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Ι·Ιειιε Παω ; @πιά πισω ·
Ι, νουΙοηε ΡεπΠιο.όετ Ι‹:ε Ινσπι
_ Ι_ _ ' ηπα, α: κίε:Ρε με αΙΙΙ:ε άοΙοιιτ
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τηετττε: επι πωπω Με τοΙΙ6:ιε

όε·ε εΙιοΓοε, ου ‹Ι‹:ε άεΙΙε:Ιοε Πω: ποιιε

ρτεταιάοηε Ιοι:τ ΈειΙτο €τοΙτο ουτω
Βτ:ιΙΙΙ:τ.

ΙΙ έλυε αικι;ιτ έουτ €ΑέτιετΙσρτ
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Ιουτ-ὁτοτ οΙο φαμε· ΓαιΙοι·βοπ , ό; Ιοε
@Αααα
ΡτέΙυΒὲε, 18εΙοε π1αιιοαΙΓοε εΙΙΓΡοΗτΙ_οοε,
ου'ΙΙεοικ οοιπτο οσε ροτίοιιτιοε. ΟοΙΙ:

·Ρουτοι1ογ Ιοε 4ΜαΙΡετοε ‹Ιο Ι'οΙοουοτιοο
οτόοααοο: α οου:ς , οιι”ΙΙε ίοτιποιπα οο
ππότΙοτ εΙοττα11αΙΙΙοτ.€Ιοε Ι"οηετέο ‹:Ιο Μ::

ΙΙΙΙαουτε αΐο ἐοτκΙτο πω( (μή Ιοε έστω
τοπι,ίαυοταοΙοε,8ε οτα εοιπ&ουοοι εΙοοΙ
Ιεε δ: αιτοοςΙΒ. ΟΜΕ Ια ταΙΙ:ΙΙοοο'ΙΙε
ιΙοτ1ηοηε αΙα ρτοπ1Ιοτο ραττΙο εΙο Ι'οταΙ-'

Ι

Ισα. Ετ α Ια νοτἰτο οοτ οι:εΙτο οίΗὶταΙ4
· ΙοποαοΙο, οο”ΙΙίοαιΙ)Ιο αιιοΙτ έτο έταβΙΙ
ο Ραι·Ια νους φοίτηο ‹Ιο Ια οατικο ΡΙΐιτοΙΙ:,

φ1ορατ Ι'αυέΙΩτΙτο ‹Ι.ο Ι'ατε. θα: ΡιιΙε
αυο Ιοε ταἰΓοκιε , οιιΙ τοιιοΒοο: ΜριττΙΙ::Ι.-Δ
. Φωτ Ιοε απο” εΙοε Ιιοτηιτιοε ~·, τι”γ ρου
οοτιίἱάοτέοε;
καπ αεΙτ Ω οΙΙοε
οι1ί πιο
ο”γ.«Με
(απ: οσο
τοοοοοε
δώ: το
τταιιαΙΙΙοτάουτΙΙοπϊιοοτ εΙο Ιιαταηαιιοτάοε
Ροτἴοτιιιοε,ὁοι1τ Ια ΙιαΙτιο ου Ια τηαιιοαἰίο ·.

0ΡὶιιΙοη , οοΊΙε οίπ ‹Ιο πω” α ΐοτ:11'ο
ΙΙοτοΙΙΙο 8:Γαι11ο α ιιοε· ά-ΙΙ.οοιιτεΕ· Ιοἰί1ς

απο Ιοε Ιιοτιπποε ίαΙίΙε ‹Ιο ουοΙοιιοΡαΕ-Ι
Με ΙιιΒοητ ποια αιπςοι11οιπ άοε οΙιοΓοε,
οιι'ιΙε :ιο Εοτ1τ οιιαικΙΙΙε οικ Ι>οΓρτΙο ΙΙ- 1

Μο. Ε; οοππτειοΙ`εοΙΙιἰααΙα‹Ιο εΙο-Ια πιω'

Μπα οΙιαο8ο_τουτοίοι:;ο σΙ°οΒΙοτε αι
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ΕΈη.Ι. [ο οουΙουτ, δε ΙευΙοι18υο ττο111ρέο οτ: βἱἔ
Κ: ττευυο όο Ι'ειωοττυιπο άουε τουτ α:
` ου'οΙ!οΒουτστευυΠ ιιοε ειττιοεάουυευτ

ουκ τ:Ι1ο!τε οιι'αΙΙοε τοςο€υουτ, Ια τουιτυ
το άε: ΓΣΡ:1Πτοι1 , «μυ Ιοε οιΙτετο. Που.

νουε νογεε ου,ιΙ 3ιτεροΒο ὶοίὶτιἰτυοτιτ άο
19. ρυτ8οτ άο Βοτιοο Καυτο οτ: τουτο

ττκιυυαιΓ: Ι·υιιτι:υτ , δέ ά'γ τυοτττο ε'1Ιΐο
Ρουτ ε οτε ἀιίροίὶτἰουε ουἰ υουε Γογοτιτ
$112ητ2€ου(05 , ΜΗ ου”οΠο τοε:οΙυο νο-· ·

Μουσε ποε ά11οουτε δε τυπο οσε τώ

`ίοιιε,8εῇυοο ΓοΛοοτυουτ οτ: Με το-ιιίεΙΙε.
Τουε Ιοε Βοιπτυοε,οιιτ οτιτ ουεΙουο Ρεπό
` ου Βου ί-οηε3 οτι νΐουτ ;υτιβ τιατυτεΙΙο

Μουτ; 86 Η :ή ο Ρτεἴουε.Ροἰυτ τἰο ροτ
!ουυε (ἱ8τοΗὶοτο , ουἱ πιο τειΓτΙ1ο ὰ: οτε

Ρειτοτοουκ , :ι-οιὶὶ Η νευτ ου όοιπιτ:τ ἴοε·
ευὶε, ου ρτοΓουτοτ (σε τοςι1ορτοετ 8ςουτ

Πο αυτ: ουοΙςυο ττΈοττ όο` εΊυίὶουετ
ώστε Ιουτ οΓρτάτ , Μπιτ ουο τἱο Ιουτ Ιστο

ΡοίΕ·τ α: €1υ,ι1· άε:Πτο. Η πο Βιυτ άουτ:
με ε)έτουυτ:τ ΠΙ“Αροττο δ. ΡειυΙ τι ειὶυίἱ`
τοτυπτουτὲ τουτοε Γοε ορίττοεε ΠΙ Ισ
τουροοηυετ ρουτ ο€Ιοά`πυοἰτ τιειπττ5 Με
έεοΙε:ε ά: Π:Ιοουέυεο τυουάο.πκ: , οί όο
ε'οίττε ρτευεΙυ οτ Ιουτε αττ€5οτε. @ερτ
πιο: ειὸᾶτεΠε`ἑτιι1οοετιτο , δ: να του άι:
|,.:-
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Ισ. ριιιάσιιοο ιιατιιτοΙΙο, ειιιε:Ιο δ. Είοι·ιτ, Φω,_;)
οιιι οοιιάιιιίοΙτ σε ετ:ιιιτΙ ΑΡόττο , πιο
ι

οοιιάατιιιιο ροἰτιτ , Ροιιτιιοιι οιι'‹:ΙΙο (οιι:
Μαι οιιιοΙογέο. Ισ Μια Η. Ιω ο.υττοε

ειιίττεε, ιὶοιιτ Ιοε ειιττέοε νΙΙοιιτ ΒΗΜΑ
ιιαιΙΙειιτ τοιποε ει α: άε:ΙΙεΙιι. Μειὶε ρου:
ι:εΙΙο-οι άουτ πισω ειιιοιιε οιιττε:οτιε Γ:Χ
ροϋτιοιι; ΙΙ ΜΙ οΙειιτ, οιι)ιΙ ο οτιιρΙογὸ

ιΙιιιιε (οιι οοιιιττιειιοειιιοιιτοιι £Ιειιιε Ιου.

εκστάο(οοοιπιε σο Ισ ιιοπιιτιο εΙετιεΙοε '
έι:οΙ::ε:) τοιιτοο οιιι ροιιιιοΙτ οιι Βο.8τιστ

Ια νοΙοιιτἑ: ιΙο ΤιιιιοτΙιέε, ει οωι11°ωπ,
οιι τέιιεΙΙΙει· Ιου ιιττετιτιοιι,οιι οιιιοιιιιοΙτ

Ιοιι τοΓρεέΙτ , οιι οιιΙΙ.ιιιι·ιιιοτ Ιοιι ειίΕο
&Ιοτι , οιι ι;οιιοΙιοτ Ισ. τοιι:ΙτοΙΙο,ροιιτ Ιιιγ _
Μο ιπ:ατιιοΙτ ιιοτι ίοιιΙοιιιοιιτ αιμα: άο

Με, ιιι:ιΙε ιιιοΓιτιο σ.ιιοοοιιο νεοαπο
' τΙοιι Ιω @Με ρτοα:ρτοε , οιιΙΙΙ Ιιιγ νοιιτ
τΙοιιιιεε. θεά Η. οπο (ο ιτειροοττο Ια

ιιιιιιΙιιὲ έ'.4ιυό:πε ώ Ιο/ω οι» , άουτ ΙΙ Γε
παώ: άσε Ι'οιιττέ‹:, 8: Ια ιιιοτοοΙΙΙο :Με Η
νοαιτιοιι οοΙ::ΙΙ:ο,οιι'ΙΙ Ιογ τειιτιοιιτοιε οιι
άοιικ ιιιοτε,οικιιιά ΙΙ (οι οιι'ιΙ ω:Δ Δράκο
μ» ω ωΖωπἐ· ὰ· Βάια , δ£ ΙΈια:οΙΙοτιοο

ιιιοοιιιο:ιτειοΙο ό:: Ιοιι ιιιιοΙΡα:το,ΙιιίΙιιοΞ:
μια: οιιοΙΙΙ:τ ουκ Ιιοπιιιιοε (ο ροπή: «θε

ίι ·υ2ε,9ιιιέ @ί οι Ζώα: ΟΙ::ψ;86 Ια εΙοιιι:ειιι:
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_ρ1έΡ_Ι, άιι απο, άοιπ Η ΒοοοτείοοδΕΓεάΡΙε;
ΓειΡροΙΪειπτβηΐΔ @να αἑωἔ. δ61€ Ηπα:

Ι
.(0

@ε ειθίαΐτοευ:ε έν1Μιιτ -, (ΜΗ γωοιάτε,
Οπα κ· /:)2: , ΜΜετ2εσπίσ &· μιὰ άι· Ραπ
@Με Ζε Ρενα , Θ· Με ρω· π>/ω ω» ΜΒΜ:
8:Έπεαίεοιπ1ιττο νοιὶε Ι*ειυεε ουϊ ώ ἀε

ι:ειτιμ |Μειιιιτευειπ: Η Ρ‹›ιπἴυὶτ^οηεοτε
άειοε 188 ρετο]‹:$ ηικ"Μ: νοοε :Μ Ιει1Ξε:86

Ραπ 1ιιίΜΒετ :ι ΤπτιοτΕιέε [ο. νοτ1τδ86
Γειτάευτ άε: Γειἱἶεδἱὶοτι, τμ*Π Μη Ροτέο1τ,

Η Ιι1γ οτι τορτοΓοητε δέ Γε1ΐετ , δε Ι:ι ετω
ί-α: Πείἶετ ΡτεττιἰετετΠετητ επι κ:ει1ιι”ΙΙ μ
.Ρ-τὶοὶτ [Χου πω: δ: άουτ ραπ ΜΥ, πιο

εείΒιιπτ άσ Ρτεί-ε:ιπ6τ επι δεΞἔτιευτει (οτι
οεεείἱοιτ 86.όοε τει11ετο1ττπ:ηε 86 β68

κεεμίε:Ρεεε : .ΙΞεοηάεττιεοτ οτι α: ηιιΉ άι»
Ιὶτοϋ: ρειίΠοτιηετιπευτ άι: Τ:: τε·ι1ο1τ,ΕΐΡοφ

ΗΜ εμε ἴει ρτ::ΐε:τιει: Η: τοωΡΙὶτοἱτ όσ
.εοοἴοΙαπ1οπ 8ε άε 1ογε. Π τοικΒε επι
Βήτα: Η @Με , άΡοϊι έτο.ἱτιιέ‹: [απο αΙ:ΐα
θ:Ιοπ τ:τιιιοτε 1η, 2Ι12ωοπι1€ ίου εκεεΙῇ

Ισια: ίογ , @ΜΙ Ιουέ άε κ:ος1ιίειγ20τ.
. Ρ1τςωές:οπωω Ιπιωτθ: «να Ιξοϊ5, 8; το

Ευκύε6, Νικ: Ιει 8τειτ1ά :απο , δε Ι'αιπτε
Η :ποτε ὰ: Τάτι1οΠιέ6 , εΠε έτοὶτ ΡείΪέέ

α Μ: , εοπιττιο μι: «Ποπ εΠιοτ3αιΒε, (Ιω
]; εομίζττμοὶ;
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ο=ισο:,οιιΊΙ γ σοσΙ:Ιοσο :Ισ Γειρρα:σοσσ
σΙοΡ.:.
σο'σΙΙσ :ή άσ:οσο:σ:σΙ: οσε :οσΙοε εσο

ίΙ2:1Ποοσο: σοΐσΙΙσ ειοσΙ: ίσ1:Ισο σσε.ίοΙο~
:σείσοοοσε. Ε:: ίσο: Ισε ::σΙε ροΙοτε,

:με οσοε :ου::στοοε, ε'ΙΙ [ΜΙΒ ει:: 5σΙ` - Ι
οπο:: σο σσ::σ σ&Ισο,Ισε Ρ:Ισ:σε , 8εΙσ
ω: :Ισ δ. ΡαοΙ , 8εροιε σο ::σΙίἱσί:οσ
ΙΙσοΙυ. ίσο όσίσο ίσοι: :ΙΙΙΙ:ΙΡΙσ ΤΙοπο
σε:: ; σο: :ισ σσο:Ισοοσο: :σοε ::σΙε,

. σοοποσ οσοε νσγσε,ηοσ άσε οπο: :τσε
' ρ:οο:σε σ Ισ :σο:Ι:σ όσσΙΙσ. σε :ι::σο:Ιί
πιο: άίοΙοσε Ισε:οοε σ1οσ ίσο ΜεΙίΙ::σίσ
ρ:σροίσ :Ισ Ιογ έσο:σ :Ισοε σσ::σ σΡί::σ.
(ζωο: ε: Ισ Ρει::,σοΊΙ Ιογ:ΙσοοοΞ: σο ίσε
ρτΙ:τσε , ΙΙ Γσο οίίσο:σ σο οσε τοσα: ΙΟ
ποσβασε
πο: έΜΕ6:
επρεπε
ο Βάσια,
:ποστ
ίσμεί]ε/έπε
α· οφ ?σεέσεωε.:.1
ἰσ
σ.|

οπο:: α? ω] :ο σα.: μέσα.: Μ:: ό· σο:
Η Ιοοο::σ σο Ρειίί:ιο: . σοὶ δ: σοσΙ σίΙ:Ίσ ?
Με:: , σοσοσΙ ΙΙ οά:Ι:σΙίσΙτ ίσε :πίστα
δ: ίσε ι·στοσ:::Ι:οσοε
, έΙΙίειο: σο'ΙΙ ἰε/ἐπ ' ·
πίε:/σ:: Μεσε·%·ιο· ε:: έσωσε
σσο/:έσπε. Επ:#. ·'

ΓΑρό::σ άσο: Ιο1ίείσε:::ειόΙ:Ισο , όσο:

σα: :Ι'Ιί:εσΙ , σε σΙσ Ισ :οσο :Ισ ΒσοΙει:
ΠΙΠοοειγ σε οσο::1 :Με ίσο σοίειοσσ σΙσοε
7

Ια ρ:σίσίΙΙσο :Ιο Ιοάειϊί:οσ
; ΙΙ ' σΙΙ: σΙειΙο.
(Με
ίσο=
ή Μιά: απ::37ισ·.νο ΙΙ σο:σο:Ι' οσο
!εωσπ
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7' θΙιη»Σ Μπεστ Γοιι Ρετε,8ε ίου Βτειικά-ροτο, @Με
έεοΙοιπ ΕΙ:τει1κ_,πιειΙε ο.ιΙΙΠ τοιπεε Με
@Με ίΙπιτέςεεΙο Ματ ΜΙΒ, ΙιιίεΙικε :ια
| ΡΙιΙε έΙ0ΙΒΠέ65ΙΙΙΙΙΙιι14:Ι1°ΛΙ:31°αΙ13Π1 , ω.:

Ι
Ι
Ι
Ι

86 Μωβ , ιἴοιὶ έτ:ογοητ όεΙά:ικΙι1ε :Με -

Ι

Ιεε ΜΙΒ , δ: ΦΠ ει Ω2ι1Ιἔ ὰ: ο·:Ιει ἴοιπ οτΙ
όΙιωΙτοπ1::ητ ιιοι1·ιανΞε Με ΙΡα:πά.ατεύεε: Ι
εξ-είΙ Μπα Με εοαιωοτιατηοηε δό Με
Ι
οτΙΒΙΙ·ιεε εΙο Μ” ι·εια:;ίΙ Ματ @σε άΙΐειτπ: _` Ι

Ν `

9π'έ!/έπε σίεΙ·/έ: »υπώιπ: εε Ι)Ιου,ε.ικ1ικΙ
ΙΙ Ρτείεκπε (εε ΡτΙοτεε, Η το(πιοΙΒιιε σοὶ

Ι

τΙοιηττιεπωφο όεΙΙ Ισ Που, φπα ίοιι.Ι Ι
. -

ε

μα: δὲ [σε ειγειιΙε, 86 σ:ηΗτι , Ιεε ΡειττΙ:ιτ-·

';

οΙΙοε πισίωσε ευοΙε:ο: @στὸ δε Παω.

:

ΟεΙΙΙο. ΡτοτείΙ:ιτ5οπ, ε1ιιΊΙ @Ποπ ειιττε!
ίοΙε ΙΙ.οικιιιτ ΗΜ , θοι.ιιιει·ηοιιι· ‹Ιε Ιι1- _ Ι
2°?“Η' ό.έο, Ισ π· ωπβ·πδ: (άΙι:-ΙΙ ) ?πε /έΖωσ Μ
ζ

ω” , μ'έ!.τ ρΡΡε!/επ:βέϊε , έα· @η Ζε Βάσω ' !
Με ωεφετε: , πάω: κι τοπια εύσβυ· , μέ
. ρω· έστέ:εε·ωθιω Ζω Σε] &· σίΖ8ε Μ· Ρ:ηεύε

Ι

των. Ε: ιι'ε:ΙΙΙιτιοε με εΙυ'ΙΙ Ηπα απο το
Χ · / › το:ιτειιιε Ιουτ1Ιοσιωτ δε Ιιοι·ε :Ισ Ρι·οροε.

Ή`δ.:-.τβ

Ι (Εκ Με ΙιιΙίε Ισ σεΙοπιιιΙοΙοητ ουττο.8ει1-·ε
385' ε ίεατισητ εΙ'ο.ιιοΙτ :ιΙπιτιάστιοΙ: Ισ ίετιΙΙοε ό.ιι
κα”, Πωσ , δε: Ι'εΡΡεΙΙοΙειιι:· ειροίΙ:ατ 86 ω
' ῇῇείτττςιιτ έΙο Μ, π:ΙΙΒΙοια άσε ία Ροτεε: Ι

ΙΙ

Ι . - ·:έσττΙιτιο _[ΙΙΡοιιτ μείαΙια:: ,ΙΪειιειΙΙΒΙΙε Ιω
Ισίαε

α

--~·____ηΤ

[σκ ί:: Ι Ι. ι 7%υ:ιμ
ιι;
Ισιι:ε :Με :Ι σιιΡ: :σ:ιοιισσ ει: Βισι.1Οιισιι.Ε

άΊἴ:σσΙ. Εστω: ΙσρΙι:ε ρΙειιιιιοΙσ σοι::
&ισιι,σιι':ΙεΙιιγ Βάση:: 8: :Ισ :οσε Ισε
Ρ:σ:σκ:σε,άοιι: ιΙε σοΙο:σισ:ι: Ισι:: :ιστ
ισσι::ισ:ι , ιι ιι'γ σ:: :ιι:οι: με ν:: :ιιιι ι:
:Μιά άσιισι::σὲσ εσυ:: :Ισ Ισιι: :ιει:ισιι,

:ιι επι -Ισιιι: σειιιιειθ: ν:ισ ΡΙιιε 8:ιιιιάσ
:ιιισ:ίισιι ::ο:ι::σ - Ισια 8: Γ:: άοδ::ι:ισ ε :ιι
σοι ::σιιοΙειΡ: άσιιει:ιτ:ιεσ Ισε σο::ισισ:ι

:σε £οΙΒΙβδτἄ :ιιεΙειΙσιι:έσε. Ε: ιι :ισ ίσα:
με άσιιισ:.:ιιισ άιιιιε ::σ::σ 8::ι:ιά”:ισσι1->
βάση σο:ιτισ Ιεισι:σΙΙσ ιι νσιιοι: απ::
ιιιιιΓ:Ιισιιισιι: άσε τ: άσισιιάι·σ άσιιιι::::
Πιιπρσ:σι::(σοι::ι·ι·ισ ιι Ισ άι:: οι: ερ:σε) τ. τω. ο .
σε σιιιισιιιιε :ισ Ι'σιιίισ:ι: σΙιει:σσάσ σ:: με·

::ιιιισ σάισιιι:. νσιισ:ι: άοιισ άσ Γο::ι:
3_Σ_,
_ΜΊΜΜΜΔ
Ρ_=_=_ _Μ-. .-

Φ: 00 σοφια:: , 8σηε.:ι: σ:ισσ:σ πιει::
του: ΡΙσι:ι άσε :σρ:σσιισε άσ ίσε ασεπ

Μουτ” :Ι :ι βια: ιισιιΙιι ΜΙΒ:: 8:ιιιιέσ ιι
Ι:: σε: άι: σ-σ::σ :Ρωσ Ισ. ιιιι:ι:σ :πωσ
ιι::ιο:ι , σκι: γ ω: , σα:: Ισ 13ιω , ιιι:,ιΙ ·
ισ:: :τι Ι'Ειιει:ιειΙσ :ισ Ι.σΓιιε σιιιιιι, άι.: -

@τι σιισΙ:ιιισ ιιοι:ιισΙΙσ άιι:ι:ιι:σ , ω.

σο:: άσι:ιιιιε πω: ισι::ε σε: Ιιιγ δ: ίσε
εθωρεσ:ισιιε , ε: ι:ιο.ιιϊσ· βει:ισο:ι:ιι:ιι.ι

εισαι:: σ:: :σπιρε‹Ιἔι'άσ:ιεΙσ··:ιιιο:ιάσ, ::ιειιε
α: ιιισΤ::ισ 8σιειισιι:ίσι:ιισ::ιιιι,Ο:σ:ι:σιι: _ ο
'
ά ' `
`
άσε μ

Μ.

Ι· /

.5'ινωστι Ι Σ.

τΙοε οἰοιικ ε; σοκ Ια τοττο , οσο τσιιε (οε
ΩΙ:ι:ίτι.Ι.

ειιιοτ·ίττοε σ.οριιιε ΑστεΙΙιειιτι ο.ιισιοτιτ το·
ΙιεΙοιι(οτιιοιπτ (στη ῦιιιεΙο”τισιιι τΙο (Ε
τουττ·Ζ ετ τΙιι Βέτα ά:: «τοπία, ιτιοττειτιτ
τουτο Ιοιιτ οσιιΒιιστοσε ο(Ροτατιοο οτι
Ιτιγ (ουΙ. Ρ:ιτ Πι ιΙτοτισιιΙΙο ΡιιΙΙ(ειιιιτιιοτιτ
Ιοεττο.ιτε σο Ι:ιοεΙστιιτιτο ,δε ετΙ(οιιτο Ισ.
(ογ τΙ.ο (στι τΙΙ(οΙρΙο οοιιττο απο (αιιΙΙο,
8ο στΙΙοιι(ο τιτ:οιι(σ.τΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε. @Η

ε'ΙΙγ τιιισιτ σιιοΙσιιο οΙισ(ο οειρτιτιΙο`ἀ'ο
ΙοτειιιΙοτ ντιο οστι(οΙοτιοο τοιιτΙτο, αιω

Βιιέ κΐνιιο @Μισο τΙοιιστΙστι οτιιιοτεΙοε
ΙΞοτιτιιτοε δε Ισ τοΙΙεςΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε, οστο
' πιο σοΙΙο ‹Ιο ΤΙτιτιστΙιέο; ο>έτσΙτ (Με
-τΙσιιτο Ι,τιστιτοΙιοιιΙΙστι οΙο τοιισιιοοτ, στι

τΙο τιιειιιτιιιοτ οτι σιιοΙστιο (σττοειιι (οτιιΙ
στ: τΙιιΙ)ιοιι τ:Ι'Ι(τεοΙ , Ιο (οιιΙ νταγ ΒΙοι1
ειΙστε Μοτο τισ πιστιτΙο. Μτιιε Ε. ΡειιιΙ
Ιιιγ Ιοιιο
τστιτοο
8ενειΙτι
(οτιιριιΙο
οτι
γ` ~ `Ιιιγ
τΙΙ(ειστ,
ειστε (:ιτικ
Ιο Ι)Ιοιι
, τιιιΊΙ
(οττ·οΙΙ:

· οοΙιιγ τΙο (οε ειιισοΙττοε·ι ιι”γ ειγειιιτ τιιιΙΙο
° τιιιττο τΙΙΙΙ:τοιισοοτιττο (οτε Ροτοε τω”
τι οοτέ$ειτοΙ , Ποσο ορο σο τιιο(τιιο Ι)ιοιι

ε'έτσιτ ττιο.τιι(οί'το ρΙτιε τΙειττοιιιοτιτ τι Ιιιγ
6ο τι τισιτε , τιιι'ΙΙ τι¦τιιισιτ @ο ο. (εε Ροτοετ

ο
ηέι·τιτ ι:Ιετ8τιο·στιτΙοτ τι ιισιιε μι· (στι Ι:·ιΙεζ .
.σ.ξΒιι·-:Ιτοιι σιι'ΙΙ.τι'ειιισιτ. ΡετΙο σ.ιιιτΡστοε,
.

- οπο:

*-Ή

· ' [π Ι:: ΙΙ.: ?'ί:Μιέέα.
Μ·
ΙΙΙυα Ρ :υ Ιω Ρτο Ρ Ιιαταε. |ΜειΙε ό ειςΙΙΙΙΙτει- αωΡ.τ;

Ι:ΙαυτουΙόαιιαα ὸαε Εαι·Ιευταε ‹Ια Ι)Ιαυέ
ΙΙεια2ιαοτα μα· ααεΙυοτε αουἴου‹Ιυ νικ:
ΙιαταΙΙα, υυΙ κια υειΐαυΙτ «Μυρτώ Ιυγ,

Ια δ. ΕΙρτΙα, (ΙΜ αουεΙυΙΙΙσ1: Γε ρΙυπια,
@αυτ όαΙΙοτε ατιι;α Ια. Έογ εΙα Ι'Ε8ΙΙΙα ‹Ια
αυτα ΒτΙαυαΤαηταηαα 5 αστυππα ά'νιι

ΙσουαΙΙατ ΙυΙρακιατι·ειΙ:Ια αου_ττα Ιω ίυΕυ;Ι
ΙΙταε8εΙαα Έυταιπε ὁαε`ΟΔοΙΙΙηυαα, εΙαε
ΜειταίουΙταε , ὅ£` όαε ΜειυΙαΙιΙαυ8 , δε(
ειυτταε ίατυΒΙ:ΙΙ)Ιαε, εΙυΙ ΙσΙεἴρΙ1αττΙοΙαιπ
Ια (Ιταειταυτ ‹:Ιυ υπο::ιςΙα,Ια ΠΙαυ :Ι'Ι&ειαΙ,

8εΙετταΙΙ8Ιοι1 8:Ιαα ΕατΙ-τυταε υαε-ΙιΙΙΙε;

Ιυρρσίιιυτ ΙΙηρυάαωωαυτ εΙυα ΙαΓυε έ
τω: Ια ΙΙΙΙε ΙΙ'νυ Ια σα· (ευ εΙυαΙ αυτα:
ΙΙΙαυ ΙΙιαοκιπυ ,: δεῖ η'ει)Ιειιιτ ευαυυ ωτο
πιαταα ειπα ‹:α πιόυαΙα , 8: άουτ-ΙΙ πα
ρετοΙΙΙοΙτηυΙΙα Μπα ο.ΙΙΙαυτε ,Ι α1υα ΙΙιιυε ·
Ιαιιτε ίεΙ)Ιαε. δ. ΜΙ :ιΒΙ:ατ ἐαΙΙ:ουταε Με

ρτοίιιυαε καΓυατΙαεοΙαΙαυτΙ·ωΡΙατα, που: - Δ

αυΙαΙἔυαιυἐ αΙειΙΙατυαυ:-, αμα Ια νΙαυΧ8ι:
δε Ια υουυαο.υ ταΙΙ:απια:π ιίουτ ε1υ'ντι .
ΜΙ δε ΙτιαΙΙ:ια Ι)Ιαυ Ρο-υτ ιιυταιιτ, δε αμα
ιταΙυγ , (μια πισω Ιατυοηε υπι1ηταυωπ,
αΙΙ αα Φώκια αταέιταυτ εκ ΙΙΙοαι·ειταυτ :ΙΙ
ΜΙ$ΙηυαΙα ΡταιυΙατ ΡαυρΙα :ιεΙοεοΙτ :πμ ·· ' -

α υιαπιαυτ ; έπη: αυ·Ιάαυτ αμα @τα
“αουτ
-

.Μ

~>~.

·υ

ω?

@ΜΜ:Μ.

Ι

Μ.
8εΜέσπ .ϊ Ε ° '
οοΙει
ΙΐΑΡόττο
πιο
ρουπουτ [πιο άΙτουυ'ΙΙ
ΕΙ1εφ.Ι.
ία: άοε Ιοε αυοοίΕτοε Ιο Ι)Ιου , οιυ'ΙΙ.ει
ιΙοτο 86 σ:1υΙΙΙ ρτοίοΙιο κυευυτουειυτ. Νου8

ειυου5 ουοοτο ό.ειυε οοε- μιτοΙοε πι: υ»
'υπιοΙΒΙο Ρτουυο οΙο 1ο. εΙ1υ1ιυτο οτοτυοΙΙο
ό.υ δοΙἔυουτ Ιοίυε. (Χι: Ιοε ΙιοτοιτΙυυοε

@ω Ια υΙουτ,Ιουτ υοπιπιτιοΙυε €όττεΙυτε

:Ιο οουίοΙΙοτ,υυο δ. ΡουΙ δέ Ιοε ρτοτυΙοτε
(:Ι·ιτέτΙουε :ιοΙοτοΙουτ Ιοἴυ8 , δε Ιο (οτ

.υοΙουτ οοπιτυο Ιου: Βίου , ιιΙυΠ εΙυ'ου
οίΐοτΙΙεΙο τέ-ιυοΙΒιιουτ €Ι€ιιτοΙΙΙουτ ουκ
τυοΙ.ϊυοε εΙειυε Ιοε έοτυυτοε εΙυ ηυυυοου

τοΙΙοτυουτ.- Οι· 5. ΡειυΙρτοτοίΙο οοπιπιο
ξνουε νογοε) η_υο Ιο ΙθΙου υυ'ΙΙ Ιοτυου, ει.
ΜΙΒ έτοΙοτυ3 Ρο.: Ιοε ειυοοΡετοε. ΙΙ θα
έΙοκιο πυουοτ ‹Ιο υοοοίΙὶτο , υυο Ιοἴυ5
οΡε 6ο τυοίτυο $οΙ€υουτ οτοτυοΙ ; ετου

του:8ε οουΙοτυπουτάο ΙΙνυΙυοτε,ρυΙθ
(1υο Ιοε ειτιοοίΙτοε ‹Ιο δ. ΡειυΙ υ”ειυοΙουτ
Μ οουυυ ) :ή ΙοτυΙ οιυουυ εκατο Ι)Ιου,

υυο οοΙυγ-ΙΞι. ·«Μο.Ιε ραπ τορου.ΙΙοτου
ροκ: ΡΙυε Ιοττοτυουι: Ιοε αιΙουιΜοε έΙοε

ΜΙΒ 66 οοΐΙΗτωοτ ΡΙυε ΡιτΙΙΙΑΙΏΙΙ18ΙΙΙΣ
Μ. £ογ (Ιο ΤΙττιοτΙιέο δ: Ιο. κι6ττο,ΙΙ :ιΙ6ιΙ>

έο σ.]υ'ΙΙ Ιοττ α: ΒΙου ΙΙο Ιοε Ροτοοεκ
Ζω” £##[ἰἰΜα; ο>οΙΙ ο άπο ειυοο νυο ραπ:
-Ρ "- _- . ,.

Φωτο 8: ΡΙουιοτυουτ Ροι:Γυειάέο ἀοΙα
ινοε1τό

Ι ··
Δ: Π. τι Τιέπωτό.
47 ΟΜΕ
νοτιτο δε ίΙυτ:οτιτο οτ Γε τοΙιεΙου , Ιειυε

ιιυευτι τοτυοτε, έτειτιτ ΙοιουτιίΙουτθ: ουο
τ:του'ιΙ υυοιτ οτυΙοτειΒο Ι'ουειτιοιΙο τΙο
Ιτίυε @τυο 86 υιιϊε Ιοε οοτοτυουιοε _
τ:Ιο Μοϊίο υ'έτοΙτ υυΙΙοτυοιιτοουττοΙτο
ου ΐτ:τυιτο ου ΒΙου τΙΙΙίτειοΙ, υιοιε τουτ

ιι τειιτ εοτιτοτυιο τι ία νοΙουτο.· ()ειτ το
ιτιοΙτυοΙδιου, ουι ειυοιτ οΙιΙιτέο ίου ρου

ρΙο τΙυτιιυτ Μ· τοτυρετΙο Ιου ουΒιιιοο ευ
ίττυΙοο Ιθ8ΆΙ. 8ετοτττυουἰοΙ οι: Μουτ,

Ιου τιγειυτ.ειΙΈτειυτ:ΙιιΨυτΙο τυοττ ‹Ιο ίου
Με ου Η ΡΙουιτυοο ότε ίιτ:οΙοε: Η οίΙ:

τυιτΙουτ ουοΡο.υΙ 86 τουε Με:: Ιου :ιο
τΙουοιουτ τουσ οτ:ίοττυειιε αυτου Γοτυου

Ιτ άι: ουιττοτ Ιουτε τι.υοιουε τυσ:Ιιττιουε, 88
υυ'ιΙε ρουυοιοτιτ ου Ισουυο οουΓτ:ιουτο
·οτυυ· Που οτι οΓρτιτ, δέ ου ποτὲ ζώου

Ιειτοτττιο Ρτοίττιτο οει.υε Ι)Ευει.υοιΙο. ΤοΙ
τΙΙ οι Μου. @ο Ιο Γεω 88Ιο Ιοιιτ οι: ΓΑ
Ρόττο οτι εεε τυοτε , ουιυο να ου'ει ΙΜΗ
ΙΙττΙο Μοτερ, ουΉτουτΙοιτ ει Ι)ιου τΙο-- '
Ρυἱε ουΊΙ ότου ΕΙιτέτιου) 86 :ι Μουτ τετ

(μου τΙτυοτυτο ουι ΡειτοιίΙοιτ ουττο Μ:
ΐοτυιτο τΙο.Ιτι Ιογ 8: οοΙυγ τΙο ΓουυυοιΙο
4 ΙΙόττιιττΙ ότι Ι'οιττοττουτ, υ'οτυροίοΙιοιτ
1798 @ίου τουτΙε το πιο τυΓτ ντι υιοίτυο

του τιιιΙιε1τ:Β€ετιτυ
111οΪυιο
@Ιου
, 8:
Ι Ι 8Ι
ιιιτιιτυτ

Μ.

7

82Μιυπ Ζ Ϊ.

ΕΙιειΕι.Ιι ΙΙιΙΙΙτιιὲ μ; να τιιοίκιιο ΕΙρτΙτ.(:ατ οιιιιιιΕ

ο οι: οπο ΡΙιιίὶοιιι·ε ιιιτοτρτετεε έτοιιεΙειιτ
ο _ οοττο οτοτοΡέιιτιοιι οι: 5. ΡειιιΙ :ι τοιιτΙο

_ τετιιΡε ‹Ιο Γε νιο, δ: αεοΙιιγ ‹Ιο τοιιε Ια
ειιιοοί'ετοε , οοτιιιιιο ε'ιΙ νοιιΙοι: «Με ουσ
ίειιφετεε δε: Ιιιγ οιιοιοιιτιοιΙΙουτε Με
13ιω ε:: ?Με τωνβίωσε ; Ποπ πιο ιιοιιε
οΙιΙΙΒο ει. Ρτοιι·ςΙτε (ιτε ρειτοΙοε οιι σε (ειπε
ιιιοοιιιιιιοι:Ιο δ: εΙΙΙΙΙοιΙο ει ΓοιΙ·τειιιτι Οι·
οσοι· ιιο οσοι: ειΙΙεΒιιοτ φ1Ή· ιι”γ οι Βιιοτοε

ςΙ'ορρειι·οιισο, (με τοιιε Με :ιιιοείιιιοε ‹Ιε
ΡιιιιΙ εΙεριιιε πιο: εΙε: Βε:οΙοε 8εωΙιιτο.ιιέ
του: :ΠιοττιοΙοε·οοτιιιρτιοιιε Θ: 6Ιε:ίοΙει>
πιοιιε ιιιτιιιέετε οιι Ισ. τοΙιΒιοιιόεε Ειιιίει- Ι
οιιΙΪοιιτ_ ιούιοιιτε εοτιίιιιιιιιιιοιιτ (σοὶ
ΙΙ)ιοιι ωρα: :υπ/δωσε , (Με (με ιιι°Ι,ει-μ
ο

Ιοοιιιιιιαιτιοτι εΙο Ι'ιόιοΙειττΙο , οι Ισ Ιειιειιιι

«Ια οττειιτε άσε ΡΙειιιτΙΙΙειιε ειιΙΙοιιτ Ιω
| “ ' ιτιο.ιε ιιιίοδτέ Ια ριοτὲ- εΙΙιιιιειιιι _εΙ”ι:οκι

”οοιιιιτιοιιτ Ροιιτιιοιιτ οιι Ιω ειιιεεειιιο`
ο νοτιτέι οιιο ΡειιιΙΙιιγ ιιιοίιιιο ΓοιτιιΙΙΙ Βια:
- εάφ22:·ε σω;βεςπε Μπιτ (ο οοιιιιε;Βοο οιι
$οι8τιιιτιιτ Ποτε οσο ΡΙ·οιιι κΙο ίιιτειιιτ ,ι 86

.

.
_ ”

ιτε- ηω..

οι: τοΙριτειιιτ οσο τιιοτιο Η Ροτίοοιι:οιτ
οτιιοΙΙ:ιιιοιιτΙεΙΙιεΕΙιτΙΙΙι 86 έρειτιόοιι:
' Ι Ια ίετιἔ :Ια (σε ΠόοΙοε , δ: τειιι:ιΞεοιε ίσε
ΙΞΒΙιίεε ζΙδ£ οιιΙΙο εΙΙνιιο Μια οΡΙ·ιιιοιι ιΙο

. °

ο

-

ι

'ι (α ι

#ι% Ια ί ΙΙ. »ι ΤΖΜοΙδέέ. -

ΙΙιΙΙΙΙΙΙοε ΡΗειι·Ιίαϊφο τεΙεττόΙτ Βαα

ΜΜΜ 8ταει: εΙο Γευειιι€ΙΙο 3 Γςιιιουέ
στο: κ1ιιΊΙ ώ: Ιωγ π16ΙΙηκ: :ιΙΙΙουτωςιίιΙ Ϊειἱ-=
ίοΙ·ττοιπ εοΙει μι· 58ποταησε έτειιπ ὸει1ε
ΙΊΜΙἀεΙΙτὲ5 μι: να ΖεΙε ειιιευΒΙο δε θ”
οοιπιοΙΙΙαιπω Ρετιβιοτ ίειΙτε ίετιπεε ει 1.Τύψ
μη.
ΒΙσικ6ιι 9110), (ει ςοη6Ι1:1οιιέ€οΙτ πιοΜε :(¦'""·Ιθ

ωευι1Με , @ασ η'οΙΙ σεΙΙε τΙο απ:: , ςιιὶ

εωροττὲε Ρετ νικ τηεΙἰἔιπἰτἑ άΙειΙυσΙΙ
φα, ου Επι: Ιω ΙιπετοΙΙε τυοηεΙ:ιΜε εΙυ.Ι

κ

Ιουτειι;ιτΙεο5 ου άοΙοιπ ειωΙσΙτὶοπ : ου

τΙο Ιουι·ε νοΙΙΙΡτἐ5 ΡοτΓεευτοπτ ατακα: Μ»
ΙΙΙΙ11ΙΙ:τ€δ6ΙανσΙΧ άε:Ιοιιτ ΡτσΡτο εο!15
Ισπ:ηες; Ισ. νετἰτιἔ εμ:ΊΙε εοπροΙΙΙΙ:ητό
Βάι νὶοιπ ειιΙΙΙΙ ςιιΊΙ :ή οι Ρο1τιτρΙ6
μπάσο Ρουτομκ ; Ι,οιιττ:ιἔο ςυΊΙε ἔοπε
ΗΜ. ΕΓρτΙω έτετοτ τοίιὶουτε ΙΙιΙιΙΙ €Ι'νι16

Πυρεωτοικο , ὰ: ά'νοε ρετάΜοη Ηπα
Κ; :κι Με εμε Ισ; $εΙετιευτ Η ιτιὶἴετὶ-=
©0ττΙοεΡευΙ, 8εΙε: εειμ:ΙΙτ να εκεΙ11ΡΙο
ΙΙΙιιΙΙι·:: εΙΙ: ΚΜ ΙΙΙΒΜε εΙεπποπσα Ισ

απιίοΙΤο ωκ:οιε 90ο: ΜΜΜ: τοστ Ια
τάΙ1Ρε :Ιοία Έιιτειιτ) Ι1οτε (επι Ι)Ι:ιϊρΙκι11ε

δε Μ οιπτει8οε εοπ:ιτ ΓΕιυιυἔἱΙο , ΙΙ νΙ
0οπ σ.ΙΞΙΙΙΙειιτε Ιιο:ιοΡιετπευτ , έτιστβω:
#φπεύε ρω: α ία |ιάέα, θα ά ω· Αι 12% 3'

Ό· Μο.Ιεαυεεςιι: και: εεΙειῇς πιο νογ
'
Ι)
Επι::

οἶ

.9εποσο
σΙοο.1. 5ο.
οσε, ουσ ίσο οο1ίίσ
:ΙΙ:σ,Ι 1'.οο'έ!βοιέ2 Μ:: ο ο

σο,οιιτε σοοίέσο:::εοιιΙε :1οΙΙΙ :σΙσ::οΙ: 86
ΙοΙειίοΙ1σοοσΙ: Ισ ΙἶΙΙε :Ισ ί:: :ΙΙΙσδΙΙσο , 86
ο”:ίοσ.:ΒοοΙ: οσο οσο: έ:σοΙίσι· Ισ. Ιυ
:οΙσ:σ :Ισ ί:: πο:: , 86 Ισ. οο:σ:σ :Ισ ίσο
ίσ:υΙ::σ. ΙΙ οσοίσΙ: (:ΙΙ:σε νσυε)ίευτσ

ίστοΙ::σ ο. ΠΙσο ; Ουγ: :οσο ΙΙ Ισ οσο
ίσΙ: :ΜΙ 86 ίσοίίσκοσο:. ΙΙ ποσο ίσο
οσΙσ; Ουγ : οιο.Ιε νο ΖσΙσ ίειοε ::σοοσΙΡ
ίσοσσ. δ:: σσοίσΙσοσσ ο:: Ιυγ :σοτσ::Ιισ5:
οσο: Νσο; :εποε ί:: σσοίοΙσοσσ σοκ·
::σε τοειΙ ΙοίΙ:τυΙ:σ ; σΙΙσ έ:σΙ: οΙσΙοσ
:Ι'σ::σο: 86 :Ι'Ιοοσοιοσσ. ΙΙ οσ σσοοοΙί
] ίοΙ: οσε Ισίοε (ΙΙΙ:ΙΙΙ. Νσο ; :οο.Ιε ΙΙ
οοσΙ: το:: :Ισ οσ οσε ::σοοσΙΙΙ:σ νο δσί
οπο: , :Ισο: Ισ. ο;Ισοσ οο:σΙΙίσΙ: 86 έ
σΙει::σΙ: :Ι”νοσ ίοίίσο ο ΙΙΙοΙΙ:σ :ΙειοεΙσ

ο:σ:ΙΙ::ει:Ισο , :Ιειοε Ισε ο1Ι:ε:::Ισε,86 :Ισοε
Ισε ίσοίίτε:οσσε :Ισ ίσε :οΙοΙΙΙτ:σε.

νοσ

σσοίσΙσοσσ οΙσΙοσ :Ι.”νοσ Ιοοσ:ειοσσ ο
στοίίσ,οΙσὶοσ :Ι”στ:συ: 86 :Ι”ο::Ιο:σε ο>σΙΙ
ουΙΙσΙοσο: νοσ :σοβέσο:σοοχε; 86 ο ΒΙσο
- οσ οΙ:οίσ ουσ οσοε -οσοε ΙοΙοΒΙοΙσο5ε
ουσ ::σ ίσΙ:/ἐ›·οἐ›· Με:: :ο οπο: ωκίέσπο
:Ισ οΙσίοΙισοΙσ: Ισ οσοι :Ισ ίσο ΙΙΙΙε , :Ισ
οστίσ::ο:στ ίσε ν:ειγε ίσ:οΙ:σο:ε, 86 :Ισ

: σσοιΙ:σ.:::σ ία νσ:Ι:σ , :Ισ :1οσΙ:1οσ ίεΙίσο
δί

θεοι ευεΙειΙε
β» ΜΙοτειπΙου
Π. 2 Τίπω:ύξ
εμι'οτι Ιε Ειπε.
51 εωΡ.ΙΙ

'

δΙ Με έτοἰε ΙΙ ίαι1άτε5τ ειΒΐοικΙτε Η
ΡΙιιΙρατεςΙεε ΡετΓεειιτει1κε ‹Ιε ΓΕ<έΙίίε, δ;
οιιιιτΙε Ιε ε1εΙ :να ΒΙειΙΡΙ1εωειτευτε εΙε
ΙΈι1εικιεΙΙε ε δΣ Ιεε ττιετττε εκπτε Ιεε επι
Βιιπε 86Ιεε Ιιετἱτὶετε εΙε ΏΙεωέτο.πτ εώ
σΙειιι: ειπε εεε Μακ αΡΡαττ1εηρετιε ε

φΙεοιηιιε Ιε ίετιτ επ μπε εοΜεΙετιεεε
Ι)οιπ πε Ρειε τοπιεετ άειιαε εεε έευεΙΙε
ειιοϋοπε, εμιεεε εμε όΙτ ΙεΙ ΙΆρόττε

' ειιΉβπ:Ιε Ι)1ειι άε (εε ειρεείΙ:τεε ενηωπ
τυκβασε, Πε (ε τειρροττε ειιίευ τεπιΡε ὰ::
Ιοτι (ΣΙιτΙΙΙΙωΙΙΙῇε,‹ΙεΡυΙε εμε Ια Ιιπτιίε=

τε άΙιιΙτιε ‹Ιε Ιείι1ε ειιιοΙτ ΡιπΙΒε Πιεστι
ίεΙεπεε εΙεε οτεΙιπεε σ.Ιε Ι5εττειιέ δε εΙε
ΙΙΙΙΙΙΙόεΙΙτεΙ Ασεπ:: εεΙει ( εσππι1ε ΙΙ Ιε
εοτιίείΙε τοπιάεωεω σ.ΙΙΙειπε ει Ισ. 8ΙσΙτε

εΙε Ια Βτειπά' @εεε εΙε ·Ιείιιε ΕΜΗ) δε:
τοΙΙ:·:1;ι ΜάΙΙ:εσωτεα:·, Με Ρεύέσατεπ% , ω» Ι.ΐ.ἱϋΪΛ
κ; ι ;.
ΟΡΡ#ε#ἔ·ι2›·; ςικιΙΙτεε ΜεοεοΡ:ιτΙΙ:Ιεε απο

φιεΙ'εΙοἔε 5 ειι'ΙΙ ίεάοιπιε 1εωίε/έ7ιω
Μαι ε» μπε :ΜῇΖεπ:ε. Τοιπ εε ε1ιιΊΙ
ΡτετειπΙ πίεΙΙ: άο:ιε αυττε εΙισΙε 5ίὶτιο:ι
(με Πω , φίιΙ ἴετι: ττιειἱπτετιειιπ επι Ρω

Φε εοηἴεΙετιεε ίεΙοκι ΙΙει1ειτα8ΙΙε εΙε ίση
Ι.ἙΙΙ$› είὶ Ιε κατ” Ι)Ιειι ά'ΙΓεειΕ·ΞΙ, ειεΙοτε
Μ! Με [εε Ρετεε , εεεοιπιιι δ6 εεΙεΕπε

_?

: Έ) π.
4!

μι:

Ι

ΙΗ

Ι -

Ξ

σ..

μ.

8ετωπ Ι Σ.

μι· ΑΒταΙιετο,86 Ρετ ΙασοΙ»,86 ρω: τουτο
(ΣΙιειΡ.Ι.
Ισοτ ΡοίΙστπέ. ΙΙ σΙΙτ ουσ ο”σΙΙ ο. οι: (ΜΙ

' ν'τειγ Ι)Ισυ, οιι`ΙΙ τσοεΙ (σε τστοστσΙτηστω
δ: οιίΙΙ Ρτσίσοτσ Γσε οτΙστσε. Βου αστο
ΡΙσ ρου: νοι1ε Ισ άπο σο ΡείΙειιπ , ιιοιιε

οτσΐοτΙτ ‹Ισ ο”ειάάτσίΙστ σε ίσιωσε τσΙΙ

81συχ ο οικου ειπα: , οιίαμ "η Βάσω
δΙ Ισε Αιτἔσε 86 Ισε 5ειΙοτε Γοοτ Ισ Ι)Ισιι
ά'ΙΙτασΙ, («πιο μι: Ισε σ.ιισσίΈτσε ‹Ισ δε

Ρειι1Ι; ΐο.ιιουστοΙ ουσ ΙΙοείΡσιιτ σει Βοο
εισ σοοίοΙσοσσ Ισιιτ Ρτσ(σοτστ ιιοε ΡτΙσκα, εποε «τους, «'56 Με εθτΙοηε ‹Ισ Θεσσ
στι Ισ. τσΙΙ8Ιοε1. Μο.Ιε ΡυΙε ουσ τοιιε Ισε

κ

(ΙΙιτέείσοε σοοίσίΙσοτ , οιι'ΙΙ ΕΥ ε ουσ Ισ

›'

Ρστσ, Ισ Ι:ΙΙε,8σ Ισ δ. ΕΓρτΙτ, @οἱ ΓογστιΙ:

ΙΕ

Ισ Μ” Ι)Ισιι ΓστοΙΡ:ιτΙ'ο.τισΙσο Ρσι1ΡΙσ,

"Ι

6: ουσ Ι'οιι πιο οσοι: Γεω ΙοΙαίΡΙισ απ:

Ι

άοτιτιστ οσττσ οικιΙΙ:έ ει. ποσό άσε Αο8σεε
οἱ άσε5ειΙοέΙ:ε ; νοι1ε επεσε €τειικΙ τοτε ο

οΙ

εάοστίαΙτσ 3 ‹Ισ ρτσΙσιπστ νοε οτΙστσε 86
να: αυτεσε εΙσοοεΙοοε ο οσε στσετιιτσε, Μ
‹Ισ Ι:›Ιἑιττιστ Ισ ῇοΙΙσ ίστι1ουΙσ οιισΙσ Με

·

εΙ'ο.άεΙτσίΙστ Ισε τοΙσοτισε ο. Μαιο πατε,

Η

_ φ'ει σε: φαω Πάνε ουσ 1°ΑΡοι:εσ Γστ- ο
ιιοΙτ σο Ριιτσ σοοίοΙσποσ , 86 ειικ1υσΙ ΙΙ
τσιιἀοΙε ετ:ισσε δ: οΙΙΙ·οΙτ Ισε ΓυορΙΙσειτ1οιπε 8: τσοιισί'εσε, (Με :ιουε τέετιο1-Βιιστ
.ε..
σο.

Ι
°

οτι :ιυουιιβετ·
Που(οσουτ!
! !. οει:Τϋπετύ.
Ιτιττιειιε ιιιυστ1υέ ςΙιεισ.Ι.
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:ιυττο τιιιο Ιυγ (ουΙ. Αυ τοΙ,το τισε ιστοτ

στοτοε (υιιι:ιιιτ κι Ι:ι νοτΙΙστι Ι.:ιτιιιο σιιτ
Με τττιάυιτΙοε σειτσΙοε τΙο δ. ΡειυΙ. Ζε
ταου έπεσε: ο Βίετε ετ'ε τε μεσω: τε#ε/ε
σε Μπάστα είε Με εε: Με.: σεΣεπτ. Ε: ΙσΙοτι

σιι'ΙΙ ιι'γ επ οτι οοΙτι τιοτι τΙο οΙτιιισοτουιτ,
:ιι τΙο (ιιυιτ ,· έτει.ιιτ νττιγ συο Ισ (συυο-ε
ο ιιιιιιοο σο ιισε στσοΙιτιΙτιε 8ο Ισ ττιοιιτΙσιι
στο ιισυε οτι (ειι(στιε τΙειτιε τισε στιοτοε,οΙΙ:

ντι σου ‹Ιο Ισ στειοο τΙο Ι)Ιου, συιτισυε
Ιτι(σΙτο οοε οΙιτιτιτειΙσΙοε σοιιεόοε, 8οτισυε
οΙιΙΙσο σετ οστι(οτιυοιιτ :ι_Ι'οιι τουιοτοιοτ

ΜΙΒ Βιοτι ορο ‹Ιο (σε ειυττοε τιοιιο(ιοοε : ΙΙ

τΙτ-οοιιοετιτ-τιισιιιε ουσ σο (οιιε πιο (οπι
ΙιΙο ντι σου (τσιτΙ , σε σου οσιιυοιιτισΙο ε·
ευ τΙοΙΙοιτι τΙο Ι'Ασόττο οτι σο Που , συι
οΙτ τΙο τέιτισισιιοτ Ι!ειττΙουτ σο (στι οΙΙ··ο
&ιστι ο ΤιτιιστΙιέο. ΓοΙΙ:ιτιιο Ιοοειυοσυσ
σΙιιε στσστο Ι'ιτιτοτστοτσιτιστι εΙο συοΙ
@Με οΧοοΙΙοτιε (οτιιίτουτε σο Ι)ιου, συτ
ττετΙιιΙ(οτιτ ΠιιισΙοτιιοτιτ , ?ε εεε: έπετε.τι

ΒἰειεβΖΜ μεσο/είε στο: σεβ »ΜΜΜ εἰς
#@ οΙεπτεπει· στ·έεεετι σουτ τΙιτο , ΤΜΑ::

|(#β(τσαε]εβτί: ττιοιιτΙστι τΙο τη τΙστιε
τιιοε στιοτοε(τ'5ο ιο Ιο (Με ιιιοο((εττιιτιοτ) ιο
τσιπ σ.ιιΙΙΙ συει.τιτ δ: συιιτιτ στεοοε τι ΒΙου
'

-

-

Ι)

;

τ #

ει του

Η

'

86%;» Ι Ι.

ςωΡ.1.ιι τοπ οεαιΠοη. Εεε ΡειτοΙοε (Ξτεεουσε
› άσε Γοι·κς$ιΞειΙ ε”:ιἰοίὶει1: ΐοττ βίου ει απτο
οΧΡο1ὶτἰοο. (Χα εΠεε Ροτι:οιπ ΠιτιοΙο
111ετπ , ]ε πω: έπεσε: Δ ΒΖω τυπικα , οιι

@Ζακ φα· ο /Σι2: πιενπ°έΜ Αθ τη α'ωπ Με:
ο 2απε7·εε: Βο1οιι οιίοΙΙοε Με νοιιὶειιτὲἰτο

αυτα: ο!ποίο , ουσ α: οσε: ΓΑΡοετο @ο
ειΠΙοιπε άειοενοο οεαιΒοτι ΓειτιοΙεοΙο
'
ου ε:οπιττιετια:Μεοτ άε Γερίπο ει ΡΗΝ
τω2;. πιοο , Μ· πω· ἔπισε: κι :απο Μαι ]δι%ικε
!

έ”

-

;υάρΜε ΜΜΗΜ α? ιη Μ” Με:Ρτέε·τε:.

ΙΙ @Παπ ευ ντι εποε , ειυΉ ρτἰοὶε Μωαβ

ίἑιππιτιειπτ [Χου ρου: Τ3τιωτΕιέε: :ΜΒ
ε:τι τοΙΙο (οπο ου'1Ιτοοόο1τ ειυίΠ άσε έτει
εεε :ι ΒΙου οσο: Μη αυτων: οι: ἔοὶε,εμιΉ

1ο Ρτἰο1τ. δε. [Μοτο τέο1ο€ἔιιοἰ: (ο ίοΙΙ1
ε1τυοο ε: δε ίου ειδοοο ά: φπα, ἴοτι.
εοοτσητοιοε:οτ: 8εΓνενε 86Γεωττε ότοπ

να εΠΕτ, 86 νοε το:ιτοιιο ουΙι:Ιοιπο άο
γ 1”εττιοιιτ ει;ἀ‹:ητε δεδι1εοτο , οιι'1ΙΡοτ-·
το1τ:ιΤάτειοψέο.

(Σεπ όεΠό Ισ απατά

εΪνο "η ;ιωουτ ὰ: εϊοτει·επα σΜοε
1οεοπιιε, δ6 άεοε Με ιτ1ειιικ εὶε 12 Ρετ
ίο:ιοε :ιὶωἔε:όΟ τε1Τοπτ1τ Ιεε νικ , 8ε Ιεε

811ϊϊέ8, 66 οΪαοοὶτ άο Ια ῇογε ρουτΙοε
οτεττικτε : Φ: Μι άοιιΙοιπ ε; όε κι εκπο

εε ρουτΙεε άεττιΙστε. @βοά 11 Μπεστ;
ο

ο

'

κω_“__

οΤὶιτιοἶ

›

_

οΤΙιποτΙιέο,
[Μ Μ
Ιοε Π.
οΧοοΙΙουτοε
ο Τύπσ2Ι:._!
ΡειττΙοε ‹ο οΙΙΙΡ.1.
55
α: ΜτΙ: Ιιου1ι11ο , Πι Ιογ·, θ. Βοοτέ,Γει
οΙιο·τ1το , ία οουυοΙΙΙ:ιτιοο , Ιου 2οΙο , δ:

Η ειυττοε`νοττυε , ΙοϋειοΙοε ου τουτοε
ΡοτΓουιαοε , τυειἰε :ιόπι1Ιτο.Ι:Ιοε οτιΙ:ι Ιου

υοΙΙο ‹Ιο οοΙυγ-οΙ , Ιυγ νουοΙουτ ουδ
του ου Ι”οίρτΙτ , 8ο Ιυγ οΙουυοΙουτ να
Γατα ΙουτΙυΙουτ (Η: Ιογο,τοΙ ου)ουΙου
υευπ Ιοε γουΧ ου Ροτο οΙοε Ιυυ1Ιοτοε,
Ι'νυΙουο Ιουτοο :Ιο οοε βοΙΙοε 8εει€τοο.
Νοε ε_οτυοοε, ΙΙ Ιυγ οΙΙΙ·οΙτ ου τυοΐυιο
ΙοίΙουτ Γοε τουποτοΙυπουε , 8εΙοε (αστώ
εοε εΙο Γοε ΙουειοΒοε,ρουτ Με ΙΙουτε 8:

Με αυτο, άουτ ΙΙ αυοΙου τΙοΙΙοτυου::
οτυέ απο Ιουυο ρΙουτο. ΡυΙε οουΠάο- '
τυπ- Ιο :οδο 8ο ΙΙουυΙο ρ:Ιοε άουιουε , Μ.
ΙΙ11°ο11τ-€Ιιι τοουεΙο οουττο Ιει ρΙοτο, Ιοε
€0τυΙόπε οΙο Ισ. οΙιτι1τ , Ιοε οιυΙσιὶοΙ1οε άοε
ουυουυε , Ια ίοΙΙ:ΙοίΙο ‹Ιο υόττο υπουτο,
δ‹ῖ Ιοε ά1ΙΉουΙτοε @υ [Μου υπΙυΙΙΙοτο,

μυθ: 2.Ιοτε οΙοε £τειὶτ1το5 8ο άοε ΓοΙΙΙοΙ
τωοετΙο ίου εΙΙΙοδΙ:Ιου , ειροτοΙιουεΙουα:Χ

νΙΙΙοτυουτ 1ο ΡοτΙΙ ό.'νοο Ροτίουυο Η _
€Ι1οτο , ΙΙ Ρι·Ιου Ι)Ιου Ρουι;[οι1 τΙ1ίοΙΡΙο,
ΜΥ τΙοκυο.υάειυτ Ια οουτΙουειτ1ου ό; ·Γου

ἔυιουτειτΙου ιΙο Ιοε ἔτοοοε ου Ιυγ , Ιοε

ΜΙΒ ιΙο Γει ΡτουΙεΙουοο Ρουτ Ιο οουοΙυΙ
[)4.

το
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46'ετωπ: Ι !.

· €Ιιει>›Ι› τε

ικα Ια τιιιιΙτι ιΙ:ιιιε ντι εΙτιειιιΙιι Η τΙΙΙΙΙι
ειΙε, Ιεε τ:ιιιειιτε τΙε Γοιι ΕΙρτΙτ Ροιιτ

_· τιιιιΙτιτειιιτ Μπιουτ 86 Ια μια ‹Ιε Γοιι ΡΙΙ5
τΙειιιε ίου ετιειιτ , Μ. νεττιι ‹Ιε Η Ιυετιεάι-γ

ετΙοτι ρουτΓειάεΙτεΙΙετ άειιιτ Ιεε ίοιιθτιότ
τΙε θ. εΙιο.τεε , 8ε ειιΒιιΙε οΙοτι τΙ,ντιε τευ

Με 86 ιτιιιΙιιεΙΙιΙε ρετ(ευετειιιτ:ε επ ία ντι

ιεει.τ1οιι, Ιιι€εε ειιι,εΙΙε έτοιτ ΙΙειττιοιιτ άι.:
ΙΆρτ3ττε ειιιιετε Μη, ειπε 9051 άετιι:ιιι
·τΙοιτ ροτιτιιιιιεΙΙετιι€·ι: εεε εΙιοΓεε ει Ι)ιειι

Ροιιτ Μ” Κάβα Ιε:οπιτι1ε ΙΙ ά1τ) βατ
τε#ἑ
Μ”.πατάω:
Ποἰι νοιιε
άι· Αν]νογεε
έΜ:βτ
εοτιιΙσιετι
Ρήσε:Μπέτ
ΙΙ έτοΙτ
Με” τΙο.τιε εε Μπιτ ειτεττ:ιεε τΙε Ια μι::
το. ιιε ΙειιΙΙΙιιιτ ΡειΙΙετ αιιειιιιε εεττ-ιι: ‹Ιε

[οτι τετιιρε (ειπε τετιτΙτε εε τΙειιοιτ τΙε
@σε ειιι $ει€τιειιτ. νοιιε Ροιιιιεε ΜΙΒ

Ρτετιάτε εεε :ποτε ροιιτ Με ετιετεε ΟΓ(ΙΙε·
ιιαιτεε, ειπε ΕιιίοΙτ ΓΑρ6ττε τιι:εττειιιιεε
Ιιευτεε τΙιι ιοιιτ 8ε τΙεΙα ιιιιΙτ. Ε” Ριιιβ
«με τοιιτεε Ιεε ειιιττεε ειδΙτιοιιε τΙε ιιόττε

Με οιιτ Ιειιτε Ιιειιτεε Η εΙΙ: Ισιετι Η.Ι[Ο_ρ
τιαΙιΙε τΙε άΙΓΡοίετ Με πιω ρτιετεε όειιέιε
:στι οττΙτε (ετιιΙυΙειΙιΙε , δε οιιτι·ε εεΙΙεε,ςιιε
-.¦'_ε¦ξ"·ἶς~_"_ _

Ια τιετ:εΙΙιτε τΙεε τ:Ιιοίεε ου Ιε τιιοιιιιειιιέτ
άι: Με εα:ιιτε , ιιοιιε τω: ειτττιιοττΙιτιιιι

`Ιται7ιετιτ εΙε 13 ΒοιιτΙιε,ιΙ'ειι @Με τΙ°ειιιττετ
τέεΙέ-Ξ

.Μ-.τ__Αμ______

ι

~

-

σ_ἔΐ~€·Ξ

Μ: ο Ζ Ι. ο -Τίου:&έε

"κ

*

57
σέ€Ιέιιισιι: , γοσοοιο:οιιι: σσ:τοιιισε ρο:- σιοΕι,ι,

:ισει;Ισ ιισ::σ :σωρο ; σο::ιοισ σα: €ΧΒ[Πο·
σο: Ισ ιιιοτιιι, 8ο Ισ τω, |Ι..ει ιιειτο:ο άσε
σΙισΙσε :ιισί:ιισε γ σστιοιο , δ: ο ίοΙΙΙσιτο
ποιο: Με. (Σα: σο σο Ι'Ιισ::ιιι·ιο @ο
ΙΙ:ιιιτ οιι Ισ "το σοιιοοσΙιοοσ , οοξ

:σουτ ιισΙΙΙ::σ Ισ ίσο: δε οοιιε ειιιρο::ο:
απο ΙιοΙΙσ Ιο::ιιο:σ , Ποιο σε ο ισγο ‹:Ιο
ιιόττο νΙσ , 8ο οι. 8οι‹Ιο δ£ Ι'οςΙο:οΙΤσ ‹Ιο

:οιιε οσε ιιισοοοιιισιιε σε σκο:σιοσει σο
οιι: νσι:ιιι: νοοΙ: ο οοΙι: ποσο σο @πιο
8είοιιιο:σ νσΙΙσ ό.7οοίοο:Ι:ομ άσο: οΙΙσ
€ΙιοσΙοΡΡο :σιι:οε σΙισΙοε , σΙιειιι€οστιο
:οιι:Γνιιιιισ:ε οιι ν:: ::ισιιιοιι: , ίειιίο.:ιε
σοΙΙο: Ι'ο.έΙ:Ιοο οσε :::σιι:ο:σε , 8ι:Ισε οιο
ροΙΙ:οι: οιι ΙΙΙοιισο ο: σο 1°οΡ0$; σο σΙΙ;

(ΜΙΒ Πιοιοτιισ 5οοΙσ , οιι: νοιο.ιιτ οσο
οσοι: ::ιο:οοιΙΙσε, οι.ιΙοιοΙΙοο: οι:: οπι
ιιισ:σ :Ισ οπο οι οπο” οιι οσοκοισο.η

οσε :ΙΙΙ:στοιι:ε , :ισ (ο Ισιι:ο οΙεΙΙΒο εΙο
ρσιιΙστο Πιο:: , σφι σο οι Ι'ειοτοο:, οσο;

οι ΒΙο:1Ποι: 8ο Ισ :οοισ:σισ: :Ισ σο οιο"_
Γ:ισσοίο:οο σο εσΙογ σΙ.ο οσε οσοι: :οσο-ι
Ιω : άσο ΙΙ ίσα, δεῖ Ισ μια οΙο Γο.ΙΙΙοσε
ο άοΙστοιιι: οιι Μοτο: , σο ΙΙ απτο?
:Ισ Ισ Ρ:ο:οοο: άιοιε Ισε τοοοο:σε :Ισ Πιο;

άοΙο σσιιοΙιιι:ο άειιιε ΙειΙιι::ιιο:σ :Ισ Πιο-ο
-

~

ι

ο·

1

_

-

7

::σΞΙ

¦ /
`

Σεπτεσκ Ζ Ι.

σιωΡ.ι. ττσ9‹Ισ Ισ σ:ιτειτιτττ εΙειτιε τσιιε Ισε άστυ:
Ι
άσε τΙο.σ<έστε , 8ε άσε εισσιάστιε , τΙσιιτ Πε

ίσιιτ ΡΙσιτιε9 Ετ οὐ σΡε σιισστσ Ισ Πιτσ
τιστι , σοι τΙσ οσε σΙισίσε ΙστιίἰΒΙσε τι”έΙσ

Α τισ ώστε ίση σΪτιτΙτ στι:: ΙριτιτιισΙΙσε , σοὶ
τισιιε γ [οσε τσρτσίστιτόσε9 σουτ όσιτκιτισ
τΙστ :κι 5σιιιιστειιτι σ.ιιτσιιτ σε Ισ. τιποτε 86

‹Ισ Ισ Βτ:ισσ , σιι”ιΙ σεΙτΙσιισιίΙσ Ισε τστισ-·
Ιστσε εΙσ σσιιΧ , σοι (στα τΙειτιε τεεωστε,
συ άσ.ιιε Ι'ιστιοτο.τισσ , δε έσωσε: Ισ «με
τσ εσΙσίτσ εΙσιτιε τσιιε Ισε σΙιτιιειτε ότι Πιστι

εΙσθ δε σαι Ισ τστιιστσισ.τιτ «Ισ Ισ Ρειττ σιι”ιΙ
Ιιιγ στι ει τειιτσ , τισ Ισ στΙσ σε Ισ. ττιιιιιιτσ
τιιτ ε. ιει·τιιειιε τΙειτιε (στι σεισιιτε δε εΙσ Ισ

εσιιιιστιιστ τσΙΙσπιστιτ εΙειτιε οσε Εισφο
τιισΙε σΙιειιι€στιισιιε εΙσ ίΙσσΙσ Ρτσίστιτ,

ι

σιι'σ.Ρτσε ειιισιτ ἔειτ‹Ιὲ Ισ Ι:ογ ΙΙ ΡιιιίΙσ ντι
7 ῇσιιτ στιττστ στι Ισ ισιιϊΙΙειιισσ εΙσ Ι”στσττιι
τσ ό.στιε α: τισιιιισειιι τιισιιεΙσ ιτισοττιιστἰε
Ι3Ισ) σιιΙΙτίγ τι τιιιΙΙσ νστΙ:ιτιστι , τιι οπι
Βτσ :Ισ ι0Ι12.τ1$σωστιτ 9 (]σττειιτισιτιστιτ

σσιιιτ , σιισ τοιιτσε σσε νσιιτ τΙιιισιιτΒε τΙσ
Ια τιιιιτ, Η Ματσε εε Η έεΙστσ.ιιισε τισίστιτ

με σαΡειΙ:Ισε σε τέιισιΙΙστ σουτ Ισε σιτε
βστιίστ ει σΙστιθστ 13ιω, δε ει Πιισσεμιστ;
σσιιΧ-ΙΞι,άιε-ισ,ιισ ίστιτ Ρειε (ΙΙιτέτιστιε ; ει
μια πιστ1ιστιτΙΙε εΙ'σ1ικ ΘΡΡο1165Ι]ωΠ.
τ "
τ
τιισε.

`βο· λε Ι Ι. ε ΤέωοΜ.

φ

ηπε. Μω ΙΙ ώ: το111Ρε ‹Ιο ποπ 2 Ια ΙΙΙΙ- Φωφ,Ι;

το ιΙσπόττε: τοΧτε , οίι ΙΪΑρὁττε εΙΙτ οτι
ΙΙπ:οικΙΙΙειι ει ΤΙΜοτΙιέε,7αϊ! κάψα· ἔΜπ-4
αΙεπιφ: ά Ζε ·υσέ:·, 4]::222' ( ιΙΙτ-ΙΙ ΗΜΜ
ωικά είε ω· &πωε:, @θα με Ζε /ἐἐ:7ευφἰἰ
#6 @α νοιΙε νογεε Μαι φ:: εεε Ρεπο
Ιεε ΐοιπ ντι Ραπ πιοίΙέοε , δε (με ρου:
Με το.ι18ετ εΙειιιε Ιουτ Ρτορτο δε ιπιτυτοΙΙο
Μα , ΙΙ ΪειΙΙοΙτ άΙΙ'θ , είεή:ν:22έ%Μέεωεπι
¦ ά τε πω” @θα με Λε /ε)2.τ πσφίέ είε 70η
έτειιπ ουΙόεητ , ηι1οΙα Ιογο εΙθΙ”ΑΡόττο
έτοΙτ Ι'εΙΙΙτι: (Ισ Ια καθ άσε ΤΙτι1οτΙπέο,δε ή
που ‹Ιυ ΪοιιυοτιΙτ εΙο Γεε Ιειττι1εε, ΡΙι1ε

08ρεΒΙε ‹Ιε ΓειΙΙΙΙ8ετ , ςιιε·τΙε Ισ τέΙοιΙΙιπ
ΙΙΙΙειΙε Ιω Ιο,τωοε ‹Ιο Γοη ‹ΙΙΙε:ΙρΙο Ιιητ
εκατ νετιιΙθε οτι ΓοΓΡτΙτ Για Ισ Ρτοροε

(Ια ιΙο2ΙΙτ ε1ι;ι'ΙΙ εισΙεΙε νοΙτ, Η :κι ει :ΜΒ
ν0υΙι1 ΙΙΙΙτο πκ:ιπΙου , _ Ραπ ωοιπτετ
€0Π1ΒΙοηΙΙ ειιιοΙτ άι: τε.Ιΐοι1 ά)αΡΕε&Ιοη
ΠθΓδε εΙο ὸείἰτὲτ :Ια νοΙτν ντιο Ρε:τΓοτωο,
φ1ΙευοΙτ τειητ ‹Ιε τε:τκΙι·οΙΙε ραπ ΜΥ. Η
ΙΜ τΙοιπ: ομίετιπετ εεε ΡειτοΙοε , θα:

βππω.ωα· ά π: Ζω·κα·.ν, εΙαιπε νικ: Ραπτη
[Μ(0 Ήδζ4_Ιοε γ τ:ιο<έοτ δε εοΜΙι1ετ , ει-ΙΙΙι
ωΠ10πεπεεωωπ
(1ΠΈΙΙι€ε .Πε τοτορειυ;
, δ; ‹Ιεμε
Ια βια
Μ. ιΙο
ΙΙειΙΓοι1
σε· νεα;

Μ, 41111 Γε εε;ΡΡοτεει1: οΙεΙ:επιειπ Γνιι ε:
Γο.ιιττο

Ί

6ο
ΈΙι:ιε.1,

.3'6ΜΜ Π.

Γρ.ιιττε ? ΕΑρόττε ειιοιτ Βεειι1εουρ ιΙε
Γεια εΙε άείΙτετ Μ. Ρτείειιεε ‹Ιε (σε άΙΙ-ει
ΡΙε. Ρι·ετιι1ετε:τιειιτ ε'είὶ Ιε ιτιοιιιιεκτιετιτ

άε ΙΈιιι·ιΙτιε εΙε (ο ρΙειὶτε ο; νοΙτ Ιεε με
ίοιιτιεε ειιιεΙ'οτι πισω; δε Η :ή ει. ροἰτιτ

ιΙε μα: , επι πε ΠιρΡοττε ειιιεε: τιιιεΙειιιε
Ρειτιε Ι'ειείειιεε ά'νκι εΙιετ εεε-πιτ, 8ε ευι

εε ΓοΙτ Ιπιετι ει[ε άε Ιε τειιοιτ. νιιΙόοιι
πιειιΙΙτε ει όεε ίετιτιιτιειιε τσιπ ΙειιιΒΙ:ιεΙεε
Ραπ (εε εΙΙΙεΙΡΙεε ,δε να ΡειΠειιτ ρου:

(εε οϋειΙΙΙεε.Ι)ε ΡΙιιε Ι'έτετ οὐ έτει: ειΙοτε

Ι'Αρόττε , επι ΡτΙΓοιι , δε :ιΙοειιιάοιιιιεά·ε
τοιιε εΙο.ιιε Ιε μπι! ειιιιιιετιτ,οίι ΙΙ Γε πευ
ιιοΙτ , Ιιιγ τεκιάοιτ ειιεοτε Ια Ρτείειιεε ό.ε
ΤιιιιοτΙιέε ΡΙιιε ιιεεεΙΙ:ιιτε,8ε με εοιιΙε

φωτ ΡΙιιε όείιτειεΙε. εεε ροιιι·εμιογ
ε.. Τἰω.
4.16.
ε.. Τἱπι.
4.9.
-π ·- .
Μη
επϋπιφυε
:Μ
π!

Η Ιε Ιιἔιτε ‹Ιε νειιιτ :ιο ρΙίιτοΡε άειιιε Ιε
εΙετιιιετεΙιειρΙττε εΙε εεττε ερἰττε. Ε” Π

Ιε $ει8τιειπ Ιε(ιιε πιο τειεττο. Ρο1ιιτ Ιεε
εοιιί~οΙο.τιοτιε ά'ντι Ατι€ε , ειιΙ Ιιιγ Μ:

Ι

Σκι: ε.2.

ειιιιοΙε θ.ιι εΙεΙ εε ε'ειρρει:ιιτ ει Ιιιγ Ισ Έσω -

Η·

Ηειιιτ εΙσ.ιιε Γεω ει€οιιΙε ; εοιιιΒιειι ρΙ08
Ιοιι ίετιιἰτειιτ Δωοιω1 ίςοιιΙιειὶτετ ιτΙ:ιτιε
Ιε Βτειιιά εοιτιΙσετ οὐ Η έτοιτ, Ισ. Ρτείειιεε

δε Ιε Γεεοιιτε άε ΤΙαιοτΙιέε 9 Μειιε Ώω
ειπε ειπε Ισ; Ρτ1ιιεΙΡειΙε δε Ισ. ΡΙιιε ΡτεΙΙσ.τιτε

°ϊΦω.00 εΙε Ιου άεΠτ έτοιτ Ισ. εοπικιοΙΙΙεκι
” ι

(:βρ

σε».

Χ ' @μια ε ΤΜα:βέ.

61 δισε:σ.
σε αυ'ΙΙ αυοπ σΙσ ίου ΡτοοΙιαΙιτιυαττγσσ.
ΙΙ Γαυοιτ σα: σσ ίστοΙτ Ια όστπΙστσ σε
:Ποτε , ΙΙ ασ Ισ παοκ ΡΙυε Μ Με. ΙΙ τισ

νουΙοέτραε ουΙττστ Ια τσετσ ίαυε Ισ σου
Ητωστ άαηεία νοσατΙου , 8ε ΪέσΙΙστ τα
Γογ ρα: Ι'αυτοτΙ:έ σΙσ & νοΙΧ,_8ε Ρατ τω
ΧσιπΡΙσ «Ισ ία σουΙΙαυσσ ε δε ΡατΙανσττυ
‹Ισ ία ΙσσησεΙΙόΙΙου ρατσττισΙΙσ, δε Ρατ Ισ Ι
Ι

Ειυσ ιΙυ ευαττγτσ, αυουσΙ ΙΙ Ισ Ρι·σρατοΙτ,

Ια εταἰυτσ ουσ Ιου σΙιστ σΙΙΪσΙΡΙσ υσ ΗΜ
ρτΙυὲ ιΙσ σσττσ 8τασσ ,8εΙυγ τησίιυσ ‹Ισ

α: σουτσιπσωσυτ αΙΙυπια σε:: ατεΙσπυ: ασ
ΙΙτ ουΙΙ ασΙσ Ισ νου: Ζε αΜκ·(σΙΙσ ΙΙ)
87εαέσωσε: α? εε ·υοίηεβα μείερίε εινα»
Με? εφε. (ΪσΙΙ Ια σουἴοΙατΙοτι, ουσ Ισ
άσιυαυιΙσ σιπ:οιεσ α Ι)Ισυ.

δ'ΙΙ υπ Ια

άουυσήσ Γσταγ σουτσιιτ. Τα νσυσσοτασ

Ιστα υπ Ιογσ, δε αΡτσε τ”αυοΙι° ασυδ

εεε Μου σΙσροΙΙ: σπιτια, μ: ουιττσται αν
`

.

ε

.

.

Ιαι8τσιησητ Ια τσττσ ; δε σοιηυασ.ΕΙΙσ αυτ»
ττσείοΙε,Ισ υπουτσταγ €αγσωσυτ αυ σΙσΙ

1ΙΙσυτσ ‹:Ισ αυτ" Μ Με να ΕΙΙΓέσ αρτσε
`

-

,

Π”. Ετ ουαυτ α σσεΙατα1σε ασ ΤΙωοε

ι

62.

.

δωσω: Ι Σ.

βΙΙ:1ΡΙΙ. 8τει:ΐΐΙ' αρΡετει1εε , εμε ε'έτοἰειπ εεΙΙεέέ
ι1ιι'ΙΙ ειι1οΙτ τέμιτιάυθε εΙειτιεΙειπ ἀεττιἰε
εε ΓεΡετειτἰοτι; εοπτιτΙε να ειιΓαιιτ , (με

Με ειττειοΙπε ‹Ιε Ια τηειιτιττιεΙΙε ‹:Ιε Γε πιε
τε ; Ιε τεετει: εΙε ρετότε Ιε ΙυοκιΙιειιτ εΙε
Ιε εόρειἐςτιὶε δε άε Ια εοπιιιετΓετΙοτι άνω
θ @Με 86 Η ΡτεεΙει1Γε ΡετΓοι1ηε Ι,ειναι1ε

ΙΙ νἰιιετι1ει1τ τοικ:Ιιε) @ΜΙ ιι”ειιιοΙτ Ρει1
' ε'ειπΡεΓεἰιετ ‹ἴει1 ΡΙειΙτετ ειτι1ετεττιειιτΙ

τ ΤεΙΙε ειιιοΙτ ετιεοτε ότε Ισ. τεκιό.τεΙΓε άε8
ό

ΕάεΙεε ‹Ιε Ι'ΕΒΙΙΓε εΙ'ΕΡΙ1εΓε:φΙανεπΕ
/ οιΙϊ Ρει1Ι ΡετΙ:ιτιτ 86 ΡτΙειτιτ, 252 Ιε νονειι1€ '

ΡτείΙ ει ΡειττΙτ,Ητε:ιτ τοι1ε ντι 8τειιιό. μεση μ
86 Γε Ιεττειιιτ Γιπ Γοπι σου Ιε ΙκιΙΓοΙει1τΙ

4ἄ-=ὸ- εοι11ττιε δ. Ι.ιιοηοι1ε Ιε τειοουιτε εΙο.τιε Ια:
37' Αθτεε. Ετ ΙΙ σε Γεω: με εάειι έτουι1ετΙ
εποε: Ιιοαιτιπε (ΙΜ ότοπ Η εΙωεΒΙε›
δε :ουτε Γε ν1ε , Γε. ::οηι1ετΓειτ1οτι , 8ε Γε

μιτοΙε έτοΙτ ΡΙεὶι1ε αΙε Ματ (Γειτττειίτε Η

σΙοια 8είΙ ι:Ιιειττοειι1ε, α1ιιΊΙ τΓέιτοΙΕΡαε
ΡοίΙΙΙ:Ιε άε Ιε 8οιΙτετ τω πω: Ροιπ Ιον
νικ: Γοττε 8ε πάσα:: ΡεΓΙΙοτι. Εεε αερί
ττεε8ε εεε ά1Γεοιιτε, (Ιω εοιπε τείὶειι€

ιΙεΙυν ά:ιιαε Ιε τ1οιιι1εειιι τεΓειιττιεπτ,πε
Γοιπ @σε Γεω δ6 ΓΙειττπηε: Με ντι Γεω Η
€Ιο11Χ) δε νεο Ηεττιπιε Η εΙττιειΙοΙε , (με ῇε

' Με Μ ι1ιι1 Ιεε μα: Με Γεω ε:: εί'ετε :ιτ
χ

τω: 1

δ

#0· Ια ! Ζ. ε Τἰτωτἐ.

_

ό;

τε1τιτ ει Βου είεΙεοτ , δε Ειπε τΙεΠτετ ΟΙι:ιΡ.ΙΙΙ

(εοιπποε ΓειΙΓο1τ ειιιττείοΙε να τΙεε ΡΙιτε
<έτειτιόε Ιιοττηπεε εΙε Ι”ΕἔΙΙΪε-) τΙ”οι1ϊτ Ια
νέα: νεος τΙΙντΙε :.ττ11ε, άουτ Ιεε έετττε

ει1εΙττιτε τιπιτετε 8εΙτιειο1ττιεε,ου'ΙΙε Γογέτ,
σετ πεεττιτωοτηε το.τ1τ τΙε Με, 86 τΙε τοτεε .

8ετΙ'ετΙ·Ιεεεε. Μετε εεε Ιεττιπεε εΙε ΤΙ
τηοτΙπέε Πειτε ειρΡτετιττει·ιτ ειιΙΠὶ τΙε Γατι

ττε μα, ειπε εεττε τετκΙτείΙε τΙεπειτοτε
:ΜΙ με 1τιτΙΙξειιε ‹Ιε Ια ΡΙετε. ΒΙετι ττιιΊΙ

γ επ ευ ειτττεἴοἰε όεε Ειἔεε ετιττε Ιεε
Ρειγειτε , τμ εοηάειιιηοΙεητ ποίοΙυττ1επτ

Ιεε Ιεττττ1εε , εοττ1ττ1ενηε εΙ1οίε Ι1οπτει:
&; ΙΙεΙΙ οεαοττποίηε ευὶτΙετ1τ , οι:ε εε

Ιοτιτ τΙεε τηειτοιτεε 8ε τΙεε εΗτετε εΙε Πιτ:
ττιετιίτε. Ετ Ια τι:ιτιιτε ουΙ11$ετι ετ_τΙοοττε
Ια ΒιειιΙτε ου'ειικ Ιιοτηιοεε ΓειιΙε , εστω
Π1οτιττε ειΠεε μα· Ιἔι ε εμε εεττε τοἰτΙε δε
ΙΩΙΙεΧΙΒΙε τΙιΙτετε , τΙοτιτ εεε μπε τεύ

Ιοτειπτ τω: τΓέτειτ, είΙτ ΡΙιίιτοΙτ Ιε ρεττεττε

εεε ΒεΙὶεε, ε111ε τΙεε ετεπτυτεε το.ΙΓοτιοα
Ι›Ιεε. ΜετΙε Ι'ΑΡόττε αΡτεε ειιιοΙτ τεΡτε
,
@τε ο. ΤιπιοτΙιεε
εεε τ τ:Ιειτ:τ τέτοο38οει

ροιιτ Ιυγ,·8ε Ιε άεΗτειιΐΙΙ ποτε τΙε Ιε
νοΙϊυτ0ιιεΙ1ε το. ττοΙΙΙετττε Πει: Ι”οεεεΠοπ
-

τ

ε
/

›

.ί·-τ··"

`η

θα:
Ι

ω,

»

.Ι'Μπάτ τ τ.

_

‹:Ιο Ι'οΓτΙτττο ου'ΙΙ ου ίο.τίο1τ 66 ςΙο Ι'τιτυουτΙ
οιμο.ι.7
ου”ΙΙ Ιυγ Ροττοττ , τουτο Ιοττό.έο Πιτ Η
ΡΙοτο Βττοοτο, ς:Ιουιε ΙΙ ειυο1τ τοι3Ιουτε Ιοο
ΞυτοΒοο_άουε Ι'οίρτ1τό Με π·έωβιοτ( τΙττ-=
ΙΙ ) ο:: έκπωίπ Μβ)τ πσηΐ·Μτε , μέ ή Μ

πο. ΙΙ οΡΡοΙΙο ]6 β] πσηΘΜτε, οουτ ο»
ου'οΙΙο ου Ευοοτο 86 νοτττο.Ι:Ιοτουο
-το

οου'έτο1τΡο.οΙο τυοΐουο ό”νυο ΡτοίοΙΙΙό
οκτοτΙουτο τ οετοΙταυτ ίσυε νττο τουΙΙο την
Ρειτοττοο νο οοουτ τυοτοεΙυΙο ο 86 τουοΙΙο
τι ΒΙου, τοΙΙο ου'οΙΙ Ια Γογ €Ι€5 ΙτγροοτΙ=

τοε. ΙΙ οτοτοΙτ τουτ εΙο Βου ου· Ιοί-ιτε
(:ΙιτΙΙΙ;86 Ια Ιειἱυτοτο οΙο θ. ντο 86 ΙοττΖοέ
Ιο ο Γετυοιτοοπτουτ 6Ιο Ι'ΕυειυοΙΙ:6 Ιο τυΙΙ:Ρ
τ. Βου οΙοΙτουτουο επτοοίουτ-ΙΞιΙοεΙτυ

ίοΙΙΙΒΙοε υτοάυο'τΙουε τΙο Ισ. νταγο τογ
οοττιτοο Ι”Αρὸττο`ττουε 1ο τέτυοΙουο απο τ!

οτοΙΤοτττοτυ: ωι1ουτ5,Δτωττ ουτε ωΙω·2ι2·;
° οιυΙ οΙΙ Ιτι]ΐο έτι τυπτυπικάεωεπτ Ευο;υΒοο
ΙΙουο ,ρντιν!ε έΙοκε/φ πωιβτωετ Η Μου
:τυο οουΧ,ι1υΙ ίο νοτιτοτττ οΙ'ετυοττ Ια Ι:ογς
άουτ υοουττυοΙυε τΙοίτττυοε ‹Ιο οΙτεττ1το
86 ‹Ιο Ισοττυοε· οουυτοε ,ο ίου: άοε τυο

ουουτο,ουΙ ττου1ρουτ Ιο τττοτττΙο ο δζ5,8·ΐ
ουΙουτου:ι τυοίτττοε. Τουτο Ιου; ΡΙοτο
Ιτι'οίὶ ουΙυυο ΙΙό'τΙου , 86 Ιουτ ίογ νικ

νο.1ττο ΜοΙο. Ι.”Αροττο οΙουτιο ειΙΙΙουτε
ο

:

1ο

[2% |»: Π. 2 ΤΙΜΜ.

-

δ; ι

Ιε ιιιεΙΙιιε τίττε α Ια εΙιατιτε τι κί)Μ.9( ‹:ΙΙ-τ-ΙΙΙ σωμα
«Με ε/ιισέιὲ κα:: /ἑΖωε: Ραπ Ια ίεΡατετ Κ,,,,ι_1,·

ατα: εεττε @Με αρραι·ειιοε εΙε εΙιατι- α·
τε ,-‹Ιοιιτ Ιτέα ΙιγΡοετιτετ Π: εοιιιιτειιΕ

τιιιεΙειιε Ισια ΙΙ τετοιιιιιιαιιάε εεττε @ε
τΙεΤιιιιοτΙιέε , τΙε εε ηιιΙεΙΙε τι”έτοιτ μια
ιιοιιιιεΙΙεειι ία τιιαιΐσιι)Ζ.«θαε/Ζε ( Διωι ) α
ρεπίσεωωτ ΙυιόἐΔἔ Μ [Ματ π: @πεί ,πε

- τα @τα @ειτε π: πανε. ΙΙ ειιτειιτΙ ντιε

ι βμΙε-ιιιεΓτιιε ετρεεε αυτ: σεΙΙε ατε-Τι

ιιιοτΙιέε,ε'εΡτ α τΙιτε Ια τογ (ζΙιτέτιειιιιει
Ευ εΙΙ:ετ 8. @σε τέττιοιἔτιε εΧρτείΙειιιετιι:
τΙατιε Ιω Αθτεε, ειπε Ια τιιετε ‹Ιε ΤΗΝ»

τΙιέε, εμ είΙ: ιειιιφιιιιιιέε Ειιιιιςε5 έτοιτ;
ΪΙΙΪ#8δξ βιΙεΖε, εἶείτ :ιτΙιτε ()Ιιτέτιειιιιετ

Ια Ρτετιιιετ τΙε εεε ιιιοτε ΠατιιΠατιτ Ια Με '
ΙΙ0ιιώεΙεΐεοοιιόΙα τεΙΙ8Ιοιιτ Φωτό. χ
[Με Η Πει είτ ρατΙε τιιιΙΙε αττ 2ΙΙΙΚΗΙΕΣρ Ι Ι
Ι1ιι)εΙΙε
«ΜτΙ. Γιιιωτ
Μακ ΙαΗ ιιιεΐιιιε
γ α εταιιιΙζ
ΡτοἴεΠὶοιι5
αρρατειιεε
αυτ:
-Δ
ΙαϊΙΙΙε , 8; τΞιιι€τ:ΙΙΙ::8 ΐιιτειιτ τουτεε τΙειι3τ

τοιιιιεττιετ α ΙεΓιιε ΕΙιτιίτ ει·ι ιιιείτιιιι
Μιιρει έταιιι: ρατ ςοιιίεςιιετιτ όιιιιοιιιτ- τ
τε τΙεε ρτειιιιετε ειιιέτιωιε ΙΙ'ΑΡόε .
ιτε ιιε τΙιτ ραε ΠτιιρΙετιιειιτ › τιιι”εΙΙ`εε τω:

θΙ1Ια τεγ:τιιαιτ αυτ· Λιβ) α βαθιέ:ξασ 2//::, .

ΜΙ α «Ιιτε ίεΙοτι Ιε ΙΙ:ιΙε άεε ΕΙιτειικ,
Ε

τιιι'εΙΙε

σ
κι

Ι·

-

-'

'

τ!!
'ή.

;
.μμ

τ.

~

ζἐ

Ι

.ΜΜΜ ! Ι.

>

` Ε:ΙΙΙΙΡ.1. £1ιΙΈΙΙΟ γ οΙΙ.ιΙατιέιιτέε ίσια Ι τεΙΙΙΙαιπέ

Δ

εοηΙΙσωωεω :Με τετ1τ2τΙοι1ε Γεω ΡΙΙετ,
οοπιπκ: Έσω εε:ι.ιΧ , ι1ιιΙ πε παμπ: μἶσ
ΜΜ· 2εκφ: , Γε Γεειπό:ΙΙΙΖατιτ :Ζω φί22 ΜΜΜ

¦
Α Ι Ι

Πω” άι· Διισεα/έτα2έσπ ,οιι κά· Ζ'α1υραψϊοκροατ Μ
ΡωσΖε. ΠΑρόττονοΙατιτΙει ΡετΙοικτειτι·
Ι
| - α: ‹Ιε εεε (Ματσε €επιπκε, έειΙΙουτε εμε
€εΙΙο ‹Ισ ΤΙιτιοτΙιέε Ιουτ Με Γεω ΓεωΒΙα>

ΒΙε,8ε φα: Θ. ίογ πο (σο. με πιοΙιπε ία
Ι
Ι

·

Με (με Ια Μπιτ; Ζκιβ)ί α |πιθ2:Ι> ΜΜ6: ,ή
βρώ: ( :ΙΝ ΙΙ ) Ρεψωιιἰἑ· 9ιι'αιι[ἐῇηι-τ-εἔ8
έ» το). (32: ιίαγαπτ με τοΡετἔ: Ισ: ττ10€
ά'ΙπιύΜ:2 ὸεωε απο ἴεεοιι‹Ιε μιττΙο,τωΙε

!

ΙεΙειΙΙΙΙΙ.τιτ ο. Γουεεωτεπάτε ΙΙΙ: Ια Ρωτι1Ιε
τε,ϊε:ΙΙΙπιο φ'ΙΙ ναι:τ πΙΙοιικ Ια πικαπ

επι απο: Έοπτιο ό:: Ι”ειι:εηΙτ, ]εβιέ:Ρετβ44
αιΙὲ 9ιἰε/ἰε ¦πιθέ2επ επ 207, εμε: ‹Ιο Κ: πι€ΙΡ

Η

η»

πο αι: Ρτο:Ι”επτ , φίε||ε ΜεΙ:έιε επ ω] : Ρατ

Ι“ Ι
`

σε @ΜΙ “ΜΜΜ ηικ:Ιει (ιη: έκοΙτ επ
ΤΙωοι;Ιιέε:. ΙΙ ΜΥ πια ατε σΧεωΡΙοε ὲΙο=
πιοΙΙΙεΙσεε εΙουειτιτΙ65γευκ Ρουτ-Ι':ΙΙΙ-;τ
πω· εΙο ΡΙι1ε οιι ΡΙΙιε επι Ια ΡΙστδ:. Ετ ΙΙ
έτοΙτ εΙ'ειιπειστ ΡΙσε2 οΙΙΙΙΒδ·: ει ΙωεοηΙὶὸε
τα: , εμε ίοΙοτι τοιπεε Με ειΡΡετοΙιεεε όι1
ΞποικΙε: δέεοΙι: ‹Ιο Ια Μωβ (Ια εεε ΩιΙιπο5
Ιεωωοε , @ΜΙ ιιοο5κ; έτἐ ΙοίΙτυ1τώε εΙ6

· /
'

Δ
Δ

ιιιἔ επι Ια ΈογΕΙ1τέεΙεπι1ε. Επι: 9ιΙιευτ ο Ι

κ. -

.

[οιι

-

ε: Ϊ

2ό"δάεάτ

67
σε με ι ε. ω: ιισιιε σιισττ1ξσΙΙβτσΙΙά
εισε.ι

Πισω; σόι] έεεϋ στι: ; σΙσΙΙι εττΙἱτσ Μικτή

σε Οειισ1.Ετ1σ 2σΙσ σε οσε :Μία @Με
σε ειι·ι1εω·ι·εωρισε· εισιιιιττιΙ:Ισε άι: ά:
«με ιι6ιιοΒΡωιιι Ι”στΙσιιτδεΙΊΐἑιιότειτισἔ]
θα ρστσ σΙΙσε τισ ΙειιίΙστστιτρειε εσε1οιι:
σει σε ΗΙεντισ Η στσίοιιεΙσ τσἱτιτιιτέ Η

Ια νστιτσ8ε μασ (ΣΙιτέτιστιιισι σιι'έτἐτιἴ
Με σιιἐἐσιΙ στι Η: ι7τισ σιισστΙ:σ ριιἔ
ΙιΙισιισ στσξσίΕστι, @Με Η Βιστι ιιιστιειέσ

σε τι μια ισ Με εισιι€σιισιτε;ςυ'ιΙ ετιστΈ·

Γιιαὲ (Με (σε σώσετε σε 'κι ΒουσΙισ;άσ
δι πιστό , σιι'ΙΙ τΙσιιττιςστι Ιστι ισιερει°νιι

Ιω ρΙιιε έσωσε εε @σε ρ1ιιε «εωιιεω

σωεειι·ιε (Ισ Ισίιιε @Για νοιτε·ιεισεεε
›ιειωιιιιεσσε @σε ωστε @Με ε @σε

Ιιτεερσιτι 1°ωτρο6ιισσ ω» εσιιισσσιι=
ἱτΙστοιιε τιιειιιι€σσετιτ α: σιι'ΙΙ ιισιιε τισιιτΞ
ΜΜΕ· @κι ροατ1°ωσειισσεεε 12ιιτει·2·

ιιιΓοσω τισ Πειτε €σμτοιιΡουι1°σε σ
ιΠεειτιστι εε Ι'σιτισΠέΙστιιστιε σε ιισἐ

αστε; 11ιισσεερΡτεμά ρτσιιιιστστιι·σττΕ
:σε πωσ ρστιι€·ιτσιισΙστ (κι τιιτιισάσ ι
τισιιιισειιτσηιισ σσιιΧεΙσ πωσ Ποτε

ρισεΙιστιιέ σιιισιττεΙΙιιιγ""σοτιιιιισ «σε
στα ΙεΙιιιίε εδ.Ι5σ.ιιΙ δεσ-σι: :Ισια
ισιτεεΞ σ (Σετ ειστε βιιιτ·Ξετ1τι'ιΙεΜιάε
έ

ΙΕ.

ι
.

τσίιισιιτέ
σ
ι

/
.

`

88

Ι
'

.ΜΜΜ ΙΙ.

ΒΜ).1.τόΐ1Ισοτε απο: εισσοίετΙσο σο Ισ ΒσοοΙ·ισζ

σοι: οσοε σιισοε οοπτσ ο τ0οτσ σε: οσε
ΙοειΙσοτε,86 σσσοεΙοσοσ Ια Ισγ άσ οσε

σστσε Ισοσ οσοε ί?σοΙσοε σοκ ΡΙσ‹Ιε Ισ
οσοστ:ιΙ:Ισ Μουσε , 86 σοσοε σ.ΡΡσττσ
σο ποσοεΙσ νοσ τσΙΙ8ίσο οσοοσΙΙσ, νει
Ι)Ισο 86 νο ΙστοΙσσ Ιοσσοτιο ασε; ΙἱσσΙσε

στσσσεΙσοι:ε. ΚέσσοιΙσοε Ισοτ ΙιστάΙοπέτ
@σε 5. ΡειοΙ, σα: οσοε ίσιωσε σο ροτσ
σσοίσΙσοσσ Ισ ΒΙσο ‹Ισ οσε σ.οσσίΙτσε,

εάσ.τσ σα: ΓεοσΙσο 86 με Ισ οσοοσειιι

ΡσοΡΙσ;σοσ εό Ποσο σοὶ οσοε στσΙσοε,
οι Ισ (Ι.ΙιτΙΡε σττσοεΙο σε: Ισε νοε,·86 τσ
οσο σαιτ Ισε ειοττσε;σοσ Ισ ίσιωσε: ουσ
' οσοε Ιογ τσστΙσσε, σο: σσΙογ-Ιἔι τοσίΙο1σε

» «Ισοτ Μοϊίσ σ,οσο: τοσοττσΙσε στηοοε,
δέ Ισε ΙΙΒοι·σε , 86 σουτ ΙσΙοε σ. @οποσ Ισ
σστρε 86 Ισ. νστΙ:σ : @ισ οσοε ο:: εστι
εισΙΙΙσοε σώσε. ‹Ισ Γ:ιστστοσοε, σο'ΙΙ Ναί:

ΙοίΗ6οσε, , οἱ οΪσἴρστσοε μποτ άσ Ματσε,
σοι: οσο:: σο,ΙΙ σ.. στοιο1ε, οΙοσ ΙΙΙσοε

δωστε Εστἱτοτσε €1οσ Ισε ΙΙσοοσε, ω το:
ΡτσίξΙισσε σοττσ Εοσο8ΙΙσ , σοσ πο”
σο'ΙΙ σ. ωοιε ει (σε Αρσττσε. Νὸττσ :σε
ΙΙἔΙσο οσ ρσοτ σΙΈτσρΡΡσΙΙόσ οσοοσΙΙσ
@σε σσικΙσποστ Ισ (ΙΙιτΙΙΙΙασΙΐωσ 6Ισ
_ 90οοσαοτσε αοοπισ Έσ.Ι(σΙσοτ σοι::σίοΙε
·
Ισε

. .

σ Φ ιΙεεΙιιΕΐε
|
8εει,ΙεεΛι Ρανετιε;
Π. ιι Τ2πω:|:.
ΡιιιΙοτιε
_ ιιοττε
ο
εωρ.ΖΕ

τεΙΙ8ίοτι τι”εΙΙ αιιττε εΙιοΓε ειπε Ιε αιτι
ΙΙΙατιιίτιιε. Ετ Η τιοιιε αιιοτιε τειεττε ό
Παω

ευεΙαιιεε ντιεε τΙεε ετεαιιεεε ‹Ιε Κοτιιεε.
τιουεΙ'αιιοιιε ετα Ρατεε τιιι”εΙΙεε έτονειιτ
ιιοιιιιεΙΙεε. Νοιιε αιιοιιε τειιοιιεε ατα
εττειιτε τιιοεΙεττιεε ιιεε Ιιο·ιτιιτιεε, δε τιοτι
ααιιειιιιε εΙεε ατιειέιιεε νετττεε εΙε [διετα
Ι.α ρτειιι.ιε ετι είΙ: εΙαιτε. ΠοιιίυΙτοτιε Ιεε

ατεΙιιιιεε άε Ι)ιειι , Ιεε τετιιιετε εε ΡΙιτε
αιιεΙετιε τΙοειι_ττιετιε εΙε έ: νετιτε , νεοε

Ιεε ρατ τοστ εε ειιι'ιΙ ν ειιτ ιατιιαιε , 8ε μι·

εΙ

τω: οετιιι'ιΙ ν α ετιεοτε εε (:Ιιτέτιετιε,
δε τεεοιιιιιιε εΙε τοιιτ τειιιρε ροιιι·Ιε τεΙΙαττιειιτ εΙε ιιοττε Ρετε εεΙείτε, ε'είτ α

;
1

(Με Γεε Εετίτιιτεε. ει ι'αν οτι ειιαοεεΙι
α: ντι ΒΙειι, οτι ντι (ῖΙιτΙΠ; , οτι ντι τω»
Φετιιιι ιι'ν τοπ με τεεοιιιτιιατιεΙε , οτι Η

Ϊαν τειεττε εεΙτιν αει ν είτ ατιτιοιιεε , ιο '
νειικ Με” αιιοιιετ ειιιειε Με εοιΙΡαοΙε
ασ τιοιιιιεαιιτε. Μαιε Η τοιιτε ιιια ω,

πια τεΙΙΒιοτι, δε πια άιίεΙΡΙιιιε τιατοιίε
εΙαιτειιιειιτ τΙαιιε εεε οτειιιιετεε απει
τιιιιτεε τα (ΣΙιτιίτιατιιΠιιε, ΙΙ είτ εΙαιτ αυτ:
› δω: ντιε εαΙοιιιτιιε αττοεε άε ιιοιιε αό

ειιίετ εΙεΙ10τ111εαΜε. Μαιε τατιτ να (_τΙΙ
@πιτ-ΙΙε) οσε νοιιε αιιεε τειιοτιεε α τα [
`

Ε

Με

.

η.

.ι

5

αετω

Ι

ο

ο

.ω

-8εεωυσε Π,

ΒΙΒΗ υστΙΪσε σΙιοΙσε, ουσ νοε αοσσΙΙτσε τσ:
· › σωστη: εΙσρυΙε Ιος ου Ισρτ σσοε αυε ρουΕ
Ισ πιοΙυε, σε πασΠησε α. ουσΙουσε επεσε,

“ ουΙ έτο.Ισυτ συσοτσ ασ [Με νΙσΙΙΙσ ‹Ι_ατεσ.
ΔυΙΙΙ αυοΙτ ουΙττσ δ,ΡαυΙ άΙυσείσε :Μοί
μου” ου1έτο1σοςσυνοσυσ ραεπτυ [σε
αυσσΙΙ;σε ιΙσΡυΙε οΙυίΙσυι·ε ίΙσε:Ισε. ' ΦΕ;;

ο υσαιπωοΙοε 1ΙοσΙαΙίΙσ Ραε-ᾶσ (σ ναυσσε:
ΙΙ:ΜΙσ ΙστυΙτ Ισ Ι)Ισυ ασ ίσε αυσσΡετσεῆ

Ε) τσσουσ σσε ;:α‹ΙΙτΙουε ουΙΙΙ αυο1τ ουΙι:»
' μα»! σςοΙσει: εΙσ ΙΙΙουσυτΙου άσεΙαοπ1«

Ι

μεσα, σε σου ‹Ισ ΓΙυΙΙΙ:_υτΙοσ σε: Πωσ'
:
Ι

Ισα
αυεαυτ ‹Ισ εσΙΙσε ασ νοε σκασ
. Ωσεευυσ ηουε αιΙουε τσΙσετ.έσεε εσ (ουσ

Ι

.

Ι £ΙσεΙ:τυΙτε (Ισ Ια συ;ίοΙΙ:σ ου σΙσΙα Ιυμστ·

_ '

ΙΙΙ:Ιοη ΙαυτοαΙησ , 6; σου άσε αΙ;ΙσΙσε ό.σ

ή

Ι8-ἀ0_&τἰϊ1σςΙσΙ)Ισυ, δΙ σΙΙσε ουτ συ νο
› Βυσ ηυσΙσυσε ΙΙσεΙσε εΙσυαστ. 1101155 μου;
δ? 3 @υπ ίσια στου Ραε αΙοίΙ αυ εαπ:
11Ισυσσωσυσ ου σΙΙσε τισ ΡατοΙΙΙσοτ πω: -

Ισ @Η άστα αυσυσ άσε Ιυουυπισηε Γεν
στσε, ουΙ ι1ουε συ τσΙΙσπισ ΙΙ.ιιΙΙυ ΙΙ νου;
μασ εσΡΙΙ.ουσε, αυσδ, ΡαυΙ αυου: νασ αει?

Ε,9.ΕΙεσ ΑΡΟΙΙΟΜΙυΦ δ; ,εΙΙυΙυσσαιι ΙΙσυ
φαι: σουε τϋαυοσε Ι°Ισπ1 ‹Ισ Ισωσ1ασίσε

Ι9ΕέΡο-Πε εεε-εφ Με έτσ8ε·ιαΙΙε αεεεί·
σε _ Εεεε
~εεΦεε. εεε
ίεεεεεεεΙ ε” σ) ΙΙ
.
ο
·
ι

μ

-

μ

-

`

ή·=~Ξ

[σε σε Ι Ι. ε Τέ»ΜΜέε.
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σοἰε-στέτε εισττεΓοΙε ΙσίΙΙτσεε σε Ι)Ιεσ Ωωμε σ.
Γε σωστο
έτειστ εΙεΙτ,
Γ Ρετ
σώστε
Ιον σε εοσΓείΙΙσσ
σουτ είΙτε :εΙστοσέε
Ρετ ”
νσε ρισίΓετσοε τσο1τιάτε, σσε-οεΙΙε ειστ ·
Η έτεσΙΙε;εσ ΙΙεσ (με νοε εττεστε δε νοε

Ιετισεεε σ,ειντιστ Ιειισεἰεεσ τΙ”εσετε στι?
_ τεστ, οσε Ι'εΓΡτΙτ εεε Ιιοιτιτσεε , Ιε ΗΜ

Ι3εΓοΙσ σε σσΙΙε εστοτΙτε ροστ σε με τε?
εεσοἱτεε σσ”ΙΙε οστ @σε Γεισε σστοτΙτε.
ΙΙ σ'ν ε ΡοΙστ σε Ωστόσεσ ει εμ Ι)1εσ /
σ)εΙτ τΙοσσε Ιε σοσσοίτ σε σε μιεετοΙτεμ ο /

νοσε ισεΓτσε Ιε εΙτο1τεΓνισστΙιετσετΙΖετ

γ τεστ σε σστ είε ασ σεβ. σε Γοτι εσεισΒΙΙε;.
ΓΦΙΦτσ ωστε ΡειτοΙε σε 5.Ι)εισΙεοσΙάε-έ
τσεστετε ε τετσετε Γεττσε- τΙεσε_ Ι'Ιε8ΙΙΓε.,
8ΙσσεΙεσσεΓσΙΙ:-εενσ Ασεε_.. οσ ντι· ν

Αρὁττε,_ νοσε εσεσεεΙΙιε οσττε σε οσε ?Με
σοσε νοσε ασοεε εσεισ8εΙΜε , σετ! ΓοΙΕ .

εσετσετσε. -›ασε Ι'οσ εσΠε τεστ σσ'οσ
_
νοστΙτε Ιε ΓεΓΡεόΙ ό.εσ στι:: εσεείΙ:τεε, ' _
σοσε σε Ιεστ εσ άεσοσε Ρεε ρΙσε σε;;

Ι

Η Ασσε ό.σ ετεΙ , οσε νσ Αρ6ττε σε
ΙεΓσε ΩΙιτΙΡε , θεο-σε Γοτσεσεε Ροἱστ Με

·Ι

εεε σετ εοσΓεσσεστ εΓσΙστε Γεττεστ άσε
Με σΙστοίτ ειπε εεΙΙε σεεεισττεε. Ιζεε`

7

σετοσε Ιεε-: ωστε εσ τεΙΙε Γοττε οσε Ιολ

»ειτε σε Ια στο-τὸ άντσεστοστ :τι Ιεστ σε

' ε
.

-
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μ
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- ο

ΜΜΜ:: Ι Ι.

Φωτ, @στα 5'ΙΙε τε Βετο ΙΙεεοττεεεεοττοιορτο·
εε ειτε Ι)Ιεο οὁττε ΙοοοετοΙο Ρετε Ιεοτ
ἔεοοΙτ ΙεειΙΙΙε;οε Ε:ιτΓοοε ροΙοτ τΙε ίετορο
Ιε τΙε τοέρτΙΓετ Ιεοτ :ιοτοτΙτε οσοι· οοο5
τω” Ια Πεοοε. (ΞεοΧΙΞιτοεΠοεε οοἰ
τ:ιοοε τεΡτοεΙιετπ Ιε ιτπέρτΙε τΙε εεε απ!
εεΙττεε , οοτ Με: Ια [Με εξτετιτΙ.' εεττ-οτε
Ιεοτε το:ικΙοπεε δ: εοοτοΙοεε. ΙΙε νΙοεοε

τοοτ ε.οττετοεοτ εμ1'εοΧ ; δε ττοΙ Ιεε εοου

μπω επεφτε Ιεε ίὶεεΙεε ρτεεεόεοε,
ττεοοετο ττοε εΙεροΙε εεττ: εΙοοοεοτε Με

Ιεοτε ττιεοτε,Ιεοτε Ιοτκ, Ιεοτε έτοτε, Ιεοτ8
[εΙεοεεε,Ιεοτε ειττε,Ιεοτε Ιειπετοεε,δε τοο-έ
τεεΙεε ριιτττεε εε Ιεοτ ντε τειοτ ρτΙοέε

ειτε ΡοΙοΙὶοοε , Γε Ιοοτ τεΙΙεοπεοτ €ΙΜΠ··-ε
Μ.·ε_Μμ-ῇε λε-.ε ω

εεεε , εμε οόττε τοοοοε&είτ οοοοε;ιο,86

τοοτ εοττε οο'ΙΙ οΙε'το1τ επι εε τεττιρε-Ι:Σι,
δΙ Ιε τεΓρεθ: τΙε Ιεοτε ειοεεΙΙττεε οεΙεε ο

με εττιΡείεΙιεε ‹Ιε (τ: τΙέρειττττ τΙεΙεοτ
γΙει€ε εο όεε εΙ1οίεε ὶ.ο‹ΙΙΙἶετεοτεε,εοτο
Νεο τηοτοε οροε οΙυΙΙ8ε-τ-ΙΙ :ττοΙοτε

Ιεοτε εττεοτε ετ1 Ια τεΙΙετοο ,οὐ Η είτ

4 τ1οείΒοο τΙε τιόττε Μο: ετετοεΙτ Ματε
εΙπετε Πειτε, εε ο'είτ με Με” .τΙε ίοΙοτε

Ια Ϊογ·τΙεΙο ρτετοΙετεΙ :ιοτΙοοΙτε , θεα ο.
£ΙΙταεΙθ @με εΙεεΑΡοττεε, ΙΙ ίειοτ οοΠῖ

ττἔοττοετ πιο τοευτε ε ίσο επετε;>Ι= , δε'
.“ 6

, ΜΜΕ '

. το

@ο Α: Ι Ι, τι 7“Μυτόέε.
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(οτυΙτ σο @του άουτ οΙΙο υουεοΙτιΙΒό οιυΡ.;.
1ο νοτΙιτἔ , τυπο τυπο ιΙουοττου 86Ευυτο
το ΙοτυοΙ€ιοΙο οι Ια ίΙουυο5ε μπα· τοπ/δίσκο _
σε, οουττττο Δ:: δ. ΡειυΙ ενΙυαυτ Καυτο-τ
υπουτ , ΙυίΙοτυουτ,86 τοΙΙΒτουΙοτυουτ,το
υουοοαυτ αυτ: τ:ουυοττΙΙοε Δω ΙΙοτ:Ιο ,_86

τοτυπιυτ τοΙΙοτυουτ τουτο υθττο οουυοι·

ΙετΙου, ουο υοε ρτοοΙ1αΙυε υ'γ νογουτ, `
ουο υοε οοτιίοΙουοοε τή· Γουτουτ Που,

ουτυο Ιου οΙΙΒυο άουτ τΙΙίοΙΡΙΙυο οοΙου

?το τΙυ 8οΙἔυουτΙοΓυε. Ιυυτουε ΡειττΙου
ΙΙοτοτυουτ Ι':τίΙΙόυΙτέ Δ" δ. Αρόττο ου Ια
Ρτίοτο , @ο ίου 2ιττΙουτ ου Ισ. 6:ΙτεττΙτο.'Ι
ΡτΙουε Που υυίτ 86 Ιουτ, οοτυυπο Ιυγ, '

@το ευ Ι'νυο τπτ Ι'ειυττο τΙο οοε άουτ Ρατ
ΙΙοε τΙο υοττο τοτυρε υο Ιο οοιΙΙουτ ΙειιυειΙε
Ιαπευυο υουε Ιοε ειγουε Γου&ΙΗέοε απο

τουτο: οΧοι°οἱοο·(ξτο τουτ υόττο τοτυΡε .
ίου :ιυΙΙΙ Μου τυατοτυο τΙο υοε τοοουο

ΙΙ0ΙΙΙΙΑυοοε , ουο τΙοε ΙσουοΙὶοοε τΙο Ι)Ιου.
ΙΙουεΙουεΙυγ στ: ιΙουοΙτ υου ρουτ υουε
&υΙοτυουτ , τυευε ουΙ'ΙΙ ρουτυοοΐτοτοε, .

ΙΜοτυο·τοΙουτυοε €τεοοο-, ττυ'ιΙ Ιουτ ο
@Με 66 Ιυγ ου οΙουτουτΙουτ Ια οουτΙ
ΙΙιυτΙου· δζ ΙοοοτοΙΙΙοτυουτ ; υουε υπο

1°οΙΙουτ ου Ιουτε ΙοΙουεΒ6 ου Ιουτε υπιυΧ
Μέσκου; ειέϊοόττου οοτά12Ιοτ· Μου Ιον :
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.5'εππω Ι Ι.

βΙιειΡ.Ι. Ιοϋ:1τ1ει·3 ειπε δ. ΡειιιΙ άσσιιε ει Ισ Εογ ‹Ιε
-

ΤιιιτιστΙ·ιέε,εΙΙΙστιτ,σιιε σ'έτσιτ ψαρι ω»

ιθΜ2ε , ιισιιε σ.ιισιτειιά σιιεΙΙε σοι: είὶτε
Ια ιιὁττε. Νσιιε άιίσιιε :σιτε εμε ιιοιιε
ετσιστιε;8ε ιισιιε νΙιιστιε Ισ. ΡΙιιΙρειττ εσω
ιιιε ΙΙ ιισιιε σε ετσγιστιε ρσιιιτ. Νοε

ιιιειιτε τειιιειιτ σε σιιε οσε ΙαιιΒιιεε εσπ
ίεΙΙειιτ.(ζετ ΙΙ νσιιε καιει νετιτασΙειιιειιι:

Ιείιιε (ΙΙιτΙΙΙ σουτ πω: Κεάετιιμειιτ 86
νσιτε ΜειιΙΙιε , ρουτερ” νιιιεε νο118

τσιπ ειιιττειιιειιι: , σιι'ΙΙιιεΙ'στεΙοιιιιε? ει
νσιιε ει·σίιτεε Ι:ογ ει (ει. άσέϊτιιιε,εοιιιιιιειιτ

Εαιτεε νσιιε σε σιι'ιΙ άείειιιΙ9 δ6 εσιτιιιιιετι:
σε Βιιτεε νσιιε .ρσιτιτ εε ειιι'ΙΙ εσωπισιι+
σε 9 ει νσιιε σε άσιιτεε ι·ισιτιτάε Ισ. να
ειτε σε Γε σε.τσΙε , εσπιιι·ιειιι: ίεε στα

;τιεΙΙεε σε δ” ιι·ιειιιιεεε νοιιε τσιισΙιειιτ
εΙΙεε Η ρω ε (:οπιιιιετιι: :ιεσΙισεενοιιε Η
ίσιε.ΙείειΙιιτ , ειιι 'Η ιι στερειιέ. :ιεειικ σιιΙ
ΙιιγσσεϊίΙειιτ? 86 εσιιπτιειιτ :ισστεΙιειι-ι

Ι σει ιισιιε-Ιἱ-Ρειι κι εΙειιιιιιπισιι, σιι“ιΙ άσ·
τιστιεειμε του: απ:: τεΙι.εΙΙεε·?δ-Ι νσιιε

σε ίεισιιιεεισειι·ιεε νσιιε σε Ισ. Ισια ΠΠ '
·εσει·ε Γ” έτοι:5τιεετε , νσττε νιε Γετοιτ
_

Μ

` εΙΙε ΙΙ ιιισιιιιιιιΓε.8 8σι:εεειΙ'ει·τειιι·,ιτισιι=

ζ Ι.

ὰΒΙηἄ; σε τεσσιιιισΙΙΙεε , σα: εεεεε ίσγ·
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σ ἐστι; νου: ιισιιε ξειι:εε τω: :Ισ Βιιιιτ,ιι'ε&
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Με ρα_ουτ ηοΜΒέΒ190Με Ια πουττ5:ιμ
Μ1Ιΐ9ΙΙοο ι;Ιοιωεκπτ ει κυεΤ1ωοεϋέΦΙ>
ΕΠ οΙϊα ίἰπΩ115 51ογΙο118Ε0% ‹Ιβ Με·

α] Μ1ε .ωΙΙ:Ι εεΦυΙ:Μοτ =1=ι3ΠοΦω
Με Γεω (ε

'

@κτ ςΙΙ:ρρεβδυε ςΙέ»πε«ΙΦε -ΡσΙτέΙ:=ξ$Φ

. _ Ιω φα › ω: ρωηειπτ @απο ίοΜ
Μ; μμ;; δέ: ;;Ι°‹:Ιευ‹π Ώστε επιβιω ο» Ια.

ΜΒΜ .·ει110ΙΜ:Ιο Βία;» ΕΙ1ϋΙΙΙΙ €ΦΜΗ ` Ι

ΜΜΜ @φωτ ςΙΙΙΙΙΙε εΙΙίεΙ;ι: Ι Ια «:Ιιοΐα
ΙΙΙΙΦ·:ΙΙο αν: ΙΙτπ: , 6; ω; ;1_ιι'ΙΙ8 Μ. ΜΙΒ

Η ΟΙικέεΙου:Ι - Ενω;; , -εΙοεΙΙ: Η Μ2·Ε8?
τω: ό: ροαιΙαιΙ-το γεε:ΙΙεΙ9:μ. έ; ΩΒΙερ -

π Θ; @Με -, με ΜΙ Με ΙΧ Η ω?
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.8'ευπωι Ι Ι.

ΟΙισΡ.Ι. μπα: αμκ: έσω νικ: σκίσει Ρειγειιιισ
σΙΙσ ίσταια να ΤέττιστΙιέσ , κ:'σΙΙ:ειεΙΙτσ
να ωα:σΙΙστιτ π1Ιτι·ΙΙϊτσ ει Ι'Ε8ΙΙΙσ σε: Που.

Σε: ΙΙ Γε: :πωσ ὁ τικιΙΙισστ : άσε ρετσε
(ζΙιι·έτὶσσε Η ΪτοΙ‹Ιε στι Ια ΡΙετἑ, σιι'ΙΙε
Μποστ ηοιπτΙτ Ισιιτε σηίαπε εΙαι1εΙ'στ
τουι·,8ε νσγστιτ ίσιωσε εΙεισεΙειιτ :ΜΙ
τω, ε: σ:Ιειιε Ισιπ Μη άσε σπιτισιπΙε δε:

άσε ρστΓσουτσιπε σε Ισ. Έογ σιι'ΙΙε ίσοι:
-Ισπ1ΒΙ:ιπτ :Ισ ς:τσΙτσ. 5ο Ραπ ΙΙ ρσηΓστ
να: Ι5εΙπετὲ ΡΙοε Ι1οπτσυί-σ8ερΙσε οτί·
1τΙΙιπ:ΙΙσ δέ ρΙιιε εΙΙἔτισ εΙεΙα σώστε σε
1)Ισι1? ΑΜΒ Ι.σ_άέσοιιιιτσ-υσΙΙσ σε Ισοτι
.ω: Μοτο Πιτ σοκ ; σε ιισιιε ση ειιΙσπε

νσιμσιεΙ απ ιπσηεἐ σο:: ιυσίιπσε- Ισ ΜΙ:
σε Ισ.τι:τ ησἔΙΙἔσσατ , Ισιπε Ρτορτσε ειπ

Βικιε Ισε ειγειιιτ εστπτειίιπε ‹Ισ π1σιπΙτ
σεισε Ι'ετα:ιιτ , ροιΙτ Ισε ΡυπΙτ σε: α:

ησ'ΙΙε κιΙσιιοΙσστ με ευ Ισ ίοΙσ άς: Ισε
ιιοιιττΙτ οι Ισ νστΙ:ἱ·:, Ι)Ισιι νιισΙΙΙσ πισω

Ρετάστιτιστ οσε ΈοΙΙ:ΙσίΙσε ΡειΙΙέσε , δ!
σΙΙυπιστ ἀσἴστττιιιὶε :τι του: (στι ρουΡΙσ

Ισ 2ςΙε εΙσ ΓΔ πιειΙίστι, σ.Ησ εμε Ιω Ρστοε
86· Ισε φέτα -ε 1:Ισιισσε τοΙ8ηε:ι1Ι-6ΜΒΒΕ
_ Ισηςε· σηξειτιε στι. Γ
; , άσσο Ιεε
8Ι16Β118 @Με

ε Ρετσε
κ

Ι

|ἱι›· Ζε Ι Ι. ε ΤΜπσώ.
77
πώ Ιοιπε ω·οτεε,εοΜετωιστ οΙιστοπιέτ οωΡ.Ι.

σε ρταἰειικ ΙιοτΙ:ειΒο , δ6 εμε: απτο εΏ

υἱιιε Έογ όε Ι'ευαηἔΠο , άσοι: πισω Βή
ίουε ρτοίοίΠοτι, ΙιειΒὶτο νετἰτειΒΙοΜοητ
ω πισω τοι” α (ο. εΙοὶτο δἐ2 μόττσ

Ματ. ΑΜεπ.

·
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πω..

