι σαιτ: ά'Ιισυτσ ειιυστειιιατιτ , τισ

Ι Ισευογστιτ Ρουτ του: συσ Ισυτ ΙάΙοπισ (ΙΜΙ

Ισστι ; σ”σΙΙ σσ στά Ισε σΙΙοτιτισ._ _ -

ι Ευ σε:: σίτοιιτισττιστιτ εΙυσ Ιοτιτ ΙΙε9 ΙΙε στι

σοτιΙστσιπΙσε ντιε συσσΙσε επιασε , δε Ισ άσ

Ι πιστιάστιτ Γντι ἑΙ”συττσ, @τι πω· των καστ ›

(ξι::ΙΙσ σΙΙΙει σ:ειυΙσ άσ σσ τιιΙτεισΙσ 2 Α ά_υοΙ
τστιά ΙΙ 8 @σΙ στι ΙστειΙΙσΙΙΙσδΙ ό: Ισ Ιυίτσε (Ισ:

* σ°σΡε ΙσΙ ντι ΙΙ8τισ του: εϊ Ειτε σιτττειοτάΙιισΙτσ,

τι: Ρτσθι8σ Ιειιιε άουτσ άυσΙάυσ 8τιιτιάσ

σ οΙσ τιυσ Ι)Ισυ νσυτ ΙεΙτσε (.Ι'σΙΙ Ιἑ Ισ σου

86 Ισσιτιττισ νΙ:ιε;σ άυσ ιιυυε Ιυττιττισε οΙιιΙΙεσε '

άσ ΙσΙτσ άσε ττιΙτεισΙσε ὲ€τΠΙ€”; άσ τι σ τιοιιε στι

σΙΙοτιτισ-τ με ΙσυΙστιιστιτ πιο· στά τισυε σ ΙστσΙσ ·`

ΙιμιτΙΙσ : ιτι:ιιε άσ άΙτσ,σΙιειΙσιιτι στι ΙρΙ τιισΙπισ .

π
'

/

· τα ν,

·· . - έ7 77Λψ7έώ---
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_έ,._.3ου. Α &"επποπ Νεαπί4Με

88 Ιεεεντ›ε ετα Μετα , 2έςΜ2ειιΐ ΜΙ: ΜΙΑ 86

ΈΓ«επίΡτε:οάτο οοείΙου ό; τιουε ετηι1ετΙτ εΙε

έ:: εμε πισω Με τ:οι1πρτειποπε με ,86 (Ια

ήοιιεεωτιεετ οτιΙει σουηοΙΙΙευει·: Με εΙε: Ια

νωπό . ίοΙτεεΙο ΙεινοΙοτικέ ‹Ιο [Ματ. (Σ'εΙΙ

ειπε συτἰοίἰτ‹ἔ ε1οΙ ΙΜ είε εΧττωτιετικοτ

:ιεΣτε:ειΒΙο , 86 @ΜΙ 31εωειικμκ: ΙεπικιΙε ‹Ιε

εοιποπτετ. Ετ όε: ΙΜ: ειι1ΙΙΙ τοΠαΡτί:ε ΙΙ Ισια·

ετιίοΙ€Μ Ρεπδ ΡΙεττο,ηικ: Ιτι ωετικ1ΙΙε ειι'ιΙε

νογοἰευτ είἔοἰτ νεου άι: (ΙΜ , οΙουοίΙπρ

56ΙΒοοιιτΙεΙυε (ΠΙΝΩ ειιΙΙειιτ ειυοὶτειπυοἱέ

€Ιε Η Ιου ΕΙρτΙτ , 86 ε1υ1Ι€ε @Με απΙ·ΙεΙΝεάε

Πε @πατε εκττεοιτΙΙικιΙΙ·εε ό: ιΜτεουΙει:(εε,

‹Ιο ς1υοΙ Πε Ϊυτετιτ.ίΙ νΙιπ:ιπιειπ τοικΙ1έε

ειι”ΙΙΙοε εοπικττΙτ άί:εΙοτε ἐι Ια Ιω ΙυΓεΙυεε

πο ποτοϋτσόειτοΙε πΙΙΙΙο , ςυΙ όειπεΙὸτι:

Ρε1: «Ισ ωστε πωπω. ΙυΓε1ικ:ε εἰ. @κι

1τΙΙΙΙΙ·:.
/

ΜεΙεσοτιπποεοττεΙε Βου ΒκιΙπ . ΙΙ Γε

κι·ουι1ε:Ιουυοιπ όε: Ι'γιποΙε , ΙΙ @Η ττουυί:

ΜΙΒ ΡιππΙΙ εεε 8ει1ε,όσεΙητρΙεε εμπ ευ Ιἰ€11

ὰ: ΡτοικΙτε οαιΠοιτ ‹Ιο απο αποτο ΜΜΜ·

Με άι: δ. ΕΙΡι·Ι: , εΙ”ετι τοοΙ1€τοΙιετΙεε σειιΙοε

δε ΙεεΗτιε,δ£ τΙε ΡτοΗτετωπ Ια εοιπποΙΙΙΒιιπ:ε

άι: Πει: δ6 ὸε:ε σΙιοΓεε δΙι:Ιοεε , ε`ετι ίου:

φοεμιέ:ε ΙωρυεΙε:αιωειπ δέ οτιτ εΙΙτ :ν Ο'ε]ἔ

ΕΠΙ: [και μακ: άι· Μ» Μακ : ὁ απΙοπιτικη

φοιτ ειιοὶιπε 8κοίΠετο πι1εωα·ΙΙΒτιο : 6Π·οΙε α;;

Ια ΙεΙΓοτι εΙ”ευοΙτ τΙιι·νΙ11 εΙοιΙ1Χ 2 ε:ίΙσίε σε·

' - ` - ' Μεσα:

Α7-7Αψά -έ ή ε ·. ¦ Ι



Μἔἔε::ύα1υ.:.1>:Μ5.ἱι4ῇ2σεεὲ η: με;

1Ήει1:εε:ι Ιεει:εΙΙε Με ίιοπι:::εε οτι: :Μου

Κατσε :Μ ε'ειι)·ι::ε: ε ::ιεΓ:Πεε ε:: Με :εΠε

ὶου::ιἐεΧεπ |ει:111εΙΙε Με ΜΙΒ πε ιιτει·ιέεο::

π: :πε Μέσα:: :ιιΐευεε .εὶ ΜΙ:Π ΞΕτ :Με Με:

εε Η :Με ε:ΐε&ε, :1υεΙ'γυ:οἔτιετὶε ρ:ο:ΜΠε

ειιυ:Βο::ι::ιεε ε :Μ Με :επ:1:ε ε:ιρειεΙεε :Με

ίεΜηεεε, :1ιιΉε ο:: Γ::ευογει:: με πυρετο

ιπειιπ , ::ιεΙ:τιεε :Μ εεΠε ει:: εἰ: Ιε:ΡΙυε ΜΒΜ ·

πι:: ό:: :οιι:εε ε 8: :Μ Μι:: :Με Ρε:Ιε: Με Ια::

ἔἱιεε :Με ει:::εε Ρει1ΡΙεε :Μ Ε: :ε::ε άεΐ:1ιεεϊ

Ιεε:Ιε ::'ο:ι:Μ::Με ει: τω! νΓει8ε ε σε:: νοι1ε

  

ωειΜιευ:ευκ ,_ δείξνοιτε ει:: είὶεε ντεκ-ε

πια:: ρΜέ:1ε :Μ Ν:: ,που α:: Με :Ιουε:,

πεεἱε :Μ ε:: νέα ειπε: όση: ΜογΓε :ΠΓο::·,

Βευτ.μ..ν.53.ίσκευέπ ε/!·υΜ άι· ΒΜΚυπ , ό·

]θε! ::αε!ά'«/]›2: : ΥοιιεΔ ει:: είἴεε τεΙΙε:ηε:1:

ειπγυ:ἐε :Μ νοί:τε ΡειίΠο:: , :με πιο:: σοπ

:ε:ιε Δ'ευοἰ: ε:υεἰίἰε Μ δε:8:ιευ: :Μ 8!οἱ:ε,

νοιιε ΒΙειε:επιέ:ε ειπ:οτε Μ:: δπἰιπἰὶ

ΕΓΡ::: , δ:: νοιιε ::ιοςυεε Ε:ιΓοΜ:πωε1π :Με

ΡΙοεί:ιε:έε:Μ Με ΜΜί::εε, ει: Με σωστη

πω:: :ΐεί::ε ρΙεΙυε :Μ Ν:: :Μια : Πε Με::

ΡΙε::ιε :Μ Μ:: νοΕι·ε:πει1: , :Πω εε πεί: με

:Μ εε νὶ:ι ::1:::ε::ε!δε :ε::εί::ε,:μ1ἰ:›:ὶεει1εε

εκεέε, πο” Με Γεω ,::οαΜε Μ εε:υεειι,

Ι”ε:::ΡΙ:: όεΓειτίίεε νὶίἰοπε,είὶεἰη: ΙειΙι1::›ὶε:ε

:Μ Ια:ει:Γο:: ,δε ε:18:1Βε Π10::ιππε ε:: Βεί:ε;

:πω ἄν:: Η:: ΓΡ::::ι:εΙ ό:: 8:πεε, ό:: νε:τυ;

δ: ό:: εε::ίο!ει

# «

ο
»

 

::οη,:1ι:::ει1ε:Πε Με Γεω (Ν:



  

εεε _ $εταοπΐΝτακτώτε

5ατιδΙΙΙΙε Ια τεΙίετι,ειιτ τεττιρΙΙτ Μπιτ: τΙε Μ·

ωΙετε 86 εΙε νετ1τέ:,ιιυΙ ἐΙειιε Ιεε Ιιοππωεε ει:

άεΙΙΙ:ε εΙ'ευετ τπείστεε , 86 Ιεε ττετιεἔτ›ττιιε ω

ΑττΒεε: Μο εΙυειι1εΙ οτι Ραπ τΙΙτε Ιοετιικ:οι:Ρ

τοκοι: ειπε ιΙ€:ΙΙ:1ι.Ιτττ: , 9αϊ!φςβοτιέτ Βέτα ό·

Με @πωσ , τμι'ΙΙ εΙιετττιε Ιεε εοτπυἰε, εΙυ'ΙΙ

όεΙΙεΙειΙειτ18ιτε,4υΉετ1Ι1ετάΙτ Ιεε ΡΙ·ι15 Ρου

τειικ : ΟείΙ εε νΙτι Ιὲευτ Ιω: εειιτίε σε εΙιε.ο

Βετττειπ εμε νοιτε νοΞέε επ €ΠΧ;ΕΙΙΙΙΙ(ΤΠ1ΙΣ ΕΜ

Φωτ τετιτ τΙε τ:Ιιο(εε τὅτετιὸεε δε εάωΙτεΙ:Ιεε

μμεττυΙιπἈυοἰτΙεωεΙενεο τΙευειπ ετα , δ:

@οτ Ιεε Ιειιτ Με . εεφΙὶφετ ευ ΙεττιςεΒεε

εί7ττειοΒεε : Ε: αυΙΙειπΙεΙ·εε οτι επΙτιπτετ , δε

τΙ”γ τετ:οιπποΙρττε ΓΕΙρτΙτ 86 Ια νεται ‹Ιε

Ι)Δευ,νοιτε νοι:ε ευ τοοςυέ:εθ ΜεΙε ΙΙ πε ἴευτ

μι: ε'ετοοιπετ,εΊΙ οτιτ εἰηίὶ ττο.Ιττε Ιεε ΜΜ

ΡΙεε, ερτεε ειιιοττ ερεεΙεΙε ωειΙΙΙτε, (Με

7. Μ. «) πω» Μαπ$εκτ,υπ Ιπ·τωειιτ , ό· πω Ιευκτ·

και· ό: επε[ΙΒΜτε Με. ΙΙ τή ει ετΙττκ: τετ

ΙεΙ·ειείετεε , :Ι ειτοἰ πε Η: εστω-τπτ εεε Ιποτιιωει

ειτε Ι'Είετττετε ειρεεΙΙεε άσε υποθετω:: Η τ›'γ

ετΡετΙε Η Ρτετ:ΙευΓε , με σε: τωεκε ό· σε:

ματ-ανεκκ,πε]ΐοττΙεπτετικ@Με όεε τυπω

_ εεε Ιεε ΡΙυε τΙΜτιεετ Πε ἔσω Ιουτε τεΙΙΙεετεε,

ό; σε Γεω Ποια. [Απε εε εοτιίεΙΙ:ιεεε ά:: Βουτ

ΐοπιπετ τΙε Πω , δε εε Γεε Ιεί=τε&ε ε ειπε ε'ΙΙ

τΐγειιοἰτ Ρώτα: Δε: Ιι1€ετ11ἔΕ ερεεε06Μ Με'

Μ μπε: τΙ”ετιίεε ᾶ-ἶ-στεΙτΙτΙτε ετων Ιεε

ιωμεε. ε - . . Με '

ε ?οψη

#  



τ ι νί226°.Ι εΙαασ. α.ι>ει[;.ία/αποταΙ τ3: 3ο:

νοιΙα ουοΙΙο τι οίΙέ Ια άιίτιοΙΙ:Ιοτι άἰυοτ(ο

άοε αυάιτουτε άο Ια ΡτοάΙοα:Ιοτι άοε Αρο

ΙΙι·οε, αρτοεΙΙοτΙΙιΙΙοτιάυ δ. ΕΓοιτΙ: Πιτ ουκ:

€6τυο Ιο ΙατυΙότ οτι έουτυτ Ρατ Ια νΙΙΙο,Ια τιιυΙ

τιτυάο ε'οτιοΙΙ:·οΓτιιυο δ:: οί: αο::ουτυο Ρουτ:

νοιτ·οο :μι οί:οι: άο Ια νοτιτέ άο οοΙοτυΞέ.Ι:;8ο

Ι'αγαιιτ νου,Ιοε ντιε ε”οτι Ιουτ οΙΙου:ιέε, δε· Ιοε

αυττοε ίου ιο: τιιοτιυέε. Μαιεου απτο οπω

τΙοτι.8εοτι οι: οοιιοουτε,τοτιιατάυοε άυο :ιυοὶ

ουο ::ο ρουτιΙο οι: τοτοοτιο ::οτι:το υό:τοδοι

ΒιιουτΙο(Ι15,0υΙτι,Δα::οτι:ο οοτι:το ίοε Μιτιι

ΙΙτοε . Ρουτ Ιοε οτιιΡτΙΓουυοτ οι Ιοε ιιιο:ττο α

ιιιοττ.1)'ου νιοιιτ οοΙαιΕΙΙ- 0ο οιιιο οοε ΙιοΙΙ:οε

ίατοιιοΙιοε Γο ίυΙΤοτι: αάουοιοε τα αοτΙυοΙΤοοε:

ιιυΙΙουιοτι: , ττιαΙε τ:'οίΙτ ου:: Ι)Ιουιςυι Ιουτ α

ροτιιιΙε ά'οιιοτοοτ Ιουτ ταΒο οοτι:το Ιο πιατ

ΙΙτο,Ρουτ6:ο τιυο οοΙα οΙΙ:οιτ ιιοι:οίΙαιτο ο :ιο

ΙΙτο τοάοτιιιιτιοιι,Ιοε α τοτο:ιυε οτιυοτα Ιοε άΙ`

ΓοιοΙοερουτοο αυο οοΙαο:οΙ: υοοοΙΙαὶτορουτ ·

Ια τιτοιιιΙοτο τοτιάα:Ιοτι άο·Ι'Ε€ΙΙΓο ΟΙιτοΙΙΙο

πιο αι Μου ου'ΙΙα υ'οτιττΙοιι οιι:τορτΙε οστι

ττ'ουκ :Ιου ουοΙουοειουτε άυταυτ ΙοίουοΙε

ΙοΓυε ΟΙιτΙΙΙ Ρα: Ιου $.ΕΓρτΙ:, σε Ρα: Ια οτα

άι::α:Ιοτι άοΙοε δαιτιθ:ε ΑροΙΙτοειεΙοί]: τοτττιό

άα:ιε ΙοτυοιΙοττι ιιτι οοτρεά'ΙΞΒΙΙΙο , άου

ιιιτοτι οιτιάτιιΙΙΙο Ιιοτιιττιοε, ιιυΙ ΡυΙε αιιι:οα

οί: αΙΙο :ουΙΙουτε ετοΙΕΙΙαιι:,οοτιιτυο νουε

Γουτο:ιάτοε οτι Ια Γυι:ο άο αποΙιΙΙΙ:οιτο._ι

Ο'οΙΙ αιτουε ι Ττοτ-ώετε βετο; :ο
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ιστό τη Σπιτια:: Νουιιέυβιε

πιοόιτοτ ιΙοιιτοε τ:οε οΙιοΙοε , ειδη σα»

ί:τισεισιοιι οτιτειοιιιἐοε·ο`ιι τιοε ι:σοιιτε , οΙΙοε ι

ο γ -Ρτ·οξΙιιιΓοιιτ Ιοε ίτιιιθτε σο 5τιιιδτιίιο:ι:ιστι ,

τ ασε 1ι3στιίτιΙοι;ιοτι τ1σιάισιιε ίση: παο(

οικω. νοιιε τιιιοε οστοστΙο Ιοε οΙΙΪ:δΙε

οιιο·Ι”οΙΙΙιΙιοτι :Ια δεισ: ΕΦΗ: (ιιτΙοε Λοσ

ΙΙ;τοεο στοοΙιιι: οσο” ; Κοτιιειτοιιέε Ιοε

Μου. Ρτοττιιοτοσποτι:, Μέσοι: ΡσεΡΙτιίτσΙΙ:

οΙΙτο Ιιειρτιίοε τ:ΙοεοοΙιιιιτιίοιι ,οιι”ιΙε (ο ίση:

ιιιιε , τΙι·ΡΜτία· Μ: τΙοσ[οι Μπέοέβσασιάο

132ετω Β6ΔοτιὸοεΙΔιιιἑιιοε`,ΙοιιΙ Ιου: οίτσγοτι:

·τοιι:οετισιιιιοΙΙοε τ ΙΑιισειι·ειιιιιιι:, Πε Επι·

Ισγοτι: .οοιιιιτιο τοιιΒιιιε , :πουτσο τιιιΉε

οίΙτσγοιι: οιιοστο οιι€σσεμ_Ι5ιο:ι οΙΙσιΒιιοε τΙο

ΙοιΡιττειι:ο ί)τει:ιιτο σε ΟΙιτιΙΙ _ σε πιο εΙοτιττο

τοιισγοτι: τιιιοτΙο Ιουτε ιτιι:ιο)ιτιο:Ισσε οπο

ιιοοε,8ὸὸοΙοιι:ε ιιοΙιιτάοέΡτο:οτι:Ιστιε: :ΜΒ

οιιιτοετιιιο·Ιο δ; ΕΙΡ:ι:Ιοε τι ΜΙΒ, οι σο: στι

-ΒΙίο :σιι: «πιο, 88ιι”σσ: ΡΙιιε ριι:Ιέ σο:: σο

::ΙιοΙ€5 έτοτιόοε :· ΙΙιΙ5Ιιτιιοε ,-ΒΙστιοσίοεμ σε ν

νξάϊοιιιιξτιτ :Βορά ‹Ιο α: ΒΡτι:,τι'ίΙσσσιωι'κτ@οι Μοἔπτῇ9α£ι°ἄο'Βἐοι‹. ο Νοιιέτιι_σίΙΙ,Ιϋ Ι

Μο: ζΙι°ιιὶοτὶι`ειΙιΙοτιιοιιτ ιιστωισ·οοε ι°οςοιι ]

οιιτΙΞΙοτττ,_ιιοτΙοσοτιεοΙτιε όοϊστιτιιιιε ιισιιε

ετιιι€τωιΕ1ιοεσιοιιένο2Ειο·ε Με: σο. Με

τοιιο;ιιω θα ·ΙειτιΒιιοε ιιτοίτιιιοετ:οτιιιιιο

Μι: ιετ-ούςιιΠε·οτέ α: το οοΙο ττι:ιιετΙοιιστιο

: Νοοειι6εω το οτι:ΙοτοΔ Θε_<ι<ι°ΙΙΞ5;ΙὲιιιἐιΙ`ε _

πιο ·: οστιθιοτοοεεΙΙισ-Ριτοθιοετοιιι, ΡιιτΙοτ

” ΙΙ · ` :Ιο
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_ι/δΐε: εεεΙει. 2.1>εε/;.@ΘεεήΜ η. 3:37

εε (εε ττιειΒιιιθεειιεεε, ιΙεε ιιιγί:ετεε εΙε Γε Ρε

:σε ,:ΙεεΡτο:οιιόειιτε ιΙε ί; Θεώ:: , εεε Με

εΙιεΠεε εε Γε τιιιίε:ιεοτάε: εΙιι Ιιειι·εθεε εε

Ιου ΙἱΙε , ό:: Ιει 8:80: εε :ιοίΙτε :ιεΙερ:Ιοιι ι σε

Ια ΐειι:ι&ε:ε, :Ιε :εε ΡτεεεΡτεε, εΙε Ιει €0ιιΪοΙ8ἑ·

:πιο είε Επι Πειτε δε εε Ι'ιιιι::ιοττεΙιτε @σε

:ιειιΓε :ιιιι ιιοιιε ε:τε:ι:Ι όεάειιιεΙοτι Ριι:εεΙιε;

Ωοιιιπιε τιοΙΙτε δεί8:ιειιτ ΙεΙιιε εΡτεε ίἐι τεἔ

ΙΙι:ιε&ιοιι , αΙιιτ:ιιι: Ιεε ειιειτει:ιτε Ιου:ε ειιΉ

ΕΠΙ Ιω Ιει :ει°:ε, τιε ρει:Ιοι: :Με θεου :Μι

εΙιείεε ειιιειρΡει::ιειι:ιειιτ επι Κογιιιιιηε ιΙ.ε .

Όιειι, ιιιΙειιιεε εἰ εε ειιι”ιΙ ΙΜ: τεεειι ευ Βιωσι

εε, Η βιο: Η :ιοιιε Γο:ιιπιεε ντ:ιγειτιειι: :εποε '

εεε ειιιεε ΙιιΙ,ε1ιιε-εε ίοιτ Η Με εεε επετε

ιιετιε,ετι ει::ειιεΙειιι: ειιι'ΙΙ:ιοιιε ιεεει.ιι!Ιε ει:

Η Βεε:ἱειιὸε εεΙείΙε : Αιι Νεο (με Ιε ΡΙιιε

Γουιιειι: ε:ι ιιοε ε:ιιιιΡέιειιιεε , πισω τι:: :δ

ιιο:ιε εμε εΙεε Ρ:οροε ιΙε νειιι:ε εΙε τειἰΙΙε:

Με , εε :ιι€άιΓετιεε , σε εε Ι:ιΓειιιε:ε: :ή

εγειιπΡοιιι::Ιε ςιιίΐει·ειιεε ε:ιττε Ποπ ειιιτε:` -

:ιειιε δε εειιιετ3εε ετι'ΙἱεΙ‹:Ιεε,δε εΙεε ιιιοιιόε:Ιιιεέ

εε :με ιιε ἴεΙ: νοιτειιε :τοΡ εΙειτ::ιιιειιτ,ειιε

εΪείΕΙ,εἴΡ:ιε`εΙιι ::ΙοιιτΙε , ό: ιιο:ιεεΙιέι ·

(ΙΙιτιί: :ιιιΙ γιει8:ιε ·: (:Ιιείειι:ιόε νει-ιτε

@Με επι Γε εο:ιΙείειιεε Η Ιε άι ντελ ΑΠ

:ιοτιι·άε Ι)ιειι , Με: που::εε-ιι18εεἀο·:ε`ε

εΠ:111:ιτιτ εε όεΪευΙ: , :Με @με εεΡετε

Βιειι Γοι: €Ιοτιθε ε:ι τοιι:εε εεε εοιιιιετΓεε _

:Ιοηε , δ: ειιι'ειιι Ιιειι εΙε :ιαιιε ΙΠΐεεΐτα ΙΙΞἔἔ

· - Ι - ε: ε:

 

./`

 

 

  

η

·

*ες”.-<¦

ζω·εε€'

Ν

·.-.-'ε·

_·,..2-ι



5ο8 Σετωπ Ν:14%Ιε-[Μ:

ντιε Ιεε ειιιττοε , ΡετΙ:ι 60ττΙΗΜΠΙ02ΕΙοΠ ΙΙΙ:

ιιοε·νἰοεε , οοπιτικ πουε ΗιΠοιπε ά'οτάΙοαΙτα

αι :τα απΙ·ειΙωε πωεω , ΜΙΒ· πω” ΜΗ

Εοοε,86 πω” Ωιο&ΙΙΙοτιε Ισε Με Ισε πικαπ

Ρετ α:ΙΙω·Ιο οσε νεττοε,επ οσε ΡτοΡοε Ιππι

τιεί):οε 86 έ:Ι·ιτεΙΙΙ6ηε. , γ '

ΜεΙε τεΙ112ττ:ΙΙ1έε, ςυε σε: ΕΓΡτΙτ , Με με

ΙουΙεττΙαιτ ΙοιΙιιΙτ Ιεε ΑΡΟΙΙ:τοε :Ι Ρ:ιτΙετ εο

π'αυι ωοίωσε άς: :Μι/Μ Μα:ζπΙ194%25 ψ

Ό2ω,‹:ε: σιι1Ιει1τΓετυΙ(Ιο Ισε: Ρειιτἔι Ι'αυιπο

"ὁ Ιοειι1εΙΙο Πει: Ισε παοκ ό6ΙΙΙοΙἔ5 , πι:ιΙε

εΙυ'ΙΙ Ιβ: ΑΡοττοε:ι ει: ρατΙατ «το Ι:ο11τ€5 Ιασι

ΒυοεβΓουϊσ εΙστοιπ ΙΙ: ωοτκΙο, πιι:ΙττΙε ει;

ΡοτΙΙ εΙο Ιω: Με :Ρετ οὐ Με ω: ι:οικμΙΙε ὸἐε

Ιου: Ρα:πΙΙστο ΡτεςΙΙΙ:ει:Ιοπ , άσε κυΙΙΙΙετε

: άΆωοε.θ. ΙεΙυε βΙ·ιτΙΙΙ. Ο οΙΙΙ:& εόπωει·

Ι;Ιο άι: `δεΙο.& ΕΙ.ρκΙτ. Αομιτευειοτ ΙΙε πΐο-,

ΙογετΙ: ΡετοΙΙΙ7τε 6ο ΡιΙΙ:ΙΙΙι: , Ρουι· Ια σώσω

ιι'ΙΙε ειπα σο: «Ισε ΙιιΙΙε,8ε ωοΙοτοπεπτΔΙεΙ'ε

δ' .Ρι:φόιΙΙΙΙ:τιε επ τουτο ΙωτεΙΙεΙΙΕ ὰ Ια νοκ βατ

τσιπ.‹:‹: Ρι·:ιερΙο.ίωε τεάουτα οτι τΙσπΙΙ:ε τυο

ικισσε ηΙΓεε ξυτε:υτε : Αι:Ρατευεπτ ΙΙε ω:

δ'Ηογοειε ΙιοιιεευΓεωρητ Ι::ε οπίεΙ8ιμτε όε:

ΙεΙυε ΟΙ1τΙΙΙ: Κα: πκιΙΡετε,6ι πιείτπ€ΜΠτ ΙΙ8

'› κε €Ι€ΡΙογε:οτ, Ισε ετΒοι·ειπ ιιυΙΙΙΙς0€Μεπτε

8ο Ωορι1Ι€πτΙ120€€π180τ εοιπΙι: πιοικΙ©2

ε”γ πω: μωεω·. Αυρατευεη: Ηε ι:ΙΙογειπ:

ΎΨΟΦΜεμεΙοε τοΓεαωι` πιω ΒΜΙ:ΙΙΙογουτ,

ΕΙΩγ0ἱετιτ 6; Β: εοπε:Ιιογοστ Ρουτ Ιθ

Ι - ιτιοΙτιεΙΝΙ

  

_.ι.
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εσ-ψή--

 

Μάϊο εεεε.σ.νει[5.ίιήσε: ἐ ι 3.- σο;

πιοΙτιάτσ νεο: ουι ΙουΙΙΙοΙτ , σε ιιι:ιΙιιτστιστιι;

ΙΙεοστΙΙΙΙστιτ σοτιιιτισ άσε σοΙοιιιτισε Ιιευτσε,

άτοΙτσε8ε ΙτισΙιτειιιΙεοΙσε άειτιεΙσ τστιιοΙσ άσ

Ι)Ισυ. $Ι ιιουε :ιυοτιε ποσο Ισ δειιιτ ΕΙρτΙ: '

σοττιττισ στα, τιουε στι άσυοιιε τω: άσ τιισβ

υισε:σειτ σΙι:ιΙουσ ΙἱάσΙσ άοὶι σΙΙι:σ σοιιιττισ

( Αρα”. π..) το” σσίοπτπε μια! ε/ετέτε [π

@Με»Με άεῇιπ 13ίεεωό· Ιε @κι ά: Ισ 6έιέάε

[οι Ειπα ; σ”σΙΙτ ἐι άΙτσ ε ( Κοιτι. το. το.) πω:

ιἰεσαιιτὲ Ιιι-βέσε , ό· [ωέτε εοπ/εΙ.ΙΖοπ εΙε θεα

σΙιεὶ [Μαρ ασ τι'σΙΙ: με :ιΙΙσε ου'ΙΙ εστω

τιοΙΙΙσ [Χου :τι Ιου πιο ,ΙΙΙσυσ σιτι'ΙΙ Ισ το
σουτιοΙΙΙσ Ρετ νοσ τ:ιιιΙιΙΙουσ σε ΙΙτειισΙισ

ΡτοΙσΙΙΙοτι,ουΙάΙσ άσΙσ ΙιοικΙισ σιιι'ιΙ σΙσι·Ε

νσάσ Ισ τιι:ιίο,Ιε/ΜΞΙ'ΕτεσκεΙ , ου'ΙΙ Ι_σ Ρυ

Ι:›ΙΙσΡετ τσιπ, ου,ιΙάσΓστιάσ Ισ πωσ Μυ

τστιισοτ σοιιιτσ του: Ισ πιοτιάσ ; ό; τιισΙιιισ
ου'ΙΙ ΙοΙ: οτσΙΙ εἰ Ισ ΙσσΙσι: άσ ΙοτιοτοΡιτσ Ι

Ιστιε , τουτσε Ισε Ιοιε ου'ιΙ ΡΙειΙτε ξ Πω άς:

Ι'γ ΙιουσΙστ. ( ΤΙττι.τ. ι @ο σε: Ε17ιε2ειμε Πέστε .ο

εεωετάεεεε', Μάρω ο» @τα είε :ΜΜέιέ,

Με άειδικε ό· 2εβνι: ταβεε

Κειοισιιτσυοοετιουε ΡυΙε ειρτσε ,σε ουσ

υουε ειυοιιε στιτσοάυ άσε σΙΙσόΙ:ε άσ Ισρτσάι

απΙοτι άσε ΑροΙΙ:τσε στι σσυιτ σου Ισε ουϊ

τσιπ: ; ι:οτοττισ Πε εστι στιισυτσιιτ,82.σοτιιτιισ

Πε ε'σιιουΙτστι: άσ σσ ειιισ οσΙσ ΧΙΟυΙοΙτ άιτο

(Με και οσε άι: άστουε ωστε άσε Ιιοπι-_
:Με άσυοτε ,ιουΙ σΙΙογστιι: συ-ΙστυΓσΙστοε

ΙΙ :

ι



31ο › ' - @Μπακ Ἡειιιιἱεῇοπ· - Ι !

!έίηι1εΙε9γεΐεΙε Με: άι: α: .πιπ::ιεΙε γ ποσά ι

μπειτε μι: ττουΡεε Ροιιτ Ι; νοάτ. 032 ηουε

ηιοι1Π:το εμε ε:'ε:Π: ΡοιΙτ Με !1οπιιτιοε άσ1οτ5

ΡωτΈυΙΙετεωετ,φεΙ)Ι€υ Με ίσε μήτεοΙεε,

εμε ο εί'ε ὁ. σου: !εὶ,εἰιι”ΙΙ|ρτἔ‹:ἰ μπώ: άι: Ειπε

νοΜε:ς πιοτι1:ΗΙεε όε: Γε ἴεἔοΠ”‹:›8: Χει ἔωι1

όουι·Φ: Ια ίειΡίεικο:οε ίσο: εεωι Η Ϊ€ιι!ε9ι1ὶ

Επι: ςειρειΒΙοε άε Με Μαι τεσοπιποξ&το , 86

δω Βἰε:η ῇι18οι;:ί)ειτ ό,οίι νὶοιπ,ἱσ νουε Ρτἰε,

Ωω: αιτπβε 8επε ‹1ιι·ἰ ογοιπ καπ Ιεε ῇουτε Ια >

Ρκεὸἰςειτἰοτ1 ὰ: !”Ευευξωε 86 ΦΠ νογειπ

Επι: Φ: ἔτειτπὸεε ο!χοΐεε. εμε 1)1ευ ε ἴιιἰε‹:ε , 86

έιι'11Έπ εοκπὶουεΙΜυουτ :ια πιἰΙὶευ όε

μοιι8,8; ρουτ|ηοιιε,€η ίου: Η ρω είαιεω, 86

αι Εοηεβ τω! Ιουτ Ρι·οΕΜ ὸ'οὑ Μουτ,Μ 1ο ,

` φάει ,· φαΐ εὶο [€ι1τἱι1ἄ:υοτἱοπ1_ἑ Πε οπο::.1:ςΡιτςίο!ιοε , ιηειὶε Πε οι: Με θ(©011ΕΟΠΈΡβ5:

Πε νογει1: Με ατιιιιτεε εΙε Π1ευ,το:Με Πε Μ:

.1εξςο1ιθάετευτ με : Πε ίου: «κι μα! :Με Η

πιοιατεΒιπρ > οοτικ:ιε !εε Βείὶοε Με Πτπέ!πα,

#ογο.ηε ίι:ε κωΡαΡεοε 86 Γεε τουιιεττεε δε' Γαβ · -

ίτοΜΒΙο βτι3π ιὶε ίεινο·ῇκ,ττκιἰε Γεια: ὶΜοἰΙἐ·

, εποε , δ: ΗΜ εθῇοδὶἱου , μπω εμ1Ήε Πω:

| ΒςυΡΙὸοεΒείΔτὶεὸευοκὶοιπ , δέ φ1ΕΠω Μ

· λουκ α Ροὶιιτεὶουιιί: άι:: μια μι”ρΜ : Μ '

ώ:: αθώαματ0Μ)νΠ τα Μακ μια· :Μωβ Ι

.εἰΜ Με: 1Μπ:,άεωαπόοηε_ ἑι τω” εεε Ι

[

μι.ι:=_.μελ.-;,-.

Υ805ω:εε οτοΗΙοε , α: εστω· , ό: επειτοικ ἐ

Ώοη›εΐ©ὶ:τι: Ποθεσ ὁ=υστὶοπ , 86 Ηοω

› ? ¦ ' Ζώα

!

4ΜΜ __ . _. .



, . --------τ-___-.

/έΐι·π σύφ.π. νεΜ;.ἰιιῇιιππ ἐ η. 3η

Ζώα, μια είπα: όι€πιεε ιΙΕ Ια ποιιοΙατΙοπι «Ισ

Πι ἔτιιεε , δε ‹Ι‹: Ια ΡιιιίΙἔπι‹:ε άε Ιου Ειμιπ , 86

πιοιιε επι πεπιεΙπε Με εΠεέλε ντιΙεεεὶ ίαΙιιτ,ίΧ:5

Ιιςιπιιπιιοε άουοπε Γε: Ιοπιτ είποπιτι:;ωΙΙ·:_εο Ι

=εἄ-Ηκε·α;Ι.;.·Ε7·:$-›

9ιιΊΙε οιιενειι δε οσι, 86 εεε €ίΙσπιτιεπιιεπιι:Ιοεει:οιιεΙιοΖ ὸ”νι=ι 5.ιΙεΙιπ ιΙο ίςειιοιπ_οοςυι: Ι

εεΙεινουΙοιι; πΙιτε;έεΙΙ εΙόΙπο, ιι.ςΙεΙΙοιπΙο Ι
·_ρπιιιριπιο δ2Σ Ιει:ΗπιάΙνιιο οΙιοίεΒαἀππιΙταΙιΙε: ι

· `ΑΜΠ ΙαπιιπειεΙσε_εΙε: Ι)Ιου , πι:: πιοι1$ ιΙο-ἰ· -

.ιιοιιτρειε ΓειιΙειιιοπιτ Ροπτετ ἐ μια πιόπιιΙππι- _

@πιο ΡπετιΙε πΙοε π:Ιιο_Πιε _πιιιειι`‹ιιιεῖνογοπιε ι δὲ Ι

μια πιοιιέπιε. οοπτιπιπετιοπιε'Ρπιε ΜΜΜ ιΙοι-'

υπο: ΡΙεπιιιοπ ιιοε εΙρπιτε , «ΗΜ @Μάο

·_ : ‹:ιιπΙοίἱπἐ,‹τΙ'επι Μαι οιιπςτιόπο ιι πιειπιιπτ: [δέ -

ΤΙ,νίειΒε:ιΗπι πΙε:Ι”ειι €Ισπιθετ : ΠΙειι πιο Επιι- »

Με Ιειππιειιε νικ είπεδΙΙοπι ΙΙΙοίΙ;ιΙ1Ιε,εμππιάΙΙ

Ι Ι.ι ιποιιιιε επι Ισ οιιπειιιε. @πωπωΕστω

μ Ι ιτιοεοω εΙιτ ι%β πικαπ άέπειεσ2ΜΙ Με επι :ι

μπιΙΙωΙιειοιιπιιιοοιιπΙπιεπιτ.84 Ιβ :ι_αππιοιιςΞε
[ Ρετ Ιἔι πὶ Μάτι: δειτἔπιοιιπ ΙοίωιΙ ςιωιι.Πω Ι

Ι κιΙΙοιπ , δ: Ι'ειιιεΙιειιπ δξΙ€: Ιιυπιιο @πιο

Ι › ιιιει·ιιειΙΙο , άουτ ιΙε εΙΙογειιπ ίπεΕΙΩπιπιπ:2,

Ι .ΑΠΕυποιιε ιιοι15 ΑΜΒ -πιιι;ο ‹ιιιειπι‹Ι πισω

' πιιιοπιε ασια βειιι&ε `Ιπιπειιτιοπι, πιο πισω

_ Βιοπι ιπι(ΙπιιΙππ: ἐε ι:ΙιοΙεε @οι πι:8πιππΙεπιπ [οτι

πει€πιο δε. Ια νοπΙ:ἔ·., ΙΙ Πω Ιοε ειιίει8πιστει

που: ‹Ιε ππιεΓπιιι:5 7 δ; πισω πεπιιΡΙΙπει ραπ (πια

ΕΙΡ-πι: @ο Γε ΙοπιιΙεπε , δ! πΙε τοπια» ατε @τιν _

πο; ι (Σοιπιππιο εΙοιπ: ασκ Η ομως: ΒΔ
π ν 4

`

 



  

3 ι ε. δανειο» Νεπιιιέςήκε

ι ΑΡοΒ:τεε ρειιΙειιε ει: τοιιιεε ΙετιΒιιεε άσε :Ιω

/:.ι Μπέπέιΐεπε.τέε Μειωσα οιπσΠε :ειπε σε

εάεπιτειιοτι ; υουε Πω Με ογοπε ειισοτε

ειιιοιιτάΉυἱ ΡειΙστ σε Μιπε σίι:τιιε ευεσ άσε

ΙειιιΒιισε άσ Ε60ιδιΕ ειιιπιί:εε άιε δ.ΕιΡιπ , άσε

σΙιοΓεε ιιι:ιΒιιι5ιειιεε άε Πισω , ε: άεε ιιιγίΜ

ασε άιι Χογειιιιμε άσε Οσοι: , τειιετοιιε`

Ισιπε 5.σπΐσιετιεπισιιτε εοπιιιισ άσε οιεισΜε

εσΜίὶεε ε Πίσω Με ει: Με είσοιιιοιιε επεσε

τειιὶΙΤειιιειι: , δε γ Γοιιιιισιτοιιε Βιιι·ιιΒΙε

πεσει: ιιοίιτε φωτ δ: ι:οιπεε :Με ειδσ&ιοιιε:

Αι: Πειι :με Μαι Μουσε: ι υουε Με πισί

ει·ιΓοιιε ει: Με είσειι:οιιε πάσι: νε εΓρτιι: ιππι

σΒεΙετιτ ιεεειιιωει -, δε @σε ειισιιιισ νιιιιε

# άσιιοτιοι·ι : σε ειπε!! σε.ιιίε,άιισ σοιτιτιιε να

σοι·ι:ιε σεεοσΜπισ τισ Ρτοίἱιε με άσε Μι

.πιεσε ι:ιιι'ι! πεσει: , ιιτιειε ίοιιιισιιτ σε επιρί

τσ: ειιιιιι Μ Ρ:ιτοΙσ άσ Πάει: σε ιιοιιε Ριοθισ

γ με, δ£τ10ι1511σ ΪεἱἴοτιεΙε ΡΙιεεΡιιτι ειιειιι1

Ρι·οετέε στι Μ δετιιίι:ιΕσειιιου. ι ι _

νοιεε :πιεσε οιιϊ, άε Ι'ειιιτε ωιιε , εοιτιι:ιε ι

πιεσε εεε Βοιωτια τεΙΙΒΜια , Η ε'είἰ ετοιιιιε ¦ ι
. άσε ι:ιτοΐειισε δε άσειιπΡισε,άι1ι οιιτ σοιιιιστ- Ι"

τι εσιτσ ιτιστιιεΗ!ε,ειι ιιιιιιιετσ άε τειιΙΙετισ Γε

πιοι1ιισιιε δι! άιΓειιε , όιεβ με σε: ι€υπερω·

ΡΙεέπε άι· ω” @και : σσιε πιεσε άοικ ?ειτε ει»

ττστειι άσε:: Ρει1ΜεεεΙ'νι·ιε, άσε θεά εεε

6=ι°ιωΡιειε, 8εάεΙει εοπιιειιοιι ειιιι·σειιε

άΦΠ10ιιιιτισε ειιειιά Που Με εισειιιάσειιε ε

ει . απ:

εφέ 44 ε* ι ;



Πε αυονοτιτ νίο οοιιτι·ο Ιοε ΑΡοίΙτοε ,οΙοΙΙ ο

/δΙΙοτ τΙ:47.ι..ΙιτΌα.τα/αυττ τ: 15. 51;

το:: :ιιοίτιιοε, οτΓΡοοιαΙοττιοτι: ά:: οοε ασια

:1υι διτιτ Ρ:οτοΙΙΙιοτι τι:: τιτοάο του: : ΙΙ η α

τιοτι ά:: Γαττο Ρου: ουκ : ΙΙε Ιου: ταΡαΙιΙοε ά:: ι

(ο τιιοτιυοτ,:ιοτι ΐοιιΙοτιιοτ άοε Ιιουιιιιοε Ιουτε

τ

··.%·::ο.·ς”έω
-εψιο:ξΤο

ίο:ιιΙιΙαΙ›Ιοε,τιιαΙε άο Πιο:: :τιοΙτιιοε δε άο Ιου

8.ΕΙΡτιτ,Γατιε αυουτι τοΙΡοέΙ: άο [οι ΜαιοΙτί: τι:

αυ::υτιο αΡΡτοΙιοτιίιοτι άο (τε τοιιά:οε. Υ

ου: ΙΙ ιαττιαιε νιίΙου,αΡΡατίτισυ , τουοΙατίο:ιε

αυτ ουΙΙ άο ΡΙυε οι:Ρτοε 86 ά:: ΡΙυε ΙοτιίΙΙ:Ιοε

οατα&οτοεάο Ια άιυιτιι:οιου'α ου οοΙΙο άουτ

τιουε Ρα:Ιο:ιε 8 Ε: :ιοαυτιιιοιιιεοοε Ρ:οία:ιοε

ε'οτι Ιουτ ττιο:ιυί·:ε αουτ αοουΙο Ιοε οτ8α

τιοε άυ 5.ΕΓΡτι: άΙοΙΙτονυτοε :ματιά Ρα: Ιου

ιιιΙΡΙτατιοτι ΙΙ: Ιουτ οτι: οι:Ροίο Ισ: τυο/τ.: πιο·

έκτήααοτ :Ισ 192ετι,:1υτοΙΙ·οιτοουιτιιο Ιυι οτα

  

..Π-:..αο-····οκ·'τοτε'·μ”

Σο9919-:«ο.Μα-οιἔο-αοι›=ε

::Ιιοτ οτι Ια τω: , ο:ιτιιττιο Πε ::ταοΙιοτουτ ατινιίαΒο άο τιοίτι·ο 5οιοιιτ υ: ΙοΓυε (ΙΙι:ΙΙΙ· Ιοτε ΙΙ

:ιυ'ιΙ οΙΙ:οιτ α::αοΙιο ο Ια ():οΙιτ. 5ο :αυτ ΙΙ ο ι

οΙΙοτιτιοτ , Η Ι)Ιου αυ:ιυοΙ ΙΙε στι: τουιιοιουί: Ι

ντι ΙΙΙιοττιΙιΙο ττιοΙΡτιεάο Ια @απο , Ιοε οτι ο

ΡτΙυέ:ε:ου: α τα:: 2 εΊΙ α :απο ά'οιιι: Ιου”

ΕΙΡτΙ:, :ιυ'ΙΙε αυονοιιτ αυτώ ουτταΡοτ τετ ε'ΙΙ

Ιοεα οΙΡατε,Ρατττιι τουε Ιοε ΡοιιΡΙοε άτι τιιοτι

άο,ΡουτνοΙΙ:ο ντι οΙιιο& άο ττιοΙΡι·Ιε 86 άο

τιιοτιυοτιο , αυτι άο Ιοει Ρυιιιτ άοοοΙΙο άουτ: ]

α-::ταπα·::;:τοέ·πτα:τρ·"

άιτο ,οοιιττο Ι'ΕΙΡτΙ: ττιοΙτιιο Ρα: ΙοτιιιοΙ Πε

Ρα:Ιονοτι: ἔ (Ϊοττιπιο τιουε αυοιιε Ιιοττουτ άο

Ιου: ΙυΡΡΙιοο ο ανοτιεΙο αυΙΙΙ :ιο Ιουτ οτιιιιο ε

τε”αν..

 



  

δω άετωοτι Νεακίι/ωτ 4 υ

τιεττ:Ποιι586τυγοτιεΙειιτ ἱιυττιειιτ τιιοτιιιειι Μι

Π: 86 ιιτοβιτιο 0οττιτιιετεε ιιοττοε τιιιΓετιίστ, και

86 ιιε τιοι.15 ιιιοςιιοτιε ιειττιιε τι: ροτίοτιτιε, τισ τιμ

Ραπ τιιιΈίτιιτιε :ιεοιιίὶιιπιἐε ἐ τιοτιε πιοτιιιοτ Μι

κια Βοττιτιιτ:5,ιιοτιειιε ντ:τιιοιιε τ:τιίιιι εἰ τιοιιε-τ Μι

τιιοτιιιετόεϊ)ιειι ττιείτιιε:ςοτιιτιιτ: Η τι”:ιττιτιο _€ιι€

τιιιοττοΡ Γοιιιιτ:τιτ τικ οσοι: @οι Η: ΡΙιιιΓειιτ ἐκ Μι

βιετι στό τε τιιοτΙυετ ότε ΑτιοΠττ:Μο Μ” ~

(Πιτιίτ 86 τω οτ:ε ειόπιιττιωετ 8τεια:ε τιιι-δ. Εί

Ρειε ττοιιιιετ είιτειιι€ε, Η ιιιιιοιιτά'Ιιιιι τιοιιε .

ιτε Μτωττω 86 τοιιε τ:ειιιτουιοτι οτι: Ωω

Βοι1Η:κιτιιιστ ἐε.οτιοίεεΙιιιτιιωτιτ:ε , τισ έτη Ποτέ:

Ρε:ιιιιτ:τιτ με ττ:τιιτ,ετι ιιετΙεττιτ τ;ιοε όιιιιτιοε.

Πειιιττε Ρετιἴὲε ειπε τιοιιε όειιοτιε ειιιοίτ

Κιτ α: Μαθε, δω: τιιιοτι Με Ιιοιιιττιετι οτιτ7

  

Ρτιτ τιιιι τοΙοιΓογοτιτ οτι ειιιτ,τιοιιε ιιοτὶειιοτιε

νοίοιι5 86 Μι νετττέ τι:: 13ιω τιιιιείτ οιιίτι- '

8τιίτο ειιι ιτιιΠειι ‹ὶε τιοιιε , 656 τιοεΡετΪοτιτιωεὶ

εειιιίο ά,τ:ΙΙο, εΧΡοίέι:ε :τοκ τιιτ:ΙΡτίε 86 απ::

ττιοτ:ιιιετιι:ε ιιτε ΑάτιετΒιιτεε. Μ: Μοτιόι:ει

τιιτιίἰ τττιιτώ :ιο τοιιτ τετιιιι5 τα νετιτέ τισ Πισιι

Ίο ρτοττ:Πιοτι: Οτι έςρε τιιοτιιιέόε5 δ. Ρω

ΡΙιτ:τεε : Οτι ε”οίὶ Μαμά τισ ίεΐιιε @Πω χ η

Οτι ΜΡ: ιιτίοτιιιό τω ία Αρο!Έτσε: Οτι τι τ6- ι ι

τιιιΙειιτ Ρταιιωτιοτι ροιιτ τσιπ: :τ Ρετ τιιιΉΙ0 ‹

τιιιίοτιειτιστετιοτιωιοιιε τω οιοιιοιτ είττοιιιιιε

Ειιιοτειι!ετιιοτιτ ττειιτέε ε Οτι εδώ τιιοτιιιθ

τιε [ουτε τιιιτ.ιεΙοε, τιιιιτ:ίτογετιι: οτιο(65 Ριά- Α

Ώειτό”είεΙατ 869ιιιτττιΡΡογετιτ Με ίετιε €Γ0· ι

&οιιτιετιιοτιτ



ωε'ίΙ.ε:ρωΡ. ›..ικ·Μ5.:ιήια·Μ η. η ει;

Ιουυευιευ: σε: :ΙειτιετιιειΙΙε: :με υε Ηττα

ευ με :Ιε Ιειιτ :Ιο:ΐ::ιυε , :με εΙΙ: ςΙιοίε ευ

ιυυε:ευεε Με δε εοιι:ευιρ:ιεΙε9(ξειι:Ι

:Με ιιουε πω: Μεε ?:ετεε,υε 00:15 ευ

Ξειυ:ΙειΙΙΙ:ιυε Ροιυ: : ιιιειιε ::ουΙεΙουε ιιουε

ευ εε:1ιιε , ιιι Ια ντειιε τεΙιεΙου , ΜΙ:: Με::

ΕεΙιίειυε :Ιερευ:Ι ρουι: :ΙεΙ'εΙ:ιιυε ι ι1Ι ό”

ιιι€ευιευ: :Ιεε Ιιουιιιιεε: :με Ιευτε ττιοει1ε

Με. υε Γειιιιι·ογευ: οΙΙ:ε: :ιι ἐι Ι”νυε :ιι :ὶ Γευ

ττεΙειιτ πια:: με: ; :με Ιεε ρε:Ιεε ό:: Ι)ιειι

ευεοτε :με Ιεε υοιιεεεειιι: Ιεε ίουΙευ: ::ιιι:

Ριε:Ιε,:ιιιευ:ΙιΙεΙεε :ευεου:ιευευε Ι:ιιΠευτ

με :Ι”εί:ι·ε σε :ιιι”εΙΙεε (στι: , ::`εΙΙ δι :Με , Ιεε

::ΙιοΓεε Ιεε μι” ρτεειευΓεε ειιι _Ιογευ: ευ

υιου:Ιε. Ι.εεΙυιριεε8ε Ιεε ιυθ:ΙεΙεε Ιευυο

:ιιιευτ ό:: υο°υ-ε'ἐ. εεε-τε Ιυευ:ε, :Με νιι-ιοιι:,

Πε :εεουυοιρ::ου:;εοτυδιευ ιΙε Ιε ίσου:

Μου-Ιεε ευ ιυ8ε.:·ιεεει::ιιι”ΙΙεου: Μ: ό:: υουε:

656 υοιιε νογιιυε ευε:ιεΒε-ευετοιι:ιεε ό::

Ι)ιειι,:Ιιτου: ευ!”ευευιΠε :Ιε Ιειιτε ΕΓυτι:εξ

(8ειΡΙ.:.5.)Ι'επέ εεεε--άΜ: επιπβε: πω.: πω:: '

Πέωι.:,ό· οίε/9α:!εσισε:/αΜσει: Με: Ρεσεεώεε ›

άε· πωσειιενέε .·:·ιεεω @Φεβ/ε σ7Μπέωπ Με:

Με :/!:εβ:σεεε:έε :ι ό· Μ:: υωπἐωΐιωε : Ε:

εωωπινπ β3ε: :Η Μεζέ.: Με” :Ιεε :ια/Απε έ::

Με:4. ό· Με Με Ζεεηιεει°εε:ι·ε Με 8. 9 Ε: Π Ιεε

τιιοεειιιετἱεε :Ιου: ΙΙενι”ευ: ει:ιοιι::ΓΙιυι ::ου

:τε υουε υουε θιίεΙιευ: δ.: :ιοι15Ι:Προϊτιιιιετ: Ι

ιιοι1ε Ιςειιιουε :ιιι”νυ Ιου: υευε υε (Που:

 



  

ο._, ...ΜΗ-ήν”

;:6 -- 6'ωποπ Νεπιιἰψη

τεο_ε-ατορΙοπΙουι τοοοωροηΙοε , φαιά Ιο

ϊσιιιιοτοΙο ΙυΒο οτι Ια Ρτοί:ιοοο όοε Ιποπιπποε

8::Ιοε ΑιπΒοε,:Ισροοτει Γε εΙοτοΙοκο Ιοιποικο

οτι ι·ιοΙΙΙο Μποστ : δ: ιτουε ΡτοΕπποτε ΙΜ

τεοΙπιο ἐ Ιου Ροι·οε ουΙ πω” οοιποοποιο

εΙΐνπιο 8ΙοΙτοΙ5ε ά'νι:Ιο Ι:οεπέτυόο ΕιοτηοΙΙο:

οιὶιπουε Ιυἰτοπὸι;οτιε εινα: Ιοε δ. ΑυΒοε 8:

τουεΙοε ΕΙρτΙ:ε Μοτι-Ιιουτοια , Του: Βοο

ιποιη, 8Ιοἰτο,Ι:οιιοὸΙ&ὶοπ 8ο ΙοίιετΙΒο ουκ :

ίοΙοοΙοεό.οε ΓοΙοοΙοε. ΑΦΜ. ε

  




