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ὰἱτ @Με ΜΒΜ Χε:2εέφεΙιτγ_

.# «με τισεΕΓ:Ητιωπ φΡεΙΙεπτΑΠυε
2118 , :ε8ει:Βιιπ0: υπ ῇοιιι· Μ: κΜΐιισ απ
' -

..

κσ€Εκει· , αωεέωιΔε εΙ:ΜΈε , εμι'ἰΙ

. ωπευα36ΈΔΠε ε” Ι'Ει.τι·ορε ,ςιιϊ εομν:οΞε Μ:
' κ:ετίαΙ·δεΓ'ΕΜΙείβσπτ;& τεπιΡΙἰΙἶοἰΕ £εεςοΩεε,

δείξε “Ιιι€€8μ 8ετσι:τεε Με :ετπΡεἔτιεε άἶεΙεω /
261113 εῖἐῇοιιἰιφτεωἱετ€ᾶτιειω 8έ ε'εξιΈΞωσ. Ικα

' ΜΠΕ ὲΗΝ6ἱΙ· Με @Η ΡυἰΙἱ-επεο; Β: Ριιἱ€ ΓοτκΜ-

. [

Μπωϊι ΙΕ ΡΗ: ἔι ΡΙουτ:τ, κ1ιιιικιά Η ΡεπΓα ετ11ι17·9
ὶ

-πι:Γωω ηιιε4°απε ίἶ-ΡϊοἀἰΒἱειιἱΒ
πΜΜτιπάζο6
μ
¦ β'Ιιοπ1··1
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ο

π”
6°ει·πισιι βιο· τι 1. Εριβιο
:Ηιαιιιιιιε8 , φαι νεπιι @με 66τινεεε-8ι Η
Βιι:-ιΜιεΗΒειέω-··άειιιε @οι ω ιιιδ'ειι ι·ε ε·
πω; με μμ Γειά ειι Με! ΞΑΙιι νειιιόιι:ειΒιιβιιιε

ενώ: ιϋιΓυιι,μιιει1ιιειν-Ιιιγ,ιιγΐε: @οι 'σε ω·
ιιοὶίΪοῇόιἰτ τΡιιιιιι: ά'ιιιιιιτένιε; εσεεειιε άι: Μ.
ιει·ιει8ε ιμι'εριεε μιινοιι: παίξω εμ.ΒεΠεε Πε :Ιε
νοχειιτ επ Γιιιιιε ρειιι· ειιιἰειεπιειιι ςεοιιιιιιε επ
η: εφ. Ιε ιψιιιιιιιιει ι Βἰειιηιιἔ πω: ιινιεΙειιι ΕοΙιε

”·

εθ:ιειτ ειιι:οιε μι” «Η ιιε- ι!ε εεε Βιι·ιιιεει; εεε
Και· τωωιωω ςιιίεΒεπιδ'ι1ΜΒΒιιΒ!ε·Μτυ
τει 8ε ά'ιιιιε Π εοιιι:ιιε ιιιιιι·έε ιινογειιτ Πιιιιιισε

ὸ°οιιιιε8ειΙε :ιεΙτ 8: “·ΐθ"θεά ι!εωι·ειιιΜειι·ι
ιιιειιι !; 8ιιει·ιε «ϊ Βίειιι& :Με
Μιιἱ8
Ποιοι ὰ ιιοιιε 1 . Ριετεε_Βιε04ιιιπιε2-;Πώ ξέδιι'0η.$

κιιι'ειι ι!είροιιιΙΙιιιιτ “Με νἰε ιιοιιε`·ειιιιἐνειἱι
καπ .ιιιιεζευι:ιε Βεασεοιιιὶ μα: επεΗειιι:ε ε 86
4 ειι'ειιίοιιιιιιι- ει: εε Ρωιιοιι >ιει·τιειιιισιισειι
ι:ιετοιιεειι Η ιιιιιιίοιι φτιάξε ; ·_δε ιιιιειιειιε Ροτ
ι:οιιε Δω σε: Βοιιιιιιέ ἐιιτειἰειιι ιιιιειιειιιτε Μ·

ιιι0ΓϊΦΙΙβ Με ε°ειι;ίιιιιω;ιιε·ιιοεειὰενἰοιιε ιέρε
ι:ειπ 1ΒιιεριιιΒιε, εμε ιιγόςιι:ειιε ι:οιιιιιιιΒιιιει ψ
ιι·1ει_ειιιιιήει ε(ΐειιιβιέεεκειι ιὶινετε Με:: δ-ιιιεΐιιιΕ
ω, ιι ιιειείιειιι Ριιειιιι !ιοιιιιιιει ειιι··,ιιιι:επι€6
θι εειιιιιιι; Φεβ ευ;; εμ:: εμ εοιιτισιτε -ιιοι;8

› _ενοιιε @ει ι!ειιουε επ οοιιίοΙει· βει:όιοιιιιχ . Ρϋἰ$
ιιυΐζι··Ιι;βιειι Ρι·ειιάιε ω; ιι; ΒΒιιιβειιιιτ86
ειιοίε , Ποσο ιιιιε ιιοιιε._ιιε &ι7οι1εμξ ΜΒ
.ι:ειιι ρε ιιιιίει·σΒΙεε , & εμε ιιοιιε εοιιιιιιειιρειζ006

Μειι_ιοΠ Ξι είιιε ραιΒιι&ειιιειιι ιιειιι;ειιιμ @Η

. =ύ<<>ιε Με σ<>ΒιετΙ==ϊτ ὰ Μ αυτια» σοφια
γ'

'

ι,

'

ιιέεε

$Ρἱσυπ,ΟΙ.Μρ.Ι.νπρι,ιωμ α π;;
Νέα :Ι'υποεαιιΓε τεττἰειπιε δε ΡετἱίἶαΙσΙο ιΙοϋΜΜ
Ρι·εκκΙτε δια Ι Η είΙ-εε απο α: Βουνά Ιιοτπιτπεα

ςιισ]οΐσε-ΏΙιήθ α ίοι·πιέ «τη άπασα· ά:: πισω

«Μπι εεΙοΙΙ€·: 82 ετεπιεΙ Ρι·Ιτπ:Ιρε Ρα: Ια €ταοε , ΒΕ
α ίδο Ιπια8ε, εεΙιι7-Ια. «Πε-Ια, νἱντα τοιιίὶοιιτ8
εοι;πιπ Ισα αυτΙπειιτ , Ειπε εταἱπιὸτε , τη· εΓΡτοιι>
να: Ιεε °τταὶαα ‹Ιε Ια πιοι·ι:. ΠΑΡοίΙι·ε :ποσα τε
μείοι·ιτ_ςσεε ααα:: νετἱτέε «Μπα Ιε :πιω φα

νοαΜνέε ΜΗ, 8εΙα ναιπΙτέ ‹Ιε Ια εΙιαίι·,Βι Ια
ΪεαιΒεΩ_έΙ8:ΑΙΜτ1ιοτ:α`ΙΙΕἐ-Μ:Ι'οΙΡτἰτ. (ζω: Ραπ
ΜΜΜ: αεςιι'ΙΙ ΡοΐσΜ:γ-εΙεναπτ Ι ααα: τοιιε Ιεε

θάεΙΙεε Γοαωω Πειτε , κΙ·ί8πεε Ρατ εοπΓει:Ιοεπτ
ὲο εετταΙΜΙιιτε δε ατόοπτε α1ΐεόΙΙοτι , αυ'Ι-Ι να::
αμε ασεπ Και· Ροττἱοπα , ΙΙι1οιια ταωεκκ: α εςττε
Ι3ΙΙ:Π-Ι1ΒατεΠΙ6-88Ωε1°ΙΜΟΠ, μι· ΙαιμεΙΙε , 8ο Ηπα-Β
Βια δι @πε παπα είΙέἔαἰᾶεΙεηΙ-απα άετ ΠΜ» δ: ;:22π

Ιεε ΡτεπΙΙταε αι: (εα·ετεατιιτσ ;Βε πωσ πιοτιίΙτα να

αμε ιι6ικΓοωττιοα τοιιε τι ε κΓοηε ωείκιπε Ιε
πιεκπε ΙιπιτποπεΙΙε.
ΩατΙ, ποπ
κΙἰτ ΡΜ::
Ρτεπιἰετεπιεπτ6
μοπαω]σωωπ
αφηστε?
μου· [Μουν

:ο σιππφτά&Ιο, πιώ: ὶπεοπ`ταριΙΙΙω λ @πώ με
Ια 1%ποΙσ ιΙε Μαι αέναη:: ό· @ασκοπα ἐ :σει
1Ιοιικι ΡιιΙα μια ΙεΙ-:Ιαἱτεἰτ ακα Ιππ:οττυμΙ
Με Ιετττιετέ ϊτΙΙε:Ια ΡατοΙε ΙΙΙ: Ι)Ιειι ,ΙΙ Ια εστια
μια! ανα Ια ΒΙοἱτε :Ια Ια εΙιαΙτ ναἱπε_, δε ΡετΙΙ-ε

ίαΙ>Ιε › Ροατσηαε :Με ΗΜ, ςὸΙτ-ὶΙ) ή! σουιυκ
Ι'Ι:αΙιε,έα· "παο-Ια @Με άεΓΙουυπωσ,συσκωσ Ιαβεαο·
«Ια ΗΜ:: : 1/ΙσουΙσε σββσΙ1ά ,·ώ··ββσα,· εβσΙπιπω °

Μαι2Ιο πωπω άι: Μάρσια άπασα” ατεακοΙΙσππαιπ

ό· απο :β Ια ΡατοΙσ εμέ πω: δι ώ! αναπέεΙα.ά«
~
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$Μποκ ρω.ΙΙ. @Μα μ ε;

ΑΙΜ Ροιιτ νουε όοηιπειτ Με ειπἰετε 03ΡοίΙάσα
τΙε σε πει:τε,ποιιε;ιι$ι·οκιε όειικ ΡοὶπέΙε εὶ Ι:Μάετε
μειτιἱετειπευτ ,Γεωεπεε
τΙε ποΓττειΙοιπ
:εεεηε;ει;Ιοε
,- δεΓ; «Ια
Ι'ΙτιεοικιφτΙΒΙε
εΙΙε Γε επ
86

Ρυἰε επι Γεε:οκι;Ι ΙΙειι ιΙε Ια "Με «Η Ια εΙκιΙι· , επί
Μη εΙΙ: οΡΡοΓέε, ά ‹Ιε :ουτε Γε ἔΙοἱιςε. »
]εμεΓυρροΓε ά)επτκέε,εε ευεωιΙ ‹Ιε νοιιε πιο
ςΙοἰε ἱΒοοτετ,ειιε Ια τεΒε;ιετε;Ιοεεωε ςΙκιπΒε
Μακ @ΙΙΙ Γε Γε.ἱ: ετηιουε , Ιοτο·αμιε άι: ΙΜπατυ1°0

ε
Ι
ΙΙ
δε
ΙΙ

παω ΡαίΙΙοιπ επιΙ;ι ειπε, δ: τΙυεεΙυμ·επε «Ια
Ρι·εωΙει· ΑΦΙειω πω; Γοιππτε3 οπ:όΜΙουε Ιε Γε

Ι
Ι

εοκκΙ , ε'είΙ ε άΙι·ε Ιοι·ε :με κΙ'Ιιο-ππωεεεπΙΜΜΒ
πισω άενειιοκι.ε (ΣΙυ:εΓΙΙεπε. (Σε εΙηπ8εω90Ε
ε'αρρεΙΙεεαΜιτΕυη,Ρετεε εΙυ'ΙΙ ποι:ει:ενείΙ:Ι'υ·
ιιε Μπαρ: ωστε οικω, εμε π'είΙ σεΙΙε, «μή πο”

Ι
0

ο
πε
Ι:

“τω Με μι· ΑτΙεπτι: πω: , :και Με νετἱτέ

επ Γε ΙΙ:ΜΒιικε ε δε εΙυευτ ει: βπιπΙε ‹Ιε Γεω εΓΙι·ει
ωαἰε Βία: επ -Γεε. εΙυεΙΙ:εε , 'ΕΜ Γεω: τεΙΙ_επιεΙΝ

εΙιεπ8έεω εμ'εΙΙε άενίεεπ ΓΡιτὶειΙεΙΙε ,εεΙεΓΙεω
Γεἰπᾶε , δε ἰιπιποττεΙΙε_ε ευ Πει: Ψ.ι'εΙΙε εΙΙ:οϋ
ωΙωειΙε._8ε τετι·Ιειπιε ,ΓοίΙΙΙΙέε σ:Ιε ρεεΙιέ, τιιειι-»

άΙτε δ: Ρει·ΙΓΤαϋΙε. (Σε εΙπεπιεειπεπε ε-ΐειρρεΙΙε κ:
εωωιποπ. δε που εοποπσιάσπ ΠειρΙετπεστ, μπε
2:ιε πιω Ιιοτιππε πε ΜΙΒ ΓεΙο;ι 4ΒεΓρι·Ι: :Μ σε
ΓΙ ιΙεΙΙ:ι τω), ειιφει·ανεπτ ΓεΙοπ - Ια οΙιεΙ:: ΜΙ
τι'είΙ επ80ιπΙϊέ επ (;ΙπΙΓΙ ΠΜ πεΙἶευΙΙ Ρτεπιἰε

ι·εωεπτ είΙέ επι Αάει·ιπ ;:Ιε Γεεοπ ιμΙερ ΙΙεΙΙΜ
οὐ εΙΙ ειιῇοιιτἀ'Ιιιιγ Ιε 8ειπε ΙπιιικιΙπ εεε τι*είΙ:

με πχ ποίΙτε ρι·επτΙετε 8: οτΈΙτιαΙτει:ειΙΙΓετ3εε;
Θεα είΙ Με Γεεοι:ιάε Ψ1ΙΓατν1ε11Ι: Με Ει·εωἱετε,
.ΓεΙοπ

Ι

Ί

ε. Ρᾶτΐο,ῖοὐφ.Ι.ϋπ|ῖΜη23›ι4ἶ« α” .

[

ΗΜ Ιε!απΨΗήείουΕΒήΠὲΝἰεοᾶειηεψ -

η

Μπηκα μσηιι'απ Μ: πρ] Μ8Μ' έ! π: μα: Μιὰ· πω·

Θ: Κσμπυισ ιίαΒάαιω 1ο· .ι3ε:·ππιττεΠωγ μὲν: ό. 3' 3' ὸἰἴριιτετ_ἀε Ιεωπετιἱετε άεπε0:τε τεἔεπεέατἰοπ;
Βε!'ε·Μο-άοω εΠε ποικΗ6ΓΡουΠ!εμ!ε εεΙαγ
ιΙοιπώΙε ·ποιιε τενείὶ , :ΜΒ @Με 86άεΙα πιω
ά εΠοεισά:Ιοηε εΠε α8ἰτ μη: ποι:ε τεεεπετειά.

$ευΙεώρΜα»ήεΜεοοε ΡΜεὲ πω: Ι'ΑΡοΠι:ε ςἱιε
Ι'ἰ:ιὲ:στυῇιΩΉ:$σκτιειι:ε, όοπτ πατάω Γοπιιι·ιεε τε
2.3επετεωφωάωμτάεάε ΠΜ; , καποτε-Η

ε'επε:φΗΨιε!αγωείπε μ1ι:ειτιι:Ι ρουτ.πιοπθτα

φπα Η Γ:Μπούε ΜΒ €ἶϊ€ἔ6πετει:ἱοπ ΗΕ ἰτι
εοτιιΡτἰΜεω Μα @ο Ισ ΡειτοΙε άε.Ι)ἰευ Μ·

Μπακ ετςΜΒΠεπιεητ-: Μ:: ε!ε Επσμ” ε*ὶΙ·π°επ
ξεπόηυε ειπα ραιοΙΜε 13πιι €ίὶν€τὶτειἱσ!επ1ἔτ
Η&πιΕτ460%#ΒΩπνϋπώέίοΜεόεξεπετε:. Ετ εἴ: Βἰρ1$0σπι1σπειιᾶι=εἔεὲ φαι-Ι άἰι8. Ρἰετεε, Η

: «βοά μεεω€επεσωιι€ , (Μ ΜΕ απ:: ΡεποΙο

ἔκ ΒΜΗ 86ΈΜ8·ϊε5 ιιιααΠϊέΞ , @οἱ 1117 Γοπτἱεγ
=ιωι›υέω ι?ς|ΐπ νἱναπτπδτΡἔὶΜραυντπτάιὶ τοπ- ·
_βοαπ; ά.οσπβόοτετ επἱἱπ όοιπωἐΜυΙΙε 2β ἰη[0·ὶ#
Μοπεεάέυψσηςεπιπιτπω π: ·:··21-·:: · · ( σ τ
` - ΒοιμημρεΙ1οπε μΜΜ ἀΜΩἱἐπο Μι άοθ:όσε;
ςιι'ιΙ εετι:ν6Ιέ;: εκππο:ά&ΙΜάεώέτ πω! Ιιοππ1πε:`
ΙΜ· Η νοὶκΕὲεὶἴ6π·Βαἰπᾶ`Βζ-Ρτὶτ. Φωτ ΒἰεινεΙιιἔΒ
ΐοϋΙ'ειιτΜωπ 82=όε τοιιεεΜεονεάτέε Ίιιςτοπἔ
κ

πς$Πεπε15ε·Βοπωπεε ,ω κ·Ιε ὶεΪιιἰΏἱΩτε όαΐοπέ'
δηἰἔ^ΒεΒΗτᾶ€Μεϋτ . Ρβ1°384ιδώ Πε !εετωπέ
ηωπειιτ:=# Βι-ΜιευιΜω1ω,κμε1°ω·παφ _

ΡώΠΥΡΜ|0 ὰ'-;ΒΪοΒΝοΘ@€ΓἱΧε εΡΡι·εω
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-

Α

Μπιτ Ρει·Ια εοπτεππΡΙετἱοη άεε ετεπΙιτε: , :πάει
ίευΙεωεπτ εε «:1ιιεΙε $εἱ8πειιι·Ιειιτε‹ΙεεΙει·ό Μη·
ωεΙπιε μι· Ι'οι·Βεπε :Με ειιιεΙε1ιπε Ρ2'ΩΡΙ1€φή;
Θεά ΙΙ Γε Ισα ΙπιπιετΙΙετεωεπτ- εοπιπιικΙηιι€
μια εέπ εΠεόΙ:. ΤεΙΙε εΙΙΙΙι εΙοόΙ::Ι:ιε ιΙα νὶειΙκ
8: εΙιι ποι:νε:ιιι ΤεΙΙειπιεκιε.τ1έε, Με εοιπιπε '_
Με ειυπεε Ι-εἰεοεεε,‹Ιε Ι'είΙι1:Ιε,άε Ια ΙΙιεει1Ιστιοπ. Ι
δε άεΙ'εκρετΙεπεε τΙεε Ιιοιππ3εε, Με :Ιε Ι'επ+

ίεΙΒιιετπειπ οΙε Πω, ειιἱ ΔΙιπῇΜὰὰΡΙπβσκτΙ ?
πω. Ι. [σε ό· επ ΡΙι4ΙΙ:Μ: επικΕστσεραΙέρωρα::ρατΙσε
μ·ορΙΜε: , ο μια!! λ πω: κι πε ιίωιΙοπήοκτε·ριτβκ
!. δ"
Με. ΜΙΒ Με:: ι1υεΙ'οπ ρυΙΙΙε επ Βει>ιει:ειΙ Ιωακ- 1
- πιει· ραπΙσ ΙΙΙ: Μαι , ωστε Ισ. ιΙοά1:ΙΙιε , @ΜΙ ε; κα·
νεΙέε επι «:εττεΐοτεε : πεειπεκτιοΙω Ι'ΑΡοΙΙϊβ
Ρι·επό Ι‹:γ εεε εποτεευ καίει” ΡΙωίει·τέ.Ώετ
γ μι· Ια μνοΙσ.ιΙο 11$ω,.ΙΙ π'εωειαςΙερε Ιεΐειψ

ΕνεειΒΙΙε ιΙε ]εΙΙιέ βΙιεΙ(Ι Ρι·εεΙΓεω20μ86τιοε
ειιΙΙγειιατιτ· φωτ Με 4ιππεσμτεΙεε ἀεὶ Με
ε νεΙειτισιι ιΙΜπε. (Με ΡατοἰΙΙ μειρζετεκμ:43

- Ρετ Ια καποτε εΙεΙα εΙποίε π·Ιείωε. Ωπ_εεεεε με
Με Ισ Με" , €Ιο11τ. ΙΙ εΙΙ Μ· <μεΙΙ:Μι .ΜΕ Μιά-εεε
' Ι1·ιεπεε ‹Ιε ποΙΙ:τε τεεεηετε:Ιοω

ή): “με

` Με ίειΙΙ ‹Ενεπ8ἰΙεΙ τΙε1είιιε (ΖΗΜΙ: σε μ·οιηΙε Ισα
πεοωΡω εε εκΙΙΙΙ›6-_ »ή ω 12 νεπιιιΙεεΙΙΙΒοτεε

Ι.εΙομΙΙΙειιττε ρειΜε @Ιβ εενοΙαιΞεοΙΙΙνΙυε,εη γ
Ι'εΙΙ:ειτ οίιϊποηε·ωιηε8 πτειτοςεηεωεμυτ;Μα -

Ι”οι·εε- τηε_επτΙετεω φΙεϋεΙεεε ·Ι:ρωπκτε :-ὲῖτεἰπ
ω! όεευσγ ΒΙΙΩ.εΙΙΙ:·9ερΡ:ΙΙέΦ 8+.ΕεεΙΜΜ
ε· ω. @Με άο1π0ΜάΕάι6ΜώΜΜΜψ Ι $εεεεεεπ
8. τ. 9. ΜΙΙ,ιΙΛΕ9Φεβ0%ΙέεΙριεεΙΙ2_φΒΙεσεεεφ
‹·Τ°'
“Με
ε"
δ.

"Ί
“Μ̀
-4»Μέ -.Πι;“ω,

ε. ΜΜΒΒιμδ νοτβϊτ›τμ μ

ι”

ΜΒ αϋΒαπΜ·νέ:Γά ἔΏἶ€€ΒΒΩΡἰΙτοΩΜς με
πιο ω» ικ3εωσ (ειωεε.μρεω ;ΜτσΙσ πηψναφσ·
- οβίονκηΜΜΒκ:Έίζ ἱἶτἰὶτῇ,·ἱ'Ε:ν2οἔὶσ Ρείυε

·ρι·εί:56 Ρει+=Ια ΛρσἱΕιὴω8ε·ὸἰΙΕὶμ `ωμΒέ.
πεύη.ΜΕτυ ΜΈει% ε'εί·δδ Με ΜΒ: ‹ὶω οΐσάνω :Ια

Νοιω6ευ Τώέφωυ»άΐεπαπΔτο =ρ2φ1Γεωεπε
8: Παρ Ιπποπο Ι°Ειμιπεὶϊε με15:ρητοΙα άκωισ ό·
εσπτωσ-46ωά!8; ΡεαΜεάτ ηιΞιςτΙ'οπ: Μ” @Με
`
με Μρατώεεία ;9έξέδουικ Ηέέ[2ισσατεύ(Μῖιετ Ζω τω:
0°ἱβἰσϊτ1υ4ηὲἑἱ-ᾶἱὺἐςπξξὶπσἔδβ ρω ἐηηηἰιἐπσπιἀἐμξἐ".

ΜρπτυΙα βαΒέα;,δε «ΜΗ ,ία |ιΙ βα ω» ψηισ> #·η
Μα ιὶεψ5α1 # 8: ςιιΣΙ.πωί!έ Με πωπω Μ» ~
Ι'Ε8Είοτ ρίεΙοπιζ Η ὲἀἱΓρὸπίἑτἰ6ππςιιἐ @με ΜΗ;

@Με βειρησεωφΙέΜΔ ;ΡαπΙο ὡ.ὶ1Ἡἀη`8α·:εὶπίὶ ‹-ω.
- α!ωωιΔΜύθώτέι ὸἔειι:πὲω!ἰαιιμ δοίυ=ΙαιΡει·οΙε :%..
‹Ι‹: ΒίωΕΒΜε ᾶλἱ¦0Ιῇ8ΪΙϊιθΔὸΟᾶΙὶὰζὐό›υΕ-αφ; ;·. Α.

νεπ8ἰΙα:‹·8ι.;Ρειιτ οίὶπ2 Γει·οίτά1 .4:Β$€Πς Δ°εωἔ;:?·Σ
φώκια

Η ΜΔΠαΠ ίΤέθ.ΏωΕΠΕΜ3$€1

ίπ.. .

πιο;ε Το φτωεππωφόωεόψ ΕΜ· ρ?ά&αιικιεάλ-·:
8ι.ιτε!ίας:ΣΗΜ:ξ0σα›ωφιε ΐε'ετέεμιά.δοαιόπε)
νοιιει εωάιατσμπρπε- [οιΜ:ίπω οΜπε Ιειὶτε ἱ Ηνιτεε~

ζει όρι:ΗΜεσά10Με τϋπιπ11ηπ ὲΡΙϋίἱωεείιιε-~
κ” Μ” έεΙυβ Φου:: τοιιεμςιιί εθε 4ο μρασάτε!εκ
. Ι Ιοποζ.€όΙπωω Ίιι€ιπρΠΙε αρΡεΙΙεκπ ρᾶΞ·ίἰωΡΙε-Ψ `

πισω: εώς: «ΙΜ τΠ ?ο @Μ ρτα:ίει:ΐο 8α·Μη:Ιαε :
Ϊ9ΠΒ2ΪΒΜΦΜἑί-ΡἰήτςεΗεΒε ΩΒυείὶἱει5τιεηι1εηὸ ;
ι!μικώιΒοο8 ΒώρΙοπωικ Μ: άφ1ΜΜό , Μάϊκ: ›

52ΙΒΜΕ π]τΐα$-ΟΒ1ά& Μ: ?Με εκαΙΙοτι-τ άι::
ζ

“ΜΜΜ :μοΒοΗτέ5

δ

Βοι€Ι:έωςπο;τ!ο καμπ; 1ω- Ρπάαε @Επι Ρει·οΙο »

¦.

ν:μβ€ή:'

Α

Ι

Ν κ

(δ: Η ώ: εδώ άδίΑ
.

Ν 4”

`

ὸβ

ιοο
.ή 8οο·πιο:ιβσ Ιιμ.Βρύβυ·ι·.Μ ..έ
‹Ιε Βἰ:ιι·›Ι?_Ενω ΜΜΕ ΜΡΙσ.ιε Μαιο & Η μι”
ει!πιάκιΒΙο Μ.. › οᾶάπε Πο ]η Ιομμἔείὶοἰτ μια
Β ἔστι έΒ.€νέωιιι όεΙΤιιε άι: πω” , σε Ι-'Ιποτυπια

Μπι ρειιΠ: οοπεενώιηοώςαε .ε άι: άε1ιιγ-τ
ωείππποπιπιε Η ριιτοΗΠ1 -ρειιν!εε ΡΙπὶΙοἴαΡ!!Μ
Ρηω€ωςιιἰ πισω ε!ι:Γεάνσπε ρΙιιϋεπτεάονοιτε ·

Ρυ':Βοποιω μά€πΞΡμΒἱ;τησο ῇεπιοἱεἰΙο Μωβ
ω: οι”. Μιοτεια;Ιεε Με Μο?Βετε:.· ΒιιωοἰΜ ]
. ά:ἐξτσπωἔειιυέ,ςπ'εΠωεἑἱρἰ:ίσιαΒάειςιικοτω
: . άπο τΒεεΕΑρεοε : Ααὶἰοιηυρ ΙἶΕναπ8ἰΜ ςίὶ απο

άστα: ` &ΜΒΒιιιίε ἔΒρἰοηεω ιιὶίιιφαἔοΙ'ἱΜ
τοΠἰἔοπΓο1ᾶα :Με Ιιοιππιεε1.8: 3:ε Αι1966°εφΦ
ζΟΞεν ίου! ΐΡοιινοἱιῖτέτε16η8ε άουτΙσ.·:ε εἰεωι 85·
Μ τει·κεΤε Μέι:: καΙα.σεωπο!Μπιειω εΐΗ π'ειιίΕ

ΜέιΡό2Μιιε επ μιτ!ευΒιρωείωε. ΑΜΒ Ευα-σε:
Ά ΜομΓο

ά011Μ.; Ια .Μα-σε ΒιτοΔήθεΑιπεεω

τω Ια ρτοποΜετεπτΜε Μι!ΙΐΡοΐνησιέ ,:εοπ1ΠΙΦ
πισω Ι'ΕΡΡεωα!· ίἔιἱιιᾶ θεια! ; ει: Βειι.ΨΙε ε'είὶ Ια

86$πε:ιιωάε εΙοἰιεΠἰαιιιΙιΨΜί-ωοίςἱτέ€ω›;
τρία εοΐςί818: Ι?Ενἔἔἔκὶσ Βηάω9ιθΕΜέσο:Ιτα;
μυω11ωω ‹ἱε!εἐ

Ύ;Έπα:οωμ:ΑΒΙοπποπο

` ΡΙι:ε=ωϊςεΙΙερε μ1ιιειοουκιὶεᾶα1ογ»$εηΙεωατιτπ:›
` 2;ι»Σαοωμε εύπωεφΙ ΆπωαΒα ©1ιτξΗ ε.Δκ:Ωω
ΗΜ δ: ία·ροτϊΜρμΙά!όγαΣηω οίΒ6άοιω

Με, @πιο Μείει·νπω: εμ Μ;κΗσ μια: που»
ι:οπσΜαε Μ· ›Ι'ΕνεπεΞ11ε.ΐ;·»Ροιπι·ίΡιίεράΜ:.οοε :
εαω-ὶΙὸὲεἱἱτ6ὶ:& δ Βειπεεεὶποὶτἑ. ΘεΠ:άσπεδ .γ

πιέΓουι: 66 απτο τκοεΠειπτερετἔεέὶἰήπ ηιη:ψ:ε .
.ΑροΒιέε θοιάπεϊ1: ΒΔ ᾶΡΕωΒΒἱΙε.ΙεἔΜΦ άμε- τ

Με άο_112αι ΩτπιΡΙομπςπε·Βε·-Ρ:οἐὶΓοπ;εη6›Οε·.

ὶ - Β‹Εὶ9£=

.
.
`
" ;,·ι>;ΜιιΜ.&-Μια,ι;,ι.4.
Δε:
- 82ΒιειιιΩπι1ιιέΒιιεωκηψιιεε2 ὲ·0ε£ιπῷεϋ0!.%
ΙΒιιιιεειιιιΙΙε ει! -νένειισειΕπιτΜσ'αΙΜάιιιιεηωι
:ρπή·ιφ.μ. μι (εαν

.ημεΙεε=ιει·ινιεε ειι.ιιειιι€ι

Οια: ΓσιιιιεΙ1ειιιειιεεσιιειιέε ειιεΓοιι ειιτιωθ
ι

ΒιιιΡειιιιιεεεειικων ειιι1ιωι 8ειιειι·Ξι

Ριιιοδει

ΓειιΙετιιειιια εοιιιιιιε .Η Μιι·ιο11ιι·ε ποιο ΒιιηεΙε-ι

ιιιειιι νοιιιιι ιών: ,ι φἔΒἰωινΓΒΠὡΜὲβω©
μιτο!ει επι πισω· ε εδά ενειιεεΙιιέειωιιΜι .-

ε
ε

δι ι·ιαϊΒΜειιι το επιιπςΙΒΜεαΒι ιε ιι'ιεινεπε ΡΒ:

εεε ΠΜ! ε ίοιινειιτ ιιιιιιφειιιιε Δω ΗΣΐειω
πατε μια: Μ: ·ιιιΒιιιΒιιετωιοπίειιΙεωεπεξενιεΕ γ

Με Με· , τα ιιιοι:ιεε 8εειιιίειιΗΒΙεε-&ινωιε
τει ι ειιι'αιιοιονειιι: ειιιιιείΙαιω 1εε ·Ριιιιν.ιιεεἐΒ:ιε

νειιε .ειι1εξο!ιε ι!ε1ειιεοειιι·ε :. ιιςιιιιε!πιβεβι-#
' νεο ιοιιιεε< Με ειεειιιιιεε εεε; ιιιιεΙιμεινενεε τιιι'ε!ιεε ίονειιι: μ ιι'οιιι:; ι1ιιξιιιιι: @μπει έιιιίι:ειΙε
δτιιιιενιιιιιε στάσει: Μ. πιω μειι.Ριτικ-ι!έΩιαιιΔΗ
ίσιιι·εε ι!ε··Ιο. νἰε “με ίειιι·αιιτιιιεεείΒιι$ω 9

[

είιΔιιι: ιιΒΓο!ιιιιιειιειιιιΒοΗδωε, ΜΗ ι1εωΡ€άπτ
κάνει:: μια :Με εεε ι:οιιιι ·ΙετἔΕε-ιιε νιτι1εειρειε
Πι νοΙριιιέ., με διετειιιμειιιι!ειιΝε?ιιειείΕ Χέιλ
Φ Ιε εοιιιιιιειιειε σε ειπα ε.ιιιιωι.ειε.εωεεωεε

' Ρωσιιιεεεωιε ν! Γε;ΡωνιιιιΜικε @Με
ν εΒιοίεεειιεεεεειεΙι ηιιιεΠεειι"οιιένιεεωειινω ε· Μι
ιτιέιι,δε- είἰὶιε° ” - 'ειιΒιειιιδε ωιι€επε @ιιειέειο88- ` ` '
ιὶε @Με :ὶιιννεΡι οιάεπιιιι6ιπειιι τἰοιιιιέειε ιιιείιιιε
εειιιει:ιε8ιι
Με:ΜΜΜ
; Ριιι·εε; :με
ΗΜ!!ΡΒΙΪεὸεῷιιιι
ειδ ίειιΜιιιιε
εεω:Ριειιιε
εοιιιιιιε
-·
ίειιιιιε;Βέιειιι1Μεωωωιω εοιιΙιειιιιιιιιειψ
ιιιτείιτιιειΒιιειιτΡοιε νιε'εσει·διΒιετιι ειετιιβέ:€

χι;ιιιιτω-

Ν 5

· ·

|

.
7

Ρ

'.,_

'

ε

·

εμ

ΙΙ
.

,
πιο. ;

8συσκου[αυ!ι1.<Μρκ . Για. ·

ι

σιιἱ:νσἱτ ιιοιιΙαι· ΒίειιΙσαααιι ιΙείΙσιιωΙσίεεφΙειΙα-Ε

.1

ι Ιεε: πω, Ιεε· ασε Με ΙιτεΠει:Ισε εβΙΡέ Φαρ Ισια

Ι! ¦

ἱσῦἰσιεσ πνοΙιιτιοσε ΡιΙΙΙΙ.€11τ Ιασιαιιιαρ :σε
ασειιιισε··γαιΙαιΙσσ ι σ τεΙτασεσπισιιι: α:ΙΙιΙΐι·'σε-1

.ι

ίαιπιδέσ 8: :τα Ισι·ισιι.Ισ πατατα: αιιΙιοικιιισ Γεώ

“το άι: ισιιτεαΙι:ε αυτια :εστω εοαιωσσεό 88.
Π: @φταιω επι εσιιΙαιιι σε επσ'όΙσιέσασιτσιι-ω ι
ΙΙσιιι·ειιΙειξα Ι.οιιΕεεξ:σπασω Με ιιωωιωως
τιείΙστηξα.ΙτάσεωσΜΙεϊμπ , αεισιισσαιιω·σα: σ
Ρσι·ιΙαιιΈ 8ι @αδειαφσάσιιεΙΙεωεσι-ΔΙσσόθαιι `
› ιΙαπε ικααυτια ΙΙανισιωσαοστο ω: σέπια οι Ρ04·τ
Πιἱσιτιισ©αοεσι<ἀσἐΡαε πιαΙ·ανασ<Ισάεωσ; σιι'α?
δ. Μετα :Ισ κισσα τεπισιιιππαιιιΙστ Ι°εκ.σσΙΙσσεε: ασ .

. Ι'Ειιασε&Ισι σιιΙ·ΓαιτσεσσιισϋΙ:ραιΙαμέιΙΙιάίσιι
αΙιτ Ιἶσιι·αιιι:Ιισιιιπ ιΜαιεριιισ «με Ι"ΑΡσΙΙ:ι·ιεισιεΙ--ι·
πιο ιΙαιιε Ισ ιατΐεια.;. =αρΡΙισιιααΙηώσσαεπσ·

εεττεῖςιιαΙἰιοέ ει ΙαιΡαιτσΙωΙσ Ι)Ιεσ α :6π·ιΙΙΙΙΙΠΙΓ
σιι'αΙΙωιευιιιατα σιωκΙΙιωσσιωΙ πι; ΓεισΙιΙσ σα:

σεεΙΙηισΙέιατίσε ιςι:ιιισσισιισάσ ιισιιΙώι-Ιωταρ
Ρσττετ=αἰΙΙειιι·ο επι τσι εσεΙτοιια (Σσίτώπεπιεσβ
ΙΙ π'είΙ σα:Γεω α 41-ιιΙ=αιισεΙΙεΙΙΕναπΘΙΙσσε ]εΙΙια
(δΙιι·1Ρωισσ.ρατοΙιωιιαΜια. Ε'ερΙ.ΙΙ:€α.αιικ· Η8-4·· 'Ι
'' Ιστιιαιικ:.Ιιιγ :Ισσιιι::Ια ιιισΓπισ σιιαΙιτέι Ισα κακώ
- ω. Ι)ΙΜ;ιΙΙι-εΙΙ8 ΜΜΕΜπισ , ό· μια. ριιιστωειο α
απο πω: 0082αΙ @απο ιαζαοισΙ:απε. @αι Ιαισιισιισ·

«πατε Ρ.·ιιτσΙσ πι: ΓοΙσρασα. Ρι·σΡιτισειιι:ραιαΙσι· υπ
' ἴσῇστινἱναιιι: .; · πιασείοιιΙσιπετιτ απ:: εκρτεΙΙἱσπ ·
ιΙιι ·ι:σσΐεάΙ τΙσ 135εσωι: α: Ια σωσε ιτσΙσιιτέ·›

σιιαΙ·σισσιιτΙσε Ιισωσισεσπ]σΙΙιε @ΜΙΒ δοθε- .

σε σα:: Ραπ απο α8ιωαιω ·εσιιιωιιιιο καποια
Δ

ε

-

·

'

¦

.

Ιαπεαεση

ι

'

`

8. Μακ;0Ιι1μιωιιψι-ιιη,:.4ζ

με;

@Με ι εΙΙε·εΙΙ: ιιι:ΙΙ:ιεΙΙέε νὶνιιπιέι πω: ΜΜΕ:

ιΙε Γε φταιει ιιιι°ἔι ι·ιιιΓοιπ :Ιε Γεε εδεάει Λ ειιιιΓε
ιΙε·.Γε-·πετιιτε ;·()ιιι· Ιεέ ιΙοδΜπεε ιΙε τοιιτεε Ιω

Γεεζει , δ: τεΙἱ8ἰοιπ ιΙιι πιοπάε πι: Γοιιτ εεε (Η
ΓτοΙιΙε 8ειιιοι·τε ειιΓεἱβιιετιιειιε ο 20 Ιἰειι ειπε ?Ει
νειι€5Ιε είΙ Με ΡετΓειιδΙ:ε τεΡτεΓειιτωἰομ άι: του:
- Ιειιτη·ΙΙει·εε ιΙιι ΓιιΙιιιλ Πε ιιιιε Ι:: ιιιιτιιι·ε 8: ΙειΙογ
ιιιεΓπιε ιιοιιε ιιΡΡτειιιΙ ιΙε νεότιιΙ:Ιεπι'εθηιι'ιιπε
@Με : Β: ΠΠ.0Ι3Γ0ΠΙ'ηδέ1ΙΟΙΗΣΗΜάαΙ8.ν0·- Ιειιιέι ιΙε Βιειι-ι πιιιιεΙΙΕνειι€ιΙε?επ εΙΙ: Με νἰνε .
| Ιπιι€ε. »ΜΙΒ ιι°εΙὶειιε φ'επττε1εωΕΙιτεωεπε, ςΙΙεῇεΓιιε ΕΙιιΙΡε,Ιει ΡΙειιιιιιιΙε ιΙε13ΞειιιεΓεμια

ι

#

ιι·ιιι€. ιΙενιιιι: Ιω -γειικιΙεεΙ·ιοι·ι·ιωεε.ι Οειπε ειπε (ΜΡ
ιΙειΙ:Ι νειΙιέ-ιιιαπιιιιε δι τοιιιε8 Ιεε σ.ιιιιτεε ιΙΙΓι:ΙΡΙι-4 χ”
πεεω:Μο.ΙειΙ'_Ενιιτι8ΙΙε είΙ ειιΠΙ ιιοιιπιιό ιιι1εμ- .
80ΙανένΜισιθ. Μέι: ιΙειΓοιι αιΙπιιηΒΙεε$ι:ει:ε Ι ·
ὲι - ότιιοιιικοιτ Ιεευεαιιι·ε @ο Ιιοιιιιπεεε Ώιιιπιοιιε ·
ιιερεΙΙ0ΒενΙΜΜοε
;ΕΙ10Γθ8 ε ὰεἀϋᾶτἰπειιιιιἰ
ΗΜ -Γοιιι ΓειπΙτ ζ `Ι
Ιειιτνεπιι. ΟιΙΙ Ν),Μεειιήιιιιιαίε

ΜΙ· ιΙε ΙΙ.ΓοιιιΙιιιιιε8 Με ΙΙ·Γὶ›ι·τεε ια: ι·είΙΙοτιε :ΗΜ
Με εΓΡΜφιε εεΙΙειει;ειι κανει επι κοιιι1°είΙ:ειι
ιΙειΓ0Με επιειιιιιΙ1ιΙε ειι-ιιιι πιοιπιεπι ι ἀἶοιιὶ ιιὶειιι:
ιιΞεΙΙεε·ΙΙ με Γοιετ6ρπέε ἔι ιιπ[ειιι8ε φ.ιεΙιιιιεε

6ιΐιιιΔιέεΙπωέπε; ΜεεΙιοίεεΙεε ΡΙι1εωωβ,9ηξ - Ν. με ι
ίΟ]βΠΙ'ιΞΗ ππό.ιιΙει-ΜεΙε εΙΙειι επεφτε και ιΙε:Ρτο-ε

Ι· =

με €49Με-ποηεΙΐεπουεωεοιιάμεω) ηιι”εΙΙε

εΜειιΙεραρεϋΙε ςΙειιέ6ιιετΙιι_νι·εγει·Ιε.αιι-›ι=Ιιοπν

ΜἔΒαἔΒ πιο:: σε ΓςιιιιτοΙπωτειιιμ Η Ρ.ΙιιιΙείορΙιιε,
ν πιι1ι Ιιιιιιι8ι απ ρριιιιιιιογ εΙΙεεΙΙ.π6πη:ιεε Δι Ρώω χ -

' _ ΜΙΙΙ#Μ2ὶ€τΙΜ ΙΐεΡΙΙΙιε40κ:Ι%Βρρωω.· τ τω. '›
Μαι

'

@Με

:η

:$πωσσοβα· Ια Μερφυ: -. .

(Ψτ
δ Ι'ειιιττε υπΠτέ :Ισπιβοποζ,8ε
πι: Π; Μέ'
Πλ!»
το :ΡεΠτεμπα3Μπτωδ
εοπι-

| «Η

:πε Η μιτΙε άειπε Με νει·Γε: άετιιἱετά @πατα ἶο
σΜπεΙΙσπισπτ , Ισ Πειτε επι είὶ ειδε:: εΙιιἰι<. Ωω· .Ριιἰε | 1!
«με σε π'οΠ εστω άιοίε , 9ιι'ιιικε άεεΙει·ωοπ όε
Π: νοΙ6ιιτέ :Ια Βἰειι “Ιω ώ (εοπτιπο άπασα
“
ίεώτ) Φωιθωτο δε Ξπιπ·ιικιΒΙε ‹ὶε τσιπ ροἱπά ;ἰΙ
,π
Μι: Με” «Με :Με πεεεΙΒιέ ι1ιι'εΙΙο άοικοαππ

Η

Διώ ἐ μωρά. Εεεἴοἰεπεεεὸεε Ιιοπιπιεεώπι-

έ

απ. Ποπ Μαι: επι ω: Πεε!εΙοε οΡἱιπἰοιιΜΙιιε

;

'οτι ανο3τ επει:Ιιεπιειτἰ:έεε οι: υπ απατα Μιά:

.

απο: ὸοᾶῇιιο άι: ΒἱΒιι τςτὶεπτ ιουΕσωτε ία

.- πιωιἱωεε.- Εσυ· νει·Ξτό εΙὶ ΪαωεᾶἰπόΒπιπω
Με: ὶ ῇεττιπἰε. Ι.ο. Μ), όε ΜοχΓε πιείἱπεπ'αΡω
ιουΠοιι:ε όιπέ ;εΠο ει εΠέ “πω εΡτώενοὶι·

;

Με τω παω; Μεἰε ωω Γοι:οαάειιΙΜπι:ε ὰ:

(

Ι'ΕνεπέϊΙσίετει ειι1Ηποπιπο, εμε Με εε8Μποτιτ

Ε

Μ· 3!. 6ο ]ουι·1$κ ὸώεπιιὶε; 6οιππω νό5Γογειιι: πω στι·

ῇ

Β.

(
1

:ἰφπἔΡτοΡΗετοε.
7
- ἴ ·
. .Α › η
ΤεΙΙε εΠ: τε:τεραπΙσ ιὶε Βάσια, άοικ ἱΕοΗ: 906-

Μου τΙαπωοΒτε τοπιο. Ι..°ΑΡοΠα: ιΠη εμεΙ'σβ
' Ι.ιβυποκαΜοτταριέ&Ι; ω:: οιοικβωπειπροστα-

Ι
_ί

δ. ]ειέςιχεε- επίεΞέπε εοπΐρτωέωεπι ;Ψ1εἑἐεβ

ἐ

|ι:9. ι. μα· Η μεσω: άσ νωπά μ» @πιο Μπιτ .ιωμάκι;Μ ¦
δ* @ιι μπορτο "Μάικ 8ε ΩδίΠ6·&:Έϊ18ι1:4:|επ8 Μέ
Ρεταβ0!έ:8 τερ1·εΐεπτε Ι' Εναπ8ΞΙο ίοι::1$ωοεα

:Με -Ιιι [€1138Π€0 , 9ικ:Ροπ @Με ει: τετ;·ει;86ΠοΗω
ΡΙἰςιςιεεκριἔεϊΐόιπεπταἰιιΗ ὁ ΙΜ ἀὶΐοἱρ!ςε μ ;Μβά
ι!«Σμ ἑπεπκ·'ς!οπωὶἱτ=ἐΙ) 61ρ!.2μηπαά Βαρύ @ετ `

”·" ?εοιπωσάιτέιε;έε εειιαα1οπέπειωΙΙοεώω
@ΜΗ

ε. Μπα, σΙυρ. Ι. Μβιω.ω. 4:
σο;
8ταἰσ μ: εκσωΡΙε ου Ισ ρσρἰσ, οι: Ισ τισμικ αἱ
εΙΙΙι.πτ :και ιΙσπε Ισ ω” σε Ισ :στο , ρω· :πιο σ

«:τετε, πωσ ωΙσπίτπΙ:Ισ νεα”, σσιιΙΐσ ίσο φωτα.
8: Ι'έΙενσ 'και ὶ Ρου,8: σΒΙΙΙιστ :σώσετε Ισ ασια-Ι
@Η Με ρετίεάΙσπ , 8εσσ ω: εσΕιι Με Μεσα ,
σε ω: :ιι·Ιπε; σε ιπείσιο ειιιΙΙΙ @σε σε άΙνΙσ στι

? νι·:ιεε·σσ πσΙΙΙ:σ τσ8εσετστΙσπΙρίιάτιισΙΙσ, Ισρα
κοΙε ποισπισ σα: Μπι: αιΙεΙΙε: . εΒιιιτ παώ
@σε Ισ αμκ ιΙεΙ' σιππισ , γ των:ιΙΙΙσεινεσ απο.

Ισπε Ισσ:ι·σμΙ3Ιο·; εΙΙε γ Ρι·σιΙυΙτ Με ασιΜ:ΙΙσ

πωπω τΙ:1ΈΙΙΒ εωωιω στεωΙστεωεσω ε'ΙΙ.
· Με @Η Με , δι Ι'επἱπισ Μισο πιἰαεσ8: ΙσἰΒΙε.
νἰε › σοὶ πωσ: «ΙΜ υπ 51ο: ; Ριιίε εΙΙε ΡσΙΙτ 8: _
ωστε Ισα συνι·π8σ , Ιε.ὸἰΙΙἱπιιὅιισ σε: Ι.σε μιττΙε8,- σ
ωχ άσιπισ Ισ ἔσω: δκΙ2-·νΙΒι1σατ σεεεΙΙΙιΙτε , τω: ·; Η

σιι'σΙΙσΙ'ο.Ιτ σωστά ΒΙΙσρωπίσάΙου. Ι ()'είΙ: μου
συσχ Ι'ΑΡσΙΙ:τσ δ. ΡειιιΙ εΙΙε: , αμκ: Ι'ΕνωΙΒἰΙε :β χω;;
σ Ια μάΙ[ωσε ψ Βάια έ» Μ” ὰ τοω-σποΜι:: Ραεεω6·
Κ

συσ ε'εΙΙ Ισπιογειι @σε ΙΙ ει νοιιΙσ ίεΙετνΙι· Ραπ
. τσαίωασισυει· Ια Μ: εσΙσΙΙε ειπε Εσωπισε εΙΙε.
ΓΟΙ'Ι· μ!!! ΡΙ2.ΙΙΙΙ'3 θΙΙΙ3ΙΒΙΙΙΙ2:Ν; μα" ρε; εί·[ε;;; [εε

ΜΙσιΙΙτασ (Ισ ΙΙΒνεισΒΙΙσρ Ια ΙειΒοπτεστε ιιηιΙΙΙ-=
©1089, σα» @πιεσε Ρετ τσιπ. εε:1:ε μεσω (Ισ νω.
Μπιε-ποστ ΜΙΒ συ'επ Ια πατατα σιτσΙσιασ πάνε: δε
ιδσσεεεΙ:Γε,
:μεεΒΕτ
ΙσἰΕαιΙε
εΙΙε Ι:ήι:ττω
σε:Ρτσ Ι Ι
<Ισιτ ρσπιτ ίσο
, Η ΙσΙσιπεσεε;
εστω: @σε
Ι" ΙΙ" όΙΓΡΟΙΜΟΠ8 ΡωΡϊ€% δε υτισριιἱΙΐεσσσ
ἀε·ὶ°εεενοἱτ Ρι·σσσι·ιΙσπσέσ Ξι Ια ριιἰίΐεσω «Νά
Ισ :ι ραπ· 28άτ: σε πτεΐτικ: ΜΙΒ «έσωσε Ιο.Ι:οστέιεσ

Ι “καει Φάσσα νΙνωτο·8ε :ΗΜ φείοΙ:Ισ
·

Ι

'

?πισω

Ι

ῖξἐ

σ

`

ν

- $ετωικιβι· Για 1. @Μια `
`
ΡατσΙιεΕνασεεΙισιιε, εΙΙσ ηε ίσα ιιεαστεισΙιιε

. ασια

αιιειιιι Μια, Η Ισεσαιιι·ιισίιεΙΙεείΙ Γειιιέε , πι:

ΙσιιεΒιέ Ρι·εσατεα δε ιΙΙΙ:Ροΐε: α Ια τεεενσιι·.-ΡαιιΙ
& ΑσσΙΙσε αιιιιοιπ Ιοειαιι. ρΙααιτειι δε αιπόΓεικ 8£
_ Με: ειι.εεαι·αναΙΙ ιΙε ωστε ΙαπόιιΙΙι·ιε ιισΙΙΙΒΙε; ει

Ιε ίσιιιιΙα εΙΙ: ΜΒΜ; 86ΙΙτετΙΙε., Πα πε Βαιεσει·σιιι:
εισαι. Ετ σ'είΙ Ια σιιεΙε.εΙείΡΙογε Ια νει·τιιιίεστετε

λ

ιΙιι δ. Ε.ΐρι·ιτ,ιισιι α.ιεττετΙιιχαιιιείπιε Ια ραι·σΙε
ὸαιιε Ια αιιιεα Ιιιιιυαιιιεε ι(σ'όΙΕεε ιαιιΙΙΙ Μπα
ΙαιτεαΓεε ίετνιτειιτε,)ιπιιιΙε Νεο ὰ τιεττογει· δ:
αιιιαικΙει· Ιειιτ ΙσιιιΙε; & α Ιεα Ρτεραι·ειιεαι Ισιιιιιια

μΙδει·
86. μ.

α τει:ενσιι· εινα: Ισια ι:εττε .ίαΙιιτα.ιτείειπιεσεε-;
εσπιπιε νοιιε νσγεα ιΙαιια Ι'ΙιΙΙΙσΙτειιΙεσιΑἑΙε8 ι
ιι'ΙΙ σιιντιτ Ιε ι:σειιι·- Δε Εισαι; αΙιιι ειιιεΙα εις-α·
?παύση σε ΡαιιΙ γειιτιαΙΙ 3: σε ε'εΙΙ5 ιτε :με ΓΕΙ

ειιι:ιιιιε η) εΙΙε σωσει· ςΙΙσιΙΙΙε , εἰτσσ'ιισἰα Ισ
εσειιι· , γ ε αΙιεΙα Ισ; σε Ι)ιειι ,σε ιισιια ι·ενεΙετ
ίσο ίεει·ετ. πω ΡατσΙΙΙ σιι'ειι Ια εται:ε;ΙΙΕΙ:α
μια σε Ι)ιειι , ίσο Εναιι€ΙΙε δ: ΙεαΜιιιιΙΙτα
αΒιίΐειιτ τσιπ ίΡσιιι·Ι'ιιιειιιιτε σε ιισΙΙι·ε ι·εΒειιεται·

πισω ιτοιιταιτι ι ιιιι'ειι·ΙαιιατιιτεΙε 8οΙειΙ,Ιε.8ταιιι
δ: Ιε ΙαΙιοιιτειιι· ιι·αναιΙΙειπ τσιιε σφι· Ια ΡαοιΙιι+

άισιι σε Ϊτσιιιειιι.Ι.α ΡατσΙεεΙΙ εοιιιιιιεΙε ειιαιιι;
Ιε Μιαιιιω τείΙειιιΙ:ιΙε αιι ΙαιΙ30ιιτει11° , 8: Ιε·8. ΕΙ

Ρι·ιτ εΙΙ: εσιτιιιιεΙε $σΙεΙΙ. Ε.: Βιειι ιιιι*ειι :σοιΡαταΙΙστι σε Ι'Εΐ ι·ιτ,Ια ΡατσΙε8ει:εΙιιγ θα Ια
Ρι·είεΙιεαίαεειιτ οτε Ρειι σε εΙισΙ·ε; ιιΙΙσιι Παπ.

ειπε 80`Ρ3ΙΙΙ ει: , (με εεΙι.ι7 «μι ΡΙαιιτε α 8: ι:εΙιιγ
(μι απόΙειιε ίσοι τΙετι , τσιπ ‹Ιε ιιιεΐι·ιιε σιι'ειι
Ι'αετιειιΙτιιιε τετιιειιιιε Ια νιιιέιιειιι· ιιΙε Ια.ειταιιιε,
ά Για

ΒΕή

ε!Ρέππα;0Βιρηνι7ίζεπι;,ι4.

$Ό°¦

ᾶ:Ι'ἱηὰιιίἱι·ἰο Μ ΙΔΒου;εΗτω1,:Π Μπι· 4ιἱ`μἱκ άσε
ΜΜΜ:ὸιι·-5ο!εἰἰ.;πε4£ιπ881$ιἱπε ιὶ εοπωσι·ωΙα

ΦΑοΕΩεΞω$11ωωαίω,ωτοτε..·6ο κιωεοιπ-.
@ή Δ;οπιπκ;!ε8 Μεεω3εε· 8τοἱπσσ=8ι Με · -

·.
, ·

ωοσεεωιειακ1Ια βια· καιιάεε ,ΜΙΒ :πινω
' @ΜΒΜΓθιΙήφΡΟΓἱᾶ!ῇΒ!! :ίἘ-ἰΙ σει·:Εϊπ,23ιιΐεπ ·
ΜΒκιω;.;!.$ε_Η νωτο·Φ:1εμιτοΙο είΪ:8ὸ1πἰ-:ΑβΙ;. η

›άΦωο38:€ε «ω Ρκαϋωεοιπ π'ι:Η με: ἔι ιτιεί- γ

` `
ὅ
1

·ν°

¦

ρΜετ·πέ5π μα» Η ίαυ;Ράοϋω!ΜΞη8μαοοε :εω- › . .η ;

ἱ

ίοΗ86$86τ Ι:ςπάτε.εΜΒεις

'

_£ε.ς1ιιὶ κα; @Βάσω

Βι:ἑ,ι·εὶἴΦΙΙἀ€ηιιιη ΜΒ:: :· :ἔεπετειτἰοΩ Και· αι - β ..
:μιττἱΒμόε_ει1 ςὶινε:ε οΜεαΜ; ὅ !ι-ρινοΜεσππΜ .
ωω-τωω,ωςΠ εε:!υχιμα; πισω απο: όέ5ω!,!ε- , Ϊ( ”
Βιιέ.&ειγ8ώμρεΙυεε;ιακ-π:ἱιψ:α:,εοιηππεηι14πἀ '

‹

°'

8. Βπυ1 :ΕΞ , ιΙιι'ἰΙ-α ωεωπἀεέἰρε ΩοτἰπτΒἰετι:: Μακ Χ

δε εἰ!!ειιτε ημΪΩ : ει ςυεεμβεό Οπείἱπκ; οι ί-€8 ΕΙΕ ·

Ηει38;-σ14 .ωερικ, Ιφωαϋ2·τρα €ι1τξτ1τ€πά8η: ίοιι- ω. .
νετώφ› .ῷΪἐ8ΦΒνΩτΠςἐϋΒ€ Φ€Ε οιπτειέε; εοκιππι;
και :ΐοιπέΜΜΒ·ω 8ὶ ςΜηα'απ Μ!! πσ.ιἰ'εια &·ωω.›.`
ιὶἘΕΒΦτἰΜΜσρεατ επστωιμ ςο)ωιιωι ά; υπικβε μὶι--ξ·Ιξ;
ΜΜ; !!.ά&ω «με ποπσβυπωωιω ε!! Βάσω μμε, μ.

ΡΙάφΕεσ ώ πω” τι'ανοησ με.τομε Ιω Γιιῇοτε ω φα
ιποπε!ε·ό: 00% ρΜπάτρ :Η εφε Μ Κοιτώ, (Ιω :ξ:ΐζ
ν:τε5τευτ2Η ἰΜΞΒιιειιπ6ε εφε;ορετοΙε ιὶ€ Βὶειμμε -%,·· γ
-ΡΔροϋτε
ΜΜΜ δω
τςΙο;νε
ΜείΠεμι·Μ;ι
β Βειιυ:.4Ι οοπιπ:επι:
!_'ειρΡεΙ1ε Με
απ:μτοΙο
κατ: ΜΡ"

Μπτσ,απ :τα έα Με , εΙυἰἴο τοιιτπε ὁ. Ι'εΡΡε:ἱτ ἀςε5:Ξἔ;_ _

_ ἐποκετἐευεεά ω ὶω μα. Ι:ΑΡο11ω ω: "Με ω.
£ίἴ-ερηίὶεμτε,ξεττπε & Ρςει·μπειρεμτε :ῖι φιἔοιιτε. 63°β:·

Ξ

@Ν ΜέβδΤΛΙϊδ ό0ΩΠ;τ1τ , εμ'εΙΙε μι:: ;ς:ο;νοἰτ ?έ Μ:
«Μακ

ΥΞ¦

4›

Αν'

4'

Δ'

`.

«

ι

ν Με

εει·7ιιαΜυπ ι.εμινιαεινῖη ε'

εινα: (επι , Γε1οιι ω ιΠνειΙΞιε Με ιειιιρἐ Μιά
εοιιιιι·ιοιιιιιιι: απ:: ιισιιιειιι·ε ωιωιιιιιωιαε

Ι'Εε8Ιἰίε: 3ι Πειτε εκ @σε ι:,είε ιΓειΙεηιιε που:
ίοιτιιιιεε τεεειιει·ε: ;· αμε ε'εΙϊ εΠε Πει παω Με
Ζώων (Πιι·ε!Ηειιε. Ν0ιιε ιινοιιε οιιϊ ιιιι·εαιιτι·εΐοιε Ξ

ΚΨΜ εεε ΜεΙΒειιιε, εκει ι·ειιιιι·ε ροει··ΙΜειι!ε*ι·ε9
. ι · Ιψωσ

ωρν:ι ΒΙειι!ειιοΒιεΕεν, εΙΙ: ' εεεΙ°ιιιΗεϊιὶιιε8εΙ°ιιιι#
Ριειέ..ΕιιΒιιιΙετιεπιιειιιειιε ε°είἱΡ !ιίειιιιι
χ” Ιιιν όοπιιε·Ρειτ Γοιι ιείιιιοιΒιιεΒε εε ιιμ'ε ω ιι ιιε

ίοιεεΒι ει: νεται Τοειιοιιεε8ι 1ειιι·ε ε!ιιειΠιιίιτεε
Β·Ψ<ι· εΓΡι·ιτειι'ειιι Ροιιιεειπ Ίιοι·ιειιιτ ιΓεΓειιἱιε, ιι!
Σ';'έιζ ίου; Γ- ' Με ει!ειιείειε,ιτ· που μι” ει·σνιΒ ε;
:η ω. ιιι181ε8 ' ΒΙεε ιΉΒίορε;8ι!'ΑΙεοι·ιιιι άε;Με!ιοε

""Ι'έζ' έπεσε € €οιιιιιιειιι σε ιιοιιι: 8. Ρἰειιε;‹ιιι°εΙΙε εε
πο'

«ει». ΙεΓειιιειιεε ι!ε Μακ εεεειιει·ειιοιι ο Ι.ε ΜΜΜ
"^"·ἔἔ ι·ειιιήιεετε Η (ειιιειιεε ειι τει·ι·ε ,ῇε Ι'ιινοιιε·; 82
ΜΒΜ εεεοιὸὲ-ῇε εμε ε"εθ: ειπε σΠἱτἰετε ιιε Με" '
(ειιΉε αρΡεΙιειιι Ι'ΕΒΜε) ιὶ ίειιιει·Ι'Ενει·ιειΙει

·ζ · ° ' ΜειείεΙ4Βειιιειιτιιε @Με Ροιιιι ἐ Ιιι1ειισειιεε
Ώ

_..

` ι Ιιινεἱιιι ιιιι'ε!!ε ε άι: 8ει·ιιιει 8ε ι!ε ρι·όάιιιι·ε ε!"

ι Βιεε!-.- φαω ι!ειιε αμε ΓΕΒΙιίε ιιαόσιιιιε οιιιτ
:ιιοιι"ρΙιιὲ ἑι Ιιι μιι·οΙε εετιε ωωι-ιειεε 269
· ἔιιι'εὶιειι-ιἔενινιδειηι6Μαι:τειάά'νΐοι·ιιιειυπ ·.

· · πιοιινεΠιοιιιιιιε. Ε1ιε Πι ιεεειιθΒιέειεΙΤΗΜ
_ Γε ιιιιρήιιιέε ειι εΙΙεἔιιιεΓιιιε , δ: Ιάβιείειιιιι0ϋ
εΠε εΠ: τω· Ι'ιιιιέεινειιιι6ιι ιΡιιι1ειιιιι:Ϊ ειιι:01°ζΚέ
`

Ιιιιιιιιιιιιιε.

·

·

- °.:-ειεν ι

η

-- - ' Μειε Ι°ΑΡοΠιε|ιιειΙἱτΡεε ίιιιιΡδειιεειιτ3ειιε

_.ε ··

Η ΡιιισΙε άι: Βιειι εῖίἱττΙιι ΐειιιειιι:εΉσιιι ιιοιι8
[οιιιιιιεε ι·εεειιετεπε ΙΙιιιοιιίιε ειιεοιεηιιε σαι:
"
.
›
απο

ι

.ε·.πω,;εω:πωω.»3.14ς αφ
ιιπε·ΐεπάουσε ἱιιεὐπϋΡοἱΗεωριιι·› οὐ· :ΜΒ είὶίεε
μιά: άΐευμτελεε €1·ώπιοϋ.8ε.Ιεε οιζέίπεεζόε8

ε!ιοΓεωεωεποεε ,· ςπἰίοοε;ςοιιτεε @ως Μτιιι=€
ΡετἰΠειΒΙο;ὶρεη52ΒΙεε· Ραπ' ζοπίεκμωυ άς Ποτε
μ·οάιιΜ: ω ; πιά τι: ίοΙτέ @Η Ματ ὲΙἈΙτετειἰἱοπ
·Β:ὲΞ1α›.εσπτμΡτἰοτωΜπἐ: @ειπε ΙἔΕνῳΒἑΙο ε
Με οάμ.εοΜΠε. εἐπΙὶςείἱ-ἐΙἀ'ιευο @παθαι
,
ί

με ᾶἀΦιτΒιιάΒΙεΩρτυτωιᾶ°τεΙ εΙυ'ΠοΒΞειιιΐ ο
τε!εβ-ϊΙ?επίεεε&τε; (Μέ Ριι!εμ1ιδι:Ιοα›οΒο ε:: ·
ίαίνειιτ ·Ιει5ικι:ιιτε όα·Ιου:$- Ρέιππ3Ρεε “Ηοπ Η
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