ΑΠ;

.Μπακ βια ι.Ρέιαι·σ Η :.

εΕ1ιΜ~οΝι-Χ.
ΒΙΙΙὶ ΕΑ 'ΡΙὶΕΜΙΕΚΕ
ΕΡΙ$ΪΙὶΕ ΠΕ Β.ΡΙΕΒΙὶΕ
ΟΙιιιιι.ΙΙΙ. ναί] 7,
7. Μια Μάσι βικΙιΜοΙοικειι: σοιισιοιικ.-νιισι ιΙΙβ
σε:οιιιειιι· "σε εΙΙε: , παπα «να απ 'ΡΒΙΙΒΜσ μια
]ηιει!ε, σεβ επανοιήεπιΜπι Ισια· μπει:: εμε.
“Μισο πια μέ ιιιιβι πι" ειισιιιιΜε Ιιιιιιιιιιτι σε Ισ
μια σε νέα Με” με πεφτει:: σε βρει με
ιιιιτττοιισμιεει

Ρι·οσοστέ Ιε ιο δειιτειπΙιτε; Μ”.
σε Ηεπε Έπεσε: , εοπιπιε σε

ι

-

ε Ρειιιιεε
. σαιτ Ισ Νειτστε ει εοπιιιοΙε.
Ιεε εοι·ρε σεε επιπιεισι: σε Ιοιιτ με

-ε «-- & τοστεε σ'στι πιεί!πιε ειστε, ι·ιιεσε Ιεε
ιιιιεε ΡιιιιεΙρειΙεε ιισιΒοσνει·πειιτ, δ( Ιεε Ασπα

Ισιεεεε8εσερεσσειιτεε;σε πιεΐπιε επ είιΈ-ιΙσε
εεε σἰνετἴεε Ιοτεεε σείοειετέε σσι ΙιιΙιΙΙΙΙειιτ σἔιΒ
Ιε €επι·ε Ιιιιιιιειιπ,δε σπιτι: εΙιεεσιιε εΙΙ: εοπιπιεσσ "ε

£οι·Ρε αι·ιΙΙιειεΙ ΐοι·ιιιέ Ρει·Ι”στιιοπ σεε ρετΙοπιιεε .

οοιιιοιιιτεε επίειιιΙ:Ιε. Εεσι·ε ειιιι·τιεε ίοιιτ ιισίΙΙ
σισετειιι:εε 8: ιιιέ8ειΙεει Ιεε ιιπεε Ισρειιεστεε «σύ
φοιιιιικιιισειιε , Ιεε εισττεε ιπΙετιεσιεε ι:ισι οΙιε7Ι·

ἐστι Ετ εοιιιιιιε επ Ια Νστστε,Ιιἱεπ σσε Ιεε Εστι
- :~-%"=-<- €

σΙιοπε σε ι:οστεε Ιεε Ριιι·τιεε σσ τση» Ιογειισ

·

.

`

ι·εεισΙΙΙ:$

πιιβν ι εξ

ω;

ι·ειειιΙΙεε Ροιιι· Ι”αΙι·ε ΓιιΙιΙΙΙΙ:ει· Ιου εΙΙιε ιΙαιιε ιιιι
εΙΙατ Ιιειιτειικ Ι τιεαιιτιπιοιιιε εεΙΙεε εεε @σειρα-ε

Ιεε γ Γεω Ιεε ΡΙιιε ιιεεεΙΙαἱτεε; ‹Ιε ιτιεΙπιεαιιΙΙΙ Ια
εοιιίετνατιειι, ε; Ιε ΙιοιιεΙιειιι <Ιε εΙιεςιιε ΓεεΞειε

ΙιιιιιιιαΙιιε ι!εΡειπΙ ΡιτιιιςΙΡειΙειτιειιτ εεε εΙενοΙτε
ιΙεε 8ιιρειιει.ιι·ε.Ειιι:οι·ε εεε Ι'τεΙΙ, οι: Ιε ΡΙειΙ πε
ίαΙΤε Ραε ίση ιΙενοΙτ, ηοιιε πε ΙαΙΙΙοιιε με άι.: Π
ντε. Μαἰε εισαι· ευ :1ιιεΙε εςειιτ σε Ια τεΙΙε πιστε

ριιειιτ ε Ιειιι·ε Ι,οιιέΙΙοιιε , .ι:οιιτε ιιοΙΙι·ε νΙε .ετα

ΙΙιιΙΙι·ε ιιιεο_ιιτΙιιειιι, 8: Ρει·Ιτ Ι:ιετιετοΙΙ ΙΙ Ιε ιηαΙ
εοιιτἰιιιιε. ΑΙΜ ιΙατιε Ιεε Ιοι:Ιετέε Ιιιιιιιαἱιιεε Ιεε

Ιαιιτεε εεε ΙοΙιΙαιςε Ιιιςο,ιιαπιοιΙεπε Με αι·ηιέε ,
ιιιαΙε εεΙΙεε ιΙιι βειρΙταιιιε Ια τιιιιιειιτ; Ι._εε ιΙεΙοι·
ιΙιεε ι:Ιεε Ραι·τΙειιΙΙει·ε πε Ι›ΙείΙ'ειιτ με Ιυεαιιεο_ιι_Ρ

Ιε τεροε τΙ'ιιιι ΕΙΙα:: ιικιΙε Ιεε Ρι·Ιτιεεε ιπ'ειι Ρειι
ιιειιτ Με: ιιιιι πε Ιε ιιιεττειιτ επ ιΙαιι€εικ Ι.α (Με
8; Ι'ΙτηΡ_οι;τειι_εε ι:Ιε εεε ιεαηι1ι1ειπειιε Ι.ε ηιεΙΙΙι·ε

ε Ια ειιιαΙΙτέ δ: αιι μας ι:Ιε εειι›ς ειιιΙ Ιεε ς0ΙΠιτιετε

τεστ, 1οιιι_ι; ιιιιε ΙεΒοιι εισειιιΡΙε εεε $ιΙΡετΙει1τε
ειίΙαιιτ εωηιτιε_ ειτε ι·αχοιι 8; ιιιι εΐριΙτ ‹Ιε νΙε “με
ιειειιι: δ; αιιιιιιε Με ΙΙ11ετε α ίαΙ:ε εΙιαειιιι Ιειις
, ιΙενοΙτ,Ιοτε ε1ιι'ΙΙ @ειπε ἐι Ιειιι· ιιιαιιιιιιει·ΙΙε Γε Ιώβ

τω: αι.ιΙΙΙ αΙΙεη8ς Με ‹Ιε Ια Ιαιιτε εΙ'ιιιι 5ιιΡει·Ιειιε
ΠαΙΙΙειιτ ι:εΙΙεε τΙ'ιιιιειιιΙΙτιίτε εΙε ραπιειΙΙΙειεΙ

Ριιιε ιΙόε εμε ιιοιιε Γοπιιιιεε κοιιε @Η εε ε Γεια·
ει·ετΙειι εεε ΙοεΙετεε,οιι ιιοι1εανο;ιε ει έ εΙΙαΒΙΙε_ α
μι· Ιε ιΙΙνΙιιε Ρι:ονΙιΙειιςε ›ΙΙ ε'ειιΙιιΙι: «με ιιιιΙ σε
ιΙοΙτ Με: [Με ει: Με εε ε'αεεειιιττει· εε εεειΙεε α
νοιι·ε,ειιε εειιιι ειιΙ τΙει1τιειπΙερΙιιε Ιιειιτ ΙΙειι ειχ
κ
Π

9Ι139ιιιι_ε ε εΙΙςατιτ ςΙαἰι εεε
ε'εΙΙ:
ρτἰιιεἰΡαΙεπιεΙιε
.
Δ ·
·
<1'ειιιε

:Β ε
.Μπακ Μ· Ι· Παπ Ι Ι Ε.
εΙ'ευκ ειι'εΙΙεε ΙΙΙ:Ρεπάειπ. (:'είΙ Ρουι·ο;1ιιο)· Ιε
δ. ΑΡοί”ττε τταΙτταιπΙεγ άεΙα ΡτειτιΙετε , δι :ΙεΙ·α

ΡΙιια πατιιτεΙΙε ‹Ιε τοιπεε Με ΙοεΙετέε, (ε'εΙΙ: α (ΙΙ
:ε άι: Μαθε) σε ΙΙε εοιπειπε με ιΙε ρτεΙετΙτε
ω::
Ιεπιπιεε
ΙαΙαεΙενοΙτε
ειι`εΙΙεε-ἴοπε
οΙ:›ΙΙΒέεα¦.
ιΙ')τ ι·ειπΙι·ε
ρου:
εόΙετνει·
& τπαΙυτεπΙτ
επ Ιω ν
ειπΙει· , αΙτιίΙ εεε ποιΙε Ι'οίΙΙ(πιεε επ Ια ιΙετιιΙετε

κΙε Με αέΙΙοτιε Πιτ εείΙε ΕΡΙΙΙ:τε. ΙΙ ραι·Ιε αυΙΙΙ
πιαΙπιτευαυτ αεκ φαω , & Ιειιι· πιοιπτε εε ειιΙΙΙα

εΙοἰνεπτ α εε ΙαΙΠΟ: ετατ,αιηιιεΙΙ)Ιειι Ιεε α αΡΡεΙ·
Ιέα: Ι)Ιίεοιιτε ὸ°αυτατιτ ΡΙιιε ΠεεεΙΙαΙτε,_ υε Ια Για
μπε α Ιαει:εΙΙε ΙΙ α οΒΙΙΒέ Ιεε Ιεππωεε,Ι1ειτιΙσΙοΙΙ:
«Ιοτπιετ ασκ ιπαι·Ιε ωστε ΡυἱΙΤακιεε Πιτ εΙΙεα.Ροιιι·
τΙοι:ε Ιειιτ οί)τει· Ι“οεεαίἱοει ά'επι αΒι:Ιει· , ΙΙ Ι›ο:τιε
ΚΥ ΙευταιιτΙιοτΙτέ;δε :ΙεεΙαι·ε,εΙυε εοωφεΙΙ νειΙΙ:`

ειπε Ιε πω” Βοι:νεττιε Ια Ιει11Ιπε, ΜΙΒ εΠτετ1(Ι-ΙΙ
εμε Ια καπου, Ια ὸΙἴετετἰοΙι,8ι Ια ΡΙει:έ ουνει·πε
Ιε πιατγ. Ι.'Ιιοπιιευτ α'ΙΙΙιιγ άουηε ε εΙε πιατ
εΙιει· Ιε ΡτειπΙετ άαι1ε εε κ)ογεα ‹Ιε Ι)Ιει1 ; Ι1°μ0

εΙαἰτετ δε (Γ): εοικΙιιΙτε ΓοΙ8πετιΙειπεπτ Ια Ισπ
πιε 86 με ΡατοΙε, 8‹: Ρα: εεεπιρΙε. @εε ΙΙ εΙΙε

Ιιιγ όοΙτ εΙε Ια ΓιήεττΙοη,Ι'ΑΡοβτε πισω αΡρϊεϋἀ
ς1ιι'αυΠΙ Ιιιγ Μέι-ΙΙ εΙιι Ι·εΓρεά;8ε :με Ια Εφετώ
ι:Ιτέ ειι1'ΙΙαΠιτ εΙΙε είΙ πώ Ια ρυΙΙΙαποε Μπα Ματ]
Ιω· Ια @εεε , υγεια:: ιιιαΙΙΙΙ·ε Π:: Ιω εϊεΙανεει
πιαΙε Με εΙοεικ δε Ιπποεεπτ ανατιταΒε όσα α Ια ΙΙΙ
ετιἱτέ Ι2Ιε Ιουίεκε,8: τ1ιιἰΙ'οΒΙἰἔε αι: τεΙΙε α ανά!
αιπαππ ΙΙ'αΙΙ:εάβου βε εΙε ί_οΙο ΡουτΙοτι εοιπεπτε

Ιπευτε"Βι @ως ἴαΒΙοἱτε, εμε Ιεε ιπεΙΙΙειιτε Ρετε$
ει] Ρε0νεοτανο1τΡουτ Ιευτε ΡΙιια-εΙ:ετε ετΙΙαπα..
:

; _,

-

Μακ
Ι

νοτβ ν ι Η

ώς

Μεἱε εΙΕεοιιτοιιε Ι'ΑροΙΙι·ε ιιπ:Ιιικ , Μπον:, @ο

ΙΙ) ιοικρυπα-πω άέβι·ειι:υποπ: απο: νικ [επισκε:,
ΜΜΜ: απ: :οι πήβια μπώ βα8ΙΙι: ; σ'α|Ι ὰ @Μα
@Μπέκ , Ισια· ρωταω: ωμά σουιππ και:: φα ιαβέ

“Μ επβυιΙ:Ιο ΜΜΜ :Ισ Δ; 8Μι:ο ιἰε Με , ών: με
να ριάκα πι: @μπι μάσα έκτοπσωριιέ3. ΙΙ εστιν
Ρτειι‹Ι τοιιε Ιεε ιΙενοΙτε όεε ιιι:ιιΙε επ εΙειικ πωσ,
9υ'ΙΙε πρι: λ β εσωροπετ ιΙΙβπιτικευπ απο Μ::

[απιτπ:, δ: ἔι Ιειιτ :Μάιο :Ια 'Φαϊ : δε εδο εμε: Ιου
ειιΙιοττατἱοιι ίοΙτ ρΙιιε εΠὶεει:ε , Η Γειι·ιιιε (Η: ΡΜ
Βειπε :ΜΙ-οσε τΙι·έεε Ρτετιιἰετοιιιειιτ άι: Ισ. πατα
Ι τεΙΙε ὶιιἰἰιιτιἰιό ιΙεε ίειιιπιεε: Ια:οιιόειιισιτ άι:
Ι'Ι·ιοτιικ:ι.ιι· ι4ιι'α:ΙΙεε ω: εοιιιιιιιιιι ενα: πισω
εΙ'είΙτεέ αιιΙΙὶ ΙιετΙι:Ιει·εε άι: Ια ειπε ιΙε νἰε:; δ: ειι

δη άι: Ια ιιεεεΠἱεέ όεε ράσα , δε παω επτά
εεε ιΙσρίε:τό ; ιιιιἰ πιο Ρει:νειιι: ενοἰτΙἰειι εΙΙιτιε Με
ΒιιιιΙΙΙεε , ού Ιε ιιιειι)ι ί-ε 8οιινει·ιιε ιιιειΙ ενα: Πι
ΙΕπιιιιε. (Και: 8.έΙ:Ιοιι ειιιι·ει εΙοικ «:Ιειυι ΡειττΙεε.

Ευ Ισ ΡιειιιΙοτε ιιοιιε ειιΡΙίςιιει·οιιε, ε'ΙΙ ΡΙειἱΙΙ Μ!

5ειΒιιευτ , εε εμε Ιοιι ΑΡόΙΙιε ἀἱι «Με εΙενοίω
ιΙεε ιικιτἰε; δε επ Ια Γει:οιιιΙε πισω ι:οιιΙΙιΙει·ετοιιιι

Με ιειΙΙοιιε τιιι'ΙΙ επ εΙΙε:8ι.ιε.

119:ιιιτευ Ριειιιιει· Ροιτιά,σεΓει·οιτ Με :ΜΒ
ΙιιΙ·ιιιΙε άσε νοιιΙοὶι κΡιε&ιπετ μι Π: ιιιειιιι του
τω Ιω Ρ:ιιιΙεε ‹Ιε Ια @θα δε ΙεἔΙτΙιιιε εοιπΙιιιτω

Ι Θάσο πω” :Με ἔι Για Ϊειιιιιιε. Οι: Ιειιτ νΙε ιέΙειιι2
τοπικ: ειιτιετε ιιιείΙέεειιἴεπιΒΙε , ΙΙ Ν), ε ριεΙ σε
ροΙιπ άι: ιτιοτιιειιτ «ΙΜ Μ: Ια οΒΙΙΒε: θ. ΙΕ του ι·6
ηιιεΙ9ι1ε άενοΙιπ Νοιιε πι: ΡειΙΙοιιε ειι.ι'υτιο Μαι

μάτι: Ρειιιἰε εΙε ιιοΡαε ταση” απο Με ειιιττεΐ; δ:
ι τή·
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Μποστ @τ Ι, ΡΙτι·το Ι ΙΙ.
ΙΙ ιι*γ ιι τιιιε ρειι άεΙειιτειιιτετεΠε τιιιι τιοιιε τοιιέ
τΙιειιτ. Μπιτ Ιε ΙΙ:ιετέ Ιιετι , σ.ιιιι τοτιιοΙτιτΙεε Ρετ
Ιοιιτιετιιιστιεέτ ειιίετιιΙ:Ιε , ιιιιιτ 8: τοιιτοιιιι τεΙ
Ιειιιειιτ τρικ Ιειιι·ε ιιιτετείτε, οιι°ειι εέτ εΙτετ ΙΙ ιιε
Ιειιτ τεΙΙ:ε ΡτεΓοιιε τἰειι οι: ΡτοΡτε , εΙιιιι:ιιιιε άι::
ιΙειιιτ Ριιττἱε: νιγιιιιτ Ροιιτ Γ2.ιιττΕ , δε ιιε Βιιίιιιιι:

τΙετι οιὶ εΙΙε τι'ο.Ιτ μια. Ριιιει:Ιοτιι: τιιιε ι:,εΙΙ:
Ι'Ιιοιιιτιιε ιιιιι εΙτ Ιε ιιι:ιιΙΙ;τε, ό: Ιε ΙιιτΙιιτειιτΙιιιιτ
τΙε τεττε εοιιιιιιιιιιιιιιτέ , ιΙ τΙοιτιινοιτ ιιιι ειιττέιιιε

Ιοιιι , οσε τιετι ιιε έτι ΡειΙΙε , οιιε Ιοἰειι δ: Ιιοιιιιε
Ιτειιιειιτ. Ρτειιιιετειιιειιτ ΓΔ ΡοΙὶτε νειιτ,οιι'ΙΙβ
τουιιριπτο άβι·ετωπαιτ ιινστβ[τιπωω Με τετιιιε85
ιΙοιιτ ΙΙ Ιε ει·τ , ΠΒιιιΙιετιτ ιιιοτ Ροιιι· πιο: ετι Ιειιτ
ΙιιιιΒιιε οι·ι€ιιιεΙΙε , ΜΜΜ αυτ: Με: Μου: τωιιιιιιβ
βιια; ε'εΙΙ ἑι ω, εοιτιιιιε ΙΙ εΙτ Ιεειτιτ ἐΙ'ιιΕι€ε θ:

εοιιιιοιΙΙειιιεε τιιι'ΙΙ τι , δ: άουτ (οτι Ιεκε είτ ιιιιτιιε
τεΙΙειιιετιτ ΡΙιι5 εεΡιιΙοΙε, ιιιιε τεΙιιγ ιΙε Ια Ιειιιι·ιιε5
τιιιΙΙΙ τε8Ιε Ιεε ιιδιι6εριιτΙειΙιιτιιιετε τΙ'ιιτιε Ιοιιιξτε
οτιιιΙειιτε, τιιι'ΙΙ ΡιιτοιΙΙε ιιιι'ΙΙ είτ ντ:ιχειιιέτ πια
τγ , & ιι τοιιτεΙει φωτό δε ΓιιΕΕΙειιιεε ιιεεειΤιιιιε
ροιιτ Βιετι Βοιινετιιετ ιιιιε Γει·ιιιιιε,8τ ιιτιετιιιιιιΙΙει
ιο ρτετιιΙετε :αίτιο ιΙε τεττε ρτιιτΙειιτε οιι ιΙΙΙττε

:Ιου εΙτ ιΙε Ιε ΡτοΡοΙετ Ροιιτ ΙσιιτΙε Με τΙε (Πεπι
ιτι€,δ£ Ια ριιιιι ‹Ιε ΙιιτειιιιΙΙΙε.Ι.ιι ΓεεοτιιΙε τΙε τεεοτι
τιοιΙΙ:τε Ι'Ιιιιιιιειιτ, Ιε ιιιιτιιτεΙ, 8τ Ιεε ειιιττετ οιιιιΙιέ

τεΖ‹Ε: Η Ριιττιε ; 8τΙει ττοιΠεΠιιε, οι είτ ιι'ιιιιε
ττεε8τε.ιιιΙε είτετιτΙιιε,τΙ”ειιιρΙογετ2οιΒιιειιΙειιιέτ

τοιιτεε Ιεε τΙ·ιοΓεε,τιιιι Ισ. Ρειινετιτ ιιἔετιτιἱτ ἀιιιιε Ια
ετιιιιιτε ὸεΒιειι,δ‹ Ιιι)= τειιτΙτε τΙοιιεε δε ιιΒτεαΙιΙε
ι Ια νΙε,ιιιι”εΙΙε Με απο Ιιιιτ. .Ετ μια Βιιιιιιετ σε
Ροἰιιᾶ›

ιιυιβ νιιδ

δ -

,

2.87

Ροἱιιά , ἱΙ ΙΙιιιΕ ενἰιει· Ιε ΡΙιι5 ειιι'ΙΙ εΙΙ ροΙΙΙΙιΙε ει:
ι:ιιιΙ εΙιοειιιε Γεε ΙιιεΙΙιιιιιοιιε,ίιιι· τοιιτ ΙΙ εΙΙεε Γοιιτ

ι·ιιιΓοιιιιιιΙιΙεε , Γεω ιιιιιι Πε Ιιιγίειιτε ρ:ιτοΙΙΙ:τε άε
Ιιιιιιιε ου ‹Ιε όόΡΙτ εοιιιι·'εΙΙε;ίεΙοιι Ιε ε6ιιιιιιιΙε
ιιιειιτ ειπε Ι'ΑΡοίΙτε ιι”ιι ΡοΙιιτ άεεΙ:ιιΒιιέ ‹Ιε που:

·Ι:ιἰΙΤει·, Μαη: , πι: και απαιΕπιπέι ρυάκι ι:οιιιπ να ω Ω
[ειιιιιιω ΜεΙΙιιεε επ τε οι εΙΙΙιιιΙΙΙΙ:ειετιτ τΙε θ. 19·

ΜΕΝϊΙΒΜ Βιμ πιιιιγ ιιε εΙτιάκε. ροἰιιτ εΙε εΙοιιιιει·
τιιιεΙειιε εΙιοΙε ιΙ'εΙΙΙεάιοτιόε Γε Ιειι·ιιιιε. Οι: Η
Ισ. εΙιιιτΙτέ ιιοιιε οΙ:ΙΙεε επι ι:εττε ίσια: τΙε ΙΙ.ι]ετε :κι
ιιοιιε εεεοιιιιιιοιΙει· ω:: ΡΙιιε εΙΙι·ιιιι€ει·ε , δι: άι:
_ ιιοιιε ίιιΙι·ε του: :Ι τουε,πίΙιι ‹Ιε Ιεε ΒιιΒιιει: ΙεΙοιι Ιε

ρι·εεερτε & Ι'ει:ειιιΡΙε, ιιε ΙΙιΙιι&ΡειιιΙ ιιοιιε ειι :ι κ
ΙιιΙΙΙέ;ι:οιιιΙ:ιειι ΡΙιιε ειι ειιέε νοιιειιΙ-ει· ειιιιΙΙ ετι
νετεΙ:ι ΡειΓοιιιιε :Ια ιιιοιιόει ειιἰ νοιιε εΙΙ Ια ΡΙιιε
Ραπ ε,8ε επ Ι'ειιιιΜε £ΙΕΙιι ιιεΙΙε α3ΙΙΙΙε Ια Με
ΒιιιιιιΙε μπήκε ‹Ιιι β0ιι-Ιι€ιιι°3ε νοΙΙιε νΙεΡ$εΞΙε
πιεσε βετ-ΙΙ Ρι·ειιότε ΒιιικΙ ε, ιιε εεττε εοιιιΡΙειἱ
Γειιιεε ιι”ειΙΙΙε ῇιιΙ-ειιιεε ειιιιι εΙιο εε ειιιἱ ΙοιιτέότιεΙ

ιεε Ξι Ιιι νοΙοιιτέ ‹Ιε Ι)Ιειι,δε ἐι Ιει νοειιτἱοιι ΙοΙτ ‹Ιε
ΙΙΙιοιιιιιιε/οΙτ εΙε Ι:ι Ιειιιιιιε.Ειι ορο), ιιοΙΙι·ε Ριτ

πιιετΡετε ιιοιιε ιιΙειΙΙΙό ιιιι ιι·εε Ρετιιἰεἰειιιι ειιειιι+
με, Ιε ιΙείιι· τΙε εοιιτειιτει τω Ενε ΜΥ ιιγιιιιτ Μ:
οΙΙειιΙειΙειιτ εοιιιιιιιιιι (:ιεατειιι·,ειι ιι·ιειι€ειιιιτ ἰι
Ιει νοΙκ ‹Ιε Ια Ιειιιιιιε ιΙιι ΙιιιΙδΙ ειιιεΙ)ίειι Ιυ)· ενώ:

εΙείετιι:Ιιι.Ετ ΡΙειιίΙ ἑι Ι)ιειι ειι'ειι εει:ιε ΙιιΙεΙιετέ ΙΙ
ειιίΙ: ιιιοιιιε εΙε ΙἱιεεεΙΙειιιε! Μαἰε εινα Η οποτε ΙΙ
τι £0ιιιΠιιιι1ΙΨ1έ :ειτε ιιιοΙΙείΙε ιὶ ΡΙιιΙΙειιιε κΙεΙε:
€ΠΕἄΠΒ: τιιιἱ :κι Πει: ‹Ιε τεΙΙΙΙετ επι:: (Με ι:Ιε Ιειιι·ε
Ιειιιιιιεε , τιιιιιιιά Πε Ιοιιτ οιι Ιτι]ιιΙΙεε , οι: έω
·

'
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ΙποτπιπεΠεα, Ιεε ίιπινειπτ ιΙατπε Ιε πω, οιι όιπ τππιπΙππ8

Ιειπτ Ρει·ιππεττεππτ τοιπτ σε επιπ'εΙΙεε νειπΙετπτ α Ιειπτ
μεμε Ιποιπτε , α Ια τιππιπε τΙε Ιειππ· ιτπαΙΙοιπ, δι Γου

νειπτ ιππεΙπππε απο εταππεΙ ΙταππόαΙε ιΙε αερα. ΙΙ '

α'ετπ ττοιπνε , επιπΙ Ρειππ· ίατπείαπτε α Ια ΓιπρειΙΙιτιοιπ
τΙε Ιειπτα Ιεππππππεει ιπεΒΙΙἔεππτΙε ίαΙιπτ ιΙε Ιειπτα ειπ
Έαιπε,ΙοιπέΙα·αιπα τπιπ'εΙΙεε Ιεε εοππί-αετεππτ α ΙΙεττειιι·ι

8ε Ιεε γ ιποιππ·πιΠεππτ. @ε Ροιπνοιπε-πποιια απευ
ιΙτε ιΙε ΙΙ τοΙΙπΙεε εοιιταΒεε ι ΙΙιποππ ιπιπ°αιπ Ρι·επππἰει°

που: Ιω ίεππππππεε Με ειππΡοττετοιπτ ειπΧ-ττπεΙΙΜΒ
Δτ.ΗΕὴ_Ή.ΗΑιΉφΤΝ<ΐ

τΙαππα Ι'αΙπιπα, εοππππππε αιιτπεείοπα $αΙοπποιπ δ: Δ

εΙπααΡ Γιαπ ΙαιΙΙε ιπππε Ιππί:πιπιτέ ιΙ'αιπττεε , ιπιπ'ιιιι€
ΡατεΙΙΙεΙαίεΙπετέ Ιαιτ εοππἴετπτἱπ· αιι Ιιππιε ά α. Ια να
ππἰτέ ιΙε Ιειιι·α τετππιππεε , οιπ (σε τπιπι είτ Ιε ι:Ιετιπιε1°
Ροπτπθ: ιΙε Ι'Ιππίαππππε) α Ιειπτ νοΙιπΡτέ δε π Και'

Ιποππτε. ]ε @η Ιαἱεππ ειπε Ραπ £0Ιοι°ετ εεε ?οι
Ι:ΙείΙεε, σε αΙΙεΒιπε Ιεα Ιατπππεε,8ε Ιεε Ιπιιτππειππ·α ιΙ0
εε ίεαπε ; δ: Ια νιοΙεππεε ι:Ιε Ιω ΡαΠΙοππεπ Μαὶε σε
:πε ίου: ιιιιε Ρτετεχτεε. Πτι νετωεηχ πω” ειπ
νπεππάτοιπ π Ισοιπτ,ε'πΙ Υ επππΡΙΟΥοΙτ ι:οτπΒαωππεππτ

Ι°αιπτΙποκΙτέ, ειπε Ι)Ιειπ Μπι α ιΙοππππέε , 8ι τουσ Ια
ῇιπΙΙεε δ: Ιε8ιτΙιππεε π1πογεππ8 (μπι ω)! α :Με επι
:παπα α δε εππ ιπτπππποτ ε°ΙΙ ανοπτ αιπταιπτ ει: νἰΒιι€ω'

8: ιΙε τετιππετέ ΡοιιτΙα πείσω ι1ιπεἴα τεπππιππεε0
με: ανοπτ Ροιπ [εε ίοΙΙεε ραΠποιπε. Ι)πειι ππε πε·
ι:ειιτα που ΡΙιπε Ιεπι επα:ιπίεε ειπε εεΙΙε σΙ'Αόαιππ ›
από ειπτ Ιπεαιπ αΙΙειέπιπετΙα ΡετίιπαΠοππ ιΙ'Ενε; ΙΙ σε
Μπα μια ιΙΙείΙτε εΙπαίΙ”έ ιΙιπ ΡατατΙΙα , εοιππιππεΙι1<

ιΙΙΒιπε ιΙεΙοιπγι·ιΙεε Ιοεππεδεεε ά,ιπιπ·δεΙεππειπηαΙ8

νοΙοππτε ιΙιιι1ι.πι3ΙΙΙανοΙτιππΙΓεταΙ1Ιεπι€ι1τ Ρτείειὶέ
·
.Ι
Μ!

-

`

- ει:Ι ε

πι; ν ι ι.
Με
“Με σ'ιιτιε Ιεττιιιιε. (ζ'είΙ:ειι τεΙΙεε στειιίιοπε,οΕι

Ιε ττιειτγ Ιε σοἰτ Ισσνεπιτ σε εε ιισ'ΙΙ είΙ,Βιι σεΙα
ιιτοτείτατισιι σε τισΙττε 8ειΒιιεστ]εί-σε-ΕΙιτιίΙ :
..ή

ει ιιιιι:Ιιιιι'ιιτι τσιπ πι: πιο] ό· πι: !ιιι)τιιιιι Με , 6· Μετά

[ιι των, άβυσσο, ει· ΒΒ[ισ7!!,.(9'[7272.τ ι9·[ιιιιιι·ι , · Σω”
:πιστα ιπιι[τικ σο" ιΜ",Ε,0]Ι ιὶ σιτε (εσπιπιε Ι'ειι ΡΙι- ω. π.

τισε 8.ΜιιιΙιιειι) :Ή ιιιιιιιι τι: ιΙιιιβιι Η ρΙιιι σα: πιο»
ιι σε μια ι|Ιτι πιο» ιἰιβΙρΙε. Ηοτε σε Η, 8τ σὺ Ηπ
ιετεΡι σε Ια τιιετέ δε σε Ι°ΙιοτιτιεΙιἔετέ σεισειιτε
ετι Ιστι ετιιιετ , Ιε πω), σοιι: εΙΙτε Με σε σοσι
ΡΙιιιίειιι ιι Γε τεπιτιιε; δ: Ιστε πιά-τικ ιισε εεε εστι

Βσετιιτιστιε Ι'οΙ›Ιι ετιτ ἐι τεΙΙΙΙετ ιι τ” νσΙοιιτέει
ΙΙ Ιε σοιιτ:ιιτε εστι ιι.πιιιιειιι: 8: νι€οστεσΓειτιεπε
ε Ια νετιι:ε ; ιιιιιιε ιιεειστιιιοιιιε σοσεειιιετιτ σε τει
ΙσπιιιιΙιΙεπιεστ. Οτι· Ρσιε ιιιι'ΙΙ είτ σε (οτι σενοΙτ
ιιστι ΓεσΙεπιειιτ σ'επιρεΙεΙιετ τισε Ισ Ιειιιτιιε σε
σε Ιε τιιεΙ , πιειε σε Ια ιιστιει· εΙΙεειιιεΐιιιε :ισ
ΙιιειισΙ εΙΙε ενισετιτιισ'ιΙ Ιιιιι τεστεεΒιιετΙε ωστε
8ι εΙιιιτιΒετ Ιεε ιιττεάισιιε; εε σι τιε Γε Ρεστ ΙΙ:ιι+
τε σσε οιιτΙιι σοσεεστ 8ι Ια τιετΙσιιίισιι, Ιεε από:

σε Ιεε νιοΙετιεεε εΙΙιατιτ ιιΙσίτσίΙ: εοτιιτιιἱτεε,ιισ'σ=
τὶΙεε δ. στι τεΙ εΙΙ·εθ:. Ετ: ΙΙπιε ΓεπιβΙε εισ'στι ειπε

ειετι ΡΙιἰΙοΙΙορΙιε Ριιγετι ιι ἔστι Ιεἱετι τετιι:σπιτε ει.

σε τιτοιιοε σιίιιτιτ , σσεΙε ωστε· σσιτ σσιπιπετίιι Ρωσιι€

τετιιιιιε,ποιι εσιιιιτιε Ιε ιιιιιΙΙΙιτε Με Ιω εΙΙι:Ιεινει Ι”
ιιιιιἱε εοττιπιε Ι'ιιιιιε Μι Ιε ι:οτιιε;ι:'εΙΙ: ἔι σιτε ιιοτι
εινα: τιεσεστι σε ε τοτι:ε σε πιιιιιι,ιπειε εινα: σοσ=

τεστ, μι· τε.ιΐοι·ι σε Ρετ ιιιιιιιιέ. (Σετ θεα εἰτιίι ειστε
Ι'ιιιτιε Βσσνει·ιιεΙε εοττιε,Ιιιτιε ειιι:έετιιτ νἰσΙετιεε _ . _
εσεστιε,εινεε ΙΙιιστΙιστιιάσε Ιε_τιιιίστι,δι Ιεε ΜΙΒ» _ τ . ›
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εΙε Ι'επτουι·.(Σ'εΙΙ ὰ πιω ε.νΙ8 εε ευ'επτειπΙ Ι'Αἔ
ΡοίΙτε , ει1ατκΙ ΙΙ οαΙοτπ1ε ΚΥ πω: πιετἰε ‹Ιε ττεἱτ

τει· Ιειιτε Ι:ετηιτιεε άΙΙΙ:τεπεπιεπτ, 8: εοπππεἰΙ εΙΙ
Ι:Ιεπείεειστ ἐι Ια εο8ποΜεπεε ειι'ἰΙε απ. ΜεἰεΙΙ

πετ επεοτε, ε1ιι'ΙΙε Ιειιτροποπ: ει: :Φαϊ με (μέ
ίειι1ΒΙε εΙ'ειΙ:οτά πε 3'έιεεοι·όετ με Ι:Ιει·Ι ενα: Ισ.
ΙιήεττΙου, εμε Ιεσ Ιεπιπιεε εΙοἰνειιτ Ξι Ιειπε ιππΙε

δε σ:]υ'ΙΙ Ιειπ ΡτεΙΙ:ήνοΙεΙυγ-ωεΓπιε ά:πιε Ιεε νετ
Ι-εω Ρτεεεάεω. Ωω· ΙΙ Ιεπ·ιΒΙε :με ε'είΙ ἐι Ια Ρετ
Ι-οιΙπε ἴυῇετετΙε τεί-ΡεδΙ:ετ δ: Μεσα:: ίση Βερε
.-μ,ε7_Ι-.·=έ.ϊ:θ-=

:ίειιτε δε που ει: εοπ:ι·είτε. Α πο)! Ιε τεΐροπ8, κ1ιΙ'ΙΙ Ν)! ει πιι:ΙΙε εΙοιιτε ευεΙεε επιπιεε εΙοἰνετπ

Ιιουοι·ετΙευτε ππιτΙε ; Ετ Ισ. απο:: δε Ιε ΡτεεεΡτε _
άε Ι'ΑΡοΙΙ:τε Ιεε γ οΙ:ΙΙΒειιτ:τ υεεείΙΙιΙι·εωεπΙΙ
Μεἰε εεΙαπ'εωρείεΙιε με ε1ιιεΙεε πιειι·Ιε πε εἰσι
νειπ τεεΙρτοφεωεπτ ἐι Ιειιι·ε ΐεπιπιεε εεπτε α»
ε τε ά'Ιιουπευτ,εΙοήτ ΙΙ εΙΙ η ευείΗοη.Ετ ΡοιπΙΦ
Βἰευ επτεκκΙτε; ΙΙ Επι: ΡτεωΙετειπέτ τεττιειι·ευεπ

:με Ιεε ΡειτοΙεε ιΙε Ι'ΑροΙΙτε εμε πω” ενοπε ε”

Υ::ι·ειιΙιήι·εε μποτ τςψεό! , ίἱΒοἱΙἰειπ ΡεοΡι·εωετπ
ΜΜΙ:απ,οιι άυμπέτ ιἰεΙΉυππειιτκΙε Ι-οττε 91%”
Ιεε ΡοιιττοΙτ ἱτπετΡτετε: πει: ε1ιιεΙεΙυεε ειπε ρουτ
:Με . [ότε είε Ι'Ι:οππωσ· , εοιππιιε Πο118 [ΜΜΜ
εοιππππιέιτιειπ. ΕεΙε ίετιε Γεω, εεε Ιε ΙΜΟ
ὲοἰτΪεἰτε Ραπ ει Ιἔι Ιειωτιε εΙε Ι'Ι1όπευτ @σε Ι)ἰω

Ιυγ τΙοτπτε ετ1ΙΙιΒιπ1ΙΙΙε.Α πω), ΐεταΡΡοι·ι:ε Με '
Μαι Ια :Μάι κ1μ'ΙΙ εΙουΙΙε , δε- «με πισω εκΡΙΙ

'εΙυετοτιε εγ-ειρτεε, ε:1υεΙα Ϊεωιπε εΙΙ υπ νεἰΙΙ6ειΙ
ΡΙιιε ίοΙΙ:Ιε· (Σε: Ια Νατι,ιτεπισιιε επίεΙ8πΙε εΙΙε# '

ξ:: ΗΜΙΠΦ (€9ΜΒ.ε 8.ΙζειιιΙ Ιε.εειππιμε) ὸ'οι·:ιετβ£

ε'
Μ
Ι

ΐ
?Ζ

κ_

Φεβ ν ι π.
αει
εε μπι· εινα: εΙΙε εε Γοἰε εε εε εοι:ε εΙΙΙιεοεα
εΙΙτε Ιε ετοΙεε ΙΙοεοταΙ:ιΙε:

ε Ιοττε εεε εεττε

ειεΙειε ΙεΗτιεΙτε δε ΙεγεττΙοε εμε εΙΙε εατιιτεΙΙε α
Ια Ιετετεε, οΙ·›ΙΙἔε Ιοε ιεαι·γ α Ιεγ Ιαἰτε μια εε Ια
ιΙΙΒεΙτέ, εΙΙε ι:γε'εΙΙεΙιιΙΙε εε Ιεα ι·αγοεα, εοεπεε
Ραι·Ιει: Ιεα ]ετΙΙεοεΙεΙι:εε, δε ττοενε εε Ιεγ,εοει
εεε Ια Εεεε εε Ιοε $οΙεΙΙ , Ια ΙετεΙειε δ: Ι°έεΙαε
ιΙ'αιιτΙιοτΙτέ , εεε Ια εατιιι·ε εε Ιεγ α με εΙοεεέε.
(ῖαι· Ια Εεεε ςεοτει·εεεΙιαεεε Ιμε) εΙΙ ιΙε Ιογ
ιεεΙιεε εε τωρα ΙοπιΙπε,8ι Ιαεε εΙαττέ;8ιτ εεαετ

ιεοΙεε
εε αιιΙΙΙ
ΙαΙΙΙεΙΡαε
εε ΙιιΙτε δι εε ΡατοΙΙΙτε Δ
ιΙαεεΙεεεΙΙε
()Ιειει
ερε:Βεκεεετ,εε'αεεεετΙεα
αεττεε Ιειυω εεε εοιιε γ νογοεε, Ιε 'δοΙεΙΙ Ιεγ
ΙαΙΙαετ Ραπ εε Ιεε ταγοεα , δε Ια τενεΙΙ:αετ Ραπ Ιε

Ισεεεεεε ιΙε Ιεε :Ισια αΙΡεθ:α , ιΙε Ια ΒΙοΙι·ε εεε:
εΙΙε είΙ: εατει·εΙΙετεεετ ιΙεΙΙΙτεέε. Ε' ΑροίΙτε
χ πετ εεεΙε ειαιγ εε εΙε αΙεΙΙ εενει·α Ια Ιεεπεε›
ιεε'ΙΙ Ιεγ ΡτεΙΙε Ιεε ταγοεα , δ: Ια ρεεε ‹Ιε Ια ΒΙοΙ
τε. Ωατ Ρεὶε ι1ε”εΙΙε εΙΙ: ΙΙεεεε , δε ειίεΙΙε άοΙτ
Βοιινετεει· Ια επαΙΙοε,γ Ιεἱιε 8ι γ ιΙοεεεει·,τοπι
εεε ιΙαεε εε ρει:Ιτ τεοεεε,εοταπιεπεε: εε Ιοε αε
Ιεει:ε, ειε εΙΙ εοτεειε Ια εεἱᾶ εε Ια ΙαιτεΙΙε , Ιοε

Ρι·ορτε ΙετετείΙ Ι'οΙεΙΙ8ε α Ιεγ ΙαΙτε με: ε:: του:
ιτε «Α-ε'ΙΙ α εΙεεΙΙιςεΙτέ δ: ιΙε ΙιιεαΙετε, Ια τεεοε
εοΙ
Ια ΙαΙΙαετΙογπεεΙΙεε,
τεεοεεοΙΙΙ:τε
αεκΙααιπτειι
Ραπαετ,8:
εεε ΡαττΙε`ιΙε
Ραπ
ι:οτε- Ια

Ραεεε δ: Ια πιοΙιΙε , δε (εοιπεπε ΡατΙε Ι'ΕΙει·Ιτιι

π) β :Με όψει σε, Ια εοεεεεεε πε:ιΙΙΙτείΙε ιΙε '
εε εε'ΙΙ Με Ι:Ιεεε , ι1εΙ εε εεε: εΙΙι·ε εγ Θεω
Ι Ιεε εγ Ι·ιοεοτέε εε'ΙΙ εε ε'εε ι·εΙΙεετεεφϋΙ Η

ι~

~ Η ~
/

πω.
ωσπου” Μ: 1.Ρἱεππ ΙΙΙ.
ιπιεττε όέε Ιε εοιπιιιειιεειι·ιεπιτ επ εεπτε μπεί.
Ποπ, δε τιιι'ΙΙ Ι'Υ ιιιαΙιππιεπιιιε ΗεΙεΙΙεπιεπιπ. εεε '
Ι'Ιιδπωι·,ε1ιιε Ι'ΑροΙΙτε νευτειιεΙεε ιπιιιτὶε ιΙεραι- ·
πι:: δι Ιειιπε Ιειιιιιιεε ιεοπιπι·ε Μ. Μ.πεσ.πιε ιΙε και
(με ΙεεπιειΙιτεπιτ εοιιιιιιε Με ίετνειιιπεε , οι: @ποπ

ιιιι'ΙΙ ετι Ιοὶπ ιιε Μαι· Με: με τειιΙτά:ιιιε Ιειιιτε Βι
ιπιΙΙΙε5 Ιε τειιἔ Μή Ιειιτ γ εΙΙ ‹Ιειμ Α ευη Ρεπου

Ιὶε, ειπε Ιε ιπιειτγ άοΙπ επεφτε Με πω” Με απ·
Με εΙρεεε ά'Ιηυιποαο·Ιεγ ειππειιιΙι.ι ΡαπΙειΙπιᾶ ΡΙεπ
πε. Ο” Ιε πεπιπιε πΙοπιπ ΙΙ Ιε [επι , τΙ:ιπιε Ιε ΙΙ)ιΙε άν
Ι:ιπι€εεεμ Ηεεπειπ, ειπε ΜΥ δε Με ειιιιτεε Α ΡοΙΙπεε

οτιπ ΜΝ)! :Μπι Με” έεπΙππ , ΙΙειιΙθε πιοπι Ρπορπ€·
ιιιειπ & ραππἰειιΙιεπειιιεπιτ Ιε τεΙΡεόΙ:,ε1ιι'ιππι Με:
άοΙπ ὁ. Μπι Μρεπιεπιπ , ιτιειἰε ΒειιεπεΙειιιεπιπ Ιε ΜΙΒ
@σε Ι'οπι :ι τΙε επιπεΙεμιε ΙποιιεΙΙ:ε ρεπίοιιπιε,δε Πιο·
πιοπεΒΙε ι·εεοπιιιοΙΙΙειιιιτε , :Με Ι'οιπ Μπι ΕΜ π ΙοΙτ

Ραπ Με Ι:ιοπιε εΠπεεε ευ'ΙΙπποιπε :π πειιιΙιι5 ; τω:
πισω· Ια ΙΙιιπερΙε ιΙὶΒιιΙτό ιΙε [ο. ι:οικΙΙπι6,οοπιπιιιε οι!

Ιε ραπ νοὶπ επι άΙνεπεΙΙειικ άεΙ'Ε.Π:πΙππιτε.Ι)”οϋ
νΙεπιτ ειπε ιπιεΓρπΙΙει·, :πιό είΙ Ιε εοπιππιπιπε Ποιοι·
κι Ιε ρπεικΙ Ιοιπνεπιτ Ροιιπ ‹Ιἱπε κωπεεπ,8ε ιι'ανΙΙΙΙ'

_---ε4Α.»-

πω. με άεῇππ.ΙΙ εΙΙ εΙ:ιΙππ]υΙεπι Ρπεικιπιπ Ιε σποτ Μουσ

Σ[Ξ '

και" Με:: Ιεπιε ραπ· ιΙΙπεβέπ 86 πεεοπιπιοὶΙΙΙιιπεα

Ζω, 18 ΜΙΡΙ ζω: 011 εΧιπεπιιεΙιοπιπιειιπ 5.Ιει Ιειιιιπιε 5
Μα· Ε: εε ειπε Ι'Αροει·ε εηοιππε «Μ Με έκβωιπέ ει'

ο με· πειρροιήτε Μπι Με (:ΜΡΙι15 πιπιε εΙιείε επι Ισι
ΠΝεά @σε επι τΙειαοιιε ιισιιε ενοἰπ‹Ιε Ι-οὶππωἔΜ2ἱ$ ΙΙ
ω ιέ_ Με: πειικιπφιεπ,εωε Ι'Ιιοπιπιει:π ΡπΙε επιφε.ίεΔιε -

ΡΕ62 πουδουπ5- οοπήοιπιπ μενει: είΙΙιπιε.8επεΕΡει% ‹Ιε Κ»

:Σω Ρ€ϊί0Μ©πηι12 πιοιιεΙιοιιοποπι€. επεΙπωεειοπ
' '

'
Η

7

1

επιι:οπε

. ,-ω

ιιιιι[ ν”,
. ω;
ειιτοτε απο Ιεε τιιαιίιτεε Ιογειιτ οΙιΙΙΒόε τΙ'ανοιτ
Ιοιιι ά:: Ιει.ιι·ε εΙΙ:Ιανεε , τιεατιτιιιοιτιε ΙΈΙττιτιιτε
ιιοιιτ Ιε ΠΒιιΙΙιει· τιε τΙιτιατιιαιε, τιιι)ιΙε Ιεε τΙοινειιτ
ΜΜΜ. Με τΙοτιε ιιοιιτ τειιιιιΙιτ του: Ιε Ιειιιι τΙε
εειιιοτ,8ε τιε ΙαιΙΙετ ετι αττιετε αιιτίι άεατΙενοΙτε,

τιιι'ΙΙ τοιιιρτετιιΙ , Ιε ιιιατἱ ΙΙιιεΙε ιΙοἰτ ΡτετιιΙετε
ιιτειιτ εοτιίιιΙετετ Ια Ιειιιτιιε , εοιιιιιιειιιιε ειιεεΙ

Ιετιτε ετεατιιτε οι: Ι)ιειι, Ιοτιιιέε τΙε ία ιιιαιιι, 8: α.
ίοι·ιιιιια8ε,ιΙ'οιιέε τ! 'ιιιιε ιιατιιτε τουτο ΙειιιΙιΙαΙιΙε

α Ια Ιιειιιιε , δε α ΙατιιιεΙΙε αιι τοιιτΙε ΙΙ τιε ιτιαιιιιιιε
αιιειιτιε οι: ιιοε νι·αγεε,8ς είΙειιτιεΙΙεε ρεττε&ιόε.
ΙΙ ιΙοΙτ ιιειι(ετ,οιιε εε-ιιιεΙιτιε Ι)ιειι, οι Ι'α ι:τόεε

τε τοιιιιιιεΙ

Ι'α Ιιι)· ιτιετ ετιττε Ιεε ιιιαιτιε ισοιιτ εδ
Ι'αετοιιιοΙΙΙΙειιιειιτ 8: Ια ΡετΙεδ;ιοτι ιΙε ία νιε, Ια
εοιιιιια8ιιε ιΙε Ια τοττιιτιε,ιιιι ΙοιιΙαεειιιετιτ ει: αιι
νετΠτέ,ιιιι αι:ετοιίΙεττιειιτ ιΙε @με ειι ΡτοΓιιετιιέ;

τιιι'αιι τε_ίτε εΙΙε είτ Η εΙΙοιτειιιειιτ Ιιειιιιε,οιι,εΙΙε
.ιιεΙ-αΙτ ρΙιιε τιιι'ιιιι ιτιεΙΙιιιε τοτΡε ανετΙιιγ, ιι”εΙΙατ

με ΡοίΙΙΙ:Ιε,τιιι'ιΙ και Ια ΡτἱιιεΙΡαΙε ραπ οτι τοιι·τ
α: τιιιι Ιιιγ αττζινε ιΙε Ι:ιιειι , οιι οι: ιιιαΙ. @ΙΙΙ Ια

τεἔατιΙε τΙοτιειιόΡΙιιε εοτιιιιιε ιιιιε τΙιοΙε έτταιι
Βετο , ιιιαἰε εοιιιιιιε ιιιιε Ραττιε ιΙε Γογ-ιιιεΠιιε;
εοιιιιιιε Ια ι:ΙιαΙτ Ρτοιιτε , ειι Ια ιιιεΠιιε Γοττε τιιιε

Ι'ατιιε τεεαττΙε εε εοτΡε , άουτ εΙΙε εΙΙ νεΙτιιε. 5ι
Ιε ιιιατιι α ι:εττε Ιιαιιτε, δ: τεΙιιεότιιειιΙε οριιιιοτι

ι*Ιε Ια τετιιιιιε,ΙΙ ιιε ίετα Ραε ΡοίΙΙΙιΙε τιιι'ειι ΙιιιτεΙΙ
ιιε Ια τταιττε ανεε Ια Ι:οιπέ , ιΙοιιτειιτ , & Ι:ιιΙεΙιτέ
ι:οιινετιαΙ:ιΙε. Ετ Ρατ εε τιιιε Ι'αιιιοιιι·,τιιιι τιαΙΙΙ:τΙε

τειιι€ειιιετιτ,ρτοτΙιιιτ Ριιἰε αμεα το ιι: Ιεε ΐοιιιε ότι
τοιιε Ιεε τΙενοιττ,οιι'ιιιι Ιιό ιιιατι τετι‹Ι α Ια τειιιιιιε,
Τ ;
- Ι'ΑΡοττε
ι

α”.

8σιιιισιι [Ισ Ι. ΡΙσι·σσιιιξ

Ι'ΑΡότι·ε δ. ΡσιιιΙ Ραπ εοιιιαετιάτε ταιτ ειι ιιιι
ιιιοι,ΙιιΙΙι·ιιΙΙιιιιι Ιεε ιιιιιι·ισ (εοπιιιιε Με 8. ΡΙει·τε
ειι εε Ιἰειι) Ιειιτ εοιιιιιιιιαΙε ΓειιΙειιιειιτ ιΙ'σΙιιισι·

Ισια.: [σιιιιισσ:. Ε: ειδη ιΙε ΙειιιχΙΙιἰιε αιιιιΡτειιιΙιε
γ:ιιιεΙΙε είΙ ωστε ειιιιὸιιι·, αι'ἰΙε όοΙνειιι ἑι Ιειιτι

ετιιιιιεε , ΙΙ Ιειιι· επι Ρι·οιιοΙΙε ιιιι ιιεΙιε δε σιάιιιΙι·σ
Με ιισιτι·οιι, Μαι·ισ,όΙι-ΙΙ,ιιγκισι νσ:[σωικσ:,σσωπισ
σεβ Μήλα σγιιιέβιιι Ε8ΙΙβ,σύ·· :'σβ σΙσπιισ'ΙΙιγ πισβ
υπ μου· σΙΙσ , ιιι€ιι ιγιι'ΙΙ Ισ [σιπ:ΙΙΙΙΙΙΙ ηπα Ι'σιι0ἱι°

πσιτσγέσρπι Ισ Ιιιισσιιιδι ιΙ'ωπ μι· Ια ΡΔιοιΙ0,4]ΙΙΙ ει”
β ΙΙ: ισσιιιΙΙ|Ι ει” ΒΖΙὶβΖΙιιιὶσπβ,ιι'σγἔ: τιισΙισ,πγ Με
ιιγ @μια κατ” Ιω. ΔΙιιβ Ισ: »Με ιΙσΙνσιπ εγω·
Ισ: [σπιτια , σοφια; Ισια· ρι·σρισσ σσι·ρ.ι.. @ή ιιγιιισβ
@πωσ ΙΙ :'ιιγοπσβ)· ιπσ[πσ. 0σηιστΙσισιισ ιι'σισβ σιτ
Ε!,ω_ για: σε Ιωγιισ μ ΙΙΙΙΙΙΙΈΜΒΙΪ Ισ σιωπή: (ρ·σιιυστΙσιιτ.

Μ.

:οικω σεβ [Μ Ισ 8σΙ και: Ι'ΕΖΙΙΙσ. Ι:ιόεΙεε (ΙΜ

ήεν.-”μσρ-μα-·.ν”._

Βἱειι ιι :ιρΡεΙΙόε ἐι Νέα: αι ιιιει·Ιειέε,πγεσ πιώ

γαι” :ετ ειιετιιΡΙε σΙεν ετ Ιεε γεια. Ροι·ιτιε: γ Π·

ιιιοιιτ,αιε ναιε μια:: ἐι νοε Ιειιιπιεε,8σ γ τεΒΙα Ιεε άενοιι·σ , απ ναισ εΙΙεε οΙιΙΙΒόε α: Ιειπ τω·
ότε. θε ]εειιε-ειιιιιετ ; εμε Ι'ΑΡόιι·εγοι18

πιει εΙενἔιτ Ιεε γειικ,ιι'σι αι'ιιιιε Ε8ΙΙΙε; Με εσΙΙΙΙισι

·γ-Πσε π:·ή.α·ε-ω·εϊα:.Μ

ω* πω: ριιηθιιισ σ|Ι ιισΙιμσ,ιΙΙι εε όΙνΙιι ΕΡοιικ.1Ι ιι'γ ιι
· αι'εΙΙε ΙειιΙε, ἔι (γιά Η εοιιιιιιιιιιΙαιε ία Ισινειιιε5
Ραπ νοιισιιιοιιΠτει αιε ναιε πε άενεισ σγιιιειπ
ειπε εεΙΙε ειπε Ι)Ιειι νοιιεεεοιιΙοΙιιτε. Ετ δώ
μια· ΙΙΒιιτει· Για & Γιιιιιι·ε άε εεε εΙειιΧ ιιιγΙΙ:ε·

καφε Ιε $εΙΒιιειιι· Μ: στα αι εοιιιιιιειιεειιιετιϊ
?ΜΑΠΑ φ1'Ενε τοιιτε ΙΙειιΙε ὰ ΑόἔιγΒἰειι εμι'ΙΙ γ ειιΙΙ:εΙσό·

Με κ. «Μια ‹ΓεΙ`Ριιι ειιΙιιγ , εαιιιιιε σε Μει.Ι8.6ΙιΙε ο ΙΧ
·

σιι1'ι

Π"
_

"ή γι π: Ι Ι

Ι

Ι αεξ

ιαιπ'ΙΙΙιιγ Ι:ιιΙΙ: αιπίΙἱ Με ιΙ'επιταΙτε ΡΙιπίἱειιπε,ιπιπ'ιπ
:πε ίειπΙε. (Σεττε Β:ΙεΙΙιε ερτ Ιε τοππάεππεππττΙιπ ιππα
π·Ιαεει (ιιαΙεοπκ1ιπε Ια νιοΙε τοπιπρτ τοιπτε ι:εττε -

ΓαιππιΕΙέ Γοι:Ιετέ, 8ε εαΙΤεΙ'ἰππΙΙΙτιπτΙ6 ιΙιπ Όι·εατειππ·,
δεί-ε Ιού.ιππετ α Ια τππαΙειἰἱᾶἰοιπ.Ετ ιΙ ππε ταιπτ Ροπιπτ
α°ὶπππα8ἰππετ ειπε νὅττε Γεπιεαἰτ ἱεγ φάμε μινι
Ιεεεζ ΡΙιπα ΙΙ Ρι·ετετπά τΙ'Ιποππππειπτ δε τΙ'αναππτασε ,
μα» εΙΙ: Ιποι·τΙΙ:Ιε Γοιπ ετΙπππε,τιιπαππά ΙΙ νἰειπτ Μπι
ΙΙτ. (ζεττε ταιπτε είτ Ια ΡείΙε δ: Ια τιπΙππε :Ισ ιππατἱα

€ε. ΕΙΙε Ιιπγ οΙΙε τοιπτ εε επιπ'ΙΙ α τΙε Ιαεαιπ δ: ι°Ιε
όοιππιι
εΙΙε γ Γειππε
Ιε ιΙέιΙαἰτπ
δε ευ
Ιε όέΡΙι·,
ΙπαΙππε
8ε Ια ιΙΙΙΙ:οπ·ιΙε
, δε Ρι.ιΙα
γ αττἰτε
ΙΙιπιτε ΙωΙα τππαΙε
ιΙἱᾶὶοππα ιΙιι (ΜτΙ, δε ι:οιπα Ιω τππαΙΙπευτα ιΙε Ια τετ

τε. ΕΙΙε ότεἰππτ Ιω ταιππΙΙΙω Ιω ΡΙιπε ΙΙοτΙΙΙαππτεα;

εΙΙε αΡΡαιπντἱτ Ιω ΡΙππα αΙαοππι;Ιαιπτεα;εΙΙε αΙπαΙΙατ
τΙἱτ Ιω ΡΙιπα 8ειπετετπΓεα; δε γε ι:τογ εγινα Ιε ΙπΙεππ
ΡπεππτΙπε εεττε ίαιπτε,ΡΙιπα ειπ'αιπειπιπε αιπττε, α τππἱα

ιΙαππα Ιε τπποππιΙε Ιω εοππΙιιίΙοππε , ιπιιε παπα γ νο

γοιπα. (ΖΙπτεΙΙΙεππ ; αιπταιπτ ειπε νοτια είΙ εΙπει δι:
Ιε Με:: ιΙενόττε αππε,8ι Ιε ΙπΙεππ ὸενὁττε ΙαιππΙΙΙει
ιΙοππ_ιαει νοιπε εαπ·οΙε ιΙ'ιπππ Η ιΙετείΙα!αΙε ρεεΙπό.
Αγω Μ» νότα: Ι-ειππιππε Ια ιππεΙΙππε αΡίεόΒό ,ειπε

(ΖΗΜΙ:ιΙε
α Ροιπτ
Μετα.Ι'ιππππιγιπε
(1ι>π'εΙΙεραΙΙΙοππ
ΙοιτΙ'ιπιπΙι]ιπε
ΛοΙσγετ
νότι·εΙοππ
αιπποιπι·;
ιΙε νία
τπε ταση 5'ΙΙ Γε ττοιπνε τΙω ΙππΡετΈε&Ιοιπαετπ
Ια ΡετΙοππιπε , οιι επι [εε ιππαιπτα , Ιοιινεππει νοιπα

ανα ιγιιεΙΙε ρατἰετπεε]εε πια-Οια πα π· ΙιπΡΡοττε
.Ιω ππότι·εε. Ετ τ1ιπατπταΙιπγ, «πια εΙΙ Ια ΡετΙεέαΙοππ
ππιείιππε,8ε ειπΙ ππ'α ππιπΙΙε ται:Ιπε,ιΙ αιιτοΙτ τοιπτω Ιω
ιαΙΙ-οιπα ιΙιπ τππόιΙε ιΙε Γι: ΡΙτπιπετ ι:οππττε Ιω ι·Ιείαιπτα

Τ 4
,
ι πρ.

Ι

ετ:

.λ
Ζω·
8ενΜουιβιο· 1. Πανε 111.
‹Ιε Ι'Ε.8ΙΙΓε. ΜαΙε ναι:: «ΙΜ π'ανε2 με Ι·ιπόΙικ
ά'ΙωΡετΙεδΙΙοηε , ι1ι1ε νοε ίετιππεε ,αιΙΙ ειιανει

Ρειιτ εΙΙ:τε ΡΙιπ , εοπτωεπτ Ροιινει νοιιαίαιπε Με
@Νοε Ιειιητ ι·είΙιίετ Ιε ΙΙ:Ροττ, εΙοτιτ νοι:ε εΙεΗτεπ

ε1ιι'εΙΙεε ιιἴειπ επανετα νουαΡ (ζουίΙάετε: αιιΙΙΙΙε
Ιοἱι·› , αιιε'θε 8εἰ8πειιτ ΡπετκΙ :Ιε ποικτΙι· δ: ‹Ιε
εοτ1Ιετνετ Ιου ΕΦΗ-ε , ει11ΡΙογαιπτ εε αιι'ΙΙ Θ;

:Ισ Ισια: δε τΙε ία8εΙΙε Ροιιι·Ια τεωΙι·ε Ιιαια·ευΒ
(?είΙ Με Ιεεοπ Ροιιι· νουε,δ πιατἱε ειιαΙ νοιιε ώ
ΙΙἔε αΙεταναΙΙΙει· Ροιιι· Ι'επττετΙεπ :Ιε γω Ιεωιτιε8›

8ι κ:Ιεε ἴτιιἰτε ειιι'εΙΙεε νοιιε Ρι·οτΙιΙΙΙειιτ ; δε εε
ηιετττε επι εεΙα του: εε φα Ι)Ιειι νοιιαα @Με
ςΙ'ΙωΙιιΙΙ:Ιε δ: εΙε Ροιινοἱτ. θε Γεια Ιε ντα): π10γξ
σ.Ιε εόῇυτετ Ια τειπΡεΙΙ:ε επ ΡΙιιΙΙειιι·ε ωαὶίοιιε , σε
εΙΙε πε [ε ίοι·πιαε ειικε όεε ]ιιΠεε πιέ εότειιτειταδ ›
@σε τΙοιιυε απ:: Ιεπιπ1αεε Ια ίαΙπεατι1:Ιίε άεΙειιτ5

π1ατΙε, 8: Ια πεεεΠΞτό, :ΙΜ Ια Με ΙαίΕΡακαΒΙεπ1%

πω: Ρυἰε αμεα εοπ1τιτευτ :[ε ε ι1 ε-(ΙΙ11°ΙΙΙΙ ?·
[Με Ρατε_ιΙε τοιιε τω Μεσα Με ΙΙ[ε,ΙανεΙΙαϊπ
εε Ια ῇυΙΙἱεε, Ι)επτΙ:ΜίΙειπ ΙΙε α ΒειαεάΙ&Ιου ο

Ια Ραεαιπ ‹Ιε Ια ἔΙοἱτε,Ιιιγ άο1111εκπ Ιω εἰεΙ 86 Μ]
ἰωιτιοπαΙἰτέ. Ν'είΙ εε μια Ραπ· νοικ αΡΒτεοιΙτε
εε εμε πουε ιΙΙΙΙοπε η ιΙεναιπ, @πε νοε ΙειΜΜ
ω”

ε!οΙνεπτ ανά: μι:: επι τοιιπ εε ασε νοιιε Με! (Με η

Μαι δε εε τΙΙευΙτέΡ @ε άΙι·αγ-Ιε εΙιι Με αΙϊα
Ιε $εἱ8τιειιτ εΙ'ΙιαΙΙ;τυΙτε, δε τΙείοκωει· Ιου ΕΒΙΙΙΒ
δ! Ρ2ϊΙε8 επί-εἰ τιεπ1επε εΙε Ια ΙσουεΙ1ε, δε ΡαϊΙσ
α νἱε, ιιουε αγαπεΙαἰίΙε υπ ττε8~ Ι
εκετιπΡΙεε ιΙε ἔ

αεεοιυρΙγ ραι:ςοιι , αΗτι ‹1ιιε που: επίὶιὶνἰ0Π$
Ινετ ι:_α·

[Φ Μεε8 ἔ νοιιε @να υπ ίειτιΕΙιιΙ:Ιε οΙΙΙα
ανω

του·[ ν ι ι·
297
α νεα Ρειιιι=ιιεε. 'ΑιιΙΙΙΙ'ΑΡότι·ε νειιτ-ἰΙ εεε νων:
(ενω Ιειιι·ε ΟταεΙε: , Ιειιτε Ι)ο&εαιι·ε , 8ε Ιειιτε

ΡτορΙιετεε ιΙοπιεΙΙΙτ)ιιεε α Ιεε τειινο)ιαιιτ.α νοτια
ΙΙ εΙΙεε νει.ιΙειιτ αΡΡτετιόι·ε ειιιεΙε)ιιε εΙιοΙεα ΜαΙε Ι. ω;
α Ια ΡατοΙε, εοτιιιιιε Ξι Με Ιε $εΙΒιιειιτ ] ιι ε ιι ε ,

η. η.

νοιιε άεν·ει α)οιιι:ει· Ιεε εκειιιιΡΙεε,8ε Ι··οι·ιιιει· εΙατιε
νότι·ε νΙεΙ'εΙΙἱΒΙε ά'ιιτι εστι δ: (ΙΙιι·εΙΙΙειι ιιιατΙ ,
οίι εΙΙεε νο)ειιτ τεΙιιὶτε Ια εΙι:ιΙΙ:ετέ , Ι'ΙιοτιιιεΙΙε
τό , Ια ΡΙετε ετινετε Ι)Ιειι, Ι'ατιιοι1τ ειινετε εΙΙεε ,

Ια εΙιαι·Ιτέ ετινετε Ιεε ΡτοεΙιαΙιιε ,Ι'Ιιιιιτι.ΙΙΙτε ,Ια
‹Ιοιιεειιτ 8: Ια άεΙ1οιιιιαΙτετε , Ια Ρατἰειιεε εΙαιιε
Ι'αιΙνετΙΙτέ , Ια ιιιοεΙεΙΙΙό άατιε Ια Ρι·οΓΡετιτέ ; ού

εΙΙεε πε νο)ιειιι: ιιιείΙέε αιπειιτιε εΙε εεε νἰΙαἰιιεε
αΙΙΙοιιε , ε)ι:Ι ίαΙΙΙΙειιτ Ια νἰειΙε Ια ΡΙιιε Ραπ ω
ΙΙοτιιιιιεε,Ια εοΙετε Ι'αἱ8ϊειιτ,Ι'αναι·ἱεε σε Ια Ριο
ΙΙΙΙΙοτι , ΓΟΙ'8Π€ΙΙα Ι,επιιΙε , δε αεττεε ἴειιιΙσΙαΙιΙεε.
νΙνεα αΙιιΙΙ, Ιιοπιιιιεε ()ΙιτεΙΗετια,δε νοιιε σ'αυ
εει ΙιεΙοΙιι αν ‹Ιε ραι·οΙεε,ιι)· εΙε ιιιαΙιιε Ραπ ταυ

εει· νεα -Ι.ειιιτιιεε. ΚανΙεε εε Ια Ι:ιεαιιτέ εΙε απο

ιιιιαεε εΙΙεε ε) εοιιΙοτιιιετότ εΙ'εΙΙεε ιι·ιεΙΙιιεε, δ£
επι Ρειι ‹Ιε τετιιΡε ει:Ρι·Ιιιιετότ εΙαιια Ιειιτε ιιιαιιι·ε ,

εοιιιτιιε ὸαιιε οτι Βοτι δε θιΙεΙε τιιΙι·οϋει,Ιε ντα) δ:
ειιτἰει: ΡοπταΙτ εεε νότι·εε. ΜαΙε ΙΙ ιιε Βια: μια
ε'είΙοιιιιετ ΙΙ νοιιε νο)ιαιιτ νΙνι·ε ιΙατιε ιιιιε ΙΙ:ειιεε

εκττεΙΙιιε εΙΙεε οτιτ ‹Ιε Ια ΡεΙιιε α είΙ:ι·ε πιοιΙεΙΙεε :
ΙΙνοιιανο)4αιιτ εΙεΙανεε εεε νΙεεε,εΙΙε: Π: ΙοιιεΙετ
› με ‹Ιε ε'ειι άεΙ:ετιόι·ε. νοττε εκειιιΡΙεΙττΙ:ε 86
αιπΙιοι·ΙΙε εε ‹1ιι'εΙΙεε Ρειινετιτ ανοΙτ εε τιιαιιναἰ-

ΓεεΙτιεΙΙιιατΙοιιε. ΙΙ ατιτιε Ιειιι· ραΙΙἱοτι;ὸε Ιειιι·
Με ετοικεμ)ιι'εΙΙεε οιιτ άτοἱε εΙε ΡεεΙιετι μια

Τ ι

ε”

/

;ῇ8 .
.Μπακ βιο· 1.1,Ζω·σ ΙΙΙ.
οπο νοπε , οι:Ι εΙΙε: Ιω εοπάιιθ:οπτε ά:: Ιεπτνἱεξ
Ιου: επ πιοπΙΙ:ι·ει Ιο επεπιὶπ. νοΙΙ:ιίοτπιππτε
' πωπω :ποτε Ρτει·εε , οιιεΙε Ιοπτ Με εΙούοπ: άπο
ππιτΙε , οπο Ι'ΑΡόττε επτεπά είπω εε πατε.
()οπΙΙοετοπε πιπιπιεπειπτ Με “πω” , οιι'ΙΙ επ
παετ επ "απο Ι.ε ΡτειπἱετεεΙΙ εοπσειιέ επ εεε

Μου “πιο Ισ. Ιετπιπο :β απο νιψιιι μπε [τι8έΙσ.
(Σε: πιοτ,οικ: ποι.ιε ενοπε τ:τειάιιΙτ ναέ|]Ιωπ Ιε Ρτεπά
ἔεπεπιΙεκποπτ ὸεπε Ιε Ιεπἔεἔε όεεΓππᾶεε Εί

σ:ι·Ιτιπεε ποστ τουτο εΙιοίε,ιΙοπτ οπἴο Με ἐ οπώ
ς1ιιε πΓεΒε,οπε σε ΓοΙτ; ιΙ'οίι νὶεπτ οπο Ιεε .πως

Ιεεἰπίὶτπιπεπε σΙε Ια μετα, γ Ιοπτ ειρΡεΙΙόεε ‹Ιε
σε ποππ ;& δ. ΡειπΙ γ ΜΙ ποιπππό υπ ναψαιι Ώ'
Ιει.*Ιέυπ, ε'είΙτ ἐι άπο ππἰπίὶτπτπεπτ εΙ·ιοΙΙΙ ώ: Ποπ

Ροπι· Ιοπ αυντο : 8ε Ιω ΡετΓεε , οπο Η ῇυίΙἱεο
επ:ΡΙο)πι πιιττεεΪοΙε Ρουτ ιΙέτι·πΙτε: Ι'ετπ ΡΙτε ιΙε8
επ "χ, ΒοΒ7ΙοπΙεπωίοπτ-πΡΡεΙΙει Ιω ασέβεια:: ιίο/Ιπι
άπάΙΖπαΙσπ επ πο” ]'είΙίπτε οπο ε'εΙΙΙ επ υπ
ίεκποΙεΙ:Ιο Ιοπε , οπο Ι'Αβόττε ποπαιπεΙει Ιαπ
τπο απ ναψιπσ . @απο οπ'εΙΙο ει είΙέ ει·όεο ανα:

απτο όΙΙΙοι·επεε ‹Ιε Ωω ποπτίοτνἰτ ιὶ Ι'Ιιοπππ€› _
ποπ ΙευΙοιπεπε Με Ρι·ομΙ€ετΙοπ ΙΙοΐοπ άρεσε ›

πω: :ΜΗ ἑι Ι'ειάουεΙΙΙεπτεπτ 8: ο Ια α:οπΓοΙιιτΙοπ
απ: Η νΙε ε <:οπιτπο ΙΙ ΡειτοΙΙΙ μι: ΓΙ:ΙΠοΙτε :Ια
Μα.
ΧΧ.

ΜογΓα οὐ Ιο δοπέπευι·όΙτ εκρτοπεπιεπτ,ΙΖπΉΙ
μα: Μ» ,με ΜωπωηΒ5ι· ω!. Μ” π) Με Με
μα: Μ] αβΙ/Ιου·.Ε.τ ο'εΙΙΙειΙ.5ε €Ιοι1%,σ:1ι1€ τε8επΙΘ
Ι07 Ι'ΑΡὁετωοπτοποΙειπτ μι· α: 11οτ11 ‹Ιε “Με”
οπ`ΙΙ €ΙοπΙ12 δι Ιειίοι1ιπιε , εε:Ι:ι πιεΙΙπε οπ'οπτεπά

ΜοχΓε Ρετ σεΙυγ απο. (Με: εοπΙἱὸοπιτἱ0Ι1
|

Ι

·

- οΙ›Ιὶἔο

έ

_

νει·β ν ι Η
ι”
οΒΙΙΒο όείιε όποια: Με ιὶ ενώ· ιιτι 8τατιτΙ τω"
οι: Γε ίετιιιιιο,τ:οπιτιιε :Ι'ιιτι Ρτεΐοτιτ (με Ιιιγ πιο
Ιε (Στοιιτειιι· Ροιιιτ Γοτι Μαι δ: ΓοιιΙτι ειτιοτιτ. Οτι·
Η τιοιιε Ιιοτιοτοτιε δε 8ιιττΙοτιε τ: ετοιτιειιτ Με
ι:Ιιοΐοε , ουτε ποσο άοιιτιοτιτΙοε ματιά: Ρι·ιτιοεε ,

Για τοιιτ φωτιά εΙΙοε ίοτιι: ι:ειΡ:τΙιΙοε ιΙε ΐετιιιτ ἔν.
ιιοΙΙτο Μαι δ: εοτιτ:οτιτειιιοτιτ : εινα: τιιιεΙ το
.κ

ΓΡεθε άτ:νοτιε τιοιιε τετ:ονοιτ, δε εινα ιιιι'οΙΙε εἴ
ίεθ;τοιι τΙενοτιτ τιοιιε εοτιἴετνετ ατε 'τω, οπο Ιο

Ιοιινοτειιτι Μοιιτι πι: ότι ιτιοτιτΙοτι τοττιιόεε ΗΒ
€ετιιοτιτ : δε άουτ ι ο Ροιιτνειι ιιοττένιο Η ιιτἰΙε
τιιοτιτ?

τισ νοιτ , οπο Ι'οτιιιτ: μια τιοΒΙΙΒετ

ιη πιοΐΡτιίοτ ΐεε ιστείε:τιε Βιτιε οιιτττι€ετ Ετ Ιιοτιι:έ
μι· Με εκττοΙΙιιε ιιι€τ:ιτιτιιτΙά Ετ Ροιιτ τοι·τιτΙοτ
:στο τω" , ΙΙ τεστ τη τετι·ιεττοιιοτ , τιιι'ΙΙ γ ο οι:
ΡΙιιίιειιτε ΙΙοττεε τἰ'αὶιἰετι Ιω ιιιιοείτιιιτιιιιιόοε, τιιιἰ
ιι'οιπ τΙοτι ‹Ιο εοτιιιιιιιτι τινι:: Ια τιποτε τΙο εειιιτ ,

οιιι ε'ετι ίετνοτιτ ; ι:οττιττιε Ια:: :ιτττιεε , 8: Ιεε οτι
Με , 8ωιιιτι·οε
Ιωάι:
ειιιττοε
ιιιιἱ
ΙΟΝ:
ΜΙΠιέεε εΙιοΙοε
, ίοτιτ ΙοιιιοΙεΙ:Ιοετ
οτι τΙοίΗτιιέεε
τιιΙΙΙοτι,η
ΦοΠΙΠΝΙθ8 ΒΦΙΙ:8%0ιι ιΙοιιέε:ε τΙε αιτίου, εοτιιτιιο

Ιοε το1τιω, εΙοτιτ Κ: Ιω: ιιτι βσ.ΡΙτιι.ιτιο ; Με οίι:Ιτι
7 να , τΙοτιτ Π: [εεττ ιιιι ττιειίττε. [ο ίοτιιττιε είΙ: απο

τιμά: τΙ'ιιτιο τουτο :τοπιο Ιοτ·τε,Ι:ιοιιιιι:οιιρ ΡΙιιε οτι
οιιιΓε δε ρΙιιε ειτα:ΙΙοτιτε Ποιο οοιιιΡει·ειΓοτι. Οι:
οιιτι·ε ειιι'εΙΙο είτ ‹Ιε τιιτ:Πιιο τιποτε, αμκ Γοτι πιο.

τι,εΙΙο ε:ΙΙ5 :ΜΙΒ ‹Ιε ττιείιιιο εοτιτΙιτιο. Μ: $οι€τιοιιι·
ιιοιιε Ι'ειιΙει€τιε Ιοτε οπο Ια ν_οιιΙεττιτ τ:τέι:τ , ΙΙ Γε.

τιοτιιιιιο ιιτιο :ιγιΙο βικΙ:ΜΜ Ζ Ι'Ισοτιιτιιο. ()'είΙ
ΡΘΗΠ100Υ80ΙΙΙ Η Ια ίοττιια τιοτι ότι Ιιοιιέ οτι ‹Ι°τιΙι·,
°

οιι ‹:Ι€

αοο
Μπακ βη· τ, Ντιπ Ι 1 τ.
οτι ιΙε τιιιεΙοοεαοττε ιιιατιετε έτταιι€ετε, ιιιαιτ ‹Ιε Ια ΡτοΡτείοΙ:Γιαοεε τΙεΙ'Ιιοττιιτιε,αγατιτ μια ιιοε
οι: Ιεε εοίτε.ε ΡοιιτΙ'έτοττε ιΙε εε Ιιειι οιινταΒε;
ιιοοτ νοοε αριιτειιτΙτε ό Ιιοιιιιτιε, «με εεττεατιιε
ιιιι'ΙΙ νοοε τΙοοιιε εΙτ οτι αιιττε νοοε τιιείτιιε , δ:
ειιιε νοοε ιΙενει ανοιτοοιιτ εΙΙε Ια ιι·ιείιτιεαιιιοοτ
δε Ιε τιιείιιιε Ιοιτι , :με νοτια απ: μποτ νοοι.
Ι.'οοτιια8ετ οο Ια ιιιαΙ τταιττετ τι'εΙτ μια οτιε Ποι
ΡΙε ετιιαοτέ; ε'είτ οιιε ΙιατΙοατιε ει: ιιιιε ιοΙιιιιιια

τοτε ; ε'εΙΙ: Ιε νΙοΙετ οι Ι-ε Ι:οτΙαιτε τοι ιτιεΙιιιε, Ιε

ιιιτε & Ιε ΡΙοε ‹Ιε ιιατοτέ ιΙε τοοεΙεε ειιεει.ΕιιΙιιι
ίοονετιεα-νοιιε ειιεοτε, οοε εε εταιιτΙ Επι» το”

Ια τοτιιια οι: νόττε τιιοΙτατιεε,Ια οτα ‹Ιε νόττε εο
Ιτό ; Ροοτιιοοιι,ίιιιοιι Ροοτ νοοε ανεττιτ, τιο'εΙΙε
ιΙοιτ εΙΙττε νδττε εοιιιραΒτιε, δ: τιοο νόιτε εΙ-εΙα
· νε? ειιι'εΙΙε τΙοιτ εΙὶτε Με: αορτεε οτ: νοοε ραπ
ιιιαιιιετ8: 8οονεττιετ τοιιτε Ια ταιιιΙΙΙε ανεε νοτια?

Μαια Ι'Αιιόττε οιιττε εεε εοτιίιάετατιοιιτ-, πιώ!
ι·ιοιιτ τοοτιιιτ ετι αρΡεΙΙατιτ Ια τειιιιιιε επι ιιιιι|Ιϊατ,
τιοοε ειι πιει ειιεοτε ιιιιε αοττε ει: ανατιτ,αιοοτατιτ

οι:ε ε'εΙτ οτι “ψ”ιιΙιτι1Ι·,ιεΙΙα, οιι εοιιιιιιεΙΙ γι!
εΙαιιεΙε εποε , αΙιιι[οιΙΙε ου μια ιιιβιιιι:, εε οιι'ιΙ
ειιτειιιΙ ΙΞιτιε ιΙοοτε :το Ια εοιτιοαταιιτανεε Πιστο
Με, Νε νοτια οΙΙ:ειιΙετ Ροιιιτ , Ι:ειιιιτιετ απο

ΙΙιετιτιεε , εΙε εε τιιιεΙε ίτιιιιότ Α ροΙττε νοοε φα·
ΙΙίιε οι: Ια Ι`οττε. βατ ότιττε τιιι'ΙΙ ιι'αΙΙετιιιε εεΙαι

ε1ιιιε ιιοιιτ ν όιτε Ιοιειι , Ροοτ νοοιτ τεεοιιιιιιαοάετ
'αοταιιτ ΡΙοε α νοε ιιιατἰε , επ Ι'ατιιοοτ δε θΠ 12

Ιιοιιτιε ε>)ταεε τ.ΙεΙτιιιεΙα νοοε ιΙενε: τιιετττε Ια ΡΙοτ
Βιαιιιιε ραττΙε εε νοΙΙτε Ι:ιοτι-Ιιειιτ , 8ε τΙε νοτιθ
·

-

εΙοιτε;
/

,

ιπή: ν ι π.

μη

ΒΙοἱτε ; οικω εεΙα εΙΙ:-ιε εεττ:: ΙτιίΙτιιιΙτέ , ιΙοιιι
ΙΙ Ρο.ι·Ιε,6ΙΙ ιιιιε ΠιιιΡΙε ι1ιιιιΙιτέ,8ε που ιιιι σάπια

ου ιιιι Ρει:Ιιέ επι »ιδια οποτε. ω επι Ριιι·Ιειιιτ επ
8εκιει·ΔΙ ; ΙΙ είΙ ΡΙιιε
εεπιιιιι
εμεδ:Ια [Με
?σπιτια
είΙ :Ι'ιιτι
τειιιΡεπιιιιετιτ
Ποιό,
ΙιιιιιιΙ:Ιε,
δ: η

εΙ'ιιιιε εοτιίΙ;ιτιιτιοιι ΡΙιιε πιοΙΙε: , εμε ιι'ε:ΙΙ με
Ι'Ιιοιιιτιιε; δε Ιω ιιιικΙεεΙτιε επι κιΡΡοι·τωτ ι:Ιίνετ

(εε πιιιτειιιεε. Ετ ι:οπιπιε ΙΙ 7 ει ατι ι·ιιΡΡοτι: ε:ιηιιΙε
ειιτι·ε: Ια ΡειττΙεε άι: εΙιειειιιε οιιντειΒε ‹Ιε Ι)Ιοιι,Ι:ι.

ι:οιιιΡΙειιιοιι άι: Ι'εί-Ρτι: ‹Ιε Ισ. ΜΜΜ; (ε'ΙΙ θα:
ιιιιιΙΙ εΙιτε) «τα ει μι: Ρτεε ΙΙ:ιιιΙιΙειΙ:ιΙε ἔι £©ΙΙ8 (Κ:
Ιοιι ι:οτρε , [Με τοπιάι·ε δε ΡΙιιε άεΙΙι:εια: . δ: ιιιιι

μι· εοιιἴειιιιετιτ τείΙίΙε πιοΙιιε ειιικΙιιιμεΙ.ΙΙοτιε
ιΙε ιΙεΙ·ιοτε , 8: θ: ιι·ουΒΙε & ε'ιιΙΙειι·ιιιε ρΙιιε Με
ΜΒΜ ; ὰ ΙΙ ΓειιιΙ)Ι€ι€10€ ιιιεΙΙιι: €Ιενε1τιτ Ισ Ρει:Ιιέ
ι:ΙΙε :ΜΙ ειιιεΙειιιε εΙιοΓε «Ια ΐετιιΒΙειβΙε: 5. ι·ειΙΙοιι
εΙεςιιογ Ι':ιιΙνει·ΗιΙτε σ:οιιιπιοτιμ & Μικτά: μι:

εΙΙε: ,ςοιιιιιιε Ρετ Ιει [Μπι Ιει ιτιοΙιιε εαΡειΒΙε άι:
τείΙΙΙ:ετ. Ετ ειι απο ρτοροι·τιοιι εοτιίιεΙετει ιι:
νοιιε Ρι·Ιε Ι'αεΙιιιἱι·ει.ΙιΙε διΒείΙΙ:.ιΙιι ()ιτεειτειιτηιιι ει.

ιΙΟΠΠέ δι εΙιεισιιιε οΙιοίε απο οποια δ: ιΙε3 σοπ
εΙΙ:Ιοιιε ΙΙ ΡτοΡ1°88 Ραπ Με Με , ειιΠιιιεΙΙεε ΙΙ Ι€$
ιΙείΙΙιιοιτ. Ωω· νοιιΙειτιτ , :με Ι'Ιιοιιιιιιε αΒΙΙΙ:δε

ειιττεΡτἱΙΙ ευ όι:Ιιοτε , δε εμε Ια ίειιιιιιε :ια εστι
τιιιιτε Ισ τΙιιίΙ ίαΙειιτειιι·ε: Ραπ· μπα:: 8: ιιοιιττικ
Ιεε ειιΙΙιιιε,δε εινοΙι·ίοΙιι ‹Ιε [ει ΙΙιττιΙΙΙε,ιιιιε ΙΕ Ροπ
νοΙτ-ΙΙ θέτει ό:: ιιιἰειικ, ιιιιε τΙε:Ιε:ιιτ ιΙοτιτιει· ατι

ιι:ιιιιτεΙ ειΙτιίΙ εοιιιΙΙιΙοιιιιέ, ἰι Ι'ι.ιιι εΙιιιιιιΙ, ?στα 88
εδΙΙβ δι Ι'ειιιττε ΪτοΙτΙ ; ιιιοΙ ,δε ΕοΙΙ:ιΙε:Ρ ΤεΙΙσ4

εΙοιιο: είὶέ Ια Πτι δ: Ι'Ι:ιτε:ιιτιοιι αΙιι8::ΙειιοιικΠ
Έςδ

.

- μπι

Μποντ βια Μπαντ: 111.

εεε ιΙΙΙΙ:ετετπεεωπιιΙ Γε τπ·οιπνειπτ ετπττε Ιω εοτπόἱ=
τἰοτπα τπατιπτεΙΙω ιΙε Ι'ιιτπ 8τ ‹Ιε Ι'αιιττε Ιεπτε ; άουτ
Ιω Ιποιππππω αΙσιπίειπτ οτι:ΙΙοαΙτετππεητ,ειπ ρτεππαιπτ

οτεαΙΙοτπ ιΙε πτπέρτΙΙετΙεατεπππιππεα. ΜαΙα Ι'ΑΡό

πε ιτοττΙιέεαιπτ ι:εττε ει·τειπτ Ιειπτ ππποιπττε ο ανια
τοιπτ ατι εοπ·πτται·Ιε τεττε τοτπΙΜετατποιπ Ιω οΙ›ΙΙΒΒ
α Ιω τταἱττετ ανω ΡΙιπα ‹Ιε ΙοΙππ, τΙε τεΙΡεέτ, 8: οι:
τετεππιπέ. Ωαι· τ°εΙΙ: αἰτπίὶ- τπι1ε ιποιπε τππαππΙοτπεΙε8
εΙποἴω ΙταΙΙω, 8: ιΙεΙΙεατωι Ιιπτ τοιπτ οιπαππτΙ τποιπα

Ιτανοιπα ειπε Ροιπτπποιπα ΙετνΙτ ΙΙ α ΙαΙΙιι , τπιπ)εΙΙι€8

τιπΙΙεπατ τεΙΙω: τοπ·πππππε ΙΙ εΙΙ: από α νοἰτ :αυτ Ρατ
› Ι'ΕΙετΙτιπτε,οιπε ΡατΙα τοππΙΙιΙετατἱοππ ιΙε Ια τΙαοί-ε
πππεΙῖππε ο ιπιιε τοιπτε Με ἰτπΗτιππΙτέ τΙε Ι'αιπττε
Ιεπτε α είΙέ τπετεΙΙαΙτε Ροιπτ Ιω ιπΙαἔω τ1ιπ°ετπ τἱτε

εεΙιιγ [ποστ Ι'αἰιΙε δε Ιε Ιαοτπ-Ιπειπτ τΙιιοιπεΙ ΙΙ ααΙιπΙΙ
είτε τοτιππέ ΡατΙε (Στεατειιτ2 Ηοτππιππε α αι:Ιοτω

Ια ίαΒείΙε. Νε ιππέΡτΙΙει ροΙππτ Ιω οιπαΙἰτεα ω:
Τοπ οιπντα ε. ΡιπΙα οιπε ι:'είτ Ροιπτ νόττε Ι›ἱεππ›'

ι:1ιπ'ΙΙ να Ιτ Ιππέττππε,τι·αΙττει Ιε ετπ ίοττειγιι”ΙΙ

τεεοιπντε ιΙατπα νοττε ΙιπΡοττ , & ιΙαππανοττε
π·εΙρεθι: α: τπιπ'ετπ νόττε τοιπΙΙιΙετατΙοτπ Ι)ἰετπ Μ'
τ·4φ-ω_.ή”ΓΜ=.·,<πω

α οΙτέ τΙε Έστω δε οι: 8Ιοἱτε. Μαἰα 8. ΡΙεττε
αΙοιπτε ιπππε ίεεοππιΙε ταἰΓοιπ , εγώ οΙ:ΙΙΒε ετπι:οτε
ΒεαιπεοιπΡ ΡΙιπε έττοἱτεπππειπτ Ιω Ματια α αγαπω
δε Ιποιποτετ Ιειπτα τειαπτππω. ΕΙΙε είτ τιτέε ιΙε ΙΙΙ τ
Ραπ οι.π'εΙΙεα αιπτοτπτ ιπππ γοιπτ ανευ :τοκ αιπΙΙ.ογαι1· _
:πε τεΙείτε,οιπε Ι)Ιειπ πποιπα α τΙοτπιπέ επ ίσο ΡΙΙ8›
Βε/ΙΙΙΙΙΙΙιτε 16: (ἀἰτ-ΙΙ) "Μπιτ τω:: , ?το "ΙΙΙ τ/Ιεπ εκ
βππ!πΙε Ι1τήτιεπάτ Ια επεσε α: νέα. Ι)αιπα οιιεΙοιπε8
παπα ιΙω αππτἱεππα επτετπποΙαπ-τεε ιΙε τεττε ΕΡΙττε Ιε
°ο

- ο

'

πιω.

οΙ

Μ( ν ι π.

,

ιο;

πιει α'Ιιεαὶιὶσ:ι ί`ε ταρροττε α” ΐεπιΠιεει ιψιιάι·:
Ια σωστο αΙΙε: ; μι [Με ικα/Β "Μια ΙΜέτισι·σιάε
Ζωα:: α; νέα; δε σοιι ασκ Ιιοσιιιιεακοσιιιιε τΙαιιε

Ια ΡΙσε 8τασ‹Ιε Ραπ σεε ασοεε· ΜαΙε εεττε σε.

πιστό τι'είΙ:
σε ιισΙΙε
Ιτιισοτταιιεες
[Με:οσΠοσιε
ασε σε
ασεΙσσε
ΙΙαςοιι,σσε
Ι'οιιΙιἴε,Ιε
Γεω εΡε
ιιιεΙΙιιε ασ Ι:οιιεΙε , α ίε:ανοΙτ ασε Ιε τιιατί δ: Ια

ίειιιιιιε ΙιετΙτετοιιτ εσίειιιΙ)Ιε Ιε Βο)·ασσιε ‹Ιε
]ιε ε σ ε-(Ϊ Η ε πει τ. ()τ εεε ΡατοΙεα άεΙ"ΑΡόε
απ: ποσα ΐοστιιίίΙειπ πω: ταΙΙοιιε ,πιώ οΙ:ΙΙ8εστ

Ιεε ιιιατΙε α Μαι τταἰττει· Ιεσιε Ρεσιιιιεε. Ι.α Ειτε
σιἱετε εΙΙ: εοστειιιιέ ιΙαιιε Ιε ιιιοτ «Με Ι.α τω»
εε εσ εε ασε Ιεε Ιειιισιεε ίση: Εισαέιέπει άαΙιιισε:

Ι.α ετοιί]επιε επι α: εισ'εΙΙεα αστοιπ εεε ΙιετΙτα8ε
οιιβιπ!ιΙσ ε'είΙ: α άσε ανεε Ιεστε ιιιαι·ιε. @ασε α Ια

Ρτειτιἰετει δ. ΡΙεττε εΙιίατιτ ασε Ιεσίειιισιεα Ιων:
ιιαβι ΒΜιέπει ασ Δ: νιο,ιιοσε τιιοσετε ασ“οστι·ε
εεαε εοσίΙσει·αιι6 σε Ια νἱε ανεσΙτ,εισΉ πιει Κ, .

επι αναστ , εεΙΙε σε Ια Ρτείεστε πιείΙιιε οΙ›ΙΙ8εΙεε
σπιτια α εαπ: ιΙοσεεσι· & άεΐεεεεε. Πα: επι εΙΐετ,

φαει! Ιιἰειι ποσα ιι'έτειιάτιοιια σοε ΡΩΠΓέ(ϊδρ

«ισα Ι'έτατ ασ ΠεεΙε μεσω: , Η εΠ; εε (με εε
εοιιιιιιετεε Η ἰιιτὶσιε , δ: εεττε σιιἱοσ Η εττοἱτε›

εισΙ Πε Ιε πιαι·Ι δ: Ια Ϊεπισιε Ι-εΙοτι Ια εΙιαιτ άατιε
τοσεεε Ιεε ρ:ιι·:ιεα ‹Ιε εεττε νΙε , τειισΙετε σώσε
Ιογεστ ωσίἰοστε επ εοιιεοπΙε 8: ΙιοιιτιεΙστεΙΙΙ
αεσεε Ι'σιι ανεε Ι'ασι:ι·ε , σε Ϊε Ροσναιιτ ι·Ιεσ αστε .

σγ σε ρΙσε πιαΙΙιεστεσκ , φωσ ΠιασναΙ8 πιατΙα
Ι εε ι 07 σε ΡΙσε Ιιήστεσκ σσ›σιι σου. Ετ ΡσΙ8

ασε Ια ίειιισιε σε Ια μι:: εοιιαιΙισε ΙιεασεοσΡ
-

-

›

δ

Α

α."

μια
8στωοπβει· 1. Με” Η Ε.
α εε Βου-Μπιτ, ΙΙ είΙ ταΙΙΙοτιτιαΒΙε ενιιεΙε ιιιατἰΙε ,

τετοτιτιοΙΙΙε ,δε ειτε Ια εοιιΙΙιΙετατΙοιι ιΙεατιιιΙτα ,-Δ
ε)ιι'ΙΙ ετι ειιεΙΙΙε , Ιαν Ι:αεε ίυρ)ιοττετ εΙομεετιιετιτ

Ιεε Ιιιεοττιπιοτ.ΙΙτεα (να ε'ν ττοιινειιτ , 8: αΙιτιετ δε

εΙιετΙτ τετιεΙτειιιειιτ εεΙΙε, ενια Ιαν αΡΡοττε εαπ:
«Ιε ΙιΙετια ; ενώ ατ:!τΙοιιεΙτ Ιεε ειιτιιιἰε , 8: αυεττιειιτε
ίεε εοιιτετιτειτιειιε ΡατΙα ραπ, ειιι'εΙΙε ν ΡτειιιΙΙ
τ)ιιΙΙε ττιεΙΙεεΙατιε τοιιτεε Ιεε αΙΐεᾶἰοιιε; ενιιιεοτι- /
ίετνε (οτι Ηττα , δε Ρετρετιιε Ια @Με ο δε Ιαν
ό.οιιτιε τΙεε επιταιιε,·Ια ΡΙιιε τΙοικε ΡοίΙεΙΙΙ00, @Πο

Ι

Ι

)ιιιΙΙΙειιτ ανοΙτ Ιεε Ιιοτιιτιιεε. Α φον ΙΙΙατιτ ανεν:
πετ Ιεε Ρεἰτιεε ιι'εΙΙε α , Με α Ιω Ροττετ› Μ"
Ιεε όΙενετ, Ιεε Ρώπα τΙε Ια τατιιΙΙΙε , 8: εΙιι @ενετ

ιιετιιειιτ ‹Ιε Γοιι ιτιέιια8ε. ΙΙ είΙ νταν ειι'εΙΙεα Μ Ι
|

ε

ε'αεε)ιιΙτειιτ Ραε τοιιτεα έΒαΙειΠετ τΙε εεε τΙενοιτ5,

δ: ειτε ειιεΙει εεε τιιιεε ν τιιατηιιειιτ εταιιάεπιετπ
ΜαΙε αιιΙΙΙ βατ-ΙΙ ανοιιέτ , εμε Ιε ΡΙιιε ίοιινετπ
Ιειιτα
ε'ετι ττοιινετοΙτ):ιειι
ΙΙαιιτεε τιαΙΙΙειιτ, εΙετήεεΙΙεε
ιιε ΙεεάεΙειιτττιατΙε
ΙιτιΙταΙΙειιτ , 8,ΙΙΒ
›
Ιειιτ ιτιοτιττονετιτ εοτιἙταττιιιιειιτ τΙε Ιιοτια ετων

·νιΙεα ‹Ιε νεττιι δε τΙ'ΙιοτιτιείΙετέ, (ζω ταἱίοτιε Με
Ιεε οιιτ ευ αιιττείοΙα ταιιτ εΙ'έίΙΙΙ:αεε νετε Ιε8 ραΠ·
ντε8 Ρανετιε , εμε Μαι τ)ιι'ΙΙε τ1'ει1ΙΙε11ϊ8Πωπ
αιιττε Ιιιιιιἰετε , ΙΙε τιεΙαἱΠονετιτ Ραε ει, τείΙ)›ε&ετ

ι

Ιε ιτιατΙαι()ε,εοι·ιιιιιε ιιιιεεΙιοΐείαΙιιότε 8ε εΙΙνΙΠΒ3

ΡΜ Ιεα ιιιατΙε ιιοττατιτ αιι ιιιΙΙΙειι εΙ'ειιιτ τατιτ τΙΙαίΙε·
“ων_ ότιοτι δε τΙε τεΙΡεέτ ασκ ίειιιττιεε,οιιε τιοι1αΙΙ 008
Πε·νζΞ @με @να Ναντ Ιε ρευρΙε εεε ΙΙοιιιαιτιε εε Γ·
:θα Με εΙε απ) €ετια αιιε ΙΙ ιιε Π: Πα Ραε στι ίειιΙ·εΙ1ν0Ι'ε

Με· ©Φ,ϋἰἔε1ιιεΙειιταΙοἰκΙε ΡεΠΙΙΙΙΙετιτ; εε τΙεΙοττΙΙΡ
Ι

με: η

.ΙΙΙ

ε

ΙΙ

Ι

Ι

Ι

Μ

Ι

ο-.-4

"
Μή ν ι τα
Μ;
πε α'€ΙΙαπτ Μικτό απ τπἱΙΜτ1 τΙ'ειπτ οπο Ιοττ ται·ο:Ια
Μ” οπο Ια ὅοΙ-Ρετἱτέ 8τ ΜΙπικ: ειποπτ εοποπ1
μ: Ι°Ιαοππε οτέ 8: Ια ει·ανΙτέ ‹Μ Μοτο απαιτει
Μαία ξΙ)Μπ ἴοἱτ ΙοιΞέ, ΟΙατοΙΙΙοπε, οπ'οπττο τοπ

· Με Με ταΙΙοπα Ι'ΕυαπΒΙΙε νοτια επ αΡΡτοπτΙ αν
τοτε απο απττε Ι:Μπ ΡΙπα τοπ: Ροιπνοπα σπα
ΙΙΒοτ α νοπε εοιπΡοττετ εινα: νοαΜιπιποε :ΗΜ
ττετεπΜπτ δε τεΓΡεάιντ:πΐοιπεπτα ο'είτ (εοιπτπο
τπτ ἰεν ΓΑ ρότα) ιμι'αΙΙσαβατ ΜΜΜ:: αν Ιβ8,4
τα τα Με απβωΙ:Ιε απ: πω. νοτια @αντε οιΜΙΜ
τ:ίτ απο νέο,οιιο Ι'ΕΜτΙτιιτε αρΡεΙΙε πιπΡΙεκποπτ

Ια Με α τ:απΜ «Μ Ιοπ εκεεΙΜπεο ; ἐιἴοανοιι· απο
ΒΙεπ-ποπτοπΐοδε ΒΙοτΙοιιΜ νΜ,οπο Μ $εΙοποπτ

με σε ποιια τι ιπΙΜ επ Ιιιπποτε Ρα Γοπ ΕιιαποΙΙε;

8τ οπ'ΙΙ τΙοππετα ιαπΙοιιτ ια Ιιαιατ τΙαπα Με τ:Μ_ιπτ α
τοσα α:ιπτ,οιιΙ ετοΜπτ απ ΡατοΙε. ΙΙ πο! α οπ'οΙΙο

ΜιιΜ α οιπ ττττπΡΙΙΙΜ τοστ Μ Μπα ου Ιποτ ‹Μ ω”
Με αυττεε ουτε ποσα α ΡεΙΙοπε αΙπΙππΙοίΙ:απτ με .
τΙΙεπεα ά'ιαπ Η τπα8πΙ οπο ποιπ.()αι· δε εοΙΜ οπο
Με Ιαοιππιεε ΡαΙΜπτ επ Ια “Με άεοιπεΙε Ρεοπέτ

& ι:εΙΜ οπο Με ΙΙ-ταἐΙἰτεα επΙΜπτ τπεπέτ: τΙαπε Μ
τΜΙΜΙειικ Ραϊα «Μ €απααπ, δε εεΙΜ ια πιοΐπτο

οπ'ΑτΙακπ νΙνοΙτ άαπα Μ ΡατατΙΙα των τρωω επ
οι1εΙουε ίαςοπ ὶπηαατἴαἰτεα ,Ι-π]εττοε α άΙνο:Με
ΙπίΙππΙτε: , ταεΙιέττα τΜ ΡΙιιΙΜυτα ὸείαιιτα , δ:
αναπαΙεπτΙοιπΙετο ππεΙΙέο, Ι'ι:πε ΡΙπε, 8: Ι'αυττο

ιποἱπα ανα: Με τοπεΙ:Με τα Ια ιποττ ; απ Ιππι

οπο εεττενΜ ‹Μ ]ε 8 τι α-(ζ τα ιι ι ο 1· Μταας
τοπ:ηαΙΙε :Μ τσιπ: ΡοΙ-πτ α μπε 8τ Ραι·ίαΙτοτπεπτ
οκοιποτε «Μ του.ιτεε Με Ιπππαιίτοα ‹Μ Ια απτο;
ν
.
Ιππποτ·3

;ο6

.Μπιουτ @τ τ. Ντιπ Ι Ι Κ

ἱττιιτιοττοΙΙο ι Ιιοιιτοιιίο , δ: ΒΙοτιοιιΐο; ωστε οι;

ιτιοτο νινο , δε τοιιΙΙοιιτε ιοιιϊίΙατιτο ιΙιι Ιοιινο=
πιο Ι:ιιοτι , (απο οιι'ιιτι ίοιιΙιτιοιτιοτιτ ‹Ιο (οτι έτοτ
τιοΙΙο ιΙιιτέο ΙοραΙΙο οιταιιττο οκοτειι:ο , τιιι'οτι τι

ΡοΙΙοΙΙΙοιι ι:Ιο Ι)ιοιι. (ζ'οίτ ροιιτ·οιιογ Ιοε έτ:ττ=
νατιιε Έκτο: Ια τιοτιιττιοτιτ ιιτιιρΙοιττοτιτ 8ε αΙιίοΙιι
ττιοτιτ Ια νέα. ΜαιοΙ'ΑΡόττοΙ'αΡροΙΙοαιιΠι Βτατοι

· Ια μια έ: ιτιο,ιΙιτ-ΙΙ. ()ατ ε'οΙΙαιιτατιτοτιο τ'ΙΙ
τΙτίοιτ Δ: ντο , φαι ο!! τ4ποΧΜι26 ; οτι Ια τιιοίτιιο Γοττο
οπο εγ-τΙονατιτ ΡατΙατιτ ‹Ιο Ια ττιοίτιιο οΙιοΙο ΙΙ
'_Ρ,,,_ Ι'αΡΡοΙΙο_ιιτιο συιιτοτυΜπτυπαρττΙΙ:; δ: οοτιιττιο

5·

ιΙατιε Ιο Ρτοιιιιοτ οΙιαΡΙττο όοΙα Οοτιοαο Μογἴιτ
τΙιτ Ι'άετιιἰιώ τω στο! , τ:°οίΙ: α ιΙιτο ςοοιιιτιιο Ι'Ιτιτοτο
Ρτοτοιιτ Ιω Νοε τΙοόΙ:οε τΙοε ΗοΙιτοιιιι) ΙοοιοΙι

τιιιι οΙΙ ιιτιο οτοιιτΙυο. @ΜΙ ιιτιο ταοοτι οι: Ρωθϊ ·
αΙΙοιτ οττΙιτιαιτο τΙατιε Ι'ΕΙετἱτιιτο : δε ἔστι :οπτ
τιιιιτιο οτι τοσα ΙατιΣ_ζαΒοε , & ΡαττΙοιιΙιοτοιιιοτιτ

ιΙατιε Ιο τιόττο. (Κ: τι'οΙΙ με το)! τω1εωωιωφιο ·
Ι'ΑΡοττο αρΡοΙΙο Ια ντο έτοττιοΙΙο απο επτα. ΙΙ
Ι'ανοιτ τΙοίΙα τω ιιιιαΙιτΙέο ατι Ρτοττιιοτ εΙιαρτττ€ι
ιιοιιε οοιιιτιιατιτΙατιτ τΙ'ε||ιετοι· :τι Ια @σε «τέτοιοι

βια ρτοβτιτά οτι Ισ πνοΜτέωι τίο ]εε ιιε>(:ιτιιιατ
οτ ΙΙ _ Ια τιοτιιιτιο έπεσε , ριιτοο οσο ε'οίτ τπτ των
Γεω εΙο Ια 8ταοιοιιΙο Ι:οτιτέ,6τ ιιιιΙοτΙοοτρΙο τΙΒ
' ])ιοιι ;ξτταΙΙοτι τΙοειιιογ οΙΙο οι αιιΙΙΙ ιιοιτιττιέΦτ
(οτι το” τΙαιιε Ιο 6. ιΙο Ι'Εριττο αιιιτ Βοττιατ0$τωΕ·Ι?

Μ-ι,,,_ δ. ΡαιιΙ δε 5.]ιιτΙο τιοιτεαρΡτοτιοτιτ:,οιιοΒιοττω
τ.

τιοιιε ΙΙα τΙοτιιιατιτιιβι·τι τἰε;ττιὶ[ἑηὶσυ;τἰσ ; Πιο τιτιατιτ-·

τ " °"°_Βιοτι,οιι”ιΙ ιΙοτιτιο τι ΟιιοΙιτοτο ςΙο ττοιινοτζιτιιΙο-τ
τιοοτόο οιινοτε Ιο 8οιοτιοιιτ ατι τΙοττιιοττοιιτ;δο·

ο

·

=

ΙΙαιιττο

ο

ναί τ· ι τι

;οι

_

Ι'αιιττε ιιοοε οι·ιΙοτιοαιιτ ιΙ'αιτειιτΙτε Ια ιιιΙΙετΙΦ ΙΙ
εοτ‹Ιε τΙε ιιδιτε8ει€οειιτ] ιι ε ο α-(Σιι οι ε τ τι

ι

νιε έιεττιεΙΙε. (Σε τιιι'ιΙ ταιιτ ΙοιετιεοΙετιιειιτ τε
ιιιατειοετ εοιιττε εεοιι , τιιιι ρτετειιόετιτ αυτ: Ιεε

τιιΙεΙεε οΙιτιετιιιεοτ Ια νἱε έτεττιεΙΙε ιιατ Ιε ιιιετιτε
τΙε Ιεοτε αοντεο. (ζοιιιτιιετιτ ΙΙτεττε νιε Ια εΙΙ:
ιιτιε επεσε? (Ξετταιτιειιιετιτ Ιε ιΙΙΙεοοτε οι: 5.ΡαοΙ

εΙτ οειιιοοίττατιτ, .9ι στι? μι· (μια , σε ιι'ς|Ι μια
μι ταινια:: ιιιιττειιισιιτ ειπε κή! ρΖιιιαι·ιια: @Με
ιῖ ι'ι·|τ μι· αυτοι, σε ιι'εβ μια Ρ2787ΔΙΣΕ, πιιτιειιιτιιτ
Μινι: ιι°ε|ΙρΙιιι ειπε. Οι· @Η [κιτ €ταεε , ὸΙτ 8. Κουτι

Ριεττε. Βετετιοιιε τΙοτιε τετιιιε, τιιιε εε τι'είτ Ραε ΙΜ·
_ιιατΙε ιιιετΙιε τΙει οειιντεε. Ετ :με Ι'οτι οι: Με

μια: , ιιοε εε ιι'εΙΙι μια οτ8οειΙ ιι'αιτειιτΙι·ε Ιε
εΙεΙ εΙιι ιιιετιτε εΙε Ιεε εεοντεα, Ροιιτνειι οοεΙ'οτι
τεεοιιιιοιΠειτιοε εεε ιιιετιτεε νιειιιιειιτ ‹Ιε Ια Ψα

εε ιΙε Ι)ιειι. (Σατ Ιε ΡαιΙΙιετι οοι έταΙοἱτ Ιεε Πετια
εΙαοεΙε ΤειτιΡΙε, Ιεε ταιιιιοττοΙτ τω” αοΠι α. Ια
αταεε τΙε Ι)ιειι α Ιε τετιιει·ειαοτ ότι εε ειιιΙΙΙ είτοιτ
ιιετιιιεοιι ιδεοεαοτιιιοΙτιαιΙοεΙαιίΤε μια τΙ'εΙΙ:τε

εοικΙαιιιιιέ. ΜαΙε Ροιιτ τενεοΙτατιιοττε τειιτε ,
δ. Ριεττε ιιιτ , αυτ: Ια ΙΙειιιιιιε τετα αιιίΙι Ιιιιιτιει·ε
άι $8!!88Μτ'ε άι νέα; ειιι,εΙΙε αυτα Ραπ αιι τογατι#
ιιιε τΙετ εΙειιιτ. (ΙΙιτεΙΙΙειι , εοιτιιιιετιτ Ροιινε:

,

νοοε ιιιεΙΡι·ιΙετ εεΙΙε τιιιε νόττε Ο ι-ι τι ι Η α
ΙΙ €ταΙ1ιέΙειιιεΗτΙι0Ποτύε ? αιιοι ΙΙ ιιοιιιιε Ια νιε
& Ιοτι ιιιιιιιοτιαΙΙτέ ? ΦιεΙΙε ιοτιτιιιιτέ Ρου
νεα νου: ΡΙοε αιΙΙε8ιιετ , εαραοΙε τΙ'οΙΙΙιτοοετ
ιιιιε Η εταιιεΙε εΙοιτετ
ιι'εΙΙε Γοιτ εε φπα
Με: νοοιΙτεα αι.ι τεΙΙε , μια ιιιι'εΙΙε Ιάβα

·

έν =

.

_ ε τι·
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ΜΜΜ [Ια τ. Μπα ΙΙΙ.
ΞιΙαιιιαΙα ανεε Ιω ιιε-(ΙΗιιτετ ,εΙΙε α. Ιε
ΡτἰιιεἰΡαΙ; 8: του: σε αυτ: νοιιε ροιινε: ανοιτ ιΙ'α
νατιταΒε ατι τΙείΙΙιετΙ'εΙΙε, τι,εΙΙ αυτ: ττεε-Ρειι τΙε

τΙιοΙ-ε , ριιὶε τιιι'ετι εε Ροἰιιτ εΙΙε νοιιε είΙ έεαΙει
. Ωατ ε'εΙΙ: εεου'ΙΙταιιτ τειιιατοιιετ επ ττοΙίὶείιιιε
ΙΙειι ; οσε Ι'ΑΡοττε τΙΙτ ιιοτι ΙΙιιιΡΙεπιετιι οιι”εΙΙθ
Ιετα Ιιετιτιετε οι: Ια νΙε , τιιαιε τιιτ'εΙΙε επι Ιετα Ιιε

τΙτἰετε ειιΓειιιΙιΙε ανα: νοτια , ειι ιιιεΙΙιιε ΙΙειΙ , οτι
ιιιεΙΙιιε τΙεετέ , Ρατ πιεΙΙιιε ιΙτοΙθ: οσε νοιι;. δΙ

[οτι Γεια: α οιιεΙουε ι:ΙιοΙ_ε ι:Ιε ΡΙιιε Ιτιθτπιε,ςΙυεΙΘ
- νοετε,τεΙα ιιε τε€ατιΙε τιιιε εε ΙΙεεΙε,ἐι Ι,ιιΐαΒε όα

τ1ιιεΙ Ια ίοΙΒΙεΙΤε εΙΙ τιεεεΙΙαἰτε. Επι Πειτε, οὐ Ιε
ἀοἱτ ΡτετιτΙτε Ια νταγε εοτιτΙΙτΙοιι δ: τΙἰἔτιἰτέ ‹Ιε
εΙιαουε εΙιοΙ-ε @Με ε1Ιιε τιοιιε πε Ιοιιιττιεε Μ Ιια5ι
ειπε εΙατιε ιιτι έται: ΡαΙΙα8ετ 8ε ΡτονΙίἰοιιιιεΙ) νο08
ιι'αιιτειτ αιιειιτι ανατιτα8ε,οιιΙ ιιεΙιιγ ΙοΙτ εοτιιιιιυΠ

ανεε νοτια. Οατ.ετι φωτ" (εοιιιιιιε νοιιείεα

νει) ΙΙ τι')τ α τη Ιώβ τη (Στα , ιι)ΙΙετί, τι)! Ιταιτει
τη ττιαΙΙεπιχ ΙειτιεΙΙε. νοιιε εΙΙεε τοιιε ατι ετι ω'.
0ι:Ι, α ,
2.8.
κ*-=α.βΤ_-Μ”εξω-¦ι

Ι.'ΙιιεΒαΙΙτέ τΙεε ίεκεε τι'α ΙΙειι,τιιι'ετι Ια τεττε. Μ
ειεΙ,οιι Ι'οτι πε τειιτΙ,8: οίι Ι'οτι πι: τΙοιιε α των
Ρ
πω, Ι'ιιτι 8ε Ι'αιιττε Γεω , ΒειιτΙτα ιΙιιτιε ιιτιε έΒαΙ0

Ιοτεε δ: τΙαιιε ιιιιε ιιιεΙΙιιε ΒΙοΙτε;εΠ ιιιι ότατ Επι·
Ι›ΙαΙ:Ιε α εεΙιιγ ιΙε.ε ΑτιΒεε... Ρειιιιιιεε , εοιιΙ.οΙε2
νοιιε , ΡιιΙα εμε Ι)Ιειι νοιιααΡρεΙΙε α ιιτιε ΙΙ Ιιαιιτ8
εΙΡετατε· @με Ι'ΙιιίιτιιιΙτέ τΙε νοττε (ειτε πε ν00$

ι·αΙ.›Ι:›αἱΙΪε 1:οΙτιτΙεεοιιταεε. 8Ι Ι'Ιιοιιιιιιε διοιιεΙ·
οιιε αναιιτ:18ε αιι τΙεΙΙιιε τΙε νοιιε , εε ιι'εΙΙ: τιιι'αυ

ΙΘεαπΙ ΦΙΦ Ια €Ιιαἱτ,Ιαιιιοἰτι‹Ιτε δι: Ια ΡΙΙ.ιε ΜΙΒ
ΡιιττΙε ‹:Ιε τιόττε εΙΙ:τε,8ι ροιιτ εε ΙἱεεΙε ίειιΙειικΐο
Ι

'·

, Ια

κ χ'

ηη: ν ι ι.

3οέι

Ια ΡΙυε πιἰἴετεΒΙε 8: Ια ΡΙιιε εοιπτε ροτείοτι άι:
ποίἰτε όιπέε. Αυ ι·εΠε νουε ενε2 ειιιίΠ ΒΞειπ,τ1ι1ε
ΜΥ Με ειπε εεΡειΒΙε ει: εἰεΙ, ό: εἱε Ια ΐοι:νετώπε

ΒΙοίι·ε.Π Π', ει ροἱτιτ ω: εοιποτιπε Με: Ιε τομα

ιπε άε]εΓυε-(Π1τω , ἐ Ιειςι1εΙΙε νοιιε σε ΡιιΠΕεε
εΓΡἰτετ. νόττε Γεκε πε νουε ίετιιιε ειυει1ηε εεε

ροττεε άι: Γεηᾶιιεἱτε ετετιιεΙ.Ει νοιιε,ιπει·ΙωΡ
Ρι·επε2 Κ)! ἔι πε Ροἱειτ ΠπέΡτἰΓετ εεΠεε, ειπε νοιιε
ειπε: ω; ῇοιπ ρου: εοτηΡεεπεε επι Ια Μεπι-!ιευ

τειιίε ἱτπΜοττ2Ιἰτέ. ΡεοΓε: ἔι τουτε Ιπειιτε ε εε
]εΓυε- ΩΙπτὶΡωμἱ νοιιε εΠέ είδιευιηἐ εεπτε εΒεἰτ, Δ
& ἔι εε ΙΞιο€ ὸὶνἱη , εμε νοι:ε πιειεεε: δ: Βευνει
Με εινα: Ι'ειιττε;ἑι εεε εΓΡτἱτ›‹1ιιἰ νοιω επτοΓε,8ε

νοι;ιε νἱνἰΗε επΓειιιΒΙε; δε εὶ :ειπε ετετιπἰτέ, άοικ
νοιιε @ώστε έ8ειΙειπειπ. Ριιἰε εμε νοι1ε τετκἱεΖ
ἑι σε ιτιείππε Με ; Ρυὶε εμε νοι:ε εΠεε όεΙΕπόε ἔσ.

Με πιεί-Με εὅΙοἱτε; ττανειξΙΙόε Υ εοπῇοἰοτειτιεπιτ,
πιεΠειπε επίειτ1ΒΙε νοε Ρτἱετεε δε νοε )ευίεεε ;
νοε τυεόἰτετἱοπε , δε νοε ἴοιἱρἰι·ε , Ιεε Ιειτι1πειέ άε

νοττε Ρετιἱτεπεε8ε Ιεε ῇογεε εε νοττε εοιίοΙει
όση. @εε Ι'εΓΡτΞε εἱτ :ΜΠΕ Γε Ρειι·τόεεενὁετε
πιειτἱεἔε; ΠΜ! γ ττουνε υπεσ.Με ειιΠὶ Βἰεπ ειτε
Η εΒειὶιτ; ΠΜ! γ εύτ 8.υίΠ ΐεε εοωι11υι1ἱεειτἰοτιε,8ε

ΓεεάοϋχΙΜπεεε. Ο: του: εε @Με 8ε Ιιευτειικ.
εοπιπιετεε πε Γε ραπ εκετεετ ετπτε νουε,Π νοιτε
υ'ε!ϊεε εε εοπεοτάε. Ετ ε›είἱ Ρ01.1τ61ι1ο7 ΓΑρο

Με νοιιε ωετ επεοτε εεττε εοΠΠὸετε:ἱοπ επ
ανει11τμήπ (ὸἰτ-ἰΙ)‹Ιασ να ρτἱοπ.‹ περ]ωπ μου:: ὶπ- .
τστπσωριιἑζσ. ΙΙ ετεΓιιΡΡοίε εοπτπυε νοιιε νογε2)

ευε!ει1ιειτὶ8: Ια ίειππιε ρεεε: Βὶειι ετιίετττω05
·
!

`

ν ;

ἀ 8τ

με

σωπιιισσ ε. :Με πι.

δε 5. ΡασΙ Ιεστ οι·σοσσε ειφι·είΓεσιεστ σε σε
σα” ειψικΗε 2 |ειιβιε, ό· ιιΜισισ ; ε'είΙ α σΙτε σε
ε'αεεισιτει· εσΓειτισΙε σε τοσα Ιεε σενοιι·ε σεΙα

ΡΙειε ; σ'οίΐι·Ιϊ εσΓεσιεΙε ασ 8εΙ8σεστ Ιεε Μισ
εεε σεΙεστε Ιιεσεσιδειοσε,δε σε Ιεσι·ε ασισσσεε;
σεΙιι·ε δε Μεσα εσἴεισΙσΙε Ιεε ΙσίΙ;ι·σθ;ιοσε σε
Ια ΡατοΙε; σε εοσί'αει·ειή Ιεσι· εΙιασιστεα Ι)ἰεσ›
ς:οσιτσε σσ σεστ Γασει:σαιτε,οιι σε Ισ): σιεΙεσεειιτ
:οσε Ιεε σιατισε,δε τοσα Ιεε ίοἰι·ε σεσιε εςεστε σ»
_Ιιαεσε-αΐεε Ιεσέ,τοσε σεως Ιεισεσ'σσσιεΙισε

Ι

Ρ
Ρ
σεΙε , δε- ΙπσΙασε σ'σσε ισείΙσε ασιοισμ ΜΜΜ
ο μια σα: Ι)Ιεσ νοσε α. Ιιοσοιεεα σε ΐοσ ιιιια ε›
γοσε είΙε.9 Ιεε ΙαετΙσςατεστε ; δε εοιιισιεΙεε στ

Ισπετισασε σε εε Ιασθ:σαΙιε σοσι_είὶἰεισε. δεσει
νοσε σ'χ νεΙΙΙει·;σε σωσει· οτσεε,ε1σεΙεΓετνιεε
σινισ ε'ΥΙ:-αεε αΠἱσσεισεσε,Ρσι·εισεστ,δε εισαι:
ισειιτ ; εμε ῇαισαἰε Ιε Γαεισσεε :ή σιασειιιε› σε

ασςσσε σεε ασει·εε σενοσοσε σεεείΐαἰιεει ()'εΙΙ
σώσε σ'εσ εΙιαΙΙεε Ια σΙΓεοεσε, δε Ιεε εισετεΙΙε5ι

Ιεε εοΙειεα , Ιεε ξτοισεσι:ε, δε Ιεε οιιιΙιια8εε;δε. '
εοσεεε αστεεε ΡαίΠοσε ΓεισΙ:ΙαοΙεε. βατ' ΜΙΝΙ?
πιεσε εισεΙΙεε στΙετεε σωστά:: νοσο ΙΙαίτοασ δεΙ·

εσεστεΙ.”ειφετΙεσεε σε σοσε αρΡεεσσ,εισε :εφ
οσε εεε εΙιοΓεε Γοστ σιεοσισαιΙΙιΙεε ανεε Ιε Ιεε:
για σε Ι)ιεσ. (σοιιιΙσεσ γ α-:-ΙΙ σε σιασοσε ι 00
εΙΙεε Ι'οστ εστΙετεσιεστ έτεισε , δε αΙοοΙΙΒ Οι'
σσασσ 5αταιι, σΙ νεΙΙΙείασε εεΙΙε α σσιει·ε τσΙσει
νοἰτ εε σεί-οτεἔε σασε σσ ιιιέσαἔε, ΙΙ σε σιασεισε

1απιαΙε σ'γ αεεοσι·Ιι·; σ')ιαισειιει· σσεΙεἔἰοσ σε
@ΜΟΒ ΕΦΗ €90ΙΙΙε1° ; δε ατσεετ εε ΙΙεσι δε ἰΙ Μ

· - σε σε

Η·
7;

Μοασε
ι

-. . ' ι πώ ν! Η ·
31:
Ε σΙοηηε Ροἱη: @ε τςΡοε, ΦΠ! @εἰς τοστ ι·ι:Ξτιέ ;
ςσωπιε που: @κι νογοηε τομε Ιεε;ομιτε :Ισ ττιΠοε,
δε Ιειππ:τιτ:ιΒΙεε εκειπΡΙεε. Ραπ ένἱτει· εεε ὸεί-ει- ·

Με; Ι10ΠΙΠ588 & ίειππιεε , απωεπετκ:2 ΓοἱΒτιειι
Γεωεκπ Ια μἱετε 8ε Ιε Γειτνἰεε άε Βἱοιι επι ωΠἰειι

όε να”. €ωπ1·ηε Γε ΡεΙΤε ροἱιπ: όεῇουτ, εμε
γοιιε με νουε Ρτεἴαπτἰε: επΓεπιβΙε άενετιτ Μ”
ςικέ νοιιε·τι'εκιιιηἰιιὶοε κα” εοειπε επ5ΐειιιΒΙε ίσιιε

Ια πιώ :Με απο τὲἀουωΒΙε Μα]είϊό, Με πεπο
)μιητ ΧΚ τομτςε εξϊεέβοικ ΒειΠἔ:8 ‹βε ςΜτηε:Ι1ς5,
φωτ (με ς!ε σκατα νο: ρρωπιιηπεο οίΠακιάοε

, Γιά [απ ειιι;ε|έ ΗειιτευΓε τπεποπ , @οἱ Κω :ΜΒ
ερων·οτηέω Εεε Βοοε Λαμ: εατΠΡετοιπ διΓεπι- -

τοιιτά'εΙΙε. ]ε ε υ ε-(Σ Η πι 1 ε τ , δεΓοπεΐΡήτ
γ [φωτ ρτεΓεω πώ: & ῇοτιι·, 8: Ϊ ἴεππςτοιιτΙρε
άοπεάς:1ευτει·εοε ὰ ΡΙοηεε ιικιἰπε,Ιε Ιιιιπἱετε ‹ὶε
[; £ο)ω!ει ε!ιειτζτέ , Γειιπουτ , Η ΡαἱΧ , δε Βήογε:.

Πω ώθιω γ σώσω: επ Βετιεόἰἀἱοπ,εοιτιιιτε
(ΗΜ Με Ρατνἰε ‹ὶυ δεἰειιειιτ; Ετ ειρτεεΙοε εστι

[οΙετἱοπε ιὶε α: ΠεεΙε Πὶεσ Η εουι·οππετε ὰ:
νἱε: , δ: ‹ὶε ΒΙοὶτε οτι Ι'αυττε. Ε” απεξω: πισω Υ
νιιεἱΙΙετοιπ εοΙιὸυἱτε Ρει·ΙΈι€ταπάε ιπήίξήςοι·
σΙε: , δε πουε άοιιπετ ε” ‹1ι1εΙ‹]ιιε έτει: ι]ικ πουε
£ογοκιε , άἱανοὶτ κουε μια τ1ιιε!ςιιο βατ ά:ιτιε :ο

Βἰεπ-Βειιτευκ τογειυιπε ,. ού Με άΙΗ·Επ:πτεε,
μ ω .‹1ιιἰάἰνἱἴεπιτ πτειὶτιτοιπαπε πω εοπιάΜοηε,
. ' τι6οΙίεε, ΙΙίωι τσιπ επ τοιι:,8ι που; ` - 7
¦

«ΜΗ έτ€τ11εΠεπ1εητ ει; ΜΥ,

.
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