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επ :ε1έα1εοΒ: Ισ Γειτι1εοάεΙσ.ΒοτσΙα Ώ:: 8ε·ΠΜ
@Με ω :8τω1ιεΙεεει1τιωθωείεε·άπ οοιικοσυ

ΤείΒαιτιοπτ καπΡΙοΐεπε Βιι·:ίοιΜ:Μ ω Μ" #0
ρινΔωροιιώ ΤΜ 1ΐΕνευΒΕΙε; Ει:Πα ρι369ιεη:

ὲοτιαιαἱιιίι·νΙε πωείεϊπ&ΡειιΙ[ατωφ.3έΐ0Ε·ε
ἰτἱιπποσροτἴοππεετὶἔῷἱὲὰεπ ωωεω @Φηρά
ίαΞπάξ ε:ΉΠε ΐετνίέηάε1ΐΕύΜέιφΜΦ92 Η!

Ρτεἴεκἱποὶωαιωιιπω μ ΜΦει·ώσουΡΕ%88ΙΒΜ ,
τοςι!ωπ @απο σ: σ:αθση·ω:χ άε ποση Ετ!ΣἈ›π
Ροιιτ:6ἰτςὲιιὲοπ 0Ξε)μιοετΡ:εια.ωΙ3·φεϋπο
ίοπέα;·σεωε άε Ια [πωπω εμε ΜΜΕ Ρές:ι·ρηρηε π.ΡΙ:»·Ε·ν

Φτόο:ιπ16άοτεε:Βστοϋοτένεε·ε&έΉ0ΩΝ:Φτε °°· '·· '
Η Ι;ιἰτιὶε !”Ε.ύλευείΙεωί?τάσσ.%ίΠε μια 8; Επι Με,
αΡειΒΙο .ά.ε ιιου1·ι·ίε Μ:: Μάο: , δ: ‹Ιε Με αἱτο
€κοἰῦἱι·ο «π» @Με κἱ6εΒἱΡι1.ἴ Μαἱεεπ τιιιεΙςιιε
Βιςοπ- ι1ιι6·ιύοικ αιαπεΜα α: Ρειίΐειδο, ω: γ α
ειι1ΊΙ ιμο!”ε :Ιειί1·επιαΜ €€ἱὶσ:-ὸἰᾶὶετοποε ειπα: Η
νΞειικΒε Μ: ιμοιινωιι ΤοΠο.ιτιοω,9ιιε πιεὶιιτφεπ:

ηοίβ·ε Εει=νἀε6 είΕπειι! 8ε ΓΡΙεΞεΕιεΙ, & ιιςεοιιίἰίὶο
ιι'εποτιε να” ίαπᾶἰὐἰεετὶοπ Φ: ΏΟ1'Ρ$διΕ θα
Ρήε;ειι; Παπ 40ο εεΙυγάΒτε ιπεὶευε είὶοἰτ επι Ρετ
άι: ε!ισ.υπε!,8ι ΒΒιικατἑΕΟ'εί'ε εε <1ικ:Ιε $:ἱΒπειιι·

ιἱἰΓοἱι: Με$ατυετἰ:εἰιι€. Μπακ πω: :με "κι π'ι- πω. 4..
Μ·εταπΡω , οι] ο» Με ΜΜεμυ , π] οι παπψ- ω Η·
”

Ε.5_

.

Μ”,

_ ρε

- Σ: @ανάβω -

. Μ, πω: π: Μαϊ .":Ιωεω Ι'ωΙοπτϋ: οι ψά:,6ιπ
1. επικτΕιέ; Ιξτε°εΙξ επ τε8επΙε πω ΡεπΙ,Ιὲ οὐ ΙΙ
καπ

6Ι»,ςπεΙυγ δε Με 2ΠΠΈ8 πάεΙεείεινεπτ Ι)Ξεπ επ
9·
Ρϋ·'- 3· είμ3ε ;π‹.·Ιπ μι” εοπτυπε πιο επσ:Ιεπε , εΙιππεΙΙε-.
>.

πιά 82 επ ΗΒπτε.Ετίπτεε-Ρ6Επ& Ιε)τ-εθαΙΙΙχ Ρε:
ΓΑπόΙΙτα παω ΜΜΜ ὸεπα τεπτετε!πεε ἑπτὰ
πτεπιίετεεΙΙ,9πεΙεε·εετεπ1οπἱε8,ὰενοτἰοπκ
8ε 'οϋΙοιΙσπε :ΙκιππεΙΙεω ποπ Ιεε Ιιοπππεε , δε

μπ54υπεπειπεππειικ άε1Ιοπιε ε σα:ερεοΙΙό Ι;
@Η › ίϋπ ΩΙιτείΙάτεπτπ.ειΙαπε εεε ὁετπἰεπεάἰε:Ιεε›_

Με εΙυΙΙΙεπιππΞΙΐπωπ:Ιοπ άιι8εΙεπεπτ ,τη δ'
:πωπω σΙτ Ια ίεΙπτε.ιΙΙΙΒΡΙΙπω τοπτε μια: Ι 8ο
ωστε σεΙεΙΙο2]εΙΙ:ΙέΙΙΙ::εμΒαεΙΙε,Μεπ ΩππϊΙΙΙ
Με πξΙ:ΜΙΙ:Με ·8εΙΙπ[ετϋΙ:ΜεάεπιπεΙΙιπωπ ‹Ιπ
ωεπά.(Ροπςυπχ αεροπιέ·ε νοπείοπεΙε ΙππέΦΙΦ
τω' εετειποπ1εε σεΙΙε @ΙΙΙ έ» ·παὶίε= επ ΙΙΙ:επέ ῇ
- (2.3°α)ή8ειΙΒΙτεπε πρωπτεΙε “Η ποεέετπΡΙεε5
° δε· πε να ·εΙΙερεΙΙεε_ε πισω τεΙἰευεε δε ‹Ιε νο:
5ηκιΒεσ , ι2Ιε πιο; εΙετέε58ε πε νοε ΙΙιει·Ιδέεε , (Κ:
νοθτε ΓεΙ εΙε ποΙΙτεΞεπιπε αΙενω ΙιΙΙΙΙ88έ δ: «π νικ
ΜΙΙΙεπέδι εΙε τσιπ ΙεεμετεπωπηεΙΙ.ευεε·άενο:_
Ροπ€ΙΕεεΡΪΙἶωτ ΙείεενΞεο πω: ιποπϋεΞεπεπι οι·€
ἀὅπε πίεΒΙιοτππτεεμεΚ-ΓΡΙι·ΙεπεΙ 8ε.Ι·ειΞΕπιηιώΙφ

ποπ ΡΜ οΙππι·πεΙ , οαππιεπεΙ. Ε: εποπτειπ κά:
ι·οεΙιε πω παω ί6πε ΙεεἔΑ·ὰνει·Βἰτεπ·; :μια Με
ι·εΒε15816 εΙΙ Με φειπνκε 8: πταΙ8ιεε άΙΙεάρΙΙπε,
εμπ Μι οπεππετΙε εεεάπΙΙΙτπἱΙοπε,ππεΓΙ·ιοπιτπε

ι·εεπετεπε πεεπι·εΙΙεπιεπα , Με τεΙΙ8Ιοπίαπεειιω
ΜΜΜ ΡτεΙΙτεε,ΙΞπεΙἔιεΙ·ΙΗεε:,ίεπεάενστΙοπε,

'θα ΙΙΙπεζΙετνΙοεμ πω: ε'επ Με επε:ποιωγοπε.
ΜΒΝπΙε απο :ιεεπΓατΙ6, επι: ιιοπεΙα Εκεπ008 ΙΙ

|,
Ιπ'

έ:: οΙοο·εβξέ.ο1
ρ ι»
Ιοἱτσεεοτππιε πω: ιπ:ιηιιε άε Ια νεή:ό Μαιο-Μ
ὅτε ΟΒτἱΙὶἰαπἰΓωε,8Ζ-ἀε·ι1οίὶτοτ6ἴοτΙπἱτέενεσ·

Ι'ΕἐΙἰίἱἐΡΗιι›ἰτ1ν_ε;ὲ Με]ιιεΙΙε πουεΙίΐοφΠιι€ Με @ξ
Ραγεπε-Βερι·οώογεπε -Γεωι:Ιιιωςφωτ-εΙυ'ε!Ιεξ:ἄω

Πων(πεηγ.ωτεω,Π7 ;ωΐείεετάε:,πρ:ερωμεε,»Μεω.>
η Ρεβο·εεεε @ΠΠ @ως μ . 9: μ; Με: ειιιαάωτε, 2ἴ··ἔ.
Π @Πέ €Βΐϊ· @Πέ Ιπέ'ίωεΉ1ϋφίΕ ετΣήοιπά·'·ξπιτ Ιω '

ΧώιέυΙΙιθ;Ετ εοιπωεΡοπ ποπ ο!:ήεδζωικ ε;
εΕΜε,ί=ιοπε γ ΜΓρι1ε-αιιΜΜοΓωε ι·είΡάιίαΦε
€τάς;:8 ἑ€ Βἰειι πού: ενσπε41οίϋι·ό ίἱπἐἰόε μπιΜ
κεἰΐο'ππαΒΙε,εοφωεΐοίπάΡεω Η οτάοβπέ:πο-ε

ΜεΕκτίβσε,1πείείΡἰτἰ:ιιε!ὐεσπιι;ὴείἐἶΒδἑΒἰὲττ@ `
Η ΡΕςΐσ:Ηο;ιιοε Ϊείἱεωπεἰο ᾶἱνἱΜἔ μπω εΜΙϋπ · ·

:ἰ6ιϊ8, πϊεύε Ριιτε88ε Εγ2ΠἔἐΙἱεΙιι:ε ξ31Μθ:εε:ΙΕλ
Βιεπωίιω Ιε Γεω:: όικάιπ, ω: εΓριπ 8ωεπ Νοε
ι·Η:έκό πὶεΙ°ε ΕπαϋτΙὲδ'εἰἔπειωΝὁ£ἰέτἐἰεπὶΡΊ€
ε'εΠΓέπιο άοεΕπεί188-ΛΙ;υ:.]εώεΟΜάω ω
Ι'ειιτεΗ τΣι1ε!εί6γ Φ$!'6ΓΡ1·ϊκ χ πετἱΒέ,ὰ πο2Ηα
πτπιἰιι όεΙετΙιεἰτ.Ι.ε€ἱ1ηε°ἔ68 @οι πισω μπω εε

ΜΒΡ1ΦοεΓοιπΙεσ εΕΒΒἱεεᾶεε νει·ιιιεΟΙπ1·εΙΙἰεω>
ω, ΊυοΙ'εἴΡτἱτ ε!'εϊνΜιιτ γ ει εοπΐε?ετέα8% ῖΕεε
Ρείἱἱοπε όο.=ποε εαυτο,Βι Με ίζετιε Φ: πόέέοτΡ8
ΓοτιςΙεε νἰᾶἰιπςηιι6 που” ἱιιιωοΙσπεΛεεΡτω

Μ:ΚΜ]ου;πε!1επηΒι ἔι 13ε'8-ι·5ά Βἰ‹Ξα @οἱ ἀαιἰΒτιο:
ΜΜΜ @απο σε ίἰεπ-τεωρΙσ) 65ο Γειετἐῇεο νἰνατισ
ί-εἰπτ,8ε ΡΙωἱἱἔιτιτ :ϊ @εε γεμυα Ι.,'εικ:οηε άουτ ποπ
Η: ΡΩτΐαπτοι1Με Γσπτ·Ιοε ἴοιιἴΡἱτε,Ιεε Ρεὶςτεε, δεν
Ιω 8εττ:ἱΙΪεππειιε. ΕορτσΠτε :ΙΜ επι ει Ιε Γοἱτι ώ:
υπ επτετιάεππειπ τεεεπει·έ ά'εη Ι12.ιπ,& εΙὶιιὸὶἔιτ

99ΒέΒιι€ιΙσιπουτΙαε οπιεΙ€ε Φε Β1εα›ΡΟΠϊ Με"
·

· ·

ε'α©~
'ο
·

9ο

.Η Ωσπῇἰει- -Χ

.

' #

8ΐδημι;Μάεάβεβε;%.
;:%ω-1ωωεωάπωώπ
: ΜεΡε!ει·ίηεμέςηθιέ
@Με 64% Φω- - -

-· πωεαΜάπε παΗηνεεάε1είμε-!)ϋύΜπ. ή! ·

_

πω» Ξη.ΙΜΕΑοίεωυσπΜεσ αο-Μτφεπεημ.<πη
- 4. <ΜψωφόΠϊ εάεὸσαιτ› .τε.ΐοκαΙσαανίφ
.. ' <!.°ωαηωΩκιατπεε-επσ&ωό?Με ρμεΔΜΜΒε;έχ `
ζ ᾶιιηοφποἔοπ«ὶεΒυπι1!έτέΜ6?υποσόαΜ©Φων .

ὡιϊωα8€ορκουί€ ρέεκπεασε Ιΐσάκσθτέι€Μπ
ιη_ωοΜΜπυκωρωΦααμοίωκ2$1.ι;:,ίω

Βοεωςώ6ϊμ-ίσωιωΜεπωφ'ε& Φ πεικπαΜΜΕ
οοτυΡατἰοΜ ω; Με 6 ενα ωσεεπὶιμισ.ικανπἔ<ω

- _ ΜΜΙΕσέ1οώκ$σεοΕΕΦωεω-ΦτιΜΜΧ.άΦ
Βἑω6 8: ει: ΓΩίρειεπι€ι: ἀείοπι @σε :ΒΜΘΒ·=
ΜΜΦοςἰεεν3φΗ>ὲίνοΙφτΟΒε μας Μπι ΜέΜ
88.11ό©Φο:

Ή!»

βθί.89φβδ ν

ΜΦα»Ηαεια.$3εμ-ρω4α9=κε «Με π: 46%
αΙπιφ:Μαα;ωωώιοψφαει” ἴ€ενιρ€-€Π€ Ρ;»

.σωιερω σο: ΦΩ;ου;ε$εμ1τωευμα Μι

άο1:1$ωφΠώ ω» Μεσα ζω Μια σ1,4Μιέ4
πυίΡουάΕΟε6ΜΒ αιΕοα$56'επτταρτου.εηαφεαε

ω3εΩωία Θ: =πααΦαπε!»ΦΦφε!!ε·Μ ιιςίϊτ9·
ω” ΗΜ: «:Μοποετοε: άει»οΜεΞεο:Μα
δτ-Πηο1ιοπ8ΜΜΒ8 σ1οιπσπεψε 1Τοεο!ουυσ;ε?€Β
υο&ιαΐΜςω&4Ξ10π

ΜΒ3"ΜΜεφ

:οι ,·ροϋ.ηυε ΕΜ: φγἑε‹ω ἐκΩΙΕΦε›5υΒέε Η98988
ωονωωωοοο!ι:$οπ το!ΜΜε1εωΗ €4ΜυΗ=
αεπι--9αεωΙο·:άρωίσες»3 ίαΒερουιώεωετ
ϊσ.-Βου2Μ 2ΜΑὸ_ν0υἴ8ἱΕ©#›Π©.ΗΩ98 Ρ2Μεβο:ξεπ
ί=ι~νΞκ δ,νΦ118 Μετιευάέ8.ϋοΒ:έ Μ! Ωιτ(8ε θά

Ι

Μ: ίεοοιιςΙ μπι: «με ιιου54νοοε ὲεεαυηυο:1

'

Ρυἰε

| .η

-

Μ

-

ΡΜ: σε Ια ντεκ Γαηέβδςατίου

Ρ

- 989

·ῖ!οἱΪε·ι^νἰ©ς:

θα Ο τεἱὶἱεπε,ὶἴεΪἔτοι:τ·εὶαἰτ-μ ήξ·ΖΗ5έ; Θεέ

ΐόϋϊΙ!ετνέ&επτε εοφ οΜευτε ξ @Μ ξΙ€ισεΤσε
0ϊάιιτεε Μ νίαΜπε ΠΜ °ΟΜ6ΙἔἱθιἑΒΘἔῖἱἀΠΘτ
ΡτοΡτεπάεπω 8: ΝτήτέϋΓετπεης. ›νξηε;.νσω

με α] σε πιὲΙΙεηὲΙἰ8ἰσττπετεεοιπ·ιοΞΡΕ ρ6ιι6Γεεεε
Μου εετα-Ιο. ΐειι!επισπ ςυἰ εκει·εε:ρεέΓεε Μ
εεεΡ Έξι ἔσω: εοωτοευτ εΐἱεε νοι:8· έκ Ή. Μ
·ωωθ δω ΟΙπεΗΒερε » τοωωοιπ €ν€ι.νοιιε
·Ρεττ?1
Ιειέτσοτπωσήίσωνουεςυΐ
Μ».
βἱὶἱτιἑφετπ
α: πἱΪοππιἀΒΙε Ει·νίτετπεΐΡιίΤόε
, αΙιισθΒά&
ΙευταουέΙσπηέθ νου: ηιιἰ ·εοπΜπόΗιΤπνε
Σι·ἱεὲ: οι: εἰ Η Ιυκυι·ε , ΟιιἔιΊει γετιἰεέ, ου ἐι Ια τιιαΕ

Τ:ιτκεζοιι·Ξι ςυ6Ια]ιτε πω: ΐεπΗ»·ΜΒΙε άεωοωΙα
π·ιεωΒτεε Ίικτ ]€Ϊάε ΟΙπ3·ΙΙ νοι:ε οτάτ:ππο άι: '

ρτέΐεπτετ :ὶ Βὶευ'ἴστι'Ρὲ:ε>€π ΓεετἱΕεε; Ηνω:Η
νοιι;, ‹1υε Ιε ρ::όΒόε τεθΜτε ό:πω !εΐςΡιτΙ6Μα
επ 1'ε'ίϊ::: ὸεσιτιοττωὶςυἰκἰΙ αοΉ·έΈε·:42υΕηΓ·οπ

τεπόεπκεπτ, Β8Ιε:έίέτ18·θ εΙαίπε ΜΒΜ: ἰτιῇυξἱἱ
εε,άε τάιέΤετ Γι:Η86Βε Ιε ΗΜ: όενοΗτε παταω

πη“5εὶΒπευι·, ςΙιιἰ νοιτε·έ:Βά άσπιτιό Μ Έοπόσ-,δε
Πω να” τη εοπΓετ9ιέ Η ΡοίΐεΠοά·η· @ε κισἀἰ·8

Παπ ;ισπΡΙιιε , η ἐἰε ΙἔΒοττΪΒΙο ·ουττε8ε ΗΜ:
κα” ἔειἰ:εεἰι'ῇέ[αε ΟΜΕ, επιρΙογατάτωι Τει·νίεν:
Η Πω επι1επιγόεε σ:οησε· 9ι8Ή ανοϋταεΒοτέε·

ιιι ΡΗ:: άεΤου ΡτοΡά·εΓιο8 μη· ὸεΉι

ιι€

Ιοιιε νουε Βήτα ἔι νοιππτεί-τπεε ,τη ΜΗ στά
.ἰηίἱ^ιτιπὶἱπειιτειτἴεππεπτ υπ πιιτιιτε ,·~ἀοπτ·νου·5

ἱεντὶέε εἰιπει· Βε εοτίεςνεΕΙα άΙ€κήτέ ,ιτπάτιπτ
ιτἰπἱίὶτε ότε άεπιοπε σιωπτοπάεωαπ,·‹1ιιἰ άν:
'

πω:

. 9.ζ

¦

_, :ο 8Δ:τῇΙΙΙι

πώ: είΙτε: ΙΙιετΙΙΙαιτευκ ἀιι8οιινετεἱω8ε`ἱιηιπφἱ
Ιπιτειικ νἱΙεπἰεε εΙε Ια αΙιαΙι· ώ:: πκτιπΙπεε άεΙΙ:Ι

_ιιέε ἐι Ια ΒΙοΙτε κΙεΙείΙιΙυτοτέ,8ε άεΙ'ΕΙΡ:Ιτ ::εΙε
.φ24"=--;Ξ-_η-.

·.ΙΙε;]εΙεΙΙΙε εεε εόΙΙόεταπΙουε,8ε ποσα ἴεπιΒΙει
. ΙΙ:Ιεε, Ραπ νοι1ε άΙτε ίξι:Ιεπιεπτ , εμ? ε1ι19)· ε1ιι'ΙΙ
Ιοἰτ κΙιι τοΙΙε, άιι αποψε εΙΙ-ΙΙ :τα είΙευπη @σε ΙΙ

παω πε Ρτεΐεπτέε νοε εοτΡε επι ΙΙιετΙΙΙα· νΙνειιιτ
ό: Βήτα ει: $εἰευειιτ,νουε υ'εΙΙε:ε ΡοΙιπ Ια (Ιω

| Ιω 5_νοι;ε πε άενέε είΙΡετετ ιιιιςιιιιε μια , τη «τα

ΙΙ επτα” οτι (ει 8Ιοἱτε.@ε νοΙΙ:ε ΡτοίςΙΙΙου,
σε: νοε ΡτΙετεε , δε Ια ΙτοιμευτατΙοπ ‹Ιε Με αἴ
/ επιβΙέε:ε , δ: Ια εοτπτυυπΙοπ ουκ @Με άεοοε
θεστειπεπε, πε νοιιε :ιΙπιίειπ ΡοΙτπ. δε: Γοιπ Ια
:11επεευκ δ: ΙεεΙΙντέεε άειιοε ΐετνΙεεω δε: πεί

(οπτ Ρα Με ΙΙ::νΙεε:ε τπεδπεεΙΝοε ΓετνΙα:ε αση
ΙΙΙΙε:ιπ επιυπΓευΙΡοϋ1τ,εοΙαΐεπ&ΙΗαιεΙοπ «Η '
εοτΡε 8: ιΙεΙ'ε:ΓΡ:Ιτ.(:”εΙΙ επ εεΙειΙ:τετεε Ι:Ιεπ,εΙ

111έσηι1”ΙΙΙΙιι1τεο1ΡΙο)Φ1°τΩυ8 Με ΪοΙτ15,εττει£Ι1€2
Ρτεπιπτεττιέπ £Ιε Με πιΒε5Ι8:Ι18Ι3Ιτι1£Ι€5 εΙεε κά·
α: ε1ι1ΙΙ88 ΡοίΐεάέκκίΙΙιΥετόε άεΙΙΙΙε Με εοφ:
ανα: Με: ΡτοΪοτκΙε Ρετιὶτειπεε,Ιεε τειοΙιεε ‹]ιι'ΙΙε γ

οι:: ΙειΙΙΙόεε; έΒοτ8ετ ουκ ΡΙεεΙε ‹Ιε Ι)ὶευ εινα ΙΙ:
ροιιΠεευ άι: Η ειτοΙε , :επι άι: ρεΠὶοπε Ιπιιτ:ιΙεε

κ1ιΙΙ 8ειΙΙέςΙοιπ Εε:τΙτει8ε;8ε επ Πάω Ιωγ ΡτεΙετιςετ
Με ΡετΙ-οπτιακόπιε ειιτ5.τ ‹Ιε νΙδτΙπιεε ρυτεε 86

Ιεἰιπεε, δ: «τη «ΙεεΙΞετ πωπω Ιω ΡειττΙεε 5 Μ] ία·
νΙερ:.αι>ιε ςεεατυι·ε ι]υΙ ου: τω: ΓουΓρΙτέ :ιΡ:ε8
Με νεωΙιέε εΙυ ΠεεΙε , πε εοπνοΙτε:ιπ ΡΙι:ε «Μίστ
πι;ιΙε εμ.: Ιω Βαιιιτει & Ιω τἱεΙιείΙεε εΙε: Ι)ΙεΠ3
ςυἶἱΙ8π'ογεπτ ΡΜ ό; ΡειΙΙΙό ‹1ιιε Ρομτ Γι ἔΙοΙτ€:

@Ρ

Ι"

· ὰ: Ι5°Ιαασβσααξ

?

ε

ο;

:Με εεε γεια αἱ σο: ταοτΙάοΙαατέ Ια @Με ιΙε
τε πιοικΙε ροή αΙ:Ιε,ε'αττεΙΙεπτ άεΙοτιοαΙε επ Ια
εοπτετι1ΡΙα:Ιό όεε πιετνεΙΙΙεε ιΙι1δεΙσπευι·: @ο

τε: ΙαοΒιιεε φα Ραπ ΙΙ Ιουνεπτ :Ιεε- οτιοι·έ , Ιε
ΒετιΙΙΙεοτ ΙοεείΙαππωεπτ, δε ετΙΙΙΙεκπ Ιε ρτοεΙιαΙο
απ Πει: εΙε Ιε ὸέεΙιἱτετ? @ε εεε πιαΙιαε φα Γε Ιου:
ΙοϋΙ11εω , Με άΙΙΙαο€ , Ισά εΙεα ΙΙΙειΙε ιΙ·'αυτι·ιη,

Με (ε τεπιιιεκπ άεΙοιπιιαΙα εμε ρουτεοπίεενετ Ια.
νΙε «Ιω αΙΙΙΙΒόε . α οσοι· ΙοιιΙαΒετΙεε πει:εΙΙΙτέε
:Με ρααντεε.(?εΙΙ α: όσο: Ι'ΑΡοΙΙι·ε νουκόΙιι
πώ ΙΙΙόεΙεε,Ρα:Ιεε εοιπΙΡαΙΙΙοπα όεΙ)Ιει1,8: μια· .
Ια ιιααπε ιτιεΗτιε ιΙε Ια τεΙΙ Ισα αμε νοιιε ανα

επτΒταΙΙόε.()'εΙΙεε οιιεΙε ξΙπ ιΙε νοΙΙτεριήοοτε
Με: τεοιΙΙεττ ‹Ιε νοι:ε,ο)· ω» Ροἱτιτ :Ι'αιιαε νο
γε μα: ΡατνεπΙτ α Ια ΒΙ6-Ιιευτει1Ιε ΙπιπποπαΙΙτό.
(Ι'εΙΙ: ετιίἰτι α εεΙα πιεΙοαε εμε νοιια·εοπνΙε εεΙΙε

ίαετεε ΤαΒΙε , οσε Ι)Ιειτα Κ, τΙτεΙΙόε εΙεναπτα
νοι:ε. ()εΙΙε εΙιαΙι· 6: σε Ιατι€ ιΙΙνΙο οι:'εΙΙε νοικ
ΡτεΙεπεεενοιια γ οΙ:ΙΙΒε ττεε-εΙΙτοΙτετπωτ. _ θα:
Ριιἰε αμε Ιε $εΙΒοειιι· ‹Ιε ΒΙοΙτε νοι:ε :Μαιο Γοπ

εοτρε, ανα οιιεΙ Ποτ Μ), οσον έα νοι:ε τεΙαΙετΙε
νοΙΙ:τε?Ετ ουιαο‹Ι Δα ΙΙετι;ΙΙ α Με οιι'ΙΙ ΙοοΙΒΙΙΙ Ια

τηοτ:,αΙΙο ‹Ιε ΙετνΙτα νοΙΙι·ε ΙαΙιιτ;αυ Πει: οιΙΙΙΙ πιο

νοιια ὸεωαο‹Ιε Ιε νοΙΙι·ε,ι1ιΙε ρου: Ιε τενεΙΙΙτ απ:
Πε δε ‹Ιε ΒΙοΙτε. Ρι:Ιε οιι'ΙΙ α εΓραικΙιι Ιου Ιαοε
Ραπ «Με , εοτηιτιεπτ Ραπ Μπιουτ εΙε Ιιαχτιε

νετΙετέε νοιια Ροἱτπ τιι1εΙοιιεε ΙαποεαΡ ΡιιΙε οιι'ΙΙ
νοιιε εοπιπιιιοἱοιιε Ιοο(ζΙεΙ.εοιπιπετι: :πε ιωα
τέα νοι:ε μέσα Ραπ ‹Ιε εεε μάπα Ι:ΙΕα,εΙυε μι· ΙΙΙ.

Μοτό πισω ροΙΙΙ:άέα ει: Ια κατά θα: Ι'οΙΙΙταιιιΙε
«με
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κ1σεωότιε Ιιιγ ίεΙΙ.οι;ισ ιΙε Με εοφε,ΙΙ.οΙ; πυΙΙΙ
εΙΙι·ο·πε·ωωΡαδοθε σΙεεεΙΙο :Ιε πω Μακ. Νοε
ειιπποίπε:ε εΙοἰνειπ ίετνΙτ ιτΙ'εΓΡετΠοπ Γατα: Βι
τιάδα: ι:Ιε οι» Ρει·Γοωιεε , :Ιω σα ποΡετε Μπακι
ωΙ:Ιε ίει·νΞσε. αι!;ύπουσ εΡΡτοοΙιοιπ ‹Ιε απ
-..»

ΙΙε ΤεΙσΙιτ απο .ω εοτρε δ: άεε εΓρ:Ιτε εἰπΙἰ
: Ρ:122ιτε2,Ιεέ οΕΙ:τωτ ἐ. .Ποια ΙιιιωΙ:Ιειπαπ επ Ει

: ` ε νΙνωτ, δε ΐειΙοά , ειδευτοηε πισω Ίιι'ΙΙ Με
τεοενταεπει·ε ΙΕε Μάικ , & άειΙει:εηι Ιεσ @Βατ
κΙ›ετ εινα: σε αΙΙ &νοτειβΙε,.ε5τέεπεποε Μ”
· ιΙενοΙτε ςιΙεΙεΙυε ίοΙΙ)Ιεσ,8ε ΙιημέειΙτε ι]ι1ΊΙε ίο
)·επιτ , δε ΙιπΙΙ Με επ τουτο: ἴοπε ά'υπε ΙΙ Ιιειιπο
ΜειῇοΙΕε: 3, α! εικοιιε πωσ 9υ'επ ίιΙΙτε ΙΙ πουε

αΙοπικ:τε Ετ ΒοπτιεΒι·πε; πισω εοιηιπυηΙφεπτ
Ρτειπἱεκπιειιτ επι εε δω:ταπεπτ,ηοπ ο ΙΙι ναὶτέ
Ια ιπειίἴε ιιπιτούεΙΙε·(εω· εΙΙε παω ίεΙοίε ΙηιπΙΙο)
:ΜΒ Ια και: ‹Ιε Ια ἔτειιι‹Ιε δε ειετπεΙΙε ΙιοΙΙὶε›
@οἱ ειεκΡΞέ Με Ρα:Ιιέε επι Ια (Στοά ; ΙΙ ;κιιιε Ια

νοτεια:Ι:ιπε ίουίειιι€68ι γ εΙΒιοεπι πωπω Με τεα:Ιιεσ

τΙε Μπαμ διὰ: πιω Δωσε ; δε ρυΙε ἰΙ νε:τΓετ;ι
Φο (ζἰεΙ ΙΙ:ι··ποΙΙ:τε οϋΙετΙου,δε Π:: πουεωεΐωερ
Ιε εΙΙνάπ Ιου σΙε ίου ΕΓρτΙ: , 9.ιιί σουΙΙππιστει μπι ἔν.
Ρετ; @Με Η Ι:οπιιΡ:Ιου ‹Ιε ποΙΙτε ιπάτιιτε, δσ
ποιαιτιπΡΙΙιπάε.ΐευβΙΙΒεπεΙου . ά: μία , 8: ‹Ιε ·
ῇογεμ8ε πισω Ι:Ιιω18οτε «το πω: ι1ετΙοπωπόΙα '

;ομΙ:·. Βενι·ειμωεπτ ΐειξει·όοτο.Ιε; τιοιιε παππ
Ρει
επιιπτ 8: ωπίοΙιιιπΗκΙεΙΙειιιοιπ
επ Ιαανκατα
” Ι φτεεΦτσο
εμε-πωσ Γοχοπε
Ρειτνειπυε
ΙΚο-Ι
7801110 @ε θι€Ιοϋ·ω οὐ Ιυ7-ωεΕπε Γεω εαπ επ
ποικ,8ι Παπ που: επε.κΙπεΙΙεκπεπ:.εμΙυγ.Λιπιευ.
`
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