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.Ιοε αιιιςτοε Με, 6οοΙοεΙιοιιοίΥοε, οιιΙΙο ›:
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μια τεττιρε αιι_άεΙΙοτε,-εε ιτ'είΙ ασε ΙτοιιΞέ ε

αι: όεδαιτε 5 εε ί-οιπ ‹:Ιεε εετιε εΙε πιώ ρτΙ·:ε

 

αΙεναπ:Ι.)Ιευ,αι1Ι π'όιπ Μυιπε δ” (οΙί- › Ι `· α κ' Ι Ι

ὸε,πὶιπιε ΡἰετὲΙυἰἴαπτε'; Πε Γε.Ρετάεπτ - - ΙΙ

@Με Ιε5 ρΙυεΙεαετεεεεπτα:Ιοηε,εοπα- ` κ: : ΙΙ
Ι

ωευσεΐαγει1εε ΪταἔΙΙε,”ςυΙ Π: εαίΙ-ε αΙ- _ Δ- Ι

Ι

εΒοε. Γ.ινουδ φ'αΙΙΙευτε ΒαΙιατ ΙἶαιιΙαιΙΡετεε α" 5εΙαπευι· α όεε να1ίΙεαυα :Ια '

7ίε.τ ωφιακ κά· 2'€27ςω; κτιαΙε εΙεΙ): (Ισα: ε” - Τ 'ταπο του: αυτια Γεω, δ: ροατ_απειοατε - ` α· '

Ι Ι . . ε 3

Ιέσ1εκπ δέ πε ρεφ τείΙΠετ αι1ιποΙ·ικΙτα ` Ι

εοιπρατεΙυγ τηεΠα1ε, 82 Ιεε αι.ιςτεε ΜΙ:- , Ι `

τετι·ε. Νσω 40079: ( (ΙΙΙ-ΙΙΙ τ: )°αώτ ε;; α. ως.

Ι η ασεπ - Ι

π

ι



~°ῇ `ε κ ' Ϊ

ι

ή·

- 1 888 _ έπεσα» Χ·7ΙΙΙ'ξΙ γ' _ -8" τ

@Με αυτα: ται(οτι,61ιι'ιΙ ιιε (επειτα σε ΙΙειι.ΤοάΙτ 'Ι.

Ύ 41“ επ σε ΙιευΙξιιΙ τιοτιιιιιε ΙεεΑρὁτιεεάεῇ _<υπιπέα;ικ ώ· ιηιθ·ω; οιΙ”ό€ατά ‹Ιε ΙειιΙξ ` Ι
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` ·ιζε 1-ειι€Με ι' :ιο Ιιειι ειιιΊειξ ΙΙεειτιραΐέ
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ᾶἶστᾶιικ ; Βε ΐοά:τιιιιιιείτα τιιΒιι στι @θεέ

ι €6!ιοιιιΒ1682ΒιοτπεΙΙε ἔιιἴειιιιἰιαἐῇιι ι€έ
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:Ιαιιε Με Εετι:ιι:::ε :Ιίνι:ιει σ. απ:: πιει

[ο:ι: ε: :κι ΡειΙειιε , δε:: ιι:ι :::ιιρΙε ἴο:ι‹Ιξ
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:Πυξ Ι:Ιεπε α: €ΙΙΙεομτε;ΙΙ σεβ: .ένΙεΙωι: μ·

ηπα ρέιτ εσ.ν·υΙιΦ·ιαδ2 Δ ιίε:βσωπα: , ΙΙω.
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Βοςτι;νο.ΙΙΙΙικιτ .ουνεκτετΙ1ιτπ: 316ΜΗΣΙΙΙ:η
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Ε: α: ημΙ ε_Β€τειοεΙετηαΙιτισ9η5άέςοϋΜε, Ι
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Ιε πιέΙαοΒο άι: σο; σΙοιυρ ίοττώ άο_ ΜΙΒ
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οι:οσμιττ. Μακ οπο οιΙΙΙΙε οι: Ιογσοσ

μιε·οειοε ΙΕΕΒΙϊΙσ,ΙΙε Ιοιιτ οσ:ιοττττοΙοε -

οικω Ισ εηοοεΙσ- , σοὶ σί'ε σοκοτοσ ουσ

$1τσοεΙσ ιοοΐΙΙοἶι2 άουτ ΙΈΒΙΙΙσ σίΙΙο. @σε 1 κ'

@τα @Με ΡΙοεοΙοιήσιοΙσ οποσ. Ι..Έ« ε / . . -· Ϊ

ΒΙΙΙσ σΙΙΙ οειοεΙσ ιποοοσ,σοκοωσΙσ οφ ' · ` ' Ι

- »Με οιι Ισ ΙειΙσ,οι1 Ισ :σφρΙσ ό:ιοε οτε

ετσιπΙ @Με ΒΙση οιι'ΙΙγ σε: @τη μη,

@Με οειΙσἰε τοιιτσε Ιοτι;σε ςΙΙιΙΙΙσπσΙΙσεζ.

` ουσΙσ-Βοἰε 86 Ια τσττσ=γ :ιγσος Ισι1τ Ικα '

ε @Η Ναι ουσ Ι'οτ 66 Ι'εποσοε ; πωπω

11εοΙοεΙΙ Με ο :Ιω ὸαοε Ισ σειΙοΙοσσ ο;;

Ρεί:ΙοσεοΙ άειοε Ισ ΙεΙσε οἱ ςΙειιπε Ιουτσκι·ω ' ο ο

ΡΙσ ουσ] σΙμε.ρσΙΙσ ? :ΙΜ :ισ ΙοἰστἱσΙισ

· ρτσσὶσοκ.ο Οτι γ νοΙτ Ιο5τσ Ρετ τουσ π.

Ιοεο6Ι'ετΒσιπ,86 Ισε ΡΙσ`ετσ;Ξσε,εΙσμ-· ·· - ΙΙ

Με σιπισ οοΙοσίοΙτ σχσσΙΙσοτ @ο εΙσς ./ Μ:

εέτετκΙ μα. ΙΙσο σΙΙάσ οτσΙςτι·σ εΙσ-ΙΕΙ- ` ·' -

εΙΙΙσ,Ισ Ιειι&υ:ιΙεσ τΙ:σΒ5σο.;Ισ οΙιοΙοοβ (ο ° - 1

Ι Ι

Ι

 

 

  

Ισ ΜεΙσΠσ,Ισ ΙοοΙε (Ισ τω ιτσροε·ο6 ··οι: Ισε ἀσΙΙσσε. Βοσοιτσ οοσΙσε νεΙΙΙσσο:ο · [

ο οσεΙ1οιιοσιιτ ση·σο-τ Ισοιτ. ·ΙΙσο οποιεΙσε Ϊ

συττσερ:ικτΙσε· εΙορειΙεΙε εΙσ Β-Ισυ,Ι'Ε8ΙΙίσΙ ! ξ

` :Ισ ποσο ουσ·Ισε ΙσυΙε εκιΙΙΙσου:ε σ.Ιιοικ Η χ “ - Ξ

'φορ @ο ουσΙσ ιοοοἀσ-ΙοΙεΙσοτοΙεΙνΙσ › ·Ι _ .κ η 5 1

Ϊ

ε

 



 

α” $σΜΜ 2 2 2?

Ο: α» αιιιὶε απο αεωαΙΓοα , οὐ ΙσΒεαιέτουςεα

.Ι

α Δ ' γ - -

5 θε εΙἶυβεΙιίἱΙεε όο τσυτεε (οτεεενΙΙ5·ωδό

' ατεεΙευκ,ΙαοαοταΒΙεα δ: εοη·έεωΡτΙΒΙοε3

Με ετεατυτεε ι·ΙεΙ)Ξειη δ: Ια απαΙ:Ιτυαέ

!α_όΙνεέύτε α:: (εε ραπΙεε , δέ Ιευτ τέ

εΙιε δ: αεΙππΡ:αΒΙε ΙΙτυέΙτα;ε,Ιεωόαττεατ

ένΙὸεωιπεπτ ,δε Ι'οίαεζε Ιαὴ€αἔεΉι1 δ: Ιπι1Μαπη εΙΙΙΙ Ιε Κ:οτήααϊεΐσιινεπε

α στι μπακ, Ιε ΜΜΜ ααα. Ετ φα:εταο‹:Ι ΡαΙαΙε αι: :ι·ιοαόε Ρυἰίἴε`^δεΙΙτα

ωααΔωε εσωιάπε Ια τηαΙ(οει «Ια Ποια. 4

ΜΗ δεη Ρει1τ7εΙ‹αυτεϊ φάω (με ε2:ΙΙΙυΙζ

Ι

ςυ1Ι'α Με δε' ωΙ-Πε αιι εσωττΙεαΐσεωξτε ' `

δε φ» Τα εόίε·τνε ὶυ(ε1ωεε α ααα @αυτώ

δε Θεώ: ἔοιἐνεττιε με (α Ραοα7ΙζευαΙ·

Εσιπεε Ιεε ει·εαευτεεηυΊΙ εφπΙΜΕα6:6τυιτΙεΙαίαττΙΙΙΙε αΙε τε8Γατία ΙζΘΥα(ΙΙΙΙ

Με ἴοΙ1ὲ ἴεε ΙόΙΧ , 8ε ΜΙ: εαπίεξε €~.€·οοπ9
@Ικα ·ίεΙοα ίσα (παω. ,Δ δέ. Μ ΗΜΙΙε

έεΙΙιε'ΡαΕΙε παω @ΜΙω όαΙΒαερτεπατεϊ

ΒΙοϋ ε'εοἴυὶε εε εμι'εΙ1 εοτιεΙυ‹Ι:Ι”Αρὅ#

ετε,αιιε ρυΙεςη'ίΙεΙΙ ςΙε Ια ιααεαΙΙΙοεατ

εε 8: ωετωε6α Γυτ-ΙΙΙιε8: δ: Ια απατα

δ>ιιοε ἔπαιὶ‹ὶε ωαΙΓοπηα'εΙΙε Ιοί;; αποτ

ΙΙουε Πε άενσπε μια τέειινεκ έτταια8ε αυξ

ξΙαοε ΙεραΙαέε ·άε Βέευ,τ:Ιε·ίΙ:*α αάκω

ΜΟΠΕΙΜαροταΡακαΒΙεώεπτ ΡΙιΙε:ΒΙαΠΙΙ›

μ.

Ι `Ιδ  



έ › ΐΕΙτμ Η'.α 1:έπιΜΜεξ -

ΡΜ )νειί?εο, μι” ωο.$πι€6ειιιο ,

Απ: “με €0ι1τεέ 105 κτια1ἴοτιε_ὸε5ὶ1οιιω ἡ·ιιτιρέ,οωέέο Ποτ Β: Ι':τ€ωπάΙ γ Με »ΜΠ- ,'

@ο @Με 8ρώ«: Μτοττ_Μ δ: ηιι*:«Νοε Με

ναὶίΪεαωι μ ι10ΠωΗ Η γ ασεπ πιώ;

βεεἱιομηςμὲ,Βἰ;τΥΙοἰει ιὶε μουε ς‹π ΐο:αιω !

Μιά” Η θα;; σει εοΙο. πιάσω αόωέτυμτ

ΜΒεΙΙ: 86 ί:ι‹ζζε εοοὲυἰωεὶυ 5ο1Βοοστ; Η'

Μαι τεεΙέο) δε Η φοιέ?ε::τηοηε Ρτοροω

;ἱ.οπτιέι: ει Ιαοατιπε ὰ; @φάτε τοεΐοπς5.,.

δἱ νοιτε ά1τεε'εμ'1Ι γ :ι Με 8τεμχά; ὸὶέξσ-. . .]

Ε€Β€Φ ; ρατοε_ φα Γο.η· τιφ.ἔο,ῇςγ7ροᾶκιτ ._εϊΦζ' ·

φωτ ω βοᾶε 6εΐει.1_α:οτςο,άο Ι;εεΦρΙογοι:

Μἔοε υβ€εε·Βαε δε! ρου Ιιοημ_:Ρεοε;αω_

β€20-.61ι1έ Με Ρωιντε:ε οτωμια:ε ίαυ.Είι·εοΕ.

42]άπωε: πω; Εἔτωιὸο οἔειιοο ὁἔεΡετο

-- ὸ:ε ύειἰίΪ€ιιι.1Χ εμάσεϊιοπικιιτ 3 έω;ιε με έ' ·

ΡΘ·π1ογοδ οοειόιι€τοε Ιά:πιε [ο ἐετωου.

ΜεΙΙιειιτ η: τέΡο115 @σε «Με :ιιΜέε

καίω Β·εΙΙοε έςγοὶοιπ Μειοεε:ιτι:ε, οιι

@σε Βἰοιι Με ως τεκιὸιτεε ε:οι1ΡαΒΜε:

Μα1ε-τουε1εε Ιποππω:5έεαοι: ίουΗΙέε (Με

'Β©€Ϊ1ὲ,δ6 εςΜ:11ποΙε :κι άέ:τώεε ρωοτ,

Ϊανοιιδ εὶιι'ὶ1.ί:ιὶτ.υτιε 5ιάιπ1τεψ1ε 8ε¦(‹›ιι

7 ΜΜΜ ἔαιω ῳεειιΧ,ειι1'ὶΙ Με Φ: ωω.

@ΜΙΕκιιτευίο εοκιάωση, μου: αει ΐοτ

«Με νΜΙΪοαυκ σ. Β.0ωπι1η. πατώ ω
., Χ - ι.- Λ -

ΧΧ 4 ίου-519Π€
»

Χ

ν

ω” ~ .
ΜρΙι:ε υι-φω ν .

α.
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ε'Ιι:ιιΡ.

(1]ωι

ι675 8εά»ιά: ΝΠ · .. ·

Γοϋβοιιε @ΠΙ Δε: @Η ιιιιΙιβτι: αε9Ιιιι,`· ' Ι

ηιι”ιΙΙΣιΙΙΙο ιΙειιιε Ιει πιιΓετε,ειιι'ιΙε εικτιτόιιΕ- τι

ΙΙιι· ειπε ρατΙειιτηισ€_Ιιέ;. Ετ Ια ιιιΙΙιεθ

ι δ£Ι”εςι1ιτἔ: τω ριςοειειΙὲ ιι·ιι'ιΙ ;ιοιιτικΝεο

ειιι;,ερε άΈιιιτειιιτρΙιιε ένΙεΙετιτε,ςιι!οιιττε°

ςιίιΙιιο Ιεε ειιιιροιιΙΙέε Λεω Ισ αιιιι`:,· .

:ιι «Με τΙειτιέΙο ιιιιιΙΙιευτ , ΙΙ Ιε`ιιιῇτσιιιτΙ°

ειισοτει:οιΙε Ιεε Ιοιιτε Ια πιαι·ιι Ραιιι Η

@τι τατιτέτ,Ιοε ΓοΙΙιειωιιτ δέ Ιεε αιιινι:ιιιιΙ

ο. τερ:ιτιι:ειιιοσ δ£ σ. Ιοί ίογ ,ριιττΙο Ρετ Ια

ειιίεΙΒιιε:ιιιετιε Πι ΡτονιεΙειιοε , ' 86 ‹Ιὁ

θ· ραφΙ::,Ραιτιο· ριιτΙΙεε Βοτιοδεεε,οιι Ισ:

αΙιαΙΙΙιιιέ:τι5ηιι'ιΙ Ισια όιί.ρειιΙα ΙΙΙ:Μ

Ρι·ικεΙΙ6 Ιιαιιτειιι·ειιτ @ο Θ. ιιοΙοιιςὲ,8ε τΙ6

Ιειιτ ςΙενοιιτ82 Ιειιι Ρτείει;ιτε :ι το119Ι3ἰώ

έιιιΈιι ών €τ(εέ 86 ἀιΙΪοἔετιτ‹:ε ιιι:ιιιιστεε;

Ιεε ΙιιτιιΙξτεε :Ισ Η ιιιιίετιεοιςΙο2 οτι υπ

ἀε8τιἔ ΙἶιΙΙΙΙειτιτ°ρ`οιιτ Ιεε τειιτΙΙ·Ι: τοιιε ιιι-:

ς:καιΙ:ιΒΙεε ;οιιν πω; :Ιῇ @κι ό: ΙαβοιιΙ
ΙΙ .8τιΙτἑΙει τσιπ ρεα:Ιιειιτε ,κά σε ΐετΕΠειιιτΙ6

ιέτοιιέτ εΙε·βι 8τω:·. ει ;ιιιέ:ιιιιβο·οοιιΧ (μή

γ οιιτ ιέσεοιιτε ρ;νεσηιιε Γογτ6ιέ τ0ρ:1ιιτ:ισιε

α, άι: ·ίὶιττε·ιιιιο·Ι'ριι Ραπ γοτὶτειΙιΙειιιἔῇ

ι·Ιιτε ό; εοιιΧ ιιιιι Ρει·ΙΙΙΙ:ιιτ'ιιυ'ιΙε των

τεστ Ιειιτ Γο.Ιιιτ , δε Πέ ροιάειιτ εφε ιιικ·ρ

έιτε, ρτἔἴειπιτιτ μι· €ιτιάιιιαΙιοιέιιΙού8

πιο1οιιιιαΙιέ ι .ΒιιιταΙιΙὲ Με :σπάνια 4 Μ'

Χωι._ . . ..' ι.. . Δ--1"ωκι·α·

Ι

ι Ι

Ι

Ι

Ι
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Ιιιτιιιο:ο·, δ:: Μ. πιο:: :ιΙ:ιι“νιο. (3οτιίΙάο- ΟΙιειο.

:έ:::ιογ οτι ΙΙΙιιι::ιο , υ:ιΙυ:Ι1ε , Ιοε ω:: Ιω ο

οιυϊ οτυοιθο:οτι: Ιο 8οι€οοιι: ,ι Ιοε ΡΙυε

ιιο:::οΙοε :Ιοοοε νο.ΙΙΙουυκ ο :ΙοεΙ1ου:ιου:,

οιιΙ:ιου: Ιοτι:ΡτοΡοΐέε άει:ιε ΙΈο:ι:υ:οξ

@πιο νοΙ: ἀἔιε Ιου: ΙιΙΡ:οιτο, ουο :ο Έυ: .

Ι:: ΙουΙο ιω.ιιοο άοΙου: ο:ου::ιυι Ιοε :ιο:4 &

ο:: ΙΕ: ου: :ιο ::ουνο:οφΙυε_ έ:τιιτιἔο 86

:Με τιιο:νοΙΙΙοιιίο Ι:: ροοιοοοο ο:: ΠΙου ει:

Ιοε (υ:ι:ιο::ο:, 8: Η Ισου:ο `ο-Ιοε ΙοΙΙΙοΗ

τα, 8: ο ει::οτι‹:Ι:ο Ιου: :ορο:ι:ειιιοο , ου::

ΐοίονο:Ι:οο. Ιοε μου· Θ' ΙΙ ιι'ει ρου: :ου: μ

έιυουιιο Ρο:: :ή ου Ιου:ιιι::ΙΙιου:, οι οτι

Ιου:·οι>ίιι·ιοζ τω: οο :1υ'ιΙ Βιί::ο'οί: :ιυΙΙΙ _

_ Ιοε ·ΙαιΙΙούιΙουί:ομ :ιο ΙΙου οΙο Ιοε έο:::4 .ο

Ιο::οΙου ου'ιΙ :ιο::ιιο: ου'ιΙε ιιιοιι:το:ι: 82; '

οΙοοΙοιο:ι: Ιου: ιιιοιΙΙουι:ο·;8: έρο.ιιοΙου: ;

Ιου:-Νο:ιΙιτο.υ Που :Ιο Ι,οιιιροΙ:Ιιο:,οο:τι- Π:

:σε ιΙΙο οου::οΙ:ΙΙ οΙοί:οι: Ιου Βου ΡΙ:9.ι- ·ι ~

ΙΙ:Ι 'ΜείΙε άπο: νουε,ΙΙΙ :ιο Ιου: @Με

@απο Σ::ιο·Γ::ιο :Ιοε:δί::Ιο Ε: 8:οοοοιι”:Ι

έΙο:ι:ιο τω:: :Ποιο "Νου μπαι: :Με :ιυ'ΙΙ

ο: :Ιονοι: οο::ο:Ιιου:ο :ιιοΐυ:ο Δ: Γ:: :υαἐ

οο:ιίο.υι: οΙιέ':ι: πιο: ου::οο; οοΙυγ :ιιιι·Ι'ει
:οοουο:ι :Ιοοιιογ Μοτο: :ο οιΙ:1ΙΙ:ο:Ι:ι. .ο 7

γ' _ Ιοοτι:ο:Ιο οο Γουυοτέιιιδοιουου:,ουι Ιυγ _ .'

ι ο ΙΙβο:ειΙουιο:ι: :Ιο:ι:ιο υ:ι Ισια:: άουτ
δ- .. . . .. Ι |

ι



  

678 π &εωσ21 ΚΜ! Γ! __ η

2 μη. ιι π:Ρποιι: ιπιάιπ5πιπ: ι ι:οιιιγ ι;1ιιιπιοΙε πεςοιε '

_ μ· με , ιι'ο. ιιιιι (ιιι€πόο Π: ΡΙειιιιι;ιπε,άε ιππ

ι ; / νοιπ με πεφειι α:ω πιο: μη έπωπ πιοιιιιι ι

'. βειι. με 8παπιβεπιπιοι·ι άι: @οι πιάνει;

' π ` ' - Μπι πιο"ιιιΒιίις με Γιπι€πατιπιπάς: πιο Πιο-Ι

πιο. Επι: επι πι [Με ἀοιιπιἐ μ ι'ιιιιπιιιιηιι

@Μι πωπω: εδώ άπιιιιιδι ιπΓΔιιπποπιπιιιι με

ι:ριιιιιιιπε πι (πωπω ιιι11:ριιιι καποιων;;

ια Π” ΒΕ Μι πεπ:πιπιπιφιίΐοιπεςΗιιΊΙιδανοι:

@Γερ (:πεειτ6ιιπ8ἔ Κεάοπιιρτπ:υπι Ε; Μια

πιω μέ πιώ! πινοιπ @Με πιιιιιςπιιιοπ Μ;

φαι πια Ραπ πιο ΙππΞπει;ς πιιιΪιΙ ι @τοΡι·εππιιοπ, Η πίπ-;ι: Ροιιππειπιπ πιιι?ιιΙε ποση

.' ι πιάστε: Ιιοπε -ιὶέ @πω εόιιιιΡΘπιιιίοπιιιέ0%

( 'Σο. ζ ζ μπι Βοπιπ:ξιοε @κι ιππιπέ Βιιι::ιιπ 6

π::έςιιιίε , 5. Επιιιι·πιπ:.πίειιι.ππροιιιτ πι:

__......οΔ;.<ι::νς

› πω. ι ; ·ΐαρπιεΙΙοπ έ:: π ΜΜΥ/π.π. ιζπως ἰι€27ἰἔ2Ϊἔ%

ι ·πή 0·- ά'ιικη:22έωπε , &: πἰῖων; |η)28ιπς.πιβ4/β€ά;ΐ

Ε .- .· _ ··ιιίω.ΜΔιε ριιἶεπιιιΉ πισπιτιό ριι19λΠ.061π .

ξ ι . `° φπα -ιιπιεπΡουπε1ιιογ ( πω: πικάπ 2.695] 1

' πιο άοιιιις-π-ιι. Ρ:ιε π: μι; Ω π. πςιιιεἐ Μέιζ

ἐ πρι ι:Ρπεέ νιιιιε ροιιινπς να άας:ττα Φιλ

Ή _ ςπιπι·εριφπιέε α Ιιπιπάιπιιπ:πιπ όφ1τιΒί-ΗΜ

¦ . Η Ιοεπιποιπε πιο 5ς:ι8πιοιιππ (:οιιπεπιπέε νοιι5.

ξ η . › εμε επιπειιιιρει.ιπΒιιπο όιι Με α: @β

. Βοπι Μη ίετιιΒ!π: , επι @πιω ο·ιι-επιρΕ·

μ· να ι:εΙιιγ ς,1ιιΊΙ ικτιιπ. γ0ι18_Φϊ01ΡΕ·ε

- _ .Ύθω;

, ·τι μ . . -

“ έ .· γ" ι

-Η `·] ΜΑ· _- .
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¦ βια:: Έτσι:: οφ:: Ι:: (ω: τ:: οιΙ.Ροίετ :πιο

οτι-3-η::-,-ά.--ω.:.

:ο

τ.:ιμα

:

Ν

. Ά » . Μ ,

ή: β:: Πέ:: Η. ι Τίωσ:&έε. ~67:0112 · .

χοι:: Π:Η:11€8 φωτο:: νοι:: ί:·το:τ`το::, ΠΪΪ

οσα: ι::::νο:::- ::::ρ:::::ετ:: Ιι:Βέε άσο::

0οπψιο::: ε:: :οΓοΡΡο:τ::ὶοΙο` νθττ:: τ: 7

:Ω:ὲ.τ3ίἑὶ νοι:Ιέ: τον:: πο· ἴοι::εοτοὶο Μο-ἐ ή:

::ε:τοι:οδοι: α:οτ::1ο στ: οφ:: οι:: νο:: ?

τ::::ο::όέε, :με [ο:: τ:: νου: Ρε›ι::`ι3τε:ξ“ -
·

Μ:: ::::ι:ίτι::ε. Ε:: :Ι 1:12:21:: μ:: :::γ-:Βοέ

@ετ ,ο οι:: Με:: τ1εω:::::το ο:: ::ί:5:: ά'.

του: Μ: Ι:0τ::.π:.Θε ἴδιο: - οἱ1'ἰ-Ι Ι:: ρο::νο:τζ ; ·· “

.ν

:εἴ

ΒΙνο::έ κέ::τοΙΊποτ::::::: οί:`οΒΙ:Βὲ'ἑ: οι: κ) :Π

Με: :::::Η:: δε:: ε: τ : ά::ΐ; :16Ρ:ο:ε ° ΐτο:::

.ςἴοἶ::ἴτιἐειςἀτο μοίιν:ψ: ΒΣ121:: ξο:·οοεξ:οβ : °

' :11:::::::::::::::::ο:Ρο:ο::Φουτ.-σ::η:οίο::::::

τ::;:Ε@Ρὶο::τ.ιέτε:ὶ:›Ι:-::[ο° ·Β:‹:::. με: Η::

ζ::ετοι:ίς:::::::ι:: ·::ιἔ©αι:::::::τ3:σ::@υ”:Ιβν::Β[έ: :::ττιπΙ:Μ:::ω:Ρτόρ:::ΐ :::ξε:ς:Ρο1ήψ1:ΐ:::ία:ι:το?αϊ:άςνοι::;ι:::ίο::::ηι:Ρεϊ μ τ .
Σ:

ὶ

::ΧΜι::ο::::,:βέ:ΘΡεοτ:στ. γ- __ `Δ
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' (ωστε ει ἀεεὶιοιπιουτ (ετνεπτ α ίοαηόά

!3ΐεμ_δε και ει €ὸὶίἰετ_, :ι πίΗἱ€ἐτ, 86 /

Ροτίέςι1τετ , δέ Ποπ ει οοπίο!ετ , ατάκα

/ δε ει όΙπο.Μετ Μ. Ρἱετἔ: , 8εμοπ ειΙ”:ιΙΪετ

ΗΜ. Μαὶε Ιοε ειἀνετίιἰτ‹:5 ὰ: Ια τέταεσ

Μππίέιπ ‹ὶε σε Εστω ρείἶεἔο; δ6 εεΙ:ι οτι

`ὸεωκἔὰΠὸηε. Ρτ6υΜετεΠεο;ὸοεεςυο

Ι'Αρθττε ὸἰτ με /ΣφκΖωπβιοα%άυ#

@πι απ ανάψω α Μεσεεω· ,· 115 σοηεΙικιπ

ςυεεϋἑαμπἀοοουεεᾶ ἀοηεΙΌυνΠπ

δε Πιιιτειιι· ά: (α ρτορτο ίο:ιοικ(οοωσκέ

ου ΡειτΙε ὸειι1ε Ιόττ1οτιάο) 8341118 ΜΜΕ

εοκιἀοὶτΕ ε:Γι ·σεωίΕ ὰ: τιθττι: εΙεὅτΞ‹›ιπ

11)Ξειι κιουςρτσόοίΗΠειπτ α οίὶτ6: Ϊ `

νΜΠΕοιυκ άΉοτικοιπ , Ρ:ιτςο ειιιΉει με·

νεο αμε ιπριτε ιιουε ρατλθετ1οω.- Ι0τ€·#

ροιπε ‹1ικ ΓΑρὁττε που; ετι(εἰἔΠ6: Μαι

πγῳΜΜε&ΜΜωψῶωκκῳΜΗΠ

@Με Ρουτ ε:Ρετο ὸ»·:5 νΜΠεειιιΧ ει Εστι

. Υ' ηαπ“%&αῶΝωτΜΡωαὲἄΜῶψ

` · &1Ηε:ιε1ορ( οι: φτ:1ποιίε εοηἴοίἶοτιε ω·

η » . 1οπτ1ετ5,)ιτιει1ε @ΜΙ Δε: ὸ1ττἰειι άο-οόττσ

.' ” οΙοθε1οηΣι1ϋ.άοε/εο.υ.Γεε ὸ'σἱι`εΙΙ: όςΡουά:

ΑΜΒ Φ: α:: ΡαποΙεε εὶε ϊΑῇὁττ‹έ Γοιτ .

| 7 Ραπ

°ω2.-ο:
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_ ' [Μ ἰ'Ερ. Ι Ι. ι:ΤΖωοΜέε. ι 687 . '

ἱπειιπ ιιιςπι δέ γειΙειΗ€ππιοπιπ π:οπι€Ιιιππε, εμφ:

·πιι10 τσιπ πιοππιππισιιιιι ί-ε Ριιπιβε @Μακ Π·

ι όιπ, άι ιιιι ν:ιιΠι:ιιιι ει πιοπιιιέιιπι 8; πιω: . /

Ρετ οοπιιπ:πιιιπ:ιιπ Η .πι εεε έΙειι άς[)ιπ:ιιι
κι · _πιιιΙ πι'έτειιιπ πιο ιιοιπιπιπο πια άσε Μου-Μαΐ '

του:: νιιιπιτ:ιιιΧ πιο: (ο. 8Ιοιτε, ειιιοι:ειιιπ'

@Η ιι έιειιε ; Μιιιε ὸπι πι,οιιΡειιπ .Μπιτ

με ειιί:ιιιπ:ιιιι Γοιπ εισέιι ροιίπρο ιιιιν ;Έίϊό

·πιεπποιἑ.Αιι εοπιππιιιπε ι”ΑΡὁιτπς πιοιιε πια

ι:ΧΡποπέπιπειις_ειιΙειιπε πρι: 13Ζω @με Ο.

-ἔἰεω πω: ?σε πω: _επ[2Μπβιέπ , ω· ¦1:2ί”τιζ:·

πιά πω! ? άθιιι:Πίε Ρ:φηπ_ ΜΨ#Ξ°_ ]ξξαξ72]2ΙΖ ω.

.π!πέΐέρι όπωεκτ2,2Μμι· Ζ:: ααα/πρωι :καπ

ω»ω" αἱ 60%; πιο· σεφ? απ :ία πωωτ

:Ζωη κἔἔιπ τΣ:12ιικ2,2ώ ά? ;;έρ μέ χω

ἔπισέ/ἐπ2πσκἔπ; @όπως ιιιι _έιιτπρ @πιο απο-Τ '

πι: , μ'έ! πω: :Ι Μπι: έκ €β2% πίσω»! ία 2Ι%·· .

βπωωίΜ έισ”Μαφέε,μβα ?ρε ωρα/&]σππ ..η

ριάκα ή· ἰ›·#π10%ἐὑπ2/ἱὐ|ε.π έπεσα: Μ): ω; :Μι- ¦

@τῇ δού έςιι(ιιιςςΙ:ιιτέππιεπιτ δ; πιεςείἔ_ γ

ςαιπιππιεπιπ με αρκέβαπεπ ω»! ,' μια απ.

φα πέσω @απο Μ: έέαισ ; τσιπ σ.ιι πεβοιιπε_

πιο εε ειιιειιιπιεπτειιιιτιιιι πιέιιτιιιις
πιοιιε παω π:Ρπἑ οΙέιις,Αρο.π πο. ειιιπροιιπ_

ιι.νοπιε έιθέ Μαη.. Ετ όπ:πιε νε_πιιὲ @ίπ ίπ

_ ιἔΙπιιπε,ιιιιι€ ΡΙιιίιόιιπε όιέ πιιιε αάι.ιι:πβιτεεΊ

. ΜΒΐιι9ιέιιοπι ώ: ά'ειια:οπά ειντ:εςιιι: πιοιιει-ι_

'Δεν. ιι Υ . 2. . ΠΟΠ·

π

  



  

688 Α .ΜΜΜ ΙΙΙ/ΙΙΙ. Κ .

σκιφ. εστι ίειιΙειιιειιι: Ιεε Ιο.εοΙ:ιτιε,8εΙεε Ρτεέ

Π· Ρετεε ‹Ιε 1°οω:οιω,εξ τοιιε εειιιι εμε ?οτι

ενερεΙΙε ειιιιοιιτΙΙΙιιιγ Ιαπβ·πέιΨε: , πιω

'ΜΒΜ. ειιιεΙειιιεειιτιε τιιείιιιεε ά'ειιττε Ιεέ Ιε(ιιι

ό·Με-τε8; εοπιιτιε ιιοιιιιτιέιτιειιτ Ιε Βιιιιειικ

(ζει.τεΙιιιιιΙ ΒεΙΙειττιιιιι ε ειιιΙ εΙιτ 86 (οιΙτιειιτ

`ι ίοεπιεΙΙειιιει·ιει εεε π! Μ· καψει κά κι

Ι 8.9. ιο.
60227983 Μια/τεμ π! Ζει Με: ω]ιιἔε: άεβαπε

ω·ίιέπε , σε αΙε Ζε @Με , κι ωεαπε Μ27ω

Μωβ, εμε Μινιωρε-υειιΞ ε:: Με, περα:

·4Ϊ›·ειι/(εἔτεἐη9ειιτ Λι αυι|έ· έκ πάτερτεε'άί

ΣΜ!ἰ0Ι·%ὅὁ Ιε ετοιινε επι Με εε.: Ι'Εετιτιιτε

ι ε: Ρετ Ιει Ρετεε. Μιιιε Ιει ιιάνειτί:ιιτεε

δε Ια εμο.εε ιιΙσιι(ειιιτ ετιεοτε άε εε εμε

ὸιτ Ι”ΑΡὸττε,!ἱ ειιε!σωπβΡατέβεβιω/αε,

οιινετ εμε ΓΙιοπιιιτιε εΙΙ ωρι
__ '- Ροιιιτ ετ

ΙΙ· * ι ε Με εΙε ειτοιτε δε ‹Ιε (ε Γειιι&ιίέιετΙιιγ Πιερ

Ι - Με ρ:ιτΙεε Ϊοτεεε εΙε (σε ΙΙ:ιιιε ετΙιιττει

ε ε :πιιιιε εε πιο δε θιιιε ΐιιεεέε·. Νοιιε εσπ

4 ίεΙΐοκιε εε εμε εΙιτ ΙΙΑΡέιττε εμε ίε[Μ:

Χ Ρ· ρωεάερη :πε/έπε,8ε εε ει-ιιε όιίετιτ εαν

π. ω» ΐοτιιιετιιειιτ , δε δ. Μαιο 5 με επέφερε

ζΞέέμα ε|βετε Ζ'Ι:Βεει·έ22εκ έκ ]ΙΙ.ΜΙε Βέινεβρεφθ,

Ι με ωοπωε αιώμβι!μπ Λη :πε[πε, δ: δικα

ή 1: Ι Ι· Ριετιε @σε "Με Ριπθίου: πο: εφε: Μ

Ε _ . Μεψυπε ιι ε1εΙΖ2ὲΡαΜ`Ε#ΪΣ: ; 86 Ιε Ρω

, ,ιτιΙίὶε με πω: πατσέΜ.ι πο: :εαπ , & Μ·

να::

κ? κ'

ε_έ Δ ` '
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[Μ ί'Ερ. ! Ι. ιι Τϋποιώέε. 689

@Με Με Μπέκ: έα: !'έσωε;:πω ο'είὶα Φεβ

ὰὶτε ε1ικΙοε θάεΙι·:ε αγ:ιτπ οιπὶεταἴεἔ: με Π=
ίογ.Ιεε ί-ειἰιπτεε ρτοτηεΙἶεε ἐκ: Παει: οτι ] ¦ '

(σε ?Πε τοηοιισειπ :να οτάιιτεε άιι

@Μάο δ£ άυ ροεΕιδ:,ειττει;:Βατιτ άε1ευτε

Δωσε Με οοιινοΜΐφει 8εΙεεΜΒΙτι:όεε !

όι1 νίεε;οίΕο.ητ ίεε ΜΜοοε ό: (εε οευντεε

άοϊευτ «Με ()”εΡεΙε Και· ριιτΗἱαιτ1οτι.

@ί άοιιτε ς1ιιΉε πιο (ε: Ριπὶἐἰετιτ :ιὶτιίΏ

δο.τιε εεΙει Πε πιο ίετοὶεικ με ΒάεΙοε , Μ

@Εεεε άο Β1ευ. ε Ρι›ἰε @σε έε:Ρε ρεορτο

Μαι:: οτι εεττο ρυτοτἐ εΙυο ε:οηΒρεε Με:

ντειγε Έοτωε; με ειικίΗοτι @ε Η ὅσα

με Ιαίφτος; ὰ: Ιευἔ ίτιπιο οιτ'ισ€ετε,οιε ρω:

1ο. πω] ὸ‹: Με 'έρεε ειυ'1Ιε Π: Ρι::ἰΗοτιτ

806 :ια ιιπ:ίιποε;8ε όε σεΙο. δ. ΡειιεΙ έιτε; .
(Με Μαι σε α: Με. Μεἰ_ε επι ὸὶνοτε ιιιι- κ

ετσε,5Ι τ1οιιε ειείεὶΒκιε,ηιεο έα πω: περα:: ε. σε"

και” κϋι·υΜε με »φωσ ιΐίἔΐὅ_ἐἶ°ἔΐ”£·ρ£”/έ£: Ξξ:0,_

86 ηπα Μια πάνω: ,άσε με πω: πδησε: Ε37_'76%” ; 66 Ι)€ειι σε ΕεεεΜεΙ :Πε ψι'ίΖ_Ε25Φ· _

ψιικείτα βετ μας :Δεν ω”.καπ:,ο,οείξα_3$-$$1.ε- _ _

(Με Με @επεσε ό:: ίου Εἴρτὶτ, δε ςυ”εἱτιίξ ' `ησιαβτσπερσε:·φ·ε.& @Ή »Με άυ#πεπρ ε # '

@σε πσιωεω απο· ώ· »πιω ε:: πω: ω; :

@ΜΜαυειιιι. Γο.νουδ εἰσιν: οίκο ποι1ε

ΨΟδ008 ; @Με ο.Ρτεε @σε Π·1οιιιιοιιε"(57 ε, οιενεες
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' @δ τ' 8ε·τω ναΠ. ,
! εΙιερ. οιινεττ Ιε εσειιτ,εσττιτιιε ε ΕγτΙιε;-αΙτισΐΙΙ

τ ω· Κε τη ε (σε Είρτιτ.Νσιιε νσιιΙστιε δ: ειΒιβ

:Με ετΙιεειεε Ιε νσιιΙσιτ 8εΙεΙΡοττὶιΙτεἐ

Νοιιε εοιιτστιε`ει Ιιιγ, πωσ εστεετιιι'ΙΙ

ε τιωιιτε τιτέε. Νσιιε έσοτιτοσε ίιτρ:ι.τοΙε;·

πιεσε σωτιτΙιΙ σουτ τι σετεεΙ”στε1ΙΙε , 85 χ·

εστω ιτισΙσιιε δέ τιιετΙιτστιε Ιω ιτιετνειΙ4

Ιεε ΙΙ:: [τι Ισγ,τιιτιιε ειστεε σιι”ιΙ τισιι5 τι ἀέ

€οκινεϊτ ·Ιεε ΜΧ, Ωσηε σιιτΙ(Ιότιέ Με

εσευ·τε, σε Μιτου; ιισε.ττιειιτιε,ττισιέ αστα

τ . @ΠΙ τι Ιξιά [οιιτάτε ειιι~τΙσάειτισ σε ιισιιἐ

ΗΜ ίσσι·τ:ε εΙ'εει.ι νινε Γ:ιιιΙΙιιιιτε ετιιτἰξ

ετεττιεΙΙε,ειιΙἱτι`τιοσε νΙνστιε, 86εΙιετιΤΗ

Ποστ, δε 2.νειτ10εώΙ15 νετἐΙε Ειστε.: Μάτι -

νοεστωτι,ττωίε εμε; (μπι εστω σ τεἘΒε·

ιιετέε`, τείΙιίειτέτ,86 νινιΠέε ετι Πιο ?Πε

- ` ι;ιατ Ισ νεττιιεΙε Ισ ΡειτοΙε δι σε (σε 12ΙΡτις·

[ττιιιτ-ῖιιι`ι·ίἶετιτ. ·νοΙ1ιτ Ι:τετεε Ιιιετι σιτιιέέ·'

σε τ.ιέιε πισω ·ειγ-Ιστιπ σνακ τΙιτε (στ εεε

Ρει·σΙεε τΙε Ι'ΑΡόττε. _ΡειΙ(στιε τη τισττε·

ἔιτ‹ιἱὶτ,τιιτιροττετιτ ΒόεΙεττιετιτ εε τιιι:εΙε

Ί ώ σουτ ειρρτειιετιτε ιισττε ετΙΙΙιεειτιοιι

σε εστιίοΙατιστι. Ρτειιιιετετιιειιτ,ιιε-ιισιιέ ·

ττδιιΒΙστιετισιτιτ ‹Ιε σε σιτε σουτ» @οτε

μ' Α · στνιντε Ρ:ιττιιΙ Ιω τιιέεΙιειιΏ (3”ερΕΙά

σ! -· ΜΙΒ: δ: ιπιτιιιιε.ΙιΙε ό.ΙΙΙισίιτιστι σε Πω·

' ` το.τιεΙιτ

 

«Η - γ
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(Με, Με :φάτε ειιιΊΙ τι ρτσάιιιτ στι πισω ·.·Ι



βι›· Ζ'Ειυ. ΙΙ.αΤϋπσΜέ0: -·691 Λ

;αιπΠε @σε ω ΠεεΙο όωτο,:ομο Γοτ8ς ::1ξη.

1`ειτ<ἐετιτ γ (οκ ι11€Πέεινε:εςυε Μ: Βοἐε 8: Η·

¦ Ίο. ::;τε;Γγντογε: ιινοσηιιο Ιεξτοτυοτιτ,

Με νωίΐε::ιοχ αὸοεἱποιιτιοὶ:τ ανεεφο Με

νωπεειιικ α; Ειοιπιευτ , ταση (ευΜι11οιιι:

βετιε ω; τηε:Βιιε πιοιιὸο , ιιπειἰε έμιο!φω

Έοὶε ε:ιπ:οτε @σε ων: ΜΜΜ: ειΠοωΒΙέα

δέ όειιιε απ; φώκια Ρτοΐείδου.Ωιτ Μαι

(ΜΗ ίοἰτ ὸε: ιπὁττο έστω: ὰ: τερι.ιτἔετ

τιὁττε: Ραβο @ο νὶειικ-Ιεγεὶο εσωτιε ε1υ>έ

πιοιιε είὶ, 8ε ‹ὶο τεττα'τιώετ εδο Μι σοκο

πιιιΜου άε: Μετα: εοτρε εεωι Πω νἰνετχτ $

εϊείότόοοιιέηπαιτώ €Ρε- εεκμί1Ι Με βια - /

ΐουίΐτΙ:, :ΜΜΜ ςιιΉε εεε&ιαιτ Μπ- ΜΗ

Ρντετὲ ίοιιε Μ: νοΠο θισ Μετα ΡτοίεΙΒοει,

βείουε Ιε ίσια τωίσμπ: εΐιιιιε ωοὸοΡωε

€Χτετ1ειιτο , Ιοτε ττπ:[ετιε: ςιι?1Ιε ΜΜΜ Δ .

/ . Μπιτ ο. ἴ€ όέεοσνΗΣ , Η δια Ρτοεε&επ Ξ;
` Κιμ· (ερ:ικιτάοετο.νεο σα: Βταιετ!εΒέ(έτ6-| Χ ' . -

¦ Οοο 8; τοτ€τιιὶἐμῖ1ε @ωφ'εα 2τταεΒΜπ

Έγ0τογε,41ουεη”επ[6:νίσωε5 ριίΒΙ64ΉφηΞε '

1ο ίτοπκ:ιπ. >Νϋύε ο.νσω 1ε:γ ὸευκρσϋ-ιἶ -

ττ€τιπτέε ει απ: > Μπι: ό.εάβτ0Ρέ-Ωε5, 86 ;:

:Με ΗΒεϊιέΜε , εμιἰπιἶυἴειιτ ὸἈιιιευιαε ά1β ( .

ςἰρΙὶιιε, 8ε ΙαΗΪειιτ ΡειίΪ€τ Ιεε ΡΙυεΒ:ο.πάε] κ -

@Σ Με με; όέερινάεττε (ε;ιιπόΔΙε·ε· Ωιτπε '

Μεσοι: οι:ιαίιικ,Γαι5:τε ὰεε_ἐ(::ι:[1_2τ€·5?ζΜ

:..>. π › 1 γ Α· . .μ

Μ

  



 

998- ἀεεΪ)οππ;.ἰίὶσἐ , πω Ραπ· υπο ου ΜΙ; _

ὶΞ.

”στι-::·~|·""_"-»-.έ4

ψἙ ` '

692. .Ση·ως» .ΚΦΤΙΙΙ.

Ροτ(οππεε πι: νετΙτπβΙεΜεπτ_εουραΙ›Ιεεζ

ου πω με εΙΙ ίουΙςιπεπτ ἴπἴρεᾶοε,τοἐ

Ιετέε:58ε ποπ ΈχοοτπιπππΙέεε, με Ισε

εοπόπάοιιτε ‹Ιο _Ι'ΕἔΙΙΙΕ , 5ΙΟΠ·-·ΕθΕΙΕ0Π!π

@οτππκ: ΠέΙΙ::/έποπ ΙπάΙ€πο ό:ει1Χ,δό

ξοπέ'Ιό:ιπάε ει με; , άτοΙΙεπ_ι: ΙππΡπεΙοπ1

Ιποπτ αυτό €οπττο` επιτεΙ , σωμα: ρα;

ΙοΙεπς ειιιτι·ε·ε ω Ισε Ροτεε. 5ογοπε

ΙσπΙε:ιπεπτ (οΙπιποπκ ‹:Ιο ποπ5_ εοπ[οτέ

να ρπτε,` δε Ιἶ1τπρπςετὲ πω πυπεε-πφ

ποπε-ροιπτει ππΙτε, ειταιπεΙππς απο ραι

τΙεποε ΙΙ: @Μιά Ιουτ, οΕι Η: ίετπΡΙοπο

· @απ απο ΙςΡατετΙοπ πο Ι'οϊ ά'πνεοπυέ

,Ια κοττετ,8: πε Ι'πτἔὁ:‹ἴπνεεςπο Ισ Ι›0'·ὶ$›

Ιοτε πω τουτο Ι'γντογε: τω· συεΙΙΙΙο δ;

έ.ΙΙοιππΙέε , δ; ΙΙέο επ ίαΙΙΙσπυκ ός ΜΡ

Μα (ΪοΙΙ: εΙ.επε α: πουν/επι: εποπ(ΙΗ

νοπΙτ,Ιο ΙΙοεο εΙοΙει νΙε ό; όοΙ'Ιτπιποι·φ

[1τέ_ €1ιι?_ιΙ ω» :μπει πικάπ Γοτ 8; «Ια Γατ

: απ. Του” τω _ρτε‹:Εευκ : ΙΙ π'γ επ

έκτο. τΙσπ_άσινΙΙ, Μ ό”Ιπιτποπό,εζ 000·

Ι ΙΙό_ετοπε @ΙΙΙ επ Ια:ρππ Ι_ΙΙ·:π α: πιω ΠΜ

@τη ποι:ε επΓοίΒικ (με έξ: π:ΙοεΙ15.π5:

α" εεε Ιιγροοτϋτοε πω πουε :ιΙΙΙ.ὶἔοπτὅ£

Γιουε ΙΕ:ιπώιΙΙΙεπτ παω Ια π1οι1εΙε, @Φ

ΙξαΙΙΙε:ιπτ με εΙ”‹:ΙΙτε ὸτ:8 νειΙΙΙσπιπω δώ _

'ι7
. πω;



]φ· ΣΕβ Ι λε Τίπευεύέε. 69; Δ

@πε τΙεε νΐΙειιίἱΙεε,ειι 1εωωέ ‹Ιε Ι)1ειι, Εμ”,

εστι: Η [ε (επ Ραπ εΙεε ιιἴειἔεε βιεΙιευκ

ς3ε_Ιιοπιτειικ ει Ια νετιτε,ιτιειΙε ιιεετιιιιιοπιε `

μεεεΙΙειΙτεε. ΑΜΠ εΙενοιιε πιοιιε πεις

Ραπ φωτ ειίΙειπε ειιιΙΙΙ πε Ιεε ίουΙΙτιποιε

με ε'ΙΙε ει'ε[Ιοιειιτ @Με τι ειιιεΙε1ιιε εΙιοΐ

Ια δει· ΙΙ είε εΙιε Ιουνετειιιι βιετι εΙ”εττι- .

ΡείεΙιει· Ιε Γουνετειιι κικιΙ , ιε)είΙ ει εΙΙτε

με :ΜΙ εμ Γοιτ ιιιειΙ ειιεοιπ Ιετιε , 86 πιει

Πε ριιΙΙΙε ρου: τους ίετνΙτ ει ειιιειιιι Μαι.

εεε ιτιειΙΙιειιτειικ Ιτιρετιιιιιειιε Γετνειιτει

εΐρττιιιγεε Ιεε ΗκΙεΙεε ,ει όεεοιιντιτ Ιεε

Ιιγροετἱτεε . :ι πιετττ_ε ειι ενιεΙ.ειιεε 86 12.

ιιιΙΙΙοε εΙε @Με ειινετε Ιεε ιιι€ι·ετε , δε Πι

·βοιιτε , ρυΙΙΙ:ιιιεεδε @Με εκινετε Ιεε

' εφε ‹Ιε Νεο. Ι_.ε ξειδειειπ Ρε; Με εά

ιΏΙτεΙσΙε ρτονΙὸετιεε ειτε εεε Βτειτιάε Με

εΙεε -ιθιεΙ1]ε:ιιιΧ ει εΙεεΙιοκιιιετις , δ: Γε ίετε

ε1τιΙεπιεπιε εΙεΙειιτε νειι1ηε ιιιείειιε μου: .

Μ. εοςτε&Ιοιι 88 ΙΒιιιιει:ιόεωετιτ ‹Ιε Με

εειιίειιε , ετοπιιιιε νοιιε νοΙέε εμε Μιάσ

Βτιε εΙεεπιιεάσεΙοείεειιτ τεΙΙειιιεκιε πιε

ιπι€ετε ε: Ι.ι 8ΙουτοπιειΙε άεε (ετι€ίιιεε 86 `

_ Ισ. εΙιειτ ὸεε νιρετεε, ε; Γειιτέτι1οιιιε , 86

1εε· Ροιίοτιε Ιεε ρΙιιεειιρττεΙε , ειι'ΙΙε εε.

ξοιπ εεε _ τειιιεόεε ιιτΙΙεε ει ιιθττε Πειτε. ]- `

Μ:ι1ε Ιε μ1με1ΡειΙ νεπε Ιε τους είε ειιι”ετι
· ` - ` Ν ΡτοΗ::ιως

Πι'

 
 

εμε-.__Μ_;__
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βΙι:ιρ. ΡιρΗιεειιιι: ιΙΙ.ι ιιιαΙΙιειιι· ιΙε εεε τιιιίετιιΒΙεε·- ι;»

ι μ· ιιοιιε'ρτειιιοιιε @Με ει πε .ρειιιι ιι0ι1$ ΙΙΙ

Ι 1ιιΐε&ει ιΙἔιε Ιειιτ εοι1ιρεειιιερ. οι: Ροιιιι ιι

Ι πισω ι:οι·ιόριε ΡΜ Ιειιτ τιιιιιινιιιε ειιειιι- ιι

ΡΙε. νΙνοιιε ειιιτε ειπε εοιιιιιιε [οι :η ιο

Ι 5οιΙοιιιε2 εετιιτιιε Πινιά·ειι Μείεεδ6 ιι

ειι ΚεεΙαι·, εοπιιιιε Ιεε Με ειιΕιέιε Ηε+ ΙΙ

Ι:ιτειΔΧ ειι ΒεβγΙοιιε, 86 ευ Γεε ίριιτιιιιι- ιι

- 1 ία , εοιιιιιιιε Ιεε ςΙειιιε Ιε οτειι(ει ευ Μ· ι

` ' Πει: ιΙεε ΙΙιιιιιπιιεε.: (:οτιίετνοιιε ΟΙΙΙΙΙΙ€ι 'ι

._ ιτιειπ ιιῷττε Ριπειε :μι ιιιιΙΙειι όεε οτιΙιι· ΙΙ

πει άιι ιπιοι·ιιΙει @με ιιόττε οι8ειι6ιτο ι

Ι - ·ειΒειιτ ιεΙυι[ε ‹Ι:ιιιε εεε έρι;εμνεε,ιιιίιΙΙε

1ιεττογε 8: Γε ρειί-εξιιοιιιιε ιΙ:ιιιεΙε Ιεε

εεε ιειιτειιιοτιε Ειπε έ): εοιιΓιιιτιετ. »Η

γοιιε,ιιι€τειιεεδε ιτιιἴετειΙοΙεε ειειιιιιτεει

ΙιιιΡιιτε δ: Ιιοιιτειιιι: ναιΙΙεειικ,ΡτοίβΕυέ5

)· επι:: οιεΙιιι:εε αΙιι νἱι:ε , νιιιΙΙειιιι;ι ντεΥΙ:#

·- εκει εΙε τεττε, 66 ‹Ιε Ιποιε; ρειιίέε εεε

ή Ισοιιιιε ΙΜ: :ι ΓΙιοττειιτεΙε «Με [ιο ΖΗΜΙ

11ε ρεεε εΠτε ειναι: ειιι'ιιιιε ΡειιΙιτιοιι

κ ε' ε ειεττιεΙΙε. Νε ιιϊιιΙΙεὶςιιἐε φωτ (Με

.ΜΙ . νοιιε οι:: ίε:ιιιιιέε ι:Ιιειιι€ετ ιΙε εοιιιΙιτΙ0Π-_

' · Ι Μαι με νεοι» επ ειιιΡεἴεΙιε , ιιιιι:ΙιιΙΜ

! εΙιετε εΙε νόιτε Μπα τιιιι ἴε τειιιΙ νΟΙΟΠι

ἔ τιιιιετιιειπ είεΙεινε ιΙεε «πω. Σ! μεΙσισε

#ΡιιτῇΕ· τὰ· σε: σύώ): , €ΙΙ: ΙΙΑΡὁΙιε
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@#2 Θεῷ” ε Μακεω·._ @ε πε νοι1ε Ρι1- _ΟΙΜΕ,;

ΜΙΙόενοικ άοικ Νοε πε τοιτιΡέε νοιιε η· ·'

Ι·εινεε Ιει εΙπιΙτ 66 Ιε 1ηοπό.ε 9 @ε πε

ΝϋΜε τεεΙτέε νοιτε εΙε Ιευτε (ετνΙεεε? @ή

€γόι:έ εοπττέ1Ιοτ ά)Υ νΙεΙΙΙΙΙ: 9 (Ξεττο.Ιιιε

Ι φωτ εε τίεΙΙ: εμε νόττε ΡτοΡτε εττευτε

ά νὁττε ΡτοΡτε εοιινοἱτΙἴε. Τουτ ν6

Με τηειΙΙιειη ηε νΙεοτ ειτε εΙε νουε. Νε _

νεό; επ Ρτειιέε φωτ ε. εΠιιιττεΙΝε Παι

β€3τέε ΠΙ ει; εΙεΙ,ηΙ “θε εςοΙΙεε , ου σ.ΐεε

' θεετε:έ. ν6αε νἰεε86 Ια ττεΙΙ1Ιίο11 ‹Ιε ο '

` ?Ντε @Με ,. επι εί'ε Ια (ει:Ιε εειιΔίε.

: @πώ=υρω,πε:ισέέ: πω: ; έιέ: είε έκανα: ε; π.

· Ζω μια @ω .5ε2έπεια Μ »Μάσα έα πω: ΙιΉ6· ?Ρ

Ι ΕΜω·εσε/β: άεσπαζβίκε,αρρασκέ:ι `βίω

· βέτε; εΙΙιιγόε ά: ε1οΙΒτιόε άενοπε Με

νΙΙετιΙεε εΙεΙ'ων:ιτΙοε, Ιω (Μετά ‹Ιε ΙΊπ- `

ΙιιΡς1εε,Ιεε ἱτΩΡυϊετέε ‹Ιε Γειό.11Ιτετε δ: άι:

Ια Ρ41ΙΙΙετάίίε; Ιεε οτεΙυτεε εΙε Ι”γντοεὅτιεἔ

ζω ςΙε Ια 8οΙ.ιετΙππηεΙΙΓε , εμ11 σε: ω; '

9ι1εεΙεγ ζεεΙΙοτιοτε Ιτόδ:τε Με ε 86 :Ποτε -

ξ,τοι:ιε @ω @Με εΙουϊέε ΡοΙπωΙεευεΙΙ- ' ¦

ι ξεειιικ σ. ΙΙοιιιιωτ. Μι :παπι ά118€Έ110Ωτ ' Ε
› €Ιισ.ιι€ετε. «Με τετ;ε στα, 86.νθττε Ι _· .Ι βοἰε επι ο.τΒεέιτ;86 νοι1ε εφΡΙόγαοτ ε. Ιε|ε

 

α. ΡΙμε 8ΙοτΙει1Χ ΜΙΠΙΠεεεε νεοιιε ^ίετει ΡΙιπε

ή εοίιτετ :Ιε Ιογε 86 ‹ἱε εοπτετιτεπιεκπ εεε

η Ι Ι ' ~ ' ` 2 τω”

Ι

 



  

κ

696 .$ωιιυπ Χ 7°ΙΙ Ι.

Ώἔτειρ. 7νουε Μπι ανέε ΙιιτικιΞε ίσω;Ι τΙειιιε Ισ Μ:

Ι· νΙοο άι: Ρεο:Ιιέ.Ειηικιπτ ει έσω ο.πισε Η? Ι

ΙΙεΙε:ε, ςυΙ οινέε ὸείΙ:ι έτἐ έΙονέσε :τι εετ

τ; ΔΙἔΠιω μι· Ισ Βτειε εΙιι Τουτ-Ρι1ΙΙΙαπτ, δ'

ττεινειΙΙΙέε ς:οιποΒοι:Ισπκητ ει νοττε: νο

ρο.τΙοιι 2νοι:ε ηει:τογατιτ δ£ ΡυτΙΙΙαοτ ‹Ιο

ΡΙιιε επι ΡΙυε,8; νομιε ίοιινεκκιοτ ‹Ιε εεε

τ; νο1:; εοΙοίΙ:ς, εμΙΙ ἀοΙτ ΙτισεΙΙειωτι1εοτ,_

,η ο,Ι_τοΓοητιι:ς ἀαπεΓΕἔΙἰἴε εΙε [Βου. Μ-

μ. :φαω παω· «δε πω: /Μέ/Μπ ή; ώιέπή·

.. ά'φή:, ΡαπασθενΜ2 Μρω?9%ι2έσπ οπές.

:ΜΜΜσί8 Βέιξ9:ι; ;2ιξε :Μη μέ ς/ἰ έιι/Ιεβ:

ή” επει»·ε ιιβά.ε , με σε!ιι)· ?κι ι3/Ζ.9ιιη

“Πι β” επτα:: βΜέϊ'9ΙΙη :ΗΜ φ ο:Ρτοε ενω:

πω: 1ογ Με εΙ:ιτιε Ι; Ριπαἐ: πισω τα

8ιπΙοπιε υπ ὶοιιτ Ια Ιπιιπ «Ια-Πε ΙεΙἔΙοὶτο

ό:: Ια ΙοτυίαΙεω εε1ςΡεο,οΜΙ μ'εςιι:οη

βετ; εΙο Ιοι1ΙΙΙΙ:, _

' ' ΑἱτιΙἱ Ι.οΙι;-ΙΙΙ

'Ε 1


