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'ΙΙΙΙΙΙ"ΙΡ Ι0ττο ( οσουΙ τω.: ΙσιτιοΙσ ι ΙΒ;ΡΙΙΙ8
" Ι Ν. _ /2ιο;ιτσιιτχ
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ΜΜΜ Η!.οιιε απ: Ροιιιιοιιε ?ο

ΒιιιιιΠ)ε.ιιΙ ιι”ειιΕΠιτ πισω

Με έα ίιτι·ιτιστδ: :τι οι:

φα ι:ι”ειιιηι;ι Ριετοκιάειιτ,ςιι·έ ι:ς:ιιιι Δω

Η ρ:ιτΙε έτογοιη: τοιιε Ποθει:ιιιτε οιι Μι

πιάτα εὶο Ι'ΕΒιιίς.εαέεοιτιιιιοι·ιτ-·Ιο μι::

οιι ΐειιιοιτ9·Τόιιι: εε εμε ιιοιιε ειι:ροιιιιόε

5Ι6 .

αριιτοιιτ )ιι

"η , μπε ειιιο

Ισ πιο νογ με Ρ

#α'ί2: έισ)ιειπ ιναΜειιε πιο: άιιδ:ε νοιιε,εοιιιτιιοι·ιτ άσε ἔετι5

ΦΠ έτογειιι: :τι ε'έτογειιτ Πε ιιιι- μι]

τοιιτιιὲε άι: 5ιι1τιτ Ρο.ιιΓ, 9ιΔιέιοιταΙ0ϊ8_ Ή

·Βιετι Ιοιτι άι: Η Ρτιί-οπιιιέτ σ.Κοτιιι:.Όιιτ ω!

σε ειιιΉ ειιοιιτο ιιιφόιιτιτιοιιέ άσε Βοιιιοΐ

Βι:εε ειιιΉ ειιιοι /τεετιιε ὸ`ΟτιείἱριιοΜ ι

οτι ία Ρτιἴοιι, :τι :πιο φα ε'έτοιτ ΙΜιι€β

πιο ‹ιιιο εεε <ζιειι_ε, άοιιτ Η (8 Ρ!;ιιτικ)2·ι ω

ιιογειιι: πιειιιιιιιἐ ει Ιειιτ ὸειιοι:, _ι:επιι Μ(

εΙιειίτιεςιοιιτ ΟιιεθρΙιοτε τι'ειιιοιτ Ροιιιέ ιι

ειιόε !ιοιιτε, εγω; τείτοιιιι Μ! ριοτξ: ιἰΩ6οιιιι ι:γ ιιι(ειιιςε ά ντι το! Ροιιιτ,ςιιι”ιΒι ιι

ωιιιογειιτ ΙειιΩδιΞι Μ: Βιιιιιτ Αρέπτα Π: ω· Η

Τοιιττιιιτιτ ετήσιο οιο Ιιιγ , όομ:ιιι ά'ειτει- ι Ε

:οι (οι ουκ ειιιεισιιιε ειιι€τειες, ε'ι1ε ειιΠἔι `

οιιτιιιιιἐ ετΙ6Ρωειςιιε -οἰι ιι- ποιτ αΙοτε.]Ι γ ει Ριιιε; Μπιτ Ριπή ιιιωιιιιι Ϊτσιπ
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ΙΙΙ: ΙΕΡ. Ζ Ι. ιι Τἰαυπἔἔωῷ

ουσ Ιυγ αυογσυτΙαίτ σετ τυΙΙσταΙαΙσε, Τα: (ΙΙιαυσί ,

[φταίει (ΙΙΙ-Ετ ΙΙ, Ι με τω: εσωσυπέρω 88 Ι -

2)έα/ξ>Ι:Μ α'ειωιιΜΞ·: κά απο. ' εστ1ιυισυτ

ΤΙτυοΙΙΙέσ Ισ ΙαυοΙτ ΙΙΙ· Η Ια σΙιοΙσ ε”έτοΙτ:

ΡαΙΙέσ α Ιζουασ ο ἀ'ου ΙΙ ότου αοΙσυτ9

@Με Βαση Ι'ου Ρσυτ τσΙοιιεΙυ::` οσε

εΙΙΙΙΙσιιΙτσε συτΙσυστ Ιαε;ο·υε,·(:ατ ρτσυυσ

τστυσυτ , Ιου ρου: · αυτ: ουσ σστο1τσιτ

Δυο ουσοσε τέσυε έέτογσυτ σΙέτουτυσ$

όσξΙΙΑρόττσ, ου αΙ:αυτΙουυαυτ Ια ροτ

Ιουυσ,τΙσαΙοτα· ουΙΙΙ έτοΙτ αυτοματο αυσσ .

αμκ να Ρσυ αυαυτ ΙαοτΙΙου ,ριτ·τσυοιι

μια αΙα υτοΙσΙΙΙου τΙσ ΙαοσδΙ:ΙΙυσ ,- 86 α·

ΙἈιυιΙτΙσ ουϊΙε αυογσυτσυσ αυσσ Ιυγ,

ουαυτΙ ΙΙε Ισσυ)τσυτ ου'ΙΙ στου αττσίΙσ

«Ιαυε Ισα ίσο, 86 ρατ Ισ σοτυτυαυάσιυσιιτ:

(Ισ ΓΕπιυστσυτ. €ατα στ: σουτσ, ΙΙ υ'αυ·

του μια στὸ ροΙΙΙΙΙιΙσ α ΈΙυιοτΙισσ σΙΙΙευο<

τστΙσ τυαΙΙι€υτ ‹Ισ Ιστιτ σΙιατιοσυιστ, ρυΙσ

ουσ ΙσΙου τουτσ αυρατσυσσ ΙΙ ότου συ

.ΑυσαΙοτε ουσ $αΙυτ ΡαυΙ Ιου έστΙυΙτ εστ

τσ.Εριττσ,αττσυτΙυ ΓοττΙτσ,ου'ΙΙ Ιυγ τΙου-Ι

τισ Ιυτ Ια ΙΙυ οι; Ιυγ αρροττστ σστταΙυυ

ΙΙυτσε ου'ΙΙ αυοΙτ ΙαΙΙΙέε α Ττοαε νΙΙΙσ ,

(ΙΜΙεισοτυτυσ ΙΙ σΙτ σουΙΙ:αυτ Ρατ Ισα

α;ΙΙτατΙσε ΑυσΙσυε. ΜαΙε οποσ ου'ΙΙ

ΙστιιΙ:Ισ, Ρουτ Ια ταΙΙου ουσ Βαγ Ναουσ

ΣΒΒ α
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με · · `ίε%υιυπ6);. ή

@ΜΝ εεε αισρσττέε @ΜΙ ΡειτΙε ΜεΜε ει·τΙιΙε·

ει Κσισε , ΐείΙΙισε @ΜΙ νεο: ιτι1ευκεφ

Ρσηάτε ειπτεΙσεω: ; 86 εΙΙτε ειπε Ιεε Ιιιξ

(ΜΡ Ι:ετρεετεε @εεε * εμε χω· Με:: Φεβρ Μ.

ΜΜΜ- .4βε,ΙΙ ειπειπΙ ίἰωρΙετπειιτ :Με ά'/1βω;

ευη έτσνετιτ εεε, 86 ευσνεσι:Ιειιτ άο

ισἰεΙΙε, 86 ν ν1ιισνεπιτ Ιε ΡΙιι_ε ίσιιυεστ,σιί

π1είωε,εΙυί ν έτσνεστ σε εΙΐετ , Ιστε.ειι'ΙΙ

έστΙιισΙτ :ειπε Ερίι:τε·, η, έτετιτ εε:Ιτεε

Μεσστωεστ ειστεε ΓειισΙτ ΜΙΓετεισΙεπ1έτ Ι

εισειπΙσσσε ε @πιο (Σε: ΙΪΑίἱε όταν; Ι

Ι ΙΙΙΙεττε ε. Ι'εσπΡΙτε (Με Ι(σε11ειΙσε;86 Ι'ν:ιε

άΙείεε στσιεΙσεεε , δέ :ινέιστ άΙειυττε Ραπ: 1:

να ασε @ΜΗ , 86 ττεε εΙΙΙ‹Ισ εσωπϊετεε 'ω

ε επεσε ΙΙοπιε Ια εεισΙτεΙε εΙε Ι'Ειπρἰτε ,ΜΙΒ η(

Ι

. εΠειΙτεε 86 Ισ Μεσοι: ‹Ιε (εε Ι1εΙ:Ιαιιτε;

εσπιπίεω” Ι'εσίεΙεσεπτ Ιεε έει·ευρ.ΙΙιε

Ρενετιε (Με εε τειπε Η, ΙΙ σε θεοι: [σε άσος ¦

¦ εε: κ1ιι'ΙΙ :ή ει:ΙΙ εσστΙσυεΙΙετσεστ ή ή

Βσστε @Με ωστοσο: (ΙΕ Ρετἴσσσεε εΙε 4

Β. στοιείησε ό,ΑΠε, Ε: εσπισιε Ιεε ()Ιιτέξ Η

τΙεσε ειεσνεστ :ιιΙΙΙΙ ΙειπιΙε ειδείτεε 86 Ιειπε ·1°εΙΓσσεε σοὶ Ιεε ν ε ρρεΙΙσνεστ ΜΙΒ εεε

εμε Ιειιτε ειιεττεε ΟσπεΙτσνεσε,εειιΧ σι:Ι

ε'ν τεσεσηττετεστ ε ειιεΕσ'τΙ διιΙππ ΡειιιΙ γ

έθΙΙΙΙ;Ι: Ι

σουτ Ιεί τΙεΙ1εΙΙε :Ισ σε”, εμε σσι12Ιεε /'

Μάσα, ίσου Ρεσετεκτιεεισ:ε ειναι 8ΙΙΙ8: Ι
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Ιτ:

/ἐβω ἐἐ:σιι›%ἑτ κά· Σε:

Με άε εεττεταιιτε τ ε'είτ εάττε,τοπτειι-

/ β27/'Εβ ' Π: τι.Ϊἶ»τστἔέεχξ τ ζώ

τω( , έτε'ΙΙ εετεπά επ εε Που ,_ εεττ €ε»,εΙειτ.Ι.·

τΙεταΙετ31ετ1τ τοιτε Ιεε ΕΙιτέεΙετιε εΙε Ι”Α-ἔ

Εεεε Ματ; εει15τ τΙ'εττττ'ευκτ τ1ιτΙ έξτογετττἶ

ττειιττεέ Μετα. φωτιά ΙΙ γ τω: παίξε

ετΙΙοΕ1ρΙετ. (Με εευ›τΓεγ ;ιγάιΙτ Ρετ-Μ

Με τεεότιιπιι $τιΙετ Ρει:ΙΡουτ σε ε1ε'ΙΙ; ' '

ὅτοΙτΤεΙόΠ Η ΡτεἶεΠὶοτι εΙυ εΗτέΓτΙαττΙΡ Ι

πε ευ”ὶΙεΐὶιἱί'ογε`τ1τ › δ: :φωτ ρεεε Βαφή

111εΐτττεεε ειπε ΙυγειιεΙευε ειτ11Ιτίε 86 ε `

τέτετηιιε ΡΙυέ έττοίτε ειτε τε εοτττιπιτεί-_

.ε'ετι έτοχετιττετΙτεε εεε.ττάΙΙ5 Ιε ν1τεπε

Ρετβευτε Ρετ ΓοττΙτε ώ:: ΓΕτερετειττ, δε

τωογειιτ τευτεεΙευτ εεειιτ,8εΙεατε Ζεα:: :

αιΙΙΙευτε , Ι”ειεαπάοτιοατιτ εοτττττιε Με

ΡετΙοτιττε Ιττεοτιττι1ε, εΙέε τ1ιιἶΙΙε Ιι:έετετ1τ

(με (εε ειΠετΙτε'ε ότογετιτ ευ π1:ιυικιτε έτατω

εεε εε ειιΊΙ επτειπΙ , τμιειτ1ά τ! τΙΙτ 9τι'2Δ·

έ Η:: επειτα

το.τιτ τ1ιι'ΙΙ τ'επ έτοΙτ ττσυΠε εΙΚοιυε,ίετια

στο εΧεεΡτετ να Τει1Ι[ (?εΡτ εε εε!έεΙεττετ Ιειτι· Βιι:_τε;όε ΐοττε εμι'ΙΙ ΙΙιττΙΙβ

5εΙΙετρε Ιω ΠόεΙεέ , εαπ έτογειάτ ωστε;

επ Αθε , ιτἶετι ευ!Τετ1τΙει εοτιτιοΙΙΙεεεεε_

Μ:: μι· ΙεεΙετττεε , ίοΙτ Φώτα: Ρετ Μ;

τετοιιτ Δε εμτεΙει.ιτι ό.'ειτ:τ Μ: Ρειγε.Ετ ε>είΙ: `

α εμε Η: Ιτι€ετ τι δο.Ιτίτ Ρει:Ιε1εεΙΤΙΜό·

° “ τ ε @Με' κ

ρ,ε
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τΙΙός ηιιΙ ότοπ@αμπε ευ ραγε ,Ι η';ιἱ:€

Ιο1τ·ραε ηπτιςιι€: όλω αΡςο_ιιεΙϊοΙει ι·1οιιέ · “Η

 

υεΙΙε,ΐέεΙιωτ εοτ11ΒΙε:τι ΙΙ έτοΙΙ: ξόἰἔυιειικ ΙΙ

δε Δε·1°έω δι; οιπΙειωΙΙτω , β.άπέ ' Η

άτα:: ἔτεικι‹:Ιο ΉΙΙΙ:ξΙ18οπετο.Ι,8ι εΙο ώ ω;

εμ .τοι1εΙ:ΜΙΙ: (εε ἰιπετείΙἑ ξΙι ΡιικτΙοιμ 4 ΡΙΚ

Ικα νοΙΙΑΡοπηΒόγ ὶΙΙι1γ άπό 7ιιβιέέ Μ(

τω» με πιο: πω: έ")Μέ-5 οΙι , ι7Ιά [δω αἱ Μ;

/Με5β [ΜΙ α'ςιΜ7πΙΙ: έα Μό). Πε από Η"

πουρω συ Δ°ΑΡο.ςιωεΙσω ςΙο ΜΜΜ; ΙΙΙ

Ι'Αρ6Ιτο ΗΜ τ16τιπϊκ: ηιιι:βοιΙκ Ρω-Ιε86 Ηε7Μυέεπο , ειἰώιιτεὶοτ ἐ'ε22η: !εβΒιείέ Μ

@ω ΡΙ7έεΙΕ&ΗεΙωφεω. Ι..”Εέ:τΙευτέ φ

ω: ε” τιι1ΙΙε Ρ:1ττ αιι1εω ι1Ιωπζότι ιΙἐ α.

@ώ όειιΧΡετίσηηεε , 86 Ι'ετι:ἰ@ιιἰτὲ @οί:Ι ίι1ές:Ι:εΙέ :ΜΧ Αρόττεέ πε πάω :Ι ΗΜ ο

ΜΙΐέ @οἱ Που: επι εΙοτπιο ειιιουικ εεττο.Ι- Η

Μ αότΙόοΙΙΙαποσ. θα ε1ιιειεςιι ρεϊμ1ξ Ι

ςιιοΙσ1ι16:$ νω·ω άΙΓειιέ, @ε 7ἔ'έεοἰεηξ ΡΙ

ΙΙ6ιακ Γοα:1ετωου εήοΙιατιτευτε εΙο ΜΡ Ι

:Με 11Ή:€Ιςτ ςιι€ 5ΙΙΙιόοΙε ΜπεΙεΙοη , ηιιἱ¦ αγειοτ έτέ εοκιικ:τι:Ιε α Η; €67 (ΙΙιι:έω::1ό Η

μι; Ισ τπΙΩΙίξεαΐ εΙο ΒαΙατ Ια‹ῇι1έε; οο11ϊξ Ι

1ἰιο 3ΠϊιοΙ1 Ρετ ΒἑἱτΙΙΞ.ΡΙε`τΙο, έ'έώ)4::ηΙζ

@ΝΒ τειιοΙτέε ΜΙΒ Ι:Ι6ηεΙοε Μ] ;82_

€τυογοητ ττοιΙΒΙἔ: ΓΕἔΙΙΙ-ε έ,έ'ορΡο(ειοτ Πι:

έΙουί::τω:11τΞιΙο. ΡταΙΙαι:Ιοπ άΦ δ. ΡαιιΙ€.

Ι ~#14°©9»
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Κ τι . σε _ · 4 °·=" μ'

ε ; [οι εφε; Αμ Τήμτύέο. ° με .'ξεσσοχ ιισοΙουοε στο 2Ιοστο·στουο ΙΙντι οιιΙΡ,τἑ.

τι σου, :ιΙΙΙιυοΙτ_Ι?ΙιγἔοΙΙο , αυτοι: έτο `

ΙΙ οτε.ΙιΙΙ.ρετ δτιΙστ Ποτά ΙΈΒΙΙ-ε

τε [ο ττΙ'Ετο-τοει;οστ οοΙο.-Ι_σιβΙοεσ,τι _έτο Π1ιε

το Ϊ ου εισειιτσσο σε.τέΙοεορτιστι.ισ5 έΡ9εΙ`Υἶ τι

ισ ΡΙιοε,σποστοστε δε τ;ι,ΙιττΙουις, ρΙοσιε Ιοε· με

ΙΙΙ τυτεετεεετ σο οοτιτοε τΙσιουΙοεε ο .τοΙΙου·ό“"Ι έ"

σ Ιοίοάτο·ετ,,

τι τΙοΐουοΙε σε Ιου: τι. ΙιοτιτΙτοιτ τΙοετι_έετ,5ε .οι "σε

 

τ: τοσυετιου_τΙιιιτιο_Ιὶοστε οίΒοτιτ'έε; τσ_τ'ΙΙιτΙωοί;1° ·
ο . _. _ τ ,

ΙΙ ξογ]ὸο£σσοΙε τισ/σο σουτ :του _τοιιτΙοτ
Ι _σΣείΙουτο,5ουΙοσιουτ Ροσσοτιε τιο.σε τςΐ εε›ι%

Ι τσοιΙΙιττΙ.οοο ουΙοτι :ΙΙΙ __Ιοεί·Ι:ΑΡοττοε ζΞυ"

Ι στο εεε τΙου:τ.οτογοστΙοε στιιιοΙΡεισιο· ) γ

Ι οσε-Ιοε σΙσε τ.τιοοΙιετιε ο.σσε.οιουιτοο

Ι αυτ; σε σο.τομτσοτοστ'οοΙυγισυτ

Ι . εε Γε ἐὁο.τετιτὲτεστιῇτ>ετ<Ιε σειιεττετε

Ιουτ τΙουοιτ,ιτισε ο·σ_σοβ:ὶσς:Ιιοτοιιτ εισΙΙἶ

Ι ΙΜ ευττοεττιό ΙουΙοττιοτιτ τω: Ιου τ οιτοττιέ -

Ι τσι: ε. τιι:σε εισΗΙ σετ Ιο_στ ΡειτοΙο ; οτι οβ

έτστΙσυ·οδε τυΙΙΙβέττΙσιοτιοΙοττιτσοστ στου:

Ι ΕΙΗΡεσ δε Ιουττσιτε-σοσιιιιτ.ἐεΙεεἐτ4Ιιἔο ρυσοστΙΙιε ομΙοττιστο τι Ι'υροίτσΙΙόιοτι: , τ]

ὅ ?ΙΕΙΜΙαΠε σιισεττεσιεσ`τ .σε Ιε.τεΡωτΙ Ήβιομ τΙο(ΙοτΙΟθττΙ_ιιο $21ΙΙΙΙΙ)σττΙΙΡΟΙΙΙ).

Ι | εσουττοτ οΙε”ιΙε_ ;τυογοιιτ τσιίοτιςΙο.Ιστε

; Ι Εφϊσοτ Ιο_τΙοε_. εεττ ο”οΙΙτ Ι”οτσιιι`ετΙτο σε

έ @του σΙιτοτ1τΕυΙΙΙΙ:δε Ιστσοτιτ τΙοε Δ σε

ε ο ο - ` '

.. Ε”. ο ΙστεξΦ

-`
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Μια Ήξτ 21106; 11Μαίο15επτ έ'

::6ιέι.Μτ Μα 5οΕιπως εωςρ όεε ίουϊΙΙόΒ

άι: Ηεϋί«Μη φ,1Ιεκ:οσΐεβ€ ειιἴεωΒΙ°6Ι€

Μ ~

”Ιυε2ςΐιθέάΦέπειι: 1ιΉ5 ·οιιι.ιτπε,‹:ο°ιτ1=

Ρ . .
πιο δτεέηΕ ἐἰυττεε-ἔοὶ`5 πο; Ρτετιιἰοτἡ`Ρ2.#

ζτωπε , 62 άθιῖ 6:1ύ·ι3€:ι υ'πάτρι1τςΙ€υτ εΒ:ιο4

εε:Ηιαπ_ ό. Ιά~ ΐοΕΜοΠο , ου εΠαροχΠά1η

εΙυϊοπ είὶ ΙάνιΜΜΒΙ6 εαυίο:, Πε ώ ΜΕΘ

@κατ ἀῖιὶετ8 απατα; βτωεεΧω θ.ι1:: εε

ῖΩὰΙἰ0ἱ£ι1ἴεἱΠοι°ΙτἰΩιΪἔΒΕἔέξ _ Π: :ιεουίε·ι1€ ;

ζει άοδϊτ1τκ,συ Ιοε ΜοέμΕ5 ά6απ ςι1Ή8

ω: αΒαΠἀοΠΩέε,ΪΙεί-:: ΡΙεἰἐιιοιμ ιἰο Νικ

έτ:Μττεττ1επτ »Δε Ιω: ετ11ειιπέ; ὰ: ΜΗ

ρτ8υο1Ι5 ω: Με1χ ά; Ια Ει.ϊεΐείΐορ οι: ‹ἔ€ ) '

ΐαβἴιιτὁἱτέ ὰ: 1ευτεεηἴ€ἰἔτΙετΙῖοτ185 Μ'
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ου'ἰΙ Ια πιν·ε% ΙΙ συ οατΙσ σουιτυσ ΙΙ Ισε

Ι°ιοτιε οΙΙΙσσε εΙσσσ Ιαυιτ Ιιουιττισ> Μ), ' _

αιισιιισιιτ τσυόυΙα νία Ευ αρτσεΙα ΙαίΙου ι . α'

τυσΙυΙσ άουτ ΙΙσυττσ :Ιαυε σσ ιΙΙΙσουτεΙ; ' 'Ι Ι, .ι

υουε ΙαΙτ νου όσοτυΒΙσυ ΙΙ : Ιυγ τσυοιτ ατι

στΙ:υτ. συ ιΙυσεΙσΙΙ Ρσυ σιυυσΙσΙιστ ' α,

εΙσ`Ισ σοιτιιιισυσστ Ρα: άσε νοσυπ : σε Ια

. Ρτστυιστσ
α·

2

_'Ζ. Ι

ι



~ῇ___ι__ἀ

ι

α

_ρικιΡ_ι_ °ρτειιιἱοιιε Ρετιἴἶἔο , ενο Ιογ_ςίἘ νοτιοΒ[ αἱ

> Γοΐρτιοίιπ ες ίοιος είότἐ άο-ρτιος Μαι

ι ` ' ιιοι1ι·εσοτορφοδιΠ σο. Γειεςειοι:1ι:ο Με

ιι οιι:ετε ειο'Οιις:ΩΡΙιιστε 1οχωι4ιμι·οοάοο

Δ Ε: ίότιοτὸεοι: ιτί'ειοΙΙο , (ιο'ιΙ οο ε'οβ μι;

; ο οοιιτοιιτέὸοΙε ίοοΙι:ιιιτειοιις ΐοιοΙΙ εφ

μια [ο βοιοοεοι·ν·ιοίοοσε ειιτοκ ΐοι;

@πιο (ο: ε:οορ.Ι.τι οταιοιοτε ςΙο εεερτιοΐ

. ια εί'ε ροοτ4 τοοτε μι Ειιιοι)Ιο ἀΌιιείῖΤ

[ ` ' Ρὶιοτὲ,όείἘ @Με φωτ ΡοοςΙογοοοροος

οι ( ίπ ίστοιτιο,ίσ:ε αιΕπιε δέ (σε όοιοορειι:ιοεε,

`μ.εςΜπσ2

| Ξ ~ μ, ΣεΖΞπειι›·( Δε; ή) .‹6]ὲ ?ῇΘ/ἑΪἰζθἴύἰὅἔ Μ

@ο ω: α"φέι%Μυπ. Έιιοροέ £ιοςοπτ19τ

ΜιρτΜΜ'ε άΙίεάέΐΐώΙά ι1ιο'ΙΙ ίοοβαιτε ο

@πιο €Δωιιιο, Η αποτπΙ Με @έιτε 8ο Με

Μαιο οοςοπαιτεε πο:: Βοτοττιε:β οσο:

ἐκ Ηέοτιέο:έ ;` εοττιιικ-Ι:ι τοπιιΠὶὅτι οπο.

Ρες[ιέέ μι: μιά οι ςοοΓ:1οιις@ οι

Α. έ:6οιιοιποοεο άι:5 πιοΠετσε οςίςΠοε ?' οι'

: Μοιεωιοο_Δε ί'οΓρτιο; ιιι.οιε έπη

έιοΙΙό, 8ε-τοεί.οίονιιε τοεζοιώ εοοοεοες

@ο ε1ε Βοοεάιδιιοοε ςοιηροοε:Ι'Ιοε βοτειος

ιο τοοτέ δοι:εέι;ο Μο;φοιε οιια:ΙΙι: οπο;

ΡΜοπο; :ο ι' έσιιιοξειιάειιοίΒέ

ο πιο: ΡιτιοειρειΙοτι1εοο Η ροιτιοα$οο› 1”οιτιοοι ὸ‹: Βιιτο, Ι”νοιοίιο (οοξι:ο β99ζ

@ΐοοοΙοοτ απο @έ ὶἀὶοιιέ ΙΕί ω @ο

ι ι

. Β°ο=ι=>Μ `



, " βί!”Εμ ΖΈ']Τιποιώέφε γ' -

Ετ δώ σώστε σκι 1ο σισίὶησ (στο: σιιἶΙ! ΩΙΜΡ_ῇ.

Επι: εστεσσιτσ σε τσοκ: @σε Ισ ίσι1Βοπ

` .ουεΙΆσσετσ ΡὰἰῇσὶΙΙσστε , οσομαρξο @λ έζ

Ρ ό· ωάπωω';βυ·ω: πιο·με κω·εθεσπι ισ ο

ε βΛυώι Β·ειζζΙσ Ηεἰ›£ἐ‹ἐκἔἰζεζ Ποσο οΜτΕ-

: πω:: Μπι ουσ-ίοΙτ δείπ: @οι Με 1ο

5, Μπίοσ σε: εσΙιιγ|οι1ὶνΙ':ισσ1ςσΒΙὶἔὲ ση Β 1

- ΡΙΞΓσσ›νοἰ1:`νσῇὲε ά'ίεσο μι:: Πι τοά;011:2 χ

ι3σ1ΙΕισσε, ασ ‹:ο «με σΕψο.στ με σου;

τ ΙΊιοικο Ισ ωσά·σσ σε [ο ίσσεισεΒές σε ίσο

' Βοσε σίΠοσώΙ:Έιόςσσσ οΠΙσιμσσιπ ?σο

ι 15ογοτ(ε'Η βια ἑιὶσΙἰ οπο) εισσερτσςσω

¦ . 1°έισσεϊστιΕ Η ξιοτἰτὲ σσυἐὲἐ ίσο ίΕζο1ε ο

τσιπ σε: οι φἶστἰσσὲάσ ; σ'σΡέ ΜΜΕ: δώ

ε : ΡΜ ρτος:Ισι.ιΧ [πείσω ά: ίσο 60ο Ηξ:(στξ '

Κ Π: Γέιιτϊσ σὁτἔ: ο; νοσέ νσγι):ε οσοστο 7

Ξ ροιηΒἱοσ Γοσἔ σ!ποτέ ' :Μ δσΈσσισή Ισέ

ἶ . άιο.τΙτεψΙσε οσιόοσέσσο Ι”σο ποσά ο ίσε

ε δάοΙΙεέ ασ Ισ οσοτσΙΙο σε: ίσο ΠΜ, _()εις

τ β ρτὶστο ό:: ι·ΑΡ-σσεσ·2γεω, [πιο έτξ ι

: γἐιἱσσ,σΙΙο Ωσηε ἐὴοσἱτο ΜΗ απουτέτσδξ σ · '

σα: Η ε'έτσὶτ «μπε αστείο στσϊσέΙΤο σοι Ι

ἴ Μαι @οσο πωσ σε σοἔσΙιοτὶτ·ὸ·ε @σοτέ χ" Ε

ω Γ:τισέευέε σ;; ζοσποστοέα Γεω τα ' `

Με ία σσσ:ὲ σΡ€ Πεέο.σάο συ'ιΙ σ'αττοβ

Μια με ίο8 τοΕΜ3ιϊτΙσπεσ Με Ροέίσσ: Χ

ν › ο ›_ _ :κκε
/

ΦωρσηΓο.ΕτΙΙ Ωίιιτσσοστο τσωέιτοσες ο ' Ρ



  

. Δ : ..ίε)νκυκ . .

έω.ά. :κε;Π Ιεε έτοιπάτ:ι μ τσιπ :ο εμιΜιομέ

ῇοαε!π6,8ε Ροιπ1'ειωουτόε πουε, Πίστα. › ”

Ραττέε (εε Μαι” ακουω ιπδττεΕπιτηΙΙο.

επ ΒὶεἑιμῇιιΊΙ ιι”γ ουδ; Πιι'Οεπε1ϊΡΙποι;6

· (Ιω ευίΈ1”ε11Η 5άπιτ ΡαοΙ,1Ι νει1εροι;τ
φωτ Πω ωΠω (ε: 11πε1ίΔοιπ ἴε τοΙΐειιτεόοε

ίωΙε άο Ια ο!1:1τΙ:δηι1ΊΙ :ποπ οΧεπέα:

€τιικτε ΙΜ. Ι_.'ειυειτ Ρτ16τε τεἔειτάεΡαῇ

τΙευἱ1ετεωε1π ἰἔι Ρε;Γοηησ,86 εί'εοοτι

Ώ" Ιω εευδ επι εεε ταττκ·ε ε Μ $ειἔπειι›· Μ] `

'ΠΜω έσπεεε κά· Μενα” ω2βήτυπίε Μω: Ζε .Μ

ἔπιυπω α·πέ £οαΜέσ Μ. νφιι€ Ωιιιδ:ε φα

ίεΙοο Επι ίὶγΙο,ε1υἰνοι1ε ει έτὲ τοιπιτςυὸ

ςγ άο.ι1:ΜΒΡε1τ £ε!28 έπισκέε Α: , Η @ΜΒ

1ο όετιΠετ 1οιπ, τιικ1ιιοΙτουτε οΜ.€; (στα.

ΞυΒέο ί.οΙοη ἴεε οετωπεε , Δε· 5ειζζκεπτ, ειμ

ΊυεΙ ΙΙειότοίΪο (α-Ρτὶετε είὶ ΜΒΜ βΙ1ΜΈ,

1ο ΡΠε όε:Ι)1ει:ι , Π: Ηογ ός. Ι'Ε<έ.Ιιί”ο , 8610

Ιυ8ε όιι ιιτοιπάο. @τω :Ποτ κά· Δαἔπ£ιι7

εοικΙιὲροιτιιΠο ι! είἔ επι α: Που _' απο·

Ι':ιτεὶεΙο,ἴο ρι·εποΙ Ρτε:ίεΙυε τοιιίὶουι·ε :ΜΗ

όμω Ιεε Ματσε ό.ιι Νουυοιιυ Τε:ρω111:ι1:5

' εοιπως εμι:ιόά Η είὶ ώς όειω ΓΕΡπτο

ω». Σ. :ωχ Η:ϋτειιΧ , εμ:: Σε $ε!έσειικιρτεαέε

ΞΠ 9 πνσεεαέτεεπεκιαετἐ ά έέ:!απν Ζε/ιζ!α:; ἑ'›£

μ. . (Μακ Ιεε .Μἶτεε, Ζ.ε .ΐειἔπεαηψτισ0 Ζώα,

Με επαφ.έ; δ: Μιά επι Με Ιηθωτέ

4 εϊειιιττοε
ι

π
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ΙΙ

 

« τ _ ];τα2°ΕΙτ.- ΙΙ.ξΤέωτώέε. τ τ” -·

ττΙΙτιιιτττωΙΙ.ουΧ._θ :Μακ Ισ ι19εΙΙΙ1Πθ μα; τ:ΕπΡ.μ

@ΜΙ ίειΙΙΙι;ΡτοτττΙτέττ: Ιποτ Ρουτ ΙΜ

ΜεΙΙ1ν::Ρ€τΙοοιιαφιοπά ΙΙ τιιουττ· εκατ”

ίσ 6'ετέτπτατ τ:0Ιππιτ: ΙΙ το Μπιτ τ τοπ

τ τορετὲ το Πω :Η βη ττΙε1ΜΒ δώ; έ16Ιιτ0,

πωπω: Η ΠΑ ρότα: @Με άιτ,.6ε $ετέα·ικ

Μ] έστω· είε ττετρνετ ωίβ·τέτσΜΙε £772ι£7.ν` Ιω

δετζτσε·ιιτ,ττυ Που τΙο τΙιι·οσωιεττβ] στη/πε, _

ττο11πτιο Κ: ρτστοικΙαπ τμιεΙημεε νοε,(Μ^

- βατ Ραπ πιο ΡοἰτιτΙττιιτ τ:οτ1ττ:ΙΙ:ετ πω::

βαττ τΙτ: Ιο.η8:ι€ο στο τΙ”ειιιτι·ττε Ηττα (οὐ

11τττιτττιοΙτιτ ςΙΙς τισ νττητέυοι·ετ τω)

0οτταΙτιττηοιπ , εΙΙττ ΙςτυΒΙο τωεΙε ,- δε· Μέ

ΙυβροτττιΒΙο το τεΙυγ 'στη ςιΙε_Ιε/2».‹ 6ξυ·&θ

τΙυσπεΑ-0ωῇρὐυττ άι) πωπω· :πτ[ἐπ·ἐἐστὲἰ -

@τεστ @#5 Η άτωίτ ότὲ_ Ιετροοίέτ: ι:Ιο

ΙΆρόττο, ΙΙ έωτοπ ώ: ΙΙτιτρΙσππ:τιτ,τ:οιπ- ·

τικ· ΙΙ τΙ1ίοΙτ η τΙευειτπ ; έξω Ζε $εξζω147

Θ] άστα, ου Μ]βπξ· πτ:5·|ετέτστάσ, δΖ ι1Ιε1ι1<

τοπ με νεὲ ό:: το Ιοι1882Ιιτι1ττΙτετπ

Ιπιττειε ά: ρτιτοΙε:ε. Μακ Ι:: πιω τΙο Σετ

ἔττειιτ εουεΙιὲ ΙΙσπρΙερπτικ τΙαπε Ι'οτΙΐ .

@ΜΙ (τπτ αυτου ειττιεΙτ: ίὶἔοΙΗε , τι ταση

ΙΙΙΙΙ8 Πει ρετΙὸιπιττ τΙο Πίσω Ισ Ρ::τε 3 ηι1Ι

€Ι1ΙΙΓιΙ3τ1ετ2. ώστε Ια άστοτετε τ11:ιΙι1,Ιτι

Π1τιΙΙο, 8; Ια ΡΙετιὶτικΙετ τΙο Ιοε Μακ τι

ωΙΙε σου; τ1ιιι: Ιω Πε ειπα αιτοιιτ:ε ρου: Δ

ό( :.> 56%.Δ

  



@ή .ΙΙΒ:·πισκ 2; Ι

02,” ι1ω‹ επ αστα: άει·ωςτε1οιΙτιπέο. 5ειΙΙΙΕ

Ρω.ΙΙ (φΙΙι:ιάςο ἀοτιο εμε Ισ $εΙἔιιοιιτ,

ε”€ΙΙ ει(ΙΙτέ ΙΙ.:Ιοε (ΙΙ1τΙΙΙ: Μπα: δωσει::

μαι; ΟπείΙΡΙιο κ: επ Ιου αετι1:ΙΙα Ρεο

τε&Ιοπ58ε Μέ ιτιεπι1με εΙ.‹: Γεε Γ::ειυΧ, 86 Ια Ι

τε:ικ:ΙΙ:ε: τοΙΙοι11ει1ττΙέ Ια Βτ2ιοε , τίιι'επ σε

8τατκΙ 86 τ:ττΙΙ›Ιο Ιουτ;ΙΙ οΙ:τΙοοε ‹Ιε .

Ι)Ιου ΐοπ Ρετ:: Ια ίἐιΙιιτβΞ ΙΊιτΙωοτταΙΙτὲ

ι1υ'ΙΙ όιωιπςτει επι ί; τιπΙΙΙ:ςΞεοττΙε Μακ Ι

ΙοεντεΙε πιοωΙ.υτοε εΙσ Ιου ΕΜ. @Βοή

ηι1οε Με εΙο σεως τΙο Ισ. οσωωιω1οπ

Βοττ1:ιΙτιο :ιΙουίετιτ εΙε σε Ρ:ΙΙΙΙιΖο Ρουτ

  

/ Ρτοιιι1ετ Ια ρτΙστο Ραπ Ια απιεε ‹Ι‹:ε

πωπω ςυ”ΙΙε/Ιοἔἰ:η: άπο: Ιι:ιιτ Ιιτιοδ3ή

πειτε Ριιι€ατοιτατι1:ιιε :τα ω·ΙΡεττιτιοιη

111έτ,8ε Παω ιιικυΠε οουΙουτ,ηΙ ειρρειτοπ- =

σε έΙο ΜΜΜ. Οι: ρπ:ωΙοτσιπετΙτ Ια

·ΡτΙ:το εμε ΕΜ Ιεγ $ειΙιπ ΡειυΙ Μι :Ιου

ιΙε εοττιωιω :απο Πέτα: «Με επτα, ςυ'ΙΙε

ΙΕΙ8ηειιτ έττο οτι ρυτ8ειτοΙτε. ΙΙ ΡτΙο ηὁ- '

Με δεέἔοεωτ Ιοΐι15 ΩΙπΙΡω Ποπ σ.Ι.ε τἱτεί°

ΟιπεΠΐοτο, ‹Ιε σε· Ρτετετοι1εΙυ ίετιι Ιου

› &ι·:ττεΙΠ ,ου όε πε ροΙ·ιιτ Ροι·ιποτττο ςιιΊΙ

ό, επτά , ω ά:: Ι`γ ΙπίιΙοτ άουεεοποτ, 86/

ό,γ ωοσΙετάτ,οιι ΙοιΙΙειερτ Ια μαπα , (μή

ίοιπ Ιω νωιικ`εΙε οσε ειάμετΙ:ι1τοε (μειιιτ

οι α: ε1ιιι ε68:ιτάοΙοε θαίω εοιπιπ:ηε ώ:

° ' Ιευτ~ Ι~ ~ Ι

_.-----η.-

Ι

Ι



›# σβ- `

Ι βπΖ'Ερ. 1' ρ ι ΤΖω:&έσ. - “ΙΙΙ γ
Ι Ι€Ι1τΡΙ1τΒειτοΙτΦ ειι)ΠιεΙΜΜΙΙε ΙΙ Ισ ρι·Ιο Ι:Μβ=Ιω

ά:: Μ), ίειΙτε ττευιι‹:τ Μϋέ%|ευΜΙ6 ω έωι%

μία 2ια·εωσκ:,`τευε ειιι:Τ1ικ:Ι ρ:ιτΙΙου.ιτ Ρτορτο] Ι

;:οΜοΠίοη, ΙΙ ΙΥγ αυτα ΡΙωε οΙ‹: Ροτἔειτοἱ- '_

Ι το. ()ετζαίηοπιστΙτ απο ρςΙοτε πε ε”γἶ' ` °

Ι Ραπ τΙουο πιιΙΙε:τιππιτ τεφροττετ. ΡΜ;

ειρτε:;, ΙΙ: πε η ΡΜ Ρσιιτφ1εΙΥΙΙ5 Ιστο

ίιιΡΡοἴειιτ,ἴειω το.ΙΙου, δε Ιἔωε ειΙῖΙποτἰῦἑ; Ι

ίυτΙο Γεω ε:ταΙΜΙε Ια:: ΐειπταέθο,ςιΣΟ4·

ω:Βρ11οτε ΗΜ :ποτε , Ιοτε α1ικ·Ιε ΜΜΜ:

ΑΡὁτι·ε έετΙιΙΙ:: απτο Ερἰττφ ΕτΠιι:ιο:

:ι ω ηικ Ι'Αρόττε ΡτΙο Ι)Ιου ηιι*ΙΙ βετΙΙΙ-- › Ι

Ισβ/ΞΜέ//8 .Σε Μπα β @Ζωα εγ @τα _ Ι

ΙΙαιπε Ια εΙετοΙοή οΙκιρΙτω άι:: «Με ΕΡΙεε ·

σε , 1ο κρακ ρτατι1Ιοτεππωτ φα Ιου;

Ισ Μπι εΙο Ια ΒιιτΙΙΙΙε οίΕ:ιιιΙΙΙΙ:οιτη5τΙε·

ω” εμΙαιοΙΙΙε Μπέζ σοτιπιπ: εΙυ:ιειά

5αΙππ: Ρειι:Ι εΙΙτεΙΙΙοιπε κ:ΙιΙΊΙ ιι ύφ:ζέ Λς·ζ:ι€”* Ϊ`

/ΙΙβ2ί/|8ειΙ€ ΙΙΙ-ΜΜΜ, ΙΙ έωειπό αη1όε·τι14 τ :

Παπ &δτοΡΙ1ειΙπειε , δε εαπ εΙε Ιξι :ΜΗ

Ιου, 86ουΙ σε ε>εΙΙ: ΙειωεΙεειυΙεθ έα τοτιἐ

 

Ι

Ι
φωτα: ς·Ιο Πι φα: $τοί:2ΙΙ1218 ΗΙΙΙ τηοττ,Ιοτ8` Ι

ηυεΙ*ΑΡὸττο ΙσεΡτΙΙει Ια ΕΙΙΙΙΙΙΙε. Ιε ἀΙὲτ Ι

ΜΙ ἀευἔΙοιπε Που, εμοεμαωΙ Μέ Οτ1:- _6ρΙΙοτέ ω: ροιπτο1τόττε; εοωρτΙε [οι18 Ι

Ιει1ο11π ΙΜ Ια Ι:ιισΙΙΙΙε(εο (μή ΜΙ: ?αυΧΒζ _

` ΘΙΙΙΙ1τ€ΙΙτουΓιοιΙφ κμξε'εσΠΙΙιιτοΙΜΙ μι: Χ

Υ ε (ΜΙ

-Ι Ι Ι 7- - Ι ~ ἐ”7Α



 

  

όΐιερ.Ι,

ο9°οϋασ.

7' _ ` .9εΜ:Μ Μ( 7 ο ›

οιιΐιΙ ΗιίΙ;ιποις,οιιεισά Μπι: Ρ_ΔιιΙέοτἱ-ἶ·_

ιιιτιτοττο Εριτι·ε ; ιι1ειιε ΓειιΙιτιτιι:τιτ ουΙΙΙ

έκοιτ ειοΙὲιιετΙε: Τα ιτι:ιιΓοιιέ έιτιιιιτρειις

έκτο ότιτιοιιιδ: ο. Κοιτιο 15οιιέ Ιετιιιτ ΗΔΗ·

Ρουφ , ου ιιογοοοοιπτ οιιοΙιιιιο μι:: :Μέ

Μοτο ΐοιτ Ροιιι· (εε ι1ΙΙ).Ιτοέ Πως μή Ι'οτέ.

ιΙιτ ‹Ιο δ. Ρ:1υΙ , οπο 1ιιοιπέ Βιιοιιε :φώς

οιιοΙιμιοέβιε άκροίοΙιθ ΔΗΩ; Ριι€οιχ οατ-ἔ

πισω ροι·Ιοιιιιος οιιιΙιιισιέ Ιιου:ι Ρ00ϊ_

ΙΙντιΙιτο ι:Ιο ΙΙΕοΙιίο./ Επι οτι ι:ιι:οιιο ειιιεΙέ

οικ·ε νικ τ:οιιΙΙόυτσιπ ιμιο Ια κέψήευΜέ

?Η `

Λέει $είέ··σεω , οιΙο Ι'ΑροιιοΐοιιΙιαιτο ο

ΟιιςΙΙίωι·: , «ΙΙ νικ Βιπα: ουοΙοε ιιιοττ5

που: με ι·:ι1εοτε οοτειιιιο, ΠΟΠ ρΙιιέφο

Με ΜΜΜ , Ι ριιιε οιιε 1)ΙΚΙ1 Πε ιιοιιε Μι·

' ιΙοιιιιοτο. οιίαιι·ιΙετιιΙστ ιοιιι·,ῆο Ιἶειιοι›ἔι

@Με ιο πιο φα οι: Ια ε'οτιΠιιιι(ε ωιιιι°ιιι

:ο ι:οιιεΙυοετ, ειιιοΙἔι›ιι ριιιΙΙι·: ι;Ιοτιο Μ;

ςΙουιι:ιιιι:Ιου Ροιιι Ιω πιοττε αιιιΉ οπο (μέ'

Ροιιτ Ια: ΜΜΜ, Ια οοικΙιτιοιπ Δω @Φ

τςιιοτε,έτετιτ ειιιόστουιτειιτ ι:ΙιΙΙοι·οοτε άι: ο

οοΙΙετΙοε εΙετιιιιττε. επ Ιω «ΜΙΒ @το

οποιο όειιε Ισ φοιτιοαιτ : Με πιστα Ιοτ1τ

@τι Ρ:ιΙΧ; Με νικ νοἔιιειιτ οιισοτι:,Βο5_ :ιά·-·

:τα Ιοιπ €Ι21Π510 Ροτι:;Ιοε νικ μι· ι:οι·ιΐο-ϋ

οιιειπτοιπ οικω:: Βεΐοικιόο ιιοε ρτΙο·

Με Ι δε σΙοε ειιιττι:ε πιογειιε , εΙοιιι; Ι'νΐ:486
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' ι |ιο· 2'ΕΡι Ζ Τ. ε-”*ΤΜϋΜέεζ . - °`

χ_ ιιΡε'τιθοάτϊΕιιϊε Ρριιτ πισω εοιιᾶϋ`ἱτε @ια (3ιειΕ;[έ ν '

(Βάι Ιέε :ιιιττ€:εγ έτοιιιτι:ιείι; Ρεπιιειιιι; ι

μ; [ως ΡΙιιε άαιιε @Με ιιεέκτῶτὲ; ·

@ια @ο Κοιιιεῇ τοεοκιιιόιΠ”ετιτ ωχ Μωβ 1 ·ι μια ιι γειιιι;έ (Κ: σε:τ€ ΗΜ”. (Σετ Η εΠςΡ |

¦ @Με 1ιαι,ιιΕωωι·οπ ΑΜΠ μια Ροιιιτ Μέ

Μτιττγτε, δ; ραπ Με ΡειττιειτςΕιοε , 86 Μό χ

Νιάτα , έ;ειιι: εΙ;ιι: ι:1ιι”ι!ε ιι)οιιι: ιιοιι`

ΡΙιι€6Βτειιιι εε ὸοτιιὶς: Ροιιιτιι€ Ια Πιέρ

ίετιεοτάε: όιιιιιιε ιογ [οιιιιειικό6Ραι· Μπι: 7 - ι

ΡειιιΙ ΞιΟτιε:ίιΡΙιοτο , (με Με Μπακ Μα ”

1εε_ττερειθξ:8ειιιαΕογ Δω 5Ιε ει:: Μαι, Ε;

;ιε:ιιικτιιοιιιε,τΙι:ιευτι ω ειιιοΒοηιε πιω;

Β:ιιΙοττισιιτ :ιο Ρτιε ροιιιέ Ροιιτ Με Μια

ιγκ, τιι·Ροιιιτ Με ειιιςτςε @Μεός Κ; 8;Ιοπή'

[Μαιου άέ:(ειιιο[ε 811€ ;ι ειιιειειιιο·ἑ:ωι·τι‹ 4

Με ; φαιε|ὲὶοιιτιτιεἴιιιε εμε μια ροιις`

@ια , εε ίσοι: Με οιιττει€ετ. ΑιιιΗ νογδ:;'

?Με φ:: ς'εί'ε @Η ;ειιίοιι , δε @κι ειρρυ.-τ

' ΕΟΚ; @μια [οτι ειΒιιίι:· ὰ: ατε ρειτο!ρε άο

[ΑΡ·ςιτι·ξ; :τι ξ:ιιιςιιτ άο.φετω νειιιιο δε. (αει

Ρ©;ξὶιιἑἔ @σε Ροιιτ`Ιοε ιιιοτι:ε,ιιοπι εοφ-ἡ

Π130€ψξ ι αφτι Ριτιςιςιιέε επι φαση Ιιειι

@ε Ι'Εειιτιιςιε,ιιισειιτέε με Με Βιοτιιιιισε,

ειιττοτειιιιε μι: Μ; ΠιιιςιΡριςιο;ι , 86 ειιιι·

έτειτιτ Με ‹ὶο όιιιετΓεε οττευτε επ ει Ριο

@υπ πιο ιιιιιιιιτΞ εὶ'ιιι.ιειεε μπω Με.

1 - - “ϊ 4. Ωωέωεω.
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·ΡΙιαρ.Ι.εΙ1Γέ-ΕΙΩΠ$. (Ισ ουσ υουε αυουεα τ

'τυαι·ουστΙυτ Ισε ΡατοΙσετΙσ1'Αροττσ,σ'σΙΙ:

ουσ Ιοε 66ο;; τιισΙτιισε ου σΙστυΙστ Ιουτζ

αυτοιιτ ΙιοΙοιυ ο;" (ο φέβν·έτστεζε εξ: Βέτα/τ .

ουσ 5αιυτ ΕαιΙΙιι'ουΙΙ τιαε_ΙουΙιαιτέσ α

ΟυσβΙοτσ . σΙΙσ τισ Ιου ουΙΙστο υσσσΙ-Ι

ΙαΙτσ. Ετ ΙΙ σο Ιαιυτ Ιιουιυισ,ουΙ εστω;

σιοιοεο ρουτΙσ ιιουι ιΙσ ΙσΙυε (ΙΙιτιίΙ , υο

Ιστα Ρουτταιιτ Ιαυτισ ουσ Ρος Ια ΙσυΙσ υιΙ-τ

ΙστΙσοτ‹Ισ ου 5σίουουτ , σουτΙιιοτι ρΙυο

2.6εηψ- τιουε (ἄἐ2° τι» απο») ουΙ ΙοτυυισεΙΙ Με

μ, ε! ατι όοΙΙουε τΙσ Ιυγ9 επι σε: ουσ ΙΙΑΡὁττο

ΙΙΙ!" ‹ΙΙτ αιΙΙουτε , ουσ Ια υιοττ σΙΙτ Ιοισυ α Ια

νστιτο Ισ οποσ δ; Ισ ΙαΙαιτσ ΡσσΙιέΙ

Μο· 6- υιαΙε ουἔιτ α Ια νΙσ στστυοΙΙσ,οιισ ·τΪτ/ξ τυο

φ έ” οι· Βέκκα , τη: τ:ιτσΙσυτ τΙσ Ια ιυιΙστισοτέ

τΙσ ,-8ευου·ιτιι @τα ρΙουτσυισυτεΙου ο

υοε υιστιτσε. (:ατΙΙ σΙΙ:σΙαιτ ουσ Ια υιΙζ

ο Ιστισοτάσ σκεΙυτ Ισ υιστΙτσ,8σ ΙΙ ΙατιτΙτοιιι

έττο Ιιοτε‹Ιυ Ισιιε,ΙΡουτσΙιοσ ουσ σσΙυγ

ουΙ Ιου ‹Ιουυσ ντισ σΙιοΙσ τιατρΙτιο, Γαβ

υιστ1τέσ τΙαυε ΓοττΙτο '‹Ισ Ια ιυΙΙ;ιοσ ουσ

ΙΙου αορσΙΙσ ιι'Ιαξτέέσιέιιο. νοΙΙα).(ΙΙιστε

Ιτστσε σο ουσ υουε αυΙουε ο νουε απο

τιουτΙ'σχρουτΙου τΙο σο τσιττσ. δΙ @το

ου αυουε βίου σοτυρτιε Ισ Ισυε;τιτατΙουξ›3

ΙρΙΒυσυΙσιυσυτ συ τουτο υοττο νΙσ Ισ;

· ` ΙοσΙΙσε
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τ Ε6ΙΙοεΙεοοειεςοΉ οσοε ίοοποτε δε Βιι- «ΜΝ.

ι [Με οὁττο ρτσΗτ ἀεε εκειορΙοε οοΉ

ξ οοοετοε: όσοειοτΙοε κοκ Ποι:είΕοοε. _ Ι

ι ἰ2ττ1οι1ιοὶτο,8ε Ια ΙεἴεἙιοτὲ άς: ει:ειιιία-ΐ · ' .
Α· εποε, φ Γε όοτοοτοετοοτ άι: ΓΑΡόττο, '

οι φωτιά Πε Π: νεται: οτιιρτιίοτιοὲ Ραπ ¦ ' Ι

· ΙἔΕοειιοἔιΙς.κ $οιιοαιοοε οοιιε ουσ δώ: · ι
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@Με Μ: δι:ι€οεοτ Ιοΐοε,άε ττειιτςε:τ ΔΗΜ , κι- ν

[εε (ετιιιτειιτε εοττιβειαιοε Ροοτ ΐειι:ειοΓο,- -

ουσ: εΪοΙὶ ποσο ειοοτε ιὶο Ιογ , δε σαι οφ

ΡαοΒοο ὰ: Ο:ΡΙιειε ΠοαΡΙοο1εοτ, δε ι:1οΉ__

ΕτειιάςειροοαΜο ἴειε`ει [ο ρεορτο ρετΙοοε

ξ1©ίοιεΙα· Μαι, ί61:Ιε απο εμε οοοε ειι- Μ ]

' £9118ξειτ Με; οποιηέτοε·άο ίέει:οθετιε, δε οΠω!! κοιοτει εεεάοΓειιοοέτε άεοειτιτ Που - ἶ

βέ(€8 δοΒοε οοιε:οοεΙοιε ποτε ευ Βοητε ` Ϊ

έεΙΝΧ ο 9.©ίξειάιιιέ,οο (ῖ1Ο ΐοιτΕιιαοεί!ό, '

ω! Φ; @τα @οι1€εοοΐε:Πειπτ ΓοοΡΕτέι:

Μπιτ ΜΚ 1111ίτοοε ΡΙτιΡεοΒ:Ιο Μο Βε-€ε·

ΜΜΜ ΟοεΠροστε , (με :ιο Ι1οιιεΙε Γι:

(ΜΟΗΠΝΓ £16 δείπ: ΡειοΙ , ἰε° :Μπέκι Με” .

βέςει·ιιβωεω Γειγειοτ έτοιιιιὸ Ιογ τι·:οι3ιι:

ΦοεΙοε βοοε οΗἰεοε άοητ Η έτοιτ φερω

ΜΗ @ο και ροε.:ιίΪέε ὰ: θεια: ιὶο Μαι

Θ·ειτοκοοι οοοε Ισ άιεοπεοιόοτιμ 91ο Γε

Ρτοἴοιιτοτιτ ει ιιοοε , ο

ΦΗΜΗ εισιι:ιοε Με γι::οκ. Ώ)'ε:ίε οίὶτει

εο1εοιειειο,
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ῶ·ρ;›;Ι.ῖη1μιϋπεἰπ , άετωτι1τε,86 ἱιτιΡυὁειπἐἔζεξ Ι '1

> › τεΗιίετ :ιόττε μπε δε ηόττε Γεεοιιτε απ; ι

@Με εεεεοιπτεε. μι νταγε εΙιτιτϊτξ: Με Ι

Μάτι ΡΜ; ε1ι1ε εεΙει έ -εΠε να εΙ1ετεΙμετ!ε; ι

εεεϊ:ίΠιει.ικ , εμε Ρευεςτε Με” .εειεΗετ- Ι

εεε , ε; Με ξουϊΙΙε ευεε·ειιιτεκπ ιὶε Με ‹

εεε Με ειυεεεε εβετςΙ1επτζε 8:ιΠι @Με ε

εϊεΐοτε.ΑυίΠ ε[ὶ σε νε @πιω Βειἱη,8£ να μ

πεΓοτ “εε ρεεεεειικ ειχε άε (Με ά11 Με” Θ.

ειιΧ'ει1ΐεπε εε [Χαι ειΠει1 εεε Βε>· Η

ίοΜ. δΈ Ια μπαι, εμ Ια Ιιετπε ς::ιεεε μ

Ιευτε εεεεΠΈπόε) Ιε ειπιτ5τέ ΐετἱ; των: Η

εΙυ'εΙΙε Ιεεάεσουμτε)8ε Με ΓευΙε2ε.'ΕΙΙε Ν”

Πε. ροπιτ εἱ'γευΧ°Ρο11ι·7 νοΞτ-Ιεε εεΐ:ιιιε-' ε

εΙε ίεε ΡτοεΜΜε ; πιαἱε εΠε επ ε όε1;ε$ Ισ

Ρετεεεε Ροιιε ειρῇετεευοὶτ ξεεεεΒείο3τμ ὰ

δε άεε ιτιει1εεει:ΙΒ ρτοκηρτεε ε· [ιιΒιΙειιὶ; Π

εΙευτόὶΓεπε, φ*εΙΙεε Γεω ξεςι;:58(9 - πε

τείΪεετὶτἀεὶειτϊεὶιπἰϋτεμ ΕΠε ρω!08Πέ !

Με εεε εε πε Γεω: [Με εεε 52ἰΠΕ€ '

ΡειϋΙε,(Σε Ιυγ είΕ είΪέε (με ευεΙευε; ρε

τέτ8 86 ἴοὶΒΙεε ειιΉε ί.ογεεπ ·ά”εΙΙΙει:ι·ε,εε [

βετ Ροιπτετ τ όεε ΗάεΙεε,όε3 ·τι1εωἱπε$` Μ

τετ ΙεΓυε (ζ πὶΡε,ε'εΡε @Με (10 Μειὶκτε !

ἀπό Με!) 8Ζάιιμόττε. ΕΠε εε ε'εκει:(ε .
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Ροῖτιτ (απο εμε, σε ι1”είΈ με Ροιπ 1Έ- ἔ ϊ]
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ΙαΐΙΙε€οΜΙὲ είΙ ν11οιτει1τστΙοιΙό8 εΙυεΙ- ςΙ==Ρεϊ

@ὰ εδΙΙ: ε1ιιΈΙΙο νΙ€ιπ:: ΙΙ Ρετ Ια

Ισὅτὲ ‹Ιο Ι)Ιιέι:,ΙΙ τΙ“γ ει ρύΙιπ :ιι2ΙΟΙΙ:1ΙΙΙ1ΙΙΥ

ΙΙΙ: ΙΙιΙεΙοε εΙΙιι1ε Ι:ε Ρτ1ίοΜ, ραπ ΙειΡι·ο

ίεΙΙΙοτι εΙεέ ΙειΙΙ.ιΙΙιτε νετΙτἐ: Πω· ΙΙοιιε ιιιτόε ·

ς111βτπΙΙέαΙΙ-γ οσα €1·:ιουΙ υσιπΙντε ΡομΙτέ

τετιν,εμΙΙ ίόιιΙΙτοιπ ου εΙΙιτοτίΕ·ε ῦ›ττ‹:ε. Εξ

Ι:ΙεΙΙ φς:Ι:Ι ρΙ€τὲ Με Γοπ με ρτ‹νρι·ειππξειιϋ '

ΙΙοοε:ιβοο ΙΙΙ Ισ τΙτΙσ ‹Ιε Ιευι·ε εοΙΙΙΙωιε;

ςΙΙΒ-ιι6 ΙειιΙΙο ρουττειπ με εΙ”γ ειυοΙΙ:

ΡΜ. @ΜΙ ρουτ Ι”οΧε:τΙ:ετ δε Ρ·ου·τ Ι”όέ

Ρτοιιυετ ηικ Ια ΡτουΙάέατ Ροτιταετ @Με

ΙοιπΒειΙτ :ΗΜ · εεε ΓοιιΙΙι·:ιοοερ ,α Η η'γ'

@ο εμπειιοε 6Ιοι1τΙ'ειιτιωηΙΙαϊιΙσυί6 ΡοιΙιἔ

Ια σΙέΙχάι1εΙιετ ‹Ιο Ια ςτεΙιπο 6619Ιου, 88

εΙ€ ΙΙΙ ίοΥ--εΙε: ίσο Ι:ΙΙε. δοεοωι·ἑε ό13ησ

Ιου8Ιοε-€Ι1:·έτ1ει;ε;φΙΙόιΙΙΙΙτσιπ. Ρειἰτιἶε: * ›

ἔΙαΙἶη£ιε` ε'ο-ΙΙ ροω`τ Ι:ει"ρΙεε€·ρυ'ΙΙε εστω:

Μ(€Ιίτε Με ντ18 εοιπιτ Με εΙ8ιΙΙΙΙοηε-2

(ΙνΙ10·'Πά2ΙεΙΙΙε ιΙσιΙΙοιιτε·υΓε, Με ειπτώ Ι

ΦΠτι·ε·Ι6ε οΙ·ει·ΙΙΙΙὸ5·Β›ξ·Ιὸε άοΙε·ΙροΙτε 8£

Ιεε ιτιειυι1ειΙε οοΙΙΙΒΙΙ5`‹Ιο Ιει°ιπεο6Ι°Ϊἱ·ιὲ. ΑΒ

ίῖΙΙἑέΙ€ε τοιιε ίεΙο:1°νί19 τπογοηε,Ιευτ ιΙε-ἶ

Ρ6ττειέιτ οΙιατΙωΙ:ΙστιπΙιε Ια σουίΒΙετΙοπ

(Ισ νοςνΙΠτοε, δέ άν.ένοε βοη5 €ΙΙ(έ011ϊ5,'

Ι:1ΠΙΙΙαιιοε ου ὰ: νο·ωιωωε)Ποε,· ου άΙ:·

ΜΜΜ Βιι1:Ιειτ , Ιὶσἑτ νοι.ιε Με Ρουττὲέ
Ι < ΙοτυΙτμ

 



 

ε ί:ιετ:ιΓτ :ιΙ”έτετιιὶτε Μ. ττιεαιοΙΙ·ε άεε Με

° · τ' Γι ν- . . Ν' .=.

.ε Α* 1

348 - 6'Ι:Μιων ? Κ Ι.

ριμΡ.χ. ΓετοΙτ. @Με τειιτΙετιι; τέιτιοἰἔπειτἐε άεἐ Ι ΙΙΙ

πιο; Πει; Βε άεν:ιοτΙ'Ε<έΙιΙε ει· νόσο 'ΙΙΙ

ΡΙετε,8: :ι νὁετε εΙι:ιτΙτε , Φ'ΙΙε άΙίεΙιε ΙΙΙ

εε νουεσοτι1ττ1ε 5ειίητ ΡειιΙΙ εΙΌΠεΠΡΙιο-ε ΟΙ

κε,ΙΙ υλιβ;ιαεπ2 “Με , ΙΙ :ιΙοι1ιτευτ τα- Ι ΙΙΙ

Δωσε πια νΙε : 86 εεΙΙε εΙε ειπε ρευιΙτε; '' ΙΙΙ

επΈειοε,εμΙ ε*ειι :ΙΙΙοΙ: Με (ειπε Μ» Ισοι1ε Ι ΙΙΙ

οΗἶεεε. Εεε τε8εϊιΙεεήε νοιΙε ΡτΙε,εοττ1- ΙΙΙ

Ισ1ειιΙε $εΙετιειΙΙ: εΙΙΙττιε εεττε ΙπεκιεΙΙ- ΙΙΙ

εετιεε,ΙΙ ει νοοΙιμμιε τω ΑΡὁττε απ» “Ισ

μι

νΙεεε εεε Ιε Μπι ΟπεΙΙΙοτε Ιιιγ ειιιοίτ; Ισ

ιαιεΙυεοΙεε €τειιμιιη: Ιεγ εὶετιεΙεετειΙσΙεε ΙΙΙ

ΙΙε Ι”ΕἔΙΙἴε,πΙἰι1 @εε Ιει-Ιοϋειοεύε επι ίοΙτ @ ΙΙ

Ι;ιιτΙ:ιΙε εεΙεϋτέε,αυΙΙΙ ΙρΙειι @σε @ο Ια €ΙΒ·3 ΙΙ

__ ι10τί0τ1 ιΙε εεαε ξεπποε εεΙ"Ειιευε1Ιει

π. ειιΙνετΙ:ι|νπε Ι›οἐι:ε ‹Ιε ροφίμηχε (σε ΙΟ

εόςΡε ιΙε :ιόα:τε> 5εΙΒκιευμ Ω$ε_5ΈΙΩΈ

Ι τι ρΙυε εΙε Με: ΡεωΙ , Ρουτεευά;ε ΦΕ

οΗἱεε;ι γω εΙΙ:ιτΙτεε , ΙΙ γ αν;; ΒΙΒΗ Μ!

()ΙεΙ,ε1ιΙΙΙεε εαπ Πιτ Επι τεεΙΓετε,86 @ή '

Ιεέ Ρ.ι1Ι›ΙΙετα να ΙοιΙτ εκτ·Ια Ρτείετιοε ΦΕ

= τρικ Ιεε Ιιοιιπτι1ε;,8εάετουεΙεε ΑΠἔεες | ὶ

ΜεΞε νουε επι τΙτετεεεης:οτε εεττ:: ντΙΙΙ-· 7 Ι

ξε,εΙυε νοιι9 εα1ικ:ττθ:ε Ρετ ΙΞιΙΙ';ιΙ‹Ιε εΙε5 γ Ι

- Ρτ1ετεε 6εάεε ΙοεπεόΕ&1ο:ιε άεε 5εΙεΙε9_ ' Ι

γ ε· φις: να” αυκεεΓεεσμευε; ΙΙε·εΙεωεισ<Ι6< Ι

· › ` #0”

π
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η” ω. ι τ. τξΙτιωιω; @το
τοτιτ ιτιιιτ ὅ£ Μπα- Ι)ιου ωέβκέτοπίου οιιιΡώ

Ροιιτ νουε , δ; ©ουε τοοουτιττιατιτΙοτουτ τι

ία Βτειοο,·οοιιιιιιο ΐειιΓοιτ δ:ιιτιι: ΡουΙ ίου

Οιιοβίοτο,τΙΙΙουτ οοιιιτιιο Ιυγ , Δε· 86%

έπειαβ/72·υψωω«β »ΜΜΜ ; Ζε· .Εσέ

ἔπειπ Μ] @απο τι? πινω" Μάν·έτσΜΙο 87%

απ.: Ω ΣτιιΞπεισ7 επ τοπιο έυ2αΜέε Μ. Ι Ε!

Που, τιιιιοΧειιιοο Ιω ρτιοτοε τΙο ίοερο

τιτε , ΜΒΜ νοε ροτΓουυοε ό: νοε διττιιΙ4

Ιοε , δ: ιιυεττιτΙ Ισιοιι οοιικ υιιοιιιου5 οΙ:›ΙΙ

8οτοε >τιιιιιιτιιιοιττητοιιττι τουτο οοττο το

οοτιτιοιΙΙ:ιτιοο , Ιο $οι€τιουι· τιο ιιι:ιτιουο

το ιτιττι:ιιε θ. οοΙΙο οιυ”ιΙ τι ι:ιτοττιΙΐο ιιυιτ

Ιιοτιτι·οετοιιυτοεθιιτοε οτι Ια τ” , δζ Ρουι·

Ια ΒΙοὶτο τΙο Ιου ΡΙΠ. Οιιτ(οοτιιιιιο Δι:

ΙΆρόττο ειιΙΙουτε) ι? #ίς#104έετ Ζωιφ'εριιτ τω. έ;

9912206Μ ΙωΜε” ιι·ιωάτ,ά· Ω »Μέι αλ? ω·

τΙ:ΜΙτ ?πε Με:: επτά· υιΜπέε :προ απο;

εν22.πω με σωστο κοπο: βια! , στα οβ#ὲ Ζε:

βωτι ου τιιιο νου; Ιοε ει!ΙΙΙΙοε ουοοτο

ιιιιιιιιτοικιιιτ._ Μοττοε νουε Γυτ τουττΙο

ν:ιτιτ Ιω γεια το ἔπιπσί έσω· τιυε: δ:υιιιέ

ΡειιΙ τιουε ττιτυουτοιι: οτι οο Που, δ: Ρου

εοε Μου τι οο τιιίέοτιτ ντι ειυττο Αρόττοι

ψΙΉΜι/έπ έιιέΙ·ρι.νΜΦωεστέε εεΖη 9022 “Φ ο;

#ωπιμέ” τωὲ κά· Μά·τέσσινίο ο”οΙΙ: Ξι Απο, Ι 5τιιιιιι:ειιιτ6. Ροιτιτ οκοτοὲ Ιοε ατυυτο5 τι:

' ή ΦΙιιιτ1το
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' εφ Δ Σεπίδεεω ΙΧ. ι› ΩΙιιιΡ.ΙιςΙΙ2ϊΙΙἱὲ 8; :Ιε ηιιίετιεοι·όε επινετείεέ

ΡϊοεΙ18.Ι.Π8 ευ Αγω: ευ Ι'οτειιίΙοιι ι$εΙε

. ιτιογειι. ΜΒΜ ΡειτΙΞι ευεΙΙεδε εοιιιΙσιειι |

έκτοιττε εΙΙ Ιει ΙιεεεΙΙΙιε εΙε εε ιΙειιοιι·ζ '

(Σεπ ριιΙΙηιιε Ια ν1ε ετετιιεΙΙε είΙ νο εΙοτι

εε Που , δέ ντι ρτεΙειιτ άι: δι πιπετιεοτ
εΙεω··τιιιιιε πισω ΙΙιιιιοιιέ ττιοιπτε ρΙιιέ

ΙΙ.ιιιτ , εόιτιιαιε νοιιε Ιεεοιιΐείεεε τ‹ιιιε; '

ς:ιεΙΙε μια ρουιιέε νοιιεαιιοἱτειι απο: 'Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

  

β - ευη Ιιειιιειιίε νιε Ιειιιε Ιεε ειευιπεεὸεΙ:

εΙιετιιε ι ειπε (με ειιιέ:οηειιε Νεο :πιει

` Ροιιιε Με, εε τιιγειιιτ ευ Ιε ιτιογειι , Με.

@ε Ιετιε.ιιιΙΙετιεοι·όε ΞΕΙιετε ΙΙετεε, ω'

' νειιιε ΜΙΑ ΡΩΜΗ , Νε άΙτεε ρώτα , Μ,

εειιιιτεε :Η Ια (επικό Ιοιιέ ιτιιικίΙεεμ εεε

εΙΙεε ιιε τεειΙτειπ μι; Ιει νιε ετετιιεΙΙει

ΡυΙ5 εεε ε”εΙΙ και ιΙοτι όεΙει ιιιΙΙετιεοτς

εΙε εΙε Βιειι. Η εοιιΪεΙΙε (Με "η ιΙιτε,

εΙΙεε ω: ιιιετΙιετιτ τιετι ειιιιετε Πει: , α

@ω τιουε.όει.ιροε τω: , 86 :ι ευ! ιιουε πε

ί:ιιιτιστιέ τιετι όοιιτιετ εμε ιιοιιε ιι'ειιβ

ίἱοιιε τεεειι άε Ιιιγ , δε εμε πισω ΙιεΙυβ

1ΐωτιε :ΙεΙΙ:ι οΙ;ιΙΙεέε σ.Ιε Ιυγ τειιότε ραπ .Ι

, ό.32111τ1°ε5 τειιΒιιιε ·, δ: ι”:ιιιοιιε ετιεοτε @σε Ι ΙΙ

Ισ. νΙε ετεττιεΙΙε εΡε ντι μι: ιΙειι εΙε.ίει του: Ι

(ετιεοτε!ε. Μακ πιω γειευε (ει πιέ[ε%Ρ Ι Ι

:ρεεε τιε`Ιε όοιιτιετει ρεεε μπε ; εΙΙε [ΜΙ Ι Ι

Ι

Ι

. / ἀιίεεπιίἔο

  



  

1 _ βί!ΙΕΔυ. Πω _Τέικιιιιώέω: @ι _

άι(ροιιίέειι3; €ΙιίΙτιΒιιέσ ειιια: ιιιἔειιιειιτ; (ΜΡ.

ιι οοιιΧ.ΙΞι [οιιΙοι;ιιι:ιιτ , οιιιίειοτιτ_ τιοιιΙιὲε

ντειιε μιειιιοιξοεουδοιοιιοιιι Ιοίιιε,'εμιιι€ '

έτέ οιιτόε οτι Ιιιγ Ρειτ νιιο νιιιι: δη.

νοιιε πι: Ροιιιιοεξιμοιιττοτ (μια νοιιε

ιιτΙΙε·ε οι: ιίο ιιοιτιοικ: ειιιττοιιιοιιτ , οπο

Ρ:ιτ Με οοιιιιτοε οι: ιιιιίετιι:οτσΙο, άι: μει

τιειιοο δε ιΙο Βιιιιτειέ. Οε:ΙΙ Ραπ εεΙ:ι,

δε ιιοιι Ροιιτ ›πε·Μετ ( :ιττΙοτε άι: ιιοιιε

νικ Η Βετο) 86 Η ιιιίιιρροτιποΙο Ρτείοιτι

-Ρτιοτι) ουσ Ιοε Ιιοιιιιοε οειιιιιι:ε ποσο

Ιοιιτ τιοοείΙο.ιτοε , ειδη οιιοΙο δοιειιουι: '

Ιοίιιε :ιι το φαιά ιοιιτ, ιιιΠιθο Επι: Γε::

(ΣΙΠΒΒοηοιιοιιε οιι ειιιτοιιε Βιιτ , ουσ:

οσοι Γοιιιιιιοε νοτιτειοΙοιιιοιιτ εΙο (οι

Ιιπ:ιιιΙστοε , 8.τειιιιίι ἔστιιιι: Ιει ΙσοιιεΙιο ει

Ια αιΙοιιιιιιο δε: :ιΙ”ιιιιοιιιτό,'ιαουε άιίξιιιτ |

ιΙου:ιιιτ τουτο ΙΈιΙΙειιι·οΙέο οοΙείΙο; 72- Μωέ·

@οι ία &ενπέι ει?Μ”Ρεν·ω,Ρη|7ἔἄὲ: επ &ειά- Ξ

ῖαἔ°ε Ζε @μπιασΜπω: Δ: έιὲ ἄ')7”ζ#ὲ' Με.:

24βαίαΜικ έα ΜΜέω. διπλη £1ι/ἐἔ#72,

&τω: Μαιιὲκέυωεἔωἐ ωαεαέε:Α 2”φ ει» βιβ

ό” ΜΜΜ ψΙαπιἔ·: έωΜιἔ κι ύπτε , ίέ:κιΔ έπακ

@ιό πασα: πΣιιιιΞ·.ι π·ωεΜέ , Γέ:σέι· πω',

ΐ7”'υρω Μ,#ΐἔιἔ$ τσκ, 2'έωέι· %.ιίω'ω , ό·

@ρω 72”‹ιπἔ.τ ·υφ:ξ>, ?έπσέι· επι Ρ:·ζώα, ζ'

'##Μ @οι :ἔφη απ· αφ. Ο” σπα:

?Με

.μ

έ'.
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