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β)2.οεοτά. Πυτοττιρέ , Η Μπι είΈ με Μ

μιε:ίωε. Οι: Μαι ςιήΙ (οιτιΒΙο ειδα

οΙαὶτ εμε Ιο1:ιο8ει:έο, εμε:: Ι'Αρόττο γ

τ1εικ ώ: (ου ΡτοεΜειέη-άέΙοεεωους,ε1ιι'ΙΙ

. Π. ά:τω.: ρου Φ: τεττιΡε ευιιιπ [ο. ιιιοττ;

Η εΡε-εε Ρομττατιτ “με ςυεΙε1ιιε:ε 8τειιπάε

Β^"°"% βοιπτικ:ε άσε Ια εοιτ1ι11ιωΙου ιὶε Καπο

ΜΒ.

5. ιο

9· . . .

1θ. :η απο: νικ: τουτο ειυττο οριηιου;φι με

Μω- ΓέεΙετ εδο Μι:: :ιιιτοτἱτἔ:, δε ρω· Ιαι·ερι1- ›

ΜΜΜ όσ Ιοιπἴευο1τ οικ ου εωΡοττὲ,

ου εππικρθ Βαιωκ:ουρ όε: @ειπε ὸειπε

Ματ ίεωωτιεπτ. / Η είϊ Μετα σεττιπιπ , 86

:πωπω Ρετει1ΧΜο(Μ08, εμε δ. ΡεωΙ

γέτοἰτ ρ:ίΐοιπΛετ ιι Καπο, φωιπά Η έετ1

ιήτ εστω έρίττε:. Μ:Με Ι”ΑΡὁι¦τ‹: ειγο.ιπ

έιέ ἀειικ Ϊοὶε οαρτἱἘει Κουκ , εοππηο Η

μιτοΕΡεΒε Επι: Ι'Εςτὶτυτε: :πείσω , 86 με

Μ; τταόΜοτι άι: τοι.:5]εε ειτιοὶεπε,ε‹:ε πιου

Αιοπυκωιτει1τε Γού;ίουυευτ, ε]ιίίΙ όεΗ

ἔκ απ.:(ΦωΘ ΦΠ” ία Ρεοπιάσκ Ρτἐίοιη

μέ .Δ;!;. · · οὐ.



_ βυ· λε Π. Δ ?“&πσ2&έεζ 'οἱ ΙΙΙΙεπιευτει άειΙΧ ειπε δ: ΡΙΙ.18 Ι «Υ €ΙΙοϋ

ΙΙ ίυποβο ὸεΙΙυτὲ , 8ε πω; επι Ια άσου

τΙ‹:5 επι ΙειςικΙΙο ΙΙ ΓοιιΙΙΙΙτ Ν: ωωγω,

ΙοιπΝέτοιι επι:Ιτοπ Γεω Ι·οΙΧ:1ητο @ε

ηιιεττΙείΙπτε ιΙο Ια τιαΙΙΙΙοηεε θε πάτε δώ:

-Βυς:ιμτ Ιείω ()ΙιτΙΙΙ; ε1ι1ε:Ιςικε φωτα: οι:

ως Με αμα ο.ιιοΙτ έτό ᾶεΙΙυτὲ εἰ:: Ια

ρτετπΙετεωρτὶιιὶτὲ. ΙΙε νευΙεκπ Μάσα»

@ΙΙ Με έετ1τε ΒΙεπ τοῦ αρεσε ἴοπ_ειττΙ

Με ει ΙΙοιπο 5 ει: εοιπιποηεεωεπτ :Ια

ρτα:τηΙοι· έιὲΙ ε1ιίΙΙ γ ΡειΙΙ:1; οέεΙΙ: ἔΙἀΙτσ

Ραπ εΙιηι1ειπτο-ΠΧΙοίΜε (Ισ Πάτα ω»

επουτ,ΙΙΧ αΙιε ρουτΙο πιοΙτιε παπι: Γοιι

1πειττγτε; Ι)'οίιΙΙ ε'επΓυΙτ , οοιππικ Πε κ:

ΙυρροΙεπιτ @Η ,ςυ'ε:ΙΙο αυτοΙτ έτ_‹ἔ έετΙτο

αυειτΙτ Ια ορϊττοε. απ:: ΕΡΙιείὶεπε › :Με

3 ©ΙΙΙΙ)›ΙΙΙΞ

 

κ;"

κ,

ΡΙΙΙΙΙΡΡ1ςοε › πια δοΙοίΙΙεπε,)$ε ει ΡΙΙΙΙ::- '

:που ,α επι ντι :Ποτ ςιισε9::ΙΙ: Ια ρκετηΙε

“Η εμε ΙΙΑΡόττο Με ἐοτΙτε ‹Ιο Ιἱοιτιο.

ΜαΙε απο ιιουικ:ειιπδ: εΙιοςυε Η :πάε

ωεΠι1°ωΙωΙκ δ; Ια ΡειτοΙεε ώ: ΙΙΕοτΙ

απο › 8ε :ΙΙ «Ι'ειΙΙΙοιιτε Η πιαΙ ειρριιγέε μι::

Ισα ΜτΙ1οι1ηςι.ιε ῇο ωΦέτοιωο εοπιιπετικ:

Με ο. [πω είΙτο Ευωω εΙ':ιικιπι. Μειωσ

Ι0πΙεπτ ΙΙΑΡὁττΦ όειτιε Ιε όετπΙετοΙιειρϋ

σε ‹Ιε απο: ορἰετε: αι.ιεττΙτ ΤΙωοτΙιέο. =- ΤΙΜέ

ΙΙΙ15Ε7Με καθ' οἰΜἐεισἑν: Βο:·ίπιβε , ό· θά!!

“ Α ; αΜΦ

γ-.Ιν `.> Α ζ7/

4-- 20«Μ '

Ϊ3σ

331;Λ:_____Β:£_==ε-Β->9·



  

| ει. π' τ .5'εκπαί ί..

ἐΙιειΡ.1. κ; ίπέβἔ Τπορί:έωε: ΜίιίΛΛίβ π Μίίε: ; 86 ςΙο

ΡΙιιε .7είίί α ίιιΜὲ· Με: 6'εφε ε» ία Τπωιιίφ

ΜΜΜ:ίίω·2.τ ,ι ε·μπόΜείω,ά«Με Μια-

. πείέπε , οτι Ρ:ιτΙειιιτ :Ια ατε οΙιοίἔ:ε εοιιιιτιε _

- 1128ι1€Κ€8 ειττιιιέ‹:ε εΙιιιιέιτ Ια νογ:ι€ε, ειιι”ιΙ

πισω: Ωω μου: ί; τειιεΙτε ει Κοιτιά." Οι· ι,

ΙΙ ά: εΙειιτ μι: ΙΙΙιιΡεοιτε , @ο ιιοιιε επ

ειιιοτιε Δω Με ΑδΙοε , ιιιιο Μαι ‹Ιο τσιπ:

Δ . α:Ιει ιι”εΙΙ σ.ττιιιέ εΙαιιε Μ: ρτετιιιατ νογο.Βο

'ι άι: ΙΙΑΡόττι: , ειιιαικΙ ΙΙΙΙιι: ιιιοιιἑ ΡτιΙΒιι

πιει· ει Καπο μια Ια Ρισειιιιετο ίοιε. (Σε:

5. 1.ιιι: , οικω ειιι'ιΙ Ναι Δω τω , ιιοιιε

ι:ειοδιιτε ετιεοτε, εμε β. ΡειιιΙ δ£ ίεε εσω

ικτ _ ΡειΒιιοτιε Ρ:ιτι:ιε ‹Ιε ΙειΡειΙε:ΙΙιιιε τιειιιιἔε

τειιιτ θ.ιτοιτ ρου: Ι'ΙτειΙιο , ιιι(εμιεε ειιικ

ι οὁτεε ὁ:: (::ιτιεΙιε: , οἰινιιο €τ:ι.ιιά' εσωρο

Π:: Ιι:ε ίιιτρτειιειιτ Ιοε ειιιΡοττο. ιιιΓειικε

@η ΠΠ:: εΙο ΜειΙτε , οὐ ειγειιιτ Ρο.ίεΞ: Πιγ

ιιι:ι· Πε Ισ τειιεΙιτειιτΙε ΡτιιιτοιτιΡε ίιιιιι:ιτιι:

κι Κοιιι€ 5 Η Μαι εμε ιι”ειγειιιτ πιοιιϊΙΙό

Ι'ειτιστε ιιιιΙΙο μια , Βιιοτι ο. διἀοιι , ει

Μγτε ‹Ιε 1.γειε , σ. Μο.ΙιΙιε , 86 Ο @πισω

Ισ, ΙΙ εΓι ειιιεΙειιτ , εμέ: α: τι:: ΙΜ Ρ:ιε οτι

α: νΟΥ28€5 ςιιεΙ”ΑΡὁττε:Ιε.ΙΙΙα ου Επι

έ ` ω: τι (ΙοτιιιτΙιε , οιι ΤιιοΡΙιιιιιε ο. ΜιΙετ,

ΙΧ. ε σειιίΕε Ιιιιτεε 86 [ει πιειτιτοΙιιιο οτι Ια Ττοσ.

_Τ >δα:ιι*έτε.ιιτ αΙοτε αΡΡτοοΙ:ιιέ ά:: με επι

"ή · 7 γ '' ὸΦ

  



#0· Λι Η. κι ΤΩΜΜ. `

βοοεε_ΙἰουΧ,‹1υο άε ἴοπ`Ιοἰω Ετ ά60Ιπιρ.π

Δκφϊιε›ττε:ι· εεε ε!ιοΓσε ει ντι ασ.ιτι·ε νογειεε,

εμφ- δ.| Πιο! ειιιοὶτ Ε” εὶ‹: Ια Τι·οειάο

εμ Ια Ρ;ι1είὶὶι:ε όοιυι Με παω; ςωΉ

Ρωτώ ἀ·: (Χ:ΐ:ιτέο: μα: Κοπιο , Η τή ει.

7 ΜΙΒ: ·χειρΡατεηκ:ο. Πιτ οιπτο εμε: 5.

Με, (μή τ1οιιε Ισ όέετιτ , τι”γ ί:ει1τ τις). 7

ΡΜ ςυ'οτι Ι'ειιιττο , αυοιιμε"τυοςπ1οιι άο

ρεεεΙποΓεε ; ΦΠ ετοΙτε;, εμε ΓΑρὁιτε (ο ζ 7

_ἴιιίἙ αυἰεέ ά'εη ο.ιπ:τ€1τ Τ1π1οτΒέε· κἰευΧ

Μεδε ·ὸετηἰ , ου ττοὶε ειπε ειΡτοὲ? Με τσιπ:

νου ε1ιιο.(ίυρΡοεὲ εμ'εΙΙε5.ίόγουτ ειιττἱ- - . μ

υέεεαΙοτε)Τἰιι1οτΙιέοΙείειιιοῇωυΙἶῖΒἱεϊι ” Μ

φα: Ιιιγ, ριιἰε ηιι'1Ι ωωπ ἔεὲ: Ι'νήτιτΙ_οε -

οοτηΡε8τιοηε ὰ: (σκι νογει€ε, σοπιιτιο β, Μ! κ·

Με Ισ τέαιοἰΒεισ οκρεςΠεττιστιτ- Ε: ο”είξ 4. -

ν α: ῳ11κιοι1εἔοιιτηἰτ οικοτε Με ίεεοπε!;;

αιΙίου. (Σεπ Νάμα: ΤίτηοτΙ1έο ί·ἱτ τω:

α ν0γΘεοαυοο Σ. ΡειιιΙ 62 ςυΊΙρο.τοΙί]: 7

Ρετ Με 1ΜετΙρτΙοέιε δ6 Ιεε Ϊεὶιιτατἱ0Ι1ε ά::

ΡΙηίὶειιτε άσε ίἔτε ορίττοε,εμι'ΙΙ Πιτ ειιιοεφω

. ·1ΠΥ8 ΚοτΠεΙα ΡΙιΔε Ρωτώ: τειπρἐὁσί-ετῇ

4 Ρωτι11ω: ςειΡτΙυὶτὲ, ο':& νηοΐι1ΡροΗ-_ .¦ ;1ου.ΐαιιωιρρατεπεο άε Φ·τομ]υΊΙΙ.ιιγ ζ

ει€τόοτ1ρεσεε:ορίτωόέεΙο ρτ:τπιὶοτότὸ. # Β

·ιἰ0 ως: εωωσ Ρ:Ποιπ.· Ε; δε· ῖιουε~

| Φ0ι1τοτ, πιο; ε. Ρο.μ1 ν;η.»οιιβιιειιτ. ςικ

ῖ -~ - / `. Α 3 ' ά“είΈτο

7`7

ε:7-δ==-··=ε·εἰωἔ==--·

ί
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δημ!.

": Ιοτε (με άυταοι: Γε ρτε:τηΙετε [Μέσω Η

' · τ; - .5°εεωεεε Ζε ~

άΖοΙΈτο ειττεΙΖεὲ επ ΙοτιιΓαΙετιπ,ει:οὶτ ΪαἰΙΒἔ:_

ΤὶωοτΙπέοει ΕΡΒεί-ε ; ο'είΕ νη (οη8ε

€1ιιί :ΗΜ ἴ0τ1ἀἔ: @Νο Πιτ Σε ε)ιπειέΠε άο

εεΙογ',ςυΞΙο τσιπ απ ασεπ, @πε φΠΙ

8'ει1 τπ:ιαι1ε οι1ΙΙε: Μια: οι @σε Ι'Εετὶτι1- _

Σε', π! ὸειηεΙ'ειτιτ€‹Ϊιι1τὲ. 23ο Νοε Η είε

εοτ1Π:εκπ ΡειτΓεΡῖττε ω:: Ο:νΙο ”θετ1:,ηι1ο

Τ1τηοι!ιέο έ:ο1τειυε‹: 5. Με ε ΜΜΜ

επιποΜ Τγειιητιο επι Αίἰε. Οι· σ. απο

-ΪοΠε ε1ιι'ΙΙ «Μ ε:τιεοτε Ι'αιιο1τ ειιυοέξ Ω

ε· ΤΜ· ΕΕεΓε,ΤΕιποκΙιέε (πω: ειΒΓοιπ. Η Με:

στι.

όοτιο ειιοιιέέτ ςικτ σε Με ία εεε :κι τεηιρε

:Ζώα ρι·εωΙετε εειρτὶιιιτἐ 6ο 5. ΡουΙ, φα: ›

εε;το ερἰετο ία έοι·1τε : Η σε ιίεΡε @σε

. πέσω πισω νοι:Ιάοο;1τη29ηετ.ίο.ηε ίσκι

;.. ΤΖΙΜ

4.6.7,

άαπετιτ 8είε.ηε τειὶίοιι, φα 5. Ροπή Με·

€ιτυοΙξ: ρΙυίἱευτε Γοὶε οσ:1πείκτιε ΤγεΜ

εμε: οτι Αίὶε άιιτειιπ (ει Ρτειτι1ει·ο Ρ:1Γοτι.

Ε11Ηι1 Π· ι·κιτοάίϊ , εμε: δ. Ρειι1Ιει έετπ·οοτ

τι: Μακ ρου ὰ: τετηρε ειιι:πιτ (ει τιποτα

Ραπκακά ( (Π: Π) |ε Με» τη: ΜΑΖπΖεενΜε

εβεε.εωἑ μ” ι#ἔεψεπ έια/εεε9ΐσε , Ζω

2εηε: εΖε »Με άέΖεξεπεπ εΥΖρ·εεύε:Μβ Γεέ

εεπεεεεει Ζε ΜεΜπέκι. ΙϋιΖ σεΖεεεε Ζει ειπε..

χε. Ο: Η ΙΕ ΡαίΪα Ραπ Ισ ΜΜΜ Βιιὶτ :Με

ε!εΡιιίε ]62τι·οτ11ϊοτ ότὸ άε Η Ρεοιτιἱεω

ρτΙΓο11

ι



  

/ἱπ Μ ΙΙ. ΤέσπσΜέε. 7

@Μιά Κοππε:, :ιιηιιεΙ `οην6ι1τ,ςι1”ϋΙκ:1ωΡ.`Ι.

Με εαπ ο;:τωεβττε , πιίεΙικ:ε επι τεπιρε

:Ια Μ] κιωττγτε. Ιο1τ1τ εμε άειιιε Γορἱττο Η

ασκ Ρ1ι8ΙιΡΡἰφιιε, ἱτιὁυΒὶτε1ΒΙ€·Π1€ιπ έω- ξ;το 6ο ία Ρτοι11€ετο οεΡτἱυὶτὲΜ ΡέιτΙο τσιπ ω»

ειιπτειτιεοτ άο Πιο ει,ιετι6:ωε_ιπ, ά1ί-:ιπτ

.πω-ιιίἱἰυπιειτὶυειιιειτιἐη ε1ι:'1-Ι ίότΗτ:ι (10

ΡΜοτι,8ε Με εειάς:ι·τε οικοτ61 Ε:ττειἰτιο

επεσε Η θα άσέπε εοΜοΠετ «Μ Πεεεί--·

θτθ:,φτεεεείε:& με ση Γαρτοκιπ1ετε ρ τὶ#

ίοτικ1ιτ'ιΙ έει·άιψ: απο· Ιετττε ει “Πωσ

τὶπέε , Μακ άεπτε ντα: αυτα: , ειιιΉ ἴουΪ

ίτπ ὸεριιὶε -, να μι: οικιισι: Ια Επι άο (α

Βκο!ιοιιτει:ΐο εο-ι.ιτίΕ. Α τοστ α:Ιο. οτι

4ϊόρρο-ΐο Φίνειε εΙιοίβ, ΜΓειιτοά~τ @σε ν - ' ϊ

δζ ΗΜ α?:ιιιτοἰτ Ρετ: ΡτοΚ:Βετ σιι1·Χ_Μ-# ) -- ~

πω επίυ1ικ: ‹:ὶο απο Ρε5Γοη ώ επι τω

:αιπ1ΙεΓοσἔετιΙο ΜατηΑτο. Αφ1ογ]8

·τέρουε έ αΙιιΊ·Ι 6Ρε ντ:ιγ : τιπιἰε ημ'αι1Πὶ Μ:

μτο.1ίΙΜΙ ΡοΊιστ, η-ι:'Η απ Ρτείὶιὶ·ιὲ !”Ευειιι- ΐ
·8Ποαο.υειιη ρειιΡΙο Ιποτε ιΜΒοττιο,όσ Δ . ` έ

Μφ'1Ιευτ έσω απο σΡίπε.Ετ φωσ: › ,

Β σε αμκ: Μπι 3Ηθ8ΠΕ ΡΟΒΕΡ1°Ο11υ2Ε1© - 7 |

εοηττωτω (με Ρετ-ΜΗ: ἀε_ία όε·θεοΐσ σα Ξ

ϊ

ἔ

Η μεΪοτ1£έ<ὸο ΓΕτιπ-Ρςτούτ,ΊΙ ὸἰτ (με

Βέειιβι 4ίζιΈ>, &]Θκ,η9ό`ἑ 1, @ά με Δη177·.ΐ., ι. το”

ααα” Ζωτία] ηε;οωΡΖΛ: ,'οιι τιυπἔκέ Μ7'- · .

` ^ · ' .Α 4. ιιΑντυπαέις

]' φ ·- ζ
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' εν · 8ετασκ Ι. ·

ἰ

ε'...

Θρμέ)ΡΙυεαραέε , @· μεπω: Ζε; 62νσίί: 2ϋωφΕ·ω·:

;:εΙει ἀιε-ῇε τηοιππτ ίε:ι1Ιεπιπ:ιπ Ι'οίίετ ὰ:

@τα @Πε δε 8α·:11οτειιίε· @Βου ηπα ίἱτ

Ι'Αρ6;:τε ίοπ1Ηθ: Ρετ Ι'α1Πί:ειοατ ά:: ίσα

8α·:ι€Ωβι1ϊ ὲεηαπτΙο :τΙΒιιοειΙ ὰ: Νοτοκι,

@η μ; νευἐΞ είε τουτο ία (ἔσω: : (Ϊείε

90ο ίεξ Ρτεό1εειτίοη ίιΞε μι· α: σωμα

ωαΒο1ΗΦσωεητ ία:ΙΙόε , δε Ρυὶίίετπ

μπαι; μεεοπιρΙΙο,έ5: (μια μι: απ:: οικει

Ιἰοιι του; ία (π:1π11ε, (Ιω έτοΙοηταΙοτε

αίζοτηο2 ςοη1Ι11€μ713Π5 Μ. Ρτε:ιτι1ετε δε

;:αρίαιίανΙΙΙο άι1 τηοηάε , @τι οιιϊτοιπ

ρΜ/8- ρα:Ιστ ; ΟΦ (εοπ1Φο Φ; να πι1είωι
βουσε:

2ξηΤ&εο
βετίμαρτ ία: α: ΙΙ::ι;-1:ῖι )ς1ι;ο μι: Πι ία:

μ]ωερ ι·ς:ιπάιιξ ωωιὶίείὶε ει φυσά ΠΙ1ιιΠ:τεω

πρ" >

μ! ›·

ο:Ποηεο ;ὶ‹: ί;ι ρτοά$ε:ι;Ξορμ3; 1οίοἱη

φα Μ ρ:ριιΙάβηερ ά1υάοσωποίι: άσε ίση

ν ΑΡὁττφ ; ὸ*@ἰι πιο έεηίιιΙ: αιπ:ι:ικ:;τιεπτ

_ α: 9ο: ίου ρ;εμπιά, εΙυς:])1ριμ ευίςΡτο

Μ8 3 δ· ΗΜ ;:ιιί8Ρτη ρε φοιτ:Βατ Η

- ΡτείΕΙιέ;·οίτ σ;1εοι;ε Γβιηιι8€Ι: :η ΙἰΒοτειὶ

μια ηετ1οτιε. Εφέ άοηρ;μιο ηρη ω::

- Π:ΜΡ=ίσΒαροίουε !νπε!8ιποιιτ σε εχω

]2 (Μία: Φ: Γβἱΐἴ9ὶϊ© ΑΡΟα01ίι:1ι1ο , ¦$2 Με

ΡειτοΙοε εἴ; 5. [ΜΗ τεεμιἰοςεω :Η ηεωβ

'ίωΦπισυμ απΦο πιο μια ίειοε 1ο- [ω

!ε6€9299είεευε: να: έωυΙ= δ; Πω ὶΠ·=

τοΙΙίἔοιιοο,



__φ

_ #0· ἰι'!!;ἑ ΤέπισΜέε.ρσΙΙΙεσιισσ,σΙΙσυοΙτ «με Ι'Αρ6τι·σ ει ἐστὶ;

απ; σρίττσ α ΤΙιποτΙπέσ όσιω ίπ θεση?

σε ρτΙίου ρω σΙσσσωρε ;ιιιειι1τ Πωσ άι:: ·

8Ιοτ1βστΙ)ισυ Ρετ Γοπιιέειττγτσμ3ε σιϊσΙτ

Ισ σΙΙ: ποπ Ισ Ρτσι11Ιστσ , ΜΙ Ισ άστωστσ

άσε Ιστι:ι·σε εΙσ Σ. ΡειιΔΙ , (ΙΜ πισω τσίὶστιτ:

έστίτσε «Ισ Ιζοωσ. ΜεΙε σιιΊιτιΡοττσ τησ

άΙτέε κι”, σει ε!ι1σΙ τσιππρε σΙΙσ Με στὸ

έστΙτσ 9 Ι':ιι1οιισ @ΜΙ π'σίΙ με ΕΙΙ)(01Ι.Ιτ σ

:πση:κισσσΠσπσ ‹Ισ Ισ ΙΒιι1ο3ησσετσ «Με

τισ ΡΙσΩσ έπεισε ΡΙσπισ :Ισ τω: ὸ'σ:ισσΙ

Με δε τΙσΙ1σ5 σ:ΙίσΙ$ησωσισε, εΙυΙσΙΙσ :ισ

ΙεΙΙΙσπι με ‹Ισ ΠουέρτοΗτστ Ιοί·Ι:ΙΙτικητ,

σιισοτσσυσ ρουε σει 58ποτΙοιεισ Ια "εφε

άστε. Μπι1εΙΙ:ι”σίΙσροΙιπειτιτσειε ὶπιιτΙΙσ Ι

‹Ισ Ια (αυοΙτ, Ρι·σωΙστσωσιπέ σσΙει θα

ε σου; ΙσσοτιπΜπάσσ άευσητα8σ σσςτσ

σρίττσ.()ειτ εΙσ τουτσεΙσε ωΙ.Βοηε,8: μυ

τοΙσε άσε εσωεΙε Ιιοτπωσε, Η @Ϊ επι ει

ροΙ:π σπα: πισω τσεΙιστσωοιπ @σοφια -

ΡΙι1ετΙσ ωΙωωε , Μ σμτσ·ποικ στιτσιι-_

«Ιιοηε σοιαβάσ:Ιοτιε ειιισστ.μισ [Με άσ

ΙσίΙσιιτΙωση: σιισ Ισε ὸστιιΙστσετΙσΙσιπ

ΗΜ ΒΙσπ συσΤασΙΙσπτ ι1ιισ σσττσ σΡίττα

ΙΙΙ ΙσεΙστιαΙσι· ουιιτσεσ Δ” $ειίειτ Αρόττσ

(00Π1ΙΙ1σηοι18νΦΙ10Δ8 εΙσΙσ ιηοητι·στ)

· ΙΙΒΙσίΙ-ρειε ροΙΒΙ>Ισ, ε1ιισ μα”. ω: Ια ΙΙ- '

Ισ : '- Ι Ιὶου5`

Ι · . -

ΟΕΦΕ

 

9



  

ισ ` › Ι .Ματσε Ι. "· `

σ1σΡ.1,5σσε πωσ νικ: ιιτι;σιπάσσ , 86 νσ-σ·νσσσ

. τστ1σσσεω:1οιιΙΙστασοεηωσΙσ εσΙΙπωσε

Ι _ Ι :Ισ σσ €τεισάΙισσιωσ, δέ σσιωτισΙσ «Ισ

' ' σΙσι·στΙσπι σ.σ (ει άστηιστσ νσΙσιπέ, εσώ

€σέσ σιπτσ Ισε π1:ιΙσε ‹1Ισ ίση σΙ1στ όΙ[σΙ

ΡΙσ , 86 ἴσσΙΙέσ σα: σ.ρκτσε τΙσ ίση Ρτσρτσ

(ειπε σιπΙσ πιστι: , σιι>ΙΙ .ίσιιΙΙιτΙ: φωτοα

ίσσ1σιιτ ρσστ~Ιει ·άσέ]ΙττΙσσ , συ”σΙΙσ οσο

' 4· τΙσσι:. Ι)εισα-πεσσσ εστω σσσσσΙΠεησσ

Ι σ - ησι.ιε (στια·Ιτε. συσστσ 8τεισάσηισσε ε. έή

Ι σΙαΙτσϊτ Ισ Γσσε άσ άΙΙ16ΞΗΣ5 σ-Ιισίσε , σοὶ

- Ι ε3ετσσσσα;εσσσ σΞι 86 Ιἔι,· 86 σιίΙ·Ι σίΙ ΔΙΕ

Χ 66% ‹Ισ Μαι τσίου·άιέσ ίασεέ οσΙαεσσ1Ισπισ

πισω: Ισ νσει·σσε ρεΙσσε Ισ Ρεσετσε·&σε Ι'σκ

-ΡσίΙσοτι, ε'ΙΙ @ΜΙ σι: ·δσΙσπσστ.. Εσθσ

Ι σ.σττσΙσσίωσ «Με πωσ σέσσιωτσσΜ

ε _ _ :σπασω ΓοσσειίΙσπ,: 86 Ισ τσΙίση, σρϊτσιξε

.ΙΙ 1 5; Ραι:Ι σ. έστΙι·σ σαιτ Ισσΐετσα 'Παπο

2 π Φέσ. Ωειτσι1σΙσιισ Ρσω:ι·σπ τι:σιιιιστ σ

ζ ττει·σ€σ, σιπσ Ιιητ ιιγιιστ -άσθειςσρτσίσστσ

ΙΙ ' .. σΙειιιε ν`ιισ σ.ι1ττσ σρίτιήσ Μαι ασ Ισσ8 Ισε

Ι εΙσιισΙτε άσ Ισ σΙΙ:ιεσσε 86 Ι'ειγστιτ Κάσσ

-: :Επεσε σκΙισττσ εμε”σσ σε:σιι1ττστ Βάσκ

· πισιττ ,Η Ιι:γ·πίεσΣ16:σεσ έστΙτ άσσι1Ιε νικ:

)' ' ' Ισσσσάσ,-ΕοΙε ία: Ισ πισίωσ (ισα. Ετ

%Ι σσι:εσ Ι:σσβάστατΙσσ σ Ρσπσ σινσΙσυσε
Ι : ίΨΪ18ἀ°8ΙἰΠϊθΐΡωςσεειτισὶσσσ 86 Μοσά

θ· -· 4 ' Με



- ά_--

Ι

@τ Ζε Π. π ΤέωοΜ. 11 ο ξ

Με ει Βέκιο· «πι α: οικΙτοπ Ια τοριιτει- ΟΙτη.Ι. `

Ποπ όιι·-Βιεπι-Ιιοιιτειικ ΤΙιιιο:Ιιέο:οοτιι

πιο Η ίοιι2οΙο ε'έτειιιτ· τοΙᾶεΙιὲ , 86 Τοπ

πάσι: @σε Ισ Ματ τιιιιιιίΙοτε ε"έτατιι;

τεθοι:ΙΙο οσοι ΓΙιοττοιιτ άσε οι:τΙοοιι

τΙοιιει Ια ιιοΒΙΙοοιικ:ο ειιιοΙτ οοΙι€ο δ. ΡειιιΙ '

άε:Ιιιγ τοϊτοτοτ-&8 ειιίοΙΒιιοιιιοιιε δ£ ω

ιιεττιΙΤειιιοιιε οικω εοττοάοοιοοΓιιιο σερί·

ττε. Μ:ιιε Ι'ΕοτΙτιιτο οοιιτόπειτιτ μι: :οπο ·_

ΤιιιιοτΙιέε πιο οτειιιεΙοε Ιοϋο.ιι€οε , οσοι

ιιιι·: νο ττεε-ΠάοΙοπιικιΙΒ:το σΙ-ιι $ο5$τιουτ;

ΙΙιι'οΙΙ με ιΙο ποια: οιιάοιιτ, οι άιι το

ΙΙΙΙ:& ο φ1οιιοιιε ὸοιιοιπο (ΞΕ882.ΙΙΙΒ; οιΙο

Ιοίιροσιιιιοι· τοΙΙοε οΙιοίοε Μ Ιιιγ. Ι;π

Μάιο: οπο: Ε. Ραι:Ι οιΙτ άοΙιιγ ἐοι·Ιτομ

οι τουτο οΙετιτο : (ΣΕΠ οπο: νομο: ει!»

Ρι0τ:Ιιοι·Ι'Ιιοιιτο άοίοιι άοΙοεοπτιοιιτ; 86

έιαιιτ Ιιιτ Με ροιιιτ «Με φωτο: Ιατοττο,8Ι:

Μ; ΙειοΙιειιιτ με απο "ηΜ! γ άοιτιουτο«

Με αΙΙἐε εΙο τοπιιοε Φωτ τοιιοΙ·τοιιοοιτο ι

ΤιιιιοιΙιές, ΙΙ Ιιιγ:ι νοιιΙιι άοοΙειτοτ Πιο·

. ΠιιοιιτΙοιιε μι· απτο Μπιτ : 86Ι'οιέΙιοτ- ,

α” Ρ0ιιτ Η οοτιιιοτο Γοιε ιιιιοοοιιο μπε· ΙΙ

ΙΙ'ειτοοιιι· , 8ξ άΙοίΕοακ:ο, οιιοξειι·ιιο.Ιε,πΡΟΜΜΒιο αΙειιοτοπιοιιιτ Ια οοιιτΙοοιι Ια ~ [

ΙοαΜ0ιι, άσο: Βια: Παοκ Ιιοιιο·ι·ο;

Οοιιιιιιο νοιιε νογοε ,οιι'ΙΙ ά; Πατακό”

- ι πιο: ›

  



  

τι · ΞεπιτΜ Ζ.

ΕΙιη7.Ι. πια μια , απο:: πιοτοε, φυσά ΙΙε (ο

· [οιιτειιτ ΡτοοΙ·ιτ:ε τΙο Ια Πο τΙο ·Ι-τ:ιιτ Με; τΙο

τεσοτιιιι·ιοτιτΙοτ τι Ιε·ιιιε οτιτ:ιτιε Ια τιιετο 86

1ο. οοιισοττΙ·ο, 86 Ιω αυτια «.Ιοιιοιτε, 86

- ο τετιζΙτοΙΙε: 86 τΙ'οιιιοτιοτι οιιοιειιτιειιε , τΙο

ι ε“οιι Ιιιοιι έοτιοιττοτ. Πω: ιιιΙΙ:οτιιτ:τιτ

τω: οιΙΙΙοο ρ:ιτοττιτ:Ι,οιιο Ι'Αρόττο τοιι‹Ι

οτι απτο τ:ρίττε τι ΤιιιιοτΙιέε Γοιι οΙιει: ι

τ:τιτειιιτ οτι ΙεΙοεΕΙιτΙΙΙ. Ι)>τ:ιιττέο ΙΙ

Ι

' " δε Ιτ:ε οοιιιιιτοτ :Ποτε ειιιετ:ουο ΡΙοε τΙο

τ”, οΡττο οΙοιιὲ ό.έε ΓΟΙΙΙ:2.ΠΕ6 , 86 Γειτ

Ιιοττο νιτιοτιιτιιτ τη ροτΙοοετοτ; εοπιιιι ο

@ο άειτιε Γ:ιτΙιιιιτιιΡττειτιοιι οι: Για. τοποσ

ὶ › Ιοιιέ (τι τη , 86 Ια· ΙοοιιΙιοιιι· οιι'ΙΙ ειιιοΙτ το

Ι
«Ια Ρειίτειιτ, ιιΙΙιτπιειιιτ 86 ροτίαίτιοιιτιο.ιιτ

ῖΙ - ο ?σε τΙοτιεΡειτ ντιοοιιτιιιιιοΙ οιτοτειτ:ο. Εν;

οτε Ραπ οσο Ι'ειτοττιρΙε τΙο ία ίοιιΙΐτατι

εεε ιιο Ιτ:ε ττοιιΙσΙαΡω ΙΙ Ιογ Μ.: Ρο.τττΙοε

οοιι(οΙειτιοιιε , τ:1ιι'ΙΙ γ τοΙΙΙ:ιιτοΙτ, 86τΙο Ισ.

86 τΙο ττΙοιιτετ άο.κιε τοιιτ σε οοιιιΙ::ιτ , 86 .Π

Ι

Ι

ἰ ο <έτειοο, τμ: 13ιω1ιιγ ΓειΙΓοιτ τΙ‹:: νειιιετο

' τετ:οιιιιιιιιιιτΙο το ραΙΙτιπιτ Με Ιοοιιε οΙΙἰ- /

· το α;; , τιο'ιΙ ιιιιοιτ τοεουε άουτ οεττε σακι

ἐ ' Βου τι: Ια Ριτ:τδ: 86 οΙιτιιτιτέ ά'Ωιιτ:ΗΡΙιοθ

ι ο ' το. ο ΙΙ ασΙτιποιιοίτο ”Ι“ιττιοτΙιέο τΙΙόττιΙ:ΙΙιε

ι · ιΙοε ΡοιΡτουτ8 Βάι·:Ιτε τΙοτιε Ιοε ττουροειιιΧ;

› °άτ:ίο ΡτεΡειτοτ σ. Ια ετοΙΧ, τΙ.οι:ιτ ΙΙ άα:Ιο.το

' Ια



 

|Ιιο· ία Π. ο Τίπωιίο.

Ια ιιεεοΙΙΙτὲ , Ισ: ΓιιοοοεΙ 8: 1ο Μα οικ:οΙ- οικω,

Ιοιιτ ιΙΈιιΙοιΒιιοι· Ριιτοιτιοτιτ δ: ότοι:ο

ιτιοιιτΙ:ι @οι ‹Ιο Ι)Ιοιι; εΙο ΗΜ· Ιοε ειπα

ΙΙιοιιε ριοΐο.ιιοε , ὅ£Ι€8 εΙΙ(ριι:οε ε:οιιτοιι

τιοιιΙοε,ιΙ'οϋ ιιειΙΙΙοιιτΙοε Ιιοτοβοεάξειίετιι: /_ '

οκρτοΙΙοιιιοτιτ αιοιιτιοτι ιΙο οοΙΙο οΙ'Ηιτ-`

πιοιιέο. δ: σ:Ιο Ι)ΙιιΙοτο , οιιιιιιοιοιιτ:Ια.

τοΙιιιιιοδΙΙοιιιΙοε πιοι·τε. δω: οιιογ ΙΙτοί:=

Ιοιιι·ο Ιω ΠάοΙοε οοιπτο Ισ όειιι€οτ ςΙΙνιιο_

Ιι:τιιοΙειΙΙΙο σ.ροΙΙιιΙΙο , Ρετ/Ια Γοτιιιοτο άο

Ι©ΙΙΙ' οΙοέΙτιοιι , οιιι· Γο τοοοιιιιοιΙΙ [πιο

Ι'ΙιοιιοΙΙοτὲ δε Ια Ειι:ιτοι:ο ‹Ιο Ια νΙο,:ι Ιο

οιιοΙΙο ΙΙ ίο Γεια; οοιιτιιιιιοΙΙοιιιοιιτ έτα

Μ: Ετ ΙΙ ιιοΧΙιοττο ΡοττΙοιιΙιοιοιιι·οιιε

ΙοιιοιίειρΙο ,τά ιιοττιτιιέτιπιιτ τι Ια άοιι

εειιτ8εάοΙιοιιιιοΙτοτόμ Πο ΙάρταΙΙΙειιιι:

Ι‹:ε οτειιιεΙοε 86 οιιοταιοε οοττιιρτιοιιε,οιιἰ

ιΙοιιο1οιιωιτιιιοετ απτο Ιοε (:Ιιτέτιοι·ιε, ΙΙ

ΙΙιιςιιιο οι: Ισ πιιιιιιτ εΙο Εστω.: Ιιοιιτο οσω

ττο το ίοειιι2Ιο.Ιο, Ιιιγ Ρτοροίο.ιπΙει άο

&τιιιο 8:(οιτ·οικοιτιΡΙο ; Ι'οιιοοιιτοΒοει:ιτ

π Ια ροτίοιιοτειιιοο , αΙο.ΙοόΙ:ιιτο8ε πιω

(ΙΙτατιοιιάοε Γαιτιεοε Εοτιτιιτοε, 86ο τοι.ι- ι

Ντε-Ια Έοιιθειο·ιιε εΙιι (Μπιτ κιιιιιιΡεοτο:Ιιιγ
ια:οιιιιτιειιιοοιι:_Ι'ΕΒΙΙΙο ο: Ι)ιοιι, δ; Ιιιγ Ι

ΙΙέιιοιιοοειιιτ :τι οι:: οιιοτοΙτ , ορο οικω:

2107 Ραιι·Ι ΙΙ1·έεοΙτ ω: Ιο μια οι: οόΙου -

· . ' ι ο με -

κ

&-ιΜ.ΜΜ.μ_/



  

μ. ' Ι ' ΧΜασκ ΙΙ

οχ,ΙΡ_Ι_.8ετ ε 86 ά'αφΙται:ετ ία οοιιτΙΙ: Ρατ Ισ Ματ;

τγτε,αοττιττιο ΙΙ ΙΙτ.- ΟοΙτ Ροιιτττιιογ ΙΙ ΙΙ:

› ΡτοΙΙο τΙε (ο Ματ ‹Ιε Ια νετ1Ιτ ττοιιιιοτ αιτ

ΡΙίιτοίτ , δε Ροι1τ Ια ΗτιΙιιγ ταΡτείετιτο

_ Γέτατ,_οτι ΙΙότοΙτ αΙοτε, δ‹Σ 1ο ΓαΙιιϋ άι:

Ια Ραττ :Ια τ1ιιοΙαιτεε θάεΙεε, αυτ έτοάτ:τιτ

αιπ:εττι1ο: Ιιιγ α Κοττιο. ΤοΙ ΡΗ Ια τΙΡΙΙΙ:τη,

δέ Ι:: Ιοττ1ττιαττο τΙο απο ι:Ρίττε. (Σουβ

τΙστοτιε ττιαΙιπειτατττ Ι‹:ε ΡατοΙττε , αυτ:

τ1οιιε αιτοτιε Ιουίξε , 8: Ρατ ΙΙ:Π;Ιυε:ΙΙεε 86

Ραι1Ι Ια εοι1απκ:ττα: ; Ραπ! Κ ἀΙτ-ΙΙ) κΙΙυὅττε

είε Ζώα: απ” χω· τα συίσπτἐ α? Βέτα, β·

ΙΜ ίι1074Μψ Με ·υΖε,ιμαί ς·/Ζ ε:: Ιε/ω.< Οθτέ ,

τι ΤέιΜΜέσ»ΜεΠΔ έέσπ-αέπιτ : 8πτε,Μέ

' ραίτυπα|τε2· Ριέχ 62612247 .71ΖωΙο Π”, ά· α?

  

με· Ισ[ω|£°&τϋτ :Μετα δετέ:2ΜΚ θεια @τι
| (τω: νοτεέε άατιε Ι'ατιιεΙα τΙε ΙΙετιιτΙττΙοπ

δΖΞ άσε Ιατι8ικε ασ Ι'ατιτΙτ1ι1Ιτὲ Ιααετττ

αΙΙοε Ρατ Με ττ1οττι1ττπ:πε, :ΙΜ ι·ιοιιε εεττ ,

τείται·ιτ,αιτο τεΙΙο έ:€›Ιτ αΙστε Ιαπιατιἰετε

ά'έτ:τΙτα τΙοε Ιοτττοε. ή· Πε τϊόοτΙιιοΙοτιτ

με, αοιττττιοηουε ίαΙΙοτιε απΙοιιττΙΙΙιαγ,

Ια τιοττι τΙο ττοτυτ , α τΙι1Ι εΙΙσε ε5ατΙάτοΓ

ίοΙατιτ,ίιατ Ια Ιατττε αι: τΙττΙ1οτε,8: Ια παπι

δέ κ &ΙΠΒ (Ισ @Με : ΦΠ Ιοε έστΙτιοΙατιτ,

ασ Ι:αε ‹Ιο Ια Ιοτττε απ όεάαττε. Πε πιατ

τοΙοητ Ι'ντι δε: Παω: εΙατιε Ια Ι::τττε α
Ι ΙΈτιττέο,



*ή
[π |ΙΕ!ν. Ζ Ι: α Τ2αΜ:Ι:ζ η

Ι'ουτκέ€ , σ. Ια τοΙΙ:ο εΙο ευ εΙυ'ΙΙρ έε:ι·Ι- εΙυΡ.τ.

υοΙεΙ11: απο νικ Ι›τΙευε: ΓειΙυτετΙου,Ι:οτυ

υπενουεννογέω υπ 8 ΡειυΙ ευ νΙΙ: δα( : . '·

ΙοΙ8ε με τσιπ αΙΙΙευτώευε ία ε:ΡΙττα.

ΑΙυΒειυυυ-ε υουε ο οιυιτυΙυετ ΔΙειυε εεττ-δ.

Ιυ ίστΙρτΙου Ιου εΙο:υ;κ ροΙυτε, εΙυ'ε:ΙΙο

·ουτπΙουτ , μειυΙυτεΜουτ Ιοε υοτυε8£

Με υυοιΙΙ:έε τ:ιυτι:Ιο σεΙυγ,υυ1 Ι'έοι·ΙΒ

υυε ‹Ιο οεΙυγ , ει υυΙ ΙΙ Ι·'έουτ, δ: άκου

εΙευκ:ιπ Ια ΙειΙυτατΙου , τ.1υΙ γυίΙ ειῇοιὶτέο

ιΙαυε Ισ εΙουιυεΙευε νετΙετ. ()ε:Ιυγ , υμΙ

ΙΙέετΙτείΙ; Μιά, 6: έεΙυγει υυὶ Η ΓέοτΙτ

ερτ ΤΙυιοτΙιέε::ειΙΙοε εουυυε Ι”ν11 δε Γεω

τα: όιιυε τουτο Ι'ΕΒΙ1ίε: ό:: ΙΙ)Ιου ρου::

Ιουτεἔτυυ‹Ιε δε ΙυεοωΡατεΙ:Ιο; ττειυαυ::

@πε Ι'οευυτο εΙυ 5ΈΙ8116Ι.11°, δε Ρουι· Γειά

υιΕτυΒΙο (ακα εΙο Ιευι· 2εΙο ου Ια ΡυεεΙΙ-·`

02τΙου , 8ε ου Ι'έτ:ιΙ:›ΙΙΙΙ-ειυευτ ‹Ιο Ι'ουευι

@Ια $ου-Ιειυευτ υυουε-υουε ει μποτ Ιου

υυ:ΙΙΙτέε , υυΙ Ιου: Γουπ Μ κ:Ιουυέσε. Ι

@αυτ κι. ΡειυΙ , ΙΙ (ο υυεΙΙΙΗε Διυἔ:›·ε είε Ι

ΙΙ]έω ΟΙυ·Μ μ, Μ νσἰσπ1°ἑέεΒἱσιι,/ἐἰΜΙα Ρπεσκιβ Με Με μέ ςβ επ Ζώα 6°|ση/2Ι:που; τυοΙυει·αυτ εμ Ρο.ίΙ”ειυτ ει Ια νει·Ι:Θ:, Ι

πιειΙε υυειυτ-τυοΙυε εκεεΙΙεπιπυευτ ει Γου '

0τςΙΙυεΙτα , δε απο «πιο ο.:Ι-ιηΙταβΙο Ιπυ:

υο:Ι:1'αυιευτ 8:Ι'1υΙΙΙτυτουω δ: τ;ουτ απ· _

= · ΙσιυΒΙα έ



 Ι>Μ έ

ἔΞΙι:Ρ;Ι.

Μ' έσωσε Κ. ' _

κωι)ιο Ισ ιιι€Πιτε: Ιειιιιιι:ιιτι: ,σε Ισ Πτι

σιι Ι'νισ8σ ει:: ίαι:Ιιιιι€ι:. Φωτ ει Ιά

ειιειτ8σ μιιΙο.ιιοιτ Ζ'ΑρώοΖωι:, σΙΙσ πω:

σιι ετσι: σσιιιιιισι 8: νοιιε ει έτθ: πωσ'

ίσιιιισιιτ ε:φΙισιιέσ φωτ πισω εττσίιετ

σπασω ει νοιιε σκι ΡατΙστ “ ιτιειιιιτι:τιιιιιτε

σαι :ιΙΙοε ιΙσ νσιιε σπαει: ι αμκ σ”σίΈΙσ

@σε Ιιειιιτ σε Ισ ΡΙιιε ιιιιιιιι άι: τσιπ Ισ3

ιηιιιιιιετσε 5 σαι: 13ιω πιτ ιειτιισ.ιε Μάι

σ τιιέε στι ίσο Εἔ1ι0: ; ίοιι: ΙΙοιιε Ισ Μουσε;

ίοιτ Γσιιε Ισ εισιιιιαιιι τοιιιιιιισιιτ. δι. ΡειιιΙ

Ρτσιιι:Ι σε τιττε.ε Γειιττόσ ςΙσ απο ερι

τιέσ ι Και! ( ιΙιτ ιι `· Λιώνει κά· Μ/Ζα Ο|υ·ΖΕέ.·

δ)ιΙιπ'οιιίι: έτὲ σιισιιισιι εμε (με Τιπισ

:Με , οι ι:1ιιι (ιι ιιι€Πιιε έτσι: ΡΙειοετιισιιτ

ςσπιτιιιδ 86 ΡετιιιικΙέσ , ιι ιι”σιιίι με έτἔέ

Βι·:ισιιι σε ρτσιπάτσ α: πιστη Η €έΙσι:ιε:ιικ,

ω Δωσσω ( έιΙίαιιτ ΜΗ σιτε ) νιισ

σιιιι:ιέιισ ίιιιιρετιισ σου: ΡειτΙστ ΜΩΡΗ

1ιιστιτανιιε ρε:τιστιιιι: , ειιιιιιιγ όισιτ ιι

ΒιτιιιΙιετσ, δΞΗ ωμτο. Ρσιιττιιισγ στι

νισ-τ-ιΙ άσσο ιιιωσε ετα Γεω ιισιιτσ,·

1τισεΙ:τστεε , «μιιωιωΠΔ στο Ισ. Επεισο

σε άι: ΤιπιστΙιέσ σε ριιτιστ ει τσιιε Ισε ω·

ι·ιεΙσε ; δε: νσι.ιι: σοι: απ:: Ιαιτε , Μαι.

(ϊΙι1)ι;3ΙΙΒ πιο ε'ειιΙάτσίΙσ σι:ι'ει να Ιισαιτιισ,>

ίσειισ ιισειιιτιιισιιιε ιιτσιιε. (δε: ιΙ πι: Με

- _ σε

Χ
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έ” Ια Ι !. α ΤίΙππόέέ ~

βΙΙ.εέ,ΙωπέΙοετ;ςαο Ισ δ. ΕίρτΙτ Μ: θα ε1ΙΙιμχ:

Βείοτωὲ ίπ ορΙτατε €ΙΙυΙικε Ρουι· Ισ: ίε:ι.ιΙ
Ινίει€ε τΙε σε: τα:Ι2ο ότι ςι:ειτο:2ο ίοΙτ

ΕἔΙΙίεὲ , ία: Ρετίσπτιο8 ρπτίειιΙΙσπ·:$

άουτ οΙΙε·έ ρστΙοητΙοὲ Μακ ΦΠ: Ιουιε ί

ωΙάτοΙΙοε; οοιωπε ία61εοτάσε Ιετττε:

ίΑτ11ΙΙΙοτεε; ἐμέ πω” έετΙυο218 ει πω Ι

21118 ; δ: ςι:ε ιισιι·ε σε όοΙΙΙιποπε @Ά

ω:: ίουΙε. Εεε ρΙεσεε ωΙεΙΙς:ε :Ιρρετ=$

τΙε11Μ:ιπ α έόι1τε: ΓΕΒ1Ιίε : 8; 1°Ιοτεια:Ιοπ

ωΠτάε·:1'ΕίρτΙωςιπΙεε τΙΙέὶοὶτ , @Πε ω

ΙΆρόττω Ψ.ι1Ι€5 έοτΙιιοπ, ; έεὲ ςαι'αΙέ

Με γ εΙεωει.ιτΜίε:ος α @ΜΜΜ Ι:ίσττΙΒΜέ

ευτεπιτ ά'οηίοΙ€σεωειπΣ ΡιΙΙ:ΙΙοέ 8ε Με

τΙιαιτηιιοε εΙο Ια νετΙτὲ ώ: Ι'Ειπάσ83Ιε;

8ε ώ: Μ. μαΙΙοατΙοιμ 82 αΙ6 Η. ίο)· εΙεε ¦

(ζΙ1τέΕΙοηε. 31 ατε ΡατέΙο0ΙΙε;ε, ε· εΙυἱ

€ΙΙοε ε'εάάτεΙίεητ5 επι ο_Μ έεὲ Μέ οσα-δ

ΙΙοιπε, τπτ γ ο. «με Ια νρΙοπιέ8ε Ισ ιΙεί

Μπι ‹Ιο Ιειπ ρωταω ει έτὲτ είε Ιω έςτΙ:6

ρουτ τσοε;-φοωιπε ΙοεΙο;Ικ €Ι6:ε ω»

τοπιο ωσωπ με εΙο έέτευότο ε: :οσε

Μ” ίιπΙετενΜυοτίοΙΙοιπειπ,Ι:Ιοη ειιΓοΙω '

ΙοεπεπΙΙίωτ 1ο ΡΙιιε ίουυοπέ ‹Ιο Μ. των ;

@απο ‹·Ιε ςικ;Ιηιιεε Μίπω::ε δε οα:ιιτ4

Μ1©εέ ροή:ΞειΙΙΙοέ:ε.τ ΡαιΙΙ:ιγαπε ὅσοι:

Ιω α ΡΜ:: ιιοπ·ΒτοΡΙοπέ: α·ΤΙ1:Ι1οτΙπέε; `

. Ι Β :Με



 

- ΞΙιιφ.Ι.

Μ

-ιιιοιισο. :ουσ Ισ: ΡειΡ:σιι:ε :Ισ ΓΕΒΙΙΙ.Β,βξ

δ27'27708 Ι.

:πάτησε ε: τοιιἐ Ισε Η:Ι::Ισε ι ση ειιισΙσιισ

:σ:1ιρε386 ση :ιιισΙσιισ Ιισιι :ιιι”ιΙε νιιισιι::

ισ'σΡ: ο. Μι ιΙ:οι:, :ιιι'ΙΙ·ε'ει:::ιΒιισ ::Ι,σ:ιττέσ -

πω:: σ.ιι:οτι:σ ΡιιΙιΙΙιιιισ , 86 σιιιΙΙΙ (σ ι:σιισί:

:Ισ (στι ΑροΓ:οΙει: , σο:ιιιιισ :Ισ ίου ρΙ:18

Ρ:σσισιιι; οτιισΠ1::Ι1Ε;. Ε: ΙΙ Ισ ω: ειιισσ

:Ι'ειιι:ο.ιι: :Με :Ισ ίοιιι : σα: (σ ίσιι:ειιι:

στα :Ισ Ισ θα ΙΙ νσιι: σο:τιπισ ἴσσΙΙστ στι

£στ:σ σΡΙ::σ Ια :Ιοέ'::ιτισ,:ιιι“ιΙ ειιιοι: ι:ιτσβ

σΙιέσ ειιισσιιιισ τω: :Ισ Ρσιιισ δε :Ισ εσΙσ

ό.ιι:ειτι: του: Ισ σοιιτε :Ισ ίσο ΙαΙιο:ισιικ

1ιιιιιιίΕσ:σ,86 σιι ΜΙΒ:: σκι ΤΙτιιο:Ιιέσ ντι::

ν:ιιγσ δ: ιιειϊιισ ίο:ιιισ 8: σΗισισ, :πιο ό::

Ιεισσιιίασ:στ Ρ:ι:σσ ιιιοισιι ει Ια ροΡ:στιτσ

. 7 μιση: άσ:ι1σιιισ: ο. ιει:ιιειιε ίειικι:σ,(ε.σ:έσ

@Μαιο-στ .4ιυόέ:·σ έ: 24ο· 6"Μ·β ι

86 ιιιιιιοΙεβΙσ.Ι (ζει: Ριιιε :ιι.ισ σ'σί: Ι”Αρ‹ΐν

:τσ :Ισ Ισίιιε ΕΜΗ: σαι Ρει:Ισ , Η έσιι(ιιι:,

:ιιι,ιΙ Ισ ίσο: έσοιι:στ, ιιοιι ΙΙιτιΡΙσπισιι:

8ειισεΙιεσιιιτιισιιτ , σοιιιιιισ νιι Ιιο:ιιιτισ

Ρα::ισιιΙιστ , :πωσ ειιισσειιισ Εογ δ6 :συσ

Ιστιατσ, σοιιιιιισ ντι ρτιιισιρο.Ι οΙΉσιστινιι

Ι.σεα: 86 νιι ΑττιΙιο.ίΙσεΙσιι: :Ισ :ιὁ:ι·σ

ίοιιιιστειιιι 5σι€ιισιιτ, :μι τσΡ:σΙσιι:σ [σ

Ρσ:ίοιιτισ :Ιιιιιτισ :κι πιιΙΙσιι :Ισ ιιοιιε.

ΩΪσΙΙ: Ροιι::ιιιογ ΙΙ :ισ Ισ :ιο:τιτιισ Ρειε Πιπ

Ροι.ιι:

ΠΟΙ18

 



~

β» λε Π. 2- Ηυριψ:

· :Νοέ τοιιοΙιοι··ΡΙυε νΙι:οΙτιοπτ 5 88 8,ειο

οπού: ΡΜ ‹Ιο οτοεπιοο 5 ΡΙι1ε ά'εττο!ι-ρ

τΙοπτ86 ‹Ιο τοΓροέΙ,Ι·Ι που; Ρτοροίο οπο

οοτο ΙΙειιιτοιπ δ: Ια Πο τΙο Τοπ ΑΡοΙΙοΙεμ;;

1.3εω·εΙσ (ματιά ΙΙ εΙΙΙ: :Ι 9Ι1ΙΙΙ_οΙΙ Δράκο

μπα ;ωΖωη2· αΙε Πεκ. ΙΙ οι Μου νΙ°8.)Η

ουσ Γοη Ραπ άπο άο1ομοοοιμες5 πω;

ρετυἰοηηοητ Ρετ Ισοηε ή . Ιο8ἱ:ἐωοε

Ιπογοτιε ειΙει οΙιειτἔοἶεΙο Ρο.ΙΙ:ουτε, οιιΊΙο

Με ΙΙΙΙΙΙΙΙΙτοε με, Δι ω!σωθ α? 02ο”

έτειητ ομΙΙΙοητοιιο Ι)Ιου νου: > οσο οοιυε

ηυΙΩ:Ι1ττοΙε 5 (οπο: Ροιπι1οιιε ο:Ιο απο

Γρττο άΙοαιρΙογο ω. Γι πκιΙΙοτ1 , δεῖ ουκ:

ΙΜ ραπ άπο ει Ι>ορροίἰτο εΙο οουΧ , οι; Ι

ηιώοήττοΡτοοοπτ άΙοκοτοοι· ιΙαπε ΙΙΕεΙΙο

Γε άσε ι:Ιι:,ιτΒοε, οπο ΒΙου έα ΕΜΠ: Νώε

πάτε, ω οφ ε`πιἔοτοτ1τ 8ο Ιο ίκουττο;11: |

ρστωομικι1ε ωογοηεοωοοΙΙοέ, οιΙΙΙΙ ο ` -

ΙΡΙΙΙἑυέοε οπέτουε ὶποΙΙἔοοε , ο;; η

ΜΜΕ με ορΡοΙΙὲε Ιοξο1τΙι11οιτιοι1τ; ΙΙ οΙΙ:

Πα (με ιΙο οουΧ-Ιἐι ?ση ρου: άΞεο5ου'ΙΙο

ΙΙ:Ιοη;Ρω ηωπΡαοε με Ια νοΙοιπο ‹Ιο

Βἱοιηἶοτετικ οΙειΙτ ε1ι(1Ι ηο νοιπ με .$1$

@ο Ιοε Ι1οιηι1ιοε Γο 11τοΙΙουτςΙΙότοΙ:ΙΙτ οκ

@ΙΙΙ ΕεΙΙίο εΙοε οΙὶειτἔοε_ὸειΙοε εΙΙ8ιΙΙ:οε,

ου'ιΙ οΙο.-ιιΙ ΙοίΙ:1τωόοεύηΙτοοοΜωαπόοοο

ΙΙΙ θ @ο σοτιιπκ`ἴοιιτ σοΙΙοε @ο

Ι.Β ο ' Ραρ<η~

ι
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1~____ἀΪ

το .σωω Ι:

6601. ΡειΡε, τὶε ΡειττΙειτο!ιο, &'ΑτεΙιτυοΓςπ::έ

Δε δειοττΒετιτειιτ5 άο ()οτιίεΠουτ , ό.Ίτυ

τ1ιτΠΞτει1τ, άουτ ἀ'τιιιττεε, εμιτε'εχετ

εαπ: Μου ότιττε Μι τοττιττιωτι1οτι ά:: 11ο

ιτιε,ττιειἰε τ1υά (απ ττιοιιϊοε ά:ιηε Ιε:5 Ιἱυττε

άσε ΑΡόττοε ; τή φα: Γοιι αφτο 81116

(Μια ττιτι1τί'τοι'τε νετττειΒΙετττετιτ “τω

πάτε Ρετ ίση οτάτε ειυττοπτειπ, Ποτ Ρ:ιτ

Βοτιτ ιτιογοηε, 86 Ρετ νογεε Ι6€Μωτ:ε.

Βο τσιπ οτε <έρηε-ΙΞι Γοτι Ραπ ά1τω:τυ'ΙΙε

ίοιπ οτι οτιο.τ8ε Ρετ Με ΡοοΙ1ἐε ὸιι Ρετι

ΡΙ6, 86 Δου Ρετ Ια νοΙοτπ‹ἔ άτ: Βὶειτ;

ςυΉε οουττ:τιτ βαττ ΗΜ! Ι‹:ε τα ετιιιογὲ5,

τ1ιιΉε ΡτεΒόειπ δ6 που άι: Ρετ Μη, τ1ι:'1Ιε

$”έτειΒΙΜε:τιτ 86 @ΜΙ Μπι Ϊαἰτ Νοτη τοπι

ττν: ΡτιτΙ:: ντι ΡτοΡτιοτε , εδώ; τι (τα η-ιιΉ

η'ειΡΡτοιιιιτ,ιπ τισ Μπακ Ιειιτ ἐΜΗτιΜου.

@μπώ άουτ; δ. ΡειιτΙ ὸἰτ ἱτ:ὶ Πιτ!! τα

ΑΞ:‹5_ττομ›· Δ: Φσί022ιΈ έα Μα» , Η απατά

Νεο Ρετ Η. Γνω:· 86 Γαυττο άο τα άτωτ

τ:τιοίτε; Γνι1ε @ιτε Ι'ΑΡοίτοΙ:ιτ ατε ντιο

οΙ1:ιτΒε ποια 1ττικτιτέε , οτ Β:ι111έ:: Ρετ Με

11οττιτττεε , τησ.Ιε οτάοτιοέ:: 86 έττιβΙτα

άωιε ΓΒἔΙὶΪἐ Ρετ Γοτάτε δ6Γ311Ε0ΠΕεΞ ὰ:

Βίου; δ6Γ211ττ€ ·; ττιιΉ π:: ή ΡΗ: Ραε τπτ

εεττ: τΙε Ιυγ πιεβ116, 86 τή είτ Ρ:ιτικ:

μμ Ρετ ατομο ιπαιιαα1ττττογειτ Μ:ττε τ!

η › ' Έ @ΠΠΚ

»

 



Μ, Μ Π. α ΤΜΜέν. 1

ΙἱἔΙΙΙΙΙἐ επεσα: τ1ιιεΙςι1ο εΙποΓε άσε [Πω. ΩΙ·ιειρ.Ι. .

απ ηιιΉ οΧεΙυτ επτἱετ€ττκτιπ ι:Ιο ία

νος:ιτΙοητουε ωογοηε Ι1ιπωειΙυε, Ισά «Ια

βρω. Με ‹Ιε σεΙΙε εΙοε :μπακ Μ”

Με ,δε ΓετττΙΒιιο τουτο α [Χου , @ωΙΜ

τοτυοοεπε Ιιιγ ιτιο(πιε: Ι'έΙει1α £Ιο [ει μο

Ρτε Πω οτι απτο όὶ8τιἰτέ, Γεω ειιιοἰτ

ετιπρΙογξ: :ι ε:εΙει Ια τιιΙο1ΡεοτετΙ'ειι1ευη

ΜΜΜ: τηοποΙ. Επι οΙΐοι: ::'εΙΙ Πι Ισ

ρτορτο8:ΙσΒΙεΙιτιε Γεω ςΙο απο ί:ιίΙορ,

ιΙο ρ:ιιΙα ,άουτ πισω ιι2ιι1οιιε εκοοιιτιι- Ι

Μάτ: ηοι1ε ίετιιΙτ,:1ικ Ιοτε κ1ιι”ΙΙ εΙΙ: αμκ

ΙΙΙοτι (Ισ οΙιοΓεε εκ:τμοτάΙο:Μοε.8ε άσο.:

:πε ττειν.ιατιτ ροΙοτδε οποία ΓυΗὶΓειτΙτεε

«Ιε1τιε Με εΙΙΙΡοΗτΙοηε ό: εδΙ:Ιοηε ‹Ιε Ια 112- '

απο, πουε Γοιππποε οοιπταπιτε όοΙοε

τ:ιρΡοττετ ε Ι)Ιειι , 86 εΙ'γ τοεοωιοΙΙΙτο

βια άσε: , εοιτιππτ ΡειτΙε ΙΈοτΙτιπο. (Μ:

νοι:ε πε ‹Ι5τοε με μι· οΧεωρΙε: . ς1ιι'νιι

ΜΜΜ , ςιιΙ ει ειοςιιΙε πιο <έτειο:Ιο έσω

ποΙΙΙειοεε επι Ια ΡΙιΙΙοί-ορΙιΙο Ρεν: ‹Ιο Ιστι

ΒΙ1€ε δ: Ι:ιΒο:1ευΓεε ότικΙοε, θάβωω:,

(ΙΙΙ @ΕΠΙ ΜΡὐέἰυβρἔσε χω· Δ: ·ωΖωπΣ· είε.»

Βια; ΙΙΙ ΓοωΒΙειβΙεωοτιτ ‹Ιε α:Ιιιγ , ςιιἰ

8ϊΙΙ σ.ιιαπεέ: άει:ιε νικ: οΙι:ιτεο μα Με

ν0γεε οπϋιιειΙτσω μι· Ια ;ωικιΙΙ 8ε Ια

(ΙΙΙΙ8σι1εο._8: Ι;ι Ιε;μτΙιτιο Βιι.ιευτ όοε Γυ

· 'Β 3 ..κ Ρετἱειιτε, ,'

¦ _ ¦ .
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Η, 4 δευσνΜ Ι.

ενη_Ι_ Ρετιειιτε , ηιι”ιΙ είὶ 6'ουβΜα,οιι εφε»!

ΡΜ' Α: ·υσΖωπΈ> είε 1)Ζω ; Μαι ηιι”ιΙΙειτ

εατειιτι , ειιιε τιαι ιιε Γε θα, απ: Ρετ Γε

νοΙοιιτε. Με εεΙει ιιε Γε άι: ειιιιΠ , εμε

1Ξι οιι Ι'οιι τιε ραπ ό,τοιιιιτιτ άειτιε Η

οποτε Μεσα: Βοιιιιε δε ίο1ιάε τειιίοιι

ά'ντι είΙΐα: ; (:οιιιιτιε Η ειιιεΙειιιι Βιιι8

ριιιοιτ @Με οιιϊ :ιιιειιιι ιιιαιίὶτε, οι Ιειι_

@σου Ποτε , ω εωΔιε οι.ι ειρρΙιιιιιε ίοΙ1

εΙρτιω Ια ΡΕιιΙοίοι·ιΙιιε, ε'έτειιι: ιτιεΠιιε

ωε;ωιε οεειιΡε αι άεε ειιο(εέ εοιιττειι

:εε , όαιαιοιτ αι να πιοτιιειιτ ντι 8τατιά

ε 6: ρτοἙοιιοΙ ΡΙιιΙοΐορΙιε; οιι Η ειιεΙαιτι

ιι'ενειιιττιἱ Ιο.ιι:ιιπο.ιιεε , ω Ια Μακ , :ιι

ΓιτιεΙυΓΕι·ιε, τιι!εε οΙοτιε ιιιοιιτοιτ τσιπ ει

εοιιΡ ει Γνιιε άεε ΡΙιιε ιι:ιιιτεε @εινα

τω Ντα, 86 ΓεΧετεεοιι: ττε5 ΙοιιειΒΙε

ιιιαιτ,ιΙ τι'ν τι ρετίοτιιιε, ιιιιι όετιε να::

@Πε τειιεοιιττε ιιε άιΒ: , ιιιιεε'είΗει νο

1οιιτεειε Πιειι , επι ει θα Ι'νιι [2ι12Ι11°,δέ

@Η 2 :Με λ'ειιιιτε αι ἰιοιιτιειιτ, Β'οΐι

νοιι8 νονεε πια Παω ( ροιιτ να” όιτε

0612630 ρωιΖω ) απ: 12. £ογ , εξω να φ

Ιείιιε ΠιτιΡε αἱ νιι Ρα: οιιιιταιέε άι:: Μ,

@και άε Βια::θ ε: ιι0ιι ( εοιιιτιιε 1ε ρητ

ιαιόετιι: Με ΡεΙ:ιτέιετιε 88 Ιειιτε 2ιάΙιεε

ΗΜ;) νο Με; Φ: ιιὁετε εεωωιιιε 86 να

` - ` ε ·- αεαι·είἱ:

:-ΜΑ** Δ -_ - Σ.



_ή-φ

@π Μ Π. Δ Τίπωύ. '

ασφιοΙΙ σε οσττσ τοστΙεσ ”: Ρειτσσ-σοσ

Ι'ΕστΙτιο·σ :ιτττΙσοσ μι· τσιπ σα: σίΐστ ει

Ια νσΙσοτὲ σε ΠΙσο ; σσ σιι”σΙΙσοσ ίσ

το1το:ιε , ε”ΙΙ όέρσοάσπ άσε €στσσε σε ‹Ισ

Γει&Ιο11 στάΙιοιΙτσ ό:: ο ο:ιτοτσ. Η πω:

ι σπἔεκάαὲ: (εΙΙτ σΙΙσ)α'ι·βυ[σωρο ·υσα!υέι·.

σε!ιι)·, @Ή σαιτ. Η ο αιώἔ Ζω σύώ: άσσ

υιβω .· μαπα· με π! κι ἐ:ἔ]Μ ἔωσηνίαῇπ.

$ΙΙ)ειοΙ πιο άσσο :ιοΠΙ ἀΙτσΙσΙ (στοΙ:Ιο.

ΒΙστοσιι: ; σοσ ίσο ΑΡσίΙσΙατ σίΙ νο.Ροτ

οοοτειεσ σε ΠΙσο,σἰι ο σΙιειΙτ,οΙ Ισ Ισο8,

γ ΙΙΙ Ισ τσττσ ο`σστ σο οοΙΙσ μια. @επ

αΙογ, απο: ἐστι βιο: , σο”ΙΙ ΙπΙ8:ιίΙ σο

ΙοΙΙΙσΙταΡσ οσε στορΙσγ,σο σο:: ἴσοΙστοσοτ

ΙΙΙσ σοοιισΙτσίΙ;σοσ·τσοτ :ιο σσοττει1τσ ΙΙ

Ι'ΑΒΙισττσΙτ σε Ισ Ρστί:σσοτσΙτ σ τσοτσ°σο=

τταοσσ , Εσ.ΙΒιοτ _τσοε Ισε τοσο:: σο'ΙΙ

ΡοοοσΙτ , σ σσοκ σοὶ ΙΙσΧστσσσΙσοτ , σο

οοΙΙοΙοσΙσοτΙσοτ εΙσδΙτΙοσ. Ι.σε ειοττσε

Ι10τοτοσε ο'γ σσοττΙΙσοσι·σοτ οσο οσο

ΡΙοε;Ισε. (ΙΙιτέεΙσοε,ερΙ ΙσοΙε σοίΙσοτ οσο

«δε νοοΙο Ι'ειάάοοσΙι·, 8:Ι2ιττΙτστ :ι σοσΙ€

ο ουσ σΙ1σίσ σΙσ ίστοσΙασΙσ, ο3σίαιΙΙ: με

1οσίτοσ ΠισσοίΙστ ,οἱ Ισ άέσσοοτΙτ :ι Ιογ,

Ι'4ιοτ σ ίοτσοτ ‹$£ ίσο ιιοσ:Ποο άσο:

σ' ο Β 4. Βϊαοάσ

Α

Ι ι

'

·

Ιι:9.1.

1 8.Βουι

.Με ρέ:2Σ· είε σεΜ] 1,' «Μό τω: , ὐπνιέππἰ£ Μ::;|]_

:ι.ι;.

πιο πιο· κιἔε,τ,&· Μ· 4 πεπε!έε: απ:: Ρε22ιο~ π'
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αμε / .5'εΙΜ:Μ Ι.

ευ.«Ρ.1: Βι:ατιάε. Ετ υεαυττυοΙυε ΙΙ ΡΙίιταΙ)Ιευ

' τΙε εΙαοΙΙΙτ εε τυεβυε Ιιοτυτυε, Ηθώ

ευε εΙΙγυε τεΙΙε ρευεέε , Η τυαΙ τΙΙΙροτε

ου ρουτ ττυευκ αυτ: , ΙΙ εοιπταΙτεανη

τεΙ(ΙεΙΙεΙΙΙ, δε εΙε ΙΙαρρεΙΙΙετ 6εΙζέΙευετ

α Ια ὡἔτυτε ‹Ιε Ι'ΑΡείΙοΙατ, εΙιαυΒεαυτ

τουτε τα υατυτεευ νη υπουπευτ, άΙυχ

τΙουυαυτ Ρατ Ια νεττυ τΙε Ιου ΕΙρτΙτ ευ

@Με αΙσοτιάαυεε·, δε Ια νοΙουτε δε Ιε5

Βταεεε υεεεΙἶαΙτεε α να Η Ιιαυτ ειττρΙογ.

Οείτ εε αυ'ιΙ ετιτευτ ευ άΙΓαυτ , αιιΉ ή'

.αφέικε Δ: 6!πϋέμτ Δ: ωΖωπὲ α) Μαι.

@ε υ'εΙΙ ( τΙΙτΙΙ) :Η Ια ταυευτ τΙεε Μ”

πω, ΙΙΙ ταου μεμε τΙείΙτ, υυΙ τττΙα εποε

εε εεττε ίαΙυτε τ1υαΙΙτε. Ιε υ”έτοΙε εε πε

_ Ν0υΙοΙε είὶτε αυττε εΙ1οΓε , αυτ: ΙΙΛΡὁττε

εε εαϊτε , δ: Ιε ττυτυΙΙτε άρα Με , δε Ιε

ρετΙεευτευτ α” ΕΙιτττΙευε. 15ΙυΙεΙετ αυξ

ττεε Ιποαπτυεε ω: Γουτ;τεοΙτ ευ τυογ,υΙ

τι'ατταυεΙου τἰευ ςΙε Ιεωε1αΙ:Ιε ‹Ιε τιποτε
ΠεΓτ [)Ιευ ίευΙ, τ1υΙ ΙΙα νουΙυ , δε Ια νο

Με Υ ερτ θ ευΙυευτε ? υυ*ΙΙυ'εΡτ μια

ροίΙΙΒΙε ευ αυευυεΙοττε εΙε ταρροττεε

11ΙουττιΙυΙΙΙετε ττυΙΙε ραττ αιΙΙΙευτε. Η

μα” αερτευτΙ επ ίυ1τε Ια ταΙΓου, Ια πω?

Πετ9,8ε Ια Ευ τΙε Ια.εΙπατΒε , αυαυτΙ ΙΙ

αεατυα4=ε-ατα:το τα" Ια νεΙουτε τΙε

· ` ` ` ' @Ισα

Α”. Ι "κ η·



 

ι

χ [Μ λε Ζ Ι. η Τέπιπλ σε γ

βια: β·Ζωι Ζε ρ·υπεβ οι: Με, μ!ά ει: (ΙΙιιιΡ.Ιε

Ζι/ΜΟ|:ψ'. Ειιοστο ειιιιιΙ ιι”γ ειιι: ιιι:ΙΙο

αυτα: τιιιίστι,ιιοι:ε Ισ σου ΡΙ:ιιίιτ ει:: Βια:

Ροι:ισιιογ ιι π οΙισιιι σουτ Ιοε @το ΑΡό- - ε

ιτεεΡει:Ι, οιι Ισειιι μι· οκοιιιοΙο ΡΙιιτσίι; '

σα: σιιοΙσιισε ιιιιττοε ροι·ίοιιιισε : ιιο:ιιιι:- ·: '

ιιιοιιιε ο ιισι:ε _ ι:οιιιιιΙστοιιε Μι οΙ·ι:ιτεο

ιΙΆριιτισ σο ΞοιιστειΙ ει: Ρεοσιεέιιιοιιτ στι?

Με ιιιι:ίιιιο , κι ωιτωι σε: ΐσιι ιιιιιιτιιτιοιι

οι οιιιιιειιιτε έ έτει:: οΙειτ, σοι: Ισ $σιε-·

μου: ε. νοι:Ιιι (μι: ν ειιιΙ: άσε Αροττι:ε,

:πιο οπο ίου ·οιιιιιιοιΙο Γι:Π: ρτι:ίοΙιιξ οι; - ;

ιιιοιιιιο, 8: σοι: Ιιτε οι·οι:ιιιε ίιιίΤοιιτ Με: 1

Μ:: Οι: Ρι:ιε σο:: Βια: ει τσιπ ειιτιιἔ: Ισ ' .

ιιιοικιο, ιιιιιιΙ ει Αφοι ίση ΡιΙε νιιιιιι:ο, ι Ϊ

ιιιιιιιιιο οι:ιοοιισιιο ετσι: οτι Ιιιγ ιισρο-; ο ι

Με ροιιιι, ιιιιιιε οι: Ι:: Με ετ_σι:ιισΙΙο: `

Πει ΒιΙΙιι , σωσει: Πει: σου ρΙειιίιτ :ιικο

ιιικ: Ια ρτσιιιοΠΙο ιι: ιτιο :·‹1ι:°ι1 γ ιι εισα

τόσοι ειιιισιιοὲ μι: τσιιιτιιιιιι Ιισιιιιιιοε:

δε σα: μι· οοιιίσοι:οιιτ ιΙ γ @οι άσε

ΑΡθττοε ΟΗΕ ει ταση :Με ει: σι:'οιιτοικΙ

κι 8.`Ρει:Ι,οιι:ιιιά.ιΙ οι: :ο ουσ Ισ. νοΙσιιτοΕ

ιΙο Βια: Γε. οι Αρ6ττο #2” ία·ΡΜΜεβ

άνω. όεΙΙ ε: άπο οσιιιοτιιισιτισιιτ ο '

εεττ; ΡτοιιιοΙΙο ε 8έτοιι (απο ιιοΙσ Ισσιιιισ

νωριιιὲ.ε σει: Πισω: @εεε Ιειιιιιτε πιο:

-- ι Ιιοιιιιτισε:

.Χ
Ν"

-π :



 

ιό . .$'οπωνι Ι.

ΕΙιιιΡ.1.1'ΙΟΜΠΙΒ8 : απο Ρι·οτιιοΙΙο νουΙειτιττιο

|οοΙΙιιΙτοιιιοτιτ οίΙτο ΡιιΙ:ΙΙέο , 8ο Ια ΡιιΙοΙΙ

κ:ειτιοτι ιιο ε”οιι ιιοιιιιιιιιτ βιίτο, τιιιο μι:

< Ια νοΙΧ εΙοε τιιιιιΙΙΙτοε. ΟοΙΙ οιιοοτο οτι

. Ια ιιιο(τιιο Γοττο, ηιι›ΙΙ βια ρτοιιοΙτο α:

π πω”. οιιι'ΙΙ όιτ ειΙΙΙοιιτε, Ραπ! β·το2:οιπέσ Μαι

ο & 42ύπο άι· Ζώα Ούκ] ρ·Ζω Λιβ): «έα

Μαι: άι· Βιίειι , @ο Μ εσωωιβυπο ώ· ΉθΪἰ!ἑ°,

μέ #ἔ|ἐἰυ›φἑο:ἑ· : ο'οΙΙ ο άπο , οοιιιτιιο Ιο

:αμεα δ6 Ιαίογ εΙοε οΙουε, οιιιι πιο οτοΙ- _

ι:οιοιιτ με ε“ιΙ :ή ειιιοΙτ οιι εΙοε Αρόττοε,

φα οιιΙΙοιιτ ρτοΓοΙιο οο ειιιΊΙε οτοΙοιιτ,

84 Α: ι·ΜΜφκεε άι· λα ·υοπέ:Σ· 6'ύπωωπο,

οιιιΙ ιι)ειιιτοΙτ Ροιιιτ άο ΙΙοιι , Η Ιοε οΙιοΙοε

φα κιοιιε Γοτιι: ιιοοοΙΙο.Ιτοε ροιιτΙει ριοιι):,

ιι”:ιιιοΙοιιι: έτὲ ριιΙιΙΙέοε ΡατΙοε ΑΡὁττοε.

θεια: ραπε|7ο Δε Μ ω, μέ αδ? ο:: “Με

€!»·έβ, τι'οΙΙ: αντιο τ:Ιιοίο :ια ί·-οιιάε , (με:

ΓοιιειιιεΙΙο, άουτ Ιο Ρι·ιιιοιρειΙ Ροικιτ οΙΙ:·

ΓειΙΙοιιτειιιοο, ειι.ι”ΙΙ ιιοιιε σΙ.οιιιιο , άο Ια

νιο οτοτιιοΙΙο, ου ( Ροιιτ οΧρτιιτιοι· Ια..

ι3ιιοΙΙ:ιιο οΙιοΓο :ιιιαοπιοιιτ ) ‹Ιο Ια Μαι
1'Ϊ ,Μέ . . . . :

ω,_ ΙιοιιτουΙο ιιιιιιιοτι:αΙιτο. 6”οβια Ζε π·

ωρίε:ιιιΞε Μο Μαι ΙάΙτ Σ. Ιοειιι) @β με

Βέαι απο ο ἐυππὲ Μ ··ι:ξει:2εινιάσ , &· απο

σέο·ςβω/Μ ΠΔ. Εντι 8ο Μαιο ΑΡὁ+- ο

ΜΉοι:ιε αιιοιΦωοτηιοοΠοιιιέτ, 90ο απο

22. . Ω . κ - ¦ νὶ€.

/,
κ

5Κ.Μ- Δι.. __,_ _ -... .. ... . μώ^ο·°·τ"_ έ'



βια Μ Ι !. ο Τίπω:Ι:.- η·

. ~ Με) ω: Πει: τ1οιιε Ρτοιπετ, @ί σε Ις[ω οωΙΡ.μ

@ΙΜ : ΡκεφΙοεοτυοπτ μπα: τμ:: ο'οΙΙ:

Ιυγ ίουΙ , @ΙΙΙ Π. :ιαΙιΙΙΙέ Βατ Ιε: τηετΙτο

;Ιιτ & :ΜΧάΙο ίσα: εμε ὸεμιἱε Ια άμου

το εΙΙΑ:Ιεπη πω! οΙεε ΙιοιΙππιεε ω: μου:

ΠΙ αυοΙτ η! ΡιττοτκΙτε €ωειιτιο φωτο `

¦ ντ:ιγε νΙομτμΙο οιτΙΙο εμε α: 8ταιπΙ «Μ

νπησε Μθ6ΙΙ2.Ε811ϊ ει οΒτεουδ ρουτ ρτΙ:;

:Ια Ιω ΓουΙΙΙ:ιποοε. Επι 9ικΙεΙυε Που δε

το ςι:έΙςιιε Μάο ςιι'αγοιπτ έτἐ οι: Πω

Ιογειάτ ιπ:ιΙππουειητ Ιω Ιιοτιπτιοε , Η ιι”γ

αροΙπιτ εΙ*ειιττο νία ρου: σα:: , ςιιε εοΙΙο

‹Ιο ΚΜ (ΙΙιτΙΙΙ:; ΙΙ κι'γ ειιι·ο1·τ φ'νκιΓ·:ιΙΙ Ι

πάστα άΙ: νΙε άατιε Ισ βατειοΙΙε εΙ”Ε·:Ιοιν:

11Πψω α ε1ιι*νιι ποπ ρΙιιε άὲιιιεΙε ρ`ειτει- η

ιΙΙεοοΙεΡεο. ΑιιοΙεπιπιτ1οπτ ΠΙ ΝοέΙττί

ΑΒταΙιεισι, :Η ΜοϊΓε: , ΠΙ Ι):ΙιικΙ ΠΙ ω»

Μι ‹Ι‹τ5 ΒΙε:ιαΙ1εικουΧ·κι'α πω: εμ:: ρω:

ΙΜ ΙκηεΠει::ι:οιιτ αἰτι·ίἰ εμε: πιειΙστοιπαι1τ

πυΙεΙεεΙιοιτιπτεε` :ία , ω Νασαι, :Η πα

Ρ0ιιττει μω:ΙΙε @Με ά'ο.υετο 'Πού αμκ:

ΘΦΙΙσςυ”ΙΙ οοιιε ει ιιοτΙιιΙΙἰτ. ΙοΙιπ Ι @τισ

0οιπσιεΙΙ Ι'άειεςυΙΙε, ει.ιΙΙΙ ··:ΙΙ:-α: Ισ; ' 1

Μεσα: ‹1ι1Ι Ια εΙΙΙΙ:ΙΒιιε δ: Ια @ΜΜΜ

Μυσαιικ ετοΙαπε, Ιειιτ αιωΙοητιππτ Ιω

ρτσιιποοε·.1ωΙΜ-,-8ε Ια φαΙΙο ·οο:1ετοΙιιι

ΒΙΕΙ)`8;ιΙα, ερμ(οΜατΙομ μ; ἀοωΙε;ἔ

, ΙΜ

"Γ:_Ϊ Ι ~



--Ε-_______-έα---

α.8 _ δωκοπ Ι.

· £Ι1αΡ.Ι.]011Ι', οι:αιπΙ ΙΙ Ιοε τοΓοίοΙτοτα,8ε Ιοα των

:Ιταοοπίοττοοε α ίσο οοτΡε 8ΙοτΙοοΧ. Οι:

ὸοοοοοοδ.ΡαυΙηουεοηΩΩΒποΙοῇοοο

Ια ρτοιποΙΙο ΕΙο εοττο ντο άΙο1τιο οίΕ Ια

ιταΙίοτι όοΙ”ΑΡοΙὶοΙατ , ΙΙ ε'οπΐιΙΙ: οΙαἰτο

:πως ορο Ια Πτι εΙο σο τωο ωΙοΠΙοτο

ιίοΙΙ: αυττο ου:: Ια Ρτοάπ:α:Ιοιι ‹Ιο οοττο

Ρι:οιποΙΙο, 8αΙο Ι'ουαηΒΙΙο , οὐ ·οΙΙο οίΙ:

οοιποοιιο , Ροι1τ απποηοτ Ιοε Ιποπιπποε α.

Ια νΙο,οιιΙ οίὶ οο Ιοίοεί:Ι1τΙΙΙ:ο”οίΈ αεΙΙτο

οσο ΠΙ ΡαυΙ,ηΙ τω οοοΐτοτοε :ίσοι έτο οἱ

οτιιιοΙοε οἱ έταΙαΙἱε οτι οοττο οΙιατἔο , οσο

ΡοοταοαοοεοταυΧ ΒοππποεΙα Βοηπο

δε Ιιουιτουίο οοιιιιοΙΙο εΙο Ιουτ ίαΙιπ οτοτ

' ιποΙ,86 Ροιιτ πισω Ιορτοωοτττο άο Ια

Ραπ 86 :ιο Πισω εΙο Ι)1οι:. Οοθε μια

οπο)! ΙΙ αροοΙΙο αΙΙΙοιπε ία οΙιατ8ο !: σπί

πέ3ΐεπ· ασ Ζ,ΕΖΙΙ:·22 νέιιἐ/ΐαπ£, ά· άι· @βάτες ό·

2: «Με απαύαβικίε αΙ·: τετυπξ/έπέΜ;Βι £ΙΙτ (Ι8.Π8

σα· σ· να αυττο Βου , οπο ΓουαηεΙΙο ( οΙοΙΙ:

ω' αόΙτοΙο ΙΙΙΙοτ, οΕι τσιπ α: ωΙο1ΙΙτοτοοΠ:

Μ” τ. οοουρο.)οβ Ζηπιφυπε αΙε Ώέω επ ριΙι4:

π. ” “Με ποια". ΤοΙΙο ορο άοτιο Ια ε1ι1αΙιτο

' οΙο ΡαυΙ , Ι'αι1τοιιτ 86 ΙΙόοτΙοαΙτι εΙο απο

ορἰττο , Ραπ! ΑΡύπε ΔΙε Ιε[ω 6'|ατάίμυ· Α:

οφΖιωιὲ άι· 19έω,[ΗΜ ίααταΜς/]Ι: κά· νέο,

@αποΖώα: Οθηβ. (Φωτ α ΤΙπιο

Σα τΙιέο

 



  

  

: *7_Ιο7Ι. αΤΙΜΜ. Ι το

:Με ε τιιιι Ι'οΡιττο εΙΙ εάιΙτεΙΙέε, ΙΙ τιε @εμ -

Ιιιγ ιΙοιιιιο :τυπο εΙοΒο Ροιιτ εειτο Ιιοιιτει

οιιοοεΙιιγ τΙοβη?!τ ὐΖτπιιΜἔ; ΓειιεττΙΙ

Βιιτ του: οιιΓειτιοΙε Ρετ εεε ΡετοΙοε 86

ιΙο Ιου ειιιιοιιτ Πτιεοτε ειιιιοτε Ιιιγ , δέ ιΙο

Ι'οΙ›Ιι€ετιοτι οιι,ιΙ ειιοιτ ε. Με (ε Ιετττε

ειιοοοιιο τεΙΡε&. ΙΙ οΙΙ: ντεγ εεε ΡειιΙ

Μπιτ νιοιικ·, (οτι εεε Ιιιγ τΙοτιτιοιτ οιιεΙ

οπο ιΙτοιτ ΓοΙοιι Ι”νίεεε τοεοιι Ρτεΐοιιο εε

κοιιεΙειι€εεεε, οι: άοιιιιετ Ιο τιοιτι τΙο (οτι

ΙΙΙεε·ΤιιτιοιΙιέε , οιιι έτοιτ οτιεοτε εΙοτε .

οτι ΓειειιιιεΙΙο. ΜειειΙιιο τω: Ρεε οστι

ιετ,οιιο Ιε το.ιΙοιι Ροιιτ ΙετιιιεΙΙο ΙΙ Ιο

ιιοιιιτιιο βεβ.ι ιει86 ειΙΙοιιτε, τιε Με

ΡτοΡτειιιετιτ Ια ιέτει:ειοιιε 13ιω Ιιιγ ειιοιιό

Με τἰ'επἔεκιτἰτετ (οοιιιιτιο ΙΙ ΡετΙε ει»

Ιειιτε) ΤίιτιοτΙιέε τα 149“ Ούτω. Ε: ΙΙ

ιιοιιεΙε ιτιοιιττε Ιιιγ ιιιοΙιιιε , τιιιετιά 1ο

ΙειΙιιετιι: ιΙειιε Ιε Ρτοττιιετο εΡΙττε @τι Ιιιγ

πιέττΙτε, ΙΙ Ι”εΡΡεΙΙο εΧΡτεΙΙεττιοιιτ [στα 1-Τίω-ε

β: οι Λιβ). Οι: Ριου οιιε οοεΙιοτιτιει.ιτ Μ'

ότι ιιοιιε τεΒετιετετ οτι @πιτ ιι”εΡΡετ

τιειιτιο ΡτοΡτετηοιιτ ,ι- ειτε Ι)ιοιι , τιιιτ

Ιειτ τσιπ ε ντεγ απο ἀειιε εεε οιιιιτεΒε

ΜγΙΙιοιιε ;ΙΙ εΙΙ:-οε τιιι'ΙΙ εΙΙ ειιΙΙΙ οιιεΙ+

ιιιιοΐοιε ετττΙΙειιε :Ποτ τιιιτιιίΙτοε , ε απο

Ιιτ ιιιιΪιΙ Ιοε- γ εττιΡΙογο , δ6 ή θεα τΙο

ο - ` Ιειιτ

το



 

ισ ' τω” 1'. Α › ›

Βιμ. Ισιιτ ΡειτοΙσ 86τΙσ ΙσιιτττιιιιιΙΙστσ. Ποτ:

' ή γιστιτ τ1ιιἶετιΙΙσι1τ$ ΙΙ στ: 9 τιιιΊΙτ Ιοτιτ οι:

1. σ”. νέα: Με: Βέττα. 5τιι: στιι:ιτι Ισ τιστισάι

Ι εκατσ,σπάτέτστάσ ό· μέ:: :ίε1υστ Βέττα πὅΜΞ

Ετνι·: , ό· σίεριιτ Μπιτ· .9σιἔπειιτ πρ.. Οἰπῇἔ.

(?σίτ Ισ [ειΙιιτειτιοιι οτάιιιτιιτσ,τΙοτιτ ΙΙ

νἴσ :τα σοττιτιισιισστιιστιτ σΙσ τουτσε ίσα

Μ: θ;ιοιι·, σου: ΙΙ Ισ ΙΙΙΙΙΙΒ5 Ιυγ ίουΙι:ιιττ:ιιιτ- _

σΡΙττσε ι σΙσιτσ ιΙ'σΙΙσ ιτισΙτιισ , δ6 συ:

νοιιε τι ίοιιιιστιτ στὸ σιτρΙιτισέσ στι :Ισ

ἴστιιΙιΙστιΙσε οστ:υττστισσε. ΙΙ γ τι ίσιιΙσ

τιισιιτ σσσι τΙσ ρσττιστιΙιστ, σιι'ειιι ΙΙσιι τιιισ

τΙστιε Ισε πι1:τσε στιἰττσειΙ ίσιιΙι:.ιιττσ Γσιμ

Ιστιιστι: έτι:: ό· μέ:: στα ΙἱἀσΙσε , τι σοι

Μ ι16αιτ, τα .Σε στι Ισ Ρ:σττιιστσ ιιΤιτιτιού

τΙιέσ , 8: στι. Ι”σΡΙττσσ. ΤΙτσ, ΙΙ γ απ:: ετιιΙΙΙ

ι. τ.. ι. Ισ Μάτέσστέσ ; σοτιιττισ στι: ΡιιτσιΙΙσττισιι:

1'Μ Ι 5. Ισο.τι στι (Μαιο: τ:σττσ Ι)ο.ττισ σΙσιισ , σ

σοι ΙΙ ἐστι: Ισ. τΙ.σιικισίττισ :Ισ (σε σΡίττσε.

θε πιο: ειιοτιτσ τιιισΙτιιισ στιοἴσ τι σσΙυΥ

:Ισ ἔσω ;ιιοτιε ττιοτιττατιτ τιιισ Ια Ι:3ΠΕΙ.Π”;

στι:: Όισιι τιοι.ιε έτι): ιΙσ τιοτιε εΙέΡσττι:

Ισε στειτ:σε τισ σπιτι/Ιω: , τιιισ :Ισ (σ. σοσι

ΡειΠιοτι. Ετ σε: @τισ Ιστ $ειιιιτε ίουΙιειιττσιιτ

Ια τιιιίστΙσοτ2:Ισ σΙσ Βισιι στι:: ΡστΙσιιτισε

Ισε ΡΙτιε Ιοϋε.Ι:Ιστ, σοι ττιίΙστιτ άστα ΓΕ

$ΙΙΪΦ › 8‹: σ.ιιι'στιιτ τιισίιιισε σΙΙ:ιιιιοιστιτ Ισ

| :Με

ύ



  

να!! 1. ο Τίπευιβέσ. · ιι

μΙιιωιοιιε αΡΡ:ε:ιεΙ τιιι'ΙΙ5 τε:ιοιειιτροιι:

“Με : (με του: ΙιιΙεΙε αι οιιεΙ:ιιιε

Ροι:ιαιιιΊΙ Γε :τειιιιε εΙε Γι: νιε , :κι οικω

ιιιειιεεπιειι: ; αι ::ιιΙιειι, ω:: Μ, α

:οιΙιοιι·:ε Βείοιιι-:Ιε ::ιιίετιεο:εΙε. Β'οΕι

ιιιι:οιί: :ο:ιιοΙε:ι. α: :Εεεε σ.Ι'Ιιο::ειιτ Ια

Ρ:εΙοιιιΡ:ιο:ι ‹Ιε εεε:: ; «με Γε ίαιθ.ιι:

  

. .:

πετοι:ε :Με ίσο: Ρει:::ιι:ε,Ρ:ε:ε:ιά::ιτ |

:με ρου: ιιιιιιιι:ειιιιιι: Μ. ::ιιίε:ιεο:ιΙε

ιΙιιιι:ιε :ιε Ιειι: α: μι: ιιεεείΪειΙ:ε , Ιειι:
νι: ( ο. εε οιι'ιΙε ιΙιίαι:) Ροιιιιιι:ι: ΙοιΙΙ:ε=

ιιι:Ι'ειιιι:ιιε:ι :Ιε Ια ιιιί:ιεε :ΙεΙ)ιειι ρ :ΠΙΣ

γ :μια ΙΞι :με Ιε εοιιι:ε Μ: ΙΙ Ιε ::ειιιιε:ει,

ιιιιε Ιε 5ειΒιιειι: Ιειι: αι ιΙειι:ο. Ιιεειιεοι.ιρ

‹Ιε :εί:ε. Μιιιε ειπε: νοιιε ιιιιοι: εικοσι

ιδ:Ιεε ριι:οΙεε ό.ε Ι'Αρο::ε , τει:ιιειΙΙο:ιε

Ιιτιειιε::ιε:ιτ ρου: Ισ. Πτι Ιεε ιιιΙΙ:ιιθ:ιο:ιε,

ιιιι'εΙΙεε εο:ι:Ιειι:ιε:ι:. Ε: Ρ:ειιιιε:ειιιε:ι:

Β::ιιίΙοιιεΙ)ιει.ι ‹Ιε σε οσε που: νονιι:ιι:

Φρει:Ιιιε αι Με: ιιιεΐιιιεε 8ε·άεεΙιειιε ό::

Ια νιε , οιι'ΙΙ ποσο ειι.ιοι: :Ιο:ι:ιέε (Ι2.Π8 Ια

ρ:ε:ιιιε: Α:Ια::ι, ΙΙ που: ο ω: Η Βο:ι,ειιιε

Δ: ιιοιιε αι Ρ:ερο.:ε: ν:ιε ειιι::ε Βεαιι=ι

  

:Με :Με εκεεΙΙειιτε αι (αι ΠΙ: Ιείιι8_

Ι ΕΙΗΜιδΙ Ιεεο:ιάε::ιαι: ιΙε εε ιιιι'ΙΙ που:

η Η ρ:οπιιΙε άει:ιε ίοιι ει.ιιι:ι€ιΙει86ει αι

Ι δ:: ἐ:ιιΙ›ΙΙ.Ρσ.ιιΙ ό: Ια πατε: Αρ6::ει

[ ι _ .` ικα:



 

μ; Α δ'έππΜ Ϊ. _ ' '

.ξἐΜ,;;_ σα:: σσοε σκι ΡιισΙ1στΙειΓειΙοεσ 8εσΙσπ$
σ· ' ΙΙσοτσοΙΩσ ρτσοπσίΙσ. Ετ σοκοτοσ ὁσΙσοπ

σστσΙΙε Ισ ίσιο: ΗόσΙσπισοτ εισοοπτσε :Ισ

ΙΙσοτ εσάοωιΙΙΙσο,ειγσοτ αποσοεσ απο:

-στοττισΙΙσπο οπσο‹:Ισ 8ο ‹Ισ νοκ νσοὶι σε

Ρετ έστΙτ ; Βιὶίσοσ :ΜΜΕ πισττσ «Μισο δε:

Ια τσσσοσι1ε αοσσ νοσ σοιΙστσ Γογ. Νσ

Γογστιε με Η Ισστειτε ουσ ό,ασεοΙστ σε:

οσιττσ ΙοστσόοΙΙτσ οοΙ)ισο5 σο ΙσεΙαϊοτε

ΜΙοΙΡε:σε άσ πισοΓσοΒσ δ: ΙΙσ :κοπηκε

τΙσ. ΙΙ στσίσιπσ· Ια νΙσ α σΙιεισοο άσ οσοε

ίσο” δεί-σε ΐστοΙτσοτεοσοε ρτστσΡεσστ6

σο,ΙΙ νσοτ οσοε Ιει άστιοσιτ @Ισ οοΙ τισ

τΙοοτσ σΡτσεσσΙο. ;σ.ο,σΙΙσ :ισ ω αφρατ

έΙσσοσ , 86 σα: τΙστι σε ίειοΙ·σΙτ Γσωρσθ

σΙιστ ἔστι Ισοϊτ “με ία Ρτορισ Ιοστσάο

· Με δε ΙοπροοΙσσοσσ. Ι)αιωοτο8σ ΡοΙὲ

σοσ σσετσν€σ·σΡε στι ΙσΓοε (ΠΙΝΩ , οσ Ια

σΙιστεΒοοε ΡσΙιπ ειΙΙΙσοτε σοἶσο Ιογι

·Μσετσοε το σσ εΠοΙο 5οιποσοτ τσοκ σσ

ουσ οσοε :πισω ό”σΐσστειιισσ,(Ισ σσοίἱοο#

σσ,·8ε ά'στοσοι·;οσοε :σωσει ίστωστο·σοτ

σιττεισΙισε ο. ίσο σῆπΞτ 86 ει Θ· νσΙΧ , μοβ

σο:: οσοε οσ Ροοοσοε ω νίιο·σμο :Ισα

[σοκ οσα σε: Ιογ. Εο ειπα σσ ουσ .

ΙΓΑρσττσ εΡΡσΙΙσ ΤΙΜοτΙ1έσ ίσο ΈΙΙε;;

ι σκοπο 8.οΧΙ)πίΙσ11Ε8ηοΊΙ5 εΙσ1οσιπ νοσ κ
Ι - Ι στατκΕ

:Α4- . Ι _. -”ι..σκω>ΔΑέψ



·*

-·,.

~

/Ισ 22 11. ΜααΙτα - _/

εταυ‹Ι' ατυουτ τω:: ΠτΙεΙεε , α ουί ΙΙε Με εΕτα15.Ε,;

τυΙυΙΙΙτευτ Ια ΡατοΙε τΙε Π1εω Ιεε τεΒατέ

·‹Ιαυτ δε Ιετ εττ1Ιαι·αΠαιπτ ·εουττυε Ιευτε

εΙτετε ευίαυε«5 δε ουε ΙεεέεΙεΙεε εΙοΙυευτ

αυΙΙΙ τΙυ τείΡεδτ α Ιευτε ΡαίΙ:ευτε,Ιεε εστι

ΠτΙεταυτ εοττυυε ο Ιευτε ρετεε ευ υόττε

δεΙεὅυευτ. Πε αυτ: Ι'Αροττε ΓουΙιαΙτε οτι

ΙυΙτε α Ιου εΙιετ αΙΙίεΙΡΙεΙαμα, Ια πυ
ΙετΙοοτόε , δεΙΙα ΡαΙΧ τ αουτ: αρρτευτΙ -

αυεΙε ίουτ Ιεε νταγε ΒΙευέ α τΙ18υεε ‹Ιε

1ιοενοευκ δε·τΙε :Με τΙείἱτε. Ι.εετΙεΙ1εβ

_ &εδε Ιεε υουυευτω Ια Ιπεαυτε, Ια Ηπα;

8εΙαίαατε, αυτ (ουτ ΙετοΙ:ήετέ οΙεε Γου

ΙΙαΙττ :Ιω τυουτΙ:ιΙυε , τω. €αι·αυτΙΙΙευτ

ρετΓουυε· ‹Ιε Ια τυοττ, δε τ:Ιυ τυαΙΙιευτΙ

Νουε νοΙουε τουεΙεεΙουτε` εευκ , ουί

Ρ0ΙΙεόευτ εεε εΙιόΙεε α τυαΙΙ1ευτευ:τ δε

Π1αΙεο11τετιε αυεευυε τουτεετ όουΙΡΡα

έα· ΧΕτ Ιε εΙΙ: ου”αΡτεε αυοΙτ ραΙΪέ

€εττε εουττε νΙε άαυε·ΓΙυειιΙετυτΙε δ: Γεω

;τΙτατΙου τΙε Ιευτε νΙεεε,· ΙΙε·- ‹:Ιεἴεεαἀευτ

(Με ν11ε ρεττΙΙτΙου ετετυεΙΙε. Ι.αΙΙΙουτ·

Ιε8 εΙαυε Ιευτ αυευΒΙειυευτ, δε τουττιουέ

Με Ρευτέεε δε εεε τΙείΙτα α Ια εταεε,αΙα

ΙΙΙΙΙετ1εουΙε δε αΙα ρα1Χ ‹Ιε Ι)Ιευ. Πε

Ι0τ1τΙεε ΙευΙ5 Νεα; εαΡαοΙεε τΙε 110Ι1$

@αουτ τΙε τουτ τηαΙ , δε άευ·ουε τευ ότε

Ω κατα

ω.

Ι
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μ. ο Σε:ιωικ Ι. _

Φι:Ι›.ι.σ:σ::ισΙΙσι:ισ:ι: οισ:ιΙισιιι·σιιχ. δε. 8::ισσ

:ιοι:ε :ιισ::::ι άει:ιε Ια Ροιι::Πιοιι ά:: Ισ νισ

άσ (οι: Ι:ιΙε. δ:: ::ιιισ:ισσ:άσ :ιοι:ε σα:

άο:ι:ισ:α :οσε :ισε ΡσοΙισε , σε ιισιιε σο::

άι:ι:ο. άειιιε :οι::σε :ισ_ενογσε. δ:: μι::

σεΙ::ισ:ει Ισ ::σιιοΙσ :ισ :ιοε οοιιισ-ισιισσε,

86 Βιι:άσ:ειιισε σοσι::ε ό: ι:οε τω. Όσ

:ιιιιιιάο:ιεΙιιγ ίσι:Ισι::σιι: :σε Ισισιιε απο

ν:ι νι:άσιι:: :ιιισσ ν:ισ ει::ισ , ιιιιι σιιι·ιοι:

νσ:ι:ε.οΙσιιι_σιι:ει:Βιιιιέσ δ: αΙ:σ:έσ. Οι:

ιΙ :ισ Ισε ισΜ:,ω :ισ Ισε:σΡ:οσΙισ :ι ιιιιΙ

άσ σσιιΧ,ι:ιι:ι Ισε άσ::ι:ι:ιάσ:ι: Με. Ειιίιιι

δ. ΡιιιιΙ (οι:Ι::ιι::ιιιι: οσε ι:ισιιε ε: Τι:ιιο

τΙιέσ άσ μι: Ισ Ρσ:σ, δ6άσ μι: :ιά::σ

5σιΒιισι:: Ισίιιε (:Ιι:ιΡ:,ιιοιιε ειιΙσι::σ :ισ Ι::

άιιιιιιι:σ άι: $σι8:ισιι: Μ:: σο' :Ι :ισ σοι:

ισιιιά:οι: οσε ειι:σσάι:σ Ισ Ρσ:σ , :ιι :ισ Ισ

Ρ:οροισ:οι: σο:ιιιιισ Ι'ν:ιισιισ Γοιι:εσ :ισ

ίσε ἔ::ισσε δ: άσ :ιο::σ :::ισιισ,5°ι1 :ισ

τοι: Ι)ισι: οσοι: σ:σ:::σΙΙσιιισιι:. Λάο

:ο:ιε Ισ άσ:ι:: Β: Ισ ισ:ι:ο:ιε Βιι:::σ:ιισιιι:

. δ: :σΙισισι:Ισι:ισ:ι: ιιιισι::ιιισ Ισ Ρσ:σ :Ιιιγ
ι :σ:ιά:ιιι: Ι'σοσιιΙΙ:ιιισσ , Γιισ:ιιισιι:8εΙα

€Ιοι:σ , :μι 2ορει::ισιιτει ιιό::σ €::ιιιάσ

δ:: Ιοι.ιιισ::ιιιισ άιιιιιιι:έ ; Μι:: :ιιι2ιγειιι:

ιι6::σ ίσ:ιιι:ι:άσ :ιἔ:σ:ιΙ:Ισ ιι ::σι:ε

σοιιάιιιισ σ: :ισι:ε σοιιίοΙσ σ:: α: Ησ

' ι - - .σΙσ, .ι



  

/ῖι›· ΙΙ: Π. 4 Τὶπισιώ. ο 3; ,

οΙο “Στ οτι Μαιο ιιοιιε ρτοΐοιιτο αι.ι ω” Ι

Ροκ οοιιι.ιοπε ιΙο (ει ιιιΙΙ:Ιοο, Ωιωω δέ ω ' Ι

ιοΡτοΙιοιιίὶΒΙοε , Ροιιτ ΡοίΙοεΙοτ :ι Μπακ

ι:Ιιιιιε θ. ΙοιοτιΙιοιιτοιιΐο οοιιιιτιιιιιιοιι Ιο

τ0γειιτι1ο ‹Ιο ΒΙοιτο δε ι1°ιωωωωιιιο,

ειιι'ιΙ ιιοιιε ιιαιιιι€ με Ισ: πιω: σ.Ιο ία

ιιιο:τ. ΑΜεικ

Επι, ~

  

  



  

7 .

'Ι Ραο

πωω - Ι Ι. ΤΙΜοτΙΙ. εΙιειρ. Ιμνεπί5.46. ?

»Μπακ

όπ η. . . ··

Μ" #2 Ζε πεα:έωτιπ· »ι Ζ)έαι , άκρα! ]εβτΚά:

Μ”. .ρ . .. . /.1648- Με: απε!2«ε: ΜΡαπ· σΜ/::εσεε, “φ με

ρω: αφ· Ι«2°βΙΙ' ΜΜΜ” κά; Μ) Μ απε:ιυπάσ

π.: πω: @· ω”. ' γ Ι

υψωπ €πι:πίσωεσπ είε Η 7Μί7° , Ιι)υιπ!

βπικεπιπεεάσ π: Μπκε: , @θα με Ρ /Μ.

ζ μωβ:ά 79792.

Μιν·εάειξ/απτ ΜΜακσότε !)ιβγ πω? β!»

26, θα! Θ? Μ Μ;; ΜΪαεἄε α 2»·συάΞεπεσκεπ2

ΙωΙΜἔ· επ Ζυἐζτ κι @από πι” ,#~ επ Ειωέσε ›

κι :ποτε , ό· ]ε ΡετβιααΈ· θεά/Ζε /Μέ226,- -

οι» ωΙάΙσπι πιίβ αν; το].

  

Ι, νουΙοηε ΡεπΠιο.όετ Ι‹:ε Ινσπι

_ Ι_ _ ' ηπα, α: κίε:Ρε με αΙΙΙ:ε άοΙοιιτ

-· - τηετττε: επι πωπω Με τοΙΙ6:ιε

όε·ε εΙιοΓοε, ου ‹Ι‹:ε άεΙΙε:Ιοε Πω: ποιιε

ρτεταιάοηε Ιοι:τ ΈειΙτο €τοΙτο ουτω

Βτ:ιΙΙΙ:τ. ΙΙ έλυε αικι;ιτ έουτ €ΑέτιετΙσρτ

Ι:οιπιε 8τειεο έιΙ Γε Ρΐέυτ; ου «Ια ιποΙΙιε

κ Ϊ- · . γ - - Ιω:

· Ι·Ιειιε Παω ; @πιά πισω ·

Ι Δ·_Δ[:'~ ΙΙ ΙΙ. .|



Ρα· Μ Ι Ι. α Τέπω!ύ.

Ιουτ-ὁτοτ οΙο φαμε· ΓαιΙοι·βοπ , ό;

ΡτέΙυΒὲε, 18εΙοε π1αιιοαΙΓοε εΙΙΓΡοΗτΙ_οοε,

ου'ΙΙεοικ οοιπτο οσε ροτίοιιτιοε. ΟοΙΙ:

·Ρουτοι1ογ Ιοε 4ΜαΙΡετοε ‹Ιο Ι'οΙοουοτιοο

οτόοααοο: α οου:ς , οιι”ΙΙε ίοτιποιπα οο

ππότΙοτ εΙοττα11αΙΙΙοτ.€Ιοε Ι"οηετέο ‹:Ιο Μ::

ΙΙΙΙαουτε αΐο ἐοτκΙτο πω( (μή Ιοε έστω

τοπι,ίαυοταοΙοε,8ε οτα εοιπ&ουοοι εΙοοΙ

Ιεε δ: αιτοοςΙΒ. ΟΜΕ Ια ταΙΙ:ΙΙοοο'ΙΙε

ιΙοτ1ηοηε αΙα ρτοπ1Ιοτο ραττΙο εΙο Ι'οταΙ-'

Ισα. Ετ α Ια νοτἰτο οοτ οι:εΙτο οίΗὶταΙ4

α”

· ΙοποαοΙο, οο”ΙΙίοαιΙ)Ιο αιιοΙτ έτο έταβΙΙ

ο Ραι·Ια νους φοίτηο ‹Ιο Ια οατικο ΡΙΐιτοΙΙ:,

φ1ορατ Ι'αυέΙΩτΙτο ‹Ι.ο Ι'ατε. θα: ΡιιΙε

αυο Ιοε ταἰΓοκιε , οιιΙ τοιιοΒοο: ΜριττΙΙ::Ι.-Δ

. Φωτ Ιοε απο” εΙοε Ιιοτηιτιοε ~·, τι”γ ρου

καπ αεΙτ Ω οΙΙοε ο”γ. (απ: τοοοοοεοοτιίἱάοτέοε; οι1ί πιο «Με οσο δώ: το

τταιιαΙΙΙοτάουτΙΙοπϊιοοτ εΙο Ιιαταηαιιοτάοε

Ροτἴοτιιιοε,ὁοι1τ Ια ΙιαΙτιο ου Ια τηαιιοαἰίο ·.

0ΡὶιιΙοη , οοΊΙε οίπ ‹Ιο πω” α ΐοτ:11'ο
ΙΙοτοΙΙΙο 8:Γαι11ο α ιιοε· ά-ΙΙ.οοιιτεΕ· Ιοἰί1ς

απο Ιοε Ιιοτιπποε ίαΙίΙε ‹Ιο ουοΙοιιοΡαΕ-Ι

Με ΙιιΒοητ ποια αιπςοι11οιπ άοε οΙιοΓοε,

οιι'ιΙε :ιο Εοτ1τ

Μο. Ε; οοππτειοΙ`εοΙΙιἰααΙα‹Ιο εΙο-Ια πιω'

Μπα οΙιαο8ο_τουτοίοι:;ο σΙ°οΒΙοτε αι

οιιαικΙΙΙε οικ Ι>οΓρτΙο ΙΙ- 1

ο

Ι

'κ

Ιοε @Αααα

ε»



@ί _ .5'εππω!!.π

ΕΈη.Ι. [ο οουΙουτ, δε ΙευΙοι18υο ττο111ρέο οτ: βἱἔ

Κ: ττευυο όο Ι'ειωοττυιπο άουε τουτ α:

` ου'οΙ!οΒουτστευυΠ ιιοε ειττιοεάουυευτ

ουκ τ:Ι1ο!τε οιι'αΙΙοε τοςο€υουτ, Ια τουιτυ

το άε: ΓΣΡ:1Πτοι1 , «μυ Ιοε οιΙτετο. Που.

νουε νογεε ου,ιΙ 3ιτεροΒο ὶοίὶτιἰτυοτιτ άο

19. ρυτ8οτ άο Βοτιοο Καυτο οτ: τουτο

ττκιυυαιΓ: Ι·υιιτι:υτ , δέ ά'γ τυοτττο ε'1Ιΐο

Ρουτ ε οτε ἀιίροίὶτἰουε ουἰ υουε Γογοτιτ

Μουσε ποε ά11οουτε δε τυπο οσε τώ

`ίοιιε,8εῇυοο ΓοΛοοτυουτ οτ: Με το-ιιίεΙΙε.

$112ητ2€ου(05 , ΜΗ ου”οΠο τοε:οΙυο νο-· ·

Τουε Ιοε Βοιπτυοε,οιιτ οτιτ ουεΙουο Ρεπό

` ου Βου ί-οηε3 οτι νΐουτ ;υτιβ τιατυτεΙΙο

Μουτ; 86 Η :ή ο Ρτεἴουε.Ροἰυτ τἰο ροτ

!ουυε (ἱ8τοΗὶοτο , ουἱ πιο τειΓτΙ1ο ὰ: οτε

Ρειτοτοουκ , :ι-οιὶὶ Η νευτ ου όοιπιτ:τ ἴοε·

ευὶε, ου ρτοΓουτοτ (σε τοςι1ορτοετ 8ςουτ

Πο αυτ: ουοΙςυο ττΈοττ όο` εΊυίὶουετ

ώστε Ιουτ οΓρτάτ , Μπιτ ουο τἱο Ιουτ Ιστο

ΡοίΕ·τ α: €1υ,ι1· άε:Πτο. Η πο Βιυτ άουτ:

με ε)έτουυτ:τ ΠΙ“Αροττο δ. ΡειυΙ τι ειὶυίἱ`

τοτυπτουτὲ τουτοε Γοε ορίττοεε ΠΙ Ισ

τουροοηυετ ρουτ ο€Ιοά`πυοἰτ τιειπττ5 Με

έεοΙε:ε ά: Π:Ιοουέυεο τυουάο.πκ: , οί όο

ε'οίττε ρτευεΙυ οτ Ιουτε αττ€5οτε. @ερτ

πιο: ειὸᾶτεΠε`ἑτιι1οοετιτο , δ: να του άι:

|,.:- Με α· > Μ.
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Ισ. ριιιάσιιοο ιιατιιτοΙΙο, ειιιε:Ιο δ. Είοι·ιτ, Φω,_;)

οιιι οοιιάιιιίοΙτ σε ετ:ιιιτΙ ΑΡόττο , πιο

οοιιάατιιιιο ροἰτιτ , Ροιιτιιοιι οιι'‹:ΙΙο (οιι:

Μαι οιιιοΙογέο. Ισ Μια Η. Ιω ο.υττοε

ειιίττεε, ιὶοιιτ Ιοε ειιττέοε νΙΙοιιτ ΒΗΜΑ

ιιαιΙΙειιτ τοιποε ει α: άε:ΙΙεΙιι. Μειὶε ρου:

ι:εΙΙο-οι άουτ πισω ειιιοιιε οιιττε:οτιε Γ:Χ

ροϋτιοιι; ΙΙ ΜΙ οΙειιτ, οιι)ιΙ ο οτιιρΙογὸ

ιΙιιιιε (οιι οοιιιττιειιοειιιοιιτοιι £Ιειιιε Ιου.

εκστάο(οοοιπιε σο Ισ ιιοπιιτιο εΙετιεΙοε '

έι:οΙ::ε:) τοιιτοο οιιι ροιιιιοΙτ οιι Βο.8τιστ

Ια νοΙοιιτἑ: ιΙο ΤιιιιοτΙιέε, ει οωι11°ωπ,

οιι τέιιεΙΙΙει· Ιου ιιττετιτιοιι,οιι οιιιοιιιιοΙτ

Ιοιι τοΓρεέΙτ , οιι οιιΙΙ.ιιιι·ιιιοτ Ιοιι ειίΕο

&Ιοτι , οιι ι;οιιοΙιοτ Ισ. τοιι:ΙτοΙΙο,ροιιτ Ιιιγ _

Μο ιπ:ατιιοΙτ ιιοτι ίοιιΙοιιιοιιτ αιμα: άο

Με, ιιι:ιΙε ιιιοΓιτιο σ.ιιοοοιιο νεοαπο

' τΙοιι Ιω @Με ρτοα:ρτοε , οιιΙΙΙ Ιιιγ νοιιτ

τΙοιιιιεε. θεά Η. οπο (ο ιτειροοττο Ια

ιιιιιιΙιιὲ έ'.4ιυό:πεώ Ιο/ω οι» , άουτ ΙΙ Γε

παώ: άσε Ι'οιιττέ‹:, 8: Ια ιιιοτοοΙΙΙο :Με Η

νοαιτιοιι οοΙ::ΙΙ:ο,οιι'ΙΙ Ιογ τειιτιοιιτοιε οιι

άοιικ ιιιοτε,οικιιιά ΙΙ (οι οιι'ιΙ ω:Δ Δράκο

μ» ω ωΖωπἐ· ὰ· Βάια , δ£ ΙΈια:οΙΙοτιοο

ιιιοοιιιο:ιτειοΙο ό:: Ιοιι ιιιιοΙΡα:το,ΙιιίΙιιοΞ:

μια: οιιοΙΙΙ:τ ουκ Ιιοπιιιιοε (ο ροπή: «θε

ίι ·υ2ε,9ιιιέ @ί οι Ζώα: ΟΙ::ψ;86 Ια εΙοιιι:ειιι:

' β ο ο ' ` Ο 4 Μ

ι
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82%ΜΜ Ι Ι.

_ρ1έΡ_Ι, άιι απο, άοιπ Η ΒοοοτείοοδΕΓεάΡΙε;

Ι

.(0

ΓειΡροΙΪειπτβηΐΔ @να αἑωἔ. δ61€ Ηπα:

@ε ειθίαΐτοευ:ε έν1Μιιτ -, (ΜΗ γωοιάτε,

Οπα κ· /:)2: , ΜΜετ2εσπίσ &· μιὰ άι· Ραπ

@Με Ζε Ρενα , Θ· Με ρω· π>/ω ω» ΜΒΜ:

8:Έπεαίεοιπ1ιττο νοιὶε Ι*ειυεε ουϊ ώ ἀε

ι:ειτιμ |Μειιιιτευειπ: Η Ρ‹›ιπἴυὶτ^οηεοτε

άειοε 188 ρετο]‹:$ ηικ"Μ: νοοε :Μ Ιει1Ξε:86

Ραπ 1ιιίΜΒετ :ι ΤπτιοτΕιέε [ο. νοτ1τδ86

Γειτάευτ άε: Γειἱἶεδἱὶοτι, τμ*Π Μη Ροτέο1τ,

Η Ιι1γ οτι τορτοΓοητε δέ Γε1ΐετ , δε Ι:ι ετω

ί-α: Πείἶετ ΡτεττιἰετετΠετητ επι κ:ει1ιι”ΙΙ μ

.Ρ-τὶοὶτ [Χου πω: δ: άουτ ραπ ΜΥ, πιο

εείΒιιπτ άσ Ρτεί-ε:ιπ6τ επι δεΞἔτιευτει (οτι

οεεείἱοιτ 86.όοε τει11ετο1ττπ:ηε 86 β68

κεεμίε:Ρεεε : .ΙΞεοηάεττιεοτ οτι α: ηιιΉ άι»

Ιὶτοϋ: ρειίΠοτιηετιπευτ άι: Τ:: τε·ι1ο1τ,ΕΐΡοφ

ΗΜ εμε ἴει ρτ::ΐε:τιει: Η: τοωΡΙὶτοἱτ όσ

.εοοἴοΙαπ1οπ 8ε άε 1ογε. Π τοικΒε επι

Βήτα: Η @Με , άΡοϊι έτο.ἱτιιέ‹: [απο αΙ:ΐα

θ:Ιοπ τ:τιιιοτε 1η, 2Ι12ωοπι1€ ίου εκεεΙῇ

Ισια: ίογ , @ΜΙ Ιουέ άε κ:ος1ιίειγ20τ.

. Ρ1τςωές:οπωω Ιπιωτθ: «να Ιξοϊ5, 8; το

Ευκύε6, Νικ: Ιει 8τειτ1ά :απο , δε Ι'αιπτε

Η :ποτε ὰ: Τάτι1οΠιέ6 , εΠε έτοὶτ ΡείΪέέ

α Μ: , εοπιττιο μι: «Ποπ εΠιοτ3αιΒε, (Ιω

]; εομίζττμοὶ; Η συ1τ1ιιοάρ ;Β€τιΕ:ΐ

'μ' 5
> Δ' . _

Μ; . › 7 Μ.›`Μ~ .εμ
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ο=ισο:,οιιΊΙ γ σοσΙ:Ιοσο :Ισ Γειρρα:σοσσ σΙοΡ.:.

σο'σΙΙσ :ή άσ:οσο:σ:σΙ: οσε :οσΙοε εσο

ίΙ2:1Ποοσο: σοΐσΙΙσ ειοσΙ: ίσ1:Ισο σσε.ίοΙο~

:σείσοοοσε. Ε:: ίσο: Ισε ::σΙε ροΙοτε,

:με οσοε :ου::στοοε, ε'ΙΙ

οπο:: σο σσ::σ σ&Ισο,Ισε Ρ:Ισ:σε , 8εΙσ

ω: :Ισ δ. ΡαοΙ , 8εροιε σο ::σΙίἱσί:οσ

ΙΙσοΙυ. ίσο όσίσο ίσοι: :ΙΙΙΙ:ΙΡΙσ ΤΙοπο

σε:: ; σο: :ισ σσο:Ισοοσο: :σοε ::σΙε,

. σοοποσ οσοε νσγσε,ηοσ άσε οπο: :τσε

' ρ:οο:σε σ Ισ :σο:Ι:σ όσσΙΙσ. σε :ι::σο:Ιί

πιο: άίοΙοσε Ισε:οοε σ1οσ ίσο ΜεΙίΙ::σίσ

ρ:σροίσ :Ισ Ιογ έσο:σ :Ισοε σσ::σ σΡί::σ.

(ζωο: ε: Ισ Ρει::,σοΊΙ Ιογ:ΙσοοοΞ: σο ίσε

ρτΙ:τσε , ΙΙ Γσο οίίσο:σ σο οσε τοσα: ΙΟ

πο: έΜΕ6: ο Βάσια, ίσμεί]ε/έπε έσεωε.:.1 |ποσβασε επρεπε :ποστ α· οφ ?σε ἰσ σ.

οπο:: α? ω] :ο σα.: μέσα.:Μ:: ό· σο:

Η Ιοοο::σ σο Ρειίί:ιο: .

Με:: , σοσοσΙ ΙΙ οά:Ι:σΙίσΙτ ίσε :πίστα

δ: ίσε ι·στοσ:::Ι:οσοε

πίε:/σ:: Μεσε·%·ιο· ε:: έσωσε

ΓΑρό::σ άσο: Ιο1ίείσε:::ειόΙ:Ισο , όσο:

σα: :Ι'Ιί:εσΙ , σε σΙσ Ισ :οσο :Ισ ΒσοΙει:

ΠΙΠοοειγ σε οσο::1 :Με 7

; ΙΙ ' σΙΙ: σΙειΙο.
(Με Μιά: απ::37ισ·.ν ΙΙ σο:σο:Ι οσο ίσο=ή ο ' !εωσπ

· Τ::

[ΜΙΒ ει:: 5σΙ` - Ι

, έΙΙίειο: σο'ΙΙ ἰε/ἐπ ' ·

σσο/:έσπε. Επ:#. ·'
84>.

ο

ι

ίσο σοίειοσσ σΙσοε τ

Ια ρ:σίσίΙΙσο :Ιο Ιοάειϊί:οσ

ε

κι

σοὶ δ: σοσΙ σίΙ:Ίσ ? ”- ΔΔ

.' Ι
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- «μ '' - .3'ινωυπ Ι Σ. _

7' θΙιη»Σ Μπεστ Γοιι Ρετε,8ε ίου Βτειικά-ροτο, @Με ΙΙ

έεοΙοιπ ΕΙ:τει1κ_,πιειΙε ο.ιΙΙΠ τοιπεε Με Ι

@Με ίΙπιτέςεεΙο Ματ ΜΙΒ, ΙιιίεΙικε :ια Ι

| ΡΙιΙε έΙ0ΙΒΠέ65ΙΙΙΙΙΙιι14:Ι1°ΛΙ:31°αΙ13Π1 , ω.: Ι

86 Μωβ , ιἴοιὶ έτ:ογοητ όεΙά:ικΙι1ε :Με - Ι

Ιεε ΜΙΒ , δ: ΦΠ ει Ω2ι1Ιἔ ὰ: ο·:Ιει ἴοιπ οτ- Ι

όΙιωΙτοπ1::ητ ιιοι1·ιανΞε Με ΙΡα:πά.ατεύεε: Ι

εξ-είΙ Μπα Με εοαιωοτιατηοηε δό Με Ι

Ν ` οτΙΒΙΙ·ιεε εΙο Μ” ι·εια:;ίΙ Ματ @σε άΙΐειτπ: _` Ι

Ι

9π'έ!/έπε σίεΙ·/έ: »υπώιπ: εε Ι)Ιου,ε.ικ1ικΙ

ΙΙ Ρτείεκπε (εε ΡτΙοτεε, Η το(πιοΙΒιιε σοὶ

τΙοιηττιεπωφο όεΙΙ Ισ Που, φπα ίοιι.Ι Ι

μα: δὲ [σε ειγειιΙε, 86 σ:ηΗτι , Ιεε ΡειττΙ:ιτ-· ';

. - οΙΙοε πισίωσε ευοΙε:ο: @στὸ δε Παω. :

ΟεΙΙΙο. ΡτοτείΙ:ιτ5οπ, ε1ιιΊΙ @Ποπ ειιττε- !

ίοΙε ΙΙ.οικιιιτ ΗΜ , θοι.ιιιει·ηοιιι· ‹Ιε Ιι1- _ Ι

ε 2°?“Η' ό.έο, Ισ π· ωπβ·πδ: (άΙι:-ΙΙ ) ?πε /έΖωσ Μ ζ

ω” , μ'έ!.τ ρΡΡε!/επ:βέϊε , έα· @η Ζε Βάσω ' !

Με ωεφετε: , πάω: κι τοπια εύσβυ· , μέ Ι

. ρω· έστέ:εε·ωθιω Ζω Σε] &· σίΖ8ε Μ· Ρ:ηεύε

των. Ε: ιι'ε:ΙΙΙιτιοε με εΙυ'ΙΙ Ηπα απο το

Χ · / › το:ιτειιιε Ιουτ1Ιοσιωτ δε Ιιοι·ε :Ισ Ρι·οροε.

ΙΙ

Ή`δ.:.-τβ-.

Ι (Εκ Με ΙιιΙίε Ισ σεΙοπιιιΙοΙοητ ουττο.8ει1-·ε

385' ε ίεατισητ εΙ'ο.ιιοΙτ :ιΙπιτιάστιοΙ: Ισ ίετιΙΙοε ό.ιι

κα”, Πωσ , δε: Ι'εΡΡεΙΙοΙειιι:· ειροίΙ:ατ 86 ω

' ῇῇείτττςιιτ έΙο Μ, π:ΙΙΒΙοια άσε ία Ροτεε: Ι

Ι . - ·:έσττΙιτιο _[ΙΙΡοιιτ μείαΙια:: ,ΙΪειιειΙΙΒΙΙε Ιω α

Ισίαε
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[σκ ί:: Ι Ι. ι 7%υ:ιμ ιι;

Ισιι:ε :Με :Ι σιιΡ: :σ:ιοιισσ ει: Βισι.1Οιισιι.Ε

άΊἴ:σσΙ. Εστω: ΙσρΙι:ε ρΙειιιιιοΙσ σοι::

&ισιι,σιι':ΙεΙιιγ Βάση:: 8: :Ισ :οσε Ισε

Ρ:σ:σκ:σε,άοιι: ιΙε σοΙο:σισ:ι: Ισι:: :ιστ

ισσι::ισ:ι , ιι ιι'γ σ:: :ιι:οι: με ν:: :ιιιι ι:

:Μιά άσιισι::σὲσ εσυ:: :Ισ Ισιι: :ιει:ισιι,

:ιι επι -Ισιιι: σειιιιειθ: ν:ισ ΡΙιιε 8:ιιιιάσ

:ιιισ:ίισιι ::ο:ι::σ - Ισια 8: Γ:: άοδ::ι:ισ ε :ιι

σοι ::σιιοΙειΡ: άσιιει:ιτ:ιεσ Ισε σο::ισισ:ι

:σε £οΙΒΙβδτἄ :ιιεΙειΙσιι:έσε. Ε: ιι :ισ ίσα:

με άσιιισ:.:ιιισ άιιιιε ::σ::σ 8::ι:ιά”:ισσι1->

βάση σο:ιτισ Ιεισι:σΙΙσ ιι νσιιοι: απ::

ιιιιιΓ:Ιισιιισιι: άσε τ: άσισιιάι·σ άσιιιι::::

Πιιπρσ:σι::(σοι::ι·ι·ισ ιι Ισ άι:: οι: ερ:σε) τ. τω. ο .

σε σιιιισιιιιε :ισ Ι'σιιίισ:ι: σΙιει:σσάσ σ:: με·

::ιιιισ σάισιιι:. νσιισ:ι: άοιισ άσ Γο::ι:

Φ: 00 σοφια:: , 8σηε.:ι: σ:ισσ:σ πιει::

του: ΡΙσι:ι άσε :σρ:σσιισε άσ ίσε ασεπ

Μουτ” :Ι :ι βια: ιισιιΙιι ΜΙΒ:: 8:ιιιιέσ ιι

Ι:: σε: άι: σ-σ::σ :Ρωσ Ισ. ιιιι:ι:σ :πωσ

ιι::ιο:ι , σκι: γ ω: , σα:: Ισ 13ιω , ιιι:,ιΙ ·

ισ:: :τι Ι'Ειιει:ιειΙσ :ισ Ι.σΓιιε σιιιιιι, άι.: -

@τι σιισΙ:ιιισ ιιοι:ιισΙΙσ άιι:ι:ιι:σ , ω.

σο:: άσι:ιιιιε πω: ισι::ε σε: Ιιιγ δ: ίσε

εθωρεσ:ισιιε , ε: ι:ιο.ιιϊσ· βει:ισο:ι:ιι:ιι.ι

εισαι:: σ:: :σπιρε‹Ιἔι'άσ:ιεΙσ··:ιιιο:ιάσ, ::ιειιε

α: ιιισΤ::ισ 8σιειισιι:ίσι:ιισ::ιιιι,Ο:σ:ι:σιι: _ ο

' ά ' ` ` άσε μ

3_Σ_,___=__Ρ__=____ΜΊΜΜΜΔΜ-....--

 



ΩΙ:ι:ίτι.Ι.

Μ. Ι· / .5'ινωστι Ι Σ.

τΙοε οἰοιικ ε; σοκ Ια τοττο , οσο τσιιε (οε

ειιιοτ·ίττοε σ.οριιιε ΑστεΙΙιειιτι ο.ιισιοτιτ το·

ΙιεΙοιι(οτιιοιπτ (στη ῦιιιεΙο”τισιιι τΙο (Ε

τουττ·Ζ ετ τΙιι Βέτα ά:: «τοπία, ιτιοττειτιτ

τουτο Ιοιιτ οσιιΒιιστοσε ο(Ροτατιοο οτι

Ιτιγ (ουΙ. Ρ:ιτ Πι ιΙτοτισιιΙΙο ΡιιΙΙ(ειιιιτιιοτιτ

Ιοεττο.ιτε σο Ι:ιοεΙστιιτιτο ,δε ετΙ(οιιτο Ισ.

(ογ τΙ.ο (στι τΙΙ(οΙρΙο οοιιττο απο (αιιΙΙο,

8ο στΙΙοιι(ο τιτ:οιι(σ.τΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε. @Η

ε'ΙΙγ τιιισιτ σιιοΙσιιο οΙισ(ο οειρτιτιΙο`ἀ'ο

ΙοτειιιΙοτ ντιο οστι(οΙοτιοο τοιιτΙτο, αιω

Βιιέ κΐνιιο @Μισο τΙοιιστΙστι οτιιιοτεΙοε

ΙΞοτιτιιτοε δε Ισ τοΙΙεςΙστι τΙοε ΙιιΙ(ε, οστο

' πιο σοΙΙο ‹Ιο ΤΙτιτιστΙιέο; ο>έτσΙτ (Με

-τΙσιιτο Ι,τιστιτοΙιοιιΙΙστι οΙο τοιισιιοοτ, στι

τΙο τιιειιιτιιιοτ οτι σιιοΙστιο (σττοειιι (οτιιΙ

στ: τΙιιΙ)ιοιι τ:Ι'Ι(τεοΙ , Ιο (οιιΙ νταγ ΒΙοι1

ειΙστε Μοτο τισ πιστιτΙο. Μτιιε Ε. ΡειιιΙ

Ιιιγ Ιοιιο τστιτοο (:ιτικ 8ενειΙτι (οτιιριιΙο οτι
γ` ~ `Ιιιγ τΙΙ(ειστ, ειστε Ιο Ι)Ιοιι , τιιιΊΙ (οττ·οΙΙ:

· οοΙιιγ τΙο (οε ειιισοΙττοε·ι ιι”γ ειγειιιτ τιιιΙΙο

° τιιιττο τΙΙΙΙ:τοιισοοτιττο (οτε Ροτοε τω”

τι οοτέ$ειτοΙ , Ποσο ορο σο τιιο(τιιο Ι)ιοιι

ε'έτσιτ ττιο.τιι(οί'το ρΙτιε τΙειττοιιιοτιτ τι Ιιιγ
6ο τι τισιτε , τιιι'ΙΙ τι¦τιιισιτ @ο ο. (εε Ροτοετ

ο ηέι·τιτ ι:Ιετ8τιο·στιτΙοτ τι ιισιιε μι· (στι Ι:·ιΙεζ .

.σ.ξΒιι·-:Ιτοιι σιι'ΙΙ.τι'ειιισιτ. ΡετΙο σ.ιιιτΡστοε,

. - οπο:
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· ' [π Ι:: ΙΙ.: ?'ί:Μιέέα. Μ·

υα :υ Ιω Ρτο Ιιαταε. |ΜειΙε ό ειςΙΙΙΙΙτει- αωΡ.τ;ΙΙΙ Ρ Ρ

Ι:ΙαυτουΙόαιιαα ὸαε Εαι·Ιευταε ‹Ια Ι)Ιαυέ

ΙΙεια2ιαοτα μα· ααεΙυοτε αουἴου‹Ιυ νικ:

ΙιαταΙΙα, υυΙ κια υειΐαυΙτ «Μυρτώ Ιυγ,

Ια δ. ΕΙρτΙα, (ΙΜ αουεΙυΙΙΙσ1: Γε ρΙυπια,

@αυτ όαΙΙοτε ατιι;α Ια. Έογ εΙα Ι'Ε8ΙΙΙα ‹Ια

αυτα ΒτΙαυαΤαηταηαα 5 αστυππα ά'νιι

ΙσουαΙΙατ ΙυΙρακιατι·ειΙ:Ια αου_ττα Ιω ίυΕυ;Ι

ΙΙταε8εΙαα Έυταιπε ὁαε`ΟΔοΙΙΙηυαα, εΙαε

ΜειταίουΙταε , ὅ£` όαε ΜειυΙαΙιΙαυ8 , δε(

ειυτταε ίατυΒΙ:ΙΙ)Ιαε, εΙυΙ ΙσΙεἴρΙ1αττΙοΙαιπ

Ια (Ιταειταυτ ‹:Ιυ υπο::ιςΙα,Ια ΠΙαυ :Ι'Ι&ειαΙ,

8εΙετταΙΙ8Ιοι1 8:Ιαα ΕατΙ-τυταε υαε-ΙιΙΙΙε;

Ιυρρσίιιυτ ΙΙηρυάαωωαυτ εΙυα ΙαΓυε έ

τω: Ια ΙΙΙΙε ΙΙ'νυ Ια σα· (ευ εΙυαΙ αυτα:

ΙΙΙαυ ΙΙιαοκιπυ ,: δεῖ η'ει)Ιειιιτ ευαυυ ωτο

πιαταα ειπα ‹:α πιόυαΙα , 8: άουτ-ΙΙ πα

ρετοΙΙΙοΙτηυΙΙα Μπα ο.ΙΙΙαυτε ,Ι α1υα ΙΙιιυε ·

Ιαιιτε ίεΙ)Ιαε. δ. ΜΙ :ιΒΙ:ατ ἐαΙΙ:ουταε Με

ρτοίιιυαε καΓυατΙαεοΙαΙαυτΙ·ωΡΙατα, που: - Δ

αυΙαΙἔυαιυἐ αΙειΙΙατυαυ:-, αμα Ια νΙαυΧ8ι:

δε Ια υουυαο.υ ταΙΙ:απια:π ιίουτ ε1υ'ντι .

ΜΙ δε ΙτιαΙΙ:ια Ι)Ιαυ Ρο-υτ ιιυταιιτ, δε αμα

ιταΙυγ , (μια πισω Ιατυοηε υπι1ηταυωπ,

αΙΙ αα Φώκια αταέιταυτ εκ ΙΙΙοαι·ειταυτ :ΙΙ

ΜΙ$ΙηυαΙα ΡταιυΙατ ΡαυρΙα :ιεΙοεοΙτ :πμ ·· ' -

α υιαπιαυτ ; έπη: αυ·Ιάαυτ αμα @τα

“αουτ

- .Μ ~>~. ·υ ω?

:Μ.@ΜΜ



 

--Ρ-"---_----...,.

ΕΙ1εφ.Ι.

Ι

Μ. 8εΜέσπ .ϊ Ε ° '

οοΙει ΙΐΑΡόττο πιο ρουπουτ [πιο άΙτουυ'ΙΙ

ία: άοε Ιοε αυοοίΕτοε Ιο Ι)Ιου , οιυ'ΙΙ.ει

ιΙοτο 86 σ:1υΙΙΙ ρτοίοΙιο κυευυτουειυτ. Νου8

ειυου5 ουοοτο ό.ειυε οοε- μιτοΙοε πι: υ»

'υπιοΙΒΙο Ρτουυο οΙο 1ο. εΙ1υ1ιυτο οτοτυοΙΙο

ό.υ δοΙἔυουτ Ιοίυε. (Χι: Ιοε ΙιοτοιτΙυυοε

@ω Ια υΙουτ,Ιουτ υοπιπιτιοΙυε €όττεΙυτε

:Ιο οουίοΙΙοτ,υυο δ. ΡουΙ δέ Ιοε ρτοτυΙοτε

(:Ι·ιτέτΙουε :ιοΙοτοΙουτ Ιοἴυ8 , δε Ιο (οτ

.υοΙουτ οοπιτυο Ιου: Βίου , ιιΙυΠ εΙυ'ου

οίΐοτΙΙεΙο τέ-ιυοΙΒιιουτ €Ι€ιιτοΙΙΙουτ ουκ

τυοΙ.ϊυοε εΙειυε Ιοε έοτυυτοε εΙυ ηυυυοου

τοΙΙοτυουτ.- Οι· 5. ΡειυΙρτοτοίΙο οοπιπιο

ξνουε νογοε) η_υο Ιο ΙθΙου υυ'ΙΙ Ιοτυου, ει.

ΜΙΒ έτοΙοτυ3 Ρο.: Ιοε ειυοοΡετοε. ΙΙ θα

έΙοκιο πυουοτ ‹Ιο υοοοίΙὶτο , υυο Ιοἴυ5

οΡε 6ο τυοίτυο $οΙ€υουτ οτοτυοΙ ; ετου

του:8ε οουΙοτυπουτάο ΙΙνυΙυοτε,ρυΙθ

(1υο Ιοε ειτιοοίΙτοε ‹Ιο δ. ΡειυΙ υ”ειυοΙουτ

Μ οουυυ ) :ή ΙοτυΙ οιυουυ εκατο Ι)Ιου,

υυο οοΙυγ-ΙΞι. ·«Μο.Ιε ραπ τορου.ΙΙοτου

ροκ: ΡΙυε Ιοττοτυουι: Ιοε αιΙουιΜοε έΙοε

ΜΙΒ 66 οοΐΙΗτωοτ ΡΙυε ΡιτΙΙΙΑΙΏΙΙ18ΙΙΙΣ

Μ. £ογ (Ιο ΤΙττιοτΙιέο δ: Ιο. κι6ττο,ΙΙ :ιΙ6ιΙ>

έο σ.]υ'ΙΙ Ιοττ α: ΒΙου ΙΙο Ιοε Ροτοοεκ

Ζω” £##[ἰἰΜα; ο>οΙΙ ο άπο ειυοο νυο ραπ:

Φωτο 8: ΡΙουιοτυουτ Ροι:Γυειάέο ἀοΙα
ινοε1τό



 

Ι ·· Δ: Π. τι Τιέπωτό.

νοτιτο δε ίΙυτ:οτιτο οτ Γε τοΙιεΙου , Ιειυε ΟΜΕ

ιιυευτι τοτυοτε, έτειτιτ ΙοιουτιίΙουτθ: ουο

τ:του'ιΙ υυοιτ οτυΙοτειΒο Ι'ουειτιοιΙο τΙο

Ιτίυε @τυο 86 υιιϊε Ιοε οοτοτυουιοε _

τ:Ιο Μοϊίο υ'έτοΙτ υυΙΙοτυοιιτοουττοΙτο

ου ΐτ:τυιτο ου ΒΙου τΙΙΙίτειοΙ, υιοιε τουτ

ιι τειιτ εοτιτοτυιο τι ία νοΙουτο.· ()ειτ το

ιτιοΙτυοΙδιου, ουι ειυοιτ οΙιΙιτέο ίου ρου

ρΙο τΙυτιιυτ Μ· τοτυρετΙο Ιου ουΒιιιοο ευ

ίττυΙοο Ιθ8ΆΙ. 8ετοτττυουἰοΙ οι: Μουτ,

Ιου τιγειυτ.ειΙΈτειυτ:ΙιιΨυτΙο τυοττ ‹Ιο ίου

Με ου Η ΡΙουιτυοο ότε ίιτ:οΙοε: Η οίΙ:

τυιτΙουτ ουοΡο.υΙ 86 τουε Με:: Ιου :ιο

τΙουοιουτ τουσ οτ:ίοττυειιε αυτου Γοτυου

Ιτ άι: ουιττοτ Ιουτε τι.υοιουε τυσ:Ιιττιουε, 88

υυ'ιΙε ρουυοιοτιτ ου Ισουυο οουΓτ:ιουτο

·οτυυ· Που οτι οΓρτιτ, δέ ου ποτὲ ζώου

Ιειτοτττιο Ρτοίττιτο οει.υε Ι)Ευει.υοιΙο. ΤοΙ

τΙΙ οι Μου. @ο Ιο Γεω 88Ιο Ιοιιτ οι: ΓΑ

Ρόττο οτι εεε τυοτε , ουιυο να ου'ει ΙΜΗ

ΙΙττΙο Μοτερ, ουΉτουτΙοιτ ει Ι)ιου τΙο-- '

Ρυἱε ουΊΙ ότου ΕΙιτέτιου) 86 :ι Μουττετ

(μου τΙτυοτυτο ουι ΡειτοιίΙοιτ ουττο Μ:

ΐοτυιτο τΙο.Ιτι Ιογ 8: οοΙυγ τΙο ΓουυυοιΙο

4 ΙΙόττιιττΙ ότι Ι'οιττοττουτ, υ'οτυροίοΙιοιτ

1798 @ίου τουτΙε το πιο τυΓτ ντι υιοίτυο

του τιιιΙιε1τ:Β€ετιτυ 111οΪυιο @Ιου , 8:
Ι Ι 8- Ι ιιιτιιτυτ
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Μ. 7 82Μιυπ Ζ Ϊ.

ΕΙιειΕι.Ιι ΙΙιΙΙΙτιιὲ μ; να τιιοίκιιο ΕΙρτΙτ.(:ατ οιιιιιιΕ

ο οι: οπο ΡΙιιίὶοιιι·ε ιιιτοτρτετεε έτοιιεΙειιτ

ο _ οοττο οτοτοΡέιιτιοιι οι: 5. ΡειιιΙ :ι τοιιτΙο

_ τετιιΡε ‹Ιο Γε νιο, δ: αεοΙιιγ ‹Ιο τοιιε Ια

ειιιοοί'ετοε , οοτιιιιιο ε'ιΙ νοιιΙοι: «Με ουσ

ίειιφετεε δε: Ιιιγ οιιοιοιιτιοιΙΙουτε Με

13ιω ε:: ?Με τωνβίωσε ; Ποπ πιο ιιοιιε

οΙιΙΙΒο ει. Ρτοιι·ςΙτε (ιτε ρειτοΙοε οιι σε (ειπε

ιιιοοιιιιιιοι:Ιο δ: εΙΙΙΙΙοιΙο ει ΓοιΙ·τειιιτι Οι·

οσοι· ιιο οσοι: ειΙΙεΒιιοτ φ1Ή· ιι”γ οι Βιιοτοε

ςΙ'ορρειι·οιισο, (με τοιιε Με :ιιιοείιιιοε ‹Ιε

ΡιιιιΙ εΙεριιιε πιο: εΙε: Βε:οΙοε 8εωΙιιτο.ιιέ

του: :ΠιοττιοΙοε·οοτιιιρτιοιιε Θ: 6Ιε:ίοΙει>
πιοιιε ιιιτιιιέετε οιι Ισ. τοΙιΒιοιιόεε Ειιιίει- Ι

οιιΙΪοιιτ_ ιούιοιιτε εοτιίιιιιιιιιιοιιτ (σοὶ

ΙΙ)ιοιι ωρα: :υπ/δωσε , (Με (με ιιι°Ι,ει-μ

ο Ιοοιιιιιιαιτιοτι εΙο Ι'ιόιοΙειττΙο , οι Ισ Ιειιειιιι

«Ια οττειιτε άσε ΡΙειιιτΙΙΙειιε ειιΙΙοιιτ Ιω

| “ ' ιτιο.ιε ιιιίοδτέ Ια ριοτὲ- εΙΙιιιιειιιι _εΙ”ι:οκι

”οοιιιιτιοιιτ Ροιιτιιοιιτ οιι Ιω ειιιεεειιιο`

ο νοτιτέι οιιο ΡειιιΙΙιιγ ιιιοίιιιο ΓοιτιιΙΙΙ Βια:

- εάφ22:·ε σω;βεςπε Μπιτ (ο οοιιιιε;Βοο οιι

$οι8τιιιτιιτ Ποτε οσο ΡΙ·οιιι κΙο ίιιτειιιτ ,ι 86

. . οι: τοΙριτειιιτ οσο τιιοτιο Η Ροτίοοιι:οιτ

_ ” οτιιοΙΙ:ιιιοιιτΙεΙΙιεΕΙιτΙΙΙι 86 έρειτιόοιι:

' Ι Ια ίετιἔ :Ια (σε ΠόοΙοε , δ: τειιι:ιΞεοιε ίσε

ΙΞΒΙιίεε ζΙδ£ οιιΙΙο εΙΙνιιο Μια οΡΙ·ιιιοιι ιΙο

. ° ο - ι 'ι (α ι



 

#ι% Ια ί ΙΙ. »ι ΤΖΜοΙδέέ. -

ΙΙιΙΙΙΙΙΙοε ΡΗειι·Ιίαϊφο τεΙεττόΙτ Βαα

ΜΜΜ 8ταει: εΙο Γευειιι€ΙΙο 3 Γςιιιουέ

στο: κ1ιιΊΙ ώ: Ιωγ π16ΙΙηκ: :ιΙΙΙουτωςιίιΙ Ϊειἱ-=

ίοΙ·ττοιπ εοΙει μι· 58ποταησε έτειιπ ὸει1ε

ΙΊΜΙἀεΙΙτὲ5 μι: να ΖεΙε ειιιευΒΙο δε θ”

οοιπιοΙΙΙαιπω Ρετιβιοτ ίειΙτε ίετιπεε ει

ωευι1Με , @ασ η'οΙΙ σεΙΙε τΙο απ:: , ςιιὶ

εωροττὲε Ρετ νικ τηεΙἰἔιπἰτἑ άΙειΙυσΙΙ

φα, ου Επι: Ιω ΙιπετοΙΙε τυοηεΙ:ιΜε εΙυ.Ι

Ιουτειι;ιτΙεο5 ου άοΙοιπ ειωΙσΙτὶοπ : ου

τΙο Ιουι·ε νοΙΙΙΡτἐ5 ΡοτΓεευτοπτ ατακα: Μ»

ΙΙΙΙ11ΙΙ:τ€δ6ΙανσΙΧ άε:Ιοιιτ ΡτσΡτο εο!15

Ισπ:ηες; Ισ. νετἰτιἔ εμ:ΊΙε εοπροΙΙΙΙ:ητό

Βάι νὶοιπ ειιΙΙΙΙ ςιιΊΙ :ή οι Ρο1τιτρΙ6

μπάσο Ρουτομκ ; Ι,οιιττ:ιἔο ςυΊΙε ἔοπε

ΗΜ. ΕΓρτΙω έτετοτ τοίιὶουτε ΙΙιΙιΙΙ €Ι'νι16

Πυρεωτοικο , ὰ: ά'νοε ρετάΜοη Ηπα

Κ; :κι Με εμε Ισ; $εΙετιευτ Η ιτιὶἴετὶ-=

©0ττΙοεΡευΙ, 8εΙε: εειμ:ΙΙτ να εκεΙ11ΡΙο

ΙΙΙιιΙΙι·:: εΙΙ: ΚΜ ΙΙΙΒΜε εΙεπποπσα Ισ

απιίοΙΤο ωκ:οιε 90ο: ΜΜΜ: τοστ Ια

τάΙ1Ρε :Ιοία Έιιτειιτ) Ι1οτε (επι Ι)Ι:ιϊρΙκι11ε

δε Μ οιπτει8οε εοπ:ιτ ΓΕιυιυἔἱΙο , ΙΙ νΙ

0οπ σ.ΙΞΙΙΙΙειιτε Ιιο:ιοΡιετπευτ , έτιστβω:

#φπεύε ρω: α ία |ιάέα, θα ά ω· Αι 12% 3'

Ό· Μο.Ιεαυεεςιι: και: εεΙειῇς πιο νογ

' Ι) Επι::

 
 

1.Τύψ

μη.

ΒΙσικ6ιι 9110), (ει ςοη6Ι1:1οιιέ€οΙτ πιοΜε :(¦'""·Ιθ

κ



οἶ

.9εποσο Ι 1'.
5ο.σΙοο.1. οσε, ουσ ίσο οο1ίίσ :ΙΙ:σ, οο'έ!βοιέ2 Μ:: ο ο

σο,οιιτε σοοίέσο:::εοιιΙε :1οΙΙΙ :σΙσ::οΙ: 86

ΙοΙειίοΙ1σοοσΙ: Ισ ΙἶΙΙε :Ισ ί:: :ΙΙΙσδΙΙσο , 86

ο”:ίοσ.:ΒοοΙ: οσο οσο: έ:σοΙίσι· Ισ. Ιυ

:οΙσ:σ :Ισ ί:: πο:: , 86 Ισ. οο:σ:σ :Ισ ίσο

ίσ:υΙ::σ. ΙΙ οσοίσΙ: (:ΙΙ:σε νσυε)ίευτσ

ίστοΙ::σ ο. ΠΙσο ; Ουγ: :οσο ΙΙ Ισ οσο

ίσΙ: :ΜΙ 86 ίσοίίσκοσο:. ΙΙ ποσο ίσο

οσΙσ; Ουγ : οιο.Ιε νο ΖσΙσ ίειοε ::σοοσΙΡ

ίσοσσ. δ:: σσοίσΙσοσσ ο:: Ιυγ :σοτσ::Ιισ5:

οσο: Νσο; :εποε ί:: σσοίοΙσοσσ σοκ·

::σε τοειΙ ΙοίΙ:τυΙ:σ ; σΙΙσ έ:σΙ: οΙσΙοσ

:Ι'σ::σο: 86 :Ι'Ιοοσοιοσσ. ΙΙ οσ σσοοοΙί

] ίοΙ: οσε Ισίοε (ΙΙΙ:ΙΙΙ. Νσο ; :οο.Ιε ΙΙ

οοσΙ: το:: :Ισ οσ οσε ::σοοσΙΙΙ:σ νο δσί

οπο: , :Ισο: Ισ. ο;Ισοσ οο:σΙΙίσΙ: 86 έ

σΙει::σΙ: :Ι”νοσ ίοίίσο ο ΙΙΙοΙΙ:σ :ΙειοεΙσ

ο:σ:ΙΙ::ει:Ισο , :Ιειοε Ισε ο1Ι:ε:::Ισε,86 :Ισοε

Ισε ίσοίίτε:οσσε :Ισ ίσε :οΙοΙΙΙτ:σε. νοσ

σσοίσΙσοσσ οΙσΙοσ :Ι.”νοσ Ιοοσ:ειοσσ ο

στοίίσ,οΙσὶοσ :Ι”στ:συ: 86 :Ι”ο::Ιο:σε ο>σΙΙ

ουΙΙσΙοσο: νοσ :σοβέσο:σοοχε; 86 ο ΒΙσο

- οσ οΙ:οίσ ουσ οσοε -οσοε ΙοΙοΒΙοΙσο5ε

ουσ ::σ ίσΙ:/ἐ›·οἐ›· Με:: :ο οπο: ωκίέσπο

:Ισ οΙσίοΙισοΙσ: Ισ οσοι :Ισ ίσο ΙΙΙΙε , :Ισ

οστίσ::ο:στ ίσε ν:ειγε ίσ:οΙ:σο:ε, 86 :Ισ

: σσοιΙ:σ.:::σ ία νσ:Ι:σ , :Ισ :1οσΙ:1οσ ίεΙίσο

δί

 

  



β» Μ Π. 2 Τίπω:ύξθεοι ευεΙειΙε ΙοτειπΙου εμι'οτι Ιε Ειπε. εωΡ.ΙΙ '

δΙ Με έτοἰε ΙΙ ίαι1άτε5τ ειΒΐοικΙτε Η

ΡΙιιΙρατεςΙεε ΡετΓεειιτει1κε ‹Ιε ΓΕ<έΙίίε, δ;

οιιιιτΙε Ιε ε1εΙ :να ΒΙειΙΡΙ1εωειτευτε εΙε

ΙΈι1εικιεΙΙε ε δΣ Ιεε ττιετττε εκπτε Ιεε επι

Βιιπε 86Ιεε Ιιετἱτὶετε εΙε ΏΙεωέτο.πτ εώ

σΙειιι: ειπε εεε Μακ αΡΡαττ1εηρετιε ε

φΙεοιηιιε Ιε ίετιτ επ μπε εοΜεΙετιεεε

Ι)οιπ πε Ρειε τοπιεετ άειιαε εεε έευεΙΙε Ι
Ι Η

ειιοϋοπε, εμιεεε εμε όΙτ ΙεΙ ΙΆρόττε Ι - Ξ

' ειιΉβπ:Ιε Ι)1ειι άε (εε ειρεείΙ:τεε ενηωπ

τυκβασε, Πε (ε τειρροττε ειιίευ τεπιΡε ὰ::

Ιοτι (ΣΙιτΙΙΙΙωΙΙΙῇε,‹ΙεΡυΙε εμε Ια Ιιπτιίε=

τε άΙιιΙτιε ‹Ιε Ιείι1ε ειιιοΙτ ΡιπΙΒε Πιεστι

ίεΙεπεε εΙεε οτεΙιπεε σ.Ιε Ι5εττειιέ δε εΙε

ΙΙΙΙΙΙΙόεΙΙτεΙ Ασεπ:: εεΙει ( εσππι1ε ΙΙ Ιε

εοτιίείΙε τοπιάεωεω σ.ΙΙΙειπε ει Ισ. 8ΙσΙτε

εΙε Ια Βτειπά' @εεε εΙε ·Ιείιιε ΕΜΗ) δε:

τοΙΙ:·:1;ι ΜάΙΙ:εσωτεα:·, ΜεΡεύέσατεπ% , ω»

ΟΡΡ#ε#ἔ·ι2›·; ςικιΙΙτεε ΜεοεοΡ:ιτΙΙ:Ιεε απο

φιεΙ'εΙοἔε 5 ειι'ΙΙ ίεάοιπιε 1εωίε/έ7ιω

Μαι ε» μπε :ΜῇΖεπ:ε. Τοιπ εε ε1ιιΊΙ

ΡτετειπΙ πίεΙΙ: άο:ιε αυττε εΙισΙε 5ίὶτιο:ι

(με Πω , φίιΙ ἴετι: ττιειἱπτετιειιπ επι Ρω

Φε εοηἴεΙετιεε ίεΙοκι ΙΙει1ειτα8ΙΙε εΙε ίση

Ι.ἙΙΙ$› είὶ Ιε κατ” Ι)Ιειι ά'ΙΓεειΕ·ΞΙ, ειεΙοτε

Μ! Με [εε Ρετεε , εεεοιπιιι δ6 εεΙεΕπε

_? : Έ) π. μι:

Ι.ΐ.ἱϋΪΛ

κ; ι ;.

4!
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σ..

μ. 8ετωπ Ι Σ.

μι· ΑΒταΙιετο,86 Ρετ ΙασοΙ»,86 ρω: τουτο

Ισοτ ΡοίΙστπέ. ΙΙ σΙΙτ ουσ ο”σΙΙ ο. οι: (ΜΙ

' ν'τειγ Ι)Ισυ, οιι`ΙΙ τσοεΙ (σε τστοστσΙτηστω

δ: οιίΙΙ Ρτσίσοτσ Γσε οτΙστσε. Βου αστο

ΡΙσ ρου: νοι1ε Ισ άπο σο ΡείΙειιπ , ιιοιιε

οτσΐοτΙτ ‹Ισ ο”ειάάτσίΙστ σε ίσιωσε τσΙΙ

81συχ ο οικου ειπα: , οιίαμ "η Βάσω

δΙ Ισε Αιτἔσε 86 Ισε 5ειΙοτε Γοοτ Ισ Ι)Ισιι

ά'ΙΙτασΙ, («πιο μι: Ισε σ.ιισσίΈτσε ‹Ισ δε

Ρειι1Ι; ΐο.ιιουστοΙ ουσ ΙΙοείΡσιιτ σει Βοο

εισ σοοίοΙσοσσ Ισιιτ Ρτσ(σοτστ ιιοε ΡτΙσ- κ

κα, εποε «τους, «'56 Με εθτΙοηε ‹Ισ Θεσσ

στι Ισ. τσΙΙ8Ιοε1. Μο.Ιε ΡυΙε ουσ τοιιε Ισε

(ΙΙιτέείσοε σοοίσίΙσοτ , οιι'ΙΙ ΕΥ ε ουσ Ισ

Ρστσ, Ισ Ι:ΙΙε,8σ Ισ δ. ΕΓρτΙτ, @οἱ ΓογστιΙ: ΙΕ

Ισ Μ” Ι)Ισιι ΓστοΙΡ:ιτΙ'ο.τισΙσο Ρσι1ΡΙσ, "Ι

6: ουσ Ι'οιι πιο οσοι: Γεω ΙοΙαίΡΙισ απ: Ι

άοτιτιστ οσττσ οικιΙΙ:έ ει. ποσό άσε Αο8σεε ο Ι

(ΣΙιειΡ.Ι.

›' οἱ άσε5ειΙοέΙ:ε ; νοι1ε επεσε €τειικΙ τοτε ο

εάοστίαΙτσ 3 ‹Ισ ρτσΙσιπστ νοε οτΙστσε 86

να: αυτεσε εΙσοοεΙοοε ο οσε στσετιιτσε, Μ

‹Ισ Ι:›Ιἑιττιστ Ισ ῇοΙΙσ ίστι1ουΙσ οιισΙσ Με ·

εΙ'ο.άεΙτσίΙστ Ισε τοΙσοτισε ο. Μαιο πατε, Η
_ φ'ει σε: φαω Πάνε ουσ 1°ΑΡοι:εσ Γστ- ο

ιιοΙτ σο Ριιτσ σοοίοΙσποσ , 86 ειικ1υσΙ ΙΙ

τσιιἀοΙε ετ:ισσε δ: οΙΙΙ·οΙτ Ισε ΓυορΙΙσει- Ι

τ1οιπε 8: τσοιισί'εσε, (Με :ιουε τέετιο1-Βιιστ

.ε.. σο. °

  



βετ· (ο ! !. ο Τϋπετύ.οτι :ιυουιι Που σουτ! ει: Ιτιττιειιε ιιιυστ1υέ ςΙιεισ.Ι.

:ιυττο τιιιο Ιυγ (ουΙ. Αυ τοΙ,το τισε ιστοτ

στοτοε (υιιι:ιιιτ κι Ι:ι νοτΙΙστι Ι.:ιτιιιο σιιτ

Με τττιάυιτΙοε σειτσΙοε τΙο δ. ΡειυΙ. Ζε

ταου έπεσε: ο Βίετε ετ'ε τε μεσω: τε#ε/ε

σεΜπάστα είε Με εε: Με.: σεΣεπτ. Ε: ΙσΙοτι

σιι'ΙΙ ιι'γ επ οτι οοΙτι τιοτι τΙο οΙτιιισοτουιτ,

:ιι τΙο (ιιυιτ ,· έτει.ιιτ νττιγ συο Ισ (συυο-ε

ο ιιιιιιοο σο ιισε στσοΙιτιΙτιε 8ο Ισ ττιοιιτΙσιι

στο ιισυε οτι (ειι(στιε τΙειτιε τισε στιοτοε,οΙΙ:

ντι σου ‹Ιο Ισ στειοο τΙο Ι)Ιου, συιτισυε

Ιτι(σΙτο οοε οΙιτιτιτειΙσΙοε σοιιεόοε, 8οτισυε

οΙιΙΙσο σετ οστι(οτιυοιιτ :ι_Ι'οιι τουιοτοιοτ

ΜΙΒ Βιοτι ορο ‹Ιο (σε ειυττοε τιοιιο(ιοοε : ΙΙ

τΙτ-οοιιοετιτ-τιισιιιε ουσ σο (οιιε πιο (οπι

ΙιΙο ντι σου (τσιτΙ , σε σου οσιιυοιιτισΙο ε·

ευ τΙοΙΙοιτι τΙο Ι'Ασόττο οτι σο Που , συι

οΙτ τΙο τέιτισισιιοτ Ι!ειττΙουτ σο (στι οΙΙ··ο

&ιστι ο ΤιτιιστΙιέο. ΓοΙΙ:ιτιιο Ιοοειυοσυσ

σΙιιε στσστο Ι'ιτιτοτστοτσιτιστι εΙο συοΙ

@Με οΧοοΙΙοτιε (οτιιίτουτε σο Ι)ιου, συτ

ττετΙιιΙ(οτιτ ΠιιισΙοτιιοτιτ , ?ε εεε: έπετε.τι

ΒἰειεβΖΜ μεσο/είε στο: σεβ »ΜΜΜ εἰς

#@ οΙεπτεπει· στ·έεεετι σουτ τΙιτο , ΤΜΑ::

|(#β(τσαε]εβτί: ττιοιιτΙστι τΙο τη τΙστιε

τιιοε στιοτοε(τ'5ο ιο Ιο (Με ιιιοο((εττιιτιοτ) ιο

τσιπ σ.ιιΙΙΙ συει.τιτ δ: συιιτιτ στεοοε τι ΒΙου

' - Ι) ; ει του

- τ #
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Η ' 86%;» Ι Ι.

ςωΡ.1.ιι τοπ οεαιΠοη. Εεε ΡειτοΙοε (Ξτεεουσε

› άσε Γοι·κς$ιΞειΙ ε”:ιἰοίὶει1: ΐοττ βίου ει απτο

οΧΡο1ὶτἰοο. (Χα εΠεε Ροτι:οιπ ΠιτιοΙο

111ετπ , ]ε πω: έπεσε: Δ ΒΖω τυπικα , οιι

@Ζακ φα· ο /Σι2: πιενπ°έΜ Αθ τη α'ωπ Με:

ο 2απε7·εε: Βο1οιι οιίοΙΙοε Με νοιιὶειιτὲἰτο

αυτα: ο!ποίο , ουσ α: οσε: ΓΑΡοετο @ο

ειΠΙοιπε άειοενοο οεαιΒοτι ΓειτιοΙεοΙο

' ου ε:οπιττιετια:Μεοτ άε Γερίπο ει ΡΗΝ

τω2;. πιοο , Μ· πω· ἔπισε: κι :απο Μαι ]δι%ικε

! έ” ;υάρΜε ΜΜΗΜ α? ιη Μ” Με:Ρτέε·τε:.

- ΙΙ @Παπ ευ ντι εποε , ειυΉ ρτἰοὶε Μωαβ

ίἑιππιτιειπτ [Χου ρου: Τ3τιωτΕιέε: :ΜΒ

ε:τι τοΙΙο (οπο ου'1Ιτοοόο1τ ειυίΠ άσε έτει

εεε :ι ΒΙου οσο: Μη αυτων: οι: ἔοὶε,εμιΉ

1ο Ρτἰο1τ. δε. [Μοτο τέο1ο€ἔιιοἰ: (ο ίοΙΙ1

ε1τυοο ε: δε ίου ειδοοο ά: φπα, ἴοτι.

εοοτσητοιοε:οτ: 8εΓνενε 86Γεωττε ότοπ

να εΠΕτ, 86 νοε το:ιτοιιο ουΙι:Ιοιπο άο

γ 1”εττιοιιτ ει;ἀ‹:ητε δεδι1εοτο , οιι'1ΙΡοτ-·

το1τ:ιΤάτειοψέο. (Σεπ όεΠό Ισ απατά

εΪνο "η ;ιωουτ ὰ: εϊοτει·επα σΜοε

1οεοπιιε, δ6 άεοε Με ιτ1ειιικ εὶε 12 Ρετ

ίο:ιοε :ιὶωἔε:όΟ τε1Τοπτ1τ Ιεε νικ , 8ε Ιεε

811ϊϊέ8, 66 οΪαοοὶτ άο Ια ῇογε ρουτΙοε

οτεττικτε : Φ: Μι άοιιΙοιπ ε; όε κι εκπο

εε ρουτΙεε άεττιΙστε. @βοά 11 Μπεστ;

ο ο ' οΤὶιτιοἶ

  

κω_“__ › _



*_--~

[Μ Μ Π. ο Τύπσ2Ι:._!οΤΙιποτΙιέο, Ιοε οΧοοΙΙουτοε ΡειττΙοε ‹ο οΙΙΙΡ.1.

α: ΜτΙ: Ιιου1ι11ο , Πι Ιογ·, θ. Βοοτέ,Γει

οΙιο·τ1το , ία οουυοΙΙΙ:ιτιοο , Ιου 2οΙο , δ:

Η ειυττοε`νοττυε , ΙοϋειοΙοε ου τουτοε

ΡοτΓουιαοε , τυειἰε :ιόπι1Ιτο.Ι:Ιοε οτιΙ:ι Ιου

υοΙΙο ‹Ιο οοΙυγ-οΙ , Ιυγ νουοΙουτ ουδ

του ου Ι”οίρτΙτ , 8ο Ιυγ οΙουυοΙουτ να

Γατα ΙουτΙυΙουτ (Η: Ιογο,τοΙ ου)ουΙου

υευπ Ιοε γουΧ ου Ροτο οΙοε Ιυυ1Ιοτοε,

Ι'νυΙουο Ιουτοο :Ιο οοε βοΙΙοε 8εει€τοο.

Νοε ε_οτυοοε, ΙΙ Ιυγ οΙΙΙ·οΙτ ου τυοΐυιο

ΙοίΙουτ Γοε τουποτοΙυπουε , 8εΙοε (αστώ

εοε εΙο Γοε ΙουειοΒοε,ρουτ Με ΙΙουτε 8:

Με αυτο, άουτ ΙΙ αυοΙου τΙοΙΙοτυου::

οτυέ απο Ιουυο ρΙουτο. ΡυΙε οουΠάο- '

τυπ- Ιο :οδο 8ο ΙΙουυΙο ρ:Ιοε άουιουε , Μ.

ΙΙ11°ο11τ-€Ιιι τοουεΙο οουττο Ιει ρΙοτο, Ιοε

€0τυΙόπε οΙο Ισ. οΙιτι1τ , Ιοε οιυΙσιὶοΙ1οε άοε

ουυουυε , Ια ίοΙΙ:ΙοίΙο ‹Ιο υόττο υπουτο,

δ‹ῖ Ιοε ά1ΙΉουΙτοε @υ [Μου υπΙυΙΙΙοτο,

μυθ: 2.Ιοτε οΙοε £τειὶτ1το5 8ο άοε ΓοΙΙΙοΙ

τωοετΙο ίου εΙΙΙοδΙ:Ιου , ειροτοΙιουεΙουα:Χ

νΙΙΙοτυουτ 1ο ΡοτΙΙ ό.'νοο Ροτίουυο Η _

€Ι1οτο , ΙΙ Ρι·Ιου Ι)Ιου Ρουι;[οι1 τΙ1ίοΙΡΙο,

ΜΥ τΙοκυο.υάειυτ Ια οουτΙουειτ1ου ό; ·Γου

ἔυιουτειτΙου ιΙο Ιοε ἔτοοοε ου Ιυγ , Ιοε

ΜΙΒ ιΙο Γει ΡτουΙεΙουοο Ρουτ Ιο οουοΙυΙ

[)4. το
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τε ικα Ια τιιιιΙτι ιΙ:ιιιε ντι εΙτιειιιΙιι Η τΙΙΙΙΙι

ειΙε, Ιεε τ:ιιιειιτε τΙε Γοιι ΕΙρτΙτ Ροιιτ

_· τιιιιΙτιτειιιτ Μπιουτ 86 Ια μια ‹Ιε Γοιι ΡΙΙ5
τΙειιιε ίου ετιειιτ , Μ. νεττιι ‹Ιε Η Ιυετιεάι-γ

ετΙοτι ρουτΓειάεΙτεΙΙετ άειιιτ Ιεε ίοιιθτιότ

τΙε θ. εΙιο.τεε , 8ε ειιΒιιΙε οΙοτι τΙ,ντιε τευ

Με 86 ιτιιιΙιιεΙΙιΙε ρετ(ευετειιιτ:ε επ ία ντι

ιεει.τ1οιι, Ιιι€εε ειιι,εΙΙε έτοιτ ΙΙειττιοιιτ άι.:

ΙΆρτ3ττε ειιιιετε Μη, ειπε 9051 άετιι:ιιι

·τΙοιτ ροτιτιιιιιεΙΙετιι€·ι: εεε εΙιοΓεε ει Ι)ιειι

Ροιιτ Μ” Κάβα Ιε:οπιτι1ε ΙΙ ά1τ) βατ

τε#ἑ πατάω: άι· Αν] έΜ:βτΡήσε:ΜπέτΜ”. Ποἰι νοιιε νογεε εοτιιΙσιετι ΙΙ έτοΙτ

Με” τΙο.τιε εε Μπιτ ειτεττ:ιεε τΙε Ια μι::

το. ιιε ΙειιΙΙΙιιιτ ΡειΙΙετ αιιειιιιε εεττ-ιι: ‹Ιε

[οτι τετιιρε (ειπε τετιτΙτε εε τΙειιοιτ τΙε

@σε ειιι $ει€τιειιτ. νοιιε Ροιιιιεε ΜΙΒ

Ρτετιάτε εεε :ποτε ροιιτ Με ετιετεε ΟΓ(ΙΙε·

ιιαιτεε, ειπε ΕιιίοΙτ ΓΑρ6ττε τιι:εττειιιιεε

Ιιευτεε τΙιι ιοιιτ 8ε τΙεΙα ιιιιΙτ. Ε” Ριιιβ

«με τοιιτεε Ιεε ειιιττεε ειδΙτιοιιε τΙε ιιόττε

Με οιιτ Ιειιτε Ιιειιτεε Η εΙΙ: Ισιετι Η.Ι[Ο_ρ

τιαΙιΙε τΙε άΙΓΡοίετΜε πιω ρτιετεε όειιέιε

:στι οττΙτε (ετιιΙυΙειΙιΙε , δε οιιτι·ε εεΙΙεε,ςιιε

Ια τιετ:εΙΙιτε τΙεε τ:Ιιοίεε ου Ιε τιιοιιιιειιιέτ

άι: Με εα:ιιτε , ιιοιιε τω: ειτττιιοττΙιτιιιι

`Ιται7ιετιτ εΙε 13 ΒοιιτΙιε,ιΙ'ειι @Με τΙ°ειιιττετ

τέεΙέ-Ξ

.Μ-.τ__Αμ______ ι ~ -



σ_ἔΐ~€·Ξ

"κ

Μ: ο Ζ Ι. ο -Τίου:&έε *

σέ€Ιέιιισιι: , γοσοοιο:οιιι: σσ:τοιιισε ρο:- σιοΕι,ι,

:ισει;Ισ ιισ::σ :σωρο ; σο::ιοισ σα: €ΧΒ[Πο·

σο: Ισ ιιιοτιιι, 8ο Ισ τω, |Ι..ει ιιειτο:ο άσε

σΙισΙσε :ιισί:ιισε γ σστιοιο , δ: ο ίοΙΙΙσιτο

ποιο: Με. (Σα: σο σο Ι'Ιισ::ιιι·ιο @ο

ΙΙ:ιιιτ οιι Ισ "το σοιιοοσΙιοοσ , οοξ

:σουτ ιισΙΙΙ::σ Ισ ίσο: δε οοιιε ειιιρο::ο:

απο ΙιοΙΙσ Ιο::ιιο:σ , Ποιο σε ο ισγο ‹:Ιο

ιιόττο νΙσ , 8ο οι. 8οι‹Ιο δ£ Ι'οςΙο:οΙΤσ ‹Ιο

:οιιε οσε ιιισοοοιιισιιε σε σκο:σιοσει σο

οιι: νσι:ιιι: νοοΙ: ο οοΙι: ποσο σο @πιο

8είοιιιο:σ νσΙΙσ ό.7οοίοο:Ι:ομ άσο: οΙΙσ

€ΙιοσΙοΡΡο :σιι:οε σΙισΙοε , σΙιειιι€οστιο

:οιι:Γνιιιιισ:ε οιι ν:: ::ισιιιοιι: , ίειιίο.:ιε

σοΙΙο: Ι'ο.έΙ:Ιοο οσε :::σιι:ο:σε , 8ι:Ισε οιο

ροΙΙ:οι: οιι ΙΙΙοιισο ο: σο 1°οΡ0$; σο σΙΙ;

(ΜΙΒ Πιοιοτιισ 5οοΙσ , οιι: νοιο.ιιτ οσο

οσοι: ::ιο:οοιΙΙσε, οι.ιΙοιοΙΙοο: οι:: οπι

ιιισ:σ :Ισ οπο οι οπο” οιι οσοκοισο.η

οσε :ΙΙΙ:στοιι:ε , :ισ (ο Ισιι:ο οΙεΙΙΒο εΙο

ρσιιΙστο Πιο:: , σφι σο οι Ι'ειοτοο:, οσο;

οι ΒΙο:1Ποι: 8ο Ισ :οοισ:σισ: :Ισ σο οιο"_

Γ:ισσοίο:οο σο εσΙογ σΙ.ο οσε οσοι: :οσο-ι

Ιω : άσο ΙΙ ίσα, δεῖ Ισ μια οΙο Γο.ΙΙΙοσε

ο άοΙστοιιι: οιι Μοτο: , σο ΙΙ απτο?

:Ισ Ισ Ρ:ο:οοο: άιοιε Ισε τοοοο:σε :Ισ Πιο;

άοΙο σσιιοΙιιι:ο άειιιε ΙειΙιι::ιιο:σ :Ισ Πιο-ο

- ~ ::σΞΙ

ι

ο· 1 _ - 7
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` Σεπτεσκ Ζ Ι.

σιωΡ.ι. ττσ9‹Ισ Ισ σ:ιτειτιτττ εΙειτιε τσιιε Ισε άστυ:

Ι άσε τΙο.σ<έστε , 8ε άσε εισσιάστιε , τΙσιιτ Πε

ίσιιτ ΡΙσιτιε9 Ετ οὐ σΡε σιισστσ Ισ Πιτσ

τιστι , σοι τΙσ οσε σΙισίσε ΙστιίἰΒΙσε τι”έΙσ

Α τισ ώστε ίση σΪτιτΙτ στι:: ΙριτιτιισΙΙσε , σοὶ

τισιιε γ [οσε τσρτσίστιτόσε9 σουτ όσιτκιτισ

τΙστ :κι 5σιιιιστειιτι σ.ιιτσιιτ σε Ισ. τιποτε 86

‹Ισ Ισ Βτ:ισσ , σιι”ιΙ σεΙτΙσιισιίΙσ Ισε τστισ-·

Ιστσε εΙσ σσιιΧ , σοι (στα τΙειτιε τεεωστε,

συ άσ.ιιε Ι'ιστιοτο.τισσ , δε έσωσε: Ισ «με

τσ εσΙσίτσ εΙσιτιε τσιιε Ισε σΙιτιιειτε ότι Πιστι

εΙσθ δε σαι Ισ τστιιστσισ.τιτ «Ισ Ισ Ρειττ σιι”ιΙ

Ιιιγ στι ει τειιτσ , τισ Ισ στΙσ σε Ισ. ττιιιιιιτσ

τιιτ ε. ιει·τιιειιε τΙειτιε (στι σεισιιτε δε εΙσ Ισ

εσιιιιστιιστ τσΙΙσπιστιτ εΙειτιε οσε Εισφο

τιισΙε σΙιειιι€στιισιιε εΙσ ίΙσσΙσ Ρτσίστιτ,

σιι'σ.Ρτσε ειιισιτ ἔειτ‹Ιὲ Ισ Ι:ογ ΙΙ ΡιιιίΙσ ντι

ι 7 ῇσιιτ στιττστ στι Ισ ισιιϊΙΙειιισσ εΙσ Ι”στσττιι

τσ ό.στιε α: τισιιιισειιι τιισιιεΙσ ιτισοττιιστἰε

Ι3Ισ) σιιΙΙτίγ τι τιιιΙΙσ νστΙ:ιτιστι , τιι οπι

Βτσ :Ισ ι0Ι12.τ1$σωστιτ 9 (]σττειιτισιτιστιτ

σσιιιτ , σιισ τοιιτσε σσε νσιιτ τΙιιισιιτΒε τΙσ

Ια τιιιιτ, Η Ματσε εε Η έεΙστσ.ιιισε τισίστιτ

με σαΡειΙ:Ισε σε τέιισιΙΙστ σουτ Ισε σιτε

βστιίστ ει σΙστιθστ 13ιω, δε ει Πιισσεμιστ;

σσιιΧ-ΙΞι,άιε-ισ,ιισ ίστιτ Ρειε (ΙΙιτέτιστιε ; ει

μια πιστ1ιστιτΙΙε εΙ'σ1ικ ΘΡΡο1165Ι]ωΠ.

τ " τ τιισε.

 



`βο· λε Ι Ι. ε ΤέωοΜ. φ

ηπε. Μω ΙΙ ώ: το111Ρε ‹Ιο ποπ 2 Ια ΙΙΙΙ- Φωφ,Ι;

το ιΙσπόττε: τοΧτε , οίι ΙΪΑρὁττε εΙΙτ οτι

ΙΙπ:οικΙΙΙειι ει ΤΙΜοτΙιέε,7αϊ!κάψα· ἔΜπ-4

αΙεπιφ: ά Ζε ·υσέ:·, 4]::222' ( ιΙΙτ-ΙΙ ΗΜΜ

ωικά είε ω· &πωε:, @θα με Ζε /ἐἐ:7ευφἰἰ

#6 @α νοιΙε νογεε Μαι φ:: εεε Ρεπο

Ιεε ΐοιπ ντι Ραπ πιοίΙέοε , δε (με ρου:

Με το.ι18ετ εΙειιιε Ιουτ Ρτορτο δε ιπιτυτοΙΙο

Μα , ΙΙ ΪειΙΙοΙτ άΙΙ'θ , είεή:ν:22έ%Μέεωεπι

¦ ά τε πω” @θα με Λε /ε)2.τ πσφίέ είε 70η

έτειιπ ουΙόεητ , ηι1οΙα Ιογο εΙθΙ”ΑΡόττο

έτοΙτ Ι'εΙΙΙτι: (Ισ Ια καθ άσε ΤΙτι1οτΙπέο,δε ή

που ‹Ιυ ΪοιιυοτιΙτ εΙο Γεε Ιειττι1εε, ΡΙι1ε

08ρεΒΙε ‹Ιε ΓειΙΙΙΙ8ετ , ςιιε·τΙε Ισ τέΙοιΙΙιπ

ΙΙΙΙειΙε Ιω Ιο,τωοε ‹Ιο Γοη ‹ΙΙΙε:ΙρΙο Ιιητ

εκατ νετιιΙθε οτι ΓοΓΡτΙτ Για Ισ Ρτοροε

(Ια ιΙο2ΙΙτ ε1ι;ι'ΙΙ εισΙεΙε νοΙτ, Η :κι ει :ΜΒ

ν0υΙι1 ΙΙΙΙτο πκ:ιπΙου , __ Ραπ ωοιπτετ

€0Π1ΒΙοηΙΙ ειιιοΙτ άι: τε.Ιΐοι1 ά)αΡΕε&Ιοη

ΠθΓδε εΙο ὸείἰτὲτ :Ια νοΙτν ντιο Ρε:τΓοτωο,

φ1ΙευοΙτ τειητ ‹Ιε τε:τκΙι·οΙΙε ραπ ΜΥ. Η

ΙΜ τΙοιπ: ομίετιπετ εεε ΡειτοΙοε , θα:

βππω.ωα· ά π: Ζω·κα·.ν, εΙαιπε νικ: Ραπτη

[Μ(0 Ήδζ4_Ιοε γ τ:ιο<έοτ δε εοΜΙι1ετ , ει-ΙΙΙι

(1ΠΈΙΙι€ε .Πε τοτορειυ; με Μ. ΙΙειΙΓοι1ωΠ10πεπεεωωπ , δ; ‹Ιε Ια βια ιΙο σε· νεα;

Μ, 41111 Γε εε;ΡΡοτεει1: οΙεΙ:επιειπ Γνιι ε:

Γο.ιιττο



π!:ΜεπϋπιφυεΜη-π-·--..

Ι

ΈΙι:ιε.1,

ε.. Τἰω.

4.16.

ε.. Τἱπι.

4.9.

Σκι: ε.2.

Η·

 

Ί

6ο .3'6ΜΜ Π.

Γρ.ιιττε ? ΕΑρόττε ειιοιτ Βεειι1εουρ ιΙε

Γεια εΙε άείΙτετ Μ. Ρτείειιεε ‹Ιε (σε άΙΙ-ει

ΡΙε. Ρι·ετιι1ετε:τιειιτ ε'είὶ Ιε ιτιοιιιιεκτιετιτ

άε ΙΈιιι·ιΙτιε εΙε (ο ρΙειὶτε ο; νοΙτ Ιεε με

ίοιιτιεε ειιιεΙ'οτι πισω; δε Η :ή ει. ροἰτιτ

ιΙε μα: , επι πε ΠιρΡοττε ειιιεε: τιιιεΙειιιε

Ρειτιε Ι'ειείειιεε ά'νκι εΙιετ εεε-πιτ, 8ε ευι

εε ΓοΙτ Ιπιετι ει[ε άε Ιε τειιοιτ. νιιΙόοιι

πιειιΙΙτε ει όεε ίετιτιιτιειιε τσιπ ΙειιιΒΙ:ιεΙεε

Ραπ (εε εΙΙΙεΙΡΙεε ,δε να ΡειΠειιτ ρου:

(εε οϋειΙΙΙεε.Ι)ε ΡΙιιε Ι'έτετ οὐ έτει: ειΙοτε

Ι'Αρόττε , επι ΡτΙΓοιι , δε :ιΙοειιιάοιιιιεά·ε

τοιιε εΙο.ιιε Ιε μπι! ειιιιιιετιτ,οίι ΙΙ Γε πευ

ιιοΙτ , Ιιιγ τεκιάοιτ ειιεοτε Ια Ρτείειιεε ό.ε

ΤιιιιοτΙιέε ΡΙιιε ιιεεεΙΙ:ιιτε,8ε με εοιιΙε

φωτ ΡΙιιε όείιτειεΙε. εεε ροιιι·εμιογ

Η Ιε Ιιἔιτε ‹Ιε νειιιτ :ιο ρΙίιτοΡε άειιιε Ιε

εΙετιιιετεΙιειρΙττε εΙε εεττε ερἰττε. Ε” Π

Ιε $ει8τιειπ Ιε(ιιε πιο τειεττο. Ρο1ιιτ Ιεε

εοιιί~οΙο.τιοτιε ά'ντι Ατι€ε , ειιΙ Ιιιγ Μ:

ειιιιοΙε θ.ιι εΙεΙ εε ε'ειρρει:ιιτ ει Ιιιγ Ισ Έσω -

Ηειιιτ εΙσ.ιιε Γεω ει€οιιΙε ; εοιιιΒιειι ρΙ08
Ιοιι ίετιιἰτειιτ Δωοιω1 ίςοιιΙιειὶτετ ιτΙ:ιτιε

Ιε Βτειιιά εοιτιΙσετ οὐ Η έτοιτ, Ισ. Ρτείειιεε

δε Ιε Γεεοιιτε άε ΤΙαιοτΙιέε 9 Μειιε Ώω

ειπε ειπε Ισ; Ρτ1ιιεΙΡειΙε δε Ισ. ΡΙιιε ΡτεΙΙσ.τιτε

°ϊΦω.00 εΙε Ιου άεΠτ έτοιτ Ισ. εοπικιοΙΙΙεκι

” ι (:βρ

 



σε».

Χ ' @μια ε ΤΜα:βέ.

σε αυ'ΙΙ αυοπ σΙσ ίου ΡτοοΙιαΙιτιυαττγσσ. δισε:σ.

ΙΙ Γαυοιτ σα: σσ ίστοΙτ Ια όστπΙστσ σε

:Ποτε , ΙΙ ασ Ισ παοκ ΡΙυεΜ Με. ΙΙ τισ

νουΙοέτραε ουΙττστ Ια τσετσ ίαυε Ισ σου

Ητωστ άαηεία νοσατΙου , 8ε ΪέσΙΙστ τα

Γογ ρα: Ι'αυτοτΙ:έ σΙσ & νοΙΧ,_8ε Ρατ τω

ΧσιπΡΙσ «Ισ ία σουΙΙαυσσ ε δε ΡατΙανσττυ

‹Ισ ία ΙσσησεΙΙόΙΙου ρατσττισΙΙσ, δε Ρατ Ισ Ι

Ειυσ ιΙυ ευαττγτσ, αυουσΙ ΙΙ Ισ Ρι·σρατοΙτ,

Ια εταἰυτσ ουσ Ιου σΙιστ σΙΙΪσΙΡΙσ υσ ΗΜ

ρτΙυὲ ιΙσ σσττσ 8τασσ ,8εΙυγ τησίιυσ ‹Ισ

α: σουτσιπσωσυτ αΙΙυπια σε:: ατεΙσπυ: ασ

ΙΙτ ουΙΙ ασΙσ Ισ νου: Ζε αΜκ·(σΙΙσ ΙΙ)

87εαέσωσε: α? εε ·υοίηεβα μείερίε εινα»

Με? εφε. (ΪσΙΙ Ια σουἴοΙατΙοτι, ουσ Ισ

άσιυαυιΙσ σιπ:οιεσ α Ι)Ισυ. δ'ΙΙ υπ Ια

άουυσήσ Γσταγ σουτσιιτ. Τα νσυσσοτασ

Ιστα υπ Ιογσ, δε αΡτσε τ”αυοΙι° ασυδ

` . ε . .εεε Μου σΙσροΙΙ: σπιτια, μ: ουιττσται αν

Ιαι8τσιησητ Ια τσττσ ; δε σοιηυασ.ΕΙΙσ αυτ»

ττσείοΙε,Ισ υπουτσταγ €αγσωσυτ αυ σΙσΙ

` -
,1ΙΙσυτσ ‹:Ισ αυτ"Μ Με να ΕΙΙΓέσ αρτσε

Π”. Ετ ουαυτ α σσεΙατα1σε ασ ΤΙωοε

Ι
ι

  

61



ό

 

62. . δωσω: Ι Σ.

βΙΙ:1ΡΙΙ. 8τει:ΐΐΙ' αρΡετει1εε , εμε ε'έτοἰειπ εεΙΙεέέ

ι1ιι'ΙΙ ειι1οΙτ τέμιτιάυθε εΙειτιεΙειπ ἀεττιἰε

εε ΓεΡετειτἰοτι; εοπτιτΙε να ειιΓαιιτ , (με

Με ειττειοΙπε ‹Ιε Ια τηειιτιττιεΙΙε ‹:Ιε Γε πιε

τε ; Ιε τεετει: εΙε ρετότε Ιε ΙυοκιΙιειιτ εΙε

Ιε εόρειἐςτιὶε δε άε Ια εοπιιιετΓετΙοτι άνω

θ @Με 86 Η ΡτεεΙει1Γε ΡετΓοι1ηε Ι,ειναι1ε

ΙΙ νἰιιετι1ει1τ τοικ:Ιιε) @ΜΙ ιι”ειιιοΙτ Ρει1

' ε'ειπΡεΓεἰιετ ‹ἴει1 ΡΙειΙτετ ειτι1ετεττιειιτΙ

τ ΤεΙΙε ειιιοΙτ ετιεοτε ότε Ισ. τεκιό.τεΙΓε άε8

ΕάεΙεε ‹Ιε Ι'ΕΒΙΙΓε εΙ'ΕΡΙ1εΓε:φΙανεπΕ

/ οιΙϊ Ρει1Ι ΡετΙ:ιτιτ 86 ΡτΙειτιτ, 252 Ιε νονειι1€ '

ΡτείΙ ει ΡειττΙτ,Ητε:ιτ τοι1ε ντι 8τειιιό. μεση μ

86 Γε Ιεττειιιτ Γιπ Γοπι σου Ιε ΙκιΙΓοΙει1τΙ

4ἄ-=ὸ- εοι11ττιε δ. Ι.ιιοηοι1ε Ιε τειοουιτε εΙο.τιε Ια:

37' Αθτεε. Ετ ΙΙ σε Γεω: με εάειι έτουι1ετΙ

εποε: Ιιοαιτιπε (ΙΜ ότοπ Η εΙωεΒΙε›

δε :ουτε Γε ν1ε , Γε. ::οηι1ετΓειτ1οτι , 8ε Γε

μιτοΙε έτοΙτ ΡΙεὶι1ε αΙε Ματ (Γειτττειίτε Η

σΙοια 8είΙ ι:Ιιειττοειι1ε, α1ιιΊΙ τΓέιτοΙΕΡαε

ΡοίΙΙΙ:Ιε άε Ιε 8οιΙτετ τω πω: Ροιπ Ιον

νικ: Γοττε 8ε πάσα:: ΡεΓΙΙοτι. Εεε αερί

ττεε8ε εεε ά1Γεοιιτε, (Ιω εοιπε τείὶειι€

ιΙεΙυν ά:ιιαε Ιε τ1οιιι1εειιι τεΓειιττιεπτ,πε

Γοιπ @σε Γεω δ6 ΓΙειττπηε: Με ντι Γεω Η

€Ιο11Χ) δε νεο Ηεττιπιε Η εΙττιειΙοΙε , (με ῇε

' Με Μ ι1ιι1 Ιεε μα: Με Γεω ε:: εί'ετε :ιτ

χ τω: 1

δ  



  

ῇ-~

#0· Ια ! Ζ. ε Τἰτωτἐ. _ ό;

τε1τιτ ει Βου είεΙεοτ , δε Ειπε τΙεΠτετ

(εοιπποε ΓειΙΓο1τ ειιιττείοΙε να τΙεε ΡΙιτε

<έτειτιόε Ιιοττηπεε εΙε Ι”ΕἔΙΙΪε-) τΙ”οι1ϊτ Ια

νέα: νεος τΙΙντΙε :.ττ11ε, άουτ Ιεε έετττε

ει1εΙττιτε τιπιτετε 8εΙτιειο1ττιεε,ου'ΙΙε Γογέτ,

ΟΙι:ιΡ.ΙΙΙ

σετ πεεττιτωοτηε το.τ1τ τΙε Με, 86 τΙε τοτεε .

8ετΙ'ετΙ·Ιεεεε. Μετε εεε Ιεττιπεε εΙε ΤΙ

τηοτΙπέε Πειτε ειρΡτετιττει·ιτ ειιΙΠὶ τΙε Γατι

ττε μα, ειπε εεττε τετκΙτείΙε τΙεπειτοτε

:ΜΙ με 1τιτΙΙξειιε ‹Ιε Ια ΡΙετε. ΒΙετι ττιιΊΙ

γ επ ευ ειτττεἴοἰε όεε Ειἔεε ετιττε Ιεε

Ρειγειτε , τμ εοηάειιιηοΙεητ ποίοΙυττ1επτ

Ιεε Ιεττττ1εε , εοττ1ττ1ενηε εΙ1οίε Ι1οπτει:

&; ΙΙεΙΙ οεαοττποίηε ευὶτΙετ1τ , οι:ε εε

Ιοτιτ τΙεε τηειτοιτεε 8ε τΙεε εΗτετε εΙε Πιτ:

ττιετιίτε. Ετ Ια τι:ιτιιτε ουΙ11$ετι ετ_τΙοοττε

Ια ΒιειιΙτε ου'ειικ Ιιοτηιοεε ΓειιΙε , εστω

Π1οτιττε ειΠεε μα· Ιἔι ε εμε εεττε τοἰτΙε δε

ΙΩΙΙεΧΙΒΙε τΙιΙτετε , τΙοτιτ εεε μπε τεύ

Ιοτειπτ τω: τΓέτειτ, είΙτ ΡΙιίιτοΙτ Ιε ρεττεττε

εεε ΒεΙὶεε, ε111ε τΙεε ετεπτυτεε το.ΙΓοτιοα

Ι›Ιεε. ΜετΙε Ι'ΑΡόττε αΡτεε ειιιοΙτ τεΡτε

, τ

@τε ο. ΤιπιοτΙιεε εεε τ:Ιειτ:τ τέτοο38οει

ροιιτ Ιυγ,·8ε Ιε άεΗτειιΐΙΙ ποτε τΙε Ιε

νοΙϊυτ0ιιεΙ1ε το. ττοΙΙΙετττε Πει: Ι”οεεεΠοπ

- τ ε θα:
/ Ι

›

.ί·-τ··" `η  



  

οιμο.ι.7

 

-το

ω, » .Ι'Μπάτ τ τ. _
‹:Ιο Ι'οΓτΙτττο ου'ΙΙ ου ίο.τίο1τ 66 ςΙο Ι'τιτυουτΙ

ου”ΙΙ Ιυγ Ροττοττ , τουτο Ιοττό.έο Πιτ Η

ΡΙοτο Βττοοτο, ς:Ιουιε ΙΙ ειυο1τ τοι3Ιουτε Ιοο

ΞυτοΒοο_άουε Ι'οίρτ1τό Με π·έωβιοτ( τΙττ-=

ΙΙ ) ο:: έκπωίπ Μβ)τ πσηΐ·Μτε , μέήΜ

πο. ΙΙ οΡΡοΙΙο ]6β] πσηΘΜτε, οουτ ο»

ου'οΙΙο ου Ευοοτο 86 νοτττο.Ι:Ιοτουο

οου'έτο1τΡο.οΙο τυοΐουο ό”νυο ΡτοίοΙΙΙό

οκτοτΙουτο τ οετοΙταυτ ίσυε νττο τουΙΙο την

Ρειτοττοο νο οοουτ τυοτοεΙυΙο ο 86 τουοΙΙο

τι ΒΙου, τοΙΙο ου'οΙΙ Ια Γογ €Ι€5 ΙτγροοτΙ=

τοε. ΙΙ οτοτοΙτ τουτ εΙο Βου ου· Ιοί-ιτε

(:ΙιτΙΙΙ;86 Ια Ιειἱυτοτο οΙο θ. ντο 86 ΙοττΖοέ

Ιο ο Γετυοιτοοπτουτ 6Ιο Ι'ΕυειυοΙΙ:6 Ιο τυΙΙ:Ρ

τ. Βου οΙοΙτουτουο επτοοίουτ-ΙΞιΙοεΙτυ

ίοΙΙΙΒΙοε υτοάυο'τΙουε τΙο Ισ. νταγο τογ

οοττιτοο Ι”Αρὸττο`ττουε 1ο τέτυοΙουο απο

οτοΙΤοτττοτυ: ωι1ουτ5,Δτωττ ουτε ωΙω·2ι2·;

° οιυΙ οΙΙ Ιτι]ΐο έτι τυπτυπικάεωεπτ Ευο;υΒοο

ΙΙουο ,ρντιν!ε έΙοκε/φ πωιβτωετ Η Μου

:τυο οουΧ,ι1υΙ ίο νοτιτοτττ οΙ'ετυοττ Ια Ι:ογς

άουτ υοουττυοΙυε τΙοίτττυοε ‹Ιο οΙτεττ1το

86 ‹Ιο Ισοττυοε· οουυτοε ,ο ίου: άοε τυο

ουουτο,ουΙ ττου1ρουτ Ιο τττοτττΙο ο δζ5,8·ΐ

ουΙουτου:ι τυοίτττοε. Τουτο Ιου; ΡΙοτο

Ιτι'οίὶ ουΙυυο ΙΙό'τΙου , 86 Ιουτ ίογ νικ

νο.1ττο ΜοΙο. Ι.”Αροττο οΙουτιο ειΙΙΙουτε

ο : 1ο

τ!



[2% |»: Π. 2 ΤΙΜΜ. - δ; ι

Ιε ιιιεΙΙιιε τίττε α Ια εΙιατιτε τι κί)Μ.9( ‹:ΙΙ-τ-ΙΙΙ σωμα

«Με ε/ιισέιὲ κα:: /ἑΖωε: Ραπ Ια ίεΡατετ Κ,,,,ι_1,·

ατα: εεττε @Με αρραι·ειιοε εΙε εΙιατι- α·

τε ,-‹Ιοιιτ Ιτέα ΙιγΡοετιτετ Π: εοιιιιτειιΕ

τιιιεΙειιε Ισια ΙΙ τετοιιιιιιαιιάε εεττε @ε

τΙεΤιιιιοτΙιέε , τΙε εε ηιιΙεΙΙε τι”έτοιτ μια

ιιοιιιιεΙΙεειι ία τιιαιΐσιι)Ζ.«θαε/Ζε ( Διωι ) α

ρεπίσεωωτ ΙυιόἐΔἔ Μ [Ματ π: @πεί ,πε

- τα @τα @ειτε π: πανε. ΙΙ ειιτειιτΙ ντιε

ι βμΙε-ιιιεΓτιιε ετρεεε αυτ: σεΙΙε ατε-Τι

ιιιοτΙιέε,ε'εΡτ α τΙιτε Ια τογ (ζΙιτέτιειιιιει

Ευ εΙΙ:ετ 8. @σε τέττιοιἔτιε εΧρτείΙειιιετιι:

τΙατιε Ιω Αθτεε, ειπε Ια τιιετε ‹Ιε ΤΗΝ»

τΙιέε, εμ είΙ: ιειιιφιιιιιιέε Ειιιιιςε5 έτοιτ;

ΪΙΙΪ#8δξ βιΙεΖε, εἶείτ :ιτΙιτε ()Ιιτέτιειιιιετ

Ια Ρτετιιιετ τΙε εεε ιιιοτε ΠατιιΠατιτ Ια Με '

ΙΙ0ιιώεΙεΐεοοιιόΙα τεΙΙ8Ιοιιτ Φωτό. χ

[Με Η Πει είτ ρατΙε τιιιΙΙε αττ 2ΙΙΙΚΗΙΕΣρ Ι Ι

«ΜτΙ. Μακ Η γ α εταιιιΙζ αρρατειιεε -Ι1ιι)εΙΙε Γιιιωτ Ια ιιιεΐιιιε ΡτοἴεΠὶοιι5 αυτ: Δ

ΙαϊΙΙΙε , 8; τΞιιι€τ:ΙΙΙ::8 ΐιιτειιτ τουτεε τΙειι3τ

τοιιιιεττιετ α ΙεΓιιε ΕΙιτιίτ ει·ι ιιιείτιιιι

Μιιρει έταιιι: ρατ ςοιιίεςιιετιτ όιιιιοιιιτ- τ

τε τΙεε ρτειιιιετε ειιιέτιωιε ΙΙ'ΑΡόε .

ιτε ιιε τΙιτ ραε ΠτιιρΙετιιειιτ › τιιι”εΙΙ`εε τω:

θΙ1Ια τεγ:τιιαιτ αυτ· Λιβ) α βαθιέ:ξασ 2//::, .

ΜΙ α «Ιιτε ίεΙοτι Ιε ΙΙ:ιΙε άεε ΕΙιτειικ,

Ε τιιι'εΙΙε
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~ ζἐ Ι .ΜΜΜ ! Ι. >

` Ε:ΙΙΙΙΡ.1. £1ιΙΈΙΙΟ γ οΙΙ.ιΙατιέιιτέε ίσια Ι τεΙΙΙΙαιπέ

Δ εοηΙΙσωωεω :Με τετ1τ2τΙοι1ε Γεω ΡΙΙετ,

οοπιπκ: Έσω εε:ι.ιΧ , ι1ιιΙ πε παμπ: μἶσ

ΜΜ· 2εκφ: , Γε Γεειπό:ΙΙΙΖατιτ :Ζω φί22 ΜΜΜ

Πω” άι· Διισεα/έτα2έσπ ,οιι κά· Ζ'α1υραψϊοκροατ Μ

¦ ΡωσΖε. ΠΑρόττονοΙατιτΙει ΡετΙοικτειτι·

Α Ι Ι Ι | - α: ‹Ιε εεε (Ματσε €επιπκε, έειΙΙουτε εμε

€εΙΙο ‹Ισ ΤΙιτιοτΙιέε Ιουτ Με Γεω ΓεωΒΙα>

ΒΙε,8ε φα: Θ. ίογ πο (σο. με πιοΙιπε ία

Ι · Με (με Ια Μπιτ; Ζκιβ)ί α |πιθ2:Ι> ΜΜ6: ,ή

Ι βρώ: ( :ΙΝ ΙΙ ) Ρεψωιιἰἑ· 9ιι'αιι[ἐῇηι-τ-εἔ8

έ» το). (32: ιίαγαπτ με τοΡετἔ: Ισ: ττ10€

ά'ΙπιύΜ:2 ὸεωε απο ἴεεοιι‹Ιε μιττΙο,τωΙε

ΙεΙειΙΙΙΙΙ.τιτ ο. Γουεεωτεπάτε ΙΙΙ: Ια Ρωτι1Ιε

τε,ϊε:ΙΙΙπιο φ'ΙΙ ναι:τ πΙΙοιικ Ια πικαπ

επι απο: Έοπτιο ό:: Ι”ειι:εηΙτ, ]εβιέ:Ρετβ44

αιΙὲ 9ιἰε/ἰε ¦πιθέ2επ επ 207, εμε: ‹Ιο Κ: πι€ΙΡ

η» πο αι: Ρτο:Ι”επτ , φίε||ε ΜεΙ:έιε επ ω] : Ρατ

Ι“ Ι σε @ΜΙ“ΜΜΜ ηικ:Ιει (ιη: έκοΙτ επ

` ΤΙωοι;Ιιέε:. ΙΙ ΜΥ πια ατε σΧεωΡΙοε ὲΙο=

πιοΙΙΙεΙσεε εΙουειτιτΙ65γευκ Ρουτ-Ι':ΙΙΙ-;τ

πω· εΙο ΡΙι1ε οιι ΡΙΙιε επι Ια ΡΙστδ:. Ετ ΙΙ

Η · / έτοΙτ εΙ'ειιπειστ ΡΙσε2 οΙΙΙΙΒδ·: ει ΙωεοηΙὶὸε

' Δ τα: , εμε ίοΙοτι τοιπεε Με ειΡΡετοΙιεεε όι1

Δ ΞποικΙε: δέεοΙι: ‹Ιο Ια Μωβ (Ια εεε ΩιΙιπο5

Ιεωωοε , @ΜΙ ιιοο5κ; έτἐ ΙοίΙτυ1τώε εΙ6

!

  

ιιιἔ επι Ια ΈογΕΙ1τέεΙεπι1ε. Επι: 9ιΙιευτ ο Ι

κ. - . [οιι



- ε: Ϊ 2ό"δάεάτ

σε με ι ε. ω: ιισιιε σιισττ1ξσΙΙβτσΙΙά εισε.ι

Πισω; σόι] έεεϋ στι: ; σΙσΙΙι εττΙἱτσ Μικτή

σε Οειισ1.Ετ1σ 2σΙσ σε οσε :Μία @Με

σε ειι·ι1εω·ι·εωρισε· εισιιιιττιΙ:Ισε άι: ά:

«με ιι6ιιοΒΡωιιι Ι”στΙσιιτδεΙΊΐἑιιότειτισἔ]

θα ρστσ σΙΙσε τισ ΙειιίΙστστιτρειε εσε1οιι:

σει σε ΗΙεντισ Η στσίοιιεΙσ τσἱτιτιιτέ Η

Ια νστιτσ8ε μασ (ΣΙιτέτιστιιισι σιι'έτἐτιἴ

Με σιιἐἐσιΙ στι Η: ι7τισ σιισστΙ:σ ριιἔ

ΙιΙισιισ στσξσίΕστι, @Με Η Βιστι ιιιστιειέσ

σε τι μια ισ Με εισιι€σιισιτε;ςυ'ιΙ ετιστΈ·

Γιιαὲ (Με (σε σώσετε σε 'κι ΒουσΙισ;άσ

δι πιστό , σιι'ΙΙ τΙσιιττιςστι Ιστι ισιερει°νιι

Ιω ρΙιιε έσωσε εε @σε ρ1ιιε «εωιιεω

σωεειι·ιε (Ισ Ισίιιε @Για νοιτε·ιεισεεε

›ιειωιιιιεσσε @σε ωστε @Με ε @σε

Ιιτεερσιτι 1°ωτρο6ιισσ ω» εσιιισσσιι=

ἱτΙστοιιε τιιειιιι€σσετιτ α: σιι'ΙΙ ιισιιε τισιιτΞ

ΜΜΕ· @κι ροατ1°ωσειισσεεε 12ιιτει·2·

ιιιΓοσω τισ Πειτε €σμτοιιΡουι1°σε σ

ιΠεειτιστι εε Ι'σιτισΠέΙστιιστιε σε ιισἐ

αστε; 11ιισσεερΡτεμά ρτσιιιιστστιι·σττΕ

:σε πωσ ρστιι€·ιτσιισΙστ (κι τιιτιισάσ ι

τισιιιισειιτσηιισ σσιιΧεΙσ πωσ Ποτε

ρισεΙιστιιέ σιιισιττεΙΙιιιγ""σοτιιιιισ «σε

στα ΙεΙιιιίε εδ.Ι5σ.ιιΙ δεσ-σι: :Ισια
ισιτεεΞ σ (Σετ ειστε βιιιτ·Ξετ1τι'ιΙεΜιάε

έ ΙΕ. ι τσίιισιιτέ

. σ

ι
/

.
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`

88 ' .ΜΜΜ ΙΙ.

ΒΜ).1.τόΐ1Ισοτε απο: εισσοίετΙσο σο Ισ ΒσοοΙ·ισζ

σοι: οσοε σιισοε οοπτσ ο τ0οτσ σε: οσε

ΙοειΙσοτε,86 σσσοεΙοσοσ Ια Ισγ άσ οσε

σστσε Ισοσ οσοε ί?σοΙσοε σοκ ΡΙσ‹Ιε Ισ

οσοστ:ιΙ:Ισ Μουσε , 86 σοσοε σ.ΡΡσττσ

σο ποσοεΙσ νοσ τσΙΙ8ίσο οσοοσΙΙσ, νει

Ι)Ισο 86 νο ΙστοΙσσ Ιοσσοτιο ασε; ΙἱσσΙσε

στσσσεΙσοι:ε. ΚέσσοιΙσοε Ισοτ ΙιστάΙοπέτ

@σε 5. ΡειοΙ, σα: οσοε ίσιωσε σο ροτσ

σσοίσΙσοσσ Ισ ΒΙσο ‹Ισ οσε σ.οσσίΙτσε,

εάσ.τσ σα: ΓεοσΙσο 86 με Ισ οσοοσειιι

ΡσοΡΙσ;σοσ εό Ποσο σοὶ οσοε στσΙσοε,

Ι

οσο σαιτ Ισε ειοττσε;σοσ Ισ ίσιωσε: ουσ
' οσοε Ιογ τσστΙσσε, σο: σσΙογ-Ιἔι τοσίΙο1σε

» «Ισοτ Μοϊίσ σ,οσο: τοσοττσΙσε στηοοε,

δέ Ισε ΙΙΒοι·σε , 86 σουτ ΙσΙοε σ. @οποσ Ισ

σστρε 86 Ισ. νστΙ:σ : @ισ οσοε ο:: εστι

εισΙΙΙσοε σώσε. ‹Ισ Γ:ιστστοσοε, σο'ΙΙ Ναί:

ΙοίΗ6οσε, , οἱ οΪσἴρστσοε μποτ άσ Ματσε,

σοι: οσο:: σο,ΙΙ σ.. στοιο1ε, οΙοσ ΙΙΙσοε

δωστε Εστἱτοτσε €1οσ Ισε ΙΙσοοσε, ω το:

ΡτσίξΙισσε σοττσ Εοσο8ΙΙσ , σοσ πο”

σο'ΙΙ σ. ωοιε ει (σε Αρσττσε. Νὸττσ :σε

ΙΙἔΙσο οσ ρσοτ σΙΈτσρΡΡσΙΙόσ οσοοσΙΙσ

@σε σσικΙσποστ Ισ (ΙΙιτΙΙΙΙασΙΐωσ 6Ισ

_ 90οοσαοτσε αοοπισ Έσ.Ι(σΙσοτ σοι::σίοΙε

· Ισε

  οι Ισ (Ι.ΙιτΙΡε σττσοεΙο σε: Ισε νοε,·86 τσ



Παω

. .

σ ι | ει, Λι Π. ιι Τ2πω:|:. _ οΦ ΙεεΙιιΕΐε 8ε Ιεε Ρανετιε; ΡιιιΙοτιε ιιοττε εωρ.ΖΕ

τεΙΙ8ίοτι τι”εΙΙ αιιττε εΙιοΓε ειπε Ιε αιτι

ΙΙΙατιιίτιιε. Ετ Η τιοιιε αιιοτιε τειεττε ό

ευεΙαιιεε ντιεε τΙεε ετεαιιεεε ‹Ιε Κοτιιεε.

τιουεΙ'αιιοιιε ετα Ρατεε τιιι”εΙΙεε έτονειιτ

ιιοιιιιεΙΙεε. Νοιιε αιιοιιε τειιοιιεε ατα

εττειιτε τιιοεΙεττιεε ιιεε Ιιο·ιτιιτιεε, δε τιοτι

ααιιειιιιε εΙεε ατιειέιιεε νετττεε εΙε [διετα

Ι.α ρτειιι.ιε ετι είΙ: εΙαιτε. ΠοιιίυΙτοτιε Ιεε

ατεΙιιιιεε άε Ι)ιειι , Ιεε τετιιιετε εε ΡΙιτε

αιιεΙετιε τΙοειι_ττιετιε εΙε έ: νετιτε , νεοε

Ιεε ρατ τοστ εε ειιι'ιΙ ν ειιτ ιατιιαιε , 8ε μι·

τω: οετιιι'ιΙ ν α ετιεοτε εε (:Ιιτέτιετιε,

δε τεεοιιιιιιε εΙε τοιιτ τειιιρε ροιιι·Ιε τε- ;

ΙΙαττιειιτ εΙε ιιοττε Ρετε εεΙείτε, ε'είτ α 1

(Με Γεε Εετίτιιτεε. ει ι'αν οτι ειιαοεεΙι

α: ντι ΒΙειι, οτι ντι (ῖΙιτΙΠ; , οτι ντι τω»

Φετιιιι ιι'ν τοπ με τεεοιιιτιιατιεΙε , οτι Η

Ϊαν τειεττε εεΙτιν αει ν είτ ατιτιοιιεε , ιο '

νειικ Με” αιιοιιετ ειιιειε Με εοιΙΡαοΙε

ασ τιοιιιιεαιιτε. Μαιε Η τοιιτε ιιια ω,

πια τεΙΙΒιοτι, δε πια άιίεΙΡΙιιιε τιατοιίε

εΙαιτειιιειιτ τΙαιιε εεε οτειιιιετεε απει

τιιιιτεε τα (ΣΙιτιίτιατιιΠιιε, ΙΙ είτ εΙαιτ αυτ:

› δω: ντιε εαΙοιιιτιιε αττοεε άε ιιοιιε αό

ειιίετ εΙεΙ10τ111εαΜε. Μαιε τατιτ να (_τΙΙ

@πιτ-ΙΙε) οσε νοιιε αιιεε τειιοτιεε α τα [

` Ε 5 αετω Ι

Με

. η. .ι

ε Ι



 

ο ο .ω -8εεωυσε Π,

ΒΙΒΗ υστΙΪσε σΙιοΙσε, ουσ νοε αοσσΙΙτσε τσ:

· › σωστη: εΙσρυΙε Ιος ου Ισρτ σσοε αυε ρουΕ

Ισ πιοΙυε, σε πασΠησε α. ουσΙουσε επεσε,

“ ουΙ έτο.Ισυτ συσοτσ ασ [Με νΙσΙΙΙσ ‹Ι_ατεσ.

ΔυΙΙΙ αυοΙτ ουΙττσ δ,ΡαυΙ άΙυσείσε :Μοί

μου” ου1έτο1σοςσυνοσυσ ραεπτυ [σε

αυσσΙΙ;σε ιΙσΡυΙε οΙυίΙσυι·ε ίΙσε:Ισε. ' ΦΕ;;

ο υσαιπωοΙοε 1ΙοσΙαΙίΙσ Ραε-ᾶσ (σ ναυσσε:

ΙΙ:ΜΙσ ΙστυΙτ Ισ Ι)Ισυ ασ ίσε αυσσΡετσεῆ

Ε) τσσουσ σσε ;:α‹ΙΙτΙουε ουΙΙΙ αυο1τ ουΙι:»

Ι ' μα»! σςοΙσει: εΙσ ΙΙΙουσυτΙου άσεΙαοπ1«

μεσα, σε σου ‹Ισ ΓΙυΙΙΙ:_υτΙοσ σε: Πωσ'

: Ισα αυεαυτ ‹Ισ εσΙΙσε ασ νοε σκασ

Ι . Ωσεευυσ ηουε αιΙουε τσΙσετ.έσεε εσ (ουσ

Ι . Ι £ΙσεΙ:τυΙτε (Ισ Ια συ;ίοΙΙ:σ ου σΙσΙα Ιυμστ·

_ ' ΙΙΙ:Ιοη ΙαυτοαΙησ , 6; σου άσε αΙ;ΙσΙσε ό.σ

ή Ι8-ἀ0_&τἰϊ1σςΙσΙ)Ισυ, δΙ σΙΙσε ουτ συ νο

› Βυσ ηυσΙσυσε ΙΙσεΙσε εΙσυαστ. 1101155 μου;

δ? 3 @υπ ίσια στου Ραε αΙοίΙ αυ εαπ:

11Ισυσσωσυσ ου σΙΙσε τισ ΡατοΙΙΙσοτπω: -

Ισ @Η άστα αυσυσ άσε Ιυουυπισηε Γεν

στσε, ουΙ ι1ουε συ τσΙΙσπισ ΙΙ.ιιΙΙυ ΙΙ νου;

μασ εσΡΙΙ.ουσε, αυσδ, ΡαυΙ αυου: νασ αει?

Ε,9.ΕΙεσ ΑΡΟΙΙΟΜΙυΦ δ; ,εΙΙυΙυσσαιι ΙΙσυ

φαι: σουε τϋαυοσε Ι°Ισπ1 ‹Ισ Ισωσ1ασίσε

Ι9ΕέΡο-Πε εεε-εφ Με έτσ8ε·ιαΙΙε αεεεί·

σε Εεεε ~εεΦεε εεε ίεεεεεεεΙ ε” σ) Ι
_ . ο . · Ι

  

ι
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σοἰε-στέτε εισττεΓοΙε ΙσίΙΙτσεε σε Ι)Ιεσ Ωωμε σ.

Ρετ Γε σωστο εοσΓείΙΙσσ : έτειστ εΙεΙτ, ”
Γ σώστε Ιον σε σουτ είΙτε εΙστοσέε Ρετ

νσε ρισίΓετσοε τσο1τιάτε, σσε-οεΙΙε ειστ ·

ΗέτεσΙΙε;εσ ΙΙεσ (με νοε εττεστε δε νοε

Ιετισεεε σ,ειντιστ Ιειισεἰεεσ τΙ”εσετε στι?

_ τεστ, οσε Ι'εΓΡτΙτ εεε Ιιοιτιτσεε , Ιε ΗΜ

Ι3εΓοΙσ σε σσΙΙε εστοτΙτε ροστ σε με τε?

εεσοἱτεε σσ”ΙΙε οστ @σε Γεισε σστοτΙτε.

ΙΙ σ'ν ε ΡοΙστ σε Ωστόσεσ ει εμ Ι)1εσ /

σ)εΙτ τΙοσσε Ιε σοσσοίτ σε σε μιεετοΙτεμ ο /

νοσε ισεΓτσε Ιε εΙτο1τεΓνισστΙιετσετΙΖετ

γ τεστ σε σστ είε ασ σεβ. σε Γοτι εσεισΒΙΙε;.

ΓΦΙΦτσ ωστε ΡειτοΙε σε 5.Ι)εισΙεοσΙάε-έ

τσεστετε ε τετσετε Γεττσε- τΙεσε_ Ι'Ιε8ΙΙΓε.,

8ΙσσεΙεσσεΓσΙΙ:-εενσ Ασεε_.. οσ ντι· ν

Αρὁττε,_ νοσε εσεσεεΙΙιε οσττε σε οσε ?Με

σοσε νοσε ασοεε εσεισ8εΙΜε , σετ! ΓοΙΕ .

εσετσετσε. -›ασε Ι'οσ εσΠε τεστ σσ'οσ _

νοστΙτε Ιε ΓεΓΡεόΙ ό.εσ στι:: εσεείΙ:τεε, ' _ Ι

σοσε σε Ιεστ εσ άεσοσε Ρεε ρΙσε σε;;

Η Ασσε ό.σ ετεΙ , οσε νσ Αρ6ττε σε

ΙεΓσε ΩΙιτΙΡε , θεο-σε Γοτσεσεε Ροἱστ Με · Ι

εεε σετ εοσΓεσσεστ εΓσΙστε Γεττεστ άσε 7

Με σΙστοίτ ειπε εεΙΙε σεεεισττεε. Ιζεε`

σετοσε Ιεε-: ωστε εσ τεΙΙε Γοττε οσε Ιολ

»ειτε σε Ια στο-τὸ άντσεστοστ :τι Ιεστ σε

' ε

. - 1 μ - Χ

 



 

··_ῇε-εεω.εμε-λεΜΜΜ-εεε.

- ο ΜΜΜ:: Ι Ι.

Φωτ, @στα 5'ΙΙε τε Βετο ΙΙεεοττεεεεοττοιορτο·

εε ειτε Ι)Ιεο οὁττε ΙοοοετοΙο Ρετε Ιεοτ

ἔεοοΙτ ΙεειΙΙΙε;οε Ε:ιτΓοοε ροΙοτ τΙε ίετορο

Ιε τΙε τοέρτΙΓετ Ιεοτ :ιοτοτΙτε οσοι· οοο5

τω” Ια Πεοοε. (ΞεοΧΙΞιτοεΠοεε οοἰ

τ:ιοοε τεΡτοεΙιετπ Ιε ιτπέρτΙε τΙε εεε απ!

εεΙττεε , οοτ Με: Ια [Με εξτετιτΙ.' εεττ-οτε

Ιεοτε το:ικΙοπεε δ: εοοτοΙοεε. ΙΙε νΙοεοε

τοοτ ε.οττετοεοτ εμ1'εοΧ ; δε ττοΙ Ιεε εοου

μπω επεφτε Ιεε ίὶεεΙεε ρτεεεόεοε,

ττεοοετο ττοε εΙεροΙε εεττ: εΙοοοεοτε Με

Ιεοτε ττιεοτε,Ιεοτε Ιοτκ, Ιεοτε έτοτε, Ιεοτ8

[εΙεοεεε,Ιεοτε ειττε,Ιεοτε Ιειπετοεε,δε τοο-έ

τεεΙεε ριιτττεε εε Ιεοτ ντε τειοτ ρτΙοέε

ειτε ΡοΙοΙὶοοε , Γε Ιοοτ τεΙΙεοπεοτ €ΙΜΠ··-ε

εεεε , εμε οόττε τοοοοε&είτ οοοοε;ιο,86

τοοτ εοττε οο'ΙΙ οΙε'το1τ επι εε τεττιρε-Ι:Σι,

δΙ Ιε τεΓρεθ: τΙε Ιεοτε ειοεεΙΙττεε οεΙεε ο

με εττιΡείεΙιεε ‹Ιε (τ: τΙέρειττττ τΙεΙεοτ

γΙει€ε εο όεε εΙ1οίεε ὶ.ο‹ΙΙΙἶετεοτεε,εοτο

Νεο τηοτοε οροε οΙυΙΙ8ε-τ-ΙΙ :ττοΙοτε

Ιεοτε εττεοτε ετ1 Ια τεΙΙετοο ,οὐ Η είτ

4 τ1οείΒοο τΙε τιόττε Μο: ετετοεΙτ Ματε

εΙπετε Πειτε, εε ο'είτ με Με” .τΙε ίοΙοτε

Ια Ϊογ·τΙεΙο ρτετοΙετεΙ :ιοτΙοοΙτε , θεα ο.

£ΙΙταεΙθ @με εΙεεΑΡοττεε, ΙΙ ίειοτ οοΠῖ

ττἔοττοετ πιο τοευτε ε ίσο επετε;>Ι= , δε'

.“ 6 , ΜΜΕ '

.. το
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(οτυΙτ σο @του άουτ οΙΙο υουεοΙτιΙΒό οιυΡ.;.

1ο νοτΙιτἔ , τυπο τυπο ιΙουοττου 86Ευυτο

το ΙοτυοΙ€ιοΙο οι Ια ίΙουυο5ε μπα· τοπ/δίσκο _

σε, οουττττο Δ:: δ. ΡειυΙ ενΙυαυτ Καυτο-τ

υπουτ , ΙυίΙοτυουτ,86 τοΙΙΒτουΙοτυουτ,το

υουοοαυτ αυτ: τ:ουυοττΙΙοε Δω ΙΙοτ:Ιο ,_86

τοτυπιυτ τοΙΙοτυουτ τουτο υθττο οουυοι·

ΙετΙου, ουο υοε ρτοοΙ1αΙυε υ'γ νογουτ, `

ουο υοε οοτιίοΙουοοε τή· Γουτουτ Που,

ουτυο Ιου οΙΙΒυο άουτ τΙΙίοΙΡΙΙυο οοΙου

?το τΙυ 8οΙἔυουτΙοΓυε. Ιυυτουε ΡειττΙου

ΙΙοτοτυουτ Ι':τίΙΙόυΙτέ Δ" δ. Αρόττο ου Ια

Ρτίοτο , @ο ίου 2ιττΙουτ ου Ισ. 6:ΙτεττΙτο.'Ι

ΡτΙουε Που υυίτ 86 Ιουτ, οοτυυπο Ιυγ, '

@το ευ Ι'νυο τπτ Ι'ειυττο τΙο οοε άουτ Ρατ

ΙΙοε τΙο υοττο τοτυρε υο Ιο οοιΙΙουτ ΙειιυειΙε

Ιαπευυο υουε Ιοε ειγουε Γου&ΙΗέοε απο

τουτο: οΧοι°οἱοο·(ξτο τουτ υόττο τοτυΡε .

ίου :ιυΙΙΙ Μου τυατοτυο τΙο υοε τοοουο

ΙΙ0ΙΙΙΙΑυοοε , ουο τΙοε ΙσουοΙὶοοε τΙο Ι)Ιου.

ΙΙουεΙουεΙυγ στ: ιΙουοΙτ υου ρουτ υουε

&υΙοτυουτ , τυευε ουΙ'ΙΙ ρουτυοοΐτοτοε, .

ΙΜοτυο·τοΙουτυοε €τεοοο-, ττυ'ιΙ Ιουτ ο

@Με 66 Ιυγ ου οΙουτουτΙουτ Ια οουτΙ

ΙΙιυτΙου· δζ ΙοοοτοΙΙΙοτυουτ ; υουε υπο

1°οΙΙουτ ου Ιουτε ΙοΙουεΒ6 ου Ιουτε υπιυΧ

Μέσκου; ειέϊοόττου οοτά12Ιοτ· Μου Ιον :

· Η _ ` " ζ ο· ΙοϋουΒο

Ι τ



 

ί

- | 74. .5'εππω Ι Ι.

βΙιειΡ.Ι. Ιοϋ:1τ1ει·3 ειπε δ. ΡειιιΙ άσσιιε ει Ισ Εογ ‹Ιε

- ΤιιιτιστΙ·ιέε,εΙΙΙστιτ,σιιε σ'έτσιτ ψαριω»

ιθΜ2ε , ιισιιε σ.ιισιτειιά σιιεΙΙε σοι: είὶτε

Ια ιιὁττε. Νσιιε άιίσιιε :σιτε εμε ιιοιιε

ετσιστιε;8ε ιισιιε νΙιιστιε Ισ. ΡΙιιΙρειττ εσω

ιιιε ΙΙ ιισιιε σε ετσγιστιε ρσιιιτ. Νοε

ιιιειιτε τειιιειιτ σε σιιε οσε ΙαιιΒιιεε εσπ

ίεΙΙειιτ.(ζετ ΙΙ νσιιε καιει νετιτασΙειιιειιι:

Ιείιιε (ΙΙιτΙΙΙ σουτ πω: Κεάετιιμειιτ 86

νσιτε ΜειιΙΙιε , ρουτερ” νιιιεε νο118

τσιπ ειιιττειιιειιι: , σιι'ΙΙιιεΙ'στεΙοιιιιε? ει

νσιιε ει·σίιτεε Ι:ογ ει (ει. άσέϊτιιιε,εοιιιιιιειιτ

Εαιτεε νσιιε σε σιι'ιΙ άείειιιΙ9 δ6 εσιτιιιιιετι:

σε Βιιτεε νσιιε .ρσιτιτ εε ειιι'ΙΙ εσωπισιι+

σε 9 ει νσιιε σε άσιιτεε ι·ισιτιτάε Ισ. να

ειτε σε Γε σε.τσΙε , εσπιιι·ιειιι: ίεε στα

;τιεΙΙεε σε δ” ιι·ιειιιιεεε νοιιε τσιισΙιειιτ

εΙΙεε Η ρω ε (:οπιιιιετιι: :ιεσΙισεενοιιε Η

ίσιε.ΙείειΙιιτ , ειιι 'Η ιι στερειιέ. :ιεειικ σιιΙ

ΙιιγσσεϊίΙειιτ? 86 εσιιπτιειιτ :ισστεΙιειι-ι

Ι σει ιισιιε-Ιἱ-Ρειι κι εΙειιιιιιπισιι, σιι“ιΙ άσ·

τιστιεειμε του: απ:: τεΙι.εΙΙεε·?δ-Ι νσιιε

·εσει·ε Γ” έτοι:5τιεετε , νσττε νιε Γετοιτ

_ Μ ` εΙΙε ΙΙ ιιισιιιιιιιΓε.8 8σι:εεειΙ'ει·τειιι·,ιτισιι=

ζ Ι . ὰΒΙηἄ; σε τεσσιιιισΙΙΙεε , σα: εεεεε ίσγ·

› ' η σ ἐστι; νου: ιισιιε ξειι:εε τω: :Ισ Βιιιιτ,ιι'ε&

` , ε . / ` σιι"νιι.

  

σε ίεισιιιεεισειι·ιεε νσιιε σε Ισ. Ισια ΠΠ '



_ π αφ νοτἱ;;ὲ ;Ι:·Ι602

Με ρα_ουτ ηοΜΒέΒ190Με Ια πουττ5:ιμ

Μ1Ιΐ9ΙΙοο ι;Ιοιωεκπτ ει κυεΤ1ωοεϋέΦΙ>

ΕΠ οΙϊα ίἰπΩ115 51ογΙο118Ε0% ‹Ιβ Με·

α] Μ1ε .ωΙΙ:Ι εεΦυΙ:Μοτ =1=ι3ΠοΦω

Με Γεω (ε '

@κτ ςΙΙ:ρρεβδυε ςΙέ»πε«ΙΦε -ΡσΙτέΙ:=ξ$Φ

. _ Ιω φα › ω: ρωηειπτ @απο ίοΜ

Μ; μμ;; δέ: ;;Ι°‹:Ιευ‹π Ώστε επιβιω ο» Ια.

ΜΒΜ .·ει110ΙΜ:Ιο Βία;» ΕΙ1ϋΙΙΙΙ €ΦΜΗ ` Ι

ΜΜΜ @φωτ ςΙΙΙΙΙΙε εΙΙίεΙ;ι: Ι Ια «:Ιιοΐα

ΙΙΙΙΦ·:ΙΙο αν: ΙΙτπ: , 6; ω; ;1_ιι'ΙΙ8 Μ. ΜΙΒ

Η ΟΙικέεΙου:Ι - Ενω;; , -εΙοεΙΙ: Η Μ2·Ε8?

τω: ό: ροαιΙαιΙ-το γεε:ΙΙεΙ9:μ. έ; ΩΒΙερ -

π Θ; @Με -, με ΜΙ Με ΙΧ Η ω?
/ γ .' / ' ζ τ Κ γ '

Οί

: » › Ι. > σ'



76 .8'ευπωι Ι Ι.

ΟΙισΡ.Ι. μπα: αμκ: έσω νικ: σκίσει Ρειγειιιισ

σΙΙσ ίσταια να ΤέττιστΙιέσ , κ:'σΙΙ:ειεΙΙτσ

να ωα:σΙΙστιτ π1Ιτι·ΙΙϊτσ ει Ι'Ε8ΙΙΙσ σε: Που.

Σε: ΙΙ Γε: :πωσ ὁ τικιΙΙισστ : άσε ρετσε

(ζΙιι·έτὶσσε Η ΪτοΙ‹Ιε στι Ια ΡΙετἑ, σιι'ΙΙε

Μποστ ηοιπτΙτ Ισιιτε σηίαπε εΙαι1εΙ'στ

τουι·,8ε νσγστιτ ίσιωσε εΙεισεΙειιτ :ΜΙ

τω, ε: σ:Ιειιε Ισιπ Μη άσε σπιτισιπΙε δε:

άσε ρστΓσουτσιπε σε Ισ. Έογ σιι'ΙΙε ίσοι:

-Ισπ1ΒΙ:ιπτ :Ισ ς:τσΙτσ. 5ο Ραπ ΙΙ ρσηΓστ

να: Ι5εΙπετὲ ΡΙοε Ι1οπτσυί-σ8ερΙσε οτί·

1τΙΙιπ:ΙΙσ δέ ρΙιιε εΙΙἔτισ εΙεΙα σώστε σε

1)Ισι1? ΑΜΒ Ι.σ_άέσοιιιιτσ-υσΙΙσ σε Ισοτι

.ω: Μοτο Πιτ σοκ ; σε ιισιιε ση ειιΙσπε

νσιμσιεΙ απ ιπσηεἐ σο:: ιυσίιπσε- Ισ ΜΙ:

σε Ισ.τι:τ ησἔΙΙἔσσατ , Ισιπε Ρτορτσε ειπ

Βικιε Ισε ειγειιιτ εστπτειίιπε ‹Ισ π1σιπΙτ

σεισε Ι'ετα:ιιτ , ροιΙτ Ισε ΡυπΙτ σε: α:

ησ'ΙΙε κιΙσιιοΙσστ με ευ Ισ ίοΙσ άς: Ισε

ιιοιιττΙτ οι Ισ νστΙ:ἱ·:, Ι)Ισιι νιισΙΙΙσ πισω

Ρετάστιτιστ οσε ΈοΙΙ:ΙσίΙσε ΡειΙΙέσε , δ!

σΙΙυπιστ ἀσἴστττιιιὶε :τι του: (στι ρουΡΙσ

Ισ 2ςΙε εΙσ ΓΔ πιειΙίστι, σ.Ησ εμε Ιω Ρστοε

86· Ισε φέτα -ε 1:Ισιισσε τοΙ8ηε:ι1Ι-6ΜΒΒΕ

  

_ Ισηςε· σηξειτιε στι. Γ ; , άσσο Ιεε

8Ι16Β118 @Με ε Ρετσε

  

κ Ι



|ἱι›· Ζε Ι Ι. ε ΤΜπσώ. 77

πώ Ιοιπε ω·οτεε,εοΜετωιστ οΙιστοπιέτ οωΡ.Ι.

σε ρταἰειικ ΙιοτΙ:ειΒο , δ6 εμε: απτο εΏ

υἱιιε Έογ όε Ι'ευαηἔΠο , άσοι: πισω Βή

ίουε ρτοίοίΠοτι, ΙιειΒὶτο νετἰτειΒΙοΜοητ

ω πισω τοι” α (ο. εΙοὶτο δἐ2 μόττσ

Ματ. ΑΜεπ. ·

ε

πω..

  



 

·νεπρΉπαΜΜε;.:*Μααα*.ε

  

ωαϊει2αΜοΝ εταοι2ιεεΜΕ.έ

πω: σ ·°

»Με Π. τω. εΙιαο. 1. νεα 6.7.
*Αθ ΐ.¦ι Ι

ἔσω' ΔΙΣ . - > . - Δ -· .ι , _

Μ. ν ι. Μ» Ζαφιεἔε (”ά!ίβ ]ε 2 αείωσας/ΐα

“έ” με :τι ηάτωαει· Ζε έσα α? Μαι μέ #07

το] μ7ἰ>ἱπαρψτἰΜ :Ζε Με καηκε.

ντι. ε” των α: »Με τι @Με έωαπἔ

ο» @τά κα· είνπέαέτἐ , από: αΙεβ:·εε, α? αν·

ίεέΐέα2α , ό· ε: ία:: πεβα. › Ι

  

Ηε ιι ε Έτετεε; @είε Με Θεια;

λε τΙε οειιεάιέΗοιι άε Ι)ιειι δε·

Έ Με τιαν εΙε ρετίστικιεε ία<έε85

ι . δενετειιεείεε; Ρτεττιιετετιιετιι:

Ροιιτ Ιε Γοιτι> οιι”οΙΙεε οτειιετιτ ιΙΙιτιίΙ:τιιΕΔ

τε Ιειιτε ειατατιε οτι Ια [Με δε άτα Ιεε

1ιιετττε τΙε Ισοτιτιε Ιιειιι·ε ιΙατιε Ιε εΙιε·

¦ απο εΙιιίαΙι1τ , ίεΙστι εε (με Ιε Ξειαιιειιτ

πω. τΙιΓοιτ εΙ'ΑΙ:ταΙιαπι , ειιι”ιΙ ιιε ιιιατιειιιετοιτ

πω· Ραε άτα τεκππα:Μετ α/ἐε· εν2]ζια22_τ αβ :πείς

ρα· αμε: Μ] έεἔατάε›· Ζε σημαία· 2°ΙαπωΙ

·ρω·βιένε α· ?τα εβάιφ'ε ά·άπν2:.. Μαιε

ι ειιττε Ι'αιιατιταίαε τα εεττε τιοιιττιτατετ

-.αν
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επι εΙϊ Με μια επιιιιι ΙιοτιΙιειιτ άε πάτε ε1εφ12

Με ,Ι'ειιετιιΡΙε ιιιεΓιιιε «με τεΙε ρετεε,·

δέ τε!Ιεε :πειτε πισω ΙειΠεπι:μιουεεΙΐι

να ΡιιιίΒιιιτ ει.ιΒιιιΙΙοτι ει Νεο Βιιτε ,·ιιέ`ι

Πε οποτε Γε Ροι:ειιιθειιεότιιειιτ σ. ιωπεε

ἱεε τιποτε @ε απ:: ιιιιι πισω οιιι: άσιιιιδ

Ια Με. Ι.ειιι· νεται εΓκ εοπιιιιιε νο Βειιτι-=

Βεαιιι «με ω" κιοιιε :πετ άειιειιιτΙεέ

γειικ ρου: ιισιιε έεΙειιτει· 86 ιιοιιε ατοπι- .«

άιιιτε άειιιε Ιε ε εττιιιι ειιι'Ηε οιιτ των”

8εροιιτ ειΠιι ` ι:Κάειιιε τιοε εοευτε να

πω:: ειε [ο. Ωι€εΠε , 86 ντι 2εΙε ει Γ:: ή

ΒΙοἰτε,ΪειιιΒΙειΒΙε επι Ρειττοιι ,-‹4ιι“1Ι ιιοιιε- ν -

οι ο; Με νει: επι @κι Ετ Νεο εεε τοι.ιε

Ιεε !ιοιιιιιιεε ΐογειιι: τω” εε Γετιιι€

Βιειι 8: ειε πάσει: (ειιιι:ειιιειιι: ΓεΙςι-ιι Γει

νοΙοιιτε γ έκαμε ειρρεΙΙεε_ Μ ρπ·Γειι Επι:

ιιείὶεεε εοιιτιιιιιεΙε , 86 με Η Δι€Ρεατιωι;

ιιε Μ:: ρτοιιτε οποτε ; ΠεΠ:-οε ειιι'ιΙ

Η ειι σ. Ροιιιι: , ειιιι ΐοδιετιι: ΡΙιιε οΒΗ8θε

ι εε όειιο1τ , εμε ε:ειιιι ει «μι Γιτιθ:τιι-=

Μπι 8ε1"εκειιιΡΙε ‹ὶε Ιει:ιτε μετα δι! ιιιε==

εε Ιε εεεσιιιιιιειιάετικ εΐνειε ΓειΙΐοιι Ραυ

ιιι Γογειιτ ΡΙιιε εοιΞΡο.ΒΙεε ειιι”ειικε

@από Πε νιετιιιειιτ ει γ ιιι:ιιι-ειιιετ , 8ε ει·

@τα ιιιαΙιτιειιτειι(ειιιετιε Μ. νογεγ οὐ·

Ε(

ε _ ' ίεΙοτι

»

μ Δ . ι. ι

› κ . › /

._ . `

ιειιΠετε; δε Η Ν? επ ει @Με ειιοοπ:σ



ε ς"...

δεν .9::·πισκ ΙΙΙ; Υ

ΟΙπειρ.Ι. ΓοΙοσ ωστε Γοττε σε τστΙοσε Ιοε ττεεεεσε Ιεστε εσεεΓττεε Ιεε[σεσοΙεστ εοσ- Π,

Γτστστσεστ τετοτστ. Γε στοοεσε σε Ι*Α-ι τ(

Ρσττο εισοο Γοσ στΓοτρΙο ττωοτσέε σεισε στ

εε εοτσσποσοεττιεστ σεΙΙερίττε σσ”ΙΙ Ισν

έσω ,Ι σοσε τσοσττε εστσετστσοστ τοσε

νοτττε. εεττ Ισν αντιο: τερτείεστε (Με

Ιεε νετΓετε Ρτεοεσεστε Ισ . στοκ σιτε

ζΙ)Ιεσ Ισν :στοπ Γεστε σ”εΡττο σεΓεοσσσ

σε σοσκ Γετστσοε Γειἰτιτεε 86 τεΙιἔἱεσΓεε.

σΙΓο.σο1τ Ι..οϊε Γε Θεσσ, αποτο , 86 Εστστε

Γε τιποτε, 86 σ>οσοΙτ ότε σεε Γοσ οσΓασεο

ΙσΡττσΙτ 86 οΙεσε επ Ισ ντεινε τον Ρετ Ιεε

| Γοἰσε86 Ιοε εΧετσΡΙοε σε εεε στοκ σου

Γοσσεε ΙῖσεΙεε; ΙΙ Ρτεσσ σεσ οεοεισοσ·

σε Ι'εκΙιοττοτ_τιοσ ΓεσΙοτσεστ σ Ισ τ:οσ-_

σωστο 86 ΡετΓοσοτο.σοο τ ωστε σσΠΙ οι!

ο στοστεε 86 ο Ι'σσεισοεστεστ σεισε Ιε σοῦ

* ΓοΙσ σε Ισ Ρτετε , Ισν τειτσεστοσεστΙσ

επτα: σσ Γεω: στΙ-σΙίτετε,σοστ Πωσ

:στοπ οοτστσο εοισΙ:Ιο , οσ εοστοσσε

Γεε οτεττσετεε Γσσεστε οσ Ισν; Ραπ Αν.

σιτε/άΜε (σττ ΙΙ ) σ· τ”εσπτυπςβω ?των

τα κάτω2ετ σ: έθ72 στ· Βέτα, σ” άσε@τ

τω· Ζ'Ζωμψτέυπ σε Με: Ματσε. ΙΙ Ιο ΓοΙΙΙε

οπο εσεοτε τι οοΙει τσεΓτσο σετ Ισ σσσΙἰτσ

σε Ι'εΓΡτΙτ ε σιτε σοσε τοοοσοσε με

› Ι”οσσσετΙε

τ τ»›

 



1.7 . Δ . .πμ

ρα 22 Π» 2 Τἰυηο£ἔ. ἐ1

'ΙΜ Ι”ει1:ιο‹ἐἱΙο ώ: ΙεΓυε βΙιτΙίΙ·;Ιυγ 16

ηιοιππωτ (με ε'ε:Π; να ΕΓΡτΙτ , ροη

ΈτοΙεΙ, ΙἔιεΙιε 22 ΜΜΜ , ΜεΙέ ειδΙ:5ΐ8.τ εις

όοιπ,'ρΙεΙπ άφίοτσε,.8ε ά'ειτι1οι1τώε ά:

Βου ΜΒ ; Ε”(Φτ-ΙΙ)Ζ)Μέ πι· που: 2φσΜ22

2ζων22Ι· ω: @Μι α? 2Μιέέέβ , »ΜΔ έεβπέέ

8Ιε εί2ίεό?έσπ, & είσβωτιι/2:. εε τω: Ισ;

«Ισα ροΙιπέ ; «με ΠΟΠΗ ιψιτε ΡτοΡοΐοηε

ιΙε ττ:Μττετ :η @Με αθώοι; ειυεφυε Γεώ

ΙὶίΙειπ‹:ε τΙμ δεὶ8ηεΙιτ:.ΓειςΒος€ατΙοπ,φο

· Ι'Αρόττε Με ει ΤΠηοιΙιόο, ό:: έειΙΙιππωξ

Ισ @τι εΙο Ι)1ει1; δε Μ. ταΙίο:ι , Πιι“ιΙά

;ήοίιτο, έ1ι·έε οΙο Ιει ςι.ιειΙ€τθ: ‹Ιε ΓείΡτ1τ;

φα Πει; Παπ κι όοηινῖ: επι Γεω ?ΙΜ

@ποτε ΓοποΧΙιοττε.τΙοη ά Πουε αφορά

ρτοτηίοτοτυοητ ει ση ε:σηΠάετετ ΙειΙΙειἰ.;

Ιω αυσεςιχε Με απτο: ρι·εεεόοηε,6ΒηΙ

δξη58τδ. ΡειυΙεη ατε πως” Ραπ· (Α

@Μέ/ε εαπ/Με· ιδιέπακιβε: 'θα Ρως Με»!

ΠΡΡοττ€τ μια: ςιωΙε1ιπ:ένοε πια όση η

:ιὶοτοε μιψΙω όιι νἑτΙἐτ Ρτόοοόεητ ; οἰτ

ΙΙ (Π: 9ιιΊΙ ο:Ρε Ιξε:ΙΙψ.άθ μ;!Α]θ] ©ιθέμψ

Μ σε ΤἰωσΜἔε ; ό:: [αφ 9ιία]οίιτρηΕ

@έἰπἔεΜητ ; @Η ἰρφιεἄέ αμκ/έ ]: Ιδιά

Μση/?έ, ΙΙ νιίε:ΙΙΙο ά1ςε;Ετεήης!υς ι:65 Ι

ΙΙΙ [ΦΠ ; :ΠΙΑ το Μ:έοωΡΙΙΙΙεε το @μιὰ

Ι9φακοτμ_οεσ ά: ε=¦ὲεεπωε<= @#53

Ϊ ' Ι Ιἶ. Με·

 

ΩΙιεέά



  

. τ Χ

τ.

_. Μ ΜΜΜ:: ! Ι. Ι

Χ @του Μου 5'ΙΙε (ο ΙουτΙΙοουτΙοεαοοττουαρτο· ΙΙ

τ:ο ουο Ι)Ιου υόττο ΙουυοταΙυ Ροτο Ιουτ Ι

@του ΙααΙΙΙο;υο ταΙΙουε ροΙυτ τΙο Ιοτυου- τ

κ Ιο άι: τυέρτΙΙοτ Ιουτ αυτοτΙτὸ ρουτ υουε τ

τουΙταΙα ΙΙουυο. (ΙουτοΙατυουυοε φαϊ Η

υουε τορτοοΙτουτ Ιο τυέοττε τΙο υοε δΠ.9 Η

οοΙΙτοε , ουτ αυξ: Ια ρΙυε τζταυοΙ' Ραπ ο:: Ι

Ιουτε τυακΙουοε 86 οοι3τυυποε. Πε νΙυοτυ: Ι

τουτ αυττουΙουτ ου'ουστ τ, δέ τ:1υΙ Ιοε τ:οιυ- ‹

Ρατοτα αυοοοιιο Με ίΙος;Ιοε ΡτοοοιΙουε, Ι

ττουυοτα ορο τΙοουΙε οουτ οἱυυυαυτο ασε Ι

Ιουτε τυουτε,Ιουτα ΙοΙκ, Ιουτε έτατε, Ιουτε Ι

(οΙουοοε,Ιου τε αττε,Ιουτε Ιαιπἔυοε,86 του-έ Ι

τοεΙοε ραττΙοε τΙο Ιουτ ντο ταυτ ρττυέο '

ταυο ρυΒΙΙουο , Γο Ιουτ τοΙΙου0ουΕ €ΙΙΙΙΙΙ··-·

8έοε , ουτε υοττο υτοτυ:Ιοχοί'τ υουυοαυ,86

τουτ αυττο αυ°ΙΙ υΙότοΙτ ου α: τοτυρε-Ιατ

5Ι Ιο τοΙροέΙ: τΙο Ιουτε αιτοοΙΙτοε υοΙοε τι

με οιυροίοΙιοε τΙο Π: όέραττΙτ όοΙουτ
υΙΙαετο ου όοε τ:ΙιοΙοε Ι.υάΙΙΈοτουτοετοοτυ

Μου τυοΙυε υουε οΙεΙΙΒο-τ·ΙΙ αΪυΙυτο

Ιουτε οττουτε ου Ια τοΙΙΒΙου ,ου ΙΙ ορο

Α ςυοΙΙΙου οΙο υὸττοΓαΙυτ οτοτυοΙε ΜαΙε

οΙιοτε Ι:τοτοε, οο υ'οίΙ με τιποτε .τΙο ΙυΙυτο

Ια ΪογτΙοΙα ρτουιΙοτοΙ αυτΙουΙτὸ , ο'οΙΙΙ α.

υπο ΙΙο οο.ΙΙο όοεΑΡοττοε; ΙΙ Ηιυτ αυΙΙΙ

_ ' τοἔοττυοτ του :πατα α ίου υουΡο Ι δε·

Ψ _ τ· · βτυΙΙ:·

ῖξέιΈ:οέ:α-©ω-._Μήέωα__ο...

-

`
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Μπιτ εε ΠΙειι άσος εΙΙε ιισιιεε.ΙειΙΒέ ΟΙηΡ.Ι.

Ια «Με , ειπε Με άειιοτισιι δεί-ειστε»

τε ΙειιισΙσ.Ι:Ιε ει Ια θειιιιεισηΜΜ :Μ7δέεκε Λ

σε, εστιιιιιε άι: δ. ΡειιιΙ ,νιιιατιτ ώστε.

οπο: , ιιιάειιιειιτ,8ε τεΙΙΒιειιίειιιειιτ,τε

ιισιιεειιιιτ πιο: εσιιιισιτΙΓεε άιι ΙΙεεΙε , 8ε

Ι:0ιΕ112ΙΙιτ τεΙΙειτιετιτ ωστε ιι.ΐιττε εσιιιιει·-›

Μισο, σα: οσε οι·σεΙιειιιιε ιι'γ νογειιι·, Δ

εμε οσε εσιιΓειειιεεειι'γ Γειιι:ετιε πω,

φωσ Με άιΒιιε άεΙα άΙΓειρΙΙιιε εεΙεέ

Πε άιι δειΒιισιιι· ΙεΙΙ.ιι.` Ιιιιιι:στιε ριιι·τιειι

Ιιετειιιειπ ΓιιίΠάιιΙιέ άιι Σ. Αρόττε ειι Ια

Ρτἰετε , σε ίσο :ιτάειιτ στι Ισ. εΙι:ιτιτσ.`ι

Ρτισιιι Ι)ιει.ι ω: δ: Ισιιι·, εσιιπιιε Μη,

@ε οι Ι'νιιε οι Ι':ιιιτι:ε άε εεε άειικ σου

Πει άε ιισιτε τεο·ιρε σε Γε μπεστΜΜΜ

Ιαιιισιιε ιισιιε Ιεε εγοιιε Γιο&ιθέεε απο

εείειιιιτ εΧει·ειεε.φιετου: οσα:: τειιιρε

ω: :ΜΕ Ιοιειι ιιιοτειιιε άε οσε ταση-ε

ιιοιΙΙ:ιιισεε , οσε άεεΙοεοεΙ·Ιεεε άε Ι)ιειι.

ΒειιάσιιεΙογ σε άειισιτ ι·ισιι σουτ που:

ίειιΙετιιειιτ , πιεσε ειιιΙ'ΙΙ ροι.ιτιισσθετεε, .

1β.ξΓετιιετειαιιτ άσε 8τοιεεε-ι-σιι'ιΙ Ιου: ει.

@Μ ι δεῖ Ιιιγ ειι άεοιεικιά:ιιιτ Ια εοιιτι

@ποσο σε Γε.εετοιΙΙειιιειιτ ; ιισι:ιε οπο.

ΓείΙΙ1τιτ σε Ιειιτε Βιετισ8εειι “το” Μαιο: -

Μα; Με ειέΐε&ισιι εοτάιο1ει ΜεΙ$ Η

· · -- ' Ιοϋειιιεσ



 

Ι ` νότα: ΜαΙΙΙι·ο , Ρουτςι:ογ Μπα νοι:5

[ Ι - ` ὸαΙαε, Η τεοοιιιιοΙΙΙεε , αι:: αστα: Ιογ

| Η έ 7 Η

' μ. .9εππω Ι Ι.

Ι' γ ρωΡ.1. Ιοϋαι·ι€ε ασε δ. ΡαυΙ εΙοεπισ α Ια Ε” ‹Ιο Ι

7 α _Τ1κτιο:Ιιέε,εΙΙΙαπωμε όέτοΙτ ·υαβ] ω» Ι

β:έων, πωσ αΡρτειιά ηιιεΙΙε τΙοπ @Με

Ια ιαὁετο. Νοιιε άΙΙοηε :οσε ασε ι1οι15

στοΙοηε;86 ποσα νΙαοτιε Ια ΡΙυΙραττ αστυ

ιπο ΙΙ :ποσα οι: ι:τογ1οπιε μποτ. Νο;

. πκιπε πωπω ::6 φα Με ΙαοΒιιοε σοπ

ίεΙΙεπτ,(:ατ Η νοι1ε :ειπα νοτΙταΙαΙειιαοπτ

ΙεΙυε (ζΙ·ιι·ΙΙ"τ ματ νότια: ΚεεΙε-αιρεσια·τ 86 Ι

τουταιιττωιοικ , η.ιι'1ΙοεΙ'οτάοαοε? $ί

 

κι” αΙ·οΐικε ίογ α Τα εΙοέΜπο,οοωπα:πτ

ΕαΙτεεπω σε αιι'ΙΙ εΙεΕεκκΙ9 8ε οοιιπωσαΕ

ει: €αΙπτε νοι:αΡοίπτ α: @ΜΙ τ:οαι111ατ1+ `

έα: ε· 5Ι νοιιε ασ άοιποε ροΙατ εΙο Ια να

:Μ τΙο Ια ΡατοΙο , ι:οαιωεπι: ίσα ρέο

πιεΙΙοε δε ΙΙ:ε ωειιαοοε να” τουοΙιεστ

;:ΙΙοε Η μου Θ (:οωιτκ:ιπ τι€8ΙΙΒοανοιιε Η

έ'οττ.ΙοίαΙιπ , εμ 'ΙΙ α Ρτορακέ α σε” εμ

Ιιιγ·σΒοϊΙΙεπτΡ δέ εοι11ττιωτ αρΡτεΙ1εω

Ι Με νοιιε·Ιὶ-Ροι;ι Ια .όαιωατΙοτι, τ1ιι'ιΙ άο

ηοτια: φα: τού: ακα τεΙαοΙΙοε? δΙ νοι1$

με ίεΙ8ια1εε,α8Μεε νοιιε ιΙο Ια [οπο 9_δί

νὁετο Ιογ έτοΙτ Βι·ιοετε , νόττο νὶε Ιστοί:

' Με α ττιαυιιαἱΙἑ.ἔ δοττοαά”ςττου:,.ιτιοω

-;.==·8~έΒΉ·..υ_.-Υ_|__

_ΦΠ,23'Δ·"π_Ω_Π

ν909 Γιουε@τα :αυτ :Ια Ισια.ΙΙ:,τίεΙΙα

,

·

α / 4 2αβό

Ι . η -
_. 1 | . . 4

α ..-.. ...Δ ,_,._ >,α_ !



@ο ία!! α-_2“Μ2:ό. › - ?το
Ηι1Ιν11 Μ; πιο ΓοΙστο, σε νεο οοωοιΙΙοζ οικω,

ντεγο 8μ1ση @Ιω Μσιπτοε πιοι1εΙς. Α '

[ο Γογ_ρσυε οΙΙ:το β1Ια:ειΙτοε σοὶ: οίΙτε;

νόσο μι; εφε σ:ιιιι;οε ;1ιΙΙΙΙΙΙΙοε εισιιέ Ια: ν

μιτΙοείτιιΙτε εΓνιιο βάσει: νΙο. Ασπα

ΙΙΙθΙ1ΕΙ)Ιου σο Ισ :οσοστο. Ιο.ιποΙε. μη;;

@απο ΙΞΑρόττοπο 1οϋο . 8ο Ιοί-σε

ΕΜΠ ηΙο:.ΞεοΡεο, σα: Ισ 16ο” σι1Ι_οΙΙε

ΙΙ00ετο σ; νοτ1τεισ1ο. ΜεΙε ΓοΧοιιτρΙο στ:

ΙΜ ωΙΕμφρο άο1τ Ρω;1ουΙΙο:οφοσο

τουεΙ1ο: Ιοε ροτίοιωοε Φ: Ιοιπ οοτπὶὶ-»

ἱΙ9Ι1βζ6ΙοΙο1εΙ°ΪοΧ@ νο;Ι;ο ςΙοΙοιιο

ο» Μουτ ΠοΦωότυοοσοσ ΙατισυττΙειω

$9ηαΪεΙΙοε 4:Ιο11:1οτοστ εΙοσε-Ἐ1ιιισεΒέο,›

ΕΠ 61ΐοτ ίΙσσι:ε ε:ιοσγΙσσεεοπτ Φ ω»

ΕΠ Μα; βΙΙ:58;; ρσωΙ11ορτ·ΙΑΙΙΙ0ϊΙΩΠΦ

@Με Φτου: έιόι1ε εΙαπωΙοε Ροτοε·δο

σε Π1915ο5ε σοὶ πο ρτοησητ ποσα ΜΙ» '
!ΙΣΙΠΙΙ:ΜΙτο σε: ὲΙοΙουο·: Ι:οιιτε οιιΐουε σκι Ισ ο

90οεοεὶ·ὶΙοιιεεἶ έ:: ΙοΓιιε ΩΙστ1& ο €οττωΡ=. ο /

Παποστ .σιμσγ σιι'ΙΙε ;11&ειι; , οι οΙιοΐο ο

ΜΙ; ΩΙΙο προ Γεω:: , σ; Μ; ομ*1Ιε σο. ίσκιο. ο

Ε” ΟΙνέεΙσπε ` Ειητιὶεοε έρμο 1ο ποιού:

:τω: σ: εουετοὶ·εο σεΙ58€οσ ε έκ ΙΙ Ιων

Με ίεσ Με σε με Με Με ο Γε @Η 7

ο . ο ' Ι · Θεσσ;
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76 Ι 6'απΜ Ι Ι. ›

ςΜΡ_1_8ΟΠΩΦ εμε εΙειυε νυε υ·ιειΙΙου Ρειγουυο

εΙΙσ ίοττυει ντι ΤΙπυοτΙιέο , κ:ΈΙΙ-ειεΙΙτο

να εκεεΙΙουτ υ1Ιυ·ΙΡετε ει Ι'ΕΒΙΙ(6 εΙο Που.

· Ετ ΙΙ Γε ττουυε ὁ τυειΙΙιουτ : άε:ε ρετοε

(ΙΙιτέεΙουε ΙΙ ΈτοΙεΙε ευ Ιο. ΡΙετδ:, υυ'ΙΙε

ΙειΙΙΙευτ υουττΙτ Ιουτε ευίειυρ εΙειυεΙ'ετ

τουι·,6ε νογοτυ: ίοταιοτ εΙο.υε Ιει1τττ1ειἰ

ίου, ό: :ΗΜ Ιου: Μο :Ιεε ευυειυΙε ό:

άσε ΡετΓεευτέ:υτε ‹Ιο Ια Έογ εΙυ'ΙΙε ίουτ

η-ίου1ΒΙαυτάε ςτοΙτο. 5ο Ρουτ ΙΙ ρευίοι·

πω:: ΙἐιεΙπετὲ ΡΙυε ΙιοιπουΓε δε ρΙυε ω

πυυεΙΙο 86 ρΙυε εΙΙευσ ι:Ιουι οοΙατο ά:

ΒΙευ? ΑΜΒ Γιυ_άέοοιιυτε-τ9:ΙΙο ‹Ιε Ισοτι

ιι€Ιις:υτο Μ: ουκ ; δέ υουε ευ ειυουε

νου,ςυΙ ου: ιυειυεὲ ουκ ιικίυποεΙο ΗΜ

κά:: Ιουτ υο€ΙΙΒε:ιπ:ο , Ιουτε_Ρτορτοε αν

Ϊατιε Με ειγειυτ οουττειίυτε ‹Ιο ιυουτΙτ

π.Ι;ιυε Ι'εττειιτ ,-Ρουτ Ιω ΡυυΙτ ‹Ιο α:

@ΜΒ υ':ΙυοΙουτ με ευ Ιε Ιουι άι; Ια

υουττΙτ ου Ια νυτΙ:Ι:, Ι)Ιου νυοΙΙΙο υουε

μιτεΙουυετ υοε ίοΙΙ:ΙοίΙεε ΡυΙΙέεε , 68

αΙΙυιυει· όείοι·τυειΙε :τι του: ίου ΡουΡΙσ

Ιε Ζώα εΙε (ει ττιο.Ι·ίου, αΙ·Ιυ εμε Ιω μπα

86ΙΙυε φέτα #:Ισυευτ ίοΙἔυουΓουπευ:

_ Ιου-τε· ουΙ”ειυε ευ°ΙΙΙ οι·εΙυτο , 8ευυε Ιεε

ρυβυε ΓυΙυευτ ΙΩΡΙετέ εΙο Ιουτε Ροτεε

 

· δ:
ΙΜ>ι. Ι

' Ι

ΙΜ- υμαΜΑ,Ι__.,__ - Δω # -
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8; άο Μια ωιττεε,οοιιίοτυαπτ ε:Ικτωτιέτ οΙιη.Ι.

σε ρτα:Ιειικ ΙιοτΙ::ιΒο , δέ φα απτο ώ

υΙοε Έογ όιτ Ι“ειισ.ιι€1Ιο , άοιπ πισω Ἐπὶ

Μ” ρτοθ:ίΠοη, ΙιιιΜτο νετἰτειΒΙεττιεη:

:κι ιιοιπε τοίιε ο. (ο. 8Ιοἰτο δ£2 μότκσ

Ματ. Αινι1εκ. 4

~ Επι.

ΜΜΟ”

Κ” '

. ° . π

!· -

Ξ ,

ω · Ι - . (

.¦ & _

‹
~

_ `
'

.

.ι | [- μΧ › ' _

μ” - 4 . ,

ει, - ν ` ' -

ν· _. › Η Β- ' . . ./

μ' . Π: γ . > ,

ή ' ` Ι

ά______$

ὶ

ι

ΒΗΜΑ.μ

._ωδ(.›.ΥΑ.-

-_Δ.""=.._-σ”....Εμ



-.Τεπ·_ππἴἴϊ

 

  

πΜά Ι8 ” ,

1)· 2 · . . ; -' ι μ".Μάικλ ΙΙ Τιιιι. εΙιειΡ Ι νετ 6 7

έωικάει _ 'ή ε .,

με;; Μ. Μ»ἰεμεἔε ωιιβ]ε ἰ,4£|7ΙΙ072€#€; Κ

Ι“ἶ°- με· κι Λάππα· Ζε έα» α? Βέειι φιἰι#Μ

τη ΡΑΡΏηρώτέυπ κά· κα: Μάικ

νιι. @οι Με:: πε :Με ιι ρέει ιἰΜ22ἔ

θα:: @Μι άι, τέσπέέέιὲ , Με άεβπε, α? έι

ἰ2ὲΪΘ2ε , ά· άι· #2.: ΑΜΒ; › ' › ¦

  

- ΗΕΜ Ρωτώ; σεΡέ νιιε €ωιι=

ξ ριε Βειιεάιδϊιοιι άσε 13ιω ἀε

° Έ Με ΜΥ άε ρετΓοιιιιεε ί:ιεεε5
γ 8ενετειιεείεε; ρτετιιιει:ετιιειιτ '

Ροιιτ Ιε ίοιτι, ειι”ειΙεε Ρτειιετιτ άΉιίϊτιιιτ

τε Ιειιτε επιθιτιε εε Μ. ριετε δ: (ιο Κέ

1ιιετττε άε Βοπιιιε ιιειιτε ειειιιε Ιε άπτ

' πιω άιιβι!ιιτ , ίεΙοκι εε ειτε Ιε δειξςιιειιιΐ

τω. όιίοι: ά)ΑΒταϊιεττι , 9ιιΉ εε τιιειιηιιετοιε

ΠΠ· Ρειε άε εεκπωι2ΜετΜε εκ/.ξεω & «β κά:

ρ:α £Ρ72.1'ἰΙό]:|£ἔΔ27°Ω'£7|α·υ8]έίἰΒ !”Ε2°έ7%εί '

Ρέιιηθιέτε :ε ε” εβ2Με ά-ώ·ημ Μειι8 ι

- ειιιττε 1'ειιειιιτε.8ε ειε εεετε 1ιοτιτειι:ιιι·ει ι

. ε ι ε ι Ψ

|-'

 

 

Η
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:ιιιιεΙΝε @σε @απο Βοιιιιεοτ (ιο Ποια: @ενώ ι

νιε ,Ι'εκειιιοΙε ιτιείιιιε :με τεΙε ρετεε,· ο ιδε τεΙΙεε τιιετεε ιιοιιε Ιο.ιπειιτ,ιιουεείε

κι ριιιιΕιιιι: ιιι€ιιιΙΙοιι ειοιειι Βιιτε ,πό

ιτε οποτε Γε οοιαιιιεειιεέιιιειιι: ο ιιιιιτειέ

Με ιιιειιτε @ε πιο: οιιι ιιοιιε οιιτ άσιιιιε

Ια Με. Ι.ειιτ νοιττο οι εοτιιιιιε νιι Ηειτιι#

οειιιι, ειιεΙ)ιεο ιιοοε πια οεοειιιτΙεε

γεια ρου: ιιοιιε έεΙαιτει: 8›ε ιιοιιε ε:οιι-- ε

ιιιιιιε ειπε Ιε ε ετιιιιι (με σοι: :εποε Λ

δε ρου: ΑΙΜ τοπιο ιιοε εαυτο να - “ τ

  

Μπιουτ εε Γε. ΓειΞείΤε , 8ε νιι ΖεΙε ει Γε ι

διοιι·ε,ΓειτιοΙειοΙε επι Ρειττοιι ,-ειιι“ιΙ ιιοιιε- › -

οι α Με νεο επι απο Ε: Μαι ειιιε τοιιε ι

Ια Ιιοιιιιιιεε ίονειιτ τω” Δε Γετιιιτ . :ι

Βιειι δε ὸε νιιιτε Γο.ιιιτειιιειιτ ΓεΙοιι Η "

νοΙοιιτε ν έτειτιε ειροεΙΙεε_ δε μι: (οι Μ::

Παω ε:οιιτιιιοεΙε , δε; μι· Μ. οιίροΒιιοιι_ ε ε.

πιο Ιειιι μεμε οποτε ; ίιεθ-οε-ειιιΊΕ

αν ειι ει. ροιιιτ , ειιιι Γονειιτ ΡΙιιε οΒιι-Βεε;

ι εε άειιοιτ , εμε εειιιι ει επι ΓιιιίΈτιι-= ι -

ΐτιοιι δε Ι'ειεειιιοΙε εε Ιειιιε μια δε ιιιε=

Θε Ιε πεεσιιιιιιιιιιάειιι: εἶπε Βίου οπο·

ΐ0ιιΙιετε; &ε ι! είν επ ε; Ροιιιι: ειιεοτε

ο Γονειιτ ΡΙιιε εοιιρο.ΒΙεε €10,ΟΠΧ;

Μάιο νιειιιιειιτ ο ν τιιιι-ιιειιιετ , δε ει· χ,βάτα ιιιιιΙΙιεοτεοίειιιειιι Ια νονει,ι @τι ι

ξ ίεΙοιι

`



 ή· 7 ή” - ς

8ο Δ '' Σπα” ΙΜΣ

ΏΙισ.ρ.Ι. Π:Ιοκι :απο (σπα ‹Ιο τιιΙΙ6πε Με ττ:κεέ

)

.-Τ:ΨΤΪΜ.ΝΜΜ

.Υ/

‹Ιε Ιειιτε αποείΙτα Ιεμάει16Ιεστ οσο

Πιιττπωωτ τεττηΙτ. Ι.ο ρι·οατόθ: εΙ‹: ΙΆ-=

Ρὁττο ποσο ίου άΙΙΙ:ΙΡΙο ΤΙπιστΙιέε 6Ι2τ15

εε εοωπιουσεωορτ άσ:Ι'ερΙττε ηιΓΙΙ ω

έστΙτ ,* ιιουε κτιοτιττο ειιΙάοιπ_ωεπτ σατα

νε:τΙτξ. (ΙΜ Ιιιγ :ιγο.ητ τορτοΙζτητθ εΙει19

Ιεε νε:τΠ:τε ΡτεεεεΙαιτε Ια . Θεια φα

Ι)Ιου Ιυγ πμοΙτ Μα: ὸ'εΡειτ εΙείεων:Ια

εΙε: άουκ ΐεττιτικ·ε Ιειίπτω 8: τεΙιεΙωΙεω

αΙΙ:ιιιοΙτ Ι..οϊε Ια @Μαΐ Ματέο: , δ: Ειιτιἰεσ

(ο. ωστε” ό: ιΙΙο.υοΙτ έ:ὸ :Ια Γοιι οτιθιοε6

ΙιιΙΙ:τιιΙτ 86 οΙευὲ οτι Ια ντογε Ε” Ρετ' Με

Δ Ιοἰικ δε Ιοε εκεππΡΙοε ‹Ιο εεε @ια ρετ

Γοιππ:5 ΗὸεΙεε; ΙΙ ματιά (ΜΙΒ οεαιίΙοτΙ·

δ: Ι`εκΙιοττοτ _ι1οτι ΙΙ;ιιΙοοπ:ιπ ει Ια εσπ

Γαιι1εο δέ Ροι·ΐουοτειιάες: 9 ιπαΙε ειι:ΠΙ πι!

·ς ΡΙ'08Γ08δΣα Ι'αι:ειροεωσοτ εΙ:ιηε ΙοιΙεί·

Ι Ι ίεΙτι ιΙε Ια ΡΙετσΙ: , ΜΥ τπωοιπουωπ Η

8τΙια: εΙιι Μπιτ ττΙΙιΙΙΙΙετε, όσοι: Ι)Ιειι

παώ: οοτυπιο 'εοιτιΒΙὲ , οι: εουκοοοὲ

Ια Ρτεπιἱοτεε Βιι1ειπε επ Μη; Μ” Δ”

με||εωαβ(άΙτ ΙΙ ) ]ε τΙ.σείωοαάε , @ο

ω κιἄιυπε.ν Ω έυκ άι· Ζ)έσα, μέ σε ΜΙ

Ι Ραπ· ἰ'ἰωιυς/ἰ£ἰσυ είε Με: πάω. ΙΙ Ια ΙοΙΙΙ-=

οπο οποτε; ει εοΙει πιο(πιο Ρετ Ια ιμωιΙΙΙὸ

ΙΙΙ: ΙΦΓΡΓΙΕ › φα: πω” ταουοοε με.

ΙΈυαη€ΙΙ6

 

ε;Ιι-Ι-/.‹.Ἐέ

  



 

ρω· ί:: Ι λ 2 Τἰυρωτἶἔ.μα Ι'ευει:18ΙΙο άο Ις:Γι:ε βΕπ;Ω;1αγ ω- ς;Β=έ&

Πιοιπτατιτ (με δείΕΕ νη Εἴρτγὶτ , 11ο11

&οΞό, Βάια δ: τωιΕόό, :από ειέὶὶἴδωιῇ

όοιπ,'ΡΙε1η άε:Έοτσο,Βε ά'επ1οιιτ,·δε ό:

Βου ἴ€ιϊ8 ; 6342 (ςΪΙτ-1Ι)ΠἰΜ ω· σου: ¦φσΜί

Ξανά ω; #22: έα· 2ἰπιἰέἰ;ἑ , »ΜΔ έεβτ:έ,

ὰ· αθίεέϊέσκ, & α'ε/έα.ττΜέ.τ. (Σε: Γοτι1:Ιο;

«ΜΧ ρο1ητε ; εμε πισω ιψι1ε Ρτοροίοι1ε

‹ὶε ττα1τς‹:τ @η απο ειέΗοη @Παω [ειδ

Πάπια: άμ δοΕ8ηε:1ιτ9ΓειςΒος€αβοη,εΙυς

1'Αρόετε: Με ο; Τ1κηοτζιέο, ‹ὶε τειΙΙιιτιπως

Ισ άσο εΙο Ι)1ευ; δ: Η τειὶΓοτι, κ1ιμ”ιή

8]0ίιτ6, Ητέο άο Μ. ςιιεΙΙτὲ: ςΙο ΓείΡτΙι·;

φα Που πισω κι ἀοΩτκἔ επ Γοτι ΠΜ.

@ειστε ΓοηεΧΒοττετ1οπ , πουε 2ιμοηέ

ρτοτηἰοτοππτητ σ. επ ΦΠ ι

αρΡοττετ Με εΙυε:ΙεΙυά:3 νικ απ. ε]ωξέ

1ὶοτεε μιςο1-ω άι: νὲτΙὲτ ρτά:οόεητ @ά »

ΜΙ: εΙιι'1Ι ό): ῇοτίῖηᾶθ 7πεΪ!«]ῖ›] %»6εω- *

ά ένα ΤέασΜέε ; «έα Γοττς; ςυἔιῇοίιτριφ

Μπξεωρε ΠΜ” Ζηιιεἄε Δια/έ ]: ΙΏιά- λ

πυ2Μέ, Η νυο2ΙΙε:άΙιήε;Ετεήη ς·ικ: ω; _ -

!ΐο1τ έ :Μπι ςυε το είο6οωΡΙΠεε ·οος.ίιξε

!φα!μο:τιο:ε :Κ ΜέφηΒέιηςα άθ:__τει

Ϊ Ψζ;2?%· #
Γ

81



 

Θ. · · 82Μ5Μ ΠΑ

Ιδιω.1. Εεε σε ε'εισεεειε οσε οι εειΙΙσεισεε Ισ άσιε ι

'Η ?εψωσΙΕ· σε Ζε β) ΙΜύέππ ο: »σε σο»

άεΏιεσ, εισἱεί'ε επεσε!. Ετ εεεεειιι: ι

εεεσεεεειεισιι Ισσσοΐε εΙο.Ιεεπιεειε άεσιε

ωιεεε εεεε-εσεισάεεεισΙεε. Ι.'νειε είε;

_ · ἱισε Ισ ιτιογειι άε εσσΐεεσεεΙο. ^εογ νισε

σε Ιισσιεεισεε σει οσε εσεσεε , σε σε τειΙΙσ- ο

σκι: ιιιεεΙΙειιιιπιεσε Ιεε άσειε άε Ι)ιεσ

εσεισσε, εεε εάιτε (εσειιιτιε ιισσε:Ιε

άΙεσιιε ισε·σιιεισεειε) ά'ειτιοΙσγεε Με

ο ΙεεειεσεΓεε σε:ιε:εε @σε σεΙε , εισετ:σσε

επιασε 86 ετιεάιτειεισιιε εσειεεεισεΙΙεε, 86

εσσε Ιεε ειστεεε εκεεειεεε άε Με @σε

(ΙΙιεέειετισε. Ι..'εισεεε εΙισίε εΡε,άσεΙσ

ίεεειιε ει εεεε:στιε σεεΐσειίΙσει άε Ισ ειστε

· ΐεσει·εισεε άε Ισ. (Με Ισιε σει ιισσει· Με

επ Μεση; Μαι Ισιιιάε εεΙΐτοιάιε σε ά”4;ἔ

1ιεεισειι·Ι'νΓεισε άεε ειάισεεειεΙοσε88 άσε

ε εειεισιιεεειι`εεε (εσπισιε εισεΙεισεε Με εε

Ήισεισιτιειιε) Ι”έεεισΙιτ,Ιε εσιάιε σε Ι'ειΙΐετ>

ω” εσιεισιε νοσε Ιε σώσε ιει με Π:

_ _ σΚεειισΙε άε 5.ΡεισΙ, εισιστεειά σου: Με

Α Γσει άε Ι'ε5ιΙισεεειεισιι, ·εισ'ΙΙ Με ει 'Γί

Δ Π10τΙιέσε εεεεε ειιείεειε σει·ίσεΠσσισι1Ή

ε · °άσσιε άε Ιετεσσίεεισεε άε Γε ίσγι 7: [Το ε

ἔ·=··ε·-8ε,_

ιιε-Ηεμ-.8-=-2,,.Ξ

1”.σε_

*ΠΕ.=,

?αφιεσ- σειρ μια ιι Με ενιάσεωε. σε

@σετΜε ςο°ι1·εσεεεεεωμεσε σ σε ε)

εΐ'--; _ σ η Α Πο

 



 
1 ιΎ^[ - '

[2% 22· Π. ιό ΤΜαιΙδ -πι ια εΙειιιτετΙειιτ ι ω· πιο α [Με ειιιι·εεεω @αμα

ιι επιιισιιε αιιτι·επιειιιέ @Με ΡΜ Ι5ε3ιει·ι·:5::ιαὶ “ι ή

τΙεΙα Βιι&ΙΗεατΙ6ιι; Η πω:: ΐοτιιιιιεα ε ι

Ρετίιιαόεε εμε Ια δη! ιΙειιιειι1·ετα ω ·

1ιοιιε, Η εΙΙ ειιΙτΙειπ «με ι:ετι:ε ρεΙιιιέαι '

ιι Ωσηε ιΙσιι: Ρι·εΙΙετ ιΙε που; αεΙι:Ιοι·ιιιεε

:ιι εοιιτιιιιιεΙΙειιιειιτ α Ια Ιαιι&ΙΠεατιοω ε

ΙΙ Μαιε Βιειι ιιιιε εεττε ει2ροϋτΙοιι ΙΒΝ

ια Ιισιιαε8εντιΙεα εάΙΗεατισιι:ΙΙίε-ιιιΙ:Ιε

ιι Ιιεαιιτι1ιοι-ιιεςιι”εΙΙειι'εΙΙ μακ αΙΙεε ων α

ΙΙ ΡΙειδιτ απο @κι ιιεεεΙΙὶςὲ εΙΙε ιῇεΙΪεττε .

:Ι ΜΡ Ια Ρειιιιέε εΙε ΙΙΑΡόετε : ΓεΙΗΜιἐ

Ισ ' πε ιιιι”ιΙ ναιιτ τιιιειιΧ °ταΡΡσττεΕ εεξ>

ι ΙΙ10Έ8,ΡΜ7'[4782#28ιΜβ 5 α του: εε ειιι*ΙΙ

ΙΜ: ι·Ιαιιε Ιεε νετΙειε ρτεεει:Ιεπιτε α ποπ

ΙειιΙ;Ι1ιειιτ ‹Ιε Ια Ι:ογι:Ιε ΤιιιιοτΙιόεε ΕΠΣΠ

ι ιιιι ιιΙε ΓαΡιετὸ8ε‹Ιε ΓεεΙατι·ιιεω 82 άι:

: Ια εδΙ:ΙοημαιίεΙΙεεΙιιγ αιιοΙειιτ τέιαιοΙ

Μέθιάε Ια ίογ εε ία Ι1ιετε;δεάε ία 8ταιιοΙΙ

ΙΙΙ"Μδε τΙε Ιειιτ εσιιΠαιιοεαΙατετετιιτ ' : Χ ~

$ιιίιιιιειι ατι Ματ : __Τε νοιαιιι: (ιΙΙτ-ΙΙ ) › βΜε εἰς καπ: εΙε @ααα οΙε Πάει: ιι ιιαγ δέ ` `

. »οιι-τει ε” Γι ΨἔῖΙΈἔῇ ωωισιιαα Δι δσΙαιέ=ΐἔ €Ιει'ι `Ινεαιι3: εΧεπιρΙε: άι: εεε ίαιιιτεε ι ι

ΕΤΙτιιειιιςιιΙι:Ισπε ιιιΙ882αιι πιοικΙε δέ . ~ _ ΔΜε ΙΙΕΒΙΙΙε; Ιε περιιιε ιιι'ειιιι:είεΙιεΕ - ξ

Μια ΤΙΜετΙ=ιέε'εΙε ε'αιιειειαειιι Ι | Ι · ι

' · · ι Ε :ε ειιΕ

ΡΗ::

εεε”

··Ε.-._·εἐΣΗ

 

.ΙΙ Ι



 

ι

ς:Ιιερ.Ι.

ΙΙ

Μ»πώ.

π. ; . μ.

!ε. ιο.

3θε

'-ἔ^ἶ; # 'αν

`""Γ"Τη ο . ε.

Ν. ` Ξει·:ϋ.πωσ 1 Ι Σ: _
απ ωεΙτοΙτ ου κΙεοοΙε μοοο;:Ι τΙσΒΙἱ=ε

@πιτ τοοε εεε οτατιτΙε βοοείΙα:ε ιΙο εω

Βοοοτ. εεε Βιίοτεε Έσοποπε δ: Ιοε Ιοεαοκ

εκστορΙοε , οο”ε·ΙΙοε ἔσω ΙαΙΒἔε, ι;'αρρεΙ

Ισα ει Ιοείτοποιη Ι.ο:ε Ιοτο1εΙ·εε, οο”εΙ

Με οτεΐεοτοοτ ει εεε γεοκ , το ίοΙΙΙεΙεφοτ

ει νε:ΙΙΙετ , δε ει πιειτοΙιοτ σο εΙΙ‹:ε το 9ο

άσοι Με? Ιοοτ Ρειττοο , δε τηέωιΒε βάσε

Ιει:οε:οτ Με τΙοοε , οσε [)1εο ει όειΙοοέ

αΙοοτοτεοΧρτετοΙοτοε Β1οεοτε , άουτ ΙΙ

θεοοΙτ ἔτατΙΗὲ. ()'ε:Ρε Ιἑι ο. πιω :ιοΙε,πν:ε

Παοκ , ΙΙ: κατ” ίοοει.τΙο ατε Ρ:ιτοΙε:ε ά::

ΙἈρὁττε, Ρειρ· Ζαμεά/ε απι/ἐ ἰε 22αΙωσ

πσΠε. Β'οίι οοοε ε.οοοε ο οιΡΡτειπΙτα

«με ΡΙοε [)Ιοο οοοε ει εΙοοοὲ, ΡΙοε ΜΙΒ

Ιοοπ11ε:ε οοοεοΙυΙΙβ3ε (Ισ τΙοοε έτοὸΙ€τ

21ο (οπου 5 δε ο ρτοίἱτετ τοοε Με Ιοοτε

ευ (ο οταΙιπε δ: σο ίσο Μπακ. νοοε ία

οεε τοοε Ια ΡατεΙ:οΙο οοειοοοΙΙοοε όσε

τειΙειοε, αμε: Ισ: ΜεΙίΙτε όοοικιειίοε (ετ

οΙτι:οτε , ει Ι'νο δω , ει Ποσο όσοι( , ε.

ΙΒιοττε νο : δε Ισ ῇοεἑςιοοιπτ ε1ο”ΙΙ θε Μ' ·

ΙΙ:ο?τ εοοεΙιοτο , 10ο” δε τοοοοφοοβοτ

Ιοει€τιΙΗοοεωεοτ απο( οο1 ε.οοΙοιπ ΒΙοει

ίο.Ιτ ΡτοΗτε:τ ΙΙ:οτε τειΙεοε , Ι)Ι5ιο;ιο; δε με·

-οΙΙΕιιπ τι·εε- ῷο:;οττιροτΙ: ΙΞιςΙιε δ; .οιαΙε

Ι:ισοτεοκ Ι:ειγο:ειο; ο 9ομεοδιμεΠωΙ1ε:

Έ · οποιο



- -" ι ι

- [Μ !6 Ι Ι. 6 Τἱυωώ. - '
Μουτ €τιΙοιιϊΙε: Πω. Υ ΤΙιτιοτΙιέσειγυητ (ΣΙιη.Ι.

ὸοιι‹: παω ‹Ιο Ι)Ιου ντι τιεΙιε: τ:ιΙατιτ, .

ε'‹:ΡωΙ›ου άτοΙτ ςυεΕ Ι'Αρ6ττε Ι'ειυετιιι:

:Ισ Ιυ Μου ιτιόυιιἔετ ευ τειΙΙιιτιιειιιτ Ια 92.,

σε , υυι Ιυγ ο.υοιε έτἔι ΒιιΙΙΙέα ΕΜ! είΙ:

ευιόευτ υπ απο οΧΙιοιτο.τΙου ιιουε ι:ΙΙ:

ιιοοοίΙειιτε. (ΙΜ ειυε·Ιειιιε @Πο 86 τυπου

ΜΒΜ υυε ΙΜ: Ι‹: άσυο1τ, υυ,εΙΙο που;

τεοοιιιιιιευεΙωιεαυττυοΙυε ιι6ιτυ υειιυ»

τε ευ ΙΙ ροτυοτίο , φα ιιουε Ι'υυΒΙΙουε

ειιεέιιιειιτ , Ε: ευ Που φα Ιωάουε εΙυ

δεί:έτι:υτ :ιουε οΙιΙΙΒειιτ π. νειΙΙετ 86 ε

μια· , τιουε επι Ρτουουε Γουυευτ οωει.- · Ι

Ι Βου ‹Ιε ιιουε ΙειΙΙΙετ·ειΙΙετ :ι Ισ. Γε6υτΙτὲ,ΙΒ6

ΙΙ «πι Ιυιτο:ιΙ:ιΙΞιοΙιετΙ: , ειυι Ι'αο‹:οττιΡειἔυο ` Ι

‹ τουΙουτε ιυθιΙΙΙΙ:Ι6ιιιευτ. δικιο πιο σπιτι

ι ·υυ: Ιειιιι:ιΙε ι:Ι'ειά6ΙτεΙΙοτ (ιτε ΡΙυε τΙ:ιυ·έο

- υ:υΙοε ταιτει:ιουε Η. ου ΙΙ νου ΙΙ: ΡΙυε σΙτ .

ΒΕ8€85.δ6 ό:: εΙοτιε σ:ΙεΙΙε:ε, δ6 ΕΜ τουε ω. .

ία άϊοιτε ΡουτέτουΙΙου ευ ιιουε ςουι: _ ἰ

κα: ειυσ-ΌΙ€υ γ ει τιιιε. (ζ'είὶ ρουτερ”

Ι'Αρ6ττο απ: ια ει ίου σΙΙΙειρΙο,86ου

Ι. ΙΙΙ ιιετΙοιιυσει ιιουε τουε, :με ιιουε ωγόε

Υ :ίο18υευκ ώ: ;:οιιίατυετ Ι`α:υυυ: 86 Ιου

ΡτοΙουε υε: Ι)ιευ ευ τιουεζ, ςΙ::_ΡοΙιτ α:

. 61υΙ γ ευ οοιιιιιιευεὲ , εΙ';ιοΙιευετ α: (με

Ι γ :ΙΙ έΙιαυοΙιὲ , ά”ιιυιυιείςο κιυιγ είΙ;

Ι· “ή Ι: 2, Ιαιι€ιιιί.<<

. ή ει·

μ
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” ο

.ΜΜΜ Ι ΙΙ.

@Ε,1,Ϊαιι€ι1ἱἔειτιτ, δ: -ὁ'ειΙΙιιι1ν.:τ α: @οἱ γ ώ

αποτο εάοκ:1ε. `Αὶτιίἱ @Με πουεΜΗ

ῇέ Μ: ί-οὶιι φπα ματιά 5.Ρειι:Ι ά'Μπιο3

:ιείὶετ ΐοτι εΗίο1ΡΙο. νογοι1ε_ -ττωμτοε

:ιειιπΙἈἀωοτιὶτΞοτι, ου Ια τσωοτιττειι1εφ Χ

Πιι'ΙΙΙι1γ @Η : Ζε :'ω!ωοωψε ( ά1ε=$1)Θασ

πι πἔιιαηε: Ζε ώ» έ: Μαι , μη! Μ επτα)

Ρα Ζ'έτυρςβεέαφ έκ Μ:: παω. Ραμ: Μαι

ΒΜΦοάτε ατε μικο1ς:ε, Η βιο: Β.ιιοΞτ (ΜΚ

παρε έσα «έα Ζ1έσεω @σε 1'ΑΡ6ττε νιτι1ε

@ως 'Πωσ:Βέο τμΙΙιειιτιο , δ£ εΙυεπ1ό δέ

' φοιππω:η; ὶΙ·Ι'φιιοὶτ ;ερευάι15εφικιω

-Ε;ρω1ε;εωευε ·1£-ι1οπ1π,ηυ'ὶΙ ω; άοιπ16,

› Φί'ΜουΒάστ261ε.Ωετ11-12ιρρο11ενικώ

·ΜΜ , 0ικοιπω:·Ι5Γεω: ε1ιι:Ιε:1ικ:3 απ=

Ωσηε Επι” έαπε :ε 1ο, σπαει υπάρκώ

` 86|;κέ,ι%ίσίετι:ειο; ά'νιπποε * Πυ11ϊβιω

Φ·
ρω ι

.Κ
: 1έσ Γε Βου:ὲ,‹ὶρε ρτοΓεω ής: (αβςηἔιῇτζ3

ό: μορτοπιατη: :μμε Βι·μ:1βοαβοπ › ·οιι

ντι ·4ιστρίς:η; άο-Ι1ηθρεμτ ,μπε ἔτος;; μωβ

κ:Βοίο ι1οιι-αοΙω;ό:; ιψω:;ἱ:ἑε , .:τωε

4°Βαυξέ €ι©136ΦΡΙσ.θασειιτ ΜΩ!υγ @αἱ

ε:410υεῷαὲουιιε, πω: ώ μ μη;ι11°ρό6

Νέου!» Με #Μ·:ηε ,· φορ · σου; μ;ρωοπε άι:

Φὶ=υ 66 άό·Γοπ ΟΜΩ- Ωε: ΦΒὲ›εΙ;ε|Ει:υ4ω

=-ε'ΜΜΒ ὰΒ8ἔρτίκ φαάεε ῷ13;;β$~ @Ιω

>ωστιτα11πουε1σε ει ὲυππὲε:11·ιι=:ι1σπ5

· - 4- · Ιεε

=ΐή“εξΒ~Ϊ---Β.φ=Η
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” ]ίο· ΜΙΣ. :ι τέρωιύέε. χ188 αμε νεηό.ιι5. Νοιιε Με άιπιοπε του; Ωξμρ.Έξ

::1:Ιρτηίο.ΙΕΒοτειΜθ:,πουεπ'οη άα·:ι;οιι; ' ›

απο :Με 3ΙΒΙΟΠΕ (οἱ: ά: οσε οειιιιτρ:ε, ΐο1;ξ

€Ι6:1108 Ρετίοιιτιοε. Ετ 0ΈΠτ α: εμ: ΓΑ;;

ρότα: πισω εερτ:ίΕπιτσ ειέΙΙει1τε μια

»ουσ Μποστ ο .Ι'ΙπιιττιΙΙἱτὲ δω Μ. ;11ο88Ξ Δ -

ίὲὶο32ρ Θά'-τε (ιιοι1ε ά1ι:-Π) μέ Με: α[2β 1- ΟΦ

/έ:·επε :απο η; εφ· να αυτ· ? . ά· @Μη Μ'

φα:πάραπρα·μ Ξ ΕΥ βπι Πα π·ι·επ , μ”.

9:4αγαΪ:2:έΖσχΜ2: πι, ΜΜΜ; ωπε απών · ; `

Μα: ι·ε:αιΞ Μειἰε εεε άοηε 8ε_φο:ε Επι1Φιτ8 . , τ

ά:: Που :τι ἰοξιιε ΕΜΗ έσω: εΓνηο. ίξ ι

μια έτοιιάιιι:, δ; εοιπΡταιαητ Με - `

ιιςώ11εωεω αμκ -1οε Μαι” [ρἰτῇτηφζε ¦ 4.

:ιεαίἶαὶι:ε_σιι;ι ι1όμ·οΥΡεοΡτο Ματ, .οχι ι ' -

2 =Ιἶ©ὸἱῇΩ8τὶοιι άΦε .ο.ιιτκε:ε; 11 :Ρε οΙ2_έτσ, ' Υ

εμε Ι'ΑΡόττοτιμ:ο Μό Ρειτ1ο Λοιπά;

καυτα εσε_ετο.οοε επ ἔοιιεταΙ,τηο.ὶε εΓνω |·

αϊς@Π1Φ ·ίοςτο ςΙο 8τει;:: οιιρατεἑουὶἰἐ;, .δω! οι:ά2:4ηιε ΗΠ1Ρ16ΙΙ180τ.74Ζ[4Μίη· ·

@Η απ: Με έΜέσ Βία: ε πιω 1Ι,εϋοι3;ρ

ΠΟΨΗΦσπεΖο·είσα ρεφωιο;·ρατ !'έ. Χ

Μι2οφοίε κα: Μια: _: Η: ςιιἰ .ιτιοεπιχε

:ιιὶἀοπικτιεκι; ,ιμαϊ1 ειπαπΙΜ 1ιοττιπιά

:κατ @ο . όο11 ,[εΙυε ΤΙωο:Ιιέο ειιοἰτ πρ::

::ιι 10,3 ΑΙΜ! Μ;; ρωο1ι; ῇωΡΩ;ὲ ω;Πᾶὶαεωᾶσγαοπ 8Έ·.οστεΙοφευτ Β: 1ιιάέ:[ -

_-μω;.
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88 Ι Σεπαω ΙΙΪ.

βΙιετ-Πιτιιιειετιτ τοιιτεε Ιεεετεεεε, εμε Βἰειι

;ιιιοιτ ιιιιἴεε επι Ιον; εε (οτα: εεε ροοτ

ινοοε Βιιτε ιιεττετιιειιτεοττιρτειιετε εε ι

Πει ετι είε , ΙΙ τιοιιε ω: ιιεεείΙειτειτιετιι:

. ' εΧΡΙιςιοετ τιο”εΙΙε είε εεττειιιιροΙιτιοιι

εεε ττι:ιιιιε εε ΙΆρεττε, δε ειοεΙ ετι έτσι:

ε'νΙε8ε δε ΙΞοτιΒιτιε ειι Ι'ΕΒΙι(ε. Ιετειιιιεέ

ε·ειιιειιτ ΙΙ άν ε τιιιΙΙε εοιιτε? εεε εεε

νίειΒε ε'Ζηυεβτ Ζε: Με" τιε ίοιτ :εεε-ειπ

ειειι ρειτιιιι Ιε ρεορΙε εε Βιετι , ειιΙΙΙ.

με ίοιτ νεου εε ΓΕ8Ιιιε ε'ΙΪτειεΙ ,_:ιιιιΙΙ

ειιετι εεε Μ ρΙιιε Βειιω· με;; εεε ειιτι·εε

·εετετιιοιιιεε δε ειἴειρΙιιιεε εεε από:

;ιετιε. (Σετ ΙΙ ει εοτι1ε:ιιιε Ρατεεε νἰειιις

ειιιτεε εεε Με , εεε Ιεε Ατιειετιε εε

Ρωριε ? ε'είε :ιειτε Ιεε ΕοιιίειΙΙετε εε

Ιειιτ ετε.ιιε εοιιίειΙ, ειι?ιΙε ετιρεΙΙοτειιε

δωεεει·Μ έτοιειιτ έτεΙιΙιε δε' εοττιετιε

εοτιί-:ιετεε επι εεττε εΙι:ιτΒε Ρετ Μωρά

@πιο εεε ττιειιιιε ; δε εεε Ιε ιιιείιιιε

Ώ: Ρτεικτιειιοιε ειπε εειιε Ια τεεερειοτι

·οιι οτειο;ιτιοτι εεε Ρτείιεειιε δε εεε

@εποε εε Ιειιτε Γντιειἔοἔιιεε ,ε”είΙ::ι

Φαϊ (18 Φ2α!Πε εεΙευτε :ιΙΙειιιοΙεεε.

Ετ @Η έτει; ειιὶεεπιτιιετιτ Γοιιεε Για σε

5ειιιε ΜοξΓε ιτιίεειΙΙε δε εοιιβετε Ιοίἱιε,

.13Πεεεεει Ιδ9€9ες"η αι ε -εΙι=εεε (Η
εεϋεἔ
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ὶ

ω.

Με ία Ι Ι. α Τέπιπέέε ›, 89

βαε:ί: οιι εοπιάα&ουτ ςΠίτ:ιεΙ , ευεσηυο ρωΡ.τ,

Γ1ωροΗτίοιι άσε. πιω” Ρετ Γοκρτέε

ροτΠηποάσπ;εητ ό:: Β1οιι;Ρπευ 2φ(1ιιγ η ·

άΙτ ΙςΒοἱΒτιουτ) ΖώΣ>β.ι·έε Μπ,έσωπέτ Μωβ -

μμε! ά !”φ:·έ2 : ΡΜ.: τα104έκφ: τα σπαέπ η 18

Ρυ· Μ), ό· Ζε ])τώπ2εωυ: σίειωπ2· Είσαεπ Ξ

μάπα! ΜΑΜ ΩΜ9Μβίέ8, 69· ί,2Μ%α!τά: `4 ΙΙ Ϊ

ρω: Ζε ·υσηιω, @Δρ κίεμαείωι· Δίε πω .φισ

Μπέ2% κά» με τρια· -Ζ).ι#ἐηὑἰέε¦ έ'2/ξπέ!

[&ΜΙφ. [.Ί1Εξεοπς @Με πὶοιὶτε, (Ιος

_Μοϊΐι: @Με ίυέιι:ιητ@πάωρτοΓάπεδ

ζοίιιὲ ει του: ]ς: ΡςηΡ1εΡΊιιγ 2ρπ1υσβι Μ·

Μἰ#π , δε Ι'έτει!οΙΙ: άαιϊε ` α:ττ€ Ζτειπά' '

-κ:Μτιςο, Μρμ-ΙΙ Ρειτοἰίἰ: Ρετ Ιρι θπιτςΐε58

`Εβ19·501°μτ ερμζ!:ιιτ11: έΙΉΩΡοίει: 1Β8[ΠΠΠ8

βια. ΡετΓοηηεε:, φ: Γεω νεα (°Βοιπτ,

έςοΙτιμεΓκι:ο·ΡΙύε ειιιέ:ΜιηςΞ Ηπα: Μοϊἴε

Η ΙδΤ2ΕΙ, Εμ μου”με)Πε @σε Ιειοοβ σ " 8

'ΡΟβι ἱἐ; ΜεξΙ-ῇε [οτ ζει ;σΒ:6 :ΈΕΡΒ·τηϊω-8ξ Ι δ?

ΔΕ Μ;μπα[[οη ερΐΒιπε άε-Ιοΐεί ,ηιιρειά Η `

Μ ι0;τοΙ; έφη ομ-1Ιτ ά;έΙα μηότ;, Εξ

?ΪΡΜΓΦ Φ Ν==ΠΦω πριν ΜΜ›πιω

ΡέΡΦἱ; οΙμοίρ ἑἔιϊπαψἐ£ς` μι;; ΗορΙκβ:οε

ΨΗΦΡΟ(©Ε Ε” καφε· @Με , ρ. τ1ι151Ιε

·γουΙοΙεπιτ ἔ:.ὶ;·ς ε1ι1;:Ιςηρ _€τειέ:ς: ::ςέι·ποτ

- ΦΠ;μ·τσ 4ιι1“:ιοτη-άιι δι:ξεπέιβ7. ο” σε

@ωΦ › ΗΜ! ΜΜΦ4ε>4:· 40ΉΐέΦ ξ111ΐ"

· ` . -- ` ' ηπόκιάτοΙτ

_--..ω

  



4. ή ενει€τάτάΦΐ2ΝΡω Ετ απο αο01ωεκ: ¦

ϊ ”°”° Μισο· Ζαμββ/;σ Μεα;,_ά_απ'έΖ 21υ·Ζώ : Ετ'

, ϊ 9398 £εμΕ13%ζ.ΑΡΘτεσε καιι=τΑυτ ισ

. με @σοφια Ι Ι Ι.ν ·

εωε-1-νὶεπἀεοὶ: αν άουσΠε άι: πω δ; ὶυειο!

_ φς::κηςΙο ροη: άε: (επι Με;; , &· εκφω

: _ νέψπω › Φίξ -αὸὶτ= <ιιιΉ Ισ τοιιΦω

^·:2:"< .ι·φ1;.βε`:;ιατεοἱτ[ει μηῇη 529· Μη ρω:: Μ:

# ροίὶτιιτικ έτοχτ ρηροτε ρα γίεμ8ς: Ραττ;μβ

1οεΙυὶΕε ετ,ιι.ες:ξηρε , εμεμᾶς;; $ε18π::ιιμέ

16(ι1ε βΕιτ1β ρφωι:κία_1-τ απο μια ει;

$ε;:;ς. @με κκε @Με -1'.έ.ιιετιεὶΜ

ΜΜ- 6Ναπλυ”ΜεοφΦεασία!18=4«6.#4"π

οϋΙ=ντε εινΖναι ΜΜΜ ·Ισ ρτ1αιιε.ἀσ

Βιηἰτἰτ (ει ΠΙΩ ;ε.ἄὶὶἔ<ὅέε ._ὰἶν;ιε Βι;Ι;;143-10α:·

@Μ Μ1ο 'Ιαν' ΜΜΜ:ΜΦακώνΜ” 90
9,18. : . . να

@ώΜΦΜε” › Φιτέσ.φωσι ψ

;>κτιε 49Άοο9τρ Μουτά!Μ9 .Μ .ΙΜ

· ω: 99ϋ59ΦεβΦ-μοπαΙ<:ατααπίμωαυ5

` _Ι16.ϊί-00π:9 Μ ίου; ρςι τοριιςατὶΩπ.ὸ9

' ἔΘὶΙΑΦκὲ›ὅξ ά.9195.Μιτ ἔ2ὶ:©ἀ>6υἱϊ#ΜΒ= ¦

πιεελἰὶ-ΜΡσῦιτὶρεκὁοωτιεἐπε =8:1=ι Ρτ3ε=πέ,

Χ τ4ὶϊουἐὸ4εοττ:= οοτσιποσκ κι” ΙΜ

@1ἐῖβἰΙ©_2β£Εἔ0υςτ.- Τ (Μ: Μ, @Με #8 Ρἰ#4#

εἱἑ'0ι°ᾶὶπ4ὶ€€ΜΜ.απτυΙο26ε Μ48 1'Ετ

έἔἴΨἔ·τΒἴΡΩἔ!Ιΐ;€ΨΡΗΪΠ-ΒΠΘ© , σε Ρωποεεω

. ἐΜεσἐοτεεφι°4$›ιάε$84:οκτεε-=Φω

ά;ηΈΕιτΕφμτ Εφημ'11 _.1μ$η:ξ-1οι€Β.. . Ποὶι

---·4·--*----4-...Α._--_Μ-=».-|ω

δοΙ$πουτ
κα·

. › 1~ 7.~:“7~@ ~ ή · ~ .'
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βια Δ: 2 Σ :ι ΤΖω:&. = ρ:

5;:Βιιοι:τι άι: Ιεε εισοοιιιρειει:ετ ό:: Γ:: οι::Ρ.Ι:

ω:: α:16Ρω άατιε Γοκι:ιει-ο; α: Και:

ι:1121Βο., Ε:: μια:: έ'έ:επάκε Μπέκ , δεί): Διὶ::

:πωσ άι: ὸέρΙοιιοτ Γ:: Ρι::Πέιιιτο ε:: ω:: "Φ

:::ιιι:Ρωτο , 4 α· μι: 8:::ιέαι]ω ,.(έ··βέσε.ο,ό·

Μπισιϊωββιβκτ:Με .Ζε συπά'σβαβΖω

Μ: 1:/ω. ι (?ι:Ρ: ρουτερ” .Με ιιιιιιι:Ριτι:ε

:ιο Πει:άσπρψΙσπ Μ: Μπέκ.:Μ:: :πείσει

ιιέει:ιιΉε ιιριι1ο:ειιτ οι: Μπιτ, οι: 9:26/

Πωσ:: 6:::=ιι: ειιηιιι:Ιιιι:ο οι:ει:ει: :ΜΙΚ

Με : μου: Με ::1ΐοιιτε:58ε απ:: 8: Με ει: ' :

Βίιει::ε, ιιιιε Ιε €τει:ιάΒ:ει: πι: :ιο:τι8:: οι: ι

Γειιιιοτιιἐ άιιιιιιοΙ Με εΒιίΐοιρι:τ,άει)Ιογο- η

το:: Γ:: και: 8: (οι: ΕΓριπΓι:ι· ω:: ρου::

:ι οροτει:Ηοαεεωοιιτ , 8η ριοι:ι:ιιιο / Σ:Μ οίΐοιε, ιιιι:ΗΙε :ιττει:ιάοιει:: άι: Γ:: Βοηι:ὲ .

μι: Ιοιιιιτιιιιιίιο:ο. Ε: Με:: ει:: πιω::- - - -

ίιιο-έιοιι;.Ιο Γγιιιι:οΙο :ιο Ι:: Μ:: ει:: Υ

Μ:: , σ'ι:Η :Μπα άο1-ΗΕι:εισε (Μ: Ριιιιίἱ

Μια |: 8: ::ιεςιιιιΙε Μίι1:1Έτσ-:::1Ρο(οιι:Η,

Μ:: :Η -Ρειίοιιιι:: Πειι:Ηοιι: :μια Βια::

·έισ::τιτο:ι:Ια @εποε -ροιιιιΙι:ιπ οοπιιιιι::1$- !

:μια ει: ι;:ΐοι:·1ι:ε ετοιιοι:ε=ιοςι::ίοε μι:: _ ` ι .

1'ατι:ι:ιο, οι ειι:οι: Με ιιιιιι:ΗιιοΙα Ριτικι- › `

τοιταιιιοοπΕιο·το:τ. 1:οδο:εω:ι:: Ιι·:Γι:ε μ?

ειγειιτάοιιοι:οι:ι:Θωπε ι:οι:τι:ιι:ο ότιι- κ .

 

Με· ειιιισιι:: ΜΒι>αιΓοιόιιαό6Όιω

17 _ | 'Ι Μ : ν_ΪΪ-`-:[οι·ι

."

`

:"

:_

. ` ι



η

94. -8Μπω Η Ι.

Υ .εωΙΡ.1.Γου Ραπ: , 86 μι· νι1·οΙοη8υο·ρτετηυο '

ι ` «Ια ΙΙ:ε ΙΙ:τ.ιιΙτευτε, έ), ει::εοιπτυοάπ :ι ἴοιι

.Ι · οττΙιικιπε , δε Ισ.·2:οπΠιστει απτο Με ίἰοτιε

` Ρετ Ισα νί1€ο. Επι· Ι'ουατιἔἱΙε ι1ουε τει

Μ2Μ «τοπικα ιμι'ΙΙ έω1υσ/)ι Ζω· Μπί29~2ι1Χ ΜΒΜ,

Η· ωιΙι11 Ιυγ ειυοΙσοτ έτὲ ρι·οἴειιτὲε ρουτ Ιω

Ιοε·ι1Ιτ ; δέ ειΙΙΙουτε ςυ'έ! 3ιΜΜ: μεΖμε:

Μ” πα!ω'ε: Ζακ θα: Μφωὲ Μ πω” ; 86

6.)·.ό··

8.23· ειυευἔΙε μι: άοι1Χ ΐοέε ρουτΙιιγ τετιάι·ο Ια

Μ: Δ. νουέ;86 επ δ. Ι..ικ: ηυ'Ζηυψω:Μ 72Μἰ#Φ°

ω. ό· μ: :|ωσιακ άε.ι·. Μα!πα'ε.κ, ΦΣ” Μ] ωωέι° α

”°'3° :πεαἑ: , έ!!::έα:ιέΠΙ, δε ςΙΙι”ΙΙ ίΙτ Ια. ττΙσΠΠ6

αττοτηοηΙο ρουτ τέτ2.Ι3ΙΙ1°·νΙ19 ρειιιυτσ

θεωτικ τωιιαΙΙΙόο όεριιΙε άΙΧΙΙι1·Ιτατιε

εΙ”νη άρα: ‹:Ιο ιτκιΙειάΙο. Ετ (ΙΜ: ίσο αν

τεητΙοπ ΙΜ): @σε (εε ὸΙΓεΙΡΙεε €:τω|ίαΙΙΙ·:ητ

αυίΠ επι Ια τοείωσ (οπο, ΙΙ Ισ :πωπω

φυΙάεωωσητ Ι.οτε εμε: ::ιεοπτειι1τ· Με

Ω1€τι1εΙΙΙοε, (με Ι:ετοΙαπ αι ίση πισω

Με ρτοπτΙΙατε_.6άοΙοε , ΠΔΠ απτο Με

›- Αυττεε , Π: Μφαβων: Μ· »κέικ Ικα πω

;(Μ'ε:, ά· Μ· #5 μπωω θΖωη ΕΠ 6Ι:Εττ©

'- ' Ινοιιε νοΙσε μι: ΙοιττΙΙΙΙΙωτο, 6104: Ιω

@Με Αρ6:τς:ε -Πιὶι1;1115 ΒσΙεΙεπιεοτ εστω

κεούτιπτκ: -8φς:αεε νοΙοητἐ :Ισ Ιουτ Μο.Ιή

' Μ ,Μερ_ςεμπήίιο1επτίοΙΒοεα(εφευτ Πιπ

Ι έ/ἔ1Ϊ : ' Ροίἱτιΐπι

όετοεΙιεἔ @ΜΙ Ι:Προί:ι Ιοε ανήκε ει να

--φ.=_δ..`.-_̀

  



Ρε~_~

@Με Π. α Τέεω92όέε. Η η '

Ροίἶτἱοτι ιΜε οι:ιΙοε. Ετ ΙΙ νοοεΙΙίδεεΙΙ- Φω,_Π.

ΙΙΒετοοποοτ Μ Ποτε ‹Μ Ιεοτε Α&εεενοοε

Με επι νεττεε νΜτ σο ττοΙε·ίοττοε τΙ)οε

αιΠοοε οοποπέτοεοτ : ρτοιτι1ετοτοεοε

ΡοοτἔοειΙτΙτ τοΙτετεοΙοοΜτοεοτΙοε Ιτοττ1-·τ δ ε· . Χ

εποε, οοπποε: οοε.οά ΑικιοΙοε -εωρμ Με Μ'- Ώ.

Μπάσα Ραπ! 5 ροοτΙογ τέτ:ΙΙ:ΙΙτ Ια ν::οΞε '

δε οοεοτΙ5. ΡεοΙ ίει1τΙι:Ιοείωσ 2ο οπο Ι)

‹Ι‹: ΡοΒΙΙοε τΙε.οε ΙΊΙΜ εΜ ΜειΓτε ΡοοτΙα '

ευε1τ1·τ ::Ιο Ια Παοκ δε ιΜ Ισ. ἐγΜοτοτΙο:

$οτοοεΙσοκοτ Ροοτα;οοποποοΙοοετ τι ›

του:: , οο'ΙΙε· ειτοΙεπτ Ιυεττ12ε·ε5 Με ἔτεεεε

οποιοοΙεοΓεε τΙο 5.· ΕἴΡτΙτ ,τ εοτοτικ: Μ

(Με «Με ΙποΒοοε ,`‹:οΙιιγ :Μ Ια ΡτορΙπε-:

Με. Μ” όεε-ζοοεΙ:ΙΓοηε δε -ειοττοε Μακ

ΒΙε1ΒΙεε; οστοοιε ο·οποά δ. ΡΜττεδε5·. τ ε ετ ”

Μαη ΙοιροΜτουτΙςε τιταΙοε.ειοκ δκΜΜε “Θ”

τΙοδειοετΙο οο1 τεα:οτεοτ ΙοεοοτΙοεοτ έδω

Ιτδ.ΕΓρτΙτ,δεδ.ΡειοΙ ειπε ιΙοοεοάΙΜο ή. (εκ

ΡΙοε ά'ΕΡΙΜΜ , «Μπιτ ΙΙ ε·Ρε εΙΙτ οο”φπ.τ ΙΜ·

φα· πω: ω” ω: ἐωμοὲ Ζε:νωεω:,Ζε Ε. Ι Ι '

Ι'φε22 Με: /?ρ·-επακ , ή· 9α,εέ2(βέί:Ρατέ- γ

ζυ2εω ίαπέτεςε.τ, ό·ρ·σΡύστεζαέσε:. ΕοΗτι · Ι

κ: :τετοιο ερωτα φ:: εεε ΡτοοιΜτε επί

2ΙρΙοεεπιρΙογοἰεοταοΠὶ αεττοφετοιπο- δ' ε

το: οτι Ια εοο(εοτει:Ιοο-εΙ::ε ρατΐοιπποε ` ΙΙ

τη.-',Η“το%ο-.ω

 

κι:: Μ @Με τοΙειΙίτοιο ὲρ_.ΙΪΕο‹ΙοΞΙ·Ιμ
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@Με-η.__γ___

στ: εεωιω 2 τ 2;

=Ι·ω91/€2.τ 5. Ι=.υσ·τεισοτι:σ συσ Ισ δεισ: ΠΡΙΝ

Ώ!ἄ.ι;.

9.

πιεση: άσίΙιτισ " ΡειυΙ 86 Βιι:τισΙτιειε σου:

συο.ιιεσΙΙΖστ τω:: (Ξστι:ΙΙε , Ισε ΡτσΡΙισ:σε

86 Ι)ο&συτε τσίΙά:ιτιε :άστε άτιτιε Ισ νΙΙΙσ

άΙΑτι:ΙοοΙισ 4Ρ7°6.:Μ»έεισριἔ ό· ρὶἔ Με:

Μιντάεπ·πι Δε: πω:: , 86 ευτιίΙ Ισε στιυογσ

τσιπ σιτσου:στ οσα:: Βτειτιάσ σευυτσ σου:

ΙτιεΙυσΙΙσ Βτω Ισε ειυοι: ίσοτιτσε. Ε: σ'έ->

τοι: Ισ τ:σίι:υττισ :Ισ Ι'Ε8ΙιΓσ ΑροΙ:σΙΙσυσ

ά:: σσ:ιΙΙιο:στΙσε τιιιτιιΡ::σε άσ Ι'Ευατι€ΙΙσ

ο Ισυ: σΙισ.:8σ' μι: Ι'ιτιιροΙΙ:ιο:ι άσε

!>ΞἩπ.

4·Π4ε

:.1ϊπω

;.ι:.

Μιτι1ΙΈτσε άσΙΙΙΕἔΙΙΓσ. Οι:

ιιιιιι:ιε. Οι: συσ τσΙ ΈυΙΙ άσε Ιοτε Πίεσε

άσε οτάΙ:ιιι:Ιοτιε ΕεσΙσίΙειΙΙΙσυσε, δ. Ι?ειυΙ `

:ισ ιιουε τω:: σου:: άσ ΙΙσυ ά”στι άου:στι

φωτιά ΙΙ ιισυε :έιιισι€τισ :1ΙΙΙσυ:ε στιτΙ:ιτι15

:Ισ Τιπιο:Ιιέσ Ι :με !: Ιντεβ)«τετε, σ'σΙΙΙ

ω:: Ισ εσειιρειευισ άσε ιτιιτιιΙΙ:σε συ

Ρεί:συ:ε 5 Μ] από: Μιιισσεά Δε.: υπέ22:. Ε:

ο σΡ: ΙΞι τιισΙΙτισ σιι::οτσ , συ,ΙΙ :αυτ την

ροκ:: οι: :1ιι'ΙΙ Με: άι: άστιε Ισ ττισίττισ

έΡΙ::σ , ΝἘηυυβ μα: Μ:έσετπεπτ Μ:

_ »αιωνα »ΜΠΩΛ Ι'ο.υσττιΙΙει_τι: άσ τισ Ρωσσ

άσ:,συσ 8:ειυσττισιιτ 86 ττισυτσττισιι: , 66

σρτσε ντισ Ιιστιτισ 86 ίστισυίσ έρτσυιισ, σ

Ισιτσσσρτιστι 86 :ι Ι'έτσΒΙΙΙΙσττιστι: άσε

φωτ τι α!

ουσ άυσΙσυσε Ι'στιεσιιάστι: άσ Γεω

- ίσΙυ:ΙοτιΙ

Ι

"Ι



 

` ` ω!» Μ; εα#εω»6. Υ › χ·

:Μακ ηπα Ιεε-;έΜ61©τεΒεε άε·Ιει:2°

πρεπιτεικο , ΜΙΚ πἐοεΠἰτὲ 116 “ουσ

οΒΙΙἔΕ ε Μ; Ρκτ1άτο ΜΠΕ. ΜΜΕ ςιιΊδ

Με με ε€τταὶὲ1·5ςι1εΙ”ὶἰΗΡοίἱτὶοΠ Με· γ

πω σε Ρωτωἰςωα (Με ισεεω κκ;

εωκε1επεεω 6εε ρωΙ·ιομι·% εοππωε @Με

· @τα Ρωεεςιωε άεριεεε θέιύε·-Ισ.έ ττσΙ= ¦

6ε_τωυ8εΨωπετωεΜΜΜ@παω

ΜΜα νορ1α ε1ωπ φε1 έωεε 1°νε=18ι;ο

δὶ: ΪἱΙΒΡοίἱὲίσ1ΗΪ€ὲ :Μπε·3· ε” τωρωεε

ᾶρὁττἐε.(?εΙὶ: Ροι11*Φ16γδα ΕΕ1τέ:Μπε;

ῷΙΝἐἩτ6ἡτ άι:Ρι1ϊέ & €:ΙΙΙ·εΗτ εεττ.: @Μέ

ωομε·ς εκ €εω18ε Ε6οοι1ῖιῖᾶάᾶιἀὲιτἰοπ , εε

· 61Με Ιεε οτάϊσετ·ϊοι58 Βεβὁιιἴετϊεπἑἰσπέ

Βόε ΜΜΜΒΜ οϊιΙοε ΑΡότι·έε επείπιοέ

?ω έτσ16ιπ &τιΠε , 1'εωΡΙογετειιτ ω:

Έσω επ ιΗι1ετΓ·:ε ΜπακσεοείἱοπεΜακ

. με11εωωε1€21·Ιοει αεωαεάετωΜω>ε ›

Μέι: ε Με:: ςι1οΙςι1ε εωοε ΡεττἰοΙκ

Β6τω 1Μω1εμπώ εωω μιά άε: τοΠϊ:έ

@Με Πε ῇοὶ€πσὶ6ιιτ 1°πεεΡσ6τ€ση @ε

ΜαΪϋσα Ια Ρεἰετὸ; €6ϊέΜε μι· ·626Ι1ϊρ·Ιέ

ψ εωΡιασμωπ ςιιτ1φέΕ61: ια »Παω-σ

ΜΧ Ποενωικ ΒαΡτῖϊὲε Ιεε τά:σοτή·Ηϊε$$- `

Φου; Βἱοι: 3 πιαΡαξΠώίε 21υπθ`ϊΕ·Μ

εεωτιπεΐεπεει-ω σενε81%ω

› 7 “ Ρ€1;ΓΟΙΙΒΕ&

'‹
~

_
. |

έ ΪσἶϋἐἱὸΙΪ: ού εεεσιπε11εεεε°εω Α6; με- σωεΕ

/

  



 

-·ξ-τ.·ε-;.:·.μ.:.Μ--ΜΜ-`<

9ο ' δεκπυπ ! `

οωΡ.ι ΡοτΓουυεε ουσ Γεω ωειτὶοπ , ουκ ιοαΪέ2

ο ὸοεΜ-πιοτὶοουὸε Με ειίΜυτεπιτ εΜ Ια το

πυίΠου όοΙουτερεεΜ:ε. Ε: δώ οι: Η

ρου: νουε άουιΜτ απ :Με σου μείουτ,

ουσ Με ΤΙιεοΙοἔΜυε Δ: Κουκ: ουτ Ρι:Ιε

οε:ευθου εΜ ι1ουεΐοτεοτ ου οσε ι:Μπυοτε

Πεε:Με Με άπο Βιετοκυουε , είΪευο1τ Με

ςουίἰττυει:ὶου , Ια ΡεοποπιοαΜ·ε (θώκο

Μ υπ.τΜΒο ; 86 Γεκττοκυε ουδΗου, ου”1Ιε
ουκ Μουτξε ειπα «Μα νι·;ιγου1οοτΙιιίὶὶ- ο

ευέε με Ιοδε1ουευτ, Μ Βαττοίτυο ΕΜΗ

Μοτο (Μυο. 13ο: του: οίιεΙε οτιτ ττουυο;

ουσ ΙΈοΙΠο αυοΙουυο οτυοΙογο1τΙΊυι

ΡοίΜου άσε ΜΜΜ, Πε ευ οι:: Με ντι Γεί

οτοτυουτε με νυο ειο(υτάες€ ΡειΙΡαοΙοε

Βεὶτιςοιπρειεἀοὶο ειυοοουο Μ τευΓου άοε

ντα”. Γςιετοτυοι1ε.ΧΜ:ιἐεῇο τουὶευε ει :που υ

Ϊυὶετ.ΤοΙΙο έτειυτΓὶωΡοίὶτὶου άσε τυειἰυε

οτυττἰουέο Ρετ Με ΑΡεπτω, Γου εΜτ

1οιιυόοουοΙΙο έεοπ σεΙΜ , ουσ 5.μ_Ρουϊ

ουςουά 1‹:1 , ουειυό πω , ουσ Τυ·υο-

ευέο υυοἰτ ταου Μ άσο εΜ ΠΜυ ΙΜ

ἴἰτηηἰἰτέυπ κά· /ε.τ Με” (Με Η (ΜΜΜ

·ουι: σ:οΜ Το Ρουτ οοττπυοαΜπποιπ τυρ

μπω; , ου ει17ῇτοοο1ῖἑῇου ‹:Με ιυαυιε Ρετ

Μουο1Ιο Με (φυοοεΑοόττοε οουιαιυι1Μ

@Μο εν>6ἐᾶΦ=1=ε4ι>τε`εν!ευκ Μτερ

Ϊζ-;.ε,,:_ γ .

Ο
  



_ Τ)

Α ` @α Ζε Π. ε 7°ιΖωπει _ κ ε?

ε ιιι-ει Ιεε εοιιε ειιιττοστειιιιιιτεε ειιδειιιιε ειδιιεεε

ε ΕΙρτιιισο ε. εεΙΙε Ρετ ΙεοοεΙΙε Πε ετειο!ιβ .

ΙΙ Τσιειιεδε .εστιίἔετσιειιτ Με Ρετἴσιιειεε

τ, εΙειιεεε.ιι Βιιιιτ ιτιιοιίΙετε. Ρειιισιιε εεε ·

ιι ει! τη ειισιτ ιιοττε εΙισίε ειιιεΙεε ρειτσΙσε

τι εε 8.-ΡειοΙειι εε Ιιειι ε εΙΙεε ροιιττσΞεοε

Ιι εεττ Μαι ε'ειιτετιετε εε ο Ρτεττιιετε ίσο

ι, ει: εε 1°ιωΡοετιειι εεε ωδίΠδε (Σε: 11 - τιε

ιι Με με εοοτετ,εο'οιοτεε οοε ΤιτιιστΙιέε

ι ο οι: τεεεο Ιε Με: ΒετεεΓιτιε, εε €τειιιε· Ι

ι Αρόττε οι: Ιον εοιΙ:1ιιιροεε Ιεε τοεοι·ιε

ε, εοπιιιιε Η ΈειίοΙτ σε ΡΙιιΠειιτε εε ίε.ε

Μιττεε ειΓειρΙεε ε δε ο-οΙΙΙ οε Ιον εοέε ·

00Πιτιιιιιιιοιιε Ρετ σε ιιισνειι σοεΙοιι·ε

, ειιεεΙΙειιτε ετ:ιεε ειι δ. ΕΓριιιτ ε οιΙ'εΧετ

ι σο: δε ο Γειιττει:1ετι εε Ι:ιεοεΙΙε Η Ιε

ι Ροιιιιοιτ ττεε-ῇοίὶειιιειιτ ειιΙιστι:ετ, δε Ια

ι Ι10οιιιιετ Ζε ε” , θεέ έτσέτ σε @να Ώστε

:. ιΜΖΖω ει· ῇε πιασει Μειιε ρετοε ειτε

Ι ·ε2ιιε ντι 2.ι,ιτ1°ε ρειΙΙει€ε τσιπ ίειιιοΙεισΙε

ιιαΙιιγ εμ δεεσιιεεο Ρτείειιε επ Με

Με πιστεεεΙ ειιτειιε ειιιεετιι11ιεοτ Π!

40ο :ι εεε ΤιιιιοτΙιέε ειιισιτεεεεο επ ίσο

0τ ·ΙΠΗἘἱΟΕΙε Ιστε οοΉειιοιτ ότε εσιιΓει-‹

σε πιο Γειιιειιιιιιιέετε με; 1°ιιιιΡο5τιοα

σε ιιιιιιτιεε'ε&ιτιιε ειο'εΙ η ει οοΙΙε ται

ἶ9οεεεσοεεεειιιΊΙ τιε έι.ΙΙΙε Με [πεπ

· · δ ο Ο ` ετε

.ι_ ι ε ε 'τι



 

· - +98 . 8εππω Η Ι.

ΜΙ«μ.ότε εεΙυγ-ε:Ι αι Ια επείαιε ΙΒττε. Ι..ο

ρειΙΙ:Ι8ε είΙτ ό.ειοε Ια ΡτετοΙστο εΡΙττο ει

π, ΤΙΜΤΙσποτΙιέε ; Νε Με:: @Με « κωπἰΜΜ

ΜΙ· ·( Ιαν εΙΙτ-ΙΙ ) Ζε α'υπ, φα Ιβ Μ 207, Ζς·με!

.ίρ έ:ξ· @κάρω· ΙππΨθε2έε ΡΜ· !“έιφψ:έσπ

Δω Μπέκ: έ:: Μ :σηωιέκέε ά; /ϋπέΜ: , οι: .

«Με ΜΙΙΙΙΙΙ:τω. ΙΙ ΜΙ: ντειγ ςιι,ΙΙ‹ΙΙτΙεΙΙ

ρω: α; ία Ιιιγ , ε1ιΙΙΙττΙΡοίο.Ιεε κτκιΙειε ο.

) ΤΙιτιοιΙπέσε :το Που φα :Ιειω Μακ Ρα(

.#Ι:ιεο ΙΙ ειςττΙΒυΕ απο ΙιτιροΗτΙοιι άσε

β Ι απο.Ιοε·ειΙ'ειΙΙεωΙ:Ιέο (Ια Πάτα , οι1 :ΙΙΙ

αιΙΡετεε. Μο.Ιε ΙΙ ιι”γ ει τιιΙΙΙε άΙΙΒοιΙΙτξ

αι εεΙ5.. Οι: απο ειδΙ:ΙοιΦ ρου: οΙΙτο

νε:τΙτο.ΒΙεπτειπ ατττΙΒυέε δ6 ειδ. Ρο.ιΙΙ, 86

: ›· ~ ε Ια εσωραΒΙΙΙο όεε ΜΙΙΙΙΡετεε,ειω πΙΙΙΙοιι

› Ι ιΙείειικΙε εΙΙε (ο Βτ.ΤουτεΙει Ποωμι€τιΙο

·1 Ι >ειρ·τεε εμε ΤΙωοτΙιέε Ιι.ιγ ω: έαἔ Ρα:

. Ιωτδ: ρω Ι'Ε8ΙΙΙο , @τπτ κοοοιιιι Ιε5

Ι ·ὸοιιε τείοΙυτ 9611 ίε:τοΙε ταου επι Ια

- .εΙιειτἔοΙ Επι Μια ίεΙοιτσετ εττ€ΙΙἐ, ου

«τητα οικΙ·οτιωιηοο «Ισ Ια ΦοιτΙΡει€ιπΙε ΓΑ

·Ρὁετο δ. ΡΙιυΙροωωσ ίση εΙν2€δό Ισα

Ρτεβὸοι1τ ίἱτ ε11 Ιου κατι @σε ίσο εσπ

. Ιεπτειιιεπιτ 8; Γοη ειιποτΙτὲ Ια εοτειτιο

Ι ° ΙΜ: ὰ: Ι”ο`τὁΙτιειτΙοπ Ιππρο-ἴειιπτΙεε τπεΙ:15·

. Α· Τ1:00:Βό·; Ι δε. Ι-ιέεοηθ.εωτιε αρ (ΜΝ

” [."τΐ·ϊΙωΙπΙΙΙ:ατΙ: μέ (ει Ρ:Ιετε; 86 μ.: [ειΒεκπα

-7 _ ' ·Φω Ι άΙ&ΙοΠυ



..ήΤ:μεκ·

_ ΜοτΙπέο :οοι1πηέ τ:οσε Ι:Π:φηε

  

_--;~

` Ι - /ΙιτΙά Π. ΔΤέκαπέ. _ φ;

έΙΙδΙΙόο. Βοίι

β6 Ια (Ιοιπαρει€ο1ο, φ" Ιιιγ Μιροΐστοιπτ

Ια ππαι11ε; Ισ. (ΣοωρεέξηΙο; ΡΜ Β νοΙΧ

8:·Ιοπ αΙΙΙΙ"εειοεα Ρετ Ιω εοτιίέεπεπιειιι:

δε ΙΙειυεοτΙτὲ ό: Ιου ομΙοιτο:Ιοεε;·

8ΡειιΙΙ όστιππε Ι‹: εΙπ:Π5: ΙερτΙ-ΙποφεΙ

11πιπϋτε: ‹Ιε Ια σοιΏροἔ-τιΙς , δε Ι"εκεει:ε

του: εΙε Ια (Ι-εΙιΒ6τει:Ιοιι. Τρικ ειΙτιίἱ

ςυ'ειήουΙ·«:ΙΙπιγ Ι'στιΡαιτε νταγεωετ1τ 68

ταΙΓ6ηικιΒΙεπιεπτ €ΙΙτε; ςυειικΙ ΦΠ Ρα

ΙΙειιτ ΜΙ· η:ατιι όειοε ·οοεΕ8ΙΙΙε:ε, (μισό

δοΙΙ 8εΙο 5γιΙοεΙοέδε βη --ΟτόΙοειτειιη

(ΙΜ ΙΜ ΔωροΙο Ιςε ιττέιΙπω Ισ δγοστΙο;

ρατίοπ εωτοτΙτέ:Ι'οπΙΙσπευτ , Ρετ Γωι

τΠΙΠΙΡεοι·ε. Ιο·1ητ-ςυ·'ΙΙ Κ: ραπ ΙοΙεΠ Βήτα·

(Ιος 5.Ρει1Ι ΙτιπροΓιιτπ Με ιικιωε :ι ΤΗΜ

ΙΙ1έεό Ια πικαπ ΜΙΙΙΙΙΙιτε, άουτ έτ6Ιτ

€0τ11ροεὅε Ια (]οιπρε8οίο Η Ρτείετιτα

ΜοΙεπίι·οιπτ ΑΜΠ Ιω ωστε ,

4ιυσεςιιε Με Πεοιπ:ε (οτ Ια τεί'εετ έΙσ ΤΙ

56:οΙΙτιιτηε ει Ιοιπ8-Ιεωρε ὅτὲ`ἑἰαυ5·-Ι€εω

-Ε8ΙιΙζ·ε σ.Ι'ΑθΙςυε: Ι 513 ραπ ει Ια Ηπα ' έα ω15°'"

Φ]υ:1ττΙ-ε ΜΙ: Πα:Ιε άι: ΟΙιτΙΡεΙα

Ι; εΙιείεΙο Ιει

ει εμ Ιοε
ει;; ·αρρκορττετε]π-τ Ι€

φα ᾶἐρωε Ιςε τετηρε

ε Σ ΑΙ566Ιοετ

ηΙΓΠΊξ”)ηΠε [: ΙΜ”.

@τη ε· Με· ‹ὶω -ωΙΙΙΙΙΙι·65,· έ·
· ρ Β - · Πάω·

τετ (ΙΙΙ-Π

(πώ 0ΗΙΙΙ13<:

' ` πιτ

:"Ι

υψεΙε

Μ1Μέ

ό: @Απ

Με τηετωπτ 2.3'

ΟΙΜ:.!7.

ςικ @Με 7ι8°
Η :ΙΙΙ

Μ;

απ:

Ζΐ.€'.

ρ:ιτοΙΙΙ: φα 66 Ει;τδε Ιυγ ΟΙααΡ1έ.'

Ι
τ
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1οο 6'εωυπ Η Ι.

ΑΡΘττεε) ΒεκιΙΙΒιιτ εεΙυγ ειι'ΙΙ έταιΙ:ΙΙΙ

τω) ΡτείΙτε επι Ι'Ε8ΙΙΙε , δζΙΙ17.ΣΠΟΕΙ:ΜΙΕ

Ιο.·ιτιο.Ιο Πιτ Ια τεΡεε, :οσε Ιεε ειιιτ;εε ω

τΙΙΙΙτεε σε ΡτεΡετεε ρτείειιε γ ΙοΙ8εοΙει1τ

:ΜΕ Ιεε Ιειπε , 86 Ιεε τειιοΙετιτ (Μία

τεΒε·ειυεεφε Ι'Ειιεΐευε. νοιιε νοΙεε

πκιΙ:ιτεκιωτ ευεΙΙε εΙΙ ΓΙιπροϋτΙοκι εΙεε

ττιειΙΙΙε , ειιι'ειπετιά δ. Ρο.ιεΙ επι εε Με.

Β'οίι ΡειτοΙΡε εεε ε'είὶ απο <έτειιιά” ΜΙ

Ιοιτ , εεε εεε ρετεε 86 τιοιιε ασοεε τετε

11ι1 εεττε @Με εετεττιοεΙε εοπιπιε Με

επειγε1ιιΙΙ:ΙτιιτΙουΑεοΡεοΙΙειιε , άειιιε Ια

:εεερτΙοπι σε οτάΙιιετΙό εΙε οσε ΡειΡεευτε:

ΜΠΕ εεε νοιεε (ειπε ςιίεΙΙε [ε Ρτο.ττΙει1ε

ίοΙετιεεΓεωεω: ει τεΙΙεε οεεεΠοιπωΙεπε

εεε ΕΒΙΙΓεε μια καπ: ΙΙιτιρΙΙεΙιε 86 με·

ιιΙτε εομεεωεΙε , ίεΙοτι Ι'οπΙι·ε όε ιώ

ττε άΙίεΙΡΙΙΙιε ειιΙάειτιωειιτ ίοιιάε Γε:

τωεοΙπε_ εεε ΕετΙτιπεε ά1εωεε. @πε

Η νοι1ε Με εΙεωωιεΙεε ε1ιιεΙ είε εε :ΙΜ

άι: ΏΙειμειιε ΤΙτι1οτΙιέε εκατ ι·εεει1 με

Ι'Ιαιρο5τΙοπι εΙεε τεειΙτιε ‹Ιε Ι'ΑΡὁττε 86

άι: Ια εοτιπρειετΙΙε «Με σ.ιπτεε πι1ηΙΙΙτεεε

ῇε Ι:έροκιε επι να τεστ , εεε ε'έτοΙτ Η

4 εΙ1ο.τ€ε ίἔιειῇέε ὁ'ΕιΙετΙἔεΙΙΙ'Εε εεεεφ1ε Ιε5

@ρεεε τες1ι1ΙΓεε μου: Ι3Ιεπι Ι,εκετεετ. Β7

εΙ.Ιε εεεωΙετεωεπτ ΙειεΙιετεε :ΜΜΜ

Ι` ε· ε ΦΠ

ει·-.9ΐα_2_:_=

ε”

  



β: Σ: Ι Ι. ο ΤΜιοΜέσ.

οι: :οΙπΙΙΙ:ο, :Ια Ρ:ο(οΙιο: Ια Ρο:οΙο δε

:Ι'ειάωΙ:ιΙΙΙ:ο: Ιω $ει::το:οοοε , άο μεθ

όο: (ο: Ιο ΡοοοΙο οι: 5οΙ€οι::ο: , οι :Ι,γ

οκο:οο: τουτο: Με ί:οοδΙ:Ιοοε' Δ:: Η: Βάι» .

:ο όΙΙ::ΙΡΙΙο::. (Σε: ο'οίΙ: Επι: άουτ:: να

οκοοΙΙοο: άσο ‹Ιο Ι)Ιοιι δ:: Γν:ιο ό.ο (εε

ρΙοερτοοΙοι:ΐοε @ακοη ::'γ ογοιπ Με::

ο ΙΙ: Νεο Ρ:οοάτο ο:: :Με Ιιοοο:οΙοΙο οι:

Γε :πείσω οι:: α: ω:: :π:ηΙΙΙ:ο:ο Με::

Ι'ει:οίιτο :το εΙοοΧ1οΙΙ:ιο Με:: Ιω επι::οε

οοοεΙΙ:ιΙ:οε ο Ι'οκο:::Ι::ο ό:: Ισ. εΙ12:8ρ.

Οι: τουτο Ι'ΕΒΙΙΙ-ο οΙΙ-ο::ιοΙέο ρου: απο

αθώοι: Ρ:οίο:ιτο.ο: οικω δ. Ρ:ιοΙ :Ιο :τσε

οτόσοτοε ρ:Ιο:οε ο. ΠΙοιι Ρα:: Ισ:: :Ισπ

ι:οαι: ΜΙοΙΙΙ:ο, οΕ:Ιοι: Μ:: :Ι.οιιτο ο:: Ια

Μοτο :Ιο α: (οιιοο:ειΙο 5ο5Βοοιι: Ιο8

άστο Δ: ίσο Είρ:Ιτ 3 :οοοΙε ρου: ίο:Ι ειδ.

ιπΙο:Ρςι·ει:Ιοο , δ6 ρου: Ι'ο:ΙΙΒα:Ιοοοο8

ΠάοΙοε , :Ιω οι: άοοοικΙ. Ε: Ρου:οο οπο

Ι'ΙοποοΙΙ:Ιοο :Ιω ::ιειΙ:ιε οί: Ι:: Μο: 86 Μ::

@Με ΙγοποοΙο :Με απο οΙΙΙΙΒιοα: οι “π

:ο:ειΙΙ:ο εΙο Ισ. Με:: ‹Ιε Πέσο; :Ιο Ιβ, ω::

με 5: ΡειοΙ Μο:: Ισ Μ:: ::οι::α:ι: έ:: Ι'Ε<Ι·

::Ι:ο:ο ειτ::ΙΙοοε οι: ΙΙΒοο οι: οι:: εοοιΝέε

ποο:οι:Ιοοτ ο Ια οΙιοΓο ίΙ8::ΙΒέο , Μο::

:Οἱ -

:Ιω οοοΗΙΙ:ο οι: :Ι:οΙ:, οι:: οί: οοοΐοτὲ αιοΙΙ.:

  

μια το οσο έ:οΙ: οιιΤ1:τιο:Ιιέο οι:: @ο › ο

(1 5 Ροίἱτἱο11
Ι

ο γ | η



 

  

_7 __ αν”

:οι - δεκπων Ζ Ζ Ζ.

βΒ2Ρ.Ι”ΡΟ5ἘἱΟΏ άε Η τυπο , ω Που εΙυ7ο. μια

1ετρτ0Ρτ€1Ώ€Πτ 8ετΧιιάεωεπτ Η έτοἰε

νέου φωτ ειπἰοτ :τη Ιυγ όο Μ. ιπειὶο τω

5€1Βο€Μτ , όοιπ ο6Πε :ἰε ΡεωΙ ιπ'ότοπ

~ εφέ Ισ β7ττιΒοΗ:. Αυ «Με Η πιο ἔσω: με

,εδοπαμιιπετ , αμκ: ΤίωοιΒιέο απ αΙοτε :οἱ

Ισπου: παω εεε .έστω άιι τη1τΜϊετ6
Α - . Β
Ψι`αυωιτ οσΙτι Η επ ΐιιίὶ του: :ι @κ όσ

Ρουτιιευ , ιϊειγειιτ οποτε ιιυ]Ιε ὸσεε μια

;Ιοε πεεςίΪωτ€ε €ι Ια εὶ1ειτΒε. (Σεπ ε”ιΙ ειπα

έτἐ ό·2ιηε νικ ιεΙΙοεστιάιτέοπ ,ι1ΙΙΈσΙ1
, ι ' - Ο ο

[ε ιι «:·υθ: ροιιπ @το Με γεια Πιτ Ιυγ , οι ·

μι ::οηπρειΒΜέ (Με ι111ιΜϊητε ιίατ& ρυὶτι!:·

μαπα-Ιω 21'έτειΒΙίτ ΙΜΠε.υτ·,Μ Μια :πώ ¦

απο αιί5ιμ :Η 5. ΡαοΙ πε Ιΐευίΐεοπ_ρώσε

ςοηΙ.ειεηΕ ρω Ιευτ εσωτιπ109 Ό9Πώί=

έξέοιπ δέ μι; Πτυροβι3ομάσ Ιε:ιιτ5 ιπ1:Μοε.

Μεω Μαι ε1ικτ τυεΠ1πε ειιωιποο τ:τυρ5<

Ιἑι1Ιἔιιίὶ σχέεΙΙεκπ οτι άοξΠ1ιπε δ: επ άἰι

Κιιετίεε αιηκεε :έωι:οε : τομ;εεΐο1ε Εκο,

ΈειρρεΙΙ:ιιπτ δ; Ιε εοτι(ειστωιε ειΙοτε @ΜΗ

μεΙΙστιπέιπ ενίοτε Φωτο ;πιτΙα νοἱΧ δε!

-Ιε ωπι1ίξει·ε-ό·6: ΗΜ δέ ό:: Ι'Ε8Πίε Ιογ

ρυΒια:ιουτρ. 8; :εόουΒΙαιεΠσωοτιτ «το ὸῇ«

Μπι ὰ0Ι1,£1ι1€ παμπ ΡετοἰΙΪοἰτ :τι Ιιιγ εφτι

Ρωαυ:ικπ ` έτειτιτ ττεε-Ρειι[όε άμοί: :ω

?τα @ε μέ 9119 κορη;; εμΙο;ερμ Ρομι10ἱ;·

< ¦ · ιϋτέυ

ϊ ' κ . Ί

.17.7 ?Αυ 7 `0-....” Η



 

δ” Ια ΙΙΙ ιι ?Μωβ ξεφ

ό.Ιτε ει Με άτοΙτ , εμε εε ΙΜ ΡΓΟΡβ0-€ ρωμ.

πιεπτεπ εε τειιπρε-ΙΞι , εεε εε άοειάεες Η

ΙεΙυε(ΙΙιτΙΙΙ:Ιυγ Πιτ οοτιπτισηΙευε. σεΙΙ: · ' __;άμα: πω: ετεεε, ειπε Ιε'δείΒιιευτΙιαγ. -

Π: ειΙοτε ΓειρρεΙΙεπτ ευ ίειΙοε·ιΜεΙΙΙέετε, ε ·

όοπιτρπΙε Ιε1 Ι'ΑΡότι·εΙυγ εεεοφωειιι- _

(Με: ‹Ιε Ια Μ/ία›πε:·. Ι_.ε ποστ, * εΙοτιτΙΙ (ο Ι _ *Φ

Με εΙειΙ15 Ι'οτΙεπιειΙ , εἰ): ίσα Ι:εειο.,86χ:,μ·;:_

[Με εΙε ΙΕοτεε δε ιΙΙεκτιρΙΙ:ιΙε. ΙΙ ίε Με»

ρτοετεωεητ εΙυ Μ: , Ιοτε ειι”έτειιτ οσα-Ε

ικα ‹Ιε εειπΙι·εε, οι;άόθιΙΙΙεμιτ Ρετ Βιιπε ·

‹Ιε Ιω , οΙ1Ιε τεπιειτ εε κΙΙε οι1ε11Ιε

Ι0υΙΙΙε1τ1τ , ου ειι Ιιιγ ίουτοΙΙΙειπτ άετΙ:Μ Ι

τιπετΙετε Ροι1ι· Ι'ειπι·ετεπΙτ. Ι..'ΑΡόυτεεΜΙΓ (με μι: ντι εΙΙαιτε ίεωεΙεΙεΙε ΤοπΦ

άΙΙεΙΡΙε παω ΓοΙτι1:Ιε ιΙιεΕπ·τει1Ιι·επΙο)πε Ι

ΙΪΜΙΠΒ Η :Ισπάε ΒΙει: ΜΙ α ΙεΙΓασεζΙ

ΙαΙΙυιππιιτ ΙοεεΙΤεπιπι1επτ με εΙεερτΙειο

τωα- εεε Ρετιεόεε ΓρΙτΙωεΙ1εε , δ: Ιω ` Ι

ιπσυτΙ·ΙΙΙΙιοι:· μι· να εοιπΙουεΙ επεει·εΙεά

ΡΙαπε Ιεε Ει1ητεε ίοτ:&Ιοηε ιΙε (ει εΙ1αι·Βεεε

ξείΕ Μπι: Ια ΡεεάΙ-εωσα ‹Ιε κι ΡατοΙε,ἶ ·›

ΙΙΙΙΙτυθ:Ιο11 άεεΙ8:ιοταηε, Ιει εο11`ΐσΙεἔἶ

φα ιΙεε αΙΗϊ8εωΙεΙεέ'εατε εΙεε ΕετΙτιπεα#

ΙΙΙΙΙΠ68ο8ε:ιυπτεε ΙεπιπϋΙαβΙεε. (?εί?ε·αιτ: Ι -

0τ1‹Ιε Μ. ιπείπιε εΙποίε , ε1ιι'ΙΙ Ιυγ·τεεοτΙ·ω _

ΜΙά(Μ- Μα: και Ι.εειμτε - = απο: ;;Ιατίεεία1

Δ ' Ο ' ό, _ ρεεωΙετε

· Ι

τ
'Ι

 



τῶι.

19 ΤΜ

*ΜΙ

τη 8080,: τ 1- τ.

ΡτεωΙοτε ερἰττε 5 πε πτέ!ιΞετοΖπτ Ισ άστε

μέψευ @π (Σετ φωτα: ντι οΙιειτΒοη

ν5ίε"ειαιρττΙτ , 86 (ο οοιιιιτε Ρει1 τι ρου άι:

εσπάτε, Η οτι ι1εΙο ίουΗΙο ; δε. τοττπι·Ιο

Ι:: του ε,έτοΙι1τ ε'ΙΙ ττ'εΙΙ: επττετετΙυ ;αΙτιΠ_

Με «ΜτΙ ό: Ιοίιττ· (ζΙιτΙΙΙ ε'αΙΙοτβΙΙτ δε ε'2-=

τιοετ-ιπΙτ επί·Ιιτ, ΙΙ Ποστ πι: Ρττιτοτιε Ισ Μη

«Ισ Ισ τσιπ :τι Με πέτα Ρετ Ιεε ιτιοΙΙΙτω

Βοπε ό: Ιεε ωτοτι:Ι::εετΙο Ια μετὰ Ε:

ΒΙειι Ιιιγ ττιοΙΙτιο ρουτριωΙτ κιόττοΙτω

τειτἱτυτΙο 5 τ€τΙτε ό: Ποτ τιποτε (οτι ·

_ ·ΙΡτττ, Μ: [τω _.ρτΙοεΙΡε ὰ: Ιο.ΙιτωΙρτΩ

6; ςΙ;·Ιετ κ:Ι1:ΙΙΙ:ιττ ΓΡΙτΙτυεΙΙο , τιουε Μιά

[αυτΙπίε:τΙΠΒΙσπι:ητ τοωΙκτ @σε ΨΙΙἑ

ί20ΙάουτΦ0ττοΙΙο. [ε τι: ρυΙε ειρρτοι1υ·

ικτΙο ΓουΡΓ«Ξοτι τΙο πια, ςιι1τΙ:: το Ποτ

· ΙΆρόττΙ:·οΧΙιο_τε: ΤΙιτιο:Ιτέε τι το .Θεώ

άτωοτι: εοτιοΙιτσιπ, ηιι'ΙΙ τα ωτιτιςτιτοΙω δέ

μοιιεΙε όέρεΙ-€ιτευτ Μ ότττττετιτΙρττοΙτ

δέ ΜΙΙαοτ Ρετ [21168ΙΙΒεττιες τΙ:τ:Ιιοο1τ 1ο

€1911·όι1 5εΙεττευτ τ, δε ττιτΙτ Ι'ΙιιητΙο :Ισ .Η

ΙΜΙΡο τοτιπττκ ΙἱτετιτΙ:ε ντοτΒες τοΙΙοεμ

[σιτε οτι:Ιοτρ ηπα (οτι ι1πι1ΙΙτετ Μη· τιτ

τ:οττιττωικΙε τΙο Με τεΙΙιιτπιτ:τ, Ο:τω .τα

_ουίατΙοτι τ'ειεοοτό‹:' τιμή ειπαμε Ιτἐ›

ΙΙοτΙειοΒεεω ηιττε: Ι'ΕττΙτιιι·ς: Ιυγ τΙοιπ1Φ

ΡΟΡΙΙΒΜΙΏ©ΠΕπ·. ΑΡτι;ε τραμ; τη: :νου-τ

Μ · τ ` ΙΙτ9$5

Ι

τ)
ι

Ι



ε_-=~

|Ιι:· Δ: ΙΙΙ. ιι ΤίϋΜΜ. Με

άτοΙε με αοπο Ιειοε ιποεεΠῖτὲ να Ρει- @ΜμΕ

πΙΙΙο @στο εΓνει Η @ήζώωπιο. Ε: Μ

:Με α: Με Π:;ηΒΙο ε ω: ιεοι:ε οΙ:ΙΙΙ8ο ει α:

ίουρίςοη. Οι: Γαιτιοιιι· δ:: Ι'ειΕΕ:&Ιοεε

@Με Με Γουιιαπ οΧΙιοποι πω: άσυοΙτε

ιΙι·: ΙΙΙ ρΙετὲ εαπ-Ια ωοίωο , εμ ε2·:ι:ι εισ

ςυίττετιτ 1ο :Ματια ; 8: Ια οι:: εμε “Με

ειι1ο:1ω1ιε”ΙΙε ω: Γε τ61:Ιι:Ιιεητ άαπε νικ Π

Βι:ΙΙο ωεεω ,_ «τα φιοΙε1ιιε Με αυίε;

ςυ'επε:οτε ι] υ'Ι-Ιε ι:οιπάιπ Νεο ε Ωσηε Με

ΙΙΙΙΙΓοιπε Ρειε @ο Με ρτοΙΙΙι·ι·. Πάπια: Ματια

ΙΙΙΙρυτοι· απο τωποηεπιπι:ο ει Ια :Ματσε

έα: Ραπ! , ΗΜ Ια ηοεΙΙΒεεια: :Ια ΤΙΜΜ

τΙιέσ ; 8: ΙουΙἔτ Μπιουτ άι: ωεΙΙϊκ, ε111Β

Μπεστ Ισ Ζακ άιι όΙᾶὲΙρΙα Ι.:'ΑΡ6ττά

ν0γσΙτ άσε τουτεε μπε Ια Ρει·ίπιπτώτΈ

πΙΙιητιέο εοιππο Ι'ουαρεΙΙέ: ·; ΙΙ·νογοἱτ

ετοΙ·ΙΙη.:Ιε νΙοΙεεεεε ι:Ιεεεεπειτώεεώε·άΙ-= '

ωΙΙ:ιιεε Γιιτὸοιιι: ά6 ρΙι:5σιιτεθα!εΙεεω Με:

?Ι1τει:τάσε Με, Η ΓεειικΜε «Με ειιεεεεε;

ε Ρ:Ιίωι 6: Γε ωστε ρι·οοΙπιωσ 5- δ6 ε» `

'εεε ιΙο Να·οη Με, ΗΙίοΙεητ ορμτεΙτίε11; Χ

Μ, εμε πιο: Φ: τυαΙΙΙειπε π'έΙεπιπΙΙεβ

έιπΙει Εογ ::Ι6ΈΙωοεΒέσ. Ε'εΙὶ σε @ώ

1γΗΙΙ: ν&τ ε! ει: π16τύνΙί 6:Ιερι·εθ

Με εμε: ο°εΙἔἔΙ εεττ;; Βεω·ι:: ·.κ1ιε'Η Βιετ

ΙΙΙυιφετ Ι: -:Ιοει άε:1)Ι6ι: , Δ: .α::ιστω

. Χ · ΓοΙΙΙΙ

ε· ` :ή



 

Ιοό ζ .9ευπων 1 Ι π.

ς:1Ημ. τουτ α: ε1ι1_'ΙΙ Ιον ει ὸοτιτιὲ άο ειπα: ρουτ

:είὶΡεοτ επεσε άο τοαυΧ ,.8ε ίσωπ ΗάοΙο

:Παπ ίοο δε3€τιευτ ευ πιάΙΙου ‹ἱε .εαπ

ὸ'ειροἱὶειίὶεε δεῖ ὰ: ΪοΗοΙεΙΪεε. Ετ Ραπ Γεω

111ιτιοτ ὁιιτιε εεετατιά όεδε:άτ11Ι Ιαν το

Ρτεί-οιπο σε [απο Μ. νΙΒικιπ ὸἰιιἀτιεβο

Ι,€ΙΡΓἰΕ , ηιιἰ 8οιιικ:ιπιε Ιοε ντανεΤετιιὶ-

τ€ιιτε ‹ὶο Ιε:ίιιε ()ΕιιΝΡ:;Οω· @ΑΜ (Με-Π) -

::ε και: .α ρσΖπ2·ἐσκπἔω; ΕύὐΜ άι· :ἰπιέἄἰἰἔ,

ψωἐ· α'εβπε , ὰ ά2ΖεύίέΜ άρα: κιβ

β,:. Η ναι: άπο εμε ΕΕ(Ράτ,ηυοοουε

ωιοπε «πω -ὸε: Βὶειι επι Ιε:ίοε εΙπίΡε

ίου ΠΠ» , ό): νη άμα Μπι Πάπα: 86 τὶ

1411άε,ωειί8Ρι1Μειοτ 86 Βεπι€τειικ , ΡΙείΙ1

άε εοιιτεἔε να ά'ειωοι;κ, ΒΔ ά'νιι Γεω. .

ι!οιυω$ε ραΙΒΒΙε. βετ οΓρτΙτάσ :ἰτιιὶὸἱ

Θ, εΙυ'ΙΙ.Γερο.τε “ή πρτείεωεκιτ Μ:

πετρα ΓοΓρτ1τ ε!ιι (ΞὶιτΙΡεῷειιιἰΓτηε, @Μ

ΙΞε να οουτειδε Με 8; ἔ0ὶΒΙο , :μή ετειἰιικ:`

1ρεΙιειιτσΠεε (Μ κτιοιιάφ φωτιά εΙΙοε έε-Ε

ΕΜΠ: εοτιττε 1.661; Ω!ιιτΙίΕίεε πιστωισσε,

ίεε Μἱυεε,86 ία ρει:ΓεευτΙοω,εΙυ1 :καν

Με άσε ε1ινι*1Ι οΙτβι·ιιοΙει: νικ: ίιπ:ΗΙε ,. ὅ6=

ς1ι:ε Ια τποἱτιάτε: να:: ε:Ρε σερ:νιΒΙε: άο το:·

@Με επι ΗΙς::ιοε , 8εςυάΙφείο1ε φώκια
¦ Ζώα τούφΙτό. :Πε ιι'εΪΙπ με Η (.άΙτ ΡΑΡό-ν

τ·:€31?είρε;ς .άο Υ :16ει:αδΕμβ ; σοῦ;

%Μ ε · 1 | › -/ Ι'είΡτἱτ

Α/ Ι Ά ὶ .

43
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[π Α: Ι .7'; α ΤέωαΜέσ. 7 107
ΙἶεΙΙρ-τἱἐ ά: Ισ. εΙωΙτ δ; άι: ΙὲιπΙΞ, εΙι1 νΙατ οΙΙΙΙΡ.ΙΙ

δε εΙιιςι·Ιππο,6ε ‹:ΙεΙει ιπειιωειΙΙΒ τ:οτιίδσιμ

εο,‹μΙΙ επιππ τοιιτ,Ρ:ιτοε ηιιΈΙΙο οι Ι)Ιοιι·

ρω εηποωΙ. Ι.ΈΓρτΙτ εΙο Ιοίὶιε (:ΙιτΙΙΙ:

@ΙΙ πω φπα @ΙΙ/ασε ,. (ΙΜ ρ:ιτΙο δε τιείτ

εικτο νικ @Με Ι1ειτόΙοίΙομ]υΙ Μ: ετει1τι1:

Με, μπε ςμΙ_ΪΙΙ εΙὶ είΪειιτὲ ςΙο Ι)1ευ ηι;ί

Ρους·τοιιτ.. (Σε: ΕίρτΙτ αροττἐ`Ιεε Ἀρὁ-·

τω; ό:Ιιτε Με Μια ,Με ·ρΙιΙε ροι;ΙΙΙ6ΙΙΧ

Ιω15εΙΐτογ. ΙΙ ει έ;Ιτ ΙΙππΙΙιτπ:ιπ [πατώ-Ι

ΙΙΙΦΙα ΒοίΙσίΙσ ‹:Ι-ε·υ:ιπ· ΙειἔΙοὶτο , Ια σ”

›ΙιεΙτ0 €Ι€υ:1Μ Ι”:ιττιΗοε , Ι”Ι€ιπιπαιπ:ο

:ΜΜΜ ΙΙΙ ἀοδΙτΙικ· , & Ια ΐοιβΙοίΙε Μωβ

Ιω ΑΜΒ! Ια ρΙυε· έρουιι;ιοτ:ιΒΙο [Με

εποε Ιιτιε ροΙΙβι1Ιοτι, Μει-Ιε εδο έα: όψ

ττηει· Ια ντα '

Ι€ε Πάω-εε εΙ'αυσεςυε Ι: ;εοΙε ίυτΙευπ,

ΙειΙοιΙτο πατε-α Ρεοροε , μμε σετ ΕΙρτΙτ,

Με Ι)Ι::η οου5 εΙοπιπτ ου ΓοπΡΙΙε ,οίΙ; ›

77 @τά ά· ιίέίεε?ίω &· ά: βατ πξβέ.τ,

ΪοΙΙΙΒιιηοιΙτ εΙυΙ Ισ φωτ , Ποπ Ια Πη;ε:

Η Ισ ττουΒΙσεΙ”νοε ΡειΠΙοη άέ::εΙέο,

Μ8νπο ΜΜΜ (Μπα &εςΙΙη1τιο, πω;

υΙαπωι: ετ111€τε Που, ωι;Ιε :ΜΜΕ επ

ἶτε Ια Ιιο1111ϊ16ξΩ Ι (?εΡειΙε Ιἑι (με: νΙειπ Ι

Με @ι Γοτ‹:ε ἑ-δέ του: (αι οοι1:48ε:_

Μπι: η01:5Ιέ αποκτα 5.- Ιω» @αφή
Ι Ι Ι ὶ !

γε Έστω ό; τηει€ικιοΙππιτθ › Ι

 



 

ιι

1οΒ 8ευτ2οπ Ι Π.

ΕΙιειΡ.1. ΙΙ τΙΙιτ, @'22 :ή Ιερέα: έφωτε:: Ια σἔωτέτἑ,

1. τω»

4..ι8.

&· με!αριηθιίτε σΙΜτ2τΞ> [Με Μ:: βορεια

588 τιιοιιιιεττιετιε ΒΙ·οοεάειιιτ άι: α: Μπι:

ΡτΙτιι:ΙΡε: Μ: [οιιτ με πιοικιε άοιικ τ1ιι'τιτ

τ:Ιειιτε. Ε: ι:”εΡτ ει: `τιιιε Ι'Αρόττε @αν

56 ειιΙΙοιΙτατιτ , «μια εν! υπ @άι άι· /ἐπι

πψϊτ : που ι:ιιτΒιιΙειιτ, ΙΙΙ ιιτιΡετιιοιικ,

ι ματια ται.ίΓοτιιιαβΙο 86 τεπιτιετὲ :Ένα

Μωβ ΡτιιιΙιτικε, τμ 8οιιιιιεττιι: τουτο

Γοιι :ιάιοιι μι: Ιω Ιιπετε?τε εΙεΙέ ἔΙοΙτιε

ιιτ13τω , 8ετΙο Ι'οάΙΗαιτιοτι άοε Ιιοπι

Π105- ΙΙ Ω: ἔκ ά'ντι ττιοι: ΓοπτιισΙειΒΙο άατιε

νικ ΡειτοΙΙΙ:: οι:τ::ιΠοτι, Ιοτε ιιι1ε Πίτα:

ΜΜΜ: Ρτοΐτιιι:, Ρτειπιιιτ (οτι :οκ Ροι11°

να: εττττειιιειἔιιτιεο , 8: Ιιιγ τΙΙΒιιιτ @σε

.ιτε.ισ.Γστι 8ταιι‹Ι ΒιιιοΙτ αι1ΧΙ6:τττεε Ισ πιοττοΙτ

ει» Ιιστε άιι Γεω , ΙΙ Ιιιγ τέροτιό., "Ή τίς#

μέ” Μακ ότι βατ : πω· ΦΠ! πάτε ότι:

22π!;.τ ά @ΜτΙ ό· α? βατ πή2ι·: στὰ οι

:ΗΜ 2οΙέι:ε 8; ειττΙειιτοε , ιιπιἱε :κατιτ

181οΙτιε τειΙΓοτιτιειΒΙοε, 8; ΡΙεΙιιοε τΙο Πι

Βαι·ιέτιτ. Οι: :ιιι`ΙΙ τΙΙιτ «μια Βίου τιοιιε τι

άοιιι·ιίτ οεττοΤοπο ιΙ'εΓΡιτΙτ μια ἴεπιικἔἐΙ#›

ἱτιἰἰιιἰτ Ιε:ιιΙιετιιετιι:` εμε ιό€ΙΙ: Ρτ1τιςΙΡειΙσ-#

Μαι: [οσε Ια €τειι:ε: τιιι'ΙΙ ΜΒΜ: , 86 Μπι

Ί1,1ι1ειιιτ σεΙο. Η ιι”ι:ιιΙΙ Ραπ τσιπ Ρ0ΙΜ

:Νάτο θσιιε 1ο νιωΧ τοΙτειιιιαιτι έτειιιι:

· ' @Με

ι__;Ι

  



ς

@ε !ε Ι ζ. ιιΤέωειύ. ` ιοε/

Β εΙιιιτ ειιι*ειιεο:ε εμε εεε είιιι:Ιτ ΐιιίεεΙοτε ς:Ιι;Βέε

ν· ιΙοιιιιε εε [Με ιιετιι:ε πιάστε, ε ετοιε

Π! Ροιικειιι: Ιιιγ ειιιι εοιιιιεπιοιτ :ΜΕ Ιεε

[_ ντ:ιγε ιιιιιιΙΡαεε άε Βιειι :7 τέπιοιιι σε

ὶ_ τιιβετιόιεΙΙνιι ά'ειικ,ειίΐειιιοιτ ΜΙεΙιέε, ›

ω Α· πνιιιυ!έ έα· ·υεπιι (εΙΙτ ΙΙ »σε !'εβπέ: Μ;εύ·

Κ] ότι .9είςπακ,έε 2πέεπεκτό·έε /ὸπε, 42% 'Δ '

ει:: έ: άεώσε 4 Μαύ β:: βηΐιὶτ, &· ε'

ο φά!/Μ Ρεάλ ()Ιιετε Παω, Γειιιοι.ιδ

Β εμε τοιιτε εεττ:: Ιεεοιι εεε ΓΑρόττε

" άοιιιιε :ι ΤΙιιιοτΙι‹ξε , τεἔειτἀε ρειττΙειι-· '

! Ι.ιετειιιετιε εειιι6 σ;Ιε ἴοτι οτάτε , ε'εθ: ιι

¦ ΙΙΙΙτε Ιεε πιΙτιΙΙΙτεε ‹Ιε Ι'ειι:ιτιεΙΙε,ιιοιιι:

ΙεεειιΠειτιιιιιετ εἶναι Ματ ιεΙε τετιιρετε › '

ει: εΙιειτΙτ‹Ι: δέ άσε ρτικΙειιεε άειιιε Γει:ει:- Ι · Ι

Με άε Ιειιτε εΙιετ8εε : Μειιε νοιιε γ ει.ι.ιε8 `

- :ΜΒ μια, ειπε εμε ιιιιΙ ιίεΡε ιιΕΙιτΙΙΙ: Ι

ε'ΙΙιι'αίοιιεΓΡι·Ιτ. Ι..ο.ΙΙΙεε νοιιε εοικΙιιΙ-.

Η Μ” επι τοιιτεε νοε κ7ογεε. @με εε ' ι

·ίοΙτ (σε εΓΡτιω δζ ιιοιιτεΙιιγ εΙε Ια εΙΙιαιτ, ι · Υ:

ου εΙε Ια τει:τε, επι ετιιιιιεκτιε τουεΙεε ' Σ'

·πιοιιιιετιιειιε ‹Ιε νόττε νιε. ΡτετιιΙει·ω

Με: (με Γε Γεω: εΙιειΙΙε Ια εωωπε Ι Ι τ

Ιιοτε άι: νοε ε(ιειιτε, ειι)εΙΙεοιιιιτε νοε-Βοι1ώε5ε 86 άειιοιιε νοεΙιιιιΒιιεε,86ει- - γ · _ ‹

Μακ .τοιιι:εε Ιεε ίαειιΙιεε εε νοε :ιιιιεε ε :ξ

·άΉιε πιεειιαιιιπιιιε .ίμτΙ:ι.ιεΙΙε ιιοιιτ .Ι Ι - ` εοιι€είΙετ °

-‹` -` ! χ'

,ν.:3._.,.-......

 



  

Μ"_Μήεεε”.7.ε

?Ιτοιό.

:8.ι.

ατο
@ΜΡ.Ι. Ε0ΠΙΙΟΙΙετ ΙΙ%1110Ι1οπ1ει1: ΡΜ τουί Π. νει:Η

Ι · 5εΜιΜ ?!Ϊ.

τὸ εΙε Ι'ΕυποΞΙΙε , Πιιπε (με: ιπ1Ι>έεΙ:ιτ ,· η!

Ια ροωΡα €Ιω ιποιπεΙεύ οι ΩΙΙΜΙΠε.;τιι β.

νΙοΙ€ιπα: νουε έτοη·ικ·. @νε Με ππέε

εΙαιιτπω ςιι”νικ: ιπ:ιυυ:Με εσιτίδ:Ιε:Με εο

ουΙο & οοικΙαιιτιο επι όεά.ιηε ; εγειπτ.

Ραπ, δε θιγε:τιτ ( τ:οτιππε εΙΙτ Ιε 52%)

(Με (μίοι1 Ια ΡουτΙιΜυα ενο” :ι (ΙΜ

νόσο ρτοΡτε (Μουτ ιΙεπιεΙ τέιΠΟΙΒΙ12Βέ

ιΙε Ι'Ι1οοείὶετὲ , ‹Ιο Ια νστΙτἐ: ,· όλα Ια θησ

τοτΕ:58ε ἀ1ιιπιπὲ ‹Ιο νόσο ιέεΙΙΒιοΠ;8ε -

ἀέ- Ισ. Ποσει;Ιτέ δε ΙυΙΙΙοε: όεε ·ττ1οκιΐ5,εμΙΙ

νουε Ια ΐουτ ει11ΒτεΠετ; ρουτςιιογ σαπο

άτ1:ε νοοε? ΙΙ τή? :ι Παπ τΙ·επΙε· τουτο σετ-.

το επι1Ιο , ιμιΙ Πε (Με Ι:παιιι,8ε Ηο·ηοτειΙ3ΙΙ:'

8ε €:ζΙΟΓΙΕΠΧ, δε εΙΙΒοε €Ιε·Ιει ρι·οςε&Ιοπ

ὰ: Παω δε ὰ: Ι'ειρρΙαυάΙΙΙεωεια: Δω

Ι1οττιι1π:ε. 5,ΙΙε αι Ιυ8ε:ιπ ειιττσιτι.‹ττιτ3

' ΙΙ ι1·”οΙΙ με τειΙίοι1ι1εΙσΙε (με Και· Έσω

πω: δε Ιου: ΡειίΠ·οο *τέΙ3Ισεττ€ τΙειπ· άι:

ΠόΕΓΕ πΙο.·Νε: Ιεε εωὶἔιποε ροππ.· (Πιε

ιΜικιτιε επ νοτΙτἔ: 8ε ω ΙυΙΙΙεο·, Ιιτρτω

τεθ:Ιοια ὰ: Βίειι. Ι”ευτειιτ8ε Ισ <έατατιεΙ

·εΙο τουτο απο αιιιίε , πε νουε :Μωσα

πει ροΙππ. ' Ι.Έ)ΓρτΙτ ‹Ιο (:ΙπτΙΙΙ , ΙΙ νὸυε

ΙΙ:ιι1όε· ,_νουε ε. :Ιοιππδ: πω: :1ίΙοιιωτιεο.

@εΙΙΙ: νουε·ίαΙΙο ΙπιπΙΙιτιοιιτ ιτιέΕΜία

- ^ - Ι Ιω

ΙΧ

  



βο·Ια Ι Ι. α ἶτωωι6. η 111

ΙεεεοΙιττ :ιεΙΙόΜοηε ιΙε εε ηποπιάε; δ! επ- εωφ.1.

Ι:τερτετιάτε 86 ρουτΓυΙιιτε εουτεἔειιἴε

πω: Ια εοιιτίε εΙε Ια νοεειτΙο11 εεΙεΙΙ:ε>

ευεπεεεετεΙιεειω εΙε να” ίεΙσπι Γε πτε

Ιυτε , Ια ἔΙοΙτε 8εΙε τε8τιε εΙε ν6ιτε δεἰ=

@εεε φ'είΈ-εε ειπε νοιιε εεευειιτ βή

τε Ιεε ΙιοτὴωεεΡΩεΙιιγ εμ εΙΙ ρουτνοι:ε, Μ,",;,ε

εΙΙ: ΙυΒιπωεητ ΡΙυε Ρι1ΙΙΙειτ1τ, εμε τω” 100”

εει1:ιειΙΙ Ιοιπ εοιπτε νοιιε. Πε πε Ρεμα

ιιειπ τοσο εμε Ιε εοτρε , 86 επεοτε Πε Ιε

ρειιι1εικ Πε φ.”ειιιεε (ει Ρετπ1ΗΠοι1,8ε (ε

Ιοτι Ισα οτότε μια ΙΙειι εμε εε Ιοι1ι1επτΙτι

$εΙειιευτ Ραπ ὸέττυπε δέ Ιε εοτΡε δέ

Γεω:: επ Ια μεσω. @Με .άοπε Ιω;

[ΜΙ ε1ιιΙΙΙ βια εωΙτισΙτε,δε τιοκιΙεε Μοτο

Ι πιεεηιιὶ ιιε ίοτιτ εμε ίοΙΙ:ΙεΙΙε δε "Πω

Μ:ιΙε Γοιιυε:ιεε νοι1ε βάεΙεε , εμε Β εετ

ΕΙρτΙτ εεε νοικ είπε τεεεψείΙ νο εΙρτΙτ

‹Ιε Ιοτεε 8: άσε εειιτεΒε ό ΙΙΙ'είΙ: ειιιΠΙ Με

α'2!εόΖέων & είε/έκ: 74%. ΙΙ πε νεο: με

(με νοιιε ετεΙἔτιΙεε Ιεε ΙιοΙππ1εε; πιαΙε

ΙΙ πε νει1τ με οσο ΡΙυε @σε νουε Ιεε

ΙταϊΙΙΙεε. Τεστ έσω βια ; ΙΙ καφε εε`

εοιιτειΒε π1εΙτηε εΙυ1 νοΙιε Ιεε ω: ιτιέ

ε ΡΓΙΙΒΓ› ρτοεεό.ε ά“νοε ντ:ιγε δε ετάεπέε

Έ; επιοιΙτ επεσε @σε :- δε @με Ιε εΙείΙτ 8εΙε

#Ι-ΦΙΙεω εΙε Ιεε εάιβετίο1τ Ντι ό.εε μα»

ὶ · . · ε . . €ΙΡ2ΙιΙΧ

ε ε . ΐ

Έ; ~ ~



@ΒΑΡΙ εΙΡειιικ ιιιοι:ΙΙ-ε ιΙε:

Μ; .ΜΜΜ Μ!.

πε ΙιετάΙεΙΙε. ΉΙΙ τι'γ ει: άουτ: τΙετι

τΙε ΐοι.ιΒιιειικ Ι Ι τι1 ε τιιτΒιιΙειιτ όιιιιε Ιεει

ιτιοιιιιετιιετιε ‹Ιε νότα: ΡΙετε , `τΙετι ‹:Ιε

ΙΙ:τιιΒΙειΙ:Ιε :ι α: εεε Ισ. ΡειΙΙιοτι όεΙ'ετ

Σεπτ , 88 Ιεε ί:ιιτΙε8 ‹:Ιε Ισ. ἴιιΡετΙἘιτὶο_τι Πι

ίΡιτετιε ειΙειιτε άθΙλοίδε @οι Ιει.ιτ Εοιιτ Με

Ριιτιετιιετιτ νΙοΙετ Ροιιτ Ιειιτε 1τιτετεί):8

` Με ιΙτοιτε τΙΙιιΙιιε 8: Ιιιιιιιο.Ιτιε,8ε Ιειιτ Ρετ

ίικιάετιτ εεε ς:'εΙ": νικ: α:ιιιιτε ·τι·ιετΙτοΙτε

θ.”ετιιΡΙογετ Ροιιτ Ιει;ιτ ίετιιΙΙ:ε 86 Ια Ιτειιιε

:Ισ 86 ΙΙιτιιιιΙΙιεε ; Ισ. ΡετΙιεΙιε δ6 Ια ετιιέιιι=

ω· 86 ΓιιιΙιιιτιιειιΙτὲ ττιείττιε Ια ΡΙιιε άέτια

τιιτέε. ΑττΙετε τΙε ιισιιε Με Η ιτιιΡΙε 86

' Η ΡετιιιεΙειιΓε Ιτιιε8ιτιο.τ1οιι. Μ. εειιιίε ‹Ιε

ΒΙειιιιε νει:: τΙετι τΙειιτέιτ απ:: τ:ι:ΙτιιεεΡ

τιισ.ιικΡεοΙιεε. (Σοτιιτιιε εΙΙε είΙτ Μετα

:Πε τιε τε9οΙτ ιιΙ ιιἶειιιΡΙογε εφε άεε

Ιτιογετιε ΙιιΙΙεε`8ι€ (ειπα. Ι_.5ΕΓΡτΙτ τΙε

()ΙιτΙΙΙιτι'ιιιΓΡΙτε ευ:: Ια εΙιτιτιτε8ε Ια Φιν

σαιτ διΣ Ιε Γεω τειΙΙΙε. Ετ ΡιιΙε τιιιΉεΙϊ

εΙεεεττε τιποτα ιιι€εε Ι:ΜεΙεω Η ιιοιι9`

ιιείοπιιιιεε με οΙ:Ιι€εε ο. τειΙΙιιτιιετ εΙιει-·

εστι τΙε τιοιιε $1(: τΙοτι τιιιΙ εΙΙτ ετι ιι6ιιε Ρετ

ΠιιιΡοΗτΙοιι ό;εε πω” ,Ϊιιοιι|‹Ιε ΡειιιΙΙ

Με ‹Ιε ΙεΙ”ιιε βΙ:ιτ.ιΙΙ: Ιιιγ τιιεΙτιιει ειιιΙ

πισω τι Ιιετι1τε επ ίσα Ει:ικι:είττιε μι: Ια

νεται

 

ν8ττε·ιεΙε διΣ ‹Ιε νὰ '



Ή τ , τ μ ; ' 4 _

βλ24·ΙΙΙ %Τί7%υ!8:Ψ :_ Π; __ έ

&εττιτότ-ΙΞωΙτιιΙοο πτηιΙτη (ΣουΙΙΙτ Ματ»

εμι'αυεττμτο Μ. τοτυΙΙΙΙο.τι ν0ερεεΙιὲεὲτ '

ΙΙγοριετΙο.ητιεΙΙα-ΙυωΙοτε δ; Ια βιτιδτ16ί

φωτ; εΙ6 Γφιι.-Εί`μτΙτ;ΙΙ`νοτιτ εὸ@ρτἐ ειιτ,_ Ι

· ττωηΙ3τε ιΙεεωπίαηε τΙεΙΙ)Εεα_;·18ε νοιτέ, ' `

εοτιίεις:τη)ουτ ε:ΙΙ:το Μ» (ετιτττεττττ. ]);:-:1. γ Ι Ι

ΡιιΙε ΙΙ γτϊὲιΙοιὶτὸ τΙ$υτ:τίσε8τε.εεε.Ιο νοιμεΙ

ττΙοφο ίοΙΙ·:τρατ ίἰ- Ιτττετ5 : .πσσ-ἀἶοικ

ττ48ετ κ' ία ΙΙΙοετ;ΙΙΙΕξ τη _ πε:8ΙΙεσειπτάομε. Ατι€τιποητεε Ιεε Ρετ-Ισ. ε.ιιΙτιπα ός;;

Ιεε ρςΙΙ1_Ιϊατρ.6τ_.Ι'ς:ς;:τεΙοε. | τομεα!

Ιππαγοι1 «Ισ οοη·ξεταστ Ιεείς·:ιι ςσ:Ι:ΙΙς 4Ι6

ίση @τα ,ς1ιτ'ΙΙ τωωι ιΙοτιτιθ:4 ἔΜτΙστῷ

ς`είΙ ‹Ιε Βα:ΙΙ 8; Γο.1τιτστηττιτ ΜΜΜ ἔτι

ΙππκΙοτ τη' Ι3ο3.1τκ:5. αουτ;;; τΙόττΙτττ απ;

ΙΙεπηπετι`τ 82 τηοοΙΙαιτιτηετΙτ. άι: τ11ττΙΙ-έ

τα ἀΙΙΙἔφω`ιηεητἴεΙἶΡειτὸΙὲ ,` τΙέ ΙΙ13τέ

τα: Μ επίεΙμεττιαιεζ τΙετττε τι” @οτε-ζ

ίΙτ ρΙςι;τοτ τω: ρωτττ Ε·.άο. ίσίιΡΙτετ δ

ειρτοεΙα €τ;Ι'ξέτςΙοτςη€53τε;τ ατισυφτάιμ α

Μ» (Ιεε νΙεοἑ` άιτ τηοηεΙε;; 8εζΓυττουτ τ;" τ. »

έτττετιιΙΞωε ετιιετΙτο,Βε ειΈεττε Ιιικτιτς · ›

ΙΙΙ:οπΙΙρττΒΙο, €Ιοτ1τ ΠΕΠ ειυΙουτάβ11Υβ

Ι10ττΙΙ:Ιε:ιτιέ:ητ ΙηἴεὅΙὲ , :Ισ ωέηειΞετ 82

ΦΙΦΠΙΡΙογετ €αγειτιουτ :τ Ι'ο«ΙΙΙΙΙ::ιτΙοττ

(Ισ ποηποεΙΙειΙοε Μ: τ:ιΙΙιητ , Ποτε που; - Δ: Δ & Ν

βΙ981ε τοοευ ,Ισια Βάια: Ραπ :Ισ απτά Ι - ] Α Ι

Η _ ΠΟΣ, Ι Ι Ι

- |

2 τ

 



  

. .

› @Σ | ' .Μπακ ΠΠ

εμφ,μποσ ΒἱοΜ 8: ΓρΜτΒοΙε δ: Μπροτε!έ

δἱ πιοι1Μιοι.ιε ωα:τα:οπε επ :σε οΙιοΓεε;·

Βὶει1 οουε- ειι18ττιεπτετει Π:ε επεσε, 86
' Ν11π:Ι:άρΙΙοτε Ιω Βιιπε ώ: πόττώιιΜοε;

 

8ενετίστει τουε Με Ϊομτε άειιε Με εατιπα

ςυέΙςι16 ποιωεΙΙο Ιιπτιἱοτε , πισω εοι1-··

ΒυὶΓπιιτ Ρο.: Επι ΕΓρτΙ: , ἱυίὶμεε α α:

ιΙιτ'αρτο5 Ιω όρτει:ικε σ:Ιο τε εξω Η

?αιιττο··Ρουι· γνἰυτο6ε γ τε8:ιετ στα;

Βο:ΙΙωπειιτ αικο-ίοιι Με. ΑΜ ΕΝ. 4

@οσε σοστοιάπο ' 486 παω εΙοτ-ΞΒο επ -

 



  

/ :, νι τι; @Μ /ωφοέύΜ· έυ#2σίω χ6486

#έπολίζααέε-ρ'ε πά;πε·6'εξξεοψ , μέ αφ ,ν μέ

βι& @π ρ:Μυεφ'εκ πω,βέι-μιαάςμμέ )

ὅσα ι/%ιΨΖωι α'εί'ΕΜΜέίζε , [Μακ ἰυι ρΗΒ `

7 @τα Με' Βία, α __

Χ.Ξ

Αν εΜε [οαπάειΙεω φα 1ο_ΒΜΜΒ

'· - . ρ.ΡΡοίο;ι ΙαΡὶς:τὸ ΩΒ:έτἰσι1τιο;

  

€ΙΒΡεωι:_ΡΙυε_ [οἰτ,ἀἶοϊτ1βϊ2Π-:η ί_ο1τ «Μ ·

ΦοτειιΙτ σοηΡωπιτποπτ ΓΕι12:18ψ:τάφ Με

ίιΞε ι:μωα ..:ςα:1Ίπΐε«Μο _& 12 ΐ6ιιίΠο.η-ε

ά: 0-τά1ι1εί.:::ιπ:ητ :ιττεις&ιέ6 σ€6::εττο Ρεοῷ

ἴοίἰῖσκι. ..Ωπ1ε.Δοετ ςιι€ ειοικ_ ειιωμέ

ι12τι:τε!!.εωέωαΪείϊ:νο. @πε ΙΪΦΜΠΙΦ δέ

2Π$ἰεμ1ωηιια ορΙΜοιι άοε-!ιο-εηω:& _

ΜΙΒ ροέτο·εί πεε!ιοι:ο!κτ8ες @ακαΜ; Α: Σ' ' !

εΒ0[Φε ν. ηαΊΙέ..ρ τὶίοι1 αν ῷενεἱιὶ”ἀ·ΙεἙ-τ-ἑ€ΒιΜΜ

@οι Μωβ: 6: 13οπιι€ε ;, Μ; 2-έωε9Εϊέ© ~ γ

- -- Η Θ: . :=ν=ε·
, α - ν

- κ

π

1 ‹ μ _ .

` · ν . ν ` · 1·(τ·

.Μιι”ν_ 6η ο, ΡοΙΜ; ςΙυἰ-110ι1ὲ ν Χ
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σιωΡ.1. σσΙΙσε , άουτ Πε Ιου: να Ιικέσωση: σοι19 Ι

Ή Μακ; Η ΙπΙσπ σα: Ισ ρΙυε ἔσειιιάῖραττ

σοτ11τιπωσ @ΙΧ σσωπισ @Ισ άοδΙ:τΙσσέ

ρα σΧττειυ:1€ατιτσ, οιι ιτΙσίιπσ άεισ8σισσιι

' ~-> = Ισ , Ισ. στεΙΙ:ιτσ-ά'σιάσουτ1τΙσιΙσΒΙΙ5ωσ 8£
Ι .ΙΙΙ ώΙσ .Ρσπ:Ιτσ τιὁτι·σ τσΡυτσιτΙοτι πωσ Με:

_ Ισ ;· σι: ιπέρτΙίστ άσε Ισ σοτπωσησσωσητη ομ

σιΒιιιισΙου:ΙσπΒΙσπι τοΡσ σστε·σί ΡτοΐσΙΠ·οη.1

Ετ οσε οΙ:ΙΙΙο.τ:Ισ σΙΙ Η ΡιιΙΙΙΙι11:3 ι1υσ πόττσ

δσΙΒιισυτ Ρτοιιοιισσ σΧΡ1·σΙΙσωσητ, φΓίΒ

τι:σΡσΡεισ ροΙΙΙΙ)Ισ ε1ιϊνη Ιιοτοπ1σ στ0γΦ

στι Ιιιγ , ταΙτιἀΙε ε1ι1”ΙΙ σίΙ ιΙσπε Ισε Παπ ‹Ισ

πω» ;. σσττσ ίοΙΙσ ΡειίΠοτι 5Οσωωεωραεια: φωσ·

44· Μάσι· ( άΙτ ΙΙ σοκ ΜΙΒ) ακα με τω: τέκν

όπ: Μ ἔἰυἰτε Ραπ είε Ζδιαπε , ό· ω· :Μπόστ

μέ” Λι έ·Ιο2π· 7242 νέα” α? ΖΗΜ /άιίθ Ετ

Γοη ΑΡ6ττσ δ. Ισειτι ιΙΙτ ,· σο:: σσ Πιτ απο

αιΙΙοτι-Ιέι σοὶ σπιρσΐσΙια ιΙσ Ισ σουΙσίΙσιί

σιιυσττσωσηι: σσια-ΙΞΙ πισἴπισσ ,· ε1ιισ Ισ

Ι Ιιιτ11Ιστσ «Ισίσε οσιιμτσε δ6 σΙσίσσ σιπίσ1η

€ιισιτισηε·σ.ιιοΙτ σοσιασΙτισυε σκι·Ισι1τ σου;

ίσ1σιισσ ‹Ισ Ισ νσι·Ιτσ :Ισ Γε σΙκιτἔσ 86 (ΙΦ

Ια ΡτσάΞσετΙου ί Μ· πε !: ανάβω: ΡΜ!!
Ισια”.

ἀ”σιιττ'σιικ σοτκΙαπωιπ ΓσυεισΒΙΙσ ά'νιισ σ

· Μ Ι (ἀΙτ-ΙΙ)Ρι›·τε φίέ!: άπασα: :οποιαΜ» 4

με έ:: ύαυηκε: , ?πατώ/ε είε Βέα4. Μειἰσ

Ια σι·ειΙ:1τσ σΙσσ-ίοι.ιέΐται1σσε , ηπα: Ποστ·

° "Ι . έ « ' 4 ΠΟΠ.

Μ
Ιω

  



` @Η ίΔ -Ι ·Ι..·ι ΤἱΜυώ¦ έΠ7··

15611 Με.ΜΜο :Μ :ἑιοτιεΙὸ ίυί-είτξε σοτικι·ι: ΕΜΣ!. '|

1';:υει1ΒὶΙο3.εΙΪ: ειυΠὶ Γνω: άσε ρΙι15Ρυ1ί- |

@ποτε α1υίξε ειιι όέΒοιΈτ ηιι'ου ρτοικιπ

1€5 Ιτοπιιικε; ·εΙπιευκιΜιωοτ ηάτιποΙ-·

Ιετ:ιετυ: ίἔτε απο” δ£ αΜιοττωτ εαπ: ω

ςιιἰγ :& οοιιττ:ιπο. με ε·ΙΜΠΙ:ΜΜα

έταιιτ ἀοτιο εοπιπκτ ντι ΜΜΜ: ὰ: πιπω

:σωμα Ρωι Μι μια Β ;:οίὶτ ΜΒΜ εμέ:

  

Έ

Γοκι ία ν_ο€τ Μεοιππιευτ εΧροεὲ ?ασκ >

ροτεεε , 82: απ:: Ριπίσουτ-ίοΜ ;ΙΙ Δε Μη:

μ; ε'έτοωιετ Η ΓειρρτεΙαουβοιτά'νησ

οοιιάΜοκτ Η ττἰΡεε ετι·ἀέτοιιτιιε Με Με,

όπου ὸέΒειυεΒοΙοε εικτοε.. δ. Ραπ! (ει-Ϊ

ρ:Μπιτ εο1τιΜειά εεε ὁειαωτιίἱάοτατἱοιπ

χ οιιτ άο· ίἶοι;©ε Ρριπ ειιτὶεσΜ 86 τεξτοὶὸἐΙ.

ΓέειιεΙο ‹ὶε Ια ΡΠοτέ, # πωπω: 6ο βουτια

βαστα ἴοιι=ὁἱΓεἰρἙε Τ111ιοτΙιέο οοικι·ς

- ΐνι1ς:-82 Ηιοτι:ο;ϊ'αυειέ:Μάη: τἱοε εφ ωιω

βιοκιοεπιοιπ δε ίση» ε:ρίςτο άο :ιι'εινφἰ€

Ροἰτιτ άεί!ιο:ιεο Μ: Ι'Ει:απεάΙο ωςι1ε]οίος

Ιυθυ.ιπ @Μια ίιιίὶ τοηιῷἐψωΡτὸἔεΠὶοη ›

ήπιε 1ο ιΔποΜα «Μ. ο!ο. πιέ:ροηπτ ι:πήιωτο

Με αίΉἱθ:ᾶοηε, ει @ΠΟΥ .. ΠΕΒ ίὶτὶετό φικέ:

4108- ΜπτΠοΙσ @σε ίι:Ρεξ·Ιο.< Ρετίἐοστἱτη·!

«ως Νατασα Μ? :1Πο5τΗ11τ€ιε; 8: @ΜΗ

οΜ1ίμο-·τωοίωο;όε:1ΐΑρ6ειτο ίε€Γοὶι: -ρει:ΐ:=

· 'θα εσε·ειτ13τ42ίαΦωοπΜΜΜ Με@ΡΜ
ο ' ¦ Η 5 Μ·
ὁ
ν· ...
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€ΙιεΕ4. μ”. (Ξειτ ΙΙ ειιΙιοττόιτ οι τ:Ιεσειιιτ”Γιτιιτιέ

τΙιτέει εριιιτιιε ΙΙ νοσε τισ εεττ; ίοσιιειιΙις › -

/' σε ι·ειΙΙσιιιετ Ρετ ντι εοτιτισσεΙιεκετειώ

εεε ξοσδΙ:ιόε ότι Ιειστττι-ιιιΙΙΙ:ετε Ι€6° ὸ6ἔι

- @σε Ι)Ιεσ Ισγ εισοιτ ὸέρτιττιε ρεστ εεττε

εΙιειτι‹ζε Βιετέε , Ιοτε ειιΊΙ Ιἶγ εισόΙτ ΩΡΡεΙ+

Ρετ ΙΊιτιροΙιτιοτι σε τω ιιιτιάσει @Με

@πιεσε Ντίμι:: τισε Πιεσ ιιοἶσε :ικΙοιιιιε

επ @τι Ι:ΙΙε , εΡτ ντιείρτΙττάε Έστω δέ σε

` νιΒσειιτ,ιιοτι-οΙε Ρατε;ΙΙε ,οι ότι: ΙέιεΙιτετε,

_ Π: @ι Η εοτιεΙστ τιιειστεσεισε·-ττεε-ττιτ

ΙΒιιτιεΙι1εττιετιτ, ειστε Ι*είΡτΙτ τΙοτιεΙεβει- Χ

8ιιεστ ιιοσε ε Ιι:ιττΙ·ιεε , όταΙιτ Με ρΙειτι

τ σε ίεσ·,86 εΙε εοστ:ιεε86°εΙετάεστε τσ Η

| ξιοτιτειιι Ι;ι οτεΙιι-τετ:Ισ τιιοτι‹Ιε σει άστε

· εσΙΙετιιετιτ ειττεΙτετ οσ ατΙ:ειΙ5ΙΙτ Μιτοτι

@Με πιοσσειιιεσε ; Νε)ιπω ότι” βρω: η

1 Με: ( σιτιιι Ζε τέυτυιἔκεἔε έττώτσ$ε2

2664°442 @μεεπτά βετ/τω μέβιω:2εκ ; Με:

- βἱε μπ2έα19ρα2 άσε· 6]7ίέιέΐέφτ.τ τά· Ζ'Επ462-·

τ Χἀ“·ι/ψἔ! Ι τΜΜ6· #6 Με Οι Μιὰ

Ιωεεε ειπεΦΪΙΦΘϊΙιέε σε ΜΙ τε

| Μ0ξιέε ΜετιιισεςσεΙεσεε ντιε Ιε Ι"τιιιπ>

Δ ΒΙσειιτίιισε :Φωτ Μειε Η εισπΙΙτε (Ισ

Ι @Βιμ Ι;; ιιετστε σε Ια εΙιοΓεισεΐσιε

. :οσε ·ιοτειιιΕ·Ιιιεε ΙΙλρὁετει Ε: Ισ

Ψεεεεεετεεεεεε4ιυεωΜε ι

σε τι Η 5τ;ι,ικι “

. , _ ι

 

  



Με τα α τα α·-τ>>Μ· απο·
€τ·ατιτΙ.Στ11ϊουττο Ια ; ΡτοίοΙΒότι κά:: (ΣΙπέα ταβ% `

Ηττα, ΙΙ αυοΙτ αποτο οτταβταΒξε Ιοία1ητ Ι .

ατιωΙΙΙετε; έτατιτ τ:Ιαττ εμε τὶς: του;Ιοα α

Μάσα ΙΙ τι'γεωα μάτι: ήττα Μ αποκτα;

τΙΙΡίαπΜ 8ε ΡοτΓοευτααμορφαο μωρά;

,ραΠΙοπ, ααα Με ΓεταΙτι:ιττε τΜ Ι)τατωαι,ι.τ

;ται1αΙΙΙετ1τ α Ια ΡτετΙΙςατΙοτιτΙο α» ΡατρΙε·

ἐκ α Ια τΙ1Γρτ:τι(αττοπ _ τΜ Με μαγέτεταφ

:ΡΜιτΙΙτα Μου Μετα» Ιοὶοπ-αΙτιαὸα, ατα: .Ια

.€οαάΙτίοτι ασ εατατηρα.ίαΙΙ: ΙΙ Ιιευτειιία)

αμκ Ια νιταγο.ΡΙοτὲ ιι?ειιΙΙ: αγ @πετάτε αἱ

. α ΙΏρρτοϋτο_,αιΙ Ια ΓουΙΐταμεσ ;Μαίε Μ

[ αποτττΙο ο& Η Ερττ τοττοπΙρα,ααερεΙα

ΔΙΙΡΙί1τοΙΙ:αΓουΙααΙτατ.αυΐα είιατ:ι;ατ. Αι·

-πτοιιε αουτ σΙοτιτ: αυΠῖ άτα-ασ Ωουταἔε α: ? τα

.τΙτ: ατα: ρατὶοτιςε., αυτ; -$¦ :ΡαυΙτατ:στη-Ι

τ ΜΗΜΙο α ίσα οΙτετ τΙΙΙεΙ_ρΜ, ΒεαμειΙττ:οηε

'_ φωτ ω: @Με Με τΙ:α8φατεαστ :Μ Ια Μέ

:τρα_, τιι1,ΙΙ μη; άοτπιο ῇΜΙ->Ι|β°τ6,ἐ€ τ

Ρ76Μτερέα: Ζ'εααπἐἰΖε έτι Ξσιἔα;ππαι |αφαα; Ια γ'

## ΙΕαυττο ,·σίΙσ.τ?τε Ρετ2έτ40ΜΛέε β: «β '

·|ἰιέ72υ››.‹. Ωο,ίετα 1ο ία1οτ,ααο.ττοιια ΜΙ:: `

κατω απ; εεττ:: αόΙ:Ιοτ1 , ξΙΙΙα.8τας: γάρ

ΒΙΦτμαϊε.τΙοτιτιο;8ε Η Ια-ίαιιοι.ιτ τΙρ να!

Μ:ο_αττε και τ100$-Ροττ11ετ τΙο .Ιαη:ατω

:ιΙιτἰτ:α Ιαίαιτεε `α--Γα_ Πα. σού: αι,τατ:αμ© _

€τωΙτταΐοτα αα=1"Δρόττο οσωωΦαα= τα ε _

Ϊ ' " ' -Ρ=Ιἶ Ι Ι

Ι

‹

Ι,
. `Ι > -¦ - 7 )2



 

Ρετ ΙΙΙ. Ι·Ιστιτε τΙε Ι'ειτατΙΒΙΙε ; ετών; εΙΑΙτ

Ι ': -ςιι?εΙΙε εΕτ ωωιΙ00ΠΡ @σε Ρει°ι Ιακωβ;

εεεΙο.1:_τεΙοτε άεΙε ΐουτττ:ιεεε. ἐξατεεε τ

ΪἈυεΙε ρτειι1Ιετε ‹Ιε εεὲ ρεΙΙΙοτ·Ιε είτ τω:

- Με τΙεπεηρε εεει1τεεΙΙε ετα άττπεΙΙε Ισ,

Ϊοϊ εξ ΡτστείΙΙοτι ότε ΙἶεεειπιἔἰΙε_ , -

:Με ττυε·ΙΪειιττε Ιΐγ ΙαΙΙΙε ῇυΙειι'ε εε τ1ιτε

ζει ρετίεεεττόπ @τω ΧΖεΙυγ τμ ε; Ιωά

- εε ι:Ιε @τω ΕΙπίίτ ,_τΙετιτ (σε τηΡτε-τε

@Με ντμε εΙιεΓε άεεΙ*Ιοτιοε-Ρέε ει ΙΙιταιιτε;
εεΙυγ °ττωΙττεΙστ Μ. ΤειιΠ?τευεε ε πε ΙΙ

'ι ΙΙΙετ·1ττεΙ“ε εΙυε·ΓειΙυετΙε!τΙ'εγιπετ 86 ‹Ιἔ

_ β _ χ ·ε·είρεέϊετΉ_ειιΙτ Ιοττ ετευτ ώστε, εμε

Ι ΉιτοΙΒΙεΙΙε ·τΙε ἴ0τ1-εει1τεΒεἔΙιιῇ-Ϊειἱτ ττεξ

ΙΜ Ιετ Ι Ι:ν6ι1εΙπε:Ι πτω- είτε ευεΙάμε

·βεττττεττείξιτε Ϊοὴάετιτ` Ιεε` ίουΕΕταπεεε πε

>Τεπττωεετ-όε3πεττε πετυτεεεεειεττιτοΙστ

" Ι ' τΙετ εμπττττΙ Πε Ιοτττ

@λε -` ΙΙΙ:ΜΜ 'Με. Τ `

Δ '/ Χ _ ΣεΕΙωτ1εέ ? @σε Ιετ /-ετιιι·ίε επι είΙτ ΙσεΙΙε ΕΣ

‹ τ · 6Ι1·εί)€εξΕ;ΟΦφενουεΙε ω” τοτίεΙετ

Ι 7 Ι ΙΟΜ5ΨΗΙ98 ΙΙΙετΙΙτ 88Ιεδεεπτεατώ ετ

` › τεεττΙεεεύε5Ιε:ΙΙΡε(επτΧτεΙοττττιττετεεότ

εβοιττεεευετττ τΙε ΙἶΙιοπττειΙτ;“:ιώ Πειτ

. ε. ΡετΙ6ηΙπε ετιττιστΙάεξ τ1ι;ΜεεΙΙΙε

ςί0ϊΙδεΙτ 4τΙε Με Βει1`ἔτἔ: Ρουτ ω?ίτηεε

:ΙβταζίΙ είττττπε-1 .Μη 1τιε-ΙΙττε 9Ιιοτττειτ3ε

Ι . Ι ©Ιε ΙΙΙ10ετιει!τα:όΜεΙεδε @ή

εφε
  



κ Ι - .

Ι #0· ΙΞ“ί'Ι. α Τέωσ:&ές. 17.1 .

ΙΙ ΙΙόυέΙΗΙΙΒοΕΜεπτ τ:ο:_φ'ΙΙ γ ει :Ι”:ιτικς 86 ΩΙΙ.ιρ.Ι.
ΙΙ Ι Ήε τιπ:Ισόαιιε Ια ίουΙΙτειικ:ε; (ΕΙΚ , εμέ Ι

ΙΙ )- ·Ι:ΙΙΙόΙιΙΙο ειι€ε:1σκέ Ιει Μοτο δε' Ι”Ιήθι-°

ΙΙ 1ηΙο,ςΙΙ Ιε 1ΙστηΙοτ ροΙιιτ εΙιπ ιπειΙΙιευτ.

ΙΙ ικα τΙοικ Ιο1Ιο ρτο:Μετ εΙειΙοΙτ (ΙΙΙ = -

ΙΙΙ (ΙΙ·ιήέ:Ιετι Ρ6_ιιτέεΙΙ:ετπΙΙΙ ΙΙΙΙη5Ια ρΙε:ὲ Α Ι

ΙΙ @απ Ι6εΙ;ωεςΙοε ίσωτεΙειΙεε·-άωι'αυοΙ: _ Ζ -›

Ι ΡοΙΙπ άς Ιιοτιτο εΙε Γε τοΙΙἔΙοιι. Ετ εΙοΙΙ:

'ΡτεοΙίε:τηειπ· έα φις ΙΙΑρό:Εο @κοιτά

› ετια:έ ιποέε, Νερτςαρέκ: Δ @Με Κ.»

: έω0284(28 έα Σεέζεσαπ.- Ιε ΙειΙΙΙεΙα ΏΙΒιέΙξ Ν.

Ι ΙΙ:Ι:κΙ“Ώπ-Ιιο;πωσ ωοεΙοτυο, σε1ιΙΙβιοε επι- Μ?

Ι τοτἰτὲᾶἶειυε-τἔιὶΙ-ου ΙπεακΙ Ια Σ: 2έπωά

8%έτάπ Ξεξςπέ|ιέ μι:: (8. :ποπ στι· Ι:ιίως

ΙςτοΙκ. @η Μαι αμιεΙο πιο: όε·ωιτφΙ:, '

Ι-ΙΙΒΠ:ἔ δ; ΡαυΙ νΙε ὸειιπἔΪΓσΙ·ΙεΙιιειΙ @Βου

ωκΠΠε , δε' ειπείμησ @ωΜετα αοωἐ

ΙΜΗ- Ι:ιιίΒέ8έμ Ια :πως 8ΙΞΙε·ε τοω·τιπςπε

ἶςιτε ίου1ΐτι;ητ Ιοεβάε:_Ιο;·ρουτ Ια οο-Μεβ Ι

@Η «:Ιε·Ια νετΙ;δ ;ΙΙ ε.ΙΒοο ρουπωιω `·

·ζχι1ΙΙΙεΙΙ ρυΙάεπέμμιο Ι.ειωσ.Ιε Πάει έιέ ‹ Ι › γ

`ἘτιπΙ5Ισγὲ πιό σε @ΙΙΙ-ΙΙΙ Ραι·5ΙΒαΙ.ιΙ, :Η μα? 7

όέιι1τ:-μπ'ό1ιβτσόεε ε.Ιπτειιτε ςΙΙΙ.ιΙ115.` ΕΙΑ* _ Ι ί `_ ,

@κά €εΙΙΙΙόέβάει;:ζΙοέε ΙΙΙΙΙοιιτε ςΙι-Ιει ζ . / '

ΙΙΙΙ6ΙΙΙ1€·Γοπέβέιι“οη ερ.ΙΙομ;Ι'νιπ·σ,ςυαπά ώ ' ΙΙ ·

ΔιαΙΙΙΙεφΙεωηΙερΜφΙΙ ιάκρασκςμ › Ι* Ι

ο

σ'

! βΦΙΦαί:έ:ηέ @πε Με ΙΙι1άτεβο ΙΈΘΙΙΙο ” 'Ι- Ι
 



 

τω· 8ΔΜΜ ΙΙΙ/Τ

::1"Ρ.1. άι· Ις[ω Ο|υ·άξ τι έ:ὲ αυρθωτ στα τω: ΡειτΙσ5

Ι. σ”. ττ1στιτσΙΙΙσυ(σε μεσω , ουσ Ι)Ισιτ Ισι1τ

Με. σ.ιιοΙτ :Ισρ;ιττΙστ ση οΒοο:Ι:ιο::σ; Ι*ειυττσ

:_ (Μ οὐ ΙΙ :ΙΜ , :ΜτΙ Ισοτ τι τττΙοοιι::σ ἰ‹: :ἐπιστ

#··3· / (επαιζε 2ιΙε11τειι. Τοιιε ί-οιπτ :Ι”:ισσοτ:Ι, ό: Ισ.

στοά: τοσίτοσ Ισ ιτιοιπτσ , :Ιιτσο τοστ τα

:Ισως Ποιο: Ισ τέπιτἐἔστιἐτ τά· 6'ύτέ , 86

:τέστ άτ12ται , ΙΙΒτιΙΕΙσ τιοτι Ισιιτ ΙοιιΗτειτι - ·

:τσ ( σ:: :1ιτΙίστοΙτ ΙτηρσττΙ:ισοτ τι οπο)

τω: Ιου: «ΙοόττΙοσ , όσίΙτ ει:ΙΙτσ Ιστορ

ΒΙΙ·σ :Ισ Ισίτιε ΩΙιτΙ:Ρ:, -5οΙτ :Ιοτι:: :τοο::Ια

:- :τάση τω:: :απο έ; τέυιτὶἔωἔεἄα .Στέ

ἔποιω· νοοτ ΜΙΒ τΙΙτσ Ισ ττισ(ττισ σΙιο(σ;

σπιτι: ::Ιο.Ιτ στι:: Ισ οσοι :Ισ 8ειΖπεαστ απο?

ΙΙιτρΙστιτοοτ _ :::$ιπτωσ ΙΙ σΙΙ: Μ, Ισρτστι:Ι

Ρατ.τουτ οποσ Ισ τοοιιιισσιι τσΙτατοοπτ

Ρουτ·:ΙΙτσ ΙσΙΙΙτ ΟΙπΙΙΙ:, τιόττσ τω), δέ”

«ποσα Δ5`:ι.:Ιἔιπστιτ; τσιπ τουτο:: :τω :τα

Ι Ισ Ιου·ιιστοΙο Με:: , στσετσ:1τ86 εστία·

σωστα :Ισ τουτο: σΙποίσε , :τησ [απο

:τησ τοστ πγειοτ ταοΙιστσε :το στο: :Ισ ίσο

ίὰτΙ σΙΙ·τι::ιτε τι στο:τοΙεο-ο.τ ::στοιιιισ:τι1

:Ιω 1: ρουτσίΙτσ ία ΕιττιΙΙΙσ τ.: (οτι ΜτΙ

τετἔο./ Ε,σοετοττΙΙσ σΙΙτ τισ-τοποσ ίτ ;ϊἔ###ἱ··

ΐιέε'·σία 8σέέπειιτ σουτ άουτ: .ταΙΙοτ18$.

Μ-Ιντιο μποτ :τσοκ Ισίι.ιε ΕΙιτΙΙτ @τα

` :: `*_·Ισζο_τστττ8εΙτι`ιιιτιττστστ Παιιττσ, ρο[3Μ: :.

> Ψξ τ

?πεΐ(?β · ω

'Ρ. .. 7 . Χ

. Ι



Ε Δ μ» Ζ.: 2' Ι',· £?Τἰ#%σ2°ἔἔ£ζ ω;

6 ' ςο°€Ι6τω&1“”:ιιτουτ;ε'είΕ“Με Ματ ει ε1ωρ.1.

πι( @Με @σο Ι'Ευειάι€1Ιο Ξ:Β:Ιο ιέφο5·ε1ιειδω

Ἡ :με Πἰειι 8ε·Τεε ωὶω£`τεεε ω:ΜΜΜ ά;

ν· Ιοίωε()Β-τιω6εάε 1ει νωπε «Με Γει.οἱπιτ

8ο, 86ΆοΙα .άΜΜεξ άο·Γοι Ρει·ίοπως, δ;

" .βοΙΏτετηίτξ άς ίου (ολο: , 86 ό: ·τοιιτ Κ:

επγίϊ:οπέ ὰ: (ιι ὲἱείρεπΓα€ὶομ ;_ςιι”ει οοιιίιξ

ηυεΙο`~8ιτ18ι>ιειατ ΚτΠ” έ1ιιγ Μαΐ-ειπε έτἑτ

Μ: Ρτωιπα ιέιτιοω δε ρ:οάΞσωεατ ὰ:

Ι απο Ματς. άοόΜπο ;ϊ ει πίσω .Μ ςιιογ ·

Ρ δ. Μπι άαη;ίοει ΑΡοοαΪγρίοΙΩ οοΜΙϊκ !

“ ΡατάειιΧ Γο1ε!'Αώ2α , !ετο[ΜΜΧέε!ω 622:

κ ά·υσήταά!ε.?. ·Ωειτ,άειοεΙοθε1Ιο άιιΙαιπς Μ·

ί· εα868υςυε1οπτέε:$τσεε ειἰτ:ι:ιτεία_ς:τἑ$, ”

:

Ι

]σέέωιΞκ48έ έ» £ε;ἔπ-ειιπίο Ραπ μα»

Μ; ΙοεΠΕετεωηπευτ οι: ρου:: @ο @Διὶ _ ει

ε;ε·ωωο*Πε τ0ι1σ]π;πτ.Ιοβεἱ8ιποηϊ-› :κι

ρουτρε φαΙσ δεὶἔηοατ-π €ἔτῖιοὶ8ΒἑεΙ1ιγ

ΜΜΜ. Ε;Γντιδε.··Γο.υττο εεωωω.νω ”

βΙοίι3ιακ:Βοίο, ιμιἐ φίΕΙ'ουειο8ἰΙο·ου Μ. '

610&τ16ο άιι Ματ επ 1::Γυε ΕΜΗ. Εως; - '

δώ Η ἰε 2έωυιΞ.καέρ, με .Μαι κι 2έσπυέ4 ' ς -

Μ:έ9βη7%φ%ε ΠΔ, με Βάια» πωσ ι ώσα- Φ

(Ιἐ Α! ω€ ετεηεεἄε , ό· με ι°ε2!22Μ α!β2Ρέίωοοωιππο εΠι: δ. Ιοειιπ. Ε: όει·ι:-- '

ςΒέτοιπε Ια Ρτεάὶοετὶοτι ιὶυ ΡΗε :παώ

βαθΜ :ὲβαἱτ :ίοΠευτιω:Βοίο.,ςυε ιο ·

Ά Νὰ · ^ 7 ;:έπιοΙΒΜεφ

 



 

 

 
12.4. '' $"ΜΜ Ι Ι 7.

ρωΡ.1.τέιηοΒιταΒο ε1ιιΊΙ ο. τετιεΙυ «Ισ ειπα: τποίἔ

@ο ν·ετπέ, ειιπποηεεεωτ :πα Ιποιητηεε

'εμας Ζ)έαι α 2ε/|επεπ2 αΪ:Ζ;ἑ Α9 »τηέσ , 7ιι”έΙ

ι άπαξ/Μ ΡΜ «Μέσω, Μ): σας?άσπρα

στο ;: α: Μ] αφετφΙυοϋπ , πω· π: ία Με

ρ:ε›·πε#ω.Ι..°Αρὸ:τε ι·εεοπιππιτπΙο άοικ:

μι Τ1ωοτΙιέε ςιι'ΙΙ πιο ρτοικ Ρο1πιτ ει Μαι»

το το· ιέωωἔπωἔε α'ει $εί2πεκτ, απο Μοτο

τΙοθ:τΙ·πε εΙε Ι'ευειοΒΙΙο, ειππουε:έε (Ια

δεί8πευτ 8; Ρετ Ι: 5εΙἔτιει1τ. [Α Ιιοπτε

μίΙρι·ρΡ:εωεπτ Ια ΡειΠΙοιμ ου Ι:: που

Ι3Ιέςιισοτιπία_ου Πισω Ισ. στ:Μτ1τε·εΙυ άεβ

Ήοιτικιπ ου άσε Ι'ΙΠΒιι11Ιο;ςυΙρτεΙυΡ

-ΡσΙσόπ ποικΓαιπσυτ·δ6 Ια τΙεθττΙΦ

ΓΙιοοπευτ. ΕποεΙυγ ε1ιιΙ ΠΠδΡΟΙΙΙτό.92.€9

-ξοδΙΙοκι ρουτ Ι*Ιιατιιιευτ :το ραπ Πω

φΙυετιιισΙτ ‹Ιο αειΙστοροιπ ΙΙ: ὸεεΙποπι

·ρεω.τ.ξ ΑΜΠ Ια Ιιοτιτο Ια Έοτιτκιαπ ‹Ια

11πέΙο.οΒο έΙο εεε άειιΧ ΡειΙΙΙοιπ , άσε ΡΜ

νἰοΙοτιτές εμ ώμο: , Μπιουτ 86 Η

'μωρα , ΙΙ ΙΙ·'εί'ε ρεε.ΡοίΙὶΙ›Ιε , 9υ°ε11ε ω.

·Ιζ›Ιτ ιιιιΠΙ ν1οΙετιτο εΙΙσ: φάτσα. Ευ εδω:

·ήγρμφ νογόε ςυΐεΙΙο τουε:Ιιε @ιι ειικιπ

°τεΙΙςιοςητ ιε απτο: εΙο·ι:ευκ , ςιιΙσπίοιπ

@Με , σ:1ιξςΙΙο σιωογο Ιικ:οιπωοπτ ΜΙ?

. ηιι'αυ άεΙξιοι:ε ·Ιεε..ω:ιτ‹μεε· €Ιιι πσυΒΙ6:»

# ΉιιΐεΙΙου.ΈαΙΕο.π.ι. ΔαΙαπω Οπ- Ια ευα:ιιτ

3ξΥ:..ω;ξ|._Δ ω, '



βυ· ω.· Πω ΤΜωιώμ 1 κά `

ΓαΙΡΡὲ·τοτιξ α ,ΙΙΙ··ΐΦΙε 86 Φ; άοίΙι· 8ο ὰ: Ια ο11ΑΡ.ιτ

ετεπιπο ξα:·ωευτ Γοιιώι1Μιπεπτ., ό; μέ

απο €ωστΙοο ροσίο*8ε α8Ιτετ Με εβ -

ρτέτωςυΙ τςτυυειο;δεττει8ίωιητησ ΜΙΒ! ΥοἰιΙ ΙΙείοιπ @Μα ; Ιἶεφροπςεω σ.Ιιο;ο -

ουκ ειι.ν1β€ε: Ι· ΦΙ11Με οι ΙΙΙβετι:1φ εΙι1.

0Ωηί5 Ι.όίιΙο. Παω;; Με ρΙιιε τετρειβώΙιέ_

1ιο:ΒΡουτ Ι”ν_[εεε άσε Ωω , :μή οηέ_

Ιοι1ε_Ιειιτ ΗςΒο. Ε:_Ιε Ε.ιηεςρρττθ Υ8ε_έρεΙΜ ·.

ιΙιι ει: νΞΙ28ι·:_Ιο ΜΠΕ 6211 ίει_σουΙουηεφΗ Ι -

πιο ν6ειε :φα ς_ιις:_ σεως ςιιΙοιπ ΙΙοκίΕ;,°_

τ0ΙΙΒΙΙΙ.:η:. Γειι:οιπϋ @ο ατα: Ρ;ΙΙΙΙου,· . μ · ··

εΙπιπΠάοτέο 8::ις;;ΙΙσπκπτ ση ε;ΙΙ: 1ηςβ (

ΙΙΙ: :ΙΙΙποςωο 82 γτΙΙΙ:.Ι Ώειτ1ι:1ΙεΙΙτ ό;; _ '

ΙΙ1οοιιευτ, ςΙ”οίι _οΙΙο; _μοςεάο , ΙΜ: ΗΜ *Έ

εΙΙ0&Ι;οη ΙοΙΙειΒΙς.,.-.ῳ8κιἀ.εΙΙε Ι:ΙΙΙηΙοη

17έἔΙέε·. -Β'οἰι νΙέ111;εΙΙκ Ια ρικΙει;μ Ι!

άΙΙρ.οίΜοιι οι τομεΙ.:_ς5;έφςη; α* φέ

©0134ιπειι1ἀέ€·ὁρτιεΙΙ”ε;ιἴεηο£; - "

@Ποίο , δε ατα: :οιΙ8ουι· , ει;'ςΙΙΒ.ωτέό Ϊ

Ρειέιάίιπ Ια νΙίἔι8ι: ΜΙΒ ποιτ11ηι1ηοπ- ··

ΡτΙΓε ροιπΙει οου1εω,ρυΙα Ι '› ` _ Ι

Ια-γοετ.υ.μ @ώ Ια κτιειεςιμ: άΙν11$©ςξιιέ Ι ~

€ωι:ΙΙ δέ ΒΙοη1ιεγ,;ςυί ει1πιοΙ'Ι1ομιιο-__. Ι;

Ωαὲ› .δε ηι1ΙέιΙ:_Ιιφττε Ισ :ΙοεΙιοπιηοι.ιβ

@ώ Μ;; έ:ΙΙΓΡοβτΙοη8ε «Π, εις:Ιιεωμιαί

211οαταΙππτειιε έκ ν;ϊμ16ιτς ίαΙΙιτα5τς:

  

Η

-. . ' 'Ι

Ι ; <μΙΙ `°



 

Χ .
Μέ ' 8εωσκ ΙΡ'. μ. κ'

@Μέι @Η Ητέότ Με Μαθε «τα ὶσ°τΜο , δε! @βυθό 4
Ϊ δε τεἔτοὶἀ1τ Ι6ι11ῇετποιιιιεττιεοεΡατΙ'αμ Α

_] ΡτεΗ6ι1ΠοκιάιιβεεΕισοτιουτζ Ετ ·12:ΧΡο

τΙοηε:ο πιοιιε τπο-;ιττσ ΜΙΒ, ηιι'1Μι'γν1·

, ' Ροϋπ ά:: Πατοτξ15Ρ1υ;ΛαΒωιω ιια5πί-›

εξω δ! ε απκ:τιετ ευ Βἰειμ ςμιρ°Ιεε-ἱτω

Ριιόοηε 5 εμ πίστα ΜΙ ίετιτἱκιπὶεω εΙ:Μ

ἰ ΒοητεΞ ΜεΙε Η ετΠ: άο-οεττε Ρει1Ήφω.

ςσωτπσὰεε ειιιττεε:- ΕΜ ει (εέΒοι·ικεφ

Μή; 1εΕεμ11ω όΙ-Ισ (ε' ό.σΙτ ττ:ΗΜΡουέ

ςίὶτεΙὲἔἰτἰπΙἐ. δι «Με ε_κι(οττ, ·‹:Πο ώ!

]:Ιΐιωο.ϋΙ€ δε άριπωε8σειΜο; Ετ Με @Η

Ιο(ορΒςε Γοιπ ττεε-Βἱοή τεοοκιτω ;= τέ<

”::: πιοξτικ σεΙυγ * άουτ @τι Μ να -άκ:6ΙΙσπβ

· ` ' έταίττέάεΙα πιιειιωειἰίε Ιιοεπο.Βο. πειτι1ητ,

:τοϋ ὶσἰειι-ςιαοἶοοΙΙο άε5·αι1ττοε ΡειίΠοπ5υ·

_ἀέρειπεὶ ρω: Ια μι” Β:επιεΓ ρωιζοε

οΒ1εμωςΜ Ια ΐοτωθητ, έτωπ ΒοΕπιε;οπ

ΜπέΒΜΐο Μαι Μ· ςιταΙὶ:ὲ «Με ςΒοίετε;

Υ ςιπ'δ1β σταἰκπ,οιι ε1ιι“εΙΙο άοβτε. (1Βιειιιεϊ

Ι ι | ' σπο.Ηοωο 61°γηι: εΪιΟΪἐῷ0τ1ὰ”νπ6·αέῖὶσΩ

- _ ? ., ιω20ωτε 86 ντέιγεττιεπτ _ςΙΙἔΒε·ἀΟΒΙἔΜ

Με , Ισ. Ρει1Βοτι ώ: κάβο δε Ιε;;ς6ςίιττε;ΜΒΒ

:Πο :Ρε οι; γ:Πι1ΒΈδέ τΞθ.κι1Ιε , 6ο απο·

υιιὶίξ δε άαπέστε:έιΙΕ , τΙιω;Χά οσα Βοητ0

τΓντιο εΙ·ιοίε ου ἐωΙΙΒΕτοτιτέ , οιι Βσιπιό

8: Ιοιυ.Μο. Ε€#Ροιι:5 ειρρΙΙε1ι.τ6ι= απο

¦ > άοέΜπκέ

  

`



‹

ή ·.$'παλιά'ΙΙ. 4 Πασά 1ι.7ι

ά6&ι:Ιιιο€ειιετιιΙε οι ΙΙειιιιιι€ιΙι: ό; Ιείω @Ρικ

(ΙΙιτΙΙΙ·ι άοιιι:- 3ΙοίΙΙειςιιεΙΙιοτι, σιι οτι

,ι .

 

:ι Ιιοιπε ρτειιιΙ:ταπιοιιτ φωτιά ραπ νικ: ' - `

οχττο(ιιισ οπου: ό·,σ:Γρι·ιτ ου Γ:: ΡετΙΙιειάσ

ςιι`ειιι οΙΙ:ο:_ ο,είΙ: Με εΙοόΙι·ιπιε Ι10Μ.°€ι1

ΙΕ μ όσΙΙ :ιάιι·ε ΕιυΙΙΙ: δε οοιιττπιτε ει Ια νε

τΡεθ. @τι ςυειιιά νικ ΗΜ; ΙΙΙιοιιιτιπ: κι _, γ '

όιαΙιΙΙ εΙειιιε [ου ε:ί-Ρτιι: ειιι'νιιο τΙοόΙτΙιιο '

ετΙΙ ΙΞιιιΙΙο , Η ιιι€ο ςιιςίἱιιτο ςιιο σ'έ:Ρ: πιο -

οΙιοίο ΙιιάΙ€ιιω;Ιο μη: 8ετ:οιιττώτο σ. Γοιι

ΙΙΒιιοιι·· σ:Ιο Κι ετοΙτ‹: Βε εΙο Ι'οιτΙΙ:τ2Π-εη ·

οΙιαοιιιι αγιοι: σε Γοιιτιτιιειιτ επι Ιἐι πατατα

ςιι'ΙΙ ι:ΙΙ άιι άειιοιι·· ά'νιι6 ατακατο τω

ΐοιιιιαΙ:Ιε ιΙσ άιίε:οτι1ει Ι:: ῖνταγ ά'αι.ιε:::

φωσ @ως ) δ:: άι: 96 οποια: ιιιιε Ισ Εστω

Με: , δ: :Ια »φωτ Με Γαίοιιό. -Β'οιἶΩ

Μαι; ςω:·ιιου: :πισωΜοτο σΙ.'ειιιοΙτ έτά

ττοιιιΡὲη-ΓιιυτΦιιτἰειι>εΙεἶΦΙισίοεΙΙιιΡὸι=4 . “

ΦΩΦΩ, 66 πικαπ ιεροιιιιοιΙΙ5ι·σωεσιιω

πιο Η ε:εΙειιιε έέτοιτ μι: Μια: Γειιιεςιις Ιιιότισμ:ΓριΙτ θα τιιιιιιςιιὲ ει ίου εΙτιιοιι·ι% ~

Μ; ειιιιίἱ εμε Με επισιοιιε Ιιει·στιςιισε= · μι

οικω: Μπα: άο ΓεικιιιειΙο, ιιι:386ιιιιιιιιι;->

ιΙι€ει·ει· εσττονοτιτδ ζ ςιι'ΙΙιιΜιε οιιΓοὶῷἶ. `

Θε › ηπα 1οΙΙΙΙε ετοιιις:Ι‹Ιε Με" ει ίσιιί-Χ

Με Ια πιω: :Ισ-Ια ει·έιιιι. (Ζακ: ΓαυΙΤα-· ι -

Μπι; -Βιι:Ια @Με εΙσΙα ΡΙιιΓΡαιέ δε: »

 

οτιτιιι:ε -- ·ν Α· Ι



Μ! Ι Ι $ωπωι ί

`άωΡ.1.οπτειιτεϊιιι'ΙΙε ὸοἔκιιατιιετὲιιξ; αμα(

 

ι ΦΜΑ Φ:: Βιμ

ΡοττἑΙΙεε νιιε ει (ΙΜ: ιιιιβ ΙΙ: (ΙΙιτίΙΙ:ιι“ειιιοΙ:

με έτέ νετΙΙειΙ:Ιετιιφιικ οτιιοΙΙΙθ , Με ντι.

Ηιτιώιτιο οιι να: αΡΡειτοιιοο. εΙιέ Ια ρετ-#

Ιοτικις: Ιε:.ιιΙΙ:ιιιειιηΙοέ άκιττέ;εει πιει φις

α: (ΙΙιτΙΙΒ,ιιιιιι τιιοιιι·ιιτ, Με ν_τειγειιι:ιιτι ,

έιὲ Ια Ι:ΙΙε ετετιιοΙ δε Ι)Ιειι. ΙΙ οιι οΙΙ ΙΙΙ:

ιιιεΙΙτιο :Ισ τρικ Ισ: Μπεν ΙιοτοτΙειιιεε;

@οι ιιιι:ΙΙ.ιτειιιέ Ιεὲ_ έΙιοΙιτε ό:: Πωσ α Γεια-ι

@με ιΙε Ιειιτ Ιοιιε οΙισ.ττιεΙ,τιιιτ ευ Ιιοιι€;: Μι

Ιε/ΙἰτιιΡΙΙε·Ιτἔ: άε:'ΙΈιι:ιιι€ιΙο , 86 οτιτ ΙΣ5ΟΙΙὸ:

ά'ο.σωιιιιιιοάοι: ,Με ι ειιίειΒιιοιιισιιε ριιι.

¦ 'έοιιΙΙ ·εΙο Ι; :αίμα ; δε εΙο Ια ΡΙιΙΙο1ΒΡΙιΙα

Ιιιιιικιιιι6. .Αυ Πεμ 49Ι.Ι,β σοτιίΜεΙετ κι·

ιιιγΙΙ6:τρε τΙειτιε Μ. Ιιιιιιιφτε @ε ΙΙεΓΡτιτ,οιιι

ειιιΙ αῖΙοΡΙιέ5 οΙιοομιὲ οσε μιν: (ο αειιιια

ΙΙε , άε νετιε‹ἔ: @ώ ;ειΙΙΙοιι;·

  

;ὅι1 ιΙΙΒιιφ ποπ εΙο Ιιοιιτο, Μαι: άν:.Ιοϋιιιις- Ι '

Βιι8έ ‹Ιο @Μιά Γαιιουδ ζωο Ισ. ετοιιι_.εΙΙ.

πιο οΙιοί·:ΙιοιιτειιΙο άο (ει τιποτε: ΜοιΙεια

” ΙΙ νουε γαιοιΙΙΒΙο ιιιοτιί α: Ια. 6ο ,α Ιω

Γ2.ΜΕ ΐοιιΙΙ:τιτ ἐιιι $ε·Ι8ιιειιτ , ῇ€ Ιού:_Ισιδέ

ςι:ι)εΙΙς: Επι Ισ: ΡΙιιε Μπιτ ροΙιιτ ςΙο Πι @ολη

το. Ωω ιιιι'γι ει-Ε-ΙΙ ΙΙΙ: ΡΙιιε ἔΙοτΙεια «ΒΔ

άσμα ώμο ιΙ'νιι Ι)_ιειι,‹ιιι€·_ἀ'αὶιιιἔτ- ι

Ια Ιιοιιιτιιεεός @Με Βιιιιτει9 (Η :Η @οι

_ (ΒΡΕ κιι Ια :στα μιιΙ8. ιτι6::>τιΙΙεμ:2688ι00Ι
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£1ιιΊΙ εβρα]όΜέον· ιιιδὲἰἔεειυβ €;,4:& 2(!ά·.3 ' 4. ›

το ΡοΕιτΙο 5α€τιοιπ. -Ι1.5Ιιοτιπάτιοε ιτιεΙῖ-~

€ :Με ίΞιικτιι: Β1:;ι·ἀὶίξ;Ιτιἔιιε;Ιεε ίουίΠειικ

οσε μ: Ια:ΙταιυίΕε , 86-Ρα:πάτο ρω;;Ήοτιοτ:ιβΙο α: (Ιω όο β :καυτα €ίΡ5€τιιμ

πι1τι1οιιχ-, φω1ά ου γ ι:οτΜ:;:. Ιτιἀιιίὶεἑ~ .

ποστ @Με Μιι-·Ιοου 6: Β0110::Ρα: Γιήος; *;

κ ΜΜΜ ῇΙη*χ @ρετΓοημο ,_αυΙωτΙιοητο

· ©ι”νω: Ρ;ἱΙὸη ου 6ΝΠε ρώτιε;; εμτΉ @τῷ
· μ (ουίΓ;τ:‹:`ἀρ·ΙαΔωιιὶΠ·ὸφε εὲιο·εωὶε ρουίδ

ἔαἴοτυὶε‹: άοΓοηΡτ1οεο ά:: Γε ρατπΊο

·
Με . δ: Ιε81:Ιτης @εκατ Αιῇ

, « - εοηττειιη: `

__/
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ΒΚ , Ι 84·Μ^νΙΙΒ:ουκ ό; εΙ190ιιίστης:τοιι_ς Ια ιιιειιιο`Ιι·η

@φωσ ;Ι*νιιε ιιιιιτειιιο Ιισιιοι:ειΒΙο ιΙε Ι;
Ι .› τετιιι ‹:ΙοΙοιιι Γειιι€: Ροκ :Ιοιιςςυ?τηΙ”τ.-ι

ιιπιι€ιΙο ςΙε Ιοίιι5 @μιὰ ΙΙ ιι'γ ει' τιοιι άφ

Ιιριι;οιικ, Μπι :μπι ορίση ΙιοιιςίΙ;ο: 82;

ι , ι:οιιτι·ειιτο Ι:οεςΙοίΙ:οιιήριχε έφη 8Ιοιήβαι

ΒΙοτια:ιικ , ιι οίΙ: ειιιεΙεπιτ φις: ιιι ΒιιιιΙ Ι μι·

ΈιπιοιΙιέε: ως: :Ιειιωειι€ .Ρο.ιιιι: @Με

-. ΙιοΒιι:ε @ο Ιεμ:ΙιαιίΙιο ι;ιιιΙΙΙ Ροιεςιις μια

ντιεριιιΐο Η Μπα: 5 ιιι:ιιε ιιΙειιοιςιιτ :κι

ΜΙΠϊΕΖΙΕ6 Ια ΙοειιΙστ δ: έσω εΙοτιίιότ160Πν

πιο εἴη;; Ιιε:ΙΙι: δ: 8Ιοςιοιι(ς Ρ1°ςι111β ςΙ;

1ο. εΙιιιιιιιιξ εΙιι ξε1$ιφμι·Ιβς Ια ν;ιΙ:;ιιιι·

@ο [οιι Μιιιιίὶιῇι: 1ΙΕΙοτι Ι*ειιισιά;ΙΙΙειιιι:ιιτι

;η00 δ. ΡΙ:3ττ: εΙοτιιιο επι ματι! ΜΜΜ

·- ) Ιοε ΗεΙεΙεε, @σακιά άνω;; (ώς-ΙΙΙ εεω

ριψε :σκοπια πη·2.-:κινέεπ , σ” έπινε ) Μ

@αφέι€ωησα απέσα:σ έ:: .φωι·ς: αΙωα:τα)χ

.?νΜέ.ε μάτια βιήθε σΜφωε. 6'Ι:πΉση

@Ή στα Α3 μινι: ρΜα η Μαι; Μια: @Ή

Ισή;ΐα Οπα ε» (ε: εΜΜέη δ. @μή κα; .

επι: Τ10ιοτΙιες: ΕειΙΙο Ι; πιφίωςζιι€εωςιψ ·

Φ Β ΜΦω ΡΜ ι , . Ι
Ι'Ρ9Πϊ 19 ΜΙΒ @ΜΠΕ (Ισ Ι::ΙΙιε ΠΙπι·ιΙΙ.ζΙΙ

:ιο Ιιιγ ὸοἔειιςΙ μι; ίΦιιΙει1°ι€11ς «Γεω @σφι

Ιιοιιτο ; ΙΙ Μ; σκάφη;; ά3Τ Ρέειιἀτζ; μια! 7

Νειωτιι>οιπεΜ81ΜΜαε·ιω”

ο

Μ

Παει). ιι”γ έϊοιε φ; .

· · #4:

  



Ι

  

Ρ Ι

› ό'

` θ

ι ' χω.» ω.» ικωΙΙΙΙ.
Ι

ΙΙ ¦ϋ: ( άι: ΙΙ)μτΙἰὲ€υΔπ£ έα· α/βἰἐΐἰσκ: Δω οιι”,

β'Επαπέίίε/έ!σκ Αφηΐωτε ά; Μαι. ΙΙ γ * Ι · 1

;. πιο: ραπ πιο: 6Ιιιιιε Ι'οι·ι€ΙηαΙ,*βαβ·ε ..,,4..- ” '7

οιι ΜΑΙΒΜ ω" »μια σαεσμε [ΕΙΩ2%έ“Ψ.

(ΙΜ: Με ΜΙΒ: ΗΒιιτο , 86 ιιΙΙ.ε:ε ς›τιΙΙιιεψ

η: τιιείιιιο @ιτε @τα Ιαιι(Βεξιο οοιιιιιιιιιι,

γ Βιιιιιορτοίοιιτο εΙοε ε:Ιιο σε Ι·ιιιιιιΙτιιέο;,

@Μαιο Η ο"έςογειιτ ‹Ιω ροτΓοιιιιοε,Ιειιτ

επι πτυΙΙ:ιωειτ Με ΙΙ:ιιε, Ιω ιι&Ιοκιω δέ

Μ τιιοιιιιειιι€ιι:4 ς:οιιιιιιε (Μπι που;

ΙΙΙΙστιε “με Α: φωσ» Απ/ἐυπτέε , ηπα:

κοιτά"

·4· #

ἔοσγίζε

λ'ΕΙι

βαιωεωσε ιΜέτοπαίωαέε , δε Μετα £Ι10ε Ι ·

ί95·[ΒιιιΙ:ΙιιΙιΙεε. δ; Μαι επι ΕΜ ΜΙ ό@

Μάτια κ:Ιο Ιξειιιιιιι€ΙΙο, ιιοιιε Ια Ρ:0ροΐαι·ις

@τοπιο Με: Ρ6:ΕΙο.τιΜ: τιιει·Ι ει·ειΙτι66; ει?

Ι.ΜΙΙΙέοδ; ΡοτΙἐ`0Ι1ϊέ©›δ6ν0ιιΙ2ιιτ ιιμιέΙοιι

ΙΙΙΙΙΙ:ΙΡΙε μειιο μια ο. [εε πιειιιις. ΕΙιαςιιιι·

“Ωθωρισιιά -:ιΙΙΙ:ε , φα εεε ιιιιιιιιι άεΙ'σ€

Ι19ι·ι€ΙΙι: ἔσω ω* , ω (οιιιίωις @οι

Σπιτι Ι'ειιιιι€ΙΙο ιιιεΓκιιε @Η ε: ρ:ιτΙοι· Εκ» ›

ρέοιιι;ιι: πιο ΓδιιΕΕτε ,ι μι ιιΕιἔιτ) ωωιι·ΡΜ

`ΒΙΙΙΙ5 ει» αιΙΙΙΙ: εΙε-Ιιτ

Μ9$ί <Ι

ΜεΙ8 @κι φα: σ'έςο1τρι:ΙηριμΙ6ωεΙιτ

ΜΙΒΜΠΒΙΙο, φα: Μ: ιτιιιιιιιςΙο ·ριι ν6ηΙΟΜ

ΙΙιεΙιιιιιτ άι: `Ι`έτεΙτιεΙτ€,β; ιι; ΡετΓεςιιταιιέ

θ” 9ΙΙιέιωτιυ=Ρ<ιιιεΙΝιι> 91ω·ι
`

' ' ρτοΐεΙΠοιις, ειιι”όΙΙώ ς

ο Πι ιΙ6δΙ:ι·Ιει;ι ςεΙ‹; Ι'ειιωι€ΙΙοι
"ΣΕ κ

  



 

__Ι Ι ·_ Μ! · .9εωσκ Πέ. ι

αμφ,1,α1οιΙιτοΙαπτ , αΙΙ:ι τΙα Ι'ειττααΙ·ιατ άαΙα!έ

αοαι:τ; α>αίὶ ειιιααςιια Βαιιιιαοι1Ρ ά)αΙω

8:ιιιαα , ααα Ι,ΑΡὁ:τα Ιιιγ Ιατρικα , δε Με

· 'ί · ατττΙΙουα 86 :1ΡΡτορτΙα τουταε ααα ΜΙΒ

&1οιπε, αοτυτοα ε'ΙΙ Ιαε αυίΈ ΓουΙΙαπα;Ι

Ε: Ρετ Β, ΙΙ ααΠαϊ11Π10€παοτα Ια σα»!

Ρ:ιίΠοτι ΒΔ Ια αΙιατΙτα-αΙα ίατι ὁὶἴαΙρΙα5 Βιμ

τεπτιατ1ταιιατιτ :μια ααε ιτΙαιηι π'ότοΙαιπ

· .με τειιπΙαε Γουδτει11αααόαεΙιοιτη116ω8

(ΙΜ οτι Ιαε θιΙί-οΙτ , ααα α όαε .οΙΙ.αοίαε άι;

Ια [Ματια δε αταττ1αΙΙα -νατΙτα (Ια ΠΙΝ,

αουτ Ιαςι1αΙΙα (αυΙαεοπ Ιαε ςΙειΙτοΙτ.Ε

ατυαΙΙαωαητ. (ΙΜ Η ποια αιτοκιαάαΙ”αΤ

ωιιι€ΙΙα Ι>ορΙΜοτι, φπα Παω απ άασου15

2ι1οίηΙΙΙΙα Ποσα Γατα μια ροΙΙΙΙ)Ια ςΙα ΙΙΙ

ΜτΙ: :ΜΙΒ ουττα8αταπ Ια ρατίοαπα ΦΣ

_έ:αμΧ ·, αμα Ια Γοι):Ιατιραητ , Ωιοε αηαΙΙτα

.τουα1ιαε αΓνιι νΙί (ατιιΙωαητ 8; ἀ,ΙΠὰΙ<

_8ηο.τΙο;ι , δέ ‹Ια εο-πιμίΙΙαιμ Ποἰι νομ5

νογαε αοπ1ΒΙαααΙΙΙΙααΙΙ:Ια Ια ατΙιηα «Ια

ααυ:α, ηιψρατίααφταυ;-_Ια (:Ι1τΙΙΙΙαιηίαια

Ευ 0ΕΙΐαρία:ιτ Με ΙΙφωκηαε ΙΙε Ι›ΙαΙΙαπτ

ΓαιιααΒΙΙα εΙα ΒΙαι1έ β'ς:ΙΙ α; θεια Ι0%ΙΙΙ

@ο αΙΙ:Μςυ*ΙΙε Ιατταρα @τα Ιαεα;ιμ5 δ;

@Πε Ια5 ΙΙαττιτέιαε , ειικειτπ ός Ιἶοϋ αυ'ΙΙ5

είσαι: τι1ουτΙτ ·‹1ι1αΙαιιιι Ραπ τ:αττα @τα

Ια ·ετοί:ΦοΩα Μ Με φα 19θυόετο·
' Ι Ι Ι' ` ν430Ε- Ι
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μ .# ; ` ._ 1 0. ή '

Μ. - ~ #*.Ι“μ.:'έ17έ”“ή.' # Φ "
Σω "σε @Με ΤιτηοτΙιοσ )» Ρωιυἶ ) ΡΗ Ρτε:έ- @Μή

Μ ;ωωοπ:9ητ ηιμ:.μι· ςο(ιις- , αφ 1ξ νες;; .

Μ ξουί·ΐι·μπς]μεΙου-η έςε;Πάεξε; Ροιιτ Ι ?αειμ

σ 'ΨΙο.)ιΞηκετσΠΕπ'τε-8ρ??γίοοω[›ει:ὶΙΪἐ; -

Πέ Μ ζ1ι:··ι;χάο:ΙεςΙοίαιιουβ€ (Ρφιπτηοϊστ1τ `

[Π] εευκ‹1ω επι ουτΒοτηο)- εμ ι! Μ: καπ»

Μ Μιας Ροι1τίοηζ-&οτε; 88 .τεεετ‹ὶο Γοιίέιβ

' Β6Θεω οσ3ιππε Ιὶ-όέ:@Ε Ια θεου: μοκε

ὁ: μεψ 1αβη1:186211Ε·ΐ5 β€;τς‹›ιιιΐειἔεατιτ) δέ

Π; ζ; Ϊοτ€ἐ1ῖὶςη:.“ὸεφὸυτἰἱβτῖἱ-ΡφΙἰἱβΙο. ΠΦἔ

ῇ Χττωρ]εκάσ Ια εἰΙετ-ὶτξπάεε- `Ρτειππὶετε‹ΐ

βϋπό:Ιειρ ότηΙτ :αάΜάϊοΒΙε στι σε:: ·οτ10

ε έ·το;τποέι;ώ«ε!ρ`εΡ;γειιετφο£ιι›ω Φωεω ~;

Έ ρωτωι1εησςέωοΒηα€;.β2ι;ΙΜϋσ$°ι#ρσ€;έ;:¦';έ _.

Δ: ετΡγεψιαςΙιιςΙε ο) :ε;ΐιέω (ετη1εεερτΞεμ>,0,έή '

έ ΘΙΙΒ€;πφε;ἱ;οοἀφὶ-‹:ΗΜ ζου3'εε£ι3ωε1ι1ῇ_ _

Ρ ΦΦΙἙΙΞ1Ώ6τΩευ_τἑἔ;Ρηα°Ρ°Ιὰ ξργ )· τισώΙΡ

; Ητιςπάσω;εσι;πώςΡωτπ:Μιτε:ΡΜοηε ,ΕΜ .

β ]τεΕφη:ΙῖίΪαη:ιὲὅςΞΦ°Ι€0Ρἔ·Ωοί1ἔοΙατξε$τ1ἐἐδἑ'

. Β ἔΙ-ΨἱΪ*ῖΡΣΘΪἐΠ5:ἔ/#›ῷ· @Πάω >:1Βοϊιάρ15η

Ε00τςΜ·ω ο!ιζ5Εφιπεττεἱἱὶιἱ:ι·εε;ίοἱεϊξὲϋΕΞ 4 ;

ἩΦΗΒΒὶἱὐτἐ;ίἑἱΙΒοἔἘ_ὁΥι1'Β Με8οι11εησ;

ΘΠΦἔΠἱΡῇ:ΐΪΑΡἔΜἐΙἰὲΜ ἐ ;Φιέ· ΗΕ. '

' Οϋ'-ΙΪΜΒῇΙ€εΣΒε Ιοττωἱἔο3ἱὶὲεε εἱε ΙΆψτετ-5 _

' βΒοοκω;τεΙε ΕεεΙυέι:ΐεί;ίάωαμ!;τβφξητα " - `

π @Ϊ1@_];όιιπε=«ἀεἐε::νἔὶὲ-ὅὶ*ὶωπἶης·ΪαΠἔ: βέε· ~ `_ >

ΎΨτζ Μταφ3ΪΕΪΘΦἈἀἔΨΡ°ὶὲ Πω” '

Ψ* Ϊ · €©90Πισ-ι/.ν

- . › η' #!~"
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-6:-.δω-ώω":...---5--.:έ
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«

ω Ι Ι.Ι:Μου Με

φωΡ.ι. Ι:α;οΙιμε εποε: :πιο μτΙουοο 66 οουΡωαΪι

μ; ΩΙιτέεΙοαπο Ισ. μια, ς1ικ ΙοξοΙ€οεπι

Μη ειάάτείΙετα άι: Η «:τοΙΧ., ίοτιέΐτωτ

επεπιεπτ Ρριιτ νικ Ε Βοπικ σει:ίο του

' γ ' ;Ιερ ' Ιςε ίοΙω:1ιι'ΙΙ ? Ισα πρροΙΙὲ. (Ε: φ'ΙΙ

@οὐκ οι1Ητι βίο:: Δ; ΡΜπυψε- ώ Παω

εΪοΙὶ ειάΙτε ΙοΙοπ Ια ΐοτο6, 86 Ια και: ώ

66ενεσηνο Ιβ Βάρνεατίοτικι:ζωιικ 6εω,,

@Ια άΙΘε: , ε!! ρσ.ττΙο ρου: αικαΙι;

Ι Τίιιιο;Ιιέε εΙε ίση·εΙοιιο5:, δὲ επ Ρ·ειττΙα

ρρυτΙο ςοκιίοΙΙ:τ άαιτε Ιεε οοωΙ»ιτε. Η

άεποΙ-Ι:,άοπτ Η Γ84198:Ιτ μι: εοφωοεε;

@Β _άε: τΙσ,ετοΙιει:ϊ αι Ια ίαιΙοηΒοπαί Μ

ΡΜΙΐαεε: ἄν $οΙ8ιμ:ατ Ια οοοΙὶωισε δ6 Ια

μιεΙο-ιισοηεεεΙΒΙτα ρου: ΐουίίτα ἐπα

τουί:111ουτ- - Με ΔΗΜϊΙουε :Κ Ι'ειπέα8ΙΙα

@Με £ὶ€21 Ριέ€Ισιακιτ ό: Ιθερεορτ:5·ε0Β

σα. Οι: Ια αΙιαι:τά.άσ 52 Ματιά 86 άι

έπωπε παπα , εωω «ΜΒ απο Ποτά

[1κ_ζΙα _εοΜ;Ιους:ο. ιμ'ΙΙε ο.ιιοΙοιπ: .ά“ευ7Ε

' ωαΩ11εω άιοιιε ιιτοπικι:::-.αΙΐοε εοωΜοτί

εοτεσ.εεωοεἐτἑ :ΙΕ πω£οπεΙέα. Βωε Ια

εειιίΐο ὰ: Ριου ΙΙι1ΜεβιιιιοωΡωοτ
Πε (Η οικω πτο.€τωοε; ή [Με @ωειτα

του: :Ισ Μ. Ε: σαι ω ς:οιιίοΙ:Μ01Β «Μ

· Ξέ5ρ41:0Ιοε.άο1,Α.ΡόΕι·6· σΙοιιι$εω απί

πειοψ6:.· εΙ χι;εω;άς;[ξε ;£οτ££$ :ια

|- .' τιιτσΠω

μ..

Κ π

  



  

Κ. . - › Ύ - ›

ν _ ει» Η Η. π Φωι25. ει: `

. ιιιισιισε, σε σ Με ιιισΓιια:ι· εισαι: σεΧΙσεοΜΜ

/ άσε σιιιισιιι·ιεώ γ ειισιτ άσσο” Ιιιγ £επιε ` ε

μπιτς τοσα: σΓρεταιισε: σε: ισιιΠὶι· όσοι:

` και σσιιισει: κι ἱΡ€ἔδΙε 1εξιιιεἔβιρὁἑιἐΙιιίζ

- αισ.φω σο: στο -ιισιι πι ε τσιπ- 6

Μτι1τε, ιιιιιιε Α: ι<ωφω έ: ως» , σαι

εΒιι·ιι·, ωιε ριφααη σαι ειιι επεσε &

Με Ματσε €ειοΐσε; σοι ισα: Με ιιιιΕτιι>

πιεσε Με μπε ΐοιΒΙσε νισιιτει Βσιιτ ςιεε ε χ

ν ό ὁ . . 1 4 π ( ά .

ἔὶἶἶιιἶἶἶι? δ: ‹ἔἔ`ζῖἔἔἐιΟἘΨΊἶιἔΪξιἔΙὲἔἶ ' ι
,

-

@Με ειιιΉε ί:ιιίΕιιτ επι σοκ ιιισίιτισεΦεβ_ί[υπμια: ι·ι*έπ πιέκίΒΜεάα “πασα πάω; εε'

28πη!σιι; ά7ωεβπε πειία], ?κι σε? ἰιψἙ`μ Ε]:8.4.8€

πι:: 2ῇ› Μ α·υσ2α ιι τελη @έ :Η απαι- *9° `

κ πε ·υξζιισιιυ·εσιιι μσεβί2 Λι ἔσπΜ2Ξ€ μι· Αι ''

Μιά: ά!! επ/ἱιπε.ε ; σοι οιισ.ιι€ε σιι ισ πιο»

' πιεσε, σιιιιιιά ιΠιιγ Ρ·1ιιιι, Με σει8οτε

ΦΠ ειισττιστε, δώσε Ρσ[‹:Ιιειιτ.ε :κι ΑΡό%

"©8586 φαω (ραπ (στο τσιπ: αι

μπι σε πισω ) ε'ωοωρ22: “Με Ζ°£ῳ7κΜἰἑ

Ρἔ% Οι: Ιερι·σιιισΙΐο άιι Σεισιιι:ιιτ σίὶ ασ

Εισαι: ό.'ο.ίΜεστ ἀσ Τα νεται τσιιε «κα,

φωσ Ια σοκιβειιισσ άσ ίστι ιισιιι πω:

!ιτιτσιπισιιι: σ. οσε έστει:ιιισειάσ Ισια: άστιεε

Μι σε ΒσιιοΙισ σου: ρσιεΙστ σε ίσια ι:ισιιΕ

δωεϊι δε σσιιιιιεσ σου: ίσιιΒιιτι σε

` Μάτι'

. κ



  

ΣΗάζ Υ . [.5'ευπω -Ι7Ἑ_ ' ,

' έω,1_ Βτ1Γε.τ5πτειτι [ουε:Ιειπε μεάε , 8ςά«:€ο©

Η 1 γ <υετη‹π τεΙΙ€τ11ει1Μοι1τεεΙω τομτειτ1οηε;

β ΗΜ ΙουτΓετουτ Πιπέε5; ςμΊΙεωι μιιϊοπι:

Ι .· - . να: Βοκωε δε· Έκυπτφρ(έ Μα: 2γή::ιηεύξ

_-._

μποτ νΙξΕοτὶειιΧ.: @ο ΐοϊιι:-ΙΞι);5·β€03ζ189ΟΠ8 5 ι1ικ ‹Ι”ΑΡὁ:ι·φ ό.ομηε ςἱειη-ὲ_φ ]
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' ` _Γ;ιυττε ὸ'ς:ίὶτε ρειέτὶεὶρεωτ ώ: (σε οΗὶ1ΐ

.; &έοκιεέ @πωπω μοι1ε _ Ετι;τεε Μαι :ψ

πιἱτε Πισω ρόμιιόηε όΠο ώ: πω” μπεί:

πιω :ιιιςεφο νοτὶτὲςε €1υὲΪΑρὁττ€ ώς

όι:·έ1ιιςΙεΙυσε :1υτέεε Ηά::Ι::ε ειΠΙειέτε , μέ

@ΜΒ Απο: :ίωεπε.τ @Με επωπ πψβΣ> Ζπῇιιώω

σ' « · , δ: «ΠΜ 2ιιίίε 2επ2.σέέω κι· πω: αβά

ι.»·/ίπσ2/:κυιαέσε2 άρα ειόίτε ττιεεΠοετς;

·” 3” β: Ρτόιόότἐὶσπτιέε ει άεε Έστω; ό`Ιποπ1ε

- ;τιο;,τ:ε Βοη Μἐί-ετἱ¦οσι·ὸἰουΧ εεε€Παω

ΗΜ ρτεΠόε:]υέ πο: έΡτουυεε,πουεειγαφ

ξρετεπἑε ; δέ έΔΦΙΜἑ Με; απ” ὰ: πιόε'
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, δοι.ιιιετΜηε @άπο όοικευτ δ: ΟΙΕΧϊΙΕΙ)τ
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Η ' οοτιίεἰει1`‹:€ :κι έή1Ηςη ςἰο εε ἔςαιιά βδ

ἰΩροωβτεΒΙο Ρς:ϋΡΙζ: @'μιη·ε τςιἱἔἱοιῇέ

51116Η πιάτο. . (]ό ἰιόἰ:ειρΙε @ο [ς Έδομτδ
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ρ γ (πω:

Υ Α /ἱσ ἰι Ϊ Ϊξοοϊἰωἔιἴὶἐἔε. 14;

@οδέ ρειτίο1$οο το ρου ά'έρτοοι1οε,ου'ΙΙ οικηηΙο

μι· ζώο ροιιτΐο ΒΙοὶτο, ραπ'

Μοτο οπο, δ: ροι1τ πόσο ρτορτοΙοϋειορ

·8ο·,86 ο ρτοικΠο άουτοοτ ρΙοε εἰο μιά

ουκ Μουκ οΙο οοιικοοἰ Γοτιτ οΗΉ8οε ρου:

Μα Μπι ,· :το οοοΙοιιο Που οριο τοΓο1τ,

Μ; ΙοοΙοεο:ιοτ Ρετ Ιο ίοοοιπε άο :πιο

ροοτοε , δε εὶο τουε Με οΗὶοο3 τΪο ο!ιατΙτ'

το, ορο 11ουε οοι1ε ττοουο:ορε οειροοΙοε

-εΐο Ιοιιτ τοιαοϋο; οδο Φο οουε το8ατά'ο'

Ιο βιο, 8εάοιπ οσα όοοοοε Βιὶτορτὶο-ε

οΙρεΙοποοοτ οοπο ρτοΗτ, οΠ: Γοτότο οριο

ποιο όροι·ιο ΓΑροτρο-όο πιο ροάπτ- μορ

άτο ει ΙιορτοΙο τέττιοὶ8ιποἔο οι: ΒοὶΒοοοι:

ΙοΓοε, ω ίοε πιὶοἰίὶτοε,οιιὶ ποσο Ι'οιοοοο=ΐ

πω. (Σεπ Η οΓε Μαι ντογ οιι'ἐτ οοο έΒατά1ο πιοοάο πω” ττοὶττο οοἱουτὸΒυγ ου Μ· -

1ι1οίωο ίοττο , (ρω Βι1Γο1τ ουττοείοὶε Με·

ρϊοιΜοτο ΕΒιτέ:ἰοοε ; ἀοτιὶἔτοοτ Μοτο

τοΙ$8ίοη 8ο 1ο ἀοροΙἔοειοτ ειοοοοιιο Με

1ηοΠροε οοιιΙουτσ,Ιει ποιοτηοπτ οιιΠὶ κοπο 2

δωρξοτομ5ε νοο οκττειοοραηοο, νοο Η- ›

ᾶἰοο ροτοὶοἰοοίο , @ο ποσο ειρροΙΙοιπ·

Ιιοιοτηοοε δε] οροΓαιτε , ποσο ῇιιΒοεωτ

ΜΦ8οοε εΐοιιοπ οικέοπο οοοτιτιυοἱοιι3 ^

· ουοοοιιο Ιο :άπο άοε Ιιοπηαιοε Με ροοἔ

@ο ά10[€8 βιοτόοω Με ι11οίοιο ρου: Ιο

'· ' = οο111ηποκοο
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οποιο οι: Μπι· @πω ΡοϋτΙους οτικ1Ιη .
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δ: Ια Ροττφο άι: Μοτο που(Μ:Ιοκιέ; :απο
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0οοίοΙοο νσω Ρτ€ὶϊΙἰ€τεΠ1ο11τ μι: Ι”ο·Θ

Ι ΧοοϊοΙο «Ια Ρτοπιἰοτε (:Ι1τέ:Ισπ$ΦΙΦω
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«ιο Μα, Με εκο.τιιτι:ε τειιίοτικιπιβιω

_ Φ'1Ιε θιίτριιτ σε ειιιέιΙανι3ιιά;βοηΙΙε οι:
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. ·9·ι ` . Ή - ` - - Π .
1οιιιιιιειΙο Βιι ι! ει ειισροτει; μια; ςιοιικ ,

μ ι ΦΠ! σ. ρι·εωισΒ Ιιιγ ιιιι:Πιιέ (ει ΒοιιςΙιο.

Υ Ιιιςτέι::,ςιιΊΙ ει. ι:οκιβιτιιιέ ι:ισ.ι;(ι·:ε πιιι·μειι:ε,

› Δ

ι1ώιμι ΓοςιΙὲ άι: (οιι ιιιιιιιι @Μι ςιιις(οε

ΑΡὁπεε απ Διιιιοιιά: ειιι ηιιρκι@ ι 9ιιΉ5

' γ οιιτ ΡΙαιιτἱτ ττιαΙἔτὲ ιι: ιιιοιιἀε:, 8; ειιι'ιΙε

δ? οιι: ιιτιιοιιεθ:_άε 1©ΗΕ8 Φωτ;8: άι: ΜΝ

[α:ι8; α* οιιιιιιΖι1ς,φ σ. τι:ιριιθ άι: :οιι

;Β$1βδ ίοιςεράι:1έι πειτε δ: άο1ΐειιίς:,86

η ιιια8ο15ςιιοιιιαιτ ιι,ιίΒιι€ κι ᾶ1ιιἱτιὶτἑ

_ δ.6 ΐοι·ιοτιειιιε Ρειι:1ι·:ε ιιισμιιειΙΙοει:ιε “Β

Ηϊετε .]ει_ @ειπε άι: Πεμ, ις_ία1ιιηειο;

4 τ7$Φτιι;βτςι;ιι.πιτ ι;ιιιιειε έιτέ οιιΞε ω: 1@ :ω

- .Εσωπι68,_Ια ΡΜ @μερα μι Ρ1ωιιιιιιιιο.

Θ:: 5 ω Ρέι:ίζιέ ΙειςιιοΠρ 8: Μι Ωι€αΠΕ κια
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3. Δ

ΡΙιιιο(οΡΒέε :Γαβ ιιιι'νιιι: ·νιιιιιτιξ δε” `

Δ ΐούΒέ ω θάβ Ιογιιιοΐωι: δώ › ΜΒ Μαι

@σε νοιιιιξάιιςΜ μπι Ρειιιιιι·ι; βει:οιβΙο

τιιάιιτιοιιτ. (Τ6Ρε 1Σι τοιικοιι6εω @ἀεὶ

~ Ιι€5._ 8ἱ 011 18 Μ; ,· Ϊοη ;ιΡΡομι; $μεμιιη:.8
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. νοτια τταυυαταε ατι τουα_ααε ΙΙααχ-ΙΞι τοϋ; ·

/ἱι›· ?Εμ ΙΙ. 4 Τἰωσ2¦Σ ' -

@υπ ΙΙΓαυτ του: αα ουα υουε ρταΙ-αΙιουε αΙΙΙΙΙ.ίτ

86ουα νουεατογαο. ΙΪατι οροαΙΙα τα τω.

Ιω πιουυτοαυα εΙυ ΕΙυτΙΙΒαΜΐτυα :ιτι-#

αυτ, πιο: αυΙαί8τιατ1ιαοε θα τουταε Ιω

ΕΒΙΙΙαε_ :του οοπέαε άΙΙΙαταβαα°τ,__ εφε

αουί:αίΙΙουε οτοοταε άτα οοεαάυατίαΙταα;

, ΙαεεττΙαΙαετουα υουεάαΐαυάουε αστα-έ

πια τιαααΙΙατταέ 8εΙυΙΙΙΙΞι_υε ου ἴειΙυτ_δετα

Ισ. του ' ΙΙ Βια άουτ: ςΙα Ετ5ε:ιές:ΙΙΙτα οι:

αουὸυυυατΙ'αυυυἔΙΙα_ ευ: ΕΙΙε ‹Ια Ι)Ιαι!;

› ου ειοΙουτΙτα των ·ταΙΙΦουτδΙ Ι'ντταΙΙέ·

ΡΙαΙυ :Ια ἔΙοΙτα , ΙΙ τή» Ραυττττου έί10Ια

τΙα Ι·ΙοτπαυΧ άστα 1°υυττα.ῖ βατή· σοφῷ) `

υατίειΙταευτί Ιαε άαττΙουεζτυαίπτα πα τ1Ιαιζ,

ΡειεΙουα Ι'ΕυειυτἐΙΙα τιαΓοΙτΙἐ ΡΙυε'ΒαΙΙα:

8ε Ια μια ΒΙοτΙαυία αΙ0&ττττα οτα υπ Με.

Μα. ΕτυαΙαρ Παμε (Με αοΙττξ οτα
Ιιουτα άΙνυα έαΙΙΒΙοτϊ ουΙατά αδ: εαυτό·

τΙτέα ; ατο τι'αΠέ ει νταγ ο1τατουτα @το

κε πιατα αΙιοία φα Ι'αυτίυΒΙΙατ @τα ο

Με που:: ·ταυτοαΙΙαυα αυτό μου: αιτοττα

'ταῇαττα @τυπικο ‹Ια κα; τω:ΙΙττου: δ;;

ΙΙα!αυτα ΓατυΙααε; αατταΙυατυατιτ 2υοΙτ

ι
Ι

τααουττυ ΙΙατι·αυτ τ:: ωσπου Ια αυ_υταΒα

ΙΙΙγ ταττοτττοατί υ'αΙϊ-με πι: @σου άουτ;

“οι” Φώτο απου Ιαο.Μ9-.ΙΙ7 α ΡΙΐΙτ9ἰἔ ·
- _ ο Κ Ι π. -- ‹Ια
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σ;Ιτι1τοτάσ Πάτα ,Ια καΙΙοεν86 Ι:: Ι‹:Μ

οσωωιικι· ιΙοεΐΙιοτπωεε Μοιπά·οιπ αΙΙΙ:ε ΙΙΙ

ΦΙΙΙιευιι,εΙΙΙΙ (ϊθΙΣΙΕΡΟΠ όι€ ΜΙΒ ὰοΙτ ειιιοΙτ -

Βϋι1το·ώ Ιο.·:€ΙΙΒΙοτι : Ια Ιειπ ά .φωι)ΙΜε

άεε οτεειτι1ιτε ταΙἴοΙιιΙαΒΙ€8 ό8ΙΜΠΙ:.ά283

Μέι1Β:8ε @σέ Ρο1πευτεεωαϋι;ε 8: 01%

ηΠτιέεε_2 @Μέ Μουσε ΦΠ :Ισ Ιω μα): '

Ρεεἔκιε , εμε ΕΙΙ:ι1επτ ΗΜ ΕτέΙιτςιιτεΙ:ΙΙ

Ισια· ιΙΙ €Ι4τίετ; Ι'εάοτετΙοο γάιιΕτΠεΙιι€

€Ι=ΙΙΙ ,αιτβίςέΕττΙοηέ ΙΜΣ Ιαν τ:στΡε;ο1τ

Ι ΙΙΜΜετιω: ,·ηιΙΙ 116 Ια παπά ς1ι'αΙογ -

1°ΙΙε·(ττΙε ; 1α1εως, @ΙΙΙ €ΙιστοΙΙόΞΙεί)ΜΙΙΙΙ ·

6ΙἶοἴεΙΡ€τΙΙΪαΒΙ'οἈ ου Ια ιτΙΙοιττΙε, ΙΜ Ισ

6Ιϋέτ2:Ιι€ ΜΙ Ια· εϋ.€ι15τίστ ΙἐΙ ττὁπο ὰ: ,

Με Ρ6τό :π 1εΙΙηςΙΙΙ ΙΙ:ιΙΙΙΙΙοξ.τΙΣΕΠΟόΓθ

Ι:ΜΜτεκταπε τΙΑΙΙ:Ι'έιεατ ὰοΙἔΙο`ΙΙο μοΒ:ΙΙ

6ΙΙΙηι= σ:Ιο:-ε Ι3ο.ΙΙΙ:ΙΙσε δε ει «τω ΙτπΙΙΒΙΙΙτά·;

@ΙΙΙ Ισια· δ69.Έδι12ΙΈ 82; ΈτέιΜτΙεε πισω -

Ι' ΙεΙΙΒΙοι1Γεε , ςϋ:κιΙΙ-.εΙΙοε γ. @επί-επ › σα

¦ Ει- ΜΙεωΙ: ε @ΠΙ ΙΙσίΡσοτ 1·Ι€ει ΙσιΙΙΙΙΙβ

Ι ξΑΙΡεΙ3Ιο1Ι.”απΙΙΙΙΙ:αυτ ίοΙτ Ρεϊ:-ΙΙετάΙΒιιΙ©δ

› έσβε:Βέ Μο.Ιοθέ ΙωιΙεταΙτι€·; Ιει·Ιει113

@Η τε;:οτιηφΙΒΜΙ ΒοτΜτπε ΙΙΙΙΙΙΙΙΙα(Μ©ΙΙ

ΙΙ Ι'ΙἔηοτιΙτΙσεΜ ει 1%εττεω· , 28% ΡαΠοΙΙΒ

Ι “ΠΧ Παω 86 βΗΜάϊ, Ρ'οι€2^Μσήατφά
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.90ιιιΙ:2τμ τιι:ὲ άι: ?ίση ειιιιοιι; δ: άι: ΙΙΙ

ΙΙΒιβειισε, 1°(ξε;έΙΙΙ ηοιιξηιι ιιΡμ:ΙΙθε Ιιμιε
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ι

  

ρου: ί; εΙ.ΦΙΙϊβι ι ΗΜ Ι

9Ι.ΙΩ - Ι
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ΒΒιιΡ.Ι. ῳειιοιιε έ:1οιιε (σε εωιε_ιιπἰε;οοωιιπω ]

πο: ιιουε ίεεσιιττοὶτΠ ρο1οιπωιι;εωιω

φα κιοιπείοωωοε Γεε.εοίαΜ έ 5ζ1Μιρα

ι:1ε:.Ι”ει:11ουτ Ραπ εοφ, εΙιπωά μομεΙιεχ ι

Ειι1Ποιιε Μι @απο : ροωμκριμρμε (πω '

ΒΙᾶε;ο1τ-Ηωειἰιιτοηαπω ςμιοπωε,ε013π Ι

= Ι:αττοκι; ρομτ Γοηρμωιι-ΒἰΙε.Θ ¦Ε.μ_ςμΖωτ α 4

ία ρυΙ_Πωποε, .ε'Η οτι οι εμ ειδα Γρι;»μι· 1η9με |

μικτορΙιοτ άο1'φξε:;, 8ρΡομτ.αομ_εωεοθ

· ίιιίοὶτετϋῷιποιιε »μΙίωκΒ3ιΘεξΕφμε3ιββ

· ” σέΡοεεωΙσ 5αταυ 86.άΘΡώττ<1%ΦΜΑΝ$97 έ

”| ευεεε=οσωπποΠτερα σιευηυωοιεα1-ροει› εφε Βαεπιτπ Β6-Πο11εεοσίοΕΜΙ:ΜϋΣ9

' 12·Ι18ΪΒ©.δ£ :Ια-πὶο1φτιοο: άι: ιατουά.ο?θΕ0: 4

ω: ἔσω ?ΙΊω-οψέε;ευττε Διατό4ευ6% ὶ

· ὸρω.οο 0010Βασ με ΔΓηἐοι;Ιοιι:-›ς& ΜΝ,

7 ΜΩἴφοοῖοΙἙ:Ροι1Ι3α;<ὲΙοᾶτε «π. τάσε·(011€

1 ιρεὲαἑκι Μου ίει5τειιω α Με Ρευ16άΩ119

Μ, ηιιο1ΐΑΠ13εμΒιιείοιε Ιιευκμίω @Β

_ 809 ΜΒΒίΕντ;Μπα_εσ ωείττιο-; ΙΒΜηα

. ) ~ ?β6_·18·Ν0]Ομιξδ6 18 ΡριιιιΩἰτ_ιὰο;:;;-2ίθτ

' «συστ- Μαὶε_.ροιιι:ιωομκ :6οοειειοὶ1Μ

, Με:: (ω 1α_ωΐοιι εισ1°ΑΜττο › φαω

άοεοτ18 €Χα&οοάοηω:ε εεεως:Ι ΜπαθΦΩ

1 - - Φ Ι)1εωησ'ΙΙ Ω005.ακτ επανεωηιΜ

ΡΠ=Μετ.6ιοχ-ΐσΒ Μαιο: Με ά«:ί:ι μιέίΒΠ·

~ _.Φ83ΜΒ1φε@ΜεΙιμάαΜ:1ϊ;.ΕΩΔΕ

Ω . ` .' Ά ω ,

· |· · Δ < -'

~"~ 4. Α 77- . 5 .
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ή [ο ΣΞΙ6.-ΖΙ.α€·ΥΜύ:&έε τῇ 4

ω·ωιν611 «6π.· 112 ιεου:1ε·6Θεω·ριο- σωφο

Μετεωειιε @Η @ια πισω, @Με εμε ¦' `

ω ΒῖΜ2Μιεῇι2ιιἑ:-ε9ιΗυεἔὲ:: Ε: ΡυἰεΠ

ΦεὶιιέευΙετἱΖε'ἀὶυοΗΜιτιοτι1°Βεε ά3ι·Ια να· · .4 _ ';

εα:161ΜοουΒ1ειτοουε α Ιχοιιστωοοιω ` ·

π~ ΦυεΔ2ϊυ#βά»πεε ραΜΙαίοι:τεε: -ὁ'οἱι ΜΙΒ γ!

ΟΕ 6εωωε 5 8; Ιεισειαιίε τΓοιῖι 6Πε θκερςιπό; »

κ* ςσαιἶπι! Η αἐοϋτε @ΙΜ Βέτ:ιιπουε:ι η»

16 ΡΗ4%$-2Μ μέ” /ἑἰᾶ;2 ω· α·2ιαπ·:, υπό· -

Μΐπ7-ςι1αΙὶτἑ,ςι1ίο:ΉΓάίτ Ψ16 6ἶεβν·πε! ·

 

Π· βέι9π[ωΡ·&μ:αιΜορ.- ΑΡτςε Πει: τοϋ·

)! €:Ι16)αι2$1ε ωω4ετ61εΐουάεωοπα _

Ϊ εΠάιιο544κέεπε , @Φάσσα πξ·έιέ ιΜ2πέε· οι ·

Ιψα7Μ ώεεπΠ:ΠΡάέοοιιυτο Ι"φ1·58€-~ ' Ϊ

Με 82 ὶε-«τοωιτἱειιοεπῖεπτ όω α: Μ:: '

ρ1ε>ε6ϊ›ἀεἔ13;ωπ εμιωτε ω», ά5Γειικ @ε

@Θε ἔκσΖε πιώ Μάο; άυρνσέΕ ά·σιακ2· Μ:

εεωρ «ιστωΔ. (Σο ΙΒιιτ1αεροεει€ω άωε

@ουε:13Με:οπέεΊΙΡ1αΙίἰ·Δυξεὶἔηεεττ . -

Η: εεττ€αᾶὶοπ : «το κΐ6ι:Ηε:ε ·ἀοἑυὶίἰτιτε "ξ

Δ ΜΒΜ ρ!σεΒϋευεΜεπτ ,ιμ1-ΊΙ Ωπου8-ίω Χ ›

Η:ρσΠΐΒΙεμιτω0ΓΜε Μάϊο ςυΉεΐοπε·- .

· ΦϋΜΜΦάεφ3-Ιε εε:ιεεάιι8.-Αρ6ετε. Η

Ε ιΒ:11οιισρτσιπκτϋτϋεπιτ-ςυο Β5ειι ,Μάϊ ? Δ -

Ι έβατιζ·.Φ.#(Σ*είθ:_1όμυ8εε&Βάάότσιπε Με 7 ,1 ] `

' ΒΘπεΠεεΚες εμε Η ©ϊ€€1Επτεαὶττοεε·υὲἀΒ μ

Ϊ ΐσιιθΜάειιυ.· -Β5επΙ1οιιέεμώ 8:

' 33 _ ρ -· " _ 1πτωοετοΙ16,

  



.-...α-ΠΨ··'·νι$..

1$8 - › 8ετωΜ Κ

_ ΙιπωοττεΙΙο , ηιι'ΙΙ άοτιι1:1 @ιι εσωππω: Ι

οεπλουτ ει Αάειπι 86 μ Το. ΡοΙΙετΙτὲ , έ:οΙέ / τ

Ι @σε άομτο νο Βτειι1ά δε αεΙιτΙΙτειΒΙο άσο,

ν _ @και τέτιποΙεπει€ε οΙα:ε:ΙΙεπτ (Ιε:Ιει Ιππα- Ι

·

ν

:έ άΙυΙτιο. Μαἱε Η έα:: ΐιιΙΙο1:Βεαι:οοιηή

@Η με ω ςοφΡατειΒΙωι α: ΙΙ:εοτιά

ΒεκκΗτ:ο_ σ:Ιι1 5::58πδιπ ; ΡτοωΙ:ταπωτ·

Ρ:ιτς;φι'Αάαπι έτοΙι: Ιπποεοιπ 6: (ΜΒ

ΡεοΙιὲ-Μιι Που (μια ιιουε (οπτωοετοίι

? ρεώΙοε.86ετΙιπΙπεΙε.· Οι: @εε-ΔΙΠ ΙσΙσπ.

ει γο ρα:ΙΙειιι· ςιΙΙ νοσε οι σΙΙ:επεθ,εΙΙ ΙΙιιιέ ;

β0Ι1ϊβ Με Βοιπὲ ΡΙμε 8,ι·εικιάφ.5 εμέ: ἄο-· Ι

ΒΙΙ;έ:: να Ιι1τιοσωπ.Ι Παω Μιά, ΙΙ Ε” Ι

εΙυ'ντιο ίἰπη$Ι‹: Βοητδ: Β @το Ι'ειιιΕΙτ , ΙΙ γ

ει άο Ισ. ττΙΙΙετΙοοικΙα ΡιιΙε αφτα Πει: Ι

άειιιε Π: ρτεττιἰετ. ‹Ιο α:: άτ:οΧΙ:εποθε65

άουτωβφΡΙο-ωεπε Ισ. Με α Γερι·αιτιιτο:

Παω Ιε ίεοοκιά; οικω @ΜΙ ΙιηκΙοιππο

πιο Με ειι1τειοτομ ΡΙυε σκοεΙΙοιπο @ικό

ΙειφτεωΙοτε ,ΙΙ ΙΙιτΙ:ΙΙιιςο ετ;·οοτοά'νπ

έ;ς€τοίωο δ: ΓοαιισταΙτμ- ωδιΙΙΕσω › (ΙΜ

ρενω" απο @Μάτ με ΒιιτρΙοιποπτ @ιν

Π" .Η ·νΙε 6 ΈπαΙε·ρΙεΙΙΙ Ια ςΙοτπιειθω τἱἔ

τω: σεΙιιχ (μια: γριμέ ρΜΙΘω-,- @Η

· ΜΜΒσα (ΙΙΙ Ρω1.- ΑΜΠ φαΓειΙιιτώ00ΐ

ΡπτΙο Ι'Αρ6:τε ,α3φΡΞεκιά @εως εΒοία·ε;

ΗΙ:ΜΙΦτΟΦΦΠΕ·ωΙεΙΙνΜοφε ; €ΙΙ.111ξ ΜΕ

"Τη



  

Π @Με άσο τΙ'νι1 Μαη. -Εσ.ωαΙἶἀσιι€λεΙὶεσ‹ἱς . Ι

.ΙΙ :ήπια α' ἀσΙ-Ιιπὲε 5 σΙΙ: <·Ι”σΧέτσίτπα αΙΙΙσ--`

χ»222. Μ .Τσρ!»σ.

το σὺ Ισ ρεεΙ›ὲ πισω πω: ρΙοιιἔὸε , σοὶ
Ι σσιιΒΙΙσπ στι σε· συσ πισω έ:Ισιιε σσιιρο.-_

Με 22 αΙττιΙασΙε ικανιστ Που « δ£ μπε

.σο κ:: :με πατε έ-εΙοσε %ιι:συΒΙε5ψε Έτη».

Σ ρδ:εσατιε . οσε επεσπάσωσσε εΙΜπσΙαστ

ΙΙΒΙεΙ8ηστσηοωςση; σο:: σΙισΙσε ὰ:

ΒΙου,· δ6.ςΙε ρΙι:5σίοΙαι:σε ὰ: Ια σΙιειΙτ,άιτ

πΙσπεΙσ,8; άι: άΙσΒΙαίοίιωΙε ει Μπιτ Ισιι_8.,;

[Μτε_ίοτσο :ΙΙ νΙσοσιιτ σου: τσΙΙΙΙστειΙα·

Μα1ισΙσ ,ς€10,ΙΙ5 σΧστε:εσΙωτ ω» »σε "

ιτισωστοε-, επι σΙ:ωΙειστ σσιιτ>ασσσπισΙ-Ι°σ

Ειπε· οσηιισΙΜσε ,- δ: σα” ΓουϊΙΙει σΙσ

τοιιτ::ε ίσκεσε ἀσρσσΙιὲε;_ <ΕιιΈπι Ισ αΙει·-< _ -

Με: μπι; εΙε παθετε _τσο.ΙΒσω: έτσἰς Ισ

ΙΜΙΦάΙ&Ιοπ σε: .Ια στα: σ:αποΙΙο, ει:

9.00), Ια ΜΒΜ: βια δσιιιισταΙΙΙΙι184: ιΦΙΦ
ΙΙνσΙι:ετε πισω ποπ Ισσι1ΙτεισΕσωσιιτ

900€Ισπσσε., απ: ΙΞι Ισ πω. ; ἄσσε ΒΙσιι

που” ὁεΙΙιπὲε ; σ'Ι:ΙΙ Ι'ειΒγίωι·5,· ἀσἰι Η!

8008 σε τστΙτὲε σο: Γο.8τεισάσ ΜὶἴστΞεστ>

δε; Μ: Β.Ισσ , ιι,ΙΙιασιιε ο; άοσπἐ π'σίϊ
Ί

με πισω τΙσΙισΜ πιοΙσε σκι:σΙΙεστηιισ

· Ιἐ ΠΙΝ , :Ισα ΙΙροι.Ι·ε ο. :ασΙιετὲεξ έτσΕ;

› ΙΙΙΙ16%δε;Ιισττ1Με,- (Εμ: ΙΙ ιισι13;ωΙσπσεί

ή.-”β

ΡΙΦΜΜεσιαστΙο. 1μΙΙΙσσ8αία σε:έωιιι
ει.. ' Ι · μ Με

Ι  
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ι 'βΙΙΙιμ..ΙΙηιι Διωιωε διΕ σ:: ΙΪΒΙἘτσγΙ σιἶι ΜΗ

ι
›

έεΙσιιε ε -Γει:οηεΙεωσστ ΙιιΙιι-ισΙστο σο Με

·ϋτσγσ ΙειρΙςΙιεσ ι:ι:ΙσίΙιη επι Πει: Μετα

2ισΕπσ5 σε Ι'Ιἔιιοταιιι:σ Ισιιί=στιι1εΙσρρσΙθ

@σιτε σωστο 5 σιι€·ει^σΙΙΙ-εΙΜι: Πει: ΙειΙΙ4

Ιοστιὲ δεν Ια Βιιιιτοτθ: σ, επι Μι; ιΙιτΙα (ικιιΙΑ

"Με 86 σε Ια ι:στιιιμΙσπ· ιιιΒιισσόσ εοιι:ι

Ιοε;ττισι1-ιιετΠειιε 86 σε τοιιτσε Με ξιιι:ιΙΙ-1

Θεσσ ειιίΙ:Ιοσε σε πιάτο Με; Μειώιι-νιισ

·ιιΙι: ιΙΙιιπισ Βε ι:εΙεΙΙσ οσι·ιισΙσει:: σιισσ

Μο Ιι11ττισιτιιΙιτιέ δε ναι: @ω ίοιιυιε=

1°εΙτισ, 211 Ιισιι :Με ισιιτωσηε 8οιΙιεΙα

Ι·Ισιιτε ιΙ6 ι:ειέι: ωστε αετω:ΙΙε ό ει: σι105Ι=

σ 11σιι€έΙ:Ισπεεστιάσπισδεε ()'οίΙι:·ΙΞιεΙτιπε

Έτι:ι:ιτε ; Μ:: ιιιΙτειιισ8ε ωωι·ωιε σι:ειώσσ
σε Μου, ηιι"επτειιιΙ Αρ6ετε αι «ΙΝ Ι

ίιιιιιηιπ*52ωω 8β#ειἑ:.Μσιε ΙΙιΕΕι @πάω

οιισσι:ε να ανω: 5 @Ιω ι=ι'εΙΙ: ρ:ιἑ ισοΙιιιΙτό

· 86 με Ιοι:ιιασΙ πισω ειιισσε έεέσσσάιιιι:3·

_ στι Ια ρσΙΙ:ιεΙΙΙοιι αΙιι ρτοπιιοι, ειιιΙἰΙὶιΙΜ

σα: ΠΙι:ι:_ιεισιιε ει @ΠΙ πρ Μὲσ , Η ΙΙ

· ( αΙΙ:-ΙΙ ( ΉικαΙ:&ιρμ·22 (::ιτ ιπ'έταιιιι

:Η ΡσΙΙΙΙ5Ισ , :Η ι:ι·ΙίσιιίκιΙ)Ισ ,σας @σεπ

.πισ ΙσιιϊΙΙσ ιΙσι:οϋετεσάε,Βιισσεσε Παω

4. 511 σε στη: σε Ιογα τοςσιειΜ@σε

9:Ιισι:σιισ Ρογ ω! · τσεσσάισιδασέο:Μ>εΙΙ

σιιι6Ισσια,ςσα>ωιιε ἔσειε Ριε·ειιε·ιι)«ΜΈέ

ι Ι · ` Ό - ;6
ν .
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@ο ΙοΙΙΒοτἐΙΙτο ο: ο -

Μουτ άουιουτοτοΙοο _

8ο υ1ΙΙοτιοοτόο υουέ τουοΙπο

ροτΙτι νοττυ οΙο το Μοτο τουτο

ρουτ οτοΙτομ· τοοουοὶτ Ιω

Ιο οςουτ

ρυΙΙΙουτο

`1

τΙουυουτ Ιου.

' Ι)Ιου ; _ου'ουτοπά_ ΜΙ

ο ο ;ουτυτοΙΙΙι:Ιω φίέ!πω ο οιο

ΡοΪΪἔ:. ΙΙΙ οΙΙ;·οΙοττντογ ουο ουουτ οι Ιοκ

τοτΙουι·-Πἰου' τοΐουτο ΙοοΙΙίΐοτοτυπ1ουτ

. Ιοε ιττοΒοβοε ίου Μοτο τουτο ΐοττο

Ή

α:ἱ`>
Έ

Ο›ἔ'ο

4 ου οετυου-οτ ττηΙτίουο; δ: Η
ὅ?

'ω

θ·
"Ή

τυοΐιτιο, ΙΙ ττοὶττο
Ι οοοο ουκ τΙο Βοουο ω; ο υο Ιουτ οτττο

6 Βετο οτι'ΙΙ`υο`·ίοΙτ· ρτορτόοΙουτ άουυοτ

τ. Με Γοοοορτουτ 8ο ουο στ: Ιυγ ΐοτοΙτουο-ἔ ο

(ο τι·οε-ο8το›οϋΙς
, ορίου Ιυγ οβοϊΙἶιιιη Πο τ

Ι ττ€ουΠοοτ ΓοετΙουε , 8ο τυπω ΙΙουτουκ; Δ

ε οτοοτοο ΙΙ οί1τοΙοοττ·ορ οιΙ·οοτο ους: ΓΕ

οτΙτυι·οάουυο ουοΙουοτοΙο Ιο ποτ11 τΙο

Ι ·οστατά6%ο οοττο ΟΟΓΠ-τ1τυ1υσ Θ: οοροτοΙο

*ο Χ Ι · Ι.. ΙουττοτΙου

κ

_ ο

. ρτου1οίΙοέ `

' ι
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ΙΙ (ΜΡ_Ι_ΙΙΙι1Ιτσ.ΕΙ011.61ι1 ΩιΙυτ , ιΙΙΙουτ ουσ Που

| ΙιρροΙΙο εσυ:ι απο ιιυΙ ΙΙ ττΜιτο πώ, σει

Ιου σουυΙειυτ μι* Ια ρτοιΙΙοειτιου _ιΙσ (ει.

οικου: 6ο ρ:ιτΙσε ιιυττοε ουίοΙΒοσιοσυσ

σιιτοτΙουτει ιΙσ (ει Βουτσ δ: ιΙσ (ο ρυΙΙΙου

:ο ο ο στο1τσ ου Ιυγ δ: ο. Ιυγ οΙοι:·ϊη ιΙ'.οΙι

νΙουι: ουσ Μαιο δοΙουσυτυΙτ ιΙΜ18Ι,σ-`

“πι” νειιι€ιΙσ ,έ1ιΉ)· σκι ο Ι:Μισσυφ ο"φΡεΙΙΙ:,

ω. ω. Μαξ: ρω “ε!ειρ. Μο.ιε Μου ουσ ιουτσεΙει

- Ιου ι:ΙεΙτ., ΙΙ ίσια Ρουττατιτ υιιίίὶ ταου·

πιοΙΙΙιο , ιιυ,ουτισ απο νοσοτὶου οπο·

1τΙουτο, φ ίτοορο Ι"στσΙΙΙο :Μου-ίσου

ΙΙγ συ οι νικ 2.υττο ΙοιοτΙουισ , ουΙ ιου

σΙισ 8: ουυτο Ισ εστω, 8: ουι οοιιυΙσ

]ι”Ιιοτιπτιασ ι:Ι”νιιο ί::ιΙΙοηΙΙ.Βουτσ ; Μωβ

Βιιι:σ 8ο Η υοτσοιοΙο , υυΪσ-ΙΙοίο ΙΜ: οΙσσϊϊ

8ο Ισ σουεΙυΙτ σΗΙαισσωοιιε Μ» ου ΗΝ ·

ΙΙορρσΙΙσ.Ώ'σίΙ ριοριστιιουρ εοΙΙσ υυ'στι

' Ισιτουυεισιι ίοτι ρου εΙο Ποιοι, ου σΙΙΦ

Ι"Μα. σττιρΙογσ :σε ωστε ειυιτσωουι.ίζειτ εαπ·

Δ;Θ[73· ιτιο,νοιισ Ισ ρουτύσσ οιΙσπισιιι: τοσοτΙσ

36.- 2.9. τ1οιΙΙτσ Η νουε Μ Μου ο.υσσ[σΙο ο· τουτο$

·8ΙΙ· Ι· Ιοε ίοΙε ου”σΙΙσ υπ ουσΙ)Ιου ειιη:σΙΙσ Ιου

` ' εισιιοι,Ισ ΒΙοΙυσ , Ια Ι::ιτυΙυσι Ιει[σι:Ιισ·

τσΙΙσ , Ισ ίι:οιτισυτ , 82 Ι>οΙοουσΙοιισσ_,

, " Ιου

“του Μ ΓΑΡοττο .· δ: ι:στοιΙυστυοιι€ ·

ΙΈστΙ:υτο Ρ:ΜΙσ Ρισΐουσ μι· τουσ Μάι '

δ6 .

_--.-μ__Μ
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" Ιωάιοΐοέ (Ιοί Με ΐουτ [ΜΜΜ 'ΟΠ ςυΊἴΩΙιεμἱ:

Έ αρΡεΙΙ6 Ιοε Ι10ΠΠΠεεε φτεΙεμιο εΒ:ιι€έ:

' Μ: ε εΙυεΙςιιο έ1:ι10τε·,εΙΙο Γετιτοι1ό ό?νηαξ '
[Β · νοε:ιτέφ11 , φ1Ιοίϊ Μι1ίσάε Ιω €ίΐοτ, δ‹3

φ! Με οΒοϊτ 163 εΠοΐε: ου Κ:: Ρετίοτ1-Ξ

Με;ε1ιι”εΙΙο αρρςΙέ. Ε: ο”€:ίὶ Μ ρἐοΡτε.ξ
Ε” τπ`€τιτςι1£5Γε άόεο1ιστέ: Ια Ρϊοΐστιά;8:

ὶτιέρυΙΒΒΙσ εΒγίτητε άε”Ι'εΙεδἰτὶο_π οιΙ

ΡτοάοΗ6Μωστι άο ΒΙευ; (Ξεττ16_ίςιι::α

ω] ρσωτ (ω @Με κ20οατΙο-πίστοιΠευτε;

Φ.1ίΕυετ Με ἀἑἔετςῇςο`τουτε ωσ·ωο €Ι1-ἔ

έτοϊοε!τοιΜΜέ ) Η Μ ρατοΗϊ τἱση Η

επ τι1Χ;πϊρέι Ια άάΐρεάθτί6ιτ ζω Β`;ειὐ

ευιμέτέ 6:12 ,° @ιι-ϊ οὁυ5Ρ1ἰἱΙΪε ἴαὶτο ]υε6τ; - Δ '

ΗΜ! έα :ιὶ'ττπε'ΡΙι1€Ι'οε ϋπσ @Πε Με αυττ€;.ἶ

Η Μ έφωεδ2 Μέ άτΣο'υίΒ δ: Ιτέοόιή

¦ ξςτμεε€έιλοιάξοξτέ;δωετττ ά2ίΜΒαβ [ἀεὶ

.Γαυου`τ€-·6ε'.Ιεε Μ6πέ (ν: Η ωιευτε Μαΐ

έ0ϊϊΙώϊ1ιώ·ΙΙ στ' ό-οιτσέ Με:ΗΜ: ςυοΙχς-ιιε;#-”

Ε Μέ Ια ΡΜιέΒταιίά' ρεεε α ατυέ , «:ΐιήΙ Αϊ:

,Ρ28.€1`Ει18'." 5;ί ρ:ττοΚτ Ματ εφρϊείεΒάϊ

πια ντι-€- όό_ιάζίτ11έ πω: ;ιυττ€5 ;` δε Ιοεϊέιτ-ἶ

' Ϊ€ΙΞἑιεωε1ι€ ε:ξτετηε: ό:: Η Μοτό Μέ
¦ 1ιεεε6€ω` ωω~

ΐ·0Υδε ΙΞτέε·ρει11ϊ

τοι1πττςυε άι Μ.

@σε απο νοΙοπτ

ε; 7 › ¦ '

-__Π-...Μπ-·π·ΐά·

εϊτπ:εζ Έιϊβ:μ3εε Η οσπε

` εΐίΓΡ€ηΐειτέ6η άΙιιίοε·,°

ὁ δε απτε ειιππωιτ ι:οι11-·ΐ

° Ε; ι ηπιπιπέ

1πό'1ΗΕτε;τι1πειπτ ο. Η ~”
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ΣΗ δ0%Μ Ι/.

πινω “σε” τοωε,ὸοιπ Σ. ΡειιιΙ ὸἱτ,@Δω σε” με τω:

δ; κόπο δεἑἔιπευτ, ορο Μαι κι @Μ !ε

φυτά ό· :Φ ;!σε7%· [Μ Ρέί: ·υπ·έιμε , Μ::

με Φωέσηασσοὶ: ε» ε” :·:·ε ΡετΖ#ἐ ρέω,

ό· ω: Δι Με ειεωεἔε. Μακ εμ.ιωπά όο οσε

11οτιπποε οοιπυὶἔ_ε ο. Η €ογ δ; ο. Ια τέ:_ρ:ιι1-Τ

πισω ςμΐουτω Ια

:απο Ρετ τηεΠτι::8 Βειιεθι:οε, ό; ΡετΙα

νοἰκ ό”ντι :πείσω οματιΒἰΙε , Με Με το·

$ρττωπ Με οί·ίτσε ά:: Π1:ιι_βε εΪοιι το;»

ομοτι-τ ;·1εε_αυτςοε ὶρετέιἑοἰιιειιτ 86 γ

εεργειομ αΙοτε; (ο -ιτιοιπτο εΙαποιηεο_ε

νικ: 8θ:ἰοΩ›ὅΖ να α:ιιι1τ6:, @ε να: αιτιουΕ

δε νικ νοΙοΔτιτὲ άο Π5ε:ιι ρειττἰευΙὶετό

εωιετε εειιΧ9ε`1 ) Β6. ιιοτποαππιιι1εω

ικα Μ:: ειι;τεοε-ξ (Σε ςΜΙε-οτογετιτοβε:ϊδειπτ @ [Ήευ , τόπιοὶΒἐκ: ευΜετΠ

Βιικ:ιιτ εσιηφιαμο όά

Ια ΡειτοΙο 8ε ό.ε Ια Βοποθε:απ:ε, (με Βαρ

μο.ἐτ Με Γεω σιεε νοὲ&£ εὶεε· εωαοε , 11 α

ἐέΡΙογὲ νικ ἔκ:: -Ρατε1ευΠοτε ἴιιτ ου›ω

τοιιΩΜτα_τ δε ουιιωτικ1ε-υ.-τ @ει:μι:»:,ιυ Μ»

@σε , 86 γ ἴειἰἴαιπ τεεειἐοἱ-τ πι16ς.:€1ιι€ ίση,

εεε ητεί.τπεεεοΓ638ποωοοε ,' ημς:4Ιοε πω.

πατε το3οττευτ Ρετ Μπιτ ῇιπει;ςὸωΙὶτἔ:. Η

ο”4:ίΈ ρτορτ:τωευτ α: εμε δ. Ρειι:Ι επι σε

ικα ΣΧ ;ιὶἱὶ€μτε, δέ; !.9Βοτ1τα:ΩΡς:(θησ ΡΜ:

· · 7 2 γ · που:

Μπυ%ε: ]ξπνα2ρπιιΕ·.μ_

- ή]
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φ τσιπ ιιοπιιιιοιιι: Δ: ωωιΖω άΒία” δε σωιιι.1,_.

Μ] ΙΙΕἔΙιἴο Ροιιτ ΙειάιΙΙΙιι€ιιει· εΙ”ειιοτειιιο Ια

Μ» νοοιιτΙοιι οκτετΙειιτε, ό: εοπιιιιιιιιο Γερ

%, ΡεΙΙι; ιιοιιιιιιέιιιοιιε Δ: =υοωι:Αω έ;; ε!εω·,

2," _ ριι ί4φαΜ22ϊκ ςβωσιμ Πιτ ειιι:ιτιτ τι οι:

κι εμε Ιοε._ΡεΙει8·ιειιε, δ.: ειπα φ Με Πιέ

11. ιιοιιτ,οΠιτο·ετιτ ι.ιιιο Ια νοε:ιτιοιι ιΙε Ι)ι_ειι

ι, ' τη α: 9ι1,6:ΙΙιτ γιειιτ εΙο Ιιιγ, ι:Ρε οοιιιιιιιιιιο

ΙΙ @ποτε τσιπ , 1ιο,ίαΙ[2.τ1τ τΙειι [Με ιΙειιε

θ Και φα εΙρ.ιιε Ματια, δ; ειιιο τουτο Ε;

ι £ΙΙΙΙετειιεο ὸοἴοιι`είΐετ·ἐ_οιι 46 (οτι Πιο

ΗΕ εεε ὸοΡειιἀ-ἀε Ια άιιιοτΙΙ;ξ: ιΙεε νοΙοτι4

Η Μ άσε Βοιωτια , άοιιτΙοε Με ειιιΒιιιβ

ει' (ω: σε: ειιιὸΙοε :ιιιττοε -τοιοττειι-τ, Με Με

β€Ιοε ειιιηεε-Ρο.ι·Ιο ίέ:ιιΙ τιιοιιιιοττιειιτ εΙο .

έ Ι6ιιτ ι:α:ιιτ ,' (Με αμκ: Ι)ιοιι η: άέΡΙογξτ

. $Ι€ Ια μι: Μεσα:: :ιέ':Ιου ,. οι είδοπο Ιω:

¦ Ισ ι:τογατιτ ι ‹:ιιι›ΙΙ δειτε ιρειςοΙΙΙ:τηε:ιιέ

όέΡΙογέείιι: ΓΙτιετα:ΙιιΙο , (Με άιθΙο :ΙΕ

ι ?πιο ιτεε-ειοΠΙοτο8: ιιτε-ΡετΙΙΙι:ιιΩ: απ'

1°θι1ησοτιτταϊτσα Ια νοιὶεὲτΙο Ι”Εε:τιτιιτε

δέ @η ίετιβιιιειιι άι: Ι'ειιιιο(ιάεΙε , 86 Ιω

€0Πιρεις-ΙΙ:ΙοαυεοςιιεΙα ντειγε ό: οιιιι:ίε:ι·φ

ΙΙο00ΠιιοΙΙΙ:ιηοε ! :Ιος πιοιιε ςΙειιοιιε ιι·

Βιιτιι. ΙσεΙΙε ΡτειιιΙετο·ωειιτροιιττωφ ι

ιι ΙΈετΙτιπο.· ε” ι·:ΙΙ::ιιοι.ιε ο·ιιΙ€ιιέιιο δ:

Ιιιιιιιιιιιισ €Ιιιιι€ιιιιτιιτηιιθΜΜ ά ω;

4 Ι μ 5 ω”
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4 ΞΡὅε£

8ε:·ωσα ϊ.

κατω άο 1)1ειι , φίιΙ ω.: πιοιιε τοίὶο πο:

_ ς:ι1η (Με: ς1ε: ποιιε ευ ἔἰφτἀιἱετ , 96: φο

όε(Έ ί” φ4έ|πσαϋιἐ£ ρ; πω: με; ε]Ϊωτε ία

_·οσα!υ22άβηαψέτε /ἐ!ακ @με !ψιέβη

- Ή1ιιΊΙΩηιιτε εποε ες::ιπε έ

_ ὸτε πω( εΙ1οΐε:6) εμε :ιουε άχΓεωτ ίξτε (στή

Μτει1τε, ηι1'Ηπρω μ·:με1ε Γεε ηπγίϊςτε5 Ε·

_ 86 ικα ςΜϊσεωςο οιπτό Παω εξ Ιω αυτ

' πω. 'ἴΕΠ: πουε ρτοιείΕο εκμτοί&ιΉε:ι1τη

. εμε φιέ:Μφιε Δ; οαΜία Ρε:: @ε ζικι|9[97ψ5

μ Μαν: Μάρ· ΟἐκῇΙ; *^ [Τριζι έοηίυζεφα

* υ1ι;:ιβΙ6ιη:ο;, εμέ: @ως τμή ο:: νἱειπικιπ

με, εΞείΕ Μπα Πω μ; ςι·οχς:Πρραελ

· η'οιπι: Ρει$ουϊ Γεῇἴοῇἔκι€κτιΦὲιι: όιι Ποτε!

«'56 φ; Ρετ ςοηίηυ:τιτ εετεπίς:5ξεφθ:

τ··τυοοτ @ρε να: φας: -ρμι·ὶουμοφ με”

ΦΠ <π0ν=ιπ › Β ποπ -οσωιω09 ·=ι· ως

δα_Φωκ πω εκ εεοποε μια Π'οΕι Μ

1°0ἱίξς1ιἴομΕτ€Γετ1(€Έτ1ς:Μ_Μ1ς·ώς;8τζφι1ίχ

| ς1ιιἰΙἶ: ἶαὶτΡαι: Η ΡΕΩἀ1ςΞΒςὶοη ἐ φωτα

ΦΠ @ΦΗΜΗ όειοε [σε οι;ε1ΣΙεεάσε ς;τογές

66 Μ 1τκ_ι·εὁυΙεε , ζω ΦΠ α νο-αβ.€ΞΩ πι:

μτἱευμ ς1υΠε Ωω εμ.: ὸ.ςὸωηηης 121 νρἱκ

ὲ€Ρἔΐρεὶςὰ<= Μαι ἐὲειρρε -εὶτοὶεε?·
Αν / ` · ` ~ σκΠ€

_ ' δέ ηιπωουε ο έτἐ ΑΦΜ·

Ξτα:ιιέ2σωενσ2 έε:ςπΖημ Β &: ι100110115 Μι:

εοιπε Μοτο , (με ηουε ιί:ιγοηετεΙ!οιπτειιτ Α

ρο_ητ ςιπαι- _

  



  

7 β4%ΐΕΡ.Ι Ι. Ε: Τέπιπι:|σεω: ΐ 16/

. πιιοιιτ δε ιιιιιιιςόιεπτεπιιεπιτ Ισ ο«πειιτ,δε πιιιι ()πι.ι?.Ιζ

σΡπ ραππιπ:ιπΙιεπε. π:επιιπ πιιιι επογεπιτ, μπε

φπα πιο! πιο Ι'οιπ,πιπιι πιο νιέπιπισ είΙσίιιιέ

επιπιπι. δ. Ρειιιι πισω ππιοτιττπ: ειπρπ6π:

:Μπιτ Ια πιιπ:ίππιο νεπιτὲ , πιιισιπιά Η Δω φα:

:εια,φιε Μαι έ! ιιρρε/ίὲπ , έ! Δε” αιι]Ϊἰ άι Μ” ει· 7

Μί9θ·: ό~ εία›·ΜΕ·. ειιεπειιπι π:οπιίοΙΤπ: υ-°ΐ

πιππ”ιΙ πιο ΜΜΜ πιἱ πιο 8Ιοτιθο πιοιπιπ:

ασια, ςυπ ποιοππσπιτ ΐοιι ΕιιαπιἔπΙε μι:

ιπποπεπιππΙππΈ:. Ωεππ:ιππιεπιιεπιτ Η πιο Με.

όοπιπ: με ειρρεΙΙππ:επ δξ πι γ ει νικ: νοαι

πιοπι ο. Ι:ιπ:ιιιεΙΙο Πε πι'όπιτ Ροιπιτ όπ: μια;

μπε πια: πιιιΙ πι'γ πι μια , ειιι'ιΙ πιπ:Ί'επιπ;

:ΜΗ ιι Γε ιιιΡπιΠεειπιοπι,8ε ει (ει ΒΙοιππ: ,ΗΜ

πι'αρρπιτπ:ιεπιπισπιτ ειιιΪπιιιιπ· επογο.πιε. Ισ Δω

επι Γοπ:οπιά Μπι πιω: απτο στου: εί'ε ασπι

τιταιππ: πιο Γεπιπιππιοπιτ ἀπ: Ποιο ΗάεΙπ:. Επι:

Π πιοιιε (οπιπιοπιε πιω επεσα τςΙε ειιιΉ:

ίοπιτ πιαπιιτεΙΙοππιεπιπ,εΙυ'γ τπειιιιοπιεπιοιιε

_ίἰπιοπι π:οειιιπ:ίπτιςε τοπιώτεε : 66 απο

πιιοίΠιο ἀιιποτπὶ δέ ῇθϊἱὲο πιιιι τεςπάεπιτ Ιεε

αιππποε ιιιοτπιπιιι1εω ΙΙ ί'ο.ιιτ άοπιο π:Ιοπιπιπ::

@Με πι. Πιι:ιι , ·8επιπιοιιέτ πιω: π:'π·:Β: Ίιιγ

ΚΜ, :μπι ει ωπιιε πιω πω: , δ: ΜΜΜ

-πιοε εεεπιτε , ό: πιω: Ειπε απο: Βικιπ:ο Ρατ

τιοιιΙιετπ: πισω π:ιιΠιοπιε Με οι: πιο:: Η '

€9ττιπΡι;ιοπι εφππιπιιιιπιε ὰ: Μ. Μπακ πι πω

ι ι ι., Α* Μα

--έ

π.ΑζιΔ::ψΠ__
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168 Μουτ #- .

.τουτο αυτά οιυττοέε σου ειοΙΙτο ους: υσυστ

' ηΐουίΕσττε στου που; ΡΙυτ υυ”ουττ. Ευθη,

τ:οττο οττουτξ οσοστοοοοτ άο_νουΙέχ

1ηουΧκ1υἶ€ΙΙοτΞἑτο ό; Ιυτοέτο Ισ. τοοου-τ

ΠΩΙΙΕιΠαϊ › (Μό 11ουέί βουουσ ο Ι)Ιου

σουτ Ιοε άτυπο ,σουτ οσυττυΙευ-ευτ ‹Ι.ο

η ου τιιιουΕι· συἶνυο ρυ.ττΙο 2- σ:: τΙο σουτ

τιτττισυοτ Ι'αυττο τ οσυττωο β σουτ @στη

1Ισυε τυοΐτυοε ου σιτοΙττυο Ισττο Ιοεουμ.

του” ‹Ιο υσττο του ο: τΙο υόττοΙέσττΙτουτ '

ττυΙ οτΙ_‹ΙοΡουτΙ; συ ΙΙου ττυο Αστυ' [οιττζ .`

1τιοε σΒΙὶἔἐε` ιΙο τ·οοοιτυοΙΙΙτοΙοτουτ ά;

Ιοί ΙουΙο ΙρουτοοΙο @Ιου 8ο τΙο οσιτΙοίΙοζ

τΙυ 2τευτ (το @ο Ιο Ριτω-τυω έ·υιιοΙτμιο

οτξςιιοΙΙΙουΣτ τ1υΙΙΙ ΈυΙΙ , Νόβι υτοττΙο

βουοΙιο, στα: ςοΙσ τυοΠ11ο (τυο ησυε Πο .

Ιοτ1Μποε μπε Ιυτ:τσάιιΙοτ δ: σΙ5ΙΙΙΙΙἑε·6Ι‹ιυἐΙΉ

ΙονΙοο , οοττιστο ρΙΙΙΙΙουττ ειυττοε ΙτοΙ11- Ι

Νοε, οΙΙ ντα όσο σε γι] οξΙοτ οΙοἴε @στο

σουοτε που; ; τυπο οΪοΙΙ σοι· οσττΙουιτουτ; -

τυο ΐου.ουτ Γροσω.Ιο 8: Ρει_τττουΙΙοτο ΕΕ ο·

ο”οΙΙ ρουτ#οΙΈτο σουτ οοττοΪιῇειιἴστμ σα? ,

.ΙΙΙΑρσττο τισττ1τπουοΙ εσας @οσοι ουκ( >

@Ιου τισυε ο διίτοου πουεοτυροΙΙυτΙΙ: @ΙΜ

ΙΙ τι Ιυγ , σα· σας.«:έω εέ22Μ ,οϊοΙΙ :ιὸττο

οκσυτίο 8: @η οστυτυυττο. @σε ποθ;

έτ9Ρωε> Φο Φω 1ο 1848389ο ι€1τοτυ-.›
= · · · · @του

,με
'έ'

Ι  



 

|ἱρ· ΙΙΙ:'Ρ; Ι λ 27'ίϋισ2&έξ 1:69 ·°

ω» · μιτε.8«έα:ΙΙΒο1Ηε α: φα 6ΙΙ: Ιερέ1·ὸ ιΙ'ει- 01ωΡ.12· ·

Μη μεαμιε Ια εοάππυέι , εε τ” σ:Ρε (ποτὲ , δέ

πε τ:οιπωσ τΙ-τὲ Ι1ρτε «Ισ Ια κτιειΙΙο άοεπιπτεέ

Πω εΙ1οΙε·ε ‹Ιε π1ο:ΐιπε €επτο. ΙΙ γ :ι πιο να

τι; απου· οοπππωπο ακου: Με Ι1`οττιτιπεε; 7

όιέ ξΟΠΙΙΙΙΙΟΙ10Π8Ι.2ΠΟΠ5 τουε:Ιιδ,ρεΙΙο άουτ

σε ' κΑΡωκ άΙτ :ιΙΙΙοιπε ,

κά· Μαι ω»π22ε α περιπ:απτε 5 δε αΙΙΙει1τε;έα

1- @εοφ εμε: Ισ ω Με άσε αφ:: Χοπ: . ›

π › @τε Αρόπτεε , @ί “Ω ρω· 2αισ2έ Α: κατ;;

μ' @ Με” ΖωηΖω· 22; ?Με πι: έσα:: άσεΜ024Ι8;

Ισ Μαὶ8·ς:ε ηἶείΙ; με όα: -εοΙΙο-ΙειςιΠΙ ΡατΙ6:

Ε @Πας απΙτοΙτ. ΙΙ ρ:ιτΙο ιὶ'νηε νοεέι:Ιστη

: /)ιέωε,εΐςίΙ; Μπα εστω φα Ια είπωωΙ1-_ ·Δ . ]

Ι 'ΙΜ › Με νοα::ιτΙστι ό.'νο @Με στεΙτε;86 Ι Ι Ι · Ι

Μπιτ ρΙμε δταιπΙ' εκα:ΙΙΙ:ρεο; ΙΜΟ φπα· 1

απο γο:::ιςϊοιά όΙΙ: _ςΙΙ·ΙΙτοιοο, επι Νέο φα

:Με ΙΕ ΜΙΒ ' Ι ` ·
Ι'ειιιττε ψάιευτο Γεω· εθ`«:τ, ,

ρΙπϊς ,. «ως αιμ:ΙΙιο Ισ σα:υω σ:ΙΙσ 111€ › = _ 'Ι

©οΠΙ1ἰ.€'ρὲιξ ίδ:υΙωπειιυ ει! ΒΙειὶ, ::ΙΙσ έ' ' Ι

ΦΠὸσὶτ , εΙΙο πιο εοπΐε:ΙΙΙε μέ: ίδι:Ιά-Ρ ·

μποτ ΜΙΒ? , εΙΙο.Ια.Ρετίικιόε. ΜΙι1εϋπ . .

μουϋ ςυε:1ζοη ρω: 211ΜτέΡΙ:ΙσπξΙ σαπά- . Ι

Ι2··Ιητοτθόο ηόεϊο γοοειτἱοη :Πει Επτά άἶ -Ιουι-άεΙΤεω,6εοηεεπ:ΗφεΙυ'οΙ161εΙΝ©β ν' . Ι

ω. μια: ε1ιιΙε:ΙΙΕΛοιπΈ Ωη&556 Ρετ ίσα.

ξ Φας:Ιτ κΙΙιΙΙΙιηω” Γ.:ΡτιεΙιιιι δ61ΙΌ11$ζ
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ο Ι! ΦΙΙ.Μπο ρου: Ιο:οτίροοί-οτ

των Ι τ·ωω στ:

. Ι ι ·

.-οοομ,τΙτουτ τΙοε οτουτοο ου τοου‹Ιο , σΙο·Ιο

ίουϊΙΙουτο ‹Ιο ί.οε ντοοεώε εΙο Πτυρυτοτο

- τΙο Γοε·άΙΙΙόΙυτΙοοε , ρουι· οίττο ντ1ρο11

ρΙο ροουΙΙοτ σ. Ι)Ιου , τοτυτ,8ο ρυτ 86 Βοο

-.υοΡτο, :ιτΙοοτιοοει βοουοε Φου-τω , 86

ττ'ονοτιτρΙυε τΙοτ1 ιΙο οοιτιυπυυ οιιοοουο

Δ Ι'ττορΙοτο,86Ιοε οουυοΙττίοε άο-οο τυοιΙ

Ιιουτου:ι ΒοοΙο;ΜοΙε οουΙΙ:Ιοτουε τροπο

τοτΙουτ ου,οΙΙοοίΈΙο ίουτοο 8ο Ι'οιυοΙπο

οΙο οοττο Μοτο νοοοτΙοτι , άουτ Ιο $οΙ

οποιο· υουε ο Ιιοοοτοε.· Ι.'Αροττο οουο

Ι*ουίοΙουο οΧοοΙΙο-ουυουτ ,· οι1ετι1τ3Ι οναυτ

άΙτου)ΊΙ τιουε ο.ορροΙΙοε, ΙΙ οιΙοίιτο ποσο

μου: μ” πο: αποτο: , Μοέ:#!οκρπ ντο

ρω· απο?? , ό· ία έσα» ?το πω: ο Μ, :ἰΜ-=

νέο τα Ζώα σποτ :τωΜ22Ι Αν: :Μου Μ”

πο!» ΕοτοοΙοο το ετουτΙε δ; τυοοο1ο

ρτοΙΙουΠοΙοε τονΙτοτοε υουε :ΝΑΙ ἀέ

οουυοττο οτι οι: ρουτΙο οποτε ε ΡΙουΙ)τ ο

` ·ΒΙου ουο Ιοε Ιιοτυτυοε ορροττοΙΙουτ το

· τουτοΙο άοοΙΙΙτο 8ο ο'ΙιυτυΙΙΙτορουτ Ιω

Ιοτοἱτο : ουο Ι'Αροττο οι ιτιἱε.ςΙο ΙοτοΙοτο

ο: οΙο οΙοττοάουε οοττο Γοοτουοο @υπο

1©ε,οΧρΙΙουοτ 1 Επι: ουο (ο ρουτ-ὶΙοἰτο

τΙο ρΙυε οΙοΙτ,‹Ιο ρΙυεοΧρτοε , ο: οτ: @τον

ΒιοΙΙο , ουο οοε ροτοΙοε 9 Μοτο ΙΙοττ.ουτ 80

σκοπο
ο ]__β

οι; Με =

μοῳΔ.···-=τ
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ρ,Σε!» 1 Ε: Ι: 2°Μυ:&έσ.` . η:

φαω: , γ Ές:5Βοεητ εΙε Ιἶοβίξυτὶτἐ ; ΕΙΙοε

5γ πκαειπ ΜΙΚ έΡωσε , τοιποε Πέσε Φ:

ΙἶοτἔυεΙΙ 8ε εΙο ΓοΧεπιιια8απο6 ά:: Ιου:

εΐρτΙτ , δ6-ΠΟΠ σΙ:Ιει :απο ου εΙο Ια ρΙιμ

Με ὰ: ΙΙΑρόττα Ραπ πισω, τ:Ιι;τε Ετ::

τς:8,ετοΙοοε ό: Ι:σοτιπο Η” σε: ςιι'ΙΙ 11005

086 Ια ρπ:ίοωρτΙου εΙο ΙΙοτπ:ιιι:

πιο πουεω ροΙω: εβατκΙοοοετ Ια νε:

ωΙΙιι οΕ6Ι.ΙΙ6Ρε Με;; τεΙΓοηιπψΙο εΙυ'1Ι

γ Με ςμωΙεμπο εΙιο[ε :ΗΜ Με ροηεέσε «Ισ

Πει: , ηιπ ΙὸΙυ ειιΙ σΙεΙΙυεάοε Πότι·ε:ε , δ:

φα Ι:: ξοΙΒΙο φη:ακΙοτιπτιπ εΙ'νη νοτοΙο

ηπα: ηε ρυΕίΙδρειε ρωιεττετ τοιιτοε Με

·ρτο οικΙοια; Μ οοιιίεΙΙ ώ α: ΓοιΙικττεΞιι

Β0Υ!ά:: Φώτο, €ΙουτΙοε δεω.ρΜηε πο

Ρειιιιοιπ ΙΙ:ΡΡεπτετ Ια ΙυτοΙετο,ίο σου

πω: ΙΙο Ιουτε :>,ΙΙΙοε τοι;::ε Με ίοΙε,ςιιΙΙΙε

ΏΟΠ7Ρ8Ε0ΙΙΙΘι1τ ιΙ€ικιτ1: αστε Μετα Μ

έωτοείΒΙ;Ιε › ΜαΙοΙΙὲ;

11ουε 00ο:: Ι;:Ιΐοη·ΑΡόςτο, πήρε: κι «β

ΡΙΚ <ΙοοΙΙ: ρου; 2ΡρταπΙτσ 8:ατΙοτετ σε

δΙΙ:ιτσε, ΙΙΙ: ροη ΡουτΙ:ουϊΙΙοτ ου ερωτα

Εηττοηε τοΓΡςέ- Ι

. &ικτυΜηο11_τ άαπε σε βη&ιι2Ιτο, «μια

@ΦΕ

κ

:οοΙΙω·Ιοαρμόοωφεπτ (ει: ιπγΡξοτεέ. ν Η _

Μια ι11οΙπτο άοιιε ρτοιηΙοι·εωστ1τ τμιο.

@Με ΧΩε;6ΙΙΙοξιθΙΩτ0 @ω @οι ηους. .

.κ

Θ 29εεψ
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“πω-ωΡΙ
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Μ : =εεωκ π.

€5ωρ.ΜιειΡΡεΙΙέε έ δε Ρετ Ιει πω: άε Ιιηι:ΗΙο

1ὶπουὲαἴοριιτἑε 8: ό1Γεεπιέε άΖιυ:εςυε

Ιεεω:ϊτεέ Ιχοιππιποε , άεωοι1τέε θεα” Ιω

ταιοΙποε ὰ: Γςττει1τ , δ6 @σε Ισ. Γεωπο

@ειδα ρειέΒέ 2 ε:ί'ς ντι μπι: οίΐετ ε:Ιο Η. ὸἰ- !!

πω: ειιποιητ , Με τρικ ::ητ:1ετε :Μ ΙΙΒτο

` ' |

Μουσεωαη: ώ: Γι! νοΙοιιι°ω @ο φα; ἰ

:Μι άε: ιιὸττο·ροη ;μ «Μ1ΙΙ6ιπε Γγ απ;

ῇ-απιειἱε ΈφΙΙΜτέ ση α.πω. . Ρουεφογ

· πιοιιε ενώ! ειρρεΙΙέε ΡΙΐιτσΡε @ο τω;

ςΐειιιττοε , ηι1Ή :Η Επι; Βιιιοτηέ; ςἱ'γτ1ε

.. νοεεπἰοτι -ίεαιΒΙειΒΙο2 ΕΠΕ-α: ςυςηουε

ΈυίΙϊοκιε ττπ:ΙΙΙουτε ειι1Ξ6υΧΞ ου @με πο;

-·111εω:ε , ω: πω: ειέΜοιιε ω: Ευίξεηςρω π]

;τιεωι:::3ΐεε ,ηπα Με Ιουτε 2 ΝιιΙΙσππωτε

ΙΜ Η. (Σε: 11Έίϊ ροΙππ:ΐεΙοτι οοεφουτς5,.

€1ι1Ήιτοιπε σ.ειρΡεΙΙόε. Οπα: οοιιβάαο.: !

- 4 ιΊοξχ Με, μπεις ευ όε μ:: άειηε ΓοηΔώ

το». 9. ἴοἱιι. Η Ια ρκουικ ωΙ1ωτε Ρω:1'Εοτ1ςι1:ελ

Μ ΡεΓεωτ εε ςυ°εΙὶο ταεὸιιτο (Με ὸειυ; :τω

ω” ὸ°ΙΙ`εϊαο,ςυο ὰευαω εΙυ'1Ιε Ει1Ποοι3: ·

ωμἶαὶεμ 8‹: φ%15 ει.11Τοιπ ω! ΔΜΒὶετι :ή

' “ πω! , Η θα ω: , @ε μια8απα'βΜΜι «ο

›πο2Μπεεό'οθι 51 εο11εΙι1τεμο εφ ά1ίσετξ

α5εωεω: α: πω: Ρτείετοιτοο ο1ι·:1°ντι α

- Ραιπτε ίε ία1ιΡω ω”θα α):12:Μ85 , 6ε

¦ 190ι1ρε%22:π:Μ8: Φ5αέ!ι1γ @ξ Μ;;

' Ϊ γ
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τ τ 3)€τΙΙέτΕτι ατά Με ατιιιτε5 @σε 11οί18 ρτττ-ε €:Βτρ.ίδ· _

κ ωωω@με Γέτειτ άσε Ια πατατα: @τα [α

:; γοεπτοτι άσ:- Β1οιι ό (μπώ πτουιιοτυοιη:

τ ἐιι.ιτοΙ:Ωτ ἐΠετ άοοι:τοτ-;ιίευξ γφΙοτιτό,5: _

| και ά'ευτΕδοπ δὲ ά: τ:ο1εταδ2·οοα ά*α- . . τ

τ φωτ οπές: @φωτ εηιιοτε ττομε? (:9.τ _ ._

' @·υττιτω πω: ετ τσιπΡε4Ξτ πω” ΜΜΜ 2·

; . πατώ ;α_:τα:1τε:|σἔ:ἀ·ι›α απ: Δβπβ€.ε; τιοΠ8 «ζω Ι_·

τ | @μπηκε ΖεμΕ·.τ ΖἰέΣΜ£εβ#τα , _ & έτωτοκε έ·8· Ν·

μ φέτ/τρττ26; ι1ὸ_Ϊοτ11τηοε :μια εί2,φετέα822:, 3 ό::

· · δ: 2:26· @τέστ , δέ έ:: επ:α:Μέ.τ έκ Βέττα ) δε 8·` _

; επάκ.τέ'έπε έ; πρεπε: , :σωστα Μ; απατα;

: δε τιο/Μππετ με 26%εϋε.ω 00111016: ΓΕ-·

ετ1τυτο πουε1τηίεΙ811:. Ποιτιττιωτάετ α.

Ρἰ3Δ1©©5·ΐ,ἰ1Ι13ι1.υ_ει_ὶίἔ:5 ομ1Ιουτ-εΠεε Ροττό · τ -

τ τισ ΐτιι1τ.9 ετττοαΒΙοε τι Παν (Σοιπωεω

ἴ0:1 φωτ :Μ 1”ειά10ιιτς$ε-τάο Ιε-_βοτττιό _ .

Ύ0Ι011τέ ρ-ουττιο-υε; Κτ:ροτιοφ1Ιΐοφ - τ

τω. το:τωτι. ετ5ωττε1το!ε'1Ι οιίΡε του!ι1 ή»Μτεί?τρτ Μεγ 1110(υττττ;[τ:5· :ειδο&Ισπε, 1!

γ τΩἶτυίἔ^ρτιτ πασα ειι1ττα Ρ€Ι18ξτ: εμε Φο:

ΠοΗ8· Μοάοπ11ετά·άφ πω” Ρετάτο, :

00ττιττι:εά.τε οτεετατε8·ιπέοΜεωοε άτα-τ “,

@Με › ςἰΙ-Βτι:ε ὰ: Θ. ιχμι1οι!1έτ1τω Βεκ . · οι

θ
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' @π &·»»ω%·

‹ Βιιρ.1 (ο. οοΜ·ε.Π'οϋ νωπ άσσο απτο εΕώόἱ1`τ) .

. α1ιιΉπ ευθ Ραπ πουε;8ε 6οιππποητ :εοφ

;-τ-ΙΙ ε1ΡΡΦΙΙέ59 Μεσα: π φριϋἰἔ:(ὸἱΕ

Μωβ ὶΪΑΡὁττε) /ἐΜα[Μ ?τυρι πττςβἑ·. ΟΗΕ

. · ;με.σ.φ9 ςυοΙεδεἱΒιιουτ τιοωτπιε.Ζε·'ἐυπΡΖωὶῇϋ Γ.

' | ° ~ Βία· Πει: ; οἱ: τοπάειτιτ Ια το.ϊίσιι άο εσετε ^` ῖ

“ - :ΙΜ-ασοεε , @ο Ια νοαι:ἰοπ ζωωπ- και: !

" · ' ωτω1ω Ειοωιτιοε;;ει1εΙωττώεϊυγί'ε‹:

Με ενώ: Με ; δ: Μέ «:ειοΗ:ιτιτ (τ'οΠΕ ο. εΗτέ - ]

ω: Με άέεσουτεπι: Ρβϊι1τ) :Με ειικι·σε,· ;

!! ψιέέπά;ΡέΡε( άϊτΗΙ) ρυιη·ωπι με π!

.ιέτἔ Δω Μ» Ρίεέβι·; (?εθΙ'αϊτε:Πά (μια η

_ Ι'ΑΡ'ὁὲτο Ρτότισιτσε €τιοοτε α1ΙΙευτε ΠΜ

Ϊ;τζ·ὲ9# εε τω: , 1%ω ((Μεει)·ρω ψών·έτσ2°αΪξ

. · εσε2α),·φι'2Ζυεα:;& Μα"ω α·Ζημ'22

·υωπ.· δε· αν! κ! κά.: ΜΜΜ”π; «άι σωρέπτ;

ΜΔ ώ· 1Μ·ιέ;7ιά [Α2 ωφή:Μ!ε. Ε: Π

οτταρΙογε Γσι1ι1έτιτ επ εε Πέσε 16 ::16Γτιπέ

παπα; ἀο11ἐ μ έσα @Με ω εεΙἰσυἔ

γ ' €έοΜΜοΦ1απά·5ΙΏ€τ ά€5 γι2ιγέ ῇἀ€1€5ἑ

ἔ.· ῇιι'ἰ!:`/ἐΜ ερμΜ·έβ2οπ ίσ ρφυέ ι1%τεΕθέ

· η › έε:Ρε αάίταέ Μάι σε €οΗΜ 86ίπίέΠοαΒΙβ
· 7ά:οιιἴοἰΙ ά:: Β16;1 : 82 ά“οτο6Ηεί άπο ὰ! ν

4 › Ρων: αττῇ?ὲ βΖω.2°εΖε272σκ α'ε11222 ἐξ

Δ 22,(·· 9; Με2ϋεπσηαο2:πΡΖά[Μ πικαπ) ,7224ἰ: ΡΜ

Β' Μεάισ μέ .«Πνεά'ε: Β:: ατε 1ίει1:ΠΙΡετοίίΐ:Π

' μ· _ |9Ηθ ΟΦ[Μι2Μ.τ 47ή/Ω·σ οι; σε βρμΡ“Ψϊ πω;

Ι - ' 19ίσκ

9.*Ηεέ(π>-._Έη-

  



.Ωω·ει». Μ ο 7·εωιω: :η

(ν Θέα: π'οίΈ αυτια άιοΐο , φα Η ἰἔιἰιπο (':Ηη5.-ΐυ

" δε ΜὶίΕτἱεοτἀΙεμΪε νοΙουτό,ε1ικ Βία: ει

επτεΠέο ὰ: τείοΙυϋ επ ίου εοηίοΗ ὰ.» .

και: ακακία: σωεβΜω· ι ίΈσπασ ά'ε/ένα ω, 52" ."

' εμε Ι°ΕἔΙ1Ιε :ι_ρτοε. δ. Μο! αρΡοΙΙε σκΠέ

ΜΙτεπιτηε ί'σΖοϋ'έσπ ό·' Α; Ρϊ££¦€#ἱ#7£!ἶ88ῇ

ό:: ΠΕεω θα ΡεοΡ/οερ απο νοΙοπτέ78ε

α: Βοη ΡΙαὶ-1ῖτ δέ [Πεν είὶ άοηεΗ ΓουΙο

@Με άι: πόττε νοοέιτάου. Β'οίι Ρατοὶίὶ;

εοωΒπη ΜΕ ΕιυΙΤο δε νειΙ:ιαΓει·τουτ ός:

σουκ,ηιή οτι εΒετάιση·τ Ια :ειΙΐοι1=επ

σα”. Ι.'Αρόττο Γ;ιι1οὶτ άεΠα τεθ.ιτέο

.επι άΙίωμ ημερα: τ:”ςίΕρώοτ ΓοΙο11: οσε _ _ :

€τι1ίιτοε , :με Ωω πουε ει ει·ρΡοΙΙὸε;έτειιε α:τεεωι ΦΠ! σε Γοπ Νεο έα @ΜΒ ›

ςυ1.ηε ρι1·ΗΕ:0ΠΡ6:~ΗΟΜΜέ πάπια σαι- · ·

_ @ω 2Ρρι::!!απε ` 4

·` η ¦ πιπι·ο-ειΜε. ςιιοΙςιισ __ 4

#ζ22τά @ία αυυα·τ€ε 1,: (σπα εοΙ1ε$ητώ '

- Ρτε:οεεΙοη:., _ίο1α: κ; εε·ΙΙοε ι1υ1 ίω·ικ:τιε [α ` ¦

τοεεε5οιη Ω! ετμᾶίἰὸετοὶςοα το εμι·ϊΙα Δ

Ϊαὶτ:!,·οιιι:ο ςυνΊΙ: ίσων;; 5.· Ροι:Ι· Λ':ιιιτο·ὶο · _ >ΙΜ ΒΜ3Μεοεμιο ναὶςἐ μ1.οο0Ξεκ εεε:

Με: α» φρε2Ιέω·- Μαι,ω; _ «κακα. ΥΜο=ὶσ

α: ςυ'ιΜΙοέιτο ΜΜειτοιωηι·, εμιἔ1=Ρ3>›υ2‹›·εω

#22%ΐα:]:!υπ /ὁπε ρθω: «τπ]ἔὲ,· @Μακ

ἐ Μ»α:Μ άόίει1α: @ο :Γειποζιιτ. ¦· Επι::61!
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8Ιιιιιι.Ι. έωΙτ κα”, προ Ι)ιοπιΕπιίΙ; πιιοιπ ει. ειρπιοίξ

Ιοτ π:οιιιι-οΙ ρΙπΙποίΙ πιιιο οοπικ-Ιἔπ , μια:

ειιι'ΙΙΡποιπόΙοςυο Ιοε ιιιιε οποιπποπιπ 852 Μέ

π' επειτα ιιοπι, εμε ·Ιοοινπιε νΐοποπιτ Βιοπι πΙο

οι νοπ:ατιοπι, δ: ςπιο.Ιοε_πιιιπτοε Ιπι :πωπω

:στα 88 οιι ιτίοποπιτπιιο.Ι, ΙΙΙοί'π.οπιιιΙοπιβ

31ΙοπιιδΙο . ΙξΟικ (56 ω, ποσά-πο. -σἱξ

ΙΙιο ρου! οι:πι:τοτ οπιτπτοΙοο οπιππΓοειάο πω;

ΜΦεπιέιοιιέί; πωπω Με ποιοι· ἐπιἶιἱθ έΙΙΙ

· Με" .ο δ2ϊ ω. Ιδπ$Βοι:ι ΡΙπιθτ;ΒΒ'Μ

αιἱοπιἔιοιιιοιιτ ου Ι'ΙισιιιΙΙΙιο.' βΙ ΙΙσπισπιπΙ

πἔιοϋε π.ΙοππιπιπιπΙο :Ρωτημοιϊ Ριοπια:, · σπϊ

' 4- προ -Ι'Αρέιπτομιπιπ οοιπιπποε; πιιιΐιΙ πια-

: ειπε ό,οπιτπο Ιοιποοιιβε άι: πιπ5πιο ν0€2ο

ΙΙ ΦΙόπι, οιιΙΙ σΙοπι σπιράίοι: Ιο πιιοπΙι:ο

γ πιάτο £ο$π ; ό: εΙπι Βόπιιαΐα$ο ππΙοΙα πιο ]

η Φω:Ιειπι; πιώ οΙΙ ΙοΙοπι Ια ἴππΡπιοῇππσπι.ςΙὸ π

ΙΙ · ο , Ι”οιτιτοιιτ; Ια. ντεΙγο ι:ΔΙΓρπιβοΕι βαση Ι

πι ο @αποω; 3.οοιποι·-Μππιπο..;οι Ι

ΙΙ - 1ξΑ-ρήςπωπι πιο :πιω πιπιπποφωπιφω ·

- , ·Διικα:ιι6Βοο;φΗΙειπποΙοππιέοε;έριππινογοήπι = 4==°ϋπι?άϋιπ9!= @πιο £Μ<=€ πιιιέΡ>Μ Ι

' π ' Ριπ.εεεφε·ΙΙΙ ΒΙΙ:1ό;ζΒ€ηρώι(Ιεήοίηυο

Ι
  

ΙΙ ' ' . Στοπ οπιπ: απο-ιι ο νωςππο5 “πιο πΙΙΙιυτΡα·

- οιτΙΙΙΙΙοπι Μου ·ΜΙοαιπ τοπιεΙΙπΙόΙΙΙΙΙΒ

οιιι'οιιιο;οπιτ πιστό Ι'οναιι€ιΙο;°·-ὲἔ_ρὁπιἀοε

ςυο·οοΙα πωπω πΙο Ιοοιςιποἰ ΦΩΦΩ

` " · ο.ΡΡ€ΙΙοε

ν".7ο-.

  



- Με τρΡειτοἑ ·ματοττςυε το υττττοτέ το: Δ
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Ι (Μα. ΜΙΒ ΙΙ πριιυε:ττΙα νογο αα:τω
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πιιοΓιιιω. (.Ι'είΙΙ'οι€ιιι:ιΙ 8:Ιο νιι:ι: 8εΙα.

ιΙιιιετέ «Ισ νὁττιεοαιιτηιιι ν0ι15οτιτ Ρετ

£Ιιιε, Πει: πίνει τἱειι οοιιττΙΒιιέ, δι! 11ο

νοιιε ιι ι:οιιιΙαιιιιέ τιιι':ιρτι:ε ειπε νοιιε

νοιιε ι:ίΙεσ τι:1°ιιΙι.1 ι:Χτισιιιοπιαιτ Ω0ΐιΡ2

Με. 15ιω10ω :Ια νου: μοδα ιΙειιιε Ισ
πω, ΙΙ νοιιε επι Ωα ὁέιοιιτιιὲ , ΙΙ νοικ ο.
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αγάπη: 62ο :Ιω αογΙΙοοε οιι ποιου: οπτΙο ο

Γ. Ϊ νοττοιΙο ία οοΙΙΙ:ιοοο εΙΙοΙοο απο Μος[ ι11εοῶ_ο·ιμΙτΙτοὲΙο οι· άΙοο:Πτο άος:τοπ- ' __ Ι· Ι

ΙΙ απτο; :μή ::οτορΙΙΙΙοιπ ΙΙνοΙοο:ε @ο του: ο '

ρτοοΙΓοιηοοτ οπο; Ια απο 8:·οοοοςοο·

Ι'οπΙτο οιίΙΙ εΪέτοΙτ οτοροεὲ..< Πωνἰοιπ:

οι:Βιοτο; Ια οεοει:Ιοο_;ίαΙβητ οοπιιποΙο. 7

τοποοβ «Μ ίσο οοοι·ο8ο , έ! πάτ- (ςΙΙε Ή - *τω*

. . .. ./.`ιω3·ρι·ιτιπο) με και· _αφσΉ αιωα]ξπ έωο ·3 › .:

«Ι'2°€;-ύσω ΙΙ :κοπο ο; τοοοο-ιν.ιε ζωο

τω: ο:οπ οκ1ιάοωοοτ Ι οοοίοτηΙο οι; .ο

'_ ϊ ΦΙοΠοΙο,οιι'ιΙ ο:: παοκ Με, ιίγ ;Εγετοις ` ά

' :Ιω ιΙαπε Ια :Μα οποίωο οἱ ‹Ιο ΡΙοε, ΙΙΙ `

€Ιο ηιοΙοο, οσο σ.ΙειοεΙ'Ιόέο οο'ΙΙροοιιοξε ο

99Μουοο οο_οΙΙο ου: ωατωο-οοτοπ

Μπα: οΙιοΙἔςΙἶοοιιιιτο, δώ ειοΙΙι·ο ςΙο @Με

_-(Ι9 Ε; ετειοο. ο (Ιοκηπιο ΙΙ ου ουο5ι;ΐοι·ιμο

ζΙο τΙ:ΙΙο·Ιο ποικιΜοΙοπμηο·Ιιπιιτ ,` ετοοςΙ

ά ΠυεοΙΙΙοοο τΙοε Ι'οτοτοΙτο οπο 16

' 00Ω-ίοΙΙ άοίοοιοοοωρτοΒοοϋΒΙο·ΙΞιοοίζ . _

βί23ΒΙΙΙΙβε-ΙΙ ροοέΙ:οοΙΙοκοοομο2οοοκο - έ».

·Ι="Ή>ΜΙΙΙΙ(19499ΡφΡ$εΙΜΒΡΨΙΙΡΙΙ τ ` Ι

-
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Ι
›

.ὰ Α· - έ _ ' οΙαίτοποοομ:
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15Δ ρεωόε·οΜτώτιωτ ραςο5Ιὶτο`ἀαιπ 12.- €:Ιποί;

Μ:τουτσεΙοε πιοτικ:ίΙΙοε , ηιιἱ ΙΒ[ςΠοεέ

' _-: Β έ;οΜι·ιέ άε:τέιεστέο-ε ακΙιέσε έΜΜ Με'

. Η · μ Ρτο]ομ ςιι'ΞΙ «κι αιῷοὶέ ΐα5τ.(?ς:ίΗ:: Πή8ϊ;ϊ

άρα Ι'Αρ6ττσ ΔΜ:€τιττ6τἱ:τι£ ΜΜΜ;

ί Τ! ω” πιω Βετο; Ι-ΓΛοι;ε ράτΕς& σ€ττι!θ

` _Βτατιά' Φωτο ὰ: ΒϋΞν4 ; Η Μἰ1°£τΙὸ°όΙέ·

1'νωσεήτε ; Ιε ΒοηΒειέτ άσε ·ΗΌωθώ 8έΡΕ .

ξ6Μιοωοοτ εὶω Αιι€εέ /ἐι?Με 28 »Μέ

ξρ·έεςκεπ»· 10% 6%·ά_ Ε6εο-ωτῇεψῇ3ί6ὶ: '

@Με Ι,8”κἑ8ϊἴε`ι: Ρ$666δέβέόςοΉίθ Ή»! »ή

ἔιὴΞ> ἄυή2ἐέ άεΜπέ ·Ζε3°28ην.έ ::ε2ζ:ὸ$: ΜΙΒ

ϊ ῖ: £300έεθΗΕ<=π σεΙυ$Φ196Πο95ωΒ8ΊθΦ

ΘΡ'οψΦΉψ:τω2υΘ:%φ22]9/έεράπΈβ)Ή·;.

»Μήαρ56:»ε Μ!»!ω κχωεωε.=-;ιέννζ

εεΒεε4ε_ιε ᾶείΪεἔὶ°Ϊ ξω Η· @τε :- εωϊέ

3 Β ἑἔῇηἶὅιζττέ έ! ἴότί ἶ_ἐΧ·€ς:ι1:ἰοι$ξῇ”Αἔαϋἰζ ·

Δ·οηε εμ1εεωκ 'Μετ2ε ω Ρωτώ ειπε

Η ὸ€ἐς1ἰἐἐὁἶ άο::'ί1οέ @Με έ ίξέο1άτϊ

4 Ιω Μ! (Μαΐ €€Ι°ἱ`ε>έἰ;Ε£ Ροιιι:- ΒΒΡθθίζ

› | ` 6ιαβ·Ηςέ άι: 66 @μἘηΖὶἰτ ΙᾶΑ-Ρὸξττὲὶἶβώ

ἔοηἶἱἀ€ίεῖοξβ 5°ετέρκωα ω εωεάξει;

ἐμέ βτάτο Ντιέ βέρτέρ Έαϊ1:1·ο ἱάττῆἰέ

Ρρἱτ1τε ,' (Ιω ΡετσζΙΐοιάτ @ώ ίοι;ίέϋκτέέ

Ρτειτιὶετεἱυοητ Μωϋφ72α!εο»ωτε έέ

¦ - μ, ΖϋφΡα7Ζτέσκ ά 8ι;ί”ι22!θήή%

; · ' εέιϊ2Ξέ,/5€€οιτἀσπ1εκίἱἔἀὲἱ€ἱἱττιἱθ£ὶόπἔἶ

` ° › .· Ν | . 4 · δ
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ο» Σε!» π. ε εεω(έΣεο-.

ν; ' τιποτε: Ε: (το ττοΙΠεπηε Βου ΪἰἔαΜΖ
#9?

πιο” Με ία ·υ.ἰε ό· κά· [ἰ278722972σ|ἰ2ἔο" ἄπ

Μοέέζε:εεε άειιΧ (Ιεττ1Ιετεε εΙ1οΪε5 άπο(

οοοποε Ιεε_όειικ ρτΙιπ:ΙροΙεε ροττΙεε (Ιε

· Ια ἔ;:ιεε πποηΙίεΙΙόε μι( Ιε 5εΙΒοειιη

(ΙΜ οτι εοτπΙεποεοτ Ιε (:οτρε ρτεί(μιο

(ω: επτέετ. @Με οι: Ρτετιπετ (Ιε εεε

ω: ροΙππέ, ΙεδειΙοτ Αρόττε πσιιο(ΙΙτ

(με Ια @Με (Ιε Ι)Ιου

(«ο ·(Ιοοπέε ειιιοιπ Ιεε (ειτ1ρε εί:ετοεΙο (31

Ιοίοέ(ΙΙ1:ΙΡω ωκείοπ·πω: έιἑ ωαπῇΐ/ξέε

μπβοωΙοσωπεπ2; νουεξιιιεε (οσε (με'

παπάβεπο22ε ςόψ ,' ΙΙΒΙΙΙΙΙε Ε( 111ο_Ι1τ(έι'

δεΙει (Ιέ(:οι1οι·Ιτ , Ια (Ιοποει· ο (:οποοΙΙΙτοχ

8:·ΙοίοΙτεερετοΙΙΙτε , ου Πει: (1Ιϊαι1Ροτο><

απο( εΙΙε έτοΙτ οοεΙ1‹ἔε 88 πιο Γε;νογοίε

ο (πιο. Γοι1ουδ (μεμε πιο( Γε ω: Ρτοοτε-έ

:ποπ 8ο μΙοε1ροΙεωε1π (Ιεε εΙ1οίεε; (Ιοί

ίου: άεΙΙ:ιεη είΙετε , τοο.Ιε (1οΙοε ροτοὶβ

ίοΙειπ με 8: ιι”ότοΙεπιτ Ρο9·τεεοοπιιεε:

ΟΙιειΕ.ΙΙ ·

ο (Ιω οοιιέειοοΙε ›

ΙΙ (τΟ: (Μ, (με Ωω έα2:2-Ι“Η

(σέξ @ορο ΙΜ β ωεεἐ/ἐΒΜ Φα!,·μ·

· (με !είω.τ/έ ω.επιβεοΨα ο/ἐ:

ο.ΙοίΙ (με ΙΙΑρόττε (ΙΜ

(1ι1εΙ(μ1ε μια; (με Ζ)έεο ο :σεωάββ2> Μα Μ" ι°

θσ22έί: α· @Η έ

Μοίηυο:(ε (με Ιεε εΙποίεε αι12.τ1τ

Ν

ΕΙΙΙθ

(Ι)εΙΙ:(εα .

- ΙΒο

Ραπ τωεωφθε είε 'Σκορ _
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Με, 'ι ω-”»Μ ΡΑ .

. Ι (1, Π . * ά .Φ.Ρ_1_ ο το ααα , δ6 ρω ιιιτοε απ; Με

οΙὶτο, (Ιει11ευτευτ οοιπιτιο εειοΙιόεείοΙΙ:

εΙειιι; Ι:: τΙαιτιτ,ου (ΜΙΒ Μ. τωιτΙετο , ά”οίι

σ:ΙΙοε ὁοἱυετΙτ άσο τΙτέεε , ΓοΙτ εΙειοε Ιεε

Ροκιίέοε , δεόειω Ια νοΙσι1τέ 86 εόΙΙιιΙτἑ

άσε αιιιΓεε μ” Ιεε πιεττοτιτ οτι άπο ; ‹Ιο

. Η νΙοιπ φα: Τοπ Ραπ ειιιΙΙὶ εΙΙτς: ζοΙΙεε

- "Ι με νικ: Ισα ΜΙΒ: δ£ :Μια ΙΙΒικε, ςιω

· ' ν' ία.: Μ: οπωἰ ε έο:5 Ιοτε ιίεΙΙΙ:ε Ιοτ1τε!

ωΙΓεε επι εΙΙα:. Ετ ε'ι:ΙΙ ΙΞι ε1ιι'ΙΙ Επι: τη»

Ι στα:: ει: εμε εΙπιτιτο: Η εΙε8:ιιπποειιτΙσ

- Μ' :ΡίαΙωΙΙΙο , Με” ά” ό· α· @Ή ιι Αθ: π

· · ` εα]ξΙκ ω'έτε; έ! α ευΜΜαΜΙδη & Λι :Βάι

' εκπριπι: οὐ νοι:ε νογ‹:ε ηιι'ΙΙΙ:ωΡΙογΦ

πέθυ·ε; μπω @σε Ια εταπΙοη οιι Ι'οπΙΙ7Φ

_ Χ Ι . . Με ά'νιιο:: ΡτοΐοιπΙο €80Ι16τε Ια Με ρα

-1°οΙΙΙτο επι Μη εΙοιππιπςΙ'εΙΙτε ηιίεΙΙο

| παοκ «;ΙεΙυγ._ Ποπ ρου: επτεττιόπ: επ

Ψ ΤΙΜ δε 'οτι ?αυτα ‹Ιε εεε ΑΙΜ ίσα ΜΒ

ΙΙ .Ι · ' φπα εΙΙτ ΙἶΑΡὁττ6 , (με ία έκπε κ: Μ· κα·

7 ·#Φ°Ϊΐἔ6Ι :κι όετοΙα, με εε ηιΙ'εΙΙο ει έιἔ:

_ €2ς-ευτέε ,εεεοιηΡΙΙο δε έ:αΙ›ΙΙΙ: εΙΐοδΙΙ

` _ υεπισΕιτ μι: κιέπτε 5σΙειιευτ Ιείω·(ΣΙπΙΙΙ

Ι ν. μβιγ:ιπτ έτὸΙΙΙΙςυοεΙ% εμε όοΙΙεΙ8τιέω

` ΈΦΙΦΙι1ϋ δὲ μοιΙΙΙΙο ει Ρα:Ιεερτ0ΡΝ··
4 ` έ ποστ;

° Ι › «το πιοΙτιπτ («Με αι.ιοΙτβπ εΗτε δ; σιππρσ~ Σ

| - «Ισ Ι)Ιει.Ιτέτωπ Ια οΏοίο εΙιι Ματια εοπ1- .

Ι

  



  

Β

ι

. 1Μ°£π π « σωά›£εέ. Ή· ν » ·
Μ ΝΕΠϊ58ε ει: τσιπ ·- · Χ ·
η 1 ρ .1©ΜΡαισβηη€Μπό- ΟΧ,ε_ι

ι › (6οττηπει!ηγωιοΙΙε όοιπε· @ω

ο @Η πιο-Γε ΡηιίΪφἀὶτ€ ω ε1ι16·Ιψιεε ΜΒ)

Έοωθ'"Β °[ΜπαταϊΠ › Με εϊ:Ρ:Ιο 8‹:1 ` ›

ΒΠΦυτΙ6ίιτε· ΜΓαε!" ' · - Β» ΐξΠ:έε 2 η - ΜΗ"ς[τ€·89ΠΠΠΙ+

' 6 ›ΗετειΒτ ὶυί9ι1ο5Ϊα.Ιυδ» άμΠΕΠτά.:

· οωἶΜ Με τ:οιητικ _νο1Ιέο; δ; σπΒέΒ

επ άιυετΓεε Γοττεε, εοφ!" Που8Γα

Ρ' ΡΙίΊ"ὸϊ'0τὶὲΙπἐ:οι1τὶπ · ν ; Α6
Ι# πετ 1 · · / απ" Μυες ιΑΡο'ουσ1ου21 οΧρτοΙΐεωειιτ,6:Ιε τ::ιτιρ8 Ι

| · 39Ί"ω19 Βτειεεεέεἐ· ηάεπιί:οηέω δε Ισ Δ κ

' ' Π1ο)·ςΠ.Ρ2Γ.ΙάΠε1 @Πέ ά ῷ` _ _ _ .
· :ν Αμ6 ηΠ€ε;Μ: *τω 3 και _ι(]_ ' η20ιΕι::

+ ετεωωΠΕΜ) ΑΜ “>(ΙΗΜΦε
» ε - 4- ` > - . '.¦ @Η (εωΡΓάξΟΠ2322(έ%ι:22Ρε ω:1Ε Μια;

¦ :κι ο: · ··Ι 1αΉ16Ιι1ο -` υ _ΜΠΒα_ίοω

ΙΌΠΈ ΥΙΠοΐ5, (εοΠΠΠξ Η ΕΜ;

· #85 Ρειτο οέ ίιπὶυειῇ 7 › ·:
ζἐἶ©ἑ€ΡὶΙ5 ά: ΒΕευάτα νειιυτ;ιῖἔἰΞΞΞἑἶ Ι) ¦ '

Κ? α: (με 8:ΡουΙ ει @Η - ›· ¦ -- α.ξΖω2:8Μέ @Η Εεωέωε ; 22ΠΓΣεφΕΖυτέ,επ 382: »μ

|-ἰποε‹›τπἰε›Ι·ιίΪ-ε:ιάπ·ι1ι ιΜτοι·ηπε 3ΠεΠ> · '

Ήιυοπ` ' |. _ · -. ,μ ω”. - _
Ι :ΠΧ602τι58εΞτειβΙιάαΠε Γεω οοιιίειΙ_-ρ‹›ατ. ~

Ι - τιοη εεο€τει:1άάς[[ΩΙωάό3Πέ κ

- η:ιυττο Μου Μποστ: σε: Μεωωικ 2.9πή)Ε6».τ.

εμ:ιηά ιὶιἱὶτ , ορο Με;; “ω” λπω κι ΡΜ Α.»

#α”βι-ΐ : ό επΡἰιιῇειιλσ :ωωἐει·ω χων!έ.·.

κ
‹:

Ν 2; φωσ

~› - 7έέ

  



~Βῇ_έ

Η

Ι96 γ 8εκκώ: 7' 2.

£ΙωΡ.1. α” Α ΡΜ:: ΡΙ:Μο· ΡαφΙσε2ε: , α μπλΙ·π »Μ

ι-ΊΤΙΜ. εξω· Μ· Μπακ.: ό· Μ·

Α.

-1.8.Τέ:.

ει. η.

Α ω.

Μα: Πε1ικ1εκφ-Ιογκε ρυ·βκ ΙΙΙ,

Ρειτα: ηικτ σε τετιπΡε ΜΙ Ια ἀεττιΙεςρ ρατ

:1α: άστε ΙΙοεΙοε ὸαΙΙΙτΙἔε :Ι Ισ. άμιτά: ‹Ια

πιοπεΙε3 αμα Ιειςιιε:ΙΙο ΙΙ ιι'γ στα ΡΜ

ό'Διπτο α. νσηΙτ , οοιτιωε: :ΙΡτοε Ισ Μη;

ι·Ιοε Ρο.ττΙειτοΙπ:ε τείΙ:οΙτ σεΙυγ εΙε Μοϊ[εΙ

ά ειπα α:Ιυγ ‹Ιε ΜοϊΓε α:Ιυγ κΙιι Μεί

Β:: εκκ:οτε; πιο Που (με άοΓοτιτιαΙε πισω

κι”ο.ιιοπε ΡΙι1ε Μεσοι: τΙουικΙΙο ΙΙΙΙΡοτι

Ιειι:Ιόη α αττεπὰτε, πιω Ια έτι τΙιτιτιοικΙο

8εΙει εΙείΙτι:&Ιου ‹Ιυ μάσα: ΙΙε:οΙο Γειτ

Ιεκτιωτ. @ΜΙ άοικ: επι α: Ι τεωρε Μαι·

Ι·ιειιτευμ @ο Ια ἔταεο :Μ Πω οι έτὲ

. »καὶ @έα δε ει:Ιερν Ζ'αΡριτ2:2οκ ΙΙε »ΙΜ

Σωφειπ Ζώα· 6βή/ί. ΙΙ ι:Ρε ΜαιΜ” 408

8. Ιξο.ι:Ι επιρΙογε Ιουικτιτ εεε :ικα Ραπ·

ΙΙἔτΙΙΙὶετΙα ΙεεοιπΙο ν€ιπιι€ «Ισ 5::ΙΒοοι1τ

ΙεΙΙΙε Ραπ Ιι.18:τΙο ωοοεΙε,ώτω: ηιητιεΙ

ΙΙ άπο. εἰ αμα, (με ΙεΙυε (ΙΙιτ1Ρε ἐΜ ία

πω: επ βπ 4Α9##Ϊ·

που Ι δε τΙ01°€ΩΙ10€φ.1ειι16Ι ΙΙ ‹Ιπ άσε ντειγ5

5ιΙεΙοε ,' ψίέΖ: πωπω· @κ φρω·Ι:έσπ; 86

- αΙΙΙουτε,ηιιε πω: π:εωΙπω ΙΈΗΜΗϊΙΜ α?

Ια (ζ!υέπεσίε κόπο @από Βξω &· .8'ιιιΜ6%7'

.ΙΙ/ω 6'θήΐ;οίι Ια €Ιοπε,όοιιτ ΙΙ ΙΙΙιεεοττ1·

ΡαΒιιο,Ιειιο «πιώ αωΙ:15ιι1ώ,ιιουε πω·

· Ι ι· ) - ' ¦ τεει11τ
Αν

ΙΙ

ι
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ΙΙΙ Μουτ ι:Ιιιιτετι·ιοιιτ ,. «μι» έεΙΙ;Ιο Γοι:οιιεΙ. ΟΙιιιμμ

ΙΙΙ ιιεΙυειιοιι:ιειιτ, ου'ιΙ ουτοιιιΙΙ Ε: ΙΙ ου είΙ: Δ

ιι ι:Ιο ιυεΓιιιι·: ‹Ιυ Που οίιΙΙ ειιΙιοττο Τιτου

ΙΙΙ :Βου ΜεΞειιυ!ει·βιιΐ εσωιοπικάπια: έπῇπ”ἐ ι. @ω

Ιιιι !'ιφΡιετέ22απ ώ: .9ιε·Σέειειιι·. .Μειιε κι ΙΙ :Β ΙΙΙ”

ιι ουΙουιιτ , ου'ΙΙ ρ:ιτΙο άι: Γοιι ρτομ·ιιοτ ειά- κι

Τα υειιοιτιοιιτ. Επι· οιιοοιέο <:1υ'ΙΙ :ιο ΓοΙτ μι: ι ι '

ΙΙ να” απο ρτοπιιοτο ΓοΙε ειυοουιιυ Ια ' ' '

ιι Ροιιιιιο δ: Ια μια οι: Ιο ττιοιιΓο ουι Ριου

ι- ιιοιιπει Γα`ΓοεοιιοΙο νοτιιιο5ΙΙ οΓΙ α: ορο Ετ _ ' Χ 1

Ι: ' ΙΙιυιτιο Ροτίοιιυο Μ: Μπα. . με άο Γε πιει?- ' '

ι ιιΙΓσΡωτ ιιυΙΙΙ ου ίου Ρτοι1ιΙοι: ιιεΙυειιο<#

ι ιιιειιτ,Ισιειιουο εΙ'ντιο αυττο ΓειΙΙοιι.> Ριο

θ ιυ_ιοτειιιευτειγουτ ΡΜ ιι Γογ τσιπ :Μάτ ι

ι ι:οιια:ιιΞ ω” ΙΙ: ΓοΙιι ιΙο Ια νΙει·ει·:, δε Ε: '' ο

ιι Ι'έτειιι; νιιίο ροτΓουιιοΙΙειιιουτ, Η ι·οι·ιεΙΙ:; . ι

ι | μι: ου πιογιἔ Γε. ιιιυιεΙὶἑ: ναι Ισ οτι ειυοΙή ·

ι υιιοΓειΙΓοιιιουιιυΓουσε ΙΞι έιοΙτ όοιιιου

Ι τά:ω” Ισ Γοετοτ ου Ρετ: , ΙιτιυιίιΙ3Ιο 86

- Ιιιοοιιιιυδ ουκ Ιιοτιιιτιοε. Ρυιε ειρτοε Ιου

οευυτοε ου'ΙΙ Για Ια άοόΙ:τιτιο οιι'ιΙ Ρτι·:Ρ

ι 4 ω, Ιαι:ιυτετο 86Ιο-Γο.ιιιτοτεϊ επι ΙειουοΙΙο_

: ΙΙ νε:Γυυιτι νοιι·ο απο πιο:: ιτιοΓυιο Η έ- ὰ

τταιιἔο 8: Η ιυΓειιτιο, ου'ιΙ ΓουΓΓτΙτ Γυτ και; ο

αοΙΧι δ: μι; Γει τοΓυττο&ιοιι δε Γοιι έιΙ:Κ._ › .Ι

··οουΙιοιι, του: α:Ιο. ἀιΓῇε έτοιουτ ιιιιτιιιιτ Χ?

` _ άι: πιοιουυε δε ά'οιιΓ:Ι€υει οι:: Θ. ΙΙι.ι.ιιήρ

' Ι - Ν 3 ιζἔεἔ

  



   

ΟΙκιμΙ. δό άι: Γι ὁἰυἰη2τό. εε Πιτ ὸοπο Πι νταγώ

@πως Γιιρρπτἑτὶοη άυ δοέ8πουτ Ιεί-ιιε; οίτ

!1:ΡιΙε ετε:τηοΙ ‹ὶο Πὶευ ὸοΪεετιὸιιπτ ὸιι

ρἱεΙ, ιΙαιμήτ ἐυἴιμιεε-]α . εοι11ττιο €Π9

ρΙοε 82 τοτιθ:τιπέ Βι·ΜειἰοίἙὲ,ν.ἰἡτ Μ Με.

@η ιαοΡατε τητα, Π: υποοίΕπιπτ ίαππΙΙετε:- 7

_ωεπεεωκ Μοτη-ιπποε «τοϋ Βάσω όε Ιου::

ςὶπι1τ , δέ τερτείοπωστ γἐΜταΜεττκιιτ

· επι ττττοκιόε σε ἔωτιά ΜοίΗς , ςΪυε ΒΙσι1

. πως ρςοππε , 8; @σε Η: 8ετ1τε.ξιυιτι:ι.ὶπ

Α οτωμὶοπ όεριπετεπιτ ὰ: 1ὶεεΙοε.· ΑΜΠ

νογοε νοι1ε φα ΓΑρόε;:`ε ρατΙειιπτ :ιΙΙ- ·

Ιουτε_όο α: Ρτετηὶοτ ειδιιοι·ιει:1οτιτόα δ'

_ 5ὸᾶἔ.ιευτ, ηε-·ί:υτ· ροὶιπ εΙατ -ὸοιιτε; ώ: :

· _1·έρ1. όάτο , φιρ Πέσε” ἐπὶ: α|φκιω , ου .ή έΜέ2 (ξ

;_Ϊ6· _ Μαπξβ;β& τα εύπέι·. Μη15-1Ι 11ε=βιυτ ρωοιψ-Ιιοτ κ: @τει όε·»ιά:πε Μσω.εαη ηυ'1Ι 4

Μγ άωπιο ι·εἰ ιποταωτπέτπ: ρατεε φα

βερε Η ρτορτο111ευξ Π; ιιυάΗτὲ. επ _Ι21τ

·ςμωΙΙο 1ΜΜρΡαριιε ει” !ιοιπωεε;Ποτι

-φοωτη‹: 16ιπ Ιυἔ€) ου Ματ Ιζογ ΠττηἔΙΩ+

Απο: )- δε βοειυςοιιρ ΠωιΠ5 επεφτε ερω

πιο Μπιτ .ις:ειώιτειιτ, 6ιτΙ:ι1ε οιισεΜΗ

Με” α1τιπισο Ιου: $αιιιι;:ιη, πουμΡΕθ$

Ροι1τ Με, ταοΙτεεετ, ..Χε ρ.ουε·:ιε:φοι11ΡΙπ

· τουτε:ε Με ε!ιοΐσεοφςεΠ:ι·Ιποε ο Ιουι·Β00· 7

@υηα @θα Ροιυ; -ός;ιωϊκ τοιιικε Μ;

° : ” · ` . ε=ιώε

Με".

198 .5'εκπων ΙΑΙ.' /> ' '

ί

·»Σπα

`σ

χ ω(ϋχ

  



] ‹Ιο Που , ο”οΙΙ ει. ΙΙΙι:ο δε ιΙιι νιοιικ δ6 ‹Ια ι

  

μ» Ζει. ι ο 4 Τέπωιόέο): »ο

οιι.ιιίοεάο Ιου: ΓιιΙιιτ, Η Ροτθιιτοττιοιιο δέ ο1ιιιΡ.ι.

- ΙΙτι1ειΒιιιθεμιοτιιοτιτ, ορο απο: ιιιιΙ Ρο

τιΙΙ-οιιτ, πο Ροι·ΙΙΙοιιο_ οιιο μι: Ιου: Ηπα (

ιιιοτοάιιΙιτο , 86ρατντιο ιτι:ιΙΙοο 8ειιι- χο

€τατιτικΙο οΧτ1°ο(Πιο;τοΙ011 οο οιι`ιΙ εΙΙΙοιι:

Ιιιγ πιοΠιιο ει. ΝιοοκιΙοτιιο , οσο 132ειωι εκ

εεω·/όπ ΠΙ: απ Μακάο , πΜΡοιπ :Μσἰωπ- ἰ 3·

πρι· Ώ ΜΜέη ποιά Μ» με Ισ :κσ:2:2οβ2:

Χ βιαιιΣ·ιιυιπΖη. ΟοίΙ @πιο μι: Ισ. νοιιιιο

ου ειΡΡειτιτιοιι ‹Ιο οο ετειιι‹Ι δειιιιιοιιτ, Με

Ιιοιιιτιιο δε οοιιιιοτβιιιτ οποιο Ιοε Ιιοιιιε

πια, 8ο τιιοιιτιιιπ οτιθιι Πιτ ντιο ετοΙΧ, 86

τοΙΙΙιίοΙιιιιιι: εΙοε ειιοπεΙο ττοΙΠοίΙτιο Ιουτ,

οπο Ια ετ:ιοο τΙο Ι)ιοιι οιιιιοτε ποσο ει έτο

τιιιιιιΙίοΙΙόο. διιιιιιιογ ΙΙ ποσο Ειπε πείσο

άτο νικ ὸΙΗἱοιιΙ:ὲ ειιιι [ο ΡτοΓοιπο. (Με

ΙΙ ΓοιιιΙιΙο ιιιι”:ι οο αποτο Ιοε ΗὸοΙοε τΙ'Ι

Ι':ιρρο.τΙτιοιι οΙιι ΡΙΙε όοΙ)ιοιι , εΙοιιιοιι- _

τω: οιιοΙιιετΙο Ισ. 8ι·ειοο, Ριιιε οιιι'οΙΙο :ία ·

έτὲ ιιιιιιιΙΐοίΙέο οπο Ιοιι€ τοπικιε ηπα

οιιιι._ Μειιε-αΠιοιι πιο ρΙειιΐο ιιιοε Ετοτοε,

οιιιοοοτιο ροτιίέοι ιιοιιε τοτιιΙιο ιατιιοιε οι1 _ _ ι

Ι'οΓρτιο. Με ει: ο οΙΙ:. Ιο οοπτιιτιιιιι δι! νιιἰ< Ι. Ι

οσο 5ειιιιιοιιτ Δεν” ό: άι: ΙΒιιιττοιιοιιρΙο ·

Π·:ιοΙ ἐξ τριιε πω( ειιιι ω:: νοΙΙ:ιιιιικιιιτ ]

Ι

Ι

Ι

30ιιιιοοιις Ι..οε ο.ιιοΙοτιο , ειιιΙΙΙ Ι;Ιοιι οσο

.ο ¦ Ν 4. › ιιοιι;2-`



  

ιοο - δισκο» ΡΕΙ

@ΙΜ βοιΙε, ΒΑΕ Εσυ οΙε: Ια ΡΙετι·ο εταπ_€ΙΙ1έ

ΙεΓι:ε ΕΝΩ, ι1ιιΙο:·ΙΙ: Ισ πιάτα: Με: , δ;

ΙΔιυΙουκό'Ι1υγ, έκ ::τοτπεΙΙεωρητ. (ΪείΙ;

ιΙο Ιυγ φΆΒΙ:ιΙΙ:ιω ει μπω ΩιΙογε,δ£

[ΜυΙάΙΆ :ιρροΙΙὲ Ιου 5:Ι8οοιιτ, 86 ΙΙ·ιπ'γ

ο μωω ειω$ε ΙΙ υ'γ ειπε πιι1ηΙε ει Ι':ιυε:

υπ ω Θεια: , Μ (Μια ευ ιιυοιιι·Ι αυτη:

”-'εΙυ”ση Ιυγ. Ι”ειιιουθ £111βΙ2. (φωτα: «ΙφΙει)

8τιισε Με έτἔ: ιπ:ιωΐείΙέο φΙ'6ιπ Ια [ΜΠΕ

τικΙε· άσε καφε. ΜεΙΙε Νεκ ςυερειιχ

εμέ νΙιΙοΙετιτ ειιεειέ‹:ε ίξεεΙε:,ι1εΙ:Μεάβ

ίσοτ με , Ι”ε;ιιι ‹Ιε @πωσ `ι1ιΙΙΙοε πάω-Ι

ςΜΠἔ›Ιτ δέ Με βιιιυο1τ , υε_Ι:ηΙΙο1: ρω

φΙ”εττ εοιΙΙ::: ; εοπππε :ο Ια'ηπτιπτε, ω?

απο φα νοι:ε η'ειγς:ε ρειε όέ6ουικττΙα

[οιιςατ ιΙ*νι1 τυΙΙΙσειι, ναι:: ως: ΙειΙΙΙεε μ”
Ι ά:: Ιοι:ϊτ ‹:Ιο Κε εειικ. θα Ια ειπε [ο

Ραπ ώιιΠοΙετατ ου ςοοπτιο ς:ΙΙΕ&Ιυε+

στα: ειεςυΙΙ:: δε €ΧΙ1ιΙ3έε επι θ. (οιιτα:
βεέ:ηΙΙα ρΙσπΙτικΙε ως εκει: @ατά οΙΙο ›

Να έκ? ωεπΙ_ίεΠόοΉυο Ρετ Γειρρατωο:Φ;

‹Ιε Ιείυε ειωεω οι: ίἱωρΙετηετπ :τη Μ

κάθε: δέ αι εσΓεω Με η έτξ:εΙιτε Ιφ

εοωωοοεεωοιπ ‹Ιυ ηιοηεΙο, ΜΙ ὸεἔ

ΙποτΙππιεε τΓειγειοτ έτόΙΙΙΙΙΙΗὲμιὶ ›εωεω

ΙΙΕ: ΙΙΙ βι1υξ:, ςυ”επ νεται: σ.Ιε: Ιε8τ:ια: '

#99ΠΙ·Ι= Ρετ ΙΦωε ζωίΙέσιπ ίση Ι>τοΡω

° › Ι Ι -/ ΙθωΙπε

 
 



Ί” ΡΤ_"

  

· ©ιι ΕεεΗτει:ε

."·'

]ι):· Ζ'Ερ. Ζ !. οιΙΤίπω!όεε. 201

4 κιιιιιι.(:”εΙΙ εε ειιΓειιτετιά 5.Ιεειι ειιιαι:ά ΕΙιιιρ.β Ι

ΙΙ επ εμε Μ· @ι κ: έΖὲ έωπιέε 27.27 Μοφ, Μ”

(βρε 2487°Ζίζό' κι Φεπϊἔ α! παπα? μα· η_ .

Ζώα 6ύι·2$έ. Ι.ε οοτρε ειι τΙετ ‹Ιε Ια ἐπι

εε :ι ότε ιιιιιιι?είΙε ριιτΙει νειιιιε άιι δει

Βιιειιτι Ιιιειι εμε Ιεε ΗεΙεΙε5 οτι ειιΙΙειιτ -

άείιει τεεειιΙεε έεΙιειιιτΙΙΙοιιε δε Ιεε ειπε. . Π

Α ειιιεγ- ΙΙΒιιιτ·πιιοΙιτετ Ψ1,8 Ια εοιιίιοΙε-- '

τετ ιιιεΠιιε ι:Ι:ιιιε τοιιτε ίση έτειιάιιε,ε'εΙΙ:

Μια: ιιοιι ΒιιιρΙειιιειιτ ειι (ει Γοιιιτε (Ιβ'

ειι ίου ειεςιιιίΙτιοιιι ιιιειιειιιείιιιε ειιιΙΙΙ

μια ρειιτόΙτε :ιιιεε-ςιιενε

Με , φι'εΙΙε ιι“ει όιέ ιιιειιιιΐείιέε εμε μι:

Ια νειιιιέ ‹Ιε Ιείιιε €ΙιτιΙἶε; μια ευ'εΙΙε

ότοΙτ :Ιοιιιιέε ω:: :ιιιεΙειιε ειι νιιε Η ρα

Με Μάικ :ιο Ρτικ :Ιε ΙΙιιΙιοιιόειιεε έ

Ρειιιάιιε (οι ιιοιιε επι Ια ΡΙετιΙἐιιεΙε σΙεέ

τετιιρε, εμε Ια Ρι·ετιιΙετε άΙΙΡειιίΞιτΙοιι

1ι'εΙΙερειε εοτιίΙΙ:ΙεταβΙε ετι εοιιιιι:ιτειιίοτι Ι

ιΙε Ια ΓεεοιπΙε. Οι: Ροιιτ Ιε ίοιιάε άε Ια

εΙιοΓε ιιιεΓιιιε , Πει ιιΞιιιοιειιτ ςιι'νειε "εε

Ρεπιτε8εττεεείοΙΙ:Ιε εοιιιιοΙΙΙειιεε ό:: Ια.

τιποτε ω1α·ειιιιΓεε , 86 όεε ιαιΙειιε άι:

Η 8ιιιεε.,τοιιε εεε Βιιιιιε ιιιγΙΙετεε ιι”ειγ:ιιιι:

6τερΙειιειιιειιτ ιειιεΙεε ειπε μι: ΓΙἰιιιιιι-Δ Ι

@ε εΙε Ιείἰιε (ΙΙιτΙΙΙ, Ε: εε Ρειι Πω Ιειιι:

·έτοιε τειιεΙε εΙαιιε Με ΡιοιιιεΙΤεε ‹Ιε Βιειι ι ει - -

η ζειιιειιιοΙ;

._ πμ

.Υ

 

  



ιοα ( .Έσπασε ΙΙΙ' Ε'

ΜΜΜ. (Ιεωειιτδἰτ οΙσίευ(Ιιιί(Ιοεε α εε (μπε Μ?

ιαει1ετι1ε(π εεε εΙιοΓεε Ι'ευΙΙ: έεΙαΙτεΙ

οι1(τε Ια (ΙΙΙΒεοΙ(ε (μή αροτ(ογειπ Ιω

.οπ1ετεε δε Ιεε νοἰΙεε (Ιε Ια Ιογ , (1ιιἰεοιι-.

ιποΙετιτ εε (1ια'ΙΙ γ αμεΙτ (ΙεΙιιιυ1ετε επ '

Ια (εεε (Ιε Πιευ , εε ίο(τε εεε Ιεε 5(ΙεΙεε·

εεε νογογετι( (με (μιεΙ(1ι1εε ταγοοε α

τται:ετε εε νο1Ιε; αι( Νεο (με ιτιαΙτι(ε

οπο( Ια ΙοίΙ:Ιεε (Ιε ΠΙειι, θά( α(ΙΙ(ε ία

εταεε, έ(αετ, (εο(τιτοε (ΙΙΙ: δ. ΡαιιΙ αΙΙ

( Μ”. 3. Ιεω·ε )σκευή/ΐέε/αε: Α: ω· πιει” (απ(Μα-›

Μ. ρΖεω·/Σ @Μαη (σωπεεώικι· σε @Με ο

8"'·]'έσε έέτα:ιεεε2ε, Ε( (1οαο(αΙ'έ(εη(Ιοε εε

- Ια εταεε, εε με (μα ε11ἔ(οἱτὰΙΪΡεΠ8ὲ

αοαο( Ια γειωε οι: ΒεΙεοεοτ, έ(οΙ(,εοσω

στο νοιιε Ιαοέε ,' τεΙΙεττε (Ιαοε Ιε ίευΙ ;

_ ΡευρΙε (Ι'ΙΓ(αεΙ, (οικω Ιεε αοττεε ιαα<

(Ιοηε (Ιιε(Μεα( ευ Ιεοτε Ρ(οΡτεενογε5›·

Ειπε Ι)1εο ό: (ειπε εί-ρετατιεε, ει: Πει: @ΟΙεἴοεαγατιτ τοτομι Ια εΙο(οτε.(Ιε Ια με

Ε!!! 5_ (η εο((εωογεεε (με ΓερατοΙ( Ιεε (Ιαν

14- (Πε (Ια Γαο(ί(ιιαΙ(εεΙα(έταεε α ότε (Ιερυἰ8

εε (εεε Ια έραο(Ιοε εε-(ου( Ι”νοΙοεϊ5,

(αεκ (ΙΙΙΙΙοξ(Ιοτι (Ιε 1ο›£,ω (Ιε (Ικα (10

ε(τεοοε1ΠοιμεΙ(Ιε Ρτεοοεε. ()'εΙΙ Ρωτ- Ι

εεε ταΙΓοκιε (Σ: αιιτ(εε ίεωΙ)ΙαοΙεε (Με

Ι ΙΙΑΡ6ττε (Με 1εγ εποε νε(ΙταοΙεωε(ιτ (θ: ι

ο _ ε _ γ ? Δ'
α

- ΦΉ-~ __ μ Ι 7:

»'



ο» |'Ερ.ΙΖ. τι ΤΖωοτβέο. ιο;

· Δ: @απο 2:'ε @Ζω απο: »απο ο .έιὶ= Μυήχθ οιΙο.Ιτ

' #έα· ροοί'οφο:·2τέυπ @ο »έκτο διΜΜΜ' Ζώα · ύ

(ΕΜΕΑ οοιιτοττποιοτ·Ιπτο α: οιίιΙ έοτΙΙ: -

:ΙΙΙΙΙουτε οσο ΔτοαέεΙοέ:ΞφουΙο2/ξ· οιΙοιωω Ζε: .

Μοπαπί: απο· ωκικάΕΖέο επ βοοοφτο Τ'Μ'5Ι'

πω, δορετΙ:ιοτ ςΙο τ:οε τΙοτοΙοτε τοιπε,οιιο ο

οι@Με το Πέσο/ΙΖωπο ο !σιι:Ζ8:Ι10Μπε.ε 1-;,_,__

]::β :ίοέτσωοω «μπαμ Α τμογ ΙΙ ΙΙιοτΠ·

ωροττοτ σε ου'ΙΙ οπίοΙοοοτ οοοΙΙοτο-ε

. .ποπ ου εΙ-Ιικ:τε οιυττοε Ποια οιιοΙο πιγ- ο

Ποιο :ΙΙΙ δοΙ·Βοοιιτ, οτιΙ ΙΙΒΜΗο Ισ. οΙοέττΙ

ΙΙο άο Ιοε;·οοο > αγαπα: έτο του τΙοε Ιοε Μ” Η

τοπιο ΙοοΙΙ=ε,Ι·ο αο2πωωω ω, υρωή·ΕΙΞ· κι η Ια

- β:/έι2»:ο. Που νΙοητ ου'οο τοιΙΙ:ιιπτ απο · ό? ΩΧ·

. - _ _ .16. ΪΡοτ:ΙΙΙοπ όοε άου;τ τοπιο ΙΙόιτ ουο ποσο _ΙΞΡ,οΐ

Ιοτοπιοε , Ποπ ίοοεΙο τομ οοτηιτιο Ιοε 5-9- .

. ο . - . Κ ο .6. `

(;2.11ΩΙο115,7%ο2:/σα:|οέ7αο8.Μπ18ΝΦΑοι35 σ” -

- - Λ η»
ΙΜιοτοοαοτ ο Ια Ιι:Ιτο ‹Ιο οοετο ταση

οίιΙΙοοιποτοοά :τη οουκ ροΙοτε α: ορο › -

Λόττο δουυουτ Μ” (ΞΕΝΗ :ι τοπ Ραπ

ία Μοπή·ήθι:έΜ έ: Ζω @απο είε 0έω. ΠΙ

μα”, ο-οΙοτι ΙΙουτουκ Αροττο,οοοπ

τοοοτ Ιο δοΙΧοοιιτ ΙοΙυε οι τυοοετοΙΙο

οοττο Βτοοο2 Η ο, (τΙΙτ ΙΙ , -) ΔΙέ:πι2: Μ

πω· ,'ό+· :πο τον ίαυπέη·; Ια @ο& βΙ»:Μπ4

“ΜΙ μ» 2'Ει.ωοέέίο. ΕοττειΙοοιοοοτ `

@ή Ρτι:Ρτοιοοιιτ οο_οοΙο (μα: Ι:011ΙΙΙΙ9

ο ` ο 7 1ο

2

  



  

$Φ4- .ΜΜΜ ΡΕ ΙΙ σ: τι

·θωιΡ.ι.Ι:ι @πω άι: Ι)ΙΙ::ιι , επι σε ειιιο μιι:νιι6 1

οιόιιιιτιιΙ:Ιε 86 νταγειιιοτιτ εΙΙιιιιι:: Ιοοιιώ,

ΙΙ πισω εΙεΙΙιιτε·,86 ιιοιιε αΙΙιο.ιιι:Ιιιτ :Ιι:Ια

:ποπ εμε πισω ιιιετιτΙοιιε, 86 @σε πισω

ειιιΙοιιε απ' ΜΙΒ ειιι:οιιιιιΕ μι· ιιοεΡε

εΙιὲε, 86 ιιοιιε σΙοι·ιιιο Ισ. νΙ6 αετιιοΙΙο, ο _

πιο Ιειιιιιι·:ΙΙο που; ότιοιιε :τω ΙτιιΙΙ8τιεε

αι τοιιτεε (οικω. Ιι·:Ιιιε ()Ι·ιτιίΙ άοιι::ν -

- 4 που οι ιιόττε εΙιαΙι· αγειιιι; 86 άέει:ιιιτ Ια η

πιοττ, 86 ιτιΙε ΙΊιιιιιιοτταΙΙτὲ ασ Ισια, ΙΙ

εΙΕ ειιΙάειιτ εμ.: σ'αΡε Ρτοριι:τιιειιτ Επι

[οτι ειρειτιτιοιι ειιις: !α @και α'ε13έειω ε»

ι_=παιική·βέσ. ΙιιίξιιιοεΙΞιοιι επι ειιιοιτνειι

Δ. Με οττιΙ:τεε , Με ετ:ιγοιιε 86Ιοε πιοιΙ::ΙΙοε, (

.ΑΙοτε ΙΙ αι ιιιοιιττει , δ6 :ιι τορτο[ειιτ:ι Ισ

εστω. Οιι επι πιιοΙτ ου 86 (ειΙιιθ Με ρω·

ιιιοΙΙσε,ΙΙΙοιι άοιιιιει Ισ. νετπὲ, Οτι αι

ειιιοιτ τοιιοΙιὲ Ια εοΙιειιιτΙΙΙοτιει ΑΙοτ5 ΙΙ

 

ΙΙιιτει , ( Η Γοίε ειιιίΙ Ρο.τΙετ ) Ια ΡΙα:ε: επι

τιετε,()τι ειι ειιιοιτ Ιοτιτι Ιοε εΙΙοτε, ΜΟΗ

ΙΙ οτι εΧροΙει τοιιτεε Ια ειιιιΙά 86 Ια ται

Ιοιιε ει Ιεινειιέ :Ια (ζιοΙ 86 ‹Ιο Επειτα

δε: ΙΙ οι Ρτετιιι€ιτιιιοιιτ έέπιιέ2 Α: »ΜΑ

86 ΙΙ ει εΙ'ειΙοοιιεΙαιι: ικά Ζω υπ &· Ζ'ΜΜ7·

ΜΖΩὲ ει· Ζωπ2επ , ΠοΡιιἰε ορια: ιιιιιιέΙοτιι

ιτιοε σοιιΡειΙιΙοε , Ια πωπω. εΙτοΙτ 86 [πιώ

@Με Με ιιοιιε ίοΙοιι Ι”ιιιιιιιιιαΙιΙ6 Μ

· - ` ' ιιτοττιοΙ !
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ι _.., _

' «ο». . ' / '

οι βιείΙΕΙιι; Η. Δ: Τί»ιωΙΙαεζ μη·

αταιιιαΙ επταΙΙ :Ια ΙειΙογ ίοιιιιατοιιιαε Απ Ποιοι!.

Ισια οιια το ττειιιΓΖταΙΙααιεΓοτι:Ιτα 8.5Ια

αοτιιιιιιιιιάατιιαοτ εΙιι Ετα:ιταιιτ,τιι ιτιοιιτ

:ειε :Ια πιοτι: ε δε ε Μαπά22 ή ιμίεσηασ πω.

π'ε7ΐοαΜακεκε αν? :οικον Μ· ώο/α: απέρ::2 22:5ξ

έττέτεε :κι Μπα έ: Ζι ία]ροατΖεεβίτε ;- 86 η. . '

ίαΙοπι εατια νατιταΒΙα (αιιτατιτ:α εΙα ΓΑ

Ροττα οιια Δ: αυτ! αυτ! ἰσἔκιἔα ίΖΙ!ΡΕἴἐὲ› ΕΞ

Δω οσα Ια ταου: ο ειοιιιε Πει: ιιοιιε μι:

:ιοττα ΡααΙιδι , αΡ: οι:: ιιοιιε ὸτατ ααττα νΙα

(μια ιιοιιε οιαοοιιε Πιτ Ια ται·τα, δε «Ια τα- .

ιΙιιιτα Με τ:οτοε ατι ΡοικΙτα , δ: εΙα Ιαε τα

ταιιιτ ο. Ι:ιτειο.ιε εΙ:ιτιε ίαε Παω, οιι αΙ:ιιιε(σε τυπι'ε.ι·, ι:οτιιτιια Ρ:ι.εΙα ΙΙΕι:ιτιτιιτα, δε Ι Ι '

οοιιιιιια αΙΙα αΙιτ αποτο όιιιιε [σε μπω, -

‹:”αΙΙ Μπα ιΙ:ιιιεΙα Παμε, οίι αΙΙο Ιαε

πια, οι εμ αΙΙ οοιιιιιια Ια ρτΙίοτι οι) Πε _

Ιοτιταιιίατωέε,Βιιιε οιι”;ιιιαιικια ΐοιταιιαι- οι

τιιιαΙΙα Γοιτ ε:ει.ραΙ:Ια οιαΙαε οττειαΙιαα«Ια· #

α: ττιί'καέτιιτ, οἰι αΙΙα Ιαε τατΙαοι:. · Ε:

φωτ ο 1105 ειιιιαε , «Μπιτ αΙΙα τω: Ραπ:

με αΙεοΙΙτ Ια ΓοοίΙειοι:α , μπα οι.ιαΙει πα

τιιτα Ναι αΙΙ: με ρατιίΙΙιοΙα, οἱ οοττιι·ρτΙ.

Μα , αΙΙα ο Ια οΙτοιι: ὸἶαιιααιιτατ (οι: αΙΙαε"

του; σα οιι”αΙΙαε ΡαιιιΙατιτ ταΙΙαοτιτ :Ια Η

ιιιοττ,ο“αΡα Μια: ιΙα Ιαε οτιτιοιτ ‹Ια Ια Ια

;ιιιαια εΙιι (ΙΜ σ.Ρταε Ιαε ειιιοιι· αΙαοοϋιΙα

Ξ.ΙΑ ' ¦ ' '

ι

.Η·κ,` Δ»α'.κι!-··-αα



  

εεκωω› νη: _

Με»! Ιέε:ε ό:: Ιοιπε οοτρε,άε Ιι·:ε εοιΙΙΙιπ:τ «Με

πο6, - ι

Ια -ἔοετιωτ 5 82 εΙο Ιω γ

Ι:ιτικιΙε; Ιου; ΐειΙΙ:Ιτιτ ΐουί'ΕτΙτ Ιω ·ΙυίΙεε

ίορΙΙεεε (μπ'οΙΙεε Μετάσητρουτ Μι:

' . αΒατκΙοωτὲ 82: οΕΐε:άεθ ΙεΙιτ εταιτειπ:

εοιπΙΙτΙσπ (5:0ΠΙΕΠ8 «άσε πογοε) @ο ΒΕ

ΡΙοε πάειΙΙπ:ιπτουίξτμε Ια @οτε πιοΙΙ11ε;

δώ Ια, οΙποηε Εκτεεό Ισ .ωπ 86Ιο

Ροιιι;οΙτ εμε· Ια ΜΟΗ ει τι:ιέυτεΐΙΙοτΜπτ

ΐιιι·που·ε, ε'ε:ίΙ Μπα Ιυττσωέ ΜΜΜ

:Με 5 8εςιιϊ:ΙΙε σκοπο επ οΕϊατ·τέεΙΙιέ·

τ - 4 :ποπ Α” ανω εει1Χ ς1ιηίοπτ ΙΙστε Φ

Ι έ :1ε:Γυε ΕΞΙπΙΙΙ,‹Ιο (1ιικ-Ι(Ιυσ Ι12τἰοπ,Ι€Χ€£

' -ο.::ιεε ου εοτι.‹:ΙΙτἰοπ @ΜΒ Ρυ1ίΙστιτοίΙτς.

αυτιά εΙσπε Ι”Αρὁττε τΙπ ΜΥ εμε οὸττο

- ' Βο.υυευταείέπιιέΙ Δι πω”, ιΙωτοσεΙ @ΙΜ

' ; ΙΙΙγιι ότὲ σε άτοιτ;86 Πι ἀεροιι`ἱΙΙΙἔΦ (19

. ,σε ρουιιοϊτ; επ ςιΙογ οσηίὶίΙο @ΜΙΒ

Ι " :ποστ τοικ (σκι επιρίτε; εισάττεΙΙιπο ΜΝ

;1:,6Μ__- @ΜΙ όΙΙτ ΞιΙΙΙξ:0τ3 ; @ιτε Ισ δεἱἔτι€ωτ κι άι;

Μ· πω: σεΖη μέ α Ζ”εωρέπ ώ· Δ: Μωαβ·

ΜΜε # ·ΜΜε,ε'σΡε Μια: (ΡΜ Ιυγ ω

τουε-Ιε: ότοι·τ φ'ΙΙ·.ισοΙτ σΙ‹: οοι:ε φωτα

Ι απτο Με πωπω ;82(οιυ·ε ΙαραιΙΙΙηοο σΙθ

Ια πιοττ.· Ε: ε'6ίΙ αποτο στὰ σε @ως ηυΉ

€ΙΙτ εΙέιηε Ι'ΕρΙττ€ πιά Εἴοίἱεω (μια:Πω

'' ι· 2Ε<#70!2 , ρα σίέ:ή22: Δι|φφ'εΙΙ @Με@Ιω

' ΙΙΙ

τουτωοιπετ ε Α'

Ιω . Ι__έ



βι:·Ζ'Ερ. Π. 47Ζωιέέε. ω?

ΙιητιιστεΙε άτοΙτ σιίεΙΙε τιιισιτ ‹Ιε ιισυε_εω,1

εστιάιιιιτιετ , σε σε ιισιιε σΙΙΙιιεττΙιειΙα

ιιι:ιΙεεΙι&ιση. “Σω Ιε δεισιιευτ Με ειιιιίὶ

άνω: Μ που; Η εΙΙ ευιάειιτ. Ε” τσιπ

σε ότσιτσιιε Ια πιω: ει ἴυτΙεεΙισπισιεει

ιι”εΙΙτ δωσε εμε (στ ΙΙΙ-ΙΙΙ- , (ασε Ιεσι.ιεΙ

ιιὁτι;ε παταω (στοπ εΙειιιευτέε Ιπποστ

τεΙΙε, εστιιιιι·ιε εΙΙε ειιΙσιτ ότε στοά: ει:

εσιιιιιιειιεεπιειιτ,Ια Ισγ ‹Ιε Ι)Ισιι ιι'ειγ:ιιιι:

ΜΙυΙεττΙ Ιε ἔετιτε Ιιιιπιειίτι ει Ι'ειιιρι·τε σε

Ια.ιιισττ σιι”ο. @Με σε ρεσΙιὸ. Οτ Ιε
- $ει€ωπ Ιείσε ει αΙ:σΙΙ Ισ ΡεοΙιε μι: Ι'εις-Ι

Ρἰειτιστι σιι'ΙΙ ετι ο. Μα: στι Ι:ιετοΙΧ στι:

·Ι”εΙΙιιίΙστι εΙείστι ί.ειιισμ δε σατΙει ΙΙιτιεί».-=

ειισηςισιιε Ειπε ει Ια ιυί'εισε ‹Ιε Βιειι,δε

σπασει μι· εστιίειμέτ Ι'ισεΧσέιισΙσ σω

σεΙΠτε σε ΓειττεΙΙ εΙεΙα Ιογ ; σοι πισω εβ

(ιιιεκεΙΙΙσιε ει Ια πιστη ειιιιΙΞ ειπε ΙΆρσττε

πισω Ι'ειιΙειΒιιε επι εΙιιιετε ΙιειιΧ-ἶτΙΙἴαιιτ;

(με Ισ ΡεοΙιε α έιΞ· εσπέωακὲ (ε`είΙ ει «Με ΚΜ 8.

ιΙεττσιτ δε εισ·σΙΙ ) σε ία (ω, ἐκΠΙ: είε.» ε· 1

Μαω 86 εμε ιιέπτε 5:ιιιιιευτ, α]%ι Δ: Ϊ'Ι'Ι°ΙΙ

ΡΙ47ἐ4ϊὶ0# άι· πυ:Ρε:θέ:, δε σιι”ιΙ ή Δ: ρω ωωμ ¦ -
1ιιέςιιήσε κά· ω: μπω: σ: β» /[Μέ δ; ΝΙ' Ι

ιιιι”ιματ σε βεί: παα!σόδάΜ ραπ Μπαρ

έ! πυπσιηισὑ::ἑ: όιΙε !α :ωιΖεαΪὁΪἰΜ κά· Η

[Οι Μ: ΡεεΙιε σπασει , Ια ιιιστε είΙ εστι

ίετιιιεττιιιιε:ιε

Ι  

  

  



έ. Ό”.

χμμ.

· έ'είΙ ειΙιτε Ιετ ΡεοΙι‹ἔ

, ι › ,/είπειι€Ι86 σ.Ιε τεττιοιιτ ειΗτιειωϊιγ:ιιιτάθ '

ΏΙι:ιρ.Ε

  

ξ.οΙΙ _ ιΐἔΜ20# Ζάλ- Θ`

Ιεςιι1ετΙ1ΜεΙ1Ι: άεπιπ·ιιτέο Γ:ιτιε άπο δέ

ὸοτιιιὲ Ρετ Ια Ι.ι.ογ”ςιι,ει οποία εΙιι ΡεοΙιὲι

ι ει: φα ΙΙΑρὁτιε που; τε:Ριέ:ίοιιτε Με ι

οΙοἔειπιιιιοιιτ οτι ειιιοΙιιιιε οιιάτοι'τ,ςυαιι€Ι

ΙΙ όιτ εμε ΖεμΦ/Ω>ς/ί ἴιιιἔιιἰέ/υπ άι· Δ: φαση

ε'οΙΙ :ιάιτε τω εποε ι τουτο επειτα βια.

πιοιιτττιστο ιιιιΈΙΙο ο. (Ισ ιιοιιε Ραιτι(Ιτα

δε ά:: ιισιιε τι:ιιιτετ τιιοττοΙΙ::ιιιατιωιε άε-_

Ροιιάειιιτ :μια ‹Ιιι ρι:εΙιέ , (Με Ιω νειιιιι5

ΕΙΙ.1Ω10€Ι56ΙΙΒ :ία τιιιΙ άτοιι, οι ιιιιΙΙο ν;τ4

Μι Ρωτ ιιοιι€ Μπα. Πιιισιι€ @σε Ι::ε έ·

ιΙεΙοε ιιιευτετιτ ; ιι:ιο.ιε ιο ίοιιτιςιιι :μια α;

Μ. τω: Γε ΜΙ: ρΙιιε Ραπ 1ο Ριοιτιιοτ δ: οτΙ8Ιδ

Μπα «Η π ‹Ιο Ια οποτε , ω Ρει:ΙΈΙΙΙοει06

@ο (οτι Ιε8πιιιισ 8ε πισιι:ιιτεΙ ειιΒιιιΙΙοιν

(ιΙ ει·έιέ Ιιτιεἔ:οιιιαιιιιι ρ:ιτ Μ, ιιιοι·τ :Ισ ΙΙ:ΙΙ15 (ΖΗΜΙ)

()ε:Ιει. :Μισο Ρετ πιο αυτια όΙΓΡοίΙτι0Π

ΡειττιουΙιετσ8ε 6Χττο.στόιιιο;Ιτε, ροιιτ ιτ

-Ριιτ8ετ και τιποτε ό: εε ειιίεΙΙε: :Μό

ΡοιιιΙΙὲ ατα: εΙιο.ιτ4, Η τοιιτσε (σε ιιιίΙμ

.ΣΠΙΕξ18:°δέ τςιι6Ρω να ω” ΞιΙΈκετπΡω

· ιΙο Ιειιτ ::ΙιετΙ:νιι εστι” €ΙοτισειιΧ δε ΙΙιιτΡ

- Ε11βΙ>ΙΙ8 ΡιιιΙΙσιιτ οικω: εΙειε Π: (2.0ζΙι12ιτα:

` › Ι εσΙοίΙθ

Βιιιε ειιιρικ: : Ρϋιε>ειιιο τσιπ Ισ ᾶτοι€ -'

τιιι”εΙΙο ειιοιτ (ιιτιισιι;, ιιε Ιιιι# ειιιοΙτ έτιὶ ›·

  



ΙΙΙ

ΙΙΙ

|Ι

ΕΞΞ.Σ..

ΙΙΙ

έξ
ΙΙ

σ,Χ_'.<ε>

τ

#7 τ _
συ,σΙΙσ τΙστ1τ τουτσ Ισιττ ω σΙΙιτ-τσά

ϊ

Η π ρω. Π. ττω5:6έςΞ

βσΙσίΙσ ιΙσ·Ι'ττπτττοττεΙΙτὲ -

Ιο.η€ πίστα: ροτιττ τΙσ ΙΙσο Ι.Ι`σΙ‹›Β Ια οΙοξ

(Πωσ σε Ι,Αρὁ£τσ`_€Ιεττι3 Ισ ηιΙΙττ2ΙσίΙ11σ

ός Ια Ρτστ1τΙστσ @ως ω: ΟοτΙτττΙΙΙσπεδ

σίΙτ ΙΙΙ:Μετ σα· ΙΙοτέ Ισ ΩΡειτατΙοπτ

τΙσ Ισιιτέ @τα ό'ειυσσ Ισ σό-τ·ρε;8ε Ιεισοτμ

ΙοττΙρττοττ ‹Ισ Ιστιτ σΙ1ετίτ δω” Ισ ΪσΡτιΙἔ

στ; ραπ ΕιΙτσ η

Ι:σΙσβσ βσ ΙτισόττσρτΙΒΙσττατυτσ τΙιτ,ΙΙέ

τσιάσίΈΙτοπτ τσ Ιοτιτ; Ποτέ σσΙὲτ ;ότΒΙσ,Ι

Η ωστε τ;'σΙΙστσσ ί-τΙσσιτΧ Ματιά εΙσ Πέ

Ιιιιττσε έστω! σΙΙσ τ1σΙσε τγτειιωΙίσ Ρόίησ .
Ι έσσστιάττπσ Ισέ ειπτσε τ ΙΙόττττ1πσέξ

ΙΙ εΙσΙΙυτὅε τΙσ σστττσ ΜΙΒ ττάτβτετΙ:Ισ

ΡείΠοτι ρ:ιτΙσ Πτττ_τίττ1σητ ότε Ισ

ΡετΙ'σΙσστ:ιτισσόσ δι

@τι ίοττΙτ ἐΙσ σσττσ τσ

° [σοτέ σΙΙσττε ΙΙΙιττέΙσσ

Ισ σοητοΙαττοιτ -όσ Ισ

€ΙΙ:τσ :πωσ Ιττγ το

1Ισιττ ςοΓΡ$-Δ:_ωσ1ε σΙσπ1στιτστ ιΙειοε Ισέ

Ειτε °
Φ

ν.

·ἔτειρσἑ ·

8Ιοίτσ.Α ›ττσ τί'ειττσΙΙ:σ Ροίησ

ρτΙΙστιε ΙιτξστττειΙσ5ξ
Ιε τοστ τσσττσΙΙΙτέ @Η Ισ Ισροέ,δε ότιιπέ

τπτ ΞσΙῇῇιτσιιτ,° ρου;

τα Κομιιτιτιστ @τσ

› Φ σεβ συσ μια α1υσΙσυσ

ΙΙ

τ_ τ,

ωστε .

Ό

μπε ει εστω ηὸιτιτσΙΙσ;

Η

,σε μ σΙ1ειΙτ στ: στ.;τ:ϊ

χ .
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Σέι·πωπ 72. !

ειιιιιΡ.ι. ειιιιττετιθειιτ Ιε εταιιό ιοιιιτ , ειιιειιιεΙ Με

ι. @οκ
1 ;. π· &ΜΜ7[ά Οι 7%02ΐ. @μοι ει” ιιιεεΙιειιι8

8ειιιιιειιτ εφε: Ιεε ρόκα , δε τοιιιρειιιι€

γ Με Ιιετιε ιΙε Ια τιιοιτ,Ιεε τέι:ώΙΙιει ειι γιιε

. _νΙε8Ιοτιειιίε 86 Ιτιεοιι·ιιετ1Ισιε, εισΙιειιιιιιυ

Δ :Ποτε Ει επι δε :ι ρΙεϊιι Μ. τΙεΙΙι·ιιέϊιοτι αΙε

' εεε ειιιιεττιι, 8εΙιιγ ὁτειιιι: τσιπ εε ιιιι”ιΙ.

ίετιιΙιΙε ετιεοιτε @ω εΙε Ιοτεε Ιω: Με

βετιε , δε: ο.ΙσιιΙΙΙΙ:ιιιτ ειιτΙετειιιετιτ τοσε

Ιεε τγτειιιιιηιιεε ειΙἶεῖε ειιιΉ επτα: Πιτ

ειικ , ΜΙΒ Μαι «με εΙειΙει ιι Ιιιγ επι :ι ω

(
,

Ιε άτοΙΙ: , ΙεΙοτι εεε-εμε άι: ΓΑΡὁιτε οιΙΙ-ε

Ιε_ιιτε, «με !Ιεκπσωί2 μέ β” α'έωιέτ Ισ

86 ιιιετεάιιΙεε , Ιε εοιιίεΙΙε ‹ιιιεΙ:ι πιοϊΕ

ειιετεε ἴαὸοϊιιΙιιατΙοιι`ιοιιτε ειιτΙειε Πι:

ειπα ; Μειιε ιεεΙΙε εεε εεΙει ιι'ειΒΡ0ΙΟΜ

Ι με εεε Ιε 5:ιιιιιειιτ «Ια ιιιοτιάε ιιεΓειιτ

ΙνεωειΙ:Ιεπιει:ιτ έέωιέιε. (Σεπ ραπ ιοιιιτ

‹Ιε ΙειΙΙΙιεττε :ΜΙΓ ε.εα1ιιιΙε , 86 εΙΙτε εἴ

Έι:ιιιεΙιιε επι εΡἔετ εΙε εεε ιιιαΙΙιειιτειιι€

εΙτοιτε @ΜΙ ει διά ει Ια ιιιοττ , ΙΙ τες0ιω

ιΙε Ιιιοιιε επ ίοιι ειΙΙιειιιεε @σε ιιου8

ετογοιιε επι ΜΥ; ίιΙσιειι :με Ιεε πιό·

εΙι:ιτιειειεταιιιε Ρετ νιιε άεπεΙΙ:ιΙιΙε ιιι-

ετεεΙυΙιτε τοιιτεε Ιεε ΡκοιιιείΙε5 : 8£ Ι”

ίειιιοιιεεε ‹Ιε Πι ξιτεεε, ΙΙ ελ Ι;ιΙειι Μ·

ΐοιιιιο.ΒΙε ειιι”ιΙε Ιογειιτ Ρτιιιεε εΙε Ιοτι

Κογειιιτι19 1

!



. @π 2327. ! !. εΤΜε2εεω: 9.1( (' μ

ΙΙΙ Κογαι1(πε (Με: Πε (ε πισω (πο: (ΜΒ ;ω.;(

ΙΙΙ :Με Ιο(ΙΙΒοεε , δ( (ει.ιΊΙε (:Ιε_ωειι(ε(ιτ

ΙΙΙ εοπΐεομεη( αΙατηαΙε·ΐουε Ια '

(οι · ο ·

ΙΙ τεεεΙπεε (με Ια Ιυ(τιΙετε (Ια ΡτΙοεε (Ιε

ΙΙΙ '

ΙΙΙ Πει( α νταγεωεοτ ότε εκεεήΕιιέε με

›ιΙ ° '°' ”

ΙΙΙ (Με (ΙιΙΙΙΙ α ε'έ:πιέ2 Α: σου: , α Ια(1ιιεΙΙε· Ιε

ΙΙΙ ΡεεΙπέ πω” αιιοΙτ αΙΙ(1ΙεττΙε,ΙΙαγαη(Ραε

' Ια νεττο (Ιε ίση Ιαο85 (Σ: Ρα: ίαΪαΙοτε

Ι γ (Ιο(€Μιιε (εΙΙε(ηεοτ εεΩιτ(πόε (Ιε του(

Ι εε ειι'εΙΙε αυοΙτ (Ιε ίΙοτεεεε 8; (ΙεΡοοΙΙ=

Ιξε (Ιε_τοιπ εε (μι”εΙΙε αι1οπ (Ιε εΙτοΙ((3(Ξ

Η (Ιε ροιπιοΙτ Γυττιοιιε › (1ι1ΙΙΙ πε Παπ οσε.

Ι ε(3(τε (1παΙΙεε ε( α 11ό(τε (Ιυτε(έ (με _

- πω” ιιε [ογοηε α ῇαιπαἰε α(ΠακιεΙι(ε (Μ ε -

Με εειιεΙ εωρ1(ε( ει( ε(ογ(Π( ει( εεετέεΙ Δ

Ι(εάειτιο(ειι(( δ( ειιτταιοΙ: ρα( 6η( ερ Γε ο -

Ι ' Ιεο-Βειι(εοΓε εοιπωοτιίοω ΜαΙε ·εε

εΙΙ:ραε τω” αεκ: Η(ΙεΙεε ( Ια (ΙεΙΙ

1ιται·κ:ε (Ιε Ια (εεττ και

Ια εταεε (Ιε Πάει» (Ιε(τε €τα(:ε πιο οοιιε κ

πάτε ραε ίΙτερΙε(τ1εο((ΙεΙα (τιοι·(Ρριιτ ο

Ι ΠοΙΙεΙαΙΙΤετ Ια (Ια11εΜε ου ιποοε έ(Ιόω

· Ιετι (1ο'αΙα νετΙ(ε, ειια(1εΙ εΙΙε σε ίε(οΙτ

Ι @σε (Δε, τουίὶοιιτε Γε(οπ εε (Με εταιι(Ιε

ε . Ο 2

.. / _ι · · 7 . _ (ο



  

5.19. 'δωσω ΙΙΙ.. -

86 :ιεΙούταΙ:Ιο Βτο.οι: ο'αυοΙτ οέἐτὶὲἔ

θ.'νο ΓιιΡΙΙεο :παπά όεε οι·ΙτοέιτοΙε οιιΙ

1ο ιποτ1τογε:οι: οτι τουτοε ίοποε. ΑΜΠ

=νογὲε νουε`οιι”‹:οττο Ιεε Ιιοττιτοοε,οτι πιο

ΙειΙΙΙο με οι: εεΙοοτε:τ 86 ‹Ιο :τι:ΙδοΙΙΙοιΙ

Ιεε 8τειοοε άσε Ι)τΙοοεε, Μαη οιΙ”οΙΙοε Πε

5'έτοκιόειΙτ με ρΙοε ΙοΙο «Ρίο απατα

Ισ οουραΙ3Ιο ‹Ιο Μ. ΡοἰτΙο , ει ΙαοοεΙΙ‹: ΙΙ

(ποπ οοιπΙ:ιτιοθτ ρειτΙοε ΙοΙΧ Ρι1Ι3ΙΙου65.

Μακ Η α:Ιει_ ΓυΗἰτ μα: Ι:: @πιεσε άσε

Ιιοοάτοοε, α: ο'εΙῖ με ειΙε‹ἔε ο οοΙΙε οΙσ

ΏΙου , άουτ Ισ. Ι›οοιἔ:, 86 Ια πι1ίαΙεοπΙ6

Ι οίΙ ΙοΗοΙο. δει εποε ηοικ :φοιτ ειΙΙΪ2ΪΨ

ε:Ιιίε ιΙο Ια απατά

€τεια: :Ισ Ι)Ιι:ι1

θά ωοιήθ:ΙΙό:: ΡΙοιππκητ , 86 οτι “Με

Ισα έεοτιὰιιδ 5 οικω ου'ΙΙ ει όέωιέπ Ισ:

π
ν'

τοστ: , κ; οποτε: Μ: , ( οοπιιτιο ει)ουτ0

Ι'Αροττο Με 7268& ΙἘΜυαυΪΜΙΖΙὶ· Μ Ζ6Ρ

Μέιν·ε ρο.τΙ)Εοατ19Ιο. νοι1ε νογοε Ι:Μ1

ουσ Ρειτ Α: Με ΙΙ οικοιπΙ Ια νἰο ΓοϊτΙτικΙΙο

δΖ σεΙορεο,οοΙ Γε εοττ1τποοεο Ιογ Ισα5 ΡΗ

Η. ίαη&ΕΒεατΙοτι , 86 μι· Ια :εοΜοΙΙιτΙοπ

έ:: Ι”οΙρτΙε, 86 €ΙΙΙΙΙ έειοΙιοοοτει ου δω

πι1α:Ια @οπο 86Ι'ιππιτιοτωΙΙτὲ. ΟοίΙ Ισ

ΙϊγΙο :ΙΙΙ δοΙ$οοικ Είπε 86 6Ιο ΙΙ:ε Αρ6;

Υ 7/ . _ Με

μ »ή Α 7:ά7 77 77 /

. Ι

7 ι ο ο .

_. 4 /

ρου: οοιτιοΙε:έ Πωσ '

ο _ ,κ η · `

ΒοοΙιωτ , οοοε ιΙοιπιο ΙιωπιοκαιΙιτα ·

Ιείοε άοτκ: , ΑΙΜ οικ: Ια



-›.;Θ:·α

ῇἙ-πΒε-|==ἑ€

--.6.=>.`-__

ἡ_-~

];ς/:· ΠΕΒ. Ι Α: ΤίηωΜέε.. :. ή '

ρεεεεζε ίἱἔἑἰ1ιίἱ€τ ασε Β1εωϊιευτου(ς ει"ΙΡ.ι.

εστι ω ^ - | 'ύποτ.έ1. Ρ ετ φωτ εττο-Ρ2.τ Ις ΠπιρΙφ

_ _ › ε__υισ,€2:ιιστοι: οι Βια: , άι: Ισ δοὶ- Μ” 'ε!

€ησι1.τ, άρει-Ω εἰε Α: %εσπ ‹ἱ ία υέσ,ζρ'Ραέβ “(9.8

κι!! 29%" Εά·αΜά' ?ω ἔ/Ζ#ἰ€β##2σἴκ άι) Οέε!,

ό” β” αΙυακς]η νέα· ω: ›πωω|ε-; @βατ ίε Σ'"°

Μ? α? Μία δὲ δ- Κω Με ·ωσώωω;

“Ψ” “ |ΕΠΑ"ι4 Μ ω” δδ ΜΜέβι1ε Με

!ΠΜΜΣ €Ϊ›ιυττ‹:5 Ποια. Ειπ ο!Η:τΙέι ωΠ

ΦΠοΚ] > οὐ (Με Ιω Ιποππωεεἀεριιἰε Ια

Ροειιο, ώ Η βειίἶε , δ; ῇ ΠπίζωοΙα 86

ΠωΈΠβΈΙο Η ΡΕΕΓΒἱΕΕ@ α οτὶἔὶιηΙω '

©Χα1Ι9ΠΦε ά: Ιει1τ Πάοκ, εμίεΙΙο πι; :

Φωτθ [Με ει”οίξτε ειρρόΙΙόε νέο (Μ: ἔ

ΊἔἶΡΕ·οε ΠΠ0η κλπ: Μα: Λάο ξιπεζιΞυεΕίεέ

έ; ,ιοι1εάςθ8·τ©2ΒΙ652 Οἰ©Π ›δάυηοΠοε

21 β23Π1τ11ο Ξ Υιπ: αΒὶτιιτὶοΠ ὰ: ςυε:ΙεΙυε5

@Μακ άθΠ$ Γοτάιιτε άεε νκο88εάοε

Ρα(ΠΟΠε : άθ.Π81€8 ;1α:ξάοηε ςΓνΠς: Πα..

ωϊ9 @Με δ: ΜΗττικ εοοτὶηικΙΙοσποκιξ

ος"ΡΦΦ ου ει Ωω άιι Πω Σου α οηΪουΕζ

@τ 9 ττ2ΛΗΠ1!έ: @τε τι:Ιαΐο11ε , οι: άε: (σε ` . Ϊ

:Μια οι: ά: @ως ά'αυττι1γ,5: ειι11 μπώ 4

·!”ο1τΡΘθὲ Η ΒΙΦιι.Ρ.ειι έα :Με όειβ5 α: τ ^ `ιτειεειε-Ρειταιὶ Με ςταἱιι_ςςε, 8ε Με φΙ:πωξε : Ν .· '

ἔὲΒ$ἑΠςιΞΞετυόεε Θα: επιυΐι:11τ Με :Μπα Δ

ὅ ..Β 11ετ1οςει:ιε:ο ςτοε ετο[Πεκ ο"

η · Ο 5 ;χουδ

 

-' > > - . 7. Π;



 

ΕΙ·ιιιο.Ι.

'2 τα @πιώ ?Εξ '

τιουε Γοττιιιιαε ρΙουααε,Γα εατυιΙτια ατι α;

τυΙϊατειοΙατιιατιτ οι ριτογειοΙατιιαυτ,ίοι:

οιιαΙα.νιοΙαιιαα ‹Ια άαΙιοτε Ια αέττυιία-,

του ουα Ιαε τιιαΙ:ιαΙιαε Ια αουίι.ιττιατιτίοΙτ

ουαΙ'απαα8εία. ατομα τοιΙυΙα!Τα Ι'έται

Βοαυτ9 Ια πια οιαιι ουα ααΓοιτΙἔι, ΙΙ

νοιιε Ια ιΙαίιταε . Ια νΙα ,ου αΙ'ντι ατυπιαΙ,

του τΙ'ντι ατιττιιτιαΙ. Μο.Ιε ααττειιιιατυαυτ -

α:: ααα με ααΙΙα ιΙ'νυ Ιιοιιιτυα,ουι που:

ατα Με αουτ αουιιοΙττα Ι)Ιαυ, 6αρουτ

Ια Γατυιτ, δέ ρουτ Ιουϊτ αΙειττιαΙετΓντια

ααα ο: αυτα ίαΙιαΙτα τΙαιτ18 Ια αουτΙαυαΙ

αιται·αιαα τΙαε ρΙυε Ι:αΙΙαε , δε αΙαε αΙυε το

ΙοΙαε ειδΕιουε,τΙουτ Ιου ααΡαοΙα νυα Μ·

αυτα τειιίοτιτι.αΙ:Ια οι: ΙτπαΙΙι€ατιτα : Ιω

(στα: αυτα α'αΙΙτ τι Ιιοτι άτοΙτ ααα ααε αστα .

_ ιισ.ιιιε Γα.αταεΙυγ απατη Ια ΚΙΟΠΙΑΦΠ7ΙΟ1

#εωαεαουτ αυτ: Δ; νέα ἰΜΜαα2ε/ία,Ια πιω:

Ροιιτ Ια αΙοιιιιατ :ι τ:αΙΙα οιιι ΐαυΙα Ια ττι€=

τω: ναι·ικαιοΙαιιιατιτ ,' αιΙΙαιτοιτΙα Ωιιυταοα

·‹Ιιυιτια δ: Ιι·αιιταυΓα νΙα τΙαε αυτειιιε Ιω

ΒΙαυ , δ: Ι'ΑΡοττα Ρουτ τιατιουε Μπα

αυαυιια άουτα, αυτ: α`αΙΙ αξια ουΪΙΙ ροτ<

Ια, Ιιιγ ιοιιιτ Ζ”ΙαπωωέτΣ· , σ.1υ:ιΙΙτα τιμή

τια τ:ουιιΙατιτ αυτο. αΙΙα (αίιΙα. Ωω· ΗΠ

τιια αΙΙαε" αΡειταιιτα Ι'αιτροΠεΙου εΙα ααι1Χ

αυτ' ρταιιαιιτ ααε τυοτεΙα νέα ό· Ζ,ΜΜτ·

.
:Ετσι

δα
`©·Ν

$π

- α'2Μπα_
  



 

_ /ω·!'Ερ Ι Ι α ΤἰωσΜες: ' @η

Μ | 2έφωυαωΖω: σ'αγ:ιοε έιἐ ωοιιτθ: αεοΙωγ €ω.ι.

ω Ϊ ὰ: ·υέεςιιε ΡουτΙο τμωΙιβετ δε τείὶτοὶη

Μ, - άτα ει Ια Με: ΙαπωοττσΠε, Ρετ Μπα ίοτπιο Δ

Μ ιδο- Ιαο8:ιεε ειΒὲε ΒιππΗετε πω: ασκ

ω έετἱυαἑιπε ά11 πωπω:: , σ.μ1,ει εοι1Χ Φ: ?ΕΞ

Η ΒΙΠΕ. Ι..”Αρ6ττο «Μ όοικ: φα τιὁἐτε

ΠΔ δαιάυευτ Ιοί-με (:Ι1τ1ίΈ »ι Μ: ε» Ζιυπέετο

α; :Με Με ΜπασΜΜεμπ !”ΕπακέέΖω._ Ι.σ

Ν; ` Ντιπ:: άφητ Η [ο Ή:τς, ίϊ8πιβε ρϊορτο

Μαιο, 8: πιο: Ραπ ιποτ , φίέ! Μ Μπα!

Επ ·κέε. *>Μ:ιάεΙο (Με 6Ρα:Μόοτπ, αππιπο ο

Πέ Τα ττειάιπτ κόπο ΒἰΒΙε $ 9κ'2Ζ·23ι αφ· ενιςΜ;*

κ, ¦ ἰιικιἐετε Ε: νογὲε , ῇο νουε [Με εοτπΒὶειι @ΤΜ

!. -οίὶ ρτορι·ι·: δ: οοτιικ:ικιΒΙο απτο εκρτςΕ

Ιβ Με ‹:ἰε ΓΑρόττεζ (Σετ Η ερ: ντάγ φα: -

Γ; ιπεΗτεε ειιατιτ Ι'αρατ1τ€οτι ά:: :ώμο δε!

€πουτ,Ιοε βοοπικε ειιογ::ητ άαΠει φιά

ηικ: σοηηο1ίΕιπκε όε: Ια νὶο ῇωπιοττεΙΙο,

ΦΗ.

¦..|_.--
€ εοππωε Παω Γ2Ρωι1005 τω: Ρετ1€51Β- (;

β υτεε άσε Ρεγετιε ππε:Πινετε , ςικ: ρωτά

Ψ ΡεΙσπιεη: μι· Με Ιεπἔε8εε άσε βάοΙε:ε

- ”ἱ&εεΙ. ΜΜείὶ νουε οοιπῖὸετἑε οΧεᾶε

ή 'σποτ α: €μι)ιΙ8 οτι ίειιιογαιστ , γουε πει;

νοτὲε ςυεκΙοε7ορἱ·ιιἱοπε άοε Ρα:ιτι1ετε Δε:

; _τ(0:1τ ςυός].ιτε Γουρ9οηε ἰτιεὸτ:αἐιιε,‹°›ςὁοε ·

άουτςε,/& ἀοεἴουὶκιὶτε ΡΙιποΠερ'νιιο

: "“Ή'απ 66ίοΙΙ __εοοποί!Ταικε : 86 ηι16__)εί

' · Ο Δ, εταιι1εό

› Α

. _ ' > :- έ

 



ι - ι · Σ87ΙΙ2202 ΚΙΣ › ι

ρ16Ρ.ι. ετειιιισε άσε εΙειιιιειε έισιτίει·ιιιε Ε; ιιβ

ω ' ' ζεστά: :Με νειήιτε, τιιιιιε ιισειιιιιιιοιιιι ἔστι;

ιιιιριιτθι,ιτε 88 ἔστι εσιιΐιιίε[ Ωω· σου:

Ιω @νεοι ιἶειιισιιε σιιε σιιεΙσιιε; νικ ιΙε

. Ιειιτείει€εε εκιιιιιιιι:ιιιε ΓεχεεΙΙειισε ό:

. Ισ οποτε δ; ιΙεε εισιισιιε ‹Ιε ΙἶιιιιιεΙιιι;

δ · . ιιι:ιιιιε (ε ίσος όΙειιι):: ιιιίσιιεεΙΞι @σε ΦΙ©

Αν Ια τεσσιιιισιττε ιιιιιτιστιεΙΙε, 86 σα· τ:σιι-·

ΙΙιΙειιιιιιΙε ιΙεΙσιιΙιε σοι ριιιισιτ επ πάτε

νιε,σιι Ιεε νει·ιιι_ια Ισ; νισε: ΙσιιισΙειιι

[σιιιιεστ ιΙειιιειιιες ιΙ:ιιιέ Με [σειιι(ΙιιΙειιέ

[ο ιιιόιθειειισε·, ίιιιιισιιε Ιει νικ:: ίονειιι:

ι·εεσιιιιιιεε, ιιι Με ειιςτειριιηΙε , ΙΙ5 ΟΠΕ

έσω νιιε ειιιιτε νιε ιιρτεεσεΙΙεἶ ενέΡΙΙ ΙΙ

Ρι·σιιισειισε εισ.ιιτεΙε:ι είιπιεσεε @αν

ιιιεε ίεΙστι Ι_ειιτε ιιιετιτει.· Ετ μιὰ @Πέ

σε·ιτε οριιιιιιιι ΜΙ εσιιίστειιε ιιιιιίειιτΙ:

ι ν ισειιε,8ε Με ιικΙιιι:ιιισιιε εΙε ιισιτε σιτυ

ιε,ι5ε εΙε ρΙιιε ει·ιεστεειτεε ντιΙε Σι ςειιιιΙει

Ιισιτιιιιεε ιΙιιιιε Ισ τΙειισιι, εΙΙε έν: ι·εεειιέ

εΙιιιιε Ισ. ρΙιιΏρατι :Με ιτεΙι€ισιιε @πιάσι

ικα Μω σστιισιιειι ν ιιιείΙειιι-ιΙε Δε Βι

Ι5Ισε δέ ι:Ι”ειιει:ιεί 8: απο σσιτιΙΜΠ ζω

ξσΙΙ:ιΙεΙΙε τετιειιιιειιτ--ΙΙέ σε σιι”ΙΙιισιιτ ΦΙΦ

νειιτεισΙε9ΙΙσισσε,8ζσΙιιιιισεΙιιιιε;86ΜΟΒ·

‹ εεΙιιιιιε ιι εΙιεισιιε με ι ”εσισιιιε άσε Βειιι

ι:Ιιειιιιιιειιτ επ ά'εριιιΙΙει-τειιεΙ9ΕΦΐ
η _.. Δ . Ροι15

  

ΜΙ



Τ-Ο·=_πΒιφ-=κ.°εΡ_

11»<»π

Ιεε ΙιιΙΒ

ΙΟΙ Μ:ιΙε ΗΜΙ

ξΙΙΙΙΙΙ Ι10.ιιι1εουΡ εΙ'οΒΩ:ιιιιώ, Ι)Ιειι πιο

 

];ιτΖΙΕΡ. Σ!. ι:·2“έΜΜέξ·9ΒουτΙ:ε ΙΙΙ·ιιΕΙιτε;ι Ια πω; €Ι6 Ι)Ιου

ζΙιιιἔτιοιι ΡειιΙοι· ει· ι:ιικΡειι. Ιω Ρτοΐοτεε,

Μ;

` Με Ιο-Ιιιε ΡειττΙοιιΙΙετε;ιιιι”ΙΙ Ρτι:τιοΙτ εΙΕ _

Μπιτ οιιικΙιιιτε, Ιοε ιιι·ιι€τιΙΙΙιιιιοε ρτοιιιεβ

Ιω ιιιι'ΙΙΙΙιτιιτ εΙοιιιιοΙι ει τουτο Ιι::ιιτι: άι:

Ια ι;τειιιιΙειιτ δε οοιιΙΙαιισοιΙο ΙΙιτι :ιιιιοιιτ2

.δε Ιεε ΙΕιιιΙειέε ΓΡΙΝτιιοΙε ιιιι”ΙΙ Ιουι·ι·Ιο

Μισο Ιειιιιιι:ΙΙό ΙΙΙ κι τοα:ιιοΙτ ι:οιιιππΞε

[σε οιιίαιιεΙ δε: ε'ειΡοΙΙοΙτ Ιειιτ ΒΙειι° 86

¦ κ” Επι:,`τουτ @εΙππΙΙ5-Ιε, ειιι6:: Ια:

ιΧεωΡω θε ιιιιεΙιιιιι:ε να; ιΙο Ιειιτ ρευ

ιιΙι; ιιιιιιεΙιοτε άι: α: . ιιιοιι‹Ιε όιιιιε Ισ

ςΙΦΙιΙ6_ιιι ιΙοιιτιοΙ: νικ εΙΙ`ειιιέι: εΙρι:

@Με ιΙο-γιιιτε αποκτά: ιΙ'ι:ΙΙιέο ΒΙιτι1- ι

ΙΜιιιιιιιι ειστε; Ιειιτιιιοιι. Ε: 5ειιιιι ΡιιιιΙ

ι ει:τιιειιτιιι: ςχιιτοΙἑέιιιειιιί Δω Ι'Εριττο

@ΙΙ ΗοΙιτειικ·

ΙΙΙΙ:ΜΙΙοει Ρειιτι

··ιιειτ Η αιιιΠεΙετατΙοτι εΙε Ιο

ιιΙεΙ ρεοιΙ·ιΒιιιτ ΙΐοτιιιεΙΙειιισιιι Ιει τεΠιττι:

έΙΙ0ιι ι:Ι6ειιιοτιε έΙΙΙ:τ1τιΙι ιιιιΙΙΙ 8τειιιεΙο

ιιιατιιΙοιτ2 8‹: τουτο σαιτ:: :ιΙΙιατισο ΙΙ ιΙΙιιΙ

@κατ εαπ: τΙιιθττΙιι·ς , δ: :ιιιιοιιιιΙΙιυγ Ι·

Ια τΙετι€ιιτι Ροιιτ να ιιτιιτ:Ιε άι:

τι: ηιι”ιτιι τοιιι: εοΙει ΙΙ γ

Ι › · Ισια

β .

τιιιι ::Ιιιιιι.1ι

ιιιιόοΪετοΙτ Η Ια Ισιιιί- Ηεέ.1:ι.'

Μάιος· , θα Ισ Ρτοιιικ>Η· ΙΙ·

Ύ Με ρτοροε, δεάι: τουτο -Ιι:·ιιτ οοιιιΙιιΙτε, Ι οτειι:Ιε ‹Ιε Βιι- 13·

ο



 

Ι ΌΙτη.Ι.

σο! ο ΜΜΜ 222. · : Ι

Ισοτ ΡστΙ:ιοτ τωΙΙσ μπι: οσττσιτισοτ 86 Ι

άΙΙΙΙ·οδΙτσ1οστ1τ ‹Ισ σσ τογ-ΙΙστσ ,σε στο·

Ιυτστόστιστ , σε σοοσΙορσοτ Ρειτ-τοοτ σσιτσ

νστττσ @σε Ισε σΙ11Ρττσε ‹Ισ Ισ·Ι.ογ , οιι

ο ι:Ισοε Ισε σττΙσπισε -τΙσ Ισ -Ρτοτσιτσ, οι: ·

οσιοεΙσε οσΙοτιπσε οσε οσοστΙΙόττοοε·ε 86

άσε :ιοττσε στιοΙσετσττΙσοσε.Ι.σ $σΙΒοσοτ

Ισίιτε,Ισ 5οΙσΙΙ @τι οποτπΙσ νσοστιτσΙσ

.Ισιιστ, :ι ΜτΙ :σε Ι'Ιττιπτ`οττσΙΙτὲ: άι Δω

πσοσΙστσε οσε θσοττΙε , σε οσε οτοΙστσε

οσε ΜΙΒ. ΟσΙΙ: ΡτσστΙστοσοτ σο ου'σο

εστιά Ι'ΑΡ6ττσ, οοσο‹.Ι Ποπ, τοιιΉ Ισ .

πιώ· σε Μπάσα ; σ'σΙΙ:ασΙττσ οο”ΙΙ Η ΡοΙέσ

σε έτειοΙΙσ , 8σ Η τσοσΙοσ Η σΙει1τσ δέ Ω

νΙΙΙΙ)Ισ , οιτ'ιΙ τπ”γ σ. μι” ουσ Ισε σιτσοστΙ08

νοΙοτπ:ιΙτσε στο Ισ ρυΙΙΙσοττσοοτστ. (Μ

Ρτσιτι1στσττισοτ, ΙΙ Η ρτοτοτίσ σκοτσίΙσ

ποσοι: ει στους (ΙΜ στοττοτπ σο ΙΜ, 86%

σ. τσοστσ σε σιτττΡΙΙΙΙσ Ι:τοτοοισΙΙσ ο. άτ

υστΓσε τω. Ρι1ΙεΙΙοοιιε σο ο. σΙσσΙτιτσ ΙΙΙ

νστττσ δέ Ισ. τοτιοσ , οοοε τοοοττσοτ (Μ:

ἐστὶ: ντισ νΙσ σε ντισ ττττωοττεΙττσ τ ΠΟΠ

ιΙσ Πωσ (σοΙσπτσοτ), οιττο'σΙτ @ΜΙΟ

ΡεττΙσ· σΙσ οσττσ οποτε , τ11σ.Ιε όσ Ι'Ιιοιο

· ·ιτισ σούτ στιττστ , σε οοιτε σΡτσοαΜ η"

Ραπ οσε άτα ΙΙτσΙΙυ(σττστο. Ισε σ0ϊΡ5 (Ιε

?τουσ (σε Βάσω ,Ι ντι σσττα1τι 1οιιτ Μαξ

. ή Ι τ ‹ ο __

  



Ξ

“-ΐοΟ

τ _ .βια ἔΞ|`.· Ζ Η π Τἰωσὶἔἐε.. ”:.Ι9·

@Η ΙΙέτο.Ιο τΙ::Π1Ι€Ε εΙυ ΙπιοικΙο.Κ Πε: ρΙιιε οιΙΙΡ.Ι.

Η πιοιιε α έοΙειΙτο_Ιε άσε Ια ηυειΙΙτὲ εΙο απ::

Μα ε1ιι'ε:ΙΙο Γε νΙιιτει εΙ.σιε πω Παρ: ,δε

1π'αιικι αυοι1ητ:φωιπετοε τή ειιια:Ιοε ρο- /
7 |

κ:Ι1οε, οι απο Ιε:ε ΜΗτιπΙτέ5 δε ΙεεΙυΙΙεΙΞ

Κε τΙεΙα απο , έΙ;:ιτιτ όιι του: ΙκεττιΙ)ΙαβΙο

ζισεΙΙε: άσε Απἔεε ΒΙσπ-ΒευτοαΧ.ΙΙ· Δω;;

έίε11εοτε άέσοιιιιεττ Ιω ΐοιπάρπ1επεσ 86 Ι

. Ιοε ι·ειΙΓοηε ό: Ιω σειιιΙΙ:έε ά:: εεττο νΙ6 Μ;

111οττοΙΙο , εΙΙΙΞιι:οΙτ Ι'ΙΛεωοΙο ποσοι· εΙ6

? ἴοπ Ροκ , Ια Ι:ιτάεΐει&ΙοτΙ άοΙ:ι έιιΙΙΙατ ω?

υὶτιε Ρετ Ι`οΙσΙατἱοπ άι: ίση ΙειετΙΗατ , δ::

Η εοπιτηιωΙοη εμε: πουε ασοεε εποε:

ΙΜ. Επι Πει ροιΙτ πώ” ΙτηΡτΙττιστΡΙμιε '_

ΡΙΙΙΙΙέιωτπποητ εΙειωΙο απο: , 8ε Ια εταιτι-°

ΐέΘδε ΙΈΙΡεπιποο Φ: απο Μαι Ι·ιευτει1

[ο ν1ε,ΙΙησιιε ε ΜΜΜ: και εκειηρΙε:, 8:

να ρειττοτι :εεε :ιοοει·ΙΡΙΙ στι τω οποίωε·,

Ι0τ8 (με Ιὸτωπι: ‹Ια κοιτΙΒαιιι , ΙΙ ]Γ:€ρτώ ·

απο. νΙι1:ιητ Ξι Γοε ΑΡόετω , νοΙΙιι τΙο

€Ιοίι·ετ,6ε οοιιτοωιέ ά'Ιωπ:οπαΙΜε @Σ

Ραπ Φ: Ιουτε ειρτὸεέΙουε εΙτιπε Ιε9(Χει.ιΧ,

ΜΧ Ια τσ€ειι·εΙαοετταπο (ΜΜΜ Γοτωο

ε β τιποτε ΙιυπωΙτιο , Ια εεΒο δόΓΟΓΙΘ

@ΜΙ ‹Ιο ηόττο οτετιιοΙΙο ίεΙΙ::Ιτέ. Μει-:3

ΓΑρτΈττο πωπω εμε δώρα· Ζ"Επω:22Ζω

@#6 ί6 ε:Ιζω·Ιω 24%] :πώ |'έπωυπ3ψιθ@ο

¦ ἰππσἱσπ·,

Ι

Ι

. .

...›«μ»*ΜΜ

 



 

.ςῷαρ1.

α( δεν.

;.ιο.

Α(

'ίαιι(:ε (Ιε Ια Με 8(

ί .Σινούκ Ι(Ε _

Ιιιιιιιει:ε , Ρατεε (με Ι'ΙΞιια(ιειΙε εΙΙΙα (εξι

ιιεΙα(ιοιι (Ιε ίεε τ(ιγί'(ετεε , σε ιιοιιεΙε

νογοιιε ειιίειοιιατι( εε((ε Ιιαιι(ε 8; @Με

(ειτε νειτΙ(ε, ε; Γέ(αοΙιίίαιι(οιιι'ιιιετιι(ιι(

Ρα( ίεε (ιιι(αεΙεε , ρα( ία τοστ( , ε; Ρα( ία

(είιι(τεξ(ιοιι, @πιο οιι Ι)ιειι ίε ΠΊΟΠε

((ε α ιιιοιιε οι ίοτι @μια (εεο(ιειΙιαιι(Ιε -_

(ιιο(ι(Ιε α ίογ , πιο Ιειι( ιιι·ιοιι(ατι( ροιιι(

Ιειι(ε ίοιίαιε,('5(: Ιεε αρεΙΙατι( αΙαιοιιϊβ

- (Ιε Ι'·ιιτιιιιο((αΙὶ(ὲι

ΑΜΠ αιιο(ιε (ιοιιε ει(ΡΙΙ(ιιιε ει: (με που;

(Με Ι'ΑΡο(τε (Ιε Ια ιιια(ιιίεί'(α(ιοιι (ιο ΙΙΙ

ο;ταεε ίαι(ε ειι εεε (Ιει:ιιιεκε (εεε ρε(

Γαρατι(ιό (Ιε ιι(3((ε 5αιιιιειιτ Ιείιιε_ (ΙΙι(Ιίζ

(Ιέττιιιία(ιε Ια ποστ( ,εε (ιιετ(αιι( (ο Με

πιιετε Ια νιε ε( Ητ(ι((ιο((αΙι(ε Ρα(ΓΕΑΙ2Πε

εμε. Βειιιίίο(ιε Ι)ιει1, Ἐι:ειτεε Ι›ιειι 2Ιιε

πιέε,(Ιε εε (ιιι”ιΙ α (Ιαιο(ιε ιι(ιιιε ω; μια

(Ιε (:ε(τε ιιια(ιιίεί(α(ιοτι εε ία ἐ(αοεεΠου8ι

(ι(αιι( Δε( (ειιεΙοτεε (Ιε 1ί·Ι€ΠΟΕΩΠεεεδζ

οι: Ι'ιὸοΙα((ι;ιεΡαγε(ιιιε, οίι έ(ογειι( Με

(Ιιε ΡΙοιιο(εε εεε ΑιιεεΡ(τεε ; 86(Ιε (ε1ια(

(Ιε Ια ίιιοειί(ι(ιοιι (Σ: (Ιε Ι,ε(τει1( (ΙΜ (ΜΕ

ιι(ειι( ετιεοι·ε Ια ΡΙιιε ο(α(ι(Ιε ρατ(ιε (ΙΩ

Ια (ετι·ε,(Ϊεί( «κι αιιαιι(α_ἔε (με ρΙιιίιωΗ

Κοιε 86 Ρι·οίετεε σο( (πω, 86 οι: Γεώ

(>εεειμ Νιοιιενογοιιε ειιιαΙειτι Ιριιωϋ:

“ (ιιιίωε(

ΙΙ



 

Κέ 123 6εΡ.ἔμε;εω°Ι6εε. γ @Η _
ψ γ :ετεΐ οιπ Ιειοειειι ΙΠεεΙ ΙΙ'ειιιοΙΙ: εΙΙΙβ;ά·;

Μ, ε" (Μ: εε οπτοτεε: Ε: πότι·ε Ιιπι1Ιετε

_! ΙΙιτΡειΙΙε εεΙΙεο1ετ ΙΙΙ ΙειΙτ @Με Ιε 5εΙεήεωξ

[Β ' Ρϊ0ϊείΙε :με Ιε τηοΜεΙΓε 6Ιε ίδο Ιζο7;ωΞ.

ηεω°εΡε ει άπε εΙεω Βέ1Ι&; ΦΠ: μ”

ΠΠ (Μ: το Ρἴἑετε Ιο εοοποιίΙειι1εε ει εεΙΙό

κ ο 118 εε'Ρτοΐετεε. Μωβ ῇ (τα ττ€ί°οιι

›- εεΙείΙε ηοοε οοιιέπε ςΙε Ια 1οΥε,. (ΝΠ

γ· :Π0°5ΡΡΦωοε ΦΘ- ά”νοε μεεΙπε εε
Ι ΙτέΈΙ:ΠΠα8ΕΕοΠα Ισ” Η8ΙεΠιειι6« Ι ·

Μ” απο εοοε Γεε › ο ”
βίο;;; εοέτα- ί' Β -1· δε

Ι ΜΗΝ Η) -_ . εξ ΗἐΠ$› ΦΙιετηιοοηε

ε Π: ού :ἔ:;ι;ἔιιιΓοιτ ΐέΐιοε ΐιεΙ:ει ιΠωεω

_ ' Λ ι.ιοπε. ετεο .ο '
ΙΙ 11οττεΙυΙΙΙεε ευ Γε Ι-ει:Ιε επχοξΠ88ξτ:μφ .

πιότω-ωοΕετιΙεΓυεΕΙιτΙΙΙ Ετέομη22'έ ,

πατε 5:ιιιυευε, (ογοεε (εξ ίεΠΠ"=υπ

:ΙΕ ΙεεείεΙειιιεε.· Ι)οηιιο1τεΙυγ α: Πω α

?Ι·ΙΝέ ε εείΈ ο (Με δωσε εΙρτ1586ποε

5 εοτρε οιι'ΙΙ επιεΙ1ετέε ει: οτι:: εΙε Γεω

τοΙ[6 ο1ΕξΪ€Ζΐ1ἶὶεΝεΙιηἔὶεο (οιπτειγοπο πω;

Ι'ειοεεα Ρο;$ἔ:ἔἶΒ :Β06; εωοε Ι 911 66

= ο ο θα Μ, ε οικω·

ΡΜ ΙΙ 1106182, Ε· |. . Ρ ' 'ο
ευθΠε Πω” ΕΓεοτ εΙε ἔκιεεω ρΙοε ΜΥο . επ1οιπ.Α @που Πε ΡΜ.

›

Ι . 6Ι

β (Μ: α· Βο11τέ110615 τε:ιάε ωαιιιι:ιωοη

`Ι Ι ' Γοπ

  

`



. _ 'Δ

Με. . 5'επιπωσ Α Π; /

@εεε-ι Ιω ιιιάιιΙ€ειιεε Ιιεειιειειι3ε. Ι”ειιιούθ εμε

ειιθττε ΒοιιΙιειιιτ εΡε Βιιιιιό. ]: πιω Η ιιοιιε

επι ειΒιιΐοι1ε·, τουτο Μ. @Με ιΙιι δειἔιιει.ιτ

·_πιοιιε τοιιιτιιετει ει τΙο.ιιιιειτιοτι , έπεισε ω

ίοιιιιο.ΒΙε εεε Ιε (ετιιιτειιε εμ ει ευ ΡΙιιε

· . εΙε Ιιιττιιετε-86 ιΙε εοιπιοιίΙειιιεε θα: Ια νο

Ιο από εΙε ΙειιΜειττει Με :ΠΔΠ ρ1ιιε με

·ιιειιιεειτ ΡΜ ε'ιΙ οι: Ια με Βιιιε. ΜεΙε

ΐεξ·.·ειε ειπε Ιε δειειιειιτ ιιοιιε ιΙοιιιιετα

ε!ιο θε τιιειΙΙειιτεεε θετεε Μαι ειιιιιέε, 8£·

εμε εεττε 81ΤΜΗΙΟ @εεε ειιι"ΙΙ νοιιε ο. Με

ειιἴεΙὶεἔ Ρατίοιι ΙΙιΙε ιιοιιε Ιεϊει Βι.Ιιιτειιι6

ω εΙΐει:, εοιπιιιε εΙΙε ιΙ$εΡεπ τοιιε ‹Ιε θ.

οποτε. ΕττιΙστοιίΙέεΙε:ΡιΙεε πιει νοιιεΙει_

επείειιτει 8εεοιιτειιε οΙε Ιλ Βιιιειιι:Ι σε

εΙείιτέε δε πε εταιιΒιιέε τιετιι ‹Ιε τσιπ εε

ειιιΙ νοιιε Πειτε; ου @οι νοιιε πικαπ: ιιΙ:ιτ19

Ι:: πιοικΙει δε <έτειιιεΙ δαιιιιειιι:ο. Μειε

Ιε ιτιοικΙει ΙΙ :ι τιιοιιίέ ‹Ιε τοιιε νοε αν

πειτιιει ΙΙ οι ΙΙιεΙΙΙιε εΙετιιιιτ Ιε1.1110ϊϊιω

ι!ετιιιετ 8ε1εΡιτεεΙεεοιιε-ε απο: ωστε

@σε Ιε πιοτιεΙε τἱειιε μποτ Ιε ΡΙιιε ιεἀ00=

@Με :Με @οι Και: ειι Ιιιι·ιειιιικει Ετ αν

τα π: τιε πιο με εμε (Με ιτιεΓιειε Η

:Πεκ ιιε ἴοΙτ νιιε εΙιοίε ει·:ιιιΙΙεΙει Ιει πι”

εμε τΙε Ια εοΙετε άε Ι)ιειιι Ιε ΙΙεειιι εΙε Μ

- εισιιεεειιεεε ,ξ 12. άεΙΙει,ιθειοιιάσΜε εΙιεΐ

ι:Ι απ·
Σ” ›_ |

Ι

Ι



βΐἶ .

]ἱιτ ΗΡ. ! ΙΙ. α αεωΙΙΙΙΙ. μα:

τΙ'οαυυτα. Ια τυΙτια τΙα Ια ΡΙυε ακααΙΙαυτα αμ.μα

(Στα:ιτυτα ουι ίου Πιτ ΙΙιτατι·τα, δ: Ια ροτ
7 τα, ου Ι'αυττέα τΙ.α ΙΙαυτατ. ΜειΙε αγαε

  

Βου αουττιαα , Ι:ιάαΙα , νοττα δειυυαυτ τι

άαίατιιιέ αα ιιιοτιίττα, δ£ το. τΙέρουιΙΙα α::

τουτ σα ου,ΙΙ που άαίοταα, Ι! Α: αεωιέτ,

τουιττιατΙιτ Ι'Αροττα Ι ΙΙ Ιυγ ει οτα ίαε τιτ

ευιΙΙοτιε , Ια ρααΙια (Με τιιαιΙοτΙιθτΙου ΙΜΗ

τουτ Ια ότου ου'ΙΙ :ιυοΙτ τα νουε,αα Κατα

ΡΙυε αουτ νουε α1υ,ντι τυτιτοτττΙα αυτ πο·

νουε Γο.υτοΙτ αυτα κΙα ττιειΙ.Ι.ει ιτιοττ νοτια

Ραυτ ρτιιιατ εΙα Ια ταττα , 86 αΙα τ:αττα ΜΙ

ΙατειοΙα ντα ουα νουεγ ττιατιέε.τ Μειιε αΙ

Ια τια νουε ίειυτο1τ οτατ Ια αιαΙ 82 Ια Μα,

τιιια τοσα 5ειυιιαυτ νουε γ αυττΙα,αΙΙα

νουεγαουτΙυΙτα, άουτ τΙαυατιυα Ρετ Ια

ΒαυατΙτα ‹Ια Ιαίυε (ΙΙιττίτ Ια ρει.ΙΙειοα «Ια

τ:ιαΙ, τετ Ι'ατιττέα ‹Ια ίου Κογευυια. Ετ Β

αΙΙα τατιατιτ νοττα αοτρε ‹:Ι:Ιυε Γαε ΙΙαιιε;
τα τιἶαίτ μου νταγ αυτα ροιιτΓυτιαουτιτ, Μ

τιιτιιε αουτ Ια ςΙέρουιΙΙατ τΙα- Ια αοττυτιτΙό. ·

ΙἰΙΙα Ια τατιτΙτα. να Ιουτ, αοπιιιια Ισ. ΙσειΙα.

κια ααΙυγ τΙα Ιουειε :ιυτταετοιε, ττι;ιτε @οι

τΙαιιιτ δε: ΙτατιιοτταΙ α: ααΙαίτα ,ατι ΙΙαυ ου

Ι'ιτιΙΙτιτιιτό 8: τΙα Ια ιτιιΓατα άουτ ΙΙ αΙΙ:

` Ι"ΠΞΙΠίΕΠ2Πί ΏΟΙΙΙΙθΙΤ. ΑΙΟΙ“δ νθΙ.Ιθ τααα«

ιιτέε ‹Ια Ια :αυτη εΙα νὁττα $αΙαυαυτ Ια

άουτ

  



 

Έ:εωΡ.1; ὸοττιἰοτ δε Ιο ΡΙι:ε €τειπά ‹;ὶο τουε (ατε

  

2.24. Δ .8'οπωπ 72. ή

ηοΠοοε ε11ιεΙτιε , αποω ό· απο ΜΜΜ

2αΜέ ό2Μ|9εωοα]ξ· ΦΠ! κι :κά ο» Ζιυπίεάζ

νοι1ε οτι νογοε πιοΜποικιτιο Μ. ίο:τιιο

Ροτττο.ίτο επι ν1ἴ άει1ε (οτι Ευειπἔ5Ιο ,δὲ ὶ

άειοε θ. τοΐικτοιίΠοη. Με” έπουεΙο. Ροβ

ἴοὰοτέε οτι νοι1ε ττιο-ίὶποε , νοι1ε επι Με

οοιιο1τέΙοε ·ΡτοττΝοοε _86 Ιοε εποε, :Ποτέ

ήτοι1ε αι τοοοι;τοε τουτο Μ. ΡΙοκι1τιιάο;

«Με :εποε άοε οοτρε δε' άοε ειπα θ.€€ποε

,άοΙειςιιειΙΙτέ ό,οπίαπε άο ΠΜ: ορο νουε

μια, ὅοε :Με Γεω 58ποτεοοε: 8: (απο

νἱοο;ρΙοὁοε δε: οοιπιοἐΙἶεποο;ὸ‹ε Γιιἱωτοέ

εέ δ£ εἴο Με; οΙοε οοτρε Γεω ἀπιροτἴοἔ_

-ς€τεοω; 86 Εεεε ἰοίἱτωῖτέ ε @αεκ ὸ'νπο_.

Βατωτό; ὸἶνὶιο Ι'υτιπἰὅτο;.6ε ὸ'νιιο νἐΒυουζ

οοΙοΡεο. νωε ἴοἑἔε ίοετιωειΒΙοε @Χ ΑΠ;

Βοε,εθ-τειι1οΗ1ε_οοεπιίο έως Δε τουτοέ

Ιοε ηο-οοΙΉέέε·&οϋε.δοΠοε @Μ ιιετ-ιιτο

επὶιτιεΙο,8ε εοιπωεω οότηο οσε &4ειτο

@οπο ε: ὰ›νιποτοεοοΙΙοιτο`ο3 όφ1ήο; .Βιε

ίιοε;ιιι ιἱοίΪυε :Πι τω' ; 86 .άοε οΜυΒέ

· έκιο:ιε,8ο άοε εΙτοτεεϊοΜ ςυ`Π οεζι1ΐο 00Πο

:1ωιοΙϊοττ1οτάτ ὶογ βειε,`ὑὸγετιἑ έουΙοτ Ιοε ἔ

ε @πω ευ ἀοίΪοΙ1ε όο νὸέ Ρ1έε , δέ εΠοΗο·

' , τοπ ό.ο νόι:Ιτο οποτηίοο;ξνουε Ηοιπίτοε εξ

@Με οτι Με ειπο.1Γοιι άι: ΒΕοιηοοετο$~.

- Ρωε

. _

-
|

_
'

|

.

  



“ΤκΤΤ_=β_-~

! ' Ζ Ι.εΠωσ:Βε; ι ..ι :ή . β - |

Κ) - μη” ει [σιιΙιιιιτ_ίΙσιι Επι” νιΩι8ε ; ΙΙΙ νΐιιεεΙιη;Ε·
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_ εέιτ3ετο Μ Με 8: Μι ΒΙοπο @Ή @ή μο

πτΜΕ , δέ Ψ1έι€Ιι1Υ2Υ Μπα, @οπως
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ΙἱετεττιειιτΙα εΙιατεε τΙε εεε εΙσιιεε στε
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πειτε ρσιιιισιτ,Ιειιτ ι:Ισιιιιιιιιτ Ια εσιτιιιιιβ
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εξι τοσεεε Γε;` ωεωεσεεεεε ε. οσε _ςεΙΙό Ι '
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#θ!'Π78 Μ» πω· , @φ ασ 22 ΜεΜε: Ψ

?παω σε 2:υωςεπε. ` Οί Η εἶζ οοτωἰιι·

εμ”οιποοτό. ε1ιίιΙ γ Με ·βεαιι€ουΡ ΙΩοἰτμ;

@ὁ τ11:1Μ @τε άσε εΒοΪοε ὶηιιτἰΙεε, ςιΐει

ν ©ΙΤ.©ό€2ςτττο ὸἶ>τηςιιιιιἶΞἴεε,ηεετιἔὶτ1ῖι›ὶηε ' - -;

ανταγ. παμπ ·ντι Μ 4ιυττο Νο οϋευ

'Μ, δ6:ΒΙοεττέμπεε ΐοιπ όΙ€ηε: όετ Βου? Ξ

ῖθ›ΓἰΦρτυἀεηε:ο ὰ: ;τ:μιιειἰΙΙετ επ "ω,

Ε1©ϊΈ2ειυφ ]ἔ εοηἴιιίὶοι1 , οίι ε:Πς τοπι

ο. - ·έ0ΠΠΠζΕΙ::ΞταΞΞ2:ΞΪΪΪΪἔἘΞΪἔἑΪἔ

ΗΠ,!ϊ €ίἘ τὶε ηὁτω ός:ιιοίτ ἀς:- Πο Παπ

ΜΓΦηι3ὶ Ϊοὶτ οιι1ι1Μί"το δε ττιζώιεβε , ρ·ἱ1

Μάτι δε ΜπΠε. ΑΜΠ κκογέε νοιιετ1ιιοΙ:ά.

ΜΓΠϊΦ 21 εΠε πιεἴτιπ: εοπάατιοὲ τ;εττ.6 -
γ ΠΠρϊ11όΘοεο :Πει Ιιοιπο, ΓΙιώπωσ :οιι

8ίσειτιτ δ: άεωοιπο.ιπ και: οοιιίυε;, ῷή‹ὶ

ὶΙνΙεκιτ ει τοεοιπιποὶίὶτο ε1ιιΉ ε ττειιὶπἰΙΙιὶ

ΡΟΠΗΜΙΠϊ) δε εΙυφ Ια ΡςΙτις ε1ιιΉ 5”εΠ: `

2ΤΠπέζό?Πε Ρουιιοὶς οίὶτ6 ειπα: @Με Πε

ε · ε Δ . Α γὶυίὶΙῆοτ2Ξἶε€ΓἑΣἑ:ἐ ἶἐἶ”ἔξιἶἐζΪἶἔ€ἔΪἔ

ΦοΩΡτετέ!α'ΙΙ @Με Πίσω εἰε ιύ::τι ροἰοτ·

ΦΡΕ”, Μ ἴο εοιπαπο με ὰ:: αφτα

(ν 5 ίεμ1τος.
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9.4.6 .8'εκαου 72 Ι.

επι εΙουίιτ ‹Ιω τορτοεΙκ: εμε Ια αΙιειΙτ 8; Ια

Ιεπι€ Ιευτ ουΙΙ ρω @Ιω «Ι'οΙΙτε ν:νη65 86 ·

ΙωπιΙοε , εμπιιπΙ ΙΙ αΙινιιτε.Ε'αήαβ]α `

έξη στα , & /άέφετ/Ιωιέε φί2! Μ! ραέβυιτ

Ρ814#ἔι%ἄΗ πω: οίεΙυή·ια/9ασ: ι τωνΜπα -

πέε Μ. ΙΙ οροΙε @σε ίκτπιο δε :ιΙΙΙ:υτέο

φο:1ιποιίΙαοεε: ςιϊιΙ α εΙυ Ι.τυ1: ΙιιΙΐειΙΙιΙυΙο

εμε Ιιιχρτοάιιιι·α να Ιοιπίέ ρω:Ιοτμ:ε , α

| τοιιε Με θα έκ ΠοΙΙΙτεε Ιεπελπἔεε «Πι

ττΙουάε“8ι .πια ΓοϊιΡ9οιπε & Ιτησ8πιπ:ιτιόε

ἱπησἰεε όσεωοσόωηε , @ο ΜΙ , ιΙιτ-ιΙ,

πιο ττι“ειουίε ότε κα" πια Με ει: πω: , δε!

_ @ο ττο.ιιειιΙΙοτ βοοιιοουΡ ρριπ πωπω Ισ

πω ιΙε :πω ΐοι.ΙΙΙτατιοσε (σε ςΙωΙΙΙ €τέιεΙ,

δ: ειιιΙΙΙ Ι·ιει.ιτευχ εμε: Ια αιμΙΙ·5 επ Μ;

@Με 8: ΙιοποταΒΙε·,ΙΙ Ιε ΜοηεΙ:Ι)Έποτε,

ώ! :τη τΙ011τ€1 , ε`ΙΙ έα; πποηικτ , Γοη Με

ρΙΙοιιτὲ, ειγειτιτ ντι: σοηιιοΙΙΙαπα: εστω

Ι·ιο άε|Ια Βοτπἔ: δε ΒὸοΙΙιὲ , ός: Ια ριιΙΙΙΙιιυ

α: , 8; άκ: Ια ΙΙΙσετεΙΙτἑ -& 11Μεπιιθεειπ:ο

· ;:Ις: εε:Ιιιγ :ισα ςυΙ ι'ειγ "Με , 86 εεττ::

Ιιε·ὲ τι1ειΙιπε εΙυεμιοΙ Πι), Πω, δ: εοΜἑὸ Με;

νΙε ά: τοιποε στα οἴρετατιοεε. ()”είξ ΜΥ,

ίτε:τσε ΙοΙοπ-ειἱιπέε, Ι'νοΙ‹1ικ ;ι-ΙΙ-ευτέε τα

απο: ‹:Ιε Μαιο ΗεΙοΙο στι :οικω Ια τω·

:ει:1οπε, Φεβ (ση ΜΙΒ: ό: ίση :σωμα
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οοιιττο τουε Με εΙΤειιι·ε Φ: $οιτειπ δ: ‹Ιυ σωΡ.Ι.

π1οικΙο, ‹Ιο (ε: Ματ απτο Ιοε Ι:το.ε ώ:

Μαι , 86 Γ:: τοΡὸΓετ ά6ικοτυοτιτ επι :Με

ΙΙου εΙοε τοωΡοτεε Ια μι” τικΙςε ΕΜΗ

νετΙτὲ οΙε: (σε ρτοττκίΙοε , Ια εοπίΙειοεο

‹Ιὲ Ια Ισοπτθ:,Βε Ιω ΙτιέρυΙΓειΒΙο:ε τΙεΙιεΙΙοε

ιΙοΙο. ρυιΙΙαι1εο. εοιπΙΙ:Ιστοπε εΙοιπ: απ» 7

&ωπ:ητ ατα: ρειτοΙο ‹Ιο Ι'ΑΡόττο, ςυΞ·

εφττΙα·ιπ επ Ιογ- νικ ΙΙ ?Με άτυπο ό::

τοπίοΙετΙου,8ε ηι1ΙΓοιιΙε (ΜΗ: Ροιπ ιπουε

τΙοτιιιεὲ νικ νΙΙίΙὸΙτε ειπΙοτε οόττο του:

επικτη1Ι;. Ι.”Αρόττε όΙτ ΡτοιΜετεωστπ:

9αϊέί/Σιϊ2 έ'·φιβ έ! ι πω, όοΙΙ: ει £Ιὶτ6;

. εοπιιυξ νου; νογέε ςυΉ ίἑιΙτ ςιιΙ 82: ε1ικΙ

€ΙΙ Ιέτ Πού Ι ο. ς1υΙ ΙΙ ει επτα , ο. Ια Ρ:ιτοΙο

(Ιικ1υοΙΙΙ ιι αΙοιιἰἑἘογ, ού Μου α ε1ιΙΙ ΙΙ

πεοηΒΞε Μι Μια δ£ θε οΙΡε:ειικεε , ΙΙ·:έ

Ιοιι εε ε1ιΙ'ΙΙ :ήο_ιπε ΙποοιπΙΙ1σοίηυΉ

Ξπα'επέα έεμβ. @Η Ισ πιο: ‹:Ι‹: πάτε,

Γε ττοαΙιε οτι Ι”νι1 86 :το Ι'αυττε Ιω; ὸιιιιε »

ΙΈοτΙτιπο, Ματ εμέ Μ: ΡτεπιχΙοτΥ ΗΜ:

Βεαικουρ ΡΙυε οτεΙΙτιειΙτε ηιτο Ιο-ία:οτκΙΙ

δέ του: Ισ Ματ :Ισ ίου εΙΙΓοοιιτε, .Σεφ

κ1ιι'ΙΙ εΙΙτ εΙο Ια ἔιπίε ‹Ιε (οτι ·άΘΡΟΠ;ΠΙΟΠ·

Μ φίουττο Ν:: :κατσε εμ.υιΙΙεθ:ε ό:: 11%

<Ιοιπ ΙΙ ε'ιικττΙΙπιο Ια οοοτιοΙΙΙαι1εο , ΙΙ

οπτοπιά ΙσκΡαετΙοπΙΙστεωεπτ Ια «πιω
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Με! . .

δε' ίξι.ριιτοΙει δέ ΙΊτΙιτιιιιιιΒΙε ξεττιιεεζ

εΙε Γεε ΡτοιιιεΙΙ.εε , εοτιιιιιε :ιι εΙΙΙοιε , μ:

Ιε εοιιτιοιε Βιετι,ιε ΓειγειιιεΙΙε. είε Ιεε-εφ

δε ε:οιιιΙσιειι εΙΙΙιιιιιοΙιιΒΙε Ια νει;ιτε

Η @Με ρειτοΙε, δεε:οιτιβιειι ΙΙ εΓε ΜΗ,
' ιειιιε :ιτειιΙ.τ εοιιτεε ιιΙΙΙΙ ωεω, Λιβ

ἔ Ρ

εισαι Πι ειιιε Ια τεττε δ: Ιε (:ιεΙ 86Ιε Πεμ .

πειτε ειιιεε: Ιεε ξοηεΙεετιειιε, 56 τοιιτ εε:

Ι:ιιι,εΙΙε ει ρΙειε βιετέ δ; εΙεισΙιιε Μετζ

Ιιι·ειει'ΙιιΒΙε Ιε εΙι:ιιιιέετα δε: δε* τειι`υετΪετά

ΡΙειΙΙορεειιι”ιΙ :ιετιιιε ειιι”ιιιι [ειιΙ Ιοτ:ιεΙει

τειιιτ εε 90,2 εΙιε εε Ιειιιιτ διεΠιιιυετιιιτι

δειξςτιειις εΙετιιειιτε ξιιιέεΙΙτε ΡιιτιέἙιιεΙἔ

Ιετιιειιτ ιίε:ε:οιιιρΙι . Με1ι·ε ιΙ ειιτειιεΙ τιΙιΙΙΙ

Ια @Με 8.8 Τοπ :ιΙΙεδειειι ΡατειιιεΙΙε ·

ειιιιετ5Ιεε ΙΙειιε > τεΙΙε εεε ειιι:ιιιεΙ Μαι

ΙΙ πιο Ι'ειιιτοιε ρ:ιε Ρτειιττιι5_,ιΙ σε Ι:ιιΙΙετοΙι5=

Ροιιτειιιιτ ρειε εΙε Ιεε ει σε;; εεεεεειι·εΙειι
- Η: δε ιιιεΙΙΙιεΙε ειτιιοιιτ ειιιΙΙΙ:ιίρ.ειιιτ(οιι

ΙΙΙΙε νιιιειιιε ι”ιιε Ιιιγ ροιιιιιιτιε Ρετιιιε.ε-ττό

εΙε ΙειΙΙΙετ Ρεειτ ειιιε:ιιιι ε:Ιεε:ειι:εειιιι Ιιιγ

.τιΡατεΞεκιειιτ. Μαι: τειτιειςειιιεε,ιε νοιιε

μα: , ειιιε Ι'Αρόετε άι: 918,2;[ψ εεε εΙιειέ

Ιεε. Ρετ οἰι`νοιιενοιεὲέεειωϋιειι θ. Έογ

έτοιτ έΙοιεςιιέε εΙε εεΙΙε εΙε ειιιεΙειιιεε Με;

ειιιι]ιιε ετογετιτΙειι Ι)ιειι ειιιε μι· ριοἐ

ιειιτειιε, 86 ιι”:ι.γειιιτ ειιιειειτ ἔι εφε ειιιειιιιε

` ε ` · ' · ε:οιιι1οιί-ΐ
ιο.

· . ε @Μεινε 2721'. °
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εςετΙεΙΙΤεπεε :ή άεΙει ιιε:ι1εε`-, πωσ Ια @εμε

νοΙρπήε , ΙΜ (Ιεε ΡτοτηεΙΙ-εε ‹Ιε Ι)Ιειι ; Γε

εεπιεττωπ ε 'σε εμΙ'ετι ίε.υει1τσετταΙιπε

@Με Ιιοωτικε, ηιΙ'ΙΙε ι1οιιππειπ ΖΐΕέ·Ι2

#› δε ερρεΙΙειπ εεττε Ιοτεε ‹Ιε ΒιιιτεΙΠε,

ευπεβ] σεεεεφρέε :ΔΟΞΑ Με επι εεΙε σΙε

Ι'επικεφε , δε ιπείαιε εΙε εεττέεειιεΙσρρω

κεΙυεύ!ξε, @τα ΡειτΙε Με” , Ιε πε Ιε Με

με. Μειίε Μαι ἴοὐτὶεπε-ῇε @ΜΙ Π)! ε.

ΡοἰΠϊιΙε°εἴογεροιιτ «πω. Οι: Ια ἴογ Γε

τερρστεε σΙε πεεείΒέε ε Ι'οΙἰΙετ ευ'εΙΙε

επιΒτειίΙε`, δε ε1ι1Ξεοιηι1ε πω; τω· ώςβ·,

ΙΕ ΦοιτηοΙΙΙ ηεεεΙΙεΙτεκτιεπε, πεταει: :Η

ΡοΙΠΒΙεωΙ Ιωει€8η:ιΒΙε :με νουε ετογέε

α: 90%εσμε ΙἔτΙοτέε εστΙεεεττιεπτ (ειπε

ω10ΙτευεΙΙΙεΙΙ, ου ειιεΙ ΙΙιι”εΙΙ. ρ:ιε.

ςΪΟΙΪ#›Φ,ε_Π εΙΙέτε ΡετΓωει‹Ιὲ εΙυ”ντιε εΙποίε

ξΙΙ.00ι11τυεητ όεεε νευερε:ΐιεεάεςιίεΙ

Κ @ΜΙ εΙΙε τΙ'εΙΈρεε ι11εΗτιεεοττέε @πε '

Η ΡΙ:Πδέε εΙεωττε εοει.ιτ9 Με.Ιε φωτιά

1 ἰει1 εεττε επιιεΙορόε εΙΙΙιτιει·ε ρσετι·οΙε

αυοΙτ Με πιστη εΙε Έογ , τουΙὶοιπε είδε-ΙΙ

ειιΙεΙεπιτε @σε εε ει”εΙΙ:ρειε εεΙΙε Μ εεε1°Α

ΙΙ(ΙΙΙβ : φ42[είε επ ε1ιΙΙΙΙει αει: , :ή εΙε ίεε ·

?Με εΙΙΙεΙΡΙεε , ςυΙεεεεεωε!εεε( εστει

ΙΙΙΒ ΙΙ όΙτ :1ΙΙΙειιτε) ει έεεωεε Σεεέπειεπ

(φα έέεειε.εεε:σ , _ δε μι: Ια ΙΙ.ιπ1Ιετε ά::

'· ·· ·· Α· ·· ί”εά:άτ

:..Βοο·.
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:;;ο Β δικο” ΡΙΙ. . Ι

εΙιεΡ.Ι. ἰ'ε#πιἱε εμ:'έ!.τ απ π·τειι , ωκωέφω ίε: :ΙΜΣ ΙΙ

_|ἐ: ?ιο Ανα· Μ: ἐ£ὲ α'Μπέω έ: Βάσω Ευ· Ι
οΙΙΙοτ α: ίε.υτοΓτυο ο: ί:ογ , οΙΙ τουτο Με ο

νεΙυ8ε υιυτΙΙο. (Σετ Με οΙιοΓοε ειοΙΙΙουιξ Ι

στη υουε Μου α: ου2οΙΙοε Γουτ , που Ί

άιιυε ΙΙοίοι·Ιτ ο'ειυετυγ, υπιΙε άουε Ιουο- Ι

πο. @ο νοττο ΕΒΙΙίο;ιίε του: ‹:ο ουΙΙΙ _ΙΙ

νουε οΙειΙτα ‹Ιο ίογ δ6 Δ.: οουυοΙΙΙειυεώ ΙΙ

(Μα εκ νουε ροττοτει εεωω Ξι :ποσα Ι:

ἴ'Ι)Ιου, Ξ Ιε ΙΙ:τυΙτ, ο ττειυειΙΙΙοτ Ρομπ Η Ι

` εΙο1τε , 86 οπου” αποτο ἔι ΓουΙ:ΡτΞε ρουιέ με

4 ` Ιου πισω. ΙΙ θα ουέ Ια σουυοΙΙΙαυεο 86 ΙΙΙ

_ υ ΡοτΓυιιΙἰου οι: Μ. νοτὶτο άι: Ι)Ιουίου: ΙΙ

σΙο.υε νοε οοευτε , ρουτγ ρτοεΙυ1τοοοεΙ με

` ίουτΕτυουε ὅ£ ατε τυουυουιουε. ΆΙυΙἱ [ο

εΙουε Ιοε :ΙΙΙΙΙέΉουε,ΙΙ νουε πιο Γουέε νου: ΙΙ

~ κυο(τυοε Μ. οουΙΙειυτο έ:: Ι'ειυπουττΙο - ΙΙ

ΌΙου δέ ‹Ιο Ια Ρτου·ιοΙΙοε , του: α: ου'οτι Η

Ρουτ ΐουοΙτ νοττο Ε8ΙΙίο, υο Γαυτοπ ‹Ιο Ι

που Γοτυπ ο νοετο οουίοΙα:Ιου. Μευε ` β

έ:ο ουσ Ι“Αροττο υπ ου'ΙΙβ:2: »ι μ! έ! ι Ι

πω, τι:: υουε τ11ουττο με ΙουΙοπιουι:ουο Ισ ΗεΙεΙο άουτ υυοΙτΙα εουυοΙΙΙουσε '

άσε νοτἱτὲε άΙυΙοοε , ΙΙ υουε :ιΡτο11€Ι ειπε |

του: ου'ΙΙ.ου εΙοΞτ ειυοΙτ πιο ίοτυιο δ: .

:Μΐουτέο οουυοΙΙΕιυοο , Γειυε οικου τυο

Ιευεδο ‹Ιο άουτο. δε: Ι'ου ω: «Ετ με ουσ

πιο”
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› ` 4 ρ, ΡΕΙ». Η. π 7°έπωι!Μεξ ξ; 7 Ύ

1ιουεβ:Μπ «Με ε!εψ , ςικιικϊ πουε ω €1Η5Νμ

Μακ ΐευ!εωεπτ :1ικ:Ιςιτε !εἔετ Γοι:Ρςος1

ω εμιο!εμπ ΐοιβΙο δ: ὸουτειὶίο ορἐιιὶοι1.

.Μοϋ·είΕ νικ; εοιπποΞ[[:ιτιοε ειποιηέο.- Ιε- '

-ηο·τεςοίε ροἰιπ ὶογΙ:ι άΗΗιπέΒοπ αμκ: 0οὶ‹Μ

ςιισηιιε:α.νήε_ γ_ειΡοττειιτ, φ;5 νουι€ΙΞΕ . › ·

ηιίο.υττο Με !; /ἐιιοἰ›· όοπτ ΡειςΙσ 52Πϊτ › Ϊ `ΡΜ, 86 Δυττε1ει εσέΜέβα:ε ·ἀο Ια Έ”, /

€ιυου:ιπτ Μέ” @σε ιΙυετιτ έ. Ρευ],ἰΙ Γ:ιυοΐ:::ΙΜ δε εΙιμ:Ι έὲοῖτ ει·:Ιυγ ει:: ςιιὶδ Η ετογοἱτ,

ΤΑΜ @Με Ι6ίυε @ΜΒ έέεοπ τεΙΙεωοιπτ

ΈΠΕΠΙί:οαθ ει Ιιιγ άπο:: Ιὶ:ε Μϊοπε,8εετι ]

/ΐοιηαυΉεωεπτ :ιιι-ττοὶίἰοω-σ ΕΜ, ε1υ'Η τ

Ροιιιιοὶτ σοη.εΙυτο μι: ΙΕ άίεουτε ώ: β [

ρτορα: τ:ΔΓου ςυο-ε'έέοΕτ ν:ΠτειΒ!ετπευτ

 

να Μαι , αιμΙΙου ςυε φαω: α ιιου5,` ' 4 Κ;

Μα«με ποι.ιε Ιο;ρτογοηε ρω Έογ , »οπο ?. ··

ΠΒ·Ϊὲ (πισω με -Ώε211ττ11οἰπ£ ρατιι6ϊτρ

Μΐεοπωωττω Ίΐουι: ωπι ΜΔ «1ιι'ντιε

ΜΙΒ! δ: Μεσα: ΓαβτΠΜ,·Ρτεττῖἱ·ετεωοτπτ '·

ΜΜΜ Παζ ίσιπάο11ποιπτ όειοε Ιε ΙαιπΒα86

ἀ©ὶ,Αρὁττ€,ςι1ὶπ5ογετυρΙογὲιποοΙ6 ` `
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ία:οτκΙα @Η τΙααυογ οοιίε ίατμΙτοΙτα
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φωτο Ι1οιηεΙο Η Μου; φ'ίΙ Ια οι3:1άρμο
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ΉΙοιτποιιτο Ερικ οΙιιοΙομπο τοιιο οΙτέεΙό

ΒοΡοΙΙεεΞτο--μι Ιει ίογ , ο. Μ ε:ιτάο.άιι

ςυοΙΙΙ οΙΙ οοι1Πο , ρόοπτ οΙΙ:το να ω"
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βοά:: δέ έειιιιτοβιο βοροϋτιιιτο,-ιιο ιιιέιιι

οικω με ειο τοιιὸτο-ἑι οιιιι-ουιιάο οοιιι€
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-ιι)ειιιογοτιτ ιειιιιειιε οιι_Ροιιεο ,πιο οΓροιθ.
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,Μια ου τοτειοΙιίΓοι·οοιιτ άο πωπω οιιοΓοε,
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3.72.. 8:πωσκ 72 Ι Ι.
. Χ . . . · #ε 4

ρ:1ψΡ_χ_€Ι€ἔ0ΠΙΙΞ , ὅ£ Ισ. πισίι11ο_ ναπιτἐ Ρο_ηρΙο›Ι

@Ά

' ΙΙ 'δοΙΙοΐοε (ΙΙιΙΙοεε; ιΙοεπ Ια νετἱτέ είΙ .ΙτΙΘ

εοτυραταΒΙσπισητΡΙω ΓοΙΙςΙο,ρηΙε ΔΗΜΙ

Υ Ισε [Με ΐοιπΙέςε Πιτ Η ριιτοΙε άο-ΒΙεΙΙΙ

86 ΙΊιυρφτταηρε ΙηΗΜΙ11έτ ΡΙιιε 8τει:ιςΙς,

) Ριπἰέςιιο ε'είΙ ση Ιεμπίογ @σε οοηΠ-ΙΙ:α:

Γιώτα Γοιιυετ:ΙΙιτο ξοΙΙςὶτὲ.( νοι:ε Γειυὲε

τ1ικΙΙεέ ί:ι1:επιτ Ιοε › ΙεΒεΙετὲε., 7 που τΙςε

__Ρτειτιὶετε Ιιοττι;1Ιοε ίεμΙοτηοίητ @πάμε 86

@τα Ισ άεΙυ8ε,ωειΙέ @εε ΙΠειξΙΙτε:ε Φεβ

πιω αΡτεε ΙἐΙ ιιβΙΙεει:Ι‹Μ άι: Ια Ι.ογ;

. εοιππικοτ με .ἔ‹ζ ;:Ιετουτηι;τσ:πτ Ιικ:ο;πϊ

- πω: ό:: σας:: θ.ο&τωσ ‹:€Ιε:ΙΙΦ,8ζΙεΙ σοτ

έφωμτειπ δε ί-οΡΙιὶΙὶιΗιι€τει1ξ αι ςΙΙικτ$

~ ία (οττεε απο Ισ ;τιέΙαιι€ε ὰεΙςιιτἐ Γι»

Ρς:ΡεΙ:Ιει;(εέ ΜυοιπΙοηε. _51ιὶιπ Ρε.ΙΙΙ ΚΗ

_ οΙΙΙιιαβήι1ε τεΙΙο φΡεΙ'ΙποΙ-Ιη;ΙέΙοετ φησὶ

@ως ‹Ιο Πο; σ:ί-ΡτΙε Ρα ΡτΙε ςΙ'αυξέηιξ @η
' @ο ίε81νόΐαι1ετ:Ιτ ΙΤΙΜοεΙιόφ ός_;:οιΙ

βοιππ:Ι@Μα Ισ; Ρι;Ι:ιοτοο εΙΙιιε τῇ) ΙΙεψη

€Ιος::τ;τ: ΕΡΙττε: ‹Ιο ερπίοέυετ Νεεεεω .

@τὸ 66 στι ίση @Ματ Ια όο&;Μο

ΕΜ οΙε: ΠΙειΙ ,` @τε ό:: ΐζοι1 ε3_τει53Ι Μ γ

:ΙΜ ττ1εΠετ άΙεττεοέςτ.· Νου; Κω·τοτω

Α -·° ΙΦυτ τεκι5,8Ζ ου'Ιοιιϊέειι18,έ'ίΙ ρΙ:ιΙΙΙ;

ί

άάάέέψωμ. .Ι

Ιω $σΙΒτιευτ Ιεεω.ιττοε ευεττΙΙΙοιηέε @ΜΙ

ΙΙ ΙΙΙ)! @απο 5. α: Ρτοροε ,Ισ οοι1ΙΙη:ιι·ιι: έξ ' `

»· · · _ ' _ζωϊόπέιετ:ξ

  



, Δ Δ βαΠ'Ρ. Π! ζ. α7ϊπΔΜέεξ - τη (

ΙΙαπωπα«ΜεΜ εύφ·.ε @Ώ α αμάν χ95 Ο;"Νζ ` Ι

9κίίιι) ωπε!ε>φυπιέά: Ι[εςέης2 έ: Θεέ έ! γ- ΤΜ `

Μ Μυπά·.ε ,- 86 μ” οτεΙοεπεηΕ εηεοεε :: Ι ,_ο.ΙΙΙειιτε εΙε ί:: ΜΜεω-ΙωΜε;;; :Μα ?εδά 1- ΤΜ

Ισ Με!! επεκάπε: ε εεε:]ϊέεΙε.σ ά· Ι" ε"

β22:12Μπ έκβ·.ιΞσε:·εκβϊ|ε: κάπε.τ. Ραπ: '

απο Ι·ιειιξε ηει:ε.ειαόε ΓειιΙεπιειπ ει οοιι- -

Βάσια Ι:ι.Ιεε:οη ςιιΊΙ “η Με θα εε_Μει;

δεισ ΙΙ: @κκε €1ι1ε πεύε·ο.ιιοπε Ιειι.8ε22εά·

(- ΙΙιγ σΙΙ:-ΙΙ Ι Α; ΦΙ':2]104!ΜΜ είε: /εέαε.σΡΗ

Με: μεω @Μ είε @η 64%; ' ά. ώιεζ -

ΜΙηψσέά σε: ΖψκΙ©ἔτἐΙΨ , 04Με ἰεὑσ:ἱ›

ΙΙ:Μ%Ιππ Δ· .94έεπΕ.#|έ: μέΙρώπε επι@Με

ΙΙΙυγ ειι;ε2ε η όειωτιε ςεοσσιωειπάεΙα _

ΜΙΙΙΙΙεΙ·ε άεΙ'Ει1ευΒΙΙε ;ευεμεΙ ΙΙ μπώ: _

ἐπὶ εοπω-ε, !ϊιέ:2Με:εσε2 ευ πεά'εφηΖε;;- Τά'

«Μ ‹ἰε 12έειιφέξ έωέτ έ): Μ; ; -8εΙΙιιγ Μόεί- Μ' Α Ι

ΙΙεπτεμίΙΙ πιο ἄειιὸΙτ 13οΙτίτ ειιοίτ Ιιοητε- Ϊ

ἐΙε.εετ-Ι1οιιοτειΙ›Ιε, ετι;Ρ Ι Ι

ΙίτοΙΙ Ιε ΙσετειΜ ΓΑΡόττε 86Ιε Ι)ο&ει;ε

ΙΙΙ: εε €ΙΙιΙΙιί ιτιγίΙετε ειπτε Ιεε δεοιΙΙΙε;

@ο έΕ:ΙΙ5ΙΙ Ια εΙΙΒΜτε άε.·ΐ01Ι ΑροΙΙ:εέ-=

Ή ΙΙ τερτειιιΙΙε· ΒΙ :Ιε Γε. ΡτειΜετεεκξ

ΜΙΠΙ005 δε ρου: ὲεἔΙετΙ'ειπιΡΙογ ός::

ΈΙωο.τι1εωΙωιε βία: ΜΙ:ΜΙετε › 236'

κωϊε ν11Ιε ξείεΙΜΣτε 1ΐνΓεεε εΙυ ιίοΙΙΙ

«

ε ε:

Ι
' Ι )

Μετζ: :ιΙΙΙΙΙτεΙευεΙα ἔΙοὶἐε ‹ΙεΙ”ΕιΙει1-ἐ - 4 Ι

›δέ ·



  

μ.

Γ·

μ

·-Νήί;ή-Ύ

. '

κ › › ο

1.74~ ^-5'επι2Μ Ι#ΙΙΙ.4

  

ΕΙΩΡ,1; όο Ι)1ευ , εΙυ'ΙΙ··Ιυγ πεζοίτ.τ«:οοΜΜεςΠάβ.

Η Ιυγ μάσα Πιτ τουτ,6ε οικω τσιπ τϊ:μ ¦

και: ιουἰὶοιιτε άευαιιΜοαμι,ικ Ιαἔου.

Με άο ὸοᾶςὶιιοἶςυ'ι·Ι Άη· ειιαοπ όοιπτιέω

'ά σε ίου όε:ιτα:τ Μ, Ξωάτβάτ: @πώ

82ιικΙπ: ,·- αιμα Ι:: εατάετ-ι·ς:ΙΙΒϊέυίε1η:Πω

οοΙυττεε«·ηΕκτθ: δ: €ιπηίοΙειΒΙ:_:!έρρΙΕ· `

θά): ,· :ι ΑΜΠ ΜΒ , Ισω -Γιιίςξ ςἱοςιςοε·

όε·ιυι νατΓετε,εμπετε:ρτ:(ειν:ε νιί‹111ἐ:ΐμ@ἡ

` [Με ΐουε ιΠυστίςε ©ΧρΓει119ω, Ιει··εἰω

·δϊτίιπ: Βαὶ1_Ιέι·: ΦΠπποτβἔ‹: ρω Ηλμὁττο;·

έπεισε εοττπρατέ€ ὁαινε Ισ μτα-ωέσωσ :να

Ρ:πτοτω δ6ά21113)€ ΐος:οιοεϊεμ κι ό·εροβ·;=

- ΝΟυ51:€5 εκαι1Μιι:τουε ει·ικτε!τι @Με :Μ -

»

ΒΙου Ι-'νο.:ιρι·οε Ι'εωττο, Εεε τειππ.ϋφ30>

:οσε ίυτεΒεκιιη ΙοετΙποίοε ΙεωρΣιι6ε 10%

Ροιπωστοε ῖι.νὁτ;ε.εὸ1εὶεειεϊοπ.Ρωι;Μεπ

οπτοιπάτο Ιο-Ρεε21πὶσιἱ>°ἐἰἰ κοιιε Ωω: μου

ω5οτετιτευ.ι:.εοι1Πόοτετ ςυεΙΙοε ίὸικ. ε::

/Ηω: μιτυ/ε: σ,μο Ήιπο:Ιιέο “π”υιιβ:

πάσδ$εέισ Από ον: ό· Μετά· εμέ ε.δΜπ

Ζ4α:ΟΜά ; Ετ ρυέε οτι Ιοεοι1άΉευα:

«μέ ΠΒο1·Έε α: ηιιΉ Μ” οτάοτπκ: έ,Μ .

ιιασέ%,ου :ίσα 282'02!7' ἰε ·υτ.>ιγρ.42%ου. Η είὶ

ευωσης, δ: ἐεεουυυ [ση :οσε Ιεε Μια·

/ Ριττοε-ημο με ία βΜε.φατηΖω·, Η €Π·ε··ε

παπά ἐογ ΡτεοΠέοιοτιτ εε φίιΙ ει[π:ΙΙο η·

> '· > · μπε·

!Μ·ε.ζ.



γ 9ιιη-:»π 42272: νί822

ΪΕΣΪΙΉΠΘΞΘτΕΔΪἱζὸ 8ΔΙτιτ

 

γ

. ξ ῇι%Ζ'ΞΕ2ῷ`Ι Δ; ἙἑΜωώἔε. ' τῇ » _ :

έρνο:έ Μβ22ε· έυε?ΜπΣυ , ςυωπἱ Η ὡς, οχηέ_ί_ '

άτα 722· Μ· ΜΜπο22 &.εά Η _ | _

/Μαπφ.6έω καμπ έ2:ε?7έυφ.: Ο” ο”εΡτ :5Ρ,7%

κ:Ι«Νε·ίεηπἰΙΙ6ὲε;ΕΓΕὲτἱΕυἑςάϊτωΡΙ6γοϋ ›

Η Μοτεε?βΜΜ,' ρρύτ βἔηἰΙἶ€; εμ έξοέ

€θ(2Γάάά2%222;ρα22ω22ω ,ί οτι Έ ζήξ·ιΞφέ

Μτ3οτϊεο!ΐξωτε ΡειὲείειπϊΡΙ6ηα`αιπά-ΓΑ-. . ›_

ρ‹5ς·ι~ε Γο1ΡΙετΈξε·οτ άϋπτ @Παω ΑΙσχεια- :::7”'

ἀπὸ Η; ί:οτεεΕΟΜ;όΙτ ; @Ή πιἔυἰ£ἔτἀ2σἰε-Δ

,ϋἐ###6ῇβἔ€βὲ.-ρἑ#ἀ!ἑ: ;ϊ3“εΐΈ σ. σ.Ήτέ: έ Η _.

άο'ϊ%Εϋΐ'θηυ·'ι1-ΡϊὲἴοΙϊοἶτ ότι 8. Κω, *ἔ;ἴ'° 6°

ήιϊἱοεὶ5α1ἱιἐ131εἔτο Δω ω Με (κ σε”, '

δ£°ἰἔ#5ἐ°##;π'9:ὶ2 σέ ΜΜπωω3 ? 2)2: ω

Ρ#7#ζῶνξε··ε1ἐἡἔι·ἔι·τ:έε#ἐΓδέίὶ π έΗιίέέ εμέ _..

15ετΙοε;Γει16€-ΙΕ Γα1ι.πωε, 8ε!εωΙε ω» 4- #

Με ὰΠϊΜετὸΪιπὁῖἰ€τε :ΣΗ Επε:ι Βεστσ:ιϊΑ 'Ραμ! Η: ρ%όπιέέ

ΙΡ€0Ε ΦΣ Η ὶπέτἴἐὴοἶἐσἔ-Ρϊό 1φή, ε1μΉ:ί

π: εωΡΠητές:,ϋΣ ω πω” τω: ΔεΠε· _ '

]ἔῖΡἴ€°ῇ1'ἱτϊο ΕΡίτ'έό-Έι Τ1ωε›ι1ι6ε-;`ο/ϋ Η | 'Ϊ

ΦΙ1&ήΠε'έ:οψω6_ εκττει128ΜΤέ8ζ ΠΕ ` ' $ “κ ·

ΣΣΣ-ΙΜ ε3ε:ιιχ ηιιξ πέζω2/δνζφ7π ' ~ '

/Μπἔες α:'εσ.<ος7·ε δειἔπἶι·|!τ Ι:]|εωςέ:#, ω· ῖ·

- [ε 24 έἔἔἶτἱ2)ἑ 9κιΖς/Ζ1'έΖΜ Ρέ8ϊδ;Οϋ ύουε ' ` 1

νοΥὲ$ (ΙΜ: ρο1.ίτ έξΙΜτσίτ ἐδέτώτήσέ ,` ὶΪ ~ ζ

ΉΟυ5111φη:τ€ εμε ί ἐσεΐἔαἐἑἔ/ἐἰαἐἑρὶεϊἔς&ΖΗΠεέ2εηα›·σα-ωεθ πέέπ· .9εεἔεεεἐ.‹ἔ Ύ2/έ.Κ ·ν - `

' - ή ~` δ Ά ;

`$

`ι

""κ

›
'

·

`_

η - > | ι



 

?76 | ·':""Φ'Ι.ΚΙ Π· .. ε. .

ΟΙεφ.1. ΟΙπ·Μ σε ΙΙΒΜΗεπειτ εμι'νεπε ΐευΙεε κτιετΙποίε. ΙΙ :Πε ‹Ιε εεε μπώ: εμ .Με

έκε·ωει·οΙε εΙιο(εε εοεβσΙετ:ΙΙ:Ιεε ,Ι)τς#

ΜΙετεωεπε ΙΙ Ιεε ερρεΙΙε /Μπ·:, ιεεω

ἰισ, 8ε ει: Θε επ ττοιΠετηε Με μ'εἄε.Ε

Μ»επβ] ζη·&Ι:%έ:ξεμέ ι# η: Ιε/8%ε'ύ:·β.

Ραπ Ε; Ρτειπιετε εΙε εεε ττοΙε9-εειΙΙξεε2

. ΙΙ Ι'ετη:ςΙΙ:υε ετιεοτε εΙΙΙΙειπε ει11ΗέΙπΙΦε

ή · @σε ει Με νει·Ιεε-ΙΞααη€εΙΙεωε ,·ι1εμιάΙΙ

; ὁΙτ εμε ΙεενΙεεε εεΙεεεεΙ:νευεΙΣεε #κέ

τοπΜιέτε.ω ζε [εβασ σιω'2':·Με, ΒέεΙαπε Με

αυτ;ε ΕΡΙτι·ε εεεοτε,οι1 ε;ιττε Ιεε όοηεΙΙ
ο › Ιλ! . ε '. ε·ν

τιοηε_‹:Ι και Βου ΙΒιβειιτ, ιΙ τετμ1τεη: μ!!

  

Ι!.

ΙΙ.Ϊ'ἰη.

1 μπε.

ΒΜ.·9· [Ιβ η046ίσ έθιέαρ27έ22η7η·βί28 έύε?ή2ξέ '

Ι_.ε ρτεττιΙετ νΙεε ςΙε Η ΡειτοΙε ›έεΙΙΙ8

ΒιοΙΙεκε δε; Ι'εττειιτ , ‹Ιε Ιοττε εμε ρου(

έετε]αΜε,ΙΙ εΙΙ Πιτ ΙουειιεεεΙΙο.Ιτε εμ'εΙε

Ιε [Με νετἱτειεΙε_. ΜειΙε εε τίεΙΙ..ρειε Ιε

τουε.€ειτ Ι'Αρόττε .:εἔει·ςΙε Ιεγ :και δω:

ΡΙεΙΙΙερτ Ια εΙυειΙΙτε ε Ια ΡειτοΙε επι εΙΙε_

π1εΠτιε,τηειΙε ίσο εΙΙΙε;ιεε,8ε Ι,εΙΙετ ςιΙΐεΙ-ϊ

Ιε εΙΙ εαΡειΙ:Ιε εΙε μοοΙεΙτε ‹:Ι.:ιω Ιεε ωτιε5;_

ειι1 Η ΙεεοΙιιεκπ Μες: (η. Μι Ποτε-Ι

1τιέιητ/έΜε , ΙΙ επιτειπ:Ι ευ'εΙΙε είΙτ ρτοΡτε

ε @ως Ι'Ιιοιηιτιε εΙε Τα ιτιο,ΙειιΙΙεε_ @Μ

:υ,ιεΙΙεε ,- ε; οι Ιε επιασε :Με με «Έσω
ε ' ' Δ Ι' πεί:

ὁειτιετιτ ΙΙ εΙΙτ ειπε Τέκπήθέσ Ζω κιΜά:ά .

 



 

Ι [ἐκ Ζ'ΕΡ. Ι Η; ΤΙἐκοΣἔἔΟ. - μ.

Ι:ΣΙ1τξ-, (ΙΜ εΡε ΙΙέΙοΒε ηωςΙεΙΡί·ιΙ- εΙυι;».Ι.

ΜΜΕ Βοηέη: ἔι Ια Ιργ,ε”εΙΙ ει_‹ΙΙτε: ε Ια εΙο-' ΗδΙτΙρο :ΙΙΙ δὲΙἔπἔυι·,`Ξ:ἴε «Μ επίε:·ε . :_‹:ΙΙτΐ ε:

ΙΙΙ(βεβαί2)·εΔΙΔώ:.·(Ισ.τΙει σΙοέϊτΙικ Η -

<σἔἔεΙ1ὸΙτιὲΙισυεἔιΙεΙΙΙτ (Η: Ι'Ιοτεοιπ ά εΙαή

Ι'Ιεπιστωοε Ρ:ΙΙΙμ εο-ηΠοΙΙΙερεε όιέ Ια

Ι ὶψςΙτὅ;ᾶμι`;τ6ιιΒΙ6, ‹Ιω εΙ:ΓείροΙτ 8εεΙσ Ι

ΙῷὲάΙυῖο Ρειδ1';ιΙΙξοταοεσ ‹Ιο Ια τειψίΠό
ΙΐΙΙΙΙΙοε. ρὸοΙπἑεΙ8: :Ισ Ι;ί8τειςτέ άέΙ)Ιει1,

..ο

@Ινἰτςέβε άς: [ω ρέιΙΙΙουεΡατ Ια Ρτεε€-γ ·

ἔτεε 88 Ιοζέ ΡυΙΙΙειιμ φο;Ιΐ; ι1ιι'ς:ΙΙε σου;

. ΟΙ1τιφρσ1ΙΕΙα Ιειοθ:ΙΗ:::ιτΙοεμ Ι 1;ωωη

Ια στέΙΩτΐ5,ΙμΙεβεΕεε δε Ις Μα: Του; Με

ΙΙϊΠ€ϊ τ11:ΙΙ:ΙάΙοθρΙε τιδε :ποπ , ε1ιι1 Με -

σ6ΜΜίειπ ΙοΐειΙΙΙΒΙετΙτοιπι ιι Ια ωοττ,ε'ΙΙ Ι

ΙΙΙβΙΙ τ6Ιππ::ΙΙέτ ?ΠΜ όοικ ςι1εΓΕυ:1ω

Φαξ σΙΙ:Ιε το1τκτΙε δε Ισ €ΙιετΙίοπ,νουε '

· νογἑε ομς σαι απο τειΙΙὶ3η ε1υεΙ'ὸρὁ

ζω”ΓΩΡ€ΙΙεΙεγ Ζω βέπε:ρα:·σίεΙ, δ: :ιΙΙ

Ιευτελιβιέπε σέυάθ·Με. Εέ μι; ΙΞι, ΙΙ Γορ

,Ροίἔ: ρτετηΙστο:Ηεπτ Μ; &επ:ήε: ,τω σα

τοτιτ Ι;.η Γεωτὲ άν: -Ι'ει:1πο , δι ΙΊηἴ€δΙ°ἔΩΕ

ΙΠΙΠΡΙΙ:τξ. `Ε: ε'εΙΙρ,οιιτς1ι1ογΙ>ΑΡὸττε: .

Χ Ιτ :ιΙΙΙειιέε θα: Μρατσ!ς Δε: ἐεππ°ἐφιε: “τω

?'ΙΙβζε ΈΜπε υπσέ«πέτανε, Ια οοπ1Ρατειιι;ω7Τ Υ.

3 να σε :Μια Ιω μι” ὸαηἔετου:ι&£

ΙΈΣ μπε τηοηεΙε ε1τιΙ ειιΉΙ€απ Μ: εοφε «Ισ

Ι` ' 5 5 ΙΙιοπισκ: Ι

η.



 

κ 2.73 › “ΜΙ” ΚΙ Ι Ι.

· ε1ΙΙΡ.1. Ι'Ιιοπητιε. $6εοηάωκιπ επ ιαοι1πι1:ιω:

2; Τύπ.

.] Ι:τάο&τΙτιο ΕυατιεεΙΙεΙυεφ, έ:: 1υω·υΖη

;β2:ες3, ΙΙΙ'ορρφίετιποοτοΡςιτ α' ιτισ)τω

ικα φιοΙΙ-Ιοιιε ί·-τοΙεΙ·ε:ε δε νειΙυιεε ,ν δε :Με

Ι βΡΙηὶοπε Ι;ειΙΙοβ 56Ρυτ:τΙΙοε ,·ξμΙΙ αΐειροτ-.

τετπΞμ Με είρτΙ; ειιιευρε νταμ:48ε: ΗΜ;

Ρΐιπιη·:5 Ιβ; πρέπουε Ιο.ΜΙσωτ :ιιΙρωτιε οεΙιΙὶ

ςει:Ιου , ηἰςοη-ΙοΙειτἰ‹›ιπ ΙΡΙτΙεοεΙΙ‹:. Τώ
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Ι
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βΒ”ΞΙ άὁῇε @τάση φωτιά Πιέ:ρΙε1ηετιτ

Η άφέ'ετ5ηε εἴ; Ί”Ει;ὲιι18ἔΙεῷΡ2τοε @Νεα

Μο(Ιτ1ο ΙΙού,ΙΙ Ιιμγ'οτάοτ1ης επι (ιιὶτε;ςιις

Β.1)70

`Χ Έρτ

Ρ0ι1τβί€Ι1ἐ>ειῇι1ἱττ€ἐᾶ€τ€ όουοΙτ

Χ:: Μία: ή·29:ηθι:πο· στέε:·έξυ , ;&

(δϊ'(σε: είε Δψεωεαβάκιαβππω:και»Μό
' ' κ - τ” Μάιήτ ησεο((ιΙτε1Ποπέ:

(με ράέ (εσίερώ] ςι:'Η δξΜ ςόη(Ετυοτ α(

(ου οΙιτἰὲτ €ίΈ. εηυ€οόικτ Ια Ραπ: δ: (αὶπνἐέ

ἰἱοᾶι·ἰηο άο ΙΈι.:

ΡΜ: ; άσειἐ Η Ιυ$7 ι·6οοιτπτηα1πάε ἱογΊέ

€ατόο;οΒ Ωω ώιποέεΙυγ (δ ΠιεΠηέ

ί1ι;ΉΙιΨ οτάοιπιστά.ογ ειρ(ξ:ε κά τσΜπελ

Με ά:: Ρεπβπκε:/θ`έυΖε: ό·?Φεβ/ες α7”εά

βεἔσεὰκι@_Ζε: ω.αν·έ . Ο: α: άσ:Ρο(ΈΙΞ.

ἐ(Η:( άοδΗΠιο (οἔΙιπαἰξε ξΙικέ Τίσ1οώέε

@Με τοέ:ςυδ άε ΜΥ επι Ρτε(ετιέέάβ.φ (εξ

θ:οιτιΡε8οΙο .άσ:ζΡείξευέ5 (82 Ι'ΕἔΙὶ(Ε:ἑ

` · - - - Μπα Ιημης(τι1ε, Η:

Μεπι:εφΖα(εατ.; αν»

€τοπιιΠετις (οττ Βίοιί ει

Με εΪιι€ Βὶἐυ Η ασ

Φ. (εε (6τυΙτόυ:ε (

(π: (ΗΜ εε ω:

(Με Η τυποψε)

Γετοαἐπ με(

@θα ε((ες σε τιὅ

Η Μπα; ε]οξξτί(1ε;

ττι!Τιιέτέ 8619( @Ιώβ

έ' (Ποιά ὲε: ηιμο @Η ΙΐΑΡόέ

έκ ιίιοξε(οιέ

Τ' έ νἴἔιιι:°

€Πιθέ όποτε(

ι

(7 ' ` · .

ε(11€€1άΙ)Φ ΡΗ13Πε άε:ἔ ›
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(:1ΒΡ.1.νΙεΙι(`εοΙιη( (Ισ έφη? (ΜΙΒ ΙΙ: Ιαπε:ι(τρ

(Ιοέ @φα Ε: (ΙετεεΙιεί··ρει(ΙΜπτ η :Ιρακ

(Η (στα: ιτιοΙιτιο (Ι(›θττΙοε , ΙΙ(ΙΙ:ςιπο α:

Ιου( Ια: (Ιτοΐε·ε (μια ΤΙππο(Ιιέο 2.::Ι976/ξ·:,

ό· σα; Ζη (ω: έ:Ε· (ινωπ:/ε: οιι ωεάέω. Ετ

_2.ΙΙΙουτε ρ:ιτΙάιπ άν:: (ο), ττι(Ιτοο, ΙΙ (ΙΙτ

ΙετΙΙΙ:Ι:ΙΙνΙειποοικ(με ίπ άφωβτ2α:πίω

ΟΙ" _2”ΙΕ'ιωιπέζέ!ε 09 α (δΈ εσωπήέ , α; (Μβο.

Ε( :ιΙΙΙουτε οποτε (η ρειτοΙΙ Ωω, (με

5” *° Ια Ρπυ:!Ζωάσει άι· Ζω σΖποπωφω: από!! Με

το29%ε κι Ρέστη· , ά· ἐ βη (Με (Ζω ρπρωκ(ω.

δοΙτ (Ιοτιο (οιι(:Ιιι (με: -Ιο σἰφΜ εο(τιπ1Ιε

«'52 (οιαθιἔ α ΤΙσπο(Ιιέο (Με (ΙοδΙτέικ (Ι;
Ι ΙΙΕυειιι8ΙΙς (μσ Ι)Ι(:ιι Ιογαι1οΙτ Ι)ΔΙΙΙέο '

Ρετ Με ιτι:ιΙοε ό( δ. Ρο.υΙ ρουτΙ:ι με(

(:Ιιετ πω( Ιποιππιππ:ε. Μω Ι'Αρ(Ιττο ω:

ΙΙ:1ΡεΙΙο με ΠπηπΙοιΉειπ να κίε1υά. ΙΙ

Ια τ1οττ1ττ10: ί( ἄν; (κι ε.ντεο?εω·· έφη/Ι,

(ι εειιΙἐ (ΙαρτΙ:( ΙτιοΙΙ:ΙωαΙ:Ιο (Ισ (ατε

(ΙΙιιΙοε (Ι0&τΙΠΒ (ΙΜ (ΙΙ ΙεωγΠετο(Ιο

ΡΙετθ:, 81°εΙΝΙΙΙΙΙΙ5 εοπττο(ΙΙτ Ι Ιε ττ(·ίοτ

(Ισ Ια ΙΞιΡΙεπ(:ο ε(:Ι(ΙΙ(ε, Ι'νιΙΙ(1υ(: Ρε;Ιο

(Ις [Χου , (ΙΜ ναικ ππΙΙΙο ΗΜ ιπΙεω(

(με (οσε Με Ιογειυ( (Ιω ιτ1οιπ(Ι‹: , Ια

2Ιο1τ(: (Ιω $(:ΙΕξωειιτ 1, Ι'ει(:Ιτιπτειτιοτι (Με

Αιτε(·ε , 86 Ια ΙΙιΙιιτ (Με Ιιοιππτ165 ; #8

Ι 22β., (ΙΜ εοήτΙει1( (:Ι1 Ιογ τουτ(:ε Ιω τΙ
Ι Ι ΙιεΙιεΙΙσε '
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Ρα· ΓΕ;>. Π. α ΪἰΜΜΪτἔἐ. ω;

ρΙιεΙΐαε άυ-Ροέε οτεττπ:Ι] 8ε ά: [αἱ ΠΜ ::1ωΡ.1,

Βὶοο-:ι1ττιὲ, (ει ἴειἔοίΪο , ἴα.ἱιι!`τἑσο , ίπ Βικι

βΗθεεΝοτι 86Γα τεάοιι1ρς1οει.$ἱνπΜπι

1ικ _ά'Ιμοποοιπ ει Γοἰιχ άΕ εοι1ΐοτικτ ει;

μι” απΕοι· Ιεε Πισωὸτεε εὶ1οίἔε εδΗόεε

β ία ἴογ, απο εὶιιεΙΙο τοὶιἔὶοη , ό1Πεξεοσε

δε ΜεΙ1τέ , ΉτοοεΒέε: τουε Με Μἱπ@

Παπ ὰ: Β3αι άο5ι1επτΉε ἔειτιὶοτ νι1Π·

βεαι18ε Πρτσε1ει1;Μογω 9 Μμἱε απτο

Μ. νειΙειιτ‹ὶο Ι; εΙποίε ττι:Πτιο , ΓαικΒο

:Μ δε Ια Βοιπὲ όο [Μου , ε1Μιιουε Π;

όοιτιΙτΜὶη τρικ-γ οϋΗΒα εικοεοιπόει1ι·

Μπιτ. δοιι :ιιιτΙ1οτ1:ὸ; @Η Η είξι1ὁττο

ίουικττώιι δεἰΒκιευτ, όοιπ Ια νοΙοιπθτ

πισω ὁοἰτ είὶτε ντιο Ιογ ΙεπωὶοΙιιΒΙε Νικ:

ιπουε πιο ΡοιΜο118 ττωιίἔτείἶετ, έσω ινωε

:οπότε ΜΗΜακτιτ εοιιρεΜοε. δε Βοιπὲξ

@Η ι:οτοττ1επτ ι1ουε Ια·-Ροιιι1ο.ὶτ-ὶΙ τέἐ

ΜοΉι)οτ ΡΣυε ἔτειπεΙο , ιμΐοιπ ι1οιιε ΠΟΣ!

βπιπ ς; άεροί)(, οΪοθ; σ. όΕιτο,εοιτήτω ΐΑ

Ρότι:ς μιὰ: ειΠΙευτε) σε πηεε23ι4πιΦ/ὁκ "τρυ# ι_ ω '

` ;πάεωμωενιακ Δε, :ςπε , Ηἐίαοτ Π1οη- Με

Δευτ :ι «Η Ρειιππόε νέα ςἰο Με εοςείΗςιιστ

·Βατάίετιε 86 άεΡοίἱτειὶτω ὸι·ε Μετιω:α

'Ι€ίὶεε, ΪειιΙε εειΡεωεεβο [3:.ισοτ 82ι·:υΧ

δε Ιοε-.:ιιιττ689 Α ‹ὶι1ογ'ὶ[ίιιιτ £τι€ΞΟΓΟ

3ἰ0ι1το1: Ια ΜΜΜ ίογ., ΕΜΠ: Η κά: ειιιιτ:Βε
` μ | . 5 -' παω,

_.`ῷ__....._ω.

β.μ.?ΔΔ-Μ έ έ έ



  

" «

σ τω; ΣΔΜΜ #21 ι: /

βιςΡ.Ι. -σοσε, σοσε Βειτοο.σε τοΙ©ει1Γοιποστ Μ

' ` ' μα: ἀοΡοίἙ,οἶεί'σο όσο Ισ ν1ο,Ια @οσο 86 Μ

ζ ' ο 1ἶὶτσσ1ο'ττ:ι1ὶ;ἔ5 οσο .σοσε οσοσε οοσθόο

δέ οποία: εσττο Ϊοέ ιτιειἰιπε 1ιιί.οσέε εσ
ατττο ίοστσόο Ιο,ογοιηισε ο1ίοΙτ ΓΑροττομ' ὸοσασἐ. βετ οσο οσΉ ΜΕ 6 @οτι «μια,

άο σοσε εειτοοΐ: οσοτοσιοσε σοετο άο

7 . ΡοίΈ,Ισγοσήιπο °σοσε όοπ Μαι, σοκ:

ΙσστατΙτσοέ: Γετο-τ-εΙΙο με εισέετι1ο › Η

σοσε-·Ροτιωσε οσ νΙώοσέ 1ο Ωω, τιοσ5 ΠΠ'

Φ Ισγ οοσοσε τοστ9 δώσε οστεοσέε

αίΪέε ό.ο νοσε ισοἴσποέ , ασ οσογ οοσΒΡεο

σε σειιο€τ.› - ΟΜΕ Ρτεσσοτοτσοστ οσο

σοσε σε σοσε Ιο1ίΠοσε ἰεσσειἰε φτασει:

ό.οε :Πάσο @απο @Με άο&τ!οο;οσο Γ

σοσε σεπΠοσε ρΙσίὶοίὶ Μεσε,Ιποσοεστ5

δε νἱεἑοσο άο Ισ Ιειΐοσοτ Μ. ρτοΐεσειστ, 86

Σε; εοπιισσσησειστ τουτο εστπ·κ ο ση

έξ( Μ. Στοσοοο.σΧώ Πἰοσ σοσεο ορροΙΙόε ε εεε-Ξ

5.60' το εΒεσ8ε, Παπ» ω» πιω:: κι άπο έα· σύυ_«

]ἐ: οσἰ σοσε οσε ό:ἔ: οοτσιτσ(οε σουτ @σε

·ντἰΙὶεὲ δ6 Ιω: ΏιΙστ. ()ΐοίΈ σο σκοπο,

Ποσ οσε: σοσε “πω” απο ὸοέὶτἰσο

Ρστο,Βε τοσςοςοΙΙο οσο σοσε Ιΐοσοσε το: . _

@Μέ σε ο Μπι ὸο·Πὶοσ , ίαση οσο· ει

' · · ῇοστοτέὶσ σόττο , σοσε`Γοσσοσοστ οσο

ο ε?οξξ μέ; ελς!>Μ Εμ:: εοσίοτσει: @ο [Θ 1

ο ο - Ϊ εσεϊε ~
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μορτ6 ::(Ρεα: ό: ΜυΙ'ωτιεοΙ Ωιτ19 γ ι·ΙέιΙ εΙΙΒΡ.1τέ

@σετ ,ηΙ:ΜοΒει·. (Σεπ Ι'Αρόττο· .πιο _

γριιε οτεΙοεΙ;ιοΡΔιε ‹Ιε οΙοϋΙτετ νοε Ιουοιν·

;ἰοτιε, ριο.Ιε :Με ΧΣπίιν-ίσ έεΙΙ># κά: Βέσα,

@ΈΙΙ-ε:ε _ε1ιι”νη όεροΙΗ σ::ΙΙ(εΙΙτ Ή;

Αικ:Ιειμ δε ε” ει έτὸεοτιβὲ ἑι νὁττε ἴογ; πω πε

ρε αμκ: ύοιιε :ιυἔε πτειιιιἐ ηορ :επεσε α: ι"""9

εμ νουε :ι έιὲ ΙοεἐΙΙἐ , δ: Δοιι α: εμ1Η:ΙΙ; Ι

Μ: εΙ1έε ν0ι15μ1ο11 να Ποπ ώ: νότα: ΕΙἔ

ΡΜ, πωΙε να @τι ό:: Ι”οπἴεΙἔοεΙτι6τιε

ΙΕ Μου; νικ: εΙΙοΠ: που ἴοττἑέ ‹Ιο νουε$

1ΠειΙενσηυο ε; πω; ςΙιιε @πε @Με :ιοη

νΙιπΡέε:, παμε :ιεεερτέε ; άουτ νομε έα

Με €ΙΙτε Ια ἔειτἀὶεπ Νά απο Ι'αυςειιη κ(

ΓοΒΓετιιετοιπ , 6: :που ΙΊτιΙΙΙωτς:ικ. (Σετ

€ιέ8 δε Ι»ιΙΙΙέε αιμα ειυ;ια·:ε α: ΗΜ νάυε ει.

έΗἶ ἀοηιιὲ; Υουεφιιιέε ταου εΙσ Ι”οτ,

Β0ΠΠέ5 ά(ΙΠΩΑυίΠ ‹Ιε ω, Π: πιο κοκ

@φις νοι;ε ποηε ;ΙοηοΙιέε Ια εΒειιι€ε?

ΙΙΙ φα ροιπα: ΜΙ οι· ςΙΙηΙο, Πω νρμε φ.

έτὲ ΙοαΙΙΙἑ,γουε· πισω ίυϊπροβδε , 9ο Με.

ΡΙΙ(ΙΗΠΩ1οιιμ άιιΡΙοττΙΙ: , ου β·;ιΜι1Ιεω

[οι11:οΜΙε Γ33:ειΙοΐ· Ι; νου:κηοη Ια εοι;ἐ

Ι=υϊ›0ι1Ι'αΡ'Ρμτἔέηοε , πιαΙε Μ, ΙυβίΙ;ετιες:

ΙΙΙοΐωι·: άς: σ: 11Ι©ταΙ εεΙφΡεε Πω νοι:ε ε;

Ιω .ΦΙ0τ1τ1ἔ. Ε: ό:: ΙΞι νου: Ροέμιέε ὶηἐε1;`

ΡΙΙΙΙΙΙΩξξ €ΙΙ ω” @ Ι:ηΡΙέ Ια ΡιιΙΙΙεπι€;2
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€ι....Ι. ω: ειιεΙευεενιιε ε”:ιιτιΙΙ›ιιειιτιΙε ΒΙΙτε Ιιι

ιΙε ιι6ιιιιεει.ιιδί Μειω ΙΙε ί:ογΙ ε” ΙΙΙε ΙΙΙ

τΙειιο1τκΙε τει1:Ι1οιι Ι)ζιιΙΙειπ εΙΙ ‹Ιε επ: μι

ὸετΙε ἀφοῦ ιΙεΙεΐιιέ (]ΙιτΙΙΙ:, ε”είΙω:ΙΙτέ με

` Ια άοδ'ςτΙι1ε εεε Ιεε ΑΡὸττεε (Με ΙπιιΙΙέε; :ΙΙ

› › τΙε ρτεΙεΙτετ εε ειι”ιΙει τεεειι. δ.: Ποπ ει? Ιι

τιιι'ΙΙ σ.ιιιιιειιτε.εοι1ιιιιεΙιτΡοιιιιοτιμιοι1ε · Ι

τετιιτ Ροιιτ ντ:ιγ ΜιιΙΙΙΙτε όιι -εει€Πω ε::

εεΙιιγ, ΦΠ ι1οιιτοιιτειιτ εΙιι εΙεΡοΙΙ Αρ0# Ι:

ΙϊοΙΙι1ιιε , Π: ν:ιιπε εἴγε ειιοιιιετ (ΙΙΙ θεοι

1°ωωε «με τ:ιτιιΙιε ιιιιε ΙΕ1ιπεΙειι τ:ιΙσε_τ- Ι:

@Με ΙιιεΠΙΙοέτ ,4 Ια όοδετΙιτε έΙε Ι'ΕΒΙΙΙε Ι

' 11-ετοΙιέ Ρ:ιε απο: ει Ιοτι όετιιΞετ Ροἰιιτ,δζ ' Ι:

/ ςι1ΙΙΙ τεΙΙοιε ι1ιιεΙειιε ρειΙεδΗοτι ει χα- ' Ι

Ιουτει·.ΜειΙε ‹:ΙεΡυΙε εμε Ι)1ειι ει. ΡειΙε μι; Ι
(ΙΜ Ι:ΙΙε, επ εεε ‹Ιετιιὶετε Ιοιιτε, ΙΙΙΙΪγ Θ: Ι

ΡΙυεόεοοιιυεΙΙε τευεΙειιΙό ὰ εττει1εΙι·εΙΙ.ει

δή εΙε ΙἶΕἔΙιἴε τεεευτ (ιι όειιι1Ιετε ικά::

.ε &Ιοτι τΙεΙει ιππ:ιΙωΙεε ΑΡὁτι·εε. ΙΙ ιι,γε ι

ΡΙιιε τΙετι ει έιΙοιπετ . ΙΙ πε Επι: ΓειΙΙειτιεςιιζ

εμε εο.τςΙετ δε ΙΙ:Ιοτε εε τ1ιϊΙΙειιοιιε ω; ' Ι

εεε. ΑιιΠΙ νογόε νοιιε εμε θέσω ειιει# ;

ω: ΓοΙΒιιειιΙειιιειιτ Ι”ειιιεΙετιΡειιρΙε ε1ιι'ΙΙ ΓΙ

εουοΙετοΙτ ντι Ι)τοΐετε, νιιξιοΙειΙ εΙε ω.

_- ΙΙΙεε. Ι”ειατευέ ἀ”νιιε ιιοι1ιιεΙΙε :ιΙΙΙωιεε›

° ὶ1Ιἰπ (με /Ιε εΙιειι·ιέετι1ε'ιιτ ε1υ`ιΙεΙειιεἰτ

@ιτε ιιι7ΙτοιΙΙ:ιΙειΙΙ Ρετίοιιι1ε; Μειἐε «ΜΡ

Α--· . .· =·-·. '> . χ' οκ..ι.
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ΙΙ: πόι1ι1εαυ Τε:Ρωπιέαιρτεε Νώε (ΠΙΝΩ

ἄΙοε ΑΡὁτϊε5, ΙΙ-τκ: ιπουε ρτοπκτ ρΙυε

@ώ ό; τιουΒεαυ,Τ:ιητ έσω ΗΜ , ΜΜΜ

ρταΙιε εμε: εοΙιιγ ςιιΙ αυττορτοικΙτα ‹Ιε

ΙΙοΙηιιο (στα Ι'ΑτιτοοΙιτΙΙΙ , Ι'ε:Μετι11 .Λάο

Πω, Ι'νΙατρειτει;τ ξ56 Ισ: τγτειτι εΙε Ιω

@ΜΙ `

Χ:Ιαιισ<έες8ε ό,αΙτετετ Ια άοθετ1τιο· Αρο« Ι

;επιρΙΒ,ειΙΙο φα τ:Ιιειουρϊετι «Ματια εατέ 1

ΙΜ Ι· Μείε Ιει·αιΙ€ηε:ι δ:ύτιτ Ρειιι=Ι;ΙΙ ΠΊ

ΒΒοτοΙτ με τοπιβΙσπ Ια 8ατάε άι: εΙεροίΙ:

ΙΙΙ: ΙεΪιιε Π1τΙΙΙ ε:ΙΙ ·άΙΙΙΙε:ΙΙε , :κι ττιΙΙΙοι1

Φ: τειτιτ ό:: ΙουΡε δε ὰ: ΙαιτοΙΙε,εμΙ νεΙΙἔ

μ Ιεπτη1ιΙε8Μουτ , δε ετΠΡΙογειιτ τοιπο8
Ι ΙΦΓφϊΙο Μία δε εΙΈΙΙ:στε Ροιιτ Πεμ” Ισ:: -

@τό Ρ6τάτε. ΙΙ ΩιιιοΙτ εοεοτοΓοκττοπισ

ΙιΙίΙτιπΙτἑ ιΙέ πιθττε ικιτιιτέ, ε1ιΙΙΙ-ε Μια Η

ζιΙεόιποοι;:ΙΙΙός ασκ τειιτα:Ιοιπ,.8ε οιιΒΙΙο

ΡΕομτει1ΜπΤόπ ό6:ιιο1τ, Ο'εΙΙ ρουτ

Η110γ Πε: άΙτρειε Επ1ΡΙειιπ:τιτ ο. ΤΙιτιο

ΞΙ1ό63θκι2°σ|ε 26 @ο α'φΘλ τηειΙΞ ΙΙ αἰοιπα

Ι:Πεσμ μυ· Ζε .9.9ιέ2ι Ε/β·έπ μέ Μέί:ε επ

80%. Νο οι·:ιΙσ ΡοΙτΙτ,ιΙΙτ ΙΙ,”Γιι εε-ίοΙΒΙο,

ΙΙΙΙ2Ιε το εε ιΙε :σει εὁτὸ ευ τογ δε ότι τῶι μ

γ Ροουρνι1ε;Ι1οΙοξρΙυε ΡιιΙΙΙ.ιοςε, Πω: :οσε

Μ έμμειωε: και Ποηάυ&εωτ , 6ετοι·ι

` 90ΩΙ0ΙέιτευήΙ”Ε[Ρτίτ ό:: Ιοί-σε (ΙΙ1τΙΙΙ,

. Θ!! ΦΙ3Ι8πεΙι252:οε επ παω θα Μπα,

  

 



 

··η--_-·--..._

ξ (Ππρ.1.

σ.98 88%πισκ ΡΙ Ι 2.

θα ιι οιιικ:ττ και ατα, 6: ηιήγ πωπω

Η: ὶογειυ α: Β16ιμΙ'γ' ΒιιιταΜετι @Οξυ

ίετινετ,86 ειαοττιΡΙΙιτ Γε απο άειι:ε τρτιάι ε

ῇττιιἰτὲ. Ποζι νοσε1ύργόε ρτατ1ΙετσΜα

Ηιιἐ.Ι'ΑΡὁττο τι:: να:: Ρο.ε ς;υςιιουε Ρτε

ἴιιιτιἰοτιετῇετι ὰ: οσα ::ιαβω:ε 9,ΙΙ.γ;:ιας

απ: πισω ;ιτερω:ϊ1σμε τοπια ΕέιΠψ:;ιοσε

_τὶο ΠΧευ 256 (α: ίου Εἴρτὶμ 86 απ@Πω

.οιιττέρτωοσε όσεειτό.ετ , ἀ'οὸὶίἱετ-£1; άφ

]:ο;τιβαττε , α: Ϊοὶτ ;οιιβοξιπε «:τωει αμκ,

Κβ”.

μι.

Πρ» σ.

Χου»

@ι ι ;

Σ.

5206:: 61ο ίἔι Ρυ1Ποηεε: , ό; Μπι Και: 1”ορΜ

πω” ‹ὶε οσε Ρώμα ἔοα:οε , απτππο ση

είἶα,ἴιιιιε 1η πισω σε ρουιιοέίε .Παπ , δ;

εοηποπ: ε!πιτπε Ισ ΡωιπΙΡεε , ε"11ο: Με

Με., δε τις ναΠε , ηουε τταιιΜΙΙοηε 48η

Πω. Ρυἶε αμα ΓΑρό;;τε μα” @οικω α

οποτε 5‹:γ , ηιι“Η κι'γ οι Ρώτα; ὰ: ῇὸεΙα

εμι1 ΜΔ: 1ο 5α1ω: Βημα , Επι: Η (Μ ω

ΜΜτ σε πω: , δώ: πω:: απ τουε νταἰ;

(:Ιιτέτάστη, εοωπκ: αι είΪα Ισ 5είδοσιιι;

1εί·ι1ε Μ: ρτοπια α ;οι1ε εειικ (μή αοἰτ

τοπικη Ιιιγ , δ6 5ειἱτπ ΡΜ! επωεΙκ: μου

τοπιαπ ωΙΙειπε ,φα Η φ.:8[τιω :Βαρέα

!ΜΜέτ έ: 6'|1%Μ' , ςςἰιι) !ὶ π`ι# μέ” ιι ίι4],

δ6 :Μουα:, εΙυαβΖ'ς[ύιά: άι· σεΜ] μέ α τ: Φ

β|:ὶ:ἑΖώα Οωβ έ:: πω” έωόέκ σε πω,

νέι·ιέή;Λ; μη;:πρ σκοπό.: η σκιά ρ74

'. ΕβυάΕ

. β ' ` < Απ!

.,

'

Η .

-ι

| Μι

` Μπι

ΑΔΑ-.Χ

_Δ_:ἴ°
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Ι Ευ· Ζ'Ειο.2'2. Ι: ΤέπιαιΜέσ.Ι. -. η;

υ

Έ/βήτ ΙκόΖωπ φωνα: ,_σκσΙ1ιπ11τ συΙ- Συστή

`- άστιιττισυτ :Ισ Ια ΒΙσυ-Ιισυτσυίσ τσΙυτ-ι '

τσ&Ιοτι συ Φωτοτουε σσυ:τ , συουΙ Ισ

διυιτ Προ; τιΪοιιτει ροΙυτ ΙιετοΙτέ. Που

νουε πιστά σοιιιοΙστι σί`τ Ι:τουΙσ οτ ἐπι

ρσττΙτισυτσ.Ι:ιταΙΙΙστισ (Ισ οσυιτ,ουΙ Μπιτ

τσΡτοσΙιστιτ πιο Ισ πιο (οι, ουσΙ άρτι: μυ:

τΙσυΙΙστ·, (ουσ ο1ττΙ:τσουσ Ιιουε άοτιτιοτισ

τουτο σιιτιστσ τι ΙξσίΙρτΙτ ‹Ισ Ι)ίσυ Ισ @ου

Ισ «Ισ ιι6ττσ Ιογ,τσσοιιυοΙΙΙουτ ΙιυττιοΙσε ι Ι

πιστιτ ουσ σ'σΙΙ: Ιυγ ουΙ τι ουυσττ Με. -

Ισι1Χιιουτ σουτιοΙΡττσ,βε ρου: στοΙτσ Ισε

υιγίΙστσε δώσε ττιστυσΙΙΙσε εΙσ Ετ ΡειτοΙσ. _

€”σΙΙ:Ιἑ;ίτστσε ΒΙστι οίτυέε,Ια Ισσου ουσ

Ι:ΑΡὁτϊσ €ΙουυοΙτει υττσεἴοΙεο Ιου σΙΙΙΙ:Ιή Ι Ι

ρΙσ ΤΙυι0τΙιόσ , 'ά στι Ια ΡστΙοτι-υσ ο τουσ

Ιτ5 ΡείΙσυτε οΙσ ΓΕ8ΙιΓσ, 8ε τιτουε Ισε ΜΙ

ΙΙΙΙΙΓθ$ ‹Ισ Ι'Ευατι8ιΙσ,8ε ττισΐτυσε στι ουσΙ

ουσ Ιοττσ ἔι τουε Ισε ΙἰεΙσΙσυ δε ειυευε5,

?ΙΕ (ΙΙΙΦΙΦΙσ νοσοτιοτι- ου σουτΙΙ:Ιό ου”ιΙε

@Ποτ-ΙΙ ιιουε οττΙουτισ ο.τουε ουσ άπι

ΡΠυ-ΙσΙοτι Ιου τΙσοτό έ; Γι. τιισΐυτσ,Μνω

ΜΜέ0%τ Ζ; Εστω έ:: βάσεις Ρ4Μέσ.ς με

Μα:.ιωιο· πᾶσι· α? Μ] , δε ουΙ τ:οτιίΙΙΙστιτ:.

"#1&τω»! α: ! 6%·2 _,ά· με που:

24τέάδ.τ πω: σε θα: ιίερώΙριτ· ά: μου· Ε#ιτϋ

?ΙΙΙΙούίΙσ ση2ς9% _Ι..'ΙιΙΙΙ:οΙτο άσε ίΙσε:Ισε

- ' > ` ' ΦΠ.

Ι

Η
- . δ _ γ .Χ Ι 7 Δ

 



50ο . .5'2Μέσω ΤΗΝ'. -:'

€Ι·"ΙΡ.1. ςιΙΙ οτιτ ΓυΜ 1ο ΜτΙ ει: ΙωΙΙΙΒο εΙυεε:βΡ _

Ια ικοείΙΙ.τέ €Ιείοη ειυεττΙΙΙεωεπτ. (ζω Ι

Ραπ τις ΡοΙΙΙτ ΡειτΙε: όοεΙιετστηωεεηυΙ ΙΙ

2ΜΜΙοιπιπιπτ τη1ίστειΒΙεωεοτ Ια Ρετ-τοι; τι

ρΙοΙο.' εΙοθττΙπο ΑΡοί'φΙηιικ: , ρκείοΙιε- Ι

:στα νει ι1ουυοΙΕιπατΉΙΙο, νο Ι)Ιειτ , Μ· ;

` ντ1 (:ΙπΙΙΙ: Εμ;; ειπα: αμκ: εοΙιιγ ςιΠΙε Ι

σ.ιΙογου: τα:έι1 , €Ιειοε·ΙΙΕΒΙΙίο ιτιείττι6·οκι ο

οιιΒΙΙει ΙεΙαπ τΟΙΙ Ισ τε[ράΙ: άσο ει α: °εΙο- ΙΙ

ΡοίΙ: εεΙεΙΙο,γ ειΙουτειιπ [ειπε Ρ;ετ65‹;ο ιΙσ Ν:

Ι'οτι1ετ δε ‹Ιε Ι?ει1τΙρΙιΙτ , ιΙΙιιε;ίοε ατε! Ι

ῖ 111οηΙε:ε, ΙοικιπΙοηε δέ ττεκΙΙτΙοτΙε ΙιπΙΙ‹ Η

Η Βτιεε άσε Πι ΗτιερΙΙοπέ. Ι.εε 0ιΙΙ1ι°Ι€τ5 πω. μ

'_ εοιπε:ιε άε α: τΙεΙπ: δέ ΓοΙΙεΙο ΙοπάειΜέτ2 ΙΙ

γ ςά1Ποιττπ απο Ι'οτ δ£ Γ:ιτΒευτ δ: Με Ι

ΡΙεττςτΙοε ‹Ιο Ι'Αρόττο , Ια Ι;ωΙε ? 1ο Μαξ μ

δε ΙΙ: ©Ι1αυτικ ‹Ιε Ιου: εΤρππ. Εε οΙι;ηιιο ΙΙ

_Η::οΙ: γ επτο.ΙΙαιπτ _;οιιίΙσιπε ςυεΙε1ιΙσ ΙΙ

ηοιΞυοΙΙ6 τιπιτΙοτο· ‹Ιε Επι επ:ι1,Ι:ι @Μεείξ επ Πο πισω εποε τετωεε,οιά @ε Με·

ιτε δέ πατε Ι”ειυοικ ττειιιιό‹: ευ Ια εσω

Π1ιωΙοτι (Ια Κουκ , (μή ευ Πει: Δε τα· :Ι

ττειιιεΙ1ετΙοε εττειιτε,Ιοε ευτΙοίΙτέε δζΙΒ5- _

ἶ·ί:ιιιτοε εΙιι τετισΡε ρεΙΙό,·ΙεεαόταβΙΙοε86 .

Φ.ποπί(έσε, δε 111Ιε Ισ ω] 86 Ια ΡΔΙΙΙ6 Ι

θα Ι1όπιοε ει: :ΜΙΒ ιΙο Ι”οτ @εε Ιογειυκ '

(Μ Ιζ)Ιοι1. ΕΙΙο ει τεΙΙιεττ16Ιιτ-€Ιτατι€έ-Ις .

ΡεττοΙΙ '

Ι
Ι Ι Ι

. Ι

| Ι . ω Ψ
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ο

› @ΠΙΕΡ έ-ΤΜέσέβέε. ' 3ο 1' γ Δ

μιττοιά··όο Ια εΙοέΙτωο ΑροθεοΙΙεΙυατεΙ- (Με-ι' '

Ι`εωεω εΙτετὲ @ε άεΉυΙ;β Ι; εΙεΡο_ΙΙ,‹Ι‹;

Ιε·Πιε βΙπΙΙΙ, @Με Ι'οΙι “Η Ια ρεπι€ Ξι Ισ

τεεριιωοΙίΙτα €η1”εεωαΙΙιε ; 1ϊεΉ_ρΙυβ

Δεςιιἶ1-ΙέτοΙτ;“νιΙ τω :Ισ οΙι6Γα έέι;απ-[

@τα επι σο: άεΐειτι·δ:τσιπέ Ια ίοϊτή6,8ς

-Ιαυατωτε. @ο Η νοοεΙ.ωΕ: ὸεττιειηεΙἘ:ῇ

εοιηΙηε:η;; οφεειιιοηε ροη άέ0ουιπΙτ Η

Μετα, δε. εΙΙ[σει·ικτ σεςικ:ΙΙο ει ου @οσε

·Εὲ εΙμ Παρ, ου ὸ`αι1;τυγ,‹ὸ”ευοο σε _€111,θ1:·

Ισ: αιιοΙτ ταου ςΙοε 5ειὶιπε Αρὁττεε Μ

-τεροτιε ςιιε @Ια ΐε: νοΙτ Ρτοπ1ΙειττηΙ:η_Εξ Ι

·ΡστΙα.άΙΙΙΙ:έεοοο όεε εΙιοΓοε-ωο-ίωσε, 56 | `Ι

ί©0011άφω6:ιτ.Ρατ Μ. οοι1Ποοτει:Ι_στι @ΦΠ

Πι άι›έἶττΙΙν:7ειυεο Ι'ΕΙετΙτιιτο·52ωτε.- Σε;

ΡοιιτΙοε εΙιοΓοε ιπιοΐωοε,5ειΙτιτ Ρ;ιιιΙ Αμου;»

111ειτε1ι1ε π), οοΙΙεε ςυΊΙ :ΜΜΕ ΒειΙΙ_Ιέε€,

Μα: ὸευΧ›εειΙε&οτς:; ασε τεοοηηοΙΙΙ:&

Μ05ΙΙ)νο εμε @τοπικ £Ισρρα%ηξε.εβιΜΜ,

δώ ει-οΙΙτε ) εοιτητιε ιΙουεΙ”ευοειε εΧρΙΙῷ

ςυεξτουτε3ίεΙυΒτέε,6ε Ρτορτοε _α·Ι”ε‹ΙΙΒΙ

?Μου 8ε οοοίοΙ;πΙοιπ ιτΙε; ;·.ωε:ε θ.άς:Ιεε; Δ

.1 ΜΝ Ι €10ΈΙΙοε Ϊιτ τ-ο.Ρο πογεκπ ιο;;τωει.

Η €0Ια δειι‹Ια εΙω;Μ:,8ε ἐκ σουΙΙΙΙογΕιπ

ψ 0η εεΙα.Ι @τ ΙΙ;_‹·:ΙΙε ρΙυε εΙα·ΙΙτηυοΙο

Μ” (ΙΙΙ(¦ σεΙ0δΙ:ΕΙποει;Ιο ·Ιζουν:Ια:ΙΙ68

^Ιυε.Δσυμιιιοπωε1οπέοε ΜΙ ω 1°νω

: Ι Ι. Ι _ › οι
ι-.

κ

Γ

'-‹

~-· π - μ' ν· 7 › Ι Ε”βά

 



 

ω. ΙΙΙ» πιώ..

Μαι ΙοΙιι εΙΙετΙΙΙΙει· δε 6Ι6 σοτιίοΙσιι-μ:ΙΙςέ

' 6:ΙατιιιΓειι€ 8ε Γειιιειις ιτιΙΙΙο δδ ιιιΙΙΙο σ.

-Ριιιοε εΙαιιε 1°ωΡειε , 86 σιιι'αΙΙοε απ: αιιίΠ

μια ά'ν[Μέσ Ρόσι Ια Ι·-ού , 86 Ρσιιτ Ι:ιεΙιέ=

ΙΙτἑ,ε1ιιεΙοε μι” ΙοοΙιετ3, 8; Ιεε ρΙι1ε °εΙοΙε

€ιιόςε ίροουΙ:Μοιπε ‹Ιε Ια θέοπιετι·Ι6,οίι

€Ιο Ι'ΑΙἔοΙ›τε ,' Ετ @Με α ΠΙε:ιι ςιι”:ιιι ΙΙ:ιι

έΙ'γ Μπιτ , ε:ΙΙοε ει”ιΙΙΙιΙΙειιτ Ροιιι€Ιο. ρΙ8ιιθ '

μι: ιτοιιττει1τεεέ Πτι ΜΜΕ Ισ ιιι8::ιιιοιιτ

:ι :ουτε εστω τεΙι€ιευίο ειιιΙ νοικΙτα ρτειι

ότε Ια Ρειιιε: άι: Ιεε εόρειτετ 6ιιΙει οτειΙιιτ6

θε Ι)Ιουά ειι1α:Ιεε Μπα πωπω (με

:πιω ειι1οιιε τςτοτιιιοε; Μ:ιΙε·οεΙα Γε όσἐ

0οιιιιτε :Μοτο Ιιεειιιοοιιρ/ΡΙιιε οΙ:ιιτε> ῖ

Φωτ Ρετ Ια. 52ΙΙιτε: ΕετΙτιικ ‹ιιιε 13ιω

@οι Ι`ειίΪειιτειιιε·ε άι: ιιὁΕτε Γ” α :Ιοιιιιὸ

α ΙοϊιΙΈΙΙΙο 6:οιιιιτιο νη ΗάοΙε 86 4ιεοιιι>

ΡΙΙΙιιιιςιιταιτε,' ού ΙΙ ει ἴαΙτ τιι:ιτειιιετ8ζ

ἐΙιτεἔΙΙΙτετ τοιιτεε Ιεε οΙτοΓεε ειιι'ΙΙ ΒιιΙΙΙα

ΜΙΒ Ξτ Ιεε ΑΡ6ττ6ε;8ε μι Νικ Μπι

:Νικ Ρισιιιιοτε ΠόεΙ65;ρουτΙεεετοιτο «'56 .

Ιεε €ειαΙει· :ι Ι21ΙΠ8.Ι5. Πι πιο ρω6ΙΙΙετιέ

Ϊ 1°ιιιΙΙο μια Ιεε οριιιΙόιιε Κοιιιτιιιι€εύ σιιιέ;

ἱιοιιε ὰοιιτ:ΙΙοιιει Οτι ιι,γαριιιιε ω Π:

ζετιιΙεο: τρωμε:: ‹Ια Αιιἔεε 5 δὲ ό08

84ιιιτε μή Ια νοιιοτει:1οιι άσε ΙΙΠΒἔΦ$ 86
Ι Ι άσε·

) 7!; Μ. χ '

Ι::Ιιη.ι. :Η Ματέο ‹Ιε εεε ὸοιικ ιιι:ιτςιι6Μ ςιιέ
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_ ° @τε·Ρ127. ε1εεεεεεεε. ω;

 

Βεε τοΙΙσσοε , ισ Ια ίεοτΙΒοο τΙο Ια ΜοίΙο, οιΙερ:ει

ω Ι'αρΙοισεΙοσε σΙΙει ττασίσβΙΙ:ιστέετΙοσ

(Ισ Ι'ΙιοΙΙΙε, σίΙα στοσειτοΙ1Ιο Ρειρο,σΡ

Ια ΙσρετΙοτΙεθ:φΙοε Εσείοσεε ξ ω 1σεωιη

.ΒιεεεωοσεστέΙΙε στι: οσα: ΙΙ: Βειτοίτησ
«'ΙεΙΙΙΞσεΙιετΙΙΙΙο;σΙ σε ΙσόοΙΒοσσεε,;σε

ΙοείετΙεία&Ιοσεε ισ ΙεΙ εοσίοΙΙΙοσ ειστ1-4
η εσΙειΙτασΙ Ιοστε ΪεΙΙοε,σΙ Ικ:στ (:ειι·οίτσε;

ΙΙΙΙοστ πιοΙσοτΙε , ΙΙΙ Ιο εεΙΙΙπιτ σε Ιοσιε

Ιτιἰτσίὶτοε ,Ι ισ Με ισοτΙτοε , :Η Με οεσστοε

ςΙ:Τσροτοκο8ετΙοιι, σΙ ΡΙσίἰεστε εισττοε

εΙποίε:ε (εισοΙαοΙοει· Αυ οοσττεΙτο σο γ ·

ιτοεισο; οΙ:ΙΙα:πιεστ Η οοτσΙτισσΙοπ «σε ·

τοσε ΠάοΙοε σ. Ια ::οσΡο ‹Ισ 5τΙἔσεστ,Ιοσε

ρατεβε Ιου: εΙεοσ: εσΙα ΙούΙ:Ιστοσεε ΙΙστοε ·

τΙ-Ισπιε ,Ιεστ :ΙΙΙοσπισεο τεστ ό.ο Ια Βουε:ο ο

ΡτεΙο2πο οσο Δε Ια ε16ΙΙο ε νοσΙτ. (ΕΝ

τεσσετσοστ ΙΙ είΙ εΙοσο του: εισεΙξτ οσ'ΙΙε -

ΜΙ: ε.Ιοστο Με οτοτσΙ·στοε εΙε εεε εΙιοΓοε

Με άο&ι·Ι:Τε: άσε ΑΡοίτοε, 8οοιι'ΙΙε οι;

σε: τοττεσοΙπὲΙεε ΙοεοσεΙοεεδε σου: @ε

ρ" οοσίεοσοστ άσε εΙοοοΙΙττΙΙιτε εΙο τω;

ΜασσεΙΙΙΙ.: Ρογ,αγασι;Η- ΙσεΙΙἔσοισἔτ ν1οΙὸ

Ι0 @με ‹Ισ ΕΙεΙ.Πίεσ Με ΒοσΙτ,(ΙΙιοτε

Ιτετε:ε ; οσί ετ εΙε·Ι€σδ σε οσε σΙετοΙοτε

ίεσε τέ:ειΙ:ΙΙτ εοεΙΙσΙσ Ιογεσ εισ πΙΙΙΙοσ Δ

πιο σοσ·ε, είΒιγ;ισ: Ια Ι:οσΞ 25: Ισεο=.ισεκ `

ὸοσΐ
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Ι

Ι
Ι

3η .υ>Μ)ω πο; 1 Ι. ·

ΘΗΡ_Ι_ οΙουτΙΙ ότου οουυοττ,8ε υουο Ιο τυοττευιο

οιπτοΙ_ΙοευκιΙυε τυο εΙυ οειΙσἰυοτ εΙο (το

ΕοτΙ:υτο5,ου Πι ντυγο ΐοττυοοουοο τουτο

ία ΙυιυΙοτο,Βι ουέοτο 86 (ου έεΙο.;;.,_,(:Ιιο;
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Ι _ Η νουε ιιουΙό5 ου,ΙΙΒυττΙσ Ισ νόττσ, Ι)σσ ι
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τη ουσ Ισ 8:ιττΙσ σσ Βιοτσ εΙσυοίΙ3ιδιιυε σετ ιι
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ΡΙσυσσ 5 «'56 υυΊΙνου5ασοιυυιυυΙουσ ΙσΡαττου οσε ΙαΙυσ5 ΡατοΙσε σΙσΙσε Αρ6-τ ·
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πε:›·εὲ, 723:27σί2Π[ΜΗ :κι τό.αξβσε_α Μενα
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ΩΡβοοε, ό: ὸέταεβ:ι_τιε Με ΜΒ όο άοίΐυ8 _

;:δέεο ἐιωίἶο δε ττοπ1Ρευίο β€οτε δ.υ ι11ό- Λ ·

ά:: , ‹]ιιὶ πιο ΒΚ (μια μποτ , επ1Βταποτ18 -

ψ ρατο1φ Φ: ω” , :μὲ όςιπευτε ετώ

με:ΙΙοτίν:ιπ. ΕωΡΙογοιπεβι λε _υρεά_1τέτ,86

.ιμΙοξΡτ::.τἰ:ὶυοτ 1ο τέιπρε τμ:: Εεε αυετέε Χ'

Ίξ1οφτησεΡε:τόοιπτ ό.ειιιαΙοε όοίΐεΞπε ὰ::

` ' Κα: ν;;ιιἑτὲ. Ιομϊίἴφιι€ηυὸο τοἰἶει1τἱι11εἡ:

$16Βιετειοε Πως: ζ:: Σεἰἔτιὲυτ εοφ Εώ_τ άι:

:ΕΜΗ @ση ςόμες Γ;:υ:τ€ › 8; ' ἱὶΒοττξ: , ό::

- @ουκ έτικΗωιε Ιε:έ νιιε β.ξΙεε-ειιπτέε ειυςο

- μπε «Μ (οφ @σε ὶατπεἰε, ιάοιχε τζουοηε μ

@πρετιίε: θάεΙεπιετέμβε καφε @έ Ια κ;

θει1οὶἔῖεὶὶεἐ9σἴὲιπσΜ ΕἙὲ1Π89ῖ.ἔ ΠΡΠΡ=>
' _ μ .; . ν 4( -,ΈΦω
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- @πιεσε Ι .με .

εφε. Ρουι· νοσε οοτιτΙτισοτ Ι'οιττιοστΙοτι σου Ισ

- - τιοσε ευΙοτιεογ τΙοσοτιτ οοσιττιοιιοέο σε Ι· ΕΡ

ροττο Εριττο σο ζώο;; ΡετσΙ_, τιουε ΕιΙΓοσε · ΙΕ

βαττ τΙ'οιτειιτιισοτ ασ οοττο σ.οΙ:Ιοτι-Ιο Ρετ?- ΙΙΙ

Ισἔο οτι σουε οτι έτΙοτιε οΙοσιουτέε οοιι- ΙΙΙ

- τουσ τΙειτιε Ιοε Ρ:ιτοΙοε τεστ γουε οὶιτ σε χ;

ΙοσΞ5ε. Ιε;ιοΙισιτυο άουτ τέστ ΑΡζιττο_._έτοΙτ 'η

σε τι Ιζοιτιο σουτ Ιετ.οειιιτο @ο ΙοΙ-σ·5 @σεβ - τ'

Ρτιττει€ου, Ιοε τΙΙΙοιΡΙοε, δε οτι`τοτιτΙΙτ Ιοε τ

ντιε :ισ ίζοοΙο2 ε;ω ΙΙετι”έτογοτιτ σιττιστε ] 91.

στου ΙοττΙε , δε ατομο Ιοε εισττοε @στη Ν η
σο τα ροτΓοτιτιο.ΙΙ στοιιοΙο ιογ Ιοε οΧοτιι- Ι τι

- ΡΙοε τΙοε ντιε δε τΙοε εισττοε ο. ΤΙσιοτΙιέο! ζ;

τ · οσο τισ)ιΙ τυγο Ιοε ττι:ισσειε , δε Πιέστε, 8ε- 4 η

_- Ισιιτο Ιοε τιοσε , δε Ρετ Ισ τ:οτιίΙσοτοτιοσ ε ?τι

' ςΙοε ντιε δε :Ιοε εισττοε τω; σο ΡΙσε οτι ΡΙυε .

' οτιοοιιτ28ο 8εττοττΙΙιο τΙεσε Ιο Γουι ουσ ΙΙΙ

Ιυγ τοοοσιτιιο.στΙοιτ τΙ:ιιιε Ιο τοϋ-οτ στα το

τμοσοτιτ; σι'τ8σηέστ ί: θ” έιφψΙυτικ Ζε .στη τ·

`_Ξ#π2: ; Ιει ΙσΪοΙιοτο :Ιοε νιιε,Ιυγ τιιοτιτττιστ η

Α· οοττιοΙοτι Ισ οΙιειιτ οΙτ ξοιΙιΙο δε ττιΙΙοτε- ‹

Ι·›Ιο , 8εΙει εεωιω 8›ε οοιιΡαιτιοο τΙοε ευ- ; τ

ττοε οοττιΒιέ Ιο 5:ισιτ Ε[ρτΙτ οτε [Νιώστε · τ

τι

‹

Ρ

κ
τ υ

 

@οτα οοτιστΙοτετΙοτιε , σοι τιοσε οΙ:Ιισοτιτ

' ε τ:υΙ‹Ιοττιττιοτιτ2 σε τι ττιοσεισοτ 6ε οουΓοτ

μοτ Ιο τΙοΡοί`τ οΙσ $οΙστιοστ οσα: τουτο σε

τΙΙΙιεο-σοοσσι σοσε οΙ'τ ΡοΠΙΙιΙο , δε τι το
“Ι · ' ο ° οουτσι Ι `



χ.
ι θ

__ ο Ιέ 2%υ:&έο.] Σ?

ο

ΙΞΙρτΙοομουι· γοηΙΜι Ιοουτ €Ιο υόττο άο1

του 1°ΑΡοετο οου1τυουοου ροτΙο πιου

οουτΙΝοουτΙουοΙΙουπουτ ο Ι'υἰ‹:Ιο εΙυ δ. ουυμ”

υάΙεοχοτυοΙο όο οου:ε·οιιΙ Ι'αυογουτ ~ιΙο- ›,

ΙειΙΒο-οτΙ Του οΙΙΙΙδΙΙου, 8: οπο:: ουο Ιο

(ἱυο; όπως ίοΙϊΙιου3: δ: ἀοΙΞιΒτοοοΙο , ΙΙ ο

Ροδο Ιοεο·οοευουυ; Βου γ ΞυίΙΙΙοτ.ΜεΙε

/ ΙΙΒ'υ·ίΙοΠοΙ»οαυοουρ ΡΙυεΐυτΙ:ι μικτο

ΒΙοεΙΙΌηοΠΡΙιοιμ8: ίυτ Ιοε βουε οΙΙΙοοε

ΗΜΙΙυχ Μου ιΙουτΙυεΙο οου:ουυαυτ εΙο

Ιουαιι€οε 8ε·άο βουοάΙ&Ιουε οκοοΙΙου

ΜΙΧ γ ουιρΙογου: σου νοτίοτε ουτΙοτε.

ε; ΐους Ιοο βουχ Ρουπε ουο υουε ετου

Εοέουε ου οοττο ειδΙΙουρυοο Ια 8τυοο ‹:Ιο

Θ: ΙουυουειΙυ δοἱἔυουτ, Ιουε Ια Ειυουτ δ:

ΡζουΙάουσο όυουοΙ πουε Γουυυοε -Ιογ

ΙΙΙΙεΠΙΙ:Ιέ5ο αιΙουτ ου οι·οιτυοτ Ροὶυτ,_

Ι'ΟΙΦΙΦΟΦΜουτ $2.Ιυτ ΡειυΙ Ιο ρτοΡοίο

2 ΤΙτυοεΙιέο , Τιφώ·εεωΙυοϊό1τΙΙ,ουε ο

ΙΜ απ:: μ2/Μ: Μ @οββηα'ε:σωπέυ·· `

ΙΙ? 7920] έ'εσπε @μυ-ρ›π Ρἐ1ἔοἔε' ή· ο' . οτ // '

Ηἔω#ξς£#σ. ΙΙ υοςο 1ογ ΡΙυβουτεροιίου=

Πα ό”νυ :Πάοκ Ρειγε ,ου*ΙΙ πΡΡοΙΙοοπ

€0Ιυτυυυ , ανα ο” Ραπ-εκ Δβε· μ· :Παπ @ο !

9οϊτο τυυΙτΙ:υἀο , ΙΙ ου τοιτιο.τουο άουκ

ΡΧρτοΙΙουπουτ·ςυ'ΙΙ πιο πιο Ρετ Ιοι.ΙΙΙο _

ΡΙΟΕΣοε υοιυεξαΙΙυυοΙτ ΡΙιγ8οΙΙο 8ο Ηπ

- η· ' ιτιοεουο:

ο .
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Ι ` ωοΒο;μι Ι. Με «εοφ νυε;τατιᾶ€›τ›ε@ε, Μ.

.. . 1ΗΡΕ8Ρ· έ”ὲβΙέΒΪβἶξΪουἱΒςβΡβυ_Ρ1έ·Φ Επέβ€Ξ πιο

βοο_:Είείο ρφΙπΙρ. νι1ΙρραΡιτ81@ Ν9Β9 Με

' ΘΡμρμρμε Ρετ Μ: 'Ειχα ὸΒ$ ΑΦ:$61Πε Μ

 

5ειΙ_μΡ;ιυζ γ ριιο1τ_Ι;ευΕρι3ίστ0€υΕΡ190ϊβ τ Μ(

ῇ'Εοἶιι1ε,ἱΙ€›ἄἑἰ ΡΘἑΩἶίΪἐΡΝΧὶΪΑ¦Ρ·ΪΦ2ὶἔΒίΞ; Μ
Ν ιΠ ΥΑυοὶτ _:Ρϊ_ Ι ίε5©11Σϊβ θ” Έ ~ ω

@Με ΒενΜΐοιξέα ΪΡυὶ54Π€;ἐέΕ°!τ ω

ι·ΑΡ6τιωαι1εεευο€εανα4=τΕΜ @#42 (κ)

(Π;τΙίϊ ἐ ἑἐἐ_ειιιρἰη: μττουεἐ.ὶευϊ .ίΟ.Υ Μ

Μετα ῇτεὸἰεαι:ἰομμ ό: [σε Μϊ29Ιαε Μ'

› όσ ί.οημίειοε Ρ:οΡκε:, ᾶ.@ι1ὶ2ι1όΪϊ!ῖΨ(ψ Η”

ό;ειΒ)Μρ: εικιπάεβατ ὰ: _Ι"Ει12ηΒίιέ·Μ Πω

: _;Πἰιἱω ὁἶεϋΧ›Υ27308ὸτ©Βἑὸἀ€ἔΕἔ1ἰ€ΐἶ.| ο. ἄΙἔι , νομε νογέεςυε ~ έ: τω” 'ῖξ ω

~ €ζΙιι·έσεω , ή :ή εμ ποπ ΜΒΜ 99! Να

› ὸευΙΤο:ιτ ρΙυε ά2ιφφυτ 6: όα_το[Ρβω ή”

· εο_ἔτωιὸ`Ιιοτι:ωε›_ι1ὶ μιά £υπ90Ε ΡΜ χ”

έττοὶτ62ϊ1£11τΞοΒ1ἰἔέ6`8'--$ἴῷττει0β©Ε-ἑ 1%'π θ

_ Μέίε;ι11τ,-8ωι Ιο)οουίοΙ€τό2Πψ%ΙΜ* Ε;

~ ΓετΞυτϊοαφι'ΙΙ ΪομἄτοἰτἈρδΞ 9 5ΊΠΕΡμε!ω ;: .ω

' «πι. Πι: επτουε εε:Αμ;ί_1εφ8ατόοΙτ. εδώ ά

- α: ι1ώτειιά .κατ 1ηἔςειτ5τμὸ€Όΐἶ2ϋἔΞ:" Μ

› · Ιμε Πωω..ω Ιι1ε;ιΒοιτήΜ. Ρ

·· €”:Π]η:ηνηο ετἱβἰιις[ΞςΒΦ.ΙἔΥ_ὸἈΒἱἴΡ' :

όοΜετ › νει _ΟΙι::έ:Μι : ςυ©1_£1ϋΪιἴ[οπ1 Ε
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¦ [τα Ι'Ζι'Ρι τ! !. :π‹ι?°ἔπ›υ:ἰ:ἔ:ἔ _ τ

ΙρτΙιπσσθι:οτσ- @τα ἔτΙσΙ·` άσ άσΙυΙΙΙΙΙστ;στι'σΜΕι;.

ιιιιτσΙΙΒοίοΙιι ντι ΜιτΙΙΙΙ:τσ άυ δσ58τισυτ)

τα· Ιυσιιυ-σουράΡΙυε στιι:οτσ- ντι Αριὅττο.

Μιιιονουσ πι';ιυουστέε ρουττειιιτ ουσ Ια.

~Βιιισ άσ.ι:σε ωιϊωυιω ·ΓυτοάΙΙοΐτ του:

νι:σΙάτουιτιουσσσ-ΡοιτΙ,-άουτΙ 115 ε'έτοιισιιιι

βέτουτπά; Άπω το ·ου'ΙΙ έτοἰτ , ι36

ιριιισειιυ·αισιυιιουι;Δωοισυ . δέ Αρο

-βο Ι* ττισΠΠσ ·Ι'ι7τι -άσε μΙιιε σκεσΙΙσω

»φαιά , ευοΙτσυσοτσ -ι:σσι άσ--ΡΙυε,

τιιι'ΙΙ έτου: Ισυτ τυειΙττσ 8:-Ιουτ Ι)οδΙ:συτ»

οοιιιυιισ Ισυτ ·Ρστσ στι Ισίυε (ΙΙιτΙΙβ

τω: ιιυ'ι1 Ιω αυοΙτ στιτισυάισε ριττΙΙΒ-. .

-υου8ιΙτέι Ισυτ ηιειιιτροτισ Ισ ΡτστιιΙστΙο ·

·ωΠΙΙστο άσ Μ. ΙειΙυτεΙτσ άο&τ1ησιϊωισΙ- 29” ή ΙΙ

·ουστιιστιε σΙΙΙιτισιιτ σιιι'ΙΙ τισ Ρο.τΙσ Νη @ο ?ΒΙΟΙ

Ιω ΜΙΒ 'άΙΑΙΙσ ίσιιΙσιτισυτ , δευση τά:: '

@τα ιΙ'συττσ ·ΙσεΑΒιιτΙάυσε,σιυι ποιό:

©τοοουιισττΙε άσ Ι'ΙάοΙειττΙσ άυ Ρει€ρυΙΙ:

@ο αυ:ΕΙιτΙΙΙΙ:ιιιιίωσ ι ιΜ.Ιε-Ισιιτ οριτι1οιι

·Ιΐογιιυτ Ρουτ ι:ουτ @στο τοιιάσπισιιτ , ΙΙΙ

άέιιιεΙσε ιίιο.τοΙσε άσδευιπ Ρ2.ΠΙ,ΙΙΙ ΜΙ»

Ιουτε.- σΙΙσ άοΙτ σιτστσΙσττέσ ουσι: Ιω · `

ΜΦΙττισ ΕισΙΙΙτσ άυ'ΙΙ5 Ι'ουτ ιιυιιιιι:έσ. δί

ρω·8008 ·έτογστιτ ου ΜΙΒ ου ΟστιτΙΙ5 Δ.: ·

ΜΙΚΡΗ › Ου εΙΙΙ χ στι :ιιιοΙτ άι: ?πιο δε`-άσ

'ΙΙΙΙΙΙ"ΙΡ Ι0ττο ( οσουΙ τω.: ΙσιτιοΙσ ι ΙΒ;ΡΙΙΙ8
" Ι Ν. _ /2ιο;ιτσιιτχ

ι
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δειιι·εταιι *ΡΗ

Με

ι
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ι
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Μι

. τσι

Μι

ιι

ι

ΜΜΜ Η!.οιιε απ: Ροιιιιοιιε ?ο

ΒιιιιιΠ)ε.ιιΙ ιι”ειιΕΠιτ πισω

Με έα ίιτι·ιτιστδ: :τι οι:

φα ι:ι”ειιιηι;ι Ριετοκιάειιτ,ςιι·έ ι:ς:ιιιι Δω

Η ρ:ιτΙε έτογοιη: τοιιε Ποθει:ιιιτε οιι Μι

πιάτα εὶο Ι'ΕΒιιίς.εαέεοιτιιιιοι·ιτ-·Ιο μι::

οιι ΐειιιοιτ9·Τόιιι: εε εμε ιιοιιε ειι:ροιιιιόε

5Ι6 .

αριιτοιιτ )ιι

"η , μπε ειιιο

Ισ πιο νογ με Ρ

#α'ί2: έισ)ιειπ ιναΜειιε πιο: άιιδ:ε νοιιε,εοιιιτιιοι·ιτ άσε ἔετι5

ΦΠ έτογειιι: :τι ε'έτογειιτ Πε ιιιι- μι]

τοιιτιιὲε άι: 5ιι1τιτ Ρο.ιιΓ, 9ιΔιέιοιταΙ0ϊ8_ Ή

·Βιετι Ιοιτι άι: Η Ρτιί-οπιιιέτ σ.Κοτιιι:.Όιιτ ω!

σε ειιιΉ ειιοιιτο ιιιφόιιτιτιοιιέ άσε Βοιιιοΐ

Βι:εε ειιιΉ ειιιοι /τεετιιε ὸ`ΟτιείἱριιοΜ ι

οτι ία Ρτιἴοιι, :τι :πιο φα ε'έτοιτ ΙΜιι€β

πιο ‹ιιιο εεε <ζιειι_ε, άοιιτ Η (8 Ρ!;ιιτικ)2·ι ω

ιιογειιι: πιειιιιιιιἐ ει Ιειιτ ὸειιοι:, _ι:επιι Μ(

εΙιειίτιεςιοιιτ ΟιιεθρΙιοτε τι'ειιιοιτ Ροιιιέ ιι

ειιόε !ιοιιτε, εγω; τείτοιιιι Μ! ριοτξ: ιἰΩ6οιιιι ι:γ ιιι(ειιιςε ά ντι το! Ροιιιτ,ςιιι”ιΒι ιι

ωιιιογειιτ ΙειιΩδιΞι Μ: Βιιιιιτ Αρέπτα Π: ω· Η

Τοιιττιιιτιτ ετήσιο οιο Ιιιγ , όομ:ιιι ά'ειτει- ι Ε

:οι (οι ουκ ειιιεισιιιε ειιι€τειες, ε'ι1ε ειιΠἔι `

οιιτιιιιιἐ ετΙ6Ρωειςιιε -οἰι ιι- ποιτ αΙοτε.]Ι γ ει Ριιιε; Μπιτ Ριπή ιιιωιιιιι Ϊτσιπ

(Μ

ι
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ΙΙΙ: ΙΕΡ. Ζ Ι. ιι Τἰαυπἔἔωῷ

ουσ Ιυγ αυογσυτΙαίτ σετ τυΙΙσταΙαΙσε, Τα: (ΙΙιαυσί ,

[φταίει (ΙΙΙ-Ετ ΙΙ, Ι με τω: εσωσυπέρω 88 Ι -

2)έα/ξ>Ι:Μ α'ειωιιΜΞ·: κά απο. ' εστ1ιυισυτ

ΤΙτυοΙΙΙέσ Ισ ΙαυοΙτ ΙΙΙ· Η Ια σΙιοΙσ ε”έτοΙτ:

ΡαΙΙέσ α Ιζουασ ο ἀ'ου ΙΙ ότου αοΙσυτ9

@Με Βαση Ι'ου Ρσυτ τσΙοιιεΙυ::` οσε

εΙΙΙΙΙσιιΙτσε συτΙσυστ Ιαε;ο·υε,·(:ατ ρτσυυσ

τστυσυτ , Ιου ρου: · αυτ: ουσ σστο1τσιτ

Δυο ουσοσε τέσυε έέτογσυτ σΙέτουτυσ$

όσξΙΙΑρόττσ, ου αΙ:αυτΙουυαυτ Ια ροτ

Ιουυσ,τΙσαΙοτα· ουΙΙΙ έτοΙτ αυτοματο αυσσ .

αμκ να Ρσυ αυαυτ ΙαοτΙΙου ,ριτ·τσυοιι

μια αΙα υτοΙσΙΙΙου τΙσ ΙαοσδΙ:ΙΙυσ ,- 86 α·

ΙἈιυιΙτΙσ ουϊΙε αυογσυτσυσ αυσσ Ιυγ,

ουαυτΙ ΙΙε Ισσυ)τσυτ ου'ΙΙ στου αττσίΙσ

«Ιαυε Ισα ίσο, 86 ρατ Ισ σοτυτυαυάσιυσιιτ:

(Ισ ΓΕπιυστσυτ. €ατα στ: σουτσ, ΙΙ υ'αυ·

του μια στὸ ροΙΙΙΙΙιΙσ α ΈΙυιοτΙισσ σΙΙΙευο<

τστΙσ τυαΙΙι€υτ ‹Ισ Ιστιτ σΙιατιοσυιστ, ρυΙσ

ουσ ΙσΙου τουτσ αυρατσυσσ ΙΙ ότου συ

.ΑυσαΙοτε ουσ $αΙυτ ΡαυΙ Ιου έστΙυΙτ εστ

τσ.Εριττσ,αττσυτΙυ ΓοττΙτσ,ου'ΙΙ Ιυγ τΙου-Ι

τισ Ιυτ Ια ΙΙυ οι; Ιυγ αρροττστ σστταΙυυ

ΙΙυτσε ου'ΙΙ αυοΙτ ΙαΙΙΙέε α Ττοαε νΙΙΙσ ,

(ΙΜΙεισοτυτυσ ΙΙ σΙτ σουΙΙ:αυτ Ρατ Ισα

α;ΙΙτατΙσε ΑυσΙσυε. ΜαΙε οποσ ου'ΙΙ

ΙστιιΙ:Ισ, Ρουτ Ια ταΙΙου ουσ Βαγ Ναουσ

ΣΒΒ α
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με · · `ίε%υιυπ6);. ή

@ΜΝ εεε αισρσττέε @ΜΙ ΡειτΙε ΜεΜε ει·τΙιΙε·

ει Κσισε , ΐείΙΙισε @ΜΙ νεο: ιτι1ευκεφ

Ρσηάτε ειπτεΙσεω: ; 86 εΙΙτε ειπε Ιεε Ιιιξ
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Ραττέε (εε Μαι” ακουω ιπδττεΕπιτηΙΙο.

επ ΒὶεἑιμῇιιΊΙ ιι”γ ουδ; Πιι'Οεπε1ϊΡΙποι;6

· (Ιω ευίΈ1”ε11Η 5άπιτ ΡαοΙ,1Ι νει1εροι;τ
φωτ Πω ωΠω (ε: 11πε1ίΔοιπ ἴε τοΙΐειιτεόοε

ίωΙε άο Ια ο!1:1τΙ:δηι1ΊΙ :ποπ οΧεπέα:

€τιικτε ΙΜ. Ι_.'ειυειτ Ρτ16τε τεἔειτάεΡαῇ

τΙευἱ1ετεωε1π ἰἔι Ρε;Γοηησ,86 εί'εοοτι

Ώ" Ιω εευδ επι εεε ταττκ·ε ε Μ $ειἔπειι›· Μ] `

'ΠΜω έσπεεε κά· Μενα” ω2βήτυπίε Μω: Ζε .Μ

ἔπιυπω α·πέ £οαΜέσ Μ. νφιι€ Ωιιιδ:ε φα

ίεΙοο Επι ίὶγΙο,ε1υἰνοι1ε ει έτὲ τοιπιτςυὸ

ςγ άο.ι1:ΜΒΡε1τ £ε!28 έπισκέε Α: , Η @ΜΒ

1ο όετιΠετ 1οιπ, τιικ1ιιοΙτουτε οΜ.€; (στα.

ΞυΒέο ί.οΙοη ἴεε οετωπεε , Δε· 5ειζζκεπτ, ειμ

ΊυεΙ ΙΙειότοίΪο (α-Ρτὶετε είὶ ΜΒΜ βΙ1ΜΈ,

1ο ΡΠε όε:Ι)1ει:ι , Π: Ηογ ός. Ι'Ε<έ.Ιιί”ο , 8610

Ιυ8ε όιι ιιτοιπάο. @τω :Ποτ κά· Δαἔπ£ιι7

εοικΙιὲροιτιιΠο ι! είἔ επι α: Που _' απο·

Ι':ιτεὶεΙο,ἴο ρι·εποΙ Ρτε:ίεΙυε τοιιίὶουι·ε :ΜΗ

όμω Ιεε Ματσε ό.ιι Νουυοιιυ Τε:ρω111:ι1:5

' εοιπως εμι:ιόά Η είὶ ώς όειω ΓΕΡπτο

ω». Σ. :ωχ Η:ϋτειιΧ , εμ:: Σε $ε!έσειικιρτεαέε

ΞΠ 9 πνσεεαέτεεπεκιαετἐ ά έέ:!απν Ζε/ιζ!α:; ἑ'›£

μ. . (Μακ Ιεε .Μἶτεε, Ζ.ε .ΐειἔπεαηψτισ0 Ζώα,

Με επαφ.έ; δ: Μιά επι Με Ιηθωτέ

4 εϊειιιττοε
ι
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« τ _ ];τα2°ΕΙτ.- ΙΙ.ξΤέωτώέε. τ τ” -·

ττΙΙτιιιτττωΙΙ.ουΧ._θ :Μακ Ισ ι19εΙΙΙ1Πθ μα; τ:ΕπΡ.μ

@ΜΙ ίειΙΙΙι;ΡτοτττΙτέττ: Ιποτ Ρουτ ΙΜ

ΜεΙΙ1ν::Ρ€τΙοοιιαφιοπά ΙΙ τιιουττ· εκατ”

ίσ 6'ετέτπτατ τ:0Ιππιτ: ΙΙ το Μπιτ τ τοπ

τ τορετὲ το Πω :Η βη ττΙε1ΜΒ δώ; έ16Ιιτ0,

πωπω: Η ΠΑ ρότα: @Με άιτ,.6ε $ετέα·ικ

Μ] έστω· είε ττετρνετ ωίβ·τέτσΜΙε £772ι£7.ν` Ιω

δετζτσε·ιιτ,ττυ Που τΙο τΙιι·οσωιεττβ] στη/πε, _

ττο11πτιο Κ: ρτστοικΙαπ τμιεΙημεε νοε,(Μ^

- βατ Ραπ πιο ΡοἰτιτΙττιιτ τ:οτ1ττ:ΙΙ:ετ πω::

βαττ τΙτ: Ιο.η8:ι€ο στο τΙ”ειιιτι·ττε Ηττα (οὐ

11τττιτττιοΙτιτ ςΙΙς τισ νττητέυοι·ετ τω)

0οτταΙτιττηοιπ , εΙΙττ ΙςτυΒΙο τωεΙε ,- δε· Μέ

ΙυβροτττιΒΙο το τεΙυγ 'στη ςιΙε_Ιε/2».‹ 6ξυ·&θ

τΙυσπεΑ-0ωῇρὐυττ άι) πωπω· :πτ[ἐπ·ἐἐστὲἰ -

@τεστ @#5 Η άτωίτ ότὲ_ Ιετροοίέτ: ι:Ιο

ΙΆρόττο, ΙΙ έωτοπ ώ: ΙΙτιτρΙσππ:τιτ,τ:οιπ- ·

τικ· ΙΙ τΙ1ίοΙτ η τΙευειτπ ; έξω Ζε $εξζω147

Θ] άστα, ου Μ]βπξ· πτ:5·|ετέτστάσ, δΖ ι1Ιε1ι1<

τοπ με νεὲ ό:: το Ιοι1882Ιιτι1ττΙτετπ

Ιπιττειε ά: ρτιτοΙε:ε. Μακ Ι:: πιω τΙο Σετ

ἔττειιτ εουεΙιὲ ΙΙσπρΙερπτικ τΙαπε Ι'οτΙΐ .

@ΜΙ (τπτ αυτου ειττιεΙτ: ίὶἔοΙΗε , τι ταση

ΙΙΙΙΙ8 Πει ρετΙὸιπιττ τΙο Πίσω Ισ Ρ::τε 3 ηι1Ι

€Ι1ΙΙΓιΙ3τ1ετ2. ώστε Ια άστοτετε τ11:ιΙι1,Ιτι

Π1τιΙΙο, 8; Ια ΡΙετιὶτικΙετ τΙο Ιοε Μακ τι

ωΙΙε σου; τ1ιιι: Ιω Πε ειπα αιτοιιτ:ε ρου: Δ

ό( :.> 56%.Δ

  



@ή .ΙΙΒ:·πισκ 2; Ι

02,” ι1ω‹ επ αστα: άει·ωςτε1οιΙτιπέο. 5ειΙΙΙΕ

Ρω.ΙΙ (φΙΙι:ιάςο ἀοτιο εμε Ισ $εΙἔιιοιιτ,

ε”€ΙΙ ει(ΙΙτέ ΙΙ.:Ιοε (ΙΙ1τΙΙΙ: Μπα: δωσει::

μαι; ΟπείΙΡΙιο κ: επ Ιου αετι1:ΙΙα Ρεο

τε&Ιοπ58ε Μέ ιτιεπι1με εΙ.‹: Γεε Γ::ειυΧ, 86 Ια Ι

τε:ικ:ΙΙ:ε: τοΙΙοι11ει1ττΙέ Ια Βτ2ιοε , τίιι'επ σε

8τατκΙ 86 τ:ττΙΙ›Ιο Ιουτ;ΙΙ οΙ:τΙοοε ‹Ιε .

Ι)Ιου ΐοπ Ρετ:: Ια ίἐιΙιιτβΞ ΙΊιτΙωοτταΙΙτὲ

ι1υ'ΙΙ όιωιπςτει επι ί; τιπΙΙΙ:ςΞεοττΙε Μακ Ι

ΙοεντεΙε πιοωΙ.υτοε εΙσ Ιου ΕΜ. @Βοή

ηι1οε Με εΙο σεως τΙο Ισ. οσωωιω1οπ

Βοττ1:ιΙτιο :ιΙουίετιτ εΙε σε Ρ:ΙΙΙΙιΖο Ρουτ

  

/ Ρτοιιι1ετ Ια ρτΙστο Ραπ Ια απιεε ‹Ι‹:ε

πωπω ςυ”ΙΙε/Ιοἔἰ:η: άπο: Ιι:ιιτ Ιιτιοδ3ή

πειτε Ριιι€ατοιτατι1:ιιε :τα ω·ΙΡεττιτιοιη

111έτ,8ε Παω ιιικυΠε οουΙουτ,ηΙ ειρρειτοπ- =

σε έΙο ΜΜΜ. Οι: ρπ:ωΙοτσιπετΙτ Ια

·ΡτΙ:το εμε ΕΜ Ιεγ $ειΙιπ ΡειυΙ Μι :Ιου

ιΙε εοττιωιω :απο Πέτα: «Με επτα, ςυ'ΙΙε

ΙΕΙ8ηειιτ έττο οτι ρυτ8ειτοΙτε. ΙΙ ΡτΙο ηὁ- '

Με δεέἔοεωτ Ιοΐι15 ΩΙπΙΡω Ποπ σ.Ι.ε τἱτεί°

ΟιπεΠΐοτο, ‹Ιε σε· Ρτετετοι1εΙυ ίετιι Ιου

› &ι·:ττεΙΠ ,ου όε πε ροΙ·ιιτ Ροι·ιποτττο ςιιΊΙ

ό, επτά , ω ά:: Ι`γ ΙπίιΙοτ άουεεοποτ, 86/

ό,γ ωοσΙετάτ,οιι ΙοιΙΙειερτ Ια μαπα , (μή

ίοιπ Ιω νωιικ`εΙε οσε ειάμετΙ:ι1τοε (μειιιτ

οι α: ε1ιιι ε68:ιτάοΙοε θαίω εοιπιπ:ηε ώ:

° ' Ιευτ~ Ι~ ~ Ι

_.-----η.-

Ι

Ι



›# σβ- `

Ι βπΖ'Ερ. 1' ρ ι ΤΖω:&έσ. - “ΙΙΙ γ
Ι Ι€Ι1τΡΙ1τΒειτοΙτΦ ειι)ΠιεΙΜΜΙΙε ΙΙ Ισ ρι·Ιο Ι:Μβ=Ιω

ά:: Μ), ίειΙτε ττευιι‹:τ Μϋέ%|ευΜΙ6 ω έωι%

μία 2ια·εωσκ:,`τευε ειιι:Τ1ικ:Ι ρ:ιτΙΙου.ιτ Ρτορτο] Ι

;:οΜοΠίοη, ΙΙ ΙΥγ αυτα ΡΙωε οΙ‹: Ροτἔειτοἱ- '_

Ι το. ()ετζαίηοπιστΙτ απο ρςΙοτε πε ε”γἶ' ` °

Ι Ραπ τΙουο πιιΙΙε:τιππιτ τεφροττετ. ΡΜ;

ειρτε:;, ΙΙ: πε η ΡΜ Ρσιιτφ1εΙΥΙΙ5 Ιστο

ίιιΡΡοἴειιτ,ἴειω το.ΙΙου, δε Ιἔωε ειΙῖΙποτἰῦἑ; Ι

ίυτΙο Γεω ε:ταΙΜΙε Ια:: ΐειπταέθο,ςιΣΟ4·

ω:Βρ11οτε ΗΜ :ποτε , Ιοτε α1ικ·Ιε ΜΜΜ:

ΑΡὁτι·ε έετΙιΙΙ:: απτο Ερἰττφ ΕτΠιι:ιο:

:ι ω ηικ Ι'Αρόττε ΡτΙο Ι)Ιου ηιι*ΙΙ βετΙΙΙ-- › Ι

Ισβ/ΞΜέ//8 .Σε Μπα β @Ζωα εγ @τα _ Ι

ΙΙαιπε Ια εΙετοΙοή οΙκιρΙτω άι:: «Με ΕΡΙεε ·

σε , 1ο κρακ ρτατι1Ιοτεππωτ φα Ιου;

Ισ Μπι εΙο Ια ΒιιτΙΙΙΙε οίΕ:ιιιΙΙΙΙ:οιτη5τΙε·

ω” εμΙαιοΙΙΙε Μπέζ σοτιπιπ: εΙυ:ιειά

5αΙππ: Ρειι:Ι εΙΙτεΙΙΙοιπε κ:ΙιΙΊΙ ιι ύφ:ζέ Λς·ζ:ι€”* Ϊ`

/ΙΙβ2ί/|8ειΙ€ ΙΙΙ-ΜΜΜ, ΙΙ έωειπό αη1όε·τι14 τ :

Παπ &δτοΡΙ1ειΙπειε , δε εαπ εΙε Ιξι :ΜΗ

Ιου, 86ουΙ σε ε>εΙΙ: ΙειωεΙεειυΙεθ έα τοτιἐ

 

Ι

Ι
φωτα: ς·Ιο Πι φα: $τοί:2ΙΙ1218 ΗΙΙΙ τηοττ,Ιοτ8` Ι

ηυεΙ*ΑΡὸττο ΙσεΡτΙΙει Ια ΕΙΙΙΙΙΙΙε. Ιε ἀΙὲτ Ι

ΜΙ ἀευἔΙοιπε Που, εμοεμαωΙ Μέ Οτ1:- _6ρΙΙοτέ ω: ροιπτο1τόττε; εοωρτΙε [οι18 Ι

Ιει1ο11π ΙΜ Ια Ι:ιισΙΙΙΙε(εο (μή ΜΙ: ?αυΧΒζ _

` ΘΙΙΙΙ1τ€ΙΙτουΓιοιΙφ κμξε'εσΠΙΙιιτοΙΜΙ μι: Χ

Υ ε (ΜΙ

-Ι Ι Ι 7- - Ι ~ ἐ”7Α



 

  

όΐιερ.Ι,

ο9°οϋασ.

7' _ ` .9εΜ:Μ Μ( 7 ο ›

οιιΐιΙ ΗιίΙ;ιποις,οιιεισά Μπι: Ρ_ΔιιΙέοτἱ-ἶ·_

ιιιτιτοττο Εριτι·ε ; ιι1ειιε ΓειιΙιτιτιι:τιτ ουΙΙΙ

έκοιτ ειοΙὲιιετΙε: Τα ιτι:ιιΓοιιέ έιτιιιιτρειις

έκτο ότιτιοιιιδ: ο. Κοιτιο 15οιιέ Ιετιιιτ ΗΔΗ·

Ρουφ , ου ιιογοοοοιπτ οιιοΙιιιιο μι:: :Μέ

Μοτο ΐοιτ Ροιιι· (εε ι1ΙΙ).Ιτοέ Πως μή Ι'οτέ.

ιΙιτ ‹Ιο δ. Ρ:1υΙ , οπο 1ιιοιπέ Βιιοιιε :φώς

οιιοΙιμιοέβιε άκροίοΙιθ ΔΗΩ; Ριι€οιχ οατ-ἔ

πισω ροι·Ιοιιιιος οιιιΙιιισιέ Ιιου:ι Ρ00ϊ_

ΙΙντιΙιτο ι:Ιο ΙΙΕοΙιίο./ Επι οτι ι:ιι:οιιο ειιιεΙέ

οικ·ε νικ τ:οιιΙΙόυτσιπ ιμιο Ια κέψήευΜέ

?Η `

Λέει $είέ··σεω , οιΙο Ι'ΑροιιοΐοιιΙιαιτο ο

ΟιιςΙΙίωι·: , «ΙΙ νικ Βιπα: ουοΙοε ιιιοττ5

που: με ι·:ι1εοτε οοτειιιιο, ΠΟΠ ρΙιιέφο

Με ΜΜΜ , Ι ριιιε οιιε 1)ΙΚΙ1 Πε ιιοιιε Μι·

' ιΙοιιιιοτο. οιίαιι·ιΙετιιΙστ ιοιιι·,ῆο Ιἶειιοι›ἔι

@Με ιο πιο φα οι: Ια ε'οτιΠιιιι(ε ωιιιι°ιιι

:ο ι:οιιεΙυοετ, ειιιοΙἔι›ιι ριιιΙΙι·: ι;Ιοτιο Μ;

ςΙουιι:ιιιι:Ιου Ροιιι Ιω πιοττε αιιιΉ οπο (μέ'

Ροιιτ Ια: ΜΜΜ, Ια οοικΙιτιοιπ Δω @Φ

τςιιοτε,έτετιτ ειιιόστουιτειιτ ι:ΙιΙΙοι·οοτε άι: ο

οοΙΙετΙοε εΙετιιιιττε. επ Ιω «ΜΙΒ @το

οποιο όειιε Ισ φοιτιοαιτ : Με πιστα Ιοτ1τ

@τι Ρ:ιΙΧ; Με νικ νοἔιιειιτ οιισοτι:,Βο5_ :ιά·-·

:τα Ιοιπ €Ι21Π510 Ροτι:;Ιοε νικ μι· ι:οι·ιΐο-ϋ

οιιειπτοιπ οικω:: Βεΐοικιόο ιιοε ρτΙο·

Με Ι δε σΙοε ειιιττι:ε πιογειιε , εΙοιιι; Ι'νΐ:486

° ΜΒ

  

ο ι

κι

Π.

Ι

τ.

___--..-ο“,η-Ε4=Β_

  



*+--~

Ι.

' ι |ιο· 2'ΕΡι Ζ Τ. ε-”*ΤΜϋΜέεζ . - °`

χ_ ιιΡε'τιθοάτϊΕιιϊε Ρριιτ πισω εοιιᾶϋ`ἱτε @ια (3ιειΕ;[έ ν '

(Βάι Ιέε :ιιιττ€:εγ έτοιιιτι:ιείι; Ρεπιιειιιι; ι

μ; [ως ΡΙιιε άαιιε @Με ιιεέκτῶτὲ; ·

@ια @ο Κοιιιεῇ τοεοκιιιόιΠ”ετιτ ωχ Μωβ 1 ·ι μια ιι γειιιι;έ (Κ: σε:τ€ ΗΜ”. (Σετ Η εΠςΡ |

¦ @Με 1ιαι,ιιΕωωι·οπ ΑΜΠ μια Ροιιιτ Μέ

Μτιττγτε, δ; ραπ Με ΡειττιειτςΕιοε , 86 Μό χ

Νιάτα , έ;ειιι: εΙ;ιι: ι:1ιι”ι!ε ιι)οιιι: ιιοιι`

ΡΙιι€6Βτειιιι εε ὸοτιιὶς: Ροιιιτιι€ Ια Πιέρ

ίετιεοτάε: όιιιιιιε ιογ [οιιιιειικό6Ραι· Μπι: 7 - ι

ΡειιιΙ ΞιΟτιε:ίιΡΙιοτο , (με Με Μπακ Μα ”

1εε_ττερειθξ:8ειιιαΕογ Δω 5Ιε ει:: Μαι, Ε;

;ιε:ιιικτιιοιιιε,τΙι:ιευτι ω ειιιοΒοηιε πιω;

Β:ιιΙοττισιιτ :ιο Ρτιε ροιιιέ Ροιιτ Με Μια

ιγκ, τιι·Ροιιιτ Με ειιιςτςε @Μεός Κ; 8;Ιοπή'

[Μαιου άέ:(ειιιο[ε 811€ ;ι ειιιειειιιο·ἑ:ωι·τι‹ 4

Με ; φαιε|ὲὶοιιτιτιεἴιιιε εμε μια ροιις`

@ια , εε ίσοι: Με οιιττει€ετ. ΑιιιΗ νογδ:;'

?Με φ:: ς'εί'ε @Η ;ειιίοιι , δε @κι ειρρυ.-τ

' ΕΟΚ; @μια [οτι ειΒιιίι:· ὰ: ατε ρειτο!ρε άο

[ΑΡ·ςιτι·ξ; :τι ξ:ιιιςιιτ άο.φετω νειιιιο δε. (αει

Ρ©;ξὶιιἑἔ @σε Ροιιτ`Ιοε ιιιοτι:ε,ιιοπι εοφ-ἡ

Π130€ψξ ι αφτι Ριτιςιςιιέε επι φαση Ιιειι

@ε Ι'Εειιτιιςιε,ιιισειιτέε με Με Βιοτιιιιισε,

ειιττοτειιιιε μι: Μ; ΠιιιςιΡριςιο;ι , 86 ειιιι·

έτειτιτ Με ‹ὶο όιιιετΓεε οττευτε επ ει Ριο

@υπ πιο ιιιιιιιιτΞ εὶ'ιιι.ιειεε μπω Με.

1 - - “ϊ 4. Ωωέωεω.

 

Ό .

`έν

~



ι με $τουασ 149

·ΡΙιαρ.Ι.εΙ1Γέ-ΕΙΩΠ$. (Ισ ουσ υουε αυουεα τ

'τυαι·ουστΙυτ Ισε ΡατοΙσετΙσ1'Αροττσ,σ'σΙΙ:

ουσ Ιοε 66ο;; τιισΙτιισε ου σΙστυΙστ Ιουτζ

αυτοιιτ ΙιοΙοιυ ο;" (ο φέβν·έτστεζε εξ: Βέτα/τ .

ουσ 5αιυτ ΕαιΙΙιι'ουΙΙ τιαε_ΙουΙιαιτέσ α

ΟυσβΙοτσ . σΙΙσ τισ Ιου ουΙΙστο υσσσΙ-Ι

ΙαΙτσ. Ετ ΙΙ σο Ιαιυτ Ιιουιυισ,ουΙ εστω;

σιοιοεο ρουτΙσ ιιουι ιΙσ ΙσΙυε (ΙΙιτιίΙ , υο

Ιστα Ρουτταιιτ Ιαυτισ ουσ Ρος Ια ΙσυΙσ υιΙ-τ

ΙστΙσοτ‹Ισ ου 5σίουουτ , σουτΙιιοτι ρΙυο

2.6εηψ- τιουε (ἄἐ2° τι» απο») ουΙ ΙοτυυισεΙΙ Με

μ, ε! ατι όοΙΙουε τΙσ Ιυγ9 επι σε: ουσ ΙΙΑΡὁττο

ΙΙΙ!" ‹ΙΙτ αιΙΙουτε , ουσ Ια υιοττ σΙΙτ Ιοισυ α Ια

νστιτο Ισ οποσ δ; Ισ ΙαΙαιτσ ΡσσΙιέΙ

Μο· 6- υιαΙε ουἔιτ α Ια νΙσ στστυοΙΙσ,οιισ ·τΪτ/ξ τυο

φ έ” οι· Βέκκα , τη: τ:ιτσΙσυτ τΙσ Ια ιυιΙστισοτέ

τΙσ ,-8ευου·ιτιι @τα ρΙουτσυισυτεΙου ο

υοε υιστιτσε. (:ατΙΙ σΙΙ:σΙαιτ ουσ Ια υιΙζ

ο Ιστισοτάσ σκεΙυτ Ισ υιστΙτσ,8σ ΙΙ ΙατιτΙτοιιι

έττο Ιιοτε‹Ιυ Ισιιε,ΙΡουτσΙιοσ ουσ σσΙυγ

ουΙ Ιου ‹Ιουυσ ντισ σΙιοΙσ τιατρΙτιο, Γαβ

υιστ1τέσ τΙαυε ΓοττΙτο '‹Ισ Ια ιυΙΙ;ιοσ ουσ

ΙΙου αορσΙΙσ ιι'Ιαξτέέσιέιιο. νοΙΙα).(ΙΙιστε

Ιτστσε σο ουσ υουε αυΙουε ο νουε απο

τιουτΙ'σχρουτΙου τΙο σο τσιττσ. δΙ @το

ου αυουε βίου σοτυρτιε Ισ Ισυε;τιτατΙουξ›3

ΙρΙΒυσυΙσιυσυτ συ τουτο υοττο νΙσ Ισ;
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/?ο· ί'Ε'Ρ.ε!!”. η Τέπειώέεξ ει”. '

τ Ε6ΙΙοεΙεοοειεςοΉ οσοε ίοοποτε δε Βιι- «ΜΝ.

ι [Με οὁττο ρτσΗτ ἀεε εκειορΙοε οοΉ

ξ οοοετοε: όσοειοτΙοε κοκ Ποι:είΕοοε. _ Ι

ι ἰ2ττ1οι1ιοὶτο,8ε Ια ΙεἴεἙιοτὲ άς: ει:ειιιία-ΐ · ' .
Α· εποε, φ Γε όοτοοτοετοοτ άι: ΓΑΡόττο, '

οι φωτιά Πε Π: νεται: οτιιρτιίοτιοὲ Ραπ ¦ ' Ι

· ΙἔΕοειιοἔιΙς.κ $οιιοαιοοε οοιιε ουσ δώ: · ι

ι

ι

ι
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ι
ἰ

ι

@Με Μ: δι:ι€οεοτ Ιοΐοε,άε ττειιτςε:τ ΔΗΜ , κι- ν

[εε (ετιιιτειιτε εοττιβειαιοε Ροοτ ΐειι:ειοΓο,- -

ουσ: εΪοΙὶ ποσο ειοοτε ιὶο Ιογ , δε σαι οφ

ΡαοΒοο ὰ: Ο:ΡΙιειε ΠοαΡΙοο1εοτ, δε ι:1οΉ__

ΕτειιάςειροοαΜο ἴειε`ει [ο ρεορτο ρετΙοοε

ξ1©ίοιεΙα· Μαι, ί61:Ιε απο εμε οοοε ειι- Μ ]

' £9118ξειτ Με; οποιηέτοε·άο ίέει:οθετιε, δε οΠω!! κοιοτει εεεάοΓειιοοέτε άεοειτιτ Που - ἶ

βέ(€8 δοΒοε οοιε:οοεΙοιε ποτε ευ Βοητε ` Ϊ

έεΙΝΧ ο 9.©ίξειάιιιέ,οο (ῖ1Ο ΐοιτΕιιαοεί!ό, '

ω! Φ; @τα @οι1€εοοΐε:Πειπτ ΓοοΡΕτέι:

Μπιτ ΜΚ 1111ίτοοε ΡΙτιΡεοΒ:Ιο Μο Βε-€ε·

ΜΜΜ ΟοεΠροστε , (με :ιο Ι1οιιεΙε Γι:

(ΜΟΗΠΝΓ £16 δείπ: ΡειοΙ , ἰε° :Μπέκι Με” .

βέςει·ιιβωεω Γειγειοτ έτοιιιιὸ Ιογ τι·:οι3ιι:

ΦοεΙοε βοοε οΗἰεοε άοητ Η έτοιτ φερω

ΜΗ @ο και ροε.:ιίΪέε ὰ: θεια: ιὶο Μαι

Θ·ειτοκοοι οοοε Ισ άιεοπεοιόοτιμ 91ο Γε

Ρτοἴοιιτοτιτ ει ιιοοε , ο

ΦΗΜΗ εισιι:ιοε Με γι::οκ. Ώ)'ε:ίε οίὶτει

εο1εοιειειο,



Με " 6%δο» 774 “ Δ

ῶ·ρ;›;Ι.ῖη1μιϋπεἰπ , άετωτι1τε,86 ἱιτιΡυὁειπἐἔζεξ Ι '1

> › τεΗιίετ :ιόττε μπε δε ηόττε Γεεοιιτε απ; ι

@Με εεεεοιπτεε. μι νταγε εΙιτιτϊτξ: Με Ι

Μάτι ΡΜ; ε1ι1ε εεΙει έ -εΠε να εΙ1ετεΙμετ!ε; ι

εεεϊ:ίΠιει.ικ , εμε Ρευεςτε Με” .εειεΗετ- Ι

εεε , ε; Με ξουϊΙΙε ευεε·ειιιτεκπ ιὶε Με ‹

εεε Με ειυεεεε εβετςΙ1επτζε 8:ιΠι @Με ε

εϊεΐοτε.ΑυίΠ ε[ὶ σε νε @πιω Βειἱη,8£ να μ

πεΓοτ “εε ρεεεεειικ ειχε άε (Με ά11 Με” Θ.

ειιΧ'ει1ΐεπε εε [Χαι ειΠει1 εεε Βε>· Η

ίοΜ. δΈ Ια μπαι, εμ Ια Ιιετπε ς::ιεεε μ

Ιευτε εεεεΠΈπόε) Ιε ειπιτ5τέ ΐετἱ; των: Η

εΙυ'εΙΙε Ιεεάεσουμτε)8ε Με ΓευΙε2ε.'ΕΙΙε Ν”

Πε. ροπιτ εἱ'γευΧ°Ρο11ι·7 νοΞτ-Ιεε εεΐ:ιιιε-' ε

εΙε ίεε ΡτοεΜΜε ; πιαἱε εΠε επ ε όε1;ε$ Ισ

Ρετεεεε Ροιιε ειρῇετεευοὶτ ξεεεεΒείο3τμ ὰ

δε άεε ιτιει1εεει:ΙΒ ρτοκηρτεε ε· [ιιΒιΙειιὶ; Π

εΙευτόὶΓεπε, φ*εΙΙεε Γεω ξεςι;:58(9 - πε

τείΪεετὶτἀεὶειτϊεὶιπἰϋτεμ ΕΠε ρω!08Πέ !

Με εεε εε πε Γεω: [Με εεε 52ἰΠΕ€ '

ΡειϋΙε,(Σε Ιυγ είΕ είΪέε (με ευεΙευε; ρε

τέτ8 86 ἴοὶΒΙεε ειιΉε ί.ογεεπ ·ά”εΙΙΙει:ι·ε,εε [

βετ Ροιπτετ τ όεε ΗάεΙεε,όε3 ·τι1εωἱπε$` Μ

τετ ΙεΓυε (ζ πὶΡε,ε'εΡε @Με (10 Μειὶκτε !

ἀπό Με!) 8Ζάιιμόττε. ΕΠε εε ε'εκει:(ε .
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Ροῖτιτ (απο εμε, σε ι1”είΈ με Ροιπ 1Έ- ἔ ϊ]

νεο€5Ιε ειι'5Ιε Γου!”'ιετεπτ. (Σεπ εΠε Με @'19 ?
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ΙαΐΙΙε€οΜΙὲ είΙ ν11οιτει1τστΙοιΙό8 εΙυεΙ- ςΙ==Ρεϊ

@ὰ εδΙΙ: ε1ιιΈΙΙο νΙ€ιπ:: ΙΙ Ρετ Ια

Ισὅτὲ ‹Ιο Ι)Ιιέι:,ΙΙ τΙ“γ ει ρύΙιπ :ιι2ΙΟΙΙ:1ΙΙΙ1ΙΙΥ

ΙΙΙ: ΙΙιΙεΙοε εΙΙιι1ε Ι:ε Ρτ1ίοΜ, ραπ ΙειΡι·ο

ίεΙΙΙοτι εΙεέ ΙειΙΙ.ιΙΙιτε νετΙτἐ: Πω· ΙΙοιιε ιιιτόε ·

ς111βτπΙΙέαΙΙ-γ οσα €1·:ιουΙ υσιπΙντε ΡομΙτέ

τετιν,εμΙΙ ίόιιΙΙτοιπ ου εΙΙιτοτίΕ·ε ῦ›ττ‹:ε. Εξ

Ι:ΙεΙΙ φς:Ι:Ι ρΙ€τὲ Με Γοπ με ρτ‹νρι·ειππξειιϋ '

ΙΙοοε:ιβοο ΙΙΙ Ισ τΙτΙσ ‹Ιε Ιευι·ε εοΙΙΙΙωιε;

ςΙΙΒ-ιι6 ΙειιΙΙο ρουττειπ με εΙ”γ ειυοΙΙ:

ΡΜ. @ΜΙ ρουτ Ι”οΧε:τΙ:ετ δε Ρ·ου·τ Ι”όέ

Ρτοιιυετ ηικ Ια ΡτουΙάέατ Ροτιταετ @Με

ΙοιπΒειΙτ :ΗΜ · εεε ΓοιιΙΙι·:ιοοερ ,α Η η'γ'

@ο εμπειιοε 6Ιοι1τΙ'ειιτιωηΙΙαϊιΙσυί6 ΡοιΙιἔ

Ια σΙέΙχάι1εΙιετ ‹Ιο Ια ςτεΙιπο 6619Ιου, 88

εΙ€ ΙΙΙ ίοΥ--εΙε: ίσο Ι:ΙΙε. δοεοωι·ἑε ό13ησ

Ιου8Ιοε-€Ι1:·έτ1ει;ε;φΙΙόιΙΙΙΙτσιπ. Ρειἰτιἶε: * ›

ἔΙαΙἶη£ιε` ε'ο-ΙΙ ροω`τ Ι:ει"ρΙεε€·ρυ'ΙΙε εστω:

Μ(€Ιίτε Με ντ18 εοιπιτ Με εΙ8ιΙΙΙΙοηε-2

(ΙνΙ10·'Πά2ΙεΙΙΙε ιΙσιΙΙοιιτε·υΓε, Με ειπτώ Ι

ΦΠτι·ε·Ι6ε οΙ·ει·ΙΙΙΙὸ5·Β›ξ·Ιὸε άοΙε·ΙροΙτε 8£

Ιεε ιτιειυι1ειΙε οοΙΙΙΒΙΙ5`‹Ιο Ιει°ιπεο6Ι°Ϊἱ·ιὲ. ΑΒ

ίῖΙΙἑέΙ€ε τοιιε ίεΙο:1°νί19 τπογοηε,Ιευτ ιΙε-ἶ

Ρ6ττειέιτ οΙιατΙωΙ:ΙστιπΙιε Ια σουίΒΙετΙοπ

(Ισ νοςνΙΠτοε, δέ άν.ένοε βοη5 €ΙΙ(έ011ϊ5,'

Ι:1ΠΙΙΙαιιοε ου ὰ: νο·ωιωωε)Ποε,· ου άΙ:·

ΜΜΜ Βιι1:Ιειτ , Ιὶσἑτ νοι.ιε Με Ρουττὲέ
Ι < ΙοτυΙτμ

 



 

ε ί:ιετ:ιΓτ :ιΙ”έτετιιὶτε Μ. ττιεαιοΙΙ·ε άεε Με

° · τ' Γι ν- . . Ν' .=.

.ε Α* 1

348 - 6'Ι:Μιων ? Κ Ι.

ριμΡ.χ. ΓετοΙτ. @Με τειιτΙετιι; τέιτιοἰἔπειτἐε άεἐ Ι ΙΙΙ

πιο; Πει; Βε άεν:ιοτΙ'Ε<έΙιΙε ει· νόσο 'ΙΙΙ

ΡΙετε,8: :ι νὁετε εΙι:ιτΙτε , Φ'ΙΙε άΙίεΙιε ΙΙΙ

εε νουεσοτι1ττ1ε 5ειίητ ΡειιΙΙ εΙΌΠεΠΡΙιο-ε ΟΙ

κε,ΙΙ υλιβ;ιαεπ2 “Με , ΙΙ :ιΙοι1ιτευτ τα- Ι ΙΙΙ

Δωσε πια νΙε : 86 εεΙΙε εΙε ειπε ρευιΙτε; '' ΙΙΙ

επΈειοε,εμΙ ε*ειι :ΙΙΙοΙ: Με (ειπε Μ» Ισοι1ε Ι ΙΙΙ

οΗἶεεε. Εεε τε8εϊιΙεεήε νοιΙε ΡτΙε,εοττ1- ΙΙΙ

Ισ1ειιΙε $εΙετιειΙΙ: εΙΙΙττιε εεττε ΙπεκιεΙΙ- ΙΙΙ

εετιεε,ΙΙ ει νοοΙιμμιε τω ΑΡὁττε απ» “Ισ

μι

νΙεεε εεε Ιε Μπι ΟπεΙΙΙοτε Ιιιγ ειιιοίτ; Ισ

ιαιεΙυεοΙεε €τειιμιιη: Ιεγ εὶετιεΙεετειΙσΙεε ΙΙΙ

ΙΙε Ι”ΕἔΙΙἴε,πΙἰι1 @εε Ιει-Ιοϋειοεύε επι ίοΙτ @ ΙΙ

Ι;ιιτΙ:ιΙε εεΙεϋτέε,αυΙΙΙ ΙρΙειι @σε @ο Ια €ΙΒ·3 ΙΙ

__ ι10τί0τ1 ιΙε εεαε ξεπποε εεΙ"Ειιευε1Ιει

π. ειιΙνετΙ:ι|νπε Ι›οἐι:ε ‹Ιε ροφίμηχε (σε ΙΟ

εόςΡε ιΙε :ιόα:τε> 5εΙΒκιευμ Ω$ε_5ΈΙΩΈ

Ι τι ρΙυε εΙε Με: ΡεωΙ , Ρουτεευά;ε ΦΕ

οΗἱεε;ι γω εΙΙ:ιτΙτεε , ΙΙ γ αν;; ΒΙΒΗ Μ!

()ΙεΙ,ε1ιΙΙΙεε εαπ Πιτ Επι τεεΙΓετε,86 @ή '

Ιεέ Ρ.ι1Ι›ΙΙετα να ΙοιΙτ εκτ·Ια Ρτείετιοε ΦΕ

= τρικ Ιεε Ιιοιιπτι1ε;,8εάετουεΙεε ΑΠἔεες | ὶ

ΜεΞε νουε επι τΙτετεεεης:οτε εεττ:: ντΙΙΙ-· 7 Ι

ξε,εΙυε νοιι9 εα1ικ:ττθ:ε Ρετ ΙΞιΙΙ';ιΙ‹Ιε εΙε5 γ Ι

- Ρτ1ετεε 6εάεε ΙοεπεόΕ&1ο:ιε άεε 5εΙεΙε9_ ' Ι

γ ε· φις: να” αυκεεΓεεσμευε; ΙΙε·εΙεωεισ<Ι6< Ι
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η” ω. ι τ. τξΙτιωιω; @το
τοτιτ ιτιιιτ ὅ£ Μπα- Ι)ιου ωέβκέτοπίου οιιιΡώ

Ροιιτ νουε , δ; ©ουε τοοουτιττιατιτΙοτουτ τι

ία Βτειοο,·οοιιιιιιο ΐειιΓοιτ δ:ιιτιι: ΡουΙ ίου

Οιιοβίοτο,τΙΙΙουτ οοιιιτιιο Ιυγ , Δε· 86%

έπειαβ/72·υψωω«β »ΜΜΜ ; Ζε· .Εσέ

ἔπειπ Μ] @απο τι? πινω" Μάν·έτσΜΙο 87%

απ.: Ω ΣτιιΞπεισ7 επ τοπιο έυ2αΜέε Μ. Ι Ε!

Που, τιιιιοΧειιιοο Ιω ρτιοτοε τΙο ίοερο

τιτε , ΜΒΜ νοε ροτΓουυοε ό: νοε διττιιΙ4

Ιοε , δ: ιιυεττιτΙ Ισιοιι οοιικ υιιοιιιου5 οΙ:›ΙΙ

8οτοε >τιιιιιιτιιιοιττητοιιττι τουτο οοττο το

οοτιτιοιΙΙ:ιτιοο , Ιο $οι€τιουι· τιο ιιι:ιτιουο

το ιτιττι:ιιε θ. οοΙΙο οιυ”ιΙ τι ι:ιτοττιΙΐο ιιυιτ

Ιιοτιτι·οετοιιυτοεθιιτοε οτι Ια τ” , δζ Ρουι·

Ια ΒΙοὶτο τΙο Ιου ΡΙΠ. Οιιτ(οοτιιιιιο Δι:

ΙΆρόττο ειιΙΙουτε) ι? #ίς#104έετ Ζωιφ'εριιτ τω. έ;

9912206Μ ΙωΜε” ιι·ιωάτ,ά· Ω »Μέι αλ? ω·

τΙ:ΜΙτ ?πε Με:: επτά· υιΜπέε :προ απο;

εν22.πω με σωστο κοπο: βια! , στα οβ#ὲ Ζε:

βωτι ου τιιιο νου; Ιοε ει!ΙΙΙΙοε ουοοτο

ιιιιιιιιτοικιιιτ._ Μοττοε νουε Γυτ τουττΙο

ν:ιτιτ Ιω γεια το ἔπιπσί έσω· τιυε: δ:υιιιέ

ΡειιΙ τιουε ττιτυουτοιι: οτι οο Που, δ: Ρου

εοε Μου τι οο τιιίέοτιτ ντι ειυττο Αρόττοι

ψΙΉΜι/έπ έιιέΙ·ρι.νΜΦωεστέε εεΖη 9022 “Φ ο;

#ωπιμέ” τωὲ κά· Μά·τέσσινίο ο”οΙΙ: Ξι Απο, Ι 5τιιιιιι:ειιιτ6. Ροιτιτ οκοτοὲ Ιοε ατυυτο5 τι:

' ή ΦΙιιιτ1το
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' εφ Δ Σεπίδεεω ΙΧ. ι› ΩΙιιιΡ.ΙιςΙΙ2ϊΙΙἱὲ 8; :Ιε ηιιίετιεοι·όε επινετείεέ

ΡϊοεΙ18.Ι.Π8 ευ Αγω: ευ Ι'οτειιίΙοιι ι$εΙε

. ιτιογειι. ΜΒΜ ΡειτΙΞι ευεΙΙεδε εοιιιΙσιειι |

έκτοιττε εΙΙ Ιει ΙιεεεΙΙΙιε εΙε εε ιΙειιοιι·ζ '

(Σεπ ριιΙΙηιιε Ια ν1ε ετετιιεΙΙε είΙ νο εΙοτι

εε Που , δέ ντι ρτεΙειιτ άι: δι πιπετιεοτ
εΙεω··τιιιιιε πισω ΙΙιιιιοιιέ ττιοιπτε ρΙιιέ

ΙΙ.ιιιτ , εόιτιιαιε νοιιε Ιεεοιιΐείεεε τ‹ιιιε; '

ς:ιεΙΙε μια ρουιιέε νοιιεαιιοἱτειι απο: 'Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

  

β - ευη Ιιειιιειιίε νιε Ιειιιε Ιεε ειευιπεεὸεΙ:

εΙιετιιε ι ειπε (με ειιιέ:οηειιε Νεο :πιει

` Ροιιιε Με, εε τιιγειιιτ ευ Ιε ιτιογειι , Με.

@ε Ιετιε.ιιιΙΙετιεοι·όε ΞΕΙιετε ΙΙετεε, ω'

' νειιιε ΜΙΑ ΡΩΜΗ , Νε άΙτεε ρώτα , Μ,

εειιιιτεε :Η Ια (επικό Ιοιιέ ιτιιικίΙεεμ εεε

εΙΙεε ιιε τεειΙτειπ μι; Ιει νιε ετετιιεΙΙει

ΡυΙ5 εεε ε”εΙΙ και ιΙοτι όεΙει ιιιΙΙετιεοτς

εΙε εΙε Βιειι. Η εοιιΪεΙΙε (Με "η ιΙιτε,

εΙΙεε ω: ιιιετΙιετιτ τιετι ειιιιετε Πει: , α

@ω τιουε.όει.ιροε τω: , 86 :ι ευ! ιιουε πε

ί:ιιιτιστιέ τιετι όοιιτιετ εμε ιιοιιε ιι'ειιβ

ίἱοιιε τεεειι άε Ιιιγ , δε εμε πισω ΙιεΙυβ

1ΐωτιε :ΙεΙΙ:ι οΙ;ιΙΙεέε σ.Ιε Ιυγ τειιότε ραπ .Ι

, ό.32111τ1°ε5 τειιΒιιιε ·, δ: ι”:ιιιοιιε ετιεοτε @σε Ι ΙΙ

Ισ. νΙε ετεττιεΙΙε εΡε ντι μι: ιΙειι εΙε.ίει του: Ι

(ετιεοτε!ε. Μακ πιω γειευε (ει πιέ[ε%Ρ Ι Ι

:ρεεε τιε`Ιε όοιιτιετει ρεεε μπε ; εΙΙε [ΜΙ Ι Ι

Ι

Ι

. / ἀιίεεπιίἔο

  



  

1 _ βί!ΙΕΔυ. Πω _Τέικιιιιώέω: @ι _

άι(ροιιίέειι3; €ΙιίΙτιΒιιέσ ειιια: ιιιἔειιιειιτ; (ΜΡ.

ιι οοιιΧ.ΙΞι [οιιΙοι;ιιι:ιιτ , οιιιίειοτιτ_ τιοιιΙιὲε

ντειιε μιειιιοιξοεουδοιοιιοιιι Ιοίιιε,'εμιιι€ '

έτέ οιιτόε οτι Ιιιγ Ρειτ νιιο νιιιι: δη.

νοιιε πι: Ροιιιιοεξιμοιιττοτ (μια νοιιε

ιιτΙΙε·ε οι: ιίο ιιοιτιοικ: ειιιττοιιιοιιτ , οπο

Ρ:ιτ Με οοιιιιτοε οι: ιιιιίετιι:οτσΙο, άι: μει

τιειιοο δε ιΙο Βιιιιτειέ. Οε:ΙΙ Ραπ εεΙ:ι,

δε ιιοιι Ροιιτ ›πε·Μετ ( :ιττΙοτε άι: ιιοιιε

νικ Η Βετο) 86 Η ιιιίιιρροτιποΙο Ρτείοιτι

-Ρτιοτι) ουσ Ιοε Ιιοιιιιοε οειιιιιι:ε ποσο

Ιοιιτ τιοοείΙο.ιτοε , ειδη οιιοΙο δοιειιουι: '
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(ΣΙΠΒΒοηοιιοιιε οιι ειιιτοιιε Βιιτ , ουσ:
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ΙΙοιιτιιοιτιιιιοε_ειιιεΙιτειιτε, δε ω Ιιοιιι- Φωτ

πιει άι: ιιὁττε ίἱε_εΙε,ετι Ιειιτ ειιιιισιιεεειιτ Πι

. Ια τΙοδτιιιιε εΙε νΙειριιτε δέ ειιτιετε, Βιιιιιι

ιιιιε τιι Ια εταιιιτε άεερετΓεειιτιοιιε , οι Ια

εοιτιρΙο.ΙΕιιιτε άι; Ια εΙ·ιειιτ ά τΙιι ίετι8 ΠΜ; '

ιιωω εεΡειΒΙε τΙε ιιοιιε τιιιτε νιιτιετ επι

απο οειιντε,ιιΙ τΙειιοιιε ροττετριι ει τιιι-›_

τε, οιι ;ιειΙτετετ εεττε νετιτὲ εεΙείτε. 'Ιε` Ι

νειικ εμε το έτειιεΙεε :εε τιετιίέεε ρΙιιε

Ιοιιι , δ: εμε το [οιι€εε ει 13. ΡοίΙετιτε , ειδ

Ιειιιιιιιτ ‹Ιε Ιιοιιιιε Ιιειιτε Γεω ετΙιβεειτιοιι,

ειι τΙερσΒιιιτ Ια ΐειιιειιεε ά81€υτΓα1ΗΕ:

ε)εΙΙ :ιεΙιτε Ια όοδτιιιιε ΕνειιἔεΙιτὶιιε επι.

. ότι Ιιειιιιεε ΜτΙ, ό:: ρειώιιιιεεεειρειε

ΙιΙεε ιτΙε Ια εοιιΙετιιετ , δε τΙεΙει Γειιιετ Πτι?

εετειιιειιτ τΙειιιε Ιεε εοειιτε τΙεε Ιιοτιιιιιεε,

ίαση ιιιεΠετιιιιειιιιε 8τιιι.ιιε ει`τειιι|Ξετε;

Ετ εμε ι:οτιιιιιε τιινοτε ειτε ι:: τἶο.γ εΙι`φΙΙΪ,

Ροιιτ«ΙεροΠτειιτε τι εε ττε(οτ, ;ιτιιι ςΙΙιε

:ιι Ιε ιΙΙΓΡειιίει ΗιΙεΙειιιετιι:_ @τα -

1ιιοτε : το ειιιεε ιιιιΙΙΙ ω] τΙ8 Ιε ΙσειΙΙετ τι»

€Ι'αιιττει , τιιιιριιιίΤειιτ ειρτε;τοιι ἀεεέτ;

ΐο.τ1ι.ιιττετ άερε τΙενοΙτ , εοιιιιιιε ι'είΡε-ι

Η 41η:: :ιι (από πιστα; Ιτ· ιιιἰειι. Ειι Ι”ιιιτε ”

Με ιιτερετε τω; ΓοιιΒιέεεε, Ιιιγ τειιιοιιω

ιττατιττιιιε Ια Πτι ειιίετα Ιιειια:Με, 86 Ια

ΙΓΜΕ :κι ιψσιι`ἀιιιιτε_ ΙΙ Μ; τεεεωιιιιιιιτΙο

Ι. , ι ' τ 3 Μ. ε
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ζ:ειτ1οΙ1 , δι θα: ΕἰιΙἐΙ6ε άοΙκιτε, δ: Ιω Μ!

Ρυτεε ρτοίεΙΙιεξ ‹Ιο Ια γμηἰτὲά Ισ. ση

;ΙοΙΙεΞ:, ηιιΙ Ε τετοιΙοε;πι:Ιε ΡΙι:ε Ισιινετ1Ι:
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ὡινετιἰτ ίΛοιπ ό1ίο5ΡΙε , οὐ ο,εβε ειιιΉ ὸοἱς · δι

ς:ΙιετσΒςτ φα τεηίοτα:Μεοτ εο·`Ιει €ταα; α

9ιι'1ΙΙιιγ ποσοιτ1τωτιάο Π ΐοά8ηουίει·ιπέτ, Η
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τι;όε)Βε Ια ττ1ε:έΙΙτετΙοαι άε Ια νετΙ:ὸ α:Ιε
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ί:ε άσο: , δε· πεεοωΡΙΙΙΙαος ΒΙοτΙουίξ- _
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έ:ζ1ΐί6Μόο ααα ΦΠ! ΒιΙοἱτ ἐώΒΠέ.€πι
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~ Μα ::η Μέ άιοδι1ε;ά ςΙ:έ:ι:οωτηαιψ

· @ικα ποτά: Ϊξ: μοιΜο. (ιτε Ρεο.εΒΜι1$
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' ·ιιιιιιιΡετεε ‹Ιε ΙΈ8Ιι& σ.Ι'ιιιιε ΐειίΙσπι μπι-Ι

Ι ευΙἰειε;ριιι;· εμε εοιπε ΙειιΣ·εΙι:ιι·ἔε @Με '

ι ΙΙΙΙερεερι·εωετιε επι Ια @Με ε ό; επι Γειι:Ι-Α

¦ ιιιΙιιΙΡεπιτ16ιι άι: εε Με” άερο·ΙΙ. Ειτε

¦ ιΙε οιιτΓΙιοιιιιειιτ ά'είΙτεΙεε α:σοτιοπιεε

[ ιΙε Ια ιιι-ειίοιι ‹Ιε Ιδιευ , «Σε εοπιπιε Δω ' . , -

Σιιιηε ΡιιιιΙειΙΙΙεητε,2ε:-έφΜ/έιι°εακτ ἐεβή:ι. Οί'. ' Ι

η/ἔεπ:; ε'εΙΙ :ιεΙΙτε ό;; νετιτε; ά:: Ιοιι μ· .

Ενειιι€ΙΙε;Ιεε εΙεροδτειάκεε εΙε; ρετΙεε εε-- . 1 ·
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Μ:ΕΙιοόε) 8:Ιο.πιαιιιφτε άι: ΜΜΜ Με . γ ι
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.ΕΜΣ ίοιΒτιοτι διιτ τιιιογ τι βαττ ρτοτιιἰοτοτιιοτιθ

Η οριιίιάοτοτ , τιιιοΠοε (οτιτ Με οΙιοΪοε; αυτ:

ο ' ΓΑΡὁττο νοιιτ,οιι'ιΙ Ιοιιι· οόιτιοττο ι σώσει

| ο άιτ-ι!,φιι· τα ω επιτυπιΜέτ είτε »τη Η τιο άι:

` με οοΠοε τιιιο το ειιιτεε ιτινοτιτόοει-οιιιο

' Μι ωετιιιιε τὶο τοπ τιιίοοιιτε αυτο άοοοιι

" · ενοττοε;οιιοοΙΙοε τιιιοΙ'ειιιτοτιτοοιιι Μικτο

τειιτι Ροτιτιἴο ειπα έτειΒιιοε; οιι ι:οΙΙοε,

πιο:: ΓοΐΡτιτ ιιιιιιιτιιιι- Με Ρτορτοε ο Γει

νατιοοτιιοτιτ τοπ (ιο - Ια <έτριτο άο Που;

(οιτ τιο Γοάιίιτ::ιτιοτι όοε ιιοτιιτιιοει ιιιιιιε

τεἄεεήτεε τα κα" στά.: εἴτε· τπτ/ι οοΠοε οσοι-ιο

Ε” οιιΐοιΒιιέοει-τιιιο το Δε, τιοτι ττοιι

= νέοε ιιιιιιιε Ιοε ροτιίέοε ό: ιιιι:ι€ιτι:ιτιοτιε

ειτε-τοπ τ:τιοιιτ 5 ιιιειιε τοτ:οιιοε τιο πιει βατ-κ

δ Νοτιο;Ρετ Η. Η έτ:ιΜιτ δεί όοτοτιιιιιιο τουτο

Ίο, Ρτοιιιτ:οτιοτι .όιοε τιιιιιιίττοε οτε: Ι'Ειζιιίοε τ

Η τοίΪοτττιιιτ ω:: (οιιι_οε οιτοΓοε οτιἴοί·°

ειιιιέοε Ρετ Ιιιγ58ο Ρετ Ιοε τιιιττοε ΑΡὁττοε.

Η ιι'οίτ Ροττιιιε τιι.ιιτ -Μιτιιίττοε άι: μοβ

οιιοτ οιιιο οοΐτιιιο Τιττιοττιέο, 861οιιτε στ·

- ειιτιατοιιτεΙοιιτ οτιτ οοττιτιιιε. = Οτ Ι”ΑΡὁ·*

-Χ τετοιιιο νου: με, οσο οι Τιιιιοτὶιέο τιί

| φωτια ;ιιιττοιοιιτ οοττιιιιοττο° Πιιοτι Ιοε

- οιιο(οε τιιιΉε οιιτ οιιτοτιιιιιοε άο Ιιιγ.δοτ

Βιιιιοιιιοιιτ,ιΙΙοιιτοίτ άοτιο οιοτοι:ιάιι Ρετ

Χο.ιιτΙιοτιτο οΙο οι: Γιατι: ΑΡ6ι:το πιο μοβ
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ΈΕΠερ άςΡΙμΠρμέέ τοϋπείΜε; φίι Με;
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αΙοδϊτ1ικΙ ηι$'ΙΙ Ιυ.ιγ ΒαΙΙΙε·άι· Μ Μ:: Ριτ

ίειιςο.1 ΜαιΙε μπε εΙυεΙέτε“Μεά Γόπ

ΜΙΜΠετε έτὸΙεΙπ ρυΒΙΙοε ό: ΙΕ ΡαδοΙεΐέ
ε! Ια νέιιδ :Ισ τουτε ΙΙΙΞΒΙΙίω τΙονατιτΙ::5

γὲτυκ δε ΙειςιιοΙΙ:: 5 ΙΙ ενοΙτ δ: ΙηίΙτωἰε δί

έτειΒΙ1ΤΙππο:Ιιέε :ο Ια εΙι:άτες άιι Γαία:

ΜΙιιΙΙὶε_το;ΙοΙιιτ ηι·ι'ΙΙ ενώ: 'ΙπιΙΙΙὲ ο του:

Κε πωπω ὁιΓεΙΡΙεε εεπτε1τ1εΠπο εΙοόΙτΙ

Δ:: , εΙυ'ΙΙ ΙΙ:γ ενο1ττοΐεΈπέσ , ΙΙ ιπ'έτοΙΙ:
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πιοΙιτΙο ἴοο8€ἑἔοτ8ὲ επι ίακάεζιιτ :Νέα πα

~όΙε1οέιεΙιιιωαΙαε;,αιΙόΙσα Με @ε Ιεε ααα
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' ' ;:ρωιι3ετττε!εε ειιοΐι:ε ςιιΉ ιινοιτ οιιϊιτε

έα Ιιιγέει ι:οτιειιιισε ροι·ίοιιιιι:ει ίι:ιιιι:ιιιειιττ
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Ϊ·ΤΜ Ριήι·:ιτιιοιε Εριιτο ο.1"ιιιιιοτιιέε,8ιε ι·:ιι σοὶ

ῖΜ* οςι$11έιειιιιι Τιτι:;οϋ. ιι τιοι.ιε τερΕΕί6ιι:
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ΒεΙε σας; σε Πωσ, όπως π:ΙισΙτέ 2Ι)Γ0· ΙΙ

Ι Ισιππέτ πιινΙππ:ΙΙ:Ισε ότι έ:ΙΙτε :πωπω Νοέ ΙΙ

:ισστΓπἑπε$ τοστ _π1σεω: άστα τοπ1ττ6

ππσττε τη τ ΙΪπιεοσΓαππτ τΙε ειοωκαυτέτ π

` τ φωεπτπωτ , 8Σ Ιβ ίασΙΙστπΞδ6 ΙΒΝ”

ΙΙβιππτ1τΙσπτέ ; Δ: Ια τεττπτστΙσ πΙΙ: Ια Ιουσ

Μαἰε ΓΑΡστπσπισι1°5_τοσπππΙτ πω, ὁ©ωΙ

ωστε πω ιπστπαππ ίσίΕΕιππτ ροστ Παπ €,α€

πέιπιτΙπ όσ τσιπἐ Ιτέτππὲ ίσρΙπΙ[ωτε,·σιιΜΙ

ΙΙ μία σε ίσπιτΙσπσέπιτ: @σε Ιοε Μωπαπω

στ: τΙοπιπεπιτ €Ιππεπεστπ,- πιπ Ιοε' ΙΙδοΙτετο-Μ

π:τ:νσππτ @σε ΙοετΙξισΙΙΒ τω: ΤπιπιστΙπέτσέ Σ
επιτπ:πποΙιπΞε Δε ΙΜ, ωτω ΡΙσβσυττττβ Ι

χ .ξ ' 1π4οΙππε. ()πιτ1Ιείτ σΙσέτ:Ι:τΙτ 911€ Ισ πωσ !

'. Υ @ασ Ματσε 90% σπέΐτΙισΜ-`σσε Με

τ· · ' ¦ ΜΒΜ

_, .

_(->_

..

=-2εΤ

 

Ι

‹
Ι 7Ι. » -

π' ω π·σ.

.. Ι Ι



η › ε 7~_@

. Η _ ρω. μ; ιι ::έωιω; : μ; ; ή

ι Άπω όόόιιιιισἐ @ασ Ρ:1ιιι σοτιβ€ιιο1τ

· σιιοιιε ίσες!ιζοιρισέ; Ισ Ω!ιτιίΕσιι”ιΙσιάω ΙΙ.

; τοΙτ,·1:ι ετιισσιςιι'ΕΙσιιΓσιέςιοισ ω; Ισ . _
ι _σμε,τΕφω·στΡεωωσσιισ ειιωιε,ιω Γεω ' ·

; στσπισιιε ; ό: Ισέ ίστιάσσει @Ή ισοοιιιΐ / _ |

ιδ ·ιτιειιιιισιτ. -Νοιι5 ω Δωσε: ΡΙιιΪἱσιιτ3 ισίἔ ισ ι __

ι _ι°ἰιοἱτιἐ ιιιιτΒσιιτἰ9ιισει ισσ ξ1ιηιτσι·έσ Ειιιή _ _ Ύ

ι ψ:: όσ σι:ίδιιιτ ιιοπιιησ;οΕι Μια ετει-7

Γ μι ἔωιΓω Ισιτισε,ί:σιιέισ3 ζτσις]σε

ι ιιθιισρσσόισέιιοτιέ ΙσέΕ.νιιιι€ιΙσει82Ισσ

βιγιιιε -Ιἰιιτσε εισέ ειιιιισ; ΑΡόττσε;8ζ@ΡΜΜ σοιιἴτσισέ ; ΙσσΒ€1ιίσε τοιιέ στι:

ιισιισειδε έιτισ-ί_σιιιισέ 82 πιφάσηισε; όσο;

μι τζσζἶτἰιισ @σΓ@ιισ'ΙΙσε; ιιστιοβί]ειιιισ τοιιέ

ι ισε σιιειιι€σιιισιι3.εισάσισεειι ιτιοιιι:Ισ, σο;;

α!

ιισιιίἰοιιτε Ρειι·ιιι62 ΡειιισιΠσιιέ σιισοτσ ειι1--Δ - - '

η . › ιιγ[σε βιιιιέ:ιρειιιΧ, 82ΡΙιιέ σκέφθ

1 · βιιι·σέ @Μις άσ ιίςδέεσ ειειιιιιιεΞῇ

ι φαμε-ει. ιιοε.:ιάνσέΓειτσέ Η ιι”σίΈ με

. @Με ειιοιβω; ειιισ @Με σισ ισιιτε ματ

ι σιτιοιιε ζειιιέ=ιιόιισ Δι-νισιι3 τσισιιέσε ,' ιιιέ

ι [οιιτ ιειωιιι.ωιω Η Βσιιο!ισ όσ ΓΑ

,. μπω Α ΪἑεΞιισΙΪσιὁσἐ ειι;ιισι;ιιιι ω

ι μιτοπιιωσιι ιιιιΕτιιιε ση Γσε Εριιι·σε;,

Μαϊ ωειιιε ΤσάιρωΠιιΒί'ωιιιςι)ειιιοτη.Ι, Εειάριαιίοιιι 8ε Ισ (ειστιίἱσσ Ισιιιτ μα -

ιιιιια_ιιινωεωεισε εισιιωιιιιιι€ιι,ισ Δ. -; ι
ι ι μ : σ -~ · σε _ζ1°ων6Έ

ι 7 @ΟΠΗΓΗ

σ ι

-' “Εν τῇ ι . -"~- .-"-έ



 

κ _ ` η

βέ έε·Μαπ· Χξ › Ι

ΦΙτειρι Ι'ΐπνοι:οτΙοκι· ιΙο Ιει.ητε τω”, ΜΙΑ ;σ:ΙΙΙΪἔμ* '“ ΡιΙΙΙΙ:Ιοοε εΙο ΙειιέΡαΡε,6εΙευτμ εοιπιτπι-» μμ

@ση ἶοι:3 υιπ:είΡικο ,Ι δ: Ια Ισο.τΙοατΙο ΙΙΙ:

· Ιω: Π:έ95ρε εηιιτ:Ιο.ιι€ο.€6 Ιτιεοιπω1ώ& :μι

Χ Μ; ιιεεεΙΙΙπόάε Ιειπ εοηΕοΙΙὶο;Ιαιτηὶ6ιμ Ια

' ΙαΙε·Ιτε:58; ΠιΒΙΙΙαπω:ε ὸοε ν1:Ιτιόεξεο- @τη

' @Με τετιιρε ,γ δε Με ό.σνωΙοηειΙε Ιοιπ-5ι πω:

.η €εΙΙ:έ,86 Ια ξει:ω;Ιξ Ιω: Ρυε$ποπο , Με Ι ΙΙΙ

- ΒΙζεδειττιιτε ὰ: Ιω: ττ1σΙΙιετΙο,6ε Ιο ::σ:ΙΙΒΜ Ια

@ε ΜωΙΙΙ-τοε ‹Ιε Ιου: τοΙΙΒΙοη,-&οΙ8 ΙΟΥ; ΙΙΙ

γ 31τφΙΙεέτοιΙο _Ιουεε Ρο1κρΙε5Ι δύ1ϊΙΙΙΙωυε. ΙΙΙ

Ι ' ττ<:5 ίειωΒΙ;ιΙ»Ιοε Ι::α‹ΙΙκ-ΙοηεΘ.Ιι: :ιο ὸΙε› υ ΙΙΙ

-" ' Ρώτα Ρουτ :στο Ιαοιιι·ε(σ:ε (μμβαιωεΙΙΙω ή,

› πωπω :τα νετΙωΒΙο )-ςικ6 σο» εΙΙοΙ681 ΙΙΙ

τ' ΙττεΕεουεΙΙΜΒΙεωευτ θ· Δω ΙΙΙ

 

Υ) .

φΙιοεμεο
&τΙ-τΙ:ημο Β5ειπΙοἱπ ὁ:: Ιεεχροίοτ› ΜΙΒ ` Ιο

'_ τηε-ε;το , 86 απ τεΕμπε οΙ:ΙΙ:σωεω 8 ου ΙΙΙ

ΡτεΙΙοτ11::τιτΙειΡΙοεΒταικάο ροετΙε. £Ι©ΙΪ1 ΙΙ

:ΙΙΙέε ιμι'ΙΙ ω: Με ετιίοΙΒιιο,πως:Ιεετωτ.οιππωόε- ωΙΙΙε Ραμ 8εεμίοκ1 τι€ Ωω·: Ι ΙΙ

. _ τρΙτ, :ιάιρΙαε ζμ: εΙΈΙ:Ιο11ϊτ Με ίση”γ Ωσηε ευΙ:Μενο1τω16υ=ικ·,ΙΙΙσπ-ίεε Ε-. ε:

/ - Ι ἶ ΡΙττσε5Μεο :πιεση_&έ8=όΙνΙοεΙΙυτεεόα ΙΙ_ Νοιιι1εειι; ΤοίΙαοπτιτ1 (Ἀτ,€Ιυ-ἰ Θωθ ›Ι Η

έ (Νεο ασκ άΈστπε, ηιππκ: τταἰττετιτ (ΝΟ: Ι Ι

Ι γ › · Ι ‹Ι‹:ε εΙιοί‹:ε ‹Ιο Ιατ@Ιι<ἑΙ·οτ1_,·_δᾶηΜ-Ι00τέτσΞ2) .Ι Ι

' ἀΙδὶὲε Ρο.: Ι'ΕΙΡϊ1ι ή:: Παω τοιιι :ΜΜΜ Ι Ι

Ι - Π; - 44%]



 

=ί Ι βιΜΕΡ. Η. 4.2'ίααφθέσ. _ 4 '

@ι ειι,Ισρομε οι:ογ9ης,δέ (ογρι15 (ειιΙυδέε, ΟΜΕ.:

:ρε @οτε ΜΙ-ΙΙΙΠτεέςΙεβΙιτΙΙΙ: η'ουΙΙβης "ΙΙ# -

Ρ;ΙΙραμεμπέα1ΙοτιβςΙΙ:ά6 εεε ΡρΙΙΙΙε?έ'ΙΙΙ

έεοΙ6ε ειες:=Ιΐε=Ι==8-4>ν Ι Με 692500 άν (Με

τΙεε_ΙΙσπ1ΨΡ$ΙΦΟΦφ: όπι Ι; Ρτετς:ιεΙζ

Ω=ττ4ωεο=ευ.κ4 Με εκ Ρουν·Ι=5 <ΙοτνΙ

η1σμ5.γρμε,6τΙ:ε βΙ1Ιέ:Ιερ , φα Π65ΕΙ.Τ:5

μ:Ι18Ιοη Γρ19_ζιοέ νε:Ι;α_Ι:›Ιε:1 δ; @η

έετριμρ_ς, ΕΙΙΙε ΙΙΙ.ι]:ΙΙο ει έτὲ οιιϊς6εφε:

φιμέ εΙςΙ°ΑΡὁὲτε; 8Ζφ:!μέ: ΙΙΙΙαι;τΙΙ: τω;

Φω:·:58 ΦεσεΦαπό ΡνΙ54νω: @τις
ΙΙΙΘΙΙΙ©_ Η ΙΙΙΙε ‹Ι.ο Ιιης.Ιοί;ήτ ειιιςΙοζ ΙΙαπ:Ι;τ

η: έ; ΙΙΙ:;Ιμτξ ΙτΙοΠτὶς ςΙέ πιό;τςςΙφ:

ξΙΕΣΙΠΦ 5 86Μ ΦΠΙ:=Ι>ΙΙ: =θΐισ39α:ΦΦΦτ

τ” Ια <ΙΙνἰπΙ:ὲζ . (;αΙ·ζ ρκΙυε'Ρέ:μ εμέ.

χω;; Ιβ;γξ':ε έΙ)ΙΙΙΞέΩδ ξνόιιέ τεοοτΙ:ιοΙΙΙτξέ Ι

φ'εΙΙριμ Με: ίοτα; σε:Ιέ:Ρεε; 8ζ Ρβιπ ε'ειΕ;

Ρι;ουνφΙ· ε; Ι'ειψ:οέ:Ιειτιφης5 ροι;τεεμ;.-:

@Ιος Ιὸ;ςς›τΙ-[είετιο::ε χ ό; ραπ· σςττογ::Ι: ' Ι

Ι5%ΙΙΦ&Ιο;ίε , 82 Έχω τοωρΙΙβεΙε ΙοΓιΙἐ Ι

9Ι1ΣΙΙΙδζέςίο;χτε8:ήε ΙεέΚ:αυτεάέ:έουεέ ` ! Ι Ι

:ω (ΙΜ τοςοΙνσπΕανοε Εογξ .ΜαΙε,ξ Ι

Ε-Ι;Ις:Ιοε; εέηι“ςΙΕ μι; μ; ΙΒΙ·φιο Ι,οιχης

Πω @ΙΜ κ· Μ” ὰειηεε=€9Ι=ἔ Ι

@ϊ δ:Ι @Με €ωΠςΙ5 €όιΙΡ53β ιΙοιΞε νραέ

μι; σ.νοιυξε @ι νς:Ιςὸ , (σο: Ιε:έ πηοοετεεε, γ

Με ΙΙ `ο9°τενσπα1651>το.ΦζΦΙΦ5)άο·έέ

·Ι_ . ` Με 11

  

Ι

7/



'..ηηρ"

.ΜΜΜ

@έ Ι

ομ,Ρ_ Η Ηαττέτ ηόττο οΙια1τ; τετττιωτ τουίΙστιίέ
Π· τοπ νΙεΙΙΙτ: οΓοτττικ , εΙοτιτ ΙΙΙΙ:ΙττύΙτ

€ιτττοετοΙ5 τΙ:ιδε Ιε άτ:Ιτττ,οοηττέΙο τω.

το Φ: Ματ ίΙΙιττ. Η π· άσκυττ.ι)Μ$ε το

@μή έτ:ιιτυΙττ ΡοττΙΗθ·τ νοι:ε ὸουσ ρτΙιν

τ:ΙρειΙ6:Πιοτιτ οτι τα 6τιτΙτοΙτ. Ροτιἴέε τμ:

τσιπ στ: ηικτ Μ: τττοτττΙέ νοιιεοΗτο στά

ςυ`ιιΠοΗτΞιιτ€ Ρ:ιίΒ€ετε, οπο: οτι1Ιστε , ά

τω:: νπι1Ιτὲηιιο Ια ἔτειο: άι: ΙΙ:Πιε (:ΙιτΙΙΙ,>

τ1τκ: Ι'τ·:οτιτωΙ ττοιιε ντιπ :ιτττκ:Ιτετ ότε

ΜΜΜ, τα νόττο ΒοηΙπιιτ; δ: νθττο Ιά

Ιιπτ; Ρεπίέε τρώτε τίπτωτ, τΙοτιτΙΙνοιιτ

Εντ ρτέυτ,ἴοτιτ Ιεἔετε δ: τετττΡοτε:Ιε μμε

στοκ οὐ ΙΙ τείεΙκ: τΙο πω: ρτττ1ρΙτττ

ΐοιπ ΙιοττΙΒΙοε δε· ττττητΙε , 5συν:πὲε·

' ·όουε, εμε ιτικ:Ιε εμε ῶγειπτ τΙἈτΙΙΙουτ`ε 66

Ιτ:ε @Με 8: Με ωασκ εΙυ1ΠοΗ(Ιτί,0ΈΙΙΣ

ΒΙτέι1 τ Θ: οσο Ισ ΙΏ`ΟΙΙ‹ΙΒ, τ” Ια όΙΙρττΙ·

Τωτοττιτικ ΙΙ πως Ετ ΒοτΙΙτ Μ:: ΙΙ ‹Ιο το'
/Ι φα: ΙΙΙΓτμιοε`π απο Ιιευτε Νέα ροΙτιτ·

ΡοττπΙε φαϊ τ€τιτετἰ‹›η πω” ΕΜΠ, ίἰτιοτι·

-Ιπιιττιαίο·ο,τιπτίΙαοτ ΙΙ νΙΙΙΙ:Ιστοστιτ Γει ρι°0·Δ

νΙάεοτε ΡειτοτιττΙΙε τΙ:ιοε Με έρτσυντ$τ

εμε αουτ ΙΒ1τιωετ Ιοε ρΙυε Ιπττἔτατε›δὅ

Με ρΙυε Ιτι&τιΙΙΙνΙτε τ.Ιο Ια τετττ,ΙΙ πο”

τι:: Ισ τετ:οιιττοΙΙΙΒιπε. Οποτε Ἑτετε5›ΙΙΙ

ετα:: ποστ ΙτιΡΙΙ-τ , ΕΙΙ‹: ποστ τομΙ0ΙωΙ

- ' ῖ · . ειΒοπε

τ

  

  

  



π. . .,7, -7_«9---~

Ι Ι. ' ἱ Ϊ

Μ: Ι'ΕΡ.Ι !. ι Τἰππσώἔεξ δ Ι 489 Ι Ι

πιΕοπ1:Ιρ.π1ππποπιπ επ α: Παοκ, 8: ο6ιπωΙδ- βΙππιύ.[μετα Ια (όμνεςειΙππο ΙεΙΙεΙππὶ επι ΙΙ:πιπππ·ά. ΙΙΙ . Ι

ΑΙΙεππ:ΙΙΙΙΙππε ΠΟΙ58)ἄ πωπω ΙΐοπππΙΙοιπ5 γ ?

' 1;Μπ υε>ΙΙ:ίΠοΗ <Ι”πΠ Ιϋππἐ-Ιπ= Ι>Ι=ππ Μ:π :ποιη.ΙΙ:; π;χρπξΙερε ,ΙΙ'υςπε:πιπαχε ΡΙοτὲ?ραΞε π'

-Ι;ετπποπς25ςπιςΙομ άφροππνοπππίσε ΙΙΙ: πή
Ι ι με; ςΙΙΙιΙΙ:; ΡΑΝ;; πΙς:ΡοιππΙΙεφςτπτ ὸ:ε_νΙ#

Ι 025 ὸΙ1_Ιν,ἰ;πΙΙ_Ι1@πτπππποηπςπιφππςεππτπιω;Ιπππ- ·

ΡΙΙΙ:πξε «Ισ Ια Ιππ:πιππςρυκοπάωπεε ὁρΙἱππ-'

ναι·Ιοο,αακ ξαπΙοεςΙςΙΙΙππιβπτΙσππ-1_Νφιμ _ η[οποοε-επι ἴε`ιππεπὲ,ίἱ πιοιπέ Ρόυνοήεπιππ; Υ γ

(Με πισω πὶοἔαὶππ; ςΙσπουε εεε επιπη:ππωχ” , ·

:ΙοττπεΙΙΙ:Ιπποε. μπω δ: ηπάΙΙΕΟπτε Ια Ρ::

τοΙο ςΙππ 56ΙΒππειππ; μπω; ΙΙ; πως ό; Ιου;

π απο Ιρ.πππποε,86 ΜΥ ρπεΙΙ:οποιη Με πιο,

Ι (Μ πιο ε:Ιπι;πεΙ1:,66 πι'αΙιππο (πιω [ρ @Φαξ

Ι ΑΒόιπάοππε επι Ισοπππποε δε ίο.Ιππποπ @με ··

”υπ·:ε £σπρΙογαππτ 1ο τ©τΠΡ5 ει Έστω: απ; °Ι ” . ε:εΙΙΙΙεπ Με ρποεΙπππΙππε; δ: Πιτ του: ςππ

π ΜΙΙΙὁπΙοε,:ιιιΙΙ:μπεΙΙε; Ια. ππα:σ:ΠΙπέ ὰ; πω; '

π ραυπιπεε , ππι'οΙ›ΙΙἔε εΙο ςοπιςΙππιποτ ε; πισω π

› ::ΧΙποππςπ. Απο:: ΟΙπποςΙφηπποε, ΙεΙΙπε

ε, €ΙππΙΙβηυΙεΙΙ:ΙΙ; Μ; μεσω, ροιιπ νοιπε ' 77

Ι ΙΙΙΙΙΙΟΜϊ › Μπιπε άς:πιμοεΙο απτο ΙπιπεΙΙ-Ι `

ΙΙ @ΟΠΣ Ισ Μποστ: ‹Ι‹: να; εΙ·ΙεπΙπ:ψΙοε

 

-πππειΙπιε μια: Η: πειίππΙεΙπΙΙΙΙ:Μεππτ ςΙι; [εε π Ι.:Ι ΙΙ10πηΒπτε. νοιπεΙμγ πιπέπ Ιο.ιιυεηττεθ . . ^

π 7 › π . ΒΕ» ; ππποΙΖπιέ ` π]

 

  



 

ε _ . .

Ι .

-› ` » 'τ

- 95% _ * ἶ°ὶ€#2### *=ϊ- _ 4 »

··ρμΡ. μΠ6ιέιεεν6πε66απαι«-οεεερτσωρεεω ·

` _ Π* 'ΒΕ. Ήε“τέ!αΐσΒέβ1μξέ:Μάονόΐ:6‹:[ὰἐἐἰϊξ :

·Άι:Βηκκιτέεώ @πάσα 1οεΠξ:υά6; Ετβ

ωεπςαραρ:5 Ώ:Ιέπι Γ; ΖωέΙίϊό·δεπηαΠιά15οοιίοο ὸηὶιις: ἐὶο εόιτ:οπ1Ή6ϊ,δέ

"βέτο οορίξειπζε ά:όη©;ς `Ι?:ῇΒἔἱξὶἰβ Ή

Ί2ΐπτέ Βὸπἱἔτιὶέξ Πάπα .ω Έτέέόζ Ϊ

ΐιέε ΡΙυείει5πτέε ¦βοῇε'ᾶἰέὶὶςιἰἔῖἑἱι.ἑεΡζἰ€#

κκ 5 εεε-ό: μέ16ωεω 1ωἡὶὸττἶ1ἰτέ εμ
ί "Ι'επιπτιι·:.·.Δ ΑὶιὰΠίοὶτΙΙ.` "

Ντ

Υ

ρΚ'

(
`

- ι:

Ο

μ' - Υγ .. σ Δ

κ _ '

' :- .»..ωω Α » μ”

· Μ Ν

" ' , β β ' ¦

›- Α. .
π η -

( μ* Δ .ωι %

. Ι
«

'ω »ή

  



 

    

. . ω '
ν ΙΜ Ι Ή ~ .-'_ `,. Α ΟΙ!ῇί 1ΐ @

μ 1:·;1ω%νξι .ν ... γ - . μ _
εειιΜοΝ ΟΝΖΙ_Ε8ΜΕ, *Π 1

Ε > · Ι Μ; ὶ

δ) ΔΙΙ. Τημ.ρβαρ. Π. ·νεπίδ..+.5.6.7. 2,, Δ, 1

ἰ › · 8αί:ηέβ

' ' Πέ. Τφς2ζφκσε82απεέκρυρακ,σο»·σ)πω 1649

€4 ]9υ»ρ!αθιέ α? ζώα: Ού:·Μ, - > 1 > _

; 11η. ἐμέ `·επίέ ¦ρ έκανε 222α36ήρ γ . ` .

'Ράἔιε_ έ';·.α ρ]β€πε: ές ρε?τ!ε__μίε;.άσ θεά; . ' Ι ἔ
Νςξβἐ @(9 9ιά·ΐα,α›:7·όΖξρσηΜ έξαεττω. Α -

' 'κε Ει78!ίΖζ2%ζ%2#4π£ἰ£Ιἰ92£Μψα2 ενΜ;; Ϊ ]

@τ , έ! κ'αἔ.Ραἰπι° :Μ42%2%ξ) ·.τΉ :ἔκισοωῷω

Μ αἰειιἔπεςηιτ,".ἐ 4 ] ν ] 0 , -.
Μ απ. Ιβ με2εψιέΜπνικ,επ :ιαισι2ιέξ

[ἐ#2£-Ρτφἐι·πεπ%;μ:_=π·σισεΖάημέ.ραρη;; Μ· γ

' 139·ιι|2.τ.¦ __ Ύ ~ Ἡ _ Ι

Η ' . Μ. Ε'ο:ψιξης α: μοβ: πω; ό· Ζω

- δτ222:α:··:σ 42:29” εκπεφάεω;ω αν; .2ορρέ ~ / «
"η έέψετ

Ά

7 Η1έ1ιε ΡιιχΞΜ:ὲ_;` εε ςιτεΈεἐ

ξι€«:5 ι:Ιεε 1)ργοετε 'ως τεσπα

- ςι;έτΉ1κιεΗΜε_εΐεεΉο;έ$ηάι3$ · -- Π Ε :›

- . * ΠιισΒΙει; Ιε:εετνέ1ϊεξ; ΘΈΜά1$ ' Ύ

:Μάϊ ό1ςε -, τοιάτεε ε!ωίεε εῇὶεε'τἐ:ιἔπει›:Ξ ' ~

, Θ: :κι Ρι:ΐ3έ 13ΐ;ιιμ1$1.9, Μ ἔἐἔπ @ΜΒΜ ΐ /ζωή ' ΕΠ: 4 _ Μαι

  

  



~_-___-_έ

Χ

»τα -

·Ϊ#Ψ#!# Π· ΙΙ,

_ τΙααβιοα ρἐηαΙαΙ`τ Ι›Ιατι γατ5τ:ιΙ:Ια ) ῇα Μέ
· &ουα; ττ1ειΙεΙααΙΡαοαατΙα ροιπςατιτ με εΙα

Ια. @Μα αιιι'ΙΙα αἶΙτΙ1ειἔἰτιαΙα11τ. Ο:1αςΙ1:ιρε ..

ἔι ααα: Πε ρα :ιααι1ίοΙαιπ .οαιΙΙααΙτατοαπα

Ια αΙΙνἴηΙτέ ;ασπιέυαΠ Με Ιιυιπαι1τ_αΙΙΙ4

αΙ1α δ; αν:ιτα δ; αηνἶΙαμΙα Ιυγ αυίὶ ΙατιΆνξ

μΠωΙω, αόατ :ια ΙαΙΕΙΙατΙαε Μακ αυξ ,

ταἔϊατ; δε Πα Ιαα` @βατ Μαξ αυξ αυξ(

ςο1Ιαε ΙιΙγ ΜΜΒαΠεαοα]ωα ρω Ι%Ιαα';

Ρατιίέα ΒαιΙΜΙα ζ «'32 'τμΙϊ βα·3ςοΙΙΙΙ58Ιτως

«Με εειΙίαΙϊ 8ε `ναΗ:έξ Ι)ΐαιί πω μια

@οὐκ Ιμάμ ζ; ηα`ΙΙαίΙέ έΙαΙια Ι 86 ί“ειΙΙΙ:αξα-.

Ιἰτέ αΙἶ @Η ΙπΪΙΠὶα-ςὐ`α` ΙαιίαβατΙςΙαβαα;

ΒαΙΙ τϋγ ;ι·τΙααΐϊαμογ ςΙα ΙΙ1γ ιααΠ;τΙα
Ι Ι @Μία ό”αναατα8α 2 ΠΙΩ αοιητ1ΙυιάίαΒαέ

κ; - (Η .παταω ε ἴεέαρβαυι1`ἐαε αταατυταε,8ε]”οέ·

- Ι
Ι

ί
Ι

“Χακ _`

ε' α·
Ι. |`

. / Ι
Ι

6 αΙΙτα φα·Ιε: ααα; αΙιι'1Ι αόαι1αυεΙαα

ά·απηαααΠαραατα ρΙυε ετααςΙ, τιιέα-ααξ α

- Ιυ`γ φϊαϊϊόι1ε εζι1οπέςΙιαΙααΡαδαόαα.· ΕΙΣ

αΙΐααξξραααΙα ερμΙΙΙΡρταό; δξΙαα

τ Ιμαξὶηαε Μ:Ιω με αιπίαταττιαπτ ΙΒι16-1

· τ Σε, ςη”αι1αο1ΠΜαηςαιϊ1απα Γαε €ταααα

αούταΙαιπέ τΙαη άΙΙΙΙόωιέΙα ξ ΙΙ Ιω): γαι°ἐ

ἶοὶαεΙυ αΙαΙ αύαΩΜε ςι°αα-ΙΙβααέΙατι1αΙά

ξαιιααε Ιαε αΙ1οίαα παααΙΙ:ιΙτα; ὰ Πω Ιααι1έ

Ι1αι1τ+Ιει έα;τα τοζιΙοι1τέαουτοΙππέα εΙαία

ΙΙ:α.τιαςΙΙδξΙρα ΙΙιγΙΡταβαέωτζαΙΙα αμε

μ] . [εἴ

Ώ Ι . π

  

Ι

Με

/ Μ::



/ἱιπἰ'ΕΡ. Ζ !. Ω· Τἱυπτώέε. δ;; _

_ιιιουΙ.τ8 Μακ ποστιιε :ισ Γοὐτἱσπι , τισ Φεβ

. Ι;σιιττπιτοπικπιτ 25ε:ισιτ άαΙιεεε σε: Θ. νιο. Ή· `

μ: τπο.νειΙΙ άσΓΙισππιππισ πι”σίΙτ‹ιιτ ειιιτττ:|

προ τΙε: Ια τωιππω ἔστι Ισυϊπ.·Μετ15 Ισ -

_ρττΙιὲ ίστνεπιπιστ ττσιισΙει σόι; Ιιευτεισ:

π:0ιιιπιιτττε. ΑΙοτε , 6; πισπι ΡΙσίΙσί)τ, Ισ

δτΙσπιτπιτ τοπιτπειιιιτ Ρ:ιτΙα πτ:ΙυεΙΙΙσπιτΙ»: π

Ι'Ιιοιιιπιιηρπσπισπισα σε ττΙΙΙσπιπτοίβ ΙΜ

Μπα,τω” σ2/.ἐἔε πιτ ·,,2%τω Ισ μα: ζω· Ρ.

“τζε βστωτιωπε ἐ ατά άστο, ό··ιττ# ΙΙ.ι·7-·

ζω2ϊ2πτωτ έςβωμ2.ς κι Με μ'αυεηκε.» ''

' ΉΙ”Μίί- (ζτίΙτε @σαι 6ρειιιστοε ππιστ- 7.

Με) 6ΙΉπιρυτττ ν6τπστπιιΙσπο ΜτΙ «πω. τι" _

ΙΙΙΕὲ- δώσε ρστΙι_έ επισίΙ:Ισ ιιτ:ιγοε;ιιιία “Τ” ι Ε

Μ' €1ιτΙ ει ΐτππιέ Ιοε έρισσε επι Ισ. πετ-τ

πως ΙΙββιτπ:Ιτετ5τ σ: νειιιιτέ :πωπω έΙσ-·`ἰ

ΡΙΡΙΕΙ>δέ Η ἀΙΙΙΙουΙτέ ό,τιπι5 τ_οστε5 νοεαΐε -

› τω» ΙΪΪτίὶΙσγ` στή νωπό τι ω11ικττιπ ὁ.

ξΙΕΙΙἔ (ΜΒ ειιιέτσ ιισσεΙΠτ.έ,.άσππ'α- .

Ή0ιι·ρΙστ @ο .πρωι @πιτ [πωσ ; σε: άσσο

ΙΙουν0Ιτ .. ρειτγειιιτ τπ:Ι:ι ΙσιιϊΙΙΙιπιεσ σε

ΙΙΙο(€€ Ι2θΙΙι:5 88 τια:οΙΙσπιττε ,πισττειιπέιιέ

ΙΜ μ? Η ίσμβτπιιισσ._ΙΕιισσπέβιντι,- γ

ΙΙΡΙζΐ 81[2ιιιτΙδ οωι€ω6η ὰ Ια Βοπιτέ όσ

τ( ΙΙΙΒιέΦ ΗυἶὶΙςιςσιιἐ τη τι ΙειΙΙΙό σετοΙιφ

ξμΩΡΗνέττ; @Η σσΐϋ. Μπι-μπεστ τΙιτι

ὲξοἶεϊὶΙΡσιινσιτ και οσα Δσπιτιπ:πιικ σε _

τ - · ` “ ·.τοιιτ:σ
  



  

σ

894 -ΐΙΘΡΩΔΜΜ πι. Δ `

-_.σωρι ποσιτσΐιισιι”έπαιισσ σίρστ:ιπισσ ίόσησε

μ' .ϋισιι€._:Ρι·στις2ρατισιισσ όιιιιε @ποσοσ

' ›:ιἰὶιιοιι ,ά σοτιίαΙσε=σσ ιιιισ Ισ-ττα·να1ΠοΣιι

εισΗσ νοιισ οοιιάκιιπισ,ετάσ τικισ , ει.ν·σσι;ιιισ

ΈΦ«ΜσιισσιιυόσεΒισιιε , ·ειιι)σιΙσ νοηειρι·ό- '7

τάκιστ. Οι· τισ @σε 4σει!ιοιιιτησε·ιΐα·νόσδι `

εβΒιιιέιιισπει:1ιισ·νοιισσΠσε σαπι- ειστιτλρι

ιάειισισΜπι ΡΙιιε Βιισοεισιι Γσ,-·8ιε κι ιι€ιν:ιξΙ

.!σφιι:ιέ Μάσι Μειιε ειιιίΠίαν-σιτ να” σαι:

' .1σε:ιἰ1ίβ$ιιει`οἰι νι;ιυεέιίβιτσι , ΙΒΑ: ΜΒΜ

απσπυριιιε όσκι:σιΙσηε, σας: σσιικ·οΐι ροέ

4:σιιι:Ιστι: ια μωρε-ει ΜΒ σο: ·1ει Μωα

ω” άσ @Τα δε @σ ίοιιΕΕειτ τειιιτ ‹ὶσ Μιά

άσε ρουι;Ισε ιιισιισ ιισΙιει εσεις: , εοιπιβισιι

·Ι:ιιιιε·σει οισνσει-γριι?ε:ινοι:=ρου: σσιικ ότι

Ωω 9 Έ'σίΈ-ΙΞι, σιισισ Ετστσε, Εσιιἴσι -

› Βοσιτιστιι::, ειιισ ΙΆρότιισ όσους;

.πιισσιιέσ άιιιιε Ιο·ισκεσιιιισ που; ΜΜΕ ·

Μ- Αρκά Ι·ιιγ εινοι:=ι·σσοιηπηηβσ··ισμ

ίοιιι.ιά'έιεισΙιιι· σιι 4Ι`Ε8Ιιίσ ςιιιίιιιζι·σσ

6ι:Ιι:18·ιδε ·ιαι·ριιιι!σε άι: Μετα _ στιξςιέπσβ

1`Εγτριιἔὶ1σ , ι1ισνάσιι·ς σ4·ωιωιωιιιω

.9ιΠΙ.Ιιιγ ανο ισ ογ ιζσνέιιιβέιειότσί?όιέ '

ίσ Εοττι5στσει!ει€ωσσ τ!·ιι $σιἔιι6ιιιΐξ¦& /

ισρτσωιιιτ σσ:ρτοΡοε , 23η ἐυπΔἔ·Ιιιιιἀἱτ:

άΙ,ισπάπτε ί7'42°ϊ24%.7: , κοψω: θα1ο]ικά!πψ'. Η ιι)ατιτσιιτι με σιιΉ τε -ι:ΒΒ

σ' .
Έ

:

σ ..μ-Μπ.·ι..ι ·. π :

πώ'



 

[Μ ἰΐἘΡ.ΙΙ.2ἰΪἰΜυ:ἐἐε. ` Ι ;

Ι5ΙέόΙε ΙΙόΙΈκεντεΙσόάο εσἴαΙοττπΙΙτΙΙὶ€ἔ ΈΜΡ->

ΐξε-,ίουε οι:οΒτε ςιι'ΙΙργ στι αυτο. ετΡρεΙΙὸ π,

“ξΙ'ει5τττε. ΙΙνςι:ιτ φι,ειΕάτέε :Με ΙΙεσιιτΙ

Ι:ιυΞΙΙ:Μ; :σὸΙνΙτι·ττειγω :ΑΜΠ :ιτάσόΙμ λ

ΈηςΙΙτ, ·ςΙιεΙαπωϊε.· Ε: σ'εΠΡου·τήσογ _ χ '

“ΜΥ Ι31'11ξϊύΙτ Ι'ΙτοΙι°ιιειΙΙἶ: ε1ιΙ'ΙΙ.ει ά'ΙοξΙΙο ' κ; ›

°Ισ18ατεΙο·ΙείικΟΙιτΙΙΙζΒΤ6ιάΙΙρτοΠΙΙοτ- Θ '

"ΦΙΙσπ ιέΙ:Ιιή ίεΡτέίθυτεπΊιη:οιάςΙΙεΙόιι › Ι Ι μ ·
-ΙΙυΙὸΙόατ ΜΜί ῇτἐἑΜικἰα°ἔαετᾶε , ζΙ.Ιτ-ΙΙΣ δ Ι Ι?ιοΙ”επΡάβεπίι(ε: φέρω κἴε›ὲε22: Με , @θα _ . .ΙΨίίί ΡΙ;ψ· ἐ Μια μέ 2,4 ΜαΐΣΞ> Ρσιακΐα Ι "

2ιιε7τς;. Ά ηυογ ΙΙ αΙοιὶιτε ιΙοιυι αυτια

ΙΕΧτωΡΙ655ΙΙνο εΙ‹: ασκ @Η εοτι1Ι5α

ΤξέΠς ζΙΦ;τιε Ιοε·1ει:οι ά: ρτΙΧ 5 δε Ι'ο.υττο .

°ξΙοε·ΙάβώιΙΙ:εΙΙΙε; Ρτιτσέ|ϊεπεπτ, τΙ1τ-ΙΙ Δ _ ° .

`Ξπ:!τ:ΜΙυπόπ: @ΙΜ Με , έ! 22,ζ/ΖΡύ77ί - Ι

ξεοπτςππξ ζτΉναϋιτυπωτα άωέΜΜ2. ΙΖβιωτ __ _

“ξ|πεπ'έ]2;θυιέ7:ά;ά·'ε2.2πευάΜάπτ Ρ:29%ϊεπ-ξ _. ' ΙΙΙΙ › 7”£°£:ΙἐῇΪ/ειὑιιέ.τιιΡτἔ: ?ιἡἑῇέἱ2:. Έ.ΙΙΙΙΙΙΙ ' `

πΙσοπέΙιτεϊείο:·ε ααα: εΧΙιοττατΙοκι ΙΜ: Χ

  

2ΙνετύΙΙΙΙέπίευξ, Ορκῇέ2κε` εε βεάστες,2 γ γ « Ϊ

ΕΙΙ:;ήϊό ωέ·»εΙυ»;·(εσΙ·»εε»ιε»εξω!»ππ μ `

; ΑΜΠ -:Ι6115 ευ;πομέ , τ1βΙε
ΙΙΙΙΙΙΙΕ5Ιἔτττα`ΙΕΕ€Ι Ι~ ενεεκμε `· 12 εποε ΙΜ

ἐ5|ΒΙἔϋ00τ›ῖ @οέ-Ι'επέΜ:σΙητοΙΙΙ8οςΙος:ζόε

Μετς: 5-ΡΙεωΙωΙΙ:Ιτ Ρε:έΜοΙαι€Ισπ ; Ι

$ΙΙ€'ΪΩΙΙ“Βἔ ωΤΙ11ίότΙ1έςέ , ἐ”σ:σ:ἰἐ7ε% Ι

' ` ΙΙ 4. Δ( 1 ε==νε%

ξ /4 Ι Ι Ι

- δ! /

  



~=__έ

Π: Χ. Ν.

. ` 396 Ξανά” ΧΗ "

· βΒαρ. 2τιι·ωεμ. Ξεοφςιάε

Ψ ΡΙοε,ου 1εε;ἐοἱεἰιηε<ἑεε ο:1ιΠΙ [υγ Ρτομη

[ς ροιυ: Γγ ε:α:Ω;ος ; όιι ίοΙἀπτ,‹ξυ 4:Μπχ- ·

Ρ1ρτι έ8έ άι: Ιοβοι1τευμ δε ση ττοζΠοτιπρ `

, Βου , Ι'ανετςίσεωεητ ςιωΙιιγ άφησε: ε[ο

Μαι ςοςιῦἀοτετ οο1ζεπι επΐε$Βυρωεπτ.

@ωςω: Ρτοτρζετ ροἱτιτ , οίι Η οτάοη

_ μαζι Τὶπιοτῇέο έ'ωάω·επ_ καψω:: , ἀ_ο

Ρεμτῖτιβε ·ζε:[ριπξβ5: , φις: !: τησ: ς1ιιΉ επι

ΡΙογ; Σ "β _ῇἔτιὶῆε`·οτςὶἰπαἰτοωοπτ σο:Ιρ.

="ω.'6. ΦΠ» Μ» ·14Π84: ©καιυ= ε Η Μ ανοὶτ

=-Ί"Μ ὸοίὶει τε:α;ππ1:ιτιςἱξ εγ-ὸε:ναι·ιἑ

Ψ· @ι·τμο1[Εφραέίε, οι; οοιωτςέε 1ο τταἀιιἰι; ¦

¦ ηὸςτεΒ$βΙε ! ζε/ἰχε`ιοηχ·£έεὶἑυζιπ; έ: [ώ

ξ ' - βδ2'Ζω:; ΜΗ ΜΥ τεὸ1τ:ι επεσα: ογ-:η:τςε

' | Η π16ίιη6 ςΙ1ρ[ς @σε 1; φαττΙοίτηρ άι;

ΡΜέ το ες:ε ιι1οτεί7;ὶἀςε›ι $ριφε: σύρβ·;,!

πω” @Μάικ [ο ιίβ2:?ξυπ.ε, ου !ς; ημ;ι.;α Εεε: έ

Μ. Με νςτίτέ,Μι εταιιιϊ- ςειἐ[ς:ςῇ άς [υγ-τῷ

μα: Μπους ςε;ςο Ιεςοιι χ νὐςμιἶςΙιο

γ αἱ: έΒΩεφςκπ '86 ὡίἱἱεἰΙςβ; ηςς:Φωεμ

~ Πιτ Η νοιέε εοηΙΜοτοφ Ια μπω;; έ:: ?Ιζ

ὶμιο8ἰΙο ,- ό; ε1ο @ι ρἰετξ (ΜΗ ΩΣΪεΦ εξα

'ξ '

"Ζω

ὸ`6όϊτὶικ,νουε ὶμἔςπ€Ζ ΦΓέπ μ

 

` Έμυ: @Με

: › :ήεώ: ΑΜ σε” Πω Η

° : «εκΜ. 99==>εε ΦΣευ ειντ=ι>τε·=

Ή”

ιηοιπ,Ιοε ττοϋ επει·ιμ Μη

ζ6κιιβ426:2' Χ

' . ¦ ;ιοι1$,βε Ια ὸ1ίΡοῆτὶοιι _άιι ωοκιῇεὺ;-ιιγευε;=°

Μ· νεμΙςηκ εάτψε;ζ-=_

[Η

«Μ

Με

ω]

Με

Μέ

Μ

Μ!

Μ

.Μ

η»

Μ ι

· Ηπα

Ψ Η

?ΚΕ

π! ζ

Μ

αν

ό:

ι



#0· Ζ'Εβ. ?Ι.4 ΤίάΜΜε. ~Τ ν&τιιτ τέΐουάτα €10 Βοιπκ: Έκτοτε Β ἴουἴ- μ;

&Ή:;δωμιο (αεκ εεΜ,1ΙηΈΠ με [πιώ-ψ

Με @Πε ῇ| τωιεσω ό 0ι16411Ή5 γ θ»

α:πι€ Πω εμ ναΠΠ:. Ισ τι:: ΡετΙε ροὶΜ

ἑιτππἰοἰίὶέτε,σἱιιὶ εὶε Ιιιγ-πτώιπ: οίΈ &οΠεέ ;_

ττοε-ΡειιὶΒΙ6 5 86 οουίῖίΒ: επ άσε €οκι-- Α ~

δὶἰοκιεΙαΒστὶοιιΓεε,Ια ρτέεΠο:Μοτι-, Ι'2:κιτ$ · _ .μ .

Ϊάἔτι€Π1€11τ;ΡοΧἔ1ο::ειτὶοτι,Η. εε:ιπίυτε786 ' - · Σ "

Η τοΡτεΗειιΠοτι; 8ε‹ὶο Ι'αυττοΡ:πτ, Η › ~ - Η"

Ιοϋιιο84:, 8: Η εοηί-οΙειτΙοη. Του: εεΐεω - μι

Μάι φα ὸὶΗὶοῇΙε άο (ογ-ιτιείωσ , ιι'οίϊ> @ο Παω ,πο ΡΗ:: ὸε€ έΡΞιιεε,εΙυὶει1νιτ- ' γρ· `

  

ΙΦΡ€Πϊ›8εΡοᾶἔιιετ1τ, δε όέεΙΠτωτ άι::@Μ @Με £ετεο·€ὶιἰιπτε εβειέ$$ο.. ΕΜ χ

@Πε τειπςοιπτο ω ὸεἀπΠ8Ι2. ὸιιτεςὲ_ὸο- Α · _ Σιμο!ηνο3 Με ; 9υῇΙἶοΒΙ5‹ἐε ὅ απο εοπτἰ- ( " Ο. κ' Η

ΜΜΜ τοϊ:ετατὶσπ ὸ”υτι-φείὶ°ιπ:τταναψ ' ` ω?
[0ι1νεπτ Β1.ωτιυει1ηΐτοϊτ, ΗΜ ω: τένθί:·" · γ ` _.ε!κ: δΕ ομτι1Ξιττο Ι'5κ1ὁο.£ᾶΙὶ€ὲὸε3`ἱιοῖι1ρ-- Α ~ __

πιο». ΕΠε γττουνε αυίΠ άοε ;:ίρτέτεοι2 ° " '

ΜίοΙοκιε, ου ιήεΙ:ισεοΙϋφςε , συ :ιιπΒϊ-'

ήωΧηιή νε:υΙ;:τιτ σα Βτοἱἰἰὶἰ€τ Η ἀο-`

&ΓἰΠ€›·.σιι Δ°6ωα Ιεῳίστϋᾶτουτε εΙ6

ΒἰΦ.Π› στι· ίεειικΜΜΕδ Η μ:ιτΡΙε. ΜΜε°

Ιεκιτταφοε Β:Ιε:5 Ρέτἴόιἰιιἐἰοιπε ότι ἀε

Ηοτε· ίσα εποοκωΡ1ιιε ετ1ένεεέ ©ίωκ

' ·ἔ Ϊ ›- . ~ ` ένιάεπ;·

ε.

 

  

Με δε: Ιιι`Ρτεἴἑὶιὲταυκ Μετα, ώ Με· οἶωιἐ; 5η- ι



~-===____ψ..,ὴ7. '

`- ω” ~ .ὲἐεω» Η Τ ή ` ΜΕ
ΒΒέι» ένὶᾶσπτ ι1υσ ά; τσιπ» Ι:εΒε1ε1εε- ει_ξιγο;-ἑ_ Με

Π* ει Ροἰιιτ ὰ (ΜΜΕ τι·λοκιάε νυο1ΙΙς: , αμ1ξί::ι,::οΐ. ΜΜΜ

@ω ὁειἡαΜμίειιμΧ Ρο.Ηοιπεόε 1'1ζ811Π·;. › Μ

Ω'εί`ι. Βου; :μια ε_'ο.ὲὸτε_ἱὶέεητ ακ.ή_:;;1;τρήέ( › @τα

| Μ; αιπΐεε;Ιοερίταρέ8:1€_3ιἐ:τ[ρριῇε6ιμεἑ~ ω

ε`Π (ο Ιον; τὶυε1ε1ηο_οι;εἔς,ἰΙερμ βρώ Εμ!

Έφι.ήοβιτ; ωοιπωσι δ6 Βάρυ; Με ριτπῷ ' Μ»

φαω. @ο Η άει:ιε]ε: %ι[Μ ο;!ρητ:Ιά. Μ»

ΜΜΜ: άι: Μαι :1οι15Έο.ν9ρώ τ;ι:ψικο- - Μ

Φωτ, Η ΐεκιάΒ·Ιο εμιΠΙε [ογοήςςΧς:Δρξέ ' ΜΝ

. ¦ ὰ: τοΠοέ εη1Δ:εε;ίξη”ε_ι1 όφο1ηιη;Δέ Μ”

ἡ ' Φώτα: ‹ὶα τειυΡε ψ: ΤάιτέοιΒήΩ,Ιοεεημα ω

~ Ια Οττ1Ρείσπ[ιηο ιιειἰίἶριος έι:οπ ς::έρόεζ η

@Η τε!εε: @εε Ρογει1ε· δε ό.€ε Ϊυὶίε ; μας πι

4 Ποτ; άπο τή άεε τέανε:τΓε;ε 5” Μ ‹:Ιο Ι'ἱπε../ ἐκ(

2 | Α · (Ε): τϋτιιεϊε ὰ: α: τσΡοε ωεῦηἐ,ὸομε ςιοηἐ ω;

Ρ · ' ἰοιι“ίίΪσ'ιπε ά;:εττοΙ1τεμιτε." ΤεΙΙἈ·: έταιπτ 8; Π;

π 1 _ Μ.: τ:Δέοτε άςε ι:Ηοίεε,88Ζ Με ιΉίροθτέοπ πώ
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τωεξο·ιΒ1ε: δ; _ἀεὶὶεεκε-, εσωππο ξα1α _
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Έ. Η. Ι:2ωμυ2% 9·φ/8·κ .ω«›πωυεε: ἰρΖη ( ο'είϊεξ ω'
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. ΡΙοερΞ€€ϊευΙῖοτεττιοη€ Ιτέιιτ νία α” ςεΙΙεί :ΣΦ

› ἀοε (0Ιδάτε. (?είΈ ὸ'οι1Χ (ΜΗ ρ:τΙε:,ςυέιϊ Ε!

Κ _ Η ώς επι Η: Γοεοι1‹Ϊε @ως ΩοτὶητἘι1εηε¦ ¦
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αρΡαΙΙἑ$ ; α'αΡα αουτ ααΙει :κέικ πουέ·
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. - - ες; α Ι:α.1ίαΙα

Ή

Ικιτοιιέ 4 Ια ΒΙοΙτα αΙα αα αΙΙνΙτι δαἱἔυαυαὲ· -

82 υότταρτορτα Ματ αυΙ ευ εΙαραι1ιΙΙ αΙΙ: α

Τμ
. Τὶπιέ Ι

·. ιβδ ·

ΙΙ.

.%

Ιειατέα. (ΪαίΙἐι ααΙ:ί αΙυαβουα εΙνσηεέτα -· Ι

.ΡεοΡΙΙαυαζαοτυρατα ΪΦΙΙΕἔΙΙΓαΙῆυίίΙΙυτιαα ν_

. -αυυαατευόαά @Μιά ΙΙ αΙΙαυΕα-Ιἐπα.β€ξΡΕ$#Ψ

Μ42Ιαβω ω: Ραφ2.< α(έβαεεζααΙΙΜ##ΐ Μ'

λ, α

 



  

ι . .ΙΙΙ · . «ΜΙ-Ιω Αν.
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ο ἔείΙπὲε ΙΙ τεπότεεήεπτ , ςυ'ΙΙ είουΗετε

Ια ` 111οττ Ρουτ πουε? 8ε ηοιιε ει παρω Ιε
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11οιη (λιΙεΙει ἔΙσΙτε , ευε ία ριιΙΙΙΙιηεεύ

9ιιε ΓεεΙ:Ιει·Ι.ίωκε, ειπε ία Βοητε5 86 ίση

ειιτιοιιτ Ιογεκπ ΙοοεΙΙειππωεητ εΙεναπτ α:: .

γεια $συΒε Μαι α εε Πω: :ο εΙοΙ5 δω

ία ΙοΙτε , δ: ει Ιεε ο1τεΙυεε , δε ει Γεε εἴ ε
` ι . Ρο

τα:ιεεε;Ροιπ πε τιεο ττειινετ και εΙε (Ι εΙιί=

ΙΙεΙΙε , Μ άι: Η Ι·-αΪεΙιειρι, ου εΙοιΙΙοι1ι·εια

«με το ω: Γοι:Η:τεε 8έιγεωεοι: , 8ε. Βεατ

τειιίεηπεηω Ιὲι οὐ Η είΙ ηι1είΙΙοτι ‹Ιε Ισ

_ειπ:τεΙΙε , δε (Η: ίεε $υεττεε. Ι.Ἀρόττε

“ :πε Γε εοιπεκιτε με ιΙε εεΙ:ιεΙΙ εινεττΙτεκ

ΡτεΙΙεωεκπ ΤΙπιοι:Ιιέε , ηι1ΊΙ Βιι1τεΡετε

:Με ΓοΙόειτ ΙΙαιρΙεωεω: , πιω ύΜβΜα /
ε έεΙςβ:3·δ|ση%. ΙΙειΙααΙΠΒιιεε)·αεαιΞΓε '
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|ιαι·Ζ'ΕΡξΖΙ. ι:Τίκευώές. | *η ~ '' ι '

·ι!ειιιγο.ιιι:«Εάσ ασια, σ.ιιιιιίο.άίΓ:τιτ Με ΟΜΕ. -

@Με ΕΙιτιΡι,8ε πι: Ιι:ΐοιιι: με επ @πω Πι π

€οεί:ιιιΒιιοιιε, ‹:οιι·ιιιιι: οτι Ιι:ε ιιοιιιιιτιι: ` · μι. ·

ιιιιιιεΙο ιιιὸιι‹ὶ6 ,·ειιιι :ιο (απ Βι:ο.νι:ε ιιι.ιο ^ ` '  

Ιιοτε άιι ΡετιΙ; έα: Θσπ:ΡΜάαπΜρ μέ.κ·,ωέει:σαβάωσΖει·σωω: ,Υ ι:οτιιιτιο άιίιιι: ωμά, ! Λ ,

χ ιιιι Αιιοιι:ιιιΕΕιτείιιοιιε ;ιιιτειιιέ άι: καφε, '· ε · γ

ειι'οιιΙο ΡοιιτοΗ;το (εφε ΓοιιΕΠιτ,τηειιε @οι - _ ι _ ει χ ν -

ιοτι:ιιτΙεεωιιιεε ι3ειε:,`δ6 τωιοιιι:ο-ιιτειι _2 _ ι τω» ›

ιιοιιι 8ε:ι1ειιιιιιιοοάιι δειΒιιιειιτ, ιιιιΠι . ε ή»

κοίιιιιιοι'ειιιιοιιιι μιτοιθ. Εεε ἔειιεΙΒ, η '

ι ε Μαι ρ:ιτΙι:τ , σε ίςοιιτ με ἴοΙἀαιε άι: ` . θ' '

ι Ιειιιε ΕΜΠ, Πε ιι'οι·ιτ «μια Ι':ιρρο.τι;πιεσ · - ιι Τ

ι ιιε απο €ιοτιειιίξ ειιιειΙιτθ:,ι!ειι'ειι σοτέ: › · ε τι : ..ι

ω·; ιιιιιιαιεΙ'εθίστ_8:Ιο. ιιετιιθ:. Νεειιιτπιοιιιεε

μια ςιιΉεδιι Ρτειιι:ιιτΙο ιιοιιι,Ι'Αρόιέτο _ _

ίιτ οοιιιιΐτο άι: ΐι:ρατε:τ ΤιτιιοτΙιέε: ά'εινεια . ` ,ε
ι οιιιι,ι:ιιιιιγ οιἀ‹-ιιιιετιτΎὸσ Γ:: μπει ει!

ι Μπι ΐοιιιιιι: εὶε Ιι:(ιιε- ειιιιιι.ει 1635 ΦλιΕΕ08

) ΜυΓΡΦιιτΙι: ιιοττι εὶε ίοΜο.:, ἀι1 ΜΟΝΗ

ι ΜΗ Μαι ι:ετιιιιιι.,κιιιο ιιιιΙ ιιςρο.πετα - '

Ρ0ιιτιιοιι ΓοΙάειιιιιιιι: 6ι:Ιιιγ,ιιιιιι:ιεπτ 00

Φωει Ρτοπιιε,ιιιιι ειι:εοπιρ_Ιιτ Ιαβόι:1ιεθΨω-αιιιιέι:έ ειιιι_εζιΒιιτ ιιιίςι1εεΦιιι ΐο.ιι€6.ι Ψ . :

ΜοιιΒιετοιιηΡΙιι&οίι: εμε ιὶο αειιιιι· Ια `

- ξ)Κοιτη8εΙο ίεΜι;ο_άο ίσα (Σαριχαιιια . 1

. Πε?ΑΡέιττο πειτσεωινοι: ειιιιίιθιιιιοττζ: ` [ΪΗ ε το ε ' Τιιιι3ιιιέ== °
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κα; $εωνε απ. Χ Ι

αωΡ. ΤΙτασεΙιέα α. Ια (αυΙΙΙαιάαα ρα:Ια ααιΙΙΒ ΙΙΙ

αΙατατίοτιάαΙα ςυαΙΙτξ,ε1υΊΙ:ινοὶτεΙἶαΙΙτα Η

ια ΙοΙὸατ ‹Ια Εβα; (ΙΙιτΙΙΙ, Ροι:τΙιιγηπόΙΙττας ` ΕΕ

: · ΗιιἶΙΙπἶγατΙατιὸαα; αα όανοΙτ, άοιπ ΙΙ ω!

Ι :Ια ρυΙΙΙα ΡΙειΙαοΙτα, Ιυγ ω νοΙτ μ: Ι'Ικιὲ Μ

.` , αΙι:αΙ:Ιοη «Ια αυαΙαυαε αΧαα1ΡΙαε , φα Ν Μ!

Ι μ ι:!αΙΙ ΙἔιΙ:ι αοτιαΙΙςΙοτι ςΙα τουε ααα:: , ηαΙ .Ι

Ι - Ρτατατιάαπα ει αμαΙαυα Μαη ? αοίοιηα :ια

_' 2έιΙο, ε; ΙαεΙοἰυ::Ρ σα :μι ΡτοΗ.τ , εμι'ΙΙα Μ

4 ΙΙ η γ Ρειτνιααααπα μποτ αυτταπηαΙπ , ακα “Η

ΡαΙ· αΙ·εινειιΙ: δε α:ιτΙ:ι φυΙΙταιν:α. (:1αία Μ!

Ιἑι ιυΙΙαηπαιπ Ια μποτ, ση νιίαπτ,α:Ιου Π; πω”

α·ατΙαοπττατιτ Ια; πω: ακαιηρΙαε ,αιιἶΙΙ

Ι αΙοιΙτα. με αταπΙΙατ επ ΡΜ αΙα ααα Μ(

φαίωα Ραοία[Ποη θα Ια ἔυαττα, ςΙἶοὺΙΙ

ΙτΙατΙι:‹Ια τΙτατ Ια παπι :Ια ίαΙσ.ΙατέΙα Ιαΐιι.έ ' ζω

βΙιτΙΙΙ,αιΓΙΙ ιι άοητια ει ΤΙφαεΙΙόα._ Ι..α

ΙααοιπΙ, άαεΙαιΙΧ :Ια μα( , οΙι @η ςου- · .Ι

τς'3ιιοΙα Ιαε ΜΙηςιάαυτε. Ι,ατΙοΙΙΙαιτΙα,‹Ια‹

ΙΒιετΙαιιΙευτα, ρίΙ Ια ΙειΙσόυταυτ τποΙΙΙόω ή

1έα:Ια Ι:›ΙαἀκςΙα Ια ταττα , εμΒΙΙ α αυΙςίιιόαζ..

ΒαεατεΙα( εΙία-ΙΙ ει ΤΙπιοτΙτέα) 8ε ροττα "

ααα γαύΧ ΙΙ1τ.τοιΙταε Ιαε·ΡαοίαΙΙΙαπε , _,ηΙΙΙ

;ι(ρΙτριπ α Ι`ΙΙοπτιαιιτ,.οα επι ἔαἰτωΪα '

'άαπαϊαυνατειε ροΙππ, ε1ιΙΙ ιίαΙ:ΙΙΒα Μ». Ι

Χακ αέ1ττανειΙΙΙδέ ιι Ια ΙαυΙΙταιιαα,αυτοαπα '

αρα τΙα Ια; ετ1αςτξ)α απ ΡαΙΙαίῇόπ εΙιΙΙ:Ιαι1,._ Ι
Ι. Η, Ι. _ .. . -9“3:Ποξ

.1.ε·
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@ΜΚ Ιε:υτ Ρεοωετ. €ει1Χ ηι1ί Ιιιἱνετη: @ΜΒ

Μι φατσα εμ ίοιπ @σε Η: ιποι·ιάο επ ω

·μποίωο τικ!ίξ1εέ , εμε: ιιοο.;ε ςΧοτεεοπε _

ὸπιιεΙ*ΕὲςΙἱΪε,:ι εοτηω6η εΙο ροτιο:ε, ΒΔ ά:: Μ . : χ

ΡετἱΙε Π: Γοίιωε;τεήτ-5Ιε9 μ εοτι1Μεπι άς: ,

ςΙιετε 5επετεΠε τειιοποοιπ-ἰΙε Ρομτ Δν::

μΙτ ο. Βουτ ό:: Κα: εὶείΪεἐιιϋ (:ευκφ1ἱ

£Βατοι1ϊΙΙέε ὸιι άοΠτ άσε ΑΡΡΜι.ιό1Π.ε- Σ |

π1εω,8ε όε:ε (Σουςοητιεε , φ:: ΝΑ άο11- ¦ . Ϊ -

με, άειτιε Με ρπτω ὸεε εκεται:εε,ει @ως 7

ηιι€οιπΙο τοπια Με; Με Με βείοἱπ . .

ὰ: 0ουτ:4Βε α αἱ:: τοπΒ;:ιοεο 2 ρουε των· 4 ” ·"

ι

  

.ΡοττετΙςεΡτέιζ, εμι'1ΙείουΗ:Μςς:ημ [.οε- ` ` ΧΚ › .

ΗΒουτειιςε ττιείιηση @πωσ αιΙτι16 άΦ ¦ › Θ:
`Ιειιτρα1ῦΒΙο_,8εἰιπτιοεε-τιτενἰο, Μ “Η Η έ ζ; .

: ευώΙΙ:ρτ μπει: θα: Ια :ειπα Με £τυἰΕ$2 ` ~ἐ ΠυΗΙε ω.νουΙοιπ στοτ,Ητιοια Αρτα:: ρ.%·0ἰϊ =- '

ΦϊὶἀΠϊἔ ΦΗΜΗ τωνειυκ ει Ια ειιΙεἰγ›ετΐ Ε;

,Μπι οίΕβε ωοΠπο 66 τοι;ε Με ειι1ετε; _
τπείΒα8 δ£ τ!ο:Πακιε. Με Ιιοδτπωεε.ΙΙ :ή

' ΦΠ τι ροἰτιτ,ἀοτπ Η: ΗΜ: Πέ ε"αο!ιος0 Μ?

', εΙυεΙςυο Ϊομἱἔἐἐοοε Ηι1%ε: όοει0 Ω! ΗΗΕ

Ραετο.1ΓοιιοαΜ·οηυο το ίουθ`τεε αΙει3Βτε-9 7

πω! Με Ειπε το ΡΜπόιτ,!ε ττειγναἰΙ @Η

` Η ρα1ιιο , 86 Ιε:ε @Πω εμιὶίε: :φασιν

ΜΠΕ :ο Ι:ιρ_ςο€6ίΠοι1 ,κ-ὸοιὶτ:ὶε 5_ΦΪἔΠωδ`

18(115ξαΒοηφΒ:ΘΡιι1ε ξ1ιιοΉ: ὁεἱΪΦἰΠΗιή- · ' - # ` μ(Ζε Δ; Φ

  

 



903 ' ..8'σπισε ΚΙ.

Ι μέ 1υ€11ϊ5δΖΙ€ ΈτμΙτ , οὐ το αΓρΙτεε, εΓκΙο

ΡΙικ 8τ:ΙοτΙ,8ε Ισ [Με τεΙευέ ώ: τουε Με

. Ι Ι»Ιε:τιωΙα ἔΙοΙτο άσκοπα ΜειιίΙτο,Ι*οό1Ποατ

:Ιοι1ιΙ: Ιτέα ρουρΙε,τοπ ἴεΙυτ,8: ςσι1 Ιππ
ἐιοττεΙΙτὲΔ. ΟΗΕ Η ΙοπιιπαΜ:ιτισητ,Μεε

Ρτετεε,Ιο (ετοιμα ΙΊτπειπΙοιτΙ ‹Ιε ΙΙΑρ6ττο

:τι οσε ττοΙε οοττ1ρμτοΙΐοιηφίΙΙαΙΙοειιε;

οοιηιτιέ νοι.1ε Ια Ρωτώ; ΜΓεωοιπ το.

ε:οτικιφΙΙτο ρουτ ρω εΙΒιικετιτίοο, εμε:

γουφ ·ειρροττιξ:5 ει σ:αιωΙτι6τ ΙΙ:ε ρατοΙοε.

βοηίΙςΙοςοηε πποἰτιτεπετιτ Ι:τΙουεπτκ:τικ

σε ς1ιι”ΙΙ ι:ΙΙτ σΙσ εΙιαείι ‹Ιο εεε πω οΧει11

μα. @μια σο:: ί'οΙεΙατε; ΝαΙ(£ΙΙτ-ΙΙ) .

μέ να 4 |πέχιεπε,011 ρΙιιΙΙοίΙ: , Να! μέ

Ι., ίε Με/?έσ α? έα έζιέτ2·ε › Μπ Ξινπρς/έω

ςι'ω· ιβέ:·:: έ: ανω Με ; «έκφιΥΖ-ρέ.«2/φ

ω; ΖΩ!) #ιιξ [ιι Μπωἰἐ· ματ Ζει έκευ·φ.

- Ι Ωοιητηοιπτ α:Ιε9( απ: ὸπὲέ νόμ5) Ι..ει

›
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. @στα ηπ:Ιτιπτ , δε τόυτοε (εε ΐοι1&ΐοικ, '

Ιοέε ςμ;ετφΙΙΙ:; ςΙιιΪεΙΙο ός:ππ:Πο, Ι: ἔσω

φἰι εΙΙ: εΐρίτε , Ια ςοικ1ι:είΙεθ ού Η νειι- ,

εφερα: , οίι :Πο ρέ::τεκμ;Ι, ί-οιπ α: με

τους” :Φώτα σΙο πω: νΙο9 Ια ρτογο2

@ε Ισ Ι:υτΙτι, θα Ισ (0ΙεΙατ εί-ρετς:, 85 του;

α: Φο [ση @φι;τ ς:οουοΙτο: , ω: [οπιἶ α:

με ὰςε οΙιοΙΕ:ε (Ιω τεΞετοΙ€ητ Ι2ινΙα μα:

Θπ_<= Φωεο===€5 ΙΦ·ε>Με1= Φ»ω” Α ·
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Ι - = Ι ¦ .

@ω: τ. ο ΤΙΜΣΙΙο; . μ”. .

ΙΙ απ :ι-τ- ΙΙ·-αυευηοε,ςυΙ ςογέτ ΡΙοε εΙιο.τ- οι”.

είοΙΙοε, δε ΡΙυε Ια:ι1ΙΙετεε ηη: Με Εφφέ Π°_ .

ΕΙνετείωτοεαττε ἀΙΙΙἰευΙτδα ΓεΙΙΙΙοΙὲ Ε Ι › ή ζ ΙΙ

Βτατιάωι ηι1εΙεμιεε_ ΙητατΡτφτε;έιτιοΙσι18, - _ ΙΙ

«Σε πποάστασε,φΙεΙΙο Ιουτ :ι @Με αοττοτ11- Ι ν ' [με εε τεκτέτ.ί Επι· όσα, αποοιΙ :ινΙε,Ι:1; _ Ι Ι : -

ΙειΙΙοο, @οι :ΙοΒΙΙἔἑ εμκΙεΙυεε ιπ18 «Με _

ΜΜΜ άΙ:ίοι1ττςτΙο πιοτ όε13ίω θΙΙ αἱ: Ι ,

ειπάτσΙτ,60ητώ Ια Έογ ‹Ισ τουε Με εΧετο- Ι ' ζ

-ΡΙειΙτοέ (Ικα 5 8: ·ιτιεΙαπ ό.'ιιτκ: ρ:ιττΙο '

Ι 1ΙοεΙ..ατΙΙιε2επ Μπιτ, θεία) μέ ἐιιστφε ν .

μια Μενα, ου φαί εῇ'..ι ία/ξσίέωίε Βίε.α, κ; μ' ·- Μ Ι "

Μ7ψάβε μέ»! κά; !:]]ιιέ2:: έκ ςεπε Φύω ξ ›- η

ΦΠ1ττ16:~ίΙΦεεΙ εΙοηεοιπάοΙτ άσ:$_ΗάοΙεε, `

ου άσε ΡειΙΙεύκ,τΙοηε ΙΙ: 1ΙονοΙτ οί):(εοτυ6 `

11κεΙιεςπιπ Με) εΙε τοοοο0:τ·ε:τουε Ιος· '

Ιο0εΙε (Η: ο:τξε γΙο , δε Ποπ άστε ίοΙεΙει:8,' - 14

ου ΦκΒιιεττΙετε πποβάαΙηε,α Πω ΙΙ Ιεω- › _ 1- Ιως (Νε €ΦΙα Ι1έ Ρι1ΙΙΙΙ: εσηυοπἰτ. Μακ Χ. _ 7 Ι'

Ι απο ατα1τιτο εΙΙ ναΙ-ηω 86 Μάι απο ι10ιι$ - Ι

  

. ` _ _ . ._ _ μ › Ι..

0ΒΙΙΒΩ:1610115 άεμτπτάυ τοπια: οτιτέι-- › _ Ι:;

Ι ΜΒΜ :ί γ τω] αΙοι3τετ. ·Αυ εοιπτα1το μ |`Ι ατα: ΜΙάΙ:Ιου εωΒειτοΙΙο ωωοω_ωεΙΙς

Ι ΙΟ [οσε ἀεΙΙΑρὸττο , πω ορο εΙἀΙτ 86 Πιπ

ΙΙΙΡ›0ΩΜτι1οέιοΙΙεΙ';ινότι:τερτείμπέ:ξ, α: 4
`

Ι ηαΙΙο.Ιτηνε ῇε οι: Ροκ :ιΙΪέε ιπ'έτ-οων;Μ " "

@ο 93υκ ιΙΦ Καφ: @απ @ουκΜε
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@κή ` `-8:›·υιο»^ 110. ·· _· ,

ωΡ,άτετε:1$τ4όεο5Ιουτε Βὶωοε απο νετθόιιξ

Π· Πω ε”ιέΙοάΒιπο. δ£ Δει·ωεΞωει, 86 ἀιι

βατή; β! ΡτοΡοε άσε 5.ΡαέεΙ 2 εμ1ε·άς:

ἱ (ι15ιπτε εεΠε ςικ: πω” ανοΠεειπΒτείέο,

· σοοΐοττπε, 8: ω: Βτα: :ω ΜΜΜ

ζ 3ισιά1οτιτ @ο Ι'Αρθττςΐ Ετηι1ειιπ εί·)ει. ῖ

` ;ΜΒουΚέ ρτοροίέο , Ν: ·τέΡοτιε , φις;

] Με ὸείΪεἱιιε, 861;; ο.δΗοτιε άε:ε8:τιε

όε Βιιεττεξ ΐοκη:.“άοε ειι6(εε ίεευΗατα,

βεο!πο.τηοΙΙοε α Μ γἐςαὲ ? 8ς· εμ ί:

|Ρο;υνροτ τειρΡοττοι· οτι ςιιεΙςιι‹ἶ Με απο;

ρΗὶιἰτοωἀε μη; νὶε ; πηει1ε (με: εοΙο, :

δ' :ΐεπιρείε:βρ Ρα”

@ως ς;ι 9πειεΙυρ @στα ἐκ;; εμε α· «ω»

Ρο: Με β;]βέπε: β:τω ·μ;1ηίιιτ τους , σο.

μβμητ @τεϊηηε2 90% ἑς;7 μια ΡΙογἑ 5ιι1τις

.9.7° Ρ:ηψ (μή ίὶἔιιἰΗο μορςηπςρς ζω @ρεφ

4

η !"“””9. ΔΩ· Δι σα! ςΐεθε :ιώτο, Ιεε ΡΙοε εοφωυποε

μι· 16ίεΙυς:Ποε Γ; Π5υλκυς
οεεὶιΡειτἱοηε ,

©Χ0τΠΡΙε:ΆΗ νέα Ιπιι·π1οΜε;-οοωηι: μι·

Με ειΗ:ητεε ώ ΡειΙΜε ,`ςοΠεε εἰς μι ρων:

εΙπαηἀἰ_Ϊε-, 82ριιιςτεε ΪεττιΒΙαΒΪεε·,Ηιιἰ τετ Ι ·

- · ή 2:ιτόευτ Ρτορτε1ηεωτ [ο Μαι όεε Επτή1έ

. Β:ε;Βε άσε ραττἐευ·ιἰἐτε.~ Ετ Μαι εμε Με

τοτιὁὶτἰοπ ὸεε @Με

ά'Βυμπουε 1ο Ιι:ιίββο ίυΒτι(ειωτιποοτ,σΡκέιε

€ν1άσιιι: , @κι απ;; , £1ηίίοΜ α: ττιείΒςι:.

` · · φ.ι1ττοιις

'Ύ.

Ηι1ρΙτοπ ω: Ρώπα :=.ι1[Π Ϊ

τὶε @απο ὰ'αυΙουυ ·

.' ελ . ·· Π ¦'



 

βετ ΜΙ; Π. 13έκτητύέα ' .με

@Ματ Ιο.ίοΙτι τΙο Ιευτε ΒιιτΙΙΙΙ:ε; 86·Ιο

φωτ ‹Ι.ο Ιο;ιιτε ΡετΙττ:ε αΙΙ:ιΙτσε, _τΙι1τιιτπ=

τουτΙο ττ:ττιτ3ε ηιι'ΙΙε Ιοτιτ τΙ:ιτιε εεττ ω;

ΡΙο)· , Ρουτ : ω: Ιοτσ8ετ ττιι'αιικ- ΙοπέΒοτ1ε,

δεῖ Με τ:Χεττ:το:σε 1ι:ιτΙ1τεϊτεε ; Π. οίΒοφ

Δε:ιπτωο1τ1ε φα: εςΙο. ΡετρΙΙΙ· @αστα

Βο:ιιιτ:ουρ ρΙιτε εΙειΙτεττ:οϋτ, ίΙνουε (ΜΙΒ

@ΜεΠέτα άοε;εδοτιε ότε 8ιττ:ττεετοΙ @ΙΙΙ

εί'τοΙτ τΙετιε ΙΈτ11ρΙτο ΙζοττιαΙτηοΙ€Ιτ ει. τΙΙ+

το ει: τοωτ›ε ειιτττνΙνοΙτ Ι'Άρόττε. Επι:

Μουτ» κάθε επεφτε ειυΙοι1ττΙ'Ιιιτγ εΙΝτ:τ

[εε ρἱεοεε Φ: Ι'ετΙτΙ‹1ιτΙτὲ,8ε οΙιτ ὸτοΙττΙσε

ΒοτικιΙττε,ττμΙ ι1φΙ.ιε εμρτ:τιετιτ , τμ-ἈΙοτε

ΕΜΗ ` · Ι

ΙΙ.

σ' ΙΙΙ

ΙοείοΙτΙετεε τ:οιητττε.όταητ ετιιιὲε_, ετ ετν- .

Ηετεωιεευκ τΙεροτιετΙο ΡυΒΙΙο, ω: «Ισ

ΙΙΟΜΙτ ε”οοετη:α:τ ςιι'α (οια ίτ:τνΙεο ,ΙΧ τ

ἐξ ΙΙΙίΐΙΙης Ιευτ τ:ί'τοΙτ ροττ11Ιε (Η: έστι

ΡΙΟΙΙΙ:ΜΙ Με ευΙττιτε άσε» εΙ1τιττ1ρε , Μ τι

Ια πουττΙτατωφ ο Ια. 2:ιττΙό εΙυ Ι›εΙΙ:ιΙΙ,

ΙΙΙ ατι ττεΙΙΙοβ€ Ια τττειτοΙιετττεΙΙΙο; Με:

τω· ΙτυΙοείοπ&Ιοηε ιΙο Ια τηΙΙΙετε,ΙΙ Ιευτ

ΙΙΙ" #ΜΙεπόιιέΙο @τπτ ευε:ιτικε Ισως”

ττιτοετρττ:ε ; εΙ'ςττττερτετιτΙτε ,' οτι άο·ίοΙ

Μπα ιΙττε Ρτοεεε ; ΙΙΙ: Ισ' ΜοΠετ άσε αἴ

ΙΙΙΙΙΦε (Η: ΡαΙειἰε,ου τΙο Βήτα Ια τ14ετοΙιετι

ΙΙΙ 'Με Ισ ιιοΒοεω5ε··στά τω τηοτ,έσ έσω

ΗΡετ;ΜυουτΙοε εΙΙΙιΙτοε ρετ:ΙευΙΙοτεεεώ `

Ἐκ. · ΚΙ .'

εκτ

‹ τ(

Σε:: μ

Νη . Ι.

ΜἱΙἱΜ:
:. :Ια-το ε ική;Μ

ωκω- 4 - τ'

Η Ι. ιτ.
`

 



  

..ὶ - Κ]

:ειπα , «μια Ια Ρταπι1ατε ίοεάαταιιτε

@η 8πωα· Ι

Ρ. δε· :ΙΙΙΙαι:ι·ε αμι'αυστατωα: ΓαυΙαππαητ.ίζα

ίοητ Ιαε μαρκα ταττηαε_ ‹:Ια Γ:ιοτηιιΙτα,

(.ΪαίἙ Ιῖι,ἴαιτε ΡοΙιπ ὰ: άοιπα , φα 1-ε82τ·α

εΙα Ι'Αρὁττα ατι εαΙΙαιι ;"α11ταπεΙειτιτ Ραπ

σωωβ2πια!ε Α: νέα ;οϊι ΙΙ ὸΙ: αιια Ια ΓοΙ- '

ό.ειτ παίία π1αΙΙα ροΙτιτ, σα: ι·»φΖοέ:82 ω; ·

ω2αε:,ου,αοτιπιπα Ρα:ΙαπεΙαεϊΚοωαΙοε ·° ·

ωαΐττΙαε,ω· κβ0ε.τ μτιέΣιι!ίετε.η ηι1αΙαε

ΙοΙε ΚαττιαΙιΙαε άαίαπάογαοτ.αυκ Βαι1ε

ιΙα <έυαττα. Ά.ιαι1ογ_ΙΙ βιο: ΙοΙτιὸτα α:

αυ':ιΙοίιτα Ι'Αρόττα , φα Ια !οΙάεια πα

ε'αττΙΒατ:ΙΙΙα ΡοΙοτ ατι ααττα Γατα Μα

Βήτα, @Μ Ι ὁΙτ-ΙΙ) 9ιι”έ!2:Ω:Με Ι: α!άι)· μέ

Ι _!”ιι ωπυ!ἑρυιιτ Μἔιιαπε ; όαΙΕ ει άΙτα,αθτι

αι1ΊΙαοοςαιΙτα (στι 8απαταΙ ; 256 ΕπτΙε€ααα

ει «ια ε1ιιΊΙ εΙαίΙτα όα Ιυγ , να::αμιειςιτ καιω

αιτία :κι Ιαι·νΙααΙ ‹Ια ΓΙΞωΡαταστ Κω

1ΜΙΙΙ, Γεω .άΙΙΙφειίτα αυαωΙα ρατ:Ια άι:

ίοΙΙ:αΙτιμέ α ποσα αΙπαΪα;ίαΙοη αα απο

τΙΙε;μι απΙραη έατΙναΙιιςΙα Ια ωΙΙΙαα Κω

αΙιτΗιΙΙτα,ςιξΙΙε γαταΙ:ΙΙταητ ααε Ιοϋαρατεα

αΙιιΊΙ ω” ἴαωΒΙοΙτ ΠωώναπαΒΙαμμι'απ

ίοΙἀατ,α'αί'ε :ι ώταμάι>Βοιπωα άα ?Επιτ

Ι Ραταυτ,ναΐἔυ 8απουττΙ :Ια (α. ίοΙάα5ε'οα

αιιρειίΙ ουκ ΙππαταΙΙε εΙαε ΡατεΙαι:ΙΙατε,ίοΙΙ:

ίζαοε, ί.οΙτ παταω· Ετ ΙΙ γ ει 8τατιάα αριίΐ

α

`...

ι · Ι .

.η

Ια·

  

ΙΙΙ

ΙΙΙ

:ΙΙΙ

Χ (Μ)

ΙΙΙ!

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙ



 

_ ῖ κ. ε · ¦ ¦ ἐ#4%!”Ε7. Η. ιι Τέωσ:&έ:ξ ' ή; - 7 Ι `

ΙππιοιιιιτεΜείταιιςο1ίε, 86 ‹Ιε Ια ρΙιιίϊ ειπε: "

μι: ιΙεε ειιτεεεΕταιΜτιποόεεπεε ιΙε Η Η:

ΩΙιτέιἱειιιε ειιι^ειιε Ιεεπιείτιιεε ρειιίέεε, _ ' ε 'δ6 ιΙείετιιΙιτειιτ μιτεΙΙΙειιιεεε ει Ιειιτε ' _· .Ιιοκιπιιεε ιΙε Έπεσε Ι'εκετειεε εΙ'ειιιειιιι ? .

πειτε πηεΡιΙετε εεε τΙε εεΙυγ αΙερ ατπιεε-.

ΑΠ ιιιρΙιιενογεε νει:ε , ειιεεειιε Ιογ είε - ε . '

επεσα: ιΙειιιει€τέε εΙαιιιε Ι'νΓειΒε άεειιοκ _ | 'Με, εε ιΙεε θειιεΙΙε Βοιωτια , ιειΡειω = ι `

εΙριιιικ ιΙε εειικ εχω (ε επεΙΙειιτ ‹Ιε Ισ) ετρ

ίεΠΙοιι όεεετιιιεεί. μ Μειιε ιιιι'είΙ:-εε ειπε η

Ι`ΑΡὁτιε νει:ιτιιιΙετεε Δε Η. 2 Επι εΙιοίε Ιε ειΙΙιιΙ'εΙΙε ιπεΓιιιε,ΜΒ.νισιτειιε ΙΙΙείοΙε , Ι Ϊ ι

ιΙΙιιωοιιιΙειιιι κεραια ε. ωστε ίδετε ..ιΙ'ειιττεε ιιΙΙ:ε.ικεε, μια-πε ρειιίεειμι'α #- . > ._ .

Μειι.ΓετνΙτ ίση ΜεΙΙΙτε·,Βεειιιεοιπρ ΡΙι18. '' ι -

εΙΙ ΙΙ τεΙίοιιιιέιΒΙε , εεε Με εΙιιεΙΙιειι· θ: · Α· Ι

ιΙετειι:Ιιε ό:: τοιιε Με Ι-0ι1©Ι8(δ6 Ιπιτει·είΙ:ε Ι _ .ι

τΙε εειιε νΙε,Ροιπ πε-ε'οεευρετΙΟΜ . ζ ι Ι
Ι Ι

Ι

  

  

ειιιΙει· εεε Ι,εινειεεεωειιε ιΙε Ια @σιτε

ΙΙΙ: Ιοτι 5εΙετιειι-ι·, 86 Ροιιτ εΙΙιε εριιίὶοιιτε ›

ΡΙΕΙΙ 9:εκεειιτει· (εε οτιΙτεε. Ι..ε ιΙειι--·~` .. - ι ¦

πΙεΙτιιε ετιεπιεΙε ιΙε Ι'Αιώττε είε οοιι-' ὅ '- ` ι·

‹:Ιιὸ επ εεε οποτε ι ΡεπέΖΖάκω2βφα!σεω _ > ( η . _› ΙΙφάω: επ Δ: Ζάσε,22°π'ό2Ιμέ" εοπτεπεπε , Η! ` ` "

#4 τουι&εω α'επέωεω.. Δ .Ραπ Ιε Μάι ειι- η ι

[ΜΙϊΦΙΙΙ ΙΙιιιείαιιο1τ, ειι”ειιι ιεπιρειΙε ι *› ζ
# ' ε· - Ι°ΑΡὁτΡε



Ι

@Μεκ
σ.

ι εν·

Με · Σέι;Μικ

1°Αρέιτιο;Βςάονειιιτ, ε: ειριτεε Με έιιέοι·ι·έ ··

ι.
Η ανοιτ ιισ.ιιε Η ΟΠβα23δέ άειιιε τοιιε Μέ

Εαιιε ? ειιιι οτι ΐιεινογετιτ Με ττιι:ιιτε, Με

Μια ,' ου οοιτιβατε ριιΒΙιοε,ειιιιΐο α:Μ

-Βι·ογοιιι: :ιι διεεμιτι:ε , άείΒιιδ:ε-ρ:ιττιειώ

Ιιοιεττισιιτ οι ι:οι: ιιἴειἔο , Πι Γι: Ρτι:ίιτιι4 -

1ιογι:τιτ ΐοιιε Με @Με όλω @πιά ΡειιρΜἑ

Με ειιειιιεριειιιε , ιιιιι Ρτι:έοιιάοιετιιιε Η

ιιι&0ιτεε_δε ΒιιΓογότ ει ειιιι έτιΜιιΧ ιιι·ιειικ;·

Με ι1ιιε σ. Μ ι:οιιτΓε άειιιε ναι: Ιοτιἔιι€ Νεά.

Με αυτια :κι (Μέρα αΙειΙιιιτο,οιι ει οοιιΡἐ

ιιΜ Ροι-ιι€. 1.:: σόιτιΕι:ιτ ΗΜ, Με ίιιτι-ιικιιή

θιειιιε ιιιΒοογι:τιέ οι ςιιι ειρΡατεέιιοιτ Ια νὶἔ

ζ:ϊοιτο , 86 Μ ςσι1ι·οιιιιογειιτ ριιωηι1ε-|

Σιισιι€,εινει: άι: Βτειιόε ιιΡΡΙειιιὸιΙἶειτι`6τιεἐ

88 άιιετιιιιο Με ·.ειοεΙαιτιιιτιοιιε άιο-ιτοιιιέσ

Ι'εποιειιΒΙέο. Ι.ιτει-ΡΙιιε _ι:οΙεἰ:›Ϊεε'ςὶε·οὁῇ

_ Μιά €ΡΕογειιι: κα, ει.ιιι θα: Ωω σει @τη ε

επιε;Μ εε:Ιεβτογειιτ ίοΜιιιιςΙΙειιιισιις ρεεεζ

ά:: ΙειἔνιΙΙο 6°0·ιιωΡιε·ι όαιιεί·::·Ράοξιοιιέ·

Μπεζ ηι1ι:Ιεσεεϊ :ιιιττεε ειιι:ριέε οτι άΆιιι-ἔ

πα Μια, ι:οιιιιιειε άειιιεΙ"ΙΡειιιτιε, εε @ψ

Μιιτε; ιζοιιτ €οιιε Με Ιιιιτοε άιέΙ'2.ιι€ιοιιιιιέ

@Ματ ΓοιιΕΡιειιιε: `Ι..'Αρὁττο ὸιέ, εμέ

ιιιιΙ Με, ΜΜΜ εοιιεὸιιιιὲ, μέ »ΜΒ ;ωπε

) ~ &εω α!ι·2:ξΜεπ2, οιι !ιε·έΞ2έωεωεπτ, Ωειι· εεεἶ

Ϊ Μια εινοειιειιτ @ήΜιι τε Ιοιιι ε· νοιτε πω!

ς_,ι. ..

ι

, ι ἴἐν:τι:5ἐ.

Ι



 -`τ.» _κ ατα

. Ι

[ἐξ ΙΙΒΡ. Π; π1*Μοιβέωξ @ή

Ι ΙΙκταττα, 8; τταε ίατυρυΙαιτίαε ,ανα Ιαεττωμ η '

αοττώατειαε οΜαττογαι1τ ταΙΙΒΙααΙίατττατ,

ατι ταΙΙα Ιοττα αυτ: Ματια ΡουνοΙτ Ιτέα:

ταρτστ:Ιτατ ,Ι αυ'ΙΙε-_ ατΙΙΙατιτ ταττΙΡΟττἐ Η;

γΙττοΙτα-Ρ:ττ ΓιΙΡαταΙτατΙα, ου αυττατέιαιπ

φα ροκ νΙταλτοταα ; ότι Ρετ "τα ΙααττΙτπια - -

πτΙιτ:ΙΙα. Ετ-ΒΙαηςυαΙαβπ :Ια τουτ ααΙατ _

τι: ΙΙιΙτ ααΙαττΙΒΙαμμτα Ια ραπ:: "ατομα -

δυο ΡαιτρΙα,8ε αιιανα.ιιΙτα;ίΙ αΡτ-αα @Ιω

Με· τσιπ Ια ιτιοαόα1°αΜπιοΙτύ τοττ,αιια Ι

ΦΙΦΙΙ0Ια ι1τι ατττπτΙΙιοατιαιττ τΙΙα.τεοΙτ ταττι- ΐ

Ρ0ττα Ια νΙατοΙτα τΙα τ:αττα ΐοττα_εΙα·αοττη

Με · Ια ΙαυτιαΙΙα α'γία.ττττοΙτ .αναα στ!

αττταΜτα Ιοτιπ , 86.ΐα-τΙττταΜοΙτ Ιαα:οτρ.α

ΙΙ 0ατ αΧαταΙααε,Ρατ=υπαΙοαΒιταώα- .ΙειΙ30+ τ

ΙΙΒΜία·ότίαΙΡΙΙΙια. ΙΙΙ.'Αφαίττα παιτε.Ι:ιΙΙΙα

@πατατα τα” αόηαΙιτττα α.τΙαοϊόοπν ,

Ι

ΙΙΦΠΙΙΙΙΙΙ.<Ια ΙΒΜΜΒα τΙαατανα:ΙΙ»«δαά”αία -

ΙΕοΙϊ:Ι10`τ18 τΙαντ1ττε αΙΡΙτατ .Μα ατάιττσΙΙααΪ

ΙΙιασττιΙρτΙΒΙα τα Ια=νῖα,,·8Ζ‹:ΙαΙΙΙιπταοτε- Ι

ΉΙΙτέΙαττα· ΙαίΙιε -ΕΙιτΙΕΙέματιε τι Ρτοττ1ΙΙα.

. ΙΙΙτ ΙΙΙΡ€πιτΙιιΙτατΙΙΙατττσαα τ:ΙΙΙαουτεΡΙιττα /

“ΙΙΙΙ-190€-·τΙατιε Ια 9.--αΒπτ›. δα;Ιτι ΡτατΜατα ›

ΕΡΙΠ€ἶ Ματ ΩοτΙτιτΒΙατ1ε ,; αΙΙΙΙΙα _ σατα

ΙΙΙΙΦΣΙϋγττιαίτττα ο. Ιΐαττ_τ·Ια ααεαηαΙαττα -

_ ΜΙΙΙΜ8 ΙοιταοτυΙααταστ, ]6τθπ7°.ς·(τΙΙτεΙΙ) τοκ

Μ8[1°ΙΨξρ8:|έαταψταΜΜΜΙ › π' #Μ#&#Π› ζ;; Ι
«

7"Β .



Π.

|

:#6

π

`

: 416 ΜΜΜ ΧΧ.
_ Γ

“η πω: μέ:: τοπικ: [Μπακ [ΠΚ Ι: καπό'

τσάι:: :ποπ εοφ.: ε: [Μ::2:ιΜε , ΜΜΜ: Μέ

ία::εω·:,:1ιι€ ωε-υφυπ έ: τεἔἐωσ, Ε: εΙιι:ητ

/ Α τω:: ἰἐ (άπ-Π) τ'ς/ἔμιι›· :νού απο ω::

Μπα: συκαιρέωε, καί: πρω)υιπωπ Μ

εοπιιμέό!ε. Κ:Π: Ι: ττοάθ:ΐαι: :Χ:τ11

ΡΙ: ό:ΓΑΡϋτι·:, Ι!βιω(όΙωΙ) »με Ζ:..3 -

/ώσωεισ ε:: !7κπ#ιἰΪ/ΜΙ ιυτσΜέεπεωεω,κω

ω:2||εριέ: αρ:: Ζε: /?2ιέ!:.” Ι: η: Μάτ

τοϋ: ρο1ιπ ει :ΗειΡ:1:: Ι':κρο.ῦιἰοη ά:

ὲ1ν:τε Ιτπ:τρτ:::ε αιι:ὶ:ιπε58: ττιοβετ+ 4

Με, :μὲ :παω ρω Η ίὶτυα:Ιοιπ ό:ε ρει- _

εοΙ:ε ά: Ι'ὸτὶ8ἰωΙΙ,ὶ:ε :οπΗτιΜ:·πτ,:σημ

πι: ΠΓΑΡὁττ: ν6ιΠοΗ ώ:: φοιτ, ΚΜ.

βΒιιτ:υττεενΜΙΙαοτ :ΗΜ :πωπω :οἱ

τ:οιι:1ΙΙ:Ι:ε €ωπ.:, ου Μι ω0Ιίἶοη :Μία

; τ:ττ:;ο: η:: ::υκ-‹3Ϊ: Κοττ1: μπω:: :Φ

Η: :καστ :π:σε: :Με έΕΤέτ8:ταρΡΟΝ

σε:: ω:: άΙίηι:ε ,4 δ: :οκ ρτ:αΜ::5:1:€

ΗΜ:: 9: η:: Ι:: ιπήη1ίΕτ:ε ὸοὶν:ιιτἱτ:::-ῖ

ύοὶτ*ἀ:. Ιω” !:1::ρ_Ι:ε η: ::·κ!υ'ικ :τα

·τ::ιἀ:ι1:.'. Ι.: ί:ισε β:ΊΆρόττ: :Πέ :Ιαϊτ:

δ: βκτιρΙ: , ό: βια έΙοιἔοὸ ό: του:: ::τ-`

τ: ἱιπε8ἰτιατ1οιη:οιτιπτ: ιπὁα: Β1ΒΙ:~Γρ.ΐ

δά:Ι:τια:π; τ:ρτ:ἴ:ιπὲ: ε· ειδεινο1τ, ςὶι'μϊ

# θα :Ιυέ:1: Μβουτ:υτ ττεινει6ΙΙ: Μέσι:

η:: ά: ::ιο1Ποπιι:τ,φ: ττανα1ΙΙειια:ρτ:

- ιΜ:::κΐ1:::
Μ

Ι



  

›.·= _ῖ”

ε ΤέπέοΜέά.
..

Έτι1Ιτεψι τοττομ:οτικτιε ε!ιεισοι1 ΗΜ , Πέ

Ιυγ τερροττειι1τ ίότι θοιτιοιπ , ηιι”ειΡτε8 ·

κινοΙτ έιὸ εΙέΐτέο!πόε:5 Ι:ιΒόυϊέεζ ΐιιτηέ2: 8£

ωΪσΩἔ€ἱιτξο Ρετ ἴοπ_ττε€νἐὶΒ ὲοί°ιῇουτἐ

Ρουτ ΜΈοτεί· οο_ςυ_0:: βη? άΙέ ει; οοιῖ1ἔ

πεπαπιοΜ; @Ή Βωξ ΙΒιιέΉτ 8: ωκἰιιἐ

π:: :ιεεεἴΪαὶϊεκτιεΗτ μια· :ινόΙι· ‹ὶυ ΒΗ:·η;,
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Μοτ;8ε υπερτ16ϊ6,:Εοφο ΤΜο:Μέ Δ

ή ἀπὸ ίου Ρἑο1ἱ: άε: άτςΜεόυέε; δΕ011 Μ;
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25η» ειιττ:ιστεΙΙιι:ιΙτο ιιτα:πιτΙοιι. ροιιτ άι 66%. _ Ι

έ. Π' ΡτοιιτΙτο Μ Μτιε.Ι.ο τειρροττ,εΙυ”6ΙΙοε οιιέ Ι

_ ` Δια ε:Ι:ιοΜε ςΜ Ι'ΕνειτιειΙο,τεΙυιτ Π οΙσ.Ι-· ι

Ι 2ι:ττι€ιιτι ιτΙιι'ΙΙ η ει ροτίοιιιΜ , ηιιι πιο ι

! 9ο αφ; ΡειμΙιιε Μ” Μι· ΡτοΡοίέοέ· ι Ι

τι ἔιιιιοτ·Ιιέο Ιω» ρου: Ιιιγ ειρΡτετικ.Ιτο Ι

ζ α: ςιι'ιΙ:ινοιτ τΙιτ ά'ειιττέω σ.ΙΙο.νοΙτ ιιιιΊΙ Ι

1η Ι·ΞιΙΙοιτ ΓοιιΙΙΙ·ΙΙ: ε6ιιταεειιΙΕΙ·τιειιτ 86 Ι

τοιιΡαιιιιιιιοιι€ Με πανια:: δέ Με εστι». Ι

Ειπε ι Μισο? Μ (Μπι: ιιιΙτιιίΜτο ΓοΙιΙΙ

8οοΙ:,ειέιει ‹Μ ρΙειΙτε επι $οιεπισιιτι εμ Ι'2ι- Χ Ι

νοκ ειιτοοΙΙὲωε Ροιιωε:ανοΙτ ‹Μ Γ: Ι

πω" Ια σ:οιιτοκιιιε εΙο:ΜιιΜ αΙαςιιςΙΙ6 ·

ΙΙ @κοιτα τεοιιοΙΙΙιτ υπ ιοιι€ :κι τοιιιρ8
Χ ςΜ Ια ΒτειιμΙο δ; ΙιιετιΙιοιιτει.ιΜ ιιιοΙΙΙοιι; Η

` Μ Με; :Μια Βελρτοοιοιικ «Μ σε εμι`ΙΙ Ια- Ι;

Πιοιτ τιιαιιιτοτιατιτ εινεεςιιέ Μ. Μουτ δέ Ι

Με Ιειιτττιοε. Ρουτςιι'ογ σεβ-α: ό.οιιο φα Ι

Ι'ΑρὁττεΙιιγ οοιιιιιιαιιἀοθεΧΡτοΙΙ-έττιετιτ Ι

. σε? έέκβέε!·ε:· σε μ'2! Μ] έΕ2,εοτοττιού ε”έ

@Με «ιιιεΙειιΜ ρτοΐοκιεΙ δ:: εΙΙΙ:ΗοιΙο ιιιγ

Ποτε? (:Ιιρτε Ποια , :απτο εΙιοΜ ςΙΙ: : ι

£ΪσιιτοΙι6Ιτ€ ίιπιρΜΙτι€τιτ σ: φα: άπ Μπιτ

ΡαιιΙΙ.8ε: ειπα: ιΜ έσα Μπιτ ; Αιπ:το

:Μία ε!! ‹Μ Μ οοιιιρτοπιάτε,8εωττο

κΙ'ε:τι τοοοιιιιοιΙΙιτο Ισ. :Μάιο 8εΙα νέτιτἐ ·
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ΡοιιτΙ”:ιιιιτο, ΙΙ Βια Ια τοιιΙΙιΙς:τετ ε.νει:“ Η -

Ιω: ετιιηι:Ιε ιιιιιτιιι16ιι5 δ”, ιιρρΙΙιιιιοι:

Με Ρειιἴέσέ ιι ρΙιιΙΙΙ:ιιτε όινοιΤω@ω

ΙΦωιι(ειιιιτε ω: εμε Ιει ιιι:τιτξι:ιι Γοιτίζ

Ι Μπι επανές εΙ:ιιιέιιι5ιτο εάιιι·, 9ιιΙετι

ΙΙι:τιιοιιιιιτιτ ΡΙεΙιισιικιιτ ισίοΙιιέ Πω

ΕοιιειΙΙΓΡοΕ6ιιειιΙει ιικ:ιττο ΒςΙι;Ι'ειτιοιιΕ

Ιω ιιιιιιιιιιιο;- Ι.ι::ε μοίωιοε ιτιο:Γιιιι:ε τω:

ςιιΡιΒΙοε :Ισ @Νιώσε @έ @εε αΙι·:ι.ικ ειιίΙοέΙ

ΙΙ ιι'γ ει ειιι€.ΙΕε ιιιτιι:3 ΙΙι:ΙεΙ::ε δε τεΙιεΙει.ιἔ Δ
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ΙΙιιιρΙςιιιετιέ ει ”ΙΙΙιιιοιΙιέο Με ν:ἑιτὲε,ιιιιέ

ιιιιιιε :ινοιιε οιιϊι·:5 δ: ὲΧΡΙιςυἔεε; ΙΙ γιςιιξ

ΙΙΙε ρΙιιε φειρωι 3ινοιτ Και Ο: ιιιιι'Ι·Ι Ιιιγ :ΙΙ

ιΙιτ›ἰΙ Ια: ωίιΙΙιΙιά: ειδεΕ :ιτΙΙ::ιιιοιι. ΕΜ

@τα ιι'ε:ΙΙ-ει: ριί; 1ι:ισιιε ; λα: Μα σ:Ιεζ

?ΌΙϊ› (111'ΙΙΙιιγ ιΙοιιιέτιςΙ; ; ΙΙεΙοι:τι: ιιιιξ .

ματι: ιι ΠΙι:ιιέ @ΜΙ ΙΙΙιτρΙΙιιίς Δω” Ϊ·

ιι ίση τωνιωω Μ. Ιιιπιιέιτο «Η ιιωκοιιι€
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Π5 ά: ίαι τογριιιηο, ςυ'εΙΙ‹: ει «Με Για άσε |

ΡΙυε ταποιηΕτιθ:ε δε. ριιΙΙΙοααὲε ενσεειτ5
` θα αι θεια :ιτΙσπτο ὰΙέετΙτε ία: οσε ΡειτοΙοε,

ι1ιΓοκι ατε εΙιοΐοε θεαηιάα: που:: ιι'ει

· νοηε ρειε ΠτυΙειτιωτ Βάσω α: πὁττε ειτ

τοκιτΙαι , ιπιειΙε ειπα (κ: Ι'ΙΙΙυταπω:Ιοι1

α: Ι)Ιου , απ: ιιαιε εΙανουε Μ? εΙετιπηέ

απ 66 Ραπ κια.ιε ι11οΙαοεζατ ραιτΙειὲ

αυτέσ.·ε ; δέ ΙΙ αΙΙι·:<έπε αι Γατα ΐοττ;ι Ιστο

_ωΜ· οε Ια Ιαποικε ‹Ιο Ι)ατι1ςΙ;Βέιω άα›ωφ

21' ία/Ιιέηβ ιιικ/Ιι€8.€, ό· ἰι @ΜΜΕα ί82:έ, Α

π φα2/&υεω με· ε'€/ἔ α? 2πάωπο. 5Ι Ια Μή

εξ ό:: πιατα: ::ί-ρτΙτ,ου Ια οπΡαοἰ:ἱέ εΙο @σε έ

εΙοδ:αΙτε ἴιιίΙἰἴοΙτ Ραπ: Παπ ίαΙτς οοπι- ¦

ΡτεαΙτ6 Ια νοτΙτὲ ιΙοεαγΠετσε ςεΙεΙὶεεἐ ]

γ εμέ-ΙΙ ρ.ωω8 α: αι ειυό1τοι;έ οποια ;

ΐειΙτ,ακτ ΤΙαο:ΙΙόο 9 αι αι ΡτσάΙαιτευτ ·

ΡΙι1ε αΙΙΙΙΙιτι: εΙυ:·ς5. ΡαιΙέ Βατωτ

:τιαιιε νοι.ιε νογτε ,αι εινεοςιΙο και: εο

Ιει ΙΙ :ιΡΡοΙΙο Ια· απο όα_ΠΙσιμειίασΓα
απ” , απ · ;ναβ αιττοεΙαε Δαινόπ Ιά :
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,[ ώ. πιακΙέε πιο δοΙ8ικ:υτ,Ιο ρΙΙ:ατάο έέημε
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Έ |ἱο· Μ!» Ι Ι, α Τ5ωΜέε. . Α:: - '

ξ αιι'ΙΙτιουεειρρταπά αΙΙΙαυτε,ιμε τ8[14)Ι μέ Με!»

ΡΙΙ:Με,η@η μέ αταδ/ἐ π,ι:/ΙΙ τἐεπ¦, Μέ: Π"

απο :”α!!13έεπ , μέ έωεωε ΙωΙΙΙΙΙ[2Με2:Ι κ. σο».

6ε φπα ΙΙ Ισ υιΜΜ'αε ό· |ερτσέέειισπα [υπ '°· 7°,° ν |

υιΜ2εισα·υα 132εα, τω: γ α αρα Ιαε θάαα

Μ, αιιΙ ατογατιτΜώπ ἰε Ζα&οισηζε ά·ί"Μί- Μ' τω

[σε ό: 02ο” 8: αοοπτια Ιαε ΡτορΙιαταε :ἐκ ώ

ΡετΙατιτ,ίω επβΙἔυἔ.Ι· αία απ». Ε: φα Ιαε ω.

αιΙνατΓΙιΙταε εΙα κι @ααα :Ια νΙΒΙ111€τ ααα: Ι ·

ίεγ ααΙαιτιπΙαεΙα νατΙτα ; αοιτιιτια Η αΙΙα

αΙ::ιοεαοΙτ Ιαε Ιωππωαε αι εΙαε ρΙαπαε,

σ” ΙΙΙ ΦΙΣ @απατα σ:Ιαί'κάτι;ιέαε :Ια νταΙΓοη. Ι

Νοιιε αοπίαΙΙοηε ,_ αιιι'ΙΙε αεκ μια απαί

ΙΙαπιαιπ : αοκιπι:ια ΙΙ ρατοΙΡε αΙΙαε μ: Ιαα

αυτταεα&Ιοηα`άα Νέα: νέα. Νοι15-άΙΓοηε '

ίουΙατυαοτ , αιι'ΙΙε Ραπ αουναττ αΙ'ιπι

νοΙΙα ΙΙ έΡεΙε,6ε :Πιο ΜουϊΙΙατεΙ Η ιιοΙι·, ·

ηιίΙΙε κια ε'αι·Ι ίατυαιν: που ρΙιιε Ραπ Ια

Μ€Π: (μια ε'ΙΙε ααα ανοΙαιιτ Ρώπα αΙιι

τουτ,1υίφαε ο. τα φα Ια 5αΙαοαυτ- ΙΙΙιι-`

“ΜΜΕ Ιαυτε τατιαΙ:ταε ααα άειπε Ιαι1τα

Ι τωιιτε,ποτΙΙαΐααυΙια παειιταΙΙα ὰαΙ'αιι

ταικΙ·ατκιατιτ , ΜΒ Ι'ωιαΙΙΙααηαα ΙΜ Ια

ω)! Δα ίαε ριγΙΙαααα, αι:ΙαίΙ ΡτααΠέωέι:

Ψ απο Ι'Αρόι:τα αιΡραΙΙα “η έσω" ##
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ει·ειι εεειε @Με ιΙε Πίσω Η ιιεεείίο.ιτε

ειι ΗεΙεΙε,ςιι'ιΙΙο. ίοιιΙιειιιε Ιεγ ιι ίοιι «Βίοι

ιι1ε,τιοιι ίεεΙειιιειιτ ιΙετιε @εεε οεε:ιίΙοιι'

επιτιιειιΙιειε ιΙε ΙειΙεεοιι , ιιιι”ΙΙ νΙειπ ιΙε

? Ιιιγ εΙοιιιιειτ ι Με επ @Με τοιιιεε Με

ειιττεε ιιιιττιεε εεε; ιΙε ίιι ριετ%ςιιε εΙε

(οτι ιιιιιιΙΙΙειει ειΒιι ειιι'.έεΙυτικέ μι· κκε

Ιιιιιιιει:ε εεΙεΙΙε ΙΙ ίε εσιιιΙιιιίε εοίιι_οιιτιι

@Με ίιιΙίοτι εΙΙΒιιε «:Ιε (ι νοειιιιοιι ει».

μια εειιιι ο:ΙεΙΐΕ)ΒΙΙίσε2 Β6 εειιιι ‹Ιε @εἴ

Μπι , εμ Ιειετιιιι 86 ειΙ Ια @ειτε (ΪεΙΙ ει

εποε ενιε εε ειιΐιΙ ίὶἔτιιδε`, @σε ΙΙιπιε
Ιε δειΒιιειιτ είε Μ] Με”,επέεω!εωεπι σε Ι

εοπτειχ·'ώο/έ;. πω; ιιοιιε ιιιέοιιε πίίεε`όῖ

εΙαιτει Με ριιτοΙεε άι: Ι'Αρ6ιςε. Του

εΙιοςιε ιιιιιιιιιετιειιτ ειι εεε ιΙε ειστε Μ;

- τιτιειειαιιιι ειιίειετιειιιειι;,ειιιϊεΙΙεε Με;

ίοιιτιιιίίειιι μας ιι6ιτε ειΙΙΒειιιιοιι. ΙΙ

είε γι” , εΙιε_τε ΙΞτειιεε , :με ΤιιιιοιΙιέε

έεΙ:ιιι: ιιιιιιιΙΙιειΙε Ι'ΕνετιεΙΙε:86 @σε Ιέι

Ιεεσιι δε δ. ΡειιιΙ ίεΒιιςιΙε Ρτειιιιετειιιειιιξ

86 ρτιιιειρεΙεπιειιι: ιῖειιΧ ιΙ,ε ίοιι οιεΙτε;

Ι Μειε νοιιένοιιε ιιΙιιιίέε Η ίοιιε οτιιΙ:ιτε ιΙε

" _ αει νοιιεετογέε τι'γ ο.νοιτ Ροιιιιι ιΙερειιτ.7
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ΙΙε εΙρακστ τσιπ στι ιτισίωσ εΙσΙ, :ΜΒ ση;

1ι'γΙουτ ΙΙΙ εοπό.υιΙτε , σα μι· απο (σιιΙσ Π;

σε σκίσω: νογσ , 8: σοκ σιισΙσσσεσ.>

&Ιοηε,σιιΙΙσπι: Ρτορτοε ασ Ωσηε φωσ

Βετο ρο-ικΙειιπ 9ιπ:11οιι5 (οπιππ:ε ΓστΙ:.
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ει νουε , 8; σ; ησι1ε ,» Εν. ΐογ , Ισ σΙωτΙ;ὲ,

Ια Ιιισ&ΙΙΙεστΙσσ,Ισε όρτσιινσε Ι Ιω (ειστε-Ι

Ιπεσε,Ι,Εἴρτἰτ,Ισ Ρ;ΜκάΙει ςοι1ίοΙ:ιτάσιμ , ώ:

Η Ι0γσ.· Ρτσκισσε άσσο μια Ιω Με , ό;

Ιοεαυττσε σειρα σα: Ι'ΑΡ6ττς: σπΙσιωσ

Κ)! :Ι'επιττέσ σ. ίσο ΤΙιπσιΙιέε , δε Ισ κο

εονσιπ οσωπισ (Με σ. εΙΙ:ισιω σε Μαη

Τηέα:: επιίας 2747248424, πωπω:- ω.υβΜι!

-ύ=!σ[ωσ6.νω. ΡσιιΓστιε τοιιε Ισε μοβ | ' “Ι
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90Ι%2ΙΙΙσ (μια ΙΈΡτε:ιΙνσ- ςΙσ ΙΞιΙΙΙΙξΙΙστΙ

ΙΙΙ: που: Γιπρτσιπισ Ρωω , ιτΙ:Ιι5ε πω”

πουν; Μπι ΡτσΡστὲε οι Ια (ουΙΙΙΙι·. Νσυε

σε Γενοιπε με άυίσι.ισε σ συεισ‹:Ι άστα;

·Ιθ 02ΙΙησ , ὸοτιτ ησυ5 ΙσαΙΙΙσιιε. ΕΠΙ·

ΡΙ0γοπε Ισ ι σουεωετττσσιι έτει: ό:: τσ

σ:νσΙτ Ισ :ισειι.ινσΙε ςσωσε,σσο.σσΙ 1ΙνΙσιμ

ΙΜ- ΕΙΙηστιε πιω στιχισε , σε Ιοεα:ποιπ8.`

ΡΙΙΙΙΙΙ:8 › δέ οσωττισ Ισ Ισ.οτι [σΙὶΦΜΥοΠΡ

ΙσίιΙσωεΙ'έρόσω «πω. ΐαιτοσε-·ε €10$$_
-Εισ υ ' Ι` 4.' Α ,ΒΌΠδ
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4.π,+ ` ω? Ι. »

@φ ρουε κι;; Γσγοηε ρωω @πε Ια ΡετοΙ€ -

μ.: βο1)Ξςι:,Ιο 8ΜΝε: ςὶε ιι6ττο @σης , α; ¦

` @μια τιὁττο ξιοπιππ: ὶτιςε:1ειιτ :1τωθ επι

του; τεκπρε. @πως πω; πω; ἱιμειΒεε,οιι -

δτωΙπιιάοε , €.1ικ: ΓΑρόετε; πουε πιο: ὶεγ

βενα11τ1€5γ€111“ 11005 εινουε α επ ΑΡ

Ριτπάτο φα Θεωετα!,ρτειΠ€:τοφεπε ηιι,σ.

:Ϊοτι :Χεπη:Ιο Η ιπὸυεξευτ ρωΙοΠηψιστ

[οτ Με εβοί.εε, ςιή [ο ρςείξςπειπ .βήτ ει;

Ια Πω”, [ως ω Ια Γοεἱετξ άο;Ιποκη

μμε; Ρομπ; Με αιρροττοτ :ιάτόίτετηςμ ει;

ο!ε_ίΤοπι όο μ; ρ_ἰετὲ, δέ @τι ίαίτε Λόττο

Ρτοβτ. ΑΜΠ γογξ:; νοι:ε , εμε: Ιοτει·ο1ο_

φύττωΗηε ευφΙογε; Ια εουθ:ιω:ο ὰεἐ ι·:ιιέ

| ?μ ε. (αμε ό; Κεεειβ ο οΕίστνετ Γοι·άο11ιπαπεσκ

ΜΥ. - Ηιίιιιι ώ: Ιουςε :ιτκε·Πτεε 1οιιτ ενο1τία6ις

άς: πιο βοὶτο ὶαππαΙε άιι νὶπ ἱ μπι: φοιτ

ς;:ετ αμκ Βὸε1εε εινα: ςιιεΙΙ<: τεΙ.5.ἔὶοηΞΙε'

(ο ὸφὶνφητ τοτοτήιέ ό·αι:ε Ι'οβοϊίΐειιια: άσε:

ςοω_ωεχτιἀειτιςηε έα Βάση Ειπε μιπτώεκ

εξω όορεττΙτ, ΑΠΙειιτε Η τερτσ(επτο.

ιποΓςιπ: αμκ ιωεωω Ια ῆἀς:Ιἱςὸ_;‹μις: Με:

Ρειγε:ηε 8;τεἱο_ὶεο: ; Ις:ιπε θα [Σααρ

(ετνωιε το_ίιῇο_ηι·ε Με Πιείιήε; [Με Με;

ςΜιι€ει·, Φο): τ1ικ α: σε ίιιΠοηέβιε Φ::

©1εἐι›;,ω:ηε1ὸε; νεοὶτὲ8,ρὸυτ Μι: Βι1τε_

ΐφεριχηςηΩες :οιτιβψη είπω! Βοης;ιιΓα
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αΤίπωιώέσ. ¦ +2.;

*οι Βιιιτοόο α”, ςιιὶ'ςυἰττοῷ6ο0;1ε ίοι·- θΒιΕ,

ν1ατ όιι στη Που , α έ:Ιπαι·ιΘέ:ο!επτ, Δ '

@απο Η ςἰἰτ, Ιει1τ ΒΙοΙτο·Ροι1τ εε ι1ι11

με: Ρτοβτο @ε τω». Ιπιἰτοπτε απο π»

ὸυΙὶτὶο. δ: τἰτβτιε-ει ηὁττε εάΙΗεπϋοη Με:

ρκετηΡΙοε όε κοψω ςιή [ο Με απτο Ια;

ξ1οιητποέ. (Βια Μ. ρωῖὶοκι-ὸςε ι·ιητοΙ15ιάε

ρου: 1ο μι, όε ω” ηιιἰ Μ-ωετάτ Ραπ:

Κε οΒΞς:ς:; όσ Ιουτ @τσιπ , άσε ίι1ρετΙΗ

;3ευχ ροιπ Ιουτενέύιιοε ὸονοτὶοπάεόει1

@πιο Μετα Ζώα επι ί-φτνὶεέ ‹ὶο Βὶευ,

£οπβάεςωιτ αἱ πιουέ ωε5ίωεε$ ςικἐ ο”6Π:

ΡΙΜι1:ΗΒοίτξ 1ηΓυρροςτο.Με ,γ φ:: ι1οιιε

ηγοειε φοάιχε ά2μωειιι; 8εεὶε οουίΒιικα

Ροιπ οό_τκ: Γοιιγστ2ίΙ1 Βοη-Βουιθ , «με

Ρα @Με Ναι ιώπ ρουτ ςὶε:ε νο.ι15τθ$

[Με αμα απο ἐηὸυέἱεἰφο ώ: ΙἈρὁττο

00υε ωττοιχντε υηα: νετἰτἑ: ἀϊιὶΙΙοιιτε αί

Ϊ€5 έ·ν1όειπε , :ιΙΪζινο1τ ςιι'·1.Ιτι'γ 2ς:τιττο.

[Μιοτπωσε η.11Ι[έΡτοίεΠῖοτ1 οοΚΗό«έτο.

ΜΒ, φ11ιπ'οι1τ ίση ττ2ν2Π)δ6 &ε ΓουΕΕται·ι

9€5› ‹ὶο Γοττο 9η:: Ρρμτ :'εςι ο:::επιρα:ιέΔ

Φ: τ6ιιτ,1Ιίαι;άτο$τ μι: ιπαη€6τέά; ὸἰτα

“ Ιει10Πεςτ ει ΐε[Ετζ; ὰ: Ι'·βοιπ1ω·ε. @Η

ΡαΕΦ Ροιπεόε :ιὰεὶομο1ΙΪ: Ιο5`Ρεἰιιςεὸε

@Με εοιιἀἰτἰομ. Η η”γ «το ο. ροϋπ › Π”

“β βς;μιεε; «πω. Υ Ρτοπἔτε 8:ιτ- 2
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ΦΙΛΕ

υ

ο ΑΜ '

_ Δε ου μου, νουε παώ, ουοΙοε πιο;

3Πδ

. ··ι .
εΙειιυε υοΓουίΐτου: με Ιυεαυι;ουΡ υιοιυε

. μυς ΙΙ: ΓοτγΙο: ου Ιου: υτΙΙο1τΙου,οο Ιου; ο

| Μουρ: Ιου οι: ουοΙουο αυτα: «Ισ Ιουτε

α. Οι”.

4..;7.

ΙάοΙοε , ους: μου; Ρουτ Ισ. Ε” ου ΙοΓυ;

(ΖΗΜΙ. ΒοοΙΙΙοοε @Ιου ο: υβττο Ισοπ

Ιιευτ , δε ου θ. 8το,οο, ου α: ους η; μι::

πιο; έ:ΙΙ:το οκςιουτε ζω ;ουτο; [ουΙΙ:του-:

οσε με Ιου Ιου: οι: ουτε; υ:ιευτο αποκτώ?

Ισ, Γουε ΙοίουοΙΙου υουε κυνουε , πιο”

;ινουε έςο ΓουυυεεμεΙΙοε , ουΙ ίου; Ιου

ίουΙοε θ.ΙυτυΙτοε1 δέ ουΙ υουε προ: Μ?

στουΙειιτ οκοςοοε ρι·οου1τουτ ου που;

ἔο ΡοΙ‹Ιε οτοτυοΙ €Ι)ιπιο ΒΙουο ς::ςουΙΙουι-:

:Παπ εκα:ΙΙουςο; ου Που (με ΙΙΙΙΙυΕ<5 δ;

υ Ευ εΙο τουςοεΙοε πατα ίοςει τΕυωιθ '

[ουτόυπευτ ου οιοΙΙιευτ οςοτυοΙ. Ευ

› _ουογ (ο ςΙέι:ουυτο ενΙεΙοτυιυουςΙ*υνου«

@ακουω δ: Ια ίυτευτ σ.Ιοε ΙΙοτου·ΙυμουΙ

οΙιοΙΩΙΙΙ:ιπ ΙΙ υ1:ιΙ απτο Ιου ΓουΙΙΙουεοελ

αυΧουςΙΙοε Μ. ~υοεοΙΙΙτὲ ου Ιου; υ:ιςυιτο

Με ει ίουυυε , ου'ΙΙε ο.Ιιτιου; :ΙΙΙ-ουκ (ουί
Ι | ω ΓουεΙο Ιουἔ (ω νΙα: ρου: ροτΙτ σο.

Ειπε ετοτυοΙΙοτυουτ, ουσ ίουε οεΙυγ ου

1τ:Ιυε ΕΙ·ιτΙΙΙ ρου: οΙΙτο υτοτυοΙΙαυουι:

ίυυνὲε.Μ:ιἱε φωτ ου ρυττὶευΙΙοτ ου σου

που εκοκυρ1:5 › φα 8.ςΡουΙ_που5 μου

ο [ΜΙ-Ο

_>.._--..3..ια,

Ι

Α'.Ξ"---<7υ."

υι:'Η--4:μ».ΜΗ.Η
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:τ · | .. ι

βετ !Έ10. Ι Ι. τι ΈίφΜΜε. 42,3; ἑ·

Ροίτ,1:.: Ρτοττττετ? ςιττ αίτ τ:·εΙυγ ἀοε ΓοΙη ετΜΜ

Με, τιοιτε τττοττττε εινα: ς!ιτεΙΙο τὶονο- μέ `·

@τι ποστ τὶενοτιε Π:τνττΙο δτ:τ8πουτ. Ι,.ο )

ΪοΙἀατ Κωτιεττι , μια Με Ρεττττ: μη;;

Ϊ: ντ:τιτΙοττ τόυτ @Ματ τι ΓΕτττροτειιτ , Γι; τ

τὶτνουοἰτ τιίοτι Γετντοο, δ: τ000ΠΟΦοΚ

μου: τω:: ετηΡΙ,ομ 8; Ροιιτ Ρουνοτι;

τουτ1τ Ρτττριιτ ριΪι τΙ'Γ:ιρ-Ρ0[Ιοἰτ , τΙτοτπ-; η

Ροτττοικ Κε εινα” Παπ άστα νττ:,τ::ιτ τ

@Με του Φ; Γειττειτ:Ιιοτ,οιι άτ: Ιτ: τεττ:ττ1τ

τάτιαόττ ρου ο.11Ιτιττε. ›Ρουττ:Ρττο τοστ ετ

Μ' › Η 11β.νοττ τττ:τι τι Γογ. Ε: ταρω μπηκε·

τιποτε :ιιτὶοιττἀτιιιχοοιτΒὶετι τ:τττέ εστι; τ ]

ἀἱτὶοτι ώ; Β:τηττ!ειιίτ: ό: ΡεττΙΒΜΒ τ:οτιττ»· τ τ' τ

βΞετιΙαΙέιγ άόΙ'οΒ:Μ:ιτιοο τ; σίτ τξι1τοδ6 ” Δ

ΪΠΗἘΧἰἔΙΦ 5 τοττιΒτςτι Μ; ςττηρέ8:_Ιοε μα

Με ττισττεΙ5 γ ίοτιτ τ:οτητάτιτττε , δ; εοφ;

βἰττιτειτέΙο @τη δ; Γεντιπετττιετττ. Επι

τοτε τμτττ`ἴαγτ; Μοτο ό”αΒΒαταστ Μ: ΓΗ?

ΉΦέ ἀτ:›Ιε!τττ @ΜΒ τ-ιτίττιιτε Ιἔι , φα «Μ

τ:: τοττηπιτοτ τι οι:Ιτιγ ό”τττι Ρττητεε απου ·Με )ε ίαοτιάτοτε τπ::ιτττιτιοττττ,θ από

τἰτωηιτε που; @Μουτ Ροιττ·τιὁττε δώ

ττιτυτ Ι':ττττοιττ δ: Μι Βάσ1ττιΕ,εμτο εεε ΓρΙῳ· -

τω25 Βτοτιταὶτττ τινοΕτ:τιτ αι.ιτττ:ετ«›τε Ροτττ

ΜΗ? Ρτἰτιοο; φα ίτατιτ:ε , τοτπτυο στα

ἔι° “Μ έτττττς[οιτη τ. 86 άφεί"ττ€τ όσ

. , · · ` - τοπικ:
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η.:.8 $'ει·»πι·Μ Χ Ι.

του: Ιεε ειιιΒο.τταε άε κι πει ιιοιιε πιο

ΡεϊιίδιΠιοιιε πω: ὰ: άουτ, ειιι'Ξι Μαι Γετνιι:

ιι6ττο ὸὶνιιι ΕιιιΡΕτοιιτ; δ6 ςμιο που;

;ιτιίΠοιιε, οοιιιιιι6 απ, φα σε ίσοι;

ΡτοΒιιιετ ὸεε τιιοιιιιπι:5 ὸοΙὶιιιὲε ιι ία

ποιο;; όσ @σε ειιιρΙογετ ιι ά':ιιιττοε υβ

εεε. 5:ιειιειτο είὶ @στο α ιιιιιοσειιτα

Η Μ: ιιοιιε ό,6:ιτιειιιι:ι:: Ια τιιιτιε,ιιι Ι'οΕἴοιι

Β ά'ειιισιιιι Ειοιτιιιιο ; πιιιιε ΙιτόεΗτιιάιοιι

όιινιοσ ασια ΠιιπριεΗ: ΓειιΙειιιοιιτ. Εν;

δΊ! ιιουεοΒιι€ο: ςιιοΙειιι6είοιεα έρειιιότε

Μπα: Βιιι8,ε'είξ τοι)ιοι.ιτεροιιι πω: Μπι*

ιι:: 08.11τ€: δ: επ Μπι Ηιίειιιτ. Η πω, φα:

` @ου-ε τοιιοιιοίοιιε, που :ι ο.ιιευτι άσε Ιοιζι-Φ

ήπιε: Παπ , ου ετιέιρΙογε άοΙ:ι Με; πιει:

ει” ρειίΠοιιε άι: Μ εΙιαιιῇ δέ άε Ισ. τοττοἐ

(μια ιιὁττε ειπε τω: Μαιο «'56 πιειιττοΙΤφ

Β,εΙΙ:: ιιι·ιείιτιε, ι:'οΗ: Μια Ροιιτ νοιιε εκ

Ρτιιτιετ α: τιιιι οιι εΠ5, ατι οτι πιο: 1 Η, νεοι;

άμα: ιιιοιιε Γογοιιε ΙιειιτοιιΧ. Μειε σε ςιι”ιζ

ι·ιοιιε Ρτοιικι: ιι'‹:Ρε με τιιοιιιε @μιά Μ

πι:ι€ιιι69ιιο, «μια σε ειιι'ιΙ ι·ιοιιε όοτιι:ιτι

άι: άι: ιιιΡω 8ε τἐιὶΓοιιιιειΒΙο. ΙΙ τιοιιε Ριο

`ι:ιπ:τ ιιοπι @Με ου Δα ίοιιε εισ ραδιο ανα:

θα:ιε παπα δέ ιιιι Ι·ιιιι:ιτ , ιιιιιιε Με ίοιιιε άι:

Ϊ61 Ρτονιὸ€ιιεε: ό Ιεε ιιιπιἰετεε, δΣ10$ρ011

ζο1ειτιο:ιε ὸἱ: Βιιι.·Είρτιτ, Ια μι δε Ιοε_

" ' · Ροιιοοιιις

ῇκ3°°8:τ:

ΉΈ.-

Η-Έβ

έΞΞ-.Ξ"-5€.4$2.~@να

-Α“ι-.ι:1·:.έτε.Ξε

ι



απΤΜ - ζΤΗ7°

βετ Ι>Ερ. ? Ι. τα·τωΙΜ. μ;

ΙΙοπο2πτε σ:ΙΙππτ3· Ισοππο τππίαεπεπ ,"8£ απ*

Ροπτρτι-κ α: πατε πα:Ιιτε , απ: να: δε Π·

Ρ: @οπο ετετποΙΙιΞ εΙετπε Ιοε @ετους

αυττ:τΧοτπΡΙε τΙεΙ ΑΡοττε παι5 Ιαπω μ:

τπτ Ιοε τπτΙιπςε εοπΗεΙεττιτΙοπε. (Μ: Ια: τ, 'ΡοΙπςτςΙο π μετὰ πτΞ[6πτ με Ι3εειιπ:οι.ιπ 'τ

ΡΙιπ ετΙενο5,πτ ρΙπε ει[Πάπδωρία τω»

πεπεεεΡΙιπ έττο1τοτ,πτ ΙοεΙογε ΡΙι.ιε τὶ

εοπτεπίτε , πΙ θε εΙναπτιιτοτ ΡΙπε ΡττΙΙ

ΜΙΒ ηπ'έτοτοπτ απττωΕ6π α:ΙΙι:8 άτ:τ · γ

ΜΙ1Ι€Ε€$› πυΙοοπ1ΒατοΙοπτ τΙο.πε Ιοε @τα

ριιΒΙΙοε α: π (ποτε. Ετ πωττωωτπ

αιτ·:ΙΙι: εαπΡειταΙΓοπ 7-σ.-τ-ΙΙ απτο υπ

τπαππτειιι α: ΙΙεπτε ,· οπ πω: ωστοπω: «

α: ΙΙιρΙΙΙετ , απ έτατΙε ΡτΙ:τ α: Ιαιτ5 Ι

τοωωϊ$›8ε π 8Ιο1τοβε ΙΊιπιποττειΙΙτὲ πι: Ι Ι

ΙΙττΙο τι νεπΙππι1ΙΙετο.Ιο μα ςΙ6ε πὁττεεζ Ι

  

ΕπΙΙπ Ισ ΙειΙ:οπτοπτ πατε αιρρτοπτΙ ΜΙΒ

όαπε Ι'ε:πΙΒτπε τΙε (τω πιέτΙειἔΙεΕ πεττπτ6

δε Ιε πω: τΙε πατε πετΙεπΙτιιτο τ;εΙεΙτα

Το ΙΙ:: οι:ππτετ α: τποτὸ, τΙο οΙιπτΙτ‹ἔ 22

τρατΙεπτε , απ: που: Γαποπε τα, Β:ιε,·

Μ Κ: Ρωτάω; μπε ΙππτΙΙσπκπτ , εοπιτπε

ΙΝ ρτοίμπςε τει·τωτβΙΙ"Μ, τπτιἰε Ηπα

ΙΙ= οΙεΙΣτ4πίθΙΙ Ισ ίοπέΙε , αι ττοπτ1τ·τ

Ψωπετ Ιοε τεδττπτ τοπτετ , 8: π: :παω -

φωτα με α: Ιοε τππΙτΙρΙἱετ Γέ:ετι:ταπέτ,·

Μπιτ απο ξεπτΙέ πτει2π, δέ άΙεπ.
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δώ: τιτοτ επ (ει ΙΞιΙΓοιι πιο τιοΙιο 8ξιιἔτειιΒΙἔ

Π.

.Ι

ιιιοιΙΙοιι εΙο Ι:ιέε,8ε 6ΙΩ άοΙΙι::8,οιιιο ιιοιΙἔ

1·οοιιι:ΙΙΙιτοιιε Φωτιά πιθιϊε: ιιιιτοιιιιο Ι-οισζ

5ισιιιιέ ; μια 611 Ιόιιϊτ εμ:τέιεΙΙοιιιιι:ιιτ:

ΕιιιΒιιιΙΙοιιέ εΙοτπ: Ποτε: ΒΙοιι-:ιΙιτιιἔ$ 86
Ι ειιιτ(ιιγ :ιεοφιιΙΙιιιπτιισιιέ8:Βοηετειι

Ε:Ιπιέ:τιθε τὸ Βι:ΙΙΙ: Β6Ιιι:ιιτειιίι: Ι:οτιτιό

δι: ω, οἰι Κέικ ()ΙιτΙΙΙ ιιοικ ιιρροΙΙό

ΙΜ: Γοιι ΕνοτιέΙΙ:;οοιιιωςΙει πιιΙιι:ε Ιεί

μια εΙοιβΙιτιι(ο, Ι'ι:3ιοΙςι€ο Ιο ΡΙιιε Ιιοτιο-Ϊ

τιιΒΙο,Ι'ει€τισιιΙτιιτο Ισ. μι:: Πιι&ιιι:ιιΙΕ;

ἑ1ιι1 Γοιτ πι: ιιιοιιεΙα ΟοιιΙΙόετοιιε σοφια

ιιοιιε οτι ει άι; Ιου Ωω Αρὁτιε:; 86 Η

€ι·εινοιιέ ιΙειιιε Μ” εωιιτε ; & Ισ: ιιιεττοιιἔ

ἐιιιιΩιεε. Ετ τοΙΙειιιιιιιτ Ια ΈοιΙ:Ιέ:ίΐο ιιιίῷ
ι ιιιτοΙΙο ιΙ°: ιι6ε ι:ΓΡτΙτε, Ρτιδε Η: ΒοΙἔιιοιιἰ

@Μαιο Με 5. ΡιιιιΙ, 8ε ειιι ι:οιιιπιοικο-ξ

ι·ιιοιιΕ 82 :ισ αιΙΙΙι·:ιι δ: ιιΙ:ΙΙτι άι: ικά:
Ι έτιιιιάζοοιιιιτσηιι”ιΙ όπιειιό ιιοιιε ιΙοιιιιι:ϊ

€ιιτειιεΙσιιιοιιτ ειι τοιιτι:ε ςΙιοΓεε; (ζει:

μι' ια νεται ι:Ιιε τω ΕΙΡΗτ οικω: πιώ

_ Μια Μ:: Ιιιιτι1ι:τω εΙΒ Γοιι (ΙΙιτΙΙΙ:,ιι5τΙ

] Ιω ΡτιπιιείΙΙιτε , δ: οτι τει:ι;ν:ιιιτ (ιι ιΙΙΓι:ι

μια, ιιοιιε πως ένειιιοιόε ιόιιε .Με Ιου”.

π” Ι:: Βαν: δ: Ισ μιά Δε ία νοέιιτΙοιι οτι ε‹ΐ

Κογιιι€ιτιιο τ:τετιιι:Ι·8: βιοιιέΙιοιπομ:ι.

ι ΑΜΠ: $ΕΒΜΟΙΨ
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8ΕιιΜοΝ13ονΖι εε. ι "Με

»Με ισ

“ ΤιΜοτιι. εΙιειΡ._ ΙΙΙ νε:ί 8; 37ΐ γ

' ι ιι..8εμ·,

·°`ιιι11. ω” /έιευεπιπ66 ε θέα 1466·- ΙΜ"

@Ιω((2 #Φεβέ66· είε.: ασκ: , είπω έ: ία

βασικο: είε Δικά , /Ι·Ισπ πω:: Ε·δαπέέ!ω;

1 ΗΕ1ιε Παει” ε Μι ι·είιιι:= -

ε! τε&ιοιι· ι;Ιε ιιόττε δεΙἔιιειι·ις

Ιείιιε-ΕΙιτΙΙΙ: είε Ιε ρτιιιεΙΡέΙ

ίοιιιΙειτιειιτ εΙε ι·ιιοεείΡεαιει

“Με ίοιιτι:ε εε ειέπτε ιιοιινεΙΙε νΙε , ΙΕ

τιιιιτ3ετε εΙε ιιοε ιογεε966 Ι'ειΙίειιτειιεε εΙε

ΜΜΒοιι-Ιιειιτ. (Σεπ ει” νειιιειι Ια · . ε·

ΙΙΙΙΙΤΒ 86 ι:ΙεΙΙντε - ιιόιτε πατε τε-όεεΙιετι ει `

επι Γι? εειιοΙειι: 2.ίίιιΙετ3°ε. «ΕΙΙε οι Με ε ε

@Με Ιεε :Ισια ι:εγο:ιε όιι δοΙειΙ πω: _; _ ή

ΙΙεριιίίε2 86 ιι τοπιει·ιε επι Ια ΙιιτιιΙειὸε εΙιι ` ε'

8ιεΙΙοειιιι ειιιΙ ΙιεΙιιτςιιειιτ άο.:ιε Ιεε τειιε- Έ

ΙΙΒΜΙεΙ'ειιίε-τ! @είε Ιε €τιιιιά 66 ΙΙΙι:- ιΙΙτε ειιίειΒιιειιιετιι: Δε· ΙΙιεοιιτε, ιΙε Μ. `

ι @σε > ΒΠΙΦ Η ΡΔι1ΙΙΙ:.ιιεε ι:Ιε Βιειι; ηι1ί

Με ει εΙαιι·ειι·ιειιι;- ιιιιιιεει «με οι Ιεε _ ι

ε ί - ` ° ε ειίοειε
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η;; δωσε Με _ _

_ εΕίσττε ιΙιι ιιισσάεπιιΙει νιρΙειιεε σε: ε] ·

πισω, σε Ια ιιεεείΙΙτε σε Ισ. οποτε, :Μέ . -

τγτειιιιιιε σε Ια ιιισιτ πιείτε:: σε Γειιιιισιτ;

:ιι εκτιρείεΙιετ Ιεε ιιιεπιστεε ιΙε Ιεΐιιεέ

ΕΙιτιρτ,τΙε σειιένετιιι: ει. Ισ Βιειι-Ιιευτειι(.ε

ΙιιιιιιοπιιΙΙιε ι οι Ιεε σώνει όεε -ΒΙσ

Παει Μια σε Ιειιτ Έογ,8ι: :ΙεΙειιτε εστιν;

Ειπε. θεά ροιιτειιισγ Ιε @σε Αρόττε ιε-#

εοπιιιιιιικΙε εΧρτείΙε1ιιειιτιει λ Ϊσιι εΙιετ

άΙΓειρΙε ΤιιιιστΙιέε, εΙ'ιιιι·σιτ Γσιινειιιιιιεε

‹Ιε σε 8τειιιά ιιιγΠετε;8ε εεπεε ττεε-Ξι

Ρ1°0ΡΟ5; θα ΙΙνοι.ιε εοιιΙΙὸετεΖ Ιε Ειστε

πιιιιιΡεετε σε Ι”ΕνιιιιἔιΙεε σοι Ιιιἰ ενω

ότε εστιιιιιιε;8ε άσιπ ΙΙ Μ· εσιιιιιισιιόσιι:ι

σε εοπιιτιειιεειιιειιτ ‹Ιε σε εΙιειι:5ιτι·ε , εΙε

έειεςιιιτετ ΒάεΙεπιειιτ,επι ΙιειΙΙΙιιιιι Ια ιΙσ-ἐ

δωσε εΙε Ισ. νετιτε σ. σιτε _ ρετΓοιιιιεε σε·

ΡειΙ:ιΙεε εΙε Ισ. Ι5ιειι ΡτείεΙιειτ ασκ :σπαει

Ισ τεΙυττε&Ισιι εΙιι 5ειετιειιτ ε" είΙ: Ι)ιιιι

άσε ι:ιτιιιειριιιισι ΡΙιιε ιιιπρσεταιι€ Με· _

εΙεε, Ια Ισε2ε 8: Ιε ίσιιέειτιειιτ σ:: :οσε Ιεέ

ιιιιττεε;εσιιιιιιε εεΙιιι εΙιισιιεΙ εΙέρειιεΙ τω;

' Ιεπιειιτ , δ; κι ρτεεΙιε:Σεισιι :Με ΡιιίΙειιτε;

86 Ισ. ω? ι:Ιεε εΙιτέιιετιει εμε ΡΑΡωε

σε ίεικιτΡσΙι:ιεόε άιτε ειιΙΙειιτ5ρ:Ιυε Ι”ιι:ιε

:Ι σε Ι`:ιιιι:τε ς/ἔειιίωφ Ούι·2άΙ »'69 [πει ,ιό

βιβέιΕ·. Ι)?σιινιεπιτ σ.ιιε διιιιιτ Ριεττε_ίζιιξ
ή εοιιΙΜεβ
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ΨΜϊΠ9. τ€ίπϊ::έϊζ6Π_ ὸυἰβοὶἑιμεμτ Μ:1ιή
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#' Ιπωσ.28_?;: ἀ€Δ)ΪΕνὲὶηἐἔΙΙε,Ι?οιιΖτ-:Ω 90.0::
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Ι ΙΙτι1&Ιου, εΙε: απ:: ζι (ΙΜ Τίπ1οτΙπέανοκ, ου ρτείεΙιετζ οικοοπιιοτπτε Ια να

ΙτΙεὲ [Με ραπ τα Ρ-τορτο ι:οκιΐσΙο.τΙ·οτι 66

ΡστΙονε:τωεε: όπως Ιω ίουΙΐτειικεε «Ισ

Ι'Εναη€ΙΙε.,ΙΙΙνροτςιΙ'επ τουτε_ ΈειΙΙοει ΙΙ `

Π: ΓοσνΙεΙ·ιω:·εΙο οο1τιγΙΙ.ετε εΙΙ:Ιει τώιτ+

Ι·οθτΙοπ εΙο ι168το εοπΙπ1ίΙ ΙΙιειΙΙΙιτ;οοπτ

Με ιΙ*ωι ΡωΙπ (Με ΙετΙΙΙΙ:Ι , αἱ Ια ίση· άι:ε

ειιόΙτοιιτε,- ΙΙΙ Ιει ε:οιπΙ'εποτε άσε ΡταΙΙοου

τω" ιτε μια οΙὶτο ντο.γσπ$ε τη:Ιετα

·Μ:ι1εΙΙ α: ΙΙΙΓοσω έτοΙερτορτ; 8ε εαπ

1.τει·ΙειΙ:Ιο ἔι ΤΙιτι·οτΙ·ιέο,εΙιείε Ι:τετο:5,ΙΙ Πε

· _ΙΈΙΙραε Ιωεω Ξ πουε.”(:ατ @τα :ικά

το ηπατΙ:ιτεΙεΙσι·έΙα ττΙΙ:τποΙτο ά: Ια τιποτε
.Με ΙςΠΙεε (ΖΗΜΙ ε:ΙΙ- ΙΙ ·Ρειε ιειΙΙΙοιπωΙ:Ια

:με ι11:ιίτιτεπαπτ Παπ εε:ΙεΙοι:ΙοΠε εοΙΙ::

:Ισ Γ». καίω ττεέΒοη.Θά φ1ΕΙΡτω (οιι εοφ
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ΜεὸΙτΙ‹ΐε ΙΙ: ίωΙτόο Τα ετοΙΧ,αΡεοωνοΙέ

νεο· Ια εΙ·ωΙτ,9ιίΙ·Ι γ ει ΙΙντέ:: , ό; ΙΘΙΙιτ18,·

7 @ΠΙ γ ο. τέρδιόιι ρο;ττ:οοιιε9επτνουε «ΠΙ

€ιαοτσΖ με φα (ει ;είυποδΙ:ίοει οΙὶ ΙΙΙ.

.ΙΙἰΙΙτο ό:: Η Πάοκ , Ισ ίωΙε ά:: Ι5ίουΙΐωπ

ΜΜΜ Ια οοιιτοο·ο: άι: (οποοπτιβατ.ΡυΒ

θα α: άΙΙΙ:·οιΙΙε· άοΙ”ΑΡτδττε σ. ΤΙΜΜ· Ι

τΙιόο, εοτινΙσπ·τΙΙ ΒΙεΙ1_ἰ·€ΙἶοςεαΙἱοκΙ,-ρ0υτ χ;

ΙεκμεΙΙΦ μο1.ιεει-νοηε Ιο1έ;ιῇαυΙοιιι·εΙ'Ιιιη7 Ι αΙΙεπΙΙ:ΙΙο2,
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· ΜεσοευΔυο1εο ;· μουυε Η αφου! υυο .

ΜΙ απ? ;εωυε· ο:=ΙουτΙο Με Τουιο

ψ υουυΙΙ ΡοίΙουυ υΙοευ3 απο νϊκ
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Μέ Ι*ΕγουυΙΙε εΙ:ΡουΙ ; 62 ουσ·ΙυεεΦ

'Ι"ΜΦΕ9 Ιυ9ν-ωουέευ @ΙΙΙ ΥΜ514ο ο
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τι:: τω. των.χ° .

:τι θττττέο ; έσω: έετιΙ::πκ·τι: ἱωῇοΤΠΒΪ8ξ

Ή: . στ: ζΙιτΉΓοττ κῇττιγτωἐτ στοπ, Π! Μάο::

' με νττη·τιπέ: Ηόττπ·,οττ τμι”ιΙ Μ: :καιγο

ττιστττ τεστπωω,:πι ττ'έτστ: με:: ντειγσ-· ·

Μαι: τιπο-τ:. ι Ματ: τ:ρτηττ16Ωι τοΓυττω

Ό2τοττ°βτεΓυρροίτη τ1:τ'ιΙ ::νταγετττοττ: τω:

'Ιτοττιτττ::; :ιτ·ττΠττόττο τοπίόΙ:ττοττ,8: πιθ
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Έ:: :τουτο τίτττ:Ι ά'ιιτιο `τυφίι416 :88::δ2
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Φουτττ6°ιτε:·ητ ανοττ Επι:: :το από:: ό: Β

ῖπόττ,τιᾶ -:τττέιτττττ:τττότ νοΜΒΙτώστιτ ό: θ: τ

Ϊεἴυ·ττ:ᾶΙοτι ξι Ι:: ττόττς ;· Ι'ωτττ):Πικτ άτί:ε

' Ψετ&ττε;:ηυτ ἴττοί: το τ:: εεττ Η:: απ::Η ·
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Επι ,α οτι υπ, ω: ι_Ι.ι:Ηυι:_1α_ΐοιιιευεά
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ιιιιιιι ιιυβ Μαι ,· φα ιιςιε μια , 86 0€:0:ς

άι: τουεΙοε αυτια Ειο:ι·ιυιου. [ο @υγ Μαι '

@ΕΜΥ Μια ι·ιιςει·ρα:τς·ε, ειυι :κι 4ΪΪΦ·Έ"Β

υιι:ιιτυιι€ αυτα τειιΐου,νου1:ιιιι υζιι: 1'Α-ει .

ΡΜ:: :υπ κι Με υ1οιιτιζιάσ Ωω › απ:

τένειΙΙοι· .τιωΦωφ Επι; (υιι εκειιιἶιὶεἔμ .
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Μ? Θωθ ΜΝ Ρ3ιιι6.ιια-Μνι Μιέέε
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ΕΜιιο ιιυ. 5φιυ.ιιευι, δι β ςοιι_ἴπτιἔυ.ιιιὶιἔι,

(6 κ ΜΒ: Δυο υιι·ε:)_ αγες90€18..0θΉθέξ

Ν” Υ-€0επι€τειι ίσια; Ειι::Γυειά&ιΦιιεξ

?Η ιἰυ ιιιι:ίιιιι: ιιυ':ιιι ςοιι;ιιυςιις:υι€υΕ

ΟΕΕ ιιι·ουιικ·Κ ιιιιιιυμ «Με έκ ιμ_Κοιπ;μ

ΨΙΠἐὲ Π1υίιιιυ ιυ:Πεια: ,,ι_ιΒιι(€ιυζι2· μ”

Βιςω&"Πτ 1 έιυο ί; Ξί|.[$2Μ||ζ ἔἔ_ἔ/ἶψ ὰ Μ

@Μα:ἔέΩ»ὶΑὶἔ›ΒΖΦκ,Ζ4=, εἐασ ·ι.έιι·-Ρ[9·.
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ερ: αεφε322 υίεώ22έ έέ|ς2ζε Με» 68 ράψιάκμξ

]ί·ίω2 |'Ε//ΗΣ: είε /2υΖΐΜερ2ζητ 5 μ9·|π @β

/εωεω7εωε! »Μπα εωτι1ιιόγ τω: εο-ωε

.$'Εξύλσ2 ΣΗ. · ·· ε
Μ! ~

ἄ εεζιε1τεντΙειεζγξεε ΏξρΙεικε εε[Εΐρτίτξ

@Η ς:όπόιμώπ Η; ΡΙιπήε @ο επί @Με

βοιτ1ττίε.(:ατ :Νεο α; ᾶευΧ ρεςἱςε ταπεί

εοώΒιει3 ειέτ- Η τἔ·ιίνει·ἴέόΐ[π·τοβε55 πω;

' ”ίει1ιετΠε11τάεεεΙΐώ ειιὶ εἶόξοᾶεΕπ Η·εΪἰέ·

' ὶπ·ῖἴεεἔεο ττειἰκή όε (6ιιϊετηρ55 ηχώ (Η

ξεΠεε-Ι: ϊὐείΙὶιεε , ομιἱ σε ρειάιτεοτ με

ε @σηό.ε,ςε'εμε; Τα ΜΜΜ ΙΙεωηε ρι·ε-έ'

επάτεωειιι ω” 14η που: »Με όε μ

«Με εἱσ 5εἱἐὅτ1ευτ, 22 ὰ:: Ι'ιιπῇτιπι‹έ; Μ·

Πι·εΜΜ, σετ ωέεΒεττπωεοττὶοἔωατὶἴό,

9ξι-ΙΙ πόέο1ε με ντεἑετηειπτὶιὸ`πἱ·ιπῖε,ς1ω'ιΙ τι'επ εινοὶΕ ςμίωιιε ίἰ_τηρΙει$: @ΜΙ-ε

5Ρρατεεεεώε εμε [ες ΜΒ ενοΙεέττ Με;

@ευ [ε αωεω ιη:ιΕε εισ'επ ε6Γετ, Πέ

ιινωειιτ Εμ: εποεΗτ83ηισςι 1εΩγεωσε,

@σε : ΙεΓυε εγώ: 1ωε "ΐιιΒτΙΙει13επεε_ε θ:

Δ ΡΙ:ιεε, Ι':;γεείΕεεεεΒΒοιό εε Τα ΓετήΜακι:

έ:ε.Πσΐ1 ε'ετὶίἱ1ἱτ,τστ11ιτ1ε εφέ -νείε2,-Μ

πιω: ‹ὶε Ια έ·εΚιϊτεέΠοε; 2111520 εφετε

ἀἰε εεε πάειΙΙιεετειικ , ιΐειιξὲοἀτἔτε (μια

ῇειμ , δε μπε θιιι!”Γε ερρεπεεεε ι1εεεεπι

τεέΜοτι. ΡΜ: @τομή ξΙόΈΞιπ ίεώβΙα

Ηεπιεπτ Ια τεΓνε:ϊε Εἰς @εμ ·εβ€ εσιν

έξωβ ` ζ
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βιτΙΙ'Ερ Ι Ι. τι ΤΜοτβέι.·. Μ; - -,

ίοΙΙ:ιιιτ,ιιιιο Ιοίιιε ιινοιτ ιιτι οοτρε·τέι:Ι5 δ: Ωω, ` › ι

ΙοΙιιΙομΙιἴοιοτιτ τιιι”ιΙ ει: ΙΪεινοιτ Ριιέρτιο `τΙο Ια οΙιειιτ ςΙοοΙιι. Μοτο νιοτιτο : ΠΠΠ9 ·

ςιιΙιΙΙἶιινοιι αΡΡοττὲ .ι:Ιοε οιοιιιι-, τοτιιιὲ ;.

Φ: Ιιιιιτ ίιιοΙΙιιιιοο , δέ τιιι'ΙΙ τι'ανοιττει.ιιι- Ι ?

οσο μποτ ΙΙττιρΙοτιιτ:ιιτ Ρετ Ιο οοττ›ε άι: ,Ι

Μειτιο,οοιιιτιιο ιι Ιιιιιιιοτο_ιιειΙΙο Ξιτττω -`

τοτε ιιτι ιιι:ττο, δ; εοττιτιιο Γεω οοιιΙΘ

€Ιαιιε ιιιι οιιτι;ιΙ, _ι:ΑΡ6τω ιΙόττιιιτ ριά

ΙΙοιιιιιιοιιτ κι Με ΙοτιΒοιι ιΙο σο; Ιιεττ·τιε `

@Η (Σεπ Ιω ιιιιο Ιο_Ιὶιε οΙΙΙοοτιιιιιο ΙΙ _ ο

ΙςΡτοιιοιιι:ε:,άε Ιπ/ἑΜΜ£Ε Δ· Βιιφτιέος:τιι -_τιιιτιοιιιοιιτ Ιοίιιειι'ι·:ΙΙ τΙοτιοίξειειιτι Βια-ι _` 7 τ - η '

ΣοΙτιιαδε ιιτιο Μισο , 86.Βιιι ι:οορατετι -

οι: ιΙ'Ιιοττιιιιο, οοττιτιιι: βΙοιίοΙιοιιιοΙο0Ε

Με οτειιιιοτε , ιιιειε ιιτι ντιιγ Ιι020Π1%

ίιιτ‹Ιο ίετιιιτιο, οοττιττιο 5ειιτιτ ΡειιΙριιτΙο2ώ 'ΙΙ

8ΙΙΙι:ιιτε , ω κι τιοτι ΡΙι15 οτι οοτρε, :που

δ! 2ρροττο τΙι:ε οιοιιιτ, ιιιειιεξοτιέτιο ι:Ι)ιιιιο_ _

ΜΜΒοο Ιιιιιιιιιιτιι: , 86 Ιι:ιτιοΙσιοΙο 203€. τιιιοττοε οτι τοιιτοε οΙιοίι:ε, οιιοο-οτὲΙο οι» - ἶρ

ιεΙιτ:.ΜιιΙε εεε ττιοΙΙιιοεοετοΙοεάοΙ”ΑΡόΈ ο ο Ι

Πε έτ:ιΙιΙΙΙΙΙ:ιιτ .οποτε οΙαιτοιτιοιιτ Ισ;

ΉΡΡοττ 6; Μ. ΙΙ:ιιίοττ_άιι νιοιιιι δέ τω

ωσπου Τι:ΙΙαττιειιτ, οοτιττο Ιοε Βιιιτώ- ο Κ

ΙΙΙ:5 τΙο οι:ε ττιοίττιοε ΙιοτοιΙτιιιοε , ο/ιιτ τε

ιι:ττοιοτιι Μοι·ΙΙ: , ει: Ιοε ΡτοΡΙιστω : 80

ι

Ε ο, · τι νοιιΙοιοιιΕ
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$έβη» ν'οῇ1οἰεπτ /φιξ ΙοΪω θ.:[ϊΙε ΒΙε,υοιτώ

° Ετςιιτευωάστδ: 6ο ΠτρξΙ , ωαηάοϊο Μέ Χ

ν [9αί ἐμοὶ ποτά Όὶενζ; Π10ιιζ, 88 ὶ11εο1πιι@

αν: επσπάοἐ ' 'Ξεὶπέω» ετὶε Δω οοιπτέψ

' Φο, ΦΠ] €Ρε Π: ΜΜΜ άιὶ Β30.ι ά'.ΙΠειθβ

ματια Ώ” (σε σιώρΙε:ε; Ρἐεάὶώε ρέοθέ

€υι·ξρατΐέε Ρι·οΡἙι·:τεε;ὰαἴεεἱιάα, 00$13€

- Με ΙΜ'αν6τι1οιπτ1:ΧΡτσίΓέω;:σ;εοίοἐΞιαὲ,

ε, Μ” Μ Γ:ιο8 Μέ Ραπτυ.κΙιε; 8£'ἀοὲ .Κοάε·Α-ό6'

κ

ΜΒ °·[ωπ ρεσΡ_ὶζε·ζ(ῖἑιττἱιἐιἑ:ιιιι Γ9α-ἱτ,εΙιιεΐΙ)ανίὰ ·

έτο1τΤι1πἶ8; Δ:1ιιοΙε; ειτιε16πηἔε Εεψ

Σ? τοπ; ανομω σωτεκποοτ μεσω ,ηυε:5:ς

5_ό_;έ_· @πω ό; Γα";ἐιὲἀ:,ηι1@ιπεΠὶΠτσ3;.Ιε ΜεΠιο; ›

π- = .Δοο`ιηωἰ:_`ο6ι3ε `Ισ11(οΜ εΠα›ω αιιῖουτ-`

ι Μή ὰειἐιἐΙὲ8 Ι1νϊοε-ὰιι νὶου`κ Τοίὶα;

φερτ;8; ἑοΪκτὶ`τη£ὲ Ια Μπα ἑῇείῖπιεέ Η

| Εοηξοίίδ11τ;ά'οϋ νωπά σ.1υ'Εΐούψ ὶϊιρρεΙἑ

'Σ' Η: νο τοὶὲττοπ@ὰ2ζ@ Μπι· ω'Πβ7, ό; «η

ζ. . /Β:Ζευπ ςτέι|άερέ-74ε2περή 88Ιέ:τετιήε·,

5,8 ` επεΒΜ, 8; Οί-ὅε;Ι.ὐί`.ἀοόιὰ€οτΙ;έποιτ1
γ ' . Σ

σ.

· ὰ: φωω:Μετιά16.Ετ @ά ΜΕ:: Ισραηο1οιη

Η ή ΙΝ“Ι_ηΠτεε άσε ΗςΙ5τωις ςεηο_Ι:Μ ,` (ως

(Ξ[5-ε- ΜυΞ:Ζ_Ρ:τι$ἀ€ Ι'υπάεε @Με δε ΙέιαςΙΝ45:ΐ-€

Μ.”@ίἰ_ά Ετ @Η έεὸῇι: 'εὸοτιι1Ρειτῖτ1ἱ Μ;

9·” (58 ΜΗ , εμέ νωε νσχο2 :ΗΜ ὶ'ΙΞ.ύωπἐὲΙε,Ϊ

@με Ισ μπω; ‹!π ΐε*Ε22:2ίεΒΜΞέ9 ροι5ι:"

ή Ν· ό· Έτη;ϊετ ΜΜεΙΠε ;δδ Η-π'είΕΡαε μιιθμ65_

ω.»
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ω»ἰ'ΕΙΙ. Ι_Ιε ι 9Τέριωώέσ. Δ με· '

ευια·οίειοε,ει1ϊήε τεπΙ[επτ φεΙειτίέ:ι€ξε Ωω

Οτς1ιε ΕΜ ευΒ απο μται·ςιιο,8ε ΗΜ! ?Ρ ¦

ἔυΙὶβνετἰταΒΙετηοετ όςέΐι:_ειιάμ1 ὰ: Με ηιειμ `

ίου ς!ο Παν1ὲ ,_,οιπι·ο Ιιόττο Αρὁετα @ω Μ” '·

Ι:: ά1:,δε Μ 86ΜΙΙοιττε αποτο μοι:ε Με 3ε!_η_

ΕνευΒοΗΠεε 1·ωπ ιιο:ιηάωέωεως τα ιε

φατιΙυὲ,8ε ρατικυΠεεοιποοτ $εωτ Μετ- Μ.,,Ι,_

_ ιΒΙει1ψε 5αἰιις1.υς,ειμ1 ηοι:ε σο: εκριτί- ι.Μ5'^'·

1.:ι:. ;.

. _ . ὅ·

ΠωδΠςΠΠ Π θΠ άΟ!.Π(Ἀα ; ίδΠ$ ·«:μν: ΣαΠδΖΗξ κ!))0°·ί·

Με ρτωΜετε ΜΒ, (σε ιηοπ::Ιε επιπειπ1ε|. Ξἐὐ*'°.

Μ απο; εοτιςεί!;ὸ οπο: οΧετα&έου; αφ

μια ςμ16ιιουε Ια Ροιινοτιε νοὶτ , μι; Ίοε

Με Ι1ντοε , Ϊο€τ ἀεεΪωΕε τυεἴτιπεελὸἰτ

ω (ῖΙπτέ:ὶειι'ε,οἰι Πε πρροπεπε ΒόεΙΙοέ ..

Μοτο: τοιιτοε Με ο!;πο&ιουε ὸ‹:ε Με ε

εοιιττε1οδοΙδτιουιή Ϊ:ἴι:ε, δ: έσα ὁέΪει·μ _ εε

ξε:ικαιιθςοπτέητ , Ειπε @το ιιμΙΙε: Ρετ;

οι· -.

@τυπο τυοιπ6οιπ εΙο εεΙΙε-εἱ. Ω'είΕ α;

εφε Ιω @ια ου;τοΙε ρατοΙ:5 ὰ: Σ. ΡειιιΙ · ε

  

ξΜΒΙὶΠεπς φωτο Με εΧττειν:ι€ειοεεε ό;;

Μ νὶευκ`Ιπετε`εηυοε. Ε: Μαι εμε Γαυ

ΈΡΤΜ (19 Ι'Αρόετο , δζ άσε ειιιττ‹:ε ἀἰνὶι1$ Δ

ηςετὶνιιῇιιε ιὶμ που νςΞιαΤοΠεπιεπτ,(ι1%ίο

_αΒοηάεωιηεο; ροη: ΐοηόετ ατε ττοἱε

εκτίεεω.ο ἀ_ὶε ό; ἐΜε, εμε Ισ. καίω άέε ·

Φοω:ΙΒοίώεε ε'γ ειει:οεάσ 311ίΠένβ ¦

' · ε “πιπνωτ. ·~
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ΕΜ. άειιιιιιιοιιι. Οι: μπει εμε: Ροιιτ ιιοιιε @κι

Π· νετ,ΙΙ ίαΙΙσι; @φάω ιιὸτω ΡεαΙι€:Με

Δ 1ιιιιίειιις;ά'ειιιις μια κιόΕτο ΡεεΙιὲ ιισ

Ξ;οΐιο_ιρεΙΙ:το οΧΡΙξι φ:: ΡιιτΙ'εΙΙιιδοπ

ιι ατι ,επ ριιιΙιι πιω; ° ε πατε Ισ ο;

ειιιι ι·ιο€νσιό, φ: ΙΙ @πιο Μοάξτεέιτ,

` 6ιιβε έαξ υπ ΐατιτοίτιι€ ,-Βειιοτι ιιιι ν:ειγι

Ιιοιιιιιιε , εοιησιο Μ: νσιιιΙοιεικ εεε πω ,

! ζ Ριεειι:οιιέ ιιὁας: (Με: ιιΙοιιΡε ἐπὶ ειιι”ι.ιιια

_ Ρειιιτιιτ6 Ι @Ώόσο εεάς:ιιιΡτιοιι, ειιιιἴιιιιο

έ:οιι·ιειΙΙ::,66 σα: νειΙιιοΒιε ΒιιιΙΙ: :οικω .

3 ίδιιτει;ιοιιι Ε: οτι οΙοιιιιιείιτιοΙιειι, Ρι.ιιε€ιιιο Ισ Φωτ νειιτ,‹ιιιε Ιε ΡεοΙιὲ Γοιτ οι:

Ριἔ: μι: Ια πατατα εμιΙ ΙΒιΞοιιιτιιΙε, δέ κιιισ

ιιουε πι: οιινοτιε ειιιοιι: ο π: :ιιιπιστε
τι: ἀ'ν:ιεΡ Ρει:·Ιοιιτιο , εινα: ΙΞςιιιε:ΙΙο ι:ιοιιε .

1ι3ινοιιε ·ροιιιτ εΙ”ιιιιιοτι : (μι πιο: Μ; απ·_ «τοτε ειιι'ΙΙ ίειΙΙοιτ @σε ιιιὸττο $ειιινοιιτ ουδ

υπο εΙιειιτ ‹Ιε ιιιείιιιο @πιω 8; €Ι€: ιτιιι:Πιις

Ιειιιἔ , ηιιοΙιι πιθττε2 ΕιιΗτιΙΙΙε δοὶἔιιειιι: ;;

ΕΜ Γοιιόιιιιιι:τιιοιιτ νοτια ιείΙ;ιιιε, ‹Ιο Ια

μια ά“ιιἔΏἔιι ιιιο_οιιιιιι ;ιι6ιιε ιι,ι:ιιίΠόε; Ι[

' πε οι ει θΖ ο ιιιιιι·ειιιοε Ροιιτ ιιιΙΙ:ΙΗετ Γ; 6

ξετιτὲ; ειιιΙΙοιίςιιο ιιιαΙιιτοιιιιιιτ,άγει·τι; '

έτ‹ἔ ρταΙΙτ 8δΡΓΟΙ:1€Πϊξ' :αυτ εΙο Βα1ω

ανω: (ο. νοιιιιϋ , μι: Ιω ιιιιιιΙΙΙ:τι:ε τΙο ΙΙΙ `

τεΙΙΒιοιι ὸ°ΙΩιιἐΙ , ιμιοΙωιωΙιω καΡΡωιιι:
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? Μ· ΜΕΡ. 1.7.4: ΤΙΜ:&έα; ` Μ; .

@ϊ ΗΜ ·επττε Με εΗοΙΜε:Ιρε μτεΔείο1με:= ξ '

θσσιιέ 5 @Με Ίετ:οφε δ6 Με οππΒι·εω η"

@τα Η νΘ:1τδ 82 Με Ηἔυ°τ6ε , οί! ναι: Η-4 `

Με εκ ωνωωωθ ρι;έυγάζε κάμω

@Η ὰσδεἱἔοευτ Ιοίι:ε;8ε ‹!ε (τι ιΜΠῖοπ

β€ΜΒΑ·ρτε8 ανοὶϊ ΜΑΗ ἔτπΒΙὶανοὲςἐα6`

[Αβδτ€€ Β, νοτἰτἑβο Ια 1°ιπιιτε Ιποι'παιΜ:

Φ Με δ6“_ΒΙ6ει,Μεπ” Βοπ1Ηπε ώ: Ι; Υ

Εώέσξε [):ινίά `; πω ν6ϋ6:2 "εΜἱτε:= 7

Μ:ιπςιιοΙΙΕ: ἐι έτ€ὶ Η τεΐστϊε&16ιά; Μπά

[ΠΡρ:ιτ2τΞστι ὰ'ιὶπ Ειοτοΐιτν: , @Μ αγατ;Ε γ '

ΜΒ έὶερὲιτοζίἱτέ Ρσιτϊ εμιτΙεμυε τὲΜΡΙ ·

:ζωο ττωβεΓωο Μ:: ιττσιιτι·ὲ τ!ετοΕ·εΒά

φα άπωρ1σε Με @Πω ωυ1εωε, εε Ια

@ιτε τ6ασ:ι11ωπιποε ά'οτι Ιποππωε; ΕΟΜΣ

Ροητ :είνὸ ευτέεεΐοίε.τεε εκὲτεινπεἔι4

ΡΏΜἰΗΠΘἘεἄόΩτ ω›ω ν:ησιπάο ΡΜΜΕ;

Με Ιέέντογ τέτώΙΜετικοι ό'ιαπο οΙνιϊΕ

ΥΜΥἔτΏὲΠΙ ιτἀοττεό δε ι:Β[ενειέα·.:, θα ὶπϋ

Μτάϋ16%πω. (με ω;ωπ ω-αγεωεω:>€«πωιπε ΐειεΙιειάι·, δ;; (εφ :Με ,τέεΙΙε+

ΠΜ: Γερειτέίεε Ρώπα ά'ανοι:έμα1: Τει1ΠΦ
κ

Η ΠΟΪΧ6ΒΞατΕΙὸνἔ: ΪοίΤιιε νέθπιπτ άι! · έ ¦ `

πτσωσω.Π ω Η ἔτ6ἰτᾶὲπιτυξὲ'·ϊπ0&
ΨοΜ0(1ίε ττοἰε -Πωω ¦ Η ?ή 1Τειι·τ Γεω·

ΨΦυ;τοωαϊςυεε, ςο°ακ6τε ω: @τα

Φω;ςιωειιιτ·άαιοωΒεω.ϋεια@Για
λ _ - 1 . Η _» Μ ›
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?ΐ:Η·4 $άαφ; .τη Ε'

τω. ου Έοπά_εβς στι Ε; ΓυΜΕιτιοφ , έΙ.1800:ίκ _
π

ιιεεωτωοπη μη επική £βατιἔὸΠΙ€Ωτ ω

ία ςυαΙ9:οι,επι 35721183'τένιτΠμφιξςςειοασε

6; ἔΙοτἰειι(ε$.; μ: Ιὶςιι_ὅεε Βείτρε @ε του;

Ηεων:ε , ηιξς:ΙΙο ενώ; όόρφιιϊΙΙέσε οτί Μ!

Μοττ.βατ ειι1Ι3ομ @ο ςεττο ξοτηΙο ίοΗ:Ισλ '

δε οο_πῇεωρτὶΒΙς·ι β; μεΦωεά 8ώτιρι·τεΙ-.

Ιε , δ: Ιὶι_Ξειι;φ ξ. Μεβου!ευώ, Μπόκα:

ίειὶι1ί! Ξι πόςςο ίο5ί3Ξι ηὸςτρ ΜΠτυάσ , 4 86 4

πω: ειιππέε 1ηποεσητοε ὶηίἱμηὶτςι ά; '

:πάτο Με φοβιτι;1[8,ηβο·Ιέΐιί5 ανω: @Η

έ; άειταπτ Ιω ἰου,τ$ άε θ. ε!ωτ,Η επρτίς

Με οικω στι ηςΙΒιίςη:ι;ις ,8Ι6ιτη:μίο, :ι

8βε,Ιυπ1Ξπ_ση(ε,ΜΡα1ΠΒΙε , ίι11ιηοττεΙΙε,

ά'ι;τιο ίοτεε,ΒέΒ'μαοΜευςξ ώ:Ις(ζι· μΧ

ά'<.ιοε νεπι1 ;:ΙΙςτ;1οπμἀἰνἱηο€δ£ [ρὶτἰΐ

ΜΜΕ: ,_ φις @πε ΡΙυ8 ·ενσἰτ Βςἴοἰη άσε

έΙειι1επέὸε εε ιηοπὸρ ,ρΠε Γ:: ΐοὐ;ἱεπ:;

σΙΙα-πποΐπι€ρςετηοΙΙεωεφ επι ση:: κατω

ΙΞι€Πτε,86 ττοε-εοιπςιπο, δέ ττοε-Ιμ:ιιτου-:

(ε νἰ:,ί€π1βΪειω:ἔι£€ΙΙ@ ὰ: Πὶσυ , δε ό;

ία ΑτιΒεε.- (ζ'είΗ'έτειτ,οίι Με Αρόπω

νΞτειπ Ιείω 21ΡΙΐ08 Γ; ωστε, εοπνει·ΐειπς

:κκε απ( , 8: Ιειιτ ὶυΡςὶΗεπτ Ι; νοτὶτὸ άο

ία νὶο`ρ2ιτ ωι;τε; Ιοε ρτευνεε -Ιςε μυ; ·

ί;ιιββΙῇ:ε_, 8: Με [Με εςη:ιάροε , :μας Μη, ·

.- ` @ΜΚ

  

Π; ΗΜ γ Μι: έυ:ξ: ὸεροΪέε , :Με [όυξΪτἰ; '' '



 

4

]πίΙΈ'β Π. »τ Τίω3Μέο. ' μι;

1$ιϋπε.' Μάι· ιά'μκίε ε!ποΓο; δέ πώπτωτ @ω

·81οτΙου(εωει3:όειι1ε Με ωχ , εΙυειτ:ιιιτο

@οτε ευρτςε Η τεΓυτ::&1οιπ ; ο'ι:ίὶ Ι'έτειτ

'άι Μι! Ι_ἔνἰεὶ €μπ·Ιςυεέ :μιιιέὸε ορτοε,ίἰ·.;

ΙΒ:ιο€ίςΜοτ ΞΠι;β άσε ατα; δέ Ι‹ἑ :στὶ

τπιπ ότ Ι'οττειιτζ δε Μ' Ια Ηπα:: οὐ Π.

ή&φΐΕ.ΡετΙεινατευ σ.!Η:Ωξ :απο τοστιέ

ΡΗΠ·έπτε;δέ Μ: πέ!1εςη86άπτ πϋτειευ!;ίιΓο4

ΜΠΕ ἀε-›Ιουρ·€η ΡειΙὶειιβ86 άσ ροτί:ειι

πιιτοπ Αρίπτο. Ω'είΐ: α: πρ; α” ικα;

ἔ βει5τε14ΧΡὶοἴοὶϊειϊξπιτνὸαηε Η: ττιοπάσ;

. ΦείΜ61€ηαπε 8οώϋτ:Μαε πιο ρω! άσ

Μ(β€4φΦ @Εκ 6τι:είΗί·: μι· Ιε5 ΐυἱ@

Φωτ €Μ6ςιθ; έα Μέωωτωεἶἔπσ

ΨἱϋϋἐἔτΦἱἑ ΓΦ-(Ϊαἴεἰπὸὁἐε πισωαι ΜΝ:

·ξ(>υνεακέε ειωω.ν ο: €ωωεΓιε--ΡΓΦω-εΦ:`

' άΙ%·513τΙιπέφαΙ 81τἰὸΙεἐὁΒΙοιπ ρταόάε::ιέ

Ηο!Ηδέ ΠΞΗσΕποϋΐε:.Εε Με' αΐι::ι1_ποεάο· Ιειιή

άΜτκς ›έοτἰτ1:τἐ'ε,τοὰτΙΙ κ:: Έο&ί·8τεύθτεμί ·

ωΕΒΜΝοέπα·επικ ΠΜἱεωΒε Μ».

'Η4'ίΡΐ3ττ€591ϊουέ Ϊε·='τποιάέτο ὶέὶεκΡτόίἱῖώ-`

ΙΜϊϊΐΜ6ό.σρέεωνσ€υ (Ντ ,τιιιενν/ωω

3:Μπ5ά !%β·ω;:έ2εάο19αΪυϊά, ω @εφ

°σ2ιὲ4εε·απ” Η αιΌιΣιεε;/Ωωιωὸ» _ΕΦαέ

ξα9% @ο!φεε=υπεα$εε ωιο:Μιε.οοί

ΐὶεϊεἴἐοὶ οΕοαΜΜάτ-Ότο5το ,· ςιιοδαἱιπ

| απΡπνς:1ς-αοιπρωιιαΕΦε ψ: $'ΕνΔτι-'

·. ._ γ τ 'ο · - ν 8Η9,

·`

Ν

- ." μΔ -Υ

4ΙΣ



-Φ.“ Α_

  

(ΕΡ. @Ιω 822 κά φ άγ2υςΡ;ι”ο άσε

· ' ηι.ι.α τε·ςοΙ:ΙΈεΙιί€_; (Ιω ροπο: ἴοη-Ιιριηέ `

· (Με Γι: (τω: ;ιν6-6·:2 ά: ό1τε5 ημεε':Π ετ:Μί/ -

ὲε $οάπτ Ι.ικ ,ε'4ΜαΒΙο;ιοε ; Επι; ρ_ηψτς!

- ηπα δαἱιπ [Με έ:οϋ ὲ1ίσὶΡΙρ @ο @Με .

· .'ΣΡοσμηυε Ι'ΑρΒτω μ” ειγοϋ; ά!.€!;Θρρ

Ήντ:,8εςιιε· οἶεΙΗ@ “Χοπ ρώυςρχικητ Η

=1'ΔρΡι:ΙΙ:ὶοᾶἴοπ Ενμηε;!ε. Μρέἐ ή)μ'γ4 ¦ ‹

Μπα ά: ίετί11:,τάΙ_ι!είρΗάωπ _6ουεω;

ΈΣο.ΐοπτ .όεε·ίτΩω85 ω! Μ;ετσΕ;5 Ρρρρέ@β ·
έ :φάτε οτι "Μ" (Με?Μίρα-δε (ΜΒ τΕ0Πέ· _

ά!εωειπ ρω .ὶο-ἴοιιΙἑ:ειι:ὶΦ!ῖ€ἐ ΜΜ5ἔ '|.

ή Ηοωιοπτωοε. -ΕΞεέςιιΔΑΔΙωάεέε.8εοπ ι

@ως $ειωτ ΡιιυΙρά: ΑΒᾶὸιΞἱ δόΒιδ λ41€, .ε

':Ιΐ·Βνηοέι;Ικιςυ'εξ @Με 8 12άπέ;%ιξη1αμμέ1·· ε

. 1μιογερ ί-αάπτΜΜε: , ΒΡ;ιώμαεζ; @Η ¦

81οΞτε·άε.-ΐοκιΜ4€&ι:ε σ:: Ιώ15-·ςΗΜΒ ι

2υ1 ωτσ€€-5Ι-οου2ὲ.εέι Βοαιωσυπ Θ· Ματ; =

@υπ ω:;υοηε αιιω1κΤ4.Ιρωε›εει2ῷε° τω: έ

.δωά ω), ηιιΉ παρο1έ ω. ε!ιοΓεε: @ΣΗ
< ·. › . . Μ 1

` ' 4έεωα::ε :τι σαΙιντε ε ~-Ρουτη;ωμεσμ :β

πω. Ι.έιέι 1:α1Ι1έσεά. :ρφωοι&τ6-Ραταπ·ιω

λ.»

μ...

ΜΙ.οοιπάτ:Μο ΜΜΜ! ._τέἴΜ.¦ΒΠὲ 99Ετ-Ρωπέίηετιέ ειέε Έαπτέα ςιίο1Χα1ι;ά οι;; ί

  

Μ:πιάσω παπά πα3Μυπέ|θεια· ιίέ: έ: απα

παιιαωεπ2,κιμα: έ:Ε·.ίεσ Μέιτώδθδἐ8.ἔ#μέ

απ· , ο'οΙ?ι 5.ι!πα3οαππωμ.εάαεπ112ΜΕ

Ρετ



.ε_·._;_

ΙΙ ρ,#ἐ?.~2-:.ε:πω»_2ω:| μ?

ΜΙοεεειφε ΑΡο(ϊ:τε5. 8: Π5ίεϋρΙα πιά σε;; ·

Η
ενοΙω·ε εοπνεπεε _εινεεφε Μ: δεὶἔηευέ · °

ἀυτακιτ.ὶεε Μακ' Φ: ίε-εΙιαἰμ8ε Με ΡΜ

Με: ΡΜ, εμπ ω: θα εοενετκμευε .ε .

Μ18-τειιτρε @Με [οι τε-ίεττεδΜοτι ? Μεἰ$ ¦

Η είε τει1€εππτε βοεεΜε οειιντεε ὸΦ$Με

ΦΠ18Ρετεε 5ςι1ε19με @με ίςεινεπε ι'δ>6

ιἰενοτε ςυ”Μενγεεε έΠΐ2 ά'α$1Ιευταφ20= Ι

ω άι: ρε;πεε ττώΜο:ιε βεωεΐακΜε

·Ιο;ω ε°ε1Ε ἔι· έΗτε Μἰοὶωε5 Θ: -νω4Φε, δ:

ωεωεεε 18>ίεε!ε -εμάοίιτε άαΐείρΣΚ

' Μακ; θα φαει-τ ω: ευεβδο!08

Αρ6πεΜε Ια πιεετάοι1 Φ:: -ἔφ##εὶε

Ζε; θα εΙ1:1°εείωιτ ; «με ω: νομεηιυ: μι::

ὶ'6νωῳ£ε ΦΠ.ω&ΒΜά ε :ίοεεοεὸιιιειὶτα

Με ικμεεπε.ΞεμΒνεε. ε Μτει1εμεΙα νά9 ' '

&ι1 $εΈπεια: ©ί?€-€10 ΜΒ. ΗΡ .

(ΡΜ θα:ΡΠειπαὶῇεωαἀετε-ΜΦἙ.ΕΙΙΘΜΜ

ΜεΙ.ιε.εβε ΣΪεε ) ικιεὶεεἱαὶειιι·;ἐα, κὶ9=

&τΜε ὸε1Ιανετ6τὲ›εεἘΦί1τ€,δΦΕΠ·δΈ4:Μ εε

Ψ6-›ότε!!ε (ΝΠΜ ρϋείεὶαοἰτ. ε 20ΙΒΜευ6ωωΔεωεωεωο]Ρ6τε «Μι 5ε$επειιιε .

μψ4Μεεεεοτι: ρηέω,ωεΠΠε@Εεε ἐ@ϊ1ΐ>

Ηἐρῖϋτεε” ιαωε (στα ει) ε!»

Χ"°άνω(εσεισ @Μέ ΜΜΜε:Ρ42 Μ[Μ σωἄέ

.,Κάυ#7ειύε _Ε·.υιπἔἑἰσ μ”είΞεδ 6ΒΡ©«›.€©ωωθ

ηη.: ` Ϊ

10,». α..

Πέ.

πεωενἀεεω‹εεεωαεωωειεεεεεε ω» · ε

ε Ι10ΕΠ.Τέα·

  



  

: 2,48 .ι Δ. :πωσ .τα 3·

ι ό;» ιιοτιτ:ε;·8ε ιΙοτιτι'ιιι είτε ιίτειοΙΙΙειιΙΙιιΙξ

ΐ . Π· ΙΙτε ; Ετ άει·εεΙιετιιιΙΙειιτε ειιοοτε;θ!υέι·ε

βιο”. ρ!! Ξ ττ|ιἐ2 :μέ ΡΙΙΙΜΏΖΣ,Ρ#ΒΪ' Φάκ σβι·ζ

“ή Μέτβίξεω» ΕναπΞ2Μ,ο>εΙΙ ό δική ι:οττιζ

Με ΙΙ ειιοίιτε ιιιι:οιιτιτιειιτ ροι.ιτ ε'ειιρΙΙ-τ

Γ @Με Ιιιι-ιτιεΙΙΙιε ,]έ!ω; Μ Ιπαίίατίωτ έ!

Ι42:-Ούτι/. ΙΙ ευη Με Ε·ιωυβ|ει ιι0ιι

' Ροιιτ β€τιιΠετ Ιιιιι'ιΙ·ειι Με Ι'ιιιιτειι-τ , ( ΙΙ

ι _ 1Ιοιιτιε·οοτιρωιιιτιιέτ εεττε €Ιοιτε τι Πει:

' ` δώ. Γοτι·_Ρι1ε 1εωΕιιιι·ιι ) ιιιιιίε- Ι.ιιιιΙΙ

ιιοι.ιτ εε τιιι'ΙΙ ειι έτοιτ Ιε τιτετΙιεὲιτειιτ-8ε
Ι Ι 7 ι Ιε ιιιιτι·ΙΙΙτεόπω Ευπη;έίτ,ι:'εΙΙΞι··άιτεξ

Ι ι ἴΕ·ὐΙΜἔΖΖἑ·α›πἑΜτἔ Ρετ· @η ; οοιιιιτιε ΙΙ

| ΈιετΙε ·ΙιιιιιιεΙΙιιε @σε εΙιιίτετιιειιτΞιι οό-'

τιιετιεειιιετιτ δε 1*Ερίττε ιιιιιι θιιΙ:ιτεε ; Η·

Φαιά τέοςπώ ?με ίΕοιο+2ἔ£Ζε ;. μέ. ω έτὲ ια

Σύττά· Ρ27%έο) ; ›ϊιβρωΙ·ΙΜ !”ύΜ2%:.λ

ΆιΙΙΙειιτέ ;' ιΙ Ι'ειροεΙΙο οι ΙΙΙ€ΙΙ~Π© ίετι5.5·ι56

Ι ιι.

   

Ότι ο; τττεΐιιιε Ιοττερύιτπ Ευικέέίτ,ιιιιατιιΙ - .

| ΙΙ τΙιτ :ιιιιι ΤΙιεΙΙΙιΙοτιίε3ειιε ,' Ι)έττΙι «αραιά

ψ'ω.!Γ ΖψΡεΪΖ::”ΙΙ |2/ιτπέδιοβτπέΔάρτε'ὲἔἰπεΕυιιιτἔ

ΙΙΙ" ἔἐ|ε€ Θεα Σ: τΙίτε;ριτ Ι'Ενιιιι€ιΙε,'·οι:ιε

' το τιοικ ΡτεΓοΙι:οιιιι ,ἶιιιογι 8: ιτιεε έοτιιοειἡ

τι Βιι0ιι5 τΙΙιειΝτε ΙΜΙΜΧ°τιιεΙιτιε;ειιεοτεΞ ·

` 2νέέτε Ξτωὶπἔίἰε (εΙιττιΙ ) ή,π Ροέκτετξ·ιτέ

_·οδη·ε ασίστ!» /τα!έάξιέ2 Μ ο μασάζ »το -

τ .τό ΜΙυετττΖ ;ω” £οιβέε2:,ε?ειιΣιι1ι τε
γ - . Ι“ΕιιιιιιιζιΙεζ

- . · ν

. .` τ. ο .

ι τ “ `
ΜΔ_ι . ο 4 · Ι



' Μπάέ:ΙιιΙ ; εμε: όσξέ ὲιιιττεε ΑΡόττεε,οδ

Ν ΙποπτῷιμτἔΪὲ $€έεήεβιτ Ϊείἱιέςίϊ ΜΜ &

. θα.

 _Ί_ ΜΤ7. --ε·ε ” 7 -

Ε· Ί.

.μ ρ|2[ΕΡ.›Ι.2Τξω»ζω Ν ξέτέΡΕνειι1€ΙΙι:,εΙυο τιουε να” ανο11$8.11τ10ζ1-_ειΠΡζ

ςἔ$οὺ(οοπι1ττιεΙ'ιιἴοτὲ Μειπ.ττεὶςἱυὶτ ταδε Π· '

' ΜΗ )π”υ·ε ,Μέ :' όεΖ`Ρ πάίε' -Π:: ι ο πμ Ρ ρεφ:: κωιέ Παω/Ξ

Αιιτεί'τε,οε ςυΉ όΙτ, :κοκ ΕφέιπΞέ!εω'είξ Μ
ΑΜ ουτά1ΠΙο0°οετζου ΙΕ το: Ιἑι άο

` , δ' ο 4 ι μ· τ. .. ΑΛ _

«Μπα-ά απο εεΙΙ:: όεε ειυςτεεςΑΡοττοε

ἔιεέτ έ8:ιτά , τοπιπ1ε ε:'ΙΙ-ο'γ (Με ευ ηιιξ

Ιιιἱ,ςιιὶοι1_ίὶ Κττ€ίξΙιξΙατεΓυι;τε&Ιοτι ό; ~· ~

ΪεΪιιε-(ΞΒτἰΙΪ.·Εόίὲοιιττεὶτο ιιτο1Π:εΚά-: “

89πικιιεκπ μι; Ις:ε Ξετωοηε άι: 5ωπ Δ

Ρἱ€ΐΐθ›`ἑ'ΙϊΪθἔἰΠΖ1'£Ζ @σε Μ: Μπα ό;; › "

Λέω ξ"δ2 Επι; Ι‹:ἐ έετΞξε εΙι1ἱ έιφυεστέΡποςιξ ›

«

κ.

πισω νοἱὸηΩἑἔτ ειττὶοὶά όσ Μ ;όίμττε-ξ . ·`

ζἴἱοπ ὁἰι δοἱἔτιὲιιϊεὶιπηοιπεὲ δέ Ρτοΐἑὲ πό

Μοἱιπε @Μὲεεϋπτἰπειῖιτ ζ ήιι'επ @ώς _ -
8·Ραο1έΙδί έΠΗΠ @Η ἴο ὑοἰό οΜ·οι·σ Ρεξ _ Ι? _ °°

ΈΧΡτέε ἐς·Ππ1ο1ἔοΔἐεῷἔὶιιε Καὶ αι τετιά ` . Α

ΜΙουἑἐτπὸτὲοΑρόττ6τ ΙΙ16:[Π1€ἐἔΕ`ΣΊ_νε1Ι1ὲ ¦ `

ζώα Οτ›τζι1ὲΙὶΙέ:Μ ; Φ1'ι:ιυέ 'δε Ιμί' αίτηιοιμ-: Χ

@αυτ δζῖΦὲίὶὶΗοἑώΕ ιἔογιιέ υέιέιοίιποέἰῖἰτἐ άσε Παω Ιὲ“τἐο€ίὶὲΪἐιι€ 1ωές (εΙφιί; ·# Η

Με εωευιω 5 Μ! ω: ,χω εμ( 6ασ[Ι) 2·;· β·

Μι: ρπή!αΜέ Μψ έωῇ` Ζηϋιο: οφ; Πζ

Μ Μ·ειὶε 1966 μη; ΐοςιπς: ὸῳεψζεἔῆ.

οτάιιιαΜ ΜΧ· Βοπιππεε εἰ: Πισω _, <ῖὶ€ὶϋ

_ - ” ἙΕ~ ε|ειΡΡτοΕϊ;όΈ

 



”*·-Ή

με επεσε ενω .

“η” ε2ιΡΡεοΡ_τΙοτΖιμ:_ίΙσπ ρειττΙοιΙΙΙρτ ε:οφεΙ _
Π· Με: ::ΙΙ ε εση1τ11υη ειν,εοςυι·:` ΡΙιεΕευτεε Ι

εοιππηε ςυειτικΙ τ:Ιιεωπ ὸἶοια , ερροΙΙο Η

(βιενετε; Ι)Ιου ε δ( (επι Ι:ΙΙε,φωε Μαι)πω: .9εέέσει·υη ει σΙεΙΙ-εΙτι _ίε:ιιΙΙ:Μεοτ ά;

ΡτετιεΙτα με: σε; απο ΡοίΙεΙΙΙομ, Ιη:εξε

με;; Φεβ ρκοΙιεεεε Ιοεπιςτεεε. Ιο1εοφε

@ο 3μέΙΙ1ες ΞειΙιπ ΡειιεΙ όΙτ,;ωσ Ε·φικέέΖς,

Ραμ ῦεοΙΗ_οτ _ς1ιι'ΙΙ ΙΙειουρπε:ε:οεμ επεεεΙε

. χμμ Ρφεεεωει·ε θα: Ιεεει_ιεττοε ΑΡο:ερε ε

Ια ΡτείςΙιεΙΙε:ειτ, @ο ΜτΙ): με ΜΙ:: Πει; ,

@ρ οο11(Ι€Ι€τε; Ι:: ΡοπΙε8ε Ια νεΙουτ ι:Ι;:

ρε: τοΓφοΙ8πεΒε @σε Ρευ1,8εΙ;:ε ΑΡοιτεε

: ε. · ἐςιε_ςΙο_Ιεητ @έ Ια τείαττοθε1οιι εΙο Μ::

ΥΜαεί?ετε:,ηΙ ό; Ρ:ἴετ Ια εεττΙτικΙο ΙπιθιΙΙΙΙ

ως: ή; Ι; ςοηηοΙΙΙΙιπέο ε. Ι-ιετΙειςιιοΙΙεΙΙ

έτοΙτ ίο11ςΙζ, Ις:ΙΓυε ε)έτειτιτ ΙτΙατιιἴοίΙ:ἑ ζε

ς:ι1Χ νενεωτ έιρτεε Ια τποττωιπ ό:: ίσα 6;

σε πω: ‹Ιε ίείΤοηε , Θε Ει μπει ὰ: ροτάμιε

| Με , εοπηεπο δ. ΡεωΙ·Ιε :οιπ:Ιις ΙπΙένο·

· σεων; @πε Ιο εΙωρΙιτο εμιω2Ιοίπιο ά:

Ι.ει ρτοπ1Ιο11: πω: ΩοτΙοτΙ1Ιέε,·ςυ'ε;ιποΙηε·

1- (Μ. 9ιεεεΙο·τωοηεοτ 5. τοιτεΙοιπε ΐε:ιπε,·8εε

Βέ:6' Ιουτ τεΙΕπιτ , Πε Ιω ροανοΙοιν; σΙουτστι

. Πιι”ΙΙ πιο Παρε νστΙτο.ΒΙοιυεητ τοΙΙΙ:ίοΙτέ

εΙοετηοττε.δέεισεε Σι Ι)Ιου, πατε Γοπιετι:ε ;

:Με εΙιτέεΙοειε, ι1ιε1 ανοιιε εκει· εετε;: -·Ι

ν·ι:τΙ:ἰ¦

ι

  



Π "π>.` ..._ ._:. .ή

ι-Κ4·ν!, .. '

Η ~ ίΈβΠΐ έ·έ'θέυιύέξ:

«πω, το ίοατιωεε ρετΠιετάε2 @σεβ ` '

δωγίσιαΙβώςοε, @κ ίϊή9ιιε Μέσω 6€ 'ἔΙ·

ξΔιτ:ξι άεε ξ1:1ω21:16$ ·έττεΕπέστε όσ ·ιπὁττ1:~

Μ›έΙμοι:είοτοάμηεέ (Ισ ιτιο:Μέττ μ;

@πιεσε Με; τΙτοφιτΡεαιιτ:τεάς Ια οΕισίο;

@ο όεραΐε· εσωαπευσώπηςΦ: πεου·

;ϊεω;1%2ωαάϊέεε_τε&ΐΔω υεΓκῇοἰ€ιιῖἔς ή `

ηιιιουπ @η Ρ 'Δωσε οπτηυω- 6ερ με

@σε οἱο Ε” οι·λτουτοείρττεε,;Μα

@μεμε ::ς:ε[Μητσ-Βεξωιπεε απ τ61ι‹Μ 7

316: Ια τοΓυττε&1οτι ά-ιι 5€5εἑιιςιπτ;Ιειὶμιπξεἔ

ΤΡάο Η νωτθ:,έταρτ Η ἔτωἀε; Υ

ἐξ δ' σεζειτατιτο7 τ1ιιΉ 1137 εις1ιιςΙε;Ρετ2·

Ϊοιιοοε, ου εκττοιοσωωτ ρ5:Ήοοπιζφε ΒΕ

ἑἐῦεἰίἰαητιειβἱεε , ου 1οΗΜΜέτιίτ ·8τοίξ

@Με 8: &ι.ιρίείοε,τ1Μ Γοἰεηέ ξ::ιΡοψΙεε άι?

Κ: τοἰοτεετ., ΑυίΠ ν6γε2-νοιιε εμε Σε:
ή οϊῖᾶ€ηυ0ἰςιιε ανεἑἰἱο11 σ.1ιι”ΙΙ @Η εοι1ἔ . ~),.·2

Μ Μ. νοηεὸ άο ερ ωχΠ6τε,Ι'α εαπϋπ τεζ

ζ7Φυϋ,6εΞιάοτέρ έ νείω:υ βο.ι··ίοτι ένὶεὶοςιΐ”

' α; @Ρετ @έ Ϊεηίἰωεεί Ρωωω. (Ιώβ

Ρτοπ:Ιοη·εέ ά‹έ Μία ω: (επι ΕΒΜο «ς

ἐ108τιέοε εἰέ ἴὰεἰὸὶῇἰοιὶἴε 8Μώπίοτέ6:11έ

ω. ετ με ρω Φωκά βαττ Δω ερ-ωωω

Έτοάοοβ 2:ιπ:οκ ωι1οὶιὲὸ'Ιξιτγ ειρι·ι:ε ε;ιιι€

(Με Μωά- , ορο ΕΜ Με €12Π8Ιθῇ οἰευΧἐ

Μπι £ευκωεπωω εἱιτέτὶέἐιε, οΙο Μ» έ”. Α

' . ) Ε Ε ~ ; ' ὸοἴφ©ϊ8~

‹ Ν



~____έ

Ι;.β€ω.π.2!.Ι

μ ' μ· ΡαοΧΙ:ο11

··' °°Ἐἶ!κΙιἔ: «Ι”έαΙ:ε εοΙπτ‹:

15- ε· . . .@στο ίογ , δε ιΙο Με :Εοτι:ιπεε. Ο:ΐ-Ξυοἑεὅ~ἶΐ=ωἴω,-Πε-4--

.> />. › .Κ.”ι .Χ -

Με ·8Μπυκ-ΧΙΙ.' ή ·. .

€ωΡ. ςΙείεΙυεΙε εέτειττΙεΙεΐο.ΙεΙ'υπ εΙεε ρτΙτιεΙ-·- ¦

(Μπασκετ 5_ιτκιΙε Ιεε Τυτοε δέ Με

-ΜεΙιοιτ:εωιιε ιικτΐπιεε , ειικ:Ιςικε επιασ

·_ωΙε εωΙΙ5 ίοΙεπτ ὰ'εΙΙΙευ,τε @Ια (Μετα

εΙΙΙΙ:ΙΡΙΙΙιε. Ετ Ια τι:: ΡιΔΙε ιιπ”εωρεἴοΙεετ

.εΙο νοιΙε τειρρόττε: ό. εε ΡτοΡοε Ια οοτι

·ίεΙΙΙοκι” εΙυ'αι ο. ΡειΙΙέο ειιιττοείΒΙεϊι Ια

ΒΙο1τπ: τΙιι $οΙ€ιπ:ιπε υπ οιοοΙοτι Ι:ΙΙοίοΙΙ.ε
ΡΙατοο3ε'Ιου ποιππτιθ ΡοτρΙαγτε , εμ ν1- Ι

εάοΙτ ΙΙ γ :Ι ει:::ΙΖε: @σε οΙτηυειστοαπε ;Ιο

?Με (επεσε 8ε Ιέ ΡΙιιε έΙοεμιοητ ε. Ια να

τΙΙ:θ , Μακ αιιίΙΙ Ια -ΡΙιιε-1τιειΙΙο 86 Ιε ρΙιιε

εινειπιπέ ετιτ1εωΙεΙεΙ7Ε·ναπΘΙο εμΙ Με

;Ιι;ΐεμιεε έ. εινοΙτ νοιτ1Ιειω.τι

Ι:ι νετΙτδ: εΙ:: Μετα

εωΙΜε . Η
σϋ2απΉ18ΙΉΞΙΙδ (?ίθ

στ:: :Ξ
"' ω' τιπ:1ΙΙ1ει1τέυΧ,φεΙφ1ε ἔταιιἀεέ 8: (ιππα

Φω- ΙΕ @σε ΙΙ1Ρε (ε. ρειΙΙΙοπι οοεπτο Ι‹:ε ειπε?

ε › Δ-"_$ὶσπε.

τΙετιε,μ παιιποιοΙΙιε τεΙΙειτισιιπτ έαἔ ίτερ-ῇ

ΒΙ:Μδβ. Ρε άσε Ια Ιωτικ:τε: δε Μ. <έΙοπε ‹Ιε οίκω

ΙέΙΙιε?ςιΙΙΙΙε ότὲ οσοει·οεΙτιτ ςΙ”:ινομθτηυο

ή 'έκ ΜΙΣ· ει» :περίπωκ , ~ :π2:-ριἔε Ρετ/ξπ‹

π.«έε , (έ: ΙμΪ2Ζ ία ά ιιΏ·π'έισε Με :ίσια

ερτ:: β Μ:: , ά· ,Ψιι'έ!ριαΙΙΖεκβ άσε/σει;

απΙΙ·2ίε ίΙσπΕΜέε7, @Με !'έπέιιτέεηΙ:Ισπ

ιμι”Ζἰ[‹ι2ἔε πυυΖ›·ΡΖ:ὶΕ είε ανω: σα! Δε· [ἐΜἔΑ

Ι· ¦ Ια Ιει1ίΙο-ΙΞιΙ)εκτταν:Θειισο εΙε οστ_ΙΙόιπα

Ι ' ` Δ - ή Ι Ι · @αἱ

ΙΙΙ

ΙΙ

ΙΙΙ

ΙΙ



| ι

   

. ι βα!”ΕΡ. Π. κιΤέικιιιώέε. ν 453 μ'

ιιιιι πιο ικα με ιιιιιτ Γοτι (ετνι: ι:ειιιι, ει”.

ιιςιιιτ ιι άι: εοιιττειιιιτ Ιιιι ιιιειιιιο ιΜ μ°

Μοοιιιιοιίιτι: επι τιι.ιειιιιιιι:: ιοτιοΙει «Μή-ι

ιιιτό. ΙΙιιιοΓιιΠιτ,ςιιο σέι:ιιιιριέμιιιοΕ . · :

40Φἴιιιιειικςιι°ιιΓοιι: Σιεοττιβειττι:ια·νι:-ω. ι κ, ` ' |

Με, Μι ιιιτιιτιι:τιιοιιιε Έοπ:έ ιΜ ιιοτιιιι:ι:Βιοιτο :κι Βιιι€ιιιτιιτ Ιει”ιιε ,8ς ιΜ οοιιΜι

Μπηκα ιιιιτιοΒΡωιιτιει τιιοττ τιιι'ιι ο.ίοιιι- . - ι ;

Μια μι: Μι Μια Δω-1ωιι,ιιωι ιιιιιιιιτιτ

Μπιτ ·νινιιιιτ 86 Βιοιιιιι:ιιτειιιι ιι:ιιιε Με +

©ι€ιιιι,οιι Πει έιἐ έΜνέ επι Με; ιΜ δ. _ _ -
ειοιιι. Ι..εεόειιιοιιε ιιιείι·ιιεε,έόφιιςΜ· ι μ

Μαι ριιιε έτει.ιι€ο ειιεοτε,-οιι€ έτδ οσα-ι ι ' . ι

ιτιιιιιιειιι: τεοοιιιιοιιι:το,8:-άε ι:οιιΜΙΜε χ ` ' `

Η ιιιείπιο νειιιέ,Ιε: ιιιιίιο-·ιιι οτ ιιιι”ειι σου ·
κ ι ι _ ι

ι30ιιοιιο ιι.ειιιε Μιιτε έι:τιτει Με ειι.ιτειιτε·

ειιταιιιιιε , ιιοιπ Με ιιιιιιΜιεε Ροιιττοιέι:_· ·

ΓοιιριΕοιιιιετ , δ6·τεειιΜτ18τειτιιοιΒιι;Νέα ι
Η . Χ

Μειιει;ε ιιιι:ιιιιο ειιιτειιτ , Ρ:ιγειι , ι3ειιιο« μ

Και: ιιιι ΓιιριεΠιιο ιιεἔτέ,Ϊ8ε ειιιιετιιι ιιιτέ |

(Μ Πιτιιιιειιιιιιιιιο , Μίιιιοιτι ριιιι·ι:οτιίο-ιζιζ ¦

Ψαπι τιοιιιιιιρεθε οτι οι:: Μια, ταρροικο -

 

ν ιιο.ιιε ιιιι ττ:ιιιτέ ειπε Οταειεε,ιιότ ιΙ·ιιοιιε-:

τι:ΙΜ €ιι€οτε ιιιιοΙειιιι:ειτιι€ιτιεπε,ιιιιε /έ.τ= ' _

132882: . . ' - , ›_ [Εκ ά: Δ Εμ .

- _ Μοτιιιιιε ιι Με αρΡ::Ι-Μ,ο ο ο. Μι, ,ω_λ,

Μ5ιΜτιιοιιε ) κίεώι7επι εκκιπ4%8:ι ψιοι:Η··ι·Φ·ι

ιι δεζπωτις[κ θά! :τσι-Ριωχ , ά· 9ιι'ιφπι

Εἰ ; 4_ι[4 ·

χ·  



  

ΙΕ

,-·.ν;.6

€ωΙΡ. βαση Η: Ια έ:ὲ κεφΙα Ζω:σωπελ, με· '

ω” ύπων £ί28.Ι' Ζε πείε5.^κ Ωω α!έ6.τρειβωπε ›

.Ι.

484. ΜΜΜ .ΙΕΡΑ

/ιέσεε:,2%υξεκβσ ; 86 -δέετΙ1τπΙοτζωοστε

ΙΌτεἰοΙο ρα: ωχ τέτιπ·ίΙιτ ,ΜΙ Π; τάειιτισἱπο

εεεΙαι1εεεεε,πούΙ:Μπτ Ισ 5οΙΒέιεσ16Ι.σίυεω

Κοτοσει άάιιο Έέττήοιιιοικ απο νοτπέ,ϊ

Βετο;; ΒΙα-π-Μποτ , :Ισ Εμ @τα βε-στεω·

[ο 668ΙΙοτΙοι:ΐο ν.Ι·ο,1:π ΙεςιιαΙΙΕ: Ια Ρτή·ικα-=

β‹τ η6ςτρ @πε :ιότἐ όΙονέ ὰ2τ1ῷ.Ι85.Ωὶ8υ:9

έ.ΡεοέΓει 111στζηδΕ πεοονο;:ανοέ εατέ

@πιο 86·ΙιιόΒυατΙΙ:ιΒΙ‹; Εογ ΙΙ: νη” &Σ811-έ

ωφέιτΙεΙυε τεΠηο58:ι2€ο ‹Ιε άι ιτείιιττεῳ

' ·Ιοιά,ηΙΙς Μπιτ ΡεωΙ, 86 ΙοεαιιςεεὲεΑρὁῖ

πο; @Μ σοηΙϊατηφετΙτ τοπιάι; 66·άφ νΙνι;Ι

ἱυοὶκ , 86 Ρευέ.οτΙΙ: , δέ τΙιίΙΙ5 οπτ·οουτωέ

€ευξεωειι666 ΙονίοοΙϋΙετηοιπ ΪοοΙΙέ άι;»

1ΙΙΙΙΙσ 86 ττΙΙΙΙσ ἴουίἶτππεεε,δ6 Με ρΙιτῷΔ.τΙ;`

ίττ€:ίωε5,εΙο:Ιέ:υτ Πιοττ. ΜτιΙε α: ΜΜΕ μέ:

μΙΙο2 , ΡΙόοΙεε., ΙΙΙ: ετοΙ-ι:ο μπα: νοτΙκὸ.5

[.”Αρόττο νουτ,φ.ιε Μι” Γο.γει Μωβ

[ειππττκ:ιπ όσων: Με γω:: ;ΜΟΙ.15ΙΞΙ. τει-

έπετιτενειοτ Γρ18ηεύίοι·ροος έκποιικε Ισά:

Ρωτάω ό: νόττε νΙε , 82.' ειι.εΙιαέΙΙΒοέ

δε: οκιΙΙι·Ινο.πτ Μ: ττΙΙ:13ποΙτε:· ραπ νὁττσ;

ωΠαΙΙπωω. 86· σοπίοΙ;ιτ-Ισπ › ,Ι ·ωφω :.

- βι6ευεω2υές Ι όΙΜΙχ) Ι με· Ιιβω6'ύπεβ,[

!Ιέβαεσσε ·ΜΙ‹ιζ› ,.. ψ 26βι/έ::Ι)

Ι .. Α έε.σ_

ο ` » γ' |

  



 ·~~ :ΗΜΈννιΝ';. υ :. Δ. μ Ϊ --κ ···Τ···ν·

βετ ! Ι. α ΪἰϋΗΜἔωζ ξ 4.53·

ἔἔ& ΜΜ,βΜπ ›ωω. Εέω:72!!υ. Γεινοιιἱ:ξ ει”, '

@ΗΕ ΓΙ11οστΠΡατεΗϊ: τΜτιιοΠΙε ότε· ε:έιέ

ένειι€ωεοτ5αυςυε1 Η ιτισπάο τι'ο, ἱὲιπιαἰ`ε

ήτο να: έα ίΕπ3Μέ1ΒΙέ , ΜετΠε Μαι εφέ

Η τιπ:πιοπο επ Με οουΓοτνέο 82ειέΙέε

δτέε οτετιΜΙττιπεπη: @σε ιτουε. Μο.ίέ

Φ π'οίΈ ρουττε1$τΡαε εε εμε Ι'Αρὁ4ττ6

@Μάο επ α: ΙΙοξμ Η πω: αμκ: τιουε ω;

1701:βπτε:Αωπ Μου πιο: Ραπ Πιόπτ1Ή

ΗΕ Πω Ραπω ρςοΗτετμποκι τω: ρου:

Ο: @Πε θεά υπο σ!ιοΓε όττειει<ἐο δε ωετἐ

ῦτὶΙΙειιΓεηιιε Ροιπτε εΙυ*ξ:Ι!ο Ωσηε εί1εΐο;

Ι;υε:1άτε;τιοπ Ι›ουτ ει] τ1τεΗο εοιπειττ€ε

ΠΠΐΠΜηι16 1ιοι1ε (ΜΜΜ Ισ. πέεττκύτό, 06

Η τεο1τ εΙεε;έ“νειι€πιειαε τετεε 82: ιπϋπικ

ΙΕιιΧ;ιτ1εἰε Ρουιὲ`ετι ΡυὶἴετΙΙο; -άίνίρ3 014

Μεοεωεύερ_&ζ ΙεΒ`νΙντ:Β €ωε£οιωωΠε,

εΙυϊ:ΙΙς εου'ι:Ις:1πμ Ε: σετεε:εΑΜ Ματ τω·

μι.

ι

Ϊοιϊ. (Χα Η Ισ Ξεἱἔτκειιτ ποιά:: οτάοήιπ: ΜΜΜ·

δ>ανοὶτ ΐο1ινάιετηεα5 άσί Μ' ἔοπἈ`ττητ εἰς

ΙΖοτΚοιιὸειὶιπειἈειι: εΙιιτςΞε 66 Νοέ ΩΔςιπά

ἐκ ίοΜεο_Ιεττιεοτ ἐς ε:ωίε·έ ‹:ἱε οό€6Ιξτογεω

ΜΕ ττιστιιιωϊ5ηι: ἐμι”εΙὶε°ι1οι1ε ρτείστιτε άι:

Ιᾶ°ΪΕνετ1τἔ: ‹ὶε Β1οιηβ8'όέ: ΐε`ετεττἀὶσΙοέ

Μ56ιηοηε,εοηίτε Ιεε Ἑσςτἴοπτιε; ςυΕ Μέ

ΡΜουτ Β €τεια:ο;εόΒΜ1 @Με είἙ-1Ιἀψρ£€›:

3;:.

(Μ: 11οιιεαγοπε·1πεείπωωεκτ ωςεσ€υτξ _ ·_

› 4-.
|

  

  

  



: | 456 ( 50%” χ' Ζ Ζ.· ή γ

- @ΕΦ δε ὁςγειιπ Με γεια απο τείιιττεᾶἱοιπ ά; -;

]::ίι1ε , οὐ Πἰςιι που; ει ὸοτωἑ; Με μα;

· Δ Μξεμ5ε Μ; ΡΙιπεὶΠοίξτεε άοοιιιιπ:οε ός: Ωχ

- >/ βοιπέ,δε άε Γοςι εμπουτ,8ε ὰ: ίπωίθεε,

δε (Μ [ει £πρἑεοεε , 8ς :Β ία; ειιπτεε ὸἰν1-·

μα Ρετίε:ξΠοΜ ΞΩι @οπο ) <δζ Σ! Πςδτη;

ίειΧιιτΡ Εξ άετσεΒ6€,1Πο ρι·ςι?ήετ Ραμ.

ΡΙαέτοἰτ σΒΙ1εἑ ό”:ινοβτ Γοιιγση:ιιπες: άι%

Ξοιπτ,:ιιηι1εΙ Παει: (ε τε_ροἴιι,ειρτοε τω:

ΜΜΜΗ ετεειτιοΒι ψ:Ινι1ινετε; εοιΜρις
· ΡΜ; 01€νι311$>ΠΟΥβ5ΔΟβ€ξζτ: &:εύΙΗνετΙεέ '

-ίο11γεοεφόε (3[Β12:ϊέΓυττΕ&ίεχτ1 Εμ] δεἑ

~ Οῖτι;υτΙεΪι1ε,‹ὶὶἐ_ἰείΪ: €.οΠ1ττ1(Σ Γείεοοειάἱπὶἑβ

: ζωηεπτ 8; Μ. ΡοτξοδΒοια :ΗΜ ίεεοπός

7 ς:εα:16ο εΙιι_ιπρράε9_Οό.το1τ, κ Με ροπή

χ ξοίΪε , Με ἔτειτιὸε ιτιεςυεΗΙ€ οί] Ιάρι·ι:

ὶ11ἰετεοβε¦ειτἱο|ιπ,ὸο γοἐτ ἶοτἑἰι·-Γὶ1οὶ·οϋποἐ

ῖ" _ἐ”οίὶ`1ιπΙἰιπὶεηὲτιξ @ω ά -νοἰέ υπ ΠΙειχ

ξια Η ίεεοπόφ 5 ΐοττπιπ ΙιιΙἔ1πεΠ1πε-ὸιι'

Ιυέ,86 τέ:ίοΠτ1:1ΜΙουτ τιειτι1ιτε Αι ως
·` γὶςεεΙοίὶε , ῇσἀηειιτέΙΙσΔ8ε ὶκτιτηοτς6ΙΙο.Λ

@Μπα άο1τ1τΏειτιόει ΑΜΠ ἔι Ϊοη Ι[τ-ο.ἔΙἑὸἶ:ι-'

@Η Ι”ομγέιπαποέ ότε οΧΡΙόῇξε ά Πα;ιιζ

@ο δπώ ά'ΕΦΡ;έ;έε Μ. νἱςμμἔ'1Ι άόιππο.;

/ γ. - [ςῇόςειηὶοτε @Με [ΜΒΜ ί:ιοΒ δι111έ

› Ρα. . _ ΑΒΠωΧω

' Α ι ›
»υ

›

. Δ.$.ΑΑ..

. άθμ1ΡΟΠ(ΜΒΒ11 ΠΙΝ: Υἱεαξιὶιτ1_πΙς.ἙνἘΛἱχ |

ςοπ1βρειι:,έ56 τέιπ τἰκιιπ ΙοαΙιοι11ωοε παω -

9·~



-ψ·"π··γ- «- - 7

. ›ΙΙ

' = ί'Ειι;. Π. α ΤΜΜΜέε. Μ;;

- Δειιε°αιι; Η; ίου Βειρτεϋπιτ ΜΜΜ πκ:Ε (ΣΒιιΡι

800803 έν α: ΡέιιρΙο Ραπει,8.6 ιἴοἱι ίΠοτ

Η: εοπτινιε :η Με ἴεεφιιὸο νιε,εινειιιτ ω

θα :ΜΗ ι:Ητε , Ι:ιιίΪέ Δω α: εοΙίεΙ, Ια

£ιιτπια·δοΐεΙεινέ 5 δέ νεΓιιι α:ΙΙόόο Πι Μ·

ικϊτωο Ια φωτια άι: ιἱεἴεττ,ὁε Γεω ὸιι

ποο!ιοτ, Σιμάο :οικω Με αυτια ιτιετνο11

16% άουτ δ:: :ιεεοπιρει€ιιέσ αετό €ται·ιάς

ιΜιντατιι:ι: : Μακ εινα: εοπιι:ίειι ΡΙιιεἀ”ειίΒἀιιὶτἔ· 8εδι: ε1ε -. . 6- . 7 ι

. . .ιι νοςιοτι »νουν ιιοιιε

ἔῖῖ©ἀ·ἰτοτ Ητείιιι_τει9ειοιπ ὰ: Ιο(οε-(Πιι·ιρε,

ΓἐὶΒϊΟΒὲ- 86 Η Γοιιιιικιιτο άι: τόνισε Μέ

ΡιιιειΙινιιι€ε ιιιι:τνειΙΙιτε θα Βιοιι Ζ οι;

Πωθ άινιιι Αἔτιεειιι (ε: :Μονο ι·:ιιιιιιι: ν

νιε ιιιιτιιοττοΙΙο, @τα πιοιιε :ινοἱτ εκτός

ω: Μ: [Οι] ίαιι€98ε 6:ιρπιίον. άι: (οτι ΕΓρτιι;

δί Γόρειιε εὶε !ζι ιικιιιιιι:58ιτ :ΑΒΒτειινο2 άι:

ω] ΠΟ Ωι:Ισθις', τινὰ: άι: ΪοιιΙὶοιςἘιεις

Ψιι·ιτοΙΡ:ιτ.Ιο ι:οιιρόοΙ:ι1οι , Μι ιτινΓτι

ΨωνΒ_Τ80 Δε Μοϊῶ? Μειιε :ιβιι Μ νουν

@ΗΜ ν9ι_τ,εοιπΕιοιι Ι`Αρὸττο :ι εδο τειιΓοτι

Φ ιιοιιε ι·οι:οτιπικικάι:τ/εὶ”ανοιτ (οικια

ικιικο Μ απ: τοΙὶιΕιεᾶὶό ὸιιβεἱὅικιιτ.

Μιιει εοιιΩ.ὸετβιι5-Βιιέν-εωἔι Με ἔ·ιιὶτε,

δέ Με ιιιιΙ1:02,€ιιίεΙΙιτ τιοιΔε ΩΡΡΟΙΈθ ροιιτ_ -

13 Μ ίβτικιιι:ΞΙα 1ο @αν Μαι εμε: ΥΜΕ

ἔ?Η©ἱΪέ;ἀιἔιιὶ:ὲ ·ιὶο "εέτ ι:Χι:εΙΙοτιι: διαι

" Ρ ν [ ν' Χ. ι ι @πως `

κ Ϊ;
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Ι
.;;Θ Ι Ι πω» :Ι Ι Ι;

(Μ,_ @Βωξ Ια· 1ιπετνοΙΙΙε8ε ΙΙΙΙΙΙεετὲ ‹ΙεΜ

υ- σΒοϊΙΙαι1εσΙ·ιιίςικε 5 Ια Μο°τ€ οι; Ιε-φιὸοὶκ,`

Ιεκιπ19.

3ο.

πε ρσυνοΙειπ εΙοιππουτοΙ3 ΡτΙνέ€8 εΙ6 Η

Ήσ8Ζ σΙο ΙΉιπΙηο-ττειΙΙτ1ἔ , φωτιεΙ π·1-οΐτ1Ί6

ἀὁττε ίειΙστ ιπ'οιΙΙΙ ροΙτιτ τα1ι:15ηιιΊΙοτΙ

@Ρε τουεΙΙέυξΜα-Ιε ΙΙεΙΙ-εε Ροιιττ:ιση

ς1-ιι6 πισω πε Ι:ιΙΙΙοτ:5 με ‹Ιο τω» εΙ‹: σετ-Ι

θ: ΦΠΙΕΒΛΙΙΙΙ·Ιιή έτσΙιί ότιιΒγάΒε αΙ”Α€69

ΙΙ ΙτηΡο:Μιπ Χ ιια:εΙΙΙιΙτεε- Σ: Μπα:
ΙΙι·Ιυτ , εμε Λέστε. εοπΙΙεΙετειΜο9·, εμπιπά ι

Μαι ΙΙ Ι·Γγ οτι ο,ιποπ 6ο- :Ιιιτ:ιιενε: ειιττε;·

@ΙΙΙ οΒΙΙΒ‹Ἐ Ιβ Ρετσ Μ τοΙΙΙΙΙεΙτετ «Ιω

:εστω ΙΙεί"τ εετἰειΙτ1 , ςυε μα Με (ουί

ἔτειηο‹·:ε εΙσ Γε τ:τοΙΧΙΙ ανοἰτ ΡιωΙαπω

ιέ$φΙέ οσε ρεεΙ·ιε2,Βε ρατΙΙΙΙ:_οιτΙεσέ (ετ-Ια

ΙΙ:ι€τΙει ΜΒΜ: Ιουνει·:1Ιοε·,δε ωεςΙτε`5 ΡουΙ$

πουε Ια θεια: δε' Ια ἔΙοΙταΓωπ φα:ΜΗ '

ΜτΙ; ΙΙ:ε :ι&Ισπε,οι1ίοηΘ6Ισπε ξυΙντιιιτο$

;ιΙτ Νεο :ιἰοίιτἐ :ω ρτΙκ ΙΜΙΙΙΙ·‹Ιφ (ει ατα;

ἀ”οἰι Μουτ , (με Πιτ Ια Πτι ‹Ιο [α.εΙο_ιιΙοιιεῇ

:ευΪο ρειίΠοι1, ΙΙε”ἔἐ:τἰα31πωεΖΙΙ:ψεωεπτ:

Μουτ εΙυεΙεΙΙ: τεετάϊο Ι“οΙ-ρτΙτ·, εΙυεπτΜ

:Μέι αι·ισ:·:φΖ2_ ΜΙιΙε Ρατεο @ΜΙ ιι€ίοΙΙΏ '

4 (Με με εΙο ιιουε ανω: τηετΙαἔ -Ι:ι€;τασε,·

ό; Ισ Ισοη>Βευτ;ΙΙ ΒΙΙΙοέ: ιιοι1ε ω· @αετό _

4:21 ΠοίΙεΙΠοιτ, ιιοι35 3ΜοοεΙι:ΙταδΣ που: '

γ· πιπι€ιιτοπ1-τ- Ξ- νοΙΙΙη5ουι·ςεω οιιτΙτεί:ζ;

. - Ι . ΜΜΕ,- 1;
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ΔΔ



  

- @π ΕΕ!ε3. 1 1. ΜΜΙ:έω. ε”

Μετάα=ποίωε&εσειωουε ο. ΜΙΒ έτἑτ Μ» φωτ;

α:ΙΙΙιΙτα; ωπσωεσωτοπε σει-Ια ροΙΙεί-= 14·

Με ὸιε‹ι·ογ:ιυ απ: άτ:·ΙΟΙειαερειε Ια ΐοεεεΡΜ

Ι”είΡετεωτο·,.ρατΙ:ι ΡεΥἰΦΏΕΦεΡΦΓ·Μ ΘΙΜ·` ' - Δ” -

τΙεεε,.6τρεε1εε αύτωε:εκττιιε ΕΙ;τέτεοπ-·

Μεωοιεπεποεοηοοεαοπίοενο2 με: Με '

Μάεεπε πεσογς:α86η 1:υΙουϊΙΐαιεεετάε: α:

ΙωεΙποιικ Ο» Ια έέτίιιποεΐο1οπ τΙιε 5ΒῖΙω

εεπωτε1ΜεΙυΙε; επιισσεεεεε άΙίεΙΙ·Ι18ε ρεετ-· Α

ΓΙ©$ηύΙγ ΓστοΙε:ου Γειεπε 4 :Με , σε ι1ιεΙΙεεε- ›

ρυΙΙΙΙ·ιτεοΜε7 ατε ΈσΙΒΙοε. ()`είΙ$σϋ @ΙΜ

πουε επίεΙΒασ 52Ι·ητ Παπ , ςμεειΜΙ Με

εΙΙτεςυε Με» ωφβέτὲ Ζώεε56ύπέ&"άεεω απ: _'

ι ε

»›σε:εεψηςε·κ(Μεβ), ά··πόιπεςρε%«πε Η” ξ ε `

@Με Με εΠ€π1Ιετεωειετ,όεΙϊ Ιωτε-ἴιιε#·

εσέΙΙΙοιι·-‹Ιιι $οΙΒοευυΙείιεε, ε1ιεΙ Ικεφεϋπιευ

ςΙεπεΙεε εοευτε-εΙεΐοε Αρὸτεεε-εεετο Ποιε

Ψδε3ο6ηίΙ;επτέ ροείϋπίΙ·όπι @Η άένΙ·ετε ε'
Ιθηι14 Ιου: εΙ©ι1ιεει«‹ΙεΈξιάσεΙι·εΙ:Ιεεε1εοιυ Α

Μπειεεε όοηΙεσεετΙειετ#νΙο ἔεεΙϋἔβϊεὲἶ·° ε Ρ- Ι

@σε @ίου εω·Π€ε1ε=, ΠΙΔΙεκθε Με επε

ΙΙΙΙε 821 Με πεοετε, φΉε τοοεοπτ-κτοπτ _ `

απο (Ι·είΙΙέΜ ε' Ρω-ε εΙωιο,εμει·: Π-όε-τεΐογε ζ '

ΙΙόΡωεΙ εΙό ΙΜ; ΡεσεΙΙε::ιτ1οπε ΜΝ! Μ'

ΙΙΙ:ικ1επέ: εΙΙο δ; ΡειιΙΙ,56Μακευι-·εωέσωε 4!εε- ΚΜ

Μ: Λέξ,88%) τυκεακςε1τ οπωι4Ζε Π! ω' ι “Ι”

Θεό·94ΙΜεεεΜ”εεεεε·ε.@Ια@θ φ

·· - . @Με -

‹
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Μπι.

1. α.

46ο ' `:5Ιε›Μσπ· Κ! Ι.

_ απο τ11εΓωεπ:Γιιττο&ΙοπτΙοΙεΙΙΙε, Ι:1ιΙΙ;

α ο·ια·κ:ϊτ Με εα:ιιτε8ε Ια Βοικ:Ιιε5 άσε

7 Αρὁττεε , εΙΙ: αυΙΙὶ μι· ιτιοΠαε ι1πογετι Ια α

εαυΙΙ: ‹Ιε Ι16Π6.5 ί:ογ. Επι αρτ::ε Ια τεΙυτ-. _

τεθτΙοο ιΙιι $εΙἔηειιτ είΙ: Ια νταγε εΙε:β

φα ιισν:5 συντε τοικ·Ιοε παγίΙετεε (α.

ΒΕναπΒΙΙο , εκπαιπ αιΠ:ΙΙε τιοι1ε όοκιικτ

ντα: οΙαΙτο , δ6 ίαε:ΙΙο άεπωτΙΙΙτατΙοπ ώ:

Ιω: νετΙτὲ.(Ϊατ πισω ρτοιΝατιτ, οοτ11ιτιο

ι·:ΙΙο ω: , Ια ὸΙνΙηΙτὲ ‹Ιυ δοΙΒοοατ ; φα α;

έ2ἑΡα›· Ε#Β1ΏΖ£Ή8772Ε7Π ἐεώιτἐ Πλ: αΙειΖ)Ζειι.

ΜριιΜωτε, /ἐ!Μ ἴΕ#›·έ: έκβιπε?9ΐαιτέση

τ:ΙΙε ποσα ΕΠ: ετοΙτε: , δε τεεε:νοΙτ, απυ

> Με αυταιπτ εΙο νς:ΙτεΖ ΙΙπΙυΙαΙταΒΙεε,τοιυ

τα Ιεε άοξ'αΙιπ:ε , ε1ιίΙΙ πιοιΙε α τενφΙέοε

8ε-αυ-ποποέεε οτι [οτι ΕναπΒΙΙε. Πο ρΙυε,_·

Ια ταΓυττεθ:Ιοη κιοι1ε έεΙαΙτεΙτ ΡαττΙεια-Ι

ΙΙετωπού υιπε ι:Ιιοί.κ: ΙτιΗΙΙΙηιευτ Ιιαπροτ

@Με α Ια ΐοέ,αΐε:ανοΙτ,Ια ναΙΙεΙιτὲ ὰ: Γα

(α_τΙεία&Ιοιτ βατ Ρ_υΙε αμε Ισ: Ροκ: €'ΠΞΓ%

:ΜΗ Κ: ΙαΙΙΙε: Ι-οττΙτ εΙο·Ια ΡτΙΙ.οπι ,οὐ ΙΙ

ότοΙτ ακτἐ: Ροιπ οοι18,8ε Ισ εοι1τοιπις:. '
ιικΠτκ: ὸ'Ιι11ΙποτταΙΙτἐ: δ: (Ισ ἔΙοΙτι·: αΙ'Ιίἔ. ἱΙ

Κιδ :Ισ ίση εοκιτιΙσατ, σαι υτιβ€τιοαίΙΕι1-.`_

ςὲ,αιμε Ια ίιΙΙΙΙα· εΙὶ· εοτιταπω Ετ εΙ'αιι-·;_

- τα-ωφε ς:εττο αΙΙουκαικο ΜΙΒ: ἴοπὸε<-.

~

φωτ ςΙ:: ασοεε @σε ΙΙΙΙΙΙΒοαΙ:Ι_ου,δαΙΗΜ

ΡαιΙΙ ;

‹

Ι



[ή Η!). Ι . τι ΤἰΘιυ:Ϊ)ἔε. 46 ι

?ΜΙ σε θεια ροιτιτ τΙ”έστιτο , εμε Ζε πε- τ:ΙειΡι

(ΙΜ ε με· τι τω» σιππἔ£Μ έιιίτέ/ΐαιτέυκ.
Ρ ε

·Με1εοι·: αΙιιιιτιδοΙτέιιειιτ οιι τοΙΙωίτιωτιτ Κυπ:.4ι

τΙεε ιιιοττε,εταιιΠΙ τοΙενὲ τιοε ε(ροτειιιεεεε °Ι·

ειιιοΙ'ΙτιΒτιιιιττΕ δε Ια ιτιοττειΙιιὲ τΙο Μετα

τ τΙιιιιτ τετιοΙτ ετεπΙιέτε Ξι Ισ. τοπ:: ; Ετ

› 0”τΙΙ α: ειστε ιιοιιε ττιοιιττε Μπιτ Ειστε, ι.ι>εω-,

υειιιτΙΙΙ6Ιιτ, ιιο-Β?ω ω· από έ·ήτοτείε 'ψ

. (Ι 4 _

.πρωτη π·έεπεπτε Μ· Φετακτε ·υέυε·,ριτ Λι

26]ΙΜτέ2'έσπ α'ε Ιι]ω-6'ύττ# ιι”Μ2τε_ Μ·

Μπι. (Σετ [Με τιιιΙΙΙ είΙ Ι'εκετιιρΙαιτο

δε Ισ Ρειττοτι τΙο Πόσα @Με ; (ο. το(ιιΙ:#

ττ:έΙΙοτιδε ία νιέάτιουε οίΙ: ιιτι Βο.€ττ,δε στι:

αΙΙτιιτ:ιτιοσ άτ:Ιο. τι6ττο.”ΙΣτ ὰ: εεε τΙ.ινιτιε τ

€εττικε ‹Ιο Ια το), , δε ότι Ι”τ:Γρετατισε,τμιο

Η τεΐιιττο&ιοτι οΙτι $ει€·τισιιτ ιιιτέτ όειιιε

Με ειιειιτε, τιο.ΙΙΙοτιτ οτι τωω , 86 Ια Ρειιιτ

αΐΙΒΜιτιιιι €οιιντ:ττιτ: ιιοε ειιτετιτΙοττιτ:τιε,

ΜΞΙΟΥΘε (μι [τιτΡείΙο τοιιτεε τιοε Ρεπ

ΙέΦωεΙεε ειντιιιτἔοιιΙΙε άι: ΡατετΙιετιντε

ΙΙΙΙΦΙΦΜέρτΙε ‹Ιε Ια νιτ: τετι·ιτ:τιτιτ:,βε άσε -

ΈΙ10Ι©5 : ιιιιτ Ιοε ειιίειτιε 6Ι.ιι θεά: γ Μπιτ

ττ:τιτ Ισ ΡΙοε,8ε Ισ τΙοτιτ ‹Ιε Ισ. €Ιοιες,.6ε τΙο.. _

ΙΉιιιιιοτταΙιτέ (ΙΙ: $ειΒιιειιτ,8ι Ισ. Ρο.τ·ιω

' ετ τΙειιιε Με 2ΠΙιετΙ0τι5 ,δε-Ια τ:οτιίτωιέσ

ΦΙ:1τιε Ια τιιοττ τιιεΙτιιτ: , 86Ι,ότιι€Ι6 , ά Γει

' Μουτ τΙρ ΙειΤο.ιιιττ:τέΕτ σ”εΙΙ σότιιι*ετιτἔἀ

Με:

  



δε;“ω”@Φ“ι.ατι-ω·ΜΒ:Π-πωωΝ_-

~___ῇ

'_ μι., ι. · σιω.μιετιι.. ' Ρ ]

ξ]κιΡ_ Βιιιτι·ι: Ριτιιι ; φωτιά ιι ω, τιμ: @αι ιι

Π· !.Ίέ τ·ι;ΐαι, άασΠιι[τέτσζ επ/ἐκώἰε.οπ ?ιι/Μι Ψ

Ξ[2/ζ ι. Ωύτι%,& ιι·υιιφαειαι ι·ισειια6ιτ αιτεειΜτιτο ι

δ” @ερ κιτ: Μ·ιιι€ι·τιιι @κι Μ τι:ίιιιιιτοιίΒιοιτ ι

τι. :Η $ει8τιοιιτ,τιιοιιτ·ιιιισιιιε ίαιιιέέτιιιετ (Σε: ι ι

2 · αι ·ιοτιτο.ιιτ ιΜ [οτι τιιιιιΒειιιιι ιι τιιοπιτιιι '

ι @ιιΠιιιιτ:ι€Μ.2 τιετιιιιιι:τιε.€,δε τι-οιιιε α τω::

ιτι:2 τισ ια ιιιοτι ίΡιτιιιιοΙιι:,οΐι αισιτειέτιίιιιι

Βιβιιιε , οιιιι€ιοΡΡει Με ει” νιοοε. 22

τ τ διιιιέ Με ΒιιιΜέ.οότινοιτιΜε 6Μ ισ.ι:ατε;

ιι Ϊ " @πωπω ιι:ιιιε ιιτι ιιιιιιι€,86 τιοιι53 οι.ινι:τι

- Ε ' Με @σφι ΣΧ Με Μτιε;822 ιιιΓΡιτιέ Δω ιισἔ

ι ιιιτιιιΜι;ε.ιΐετιριιτιιιιιωω τιοιινε1Ιο να: Μι

' @αυτ .φαω τ μι: Μ @τι ια ΤοίΡι:τιιιςτ; , ιι

_ η ' τιοιιέ Βιιτ κοστισει: .:` Μ Με ιι” Ροοιιέι

1,,,,,_€_ @στα ετττιιτειίιετ.ι:ο·Βο άρια μετά . ΟΗΕ

Μ· · :Μωβ @ως ειωιέβτπωε:βιω @στα ωφιμ

κ Ρέωστέ έ·ιιτεμιτ ίιιιέ;Ριτ Μ εσ:ψπιιιιΞ2ἑ:Ζεβ

τεβιτπτΜΜ , @τα φις; τιοτιιττιι: Μιά

τειιιιίι:ιτέ άσε τρώτε μα ια @σιτε ιιιι

»ιι Βετο ; τιιωιιιιε Με ρ:ια:ι1ιετικιπ ειιειιιιΐ

_ . Μπιτ» ει·ι:τιοιινιτάιιτέτιο ιιις. ι 'οὐ νιε τι:

· ¦ Ϊ @μια ιι6τιτο τωιεεωιω είὶ`ιιιισιιιίιιοἰοιέ

ι σ.Ή56ΙΙόαιιαιιει”Εετιιιιτε κβη·εξιιω%

ι · δεῖ το” Μ ΤΙιεοΜιέιέιιέ εφττιιτιιιτιέτιιι:ιιτ,

' ἰιιρπκιιεπ> πβιτ·κέέι'έτιιιό Ετ όιι.ιιτ:ιτιιτ ειπα

δε: Ε:ειΜ-ιτι ιιέρειιιι ιιιιιιιι Μέτιιι€1άτ

ι τ -' 'ι 'ι · _(υ13Π

_/#

ι/>



 ..__ ·-- -· .ν7 η? · Χ > ή _7β7 ' Η `

; βπ|'ΕΡ. ΙΪ.ἐΞΪ;@ηρΙἐἔ;. .· - ν$1φεζεο;ρε_(ειοαι τό1ο5ιη:ε ό. πω εξ* ··

@Με 210 ε1€τπὶ;τ.ἰουτ , 8; έοικΗμε μιι·ίευ Φ

1π22:1:11τ φηΐφχωσ:6 ρηττροτρε _8Ιοτίει;1ος_ ' ~

. άμ8ο58ορμς, ψέ1€ιν3οηεμμιρο6:.το ΜεΜπ:&Ιου @ο .1οϋφπ-!ιου-τρω&ππωο:= . __ -

Μίπξ, ε(Ε>_εμ_τ11συβο @αμε όο Ιε(ιιεΐ - ϊ Η ~` -€ΜΜεοφωθ Μα αυι&· Ο'ο&εεφι:_ › ' '

5ε;Μ9 Μαι: 5Ρέσττέ 5 <:ρειιά Η «Μωχυ:

ΒἐΜ 8484 ε @πως μια· Α; #εβω·εάέΜ έ: π-ΡΨ,

14/6-ΕΜ%". Ερφ'είΕ Ωε,ττε;1_&·ι11ΠαβΙ© :β Ή '“ ¦

59099 › ςυἶοἱ-Ιρ πρωτ μοι,ιε [ειιιέΗΠοϊ

δἔεθΒἶΩἰἑμ β; ΡουΒιιοιΙε ‹:‹›ιθιὸυἰτε ξ ' 7 ` Γ' ἱ

ΪἱΙΠΒ1ΩἰτειΙ_Ι;έἑῳι,ο ΣΔω; Ρ211121ΡΡ4°:112 4 Ι 4η

Μερα, έα ὶπ9£α :έ9/2 7ε[Μη·222απ κά· 7έδ ΡΜ. μ' . Η

@φα Ει15ιτ Η τοξηετεξβφη άι: Ξεά-Τ ω·

8ΜΠωούερτ6ουτο εο-οοτο.ὶαἑοιιϊϋἶπ0= ?

α ΦΣ ΕΩυ:5ρέε Μειιξε ει: ι1με;ιυιτε (οσες,

ΦΗΜΗ @με ε:ΈΠ; μ;Μ , @με ;ο [Μπα

(α: ΠὸΗ0 ΜΜΕ » τωπι ή;; Ρι:τό μπι; το. `

φρΠΠΠΟΜΒΩΕΩ @ία τηιν;ωκ, απο ν1Φ - '

αΙθωε, Βδ ειπα: ρ-ιι€!Τεμης.ο τογε!€η ΦΠ .

@ΗΜ Β; 11ουνοΙ ὶιοῇπτκ α; πισω Μή γ > · @

Γ)' α10ί0Ξν.6: ό` 6: -Γγ ωω3 εοιπτε Με ` · 1 ^

ἱιΠἔΨϊ·5 Φ: ΠΟΣ-Β 895 στηεοφω ι1ιιΞ Με οο114 .

Μ:: ΜΙ:: ἔοτεἱῇραμ Βείοω έ, αφή απ.
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· ` Μι.
.! ω; 6”ετάΜ Σ' Ι ΪΪ Ι :ΏΙιιιιι. ωωιτ επι υπο Γοιινετειιτιο ΒΙοιτε;8εετι

π: τεΐοτιι1:ιτιτ τοστ Γιιιιινει·ε Ραπ Γειιιιοιιι1°

:Ισ ιιοιιε , δ: εΙιειιι€ο.ιιιτ εε Μια , ηιιἱ

ΜΙ τιιειιιιτοιιαιιτ Ι; όοιιιιειΙο σΙε Ια νειιιι

- ιτὲ,δε άι: Ια εοιι·υρτΙοτι; οτι οτι Βιιι&ιιειΙτό

€:τετιιεΙ,οιιΙα ΜΜΜ: 86 Ια νιςΙιάβιτςτοιιτ·

Ξ ι:ιτιιειιε. ΟΒτ€ιΙιὸ δέ ἔΙοτιειικ ιιιγΡει·:το

@Ισ Ια τοΠιι·ιεθτΙοιι ό: Ιείιιε; εμέ: πιο τ,ειἔ

ιποιιε-πιοιιεροιιτιιιιιοΙΙειιιεκι: οτι ιιοε πιο

τιιο1ιτι·ε; 86:Ι:ιτιΡ ιιοε ατιιτε 1 Το ιτΙιείΪε-ἔ

ι·οΙε εΙο ιιοε ειιΞειιιΙοττιειιε Ιεε τειιεΙπε:έ

ι δοΙ”ιτιοτε‹ΙιιΙι€ὲἰ 86 ΡιιτΙΙιετοιέ ιιοε νο

ΙοιιτεΖΙΙς:ε αττειεΙιειιιτ ά:: απο Βοιιἔ , 88

σο. Β:ιιιΙΙΙ:ιιιτ ΙΙ:ιόιιιιτατιοιι 82 ΙϊιιτιοιιΕ

(Ιεε Ι:ΙΙ:τιε ιιισιιόειιιιε. Το ειΙΙιιιτιετοιέ

-«:Ιιιιιε-ιι05 :ιτιιεε Ισ ῷοίῖτ δ: Γεἴρετειιιο6

τΙιι έ:ιεΙΙ:86 τοιιιΡΙΙΙΙ:ιιιτ ιιο5 οοιιΙοιοτιεο5

ὅ:: Μ( δέ άι: ιογε:,τιι εΙιειιι€ετοιε ιιόττ6

` Δ' ι _) κα; επι στι Εξ21Γ2άΙ5.Με115)ΕΙ1€ξ5 Ρτει::ε;

Ε). νιε ἀοΙ:ι ΡΙιιίρ:1τε εΙε πισω τεΙσιοι€ιια

› @ΗΘΗ Ιιειι Φ: τοιιιιιι:τ τοιιτεεδιιοε μιν '

`Ι ' Γέσε ᾶ εαπ: τεΙΙιτω&ιοτι άιι5ειΒιιουτ,Ι

1°ιοιιε σε Γοιι€εοιιε ειιι“Ει Ια :στο , 8ε (μια: .Ι

Ιεε Βιέε ΐοιπ Με ΐαιΙοβιοτ άι: ιιόέ εσ:ιιτε.

@ο Ια ττοιιιρ6τέςΙο Ι'Αρὁττε €ιοιιε .ιέ

ιιειΙΙε ὸοτι‹: α" ιιισιιιε απο σοιιρ ,ιιοιι8:

έτιειιιι: ιιιειιιιτ6τιπιι€ό.εε σΙει.ι5: ;σοιιιιιι6

αυτια-Ι
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-
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~·τη-ικ"Γν ; ,2_ ' .ῇῖ.“ ` °

Ζ ?. έωάέ52οιβε.” @ή

Ρ ἐιιτκεεἴοὶεἑι Τὶ.ιπὸτἱ1έε;.4]ἑζ βιιυε»Μπε Ωω;)

φα· Ισ/ω-Οἐαπβ ή τςἔα#ῖ:ἔ·έἑ: »Μπ.η(Ξέ μ·

[ουνεπ1ι·,ςιιΐάΙιιόυ8 εὸοάττιαηὁεῷεί"ε εεε Α· ›

ΡεΒΙε όείηού$- Ϊἐιειέὶὶἔὶετρειτἴεὶτετῖτεηβ ξ:Η ροτάθεέ τω; ατυεέ Δε τούτα _ αέΐε- Η

.Ήοιπε Β:ιΠεε ό: εΒειωεΙΙεε;όε ω” π; «

` πια εοιπτὲεΙειΖτεπτότ5οπ;ὁε όιίΒρετ :Με μ

-επουὶ , 86 θε τ1ου:άσηηεϊ Με Α» Δεη

::είωτε, τω: ραπ τερουΠει·5Τώτ @Μέ

ετΚαρ1ιιεέ Με ευπεϊιπ35 ‹ὶε ἐπόὲτε (Μικ..

ΡτεΜετετήευεώΙει ΪοΗε εΙε τιὁττε εΙ1:11τ,ζ

ου Κ: εοιέωτ1ετεε όι1 ωσω;-,· ὶεττε εΙυεΙΑ

(με ρετἰἴέεὸΊοετεὸΜἐτε όέε ι1οε :ωστε

- 11οιιε (ο]ΙϊεΜιουδε ζόοιπεϊ ‹ὰε ςμτεΙει1έιε

όεε ὸοἑὶὲὶηε;-·ὁε Ι'Εκτ:ωπἔ1Ιε;ειγοέ1ε ίοιιέ

νεωωω μμε ΙεΠιε ; Ι':ιιπευτ θε κιόττέ

άΙίεηψηε;εί)ε εει1Μωω·Δω ά;οΗε.5ει :ἐξ ›

ἴυττεδΜοτΙ; (μή είὶ εεττ:ιΜε δε εγἰᾶεέιτε

ρ:;τΙετςΓωοὶ8τιφἔε δε Γεε Αρόττεε , δε

ΡΜ Ιεοο;ιίεωεΙ11εητ ἀε·Ιἶιιοἱνετε5 ωΙΈΗ

' ίἰεΙ:ι ὸ1νἰηὶτὲγὸε θα. ῇεὶἶοιπιπε ,δε (ΜΒ

η Μ1ίΠοειδξ 1ας12νἱ;ὰἰιὲ ὸεΙἐ;ιππ1ίἱἱοιιἐοτιζ_

ΗτΠιε ίπνίτέεΙΝεωεπτ Η. νετΠε όε(εέ:

ΌΜ©ΈΠεαιεχιέ , δε :ΗΜ ύτεηξοεεε οί:εει-ε ε

>δοτι Μη ὁοιττειε. δί νωτε ·εσΜε1επεε?Μή τι·.εινε5Ι!ε· , νοικἐ περέείεΠτειιιττ101τε 1ι1ιειἔε :Με νωεπωω Νε- ΐουε!τεέ

.ε - · - Θε

.› κ _

  



ι α ~ ΩΜασ ΧΙ-Ϊ.1

€1ωρ._ άοΙιιΙ·ογ,8ε ίσωεκφταΜε τεΒιιειιτ©οπωθ ¦

π· Με ρεεΙπ:·ιιτε; 47είβανεπαα#ω @ω

' 6'ΜΞΩ' Μι ›·ε7/?4εἐ£ὲ ώ:: Μεα›ω.εατ εαπαπ:

η"”

κ¦ἶ”* 8° εἰΙτ ΙόΑρὸεεομἰὶΙειιτε ύξεωωω· ευκέπω

- Μωρέ: φα· |£°δ6°2ἔ722Ι£7 Φ2·τιςβιβίΛΗ 52

| «Με , ὁ Ραιιν.ικ5. Ρτε!ιωτ ,π:Β Ι”:ιεςυ.ἱιτ ώ:

' Ραγρφέατ ‹:ὶο νότα: ά»·:ετε ε Η ΗΒεαὲ ώ

1'ειίΤειιωησε άο Φύ15$€ τοαΜΠοπ @εκ-ή

Ρὶ·ειεὶ·οη ά:: «πω φεο!ιε2 ι:ίὶ Ηπα , Ρω

ςΙι1Ή οίΈ .τοδιι·ἴώτὸ. Νὁτιτ ρΙεἔο πιο δι:

ιἔοἀτ Ραείο·:Μ ἀορι·ἀἴὸιι,ίἰ Ιο·Ροτε ιίέτοΗΐ -

εοιποεπ ό·ο (ο. Ειτ1·εθ:ιέΜοτι. Ι.π @Μπαμ

άοιπΗ οίΕεοιιτοπιιΜ:τιουττο 9υπω-Ρ.ια

ιιαπειπτ ειρ.ραἐεὲ ικ3ςι·ς ΙυΒε. ΑΡΡοττοπ·

Μ” δω!ετπωπ οσε ἔογ νΙνσ,65ε :πιο νταγι:

εεΡει·ιτειι1ε:55ε αμπ:!ε , 40ο [σποτ νοε ρα

οΜε2 , Πε ¦όοίω:επ ρω εμιἴαιι ·Επι€ (μιά ο;

νώπω Μ. τποπτ,82 εττοειτατἱ Ιει1:ογ,-Βε ειἀ

ι;Ιοι1ο1 Γὶτο (Η Βάνα: ,Πέ ΐοέτ·σ:αραβΙοάι:

Με ιπεετώετ.5ὶ Η: ττισπάε)ροιιτνουε τοπ

τέρν-οπιε ρτοαπ:: (εε Επεσε, ου νοιιε πιε

ιπιίΪε ὰ: ίζε·ιπαιυμ ά)·8.ἰ.ῶσνιυ7απ£ι9 , θα .

Ιψω·- ζ'ύη/τε?ί ά/β/έέ22, ά:: υπο7::. @ΗΜ .

ΒεΙΙε Ιωπ11::α: , (με νοιιε· νο1τ2 ΐοττΙτ ό::

- _ίσητοτι1Βε:μι,άιίΠροτπ ετ1υπΙοίΒιοτΙοε

γ εΒειτις165,€50Ιοε ὶΠωίῖοπε όι.1ι15οοάο .Πὶ·-:

' μ › 2852001206 ε1ιι'1·ΙνοοερΙει1τα,·πιοπώΙπα "

ά»6 Ϊ



'Ξ: Ξ ' β,|'ΕΡ.ΙΙ.α2'Μαβά·,

@ο Η«εοώφοὸ5τὲ ν08 :·ίο!Γ16ίτώ;, άξ 02114:

Β βο11ΞςεΣτ «Η νο;ΡΙριξΠαδε άο Ια ΒὶοΕ- μ

Νὰ:Με8ταμε!ουηΩορΐοαφωτ @το

50>Μέ119ίΣε.δοΜόο,βου·πο οιέώτο ΙσΒο-Υ

@Δεν Ρς€κ-Μ Μακ , έμου·6εω 6·ινω

ΜΪΩΏΕἔ 00% ε, _ δει ν_1ε δε θέ

@οΗ88&-;1&·ύτάΒ·εο11€!ό€[Ντ Η ω (ω ¦ ~

ΒἱΒΝ;Ες_νὁτὅεὲ: ΦίἱτΏἑιῖῦηὶωωτ εὶουτευίξ .

' 86 ά·ποςιπωρμ !3$ξω146:& -ο:οττ1οΙΙ«:ῇ

Υουερεφθμμεα Με: ,, @ο -1ει -νὁ·τι·ι·: Με -

ἔΘἱἙ.ἐ1ῆΘώ1`‹φΦι7τΦΙΙε_·!8ε""ΡεαἑίἶὡΙ€[οιήε=έ · ~ -

ποπ-ω α3εψ:η€οσέχ.άΐηπο·ιτοε-ρςέμα·1έ
Δ Φτέε:5εςμοΧω =ικ:_@ᾶεωι#; σκιφ: 1ὶἔιποζ

-Φιάά&ίρειε0έ:θέ μ·::ίςικω. Μι::Γφρ5ές@οΜέΈ

ῇΒΙ=€ἘΪΙΦ=ιἔΒ,ΞΙΙΟΠὐΕ€-Ϊἄ ποι:8)ίοιι«·

Μϊὸςεπὸὶῇνιυι>Μέδ <ισὲ›#9υ5ΡΦΠτ

το: Ιεχωἔεωχτεπἀς, ·ς!μειιι: ομ:έ έκιωη `

@σε κ·φι:1ε απο ›ωεφέρε: @Με ςΙυιε:];

@η εμε · «Μή @ώρίξω Έέιε ιέ:ατωμ:;
ζ.

ὰ

200εωοδυοεμ52·ηυς·ΙΑ 02:ΙΒοιχάιι νισέ= .

?Με επι ·ωωαφω ίσοδέ1τ;ηαΪ5. Πάρκ» Μέ

ΡτοΜίίβο@β ὶὲι;_ρῇεἐἑἶ;ξ·= ακα: ηυς:ῇε@ώ

@ΗΜ ω: ΗξΙ·έρςιπάεω·Ρπ ι:Ιεέ ν:οεπτΙοτ19

στα' $ΜΒΒ.τ;Ιιέτη;οπτ, πουε_νοι;; Μπαή . `

@πο;ΞΩΙπ1θε έτί:ι 2ΡΡωεϊβη ;τοΙΤαίατωμ

(ΙΜιρήΠϊ ;;ὶτ:5 [το υά:Π·Ξε φΣχέιι*εφ ει 11110 Ρωβ

›ὰ©·εΙο1τ©ω-&£ «Ώ ίοΙ$ςἐι-ὲ`. Έ) 1.αφημει:ίε

' ¦ _.·_;;_ὶ3: Ο ε οτεξίΧ;ζ

·

' ν·

  



Ι 4 .| |

“ · ΜΒ -·ΙΉεεωσκ: ΜΙΒ ' , έ

εΙοΙΧΙηιΙΙ κιοικό·Ιον ο ΙὁαΙΙε°Ιε$ΡαΡἑ1ΙΙἐ Ι δ·

11- ΙπτιΙτο 86 Ι9.Ιι1€2.Ιτο ίουΕίτπΜε `,ηιιΙ τα

οΙιειιτ·ιέε Π ρτοιτη5τε11τε;1ετυ11·υπ>έ ετς:Ι:4

;ι:ΙΙε Ιου'ΙΙΙειπος;φΙ εφτοετΙ=οΙΜοιΙτε (ω

ι:οωΙπιτ, πισω απ: Πιτ Ια τεθε Μαριώ

:οποσ ά: 8Ι0Ιτε , δ!. ὸ”Ιττ1ττ1ο7τταΙΙτὲ4 ΕΜ.

ΦΙΛΙ Ια ωοϊτ,ΙΙ:όετιπΙε:τ 8; Ι; ΡΙιιε τετι·Ι>
Με :Ισ νοε εκ1ΜάιΙε, Το-Ρτ6ΓεωτοέΜΜα Ι

" Μ ΡτοΙσπεΙουτ ό:: ίση αΙσγΙωσ,86Ιει τΙ·έι1ευέ

ιΙε (οτι εοωΙσε:αυ , εΙι1Ι όενουε:οατ8: σέ

Ι ` Ι Ι τεΙ1:Ι”:Ιοιηνουσέτόοτιε; 29%βασεπακσ8

- 986·ίΒ[Μ απ%5ά ψχω» ά: πωπω

; _ 8οτι αε:ιιη:Ιε να”Μουσε ·φο·Ιαιτιοτε

αὐτὰμε Ιωιποτει:ΙΙε ; δεῖ αμκ: Ιατη:ιΙο ός:

.ΒΙου Ισ.Ξο.Ιτ Ι:Ιεωφαηά ΙΙ κατ; ΜΥ@το

εεωΙΙο , οσπιπιο αυττεάοΙεω ροΙΙΙοει

.7 εΙε ΙοηεΙε, Ισ Μάο , ιΙυ'εΙΙοζαση2Ιουτί5

Χ:ιδ 7Σ) Μάι: απο ρυΙδιιιιεο επ ν·ὸττε7ξανειι_;:

(:2τ α: Ρ.το:Μετ τἐΙΙ-υἴεἰ:ἑτί'ε νόττε56Ι1εθ

86 @σε 0Ρατε [σε κτΙκτωβτλ·:5. Σε νΙε νο118

ή . .) σ.ΡΡαττΙοει:Ι8: ν·ὁττο εΙιειΙτ ττἰῖοτιἴο 1Ιοε-Μ

` Δε: Ια ιτιο;τ ,- 8: @Με εΙεε-Ιει_άε:Ι'έτοτυΙ:Β

4:παΪΙυΙ.νου8 (ιιΙντιπ Μι Ιουτ νσέρτοιτ1Ι-#

£€έ;δ6 πατα Ρ:ιετφειΓΙιετΙ:έι€οόε νθττΙ:

ρτ::ηπειτ Μ. .με @τα Μοτο ΒΙΡοτειοθ

ε:: να” ίοιιΙΙ:ΙοΕιση δε νοι.ιε εσΜοΙο εΙρ.τιε

· · Ι Ι · τοιιι::5

/

  

β;" ἶγΙἑ· Σ .

6 ἔ ”`

¦ ) ΕΙ:Ιό. ειοαΙΙἄ: «Με :1ΙΙευτε @σε @Ιου ι.τίέε °

ΙΙ



   

' /α:·ΙΒΔυ. Ι ΙΙ'. α Τέπισ2ύέσ. 4.62

Βσμτς:ε Ισα έΡτευνεα ό; νοττε ΡοΙΙΙΒΙο Φαρ.

€ουτΙο ΑΣΙ::2 Ιουνι:οαιπ:ο απο Ισ δ(:Ι- μ°

ετΙει1τ·ΙεΙΙτει:ΙΙ:Μοττ ρό1ιι·-νοι:ε , εοι1Ιιτιο

Ια ΤαΙΙΙΙ: @με Ι'α τερεεἴοιπἐ α: τρα:Ια,
γ . Ι /ὁέ`αιι'αἑ›ι·6ε` εε εοπΙΙ:ατ,Ιοιό Ια (φωσ αφ1τΙουτσαμΐΙΙ νοηεαροετόο ΙΙανοΙ: σημ

€(Μ ΙΙ εΙΙ τι:ΙΙΙΙΙεΙ:θ ‹Ιω " π1οττε ,οοπαπΙα

·ΤακΙΑΙσόάανοηε σε ανεπΙτ ιτΙαΙιπο

ααα. Εποοτε γκι ρειι-όεκ:οστααα_δε ασ _ _

Ι ραΙΙΙ·:ιιαα αΡωαΙεεωαΙφωμέν ›·@ι/ὲ2ιὶ: τ ό” Ι

. Ιψαποαα αρχία]ξέ2ετα ακ[ΙΡαχΙψασ,άεαΜέιά · Ι

|επ ταηπατυακε σ:: /έφτε/α22% , Ροι1τ `

Ιω δξαααΠΦε ·ρτατωΙΜειουι πνοοε1ιΙΙα

ΙΙΙ! , ω Ια.€ωΙρωε ,8ἐ`οιι Ια αΙ0Ιτα; αΙΕΙΙ
ΙΙουεααε:ειιΙΙΙο ΡατΙο τηοτ1το εΙο ία Ματ: Ι Ι Ι. Σ

δ! #ΙΙΙευτέρ Ραπ Ια ΙοιηΙος; ία Ι·:Μ;αφ . Χ 'α η

  

Ι · @Μα Αιτισιι.

. .

  



 

:Μιὰ σ· 7

Π4.8Ι_,___Ι4β_

› Ϊ " ” ·Ι ΙΙ

¦ · Αν _ _ ` Ι

_ 47ο ΙΙ & ΙΊ -.Ι Ι

ω. .Ι ι

  

'Η Ραο ·:
ι) % · · _ _ ~ ~

:::έ ΙΙ. ΤιΜοτι-Ι.`άωμ1Ενετίο:πο. -

9-0 · · · ' ω€άΙ·:ΙΙ·›·ΦἶΙΙ9Ι_ ως. ωάαΜέ.( ΕαιιιοέέΖώ Α!

ΜΙ")::· άακώσε.ς, £ΙΜωφι22αφ .

@Ιω Ζα·ριπάΙ·::ἰΔ-ΒὲὲιιαἔἐβμΞἑπ:ἐέὲἐμ. ‹

Με! ΜΒ: τ2ικ/ξ ]εί[ιαβς^τυπΔε;ξ

:ΙΜ/αδ ρωικ Ιδιωσιι% Ζω· ε!εφ1; Μάψα”Ι:·πασΙ

γ' ΙΙπξβξ·ού:2ε?απεφήε ΡΜ” μέ

χ ° ΜΙ. ! « Μ .·_. Ι

κ !· ς '-.Ήψ ;°3`ζ

- ΗεΕ8-ΙΞ.κεκιτε Ι ττΙΙηΙ€

Βετο ό:: Ια ΡτεθΙδέιήού·

Ι'Εν:ιτΙΒΙΙε ΜΙ Μαι :ι Ια ν€τΙτξ

οοτΙππέ τΙΙΙτ $ειΙτιτ Ι):ι.υΙ , ήπιε

;!.”” €Ει1νΕ8 ττεε-σκεοΙΙοιπε. (Σεπ 41ι10Ι:111ττ8

  

ι

ΡΙυε €τωιά , 8ε ΡΙυε ιἔεΙενἔ, φα Ι.έι:ΙΙΙΙ-οΙ,

ε εωρΙογ νοι1ε Ι9:1ιιτ5δ:ενου: ΙΜ:18Ιτιετ<

«ΙΈΙΙτσ:Ιο τιωιΙίΙι·ε @ο @Ιω “πατε ου;

1.0”.

Μ· Δ

'4 ω εΙαπε υπ τ15::ΙΜο-Βιίοτ δε μια ω:

τοοΙΙιτΙο εΙε:ΙΙεΙτι 9β'οΙΙτα οΙΙΙεΙἔττ ιΙειοε Η

ι

1·ω'· ττισ.ΙίοΙι εΙιΙ Κογ (Ισ Ιζογερ,- Ι; όΙΙΡε·τι

'Ια- ` : '.

"Ια :ινεσεΙΙ.ιε ΙΜ, & ττεινώΙΙέτ ανεεςυε;

Ι ` γ. [έτους



- 77 7 7ή?Τή7 ””η"γ ' 7έ”” ””

/Μί'Βρ. Γ 1. αΤΖω:&έσ. 471

Ϊ3ττιιιτ ιιε ΕΈειιιέιΈι:ι·εε ι--Ε0 €:ι.τάιιοιι άι: οι”.

[επι τταίοτ,.Ι:: άσι·ιο.Πε:ιιι·σ 86 ΜάιιιιιιιΤ μ

.βιετετιι όοιόε ρ:ιτσιεε εφΙοΠεεε 9> Μαιο

;:οτιιιιιε ἔσω Η: @Με ό·σε ΒοΙΙοε ει·ιοΐειι

. 6Εο&τε άιίΐιΩΝεε,σετπε ἱαε1Ιε·σὶι:ιτἔε Μιὰ

με τιι.οιιιε ρι·:ιιιΒιιτ εμπ'έιΙι: σ:Ρε Ιιοτιοιπέιι

Με» Ριιστιιι·ιιστοπισιι: Η ίζειιιι: πω: 8τειιάσ

σιιΙι€ειιτοι ατιισιιτιοιι- βε τειι€ιοκι·, μια:

Μαι οποια:: €ιεε ίοι·ετε βόινιηε, ιιιι απ”

/ Μ-Βιιιι86Μ ἐιιιἀοι δε ιιιι :ιεειν;·ἰ1ιεὶ'εἴΡι·ιτ

€0$1τιιιιιεΙ· Ροιιτ Με ςιιίρειι&ι· ρεαρ·τε;

ιιιειιι·, ό: 11τιΜΜι€τιτ; (Ζει: ει; @πιο ὸειι~

“Μιικ Ε· ειιιιυιε 8: Η Ρι€ειειικ , εισαι Ε;

Μαιο άι |ΑΠἔΦ5'ι τιι::εσι:ειικσΡετι ετειιιιιιιι;

Ραπ @Ηρι.ι τς: ροιιι·· ιι φοιιεξιειη ὸιι· Και;

190€00 ιιίἶἐε Μοτο Ενοειται ριιτιετκ.ιι.«

ΜΒΜ μια άι: ίιιι·ετ,Ιο·Μιιιιίξτε άσε Πω

αιωνα 1ϊειιικοει ά·ιιΉεΗΜΒε ιιοιι 1ιιοιιιιι

@πει-Μεσα εεύκ,ιιηιιι. ι1-ει εΗΜποι (Με

Ιειιιατιστε Ώ Ισ Θ:: @Η Βιιοπιεσ ιιο~τεΠ4

ἐστι: ιιιοιιιτ 2ιν2·ΩΡ1118 @με άιιτοιθ: 8Ζ τισ

Ϊιετιιιειιὲ· με» · @Παω :δω :5ειι1ρκειι τε «μή ι

ἔτι νειιΙειιιτ :ΜΙΚ-τ ω ραΗΕ @Με «τα ίαιτο

Φωτισς ·Ειε!έοιιι.·ιτιι€εήες: Ι_εε-οοιειιιιε δώ

Μπακ” Ιω ιιιιιιιι «Με 5ετιιι€οιπ5 Μ·

- Βι0ιωθω1ωμεμ1εμ ίοταιειτ-ει 1ειΡιιτει):ζ

' Ι· · ι ο 8 Δ: ΡΟΗΣ

'χ.

Η.-ή-.-σν,ΐ-¦υ-ββ_·

ι.
.0'

~1γ .:·.ι ] _ ` ι _`

 

ι ειισιιιειιτ. ΟυιτεΙιιΙιαιιτοἄε·8ει“ιιιεί7εϋ - ζ



 

"

`·7 ω, 8ετωοπ Χ ι π.

[Μάτ στι .πως ΞΙΙ)οιΙτ Πε ω:: Ικί'οΙιχ .

ζωο ρ›ιτΙοιια: ΙιιἀεἔετὶἔειΙσΙε: _, 8ε ὸ'ι:ιιπ:

ςουΙΙ::ιι1εοϊονΙοεΙβΙο, ΗΜ πὲΙὲ ΜΙΜΗΣ

7 - @φτύσω ε1ιΙΙιμιοΙημε τενσίοΙ1ε:8: τε:Ι:εΙΙο

9υεΙ61τΙ:ι τιωτΙετε, εμΙΉε κιπ:οπττατιτ,

μι: @Με μι; Ραπ ατΙ:1 εΙ”γ ττεινιιΙΙΙστ Πω::

δε; Ιομτ. Μο.Ιε εοςοτε_-Ιὲτογε_ι1τ Με @αν

7 και έιΙε τί:ινόγουτ @πιο εεε εΙ1ΙΉευΙτει

ζισοτιαΜτττο.- Ιω τΙςΙιοΙΙ;: 86 Ια `εΙΙΖωτιὶ

φΙο·Ι:ι τΙιο_θε ηιεθικ Ξ ε; Ι'Ιιπεοι1η›;ιτ:ιΙ:ΙΙ:
Ι ` ' Π

› μτι.ΙΙι;·€ σΙεε ΠΙσιΜΙ1°€5 (Ιιεεεε,εμί-ιΙε γ Ραμ

@ωςονοἱιἐ,εοιιἴοΙετο_Ιε_ι1_τ :ιΙ:οι1:ΙφωτΠέτ

;ου_τεε Ιευτε μιττν:5. Ι..σω: ρΙωεχἔται1‹Ι :ΜΙ

~ ξ:ΙΙ5-ηι1ε Ια ·Ι)ΙεΙΙΙΙ‹:_ δε' Ισ ιηοιπΙε,εώιτιιτιο

Ι _εύςΙ_ε ΙευηεκτνΙοΙειπ Ια ΒΙοΙτε εΙ'-ω1 ΙΙ σε:

ς6ΙΙε:_ιπ οκτιρΙογ,η.ε: Ιεε γ ν_οΙειπ με :ρώ

ςρΙΙ ατταεΙ1ὲε 2 ιιι;'ΙΙε ἔσω του-ξ α: ηιιΊΙ-ε

Ρουνε:_ιπ , μου: Ιευτ αττειοΙΙοιπ:ε ;ιοΙ:Ιο

η ετεινεχΙΙ εΙέ5 καψω Νεο; ΙΙιΙΙ:Ιτιιο: 1τι::οιν

φωτα τοΙΙΙ_ε δ; αΙΙΙΙο ρετίεςι.ιτΙοοωΙρ

φως; (επτα, εο;κτε Ιου: τερμταιΙ_ο·ιμ

ςοη:τ‹: Ιοιπε βΙ_ειπ_ε 8ςΙευ; @ο ΒτοΡτε;

· . εεειμβΙοε ὸρ:εἔεοΙὸΙτΙεε ρΙμεα_τεΙ::οε,8έ

ΙΉΚ'?ΗΤ;ή"

' ὸ'_ΙητΙ;ηΙ‹Ιἐε Με Ρ_Ι_ικ ··εομεαΞειικ. εε ΠΜ

Μίξει:ε όταηιόΩ_Ιεψο;Ιςιικ 8:·ΙΙ:έΡΙι1συμ

1ξ:ζιΕ8.91$4;τ2Πττα;οφάσ οαιι€›8ε-·‹Ι::Ϊ Ιοί'οΙΙΕ

Ψροφ'εΙΙ αβοκιάκοπ εμε σ€ικεο_Αρθττέ
- ._Ι.>Με

-· ο

,. Α:

ασ

τ»! _ ία.

Π.

Ἀ__-



 `-ΐ · .-τ .·_ ~- . »η . Ιβ | ν
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Με Φ: Βα1ιιαουρ ὸ':κΙιοτεατΙοη`ε`, ΈΙΊτιε 06%,

τΙιιέΙ1οιιε, 8.5 εΙε τ;ιΙΙοπε ραπ γ ΐοττάθετ Η

Ιω σΙΙΙοίΡΙ4: ΤΙττιοτΙιόε. Ιζουε:ιυθ:5 ο” ν ~

00ΠΙΙΠΒΙΙΕΙΙΙ,8. οοιιἰιιτὲ άεε Ι'επιπέε σΙο

εε εΙιερὶττε,‹Ιε εΙαθ`ε:έωΙτ οι: Ια @Με εΙιι

8€Ιἔ0€Ι1Γ?δ£ άοΐουί?τΙτ £ουτ:ι€ευΓειποιη:

-Ρουτίο;ι ΝοΠ1 τοι1εΙσε ττο.νιωΧ σΙο απο Ι

' εΙοτΙο11ΐο δΣ ρετιΙΙοΙε οΙιατθε,Ιο1σιετκαιιτ

έέν:ιήγτΙοε μια α: Πωσ πουενογοπε

τουε Ιεε Ιοιιτε ἴουἐἴιϋἐέ ευΧΙιὸττιοπεε όι1

ΙἰεοΙο ρουτ. ιΙεε εΙιοΙοε ιΙε ΜΑΜ, ο. Ια ' ν Δ

Βοεττο ΒαΙΙτι·ε Ιεε οοτιιΙο:ιτ5 ιΙ'·Ιιοιπκυμ ` ,

 

δ; ὸαειε Γαε7έΙειιΙτιιτο ·ιπς:ΙΈιπ , Βεσοτι1:- - Ι·

ΙΙΙοικεύ ΙΙιΙτφ ΙΙ Ιυἰιιτςρἐε(εΙπτὲΙἑι α?

Ιιττεθτίου ‹Ιε ΙεΙυε-ΕΙιι·ΙΙΒΙιιΙ αξόοοΜιτ

ΙΙΕ-ΗνοΙι; ώυΠωτε τή Ιου ΪουνετιΙτ, ή ··

Ι €0τπωσι1ικ: νΞνο αΞηόρυΙίξιΒΙε Γοι;ιτεο

ΡΙΝοαΪοΙ:ιεΙσπ εΙ;1τ18-ΕΟΙ1ε Ιεε ιοπιιισι,οϋ Ι ›

Ι€ Ρειινοπτϊτεονες Ι£5»ῇὸ‹:Ιοε; ΜιιΙοτέ»

ΜΠΕ ρων Ι'εΧο1τ.εκ.Σκωεωιευτ ει ώ όιτ:

' νοἰτ, ΙΙ Μ? ΡτοΡοίο [σει €ΧειτιΡΙο·ρ_έο»

. ΡΙΕ›δ6 ΜΙΑ ειιι'ΙΙ νογ.ε ωωΙσΙω Γο. _ρυψΩΠΙτηση: τοΙιοΙιὲ Ια πιαεΙΙωτΙοιι ὰ: ςοττΙ:

τεΗι;το&ίοιπ εΙο ίση 5εε€Πουτ, ΠΜ ἀέ-`

ΙΙΙΙΙ ΒΙΙατε:ιτκΙΙΙ: [σε ΙοιίΙΙτωετ:ω Β6επι

. 9Ι'κοιιντο Ι'οςςιιΒοη,δε Ις?ίοΙ€τ,δε Ια Πω.

Μ: ΓΔΜιτιοτ. ει' ι1ι1ε:Ρο.τοΙΙΙε οοιιίΙωοο
Ι ` Ι Ι ' ` 8)ΙΙ

` «Α.

ν Ι

--)Α. Ι ..
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..

ῷ74ε δ0:ΜΜ ιι ι Ι Ζ?

. Β! ιι ἔτοιτ ιιιΡροιὶὲ. βατ Η ιι'ιι ει ροιιιιι

;ι'οιιειι·ιρις:8 , ιιιιιιι :ιγι:·ιιτ ΡΙιιιε εισ ίσια ω

ιιοιιε,ηιιι: «ται-ιι φαι ιισιιε ιιρΡ·εισιισιιιισιιτι

βοιιιιιιι: ειπα άι: ιιοε μια Μάο ιιοιι

Μιιι·Π:τειι. Ετ ιιαιιε Με :ιττιιέι:-ε, πιω ιι'αιι·ι

Πειτιπιε ει':ιιιιιι·ιιιι€εζει ίοΙιιιιτ,ιιιιι:- Μ νο.

Ισιιτ δε Με σειρΙτιιιε Μ: (αι ειιριτσιιιοι

ι:ιιιιιιιιά Η Με νοιε Ι'οΐρέααιειι:ιΜΜ Φως

Ιοε @σε ιιιιιΐαιιιιι:ιιΡιτε ιεπεοιπιτι:ε ίσίιτι:-

' Με ιιιιι·ιιι·ιιιειιι Γειιιιιειιιι , άοιιι·ιατ ά;

έφερε 8; αι τεεονοιιι,8ε ε·διιγστρ:ις.ιαιιιφ

Διακ 8ει:οιι-(Ε:ιτιιιιιοιιι ιοιιι: α ειιι'ιΒγ η]

άι: μπι ,ι ΐειιιει;ιιιιαιε στα μ: Ρϊεά.ειι·αι;ξι

πιατα. Η ιι”γ ιιι:ιοιιιτ άσ εα:ιιτ Η Μάιο,

ιιιι”ιιιιιο β Βι:Πο ναΕοιοτ ιι'αιιιιτιο.>· 1..Β5 με

1ιοιιτε,86ϊτε τ:ιιίοιι5,8ε Με Επι”. όιίςιιιιη

ίοιιιε ςιιιιτροιι φιι ροιιιτ ιιΊιτι:ιρι:Ηιοιι

αν μι:: άι: σιτε ειέειιι.ριεε. Ω'‹:Ρι ρου»!

ειιιογ ΓΆρίιτιο αΙΙι:><έ·ιι.ε Μ ιι: Βετο αΤι‹
γ : ιιιοι;ινέο Μι όι(ειρΙο ; Ε.:ιιέΐοιιιε Η @Με

Η) Με Ρω.ιω Μι:ε ειέΒιοιιε τΊιιίϊτιιιιτοιιτ

Βειιιιι:οιηιι ιιιιεια. _Βοἔ:ιιὁο ι:οτιι:ιιιι: ια

ίειιειθοΙΙ:-ιιι·ιιΗ φ:ιε ιο όοίιο:: εφε :ιι :ι

Βιέΐεε. Ε: πι: τι: άειιιιιιι·ιόε ροιπτ άι: όση

ιιιοἰεε,ζιιιιἱιιιεΙε ιο οι:: πιο Γοίιι1ιι:ττο. ΙΜ,

ιι”ὸτόοιιιιο Μπι ιιιιι: ιο τις ίὶιίΪε. 1ο Μή

ΓιιΕει·Ριιιι ειιο·ει:ιωπαιίι.ειι:ε. :ΜιεΔι:ει γ,

ίοτιιιι·:τιςι

ι

ι

ΜΑ



 
_ ._.-.¦ .

1 ΖΙΚ ι $$παϊβέφξ γ _

£62τειέξοε `-Ι:ιιιε ηερτεειτἐίε σ. ' Ι'6ττιΒτοε ]

ώσεΜαΐεΊσ , σἰι Πε Εκτοτε: Ιο ία· ,_ Π· '

Μ: Με Μενα, Ειπε ρεεε· Με: ουσ:

ιπ€Ϊπ1εε ασε οες:2Ηκόπε. Έιι· αΐειε βεί:

«με τοὐὶοιττε να: , ά ω·ωέ νοὶε 6οσοτο:

ενεοσώΙει1·γ Ιω ειτωοε Ηάκ:Ικ:ε εκ @Μπεζ

ΜοπΤαη€,& Μεεέρτωνοε τἐτ·ὶτ1ξὶὶΒοΦις

αίΪἔ:ε εσπιΒἰεπ Η: ?Με Ρετ(κ1ειάθ· ὰ: α εμε! `

β· ΡτεΐεΗε @Με αυτ·ι·εἐ. Ϊε:· ΐου·Ιδέ Με Ρέ!ή

ΠεεεφτΐητιοΙ-Ιεε @Ϊ τ'οίΗόττες 82 Ιι:εΙ6-ΐ·

@Με φ‹ἐ ῇ_ε α: @πωσ πε (σο: με άοε

ρετοΙοε δέ εἴτε Ρεἰὶπιττφ ν:εί·οοεβ Με:

ΜιτνΝοε,8ε ετιππό6ε (ὶσ Ιεω·ε εί?ετε. δΊ

ευ ἰετιὲεεε Τηοπε&εόω αιει·ειε οΒ:ΐἔι πτἔ!

£Μθ$πεΜεπτ. (?:ΒΒΡΙάϊ:Ιεεε Ιω Με

ξ6·Ιε: άεπεάκι ‹Ϊε ΓΑΡὁτω ; φαπά β το9

ΨΦΐἔητε`Ξεἰ Ι'οΧέ:ΠτρΙε: αΪεθ ρατ·ίδ:Η«:σα

° Π116εΒέέξ ' εε οΙιετ ἀἐἴοὶρΙε ω Π: Νεά,

ἴ0ΠῖΡιΌῆτ:δἔ Μι@οκ 8: ΗέΗοτι ‹ἱε ζω;

Μεὶ·ίΕι·ε Μ @Με Η πατα ὁΩπε1Ϊσ σώμα;

(ΜΗ Ετ1&ιι·ει έοιιτεΒέιεΐεωεπτ εοιπε!έε _ . ' ω

ἶωειᾶκ`άο Η οβει·Βε·ε 82'·Μ5ϋωίϋ ξ # Ι .'

ΡΗΦτ επιτΜΙο οοωθοη, 5αΙιρνετ ΒΙότἶΞῷίζ

Μσε:_-2· ΡωεΜε έσωσε. Βέσττ νωιΙεε

@ο σετεεεΒαΙΙ·ιεΙές;οξξΕ :ές -

Φ Η Γεω :Μάϊ ὶὶ·ἔιξἑ'ᾶθ ῶὶΐἶ°βῇἔβ δεῖ

εεΕτΜέεποπτειΜΗΜ· πε / Ρέτσ!ε58 _ ,
Μ? 'ε ' Μ Σ ' ε ° ' 9ιι'αινοσ ε › ε
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·εω. ευΒινεε ίεε εοπΙΙ;ειτε ,ίεεε Ιε :Μίκα εβ

Π' Χξετ ειπε” 11οιιειδε εομκ:Ιιε ΙΙ νΙνεεωεπτ,

ε; Με ΡειΙΙειπέ, δέ Με Ι:τεΙ:Ιε , ΙΧ Ιεε Ραμ

ςΙ5εετευτε δ; Ιεε ειιόπειιτε, εεε νοιιεΜου; ε Ι'εκεττιρΙε όε εεδΜπτ Ιιοιπι11ε

μακ εεςυἰτἱοω ξΙεΙεΙετιτςΐι: τΙε5 ;ΙενοΙτε,

ού Ι)!ειι ραπ :ΡρεΙΙε Ρουτίο. [Μοτό

εε.ιι(ε. (Χα νοι;ε γ εμἐἐ :ΑΜΠ Ρεμ·τ Ρε ·

ςΙεΙεε; 6; ΙΙ νεε Ραβευτε Γεω ρΙιι€εΧροε

Ιέεε Ια ΙΙειΙπε (ΙΙΙ ττιοιπόε, δε ε. θε πιω

ς1ιιεε,τ:ιτιτγ ει εμε ΜΙ εε νει1ε :Η όετουε

ασκ ε1ιιΙ (σε: ντει1ειπετιτ (:ΙπότΙεπε,

Νεα εκεπιρτ «:Ιε Ια· @ωχ όι1 5εΙεεευτ

β; όεε Γουίΐτειοεεε , εμε Ια ΡτοἔείΙῖοτ1 ‹Ιε έ

ίσηΕνεεεΙΙε εττΙτε ιιεεεΙΙειίτετηεητ Μ;

ρεεε. Ἑεὶτεε ςΙοιπ: έτει: , ειπε σετ ε3:ειπε '

ΡΙειΙε Ισ. ΡετΙειπ:ε εΙε Ι'Αρόττε νοιιε η» ·

Ρο.ττάεητ αυΠΙ. ΜεόΙτεε-Ιε, 86 Ιε €τειιιεε

@σε εποε εοειιτε ; :Σε έεουτεεεινεε παω? ,

Νεο εε «με πιοιιε :ινοεε ε νοιιε εια_ὸΙτσ›

-τεργειμιεετ Ια @εεε ὸε_[)Ιειι. ΝοΠε γ

εεεΠόετε;οηε Ιε ΡΙεε Ι›τὶειιεττ1επτ δε Ι©

ΡΙυε εΙαΠει11εκπ εμ5”ΙΙ 11οι1ε Γεω ΡοΙΙΙΙσΙΘ›

Ιεε ευεςτε ροάετέςιΙΙε'γ ΡΙΈ(ΕΠ(€ΠΠΡΓδε

ωΙετεωσε:,16ε έενΙΜκε5 Μίιεεε (Μ.

ΙΣΑ ρόετε, εζνεεΙΪοεεειἰΞοη ,π ετα Ιεεε90ΙΙΒ

899τόσε ΙΜ Με ε; 95.ΙΙεεε Μ! ΜΙΒ?
:ΠΓ

- ε @είπω

  

ΙΙ·ι

«



 

ΙΙ [πΖΈΡ.ΙΙΙ.--α ξΙζϋΙοϋκή9.@ΜΙ ΙΙ @η φα `

τΙοτιτ ΙΙ Ριι-τΙοΙτ κΙα;πε Ια νε·είετ ρτ62:€άθ'ίζ

ΙΙεπίππ· (ΜΜωρέ ,ή έ2ι/9ιΙτε.ν-ςακ ΙΖεσ:5εση:Ι

πιο »ΙΙΖβΙΖἐιιτΙ ΒοοοικΙειποστ ΙεΓνεττιι

δε ΙΙοΙΙΙοεοε ό:: Ια ῇειΙοΙσ δΙνΙτι6, ςΙΙΙΙΙο=

ιποΒίΙαπε· εοέρέοεε `άεΙΙ*°Αρὅτταο6 Ιωβ

(Μ: ΡΟΠΗΜΙ: ρο.αιΙ'άνσΙΜΙ:ι1 €:ουτεε εμ!

:ΙΙ σε ηιι'ΙΙ τΙουε φοπττεηυειη‹Ι ΙΙ εΙοιΉ Δτο 5 ΑΜΑ Μ |πη·υ|ενίε @ΙΜ κ,έ[2 μ.ϋπ ίί!ά - Ι

ΙΙτι ττοΙΙΙεΙΙιτιο ΙΙειι ϊ1011_5`ν€ΓΕΟΙ185ῳ1Ι0311(

αυκ,Ρουτ Μ: ΒΙ:σί861-εόΙΗτέατΙσηι1ιιεΙε δ. ΡαειΙ ε'οΧΡοίοΙτ Π ΙΙΙ: τε:1πωπ ΙΙ

εεε Ρέι1εωξ Ιω ει1άυτΟΙε Η ρετΙειπρφές;

αἱ φΊΙ πουεθεεεΙειτο άειι15ΙΙαυττε @ΗΜ

@Η 6ΙΙΙε1τιτ. Ραπ· εαπ· απσβ]εβ2973·σ Μισ:Υ

εόψη:ο:Μ Ζ”πωσιπ είσπ!εια Β [ΜΒ οτι @σεβ

ττΙοίπτκ:6ε -όπι1Ιοκ Που πισω @ΜΕΣΣΗΝ

Ι0Π8 › φκΙΙο έτοΙτΙει @Η 8: @ΜΙ Ιέ ιΙε:β

@ο τΙ6 εε τω: Ι:οιπιπε επι Γοιιθ”τ:ιοϋ

“ή ραπ Με εΙει1εψς?οΙΙ ε ιΙΙτοςιωΙ

ροϋ·ι> επ ΙἔὺιΣΙΙἔἰΙώ ΕΙΙ5,ΡΙ

ΙΕ 7

έτοΙ:Ιο Ι:τ-ΠΙΕ,ςι1·ΙΙΪό·ΕΩΕ€Ωἀ`ΦΙΙΕ;ΕΙΙζΙἰ·ΙΘΙΙΙΪ _ 7

911 ΜΜΜ ; εε τ1υΪΙΙοΧρτἰω: 8:οΙΜπ16
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Ιοε Ι 62 ἀΙἴ€τιτ , (με: -ε”έισΙτ Ισ ετΙππ: (Ισ

ΜοΒΙο. (ζω τουτε Ια ΐοι·ττν: άι: (ει νὶς,_

έιοΙτ ΙΙ Ισπφεοιπο δε ΙΙΡυτα φ,ΙΙ Νά

;:ο1τ με ΡοΙΉΙσΙ‹: ά'γ ττωνετ Ι; εουΙωτ,

9η ΙΆρρατοποιέ ςΙ'ευευτις ὸ€ε κοιτα

Ειπα εοπτΙο.ωτιέεε 86 μπακ; μι· Με

. Ιοικ ΡιιΙυΙκχυε:ε. Μακ ΡτεωΙαπωωτ ασ

ΙΙ:ιΙτο ; μποτ» ΜΒ.

Ι ε” Ι“Αρθτα·ο πιο ιΙΙτ ραεΙ,εΙυο ΙΙοιιΙιιΙ

'' όοτΙοο.ΙΙΙο ΜΙττε άΙο.ιι-ειιιι «Με πιαΙεθο65

εοπεΙειωτιέ5 οΧΡτεΙΙούΙοιπτ ΡατΙεε πω»

ΙΙ άΙτ ΙειιΙεπιστη εΙυ'ΙΙΙοιΙΙΙτοΙτ Ια εΙ10·

(σε οττΙοποέσε ο. κια εμιΙςτι (Με σου

τΜΒ:ΙΙ:ι›ιΙΡ€ΙΙ;›Ι‹:5. Ι.ε τΙΙττε Ιοι15 Ιει4ι1εΙ ΙΙ

ΙοείουέϊτοΙτότοπ ΠιιτρΙεωοοτ @ΙΜ σΙσ
°εΙιτέτὶεσ 66 εΙ‹: Ι)τεεΙΙεειτουιτ ‹Ιυ Οπί

ΙΙΙ:1τΙΙΙσπα Ρι.ιΙε @Με ε'ΙΙ βιο: ροίετ ?είς

έ:ο εΙα ιτΙ:ιΙεθεε , (Ιω ΙΙιΙ έεοΙ; Ιπαρι1ιθ$

οποτε ειιιΙΙΙ (ο Ραπ Ηπα: εμε εΙυεΙηυ€Ι.9

: Ι εΙο ΜεἐςΙε ου ὰ: 5οκες

ΙετΙε, Ιουε σωΕπε €41.1ΙΙΙ ΒΙΙίοΙτ. άΙνετ9

Ι ωΙτο.ε·Ιεε ;Ι”είΙ;Ισπ ιπτο.ιππτο·Ιοε φαι: Ισ

ετων; , εΙοιπ Γεω εππαιπΙεΙο οΙΙΙιτξςεοΙουι:

ΡτΙκι::ΙΡειΙσωεπτ, έι:ο1τ Φ: ττουΒΙερ Ι;»

Ι Ι ' ττειι·ιφ.ιΙΙΙιθ

.'



/Ιο· ?Ε'β Πει: Τέωσ2βέε. ' 4.6; .

ΣτατηεΙΙΙτε ρυΒΙἰεΙυε Ρετ ΙΊτιττοεΙιιθτἱοτι εωΡ_

“Ντ ΩουνεΙΙε τεΙΙεΙοτι. @τα ε”είτ Ιιι- Π·

ΙΙειηετιτ Ια εουΙευτ,άοετ ΤεττυΙΙε,ρΙεΕ

Φωτ εοττττε Ιοί ρότιτ Με ΜΙΒ , Ϊει·ὸι›Ιτ

Ιου πεευθ.τΙοτη Νεα: "Με (τΙΙτ-ἰΙ ) τπ·ισ- .

τά σε: ΜΜΜ· ρεβΙεωέεα:ε ό· έωσα·ωιπτ έδΙ.*4°

,ΜΜΜ Μπι· :Με Μ· Μβρευτ Ίτσια ἰο -

ΜΜε, ώ· ώεβιΙε εχετε έα: Νπ2αΜΜ.η - . Ι

(Οείτ ΜΙΒ εε`ιΙ ειρρεΙΙε Ιεε ΕΙ·ιτέττευε.) τ °

ΙΙΥ28τειτιτ:Ιε ειρρε.τεττεεε εεε ε: Πιτ ετι--` › ·

εοτε Με εε ΙεττιΒΙειΒΙεε ετετε:ττεε :ΜτΙ

Ιιττ εωρτΙΙοοοεΙα ΓεεοωΙε ΗΜ, δε στι

Ιυττε εοπτΙ:πτωε εΠΡω ει Ια Φωτ. ω:

ΙεεΙοἰκ Κοτεεωεε όείεω!ο6ειπτ τοπ Γκε-κ .

νει·εττιετιτ Με ΛεττνεΙΙεε .τεΙΙεΙοττε, δε

εΙιὲτἰοἰειπτ Ιε.ε ραττ1ευΙτετε , εΙυί Ιε [Μ

ΙοΙετιτ σ.Ι'εΙ1 ΡτεΙεΙιετ σε :Πτι Ιοττ06ΙιΠ

 

  

  

κ ΗΜ ΓειτιτοτΙτε ΡΠΙδΙΙ(ΙΠΒ ότι δεκτετ; › Ι ΙΙ

ΜΙΒΙ1ειπτ ειίεΙτι θινετιι·εΙε τεΙΙεε πειτε λ μ . ` τ

νΦ9Ιυτεε ?σε εε τεττωείΙ: ετι1εΙηι1ε ε1ωΓε `

©0Ι1ττε Ιε 8οιινετι1εΙΠεΠτ δε Ι'Ιιπετείτ εΙε

Ιευτ εαπ _ ειιΙ είε Ια ΡΙεεε,τΙοητ Ιεε Με»

εεε Ιοιιτ Ιεε ΡΙυε 4ιειΙτ›ε:τ, 8.: ειιΊΙεεοτι-ε

Ιετνειπτ επεφτε Ιε ΡΙιτε ‹:Ιε (Με. (Σε ω:

Ή11ΐ3 ανίε ΙΙντΙε (Ιω ΡτἰηεἰΡεΙεε τεΙΙοι1%

άουτΙ'ε.(ετωτ δεκτη μποτ τειπΙτε Ισ

©Ι1τΙΙΙ:Ισ.ιεΙΙτηε Η σώου;; :τη τιιοπάε › δε'

' Με - 5 , το” ·
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εμ” ΡΜ; ε;ιςέη:έ επι Μεεωυτεεεαε ε-ακμώ :

μ ιὸε δε ἐξῖε5 Μ.Βοέ,ς1ι16 Με· Ραγ€ηε οκτώ; ;

πηιττρ1ε εαπ ωιεόωτειπ οοιιπτε ε·οιπιβ 4

(μή €ιι·ί.ιιίο1ε·πέ ΐὶτ.9ξε$ἶἰοω.~ €ὲιτ°`ἴουἐϋ ~

οιππβτε φωτ αστα: !ἔιι.πτ‹::‹ὶιί-οὶΡΙὶ¦ισ 4άέ9

. °.~ πέτἰοπ Με Εκο( ΙΜεο·ί? ΐεςκίη Μέ

' βι·ιπΠε , δι ιω :ιΒοφιυετ1068άξ:·-Ι€ιιξ

_ ξυΙπειρσε @Με @Η έι::δηππέέ ῇὶι›ε:ινἔΨ

. ` Η εΠο: έσω Μαι €οιιόέε οιιΪ ιαβει,)ο. εστι:

| ' ξρ.ττ1βει·επτ ό”ειΒότάφοςηιτίς ὶφςἰιτφἰω -
' › ἱἐ ; εοιτπωὰ ιιηέΠ;ροτΠτέ$οξπ εῇἑτςῖὶἐὶεἑω`

[εώς ιποτς_εΠε,_8ς (μέλει εοι11ινωο6 Η:ψ

ξι);όε φωτ Ιο;τέςιπςτ Ιωιι11Δὶι5Εφιπμιἔἰη3

"· ζωα &ιιΗζίξιοτιιτειιτ _ά”εΡετσ ςοὶιΡαΒΙἔ

ἑἰς ιππέτπα.Ιοε.‹ὶοτΪ1ὶ€τ$ βὶΡΡΙἰςςεΪτπεβε.7· (ζςΡί @Μα ρι·ορτοὲ κοπιηαξεν· εμέ: Η: Ρ1ιΞέ;

. 28μω ὁἑε ὶπ›ίὶ‹›ιμἔε Ρειγέέπε άέα: εεΊιεὰρε-ἔ

  

δ μ ]2,;ι ρανΙὲ εὶοε Εβι·έτ$ειιε. -Νομε αρρτες

ε / μου; ἄ”.ι1ΙΙὲυτε ζμυ:· ?οφ Ιοε ειρξνεἱὶοἱ-Ε

! μΧ εοσπησήεωοοτ α2βε: ου ΐκφέσε;εαα;

ζ ' - νοΠτ μπα: οιιιι”ιΙά αόσεΜε:ής με 163ξι

ή ἰὁοΙςεεοιίειετέεε ετώ ωΙέτέ ώ: ςὶ1νὲιπὶτἑ

ἔ βοοοτέσε ρατνΙεε ΡεόΡΙςε τη επτα

φι:Μέτθ. Οςι μέ‹:ὶ1:·.τεἑςεοἑωὸἶενοὶτ υπ;

·/ · ία:τ€ζς Β:ιέΠε οοτπτε [άσε 722 εΪεπ ίό-ιι-·

ή ' [ : __ · 1έςέτες]ε 117ειΙ[1έω,τ,έ5ε ὸ'οη“ςταἰττὁτε: Ιι;-~

· - Ρι·οΪροτΙ;ὲ. Οομι1οίι;ο.άφωε ά'εωεεω '

· 4. ›' ~· η " ` “Ι:Μίε;
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@άσε Ι;ιοττΙΙ:νΙσεΙ 86 @σε ειικτυοεΙ:ιΡ- ς:ΗΒΡΙ

Ρμεηςε ; Ια εσωίωιτ ὰ'ε›ιετεετ ιΙ:ιηε

Ις[ες;;μΙο Ιου:ε @ΙΙ-σι11ΌΙέε5 Ι εΙε:5 Μια-Ι

Μάη, @εε οτιΙιπεε Λάππα, Ιιιέ;ωϊσε

πΙεΙτηέ ;:1·ςτζ Ια ιιειτ`ΙοΙΙ3 Ια ΡΙΙ18 @ανα-μ

@πω δ;Ιςε ρΙιιε ΙΙΙ:Μεξιιτέοεμ ΙΙ Με θα'

Ι-ΙΟΜ [Με εΪέ:οηυοτ›, Η Ιε.ΠΙεΙΙ›Ιο ηπα:

τειππρΙΙ Με ς(ρ;_Ιε; ὰ:: Ι):ιγέε ὰ: σ:: βια

δέ-©Χττάν:18-αηε ριπ:ὶμἔἑ; φωτα: Ια ()ΙπτΙ-τ

ΙΙΙΑ0ΙΙππε 1 δ. Ρ-ειιιΙ Πω εΙιέτοΙτ είΙ;ΙικτθΙφ ·~

ρΙιεΐ, οοτητης: ά1ίοΙΚ[εΙειΙΙΙο σέ ιΙ-ενη.ιπτ,

[οιΙΙΙιτΙεεαητε;ΙφεΙιοίεε απτο: ΙΙειαε σι:ιΙειε,

8δ5,ΙΙ γ Μ· τιιο,1εΕ: ο-οιαιως νωΙΕι1εοιιε, "

Μακ -ς:οΜΜααεοω ιηο.Ιι·ιτοικιος φωΙ Με

1ΈΙΙ:τ Ειπε νΙβΙέΙ1τ:€586 Ιω (οιιβ

©0098 , ρω; Ισ τοἔΔτεΙ. εΙιε Ι.ΐΕνειΠΦΙεξ

ΠΠ:€τκΙοπι άε:;- ροτΙζ·ευτειπε όεώΙτ εΙ'ειΙΙ

έωυίετ Ια άοδΙταιε,Βε πΕΙΙβΙ111τ1°6ΙΙετ Ια

90ΝΓ5 Επι: Ι'φωρΜΙοιπυ:ετπάοτ €Ιο τ:έΙυμ ·`

ΗΜ Η Ρ0τωΙτ μι: εοοωΜΜ ΙόΙτΙΙΑἔ

ΡόΙϊθ) (φραπέ: κά: ΒΛωάςβ μέ” ίέέε;

@ώ Με Ι›εΙΙε 8: εΙοἔωπε ορῷοίὶ:1οπ

ἔι ω (10”ΙΙ ε ςΙΙς_εΙε: ίΕεΙΙ:τιε;Με ροτί0%0

ωΙΝΙ) εΙΙ:ΙΙόξ; Πω5> ΙΜ άοέϊτΙι1εΙΙε

ΜΙ ΡΜ δΙΙο ΙΙΙΙε εηοΙκιΙΙΙπὲ , καιπ γ :ι

(μια Ι'Ενωπ‹ἐΙΙο εΡρετΙΙΙΒεττἐ ΙΙ παπι

90ιιτεΔιη;ιΙἔτὲ Ια εερτΙν1τὲ ‹Ιο Ιου ΡταεΙΙ

ΗΙ1 4. ` εειτει;ιπ

π,
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ΘΕΡ. φάω. Ε; ς!ι:ι€ίτισάο: Ι'‹:τιιῇὲττιἰ ει @η

ΕΜ. οϊότεςπηξ μβε;τὲ ; φώς :Πε άς

Πτι; ετορὸἴεἱιοι·, @σέ Η νοτὶτἐ πιοΜα τηειιτσ:Μοτα ·Ιο Μ πβ:ιτ©:Η::έιηπώε1

Β :ι ε!ιΞιτπ:τ- Γιπιίρσιῇἑὶτιοὸςς: άι: τοπος ,ε1ιιξ

ΠΡροτπειστ Δι μτοά· :ία Μαι :ωχ ίει:Εεζ

πε οτά6ΗΜοεεέ ιὶε Ια Ρτον1όοικέ ιὶβ

ω”. Η εθ: νΜΙ,ε1ι1ο Η. νοΙοεπθ άε Βίοι;

ςΕισσοιήΡΗτ - ηεεκπ.ιΙτοτυοιπς , 8ξ ςίκ·:·ς:έ

' κ - ' ςμ”.1Ια οτε!.οιηιθ: ε'οκεεζιτςἰπἴεήΙΙ-Μετιὶἔς
ξ11ωΙἔτέ τρικ Μ; Νς111ΡείοΜΜεη; κάππ

1ιοιπιτ3εε.Ετ Η εΠέ ντειὶοι1ιἑΦτεΔι1ι1:: από

·9οιοπά: ό: 0τό6τιτ1έ1τέςο 5έΈησιά

ή ρε1ιιτ πρωτιπετ & ρετοΙ.ο_έ ᾶςίὶ`ἴουέ

/ξσειπ ΜΠΕ ὲΡροΙὶόο-ρειτ Με ΡτοΕετέ:ε;Μ2Χ;

ί! Ιι”ε(ϊ/ρα:πιο1ήε νηειέ, οἱ 1Ή0ὶι1ἐΒΨὶὸξΗ

ζ1ικτ εε Μάϊ με Ροιιττ:«ιητ α: Πιπ,€Ι)Ε0ΠΦ

ἰ£ἰ ΓΑρθττο. Ραιώιρ:%σΖωίς Πέσια ΠΙΡ;

εωεθ απειιτέτπειπτΕι ιὶοέὶτἰικ: εξ: ?Εξ 4

ωωἔεωἀε Π6ΓΓθ $εὶἔπι:ιπ Ιεΐυε-(:Ειτέίβ

@τα ίου ΜΗ: οτόίτιειΕτο; δέ ῇο Μ μωβ

4 με ,ῷμι”ιΙ ως ίειωε1.56ιπΡΙοχέ: εεε τιποτέ;Α: ρηο!εψ:'ε Β.έΖω έκ :απτο Μπα Εἰ Ξ

. ἐιωάθιβάάιι Η επι Μοςοἰτ ΜΠαιι·5 έωττοξ '

;;εωπέ, :οικω Ιἐε ὲἱτεο-π1ὶἑ1πἑεε ‹ὶο α:

ἔι€.;_ω ά10ι1ττ€1π @ως εΜΕ ώ: ΓΕύαο€ίΙσ ,

έμει Ι”ει;ιευ.ό Μ. Ο: Ρ)1ίβ€ς εΠ:_τουτά

, η . .λ _ ~ ξ8ὶέἔ

  



_ ή” Πρ. 2 Ι. ιι Τ5πωιβέ(_)ζ .4%;

Μ: ΓετηΒΙ:ιΒΙο ο, σε ηιι”ιΙ ὸἰτ ἱὺτὶιιτι/ίῳτ» ει”.

ΡΙειΒΙο Μα ἀαοεΓΕρὶττε ο.ι.ικ ΡὶιὶΙὶρ- Π'

Ρἰειπε, άι ροωροοίοΙεέ Με βά:!εεεόο ΕὶΖὶμμ

Γειιομἰ φ'Ηε ανασα εἰ: (αι ΡαβωηΙΙουι: :Σ η'

ΈέΡτείςμα: φα ία ε:ιΡιΜτέ (ανω: ο. Γε

_Η:ψεωςήτ ὸε ΪΕ·ν:ετιἔἰὶο (με: (σε Παπ

;ι111νόἱει1:λι:ιθέ Ισ (Μοτό, ΒἱεείΙοΙιπ ὰ:

ΓΩνώτ τεεό.ιβέ,ξηαιάτ ὁο/ιπιέ :ι ρΙυβευτε

τιιίτευτο.πεε ὰ: ρα:Ιε:τ· Μτόεπτουτ είε 24. >

2Μ[8· , δοθε Μάτι: εοπκτκ: οιι:ιευτενο1ε,

είε: Η άο&τΜε:- (Με 5εὶἔοοιη ΜΒΜ ὰεε

ευγΠετεεάε (ενετ1κέ οοΙε·Ρεο. ΜΜε Με

€Ηϊέ5 200ε,εσιωτιεπε απο Ρ:ιτφΙε ὸιι

€εΈειετιιτ 1π'έτο3: Με Με; Ι1έε<, μπε

ξ1ΠΉ_έα εΙυ.ξϊ επ Ια εΒ:4.ίΠκ: (ὶ€ ΡΑΡθττς:

Μ @ω Θεέ Με Ι1Βατό άο ΓειΙΙετ μα:

@νετ ςέ,δε Πι Ρ:ΜιπΠεε Ι1οιππι€ε,οοφηιο

Η ξ:ιΙίβ3τ :εύμιταν:ιοτ9 Οὶπετε_Ἑτοτεε,‹:'οΠ:

Γκευ άεε ιτι1ε:ιε1εε ·άσ Η ΡτωΠό.οτιεο

δε Βίου , εμ @Με τοΙΙού1ετιιτ Βουνει·-; #

Με Με εΒοίέε ε (μ1,ιΙ σ6οΐετνε [ο. ρειτοΙο

Μπιτ άειιε 1ε:ε Εεεε ὰ: (εε ΡεοόΕαιτευτεε

ζ›6-ἔο.5τ τε ·ν1τΙευτε σΕεαἰΗΔεε δ: ἑουτε ΡΗ

[0ιπε ε Ι'ερειπάτε 86 Ισ ίἱὶοποέ ὸεΙειπ

Φως Μείωσει Ια ΡιιΒΗετ. Ρτι·τηΙε;::ε

91ςιπΙ:: $‹:ὶἔτιειι: οόοάιηθε Η Βίευρεττο

ἶΡ.ἶἶιξ_νς ςι€ Ι”Αρόετε «απο Η ΙΪςκιϊιεωΜιμ

' ” 7 · ·· ε Με'. .

φ ·

 



  

έ” Με Μη: η

. εΙΙΙΡ. ΙΙ;; Με επιπΙοε,.ΙΙ Ιω @Με ιιαωτωοΙρε @Στ

ΙΙ· @Θε ‹Ιο Ισ. Ιεμηειιο Μπα δὲ ε'ΙΙ Ιο ;:οΙΙΒΜ;

·- βαηε_ίωιέ ΡτΙίρη,ΙΙ η“οΕυρείοΙωρειε μου

- ραιατη,ιξΙΙ ΙΙ'γ νὶίἱτό με άΙε·ετΙοερες6

ίοτπιαερ εμε: Ι”αι1·ΙΙτΙὲ , ρω Ισ. ειιτΙοθτθ:γ

ε;όεΙυΙίοΙ9(.Ἀιε δειτε;;; πιο ε'ότοπ ρειες;ιιοοΐ

:ο ειι.ΙΙεθ ώ: ΙρειΙΙΙοι1.ηετ Ια ΙπουεΙπτε δ; Δ;
ζου-Ρενέ Με ΙαιόἔιεΙ: άσε αίτηοΙοε άιτ Ιρίιιεε

(:ΙιτΙΙΙ, @σε Ιοε ρΙΙΙιοέ έθΙε νειι€ άς

@Με 'ΡετΙφιέηεε8; @Ισ Ισ. ΙυιτΙΙοτε Ι1Ιείχης

«ΙΙΙ Ιου-τ. Μι @εμε ‹Ιε εετεε στικωτξ Ισειὲέ

Ι>=εεΓ<4=έ έ€οΙ€ τείεευέε 403€ ΤΠ(ΙΜτ

του” Φ: Βλεπω; εμΙΙ Ιβ Ρ.τε.;Ιφειπεςρωέ

Με νοι:ε Ιθο.κά:ε,ςοης:: απ, φππξω

ΡτΙΙοπικοτ ρου; Ι'ΕύαυΒΙΙε'. › Εεε ββΙΙΕ·τ

παω; άσε Ρεγειπέ έτοΙοηε ΡΙι1ε ΙΙμφεΙιιε_

ου ΡΙ·ι1ε ;;τοΙΙΙετε.. Πε ςι”εινοΙετΙτ με θΙΙ·;

ΩοτεέτυάΙἑῇουςεε~ Ια; μία σ:Ιεές Βρέ

τΙοτ Γειτ18ωΙτιειΙτο ε 86 πι: ίςσ.εφΙέεΙς μεΜακ τουεεε Με ΡεοίουσΙοιηε 8εμπ,1

ειπε Ιω: αιΙΙουτεΙ'ΙιυΙ ςεε _ ΙιμρΙςογ21·

ΒΙσ;ε ΠοέΙεωτε5 ε1ιΙΙ (ο ΡευνειΙΙ:'νωιες“ς. '

ανεεφο νστΙ-εξ: ά'εινοΙιτ ρεΙΙΙέ στι. ως Με

δόΙ€11°280 εΙοε ΜΙΒ , 8ε Με Έοηει1_τε.εΙεε

Ρο.γει15 , 86 ά: τοι1ε Ιεε επιασε ς:1Με'ετι

ίοητ ωεΠὲεΉυΙ πετώ ὁΙτοι1>έτοὶετΙς

εμε εΙεε εΙΡΡΓοΙΙ:Ιίε ό; εΙΙ:εΙΖιμτει:Ιε :. πι;

' _ ζ · ΡτΙΧ

ι
Ι

ῳεεέΙ-εῳε-ωῇε--.πμ_

Β

ι
Ι ΙΙ



 

Ω .

@τ !'Ερ. Ι Ι. ΜΙ“έΜα»&έε. τω”

ΡΜ άεεωόυτοτετε. Πε ω: ίειιΙετττειιτ τω..

τοτε ευ Με οΏοίο: (Με πόιτε νοιιΙοττ ίω τε

βαΙίε-τ-υτιε ωνετιτ-τοτι Η εΙΙιτεοΙτετιε ρομε

υττε›Ιεἔἰτἱιττε ρτο‹Ιι,τέΗφη ὸεΙἶΕνττοἔτ-Ιε `

(Η Ιείυε-(]_Ιιτ-τίτ , Ιττφυτ:ιστ ίειτέ Ιιοτιτα

ά Με ρωὸειιτ ιι Ι'όεοΙε εΙε Ια ι:Ιρττεεετ

δ! Φ: Ια τΙΜιτΙτε; Ια βετ Ιποττώ.Ιε 8: Μ·

ΡΙΙΙ5 «Ιέτιέιττττέε τιτΙττυππωττε, εεε Γειιίειτ

ἐΙΙΙ·ωτ1ετε εοττεειιδ. _Ι.”Αρόττε ιΙοϊΙΦτ

ΙΟΙΙΪΙΙἐτΔΙτ ερ ίπ ρτΙΙότι ς1ω·ιωωωττε εΙε;τ

Ραγεπε ετττρΙογοτι: ίο3εττπειτίετττετιτεεττιά

Ι'

-ει ρτείεΙτετα @τα εφ Ιε ν-τΠτεγετ:ι.τ,εεττα

ΙΡείοτε τΙοθτττττε , ρουτ ΙατιωεΙΙε Η ενοτε

φ ίΕΙτ Ρττίοτ1τιτετ; Ε: εοττττπε ία Μαη

τα ? όςοτέ 'ατι το.τἔ:ττιε 121ετν-εΙΙΙει1Χ , Ια

Ρ·Ιπιτίοε εε ία τττατττττ“εττπΡείεΙποτ.τ με
ευ'εΙΙεκπείΙΙ: ίεε.. οι·όττπαϊτεε εΧρΙο€τ5Ι

έεΙΙ :ι τΙίτε ΪςεἶεΙΙε_ σε `εο:τυάετττΙΙοεωε

(ΙΜ Ι'έσευε_οττε·τιτ ·, κ ε Ιε·ίογ άτιδετειτεΗΠ

18(Ι1$ί (ΠΜ ΑΜΙ( `εοττττττε ΙΙ Ιε τείτικτοτ- Ρω-ιἱἐ › ›

ἔΠθ ΙΜΜείωε ετΙΙευτε ) «ΜτΙ Πε στα

ΙΙΙΠε (:Ικεετετι @σε ·ίεε Μακ. Ιεε τ1τττω

, κ

'.

Π.

χ,

ΙΙ080©6ίτυ'τΙα Ιιιτ:ινο5ετιε ΙετΙΙίέε τω; ·

εΙι:εευΜεττοττίο5εωί:τετεεΙτεαττορ,άό-- ›

Μακ με εεττ ΡΙι15· ετττ”τ$είεΙ1δ:ε με έξ

αιρετεττε. ΙΑΙΜτ Μοτιτ ιτοεε; εμΙϊινεε .

απτο 11τείέπε εωτετε,τωτι ρωταω ΙΙ ω:
ι _Ι › .Ι Α 4- ' _ » .

` › `· ' @Με
Χ Η

ν."



  

@η ,
ΗΡ

.ιεε.)8.

8.9.

Ι:&τΙ·ΙΙτ

.ΜΜΜ Χ Ι Ι' ΙΙ

Με ρω άι· μας” Ισ Ρετέ εΙο ΡυΒΙΙι1ε;

δ; άινετε Μετα ὸεο°ε ?Με ό: ΜΜΜ,

ΙΜ δουντΙτ Ρετ σε πιογετι Ιοι1τε εοευτε ε;

·ωΙ·ΙΙ8 [ε ρτοιΙΙεατΙοιι. _) Ετ δ. Ι_.ικ: οοιιε τειοουτσ

θ·7?·

Ι@σε ΡειιιΙ απο: ΡτΙΙοιιιαΙστ ι;ιὶ Ια νΙΙΙο

όαΡΙΙΙΙΙΡΡεε,Μηιέ 8τειτικΙε ιι1ετνσ:ΙΙΙε αι·

:Ινέο ΙόυςΙεΙπόπιωτ Πιτ Ισ. ττΙΙοιΙΙ:,εγειοε

:τω11ΡΙΙ Ισ εστω εΙιι 8εοΙΙστ εΙι·: Εεειγειιτ 66

ά-ΙέεοτιοεκτΙουμ Ια ΡειτοΙι: όιι ΞεΙἔτιευτ,

ηιιΙΙο ι·ένσΙΙΙά ει :απο οοωθου ,δε ΙΜ

θα ΡτείεΙνέε ΡειτΜβουεΙιε ‹:Ιε Ι`ΑΡὁττο,

Ισ εοπιπ:ττΙτ ανοεςουτε ία ιπειΙΙοιπ (ΪείΙ:

@αδ @σε σε Μαι ΙΙςιικιικ ΡεΙίσιιωςυ

Ι1οπ πια Ιει`π1οΪττ1@ @Με τεΙιοΙειπ ΙΜ

ΙΙ ττΙοκιΐυΙτ εΙο (εε νειΙοεμιουτε,86 απωθ

;ιώΙτ ςειΡΠίε @ως εμΙΙΙιΙο.νοΙφος ότἐ ΙΙΙ

ΙΙΙσ)εττθ:. 5ει Ιωπἔιιο ν:ια8οοΙ€ Ι*ουτταξςο

‹Ιε (σε Π12ΙΙΙ5;δέ ει:ε:ιοΙ1φηύες: Ια άοϋ-.

ατε , πκιΙε Ι:οτατέ 86 ΙτινΙινέ:ΙβΙσεε @ΜΙ_ΙΙΙβυ

(Ισ ΙΙΙ νει·Ιτἑ Ια Μπα ‹:Ιε £:τιι:«ΙΙ Ιικίἐ

- ηκε,ηιΙΙ ανοΙειπωωρτΙ(ισουθΙ(ου εοφ9ξ

ΑΙοιπέ:ε ει εεε ΘΙδΙοΙτεε (Ισ ΙΙΙ ΙΙιτ1%υεΙοε

«Μπα τ1°ι1ν:1ι1Χ ά6 Τα πωπω (Ιω έι:τΙνΙσ

Μι” απο ΒΙσπ-ΙπευτουΓε ΡΙΙΙοι; ά:

Βοηπο,οηεΙ3οτιο: Ραπ-Ισ ιΙο ατε εκφά

Ιετωεε δ: ΙωιτιοτιοΙΙεε ερἱτἐω , οὐ Ια ρα

;οΙε εΙο. Ι)Ιςιι , Εο_ττέε: τοκιιω«: άειοε υπ

· εΙιεΙ;

--‹_-=- ,ΤΤ κ

ΙΙ

Ι

ΙΙ

ΙΙ

Ι

Ι

‹



 “ΤΙΜ τ|Π-- ή εεε'

!/ Ι

| @τω ο. τ τωτω›2τ: εφέ

:βατ οι: ττΙοοτε ε Με. _σΙεε-Ιοτε ντΠίτετ μέ: θεῷ

ΡετΙοοοεε , δ£ Ιεε ΙοοΙιτεε ποιο εΙΙε5Ιοο: Π; °

οεΙάτεΙΙέεε ; δε τΙεροτ·ε ο «Με ματ τους:

Ι°νοΙνετε,8ε ο ρετεε τοοε Ιεε ΠεεΙεεώε είτ

τοπικ τοΙοοετ σ. οοοτ , Ιετττειοτ Ρετ του:

Ια νετττε, ό: ε:ιοτΙνέιοτ τοΙΙΙε τοΙΙΙΙοοε το

ετ.ευτερ ίσο οΙσεΙΙΙ:ιοεε.: ()ο.νεοΒΙε Ροτ

ίἰοο ‹Ιε ΓΙτΙοΙεττΙε & τΙε ΙΙεττεοτε Με

ΡεοίοΙτ έτουίετ Ι”ΕνειοτἑΙ`Ιε εεττ τττεττιιοτέ

δ.Ροι:Ι εο ΡϊΙΓΟΠε Ετ εε τα άστε εεττε

ρτΙΙοο ι=οεΙττιεΙ οσε 5.ΙδιοΙ τΙοττο:ι,· ΙΙ με °

Ι'οίε ειτοίΙ οπο ,εεε ιιΙΙΙεε ο ΙἘνοοἔΙΙε

ρουτνοΙετ Ρετ τουτ ΙΙνττἰνετε; (:ειτ ῇε

ΕετιΙε «με Ι'οο μου: @τού οοτοτττετ,Ιεβ

εετΙτε οἰ1 ΙΙ :τεοοΒοοε'εεττε νετττε,- οοτ

ητττΙτέτε τοοε Ιεεεττοττε όεε Ιοοπ1τοεε ,· δε

τΙεε οετοοοεοοτ Ρεοεττε , 8ερεοεττεοτ

ετιεοτε απο Ιεε Ιουτε , εο οιτεΙοτΙοττδ

€ΙΘΙΙειτιοοϋ ΙΙ τω: ΙτττεοίΙτ με έτε τυοίΕοΙο

τΙ':τΙΙετ «το ο·εττοοοε , φωτο ετσι οτι:

Ι'ευτΙ Με τΙοοε οοε εοττετο Ι-ιοεττεῷ

Μακ τιε τε ΒΙοττΒε ροτοτ , Ρειγεομ3ε εε 1

εμε Ια ΡετοΙε τΙε Ι)Ιει1 όσο απο ιττω .

ω 8 Ια τ,έτετεε (με το βιο τι Ια Ι:ιτιοιτε κά'

Ια οτειτο οτ: Ροπή. Ο.: τίεΙΙ: με ίεοΙετοεοι: · γ

ίειΙοοττοε 8: (τι τοεττο ερτ ρτεΙΕΙπε 1260

@ΜΜΜ οπο το τοίεΙιεε- ά'έτετοοτε; δε. ο `

/ . ` ο · 'εΙταΙΙΙιε`



4,71. .9':ΜΜ Χ ΙΙΙ.

σ:Ι-ΜΡ_ ΙειΙΙΙ:Ι. ΡΜ «Ισ @απ Ισ Ρστσ ‹Ισ ΡυΙοΙΙυε;

11. α άινστε :κατσε €Ι.80'5 Ι'ΙΙΙσ τΙσ ΜΜΜ, ΙΙΙ

8_9_ ' & άΙουντΙτ Ρετ σσ ττιογσο Ισυνε σοευτε σ ΙΙΙ

#ω'·Ι6- (α ρτσάΙαιεΙοκι. _ Ε: 5. Με πισω κισοιπσ· ΙΙΙ

  

. ΗΜ* συσ Ρ8.ΠΙ έπεισε στΙΐοιιιιΙστ σύι Ια νΙΙΙσ ΙΙ"

Ι όσλΡΙΙΙΙΙΡΡσε,'υπσ ΒαιτκΙσ ωστνσΙΙΙσ ειι·- ΙΙ

τΙνσσ ίσωςΙο.Ιησ·τησιιτίυτ Ισ ιτιίουΙτ,ογειοι;

τσιπΡΙΙ Ισ σεσυτ άι1 8σοΙΙστ σΙσ ίτειγσιιι· 66 ΙΙΙ

ό,έτοιποσττισπς! Ια ΡειτοΙσ ὸιι 5σΙἔιισιπ, ΙΙΙ

«μή Ισ ι·ένσΙΙΙσ ει εστω οσσ:ΙΒοο , 8: Μ

ίιπ ρτσ(σΙ1έσ μι: Ι; ΒουσΙισ όσ Ι'ΑΡὁιτσ, σ ΙΙΙ

Ισ σοκιυσττΙτ "σε «παω Ισα ιπ:Μοπ (ΪσίΙ:

:ποθ συσ σε: Ι›Ιση Ιισιπσια ΡτΙΓσεωΙσπ ΙΙΙ

ΙΙοΙτ εαπ Ιετιτισίωσ ,. ς1ιΙΙ Ισ τσΙιοΙσιπ Μ* ΙΙΙ

σ ΙΙ ττΙοηΙ"οΙτ (Ισ ίσε νο.Ιοι:1υσι:τε,86 σπιτπσ- ΙΙΙ

πω: σειρτΙΐε ασκ εμΙΙμΙο.νοΙσος οτε ΙΙΙ ΙΙ·

1Ισσαε. δει Ιειτ18έισ νειωἑσοΙσ ΓουττσΒσ ΙΙΙ

εΙσ (σε πωπω; δέ εταισΙισΙσ μα: Ισ; άοὶ1σ

εεε , πκιΙε ?οικω δ( ΙονΙσσψΙσε ς-Ι14ΙΓοσω

«Ισ Ισ νστ1τσ Ισε ιιιτισε ‹Ισ σσιαΙσσ σ ωσε,ιμΙ ανοΙσιπσιυρτΙώιπισ (ου σασμ

ΑΙουτσ8 ει οσε νΙ€ΙοΙτσε εΙσ ώ ΙπτιἔυσΙσε

σΙΙνστε ττο.νειιικ :Ισ (ει πωπω @Ι έστΙνΙσ Ι

@σε απ:: ΒΙσο-Ιισ_υτσυἴσ ΡτΙΓοη «Ισ

Βοηπσ,υοσ σπασω ρειαΙσ εΙσ σσε σΧεσΙ

Ισιαςσε δ: ΙωιποπσΙΙσε σρἰττσε , οὐ Ια ρα

·;οΙσ σε. Ι)Ισιι , Ροπέσ εαυτο:: 6Ιειοε στι

Ι σΙιειι;

» ~
  



   

ρω Ν; Ι ΦωαΙΙΙ: ε · Με

Ι:Ιιαι· ιΙεττΙοοΐ: Ι αΙΙ:Ι _όεε-Ιοτε ΜΒΜ: με 684; -
Ρετἴοτιτιοε , δ: Ιω ΕΞΙιίΙοε ΔΗΜ εΙΙοείοΜ ΙΙΙ "

_ μιεΙόκεΙΙέεε; δε εΙεριιΙε εμ νὸΙὲ ρ:ιτ τους

Ι'ντιἰνεὲε,-8£ ει μπώ τοι” Ιοε Πε:οΙοε,δε είΙ:

ποσο ΙΙΙΙΙιιΔεε α πουε , Ισπ1ειτιτ με τω:

Ια νεςΙτεΙ, 8: εαρτΙνξιοτ πιΙΙΙο τι·ΙΙΙΙΙροε ό15

:αστερι ΐοτΙ οΙσείΙΙ:ιτιο::.: Ο ανουΒΙε Ρά

Ιἰοει άι: Ι”ΙεΙοΙε:τΙε δξ τΙσΙ'οττςιιςΙ Με

ΡεοίοΙς έτ00€στ Ι'ΕνειτιεΙΙοεια @παπί

δ.ΡειιΙΙ «επι ΡτΙ[οη.Ι Ετ σε βη: (Ειπε @Με

[Μίρα Μεβττό, εΙυε5..ΡαυΙ ιΙοροει,· ΙΙ Ισ '

Ι'οίκ: ειΙΙΙβ ὸΙ-το @σε :ΜΙ-εε ε Ι”ΙἔναοἔἱΙφ` τ!

μυς νοΙετ Ρετ τσιπ ΙΙνηΙνετε; επ Ισ”

ρ:Μο φα Ι'ότι Ραπ :Μωβ ηοπιιποτ,Ιεε

: έαΙ;ε ού ΙΙ :ιεοηΒ€υδ:τεττο νετΙτὸ,- ΗΜ

' Ι13ειΙ8τΙ: τουε Ιεε›οίἘοττε εΙεε Βοιωτια ε 86

:Ια εΙσπιοπε ρω ροτιοςτὲ , δέ ΡεΙν3τίοιπ:

Ι επεσα :οσε Ιοε ωστε , επ υιιεΙυΗΜαε

ΦΙΦΙΙειικ,όΙι ΙΙ οι: ΙιτΙουίΙτ με έτζ: ροίΙΙΙ5Ιο

:Ι'ο.ΙΙΙ:τ α: Ρωίοηηε , _εμιειοεΙ Μαι οπ

ΙΈυΙΙ ΙαΙΒὲ αΙ2.1°15-ι1Μ3 οτιτίςτο Ι·ιΙσεττὲ·ῷ

Μακ πε το €ΙοτΙ5:: ροΙππ ε ΡαγεωςΙο; σε:

(με Ια ΡΘ.τοΙε (Ια Ι)Ιςιι ὸοπ απ; ΙΙΙ3εζε

ΙΙἔ Θ. Ια @πε εμε: τα @Η σ. Ια Ι:ιτιευε ά ο;

Ια τωΙτι άι: Ροπή. εε Νεαμε (ειιΙεπτεΕπ Ι

ΙΙΙ Ιο.;18ιΙο δε θ. ΙΜ.Ιιι ειιιἰ ρτείξΙκ Ια τΙοφ

@ΜΒΜ πιο:: :ο ταίεΙιςε ά'έτσωάτε. Σε.› κε-Ιω1ίιι€

  



...κ,,_..,νΔ..Ι..7

  

Δ ' . Α Ι ·- ·ΙΙ5· τ Λ ›

Ε_ 47η. ν( __ ' $εκπυκ ΧΙΙ'ϊ. ' ΙΜ::

@Μαξ οΜΙΙιπε τοπ-θεια, 62 Η ΡτΙΐοιι 8: Ι:ι-ε:ειΙΙΕΙ-ξ

γύνἐ οἰ1€;ιιΙ‹: τΙοτ18,ετΙ ρ:χτΙο ἐέεξοτε ανεδ

. |ἑ›Ιυε ὸΙςΙἶΙοεΙε6ηα6-υςέἶαΙἑΙ2. ΙειΙϋ;έωςο:1ί

Ι ' ΪτΙΐΡ·Ι-ι:ιῷὸ._ Τ‹ίυτ-οεηυε Ιυίε_Επι·εΙοιαβ

ξτΙι·-ΡτοΙ'ε'Ι19Ι:ιειιτ;οιΜςιπτ Ιο..νεϊΙτδ: ιΙε ·(οτΙ

_ Ενει-ι58ΙΙό. 5:Βρωεο·ς:ε_,.82ΙαάηστνειΙΙο

| - δεθινε·τω μ1ι.ιΙΙε-ΙωΙβάαπ·ςἐο5_·ουττειἔεέ

ξουΗαιχε πιἱςιηςΐει άω&Ι·Ιοε έ _ σμιοΙοέ

[ετΞΙ1·Ι‹›ω Ιεέ ΡΙιιέ·βΙόΦ1βτ15, δ: Ιω γ·έοτΙτέ

Ιοέ-ΡΙυέ (Μάρ. ΕΙΙ015-(1ιΙ€;!2 ετυιιυτἔ;

ΙέΡάειάτέΙ Επι Ειςι8 Ιω όψη ΙΙΙ γΙε;ίοτί

β.τ1€ δε Οι ·ΙσομεΙτε; -ιτιοςάο :ι1πτςτΙ·ειΙότό1Ξ

έτιεοτ3: Ιω Ιιοτπωοε;ωαΙ8τέ ;όΙ άσε τργξ

(Ιστό ‹Ι.ο (ει εΙοδϊ·υ.Ι·ιι€ έ δε ΙευΔτ στι ρετΙυε;- Ι

(ΙΙ:τάιέ Ιαπ9οΙΙτέ ·ΙπεαυΙοου·ρ @Ιω ίοττα '

Μετά έΙυβ πό ΙΜ: αμιΙως`ιιαπτ | ου Η

πἐοΙΧζ ω: Η ιτιεΙΙτι.- Το :ις=Βεειυ Μ το.) (Με
€€¦Ι›-ἐίἐ@Ιὲ°ξ ρμι'ΙΙ Ρέι:ΙςΙ·Ιέτέ πιο @τά έως Ι

. ΙΙξοξί:'βΙΙύπρ εΙποίε άΙνΙπΙε ξ @ΙΙΙ έεΙιαρ

¦ ' Ράοζ :ίςϋΙμς;εΙεέοωΙ:ίιιίςΙπεεώ:Ις :σε Ι1εικξ

Ι 8ξ·6Ιο Μέ ξΙΙσΒέ ζ ηικΙεμΙο ΙΙΙΒτιΙ·;ςΙΓΙΙέ

@ΜΙ-ειπε σΡάιτ,' :Η π: Ιε;ειιποΙε Μπι ρΙοε

· Ι:€Ι10ΙΩΙΙΙΙΟΓ ,*ςιιέ:ήΙοε τ:ιγο:ιΩ ‹Ιω δοΙοΙΙ.'

' Ω”εί'ε Β. (]Ι1εέεΙ:τρτσέ απο:: ἑΗἱεαὲὲεΙοὶ

ξ Ι ὲειϊόΙε|εΙυ $ςΙτἑὸἔιΙιἔ,]ηι.ιε ·ΙΙεριβεΡείι:Ι ε1ιωτιεΙ ΙΙ ώ:: ὶεΙξ7α'ἐἔη:'ε/ἔρωΜη

Ι..'οΧΡοτΙοποέδεατςιπΡ5ίαΜιι.πε ώ Μ;

Χ σουιὶτὶιέ

ω.



~·_··.- εεε-εε” ττ°__Γ____” " έ

ρεεε. το. εε··εωτεεε. επ: 4

Έσι1νΙΙτετείΠ Ια κατ” ομιει·τττΙ ειρτοε Ια οτε;;

ΙτΙο·ττ άεε Αρόττεεε αυτο ρετοΙο, @με @Η

δπταεροι1°ΓόΙε εινοττ ·ετοΙππε ευοο ουκ; ο

Με ίειΙΙειεεεεετ Ι:: ετΙ:ττετΙετε Με ε,εέ

τε11τΙΙτ , 86 €ιι€τι:Ι ρεεε το1ιτ οτι ρου:τετι·Ιρε. Με ΙΙειτε Ιοε (ιερεΙτίεεε εΙεε

τεμιττεε βάεΙεε οιι-τεστ Με τυοΓεπτο(οτεε;

ήιτοτ:εωξ ὸοΡαιΙΙ, ΙΙε έΡετιεΙΙτεο·τΙε νο-- ·· _ Ι Ι Ι

τΙτέ Ρέτετοιπ, Ιει τοετνεΙΙΙο ‹Ιο Ια εεττ-Ι, |

ΙΙ:ιεεε·όεε·τεΗτιοΙοε ‹Ιο Πει: , οΙ:ΙΙ8οετιιτ _ χ
εΙιεειαιτε ε'ετηιιετΙτ ό:: Ιουτ εΙοό”ττ1ηο.86 Ι

Ιεε ·εοπττεΙτέαετντ εε Ια ετοΙτο ,` ι:τικε·.ττά - η

Με ίοΙεΙΙε Ι'ενοΙεητ'οοεουε.Ευο τΙ.”ειυτ ἰ¦ΙΖἔ:

Μπιτ Ι'έετΙτ πειτε τοΙτο οηεοεο αιΙΙουτ4;Ιε-#=τπέ

τΙ'ΙιεΙ Βτενο ·τοιΙε Ιεε οΜ1ο111Ιε δε Ιοε απο

'( οοΙΠΙ11ο οτι τΙττ ε) ευ με Γι;; εεττε Γεωτε

εοηθετιεο, Ώο_ιετΙιπ1όεϊ ΙειΙτ- εΙΙτ-ΙΙΙ ε. 4

1ιοιιε·τουεωετιτετ8ειπεΙττειΙτετ. νετω τ. . · ε τ

ΜυΙΙΙεε εΙΙ: Η. ·ρτειινε τΙο ΜπτοΙ·ποο- .αΒ0€686ΓΙιοτ·εου·τ·τΙο νσε ετιιευτέειτο ο ·Μ: ετι'ειττΙτετ Ιεε ΙιοΜτι1εε ει ιιὸττερτο- · Ρ ( Ι

ΙεΙΠοε. οΝοιΙε ωυΙτἰΡΙἰοηε Ι.οι:ε «Με με . τΜε( ε Ι)Ιι1ε εΙΙε :ιΙ.σε:ιτ ιΙε (ΣΙιτέ:τΙοτιε ε 86 , -

ΡΜ οιιτε.Ιτ οΙΙο τιειΙίτι·ο.Ι Ι..οι1τ ΙετιετοΙτ

Με Ιετηεπεε τοεοηεΙε , νουε πιο Ι”όρεει- ε ‹

εΙοεΙειτι1εΙε οτι απτο, ειι'ΙΙ πο_ρτοεΙιιιίε · ; ε

Μ ίττιΙτ. Νοε ε.&Ιοτιε 82 Με ΓοιΙἔΪι°αΩ·€Φἔ ›

τ - ο εε

  

  



-.ε_.·

Με:·ε-.(.ΐ;__Νή

Ι Με” ΚΗ ε ώ.

πε (εεε @σε τΙε ό.Ι(εφΙεε,ξεζ

ὸε_νοε ΒΙο(ο(εε Μπι 2 Ι

α: εμε ςΙΙ(οΙε σε: :ΗΡ

:. ΕΙ&εΙεεεεε Ι”οςι @σε

Ιιε(ε ‹Ιυ τεπΙρε ςΙεεοε

Με ρετοΙε ε'είΙ:ιοε

Ρτε(εκπέε :κι Μοω.Ιε, @Με ΙΙΙ @νε

πιεσε ΠΙιεεεε_ε ιΙε (εε επιιεςειΙε , με Η

Ρε.ι1τΙΙετ. Με ετΙ(οτιε δ; Ιε.ε ε>εεεπεε;

Εεε Ιεε (ειπε ; α κ; (εφ) εΙε (εε κε(ήιόΙτιε

Ι“έτειΙ›Ιἰτεπτ θεέ Ι”έτετιό1τειπτ ει;ΙεΙ:188Σ

@κι Ι:ιτ8ε @λεμε Ιουτ·(ο(ιΗτατΙοε σώσω;

Με ει (οτι εΗἰεειεεὴνευε Ιε @Με εΙεΙεε:ξ·

ΙπετΙΙτ ά: εε ευ'εΙΙε πε (αιπ_ζιι1ε εεε ός

.εκσΒέεεωερειΙε εμε Με τ11οτκΙε ε εΙειοεδ

ἔΙε εάκτετΙε;(ου((ταιπτ Ια νετἰιε επι ὸΙνετἔ

γ Ι ΙΙειξίΧ;εϋ ΙΙ Ι'ανοίτ εεεεεε(είεεεε(εευε

-"' £έε; ΜεΙε με( αε·ξ6Μπει: εμΙ'.Αρόττεέ

εετὲεΥἀ1νΙιιεεἱεέτιι.ὸε Ια εετοΙε εε Ι)1ευ;

1ςυ1 πε Ιαὶίἶοἱτ με €Ι'ανως (εμ εευξε,εοξ

εοΙο(Ι:ικά(εε ΙΙεὲιε;_ › “. ' η '

. ·ΤΙιιι·οτΙιεε (ερ :Ιι(εΙΡΙε? (Με ετεε-εωΡΙε.

ΙΙ. ·εοπ(οΙ:ιτΙοτΙ: Ι α( ρσὶε «με 16 ΡτΙμεΙΡ:(Ι

. ΙΙεβι· εΙε Με δ: ςΙε Γεηττε ετοΙτ ‹Ιε νοὶε

' ετοΙΙΙΙ·ε 86 (τιι&ΙΗετ-Ι”ΕνειιὲιΙε_ὸεΙει1Ιζ

ΜεΙΙΙτε; Πε εινογετιέ €0ι1ε (ω1ει;_‹Ιε @Με

119τω εΙε σε φ1εΙ:ιετ1(οε ὸε.ΡευΙ κι'αρί

Η ε εοετοΙΙΙ

_ 47.6

` .εεε εωοε πιο

τουτεΙ”εΙοειιεπεε

Λ ε Ιειι(ιεΙεειι. ()”εΙΙ

ε:Ιε11.νουε (ε:ινε

«Με Μ. τιπε(Μεε

εετεεεοϋ ακα: ‹ΙΙ

. _ ε ··ι.

.α 7‹ 7ι¦ - η 1η·



ΙΙοτιε πο'

 
η* ο ΪΙΙΙ"Ι· Ι

` -` 7: Ι Ι Ι

Ή ” βο!'ΕΙυ. Π. €ΤέωιύέΞ ' ο

ΡοιήτοΙτ ιιιις_ιιιι :ισΙιο

Ιιοιιιιο 0έιιιιτο. `ΑΜΠ -ωιω νου: : ω:

ΠΙΡόττε :τι τω: ΙΙι τοίοΙιΙΙΙοκι οι: ΙΙΙ-Ρο

ροτις:τ ο; ίοε ΙΙοιιε; 82τοιιεεε ειοττοε εΙιο

Ια οοιιίΙοιητιιοΕιτ εε ρειεισιτιιιιοτιτ ε @η

οι ιτα_ιΙειΙΙΙΙ:ι ιΙοιν:ιτιςειοε Γοἱι οίΡτιτ. ΙΡωι)^

ΨΙ“Ψρ(άΙΙ:-ΙΙ) Ιἐ/ὸηῇΐε2σω2η άη?ε; |

Με: τε22°ιε φαιά; ε,εΙΙ σ.τΙ1τοΙΡιιιε οπο ιιιοε

Ρι€ΙιισΙΙε:ΙΙ:ιιτ επι Πει: επι ωωε `

ό: ΙΙι μιτοΙο ο; Βιομ ; ριιΙε οιι·)ιΙε χ βιο

ΥΦΠΕ Νοε οιι'ΙΙε ιι'γ ιιιιίβειιι:;Ιο Ρτειιε νο

ΙοιιτΙοτεραιιοιιοε οτι ιιιοε πιο” ΙοΙοέ

ΙουΙΙΙε οοιιαιιιέιι€ Γαοε_ΙιοοιΙΙειιιάα

ΜιιΙε ΙΙ πιο:: Ιοί οιιτιοΙΙΙΙ:Γιιιε Ι Ιου, φαί

Ιοτι;οοιιιμ Ραπ Ιἔ ίι1Ιοτ άοΓΦΙΒξ1$ΙΙττοιέ.

γο.ΙΙΙο, ο: ιι οιιΙΙΙ :ΙεΙΙΙιιο Μ ίεμΙέςΙο τοιιἐχ

με ίσεΔΙοιιΙΙτειιιξεε, ά ριθβ·ς (ΑΜΙ-Ι _

ιξσιιιεεώῇειϋριἐσῇἰ'ιιππἔυιισε άσε ειωΙτ Ρο

Ρ©ι1 οιι€: νομε Ιοχέε οΧοτεέε _ςιι Η Ιοέὶιι#

Π: <Ιέ ΙΪΑΡότιοΙ8; οτι Ια ςΙοδετΙΙιο ΙΙο_Ι”Εΐ /

ΒΙΙΙΙ: ; γοιΙε ;ιιτΙΒιιοι;ιΈε με @οι ΙοιιιΕ:οε1

ξΙΜ ε όσοι ΦΙΙΙΡοτΙο; ιιΙΙιινοΙτ εσεις,ΒΙειιο.ο

[εΙοιι Ι ιι Ιοοιι οΙειΙΙΙτ,13ζΙοιοτοροε ιιττοΙΙὲ

ΙΙ:ιιιε ΙΧ

ώ?

ΦΙΕξοιιιΙιι ιιιοιιςΙε,_ροιιι ΙοεοοροΙΙοτ στι!!

Ιου: εΙΙΙαιοοιιιΕιιι: ο Ια νεοι, ό; ει; [ΜΙΚ~ · ο η ο Η Μ»

.:

Ρ_ειιιοιιτ ο απτο @μέ

ιοιβετΙ,οιιιτο Ιου;» Ιο8 Η0Π1ϊΠεέ ,ο

οτι οοιιϊωΙ ετοιιιοΙ εινειιιτ Ια ίοιιέ

› Ιἱο

Ψ

ο· :η

· κ.

ο ; Ι Ι
'ΙΙΙ-ΙΙ

Η ι.

:ιῖΙ

'ι

°

:,

` Μ!

ιι 1''

  



·η·ξέ _ ~| 22η: -· _ ·

σὶωμ ίου ΡΠε Ϊεἴυε-Οπ1ίΕζθα ςι:'ΙΙ γ ειἱτϊ$Μ

Η ίέέΠε €Ιφ6Μσω όο Όἰου , 82 ςυ”ἱ1ειἀτἶ:ιὶΐ

ό6%τιτ έσιιὲ Με θα:Ιοε σε: €ΠΓεότηετΜΜ

¦ πιάτα Ι‹:ῷ Ηοωπκτε; Ρετ Ι·εί?Ρυίτ -Βἱ·ατ€5

~ . ὰ· ία νοΙοι:αδ ; 8: τὶοιπ Ματ Ιεε εμι:ιΙΙτέ5

~ ου Ιε8 Φιιι1έα·έ ἀςέ Ρ€τΐοϊιοοε Ρτενευδϊ ~

έ· @σε ΙιιΙυτη-ὶεἐε ότ β ΐστείοΙ·οοεατ0υώ

ι·εωτοκ Ι'ειιίο3έισέ ; «Χ Σ. ΡειυΙ Δοτειιά

2 1τ1επτΓει Η ©Ιειϋεπτ6τοί Έοηάδ «τα ἀἑνετϋ

Μια ε!ο (σε ορίττε3α:σω2ης ὸετ18 Μ: ΜΡ·

ῆοΓωο «'56 Ιο ηουνὶεἴτὶιε ·‹:Η°ερὶττοε :Η

ΪΕΡἰττο από( Κοϊτω.Με ΡΔττΙευΙῇ€ϊ6ωἔΙ:;

ςιέ4: ε>είὶ το νειἰπ @σε Ι'Ιπ:τοίἱέ ΡοΙεἔἰεπ- .

Μ: εποε τοιποε Γεε ΜειοεΒε5 βτιιΙτ έ!!

, ξι·εωΙτ ἐεΡωε 1ῖ1·οιπἔ-τεττηο;ειύεοηττεψ

τε.Ε”Αρόττε ώ: ὸοιπ: τμιο1'ειωοιπ ςυΊΕ

άι ρόιιτ εεε Β1ει1Ηευτειππ έΙουε άι: Βὶοιϊ

ΜΙ Με ἴυρΡοττοτ ρατὶοτυιτππιτ τουτοέ

Ντ» ρκ:·τι€ε 5: σ:1ι3ί Ω με: ἴεπτειπ οι1[:ι νοαι- Ρ

πω, Ραπ ὶ”αίΪ-ει:ι·Θοεο-ε1υ”1ἰ ε @ο α:έ ~

Γοιι1ΐαιικοε5Ιουι: ΐετοπιτ ντῇΙοε.~ 5ιμηιιογ .

Παπ εμ‹›`ιιε όουκ εΒοίεε ει έεΙωτεϊτ. '12

Ρτοι1πε·το ς·Π, εοιππιοικ Ρειι:Ι ἴουΗ.τοὶἱ

ρου: Με @τομ -:”είΈ αςΠι·ε οιηιππουτδέ Δ

επηικΙ [€ι15 (εε ΓοιιΕΠΑιιεεείΙειιτ έτοΞειπΕ

υτιΙεε? (ζιἔσἰφ.τοεμοε άεε_!)οδϊωτε :Εξ

Κοιτώ· Μ: τΑΡΡοεπετεπ α· Ιω: ατευτέε5' ·

' -ῖ · Ωιωία&1οπε ε

Ί -

  

  

|



έ· η _ β:· 2)ΕΡ.-·(1.4 Τἰπμυ2ἔἔς):_ 479 -βΒέΈ:ι&Ιοχ1ε ῇυωειὶηεε ἐ ' ροπισιο Η ΓΑ- βΙιηιζ

ΡθτίοαιΉ: ΐουί!Έ:ιτέ έι1Ια ΡΙ:ιεε › άσ:ε έΙειιε, Π'

β: @Η [2τβωτ Ια ὶυἱὶὶςς: άςΙΧρι1 Ραπ `

¦9ἱ1τεὲεεΙιἔ:ἔ‹'5Ζ Ετε:ςςιιὁὸ`πτ ου ΐι;ξτε,ιμο

β !”ούΙήΐταηέε;!ευτ οηξ: [ετνὶ·ρουτΙοἐ

ΕΧεωρώτ άς ‹:‹:τςεῇηςε μμε; τετιπροτε:Ι

Μ) ς!αΪ1Ιέε'Ι;ι1ει€Ε_ηομι:Ηιις Ι)1ειι Νικος

@Χ Πέωες εμε; Ιοἑπ εινοῇτ @ΠΜ Ες ζ

ΦφυΙρε=δέ.Ιεε ἐετ16εετος:1::ΙΙ6εάς1€υτ8° ?_

Ρ€0ϋἔ5› δε ΪςΓ6μ1€Ι[:; Η @με Ωω ίοι:Ηϊ1ις

ραπ:: ;ϊτσιπάε; οι1:ίι ΡυιἙετρἱτο, > ~

μ: ΜΙΒ ιχῖο1Ιεε_ίοΞεητ _ο›ςρὶγέε;4‹η μι: -· `° Ϊ

Ι:: ρςρΠα!εε Ι.ίβοηοαΪοχρευμέρε βρέτ Ύ .

Ρεπἀτομερ,‹χμ _ρειτΛΙ;5ΔΪαςἰ9τ -~ ~#τοτΡτορτο

Ϊεδὶὶοχιε (ιμ·ειθ][Βοοςεέ ὸεεβεῇητεΒ6 οἴ€ε_'ἶ

Ματτγτε ει ε_ι139ξιρρΙέςμέβ Πτιάυ·ΙΞ .

€€τικε ω! Ραμ. _ (ΞΪςΙΪεζ σας ςἱηἰἴπε άσ .

Υ!ΗΟΜ δε ζὶῖ€>ζττ=4ν=€€ϋΩ985 (με !'ὶωτ Η

;;ίὶΓει1Ι Ις:ιιηέ ὶηἴρἰτόο;ζζ›ε φα ά2ιέΙμ:υτε Δ

9ιΊΟΦ1ετι:· Ιτς;εοΔε1ΜψΙοι11εο_:. τουτε;

ξεευ15ΧΙώεε>άφ Ι”ΕγπἶιΒἱΙσ:,Μω Η μ'είΈ

ΡΒ ΒείΪοἰη Ρομἐ @Σάο [φωτ @ΙΟ _τ10_ἶ1ε :Με

ς€Πε:ειΙςετξίαζοτ;ξωτ τω:: να: @μι”1Ιἴέ -

τῖ€μινὲ_‹ἱο_` Ιςμἐἑ~ ΡτοΡέφέΏοἔἴωτ5 › (ἶυϋ»ἰ'Ε-@ῖ~

ἔ©ΪΦΩ£ὶ:οἐ 1;`γετ1τἑ ό:: α: Ραίΐπἔε› δξέ9ΐ··ά·· `

ΦΠ1βαέεέπέ απο παω ε επξἑἰἔη©$ Φωτ, '

βΙ07έέε Μαξ ὁειυ€ )_ (ΙΜ επ οιι·ςγοιψχ $

μμ ωωιτοΕ,·

 

  



`|

  

Χ

43ο @Μπακ Χ Ϊ ! Ϊ

ω”. εΒιιΓεω ροΓοιπ ηεττειτιοητ ηι1Ί! τιόγοξ `

Π· εμε Ια ΡαἰΙἱοη ΠΔΠ:: Δε 16Γυε Θωθ: ,ΠΜ

ΜΕ ἐΧΡὶὲ εποε μ;έιιέέ; Α Βὶοιι σε ΡΙει@

ι1ιιε δέ ΡαιιΪ :ὶἰτ·ὶέὶἰ1σ.ἰερτοτεηὁυςιιεΙ

> δ 99ο ρεὶτέ ε€1~ εεττε ΒΙοὶτο άΙιι ΡΗ·ε έα

Πάει: 2 Βἰετι Ιοἰτι σ1οξε ΐεώτερ1|ΡτοτσΠο

αιΙΙΙειπε φωσ υπο ειτάσειιιέ δ: νε!ιοωεκιο0
ὶηεἐοὶειΒἰο, Θιι`ΙοΙΙς αΡΡ:;ττΙεπιτ τοιπετ11

@στο ο. Ιοἴιἰε ()ΜΙίΜ 86 Με ΐοτιποΙΙοιηέ;

σε εμε Κοτιπρ Μη επτ1Βιιο, εμε Μαι

') επαφη :πατε ἴειὶοτ_ιιἰτ ἴομὶἶεττ ρουτυουμ

Μ:0,_ φωε ιάζέ| ἐέυέ:ἔ? ( £Ήτ-Π) Βια! ιι-ηὶἰ

Μ3- έ:Σ> ω·ασ9ΐέ μ” Μια/Π αι ανά· πω: ἔ:ἔ

ώιμέ,σέ: Μ[Μ πω' 9 (:σωιπειπτ άίτ-Π

ἀοτκ: ὶ‹:ἰ , φαϊ! /.δ·αβ·ε £ω28: εβ.#έ.6ιπσπί

[επωα›· έ:: ἔἰε%4σ°Ρ Ναι ε:τ:ττέ;ε Ραπω

ααμιοι·ιτΙει τοςὶομιρτἰοτι ου Ι6ΜΙυ:;ά:Πτ

Ί

εμ άπο ΓοκρΕΔτιοιπ ΙουΕ5· ροέΙιέ5,Ι2Ξ -

ΕιιτξΗΠεειςΒοη , δε Ια Με οεοτιπεΙΙε;(:εττε`

ησςυΙΠ:1οπ π ἐπὶ: Ρ!€:οειηει›τ Ειπε ρατΙο

Ωω! [ειηΒ ὸυ ΠΜ ὰ: Πισω; Μαἱε Μαι
Ϊ. Ρουτ Με εισιήυ5το:ι α· ἴειΙΔιι€ ρ8ι·]οε επι

ΐεΣ5εποπτεπε ω: Ιζι ρΗ:άιε:ια·οη δ: ραπ Με"

2 › εκ-οτΠΡΙοε εἰο β ριιτὶοι1οε.· Επι: σοιτ1ιππο

Μ'α;,,,;1ιέι1η Αιποεστη, θέσπ φα· β:74/?έσα έφθ

δω”- ἶΞ ςέ:7%φιω [2[9]ηνοατ |ε/αίω,ίε ω.υθυ·ο '

· - έκ ΡΖεύσ ό· Δε Ραμ( π: ΖωΜέ ρω· έ: πω·

#Μτ'

./ 'Ε > -.|.

  



/;ιπ Σερ. Ι Ι !. ι ΤΙΜΜέσ. Δι

βπνέΙΨοιιτ Ι)εχευφΙσ. @έ ς# Μιά, ά·-φεέ

Ι% «Ιροἄο: ( άΙτ Ι”ΑΡὁττσ τιτσΙττισ ) [ΑΙΜ

ΜΜΜ2σεμ, Ζσ[εικΧ: τω; κών πω, φωσ

φπα: Ισ $εεἔπεισ ι έευΜσ Ι: Ματια 9 ΙΙ τισ

ΙΙΙτραε Με: |ι%ωΖε φαω· Μ:έε έΙξ :πατάω

#έεκσ @ποπ πτεισΙισε ει: ΜεΙΙΙτσ υπο

@πμ Ι

ΠΙΣ

.
.'

:. Οι”,

5·Ε·

ἔΙοΙτσ,σιιΙ ι·ΡειρριιτςΙσοτ φίειΙιιΜ ΜειΙε 7,

ΒΙσυμικ ΙώπωΙ: πωσ: ενά: πω,σοὶ νοι1ε

απ σο;κΙιτΙτε ;ι Ια ΙουϊΙΙεισσσ ‹Ισ Ια τσ

όσωρτΙοσ σας Ια ίογ Πωσ πω: εινέε ει

ΙουτἔσειΙσιιτ ΡετοΙσ.- (ΞΙΙ_τΙΙΙἔ ΙσυΙ ιισιτε
ει ΙΙ:ιωνδ:ε.

?Η ΡΜΜ(ι.ΙΙτ ΙΙ) ό· άμ(έυε η ασύ:%

=σ'σΙΙ α εΙ1τσ τειι'ιΙε' ηόυε απ στσΐσΙισ Ια

Ρ:ποΙσ ‹Ισ Ι)Ισι:,εμι'ΙΙε σωσει: €σΒΙσ,Ρ1εω

ΙΙ:,δε σΙΙσεωΙ Ια βη @σε Με εοσυτεε

(ΪσΙΙ :ι ε1ι:ογ οοιιε Ισ1ενσητ, δε Ισιιτε άν

@ισα-α εμε: ΡεωΙ ει ΙειΙσέβ ,πώ
υπ σοτέ - ' Ι

σε

ΙΙ:Ι$ησηΙσπε ,- Σε; Ισιπε ΙοοΙΙτατισσε5 Η; '

σ'σΙΙ-στι Ια πΙσΠπσ Ιοτρσ εμ:.ΙΙΙ Ι·ΐιιυτ @τσιπ
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Α @Η κ τέροπ18 , €1ι1εΙΙΙιιςίδε Ι'αιπι·ε ίε
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νοΙοτικ:ε ‹Ιε δ. Ρ:ιιιΙ; ΙΙ:ι'εΙΙ Ραεπ1οΙηε η

ένπΙοιπ εεε Ωω ςΙεΙΙτ.8ε (επί ΙΜεοτΙοι·Ι
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μα 2212624 εαφέέΜ.ε · ω” |ύωπκ ρω9%τω _
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/ μ” !ετσ›·ιε›: ά: 6ΐ|σπέ!έφωίψ ΖΈέπίέ[ύζ
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η) / ΕΡ! 5· Η π:: εΐε·πΓιι5; με πιο:: ΡΙι1ε,ςηετε ε1ι3ἑ

Ψ· ` Θ; άΙε ειΠΙουτε ιτε (Με :τε`ε-νοτίι:ειὶ›Μ
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ωεεεωεπε 'δε εε (εε ίειιίΐωτιεεε , τεΒ:

Με επ Μ,οιι επ (εε (εεε ε Με ΦΜΟΗΕ›

Μ! ε1ιΡΜτΙε ε 3:ιωει551Ιοετέεοτ υπ Ε 7

Ρτοἔε'ιιεΙεη€ε‹ἐεΞε1εὶε 11όιτ.ηυΊΙ ώ 82 `

Με: ΕύκΜΗ (ζ'είὶ εε ·ΪευΙ Ρτ1ιιεε όε Με,
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Ψετ1τεἔἶείοη @ιτε ρτεεΞειιΧ. 11 0,5, ΦΠ Δω ε!

ετιιιἱ.Ιε @Με ε1Ι!ειιτ5 ηιι”ει1 ὶυἰ› δζ @ω- [Η

επ σε εστω Αμ3ετο: μ; ε) ΘΙΘ#ἱ## ά' ώ -

ΪΙ|#ΪΜ4¦ΦΜ ειινωί “Γεεεεε φ19]0οϋ `

ΜΪΒ “ Δ 8

  



  

π

Β.
ι

  

›

`

4,86 ' ΜΜΜ. :ΗΜ
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@Πο Ιο;έΙώε ©τ1.Ις:ίιπες:Μί'ωφε αϊ

ςΏτείΕ μι;_ ίῖ;τιΡΙεὶ9εητ ιο! ςστη1%οη Φ;

Ρ€:εω78ς μ π:€ιςέα1ΡΙ:Μιί ὰ: 1α-ωοτη

α Η άών%τοσέ ω” Με ΙΒΜΧ › ?Φ

ξιοι15 -ΐσιπιπι€ε ΡΙσΒΒέεέ ΒΒ;Ε1 9119 09 ΪΦ<

-;το1τ οΙοίξο. βοευεφυβ ρξι:5 ϊ 909: 00%

π3:ιάίΠοηε φαω; οεὲείρεςομ φοϋφ9

ε:,είΈ πω: όεΙΝςειιις:ο ῷριπἰφ_ἰπ£© ή6%(# _ΜΘ

έ!σέ291 σιονκεἄα ΥΡ:ιέ 1ο,@αὐτῷ Η ιμνςσ:Μ

@ετα τω 665ι15τιίς: 8:1οεοφρτώ0ατ ]

Πάω ;Μεσοπάαποφβο βίου; , άσοι: 00%

5ω'Ιτοιαε επι Γειιαττ6 ίζε:οΙο, οπο: ατοϊιτι0ἑἔ

ί2ιτισε,υπο ατπριιἑ,ιμπο ὶογε,ιιι1ο νἱ€› 009

Ιυτωετ6,οιιε ί-αἰοτετὲ τοι.πςε εςΙ€ἱἔ€ὲ ϊ «'36

]> -ὲτι επι φου:(εοπ1ιτιο Ια ποατιω9:."Σ Βἔατεο)
κ ` ' γ : κή" 7

/·ἴ - #4



 

[Μ@ρ 1 1. ι: 1'έπωω·&όε. @χ

μια μπακ@ηπα , ο'εΡε ο. άπο Η Ικιιτειι- (3μξ.ΐ

@δε ΒΒΙοτὶοΠΙ-ε,ςιι>6ΙΙο ίμτΡει[[ο Μι μου Ψ · .

ἐέι·: πειώιρΙΙο άι:1ετ ετεατι1το. Μοἰε Η ΙΕ Σ. τω.

@Με Μι 2:σμάειειεο α1ατΙυτέο Φ: αεςωΨ·: ”

3ηεΐως Εο11εΙτὲ , ςιιατιεἱ Η Π1ΡΡφΠε ςτεκε γ )

2Με5ΙΙ κα: άΙτε ςιι“ς:ΙΙ6Βοιι:έω ά;ΐε ιιο8

Ροι·ΐοοικη τουβοι;τω;ΒειΙ68: :ὸιῇίὶοιιτώ '

έ:ιεπ Ιέ·ΡΙΕ5 Μιά ΡοἶΜ Φ: Η Βεὲειιτὲ:_ «Σὲ

(Η [σα ::1ξοτΙΙοικ:ώ [Με φίειιιευι1 ὰ: εοἐ

ξΗΒΘΦΒἑαΒΙφε ΜεΙο;, (ΙΜ ξεξ6τιτ Μπι:έ
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ν ρα εα:τιιεΙΙιετΙτιι€οενοοςιιοΙιιΙ. Μαι:

Η .Με εΙΙτξε νοιιε , ηιιοΙΙσ εΙΙὶοαεο Ρω

νογετιιτ ;ινοΙι: Ιοε Ιοιιί·ΐτρτιοσε ‹Ιο ΡεριιΙ
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_θθι“Ώέζ..ϋ-_._ _βμ Α ·." "ι ι .

Ε ' Μ



 έ 7- βά - -' Α ι ΠΡΡ π

"`

@εἰ ' Μικρα Χ Ι Κ. .·κ κ

@φ »θα φέςρ·ωπ ς·ιζεσμε ἰα$ςἐἔπειικ. Μ
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δαἰοτ`ΡΜττε σ:η.τιτ Με αυττοε οΙοεσε,Μ:ΙΙιε.

εΙυΙΙΙ εΙοτιοε ω:: (:Ι1ι·έτΙωε, Με ειρρεΙΙε

εΧΡτεΙΙο1τιωπτΜπε Μετήσατιωτ Μ)ω!ς.2. 1.ΡἱστΙΙ
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ΒεπεΙοετοΥουΙτιοε ι:ΙΙΙ ::1οπόσ ΙΙ 61,), σ. '·°,°

<10ενη,Μουάεφο582 ηι1εΙςικ ραπ πιστα

Με ‹Μ ?Παοκ 6ωΙ'ΟΙΙΙεΙοτε,ςυΙ Ιἱ›γε:ιτ
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Ψ1ιέσε:ΙΜ ηιΙ'γ πι:: Ια ὸΙιΜτΙὶιὲ ὸσ:ε επι»
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Ι σΙ1στ,τιί ειίσ νωω , πω (σ. ΒΙοάτσζ Τσιπσ

Ισα: ΙπσΙσιΙ.ιιΙΙτσ π”στ11_ρσἴσΙισ·ρειε , @ΜΙ Ν· -
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Μ:5 7 906 Φωτ. Μ.: εοιπωι.ιαηυς: ει!

' Ρει:ΡΙο

'. Π νου·ε ἰἔιἰοτόε σε: ωγί?ης:τε, Η Μ οΜΗ:.

“; κι

.ϊ

ε ί



ὑ κ Ή _ι ή

` / ΐ

' .ρ›:ΕΡ.72.ετε»ω»Δέφ: _ μ; _ π ὐ

ῇὁϋβϊ | ΡΜ :ι€εέιπ6πς_ ἐ ' δ: ε;) ΡΈι188τειιιε ΟΕΜ»

86 εἰ: Πε3βτ16ξ. ΧΜιέωφ φ· [Μη. @Η Η” 1

_ Έ'Ατμ2τη1ΤΙπέστΙχέσ )ρΦ;έβαη1 έε·ωικ2 1 7 Ϊ

' .5'εξ28ει22 , «τὴ», σε έζεύκι:ς ροή: α':Ρησ-5 '

δ ε .~ @π :|)2[ξ> φαξ σας %ένέξωα ως::ίη

272[Απω!:2 β: :Μαρ ές: αηἐξῇςαπ.σ. @φώς

ε») Δεν» »φαω αρρ%ηφ2> # Μαι , ω.«υ»πι

βια: #ερσεύρ,α'ερω0ϊκρι .ρ?ποΙ:Μεα: 122 μέ

Μι· @ΜΙΑ ΠΙνουδ φι€ ε: τεπάε το: · ~ &

ΜΒ ίο9ϊ οϊιέ1Β1· Η οικω ·έϊεε Ρεω - ', Η.

_ επιτε. ΜῷΙ5 εοΗέϊ6ωΡεξάιο ρα;;ΟΙκτέ - χ ·

ήπιε: Η ζὲνἱἔε έάπιΕεξ . Ί γ

& εο:ιδά«·:τ€έ ;εςς6η-€υΒεωεφ _ (ζεί ρι;ι5έ · - - Β( -
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β”ΕρυέςιιΙ;ί _ Ρει·ίρέιμς ἀι:` ΤΗΠοΗιέεέ | μ '!

ςοιπὶεΜ φοιτ;; Ρατ:ἱεε ,' ςο·τώπη: νρικ.8 ' ›

¦ 2ΝΚἑἔΡειῷ·ἔ·€ίἙτ@ @Μ ξεπηειεςμδ: γοιιέ . “κ

Μΐ6Β€ε. _δείβΠ @τἔσιμἄο ει ΤΙ;1ϊοτΒά:ζ _ η ;

¦ σε1«πεεεεεεαεϊΔε εειΑεηωκηε έ Δε; ' `

¦ ἱΐἔἰβἰςε? & ··είὶ1ὅἰ·ἔ6ιὶβ Ε; Ιἐ€ορ;ὶξςιι'ἱ[

Ή6πτ- ἀϋ`··Ϊιιῇ ( δ`ϋμ1πετ ξ ΐι:οφβάέωεπιΦ;
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ειιθιιι επι ερωτα: (πιο 66 ὸετιιἱετ 1ιειι,ές η"

?άοτειιΙΙ:τ εΠοιεειτιστιτ μι ΡειτοΙο ὸο να Μ·

ιτιτδτ. εεε φωτα: Ρώπα ίεςοκιτ Ισ ίυισΕ ' ΜΗ

ὰ: α:τι:ε ειέ'ειο:ι. 1.:: $ειΒιιςιπ ειιι ιιοιτι @τι

άικ1ιι6Ι πισω νοιιε μιτΙστιωιιιε ΜΗ: Η . Μ

Θεια: ὰ: Με ττειιττοτ, 66 έο!ειιτα:ιτ ::οιιμ Με

πιω ιΙΒιιιι:., 66 σ. τσιπ (εε Γει:νιτειιτε (Μ

Με: Μαι ριτωτιςυετ' :κι :ουκ Κ: ωστε :ισ ιι

1οιιτ πιιωεωω ει ία ΒΙοιτε,8ε ει νέιτιο ΒέΒέ Μ

Βαιτιοιι. Μ: ρτειιιιετ Ροιιιτ;,τιιι0 ΓΑ-. ιι

ΡΜ:: ·τοοοιιιιιι:ιτιόε α Τιιιιοτιιέ€ΜΈ ά ιι

_;ορ;::ι:τιοιΒιιευΓεπιετιτ πια Μπα Με Μι

1ρς,οιιε ςιι'ιΙ Μαι: :ισ @η άοιιιι€τ. Με ' Πι

ηευ2υμΙιιγ ΑΜΙ) α: εβυβωβαιινουιι ΙΜ

κωιέε Μαι τιικ:ίε.τ ώο]δ: , φ'εμ;τιιφά [κι

@σε αΠι:ε, ὸοιιτ.Π Ρ:ιτιώξ ιδιόοναιιτι Ή

εβαινσιτΙο. τείιιττοέ'ειοιι όιι_5 ιΒιισιιτΙ::- ζω

Μι, Η εοπιπιιιιιιοτι φα:: ιισιιε ειιικοιιε να ιι

Ξουτ :το (ει νιε 86 επι ίξιτιτοΒιιε·,ύ ιιοιιιό.- Μι

ιξςιιιέ πιειικιτειιιιιιε μια οτι ί:ι.τιιοτε δέ επ

ξεε-ΐουέϊτειισεε; κ:ο'τιιτιιε ιιοιιε Ι'ανοιιε

οιιρει;εὲ μια Ιοιιἔ όειιιε Με ειδιώκιε μεσα ι
-·ὲειιτ€ει Α Ιεινετιτὲι`Ιεινοιι: τειιτείετιτξ. Λ- ι

α:ε·εΙτιοίεε ο.Τιιιιοειιέο μια: Ι'ειικουαι- Ε

μι Μα οοιιίὶατιεε,8£ :Πει Ραει::τια: επι

@Νιου ἀεε ρετίεςιιτιοω Πω Μ”, Ω:τοιοτιν;

Ιιντέοε ΡοιιτιζΕνειιιἔἱΙ€,8κ€ μη: Ι'ιΒιοιτετ

~ > α μμ
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βια Ζ'Ερ. ΙΙ. ι Τέωιβέσ. μ; σ"

ε ρετίενετετ εουτσΒευΓεωεπε ὸοτιεΙ`ε- ω.

ικετεΕεε ά: ΐοιντ:1ΜΡεεεε--·ιιοιιοΒΜητ °

σε: ΓεειπάειΙεε. Μαὶε μπω ειπε εεττε εκ

εεΠειπε εΒα;ἔε εεεεἰ άε ΡαττὶευΗετ,

' ειι'εΙΙε @Με ω:: Γετνἰτεετε σ:Ιε ΒΙειι, ·

ρου: Ματ όε Ιευτε ειπρ1ογεΙεε τεείπμεε

¦ ε!ιοΓεε,ό.'οϋ ΠειἰτεὲπΙευι· ρτορτε αἰώ

ε αι:Ιοή,6σεοηΓοΙωοπ ; Ι'Δδρόττε νεοι:

` ευεΊΊωοιΒέε εοωωιωήιιε εεε Μετα _

νετὶτὲἐ ειπε αυττεε εΡτεε επι :ινοὶτ Με

' ἴοτι ρτοΗτ. Πε ε'εΓτ με Με (άπ-Π) φα

! ω`ωσωωαϊεδ τογ πιεἴωε. Ροκ εμε

Βἰευ τ”πΒοοοτε άε ίου [ποτε ιΜοίρκετε,

Β Η ίου: (μια: τι: ττειν:ιΠΙεε :ι αίἴει·ωἱττεε ε -`

ὰ ` Ηετεε. Ω'είὶτ ρουτεμιογ ὶε σε πως με

Η ΓειιΙεωευτ , εμε το τείουν1εοιπεε ‹!ε ε' `

:, απ» ὁἰνἰτιε ττη·ίὶετε5 όε Ια ποστ: δε «Μ

Μ ,Η τεΓυττε&ὶοτι ά:: Μπα: Σωνειπ,8εάε

ι. Η εοιητιπιπι3οο :με ιιουε γ ανοηε; ?επι

.Π' τειιε εεε :ιι Με τακτιεπτε1νεε ευΠὶ σ. πω:

Μ. ηιιὶΓοητ εοιπππε :και Με. Ωω· Ιευε '

ο ίιιι1ἐ`τὶίἱεατἰοο , 8ε Ιειπ νὶε ὁερεκιά :ιυΠἱ

Η Νεο εμε Μι τιὁττε , άσε εεττε εοπεοπ

έ. Ειπε. Ι..ε Με: Βο:ΙεεΒτεΒάε δέ τζε-ε Ρα

!" 'Κουκ εοκιΠΠε σ.Μετι έτπε«Μ:ει·,8ε ΜΜ

ΠΕ` «μια εεεεεΙΙεε 8: εεΙείὶεε Φετὶτὲε. Επι

ξ¦ Φοτε Βια Η :`ετι1:ιτι:μιετ Ι“είΒ0206 δώ:

Ε· ε Νο ε · ' Ι>Με

 

 



ῇῆῇῇ”

.› ·
_ ( .

· Μ - @Με σε' ' `

βιει>- βοιάε εεειιισεε 6ειϊΑεετεε ιι 84Με

ι ἶ 1έ εςεψώ: ξ @πε Η @Μι πιω Με Με ιι

ξ ' ι εεε ρετε!εε- ιιτιεΤεετετε ερεοΒειοε επι ΙΕ;

' σε !ε:_σ!ιαβει-ειιΐι1ξευτ «με Τιειιιοψέε Υ κι

ξπείειιε Με ΐιεε!εε ε δ; εεΙΙεεωιιιεισε ιι

1)ο&ειιτε Με ὰεε Ρειπειιε Γοί: Δειωι€ε ι ιι

ζειιιιιιεΐηιε- εεε @οι ςζὶιἑέειειιεειιίει< ' τι

ειιειειιε ό, 1ειιτε ειιειτειιτε ; εειιιττιε ει ιι

ιι11ΐοιε ;)£ἶε Έσω 1; ια Ρείπτωιιιΐιι Με ιι

Δ ' `ὶειεείἶεωπιετιι2 εταιιςιιιεει; ζει; τεεεεει αυξ ο

| ξιοπιώεέι (Ϊείἐ Η νεειγειιιαιτιετειά Γε ι

ιιιςιιε:ίι.ιιεεεε ιιετιε ρπεάιε:ιφιοιι. (ζ'ειξ ι

1ε βετ ‹ὶε αμκ πιάτα: ιιιιιιιβετε, δε με] | ι

επ ειπε 'Με έσειιτε εε Με 'ἑιιιὸιτειιιε ι

1εΐιιε ΕΙιιτιί'; ιιιιεττἶ : 6; κεαιιωτέ 86 Ψ ι

Ψάι€ ὅ€_Σε<ἑιι;ιτιἐ Ροιιι: ιιοιιε. Κι Με

Ἡ

ἐ (ι ξιψΙεε εειεεωεωεω Ρειγειιε5ιεεΚψ

' ` 125 (ιιιιιιιι:εωει ρΕιιιο(ερΙιε8ι ζώ ιιιρ‹:ε

ι . _ ειιιοιιε βεΉΙεε`τιεεὶιτιοιιεὁεε Ιιιιξει- Με

ι; " δενστ86οε δε· Ιεε ιιτεεεεειιε ιιιιιίὶετεε

ἔ ' ` ξεε Έειιιις Πεεεε. (Με. είε Με ροιιΕόιξ _

ξ ι ἐστι: ιιιιεΐρτιςιειιέιειιέ , ιιιιιιειι_ετι ρ0ιι1ῇ_

-ἐ ειιειω ιιιι ειιιιειιβειιιέ,ε. ΩεΡε εεε βη

έ _ ° @Με -ει:ειιΓε ει: αι ρει:ιτιιτε εφ πω;

ζ! · ε δοιικιει_ειιιεΙςιιιε Μια ριιι.ιει; ιιιεἰειι_011

ειιειιειε εριιι1εωιιε. Η ιιΐγειςιιιειιθεεε

_ἑ @Με Ιε Με εεεκτιεΙ;δε νινιιιεεωιει

.! ε με _: ε; _/ ! εΡΕΠΠΦ
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° /Μ· Γερ. Πω Φέπειιυ&έφξ μ;

@ΠΚ νταγεωι:πτ τά1Βει· Βεεξοιι(οΣεπ Ια σεφ.
ήτοιπτηι:ε,Ιοε ΐοττ16ετ ά:ιω ΙΧ-:ε σουιΜτε, μ·

_ !οεοἔε;τμ1τὸαι›εὶοε άουτοε,·8ε Ιω :αψη- .

τι·:τιἰτ μια 2496 απο” άιιίςιις:ε επι 9;τειιπά

ὶοιιτ. Ετ επι εί·1:ε:Μ Μεε Ήττα φ5'είϊ-εφ ;

Φ: τσιπ: Μ. ΡΙυε άτ:Πέο @Τρίο ὸοε Μου · -- ϊ

:Με , δαση Με: νιιτπέτἐ δ: νεα ἴοιΉἐα α!! ._ ὶ·

- ΡΜ Φ ιπγίὶετε άςΙππιοττιΒε ὰ: Μι τω ' =>

ἴιιττο&ὶὸι1 άι: Ιοίἰ›ε βὶιτἱίξ Ιὶτι'γαιιι1εμ. ` · , ή

· @Με (ει:Ιε ἀοέὶι;ἰ·ιι; ηιιε1'οπΡυ1ίΐο ειρ

μ·ΙΙετ Ια @κοκ ὁ; νὶε,ἀε: ἑογο,εΙε @ω

κτέά8; ός:ΐο.Ιιιτ. Ρυἱε σωρο (με: Η. τΡιά1φ -

έα Έ1ηισψέμα· άο τοι151ςε ΜΜΒτεε

Ξ :Ώ ΓΕναη€ωσ ώ: άσ νομιε εά1Ηετ,8% οσα

· @ο έτουε άινοι·ι€1τ! ὸετ καιω Βιοι·οτ-6ε Μα - |

5 . @ε νοι:ε @τεμ νουε νογέε εισέε @Με .' ;

Μαι Ι'Αρόττο δώ: τωίοη ά: πατε Με

ςαι:Ηετ ο εε Μνϋπ Μα ,δ 6αβ-ενοιιμΔη

5 φα ιποιιε νο1ηΙο τ;π1ετι:€νἰ6οἐ €ΟΜἰ°·

ἔ πυε:1Ιοπιειιτ, Εεπωσηιιέε-ΒΙε:ήε νου5·

..ρτἰ‹:,ηιι*1Ι ιι€ώτ ρω , εμ; οοιτευσιω -ω-›·

κ βἐἔωυπ: εεε ε!ιοΓεε; νοι15 Με :ινέε άο(Μ

ν ΘΡΡτὶΪε;, 861! τ?? ε. ικτΐομισε1 Η Ζτοβ )

ΜΗ: απτο νοι:ε , φὶι1Ϊαὶι: ω? όοε ίση·

.€πίξμητο Σ εμε: Ιεΐιιε ΕΜΜείΕ τσοκ δ:

τεΠΜεάιέ, 62 «με :οσε Ι_εε ντεκ ΠάΙ€5

Μποστ. Ρα:: :τη Β τείιιττο&Μιι, δε επι ία

' - ` ` Ν Η Απ. Φώτο.
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@οπο ; Μειἱ/5. Η ευ: με πιω πω: ΜΗ:

· ωεωε·υέου:;ςηε ι1οι1ε οτι ιιίὶοηε ειπα;

νοιιε,οουποε Η :ι Με π): επινοτε Τὶιπο

:Ιιέε. Πω: ίμια ΡΜ ιὶοιπεμ· εμΠΙ 11,ευθ:

εμρρτἰεἰΙγ "θα ΙοοΒ-:έωρε Ή: ηάγίΒ:το

άε Μι τςΓιιυι::&ιό ‹ὶυ 5εΙΒοεητ. Ε: ηεα11:

ιποΙω νοιιε ίαογΕ:ετ , τ:μιΣιΙ ω: Ι:.ΗΕΜε ρ:ιε

‹;Ϊο Μ), ω: 03 όσιι:1ητ ,βυι·υέω 2φ φαω

Ζώω 6·ωμ ;ἴἔ 2ςβάἐ£ὲ ά! αουτ:: ; ρειτα:

Ηι1Ή γ :ι απο Βταπόσ εΜΕ:ταπο «απο

βαφέα :Με εβυβ , 66 Εεα/έκυή:·. Το! Ι;

[9απ_ττοε-Μετι, ςμ1!έου ίετε κά: ιι1ειΙ,οιι

$2111είοη υίἱ: ροΠπ όιιτοιιτ,Ιαππιάσςουϊβ

? κι: όσ.ιπε ίοι1εα:ιιτ τουτρό-ιμύ1Μπ α. ὰ:

εοοικΜΓωπ:ο Ωω επ :πετ 11011 ΡΗ” άι:

' ΡτοΗπ, αμκ: εΉ έσα ανο5ωυουσε·. θα

εμτε·ΓΑρότΕ6 τερτεΐοτιτε όσοι: Η τεί.ι·τ-.

;‹:ἐ`τἱο:1 ὰ: @θα ΕΜΗ: οι!βο άΙΐεφΙ€2

Πω μ» ραπ Μη 1°επιπ:τττε Πἀέε ὰ:

ευ ιιητίξετε. ά:ιι1ε ΐείρτέτ , εοιπιππο (Πο

τεωρε,ω 1'ουΒΙγ Γεω ειι(ϊ είΕισέο,ιτως

ΕΜΠ ρου: Ι'ανοι·τέτ ςὶε ίο(έτνΙτ :κι Βρ

ω” δυο: οξιρΐο Πι·1‹:ὶχο, δι Π ΙΞιΙως:ιπο,

δέ ὰ ΡΦΜΡΙΩγα_κτι ίδια οὁἰίἱεαε1οι1, ρου:

ΐἶηωέἶε·ε δε εφ1(0!·οιξΠω αηιέ:β:1:ιεΙ6$

64°·17:Βιι€ε, οίι Μ ρέε;τθ ὶ”επἔπἔοο5τ. Οσα·

Φω ν€ι1;74υε ΤΙφοιβές-Μ'56 ΙΟ

μιἔκἰ

  



  

  

· @ΙΜΕμ ! !. ω! ΤΖωσΜέωζ μει

' ΉΙΙΙΙΙΙΙ(3έ ΡαίΙειιτε ι·αιιιειιτοινι:τιτ α: €Ιιο

Ι ·Ιεετιιιιι βάσ:Ιοε ροιιτΙ‹:ε Φωτ:: α Με; εΙρ

Ια εοτιίιοΙΙΙαιιςε ειιιΊΙε οποια, Με Μει

Βσε&:όιίιοατΙοΐι_86 ὰ: (;ιτιθειΠε:ιτιοτι , ει

φ.ιογ εΙΙι: τΙοπ Γει·νιι·. Ι)'οΕι 8,6Ι1(ιιΙΙ, `

ηιιςΙιτε:ςΙΙ(εςιιιτε ‹1ιιε τιοιιε νοιιε ίειι(-οιι$

οοιιτιιιιιεΙΙειιπτιτ ι·Ιε: σα: κτιε:Πιιοε ριγ

Γιοτεε , πιο ίσοι Ρ:ιε ·όε νειιιιοε 8: ιιιιιτΙΙ:ε

τερετι:ιοι·ι; , εοπιπιο Ιοεείρτιτε ιιτοί:ι-.

@Με Ι'ιτιιιιἔιιιειιτ, πιω «Με ειροττΙΙΙο

Ιτιςιιε ιιεεείΙέιτοε ; νὸττ‹: (Ματ. Οι: Ι

Ι @Μαιο Μ: Ροιιιικ: τορπίΪι: (οιινι:ιιτ Ισ

μπαι: , δέ τοπια: τιιείιιιεε οοιιΙ::ιιτε (Μ:

Β ιόΙΙε,ιιιθμιεε :ιι ε: ηικ:Ιοε θεμιτε:ε 9ιι)ΙΙ. _ 4.

Ήβιιτ Ροπτειιπ:% Γοιειιτ ριιιθιιτι:τιι€τια

ἔοτιιιέω ; Ισ ΠόεΙ6 ρτε:όΙ_ς::ιτειιτ ΙδετιιΙ:Ιερ

Μα1ιατιτιι:: εΙοιτ ιαιιιειἰε @Ποτ ὰ: νειΙΙ:ι:

Με Δινωε ιιιιςΡεςτς:ε εΙαιιε Με εῆιι·ιτε ὁ::
Ιτε:ιιιόιτειιτω 6ς:Ιε: Ιοεκ_γ ΙιτιΡι·ιτικ:τ ΡΜ

: Με: :ιίβόιι€π:ΕστΙιΙοτι , ιιιΐσμιεε :ι α: ›

ηιιΙΙΙΙ:ιιτ :ιΙτ άερέιιιτ Νώε Θωθ: ετιιςι

βέ εΙεν:ιιιτΙεε γεια; 8: ειιι”ιΙ Πέ: |.Ι:Μ3 εω2. 3.
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ε ι ιιιέσε άσε τιινιίιοτιε, τΙιιι οτιτ τιινο.εσ τοι:

56τι / 8Μπσκ Χ Γ; ` · γ

σΙιιΡ. δ£ Ισ. Ιιοτιτσ ‹Ισ σσάστ ,:ιγατιτιιτισ ίσιε έ;

Π° σΙιτιιιτέ Ισε σίτιτιτε , τι ΡειΙΙιοιι γ ίιιτνσιιΞτ,

σΙσε τιιοτε οτι άι νστιιι ποστ σΙιοισε; Μ άσε

σΙιοΓσεΙσἔστσε στα ΡΙιιε €τ:ιτιτ:Ισε δ: ΡΙιιε

ιπιρστωτιτσε , τσιπ τιιι'στι Πτι ισ ίου: Γοτ- ](

τσιπ ()Ιιτέτιστιτσι σοιτιττισ νοτιε «ω.

τιιισ ἔστι Ρστιτ ΡσΡιτι ισ στι: τινσοτιιισ Ισ ὰ

τσττιΡε οτι ετ:ιτιτΙ 0.τβτσι 8εά'ιιτισ έτιιι- ὰ

τ:σΙΙσ τΙσ ίσα οτι σιιιτιταΓσιτιστιτε σει τιτί

ιιοτσ τιοιι Ισε τιιειιιστι·ε ισιιΙσιτιστιτ,ιιιαιε | Μ(

πισίττισε Ισε νιΙΙσε στιτιστσε. Ιιι8σετιιιιιιι

τστ:τιτιτ Η Ισ δ. ΑΡέιττσ πιει Ρειε στι τουτσε

Ισε τ:ιιΓοιιε τισ ττιοιι‹:Ισ τι'τιΙΙστ ατι τΙενιιιιτ ὰ
Δ τΙ'ιιιι Η 8το.ιιτΙ δεῖ ε τισττιισισιικ ττιτιΙΙισιιτ ὰ:

πισω ρτοτσίιστιτ ‹ισ Ι·ιοτιτισ Ιι·σιιτσ ὸσνἔιτ

Ισ $σιετι'σ.ιι·τ ,· σου:: τιοιιε τισ εσωιωι·

Ροιιιτ τισ ΡειτοΙσε ; 8ε ποστ τσττιοιιττειιιι:· ΠΓ
ία$σττιστιτ, τιιισ ε'σίὶ ιιτισ σΙιοίιστ τιιιιτισ ω

τσνιστιτ τ:1ιι”ο.Ιτι τιιγτισ άσε 1:ιτισΙσε. Με· γ "

Ι:ιειτοσ Πωσ Ισ ΡΙιιε ίιοιινστιτ εισΙΙ Ισ 8Ιοιτσ Μ

άσε Ιιοτιιτιισε , δ: Ισ εΙσίιτ τισ (σ Βιιτσ ντι- ι

Ιω ΡετΙει ΙσσΙΙσ ττιοιιττσ τισ Ισιιτε ἴιιΙιτιΙι

τσε , σοι Ισε ροττσ α τσΙε όέΙιετε, 5.ΡειιιΙ

Ροιιτ τσττο.τισΙιστ Ισ ττι:ιΙ τΙσε ία τεισιιισ

ριιτἔσ στι ίσια: ΤιτιιοτΙιέσ τισ σσττσ νεοι
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βα!'Ειυ. Ι Ι. α ΤἱΏστΙἔε.Ι ` κι

Ισέ:Ιοιι :Ισ Ιοο απο: στι Ι'σιτστσΙσσ :Ιο δ. @Με
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' Χ σ ο ' -

μνιιυσ τι Με:: σκοπια [υπ :τεΙτ97ο:/αε. δι

Ισε :ιοττσε σΙιστσΙισιιτ ΙΆάττιΙ::ιτιο:ι δέ Ισ5

' :ιροΙ:ιιιτΙΙΙΙστιισιιε :Ισε Ιιοιιιττισε,εΊΙε ἐστι:

Ι του: σσ οιι'ΙΙε ρσιινσιιτ σου: Ρο.τοΙΡ:τσ
κ .

τΙσνειιιτ σιιιτ,86 σου: ἔεἔτιστ Ισο: Ιεινσιιτ,

86 Ισιιτ Ιου:ιτιοσ,ΙειΙΙΙσλσε Ισιτσ,86 το Ιοι19

ποσο: ουσ το σε Ιστνιτσιιτ ό:: Πισιι, τοῦ·

σΙισ σΙσ Ιιιγ σΙ:τσ σοι·σιιοΙσ, 86 :Ισ Ιοίγ 8.ΒΡ

Ρ:οιινστ τσε πιοονσηισιιε 86 :σε σιιτι

ιτιστιε,86 του ττειν:ιΙΙ στι τουτσε Ισεριιττισε

:Ισ :οτι τιιιιιΙΙΙστσ.5ι Ισε :ιοτι·σε στσιΒιισιιτ

:Ισ τοιι€ιτ :Ισν:ιτι: Ισε Ιιοπιιιισε , ιι'αγσ

ειιι:τσ στειιτιτσ,οοοιι: τι τογ,οιισ :Ι'σΡετσ :κι

Ιου: σοτιτττιΙιιτ :Ισ ιτοιιοι: άσνιιτι: Πίσω

:ματιά στ: Ιοιινστ2ΙΙ1 $σιοιισιιι· στι ΙειΙιι

τιιΙστσ.:Ισ Ιοτι @απο Ιοἔσττιστι: :Μεσιτ

ντιττι του:σε Ισε :ιξΙΙοι15 :Ισ (σε ιιιὶτιΙΡ::σε,_

ή 86 Ισα: τΙέρσττιτει τΙΙνστΙσιιισιιτΙ'Ιιδοσυ:,

οοΙει ΙιοιιτσΙΙτι Ιοοιιιι€σ ,οτι Ισ ΙιΙειΙττισ

ΙσΙοιι οιι'ιΙε Ισ Ιστοιι: τΙΙΙΙσι·ότιισ:ιτ σου

τΙιοτε στι ΙΈκστσΙσσ ‹Ισ Ισοτε σΙιει:8σε._

@Με Ισ Ισ:ιε άσε τιο.τοΙσε_άσ Ι'Αρο:τσ.`

Ισ πιο: ουσ ιιοοεσ.νοτιε τ:σ.όοΙωφρσα
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@φ Ιοχειηειι εΙυπε ερτωνο; εοτυτοεΙρι; ΙΙΙ

' ΙΙ·| εΙυΙ δε ττειινεΒφο 86 (Η: ΜΙΒ ειρτοε εινοΙ© ΙΙΙ

Ρει(εθ με Ι:ι.:οιιέΙις: 8Ζ Ι:1οοι1ρεΙΙο 8; Ισ ΜΙ

εςευΙστ. Ι]ΑΡὸττΕ: ποπ σΙοτισ εΙΙτέ φα: _ Μ'

Τ1ττιοτΙιέε Γε: εΙοΙτ α:ΙΙόπιαπ εοιπάωπο, · ΙΙΙ

" επ Πω ωίοΙΙΙ:ειξε α6: τειιΙτΠ [Νώε Μ

' ίεταγό οτι :Μπα Ιω όρτωνοε, οὐ ΙΙ ίιή·Ι › ΜΙ

ττωνετα, εμε Μ: ἔτειτι‹Ι Ιωἔ<: ώ:- ιποε ροτ- ·: ΙΙΙ

ΙΌιωε·ε α ‹Ιε 003 ετειναιικ, «Μ9πε αν · | Π:

' ΠοΙ”:1νουδτ ραπ ΙΙΒΠ3 δ:: ΓΙποποεότ άς ΙΙΙ
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@στο 8ΙοϊΙ€ι1ΙΙ:Ιοϋ2Π80 , εμ-”ΙΙ ρτοπνετ ΙΙΙ

ἐΙΙΙωτε ει τσιπ ααα Ιω τΙΙΙιΙΙΙΙΙοε,εΙοί - ΙΙΙ

` Ιἶ: (φωσ: :ιεςιπτδ:ε ΜΙ Ιειιτ ὸενοΙτ ση ΙΙΙ

Ι Ιοοτμν: ΦοιΙΙΙ:Ιοτιέε εΙονειητ Μη , 8; εΙ::ξ ΙΙΙ

νωπ Ιω Ιιοπιιτι;:ε σου ΙευΙετιπετοτΙειι€ ΙΙΙ

ΓοσιέιάειΙε,νΜίε χτιεΠπο απο σεΙΙΙΙ-ε:ιτΙοει·Ι' ΙΙΙ

Ο ΑΜΑ· ( ιΙΙ:-ΙΙ )β·Μ #επέωξα απ Μπακ ΙΙ

ΙΙ. (ΙΙΙ. . ' ;. , . ι( - · ' Ι

Φ. Ή Ζωακέεάσ κα. (Ισ @ο 1Ι8.10ιιτε 10374100· ΙΙΙ

Ι· ΤίκωΜέσ /υέτ υειυπἐε›· @αν τφ›ντὐω› Θ! ΙΙ

ειιΙΙΙΙ Ιου ροΗ:Ιε. @παο όΙΙ:ιιίτ, ςυ”ΙΙ ἔσω: ΙΙ

ςι1εΙε ΜωΙΙΙτο άε: (]Ι1τΙΙΙβ2:ο:ιωέσηΙΙ Δ ΙΙ

έτοιιε εινε:ττΙτ , ζμ:: εθττ€: εΙπατἔε εοπίΙΙΙο ΙΙ

9. 21ΒΙΤ,δό τιοτι ει ΙσεΙ)ΙΙΙετ ; @ιι”οΙΙο (ο ἀοἰςοεουρει· εΙ.Μιε·ΙοέεΙιοί·:ε, 86 ΠΟΙΑ ὁαΠἑ

Με ρε τοΙοε,ει ΙΙ:Μτε 86 Μα ει ΡατΙετ ; Μα Ι

Ι Μ” , ο. οιΙΙΒετ , σ. εοιπίοΙ€:τ Ιεε :Ισια ῷ- δέ Ι

φοιτ ει Ιω οΙπιε`οϋΙΙΙετ εΙ'ιιιιε «πωσ (ΙΡ Ι
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σ: .

Ι

  



τηέε δε Ιυεέε.Ι_.ἑΙ Ιε Ι:ο.Ι:ΙΙ,8ε Ι'εΙοεμιεικε,·

β: 2ΈΙυ. Π. ε ΤΜαοΜέε.

Μ: σποτ εμε πω” :ινοιπε τοιιτηδ[ων: τα·

Με νευτ Ρτορτεωειιτ ρω:: , ηι1ί Δε·

:σοφια ρο5ητ,ριι εμΙΙ :πε Ισα ροΙππ εστι-1

ΙΜ ;ε”είΙ ει ιΙΙιτε εΙε`ναιιτ Ιε ττΙΙουτιειΙ εΙε

Πει: , οΙττοιπε εεττε @Με Γεω. εχιιπυἰ-·

86Ιε5 Ι382ιι1Χ ιτΙοτ8”Ι:Ιε ΙοτουΙΙΙσπέ πε Με

ε:ιτερτΙτοπτ ρω εΙε Ια Ιιοικε , :με ΠΙξ[.Ι9

εε Ιειιτ εριπειπὶειιΓε δε (μιεεεΙΙευίενο.

_ Με. 5Ι εεττε οπτεΙι:ιιπΙΙΙε εΙΙ Μεινε

άεναιπ Ιε5 Ιποιηιτιεε , εΙΙε ω: πως Με::

€Ιεν:1τιτ ΠΙεμ. 51 εΙΙε ρεεε Ιεγ Με θ]

Β·Ιουϊτ Με γεια ‹Ιυ ΡευρΙε, δε ἔεἔοεε

_4 ἴοπ 1ιιἔειτιειπεη Εινευτ ‹Ιε @Με ε1ιπεΙέ-ε

ΪεπτΙετιΙ: Με τηειων:ιΙΓε εευΓε; :αυτ ή ε;

εΙυ”ΙΙ είΙ εετταΙρ , @σε σε @ΙΧ ΙοίΙτσ

Πιι'εΙΙε ει τηειΙιπεικιτιτ, Π: εΙΙΙΙΙρετει επι Ια

8‹·ω::τΙτεΙεΠΙεΙι ;ς1ιι1 ωοιπτετα :ι ιιικΙ

τοστ εε φίεΙΙε εειεΙπε ‹Ιε ΙίοΙΙ:Ιε 86 νέα

Ι1οπτεια. ΤεΙ εΙοπ ὸοιιε εΙΙτε ίεΙου ΙΣΑ

ΡόττεΙε ωΙΙΙΙΙΙτε εΙε Ι"ΕναιτεΙΙε Ρ υπ οι»

Με: ΗΜ ίετιείε ττεινειΙΙΙετ εΙυ Ισἔεωειπτ

κΙεε ·Ιιοττιπιεει1ε τεΒακάε εμε ΠΙευ; σε

€ΙΙετεΙιε εμε (οτι αρρτοΙπιτΙοη δ: Γε

ΙουειοΒε, πε ετο,ΙΙΙι: 6: Πε τεεΙουτε (με

Με @απο εἰς ία εεχι_ίτιπε,8›ε Ιε π12ΙΙ1ει1τ άς·

Π ίαι ‹ Ι Οο~·_Η ·

Ια μ

@Με άερειεοΙεε Ειπε Μια 8εί:ιπε εΡίετ. σε”,

Πέ

 



 

564. .εεπωσα .Σ Κ

οι...Ρ. (ει έοτιά:.ιπποεωοη. ΜἔιΙε ειστε; εφε '

ω· @πιο δ‹Σ μια: ἐιιτειπ1οπ άο Ι'ουντἰοτ.ή

ίΡεοϋζο επι αμιεττΞε:(ι·η; δ; @ε;Μες Πω ›

!ἶοιιντεισο,οἰιὸοἰτ το τοττιεπτ86 Μά
ο . - . . .

ίοπποητ €ίξτε εττιρΙογἔ; ΠΜ ςςο.νεΙΙ, ομιέιξ .

Π εοφωειβάο ει ΤΙτιπο:Βέο ραπ Μ. Μ,

ψ α'έΜ2/|ετ άραξ:εΜΜ: λα Μ... »ὰ ·υινέ:ξ.

Η ε1ΡρεΙΙο ἐεγ ΙἶΕνειὶἔἰΙε δε υδττε δώ

Βτιδιάτ Ιεζιιε ΩΈιτΙΠ: , [α μπώ: έ: υε›·έ2ἔἱ_

(άσο ἴοπ ίΗΙο οτόΜΜτο; εοιππιο Η ε-'ειι'

οκρΪἱηικ Μη υπ:Πτ1ε ει€Πουϊε ,εμι:4ιπά Η

ερ; π. ὰ: αι:3ς ΕίεΠεοέ , Πω πιά): σώζω μπ:Ζς

Β· ` έ; Ψε›·ἰ£ἑ_, απε·υσή ί'ΕυωςζέέΆώ πώτη

› ω. ; δε όοτοεΙιεΕ:ιιικ (ζο!οΙΠ.οϋε, @ως

ω. @έ [ψεω)·2σε α πασα: περα/ξ: 422;

φωσ , μι· !εμφίε ό: πανω· :ι/$πωέπ μ;
Ζ'Ε·υακέέ!ε .η Ετ οἶείὶειἱτιδ ορο Ι”ειιτε:η‹ὶ

:η τ. @Μ 5. Ιπηι1σε, εΙυετιεΪ Η ὸπ·, 9ω·11Ξειι έ;

π. γ `

ιω_/

(Ιβ. :.

Ισαάκ έ; σ.02:ξ; άρα Μπα ΡΜ Ι'_Ενεικι
ΒΗ:: ,Ι Μι ρ:ιτρ16 @ο [Σου νΙν:ιοτο δε με

ημιοευτε έ· τοιξίουτε , η;Η οίβ Πικοττιι

; _ Ρώ:νζε Γέτη::ης:ο @ο Λόττο το8οηετω1.φω

-. €.-ινω. οόΠ1τ11ο 8.Ρ1εττε 1πουε Πι έ:ΧρτεΠέωσηι'

ἡτιΪεὶΒτὶὲ. Ετ ω. ο:Ποοιτάωέο ίπ ρω·υΖς·

Ξέ.υε7Ζ£ἔ·. Α «Μάτ ‹ὶἐ ἴοτι ἱηξοπηΡειιπιΒΙς ·

6%ς.:1Ιέποε:έ;υ άέπάε ό: φαι: ρειτοΙρ: 86_
Κ... .. ...μ ·-;>.Ι . ..ΙΙ

! . ω

Κ»

.μ Α

@άρ·φη· ·υσιιία2ηωπσ πεκἐεριέτἑ: μη· Δ; 7

7 Η °”ΐ""$η
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βυ2°εΡ. Π. ΙΙ Τέφα2&έε.

εΙο&ι·ἰιιε, (ω: ΙιιπτιειΙοε, ίοΙΚωείΙ11ε ςΙΙ- οΙωΡΙ

ΙΙΙΙοε; ίεΙοτι Ια σοιὶτυπιε :Ια Ι'ΒοτΙτιπω

@Η ετττΙΒικ ΙααΙιοττιε εοπ1ττπιτιε :ι @ιι-έ

 

Μ ΙΙ·

Παω ΙΙΙΙέτε , ει κ:εΙυγ ‹Ιε τοι;ε, ιιιΙΙ::ΙΙ Ι; -

ΡΙυε άΙ€τιε:;8εΙο ΡΙΙιε εκεεΙΙοτΙτ. ειπα:

Ριιι·οΙο Ενεο€ι·:ΙΙερο οΙΙ οοιιπιπ: Ι'έτοΙἴς

ίιιτΙαφιεΙΙε (ω- ττ2.ν:1ΙΙΙΦτΙε ιπΙτιΙΡαο

κΙο Μαι ;(:ΐερε τοιπ Ισ (Ματ άι: Γεω

εττ1ρΙογ; & τουτο Ια ιπειτΙετε άι: Πι Ριτ

ὸΙοειτΙοιι. σεΙΙ Ρουτειιιογ Ιε δ. Αρὁττε;

αρεσε :ΙινοΙτ τεΡιιτΞὲ (οτι άΙΙ-οΙΡΙο ΤΙαιο

Η1ξέΒέ ‹Ιυ ν;ιΙτι ΙιαβΙΙ εΙο πω: ε” έα

πιιιΓεπιτ κι :ΙΙΓΡυςεἐ, εΙεε πωσ ό: εΙο Ια

'ςοτιῖρΙεΙΙΙΪαποε·ςιι'ΙΙε_οτιτ Ρουτ Ια ι11οπό.ε,

- ΙΙ€ εΙππ:ΙΙ:ιτπ (Ιω εϊείΙ:το σ€τεειΒΙοε εως

Ι101ητ11εε Μ" επ άπο είΙΙιτιέε δ; πάτω

έέε2οοει1ρο ττιαΙιιμετωπ τουτ€ ίσο Μιάο

ΙΙΙΙ6 «·Ιειιιε από ρ:ιτοΙ€ άτ: ν€τὶτἐ,Ιι;γ στ·

(Ι0τμιατιτ :ία Λι κίε:»ιέώνώ·υ2Μπεπ:. Μη

ἱΩΕ€ι1ϊἰ0τ1 ΗΗΕ ρω οϋ(οιιτε; τι”γ αγειτιτ

·ρετΙοιπι€, ειιιϊ τις: νογ6:` εποε εμ'ΙΙνουέ

ΑΙΜ φ'ΙΙ Λι μ·4Με & Μ Μιέ:ω (ςοπ1ΓΩε

ΓΙιπςτρτετε @Με τι Έοτι: Μαη ττε:Ι.ιιΙτ

σε σποτ ) ἐπυἰιεωεω , ΒΕ Μα: Μι Μπι Μ: .

ίαΙιι-Ιιι€ειτισοτ, 8: ἀ`ιττι:: €ειΙΙοπι Ρτορτε ετ

  

κ

`ετάΙΒεατΙοπόσ απ, (ΙΜ Ι'ογοιπ. Μρ.1εεξο."

“ΙΙ Ι'ΑΡόττς

#

Ρειτος·ςυςΙα μεοΙο Ιογ ςπιρΙογέε ρατ μ"
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ςΜΡ; 1'Αρ6.ττε εΡε τηεοερΙιοτὶςιτε; 6εἱΒΞιπἱἰἰε Η

11- Ρεορτειπειπτ ἐέωἐἔε›· ε ου α!έτσ:41967 2Μιω Μ!

»και 5 εεεεπε (με Ιε Γεω επι Με ε[:ιἰτ, ΜΝ

Ια τειΙΓοη όε Ια ίὶἔει$ίἱεατΙοει :νεο είὶ μι; Μ

5 ‹:ΕιὶτετΤ 1εΙειάίξτε ΓοεπχΙση ‹ὶε εειικ,ςιι-ἰ Μ

@εοοεμτ εΙυε!εμ Η8ιπε εΠ; τάτέε ὸεεΙευ Μ

βουτει1% εμ1ι1ττερεβεπτ 1ειιττ:Μπ1ρ ει» Με

ί·ϊΙίοεε ετομε δω011882 ω θεε-εΒεάτρειι- ·_ Με

ε Πεκ, ερτ ίείετι·τ Ιεμ;:ὲ Βοὶε επετο1τεΙΕ-· Μ

ειπε , ρουτΠ8ιτιθετ ειπε μ: Ρτεάέεατειιιτ Μ

Δω όειοε Μ. ἀἐἴρειπἴετῇοτι ά: Ωω Μο1- [Μ

ΒετεΓε τε;Ητ ε. ζει εὶιὴοἰ·ςε -τε8Ιε ὸε ΓΕςτἱε· ά
τοτε , Γεω τ1ετι(Μτε άε ετανετε ου οΒΙἰ-· έ Μ

ευεωειπ. ΦιεΙειι65 Με είὶἀκι1ετιτωφ Ν

ΡΙιιε εΐερρατειπεε, (με ΓΑΡὁετε τεφἐατἀε Μ,

' πια ίεεεΉοτ1ε , συ ὸ1νὶίὶοιή άιικηειικ τε- Μο

χ β:επι1επτ ; (1ιΠ εΡε εοτύξηε νεο; @ενώ ω.

του: εϋν1εε επ εΙπειρ1ττεε &; εε ν.ετΪετε;‹: _ .Ή

·8ζειιιεΙεε @Με ειχε επεοτε ά':ψ00ά80© πι

(ΜΜΒιιε ει1 ςεττειἱηεε ὶεδἔωτεείαΙίειοτ αΙΙοΠοπ Η εινεττέτ ίση ά1ίε1ρ.Ιε ὰ: Μ

- πεύκα 8ε όεΗΜΙετ αι1ίδ ΓΕναπ9Ιε Μεη

δε ὰτοἰεετάιεοπ ,· ε'είὶ ο. (Με όε 1ε (ΜΓΡ€Π·τ (Η

Μ: ία$ειτι·επτ,86 ἑυἀὶεΙειιίεωειατ. Με Η

επττερετιίω άοτπ ὶ”είὶἰ:ηε.Ι'εΧΡοίἱτἑοε ά

Ια ΡΙι1ε νι::Μ-ίεωΙπΙε!σΙ·ε· 82: ΙειρΙι:ε εοτπ- ¦

` επεάε,ά1ίεη: φτεΙαιπετειΕΙιεψ ε!ϊ Ρτι(Φ 0

` ε ' ~ . Β #

 

ω·«:

'με'

· ·' ¦ / ' '

ι . ει: . -·/ ε



 τη” Ν. -- - . _ . κά” ή -

' χ . Υ

ο @κ Μ». Π. »ι πωω·ω.. · . Μ;

ἀέ Μεσἰωωσ Βιοτ35οοι:ι5το Ι..ονἰτἰ‹1ι1ο Ωω;;

@ἔστι ε:σοΜ εισοουΡειικτιο (Μ οουροτ Με Μ·

γ5ξὶἰωοε,-η·οη ει ΓοτοιππΉο δε ει Η ίο.ιη:αββο όο ε-Μιουτι , τιπι€ε ΡΜ ικα οοττώτι στ· '

&ο,8ε ἀ'οσο οοπιιἰιπο οπο... δε ιπο-'

Ηνοάο, εοττίωο οοΙα Μ νοἰτ :ιίΐέ5 μι: Με ο

- ΠνΜε ώ: 'ΜΜΜ. Οτ Η οίὶ οοτεα1τι εΙυο' )_

ΙΆ-Ρὁττο οοιήρετο ηι1οΙΜμποίοάε Μ. ρτο

ἄἐοαὲῇοιι άο ΙΈνατ1©Ιο ο υπ ί-ειοτ15οο, '

ι:οεπωο οικιπά 51 ὁ π ΜΠο11τ5, φί2!νομο 87,2

.ωρυφωα Ζ'ΕσωκέέΖε ά Βέσιι. Ξιιιν2οτ· -

άπο. οοπτρατείΓοπ_ Η :ι τέοε οΙοἔαιπ

φοιτ: οπ1ρΙογο ου απο: οΜ Ι”ΕνειιπτἑἰΙο›

ο οτε Μεσα. εἰέεαἐἄει· Μπα &· ἄτσἰεεωω2,ε1υἰ

οϋπνέοιπΜητ `Ρεορτοιποητ ει” νἑδὶΙτοοε

ΜοΐΜι1·υο5 .-68ω163οτ μι· ΙΞι Ι'οτόεο . 86

[ο ἐυεοπποητ δ.: Μ τοΐροέ! εινα: ΙαιιιοΙ Μ

ξΐ1ὶΠἰἱὶτοἀσὶτΡτοίοΒοτ απο εΠνίειο Ρο.

Με:,Ραπ11”Ε.ϊτ1οκπειἱοιὶεοτ`ἀιι Ποτ», πιο ›

Βου οωεπω :Μ α: ε1ιι'οΙΜ οΜοΉιπο, πο -Μ τοώεε·,πο ὸοοἔιἰτοιζ,·:ιο Μι (οδί'εηυοη ο

*το ΒιΙΩΗοτ, Παοκ Μ ιιααΜοτ οτι τουτο Πη

@το εοπιπιο ρδο ΡΜ Που , 8:όον:.ιοτ '
ΜΒΜ Μ. ἀἰῷοηΜι: Ρωάοικηποπτ ΜΜΜ Μ.. ” Δ . Ϊ ί. `

όΉονοτΠτο όοε οοοὸἐτἰοι1ε,'‹'$6 άι: ΒοΐΦω |

έΙο εαπ:: 9ώΙ'έοουτοπ1βοή Βα1ΙΜιπ @ο

@ποσα α: 9ι1ϊΜγ οοιιν1οπ£› 4ΦΟΦϊ(Τ8

› σ·^".
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(Ιεε εΙιεΙτε ΓειετΙΒέεε _ σο? πιο _‹ΙοοΊΙ:ιεΙΙε

κοοἰι: με Ιεε ι·οεΠοεε ΡατεΙεε ΙοεΙΙΙ'ξετετο-|

:απο είο(οετΙοεοτειιτ,8ε ει απο; ου ρεοἐ

Ρο. ε°Ιο ο ΓοΗὶεε-·‹Ιο Μοοοω ω.

Ι'ΕνοοἔΙΙε; , οοΙ εοοποε οο/Ι:οο 86 ΙογαΙ

ωεοοοτο-ε,οε εΙφειοΒε και οι; (οοοΙε ώ;

Ιεε τογ1Έεξεε, εοιοτοΙε ο [ο. ἴογ , .τοπ Ιεε `

ΒειΙΙΙε οιιέε 256 ΙΙοεετεε ο Ι:ι ίειοΙΙΙΙε εε

ίδο 5εΙΒοεοε. 5οο (εοο εΙὶ (εοΙειοεο:

‹Ιε Ιεε ΙσέιΙΙΙετ εο οτι εετορε,8ε επι οτι Μο

@οπο Ι:Ιε,οΙίροεεε, όΙΡετΙουεε, 22 η».

Ρτείὶὲε εΙΙιιοε ΒιΙΪοο ρτοοτε ο εωΙω

:Μο ο εαπ οοΙΙεοτεεοΝεος. ΒΑΡότ

σε ίὶἔὁΙΗε δ; εοιοΡτεο‹Ι τοοτεε εεε εΙιο-ε

ίεε,οικιοά Η ὸΙτ Ιεγ ο ΤΙοποεοέε οιίίί ιι'έη.

ΜοΜμπώ; έα ·υετοξ άΙ·οΙΙεφε22. ΠΜΣ

Ετετεε , Ιε οπ'οπεοτε εμε νου; το_'ο.νοι1εῳ

·τέε Νεο , οοε ΒΙει1 νοιιε ει Ιοίοοεε Με

ὰοοοε Ρετ Γεοι·ειεε άεε εο_ιιἀ(οᾶεοτε,οιιἰ

(σ: (οοτ οεοιοττεεάε εεε οενοοε εο Βοο:

οι: εοο(ε1εοεε.Ι.εε τογίϊετεε εΙε Ια αποτο

β: άε ο τεΙοετεωοο άι.ι 5εΙΒοεοτ @Πιο

8ετΙε οόττε εοοποιοοΙοο ενεεΙογ;86 (Μ.

ο ο οεεείΠτε, 86 ου ΕτοΙε εΙεε (οιπέϊτειοσε$

Εν:ιοοεΙΙοοεε, νοοε οπο έτθ:,8ε νοοε Ιοοτ.

/

Ε ` ΙεαοεοτείοΙοοεοΓεοπεοε ταποεοτεο8.` Οο

ο_ε @ιο ο ροΙοε (εέιρΙειΙΙεεε Ρετ εΙεε_νεἱο$.

· ` - ° @Με
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ε βια Ι'ΕΙιέζ ί Ι. ε τ··εω0ιωφ: :θέ ο

ΙΙσσει:ετΙο Ρε.τοΙσε. :πορτα ει τιιϊιιστε εσ_`σετε, Ι
πω:: στΙιιιοτ Ιοε ειιτισε. νοιιε σ'ενα οι” - 1.1» ο

ιστοιι:ι: οτι οσ::σ οΙιιιιτσ ειιι:τσ @στο

`τιο,τιιο.ιι:το :ιστοΙσε σιτε: οσΙΙσ :Ισ Ισ. πιο

:σε ίιτΙοΙοττιοτιτ ριιιίέο άσε Εστι:ιιτσε :Ισ

-·Ι)ισιιτριι:σ 8ε-ίιτιοστσ-; (Με ειιισιιτι πισί

Ισ.τι€ο ιΙ”ιτινσ:ι:ιο:ιε Βιιτιιο.ιτιοε; Ιοι: στι

οιοτιτισε , ίοι: ττιο:Ιο:τισε. Ε:: 6 :Ιστιε ισ

σ.τσίΙσ :Ιοτιδ::σ τιιιτιιίΙστο ΙΙ γ ο σιι :Ισ

Ι'ιιιΙιτττιι:ο , οοτττττιο :οσε ίοαιι°έε ουσ

Ι)ιοιι οΙσιεέτισ Γοιιιισιι: ττιο::το Ιοε ::οιοτε

στι-άσε ντιΙΙΙο2ιιΧ :Ισ :ο:τσ και:: γ τι οπο

1ισυεΡοιινοΜ νστιτειΙιΙσττιστιτ τιτο:σΙΙ:στ

:Ισνει:ιτ Ισ 8σιΒιισι.ι: στι:: :ιοιιε ατι-οσε

σΙιστοΙισ ιο. €Ιοιτο,8ε ιιοτι οσΙΙο :Ιοε Ιιοττι

Π105ε 86 ιιοιιε Γοττιττισε έ:ιι:Ιιοε :Ισ τιοιιε`

κτσιι:Ιτο άρστοιινσεο; Ιιιγ; ει€τσε:Ι:Ιοε ο. (σε

?οιιιτ,8ο τιοιι ε οσοι: όι1:τιοτι:Ιο ; Ε: στι::

ιιοιιε ανοτιε :ίιοΙισ οΙι:ιοιιτι ΪσΙστι Ισ τικ-ι .

Κιτσ :Ισ (ει: @σε :Ισ νοιιε ιΙέ:τιιΙΙστ :Ιτοι- Ι ε

ι :στιιστιτ :σοφια :Ισ Ι:ιΙε :Ισ ΠισσετΙοτι: - ο

Ιο.Ρ:σ:Ιισε:ιοιι οι): Ισ :επιασε “ποσοι
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Δ Ια ταίοΙπο,ςιιο Ι'Α¦Ρόττο εΙοοηε Μ :ι ΤΙ

ιπο:ΙΙόε. ΙΙ Ιω ε. τοσοτιπικιιιάθ: εΙο ἀέ
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Κα ΙσουεΙν: , ου εμ: [ει @Πωσ ΙΙιπΡΙεττιτ:πτ,·

ΜειΙε π1εύτιε εΙε τουτ Επι ττουρωυ ; Ι”ε:ιι

ΟΙιαΙΙειητ, 86 ω ί:ΙΙ(ειτιτ πω: Ρετ τοιιτ,
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ραπ ΙουνεπΙτ ‹Ιε Ι'οΧΙιοι·τακΙοη, (ΜΗ Ιι1ὶ
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ΕτιωΙΖε Μ] ( άΙΙοπ Η) .είε :ε πνωέπε ρι|91υτσπι
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ίΙοει πμι,ΙΙΙ'αι εινεττΙτ, Η! Ι ι·οτυ.οιπτο
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άσε @πΧ , :ιίΒινο5τ ία υψεκ.σ άρπή·ικα9

μ”, νοι:ε νογέε εὶιιΊσἰ τουσ άσ πισίιτισ (.:ΒαΕπ

ηπα Ιιιγ «ποπ σώσω:: όσ ἀστοὶΙΙστ
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στσ. (:σ Ω!8270:ΐ, ὸοτισ Η μακ όσιο:5 Ισ ρω
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Έβο σ $εππων Χ ΡΙΑ
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:Ζω χω:: [υποβιασ: , ό· βαέψιό!σ: κά::

ωστΙΙστσωση: ευρατσ.νο.ητ έ: ρφώ:

μ: /Ισσε: Ζε: ΡαπΖε: εἰ:: Α: ρε, @Με Αι
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Ισ: Βι.ειιΙάσε Ρ;ιτοΙσε, δέ Δε; Ισ εΙοιωσ απ·

στ:: ΡστΙσ, εμε: εΙΕινοΙτ σκι ΙειιΉο8σ φΙἰ

φωσ ΒισίΙσιτισιπ, δ: σΙΙ; ΡΙυε σιιΙΙσ φΙσ
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Ι160σΙΙ-αΙτσ ε: ΙΙΕἔΙΙΓσ,- οιά ΙΙσίΕ εξν1όστίτ

ΩΠΦ Ισ ϊστΩρ8 εΙνσσ'ΡΙυΠσω:: αυτα: :ΙΙ

Ρεδ› ΗΕ ΑΜΠ σαετσυσσετσ ρυστΙΙσ έιΙΙσκά
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` " σ ' έστΓοηιψ

'σ

.| Ν.: -ν Μψ"ήΉ '

 

σ _ ·

ή* 1 7- Φ 7.: . . .Ι '



ι ι |- Ή

ν ι
·.[ἱι›· ΙΡΕΙΙΙ. ϊ Ι.)ξΤέ)υ2ο!ύέ6. 581 Ι ·

  

: , . . . Ι
·ΡετΙΙουηε ιικΙιοκιΙΙο 8: επ τοι1ε ΙΙιιετε ει”. ·
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·ΙσροττειΒΙο οπνιι ΪετνΙτειΙτ ‹Ιο Ι)Ιου, » Ι
| Ι

τι·ιιΙτακιε ιΙ€8 πτη·ΙΙετεε εΙε Ισ. τΙιεοΙοἔΙε.

ζΝ6ατιττι·ιοΙιιε άΙνστΓεε τ:ιΙΓοτιε ττΓεωροΙ- :

τΙιεΙιτρΙο ΡτοικΙα: Μωβ Με μιτοΙεε άο -

ΙΙΑρὁιτο. 86 ΙΙουε οΒ'ΙΙΒοοτ α: τπείειτι

Ι9Ια:ι εστετισΙτε σε: ω:έω: ό·10%οβκε: επέιζ- › _ "

κ" , ςυΙΙΙ ιΙεΗ:ικΙ ΙΙ ΙΙ:τπετεπ1επτει (σκι Δ!

ΙΙΙΙεΙΡΙο,τιοη ιΙιι Ιο.ιι8:1Βε , ττκιΙε εΙοε άπό

ΙΙ:8,τιοη όεΙ:ιι11ετΙ1οεΙο,ιτωΙε άσε ε:ι1Ιε1- Ι

ετιει11οηε,ίαοκ8ερτοβιτισεω·ΙΙε επ παπι: Ι . '

ρωω ΙωροΙ'εμιι·ε. ΡτεττΠε:τοπιετιτ α:

@ΠΙ τΙΙτ (με: εεε ΡΜ/ἔωε: νακΜ:: ρεφ·

Μ: [ΜΔ @Με εσέ%02ε;Ι·,ι1ποσττο @Ηώ

Ιζε· ει·νοΙειιτ ιΙε·ίΙα ςιπ:Ιεμο 'ὸεἔτἐ εΙ'Ιιτ1- '

ΡΙοτὲμεε αμκ: ΙῖἔπΙΙΙε εικοτε Ια ΊυαΙΙτἑ γ .

ρϊοἴωπτε_( ηΙΙ`ΙΙ Ιευτ 6Ιοπι1ε ,ΙΙιΙ;ΙΙ€ι.ι '
@ιτε Κ: Μα: ΒιιιΡΙΙ: «Ιω Ιαοἔειἔ€Ρευε "Μαι Ι Ι Ι

@Ματ -Ροιιτ ιπ1ε:·νειΙΙάτ δέ πω: ίοετΙΓε, `

ΙΜ” Μέι μια: Με ρτοΒιιιαδτ, 86 ιτιοΙοε '

. ΜΜΜ: ραπ Με Ιτιπρ1ετΕ:. Ρι;Ιε ‹:ε 90,”

' ~:1Ιοθτε ,εμε Μ |ωπίε εΙεε π1σ.ΙΙΙτεε έ: αν

τυιπΖΙὲ: 7ιΜέΜ2 πωπω· πκεές:ια:·εκε, εΙΙ Ισ

€ατα&ετε :ΗΜ στοπ, οιι εΙ”υτΙε ΙἶιιιίΙο`

ΙΙ0&ι·ΙΙσε ΡΙίποθε @σε (Ιου ιπιυν;ιΙε ΙΜΙ

βϋ80Ι):-ΡΙιιε Γς;ιεμ1ΡΙε φα ΜΗ: Ρεπι1Ι 7- Σ' . -
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ρεφ. · πω” ε:: Ρ:ορσίε , πε :Ιουε ΙειΙΙΙ-ε ρεεΙΙρη Μ]

1 :Ιω :Ιου:ε:; (Ζε:Ιε ε:Ι:ηε :ΙεΡΙΙΙΙε:ε 6: Μ:

:Ι*Ηγ::Ιε:ιέε έ:οΙ: Ιε νΙεε :Ιε Ιει:: έ”, ε: Μ"

που :Ιε ΙειΙ: ΙΙΙΙε ; ΙΙΑρ6::ε Ιεε εεε:ιΓ:ΙΙΙ: Μ"

.κ :Ιε η_Ιε: Ι:: :είι:::εθ:Ιοτι ,απου :Ι'εΙΙ:ε ΙΙΙ

::οΡΙεμ:Ιευκεα_::ορ εΙΙΙΙ:ἔε επ ΙειΙ: Με ΙΙΙ

$ει8ε. ΕΜΠ Ιε:ιο::: :Ιε!Ήι!ε:, ευΙΙΙ :Ισα- Ι::

Μ:: εεεμρβπς.: νει:ΙΙ:έε :Ιε:ιε Ι'νιε· :Ιεε ΙΙΙ

Ι. . ΡεΙΙΙΙ.€εε,εΙυε πιεσε ;ιγο:ιε :ειρρο::έε , Με Μ”

:ΙΙΙΙ:ε:ΙΙΙΙ ενΙ:ΙετηπΙειι:, ειι'ΙΙ μμε :Αφ ΙΙΙ

:ΜΙ :Ιεε :::Ι:ι:εε δε :Ιεε :είνετΙεε :Ιεε Ιιε- ω.

Ι:ετΙ:Ιυεεε:Ιυε :Ιε Ι'Ι:Ι:ίε:Ιε ΙειΙ:ε :ΙΙΙεοιπεΙ ΙΙ

` Ε:: :κι ::Ιο: ΙΙ ΙΙ::):ΙΙΙΙε ρε:: εεε ::Ιο:ε :οιι-. ΙΙΙ

' εεε Ιεε ::εΙ:ΙΙ:·Ιο:Ιε :Ι:Ι:ΞΙ:Ιοεε, :με Με ΙΙ

ΙΙο::Ι::ιεε :ιαε::εη: -ε:Μινε:Ιτ εε Ια :€ΙΙ·τ Ι:

Ι, εΙο:Ι,:Ιε Ιειι: ρω :Ιε ΙΙΙηνετΙ:Ι0Ω :Ι:: ΙΙ

ΙΙ ΙειΙ: |εί.ρ:Ι: : Γεω ειι::ΙΙ:ιε :ειΙεΙει:ΙΘΙΙΙ (ΙΙΙ ΙΙ

ΒΙει1;Βενευτ :ΙΙ:ε εεε ΈΙαιό:Ιτέε (ΜΕ ΙΙ.

Γε :ε:ΙΙ: ει::ειεΙ1ε Με ρε:φΙε:Ιε εεΦἔη Ι
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Ισ εεωατηοοπτ Ιω (Ξτα:ε , Ι εΙ;τουε άΙβ Τ '
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Ρουτ πω: ΙατιΜιιςυπ ΐοιπΙε εΙογεςΙτά ΡΑ)«ω › Ι

@ΙΜ «μια Ιου: μι· ηιοΙιτρΙο ΙςείαΙ:Ιω εἴ

@εε Ροϋίέω, 8ε Ιω Ιονσιπ1οπε ὰεε Κο- ή,ξ,_

ΙΜΙπεζ ' (Μο τεπιΔιημὲ , νουε νογὸε :·ή·ι.°

ι Μι€πτέιΙαπτ οοωΙαΙω ρι:ορτοφεπτ σου-Ι Μ..!

ὶ Μετιιεξυχ εττευτε8ξ Ιονο:ιπΙοσε άσε Ιω

Ι·:τηικ:5 Ια ηοπω!υφ Ι'Αρὁιτο Ισια: (ΙΜ

πιο το ε; ΙΙειτζ Οι; ρυΙε φα Ια νοιΙιὲ είΕ

' ΙΙ: Ι:οτ14Ιξ δ: εύφηις Ισ ι:οξρε ά; ρεποΙεε;

ἐνΙιΙφητ εφε: έι:ΙΙοε.εΙυ1 «κι Ιου; @ώ

ΙΙΙευέε8,τιο ΐοιι:Ηειι εμε: ό:: νεΙΙιεε νοΙΧ›

ΙΜ ίοτιἐ εταιικ δέ ΙτιιπΙΙ::ε , Ιεπτέε ροι1ι:

@Με ση ΙΆΙμίειοε Ποπ :ινοΙτ επι Ια :πω

μια: όετε ςΙιο(εε, :ΙΜ Ιευτ ΙέΡοτκΙε:, δ::

Ι Ιεε Ιοίιτίειώο. (ΪοΙΙ: Η ΡτεεΙΓεωε:οτ Ια·

Ι ῇ112ΙἱΙὲ.0ὲ© τὸυς6ε Με εττφυτε,8εΙππω

ίκ$›ἰονσητἔεἔ δε :ινωεέοε μι· ΙοεΙμοτικ

Με επι Ισ. τεΙΙεΙότ1. (Σε σε (σο: φα: @ο

μτοΙι:·ε αει;Ιοε δ; @ΙΜ φ.ΙΙ:ο1τιΙππε

ΙΙἐιπε Ιει1οιιιπ, ό”οϋ έΙΙι:ε νΙεριππιτ, ιΙεέ |

Ι (00εοεβδιΕ €ΙσεΙτυοΒΙπετΙοπεξοπόέοε (σε Ι
Ια ίουΙο ίατιταΙΙΙ::ιΙο ασια εΙυΙ_Ιεε ότι:: -· τ Ι _ .εψινέσε , ίσω- φω Παρ :Ισ ρε ιμύ·:ΙΙΘε

· ` - 58ιιΙΙΙς:κι:,
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κ:1κη5. ῆἔιιΙΙἱσιπτ , Με , συ ΙΙΙΒΙΙΙΙσ τόσΙΙστιπσπε

ω·

“δ .
` .

σσ εμι'ΙΙε σιρρσΙΙσπτ ίεΙυιιτέα:οέτω , οιΙΙει

2τΙισβέ/Μπιέωέω ζ(Ι.στιο.Ιοστπστιτ σο τισ

Ποτ, ι1ιισ άσε νοΙκ , ου άσε ΡεποΙσε νιά

ησεΞσσ σιιι`σΙΙσε ΠἔτιΙΗσΙ1τ έςσιάτ ουσ ρι1·

τσ ΙΙΙυΙΙου , στι ΙσυΒσ άιΙΙ τισ ίιΙσΒΙΙο

άσσο Ισυτ σΓΡτΙ:, 86στιΙσυτΙοοιιεΙισ,Μ ΙΙΙ

:Ισά στι Ισ σωστο άσε σΙιοΙ_σε, οἰι ι1γΙσ ΙΙΙ

ίστιε , ΙΙΙ Ισ @ίσα , τη Ισ. £ογάσ Ια ρο.τοΙσ

ά`ἰγΙΙισ κ1σ άόσοιιντσ τΙσιι άσ ΙστηΒΙΙιΙ:Ια

ΑΙιΙΙΙ· τουτσ Ισια? άοδστΙοσ Πιτ εσεάσι1Χ

τοΙσ €:ιιιίΙσ, 256 σοὶ ω: 6€τΙΙΙΙσ :Ισά άσ

:έσΙ ΠΙ άσ νσεΙτσΒΙσ;86 :οσε οσε ΙοτΙΒε 86

τσε_Ιη:τσΙιέε· άΙίσωπε ενα: Ισαμ18Ι5ΙΙ5

ιἔκΙπσιΙτ άσ Επάστ , 86άστοΙ'ίστΙ'νησ 86 ~

Ι'ειικτσ άσ σιτε άσσκ σττσιιτε,ιΙσ Ιου”

σ” άΙτσ εμισ άσε ίδιπζάσσ 86 άσε σΙιΙΙ110:

τω. ΙΙ στι σίΙ άσ πιάσω άστουτσεΙσε

σιπτσε ΙΙστσΠσε , 86 ττσ:άέεΙο115_Ι.9ΠωΙα ν

(στα άσ Ι'Ιιοτιππισ:ι στοάιπεσε. ΕκδσΙΙ:

Ράιιτάωτογ ΙΙΑΡόττσ άασ511τωσττσΙισιπ

τ. β». 86 άιισΙάιισε ω;; άσε Ρετσε @τω , @Μ

Ι ΑΝ·σ ' Ι Μ, Ισε ειρρσΙΙσοσ ·σπιτισίωσίσοε Μ

- 19ιύ/ε;

Π° δ6νστΙτειΙσΙσπισητ άειωΙσε σΙιόΓσε υπ:Ι- σ”

* :Με Ρτσιπέ5 ιτιογ Ρετ σΧσωρΙσ εμ.ισΙ- Μ(

σ οποσ άσε ττειάΙεΙοι·ιε άσ ασκ άσ Κατω
`
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Δ' Μο· Ι'Ερ.εΙ !. σ ΤΖωοιώέεΙ β; ι

ΙΙΙισ!ι·.τ #63 βετε:2φα:. Μ:ιιε διιιιιτ Ρ:ιιιΙ (ΙΙιτιΡ.;*

ΡΟιιΓσΠ ιτιισιικ σέεσιιντιτ Ια σειι;ιιι·σ,Ισιιτ ΙΙΙ-Ι

· σοιιιισ σιπσσιε ιιιι εισαι: ιισσπ, Ισε :ιρ- μπα

ΡσΙΙιιιιτ ρψισετ ; τεστ κι , σιι”ειι σου:: Ναό·

σιιτισε Ιιειιιι σιισστσ; Ρ:ιτσσ συσ σ'έτσιι: Ν'

Ι Έσιισσε5 (σε ειιισιιιισ τενσΙειιιστι σε: Πισω!

σε: (σο: Ιιστε σσ (σο Ισιιδσιισιτσ , εσιι4

εσιισε 8ειιέσε σσ Ισ ίσιιΙσ σιισ:ισσ δέ επι

τισΙιτσ ΡτσΒιτισ σσε Ιισιισιιισε , .ιΠίσέ·υ24;:: _

( σσιιιιι°ισ σΙτ Ι'Ασσιτε ειιΙΙειιι5) κίσω!σ; σ·

Ισ #Ιιά:,σα”ί!; σα::μι: σειιέ:3-& έσω: πωσ- -

Ι πιέπεσκευσ επί/Ισ· σει #24: σε Ζωσσύσί%. ΙΙ

Ισε ειρΡσΙΙσ ·υσέκ,σιι Ρωσία Φι:ί778: ι ει σατι

Ι Ισ σε Ισιιτ €ειιιίΙσισ5,8ε στήσει: ει σειιι(σ

Ι·· ιΙσ Ισιιι: στΙἔιιισ σο σεΙειιτ ιι:ιτιιισ ,εμε

ΙΙ ιι':ι τΙσιι σε σσιιιιιιιισι ειιισσειιισ Ισ Ιστι

Ι &ιι:ιιισ σε ΠΙειι , σΙσσ σΡε Π›ττΙσ Ισ σο

ΙΙ &τιιισ σε ΙΙΙΞνειιι€ΙΙσι ΙσιιΙσ σΙέτισ με

Ι σοιιΙσσιισιι: σ”εσισιισιιιιιιέσ δε σΙΙιιιιόσ`

Η βίωσ ,·τσι;ιτσε Ιεσσιιτιεε σσδΙτιιισε στι

Ι· Ιτι:ιτιστε- :Ισ ισΙιἔισιι έτειτιτσσε Ρωσσ

&ισιισ Ιιιιιιισιιισε,6ε :στιισσιιεε, δεῖ ρτσ-.

(Μσε Ι:ιστσε) Ισ τασ8 σιισ ΙΆρσετε σσιι-€

Μ: :ι τσιπ Ισε σιιἴσιἔσειισσιἱε σσΙσ @Ισ

8Ιοιιισιιι-Ισπιτ Ιιστε σε·Ι'ΕναιιιέιΙσ. @σ -

@σε Ι:σειιιΧ σε σσιιιρειικ σιι'ιΙε- ΜισειΕ.

σιωεν- · ' '· στι

σω. Ιζετιισιτσιισε Ισισιι ισ νσιιε ρτισ κ
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έ:Ιωρ. ει' εφρατοποο,ςυεΙημε έο!ατ φ'ΙΙε ήεπΙ

ΙΙ°_ Ρετ Ιεμιτε οουΙει.Ιτε, £ΙοΙ1τ.Ι2. @φπα 82 Π::

Ιοςοοικτο ‹Ι‹τε ΙΙοαππα ε:ΙΙ: Ι:ειΡ:;ιΒΙε «Ια

ΙΙ:8 ΗιτεΙετ , ιΙ νευτ αμε σουτ» Ιεε φύσει;

Ραπ ὸοε νειτιἰτἔε δε: ράτοΙοε ρτοβικεΙ

μι:: άσε ίειΙυΙοε Ι δε ὸεε εοιπι;ε άς Μα!

Ιεε εοαππ6 Η εΙΙΙ ειΙΙοιπεῇ φί “ω”

Με οτικώει1ε ῷ οΙοτπ Ια ρ:;ΓΙΙου Ιος ευπ

έ:ΙΙΙτ,ιτ'οοτμιε ρΙοε άι: Ϊετωετἐ επι ίοωΙεξ

@σε εεε ΘειΙοε 8: €1ζτϊ2νΩΒειτ15 Φουτεε;

@Με Μέ πουττΙἐεε ?Με :ά Ιειιτέ σιιθιιή

Ραπ Ιεε ΜτΙ:: εηὁ‹›τΙτ1Ιτ.-ΜαΙεΙ›Ιεη ω:

έαφίεζΙΙτέε εφπνῖὶεοτιετιτἔοἑῖεϊειΙὸιτιεπ

ά τουέεε Ιε·5 ΙιετείΙε5 δὲ ακουω Ιππο

διπτώ μέν Ιςε ΙΙ0ΠΙΠΙΕ8 εἱι Η τεΙΙἔΙοη α: ὶ

ξ1ικΙ©μισ τοιαπρε; φ: ςε Με; 1ΙΙΙ:ΜΐΙοοή

116άτικώ0ΙΙιε τΙο τετιίατςιιει· ; 26ο εΙ6

ωΙεωἐ τςορηηοΙΙΙμ: Μ. ίΙι€είΙΤε (ΜΜΕ

ἑοέξὅςΙΪΑΡὁέτὲ,ςιΙ'εΙΙεε οοιΙνεορΙευτέ

ἔσω: ί:οξ(ΞΟΗ ΙκιττΙοιΙΙΙετε ΙΙ ε:έ:ΙΙε5 η0€

διιτεΕΙ δ6 Ιεε (υΡροτε ω5τετιταΙοτε ω

εποε. Επί· εΙΙετε έτοἰετπ τΙτέεεκοτιππο

5οΙΙε·Ι'ορρτροοπέ εΙο εΙΙνετ<3 1εωΧ «ΙαΡ:ΙυΙ,ρο.τέΙο (Ιεε €:ειάΙ€Ιοτιέ ιΙεε Μω›ω

Δω ΜΙΒ, Ρωτώ :Μέ ΙΡεέ:υΙει:Ιουε ό”

ΡΙ1ΙΙοί-ορΙάσε Ρειγ_ευε; ΡΙςΞΙτισε Ιεει;ικτ8 86.
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Μ, ι ΙΘΕΡζΙΪ.ιτ Ήτασιωτζ /

μ'' ' δ

ΐτιι·οδ3 τιότειιΙεει τ:οτιιττιο Η Ρτι·τοιθ:

ειδέε·ροτ Με ·έεΙιιιιιτΠΙοτιε ,οιιι τιουε οτι

ττ:ίτειιτ άουτ Ιειιτε έοτιτε,8ε Ρετ Με εκ

ττεινα8:ιιιοοε δώ @σε .ειιισιοιιε. Μετεο

οικ:ε (Ξτιοίτιοιι·ε· 55δτΣ ειιιτττ:έ9 τμ οθιτιτοτιέ

ΪιιτΙεε τιιοΐτιιεε ΐοτιάστοοιιε.' Μειιε Γάϊ

ρὁττο ροιιτ οι άέοοιιίτετ ·ό3ιιιι:ειιιτ βοά

ίου όΙΐειρΙο Τιιτιο:τιέε , οιιττο Μπιτ ν:

τιιτἐ δε Ιοιιτ ρτοΐειτιοτὲ , Ιιιγ τεττιτιι·οιιο

οποτε οτι Ποτε Ιει ροτιιτείειιίο 86 ίσκιο

Βιι· σιΉαα:τ: , οιιΈΠοε οτιτ αι Ια τοΙιΒιοτι;

85τιιτιτ δό οοττοιιιΡατιτ ρου ο ρου τουτο'

Η. Ριξτε , οικιιιά Με ίοιε οτι Ιοιιτ Μισο

ρτι:τιάττ: μαι απτο Ιοε Βοιωτια. (?ε:Β:

00 ουσ @Με , οσέοιι”ι! ιιιούτο, θαΜ::

μ/ῇωω· μικτη Ζώα· αυτ” αν: έκφίε2Σ

ΕΠεε τις ό·τ:ιτιεοτειιτ 5ειττι:ιιιε, οτι οΙΙοέ

0οτιιιιιετισειιτ. ΒεΙὲι οΠετ €τι€ιιτ:ιιτ @πιο

αντιτιο86Έοτιτ τομίἱοοτε άε ρτοοτεε οειιι€

Πιιιριοτέέ,ιιιΐοιισε ο σε οιιΈΠο5 οτι [ογειιιἔ

ι7τιιιιδε :το εοττιωτ:. ε” Με πιο: αΪ'ι·τω.π4

α, οι: «ιο μοβ" , κι οττιρΙογἱ: ραπ ΪΑ.

τοτε : (ο ότι; ποπ Ϊε·ιιΙοτιιτ:τιτ οτι Μαι,

τυοικ1ιι τοιινιοτιτ ΡτοΡτετιιε:ι·ιτ, φοιτ

πιο ου τιιαΙ,οιι:ιτιο Η τιιι€τιιοιιτο 82 πιο!

ῇΡΙἱ% δ; Βάι οτι Ρτοοτθ:εμ;οιιιττισ 902001

Στοπ ΡτιιτΙ τω: : οι· ετΡτοε ,με ὰ: /20ΜΜ:τ
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- _σ Μ'6' Ιογστιτ ΙΙΙ

ω” 588 ' Σωκοπ ΙΧ 7Ϊ; .

Π πωπω” &· (ιΜβ:ιαπ ΜωπσεΜπ2 ε» εσπρϋ ΙΜ

πω: ,βώιέβι:π, & έ:Μ:βάιιέ6:. ΙΙ εἰσιν; Μ

Ι τσικΙ μπε @ασ Ισε Ιιστσίὶσε ίοΙσιπ σκσω-. ΙΜ

Ρέα ὸΊωΡΙσεσ ει ω: σοττιπιστισέπισιπ8. ΙΙΙ

86 σ1υ'σΙΙσε γ αττΙνσητ ίσιιΙσαισιπ με Ισ. ΙΙΙ

(Μα: ‹Ισ Ισιιτ Ρτοεζτσε. (Ισ συ'ΙΙΙσε :ι χ Με

κιοκτιιτιέσε πωπω εἐ· ρυβικε: , ωοτιετσ. Μ]

ςυ”σΙΙσε (ουσ στπασΙιέσε ὸ'ΙττιρΙστσ σΙσε μι”

Ισα: τιισΙιισ,86 άσε Ισιιτ ΡτσωΙσιτσ Γοιπσσ.Ι 'Ροκ

Μει551ΙΙ νσω: άΙτσ,φ'σΙΙσε ποστ τοιΙΙουτ5_ ΙΙΙ

στ0ΙΙΙ2τ1τώ6 στιταΙΙειππ:ιΙ'ΙΙΙΒηΙ ΙαιρΙστδ: ΙΙΙ

` - (οι: ΙωρΙστσ ; Μσιισε εισσςυ'σΙΙσε αιγστιτ, μ

τέινεεσ 66 σΙόττυΙτ τσοκ μασ 86 τσΙΙ- ΙΙΙ

ε_Ιοη.(Ἀκ σοκτατισ ΙΙ γ α ΡΙιιΙΙσιπε ςΙσστέεάΙΙΙστσω σΙσπιε Ισ Μαι; @ΦΥ α-τ-1Ιάειτιέ_ πα

- - Ισ τικιΙ. Ετ σοΕτ1ττισ Ισε ΙΙ:!σΙσεωειτσΙ1στιτ μ(

σκ: Έογ ση Έογ,86 ειὶοιὶτσκπ πω: ει νων; ό·

>ΡΙ Ν". σωστα ὸΙΕ 8. ΡΙδ.21“ϊθέ Ιιιίσιισε ο. ασ τΙυ”ΙΙ_5 . ΙΙ

οτπσε :ισ ΪαΙΙΙσ άσ Ισ ΙσιιέΙΙΙΙ

σπτΙοσ,:ιΙιΙίὶ ε: Ι”οΡΡοίἰτσ Ισε ΙωΡΙσε νων: ω

(σ ίοτι1Η:Ιιτιτ 86 έαΙΙστιηΙΙΙΙιτΙ: εΙειοε Πωσ η

.Ι ΡΙσισ , στι εισφστειπτ σΙΙ:η·ιισ ΙουτσυσΙς Ι

συ1σ οσυνσΙΙσ ίοττοσ 86 Ιι;ΙΙ:Ιτιιάσ , 86 Ι

ὸσίσστιἀατιτ ‹Ισ ὸσεἑτσ στι εΙσε_μσ,·1ι:Ισυσ8 Ι

ει σσ φ'σιπΗει ΙΙε Ισ ττσυνσητσίμε Ισ Μιά· ” ι

Ι

Ι /· «Ισ ΙΆΙογίττισ , 86. σοττιπισ ὸ1τ στι ΡΑγσΩ›°

ΜΙ ως: σΙσγΙσιπ Ιο.ιι1ειΙε .
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Ι:σι:ειΐιασ φωσ. Μειὶε Η χ· ει σσ:σσςΙΙΙΙΙσ- ςΕΞέ;, - '

χστισσΝυ';ιι ΙΙσι1,ςυ'ΙΙ Βιιιτ Ισσειιισσι:ρ Η# Ι' "ιΙσςσιπρε σε ‹Ισ :τεινο.ΙΙ Ρουτ 8:€σισσ Ισ _ Ι·

ῇστΪσἄΙοπ (Με Ισ, ΡΙστΕ: , ου Μακ :ιΙ,σΧ

Ιου”, Ισ ωὲὶΙ α$άιητ σε: σ.ιι:ιιις:ισσίι1τ Ισ

Μακ (ΣΕΠΕ ΐσθσοπ1Ιπωσηυσ βσεὰυσσιΙΡ

 

@σε βσΙΙσπ:Ισότ ε: ωστε ΠωΙτσ,φι σιτ1- · - Ι
Ρ_οη:έσ μ:: Ισ: ΡΣοΡ:σε ειΠΕ&ιοηε , :οιΙ-ἔ › Ι

Ισε'ΙΙ ω:: διΙΙΙΙΙ σΙΙέσ, σΙ:ιτιε Ισ ττισΙ,εΙυ ΙΙσιΙ ` 7 Ι _

9ιζΙΙΈ:ΙΙΙΙΙει έιΙίσΙσςδσΙει ΡοσίΙστ ανα: ΜΙ Ι " @ _ : Ι
8Ϊ2τι‹Ι σΙΐοτσ·σσυτ Ισροττστ ω: Εκο, :ή Μ Ι Ι

πως α_οσωρσ ΜσΙΙΙιετΙού σΙ`σΙΙσἑησί`τυσῷ =

Ι.ΞΑΡΐτσ έσΙεΙιτἰτ σε συτΙσωτσΙα τω

α: £ΙΙΙ απ: :Με @πω ΗΠ1ΙΙΙτι:έΙσ ττσσέ

Ρτσμ·σδε τ:σε-τισΐγσ , φαω ΙΙ :Πούτσ; ·

ά·Ιει:ό· ω:: ::::έω ςο:»:2:σπ22σέ·απέ:·εέ

ΙΜ Ραπ ση ΒΙσο σοσφτσοεΙέσ Ισ Ισπε,ΙΙ

Έευή)έσπιίστσάισιπτ Υ/τσώειτι10στ5 ω

σοπίΙτυξΙΙστι ιιΙΙσε σχτωοτάΙωάτσ1. (Σε:

.εΙΙ α: σιίΙΙ (Η: 5`!ε:ιἔῇα›·ὑἰέ Ισ ΠΙΩ: ἔσω :ιζ

Ισ ::Ρ96:Ισρ: Ρτέ(σΙΙστόσιαίτ, σοΙπιπισ ΙΙ Δ
ξε1Ιτ σοτηιϊωξισωσστ ἐΙεέιιε Ισ Ιστ18ει€δ;:ψκ Ι Ι

ΙΙΙΙστ Μι€ιισσσέ σὶφι·Ιιῇἔ;) `σΙΙἶιΙΙΙ›Ιιἶ @ἐξ

- :::ρω::= ωεω:ω:μα: ε›ωἐω_.· εμ: `
άσο: σΙΙσε έτισβυσε άσε ΡέσΟΙέέΙΩάπ σε: σ: Ι

ΙΙ Ισα: σε:: ρσέέἶιισϊυιησπέ: :ιιέΙΙΙόμσϋ ·Μέ
- ° σ. 4 «-·;μ_)μ.-. .

Ή' κ: % μτσ!έ;

μ Ι 1 Α. Ι Πε;

κ
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"----~ι ή¦ ζω › · ' :ω›ιω ει”. ε' _ Έ ν γ

Με”. Ρ.«Μς , εΙΙΙΙεΙΙεε @Με 86 @ΙΙΙ (επ ἀΙΙΙΙΙΙΙἔ' Π' €τε δ€ ΐεΡαι·έε εΙ'εινεε εΙΙεε. Μο.Ιε επτά · Μ

Με· Η κερΡοττε πεεείΙ:Μεωεοπ α] επί ΜΙ

αυτώ Δω , :Με @Η παρε εκρτἱπΙἔη · @κ

@Με πεειοκτηοΙοε ΙΙΒτιΙΙΙε β6επιεΙοεετΙ Μ]
σε ΠΜ. εΙΙεΙ'Αρόττε ε ΙειΙΙΙινσΙι:Ιαυχ Διὶ Μ(

Ι @Με δ6 άο&ει1τε ‹Ιε εεε νεοΙιεε όοδςΙΙΙ Η'

6 ρει:Ιε ε Ζωκριτυ!εε'εΙΙ @ΙΜ ΙΩΡ:27'ζ!ύ ΙΙΙ

‹Ιε εεε Ι:5ιοιΙΙΙΙοπε, @ΙΙΙ Ιτιεττειπτ εεερίΦ Μ

. ΙΞιιιεενειεΙτέε επι ΜΜΜ δ6εΙΙΙΙ Ιεε ΙΙ:ΙΙΙ; Μ

έετιτ επ ΙΈ8ΙΙΙε5Μμπψ:ζ σε Ια άο6Ιεϊι;ε . Μ:

Ι ·'όε 0€5(ειΙι1&ει1ϊ8; Ετ ςιι'ΙΙ ΙεΙΙιΙΙΙε σ.ΙΙΙΙΙ Ντ

επτετϊάτε οιπτε εε εμε Ιε νΙετιε εΙετοι17 ] @Η

εΙιετ,εε :με Ι'Αρόττε :ιΙοιΙτε Ιε τεςιςΙε μ

εεεοτε τιεεεΙΙειΙτεταεπτ , Μω- Ιε[ῇετΙ.Ι ΙΙ

` · ' ·- ΜΙ: ΙΙΙβ»π Η)υπεπέε άΡΙ12!ε2εβ()ατεεε Ι"

Ι «Ισια ρετΙοτιτιεε ότοΙεπτΙ:Ιετι ὸιιιιοἐτὶ# ΙΙ

Με άεε Ι:αι1Χ άο&εστε; ιτ1·αΙε εε ΙετοΙτ Θ]

Ι ·› - Με εκττεινα8:ιεεεεΙε Ιεε ταο<έετ ετιέτε Η

.Ιω- Μάο” νειΙοεε 86 Ρτεθιοεε εΙοᾶτΙ- Ι

 

Ι 4 7 ' πω. Ι.`ΑΡὁ·ττε ὡς άστιε εεε Ια ΡΙτοιΙε Ι Σ

. η / άε9 [εόιι&ευτε,86 Ιανεω:ευτε εΙε ατε Ι Ι

_~ _ ίειΙΙΙεε86 νειΙπεε ξτε:ΙΙ:Ι'οιπ:,πκέεπι ωω›·έ Ι ' Με ιιπεἔΙιπἐ›·οπε.ἶβ>εΙΙ: σε ΙτιειΙ αΙΙόε εσι1: .

Ι ·· ε Ι 110 , ηυΙν'Ι·εστ εοΜτ13·ε Ι,οξιε Ε6Π12Ι'ΕΙΙΙΒ
Ι
ι . ω

° Με ΜεὸεεΙτΙε,· ευ ΙΙ:Ιτέε εΙεε εταιιὰεε ιπ

' ΙΙαπωειο.τ1οω ,= 86 εΙεέ ευΜευτε,·οιΙ=ωειΙΙ

ΙΙ Ι ` Ι 9108'
ω) '

ο

_ ε Μ



4 έ. μ,
γ. β:: ἴἘΡ.'Ι!.@-Τὶ:πισ2ὐΜ ; , 3591 Γ _Α

η ἔΠἑ8;6ιιτηο.Ι::αἰς- ρε ,8;ζήι:1 εη·ο.η8: ροη Φεβ

Μπ1ρ·υ ΙειΡατ:ΙοἐςἰὶὶΙ έοϊπιφεης6,ε'έ- Η

Μιά τΙε ΙΞι_ΔΙἰιυΙ‹:ε" εισιτεε γόἰΗτιεε , 8:!ε;

Βία (έΠέΒ[μβΙα;Μεβτ ζ Δέεςὐἔτιιιιιτ Β

βκιΙςιιι· ηεμυςεΙΙε ,ω όεἐ;ιηίἐιπτ_το_ιψι:

β τετϊιρεξατ_ιιτο ; γ άφοττΠΕιπτ Ισ ίετιε'το ποἱτἰὲ1Πἶα°ιπτ_ Ι; @Μουτ 2 Ξει€όωιέ

-ξοϋφί1τε :μπώ @ο μωβ; @η ρά,·οεμο, β;

. εαγει€σει:ιτ 'ΒοῇτὶβΪεωςβτ @χ [μβί?έειιιοξ

@Με Με ; άπο: είιι';:τι Βη:Ιέι μ:

μακωΜΜΜ) ΠΕ: σ”ΘΡτ ροιστηυογΙοϋ

  

ὰ βτοβεΓοδς-ιι6α1ιπέι:Ξωαρεπε,ά'υπ πιο:: .

ν @Η άειω Κιμ· -_Ιμ›€ιμ: -β€ηίΠς_ ' °

π μτσεΠ€ιο οςπιειΙ Μπαμ δ6 ὁ@νομ: ω·

Η μππωωεω ΧΙ€5Ρ81°Εἱ08 χω μη» φξἐ

ϋ €πναξἱὶτ ξ 8:- τ:°έρε-Ι'έΗΗ εμε Ι'Αρθςηβ

Ε” ΞἶεΠὶΗ=.ὶ.Φ έσει.τ>τέ>Ρτώέοέ Φ 4Μ9·νέέ

Η @υο128α:άτευά #ωές. ¦βς:ςὲμιεετ,|εοἑιηΐ~

κ ·Ώ1€-νουε`Ϊς:ινΔέε|_, Βιίςέιιι(Β ηιι6Ι9ιις: ώστε `

·Ι· ἄξτἱο ίξττιβΙ:ιβΙε ; -τ11ι1τι€€αΠι ά ·βοοίηει_ '

Μ › ~ 'έΗΜη Ρόι: αΡέ:ι1ΊάσΒαέτὸζεε_ρἑι;τἱ¦οε&οἔώ ἴ

:: 7 Ωξτ:ιόδε:. Ω'ς(ϊ ρ.σιπ:φοχ ΠοέςτΡφ-η '

π· ' ί6 Ι..άΜη ἰά «:ώρΙ6γξ Ι6;Μοτ ;ἱΡ @ή

Φ. ' ΐ;Η €131ίει: ά: εςΙιιΙ β;89υξς#εμ #β0Μ:

ώ › 4ϊνεθ: ΓΑΡάτοέρεςοφηη”ρης@το φ:Ι:Ωζ

π ΐο1έικ>άω @αμκ &ι1ΐοςεπ-ε 5 3Ιε.[οη1:ΐ:

Η δέειΒϊώΜΜ ίόέ21ΜιΝεε ο `Ι”όἔατὸ#·ἰἔΦ~

- ” ;ζ · Μ1%ε; _
κ
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Ήπαρ. Ι”εΙΙει: α σει εΡε ιει_εστιβάειε , δξ α.ιιαΙΙσι1

Π· ιεΙικιιιεΙ Ια εΙσιΕΈΗιιε :Ιεα Γεό.ιιθτειιτα ρεεε

έιτε Ιοιειι 8ερτσρτεπιειιτ εσιιιραιέε α `
ΙΙἶιιιι εε α ΙΙαιιττε. (Ιαι· εσιιιιιιε Ια εαιιιι€τε

1ιε,ίΙ νοιια Ια ΙαιΒεα ίαιτει ίαιια ΒιιετΙτ,οιι

αετι·αιιεΙιετ Ια ΡαπΙε σϊι εΙΙε εσιιιιιιειι=

εε, ιιε έ), αττεΙΙε)Ραα , ιιιαια ρσιιΙΙε ΡΙιι8

σιιιτιε , 86 ει·οιΙΙ σε Γε Ισιτιθειεαταιιι μια

α_ρειι . δ£ ιιιεΓιιιε Μειι νιΙΙε αισιιτεα Ιεα

.αιιιτεα ΡαττΙεα _ άι: εοιτρα Ι”ιιιιε αμεα Ι'αι1φ

:τε-Με ιιιείιτιε°ειιεΙΙ ΙΙ εΙεΙα_ναιιιε8α ` ι
ιστοΙΙαιιε άσιίΙιΙιιε -τΙεα ίεάιιδΙιειιτα. ΙΙΙ

χσιια Ιιιἱ ΙαιΙΙέα_ιιιιιε Ισια ΡτειιιΙτερΙειΙειι

. ιιτιιιεΙαιιε Ρατι:ιεεΙε Ια τεΙιαιοτι, οιι ι:Ιε

:ΙΙΙΙΙΒΙΙΙεμ εΙΙε ιι?ειι άειιιειιτεια Ραα-Ια.

ΕΙΙε έραιιιΙτα Ισιειι τοϋ (οιι νειιιιι ρΙιια

Ισ1ιια α: ·Ιετα ιιιι ΙιστιιΙοΙε 8; ιιισιιεΙ αει

ΒαΙΙ: ειι Ι'ιιτι δε ειι Ι'αιπτε 5 Ιαιια γ τιειι

είρατ8ιιει·. Ιε ιαια στειιιιετειιιειιτ ειι Ια

τεΙι8Ιστι. (:ειτ ΙΙ κισσα Ρει·πιεττέα αιι Μια,

ε; αΙ'εΙστιτ αΙε ΙΙΙισιιιιιιε ιΙε ιισιια Ι:ιαΙΙΙει€

Γεα ιιινειιτισιια άαιια ιιιι εισαι: σε Ια Ισια ε

.Η ιιε ιιιαιιιιιιεια Ραα εΙ)εΙΙαγει· δ£ σΙε αιι

ΙΙετ Ιεα απατα; έιαιιιτ ένΙἀειιι::σιιε μια

@σε Ια ι·αΙΙσιιτΙε τσιπ Ιεα [Μετα ιΙε Ια

» τεΙΙ8Ιστι είε ιιιείιιιε α Ι'ε8απΙ σε Ιειιτ

εκαΙ:ιΙΙΙΙειιιειιτ , Η ΓΙιοιιιιιιε α Ι'αιιι;0ΦιἩ

: .
=;::ι..

Ν ααα .
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[απ Ϊ ΙΙ ιίΤάΜά)άσε . 895

| ::Ι'σπ·έεαΒΙΙπΙ'παε νοι:ε ασ ρουνέε Ιι:ἰ τσ- σε”,

έ'αίσςΙσάτοΙτ ά'σπ Μα: απ:απτ άσ τσιπ Π· '

Ισε απετσε. · ΙοΙπἐ άπσ· π'γ αγαπε απσππσ

ΙίοΙΙάσταΙΙΞοπ άαπε Ισε ΙπνσπτΙοπε άσε

Ιεσπ1τπσε,πιαΙε άσε σοπΙσπσε 86 άσε αρέ

-Ραεσπσσε ΙσπΙστπσπτ,Ισπτ πσιπΙ:τσ έταπσ

εππω,41 σΡε σΙαὶι·· άιισ οσα άπΙ Ισε τα

7 νσπι:·πσ ττσπνσπι: ΙαιιααΙε οπ ε'ΙαττσίΙστ.

' Δ ·(3οιπτπσ υπ `Ιιοτπιπσ άπί α παπα Ισ

› :ποπ σΙισπιΙπ,-σι·τσ αΙ”Ιι1ΗπΙ,ε'έεαταπτ 66
' Ι Ισ ΐουτνογαπτ ιξοϋ1οπτε ε αΙπίπσσι1Χ , άιιἱ ε

. αΒαπάσππαπτ Ια ΡατοΙσ άσ Ι)Ισπ , πόσο:

ι ΙσπΙσ νογσ αΙΙσπι:έσ σα σε :μή σΙΙ; άσ Ια

: πΙΙἔΙοπ, ε'αττασΙιαπτ ααα ΙππασίπασΙοπε

. άσε ποτπτπσε :ή ττσπνσωπτΙαιπαΙε άσ

ε ε πιτ πΙ άσ Ισοτπσ. να ΕπνσπτΙοπ σα μα»

. άπΙτα υπσαπ:ισ ; 86 νπσ Ι”πρσεΙΙΙι:Ιοπ Ισε

Ι οοπάπΙτα α Ι'αυττσ. Ψοπε νογσε σσ σοὶ!

Ι ώ: απΙνσ άαπε Ια σοιπκπππΙοπ άσ 11ο

Ι ΙΜ ε οὐ. σ:σττσ κπαΙΙισπτσπΙσ $απεζτσπσ

Ι ·α'α-·:ΙσπΙαΙΙΙΙέ άσ ίαΙπ π1 άΙσπεΙσε, ού

Ι, πωσ σττσπισπ α σπασπάτσ ιπισ άοπιαΙ

ι- πσ ά'αιιασε ; οὐ άσε ά`οπτσε , 66 άσε ίσα

Ι σιιΙαι1οπε στοΙ:Ιστπατηπσε ΜΟΒ: Ικα ο :

ΙΙ που ίοι·τπσ Ισε άοἔιπσεξοἰιΙσε σοπΙσ

Ι &πτσε ίσα: ραΙΙόσε ανσσαπσ Ισ τσιπρε· _

Ι" ΟπαετΙεΙσε ασ-€ογ. απο @Με Τε: π” ^ 6

Π . . .. . η ςΙ2.Βε .

ε`.
, Ι Ι ¦ .'

.Ι _

Α.

«

6Ι

66666666666,6......-Ε6-..α-..Η6.-66666



  

β777 η. |/Ή η” - - ' ' Ρήση

ω στ· 17 Π» Ι

‹·πΙΙ' σασ8 Ισ ε σένο:ισηε Χ Δω σσιιςσ. ισ

Η Ιιισισ σέισΙισσιισ ΗσεΙσ,σιισσιιτ φωσ! ' Μι

Χ ' γι:Ι_ισσσΙιεισσς`στισέσ,σηξαιιισστΙσ έΙσιμιεζ Ισ

' ἔσω συΒΙε (οσε σιισΙσιισεξσιε σσιιςταιιικέ ·ΙΙιιι

σ / -σ”στι τσττιιτισΙιστ ω; πισίΙιισσ σιισΙσιισ ΙΙΙ

Ιισιτσσ , `ωσΙσσιι Και σσ ΙεισιισΙΙσ Ισ Ιιι- ' ΙΙΙ

 

ΡειΙΕΙτιστιζ ττσέ-ξεσσκισσ @σε σσ σε; Μι

' “ ι ζξειιιτε; στι ΤυβΙΙΙτιισ Ι:Ισιι σ'σιιττσέ ΙΙΙ

ΙισιινσΙΙσσ. ΜεΙε Ισ σισσιι_σεσιιισσιισ ΙΙΙ

· - Ιισιι ιιιισ σσ :ΜΙ Με ιιιιΙΙΙ Ισ πισίτιισ ιιι- ΙΙΙ

Ι έκιεσ σο Ι“ΕΒΙΙΙΙσ. Ι)ἶι.ιιι ΙισιιισάΙ Ισ_στειισ ΙΙΙ

σι Ισιιιττσ , δέ :φωσ ιιιι νεσιιι_σσωσ

' σΙσσας?*ισξσ&σ σιίρσιι σε ςσιιιρεστοιισσσιακ σισςιστε,σσε μονι6σφα σεξ

μ 1·ργσ.σιισσε Ι' σσιιι· @συ σα: ?σκι Μ· Με

σσειιισ φαει. Ι;σιερσιισσεσσα σας

σ· ποιό Ρι·σιινσ σεπσ γσισιιτθ`ιδσιι”σΙΙ για:

· · . ΙΜοιιι «1°ωσιέσ `σ σσστσ`ρσσι^σσιῇ Ι8ξ

σχσισρΙσέ,εΙιεισιισίασΙισστ ΜΙΒ σσσΙε :σε
πωσ” στιτΙ:σιτ στι Ι'Ιξ.εΙΙΙΙε (ΣΙιτέτισσιισ Ι

Ισε.νισιισε δερσσέ)ιιι_σε τείνει·Εσε σεεΙισ-έ Ι

ιἔστΙσιισ5,σσιιιιΙ·ιε σ,ιισ 2χισιιε;σΙ_.ιιτι Ι)σΙ8σ Ι

' 8σικιι1°σσιεσεισ ΙσόΙΐιΒΙσέ8σ _ίσσστΙΙΙ-ε

σ Ι @οσε τσσσιισε ΕισσιιέστΙίσειι σεσσιιιρ5 - 4'

«στι σκιφ με ΙΈνσίσι.ισσσ Ιζσιιισ ράτ

11πὶ σειιισ σε [ο ' εσΙσιτιιισισιι.:ξ Ι)ιιιε σιω

σ ΦΙΦΠ σ: Ε*σσι18610ΙΙΚΑΙΙΡΙ'ώ
Να ι °.ιιΙ Ι- 1:ισ .1:' .ι. .ο |

` 2Ι.ω · > ι.

ιΔΗ.-.---|- Δ . Ι



ΜΤἑ= ··--··--πν__+ - _Ι ., Ι 1. | ν" π' 7

ΙΙΙ . , · _

β4τ Ι'Ερ.. Ι Ι. ι ΤέσιωνΜέα; 595

;:ξεμφΙ:Ι::τι Ι'Αρ6ττε ει άσ ταΙΙΒιι ‹Ιε το- ει”,

έοοπτιωιςΙο.τ ΙΙ ίοΙΒιιοωίεωειπτ ε ΤΙτιπο- με

;Ιιέο, δοση Μ ει πω” Ιεε αυττοε ΜΙΜ

τζΙτοε Φ: Ι'ΕνειοΒΙΙο , άο ε'ειι` ςΙοιιιπτ -

ΒΙΙτεΙαΩοτΙΙΙἀετοηε ηειαΙιιτειψ.πτ ΙΙε::ε:τπ- _

ΡΙεπμιἶΙΙ ΙυΙ :κι Ρεοροίο;εΙυειωΙ αφτο: ·`

αν ρατΙΙ: άι: Ιει νεἱ`ιιφν8φρτοίειος άοτέΙτιπο;.άφροε ΙΕάιιξεευτε, δ: ιΙο Ια ΙΙοκοσ

ΗιιἶεΙΙεαἐιιι @μμ ΙΙ :ιΙοΐιτε, ά'σωπ ίεβ χ '
9πε!;6/όητ Η7ψωέσ ό· Παέ!επ εμέ [ξ βη Ι

π'έ·υψ: κά· Δι μετἰ:Ι:, ε:: Ιέφιμ: , φα· Α; το»

·βε#2σὁΐὶ‹νΜ «ΜΙ «ανω Ι 6· τε>έναάκε

ΙΙΙβ1 «Ισ 9ΙωΙΙΙΙ-.κεφΙ. @ως ;υ;ςΕΙ:ικ

[οτιικεπΙο @εε όι:ιΙκ Ιιοττητ1€ω τ16Βέπο

ΧΟΙΙΒ ρα Ροςινοηε τΙοτπΙΙτε , π'ση @δη

ευςυτιο` Μακ ς01ΙΙΙΟΙΙΙ:Π1Ω© :με εεΙΙΙ: Χ

@Ο που; επι άσπροΜ ΙΙΑρόττο ;ει @στη α» -'

Ιου Ραπ εηςοτορ.Ιο(Μττ εορμίΙΙ Φ: ΜΙ. κ

Ισια εΙο Πω ά'εως , εΙΙανοΙτ εΙ'Ηγωε- £ Τἱω;=

ΙΙόΦ; ιρί!ί ω»μ» ΜιώνιΖε 91442224 ἰ4 ω».

β1,86ς1ιιε Ρουιτ απο ΒοποείαΡοίΙάβε, ΙΙ /

' Ι'ανοΙτ ω» α Μπα «να 1:42 :"ΜΜΜε

8Μα'π , Μ): φξΙΙΙ: αρρ·Μ;κτ μ0° :Ι:Μέ:έ-- ' ι

φαω πε μα; ύΙΙιίυβεκαεπτΜεΞε. ρο.τοΙ(Ι:. 7

Ρετ Ια ΙΙόετΙΙΙΙ:ακ-1άόοτ ΙΙ ΙΙ·8:118τςαι; εκμ

@τα επ ςφΙΙειι! φα ς: Ι;ιωΙΙΙουιτΙικ ΙΙΙ:Ι4

1

Με Με ΜΙ μοϋτ Φ .εοφ ίω[9

Ι

».
' Ι Ι

Ι ` /

Ι
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μη». εουίυτοιοοιιιιιιο ου οΕΙ:οτΙΙ εττινο πιο: τ

ΙΙτ ιτιοτιτ,ουοΙοε τ:Ιιοξε ότι Ιοε αυτου” τΙ”ιιιιο ι

ΙιοτοίΙο,τονιοιιτιουτ ‹Ιο Ιουτ οττουτ,το ι

ΡοοΙιο έτειιιτ Η ΙιοττιΙιΙο ουτε Ι)Ιου :ιΙσσ.ιι- ι

τΙοιιτιο οττΙΙτιαιτοττιοιιτ τι Ι':ινοιι€Ιε:τιιττιιτ1 ι
τι; σ. ΙΉτιροττιτιοτιοο σου:: ουι ε)οτι ΙΙοιιτ ι

τοτιεΙυ9οτιιΙ.μιοΙοε. @αυτ :το έτιιιιο οι:

οοτ τιροΙτατ,6ε τΙο ΡΙιιΙοτο Ιου οοιιφευ

βιιοιι,ΙΙιιουέ αυτοι οΙειιτοτιιοτιτ τομο

[οτιτο. ΡτοιιιΙοτοιτιοτιτ ου 8οιιοτ:ιΙ φωτιά ·

[Αροττο όΙτ , ου'ΙΙε (ο ΐοιιτ των; τέτοιο.

Έίευιψτ ότε Α: Φωτε- ; τ:”οίτ ιι Δυο @ο οοΙΙο !

τΙο ΓΕιιτιιιοιΙο οιι”ιΙ τι ειοςουτι.ιτιιο τΙΙειμ !

τ ΡοΙΙοτΙΙιιιρΙοιιιουτ Α; οετἰ2ἑ.,ει ατυίο ·‹Ιο Ι

Ι - (οτι οια:οΙΙουοο;'οοιιιτιιο τω” νο_υεΙ”ει

ι:οτιε Ιουνοιιτ τοττι:ιτουο. ιο τοστ ὸοτιι: .

ΙΙ [ο (οτε * ρου: ΠοιιιΙ·Ιοιτ σο τΙουογοιιιέι, '

ου έ8:ιτοττιοιιτΆ νεοι ρτορτουιοτιτ ω; 4

.. ·ι . ε'έουττοι· Μπι Ι:ιιιτ,τι,γ τουςΙιοτ Ρτιτ,ιιυιο 1

ζου έΙοιουοτ, ρο.τοοουοΙο «απο έτους ι
ΙΙο Ιου: Δε Ι'οιιτοτιοοιιιοιιτ , οουιτ οιιιΙ'ο.» Ι

`Ι:ιουτΙοιιιιοτιττΡ_ουτ (υιντο Ι'οττοιιτ , δ: Ιο

ιτιοιιίοιιεο,ίοιιτ τι Βου τΙτοΙτοΙΙτε, «τω

;ινοιτ ιιιειτιουξ: ςΙο ίττιΡΡοτ :ιο Βου

·`ΡυΙει:ιΡτοε°ΙΙΑΡζ›ττο άξοουντο οιςΡτο(Ιέ

ο @το ουοΙ έΙΙ:οέτ ραττΙοοΙΙοτοτιι_ουτ @οι

5 τΙειτο!ιττοι 491τν==ιι€άτι1°Εν=Μο
,ο ο) ο " .. τα · οι

. /

οι .



1962 !*ΕΡ. Π. ι ΤΖωσ:Βέα. 597

θα οσε άσωι Αρ

ψηφο , :ιΙοιΙταιπτ σι1ΊΙε όΙΙογσοτ σο:: Ζε

2ώπη·όΐέω έ! κίερέ καμππσ· Πού ΙΙ σει

ςοΙΙΙ Μπι σΙεμτσωσυτ, σμίΙΙε πΙοΙσητΙει

τσΠιασξΙΙορ σ. νστΙΙι· ; σσΙΙσ2 τΙυσ Ισ Ξσἰ

πω: 66 τοιιε (σε Αρὸττσε πισω στι:

σσοΗειωιτισιιτ ΡτοιπΙΙσ επι άσπΙΙστ Ιουτ,

έρωτά Ισίυε €ΙιτΙΙΙ: νΙσω:Ιτει όσεσΙσιικ

Ροιπ ΙυΒστ Ισ τυοηεΙσ. ΙΙ τουσΙισ ο.ΙΙΙσιπε

· ιπισ ίστΙΙΒΙειΙ:Ισ σττσιπ, 86 Ια τσίιπσ ω;

Ιοτ18 ὸατιε Ισ σιΙΙο2Ισίτπσ σΙιορΙττσ όσ ία

Ρ1°συοΙστσ σρΙτ τσ σ” €οτΙιπΙΙΙσπε; Θου» Τέ::Έ

?πω 6ίψ77Σ φωΖμε: Μ: ιί'εσπη «πω» (Ισυτ ; ;. ό(

ςΙίτ ΙΙ) σύ!! ›ϋωφσΜΣ ά: 2ώττα?ώπ κά: ["2"8

@Με 9 Ετ ΙΙ σΙΙ ένΙτΙσιπ Ρετ Ισε Ρι·συνσε

ά ΙΙ1€Ιι1&Ιο115 , @ΜΙ σττ1ρΙογσ ·στ1 σσττσ έ

ς2ΙΙΙριιτσ-Ιει_, σ1ιισ οσε @σε Μ6Ισπτ ι1οιι1- κ

;Πέττισητ Ισ τσΓυττσδΙίΙση εΙσ πιέπεσ €Ι1Μϊ; -

ΡτστσοεΙ:ιπτξ σοι; Με τα;» απ ίστοιπ;

Μηκι1ε:σΙσνέε ΕΙσΙ:ι σο;ι·υρ:Ιοη, οϋΙΙε ·

6οιπΙΙ:σσωρτσε Ισ πιστη ΙΙ σί'ε ωειΙαϊεσ

_$Ισ άΙτσ σ'έ:οΙστστ ·-Η?ωσσέσ 66 α:

ΈΙΙΙΙστσ ·τησΙΙι·Ισ ,γ 6ΙοτΙ_τΙΙ ραΙΙΙ5 ΜΙ , ου Π

Π.

9,έτ0Ισ :ή ηιχσΙσυσε πι1στσε,σιιΙ 6-ρΙσςυσσθ

;Ι)υΙπσ ΈωσστΓσωΙ5Ι:ΙΙ:Ισ ττσιισΙ.ε-ΙΤσιπ.Ι'Ε-. σ ·

@Γε ιΙσ (:.οτΙππΒσ μι· σσττσ @επεσε 86

ΙΙΙΒΡυκΙσπισ αόσεΙ:Μωσε »σκι-σα ΙΙ

· Μ:

Π'

οΡεα:ε σινογστιτ σοτ- 01η;

  



_____--έ

η: η.:

" ::ξ .ΜΜΜ Χ ΙΝ.

ω:: σΙ:Ιτ : σο:: Ι'σττσιπ άσε ω:: 8; σε:: αυτ;;; Μ'

μ· έτοΙτ η1σΙτησ , σοιπΓΡΙτιιιι: του: :πωσ Μ:

ΡοΙιπτ2σ1ι1σ Ισ: τσοκ:: η:: :σΙΙΙΙΙ-σΙτστους: Ε::

ΡΜ:: ει: εΙσ:ηΙστ Ιοιπ. ΙΙ γ ε: ρω: εΙσ άΙΙ- κ:

ΙἱσυΙτὲ ειίς:ινοΙτ α: ῳίσπτσΙιιεΙοΙσιιτσσ: μ.

άσο:: ίσ:ΙσόΙσιιτ: μ:: σσετσ τσΙΙ:ττσς?ΙΙοιμ Κ:

:1ι:'ΙΙ: σΙΙίοΙσππσΙΈτσ ςΙσΠοιεινσηιισ. Ισ ω; ΙΙ

. να:: το.ρροτεστειάρη: ΙσΙ τουτσ: Ισ: σοτι- Μ:

` . Ι ΙσόΙιιτσ: ςΙσ: Ιιπση:τσεσ:. Οσ(Ι; :ΙΙΙσ:ΙΙσ '

..πισω τσρτσΕσπςσε Ισ μι:: ντ:,Ι ΙσπΙΙ:Ι:ΙυΙσ Ε

(σΜΙπισιπ ; 8ε ςι:Ι ΙσιιΙ σΡε νστΙ:ειΙ:Ισο. Η

Ι:::ολωΙΙ:. ΙΙ βιο: άσος: ίσανσΙτ,συσ σ`σίΙ

Ισ ΙΙΙΙσ 8μΙο: Εσι·πιπσ: σΙσ ΠΙσυ,8ε στά :

κ :τα ό.σ: ΡΙ1ΙΙο(ορΙ:σ: άι: τηριπΙσ , ὁ:: ΙΙ
:. : σ: σοπΙρετσι; Ι'Ιστιοτιιτισσ 8; Ισ νΙσσευτισ κ

' ωοττ,8ε :Ισ ρ:τΙσ: @σε σσηκ2ςιΙΙ γ Ρώσος

ΙωΕΝΙσ ›: ::οπη:ισ εΙ'Ιιοωιησ: απο::

. ·· Ι)'οῦι νΙσιπ οστά: ΡειτοΙσ :Ισ ηόιι:σ δώ:

: Δω:: :=ςτισιιτ, @αφ ία: ηπα:: επ%::έείΖη Μ”

Ι · _ φαω, .$ε-σσςτσ αυτα: ‹Ι.σ Ι)Δρόττσ: Π:

· σ), Ύυσιισε μέ απ ω; Ιέ:·Ι2:ς: ώ »μπε α: ω·

πω:: , αΙΙ.Ισυτ: Ρ;ιι=Ι:ητ ‹Ισ Ι,όεα:: σ:

; που: έεΙοκι: ειιπτσ:ίοΙ: τω:: Ισ: τσοσστ08 Ι

μ :ΙΙΙ Ρε: :α ΙΙ ·Ιθα:σίΙ·:πέυπ: ΔΙε77:(€ΙΙ·Η '
- . Ι η». :. ἔ Π [Πα Ι

" ' κ. ΙΙ Μ:: ·ηο:[πισε: 2σε&έ:. (ξι:ι1€ΙςΙΟΜ

1' Ισ: Ιπο_ι·ηιπσ: Ιοττειο:::Ισ απο Ιἔιιοταπεσκ

:ο <Ι::.νΙ::: ει:: Ιἶ::€ΦΦΜΠΩΠΕ›;Ι.Ρ9ΩΙ°

: - 9 Ι · ”νσιπ:_

Μ-εωφει·ωσ-·ή-σ-συ-β;ἡ."Μ____

-52Δ:υ.| ι.

έέήά*.μ _ . >' - . Ε.



~τηή___<-/
› .

·

.Με !ΐΒρ. Ι Ι. ι·ϊέΜωθ. “η

χΙαπ Ια Μπιπ:τε ἀεὶ; εοτιποΜαποκεειμ Ουγ»

¦ |έιιτ οπςφορζε·ωειι; , δέ πωαηὸσπιτ δ£_1°©-· Π·

Μπέκι: Ειπε ΜΐοέόΒοηε8ε ΙουτΩτπευτε;· . ¦

Κω· ο:Πτ ἀἶςιιις επ ω;; :ώ σει;ς:·ωοτε.# · ' ξά

  

ρΙποταεμΜεΠω νἐνῇΐἶυτξηιϊΗε θα . 7. Ξ

882109%Β6 πξβ/έω.τ δέ ςιι'ι!; βατ :ΗΜ ω· - ;Μ:: Μοιινά:ΙΙιτ Με. 5:ψατ Ραπ! ρατιωιή · [ Δ ζ

Μίκος :ΗΜ- Εοέκ (οΜετιτ 5 :Μπιτ@ὰ:ΜΒ Γοτιέτησε νἐνὶ-ῆὲε 8: τοΠιιΓοἱτἑ·ε εινα: ΟΦ π Δ

] ΕΜΠ @ή ζ4ιίςηρύε (οιτπροε πιοι1νέ116έ- "'ωξ

οτι:ωηρε επ Ιοί ; Ετ Γιι€ν:.ιητ απο θεοις;

.Με 6:ήνη3ιη ίειοτὲε-ὸοιιιιοιι: εΙυεΙςιιι:$

' ξσάεΙ6έ·ι6ημάς πεεοπωι:έρα :ά α: Βτ-πτΜ36

ΦΜεσωπος @πιώ ευ πιοιπἶο με Μ ·

1 'ΡτοὸιεαξἑοηΒαΙ'ΕνεπεΙΙο,οοωωσηυΞιςΙ ',

Ι &ΡαυΙάϊτ , 7ιαι·έα;Μώ·.ι· πάωΜα βια: ρι[- “ε” ζ

› [Με &· μ; πέστε: ν:ἔςβ.ῇ.ἑ· ω: έεἑ/Ζἑπω πως β ή. ~

· ΡμέΧΖε:;_5ῇ 90266 !ς ·5ο::$Βιιειιτ Ρτεὸἱτῷ

'Ε @Οι ζ;έωεταέέω ΖέεΙΈει,ό-ίμε @σε Μ

ῇ ςοοοι19ςΙΙ:Μεοτ άυκάτιοιπά: δὲ ώ !'Ε·= '

› @ΗΕ Με μα: ίου ΕνὸΩΒιΙΕ) Μ· Αιών Μ)

ϋ έτη: φ· έω.2;··2ύ3εε: ΜΖοικι ζώάριι:-) 'ι ε:: 8:

:Ε ;:!έ8πέμ.€έ'Ι/έαιέ!.`ΕΈΗ ίἑιιτεἑἀεὸυτε απο 'ι·· ϊιτΪυττεξὶὶοη ἶΡὶύὶτυς],|;ἶΒ; Μοτέ.ρΒοτώ 7 ἔΜ (Ν: , ς_ιιἶὸοτεκιόοιε2ι:;:ἶΙεε ίεόυδξέ:υτ85 -

κ' ΗΜ·Βά -Π;] όἀἴοἰ:ὲιτξς7εε Άι ?ς@ΜΦϋφ ϊ -

έωξἔψ·6ἔ4#@ιιἔφαΕΩ:-ὶ^€ἱυἶεΙΙε (ο Εφ:.6ιςζ.

ο, Σὲ* ..

Η __
; ε

 



Ι
ι

Η->Τώω.__ή_..”ή."σήφή___ή_4

/ σωσει. Ιάτσίι1ττσ&Ιοπ ςιι*σΙΙσ μία Ισςίο.ίτ επ Μ;

Μψ"· πω” ιΙσε σσ ΙὶσσΙσ, ΙΙεσέσουτπσιιτ( εΙίτ ΙΙ
Ιεσέ.ΙΙΙσπ Ρστσ )ει υιπσ1Ι€ΙΙΙΙΙσει:ΙοηΙω:ιΒΙτιπΙταν ΙΙΙ

ΙΙΙΙ:“ΜΙ απο: τσίιιττσθσΙοιμηυσ Ι'ΕστΙτιπσ Παπ ΙΙ

Μπ2:ί:|σ - 1 _β 6_ Ρτοπιστ Η σΙσιτσιπσητ ρ:στσωΙειιισ ςιισ Ια π

Ζω σώσω κ7/1τ.^

ΏΙ·σιμ σΙσιστιο άσ 11008 (σε σσετσ.νΙσ,συ ιιισΙἔ ΙΙΙ

Ρ· Με πιοιτισιπ ε1ιισ οσε ασοεε :ἔσω @τσ Με

σα μι· Ια Έογ , 88 :Ιω Ρσπίστίασεσοπ- Μ·

_Ρ.εσσόσε ει ΠΙσι1 Ρετ Ισ τω: Βερτσίωσ; ΙΙΙ

ιισσε όσνσκιοτιε ντσΙσωστιτ ΩΙπέεΙσω.- Με

ΕΞΩ σΙΈσστιουσ-εισΡτσοοιπε άσε ειιισΙσιπ, - ΙΙΙ

φαϊ: Ισε ναΙσπτὶκιΙσπε 256 Ισε ΜεικιΙσΒΙσπε ΙΙΙ

66 αυτιήσε Ιιστστίςιισε, ε!ι1Ινσηιισ :Ισσι1Ιε ω"

”Ισ κατσε άέ'Ι'ΑΡΘ:τσ απ: @ΜΒ πάσΙει το· ΙΙΙ

“ Δ - ΙιπτσάΙΙοπ ‹Ισ Ια σΙιειΙτ ,Ισ ἴστνοΙσΙιτιΙ.σ :οι

απο: σκίσω ΐουσρΙσίΙσ, Ρουτ.έΙυάσεΙσε ΙΙΙ

τσ&ποΙΘησιμε ‹Ισ ΓΕστΙτιπσὶῇ εΙΙΙΒ.ι·Ι: σο:: ΙΙΙ

ωοττ,κΙ'οσ πωσ τσιπσ.ΙΙΙοηεσσίΙ ποπ Η Ι

·ίσΡπτατΙοτι εΙσ Ι"επισ ά"εινσο Ισ ·00η99Ι υ

ιιπιΙε ΓΙΒι10το.11α; ‹Ια νταγ ω” σοὶ @σε Ι

' τσιιοΙιτ ιποΙ·:ε ςΙειιιε Ι'στιτσιπ, τσιιτσί-ΜΙ Ι

σιτσ :Μακ υπ Ισσι1Ιστσηυσ ιιοιΙε τσΙΙ-υΙσἰ

τοση, ςιιση‹Ι Πω Πωσ νΙνΙΙΙ:ισηπτ (8

νστΙσσά· δε· εΙΙΙΠΡαο;:Ισ ωστε άσΓΙέ00·

::ικισσ , ποι:ε ίάΙσ ίοττΙτ ἀυ εοωσσαυ ό.ι1

κΗσΙΙ Ιιοττιπισζ ΈσΙΙσ στοά Γεϊ1ωΟΙΜ

ΙΙΙ:Μ$ΙμπΙό εΙΙΙἶΙγιπσηέσ·ὁσδ©@Με
έ:Ώ_ωβ σ. ` Χ- ~ · ΙΟΣ

!

  



χ», πι. 1 ;. οαΜιέώ: ιόο1 ] ή

ιο1ιτιοτειιιοε ρετἰ'Αρὸοτο , ίιιιτ-Ιοΐιιἱοτ εξ; απ; ι

Ια το(ιιτιοδι:ιοιι.- Οιμιομο νοιοελ'οίρςιτ πό: Ιτιτι1Ραί'ουτο86 .ὸο Πιοτοβο, ειυιοΒοίο Δ' `- :*

ὸ'ιιιὶιο ρει,ιτιο ὸοΙοΝοτιςὲ-ρουτ όεοωΐοι; _@ο άοττ_ιιιτο Γουττοι @Η ὶΙ_οΡε Βιοτί νται; π;

φ'οιιρατΙοπιτ Βἔοτοεειοτιι: τοιιεΙοε θάο- [

' Ιοο_ίοιιτάοε ιιιοιιιτοιιοτ:_ς ιτοδιαίοιτέε,οτιρ_ _ ι _ ·ι ο;;

:ειπαμε (ΡιιιτιιοΙΙοιτιοειτ τοεοτιοκέει-62 ` ν -

12οἶοῖπιέε οιι ιιοι:νοειιιιι 1ιοκτιεποε ;Μειιο /

σο ΜΒ Ρεο 1ο τοσο :βρε απτο οοετοτοε ο ξ

ίιιττοέΒιοκι= ιιιγΡειειιιοι ό.ο_ειοε πω, [Ερ- “

οτιτι1ιήοιισιιη5κοσιοε ειιιίΠοοΙΙο ὸο Μοτο

@πατε τέοὶϊοβιαἰτιίιςρτο-Ρτοπιοτιτ πιω?

ιιιέο,ειιιι [οΕοιίο. :κι άοτειιοιτ ιοιιτ,οοτιιιιιοι

Ι'αιιιιήοξο Βια οιι σο Μάο. Π'οἰι Η10ω.ςιμο @σακιά ΓΑΡὸτΪ€ ρουτ·@μὲ

πιο: Ιου-ι· οριειιοτι ι· Φο, θα:: Μ πβιιμῷ

ἄἰ#ἔ2€#2ἰ€βι ι·υρκπομΙ πιο Γειιιορειο-οιιΤ _ ` ι

€οκιότοοοιιιιι€αΒοίιωΡΙοφορτ,-οοιιιιιιο _ __ ει

Πε οιιΙΤοιιτ ΓοιιΙοιτιοιιτ οιιτοιιςἱιω ηιιΉ-» μ ' - ι

που; οίΕ_ὸοΓια ειι:ηιιο. απο ο-Γροοο άοιι·οι€ . ο ή. Χ '

[ΨϊΓ€ᾶ-ὶοπ›(ο.ο αει οϊ'έ:στοι ) ιΏοἱ$ιΡ-ταἱὲ ο · ο

Φέιτιοριε οσιω :οιι;οῇ Γἐι°£Ι1ἀυἔξ: άίι :πιο ·· .

ο Φ: τοΓυοτο6Ειοιι,.ροορόιτο,ειιι'ιΙ ιιῖγ-ο·ιιιι μ '_ 4
άι πειιιοιιιιο,οιι'ιΙΓειΙΙοοετοιιοιτοβιμτος σας 'ο ° ·ι '·

ο το νὶοι ··86ςιιο.του:.ο_ ιιὁττο ιοίιιττο&ιφι

ε: ΐο Με οιιοοβοοΙο ,ιι'γοιι οχ;ιιιο'οιιιομηο

η ο _ '_ -~` σ. οΐΡοιοτ;

 

-:-=6-=ο.-π.ΐΑπΤ"""ο.

Δ '

ι . › = 'Δ:ἔῖ·¦ο μ υγ

 



 

61%
· Π.

ΜΕ _ .ΜΜε 1τ”. - ` _ά 6Γροτοι·,πρτσε φ; Μα ιέστρε ειιι·οπξ μ

υπεγἔοἰε έτὲ_·ἱ'ερὰιτὲε ά)είνα: μοε·-αήιαέΞ

'νο1ξε ς1ικΙ!ο εωμ Ιει'τ6ίν6έ·Βάέ ΜΝ

Δωεκ ΑροΙϊ:ειωΕ όάταξεεωεπτ ἐ:οιιττΜέε

15: α: Ια ·Ι·`ογἑόεΙ'Ε8ΙιΓεαπέ;Ισημε;8ξ πια Ν

$$τοτήε·ποε όέε ΡϊΟΡΒΒβ€5,δΣ πΙρ .νοἰΧ‹ω

Η!» δε Πἰου , δ£ κι ώιπ: Ια ΡποςΙ€εωοπ

Βε Μ Αρ6ττ€ε ; ςιιί ει!οΒεπ 6η ΜΗ: Μέ

' Ιἔ -ρ1ἐ:ὲ €οιπεε Μ” ΡΙυέ/εΗεπι:ε 6ΐιάσταστ

·6οε , & τ:Ηόψε 68 έωνέ·;τίο Ή ΡΙμΐρειττ

τἱεε ττιγΡποτεέ άο Ι'Ενε1τιέ1Ιε; 6: @άι τάς

' Ήτ 68 @τι ε Μ: Κέ ΡΙυένΜ;έί6ϋτεοε ό;

ΒὁΕιἔε οόηΓοΜεΙσπ &: ΓάοᾶΙΗαιἔἱοΛ. Ε(

` Βοέηέτιῖοὶοε @έξ Κ: οἑοἰτοπ @Μα

136 πουπέ ειάτοεὰοἱεἱυ`ί ι·δείπιδε ή:ρ›ΐίτ10β

'ἔτ12ἑ€ἔ) ς::έόει;Χ ΐουτΙ5ικαγεθ Μέ ὁθ·

€ωμέ Η ψαΙΒουϊςιιίω δὲ Π °ΡΦΑΡΡΘ#_

ίειτιέφ ,`κ›6 ΙεἰίΪοἰςπτ. [Με άΆύο1ι·άσε ὸἰίἶ

άΡΜές 8ζό>ριιίτε τ:ει1Χ Ια τ11ϊ:ίξησε › (ΙΜ

@ϊνοἱοιιξ τα;οιί ΪΕϋατιἔἰΙε., ψ πεπεισ

1ῖϋ2έ 1( Δε: Ι'Αρ6ι:έο)|έ[ο ά με!με: ια::

δΡί·βε:ε1Ρειχεο;;ηΜΙ`ἔτι';ι'νοἐοη: Μωαβ Μ

·ωϊ (κια εεωωαεοΠ @περι Ρωαἐ.

Κ Έοτι:ΗΙε αυιςτεΓύάτξεε ἀὶ: οσε 8:115,α .
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.ε ριση. Η. .εσ2ωΔι%έσ :ί · σε;

σήίεΙσιισιιισιιε σιι'ΙΙ γ σσιιιισσεΙα·νσ- ΟΜἔ_· '

στὸ σι: σε ιιιγίΙστσ-Γε ΓσΙσιπ Μισό Με σε `

σοκ νιιιιισε σε Ρτ`σΪειιισεΙΙΙιιΙΙσιιε σε: σα. Ι - Ι

σεως Βιιτσεσισιιε;σ'εσ ιιιι ένσιισιτισιισ γ'

ιΙωεωεω @σε σι: ιιστεσσεσιιιισειισε; ·

ά σοὶ ιισιιε·ιιισιιασ ττσε ΓειιίισΙειισσειτ ,.

βιοσι€ιειιίσΙσιΙ5ΙσίΙσε82ύσιιΙτστσσ ωστε Ι
πατηστε. θα ΙΙ ιι'γ ει ρσιέιι:σσ τεΐι7σϊισε; ' Ι

Ι ΙΙΙ σε ΙΙισΙσεσιισ.ιισιιε ιισΙ.σγσσεσσ .ι Α- ΙΜε ΙιισΙΙιισε σ:ισιιΒΙσε σεισσωοιω Η σν- ΐ ξ

Ισ δειειισιιτ ιισ ιισιιε σιι σέτ·σιιτιισΙσ με ' π

ι
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Ια εςσεσ. 'Φισ σεττΙΙΙσ επωριε ιισιιε

. σσιισε σώσω 8ζει!Ήσιιε έ Ισ τσι:ΙισεςΙιετ;

: ξσιισιιτισσιιτ σόΙΙειιιτ, σοι: Ι.ιιιιε σΙΙσι·ισιιε

ι σΙσρσιινσιιε ιιισσσιιιισιιεετ·σΙ ρσιισιιΒ

ι σιτε, οι εισΙιενστ Ισ σσιιτΪσ`σσ Ια ΡΙστδ.Δ

·ΙΙΙΙΙειιε Ιοϊετι σιισ ιισιιε τι:: σιιίΠΙσιιε τισκί

στι πισιιε ττιμεΙσιεε ἔσω εσιιιισσε τσιπ επ

' ΙεΙΙιε·(.ΙιισΙΙ: σοι ιισσεΐσττΙΗσ.· Εσ`ριιιε` γ
(με ω· ωΙΓεωσΙσε,σσιισ ικα κι· Μια· ·σ

ι. ΐιιισιιτ τσισινστεσε ; εσπισε σαιτ σ.ΙΙΙσιιι·σ, - `

ι @Με ιι?έτσιστιτ ρεεε σε (σε ΙοσεΙ;ιε Αιι- ΙΜΒέ

ΙΙ Ϊισιιισιιτ ιιιιΙ τισ Ισε ενά τιισέ:σε #ι απ». κ” ε'

ι ΙΙε Γοιπιτσιισσ'σιιττσ Ισε Πισω. ΕστιθΞΙσσ

ι ιιισιιτ σε ιι'έτσισιιτ σσιισ με σεε Εειιε;

Με ( σ;; 5. Ιεεισ) ε”έ!Ι· επ αΦω @Ή Ιω :Πζΐφ _ _

_βεβνπ (σπασει απ: σα. Ε: φωτ Θ. Η

ι ε , σ!
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ς;Μ,_ β] πω Ιοπτ οίΙ τοι ειτττΙοπέοι οι: πω

π. (1π'οπο Ιοἔοτο οτοοποο , υπο ίοΙΙ:Ιο τοπι

·-τ··`--.ἡ-..τ

τ. Μ»

πι·

απο οι: ΐογ.()ιτ ροοτ Ια τη τιιιΙ ποπε το

Ιιι66 86 εΙοποποπε Ιοτππιοε ρτορτοπ1οπτ

ορΡοΙΙέε ]ΐέο!ει·, ο”οίΙ: οπο τοττπο8; πιέ

ΈτειπΙ:ιΙ:ιΙο άιΙΡοίΙτιοπ, πιο Ιοίιτιοπτ Ιο

οποσ :Ια τοπτ:ιτιοπε Ιππε ρΙΙοτ, δ: οιιί

βιττποπτο Ιο πιοπεΙο δ: πο άοΕ8.Ι1τ Ροιπτ:

Μαιο ποιτε ειπτοπε :ι ριιτΙοτ ‹Ιο οοιτο νο

πιο Εν2.ΩΒ€ΙΙ(1Ι1Β; ΓιιτΙο νοτίοι: ἴιιινεπτ

οίιΙ'Αροττο Ιει ρο[ο τπει€πιππιιοτποπτ

Ροπτ ποιιε ΒιιοτΙτ οι: Ιοο.πεΙ;ιΙο ,οπο ΙΙΙ

οΙ·ιοιιτο άς: οοε (ποστ βΙιτέειοπέ πουέ

ΡοιιττοΙτόοπποτ.Ροιιτ οοττο Ιιοπτο που

ίοπε ΙοιιΙοτποπτ (οποτε Εκτοτε) τι Ι3Ιοπ

ίειιτο πόττο μοβ: ό:: ΙοΙοοοπ οπο δ:

ΡειιιΙ οτι το οι ΤιπιοτΙπέο. Ρτοπιιοτοὲ

πιοπτ οΙοπποπε ποιιε Ι›ιοπ ε:ιτάο «Μεθ

Ι:Ιοε, δξ όοε ναιποε ρτοβιπο3 πω· ή

ι:2οπε , οπο: Ιοε Ιιοττιπποέ τοεοιπτπιιπάοπτ :ι

οτι Ισ; τοΙΙἔΙοπ (απο ιιιιοππο οΙ:ιΙτο 8ιτ @ο '

ΡτοΙΙο ειιιτοτττο πο Μι πειτοΙο οι: Ποιο

Ριιγοπε Ιοε οοτπττιο ιιτιοΨτι€τοπο,δί

ππι%τιοοτ ; τΙοπτ Ιἶοπ πο που: _οίττο ατο _)

Μπι Ειπε ροτιΙτΙο πιστα _ Νοιιε ποιο

νου ιΙοε μπε, τιιιἰ Ροιιτ έποσοπιπποό€Γ '

' πιο πιοιιοΙο ; τοι:ονο1οπτ οι: Ροιιτ :πίτα

πιο .Ι

Ι

Ι



[το ἴΞῇ. Ι Ι. τι Τἱωσ7ἔἔε. _' ' ότι; -

:Με ΒιιΓοιοιιτ (οοιοΙουτ%Ιο -τοοοικοιτ εμέ; )

ουοΙουοε υ·τιοε οΙο το ωιιτε5.ι.°τωο οτι Η· ο

ο. ότι: ιιοωιιιο @οπο @ποσο Ισά

τοιιοο8.2 ·ιΙ?.ο·ΙΙε ο ιιοτιοιιε Σουτ ροιτιτ ω:

εΙο τιιιιΙ,1:?οΙτ Ιρ.Ιιοιιτο ΠΙουουιιιουο

ειιιτοΙοτιτοέ. '_Μο·ιὲ τω: τι ουΙιΙε Γο Ιου;

οιιΙΙτί οιΙΙοτοΙιΙοτιιουο- ΡοττΙυἐ .οιιιτοιοί5

Ι ττιοε Μαιο: οτε οουττειιιπε ἀ'ειὸ‹›τοιχτιζ '

γοιιΧ οΙοο φωτα· Ιοο··Ιΐ.ιοΙοε«$οίυρο-τιτΕ · ι

τΙοτιετΙυ τυουάο,ίυΐουοε ω: [Με ετοίξ ζ - ο '

ΙΙ©_τοε ; δ8ουιτρΙυΒ οστοοονοἔιιτιτοἐι Δωιο - / ·

ΙοπιειΙΙουτο.ου'ιΙο Γοιτιοςυοτιτουιτ τιιοΓ- ο

ττιοε οτι Ιουτ αουτ; 5ι :που που” ειρτοέ

υπο ΙΙΙουτοΙο οΙιουτο-ιΙ Ιουτ τοίΙο οπος

@ο ουοΙουο ἔσιυτο τΙο βοοΐοιι-ε;- Ε_ιιιι_ρτοἐ

ορρτοιιὸ·ε:ὁἔιοι οοιιιβιοοΙΙδιυΧ δε. @το

ρουτ Ιο τ:ιιΐοιιιιοτιιοτιτ 8ο 4:οτιμ_ουί επικι

θετιιτιοτιτ ιιοετο άουτωο ῶυε οιιιοτο)

τ ου”οΙΙο οίτ οιιιιττοθτιτο 8οοο;ιτιοοτιιιέο: 1 /

ι του ουοΙουο5.υιιο,-6οτουου'αυττο$ οιιι (ο - ]
ι οιίοιιττΙο τιοττοΡτοΕοΠΙοο; οτιέ @ώ _ Ι (Ι

ι Ιουτε ου1εο ίδο Ιἶουτε σωοτ τιΙΪοτιτουτῆ.* η

ι ει οοτ·ο.τουιτιοτιτ θεοι: Βιο·ιιώΙ€90Φωτο

ι

ι

  

τοιτοουιτο Η ΡτουΙοοτιοιι Δω ΑΡωτ-οῇ

@ΙΙΙ διοτι ουο οοιιττο Ια ιιοετο ρ 'Νικ

1ίιιι”οΙΙο τι οιυΠι έτζ.; οοοουιο:ιετιτ ο οι: ©1181

ἑ€8 ΙοειιιςΙειΙοε. τιοτιοΙ3ΙΙ2Μ @Πέ

@οποίο ο: ιιιοοιιιμΙειο1οΙμιυιοτο οι:

. ο . " Κ: ΒοίΙο
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δ'έΜΜα ζῖ7*Σ ›
Οια”. Με , ‹Ισ @εστω ,α τΙσ ιιιιτασΙσε @ΙΙ ΙΙΙ

Ι ° Βιστωτσιτ αΙΙιιιιιέσ στι. σσε· στσσισιστ

στειιΙΙσσι12 τΙσ [αν σΙσιίτιστι ιΙΙΒ.€ΙΙΙΙ3 τισ

ΜΜΜ: σεισ:σ'ατισΙτίσε σαιι€ιστισε;86 δο

Ι ΙΈτσ σωιωιιω σάιτ ΙσερτσΕτιτιστ 66ναιτισε -

Ιτισστιτιστιιι σσέ·(στΙιισΙ:σστέ ; 86 τΙ”σΙΕτσ τα

Ι5εισάσιιιιέσ ‹Ισ τιι1σΙτιιισε Ηγιι·ισιιέστ 86

δ:: τιιισΙσσσεΡΙιιΙστσ5,ό6· τΙσ τιστσ.τσ £ΙΙΙΒΙ·σ·

- :μια Με ‹Ισ τ:σσιω τιιι'ιΙσ ΙσάιιΙίσισιιτι

σοιιιΙτιισιι πισινα τΙσνστιτ ιισσεττσιιτστ

` έττΩσ$σ σιι'ΙΙ.·τιοαΜιττινσ αιιΙΙΙ τιι.ισΙσιισ τ

σΙισΙσ ‹Ισ ΪσιιιΙσΙειΒΙσ·; έ' πωσ σουτ Ιστ /

2Γ2.Οθ5 τοπια στι: τισ ;ωτοτι @σει @πιο

Αρσττσε,66 άουτ Ισέ-σιιιισιτιιΕ-ίσιιτ Ιισειιι4

' σουτ: σΙιιετιιΙ-έε,86ἶρΙιιε ίιιτστσΙΙέ5,86 ΡΜ

Ρο;ΠΙσιιιιέτισ-σσ ει”έτσϊστιτ Ισιιτε.Ι;.πιβ

ΐσιιε-ΙΞι_ι:‹ε›τιττΙ:ΜΙσ1Ιιι:ιιτει.τ ΕισιτιιιιισιιιΜ ·

ὸϋδττἰιισ#€ιιιΐ_ἀσὸαιιε , Η σἶσΙΙ Ια ΡατσΙσ

στ: νσστὸ ι συ Ισ στστο.ιισ πω: τΙσ Ι'Ιισιιι#

στι:: 986 νσγστιε σσιιιτιισ σσιιστ τΙσ Βστέσ

_ΙΗ-ι_[7ξεισττσε4Ισσιε ,ΙΙ σσσιισ ΙΙσιι πισω στσ(σΙισ

1 1· σΙτ σσιιίσττιισειιικ ΕστΙτιιτστ άι: σΙσΙ Ι 00.

ε'ιΙ·ι·σΙΙστιτ Ισε-ΙΙισΙσε τΙσ Ισ. τσττσ. 5σγοιι€

ίιιτ τοστ -ίσ18ιισσιτ σΙσ τστσιιιι· οι·ιιιιιιιιΙε Ισ

ἴσγ 86 Ιἶσ3σστσιισσ στ: Ια τσΙσιτσέτιστι ιΙσ

Ισ ·σΙιτιιτ ; Ισσιιιιιισ ΙΙιιίι ω· στιτισΙΡέιιιι€

τιιγίΙστσε ἐκ: πιστα: @Ισα στσίιιστιοεσ Μ:

ΙσιισΙστιιισ ὲιΙΙἔειιισσ-ηιτσὰιτ ΡΜ' ΜΙ°

. ' ρώτα·

ΙΙΙ
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[κ . Ι'·Βρ. 21'.' .ο Τέιω:θέσ.Ύ › 6ο? '

ΜΒιτε , Βἔυτἐ μ.: (εε μερα ,ςοΜ:1ρωέ ΟΜΕ·

-βεμ:.ίεε εΧρυ1ΡΙς:εχ:;ευ δέ Ιράκ 6εςηεοτε μ°

·ὶ1υὶ0υτεὶ'ὲ›ιιγ~ ρειι:«τοιη:α Μ; ιιετΙοη _ε!εε

Έια2ίξ ρΙσπέωσηέ έε1ειΞτώ δε' ΡτοάυΙερμ

Ίμφὶειῇο μ; Ις(οε _Ω!πἱω Ι'ὶΠυπηὶπιειεου.ι;

@σε εητηυ1;δ:8., @Πάω δ: 1ι1ίβΗθ: μι: [ο.

Ρτορτο:.; .τοΓυτ;ο&5ομ ,Ρτς:ίοΙιτΈ β; άρίειμ Υ _

γ _ έδιι οοπι:τς: Με ῇεἐοιὶςιιςερει_τ[:ε 53ίαΕη - ` .

Αρόττώ Β Ποςαφιηεοτ με ηότς:Ραυξ 7

; · ῇειτπἰεῇ ,τ1ιιςς!εμ1; απο ώγ1σε: ὸἐἴρμς;!

Σ ΗΒΉ!€Ι1 ε; ωοτι:©ίΜ:όσ ειυ·-Εο:38,όφιη·4ξο-.9υἰη2ὶἐίωεξ @παράέτρ άι: β: ;ρς‹·:_τι1ἰ‹;ιρ

ς:ΡΐςτεμισφΩστὶμι;ΕχἰειΜ Αίρυτέςχρη7

@στο βε_-Ια1ιχ-Π1:σ_ὰρΒὶ;υ ,ς1ῳρφςιυῳκιἔ

#ς1ιι‹έῷοΦσοτΡε;9ιιί.ο. ριξ @η 2._ ρμ- @με Σρι

· ξεκιβ3Βοοι16οημμίάαπωι: ὴ_ὶσ_ε;Ι'εἐτ @Φ

ι - Μα_16ιιχοιμάηηεΙέμοι1τοιότιαοιι @πως

¦ #ΡιιπίεΙο.β;β; Ι; ς:οφβάχι μ1Μοέζ άρ:014ε °

. ~ Κε ῇο!τιιτιε;,.ημἰ_ἡἔίἱξαηἱ ΓίΒ3ΠΙΟΜ1Μέ χ

' ξςιμΙιαΙτειες 69% 'όε Ι'ωηρ66 (Η ς.0;Ρ8› ›

β β! έως ί':ιω; ίξμΙππ1:0η δ; :τη `

Η . βΔτι4Ιαῖ-ταῇΓοηΗΞβ·16.|ς:ΕοΓεξωεω: ΜΜΜ

π ἶΪῇΪΘἰρήὐφ Ω! Επι; ΗοςΠ1οφυ10. ΦΠ :ότ.

υ ΉΒΙΪϋ6ΦΦΦἐ Ια·ρ61ΙΟΤαψε 136 Ι<> ΡΜ

ε Μπ)^4ϊί=υτ _φΉ- 4=.(=νε @Φ ω·Μ

Β ΨΡϋμΪεἑφις Π;οπ1ξϊκ: η'ςξϊρ28 ΠΙΩ `

π €3Π1ς:· ΩωΡΙσιάκπτ ; ::Έθε απο εΙ·πι1τ άμα;;

ί

Ί
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ι1εεε επωω:ιβ «με 1°==;>Μ ά,-99ι9:

Ό) Κ; 2. εφω ·
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εεε _ Μ»ω» Ι :Με ~ἶ ε· ·

7. Ι3ΙΙΙΡ. ' ΙειιΙε ροτΓοιπιε:Ι- Ετ ειπε Ια ἀΙΙΙὶΟυΙεἑ,€Ιιι-ε ·

Π· πισω ςΡΡο(-ε Ιει-νειοΙτὲ τΙοε Ρτοΐο.οεε , πιο · Με

·νουε ττοιιΒΙε Ρώπα Πε μπο.Ιαπ πάω

'Η ιποιΙε αττΕπιόΔοι15 116·ττε τοΠιττοξΙΙοιι

ιΙεε ΐοτεεε ιΙ6Ι:Ι πειτι1τε;ΜεΙε ΙΙε ίς.8.νοπτ

Μαη επ :ϊοι1εΠε..Ι'έ(Ρεπομε , εμε ἀεὶ Η.

ετιειΙιι ‹Ιο Πω: , ειςιιΙΙΙ ω: Γεω εεερΙυε

@ΜΙ εΙεὸ τΙε:- @τα ωει·οΙιειΙωΙε Ισ. ΡοικΙτε,

αΙιε'ΙΙ Ιιιγ ει έτέ ευταεείοΙε ‹Ιο Ιεστέε:τ τΙιι

··εκειιτ. Ε: ε°ΙΙΙ€ω :οσε Με Ιοιιτε 8:τωοτ

μ :Με ε11οΙΙΙοκίε 86 οσε ρΙ:ωτοε ξΙε Ια Βουτ

“τ1τιττο ‹Ιο Ιευτε· Γεωοπαιε ε δ‹ῖ ε'ΙΙ τω; Ια

@Καυτο 8: ώιιεΙοε ωειςΙπε άιε·εοωΙπω

Άσεωω›τεεε:·.οϋ Ια ΜΙ: Ι*ενοΙι: ειιίονα·

ΙΙ: , 86 τουε Ιοε Με «ΙΙΙ ίεΡιεΙστο ;Ιο α::

Α ?ε1Β€11ΠΕΙΙΙΟΙΏΒΩ-τ,0Ιε;ΓΙΨνέΕ ΙἶενοΙ;ΡΙοι1

Ι -Ι ἔέε ; ρουτερ” σε: ρουττεια·ΙΙΙ ει Ι”ευΙκ

* Με Ιου: έτετιιεΙεαυ ·ρτΙοεειτιΡε ‹Ιο Ματσε

°ίΙοεΙο , τέτεΙοΙϊτ Με @ε 86 Με εΙιειΙτε,τειισ

' Ια πιοττ.ο.νὲ›Ιτ εοΜιιπιέσε 9 ΜοΔε 98.Ι'ΜΙ:

με ειίΙέε (ΙΜέεΙου·ε,άσ τοτομΙτ ε6ειΙΙ:ιπ1·'

ΐ επεσε απο Ι:ιοΙΙο 86ΈΙοτΙουίε νετΙεθΙ_ ΙΙ

εεε βια· ίοτυπέΒασηΡΙογετ ΙΙΙΙΙ:Ι6-φεΜ

ε εεττόοΙΙ:ιΙτ αιικιτ?ει€σε 8£ ΜΧ τενΙΙΙΙΙΙΙ:Τ©8

. «Με Ια ·ίειΙΙΙτέ:τ€-ε Ρωε φεΐεΙΙο βάτα. Με

; Ιουτ ὰ: Ια ἔΙοπσεωετὲε Ια Χ_.ΙεωΙέ·

-ό.Ιέε ‹Ιε Μπος: Μοτο ει.Ι'€:ετοΙΙὲ,ςὐ'εΙΙ‹€

ΡοίΙσεΙατ9. ε Ιεπισ.Ιε. Πόεειιιεεὲε ίσεεεεΞΧ·

· ε ε _ γ σ.
ο

, -ι €

ε'

__.Ξ

Με

πο.

:ΙΙΙ

ΙΙΙ

τη

με

Με
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- @α 2'ΕΡ: ΙΙ.ι $έωσ:&έω: 6ο!ο:ΜΙα νει·τ1ἰτἔ:,δ£ Με πωπω ὰ:: Μ τερὶιιε, εμ» ·

86Με πιπτοε ΡειττΜε 6Μ ΙειΤΪοτνἱτιιἀο άιι Π°

Μα. Ετ Μ ὶιιΒέε Μνοιιε ΡκΜ,‹:οττ1ΒΜα

:ίὶὶ1οττ1Βἰε.Γιι1ὸὶἔτιἰτὲ εμε; νουε εσω

τικτττέε,‹Μ ἴοὶὶΠΙετ τουε Με Ιουτ;νοε

ατοτρε άαηε Με άέωιιοΙ1σε86 Με ναιήςόεϊ

μτὶίΪειΒΙεε άι: ιποτιιΜ$ €Μτιε Με Ρτοἔα-9~

:Με ωγίὶετεε ό; Με άειοΜε,86 ό:: εεε ςΠ- `

νεττΉεωε:ηε,οϋ Ιο.άέτσοη ‹Μ Ια νειη1ιξ:

Ρτ©Π€Μ:ρ1οί1 Η 1οι11: ὸοισὁττοἰτιΩιωΙε,

δε Μ τ;:Ρ:=ι1ίϊ ‹Μ ΜΒΜ: Ειοικο , δε ίουΗΜ _
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έα Βέειι α'επτεαπε βΜεε; δε μή; επ Μτε

ίεε άει1Χ θεια ; ὸοιπ Με εἱ]:ἔ 2Ι“'ω Μ*

:μμε:ΜΜΜ ακα φερω: εινα” 86 Γ`ΘΡ·

ετε;με Φωεσηπε 2πωφα·. Ζεή άι· ΠΜ#›

ω: π? 78:0ετ ά'Μέιμί;ε. Ετ Ρο.ιπεοπε

” τπει1εετ Επι: Ιε Ρτεωἰε: άι: εεε :τοπ ε

μπηκε . 1ε [Με :ωπεψΔ ςυὶείΗ Γεο

τ;τεε άε εεεεε ίεηςεκιεε,Τυπικεβάι©

- βπἐε277€#ἔ

ι

*μ*



έ α 'α_έ

|ιο· !*Ερ ! Ι. α Τϋπσώέεζ δ17

βπά'επέεπι κά· Με:: έεσπειιτηθππε, Ια ταΡ- ΩΙιε1:Ι

Ροπα α σα φα Ι'Αρὁττα αΙ[οπ αἱ αΙανεωτ Π·

ιΙα Ι'ΙιαταΠα ά'Ηγωατιέα εδώ: ΡΙΙΙΙατα,

δ6 (Ια ταιιι:ατίατυατιτ ι:Ια Ια £ογ ‹Ια αιιώ

ι1ιιαε ιωε;8: @ΜΙΚ (μια Ισ. αΙιαιπα ‹Ια ααα

ι11ΙΙατα.ΒΙαε ιι'έΙ:›ι·ειιΙοΙτ ροὶτιτΙαἔαπἀα·

ιπαιιτ·ςιια Ι)Ιαι1α Ροεα.5'ΙΙα («Με τστ11Βέα

ατι τι:ϊπα , Η αΙΙ-αα ρουπειτπ ( όπ-Π) «μια

Ια ΐουαΙαττιαιπτ οΙα Ι)Ιαιι αΙατιπαιπα Γατικια.

Ι.αιιι· ωειΙΙιαστ άέαοσντα Ια νιιιΙΙτα αΙα

Ιαι:τίογ , ΙΙ ιτα·τοιιαΙια ατι Παω Ι:: Βατικ

τε άαε ίοωΙατι:ιαιω ‹Ια ΙΙΕ8ΙΙΙα. Ι..αιιτ

αΙιαιιτα ιτιοιπτα αΙιι”ΙΙε ει'αίαογατιτ μια

αόΙΙΙόε θα αα άΙνΙιι ί:οτιάασιαιατ. Ι),οϊι

5”ατιίυΙτ αμίΙΙ παθω: :ΙΙ ε'έτοκιι·ιατ ,Βια

ΜΜΒΙα: Βαιιυοόιη1 όσα σα _ηιιΊΙε (ΜτΙ:

τοττΙΒέε,ρωε ααα Ια τι:Ιτια αΒ»ΙΊτίένΙτα

Μα όαΙΙΙη άα τους αα εμπ ιι'αΡα μια αϋ

ι .Πέ Πιτ Ια ίοτΙεΙαιἱιαπτ. Έοπιπια νου::

ι νοἱέε, αμα αΙαπεΙααΒαΙΙΙωαι15 ταττΙαιΒ
Ι :Μπα τταιινα ό:ταοἔα`ε1υ'ν1ια!Ρἰααα ηιπί · 'Ι .

› Μ: ροττα μια (ο: Ιαε ί:οτιιτΙασ1απε·, 86 τμή `

Ι αΙΙτ ΙΙιτιΡΙαπιαπιτ αιτωαΙτέαα Ι,αάΙΒ·αα μια

έ ·αΙαΙ5ιοτε , έατι,εϊέτααΙια 86 ε'αιι αΙΙΙα μι:

Ι Ιαϊτα..%ιαβ€Ι60Ια αττΙγα,οει Ια αοκιΙόΙα .

› .-·εΙαι:α φαΙαα ›€0ΠεΙαττ1απέί1υααα0υτ α:

Ι ΜΙΒ ΡΦφαηαΐα ΙΟΝ <Ιαπωτέα Φα.Ιαιπ:

Ι 1:,___· · ν - απτιατ,

Ι·



 

ω» -: ω,ω).ε([επ

6η). .€.ιιτἱομ Μι το:ι€(όπ η'οι·ι είὶ εμε ΡΜ Δε

` Π.

|.

Μ, έτεέικί: ω· σε πιοὶεπ όέοι1ειτάέε ἔσω
- ο _ μ

.Χ Ρωα: ῳηέτοἰτ Ηοτε ά'ρευνιε; 86ηι1ὶπ; Με

› ·ίο:τιιο1τ Ρ:1τ“δομ(εζαςοτ ε1ιι'α Η οΜτεο; [ω

#δ6 άέθειιτφέ.ΤΑγςπε Ια αμείωτο Ρεπίές αἱ; κ

ω”. εμιὶ ἱπινετΜἑιἐ εφ :ιιπΒτὰΙΐακιεὸος Η

&κτεΒοε;ξ1ίι€τη:οτ Ια σοὑτιττιιωἱοηὸε ?Ες ἄ

@Πα "- ΡεΗΒιιευπ έτ:1τ :ιΙἶουτὲ;ςιι'ὶ1: κι`ό- η

ίοΞεοτ με ίο1ιόέβ ειαιρέ ξ:άτο @Νάπα "

έποίίοέιῳ ιι'1Ιεζιπ' έἐοἑειπ ω:: ίοὶΒΙ‹η
Η δ' . Π _ _ Ι

' πω: εταιοΙπέε στο ὸὸξιοτεέ δΣ έι”γ έὸηοῇἔτι ,

_ @ασ Ρέίτ Ιός. Παπά: ά::Ιειπ άιήομίΕ,οπ !

- @ο 16ιιιή:Δέρέ1φα; ΕῇἱιἈγὸρ; Ροίιιτ Σ

€ειιέ; φα ΓεεΠΠος: όε Πωσ οι: τὲεοὶνέ

η βιβ:€υάΙεσ ξ :ή _ςιι'5Ι_-εκί [οιιίΐςρ_ (Μ. ὶ

Η αΙὶἐτορΒ1σιιἐ-ρςιἀὲΡ9ι1ῇ ὶ

ΦοτέιΒε τ; ΜΜ5ε · επ ι·υϊηρξ ]! [ιιβω(Μ

η ἐτετιέιέΙΙέωέπτ ,`_ωΔεΙΖτἐ: ' Με; άιει1τ€546ζ

ὲεε έὶκῖἰὶὸσεώϋ.

ΞΈε άεε ξιι€ώτιΡεο.με, ΒΣ_ Κ·

άτομβΙό:8ξΙε: [ζαπεβΙό έ;; @οΗτωή

21ΣΞ:23Ε:Ξέι€ἔἔἶἔὶἶϊἔΐἔἔὲἔυ2ἱἶξἶἐ°ἶἶἔ

Α ·ξεττρο ; εμε ΐεια6βξήβΐ8Ι·πΐεβ με 1:0Φωογ

Ηιίαιιο1τιι ·άσ τέέ6ι4:ζ; γ έὸὶῆέ#,

τρωβε$αΜά1ε-ει1 εω·εω Σὲ Ρου:1>Μι

£εοσωι619αε σ€έα1έ €έΕπέ ,: ε1°Εαητώπέχ

«:δριόίΐεξέ5;8ξ ]Δρ βάιαδε

ά'



 

Ι [ο ἐ°έπωτΙου: το 6- - ι.

οΙοτοτ τιιτοΙ:οΙΙ οοβ»πίεωεκι έ: 13έα,τΙοιιτ ι

μιτΙοΙΆρὁττο. νουε Γοανοε ηι1οώιτιο

1ετττ1ιεεωΙ οπο Ιοε Βοιωτια ΜιτιίΙοιιτ ι

Ιω Ια απο, 1ο ίοτιοΙοέτιοτιτ οΡτ Ια ρτοττιΙο·#

το 8ο Ια ρίΙτιοΙροΙο ροιττΙο , φαι Γοίιτ1οιιτ

τοιπο3Ιοε οιιττοε; ό: ροττο τσιπ Ιο ί:ΙΙιτ;

δ: ουΙνοτιιιιιτ ο ἴο ΙοίοΙιοτ Μπιτ ΓοΙτ μα;

τιτο τσιπ: ΙοτοίΙτο οτι ττιΙτιο.· Πο Πι νιοτιτ;

οσο ρου απο Βειιτο @το οτοΙΙτιαιτο άειιι€

Η ΒοποΙιο 8ο τΙετιε Ιοε έοτΙτε όο οουιΕ

τιιιΙ ΡετΙοτιτ Ιο ττιΙοτικ , Με τιιαιτιιτιοε , Ιοο`

Ιοικ,Ιοε το(οΙιιτιοτιε, 86 Ιοε οοιιΪοΙΙε εΐοίί

τΙοροιιιΙΙο. ΡεΙΧΙΙει ΙΙΙσοττο,Ια:Γοιιτοτο Ι Η

ΙιιΙΙτΙοο, Ιο ΒοτιΙιοιιτ,οιι Γέτο.τ τΙΙνιιο_(οοΙοτ

το τΙΙΙιοτιιττιοεοπ ίδτιτ ιιόπιέε Ιοε Έοτιάο-

Μοπ5. (ΪοΙΙ οιι α: Ιοι15ΙΞι τους ΙΙΑρόττο

ο Ιοι οττιρΙογο οοπιοτ. ΙΙ γ ρ:τι·Ιο ‹Ιο ΙΈ.Τ“

· @το › Ισ. ειτε οτοττιοΙΙο οΙτι Βτατι‹:Ι Κογ;

Ι οοΙοΠ:ο. Εοττο.Ιτιοιιιοιιτ Η οτιτοτιεΙ_άοιιο

τΙο Ια Έογ,τι-ιιΙ που” ο.τοο-οΙ·ιο, ότι @σε 8ο

πΙο ιι6ττο ροτίονοτοκιοοοΙοτιε Ια νοο:ιττοιι

ΙοίοτιτΙοπιοτιτ τΙο τοιιτ α: οτειιιάΙσαντ:ή

@ο τόοΙΙτ ο άΙτοΙο ΓτιΒο οοιιίοΙΙ ὅσοι ΙΙ

οΙέροιι·οΙΧΙο Ιο·ίοΙτιτο το(οΙτπΙοτι ‹Ιο Ι)Ιοιι,

πιω Ιτιγου άοτιττο8ε Ιοοοοωπιοποοιτιοω

Ι δ6-Ιο ίττοΙΙΙΙ:ιιιοο. Ο: εΙο τοσο Ιοε ποπ

Ι ΐοιΙοό.ο ΒΙοια , οπο ΙΐΕοττωτο παπα. ο

τονοΙέ$ε

το·



 

. διο Β

. τενοΙέε, ΙΙ @γ ευ ιιρ‹›ππ; ει· ηι1Ιαττδ

' ·οΙΙοατΙοπάςΙ5. ΡεποΙο, δέ

Ξεππἑυ›; 'Χ Ι

ε1ικιΙΙτδ: δέ α: ποττι οοιπνιστ1τιό ωΙειικ;

£1ιΙ'ει εοΙΙιΙ άοΙΙΒιι εΙοέΙ:Ιοτι 5 ε” ιι,εΙΙ

·ειυττο εΙιοΙΕ; (με Μ: έ:Ι16ΙΧ; εΙυΙΙΙ-:ι Μ:

τΙΈκπτο τουεΙΙ:ε Ι:ιοππικε ίεΙοηάπι Ι›οπ

ΡΙο.ΙΙΙτ ‹Ιο εεττο.Ιω:5 ΡετΙοπικε,ςιίΙΙ α

ωοτηιιέΕε α έεΙΙτοέ άι: :απο έτετοΙτὸ

Βιιικ Ι:: ΙΙντ‹έ ό.: Με; εινα: τείο`Ιυτὶοπ άι:

Ιω ειρροΙΙετ εΙιειι:υπε επ Μπιτ τε:ιτιΡεα

Ια ε‹›οι1οΙΙΪ:π1εο (ΙεΙο11 κατι; δέ οι ΙΙΙ

::οιππτιιιιπΙου τΙο ία 8τεια: , Μαι ΔΗΜ

Ια ΙοιίΙΙΙαι1τ:τ «;Ιε Ιου Ματ. (ΪοΙΙ εΙΙ:= α

- αυεβέέ , τΙε (το ραφο: οι: άι: σέ: ατἄἐΠἔ ό;»

[ΙΙΙ

Ι

Ι

ΙΙ

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

Ι

-1ΜΜ (εο_πιιτκ· Ι'ερρεΙΙο Ι'Εέτ1τι1το) εμε: ;

«ΙεΡω‹Ι έοϋΐδ τεαιεωΙ-εω εΙσ ΙΙΙΞπέΙΙΙ6Ι

τουτ·φ ΙΙΙ άΙΓΡοηΒιιΙοο @ο Ια ἴὸγ..ὁι4.ΙΙα

-ΙΙ:Ιι1ά: (Η: σπασει: εμε Πω: εΙ:Πιε Ια ΡΜ

@Πε Ια ττ12.ΙΙΙ·

ΙΕΡειιΙΙΟπ @ο ἐουε Με απτο; εοίεΙΒΜ

πωπω. ά65.ίο. Βοήιι%ιΙο ίο.ΡοιΙΙαιτεε;86 (ΙΙΙ

Ια ΙυίΈΙεε;σΙ10ταΙε:ΙεΙοέΙΙ:Ια πΙΙΙετΙο0τ· .

· Χ θ.: α .το-σέ Ια:: Ιτοτύωεε 1πάΙΙΙοτειπωττώ

ΙΕ ωουττειπτ μοβ κΙ::·Ιοε τεουςΙΙΙΙτΜ;
ΙΙεε.Ι›τ:ιε ‹Ιο Η ΒΒΙΙΙ.ἔηΙτἔ:; ·ι'5ιΕ. ο1500τ© Η” Ι

:Ν ιτιοτΙτς ςΙε: ΙωπΙ›Ι:.Δε··Ιοπ ΡΙΚ» δί μ::

--διΙικ ,.@ιΙ·ιΙΥει'ειεἑὶιιἱε` ΙοΙεω: @ΟΠ ω»

ΙττΙιτιωΙΕ· δέ Η ΙΙΙΙΙτι1;σ.1ιιΐΙΙΙυΡΗωπϋΟΨ

~ · . . Ι ἀαωπκπΐ



.<Ιε (σε ειτιπὲ›οτ; εΙυεΙην.ε @Μάο 86810· ,

` Ι

. βι2°,!)ΕΖύ. Π; α·Τἱ@υΪὑἔεΙ ΕΠ ' Χ .

Μή ν τη: ΡοιιτΙει ΙοίΒεε 8ε Η €επωε (!ΙππΣ ε.

:Ιε το Ιε εε:ιτε ΙπιτηειΙο , εοπιπιε αν Π· 74

εΠετΙ1_ιι'ν αΡοὶτπ: ὸ*Ιιο£ἰιιτιε :κι ώσηςΙε `

να α: €τεε-εΙειϊ1εοίτ δέ ττεε-ΜΙίετΙεο;-- '

(Μια δεΙἔσειιτ Δε πεεειιΡω Μετά δε. Μω: τε:ιεΙΙΓτ Ι1επτειικ;έ'ΙΙ εινο1τ_έες:οϋτε έ· -

Ιιιἰ εινα: Με πανε ίον δ: ιἔεΡεπτειπ€εἐ; _| Ϊ

Η ἔσω έινοϋιετ ιΙε:ιτἰττ11φἱοε,ε1υεε'ΙΙ κι'ν-- ' ε

ανοΙτ εμε σεΙα,:Εοιπ σε Θεώ. σΙεΙΙεΙ:ι άιί

ΒΞ:Ιπιετιτόε Ι'ΕνΙ1ίεΒεώω: όεωειιε-- ·¦

τετοΙς__ναϊή δε (Με εΙΐετ ΡετΙει ΡτοεΙεξ · - -

€Ιειιΐε ΙοετειιΙτικΙε δε Βτι1Ε:ΙΙΙτσΞ Εάεέ- ι ·ΐΌ ; `

Ηοωιτάεε. Οι: ιιὁττε έινευ·ΒΙεωεω ώ: _

ΙΙΙιο.πΙΙ:Ιω δε -ιιέπτε ειι:;αεΙτεωεεεεε·Χ/ :ζ Δ.

ι:ΙΙοίεε όεΙ:€εΙιειΙε δε: ‹Ιε :Η ἐεἐἐε ΦίΙ2_ίΪ. Α η) :

νὶοΙετιτ, ζω β Ι)1ει1 εφέ ΙεμΙίΐο1: ει ποι:έ.

Μείωεε τεΙε «εεε κιου'έ ίο:Μπεε εΙε Μπες·

Μπιτε: τω· @π επ ιΙουέ Γεωνττιε:·- _ ε

ττε μιτΙει ω:55ινόε (σε ΙΞΓρτΙτ,εΙεεζ άΙΓΡ~οέ- εν ; Ι

ΠτΙοτιετουεπιιέτεε;ςνε εεΙΙε$ εΙυεηονέ Ι

γ εινοωἐηΙμεΡἐ.εεΪτΔΙο , εεε πω; :εαπ-ε '

τετ1οπεορώΙΐιττεφει3ττουτεε [εε εθΕτεε,' -ε ` “

ά ιηέΡ`τΙΐεϋοηε τομ8 Ια έεΙπποΙ€τιει€εέ

 

 

 

  

ςΙειιΓε ω' ΓοΙέ ΙΕι.8τείεε ὸεΪΙείοέίΣΙΙϊΙΪἰ›Ι _

@υτ:Ιηνε :ιει;τΕταβΙε8ε. τονΙΠΒοτεε φαί Δ

Με μ μ.νωμτε ε; εωωεεεποε Δε

 

  

Ι. ε 8( . Β1ειι” :Ι 1 Ι ΙΙ 1



Χ οιιττο οΡΕοτ,ίΞι.ιοπ·`τΙ'ειἔ8τοιτοι;Η@πιο ΙΧ

 

ἐέ.2) | .$'ΜικΜ ΙΙΙ/ΙΙΙ; ' - Ι

ο Πιοιι οποιο @οτι ροιιι·τιιιοΙοιιτσΙΙοιτΣ.

ΡΙειιιοιι οτι ποοΙιο, οιιΊ_Ιποιι6ο· Στοοιι- `τι

·° ω: οπ οι οτοικ οι: Γοπ(ΣΙιτΙΙΙ, σπιτι: Ιεε

Μ: οτοτποΙ ο πιω τιτΙΙΓΡο-ίέοε οπ πιο

ίιιττο&ιοτι; οποτε Ιεε τοίτποι πο απο
τ : Ι `. ό_ ε Β

ίτι.Ι:οππο νοΙοπιοι,οπ·ιΙ ρτο(επτο πο τοιιιι

ι Ι

οοιιΙοέ δε Ιοε τιοΙιοΙΙοε ΜΗ οΙοιτο άτι ο· Ι

Ι

Ι

. οο!Ιοε ει. Με (οπο 8ο οΙοιιοΙο πιοπάοΒο οτί ,τ ι

[τι πιιτοΙο , ιιοιιε οοτινιοπο δ: Ιιοιιιτοτποπτ

8ο ιποοι'ίιιιιιποιιτ οι Ιει·τοροπτειποο,8ε ιιΙο '

ίογ τοιιττο τσιπ οοΙει_όιβιοειππ οπο οοτ Ι Ι

€ττιποΙο Ρτοροιττττι€5 πο ὸοτποπτο-πτ`Ιπιι- ο

τΙΙ-οε 8ο [οπο οΙΙοτ,ΙΙ ντοπτ οιιοὅτο τΙ.`ειΙιοιι·

οΙο.τιο οιιντΙτ πω οοοιιτε , δ£ πω Μ” π»

τοτΙουτοιποπτ ΡΜ Ισ. νεται πο ίση ΕΙρτΙτε

Ετ οποτε Ιεε ΙιιτπΙοτοε, οιιι,ΙΙ ποπο ιιτοτοπ-=

_ τοπ :ιο θοΙιοτε ,ο οπτΪοπτ :Μοτο πο5 απο

8ο γ τω: τοοοποε οινετ:οπο πι. ξογ οιι'οΙο

Ιοε ιποτιτοιιτ,8ο γ οΧοοιιτοιιοτοιιτ ΙεΙ30ιι

ΡΙο.ΙίΙτ (ο Πτοπ. (ΪοΙΙτ Με, οπο τ'οοΙΙ-#

πο ΙΈ8Ιιτοιο,οΐτ απο πι.ιο ἴο ιποτ επι-απο

να: Ι:ιτττ:ι.οο 8ο Ιο @οι @τι δο·ιειιοιιτ.5ειπέ

€οΙτι των: οο οΙ`ινΙτι οιιιέτοπο έζοπ Μπιτ ε;

παπι: ι 8οὸο_ιτιοιιτοτοιτ πιιΙ;8ιποοπτοε Ιος

πιοι·νοΙΙΙοε ότι: Ια οοπτο .το Ιιι8οΙΙο Μ.

?ατο τονοΙέοο-οπ Ιοίοε (ΙΙιττΙΙ: πιο τοτοιοτι

δ



_=_.'., .'- ¦υ

κ ¦ἔ.

ω › ‹ βιτ!ΡΕρ.ΙΙ.”μα Τέ:ΜΜέε. · 6” ..· Η:€σπ_άποτω5οπ ςὶα;1ιοτιπιπεε.~ Πἶομά φιμέ;

γοη8ΜΘγὲεὁΙει$τοη1ετιτ, φο- Ιο ςοηίεϊΙ μ·

? ὰ: Ι'ς:1ε:έξΙοη όσ Ι)ΙσιμοξΠο ντ;ιγ$οιωδ

@φως ‹ξε τομ: εὲὸ1νὶιιριητ;Βς·Ξρσ·1ε '

' Φο ε'ε:Ρε άο1Ξι εμ'ιΙ άξΙέη:τ1(31.τοητ οικιετ,

δ: ηιιςΤοι1ε_ο:ΙΦ51 κὶΪευφἰτ Ρφάκιτπ:Ιαμμ. Πι ρΙμεετρ.ι1€1οΡαττεΐετευὶειτοτρτω Υ Υ

τά @τα ειιιςΙωμ ςιιφΊτιοὸοτηεεἴέταΛε __ __

β'ποτ:ιμτό,Ηαι:Μ.:”οΠ α: τρι:1ΓΕπΕ ετε:τικΙ. › κ Μ·
> Βι1εΙ'εΑρθεήτα αρρε:ΙΙε Μ !ε ¦υπέσυ:εσπ κά! "

Ήέ2:ισ 3 Πάι“είξ με ξ:νε Κω; ΞηΠΠσμ[”ρ,-»

?ωιεεεε. _ (Μ ςιιΉ εξξτ Πυρ σεβκη'ςηςΜ.

€βάε·Μεμ ΠΒη56: εμε α: εοηἴαΙ_ἱ. Φ:_Ι'ε·Θ.

μτέΒοη ά;; Παω άρωσυτε.; εφηΠριτη

ΜΜΜ ὶηνΔατᾶεβΙς δ; 1πέΒΡζιΙαβιρ·, βεςιιΊζ

$εοΧξ9υτ: εν-ὶἔ3ΠτωΦΠτ α99οΒ[ὶ8Π##Μ ·

ἔ€$ (εειπόο.Ιοε;]86 ε!πειιπέ:τηεω @ω βοκτΗ-ξ

:Πε;;άε (οτξε εἱιμ”ειμΙ. ῆπ_ὶΙἰ‹;υ:-;ἀε5_ ττοι16Σ -

ωεεώσε ει!ΗΜΞφυε , 8εςοιπΐοϋαπε.βε |εμ 7

@εττε,Ι'‹:ςὶἱΗς:;ι;ἀό_ὁε ΓΕε1ιίο:κιέ-ΙειΠο μια '

4°«1·ιω. Μ;Παω - εἰ€ Γε οόητίου:τ_8ς Ωω
@πιπες ὶιιἴςριιρε_ὸ.ιι5ριπ είμε-υἑεμμ μ η:(οπ:

ζυ Μαη ώ;; Β·σμ ρΙαἱξὶτ_. Ι.Τοξι ἐεειίυἐνἔτ ·

ΒεροΠει1ςεωεη_έ Δω›‹_ ρρυ·ιςε ετα-οικω

Ϊκὶεταϋἰε; -;]:'ιιη @οφ απ” ακα εΗ1ἰἶ-0Ωϊ .

Ψς];!έ&ηση όέΠΐειι (σα: αΡ.Ρέ;ΙΙδ:ερζ1εω Ή

--'0ΠΠ Φ Ιω #!Ξέώ·ΡΣυ ὅ<ε›<ὶ= 9944 9Φ!ε: · ·

* [ $€ π. ςΙιτέτία1_

.) Υ'

 



σ · . ιισΙτσ.τΙσεΙι:τστιεπιπσωριπιεσιι'ασσ-σοπι

~-----_---·

87.4· ` · 80%” ΧΙ6ΙΙ.· " 5·

45ΜΡ. σωεωι τισ ΙΙ:ιΙειππιπιε σοπιτσίτσισιισΙσ

τ ΙΙ (μοβ: ; Ιξατιττσ σιισ τοιιπΙσε έΙσιιεεισ‹ '

τ ΡσΙΙέεΙΕΙσπι Ισ στσρσε σπτσΙΙΞ: ἔΙσ Πωσ,

τι Μ' σΙοσΙΙΙσπιτ οπο. νοσο.πιοτι, δ6 π Ραπνισπιπισπιτ

” . ασ ίειΙστ. @Ντιπ σπιέτσΙταιιττστπισπιτι

α: τιιισ ΙΙΑΡστι·σιιιΙΙσΒιισ πειιπωωσε

ότι ·Ι:στιτΙσωσιιτ ‹Ισ Ι)ισιι πισ Ισπνἰποιτ ‹Ισ

τΙσπι σουτ πεισΙι;ιτπσ Ισ ίσμιεΙειΙσ ιΙσπ·Ιπι στ?

6Α._

ΙΙ

τσ Ι'στΙΙΙΙσπιτισιι ,: 86 Ισ τω, ΣΣ Ισ νΙσ άσε.

έΙσιιε πισ ίστοιτ με ρΙσεειΙΙσστόσ , σιισσσΙΙσ τΙσε αρσΙΙ:ιτε ,- πΙέρσπιτΙ:ιπιτ Ι'νπισ 86Ι'ειιιττστΙσ Ισ. Ισ€σπστσ τΙσ Ιστιτ Ρτορπσ νο- :

Ισπιτσ;86 έτειιιτ(ιιίστσ Πωσ 86Ι'πισττσ α Ι

τιισΙππισε εισσιεΙσπιε ; τισ Ιισπιστπσ Ι'Αρόττσ

σστπιπιισ νστιε· νσγσ9ι σουτ πιστιε- σσπιΙο

Ιστ 86 πιίΐσπτπιιπ σσπιττσ Ιπιπ:Ιισιιτσ σα τω:

ίτστσε , σπιροίσ ένιοΙστιιπτιστιτ πισττσ εστι· 1

τΙΞτισιι σΙτι Ισιπτ ι 86 ποστ σοι σνεπιτἰσβ# -
Μεέ): ιθωίκωΜέ 6ιΙίνΜπισιπτ σειιπίΙσ τΙσ Ισ ¦

σιδστσπισσ Ι τιιιΙ Γσ ττσιπνσ σπιτπσ _σιιιτ_ Μ

! πιοιπεισστπιπιισ ι°ι1ὸι£οπ ,τιιισ σσ πιΙσίΙ ρ2$

πιπιστνσΙΙΙσ ·στι”ΙΙ·ε ττσΒιισΙισπιτ :' [Με στι,ιΙ$

:ισ =ίσπιτ με έάΙΙΙσπ (σε Ισ ίσπιπΙσππιστιτ

' βσΙ'έΙσδτΙσπι ‹Ισ Πισω πιεσε σιισ Ρ00ΐ

: πισω σιιΙ γ ίσπιιπιισε ἔσπιἀὲε ραπ Ια επει€9ι·

ἔιπισιιτι ίτιΙ56ΙΙσπσπιε σε ὰσππιστΐἐσπσπιε πι· πιιπιπτ

~-ι



/ω· Ι'ΕΡ. Ι !. α ?“ίωσ2&έεζ 65;;

Μεἱε ση (άοιτιωιω1οΒζ ο ειιιι_ίς άο Π· 01η,

πσΒταπΙειΒΙο Έστιτιοιτὲ (Η: Ι'έΙοέξὶοπ ὰὶἶήἑ Π·

- Μ, Ϊ€Ιοι: Μηι1εΙΙσιωυε ενΟρε ό;:έ :ιΡὲ 'ΡεΙΙε:ε: ΑΜΠ νογέε νουε αμε-δ. Ηπα

κςειπωυτΙε ωοΐτρο Μετέ πισω όοηοεΙο.

πιάτα; εοτιίοΙατίοτι ; δε. Πανε :ικά επι -

αυτι: Ια :πάπια νι·:5τέ; Μβ›π /Μ2.υ· Μ"

[απο μανια( ὸΙτΓΙΙ ὸεε-ΑΡοίὶετε ) αιώμ9.

μ ὶἰ: ὶϊἐιυἰεπ£ Ρ&έ:π έ>Μπε ποια; απ· ΕΜ.: _

¦ Μ#ἐω ιΉπιρεπίκε πσω,έ!:βιβε2 σἰεΜειιτἔσμ Ι. ··

ω:: »στα μπώ· @β Μ» @Ή »ωικ24 °

¦ ββ· με πι:: Με βε:φοΖω εί'Μϊκ ποια. Η

Ροζα εΙ:Μ·τοττιεπι: σε: (με πισω ά1δοκι€,

` ΡΓόΜ6τ€ιηοητ εμε; τω” εαπ , ςυἰ Γους' ·

~νταγειτιωι ατι Μι σοπἰτπυττἱοτι :Ια ΚΕΑ

εΠΐο γάεωωτεοτα Μιτ1Με ;|Ι”εΙειίϊΙοη,

«μιά Ια ο. ἔοιιὸὲεΒΔ-έὸἀΙἰὲὲ , Ι‹:ε ΜΐετττΠί

ΐαςιρ 6Βιπτω;ουτοε Με τοκιτωοτιε «Μ 7

Ώ!ειωι2 8(σΠι φοϊιδ6;δαουἀοπιστπ φις; ›

@Η ὰ; εειι5‹ 5 ε1ιι5 εμΗ:τωτ Ια ρτοίο·ίΒοα

ὰΦ-ΓΕΥΒΠΒ-ὶΙε, π'έ;ο1τ·νστ_ϋκώΙεωεω ὰ;

Έ1ΐ)ΕΕέ5001'Ρθ3 88 ει1Ητι «μιαΩω ρτηποιη

@ιιΉ5: εμ ί6πέιπ -:οωεο::ρτοαΡοιιπ`ὸέ4 '

ςοιιὺτἰτΙειιιξὶπγρσοτἰίἰἑω Β: ιπουε ·θιάτο

?ΦΠ , φ'άΙ:.η'έτοπ:οτ με νταἰειτκιιτ Η»

τ1ςΙεε,Β1οιηυΊ1ε επι 6ίΐεπιτίεωΙ:Ιαυτ. ›

8- ΗΜ ·ει'17 είΒρειε- πωπω ωαρτέε Μ*

:· ω· · _ Η ; Μπα

ἱ

 



 ~ α]

ο) ω ι Μα· ιαιι= ·ι.ίζΕ· Ιαιιτε , οἱιιΙ τιοιιεαιιίαι8ιια όρια βιαιιαρ- · ε:

Β _ μαΙΙα Μάι :Με φίίίαΡ7σίίιί Μί·:, ό·ίιί: ΙΙ

ιυπ.8. . - ,.- ι Χ -,.· ι

,ψ ; /ίίβ: ίσια ανα φίιίιιι ΛΡΡΞἄ::,Ι&· εφθι μ ή -ιι··

α .2Απέβα:ίωσεακ ρω Ισ ίαΕίίβ;;5.ττααΙιαιια Ε

αἐιἶαιιιΒΙα Με ιιιιι"ιιααιΙεΙ ΙιιὸΙΙΙοΙιΙΒΜ Ι

αοιιιιιια φωτα αΙιο.ΙΙιιοΙιε άαόι:ιιιιιιιω ' Ι

δώ@Με ἔταα_α,ε άΙα Ι)ιαιι; ία ρ#ιιίιίεἐίἱκ4ὲ

ΜΜΜ ΜΜΜ»βία2ι ία Ρτφυ:”ιἀἄσ.ΐίὲ ααα

α'αίΙ τΙα ααΙΙαἔΙἔι ορ'ΙΙ Ι5:ιτΙα,'8: σαιτ Βιιι-ι

¦ ΡΙατιιατι`α ‹Ια Μ. ιι6αειτιοιι α3ιι:αι:ιαιιααηιιι

. ὲἘιἑΙἄταΙΪα ΐοιιναιια Δια ἰιιαιἔαεΙΙΙΙαε`ΒΔ :σὲ

ιια1ιω ία έιι/ί9%2:2α7έ κά· ία ςξίυ:·ίάβίέσία ι

ιίΙίσίι ρατόιΡα ανιό.αιιιιιπαιιτ ,. φα: αϋΣιιιιια

@Η και ρταόαίΙιιια (μι κια [Με ιι.ρ-·Ρα`ΙΙὸι

- Αν ιιιΙΙ ιιβα(Έ ειριιαΙΙδ (Μαιο ΙΙόΙαδξι0:13.ήΙΙί

ι “Υ / ὲια (οι:ιυΙΙιί:ια,86ίΙαααξΙιαΐα1υαιιιιΙιι'αΙΙΙ

Ι Ι · α Μιιιιέ ςιιιιιαίοι: 8ΙοειβαιααιιειΙα ιιιαθ `

Α· '' ' πια αιιίΠ·ιιιιΙ εΙα ααΙικ ,ςιιιιια ίατὁ`ιις·'ρΜ Ι

/ ἔΙοτιῖΗαε , ιιξινι::τία_ηϊαιιτ έιἐ: ΙυΙἘιίἱὲἶ,ΪδὲΙ, Ι

αιιια:ιιιιΙ ΡαταΙΙΙαιιιαιια ‹Ια ααιικ,·ιιιιι Νοτια ·

Ραε:έιτα ιιιίΙΙΙΙό5 ,ία Ι;ιιι:ιιιιε έτα·ΔιιααΙΙΙΙ

Μαρ Ια Ριαοροε ειτταΙΙ:α ·εΙα Προ; .σάς

! α εε φα ·ΙζΑΡόατα αιι σαιιαΙιιαβ αΙιί:ιιιτ Μ

ι 1 . / παρατειιαριιτ κ3Ιαιιιάσιααιι αα ιιιαίιιια ααα'

Ι /. 80,,,_ι8, €Ιζώιτ,φι2: ή” παϋίοίίιτροπ:ταβαν874ί2·ίίί

1 · .ία-τη ρίΙίαΐ2Μ2αΒίιῇ3ιι';ῇιίἶὶίἀαυιί;`χ”ΜΜπέα Μ

ι - ν 2; @για ᾶίισῇἰιΐ,ᾶ”όἱὶΐε'αιιῆ1ιἱἐςιια ω. (ω

ψ. · Η-:="Χ3,;Μ._ι·Γ -· 32 ε 'ἐπί ; .

  



1 κ Ι

Ι [ιαΙ'Εμ 21. ιπωω!;έε; · 8η Ι `

3281136, φα: Ιε ΓαιικΙειΙο , ου Ι'ΙιετεΙΙο, ση ΩΙτηξ.

Ια ρετΙΙ:ειι;Ιοη όέβαιοε:Ι1ο εΙο Ια νετΙτέέ ΙΙ

ΜΙ Ξεφ:ι€ε νετΙτειΕ:Ιετιν:ιπτ έτἐ ση Ιε:Γιτε › `
·Ι:ΙνΙΙΙΙ μπα: φ: ε*ΙΙ ειιΙΙ έτὲζφἰοπ οι: ν Ι· Ι

Ι36ι1·ςηΙΙ: [ο.Ι3:1τέ. Ετ εἱι;ἱ Ροιιττοίες:τι ›

ΒΧ ΡτάνετΙοε έΙουε_εΙο.Ιευτ Ι3011Ι10υΣ; ί ,

·Ρω ς1ικ τωητεε οΙ1οίεε , Λάμπα ; @Με Ι

ΗΜ (Ιξ Ιαπ- 11-εμ.ιατε ΐοιπ·Ιεε ΡΙυε φαω/αϋ

Ι-ία›ό6 Ια ΡΙυές:Εφ:ΙΙ)Ιεε :Η τΙσιιε ροώτε,

--ίοπττοΙΙοτήοπςῖεοτιὸμὶ;ςε<86όιΙΡειαἴέ03 Ι Α

_Ρο.τ Ια Ισοτιι1ε ΒΔ τοιΙτε·ρυΙΙΒΜε πκιΠί ' Ι.

ΦΙ€ ΠΙ©ΙΜμ1ιττ:όωττιο-εΙΙΕΙΣΑβ61Η·ς , ω; ΚΜ ,_

ζΦκ47α]είσπά .Μρωμ α; Με»! 6ΙΙξεες6ορφ77-.πω: Μακ ·μι1ιιμα Ιο5εινΑΠ©6ι1τ πα 1 “

ἔσω: Ισιπ,Ι:έω ΙοἰπτεΙε Με φα έαπεστ, ω

ΨΙοἱ€τ1€τἑ`·Ο'εΙΕ Ια @Με εμε Ι: ΙΙΙεΒἱειιΙεὲυτὸΡτοΙηςε ω ιπάτι1εως τΙΙΙ:ιι€ε - Ι

17418 Ι:ατΙε:τΜητ Ι ω: Μ! πη9εφ2 καψη/έκ.

ΙΜ'Ι72: ά: ΜΑΜ.: %2βκ·ΡςΜ › Σ· ΜΜΜ ο.Ιοςι& !

_Ιέεπιτ οκρτοΙΙ:οποπτ ,. ηΔωΙειι` €Εΐ6τ επ ' Άπω”

Ιω Μϋέπε έ: βιΜπἐεήιιἶἰἰ ά"#Μπε Δι ΙΡ·1?8·ἑ

Με σιωΙΞΔα-,ἀ-9ΙΙ°£/εε:ω_ΡθήΜω £ρφωε.ΙΙ9 Ι '

ει· τυπος α°Ιμ ἔΙοΙΙΙ; €Ι-σε·έ.ι·ωςΙψε ‹:Ι‹: Μ'

ΡετΙανοκαο-ε9 @ει ίαΙοτε,-εμπ ι·ξρ611άτοιχ .

ΡΙΙΙΙ)6ΙΕΒΙει·(νταΙ·, @ο ωιΙ Μέ Ιω καινΙζ

_ Φ· το ω,ο°εα πω: ( :ιἱότιτστΙτ-ὶΙε` ω.

?Ιω 09··Ιφε ατωοΙμωΙο τΜΜΙμςππ~εο?ς@ '

ω

"δ

 



  

Π:ἱ

| .

έ' ' ` 67.8 ' .ΜΜΜ ΟΧΙ/ΤΙ;; 4

& _ _(_ΜΡ. 8ιφεΙ8τέεΙΙεεωείωεε,ιππι€ε ς-·1'1Ιρευ!:

: ° _ “Η ικα ειττΙνετ , ηιίεΙΙεε Ι'ειΒ:ικιόοησεο;

.νοΙόπωιά;εωεοτ ,. ττειΒΙΙΒιπτ Ιει1τ Μ:: _

- Ν μι: κι" Ρεορτε ΊαΐεΒετό ,8ε Γεζε1ΙΕιτικ

ἔ Ι` Ί .Μες εΠεε τπεΓιι1εε α ια κεητεισοπ , εεττε

' Χ - ν :8ΙοίΪε άέΜε ε1ιίΠε ηομιε άεβ1τεητ ρου: 4

› μπε 8::ιτιάε ἴυΒτὶΙὶκό, Μάι ετηἶυηε @Με

δε ν:ιπιε δε ΐτοπ]ε εωειιυε:1ε. βετ Εύα

`π1ἱετετηειπτ Η α: ιιμΉε όίίεηε Ρειὶ9: Με
| ' δ: νετ,Ζω Μεάιζε ε (μη εε1εεωνε;α,ΡΜπση,

' - ·°ετειἔιτ έγῷόεηε εμε ΜτενεΙςε, ρειῇτείὶτε;γοἰότειΙτε,·ιπε ΙΜΠε με ΒΙΟ ὰειτηηετ εαπ

Πω γ απο εαπ , πω: Βιι'εΙΙε είΜ'αικ

εειιπ ΡΜ; εχεεταβΙε , 8: ιιςσ;Ιςε Με: 903:

εειωηες$ση εει;τα::=: ΡΙυε κά; δε μας

| _. Βς1εγε , εεε @σε εΙΙε ε; έτξ νοξοηταάτα·

·· ε Οτ ηόςτεε δε58ηεμτ ε1:ξοπωεΙ1εωεπε

Ηι1είεε Βςεβ15περε:1τοη; μπα. ΩθΓτ

ἀεἱτιεωειπτ εΠεε ίου: άσος: :μπώ ει-ίΪει;‹
- . οΔ Μ' 1ηειῇη ιὶε !εμε ΕΔ.Π·ευτ @ΠΜΣ

"Ια Σϋειπε νοΙοπ τεὶτε` , ΗΕ; εοηεεε εεΠΦ .ζώ

ςιιἰεΙΕ ξετεόε 8εέσεεωωτε. ΕΠεε σε: μ

;οτηΒετοο_:μιμωε ω ευ 1'.ιωε Με!! ξ"

_ Α”ΩΗἙ·ΣΦ¦Πἐρῖοτεέὶὶοχτ 66 ΓΔηιοιιί8αβ

©τονίάεηεε (Η: εε @τι Βετ8ετΙεε ρτΦ+ `

Υ ζετν:ιιπ;άε τουςεεΙεεεὶευκ.ΕιιερτεεΠ'Ι0 .

- = @ωεπευ:=Δ ά1Ταπεφε αε!»:4«2τω84

#4

ι

Ύ

  



βετ !'Ερ.Ί Ι. 2 1"Μ0Μέιέ[.- ό” '

Ι β:Ι:ΜΜτιιο ΙΙΒΜΠοιτ, ειπε σ€.κιιιι: Γεω (ΜΚ

Α: φιειειι‹Ι , σεττιιιικωειιι: ει” Μπιτ ΡτόΤ ΙΙ·

, ιτιε:τττοι-τ :πιο ‹:Ιε ΡαττιουΙΙστ,τΙειι ειιιΙ πι;

ΙέιιαίοΙε οοιιιιιιιιτι ιι α: σότιιεωιεεειιιφ

Ι:5 ΡΙιιε επιιιιΙε δ.: Ισε ΡΙιιε ικι·εΙιιε Αραι

Βια. ΩιιτΙο νοιιε ΡΕΙ: :ΙΙ-εε με: Έοι·εο,

ιι: ιιι;ιΙ$ι€ ιιιιΙΙΙ: επι σποτ, αμκ Ιεἐ Αρα;

ΙΙ:ιιε-αΙιειω:Ιοιιιισιιτ ΙεΓιιιι @ΜΜΕ 2 Μπι;

·ΙιισΙοιιιὲ είΙ: :Πε ιιιτιοοειιτε ? Νϊι-τ-οΙΙο

Μουσε: ριι-ιι:αι Ιω: ετΙιιιο 2 ΜιιιιιιιΙΙ ω: -

©ΙΙΙΕιιιιο φωτ :ιο οοιιςτειιι:α:,ΙΙ5 τι: Ρο

62Ιιιιιιτ,τιιις μακ ςιι'ΙΙε Με. νοιιΙέτ, ίαΙιιΙιε

472τΙεείαιΙΙΙοε οτειιιιτεε,οιι Ρετ Ιφωμιιιιο8

ΦΦΙΜιιτίεε άι:Ιοιη εα;ιιτ. Μίόε.Ι'ΙιιθοΙ7 .

Η :Ισ Νόβι πιώ ττ;ιΙιιτιιισίοΙιειςιιιιι_ειιτ . ;

Κ δ9ιειισιιτ ε (ΞΟΠΠΕΙ€τέε .τουει:ουιωιιι1 -

ιιΙΩΡιιιε `οιιι: ·ι:ειιοιισὲ ει ίσα - Ειι2[58ίΙι2·

Μια; νοιτέε, απο σΈΙ'ε, που Ιωι16Ιαιεει ›

911·Ια £0τς:οάε ὸε`Ιιοτε,ι1ι:ιΙεΙἈνα;Ιεε,οιιΙΙΒιιιΒιιιοικου.Ιο άεύτ Φ: :Μια δ6ΓΟΡ:· . ῖ Ι Έ

ι βι€1ιαιιΠοτιεΙεΙ;ι φοιτ, σι: Ι9ιι©Ι.Ι78€ΙθΦΓε ·ΒἘὲιΙϊδἔ:ΒΠΒΠ ιο·ιΙισιιιε ηιιοΙςιι6·ριιΙΙΙστι

ΜΟΙ911.τμΙτα , :μι πι; ειίΞιιι: _το ιιοΙιειέ οοιι- ·

τ·ιοΙε 5οι€ιιςιιτ.'ΝΙ·Ιο [_ζΦΙεΙ:ιΙο· ΙΙΙ 1ο πω*
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5)” @Μέ ρτοΕ:ΙΒό άϋ3Ράο (1πέκκο ;82 με!

» . _
> ·: . _

-

η: 5. / τ” μιβ·Μπασβεπε ώριί!στώ Μ ΜΜ···

.μ _ , γ.`έ-.- Γ δ ¦

1π #
γ·

τ
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δ - ` ω 23η». Ιω Μπωεω μ;

πὶσἱετικ, σ" Μέάιβικτ,οιι Μο!ωπ , υπ π·υψ (πω.

5 β", :σε παπά.: χω· απιι3Με πω: ια τα!. . Π(

Ως: [οφ εεε ν1ς:ε-Ια , ό: επι Βοοετο.Ιροιι

;εεΙτ:ε ε:οηνοΜίοε ὶυὶυίὶεε ου άεεΙιοι1- °

Δώσε: εινα: τριπεε ζω τοεμνειΠΕε ατυ

ϋτε.ε ςυἰοιι Ρτονἰαπτιεπτζ, ηι1”ΙΙ:κιτευά

Μ ρω· Ια πιω α"έπέμέ:Βε Ε; ςιιατιὸὶΙ

ροιιππιαιιςὶοειϊοιιτ Ππέτὶω ά: Ε;» πω

$ ῇἱ%ε#,ἱΙίΪὲτιἱίἱόςὶ€ι1Χ εΙι€5ίσε “Μη @Με

" βταυἰοτοιἡιεκιε φα: ηουε τεριιτἔἰο.πε ώ*

Σ Χ Ιἰἔεωτηειιτ ηὁττονὶε ‹ξο ςοιπε αίμα

ΜηηοΕπξ,αττειπ:Η2πτ ίξε Ρ5[Ποτιε ὰ: ηο;

στου; , 8>ε·ίσε ο:ιιντ:ε δε Με πιουτε , 86

ν4οςιωιικ :Με 8; φωτ α Γέιω;Ιο δ6 α Ια

- ρωτημ6 :Ισ 1ο. ξατιὁὶὶῆοαπἱοω ἀοιπ_Ι@

· χ δεὶἔτιειιι· @ω ει «Μποξ 6: Μ: ς:οφωειικ _

(Μπιουτ 66ϊοΧ::ττ1ΡΙΩ.όβ @φωσ Η Μέ '

. Μ πιάσω οἰΠ:ι1εε , ηυ°€»παυιισσε4#4#'ἐ#· Δ _
ι ἐΪυψἰεὲὶεἀπιικτυηυσἰιψ: Μαπα'αέπε:7εω·ΐφ · " Σι Φέυὶσωεπ α·ροήθ2ςβοείαβόπε:ρεώ,έαβεέ Δ 1

› στο", ἀαεἰἐἔἑ:ειβ:π›εκτ , εσωπε (κ: ἔΜσΩ - ·(:·~

άςΒ2σιι_,ΡιΜΜέτω ω;;; 'έσπασε, είπιπεθ ` ' ` Ψ

.' “ φαει ωΡΖωπιιέ ω 14%: Ε&ύ!έ , καπ Ζ'εκ[ξί-η_

1 Ωω. 5ςροηό€Μειπεςυειιρυε €ογο:11· :

.· - ©001_π16.ι1τκ: ρολο οοοταΒἰευίε 66φοεμ ` = .φ

α:ΙΙε,Ιε οοιιπιπτα: 8ε_Ιαΐϊοςιισοτωο9 : -

(Σ: @ως σε Εμ β ΗΜ: άόνογθηθε Η ' 1. 7 · ' · ΠΝΑ , ›ἰ9$›φ#`
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64.4.- . _ ΔΜΜυπ Χ ?Ι Ι, `

” ςΙσφ. ίογ , σο1τιπ1σ ασια σΙουτ1ΙρετΙώτσίεΙα

μ' Ενω: , ου σοὶ Ιουε Ισ ΡτοίσίΙΙου άιι Οπα

ή ΙΙΙΙιοΙΙΙσσ πισπιστΙτ οσο τησυνειΙΙσ νΙσ.

- σίουΙΙΙ:Ιοτ ττόττσ τσΙΙ8Ιοτη δε ΒιΙἴειιπ ΒΙΙιΙ+

ΡΙΙστοστ Ισ 110111 σο. 5σι€οσυσ ρω· Ισε

οτεΙυτσε ιΙσ ·Ισμτε αισυτε Ι'σΙΙΙιπσ φίΙΙ

σ. στο σσασ Ισπτσοεσ ;ιυΙΙΙΒΙσπ σα: Ισά

ΡτσεσεΙσητσ εΙυ_ 16. σΙηρΙιτς σΙσε Νοπυ

Ι3Ισ5;οΙΙ Μοπσσι°ισ μ” ςΙσιικ ΓοΙσει Ισα»

_ @ση Ι σιιρΙσ , Ιωἐ:ὲ: Μια ψιΖεωσακέκ

. ΖσαυέἄΜ άι· Εσπὲ,· κά @πω , (Ισ α'ΙΑΙΖΜπ,

- π·22τέ: πωσ: 12· φσω!υ;·έσ αΙ4αρ·ε: έ:: παω;

Ι .#8 α? Μω:Μ:, Ι:'Αρόττσχ ίαΙΙο.τΙδΙΙΙιωΒου απ· ρετσΙΙΙσπισιπτ ω: τπομνσ;ιο ρσιι- -

Χ ΡΙσ , Χε:Μ3: φαω· ές: !”ΜόΘφΙ:ξέ ί:υγσε Μ' `

Ι - Ισε ΡστΙοητισε δε Ισε νΙσσε σσι,Ικ , σοὶ

Ι · σ'έΙσνσΙΙΙ: σοηςτσ ΙεΙΙΙ1Ι:1ς: ΙΙοδάΙΙισ (Ια

Ι δσἱἔοσμτ, Η γουε ΕΜ -νες;ιγσωστι; Ισε

! ' φΙιΓειρΙσε ό: Ισε έΙσυε. @ΜΜΜ πουε

' ζσηπιπάσ ΙΙ ΙσΠτιωωσιπσσ ά·σνοΙτ,ΙΙ
ἐ 7 . σ .7 Ι μακ νοιΙΙοσ8 σΙΙτσ σιπτπωσσ (ζΙΙτέτΙσΙ15,

Ε ΙΙ :πωσ ρ:οςσίΙσ σΙεΙΙτσηΙσπσ αμκ: πισω

ζ ` | €3ίΙσ ροιΙνοΞε σίΙτσ σἔττσηἰση; , άσσο,

Π - οποσ σε: ση›συιῇσ επΙε ΜΙ ω· δέ?

| @Με Ισ :Ια , ιΙσεΙ:ιωσ Ισ παρτυ έ· (ζΙπΙΙΙ.

- €30ΙΤΦωσΠτ ΒΔ ση νειΙτι, ιίέεξιητ Ιω άπκΙ5

Δ ΙΜ! ΦοΦε σα: Τοπ ςΙΙΙσπ>Ια (:'<=ΙΙ α:
ΙΙ` -Ι` :

- σ, "Ι α

@Η

ΙΙ

ΙΙ

ΙΙΙ

ο

”ιέέ_



ΧΩ /','

~|;47 |Έρ. Γ!. ε Τίπεο2ωε. ' @με οι:

ηιε”ΙΙ ετ1(εΙΒοε :ιιΙΙευτε, εΙικιικΙ ΙΙ (ΙΙ: εμε ΧΡ -

β σκίσω π'.ι μέ" ἰ`Ε/ῇτϋ ό: Οθτέ/ξ(ε:,εΙΙ Μ” 8

ΜΙΙτεΙ”είρμε όεΙειι1&ιθεετιοσ , «Ισ Ιιι- 9_ ·- ,

ΙΙΙ·ςε8ε εΙε ρυτετε) α·Ζιιέ-Ζέ :ξεεΐί @Με ε _ .

ΌΙΜ/ἔ; ΙΙ τι'εΙεραε (:Ιει·ετΙεπιΕ 0ΈΙΙ σε ξ Ι

ιτιοπάει€η ηπείεΙυε επι (ζΙπότΙεε. Ε: νοιιε

Ιεανθε εμε Ιε5ε$επειιτ ΙεΙΙιε ρτοτα·ΙΙε :

ΙΜ ιτΔείκηε, ειι'ΙΙ εΙεβ1υοιιετε Ι1ειυτεπ1εηε

τουε Ιεε οιιντΙετε ὸ'πιηιε5τἔ: επι εΙετωετ '

ΙΟΝ; Ρίψειι7.απισ είπω:: σε εφε Σουκά· ΜΜΜ

ΙΙΙ (όπ-ΙΙ) Σεέέπειι%, Σεέέκεπ%, πϊι·υσκε 742

120144 με.: ΜεΜ” .Με ΟΖώίεε ε» “νε Νωπε η”

ά κάτσω πω: με: ](Σιίφ|ιάεα›·.ε ·σεπω οι

εσωπνκ9 Λέστε( όΙΜΙ) 1ε ἰεπτἐέεἰα›·εππ 7 Ι

ω» σα·υεπεπιεπι , Ι: πε τω: εωωιή[Μ _ ε

ΡΜ: ; υφ"ω«Με άι· πω] , Με: 9πέβιέ

Δε: Ζε φωσε·εεεφωε-. Ι))οίε νοι;ε νοΙεε

εεε :Η Ιεε ππτεεΙεε , ΙΙΙ Ι:: ΡτόΡΙιετΙε , ως

' 18 ΡτετΙΙτετΙοη εε Γεαιιτογειπτ ἴαιινετεε-‹ ε _

ΙΠΒηρε Ι”ικιἱ‹:μιΙτε ροΙΙεόε; τι! Ιυγ όοεμβ - η κ Ψ -

πετ πετκέ @σε Ιεε άΙίεΙΡΙεε ‹Ιε (:ΙΙτΙΙΙ: 86 ί ·

Ιεε Ι1ε:Μετε ‹Ιε (οπ τογειωτιε. Ιυεεε 7 ·

@τα εεΙε εμε-Ι ςΙτοΙτ γ Ρειινεκπ οιι_είρε- χ· ” "

- τα ου Ρτετει·ιότε απ, εμ π'έτ:ιτπ τε- `

80τ11ΜετιτΙόε μι: Μουσε ιΙε εεε αυτ!

Ρ €υεε , μ'οπεευττε £Ιι0ἶε ‹Ιε ΙεΓι;ε @τα ›

'-ΙΙΙΙΙΙϊ19 Ι19ΠΙΙ:ΠΙ ΜΗ. Ρερΐε$οι1-τοιι€ε Τ' ε Ι
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η
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' ΚΜ έτϋ74Μ 27172. Η

Φωτ Μέ τ Με: Ματ :κι πίτα "Με είο!έντ Μ
› ! ξ

» Δ ·μ.
(Μ Ι'ὶτιῖςττἱτἔ: 2 138ΟΠΕΠ.Π8 ὰ: ΒοὶἰαΙ, απε

ωο ΡειτΙε ΓΕετἰτιιτο ξ Ετ ο,6ί?τττοε-:ι μο

Ρσε ςιιο1ο5αὶιιτ ΑΡὁττε @ιτε ττωι:κιτο1τ

Μή απτο :ΚΝΕ 8τανέο (στ Ι‹:$ ἔοιιἀτε

:μπεστ άοΓεττ15οτό.τ @οι ; δε Η 1ο ω;

Ροιιττὶειητ τιτἰίοττε έ. ττιοτι ανἰε. Μι Ικα

ττι€τ·το: 6:Ρττε1ιτε ντττ1ττητ :Ια ρξιτΙοτ άσε ἱκ

μτητε; β; @σε ττΡσΠἑτε, τω τι Βου

τὶτοἰτ @Με ροτιτ αουτ Ρτεία·νετάο1τυ·τ

` 1τιαΙΒειιτ, Η :τοστ @φωτ ὰ: κιουε τετττττ

ςΙε:_Γ1τι·€ηο€τὲ,- βατ ή τὰ εττταὶτι @ο

Μ

οι

Μ!

Η

το

·Αή:τ·ετ:ΩΗ

«Με τοίηοιητ τμε]ιιι1εξηηιιττδω φ ·'

› @τπτ 8ηστεεφτφ τ:τΞε ωϊΓεταΜεε @τη

Γεττευτ δε τΙαιΜέ, ττ_μσ1ω. Ω·ετ-εντικ τ

1' εΙο:ττπ:ητ είὶΙει·ζαἱειἱτσίὲε Πττίιιίτττα θα

· Πε τετέτιοΐτήτ Ια νΪετἱτὲ τζε Ι)1ςι1 , πτ·νἰθ

ντιπ με οοπτιτπ: τ:Πο τα γροΒΙΕτοιτ..

στα Ι'‹:1ἶτο›7αὶ›Ις`1υἔειτ;οτιτ, Φωτ Πτι;

ἐ ω”.

ε..

. μακ αυττεείο1; Ι'τυΒτατ5τω:Ιτ ὰρε Ϊζ2ΧἔΗ

86 άτ Με ατΙΙιτ άσε Ιώβ, σιιτ πιο ΙΪ3ΧΟΪΐ
. Ρ χ ν _ Ρ .
με @κάθε , τιποτα: Πε τΙανοιαιτ ίεΙοττ

; ωιΠωωτω άτ Ισ.τω:·οοΜεηςε ,: @πιτ

]ςι1τἀοι1τϊοἱτ. Ετ άαΠ: σωστο Ια ΝΝ

τ ό-σιπτ Μπιτ ΡευΙωοιιαα εκρτεΙΤοτικΝ

τω:: Μ άβσέΐέςξ2 β€_Φτήθ ,&· ισα»! χ”
. (Κ - τ . ¦ ·τ

#,›.·- 74? . '

Κ

τα ιτπιιιναἰε (]ΕπέτΠ3τισ , τμ Β,ι2Ι1708ίβζ

Ι . 2!ιψ
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' β” !'ΕΡ. Ι Ι. κι Τἱπιυἰύἔ;·. 64.7·

Εζηἱ/ἰτιἰ'έπΞ7ιιέτἑ, Βέονι(άέτ-ΙΙ ) Ζακ· χ» Η

φάω: @ασε έ'ε:νωωι α· ΦΠΑ σφι»! ζει”

οι Μεκβπέε. ΑΜΠ νοΙέε νουε εμε Ι:: ·

ωεΙΙΙευτ Ρτείει·νετΙί εοιπτο Ι'εττειιτ68

Ια τονοΙτο ε'εΙΙ οι? β· ?επτα έ: Ζ'έπέμω;

@πιατα ΙΙ πισω Ι,οττΙοι1πε απ· α: Που.

Ι..'ειιιττο τεΙΙΓοη Ρουτςυογ ΙΙ πω” πιο: Ιεί

.ΜτΙ Γειι6::ικο :τη ανεπιτ,οίΙ Ροιπ τωιε- )

«Ποτε Ια Ιἑοιπἰτὲ οΙ·ιατιπΙΙε, οϋ απο ίειυίἔ 4 Ι .

ΙΙ: β;ΦΙΐύώρτΙοτιβ6ιαθττο οΙεδΙΙοτι ιαουέ Ι ζ

ιζωΡοττο ςιιε:ΙςυείοΙε. ΙΙ Μουτ ὰ: άπο ' Ι

(Μ: Ι)Ιοη εσωιοΙΙΙ: ααα ηιΙΙ ίσως Παπ,

82 εμέ Ισ ΐουάοκιπ:ητ , οιὶ ΙΙ Ια» ααΠΙε,

άεπιειιτοω” ΑΕΠ αμε νοικ ινε νου5
ΙιτιαἔἰπΙὲ€Ραε Ιουέο:11Με (Μ: τ:εΙει ά'ει-Ι- -

Ισά Ια ΙΙβεττἑ: ό:: νΙντε :ι νὁττε θιιιωΙ- · Ι μ ·~

ΙΙε, 8εΙεΙου Με ΡεΙΙΙοοε ‹Ιο νόττο κ:Ιπιέτ, `

ωωπκ Η νέπτε Ματ έτοΙτ αι Γεητετἔ` . Υ

μι: Ια δοτττιετὲ ‹Ιε Ι'εΙεδΙΙοη ό.ε Ι)1::ΙΙ κ

ΠοιιοΒΙΙαιπτ νοε εΙεΙυειι1εΙιεε 86 να» νΙατε$

Ι Ι'Αρὁττε ν1ειπ ω; ιΙ::νειιιτ, £2ροστ ω”

! 1ΙέΓαβιιΙετΙνουε άοτπιε α: ΒιΙυτεΙΙτο ανετ

Ι ξΙΙΙ:πποπτ , (Εμ: ΙΙ ςιιεΙςιμη ΡΙετε:τιαΙ

δ'οΙΙτο @τα ὰ: Ι)Ιωβε ωοιπΙστο άι: ΞεΙ= `

@Με Ιοίί:5 ) σε:ΙΙΙΙΙΞι άοΙτ Γι: παπα «Μ '

ΙΙΙιΙὶεἱιπἰτἔἐρατορ ειιι'ΙΙ τΙ'γ ι ΜΙ άσε έΙΦΠ

δὲ τ»ιΦωφι Ιϊαγε απτο ωειεσμιο ε ΗΜ·

ν - - - α· - · ω»
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64.8 .8'ωποκ Χ' 7! Η

. &Ιοτι.ρτοξΙυΙΙο.τιτ ΠεεεΙΙιιΙτεττΙεπτ 86”.ΙΙΙ-Ι

ΒΙΙΙΙΙΒΙεωεοι: Γειωουτ ιΙε Ισ. τωΙΙιω

Μπα δέ Ια ΙιειΙηε ‹Ιε νΙεε επι τσιπ ασκ,

- Δ ει” Ιιιγ αρμτι:Ιεπιπεπτ νετΙιταΙ)Ιειπεπτ;

‹Ιε [σιτε (με ιιιΙΙ με ρων: Μ σε εΙοΙτΙε

ΡετΓυΜετ ιΙ'εΓκτε έτΙΙΙἰὲ Γιπτ σε: έτετι1εΙ

ίοπάεωεοτ ‹Ιε Ι)Ιευ , ε'ΙΙ εε τεΙΙεπτ επι

ίοπατμτ Με ΓετΙευΓε τε ειιτειοοε 86
. χ Ρ

ὸετείὶειτιοτι ε «ΙΙΙ ρεεΙιε ο.νεε Με εδε

ξ.ΙΙοπ 86ι1τιεΙεθτΒεεετε ‹Ιε νΙντε ΒΙει1

ε ΙειΙτιπεπιειπτ.' νοΙΙ:ι ΡΙάεΙεεεε ευε

: πιεσε :ινΙοέιε ει,ενοιιε ἀΙτε ΡουτΙ'εκροΙΙ

@οτι εΙε εε πατε. Ι)Ιειι έιοικ ΜΕ Ια

ἔτπεε ‹Ιε Μαι εοΜοτπιετ :ουτε ιιόττε

νΙε ο. εεε @πιο 86 άΙνΙπε εηίεΙΒοεωεω.

ΑΡΡτεοοπεγ ΡτειτιἰετεειεΙπ α πε πισω

ΡοΙΙ112 ει·ουΙ:Ιετ :Η ίε:ιικΙεΙΙΖετ ΡοιιτΙοε

ι:ενοΙτε5 , 86 Με ΙετΙι.ι&Ιοηε ‹Ιε ειιεΙηι1Β$

'Με. νοι1ε νογεε εεε εε Λι:ι“είΙ με εΙποΙΦ

ιιομνεΙΙε. Πα Ιε καφε ό.εε Αρ6εκε › δε

(εεε Ια ΙιιωΙετε ‹Ιε εεε 6;τέ«Ιε ΙΙ:ιωΙκαυΙσ

ΙΈΒΙΙΙε [τα μι; ΙειΙΒἐ: ἀ,ανοἱτ (εε ΡΙΙΙΙσε

εεε 86 (εε Ηγωερόεε,ιμΙοο;: εΙιοεισε θ.

σ:ΙοέϊτΙοε , δ6 ίαΙιιΙτ 61ηεΙει1εε ιπΙ8 (ΙΕ ΙΙΙ

ΡτείεΙΠοε.ε Νε που; εΙΙ:οιιπ_ουε ρω ΙΙ

πισω ασοεε :ιιιΙΙἰ Ιεεπόττεε ;_ Ν00$Ικ

°€2ΙΦοε με ωΙειΙ:; εεε εεε Ρε:ε5 ε. δ! ΙΙ

6 · ' ° μ Μ:

ΙΙ
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ΙΙ

π

6666...>ο-.



ή σΙ.σ Ισ πιαΙΙοτι άσ Ι)Ισυ Ισίρσᾶσ- ;σοππωσ

η

“ ]ω·Πρ. Ι Ι. σ ΤέωαΜέσ. ° Μ. @Ί

ΙΐσΙΙερσε ι:σιΙΙοορσΒΙσ @ασ Ι'σστσι1τ 6σΙσι 6.963;; -
τσνοΙτσ ;ιγσιπ Ι @σε σΙσ σσΤρσδΙ: ρου: 'Η

ιιουε,συ”σΙΙσε άσο ουσ συ ρου: Ισε -Αρδ- `· .
ττσε. @ισ Ισ σΙισυτσϊΙσ εΙυσΙσι1σε ρστ- Ι

ίσιωσε τισ πισω τστιτΙσ ροΙππ Ιει ·ίστπισσσ

σ. ΜΜΜ ασοεε σκορ ΙΙ1Ητωσε,σαΙ σΙοιι

τστΙσ σμσ Ισ σΙσΙἴοΙτ σπίσι1τστσ5 8σ στειά- Ισ ; ·

αδεια:: σιι'ΙΙ οι: τοπ:Ι:σ Ισἰωσἴπισ , άσε ” Ισ

(Με νοΙσοτ τοωβσσςυσΙσυσσ Με ‹Ισ / `
σσια,σ1υΙόιοΙσησ σΙΙΙι:τισε στι Ι'Ε8ΙΙΙ-σΙ Ι '

Νοτι,ιιοτι:Ι:ΙἀσΙσε; τισ πωσ ·ιτισττέσ

ροΙτιτ σσε σ.ρρτσΙΙσπΠοηε σΙσσιε Ι'ΕΙρτΙΙ:Ι·
Ι..σ σσιπρΙσ σΙσ Ι)Ισι1 σίΙ: Μεσα σρρυγσε5σει

ΐοπιάσωστ15 σΙσωσυτσπιτ Έστιτισε$ΙΞτ ημιογ

€1ι1σ-ΕΔΙΙσΙσ. νΙοΙσησσ σΙσ Ι'Ετιίστ,8σ σα”
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ετιιιι‹Ι ιιοιιιΙπε όειιιε -ικιΡΟαιεωι ΙιειιΨ
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› εει€ιι€ιιτ Ι;έρατιιι€τ. ΡιτιιιιετοιιισιιξΙο.
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οΙιτοιιε οριο οξοΙΙιιοιι Ιο οΙοΐαιιτ ιΙο μπί
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ξεε: Ι @οἱ σε βια εΙἶρ: ου :Ι'ατ_Βεε:;
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Ι

εΒοε. Γ.ινουδ φ'αΙΙΙευτε ΒαΙιατ ΙἶαιιΙαιΙΡετεε α" 5εΙαπευι· α όεε να1ίΙεαυα :Ια '

7ίε.τ ωφιακ κά· 2'€27ςω; κτιαΙε εΙεΙ): (Ισα: ε” - Τ 'ταπο του: αυτια Γεω, δ: ροατ_απειοατε - ` α· '

Ι Ι . . ε 3

Ιέσ1εκπ δέ πε ρεφ τείΙΠετ αι1ιποΙ·ικΙτα ` Ι

εοιπρατεΙυγ τηεΠα1ε, 82 Ιεε αι.ιςτεε ΜΙ:- , Ι `
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Β 2182#2άτ,&!6:26:σε: 2: εξε;ύΜκειρ·, ιιεραζ·δ
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δ; ὸεέ εφόΠειτε ω: ΡΙθτιο όοβοιιτο 88 Π·
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φα ιογ @Με [Με ὸΞιεεοπὶ οι Π:ΧΡοέ

Βιιοιι Ηε ειέττ6 εοιιἄρὰτοζιἴοἐί Μ Ι'ἈΡὁἐ
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[ο:ι: ε: :κι ΡειΙειιε , δε:: ιι:ι :::ιιρΙε ἴο:ι‹Ιξ
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βρ6ττοε ΙΙ νΙσιπ :Με εΙφωιετ_Ι'ε:φοΙΙ-τ ΙΝ”

@ΙΡ άΙτωεμείέωοοτ, εμε α· :Ι:ρκυβ Μ,,Μ(__
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Ι
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εε 8: ωετωε6α Γυτ-ΙΙΙιε8: δ: Ια απατα
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έ › ΐΕΙτμ Η'.α 1:έπιΜΜεξ -

ΡΜ )νειί?εο, μι” ωο.$πι€6ειιιο ,
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@ο @Με 8ρώ«: Μτοττ_Μ δ: ηιι*:«Νοε Με
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ΜΒεΙΙ: 86 ί:ι‹ζζε εοοὲυἰωεὶυ 5ο1Βοοστ; Η'
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Μἔοε υβ€εε·Βαε δε! ρου Ιιοημ_:Ρεοε;αω_

β€20-.61ι1έ Με Ρωιντε:ε οτωμια:ε ίαυ.Είι·εοΕ.

42]άπωε: πω; Εἔτωιὸο οἔειιοο ὁἔεΡετο

-- ὸ:ε ύειἰίΪ€ιιι.1Χ εμάσεϊιοπικιιτ 3 έω;ιε με έ' ·

ΡΘ·π1ογοδ οοειόιι€τοε Ιά:πιε [ο ἐετωου.

ΜεΙΙιειιτ η: τέΡο115 @σε «Με :ιιΜέε

καίω Β·εΙΙοε έςγοὶοιπ Μειοεε:ιτι:ε, οιι

@σε Βἰοιι Με ως τεκιὸιτεε ε:οι1ΡαΒΜε:

Μα1ε-τουε1εε Ιποππω:5έεαοι: ίουΗΙέε (Με

'Β©€Ϊ1ὲ,δ6 εςΜ:11ποΙε :κι άέ:τώεε ρωοτ,

Ϊανοιιδ εὶιι'ὶ1.ί:ιὶτ.υτιε 5ιάιπ1τεψ1ε 8ε¦(‹›ιι
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Γοϋβοιιε @ΠΙ Δε: @Η ιιιιΙιβτι: αε9Ιιιι,`· ' Ι

ηιι”ιΙΙΣιΙΙΙο ιΙειιιε Ιει πιιΓετε,ειιι'ιΙε εικτιτόιιΕ- τι

ΙΙιι· ειπε ρατΙειιτηισ€_Ιιέ;. Ετ Ια ιιιΙΙιεθ

ι δ£Ι”εςι1ιτἔ: τω ριςοειειΙὲ ιι·ιι'ιΙ ;ιοιιτικΝεο

ειιι;,ερε άΈιιιτειιιτρΙιιε ένΙεΙετιτε,ςιι!οιιττε°

ςιίιΙιιο Ιεε ειιιιροιιΙΙέε Λεω Ισ αιιιι`:,· .

:ιι «Με τΙειτιέΙο ιιιιιΙΙιευτ , ΙΙ Ιε`ιιιῇτσιιιτΙ°

ειισοτει:οιΙε Ιεε Ιοιιτε Ια πιαι·ιι Ραιιι Η

@τι τατιτέτ,Ιοε ΓοΙΙιειωιιτ δέ Ιεε αιιινι:ιιιιΙ
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θέ Μωβ ©9υΌἔ ΙΜ ΡΙόΓΦΙΜ·|-2υττ°ΙΙ

υφΙτε_Ιυ; ςου;-; ·ΜειΙεΙΙΒ Ιει€σΙΙΙΒ Ιοανἴ

υ ιηυω:υ ει Βου›ὲ]8ε ευυ;-ΙΙθ Μα)(ΙΜ
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ειτταεΒέεϊο. Ιειιτ Έστω:: εμπ'ΙΙε ΜΗ εΙἐἔ- _

ΡουΙΙΙεκπ Ι:τωαΙε;η'έ:αΕπ: με ροΠὶΒΙε;_

φιεΙει θιγε:τιςε: Ρετ ε:ςετιτρΙο άτ:νΙεπιιφ

ιικιβει·ΙΙΙΙι ὰ: κήι:τωε:ΙΙ ὸοτὸ; Μ @Μια Γεω

τΙε ΒοΙε ία εΙιειοἔε: ἐι1ο.ττέετιέ. Ιε:γ ΙΙ ΜΙ -!

€:ίΙ αυτ;6_ιτια_ιπ Με ΙΙ ἔττἱνο Γοιινε:ιτ εμ:

α:Ιογ ςιΙΙτι'έτοΙτ ιΙαη; Π: πιοτιάσ @βοά

έιειΙΙΙΙ:αιι ά όεεΙποποοιιέ σ.ΙενΙεπέστι Ι'Ιἱἔ

@Με ο» νο.ΙΙΙΙ:ειιι ει ΙΙοηηευτ, Ισ Ι:οιε Η

ΡΙυεθαΙΙι: ε'γ εΙιειήεε επ ατ(έ6:τιτ , «'56 ἀέ

Ιτί :στο Ισ. ρΙιιε Με 8: Ια ρΙΙ.ιε ΜΒ: & ΕΠΕ

ς1ιςΙεΙυεϊοΙε ?οι Μ: ΡΙυε 6ο 88 Ιε ΡΙιιε Βιμ

τω: ΙΜεο.τεΙέε ! πιω › απο ' ρεεΙ1στεΙΙε

όοΙ”Εναπ81Ιε. Βενεοτ ΓετοιιιιετΓετΙο`Η

·0ΈΙΙόΙτ υπ νηΙΙΙοειι ΐειΙε,86 άεεΙιοπροΙΙα
Ιρτοί:ιοξε , 66 ΡτοΙΗτιιὲ ει Ι'οτόμτο. Ι Ετ `

ποει;ποιοΙηε ειιιαικΙ τουε:Ιιέσ εΙ'ιπιε νΙνσ

τερειιπαπεεΕΙΙε: έΙπιππι€ΙΜ δζ (ο 6:οπινοτ- _

Μ: ει] $οΙ€πειιτ , @Ισ εΙονΙοτ υπ ναί-ε

ιΙ'οτ, Μακ 8; ΡτοτΙοΙιΧ.ὸ£ἀὶἔΠ© ἀ,€πτ·

Ποτ@τη Ισ ο:ο.ΒΙικ:τ άι: Ι3Ιου,δε εΙ”γ·ΙιΙΙ

:έα σκετο ΓεεΡΙιιε τΙοΙιεε Ιοέωικ. Γεω άΙε

@τεστ ·‹Ιο 5. ΙΕιωΙ,ςιιΙ -εΙ'ιω τι·ΙΡεο δέ ία:

41είΙο ν:ιΙΙΙΙ:ειιι ;Ι6Η:τειιτ Β; &'ΙικταΙι1
- . Επ[2-. χ: - 7..

~ΙΙτἑ ,ία τ:Ιιειο8δτ Μια πω;Πσπα έ,σί8ἔἶ###5###ἱ·

ω» αυξ/έ αρα· :κεβἐ¦,·σκπὲ κά· :ασε βπε κά, 2" 5*
χ . Ι · Ξ· ν ° .

|. Χ Ι .› ω ρω:: -·
γ Α· " . ' Χ Ν.

π. · ε ` - ›

.έ π . · ·

κ ) . ~ 4

-_`έ ` Α ?ΜΒ

  

 



@φ Ρέεπτε:ρ›·ε:έέαβ:. Ε: άι: Απ:(τπέ επι ι:Ρ:Π

ι

1 › Χ Π· άςκοιιε!εε Μετα ευΒιιιε :Ισ Που. (Μ: -

.·

δ84.

  

ζ8'έππΜ. Χ7ΙΙ2'ζ ` ;

ἐ ο

εε ει”εί'ε·Ραε 1ιιιι:ιτιπε: εμ ΐοτξικ Γος 86 έ Δ

Γατ8οτιτ·έΜ Ια;ικι1ίοιπ ‹ὶο Πἱευζ`: Οτὶ2υ ζ

ωιὶτεΜετιτ πισω τι”ιέτὶοιιε·.ροιι$ ςυΤιιιισ Ϊ

Με 8‹3ὺ£Ι:ιἰοε τοττςἐ;ιιτιο ΒοηΒ1ωΡυτο. ὶ ]

(Με Ια Βταεε`ιὶη εἱεΙ ςιιὶιιουε.ε εΙιακυ ·:

εέε ςτιοτ ; δ; αι ειι:Βετιτ. 1.”Αρὁ;τε 00118 . `

ς:;ι 2Ρρτειώ ἐὸγ Π: (ετ:τπ:τ, 22 ηοιιε οπου", -

έτο ·οοφωση: πισω ρουττοειε κὸειιεΜ

όοε κωιύπωσ α &Μπατ::ηΙει ττ1Μίοςι άο

[Χαι ; δέ μάσα( ὸὶτ-ὶΙ)βιυρτῇΐ: ::έ$472ϊ

β1υω·Σ· ές: σε: οθσ[·::. ΙΙ ςιποκιό εοΙΙεε,ε1οΊΙ

;έ,τομειιέ.ε; εἰ ό0νειι1τ 001ῖ1-η1::Ϊὶτ1ἰ£ΙἐΙὶΙὸ,

@απ Η ιὶ1Γο_1τ , _%ιέ:Μφιε 2πωμε ἔε και _

η? ςθΛ9ΐ ΦΣ!! [ἡ;ταΜέ α'ΈκφιέΜεοφωσ

ἰ'2:ἑ21υέσιπἔ , δ; Ιεε-·ωιέπε: @φ%ὺ/απ:.€μ70¦81›

| η ε1ιή_γ εςΜάυ5ΐοτιιΙ:ε ἱι1›ω_τηςε,8;Ίεε.οω

ιΐει1τε δ: 165 11:τσΠεε έοιπτωι·οε ε Μι ΪειἰηΦ

άοέϊιπ1ο: , 82 σο ση [Με `&οι;ε1σ:5 πω.

αμε Μι ετ›ιὶνφ1ι1ἴο·ὸ`ο Μι ςΕιαὶυἴ€1ῖτ1© δ! ;

Ρι°0ὸι1ἰτ_ὸ@τ1ῇ Μ:: πποηό:. Τοιπ ΜΜΜ

ςΒΜέρ οΩΡι1τ15%ςι1ά ἔι_ °τειιοτιι:ΗΜ

Ωὶ8Ιὶ16ιιτ€υκ.ὸ_οτὶ1·ιι1εκεο, δέ ςμην5: @ιν

τ:ιτιωτ 8: ΙΒοπι€Ρτέτύς:ή: [Μου 1'Ενατκ κ

-εἰιε-Δο.ιε;τυἐ εκείμ ςεΙργΛε%( «ιω1°Α-.

ΡδιΙ:ε )' @Μέ ·ιαΜΜ κ: ἐυῇκειιτβ#ἔΪ

~ γ › & ο ο

  



ΉΤέΈ

. ι· . Ι ι ° ε ( _,·;.

1 ,- β:!'Ερ. Π. α.ΤΖωσ:θέω. 68; ' Ύ .

0 €ίΙ ει εΙιτε (ορειιιἔ δενει: Ιεε αυτια ι, 86 Πω.

ΜΜΜ: Ιιτιιι ι·ιιιιις, ροιιι· Ιοινιτ εΙοΐοτπιειιε Η

ει Με ι·:ιτι.ρΙογε ΙιοτιοαιΒΙοε, εοιιίἐιετἑ· ιι

Ια @πιο άι: Ι)ιειι εοπιιτιο έιοιειιτέιι.ιτ%

Ιω Ιε:εινιιίοε εΙο Ι”ειτιει-οιιτειτιρΙο ιΙΙοΕι.

ΙΙΑρ6τιο ιι Μέ @σε ΒιιιιΙιτικΙο. ΙΙ ;ιβ

Ιοιιιε: οιιι:οτε φα εε νέιιΙΙσειιι Γεια αΙι4%

|ἔυπ ,_ απ ιἑ:ἰΖε Με Ξειἔπειικ; όι:Ιξιι άπο Ι

Ριοριε :ισίΙτεοτιιρΙιητὲ Θ. ίου (οινιι:ε ε α. 7 ξ

ΙΤαΙιθωιιοιι ιΙέε Ιιοτιιιιισε, Με ΙΆνειιιΑ ΐ

ι
Ι

Ι

ι

Ι

Μ

  

ἐετιιειιι άι; ΐοιι Γέ8Πβ. Ι_.ε Σέι€κεια, οι1 χι

.ΖΙριέΞίτε, ιΙοιπ ΙΙ ριιιΙο , είΙ ου Πισω 16 Μι

Ρ6τε οιι Ιε:ΙΙιε (ΙΙιιιίΙ: ίσο Ι:ιΙε._ εε ιιιιΙΙ"°

Για , ειιι”ΙΙ Ιἑτιι ρ›τεΕβ ου «ΑυετιῇΖ#Ζεα ιωι- - !

ι η ύιωκεφιυη·,:ι Ισ ιιιοΙτικ ΙΙ:ιιω Οσπῳ .

ἔΜ:π ιιω·υκε· ,Ιω @πιώ ρω Μια ' .

Ι3οιιτιο58εΙοιιαΒΙεε ειέὶιοιιε ιΙο Ιει μετά

82. άι: Ια βιιιιιοιὲ (με Ι'ΑΡὁιτε ιι-ιΙείΙιιέ

€οιπΡτι_ΙΒε ειιιΙιίηιιτέ κει β ΡΙθΙ”()€ΐ/ξ7ή

Μ/ΜΒιιιαΙεΙη ιΙε :Με δ: ΙτέεςιιιρΙογ5_

φίι Ι)ις.ιι ικοιιρέ Γιἔε ίετιιΙτειιιε, Ια τειίξΙιι·:'

9ιΙ,ιΙ Ιου; ιΙ6ιιιιο; Γοιτιιντο ιΙο ίὸιιΙσοιι _
ΡΙ:ιιΙΙΙ, φ ιι”φΙΙι ειπα :τι 88Ι1θΓ8Ι,.€111β ΙΙ ··

ιιὸιιτο άι·ιιιιτέιιις:ιιις:ιιΙει [Μιὰ ΙΙοεΙιβς:ει.-`

ιιοιι ω Ιιοιτιιπεε ,γ Ι'ιιιίΗιι&ιοιι εΙοε

ίΒιιοι:ιιιε ,' Ια βοιι·ν0ιίΙοιπ €Ι€5 στιειιιε ,ἐ©ΪιΪοΙε1ϊΙ0ιι €Ιιέ8 ειδΙΙΒέε ,_ δε αυτια:

- Ϊ? . ΙέιιιΙΩΙιιΙ5Ιεε.'

~έ7ῇ-__ἑ__-ιπτπ=~`



 

. Χ

6έέ ν Σ .9εωω εε 7112.'

αωΡ. 1ΕττιωειΒΙεε. ()'εί?ωοεττο ὶσοιπποδείιἰπἐ

Η( το ωυντο @σε Πωσ εττ1ρΙογσΙοε «ΜΒ

° · · [ακα ει·ΒοαΜουτ, απ Πω εμε Με ΜΒ

' (ωστε ει ἀεεὶιοιπιουτ (ετνεπτ α ίοαηόά

!3ΐεμ_δε και ει €ὸὶίἰετ_, :ι πίΗἱ€ἐτ, 86 /

Ροτίέςι1τετ , δέ Ποπ ει οοπίο!ετ , ατάκα

/ δε ει όΙπο.Μετ Μ. Ρἱετἔ: , 8εμοπ ειΙ”:ιΙΪετ

ΗΜ. Μαὶε Ιοε ειἀνετίιἰτ‹:5 ὰ: Ια τέταεσ

Μππίέιπ ‹ὶε σε Εστω ρείἶεἔο; δ6 εεΙ:ι οτι

`ὸεωκἔὰΠὸηε. Ρτ6υΜετεΠεο;ὸοεεςυο

Ι'Αρθττε ὸἰτ με /ΣφκΖωπβιοα%άυ#

@πι απ ανάψω α Μεσεεω· ,· 115 σοηεΙικιπ

ςυεεϋἑαμπἀοοουεεᾶ ἀοηεΙΌυνΠπ

δε Πιιιτειιι· ά: (α ρτορτο ίο:ιοικ(οοωσκέ

ου ΡειτΙε ὸειι1ε Ιόττ1οτιάο) 8341118 ΜΜΕ

εοκιἀοὶτΕ ε:Γι ·σεωίΕ ὰ: τιθττι: εΙεὅτΞ‹›ιπ

11)Ξειι κιουςρτσόοίΗΠειπτ α οίὶτ6: Ϊ `

νΜΠΕοιυκ άΉοτικοιπ , Ρ:ιτςο ειιιΉει με·

νεο αμε ιπριτε ιιουε ρατλθετ1οω.- Ι0τ€·#

ροιπε ‹1ικ ΓΑρὁττε που; ετι(εἰἔΠ6: Μαι

πγῳΜΜε&ΜΜωψῶωκκῳΜΗΠ

@Με Ρουτ ε:Ρετο ὸ»·:5 νΜΠεειιιΧ ει Εστι

. Υ' ηαπ“%&αῶΝωτΜΡωαὲἄΜῶψ

` · &1Ηε:ιε1ορ( οι: φτ:1ποιίε εοηἴοίἶοτιε ω·

η » . 1οπτ1ετ5,)ιτιει1ε @ΜΙ Δε: ὸ1ττἰειι άο-οόττσ

.' ” οΙοθε1οηΣι1ϋ.άοε/εο.υ.Γεε ὸ'σἱι`εΙΙ: όςΡουά:

ΑΜΒ Φ: α:: ΡαποΙεε εὶε ϊΑῇὁττ‹έ Γοιτ .

| 7 Ραπ

°ω2.-ο:



 

ι
·#

'Ή ε· · 'Κκ *Πω

_ ' [Μ ἰ'Ερ. Ι Ι. ι:ΤΖωοΜέε. ι 687 . '

ἱπειιπ ιιιςπι δέ γειΙειΗ€ππιοπιπ π:οπι€Ιιιππε, εμφ:

·πιι10 τσιπ πιοππιππισιιιιι ί-ε Ριιπιβε @Μακ Π·

ι όιπ, άι ιιιι ν:ιιΠι:ιιιι ει πιοπιιιέιιπι 8; πιω: . /

Ρετ οοπιιπ:πιιιπ:ιιπ Η .πι εεε έΙειι άς[)ιπ:ιιι
κι · _πιιιΙ πι'έτειιιπ πιο ιιοιπιπιπο πια άσε Μου-Μαΐ '

του:: νιιιπιτ:ιιιΧ πιο: (ο. 8Ιοιτε, ειιιοι:ειιιπ'

@Η ιι έιειιε ; Μιιιε ὸπι πι,οιιΡειιπ .Μπιτ

με ειιί:ιιιπ:ιιιι Γοιπ εισέιι ροιίπρο ιιιιν ;Έίϊό

·πιεπποιἑ.Αιι εοπιππιιιπε ι”ΑΡὁιτπς πιοιιε πια

ι:ΧΡποπέπιπειις_ειιΙειιπε πρι: 13Ζω @με Ο.

-ἔἰεω πω: ?σε πω: _επ[2Μπβιέπ , ω· ¦1:2ί”τιζ:·

πιά πω! ? άθιιι:Πίε Ρ:φηπ_ ΜΨ#Ξ°_ ]ξξαξ72]2ΙΖ ω.

.π!πέΐέρι όπωεκτ2,2Μμι· Ζ:: ααα/πρωι :καπ

ω»ω" αἱ 60%; πιο· σεφ? απ :ία πωωτ

:Ζωη κἔἔιπ τΣ:12ιικ2,2ώ ά? ;;έρ μέ χω

ἔπισέ/ἐπ2πσκἔπ; @όπως ιιιι _έιιτπρ @πιο απο-Τ '

πι: , μ'έ! πω: :Ι Μπι: έκ €β2% πίσω»! ία 2Ι%·· .

βπωωίΜ έισ”Μαφέε,μβα ?ρε ωρα/&]σππ ..η

ριάκα ή· ἰ›·#π10%ἐὑπ2/ἱὐ|ε.π έπεσα: Μ): ω; :Μι- ¦

@τῇ δού έςιι(ιιιςςΙ:ιιτέππιεπιτ δ; πιεςείἔ_ γ

ςαιπιππιεπιπ με αρκέβαπεπ ω»! ,' μια απ.

φα πέσω @απο Μ: έέαισ ; τσιπ σ.ιι πεβοιιπε_

πιο εε ειιιειιιπιεπτειιιιτιιιι πιέιιτιιιις
πιοιιε παω π:Ρπἑ οΙέιις,Αρο.π πο. ειιιπροιιπ_

ιι.νοπιε έιθέ Μαη.. Ετ όπ:πιε νε_πιιὲ @ίπ ίπ

_ ιἔΙπιιπε,ιιιιι€ ΡΙιιίιόιιπε όιέ πιιιε αάι.ιι:πβιτεεΊ

. ΜΒΐιι9ιέιιοπι ώ: ά'ειια:οπά ειντ:εςιιι: πιοιιει-ι_

'Δεν. ιι Υ . 2. . ΠΟΠ·

π

  



  

688 Α .ΜΜΜ ΙΙΙ/ΙΙΙ. Κ .

σκιφ. εστι ίειιΙειιιειιι: Ιεε Ιο.εοΙ:ιτιε,8εΙεε Ρτεέ

Π· Ρετεε ‹Ιε 1°οω:οιω,εξ τοιιε εειιιι εμε ?οτι

ενερεΙΙε ειιιιοιιτΙΙΙιιιγ Ιαπβ·πέιΨε: , πιω

'ΜΒΜ. ειιιεΙειιιεειιτιε τιιείιιιεε ά'ειιττε Ιεέ Ιε(ιιι

ό·Με-τε8; εοπιιτιε ιιοιιιιτιέιτιειιτ Ιε Βιιιιειικ

(ζει.τεΙιιιιιΙ ΒεΙΙειττιιιιι ε ειιιΙ εΙιτ 86 (οιΙτιειιτ

`ι ίοεπιεΙΙειιιει·ιει εεε π! Μ· καψει κά κι

Ι 8.9. ιο.
60227983 Μια/τεμ π! Ζει Με: ω]ιιἔε: άεβαπε

ω·ίιέπε , σε αΙε Ζε @Με , κι ωεαπε Μ27ω

Μωβ, εμε Μινιωρε-υειιΞ ε:: Με, περα:

·4Ϊ›·ειι/(εἔτεἐη9ειιτ Λι αυι|έ· έκ πάτερτεε'άί

ΣΜ!ἰ0Ι·%ὅὁ Ιε ετοιινε επι Με εε.: Ι'Εετιτιιτε

ι ε: Ρετ Ιει Ρετεε. Μιιιε Ιει ιιάνειτί:ιιτεε

δε Ια εμο.εε ιιΙσιι(ειιιτ ετιεοτε άε εε εμε

ὸιτ Ι”ΑΡὸττε,!ἱ ειιε!σωπβΡατέβεβιω/αε,

οιινετ εμε ΓΙιοπιιιτιε εΙΙ ωρι
__ '- Ροιιιτ ετ

ΙΙ· * ι ε Με εΙε ειτοιτε δε ‹Ιε (ε Γειιι&ιίέιετΙιιγ Πιερ

Ι - Με ρ:ιτΙεε Ϊοτεεε εΙε (σε ΙΙ:ιιιε ετΙιιττει

ε ε :πιιιιε εε πιο δε θιιιε ΐιιεεέε·. Νοιιε εσπ

4 ίεΙΐοκιε εε εμε εΙιτ ΙΙΑΡέιττε εμε ίε[Μ:

Χ Ρ· ρωεάερη :πε/έπε,8ε εε ει-ιιε όιίετιτ εαν

π. ω» ΐοτιιιετιιειιτ , δε δ. Μαιο 5 με επέφερε

ζΞέέμα ε|βετε Ζ'Ι:Βεει·έ22εκ έκ ]ΙΙ.ΜΙε Βέινεβρεφθ,

Ι με ωοπωε αιώμβι!μπ Λη :πε[πε, δ: δικα

ή 1: Ι Ι· Ριετιε @σε "Με Ριπθίου: πο: εφε: Μ

Ε _ . Μεψυπε ιι ε1εΙΖ2ὲΡαΜ`Ε#ΪΣ: ; 86 Ιε Ρω

, ,ιτιΙίὶε με πω: πατσέΜ.ι πο: :εαπ , & Μ·

να::

κ? κ'

ε_έ Δ ` '



Η

 

[Μ ί'Ερ. ! Ι. ιι Τϋποιώέε. 689

@Με Με Μπέκ: έα: !'έσωε;:πω ο'είὶα Φεβ

ὰὶτε ε1ικΙοε θάεΙι·:ε αγ:ιτπ οιπὶεταἴεἔ: με Π=
ίογ.Ιεε ί-ειἰιπτεε ρτοτηεΙἶεε ἐκ: Παει: οτι ] ¦ '

(σε ?Πε τοηοιισειπ :να οτάιιτεε άιι

@Μάο δ£ άυ ροεΕιδ:,ειττει;:Βατιτ άε1ευτε

Δωσε Με οοιινοΜΐφει 8εΙεεΜΒΙτι:όεε !

όι1 νίεε;οίΕο.ητ ίεε ΜΜοοε ό: (εε οευντεε

άοϊευτ «Με ()”εΡεΙε Και· ριιτΗἱαιτ1οτι.

@ί άοιιτε ς1ιιΉε πιο (ε: Ριπὶἐἰετιτ :ιὶτιίΏ

δο.τιε εεΙει Πε πιο ίετοὶεικ με ΒάεΙοε , Μ

@Εεεε άο Β1ευ. ε Ρι›ἰε @σε έε:Ρε ρεορτο

Μαι:: οτι εεττο ρυτοτἐ εΙυο ε:οηΒρεε Με:

ντειγε Έοτωε; με ειικίΗοτι @ε Η ὅσα

με Ιαίφτος; ὰ: Ιευἔ ίτιπιο οιτ'ισ€ετε,οιε ρω:

1ο. πω] ὸ‹: Με 'έρεε ειυ'1Ιε Π: Ρι::ἰΗοτιτ

806 :ια ιιπ:ίιποε;8ε όε σεΙο. δ. ΡειιεΙ έιτε; .
(Με Μαι σε α: Με. Μεἰ_ε επι ὸὶνοτε ιιιι- κ

ετσε,5Ι τ1οιιε ειείεὶΒκιε,ηιεο έα πω: περα:: ε. σε"

και” κϋι·υΜε με »φωσ ιΐίἔΐὅ_ἐἶ°ἔΐ”£·ρ£”/έ£: Ξξ:0,_

86 ηπα Μια πάνω: ,άσε με πω: πδησε: Ε37_'76%” ; 66 Ι)€ειι σε ΕεεεΜεΙ :Πε ψι'ίΖ_Ε25Φ· _

ψιικείτα βετ μας :Δεν ω”.καπ:,ο,οείξα_3$-$$1.ε- _ _

(Με Με @επεσε ό:: ίου Εἴρτὶτ, δε ςυ”εἱτιίξ ' `ησιαβτσπερσε:·φ·ε.& @Ή »Με άυ#πεπρ ε # '

@σε πσιωεω απο· ώ· »πιω ε:: πω: ω; :

@ΜΜαυειιιι. Γο.νουδ εἰσιν: οίκο ποι1ε

ΨΟδ008 ; @Με ο.Ρτεε @σε Π·1οιιιιοιιε"(57 ε, οιενεες

 

  

π



______έ

' @δ τ' 8ε·τω ναΠ. ,
! εΙιερ. οιινεττ Ιε εσειιτ,εσττιτιιε ε ΕγτΙιε;-αΙτισΐΙΙ

τ ω· Κε τη ε (σε Είρτιτ.Νσιιε νσιιΙστιε δ: ειΒιβ

:Με ετΙιεειεε Ιε νσιιΙσιτ 8εΙεΙΡοττὶιΙτεἐ

Νοιιε εοιιτστιε`ει Ιιιγ, πωσ εστεετιιι'ΙΙ

ε τιωιιτε τιτέε. Νσιιε έσοτιτοσε ίιτρ:ι.τοΙε;·

πιεσε σωτιτΙιΙ σουτ τι σετεεΙ”στε1ΙΙε , 85 χ·

εστω ιτισΙσιιε δέ τιιετΙιτστιε Ιω ιτιετνειΙ4

Ιεε ΙΙ:: [τι Ισγ,τιιτιιε ειστεε σιι”ιΙ τισιι5 τι ἀέ

€οκινεϊτ ·Ιεε ΜΧ, Ωσηε σιιτΙ(Ιότιέ Με

εσευ·τε, σε Μιτου; ιισε.ττιειιτιε,ττισιέ αστα

τ . @ΠΙ τι Ιξιά [οιιτάτε ειιι~τΙσάειτισ σε ιισιιἐ

ΗΜ ίσσι·τ:ε εΙ'εει.ι νινε Γ:ιιιΙΙιιιιτε ετιιτἰξ

ετεττιεΙΙε,ειιΙἱτι`τιοσε νΙνστιε, 86εΙιετιΤΗ

Ποστ, δε 2.νειτ10εώΙ15 νετἐΙε Ειστε.: Μάτι -

νοεστωτι,ττωίε εμε; (μπι εστω σ τεἘΒε·

ιιετέε`, τείΙιίειτέτ,86 νινιΠέε ετι Πιο ?Πε

- ` ι;ιατ Ισ νεττιιεΙε Ισ ΡειτοΙε δι σε (σε 12ΙΡτις·

[ττιιιτ-ῖιιι`ι·ίἶετιτ. ·νοΙ1ιτ Ι:τετεε Ιιιετι σιτιιέέ·'

σε τ.ιέιε πισω ·ειγ-Ιστιπ σνακ τΙιτε (στ εεε

Ρει·σΙεε τΙε Ι'ΑΡόττε. _ΡειΙ(στιε τη τισττε·

ἔιτ‹ιἱὶτ,τιιτιροττετιτ ΒόεΙεττιετιτ εε τιιι:εΙε

Ί ώ σουτ ειρρτειιετιτε ιισττε ετΙΙΙιεειτιοιι

σε εστιίοΙατιστι. Ρτειιιιετετιιειιτ,ιιε-ιισιιέ ·

ττδιιΒΙστιετισιτιτ ‹Ιε σε σιτε σουτ» @οτε

μ' Α · στνιντε Ρ:ιττιιΙ Ιω τιιέεΙιειιΏ (3”ερΕΙά

σ! -· ΜΙΒ: δ: ιπιτιιιιε.ΙιΙε ό.ΙΙΙισίιτιστι σε Πω·

' ` το.τιεΙιτ

 

«Η - γ
ΑΜΠε..

3. Ι' `- ¦

(Με, Με :φάτε ειιιΊΙ τι ρτσάιιιτ στι πισω ·.·Ι



βι›· Ζ'Ειυ. ΙΙ.αΤϋπσΜέ0: -·691 Λ

;αιπΠε @σε ω ΠεεΙο όωτο,:ομο Γοτ8ς ::1ξη.

1`ειτ<ἐετιτ γ (οκ ι11€Πέεινε:εςυε Μ: Βοἐε 8: Η·

¦ Ίο. ::;τε;Γγντογε: ιινοσηιιο Ιεξτοτυοτιτ,

Με νωίΐε::ιοχ αὸοεἱποιιτιοὶ:τ ανεεφο Με

νωπεειιικ α; Ειοιπιευτ , ταση (ευΜι11οιιι:

βετιε ω; τηε:Βιιε πιοιιὸο , ιιπειἰε έμιο!φω

Έοὶε ε:ιπ:οτε @σε ων: ΜΜΜ: ειΠοωΒΙέα

δέ όειιιε απ; φώκια Ρτοΐείδου.Ωιτ Μαι

(ΜΗ ίοἰτ ὸε: ιπὁττο έστω: ὰ: τερι.ιτἔετ

τιὁττε: Ραβο @ο νὶειικ-Ιεγεὶο εσωτιε ε1υ>έ

πιοιιε είὶ, 8ε ‹ὶο τεττα'τιώετ εδο Μι σοκο

πιιιΜου άε: Μετα: εοτρε εεωι Πω νἰνετχτ $

εϊείότόοοιιέηπαιτώ €Ρε- εεκμί1Ι Με βια - /

ΐουίΐτΙ:, :ΜΜΜ ςιιΉε εεε&ιαιτ Μπ- ΜΗ

Ρντετὲ ίοιιε Μ: νοΠο θισ Μετα ΡτοίεΙΒοει,

βείουε Ιε ίσια τωίσμπ: εΐιιιιε ωοὸοΡωε

€Χτετ1ειιτο , Ιοτε ττπ:[ετιε: ςιι?1Ιε ΜΜΜ Δ .

/ . Μπιτ ο. ἴ€ όέεοσνΗΣ , Η δια Ρτοεε&επ Ξ;
` Κιμ· (ερ:ικιτάοετο.νεο σα: Βταιετ!εΒέ(έτ6-| Χ ' . -

¦ Οοο 8; τοτ€τιιὶἐμῖ1ε @ωφ'εα 2τταεΒΜπ

Έγ0τογε,41ουεη”επ[6:νίσωε5 ριίΒΙ64ΉφηΞε '

1ο ίτοπκ:ιπ. >Νϋύε ο.νσω 1ε:γ ὸευκρσϋ-ιἶ -

ττ€τιπτέε ει απ: > Μπι: ό.εάβτ0Ρέ-Ωε5, 86 ;:

:Με ΗΒεϊιέΜε , εμιἰπιἶυἴειιτ ὸἈιιιευιαε ά1β ( .

ςἰρΙὶιιε, 8ε ΙαΗΪειιτ ΡειίΪ€τ Ιεε ΡΙυεΒ:ο.πάε] κ -

@Σ Με με; όέερινάεττε (ε;ιιπόΔΙε·ε· Ωιτπε '

Μεσοι: οι:ιαίιικ,Γαι5:τε ὰεε_ἐ(::ι:[1_2τ€·5?ζΜ

:..>. π › 1 γ Α· . .μ

Μ

  



 

998- ἀεεΪ)οππ;.ἰίὶσἐ , πω Ραπ· υπο ου ΜΙ; _

ὶΞ.

”στι-::·~|·""_"-»-.έ4

ψἙ ` '

692. .Ση·ως» .ΚΦΤΙΙΙ.

Ροτ(οππεε πι: νετΙτπβΙεΜεπτ_εουραΙ›Ιεεζ

ου πω με εΙΙ ίουΙςιπεπτ ἴπἴρεᾶοε,τοἐ

Ιετέε:58ε ποπ ΈχοοτπιπππΙέεε, με Ισε

εοπόπάοιιτε ‹Ιο _Ι'ΕἔΙΙΙΕ , 5ΙΟΠ·-·ΕθΕΙΕ0Π!π

@οτππκ: ΠέΙΙ::/έποπ ΙπάΙ€πο ό:ει1Χ,δό

ξοπέ'Ιό:ιπάε ει με; , άτοΙΙεπ_ι: ΙππΡπεΙοπ1

Ιποπτ αυτό €οπττο` επιτεΙ , σωμα: ρα;

ΙοΙεπς ειιιτι·ε·ε ω Ισε Ροτεε. 5ογοπε

ΙσπΙε:ιπεπτ (οΙπιποπκ ‹:Ιο ποπ5_ εοπ[οτέ

να ρπτε,` δε Ιἶ1τπρπςετὲ πω πυπεε-πφ

ποπε-ροιπτει ππΙτε, ειταιπεΙππς απο ραι

τΙεποε ΙΙ: @Μιά Ιουτ, οΕι Η: ίετπΡΙοπο

· @απ απο ΙςΡατετΙοπ πο Ι'οϊ ά'πνεοπυέ

,Ια κοττετ,8: πε Ι'πτἔὁ:‹ἴπνεεςπο Ισ Ι›0'·ὶ$›

Ιοτε πω τουτο Ι'γντογε: τω· συεΙΙΙΙο δ;

έ.ΙΙοιππΙέε , δ; ΙΙέο επ ίαΙΙΙσπυκ ός ΜΡ

Μα (ΪοΙΙ: εΙ.επε α: πουν/επι: εποπ(ΙΗ

νοπΙτ,Ιο ΙΙοεο εΙοΙει νΙε ό; όοΙ'Ιτπιποι·φ

[1τέ_ €1ιι?_ιΙ ω» :μπει πικάπ Γοτ 8; «Ια Γατ

: απ. Του” τω _ρτε‹:Εευκ : ΙΙ π'γ επ

έκτο. τΙσπ_άσινΙΙ, Μ ό”Ιπιτποπό,εζ 000·

Ι ΙΙό_ετοπε @ΙΙΙ επ Ια:ρππ Ι_ΙΙ·:π α: πιω ΠΜ

@τη ποι:ε επΓοίΒικ (με έξ: π:ΙοεΙ15.π5:

α" εεε Ιιγροοτϋτοε πω πουε :ιΙΙΙ.ὶἔοπτὅ£

Γιουε ΙΕ:ιπώιΙΙΙεπτ παω Ια π1οι1εΙε, @Φ

ΙξαΙΙΙε:ιπτ με εΙ”‹:ΙΙτε ὸτ:8 νειΙΙΙσπιπω δώ _

'ι7
. πω;



]φ· ΣΕβ Ι λε Τίπευεύέε. 69; Δ

@πε τΙεε νΐΙειιίἱΙεε,ειι 1εωωέ ‹Ιε Ι)1ειι, Εμ”,

εστι: Η [ε (επ Ραπ εΙεε ιιἴειἔεε βιεΙιευκ

ς3ε_Ιιοπιτειικ ει Ια νετιτε,ιτιειΙε ιιεετιιιιιοπιε `

μεεεΙΙειΙτεε. ΑΜΠ εΙενοιιε πιοιιε πεις

Ραπ φωτ ειίΙειπε ειιιΙΙΙ πε Ιεε ίουΙΙτιποιε

με ε'ΙΙε ει'ε[Ιοιειιτ @Με τι ειιιεΙε1ιιε εΙιοΐ

Ια δει· ΙΙ είε εΙιε Ιουνετειιιι βιετι εΙ”εττι- .

ΡείεΙιει· Ιε Γουνετειιι κικιΙ , ιε)είΙ ει εΙΙτε

με :ΜΙ εμ Γοιτ ιιιειΙ ειιεοιπ Ιετιε , 86 πιει

Πε ριιΙΙΙε ρου: τους ίετνΙτ ει ειιιειιιι Μαι.

εεε ιτιειΙΙιειιτειικ Ιτιρετιιιιιειιε Γετνειιτει

εΐρττιιιγεε Ιεε ΗκΙεΙεε ,ει όεεοιιντιτ Ιεε

Ιιγροετἱτεε . :ι πιετττ_ε ειι ενιεΙ.ειιεε 86 12.

ιιιΙΙΙοε εΙε @Με ειινετε Ιεε ιιι€ι·ετε , δε Πι

·βοιιτε , ρυΙΙΙ:ιιιεεδε @Με εκινετε Ιεε

' εφε ‹Ιε Νεο. Ι_.ε ξειδειειπ Ρε; Με εά

ιΏΙτεΙσΙε ρτονΙὸετιεε ειτε εεε Βτειτιάε Με

εΙεε -ιθιεΙ1]ε:ιιιΧ ει εΙεεΙιοκιιιετις , δ: Γε ίετε

ε1τιΙεπιεπιε εΙεΙειιτε νειι1ηε ιιιείειιε μου: .

Μ. εοςτε&Ιοιι 88 ΙΒιιιιει:ιόεωετιτ ‹Ιε Με

εειιίειιε , ετοπιιιιε νοιιε νοΙέε εμε Μιάσ

Βτιε εΙεεπιιεάσεΙοείεειιτ τεΙΙειιιεκιε πιε

ιπι€ετε ε: Ι.ι 8ΙουτοπιειΙε άεε (ετι€ίιιεε 86 `

_ Ισ. εΙιειτ ὸεε νιρετεε, ε; Γειιτέτι1οιιιε , 86

1εε· Ροιίοτιε Ιεε ρΙιιεειιρττεΙε , ειι'ΙΙε εε.

ξοιπ εεε _ τειιιεόεε ιιτΙΙεε ει ιιθττε Πειτε. ]- `

Μ:ι1ε Ιε μ1με1ΡειΙ νεπε Ιε τους είε ειιι”ετι
· ` - ` Ν ΡτοΗ::ιως

Πι'

 
 

εμε-.__Μ_;__
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694. _ .3επωπ Χ 7! Ι Ι. .

βΙι:ιρ. ΡιρΗιεειιιι: ιΙΙ.ι ιιιαΙΙιειιι· ιΙε εεε τιιιίετιιΒΙεε·- ι;»

ι μ· ιιοιιε'ρτειιιοιιε @Με ει πε .ρειιιι ιι0ι1$ ΙΙΙ

Ι 1ιιΐε&ει ιΙἔιε Ιειιτ εοι1ιρεειιιερ. οι: Ροιιιι ιι

Ι πισω ι:οι·ιόριε ΡΜ Ιειιτ τιιιιιινιιιε ειιειιι- ιι

ΡΙε. νΙνοιιε ειιιτε ειπε εοιιιιιιε [οι :η ιο

Ι 5οιΙοιιιε2 εετιιτιιε Πινιά·ειι Μείεεδ6 ιι

ειι ΚεεΙαι·, εοπιιιιε Ιεε Με ειιΕιέιε Ηε+ ΙΙ

Ι:ιτειΔΧ ειι ΒεβγΙοιιε, 86 ευ Γεε ίριιτιιιιι- ιι

- 1 ία , εοιιιιιιιε Ιεε ςΙειιιε Ιε οτειι(ει ευ Μ· ι

` ' Πει: ιΙεε ΙΙιιιιιπιιεε.: (:οτιίετνοιιε ΟΙΙΙΙΙΙ€ι 'ι

._ ιτιειπ ιιῷττε Ριπειε :μι ιιιιΙΙειι όεε οτιΙιι· ΙΙ

πει άιι ιπιοι·ιιΙει @με ιιόττε οι8ειι6ιτο ι

Ι - ·ειΒειιτ ιεΙυι[ε ‹Ι:ιιιε εεε έρι;εμνεε,ιιιίιΙΙε

1ιεττογε 8: Γε ρειί-εξιιοιιιιε ιΙ:ιιιεΙε Ιεε

εεε ιειιτειιιοτιε Ειπε έ): εοιιΓιιιτιετ. »Η

γοιιε,ιιι€τειιεεδε ιτιιἴετειΙοΙεε ειειιιιιτεει

ΙιιιΡιιτε δ: Ιιοιιτειιιι: ναιΙΙεειικ,ΡτοίβΕυέ5

)· επι:: οιεΙιιι:εε αΙιι νἱι:ε , νιιιΙΙειιιι;ι ντεΥΙ:#

·- εκει εΙε τεττε, 66 ‹Ιε Ιποιε; ρειιίέε εεε

ή Ισοιιιιε ΙΜ: :ι ΓΙιοττειιτεΙε «Με [ιο ΖΗΜΙ

11ε ρεεε εΠτε ειναι: ειιι'ιιιιε ΡειιΙιτιοιι

κ ε' ε ειεττιεΙΙε. Νε ιιϊιιΙΙεὶςιιἐε φωτ (Με

.ΜΙ . νοιιε οι:: ίε:ιιιιιέε ι:Ιιειιι€ετ ιΙε εοιιιΙιτΙ0Π-_

' · Ι Μαι με νεοι» επ ειιιΡεἴεΙιε , ιιιιι:ΙιιΙΜ

! εΙιετε εΙε νόιτε Μπα τιιιι ἴε τειιιΙ νΟΙΟΠι

ἔ τιιιιετιιειπ είεΙεινε ιΙεε «πω. Σ! μεΙσισε

#ΡιιτῇΕ· τὰ· σε: σύώ): , €ΙΙ: ΙΙΑΡὁΙιε



 
Ρ

_ [Μ !'Ερ. Π. ι Τἰωσ2ὐέε. 695

@#2 Θεῷ” ε Μακεω·._ @ε πε νοι1ε Ρι1- _ΟΙΜΕ,;

ΜΙΙόενοικ άοικ Νοε πε τοιτιΡέε νοιιε η· ·'

Ι·εινεε Ιει εΙπιΙτ 66 Ιε 1ηοπό.ε 9 @ε πε

ΝϋΜε τεεΙτέε νοιτε εΙε Ιευτε (ετνΙεεε? @ή

€γόι:έ εοπττέ1Ιοτ ά)Υ νΙεΙΙΙΙΙ: 9 (Ξεττο.Ιιιε

Ι φωτ εε τίεΙΙ: εμε νόττε ΡτοΡτε εττευτε

ά νὁττε ΡτοΡτε εοιινοἱτΙἴε. Τουτ ν6

Με τηειΙΙιειη ηε νΙεοτ ειτε εΙε νουε. Νε _

νεό; επ Ρτειιέε φωτ ε. εΠιιιττεΙΝε Παι

β€3τέε ΠΙ ει; εΙεΙ,ηΙ “θε εςοΙΙεε , ου σ.ΐεε

' θεετε:έ. ν6αε νἰεε86 Ια ττεΙΙ1Ιίο11 ‹Ιε ο '

` ?Ντε @Με ,. επι εί'ε Ια (ει:Ιε εειιΔίε.

: @πώ=υρω,πε:ισέέ: πω: ; έιέ: είε έκανα: ε; π.

· Ζω μια @ω .5ε2έπεια Μ »Μάσα έα πω: ΙιΉ6· ?Ρ

Ι ΕΜω·εσε/β: άεσπαζβίκε,αρρασκέ:ι `βίω

· βέτε; εΙΙιιγόε ά: ε1οΙΒτιόε άενοπε Με

νΙΙετιΙεε εΙεΙ'ων:ιτΙοε, Ιω (Μετά ‹Ιε ΙΊπ- `

ΙιιΡς1εε,Ιεε ἱτΩΡυϊετέε ‹Ιε Γειό.11Ιτετε δ: άι:

Ια Ρ41ΙΙΙετάίίε; Ιεε οτεΙυτεε εΙε Ι”γντοεὅτιεἔ

ζω ςΙε Ια 8οΙ.ιετΙππηεΙΙΓε , εμ11 σε: ω; '

9ι1εεΙεγ ζεεΙΙοτιοτε Ιτόδ:τε Με ε 86 :Ποτε -

ξ,τοι:ιε @ω @Με εΙουϊέε ΡοΙπωΙεευεΙΙ- ' ¦

ι ξεειιικ σ. ΙΙοιιιιωτ. Μι :παπι ά118€Έ110Ωτ ' Ε
› €Ιισ.ιι€ετε. «Με τετ;ε στα, 86.νθττε Ι _· .Ι βοἰε επι ο.τΒεέιτ;86 νοι1ε εφΡΙόγαοτ ε. Ιε|ε

 

α. ΡΙμε 8ΙοτΙει1Χ ΜΙΠΙΠεεεε νεοιιε ^ίετει ΡΙιπε

ή εοίιτετ :Ιε Ιογε 86 ‹ἱε εοπτετιτεπιεκπ εεε

η Ι Ι ' ~ ' ` 2 τω”

Ι
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Ώἔτειρ. 7νουε Μπι ανέε ΙιιτικιΞε ίσω;Ι τΙειιιε Ισ Μ:

Ι· νΙοο άι: Ρεο:Ιιέ.Ειηικιπτ ει έσω ο.πισε Η? Ι

ΙΙεΙε:ε, ςυΙ οινέε ὸείΙ:ι έτἐ έΙονέσε :τι εετ

τ; ΔΙἔΠιω μι· Ισ Βτειε εΙιι Τουτ-Ρι1ΙΙΙαπτ, δ'

ττεινειΙΙΙέε ς:οιποΒοι:Ισπκητ ει νοττε: νο

ρο.τΙοιι 2νοι:ε ηει:τογατιτ δ£ ΡυτΙΙΙαοτ ‹Ιο

ΡΙιιε επι ΡΙυε,8; νομιε ίοιινεκκιοτ ‹Ιε εεε

τ; νο1:; εοΙοίΙ:ς, εμΙΙ ἀοΙτ ΙτισεΙΙειωτι1εοτ,_

,η ο,Ι_τοΓοητιι:ς ἀαπεΓΕἔΙἰἴε εΙε [Βου. Μ-

μ. :φαω παω· «δε πω: /Μέ/Μπ ή; ώιέπή·

.. ά'φή:, ΡαπασθενΜ2 Μρω?9%ι2έσπ οπές.

:ΜΜΜσί8 Βέιξ9:ι; ;2ιξε :Μη μέ ς/ἰ έιι/Ιεβ:

ή” επει»·ε ιιβά.ε , με σε!ιι)· ?κι ι3/Ζ.9ιιη

“Πι β” επτα:: βΜέϊ'9ΙΙη :ΗΜ φ ο:Ρτοε ενω:

πω: 1ογ Με εΙ:ιτιε Ι; Ριπαἐ: πισω τα

8ιπΙοπιε υπ ὶοιιτ Ια Ιπιιπ «Ια-Πε ΙεΙἔΙοὶτο

ό:: Ια ΙοτυίαΙεω εε1ςΡεο,οΜΙ μ'εςιι:οη

βετ; εΙο Ιοι1ΙΙΙΙ:, _

' ' ΑἱτιΙἱ Ι.οΙι;-ΙΙΙ

'Ε 1



 

  

8ΕΚΜΟΝ ί) Ι Χ-Ν εννι ΕΕΜΕ.*

Π. Τι Μ οτΗ. σ:Ι1ειρ. ΙΙ. «κά 2.2.1;

_ . ΙΙΙ Ι

ΧΧ1 μ Εφ' Διώ? Ζω άώπ έα· έωΙν%ο;

ό·μππωφ ίιψέα 88ο] 5 τύπέ2% Έπέκ

Ματ τσακ , φα Μ41ηΙ:Μ$

καιω· μα” = 7 4 Δ

ΧΧιιι; Ε: πάστα· Μ· 9νωώπω ίσἔε.η

ά!ιαβωβκ: Μ/Μιοΐέση!ασβαα2 9ισ”σί-:

Μ επέσπάτεπτ άέ!ω:. γ Ι - ..

ΗεΙιε-Ι:ΜπΚεε ;· Μι έκττΙώ

εΙ‹: Ια αΙοδϊτΙπέ Ενειο.8εΙΙςι1ο

εΙΙΙΙΒε:ΙΙο , 86 ίὶοΙαΙτε ὸ'‹:ΙΙο

ι11είετιε , αμκ: Με Ιποτυππο5Ια

1°€€0ΠΠΟΙΡετοΙ€Πτ , 8οΙο. τοοεντοΙειΙτ 1:1

` €ο11τΙΙΙΒΩτεΙιιΈΙΙ6 Ιουτ ι:ΙΙ ρτοροἴέ€,ίἱ

Ιου: ετ1τ€πάο1τιότ1τ ότοπ ρω δέ ετι:Ιετ,

  

Μπι (ἐειΙΙὲ ΙΙΙ ροττοωρω ά·Άυοοτιο-αΙΙο- ` ζ

&Ιοτηου·οοπνοΙεΙΐο νἱτΙευἴε. (Με α:

φα Ισ $εΙέςτιευτ ρτοτε:ΡεοΙτ αι:τι·κ:ε ίοΙε

=ιωε1ω58, εΙοσ.ιωΙ ΙΙ Ιουτ ὸΙΙοΙτ, εφε β

ή μάσα να:: βιέπ Μ ωἰυυτὲκἰσ ΠἰΜ , έ!

Ι 7· Κ φωνσίίίσω

!

.

· κ·

!ε_δείέπεαϊ

'Ι Ρω

ποπσἔ π·

ΟΙ:ια2”.

Παρ ·

Ι 7

¦ .;_
. Ι! / 1 Ι . -

  



Ι .5ΙετάΜ Ι Ι

Ι:ΜΡ. :Μπ0%0°π κάβα ώ6Μαε; @Ιω σἄΙη/Ι Ετ

Π° ώ· ΒΖω , ο» Ά'έ!μπίε έα· Μ] καψω ; ὅσα Α ΙΙΙ

ο. «Ιιτοςι1ε ε'ΙΙε ουΙΙΙππ ε1Ρροηθ ά Ια [Με-ΙΙΙ

άΙοει:Ιοπάεε ΔΗΜ Ι:ιΙππ:ε 82 άοοΙΙόε;ποΙΙ ΙΙ

Ρτενεουδε ἄ”ευοιιτιε ΡείΙΙΙότι ΙτίοΙιάειΙοεΙ Ι

1τ1ειΙε ΡΙοικε ά'υτι ΙΙτιοατωδΞ ε1ϊόσέ:Μάι·:[π £

ὸ°οΒεϊι· έ. Ι)Ιςιι , Πε @παμπ :ΜΒ το& το- Ι

€οτπιυ Ια έΙΝΙοέ νετ1τδ: δώ ίέε επίεΙ8ιπο- /

ἱτΙετιε. (Σ: ηι1Ι απΡι:ίεΙιε ο: άΙΓεετικ-γ '

πισω: η'οΡε απτο εΙποίε ; 9116 Ια νοΙσιπξ

(μι: ι·Ιουε ενσω εΙ‹: Ειπε τ1οιιΙει νοΙοτιτὲ

βετ Βία; , παω Ια πάτο '; Γειτπουτ ά' ε

ΙΙοι15ι11είωσε,δΙ Ι'ο.πωεΙιεώοιπ Πωσ :Με

ένοιιε :Ισά οΙιόΙ€ε τεττΙαπιε5. Οπα: Μι.

Βου Ιεττό ὸειτιε ΠΟ5 ετΙτευεΙέ:μΙ6ηε εΙ1νετΙ

Ρ_;εἱι1ἔέε εΙι:ιτηι:Ιε ,. εΙυΙ εοτυι;Ιο αυτα”

εΙΙ::ΓράΙΙΙ::: νειΡέι:τε,ου ‹Ιε ιιοἰέω ΙΙιφέεΙ '

ὸιπΡείεΙίετιτ ,. ςιίΙΙ ' τι:: νογ‹·: εΙε1τσωοιπ Ι

Ισ. ΙιπάΙΙετε όε Η νετΙτἑ, ε1ιωικΙ τ:ΙΙετ Π:

ΡτοΙΙ:ηώ ΞεφΙοιτε. ΑΜΠ ἴ9εινέε νου8,φε

- δ:ΙΙ;Ι:: ΕορτοέΙ16Ηι.τοΙεΙυε ()ΙιτΙΡε ΙειΙΙσπ

από: ρτΙποφάυ:έ ςΙ”ετιττο Ια ΜΙΒ , Πω τε
Ε' _ν _ . Ι :

1ωωξί,18ττ0ι€υτΙωΙοδΙ:τωε. €ωυπωι· μια:

!·ά··
πω: :ΜΜεζ ω” εΙΙτἔΙΙ ) νεα με Ψ”

ώετσθέ.ι· Λ;Μ” Μέ; ζι)¦'αιι:τα,ό· 226 τω'·

Μέ.φΜπ Μέ|οϋε ?ώ ·υέΜ; άι· 1)έσιι[επίθ]

Ε: ΚΜ ΑΡότ'εσ2 ἑὸηἴοτκῇέπιοιπε ιιου9'

' 6ΠΙΒΙἔΙΙΙΐ›

_ άΙά .
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Ι Π. Δ ΤΜο2βέε.

δοΙ”εΙΒοε , εμε α: εμπ εκτιρείοΙιοΙτ απο φω;

τυΙΙεταΙ»Ιεοει:Ιοτι ‹Ιο τεεενοιτ Ια νοιτΙτἐ:

8: Ια @αφ ‹:Ιο ΙοΠιε ΟΙπΙΙΙ: Πάοκ εισ

στο εΙιοΐο- @ο Ιειιτ κέιιοΙτέ , δεΙε ΐου,8ε

@Ιοτἀοἐιιπὲ ιΙεΗτ εΙεΙοιπ Ρτορτο ἔΙοΙτε;

θβετσἰωπ:(ὁΙτ-ἱΙ ) εί3,έ2αθίίο· ίεω2τηυτω πω:

- ίεάέτε , Μ· πε [ε /Μι° μία: Μπέέ.τα Μ έκ- ω· 3·

@σε άι: Ζ)Ζεια. ΑΙΙΙειιτε ΙΙ Ροίε απο πιωΧΙττκ: επ εε:Ιετε.Ι, εμε ΙΙ Ιοτι Επωι:282Ζε Μ' ::35ΐϊ

τωι·υετ:, ιΙ ω:: ΠΠ ςιΜ :σεων , όσα Ζω

Βέιάι2ίε α: @Με α συεαἔἰἐ !”εκ28%είωπκ:;

εε ηιΙΙ πιο (ο Με @σε ραπ Ισ ιτιογει1 όεε

Ρο.ΙΙΙουε 86 σοτινοΙΙ:ΙΙοε ττΙοιπΙ:ΙΙ:ισ:ωΙοοτ

Κ: Ι)ΙαβΙο κειιτρΙΙτ τοΙΙοιπέτ Ιοιπε εστω”

φαω 8Ιοκ1ει.ιΐο ΙιπτΠοτε ιΙο Ι'ΕνειοΒΙΙε:

:ή Ραπ τεΙυΙτε:, εΙυεΙειιιε 4:ΙΔΙτε, 86 το(

ΡΙσπόΙΙΙαοκεςιι'εΙΙε ίοΙτ @Η Ε:ΙΙο τι1ώτιο) ·

ΜιιΙε αετό ρωΙΙοτι ό.€ε νΙάΣε κι: όέτουι:

Με: με ΓουΙεττΙαπ Με ΙΙαπωσε Φο Ια.

Παιτιοο εΙ‹: Ια νετΙιθΙοε:ΙΙ ::ΙΙειτκ:ΙττΙο

επεοτε:,ςιιΙ Ισια ίο.Ιτ ειτ16τειίΙοτ Ι”εττοιπ:

` 66 ΙΙ πο” ρταιέεβΙέ €ειττΙε, νοι1ε που

-νετἐε , εμε: όείΙ ό)οΙΙε @σε [Με νετιιιΞε

τούτα Ιεε Ιπετείξεε,86Ιεε τενοΙτε:ε , εμ.ι1

οκι: 1:ιττΙ:ιΙε ττουΒΙἔ ΙΙΙΞΒΙΙΙε. Ποιτιειε _

-:ιΙππι·Ιοκιωι $αΙππ Ι3ευΙ; μπα: ε1ιιΊΙ @κι

ω Ρτείοπιι: Βει:Ι6; ΙΧ €μιεΙεΙυι:ε Με: άο

4 α:

  



 

- ξιιιιιι.

Π

ι.ά”ϋπ.

Ι.ι9.

706 7 - 3Μπυκ Χ)Χ. ι:ειιιρε-Ει θιι!οιοιιτ ιι:ιιιΐταεε ιιιιἐιἰιτἔιΙἔι

Μια μια: ‹ιιιΊΙε :ι`νοιετιτ τειεττθ: Η ιιοιι

ιιε εοκιΐοιαιοε. Η ε”ειι είὶ ιιιείτιιοε Μπιτ _

Μ, ειιιιειγειιιτ εινειιιεὲ σΜε επαιτε,Μ ίσοι!

@ιι(έει€έε ἔι Με €ΜΜιιάτε , ιιοτι τ:·.ιιτ μι;

ο.ιισιιιιο ι:εε:ιτιεο ηιι'ιΙε γ/οιιοιιιοδοτιτ,ηιι6

μι: Ια ειιιιιιιε κιιι”ιΙ5 ανοιετιτ πιο ιιςτεΙτό

Μιιτ τεμιτειτιοτι,ίι οτι Μπιτ νοιοιτ Ματι

(ΜΒΜ ασ ςυ:Πε οινοιοιιτ νικ: Με Μ»

]- τοιιιι.Όε Η ειιειέ:ιιιι ραπ αδέενοιτ, ηιι'ΙΙ

ιι”γ :ι ροιιιτ (Μ: κωιιωτιιιι άι: ΡΜ :ιίΪειις

τὸ ΠΙΟΥ6Π εΜ τε:τειιιτ ι:οιιΠειωτιιειιτΙ:ϊ

σωστα· , δέ Ι'6ιιιιοιιι ‹Μ κινι-ιιιι6,α ὸὸ

καιω αΙΈτέειιτ,86 ευ ιιιετιίοιι€ε μ(ΙΠΒ

δε Ρωτι6ετ ιιοεπιτιισιι άο ιοιιιεεἱε5.ριἶ

Ήοτιε,8ε εοιινοιιΐιιέε ὸιι νΜε ; Μ; εοιιΜτ

«Μπιτ ιι€ττεε, δε: οικιιιιπέε οΜ Ι'ωιι(ιιιτόιι

ιιιοιι«Μ ,`οιι ιΜ ιιοι.ιέιιιοίιιισε.' δι μου;

ΐοιτιιιιεε έτι τ:εέ έέιιτ ,. Η ιιΕιιιι Μια ειε‹ἔ Φ

”άιίσετιιετ Μι νετιτἐ ὸ'εινε:‹:1ειιτιειιἶοτι<ἑ€ί

Η. όο&τιτιο ιΜ Βια: ζι':ινοεεμιε Με και·

όιήοιιιάεε Βοιιιιιιεειριιι·εε ςιιι':ι Μ

Ρτσιιιότε , Η ιι)γ ει (με Μ ΜιιΙ ωεωωι Φω

Μι ιςιἔιίἴὶὸιι , δεόιι σιτε γε1Πι ιιοιιε Μεσιτι

ιιισιι '

Ή

ι

ιῖιαιιὁεΙ'εττοιιτ ,οιι ιιουι.ειέ€ουτε Μια :

κἔετιτὲ. (ΪοΠ; Ροιιιηιιογ Γδρύιϊθ 5-Ι)ωι

έ; [οιι όιίςψω.
@Με οι εΜνειιιτ ΡιιτΙ€ἶ / 1

ΤιιτιοιΙιεο
|

.



: :

η· βη· !,ΒΡ.ΙΙ. [ιι ΜοΜέσ. . · .ἔ7οτ Δ

ἶΪἰΒΪΙὐἐὶἱἔἐ ‹ὁ.-ιἔ Ίει -_ςὶπ:ι;τ‹: 01ο ειι1ε[ειιιο=ε εφέ.

βτιε,φ1·:ίε άένογειω ‹:ὶε 1εικτ3τζε έκφιές Π·

ΣΡ'ωΒέε·οηὸ: Ιρε_τηϊεπτυΓεε σώστε, δ; 7 `

ξιι1·η~ο11ϊ _ @παρε ἀεὶ ές·Ρετε μ:πω; :σεχ-τ

' ῇὲιξὶΙφἑειιτζέΠεὸῇέ ΜΙ6ὸὶ1ἰτο Ιε52ιμτέε; ~

ηψί::ζΙαγ;ιγο3ς[τσω-ο_οετιϊΙςΑ[ο1τιςιι?ιΙ.. _· · > _

- ξὶονοὶρ·;ινὁἀτ ὲογε'τ›Ρ-ρ©ίἔτ_5ν€τ;ὶ:ουΓα `. 'ἶΒΙἙΠϋἔι ὶεὶιτἔ=εΪἔο·ι=τοω-_έγΑπτ:ιβΙΕ εφ110ΗΕ ξ - “

βειιΐοοεα!3$όπ ΐΙροβκαΗΤώ16[ςώιέετθΦ»ι~ ._ .

*Φωτ άβε;έΙΜ·<ὶ<=©ὶ©ι1ῇ+ᾶ9€ἐ=εΐἔΦΪ4ὸὶΐ·° | ° -

ξε 3ΡΙ«3%δυσαΠο;μη·απΩέΡΙςπρφςείο;:ποθΙίι `] -

$66τωε=14°6€εωε·ωεωε.ε4οωωιΜε ·

@55%ΦΜεεφ, Μ] (>8εε-ει;·ιεχέφκδω . ' ζ ··

' ΪἔΜ¦Θβ`ἔΔΘΡΔΩΪσἐε|ι/]ἑ2·ΞΞ/ἐΔφ4.%φ.;|φω, Ν ΣΑ; ? ‹~

Χ @εί:ΉΜέ:€εεωρη απ; Δε @αφησω @πως _ ν;; ~ = .μ '

ΨΜΜα 1·έέ%έατ,ς”:Ρώ Φτε.ρεΜ1Π τ11ϋίζ η( _ '

ςΒΜοφοέ μια οφτινωε1ζες ,ΜΕ ¦ ` ›ΪῖΪ0ι1ὸ€ζ¦ ΠΓ ' ειι1·διιιτι·; '-;υττεἰ ρειίΠοη.ξ ·

Ήυδτ13;ΐτηο_ικ άς ἴ1αι.νταγε;ίαὶι11€τὲ.._ )

· “ζὶΉόγ·ᾶΙ·ειἰοὶὶἑεμκηνοττΉτιττςο;ε1ιπέσα ._1-ἐΏβ1ὶ;·ὸς Ιἶῇ_ΐῖ;ῖμοΪιηο;;.|ΒείαΞε(ὸ-ὶτΐὶ]Νικ; ; :·

“άπκέδιξέρά6%βρ8άμ2ζβιά;ρωπἐσ/ἔαιὲἄξσ;μ 4 Ϊ '1

ἴῇε`6ἰηιπιμῇἀΨἔ|Ζρ;1ε»έεαΜκευς'ἄόἔω:;~:ως _ -/ · .

ἔω> ΜΒ ωτουαεὸ6==ᾶ Μα
~ μ' Ξ, βι:Βίβ€τ3%*ςη:ςΙεε_Ρρτ:56;ε ὸὁ'Ια_[;μηᾶΙβσιι-:? δ Δ

' ·ΈβΈΊ;ςιιΐΙζΙιΠ'«ηροτ βο·τεοοιπτπο_ωσ:ϊ-έ;· . '

Η ]·Ι··οίϊόνϋ:Ι:1ιτ @έα-Μ Σρβ16€οο1ς @ΕἑΉἑιΞ 4 ζ»

;» κ _ < Ζε 5:οππιπ:
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Μ' -

.μέ

. · ἱΞΪιειΡ.

. Π.
Π ¦ .

`. μοοντές96ατ @ψ

Λ Αφ;;

Ωω” Χ Ι :έξ
#;ὶ‹5ἰ `

, τουτο €οττδ@ΜΒΜ απο Ρεί'εε: πισττεΠε ~

(αφ τὶε ηηεἱὶἰοιπε , ηιπιπ ίορτ.Βοοκιο:“ΐ.άέαΙι1τετ Με εἴΡτἰτω βρέ.γ πιο» 4

π::22τ

_ Ηι.ιΈ

~ με κ: ΕκσυΒΙΘ8εΙα ὸ1ν1ῆοη.ΑἙτιίἱ νογέ; ψ

@ωφε·ω τωκοπόει1κ ρεμψ:$ ], φ: ψ

ΑΦΜ :τ1ὶτπε;ςηε,εἶ£Ι μωβω ΒοὶΒικιι;Ω ' Σ:

·Γιιιις αρςέ; λἶαηττο;·1ο,`Ρτοιπἰς;τ6 ὸο1:! 1

[ΜΜΜ ;Ξι|ΙηυοΙΙσ: 6Μειι;ι έα ωιιεἴρ ~

ὰοἰε πά&σιιτιεπ;μρ11η ιιομε κωηιιτοκι1: φ

Ε; ἴνεβ`ὶτἔ:; ήόειιΜοφο !είο1α @ως που;

' Ϊ.ὰενφτιε· πνῖΦἱτ _ὰὸ_ είμᾶ;ΙεεΗμεΙξ1οηερ 86

ΒἰἔΡψ:οε ὶπὐε1ξ·;εὸ;1Ϊοςὶῆᾶομςἱοιηημ0$Φθ ·

πεπιε- Μοβεί'εφετε;υ; €ω·ριωΓωεωφ

7 ·μπαο:Πα$κε, ν 8: ίι1ΗϊΓαηΕς:ε Ξωιό;το Γερ

· Μτ:=ί.]ε: Μπιτ ὰεως ρτοοερτε;ςκε:ΙΙαπω

. εειραΒ!έέέρεώοίετνστ_επτΠ3-ΠΦω Μ ιἰΡ

·` Ιε6Ε1ου,-8εΙαρτοίεΙΒοη @Η γἐτῷιςἐὸβ

¦ ]:'ΕνΜΘΙο Σ Β£Δὰῷἶρ0_11ἱ8ὲιτοοτἰτς1;Γετ·

1·ε:ι.ιι€86 άι: Γε:[ΜΜιέ $έ;Ει 5α;α_τι.ΡΕςσζΡἰΕ6

7 Εε·3·οΙΌ·τάτε 1σ€οτε δ: ΜΒο.Π_ς:μ;έε.. Εοοιι

κά· Ϊ`€8·ἀι311£,ἔ-ΕἱιὸεΪ€5 ,φ.νς_φι στι:: ΜΡ ὶ

Σωιιίἰ::τττ‹:τιτῇοιιῷιπεἀὶτέέ'16;, .ΧΜ @Η ·ὶ

·ΒΐΜέεμ «το·;·ν σε εσωτε6 66 Μ Ρωτκιώ ῖ
~: :ρ:;:1&ςιήοκπτ ε ὰΔ£ῖ¦ν_οηὲ Μ: £:ιζζ;:ε,Μοι180Π ὶ

,Μι ςοιιἴοΙατἱοπ δω

άέε α: _1ὶεεὶες·Ιειγνὶω ό: Ια ἔΙοἱτσ`

Ρα:μετατηοβο άετιίε 1”ειυπέ.· (2ι.πορε απ

κ - ·· ω:



- >βιτί'ΕΡζ Π. ρΤέτη2Πε: :Μέ : -·

ἐ @Πες Ετ::::ΡτοζΙς:όββε αι ὸου::_Ρ`οὶιιτε; σωφξ ·

Ιβ μου; ;ποητς:ιητ Ρςεςτιὶ5ι·;φςοτ_εε ειιιΊ! Π·

· (αυτ €ιή:,86 ρυἰε ερ ίξεομά Που α: ς1ι;Ή

ίαιιτ_(υἰνςε. ();ιεΙρ Ρτειῇιπὶετ_ἀενοὶτ Δε `

1=νκ=ν©ν°%·4»#49 ωί'<<ωτ <1ιτ·ν=15
δεν Ισ (εςοιχρἱ ὰ; Ωιάάτωοετ 3ο Βἰρηἔ[;-;› μ

@η εεςτε_ΡέιήοΙξεΐΕξαΐ;.' _6'ῇέΤς ώ· τῇ( Εμ. π;

ρωαρροπέ: α β£εμῇἑῇς;_8;”ςςετς ειμαι; ' 'ίή;Ψ·

όμ ΡἴεΙμπἰΒο ΙΙ::έπ πο] ;ίιρδωπλ , βέ εξ1ψ..Α
ξία_έ ό· σιτε;. βιωτώπ εισππεἄευς›θη Ιἐ:ὶΜ* έ 4

· 1'ΑΡ6τώ ΡατεὶΙΙ:ωξ:ῖιἐ ςόφμηπά:: ω

Ετεω_ἰετ]ἰεμ ἔι ΤἰωστΒέο έιίβό;· Μ· &'ε-:

βπά;ριφ%ξ58ερμξ;ΙΙΙογ_οςσΙορικώ / ° › ? Ϊ

@ω ἀ9Ρ°#π|Ζ#Ψ#ἔ·ἔ έωα=26199Ψκωέ »/ -

2έςὲ_, φψιμΕκ. 5ιχηςιιο;,;.έμη;-96ο _ ` . η `

ΡιξΪ:;τ ούτω ,|__νὸυε @έξ ι:άιφειςςυςΕ Μ.

έι;;ι:·Πξ ‹ἱὲ Φ Ωω: Βοτηιτις2 φ; ω: άϋἐ '

ξ'ΗΠ1 ςιξῖἑι ΡτοΡοε ; τρτηΡή_τειος_ 8ρεεεςμ1τ

@ράφι φαω [η ωςΒρπαςἱρκι;_ ξμ Ε;

_ €ρηςὶΙτἰρηέξξ εὶιῖΒςΙΒἰΏη όςε!ρέέξοι1ηε; ξ

«1ι1€ίΙ)Ρ;ΞςΙε. Πέτι1βέ Ρρωμβτο 5ς:μβοττέ .

@Φ 24][ς:ήτε έ πξαο22σε· έ;ρμπυ#έαβ Τϋ·,·-~ Ϊ

χμ: εο2υσέιμάμ ρμῖ,`εοπὶιὰης_εΡ;ξἱὶο 8ει];άς”:, _. ζ
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χ ε:ωρ. εποε, @ΜΙ 1!ρ:ΐωά Μ ἔιΪ-σϊ1 τΪὶΐοἰΡΙο) !

@Με ευ ὶἰει1_ὸ‹έΙεε ιιοττ1τικτ τιά1ΗΜΙ Με ]

:ιρρο11ε εὶεἔεσιξπ:ι1τ 825 @κά ΡτοΡοε ἐ

Ραπ ίου Ϊωἰ€τ; Ζε.: πυπαυἰ:ἄ: ου, Μ

£ΐι:[27.τ α? ἐεπωῇἔ· € μα:: εμε 'ΤΡτποκΙπέο,

_! 4 ειο1ἱΙ`ρ:τ:Ι·ε,‹έτοἰτ επες;έειΙστέντι Κιμ

ΐ ”Μ:“Ητϊι11Με ; ςώ11Με Ήούἔ ΉβΡ&ε:ηοΜ

' ξ. '· άι:|ὶιἱ-ιὸτειἀτ1ἐὲὶεἔ_ἔρῖττε›€11ι*ΙΙΈε37·ειέεπτε; '

Η μηχό1τέΧρέέπε:ρτστιτί- 29· ωκ:

4- ία- Λέαέρήέ·τω έκαεπ7/δ·ζ· ΞΑἰοίἱ ακἶεε εο·ι1ὶοΙἶ

Η ω€ΐιὲτἰμ1ςὶο ἰὸή :ιεἔἑε ;ΡΪἶ1ἑἰὐτὲινα1ἱῖὲ

2:68 ἑΒτὶκῖὸΙἐἰἶ6ε , 86 Ρωέ 6χροεθ :Μέ

τξησ:Δτιο1ιω σὺ ςΪἱἐέἐἰιΙὰο6ιἰιϊε£ Άστα.

· ° Ι ΙΦ95έ <νωςο#16·έωςτο ναϊτὶ-ΦΨῖ9ῇ ΜΝ ὶ
· ` Ί ϊῇῇὲ;;`ῇο€ιτ*Ι”ώα:Ιςε'<ΜΙ'αυτο.ιίτ ρϊ0$ἔ ΝΠ· 1

@τά δεσ:(ο“τέΈιαϊτ Ϊ0τΪοε ἔε`τκἰε8;·ἐοτι1τι1:ἑ `

5)ιὶΙἱ1ἐἶΪἰἶὸῖἐ. “Ω0τΒΒέ Με `οὸι$ν0ὶτῇ·ἔ:8

'ιῇπὲς“ὸἶζιυται%τ°“ΡΙιὶε όε ί'οΜ) Μάο άΙΠ3

" ΡΊι15°τοιωμι€ζγ ἶυἰςτ. Μ

ἔο`ἱὶθΪε!Ϊἐ :ὰ ἶΉῖἴΜἱεεϋ δό]εί?€φΐάΈΩΕάζ

· | _ ΗΪγἰἔἰξΙῖξἔίΪἑτΪὸιὶςήπόΐιτετῖἔικἶειἶὶἶγἔἔέᾶε ὶ

. Ά· ι μ

<ν=:ιι5==Μ
α: .=Π:& ξόξς::ΡΡ!υ'5"ΒβΙΙς:φωσ τἱ© '

| _ὶ ¦ › δώξτέ:ΝΠο ς'›‹€Σσ€τι€ι]ε·.ΡΙιὶε Μι

Ϊ 'ξ ι‹ ' 1έέηππεος1ςιιτῇῇὰιἙιιἱὸ.Πς€ινουε:ινε5

!
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ρ:Ιαε εΙΙαειφ :Ισ τΙουε άοΙω;ειςτΙσπΙίοτε: ε_ωβ .
βικτη: κτ2τΙΙΙππΡ δ; [ο ττιωΙΙΙ: οφτιττ‹τ ΙΙ.έεμ._

νΙεοε (πει:ι€ο;ΤΙωοτβέα8ζ οκτώ: Ι _

ΗΜ ΙΙιγ τέΙΙΙ;ιττΙ:Ι6ιπτ @μετα Ισ; Ει.ιι:Ιέ35, δ; ' . Φ.-!

Ι€8 νε;1ξτέεΙα ΙουικΙΙο2 @ως ηιι1(οιη: ; '

ΡΙιιεςι;.Βέε @απο ΓανειςΙ€ε,ά Ια εοΙειΙσέ,

β; Ισ οΙιει€τΙιπ ιΙο Ια νΙεΙΙΙς:ΙΙΙ:,- Ιὲε @Ιβιτς 1

ΙοοΠποε ) :Με φα Ισια; Γεω έ:οΙπωοτίζ

απ: ά έοι:ντΙς αποκτα: Ια ιΙΙειΙ(ει·Ιο ,Ια ΙοτςΙΓε εΙο Ιου: ειπΡ::.ησ:, ξζεἐεε1τιεἔ

πισω α: τω: Μ: Μοϊίο σα ι)ΙσΠ.Σψ

φα Μ. πω!2:ε κά:: ΜΜΜ:: α! :κα-Κτπάζε ΦΜ_ '

[Ισ Μ 2ετπ:,& με 2οιι1είΈΜέέέκ.α!2:2 @Ισ 6_ΐ_ - `

Ι 19:σβε: αΙε Ζι·ευ':κέιπ 22”9ξέφιπω;βώ; ή ` ›

Ι μα! Μ τω:: Μη” ,' απο ;ιιτκτ6 τεζς-Ιιχε. "Ν Η

:Ισ ρεοΙιέ , ςΙυεΙΙι διείοΙοε'ΙΙΙειοα: ά; ΜΔΕ· μ ›

ΡςεωΙστ Ραπ: ει ρΙπιπξε ει; Ιουτ ιπαςοτε,Δ Ψ :ΙβεΕτοΙτηφ.τις (οστά Ια Ρ;ιττΙοε ἐκ: Ι ' · Ι έ

νΙο 2 δε υ'ςιπ: Ιο.ΙΙΙαιπτ ειιιεμιιο`οζι εΙΙσπρ 1- ·

ΣτοιΙιτΙ(9 αΙσωπάω11ω:ιπ κε Ιιπτιμὸὶφ

,τι;Ιτερξε Γ;; ἐοοΙΙἔειΙι-ὲ.Ι ΜΜεΙη.Ιοη εμ;

φυΙόςποε ;ι;Βε:ε πε ΐινΙτκήκρτηΙπ (ΙΙ: ίὲἐ

6 Ι:οτικιρςΙοτιε ΙΙΙ ς-Ω;..ςε ςὶιι?ξ3. Μ: [οικ - ` _ `_ Ι

· ςόμε ε:Ιι;ιΉε;;Ια Ιηεἴπιοε _-Κ:Ιπω:ΖωΙ -

Ι · Με; Πανε Ρτομεε_ 'ἴεΙο_ιχέΙῳ: " _ #ῇςξ: :Με

Ι ΙΙΙΙΠ1ευτε=25; άεε ςεΙυΡει:λφ;;ξΙύζι1ΙΥτε- Χ
Ι 5Μ9-Εε.οσωπκ “ΙΙ-ΨώΒέΒΙΕΙΜΒ618ΙΙ· Ι
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.- άΙΕΐετεττιτοει1ίεΜΙε: εοφ τΙΙΙΙετεη;2”
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@Με Με ὸἶιὶιιε ί-οτἔε , δ; Ι'ο.ιιτίε τΙ'ιιΙιε

ΙΙιΙ_ττε,ίεΙοη 15 εΙΝεΙ·Γε άΙΓΡαίΙ:ίοιι , @ΙΙ

γ έτευνε :› θ.Ι:ΙΙΙ δε Ρ°ωςοη ‹Ιε Ια εόΙινοϋ

:Πε έβειι;ίεΙα τΙέικιέ ωτω Λεωφ .γ Ρω

εΙυΙτ Δω :Μια ', 862Ιε; εςεεΙεΙευε ωκε

Ιτε:1ε ίεΙρττ ωεΔΙνωωε Μ: Με αειΘεέ.

1,.'εΧΡετΙεπεε ιιο1ιε ΓεϊιίεΙ8τιε :ιΙΙόε;τιοιΙΙ

βΙΙειιπ νοΙί :ουδ Ιεε Ιοιπε,ημε Ι'εηθ.οσε

ε. Ιβ άτ:€1111τ5,δ6 Ια ΙείπιεΙΤε Γεε“ΡαΠΙοπέ, _

'Βε`Ιζ:ιεἔε Μει:ι:Ιεε Νεα , δε Η ΜεΙΙΙ::ΙΙΙ:

Ιω ίΙει13. Νεα εμε Ιαίσι1τεε , 86 Μ. ΠΠ

εΜοΙτ ΙτιεΙΙι1ε,Γείρεεε ε:1/εΙΙ ςΙΙΙ1%‹ω

- Με; Μια εϋϊιππε ΙέιΊΙειιηεΙΙε επαω

ξΙε τω: κ: εαΞεέ,εζήόττεωιτυτε :ι Ιε

' Ιω άθ €ω,ω εε Έστω, :ΜΙΒ εΙΈ- εε Επι;

°άΙΙΙΙωΙτε Ιε ρΙοε αρωεΜέ εοιινοΙεϋ

  

ΕΙΙΙόε", Βέριιϊκ μπω όΕι νΙεε. Ν,:ιγειοτ '

_ 3815 @έσω ει: ΙεΙοΙίἰτ,ἐὶε Με: εεπιτρ2:

τετ ενά: εΙ'πιπΙ·εω ι1ΗΙε Ι5Ιεέι τεφατευότ

ΙΜΙΑΜιε Δε Ιπότ·Ι·ε είΙ:τε δ: Ι'ΙηεεάΙωάε

δω οτω(ω 1116:Ι:Μηεε ; εεττε 'ΙΙευτ , 88

έ:εττε είξέ @σε ·Ποω εείΙει·Ιτοπε @Η

@δόσε πιεί εεάιοιιἐ τεΙΙΙΡΙΙ:2Ιε ΡΙ:είοπ1;
:

μπω ἐΙ'είβεϊεισεε, δ;; ά:: ξἱεττἔ 5 ΜΙ ·

ΜεΙιι: εεε Με; Μακ αΙ:εμτά6Μοπε :Φ

ίόττΙεπι; ἔι°τοι18 Ιε€ἀείἱτε, ἐ1ιιί1°ιειιερτεβ ε
' Ι Ι Ι Ι Δ Με
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[σιιτ,Ισειιησ 5.σσιικ :Ισ Ι'ειιιιΙ:ιτιοτι,Ισε_ ιι_ ‹

@στα ά σσίιιι όσ Ια νοΙιιΕισ. ΟσΙΙ Ε». Α·

Ι οϋΙσε ιΙσΕισιισΙισε,25σΙσε νσιιιιτσσ:σ'σΙΙ θ.

άι Ισισιι,δσ Ια Ειικισσ.ιιτιίσ : σ'σΙΙ: Ια οἱι ΙΙΙ

σιιιιοΙΙΙσ , Ι*ειιιάσ.σσ , δ: ΙΙσκετανειΒιιιισσ,· 7

8:αιιττσε ΓστηΙιΙειΙ:Ισε ΡαΙΙΙοιιε σιιστεστια σ
Ισιιέ τσιεσ απο Ισ ρΙιιε εΙσΠεσιισσ; (Ια Δ

σεισ;σ σίΙ Ρι:ορτσιτιστιτ Ισ τΙισειιτσ ὸσε μας

” ινιοΙσιιτσε σοτινοιτιίσε, ὁἰι σΙΙσε Ισ :ποπ-σ

αστα, οἰισΙΙσε ίοι·ιτ Ισιισε πω: ανσεΙσ ' .
μα; ά'όεΙσισ α :Ισ ροαιρσ, (Ισ οικω ω» ο -

ΒκΙστωιτ ΙσρΙιιε θιιιισιικ άσε ΙΙιι€8$ Μ 7!ιέΒιι· ΙΙ

πιοιιάσ Ιιο.ιιιιΙΙΙ:ι ισιιιισΙΙσ ὸσε έσοΙσε εΙσνι·"Μέ η

Ια ΡΙ·ιιΙοΐοΕΙΙιισ εινιΙσ,ἔι αι.ιι[σ , σει-ιι; σ

£ιιι”σΙΙσ στι οττοιτ Ισέὸιἴσοιιιε στι πω, σ

τισ ΙΙιινοικισ Πω (σε ραΠΙοιιε , 8ε Γιιιιρσε ›

Ι τιιοΕισ ‹Ισ ίσε σοκινοι:ΙΓσε. Ε: σ”σΙΙσροιιια

. Η τιισ[ιτισ σοκιΙΙεΙσω.ειό ,ιφισ Ιου @Φις

σιτισΙσιιιισκιισιισ εισσοίιτιιιτισ σΙ'σΧε:Ιοττσκ σ

σα: αεἔσ άσε σοκιΓσι1ε ά'έτσιτ, σοπιτιισΙΙ ΡιιτοιΙΙ ρσιτΙσ πιο: σΙο 6'σπικαιω ΦΠ _ _

έειι1τιωτισΜοιεΙσ Μαι «Ισ εσιιΧ·ςυϊΝ.σκστσσοισιισ €σΙ.ΙσεσΙισσεσε.ε:ιτ ΙΙΒ8ιιι- Ι · Ι ·- γ

; @ο Ρτομεσιιισιιτ σε νἐσὶἔσινἰιὰιιιιε Ισ Ισια-Ι › σ _ ι.: '
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ε. ΟΙΙεΡ.εΡΙΙΙΙΟ`ΓΟΡΙΣΙ·ΙΒ (ε·ιΙΕΙΙνεΙΙηε_ε,,εμ_ε5-εε ,ω; τϊο_Ιερειε @πε ΙΙυΙετ·; ευ'ιερεεεβΙεπε Ροζ Ι

ή:ετ:ιεεε ‹Ιε ροενΜτ κάφε €ίν>εες-ι1ε . μ

θΙεειιπογεεε ΠΈφΙΙ»Ιεε υπ'ο.ει€έε -ίΙ @Με ΙΙ ΙΙ Ι

Ι Ϊ." Ι Ι Εοιιἔιιει3›ε Με Ι·σμίωε εΙεΙΙξεεσ1τε ΕΜ '

(σε. ΙΙ Και εἱΡε μπώ ιπείαπε @Πίεσε .

_ Ιεὸ`εέΒΙευ5ὁοητΙα ΐα-ΡΙεοεε εΙὶΠ Μπα!

Ιω ει:επιεΙΙεε ΙΙνΙνεε ,- ΒΔ Ιεέ εοίεὶἔπεέ

Ω - Μακ-ΙΙ ριιΙΙΙειά·έηιι'ιΙ εξ, ελ ροΙιπ.‹ΙΪ;ιιπε

· Ι· ' . Ηετεύ ηιι`εΙΙ`ε Πε ΙΜ; εειΡ:ιΙ:Ιε εΙΙ:ιΜτέ

Ι ἱεϊ·., δε' ‹Ιε μεεετ' α(οπεενεΙα ΑΜΙ Ι

Αν ἄτσιαεγεγὅε εμε Ιε $εΙευει1ττεςοΙ:;8ξ

' ε 5'εοΙινΙεΙπΙειιηε-ΙΙερΜΙΙ ΒΙε17ΜΤεεω

@ικα ει:ΙΒεε ; δε· Ιωγ ‹Ιοετἶε· ΦέΒουτΙξ

| ΙΙεΙΙτεΙε Ιπογε1ΙΙ((Ιε 1·ετΙάτε ΓοαιΙΙειΙΙΙα 1

. δε ίυι·πΙοεεεε Η: τηο.ΙΙηζ·ΙΞτ Μαξ

ςμΪειπττεἶΙεε έεοΙΙεΙε- εΙ_ε;εε ΕπιύετοΙΙΙ

ηχο, ΜεΙίΙτε&ίΙ :εξειπ ετων::,ειΙΙ··ΙετΙει1τ-αέΙ '

ῖ^ΙἑπἑΙ°Ιετε:ἴειΙ[οτ1ΞΙε. μ3ευτ εΙ'οΙιΙ›Ιἐετ Ιεερε5·· 1

;η_ ·εΙΙε<: άεΙεΙ.ιτ;ΙευΠεΙΙε, ενοϋειοτ ρπιτΙΞι;

πι» ςμἶΙΙε-εε Ι'επε με· ριιίΐέε (Με Φωτ;

Ι: * :όκεε;ίΙ εΙΙ-εε φ:ι'ιΙέγ νοΙ€ευΙΙΙ φΙ211τΙ&άΙεΧεΙΤιρΙεε: 4Ιε 4ευΙπε-ε ,ρετίεΙΙΙιεε Με;

_ -51εεοπΙΡΙΙεε ετΙ_ΙερΙετζ; εοιΜπιε εε Με:

' 3ηΙεΙζβε ΙΙ:9 `δ·ευ:ξ4εει11ρεεποΙοες ω 5αἱιη:

ζ @εποε εε Τί113ώβόε` ΜεΙΜε ‹ΙοΙΙτ ΙΙ·εΙΙϊ

: ε1ι1εβΙσιμε: Ϊ€Μηαω6ΠΙιε :Ι'ωΙιτεε

με 2 @Ἡ με - α'. - (°ι-ΠΒΙπωσε
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έσπ1ΒΙε;Μςε πο: ά!έ)Έμπιζ, ςΙοφ«Ώ1ΐΔι;ττά: α”

Ιτ.€όΒίρϊρλωεξι1 δεἰἔιιεμμριιτἔο

@η εα8%:εξε [φ ἑγῇροε; 86 @Πο @σε να

_Μέίω; ἴηὶε'η,[ῖθ;τεεφρετο.πεσ,8ε4Ια επισφ

ὸ@Ι@νἰἐἱΙ_Ι£:ίΪ€έ-αΧιὲεηΩε Κ» Βουτ ό;

Β-νὶἔαεύτ θέ Μ; ἰειϊἴὶ1ἑἔ©- ξΕΙι€ Ό11Μ129.

@η (οι: επι 2-ε1ς,8ς Ρμι;15απε (σε ραίΠοηε

3;Ι!ς ξουτηι:"Ανεπε· Μ ὸῇς:ὶ Γατἀωτ_ , δε Μ;

ΜὸΙεης:‹έ Βα'εΙΙρ ανοὶτ άκιιι1τεΙΙεωοη;:

μια Ε; απο. `Εξ:ί?εφο φα ΙἶΑρὁιτε

Με)οφε Μ α ΤάυοσεΙιέω ΙΜ( (Με-Π)

ἰεωξερ: @Μ έσαα€πω;' ' 83 ω; σε @πιο

Ηυειιι: Ξι·Ι'άει€6 μ με Η: (ώέραε @μποτ επι

:Ϊ€Ω·5.*Ξ[)ε;ΡοὶιὶΙΙε Μ;; Ρ;ΜΒοι·ιε οιάζιαει1τε5

ζω:ου:ζ άς:- του €2Βε. @ο Ϊει ί:ογ ὰ: Ιοί”

ΕΙιτὶίὶ“ΒΔ Ρο(Ρέπιπςε τ16 ίου @ώ , δε Πέ
ὶπρυξἀεΐα ιψι€Γού ωευ-τΙίΪεὸ:ειτι:αἰω . ' π

ΜΜΜ τοΙ1ε Ι‹:ε Γλ10ιΠ€1°Π€Π5,β€ (απή

ΪΒΟπέβζ: εστί ατού. - Ιΐο.νουέ ιτ1ικ:>Ιερ

@ΜΒΜ οΜεοεΙε , 86 Με ει;ττοε οτὸιιτεε

7 ηιή εξτάρεοτςεπτ,Ϊεε.1ειά:ε,8εΙοεμιίΐς» .

ξσιωμτη;1ο_όεετΜϊτε ό: Ια κυποπομ

@Ω 42ΒΘά έτωπ ρμ!έ ειιεΙὶ-τι (με ΜΙ ειιι- #

τεπιρωῷιἱεεκὶὶνοττὶίἴεωεπε ζἐεςιπ_ᾶευχ

σ)`

ἶῷ=€-Μειὶε.1ἔ£κςυἰίε:Σιφοείξετἐ &:Τ1ιπο:- | ›

Ε€ὶ1ἔ€6 βε!Μ:εωρ0έ:ωπεε,86 Ια ί;ιάἔειΙ€τὲ ·

ζ ύψη: ΒΛείππ παπά εξιρτςΠέ

~Ψ` ” εισαι:

!¦

‹
ι
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ξεεισπ με” ο'είϊ-2:βϊτε £ξιιἔ1ῖςΒ ΡΜΧ:επεε ε11%.ΉξίαΈ9€6Η1ίςτς€θΗθώ;

' ¦ - &Φ=#·,Ρ#ΦΠΪΡΡΦΐσ #·έιΜϋ"τύο5° _ .
Τ | Ι. ' βΙι·τέώοδ8·Ρουτο-ΗεΉ”έηιξ ϊῳ¦|·ἰ1ιίἙἰεε,'·Ι2

έ' ·· £ον5ωεκαςα€;δέἘὲ-βεϋὲω ςιπιεπω.

ς . Ζῇ;;γΈΪ£ἔιι6ἰἴ`·ἐΙἰι”ϋῇὅμτἰΐετὶε` 1""έί,ιαςΒ:1τβ

Ϊ? 7ῷε;ε`ἑ-ς6ειιΦοἑἀὶ-Μ1Μὲΐ κ26τω ·;ΡΘ2ςιΡρα5

ξ·;·ζΜΈέέ5έης@Ηήσερ;οΉΘΠώπή6°ΙΐέΡβ

ΪἔΒΪ·ξᾶ·ἐ&θΕξέ3ϋϋξ6$έΒ;ἔΙΪἐΐἐἡΪὲΡϊΙἐ

κ · ΜΒΜ ΒΕΙἑΙβιΪΒἘΞ”ἰ<ιἔΐᾶ6·σἐΒβΙξϊΜ›

~ ` σ6ΙΒΜΒ 5ΑΡΜ'ἔΙ'ἱ-ὅἐτἶ',ὲρὺὐἔἔΉΒ[Β:
` ' Ιζ%Βέτβε Η η
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ϊΗἘωΜἐἰ`ὅέ-Ἀ3Ε4(=ο<ίάόΖθ.έωίΨΦ
@ἰ=ὁωεἔῇ-ε.εε;ἰἐωᾶἐειεᾶ€6ς1_ηἀω66ῖἔἑ°6ο-,

226εθτέσόεε-ιε '
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7ιστ2'ΕΡ. Π. εΤΖωσΜέεξ › 1 '·;·η

:ΝΠ είὶ ‹ὶε πεδια: ὁενοὶτ ‹ὶε τεεΒετεϊμετ σεφ.

Η @Με @να :οσε Ιιοτιππεε,8ε ΜεΜε

(με Ιεε από:1εοε ΐειιΙεωει1τ,ίεΙοη1'οτ

άτε εεε Ι'ΑΡ6ετε ιιουε επι ά(πιε ειΠΙειπε

ε5ορεείΤεωεπτ ε $'Ιί/έ·μιιηθιΜ (ὸὶτ-1Ι)

Μπακ: ?πάω πισω Μ' εφέ: μα απ: πω:

Μπα:: , ε: άετεεΒείοΙΙΙευτε, Ρεπιπ|πβ

β: ρε?καιοσε :σας ΜαΞε μπε εΙυεΙεε

!ιοττ1π1εεε ει τ1ιπ·ιιουε εινοτιε ε1ΐ:Μτεΐου.:

' με! υεείοΙε εΓυιπ Η θιίε!ιευκ, 8: Η ιΜΕ

::1Μ Ξει:υτεΙ,‹ῇιιΪὶΙ πρ: με ροΠὶΒΙε άε νὶ

Με επι μια απο απ, ηιιεΙαμιε Με εεε

Ι'οἔι ρτειιε άε Ιεε <έει€οετ, 86 ειἀὸἔι1εὶτ,

τε :Μπα εε σε ά1τ Ιε ΡΓεΙτιπίὶε εεεε

επιπιεπιπε όεΙ2 μα:: ρειτκιπ ΙείςιιεΙε Η ίε

ῇοιιτοοπ ει] Μάτσε 86 επ Κεάειτ , Ιε/Μ

έκ :υπωωἰάοκπἑ ἐ Ζε @η από: κακά ίσα

μπλε ία ·υσΖίε .Πα έΖεπτε , Ριεὶἐι1ε Μ. ὸὶ··ε

ἴΡο·ὶῖ:1οπ ε!εε αι:ετεε πε ὸερειιά με ‹:Ιε

πισω, Π· ΜΒ: εεε ι1οιιε ΒιίΠοτιε τοιιτεε

ηιιἰ είὶ ευ ιιουε ραπ εινοίτ μια εινα:

ευκ , δ6 «ΜΗ π:: τὶετιπε με ἔι-ιαουε 900

:ασοεε πιο Ι›:ιγ‹›ιπε. 51 αμεα» οεΙο., Πε εοπ-~

εωϋεπιτ 5 εοιιε Μιὰ, 8: πιει! :ταπ:ετ,86 ε,

εαπ “Με ρουτ Ιειιτε επιπει:Ηε : αγει1Ε
Με πιόττε Δτἱε·«οἐι··`ιπ‹›ιιε επ Γοφτπεε -

φ1::εε,8ε άειπευτεεε Μυοεεπε άε σε'

ττοιιΒΙε,Λεω
Ι

Ηι·δ.Β.

η,

“ Χ

Με(

Μ.. ι 8. '

η.

- ° /:ΐ7 .-.7`
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νδ ¦ - " ΜΜΜ ΧΙΙΙ.Χ

εΙν2Ρ_ ττοιιΜε , 6:15 άε Ιω: ΓειιΙε κπεανεἰΓε ΙΜΣ

Η ιτιειπ,8ε ποσόε ε6ττε ?αυτε.5επΙεωεπτ

βια Η τειπαικ1ιιε; εμε Ια μα εμε ι:ιοιπε

1Ξενοοε ροιιτεΒεπετε ε'εαιτ.εηὸ οιι απ;;

ε ·· εεε:: ‹ὶε ὰεὶποτε, ενώ Πε Γεω ρπεε]_ε ειδ

Εεε τεΙὶἔ1οπ ε σε εινα: `εαπ Φ:: άεό:ιπε,
έμ_ ε. 11ι1Μ:οιει: ΡτοΐείΪἰ6:1 δεη είὶτε. Νοιιε

ὸενοτιε :ινο1τυπε ραΙκ Βεεεεε απο Με

ειπε ,εξ Ιεε ειιττεεν πάω Με εοιιτεείοὶε

· ε8:1Ιε. ε Ανε‹: Με ρεετΜετε ε'είΈ Με

εΪει1τιῇε€ετιὶΕ Με Ρω εἱνὶΙε; @σε Με

ΜΙΧ άε Με ὶιιίὶὶεε , ἔκ! εΙε Ι'!πι1κιπιπὶεὸ

ε €ἱ1τέτἱειπιπε.- Αεκ ΓεεοΠόε ποι:ε σε άο

νοπε ειπε :ιιπτερ1ιιε έττο`5τε ν 86 [Με θα

' _ ετέεηι:Ηόεεπώ: 1ιι(εμιεε Με τεΙἐἔῇοω

(Ιω κάουε εΠεοτητιΜιοε οΣνεε.ευκ.ε'Η ειττὶνε ουσια ριετ:11ετε άι; νὶΟΙ€Γ1©$:

ὁτοἰτε τΙεΙο. ὶυίὶὶεε, 86 εὶε Ι'ἱ1ι1ωειιιΙτὲή Ξ

ἔιςιγον Πε [σετ οΒΙ€Βέε όεηε!ο. ἴ00ἰ©ϊἑξ

εΙν21ε ν οἱι ηοι:ε ν1νοι1ε, εμ ουκ ίεεοπ(Η!

εῖε ω·ουΜετ Ιεε·γὶο5ά άε Μ. εοωωιωὶοιιΪ

τεΙἐἔὶευΪε,ἀο11τ ευκ,8: ιιοι1ε Ει1ΐοιπε ρι°0··]

ί-ε1Βοιπ εεε εεε εεε-Πι Η είὶ έν1όειπ (Μέ

11ουε πε ροι:νο:πε ενοΙτ ‹ἰε με; :ινε06

απ;; τεειέεκ:'ερε είΪέε ρο-υτ πόσο άεεΙιετ-Η

δε όενειιπ @Ζεα δ: άενειω: Ιεε Βοτυι1169:5

@σε οεΙαΜε ειπ15 με 1ειιεἔειυτε›

@Η ' · _ ;ιοΙίΞ

ν Ϊ

Εεεπε.τ-



: ` › ¦
π· ' .. |.

. ἐ1.!;τω”21ές?ζΐ ~ @έ
@ω

$ότ1Ρ:ιτΜ1°ώττε._Ω:ιτὶΙ‹:&:ΦοπτεὶΩωὅΕ Ν Α "

ἔἀιἀιιϋπαΒΕο εμε Μρ:ΜΧΑΞΙΟ Που Με άι: Ή· -

(εε @Με άο1ττοίιΙουτη άεωευκοτ Ε»

-;τέε;>‹$ε ὶιινἰοΙαΒΙε›8ε.-ἰῖτιρ:υε ω: ροι:νόε.

φινοάτ @Ιω ά·ε ε !ιο.;ηιτιοωςμ'ε:ι.τοπαραπ

@Πε άο])1εμ.,11 πω: Μαι. ιτικιαπ_ έσα

«ΡΜΜ , «Ιω 12 πιο]τιαστ Ρειτ1'οίΐοιπ:;

@ο ιπϋττοβουνφωπ ,ά μι: Η: [επωεζέ

@Η ἴοεψτάἀείοτνὶ_τοιιτε. Του-ι: Ν: Μάσι;

βϊινςΞάτ ;οη1Ριι Ιει··ραἰ:ς άφωειικ [ως

αι:ις,ςΙυ!φουε γραιτ ίἶοτεέε;ε:εῇἔεφπεέ:

ηπουεΡοητ ςΠ;ς._ωρη ο.νςςίοψι ὰ:: οΙμςη_

ία ΜεσωρωΒΙοε ;ινερςησ ι;ξπς@ τά3-9

=γο:Ικ οηγετε!%οιι. ΟοίΗα εβ-0Β_Εάς:ΐεω »

βάσει: «Πρ ασττοάοὶε ΕΜ;00πτεε Μ;

Μη: Α-οαΒη-οὶὶῖαεφιτί-ρἱτ ίσηίΐημοτι: -ϊΪαπ ·

Νοίε ττουΙσΙἔ: 1ί-ταΞΙ , ΡσΒΐ μ';ωφξτ Επι;

_ γοιιΜι :Μ_Εκτετ Σι @η ὶὰρ,Ιειττᾶο ': κ:οτιπ11α

@οκΜ; Ια ΡΙιιε Βεο.ο_άτέ ραπ ςΙυ ΡφιιΡΙσ5 _τ· ,

@ε ία] ΡΜ” :::ςοιιέ!έ _βαδί· (ώς-ΙΙ ) .φαιά :.12°Α

·ςἶεΕέ @μ @· Μ Μπάση ,σεβ ω:: Ρ6:39,872 _σε με. Ι Μ 8°

· @Με κιω.«5 έοΜΜε Μ;; :στπΜ4πέεωσκ::·ζ'Ε2εάπε! 5: ά· Με: :βεπέκὲ αρ:: Μ:Βω

·ἰέπ:. ΟοΡς Ρομηι1ογ ὶἶΑρὅτ1'ΦΡΩϊΙαΠΕ;

ξεἰ ‹ὶο Ραῇ·κ? φα: εαπ ὸοὺοω ως 01;;

@Με )ς8 (ζὶ1τέτὶο·ηε,Ισι ;είΕπωι: ττεε.ρτω. | ›

` «δἔωὸιἈέ ά εειικ]Φ:1·έεφφμεαΜε 6'εξ9·;ςς!·β

· " Α ει ει ν? π. @Με

ωχ -_

Η
μ " .π / ' .-
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@πιο Χου: τα·ι2:·ρ47. (ζω Η Ιεττιτοτοώοτι οτι-Ισ

Μ

_·-___.__ψ

στο 8επι€οκ Χ Ι Χξ ο __

,ο

τι. . . . . ΐ

› ἔστι: τΙιι ()Ιιτιί'τιειτιιΙτιιο τι οίτ με ΙΙικοτο; Ε

8 ιΙε τιιΙτιοτιτ ρω Ισια οττοιιτο,8:Ιοιιτι

ίει.ιιίΙοε άοθ:τΙτιοε μ στι τσιπ Με ίοατιτΙεΙοτ

› τΙο Ιοιιτ ττισ.ιινειΙΙο νιο τι Ι'ΕιάτιιιιεΙΙο τιιι'ΙΙε

οτιτ οιιΙτι ΙιοιιοΙιο; απο τ:οιιιτ Ιὶι τσακ

ιισιιε πο Ροιινοτιε,τιι πο άονοτιε ποπ Φ:

Ρωτ,ωτι
Ρετ οικοιτηιΙο Ι)_Αρέιττο τι'οΒΙΙΒο με Τι

τιιρτΙιέο Ξι νιντο οτι ΡειΙιτ εινα: ΡΙιΙΙοτττ86

τ τ Ηγττιοτιέο,8: οιιττοε ΙιοτοτΙτιιιοωε (τάσ

° θ:οιιτε , φαι Ιου: Ιο τιοττι- όο (ζΙιτέτὶτιιι

τοτιν-οτίοτιτ Ιοε ίοτιτΙοτιιοιιε ότι ΕΙιτΙΙΙΙΙΙ

οποιο , ττιοτε (οιιΙοιτιοτιτ εινα: οοιιιτ ἐστι!

ΙοξνΙο,8ι Μ. τον έαοσοττΙο Μο1ωτ οπτι

τΙ'νιι·ΈοίΙιοτι , τιιιΙ Ιοτνοτιτ Ιο 5οι€ιιοιιτ

αουτ Ριιτ οοττιττιο ΙΙ ρο.τΙο , (πιο τιιι,ΙΙ μι·

ΙτὸἶΙΙ.ο το ὸἐε Ιοιιτ εΚ:ιτιοο,οτι ότιτιε Ιου”

Ι πιοιιτε,τιιιιτΙοτιτιο Ιτιί'τοίιιΙοτ τΙο Ιοείοιιρε

τΙο ίοΙτιττΙο , 86τΙ'ΙιγροττΙ6Φ

.90ΠΠ(ΐΈ
ΑΙΜ γογέε νοιιε,τιιιο εεε τΙοι1Χ τΙι ο·

| τοτιτοε οοιιίττιιθίΙοτιε τΙο ΡειτοΙοε Φ: ΙΪΑῇ

ο ρὁττο Ιοτιτ τοιιτοε τΙοιιιτ Ι:νοτιτιοετ ΧΚΠ·

τΙοτιτ εΙιειωτιο στι (ατε ντο.γ , τιετοτιτοτ·

[ πιο Μο. ἐοέττΙτιο·Ενατι€οΙΙουο οτι @Πο

ττιΙ , 86 ειιι-ἀοίΙοιτι @ο 5. Ι)τωΙ οτι το Μι

Ε: Μαι τιιι”ειιι ίοτιτΙε ΙΙ ΙΙτιΡοττο ?τι

· · ΙΙ ΙατιιιτΙΙο

τ . `:~ - |

ο τ:τιττιττιιιτιιοτι οτι Ιοιιτ τοΙιοΙστι. '



 

ν « γ

. ` α, Ι'ΕΡ. Π. ι ΤΕπιυαθέε 7α.·ι - -

Ι>αςι1:ΙΙο νουε ίὶιΙνὶέε, Γε(Ηωσ αεαιπ- (ΙΙιαΕπ

αιοΙαε-αυεΙατΙεταἰοτο εμΙουτεπόμαυρ. Π· |

που; σΙενοαε νΙντε οιη:αΙΧ α.νεεαυο.Ιε:α

νταἱε·€ΙιτὅτΙε`τι8 , €Ιὶ Ια ΡΙυε τ:‹›.ιΙΙ:ιι1α·,` - Α! Ι " °

86 Ια φωτια ίοκόι: , 82 ε1ιιΈΙΙε ε'αΙιΙΙΙα -

απΙέ:μκ αν_ε‹:αιιε: Ι'αυετε ρται:ερτο,ειασ . ,

Ι'Αρ6ιτε ςΙοαιια α. ΤΙιτιο:Ιπέο Μακ Ιεε · ζ

ραςοΙοε ίαΙναιατεε ,Ήεέεπα Ιααπιβωπ ¦ "

βΙΙ4:&ψα2]απτ[υπ Μ/κωέΐέω, βιώκιω; _ '

μ'ε||ε.σ εαεσπώ·απα έσω”. (:ατ ΙΙ οὐ εΙαΙτ

απο οι: εοφωακιεΙεταεα1: Μ: νί(σ αιι'α. ¦

ταττετεηΙε απτο Ιεε ἔτατεε,_Ια Ρα1Χ, 86 Ια -_ α . 7?
› ΙΒοαιιεΙατοΙΙΙ8ειπ:€,αυ'ΙΙνΙααράοαουε. Δ·

Σ20οττιττΙαοαοι:. ΙΙ: ανοΙτ άτβα τοΐαι:Ι1δ

Ι'αΙ:συε,άοατ ΙΙ αατΙε,αμαα;ΙΙΙακΙπωςοΙτ - Ο

@Ι αεναιπ Παπ εΙΙΙι:ΙΡΙα απΡτίΜεκέεα:σαέ- 22%
7963, ό· ρ·ψωω· ΜΜε: · εαραβίρ: έα. Ρα/βα ΙΙ Ι

` έιώ·πω .ι Γ]έααφίε2Ι·. Ετ αΙΙΙουκαΙΙ Γεω Ι

ανοττΙε ειπα: ΡΙιιε οαφτοΙΙΙ:ιααιτ-εβααε

Ια ριτειαΙετε ορίετο , αιι'ιΙ 1η αέοτΙτα

Χάσκα( αΙωι ) ίε:βιύ!εφκυβα:: β·ΜΜια 1? ?Μ

Ιι!σ:ὲ πάω· έκ ·υέείΙΙΙσ.τ , ό· ι”ι·κι.·πε ω: ία “7“ ` `

.α--ΜΜαξμΜ”Ι.Μ;έα"°';:ΤΎ:*ε'=

Ι ΡέεΙΙ:, εκ οοαπασ Η Ισα ΙΙοττιιααΜέσα α» α; Ι

Ι φΙαϊέίσκ:]ωίε: &βπσ2α]ίααόΜκ αωΙΙ:
Ι κ , ° ' ° ` Ι· · ω·
· θα Με; καεπεκάα·επτ έσα αείωκ:Ια ποια-ός: - Α ἐ

Ι φε·Ιαιο ΙΙ Ισα αρρεΙΙα Μακ: @φατσα

Ι 3ΜϋΜ:%σα έατασαφικ έ'σωαπάεπεπ:, & έα

Ι α. α ” Α;" 52'ίτιιΙν

σ

'τεΜ^

_ ,~ Η Α (-. μ

  

Ι.-Ψ-Ι

-α:;ἶ°

.`“- αΗ.Σα.

........-..._,._*_”:;;:μ__:-=α..α.α-α (έ··ι



ει” #

Μ .

71.2. : 8εταφ @Ί ξ. `

ι:ιιἔ·: α? νεκἱ2ἔ, Μιέιήσ: , &· ΖωΈκεψη

@Θέα ώ: 7:ις/2έωα: , &· σίσθα:: 2ίε 1«Μ»«Ή

Ι !

ΑΜ

Ρ

ό”Μ .<'επέΜάιτ·κ2_εκφίε; έ Μάη, :πάψω - ›

ω, ή·υπικυ2ι2:βιΑΡμα:. Ε: Π ιιῖἔτεπὰε

? ΑΡΡ2τωωξ φπα τΆίξ αποτο α: εμ1ΊΙ Πέ

@ΜΚματ σε:βιύΖω·,ά· έμήπω·Ξεκεπέσείω

- Ϊ· πω· όσοι: Η μιὰ: :ιΙΙΙου:τηαή φ2ἔεἡαΪρ·επτ @Η

,·4-·

. Λ ' ο · _. , π. _ ο _ ¦

11 )Ρζωηξή 9πς/ἔἔςπ.σ,ἔω εάάφειφι Ρως.

Ετ Ποπ οοτιτειπ ά επ :ινοιτ Η ίφιΒπιειιή

ίεΙ:οειά: ὲινετιἱΪΪ1τ11υτὶ1ἑε·,ὶ!ὅοοαε σπ- &

απο Ια ιτισίωο·Ι.οςοτι Σά ΤΗ:είοτι :Μετς Ι

??#·3·9· ᾶΙἴσὶΡΙο, 8εΡ:·Με κόΕε-Π) Μ @ζω θεια

' - Μ:: ; ειἰουτωπ ε1ιίεάζως /ὸ›ἑ:ὶυι:ιἱ!ς:,.πωεάα›·. °Ι'ανουέ ςιιΊΤ .γ α ΔεωςιΜπεα›Β;

· έτι ΙαΥΤΙπ·εοΙοἔΙε ,_άΉικε ὸ'οίὶτε`οοιῖθ#

ι όε:τέσέ; δ6 ε:ΧωπΕπόεε Π:όωτι1εωΙ€ε

@οἱ τεἔειἐἀοιπτ Ι'Εαπιιι·έ Γειἰιαἐωέκ Μ

έ!ιοΠτε ιιαεἔαὶτεέΡσ€ι-τ Μοι5,86 Ματεα#

πωωπ νὶν το. θα 11ΈΡε ρα; εΐο σεΠεε Η

¦ ἔστι: μή: δ. ΡρυΙ; Αυ οοιὶττεὶτοΉ νεο:

@σε :Με Ι‹;ε ΗΜΙοεά ώτοιι: `Ίοεί (Μ

"εκεΕοέεχεε ΕιειΒέκυ·όε;ςυΊΙε ίογετιπτ ττιρσ·=

· Νοε άι: άΙΓοεπιετ )ΜΜςπ ά';ι·άος@α: Η

Δω, ε: Π: ντειγ ά'ανοςφλέ Ιε.ἴ2υΧ-›ὅἔ (π

τερωτάτε ενώ άοικ:έστ;86 ὲενοΜΜ

.Μ ;«..ε..

  

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

«ΙΜ Μ:: άεωσ.ιιδοτα ἐαἀίοΔι-ὁΜειπεἴΜ Ξ

ά # απο”

ϊ

ἡ

έ

Ι
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[πιτ Γερ. Η. ιι 7%ω»θές. ει”

';ειιεε. ΙΙ σε Βε,ιιιιιε κι όι;Ι'ΕΒΙΙΙΙε :μια

Ξ @αν φιε/ἰέαυεβἄε: , @βατ ΙΜ%ισέ?ΙΜει:)6ίΙξ

Ι Μια: νειιπε,86 (ειπε ΐτιιιτ. Ωω (Ισια σει-τ

] τα&ετεε ιιιι”ιΙ Ιειιτ εΙοιπιι: Με .ίερειιιτιι:

Γ ρΙαιτειτιοιιτ ιΙΙ:ινεο Ιτέε ειιιι:ΙΙιοιιέ νςΙΙι:ε.

Β6.ΓειΙιπα.ιτεε. Εεε 6τες#2ια.ι βέ'ε: ε1ι.ι,ιΙ

(Ηπα

Π.

οιιτι:τιι:Ι Ιοηι: Ριςττιιι:τι:ιπειιτ α:ΙΙοε επι .

Η:Επι1ετιτ, 86 τοι:ΙιετςΙππι: άσε εΙιοΙέει

Πω ίσοι ειιι.τΙεΙΙΙιε τιι3ττεροιτέε, 86

60η: ΙΙ ιι'είἔ με ροΙΙΙΙιΙο άΙενοιε επεσα

Μακ έεΙαιτοιΙΙεωοοτ,ρειςο @σε Βάσει

31ο ιιοιιε Ιεεει με τειιοΙόοε; Τε:ΙΙεε έτοιέιι

μι οκειι1-ρΙι: Ιεε Βιιιτειιβσε άι: εεε Βιιιις _

ΒοέΈοι3τε,ειιιο ΙΆρθττι: ιι ΙΙότι·Ιε ό:ιιιε

Γε Με πω: εοΙοίΙΙοιπε ω 26ΜΜιέ76π Ί ε

@Με επ/Ιέε έα βια: είε· Μο· εέπέη ό· Παω

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

Ε'εΙυβ·ι

Με,

παώ· ; εΙΙιιισειιΙΙοιιειιτ Με Πό-ι:Ιεεειιι/έ)·-ι

ρυέτσιζε: 2Μέσ (οι)ε οιυΙπο σ.Ι3ιιτιοβι%·, άι

ςφἰσπ2ιιἰ7ε_|φιωἐἰέιὲ εἴε#›·ξε. ΙΙ δια Μαέ

@ο τω- ττιαΠιπ: τειιιΒ τοιιτεε Με εμιοΙΙιοιπε!

ςΙοειτ Ι`·Εετιτιιτο· οι: ιιοιιε 6Ιοιιειο Μακη

_ €Ιειιτέέ86 Πειτε τοᾶ›Ιιιιι-οιι.= (ξαιριιιεηιιιε _

εε @οι Ιἑ: Με ίδιιιε Ιογ αρ: ροεΙιὲ : 86 φαι;

ψ: ει: ΕΙΙΙΒ ιιοιιε ιΠινοιιε ροιικ οιιϊ άειιιε .

Ι3 ΡετοΙο ιΙο Ι)ιάιι, ιιοιιε 11ε;-Ροιιιιοπε

@ΗΜ ίογ-ΙΙ ΩΙΙ έν1εΙοιπ @σε ό€ΙΙι
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ω, · μ :εα»2ΐπ ΜΧ:

πω: ίοΠε 3 6: οσε: οΧττεναεαιιεε-ρὶτογω-έ

Με ὰ: ε'ειωινίσε α ςϊκ:ίΠοιπιετ άι:: Με

ς!ιοίεε :! ςι:Ηοητ Ιποτε Φ:: ΓΕετἱτυτε;Ρυἰ$

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

με ροίΠΒΙο Ροιιττ:ιστδ'ε;ι :1νοὶτ :ιικο

Λ :το νταγε ἔογ ; ωρα: έ:οηίεηυοοτάοΙ:ε

' Ρτωςι1ετ Ωω μεοἰπὲ. πω πρτεεΓΑρθ:

:το σώπη:.τοκιά αποτο ἴσηε`Ι‹: αποφςεεβ#:ηρ€/ἰἐοα:,οεΙΙεε. :Ιω ίου:Δηυτε

]:ε Ξι Πω τ:ά65ωτώιι ; δι εοωιτιο1Ι

:ασοεε 901 ίοι·π /έω:- £ΜΜέαπε Ωω

ει εΗτε ειιιΜΐοιι:_ @σφι ι1(28ε ω ρουτΙει

Ρἰοτὲ ειπνοτε ΙΜ” , :Η ροιιτΙ:ι εἱπιτὶτξ

«Μπα Ιεε Μουσικα; σ:ηςιιογ εοοϋΠο

| πὁττεΈεΒιτ. Επι· @Η ς;ιασ του: Μετα
ττειν:ιΙΙ τἔοἰτ ι·είὶτο ει; ΡατνετιὶεΔυ ίΞι_Ιιιτ3

εΐεΠ: υπο ίδετε: ὶηὁιιίὶὲ1ιω5ε ιπκ: Μἱσ θ·

8ε:ΗΒ, ό; τεο!ιοι·ε[ισ:ϊ ει: @Με θ" ©ΙΦ

:Μιά ποιπε τεκιάτς Ιιειιτευκ. ΦεΙφΦ

`ί _ί-ι1ΒτὶΙ,8ε :μί86 εμε νων: να” τωοττ€ξεά

/ ';εωιι€τ,6ς=όεωεΠοιπ:οε ςμιοΒΙουε,πρτ:5
› του:: νουεβ-ΩωΙΒὶειπ ωΔΙειν1ίέωΙ'ερπ€

· ΡΙογετ νότίο τοπτρε ,έκ Μπα: εθππω

Χ ,. Ώ άσε εΒοίεεόο Ιιεωπ,κ·ἶ›€το Ιιτόυθ1Ήπα

- · ιεωι8ωΘ `ει @πω (τω Με” Θο·στ_

'η, › ΡάιΙο;Ι'ΕήΡζο5τε Κοτάκι1ιπ: , «ΡΗ εοτ8(ιΠΜ

%; _ Με μ-τι:1ε: ὰ: Γε Με Ξι :ιΡριφά;αΞι ΜΕ
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Μ - [ισ ΓΕ!» Π. ιΤωσΜέο. 72.;

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

| Με ἀἶυηειἔτρίἶο › έΒυἰΙΙε,ηιι'1Ι ω: ιπακι- Π·

ηυο1ε.ὶ;ιππει5ε7ὸ'γ άοτπκ:τ. κ Μέ Ρτἰηςο ιι _ _·

ηιιϊίΙ Π: Ριο(εκπα, Γι: ττιοςι:ο. εὶο (αι παρ '

ροττωςτιοσ ,ός ωέμτΜΜ απτο γίὶεπιτισ›`

;Μόι·εΙΤε,εοωφο πωπω δ: Φ: ::ι1-Ιυβ€ε,

δ” Η: ά_οο_οε·ιτ ρουτ τουτο τοςοωρ:Μο

ηιια:Ιφεε `ΒοὶίΪοΔιικ ‹ὶο πώ φαι: ε”εκφι·- |α: το α; Πυ31Ι Ιιιγ ΡΙαᾶτοἰτ επ ει: τ5άκιιΙο ` -

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

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

Ρϊ1πε:φωετη:ητ ει ω: τω» επττεμειωτε,

εμιΠιε ίο1τ υτΠ6 , δω:Φ.ΡειΒϊο εΙο 0008

-ίει:νάπ - Ι)'οΐι ΡειτοὶΩσςυε εε!σεωείωι:

(με Με ςιιεΙὶἱοπέςηε πισω ιζα·:ΐετιόν ΓΑ· _

ρδττο @ο ·‹:οτιτἰιττπιειπ :ιικ:ι1τώ ωΡεω

δΗοιι Μεὸᾶ5εατὶοιμΓιιῶτ ρουτΙς5εο€ι- .

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

' 114οιπ Μ: τεκτιειεςυνοτ Μεε Ήττα, ΡΟΗ

ΜΜΜ ρεε`Ια5Ιΐε: Με; ο Μ. ίοκτΠε ‹:Ια Χ μ·

ν Μοοόσηιιἱ (Με τοεα:_άστ ἔι Η. νταγο ιπὶ- ·. Χ

ι ΙΜ: ὸεε @άσε ιι'εὸιηὶτε ρτὸἰηαὶτετοοοι:

Ε η” Ματ ίυΒιΗπἑ: , δι! Μ:: κατεξέμβε Γει

[ ὸξ©!Ϊ€,86 Η Ροίοτέ :Ισ ΙΤο(ρ·τ3οςυϊΙ€ε όα·:-- " -

ἡ Βἱτ6,86ρτοκιἀ Ισε:ε;υσοϊ1ΡΡΙυε όορΙΜΒτ _ .

;_·ἈἐΦ5-Υ_ΑΩἱΕέ8>δΞ Ξι-3σε_σα51οβςέεωικ1Ιε:, › > -

ΐ · «η η .Η Χ - ~°4 9ι;'ειακ η `
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- με ε` @Μακ ..τ1.2.- ·βειΔρ.9τ1,έ!.1Χ ωραιο; ε: ίο.Ιιιτειιτεε |ειιίεΉειεε ι

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

ι:τειν:ιΖο.ιιι:ιε εειιίίθιε Μ. ρΙυίρετι: άεε

=Ιι·οιπει·ι·εει @ε ιαπνιιε Ιε άείξτ άσ:Ιειιι '

ΡΙεἰτε , σε ξε- ιιούεεοπΐοτιιιετΞιειικ πιο

πισω Με οιιβιιειωμε εεε ειιοίεε ευ'ιΙε

εάτιιιτεητ Μαη @νεο τοιισεΙειιέ '

Ρτετειιεἶιιδ ξιειιιιτε, δεειρεεεερμΙε @Με ·

θε φτΉε για ρκειιετιε [εμε εεεετιιεθιοιμ

ῖφΙΙεε,ἰιιὸἰἔιιειε με εοπΐεΒιιέ: εεε που;

μεμε γ εττείΈιοιιε.. Βετεεισιιεεειιίξεω

ιι μποτ Ιε αιτιι&εςε ΦΠ! ιιοιιε ἀοιιιιεἰει

' Ραπ τεεοιπιοιΠτε ιεε σιιτε_ΕΕῇοιιε @οι

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

' ἰιιίἔτιιἰἐἴἔιιε8ε εά16επτέειιεε @σε @τα 1

' _ ηιειπἑιΙε ριεεε ;όι1·εΙ-ες-Βειειτε εσειΜ_

εὶ ΐοιιτ ίεειε ιιιάέιει&ιειι] ?8ξιιείετνετιι

:ιι Ξι Ι'ιιιιε,ιιι εΙ”ειιεεε. Επι ίεΙιειιεειςε Με

@ε ιιιέΡτάΐοιιε ε6ιιτειιέειιΐεωειις απ·

Με ίΞοΠεε , '86 εΧετεινεἔαητ·εε ιιοσεεε Με

ειιεθισιιε , (μή @οσε πυεειιι:ι1ίιδειι0%

ιιιὸττε ΓαπόΕιθε:ι.ειωιι,ζε εοιι-ιἶοΙ-ε;ὶοιι9.(Μ ι

ειε ρευνεπειιοιιε πετιάτε ιιιιιιω1ιευτετιι :

ΡΙιιε ιιειιτει.ιι€ , ει ριιιε νεΙἱἔἱεσι: ετινετε.

ι Βἱειι ε οι ριιιε ειδεδείειι=ιιέε Ξι ΜΒ ΙΜ'

ι οἱιειὶτιε ,εἰ ριω-ε Μεοτιτειιε ειι ΠΈ3115ωβρ

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

`¦ ειιι8_

ε"



1 _ /ἱο· Η. πΧΜΜέ:: " γ με? · ψ

]όάτε.Μ Ϊι1ΒνἰΙ1τἔ:; 82 ηικΙεΙυε: σκοεΠωεσ οι”. ”*

ἐμέ: Μ: ουΙ'ασπὶπ6ε_ἰτἑ 5 οιι-Ια ν1νπτ:ἰτ‹`Θ,ΜΙ'εΙοςι:ατισε Φο @ΜΧ-ζω Ιω σο: τοϋ ' Δ «

ΐεε 012βάνειψ. Μεικοι:τςο!ευτ ναιτἰτεξ '1 ἔΑΡ6ττο ποιέε·οιι $ορεοΪὸιιτε ειποστο Με ° “ ·

πιαιτνο`ἰερ£Ἐετεε Κ62στϊε-Ζε: (Φτ45Ι)·β.ι= >

ε|.τακιή 9αϊο!!ε: επέφέτακέ σἰὲὐατ:.@αιιὸ-ὶΙ

ΕΥ ειιι-τοΙτ @ατο :ΜΙ :τι εϊΙ:8βιιδ εεΙΑιγἔ

έΕφίοΙΙεε (απ (επιιέἰιτίὶτὶιἑἘἰοο,ναὶαιεε, · Κ Λ

ξὶεὶκιιιεὶιοεβὲ φΜε Σάοτεεητευόοη-€τυάΕ ὶ . μ

ξὶ'ων€τ νταγε ', δ£ ίοΗάέ: ιτὰ£5α€ἰὸτῇ "

ϋοΐιώιιΒ(ΐ2τοΜφέαπέε ,ὸὶτ9Π , ρων:Ια Με: ηπέρτϋίαι·. Μακ 1ο Ρἰε εθ:·, δε

ΜΙ Μ' Με Ρεωό:ξ39κέτστ τω: ΜοΠ1π€5

γ Ήυ,0€τττε Ἑ6ιιῖΞιιυεἰΙΙτὰἐΙΙεε Έμΐτα”επςοεε γ _

Ματσε πιαωνε5ε Με ττεερει·πίεϊειπΧ οί>

έιτε μίσθ: ςιίεΙϊεε Γοιυε:πτάεε ὸεΒαεεε ειι€

ω: Ιω-Έπετέε, εΠοε αΐΒΜΐεη: Με είΡτἰτε1,
ΗΜ Ιοερ1σιΪυεΔτὶεε μΠοεεοοττ: Με _ειιι4

:τα , δΖ Έσω· οτιττεοΒοφετ ὶ1·Δι;ιτε·ι1-ΪεΦΦωτ, δε ΚεειΔεϊοζΙουίσωεοτ ασια , ε1ικ:Ιλ -_ -·

ΡἰοΡὲ ἀονποῖτὶὶοπ 88 ιιΜτ Ρατἔαὶτειπεπτ | Ι _

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

έβίετὶ @ίου @ο ώιπ:, 11% ”Γ1ιτιοεὶιέε @ψ ›

@π φα καΠεε ιμώΙσπε απ απ: ρετ

ΜεἰεΒίσ εΠδιωεαΞ θα @ι τ:ΜΉοτπττω " ξ

ἰ8τνἀΡατιτβἔςεὲἔ-Β€ κεεσωπς›ΗΒ , «ΝΒ | ` -
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σὶιιπιι‹ὶ οτ1.ε“γ ατταίΕο :Με ΡειττειΒΒιπτ Μέ

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

«

Ι

` >- 6'α·ππω Σ Ι χμ

φοιάφιοιπ Ιεε εἴΡιῖ1τε,Ιἶυιι :το ρςεκιριπι:.υιι

Ραττἰ , δε Μαρκ: Μιιττε:9 Ετ α:Ια :η·τΙνε

ςλ'αι;τειιιτ €Ι_υε ετι·ίμπϋΙαθΙρε Μειε, φα

ι€ωΠω 'Μ, δε ω” έιοφωςτπΔεε.

εο_τπιπι1ηε ρτἱποὶροε φωθο;ω οοι1εό.

@σιιηέε|ο_ὶ:_οτἴΙΔ π:ιτυπε,Γοάτοπ Γε:5Εκ:τ1-' -

ευτεεωξη;:€ι1έΜε όεςίΠοτι ρΙιι:.ἀἱίἱἰεἰΙα]

Ετ ςυαηά απο ΗΜ: Με αρη" (οστάΜ

Κ; οπίο:Μιτιοηε ἀ'€ἙΕει°οπε ,φ οο@Η

εικτοτε,ςΙυε Ιεεβἐἴριιτοε, 8: Ισε οοοιείΒι,

πω” με ιτιατηιιερτ ωΠΠω τὶε ΓυΜο,

εΙιαουη νοιψειιιτ @το νειΙσίτΓοη ορίιΠό,

86 Γοτι αίμα 2 Β'οΕι ο.ς:1νεητ ρωαμα

Με; τι:ρτι1τϊε επτα Με βετίουυεε.Ι:;ΡΙοε

έ:οΜοωτοε. Μ: ΐειι ε'ιιΙΙσωε , δ: ε)Ε:ιτ·

μείοωρεάοη , ό; Ι'ειωουτ ὸο ιι6ιι_ε :πώ

κκε νὶοιιτ ἐι ε'γ- τπιο:Πετ , εοιπωε1Πα$τ Ισ

› ΡΙιιε Γοι:νοπο (ΞεττεΈοΙΙρ ρε$οει απ”

' θά: τστιάτωιοεο Μοτιε οιιττδοΜτα
Ρ . . Ρ Ρ

εισε;οΙΙ6η.ουε απ τεκι›:Ϊ ἰἀοΙιιττεε, 86 δ

|· που; σ.νοτιε άο Ι'ειιιτοτΙεθ, ιιοηε ω: :ιππι

ηιιοπε ΜΜΜ επ απ οεοαΙὶοηε ὰ: Ιε-ε

ετἐἔἐτ ου ωκ1ω άι: δ”, Ρουι· ιιν.οὶτ α:

βια ά: ση! ηπιί;τετ, εμ ὸείΡτοΐετἰτο όο

χωπε οοιιπιπμπΙο2ιςοϋκ Φ; ω; (τι:τα»

. Μ
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ἐ-› ·
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!- β, Ζ'Ειυ. Π'. ιτέωΙΜέφί 75.9· _

ςυΙοΙΙτ ου Ια ΙιιιπΙΙοΙΜ ‹Ιο Με οΉοςυεη Φεβ '

ου φαί Και: Ρ:ιε ειδ-σε εΙο ιΙΙ:ΐοτοποο ρενω· 11η

Με τεεενσέτ. Ω'έτοΕορωιι; εοιπωσηες- / Ϊ |

:Παπ οσε ορΙΜοιιε ;Ι:ΞΙ·ιίζο Ξι Μεσα 1Ιο εΙΙρ
Μοτο:: ::ΙΜε Ι ΔωΙωΙΙ«Πτ Με εεεεηε:οε

ΡυΒΙΙεΙυεε άι: ΙΈΒΙΙΜε Με ΜΜΜ, 8; Με ε

οι·ιιοΜε άι: ΒΜιΙ › ΙξεΧρε:τΜποε ςυ'επ :ι

Με @και ίοΙε,86 εμι'επ ΗιΙοεποοτο τουε

Με ώστε ΙΙ: ιποπὁ:·(:Ι1τέτὶοπ 5 πατε έ

εΙεΙτοΙτ αΙΙόε εε ταρω: :Μ Ι”Αρότεο , Γεω

(γω Με ΒεἴοΙπιὸ'γ :Μετα ουσια: :απτο

οσωππ:ητα1τε:. , Ι)'οΙΙ ρα_τοΙΙΙ εοωΙ:Ι:::ι

@ΙΙ αιΙτεΙΙτειΒΜ Πι βιΒοίΜ , ςιιαΠό. ΙΙ εστιν

ΙΜπάε Ιεὶἑιἴοτι άΙΜΙΡΙε ‹Μ 2εέεΙ:ε2ς:οε

πιΔΙΙιειιτευΜε εμπ:ΙΙΙοτΙε , σερειΙ:Ιοε (Π:

ΡτοεΙυΙτι: :Μ Η ετειικΙε πόροι; επ Ι'ΕΒΙΙΜ.

. νετ :πειτε π1οΙπε ΡτικΙ:Μ ευίὶ οτὸοποὸ

Έε ΤΙπιοιΙιέε άι: Με έι:ΙεΙα:Ιτ, δ: Νίου

ιΙα: ρεοωρτοπΜητ. ΜειΙε σε: Αρόττο

οοπεΙυΙερετ Ια Ει€εΙΜ εοΜΙΙ:ε Ιυγ εστη

ιΜικΜ ά:: Με πωπω :Μ είγ ροΙππ ποιε

εΙιετ άιι φυτό ό: ΜεΙ:ιΙΙΙειτ Η εοτιπτισ

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

νοτιτ ρτφάιιΙτε φα:: ‹:Μ ιτιο.ιινοΙε εΙΙ:οτε.(::

ΑΜΠ με, εοπιπΜ οΙΙτ ΈοπΒΙαπωι ειποΙδ '
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ΙτισΙΗστ αμκ Ισ; ΘυσίΗοω εΙΙΙΙἶσἰΙσε8σ
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ΠΕ18ετε;0ι1 οουθ:ίΐοτ ανεσωουεηυο Με

3πετα:ϊΜεεω·: :Μι δαπσ=ρ5ιε ό,σίϊΒο ωρπ$ΐε,:'

8ο (ειπε Ι1Βοττὲ πι: Μαι ;-σμιογ-εΙυο ἀ,:ιἰΙ#ςΪ

Ιειιέ5ε: Πεΐ ΐογωνπαγαΜΜ Βο1τ1τυο8 ·:

ΕΜ κι:: Ρ:επτ ροϋπ Μοβουςιιο 6ΐεΡο τα»

& ἀτΦΙευτε οτὶΜοε4€ΧΩ0ΐὰβὶ6€Μ Με π1εε-

¦ παω απο τοΙΙι:3Μρυ!ΒΒηεο. Ισ ?εισέ

Ε εο·τά«οποά·ε· Η Μ· [ΜΒΜ Ιεἔ γ τ€τεειοάΦ

! ΜοΉτδ::όία , δ; βυκΒοά φίεπι α: Ρωτώ

¦ Ηδη .ό·ε-.μι ἀ1Ιῖὶι=τιὶΙΜιὸ6-ἀαοε Ιοε όσα

ὶ Ρεεωάεπω .οστκφιιταὶΐοπε· άε ΓΑρ6;τε."

; €4~ι: Εαι:πωο1 Με το11ε (σε @πει ρθει: ·>|
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ί:Ιωρ. (οπΙτ άι1 ρἰ€€ο οΕιΙΙΙ ε:Ρέ ρτΙ8,86Ιο σειρΙ:Ιΐ '

μ Ραπ (ε ΙΙβετε:τ.όε Ια ε:ΙνιΙΙοε:άεε αιμΙΙέ

ῖ 61ο Ι)ιαΙ:Ιο ΙΙΙΙ'οκι @τι με άς ΜεΙΙτΙε.ἶ ΙΙΙ

ίε ΡΙο.ΙΙ6τιτ.άωιε Με ΡΙοΒοε , ΜΙΒ ίσα,

_ Πε αΙιικιπ Ιειιτε εΙιαΙΙΙιεε 86 ΙοαΜοτοπτ;

| Πε σιιτ €Ιο Μαϊ Ιοση 8τέ ρτεΐετδ: Ια ΙοκνΙή

κιμΙο μ Ισ. ΙΙΒει:τ€, δώ εΙεΙουη5τομ6

νοΙοιπδ: φα: Ι'επιι1εωΙ ει Με Ια εΙιειΙΙΙΙε:

- . _ ` Ι ο_ἰι ΙΙ Κ:: Παπ αττω:Ιιέε οοαππε ΙΙΙ:ίοΙΙ

Ια- ΙΙ- Έκο 52.Ιιπ ΑυΒιΙΙΙΙτΙ. Σουτ ΡφΙπο μι!.

Φ 50ο ο, Ρωιε Ιε:ιιε νοΙο-οιὲ ει: πω; Π; Ι

Ι νοΙοοτὲ έεΙΙε ίσττ11έε Υπεσ20ιΉ0_Μ20€8

δ: ΙΙ: ΡΙΙΙΙΙΙ: άαιιε Ια ρ6:::Ι1έ; δ: ὰ: Ια ΜΙΑ

υιιοιὶψ;σ 86Ιτέ1ΜΙφΒΙο ΜΙΙΙευάο αΙ'ΙιΙΙξ

ιερΙτέ· €β;: Κω Με εΙπειΙίποσε Με ε; ω

Μα: Ια εΙιαΙΙο:: @ΠΙ Ιοέ :και εΙΙΙυκετΙε 2

12. νοΙΟΙπὲ ὰ: Ι'οτιμοτιάΙ6 Π'οί16ΈΩΙΙΙΙΙ

' › ευί;Ι›Ιοε:

`ἶ¦ΊΠϋίΤ-ν

'Π'Π'-·-"·ν··υ--|.-.

Ι-

Ι

` @ΜΗ ίοπτΙὸς: τσιπ ροΙιπ Ι13ςΧ

- . - ω; εμ.ιΙνεΔιότ Ιοιξτια!,φΙγ_εσπ[ευτ,86 ΙΜ

· Ιἶαῇρτσυίτο_σειι εθροοιιΡαβΙσ : ΡΙιΙ8 -ΙΙΙ,Ι'_

Ι ” αετιιοΙιωρΙυ'ἐΙΙ σΙοτ1τσ:--·εΙο Ι:ΙΙ5ωσ6ΙΣ (κ.

" ' Ρεσε , ΙΙ έε 1ΙΈΙΙτ ς1ικ €ΙΙΙΒΜΙ1,00 βΙΙΙΙΙΙο

Ι ` ,Ι . (ροκ ΒΙ:ΙΙ:Ιο αεφορΠοϊ μπα-ε Με 0η·

. Ι 77 μΙΦτειιιιΙΙΙ ΔΗΜ: τεΙΙσπν:ιιτ Ιε:_ραΙΙΙΙ (ΙΜ

. Η Ι - π:: ΙΜ ΜΙ Ρ;ιέρσωΙ3Ιο· ‹:Ιρ ἐἶεμ |τετΙΝΙ-Ι

άΙεΙΓΑ·
Εοιιιττο ροΙιιτ @σε :Ιοι:5 αρρτοΙΙ

ω: εΙΙ ιισ.Ιει το ειιτειποΙ; ΙΙΙ ΙΙΙΙ:-Μ

ΙΙ Ρ _ έ
· πισταΙιιΙο
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βικΙ'Ερ. Ι Ι. 2ιεΤέωαΜέα.. ° 76;

ΜοτοόυΙα ‹Ιο κ:: ιτΜετιιΒΙο έτα19 ι:ΙΙ:;ιικΙ οΙιοικ _

τΙοπιςΙ::ΒΙου,ιω οιιντεἔιμΙείατιιαϊιπυιι Π* `

ΜΙΒ «Ισ ία ἔτεεω οσωπιο ΙΙ «Με :.ιΙΙΙειιτε ΜΙ· τ·

ςΙυΠαβ)Ι25' α» @Με αΙε Μαι Ι 86 ηπα :"ς/ί. 1,”

“ήμέ :πω έοΜέτα;πέινωεσ2 έ:·ετρίτω

ασ σ&κ2Μ ΑΜΠ ΙΙ άπ ωειΙτιτοηειο;ς1υεέ

ζώ: Ι)Ιου @Η τισιιε άοπικ Ια τεροπτετι-·

ορ;βα-ςυελιΜ πιο: ?Με Γεω ηιιΊΙΙιιγ εΙοκι==

ΜΙΒ ΙΙαπερ8σι :Ισ ΙΐΑρ6ετε Ι'Ιπάι.ιΙτονΙ=»

εΙΜΒΡε1στιτ ;_Ωαε_ΙΙ εΙΙ: ι:εττειω @σε Ια το·

Βωωποο-άο,ΠηετεάοΙο οίὶ Ισ Ιω: μια:

Ιωρ:ρόη&Ιοαι άφηιιοΙ :τεϊν:ιΙΙΙεέι_τ πω”

Ιε;Πνταγω Μπὶίὶτοε- ·-‹Ιο Βάσω” (?οΙΙ:

' α; φ1ΐ1ΙωΙτΠτσητ,ρίοΙΙ.ΙεπτοτΙΐ 5ΙξΙσωτ

Ι;ΙΒερο Μάο Ιαμη:οσεη;::: , ἱΙ_‹;Ιοκις Ιω??

;;ι:ειΙωΙο , μπιέγο1τ αναπΙα.ροπάτερσ:ο 3Ι|ε

η;εεωςμωφιο; μι: 4;; άου ‹Ιε 13εω,1°Α

Ρ6α::ΑυτοΙμ ;ΙΙ:ΜττΙΡΙ«ωςηε , φα: Ισ

&"ΙτειιΕ άι: $Μεσουτ- Δω επΓ;Ι€μβε

απο @οποια εε:ειΧ'φ.τ1 (φωτ δω ΠΟΠΕΕ8Ι9.

κ, ί;:ι;:Ιωεωφσυτ- ε:ΙΙργ·ετ.ε'ΙΙΙ:_ πο·γΙο.ι16

._ρμοεο; ΜΙΒ _ ο. 16Ρεοτιμιάσ:-. › (Σε: ηιι'ΙΙ πιο

.Ρει:Ιο.ρειε αΙΜΙ “πιω άΙτ ποτατοπτειιτ·

φρ.υτ:.ι%Ψεπ ]ΙΙΒέεπ.ίιω· @Μπακ πειρεκκ-4

ίαιε.,οί'ε ηη @σε έν1ςΙουι:·μ:1ιιε μιιΙι1ο

ΠΙ @με @Ιω ει εμ11_: Ι)Ιοη-Ι2. όοιπιρ,

ΜςιΙ;.ΙΙ μεσω: απιαστο όΈ9Ι @ΜΒ απο:
· Ι ά ά ἔτπς;_
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ζω, Βταα: έ; Όὶω ι:Ω Ρω:ΕοιιΜτε88 Με

Π;

οοωιποος.8ε €ρρωιΙο σ. τουε Ιοε3ιιοτε- '

άιιΙα:ε. Οι: α: ῳίεττετιἀ£ι18 Ιεε ΜΜ

'Π' τοιιτε άι: 5:Η(μποτ κιεθε με ςυσΙτώιι

Οτο!.

αεὸιιΙεε. ρειιΒάι: Β: τομωΙτ ε'ἱΙε κι»

Ιαπ ;.ιτιο.Σε Μαν ευ.1'ΜεΙο νιι:1Ποιπ8:Ιο

ίω:επιτ απ: είδα. Πεεωοσωπι α: Μ»

ὰ: Ποια ι1ιιΉε άεΒτωτ δ6 @Με :ισοπ

εϊειπ Μάι άσπε: με Η διτποο8σηααΙο

Θα: Εο$ Ρε!28άστιε δεῖ Μια ὸείσοπἀ8Μ

ε:οπίε!ΐοι:ιτ ι1σε>ΒΙαπω "Με Ι:.τερε- 1

εΙιοιιτε :Ισ Ροι1νο$τ (ο εοονοατὶτ $Ή$

Φε.ιιΜτιΜ (Ϊείἱτ απο 8ΕθΕΞΒ Ραπ5επΙὶοτω

σου; «χω θε εοπνεα5$ΐουι €εΠεΜΜ

Ρωπωω ΜεΙΒε:ιεε σ:μ,·ι'αΙΙι: μοάσπ επ

ευκαΙο νωὶσὶτΒοΙο ΡειτΪαἐτο. Πω

«αὐτὸ οίΕ:Ω·δοπω €Ιιι!σίΙρ αμ:σπετο.8πτ

Ιἔὲιαὰατ ία @σε ριιΙῖἰοπιὶἐωιὰπιαψἀτεε

Μ εοιτί:είετ (0: σε ὰ: 1°ΛΡύττα

με ΒΜΜ2 ΔἰωωεΖω: Η πρσκωπε"Μ

· απ: εμέ ·ρ.ίιωτωΦω.:Ρ" (Ο

Φ:: ΠφιεΠέεπόκε Μ ω! ισπε!με: Μ

Μυπέ!έειτ έ: Σε” ρετ|9ὲ ;- ά· ίίω ###Ϊ##ω

πιφέ- σιισίετιιεε $ωπσ9:, ό· Η πῇ »μεΜ]

2]πέβατ!σε σε «μέ σ,ηΐ μ'έ! αν: @ση ω”

' 02: ια29τωΜσμ @Η 618: :ατε 9134” 5 δω11°

ά11Ηε οΙαπειικ::ιτ 66 ποεοδαπεωεπτφΐ:

- α

. ;ε_ _ ; `



› β»Γη. ΙΙ.ι 9ΐωΜΜε.Ηειπα: φπα ΒΙοιι Με ο €οι1Χ φΙ ΙΙο ι·ο- ς:ΐΒ*ξ

Ροιποι·ιο οί): ου όσο ΡεττἰσυΙἱοτ 8: οσο Ι ·

οοι·πωιπι·ο :απο απο Γοπο ιΙο Ρο·

οδοιπε1 Ι)'οϊι ΡατοἰΙΙ ορο δορε ο Μπι

ότοΙτ οσο 5:ιΙιπ ΑυουίοΙτι 86 Ιοε αποτο:

οΙοϊοοΐοι:τε ‹Ιο Ια Βτο.·οο ‹Ιο Ι)Ιοι1 σου: και
ν αιωιπποητ Ρι·οΙΒο α: τέιξοΙ€ωιΒο άι: ΡΑ·

εθττοεοιπτο Ιοε ΡοΙειἔἰοτιε 86 Μοτο Επιπ

Ι2ΒΙοε. ΜειΙε Η νοικ πιο άοωατΙεΙοἙ Ϊ

Ρούτερ” Ι)Ιοο άοτπιο Μι τοροπτειικο 'Ι

ο.Ι'ιπ1 δ: πο Ια άοιππο Ρο.ε:ι ΙΙειοττο , κ: · Ι

ΗΜ αποτο οΙποίο ο νουε τέροιπΙοο Ποσα

α: οσο ω Ι'Αρὁττο οΙΙΙουτο (ω: «το

ίοΙποτ, ειο'έ! ο υιε·πέ· ώ· Μινέ ΦΠ! Μετα ότι· Σω· #· ξ

ΜέΜεέ2 “Μέ οὐ! να! ε ΜεΙΙε Ι'οπΙ8ι · Ι

Ι'αικι·ο (απο ΗιΙοΙΙΙοο 8ε`ειοοορτΙοτι (Π:

ι Ροτίοιπποε. δε: ΜΙ οΙοεάοια πιο πιοι·Ι4- _ · :

ε έοιπ απο Ξανα: , ΙΙ πιο δοΙτ/ροΙοτ ιΙο :στο - Ι

ι ο ξ:οΙυΙ ΦΠ! οτιάυτείι: , Ρο·Ιίςοο ία τοΙποΙ

ο Ποπ ἐτοΙ: άΙ€τιο ἀ'οίἱι·ο ΜοΠροηΙο › 86:

Ι ΙΙΡειΙτ οηο ΙἐτοπεΙο ΜΙΓοϋεο·τόο οι οοΙοί ` · Ι

φ ο1ι1,ΙΙειΙ11οΙΙΙη ρω οο*ΙΙιτο τηο:1τοΙοςΙοιι - ΙΙ

Η Βου ρΙοε @ο Ι'_ειι1ττο. ° [Πιο αετΙοςιποΥ Ι

,Ι κά: 86Ι:ΙοοΙτ οῇεπποἰε Το οΙοιποποο, οΙο

Ι ἐο ου'ΙΙ ΙΜ ο ΕειΙποπο ΒἔτειΙΙιΙο @που

με δ.:οιι€το;ι':ι ουΙΓυΜοτ εΙ'οιοοοΙοτΓοΙωΡω 1

Ι το, / Η ιΙΙΙΙ:1”ονο1τηοο :το _·ωοτπο«

Ιξομ14 ΙΙ)εΙάξ -Ιο
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Ισ·ττειΙτσωοητ_ σιΙ'ΙΙ τσσο1τ.._ΕπδηΙ'Αξ '

Η · Ρσττσοσιιε πωπω ΙσΙ σιισΙΙκ:σΙΙΙα Πεμ

πιά: (Ισ Ια φωσ; _' Ισρι:οτσσρσ,ΙσιΙσσά ΙΙ

ὲΙΕ.›€Ιι1€ῇΒἱειι._ἰαάσμπε μια .τεσοσἐηυὶἔἰτω |

Η υετἰ:ἱ·.· σοῦ ΙΙ σειτοίΙΙ: · σα; ο”:ΙΙ. στ;

φσυνσωστικ σου ανουΒΙε,;:σωφε ω:

_ Ι.ΙσεσιπΙωπσκ σε άσε σΙισίσεισίσσΒΙ:Ιεε;

, ωσ.5ε σου1ρΙΙιωνει: Με εΙςσΙτσέστΙσρΙΡ

- - [απο. ΝΩστΙ_ 5σΙ$σειπ σεΙΙΙ:ισ: σκιφ

Ισ μπι; ίσο ΕίστΙτ @τι πισΙιιε άσσα:

«με-ροΙΙΙιιιιτο ιΙειρε Ισε ασια Δε α:ιικ

Σω ‹Ισ Ισ. τεσς:ΙΙΙσιμι

. σσἶΙΙ @Νε εστιν; ¦
·Ι'σΒσΙΙΙαροσ @ίσα Ενο.σΒΙΙσ,:ψΒειτ @σε

σ· · “ Ισωπεσσσιιες τσυεσεκσσε Ρ;ιΠΙοι;; κατωτ

' Α ;ι;;ε , σοὶ Ισα σσςιισοΙσημα Ισωνει1

εΙοὶσστζ εξ εΙσν;Ιστ ,_ 86Ιειπ σιιντεΙετε

·διευκ.άσ-Γση·εσσόσωσστ , _ _ _

@σε ΙικτΙΙστο Ισπσ;Ιουι;σ , σΙΙΙ ΙουτίαΙ:

:Ποτε ‹:οιπι‹›Ι;τ‹:> εμΙτιαΙι·στ δε εφΙ3τ2ίω

Ια γστΙεσκιιί1Ι_εο.νοΙεσι. ΙΙΙσρε τσιπρ$

μισσοτιτπτΙέ δ; Ρσέίσουιέε. (),ρΙΙ ςΙ:ΙΙΙΙΙ

. -;ιαΙνσ. σ :ώμο σοὶ , σοφά Ισ τΜΙτι

ωστε: @Μαρια σε 5€ἰἔη€ιΙΙ:Ι:: εΙιατισ,€2

@ο ωσωσσσό.σ ίσο Μπι ρΙο.ΙΙΙτ σε μετά:

έ _ει.πωτσσ ΑσσττΙ:. μα· όςσΙΙΙοεσ6 (ΙΙΙ

Ιεσοπαικ:σ Πέσε δε δοτσιέσε ‹Ισ Ιω ἘοΙΙ€9

ς›ειΙΙΙσω , @μος έτὲ @Μεσα όρκΙΉΡΙ

. Ι Ι . · . · σε

σ; η. ὶ· .ί.- °.ι

/

ΙΕ·

ι

σ _ '
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Με γεια Φ: Γοτ1 ετειιτ , Η νἰτ τεΓΡΙετιι:Ι1τ ΟΙιερ.ή'

όο.τιε Με ΡΙετιε Ιτιττττετε εεττε εεΙείττ:δΕ Η

ὸἑνἰοε νετττε άι; δετετιειιτ ΙεΓω , ετιιἰ εἰ . - Χ

θεναιττΙιιγ :ινοττ ότε τεστ άε Γοὶε [πε

Γεπτέε επ «τω, ΑΙοτε τοιιτ εοτ1Γυε άε .

Γοτι πνευ8Ιει11ετιτ ρτεεεάεπτ , δε τα” άι:

Μ. ρτεΓειιτε @Με ότε 1)τευ , Η Γοτ τουεΙτε

ά'ιιττε ντειγε τερετιτατιεε δε τετ:οτιταυτ δε '

ετπΒταΓΓα ΓΕτ·:πι18τΙ·ε απο απο Γογ Η . ἐ

ντνε , ειτε )ειτη:ιτε. τὶετι :πε Γυτ εαιρετ:Ιε ‹ὶε ?

Ι'έτεττπΠε. Η Γε τενεΙΙΙ:ι(εοωτοε Η μιτ

Ιεὶεἰ)εἰε Γοτι ρτεΓοτιτ! ειίΓουρΠΓεωεπτ,_

δε ειγειτιτ ττοττετιτ άσε ρὶεἔε οὐ Με 1)ΜΜε

Ιε τετετιο5τ ετ ἀενεητ,ἰΙ ερ ΓοττΙτ ΡτοωΡ

τετι1ετιτ , 8ε τεποτια:ιοτ :τα απ! τγτο.τι,

ὸοτιτΗ :ινο1τ Με Ια νοΙοτιτε :ινε/ε τεστ:

εὶ'ειτὸευτ, Η Γε όοτιι1:ιτοιττ ετιτὶετ ει εε:

εΠντιι $εἱἔοειιτ,ςυ1 Ιε τεεετά·ειπ άεε

εὶειικ :ινοΙτ Δω8Πε Τε: ἀεΙΙντετ` τΓιπιε

ΗΠ1τιΙΒειπευΓε Γετνττιτάε. πω. Εκτετ

Βὶετι εὶπτέε, εεευετ3ουὲ4ενἱοιπεανοιιε

ὸἰτε Γι.υ: ΓειτΓε3ἔιιετττετιτ, ειτε Ιε δειἰτττέ

Αριθττεάοππε κωττω ά1Γ:5ΡΙε Τίττ1ο-- 9

τΙιέε , δε επ Γε. ΡετΓοιπιε ει τοττε Ιεε Με”

τιτΓττεε ὁεΙ”Ενειι›ἔἰΙε. νουε νοεέε οσων

Με» Η ει ότε ΜτΙ ρωτησε άεττε1ε'εοτη-=

:πτωση ι:Ιε Καππα: 8ε1εεπτετεχτ1Μ ε'επ
. ξ ?Γ Βάά 3 Γοηε”
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8στωοπ Χ ε'.

ίσα ει1ἴυἰνἰε. Ρτοωὶετεωοτιτ Πε οστά

_ ρω τω] ὰ: οοιετ‹.: άστιεςιποΙ“Αρθττο

› Ρτοποιεατ ά'τ:Μτέε,μ'έ! πεβια:Ρω μα»

Ισ /δ·ενέ:επσ· έκ 8ειΞπεπτ/&2: α'ώαπ9πη ειπε

:απο Και· ΤἰιεοΙοΒὶο Με έεὲ όιετοσε

ΡΙ·ιεθευτε Πα:Ιεε πι1:τε-ώοίο εμ'υπ Μ:

ε!ε ὰ1ίΡυεετ8; όσ ὸεἱοειτττε ραπ δε τοπι

.] Ή'θ.Εί Μαι @σε Ι€ε Ϊιιἔεε Ρεγετιε Ω: ἴογἔε

ἔστι εκε:π.έε εε α: Με ιτιο(Ηετ,Β εΓτ-οο.

- @σε :οσε @Με όι:Βετε Γοιπ ρω άε ε!ιοθε
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- εΙεΙ:εκιΓευτε εΙε Ια 8τε.εε εΙε Ι)Ιει1 απ ησΕ

' 11% αουτ· εΙποίε π νουε τέροεϊάτε ΙΙ:1οιι

__εξ----.--εε

'- Ρα Ι'ΕΡ. Ι Ι. α ΤΐυΜΜέε.Ι:12ι·ειοε εεε Μαι Με ε. εσυ: ςι:ἰ (Ε: τε- όμ·"ξ

ΡΒΜε:1τ·ΘΡε στι άσο Ρεωεο1Ιετ δε πω; Ϊ ·

εοττιτηιωε τοιπε εεπε Γεω: εΙε Ρε+ ›

εΙὶ·ει:τ:ἐ Π'οιὶ Ρατοὶίὶ ε1ι:εε5είΙ: ε Μπι

αΙι·οάτ εμε 5:ι1ειτ Αυἔυ·ΙΕΙτι δεῖ Ιεε Μετα

αιπποειπ ΡτεΒε α: τέ·ιξοΙ8πεεε εΙε ΡΑ·

1%τεεειπτε Ιεε ΡεΙει8Ιετιε Βε Ώστε Γεω- Ι

ΙειΙ::Ιε:.· ΜαΙε Π· νοικ Με ·άεακιιιάέε

Ρούτειιιογ Πάω άοιπιε Ια τερεπτετιςε

έιΙ”μπ δε Δε Ια ὰοπτιε με ›ι*Γειεττε , ω?

  

εε εμε' «Με Ι'Αρ6ετε -ωΙ1ευτε Μ: ‹:ε . ΙΙ

ίΙ1ΒΙετ, πώ! 29κεπίσίε ω” 7,Μ «και & ΒΜ9· ΙΙ

Μαδ89σέ$ πω "'22 να! ε Μ:ι€ε ΙΙΙΙΙΙΙδ6 ` Ι

Ι'αυττε ἴει:ιε πι1ι:Ρώσε 86:ιεεερτΙοτι τΙε

Ρετί-οιππεε. (Σετ ΜΙ όεε εΙεεκ Μ: ι11ετΙ4 ] ; Ι

Μπιτ σεττε ειπα , Η πε Με Μπι: εΙε τω:: Ι
ε. απ” @ΙΙΙ ετπΙυτεἰτ , ρυ-ΙΙΙΙΙυε Ια τεΙ:εΙ- '

Μπι έτοπ εὶΙἔπ_ε ὸ'είἰι·ε ΑΜΠ ρυειΙε 5 86

ΙΙ Με Με επιπά·ε πΜετ1εουάε α εεΙυΙ ε· έ

@ΠΙ ειπποΙΙΙΙ:5 @Με ειιΙΙΙ πε πιετΙτοΙΜΙει1 Ι : Ι '

Βου μι” ειπε ΙΙει1ττε. ° Παει εισΙεςΙ10Υ Ι Ι Ι

πω: 88' βεοΙτ ε; ῇεωαἰε (ο εΙεωεπςε, εΙε _

θε ε1ιιΙΙΙ Ιι.:Ι ε. ΐειΙευοε ΙΙ €τειπάε €Γεεε; ~

Ι.'ειοΕι·εβα πιπΙΓυΜετ άϋ.εεείετΓε ΙυΙΙΙ> _

«ω, ρυΙ31εμ'ΙΙ π'ε.·σε1τ εεε αφωεω
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Η: - κτα$8:εφ::ης ΗιίΠ τεεο1τ. __Εσθη Ι'Αἐρόπτομοιη ωοηςτς Μ ςι;ε1)6.ε[ξ Μπα?

εμδίς@γε; :ὲροχιτεχτιρεὐἔθηεηἀ Η ''
πω: ἀεὶ
ἐάκηι16Βές:α/»ράφκε μπακ ;συπηρέ:°ί7ω

β ·067ωω Π9_ϋ Η ρατοἰ1ὶ·ς1ι;ε όοΒ: να

μπουνωπευτ μεσο ανουΒΙε,εοφςης απ:

~ 'ὸεε-ιιιιὶωαοκ δε! ἀεε εὶιοΓοε εΠξωει»ιω

, ατκιΞε εοτ1ὶ0ἰΜαπο απο ὸτοιτο_οοτιτιριῦ

- - [εποε. (ζα:1;: 56<έσειιτ .ειφίΐαςιτ μα:

];Ήοτ;ι;ώ]ου Εἴρτἰτ που ιτ1ο1ιιεἀοιιοιτ

@σε ριιὶἰΪεπτε .ιζεφεΙσε Μια ‹ἰ6 σου: 1

Ή @σε εοκιν;αὶτ ‹ὶε Ιει_;εὶσ;ὶΙἰ0τΜι `

ύαιπἔὶΙε,αββαε @σε

= κ” · τ Ιφιαεε`οςϋι1;;.τοηεεε»ςοε Ρ;(@4οημς;τΙεπ

“σε ` , πω Μ όεσσΡοὶ€πτ .'66 Με ΜΙ·

εΙοἰεκιιβ οἱ .ἀς:ν:9ητ λ β6]οιπ ομντο 168

κ μια ός: ἶΙ'ερεοκιὸετηειιΜ ,η;ι11ιιωου;

μια: ΙιιΜετιε ωςε;1εικο , φ; Ιουτΐ:ή;

ώστε εοωιοἰττε , φόπϋι·στ δ; ;ωϊστεπα

_ . @ει γστΜΜΙυ'-1Ιρ .ανοὶ:οτ @με τση”

- ;:Βοορηο_οδ ό;; Ρ;ιτ[οευτέε. Ω'ρ1?;ςεςι1ἰ

^ςτο Ρω;Ι , ηυ;μιά Ια καιω

_ πι: (Μ: εΙι;ιο<έρα

_ ' . τι Βου υΜΕτόσ ναΐε·

· .ευτοατεκι1Α.ρὁετπ. ω:: όσεωΙωάσ ω!

Μοοεαι1εωιέ_εεβε Εοτττιόε;ε ὰ: (εε ΜΙΒ

φΜΒ0τιε ,- εφη: ω; ςψΒο.ς;περ ὁε_ἀ€[ἶΨ
Ά'ω.:% ι ~( α 68
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ρ [ατΖ'ΕΡ. Ϊ !. αΤίωσ:βέρ η 769 (

Με γεια «Μ ίση απο: , Η νἰτ τεί-ΡΙοουΙΙ: ε:1ωΡ.”ξ

ό:ιτιε απο ΡΙοτιο Ιυτ11Ιετε απο εεΙσί'εο-8ε Π*

41Μοο νετπδ: όιι 8θἰἔΠ€Ι1Γ 18618 , ηιιἰ οἱ

έεναιπεΙυγ :ινο5τ έτὲ :πιτ ὰ: ἴοὶε ρα:

Κιπέο επ ωω, ΑΙοτε καπ οοτιίυε άε .

ίσο :ινευἔΙοωαιτ Ρτεεεόοπτ , 86 ΜΗ ‹ὶο

Μ. ρτείεικο @Με ε1ε: Πἰει: , Η Η:: τοι1εΙ1Ξ:

ό.”ιιιπο ντειγε τερσητο.ηο€ 86 τατοπουτ 86

φττ1Βταπο. Ι”Ενεο©Ιο απο πω: Ϊογ Π

Ήνε , φις ):ιττ1:ιῇε Ποπ σε Ειπ οπρειΒΙο ά::

Γέεεωὸτε. Η ία πόνε1ΙΙ:ι(εοιπιφε Η μιτ

ΙΜα)άε (οτι Ρεδίοτιά ειδοορ5ΙΓεωευμ

δε ειγειιπ Βοι·τειπ εϊυ Ρὶεἔε οὐ. Η ΒἰειΒΙε

Η: τετε:κιοπ εἰ ἀονἔιιπ,ὶΙ ερ («φωτ ρτοπτΕν

καιν:οτ , 86 τεοοιι9:ιοτ ει: στοα! ;γκειμ

όοιπΠ :ινο1τ Με Μι νοΙοκιτέ ανά: πω;

«Τετάουτ, Π Π: όοηιι:ι;οιχτ @Μα ει α:
ὸὶνὶιπ $εΙΞοοιιτ, €1ι1ὶ Μ: Υ τε8ατὸ·αιπ ό-εε

οἰειικ σ.νοπ ὸσιὶεἔοἔ: Ή: ὁεΙΙντετνἀ>υπε`

Η ιτιαΠιοι1τέι1ΐο ἴετνὶτιτὸο. νωμ Ετετεε-·

Βίου αἱιτιέε, εοςυο13οιιὲ|ανὶοιπε ανοιι5

ὸἰτε: (στ ΙΣ€Π(Ξὶ(ἔιΙ€ΚΠ€ΠἙό.ΦΙ-Η€ Με ΜΜΕ '

Αρὸιττο ἀοιπιε π:1αίο:1 δ1(Ε5ΡΙεΤΞωο- 9 ? ὶ

  

- . τΙ1έε , 86 επ β Ρε:τί-οποε ει τοιιε Με ΜΡ».

Μβτςε ὸεΙ'Εναι›<ὲὶΙι:. ν6ι1ε νὸγέεοοτιππ

Μαι Η ιι έτὲ πιώ Ρωττησθ άαοέ1:ιτοπ1=

ιτιιιΜοιὶ εἰς: @Με 86>!05πηι1ΧΗΜ6Έτι

----
---‹ 'Όεϊά 3, ίοκ;;“ ”`

Ε.·ε-Β.-8_Έχω

. .

Ψ,

 



 

- Μ·
: ίοιπτ οι·ιί-τ1Με. Ρτοττιὶοτοωοιπ Πε οτιτἱἱ

ρου τοσα εἰο σεων.: ‹ὶο οοςυοἘΑρὸτττ

- μουσικο ά)οτιττέο,ςα'22 πάω:με· φαω

.Ξωτικα Χχ'.

Ζε #·πκέτοπο·έα 8ο2κεπτβ2: έεύετεια·, ουτε

τουτο Ιοιετ Τἰιοο1οΒὶο Με ότε ὸιπιιοτ

ΡΙ·ιιίὶουτε ίὶοεΙοε αυτα: οΙιοΐο τμ'υπ Μ:

τὶς: εΙ1ΐουτοε8; όο ὸοὶσετττο ρουτ 8ο σοσ

Π ττο.Ετ Μοο τμο Ιοε ίει8οε Βετο-εεε ἴο ἴογἔτ

τσιπ οετοιοοε οτ1 το νειπι ωοίτεοτ,6 οθτ-οο

η 9ιεοτουε Ιού.τε ὸοϋειτε ΐοτιτ Ρουάο οὶιοθ

στα Ρτὶκ όοεόείΡυτοε 86 άοε ςηοτοΙΙοεὸο

Ι'έοτχΙοΧοωεωο : Πι Γο νογοιπ ὸοε

ε.τιτιόοε ταιεΒέοε Ιοειιιιοε οοτιττο Εεε-αι»

εποε ,· τοι.ιτοε τιοτἐίΪέοε άο ΙορΕπΜπ-ε δέ

δ:ττ€υιτιοοτε ‹:ὶο ισοφτ, Ιοε Νοαεπισυκ

εοτιττοΙοε Κοειυκ , Ιοε 5οοτείτοε εοπτώ

Με ΤΙιοτιαΜτοε ε, 8: απο €ηθτιπο ὸ'ευτω

-. ἔτιθεὶοτιε. ΙΙείοο-ττοιεε Παω , 86 Με”.

τηοἰπε ίο Βαττοτιτ “Με Με ιπιε εοηττοΙτ8

.τ εττετι·οετ να μιττἰ τοκινοτίο σο εμε Ι'εικτο

οοΗΠο, δεῖ Η Ιαοτεὶιπο άι1 Ραμ: Ιοιποοοπ

:που @εκατο ΙοετοπροΓοΒο άΕιττετινττ

ά1τοότοτυοπτ Ιοε εοπτ:ΙυΠοηε άι: Μαΐ

οορττείτο ε άιι ωο3ηε Π'έρει€ιποστ4Ι8

με Ιοε τείοτιε·, άουτ' Η ε“ο1τΓοτνβρ00ϊ

_ Με-ίοιτάοτ. ε· ΑΜΒ Πε τΗΓρτιτοητ ότι· τσιπ,

Με Φ· Ι'0Ρὶιι.ὶσπ ιιιοίπιο ,Ε οΠο :Με ει”

ο ;· ο · 7 ' τΙαίττωΦω
αν' ε· ' ο

--:



ί - βετ !'Ι.Ή Π. ι 22'έύπσ:&έ:ξ 77:

Ξ σΜτσωσωτ ἀσΗωσ ρπι`τΙσ Ρειρσ, οιι άσε (Με `·

ωογσκισ μα ΙσίσυσΙε Ισσ Με 8:Ισε σ.ιι- Π·

ασε Ραπ νουΙι1 έτο.Ι31Ιτ , 13- σ'σΙΙ σΙιοΓσ

ραΙΪέσ στι Ιογ.ΙΙε στοΙστπ ΡοΙΐσόέσ ά'ιπισ

ΕΙικτισυτ Η τπυτΙοσ 8: Η συστσΙΙσυίσ,ιμ'ΙΙ

ΙΥγ ει ροΙιπ σΙσ ΓιιΒΙστ θα: Ισε1υσΙ Πε ιισ ΙΙ-=

ντσΜ άσε Ι32.τεΙΙΙσε,οιι ρουτ Ισ Ι:οιιάε,οιι

τσιπ ει: ΜΜΜ σου: ΙϊισσσίΐοΙτσ; οιι (σε

Ισ σΙιοΙσ ιτισΐτησ,οιΙ (οτ Ισε ρτσι.ινσε ησ

σσίΙειΙτσε Ρσυτ Ι'έαιΙυΙΙτ. Ι.'σκεσΙΙσικ:σ σΙΙ: Ι

ςυσ Ισ ΡΜ:: Γουνσης·ΙΙε στι: τουσ ΜΜΜ

σκι ‹:σ ςυ'ΙΙε άΙΙσιπ Ισε Με σο1ισι·σ Ισ: σι:
ττσε. Οι: ΙΙ σΡε ναι; σα: Ια ρΙιι(ρστε σε σ.

Ι :τσ σιίΙΙε έτειΒΙΙΙΙσπιτ Ισε ιπ1ε8σ Ισε πωπω

:Ισ Γοιιτ αμκ άσε σΙΙΙιτιστσε οι: άσε: ΓυΙπΙ+

ΙΙτέε στσιιίσε,ρτσίσι1σ τουΙΙουτε ΓοιπΙέσε

ίι:τΙσιπε ί-οτιἔσε. Ι.συτε ΙΙντσε σ1ιιΙπιουσ '

τσίΙσιπ, 8: συΙεΙυσΙ5 Ισε ΜοΙοσε δε Ισε

Ι)οέΙ:συτε σο :ιΙουτστιτ σεισοι·σ τουσ Ισε

Ιου” σΙ'αυττσε ίσιτΙΙ.πΙειΙ:Ισε στι ἔσω: :ιδόσ

‹Ισ Έογ. ()'σΙΙ: σει σΙτωηατοιιτ σουνσττ ‹.Ισ

”:οιπσε δε _ά'σί·ΡΙτισε @ασ εεε πταΙΙΙσιτ

τω:: σΙ.ρτΙτε στη: συΙεΙνἐσε :στα ειιισμ2:

εΙσ τω σ1ιισ Η σστοΙσιπάσ ρΙσπισε άι:

ΡειαιόΙε τσετσΙΙτσ. Ε;; σιΙΙΙσσ «;Ιυσ δώσε

ΡαιΙΙ πιά (ΙΜ Ισ ΙστνΙτσιπ (Ισ ΒΙσι1 πω·

τω μπω: άσσαεσιντ, α” σΙπισιτοΙσιπ

σ ή Β ἀεὶ σ απ -

  

.Β · ~|·)(,.. η .



| 771. . ' - 5ΙαπωΙ:ει”. :κι εοιιττειἱτε :οιι:ε Ι'εκεεΙΙε:ιεε8: ιιετέ

Π] ίεέ':ιοτι ά)ιιιιΙ30τι Ι)ο&ειιτ ε Ιαινοι:

ΒΙε:ι εε πιείΙ:ιετ. Ρα: εε ιιιοι:ειιΙιι:νιιιιγε `Ι

Ι ΡΙετε $'εί: ρω: α Ρετ: έ:εΙτιτε .ιΙειιιιι Ι::

Ι ` εοειι:εβε$-Ιιοιαιαιεε; ει:: ιιι6ιιιεικιιις:- ι

Ι ΙΙιειιωιοιιεἶεκετεεοιειι: Ιειιτε.ΜιιΙΙΙιει

Ι 6:20: 86 :το-ρ ὸεΙιέεει ρου: -εί:τε εσω

μία μι: Ιω είι3:Ι:ε :Ισ ΡειιρΙε, 86:ιορ

ιΓεεΙιε5 86 ποιο ίΙετΙΙεε ροιι:ΙιιγρΙοιιιιει:

:ιικ:ιιτι ίοΙιόείο:ιό.εωειι: :Ιε Ι:ιει:ιιιι::. ° :Ιε Ι)Ιειι. Ροιι: κι:: :Ιω άπο :Ισ Ι:ειιιιΙο.- '

_ ΙΙ · Ιε:1ιιΐειρροτεει:8: Ι:ι Ιιεε:ιεε ρ:‹›βιιι:

. ό:: Ιε5 νει: ειιεί):ιοιιτιετ (α: :Με Ιει μτιιι- : '

` ειρεε άεΙο. _τεΙιεΙοτι , ιοί-εεε: πω: ΡΙιιι.

. εΙειἰιτεβειειιιΧ ιιιιειικ έ:::ΙιΙι·ε,8:ΙιιιΙΙΙ:οι

κ ι :Ιε ι:ιιιε εεε ρα::ιαΙΙ:έε ε; α:: :ιιιετεΙΙ€8

' ιιοιιττιΙΙοιειι: ιιεεείΙαιτειιιέ: ειπα: οι::

Μιιιε Πε Και: Επι: ιι1οιιιενιοΙεΙ'ειιιτε

| Ι οιεΙειιιιειιιεε άεΙΙΑρό:τε ιιιιεΙεεΙετιιΡ

τω:: :Ια δειι€τιειι: (Ιοινετι: επ/:|έπει αν::

:Μανσα:: μέ ω:: έ::/έωίπαεω :Μπιέ

π·:. ΙΙιι”γ :ι ρώτα ό:: εΙΙιιιει: :κι ΜΜΜ

:μι ιι:: Μ: :όπιοιιι ά:: Ια :Ιοιιες_ιιτ ιιιι,ιΙ5

ΡΕΜΙφι€ΠΕ ειινετε απ, ιιιιι εΙιοειιειιι:

ιι::ΙΕΙΙΙ,Ι1Ββ;ό©Ι€Πϊ5 ειιεειιιεεω (:2ΙΙΙ8

σε: ΜΜΜ: 86 :ιιια:Ιιε::ιει:ΙΖε Ι`Ο:ιειι:,

ΙΩΜΙιΙΙ ι Ιε $ερ:ε:ιι::1οιι ό:: Ι:Ο::1ιΙειιΕ

ε ι . ; ι ·› ΕΕ

ζ.Ι©;έ

ι

"Ί',Ευωύ-<--

:

` ιι
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. τΙοειε οσε νΙΙΙσε 86«Ισε -ρτονΙιισσε,86 τοστ:

Ι π Ισιιτ αυσικσ, ΙΙε Ι'οτιτ τσοιεΙτσ σο ατμό:

  

μ) το: : Ι. ΙΙ Ήπισέ|ιέε.. απ .
σ”σΙΙ· ο τΙΙ:σ Ισε ΕέέΙΙΙσε-_-σΙσε_ (Ιι·σσε, οσε @μασ

ΕτΙιΙοοΙσπε, άσεΚσΠΙσπεάοσ τοι1ε.Ισε Πε

ΡποςσΙΙΙειοε. ΟσίΙ Ιει` εΙοι;οσΙο(Ιτιι&Ιοο _

οσ'ΙΙεπΙοοοσοτο Ισιπε Λογστωτσε;σ”σίΙ:

Ισ ροτΙσοσσ8εΙο. Ισσι15$οΙτσ,:Ιοηε ΙΙε νεό;; 1 Η

πω 'όειοε τΙὁττσ !ΟσεΙόσοτ σοιπτσΙσε

ΪΙΖσιπΙοὶε ο: Ισε ΑΙΒΙ8σοΙε Πε γ απ Μοσ

τσ ΙσεττοΙΒιεΙσε , Ισε επιπέσε, Ισ σπιτωσσ,

Ισε ιτιο.ίΙσ.σιεσε, Ισε ειιΙοσε δώσε ιΙσίοΙει- - Ισ

σε: οιισΙ:ι ρΙιιε Μποστ:: @σκακι .σΙσρΙοε ΙΙ › _

στοσΙ. Του: Ισ πιοικΙσ (επ: Ισ ;τσΙεσΐ ερ·

οπο: οιίιΙε Ησαυ: ο οσε Ροεσε οιισοιΙΙσοτιπτισοσστσοτει Ιου: σοοτσΡεστ με” ί ε' ε?

σττσοτε Ε: :Μο ουσ τΙσιπ τισ·ετΙ:ιοουοΙΙ:·

στι ουσ έταΙοΙΙ στι οΙΙΙσσ ,οιΙΙΙΙε οΡΡσΙΙσιπ:

(ΙΟ [Ϊ#2#ἰβ2ἰοπ 86 σο σο: έστάσι1ο στοε

Μέξαόπω Ισ ΡΙιιε Ιειοε:)ιΙΙΙΙΑΙτσ 8: Ισ ΡΙυε
`ΙιοττΙΙ)Ισ νοΙσωσ, οσ'ειΙσή:ιωειΙε νοοΙΙ ΙΙσιΙΙ:στ. Πι ου ε?οΙΕ.·τοιπσε Ισε ΙοΙΧ 86 Ι

 

ε! @σέ (Ι€Ισ11ϊ Ι32·ΓΙ)€ιτσΙ 86 ΙΙΙΙΙοιτι:ιΙπρτο

Ωσἀἑε σ01Ήωσιπ Ιοςε;οιΙ*ΙΙε# απ οόσοιμ” Ι

νσϊτ› Ισ ρΙιτε Ιουνσοιτ ει-γσσεΙσε ίτοικΙσε ' Ι Ι

ο: οσε ιτιειΙΙσσε1ιοΙεσ-εξοσσοοσΙοιίοΙΙ Βωξ · Ι
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