
  

3 σαν. ΖΗΜαΜέ α: οδο/Β, ρα9Μινσ<

ζ 2ΐουιμα έ; 8αΕκειο·, 7αι'αυι π: α?σ$πέ μέικ έ

ά χανω· . ?κά Μ :Ζω οθο/έ @μέ :σε :·σ- `

μ Με:: αωάκω Ινά!βα, Μιά ι Η ΜΒΜ

Ε ά; Δωβέιεπω. - " ( _ Ι

Η ι σα. ΕΜάί:_Ισ1 έ; π Μέπσ_αβ0Μακδ

α; π: Μαι ;υπ·υπέι·9· [Με κρυΐἔε,ἄὅ:ιιἰἔΜΩ

εμ Α ιἰτσΩσυιεκΜιΡατυΖεΪἰέΦ€ΐὰΏἔ.

Η: πω.: κ ε πιω 9 Οβέ'ά·ι€ΐ

έο.Βωίοιπτ 8τειι1ᾶοι1πεπιτ , ομά

$ΊωαΒέπεστ @ω Μ εοεπιοὶβ

` Μια: βοε νεκπέε ό: Η :Μά

81οιπ _είεΠ: πει:οίΐει5τε , ηι.ϊειι.ικ .ίοιιΙε.πύ=

  

η &11 Ώ«πρΙο ρευμα ) Η Μπιτ Γυθξε όέ58Έπ

μαπα:: ο Ιοιπε εοιπδιι&οι3τε, Με αφ

~ «Με ανασ.18Ιεωεπτ, 62 ίε ρετίιωάειοτ Με.

ΝΙ .20οετοΙςπ'1Ιε ω: ετὸὲεοοτἰεπ.ςυοὶὶέ ·

1 ΜΠεω13ίςπνο5: σπα πιοίπποε επ Ιειι€

' -- ` · “· ·μιτι1·ομ11ε:
  

ΜΈφωο Ι'Ε8ΙΗΕ ; δε φπα φωσ; οι ασια ;·

@επι/ΙΟΝ αν1Ν21εε:Με. ' ,:2,ξ;;ξ

' - '- Ο αν -

ι- -- Η. Τιοσιο·τιι.ε!παδΙΙ.νειΩη. η. Μ» 2«
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 ` -ΙΙ.ά >ί.7

@ΙΟ .Ι:ΜΜ Χ. `. πω!). Ρατι:ΙευΙΙετ αμεσα: ὰ: ατε οΙτοΐοε ηΙΙΙ'ΙΙἔ Ι Ν

..ι

ΙΙ.

ΙΡΕΒιιτισ αΙσοτπΙείωιωπτ

ς:τοΙειπ.·· @Η ΡυΙΙςΙυς: ΙρέΈ·

Ι'Ενειι18ΙΙε: ΙουτΙΞΙνΙειαάο , άοιπ Ιω ά

πιεε ΙιιηπιειΙτιε:8 Γο;ιτ_τι6ιιωςε ΜΙΝΙ;

ΐςτέτιπ:ΙΙ6 ; ΙΙ ΜΙ ξ`νΊὁἐκιτε1ηοτουταΙειΠ

φΙ'ΙΙ με (ΜΗ ρεϊε Ροι1:Ι'ετικέετΙειι ά'ιιηέ: ··

' .ςιιΙ οτι σ:ΡεΙαοΙιώ .

ία τάοδϊΙοπίατιε _'

ίειωΙΙΙο , φπα εεΙ·υγ

Ευ ΗΜ: ρειτἔειιικ :φπα ,' ιτ1:ιΙε ςιΙΙΙΙ βια;

/

@σε εΙνιουτΙά'ε:ιικ τοέέοΜ·; δ: ενειΙ€66

Ι «ΜΒετ6 Ι';ιΙΙωεΗτ ὸοΙΙΙῖ`ΙΙ :ΙΙοε;ίοΙιι ,Ισ

ΡαΙτι πιο Ιψωτ1Πξιιιτ «με εεΙυγ ;.ΗΙΙΙ Ια

ττιωπεσ ;,_όε.111::ΙΜα τωΠΙ·οέ: ιίε:ΙΙ με _

4' ΙΧΙΙ:ε8 ροέιτΜπιι·Π€ 8ς ΙΙΙΡΜικιέτ Μέ ΕἔΙΙε

ειγεδτ επι σ.Βοτιόωοε Ια εοτικι.οιΙΙειροε 86

' Η ί:Ογ εΪι: Ι>ΕκἶΑοἔὶΙε έ Η εΙιο.(ειιΙΙ ὰ: @ή

Ι56ϋρ16 Ξ1Έτ1 ει ΜΙΒ Ετ ρ«ϋπίοΗ5 @ἐμὲ

ΡΙιτυΙε ςεΙ6ΙΙΙ:Ιπο.γινιε.φτ ,. ά ΙΙΙ:1ορπ4

ΪοΙοτπ ε1ιΔσ:Ιοε ασια: εμ;; Ια τσςοΙνεπτ,-Ι

_ωμΕεωε «Ισ Ν

ΙΙ

82 Ια. όΙ€ατότη (ρ”ΙΙ Βωξ ΔΗΜ εΙΙιτ) αχ ;

θ.'εΙΙε πιοί1ηείρουέ ρου @ο νοιιε ειρΡ‹›έ

ΙΕιιτ ΡΙορβε2°·ΐυΙ)ΠΔΠθο. Μι· (ΙΙΟΓΩ.-Ρ2ΓΙΟ

€Ιὲ3 εΙ'ειττω·τίο:1 είΙΖι ὸοΜΙτΙςέοιμ (ΒιτΙ6

γ τΙείΐεΙο ἐΙ6 Ι`ΒνεπἑΙΙ€ εί'έ·εΙο

κἔπ 1ιοι.ιε Ια νΙ‹: ΙρίεΙτω:ΙΙο , ε1ιτΙ σ:οκιβΙΙι;

@Η Ι'ατι1‹ίιιϊ _ςΙ6ΒΙου @τι ΙεΙΧ:Ιι:ατά;θ: ‹Ιη

_Ι›το‹ΙυΙτε

Ρτοε:Ιι;ιέπ,'

-~_·1<

κ Ι ¦

μ -



νήςΤ_7"  

β, ΒΕΡΑ- ΙΙ. ω~2ω»»27ω 7 @η -

βΓ0ί·ΒΜη;ειι Ια ρατίετιεε , οτι Ι”Ηιἰπῖ1ἱῖῖτἔ5;”ὲ:;ὶἶἔ1

ᾶωΙο. ἐΜίὶετἑ &·ΒοηεΡεε_τθ5, δέ Γεπτ-

Ι:1αβΙοε νς:ττιιε : Ωω Ιείςικ:ΙΙοε Η πι“6ίἰ:

: ΙΜ ροίδΒΙε €Γείὶτε νταγι·:ϊιιοπτ ειπε»

Φῖὶοοξιιέ ά'ανσΞήόετι: οι: ‹:ο Η €αια: εὶ6

Μαι επι οδβοεΙ::έ συ επ ία €Ιώτιέ ριά

] Πυττε. ()τεεμπ'οίξ Ρ25]ι1 ὲοτιηοἰίἱ-ἐι14 › _

: όπω.εΙιΓνι1 ευττεοὁσ|Βἰ€τ1; όι1-άιιΡτόέν 4 [ `

@ΝΗΛ , Πω ιτο.υε1οὰιιἰτ ει Με Μετιε:τ,ττωέ : Ώ 7

β1οιι α:ΙΙο τμιέ ω” σνακ πουε-ΗκΚ?

πχ δἰ νότα: ΜΜΜ: ειιιοε ίογ 8ειιι·ιόΐ

: Με11οο::κεεΙΙοητε, εΙ_Ιο ΪΔι1έΪ€ίἰετέ·ΒὶειἰΞ

› ίση απου: ; ωειὶε εΙΙόιόε ρτσάιπτα Μαΐ έ? .

'« άειοε 1ο γάτε €οπ1τή:: Ια Ιιιτιπετο όιτε ' · `. ΐ

¦ $Φ!όΙΙη“όεΗαι1Η·ωςή: ΙΦ;οοτρωςιίε:ΙΙό : Ϊ

έοΜτο , @ο αίι Με ἀοπΜ ;:ὶἱτιίῖ Πι ω::

!' Μα Ρ..ιπ15ς· έκ π'επΗειιψηε:ςυο Ιοέ

έ Μεεωτζι ο!1εΜτ:ΐ Η ω οίὶ. όσ ιτπείιτιοἶ

άε :Με !επιυιι·οέ 111$(Βοτέ8 › (Μ 0,08Ιε

, ΐσηςση_ηϋυε,μ1υε Ρετ ϊει,εοκιΠο1ΙΕιιίεο 8;

μ βα:βοεΓυεθοπ αμκ πουεεει αϊκώι5.5ίνομέ ··
: Ψ' ίςοινέε- δ; ετωόε Έεέι116ηποτέτ· Ι:ΜΗ6 δ; _

ἘἐπιιτιοτωΙἰτὲ ,·(Μο·τ; Νώε. @ΜΗ ώι1η -

¦ Γ01:τιστειίεεΞο·ι1ἴείΪσυτε,°8ε ί,έ$- Μ'ἔιτπΥι·εἐ

ΓανοιιΕ ηι1ο·εφττ€·ΩοὶϊΙ1-ΟἰΗ-3ΠΦ ΦΠ ω:

°ρόΒΙιτάο νρτιετ€ήάτ6 σοηθει1τ δ: τείο!αΪ. › '

δαπε·Ιοε Γοιιθεωσσε ὰε1'·Εν=ιι1ἔϊΙ€›Μιὶὶ€ `

· ' ` ' #7 'Ν Η Η
  



  

Μ: Ωω” ΧΡ. ·

(ΡΜ Ε; ςιιιπ_ποὶίἶ:ιτι¦ε:ε φάω ρου.ττει Μ”

νόέτ6 Ρείἔεωτ, ω: πω; ἴοτνὶτα ό: τἰεκι

πι: Βάσω: Δ: @#2 ωω.2 έεβ1/φ, ώ.:

~ 1υ:Ρτοίοτε ; Μακ ι·ιοπι @ο α:Πο (Ώισ

ττιιγ. (.?είΈ ροατηιισάΙ:: δι ΑΡὁττε αγειιπ:·

6:γ ὸονειητ ΠάοΙατι€Μ ἰπιίἙιτιιπ (οτι ὸἱἴειῖί

ΡΜ: Τπ11οώ·ιέο·; δ6Γξ172π12: [οίΗΐατπιποΜ:

εετιπέ άσε οοωοοΔδαπεσε τνεσείωτι:ε α Η

τ:οπί'αιι·ιοα , 8ε ρεκὶοπεα (ζἱντέ:ὶ.σκιοε, »το

ίδεοωει:τια: με; ά α;Ι:ι; ιΏειἰε|υγ,επ=:

ἱοἰοι: ρΧΡτ6%ωειπ ὰατιε Με ρπτοὶεε;ἔ

εμε νοιιετινέε ουϊοε,άε δοαωειΙα.ι11€Ώ

πιεε Ιιιω1εκε ιι τοιιε Με 5άοΙεε σοστιέ·

ΗΜ ει ίοτι ΪοΙτι. Η νου: εἶτα: Η εσωτιοὶἴ-ἐ

Μια: όοε.ΒτοΕπε , Με φωξω: Με·

&ιι ΡαΠοιιτ,€8ε εμι”οΙΙοε ιεετά1ι·εσιμ «Μ Ισ'

πω: σε· ειιι'11ρν1εω άο1°ωγ. οοιπωσηΕ

Φωτ.. Ειφεέ:Εστ δώ: Ρομπ εο-Βεδεάτω

φ.ι'α:Μ ϊιιΙΗει:ὸ Ι5οτάι:6 ότε ΜΙτπΡο-τεε;9

Ραπ έρειιάω Ια -ΙιπΜε:το ε; 8κ:1ιοι1-ρου·ύ

Ια τεαἰτ τεπίστωέο (Με Η εΙείδ @στοπ-Φ

·ϊκιωιω αυττοεμ'5: ηοπΡοιιτ οἱσοιπ‹Ϊε ;

ίωΙέζ Ε: Με εϊο1νοητ ανο5τεασε=τι·σ-: ·

(ο: ηικΙςυε ρατε,·ρΙυε-ςω: Ιεε'ειιιτέεε , σε

π'οίΙ: Ρ.ι/ετειι1τ μι:: επι πω» ουκ πιώ

Μ:5 7 906 Φωτ. Μ.: εοιπωι.ιαηυς: ει!

' Ρει:ΡΙο

'. Π νου·ε ἰἔιἰοτόε σε: ωγί?ης:τε, Η Μ οΜΗ:.

“; κι

.ϊ

ε ί



ὑ κ Ή _ι ή

` / ΐ

' .ρ›:ΕΡ.72.ετε»ω»Δέφ: _ μ; _ π ὐ

ῇὁϋβϊ | ΡΜ :ι€εέιπ6πς_ ἐ ' δ: ε;) ΡΈι188τειιιε ΟΕΜ»

86 εἰ: Πε3βτ16ξ. ΧΜιέωφ φ· [Μη. @Η Η” 1

_ Έ'Ατμ2τη1ΤΙπέστΙχέσ )ρΦ;έβαη1 έε·ωικ2 1 7 Ϊ

' .5'εξ28ει22 , «τὴ», σε έζεύκι:ς ροή: α':Ρησ-5 '

δ ε .~ @π :|)2[ξ> φαξ σας %ένέξωα ως::ίη

272[Απω!:2 β: :Μαρ ές: αηἐξῇςαπ.σ. @φώς

ε») Δεν» »φαω αρρ%ηφ2> # Μαι , ω.«υ»πι

βια: #ερσεύρ,α'ερω0ϊκρι .ρ?ποΙ:Μεα: 122 μέ

Μι· @ΜΙΑ ΠΙνουδ φι€ ε: τεπάε το: · ~ &

ΜΒ ίο9ϊ οϊιέ1Β1· Η οικω ·έϊεε Ρεω - ', Η.

_ επιτε. ΜῷΙ5 εοΗέϊ6ωΡεξάιο ρα;;ΟΙκτέ - χ ·

ήπιε: Η ζὲνἱἔε έάπιΕεξ . Ί γ

& εο:ιδά«·:τ€έ ;εςς6η-€υΒεωεφ _ (ζεί ρι;ι5έ · - - Β( -

ἑϊΥ€ ἱθῷἔ-ἰ1ὅ_ἐἱ5ὶ'ίἱἔοτἐ δΐεαέτάββ ξυη:5οΙΤί ~ ~ 7 -
»

ψώυθ[*Η,έ:Β ΡΒ· @ε ζώ _ "

  

ξΟικΗε πξΘνουε αΡΡα4ῖ:ὶεἱηΔτι€Η _ἰ.€ φοιιιἐ χ

Φαπβ;έΠεεέ ; φ; 1'Αρ6έτς Ιςιιικϊορτιό › ; 1

β”ΕρυέςιιΙ;ί _ Ρει·ίρέιμς ἀι:` ΤΗΠοΗιέεέ | μ '!

ςοιπὶεΜ φοιτ;; Ρατ:ἱεε ,' ςο·τώπη: νρικ.8 ' ›

¦ 2ΝΚἑἔΡειῷ·ἔ·€ίἙτ@ @Μ ξεπηειεςμδ: γοιιέ . “κ

Μΐ6Β€ε. _δείβΠ @τἔσιμἄο ει ΤΙ;1ϊοτΒά:ζ _ η ;

¦ σε1«πεεεεεεαεϊΔε εειΑεηωκηε έ Δε; ' `

¦ ἱΐἔἰβἰςε? & ··είὶ1ὅἰ·ἔ6ιὶβ Ε; Ιἐ€ορ;ὶξςιι'ἱ[

Ή6πτ- ἀϋ`··Ϊιιῇ ( δ`ϋμ1πετ ξ ΐι:οφβάέωεπιΦ;

ξ£ι1τ`ΙέἐόἔΒτ1ξ'ε·ἀ€ ρὰὶ·ὁὶ©5ε;ἑῖῖἔτςὶἴἰείῷὲἐ . Υ . ήΉωάΕ Ε τετιεΠ·έ ;ιΡβϊο_ἡ|νἔὰ Βἱ€ϋ›Β0Πἔ ' 1!·~

&ΙτέαΡτο`ὸΙἰπΒΙἐ=οιὶκ2ιᾶἡ~ὲεν€τιπΕ ¦

· ` ¦ Ν·π 2: ' «Μα
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Π.

ισ

ι

μι* _ &ΜΜα_ Χ Ιξ. _

ειιθιιι επι ερωτα: (πιο 66 ὸετιιἱετ 1ιειι,ές η"

?άοτειιΙΙ:τ εΠοιεειτιστιτ μι ΡειτοΙο ὸο να Μ·

ιτιτδτ. εεε φωτα: Ρώπα ίεςοκιτ Ισ ίυισΕ ' ΜΗ

ὰ: α:τι:ε ειέ'ειο:ι. 1.:: $ειΒιιςιπ ειιι ιιοιτι @τι

άικ1ιι6Ι πισω νοιιε μιτΙστιωιιιε ΜΗ: Η . Μ

Θεια: ὰ: Με ττειιττοτ, 66 έο!ειιτα:ιτ ::οιιμ Με

πιω ιΙΒιιιι:., 66 σ. τσιπ (εε Γει:νιτειιτε (Μ

Με: Μαι ριτωτιςυετ' :κι :ουκ Κ: ωστε :ισ ιι

1οιιτ πιιωεωω ει ία ΒΙοιτε,8ε ει νέιτιο ΒέΒέ Μ

Βαιτιοιι. Μ: ρτειιιιετ Ροιιιτ;,τιιι0 ΓΑ-. ιι

ΡΜ:: ·τοοοιιιιιι:ιτιόε α Τιιιιοτιιέ€ΜΈ ά ιι

_;ορ;::ι:τιοιΒιιευΓεπιετιτ πια Μπα Με Μι

1ρς,οιιε ςιι'ιΙ Μαι: :ισ @η άοιιιι€τ. Με ' Πι

ηευ2υμΙιιγ ΑΜΙ) α: εβυβωβαιινουιι ΙΜ

κωιέε Μαι τιικ:ίε.τ ώο]δ: , φ'εμ;τιιφά [κι

@σε αΠι:ε, ὸοιιτ.Π Ρ:ιτιώξ ιδιόοναιιτι Ή

εβαινσιτΙο. τείιιττοέ'ειοιι όιι_5 ιΒιισιιτΙ::- ζω

Μι, Η εοπιπιιιιιιοτι φα:: ιισιιε ειιικοιιε να ιι

Ξουτ :το (ει νιε 86 επι ίξιτιτοΒιιε·,ύ ιιοιιιό.- Μι

ιξςιιιέ πιειικιτειιιιιιε μια οτι ί:ι.τιιοτε δέ επ

ξεε-ΐουέϊτειισεε; κ:ο'τιιτιιε ιιοιιε Ι'ανοιιε

οιιρει;εὲ μια Ιοιιἔ όειιιε Με ειδιώκιε μεσα ι
-·ὲειιτ€ει Α Ιεινετιτὲι`Ιεινοιι: τειιτείετιτξ. Λ- ι

α:ε·εΙτιοίεε ο.Τιιιιοειιέο μια: Ι'ειικουαι- Ε

μι Μα οοιιίὶατιεε,8£ :Πει Ραει::τια: επι

@Νιου ἀεε ρετίεςιιτιοω Πω Μ”, Ω:τοιοτιν;

Ιιντέοε ΡοιιτιζΕνειιιἔἱΙ€,8κ€ μη: Ι'ιΒιοιτετ

~ > α μμ
›

|



 ··τβήν”έ - έ 7 77 7ψ

βια Ζ'Ερ. ΙΙ. ι Τέωιβέσ. μ; σ"

ε ρετίενετετ εουτσΒευΓεωεπε ὸοτιεΙ`ε- ω.

ικετεΕεε ά: ΐοιντ:1ΜΡεεεε--·ιιοιιοΒΜητ °

σε: ΓεειπάειΙεε. Μαὶε μπω ειπε εεττε εκ

εεΠειπε εΒα;ἔε εεεεἰ άε ΡαττὶευΗετ,

' ειι'εΙΙε @Με ω:: Γετνἰτεετε σ:Ιε ΒΙειι, ·

ρου: Ματ όε Ιευτε ειπρ1ογεΙεε τεείπμεε

¦ ε!ιοΓεε,ό.'οϋ ΠειἰτεὲπΙευι· ρτορτε αἰώ

ε αι:Ιοή,6σεοηΓοΙωοπ ; Ι'Δδρόττε νεοι:

` ευεΊΊωοιΒέε εοωωιωήιιε εεε Μετα _

νετὶτὲἐ ειπε αυττεε εΡτεε επι :ινοὶτ Με

' ἴοτι ρτοΗτ. Πε ε'εΓτ με Με (άπ-Π) φα

! ω`ωσωωαϊεδ τογ πιεἴωε. Ροκ εμε

Βἰευ τ”πΒοοοτε άε ίου [ποτε ιΜοίρκετε,

Β Η ίου: (μια: τι: ττειν:ιΠΙεε :ι αίἴει·ωἱττεε ε -`

ὰ ` Ηετεε. Ω'είὶτ ρουτεμιογ ὶε σε πως με

Η ΓειιΙεωευτ , εμε το τείουν1εοιπεε ‹!ε ε' `

:, απ» ὁἰνἰτιε ττη·ίὶετε5 όε Ια ποστ: δε «Μ

Μ ,Η τεΓυττε&ὶοτι ά:: Μπα: Σωνειπ,8εάε

ι. Η εοιητιπιπι3οο :με ιιουε γ ανοηε; ?επι

.Π' τειιε εεε :ιι Με τακτιεπτε1νεε ευΠὶ σ. πω:

Μ. ηιιὶΓοητ εοιπππε :και Με. Ωω· Ιευε '

ο ίιιι1ἐ`τὶίἱεατἰοο , 8ε Ιειπ νὶε ὁερεκιά :ιυΠἱ

Η Νεο εμε Μι τιὁττε , άσε εεττε εοπεοπ

έ. Ειπε. Ι..ε Με: Βο:ΙεεΒτεΒάε δέ τζε-ε Ρα

!" 'Κουκ εοκιΠΠε σ.Μετι έτπε«Μ:ει·,8ε ΜΜ

ΠΕ` «μια εεεεεΙΙεε 8: εεΙείὶεε Φετὶτὲε. Επι

ξ¦ Φοτε Βια Η :`ετι1:ιτι:μιετ Ι“είΒ0206 δώ:

Ε· ε Νο ε · ' Ι>Με

 

 



ῇῆῇῇ”

.› ·
_ ( .

· Μ - @Με σε' ' `

βιει>- βοιάε εεειιισεε 6ειϊΑεετεε ιι 84Με

ι ἶ 1έ εςεψώ: ξ @πε Η @Μι πιω Με Με ιι

ξ ' ι εεε ρετε!εε- ιιτιεΤεετετε ερεοΒειοε επι ΙΕ;

' σε !ε:_σ!ιαβει-ειιΐι1ξευτ «με Τιειιιοψέε Υ κι

ξπείειιε Με ΐιεε!εε ε δ; εεΙΙεεωιιιεισε ιι

1)ο&ειιτε Με ὰεε Ρειπειιε Γοί: Δειωι€ε ι ιι

ζειιιιιιεΐηιε- εεε @οι ςζὶιἑέειειιεειιίει< ' τι

ειιειειιε ό, 1ειιτε ειιειτειιτε ; εειιιττιε ει ιι
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δώ μη β1;.ώβάαι·;.ιι1οη δ; ό: εΙ1εμτπιζ

π· δε: με; 82 (ΜΒΜ@Η α1!έωου:εττσίἴἑ

α: ΙΕ ὸεΒα€,Ϊ δ: έτουΕϊό Ια Γεωοποε άο ΗΕ

Δ· ἔὸιὰϊειἰιἶ1στι.ἔ .Μα1έ Μ: όέ5ι.άο ν0ί0€8Φ9ξ

μ ,ζδό &έΙδ

  

 



ε ι ιιιέσε άσε τιινιίιοτιε, τΙιιι οτιτ τιινο.εσ τοι:

56τι / 8Μπσκ Χ Γ; ` · γ

σΙιιΡ. δ£ Ισ. Ιιοτιτσ ‹Ισ σσάστ ,:ιγατιτιιτισ ίσιε έ;

Π° σΙιτιιιτέ Ισε σίτιτιτε , τι ΡειΙΙιοιι γ ίιιτνσιιΞτ,

σΙσε τιιοτε οτι άι νστιιι ποστ σΙιοισε; Μ άσε

σΙιοΓσεΙσἔστσε στα ΡΙιιε €τ:ιτιτ:Ισε δ: ΡΙιιε

ιπιρστωτιτσε , τσιπ τιιι'στι Πτι ισ ίου: Γοτ- ](

τσιπ ()Ιιτέτιστιτσι σοιτιττισ νοτιε «ω.

τιιισ ἔστι Ρστιτ ΡσΡιτι ισ στι: τινσοτιιισ Ισ ὰ

τσττιΡε οτι ετ:ιτιτΙ 0.τβτσι 8εά'ιιτισ έτιιι- ὰ

τ:σΙΙσ τΙσ ίσα οτι σιιιτιταΓσιτιστιτε σει τιτί

ιιοτσ τιοιι Ισε τιιειιιστι·ε ισιιΙσιτιστιτ,ιιιαιε | Μ(

πισίττισε Ισε νιΙΙσε στιτιστσε. Ιιι8σετιιιιιιι

τστ:τιτιτ Η Ισ δ. ΑΡέιττσ πιει Ρειε στι τουτσε

Ισε τ:ιιΓοιιε τισ ττιοιι‹:Ισ τι'τιΙΙστ ατι τΙενιιιιτ ὰ
Δ τΙ'ιιιι Η 8το.ιιτΙ δεῖ ε τισττιισισιικ ττιτιΙΙισιιτ ὰ:

πισω ρτοτσίιστιτ ‹ισ Ι·ιοτιτισ Ιι·σιιτσ ὸσνἔιτ

Ισ $σιετι'σ.ιι·τ ,· σου:: τιοιιε τισ εσωιωι·

Ροιιιτ τισ ΡειτοΙσε ; 8ε ποστ τσττιοιιττειιιι:· ΠΓ
ία$σττιστιτ, τιιισ ε'σίὶ ιιτισ σΙιοίιστ τιιιιτισ ω

τσνιστιτ τ:1ιι”ο.Ιτι τιιγτισ άσε 1:ιτισΙσε. Με· γ "

Ι:ιειτοσ Πωσ Ισ ΡΙιιε ίιοιινστιτ εισΙΙ Ισ 8Ιοιτσ Μ

άσε Ιιοτιιτιισε , δ: Ισ εΙσίιτ τισ (σ Βιιτσ ντι- ι

Ιω ΡετΙει ΙσσΙΙσ ττιοιιττσ τισ Ισιιτε ἴιιΙιτιΙι

τσε , σοι Ισε ροττσ α τσΙε όέΙιετε, 5.ΡειιιΙ

Ροιιτ τσττο.τισΙιστ Ισ ττι:ιΙ τΙσε ία τεισιιισ

ριιτἔσ στι ίσια: ΤιτιιοτΙιέσ τισ σσττσ νεοι

σ @ΜΥ Ι” τιιοτιττσ τιιιισΙΙσ τΙοιι: σιϊτσ ΗΕ

σ . 1ι·:6Ι:ιοιτ

.τι



Ι εΙΙ Ι

βα!'Ειυ. Ι Ι. α ΤἱΏστΙἔε.Ι ` κι

Ισέ:Ιοιι :Ισ Ιοο απο: στι Ι'σιτστσΙσσ :Ιο δ. @Με

ΜιιιιΙΙστσ , οιισΙΙσ Πτι ΙΙε'γτΙοιτ Ρτο- Πι

ΡοΙσ:. ΕτΜισ Μ)Ι( τΙΙ:-ιΙ ) θά π: #6τμΙπ· 610-- | Ι

' Χ σ ο ' -

μνιιυσ τι Με:: σκοπια [υπ :τεΙτ97ο:/αε. δι

Ισε :ιοττσε σΙιστσΙισιιτ ΙΆάττιΙ::ιτιο:ι δέ Ισ5

' :ιροΙ:ιιιτΙΙΙΙστιισιιε :Ισε Ιιοιιιττισε,εΊΙε ἐστι:

Ι του: σσ οιι'ΙΙε ρσιινσιιτ σου: Ρο.τοΙΡ:τσ
κ .

τΙσνειιιτ σιιιτ,86 σου: ἔεἔτιστ Ισο: Ιεινσιιτ,

86 Ισιιτ Ιου:ιτιοσ,ΙειΙΙΙσλσε Ισιτσ,86 το Ιοι19

ποσο: ουσ το σε Ιστνιτσιιτ ό:: Πισιι, τοῦ·

σΙισ σΙσ Ιιιγ σΙ:τσ σοι·σιιοΙσ, 86 :Ισ Ιοίγ 8.ΒΡ

Ρ:οιινστ τσε πιοονσηισιιε 86 :σε σιιτι

ιτιστιε,86 του ττειν:ιΙΙ στι τουτσε Ισεριιττισε

:Ισ :οτι τιιιιιΙΙΙστσ.5ι Ισε :ιοτι·σε στσιΒιισιιτ

:Ισ τοιι€ιτ :Ισν:ιτι: Ισε Ιιοπιιιισε , ιι'αγσ

ειιι:τσ στειιτιτσ,οοοιι: τι τογ,οιισ :Ι'σΡετσ :κι

Ιου: σοτιτττιΙιιτ :Ισ ιτοιιοι: άσνιιτι: Πίσω

:ματιά στ: Ιοιινστ2ΙΙ1 $σιοιισιιι· στι ΙειΙιι

τιιΙστσ.:Ισ Ιοτι @απο Ιοἔσττιστι: :Μεσιτ

ντιττι του:σε Ισε :ιξΙΙοι15 :Ισ (σε ιιιὶτιΙΡ::σε,_

ή 86 Ισα: τΙέρσττιτει τΙΙνστΙσιιισιιτΙ'Ιιδοσυ:,

οοΙει ΙιοιιτσΙΙτι Ιοοιιιι€σ ,οτι Ισ ΙιΙειΙττισ

ΙσΙοιι οιι'ιΙε Ισ Ιστοιι: τΙΙΙΙσι·ότιισ:ιτ σου

τΙιοτε στι ΙΈκστσΙσσ ‹Ισ Ισοτε σΙιει:8σε._

@Με Ισ Ισ:ιε άσε τιο.τοΙσε_άσ Ι'Αρο:τσ.`

Ισ πιο: ουσ ιιοοεσ.νοτιε τ:σ.όοΙωφρσα

60ξ ΠΒιιΙΙΙσ οτοστσιτιστιτ α: στοΙΙοϋτωπκ

· Ο ο 5 Ιἶσιτειιτιστι·

...#Ρ"'

Ι

κ

#
ν'̀

.__“--.Μ.ΑΜ;να-ϋ%:ο



552 87ΜΜ Χ 7.
_ ; 'Ι 3 › Ί_ ' γ 'ΙΙ ΙΙ

@φ Ιοχειηειι εΙυπε ερτωνο; εοτυτοεΙρι; ΙΙΙ

' ΙΙ·| εΙυΙ δε ττειινεΒφο 86 (Η: ΜΙΒ ειρτοε εινοΙ© ΙΙΙ

Ρει(εθ με Ι:ι.:οιιέΙις: 8Ζ Ι:1οοι1ρεΙΙο 8; Ισ ΜΙ

εςευΙστ. Ι]ΑΡὸττΕ: ποπ σΙοτισ εΙΙτέ φα: _ Μ'

Τ1ττιοτΙιέε Γε: εΙοΙτ α:ΙΙόπιαπ εοιπάωπο, · ΙΙΙ

" επ Πω ωίοΙΙΙ:ειξε α6: τειιΙτΠ [Νώε Μ

' ίεταγό οτι :Μπα Ιω όρτωνοε, οὐ ΙΙ ίιή·Ι › ΜΙ

ττωνετα, εμε Μ: ἔτειτι‹Ι Ιωἔ<: ώ:- ιποε ροτ- ·: ΙΙΙ

ΙΌιωε·ε α ‹Ιε 003 ετειναιικ, «Μ9πε αν · | Π:

' ΠοΙ”:1νουδτ ραπ ΙΙΒΠ3 δ:: ΓΙποποεότ άς ΙΙΙ

- ‹ -ι

@στο 8ΙοϊΙ€ι1ΙΙ:Ιοϋ2Π80 , εμ-”ΙΙ ρτοπνετ ΙΙΙ

ἐΙΙΙωτε ει τσιπ ααα Ιω τΙΙΙιΙΙΙΙΙοε,εΙοί - ΙΙΙ

` Ιἶ: (φωσ: :ιεςιπτδ:ε ΜΙ Ιειιτ ὸενοΙτ ση ΙΙΙ

Ι Ιοοτμν: ΦοιΙΙΙ:Ιοτιέε εΙονειητ Μη , 8; εΙ::ξ ΙΙΙ

νωπ Ιω Ιιοπιιτι;:ε σου ΙευΙετιπετοτΙειι€ ΙΙΙ

ΓοσιέιάειΙε,νΜίε χτιεΠπο απο σεΙΙΙΙ-ε:ιτΙοει·Ι' ΙΙΙ

Ο ΑΜΑ· ( ιΙΙ:-ΙΙ )β·Μ #επέωξα απ Μπακ ΙΙ

ΙΙ. (ΙΙΙ. . ' ;. , . ι( - · ' Ι

Φ. Ή Ζωακέεάσ κα. (Ισ @ο 1Ι8.10ιιτε 10374100· ΙΙΙ

Ι· ΤίκωΜέσ /υέτ υειυπἐε›· @αν τφ›ντὐω› Θ! ΙΙ

ειιΙΙΙΙ Ιου ροΗ:Ιε. @παο όΙΙ:ιιίτ, ςυ”ΙΙ ἔσω: ΙΙ

ςι1εΙε ΜωΙΙΙτο άε: (]Ι1τΙΙΙβ2:ο:ιωέσηΙΙ Δ ΙΙ

έτοιιε εινε:ττΙτ , ζμ:: εθττ€: εΙπατἔε εοπίΙΙΙο ΙΙ

9. 21ΒΙΤ,δό τιοτι ει ΙσεΙ)ΙΙΙετ ; @ιι”οΙΙο (ο ἀοἰςοεουρει· εΙ.Μιε·ΙοέεΙιοί·:ε, 86 ΠΟΙΑ ὁαΠἑ

Με ρε τοΙοε,ει ΙΙ:Μτε 86 Μα ει ΡατΙετ ; Μα Ι

Ι Μ” , ο. οιΙΙΒετ , σ. εοιπίοΙ€:τ Ιεε :Ισια ῷ- δέ Ι

φοιτ ει Ιω οΙπιε`οϋΙΙΙετ εΙ'ιιιιε «πωσ (ΙΡ Ι

μ' -./.. Ι. . “Με -. › ,:_. -

Μ”.

ΘωμΒ..

σ: .

Ι

  



τηέε δε Ιυεέε.Ι_.ἑΙ Ιε Ι:ο.Ι:ΙΙ,8ε Ι'εΙοεμιεικε,·

β: 2ΈΙυ. Π. ε ΤΜαοΜέε.

Μ: σποτ εμε πω” :ινοιπε τοιιτηδ[ων: τα·

Με νευτ Ρτορτεωειιτ ρω:: , ηι1ί Δε·

:σοφια ρο5ητ,ριι εμΙΙ :πε Ισα ροΙππ εστι-1

ΙΜ ;ε”είΙ ει ιΙΙιτε εΙε`ναιιτ Ιε ττΙΙουτιειΙ εΙε

Πει: , οΙττοιπε εεττε @Με Γεω. εχιιπυἰ-·

86Ιε5 Ι382ιι1Χ ιτΙοτ8”Ι:Ιε ΙοτουΙΙΙσπέ πε Με

ε:ιτερτΙτοπτ ρω εΙε Ια Ιιοικε , :με ΠΙξ[.Ι9

εε Ιειιτ εριπειπὶειιΓε δε (μιεεεΙΙευίενο.

_ Με. 5Ι εεττε οπτεΙι:ιιπΙΙΙε εΙΙ Μεινε

άεναιπ Ιε5 Ιποιηιτιεε , εΙΙε ω: πως Με::

€Ιεν:1τιτ ΠΙεμ. 51 εΙΙε ρεεε Ιεγ Με θ]

Β·Ιουϊτ Με γεια ‹Ιυ ΡευρΙε, δε ἔεἔοεε

_4 ἴοπ 1ιιἔειτιειπεη Εινευτ ‹Ιε @Με ε1ιπεΙέ-ε

ΪεπτΙετιΙ: Με τηειων:ιΙΓε εευΓε; :αυτ ή ε;

εΙυ”ΙΙ είΙ εετταΙρ , @σε σε @ΙΧ ΙοίΙτσ

Πιι'εΙΙε ει τηειΙιπεικιτιτ, Π: εΙΙΙΙΙρετει επι Ια

8‹·ω::τΙτεΙεΠΙεΙι ;ς1ιι1 ωοιπτετα :ι ιιικΙ

τοστ εε φίεΙΙε εειεΙπε ‹Ιε ΙίοΙΙ:Ιε 86 νέα

Ι1οπτεια. ΤεΙ εΙοπ ὸοιιε εΙΙτε ίεΙου ΙΣΑ

ΡόττεΙε ωΙΙΙΙΙΙτε εΙε Ι"ΕναιτεΙΙε Ρ υπ οι»

Με: ΗΜ ίετιείε ττεινειΙΙΙετ εΙυ Ισἔεωειπτ

κΙεε ·Ιιοττιπιεει1ε τεΒακάε εμε ΠΙευ; σε

€ΙΙετεΙιε εμε (οτι αρρτοΙπιτΙοη δ: Γε

ΙουειοΒε, πε ετο,ΙΙΙι: 6: Πε τεεΙουτε (με

Με @απο εἰς ία εεχι_ίτιπε,8›ε Ιε π12ΙΙ1ει1τ άς·

Π ίαι ‹ Ι Οο~·_Η ·

Ια μ

@Με άερειεοΙεε Ειπε Μια 8εί:ιπε εΡίετ. σε”,

Πέ

 



 

564. .εεπωσα .Σ Κ

οι...Ρ. (ει έοτιά:.ιπποεωοη. ΜἔιΙε ειστε; εφε '

ω· @πιο δ‹Σ μια: ἐιιτειπ1οπ άο Ι'ουντἰοτ.ή

ίΡεοϋζο επι αμιεττΞε:(ι·η; δ; @ε;Μες Πω ›

!ἶοιιντεισο,οἰιὸοἰτ το τοττιεπτ86 Μά
ο . - . . .

ίοπποητ €ίξτε εττιρΙογἔ; ΠΜ ςςο.νεΙΙ, ομιέιξ .

Π εοφωειβάο ει ΤΙτιπο:Βέο ραπ Μ. Μ,

ψ α'έΜ2/|ετ άραξ:εΜΜ: λα Μ... »ὰ ·υινέ:ξ.

Η ε1ΡρεΙΙο ἐεγ ΙἶΕνειὶἔἰΙε δε υδττε δώ

Βτιδιάτ Ιεζιιε ΩΈιτΙΠ: , [α μπώ: έ: υε›·έ2ἔἱ_

(άσο ἴοπ ίΗΙο οτόΜΜτο; εοιππιο Η ε-'ειι'

οκρΪἱηικ Μη υπ:Πτ1ε ει€Πουϊε ,εμι:4ιπά Η

ερ; π. ὰ: αι:3ς ΕίεΠεοέ , Πω πιά): σώζω μπ:Ζς

Β· ` έ; Ψε›·ἰ£ἑ_, απε·υσή ί'ΕυωςζέέΆώ πώτη

› ω. ; δε όοτοεΙιεΕ:ιιικ (ζο!οΙΠ.οϋε, @ως

ω. @έ [ψεω)·2σε α πασα: περα/ξ: 422;

φωσ , μι· !εμφίε ό: πανω· :ι/$πωέπ μ;
Ζ'Ε·υακέέ!ε .η Ετ οἶείὶειἱτιδ ορο Ι”ειιτε:η‹ὶ

:η τ. @Μ 5. Ιπηι1σε, εΙυετιεΪ Η ὸπ·, 9ω·11Ξειι έ;

π. γ `

ιω_/

(Ιβ. :.

Ισαάκ έ; σ.02:ξ; άρα Μπα ΡΜ Ι'_Ενεικι
ΒΗ:: ,Ι Μι ρ:ιτρ16 @ο [Σου νΙν:ιοτο δε με

ημιοευτε έ· τοιξίουτε , η;Η οίβ Πικοττιι

; _ Ρώ:νζε Γέτη::ης:ο @ο Λόττο το8οηετω1.φω

-. €.-ινω. οόΠ1τ11ο 8.Ρ1εττε 1πουε Πι έ:ΧρτεΠέωσηι'

ἡτιΪεὶΒτὶὲ. Ετ ω. ο:Ποοιτάωέο ίπ ρω·υΖς·

Ξέ.υε7Ζ£ἔ·. Α «Μάτ ‹ὶἐ ἴοτι ἱηξοπηΡειιπιΒΙς ·

6%ς.:1Ιέποε:έ;υ άέπάε ό: φαι: ρειτοΙρ: 86_
Κ... .. ...μ ·-;>.Ι . ..ΙΙ

! . ω

Κ»

.μ Α

@άρ·φη· ·υσιιία2ηωπσ πεκἐεριέτἑ: μη· Δ; 7

7 Η °”ΐ""$η

.»..
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'
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Π'

βυ2°εΡ. Π. ΙΙ Τέφα2&έε.

εΙο&ι·ἰιιε, (ω: ΙιιπτιειΙοε, ίοΙΚωείΙ11ε ςΙΙ- οΙωΡΙ

ΙΙΙΙοε; ίεΙοτι Ια σοιὶτυπιε :Ια Ι'ΒοτΙτιπω

@Η ετττΙΒικ ΙααΙιοττιε εοπ1ττπιτιε :ι @ιι-έ

 

Μ ΙΙ·

Παω ΙΙΙΙέτε , ει κ:εΙυγ ‹Ιε τοι;ε, ιιιΙΙ::ΙΙ Ι; -

ΡΙυε άΙ€τιε:;8εΙο ΡΙΙιε εκεεΙΙοτΙτ. ειπα:

Ριιι·οΙο Ενεο€ι·:ΙΙερο οΙΙ οοιιπιπ: Ι'έτοΙἴς

ίιιτΙαφιεΙΙε (ω- ττ2.ν:1ΙΙΙΦτΙε ιπΙτιΙΡαο

κΙο Μαι ;(:ΐερε τοιπ Ισ (Ματ άι: Γεω

εττ1ρΙογ; & τουτο Ια ιπειτΙετε άι: Πι Ριτ

ὸΙοειτΙοιι. σεΙΙ Ρουτειιιογ Ιε δ. Αρὁττε;

αρεσε :ΙινοΙτ τεΡιιτΞὲ (οτι άΙΙ-οΙΡΙο ΤΙαιο

Η1ξέΒέ ‹Ιυ ν;ιΙτι ΙιαβΙΙ εΙο πω: ε” έα

πιιιΓεπιτ κι :ΙΙΓΡυςεἐ, εΙεε πωσ ό: εΙο Ια

'ςοτιῖρΙεΙΙΙΪαποε·ςιι'ΙΙε_οτιτ Ρουτ Ια ι11οπό.ε,

- ΙΙ€ εΙππ:ΙΙ:ιτπ (Ιω εϊείΙ:το σ€τεειΒΙοε εως

Ι101ητ11εε Μ" επ άπο είΙΙιτιέε δ; πάτω

έέε2οοει1ρο ττιαΙιιμετωπ τουτ€ ίσο Μιάο

ΙΙΙΙ6 «·Ιειιιε από ρ:ιτοΙ€ άτ: ν€τὶτἐ,Ιι;γ στ·

(Ι0τμιατιτ :ία Λι κίε:»ιέώνώ·υ2Μπεπ:. Μη

ἱΩΕ€ι1ϊἰ0τ1 ΗΗΕ ρω οϋ(οιιτε; τι”γ αγειτιτ

·ρετΙοιπι€, ειιιϊ τις: νογ6:` εποε εμ'ΙΙνουέ

ΑΙΜ φ'ΙΙ Λι μ·4Με & Μ Μιέ:ω (ςοπ1ΓΩε

ΓΙιπςτρτετε @Με τι Έοτι: Μαη ττε:Ι.ιιΙτ

σε σποτ ) ἐπυἰιεωεω , ΒΕ Μα: Μι Μπι Μ: .

ίαΙιι-Ιιι€ειτισοτ, 8: ἀ`ιττι:: €ειΙΙοπι Ρτορτε ετ

  

κ

`ετάΙΒεατΙοπόσ απ, (ΙΜ Ι'ογοιπ. Μρ.1εεξο."

“ΙΙ Ι'ΑΡόττς

#

Ρειτος·ςυςΙα μεοΙο Ιογ ςπιρΙογέε ρατ μ"
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ςΜΡ; 1'Αρ6.ττε εΡε τηεοερΙιοτὶςιτε; 6εἱΒΞιπἱἰἰε Η

11- Ρεορτειπειπτ ἐέωἐἔε›· ε ου α!έτσ:41967 2Μιω Μ!

»και 5 εεεεπε (με Ιε Γεω επι Με ε[:ιἰτ, ΜΝ

Ια τειΙΓοη όε Ια ίὶἔει$ίἱεατΙοει :νεο είὶ μι; Μ

5 ‹:ΕιὶτετΤ 1εΙειάίξτε ΓοεπχΙση ‹ὶε εειικ,ςιι-ἰ Μ

@εοοεμτ εΙυε!εμ Η8ιπε εΠ; τάτέε ὸεεΙευ Μ

βουτει1% εμ1ι1ττερεβεπτ 1ειιττ:Μπ1ρ ει» Με

ί·ϊΙίοεε ετομε δω011882 ω θεε-εΒεάτρειι- ·_ Με

ε Πεκ, ερτ ίείετι·τ Ιεμ;:ὲ Βοὶε επετο1τεΙΕ-· Μ

ειπε , ρουτΠ8ιτιθετ ειπε μ: Ρτεάέεατειιιτ Μ

Δω όειοε Μ. ἀἐἴρειπἴετῇοτι ά: Ωω Μο1- [Μ

ΒετεΓε τε;Ητ ε. ζει εὶιὴοἰ·ςε -τε8Ιε ὸε ΓΕςτἱε· ά
τοτε , Γεω τ1ετι(Μτε άε ετανετε ου οΒΙἰ-· έ Μ

ευεωειπ. ΦιεΙειι65 Με είὶἀκι1ετιτωφ Ν

ΡΙιιε εΐερρατειπεε, (με ΓΑΡὁετε τεφἐατἀε Μ,

' πια ίεεεΉοτ1ε , συ ὸ1νὶίὶοιή άιικηειικ τε- Μο

χ β:επι1επτ ; (1ιΠ εΡε εοτύξηε νεο; @ενώ ω.

του: εϋν1εε επ εΙπειρ1ττεε &; εε ν.ετΪετε;‹: _ .Ή

·8ζειιιεΙεε @Με ειχε επεοτε ά':ψ00ά80© πι

(ΜΜΒιιε ει1 ςεττειἱηεε ὶεδἔωτεείαΙίειοτ αΙΙοΠοπ Η εινεττέτ ίση ά1ίε1ρ.Ιε ὰ: Μ

- πεύκα 8ε όεΗΜΙετ αι1ίδ ΓΕναπ9Ιε Μεη

δε ὰτοἰεετάιεοπ ,· ε'είὶ ο. (Με όε 1ε (ΜΓΡ€Π·τ (Η

Μ: ία$ειτι·επτ,86 ἑυἀὶεΙειιίεωειατ. Με Η

επττερετιίω άοτπ ὶ”είὶἰ:ηε.Ι'εΧΡοίἱτἑοε ά

Ια ΡΙι1ε νι::Μ-ίεωΙπΙε!σΙ·ε· 82: ΙειρΙι:ε εοτπ- ¦

` επεάε,ά1ίεη: φτεΙαιπετειΕΙιεψ ε!ϊ Ρτι(Φ 0

` ε ' ~ . Β #
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' χ . Υ

ο @κ Μ». Π. »ι πωω·ω.. · . Μ;

ἀέ Μεσἰωωσ Βιοτ35οοι:ι5το Ι..ονἰτἰ‹1ι1ο Ωω;;

@ἔστι ε:σοΜ εισοουΡειικτιο (Μ οουροτ Με Μ·

γ5ξὶἰωοε,-η·οη ει ΓοτοιππΉο δε ει Η ίο.ιη:αββο όο ε-Μιουτι , τιπι€ε ΡΜ ικα οοττώτι στ· '

&ο,8ε ἀ'οσο οοπιιἰιπο οπο... δε ιπο-'

Ηνοάο, εοττίωο οοΙα Μ νοἰτ :ιίΐέ5 μι: Με ο

- ΠνΜε ώ: 'ΜΜΜ. Οτ Η οίὶ οοτεα1τι εΙυο' )_

ΙΆ-Ρὁττο οοιήρετο ηι1οΙΜμποίοάε Μ. ρτο

ἄἐοαὲῇοιι άο ΙΈνατ1©Ιο ο υπ ί-ειοτ15οο, '

ι:οεπωο οικιπά 51 ὁ π ΜΠο11τ5, φί2!νομο 87,2

.ωρυφωα Ζ'ΕσωκέέΖε ά Βέσιι. Ξιιιν2οτ· -

άπο. οοπτρατείΓοπ_ Η :ι τέοε οΙοἔαιπ

φοιτ: οπ1ρΙογο ου απο: οΜ Ι”ΕνειιπτἑἰΙο›

ο οτε Μεσα. εἰέεαἐἄει· Μπα &· ἄτσἰεεωω2,ε1υἰ

οϋπνέοιπΜητ `Ρεορτοιποητ ει” νἑδὶΙτοοε

ΜοΐΜι1·υο5 .-68ω163οτ μι· ΙΞι Ι'οτόεο . 86

[ο ἐυεοπποητ δ.: Μ τοΐροέ! εινα: ΙαιιιοΙ Μ

ξΐ1ὶΠἰἱὶτοἀσὶτΡτοίοΒοτ απο εΠνίειο Ρο.

Με:,Ραπ11”Ε.ϊτ1οκπειἱοιὶεοτ`ἀιι Ποτ», πιο ›

Βου οωεπω :Μ α: ε1ιι'οΙΜ οΜοΉιπο, πο -Μ τοώεε·,πο ὸοοἔιἰτοιζ,·:ιο Μι (οδί'εηυοη ο

*το ΒιΙΩΗοτ, Παοκ Μ ιιααΜοτ οτι τουτο Πη

@το εοπιπιο ρδο ΡΜ Που , 8:όον:.ιοτ '
ΜΒΜ Μ. ἀἰῷοηΜι: Ρωάοικηποπτ ΜΜΜ Μ.. ” Δ . Ϊ ί. `

όΉονοτΠτο όοε οοοὸἐτἰοι1ε,'‹'$6 άι: ΒοΐΦω |

έΙο εαπ:: 9ώΙ'έοουτοπ1βοή Βα1ΙΜιπ @ο

@ποσα α: 9ι1ϊΜγ οοιιν1οπ£› 4ΦΟΦϊ(Τ8

› σ·^".
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(Ιεε εΙιεΙτε ΓειετΙΒέεε _ σο? πιο _‹ΙοοΊΙ:ιεΙΙε

κοοἰι: με Ιεε ι·οεΠοεε ΡατεΙεε ΙοεΙΙΙ'ξετετο-|

:απο είο(οετΙοεοτειιτ,8ε ει απο; ου ρεοἐ

Ρο. ε°Ιο ο ΓοΗὶεε-·‹Ιο Μοοοω ω.

Ι'ΕνοοἔΙΙε; , οοΙ εοοποε οο/Ι:οο 86 ΙογαΙ

ωεοοοτο-ε,οε εΙφειοΒε και οι; (οοοΙε ώ;

Ιεε τογ1Έεξεε, εοιοτοΙε ο [ο. ἴογ , .τοπ Ιεε `

ΒειΙΙΙε οιιέε 256 ΙΙοεετεε ο Ι:ι ίειοΙΙΙΙε εε

ίδο 5εΙΒοεοε. 5οο (εοο εΙὶ (εοΙειοεο:

‹Ιε Ιεε ΙσέιΙΙΙετ εο οτι εετορε,8ε επι οτι Μο

@οπο Ι:Ιε,οΙίροεεε, όΙΡετΙουεε, 22 η».

Ρτείὶὲε εΙΙιιοε ΒιΙΪοο ρτοοτε ο εωΙω

:Μο ο εαπ οοΙΙεοτεεοΝεος. ΒΑΡότ

σε ίὶἔὁΙΗε δ; εοιοΡτεο‹Ι τοοτεε εεε εΙιο-ε

ίεε,οικιοά Η ὸΙτ Ιεγ ο ΤΙοποεοέε οιίίί ιι'έη.

ΜοΜμπώ; έα ·υετοξ άΙ·οΙΙεφε22. ΠΜΣ

Ετετεε , Ιε οπ'οπεοτε εμε νου; το_'ο.νοι1εῳ

·τέε Νεο , οοε ΒΙει1 νοιιε ει Ιοίοοεε Με

ὰοοοε Ρετ Γεοι·ειεε άεε εο_ιιἀ(οᾶεοτε,οιιἰ

(σ: (οοτ οεοιοττεεάε εεε οενοοε εο Βοο:

οι: εοο(ε1εοεε.Ι.εε τογίϊετεε εΙε Ια αποτο

β: άε ο τεΙοετεωοο άι.ι 5εΙΒοεοτ @Πιο

8ετΙε οόττε εοοποιοοΙοο ενεεΙογ;86 (Μ.

ο ο οεεείΠτε, 86 ου ΕτοΙε εΙεε (οιπέϊτειοσε$

Εν:ιοοεΙΙοοεε, νοοε οπο έτθ:,8ε νοοε Ιοοτ.

/

Ε ` ΙεαοεοτείοΙοοεοΓεοπεοε ταποεοτεο8.` Οο

ο_ε @ιο ο ροΙοε (εέιρΙειΙΙεεε Ρετ εΙεε_νεἱο$.
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ε βια Ι'ΕΙιέζ ί Ι. ε τ··εω0ιωφ: :θέ ο

ΙΙσσει:ετΙο Ρε.τοΙσε. :πορτα ει τιιϊιιστε εσ_`σετε, Ι
πω:: στΙιιιοτ Ιοε ειιτισε. νοιιε σ'ενα οι” - 1.1» ο

ιστοιι:ι: οτι οσ::σ οΙιιιιτσ ειιι:τσ @στο

`τιο,τιιο.ιι:το :ιστοΙσε σιτε: οσΙΙσ :Ισ Ισ. πιο

:σε ίιτΙοΙοττιοτιτ ριιιίέο άσε Εστι:ιιτσε :Ισ

-·Ι)ισιιτριι:σ 8ε-ίιτιοστσ-; (Με ειιισιιτι πισί

Ισ.τι€ο ιΙ”ιτινσ:ι:ιο:ιε Βιιτιιο.ιτιοε; Ιοι: στι

οιοτιτισε , ίοι: ττιο:Ιο:τισε. Ε:: 6 :Ιστιε ισ

σ.τσίΙσ :Ιοτιδ::σ τιιιτιιίΙστο ΙΙ γ ο σιι :Ισ

Ι'ιιιΙιτττιι:ο , οοτττττιο :οσε ίοαιι°έε ουσ

Ι)ιοιι οΙσιεέτισ Γοιιιισιι: ττιο::το Ιοε ::οιοτε

στι-άσε ντιΙΙΙο2ιιΧ :Ισ :ο:τσ και:: γ τι οπο

1ισυεΡοιινοΜ νστιτειΙιΙσττιστιτ τιτο:σΙΙ:στ

:Ισνει:ιτ Ισ 8σιΒιισι.ι: στι:: :ιοιιε ατι-οσε

σΙιστοΙισ ιο. €Ιοιτο,8ε ιιοτι οσΙΙο :Ιοε Ιιοττι

Π105ε 86 ιιοιιε Γοττιττισε έ:ιι:Ιιοε :Ισ τιοιιε`

κτσιι:Ιτο άρστοιινσεο; Ιιιγ; ει€τσε:Ι:Ιοε ο. (σε

?οιιιτ,8ο τιοιι ε οσοι: όι1:τιοτι:Ιο ; Ε: στι::

ιιοιιε ανοτιε :ίιοΙισ οΙι:ιοιιτι ΪσΙστι Ισ τικ-ι .

Κιτσ :Ισ (ει: @σε :Ισ νοιιε ιΙέ:τιιΙΙστ :Ιτοι- Ι ε

ι :στιιστιτ :σοφια :Ισ Ι:ιΙε :Ισ ΠισσετΙοτι: - ο

Ιο.Ρ:σ:Ιισε:ιοιι οι): Ισ :επιασε “ποσοι

ιιοιιε ναο:ιιιοτιε.ε ()ο τιισίορειε μια τισιιε ι

@Ποιο νοιιε τστιτοιοτι:οοσε οΙιο(οε , :Με

Μπι ρου: Ισ τἔΙοιτο :Ισ Βισιτ, 8Σροιιι : “·

ΙΙόττο Ματ. Οιτ:οιι: :Με σΡ:ΓοιιντεΞσ

τι:: δσι€ιιομισε·ιττι μέσα: σΙσ_Γα Ιιοτιοἀιο Ι

· Ι | -&Ι0Ωσ '
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ει εην0ἰὲ άσε Ρ_αθεευτε;8εςυ5 να;; ΚΜ

' ς;φαίξςνΐ:εώε @αἱ ει .π11είαΡάεοΙ·ε όρο:

Φωτ ΜΜΜ Α2 ει οοι_κει-εωω 1°ιππου8ς

Πο. νοτὶτἐ Μ ωὶΒετιὶ· ὁἶοιικ, αποπωι Θε

Μοτὶε «Υ Φειωμτωιε Ιοί-ηπα φ μ: άουτ

Ια ὶουἱΠ-ατιοειἰὲ: ε; Βορ!ιοι.υτ; Ρσηάειιέ

ηπα Ια ίιιτευτ άιι €Ι81νεΜ$ρΙο·ειιυττοε

βαιωι ά: Γεω γαι48-απαε,τενο.ΒοοΕκέτ2πί

@ο ΜΙΙοέ86 8εεω;ιάφε Ε8Ι1δ.:ε ςειΒ‹Σ :Η ει;

:Η Κ.Έτστ5επτέ:. Η μια άπο @ο εοφ

-ῇωιἱεεπ -μΙι.τξέφέι;ε ωστιεεμ:ο @ΜΙ ὸ2Γοὶς

εειμττοεἴοἱ5 εἱσ:: ΙΐΕἔΙΙ;Γε -άε ΙετιιΓεμ·:-ώ9%)_

Δ έ! -ί·-αφυεζ: @βια ει]ξιέπε ρ Με,Με” ; μιιέ·]ε πω

Μ] 4]έβιά-9 ΚΦΩΟαΩοἱὲΪοι16 ῇο νουε ,ρτὶσ

Μοε Ετστε5 , σ€1τ€ ειάωωψΙο ΜΜΕ Θ6_

ίανςιέτ.Ι Μοςτοηε έα Ισςτν:Βει: Μρμ ΔΗΜ

` ρέάι€.β€ξξοΙε;Ιμεϊοπ-τ Η :πωέ.έ1Μτε,ε:Μο

1'εινὸι:Ξ μη· Ψωμιά οΙΐετ ὰ: ία βατιᾶΒιιΒτἐξ

(.:::.ΐ @Η Μ: 1ο ξε1ίο5ε1ιψο(ιμ ωουεςικέ

[ετο1τφράς:16ττο ωρ,11Πω ιιηε_εοπίω

χ ἐστι ορο @παο . Ρἱ:6 φε-_ΙΜπουτθ`

ΜειΙ.ε Η ε:Βι-α: ΡΟιιτξεηωςυε1:ουτ€ε 1ο;

Βεαστέεβιτ τω” Ι€ε”';ικἐ:ίηταἔφε ό.ι·: α: @ή

- ὶέΠ ιἰε Ισ. οποτε τι;Πώιτ $1σιωιιρια άνι
μ Ϊ01€ϋ, ά9 ἴ8ἔι°2ε©ΞΙὲἴηέ£βτ1ἐΪάΟιι ?ΗΜ

:: -` ' ' ὰοπ:
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Α. `Ι εφη» >

_ .Έφ>· ¦ᾶΙὅ,ιιιὴιἴ:υἐτ ‹ἰε Γοκιο.τηο,ι.ι;,86 άε ίζι_ρϊφ

1 ° Δ ν1άε:ιοε ειινετε νοικ.(Σ'σίΕ 1υγ @ω νουξ

Μ!

. Μ

!ι κ

Μ

- κ

!

ΠΠ

Ι

ετ·



 
Γη-μ;--ω - - )

?Με ΒΜα:ΙΙΙΑ Ι Ι

ΦΙάτ1τΙΙ Ιέρ:αιπΙ Ιεγ Ιυτ;ιουε Με @Ιω 86ΕΙΙηκεΙτετε ωοω ευιπιοίΙ Πάω ειΒοκιΐ π·

6:Ιειτιοε. 52τιεΙε ΡτοπΙΙι;τ τΙουε Ροι1νοιιε

6.:ΙΙτεΙιειιτωκ 86 εινοΙτ Ρο.ττ.ει Ι'Ιππιιοτ

'ΔΗΜ. διιι1ε Ια: Γεφοϊιό,τιουε ω: ρουνοηε

σεΙΙττο φΐέτέτιάόΙΙεω:Ιιε ττΙειΙΙιευτευσ6;

ΩΙοτιέΙοπε ?άπο ω] 5Ι1011β6ΙΙ ωθεί

6οπΙΙεΙικ 5ε:ΙΒοφιμ 5Ιζερ6οεΙοηε α! Γ;;

ουΙευτε:, 86«τρ: ώμο Με Με εοπίοεπω ·

“απο ρειι·οΙΙ: Μ: νετΙτιἔ ειιΐΙΙ 11ουε εε

ΈτΙνοἰέε. ΕΙΙε Μ: μια: ,_ τ:ΙΙε είὶ εεΙείΙ:ε; .- ·

ετΙΙο ΜτΙ): ΜΜΜ:: ά'αυουφο σπαει· , ΙΙΙ ;ἔειιπεΙΙΙσΙιιιωεΜο. @©1108 ωε;ωτεΙι.ηῇ Ι

τεΙΪεωΙοΙεεις:_; ς·ε'εΙΙεε 1Μετι; ω” 86

Μσε·τοε “ΜεΜε»ενω ‹Ιο Ια τοπια

ΜΙΙΙΙθ σε «Με νΙατε «Ιω πιοτιςΙο. Θέα

ρω:: α:Ιει,,εμ'ΙΙ τιοιιεαέεὲ Η ΙιΙπ:ταΙ6Ιο

ίε.εΒΙσ1ε ε: Ι ΙΙ :μεμε ο. ρυ-Ι:Μεε-, ειττῶεέε,`

δἐνΙίἱεέε ,: αΙΙτι -«1ι.με ιιοι1ε ροπΙορε ωΡ

ίτιιΙτε οΙιΖΙΙοε ::Ι‹:Ιἰἐε ΙΒΜε ό1ν1ηε. δωσε

ΜΙΙηιε ο. Γ;; €Ι0Ι1°€,&6 αΤκι-ὸετε: Ιιοοτε,φ16
Μηνεεάογ Ι1Φωε υ2ιωπε-ρειε ΒιΙτ.οε φ1έ Ι

21οιιε άεΝΙοπωςο:_ΡοιιτΙοε ΜΜΜ, εαπ·

ΠΙ Μ6211«ΜΙι2,,ι1οιιε έΙ'8.νο:ιε ρτρεΙΜΒ

ηπα εΙέε €τερροε [8.ιιν2868 ,δω ο ττευιγ.ἔ:

61.1 πι1ΙΙσιμάρ πουε Ισ. νΙοΙςΠεο ειιιΙΙοη_

ΙΜ Μ. -άεοιωταε _Γεκαεε, 86ΙΙε Χτο1°ίΙ98 `
6· Ι Ι -ΡΟΗ;

.ι .
ι
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Η .Ι'εΜισε: Η 4 - Δ

οι” οοιιι·ΙειΙιιΙΙιεε, Ιε νἰι:ε 86Ιο. άεοαιιεΙιε

Π.

θ

επι ΙΙειι ‹Ιε Ισ. ΙειΙιιτετε. διαπΙοιιο Με

άι: ΡοιιΙΙετ ία Ρειιἱειιεε οΙοε. ειέπειιιτ, εε

Ρευτ ειιο”ιΙ οι: οσο; οτε σει-ΜΜΜ Ιει Ισειιεε

εΙ16Ιιοιι άι: Ιω :πιει 'ιιιγΙΙιοοεεει:,εΙΓά

εΙΙιε Ισ.οο.τοΙε ό:: Ιω Ριοΐετεε _Αρο

ττεε , 8: Ιεί οΙοτι.ιι·ε ‹Ιε [ο. ιΙΙνιιιε μονο

Δωεε , δε τομιεε Ιε5 ο.ιιτιιεε @πει ,ιιοιιε εοιιτιιιιιοτιο;ι ειι ειΙυοίετξ (ζοιινειτ)

Πίσω ιιοι19:ι Ιιιγ ΡΔιίιιιιιο (ετΙειιίε τιι€

Ρειιτ:ιτιοε , ι:1οιιτειιιι Ιω _νοΥεε ου τοσο-Ι

ζωα εΙιετιιιιιο.ιιτ εοοΙΒιιιιωετιι 82 ωστε

Ιεττιεοτ επ ΞτεΙΙεέ δε Ιείοε ()ΙιτΙΙΙζ @ιζ

ει. ιιιειιι·οιτε ‹Ιε Γε ωστε εε εΙε (ο ἑεΙιιτιε#

@Δω άεΙΙΙε θα Ιοτιτιο.ιε επ Μος 8: γ ΒΕ

[ε-τιίοιιτιτΙε γιά δ: οιιιι·εΙει Ριετέ66ΙΖ

ωΑιετε.· Ιεέ εΙεΙσειιε μια οι: Βετο-ι

1 Ιεέίει1Ιειτιειιτ, ιιιιιιε έοιιε ειιΙ:ιεε ετιεοτε5

τοιε·ιιε τεΕτιιιιεΙιέε @η πιιΙιειι εΙε οσοι;

Ριιιε @Πε ιΙε οιΙεΙοι1ε εειιιΓε οιι”ΙΙο Ιώβ

Γεω; ιιεχιεςειιε·ΠιιεΠι @Με ο; @οπο

Ρι:οθέ 3"4·ιι°ιοὶ5` ει μι. ιιιΙιιε εΙε εεο5ι οιιΙ .οτι

' 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”
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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..
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