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?ΜΒ8ε ΙΓωοιπτέ ειίΪέε; ςυε_δοίΜιτ1Π `

Ήιι'ιΙ[ειττερ·δ;ςειειοά _ϊΗϋτ , οσο Πι1$ρΙε

πω: Ψ1ξι1 Γουίΐτς_ άσε ττιευκ ἰωᾶμιεε

?10Χβοήε; 11πτζι; ΜριΐΒε €κρά·σΠειτιοιπέ, -.`ΩΜῇπεὐὲ»ι/]ᾶ2ιειι%./Λδ:_ Ρίετκ· ειπεικὶ ςε ΒΡΘ"·

τιστέοτικητ Ήι)από ι! όπ; ρ2ἔε ΜΧ μ”

ώ· φωσ «ο β!θ]ϊε _ζ ΜΜΜ π5ωπ)·Ξεπέ Μ' ›

`ωϊ0%,σκ ·υπΖβιέάσπ ϊ ε'εί`τ εΠΠέε: Ροιις )

έωτ; νοτπαΒΙειτν:ιπ- εουρειΒΙε- όςΜβ€έ

ειξιττοε:__ Αυ Πεμ εμε δ.Δ Ρο.ωΙ ςἰἱίζῇτέέζ

‹μ··»2 βιήθς :πωσ όσιωθω:εκρή Ξριάςεσιὶ

€ΨΙΤΡΙ6ιζ11τιτςηιξοιχΙο Ποπ: βήψηξε,ι1

@ισα ιωΙΜτευτέ @Η έηάμτέ Ιοε ηπεί

ΞΠ€5Ρβ0ΐεωμιέ Με ΙόἰΧΛΡυβΙιῇιιὲείΟΠΗΓιτ πω( ιῇειΙίἐΙιειιτε ψω εμ'ιΓ Μ·

ΪξηΪΪ: τ.ὶ€ει ὶηφἱτιε ςυξςεΙ:ζ (Σο.τξ:”:ΠΡτιή-Ψ

ΡΝΠΚοτ Ρομπ @ε ιῇ2Ιἴἑιὶτῇεωτειεἱυέ3 ΐΠ-ν6ηιὲ ΙοεΙΙρτίε Μέ ἔσω, Με εΗςιίβ

Με. ]_.6 σΜι)πε ό;:5: Ρ1εςτέερε Μι ξ:οκύ-:

@θ €Ι€ύε;&έξ:45ε @δι-γ όέ Βήμα ΡΜ! Μέ

ςοιηιηε ‹ξς ἰείΪεἐ11ΒΙπηοοΞ Ρως ρρτΙ6ς
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ι ?'

%610με18“ικ1ε (ε ετέ.ιπ:ι1ΙΙέρμ έξΙ ει τέ:τ

Ω!ιετ€[1ετ ‹1ιιεΙ ότοπ Ισ ετ1τικ σο” 16.ιιίέίξ `

ετα; - Εβα; :.|
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Ι .ττειναιΙ τιἶοίΙ με απο

.ψεωτ;·κιωΐμΉ;Γ"

_ ΑΜ. . ζἔευπὸπ Χ ί ? δ

ςωΡ·_ Ιοθεαφκ:Ιεε ρετΓεεΙιτ«ε·Χοτε ΙΜρυτ.ογενι( Η

π ει.ΙΙΑΡΙδιι·6,86Ιβυε Ι'εΙοἔε!ου Ισ: :Ηττα ὶ

€ΙΙ1ιΣ1ι1©Ι1Ι3ΙΠΙ€8ΙΙΟὶ€ΠΚ ΙουΙΪτΙτ @σε εΙιο

Ιοε Ι 62 ἀΙἴ€τιτ , (με: -ε”έισΙτ Ισ ετΙππ: (Ισ

ΜοΒΙο. (ζω τουτε Ια ΐοι·ττν: άι: (ει νὶς,_

έιοΙτ ΙΙ Ισπφεοιπο δε ΙΙΡυτα φ,ΙΙ Νά

;:ο1τ με ΡοΙΉΙσΙ‹: ά'γ ττωνετ Ι; εουΙωτ,

9η ΙΆρρατοποιέ ςΙ'ευευτις ὸ€ε κοιτα

Ειπα εοπτΙο.ωτιέεε 86 μπακ; μι· Με

. Ιοικ ΡιιΙυΙκχυε:ε. Μακ ΡτεωΙαπωωτ ασ

ΙΙ:ιΙτο ; μποτ» ΜΒ.

Ι ε” Ι“Αρθτα·ο πιο ιΙΙτ ραεΙ,εΙυο ΙΙοιιΙιιΙ

'' όοτΙοο.ΙΙΙο ΜΙττε άΙο.ιι-ειιιι «Με πιαΙεθο65

εοπεΙειωτιέ5 οΧΡτεΙΙούΙοιπτ ΡατΙεε πω»

ΙΙ άΙτ ΙειιΙεπιστη εΙυ'ΙΙΙοιΙΙΙτοΙτ Ια εΙ10·

(σε οττΙοποέσε ο. κια εμιΙςτι (Με σου

τΜΒ:ΙΙ:ι›ιΙΡ€ΙΙ;›Ι‹:5. Ι.ε τΙΙττε Ιοι15 Ιει4ι1εΙ ΙΙ

ΙοείουέϊτοΙτότοπ ΠιιτρΙεωοοτ @ΙΜ σΙσ
°εΙιτέτὶεσ 66 εΙ‹: Ι)τεεΙΙεειτουιτ ‹Ιυ Οπί

ΙΙΙ:1τΙΙΙσπα Ρι.ιΙε @Με ε'ΙΙ βιο: ροίετ ?είς

έ:ο εΙα ιτΙ:ιΙεθεε , (Ιω ΙΙιΙ έεοΙ; Ιπαρι1ιθ$

οποτε ειιιΙΙΙ (ο Ραπ Ηπα: εμε εΙυεΙηυ€Ι.9

: Ι εΙο ΜεἐςΙε ου ὰ: 5οκες

ΙετΙε, Ιουε σωΕπε €41.1ΙΙΙ ΒΙΙίοΙτ. άΙνετ9

Ι ωΙτο.ε·Ιεε ;Ι”είΙ;Ισπ ιπτο.ιππτο·Ιοε φαι: Ισ

ετων; , εΙοιπ Γεω εππαιπΙεΙο οΙΙΙιτξςεοΙουι:

ΡτΙκι::ΙΡειΙσωεπτ, έι:ο1τ Φ: ττουΒΙερ Ι;»

Ι Ι ' ττειι·ιφ.ιΙΙΙιθ

.'



/Ιο· ?Ε'β Πει: Τέωσ2βέε. ' 4.6; .

ΣτατηεΙΙΙτε ρυΒΙἰεΙυε Ρετ ΙΊτιττοεΙιιθτἱοτι εωΡ_

“Ντ ΩουνεΙΙε τεΙΙεΙοτι. @τα ε”είτ Ιιι- Π·

ΙΙειηετιτ Ια εουΙευτ,άοετ ΤεττυΙΙε,ρΙεΕ

Φωτ εοττττε Ιοί ρότιτ Με ΜΙΒ , Ϊει·ὸι›Ιτ

Ιου πεευθ.τΙοτη Νεα: "Με (τΙΙτ-ἰΙ ) τπ·ισ- .

τά σε: ΜΜΜ· ρεβΙεωέεα:ε ό· έωσα·ωιπτ έδΙ.*4°

,ΜΜΜ Μπι· :Με Μ· Μβρευτ Ίτσια ἰο -

ΜΜε, ώ· ώεβιΙε εχετε έα: Νπ2αΜΜ.η - . Ι

(Οείτ ΜΙΒ εε`ιΙ ειρρεΙΙε Ιεε ΕΙ·ιτέττευε.) τ °

ΙΙΥ28τειτιτ:Ιε ειρρε.τεττεεε εεε ε: Πιτ ετι--` › ·

εοτε Με εε ΙεττιΒΙειΒΙεε ετετε:ττεε :ΜτΙ

Ιιττ εωρτΙΙοοοεΙα ΓεεοωΙε ΗΜ, δε στι

Ιυττε εοπτΙ:πτωε εΠΡω ει Ια Φωτ. ω:

ΙεεΙοἰκ Κοτεεωεε όείεω!ο6ειπτ τοπ Γκε-κ .

νει·εττιετιτ Με ΛεττνεΙΙεε .τεΙΙεΙοττε, δε

εΙιὲτἰοἰειπτ Ιε.ε ραττ1ευΙτετε , εΙυί Ιε [Μ

ΙοΙετιτ σ.Ι'εΙ1 ΡτεΙεΙιετ σε :Πτι Ιοττ06ΙιΠ

 

  

  

κ ΗΜ ΓειτιτοτΙτε ΡΠΙδΙΙ(ΙΠΒ ότι δεκτετ; › Ι ΙΙ

ΜΙΒΙ1ειπτ ειίεΙτι θινετιι·εΙε τεΙΙεε πειτε λ μ . ` τ

νΦ9Ιυτεε ?σε εε τεττωείΙ: ετι1εΙηι1ε ε1ωΓε `

©0Ι1ττε Ιε 8οιινετι1εΙΠεΠτ δε Ι'Ιιπετείτ εΙε

Ιευτ εαπ _ ειιΙ είε Ια ΡΙεεε,τΙοητ Ιεε Με»

εεε Ιοιιτ Ιεε ΡΙυε 4ιειΙτ›ε:τ, 8.: ειιΊΙεεοτι-ε

Ιετνειπτ επεφτε Ιε ΡΙιτε ‹:Ιε (Με. (Σε ω:

Ή11ΐ3 ανίε ΙΙντΙε (Ιω ΡτἰηεἰΡεΙεε τεΙΙοι1%

άουτΙ'ε.(ετωτ δεκτη μποτ τειπΙτε Ισ

©Ι1τΙΙΙ:Ισ.ιεΙΙτηε Η σώου;; :τη τιιοπάε › δε'

' Με - 5 , το” ·
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εμ” ΡΜ; ε;ιςέη:έ επι Μεεωυτεεεαε ε-ακμώ :

μ ιὸε δε ἐξῖε5 Μ.Βοέ,ς1ι16 Με· Ραγ€ηε οκτώ; ;

πηιττρ1ε εαπ ωιεόωτειπ οοιιπτε ε·οιπιβ 4

(μή €ιι·ί.ιιίο1ε·πέ ΐὶτ.9ξε$ἶἰοω.~ €ὲιτ°`ἴουἐϋ ~

οιππβτε φωτ αστα: !ἔιι.πτ‹::‹ὶιί-οὶΡΙὶ¦ισ 4άέ9

. °.~ πέτἰοπ Με Εκο( ΙΜεο·ί? ΐεςκίη Μέ

' βι·ιπΠε , δι ιω :ιΒοφιυετ1068άξ:·-Ι€ιιξ

_ ξυΙπειρσε @Με @Η έι::δηππέέ ῇὶι›ε:ινἔΨ

. ` Η εΠο: έσω Μαι €οιιόέε οιιΪ ιαβει,)ο. εστι:

| ' ξρ.ττ1βει·επτ ό”ειΒότάφοςηιτίς ὶφςἰιτφἰω -
' › ἱἐ ; εοιτπωὰ ιιηέΠ;ροτΠτέ$οξπ εῇἑτςῖὶἐὶεἑω`

[εώς ιποτς_εΠε,_8ς (μέλει εοι11ινωο6 Η:ψ

ξι);όε φωτ Ιο;τέςιπςτ Ιωιι11Δὶι5Εφιπμιἔἰη3

"· ζωα &ιιΗζίξιοτιιτειιτ _ά”εΡετσ ςοὶιΡαΒΙἔ

ἑἰς ιππέτπα.Ιοε.‹ὶοτΪ1ὶ€τ$ βὶΡΡΙἰςςεΪτπεβε.7· (ζςΡί @Μα ρι·ορτοὲ κοπιηαξεν· εμέ: Η: Ρ1ιΞέ;

. 28μω ὁἑε ὶπ›ίὶ‹›ιμἔε Ρειγέέπε άέα: εεΊιεὰρε-ἔ

  

δ μ ]2,;ι ρανΙὲ εὶοε Εβι·έτ$ειιε. -Νομε αρρτες

ε / μου; ἄ”.ι1ΙΙὲυτε ζμυ:· ?οφ Ιοε ειρξνεἱὶοἱ-Ε

! μΧ εοσπησήεωοοτ α2βε: ου ΐκφέσε;εαα;

ζ ' - νοΠτ μπα: οιιιι”ιΙά αόσεΜε:ής με 163ξι

ή ἰὁοΙςεεοιίειετέεε ετώ ωΙέτέ ώ: ςὶ1νὲιπὶτἑ

ἔ βοοοτέσε ρατνΙεε ΡεόΡΙςε τη επτα

φι:Μέτθ. Οςι μέ‹:ὶ1:·.τεἑςεοἑωὸἶενοὶτ υπ;

·/ · ία:τ€ζς Β:ιέΠε οοτπτε [άσε 722 εΪεπ ίό-ιι-·

ή ' [ : __ · 1έςέτες]ε 117ειΙ[1έω,τ,έ5ε ὸ'οη“ςταἰττὁτε: Ιι;-~

· - Ρι·οΪροτΙ;ὲ. Οομι1οίι;ο.άφωε ά'εωεεω '

· 4. ›' ~· η " ` “Ι:Μίε;

  



«π ".~····· · .

κ

Η. ή:τέπω:Μεμ 467
@άσε Ι;ιοττΙΙ:νΙσεΙ 86 @σε ειικτυοεΙ:ιΡ- ς:ΗΒΡΙ

Ρμεηςε ; Ια εσωίωιτ ὰ'ε›ιετεετ ιΙ:ιηε

Ις[ες;;μΙο Ιου:ε @ΙΙ-σι11ΌΙέε5 Ι εΙε:5 Μια-Ι

Μάη, @εε οτιΙιπεε Λάππα, Ιιιέ;ωϊσε

πΙεΙτηέ ;:1·ςτζ Ια ιιειτ`ΙοΙΙ3 Ια ΡΙΙ18 @ανα-μ

@πω δ;Ιςε ρΙιιε ΙΙΙ:Μεξιιτέοεμ ΙΙ Με θα'

Ι-ΙΟΜ [Με εΪέ:οηυοτ›, Η Ιε.ΠΙεΙΙ›Ιο ηπα:

τειππρΙΙ Με ς(ρ;_Ιε; ὰ:: Ι):ιγέε ὰ: σ:: βια

δέ-©Χττάν:18-αηε ριπ:ὶμἔἑ; φωτα: Ια ()ΙπτΙ-τ

ΙΙΙΑ0ΙΙππε 1 δ. Ρ-ειιιΙ Πω εΙιέτοΙτ είΙ;ΙικτθΙφ ·~

ρΙιεΐ, οοτητης: ά1ίοΙΚ[εΙειΙΙΙο σέ ιΙ-ενη.ιπτ,

[οιΙΙΙιτΙεεαητε;ΙφεΙιοίεε απτο: ΙΙειαε σι:ιΙειε,

8δ5,ΙΙ γ Μ· τιιο,1εΕ: ο-οιαιως νωΙΕι1εοιιε, "

Μακ -ς:οΜΜααεοω ιηο.Ιι·ιτοικιος φωΙ Με

1ΈΙΙ:τ Ειπε νΙβΙέΙ1τ:€586 Ιω (οιιβ

©0098 , ρω; Ισ τοἔΔτεΙ. εΙιε Ι.ΐΕνειΠΦΙεξ

ΠΠ:€τκΙοπι άε:;- ροτΙζ·ευτειπε όεώΙτ εΙ'ειΙΙ

έωυίετ Ια άοδΙταιε,Βε πΕΙΙβΙ111τ1°6ΙΙετ Ια

90ΝΓ5 Επι: Ι'φωρΜΙοιπυ:ετπάοτ €Ιο τ:έΙυμ ·`

ΗΜ Η Ρ0τωΙτ μι: εοοωΜΜ ΙόΙτΙΙΑἔ

ΡόΙϊθ) (φραπέ: κά: ΒΛωάςβ μέ” ίέέε;

@ώ Με Ι›εΙΙε 8: εΙοἔωπε ορῷοίὶ:1οπ

ἔι ω (10”ΙΙ ε ςΙΙς_εΙε: ίΕεΙΙ:τιε;Με ροτί0%0

ωΙΝΙ) εΙΙ:ΙΙόξ; Πω5> ΙΜ άοέϊτΙι1εΙΙε

ΜΙ ΡΜ δΙΙο ΙΙΙΙε εηοΙκιΙΙΙπὲ , καιπ γ :ι

(μια Ι'Ενωπ‹ἐΙΙο εΡρετΙΙΙΒεττἐ ΙΙ παπι

90ιιτεΔιη;ιΙἔτὲ Ια εερτΙν1τὲ ‹Ιο Ιου ΡταεΙΙ

ΗΙ1 4. ` εειτει;ιπ

π,
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ΘΕΡ. φάω. Ε; ς!ι:ι€ίτισάο: Ι'‹:τιιῇὲττιἰ ει @η

ΕΜ. οϊότεςπηξ μβε;τὲ ; φώς :Πε άς

Πτι; ετορὸἴεἱιοι·, @σέ Η νοτὶτἐ πιοΜα τηειιτσ:Μοτα ·Ιο Μ πβ:ιτ©:Η::έιηπώε1

Β :ι ε!ιΞιτπ:τ- Γιπιίρσιῇἑὶτιοὸςς: άι: τοπος ,ε1ιιξ

ΠΡροτπειστ Δι μτοά· :ία Μαι :ωχ ίει:Εεζ

πε οτά6ΗΜοεεέ ιὶε Ια Ρτον1όοικέ ιὶβ

ω”. Η εθ: νΜΙ,ε1ι1ο Η. νοΙοεπθ άε Βίοι;

ςΕισσοιήΡΗτ - ηεεκπ.ιΙτοτυοιπς , 8ξ ςίκ·:·ς:έ

' κ - ' ςμ”.1Ια οτε!.οιηιθ: ε'οκεεζιτςἰπἴεήΙΙ-Μετιὶἔς
ξ11ωΙἔτέ τρικ Μ; Νς111ΡείοΜΜεη; κάππ

1ιοιπιτ3εε.Ετ Η εΠέ ντειὶοι1ιἑΦτεΔι1ι1:: από

·9οιοπά: ό: 0τό6τιτ1έ1τέςο 5έΈησιά

ή ρε1ιιτ πρωτιπετ & ρετοΙ.ο_έ ᾶςίὶ`ἴουέ

/ξσειπ ΜΠΕ ὲΡροΙὶόο-ρειτ Με ΡτοΕετέ:ε;Μ2Χ;

ί! Ιι”ε(ϊ/ρα:πιο1ήε νηειέ, οἱ 1Ή0ὶι1ἐΒΨὶὸξΗ

ζ1ικτ εε Μάϊ με Ροιιττ:«ιητ α: Πιπ,€Ι)Ε0ΠΦ

ἰ£ἰ ΓΑρθττο. Ραιώιρ:%σΖωίς Πέσια ΠΙΡ;

εωεθ απειιτέτπειπτΕι ιὶοέὶτἰικ: εξ: ?Εξ 4

ωωἔεωἀε Π6ΓΓθ $εὶἔπι:ιπ Ιεΐυε-(:Ειτέίβ

@τα ίου ΜΗ: οτόίτιειΕτο; δέ ῇο Μ μωβ

4 με ,ῷμι”ιΙ ως ίειωε1.56ιπΡΙοχέ: εεε τιποτέ;Α: ρηο!εψ:'ε Β.έΖω έκ :απτο Μπα Εἰ Ξ

. ἐιωάθιβάάιι Η επι Μοςοἰτ ΜΠαιι·5 έωττοξ '

;;εωπέ, :οικω Ιἐε ὲἱτεο-π1ὶἑ1πἑεε ‹ὶο α:

ἔι€.;_ω ά10ι1ττ€1π @ως εΜΕ ώ: ΓΕύαο€ίΙσ ,

έμει Ι”ει;ιευ.ό Μ. Ο: Ρ)1ίβ€ς εΠ:_τουτά

, η . .λ _ ~ ξ8ὶέἔ

  



_ ή” Πρ. 2 Ι. ιι Τ5πωιβέ(_)ζ .4%;

Μ: ΓετηΒΙ:ιΒΙο ο, σε ηιι”ιΙ ὸἰτ ἱὺτὶιιτι/ίῳτ» ει”.

ΡΙειΒΙο Μα ἀαοεΓΕρὶττε ο.ι.ικ ΡὶιὶΙὶρ- Π'

Ρἰειπε, άι ροωροοίοΙεέ Με βά:!εεεόο ΕὶΖὶμμ

Γειιομἰ φ'Ηε ανασα εἰ: (αι ΡαβωηΙΙουι: :Σ η'

ΈέΡτείςμα: φα ία ε:ιΡιΜτέ (ανω: ο. Γε

_Η:ψεωςήτ ὸε ΪΕ·ν:ετιἔἰὶο (με: (σε Παπ

;ι111νόἱει1:λι:ιθέ Ισ (Μοτό, ΒἱεείΙοΙιπ ὰ:

ΓΩνώτ τεεό.ιβέ,ξηαιάτ ὁο/ιπιέ :ι ρΙυβευτε

τιιίτευτο.πεε ὰ: ρα:Ιε:τ· Μτόεπτουτ είε 24. >

2Μ[8· , δοθε Μάτι: εοπκτκ: οιι:ιευτενο1ε,

είε: Η άο&τΜε:- (Με 5εὶἔοοιη ΜΒΜ ὰεε

ευγΠετεεάε (ενετ1κέ οοΙε·Ρεο. ΜΜε Με

€Ηϊέ5 200ε,εσιωτιεπε απο Ρ:ιτφΙε ὸιι

€εΈειετιιτ 1π'έτο3: Με Με; Ι1έε<, μπε

ξ1ΠΉ_έα εΙυ.ξϊ επ Ια εΒ:4.ίΠκ: (ὶ€ ΡΑΡθττς:

Μ @ω Θεέ Με Ι1Βατό άο ΓειΙΙετ μα:

@νετ ςέ,δε Πι Ρ:ΜιπΠεε Ι1οιππι€ε,οοφηιο

Η ξ:ιΙίβ3τ :εύμιταν:ιοτ9 Οὶπετε_Ἑτοτεε,‹:'οΠ:

Γκευ άεε ιτι1ε:ιε1εε ·άσ Η ΡτωΠό.οτιεο

δε Βίου , εμ @Με τοΙΙού1ετιιτ Βουνει·-; #

Με Με εΒοίέε ε (μ1,ιΙ σ6οΐετνε [ο. ρειτοΙο

Μπιτ άειιε 1ε:ε Εεεε ὰ: (εε ΡεοόΕαιτευτεε

ζ›6-ἔο.5τ τε ·ν1τΙευτε σΕεαἰΗΔεε δ: ἑουτε ΡΗ

[0ιπε ε Ι'ερειπάτε 86 Ισ ίἱὶοποέ ὸεΙειπ

Φως Μείωσει Ια ΡιιΒΗετ. Ρτι·τηΙε;::ε

91ςιπΙ:: $‹:ὶἔτιειι: οόοάιηθε Η Βίευρεττο

ἶΡ.ἶἶιξ_νς ςι€ Ι”Αρόετε «απο Η ΙΪςκιϊιεωΜιμ

' ” 7 · ·· ε Με'. .

φ ·

 



  

έ” Με Μη: η

. εΙΙΙΡ. ΙΙ;; Με επιπΙοε,.ΙΙ Ιω @Με ιιαωτωοΙρε @Στ

ΙΙ· @Θε ‹Ιο Ισ. Ιεμηειιο Μπα δὲ ε'ΙΙ Ιο ;:οΙΙΒΜ;

·- βαηε_ίωιέ ΡτΙίρη,ΙΙ η“οΕυρείοΙωρειε μου

- ραιατη,ιξΙΙ ΙΙ'γ νὶίἱτό με άΙε·ετΙοερες6

ίοτπιαερ εμε: Ι”αι1·ΙΙτΙὲ , ρω Ισ. ειιτΙοθτθ:γ

ε;όεΙυΙίοΙ9(.Ἀιε δειτε;;; πιο ε'ότοπ ρειες;ιιοοΐ

:ο ειι.ΙΙεθ ώ: ΙρειΙΙΙοι1.ηετ Ια ΙπουεΙπτε δ; Δ;
ζου-Ρενέ Με ΙαιόἔιεΙ: άσε αίτηοΙοε άιτ Ιρίιιεε

(:ΙιτΙΙΙ, @σε Ιοε ρΙΙΙιοέ έθΙε νειι€ άς

@Με 'ΡετΙφιέηεε8; @Ισ Ισ. ΙυιτΙΙοτε Ι1Ιείχης

«ΙΙΙ Ιου-τ. Μι @εμε ‹Ιε εετεε στικωτξ Ισειὲέ

Ι>=εεΓ<4=έ έ€οΙ€ τείεευέε 403€ ΤΠ(ΙΜτ

του” Φ: Βλεπω; εμΙΙ Ιβ Ρ.τε.;Ιφειπεςρωέ

Με νοι:ε Ιθο.κά:ε,ςοης:: απ, φππξω

ΡτΙΙοπικοτ ρου; Ι'ΕύαυΒΙΙε'. › Εεε ββΙΙΕ·τ

παω; άσε Ρεγειπέ έτοΙοηε ΡΙι1ε ΙΙμφεΙιιε_

ου ΡΙ·ι1ε ;;τοΙΙΙετε.. Πε ςι”εινοΙετΙτ με θΙΙ·;

ΩοτεέτυάΙἑῇουςεε~ Ια; μία σ:Ιεές Βρέ

τΙοτ Γειτ18ωΙτιειΙτο ε 86 πι: ίςσ.εφΙέεΙς μεΜακ τουεεε Με ΡεοίουσΙοιηε 8εμπ,1

ειπε Ιω: αιΙΙουτεΙ'ΙιυΙ ςεε _ ΙιμρΙςογ21·

ΒΙσ;ε ΠοέΙεωτε5 ε1ιΙΙ (ο ΡευνειΙΙ:'νωιες“ς. '

ανεεφο νστΙ-εξ: ά'εινοΙιτ ρεΙΙΙέ στι. ως Με

δόΙ€11°280 εΙοε ΜΙΒ , 8ε Με Έοηει1_τε.εΙεε

Ρο.γει15 , 86 ά: τοι1ε Ιεε επιασε ς:1Με'ετι

ίοητ ωεΠὲεΉυΙ πετώ ὁΙτοι1>έτοὶετΙς

εμε εΙεε εΙΡΡΓοΙΙ:Ιίε ό; εΙΙ:εΙΖιμτει:Ιε :. πι;

' _ ζ · ΡτΙΧ

ι
Ι

ῳεεέΙ-εῳε-ωῇε--.πμ_

Β

ι
Ι ΙΙ



 

Ω .

@τ !'Ερ. Ι Ι. ΜΙ“έΜα»&έε. τω”

ΡΜ άεεωόυτοτετε. Πε ω: ίειιΙετττειιτ τω..

τοτε ευ Με οΏοίο: (Με πόιτε νοιιΙοττ ίω τε

βαΙίε-τ-υτιε ωνετιτ-τοτι Η εΙΙιτεοΙτετιε ρομε

υττε›Ιεἔἰτἱιττε ρτο‹Ιι,τέΗφη ὸεΙἶΕνττοἔτ-Ιε `

(Η Ιείυε-(]_Ιιτ-τίτ , Ιττφυτ:ιστ ίειτέ Ιιοτιτα

ά Με ρωὸειιτ ιι Ι'όεοΙε εΙε Ια ι:Ιρττεεετ

δ! Φ: Ια τΙΜιτΙτε; Ια βετ Ιποττώ.Ιε 8: Μ·

ΡΙΙΙ5 «Ιέτιέιττττέε τιτΙττυππωττε, εεε Γειιίειτ

ἐΙΙΙ·ωτ1ετε εοττεειιδ. _Ι.”Αρόττε ιΙοϊΙΦτ

ΙΟΙΙΪΙΙἐτΔΙτ ερ ίπ ρτΙΙότι ς1ω·ιωωωττε εΙε;τ

Ραγεπε ετττρΙογοτι: ίο3εττπειτίετττετιτεεττιά

Ι'

-ει ρτείεΙτετα @τα εφ Ιε ν-τΠτεγετ:ι.τ,εεττα

ΙΡείοτε τΙοθτττττε , ρουτ ΙατιωεΙΙε Η ενοτε

φ ίΕΙτ Ρττίοτ1τιτετ; Ε: εοττττπε ία Μαη

τα ? όςοτέ 'ατι το.τἔ:ττιε 121ετν-εΙΙΙει1Χ , Ια

Ρ·Ιπιτίοε εε ία τττατττττ“εττπΡείεΙποτ.τ με
ευ'εΙΙεκπείΙΙ: ίεε.. οι·όττπαϊτεε εΧρΙο€τ5Ι

έεΙΙ :ι τΙίτε ΪςεἶεΙΙε_ σε `εο:τυάετττΙΙοεωε

(ΙΜ Ι'έσευε_οττε·τιτ ·, κ ε Ιε·ίογ άτιδετειτεΗΠ

18(Ι1$ί (ΠΜ ΑΜΙ( `εοττττττε ΙΙ Ιε τείτικτοτ- Ρω-ιἱἐ › ›

ἔΠθ ΙΜΜείωε ετΙΙευτε ) «ΜτΙ Πε στα

ΙΙΙΠε (:Ικεετετι @σε ·ίεε Μακ. Ιεε τ1τττω

, κ

'.

Π.

χ,

ΙΙ080©6ίτυ'τΙα Ιιιτ:ινο5ετιε ΙετΙΙίέε τω; ·

εΙι:εευΜεττοττίο5εωί:τετεεΙτεαττορ,άό-- ›

Μακ με εεττ ΡΙι15· ετττ”τ$είεΙ1δ:ε με έξ

αιρετεττε. ΙΑΙΜτ Μοτιτ ιτοεε; εμΙϊινεε .

απτο 11τείέπε εωτετε,τωτι ρωταω ΙΙ ω:
ι _Ι › .Ι Α 4- ' _ » .

` › `· ' @Με
Χ Η

ν."



  

@η ,
ΗΡ

.ιεε.)8.

8.9.

Ι:&τΙ·ΙΙτ

.ΜΜΜ Χ Ι Ι' ΙΙ

Με ρω άι· μας” Ισ Ρετέ εΙο ΡυΒΙΙι1ε;

δ; άινετε Μετα ὸεο°ε ?Με ό: ΜΜΜ,

ΙΜ δουντΙτ Ρετ σε πιογετι Ιοι1τε εοευτε ε;

·ωΙ·ΙΙ8 [ε ρτοιΙΙεατΙοιι. _) Ετ δ. Ι_.ικ: οοιιε τειοουτσ

θ·7?·

Ι@σε ΡειιιΙ απο: ΡτΙΙοιιιαΙστ ι;ιὶ Ια νΙΙΙο

όαΡΙΙΙΙΙΡΡεε,Μηιέ 8τειτικΙε ιι1ετνσ:ΙΙΙε αι·

:Ινέο ΙόυςΙεΙπόπιωτ Πιτ Ισ. ττΙΙοιΙΙ:,εγειοε

:τω11ΡΙΙ Ισ εστω εΙιι 8εοΙΙστ εΙι·: Εεειγειιτ 66

ά-ΙέεοτιοεκτΙουμ Ια ΡειτοΙι: όιι ΞεΙἔτιευτ,

ηιιΙΙο ι·ένσΙΙΙά ει :απο οοωθου ,δε ΙΜ

θα ΡτείεΙνέε ΡειτΜβουεΙιε ‹:Ιε Ι`ΑΡὁττο,

Ισ εοπιπ:ττΙτ ανοεςουτε ία ιπειΙΙοιπ (ΪείΙ:

@αδ @σε σε Μαι ΙΙςιικιικ ΡεΙίσιιωςυ

Ι1οπ πια Ιει`π1οΪττ1@ @Με τεΙιοΙειπ ΙΜ

ΙΙ ττΙοκιΐυΙτ εΙο (εε νειΙοεμιουτε,86 απωθ

;ιώΙτ ςειΡΠίε @ως εμΙΙΙιΙο.νοΙφος ότἐ ΙΙΙ

ΙΙΙσ)εττθ:. 5ει Ιωπἔιιο ν:ια8οοΙ€ Ι*ουτταξςο

‹Ιε (σε Π12ΙΙΙ5;δέ ει:ε:ιοΙ1φηύες: Ια άοϋ-.

ατε , πκιΙε Ι:οτατέ 86 ΙτινΙινέ:ΙβΙσεε @ΜΙ_ΙΙΙβυ

(Ισ ΙΙΙ νει·Ιτἑ Ια Μπα ‹:Ιε £:τιι:«ΙΙ Ιικίἐ

- ηκε,ηιΙΙ ανοΙειπωωρτΙ(ισουθΙ(ου εοφ9ξ

ΑΙοιπέ:ε ει εεε ΘΙδΙοΙτεε (Ισ ΙΙΙ ΙΙιτ1%υεΙοε

«Μπα τ1°ι1ν:1ι1Χ ά6 Τα πωπω (Ιω έι:τΙνΙσ

Μι” απο ΒΙσπ-ΙπευτουΓε ΡΙΙΙοι; ά:

Βοηπο,οηεΙ3οτιο: Ραπ-Ισ ιΙο ατε εκφά

Ιετωεε δ: ΙωιτιοτιοΙΙεε ερἱτἐω , οὐ Ια ρα

;οΙε εΙο. Ι)Ιςιι , Εο_ττέε: τοκιιω«: άειοε υπ

· εΙιεΙ;

--‹_-=- ,ΤΤ κ

ΙΙ

Ι

ΙΙ

ΙΙ

Ι

Ι

‹



 “ΤΙΜ τ|Π-- ή εεε'

!/ Ι

| @τω ο. τ τωτω›2τ: εφέ

:βατ οι: ττΙοοτε ε Με. _σΙεε-Ιοτε ντΠίτετ μέ: θεῷ

ΡετΙοοοεε , δ£ Ιεε ΙοοΙιτεε ποιο εΙΙε5Ιοο: Π; °

οεΙάτεΙΙέεε ; δε τΙεροτ·ε ο «Με ματ τους:

Ι°νοΙνετε,8ε ο ρετεε τοοε Ιεε ΠεεΙεεώε είτ

τοπικ τοΙοοετ σ. οοοτ , Ιετττειοτ Ρετ του:

Ια νετττε, ό: ε:ιοτΙνέιοτ τοΙΙΙε τοΙΙΙΙοοε το

ετ.ευτερ ίσο οΙσεΙΙΙ:ιοεε.: ()ο.νεοΒΙε Ροτ

ίἰοο ‹Ιε ΓΙτΙοΙεττΙε & τΙε ΙΙεττεοτε Με

ΡεοίοΙτ έτουίετ Ι”ΕνειοτἑΙ`Ιε εεττ τττεττιιοτέ

δ.Ροι:Ι εο ΡϊΙΓΟΠε Ετ εε τα άστε εεττε

ρτΙΙοο ι=οεΙττιεΙ οσε 5.ΙδιοΙ τΙοττο:ι,· ΙΙ με °

Ι'οίε ειτοίΙ οπο ,εεε ιιΙΙΙεε ο ΙἘνοοἔΙΙε

ρουτνοΙετ Ρετ τουτ ΙΙνττἰνετε; (:ειτ ῇε

ΕετιΙε «με Ι'οο μου: @τού οοτοτττετ,Ιεβ

εετΙτε οἰ1 ΙΙ :τεοοΒοοε'εεττε νετττε,- οοτ

ητττΙτέτε τοοε Ιεεεττοττε όεε Ιοοπ1τοεε ,· δε

τΙεε οετοοοεοοτ Ρεοεττε , 8ερεοεττεοτ

ετιεοτε απο Ιεε Ιουτε , εο οιτεΙοτΙοττδ

€ΙΘΙΙειτιοοϋ ΙΙ τω: ΙτττεοίΙτ με έτε τυοίΕοΙο

τΙ':τΙΙετ «το ο·εττοοοε , φωτο ετσι οτι:

Ι'ευτΙ Με τΙοοε οοε εοττετο Ι-ιοεττεῷ

Μακ τιε τε ΒΙοττΒε ροτοτ , Ρειγεομ3ε εε 1

εμε Ια ΡετοΙε τΙε Ι)Ιει1 όσο απο ιττω .

ω 8 Ια τ,έτετεε (με το βιο τι Ια Ι:ιτιοιτε κά'

Ια οτειτο οτ: Ροπή. Ο.: τίεΙΙ: με ίεοΙετοεοι: · γ

ίειΙοοττοε 8: (τι τοεττο ερτ ρτεΙΕΙπε 1260

@ΜΜΜ οπο το τοίεΙιεε- ά'έτετοοτε; δε. ο `

/ . ` ο · 'εΙταΙΙΙιε`



4,71. .9':ΜΜ Χ ΙΙΙ.

σ:Ι-ΜΡ_ ΙειΙΙΙ:Ι. ΡΜ «Ισ @απ Ισ Ρστσ ‹Ισ ΡυΙοΙΙυε;

11. α άινστε :κατσε €Ι.80'5 Ι'ΙΙΙσ τΙσ ΜΜΜ, ΙΙΙ

8_9_ ' & άΙουντΙτ Ρετ σσ ττιογσο Ισυνε σοευτε σ ΙΙΙ

#ω'·Ι6- (α ρτσάΙαιεΙοκι. _ Ε: 5. Με πισω κισοιπσ· ΙΙΙ

  

. ΗΜ* συσ Ρ8.ΠΙ έπεισε στΙΐοιιιιΙστ σύι Ια νΙΙΙσ ΙΙ"

Ι όσλΡΙΙΙΙΙΡΡσε,'υπσ ΒαιτκΙσ ωστνσΙΙΙσ ειι·- ΙΙ

τΙνσσ ίσωςΙο.Ιησ·τησιιτίυτ Ισ ιτιίουΙτ,ογειοι;

τσιπΡΙΙ Ισ σεσυτ άι1 8σοΙΙστ σΙσ ίτειγσιιι· 66 ΙΙΙ

ό,έτοιποσττισπς! Ια ΡειτοΙσ ὸιι 5σΙἔιισιπ, ΙΙΙ

«μή Ισ ι·ένσΙΙΙσ ει εστω οσσ:ΙΒοο , 8: Μ

ίιπ ρτσ(σΙ1έσ μι: Ι; ΒουσΙισ όσ Ι'ΑΡὁιτσ, σ ΙΙΙ

Ισ σοκιυσττΙτ "σε «παω Ισα ιπ:Μοπ (ΪσίΙ:

:ποθ συσ σε: Ι›Ιση Ιισιπσια ΡτΙΓσεωΙσπ ΙΙΙ

ΙΙοΙτ εαπ Ιετιτισίωσ ,. ς1ιΙΙ Ισ τσΙιοΙσιπ Μ* ΙΙΙ

σ ΙΙ ττΙοηΙ"οΙτ (Ισ ίσε νο.Ιοι:1υσι:τε,86 σπιτπσ- ΙΙΙ

πω: σειρτΙΐε ασκ εμΙΙμΙο.νοΙσος οτε ΙΙΙ ΙΙ·

1Ισσαε. δει Ιειτ18έισ νειωἑσοΙσ ΓουττσΒσ ΙΙΙ

εΙσ (σε πωπω; δέ εταισΙισΙσ μα: Ισ; άοὶ1σ

εεε , πκιΙε ?οικω δ( ΙονΙσσψΙσε ς-Ι14ΙΓοσω

«Ισ Ισ νστ1τσ Ισε ιιιτισε ‹Ισ σσιαΙσσ σ ωσε,ιμΙ ανοΙσιπσιυρτΙώιπισ (ου σασμ

ΑΙουτσ8 ει οσε νΙ€ΙοΙτσε εΙσ ώ ΙπτιἔυσΙσε

σΙΙνστε ττο.νειιικ :Ισ (ει πωπω @Ι έστΙνΙσ Ι

@σε απ:: ΒΙσο-Ιισ_υτσυἴσ ΡτΙΓοη «Ισ

Βοηπσ,υοσ σπασω ρειαΙσ εΙσ σσε σΧεσΙ

Ισιαςσε δ: ΙωιποπσΙΙσε σρἰττσε , οὐ Ια ρα

·;οΙσ σε. Ι)Ισιι , Ροπέσ εαυτο:: 6Ιειοε στι

Ι σΙιειι;

» ~
  



   

ρω Ν; Ι ΦωαΙΙΙ: ε · Με

Ι:Ιιαι· ιΙεττΙοοΐ: Ι αΙΙ:Ι _όεε-Ιοτε ΜΒΜ: με 684; -
Ρετἴοτιτιοε , δ: Ιω ΕΞΙιίΙοε ΔΗΜ εΙΙοείοΜ ΙΙΙ "

_ μιεΙόκεΙΙέεε; δε εΙεριιΙε εμ νὸΙὲ ρ:ιτ τους

Ι'ντιἰνεὲε,-8£ ει μπώ τοι” Ιοε Πε:οΙοε,δε είΙ:

ποσο ΙΙΙΙΙιιΔεε α πουε , Ισπ1ειτιτ με τω:

Ια νεςΙτεΙ, 8: εαρτΙνξιοτ πιΙΙΙο τι·ΙΙΙΙΙροε ό15

:αστερι ΐοτΙ οΙσείΙΙ:ιτιο::.: Ο ανουΒΙε Ρά

Ιἰοει άι: Ι”ΙεΙοΙε:τΙε δξ τΙσΙ'οττςιιςΙ Με

ΡεοίοΙς έτ00€στ Ι'ΕνειτιεΙΙοεια @παπί

δ.ΡειιΙΙ «επι ΡτΙ[οη.Ι Ετ σε βη: (Ειπε @Με

[Μίρα Μεβττό, εΙυε5..ΡαυΙ ιΙοροει,· ΙΙ Ισ '

Ι'οίκ: ειΙΙΙβ ὸΙ-το @σε :ΜΙ-εε ε Ι”ΙἔναοἔἱΙφ` τ!

μυς νοΙετ Ρετ τσιπ ΙΙνηΙνετε; επ Ισ”

ρ:Μο φα Ι'ότι Ραπ :Μωβ ηοπιιποτ,Ιεε

: έαΙ;ε ού ΙΙ :ιεοηΒ€υδ:τεττο νετΙτὸ,- ΗΜ

' Ι13ειΙ8τΙ: τουε Ιεε›οίἘοττε εΙεε Βοιωτια ε 86

:Ια εΙσπιοπε ρω ροτιοςτὲ , δέ ΡεΙν3τίοιπ:

Ι επεσα :οσε Ιοε ωστε , επ υιιεΙυΗΜαε

ΦΙΦΙΙειικ,όΙι ΙΙ οι: ΙιτΙουίΙτ με έτζ: ροίΙΙΙ5Ιο

:Ι'ο.ΙΙΙ:τ α: Ρωίοηηε , _εμιειοεΙ Μαι οπ

ΙΈυΙΙ ΙαΙΒὲ αΙ2.1°15-ι1Μ3 οτιτίςτο Ι·ιΙσεττὲ·ῷ

Μακ πε το €ΙοτΙ5:: ροΙππ ε ΡαγεωςΙο; σε:

(με Ια ΡΘ.τοΙε (Ια Ι)Ιςιι ὸοπ απ; ΙΙΙ3εζε

ΙΙἔ Θ. Ια @πε εμε: τα @Η σ. Ια Ι:ιτιευε ά ο;

Ια τωΙτι άι: Ροπή. εε Νεαμε (ειιΙεπτεΕπ Ι

ΙΙΙ Ιο.;18ιΙο δε θ. ΙΜ.Ιιι ειιιἰ ρτείξΙκ Ια τΙοφ

@ΜΒΜ πιο:: :ο ταίεΙιςε ά'έτσωάτε. Σε.› κε-Ιω1ίιι€
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Δ ' . Α Ι ·- ·ΙΙ5· τ Λ ›

Ε_ 47η. ν( __ ' $εκπυκ ΧΙΙ'ϊ. ' ΙΜ::

@Μαξ οΜΙΙιπε τοπ-θεια, 62 Η ΡτΙΐοιι 8: Ι:ι-ε:ειΙΙΕΙ-ξ

γύνἐ οἰ1€;ιιΙ‹: τΙοτ18,ετΙ ρ:χτΙο ἐέεξοτε ανεδ

. |ἑ›Ιυε ὸΙςΙἶΙοεΙε6ηα6-υςέἶαΙἑΙ2. ΙειΙϋ;έωςο:1ί

Ι ' ΪτΙΐΡ·Ι-ι:ιῷὸ._ Τ‹ίυτ-οεηυε Ιυίε_Επι·εΙοιαβ

ξτΙι·-ΡτοΙ'ε'Ι19Ι:ιειιτ;οιΜςιπτ Ιο..νεϊΙτδ: ιΙε ·(οτΙ

_ Ενει-ι58ΙΙό. 5:Βρωεο·ς:ε_,.82ΙαάηστνειΙΙο

| - δεθινε·τω μ1ι.ιΙΙε-ΙωΙβάαπ·ςἐο5_·ουττειἔεέ

ξουΗαιχε πιἱςιηςΐει άω&Ι·Ιοε έ _ σμιοΙοέ

[ετΞΙ1·Ι‹›ω Ιεέ ΡΙιιέ·βΙόΦ1βτ15, δ: Ιω γ·έοτΙτέ

Ιοέ-ΡΙυέ (Μάρ. ΕΙΙ015-(1ιΙ€;!2 ετυιιυτἔ;

ΙέΡάειάτέΙ Επι Ειςι8 Ιω όψη ΙΙΙ γΙε;ίοτί

β.τ1€ δε Οι ·ΙσομεΙτε; -ιτιοςάο :ι1πτςτΙ·ειΙότό1Ξ

έτιεοτ3: Ιω Ιιοτπωοε;ωαΙ8τέ ;όΙ άσε τργξ

(Ιστό ‹Ι.ο (ει εΙοδϊ·υ.Ι·ιι€ έ δε ΙευΔτ στι ρετΙυε;- Ι

(ΙΙ:τάιέ Ιαπ9οΙΙτέ ·ΙπεαυΙοου·ρ @Ιω ίοττα '

Μετά έΙυβ πό ΙΜ: αμιΙως`ιιαπτ | ου Η

πἐοΙΧζ ω: Η ιτιεΙΙτι.- Το :ις=Βεειυ Μ το.) (Με
€€¦Ι›-ἐίἐ@Ιὲ°ξ ρμι'ΙΙ Ρέι:ΙςΙ·Ιέτέ πιο @τά έως Ι

. ΙΙξοξί:'βΙΙύπρ εΙποίε άΙνΙπΙε ξ @ΙΙΙ έεΙιαρ

¦ ' Ράοζ :ίςϋΙμς;εΙεέοωΙ:ίιιίςΙπεεώ:Ις :σε Ι1εικξ

Ι 8ξ·6Ιο Μέ ξΙΙσΒέ ζ ηικΙεμΙο ΙΙΙΒτιΙ·;ςΙΓΙΙέ

@ΜΙ-ειπε σΡάιτ,' :Η π: Ιε;ειιποΙε Μπι ρΙοε

· Ι:€Ι10ΙΩΙΙΙΙΟΓ ,*ςιιέ:ήΙοε τ:ιγο:ιΩ ‹Ιω δοΙοΙΙ.'

' Ω”εί'ε Β. (]Ι1εέεΙ:τρτσέ απο:: ἑΗἱεαὲὲεΙοὶ

ξ Ι ὲειϊόΙε|εΙυ $ςΙτἑὸἔιΙιἔ,]ηι.ιε ·ΙΙεριβεΡείι:Ι ε1ιωτιεΙ ΙΙ ώ:: ὶεΙξ7α'ἐἔη:'ε/ἔρωΜη

Ι..'οΧΡοτΙοποέδεατςιπΡ5ίαΜιι.πε ώ Μ;

Χ σουιὶτὶιέ

ω.



~·_··.- εεε-εε” ττ°__Γ____” " έ

ρεεε. το. εε··εωτεεε. επ: 4

Έσι1νΙΙτετείΠ Ια κατ” ομιει·τττΙ ειρτοε Ια οτε;;

ΙτΙο·ττ άεε Αρόττεεε αυτο ρετοΙο, @με @Η

δπταεροι1°ΓόΙε εινοττ ·ετοΙππε ευοο ουκ; ο

Με ίειΙΙειεεεεετ Ι:: ετΙ:ττετΙετε Με ε,εέ

τε11τΙΙτ , 86 €ιι€τι:Ι ρεεε το1ιτ οτι ρου:τετι·Ιρε. Με ΙΙειτε Ιοε (ιερεΙτίεεε εΙεε

τεμιττεε βάεΙεε οιι-τεστ Με τυοΓεπτο(οτεε;

ήιτοτ:εωξ ὸοΡαιΙΙ, ΙΙε έΡετιεΙΙτεο·τΙε νο-- ·· _ Ι Ι Ι

τΙτέ Ρέτετοιπ, Ιει τοετνεΙΙΙο ‹Ιο Ια εεττ-Ι, |

ΙΙ:ιεεε·όεε·τεΗτιοΙοε ‹Ιο Πει: , οΙ:ΙΙ8οετιιτ _ χ
εΙιεειαιτε ε'ετηιιετΙτ ό:: Ιουτ εΙοό”ττ1ηο.86 Ι

Ιεε ·εοπττεΙτέαετντ εε Ια ετοΙτο ,` ι:τικε·.ττά - η

Με ίοΙεΙΙε Ι'ενοΙεητ'οοεουε.Ευο τΙ.”ειυτ ἰ¦ΙΖἔ:

Μπιτ Ι'έετΙτ πειτε τοΙτο οηεοεο αιΙΙουτ4;Ιε-#=τπέ

τΙ'ΙιεΙ Βτενο ·τοιΙε Ιεε οΜ1ο111Ιε δε Ιοε απο

'( οοΙΠΙ11ο οτι τΙττ ε) ευ με Γι;; εεττε Γεωτε

εοηθετιεο, Ώο_ιετΙιπ1όεϊ ΙειΙτ- εΙΙτ-ΙΙΙ ε. 4

1ιοιιε·τουεωετιτετ8ειπεΙττειΙτετ. νετω τ. . · ε τ

ΜυΙΙΙεε εΙΙ: Η. ·ρτειινε τΙο ΜπτοΙ·ποο- .αΒ0€686ΓΙιοτ·εου·τ·τΙο νσε ετιιευτέειτο ο ·Μ: ετι'ειττΙτετ Ιεε ΙιοΜτι1εε ει ιιὸττερτο- · Ρ ( Ι

ΙεΙΠοε. οΝοιΙε ωυΙτἰΡΙἰοηε Ι.οι:ε «Με με . τΜε( ε Ι)Ιι1ε εΙΙε :ιΙ.σε:ιτ ιΙε (ΣΙιτέ:τΙοτιε ε 86 , -

ΡΜ οιιτε.Ιτ οΙΙο τιειΙίτι·ο.Ι Ι..οι1τ ΙετιετοΙτ

Με Ιετηεπεε τοεοηεΙε , νουε πιο Ι”όρεει- ε ‹

εΙοεΙειτι1εΙε οτι απτο, ειι'ΙΙ πο_ρτοεΙιιιίε · ; ε

Μ ίττιΙτ. Νοε ε.&Ιοτιε 82 Με ΓοιΙἔΪι°αΩ·€Φἔ ›

τ - ο εε
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Με:·ε-.(.ΐ;__Νή

Ι Με” ΚΗ ε ώ.

πε (εεε @σε τΙε ό.Ι(εφΙεε,ξεζ

ὸε_νοε ΒΙο(ο(εε Μπι 2 Ι

α: εμε ςΙΙ(οΙε σε: :ΗΡ

:. ΕΙ&εΙεεεεε Ι”οςι @σε

Ιιε(ε ‹Ιυ τεπΙρε ςΙεεοε

Με ρετοΙε ε'είΙ:ιοε

Ρτε(εκπέε :κι Μοω.Ιε, @Με ΙΙΙ @νε

πιεσε ΠΙιεεεε_ε ιΙε (εε επιιεςειΙε , με Η

Ρε.ι1τΙΙετ. Με ετΙ(οτιε δ; Ιε.ε ε>εεεπεε;

Εεε Ιεε (ειπε ; α κ; (εφ) εΙε (εε κε(ήιόΙτιε

Ι“έτειΙ›Ιἰτεπτ θεέ Ι”έτετιό1τειπτ ει;ΙεΙ:188Σ

@κι Ι:ιτ8ε @λεμε Ιουτ·(ο(ιΗτατΙοε σώσω;

Με ει (οτι εΗἰεειεεὴνευε Ιε @Με εΙεΙεε:ξ·

ΙπετΙΙτ ά: εε ευ'εΙΙε πε (αιπ_ζιι1ε εεε ός

.εκσΒέεεωερειΙε εμε Με τ11οτκΙε ε εΙειοεδ

ἔΙε εάκτετΙε;(ου((ταιπτ Ια νετἰιε επι ὸΙνετἔ

γ Ι ΙΙειξίΧ;εϋ ΙΙ Ι'ανοίτ εεεεεε(είεεεε(εευε

-"' £έε; ΜεΙε με( αε·ξ6Μπει: εμΙ'.Αρόττεέ

εετὲεΥἀ1νΙιιεεἱεέτιι.ὸε Ια εετοΙε εε Ι)1ευ;

1ςυ1 πε Ιαὶίἶοἱτ με €Ι'ανως (εμ εευξε,εοξ

εοΙο(Ι:ικά(εε ΙΙεὲιε;_ › “. ' η '

. ·ΤΙιιι·οτΙιεε (ερ :Ιι(εΙΡΙε? (Με ετεε-εωΡΙε.

ΙΙ. ·εοπ(οΙ:ιτΙοτΙ: Ι α( ρσὶε «με 16 ΡτΙμεΙΡ:(Ι

. ΙΙεβι· εΙε Με δ: ςΙε Γεηττε ετοΙτ ‹Ιε νοὶε

' ετοΙΙΙΙ·ε 86 (τιι&ΙΗετ-Ι”ΕνειιὲιΙε_ὸεΙει1Ιζ

ΜεΙΙΙτε; Πε εινογετιέ €0ι1ε (ω1ει;_‹Ιε @Με

119τω εΙε σε φ1εΙ:ιετ1(οε ὸε.ΡευΙ κι'αρί

Η ε εοετοΙΙΙ

_ 47.6

` .εεε εωοε πιο

τουτεΙ”εΙοειιεπεε

Λ ε Ιειι(ιεΙεειι. ()”εΙΙ

ε:Ιε11.νουε (ε:ινε

«Με Μ. τιπε(Μεε

εετεεεοϋ ακα: ‹ΙΙ

. _ ε ··ι.

.α 7‹ 7ι¦ - η 1η·



ΙΙοτιε πο'

 
η* ο ΪΙΙΙ"Ι· Ι

` -` 7: Ι Ι Ι

Ή ” βο!'ΕΙυ. Π. €ΤέωιύέΞ ' ο

ΡοιήτοΙτ ιιιις_ιιιι :ισΙιο

Ιιοιιιιο 0έιιιιτο. `ΑΜΠ -ωιω νου: : ω:

ΠΙΡόττε :τι τω: ΙΙι τοίοΙιΙΙΙοκι οι: ΙΙΙ-Ρο

ροτις:τ ο; ίοε ΙΙοιιε; 82τοιιεεε ειοττοε εΙιο

Ια οοιιίΙοιητιιοΕιτ εε ρειεισιτιιιιοτιτ ε @η

οι ιτα_ιΙειΙΙΙΙ:ι ιΙοιν:ιτιςειοε Γοἱι οίΡτιτ. ΙΡωι)^

ΨΙ“Ψρ(άΙΙ:-ΙΙ) Ιἐ/ὸηῇΐε2σω2η άη?ε; |

Με: τε22°ιε φαιά; ε,εΙΙ σ.τΙ1τοΙΡιιιε οπο ιιιοε

Ρι€ΙιισΙΙε:ΙΙ:ιιτ επι Πει: επι ωωε `

ό: ΙΙι μιτοΙο ο; Βιομ ; ριιΙε οιι·)ιΙε χ βιο

ΥΦΠΕ Νοε οιι'ΙΙε ιι'γ ιιιιίβειιι:;Ιο Ρτειιε νο

ΙοιιτΙοτεραιιοιιοε οτι ιιιοε πιο” ΙοΙοέ

ΙουΙΙΙε οοιιαιιιέιι€ Γαοε_ΙιοοιΙΙειιιάα

ΜιιΙε ΙΙ πιο:: Ιοί οιιτιοΙΙΙΙ:Γιιιε Ι Ιου, φαί

Ιοτι;οοιιιμ Ραπ Ιἔ ίι1Ιοτ άοΓΦΙΒξ1$ΙΙττοιέ.

γο.ΙΙΙο, ο: ιι οιιΙΙΙ :ΙεΙΙΙιιο Μ ίεμΙέςΙο τοιιἐχ

με ίσεΔΙοιιΙΙτειιιξεε, ά ριθβ·ς (ΑΜΙ-Ι _

ιξσιιιεεώῇειϋριἐσῇἰ'ιιππἔυιισε άσε ειωΙτ Ρο

Ρ©ι1 οιι€: νομε Ιοχέε οΧοτεέε _ςιι Η Ιοέὶιι#

Π: <Ιέ ΙΪΑΡότιοΙ8; οτι Ια ςΙοδετΙΙιο ΙΙο_Ι”Εΐ /

ΒΙΙΙΙ: ; γοιΙε ;ιιτΙΒιιοι;ιΈε με @οι ΙοιιιΕ:οε1

ξΙΜ ε όσοι ΦΙΙΙΡοτΙο; ιιΙΙιινοΙτ εσεις,ΒΙειιο.ο

[εΙοιι Ι ιι Ιοοιι οΙειΙΙΙτ,13ζΙοιοτοροε ιιττοΙΙὲ

ΙΙ:ιιιε ΙΧ

ώ?

ΦΙΕξοιιιΙιι ιιιοιιςΙε,_ροιιι ΙοεοοροΙΙοτ στι!!

Ιου: εΙΙΙαιοοιιιΕιιι: ο Ια νεοι, ό; ει; [ΜΙΚ~ · ο η ο Η Μ»

.:

Ρ_ειιιοιιτ ο απτο @μέ

ιοιβετΙ,οιιιτο Ιου;» Ιο8 Η0Π1ϊΠεέ ,ο

οτι οοιιϊωΙ ετοιιιοΙ εινειιιτ Ια ίοιιέ

› Ιἱο

Ψ

ο· :η

· κ.

ο ; Ι Ι
'ΙΙΙ-ΙΙ

Η ι.

:ιῖΙ

'ι

°
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` Μ!
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·η·ξέ _ ~| 22η: -· _ ·

σὶωμ ίου ΡΠε Ϊεἴυε-Οπ1ίΕζθα ςι:'ΙΙ γ ειἱτϊ$Μ

Η ίέέΠε €Ιφ6Μσω όο Όἰου , 82 ςυ”ἱ1ειἀτἶ:ιὶΐ

ό6%τιτ έσιιὲ Με θα:Ιοε σε: €ΠΓεότηετΜΜ

¦ πιάτα Ι‹:ῷ Ηοωπκτε; Ρετ Ι·εί?Ρυίτ -Βἱ·ατ€5

~ . ὰ· ία νοΙοι:αδ ; 8: τὶοιπ Ματ Ιεε εμι:ιΙΙτέ5

~ ου Ιε8 Φιιι1έα·έ ἀςέ Ρ€τΐοϊιοοε Ρτενευδϊ ~

έ· @σε ΙιιΙυτη-ὶεἐε ότ β ΐστείοΙ·οοεατ0υώ

ι·εωτοκ Ι'ειιίο3έισέ ; «Χ Σ. ΡειυΙ Δοτειιά

2 1τ1επτΓει Η ©Ιειϋεπτ6τοί Έοηάδ «τα ἀἑνετϋ

Μια ε!ο (σε ορίττε3α:σω2ης ὸετ18 Μ: ΜΡ·

ῆοΓωο «'56 Ιο ηουνὶεἴτὶιε ·‹:Η°ερὶττοε :Η

ΪΕΡἰττο από( Κοϊτω.Με ΡΔττΙευΙῇ€ϊ6ωἔΙ:;

ςιέ4: ε>είὶ το νειἰπ @σε Ι'Ιπ:τοίἱέ ΡοΙεἔἰεπ- .

Μ: εποε τοιποε Γεε ΜειοεΒε5 βτιιΙτ έ!!

, ξι·εωΙτ ἐεΡωε 1ῖ1·οιπἔ-τεττηο;ειύεοηττεψ

τε.Ε”Αρόττε ώ: ὸοιπ: τμιο1'ειωοιπ ςυΊΕ

άι ρόιιτ εεε Β1ει1Ηευτειππ έΙουε άι: Βὶοιϊ

ΜΙ Με ἴυρΡοττοτ ρατὶοτυιτππιτ τουτοέ

Ντ» ρκ:·τι€ε 5: σ:1ι3ί Ω με: ἴεπτειπ οι1[:ι νοαι- Ρ

πω, Ραπ ὶ”αίΪ-ει:ι·Θοεο-ε1υ”1ἰ ε @ο α:έ ~

Γοιι1ΐαιικοε5Ιουι: ΐετοπιτ ντῇΙοε.~ 5ιμηιιογ .

Παπ εμ‹›`ιιε όουκ εΒοίεε ει έεΙωτεϊτ. '12

Ρτοι1πε·το ς·Π, εοιππιοικ Ρειι:Ι ἴουΗ.τοὶἱ

ρου: Με @τομ -:”είΈ αςΠι·ε οιηιππουτδέ Δ

επηικΙ [€ι15 (εε ΓοιιΕΠΑιιεεείΙειιτ έτοΞειπΕ

υτιΙεε? (ζιἔσἰφ.τοεμοε άεε_!)οδϊωτε :Εξ

Κοιτώ· Μ: τΑΡΡοεπετεπ α· Ιω: ατευτέε5' ·

' -ῖ · Ωιωία&1οπε ε

Ί -
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έ· η _ β:· 2)ΕΡ.-·(1.4 Τἰπμυ2ἔἔς):_ 479 -βΒέΈ:ι&Ιοχ1ε ῇυωειὶηεε ἐ ' ροπισιο Η ΓΑ- βΙιηιζ

ΡθτίοαιΉ: ΐουί!Έ:ιτέ έι1Ια ΡΙ:ιεε › άσ:ε έΙειιε, Π'

β: @Η [2τβωτ Ια ὶυἱὶὶςς: άςΙΧρι1 Ραπ `

¦9ἱ1τεὲεεΙιἔ:ἔ‹'5Ζ Ετε:ςςιιὁὸ`πτ ου ΐι;ξτε,ιμο

β !”ούΙήΐταηέε;!ευτ οηξ: [ετνὶ·ρουτΙοἐ

ΕΧεωρώτ άς ‹:‹:τςεῇηςε μμε; τετιπροτε:Ι

Μ) ς!αΪ1Ιέε'Ι;ι1ει€Ε_ηομι:Ηιις Ι)1ειι Νικος

@Χ Πέωες εμε; Ιοἑπ εινοῇτ @ΠΜ Ες ζ

ΦφυΙρε=δέ.Ιεε ἐετ16εετος:1::ΙΙ6εάς1€υτ8° ?_

Ρ€0ϋἔ5› δε ΪςΓ6μ1€Ι[:; Η @με Ωω ίοι:Ηϊ1ις

ραπ:: ;ϊτσιπάε; οι1:ίι ΡυιἙετρἱτο, > ~

μ: ΜΙΒ ιχῖο1Ιεε_ίοΞεητ _ο›ςρὶγέε;4‹η μι: -· `° Ϊ

Ι:: ρςρΠα!εε Ι.ίβοηοαΪοχρευμέρε βρέτ Ύ .

Ρεπἀτομερ,‹χμ _ρειτΛΙ;5ΔΪαςἰ9τ -~ ~#τοτΡτορτο

Ϊεδὶὶοχιε (ιμ·ειθ][Βοοςεέ ὸεεβεῇητεΒ6 οἴ€ε_'ἶ

Ματτγτε ει ε_ι139ξιρρΙέςμέβ Πτιάυ·ΙΞ .

€€τικε ω! Ραμ. _ (ΞΪςΙΪεζ σας ςἱηἰἴπε άσ .

Υ!ΗΟΜ δε ζὶῖ€>ζττ=4ν=€€ϋΩ985 (με !'ὶωτ Η

;;ίὶΓει1Ι Ις:ιιηέ ὶηἴρἰτόο;ζζ›ε φα ά2ιέΙμ:υτε Δ

9ιΊΟΦ1ετι:· Ιτς;εοΔε1ΜψΙοι11εο_:. τουτε;

ξεευ15ΧΙώεε>άφ Ι”ΕγπἶιΒἱΙσ:,Μω Η μ'είΈ

ΡΒ ΒείΪοἰη Ρομἐ @Σάο [φωτ @ΙΟ _τ10_ἶ1ε :Με

ς€Πε:ειΙςετξίαζοτ;ξωτ τω:: να: @μι”1Ιἴέ -

τῖ€μινὲ_‹ἱο_` Ιςμἐἑ~ ΡτοΡέφέΏοἔἴωτ5 › (ἶυϋ»ἰ'Ε-@ῖ~

ἔ©ΪΦΩ£ὶ:οἐ 1;`γετ1τἑ ό:: α: Ραίΐπἔε› δξέ9ΐ··ά·· `

ΦΠ1βαέεέπέ απο παω ε επξἑἰἔη©$ Φωτ, '

βΙ07έέε Μαξ ὁειυ€ )_ (ΙΜ επ οιι·ςγοιψχ $

μμ ωωιτοΕ,·
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43ο @Μπακ Χ Ϊ ! Ϊ

ω”. εΒιιΓεω ροΓοιπ ηεττειτιοητ ηι1Ί! τιόγοξ `

Π· εμε Ια ΡαἰΙἱοη ΠΔΠ:: Δε 16Γυε Θωθ: ,ΠΜ

ΜΕ ἐΧΡὶὲ εποε μ;έιιέέ; Α Βὶοιι σε ΡΙει@

ι1ιιε δέ ΡαιιΪ :ὶἰτ·ὶέὶἰ1σ.ἰερτοτεηὁυςιιεΙ

> δ 99ο ρεὶτέ ε€1~ εεττε ΒΙοὶτο άΙιι ΡΗ·ε έα

Πάει: 2 Βἰετι Ιοἰτι σ1οξε ΐεώτερ1|ΡτοτσΠο

αιΙΙΙειπε φωσ υπο ειτάσειιιέ δ: νε!ιοωεκιο0
ὶηεἐοὶειΒἰο, Θιι`ΙοΙΙς αΡΡ:;ττΙεπιτ τοιπετ11

@στο ο. Ιοἴιἰε ()ΜΙίΜ 86 Με ΐοτιποΙΙοιηέ;

σε εμε Κοτιπρ Μη επτ1Βιιο, εμε Μαι

') επαφη :πατε ἴειὶοτ_ιιἰτ ἴομὶἶεττ ρουτυουμ

Μ:0,_ φωε ιάζέ| ἐέυέ:ἔ? ( £Ήτ-Π) Βια! ιι-ηὶἰ

Μ3- έ:Σ> ω·ασ9ΐέ μ” Μια/Π αι ανά· πω: ἔ:ἔ

ώιμέ,σέ: Μ[Μ πω' 9 (:σωιπειπτ άίτ-Π

ἀοτκ: ὶ‹:ἰ , φαϊ! /.δ·αβ·ε £ω28: εβ.#έ.6ιπσπί

[επωα›· έ:: ἔἰε%4σ°Ρ Ναι ε:τ:ττέ;ε Ραπω

ααμιοι·ιτΙει τοςὶομιρτἰοτι ου Ι6ΜΙυ:;ά:Πτ

Ί

εμ άπο ΓοκρΕΔτιοιπ ΙουΕ5· ροέΙιέ5,Ι2Ξ -

ΕιιτξΗΠεειςΒοη , δε Ια Με οεοτιπεΙΙε;(:εττε`

ησςυΙΠ:1οπ π ἐπὶ: Ρ!€:οειηει›τ Ειπε ρατΙο

Ωω! [ειηΒ ὸυ ΠΜ ὰ: Πισω; Μαἱε Μαι
Ϊ. Ρουτ Με εισιήυ5το:ι α· ἴειΙΔιι€ ρ8ι·]οε επι

ΐεΣ5εποπτεπε ω: Ιζι ρΗ:άιε:ια·οη δ: ραπ Με"

2 › εκ-οτΠΡΙοε εἰο β ριιτὶοι1οε.· Επι: σοιτ1ιππο

Μ'α;,,,;1ιέι1η Αιποεστη, θέσπ φα· β:74/?έσα έφθ

δω”- ἶΞ ςέ:7%φιω [2[9]ηνοατ |ε/αίω,ίε ω.υθυ·ο '

· - έκ ΡΖεύσ ό· Δε Ραμ( π: ΖωΜέ ρω· έ: πω·

#Μτ'

./ 'Ε > -.|.

  



/;ιπ Σερ. Ι Ι !. ι ΤΙΜΜέσ. Δι

βπνέΙΨοιιτ Ι)εχευφΙσ. @έ ς# Μιά, ά·-φεέ

Ι% «Ιροἄο: ( άΙτ Ι”ΑΡὁττσ τιτσΙττισ ) [ΑΙΜ

ΜΜΜ2σεμ, Ζσ[εικΧ: τω; κών πω, φωσ

φπα: Ισ $εεἔπεισ ι έευΜσ Ι: Ματια 9 ΙΙ τισ

ΙΙΙτραε Με: |ι%ωΖε φαω· Μ:έε έΙξ :πατάω

#έεκσ @ποπ πτεισΙισε ει: ΜεΙΙΙτσ υπο

@πμ Ι

ΠΙΣ

.
.'

:. Οι”,

5·Ε·

ἔΙοΙτσ,σιιΙ ι·ΡειρριιτςΙσοτ φίειΙιιΜ ΜειΙε 7,

ΒΙσυμικ ΙώπωΙ: πωσ: ενά: πω,σοὶ νοι1ε

απ σο;κΙιτΙτε ;ι Ια ΙουϊΙΙεισσσ ‹Ισ Ια τσ

όσωρτΙοσ σας Ια ίογ Πωσ πω: εινέε ει

ΙουτἔσειΙσιιτ ΡετοΙσ.- (ΞΙΙ_τΙΙΙἔ ΙσυΙ ιισιτε
ει ΙΙ:ιωνδ:ε.

?Η ΡΜΜ(ι.ΙΙτ ΙΙ) ό· άμ(έυε η ασύ:%

=σ'σΙΙ α εΙ1τσ τειι'ιΙε' ηόυε απ στσΐσΙισ Ια

Ρ:ποΙσ ‹Ισ Ι)Ισι:,εμι'ΙΙε σωσει: €σΒΙσ,Ρ1εω

ΙΙ:,δε σΙΙσεωΙ Ια βη @σε Με εοσυτεε

(ΪσΙΙ :ι ε1ι:ογ οοιιε Ισ1ενσητ, δε Ισιιτε άν

@ισα-α εμε: ΡεωΙ ει ΙειΙσέβ ,πώ
υπ σοτέ - ' Ι

σε

ΙΙ:Ι$ησηΙσπε ,- Σε; Ισιπε ΙοοΙΙτατισσε5 Η; '

σ'σΙΙ-στι Ια πΙσΠπσ Ιοτρσ εμ:.ΙΙΙ Ι·ΐιιυτ @τσιπ

ΙΙτσ σο €1ιι”στι ὸΙτ ΙΙΑρίδττσ :ΙΙΙΙσυτεε ε1ιιΙΙΙε .

Θε!. Ηβάλφωπ Ισ: ΟσΙσβεπε , δε συ'ΙΙ αετου;

ΡΙΙΙΙ Ια 4·εβε άεε· ιι//Ι2οΐέσκε είε 6'ωΙΞέ ινε/σ

σΙΜέτρω/ξω σΙφΜΙἐΙε # Ι'Ε2Ιάβ.Ωστ Ισε

όσο: Μί'ΕΞωέ- ΙΙΒΙΙΙΙΙσΩεειι` ΙοικΙε σο.:
π1σΙππσ σΙιοΙσ; Ι'ΕΒΙΙΙΙσ έπιασε. νταιχ:ΙΙτσ,

κ 90τρε 82: Ια ωΙΙΙεΙει:ιΙσ άσε σιωε, εφ

μ1ισε,ε: ΙειτιέὶΙ-ΙΙ·ἔε ραπ Ια βη. Ι.Ήυττέ

· Ι 7 σε ΙΙ 3” › σέ Ρ,9]Πΐα

ι

Ι·Ι·4ΙζΙ

  

κ

  



ε. 487- ' Ι ΜΜΜ Χ Ι Ι Ι!

Ι εμε. ΙβοἶτιεΙεΙυε ιπό-ιίεέθοοε εἔεΙεζτεἰτ ε@
Ι Ι Ι:οτ11ί11εετΓΑρότςεϊΙΙμευε ε?είΙ:χέσετ @εξ

Ι · ἔίωσ ε1ιιΉ[εφε :ειπα :έτσ!ἐ: ε' νεΙ1φΙΙίΙΙ

! ίεωΙ:Ιε , ςιιε-εἶέτεΙΙ;. ΡΙΐΙεσΙΙ ΒειΙεεεΙεε

πιειπ:Βε επι εοΜεπίι ρουτςοιιεΙεε Βουπ

- ειπε; είσειιί ΙΙ α‹Ι‹Ι‹εϊΤοΙε (ά ΡτεζΙεριτΙουζ
Α @Η κ τέροπ18 , €1ι1εΙΙΙιιςίδε Ι'αιπι·ε ίε

Ραπ ‹ΙΙι·ε νετ1ωβΙεπιεοε ; τιπειΙε'ιι ιΙΙνετε

εφε-εε· ε; ε1τίεειε εΙΙΙΙ.ΐετεπε." (ζαε`Πἱν“ευε

εοΠίὶ‹Ιει·Ξ:ε ΙειΙ12τι1τε 8: Ια εεωετε ωείττιεΙ

ξοΙτ εΙε ΐείΡτετΙΙόα:ΙοηεΙ ΓοΙτόεΙΙΠ-οιιβ

- Ι:τωεσε , ΙΙ εΙΙ: ενΙἐΙεότ εΙυεΙΙι1οεδε Και:

ετε ε:φοΓοΙτ εΙειΙι·εππ:Μ επι επεσε' ΙΙΙΙ;μ

·ΙιαειΙτε-νετΙέε κΙε ΙΈναιάΒΙΙε-εΙ ττω1εε

Ιιοπιιτ1εεε εἶείξ ει όΙτε άμα εΙειιε58ε Με

ευτἐε`ε;8‹: (με εεττε "Με εοΜετιυε ὰ;;

Ιεε εΠΪεΙΒΠεττΙἔε·‹Ιε ΙΙΑΡὁττε εξω: ὸ*εΙΙ£·Ι

Ετπείττιε σειραΙεΙε ‹Ιε Ιεε Βιέετ1ιε, δε ΐιιυνεΙε

_› ἐουε°εΊΙεΙἶειιίΙ`εοτ τοΙΙε τεεευέενεε υπό
', Δ ντ:ιγε ίογ , ίεΙοι1 εε ειι'ΙΙ :Πε εχρι·είΙέέ

Μπι τι;;εοταΙΙΙεειςε ήπιε!'Ευακέι/ε εβίεριώ

ε ε μαπα· ά Βια: ινε/Ζω « Με: τηά·ισε. Πα

μια Η Με τεεα:Δεε Ι,είΐΙεδΙ:Ισπ ΙΧ: Μ]

νοΙοτικ:ε ‹Ιε δ. Ρ:ιιιΙ; ΙΙ:ι'εΙΙ Ραεπ1οΙηε η

ένπΙοιπ εεε Ωω ςΙεΙΙτ.8ε (επί ΙΜεοτΙοι·Ι
ξτοὶε, εμεϊτουε Ιεε Ισ.οεπι11εεΒίΐεπε πω; ;

ΡίοΙΙΕ ει: (ο. ‹Ιο6ὶ:ΙιΙε 8ετΙε [εε εκεε;ΡΙ95 'Ι  

,Δε

"ι



 

 

βσ #Βρ. 4 Ι. (α-πω:&έ:- Α8;

μΙοιιτβΙατ.. Οι: ίἱ·νοιι-ε ΙΜ ὸεττ12ιτἀέε ε:13ισμ

μ1ιι;!ἀο£ῖεἰιι1Ι εΧετεεκοπ τπω11ϊειο, › ἐ

Η 8096 ΣέΡΦκιε[ ζώ φοίπιε ; 911,22 εκβιέασ

Μάϊ Μ £Μπ[ι1Μ·πσε, @θα θήτ-Π)

μα 2212624 εαφέέΜ.ε · ω” |ύωπκ ρω9%τω _

ζ€[#4 θἐ#ἐβ; πφυε ἀοιιτἔε ςὶε (α να· έἶωβ

.Ιοιιεὲ, έσουτέε μ: εΙυ2Π θα; ὰ: (εε @Με -
Α «

 

τ©υτ5› Ι6/Μύ»;έέασέ.ε (εβττΙΙ,3 εποε:: Μαι, ω” 9. - ·

€α'έ!:]9φαι;«Μ[φι;ΛςΔ με μίάε!,6ση. ξ; " '

ω: σε: (έσω. Π ΡειΠζ: Μαρ Ρ1ιιποι:τα: -

ΘΜυϊ8εάεΠταπτ ΕΓείΕ:ιε εικιψεωφ ροω:

!εσΙι;Μέ ; θά! μ ὸἰτ‹: ρου; @ως 3 ι:1υ”1!

ἴςιινοὶ;; Μαι ει'αΡετε:_Ρο1ιιτ οὶςιιετ Μεπε

Μπι @σε ζει νο1οιι,τξ: ὁ: Ι'ΑΡ6.ίτο @β

;«ΕΙΙωδέ.τεΙΙο οικου: Μ, ιιο,ευτο άεε ειπω

Βιιτ:ειτόπωφο ὸοιπιοἑε: ου (ο. ριιτο[ο , ου»,

ανω 55 :Β-_σε·ΜατιτωοΙοε, «με έ::

@σε @Με ά ε1ιΗ Η επι ω£ω ρε1ττηΙ σῆς
Ματ @σε Με εΙευε , (Ιω επι ίἰδουε Ιου.ιέ ¦ .

ρτοῆτ ) δε: ειιιὶ Με τεεε:ιιίΐετιτ εινει::ηυ; . -

.ἶογ,Βἰοιι Μπιτ οιιιιτεκπ 1ο εφικ)εοτυπιε:
@Εγἀὶε. Ε” ωπτεε,τωπ ε·& Βε:ιτιόοΙο. Ω

Ρετναδεξ ‹ὶέ κόπο οποτε Με ταῇοτεο-ϊἔϊ

συ Με έτιέρε1θρΙσπτ απο απ: ι·ωιΙΈπε 8181 ·_ | ·Χ

ΡΡοἀἱΒἱ€ιίΓσ: Έτιο·:α:ΙιιΙΜ: βίεΙνοπ α: εμε τ· εξ γ
@Η ΪΑρὸττο /ΜΙΙουκ;. Νφω βυ2:%ε: έει.ξύ.. · _

“ΜΝ σἐααῷῇϊ.ἐφς£έυεῇἐο_ϋὶσκ-›€# σωχψ## “ἐξ Η . ' ·.

· Η 4. /ωωπ-”
κι'

!

› κ



  

- διάφανη Χ Ζ Ζ Ζ.` '

εΜζ_ [Μέ @παώ &·ε:ᾶ τα” μέ Ζω%»:ωφ β

ΑΜ

` Β· αρα/σέ: ιι εσωσ- σέ ωίωκάε πω:: α πιο”,

2 η τ;κ›ς·-Ωὶ σέει::·α5·: Μέ Νέα* ΟείΈ Ριτσἐ

. Ή] ' Ρτεττ1εέπ οι Γσ€α€εωέσετ εἔεὲ, ςυΊΙὁἰτ

¦ · ὶεἰ φα'ξί]ύπ-βε Μιας: ό:νυ#ξε ριπές: έ!;ω;

` ἐ*είΙ:'ειὸὶτο ΡουτΊεμϊΡέοϋέ , ς;ι τεΙΙκέ

[οτρο,φί1Ιετεςοέύερτ Με έ:ηίε1Ββεωοπέ

_' ἐὶε β ρατΐοικέ εινα: ΒΜί, 086 ε;; Κα: [ευ

` Με. Βἶοίι4νώιαὲ.νοὶὅε Ροιή ίφψθ1το·

]
/

· @ώ ρειίἶοπτ*, (μια: εοπποπ άε ω εμπε- _

< β: ΓΑρὁτὲε , 9ι1ζέζβαβερσι2%[6:'έ!8Μ56:

/ μ” !ετσ›·ιε›: ά: 6ΐ|σπέ!έφωίψ ΖΈέπίέ[ύζ

έ ` ε. Ή σε βοΜΜΒ: με, ςτιο”Ιΐοιι ὲισφυὶπῇ

£Ητε νε:τάτειΒΙεωεκπ άι έ]υέ:Ιιμε ·(επέ,

«μπι ίουΙἶτοὶτ @ως έσω· ::ΕοΧ,- ει `φζ

έεοἰσιπ Ρτ0ροεδ:ε Ιοε έ:ιση5ρΙφέ ἐΪε Γιέ
εοτ1ρωι1εο δ: ρε1Ποιπ36 @η Η ΡΜεξ 5ίησιϊ1-τ

γ _ βΙει&:ΙσωσηΠιιΙΙΠ ‹ἰ‹:›εὸςμἰ ΜΕ όπμ1ιι6

' ' ›`ζ##7Η-Ο·Ιο Σε2Ξ2λεπ%μπώ νέείραπτ/ό: βτεθά,ά

ιι ι

θ μ' ΉἶἐΖσἶψέυπεἔ/φ ω_‹/πε1υ_υιιτ ΖἶΖἰΞΖας4

η) / ΕΡ! 5· Η π:: εΐε·πΓιι5; με πιο:: ΡΙι1ε,ςηετε ε1ι3ἑ

Ψ· ` Θ; άΙε ειΠΙουτε ιτε (Με :τε`ε-νοτίι:ειὶ›Μ

ι :- ΠΡ- εμι”Μ 1'ωϊ ἐωωἑ> β]-›πψω ἔκ 742;υπΡουξ

£ 6' ;ω: 5 ά φξέζ Φ! ίαΡτυ292$ξε:έυαΐσαΜεβ-.

ζ· Π” ωδέ.σ ώ· Μια Μ Μο:π(Ο , α 13 καψω· ἀσ`

.2. '

ί › ττκ:ιιίε: ε1ιι611 ?Εχει ραπ τΓ&ιώφιτιοΜι

) Η :Η Μ έ' ° ~| “ΜΡ

. ?$/”. -› ›

Ε ·|'°> ` ~·~-»/_ '

“ κ

[ΟΠ (αεΞέΠεε, 86 _Ϊ:ι εὶπιιὴὶεὲ έ::ικιτ_ Η Ιαν _

Υ
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Α · #82. Η. ε;ΤέΜε!βέε.- - @ε

μπε Ι'ιιιι€νει·ε ,ιιίιΊΓεε ίδ.ιινο.ί'ε Ρετ Μ. Φ4-_ μ

Χπεττ:Με ία Παοκ ,. Μ! τεεεν0ἰῖ Π” Νο· 15

ΜείΪεεενεε ίογ 86τεΡεπτεπεε. Μεἰε ή

είὶ όείο·τκε:Πε τετηρε ὸε νοἰτ Ιε Ηυἰτ ›

εεε ΓΑΡὸ:τε ὁείὶτοἰτ , εεε Με· έΙει;ε τιν-η.

εει:Ιΐεμπ θεέ εὶιοἴεε ειιΉ (ουίίτοπ μποτ

ΜΜΜ ά'ειικζ εθιω1:4Ι) φι”ει‹κ εεβμ_

υθύέπκεπτ πω” , θα ε!! ει: ΔΦΑ @και ς

Ψυφἔἰᾶἰπε επεΜΜε. με νοιιε νο3ε5 με· '

Μετεωειάτ Ισ. νετπε άε εε εεε πισω ά1- ·Πση5 εί2ιευετεε, @σε Ιεε[011Φεβ€6$ είε

ΡΑρθττε-5 8ε άεε παπα: (πιω ρευνεοτ

Νεο πουε ειἀὁτεΠ-ετ ε 12 ῇουϊ_ίἴεω_εε ὁι1 ·

Μαη :ΜΒ ποτιμιε ιιφι1ε Ιε τκ1εΠτετ › ω!

@εε επ πεε1ιιετέτ ερωτα: ρεττἰε.(]:ιτ ΓΑ

Ρ6ττε εΗτ , εεε εε ΓρΙετ,οἱι_ Η νεα εστι

ειικε Κ; εΙειιέ Ρετ ζει Ιιωπετε ός: ίεε εε· ε

ωεεεωεπε 'δε εε (εε ίειιίΐωτιεεε , τεΒ:

Με επ Μ,οιι επ (εε (εεε ε Με ΦΜΟΗΕ›

Μ! ε1ιΡΜτΙε ε 3:ιωει551Ιοετέεοτ υπ Ε 7

Ρτοἔε'ιιεΙεη€ε‹ἐεΞε1εὶε 11όιτ.ηυΊΙ ώ 82 `

Με: ΕύκΜΗ (ζ'είὶ εε ·ΪευΙ Ρτ1ιιεε όε Με,

€10ίπιοι:ε Γε. τουεεΩτἰεε ειεςυἰε μι· Ιε

Ψετ1τεἔἶείοη @ιτε ρτεεΞειιΧ. 11 0,5, ΦΠ Δω ε!

ετιιιἱ.Ιε @Με ε1Ι!ειιτ5 ηιι”ει1 ὶυἰ› δζ @ω- [Η

επ σε εστω Αμ3ετο: μ; ε) ΘΙΘ#ἱ## ά' ώ -

ΪΙ|#ΪΜ4¦ΦΜ ειινωί “Γεεεεε φ19]0οϋ `

ΜΪΒ “ Δ 8
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4,86 ' ΜΜΜ. :ΗΜ

@ή @ε Με οκιἴεὶἔιιειτιεοε ὸσΙεε~ φΧοωΡΕεεμ;|

' μ· 1ο ΜΒ όεε ίαἰτι;ε , οἶφίξ ς1ι:'1Ιξε ιιομε :Με

ω::κές;. Πέμ; ΩὶικὶίΒὶΙ5 ΜΒΜ' ;:οηεξιΜεεις

· ΑΜ ίοι;τοο,οά·εί!: Ι;ρΙεπἰςιι‹ξε άς. Βωο9

ὲὶο Μαι; πσνἐεἶὸέσουιι-τεπτ 66 ΠΜ ·

βιάίεζοέ νοάζο.1”φ)ζ β νεςίεἐ 66η έΜο12

β ‹ὶε α: 8τεικιά δων;:ιιμ 8ειιοηε_Βςείμφ.-ε

δεμπε Επι: Ια ξΙαττξ έξι: Ιοιιἐε έξεεε1οιιί'κτω

τϊοέ>Β;ομήΕυΒέ σ. φα:: ἀἱνἱΩδ€ὶ·ἔΗΦ1;

Ρα 6_ φη :Με Με; μιτοΙο; @ο @ο επετυο)1ε.. ΙΜ;

ἐξ· ηπα ΓΑΡὸ;ι:ο.;ιοιη ο.ΡΡτετιά ©0ΦωΘ

ς1ιιο1 @ξ σε Βτεμπεζ βήι1είοή ὶιΥΦΙ1€ΕΟΙΪῇ'

@Πο Ιο;έΙώε ©τ1.Ις:ίιπες:Μί'ωφε αϊ

ςΏτείΕ μι;_ ίῖ;τιΡΙεὶ9εητ ιο! ςστη1%οη Φ;

Ρ€:εω78ς μ π:€ιςέα1ΡΙ:Μιί ὰ: 1α-ωοτη

α Η άών%τοσέ ω” Με ΙΒΜΧ › ?Φ

ξιοι15 -ΐσιπιπι€ε ΡΙσΒΒέεέ ΒΒ;Ε1 9119 09 ΪΦ<

-;το1τ οΙοίξο. βοευεφυβ ρξι:5 ϊ 909: 00%

π3:ιάίΠοηε φαω; οεὲείρεςομ φοϋφ9

ε:,είΈ πω: όεΙΝςειιις:ο ῷριπἰφ_ἰπ£© ή6%(# _ΜΘ

έ!σέ291 σιονκεἄα ΥΡ:ιέ 1ο,@αὐτῷ Η ιμνςσ:Μ

@ετα τω 665ι15τιίς: 8:1οεοφρτώ0ατ ]

Πάω ;Μεσοπάαποφβο βίου; , άσοι: 00%

5ω'Ιτοιαε επι Γειιαττ6 ίζε:οΙο, οπο: ατοϊιτι0ἑἔ

ί2ιτισε,υπο ατπριιἑ,ιμπο ὶογε,ιιι1ο νἱ€› 009

Ιυτωετ6,οιιε ί-αἰοτετὲ τοι.πςε εςΙ€ἱἔ€ὲ ϊ «'36

]> -ὲτι επι φου:(εοπ1ιτιο Ια ποατιω9:."Σ Βἔατεο)
κ ` ' γ : κή" 7

/·ἴ - #4



 

[Μ@ρ 1 1. ι: 1'έπωω·&όε. @χ

μια μπακ@ηπα , ο'εΡε ο. άπο Η Ικιιτειι- (3μξ.ΐ

@δε ΒΒΙοτὶοΠΙ-ε,ςιι>6ΙΙο ίμτΡει[[ο Μι μου Ψ · .

ἐέι·: πειώιρΙΙο άι:1ετ ετεατι1το. Μοἰε Η ΙΕ Σ. τω.

@Με Μι 2:σμάειειεο α1ατΙυτέο Φ: αεςωΨ·: ”

3ηεΐως Εο11εΙτὲ , ςιιατιεἱ Η Π1ΡΡφΠε ςτεκε γ )

2Με5ΙΙ κα: άΙτε ςιι“ς:ΙΙ6Βοιι:έω ά;ΐε ιιο8

Ροι·ΐοοικη τουβοι;τω;ΒειΙ68: :ὸιῇίὶοιιτώ '

έ:ιεπ Ιέ·ΡΙΕ5 Μιά ΡοἶΜ Φ: Η Βεὲειιτὲ:_ «Σὲ

(Η [σα ::1ξοτΙΙοικ:ώ [Με φίειιιευι1 ὰ: εοἐ

ξΗΒΘΦΒἑαΒΙφε ΜεΙο;, (ΙΜ ξεξ6τιτ Μπι:έ
ἐΕ€Ε0ἱ;ἑ›ἰἶἐτεΙ8ιαε, ου Ιαν ΗἐτεὶίΒέ βιττιειΕε,
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