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' οτιτ οοιιοιιοΙεε,βε με @οπο ΙοπιιιΙιιΙο
όεε σ.ιπτε8.

:οσε εΙιιιι:ιιιιειι θ;

οοειιι:ιοιι , ειιωτιεις θεέ -τερτοεΙιε :ι Μ'
ξεεειιιΙιιιιιτ οσο Ι)Ιει1 , 86 ιι”ειγ:ιιι: απτο

ειπε· οτι:: άε5 ιιοιιε“ :Μάιο οιΡΡτοιινο8 @θ

ι `

ι κ ω”
Ε!

`

'

.

Δ

Ι

Ι

'

ῇλ 7”ήέή_ν·

μ, !)Ειυ. ! Ι. ε ΤΖωσΜέφΣ

.

Ιιιγ3-έτυ6ΙΙαοτ Ια ρατοΙο ‹Ιε Ια νετ1:ἐ: έΙΙ;ΙΡΙ

απο Έογ, δε τοΓΡεθε, 6ε Ιυγ οΙοεΙΙΙ:ιιιτ Π°
ΈκιιιοΙισιτΙ:Πέ -τουτεε Ιοε ω φ.ι,ε:ΙΙο

πισω ΜΙ όέτε;ΙΙΙόε δε άΙΓΡεπίέο Ρέιτ Γε:
ΓετνΙΙουϊε,αΗπεΙυο μι: οίκω ειτΠεισάε
Δ ιΙεττκιπ ηοιιε ιιττετΙΙ:Ιοιπ· Ια μα:: δε Ισ.
νετΙι:δ: (Ια 5εΙΒτιοιπ Ιο(ι1ε οι: ωΙΙΙου εΙα
ησυε,8ε ε1ιιΙαρτοε επι ενσΙ1Ίσυγ Ιογ Με.

1ιουε εοωριιτοΙΙΙΙοφε εΙενειιιτ Ιυγ ω
αΙετηΙστ Ιου: , Ωω εοΜυΠοη , δε ροΙΙε
ΙΙΙοτιε €τετιιοΙΙεττιωτ επ Η οοππτωπιιοα

»ο τογειιππε εΙε ἔΙοΙτο δε ὸΊωτυοττεΙΙἐτἔ:
ΙΙιι'ΙΙ ι·ιουε ει παμπ Ρ:ιτ Ισ τ11ετίτο εΙο @Ι
ωστε. ΑιΝει ΜΙΤ-υ..
ΕΙΝ;

