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-· ἔτιΙριὰ1'οτἀτε¦ὸε5.ε`ἱητ Ρά:ετε,Δ εΒ:κυπ ὶ

«ΙΜ Μ:: άεωσ.ιιδοτα ἐαἀίοΔι-ὁΜειπεἴΜ Ξ
ά #
απο”
.Μ ;«..ε..

[πιτ Γερ. Η. ιι 7%ω»θές.

ει”

';ειιεε. ΙΙ σε Βε,ιιιιιε κι όι;Ι'ΕΒΙΙΙΙε :μια (Ηπα
Ξ @αν φιε/ἰέαυεβἄε: , @βατ ΙΜ%ισέ?ΙΜει:)6ίΙξ

Π.

Ι Μια: νειιπε,86 (ειπε ΐτιιιτ. Ωω (Ισια σει-τ
] τα&ετεε ιιιι”ιΙ Ιειιτ εΙοιπιι: Με .ίερειιιτιι:
Γ ρΙαιτειτιοιιτ ιΙΙ:ινεο Ιτέε ειιιι:ΙΙιοιιέ νςΙΙι:ε.
Β6.ΓειΙιπα.ιτεε.

Εεε 6τες#2ια.ι βέ'ε: ε1ι.ι,ιΙ

οιιτι:τιι:Ι Ιοηι: Ριςττιιι:τι:ιπειιτ α:ΙΙοε επι .
Η:Επι1ετιτ, 86 τοι:ΙιετςΙππι: άσε εΙιοΙέει

Πω ίσοι ειιι.τΙεΙΙΙιε
τιι3ττεροιτέε, 86
60η: ΙΙ ιι'είἔ με ροΙΙΙΙιΙο άΙενοιε επεσα
Μακ έεΙαιτοιΙΙεωοοτ,ρειςο @σε Βάσει

31ο ιιοιιε Ιεεει με τειιοΙόοε; Τε:ΙΙεε έτοιέιι
μι οκειι1-ρΙι: Ιεε Βιιιτειιβσε άι: εεε Βιιιις _
ΒοέΈοι3τε,ειιιο ΙΆρθττι: ιι ΙΙότι·Ιε ό:ιιιε
Ε'εΙυβ·ι
Γε Με πω: εοΙοίΙΙοιπε π Ί ω 26ΜΜιέ76
ε
@Με επ/Ιέε έα βια: είε· Μο· εέπέη ό· Παω Με,

©2622: Μ 6|ι°.ι° ώει[ξ·.τ , φί2!: :ί.α·υείσπερσέ88

παώ· ; εΙΙιιισειιΙΙοιιειιτ Με Πό-ι:Ιεεειιι/έ)·-ι
ρυέτσιζε: 2Μέσ (οι)ε οιυΙπο σ.Ι3ιιτιοβι%·, άι
ςφἰσπ2ιιἰ7ε_|φιωἐἰέιὲ εἴε#›·ξε. ΙΙ δια Μαέ
@ο τω- ττιαΠιπ: τειιιΒ τοιιτεε Με εμιοΙΙιοιπε!
ςΙοειτ Ι`·Εετιτιιτο· οι: ιιοιιε 6Ιοιιειο Μακη

_ €Ιειιτέέ86 Πειτε τοᾶ›Ιιιιι-οιι.= (ξαιριιιεηιιιε _
εε @οι Ιἑ: Με ίδιιιε Ιογ αρ: ροεΙιὲ : 86 φαι;
ψ: ει: ΕΙΙΙΒ ιιοιιε ιΠινοιιε ροιικ οιιϊ άειιιε .

Ι3 ΡετοΙο ιΙο Ι)ιάιι, ιιοιιε 11ε;-Ροιιιιοπε
@ΗΜ
ίογ-ΙΙ ΩΙΙ έν1εΙοιπ @σε ό€ΙΙι
'

· `

'

θεια: 4,`

Ε!

01193
ή

.ζ

ν"

ω,

· μ :εα»2ΐπ ΜΧ:

πω: ίοΠε 3 6: οσε: οΧττεναεαιιεε-ρὶτογω-έ
Με ὰ: ε'ειωινίσε α ςϊκ:ίΠοιπιετ άι:: Με
ς!ιοίεε :! ςι:Ηοητ Ιποτε Φ:: ΓΕετἱτυτε;Ρυἰ$

: [9ιάφτσε οι·ι·ενοάτ Μου άεωειι·,5Ιιι'εα

με ροίΠΒΙο Ροιιττ:ιστδ'ε;ι :1νοὶτ :ιικο
Λ :το νταγε ἔογ ; ωρα: έ:οηίεηυοοτάοΙ:ε
' Ρτωςι1ετ Ωω μεοἰπὲ. πω πρτεεΓΑρθ:

ςεεβ#:ηρ€/ἰἐοα:,οεΙΙεε.
:το σώπη:.τοκιά αποτο ἴσηε`Ι‹:
:Ιω ίου:Δηυτε
αποφ
]:ε Ξι Πω τ:ά65ωτώιι ; δι εοωιτιο1Ι

:ασοεε 901 ίοι·π /έω:- £ΜΜέαπε Ωω
ει εΗτε ειιιΜΐοιι:_ @σφι ι1(28ε ω ρουτΙει
Ρἰοτὲ ειπνοτε ΙΜ” , :Η ροιιτΙ:ι εἱπιτὶτξ

«Μπα Ιεε Μουσικα; σ:ηςιιογ εοοϋΠο
| πὁττεΈεΒιτ. Επι· @Η ς;ιασ του: Μετα
ττειν:ιΙΙ τἔοἰτ ι·είὶτο ει; ΡατνετιὶεΔυ ίΞι_Ιιιτ3
εΐεΠ: υπο ίδετε: ὶηὁιιίὶὲ1ιω5ε ιπκ: Μἱσ θ·

8ε:ΗΒ, ό; τεο!ιοι·ε[ισ:ϊ ει: @Με θ" ©ΙΦ
:Μιά ποιπε τεκιάτς Ιιειιτευκ. ΦεΙφΦ
`ί _ί-ι1ΒτὶΙ,8ε :μί86 εμε νων: να” τωοττ€ξεά
';εωιι€τ,6ς=όεωεΠοιπ:οε ςμιοΒΙουε,πρτ:5
›/ του::
νουεβ-ΩωΙΒὶειπ ωΔΙειν1ίέωΙ'ερπ€

· ΡΙογετ νότίο τοπτρε ,έκ Μπα: εθππω
Χ ,. Ώ άσε εΒοίεεόο Ιιεωπ,κ·ἶ›€το Ιιτόυθ1Ήπα

- · ιεωι8ωΘ `ει @πω (τω Με” Θο·στ_
'η, › ΡάιΙο;Ι'ΕήΡζο5τε Κοτάκι1ιπ: , «ΡΗ εοτ8(ιΠΜ
%; _ Με μ-τι:1ε: ὰ: Γε Με Ξι :ιΡριφά;αΞι ΜΕ
› .η7

©

δ·

.(7
-Α·

Ϊ

Μ -

-

[ισ ΓΕ!» Π. ιΤωσΜέο.

---

- Μ. ..

72.;

6π1τομ ὰ:: Βτείἱτιε ελα: μ1Π άειπΞεγΙο μ:τ- (;ΜΡ_

| Με ἀἶυηειἔτρίἶο › έΒυἰΙΙε,ηιι'1Ι ω: ιπακι- Π·
ηυο1ε.ὶ;ιππει5ε7ὸ'γ άοτπκ:τ. κ Μέ Ρτἰηςο ιι _ _·
ηιιϊίΙ Π: Ριο(εκπα, Γι: ττιοςι:ο. εὶο (αι παρ '
ροττωςτιοσ ,ός ωέμτΜΜ απτο γίὶεπιτισ›`

;Μόι·εΙΤε,εοωφο πωπω δ: Φ: ::ι1-Ιυβ€ε,
δ” Η: ά_οο_οε·ιτ ρουτ τουτο τοςοωρ:Μο
ηιια:Ιφεε
α: το α; Πυ31Ι
`ΒοὶίΪοΔιικ
Ιιιγ ΡΙαᾶτοἰτ
‹ὶο πώεπφαι:
ει: τ5άκιιΙο
ε”εκφι·-

` -

|

φττ15εε. Μ ίει€επε ιπ'είὶ με ίἱιτιρΙεωοτιτ-

Δ

]

ἀ”οἔἰτ,8οὁο
:τι σ:4:-_φ*εΙΙς:Π:φηττηποπά
εοιιὸιιὶτε ενεςαὸὸτοίΪο
;. ΕΠέ εοσίὶίὶο ¦

· γ

Ρϊ1πε:φωετη:ητ ει ω: τω» επττεμειωτε,

εμιΠιε ίο1τ υτΠ6 , δω:Φ.ΡειΒϊο εΙο 0008
-ίει:νάπ - Ι)'οΐι ΡειτοὶΩσςυε εε!σεωείωι:

(με Με ςιιεΙὶἱοπέςηε πισω ιζα·:ΐετιόν ΓΑ· _
ρδττο @ο ·‹:οτιτἰιττπιειπ :ιικ:ι1τώ ωΡεω

δΗοιι Μεὸᾶ5εατὶοιμΓιιῶτ ρουτΙς5εο€ι- .
~ιωτκ:τε εξ: ?οΙδ.τ. ή Ε: Π ίπυτ›[οὶ:ὅηευἴε-# =

' 114οιπ Μ: τεκτιειεςυνοτ Μεε Ήττα, ΡΟΗ
ΜΜΜ ρεε`Ια5Ιΐε: Με; ο Μ. ίοκτΠε ‹:Ια Χ μ·

ν Μοοόσηιιἱ (Με τοεα:_άστ ἔι Η. νταγο ιπὶ- ·. Χ
ι ΙΜ: ὸεε @άσε ιι'εὸιηὶτε ρτὸἰηαὶτετοοοι:
Ε η” Ματ ίυΒιΗπἑ: , δι! Μ:: κατεξέμβε Γει

[ ὸξ©!Ϊ€,86 Η Ροίοτέ :Ισ ΙΤο(ρ·τ3οςυϊΙ€ε όα·:-- "
ἡ Βἱτ6,86ρτοκιἀ Ισε:ε;υσοϊ1ΡΡΙυε όορΙΜΒτ _
;_·ἈἐΦ5-Υ_ΑΩἱΕέ8>δΞ Ξι-3σε_σα51οβςέεωικ1Ιε:, ›

ΐ · «η η

.Η

Χ

- ~°4

9ι;'ειακ
ἔ

.
> -

η `

"

βειΔρ.9τ1,έ!.1Χ
με ωραιο;
ε` @Μακ
ε: ίο.Ιιιτειιτεε
..τ1.2.- |ειιίεΉειεε
·
ι

ι μ· πιεσε ειε ια &ιμιειιεε άινικιειαειιτ-εθιενε ·

ι:τειν:ιΖο.ιιι:ιε εειιίίθιε Μ. ρΙυίρετι: άεε
=Ιι·οιπει·ι·εει @ε ιαπνιιε Ιε άείξτ άσ:Ιειιι '

ΡΙεἰτε , σε ξε- ιιούεεοπΐοτιιιετΞιειικ πιο
πισω Με οιιβιιειωμε εεε ειιοίεε ευ'ιΙε
εάτιιιτεητ Μαη
@νεο τοιισεΙειιέ '
Ρτετειιεἶιιδ ξιειιιιτε, δεειρεεεερμΙε @Με ·

θε φτΉε για ρκειιετιε [εμε εεεετιιεθιοιμ
ῖφΙΙεε,ἰιιὸἰἔιιειε με εοπΐεΒιιέ: εεε που;
μεμε γ εττείΈιοιιε.. Βετεεισιιεεειιίξεω

ιι

μποτ Ιε αιτιι&εςε ΦΠ! ιιοιιε ἀοιιιιεἰει
' Ραπ τεεοιπιοιΠτε ιεε σιιτε_ΕΕῇοιιε @οι

- >

ά'ειν·εεειο-ε [εε ξο·ΙΙεε ;·‹:,εΡε @σε σεΠεε-ιε

'

ἰιιίἔτιιἰἐἴἔιιε8ε εά16επτέειιεε @σε @τα 1
' _ ηιειπἑιΙε ριεεε ;όι1·εΙ-ες-Βειειτε εσειΜ_

εὶ ΐοιιτ ίεειε ιιιάέιει&ιειι] ?8ξιιείετνετιι
:ιι Ξι Ι'ιιιιε,ιιι εΙ”ειιεεε. Επι ίεΙιειιεειςε Με

@ε ιιιέΡτάΐοιιε ε6ιιτειιέειιΐεωειις απ·
Με ίΞοΠεε , '86 εΧετεινεἔαητ·εε ιιοσεεε Με

ειιεθισιιε , (μή @οσε πυεειιι:ι1ίιδειι0%
ιιιὸττε ΓαπόΕιθε:ι.ειωιι,ζε εοιι-ιἶοΙ-ε;ὶοιι9.(Μ ι

ειε ρευνεπειιοιιε πετιάτε ιιιιιιω1ιευτετιι :

ΡΙιιε ιιειιτει.ιι€ , ει ριιιε νεΙἱἔἱεσι: ετινετε.
ι Βἱειι ε οι ριιιε ειδεδείειι=ιιέε Ξι ΜΒ ΙΜ'
ι οἱιειὶτιε ,εἰ ριω-ε Μεοτιτειιε ειι ΠΈ3115ωβρ

:Με πιαειφε $ωι>ιάε -ειιῖειι Με - εἶωμ
`¦

ειιι8_
ε"

1 _
/ἱο·
Η. πΧΜΜέ:: " γ με?
· ψ
]όάτε.Μ Ϊι1ΒνἰΙ1τἔ:; 82 ηικΙεΙυε: σκοεΠωεσ οι”. ”*
ἐμέ:
ΜΙ'εΙοςι:ατισε
Μ: ουΙ'ασπὶπ6ε_ἰτἑ
Φο @ΜΧ-ζω
5 οιι-Ια
Ιων1νπτ:ἰτ‹`Θ,
σο: τοϋ
' Δ «

1 ἔΑΡ6ττο
ΐεε 012βάνειψ.
ποιέε·οιιΜεικοι:τςο!ευτ
$ορεοΪὸιιτε ειποστο
ναιτἰτεξ
Με

'° “ ·

πιαιτνο`ἰερ£Ἐετεε Κ62στϊε-Ζε: (Φτ45Ι)·β.ι= >
ε|.τακιή 9αϊο!!ε: επέφέτακέ σἰὲὐατ:.@αιιὸ-ὶΙ
ΕΥ ειιι-τοΙτ @ατο :ΜΙ :τι εϊΙ:8βιιδ εεΙΑιγἔ
έΕφίοΙΙεε (απ (επιιέἰιτίὶτὶιἑἘἰοο,ναὶαιεε, ·
Κ Λ
ξὶεὶκιιιεὶιοεβὲ φΜε Σάοτεεητευόοη-€τυάΕ ὶ . μ
ξὶ'ων€τ νταγε ', δ£ ίοΗάέ: ιτὰ£5α€ἰὸτῇ
"
ϋοΐιώιιΒ(ΐ2τοΜφέαπέε
Ια Με: ηπέρτϋίαι·. Μακ
,ὸὶτ9Π
1ο Ρἰε
, ρων:
εθ:·, δε
ΜΙ Μ' Με Ρεωό:ξ39κέτστ τω: ΜοΠ1π€5

γ Ήυ,0€τττε Ἑ6ιιῖΞιιυεἰΙΙτὰἐΙΙεε Έμΐτα”επςοεε γ _
Ματσε πιαωνε5ε Με ττεερει·πίεϊειπΧ οί>

έιτε μίσθ: ςιίεΙϊεε Γοιυε:πτάεε ὸεΒαεεε ειι€

ω: Ιω-Έπετέε, εΠοε αΐΒΜΐεη: Με είΡτἰτε1,
ΗΜ Ιοερ1σιΪυεΔτὶεε μΠοεεοοττ: Με _ειιι4
:τα
Φωτ,
, δΖδεΈσω·
ΚεειΔεϊοζΙουίσωεοτ
οτιττεοΒοφετασια
ὶ1·Δι;ιτε·ι1-ΪεΦ
, ε1ικ:Ιλ -_

-·

ΡἰοΡὲ ἀονποῖτὶὶοπ 88 ιιΜτ Ρατἔαὶτειπεπτ

| Ι_

ι:τμ1«·:αιΒ1ε. ' Ε-επτΜΜιΜπε Ι'Αμὁττο··ιϋ.`

έβίετὶ @ίου @ο ώιπ:, 11% ”Γ1ιτιοεὶιέε @ψ
@π φα καΠεε ιμώΙσπε απ απ: ρετ
ΜεἰεΒίσ εΠδιωεαΞ θα @ι τ:ΜΉοτπττω

ἰ8τνἀΡατιτβἔςεὲἔ-Β€ κεεσωπς›ΗΒ , «ΝΒ
.
, . φΔΠ~
;
"

"Δ.

ϊ.

. -

·

'

5)

,

›
"

ξ

|

` -

Ι

` >- 6'α·ππω Σ Ι χμ
7728
Α
σὶιιπιι‹ὶ οτ1.ε“γ ατταίΕο :Με ΡειττειΒΒιπτ Μέ
@μμ
Π.

φοιάφιοιπ Ιεε εἴΡιῖ1τε,Ιἶυιι :το ρςεκιριπι:.υιι

Ραττἰ , δε Μαρκ: Μιιττε:9 Ετ α:Ια :η·τΙνε
ςλ'αι;τειιιτ €Ι_υε ετι·ίμπϋΙαθΙρε Μειε, φα

ι€ωΠω 'Μ, δε ω” έιοφωςτπΔεε.
εο_τπιπι1ηε ρτἱποὶροε φωθο;ω οοι1εό.
@σιιηέε|ο_ὶ:_οτἴΙΔ π:ιτυπε,Γοάτοπ Γε:5Εκ:τ1-' -

ευτεεωξη;:€ι1έΜε όεςίΠοτι ρΙιι:.ἀἱίἱἰεἰΙα]
Ετ ςυαηά απο ΗΜ: Με αρη" (οστάΜ
Κ; οπίο:Μιτιοηε ἀ'€ἙΕει°οπε , φ ο ο @Η

εικτοτε,ςΙυε Ιεεβἐἴριιτοε, 8: Ισε οοοιείΒι,
πω” με ιτιατηιιερτ ωΠΠω τὶε ΓυΜο,
εΙιαουη νοιψειιιτ @το νειΙσίτΓοη ορίιΠό,
86 Γοτι αίμα 2 Β'οΕι ο.ς:1νεητ ρω αμα
Με; τι:ρτι1τϊε επτα Με βετίουυεε.Ι:;ΡΙοε
έ:οΜοωτοε. Μ: ΐειι ε'ιιΙΙσωε , δ: ε)Ε:ιτ·
»

Παωπιο οποτε ε1°εινεπτειΒε , €1ικ1ι16”8'

μείοωρεάοη , ό; Ι'ειωουτ ὸο ιι6ιι_ε :πώ
κκε νὶοιιτ ἐι ε'γ- τπιο:Πετ , εοιπωε1Πα$τ Ισ

› ΡΙιιε Γοι:νοπο (ΞεττεΈοΙΙρ ρε$οει απ”
.;_;θ:;ι.;.ζ:<.Μ;μ|

' θά: Ρ τστιάτωιοεο
. .
Ρ ΜοτιεΡ οιιττδοΜτα
εισε;οΙΙ6η.ουε απ τεκι›:Ϊ ἰἀοΙιιττεε, 86 δ

|· που; σ.νοτιε άο Ι'ειιιτοτΙεθ, ιιοηε ω: :ιππι
ηιιοπε ΜΜΜ επ απ οεοαΙὶοηε ὰ: Ιε-ε
ετἐἔἐτ ου ωκ1ω άι: δ”, Ρουι· ιιν.οὶτ α:
βια ά: ση! ηπιί;τετ, εμ ὸείΡτοΐετἰτο όο
χω πε οοιιπιπμπΙο2ιςοϋκ Φ; ω; (τι:τα»

Φιλ

«

ἐ-›
·
Α

.

Μ

!-

β, Ζ'Ειυ. Π'. ιτέωΙΜέφί

75.9· _

ςυΙοΙΙτ ου Ια ΙιιιπΙΙοΙΜ ‹Ιο Με οΉοςυεη Φεβ '
ου φαί Και: Ρ:ιε ειδ-σε εΙο ιΙΙ:ΐοτοποο ρενω· 11η
Με τεεενσέτ. Ω'έτοΕορωιι; εοιπωσηες-

:Παπ
ορΙΜοιιε
;Ι:ΞΙ·ιίζο ΞιΜε
Μεσα
1Ιο εΙΙρ
Μοτο::οσε
::ΙΜε
Ι ΔωΙωΙΙ«Πτ
εεεεηε:οε
ΡυΒΙΙεΙυεε άι: ΙΈΒΙΙΜε Με ΜΜΜ, 8; Με ε
οι·ιιοΜε άι: ΒΜιΙ › ΙξεΧρε:τΜποε ςυ'επ :ι
Με @και ίοΙε,86 εμι'επ ΗιΙοεποοτο τουε
Με ώστε ΙΙ: ιποπὁ:·(:Ι1τέτὶοπ 5 πατε έ

εΙεΙτοΙτ αΙΙόε εε ταρω: :Μ Ι”Αρότεο , Γεω
(γω Με ΒεἴοΙπιὸ'γ :Μετα ουσια: :απτο
οσωππ:ητα1τε:. , Ι)'οΙΙ ρα_τοΙΙΙ εοωΙ:Ι:::ι

@ΙΙ αιΙτεΙΙτειΒΜ Πι βιΒοίΜ , ςιιαΠό. ΙΙ εστιν
ΙΜπάε Ιεὶἑιἴοτι άΙΜΙΡΙε ‹Μ 2εέεΙ:ε2ς:οε
πιΔΙΙιειιτευΜε εμπ:ΙΙΙοτΙε , σερειΙ:Ιοε (Π:
ΡτοεΙυΙτι: :Μ Η ετειικΙε πόροι; επ Ι'ΕΒΙΙΜ.

. νετ :πειτε π1οΙπε ΡτικΙ:Μ ευίὶ οτὸοποὸ

Έε ΤΙπιοιΙιέε άι: Με έι:ΙεΙα:Ιτ, δ: Νίου
ιΙα: ρεοωρτοπΜητ. ΜειΙε σε: Αρόττο
οοπεΙυΙερετ Ια Ει€εΙΜ εοΜΙΙ:ε Ιυγ εστη
ιΜικΜ ά:: Με πωπω :Μ είγ ροΙππ ποιε
εΙιετ άιι φυτό ό: ΜεΙ:ιΙΙΙειτ Η εοτιπτισ

- εΙιοΜε νειΙοε:ε,δε ΙουτΙΜε,8Ζ εμέ ω: Ρου
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