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έ 8εὶ8πετιη·8: επιρΙο7Η·Ε6ι:ϊεε·Ι€εβΙιΜςέ ΕΚ: πο

Έ ° Ή:τ6 άσε -ἐ ίση ἴετνᾶϋε ώστε Η ΡυτοτύΒ8ΐευι%β- ›

 

ΏΔτἱ6Ιτ ἐΙΙι'ἱΙ παπα2:οιπιπππάέα ΜΜΜ! πε ε'εθ: '

ΡΜ» εοπτωτέ όξυη6Η ίεώς)βε ίῖΜΡΙ€ εκ-ρκίΕ6.

ΙΙ α: Μπ:ΡΙο)·έ συσέϋττ€Ηε!τε δε π6Με , Φενε

. °ίὶεπτ Ρεϊ"τὰιεϋἰεύε Πέ@π εεἱὶε θεσπέρεπίέο ,

Ε. `ά'υπε τιἰΒΒτιἰΗ9υε 86 ί-υΡετΒε τοἱκ, 5;ἰτἔε σε

· Βἰπετε 6ο Μογί-α Β:ιτ,Βοιηιικ: νοιι8-'νϋ)·ῷ ἰ.Ιίειἱτ

Α _ @ΜΒΜ 'ὰ [εε ἴοτνἰ€εὲἐ&ωωτφτς&ι€6Ιεσέο

ε · νοΙιΘᾶςΪΡΕνειπ8ἰΙ6ανά άεε_τει·ιπώ εωΡιππϊόσ

Ϊόε!ϋΜΕΠΙε·ιΉΐείΡΙἰπε·ῖΙ'1!ἰ·εἑΪἰΒἔβκΝῆΧἀἐτΦζ!)

] τσ3εση1:ιέπβετέβο νίνακτ βιέπέϊ 5 ΡΙπβ/ἄΠ#ἑ·ΒΜ#3`

! ·Ρο_ι1ι· ιιοΜπιβΗτω 'Μέ:ΡΡτετεε, υε€οιιφεεΒξ:

- επὲὶεππ6>Εογ -Γε τεΡΡσΦτ@ἱτ-ἑι 1ε με ΩΒΗΦἔΔβΦ·ἔ

Το:: ρευρΙε`;:ςυε ·Ιδ.τέ 'εϋιΘὲπιοπἱεε@ Γεὲίοτνπω

ΚτΠ”ἐιἱςε`ετιιγσηε;ώ !68 6ω·ΒκεεβοΜοΜάαπ>

' ᾶἰίἰεετἱοτιηιιε ο'εΠσγεΩ8-τοτπωεόε8 ιπσ4ε!εϋ

Νὶοέπ Η@Μεΐει86Ιΐοίο Ή.τι·νέτ Ρ68τ11ϋ-τωβ Φ

·ι·ερτείεπτεΠε ΓετΙιι€;έσπέ 1είιιείεΙΜΠοϋπάσ ἔΡΙΘ· ·

ωτιπ!ε Με£ω1ω=πσωε ε:τΜΒέ ·16οφηκ68ι Η

-νει·ίϊό.-·'ΌΡ χω: Βζ61Φ6οΜΡτεπάτε ἱὲπἰίοη6 Ιβ

ΐοπά84β2Εφτασε: :!όΓειΘΡτε$οπόε βἈΒοίἔτς6Ιι

ΒιαΓε ἴοιινεηἱι· ὸΐεπς-τός :μαπαΐεστέθοεηωΓθ ὶ

` Έε5(67επ:#ίου2 1°ουε16ιϊΓείΜπεπτ.Φωτω 2

«Ηπα Γοτεεε,Ιεε ΜεεΧΡΞατοίτεε,8ιΙεσωπεεΜ· .

&ξοπε άεΕνεεεε; ΕεεΡεωὅἰετεείὶσγσπγοΡαἴφ·

Με ευ 5ω8πειιι· Ρομικ:εακςιιά·ενο)Μπτωτω '

εοπττε
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Με - ἔ6τιέἰ€ζζἰιἑζτΙιἴιιΏ άεΘέέξεΧε; ι!ε Ια ἱὶἰΙἐἱΡΙἱΜ

ω” ΜΒ[;Μύε4α'επεσυτιΣεπτεΜΓεπι Ια ἴὺΐἱἩἱειιτο

Μ: Ι'ἔ;:ἰ:δἀἰἄἱϊἰὴἱεετὶϋδ7ἰέἔ!τ, ειδα ὰΪεἐπΡἱ€ὶΙευΕ

ἱεοο- Ϊἀ1ξ£ἔἔ*Ρἐἰ':Ϊὲῖίβτ1Β :ΗΜ `ύί ΎπείππιποΙθωδε Η:: .

Μ ΞετΙτΕἰΣξεΉιττε πισῇεϊΜὴπ Η εσπΜΒάσπ όι1

"Η Ρεϋμε·άς Βὶειι.Εεε Γεέόίίόε επσωπΜΒΜ :ιη

ω. $ἑἰἔπιεἰἱτ·ἐ:π ἐεξ6κιη6ἱΗἔιἰἐε ά€8· 1εεεω; · Μ: Με

τον ΙΐθιέΗϊϋ " $εέεθοχεοόΒεβι Βοητέ.' @το @αυτ

Μ: Ν €6%ζιίθ ΪἔΪιἔἀ'ΗὁΗὶὶὶᾶ2εἙ$, Ίυ'ϊΙεΙϋγ ἔἔιἰἴοχἔτ;
Μ; ΞιιιτείΏἔζΒΘΡῖότ€ΐΪ2ἙἰὸΔὺἔ διά Και· 81·:ιτΚιι όίε2Ί)ειπ:

ΜΚ ΊςὲΎΪᾶΪξΡ Α! επωεια ΒιοτίΒόέε ΐοἰἐ μια

840 ξιιήθέ Ϊἶἔἰἑβ0ϊττΙ'έιἑιῖῖἑ`ἄ€›έεε ΗΜ, εΠ67έ:πτ τε

Με ' @μἱἰΕἐἔεἑΗἔζἱΪἱΘὲ εσπὸὶτἱοπε,ίἔιηεΙεΓηυε:ΙΙΒΜ'οϋ

ΜΗ 13ξξύάτβόίΡΕΡεό Ηοϋέωι-61ς Ξ Νεα; εάιππε μα·'η €ΧεῇῆΡΙξἱἱἴεἱὶσἱτ,ςιοέ ὲἐἱθείἴεπ;`άὸϋιίπἰὡὰὶικ κά-- ;

ά! ναΠ$3 Ρϋΐ8δί επτὶἐτὲϊ ΕΕή11:ιοτ :ιιι3‹`·ίΞι:1·ἰίἱεεε άι:

Μ Η ΡτεΜΗε (οττε , Μ 'τεΡτε[επτογετιτ· τοιΙε 06

Μ - ΒΗΜ:&ΈἙεΙ'ΠΕΙΕΙδάβά!όΊω.ΐΙΕ "ἡΡδίΜΒόε

π Ϊ“Ε8]ἔἔἔΪὸΪὶΪετΕ ειιτΡάέ:έϋ Ι; ετοἰΧ,·Ράι#ΙΥε;ΙυεΙιἱΙ

Μ μι ξέΗἱἐΜ€πτ εκΡῇὅ Ιθέ Ρ6σ:Βόε·, δ; Ριιτ.Μέ Ιεε

)" ρΓΡτἐτ:ὸεΦοιιΒ εευκςι1ίαογειιιω ω', ω;»ω:

Η· ςιι€τεύτδέ ὸτοἰά ἀπὸ Ι'ετέτΠεΙΙέ: εστιὰιπυπὶοπ νέα

Μ ΠιθιέΙάΙεΠε;τουΕ·άεΜΒΜ:με Ιωεπάεποεε

ὶ: ΒάΜΒέΒΒΈεομητΗ τάσΒε;ΥΡἰκΙιιε ιὶ·ιὶ`Ροοἱιέ,δε

ω Γεϋᾶἱθὁγεὲπ φωτ ἔι Ια 6Ιο;ιΞτ, 8: εΙοειπογτοτ Με

Ω όι·τήξδ: άἐΙατοιπιτιυηἰοπ εκτετἰειιτε άσ Ι'Ιἴτειἔἱ -

@τΣἰὶεπμΚΜεἰε Με Επ5ι·Ξδόεε τἰε Ια Γετσιώς:ί'οπε

ΐἰἔυτο7εΜ Μ· ντειγέ[ίἰ1ϋἄἰίἰεετἱοιτἀοε απο

ΒΜΜ ΡᾶΙΐΙΠΕΙΠ€ΙΙΟΪΙ8'ἀΘᾶ›ἱΒΠΕ Ιειιτε Ραΐοπτιε;

: Μι 8οξΒιιειάμ Με εφΡΙογαιαε ὰ -Γοιι-·ΐοι·νΞεο επι

ο . › παω: ›
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ε=ε9Ω99ὶἱΐ4Π9ἐ.<Ψ ε=ιυὸθ!υ=›<ιι1!ὶΙ=`9υφε:επ

α: Β ϋου=.ἔ- αἱθ”=Ιἔι Ρτω:=φω Μ'

εσεπό:. ΜυέϊΜ! εφ,ερ1ὶεμ , υΦυἔεἑἔἑΙΣαΜἔ

#=ΠΜ!<ΡτεΒ·=π=· Μ"σΘε=πΒ##ὶ£#νὶτ4π4ε$ἐὐΦΖ

ΡΙρψ;ημὶΜας. (ῖετἱ[γε Μι;; ποιιἱειοε9μπ›[ὶβ

60%.=σ.ε©Ε<&ΙαΜιέ .=εΦεῆέ<= α” Ησεὶεπεε

Μπακ-ε εκΜε εο=ιιφε !91=Πε [<#4Β=ε Μ

ειρ.ιςμπ εφΡ!οχ μοΒιιμ: , ημιΞε αφής: ΦΡΕ 9ομέ

ί===€ι:_ὲεΙβὅΙΦὶτ=ἀν$<ει>ν9τ4ἱΠ›=<ι=εἶἔἶφ ω:

πω: !,εανάξξι:ηεε,επι ηηρ)!.ςορββρχςΒτΩΒ 'ΗΕ

@εεε ειρεάς;κι; εΒοΧςιχτ3 ςθχρἔοχέεριιω ε3έρ,ιςι11)

ΗΜ:90%υυεφ342ψε)£9£ε4ς€4›1.ΐ=σἔευειτε›#

ὲτ Ια εΙοὶκ έ" 12=εν4 Φωε>ουτ.κία9€ε4$9[Β

Βο·πέ-, & Ηκ1%·Με εκε=ι=ν<ὶ·= <Ι=ίσειεςΑΡΙε·

10 ἴε=ν Μ” <1981Μ2!μΐε=== ω 941994%τε9

.Ρτεοπς.υ; πο: 64η:Ρ01πιτρεΕετίζσοτιοε 9οβςτε8»

Ρ="·ιν1β?εφεΦΦΠεΘεσ #Τ==2<<>ωφε ω: ϋε·

9ΜΨ:ΨΗΡΨΓομ519ήθδΈέΉΡεΦΓεευε€94Μι·

Μ:: Ρ=ιπίεσ ε-©0Φω έ949έκπτ ἀὶτ_Γ:Ρ:=υὶ:-·:4=Π€Φ

εουτ4ίιεσὶΒ€=τΐ=Ρε4ε=_τ.έ ΕοεΒοΜ=$--Μ835_.ϊ9!ἔὶΙΒΦ

. °ου'ΜΙΕ ΡΜ <70Πν-<1%ϋ!%έέ Ρτέ06-4=.9= να

κακο.:Ρουτςι$τ89ε1ΜτοΦεέέ Μός?όσ

πιο εωεπεε= »πιά εσεψΒο ΡτοΡτρωεπεεΦΗ9

ςΙ1_ειὶι:,ἐ;ρμ του:βε!εεβσηζιμ μζεκμξ ' @απ

δ; [μ] ρΕΡμι:ίςΩηε;12,ε;9φιπεΡαπμε; @τα

Μπαβ=.σχ:=τϊξντε!ξε Επίδομε=δε 8'έ1εΜ519εμ

9-4:3ε58€> ε!π>Γε ῖ<:›πὲε Φ!ε- ω»ίεΠψΙεΜ;

ΓΔεοΠεε6$νίί=ΜΜε9=ιαό==θόέ!εω.4ευκ

4· ε=ι"#9%1°Π98 ΦΠ Φεέ14·ποσρ=-- ει.48©ατ>ϊο·

ιποφεεύΙ=4ιβεε 45% εισε94·εω: ε!Τομα<εΜ!

` - ° ““ = Μπιτ:
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· ΓΔ οΒπω:τι άδεια: ε1ιι'ῇΙ ε?ρίξβξίεττ ὁ. ΒΞειι

ώ

δ ψ φάω· :Η _

Μπακ424:'8:;φ5οϋ13υκοϋφεε%Μεβ χ;; 2
ρε:1β1υω2Μ4ς1°ειο%Φ21ε .ΨεεΦειωμ : ; ή

ε«Ω «ω κεοερε`ωπῦκ9ῦ€ι1ζἰ!ἐ›#ἱπἶἔ1Ρ2ΈωηΨ?επἀτοἰΒ Ωυ;;ι>υὶ4 @επι :Με _οϋΙαιρει:46υκ

ϊυῇετ$ίοετ1πο£Ωἔ=ϋ©ωΜ£9ΗΨΐ«ΒΓ90
_ 4άσΦω

μ'εθ ψ: Μὐέἰωτειι:›8σΙΪφτ#<=φ4σ @δω

¦ ςὡΙὶΙαν1ᾶἱωε›ἰΙ·ἐΜηΒ; @Πε αε0Ξι:«%οη·&

.·πουνε πυ-Ηἱ-ἀω Η: 5εἐτὶἐεςηυἰ πουεεβ:_Μ7

1°ε4:0Π181Μέμιζ['ΑΡΜΜΕΡΒέΒ Βἱειπ κα” αμιρ

Μ»! ΡωτΔἰτε ει: 9ιιε!ι;υ;,!ΒΒβ ;.1ιιε!είωεΙει:Ω

του: ·οΒἴετ11βΙρ, 8; ι·ιωε_βζω $ω::ΞΕφτευτ;

πιω τω: χ ει ι!μ'οπ μεΙεμφ @Με εἱμΪἑι άζνιτη9

εΓΒατάε.Ωιτ ρωυμπ:Ιε 8εἱ8ηοιιτῇεῇ;ε ώ;ή029,··

@π Μ-ωείσπο ει: Ι4_οτοὶεεμντΙ'π8ρἰα9ἐ904ἱ9

Μεετἰωε;είξρξτ 5ειετ!δςπει,ιι: ὰ ΓΒίΐ3|.¦(11άζ ίο;)

Εί-Ρτἱτ εκπιεΙ,8ε Ιποίὶἰο;ὶ Π:Γ82.τά ι:Ιε πτεεμικ

α ιι·εε-μιέώ&εω.ωεωέ,ωιο ςι1εΙ'εί:[ε- σε:

0)”. Ηοωε9ξ

τω; μ; Ι'ΕίΡτὶτ ετςμ·ι;ρ!; @τη ιμι'ειι; ι;εί,ες: δὲ Η'

τ'οί):.Ε Ρή_1: “μή οξἘτοἱτ, ᾶεἘΠε-Βιιωειηἱτέφξ

ίοιιέϊι·οίτΜ;ίαΙΤεω 4!ιι'ι1118 [ειιλε.8ε πηςΓφε σε

Μια; 8ειι€ΒΙαβΙεωεη: ;ι;ΙΙὶΙς:ε Εάε:Ιεε ε 'ο ώ;

αιιδέ πω; :κι τεεοπποΜετιεε όείΕε Βἰεπε,ἴοιπ

Δ 8εκιά :ετευλ·ε ΞιΙ'εΓεη;βάε1έαςεΓΡι·Ξη8κ νἰδὲΗ

51188 ἔι 1'είΒατά άσε 1:ιιι·το:Ρ:η Μαι ε1ι:'ειιι £οηά;

8: 1ε"ωτμμι” @Με ,: δε Ιευτ.ςο:Ρε σ.1:.ύ ςΙζοίη.

Μ:ηείαΙίούμ1μ'υπείουΙ:Ξ&εωεΕπε Ραίοι:τ1η

Ο'είξάοπ:.μφρχειης9ς Ξω·οίϊτε εἴμἱτ ,.όΖΕΞ-,

όεΙε, ςιι'ὶΙ.ομρεττἱςιιτ ή; Ρ;·ς[ςτμει· Β Ώἰει:; δ6ὲ

"Ντε:καφε ε!ι;Ιυ7 εΠτς,Εμέί;μές βετ μι;; Ε:

' ° Ε μετπια:



 

Ή ·14$$$92$ΗΜ

Ώ· 4Ρωεππε:,-οιωοευωΞε. εφεΙιῇἰΩΏ`ἐΉτΒΜσΙιἱὲ

Σ. Μ;ςσεωω:εεε;ρ$$Φ4ΜεωΒ9ϋε=1€6ὶ;& 84

” 5· 9· ΦΡἱβΩεΦΦὲο!_ὲ`·“Βἰ6ΙἔἈ;ΒΒΒ' ΜΜΜ: 1·οΓΔοτε8ε

:1°ΦΧΜέ ςβὸιιτ'ἱιιγἔ 6Ή·ΗΡ'όθ6° δειὲὲἰἱἔεεἐ ίβι·ίτιιεΙε

Ἡωἱἔϋἄΐβγεἑὶτ 28Ι·ε;Η6;:ΕτΡοιι:·ΙΒ·ίεεοπά,ε'εΠ

ῖῇ6Ϊἴὶῇξἑἐὶᾶκπτὶἑ2εΞἐὶι^ὁθίΪιὶε άέ:εριπσΜιε, ΜΥ του

42ΒΕ:ξέπι6π ε6ΜέθΗ ΕΕ!ς1ις Ι·'ΑΡο1ϊτεθΙτ οσφυ

' ιπΕτιπϊ Μ3Νσημ, ΡἔΡὸἘΒΒοΠτἰστι ει” 8εοήθσε: όεε

ΨεεΠ:€_8·όμ Η6ιω”Ρε ΜΜΜ. 'ΙΙεὸϋτογεπτιὶεε

@ΓΕΝ ἐΠτευ·ἔεῖἐϋ€ιἱΧωεϋἰιτπιιαλῶω οδτέε

ᾶὲ5νὸΗῖεε ρι·6ΡΉτέΡΙΙΙειιτΓαΙΙοἱτιηεπἐὶἰει·άειιι8

46ΘΡΜπεε; δε παω απ6τΜεΙ)Έ8”ό€ ΙΜΒ1°ϊεω

Χδ:ΉΜσε ἀἐ:Ιει1ι·ε1ὸΒΙατἱουε. ν6ιιε ενέ3 απί

36ύΒ!ξ!”όΐωεε τΐὶιιτ€·8 Ρτείἴεε. Τᾶάἰε εΙυ€ νοιι8

2υπέ·8·ύτέ εοι·Ρε,8έ 'ιιπβνἱερουε ει:1·έε ό4%1007 θ·

τν€8ετ επι 8εἱ8τιεοεἐ Ετ πι: μετά:: με, ·ΜεεΈτε

' ω , φα α:Π:ε Ίϊὶαϊἐειἔςτὲετιοε δικτΗϋεεΜε ιἰ€

°· ' Ρεεἰτε:- είἙεοὸυἔ. ΕΠΕ εΠ:' ττεε-τἱτΗο,·8ὲ Μπι·

' Δωε;εμπε ω: ε (με ΜΒὲὸενοῖι8οΐΪτἰϊἑ'Βἶω

&οοϊρτεσάητ οιῇ2 (ή πιω εταηάφ «Μ,€τΠτό ά:

_ ίὐῇ€τε:·():1ι·Ι°ΛροΙὶτε ω" ‹1ιιε ηοηεΡΜίἑιι:ἰοπ8

ἑΌἱειι τουτεε Με ΕπιιτΙέω ι(πιιΙ:έεξ δε Ϊσἐιᾶἱοιπ$

έΙο τε ςοι·ρε μμε ω; ΥαΙ.ικ Γε εοηΓωπεπτ @Η

Πιὸτπἱτἑεἰ6 άε ΓςέωΕΜ!!Ιε8 Ειπε ῇαιτιαἰε Ιω Γο·

ίϋΠάΡάτ'όεε να:ΕΞΗΗΜϊεε,ςπἐ:π6ε·οιςεἰΙΙε8 Μ

` Γογιέιπ ειπΡΙοχέθέ Φ:ΐέ Ροἰἱἱε·όεΒἶΡατ©!ε; (χω

:ΜΒΜ ΕιπΒι1ε ΜΗ οόἱέε ε). ΡΝ:[τΒετί-εε Ιοίξ40·

ἔο;;ϊ=ὶο: ιιωἰπε· ὰ ιι·ΞινώΙΙετ·επ άεε €Ειο(€ε-ι1υἰ Μη

ο7ειὶὲ`ὲι8τεειΒΙεεςμέΪὐθ Μακ κ:οιιττου:τγδ6 ·Π08_

ἐοτινόἰτἰἴε: . δε ·Ι:Μιά!ευτε άε ΜεΡΜΒοπ5Μ'
“· μ σ” ' ¦ " ` ίο7ει1τ
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Ισ)'<#Πε ω'ΙθάΙέ%, 8'ειΙει·ΙΙΙΙιπτ εοπτι·ε εε πιι'ΙΙ

Ιπιιτ,ε εΙΙπιπΙιπτ Ροπτ£ε ππ'ΙΙειΙππε.ΜεΙε Ι'ΑΡο

@Η ΕΦ"@πε τπΙειικ ΙΡεςΙδετ Ια παπα: εΙε εα9

ίεΒΙειιοπε Ιριτπ;πεΙΙεε εεΙ1οπίΙε, εμε ποπε με

επποπε`ποε εοτρε επ [πωπω ν2ναπσβΙπτ,ε_9

Ρωρω Δ Βια. ρε :ΙΙΙ ι! ειΡΡεΙΙεΙ'οΙ›ΙετΙοπ ‹Ιε

Μ” ωΙΙ)8 ."ΦΙ77Φσε9ινοπτ Γε Ραπ: Ρι·επό:ε , οιι

Ε” 9ΡΡΟΠΗ0Πο πιι ΙΙππΡΙειπεπτ μι· εΙΙπΙΙοπεὶ

Ισπειεππε Μη. Ρ:ιι· ορροΙΙ:Ιοπ : Επ.τΙεε ΑΜ.
› ' Ι . . . _

ΜΜΧ (1πεΙ οπ Ιππποιηειάις ει: $ει8πεπι·, εΙΙ:οε

ΓΙ"Μ”Μ01°τωιιι Ιιεπ πε πω εοι·Ρε μι· Ι'οΙ:

ΈΙΙΒ0 › 61116 Ραπ ΙπΧ επ ειιΙΙεπε ΐοπε Ιε ποπνεαπ

' ›ΝΒ ω?ωτ; οηΙΙνΙν15ς8 ὰ περιιτΒεε εΙε Ια παοκ·

Γ; ςἙΙἔΠ" ΡοΙΠΗ ΡκΙεΙε› @από νοπε οχέσ

ς ΡιζΒνο"$ €0Ιππκπάεπτ ι:Ιε ΓεεπΗετ νοε

0ϊΡ8 α μα. (ζ επ υπ 8πτιθεε ποπ ΩιπεΙειπτ,

ΙΙ:ε οΙ›Ιετιοπ Ρπτε δ: Ιπποεεπτεμ1υΙεΙοππετα

Ήων08 νιθ:ιπτεε; Ισιεπ Ιοιπ εΙε Ιεε επ Ρτἱ->

βιω 188 κΠάξΙΠΒ ωΙεΙ-Ιῖώδε ΙππιποπτεΙΙεε, εΙε

01. 88 ὰ Ρ"1ΦΙ)Ι88 (μ'εΙΙεε Γοπτ. ΒΙεπ π'επ

Ρετιται]πεΙε πω. Ιζ.ε ?επ :με Ιε ()ἰεΙ εΙΡΞημ

«Με ΐιπεΙΙεε·π'επ εοπΙΙιπ1επι €1πεΙ'οτόπτε δε Ια

α)""ΙΜΟΠε ΜΘΙ8 ΙΙ0π Ραπ ΜΙΒ επτεπάτε ω

πω! Ρετ ιιπε Επι Ιε ειΙΙπΙΙ ' '
Ρ οπ πω: ειπειεπε βιοτι

έξεε' ε;" ΙΙΙοΙ'8 › 00ιπιπε νοπε Ιειινόε , Ιω

Πέ ΞΙππι·τε εΙΙ:ο7επτ επ εποππιπεποπ ; 8ε ΙΙ

(1 Β_π με ρεκππε ά αρΡτοεπετ πε Ι'ΑπτεΙ

Γε ΤΜΗ.ΠΠ. 2πππ:ιΙ :πατε «με νἰνεπε που: Ιε

ἐς” 1ετ‹_.ς= @ΜΙ ΙΠϊ€Ι°Ρτετε εΙε Ια Ι.ΙππΒΙε

'ΙΙΙηΒ€181Ηςεμπτ εΙοπε εμε εείὶε πιιειΙἰτέ Γε

` Ι: π. μπα”
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·έψιτνειιαϊβ επι πσεΤετ:ὶἰἰεεε ,ω1Π-πτω Η νετῖἱἔ

31'8ϊς Μπι «Με ιπάι::'21ι€εΊε @Ραπ Ρπβπσά ή::

Ενω τα βσ61ϊσο νΙιωκι·. ;Μαΐε (ΞΗτέε πω) Η

ΐειι:ΗΙε: @Με εσθε ειὁἀἱτἰοπΐοἰτἶυΡετΉσἐ. ·()αι·

60τ)Ή1ΤιέΠΕ Ρτὲἶεπτεϊὶοιιε·ὴοιπε°άτσε 1:ότ158 ?ι Μάι

140€ι%5ωΘπτ αμε «ΜΜΜ ,ΡιάΜι]:1'ειΡτεε Ισ. =ωοπ

πατε πςΨστπωεε Εύ!ι1·έ8:Η·εΒιιτ·άε Ιεεερτπ:ΐεπτει·Ρ

(Άσε Ρι·ετεε·,·σε|:ι ε:Π: ντε7°ίἰ νση8ΙΈΠ2€πδεκ

δε 'Ια·νΜο!ιατυ6ΙΙε δ: πώτπέΕΙο. €Μ:ΜΙ'Α·ΡοΠτε

. Ρωε ἱσ7·ὰε:Ι:ι ·νἱε·ηοιινἐΙΙε δε ΪΡὶῆτυΕΙΙε , δι1Ρεΐ

.ἄρα

;ζι. |

1. Τἱπι.

5 ό.

@Η ὰ: Ίεισ:ΙττεΙΙε Η 6ΡΙαΐΡατε ἄὲὲἐέσὶνεπε ιἐπί;

ωσττε. ΙΙΙ να:: δσειςςο#6ΙΙε °Ήέ:ι5ήΐΐςτ!επε Με

τέστ ε Ροι1146ε ρόι:νσΠ·Ρ|τεί'έτετ ἐ Όΐου;·Άσι·τε

Με' τ ΜοΠήτ · ΠιτΜΗά Μ)! ῶτε·έπ1ἐΒοωὶυετἱοτ1.

Όει·)Ιιιγ οίίιΊταπτοτΡτρουαγ Φ:«ω , Βε·εποπ

θει1Με;Ρ€έΒέ,·ΒέΒ ΡόθθΒΓετ, δ: ἴΞὶτεἴεΙσπ ΡΘ

ΐΡΗΒΙ·σιη6ΠπεθεέζΙεμ β'€ϋἱΓ€ήΐΪ2ἱῆ:ιἐἱἰεΊ-Ω=

Ιου κι εΗ°πἰτ εεω-φ1εωνι πιέΙ 'ΙιέψειΠΜτ Με::

1:ι'Ρυ2ιπαετΒ:π6π8οε δε ·(1ωςοε ΒΕΠρωοι·κ2

1);τεκεαιρξε , του Αωέε Μ: Ί'1ΞέΙΠε :ΚΘπτἀ·εἐ

ΙΙ_ιιἱ €ίἱτσἰτ πίοττ.Μέ11 τ1ι1Ή'εϊ1ΒΊε ΕΜΗ: ἀενἰνΜ

11°όΐ·Πο3τ : [Με ἙιΊΒἰειι ιιΜΊΞὲἙἱΗὸεξκἐἔνπΩτ ; φαω
ἱζ :ΜΥ ° ρτεἴἐπτοἰἔίνο!ι|Έ:ώρε_;πγ_ΐεεέϋέ:ΐαθεή6Β

ΡΙυε . ἐἰοπτ ΡΑΡοΗπ: ΕΜ· ὰ·'ὸΙ!κέἑ ΈόΗΕ ΐι·έοι·ΕτΜ

ΡιιΜφ1ΉΙα νΗΘϊ1ϋεπ·ΗΕ ἱσεἑζΐἱνὅϊτὲΙατϋὲὐθ

εΙΡωκω«τε ω:ωεΓΔΜπα;Ώ.νοε%ιᾶἀΙπἑΙοῇεΙοὶ Κ

ἰἱἰΙΙέἐιἑ όςέι:ειρΙι1εε;ου·ωτίρ Βιέύτ ΒῖιἱΠἔ όΒ ω;

' :τιιτε;οιι επί! έ Η':1ΜΒἰτἰσἱὶ ; ΪΪὶἱὶΉΌἐΒΏΗΙΙΓἐΒΪ7Θ

ἔτι ς1υξΜυ'υη κὶέ @ΜΒΜἰ6ιι`Η°εθὅεἶηφὶπϋΥὲΩ

νεόέβσ:ιάΗϋε υΉἔτΒεἐοΠἔΩὲ°ΞΒΜΪΟὶἱἘἔἔΜ
› έ: ·. έ .

·· ( . Με ·
»
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ΜΜ4Μυεάυύσε1εμΩ2999Μ1Μ8Ε'8«_ ›
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ο›υ3=τᾶ4πε4›9ἔσὶτΦπ Θ" σίυ€<<=: θα]Μοεάοπ:
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ὰοΞκοΦΦεΙεΦνΗεΗἰε8ΦΦίΦΕΦἐὶΠεΠ:ὰ°οτὸὶΜΜ

Με εθ$εΜ9ε·ΜΜο8-άπΓκεΙα 5ίέ6Μη5κέιι

@θε εκειυρκ ἀ'ε«4=ὶ€=ε›ιιαὲε.κὁσ€ απωωΡω

ικ <Ι=-0==&&α<«κ ν<$=τε!ιοθ8απε& μερ=πωτ·

πο; 98 π'<>Μεε Μί=έ=3ᾶ ἐιεκΦε= «αιωναΜε·

4Φεπ_Μεε_κατ. Ει4Μ ΕΑΡοβπο. =ιὰᾶονἰὶσ= _

Μ ΦΜΜΜΦΜ·ςεεΓΒε·|ὲ«£εεσΗ-τὲ 12%

08%3μκ&εεὶἐῖεε==ὰπωιοὶπυκκ.5ἐ-Ρεπε!Ι:3στ»

ωι!ωκ4ι>ε Μ! Ισαὸπὸαἱεπρἐτ #8€Μοεαηυ'ϋε

@Με ω>=μ «ἰ<:ἱὲοωυἐὶΙ. Μ” ε=τεπεσω

Μείω1ΜιεΙα84 Με επά4==ιωι ευΜ. ## 9ο

ΒΙΒΜΜ ὶ! Ρ:0Ε9Β:: επε!ϊκ «ΜΙ τωιονοϊτ ζζ 7'

Ρ9ι0€=Μπέ!ς εοεφωόφω ἐκ 1ί£6ἔ!5ςΪΕΜ!

(Μ (Μ14ευιΜοπ ευν:τπω ει'ανοιτ είὶ<= απο.

ιΪΦ9% 6%905Ωεν16Μ«Με ίαυἐενὶεα ΗΜ

π:$7-.α99Ε!αφυστατεε γ ει θ! -φι€αυ Ο @Μιὰ

ΒΜΘΜ%4:&ε1ϊ.4οιικ ΡτἑὶὶρΙεὶϋεὲινοἰυεφοὶετ

ΜιΕ18 Φ'ιιΜΠὶιτι=ιΙ.8‹Ϊστυ<:τ&€Β=ιὶτϊ`υωκα4ιιτΦἔ

Φ:.ι>ὶ:ττεΡῇΜε@Μείιούθω 6 €ϋκεΠΜΑ ›

(1Μπι Με ΜΜΜνοΙΜ:εση>8 51)$Φ[9= -

19ΠΠΘΓ49ΜΜΦ «:1ε·1ΐΑΜιι€ Με Γεω τα7ε·
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εεαεἰπειπεπτ ε8ι°εειΒΙε. Η π')· ε ροἰπτ ι!'επεεπε

επ :ουτε Ι'ΑτιιΒιε ΗειιτειιΓε επι ι·επόε Πιτ Γεω

ειιτεΙ ιιπε οόειιι· Η Γοϋενε :ὶ ίεε πει·ιπεε ειπε

Ι'ο(ΐιππάε ιὶ'ιιπε :Επι Ριιιιιιιιιε, ά'ιιπε πιειπ ρω

τι: , ά'ιιπε Ιειπ8ιιεΐοπτε ε ά'ιιπ εοτι·ιε ωωιι6ε επι

πω; 8ε νινειπτ ἐι ]εΓιιε :Με άεπε Ιεε εκει·ι:ιεεε

σ:ιε Πι τωιεεωιοΠ. Νε ιιοιιι:έε Ροιιπ ειιι'ιΙ πεζ

Σε. ι·εεοινε εε ποπ αι! δ: πε!ε επει·ιίΐε; 8ε ειπε

Ροιιι· ιεΓπιοιέπει Ιε εοπτεπτεππεπτ εμ!! πιω,

Η πεΗ εοιιι·οππε επίἰπ εε ΐοπ ιππποιιτεΙ εμε

εε. Οι: Βιεπ εεε ποε εει.ινι·εε π'ειγεπτιιιεπ επ

εΠεε πιείπιεε επι τπειἱτε ε Βε:ιπεοιιΡ ρεεε ιιπε Η

ι·ιιπάε Βινειιιω Η εΠ-ι:ε πω: εε ποπ πιο" πε

Με με εε Ιεε Με :ιτε ει€τεειΒΙεε , 8: όεΙεε

τεεοπποἱΠι·ε Ανα: ιιπε ΑΜΠεποπάεπτε 82 ιιίΐειι-·

:εε ΙιΒει·ειΙιτό , ειπε Π επ ειιω εΠεε πιει·ιτο)·επι:

Τα Βεπεπεεε. Β'οὺ ΡειτοιίΕ εοιπΒιεπ· είὶ ιπιιιί)ιε

Η ιτε!οπιπιε άε απ:: επι ποιιε :ιεεπίεπτάε τε

ΪιοἱὸἱιΙ'είὶιι‹ὶε εεε Βοππεε οειινιεε, Γεω επιπι·ε

@Πε Πει” Μ Ρ00ν008 επ αρΡι·οιινει·Ιε ιπετιι:ει

Φις μπε εεε ε'εΠ:Ι'εΓΡει·ειπεε ε'εΙα Εινειιι·,8ε εε

Ιε8τιιιἰΗεετιοπ επ δειεπει.ιτ επι ποιιε ιιοππε Ιε

4:0ιι1°:18ε ιι'επ Βιι·ε, εμε πε Με ιΙιιεποιιε π'επ

ιιΡεπιπΙιΙΐοπε ππΙΙεπιέτΙεειιιοιἰἴε, Ριιἱε ιιεποιιε

Ιειίΐοπε τοιιτε επιιει·ε απ:: Ηε!ε!εε Ι'ειίέιιιεπι:ε.

ι;1ι181ε 8ειεπειιι· εει·εει·ει, 8; ιεεεπποιίΕπι ΜΒ

Ιεε εξοι·τε εε Ιειιι· ριετέ ;` νοιιΙεπε ίειιΙειπεπε

ιι°ιΙειιττιιπὸεπτ εε Ι'εποπάεπεε εε Γει€τεεε εε

ε ε: Γε(0ΜΡεπίεε ειιιεΙεε ΛάνειίΒιι·εεΙειιτ Επο- .

ιπεετεπεβε ζει Με:: άεΙειιιε οειινιεεε Δω Η- ε· ε.



Μ; όψωΚ!"'·

ώ τεεωρε άν: πουἱωὶ‹!Βι5€ΩὶΐἱΩΐ]Μ δω9$ΝΜέ

ΡπτΜΜετΕΧωό8!ΙΐΛβΒΒΕΕΙΌϋεψ. ε=1ιθεε€θε

οΕιεισάοβεποε οοερωιν11Μηαππυμ8@θε

αυεω-:ψωΦωε«ααμ«1Ιθω»Μ»ΐν:εκπ .' -

ὸε;τ£!ἱΒἐ0ὐὸ©Η›ϋΡ©ΒἀΦπ@ΡΜ39 μυρίετιήθω5_

Βοσιωσικα28%ι66ΕΦωκ9&Α[9%ξ59Η93κ99 -

ωὶωωητ›εωΜ«»«1εσωμωιε!»5»ωσ4 εεε

Γκοωαιωηι1οέ«ΜεΜΜΜ.ετ4ω%ς94"ε 6198

ω ρωαἰης€89γ0υ3ΐ91επειιίοπι€Π©Ή9€ Ε4Χ99=

Μό:88%ωπεε μακ €υΒυέιέόσ ΐωἱδατω Φέϊ5"τ

:ἰἱἱ:ετἱξ5πω5δι€ ἀΪειιιιω; ρΒΐε::νατΞροε άι: (;ΜΜΒή

Μεοπτικό Εβα,Με!ιοωεταμ;Ξςωοητελ'Εηχη?ι;μ

Υ <>στευο ἐεπιοὶυ=›=°=τ=4ε!ε=ιπε.π=›:οι>ἱπὶωϊ=5

ωωιω ὶνεπΓ€εΓυρεεἰἰἑήψ Β599ί9πετ η;

ΙεΐεκγΞεεάε·ΒΙει;._ Εἐ.Ρςιιδ μΗΤοι·1ξι Β;!;μΘςπ[

ποΙἰΒἱοΩ$» εο«Μςεινα .ψ;ιμςσαβ ξοωχςρἱ‹:
_ , ›

νἰεε-ενώκὅἔθΜῖϋὶἶΕ-ῇιἰἔωῖὶείφβλ ὲη13ῷᾶΞἔ 4

ε!ωωΡε Διιωέωσ Τ:Ωκεσεωωθο; Μειω95η

86 ΥΠωιτΙτοΐιπιΩἱΒπεΗωΦ=Ζ παι·-θω986ι3 Μ

Μ: ώεςιίο,ΓςΓεωσεςὶε!ει_:ηΪἱ8ὶοτι›ἀῇηἔἱἔ6θ!,

αεωωωοὲὶ,υτὶ.πςἱ%ωιπω κ. <<:=ινωΒ. Με.
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. ἔΡἐΜΔι4ἰ %ΜΜπϊέο!ζειπώπε @Ε ςάωτοαε

Πάί8επ έε Με ?ΜΒΕΜ:άσκ1εΓεώσεω

€ιΗ:Ξςης)-ΜΜΒ Ιεν1·1ΒέεώΩ!;τεΜεαΜΒοίΕάσ

&πα;εωσειρο»Μπϋο4-6εΜ4ωΡΜωπεεε €

πω636Γοπι1ΗρεΓΜΜνα66οΩόἔἰοπέμ

061Ιωπ1:οσωΕφηνοεία68εω.α ρωπσιινω

Ιω Μπα. 1.ε8ε1Βσειιιωε τ6ιβέεάςιι6·:εΙπάε

ωικ.11=ΡΒο11εεε£εινκειμψυκαΙσρω»ωα1=

Νομοί·Φαθεσ -1ε>θΜ1 ; @οΜείε:ρωεωτα4

μετα εῖΐ`ὁὲιτκ Βέ°ε;ϊεΙ6π·Ιεε6ευπ>1ἱΒπἰ5:ε

Εἱοηεεω @οτ θτα,4=Ροί: ΜΕ@άι έέΣυχ τροφ

Ιογώεγ Ι'.ΑΡσίΗψ _Ωει·· ΜΒ ΡΕ611Β ‹ΙιιεΙ‹1υε8+

οκ[ΜΠΕΙα ηζ:ΖΕ21€ΕΓεηε ΙσίΞιεΗΒεεηπεαπο

Μίουε όέΆ6Ή_ώτεθ ΕΜΜι ίὶ68νἱεοτ6ἰἴϋπιπαΒΙε;

?ἶἔἑὶὶἱἐΜεϋῖζμ 6ε·ηκε (Με "εε6Μεάοιι α:
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οἱ ᾶὶ;8ἶπιἱ!”οιιε :σι€28% ΑΖ τοπτεε,8εητιῖ€ΒΜ

ΔωπκεπΕοπνεπώΙ64ι κι εΙυεψιέ;δωϊ @απώτατο

(ΡΒτί ἱιοἑἱππἰέ @Μὴ μι1Β€ς€Μ [ο ϊὅἰ[ὅἑ=;ἐ4π-!ἰώ

@Η 61%; 654Ι·ΜΙε28ε·Ρειιι-επεεωιἶΓωε8=·ᾶω=

ΡδΠΜέω @πρὸἰὶϋνἱεὲεκ·Τ€ίὶᾶἰτ2€Μπού

νέΗ$2 δθετοιη εσπάΕΕΙεέ;·ώ[οηϋ ΒΘε;ἀεΜἱοι1ε

1°εἔεΙεεἐᾶφΡ ύϊῇῇ*ἀἰῖθ;ς'είὶογεῖᾶεμιῖίἱὸἐἔἀεε

εκετέἱεεε Έόιϊθ:β8· ΡΡΗΦω Βου:-ΡεαΕαπεε οἱ::

1°ΕΒΒΙΕ;ς66ε!εεΐοι·οϋτε88%οώ%εσ Ιἑἰἰι:ε ρ:ιτπε

π113έξΙ8. ηπιτιιτἰ_:6ώΚα:ῇ11ἔοιίτεοτῖΕπ5η@Με

ΓεΜαεωτε11°οΠπίιβωφειω84ωιοεΕΕίμτΙτυομ

828'2:Χεπο Ρτἱηεὶμ!€ηι@ττΡε1· εΙ:ΜέρηιΉ·2 Φ:

ΧΜΠΜε , φύ ='ορρο11ο2ωσα1ϋπε σε παω”
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α: πιω ει: ίσια ὰπΞ8ἱΜ ίΉτιἰΗε-_-€ώ@Η [9!!: Η '

νεπτ= ΔηιιτοΙ:, εοππιποθ;ατοοπ :ειι:-εμιπ€Β£9ῇτ. ·›

ωφωθιερ ; άε ἴοςτπ::1ι!ε›ἱἴ0π·Ρ€βΕ8Β$Β Μ·

ἀΗἱτέ,4Ιαό:Ις ΐοινωεηω1;ΔΡοίΕπεπομωρεάσεια

επ :ε1έα1εοΒ: Ισ Γειτι1εοάεΙσ.ΒοτσΙα Ώ::8ε·ΠΜ

@Μεω:8τω1ιεΙεεει1τιωθωείεε·άπ οοιικοσυ

ΤείΒαιτιοπτ καπΡΙοΐεπε Βιι·:ίοιΜ:Μω Μ"#0

ρινΔωροιιώ ΤΜ1ΐΕνευΒΕΙε; Ει:Πα ρι369ιεη:

ὲοτιαιαἱιιίι·νΙε πωείεϊπ&ΡειιΙ[ατωφ.3έΐ0Ε·ε

ἰτἱιπποσροτἴοππεετὶἔῷἱὲὰεπωωεω@Φηρά

ίαΞπάξ ε:ΉΠεΐετνίέηάε1ΐΕύΜέιφΜΦ92 Η!

Ρτεἴεκἱποὶωαιωιιπω μ ΜΦει·ώσουΡΕ%88ΙΒΜ ,

τοςι!ωπ @απο σ: σ:αθση·ω:χ άεποση Ετ!ΣἈ›π

Ροιιτ:6ἰτςὲιιὲοπ 0Ξε)μιοετΡ:εια.ωΙ3·φεϋπο

ίοπέα;·σεωε άε Ια [πωπω εμεΜΜΕ Ρές:ι·ρηρηε π.ΡΙ:»·Ε·ν

Φτόο:ιπ16άοτεε:Βστοϋοτένεε·ε&έΉ0ΩΝ:Φτε °°· '·· '

ΗΙ;ιἰτιὶε !”Ε.ύλευείΙεωί?τάσσ.%ίΠε μια 8; Επι Με,

αΡειΒΙο .ά.ε ιιου1·ι·ίε Μ:: Μάο: , δ: ‹Ιε Με αἱτο

€κοἰῦἱι·ο «π»@Μεκἱ6εΒἱΡι1.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,9ιιεπιεὶιιτφεπ:

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€. Μπακπω::με "κι π'ι- πω. 4..

Μ·εταπΡω , οι] ο» ΜεΜΜεμυ , π] οι παπψ- ω Η·

” Ε.5_ . Μ”,



καπ

9·

>.

_ ρε - Σ: @ανάβω -

. Μ, πω: π:Μαϊ.":Ιωεω Ι'ωΙοπτϋ: οι ψά:,6ιπ

1. επικτΕιέ; Ιξτε°εΙξ επ τε8επΙε πω ΡεπΙ,Ιὲ οὐ ΙΙ

6Ι»,ςπεΙυγ δε Με 2ΠΠΈ8 πάεΙεείεινεπτ Ι)Ξεπ επ

Ρϋ·'- 3· είμ3ε ;π‹.·Ιπ μι” εοπτυπε πιο επσ:Ιεπε , εΙιππεΙΙε-.

πιά 82 επ ΗΒπτε.Ετίπτεε-Ρ6Επ& Ιε)τ-εθαΙΙΙχ Ρε:

ΓΑπόΙΙτα παω ΜΜΜὸεπα τεπτετε!πεε ἑπτὰ

πτεπιίετεεΙΙ,9πεΙεε·εετεπ1οπἱε8,ὰενοτἰοπκ

8ε 'οϋΙοιΙσπε :ΙκιππεΙΙεωποπΙεε 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

ωστεσεΙεΙΙο2]εΙΙ:ΙέΙΙΙ::εμΒαεΙΙε,Μεπ ΩππϊΙΙΙ

Με πξΙ:ΜΙΙ:Με ·8εΙΙπ[ετϋΙ:ΜεάεπιπεΙΙιπωπ ‹Ιπ

ωεπά.(Ροπςυπχ αεροπιέ·ε νοπείοπεΙεΙππέΦΙΦ

τω' εετειποπ1εε σεΙΙε @ΙΙΙ έ» ·παὶίε= επ ΙΙΙ:επέ ῇ

- (2.3°α)ή8ειΙΒΙτεπεπρωπτεΙε“ΗποεέετπΡΙεε5

° δε· πενα·εΙΙερεΙΙεε_επισωτεΙἰευεε δε ‹Ιε νο:

5ηκιΒεσ , ι2Ιε πιο; εΙετέε58ε πε νοε ΙΙιει·Ιδέεε , (Κ:

νοθτε ΓεΙ εΙε ποΙΙτεΞεπιπε αΙενω ΙιΙΙΙΙ88έ δ: «π νικ

ΜΙΙΙεπέδι εΙε τσιπΙεεμετεπωπηεΙΙ.ευεε·άενο:_

Ροπ€ΙΕεεΡΪΙἶωτ ΙείεενΞεο πω: ιποπϋεΞεπεπι οι·€

ἀὅπε πίεΒΙιοτππτεεμεΚ-ΓΡΙι·ΙεπεΙ 8ε.Ι·ειΞΕπιηιώΙφ

ποπΡΜοΙππι·πεΙ , οαππιεπεΙ. Ε: εποπτειπ κά:

ι·οεΙιε πω παω ί6πε ΙεεἔΑ·ὰνει·Βἰτεπ·; :μιαΜε

ι·εΒε15816 εΙΙ Μεφειπνκε 8: πταΙ8ιεε άΙΙεάρΙΙπε,

εμπ Μι οπεππετΙεεεεάπΙΙΙτπἱΙοπε,ππεΓΙ·ιοπιτπε

ι·εεπετεπε πεεπι·εΙΙεπιεπα , Με τεΙΙ8Ιοπίαπεειιω

ΜΜΜΡτεΙΙτεε,ΙΞπεΙἔιεΙ·ΙΗεε:,ίεπεάενστΙοπε,

'θα ΙΙΙπεζΙετνΙοεμ πω: ε'επ Με επε:ποιωγοπε.

ΜΒΝπΙεαπο :ιεεπΓατΙ6, επι: ιιοπεΙαΕκεπ008 ΙΙ

|,

Ι
π'



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.>

ηΡεβο·εεεε @ΠΠ@ως μ . 9: μ; Με: ειιιαάωτε, 2ἴ··ἔ.

Π @Πέ €Βΐϊ· @Πέ Ιπέ'ίωεΉ1ϋφίΕ ετΣήοιπά·'·ξπιτ Ιω '

ΧώιέυΙΙιθ;Ετ εοιπωεΡοπποπο!:ήεδζωικ ε;

εΕΜε,ί=ιοπε γΜΓρι1ε-αιιΜΜοΓωε ι·είΡάιίαΦε

€τάς;:8 ἑ€ Βἰειι πού: ενσπε41οίϋι·ό ίἱπἐἰόεμπιΜ

κεἰΐο'ππαΒΙε,εοφωεΐοίπάΡεωΗοτάοβπέ:πο-ε

ΜεΕκτίβσε,1πείείΡἰτἰ:ιιε!ὐεσπιι;ὴείἐἶΒδἑΒἰὲττ@ `

Η ΡΕςΐσ:Ηο;ιιοε Ϊείἱεωπεἰο ᾶἱνἱΜἔμπω εΜΙϋπ · ·

:ἰ6ιϊ8, πϊεύε Ριιτε88ε Εγ2ΠἔἐΙἱεΙιι:ε ξ31Μθ:εε:ΙΕλ

Βιεπωίιω Ιε Γεω:: όικάιπ, ω: εΓριπ8ωεπΝοε

ι·Η:έκό πὶεΙ°ε ΕπαϋτΙὲδ'εἰἔπειωΝὁ£ἰέτἐἰεπὶΡΊ€

ε'εΠΓέπιο άοεΕπεί188-ΛΙ;υ:.]εώεΟΜάωω

Ι'ειιτεΗ τΣι1ε!εί6γ Φ$!'6ΓΡ1·ϊκ χ πετἱΒέ,ὰ πο2Ηα

πτπιἰιι όεΙετΙιεἰτ.Ι.ε€ἱ1ηε°ἔ68 @οιπισωμπωεε

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 νἰᾶἰιπςηιι6που”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;%. : Ρε!ει·ίηεμέςηθιέ -;:%ω-1ωωεωάπωώπΜε @Με64% Φω- -

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

_ πω» Ξη.ΙΜΕΑοίεωυσπΜεσ αο-Μτφεπεημ.<πη

- 4. <ΜψωφόΠϊεάεὸσαιτ› .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&ΦπεικπαΜΜΕ

οοτυΡατἰοΜω;Με 6 ενα ωσεεπὶιμισ.ικανπἔ<ω

- _ ΜΜΙΕσέ1οώκ$σεοΕΕΦωεω-ΦτιΜΜΧ.άΦ

Βἑω6 8: ει: ΓΩίρειεπι€ι: ἀείοπι@σε :ΒΜΘΒ·=

ΜΜΦοςἰεεν3φΗ>ὲίνοΙφτΟΒεμας Μπι ΜέΜ

88.11ό©Φο: Ή!» βθί.89φβδ ν

ΜΦα»Ηαεια.$3εμ-ρω4α9=κε «Μεπ:46%

αΙπιφ:Μαα;ωωώιοψφαει” ἴ€ενιρ€-€Π€Ρ;»

.σωιερωσο: ΦΩ;ου;ε$εμ1τωευμαΜι

άο1:1$ωφΠώ ω»Μεσαζω 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›5υΒέεΗ98988

ωονωωωοοο!ι:$οπτο!ΜΜε1εωΗ €4ΜυΗ=

αεπι--9αεωΙο·:άρωίσες»3 ίαΒερουιώεωετ

ϊσ.-Βου2Μ2ΜΑὸ_ν0υἴ8ἱΕ©#›Π©.ΗΩ98 Ρ2Μεβο:ξεπ

ί=ι~νΞκ δ,νΦ118 Μετιευάέ8.ϋοΒ:έΜ! Ωιτ(8ε θά Ι

Μ: ίεοοιιςΙ μπι: «με ιιου54νοοε ὲεεαυηυο:1 '

Ρυἰε
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ΡΜ: σε Ια ντεκ Γαηέβδςατίου ·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 νίαΜπεΠΜ °ΟΜ6ΙἔἱθιἑΒΘἔῖἱἀΠΘτ

ΡτοΡτεπάεπω 8: ΝτήτέϋΓετπεης. ›νξηε;.νσω

με α] σε πιὲΙΙεηὲΙἰ8ἰσττπετεεοιπ·ιοΞΡΕ ρ6ιι6Γεεεε

Μου εετα-Ιο. ΐειι!επισπ ςυἰ εκει·εε:ρεέΓεεΜ

εεεΡ Έξι ἔσω: εοωτοευτ εΐἱεε νοι:8· έκ Ή.Μ

·ωωθ δω ΟΙπεΗΒερε » τοωωοιπ €ν€ι.νοιιε

·Ρεττ?1 Ιειέτσοτπωσήίσωνουεςυΐ τπεΐΡιίΤόεΜ».
βἱὶἱτιἑφετπ α: πἱΪοππιἀΒΙε Ει·νίτε , 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: όενοΗτεπαταω

πη“5εὶΒπευι·, ςΙιιἰ νοιτε·έ:Βά άσπιτιόΜ 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 ,τηΜΗ στά

.ἰηίἱ^ιτιπὶἱπειιτειτἴεππεπτ υπ πιιτιιτε ,·~ἀοπτ·νου·5

ἱεντὶέε εἰιπει· Βε εοτίεςνεΕΙα άΙ€κήτέ ,ιτπάτιπτ

ιτἰπἱίὶτε ότε άεπιοπεσιωπτοπάεωαπ,·‹1ιιἰ άν:

' πω:



.φ24"=----;Ξ-_η-.

. 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

·.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

(οπτΡαΜε 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·
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