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ή Έογ ,Κ δέ ρουτευ1άε ἀοει1ὁ|τιτ.
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Με εΙποίεε τιεςείἴαὶτεε ει σε €τειιπά-άοί

Κέα εμε ?οτι γ ττειινο εΒοτιό:Δι11·ττι€πς,
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αγ 86 Ιειοοιινι&ιοτιάοε οττοιιτε 86 ςΙοε εξ:Ρ·

νιοοε οοιιττειιτοε οιι ο Ια ριιτοτο άοΙο. ··

εταιιιοο,οιι Με (ιιΙιιτοτο ‹Ιο Ια νιο. ΑοΠἱ

ίο.νέε νοιιε,οιιο ΓΑΡότι·ο οι: , _ φι”εἄε Φ'

εσάς· ο Μώε?τ2.νση ο εα›πωί;πτο,α τσττάξεη

&ιοι/Ζτ2ιέπεβίοαμ πο; 86 οιι”οΙΙο θα '

τοιιτ οοΙε «ΜΒ ιιτιο Η · Μοτο ιιιοΠιτο, =-Μ

› 4116.οιιΙοΙΙο οΙΙ £εΡ:1Ι3Ιο· εΙο τοπιάτο Μσωππω η

α? 21Ζω,όοίΙ ει άπο Ιου πιιιιιίΙτο 86 ίου

Ιοινιτοιιτ οιι Ισ. εΙ[ΡοιιΕιτιοιι τΙο ΓΕνε.τιχ

οιΙο-.,-αιοευ:κοίέ, & μηθιέτεπαντι Ζη/ίωέπ ο

Μαιο @απο Μοτο. Ιο Ι:ιιίΙο-ΙΞι ρου:

€οτιο Ιιοιιτο , Ιοε ειιιττοε οια:οΙΙοιιοοε τΙο ”·

Ια ιΙοέιτιπιο ιΙο οοε ΙΙντοε οοΙορτοε; Γοιι

τοιιοΙιοωγιιοο ΐοιιΙοιτιοιις,οιιιοΙΙ ΒΙΒΗ;

ο ιιιοιι ιινΙε ‹Ιο ιιὁτιο ει€ΙΙΙιιτειτιοιι, 86

(Ιω @πο ιιιιο ΙΙΙιιίΙτο86 οΧρι:οίΙο Με::

οιιο ιΙο Γε άινιοιτοιοοΠ οιιο οοετοΕοτι

απο Γιοιέο ιιο οοιιεΙ:ιιιιιομιε ΙοιιΙοιιιοιιι:

Ιοε ακουω, οιιι έτογοιιτ τΙοε-ῇα ιιέοε , δέ

ρυΒΙΙόοε ειιιτοκιιρε οοε-ΑΡό·ττοειοΙΙο :ιτ

Π10 1τιιιιιιτ 6Ιο Ιιοιιιιο Ιιοιιτο Ιοε ίίεΙο- 7

Ιοε οοιιιιο Ιοε :ήπιε , οιιι ιιο (ο Γοιιτ οΙο- ·

να δε: ιι'οιι_τ οπο ε.νειιοο2 άειιιε Ιο πιοιι- _

(`1%ηιιο Ιοιιε τοιιιρε ἀοριιιε. ΕΙΙοοιι Ρτο+

@Η ΡΙιιε ΒιοιιεΙο ΡειττΙο οΧΡι·οΙΙέιτιοιι€ι

86 ιιοιιε οιι ιινοιιε ναι οτι.όοΙιατιτΙΙΙσπι .

ποωΙϋΙ‹ι σ:Ιειιιε απο ιιιο(ιιιο· έριττο οι: '· ΤΜ
'Ι " Ι Ι εΙιειΡΙττο Μ Ι'
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; €ξέιμ οΙιειρίττο ςιιειττἱεἴττιε, οἰιΙ'ΕΪρτἰτ :ινοΜΟ

ιιοτωπιτκιπ ΤΙωοτΙιέε δε: Ια τονοΙτςό

εμε εΡε ατι·Ινέο ει” άετιπετε καφε, δε

άσε ί:ιυποε ΜΙοέϊτΙοεε, εΙυ”οΙΙο ιεκτττοεε -`

απ ενω: , επτειπατηι1ειιιτ ωείππε Μπι-ι
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Βτιαΐο ό.υ ιτιατΙοεεἶ, δεΣΓ:1ΒίΒΙ1€11€0€ι€8

νὶειπἀεε. Μεἱε Μετα ατε ΡτοεΕ&·άοηε,

ΓΕετΙ:υτσηου5 ἀοιπιε: ΐουνεω ὸ€ε μα·

ωιιτἐοιπε,6ε άσε ρτοΐοι·υστείε εάτιπίτειΒΙοε

οοεπτετ Μι Γεὰιιὅὶἱστι όεε άαπΞετε Ωω

σΙοε,ό:ιτιε Με Ιὶευκ :11είιτιοε ,ού-€ΙΙ·ο Με

θι5τ σ.ιισυπο οκρτοίἶ‹: ιικηι:1οπ όσ Ιουτε

εττειιτε; γ κτιετκιΒοειοτ ‹:‹:πειιιπε ειιιττεε

(υῇετε &ωΒΙ:ψΙοε »Νέο Με: εάάτε:Π-ε Η

άΜιν:, ςυ'ετίοε ιτμή:ΙΙε: (Με άσε ι1ηε,εΙΙσ

:πέσω ΙπΙΗΜτ ΠιέΈπειι11ι11σητ εοπετε Με

ο.ιιττε·ε.· δ. Ρο.ιιΙ ιιοιιε επ ΐοιττηΙτ υπ Με

Μ! εΧ6111ΡΙε -όειιιε εεε τεσπα ‹]ικ πουε

εΧΡΙἱεμιοπε ὁεΡιιἰε ευεΙφετεπψε.νουε

` 1ινέε όοεήει ουϊ_, (ΜΗ γ μπώ: ὰ: οετςειὶ

επε:ε Έατιωοε νειι=νεεήυς Γοπ ρπιρΙογοὲε_

Μο” αιτίετν50-6 ὸεε Ρο.ιιγτοε @ιτε ε!ιο.ή·

· εμε ΕΒΙὶἴε (ΞΙττέτἰοιέιιε , 88 @Η εαυτό '

‹ὶο α: ιτ15υώεεο,ςυϊΙΙοε γ εΧοι·ςεσγειι€

>έτογαοτ ε.ΡρεΙΙόσε 1Μιωπέβαε ,·ι:“είὶ ει

όϊι·ο Γοενέιτιτοε άσε Ε8Ιπεε. ()”είϊ υπ

έωοεε1ι11 Γοπ»ΒΙοε82 μι; τοΙονὲ άςΙιιγ

- ε - ιπείαιε,
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πιοΙΙη6, ΙΙΙ: ά':ΙιΙΙΙει1τε ιιίΪέε έΙοὶειιἔ εΙ65Ι @ΜΙΚ

αΒιιε,εΙυε Ια εεωΡε ειωττοάι11τε μικτή γ”

Ι‹:ε (ζΙ1τέτΙετιε ; Ε:: ι14::ιι1τιτιοΙω Μ. νετὶτἔἐ

εΙΙ , ςιιε ρε δ. -ΑΡόττε Ισ ττειίτατ ά'ιως3

πιειαιΙετε Η οΧςιΜΕ:, εΙυΈ·πιτφΙατιτ Με

ςΙτε όεε Ι)ΜεοωΙΙΙοε εΙο ΠΜ τετηρε,ίΙ Με

Ισατ ον1όει11ιπετιτ Μπα ιΙε·ε ΡΙυε -έαΙΙ8ε

π:ιιΓετε , 8ε άοε ρΙιιε Ρ6τωεΙοιιίεε εττοιιτ8

‹Ι‹:ε ίἰεεΙεε ίιι1νοτι$ε αΙΕινοΙτ Ια ΈΙΧ/Ιογειω

Με, (Ιω ε$ότατιτ έΙονέε Γουε όο Μπα:: η '

ρταςκτεε,όε ρετΙτε δε ίοΙΒΙοε εοφωι:·η=
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/ ςΜΜέτ ·6:κι τουςέε Ιοε ίοι1&Ιοτ1εό.ε (σε

ζοιαδιτέΐειιτε.(Ξεττε ίΗΠι;υ&1οπτΩ Η ιι::

__, β€(ΗΠαεμς εμμωά Ιό τσιπ: εϊοΙ'ΑΡό

χ ©εΙΙε-ς](Ι:ηΙε (ΜΜΜ: μπι: :ιοιιε οΒΙΙ

.” “86ςο?ΜΒΙου εοΜὶἀετετ. $1νο1;Μτ3ε

ο γ ]ἱιξ:'ὶτ1ὰε$έὶε; ηι1Δε1.τόυΡ α: Πω ό5ίε6υτε.4'

.Δω _ -. |4_-|.μου; ΡοττετεουττοΙοε ΜΟΥΧ18$; μτ με·

, χ* ΡξσΠεβέ1ϊ11ετεπιεΗτ, φα ©ομίΜαθ.όη

έςΒεϊεϊμΙ εμ άέέτυπ εητῖςϊε`1ϊι€1ἱΞ5Γἱψ

κ · ° 13;ΐ'τι11τζόΙϊί δέ.ΈΠΟηάά)ἐ1:1ξττ:Πτέ1πίήΘΉ.

'Ηγ·Μοζτ Ρωτ απ:οτε ω τεττιρε ὸε··Χ$ι

” ·` .;111ςιῖῖι|οἶἀτοἱτΙε Μοῇ7ειἔ5·;°ῆγὸ£€ -

Έι:(εάεπέτο)ε9 (ζΙὶτέτἑεπέ, Των

3%ιΒ ά' ᾶ*ἐἐ11Χ , “ςμ“€1,οιι «τοϋ :τιἐιῇ6ἱιτὶῖ

.› Σόβϋ)# ἐἑὲιρά ιμότύπωσ £Χατ15:1:1001%·

3άττιέ1ΐϊόζή βέ Βόιά1εέΕοξ ΠΙ ό! θα ἐτυίὶ·€ϋ,

2ιΠεΜΜεΕε Δ1°Ἀ-Ϊ›ὅ€Ε6ῖ·ερΙῖ:°;εἔΙὸ @Πεκ

έ. 3 έ'βάτΕ Τα έῇὅἰἐῖἔρ€° `Ί”ὶ1π'ΙἘἱιιιτξ6τμ$ζ
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Υ// ¦η

ἶἐἔἐὶἴἴεἶβΙῇἐἑτδἔε Ϊἶἐοὶἱἔἰ'ἔὴ'ίεέ,έ$υπΐί11%:=Ή .

· €τΞμνωσει1·έειω;π5ωεωωπέεσωεςΡω

Χ ) “ῶΞἔἴἐεΪδ^οζὶιε·τὸ°ι3ε ὶεῖἐΙἰὲιιΧ,ο 'ΦΠ69ΟΗΕ

251 Ωὲιεηαηϋεὸᾶῇβιεω εανσωω

Η › > Δ “άοψίΐξ51ιΧεξίί1ΜέΕ5 96τ1σωάΕτΧι1:$68·

εΕεξ3%ιίεώο1ηε Ι'ΑΡδςϊς;ρατΙ6 ίοέτ εισπ- '

121έΧΜΒΤ;!;1ἔέ:ἔὲ.Π1ἔ1ε0Ει1ἱΪεε ; δέ Μ167ξω

ν ·· 1 ' _ με
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/ἱι›· !,Ερέττε τ. τι 'Σΐπτυ2όέε. Η;;

Ρεευι1 Γεω πιο: ἀὶεε Κς:ΙΙΒτειιίτε. Φωτο οωτε.- )

το Που , Η εεε:: ττειιντ: επεσα: ατι εστω, , τ·

οὐ Η ττοττπιπ: τ:Χρτοπέτπεπτυπο Β1ε.ε:ο-ε

Μία Πα Κο1τ8τουΓεε τ! τι'ετὶ`ΡειτΙε Ποτε

ρ1ιτε ετΙΙευτε,ε1ιτ`1εγ. Γεω ὅτε ΜΜΜ ΦΕ!

Βε!Ι€ϊει1Χ. (Σετ τ1ιττ.ετρττει,ηιιο το Γεω;

Ιιοπιιτπε,ΒτυΙατιτ «ἰε πΙ:_6ε έα ::Β.ειέττθε

Ι,οε ειιΡτουΒ1ϊόεε,ε'1Ι τη οιτίτ οοπτιιι › ειπε `

ΤΕ8ΗΓο 9ἶΙΙ`ἰτιίὶτιτ1τ τουεΙοε έττεΠ€ε άσε ΜΜ-1έ

ρετίοτιιιεε ()Ειτέττοιπποε,Ιοε ΡτεΒ;τεεε οιι ι'

Ενώ10€5,Ι€ε Μεσα, Με ρετςτε, Με στι,

τ;ιοε,Ιοεκτιεττε,Ιοε εΐεΙειντε τιιοίττι:ε.. Η

Ιευτάοϊπιε τι οΙιεεωι Ιουττ€ἔΙε, δε :Γεω .

ΜΙΒ: με ιττε σ.]ιιΊ-Ι τΠιοποτε: ό.ε (σε @Γάτ

ΒΠεττιότιε.Μειτε-ΡουτΙοε Μογττεε, Η :το

`ρατΙοτέγ ἀ'ο_ιιες,_τιγ ο. ευ:: , οτι με να στ..

ὸῖσἰτ άς ατε ε1-υ:1τοτεε εὸττιὶτειΒΙεε @Η

ΕΜ ε (ΝΠ ει ΙειΙΙ[όττε?ει Ι·"Ε8Ηίε. Τοι1έε

- (ΠΝ Ραπ εσττο.ττ1,9ιτο- 6986οΐρεσε Λάο

) | Δ |

8ων1ετοιτ με αποτο Με ρειτττ1γ Με ε

αττεττετιετ Ετ α:Ιο. ι11::ίττιο Ρειτοττ Μαι

Φ: α (Μ: Ρεε`.ιιττ τΙοε ΞΗΣΕΠΙ'81ίβω.ΈΣ

Δω ποζιναιμ Τοβεττιστιτ €τίω.1·· Έε.ττ·τισπ -

β0ε.τιεθ11τέοτι 4,811: δ.€ΡαυΙ ; η? με ω;

Α.

|

- - νταγεα·ετ:.ττειτπε ε.ιιοι:·ωτεότε ττοἱε - °`

ΡΦωτοτε εωω. ε] τ:ωττωωτωετ

φη]Φε ()Ιοττετττετ· ιΡωτήαΜ - , ΤπΒιοτπια8,

Με, Ιτι:ετέρ. εισωτεΚΑιε.τεεωωε

τε' . ΤΡΪΪυΠὶςΠε -

μ
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ΤεττυΙΙΙεισ,ΟτΙΒεΠε,εγΡτΙεηε 86 εφετεε

εειΙΙείΙ: Με ρτευνε εοκινειΙΙιεεπτε εεε

ττε Ια νειιΙΙτε ά:: εεε:: , ε1ιΙΙ Ποιιε ἔο`τ8ειπ
:ΙεεΜογκι_εε ὸόε ΙεΙτεττΙΡε εΙε 5.ΡειτΙ,

ΐοιιε _οπ1Ι›τε ειι,ΙΙε ττειινειπ , εΙυ'ΙΙ επι εΙΙ ΙΙ

` Ρω:Ιε άειιιε"ιΙΙΙΙΙντε Ιι1εοιπω ευκτΙ:ις“ ΙΙΙ

Χ Ρτε;τιΙετε ΙὶεοΙέ:ε εΙε Ι”ΕΙ:)Ιἱἴε , δε φωτο' 'Ι Ι'

, εοπικτιεπειι ε. ΡειτοΙΙΙτε _φεω ΙὶΧΙε€ωε, ΙΙ

ΙΜ· ?κ ίΦΙ.1εΙειιοπιάαΠεηΙεΙΆτεοείεΒΙτε,ευε Ι"

“Ι :εεε αιμα» ωεοοιιιι- ε'εΓτ Ισ.ι1ΙΙετΠεΜ ΙΙ

«Ιοκει·ιεΙιιγ πιείτπιε,εινεο Δεν: ΜΡοίΙιιτε, › ΙΙ

δειπιε ΙΙ:ιρι1ό.εικε ρεΙρειΒΙέ. ΕττΙεΙΣι ΙΙ

επεοτε ΡειεόΙΙΕ /Ι'εττευτ ἔτοΠῖετε εΙεεει1:;,εμ.ιΙ εοιπες: τοιιτε ·:ΙΡΡατει1εε ‹Ιε ΙΙ

:απου δέ ‹Ιε · πάτε οπτνοιιΙ(ι ττετ1εΙοπέ Ι

“ η1ετΙεε ΙοεΙετέε ΙυάειΙςυεε άεε ΕΙΙΪτἔ· ΙΙΙ

ΙΙΙεπε τΙέστΙτεε μι: ΡΙιΙΙοιε-Ιοιιε ΙΊῖπιρε~ Μ"

πι:: (52]ΗΒ,τ:€ΙΙ σ.τΙΙ:ε.ιΙέεΙε εεωΡε2Ιεε ΙΙ

μΧρθττεε ;6ιτρ13τε;Πτ σ:Ιε εοπετεε:ιτάόΙαε ΙΙΙ

- ΩΙηειΙερπεε άαΜεγ:ιεε :εε ‹Ιε ΙΩΝ ΙΙ

Ι €Ιει:ίεείζε ΐοτιτ εΙεε νΙΙἱσιΙε εμε Μ. Γει1Ιε ΙΙ

ε ε εΡεΙΙΙΪοπεΙε Ιε ΜΜθεω ε1ενέεεό:ιτυ ΙΙΙ

_. .Ισ εεε-νωπά.άεε·Ιιο;πι11εεείοΙτ ἐτιώεεε

; δ:ίοΙΙ: τηοδετιιεε:· Ι.ε 5ΙειιεεθοιάΙΙεπτ ΙΙρ ΙΙΙ

' δ. Ρε.ιιΙ8εέάε πειτε Ιεε Μπιεε νιεειγε δε. αδ· ΙΙ.

Γειικεε.όέεΙνεϋιε Με θΙΙΙΙΙιε, Με ΕεςΙΙεε Ι ΙΙΙ

_-52ΙΙΙ 0Ε8,Ιι;ίειιεε ει' τι·οΙε απ” ειπε ειρεεε ΙΙΙ

-_εΙα εΙειΙΙΙΙΙαπεε άυι δε3εεει.ι Με εΙ1ίεΙΙιε :οσε ΙΙΙ

. Ψ : ` , ' Εα84

ωω-ΗΜ-..ωω. .. ζ _; “Η



Ή

 

μ: ἴΕρἰ2τἐ Ι. τι ΤέκευΜέε. μ;

' μετα Γειά σποτ άτ:ε Μοντιεε,Ρτουν: τπτ εξ:Ρ

[ νττττ_ΙΒΙτιτιεπτ, τ1ιτ'ο.Ιοτε Πε ττ'έτοντιπ με Ϊ ‹

τ τιποτε έτ:Ιοε επτα: @σε (]Ιιτέτέτ:ττε , τμ! ·

Και ντττιπ Με Ρττττττοτε, τειι'υτι Ρενα

Β ειρττε Ιοε τοτυτττττισττηοιτε ὸιι τ1ιτειτττεί·

:το ίὶτοΙττ Μ:ιτε π: ότε τη ίτεοττάΠει1,_

Δ. τ1τι'οιττττ Ιε τΙε:Πε1τι μπαι! άτ δ. Ραπ! ἔ

τ1τιττε α: Μτωτε άςε Πἰειεοτιἰπεε , Π)! ›

Ροίο τιποτε εΧΡτεΙΙ-έττιετιτΙὸτε οτιοΓεε,

τ” τΙιοτειιττιτ δ6 τιΙσὶπιτετττ τ:νΜεττ1ΐ -

τυττπΓ1ιτίτττιιτ1οτι άιτε ΚτΏ τοτιε Βο

τικιτητε. _Νουε οτι σ.νοτ15 Φέτα τεττωτο - τ

ηττΞ ηι1εΙτευτε ιιτιοε τΙ:ιτιε Ιεε ειέΗτ:ττε μα. -

το τττττε,8ε ι1οιιε τοικτιτ:τοτιε Με πικαπ (

ὸειτιε Γεεφοί]ττοτι τὶο ετ: τεστ 11οιτε πίτα

:' :Ιω ΡειτοΙ€5 άτέ ΓΑρόττε Πιτ α: ?ολες

:ι Ν απ” τα άεττττετεε,ττιπ: ττοιιε τ:εφΙττειι:ιβ

τ 1 ω” εΠ τος:τ:νοιτ ττωπε1ε τοοΙο άτε Β5.2.ή·

Μ -6οιετ]ΙΤοεΙεε νευνοε άτ: ίτετκετιτάωε,άουτ

Η | Ρώσωάτ1%τ:,6τ Με ττιοιιτε τινονοιχτ έτὲ

Π! ` ΉΜε:ρτοτΙ1τ. Μειττττοτ1:ιτάτ Η τη τ:ιτεΙυτ

Η 6511” (1ωέτονοτιτ ρΙιιε ῇοιιτιεε. Ετ ρο.ττ:ο

Μ δ” @Με τ1τε;ι1τιττ τυΠ: του ΓτωΙεΙει·

ὰ βΈ")·ΠΕεεΦ ρτἰνιττ δε ΓΒ€Ιτίο άτ:1ςιιτ (ετ

ά 'Μετά :Με ὰ: Πιοτιττειιτ τΙο ΓΕ8Ηΐο

Μ μπε (ουΙτεττιττιτ- αυ'ε1Ιοε ττ'οιπτ με οτι- .

Ι τοτε νεται (οτΧτιτ1τοαμε , (ε ττειιντιιπτ μ _ 7

3 -ΒεαυτουΡ· ψ: ίσωττ1εε :κι ᾶτΙΪοιιε τὶω τ
)

_ › Π . ΜΔ" ' . Θε η? 3 '- ~(Σ€Ε ._
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ε 7]/ή-Μη

ή” εδ'ε·Μια» ΧΧΧΙδ _

ει” εετέι8ε Ια, 8.11τα0ϊ0ΠΡΙ115βαραβΙεε [Η

ΧΧα

Υ. Νεα ε'αεαι1Ιττει· (Η ττιΙιπΙΙετε όμ Ι)Ια

εοαπατ2τ1ι1ε εεΙΙεε ειιΙ Γεω Γεκα8ειιαΙ

:εε;Ι'Αρὁττε ΙΙι·ΙΙΙΠε Γο58πειιΓεωειπτ (σε

οτάτε,66 πισιπέετι τεΡτεἴετιτε Ιεε ΜΜΜ)

ίο:ιεΙέεε ΙιιτΙα-ΙιιΙΙε εταΙιπε, αιω|ανεΙτ, ε

εμε Η επ τεεενοΙτ όα_αε εεττε εΙιατεε

ευεΙαιιεα ίεττΙιτιεεΦΙυε ῇειπιεε, ΙΙ τιἶευ.

αττΙναΙὶ άιι ΓεαηάαΙεδε άιι όε(οτότε. ΙΙ

τουεΙιε όει1Χάε εεε ιτιαιινα1ίεε ἴυΙτεε,

αΙΙΙΙΙΙ επι αΡΡτεΙιειπάε;Γυιπε,αιι'ΙΙ ρτοροΙε

!Ιαιιε Ιεε εΙει:Χ ρτετηΙετε νετίετε ‹Ιε αό

ττε τεΧτε,ςιιε άεαίετιαιπες ρΙυε Ιειτττε3,

Βο11Ιεε τεεσΙτ υαωωιϊω Με (ο άό8οίι

°Εετιτ ‹Ι.ε εε: επ1ΡΙογ Ιαε:τε , δε ΓαΒατΙ

ΈΙοηΙΙευτ (εεε Ιε Ρτετεκτε,:1ιιε Ιευι· ίουτ

απ: Ιει1ώ.€ε,άε νοιιΙο1: Γε πιαι·Ιετ. Παυ

ττε; άοητ ΙΙ εἑεκρἶἱπιαε σ;Ιαοε Ιε νετἴεΙ:

ίι1Ιναχιτ,ΙεΙΙ·ςι1ε Ιειιτ αἔε σε Ιειιτ Ρετπιετ·

τε ρ`αΪἐ εΙε Ι-ε εο11εΙΙ:Ιτε ειπαμε τουτο Ια

ΜεΙιτετε ,8τανΙτε 82 τΙΙΓεκετώπ κεεμαΙ_ίε

«Με ιιιιε·εΙιατ8εάεεεττε πατιιυε,όεν-Φε

πω; ογίειιΩτε, ειπὶευΓεε 86ΙααΒΙΙΙατάε5.

(Σε βατ ΙεετΙεϊϋίεΙαοΓεε ς“ιιιΙΜευε ία1

ίση: έκατ ‹Ιε τϊαί·τετ ω εαπ α&Ιοια,

ανεεεΙιτε 1α8Εαοε -ὸιι ·δεϊ811ε11τ-, ο,είὶ α

εΗτεΙεε θεια $αιΙίσω ρούτειιογε δ. ΒαιΙΙ

ια”εΙΙ:Παε Με Ι1ϋΙΙΙΙΙίαΙΙΙε 3.ό111ετττε-€α1ι

: : Ια ε ΒΙαεοιιατ

Ή

ε:σε:Η-·

Β.5εΞΡ=·



  

£'Ερέιτε·ϊ. ιιΤΜιο.ι&έσ. ) ιι”

ιι χΣ)ιιι:οιιατ εΙο ΓΕΒιιίε: Δω (οιιιιιιοε -,ιιιιι ΟΜΕ.,

ιι ; μαι: ιιιοιιιε Δ; ΓοιΧιιιιτε ειπε. 118ει%Φ Υπ

ι ·. (άιι-ιι;ι ΐοιι ὸιί-ειισϊξ: Τιτιιοτιιέε)ία «Μι

ιι ·ι»ει,φιἱβυ:ρἰω]ς%ῳὲ:. δε” ί.: πειριιιιτΐ ι

ε, › το ο1ιιτειιιοιιτ ει ω ιιιιι'ι·Ι ει οιόςιιιιιὲ ει;

τ, βενιιιι_τ,ςικια αιωνα ·βέι__ωτυρίέε 2ἴ4]#ἔ?Έ

κ: ι μ: πιιιέα: :ἰεβέκιπιε Με, @Μι αριέε

τι σειρ Η ιι.ιοΐιτε. Ιιις/α[·: .σε/ζει , ιμέβεπ ρω;

ΙΙ 5 Μπι; ιι @Μια ι·:.νιιιοιιιιιιοιιιιιιι”ιΙ ιι;

ι ι -Ιεετεςοινο με άειιιεεε Πάσιο (κι Βιε

ιι:- οοιιιίΐοε,άοιιτ Πει ΡειτΙὸ ε ηιιε ιιοιιιςιιιέΐ

ὁ· τιισιιτ Η Μ: Ιι·:ε ειιοιιιιωΡιεχ Πει ιιιξΠιιρ

τι, ἶ Ροικι€εγ Ματσε ;ιιιαιεειιι,ιιι€ει€Μ

ι . ιι Μα 6η οικιιιο , φωτιά Βιετιιοιι ::Πεε

ι· 1-ιιι€ίιιιι`ι5ε,ιιιι άΕιιιττεειεε 1ιιγρτΕιέιιτΩέ·

ι- τ0γειιι:ροιιιγι:ίϊτε εάτιιιΓεε. Η ιιέ_Ρ_οιιι: '

ιι· -ιιοιιιιιιιε γ ανοιτ εις ό.ιΡιιοιι1τέ Για Πιιιέρ

Η βετ @Με άοιπ Η ιι:ιιιοξ ΙΙ είι.νιειγ, ςιιΪΙ:

:τ· 18 ριιτοιο ιογ οιιιΡιογιίο, [ε ιπειιιι Γειιι- ,

ι ' και Διιιιε Η: Ι:ιιι€:ι8ι: @τα , μια: Διι€ιι ωΠΡι0ιιιοιιτάοιειιιιοε Έειιιτιτιοει Μειιε ή

9· ΈΜε 116 (ε ΜεΜε ειιτειιάιςο οτι ,μια ·

ε. : Ιιοιιιοιι ειΙοζεΡι εΙο.ιτοιιιιιιιι οιιιιο(ές αν;;

ἰ· γ(2ΗΨεεει.ε ίοιι€ιιιιτε Με] ιι€ήιιτρ2:(όιτ-ιΙ)

ιι ` ι^·-Ψ€#Φαμ Μια ή: με ?ιπσ2π.χάεβέκωέε

12· ι #β Μιιιἑ`πεΪιι/ξ`εεἄεεήτρἑῇμ21υἰωΊιιιικειἔ.

ιι ι-9ιιιιιιιιιιιοει. 6ι:ειιει _ιε.ι;ςιΕιιε_ιίιιι:ιοιιιρε

ω ε ϊΪ?Ρι1θ5ι<ιιιι;ιιΪὸιις ρρε_ἴοιιξαιατο :Με ι ειιιιι; _

ιτε .ιι ι .εγιάειιτ ι

· . ›

Μ' . _ - , ι

· · Δε' ..τ . Υ _
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Με*Μ. ..ε; . εμ .Με , ε. 7”';».

ε ες__ε

ι456 ¦ ε5'"ΜΜ ΛΧ.ΧΧΡ. ··ι

Ό1:_Ρ: ον1άσιπτηιιο Γοτάτε ‹Μ ΣΗΜΑ ε:α:Ιιπ ‹Μ

εε τοοΜ ίἑιετὲ που ΜιιΙειποιπ Με Μπακ

Ματ ττισε,όε& ει εΗτε: ξε1Με εμ.ιΙ η'οιπ οτι

ροτς: ηπα νΗι€τ-ώιπ:1 ε παπα , ττςι1ϊο

@ως ,ου ε1ικιτωπε Με ; ιτιο.έε εεΙΜε 'Η

τοείτπΜ ςίε16ει σο: ε1μει·ειπτε ω”, ου

ρ1ιηυωμέ , 8ο οι πιά πως τουτεε @Με

8111 οποτπ ΜΜΜ ειπε Το1κπητο ΠΙ @με

θ.οτιο ανοιιέι·τΙο ιπεεεΠὶτὲ , φα Μ ιποι11
ἐν: Ρ!ω]ειωε:, Μγ εωρὶογἐ ρεαγτΓΑΡὁ

σε ροιηρι·ειπό> τουε ατε ειΒοε-ΙΞι ]υἴ‹:1ιιεε

ρ`ἴοῷκαπὲσ Με εΧεΙιιίἰνοΠΜητ , δε ειιο

15;; οοι1Μςυοητ Η Με 1εγω1ευοιπ Πιτ»

μεπι16ητ ραπ: όίτε ‹:Μ Μιι`ηεεἶνοιτνεε,

@Με οτι Έοτπηε ‹Μ εοι11Ρωει€Γοο,86 εινα:

ρΡΡοΠεΙοηε ατΙΜε σ.Μ ἴοὶκαιπ-τε ειπε. Ετ

ΜΜΜ ΜΒΜ Ρὸιπ άνετα τοιιω ει11ΒΙξειω

:δ ειΓοττ [Μου αεις!ιιίτ , πώ! ρ Δ:: «ωιωε.‹

ειρέβ:πη:Ζωβιωε:; δείὶ :ι άπο ΡΙυε Μυ

11οε , φα Με Γοκειεὅεηειἰτοε , δ: ποπ Πω

ΡΜΠΜιπ 82/ἔ4/ἐ Μ: ]σεωω· ·υσιπιφε ; σε ςι1ὶ
ηἱἔετοἰι: μη οτό.τε ττοε-άΙΙ:Μτοιπτ ‹Μ εεΙυγ

ΓΑρόττο , δ: μόι1ιετττοπ αει ΒΙικο

@πιτ , 00η εοιεπτΜ Η Μ Ρτ-είετίτ €Χρ1°θπό·ή

:πως , Με ·ΓειιΜε ίεμ·ιωοε ‹Μ ίοΙκατιτε

ἐιιπεξωὶιὶε ΜΗ ἐεΙΙοε ‹Μ ςΙιηιωητε , δ;

@είπες & ΐεύεπιτιτο ο5ης,εΣεπ εκε1ϋποτ

ίευ!εεπεΠτ ην:: <:ο11έε Δε «Λαμ Με α

·· Η ·κιΠ

Χ

έ
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βη· !”Ερέπε Ι. ά Τἰικο2ἔἔε. 4,57

: μι ευ άείΐιιε ,. ιιιίειιιιτε ει (ιιι:ικιιιτο , φ εΙΈ Ωὶιιιιο.`

: Ϊ Ι'ἐ8ε άε εεΠοε , ιιιισ ΓοτιειρρεΙΙε εοπι- ν' .

1ιιιπιέιιιοτιτ Ραπ: β·σκωε:ε Η ειιοίιτε ΟΠ

[Ειτε Η Ρτετιιιετε τιιιίοτι ρουπιυογ Η Με

Βια ειιεΙυττο άιι Βιικοιιατ , Βςβα/ἐ Μ·

ι 4 ΜΜΜ: , σιιιίρ72!Ρ/Μ]62276:5 θα( όιτ-Π)

5 ΜΜΜ! Με: ρω σίι··υεκαΞέ: !κι/ϋυε: ΜΜΜ

: δύ7ι%' , Με: [έ .·υεπίεω Μπέκ, αμκ: Μαι·

ι εοπωικ.αι2Μ οικω φι'εἔε:υ›22βα_/Ϊἔ · θ"

ρ·ι>Μεκε ιθ]. Με ιιιοτ , €11.16 ιιοιιε ιινοιιε

ο ττειόιιιτ ιΖευεπικΜ[·ικ Πε Π: ττειινο Ροιιιτ “ω”.

ο άειτιε Με 1ιντεε όοε ειιιοιστιε αιιτοιιτε ε!ιι

ι Βιιι€ι.€ε (5ι·εε. δειι]6Ιϊ10τιτ Μακ :ιοιιε

, ι δ:ιιιε ιιτι ώ: ]ευτε ρ!ιιε όοξϊετε θτ:ιπι- Ηώώ;

ε ΙΜιτιε·ιιε,εμι'ι1 ιιΒιιιΗε: ς#π· υιιιινιἔσιιικ· ό·

.: βια) ία Μ». , α £ιΜ/ἐ' με Π» σ!! Πεβω5

ι. ' δ: ατι αυτι; άιτ, (μια @ή Δέί,·|)ι22: α'ιβη·β Ζω·

?! ω? ἀ°/ωπ ποσά π· , ΕστπΡσι·:ωπ , :Μπα .

ι- 44% Μέιω!, Μ »ι ετυὶἱἔ· Μ κακιά ατι :ιιι-- .
ι- ΦΠ: βειιιιαζιιι έι15 νέιικί Πω α: όοι·-_5”ΜΜ

Η Με” έΙ31°1°ενιοιιτ αμΠΠϊι; Βιι 0ίΠ:τ1€8 -

7 ΤεμαΠΦ ιιιτ*εφτοτεέ @και επιι:6Ιογα!ιιτ Πζ"",Ι·

· 7 4β'μοιω:-=* ὸ'οἰιεωιιοτ Παπ ,το θα ίοιιε * .

- ' ·ίωι8 Η ΐα:σιιά Ιιντε όε8 Β07$ ω” ά12· "Θ"

ο “πω 6ΗΧ>ιιοιιΈνισθησ, @σε ωφτιωω

ι: ~ ΡΜ [Μάο Ιι6Μειιςιιε ,5:1ιιι ίι8ιιιβε «μια

π ΙΜοΙ€τιοι:,Βε ιιιι€Πανω @και ^ιικά:ε :Με γ

: Ρ:Β δε άξαι2ϊ51.:Λάοξι @και $σι€τιωτ `

Η 1 ` ' ρωειιιτ

Ήῇ~ ]

  



Ξ." ' /_ ~?_.”-” .. _ .. 7.. γ» . '

·· ·· ·4ξ$8 ?μ .πωπωι ΧΧΧ57. Υ '

Ωω». ΡιιτΗιπτ ; $ει1ι1ειώοτώ, ΤΜ22βίατωχ · ἶ

· ν' (ᾶὶτ-Π )υι2Μύ:ΜΦαάτ]ι' παπά: άπο· Με: _~‹

α.. Χωστεέζξε.τ. Ε:5.-1έεμι Ιο1οτεμά ειιιίΠ @Με

Ψ· Δ· ω» ΐοιπΒΙειΒΙε ·ίεειέ- άειω Κ: ἀἱΧΙιιΙΙτἰΜ;:

Δ εβειβίκτε·άε· Ι'Α_ρ6ε;1]γρΐο , οἰιΠ όίΐ;6:μ1β /

Με πατάω: .τ)έιωεω ενΜε/Μ σίέ-ίεΨα_θί- - /

‹ ])ικσε5είε: σίεβσε:,υιΜίε ί:ί Μαυεπέα _φί2,84&]6

- - έσω· εφ'ιεθ; αά1τε.άεε εκατ» όε:(ει νειτιὶτ-ὲ,

τη Ιυγ νετιάαιιτ· `εΙιετεςηοπ_ε Με ε-11_οΐε5 ' 4

ςιιεςείἴεᾶἱτεε ει οιιαετςιιάιτ 1ο. Ροπιρ2;-ός Ι [κ

¦
ἴ

.- Α¦.ι8.

· 3·9π

[οτι οιέΒιιΜΙ. Ετ 1ΙττηΡΙογε ιπι μπι @τα

Ίο ωρτζιτιοΓωε , @απ °ΡΑρόιτο Γε (στι:

Ιογ;β'Μάϊοποη , ι]_υ1 ι·ενωρεοτεε 8

υπ μ;ιτε:άΙ Ϊεη5;ςι1ἐωὸὶΙόὶτ ηυε_Ισέ»ΒΘΥδ ` ει

: _άολ1ωι πειτε οητὑππά|ὲφ ρ2κ#, οιι€ώτΕΦϊ3ε ω

( ,/ έ ωέτ9ί.οΙεήοσε απο ~11 τι”γ ει, Φωά55 η

- Δ ` ςιιαΕτε~ΙὶευΧ φικέ ῇοἴπΙιε, άειηετοιιε-[βε Μ]

' ' ·ειπ::Ι.ετιε; ός:τ5ν:πτιε Βικτω- , ωπαί:ιστε2 _1έέεη

/ Πω ρτσθωιεε ,γ ού ίο-τοπ;ομ1τ-τε16..ωοε ' »Π!!

' _ <μιε5. Ρ;ιιιΙά1ι: 1ογ άσε, ῇειοιπεε νεα” ω

ωΘἶσίΕ α: ` ειιι1·ο11 τεσά;- 1ο. ίουε-εάΙ$6Μα Μ

` ;Νεοι1Ι:ΜΩ$$18βευέ Μ; 1ιιῖῇἰἐι·ἑ,φ1© Μ!

' επάε»πιπο:8ε Γαυπο:Μ άσε Πωπατει1- '

> ο :1οηεμβτεεε,εΙυεωοιΒε Μωβ ωΙΙοἐυε:, ω

' ;δόΒ1 φοι1Βό;:τειιΙοευέ:: εεε ςυεπτειφεί9-- Μ

Ταεεεάο ΙζΕοτὶμιταβε!ω'φασ196ταπΩΦ4:Β8 ` ; ε;

` Α- 1'ιπΜάεωε .εινέοφημε(τεκτε ΕΒ:σιω5Ι Μ

` ' ·ωϋΙ·σκ:ο:·τωεωφ ηιι€.·-.οσ Μαι: 13- τ”

› Α | . ' _ φαω ΐ

43

- _,. 7 ;γ ^` ι

· π

μ--.-..-.-· ...4~“ ~ - > 1 Μ... ι
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ΒΙΙΙΙΙσ ΡΙι1ΡεοΙΙ σίΙτσ Ηστ, δέ 1ι1ἴοΙσιπ , 86 σωφ.

όσόειΙτέιισιικ5 @εκ Ισ.Π:Ιβ οι1ΙωωτΙσιικ. γ°

ΙοΙτιτ σμίΙΙ τι,σΙΙ Ρ:ιε ττοΡ ειΙεὲ ιΙσ Ι:Ισπ

σιπσιίάτσ σσ ειιισ σ'σΙὶ σας: αΙι]27'8 Διβέ|'

σΜΜ: ΟΙ:·Ι/2.σ ΜΔΙεση Ισ Ρτσιπ:ιιπ ΡουΕ

ὸΙτσ,ε1ιισ σσε ίστωτισε,εΙοεπ ΙΙ ΡειτΙσ, :Ισ

` νΙσιπισιπ Ιἱστσε δ£ 1τΙΙ0Ισπτσε σοηττσ Ισ

δσ18ησιιτ. Ι.σ Ισ-πε εΙυ ΡειΙΙΙιεδσ σΙΙ οΙεΙΙΙ.

θα ΙΆΡόττσ σπσστ1‹Ι, Πωσ Ια ΙΙσσιτ ‹:Ισ

Ισιιτ ἔςἔσ,8ε στι ριση ὸ'Ιιοιιησιιτ°, σμι'σΙΙσε

ι·σςοΙνσητ σΙ·ειι1εΙ'ΕἔΙΙἴσ ;Ισιιτ σΠΙΙσαΙΙό4 '

πισω Ισ σοσιιτ,δε Ισιιτ εΙοτιι1:ισσιιιισ ττοΡ ·

Ι›οιπισ οΡἰιιΙοΙτι εΙ,σΙΙσε τυσίπισε , Ισε ἀσ4 `

8ουτσ ιΙυ ΒΙεισο11:ιτ,Ισι1τ στι έιΙίξιπτ τΙέ=

ΙΙ:ιΙ8ησπΙσε:ΡστΙτε σωρΙογε, οσε σοιτιωσ Ι

ττορ ρση1ΒΙσε ρουτ Ισια «Ισ1Ιωτσ'ΙΙσ , στο η .

ε €011πτισ σκορ Με 8: ττορ νΙΙε ρουτΙσυτ

ῖΙΙἔΙΙΙτσ. (),σίΙε σσ συσ Ι'ΑΡόττσ σιρρσΙΙσ

Πσε-σΙσε:ΗΜτ1στ1τ-άσυεπέσβετσ: ώ· Μβ#·

Ισπτε: σοσττσ ΕΙιτΙΙΙ ; Ρατσσ εΙυ”σικοτ.σ

@Με ΙσείστνΙσσε άιιΠπισουο.τ τσ€ατσΙσι112

Ρϊ0ρτσττισΙιτ δ‹Σ Ιππι11σά·Ι:ιτσπισι1τ Ισε

Ρωνι·σε·-άσ Ι'Ε8ΙΙΙσε ησεπσωο16ε ό·σΙ'σε1.

ΙσΓιιε (ΜΙΡΙ ηιι'ίΙσεξωσπάΙσπτ·στι Ισ· ρστ- Δ

ίοτιησ (Ισ ίσε σΙΙΙ,στιεχδε ίσενίτσιεισεε Οσα

ΜΙΒ' : €10”οηΙσε αάάτσίΙσ , σ'σΡε σο ίοει

ΗΜ δε ραπ (ει ΒΙοΙΙ:σ , εμι'αιε Ισεσπτωσ Δ.

Ι7τσωΙ;ΩΜαι σεισ-σσιωτισ σΙσίΈ Ε: °ΠέύΜσε
· Χ _ . Ι Ισ

 



τε

ευοι;Φτιτ Ράιιτ ΡΕετε:ττε Ιε ΙσείοΙιι άιίεΙ

4.60 _ Σε:·),ισπ Χ Χ .ϊ Κ

. Ιε τεειιεΙΙΙΙτ , Ιε Ιοεετ, ε; Ιυγ άοτιτιετ α

ΙιοΙτε 86 τι ττι:ιτιάετ,εμιε άε τέάτε εεε άε- .

νοιτε ΙΕι τι ίεετἱάεΙεει ειιιΙΙιεΙΕεε Ιε ττιειΙ

ττειττετ, Ιε εΙιτιΙΙετ ΙΜ Ιε ίειΙτε ττιοάτιτ άε

?Μπι δέ άε Ιβιβάιιε άε τείιιίει· εεε πιείι

τιιεε οιΙΙιεεε τι ίεε ίετνιτευτεε Ετ άετε

εΙιεἴ εοτιιτιιε τ:”εΙτ ραπ Ιε $εΙετιειιτ άιτε

ΙΙοτι Γε τετιά τιιοάεΙΙε,ΙιιιττιΒΙε,δε ίετνιτι

Ι:Ιε,ι:Ιτι:ιτιά οτι έεΙάΙο:ιτΠε ΙιιΙειιιεε ει ται-ν

όΓθ (ΖΒ8 Ρ(ΐΈΙί5 (ετνιεεε Σ!. (88 Ρ8ΙΉΠΈδἰ

@τι εΙΙ-εε εοτιττε Ιτιγ,τιιιε Γοτι εΙΙΙΙετ ·

-δε ιιι(οΙετιτ , φωτιά οτι ε'εΙΙιτι1ε ττοΡ

Ρ0ι1τ ε”:ιβΙιειιΠετΙιτΓάιιεεεΙΞι. (ΪείΙ: άουτ: .

ειι εε ίετιε άιι'ΙΙ Βιμ Ρτετιάι:ε εε εμε ΓΑ

όττε άτττεν, σε Ιεε 'ενοσ νειινεε Δίε) . ΙΙ Ι

ΖωπεπτΜ σ|επτετ ΜΜΜ Πω ; ε'είΙ σ.
Ψ ,

άττε εμι'εΙΙεε ε'όΙενειιτ δε ε'ειιοι·τέιτεΙΙ·

ΙΙΙΙετιτ,_άεάειι€τιεττιτ Ηετεττιετιτ εοτιιττιε

ειτε εΙτιοΓε άιιΙ εΙΙ :το άεΙΙο_ιιε_ά'εΙΙε5›

ΙἶετιιρΙογρἰι εΙΙεε Ιετνογετιτ Ιεβι5€ΙιτιίΙ:

άτωιε Ιε Πτετεοιπιτ.Ετι έτειτιτ νετιιιεε :ι 00

| Ειο1τιτ,8ε ττιόΡτιΓειτιευτιε εΙιειτεε, ειιι”εΙ

έΙιτιάεΙτισγειιεΙΙτιάΙΒοε ά'εΙΙεε,.εεττε

Ι·ιιιιιιειιτ ι·ιιίοΙειιυεΙεε ΒιιίοΙτ τείοιτάτει

εΙε ειιιικετΙε Ι)Ιτιετιιιειτ ; ει σε ρ00ν8Μ

εοΙοτετ α(ετ:τ·εττιετιτ Μι ΙεΞετετε άε εε

©Ι1ετ1%εττιειμ ΓεατιάειΙειικ , εΙΙεε τιΙΙε

Ιεε



 

τ ;

[το ΓΕρέπε Ι. ιιΤΖωοιύέει ω:

ΙΙ:: :ινογειιτ τΙείε τοπια, Ια νΙ€ιιειιτ ι:Ιε @ΜΡ

Ιειιτ @ο Ειτε Ιου: ΡετιιιεττειιιοΡειε ιΙε νΙ- ΙΙ

`ντε` Ιιοτε ότι ττιειτιιιἔε ενετ:τιιιε τοιιτ Ιε

τιιΙιιιε Θ: τοιιτε κι ττ:ιιιτιιιιΙιτθ: ά'είτιτιι:,

; ιιεεεΙΙιιιτε του; :ιτιιεε ΠοεΙεέ. (:'είτ ‹:ε

1 «ΜΒ. ΡειιιΙ ιιοιιε όέεοιιντε,ουειιιό. Η τΙιτ

ιιιέέ2απ2.άετιεπκε: Μ|δ!εωε: τοπικ €ύπέβ '

· τ·Ι!έ:[έ ·ιιω!επ2 πεπτέετι Ροιιτ (ε εΙέΒιιτε οτι

ΒΙαεοιιειτ,ε`ΙΙεε ιιιεττειιτ επ ο.ν:ι.ίιτ Ιε άεἔ

· ·ΙΙτ 86 Ια νοΙοιιτε , οιι'εΙΙεε οιιτ τΙε (ο ιιιο.- ι

ιιετ;Γοιτ τιιι>ετι εΙΐετ Ια όιΐροϋτιοιι Ιιιτε

τιειιτεοεΙειιτ ετιειιι· τετιιΙΙΙΙ Ιε ττιειτιετ€ε_ `

· ιιεεεΙΙ:ιιτε, ίοΙτ Ροτιτ Γε άόΙιείΙτετό.'ιιιιε . Ξ

' ετιιΡΙογ,οιιε Ιειιι ιιιΙοΙειιεε άέττΙειιΒιιοιτ,

τΙΙτε ΠΙΤεπιτ ΓετιΙειιιετιτ ΓειιιΙιΙιιιιτ τ:Ι.”εΙΙ:τε
ιιεεεΙΙαιτειιιειιτ οΙ:Ιι€έεε τΙε ί-οτιτζετ ει [σε

ιετιι;ιτιετ. 'Ανεε σε μετειιτε εΙΙεε ρετι- τ

ΐογειιτ εί'ττε ε. οοιινεττ οι: του: Ι:Ιειίτιιε;

ιι'ι8ιιοτειιιε με σε οιιε-ΙΙΑρόττε ειιΓει

ΞΙΙΙΒ00ΙΗΜε με τΙεε ί-ειιτΙιτιειιε τΙε Ια τΙο- Τ·

δωσε ςΙιτετΙετιιιε,οιιε Ιε ωιιπὶαἔε#ἰιω

3ΜΜωθΜΜΕ :στα , 8: οιι'ΙΙ ιι”γ ε· φοιτ τΙε

' Ιιιειι-Γεειιεε , η ‹Ιε ·ιιεεεΙΙΙτε , τιιιι Με

¦ τΙοινε εεδ.ει: ει. Ια Ε”τΙε Ισ. οιιτετε~~8£ άι:

Ήιοιιιιείτετε ΩΙιτἐτΙριιιιε.; ΓεΙοιι Ια τεεΙε ν

` τιιι'ΙΙ τΙοτιιιε ιιιΙΙειιι:ε Ιογ ιιιείτιιε ω:: τ. (709

Ι10Ιιιιιιεε.86 ττιιιιτ`ἴειὶ°ιττιεε ΒάεΙεε , οιίέ!Ι'3°

·'Ριικτ Με”ρω»ω με· έ: Ιωι/επ. ΕΠΑ

ο · ο ατα ο

 



ι 77"ΙΡ?ω 7 7 -7:77έ η? ή? ‹"το`-ῇ-' 'ιή.ι . τ “ · "'

τω: . ΜΜΜ α: τ τ το."

('2Βορ- οττοτ οιτοιοιιο οι2ο.ττο 8οοιιόοοοτιτ @ο

ν.

Βεβ τ:οττιττιο Ιοε Βοδτοιιτε τιιοίτιιοοοΙοοοΙΒ· τ

ίιιίὶ οο=οΙιο.ιι8οπιοτιτ, οτιτιο ΙειτΙἶο1τ με

`οΙοτε τιο Ιο Ροτττιοττι°ο ρε.τιιιγ Ιοε Μέ

τιοιιε,δο τοιιτοεί:ιιιττοε ττιιίοτιε ο :πιο ο.

οοΠο άο Μ. Ρτιτοτο,οιιε[οιιΗτοιτ φώτο.

νοιινο,οιιτ Ια πιοττοιτ οτι `ον:ιτιτ ,·τ1ιιιτεο

1ο ·Πιο.οοικιτ Βετο τοιιιοτιαίτ , 8; @τα

οοοιιά-ττιειΉιιΒο έτοιτ

Μάο 8ο &οτέιττιιιο οειιιε ἘἔΙιΪς: οτιοιοτιτιο5

οπο" τιιιιιιιοτι Κοτιιετττιο οτι ΐοιιτ οΙ'ειοοοτά ΠΠ

βη.
οο ρεπιιΒο.Μ:ιτε ποσοστο οιιι'οιι Ιουτ @το

τιιιβοοοττο ΗΒοττοε οο ττ'οΙτ Ρουττο.Ι1_η328

οι οπο, οσο Γοτι οιΡΡτοιινοτι: οπο οοτιοοΕ·ζ

.το ρΙοι1τιο9 άο.τειτιτ ά“ιττηττι1άοτιοο" δΣ οτε

ῇοεὅοτοτἔ,ι$ι ίιιιέ:.ττο οι ΒοουοοιιΡ οἱο·ἴοοο·

ότιΙο , :το άοοετιε 86 :το τ:ΙοτιοτεοοΓΒ+

@Μία (θα :το Ιοε-ΒΙέιττιοιτροε όο ε>οίττο

ττιεττιόοε; ττιειιε οτι τιο Ιοε ΡοιινοττΙουδέτ

τΡονοττ οτιιτττο ΓοιιιρΙογ· 86.Ττιοτιττοοτ

. :ιοοιιοΙ ομοε ε'οβ:ογοτιο οοτιίποτέοεο Ετ:
ο ο'οΓτ οο τιο'οτιτοτιοοΓΑΡόττο , «οίωτιά Π;

·οιοϋτο , ·_φιἶεἔοτ @ο ΖΕΙ»τρικώ22ατέτο:ο ῇα”ι9/ἰοτ στο@Μο/επηι%Μο7τέβ7τ :©1698

;ΡΘ11ΓΟΥΟΠϊ εΐο1ττοιχοτι ῇιι|11-ίἰόοε,ἄ'ονοἱτ

·τοΙΙοττιοιιττοποιττο&ουτ>τοΡομάτιοτι τοιιιε

1ο νοιΙο οτι ϊτιιειτιοἔο , οπο Γεω [ποιά

`1οιιτ τιοτιτοιριττοτ°ὰ38τιο οτι οο2βΙτιίττιο,

το· ο · · οιι

οτι Ροοτ Βοτι,νι9ξέ
 



. ΗἘρ£πε Ι. ·ιγΧΤἱΜσ2ἰ:ἔἐ£ σ σ

6ιιβσ σΙ15τίττισιιτ» Με1ε $.ΡαιιΙρτοποτι-.σωρ.' -

σὲ εισασιτισητ, Πωσ ε1ιιογσυ'σ11σε ρυΕθ ν· 2 '

ἔσω εΠτσ οορσιιίστ,σΙΙσε (απ σοιιραβΙσει

&1ησ:δυίασ1σε. Ισ ΜΜΕ ,κά1τ-`ΙΙ ,Γ1ιιἴο-ἑ -

Ισι1σσ εμ ρ:ιτο1ίΕ ττορ νΗῖΒΙσιησιιτ ση Εν.

Κατ σουάιι1τσχ,ά'εινοΙτ συ ἀσΙει Ησττὸ

σοεπεσ ΙσΠιε (:.Ι1τ1ίΕ, ση €1όάε11€τ1:1ητ άσ .

1η :σιπάτσ (στήσω [στσπιστε ‹:σ σςΙπισ, .

«Με ΜΒ: άσ Ισιιία&Ιου ειΙσυτ`ΡτοΡ.τἔ _ . ζ _

σοιιΓσΙσιισσ. ΜειΒΞΙσΡσσΙαἰτ , δέ σΠσε ·

ω·σίτησε πσ Ισ ρσυνσιπ Μα, σι1σσσ '

οπιηι1σωστιτ άσ ίση, 8εάσ ΡειτοΙσ, σὺ

σΠσε ίου: τοττιΒέσὲ; Με' ισπά_Βτω1άσ-»

Μακ σουριιΒΙσε. Αγειιτσσοττιωίσ υπο __

: Δ Ισσστστσ Η ίσεισάειΙσ11ίσ, σΙΙσε ροττσιπ

3 δσ η2ι9οΞτρ:ιε τσιπ συ 5σἰἑιισυτλο. ρα

Με σΗσε άσσιωγ Με ῇιιεστ-; σΙΙσε στι::

@τ σΙΙσ; έση)ιιογ Ισια ΕΜτσΙσιιτ Ρτοσσε, ,

δε Ισε σοπεδει·1111ιστ σοιπιτυσ σουΡσΒΙσε

ΤΩΥ0,φι'σΙΙόεΙτιγ- :ινο1σκιε άοϊιτιέσ σὶσ Ισ

ΐστνάτ άαιω (ει ωσπου. @ΗΕ Η αφοπ

ξυνΪ$›Ισ Τσειιέ'νσαγν8:=σσάί :Ισ σσε ΡατοΙιἔσ

έ: Ι'-Αρ ὁττσ>, πω" σαέε2η622 (σσιτά15··γ.:ι '

ΠΙΠρΕσωσσιτ>σάκ:Π ἀαι1-ε-Γοτὶ85σιειΙ)ρα::ε -

9κΉ|ε:·ΜΣ /ασ/.€δ· Ζεάά·Ρ2εηϊεπε-β).Ι'Ι ΙΙι·ο.τ>>

(Μ Ισ νἱσσἀσ ω” · αἐὶἱοι1-4ϊηιτϊ έτσυπ' /

σνΙ€Ιστηξτισηιτ ·το.σΒάσἴά”ἰ1ιἔξιἀσΙὶΕἑ› Ί©8~ -

€οϋιαισωνΙα`σσοίὶιτσ άι; Μ.€6211σητ,86 Μ!

" - ' ΒΙ9.ιπα ·

. Ψ .. »

Ε. σ, _ _ _ _ σ .. _ωΛΜΜ

463



μ--- ··-_ή· '7 Ι'
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”-”ῇ~

Ι Ι
' ` Ι

264 8:Μ;Μ Μ' .` ·

ΌΙ==η>- ΒΙΞιττιο δέ ο. Ια ραΙιιέ εμι'απουτωτ Με·

ν” ΙΡεΕΙοιποοε,εμΙ (απ: £οΙππ:Ιωποέρε.. Επι;

. @σε Ια: :Ποτ εΙο¦;ιΞεωεπτ Γε ριΙΙΙΙο Ρτειι-=

(Με: εΙΙο·(Ι , Ισ. τιι1Ιου δι Γοτ18Ιικτ ,Ιω έΙοτ

Ιο`1ῖ1οι1Ρττ€ εΙΤέε ; Ετ εΙιιιιιὶτ α α: εμε

ΙΜ” ηικΙε1ιι€ε ιπιε ‹Ι.ο ι:οε ο.άνετΓοΛτεέ οτι:

:Η Μι» Χ . _ _
,Μα λεω: οιν.ο.πε:εμ- εμε μπιειιε σε πιο: πιο (ο

=- Δω- ρτωεΙ εμ1αςιτιειπτοπ δ. ΡειιΙΙ , ηικ: μια ν

5. ΑμΜ; ΈΙ€δίΠο; Ια έ.«Μα22υπ εΙονειτιτ [Χακ όσα

απ:: τοτ11:τΙ:δ: Ιοί-υ οττειΒΙαέτειτ1τ εΙει1ι:
Ι Ρ?

ῳιεΙΪΑΡὁττε εΙειρ9 Ισ εΙοεΙιιὶεΙῖτκ: σΙιο.<.

Ρ1ττο<Ιο Ι'ΕΡΙττε: ειπα Κοττιει1ιπ ετηΡΙογο Ϊ

.σε πιο: αυττειιιαΙτ , φιειιιεΙ ΙΙ Με ε1ικ: Μ

20021. 5. _ _ _ Χμέσωεπ2 εξι! άΙω2_/σιι! κι εσωιδιωπα:ιακ 5 σα

κ.

1Ι,οΡΡοίο 16 Ιοεεωοιπ ει Ια εΙΙιτιοατΙοο,86

@καθε εν1εΙΦωετ1επι ρω Ζε ]23;Με.Μ , Ισ

@περα Ισ. :υἱιἰρε, εμε Γοτι-εοιπαι&ε στο η

7 ΡεεΙτιειω: του: πώ ωοίπμέ ομίΙΙ ΙΈΙ1τ€ΜΙ

:η εε ΙΙε:ι1. Μωβ αι ι1υογ αχηΗίΙο απο

Βιιιικ: ά18_τχε άΙεΙΙ;Ι5ωε,όοητ Ι'Αρόε;ο_ αι:

ριιίο «πε )έι1ρεε«νουνόε 9 ΙΙ ιιο2ιιε Ι'εηίε:Ι~

- @πιο Μη ωε·ίωης1υαρά αΡεςε _ΜοΙτ ΦΣ,

- _. ` ωΣΙΒἶΦΙΙ€$ »0ΠΈ·φαέεφ:%2,σκ :ρπιἰπἔἐμι£ἰυ2#5

Ι «_ _- σ.ϋείΕισ.`ΙΙΙ;ε εμ1Ι_εΙΙος Γσητ°τρμρέΙὸΙ€8 86

` ' «δ ΒΙ·αΙΙΙ1·8ΌΙ€5,ΙΙ εάα#6°;104τε: φ2ἶἰ¦: 022]ΐιιιΕ

' έΣκΙεει% ΡασΜέρνηθ]. .,ΙΙ.”1Πίτ:Ι&Ιο.ιμ8εΙαϊοΙκφρομ_βε ·ές:ι:τ€ξογ,6Ιϊ Ισ οτΙιτιζ:;

:Με βΙΙΙ28 @ές ΡΙ;ι1έεΙιτΙἐ.ν·ςΙ:.ΩΒ'εΙΙΪ$

· -· ·- = `- Ι 7 ο

 

 



_ ρπε;ω»-ε 21 Ν·ωω·68ε.· κα;;

ΪόΪιιίὶὶΗειπτ άσε ειιπτεε; τοίησιέι·ε ξείξ-Η εεε;» .

εν1εΙοπέι,ημ7ςΙΙοε (Με εσυμψ1σε ό·ε τον Ψ

Ιιιἴ-εξε ΕΙΙι:ε σετ ιτ1ειι1·εμιξ οι ΕευέΨογέ

οἱ' εει1 Ισ Ρ€ιε·ν€ιιτ ΑΜΑ Ιἶειεεοτ ο να

ΙομεΙετω ατιι3ε-άε Κρι11:5 αμκ· Τα ίο37

ΓΑρθττο ιίειπ·ειπό με ἰοΥηγ~1είἴο·γ άι

Ο1-τωέϊειι11[Μαιη Μ, Ρτ0ίείΠοτά (με Γε»! =

Μ· ει: βειτςΜω ἐΙε Η €ατύ-ετ ἐΜάο!ειε ϊ

Β1εωεωτ. - (Σε: ἑ1ιζηε _ἐοΙὶτιοἰἔ:1€ ηι1·Ιξξ ζ

Ρο.ττςι1ε τα 1ει1πέ5&ευύσε, άσητ Η ρεἰτ==

Ιε:μειιοηεοοξΙΤΡέι φ11τσε ευ·Ω!ιτι!Ηε= '

Μ Φορηηιι€ττειιπ·τ]ο Β1:1::οτιατ.Αυ ω»

@Με πι1πιτςιιωπ προ' Ραπ Πε έέεΙ1:ιμ·

€€τ Βοΐ·ωΡα·ιτ1ευξ ὸ6 σετ εωρ3ογ ;εΙΙεέ

αΙΙε8ιιογοηεΙει νςΙὅΩΦΕἑ_£ἔυ”€ΙΙφεΔ-ενοΥ€ιΙΘ

έα ίέ _πηας1ςέ; έΓΜοι1ττε-ςιδέε έ]ο.ίι·ε-#1.

Μουτ :ι Πισω ακιὶ_ε] ςυϊτΙΙοε (ετϋΙΏ->

ΓΟΥ€πτ τεΙΙεειμμ1τ εΙαΠ$ερομειωμι'εΙΙεδ °

όει1πειττογς1π ηαιπτώσπ15 άρια; Η Ρτο*·

ΐοίΒοη εΙυ·ΕΙ1εε&πιο1ίωα Ετό:σε ςυ'Η _ ,

Κ

@κι η αρτέξε ου ἐΧωδΒενευτΙε ΜΗ ά:5 ` .,_

Ιξω` αω18·, ?τα φιεί?ιάσ.6 Απε: αε&Ξ :δέ ἑ.ΙΞΜ.

@Μ#8/%ό:αΐά:-]α άθ'00)έθ.1' ειρ·ε2 -.%0.% '

ς_€Ιέ @ἔκ πέθο;;ϊττε εΙε1τειησιπ,ψόΙ'Α*

Ροὶὶα1ῖε_ἀε·1α=-ᾶ3ϋ (ΖΒτἐτΙεΠΙ3£:#;'Μ”ἔτο·ἱΕ =

ΡΒ Η :ΜΟΒ π:σωωιια .εΙΪ€ΙἙἔΜ τοὶιτ65θ_κ ~

ιηα1ες1ιὸτ9€ιτῇέ:οὶε ις_ `·ξυ4τ6ζ60 βαθέι€12 ῇ
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Ύ” 1οιξίαβριιάθοπτ:€Ιο. ΡτοίείἰὶςΒη άο ΓΕγρικά

° @Ια ειιίὶ·ὁ1τΙἰτι1ΡΙοτιιο:ιτ ςιι*ε1Ιεε οτιτ ξ ι

]ἐω Μ" π>πἐὲ ψι-β7 ( τσωπιο ψΙΒιιυΙο1.τ Ϊ'

αγ άονΞωτ) δω1οιι ςοηπηε 1Ιίςιάς-_ςιι”6Ι> ] Ι

Ιςἐ ω” ία Ρ?ε:έ9έ:76 βη :ροετρ ίοτιτιε [ έ

έ: Ιαη€ει€ε ίΞΒιιΙΗ:19τεγϊάεφτΕΙἔΠτ,ηοΙι. Ε

. -παρε-τενο1:ο~8ε··°ι1ιιε·-,ρὶρ[ετ;ἐοὶὰ]@ώστε · '

' . _ @Η (:[ωΡε1σ.ιπ ἰίτΙῖς ,,ςικι;ιάε Γωμ16ωοι›τιμα ‹

γι. ζ εάεεΙιω,86 υπ τεΙε;Γςξπεπ1επτε1π Ια:Εογ; ή

;:οττιπιε Η ΡΜοΠ'ε @ο ;:εςιμ[1 εΠ: ά1ττοη α: μ
[ειπε 8ε :;1.·Ιεεωείςιΐο ·Γοδ;έ τά:1ι1ε: Ι,)^ίρο· · η
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.μερο:.›.κ.οξ1ΧΡΐε,ό: ρς1μι7τεςΒιξρσο2; €ίεάιωβι ρη··

“Ϊ' @Θεα ψΜίἔἔ ;Ρομτ ό1τσηιιΉωΐές@5-τ_ Ρ1_ιιε

· - _ -μΙφξεβωΙιαϊ1ταβ1ε, έ1μι'1!_> @θα .Σέτὲ :πως

εςι:ιε;χττ1εῇρ=εοι1ίε_ίΪε ;ι-ροε ειά+ Π

' ._Λεο;[ἐ11ι·°ὲτ5 ,··ῇυο-Ιει¦Ρςςη1ἰ€το ίο5ηςυφ δ. Η

ΐ ' .ἄΙἶαμΙῇιοΔτςτιςἱ ότι εε ΠφΕμ Μαϊ με Ια κ

/ -' =.ςτοἔι;ιοε , τη ΙεΕΡεοἔεΒὶ-οη :Μι ΩΙιτἱίὶΙα- Κο

γ ;49ξωε·εΐξμιίΠ .πιο Ιους;ρυὶ5ἑῇ°€?`·εις£0τὸθϊ Φ Μ.

' Ψ1Ήε ρτς€6ηάειιτ,εΙυειο6 ίεΗτ Κ· ΗΒΗ* Η

Τ ΕΕιεφ11:_1ηοηο€, εε:Β: ωὸ1ςεὸιμτς_ΙἰΒπτ,
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«με εε νώιι ὸε~νΙντε ει Ιειτπιο.Ιε άάπτε 1001,»

εεΙΙΒιιτ εΙιοςιτε ΙττεεοΙ;εΙΙΙειΒΙειπευτ Ια ν·

άοδϊτΙοε ‹Ιε δ. ΡουΙ εΙειιιε Ιε ίεΡτ1είτι1ε _

εΙι:ιρίΙΙΙε @ο .Ια ρτει11Ιετε ΒΡ'Ιτι·ε'ειυΧ Οο

ΙΙΙΙΙιωΙε ειὶ ΙΙ εοιΙΙεενε τόυτε ειπάει·ο ει

εΙιιιειΙε Ρεείειπιε ΙΙΖΙεΙε ·ΙείΙΙΒεςτε,εμιεε

εειι5μεγ Ιειιτ νει1Ιειις ὁτετ ανεεςιιε Ιεἐ

ΡΙε8εφάεΙευτε νοει.ικ. Π: @Με επεοεε.

ευ'ΙΙ με ΡειτοΙΙΙ ΠιιΙΙε μια ειιΙΙειΙτε π?

άἑιοεΙ”Εετὶτυϊε,τιγ όαΙιε Με ΙΙντεε εΙε Μ.

Ρ€εωΙετε ειιΡΙιιἐ εωεΙεσσε Ε8ΙΙΓε,·ειω

ΜΙ: τω:: άι: εε Ρέετειν:Ιι1 νεοι: (Με

ΒΙεεεήΙΙΙεέ εφε τσιπ ει: εοιπτειπε ΙΙ?

ρ:ιτεΙΙΙ,ευε Ιεε Ιζ)1ειετεε πιείκτπεε πε βή- Ι

ΩΠεΠτ ΡοΙητ εε ναι;; Ιε.άΙτο.γ ΓειΠε#

ττΙεΙιτ , (με Ωιι15-ειΙΙετ ΡΙιιε Ιω:: εε Πυρ

Ι'Αρόπτε άΙτ ΚΥ , ειπα εΙειΙτει11επιθ ει

Παω: Ια ΓιΨΡεΠτΙοι1 άεε Β08:€11Ε5 όε.

Κοτι1ε. (Σω: ΙΙ οτεΙοωπε ἐεγ εΧΡτεΙΙό:

τπετιτ,‹4ι1ε Με Πε τεεοΙνε αι1ευτιε νει1

νε επ εεττε εΙυ,κΒε , εμ ι1'ειγτ (εΙΧεπτε

σ.ιπε·ρειΒεε. Οι· Π::τεΙτ εε εεε·υπε' ΙσεΙΙιτ

ΦοΓΙ% δεβἰετι εΙΙΒιπε δείΙ:1°ε όεάουρέσ

μι· δ. ΡειμΠ άι: νοΙτ ιιηε·γΙεΙΙΙε ΙετΙΒΜ:

ΙΜ' Ι0ΙΧίιτεωιε; δ: ευ ἀεΙε νουἔιῆίειἱητε=

ιπειιωΙ)1ευ,εΒρέείωεε ‹Ιε τοΙ1τε Γοιι

·ΕΒ[ἰἴε,ςιι'εΙΙ=ε,.Ιπε Γε · ωο.ΕΙεςαΡΙιωε φ.κ:

ΙΜΣ Γετι1οιη; εΙε ΜΥ ό: εΙ“ε ΐοιι ίεπνὶω·›

Ι υ α 2!· εΙΙε
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' οξ;·2ο εΙΙοεπτάστει όείοτττωεΙ6 €οΙἐΒετἱιηΩ=

ΜΜετ11οτιτ3- Εικοτι1Ε16ικρ:: Ϊετοπ- εΙΙα

_ μπε Η υπ Μαι: ρι·.εΓοιη ;[)100, 8εΜςιι

ζ4€ιπ: ὰ: παω: ἀ€/£εῖ1ῖ€ΙΠ‹ἔ311ὶ€5ἔἴ8ὶΗΩ

ίειτΠο1αΜς Μαι εί?ιΉόΙει1Ιε α'ῖςΪετᾶΒο
κζ1Β.,5·Ι'ορφΐεπ νοϊτ. ρρΙιπ ό”::κόωρ1ώ· ·

ΒΒέε' 1105 :ιὸνρτΪειἰ;εε ττ1σωπεε, εΙιιςΊηυο

ΦεΠὶόπηεΒ~ πάτη1ηι€ειι:ε φ1ΊΙε Δόγοι;τ

κό>ιισε1ϊΒατ,8ς ςΙ::·ζοε νοοιηε;Ιε α” ηι1ΊΙε

πι'εινκοιιἱἔτοηἑ_ϋὶει1.-‹ἶιιο δ.ΡειυΙ έτοἰτ ττ©$$

ίιι8ε; Ροι1τ οι·εξοηερετ Παπ Γο·ιπω:ιωε.

Η @Με ὸοινε ώ: ιἱεεοΗὶτὲ ;σεςρη91Πτε

ηικ:·Ιοε Π-ὶὸἀοιιὶΠἶοε,ὲἰ1ιτςἐώ€ρε άΕβ.Ρα1Π

«με Ρα1[ογοητ Ρώω όέε νοευ ·άο_τςητΙ

πσ21τ:_ε -; ]θι€ς,. οἰι.ΓΑρ·ὁτ”τε Με τβ90κ”, τό-4

Ροιπάωπ ειΠέ5 άςΙε.ιιτ εε:1ιΒ:ι: τι Γεινἑιιἱτ,

586Ήο ρΕτππςτω11τ με εΙυ'οΙΙοε οιίΡυἱΡ

' '› ~ . . . Έ , . .

ίε:11τ ὸοίοτττκιιε ίωτε·Ιε να:ι1 ενος Βιω

·ίζέιτιοε:. Ετ Η Πο ἔσω: Ρο1ι1τΔειΙΙ|ε'ἔυ€τ,ςυ-€`
· ·«Ξε1·Ιοε,ςιιΞ[οοε3εζτφρόαι1ηέςε,ανςόγευτ Α·

πἔτἑτ τεεουθερμ Μ; εῇμ·ὲΒο ΡΙυε ῇσέυτιι:α

Χ(ΞέΙει5,έτοΐτ πω] .βα!τ)"8ε εοπττοε Γοτάτεἔ ' 4

ζ 1ηΐ31ε. 31ΐήϊ11%ΙΈέΙ19ΙμΡειε ςι:'ε:ΙΙ-οε ιι“ει3Ε

εἴἑτιϊέτἐ ψαρά ά Ι2Ρίαςύη4 άςεωπτσέ,

#11Μάι©γοητ ίσ1σόωπεε :μπε δ: βατ εαττίιἔἔ

› ηικοτ ΐοιιενί6.1.2οΐάζενοεαφυ1ε 9ι1Ή_ηγ ει

ετιιιΙΙο :ιρρ:ιτευεε ε1ιιΉ γ ευίὶ!ἀεμ:ς_ξὶ›τ+

4ικ:,οι.; πηε.Μετοε τοιΝ:σε :ΗΠΒτεοτεε ‹:ἰε
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[ατΖ,Ερίπε Ι. ι ΤΖκευώέε. › ,,

τοοενο1τ1εενευνεε ειιι ΒΠΟΟβ21ΈΜΓΠΙΙΒ (τω

εινεοΙο πιω ἀιι£ο!ἰἱτ›:ιτ, 86 Γ:ιιιττε Ειπε γ*

αἱ ναιΜ'μιιάο Ρουτ Με ρΙιιε ῇουτιι:ε , δ;

Μακ ΡουτΉ:ε ίὲΧπἔιτι1εἴτεε; Γιιο€ €μ1ὶ

116 Πι: Γο·ιιΒΕι·τε ηικ: |ῇιιἴςιιεε_ει ε:έ εμέ Ισ

το8Ιοιπιειπ άε δ. Ραπ! Ετ εε:Ποι·Ιε ε!ε- ε

ίοτάταΙ';ιιιτι·ε @ω ανο5τ Πω πω:@Με ` '

ό: (1ιιΜιίουΙο έτἐ Ρωτηιιέσ άέριι€ε. Σια-ε

6η σεΙ:ι τιπείὶπποε ρο.το1Ρε μι: Ια άοδδ:άδοσ +

ὰ: Με :ιἀνΕ:τί-:ιἰι·εε, Ε” Μειωσα: ε1ικ:ΙΩ

ττιτιτὶειἔε ςουττε&δΡειτ πιω Ροτίοιπισ

αμα εινοἱτ ?Με Ισ ναι] Ιε8Μπϊο ει:: Η

εοιιε1ικΕκέ είὶ .μ1ιΙ-ιὶε τ1€.£εΙἶΪτἔ: ε ΒΕ

ΜέμτωοΙοε Πε εοιείξβξΠΓΕ13Χ ωεύυ·εε,

£0Π1ττιο ι1οιιε Ι'οινοηε_όάτ, ηπα Με Γεοοτυ

:Μ ηοΡεοε @ε ῦὶεεοιιἰίΪ€ε, έτογεικ _ μ

νειΙἰἀ€ε; ΙΙΈολιτ όοοε ά:: ιποεεἰἶὶτὲ εμ';Ιε 4

Αν0Π€ΠεεΦε 1αεΒικο-11εΠεε ` ιιϊμογόε1τ

Ρ0ἰτιτ βι€τΙο νέα ΙιΉΜτιπ: ὰ: 1:ι αμεα»

ΜΠοαΕς ε'Η απ οιεξε έτὲ ειιεεε1τισοτ·, ε.

ΡεμΙ ποιου: ειιΙτφἰτΡα8·ίὶ11ησΙΟΠΙὲΪῖΕ τω' ›

ρεφώ·Βκοτύωε ε1.€ω,Ιο ΜαΠεΙυςωαΔτ` ” ';

ΔβΙο11τ Ρεα6Ιε;Ι1_Ιοε`ο.μιτοετ.-εςειιίέοε ά:5 - ε

ΪῷτοἰεαὲὶοΗ;Ιὶ τιἶειυτοἱτ με άΙτ ; ῇιἰεἔες Η ;

"Μἰ8Β#ῇβ πωικ2εη_11 :ιιιέο1τ Με, @Με Γοιπε ι ] ε

πι

-~ _ ι › , _ η « 1

κ 90151 :ΡΙεμββΙε ιΠιιι Βια απαιτιειΒε.“ . .@ΜεεοιιἔειἔετιτΡουτγεοῦῆοι;τε όαπεΙεε” ,./| Ξ

Ψωτοεά'Μ νέτωιΒΙε αάειΙ:εω. Αὶπ9ἴ- - . Χ
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σΙΙΙΙ›. ·ΡιιΙε σα: Ιω ΠΙσσοιΙΙΙΙσε τισ ίαΙΙ.ογσιπ::

ν.· ΔιιΙΧΙσεέ1τΙιτισ νεσιι ‹Ισ νΙντσ @σε Ισ οσ

ΙΙΙ):ιτ, ΙΙ τι”σΙΙε ρειε ροΙΙΙΙ)Ισ σΙΙιο)ϊ ηι1σ σΙΙ

Βιμ ασια ιΙσ Ιἶοττισ,€1ιισ σε ΓοΙτ ::σ νοσυ

σ1ιισΙ”ΑΡὁττσ σι1τσιτσΙσπΙι1:ΜεΙ ΙΙ άΙτ Ισγ

42ἐσἔε: ωπβΜσ`Ιεα2βε:κέετηθ]. (ὶΨσΙΙΪ

σΙΙ οτισ @Πει σσττσ %σαέσσσ1/σμΙοι1τΙ

ΡξιτΙσ Ρ ()Ιιστε Ετστσεΐς:σΙο. σΙΙ ίοΙ·τ σΙο.ΙΙΙ

δέ ἔσω Ια ρσίΒορ σΙσε Με 86 @σε ειυττσε,

ε ΙΙ.η'-χ σ, στΓοιιιΙσ ΠΙ ΙΙσ Ι'σιιΙΙ :σσσιωιι

66ε1°σσἔ_ω; (]σε ὲΙτ191σε συ1ττογστιτ Ισ
σ σΙιστἔσ·σΙιι Ι)1εισοικιτΙ δ; σπΙΪστπΒιπἴ

ἴάιπτ σΙΙσε ανογσι1τ Γεω ιΙουτσ ρι·ο;1:Ιε οιι

άσε γΙνσ νοϊΧ , ω» εΙυ ιτιοΙΠερειτ Ισιιτ

@Βου Ρώμα: ὰἰΙιιΪσρΙΙσε ΙσπνΙτογσιιτ Ισ

;ΈσΙ81τσιι; κοιιςσΙσιΙΗΙσ σΙειοε Ι'σκσι·σΙσσ

“Η Ιάσ σσ ττΙΙ:1ΙΙΙσσσ. ΕΙΙσε ίσύ-ΙΙσε,σοτ εΙοησ

.· ΙΙΙΙιετσ€9σΙ1:Ισστ ΐογ ; ΕΙΙσε·Ιππι1εμιογσιπτ

σνΙάνσωωσΙπω Ισιισ ΜΒΜ' ΟξσΙΙ: ©σττσ

)Ρτρ:11-σΙΙσξ78εεσσεσσ ρεςοΙσΙΞι σ1ιισ 5.Ι):ΔιιΙ

σΨρσΙΙό·;ΙσιΙσ ρεσαίωτοβ7. ΙΙ Ισε Ι3Ι:ι(ττΙσ

. ΪΙΐΩϊ1 σε ·ε”σΙΈτσ ιπ:ιτΙόσε σϊι ίσοδιτςΙσε

?σ σ043σσ5. (ΞσΙει στοΙσρσκωΙε ω: νσμνσε,

ΙΙ σε: :ςΟΜΙΠαπάσισ ' ειρΙ·σε Ιι.ιγ

Ι ' ὶπσἴωσ ει σσΙΙσε ς1Ι1Ιίσοσ σηςστσΙσυτ1σ5Ι

ο .

σ σου

ΙΉ'ειἰε ΒΙσπίκ:Ισ η”519οΙτ ρειεζτσριι ει ΙσΠΙ5

Α, ετσι-ΙΙΙ 16-;μετοΙσ, σΙΙ.ϋσΙΙσε: Ι.ιὶγ ;ινογσεσ

κ ε

σΐμἶμ

·σ..>

ιιέσεΙσ ίσένΙς- σε ΡαίτκἶΙσ5 σε ίσε ιππι
- Ι Ιειάσε.

η·

. ..σμ- “μ.
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[απ ί'Ερέττε Ι. α Τέωιιώέε. ' α

Ιαάεε.(]'εΙΙ εεττε ρι·οττιεΙΙε άιι'ΙΙ αρΡεΙΙε ΟΙιαμ

@κ ω Ιε πιο: άεβ)ι Ιερτειιά Γοι.ινετιε γε '

αιιιΙΙ άατιε Ιε Ιατιεὅαἔε ·άε. Πιευ 86 άεε ε

Ιιοτιιττιεε,ροιιτ άττε Ια Ιογαιιτε δε Ια εστι

ΙΙατιεε δε ίἱάεΙΙτε α τετιιτ εε εμε Ι'οτι α.

τιτατιτε;εοπιτιιε τιιιατιά δ; ΡαιιΙ άι: , ουτε

ί'έπετεε'τιίέτε είε: βασικα: , π)απεαπέτ Ρετ Μ

βλάε Μετα; ε'είτ α άττε Ια νετιτε άε Γεε @πμ

ΡτοιιιεΙΙεεε δε ε'είτ ετιεοτε αιιιΙΙ, οιι”ΙΙ

Ι'ειιτειιά,ειιΙΈξοπτε αεκ ΟειΙατεε,οιιαιιά(Μ_ >._ Ι

ΙΙ πιει Ια Εογ , ε'είΙ α άιτε Ια Ιογειιιτε, “

ανεεειιιε , ία Ιαατατἐ Ζε α'επτσαο· ειιττε Ιεε -

ΜΙΒ άε 1°ΕτΡττωτιιεπε δειΒιιειιτ Ρα

τεΙΙΙεττιετιτι άιιαιιά ΙΙ τετιτοεΙιε ατα ΡΙια- Μ

τιίιειιτ , άιι'ΙΙε αε!αι]υ:τ Ζειιιέεπτεπι,ία ω· ΜΜΙΙι

βτισεΜε, ό· ἰα/ε],ε”ερε α άττε Ια νετττε ·δδ'η.π.μ

Ια Ιογαιιτε. Ετ οτι ροιιττοιτ αιιΙΙῖ οτετιάτε

ετι Η. τιιείτιιε Ιοττε εε ειπε Ι'ΑΡοττε έετΙτ

'α αΙΙΙειιτε Ε, οιι”ιΙ αέατά· Μ β] ; Ροιιτι άίτε α·ΤΙΜ·ι

.εΙιιΙΙΙ εεεΙΙΞτεΙ-ιατειιΓεττιειιτ αεεμιτττε άε ω'

Ια ρτοιιιεΙΙε.ομϊΙανοιτ ίαιτε ατι δειέτιειιτ·

άε ρει·ΐενετετ τοιιτε Ια νιε-ετι_Ια.άιἴει

Νώε δε: ετι Ια ΙιτεάΙεατιοτι άε Ι'Ενατιτέια

Μ. Ετ ειτε εε ειτε Ι'Αροττε άιτ κι, Ζε

Ρ7επιτει·ε βια τιόιι ΙΙττιΡΙεττιετιτ Ζα/δη, @ '

Με ττοιιοΙε Ρο1τιτ:()ειτ εεΙα ι·ιείΙαιιιβε αν

- πειτε εΙιοΓε ,-Βιιοτι Ια ίογ 86 Ια ΡατοΙε2 ›

ι ΙΙ"ΉΙεε αιτογετιτ άοτιιιέε εγ άενατιτ·2α ·

· 88 Ι Δ, Βια;

471



 

ι 4.”. @Ματ ιΥΧ.Χ σε _

ωφ- ο Βιετιιτοιιτ τΙε ιιιεΙατε (με οτι:ιιιό Ιε δειτε

γ' Βυειιτ Γε ρΙ:ιιιιτ, ουτε Ζζ4πέε έΕ1υ/σεβ ο

άΙ?!είέβ9 ρ·εω!ετεεύιτΧώρο-ιιτ :Με εεΙΙΦ

άΙΜ:.:.. ειιιΉ :ινοιτ ευέ ειιιρ;ι.ε:ου:ιιιτ δεου:ιιιιΙ ΙΙ

ω" Μη τΙΙτ φαϊ! Ζε.: ιιτευιέινει ιειφυγει;

ε”εΡωτ τω: εεΙΙεε τιιιΙΙΙ. εινοιτ ΩΙΙ.β€δθΙ.Π

ττεξοιε ενει.ιιτ ίου ·τ·ς:ΙειΙΙ:Ιιετιιετιτι.τ Μειιε

χιιω εάνετΙτιιτεεζ ·όιΙειιτ ,ο οιι'ετ εε εοιιτε

εεε νευνεε··ειιΙΙειιτ ρΙυτοΙΙ ιι:ιετιτευεΙ:ι

]ΟΙΙ2Ι.Π80,ΕΙΙΙΒ ‹ἰυ ΙιΙἔιιτιε; ,μπε ου”εΙΙε·ευε

τιιυιτΙΟΥειιτ:Ιε Πιιιεοιιειτ εΙυε ρουτ [€ΤΠί).·:

ι:ιει·,γ έτατιτεοιιττ:ιιιιτε-5 ρουτ ιιε μι:

ιι·ιειιιοιιες τι πω· ΙιοιιεΙΙστε',-ίου·τεΙΙε·ιχ

ι νογογειιτ επι άέιιιφε οιιιιε Ιε εεΙιΙουτι

ΙἶανοιιιΞ ουε Η ΙαιιεςεΙΙιτευυ·υιατιιι€ετ

"ου'εΙΙοε ιιΙΙε-Βιιογειιτ, έτοΙτ νετιταΙιΙε

7
Ι

› -;τιευτ Ια ε:τυίε,8ε; που Γε·τιΙειιι αυτ 1ο οτα '

π·ειιτε δε. Ια εουΙε υι· εΙε Ιου; ι·εττ:ιιτευεΙΙαι

ξειίογειιτ Ισεειιιεο·υρ ιιιοιιιε·‹Ιε τιιιιΙ , (ο

ἔτι τεΐουάτε ει τ1ιιιττετ ΙεΠιιιεοιιΞιτ , @η

ιιΙ€ηιουτνοΙτ ει Ια ρυτετε ,Δε ου ί;ιΙυτ τΙε

Ιευτ εφε :ινεεουε 1ο τετιιεόε·άυ ειιιιιι·ιο.»

;. @ο Με ιιε 8Ισριιιι:ιΙΙτετ τι ιιΙειιιςιπετ

› ἐπὶ” Ι: ά-9Π€ετ τΙ·ε Γε ρεκόι·ε.ι ιτιώείεεΕ4τ

ιυτ,ετιιτι·ε·ίεΙιοιτ ρω ι:μιεΙειιτ τευτει:ιτε α·

ξιπιτΙεεετετε ιιεέτιΙΙετιιτ (Μφωει-€εω Ι

με , Θ: οιιεΙειι_-ιτι ειιιτ;ιΞΙ.εε .Ιιιἔιτ08.ου”·εΙΙε8 σ

- “Ωβ·0°ΙΙ97έοΩ,€8388ευαΠευ:_ειιευτε |
τ · . ° ' Μ ν Ι>εευεουο
›·<ιπ<;

. .ι

Κ::Εεεε::τ9Ψ-.π.··>=:=._εΗ

Χ·49μ·ε·ιβΤΕΡ35'Ω`.ῇ'ε·ἔειοο



| βετ Γεριύττο .Ιτ ο Τέπεττ&έτ. ο τη;

ΒοειιοοτιΡ 1οιιτοττττιο ε ο:: οτιατι8οοιοτιτ, στη». ›

οιιο Γοτι νησι: , οτι οΙοε ροτίοτιτιοε τιο- ν·

τιοτέοε ρ:ιέιιιγοιοοε οΓι:ιιιι·ο ιοἱιειτἔο' απο». ''

οοιιβάοτοΜο , ἴειιίὶιοτ-τὶτο 82. οΙΑΪΡὶιοῷ

τιιοτ @στο οτ: όοτιοτε &ττ σιτττιβατι€ 99 τ

ίοειιόεΙιτειιτ _ οοοικ ‹ὶο άοόεττι.ε. (ΣτΠ το

900 Με δ. ΑΡοττοΒΗΠτιο Μισο @το

οιιτιε 1ο 5.τιτ6ο οοε νοιιιτοεεΟοα:06 ηιή]

ττοιινο δτιιτιονοιε , δε Η -τοιτιοοτοιιιο στις -

Ροι:ιτ ι:ιττιότιε τιο τοιιιοοτ οτι όο.ΐοιιιι9ι8·ν

Νοε ιιιοοτινοτιιοτιε ι τι οιοοΙοτ @Μο-τω

Μαι:: το οο ΒιοοοτιοτΓθιΒο Μοτο Ωταν

ΜειοΙοε- Ρειιττοεἔ; τετ έ; το-τοιτ οτιο ό·οε

£οττιιιιοε.Γοκοοοτι:τιτοε. Ετ σε: το81ιοττιοΠε ο

(τω (10ίιοο `- τιοιιτ οττιττο(οτιιοτΙο Μου· -

(Μειιοοε :τιιοτιΡττο οΙοττοοιωτ › ΠΠΠι ο

Ψιοτοιτ Μ. ο_οότετιιια8τ1ειρτοττοιιο Μ» 4

ΒΜΜτοιιοΙτειοτ & ··ττακοιιΉε ειροο·ΙΙοτπἐει####ἰτ#472οο.¦β:ττ ε'Η Γοιιίὶ·ίοιτἔ, Η Γοιείὶ '

κιΠορτογόο ττιτἰτἑΒ1τιιΜοιτι°οτιτεβ6· Με!! ι

ΐοετο-οτ·.1:τροποοτι ττιστιαττο άοε Οἱ

Ε01ιέίΐοε; ετοιετ_Φωτττω @Με τρίο

@άνω ° £ΒΙοε ο-ι:ιίΉοεφτοΠέφοτιτ @το

Βεααιΐοιτοπιιι'οφο ί6ΙοτττιοΙ οο ρ:.ειΓεω

1ο @το άο-1οιιτ «το ότιιιε 1ο οοιιιοετ: ΟΦ; Χ

©ΧΡ°ὰΪϋιΙΤΕ τιο -ροττιιι‹οττειοτ τι με πέτο! άο

Φι:τοτάτο · τιο. ΙΕ; ττιειττοτ, Η τὴ; οιιτητΙ=ο5

οποιο:Με άο1τοτ γ

·· ο ο . - οτε ·
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α:ίσμ Μω61. Ρσυ1 ίσ @μασκα (1·ώστω

ν.

ΐ-. .› ,, __ (

Μωβ ΙΙ ςΙ1-στΩἱτζο Εεε Ι-συτστσ2_αφσιιι·ε

εμε ὲαῇε 1σ :ααα ἐ- ίσο2Μω Βάσω ώ ςιισ

Ι·ἶ€ΧΡΘϊἱ€τ1©σ -:1οιιε Μοϋττσ ·1-;οιἰε Ι.σε

ῇσυτε,ςσσ Ισ_ν‹1;μ σίΕ ϋπσίοὶβΙσ τσιτιρστε

ατακα: Ισε ίιψσσόσ Ισ Ραδοσηιιέ Έστω

Γουνσητ;τιου·Ισε : τὸΡσΙἰἰοηε°.ΒΖ"Ισσ κ»
. Ρ . τ › › Ρ

@σώσε (σιτΙσπτσοτ , :μπι ιισ·ίσπτσιισ άσε

ΡατοΙσε;·ι11:ιὶε Με @φα δ: 21σε-τοιτσαφσε

131σΐτησε.(:σ ί-:ιἰτιτ ΑΡὁετσ σηεσ -ιισσβασιι

@σε ΕνέσΠ1σ11Ε. Ροί1,τ ;Μίσσιτσεά'ιιιι νεὁτσ

Γ©-ἀ·ἱΐἰΦΩϊὶου άσσ ΓΕ8Πίσ σωστο:: Ισ Ιϊ:Φιι+

" ει:ιΙσ ,·ἱΙ:ιιἶ:ιεὶιτισ€ ει μίση° ἴσ·τνῖσσ,«.ἶυ`σ|<3ι€$

" ίστ1άττισε· `ΓσΧπ8σ·τχαἰτσε , 8::ιθιί:άσ :Ρρα›τὲ

γώ: άσ1':ιιιττσ μια ει Ι'ΙιοσυσΒσ;σάσε

> ῇσὺιπσε ?στπισι1σ50σιτνσ5 σόιπτσΊσ.ΐσιιάσ

.·Ι·ίι€σ,8εΙα τσητ:ιτξση.όσ !”συάπσβή; Η Ισικ

Ϊ οτάσιω σΙσ-ωστά·σ€σ,ξσοφιυσ ΜΒ νστ+

- κΟΙ15σγ.ειΡτσ·ε.: 911 επ ιιΙ-σΞιιὶιπΠ-σΩΣΟΦΕϊΘ

ῖσίρσσσ,ιτὶμ:ὶ11σ 06%, φ:σ .σσυ:‹· ι3=σ-3&οτικ

·"(ΟΗΕ Βέα·ύσουρ @με ··οἱ;ΑΙΞὶ;ςέε¦4ὸἘιΡΡστΕ€τ

!ττ·· "ασΙΜ: εσωσστπωσ:ησειέ ση.εοι1τσε Ια

μικσσε (σ ω.σκ6163 9- οἰωε. πσ.·ίσιμτόγωΕ

πάσι· ςΙΕισ Ισ8 άσίδτάτσε σ: ·Ισσ 1-ιθσω1Νΐ·

¦ ΣΠ00;8 όσΙι:_υρσσ11ΜτησΓο)τσιπωσφπ19

σ ρατσΒ]σΜστπ·ρΙυε ΒτωιἀσςΙυσ !.:σιικ :1·σ8

- 1)ί:ψοιπσσε ,'άοιπδ. Β2.πη:ιση-ά. ὶσγ,Ισ

· €σεω·τ· Ι1ωσνεργσητ @ορο ·α_ΓσισσώρΜ

;_9ἀ°
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. .Ι*ΕΡέπε Ι. ἐΤύπσΜέε.ὸεοε @οι Ι10ϊι1Ε11ο, ξο'ΙΙ Βια: οτοικ:Ιτε Ωω

ρουτΙα Ιογ άε ΙΈ.€Ιίε ,ρϊειΜοτειποιη ΙΙΙ ›

ΠΙοοΙΙΒεε Ρει·Πιτιοε ο), Ιιοιτ:αιε η ?ειπε

:πωπω ΡΙοο ο1ιε δ. ΡωΙ, :ι θηκε Ιε Νεο

Δ" οεΙΙοειτ ; δ: ΓεεοΠ6εωεω οπΙοιπιει·

εοπιιοε ΜΥ, τω;; ρετΓοιωεέ Ιειτοεε ό:: Γε

τικιτΙετ,8ε εΙε ο Βαϊε:ιτΙτ εΙε Ια ξετιτειτΙοει

μτΙ'ΙιοιποεΙΙετε ,.8ε-ρειτ Ιεε (ουκ Ιεο;ίε

τΙι11εειΙιι Ιτιατϊα<έε ; 8εεεΙ16τι έξ” οι οιιεΙ

ουεέ οΙι:ιτ8εε @Δε Ιειιτε;ΕΒΙΙΓεε , οιι'ΙΙε

εΙΙΙιτιεοτ ι1ε°ί-ε οοιινοΙτ εΧεΙτετ Ριπρ:Ιεε

οετΙοτΙΙιεεπι:Ιι·Ιέεε,εοωι11ο·ΙΙε οιπ πω;

οΡΙΙΙΙοτι ι2Ιε Ι'·ΕΡ.ΙΙοοραε86 σ:Ιε Ια ρτέττΙΙε,

Μ. _Ι)Ιιιεοι1:ιτ_, 8; (Η ΡΙιιΠειιτε ειιιτκεεέ,

ηΙϊΙΙε.τή, τεεοάγειπτ ιΙοπο εμε άεεΙΕΧει-.

ΒοηειΙτε5Ι τω: ΔΗΜ οσε δ.Ι):ιμΙ ι1,ειτΙτοοε

ΦΙΙΙοάε5 ύουνεε · οι: εεε :ιΞε-Ιἔι ου Ι.)πι€

ἐοιιεις. Μ:1Ιε νετ1οιπε :ΙΙ,ε1ΗΕΠ3 ι2ιΙΙοιι ευ

ΠΈΙεπ1ειπ, εμε ί·.ειΙτ 1°Αρ6τω ά'εια:Ιιιο<

17ς:Ιεε 3εμπεε νειινεο ΙΙο·ΒΙειοοοπτ. ΙΙ Ια

Ρτ0ροίε εΙειοε-Ιε άετρΙει· νετΓετ , ού επ

Μα: (Ιθεε οιΙΊΙ ο εΙΙτ ·ουΈΙΙεε Ιουτ Γο

·Ιω.ε_8 οι ἐέΙενετ,^δεο όέΙΙΙΙΙΒιπε: Και:

111ϊτΙΙΙΙετε Ϊοιη οιποΙε ‹Ιε θ: νουΙοΙτ :τω

Πα,ΙΙ αΙοιΙ:ε Δ, Ε: ανα· Με Μάϊ ἐυιπ`2 =ιηΑ

Με:φρεκπεπ; ά'πΖά·τ2Ζε:ΜΜΜά

?Ι"ΖώΙΙΙ:27βαι η·πρα!εωε22 οϋεα/ἔἄ›?ωώ `

έ” ΙΙΙΙεωεω ό: :ιαέει:]εά , ε» .ύΔύ2ἔιὲΖ
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·€ΙΙΙΗΡ.

Ό

κ

1476 Δ'εθωσ:/ .ΒΧ/ΥΚ χ!

. ά· -:|ωΒ>: »ω!-/Ζωέτε.σ. Οιιτιζο ορο Ιοτυοε

€ΙΙΙΙ.οιρτ ςὸΙτ-ὶΠοἰι οΙΙοε (Με οτι οοτ &ττο,

Αττικ βατ·οιΡΡ.τοΙ1οΠό·οτ,(ΜοΙΙοε πο [ο @ο

Βουτοιπτ οΙο στ: Ηττα €Ι11ΡΙόδ7:,δά 11ο ςυ1τἐ·

Μπιτ του: ΡοιΙτ ΐο 111:ιτΙοτ , ῇο οτειὶηε οι»

Σοτο Έ111ΐοι1 ττγειοτ τΙοτ οοαι(Ιοοε ·ο!Ιοο

τοοτητα:ιο2Ιοε οΙΙοε απο (ο Ι:ιΙΙΙοτιτ Με: τι

Ια ουτὶοίὶτο δε ω! ΜΜΙ5 δέ :ι άΕπιττοε

«1ε61%τω ΐοτιτΙ:ΙειΒΙοε ,τι ου” Ι”οΙίΙνοτο

.ιπ'οηοΙΙρο ομ1ο ττοΡ , ηοη ΓουΙοπιουτ Ιοε

ΡοτίοιἶτιοετΙο Ιου: @ο δε εΙο Ιουι· (στο,

ττπι1εΙοο ΙΙοιπΙ:1·ιοε δέ· Ιω €θωωτΕμφ
τειΙοτι1οητ. ΠΙ «Με εΙυ”οΙΙοε ίοΕπ υ]/τα[48

Έκι-Νέο οιίέτειητ οπτιτοτοιτ.μΕε ά.οο όοΙ:Ιοτ5

σΙο Ι'ΕἔΙἰίο ;οΙΙοε η':ικογοη-τ Μοτο οΜα

.Ροιιτ οΙΙοε 1:11οίωοε ;βε οσο Ιοε.ΙΙοΠ&1οιτε

όιι Ι)πτοοτιοτ - Απο ΙοεΕ οΙιειΙεο:ιητ @ΙΙ

·Βοο.ιιοοιιρ οΙειττε Ια νΙἔωουτ ΐοἱτ οΙΙΙϊέ

.έτογοητ οικοτο,ΙΙ Ιουτ τοΡεοΙτ »Βοει·ικοπρ

ΙΙΙ: καιρο δε άοΙοϊΗτ2 ΙΙ γ ειΙοτ18#το1ΏΡΘ

(ΙΜ Ιοο ίξη:το$β οποτοτύπτουο· ομιο Ι”ογίἰη

ικά: οίτ Μ. Φωτο @ο νΙοοε,82 ηιιοάο Μ:

Ηοπ·-ωτο,ου Ρ:ι4Ιο-ΜΓέτ:τουτ ο πιει-Ιίπτω. |

-ί?οΙτ >όοιίο ἶόεἶτε Ι'οοοΙο εΙἔ οοτσο :Μπαμ

€οτοτιίο τιιο.Ι-ΙτοοΙΤο,ουο Ι'Α·Ρ6ττον άΙτ φτο

ἄοτ Ιο·-ι.τωοε τέτττωοε [ο ο Έότιττοεπ πω!

Μειτι-νο~Ιά:ταπουτ·εζ Ε; φτοπτΙοτο Ιοςοπ ι

τ1ηΐ:ΙΙοε γ..ττΡΡτςΜορτ οἶοίὶιΙο -οο·υτΙτ?

› . _ ' 93

-ΐΒοοξοέ·Ι
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βυ·· ἴΕιυῖττεγ Ι. ιι ΤέπσΜέε.

95 Δε Ε». μι: Ι‹:ε ιικιΙίοπε άσε επιασε εκ”.

τι,ειγειιιτ ἐιγ ΙΙ1:1τΠ17 ττιέηει8ο3_ςυ·Ι Με ειτ- ν· =

τ:ιοΙιο ειΙει`Ι6Ιιτ, Ετ Ι'Ιιοιπιευτ ηιιΈΙΙο:ε

αγογοηε«:Ι'οΙΙτε Ι)Ιειοοι1ΙΙΙοε ά:: Ι”ΕΒΙΙΪο,

ΙοϊΙ:-Ι$ιιγτοΙτ Ι'ε:ιετέε όσεΙοεΙε ‹Ιο κοιι€_

Ιςγέ ΙΙ·άοΙοε. ΕΙΙοε ειβμίογε:11τ ‹Ιε απτά·

0οΙ11Π1σ€ΙΙτἔ· μου: ΕσιπτετΙειι ‹Ιο Ιου:

ειιΞΙρΙὶτὲζ8ι ΡΜ Ιω: "Ιω μπακαφε.

ΕξΙΙ εε εμε: ΙζΑΡέπτε €58οΙΙΙε, Φωκά ΙΙ

ΙΙΙς:7ιζέΙππτ φ/ξ·ιι/ξ·: εδω πΡι07£22%622! ἐ)ιἄε:

αΙ2·Ξπιβα ε;; Μωβ». (ΪεΙΙ Ηπα: άσε ΠΙὲὶϊ··_

φ1€ς”ςιι€ Μ: (μέέάο110€ 218 ωειυνειΙΙΙ:τ

Η:1Μηε..ιμοβ.τΡἰεὰΙ: :σε .9,α2°π-#σ79270ί22! αΠ” ?·

ά ζάσΦω 86 δὲ ΡέιιτΙ νους εμε τοιιξ'ειιι μ'
εοΙΙ:τεΙΙ·ϊε_ΙΜΣΙ1:έτ16οω:Ι;άτα ὲι εΙΙΙε Ι;; - γ

ΜΙΠΠΦ ·νεττι1ειιΙΙ: γζάτάέΙΙσ-ωφέ-·φπι·ΐ·

@ς `ΜιιΙε ΙΆΡιδΙτο ρουτ(Μί, Εἔρπς,;

1%ΙΜίβαίωση σ]/ἐπ/ἐ: (Ι:Ιάτ4ΙΙ ) 2/|::έρω σΜΪγΙΔΙιΖἔιηἀΙεΞ (9 τω·έ2α/έ:. ΒΙ 6ΙΙοε γ·

ΜωΥΦω:Ίυ°οχΙὶνεε,8ε`Ιοιιιἐ ΡεοΙΙἔ: Θε @ζ ·

ΙσειηεΙΙΙε Με ει1ττοε ότι ίετσΙτττιοΙηἀω. _

Μ ΡΙ5 Φί):ιμιε Ι'ὸγίἱὐετὲ Ια ατέιπΙιιδέ ' Ι

δε γεω·Ιει;(εε ΙπιΙΙΙΙΙιιτέΙεε; › Οε:ΙΙ Ια

όιτε ξΡιπΙΙ:5, ηίΙἶοΙΙεε`ἴοΙ1τ?ΕἔΙγΧ .Γ γ

_ Ι0ιιτεε Ια πιαιίοιη ΙΙΙΒΙΙΙ-ε.

ΠΜ _ στιι·Ιοθβ Ιε'ΙΙι_ΙΙΒ1Ιτ εΙ1ε2Ιε; ιιιιε;βζ

1εΙΙΙΙΒ2ΙΞΙΙ ΙΙσόέΟΙ1ατ:ζέ$Ικ:Ξ Ιἐε Μετα; γ

“ΜΒΜ με ωο.:εωΠ.«ΙΜΒ;κατ εΙιετω

· · - Ι μ::

Β
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'ΒΑΡ.

4,78 -› Ι·"Μωε .Μακ _

8ετει υπ τΙνειΒε ,εε ςο°1Ιε·όεΒΙτευτεή

υπ εστω. ΑΙΙΙΙΙ·εεε ι1πΙΓετε.ΒΙεε θιΙοεατι

εεε πε Μπιτ :Με ΙεεΙοΙιτε τΙ:ιεειΙΙαπτό @ι

δε Η επ εειπ ετιάι·ο1τε εΙΙ-ΙΙετευε·έ εμε

Ραπ ομϊτ 5 ου ροιιτεΙτε - εΙέ·ε ηο·υν_εΙΙἔε;

εοωτοεεΙΙτ δ. Εεε όεε ΑτΙπεπάει1ε, με:
ετιΙενεε άΙΙιτι-Ιίειι-εό ειι”εΙΙε5 ε:φοΙει1τ

@πε υπ :ιυτι·ε. Ε: εεε άειικ πω: που:

τυιτιιτεΙΙειτιεπε.άε εοπ:Ρει8_ηΙε. (ΞμεΙε

ειπΙεωι ρετςΙέεΙεΙε ΡεΙΙ:ε,%ιιζΙΙ ρτειάΙ ε

τεϊτιαΙΙετ Ιεε Γεετετε δ; Ιεε.βα8εεεΙΙέ:°,

ε1ιι'.ΙΙ :Ι_τε εΙεε εεε δ£ έΙεε- ειι1ττεε ρΞτἶΙε

/ ετιεγειτ δε τω ίεδ.εΙιεεΐεέεΙιευεΙΙεβ ΙΙ

'ἈΓοιι"Ι›:ιΙ:›ΙΙ τω “Ιω όοπιιο5τειι Με Ισ

ΡΙΔΙΙΙιή :Ιε εόι11φιιιιΙευετεεεεεΞ ΜΙΒ:

'ϊΙη:ιτεΙΙαίιεΙΙΓε ε εειικ €μι'ΙΙ ε_ο·ίέοοΙΙΙ , σε

ε1ιιΉ τειπεοιπτι·ε-3 δε ρ:ιτεΙΙΙετίιειπ Ιε

Έοι1ό.ε άι1 Ιο:ιΙΜΙΙαι·ά (φωτ .Ι:Ιεπ εοΙΙ έ· -

ΡιΠεε ; Η Η ειιτΙοΠτε ω: μι), @Με εΙ1ετ·

- @ετ ιΙετοΙιε εοίΙέε όεε1μογ κεηάρΙΙτ Γοιπ

ΠωἐμΙΙΙΙ , ΜΙΟ τιά:ΙΙΙιεεηΙ.τ τοιΙΙοιιτε Μαι ›

εειτι11. ΙΙ είε νεειγ εμε Ιε'ΡΙυε ίσμνεΙιτεεε

ρρΗοπτιεε ογίὶνεε ωπεεωωΙωπε όε

εΙιοξεεΙὶυπρΙ`εωειιεἔν,εΙηεε ,εεεω11τε άε

εοηεεε δ: εξε ιποενεΙΙεέ; ΜεΙεδ.ΡειυΙ ιΙΙτ

@Με ·Ιεε εὸΠνετΪειτΙΟΠἔ θε - εεε ΙειΈηεε

ί:εωωεωΙούτ ΙΙΙιούε εεε π), Ιε ροττΓο.Ιτ,

ἔτοηεςιϊεΙειεεἔεἰἔ ΡΙιιἐΙοἱαι, ε;ιιτεΙΙεε Μ:
Ι Σ ' Ι:αβΙΙΙεπτ

 

Ι



 

› βΜ'Ε25ΐικ Ι. ι 7ΐφωόέε.Β:ιωΙοπέ με [ευΙαπεητ ‹ὶε ε!ιοΐοε ὰ: @ή

καιω; , ιίω.Ξε ΜΙΒ ὰ: ρ:εΙΙ::ε:φιέ περα; ν· ·›

ρωβασε:, Γομ ςιι€εΙΙοε ένωι:οιπ 1ιπϋΓ9
οτςητεττιειιςΙεε`ἴσετοτε , ε1_ιιὶΙςοτ απ όεδ

οὸιιἐἱσΖ δε άουτ Η Ιωρ6τω Ίιτ61εμιάοί;

οχςτοτ11επ1έ:ος Ηι1Ήε - άεωεωρητ εφ

ε:Ηέε; Με φ'εΙΙεα έοιπ.εεεώειιΜπέ @ο

@Ιοιτιιιἰοε δε' άε ττιέάΙΓειτοε;;Ρεπειο: Η

κί11Ρε :ιοί ὸέΡειιἔ άοΙειιτε ΡτοςΕῖειὶιτ8

ΐρΙτςυΈΙ!εε ία ΙαἱίΪετιτ όάκιΡΡα άε:.Μ. `

ΒοιιεΙιε άεεήΡ:ιι·οΙεε· ου Βοαΐοτιτιε:ε 88

Μ1οιιΙι:5,οιι εκττανα8ειοτοε,όιι ςο11ττεΒ- 4

:σε επι υπ μποτ πΓεἀὶΙἰςειτἱοη άέε μη; .

ΐουιποεμμιίΊοε ξέουτειπ. (Πιιιτ;.ιιτι νοὶίδ » ‹

εδώ ςοτηΒ1οιι Η Π11ΡΟΠ6 3ΓΙιοιωσ:·ι1τ ό;»

Μ ΌἰΕΠ άι;Ι'ΕΒΙ1ΐο 5 Ίνα. ά::5 (τειςἰπεἐ Η

νὶΙ:;1τιὲε μοίο γογοι1ξΒο ιιιιΙ-Ιο-ΡαττἱεΚω

[ω Π10τιιτε; δ; αποψε ακ:ο;ε «ΜΒ Με

ρετΓσιμιο@ α φ ` Με α οοπ1ωΜ'αι:ΙωΗ

πὶίὶτατἰρη ὰ: εμιείς-ω'νπο άο·ίΒε ο!ιατε

Βσε;έτο.ητ όιΐ1άστιτ , ςιι'επ τουτο Ιει1ιμήσ

ὸο1νοιπ κ1ωπ: , Η ώ με., 1ςε οτιμετ

@Μέ ός!ειι Ρὶετὲπτ5: ‹ὶρ Η νἔἔττιιέ ΕΙ.0Ι1Ε18

8ἑἑἔι1οιι·ι·ιιουε ε. άοιη;έ: 8ε]ε: ι:όιήτι;μμμ

έωςιπε επι Πι ρατσΙ‹: 82 Ιε:εκκετ;1ριοε& νέα. (ζ'ςΡο άοϊ3ςΞ εμνσ:ξ;. Βεαικ:οιη5 :ὶσ~

:πίσω δ; άς; @ἐςπρ ]'Αρότει:Π'λώ

Μ: ιιιιΒ1εκσπειτ. _Εϊς,Ι'Εεϊϋαξ πω: . ΜΒ·# ζ .. > |ίεττιπποη

Ώ

α
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@Ώ # ¦ ΧΧΧά

ἡκῇήά

ειπε. ίοωιπ·ε8,εηεῳιἑΙ°έι°ἔο ρο:ιιε & άο5τ :ΜΜΕ !

ν” και” 1ο Βου ΓεωεμιΦη·ω1Ιο Ρὶεμἔ , δ:

θσπε18δ!εε ἀείαιιεε , «ΒΔ Ιςε άηΒ-τ-ττϋτέε ὁ::

Η πατατα-Σ Εἰ ω: 9·ιύΐ1Ιου ἐι:ι1ΠΠ υεὲὲη'ε!ἔ

ραΜΙυ'ΙΙ @θὰ οιι εΙυεΊαν1ς€1Ιοδω Με

το:Ήοιιςε αετου: άε εεέ νξα:$ , ου ιμπε=Μ

. ῇ€11ιὰαἱΪε_τ:ηνίοἰ€τοίιῇοι1τὲ το.εΙτέα Οι: ·

Δ

ν

?Η πιο Με ,Δ (με Πιέπειττετέ Ια ΓειΒείΪσ'

έ Ιέμ.ραεπ11ετε Γι: ἱσικοιπτβ 9ίπ:ΙεΙυθ

ξέΜ €Θηῇο1οἔϊει¦Ρο1τ ΙεέΒοηεά1&1οπ Μ:

·Β1ςυμινεο9ιι€.Ια νετἀειιιἡβε Ια Βου; ό;
Πυ:ετε?βαςμίωι ·‹:οητταἰςξκὸη ΜΕ! Μἶέε

£ωνειιε πα οΙέωιωκ: δζ-Ϊἑ_ΪοΙὶε ά:: κι
ι ` |

άο:Μοτε άε5Βστιοτετ Ιςε ο!αε:νου3ι Μια

ά6:Έα' ΡΕε14316:κε9 Αιιίδ νουε ρςιιΡ-ῇ·] (ου

#ναμΙηςμισ ΙΕΑβότεε Με βεωέιειάς·Ραε

$ΒυΙεωοιπ μμε: Με Γετώέι_το ‹ὶς 1°Ε8Με

ίι1Ρε ἴοκμἔεεκϋτ€ ΠΙ τεητ1ἑεττ¦ειωίίίὶ .Πιι'‹:Ε

Β η: Μπι τεθτ10Έζωι€€ ά'ανοξέ . τοί1Α

· ῇόιιτε νεΓειι γοι·τιιουΙΒΜεω 5 66 @πέ

Ηι:ΗΜ:ώείις[ Μαὶε Ρεϊεε ἐμὲ ΓεΙοι3 Η

τοιιτἔοςἑἱὶιπἐἐιἔέ κ!εέο!ιοΓεε , Μ. γ1εΞΙΙεί=

ή: αΡε ὶρ1Ξ1ε ές;ωΡε,τέε (8: ΡΙιτε 8τανεἰεῇαυπεἔεὲδα_ςιιτ:ὸ'αυτι=ο [πω-συ Ρομπ

1%:ισε:φιφ 1111οι.ικ·> ε'ο:Π6τυτοτ @ε Ι;; Ρω

5;Μεα: , @κκ άσ,!ΙΦ. Μ:οκιά'6, Πωσ εφφέ

δοή-πθ--ΡΙιτε όο-Ρτςυνεε“ε]ξ: α: €1Π>θΗξ

Φίβε1ιιο @ει με ΐει1-:Έιωιετο- ;- Ιε Αρ6τεσ `

ω”

«
Ε»

  



Μτερει›ε ω: Τίπεά»θέε. ο . 1

ο τ€οεἑἴιίἔοιυὸοξμιἔὲ , οοἶοη άέ:ε οΒοίοε ΟΜΕ»

ειιιΠὶ1τοΡοττοτιτοε , τΙοο·ΙοοσέΙοε εΙιειι€οε ν'

Μ Ι'ΕἔΙὶἴο·, οὐ ι! Πο Βια Β:ιΖειτοετ: ουσ

Ιο ιπ1οέι1εμμΠΙ οίὶ ροίΒΒΙε:,Ιο ρΙζιε Ιουι:

δε Ιο τι1οΠΕοιιτορε όο ε)ειττοΡεοτ ει [ο νἰοἱΙἔ

ΙείΪο , 8εο”οπΙιιττο οιπ1ετοΙοοπτ Ια ῇοιι

ΜΠΕ οοοεττο (οπο ον'οτιτρΙογε;έτειοτ ο

οι·ειἱοὸῖο5 ουσ Ροιιτ ι1ηε: ου άοι1ΧέΙο-=

&Ιουε › οϋρΙΙο τοϋΙΠτοπ,1Ι Πο ἐστι ται

εοτιτταΡε ρΜἰοιιτε ειικι·οε,οίι οΙΙο;ᾶοειι1ο

τοἰτ ‹ὶο ὶει·οοιῖί°ἶ1ίἱοι1 δε: ότι ΓεειοόειΙο.Αι:ι

ΦΕΡ:_: @ο οικ1οιιο 58ο , οσο οοιιε αποψε

ττοιιγΙοιιε δε ο; οιιοΙοοο ΓοΧο , ·οο-ά::

οτιε·Ιοιιο οτό το οιιο Ποπ Γογοιπέ ἔπ

ὸοηεκιοιι;Βἰοο άοε· Βιιπέε κ), Μέιτοέοε

ρατΓΑροςτο. ·Νεοσιτε Μιει8ϊοοοε ροεβ

ομ'ΙΙ τΙ“γ ετπ,οτιο ΜεΠΠ ο1ίὶ:οε,οιι°1εε› ἴοτἑ

πωπω ἀο·`Ι'ΕΒΙὶΪέ,:ι οι11 εΠοε ιοωι€οω _

ΐςιπάυ€ε.51 νουε νοιτΙέε οίὶτε: (ΠπότΗεω

Η ο”γ ο ΡοΙιπ άοον1εο 5 οι:1νοιιε Ρίι1Πο>

είὶτο Μαι ωωω (:οιπιτ1ο 1ῖι1>ζω οιι'ιιη

εΐιτΙΠ,8ε οιι”ιιιι ροτειάΙε ροιιτ ιιουε τουε;

ειιΠὶ :ή ο. τ-Π οιι'ιπι Γεω εΙιοτ111η μια;

ΥΡέιτνεοΙτ. Π), Ραπ ονοΙτ οο Ια :ΜΒ-

πωσ °οηττσ 1οεο1νρκε ΞιΒοε δέ Μάτσε

ά” Πιτέτἱοτιε , οσοι· Ι'εχτετΙουτ. Ιων

Ε0Π(Β δε Η: άοεπιε,όοΙτ άπο οπί-τοο ροτ

τουτ';νοο ΓουΙοΐογ, νικ πιοΠο-ο @ειδ

Π. ΜΜΜ: & β ποιο

σ' -

› ΔΔ __=_° Δ Δ› -μ.-..Δομ-Μ,- . ο -
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482. .9εωω ΧΧ α: κ

αφ. Με Μτίωσ οἱιει;Ιτὲ 6; Μιω @Ξ Βαΐ- -

ι 4116 @ΜΚ €145ικού ΗΜ ει υγ ωειΠαπέ

ίετ11€:!Ιε,πιγ~ Ιώβ τιγ θα:ο,ηγ ιτιειΠΈτο,ιη

&τνΜΜ,ά!ίουε €Π€0ες-τουΕ «Ια ττιεἴπιο,

` Δ)! νὶ€ὶΙΙ€Εἶ0 117· )ευιππα ιη ΡειΙὶευτ ως

βτεΒάε,ιηκ οΙ€π: τη Με; :ΜΒ οὐ το”

@πιτ ως @ΕΒΕΝ ε!ιοίε:. ΕτικΠοπε πω”

νόοηέτοιιε έΒειΙεωοιπ ει τονετε:τίοιινσ-»

. :ει€ικιτιειπτ 1ο 50Π€τιωτ Ιοίι:ε (ζΕπ1Ρακώ |

:Τι 3>ρε&ιι%·τουτ αφ”Μη ειρΡατε1ρητ , Και

› Εγειι_;μΙε , ίωι Ε8Ι1Γε, Γεε ΙΕεν5εειιρε, [Η

ρευντοςΜ-ωε1ειάσε;τεοάοτ λΙΙβΒΙΜΠΕ1

όο.μοιιίτο1τ 11η ΙειπότςφκΙηιισ Γετν1οσ

«κι 12 ωοωάτο-ΒἘ @ε οποία. @Ή Μ:

2φυε·εττΙνέ )€1ΠΠΠ5_ αἱ; ὸενοτιὶς @τα οτι 5

1ηίοΙ6ηε απατα Μ), ,αγ εΙε ιιιέΡΜετ οιω

όόόαΙΒΜτ Πού, ό6τ:ε (μιά Γε >Σαροττοα

ΙιηΑΤοοοπε Μη, θάεΙεωειιτ τσιπ α: αμκ [ώ

[100$108 :πωπω Ρτοπ15ε; δ: Ροιιι:1ιο με Ψ:

αὐτοῦ" εΒιι1ε.Ιο ῇιι8οτι1ειιτ άι: εεΙΙοε,εμιέιΕ” ίαιιΠξτεΜ @Με ρϊοσ1οπεε , εΧΜ-Ρ Η

ηοιπε_ ΒΙου καψω Με ΡετοΙοε, @σε πο” π'

· Μ)! #οιιΙοοε όοποετ, ὸτ ρου: φ1ΊΠ1Φ

] ικ3ιιε επ.Ρικιιπισ εοι;ιηιπ: ει εε ΠωωιΦ

Β:Έτάδευτ άε Ια ρωο.Βο1:: Ενατ18ε1ηιιο,

ςυ1ρουεωι'ανο1τ με Μου οεΙευ!ὲ·Ιε ρτϋΦ

(ΜΗ του: εινει:1τ ηπα ά; ΐουττοΡι·οηάτε,

Μ: οοιιτταὶιπ ά'α.!κι.π_ώπηη_ει: ἴοη οικω!

· - μ? δέ

Θε::ΦΒΪ__μ

  



 

[π ΪΕΡἰ2ἄε Ι. π ΤΜ2υ2όέε. 23

έ6,&: άεν1ιπ Μ ίαΒΙε άιι ωοιπΙε. Η οὐ αφ.

Με; :ημ·ΙΈεωι· δ6 Μαι ΡΙυε Γεω άο ττπ- ν·

νειΙΙΙοτ6. τοπ·1ιξΙοε1:Ηο(όε , εμε 11005 Μή

πω; ΡεοωΙΙΕ:ε @τισ 11όττο,·Β:ιττσίϊτ1ε;

φις άε Μπα ©0828” @ο εειγετὸ άόΞ
εαυτεινά,πιτϊτεε ηουύεΙΙε:

παιιτττιοΕπε ίἱ~ νοι1ε

πέσω: @το απο @ήττα άειι1ε Γέτειτδ':1ψΒΒ @Μη α:Ιιιΐ εΗ1°11πιτΞειΒο έ ι ]ς: Πέ Ι

'ουσ φ ςιπΡεΓοΒε Ρει3.Ιο νομε με ίξιὶ=δ

Μπακ άε ω: Ι°`πΞτο Ροἰητ Ι:: ΒτανειεΙι€,°

[έ οι: νοιιε εηναπτετ ροέ11τ;άε Μέ [ΜΒΜ

Ήβ7 επσω!)1έ:τ 1ο πιοικΙε Ροκ: νοι18ἱ ν

οι· υπ νοει1,άοιάτ νοι;ε νςι1ϋ.€3

έ::ογε2 ρομνοἱτί

 



 

1 . 4.84 ε .$'ες·ωοπ ΧΧΧΚ ·α

οι:Ρ·. (ετα @Με 1οιιαϋΙε ε εποε ευ:εΠε [Με

. τοί1]ειιτε νοΙοιιτειἰτε ; ειι1=Ι1εωμ εμε φαιά

Ιε νοειι εί)τι1εε εεε ΕΜ , εΠε ιίεί)ι: ΡΙμε

1Ποι·ε; εΙΙεεετά εε εμιάεΙΙε ενώ: ὸε.ΡΙυε

εΧεμ1$5. Νεττεγεε ΜΙΒ νὸετε εοιπετίε

‹ τ1οιπ,Ρτεκεε Νεο εγττιόε, όε εε'ὶ›εε·ὶΙζ 86

εὶε απτο ειιτ26Πτε, 86 όε εεε @Με δε

ἰἔἶιμ1Ιεε εοιι'τἴεε,ειἰε€ΓΑρὁττε ε·εοιπ1ετι

εεε; ετι εΙυεΙειξεε ιιι1εε ὸε_ιιοε ίοευτε:

Ἑἑϊ Ραπ τι:: Ρ:1ε”τοί1ψετ άειτιε εεε γᾶε5,

εειιρηεοιπε ε1°σγω2ε6ε , (με ευ εε Ια

@κκε που:Πεε. ΟεειιΡοηεμηοιιε

εείιέ ε-Ιιειεὶιμ @εε ΙατείεΙιε, (με Ιεδεὶ

@πω ·ιώνειε α εξοεήέε , ὸεω Ιε ΙεΞὶτὶιτ1ε

1:2.γεω βε πιθ.εςκ: σεοεειτεοιπ 5 εοιιὸιιἑἴιιιπ:

ηεέ"ἴἐ5ἶιὰἶὶΙΙεε.'& 1ἶεε°ειίΐεἰι·εερι·ι 1ει απ»

τε άι: Βιειι , Β;μμήΗπιπτ όεηο8*εατιτ5

τρωω εετιίόεδδε ῖαἔεἔὶἰοιπε!). εϊε-1ντοε

βευεΙπεε τουτεε ρ_:ιεεΙεε, δέ άδιπόεΐε πώ:

επιδτι τειττεεει3%οιιε ου ιά1:ιιιν:ι1ίεε 86

ἶἶπἱυίὶεε , ου ν:ι1τπεε 86 1ι1ιπ1Ιεε;:ιὸιὶι·ε£

Γωπαπω εεε νογεε 86 τοιἐε Με με @ια

ὶιειἶε ΐειΙ[οηε,ειιι Βείἔι1ειιι·_Ιεἴιιε/Ιε ΡΗιι

εε εὶε @σε ΩιΙιιτ; «με τ10ι1$5 νόγεύτ εεε

'ιτόκιετ Με τω” ία νοΙοετε.86 ρουτ£

_ 81ώτε,εε τικιωμιετο. με εΪε ιποιιε εω

. άει1τε ὶεγ εεε ραϊ.Γοι1 εοι1ίεἰΙ δεῖ άε που

άεεενο1τ ιιτιΑειιτ εε1ειιτιειϊίοιπ_εϊε.Γοι

Ίἶβξε· -ΑΜεεΝυ $ · .ξΕΒΜΟΒ

..γ....εμ


