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ωΡ,άτετε:1$τ4όεο5Ιουτε Βὶωοε απο νετθόιιξ
Π·

Πω ε”ιέΙοάΒιπο. δ£ Δει·ωεΞωει, 86 ἀιι

βατή; β!

ΡτοΡοε άσε 5.ΡαέεΙ 2 εμ1ε·άς:

ἱ (ι15ιπτε εεΠε ςικ: πω” ανοΠεειπΒτείέο,

· σοοΐοττπε, 8: ω: Βτα:

:ω ΜΜΜ

ζ 3ισιά1οτιτ @ο Ι'Αρθττςΐ

Ετηι1ειιπ εί·)ει. ῖ

` ;ΜΒουΚέ ρτοροίέο , Ν: ·τέΡοτιε , φις;
] Με ὸείΪεἱιιε, 861;; ο.δΗοτιε άε:ε8:τιε
όε Βιιεττεξ ΐοκη:.“άοε ειι6(εε ίεευΗατα,
βεο!πο.τηοΙΙοε α Μ γἐςαὲ ? 8ς· εμ ί:

|Ρο;υνροτ τειρΡοττοι· οτι ςιιεΙςιι‹ἶ Με απο;
ρΗὶιἰτοωἀε μη; νὶε ; πηει1ε (με: εοΙο, :
Ηι1ρΙτοπ ω: Ρώπα :=.ι1[Π Ϊ

δ' :ΐεπιρείε:βρ Ρα”

@ως ς;ι 9πειεΙυρ @στα ἐκ;; εμε α· «ω»
4

Ρο: Με β;]βέπε: β: τω ·μ;1ηίιιτ τους , σο.

μβμητ @τεϊηηε2 90% ἑς;7 μια ΡΙογἑ 5ιι1τις
.9.7° Ρ:ηψ (μή ίὶἔιιἰΗο μορςηπςρς ζω @ρεφ

η !"“””9. ΔΩ· Δι σα! ςΐεθε :ιώτο, Ιεε ΡΙοε εοφωυποε
οεεὶιΡειτἱοηε , μι· 16ίεΙυς:Ποε Γ; Π5υλκυς
Η νέα Ιπιι·π1οΜε;-οοωηι: μι· ©Χ0τΠΡΙε:Ά
Με ειΗ:ητεε ώ ΡειΙΜε ,`ςοΠεε εἰς μι ρων:

εΙπαηἀἰ_Ϊε-, 82ριιιςτεε ΪεττιΒΙαΒΪεε·,Ηιιἰ τετ Ι ·
- · ή 2:ιτόευτ Ρτορτε1ηεωτ [ο Μαι όεε Επτή1έ
. Β:ε;Βε άσε ραττἐευ·ιἰἐτε.~ Ετ Μαι εμε Με

τοτιὁὶτἰοπ ὸεε @Με τὶε @απο ὰ'αυΙουυ ·
ά'Βυμπουε 1ο Ιι:ιίββο ίυΒτι(ειωτιποοτ,σΡκέιε

€ν1άσιιι: , @κι απ;; , £1ηίίοΜ α: ττιείΒςι:.
`

·

·

φ.ι1ττοιις

'Ύ.
.'

ελ

.

··

Π

¦'
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@Ματ Ιο.ίοΙτι τΙο Ιευτε ΒιιτΙΙΙΙ:ε; 86·Ιο

φωτ ‹Ι.ο Ιο;ιιτε ΡετΙττ:ε αΙΙ:ιΙτσε, _τΙι1τιιτπ= ΙΙ.
τουτΙο ττ:ττιτ3ε ηιι'ΙΙε Ιοτιτ τΙ:ιτιε εεττ ω;
ΡΙο)· , Ρουτ : ω: Ιοτσ8ετ ττιι'αιικ- ΙοπέΒοτ1ε,
δεῖ Με τ:Χεττ:το:σε 1ι:ιτΙ1τεϊτεε ; Π. οίΒοφ σ'
Δε:ιπτωο1τ1ε φα: εςΙο. ΡετρΙΙΙ· @αστα

ΙΙΙ

Βο:ιιιτ:ουρ ρΙιτε εΙειΙτεττ:οϋτ, ίΙνουε (ΜΙΒ

@Με Πέτα άοε;εδοτιε ότε 8ιττ:ττεετοΙ @ΙΙΙ
εί'τοΙτ τΙετιε ΙΈτ11ρΙτο ΙζοττιαΙτηοΙ€Ιτ ει. τΙΙ+
το ει: τοωτ›ε ειιτττνΙνοΙτ Ι'Άρόττε. Επι:
Μουτ» κάθε επεφτε ειυΙοι1ττΙ'Ιιιτγ εΙΝτ:τ

[εε ρἱεοεε Φ: Ι'ετΙτΙ‹1ιτΙτὲ,8ε οΙιτ ὸτοΙττΙσε
ΒοτικιΙττε,ττμΙ ι1φΙ.ιε εμρτ:τιετιτ , τμ-ἈΙοτε
ΙοείοΙτΙετεε τ:οιητττε.όταητ ετιιιὲε_, ετ ετν- .

Ηετεωιεευκ τΙεροτιετΙο ΡυΒΙΙο, ω: «Ισ
ΙΙΟΜΙτ ε”οοετη:α:τ ςιι'α (οια ίτ:τνΙεο ,ΙΧ τ

ἐξ ΙΙΙίΐΙΙης Ιευτ τ:ί'τοΙτ ροττ11Ιε (Η: έστι
ΡΙΟΙΙΙ:ΜΙ Με ευΙττιτε άσε» εΙ1τιττ1ρε , Μ τι

Ια πουττΙτατωφ ο Ια. 2:ιττΙό εΙυ Ι›εΙΙ:ιΙΙ,
ΙΙΙ ατι ττεΙΙΙοβ€ Ια τττειτοΙιετττεΙΙΙο; Με:

τω· ΙτυΙοείοπ&Ιοηε ιΙο Ια τηΙΙΙετε,ΙΙ Ιευτ Σε::

μ

Νη . Ι.

ΙΙΙ" #ΜΙεπόιιέΙο @τπτ ευε:ιτικε Ισως” ΜἱΙἱΜ:
ττιτοετρττ:ε ; εΙ'ςττττερτετιτΙτε ,' οτι άο·ίοΙ

:. :Ια-το

Μπα ιΙττε Ρτοεεε ; ΙΙΙ: Ισ' ΜοΠετ άσε αἴ

ωκω-

ΙΙΙΙΙΦε (Η: ΡαΙειἰε,ου τΙο Βήτα Ια τ14ετοΙιετι

ΙΙΙΜε Ισ ιιοΒοεω5ε··στά
'
τω τηοτ,έσ έσω
ΗΡετ;ΜυουτΙοε εΙΙΙιΙτοε ρετ:ΙευΙΙοτεεεώ `
Ἐκ. ·
ΚΙ .'
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ική;Μ
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8πωα·

Ι

Ρ. δε· :ΙΙΙΙαι:ι·ε αμι'αυστατωα: ΓαυΙαππαητ.ίζα
ίοητ Ιαε μαρκα ταττηαε_ ‹:Ια Γ:ιοτηιιΙτα,
(.ΪαίἙ Ιῖι,ἴαιτε ΡοΙιπ ὰ: άοιπα , φα 1-ε82τ·α

εΙα Ι'Αρὁττα ατι εαΙΙαιι ;"α11ταπεΙειτιτ Ραπ
σωωβ2πια!ε Α: νέα ;οϊι ΙΙ ὸΙ: αιια Ια ΓοΙ- '
ό.ειτ παίία π1αΙΙα ροΙτιτ, σα: ι·»φΖοέ:82 ω; ·
ω2αε:,ου,αοτιπιπα Ρα:ΙαπεΙαεϊΚοωαΙοε ·° ·

ωαΐττΙαε,ω· κβ0ε.τ μτιέΣιι!ίετε.η ηι1αΙαε
ΙοΙε ΚαττιαΙιΙαε άαίαπάογαοτ.αυκ Βαι1ε

ιΙα <έυαττα. Ά.ιαι1ογ_ΙΙ βιο: ΙοΙτιὸτα α:
αυ':ιΙοίιτα Ι'Αρόττα , φα Ια !οΙάεια πα
ε'αττΙΒατ:ΙΙΙα ΡοΙοτ ατι ααττα Γατα Μα

ΙΙΙ

ΙΙΙ

Βήτα, @Μ Ι ὁΙτ-ΙΙ) 9ιι”έ!2:Ω:Με Ι: α!άι)· μέ :ΙΙΙ
Ι _!”ιι ωπυ!ἑρυιιτ Μ ἔιιαπε ; όαΙΕ ει άΙτα,αθτι Χ (Μ)
..ὶ

-
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αι1ΊΙαοοςαιΙτα (στι 8απαταΙ ; 256 ΕπτΙε€ααα

ΙΙΙ!

ει «ια ε1ιιΊΙ εΙαίΙτα όα Ιυγ , να::αμιειςιτ καιω
αιτία :κι Ιαι·νΙααΙ ‹Ια ΓΙΞωΡαταστ Κω

ΙΙ

1ΜΙΙΙ, Γεω .άΙΙΙφειίτα αυαωΙα ρατ:Ια άι:

ΙΙΙ
ΙΙ

ίοΙΙ:αΙτιμέ α ποσα αΙπαΪα;ίαΙοη αα απο
τΙΙε;μι απΙραη έατΙναΙιιςΙα Ια ωΙΙΙαα Κω
αΙιτΗιΙΙτα,ςιξΙΙε γαταΙ:ΙΙταητ ααε Ιοϋαρατεα
αΙιιΊΙ ω” ἴαωΒΙοΙτ Πω ώ ναπαΒΙαμμι'απ
ίοΙἀατ,α'αί'ε :ι ώταμάι>Βοιπωα άα ?Επιτ
Ι Ραταυτ,ναΐἔυ 8απουττΙ :Ια (α. ίοΙάα5ε'οα

αιιρειίΙ ουκ ΙππαταΙΙε εΙαε ΡατεΙαι:ΙΙατε,ίοΙΙ:
ίζαοε, ί.οΙτ παταω· Ετ ΙΙ γ ει 8τατιάα αριίΐ

:ειπα , «μια Ια Ρταπι1ατε ίοεάαταιιτε α
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ΙππιοιιιιτεΜείταιιςο1ίε, 86 ‹Ιε Ια ρΙιιίϊ ειπε:
"
μι: ιΙεε ειιτεεεΕταιΜτιποόεεπεε ιΙε Η Η:
Ιιοκιπιιεε
ΩΙιτέιἱειιιε
δ6 ιΙείετιιΙιτειιτ
ιΙε ειιι^ειιε
Έπεσε
μιτεΙΙΙειιιεεε
Ιεεπιείτιιεε
Ι'εκετειεε ρειιίέεε,
εΙ'ειιιειιιι
ει Ιειιτε ? _ . ' ' ε_·' .

πειτε πηεΡιΙετε εεε τΙε εεΙυγ αΙερ ατπιεε-.

ΑΠ ιιιρΙιιενογεε νει:ε , ειιεεειιε Ιογ είε επεσα:
Με, εε ιΙειιιει€τέε
ιΙεε θειιεΙΙεεΙαιιιε
Βοιωτια
Ι'νΓειΒε
, ιειΡειω
άεειιοκ =

ε.

'

ι

`

_ | '

εΙριιιικ ιΙε εειικ εχω (ε επεΙΙειιτ ‹Ιε Ισ) ετρ
ίεΠΙοιι όεεετιιιεεί. μ Μειιε ιιιι'είΙ:-εε ειπε
Ι`ΑΡὁτιε
ιΙΙιιΙ'εΙΙενει:ιτιιιΙετεε
ιπεΓιιιε,ΜΒ.νισιτειιε
Δε Η. 2 Επι εΙιοίε
ΙΙΙείοΙε
Ιε

,

η
Ϊ ι

Ι ε

ιΙΙιιωοιιιΙειιιι
ιΙ'ειιττεε
ιιΙΙ:ε.ικεε,
κεραια
μια-πε
ε. ρειιίεειμι'α
ωστε ίδετε #- . .. > ._
Μειι.ΓετνΙτ ίση ΜεΙΙΙτε·,Βεειιιεοιπρ ΡΙι18.
εΙΙ ΙΙ τεΙίοιιιιέιΒΙε , εεε Με εΙιιεΙΙιειι· θ:

ιΙετειι:Ιιε ό:: τοιιε Με Ι-0ι1©Ι8(δ6 Ιπιτει·είΙ:ε
τΙε εειιε νΙε,Ροιπ πε-ε'οεευρετΙΟΜ
ειιιΙει· εεε Ι,εινειεεεωειιε ιΙε Ια @σιτε
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ΙΙΙ: Ιοτι 5εΙετιειι-ι·, 86 Ροιιτ εΙΙιε εριιίὶοιιτε ›

ΡΙΕΙΙ 9:εκεειιτει· (εε οτιΙτεε. Ι..ε ιΙειι--·~` ..
-ι¦
πΙεΙτιιε ετιεπιεΙε ιΙε Ι'Αιώττε είε οοιι-' ὅ
'- ` ι·
φάω:
‹:Ιιὸ επ επ
εεεΔ: οποτε
Ζάσε,22°π'ό2Ι
ι ΡεπέΖΖάκω2βφα!σεω
μέ" εοπτεπεπε , Η!
`_ > ( ` η . _› ΙΙ"
#4 τουι&εω α'επέωεω.. Δ .Ραπ Ιε Μάι ειι-

[ΜΙϊΦΙΙΙ ΙΙιιιείαιιο1τ, ειι”ειιι ιεπιρειΙε ι

# ' ε· -

Ι°ΑΡὁτΡε

η

ι

*› ζ

ι
Με

εν·

· Σέι;Μικ

@Με 1°Αρέιτιο;Βςάονειιιτ, ε: ειριτεε Με έιιέοι·ι·έ ·ι.
Ι σ. Η ανοιτ ιισ.ιιε Η ΟΠβα23δέ άειιιε τοιιε Μέ
κ

Εαιιε ? ειιιι οτι ΐιεινογετιτ Με ττιι:ιιτε, Με

Μια ,' ου οοιτιβατε ριιΒΙιοε,ειιιιΐο α:Μ
-Βι·ογοιιι: :ιι διεεμιτι:ε , άείΒιιδ:ε-ρ:ιττιειώ
Ιιοιεττισιιτ οι ι:οι: ιιἴειἔο , Πι Γι: Ρτι:ίιτιι4 1ιογι:τιτ ΐοιιε Με @Με όλω @πιά ΡειιρΜἑ

Με ειιειιιεριειιιε , ιιιιι Ρτι:έοιιάοιετιιιε Η
ιιι&0ιτεε_δε ΒιιΓογότ ει ειιιι έτιΜιιΧ ιιι·ιειικ;·
Με ι1ιιε σ. Μ ι:οιιτΓε άειιιε ναι: Ιοτιἔιι€ Νεά.
Με αυτια :κι (Μέρα αΙειΙιιιτο,οιι ει οοιιΡἐ

ιιΜ Ροι-ιι€. 1.:: σόιτιΕι:ιτ ΗΜ, Με ίιιτι-ιικιιή
θιειιιε ιιιΒοογι:τιέ οι ςιιι ειρΡατεέιιοιτ Ια νὶἔ
ζ:ϊοιτο , 86 Μ ςσι1ι·οιιιιογειιτ ριιωηι1ε-|

Σιισιι€,εινει: άι: Βτειιόε ιιΡΡΙειιιὸιΙἶειτι`6τιεἐ
88 άιιετιιιιο Με ·.ειοεΙαιτιιιτιοιιε άιο-ιτοιιιέσ

Ι'εποιειιΒΙέο. Ι.ιτει-ΡΙιιε _ι:οΙεἰ:›Ϊεε'ςὶε·οὁῇ
_ Μιά €ΡΕογειιι: κα, ει.ιιι θα: Ωω σει @τη ε
επιε;Μ εε:Ιεβτογειιτ ίοΜιιιιςΙΙειιιισιις ρεεεζ
ά:: ΙειἔνιΙΙο 6°0·ιιωΡιε·ι όαιιεί·::·Ράοξιοιιέ·
Μπεζ ηι1ι:Ιεσεεϊ :ιιιττεε ειιι:ριέε οτι άΆιιι-ἔ

πα Μια, ι:οιιιιιειε άειιιεΙ"ΙΡειιιτιε, εε @ψ
Μιιτε; ιζοιιτ €οιιε Με Ιιιιτοε άιέΙ'2.ιι€ιοιιιιιέ

@Ματ ΓοιιΕΡιειιιε: `Ι..'Αρὁττο ὸιέ, εμέ
ιιιιΙ Με, ΜΜΜ εοιιεὸιιιιὲ, μέ »ΜΒ ;ωπε
) ~ &εω α!ι·2:ξΜεπ2, οιι !ιε·έΞ2έωεωεπτ, Ωειι· εεεἶ

Ϊ Μια εινοειιειιτ @ή Μιι τε Ιοιιι ε· νοιτε πω!
ς_,ι.

..

,

ι ἴἐν:τι:5ἐ.

ι
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-`τ.»
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_κ

ατα

Ι

[ἐξ ΙΙΒΡ. Π; π1*Μοιβέωξ

@ή

Ι ΙΙκταττα, 8; τταε ίατυρυΙαιτίαε ,ανα Ιαεττωμ η '
Ι

αοττώατειαε οΜαττογαι1τ ταΙΙΒΙααΙίατττατ,

ατι ταΙΙα Ιοττα αυτ: Ματια ΡουνοΙτ Ιτέα:
ταρτστ:Ιτατ ,Ι αυ'ΙΙε-_ ατΙΙΙατιτ ταττΙΡΟττἐ Η;
γΙττοΙτα-Ρ:ττ ΓιΙΡαταΙτατΙα, ου αυττατέιαιπ
φα ροκ νΙταλτοταα ; ότι Ρετ "τα ΙααττΙτπια - -

πτΙιτ:ΙΙα. Ετ-ΒΙαηςυαΙαβπ :Ια τουτ ααΙατ _
τι: ΙΙιΙτ ααΙαττΙΒΙαμμτα Ια ραπ:: "ατομα -

δυο ΡαιτρΙα,8ε αιιανα.ιιΙτα;ίΙ αΡτ-αα @Ιω
Με· τσιπ Ια ιτιοαόα1°αΜπιοΙτύ τοττ,αιια
ΦΙΦΙΙ0Ια ι1τι ατττπτΙΙιοατιαιττ τΙΙα.τεοΙτ ταττι-

Ι
ΐ

Ρ0ττα Ια νΙατοΙτα τΙα τ:αττα ΐοττα_εΙα·αοττη
Με · Ια ΙαυτιαΙΙα α'γία.ττττοΙτ .αναα στ!
αττταΜτα Ιοτιπ , 86.ΐα-τΙττταΜοΙτ Ιαα:οτρ.α
ΙΙ 0ατ αΧαταΙααε,Ρατ=υπαΙοαΒιταώα- .ΙειΙ30+

τ

ΙΙΒΜία·ότίαΙΡΙΙΙια. ΙΙΙ.'Αφαίττα παιτε.Ι:ιΙΙΙα
@πατατα τα” αόηαΙιτττα α.τΙαοϊόοπν ,
ΙΙΦΠΙΙΙΙΙΙ.<Ια ΙΒΜΜΒα τΙαατανα:ΙΙ»«δαά”αία
ΙΕοΙϊ:Ι10`τ18 τΙαντ1ττε αΙΡΙτατ .Μα ατάιττσΙΙααΪ

-

ΙΙιασττιΙρτΙΒΙα τα Ια=νῖα,,·8Ζ‹:ΙαΙΙΙιπταοτε- Ι
ΉΙΙτέΙαττα· ΙαίΙιε -ΕΙιτΙΕΙέματιε τι Ρτοττ1ΙΙα.
. ΙΙΙτ ΙΙΙΡ€πιτΙιιΙτατΙΙΙατττσαα τ:ΙΙΙαουτεΡΙιττα /
“ΙΙΙΙ-190€-·τΙατιε Ια 9.--αΒπτ›. δα;Ιτι ΡτατΜατα ›
ΕΡΙΠ€ἶ Ματ ΩοτΙτιτΒΙατ1ε ,; αΙΙΙΙΙα _ σατα

ΙΙΙΙΦΣΙϋγττιαίτττα ο. Ιΐαττ_τ·Ια ααεαηαΙαττα _ ΜΙΙΙΜ8 ΙοιταοτυΙααταστ, ]6τθπ7°.ς·(τΙΙτεΙΙ) τοκ
Μ8[1°ΙΨξρ8:|έαταψταΜΜΜΙ › π' #Μ#&#Π› ζ;; Ι
«

7"Β .

: 416

ΜΜΜ ΧΧ.
_

Γ

“η πω: μέ:: τοπικ: [Μπακ [ΠΚ Ι: καπό'
Π. τσάι:: :ποπ εοφ.: ε: [Μ::2:ιΜε , ΜΜΜ: Μέ

ία::εω·:,:1ιι€ ωε-υφυπ έ: τεἔἐωσ, Ε: εΙιι:ητ
/ Α τω:: ἰἐ (άπ-Π) τ'ς/ἔμιι›· :νού απο ω::
Μπα: συκαιρέωε, καί: πρω)υιπωπ Μ

εοπιιμέό!ε. Κ:Π: Ι: ττοάθ:ΐαι: :Χ:τ11
ΡΙ: ό:ΓΑΡϋτι·:, Ι!βιω(όΙωΙ) »με Ζ:..3 |

/ώσωεισ ε:: !7κπ#ιἰΪ/ΜΙ ιυτσΜέεπεωεω,κω
ω:2||εριέ: αρ:: Ζε: /?2ιέ!:.” Ι: η: Μάτ
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Ιε;τεε ιΙειιιε σε ιιιιείιιιε @Με ιεεεφε
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βια !'Β,. Ι Ι. 1ιΠΜο:Με.

Ι μμ.

ΙΙε εΙρακστ τσιπ στι ιτισίωσ εΙσΙ, :ΜΒ ση;
1ι'γΙουτ ΙΙΙ εοπό.υιΙτε , σα μι· απο (σιιΙσ Π;
σε σκίσω: νογσ , 8: σοκ σιισΙσσσεσ.>

&Ιοηε,σιιΙΙσπι: Ρτορτοε ασ Ωσηε φωσ

Βετο ρο-ικΙειιπ 9ιπ:11οιι5 (οπιππ:ε ΓστΙ:.
;ι:ττε:, μπι; Ισ πρι:: πισω ::ΙΙ εσιτιωσι1

ει νουε , 8; σ; ησι1ε ,» Εν. ΐογ , Ισ σΙωτΙ;ὲ,
Ια Ιιισ&ΙΙΙεστΙσσ,Ισε όρτσιινσε Ι Ιω (ειστε-Ι
Ιπεσε,Ι,Εἴρτἰτ,Ισ Ρ;ΜκάΙει ςοι1ίοΙ:ιτάσιμ , ώ:

Η Ι0γσ.· Ρτσκισσε άσσο μια Ιω Με , ό;
Ιοεαυττσε σειρα σα: Ι'ΑΡ6ττς: σπΙσιωσ
Κ)! :Ι'επιττέσ σ. ίσο ΤΙιπσιΙιέε , δε Ισ κο

εονσιπ οσωπισ (Με σ. εΙΙ:ισιω σε Μαη
Τη έα:: επιίας 2747248424, πωπω:- ω.υβΜι!

-ύ=!σ[ωσ6.νω. ΡσιιΓστιε τοιιε Ισε μοβ | ' “Ι
ΙΙ απο ασΙΧ, εΙσιπ Ισ $σΙ%τις:ιιτ πισω

ΡΙΙατεοαηυσσά ΙΙησσε τσσειιτ σε ίση έ->
90Ι%2ΙΙΙσ (μια ΙΈΡτε:ιΙνσ- ςΙσ ΙΞιΙΙΙΙξΙΙστΙ
ΙΙΙ: που: Γιπρτσιπισ Ρωω , ιτΙ:Ιι5ε πω”

πουν; Μπι ΡτσΡστὲε οι Ια (ουΙΙΙΙι·. Νσυε
σε Γενοιπε με άυίσι.ισε σ συεισ‹:Ι άστα;
·Ιθ 02ΙΙησ , ὸοτιτ ησυ5 ΙσαΙΙΙσιιε. ΕΠΙ·
ΡΙ0γοπε Ισ ι σουεωετττσσιι έτει: ό:: τσ

σ:νσΙτ Ισ :ισειι.ινσΙε ςσωσε,σσο.σσΙ 1ΙνΙσιμ
ΙΜ- ΕΙΙηστιε πιω στιχισε , σε Ιοεα:ποιπ8.`

ΡΙΙΙΙΙΙ:8 › δέ οσωττισ Ισ Ισ.οτι [σΙὶΦΜΥοΠΡ

ΙσίιΙσωεΙ'έρόσω
«πω. ΐαιτοσε-·ε
€10$$_
-Εισ υ '
Ι`
4.'
Α ,ΒΌΠδ

%
4.π,+
`
ω? Ι.
»
@φ ρουε κι;; Γσγοηε ρωω @πε Ια ΡετοΙ€ μ.: βο1)Ξςι:,Ιο 8ΜΝε: ςὶε ιι6ττο @σης , α; ¦

`

@μια τιὁττο ξιοπιππ: ὶτιςε:1ειιτ :1τωθ επι

του; τεκπρε. @πως πω; πω; ἱιμειΒεε,οιι -

δτωΙπιιάοε , €.1ικ: ΓΑρόετε; πουε πιο: ὶεγ
βενα11τ1€5γ€111“ 11005 εινουε α επ ΑΡ
Ριτπάτο φα Θεωετα!,ρτειΠ€:τοφεπε ηιι,σ.

:Ϊοτι :Χεπη:Ιο Η ιπὸυεξευτ ρωΙοΠηψιστ
[οτ Με εβοί.εε, ςιή [ο ρςείξςπειπ .βήτ ει;
Ια Πω”, [ως ω Ια Γοεἱετξ άο;Ιποκη
μμε; Ρομπ; Με αιρροττοτ :ιάτόίτετηςμ ει;
ο!ε_ίΤοπι όο μ; ρ_ἰετὲ, δέ @τι ίαίτε Λόττο

Ρτοβτ. ΑΜΠ γογξ:; νοι:ε , εμε: Ιοτει·ο1ο_
φύττωΗηε ευφΙογε; Ια εουθ:ιω:ο ὰεἐ ι·:ιιέ
| ?μ ε. (αμε ό; Κεεειβ ο οΕίστνετ Γοι·άο11ιπαπεσκ

ΜΥ. - Ηιίιιιι ώ: Ιουςε :ιτκε·Πτεε 1οιιτ ενο1τία6ις
άς: πιο βοὶτο ὶαππαΙε άιι νὶπ ἱ μπι: φοιτ
ς;:ετ αμκ Βὸε1εε εινα: ςιιεΙΙ<: τεΙ.5.ἔὶοηΞΙε'
(ο ὸφὶνφητ τοτοτήιέ ό·αι:ε Ι'οβοϊίΐειιια: άσε:

`,|ζο»·.χ.
ΐ1.κ2.

ςοω_ωεχτιἀειτιςηε έα Βάση Ειπε μιπτώεκ
εξω όορεττΙτ, ΑΠΙειιτε Η τερτσ(επτο.
ιποΓςιπ: αμκ ιωεωω Ια ῆἀς:Ιἱςὸ_;‹μις: Με:
Ρειγε:ηε 8;τεἱο_ὶεο: ; Ις:ιπε θα [Σααρ
(ετνωιε το_ίιῇο_ηι·ε Με Πιείιήε; [Με Με;

"4@-μΔή”.-* 7-_

ςΜιι€ει·, Φο): τ1ικ α: σε ίιιΠοηέβιε Φ::
©1εἐι›;,ω:ηε1ὸε; νεοὶτὲ8,ρὸυτ Μι: Βι1τε_

ΐφεριχηςηΩες :οιτιβψη είπω! Βοης;ιιΓα
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αΤίπωιώέσ. ¦
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*οι Βιιιτοόο α”, ςιιὶ'ςυἰττοῷ6ο0;1ε ίοι·- θΒιΕ,

ν1ατ όιι στη Που , α έ:Ιπαι·ιΘέ:ο!επτ, Δ '
@απο Η ςἰἰτ, Ιει1τ ΒΙοΙτο·Ροι1τ εε ι1ι11
με: Ρτοβτο @ε τω». Ιπιἰτοπτε απο π»
ὸυΙὶτὶο. δ: τἰτβτιε-ει ηὁττε εάΙΗεπϋοη Με:

ρκετηΡΙοε όε κοψω ςιή [ο Με απτο Ια;
ξ1οιητποέ. (Βια Μ. ρωῖὶοκι-ὸςε ι·ιητοΙ15ιάε

ρου: 1ο μι, όε ω” ηιιἰ Μ-ωετάτ Ραπ:
Κε οΒΞς:ς:; όσ Ιουτ @τσιπ , άσε ίι1ρετΙΗ
;3ευχ ροιπ Ιουτενέύιιοε ὸονοτὶοπάεόει1
@πιο Μετα Ζώα επι ί-φτνὶεέ ‹ὶο Βὶευ,
£οπβάεςωιτ αἱ πιουέ ωε5ίωεε$ ςικἐ ο”6Π:

ΡΙΜι1:ΗΒοίτξ 1ηΓυρροςτο.Με ,γ φ:: ι1οιιε
ηγοειε φοάιχε ά2μωειιι; 8εεὶε οουίΒιικα

Ροιπ οό_τκ: Γοιιγστ2ίΙ1 Βοη-Βουιθ , «με
Ρα @Με Ναι ιώπ ρουτ ςὶε:ε νο.ι15τθ$
[Με αμα απο ἐηὸυέἱεἰφο ώ: ΙἈρὁττο
00υε ωττοιχντε υηα: νετἰτἑ: ἀϊιὶΙΙοιιτε αί
Ϊ€5 έ·ν1όειπε , :ιΙΪζινο1τ ςιι'·1.Ιτι'γ 2ς:τιττο.
[Μιοτπωσε η.11Ι[έΡτοίεΠῖοτ1 οοΚΗό«έτο.

ΜΒ, φ11ιπ'οι1τ ίση ττ2ν2Π)δ6 &ε ΓουΕΕται·ι
9€5› ‹ὶο Γοττο 9η:: Ρρμτ :'εςι ο:::επιρα:ιέΔ
Φ: τ6ιιτ,1Ιίαι;άτο$τ μι: ιπαη€6τέ ά; ὸἰτα
“ Ιει10Πεςτ ει ΐε[Ετζ; ὰ: Ι'·βοιπ1ω·ε. @Η

ΡαΕΦ Ροιπεόε :ιὰεὶομο1ΙΪ: Ιο5`Ρεἰιιςεὸε
@Με εοιιἀἰτἰομ. Η η”γ «το ο. ροϋπ › Π”

“β βς;μιεε;

«πω. Υ Ρτοπἔτε 8:ιτ- ι2
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ΦΙΛΕ_ Δε . ου μου,· ι νουε παώ, ουοΙοε πιο;
.
υ εΙειιυε υοΓουίΐτου: με Ιυεαυι;ουΡ υιοιυε
. μυς ΙΙ: ΓοτγΙο: ου Ιου: υτΙΙο1τΙου,οο Ιου; ο
| Μουρ: Ιου οι: ουοΙουο αυτα: «Ισ Ιουτε
ΙάοΙοε , ους: μου; Ρουτ Ισ. Ε” ου ΙοΓυ;
(ΖΗΜΙ. ΒοοΙΙΙοοε @Ιου ο: υβττο Ισοπ
Ιιευτ , δε ου θ. 8το,οο, ου α: ους η; μι::

Α'.Ξ"-<7υ."

πιο; έ:ΙΙ:το οκςιουτε ζω ;ουτο; [ουΙΙ:του-:
οσε με Ιου Ιου: οι: ουτε; υ:ιευτο αποκτώ?
υι:μ».ΜΗ.Η'Η- 4:

Ισ, Γουε ΙοίουοΙΙου υουε κυνουε , πιο”

;ινουε έςο ΓουυυεεμεΙΙοε , ουΙ ίου; Ιου
ίουΙοε θ.ΙυτυΙτοε1 δέ ουΙ υουε προ: Μ?

στουΙειιτ οκοςοοε ρι·οου1τουτ ου που;
α. Οι”.
4..;7.

ἔο ΡοΙ‹Ιε οτοτυοΙ €Ι)ιπιο ΒΙουο ς::ςουΙΙουι-:

:Παπ εκα:ΙΙουςο; ου Που (με ΙΙΙΙΙυΕ<5 δ;
υ Ευ εΙο τουςοεΙοε πατα ίοςει τΕυωιθ '
-..3_>. α,._- ι

[ουτόυπευτ ου οιοΙΙιευτ οςοτυοΙ.

Ευ

› _ουογ (ο ςΙέι:ουυτο ενΙεΙοτυιυουςΙ*υνου«

@ακουω δ: Ια ίυτευτ σ.Ιοε ΙΙοτου·ΙυμουΙ
οΙιοΙΩΙΙΙ:ιπ ΙΙ υ1:ιΙ απτο Ιου ΓουΙΙΙουεοελ
αυΧουςΙΙοε Μ. ~υοεοΙΙΙτὲ ου Ιου; υ:ιςυιτο
ίουυυεΙουἔ
, ου'ΙΙε
:ΙΙΙ-ουκ
(ουί
Ι | Με
ω ειΓουεΙο
(ωο.Ιιτιου;
νΙα: ρου:
ροτΙτ
σο.
Ειπε ετοτυοΙΙοτυουτ, ουσ ίουε οεΙυγ ου
1τ:Ιυε ΕΙ·ιτΙΙΙ ρου: οΙΙτο υτοτυοΙΙαυουι:
ίυυνὲε.Μ:ιἱε φωτ ου ρυττὶευΙΙοτ ου σου
που εκοκυρ1:5 › φα 8.ςΡουΙ_που5 μου
ο [ΜΙ-Ο
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βετ !Έ10. Ι Ι. τι ΈίφΜΜε.
42,3; ἑ·
Ροίτ,1:.: Ρτοττττετ? ςιττ αίτ τ:·εΙυγ ἀοε ΓοΙη ετΜΜ

Με, τιοιτε τττοττττε εινα: ς!ιτεΙΙο τὶονο- μέ `·
@τι ποστ τὶενοτιε Π:τνττΙο δτ:τ8πουτ. Ι,.ο )

ΪοΙἀατ Κωτιεττι , μια Με Ρεττττ: μη;;
Ϊ: ντ:τιτΙοττ τόυτ @Ματ τι ΓΕτττροτειιτ , Γι; τ
τὶτνουοἰτ τιίοτι Γετντοο, δ: τ000ΠΟΦοΚ
μου: τω:: ετηΡΙ,ομ 8; Ροιιτ Ρουνοτι;
τουτ1τ Ρτττριιτ ριΪι τΙ'Γ:ιρ-Ρ0[Ιοἰτ , τΙτοτπ-; η
Ροτττοικ Κε εινα” Παπ άστα νττ:,τ::ιτ τ

@Με του Φ; Γειττειτ:Ιιοτ,οιι άτ: Ιτ: τεττ:ττ1τ

τάτιαόττ ρου ο.11Ιτιττε. ›Ρουττ:Ρττο τοστ ετ
Μ' › Η 11β.νοττ τττ:τι τι Γογ. Ε: ταρω μπηκε·
τιποτε :ιιτὶοιττἀτιιιχοοιτΒὶετι τ:τττέ εστι;

τ

]

ἀἱτὶοτι ώ; Β:τηττ!ειιίτ: ό: ΡεττΙΒΜΒ τ:οτιττ»· τ
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βΞετιΙαΙέιγ άόΙ'οΒ:Μ:ιτιοο τ; σίτ τξι1τοδ6

”
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ΪΠΗἘΧἰἔΙΦ 5 τοττιΒτςτι Μ; ςττηρέ8:_Ιοε μα
Με ττισττεΙ5 γ ίοτιτ τ:οτητάτιτττε , δ; εοφ;

βἰττιτειτέΙο @τη δ; Γεντιπετττιετττ. Επι
τοτε τμτττ`ἴαγτ; Μοτο ό”αΒΒαταστ Μ: ΓΗ?
ΉΦέ ἀτ:›Ιε!τττ @ΜΒ τ-ιτίττιιτε Ιἔι , φα «Μ
τ::Με
τοττηπιτοτ
)ε ίαοτιάτοτε
τι οι:Ιτιγ
τπ::ιτττιτιοττττ,θ
ό”τττι Ρττητεεαπό
απου

Ι

τἰτωηιτε που; @Μουτ Ροιττ·τιὁττε δώ
ττιτυτ Ι':ττττοιττ δ: Μι Βάσ1ττιΕ,εμτο εεε ΓρΙῳ· -

τω25 Βτοτιταὶτττ τινοΕτ:τιτ αι.ιτττ:ετ«›τε Ροτττ
ΜΗ? Ρτἰτιοο; φα ίτατιτ:ε , τοτπτυο στα
ἔι° “Μ έτττττς[οιτη τ. 86 άφεί"ττ€τ όσ
.
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τοπικ:
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ι 77_τ

η.:.8
$'ει·»πι·Μ Χ Ι.
του: Ιεε ειιιΒο.τταε άε κι πει ιιοιιε πιο
ΡεϊιίδιΠιοιιε πω: ὰ: άουτ, ειιι'Ξι Μαι Γετνιι:
ιι6ττο ὸὶνιιι ΕιιιΡΕτοιιτ; δ6 ςμιο που;

ῇτ:κ3° 8:

;ιτιίΠοιιε, οοιιιιιι6 απ, φα σε ίσοι;
ΡτοΒιιιετ ὸεε τιιοιιιιπι:5 ὸοΙὶιιιὲε ιι ία
ποιο;; όσ @σε ειιιρΙογετ ιι ά':ιιιττοε υβ

ΉΈ.-

εεε. 5:ιειιειτο είὶ @στο α ιιιιιοσειιτα

Η-Έβ

Η Μ: ιιοιιε ό,6:ιτιειιιι:ι:: Ια τιιιτιε,ιιι Ι'οΕἴοιι
Β ά'ειιισιιιι Ειοιτιιιιο ; πιιιιε ΙιτόεΗτιιάιοιι
όιινιοσ ασια ΠιιπριεΗ: ΓειιΙειιιοιιτ. Εν;

έ
ΞΞ-.Ξ"
-5€.
4$2.~
@να

δΊ! ιιουεοΒιι€ο: ςιιοΙειιι6είοιεα έρειιιότε

Μπα: Βιιι8,ε'είξ τοι)ιοι.ιτεροιιι πω: Μπι*
ιι:: 08.11τ€: δ: επ Μπι Ηιίειιιτ. Η πω, φα:
` @ου-ε τοιιοιιοίοιιε, που :ι ο.ιιευτι άσε Ιοιζι-Φ

ήπιε: Παπ , ου ετιέιρΙογε άοΙ:ι Με; πιει:

ει” ρειίΠοιιε άι: Μ εΙιαιιῇ δέ άε Ισ. τοττοἐ
(μια ιιὁττε ειπε τω: Μαιο «'56 πιειιττοΙΤφ
Β,εΙΙ:: ιιι·ιείιτιε, ι:'οΗ: Μια Ροιιτ νοιιε εκ

“ι-.ι:1-Α·:.έτε.Ξε

Ρτιιτιετ α: τιιιι οιι εΠ5, ατι οτι πιο: 1 Η, νεοι;

άμα: ιιιοιιε Γογοιιε ΙιειιτοιιΧ. Μειε σε ςιι”ιζ

ι·ιοιιε Ρτοιικι: ιι'‹:Ρε με τιιοιιιε @μιά Μ

πι:ι€ιιι69ιιο, «μια σε ειιι'ιΙ ι·ιοιιε όοτιι:ιτι
άι: άι: ιιιΡω 8ε τἐιὶΓοιιιιειΒΙο. ΙΙ τιοιιε Ριο
`ι:ιπ:τ ιιοπι @Με ου Δα ίοιιε εισ ραδιο ανα:
θα:ιε παπα δέ ιιιι Ι·ιιιι:ιτ , ιιιιιιε Με ίοιιιε άι:
Ϊ61 Ρτονιὸ€ιιεε: ό Ιεε ιιιπιἰετεε, δΣ10$ρ011

ζο1ειτιο:ιε ὸἱ: Βιιι.·Είρτιτ, Ια μι δε Ιοε_
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βετ Ι>Ερ. ? Ι. τα·τωΙΜ.

μ;

ΙΙοπο2πτε σ:ΙΙππτ3· Ισοππο τππίαεπεπ ,"8£ απ*

Ροπτρτι-κ α: πατε πα:Ιιτε , απ: να: δε Π·
Ρ: @οπο ετετποΙΙιΞ εΙετπε Ιοε @ετους
αυττ:τΧοτπΡΙε τΙεΙ ΑΡοττε παι5 Ιαπω
τπτ
ΡοΙπςτςΙο
Ιοε τπτΙιπςε
π μετὰ
εοπΗεΙεττιτΙοπε.
πτΞ[6πτ με Ι3εειιπ:οι.ιπ
(Μ: Ια:
'ττ, '

μ:

ΡΙιπ ετΙενο5,πτ ρΙπε ει[Πάπδωρία τω»
πεπεεεΡΙιπ έττο1τοτ,πτ ΙοεΙογε ΡΙι.ιε τὶ
εοπτεπίτε , πΙ θε εΙναπτιιτοτ ΡΙπε ΡττΙΙ

ΜΙΒ ηπ'έτοτοπτ απττωΕ6π α:ΙΙι:8 άτ:τ

·γ

ΜΙ1Ι€Ε€$› πυΙοοπ1ΒατοΙοπτ τΙο.πε Ιοε @τα
ριιΒΙΙοε α: π (ποτε. Ετ πωττωωτπ
αιτ·:ΙΙι: εαπΡειταΙΓοπ 7-σ.-τ-ΙΙ απτο υπ
τπαππτειιι α: ΙΙεπτε ,· οπ πω: ωστοπω: «

α: ΙΙιρΙΙΙετ , απ έτατΙε ΡτΙ:τ α: Ιαιτ5
τοωωϊ$›8ε π 8Ιο1τοβε ΙΊιπιποττειΙΙτὲ πι:

ΙΙττΙο τι νεπΙππι1ΙΙετο.Ιο μα ςΙ6ε πὁττεεζ
ΕπΙΙπ Ισ ΙειΙ:οπτοπτ πατε αιρρτοπτΙ ΜΙΒ

όαπε Ι'ε:πΙΒτπε τΙε (τω πιέτΙειἔΙεΕ πεττπτ6
δε Ιε πω: τΙε πατε πετΙεπΙτιιτο τ;εΙεΙτα

Το ΙΙ:: οι:ππτετ α: τποτὸ, τΙο οΙιπτΙτ‹ἔ 22
τρατΙεπτε , απ: που: Γαποπε τα, Β:ιε,·

Μ Κ: Ρωτάω; μπε ΙππτΙΙσπκπτ , εοπιτπε
ΙΝ ρτοίμπςε τει·τωτβΙΙ"Μ, τπτιἰε Ηπα

ΙΙ= οΙεΙΣτ4πίθΙΙ Ισ ίοπέΙε , αι ττοπτ1τ·τ
Ψωπετ Ιοε τεδττπτ τοπτετ , 8: π: :παω φωτα με α: Ιοε τππΙτΙρΙἱετ Γέ:ετι:ταπέτ,·
Μπιτ

απο ξεπτΙέ πτει2π, δέ άΙεπ.
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Ι

.€δ·πό:ι Χ Ι..

δώ: τιτοτ επ (ει ΙΞιΙΓοιι πιο τιοΙιο 8ξιιἔτειιΒΙἔ
Π.

'ι
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