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Βἐειωἑ1ιιἰ Με 5. ΐαάπεε«,.8σ οτάουτιόό πι: :Μια

Μ) # "Ώ ' ωεΠ:ο€8

` έΧ.:Δ/Δ 77 . - Α 7.



έντρ,ιψ.ω,6; ' η;

οι έυεΠτιεε Με τεἰΙοιιεςΙέεΙα ρτετπἱετε ετεει:ἱοπ Μ·

π 8€ιΙτε Ιπιιωειἱπ ρεν:ιητ ε1ιιεΙε ΕεεΙΙόΙ'οιΙΡε Ρτεεἰ

Ι ΡΜ: άεΙ'Ιιει1τειικ είΒιι: οὐ Η νινοιι: 2υς0Π1ΗΜΙ1

:Ι αιτιεπτ ι!:ιπε Κ: άεΐοι·άτε , οίι Η εΙΙ: ΜειἱτιτεΠειιιτ;

ΙΙ 5.ΡειιΙΙ ειΙΙεἔυε άοηε Ροιιτ Ια Ρτειιιἰετε: ιὶε: Ιω καὶ

Ι (Με , εΙυε!'Ιιοτιππε σ. εΠε;ίοι·τπέΙε Ρτέ:ιιιΜ, 8:

Ι Ριιίε αρτοεΕγε,Ι:οπιι1ιε Μογί-ε Ισ τε1Ρροττε (καπ αἱ. ἑ,`_

) Η θεπιέΓε. Πἱευ Ροιινσἱτ, Η τε! ειιίΙ: είὶέ Γεω πε"

Ι Βου ΡΙειὶΙἰτ, Με ετέεττοιΙε όσα επίει11ΒΙε: α . .

:- ΦΠ! γε Με τεΙΙ:ε ἀἰίὶἰπέὶἰοη Με με είΙέ Ωιιπ

¦ .άείτείΠ ; Παω Ραπ πουωΡρι·επότε 911€:ΓΙ10ΙΙΙ·

Ι | Μεώ Κ: Ρτεπιἰετ, ά Η ίε:ιπι1τε_Ια (εεοπάε; Γοτ

ι ¦ ότε: όι:Ιειπ ετεατἰοπ τεΒΙΙιιπ ἀεὶ”ΜΙΝΙ@ἐπὶ

Ι ' Ιέ. ΙΙείὶ νι·εγ ι]ικ:Ιεε εΙπἰιπειιικ ραπ ανοξτ ΗΜ

αέεε €Ιν2ήτ Ι'Ιιοιιπηε , :πε ΙειὶΠἐιπ εε (Μετς ·

ΙΙ ' βίου Με ει: άείΐοιιε ἀεὶ” έ Μείε Η άΙΞνιέ:Πεό (ΙΕ

Ι Ιειιτε εΓΡεεεε Με, :με Γοπ :Γεω Ραπ ήεΙιἱΠὸυἱ

α· π: ὶι Κατ εάνέαιΒε5 δε φ'ΙΙ)· ὰ ΠωσΠεΜε ὸ°ει:Ι

ΙΙ ήτε: Ιου: Η: εοτιτ:ειἰτε ό Γο:ό:ς: ΙΙΙ: 1)ξω @Η ]

Ι Μτω·οεΠωτ άε εφτιπιεςιέετ μι· Με εΒοΙ-εεΙε€

Δ. ΡΙυεἱτπΡπτΙἔἱτ68 , δ: 6ε δώ: ΡειτΙΙτε ΡΙιτε 2ι:εφιτι4

ΙΙ ΡΙἱ€ε. 1η οιὶΓΙτοπτιπιε δ:ΙειέΕπιτυο Γοςιέ τΙ:Μπε _

Π. έτκ:Πτιε εΓρεεε , ετέεε Πιο δ: 1°ωέΒε ἑι ΠιωιΒό

Ι' ό; Βἰεμ , άοϋἐε ά“υπε ιτιείττκ:@τω , & εει.Ρείΐ Ι

Η. Πω εΓιππ ιπεΐωε βοϊι-Ιιειιι·, Ι'οη π; ΜυΙοΙΕ

ΙΙΙ $ΊπΙ:ι8ίπέι· εαπ:: τειἰΙ-οιι όε ε€ εμέ Ι'ΙιοιάιιΠε ΙΙ

ΙΙΙ ΦΙΙ:έ ετἑεΙε ρτειπἱετ, & ΡυἰεΙαΜΜΜηιιεΙφιέ

. . @τιρε αΙΡ;ε;,Πιιοπ εεΙΙ:σμε πισω σ.ρβτειπάΙ'Α

ΙΙ ` ι><>ΙΙΙΙ:. ε τωοε» εμε Ι'Ι1οιτιι11ὲ'ὸὸἱτοξνοἱτΙ"ειΉ χ·

ΠΙ ξ1ϊοϋτέε ΑΙΙΙάιικε άπο; Ι'οιμΙείωε1:ΙΙ:ιμ Ιέω

° · ν` ' μεωιαε

 



:. Ε”.

π::

1.6'ιν.

"Α¦ω

μι: 8:Μι::ιβ:: τ. Ρ::::: Η 1.

ρι·ειιιιει·ε :Νικ (Σοιιιιιιιιετι: , Η πιει ειιεοτε :τι

:ινειιιι :Κια αυτα:: ι·ιιιΐοιι:. Ε: ριειιιιει·ε εΠ πι

κά:: :ιε Ι:: ιιι:ιτιιετε ειε Η ετε:ιτιοτι ; Πισιι::::: Μ::

Π) Μ!! ρ::::: ά: Ια [::::::::ι πω:: [Μια :χι ό:

":ιιι::::ι:. να:: επι τω:: Γιιιίιοιτε; @εΙ'!ιοιιι

πι:: :μια είιξ στό:: ειι Η Ρειίε&ιοιι @ιππα

τιιτε,:ιγειιιι ιιιεΠιιε Μ: ειιει·εό!'ειιιΡιτειιιι'ιι

ανοι: Π:: Ιεε ιιιιιτιιιιιικ ετι Ιειιτ ιὶοιιτιιιιιτ ἐιειιιιι

του Ιειιι· ιιοιτι, Βἰειι ! ειιάοτιιιιτ ει: Γιιιτειδέ

Δω:: ι-οιι Γοιτιιιιιε Η ίοι·ιιι:ι Η ί:ειιιιτιε άεΓιιιιε

κιε τε: εοίὶε:. Οι: ρτοεειὶέ Η ιιιγΠετιειικ που:

πωπω:: ,' :με Ια Ϊειιιιιιε είὶ Με ροττιοιι Δ:

Πιοιιιιι·ιε ::ιιι'εΠε Μ): :ιΡΡειιιιειιτ , εοιιιιιιε Π::

:Πι δεσ , δ: :ιοί-τ τιιρΡοι·τετ Πι νἱε :κι εοιιτειι

τειιιειιτ ει:: [οτι Λέει-πι : [Με :με ε'είι: :Η ω)

:.ιιι'ει!ετιτε Ι'οι·ιΒιιιε ό:: ΐοιι είιτε. Ι.'ειιιτιιε απ·

ΐοιι :Μ Ι'ΑροΠιε ει: μπε Δ: Ε: Βιι ει:: Με::

::ι·εαι:ξοιι; ιιιιι Ρι·οιινε εεΠε νετιιέεικοι·ε ΡΜ

εΙ:ιιτειιιειιτ, :με του: 1ε :ειὶε ; Π::::ι:::: ιιιιωιι

Μ: με: :14:π:::ρ::: ιό [:ικηι: , πω:: Α: @ΜΒ

μι:: Π::::ι::::. Αι:ιειιι πε θα ετεέ :με Ροιιι° Η

ΒΙοιτε όε ἴοιι δειειιειιι· :ι Γοιι 1ιιιιιιιε δ: ί-επιει:ιιι

εε, τω: (με Ι'Εἴει·ἱιιιιε που: ιιΡΡιειιιιε, (Μ:

Βιειι ει: ειι οικω ειιιττεβεπειιι ειιιείοιιιιιιιιι.

Μπι: φωσ: ιἔι Ενε,εΠειισιι: ειιιειἔιιεεκρι°εί·

ίειιιειιτ εε «με :Πι δ. Ρειιιι, ι:1ιι'εΙΙε Μ: Με:: Ροιιϊ

Αόειιιι ι ει: ει:: νοικιτι: ΦΠ! ιι”εΠοιτ Ρε: Μ”

τιιιε ΓΙιοιιιιιιε ΠΜ ἴειιΙ , 4 Ει:ϊβι:: Μ] ( :Μι

ω:: Μι: ροαι·.£'αβιβ::, ού μοιιιιιιε οτι Ιε Ρ€ιπ

ΜΗ αι>Μιιω κ::: Μ: Μι:: :ι ω] ε οι:

· ι ι ναι:



ὰ, 3,4, έ, Ι

ΜΙΒ νομό” Ίικ: Ε: εοπτειιτοπιοιπ , Β£ Η: ΐσιιΙ0.>

ι:ιιιι:ιιι: ιΙεΙ'Ιιοπιιιιι: , Βε ε» ιιιι :Με ίσο Μαι Για

ι: ιΙιεΙΤειιι , δε Ια δη άι: Ιιιτι·ειιτίοτι εΙοΙιιίειτιιτιει

Οι Με ι:ΙΙβ·ΙειιΙιέ Ια Βιι ι:ΙΙ: ΡΙιι€ Ιιτιια:ΙΙειπει

σιιιιι:Ιεε πιοχεια: , 8ε Μ: (ιιΙΙ:2 ροιπ ι.ιιιι Μπι Βάι:

Με εΙιο[ε: να ιΙιενιιιιτ ει: φα είΙΒιιι: μι” Ιιιγι

Ποιά νἱιττιι ι1ιιι: Ι'ΑροΗτε σε Ιῷἱιιι Ρ.οΙιιτ Μιρ

ΡεΙΙει·Ι'Ιιοπιπιε δι Με ΕΙ-821°εΙ, ΓΙ,'ΡΜΖθ ώ· Ια εΙσπί κ';ΙΙθ

έ: Βάια , 8: Ια ΙΒιιιιπε ΜΒΜ"&"10ΜΜη ε'είΙ δ.

Με Ιε Μα οὐ ι·εΙιιιι Ια ἔΙοἱτι: ά Ια αΙΙειΙιτέ ιΙο

Ι°Ιιοιιιπιε ; οοιιιιτιε επι Ι'Ιιοπιιπι: (ε νικ _τεΙΙι: €ΙΒ

Μάι.Ωω τιιιΓοικι:οιι€Ιιιι:ιιτ ένΙιΙειιιωειιτ,ωεε

[κια , ιιιιε αδ: οτεΙιε ειιΙΙ: ειι Πει: σΙ:ιιιε Ιε Ρο.

ι·ιιιΙΙε ιιιιτίιπιτε ι ιιιι14ιΙ-ΒΙι:τι Ιε ΡεοΙιέ οι: ιιοιιε επ

.Μάϊ Ροώτι:Ιιαδι:ε. ΕΔ ΐιιΙιιξιοπέ 82 Ιι: Μαη-Μια:

άι: Ισ. ΜΜΜ: με Ι'ειΙΙΙ με ειιιροΓι:Ιιόε ιΙΙε:ΙΙτι:

ίιήεττε ῖι Ι°Ιιῶιπιε , 'Με ιιικ τ'είὶοἰι ειρι·εε Ιιιγ;

:Ιε Ιιιγ Ροιιι· Μ)! ειιι)ι:ΙΙιτ ενώ: εΙΙόι:ιέεΙΙ. Ετ!.

είΙ·Ετ μπε ι1ιι'ειι τιποτε Γοεἰειέ ΙΙ γΔω τιι:ι;οίΙεί;

Ιειτιειπ ιινοΙι· τι1ιιεΙςιιι_ε οι·ιΙιε ,ιιιιι:Ις1ιιε Μω

έΗοιι ι!ε 8ιιΡετιιτιιι· 8: εΙ'ιιιξει·ιειιι·, τή ιι επι Με

@ο ΡΙΙ15ΙΙΙε82.ΙδιΕ άι: [Με ε_6τιιιιιςι: ἔιΙεἴιι ίΙΙΙεικβ

άσε ι:ΙΙΟΙεε; ς1ιι€ΙΜ2ϋΒ€ιιΠ0Π 8: Ι'ιιιιιίστωι: ί·:Βιι=

Ιἱιό€ ΙΙ &ιιιΓιισΙνούετ 9ιι'ΙΙ γ ειιίΙ ειι ιιιι ΒιιΡι:··

ΦΙειιι·,επ Ιιιίο:Ιοπέ ιιικ'ΑεΙαιτι δι ΕπειιίΐειπΜε

ΙειιΙι:αιΒΙε @σε Ι'είὶιιτ ιΙ'Ιοιι:Βιιτό,οιι Ισ ι1°1:ΙΕΙ28έ

.ΜΒ ει: ΙΙΒι1ε Ε.ΕΙΙ πι: Βιιιτ Ροιιι€ ιιΙΙ_εΒιιΕι· 9ιιόε :ά

.τσιπΡτοΙι: Ιισιι`Ιιειιι· ιΙΒ.Ιειιΐεπιιιιε ιΙ'ειιέΙρειε οίϊέ

4ιι:εοιπΡΙγ. (Χι ι:εττε @Ρα δε Ιε8ιτιιιιι; :Ιεροπ

ιΜ1991ι;Ι';ιι(Ι; ΙΜΙΙ;Ι11επιιιττοιιωέβ αιι;οιιτειιΜ

Β ; ΒΙΙέ



ι6ο 8στυποπ @Ι Ι.Πανε Ι Ι ΙΙ

είΙε: επι ευΙΙ Με Ρειτιἱε;8ε ειιΙΙ :ΙΙ:έ Μπι :Ια Ρτἱη= '

Χ εΙρειιΙκ ΙΙοιπΙε ΙΜ £ο11τε:στε111επτδε άι·:Ιει 8ΙοΙτε

ιΙε Ια ΙΙ:ιππιπε.€οτπιπε: Ιε εοτΡε άεε θάεΙΙε; αμα

Ια τεΙΙιτταΙΙ:Ιοπ πε Ι:ιΙΙΙετει με ιΙΈΙΙ:τ€: ΡετΙΙιΙ&α

Μπιτ Ιιευτευκ , εμιογ εμι'ΙΙ όοΙνε είΙι·ε διΙειακιΙε

αΙΙΙιΙεετγ ἔι Μια; 8; Ιω Απεεε,9ιιΙ οΙιεγΙΙΒιιτ πο:

Ι:ΙΙΙΙεπιτ Ρεεόε Ιου” ιΙΙι1Πβ Ρειι·ΙΙιΙτε ἴεΙἰεἱτέ,ΙοΙεπ

(ΜΙΒ εΙεμπάεπτ ‹Ιε εοΙιιγ ι1ιιΙ Ιεε €ουνετικ.Μ

ΙΙιΙετΙοπ σε. ι·εωΙ Ιε:ε ΡετΙοπικε ωειΙ-ΙιευτεαΙΙ:5σ

Ι 3υε Ιοτε ςμ'εΙΙε εΙΙ ἰτινοΙοτιταἱτε. ΕΙΙε τ1';ι :Ιω

0ο». 4.

Χ Ώ".

Η Μ.

› εΙιετ18ειιπέιιτ ;δε (με α: ςιιΙει1ΙΙ θεά Ρ

' τ].ό· έ! σακιαβιέπσα:Ιοβπ_$υ]:

κακιά 8 ΡειιΙΡ·:ιτ Ια Ιογ σ.1ιι'ΙΙ εΙΙεΒικ: δ; εε-ΡτόΡ0?

ωπωΙε Ια Ρτ€ιτιἰετε ειιΩοτΞι1:Ι=ιΙεπ_ε. ΜεΙ8€ΙΙ€ξ . 1

τ:ΒΙΙ:Ιιειιιω οίι Ια νοΙοιπέ ‹Ιε «Μη ε1ιΙΙ οΙυεγτ

εΙΙ ιπείΙτκ: φις :Ια εεΙυ7 ΗΜ εοιπιπατιάσ ΕΠ·

:οτε αιιΙουτἀ'Ιιυγ «ΜΒ εεε ι·υΠν:ε ‹Ιυ πιοτιιΙε οΐΙ

πισω νΙνοηε, ςοιπΒΙσπ γ :ι-τ-ΙΙ ‹Ιε ἴειιισιεε,ἔι φ!

Ι'ΙΙουυεΙΙ:μέ δε Ι'αιτιοι.ιτ ΕΚ: Ιειπε ιτι:ιτΙε κο

εεΙΙο [οπο εΙσ ἴυῇειἰοιπ Η ιΙοι.ια:, φ'εΙΙεεΙ'αΙ·

πιετπ ιτιἱεια . ςυε Ιευτ ΡτοΡτε νἱῶ ε1ιιΐεΙΙεε ΕΡ

ἔσω Ιω; 8ΙοΙτε,& οι: νουάτομ:οτρωΙ'ανο1ΐ

εΙιειοεέε ραπ τοιιε Ιω Ειτιρἰι·εε άι: Ια τεττε Ι'

]'επόνάΙε ς-Ιιε Ιε ρεοΙμέ χ ει αΡΡ0τ:έ_ι1ΠΒΙ°8ΠΙΙ

Με ω

Ι)ΟΠ·Ι1801°[ (Ια: Ια Ι:σιτιιπε όσ.οε Ι)εΙΙ:ει: ‹Ι_'ιππ0τ€ϊΙ·

α! › ΙΜ 2ΙΙ <Ι€νειπι α» ΙΙ;ρΙΙέε μι· Ι'εεττεΙΙ:ΑΙΝΙψ

Ηθ]086!ε- Σε: ω”(Δεω1)ρψηφΙΙ:"Ι»ιωΙΙ:Μ

- 8: ε-'εΙΙ εε φΙΈΠ··

Ι$οΙνε11τ ρτωπὶοκειπωωεο:Μετεω:φασζώΗε

νοΙοιπέ ‹Ι‹:_Ι)ἰειι οοΙΙιες ἴου12εεαἰτιβεΙεηευτῳ$Ι

ΙειςυεΙΙε ΙΙ εΙΙε καΙίοΜαΒΙο , φΙΚΙΙθ8 ΜΙΙ1Ιε:Ριί

: . η · · επί

κ



-· κ

ιι .. Α

Ι· ' ιιοψι,ιη,ιω,6. ι.6ι

Ι”ειιτ Ιε ιιιοιινειιιειιτ ιΙεΙαΙειιι· , ΙιιΡΡο1°τατιτ άου

εειιιειιτ Ια εοιιιΙΙτιοιι οὐ ΙΙ Ιεα α ιειΙιιΙτεε , Γαιια

ΡΙιια αΙΙεσιιει· (εοιιιιιιε Ιεε τειιιιιιεε ιΙιιιιιοιιιΙε)°

αυτ: εε Ι.Βιιτ Ιεε Ιιοιιιιιιεε τμ οιιτ ΙειΙτ Ιε5Ιοἰιιι

ι ΡιιΙε Ια ΙιιΙΙιεε τΙε εείτε ιΙΙΙιιοΙιτιοιι εΙὶ τοιιτε ένι

: τΙειιτε: ()αι· Ριιιε εεε Ια Ιτειιιιιιε Ρι·εΙΤα Ια ιιι·ειιιιε

ι τε Ι'οι·ειΙΙε ατι Γει·ρειιτ,8τ ΙΙτ ΡεεΙιει Ι'Ιιοιιιιιιε

ι ι μι· Ια ΙετΙιιδΙ:Ιοιι ιΙεΙα Ραι·οΙε δε ιΙε Ιοτι ΕΧ8ΠΙΡΙθα

ΙΙ εΙτ ιαἱίοιιιιαΙιΙε ειιι'εΙΙε Ρετ ιΙε Ι°αιιτΙιοιιτε,

ι τιιι'εΙΙε ιιΙΙ.ι1°Ρα ΙΙ ιιιαΙ-ΙιειιιειιΓειιιειιτ. Ετ ε'είΙ εε

ι τιιιεΙ'ΑΡοΙΙι·ε ιιιετ αιιΠἱ ειι αναιιτ Μ· εεΙΙιιετ,

. Οι ιι'αρασ 2|Ι8|ΑάΑΜ @ΙΜΟ επι α ι9]Ιί|τιΙπΙι; πω: ι τω.

] Ιη“ιιιιιικ αμκ: οιΙσ"βάκέτε ό @τι επ ιι·ιιπ[Βηβιοπι 2· η·

ι ι ΕΙΙε αοιινεττ Ια Ροι·τε αΙ'ειιιιειιιγ ;εΙΙε ανισ

ό Ιε Ιε Ιεατι ιΙε Βιετι δ: τιιιΙιγ Ιε Ρατα:Ιια. ΑΡιεε

. ιιιιε Η Ιιοι·ι·ΙΙιΙε ίαιιτε, εοιιιιιιειιτ Γε ιιειιτ-εΙΙε

ΡΙαιιιεΙι·ε ιΙ'εΙΙιι·ε Γιιιεττα. ΡΙειιΙΙ: ιιιιω, τιιι'εΙΙε

Λ Ι'ειιΙΙ τοιιίιοιιια είτε Ι Νοιιε ίειἱοιιε ειιεοιε Ιιειια

› ι·ειιιι. (Σε ιιιι'εΙΙε ε'έιιιαιιεἱιια, 8τ ειιτιεισιιτιιι

ή ]ιιΙΙειιιειιτ ‹Ιε εοικΙιιιι·ε εεΙιιγ ιιιι°εΙΙε εΙενοιτ

Η ΙΙ.ιινι·ε, είτ Ια ΓειιΙε ταιιΙε ‹Ιε ιιοΙΙι·ε εοιι·ιιιιιιιι

ι αΙ-Ιιειιιπ ει Ια ιιιαιιναιΙε Ιιιιιιιειιι ιΙε Ιοιι ιιιαιγ›

Ι οιιΙα ΙΙειιιιε μεμε, Ιιιιι ιειιεΙ εεΙΙ:ε ΙΙιΙετΙοιι Ια(

' εΙιειιΙ-ε, τιιι'εΙΙε Ιε Γοιινιειιιιε, ειιε εείοιιτΙεε

Ι τιιιιέτε ‹Ιε Ια Ειστε. Μαιε νοιι8 ()ΙιτεΙΙιειιιιεε,

15 _ «με Ιε ιιοιινεΙ ΑεΙαιτι ατιιιεΙε ι ιιιι Ιιοιι- Ιιειιι του:

:5 αι1τιε “με ιι'είΙοἰτ εεΙιιγ εεε νοιιε ανέε Ρετ-

]; ιΙιι, Ρειιίιέε ειιεοτε ειτε Ια ετοΙκ ιι εΙιαιιιΒέ Ια πια

Ξ τιιιε ιΙε εεε τ:Ιιοίεε. ΩΙιετιίΙέε εετιε εΙιαιίτιε,ειιε

ι ΙεΙειιΙ ιιεεΙιε κατ! ιαΐεΙιειιίε αεκ αυτια Μπα

ι - Β ; νοΙΙ1°0

ΙΒ' - άάά



μέ: 8ει·ικοιι βετ 1. Με:: ΗΕ

νο(ει·ε οι·ιιειιιειιτ κι:: εε ειαι Ιεαι· εΙϊ ατι ΓααΡΙιέ

εε; @ε νειίιι·ε νεται τοαι·ιιε ει·ι ατι εε! οι εε ε

Τε: αι Ιειιι ει 6 :Με θα νοίιιε Ρετἱειιεε

:επι ια νοε ττιετιε μια: άοαι:; οα Ιεαι· τι ιιεατ

νοαε νεαι:ιτε αιιε εοαι·οτιιιε ι εε :ανια ε μια; ε

ειι.ιε νοαε ίει·νόε ει: εΓΡτἰι:, είιειπ ααα Βου μια

απ» ίειιε·ι·εεοειιειΠειιεε εε ειτε νειιιε εατέε

ίοαξΙξει·ε μια: Γειιιοαι· όε Ιαν. Ρτειιε: ίειιιεε

ιιιειιι: Γε ναιοιιτέ Ροαι· τεΒιε ει: νοίὶτε ίαιετιοαι

(Σετ ῇε ιι'εατειιε με , ααε νοιιε Ι'οΗἴειιειέε μια:

Φωτ ε νοε ιιιιιτιε. Με τεΐαεᾶ εμε νοιιε!ειιι°

ειενέεε τις: νε με ῇαΓςιαεεἐΙἔι. 1'-εε1νοΕίε ειιΉ1 ~

τοιιτεε εαι:ι·εε ειιοΐεε νοιιε εΠ:εσ οΙιΙἰΘέεε ι Και:

88. ;, εοιιιιιΙειι·ε; 8: 8. ΡεαΙ Γε επι; οικιοααέ, @ε

ει· δε: [επιασε (Μι-ιι) βρε @και :οι :Με ειιιιβε

Με ααετιει Ιειιι·ε εξω ε!ιοιιαετιτ !εε €θω·

ιιιετιάεαιειιε εε ει” νοαε ει” άιίΡεαιεεε ἔν

1>ιεεις- οιιεντι Πα Ριιιιοΐοιιιιε Ρενειι ι·ε8Ιειιτ Με @ε

32! ω”ω?ειιιι1ιεεΙεε οιιιι€ε ε ιιϊενοιι· ; ε πε πε

Π: μι- εοΒιιοι(Ετε, αν Γει·νιι·ιι'εαιτεε 11ιεακιααε και

7"" ειε Ιειιτε τιιετιε;Μειε εε Νεα [Με ιιιετνειΠε (ΡΜ
σε ιιιιι- , . . . ,.

ειπε ΪειΤε Η Μπι ιιιει·ε!ιε όε Ιε τειιΒιοιι , Ραπ α ιΙ.αε

' εοΒιιοιιιοιι: εμε Ιε Βιιιίΐε: νοαε φα ε εε πι·

· Βιαιτεε ειι Ιε νι·ενε,ειι εεΠε φα ιιοαε αιιἱτ ἔ

Ώἰειι ε ά ιιαι ασια ιιοιιαε ΓιιιιαιοηεΙιτε; να”

' ιιε ιιενόε]ειιιειε Η ι1ιιἰτΕει' ; ν0αε ιιενέε ιιιαΠοϋ2

ΐ0ιιι:ξιιιέ »Με ιιιοιτε; εμε ά'οξΐετιεει· Ι'είροιιΧ

ει:: ω: ειπα , μαι· 8ι·επιδει· εεαΧ ιὶενοε :εφε

βειι!ειιιειιτ ίαΞε-ῇε ά'ενιε,ιιαε εισαι· 1εαι· ερρι:0ιι;

κι·νεζζιε εεπιβεαεεενοαε !εαι· ιεαιιιέε ά'εατεΜ

ΡΙαε

ϊ

ι

ι



Υ27°[!α?-αβα 4η5,6· . ·. Ζ6ῇ

ΡΙυα υε ίουΙ”τυΙΙΙΙου ευ τουτεε Ιεα αυττεε ςΙαοΐεε;

ΡΙυε νουα Ιευτ τείΙττοΙευετεε ‹Ιε νἰἔυευτδε τΙε

ίετιυετέ ευ Ια τεΙΙΒΙου. Ετ ε'είΙ: σε αυ'ευτευτΙ

Κ)! Ι'ΑροΙΙ:τε :ματιά αΡτεα νοτια ανοἰτ οττΙουτιέ

ΙαίυτεττΙό α Με υπατΙα,ΙΙ ατ:Ι]ουΙΙ:ε (εοτυτυε νουα

νογέα) @τι απο β υπο[υπ Η )< :τι α «Η πΙοΙυε)[βτπτ

Ρώπα ΙαρατοΙε , ΙΙ:β)επτεαΖπε?βατρατυΙε ρω· Η

- τοαπψτάσπ άτψπτωσ:,α]αυτ του το!Ιτα :Ισα/Ισ τοπ

πηΕτυακ , ιμιΕ η? απο: α·αΜτε. Ρυἰα :με Ιε πιατἰα

εε είΙ Ια ΡΙυε είττοἰτε τΙε τουτεε Ιεα ΙοεΙετέα

Ιιυττιαἰυεε ,Ια εοτυπιυυΙό'τι Ια ΡΙυε τΙουεε δι Ια

ΡΙυα ΙτιτΙιττε, ατά εουτοΙυτ ‹Ιευκ ΡετΙουυεε ευ '

Μεί-ευΙεεΙτατταΙείΙ: αΓουΙααΙτεττ1υ”ΙΙ πε ίε εσυ

τταθ:ε εΙυ'ευττε τΙεε αττἱεα Ιεα ΡΙυε έΒαΙεα , τ1υ'ΙΙ

είΙ ροΠὶΒΙε; Ια ‹ΙΙ ιιυΙΙΙτυ‹Ιε ετ Ια εουττατιετέ '

γ αρΡοτταυτ υατυτεΙΙεΙυευτ Ια άΙΙ-εοττΙε δ: Ιε

π1αΙ-Ι1ευτα Μαἱα ΙΙ είχα τΙευ ου Ια τουεοτυε τΙεε

ραττΙεε Ιου: ΡΙυε τιεεεΙΤαΙτε , τ1υ'ευ Ια τεΙΙΒΙου ,

Ια εΙιοΓε Ια ΡΙυε ἰτυΡοτταυτε αυτ: Ιτοτυτυεα, Θ;

ΕΦΗΣ εε ίΙετ:Ιε › δ: Ρουτ Ι'αυττε. ()'είΙ ρουτ

κτυοχΙ'ΑΡοίΙτε τοτττωαυτΙε αυτ: Ρετίουυεα ΙΙ- ·

τΙεΙεε αυτ νευΙευτ εττττετ ευ εεττε εουτΙττΙου , τΙε

υε Γε τυατἱετ, απ'τα πσβο·ιτ .ωραια ε2εΙΙ α «Με α τετ.

υττε ραττΙε,υυΙ Γετνε αυΠἱ 1εΙυα-()ΙττΙΙΙ ανες 7· Ψ·

Π0118;δεΙεα τυαΙ-Ιιευτε ου τοτυΒευτεευΧ,τ]υἰ ντο

Ιευτ τείτ 0Ι'ίΙίτ:'ΠΟΙΙδ ευ ΙυΙΙΙίτευτ αΙΙεττΙα αε

©εΠΙτε. .βεξυτ :είτε Βἱεαττυτε , «αυτ ΡεττΙΙτ ΓΕ

ΒΙἰἴε «Με Ιετ:οττ1τυαυ:ετυευτ, Ιοτε ειτε Ιεα Ευα ‹Ιε

Ι)Ιευ εουνοἰταυε Ια Ι›εαυτε τΙεε ΒΙΙεε τΙεα Ιι6ιυεα,

τ'εΙΙΙετευτατεε εΙΙεαξίζε πιαΙ-Ιιευτευκ ιυείΙαυΒε θα α
κ Ι · ιζ α · ΙουΙΙΙα



-·>"Μ-Ξεη:α"-:_τ

Με .Μπακ βιο· 1.1ΙΙσπ·ε 11 ;;

ίοιπΙΙα Ιεπτε πιειπ·ε , τιιΙπα Ιεπι· Ρἰετέ ,Ιι·ιΙτα Ιε
βἱεΙ,δε ιΙεΙΙοΙα επππ Ια τετι·ε,ΙΙιποπάαπτ :Ιε πω::

ιΙεΙιι€εε, δε εεΙπιπ πε ΡιάοΙατιάε Ρτετπἰετετπεπτ,

βε μπε επ ΐπιττε τΙε εεΙιιγ Με εαιπι ,επι εκτει·α

απΙπει τοπιε εΙιαἰι·. (Σε πιτ επεσα: εεΙΙε Ι:ΙΒατιι

π: , πιά Ιοπ€-:επιΡε (Με άέΙ:απεΙια 5αΙοπιοπ

πε Ια ει·αιπτε άι: νταγ Ι)ιεπ , 8ε ΡΙοπθεα Ιε πω:

ΐαΒε πε τοπε Ιω Ιτοπππεε παπα Ιε ΡΙπε Ι:ι·ιιιαΙάε ·

του: Ιω πω. Ε: Ειπε αΙΙετ £οπΙΙΙει·ιΙαπε Ιεε πιτ

ςΙεε ΡαίΤέε , ε'είΙ: :ειτε τπείπιε ΡείΙε . επιποιια

ει·ό τσιπ ΙεεΜε ταπτ πε Ρετίοππεε,Ι·ισιππιεπ

ειπιπεε, ειιίαπε ; πώ Με ΓπεεοπιΙυει· Ια Ρἱετέ

ίοιιε Ια ΓπΡετΙΙἱτιοπ, 8;Τειπε Ια Ρι·εΐε!Εοπ ιΙε

Ι'εττεπι· εΙαπεΙεε ΙαιπΙΙΙεε Ιεε ΡΙπε ΖεΙεεε α Ια να

πω ; Ια ΙιιίΙε νεπεεαπεε πε Ι)Ιεπ αΙ5απάοππαπι:

_ ὶ Ια ΙαίεΙιετέ,8ε απ πιεπίοπεε εειπέ πιιΙΡτείεε

ι·επτ Ιειπ· ΡαίΕοπ απ νοΙοπτέ, δ: πω: Η μπι :Ι'ε-α

ΙΙατ άς: Γοπ αΙΙΙαπεε , πιι'ΙΙε π°οπτ Ροἱπε πε Ιιοπτε

πε εοπιπιεπεει· Ιε μπε ιιπ Ροτταπέτι·αιόΙεπεΙειιιβ

νὶε μι· Ι'οΙΐεπεε α: Επι Ναι: , δ: ΡαιιΙ'επτια88

πε Παπ ΐετιπι:ε. @από ῖΙ π'γ αυτώ: ειπεΜε

ς:οπίΙεΙετατιεπ ,]ατπαΙε ππε Ρεϊΐοππε νταγειπεπτ

εταἰ8παπτ Ι)Ιεπ ; πε ΙεΙεέτεια άαπεεεε μεμε,

Ραπ εΙΙιε τοπτε Ια Με παπα - ππε ΡεΙπε , ά'οΐι

ΙΙ πε ΐε πειτε πιει· , πι1'επ ε'αΒαπόφππαπε ανα:
ίεε επΙΙαπε α Ια όαιππατΙππ ετει·πεΙΙε. Μαἰε “πια

Ιπεατι·ιιι·ε Γπι·νΙεπι επεΙππε-ίεΙα παπα Με επαι·Ια

8€8 (ΜΗ@τα › οἱι εΙΙε Με»! μια απ εοιπιπεπ- .

. αΐΦΠι€πτ α παπά Ι'ιιπε 1Ιε:Ρατιιεε πιιΙΙξτε Ια Ρ1°0·

Ι'ΗΙΙ99 α] 39αθΙΙε ΙΙ8 ανεγεπτ εΙΙό Με , Ι:οπιιπε

ν ι1ιιαΜΙ



Μ·β μι, ;, .μ ;]6Ι - Μ;

ευειπ:Ι· ιΙε Γει·τειιι· , ΊιΙΙ Ιευι· είἙοἱτ εσωππιιπε ,

εΙΙε νἱεΙ:τ :Ι Ια νετΙτέ , οικιιι εοιπτειι·ε τει:ιοικε σ.

Ι'ΕνεπεΙΙε Ραπ [υΙντε Ια ἴιιρετίὶἰτἱοη. Μι ὰΙἔ`

›νετΙΙτέα1υΙ ειΙΙΙ τΙει1 εωΡεΙΙ:ΒετΙε ιτιετἱαεε‹Ιε Γε

ΜΙΒ Πε Ιε -τοιΙ:Ρτ με εΙοι·ε; Ροιπεε φ'εΙΙεΙε

εκανε ςΙεβα Με. › Ετ ε°είΙ ει] ςειττε οεεεΙΙοπι οἱ;

Ι)Ιειι ειρρεΙείεε ετΙΒιοε Ξι Με ι·ικΙε εΓΡι·ειινε; δ;

οὐ ΙΙε οητ €κιτπΙ _ Βεἴοἰτι ιΙΙΙιτιΡΙοτει· Ια @τα

εοιπτε Ι;; τεπιτετΙου , ττεινεἰΙΙιιτιτ εοητἰτιυεΙΙε

εκει: δι Ια εοπνετΙΙου ‹Ιε Ιειιτ ΡεπτΙε μι· οειιντεε

β: Ρ:ιτρετοΙε. @εΙ'ΙΙοτιππε γ εππΡΙογε εε ‹1ι1ε

Ι)Ιειι μη' @Με ιΙε Ιε8ὶτὶτηεευτΙιοςΙτέ άεπιεΙε

ττιεΙπεΒε; ι1ι1ε Ισ, Ιεπιτπε ΣΥ Γετι1ε εΙε Ια ίἱήε- ·

;Ιοπ,ἔι ΙειειιεΙΙε εΙΙε εΙΙ: οΙΙΙΙΒόε. [η ΙΙ1]ετΙΟΠ

ει :ΜΙΒ Με εΙκιτωεε, 8; εΓε Γοιινεπτ ειιΙΙΙ Ρωτ

Γεπιτε (με Ι”ε11τΙΙότΙτό. (3°εΙΙ εἰτιίἱ ευε ΜοηΙεΙυε,

πιει·ε ‹Ιε 8. ΑΙΙΒιΙΙἙἰτΙ ;8ε.ειπει :1ι1ττε Με Ρειει·Ιεε

[οη·ττωΙ,ΙποΙπιπε ά'ειΙΙΙεΙ.ιτε εοΙετε δ: Ι:αίεΙιει1Χ :

Ια τηοεΙεΙΙΙε , Ια εοοΙΙετιεεςΙακΙουσευιτ8: Πισπ

ηείΙετό ιΙε :ατε ΙΙιΙιπέΙε Ιειτιιπε, @ειπε επ Επι

νεΙήοιι Ια Ιἱεπέ δ: Ια τιιάείΙε ‹Ιε τω] εΓΡι·Ιτ. ΟΗΕ

Ιω (με Ι)οπήεΙει εσπνετείε Γοηι1·ωηρτοεΙιε

Ρατευτ εΙε·Ι'ΕιπΡετειιτ Ι)οπι1τΙετι: 8: (ῖΙοτἱΙ‹Ιε

Ιε Κο)! (ΙΙονΙ8,Ιε Ριέεπτιἰετ (ΙΙιτεΙΙΙετι .:Ιε πιο;

Βο)·ε. Νοε μια πιεσε απ: τειι:οητέ άνετα

εκειπΡΙεε κΙε ιπεΙΙηε ΜτΠω , δ: Ρετ Ια δικια:

;Ιε Ι)Ιειι παω επενόπεύειι κ1ιΙεΙεΙυε: υπε.2

ΜαΙἐΙΙ ΙΙο.υιβεοπίείΙεΗι 1ΙοίΙέέε Ιιοπ;ε; σ:1ιι'ΙΙε

[Με δεξεηίπε Ε6τιέ τετεἐϊ Ιζ)επ'εΙΙ Ρ:18(1ι1εΙε8

εεεετεεεεξόφωεεΐο

Ι

γεὲπ έιιΙΙ::επιετΙ:Μωφ1ε '

Β 5 ' @ἀεὶ ·



'Ι________ή7η ή έ?

;.6έ .ΜαιουΜ· 1. Μπι ΗΙ;

ῇαεΙΙε; συ οπο Ια ΙιισοτίΙ:Ιτίση (οἱ: εΙονοηυο ΡΙιια

(οπο , οι: ΡΙσε οΙιαι·πιαστο συ'οΙΙο τι'οΙΙσΙτ αΙσι·ε.,
ΝσΙΙτο Ι-σΙΒΙοίΙο οΙΙ ΙαΙΙουΙο οαιαίο σε: ::οίΙο ΙΙΙΙϊε·ε

κακο: €ατῇο ΡατΙο επ οσππιπ:σ α Ραπ 8: αΙ'αυ

:το [απο , οΙϊαιπ εΙΙΙΙΙοΙΙο κ.Ιο Ισ ο; Ιοε1ιιοΙ άσε

σου:: ε'αοε1ιιἰτο Ιο κιτάπια πιαΙ ἔΙο Ισια σΙονσΙτ.

Νσιια π'ανσπε [Με τΙο :οΙο; Ιο Νοτη τΙο Ποια

β: σε ίση (ΖΗΜΙ πιο κισσα τουοΙαο[Με Ιο πιστκΙο

δ: Ια :ΙιαΙτ απ :επαφή πωπω Με αΙΙΙοό.ΐσηε; -

δε ΙΙ ποσα ίοτηΙ:Ιο σπα: ο'οίΙ: Ιαοαυοσι1Ρ ιΙΒΙ10113

οσπίοι·νοτ σα” ιτιοΙπποε άαπε Ια στσΙοίΕοσ ‹Ιο

Ια ΡΙοτέ , 8ο συο (η αττἰτοε Ισα αιπι·οα, ΙοτοΙ:

οπττοστοιπΙτο Για· Ια οΙται·έο Ισα ΡαίΙοιιτε. νΙνεισα

τΙασε οοττο σο8Ιἰἔοποο ; οο π'οΙΙ με ιιαοι·νοΙΙΙο ΙΙ

Ια ίιιΡοτίΙἰτἱοπ σοὶ οΙΙ: αόΙ:Ινο δ: αι·άοστο, α Ια

(στα: τΙοιασιι: ποΙΙΙΙοτ, δε παοΙῖποε (ό τηαΙ-ΙιουτΙ)

αΙο που: ΓοαΙυΙτο συοΙσυοξσΙε. (Σα: ΙΙ Το ι:τσυνέ `

Μετα ΡΙιια σο Ιοιππποε εσττσιπρσέε ΡατΙ'οι·τοΜ°

σο Ιοιιτε πιακΙα , «με σ'Ι·Ισππποε οσι·τΙεέα ΡατΙα

Ισ), σε: Ιοστε ίοωπιοα. ΠάοΙοε , τοΡτοηέε να

ίΙτο ΣΒΙΕ: α: τταναΙΙΙοα` οσιιταδοσίοιτιοσι ασπο

ςοσνι·οίΙΙιπρστταστο. ΙΙ 7 να α" Με: εΙοε ΡΙι1ε

οΙιοτοε Ροτίστωοα , σα: νσιιε αμεα απ Μουσε,

ΡΜσοξσιπ συ'ιπι πιο(Ιπο οστρε απο πω. Ν:

σιιΙΙΙοε ΡσἰσΙ; σαιτ $ατασ ττΙσπ1αΡΙ;ο σε Ια κακη·

:ἰέ α νσσε πιεί-εποε, @ο Ισ σο! αι; ἔσω!

Μ” νσυε τοςσΙνο του; οιπΙοτε , δ: νομο σα): ‹

ο:: Ια ΡσΙΙοίΙΙσπ σε Ι'Εποι·ηΙτέ οι: σιι'ΙΙ ανοΙτ ναι

οσπ5σΙππ ου Ια ΙσυχίΙαποο :Ισ ΠοοΙοα`Ροωστ©α

ΗΜ ΡαπἱσυΙὶοτοσασατ ο <1υαΙσοσταατοσε0€
Ι _ . / _ ὰ

αι

Ι

Ιο ι

~Ι



π . Β ? .

ε πτβι, π, ;"ωψώ ύ? 7

Σ: ειπε! ποππειιι·` σε νοπε Εει·π όε 8:48πει· εεΙυγ

πω: νου: Ρεμὶἱίἱεε πιιττεἔοἱε ; ὸ'εί,ετε Ιε ΙΏΟ·ε

γαι 8; Ι*οι<€ειπε ‹Ιε ΐοπ ἰπΡετπέὶἰοπ 8: πε Ιω

(πιω απ Πω :με νοπε-Ιε ΐπΓεεε πι: 4:οπιιπεπ

ςεπιεπτ όε ία ἴεἀιιᾶἰοπ 8: ε!ε Πι τπἰπε. (ιπ'εΠε

Με νοΡαε 8Ιοἱτε , κρατώ υπ ῇοπτ άριπε Πί

ΓεπιΜέε εΙεε Λπ8εε εε άεε ποπιππεε , νοπε πτε

[επτετεε εε 8εππ επι ΜεἰΠτεΞ ι1πιιπτἱ νοίὶτε Α?

παω ω, π” , ποπ εοπιππε Ιε Ρτεππει·]απίε , 11ο ο

@πωσ με επι σώσω άσκοπα? μια ών 47280910]

Με Με ρεοπσηπκπε του: πι; εοπεπιιι·ε. Ω'ε|ι'α

πώ ψέμα: , «με [π] Μακ άι: τη ΙσευικάΜΗοπ,

Μ: "ωιὶσ Ι'επεισ. 0'εέϊ Με πιά ΜΉθοπ πω;

πιά :Με επβ28πέ Ισ πι) ω" έ: τα νέε;ιμΜϋ

π σοπιἱιιὶτ, 6· :Με [Μ "απο απ: β: ]ί·ιιύδξ;. Ετ:

ἰΙ πε πιο; Ροξπτἱςχ πΙΙε8πες πιι'ὶ[ είὶ π1ιιΙΔἱί-έὸ€:

8πεπει· παπι, πιω Ι; Ρπι·οΙε ςἱε Πἱεπ πε 'Ραπ

νεὶπςτα (Σε 'ππ°ἰΙε γ τείῖίὶεπτ, πε νἱεπτ, ειπε

.δε €ε ιΙιι'ἰΙε πε ΓεΓεοιιτεπτ με. Ππε ἴεπιπιεἔ,

ππἱΙΙε τπογεπε απ: Ιεπς οξξει· ςεςτε Ιππἱπε , πιι'ἰΙε

ποττεπεξ Ια νετἱτε;· Ε: ΡΑΡοίὶτε πε Ιεπι· οτόοπε

πε με ι·Ιε Ειπε όεε ΐει·πισπΩ.Ιεπτε τππΗ8. Οι;

ἴετοἱτ μπε εποἴε ἰππΡοιβτππε δ; Ρι1Ιε ::ιππΒΙε πε

Με π:Βπτεμ (με άεΙεε πετἱτει·ε ΙΙνεπι πιι'εΙΙε;

εππΡΙο)7επτ ἐια:ε ἀείτεἱπ πω: Ρτεἀἰοπτἰοπ ιππετε;

ππε εοπνετίε:ἱππ ι!ωβι: δ; ΜΜΜ: , ΡΙεἰπε πε

ΪοπἱἱπἰΠὶοπ,άε παπά, δ; ‹!ε ποπ:επι·. Οι· Π,

π'επτεπε μ;; ΓευΙεπηεπτ, πε Μ; Εειπιπε πω?

ΒειτἀεἱπνἰοΙπΒΙε Ια Εογ,8ε Ι' οππεπι· ε!ε (απ Βοξ

8007 εΠε πεπω: ιπ59ιιετΓεω πετάω 1ε παωΦ

· · · · · · απ”
'κε



χ. ΡΙΠ.
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ιι68 Μαιουβια Σ. ΜπιτΠ:Ιειιιιπε , δε Ειπε εΙειιεπίι· ιιιι ιιιοπίτι·ε ιΙΙεπε τΙε Ια ν

τπαΙειΙΙότιοπ τΙε Ι)ιειι , δε ιΙεε Ιιοπιπιεε. ΙΙ νειιτ

ειπε Ια εΙιαΙΙετέ ιεΙιιιΙε επ τοιιτε Ια νἰε; δ: ιιιιε Ια

μικτό ‹Ιε Εεε ρι·οροε , ιαιιε Ια Βι·ανΙτέ εΙε θα

αδβοιιε , 8: Ια ΙίαΙπείεΙ:ετέ ει: τΉιτε Ια είτιπαιιΙτει

τε πιει πε α ε αειιπ Ι'Ιιοιιπε ετέ τΙε οτι απιε.

Μαιε ΙΙἔιιΙΙοιιΙΙε επεοι·ε, ειπε Ια εοπνειΓατιοπ[Μ

οι εταιιιιτ , ε>εΙΙ: α τΙΙι·ε ΙιιιιπΙιΙε , 8τ ι·εΓΡεδτιιειιΓε,

ΙεΙοπ Ιε Ιεπε οὐ ΙΙ Ριεπ‹Ι οιιΙιπαιιειπεπτ εε πιω;

εοιπιπε τιιιαιιιΙ ΙΙ ιιοιιε οι·τΙοππε ε? αιιιεε ιΙε πιβ

μπακ επ πάπια, ε)εΙτ α ιΙΙιε ανεε ι·ενειειιεε ια

άπασα επι πατε τυπικά ι·αέβίπ ΈΙ'ερίαΐπισ #85

ο σε ποια.(:ε ε οιιεε & τε ε ιιειι ε ιιπιι ιτε
έΙΙ Ια Ρι·ερι·ε νειιιι εΙεείειππιΕεε; Ια εοιιιοιιπε ιΙε

Ιειιιε ιιιειιι·ε , δε Ια νια)ιε ἔΙοἰιε τΙε Ιειιι Ιειιει

Ε'ΑΡοΙΙι·ε Ια ΙοΙιιτ ιη Ϊοιτα Ρτοροε ανεεΙα επα

ΙΙετέ: ιιαιεε ειιι'ΙΙ 7 επ α τιιιεΙειιι· ΡιιιΙΙεΙτέι·ειιιΙ

πειτε, δ: επι ε°ἰπια8ἰπειιτ Ριιε εείΙε νειιιιΙειιι·

αετιιιἰειτΙε ιΙτοιτ ιΙ'εΙΙ:ιε Ιιι οΙειιτεε. Μαἰε εΙΙεε

ε'αΙαιιίεπτ Μετα τοπ. Ωω· Ια πει·τέεΙΙ: τοιιΙἰοιιιε

ία.εΙιειιΙΤε ;8ε ΙΙ ιι')ι α Ροιπτ ιΙε εΙιαίΙετέ τιιιεΙτιιι€

ειιτιιιιΙε ιιιι°εΙΙε ΐοιτ ρ επι Ια [Με ιειιιΙιεα Με·

. Με. ει νοιιε νοιιΙέε αιιπει νοΙΙι·ε εοπνει ατΙοι1

εΙε Ια Ι:οτεε πεεεΙΙ-αΙιε Ροιιι· Ρει·ΙΙιιαιΙει· νοε ιιια1°Ι$ι

Ιοἰ8πέε Ια ιιιοιΙεΙΙΙε α Ια εΙιαΙΙετέ ; ωεΙα ιΙοι1·

εειιι· δ: Ια ΓοιιίΙπΗΕοιι ιΙε Ι'ιιιιε τειιιΡειε Ια απ·

Με 8: Ι'αιιΙΙειΙιέ ιΙε Ι'αιιττε. νοιιε πε νΙντέε Ρα8

ΙοπΒ τειιιΡε ιΙε εεΙΙε [σιτε ανεει.ιπ ιιιαι·Υ, ειτε

ιιοιιε πε ιααεπΙέε Ιοιι εοειιικ Οτι· ΙΙ ιι')ι α @ΙΜ

ιΙ'αιπε ΙΙ τΙιιτε, ειπε Ιεε ιααιοπε τΙ*ππείαιπ&εδέ

' Ι ΙιιιπιΙ7ω

τι



Μή: Η Ζε 3; Μιά. - 2ζ69

2 ΙιαιιιιιΙε εσιινετίεεισιι ιι°επισΙΙιίἴειιτ ειι θα ρεα ι

[και Ε.ΙΜ νἱειιι: Γσανειιι: ε ιιοατ :Μ εε σαε ΗΜε

εε 8: Ι'εατιιοι·ιτέ σε Μεαι·σιε νειαετε; εοιιιιιιε

νσιιε νονέε σα:@Με σειΜ δ: ειοαεε ιαιτιιετε ειιι

ι ' 8οΜιι Μαι επι ικα άε τειιιιιε [Με ειἴοπ εε ιιιιε

ι τσατε Ιε νισΜιισε σε Ιε Βιιε ιι,ενσἰε Με εμε κει

Μπα 8: επιάαι·ειι·. 'Αρτα έσα: , Η νοε ΐοιιιε σε

·· τιιεατειιτ βρε εθ:εθ: Ξι Ι'εΜετά ιΜνσε ιιιετιε; Μ.

` σειιι€ιιιιέ κα: Βιεαιιε Με Ιειίΐειε με ίετιε των»

ιισιίΐειιιεε.Ξ Υσιιε ιιε ιισανέε εΠι·ε ι:ι·αίιτέεε Δε

ἐστι ἴεΙεἱςεηιίεΙσ_αε ιιαιΠε εΠι·ε ά'ειΙΙεαι·ε Μ Με;

' εεε εε νσε ιιειαεε. ΤεΙΜ είὶ ειι ΒετιετεΙ Ιε Μετ

εισιι , εεε Με Μιιιιιιεε Επι; σιιΙαιόεε σε ι·ετιιιτε ε, ›

Μαιε ιιιετιεςβετ Η εΙΙεειε όοἰνετι: ετεαιτ σαι

· . ίσια εε εοιιτιειιε ἱὶεΙἰΒἰσιι ιιοιισσθ:ετιε εεττε,

·τ σιδετειιεε; εοιιισιεπι ΡΙαε ε. εεαιε σαι ετειΒιιειιε

1 δε Μι·νειιτ Βιειι ενεε εΙΜεἔ σαι εάστειιτ ατι πιεβ

Τ Σ ιιιέ€ωφι ι 8ε είιιιι·ειιε δι ιιιιε ξιιεΠιιε ιιιιιιισι·ι:εξ α

ι Με νονσιιε ιιιειιιι;ετιειιε εσιιιιιιειιτ 1”ΑΡσΒιέε _›

ι νε`ιιιιεια'ειιεεζε ιι€ιτειιε; Ωραια ιιι·αιωι:ειε (εεε - 1

α) Μ Μι' μια Με] ιιυιΜπιπω εαιειβ επεισηητή!Μ

:και ιἰε ά1επακ,ιια μια:: ε", οι: επ εποε σε

"Μ" ΜΜΜ; ι Με .ΓΙιειαεια, μεψ ει;|ιέ;.ε “Η

ι ` ΜεΜε! Μ. απ: ε «Η Χα! επι ι'ιιιειιι·ι·αριιειιΪιζΐιώ

ΦωΜα ό;ρ_εῶΉε ,Δ αιιιιιβ :Μερικάμια; άεπεξ

ΡΜ. Νοιιι·ε ιιεται·ε εσιιίιίξειιι: επι :Μακ @ειτε

Με ιΗΜε».φα Γι: Με εα-ωετε ι ε.ιιααιι€

ι ε” ΗΠιιΏεδ6Μ ακα: εμ ι·ιειιειιε ; Φεβ·

ΜΗ.ε δεεειιιιααΠεειιε.ει- ειιαι1εωιι=ιε ι από

Με @σε Μνειιτειιιιε3εειεαιεαιειειείειε

ἀ¦

· ' ' Μ ? Δ .ι



17ο ΙΙου·πισπ βια Ι. Ποτε ΙΙΒ .τ

ΙΜ Ρατετ 8: ἀ'ετιιΙαεΙΙΙτΙα ρτετιιΙετε,Γατια Γε πιό

ναΙΙΙετ ΙιεαυεουΡ ‹Ιε Ι'αυττε ;ΙΙτιου αυτατιτ αυτι

α Με ΡετΙεδτΙοιιε Ρευνειιτ τωιτ α ι·ετιι:Ιτε Ιευτ

Ρτατιουε ΡΙυε αἔτεαΙιΙει Ι)'ου νΙειιτ α εμε εεΙΙεε

ἀιι τιιοτι‹Ιε πιεττειιτ Ια ΡΙυίραι·τ τουτεΙευτ είΙυτΙο

δε Ιευτ τειιιρα ευ εεΙα. ΕΙΙεε ετι του: Ιευτ :ιτε

δε Ιευτ ΡΙιΙΙοίοιιΙιιε ; εοπιιιιε ΙΙ τσιιτε Ια Ρετ>

Μέτιοιι (Μ: Μιιτ εΙΙτε8τΙευτίουνεταιτιείεΙιεΙτέ

ιιε εοιιΙΙΙΙοΙτ ου'α ΡατοΙΙΙι·ε ΙαεΙΙεε. Ι.'ΑυοΙΙτε

Ιευτ ατταεΙιε εεΙΙε ναιιΙτέ τΙε Ι°εί`ρτἰτ , θε Και!

ιιιοιιΙΙτε «με Μυτ πατε τ·»αι·υτε εΙΙ: Ι›Ιετιαυττε;

@ε Ι)Ιευ Μυτ αμα: τΙοτιιιέ υτιε αιιιε εαΡαΙιΜ

τΙ'υτιε Ιιεαυτέ ΙτιεοιιιΡαταΙιΙειιιειιτ ΡΙιιε οικω;

Ιετιτε αυτ: τι'εΙΙ εεΙΙε ου εοττια , εΙΙεα άοΙνειιτ

·εταναιΙΜτ α. Ι'οτιιετ, 8: α ΓετιτιεΙιιτ, δ: πε :Μωυ

ίετ μια α ρει€τιετ βεα εοΙΙΙΙετΙεάεΙιοταΓευΙειιιδα

Ρουτ Ιιιειι ρτετιτΙτε Ιου ιιιτευτΙσιιΙΙΙαυτεστιβα·

(Ισα, 911”ιΙτιεΙευτ :Ιεί:ετιτΙ με αΙαἴοΙυιιιειιτ :Με

μ' νοΙτ ίσιο άεΙευτεοττια. ()ατρτειιιΙετειιιευΗΠ

7 ·` ' Ια·τιεττετό, ιη Ια Ρτουτετέ ιι'εΙΙτ με ιιιι :ΠΝΑ

? Τ"#” Ε: ουατιτ αιιιι ΙιαΙιΙτα ,ίαΙιιξΙ: ΡαυΙ πε Ιευτ ΡΗ·

" 9' τω; μια ΓευΙευιετιτ; ΙΙΜυτεουιπιαιιτΙε ειφϊεβ

ίειιιετιι: ανευ αιοττετ τΙ'ΙιοτιτιεΙΙ:εε , Θ: ?τα 00τω

_ Ιευτ ΡτΙιιεΙΡαΙ ιιΐαΒε ( ιιυι ε·ΙΙ ιιΙεσΙε ετιότε ια

εοτΡε εοτιττε ΙεειιιΙιιτεε.όεΙ'αΙτ) τΙοιιιιετιτ εμέ

:οτε αυεΙουε οι·τιετιιειιταΙ_ευτρει·Γουυε. ΗΜ

?αυτ με τΙοιιτει· ιιοιιΡΙυε , ταυε.εεε Γαιυθ:α Μουν

τιιεε ιι'αΡΡτουνειιτ Ια·όΙΙΙιιι&Ιοτι ·τιυε [αυτ Ιε8

ΙιαΙ:ΙΙτα ειιττε Με άΙνει·ε :πάτα τΙιι 8ειιτεΙιιιΙΜΙΠρ

ιαΡαι;ωτ ·εοτιιιιιε φαι* Με .ά Ιϋπέβδ Με «Με
. ο 9 . . .

· · · “τοπια



πι; Ια :.,;μω,6. :Η

πΙΙΙοπε°Ιεε ΡΙπε ι·εΙενέεε π'ανεε εεΙΙεα πἰ[οπἐ

απ πεΙΙΒιιε , δ: πιι'ιΙε πε ΙαιΠεπτ ρ:ιτ εοπ?ε‹ἱπεπε

ε επεΙππεε-ππεε πεε Εεπιπιεε Ι'πΐαΒε πι: νεΙοιιτη

πιι τω" , δ: πε Ια ΡοπτΡτε; πε Ι'οτ, πε Ι'αι·Βεπτ ε

δε πω ιπει·τετιεω (Ζακ Ι)Ιειι πι Ι”αιιτΙ1επτ πε

τοιιτε ι:είΙ:ε ΒεΙΙε πΙνει·ΙΙ:ε , πιπ ίε ιτοπνε επιτε

Ιω τοππιτἰοπε πεα Ι:οπππεε, επττεΙεα Ιοιπ·π Ιεε

ΙΙει1:: , δε Ιεε επεοπίΙ:απεεε πε Ιειπε αΐίαιτεε. ΙΙ

επ α Ιππ-ιπείτπε ιπαικ!πό πιιεΙππεεπιπεα μι· Ια

πιπετεπεε πω ΙιαΒἰω; εοιπιπε νοιπι νογεα πιω

ΙοιιεΙε νιειικ ΤεΙΙατπεπ: ΐεε Κο”, Ιω ΡτεΙΙ:τεεε

Ιω ΜιπιίΙτεε εΙΙογεπτ απ:τεπιεπτ νεΙΙ:ιιε :με

Ιε εοιππιππ ; 8: απει·ειπεπε επεοτε επ εεττα1πεε

ίεΙΙεε 8: (-οΙεππιτε: › “κι Ιειπ οτπἰπαἰτει Νοπεπ οπως;

πε ΙΙΓοπο Ροιπτ ειπε οικω Γοιε ΒΙαππέε απ- #7·
. 1 ε α.

να: :εαπ πε πειτε Ιω Ι›ι·αίΪεΙετε (ω, & Ιεε 32ε_

Ρεππαπε"π'οιειΙΙεε, ειιπ Ιπι+ ίπτεπτ ποπιιέε πε

Η ΡεϊΠΙΙΙΙ32: 5 δε ·Ιεε οΙίι·αππεε α" ΡεπΡΙε πε

Βια: Ροπ-ι· Ιε ΒιπάπαΙι·ε, πιοπΙΙι·επτ ειπε Ι'οτ

δε ΙΙά1°€επτ δ; Ιε8 Ιογαπκ ίαΙΙ-ογεπτ Ραι·τιε πεε

οι·πεπιεπε πε Ιεπτ8 ίειπιπεα ; Β:: πω: «Μα

ειπε Ιοπ8 τετπΡα περιιΜεα ΒΙΙεε ππ Μ” Ι)ανΙπ π.. .Με

επε)·επ: νεΙΙιιίέα Βεαικοπρ ΡΜ: π1α8πιπππε- η·

πιεπτ,ππε Ιε εοπιπιππι θε ΐετοΙτ υπ εΙιαΕππ. '

ΡΙειπ π'εκτταναεαπ-εεεπε νοιποἱι· αΙ:ίοΙππιεπι:

πω: α του: Ιε @Με πιππαιπ Ι°πΓαΒε πε: εθ;οθ

εΐ8 › ·πεε πτεταιπω δ: πε: ΡΙεττετΙεε,·επε Ι)Ιεπ

π α με «Με ἰππαἱΙΙεπιεπε. Ε: πιισγ πιιεΙ'οπ

πειτε ΡατΙε π'ΙιπππΙΙ-τό 8ε πεπισπείπει επι επ

πω:: στεκιά! , επ -ππειιαα:Ισε Μαρ› πω:
- ) ε Μ" _ _ @Με



*Η*..
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9.9.

5.72 8:Μιοπβο @Πεντε 1 Ι ΙΙ

ΙΙείιτει· σεΙΙε εοιιίιιίὶοιι.. Ι.α ιιιοεΙείΙΙε-Ιε με

αιΙΙΙΙ Βἱετι επτα: εΙαιιε Ιε νεΙοιιτε , αμε ΦΙ2Ι°Ι8 Ιε

Ιπιτεαιιι δ: Ι'οτειιειΙ πε ΓεΙοΒε Ραε ιιιοΙΙιεΙουε

σ:Ιεε ΙιαΙΙΙοτιε , ειπε Ιοιιε Ια ΡοιιτΡτε. ΙΙ εεε ιΙο116:

ιειιιαι·ειιιετ επι Γεεοπιά Ιἱειι “με Ι'ΑΡοίΙι·ε Ρα:Ιε

Ιεν μι· εοωΡαι·αΙΓου ,8ε οείετκΙ αιιιρίειιιιιιεεε

που αΙιΙοΙιιιτιειπ ιΙε ΡατετΙειιτ εοι·ρε,αιιαΙε Μαι

ιΙε Ιε μια· ανα: ΡΙμε τΙείοΙιι οσε ΙξεἴΡτἰμ ΙΙ

νειιτ , οσε Ιειιι· ΡτΙτιειΡαΙε είΙικΙε ίοΙεΙ]οκιιετ

ιιιειιτ ιΙε Ιεε: ασκ: ; ουε εε ΙοΙτΙα οιαιΙειιε οι: Ιειιι°

ΒΙοιτε ; ειπε εε ου'εΙΙεε-εωΡΙονεοτ τΙετειιι1ιε δε

‹Ιε Με α πω: δε μια Ιεμη:οτρε , ιιείοΙτ :Ιεε

απ με: ‹Ιε σε ου'εΙΙεεάοιιοειιταΙ'ακτιε. ΙΙτι'ἴ

α πιει: ΙΙ εοιιιοιιπι :με εεΙΙε Εοτιιιε εΙ'εκριε ?

Πω;; εοπιιιιε φαει!- ιιοΙΙ:ε δεἱετιειιι· εΙΙΙοιταυι:

]υΙΙε , Τωνισ2ΙΙα πο” Ματ πριν: Μ νΜπάσιιαΙ

με·Εη Με ειναι: Μα μέ ε/έ ρηπιαπωπ Μα Με

"πωπω ΙΙ ιι'επιτειιεΙ με οιι'ΙΙε ιι'ανειι: εσυ(

του: αικιπι ΓοΙο ‹Ιε Ροιιτνοιτ ειπε δ: Ιεμτ ΙαιιιΙΙΙε

:Ια Ραιιι ιιιατειιεΙιιεεείΙ-αἱεεαα Ωσηε Γαίξειιτετ σε

Ια καει τιιαΙε Με εμε εε:εεε !ε_ωεΞςψε ‹Ιε να :

Ιειιτε (οικιε Νοε Ιειιηι;ΙοειΕιαΙεβε ΡΙαεΒιαπεΙ9

αΙΐε&Ιοτι [σε ροιιτ ΙειιαΙοξΡΙΙΙτιιεΙ.| Ε; φ18Π5Ι

Ιαιιι& ΡαιιΙ Με ειπε 1)?ειωιτα μια:: :Ι9·;βΙΙΒ ισ

Μωβ, ΙΙ ΙΙειιΙΙιοΙτ που οιιζΙΙ _ιι'επι αιηιομηΩΠϊ

αυο:ιιιι_-ίοίιι , ιιιαΙει1ι.ϋΙειεα ΒεαιιεομΡμηοξμέ

εμε «Ιεε ΜΙιιΙΙΙιεε ιΙεξΙΙΕναιι€ΙΙε. 5αιιιέξ ΡΙεΙ°·

εε” Κεν τύιΙετΙε ιιιεΙΙιιε αΙΙΙαιις ,· .9ε1ε:Ι39ϊΒθε 7

Με: σε £έιετεεε ςΙιτεΙΕΙεπιιεε εΙΙιο:ΜΜ α

εΙειΙαπω δε »σε εεΙνιε ε»εΙε1ιοιε , εαιεω αμε

ι·
εεΙυγ



θετβιααηια,μ α ο;;

ι:οΙυν ου ιΙοιΙαυα οίΙ Ιο ιιτΙαιοΙιιαΙ ; Ειυ'αυ ου:: ‹Ιο

οοΙυν-Ιἔι οΙΙοε ΙΙ: άσινοτιτ Ισια: Ροιι συοιοτ εΙο «ο

ιιΙοΙισι·α ο ουο Ιοα αυττοε Ρατοιιτ 8ο ΡσΙΙΙΙοιιτ·ανοο

:αυτ ιΓαισ8ε ιΙο ροιιιο. ΙΙ Ιου: Ροι·ιιιοτ ‹Ισιιο Ια

ιιι·σιιι·οτέ , Ι'ΙισιιτιοΙΙοτέ , δι! Ια ΙιΙοιι-Ιοαιιι:ο ο

ιιυο οΙιαουιιο εΙσιι: ιιιοίυι·οι· α Ια ιιαΙΙΒιικο, α Ια

οσιιαΙιτισιι , δ: α Γοα ιιιονοιια. ΙΙ _ιιο Ιουι· ιΙοΐουιΙ

ιιιιο Ι'οιιοέα , Ια ναιιιτέ , 8οΙ'αΙιυε. Ρατ οιιοιιιΡΙοι

ἰΙιι'ουνΙο μια α Ιουι· τοΙΙο οοΙΙ:ο ΙισιιιιοΙΙο εσυ

νοιαυτο ; συο Ια ιιατιιτο Ιον α ίαιι:ο ‹Ιο Ιουι·ε Ρισ

Ριοα οΙιονουιι , αΙυΙΙ συο ιισυαΙ'αΡΡι·οιιεΙ ΙΙΑιισ

Πιο εΙαιια Ι'σιιαιοΓυιο οΙιαΡΙτι·ο οι: Ια Ρτοιιιιοτο

αιιιι ΕσιιιιτΙιιοιια. ΙΙ πιο τισιινο με ιι·ιαυναια, ου:

Ιουια οΙιονουιι Ισνοιι: που: ο δε εΙΙΙΡσΓέα εινα:

οιιοΙουο αστο. ΜαἰαΙΙ ιιο Ρουτ ΙσυιΉιι· εεε Ρά

οιιοε , οοε ?οτε , οοε Ρουάτοα , 8ο τουτο οοίΙο ναΙ=

ιιοιιιιΙυΙΙ:ιο ο ουΙιιο ιιιοτ με ιιισιτιε ιΙ'Ιιουτοα α

οίΙοτι:Ιιο, Ποια, Ξι οοΙστοι· , δε ο ταιιεοτυιιο

ΡσΙΒιιέο σο ΡσιΙ ο συοιισιια οιι ουιΡΙονουα ι:Ιαιιο

:ισα ΡΙυε Ιαιιιιτοε δ: ΡΙυε Ιιτιιισι·ταιιτοα αδΕισιιει

_ Ι.'ΑΡσΠτο ιιο νσυε άοΙοιιιΙίιιαα ιΙοΙανοι 8: ποτ

Εσνοι· νοΙΙτο νΙβιΒο. ΙΙ α ουΙοιιιοιιτ ου υστ

ι·ουι Ιοε αιττΙΙΙοοε , άουτ νσιιε Ιο όοΒυιΙ”έα , 8ο Ιοε

οοιιΙουτε άουτ νσιιε Ιο ίαιυΙοε. ΙΙ νου: Μου ουο

νσιια Εσι·ιιιιέα νσε υοιιΙουιιοα α Ια ΙαοιιιιοΒταοο;

υιαια ιισυτνου ιιυο εο ίσιο Γαιια σιιτταοοτ Ι)ιουα

πι· Ιοα Ιιουιυιοε. Ι)Ιου οίΙ οιιι:ι·αΒο ουαιιεΙ νου:

οΙιαιιΒοαίου συνκαΒέ ;; ι:ιιιατκΙ νουε οτιτιορτο

πο: άν αιΙΙουΠοτ , συ εΙ'οιι οιιιιιιιιιοι· , σο τόπι

αΙιο Ιοε ιΙσιιε ου αυποε οουΙουιαμ:Ι'αΙτοιοι· Ια

ι. ιαιαιουο5α

ι



 

Θ. θ)

'τω.

' τπεπτ νοιιε θΒιι:ευνοπε,επε ΠΙειιὸοΙνεΙεΙ

γ εοι·ε Ι.ΙΠΒ θ.Ι.ΙΙ:Ι“θ ε:

πω, ,Μπακ βιο· 1. :Με ΠΙ; ,

ππιτειιεε,:Ιοπ: ΙΙ ε. :ΙΙΙΒπ8ιιέ Ιεε ίιιΙΙοπε ιΙε νοΙΙ:ε

ειι€ε. θα, εοιπιπε ὸἰἴοἰ: ιιπ επειεπ Ρετε, πιστα

ι.1ιι'ππ οπντΙ:επεΙΙεπ:ιι ει: , 8ε εισ:Ιιενό ιιπ ροτ

ι::ειι&, πΡ:εε ι1ιι'ΙΙ Μ): ε ιΙοππέ Π: :ειπε δ: Η:

εοιιΙειι: ; ΙΙ π:: επ:τε γ νεποἱ: ιπε:ιτε Ισ. :παπι

οι:: Ιε εο:ι·ιεε: , δ: Ιε τεΐιιι:ε @Ι Ι'οΙΐεπι:ετοι:

ειπε :Ιοιι:ε ειιιεΙΙεπιεπ: , δ: Ιε :ιικετοι: οιι

ά'ι€ποτειπ:ε , οι: ιΙε €οΙΒΙείΙε. νοιιε ιΙοπε εσω

Ιει· νοί::ε τετπετΙ:έ ἱιπΡιιπΙε › ιιιιἰ απ:: ει: Ισ.

Ιιο.::ΙΙείΙε :Ιε τε:οτιπετ Ιοπ οιιντεεε , σ.Ι'είΙ2απ

Ιεε εοιιΙειι:ε ‹Ιε Ιοπ Ρἱπεεειμ8: ά): ειιιπε:τ:0

εΙ'ειιι:τεε ποιινεΙΙεεΡ ιΙ'ειιΙιοιιίΙε: Με :ιιΙΙΙε φω

νοπε ενώ: ιΙοππέε ,& τΙε εΙι:ιπεει· Ιε :εἰπ:ιΙ©

ἴοπἰιπειεε? (:οιπιπεπ: πε ετεἱἔπέε-νοιιε Ροιπτι

:με εε @ειπε Οιινιἰετ πε νοιιε ι·ειε::ε επ εεε·

πιει· Ιου: , δε πε νοιιε :Με ; (Σε π°είὶ με Ιἐι :Με

οπνι·ει€ε? 5ει:επ 8ε ΙερΙιεΙ:Ι'οπ: :οπ: ι:Ι1απ_ζό·

]ε η ι·εςο8ποιε ΡΙιιε Ιεε :τεεεε`‹Ιε πισ.ππιίΠ>

. Ριπε ειι1'ΙΙ ε επ Ιιοπτε ά:: Ια ἴο:πιε8: ιΙεΙἔι 600·

Ιειιτ :με ιε πι): ενοιε :Ιοππέε ; ιιιι,ΙΙ ΙπιιΠεἰ

@Με ενα: Ιεε εΙεπτοπε,:Ιοπ: ΙΙ ιι ΡτεΙε:έΙΕ8

Μ: δε Ιεε ιΙέειιΙΙεπτειιε δ. πκινε:Ι:έ. Ρεπἶἔ$

πιι'οιι::ε εεΙΙ:ε τιιΙΙοπ νοιιε επ ἔοπι·πἰΙΤέε επ·

` Ι:: ]ιιίΙἱεε ιΙΙνΙπε ά:: νοιιε :Με

τει· ιΙε Ια Ιο::ει (Σε: ἐι ειιιο7· :επάεπ: του: Εθ8

ετ:ΙΒεεε ήπιο:: ε πετάτε Ιεε ΙιοιππιεεΡ Ξι εστ

:οι11Ρτε Ιειιτε γειικ,8: Ιειιι·ε εοειιτεΡ ]ε νειιΧ :με

εε πε Γοι: με νοίΙ:ε ἰπ:επ:ἱοπ , ( επεοτε εε::ε8›

πιώ ΒιΙΙΙε :τοπ ἀ°ΙπποεεπεεΙΡοιιι· ε:οἱι·ε, @ο

ΙΕ €ΙΕΙΞ



τεν/Σ ιι :ε ;ι ε; ;; ώ Ξῇ

Ιε σειΜιι σε τειιι:_εΙε νε1ΠΙτέ8Πε Μεπατε; @σε

1Ι'εσιδετ νοε ρτοεΙιειιιιε.)Μειιε σοι σσ'ΙΙ ειι Με

τεστ γ ε σα: νοσε αισΓεε πιιΙΙε ο::ιι‹ΙειΙεε,_ 8ε ω. -

ιιέε Ρετ σιιε νειΙσε τστιοίιτέ Ι'οσνι·ει€ε δι Ιε με:

ιιΙσίαιι€ σεμα»()Ιιι·ΙΙΙ.]ε σε όΙε τιειι ‹Ισ :επι σε

σσε νοσε 7 μεσω άοιιτΙε 8εισι·ιεσινοσε σε

τιιειιισει·ει_σοστε σιιιοιιι·, & φαι νει/σε ενοσ σου;

σέ ΡοστΙ'ετιιΡΙογει·Μαι ίετνἰτε,ἔι Ι'ιιιΙΙι·σ&ιοσ

σε να: σώσε , δ: ὰ Ι”είΙσεΙε σε Ια :08ιιοιΙΙ:ισεει

Οτι ρεστ Ισια: Ιεε τιιεΠιιεε αιιισάεισιτιοσε Γστ Ιεε

ΙιεΒἰτε, Ιεε ΡετΙεε,6ε Ιεε ΡΙεττετὶεε. Ι.'ΑΡοΙΙ:ε

νεστ ι1σε νοΙΙιε°ΙιιιΒι:Με ΙιοΠσεΙΙ:ε , 8ε ιιιοσε

ΙΙε, εισ'ΙΙ ιι'εἱτ σαι ι:Ι':ιΙΙετε, τιετι σε ιιοσνεεισισ)#

σ'είΙι·εισεε; εισ'ΙΙ Ιεινε Ξι εοσντιτ νοΙΙ:ι·ε εοφ”

& σου Ξι ειττἱιει Ιεε χω:: ‹Ισ ιιιοιι‹Ιε , οσ ἔι εΙΙσε

πιει· Γεε εοτινοΙτιίεε; σσεΙ,εΙΙοΕΙε 8: Ισ θεου επ

Με Ρτοροισοιιιιέε ε νοίΙτε εοιισιτιοιι, εὶ νοΙΙιε

σεβ: , ἔι νοΙΙιε ι·εΙι€ιοσ ο & :ϊ νοε σιοχειιε. Ετ

ε?εΙΙ επι σε ροΙσθ: εισε ιιοΙΙι·ε Πει:Ιε ει σ” μισό Ια

"σιτε σε :οσε Ιεε εισετεει Ι.ΙΙισΒΙτ σεε Ϊεττιι1ιεε

ιι ε ρει·όσ Ιοιι "η 8: μετιιιει· σΓεἔε ; Ια πισω

ι:ΙειιιΙτέ ειγειιιτ ι:τεσνό Ιε τιιογειι ιΙεΙε ίοι·ιιιεϊ επ

:εΙΙε Ιοι·τε , εισ”ΙΙ Ια: ΡΙσίΙοΙΙ δι ιιιοτιίΙτετΙεστ

«εφε, σσ'ἐι Ιε σωσει. Βάσια: ιι')· ει ΡοΙστιΙε

Ιοοιιιεε ;εε ιι'εΙΙ: ΡΙσε Ιε ΙιεΙοιιι, τη Ια Ισειι-ΐεεισ

σε ε σ), Ισ ιισιίΒιιισε, σε Ισ σσειΙἰτό εισἰ Ιε ιεἔΙεἐ

@πιεση επ Με τ:οιιιιιιε Ιιοιι Με ΙειιιΙ:Ιε , απο

σσε Ιιεεσεε ΙΙ Ρτοσι€ΙεσΙε,:1σε Ιεε ιτειιιιιιεε ‹Ιε Ισ

ΡΙσε ΙιεΙΙε εοιπΙΙτΙοτι σε Μπεστ πω: Ρτιιιεείἶεὲ

3ιι€σσ πάνειστειεεΙσι·εΙΙεεψε Βιενειιετγωιιιιι;ε

7 δ ι ποσα::

- ε ι_ __`



 

276 $ωποπ [ια ΠαπΗ Ι.

τουτε:ε Ιειιτε ειιιττεε ΡειίΙὶοτιε;εΙΙε`Ιεε ὸἰΙΙωε,8ε Με

ΙΙιΙΒΜ: Ρομπ Γοπ επττε:τΙεπ. Μ. ΡΙιιί-Ρειι·τ ηωεπτ:

ιπὶειικ Π: μπει· ὸεε εΙΙΙοΐεε Ιε:ε ΡΙιιε ηεεεΙΙαἰτεω

‹1ικ ςΙε ιπατηιιετ ‹Ιε εεΙΙε-ε , Ια ΡΙιιε ΙΙιΡετΙΙιιέ

‹Ιε τοιπεε. Μ: νεΙοιικ δ: Ιε ΙΙιτΙτι, Ι'οι· , Ι':ιτΒε:πτ,

Με ΡετΙοε , δε Με ΡΙετταΙεε ΙιιἱΙ-επτ ειιήοιιτά'Ιιιη

- Ια: τοιιτεε Ιοι·τεε άε: ροτίουπεε. Μι ΡτοΙιιίΙοπ

πω. έ.

π.

επ εΙΙ: Η ΙποττΙΒΙο, εΙυ'ΙΙ [ε ττειινε άσε Ι:εττιπιεε

‹1ι1ἱ ροπε:ιπ εὶ Ι)ετιτουι· ά:: Ιει1τεοΙ,οιι όειοε Ιειιτ8

εΙπενευκ,Ιε άοι1Ι:Ιο εΙε Ιειιτ ιπετΙο.8ε;τουτ Ιε ΒΙΟΙ

εΙε: Ιου” ιππιτγε , δε τ1ιιεΙεΙυεείοΙε αποτο εεΙυγ

ὰ: Ιειιτε νοΙΙΙτιε , εεΙυγ ὰ: Ι'ε:Πτεπεει· , εεΙυγ (Η

Ισ. νεΕιιο δ: ‹Ιε Ι'οη›ΙιεΙἱπ. Ρεπσπιεε ()ΙιτεΙΙΙειι

Με , Βετά6:2-νοιιε ά'ωπ: ΡειΠΙοτι ΙΙ ΙΙιτΙειιίε; φα

Ιε άεΠτ ιΙ'είΙτε Ιστεινεε πε νοιιε τετπε ῇεωεὶε›

Ρι.ιΙε ε!ιιΙΙΙ ΡτοόυΙτ εΙε Η νΙΙιιΙιτε εΙΙ:εύΙε. $οι1ν€

ι1ε2-νοιιε Ίσα: νουε νΙνε2 εΙειτιε Ι'εΙΙ:οΙε άδιω επι

€Ιδέ , ηιιΙ νουεαρρεΙΙε ἐι Ι'ΙιιιιυΙΙΙ:έ , ει: @Με ›

ἔι Ι°οΗΙΙᾶἰοιπ, Σι ΙΙΙ τ€ΡετΙταΡ£ε ; 9υΙ ν€ι1τ αμκ

Ισ πΙ9ιΙάε νοι:ε ΓοιπτικιΗο , 8ε φα νοι:ε Γοχει

ετιι:ΙΙ1€6:8 επι ιτιοικΙα δουνετιεπ-νοικ ‹Ιε φάω

Ι·ιοτιτε δε όε υεΙΙε εοι1ΪιιΙΙοτι Ισ δεἰεηειιτ πιε

πεια: Ιω ΒΙΙεε :Με ίοιι ΙΠειέΙ , Ιειιι·ε ἔ€Ι1τΙΙΙ€ΙΙ€$›

8; Ισ. Πιρε·ΙΙΙΙιΙτέ , εΙε Ιειπε ΙΙ:ιβΙτε.; Η Ια άφω

Τι!!67:2, εΙ1τ]ΙΙ,άε έα?ρη,2%»:;12 Μ" ο/Ι;:Μ]

απ: σα” απ: : κι κα. απ: αέιιο:; Μ!

παπι”, ώ· @σε ΜΜπε, Ισιιτεροὶπρπε , Μ:: ΜΝ·

?ακό κατ: νσέ!ε: ; Με Βάσω) ΙΜ· Μπι Μπ:,ά απ

Ικα Μ Ισια: βπαιτ.τ ό·ραήιυπ: ,Ισ-Ια ωανήησ ά8

ρωπισκτ έα· ιίε ροππ2:απ. Νε τ8:1έε ρο5ιπ Ραπ

· ΙΜ

κ



?2?/: Ιι2ο 3› 4, (ιό. δ77 Ι

υτιε :ΜΙ-ε ιιιτΙιΡδετειιτε , αν ρουτ υτιετατιτε τικ:

τΙΙοετε , α: τ1τιι εΙεΙΡΙαΙΙΙ Η τοπ ατι 8εΙΒιιευτ , αυτ

Ι'ΙττΙτε,8ε αττιτε Με Ιυταετιιειια Γυτ Ια τεττε.Ι..αιΙΙέα

τοτιτε εεττε νατιιτέ ατιιε τετιιιιιεα ότι ιιι6τΙε,τΙουτ Ιε

Ραττα8ε εΙΙ ευ εε ΙΙετ:Ιε. ΕτιιΡΙονέα νοε ιιιονε.τια

εΙου Μ ι:ΙείΙειτι :Μ Ι)ιετι , τ1τιτνουαΙεα α τΙ0ιιιιέ8,

αΓειιττετΙετι οι: νοε ετιτατια , ατι ΓουΙαεεπιετιτ άεα

Ραυντεα,αΙ'ετΙΙΒεατΙοιι εΙτι $ατιότυαιτε. ωεΙΜε

ιιιετνεΙΙΙεα ιιε Ιετιόα-νοτια τσουπ , ΙΙ νοτια "το

Μ εουταεεάεεουίαετετ α 1εΙυα-(ΙΙιτΙΙΙ: εε εμε

νουα ιΙουτιέα α Ια νατιΙτέ Ρ (Σε τιιι°εΙΙε νουα νοΙε

Ροιιτ ατει·ιτιυτΙΙετιιειιτ νεα εΙιενευιε , ου νοΙΙτε

του, υΙΙιτοΙτ α τιοτιττιτ τουε ιιοε Ρατιντεα. @ιτε ΙΙ

νοτια ιτε Ρουντ:: ΓουΙΙ:τιτ , εμε νοε Ρετίοιιτιεε Ιο

καεί-αυτι οττιετιιετιτ, τεεΙιετεΙιέε εεΙυν εμε νοτια

τεεοτιιυιαιιτΙε Ι"ΑΡοίΙτε , εεΙυν εΙυ :ετσι , τα

Ι'Ιουιιιιιιε , αυτ ο!! αποβεί, δε αυτ ΜΙ οι Ι'έαεσπα

απο” ἔτι: αυτή: Με:: ό· μιβΙιΙε, επι ε!! @ατακα

4 μα:: έστω: Με". (Με Ι10ΜΜε εαεαέου'ΙΙ τιευτε ,

ειυενουα τιατΙεε ίοΙΒιιευΜτιιετιτ , ε'εΙΙ: νοΙΙτε

ατιιε Ιατια ροτιιτ τΙε εΙουτε, Ια ιιιεΙΙΙευτε δε μάτι

εΙτιαΙε Ραττιε ‹Ιε νοίΙτε ιιατυτε,Ραι·ΙαουεΙΙε αουτ

Ιοτιιιιιεα Βοιωτια, αυτ τιοτια ίετιατε ΡτοΡτετιιετιτ

εΙ'ανεε Με ΙιεΙΙ:εα τοκ ιιουε @Με ανεε Με Αιιἔεα.

ΙΙ Ι'αρρεΙΙε τττατω τατΙιέ, ρουττε ττυ'εΙΙε ιιε

ΡατοιΙΙ:Ραα ατιοε νετιιτ τ δε ΜΜε ΙευΙειιιειιτ νοέτ

Ρετ Με εΙΙτετε. @τε τ:ετ Ιιοττιιιιε ίοΙτ τΙεΙοττιιαΙα

ΓοΙιΙετἔΙ: τΙε νοε τω”. Ρετιιιαιιτ εμε Με ΙΙΙΙεε ότι

ΙΙεεΙε ατ'ατιιυΙειιτ α Ρατει· Μ @Μετα οεευτιει4

νοτια α. ετιιΙιεΙΙΙτ 8εετιτΙεΙιιτ εετ-Ιιότιιε ιτττετΙευτ.

·· Μ' ' . 8 α ρου»
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Μ·-π··ιβ::ε

α.78 πω”Μ· 1. ΡΙσωπε

()οιππιε Ιε εοι·Ρε α πινει·ε ιπετπΙπεε, Ι'αιπε α

αιιΙΙὶ ΡΙιιίΙειιτε Ραι·ιΙεε πΙΙΈει·επιεε ; Ι'επτεππε‹

πιεπιτ ΡεπτνοΙτ Ιεε οΙ:ήετε, Ια νοΙοπτέ , ό; Ιεε αί

ίεάιοπε Ραπ· Ιεα ΙΙιΙΙΙτ,οιι ι·εΙει:ι:ει·. ΝεΙαιΙΙόε

απεππε Ραι·ιΙε πε εεε ΙιοπιτπεΙπτει·Ιεπι·Ιαπε οι·

πεπιεπι ; @πε Ια @χ 8; Ια εοεποΙΙΙαπι:ε πεε

εΙιοΓεα εεΙεΙΙεε τεΙιιι(ε επ Ιοπ επιεππειπεπτ;

@εΙα Ρι·ιιπεπεε ; δ; Ια Ια€εΙΙε› 86 Ια πΙΙετειιοπ

7 ΙαπΙΙεπι , εοπιπιε αιιιαπιπε Ρεπεε , επ πε απ.

πιαπε; @ε Ι'απιοιπ πε Ι),Ιειι, πιω Ιε (επ πι1

βιεΙ , ειπε Ια εΙιατΙτέ ππ Ρι·οι:ΙιαΙπ , 8εΙ'απ:εω0Π

πε νεα πιαι·Ιε , δι πε νεα επίαπε (οΡεπι Ιεα απο

ιπεπε πε νοΙΙ:τε νεΙππιό. Μετιέα-)· Για· κουτι

εοιππιε παπι ῇογαιικ πεεείΙαιτεε, εεε πω:Μ.

ε σε: απατά: μπει” πω: Ι'ΑΡοίΙ;ιτε ποιπιπεΙεγ

εκΡτείΙειιιεπτ; επτεππαι:1τ Ρ.αιέΙα. (εε πιε ΙειπΙοΙε)

Ια· πεποππαιτειέ ,γ πε Ια εοπίΙαπεε , Ιε.ε πω:: ΡΙιι$

:Μια οπιετπεπα ειπε ΡιιΙΙΙε απ» ιιπε Εεπιιπε ›

δε απ:ιπιιεΙα νου: πενέε π'αιιιαπι ΡΙιιε ναι:: εαπ·

πιετ , πω: ΡΙιιε ΙΙ; Γεω ιιαι·επ επ νοΙΙ:ι·ε ίεκεΙ

ποπ: Ιε Ιιιε ετπιπαιι:ε πεξαιιι εΙΙ: Ια εοΙετε . &18ε

Ιεεετετε . θεΙω; π, Εεπιιπεα εΙιι·εΙΙΙεπ_πεαινο8

Ιε8ιπιπεε οτπεπιεπε;νταχειιιεπ_ι πἰεπεα πἶ-ο€€ιι··

Ρει· τοπι:εε νικ ΡεπΙΙέεε,8ε πε ςοπίπιπετ του:

γοίΙι·ε τειπΡει ΙΙ πε Επι: Ρειιι·Ιεε ανοΙι· τη Με!

Ιεα ι:οΙΙεε πεΙα'(.ἶΙιΙπε,οιι πεΙ'ΑιαΙ›ἱε_,ηΥ πω

16:17 παπα Ιεε επιταΙΙΙεα_ πε Ια τει·τε,πχ νοΙετ Οι!

095 θπξαπα›_ου Ιεε Ραπνι:εεπε1εΐπε-ΩΙιτΙΡω πι'

ουτιαεει ποπ πω;» ανεε ΙείεεεεΙείειι. ΙΙ5.Π8

/ ιεπειτουΙΙεπιιιααπιαασειισιιι.πιαιοπΓετιιι«ι

Μπι
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Ι)Ιειτ Ιεε τΙοτιιιε δ. τοιιτεε εεΙΙετ, ιιἰ Ιεε Ια), ἀε

ιιιατιτΙετιτ , 8ε τμ Ρτειιτιειπ Ια τεἐΙιιτἱοτι ιΙε νΙ

ντε επι Ια·ει·ιιιιιτε. πω, Ιεε Ροττετέε Ρετ τσιπ

εινα: νοιιε ; ΝγΙει Ρειιντετέ , τη Ι'εκιΙ , η Ια ιτιειέ

Ι:αΙιε, τι? επειτα ‹Ιε εεε επτα ιιτ::ιόετιε,τιιιι ετου

ΙΙΙετιτ Η Γουνειιτ νοΙΙτε νἰε, ιιε νοιιε Ιεε Ιεει.ιιτοΙΕ

ῇειιτιιιἰε οΙΙ:ετ. Ι.ει πιω: ιιιεΙτιιε, ‹1ιιἰ νοιιε τΙεΙΡο

ίΙΙΙΙετιι τΓυτιε ριιττιε τΙε νοΙΙτε τιποτε , νοιιε

ΙειΙΙΙει:ει εεε @χαπια ειιτιετε , οι: ΡουτιιιΙειικ τΙιτε

εΙΙε Ιεε ΡοΙιτε , δ: Ιεε τετΙιιΙτα ΐιΙειιτ Γοιιτειώιιε

Ρεττε&ιοτι. (Σετ εε Ιου: τΙεε ΙπΙετιειιιιιτιοττεΙε τΙε

Ια ιιιιτιιτε τΙιι ()ΙεΙ , τΙΙοιΙ. Πε ιιοιιε νΙετιτιετιτ. Ετ

ε$εΙΙ.εε: :με @ειδε Ι'ΑΡοίττε μι· εείτε έκτοτ

παρτΙσπ, ειιι'ιΙ ΙειιτετττΙΙ:ιιέ, , Πει· , Ι'αι·θειιτ, Ιεε

ΡετΙετ., Ιεε άΙειιτιπιιε,Ιε νεΙοιικ ,Ιεε τΙιενειικ , Ιε

τ:οτειε .ιιιεΙ”ιτιε ,- ἐι ΙΙοττιειττειιτ εΙυι1ιτεΙοιι Ιεε επι

ΡΙογε, Ρετττοιιτ πω,ειδατειιιετπ. Ρειι ‹Ιε τατι

ιιιεε τεοτιίετιιειιτ εεε εΙιοΙεε@άμα :Ξ ω,ω1ιετ, ·

Ι-ε έ· ω, ·τοιιτεε Ιεε τιεττΙειιτ ιιεεείΐαιτειιιευτ@Η

ιιιοττ: Μι ΙειιΙεριιι·ιιτε:εΙε Ι'Ιιοπιτιιε ἰιιτετιευτ εΙΙι

ετετιιεΙΙε , εφτιιιιε Ι”, Ε.: ιιεεταΙΒιιέε ιιοἰτιτ ιε

«πιο Ρέαεεενω ιτιειτΞε ι·ι'αγειιτ Ρετ εεΙΙ;ε Ι-0ττε

τΙ'οτιιεττιειιε ειἔτειιτιΙεει. ΙΙ :ή τι μια: ιΙΙΙιοτιιιτ18 Ι

Η βέϊΜΜΒΙε, τιιιΙ.πε Ιεε·είΙΙιιιε8τ ιτε Ιεε εά

τιιιτε , δε· Πω σε Ιεε πισω ιτιΙΙΙε ΜεΜετα επ Ισ.

Ϊ©ΦΦ€,@ιιε κοιταω Ιεε Ριεττετιεε τΙε Ι'οτιέτ. Μιιιε

:ρωμε ιιιιε ΙΙ ΒεΙΙε εΙιοΙε τιιιτοΙτ Ιε ττιεΙΙιευτ τΙε `

ιιε ΡΙειιτε με πι:: Ιιόιπεε, Ι'ΑΡοί?ττε τοίιε :ιΙΙειιτε ,

ειιῖεΙΙε είΙ τΙε έτηπάρτΙ.κ τΙτ.ιωπ Μακ, :ἔι ι1ιιι νοιιε

πετ Ικαιιι:οιιΡ ΡΙι18 τΙ.ΊπτετείΙ.: ‹Ιε ΡΙειΙτε, τιυ'ὶ
- - Ι 4, ωστε
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αυουτι Ιισιτιυιο , Ρυἰε τ]υ'ΙΙ οΙΙ: Ιο Ισυνο:αΙιι]υ8ο

εΙοΙ'ιιιιο δ: :Ιο Ι'αυττο νιο.

(Σ'οί: οο :με Ι'ΑΡσΙΙι·ο νσυε οσιιιιιιατιτΙο ,

ίσου” Μου αΙιιιέοε αυ 5οἰΒιιου:: ο'οΙΙ α :1υσν

νου: σΙιΙΙΒο Ι'οιτουιΡΙο ιΙο οοε ίαΙιιθ:οε Ιουιυιοει

δ: :Ιο δατα ιισταιιιιιιουτι οιι'ΙΙ νσιιε πιο: οτι αναιιτ.

Ι:στιιιοα νσΙΙ:ο νἰο Ιυ:Ιο Ρατι·ό ιΙο Ιουτε τιιτου:ε;

Ιονέα νο:ΙταΙ:ΙουιουτΙου:ε νΕΙΙσ ου ἱιιιἱταυτ Ιου:

Ιον , Ιου: ·οίνιο:αιιοο , Ιου: ιΙουοου: δε Ιου: Ιιιι

πιιΙΙτέ , δε Ια-Ιαἰυᾶο , δε οστιίΙα:ιτο Ιυνοι:τΙστι

ου'οΙΙοε:ουάσνοτιτ α Ιου:ε υιαι·Ιε.(Ζαι· νου: Ρου

ντ:: οτιτ:ο: ιΙαιι: Ι'Ιιστιτιου: ιΙο Ιου: αΙΙΙα.υοο ει:

[αέβνι:Ι:Ιαπ σουκου Μαι, ο'οΙΙ: ο δυο, αΙιιίΙ ου::

ΓΑροΙΙ:ο ε'οι:ΡΙΙουο , ο:: ΓαΙΙἰιιιε Ιιιου , που μ:

οτιέπτο, υιαιε Ρα: ι:σιιίοΙοιιοο, Ρα: υπο ΙΙιιοοτο

αιτιου: τΙο Ι'Ιισ:ιιιοΙΙοτέ , δε τΙο Ια ίαΙ:ιδΙοτο, δε

που μι: Ι°αΡΡτοΙιουΙΙσυ ‹Ιο ΓΙιυυιου:ασυ ιΙοΙα

οσΙο:ο ‹Ι°υ:ι πια:ν , συ :ΙοουοΙι1υο αυε:ο -:ιιαΙ

ίοιιιΙιΙαΙιΙο. Ο: Η Ι: 8οι που: ιΙουιαιι:Ιο οο Μπα

οοίΙο ρυτοτέ, :οπο ιιισἔοΙΙΙο , δ: ΙΙιτινιΙΙοιτέ αυξ

Ιοι:ιιιιο: πιαι·ιοοε, Ι·ιοαυοσιιυ :Με ν οΙιΙΙεο<-τ-ΙΙ

Ιοε τΙΙΙοε δε Ιοε νοίυοα,ι1υΙυ'ανα:ιτ ΡσΙυττΙοπια:Ι8

οιι:,εο ΙουιΒΙο, πιοΙ:ιε :Ιο Ιυνοι: σο [ο Ρα:οι·. Ε: ΙΙ

:ο [απο τιιοα Ποια , ενώ οΙΙ: ιια:ιι:οΙΙοιιιουτρΙΜ

Μου, δε ρΙυε οοΙΙοατ ουοΙο τισΙΙι·ο , ιΙσΙτ ι·οτιου

Φο: α οοε να:ιΙτέα Ρου: :ιο τ:αναΙΙΙο: οιυ'α.Ια ουΙ

απο :Η Ι'Ιιστιιιυιο υι:οι·ιουτ ; ι]ιιοΙΙο Ιισιι:ονσυα

Ι`ο:α-οο :Ι'αΙιιιο: δε .ιΙ'οιτο:οο: Ιοα ου:ἱσίἱτο2 @ΙΙΙ

Ιονίου: άοίοιιιΙυοαΡ ου δε: ιιοΒΙιεο: Ιω νο:τυα

:μι Ιυν (σο: ο0η1ηααηςΙέω ο ι Ρι·ουσιιε :Ιοιαο τουε

ΦΙίω:
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απΓειππΙπΙε ιιππε ?ειπε τεἴοΙιιιἱοππ ιΙ'οΙπι:)·ι· ἐ ΓΛ

ΕοίΙπει Ρειι°0ιπ8 ιΙε ατε ιΙΙνΙππε οτικ:ιππεππε α::

οιπππππε ἱππτοτἱειπτ ; επιπἰ εΙΙ: πππεΪππε επ Ι'ι.πτπ δε επι

Ι'επιπττι: @και νεΙΙ:οιπε-Ιο άι: Ια τωπααε ιΙιπ

δεΙΒτπειιτ , τοιιίεἰΙΪοππε-Ιε ιΙε Ιου Γειππ8 , ΙπΙεπιπι:ΙπΙΙ

ιπππΡΙΙι:ιτέ δ: ειιππάειιτ, σπασω-Ια

ιΙιτε @μια άι: Ιω νεπ·τιπε , ά Ιε ι:οιπνι·οππε του;

ειπτἱεπ ιΙιπ ίἱππ αεΓΡε ιΙε Γε: 1ιπΙΙΙι:εε. Αττοππάοπιε

απ εέπ ΕίΙΏ.Έ Ια νεππιπέ ιΙε Ι°ΕΓΡοιππι ι:εΙοίΙε:; 8ε πι:

ιΙοιπτοππε ροἰιπ :με τα Ιπ:πΙ:Ιτ πι: Μ), ΡΙπππΙΙ:, δε

:με πποιιε επ τπ·οιπνεππτ Ρεπτέε ΙΙ πιο πποιπε π·ιεςοινο

ιΙειππε Ιοιπε ΡεΙαἱε ππιπΡτιεπΙ , Ια δειπᾶιπεπἱτε ιπε Ισ.

· 8Ιοπτε δ: ιΙεΙ'ΙιππιπποετιιΙΙιέ,Ροιπη Με δ;

' γ ι·ε8ππετ ετει·ππεΙΙεπππεππτ :ινει:Ιιι)· ,

' δε Ιω Γειιπάε Αππεεει

' Δωσε.

Ϊ›

δι Α πω


