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15. Ε: ν:::: , 1ε β:: :που πο: , ό· ::8::ι:::α::4:

πι:: ε:: :: :::::,ά· Με:: :::ιπ::::ε: ε:ιτερε:3. ΟΕ::ε

ό:: :':Μπάεπ::ε::: Μ:: , με:: π: :'εχή::: :: με

ν :ε ί:: Ε». π :
' | 16. Ε: "από Με:: β:: ψε:::ἔ :Μπι ::ε:::::: , ::

:::: , 8ο:: Μ:: :'Ε:ε:::ε: :β ε:: :ε Με:: : ό· :ο Μ::

@αφ:Με : . . Ε . . - ,

_ η. Ε: α:: μα:: ό·:::::: @ε :ε Με :ΜΦο::

πε:ι:ε::ε!:: ::'ε|: ::: «με Ι:: :::::Μ::: ::ε Β:ει::ό· :'ε|: :::

::η:ο::ε ::εω::εια.' :

ι8. Ε: Με::β Μ:: ι:: :σε :πε::::,6· ρ::::: Εμ::

:ε ι:: ::ιμ:::Ιε :: απο::Μ: ή:: :Μια , ό· ::::::πι

μια: ε:ψ::::: , ό· πώ: ε:: :':::4::: Ε:: Ιεβ::ι:::::έ':ξ

::::ε. . “ "
φ. Ε: :φρε:::: :ε πω:: ι:: :ε ::ε: Ι::Βε:-::ε: : σε::ι:::ε

:::::”αβ :με Ι:: Μ:: επβ πο:: ιιφ::::ιωι: Μα.

ιο. Ε: Με:: :Με ε:: να:: , :Μακ : Ε: Μακ:: :ι

καπω: , 67· Με ρ:εβ:::ε σ:: ·εασμεε α:: :ε:ΜόΜε

2::::ιε :Ια μι:: :: Μπα:: Ρ: Θεά:: νε|ίε::::::: μια:: :σε

π. ·π. Ε: :με :ε :ε:::::::: ε:: μ:: :Με :::α:β:: α:: πιο::

ρε:ε:ρυιι: να): :"Ε:ε::ιε: :κε/επι Μαι.

η.. Ε: :ε|:ε ρ::::ε-ε: :με Η:: :::ώε μι:: ε:ιβΕ;πε,

β:: Ι:: Με: ι:: Με:: , ό· α:: :επτα ::::βε με ::

` :::'ε:::: ::ε:::::ε: , :ε :'ε:ι ::::::::ε): επ::ε:ε:πε::: :ε
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· Υ μη, ΡΙμΠει.ιτε εΙἱΙἶετεπεεε επττε.ΙΔ

ΡωοΙε άε Ι)ἱειι έ: Ιεε δειεΙ:ε;τ1ε:ιεε

ἐ Ω°εΙΙ;·εΙΙιε Ια Ρει.τοΙε εΙε Βίειι ως
7 ΙΙ εΙΙεε ΡτεΙΙ:ΙιεεΙηρΙΙβε;εω1ηεπτ8ε

ΒειιετεΙεπ1επε τοιιε; απ:: ΙΙεΙεΙεε , πω: Μέ

(ΜεΙεε. Δια ΡτειπΙετε, Ροιιτ Ιει1ι· εΙΈτε οιΙει11:

‹Ιε Πε ὁ. νία Δε:: άετιιίετε Ραπ Ιει1τ είΈτε

'οεΙει1τ ‹Ιε :εεττ ὁ. τιποτε , ε'ΙΙείοπτ επτΙεεε

Μακ τεΡτοιιιιέεε οιι Ραπ Ιεε ε.;11ερετ ὁ. τεἐ '

Ρει;τε.ιιεε δ: ὁ. οϋεΙΙΙεπεε ‹Ιε £ογ, ΙΙ εδπ1ε ι1οι1ε

ΙΙε ε.ΡΡειττΙεπΙιεητ ὰ Ι'εΙεόΗοκι ετεωεΙΙε -‹Ιε

Βίοι. Μειίε Ιεε $ειειτειιπει1ε Πε άοΙι1επτ ερετε

εοιωτιιιεΙειιεε εὶιζὲ. εειμε εμε Ια εΙ1ε.εΙτε Με

εο2τιΙτιππι:Ιε εΙε τεεοΒτιοΙΡετε Ρο11τ ιπειπΙστεε ;

εΙε Ιεί.ιιε ()ΙιτΙΙΙ. ΟεΙὶΡοιιτε1ι1οὶ πισω Ρι·εβ · '

εΙιοπεὲ τοιιε επ εοιπιπιιι1 :_ιικιΙε πουε άΙΙΙ:Ιρ

Βιιοπιε Ιεε δεετεΙυεπεξενυ εΙιεεοπ εε ΡἑετΙει.ι#

Πεκ. Νοιιε πε Έεει11οηεΙα Ροι:τε ὲΡετΙ-οιιιιε

Ρειιιτ Ι'οι1ϊε Δε Ια ΡειτοΙε -: τηεἱε μοιιε πε εεε;;

ι16ε με τσιπ Ιε πιρηάε ε Ια τμβΙε εΙιι 8εἱ8ιτειπ2

Νφιιε_γ εοριιίοειε Ιεε ναιχεβάεΙεε: ηοιεε·εεί

εΧεΙι1οηε Ιεε Ρποίωπεε 82: ΙΜΙάεΙεε άοει Ιεε
5ι·ΙΙε1ιιΙτέε εοΜεΙειεεεε @με ίεεηςΙο.Ιε·ξερεχε-Ι

ιιιιεεὲ ιιοΙΙ:ε εοετιεΙΙΙΙιπεεε Α' εεε:: εμὶΪγ_ `

_νἰεητιεπεὰἰει1€ιηειιεμισιιεΜε: ειχηΙοπερπε '

-Ιειιι:ίαΙιιτ: Με” ειιΞέηάΙεεεωερεΙεε; @με 4

~ιαπβ;; · Η γ η Η .
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4 . ε·ερωτττω.ωι.
σΙειιτιπτιτΙοπ. Ροιιτ οιιϊτ ΙτιΡτιτοΙο «Μ Βέττα; τ!
είΙ Βίου Ιυείςοίπ έν: ε'πίΡτουυετ,άε Π: ΕτοΡ:$τετ»

ττιαΐε ειπα φα τη τα: Ι'αγωμε ίο.3τ,τι τω ΐοιτι

πατε πατεμε ττω.τττε ι1ιιε τα ίσΙε ττοίττο σ.ιιτ:ΙΙ

τειιτ.(Ιατ μα: εΙΙ:τε Ι)τειι τε.τοικΙτετα Ιεωτιιτί
Π: άΙ Ρε1ιτ εΙΙττ: ὰ τοΙ ετι1Ι τὴ· ΙΙετε.ε νεου-τμ::

[κιτ ΡτοΡΙιειτπτἰσπ , δ: Ροκ:: ιττεί·Ρτέε. Με.τε

1:Ιου.τ νειτἱτ δ. Η. ΜΒΜ; ότι δείετιειιτ , Ι'ΑΡοίΙτε

ντιπ :μνο :Ματια ε”εί-Ρτοιιιιε (οϋωείως. ΚΙ

:'‹:Ρε Ιι·τιιτΙΙο Ια ίσχ- ά'αυττυί,πετεΠΜτε Ια εται

τις. ΚΙ άοΙε :τι :τοπ Ιι18ετ εεε ΡτοεΙιαίττο,ιπατ8

ΡΙετ1εΙ·τε 8ο.ττΙο ἐι τα εοτιίετωεε. Ιεί ω: μα: ε

' Με ΡτεΙυεΙΙείο.ΒΙεΙ'τιπΙΙΒτιΙτέ ά'ευ.ιιττυγ : τυαίε

·ϋπ εΙτιιοιιτι :απάτη εοτττΡτε Ραπ: Ιογ-τηαΐιττε :Ι

τ ΒΙειτ.Ιετ τοτττιπε Ισ: ΡτοΡΙπιττε βετ: εοικΙειωττέ

τω ία ΡεοΡτέ: ΙτιτΙΙ8ιεττέ , ιιιιΙΙΙ Ιέ Ιι1ΙΙ: «Παω

Ρετ ία ΡτοΡτ‹: το7.Ιεξ τὴ' :ι-ΙΙ ΡοΙτιτ Δε ιτπομ:21

«Ια τα: «πιάτα @με Ια τηι1Ιτίτι1τΙο. ΙΙ τω: ἴοττῖτ

Ιτοτε :ΗΗ ΡτττΙΙΙ-2. Κέ τοιττωε 13τωττε «ἐκ

@φωτ ίση ΕτΙε, 8: εστω Ι`εε ΒοτιοΕτοΗτογ ει:

Ραττ-1τιιΙΙετ. ΑΜΠ ςΙε το7=ςτι μττἱευΙὶα Β·τω

νευτειιοΙτ ΙεΙξτ:.ιΙεε, Ια τΙ:τοεποίίΙΙττιτε τ1τή Ι

·ΙΠΥείΙιΙειιἔ. " τ ' - _ Ι :Π ·

Ι)Ή:Ι Ραπ-οτι ετΙέτιτςπτ τεειΞΗΙΙΙτ :τέστ

τότε Ι>ιευτεπίε δέ €ιτοε·ΙΙετπποβουτποε πατε ιθα

Ή6ης ἴΡεεἰεΙεπκπτ ὰ τότε 9ι:.'τιιικ .ντεκ Ετι

_·ἔ:ιω-ᾶ€Βὶειι. Ατττττο άουτ: πατε τ0ΡΙιφτεε, τ

ξτίστωΙιτΙ:ΜΜΙά6Ιτε. ΙΙ τιΡΡεττ

ςιι6ΒσΙ€Ιο Ι-ε-«Ιοἱτ Ρτε:Ρο.τετ ποτέ Ι;ετΙΙΒΜάΙτά

πτώμα ε:ήτιοττετΙσπ δετερωΙε 8τ εσωτεεω

·< Μουτ

τω

-~---~› - Μ- γ .

τω: εΙτα£- .
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Ιτοιιε , ι11αΙε ό: ε'ειιΙεΙ::ΙΙΙ:έ δ. Ι0ἰ-1ΏώΠεΞ ο ΙΙΙ:

ι”ιιΡΡεΙΙετ ε (ο δΕΡ0ΙΜΕ ίση πωπω £θδ ΡειιΙΕεε,

τοιιιεε ία ειδ: @με 1ι:ι @ιι-ΙΙ πο” εΙ.Βο.τετ

(οι πιώ, που [ο (ΙΙικττΙιτ μια: μπώ:: πι;; απ:

ττ€ε :ιτιειζε οτιν;;:ςτ εΠ πιοιιε-ιτιόκπεεώσ εοιπιπρ

και” ε':ιιίε:ιιεοτἱὸειεε Ιεε ΡΙιιε Ιταετε @Με

ειχε 6,; εισΙΙιτει:επίεΙοηεει Βοι;κ ιιοι.ιε 2.ία:Ι.€12α:Ια ποιτεαι1οιιεΙιιΒέ ΕαπΡω τα Ιε απ:: ηιιΙ

@ εθιέ Επι. ΙΙ ιισιιε ΡεοΡρίε Ια οτιερε.ιτέει:ι:Ιερ

1αι:οΙι , Ιιοιιιικιε ποια Ρο.γοιι ὰ Εκο :Με : κτιειἰ.ε

Ρ:τΙοι1ι12.8ε ι:καΙ<έει:ιπτ 13Ιειι , εμ σ.ιιφΙτ :εαπ

ΙειΒεπεάιέξιοη ὰ:: ίσια Ρετε, δε εΙι1ι1ικΙ Ι'ΑΡσ

Με ειιιτΙο ω εεε πωπω επ Ι'ΕΡΙΙΙ:τε ειιυι Ηο

Βτιοιικ. Ρετ ίση ΙειεοΙ: επ ιιιοιιτατιτ-ΒοηΙι έΙιο.

ει1ιι Με Με ιιΙ6 ΙοΙεΡΙι, δε ιι.άοιο. (σε Μ: Βοιπ άι:

(οτι ΜΒΜ» Νρι1ε σ.ι1οιιε Ισά Μωβ που επ

[Μπι Μπιτ . δ; ειιι ιτιιΙΙειι ώ ιιιιεΙιιιιε ετε.ιιεΙε

ει1ΤεκτιβΙόο :-ιτ·ιο.ἰε άωιεΙά Μια, τσιπ Γεώ, ίοιιε

Ια νοιιΙΙε άιι εΙ.εΙ.Ιει νεττοιμωιοιιε Πάω ρε.:

Ιο; ποπ Ξι τοπιο νικ ιιιιιΙτίτιιιΙε , ιιιιειιε :Ι α: Ποπ

Ιοτυ.ιτειιτ ι:Ι1 :ιττΙειιΙΙετ. ΜΙ ειιιοπε-τιοιιε Ε»

ΟΣΟΙ) ποπ Εειἰειτιτ ςιιεΙειιιο τόπΕείΒοη Ρι1ΒΙΙ

:με ςΙειιο.ιιτ Με Ι101ϊ1Μεε ειιιἰ Ρο.: ΙιγΡοειΙίὶεε

ειιιΙεξεκ ιΙΙΙΒιιιιιΙο.ιιο_ιι Ρειιιιειιτ αΙΓέτηειιτ ι:ΙΙιτε ¦

ιιΒιιΙἐε: ιτιο.ιειιοι1εγ ιιιιοι1εΙειςοΙ: ΡειιΙ:ιτιτ ὁ. ε'

[οι-πιείιτιο, Ιριιοε1ιιο.πτΙοι1 Ι)Ιειι, νοϋιιιιι;Η `

Με: δ4ϊ Ια Βάσω επι ίετιιία: ὰ'ἰι:‹:Ιιιγ `, ιΙικ1ιιο

ΙΙ ιι'αιιοΙτ αιιττει:είωοΙη @πιο ίση Ώἰεω ειπε (ζ

4:οτιίάτωε. άοιιΙπετει ιΙου.ο: ειιι'ίΙ Μι Με

ε.ΡΡο:τέ εφερε ψ: δι;ε.:ιοΙιιΙο δ: εΙε Πιιεεκιι:έ

ε · Β ιη

  

ε · Ι



σ ἴἐἑἐεἔε ::Ιε Μετά.

εμ:: Η:: ε εί::έ ΡοΠ:ΒΙε. Π'ε.ιι::::τεΒε εε :ατε

εο::ι:ὶε::: ?οτε Με:: Ισ. Γ::έΙ::ο:: Ρτείε::τε. Αι:

:οι1::Πιιι: Ι):ειι [ε όσων: ὁ. που: , δε Η να::

@σε ::ε:ι::::0ιιε άο:::::ο::ε ὁ. Ιι::. ΙΙ Π: εΙο::::εδ.

ΐ:οι:ε εο::::::ε:15'εί: άο::::έ ὰ Ι:ιεοΒ Η:: δε :εε

8:ο.εεε.7οιει:ά::4Ι,:εβιι: μι:: :οι : δ:: :εεε:ιΙ:Μ:

μ: :ειι: αἱ :ιι :::ι:°.· ό· :ε|:Μ: :ε:ιιιι:::ε: ε:: ε: μ:::

ει:: :ε π: :'::Ιω::Ιο::::επι: μι::: :με :ε ::ε :”::]:::::: σε

ει:: :: Μ: ιΙ::. Ε: ::οι:ε ::οι:ε εΙο::::ετο::ε ὲι Ιι:ὶ

`εο::::::ε Ι::εοΒ. :. Ε:: ::”::ά::::τα::: Με:: έ:: εμε

:εε ε:ιο:εε ει:: ::οι:ε ΐο::τ :εἰ Ρτείε::τεεε. Οι:

Ήει: εΗ:·ο::ε ::ο:15 εΡ: γε::ετ:ιΒΙε , δε ε'είἱ :εἰ Ι::

Ρο:τε ι:εε ε:ειι:ι. α.. Ε:: ::οι:ε εο:::::ετ::::τ ε::

τ:ετε:::ε::τ ὁ. ω:: @Με ίε:::ίεε.Ροι:τ ν:ειγ,ι::

το::ε που: ; ΓΕτε:::εΙ ::οι.ιείε:ο. Β:ει: : ::οιιε,

. πο: Β:ε::ε, ::οΡετε νίε , ω:: εε ε1:1:·άόΡε::ά σε

::οι:ε,Ι::: :ιΡΡ:ιττ:ε::ό::ι. ΡΜ: ε:: εο::::::ε

Βία: :ι εο:::ε::::έ θ: Ρειι·οΙε ε: Ι:ιεοΒ μ:: ν::ε

·3::ίζο:: ς:ι:Ι:::νω είἱέ εο:::::ιε ν:: δειετε:::ε::τέ

α:ι::δεεΙΈ ::.ι::οι1:·ι:Η:::: εμε Ι):ει: να:: μ:: εεε

εΧεεΠε::τ 8:ιε:ε:::ε:π ε:ε Ι:: Νοει::εΠε ΑΙΙ:ει::

· εε ίεεΠετ ε:: πο:: εα::ιτε Με Ρτο:τ:είΤεε ιΙε·ΓΒ

ιι:.::8Πε. Ε:: Ι:: ν:Ι:ο:: εΙε Μωβ οι:: εί:έ εσπ

· :ο:::έΕ: :ε ε:εΙ 8: Ι:: τε::ε. Ε: ε:: εε Ρ:εε:ει:::

- 8:ιετε:::ε::: πρι:: Ροιπεε να: :Ιε τε::·ε μι:: ::οῷ

: ίὶτε Ισ): ::ι:::ε Ρτε:16::έά::::ε Ιε @Η εε Ιεί·ι:ε

ΕΜΠ: ::οίϊ:τε διιι:ιιευτ,ε:ι:: Ρ::: Ι:: :::εί:::ε ώ):

: ΙοΒε ε:: ::ο!ϊτε εποε; ε1Μόείεε::ά εο::::::ε ει: ·

Α πω: Ροκ: ::::Β:τετ ε:: ::οι::Ρ::τ_Ιιτνεττι1 δε εδ

Εεεεε :!ε ω:: Είιπ::. Ι:ιεοΙ: :ιι:ο:τ ὅπου:: Βε
' ° Δ ' ' ΙΜ::
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ΕΜΠ εἱε εεί':ε εοιιἴοὶειτἰοιι; απ Η είὶοἰτ νοικι

·α<έει·, Ιιειι όε (σκι Πεκ , Η £ωωπ άι: Μ. ΜΜΜ

Ρο.: Ιε εοιιιιιιο.ιιάειιιειιτ άε Πω μα: δ: εἱε ία

ιιιετε , δε Η ε'ειι ειΠοιι: ίοιιΡΪτἰτ άεε τοιιτιιιειιε

δ: :ιίΠιόι:ιοιιε ιιιοτογειΒιεε. Ετ ποια εοιιιΒιειι

πισω εΠ: ιιεεεπιιιτε εε [ε:ιιι ά:: Γ2ΙΙἱει1εε άε

1)ιειι , ὰ ιιοιιε @οι ί-οπιιιιεε γοιμιΒετε είΈτειι

@τα Πιτ Ια τετι:ε , @οι ειιετιιιιιοιιε μι: Έογ 26

[ειιε άε ιιοίὶτε Ρετε ; Η Βετιεἀιὅἰτἰοιι άι;ιε1ι1ει

που; πω! Ιιειϊε ἑι πο: ΡΙι1ε Ρι·οεΙιεε , δ: επι

ιιοιιε άειιοιιε ΡτεΡειτει θ. ειιττει· :ια Κογειιιιιιε

όεε εἰει1κ , ιιιιιιε Ρετ ΡΙιιίιειιτε οΡΡτεΠιοιιε δε

ττιΒιιΙειτιοιιε, Ριιιε ε1ιι'Η ιιοιιε ει εΡεέ 8τειτιιιτε

ιιιειιτ άοιιιιέ Ροιιτ @Για , ιιοιι (-ειιΙειιιειιτ άε

ειτοιτε ειι 1ω,ωω επί-Π άε [οιιίΕτιτ Ραπ Μι·

Η γ το. ειιεοτ αεί άε ΡεττιειιΙιετ,ε'είΈ ειπε ιιοιιε

εεΙεἱποιιε Μ. 5ωεω (]ειιε επι ιιιειιιοίκε 6 άσε

Μ. ιιιοττ.ειιί-ίιρτικιειΡώειπειιτ ‹:ἱε Η Βιειιιιει.ι·

πιώ: ιι:ιτισιτε όειιοΠτε δειι.ιι1εδτ,5ειιι1ειιτρ.ιι

πει τε8:ιτάοίτ [Ρεο:ιειΙειιιεπιτ Ια ε!ιοίε ίιΒιιι

2εε μι· εείὶε εΧεεΠειιτε νιίιοιι,εοιιιτι·ιε που;

`Ιε ίετοιιε ω: ει αΡι·εε, δ: εριιιιιιε @και Ιιιἱ

πει-τησ Π: ιτιόίΈιτε άοιετ :ια Ρι·ειιιιετ εΙε ΓΕ·

11ειικέιιε ίεΙοιι 5.ιωεω , Ειι νει·ιτέ,ειι νει:ιτέ

ιι: ιτοιιε άι,Ι)εΐοι:ιιιο.ιε νοι1ε νεται Ιε ειεΙ ου

1ιειιτ, 8ε Με Αιιεεε άε Ι)ιειι πιοιιτ:ιτιε 8ε ε!εί

εεπάειιιε-ίιιι Ιε ΡιΙε άε Πιοιιιιιιε.Οιιττε εε τιιιε

·Ιο.νἰίἰοιι άε Ιο.εοΒ , 8: Η. Μωειε άιι ΡιΙε εΙε

' Ώἱειι επι: Ριι1ίιειιτε ειτεοιιΠο.ιιεεε 'εοπιιιιιι

ικα Ι..ε δείξέιιειιτ ιιΡΡπτοἰτ 6.ε Μια ἐι Ιει.εο!ι:

4

Χ



,ο 8/ ΙΈΜ4Ιτ 4Ιεί4ωσΙ

6:(ΞΙ·ιτΙΙΙ: εΙΙ: πέ οπ Ισ. πιπόΙ:: Βίου τιΡΕΙιτοΙΙτΙοεοΒΡοιιτς Βετεετ..του.ρΙιέ επ Ια το.τπμεπε. Ι

Ετ ΙεΙΙιε ΟΙ·ιτΙΙΙ Ι:: επετπΙίεΙΙο πω: Ικτεετε,τοιμ

σΙσπ>ε τα εΙπιπΡ= , α 88.ττΙ2.πε 19ο «πωσ τω

πτιΙόΙ (τι: Ιω; ττοιιΡεατ.ι.ΙςΙ ΙαΑΜΒ;; ιπόἶ `

κατά εΙτατυοΙεω α] Η Ρτ=ίττκ= Φ: ΕποΙ>;
@ο Ατπ8το [ο πομπο;;; :Με παιΙΙΙΙσ.ιιες τΙιτ

ΈΙΙπ ο;Μ. Ετ εοπππτ: Ι)1ει.ι τΙοππει ὰ Μωβ

ΙΪ€ΧΕΙΙ€ΜΙΩΔ ο: α:Ιτε γΙΙΙοπ : ἑιιιίΙἱ Ι)Ιτιι πω:

ΙΙΙ: ΦὶΟΙΙΙΦΞΩ ο: Ιω ΑπΒεε ετ ;:ΧΡοίετ απ:: @σε
8::τς ΙΙΙΙΙ,ίΙοίτρ ο; Η π5ιΙΙΙΙιπεε: οτ Ιοπ ΙΙΙΙε. ' ο

_ τ Ηθη; τοπεποπε στο ςΙΙοίτε Ιοιπιπρ.Ιτειποπτ3

(ΙΜ. ςΙέο Ι'επττοε ποιιέ ἱιιεὶοπ; τ:: απο

' @η τοιιι1επεΙ:Ιο ὁ. Ι'ει&Ιοπ ΡτεΙξιιττ:. Ο: πο

Ρομτιποπε ποι1ε Ροὶπτ οπ πει; ο; τεΙποτ πεπτ

ττ;: απόΙ:ειποπτ :απο Με Ρ:ιττΙειΙΙει:Ιτέε δ:

τΙοδΙττΙποετιπίγ τω: εοπτοπιιέε. Ι)='ειπειπτειΒέ

11ρι1ε_ ΡτοτεΡτοπε 8.πΙοι1τκΙΙΙιιΙΙ ποπ ΙειιΙτιποπτ

@οπο γ μ.Ιοπ πρωτ ΙοτΙείο.Ιτε ὰ Ισ. επ.τίοΙΙτό

τΙ=τ>Μξ 'πω επι συττογεπτ τποπιιοπ ΙεΙ τΙτέ

 

ου;:ΙΙΙοιιοΙΙιΡοτ πω, εοπ·πτκ Ραπ επειπΡΙο Ι

τΙοιπε.ιπΙει; επ οιιοΙΙο ίοι:ιπο Πάτα δεΙττε Αφ

$ςε ίοπτ :ιΡΡο;:πε :Ι Μωβ. Μ:πε ποιιε άατΙ:ι

τοπε. πε νοπΙοΙτΙεΙ ΡτοΡοξετ πω: α; πώ :τη

ἔει:‹:Ιο ποίΙτε ΙΙΙΙΙττιόποπ δε εοπίοΙ:ιτΙοπ @ο

τάτμΙΙει·ς. Ι?οιπ Ι‹: Ιξιιὶτε με οτάη: πνοιταε.ΙΙε·

μτοπε εεετΙοια ΡοΣπέτε, π. Νοι1ετοιπ;Ιτοτοπο

ζοιππωπςππ:πτ Ι'ΙπίΙοπο , :,. Νοι:ε επ 4:Ιει:Ι.ειέ

:οτοπδ Ια ΙΙΒηΙΙΙαττΙοπ ιπ7ΙΙΙοπο του ΙΙΒ11τοτε

Βάρυ' νιι:ΙΙΙο (μια: α: [Με ἑι ία. 2το.πάε εΙοπ·ς, -

-. _. ο . . δ( ὰ



ΙΈβόεΙΙε αΙε· [ατά @

α 11οΙΙτε: ΙΙι18ιιΙΙεςς εοηἴοΙαὲὶοτι.· ·

@Μα Ι'ΙιΙίὶοΙτε στα γφΙ‹:Ι Με Ρι:ΙηείΡαιια

ΡοΙπέἔε. - β . 1 ›

Νοιιε νογοιιε ςιι'ΙΙααοδε ΚεΙκς£α Ισ Ραπ

δε Ια πιω: ‹Ιε ΙαεοΙο Ι'·ει=ιυςγετιτ ω να -Ραῖε

Μαι ΙοΙιπαἰιι επι Μοί-οΡοταιτιὶε. Ι.α ταάΙοα_

° άι: μα: είὶ ὰ:: ματ ].1μα:Ιοιπ Με ασ Ρτειιικ ααα

ΙΙΙΙ‹:ε α: (:ακιαα,πιαΙε ςιι'ΙΙ ΡιταΙως: Ραπ: Επι·

Με άσε ΕΙΙεε έα Ι..αβαπ (των: ά:: Ια :πιατα Ια

εαὶίοη απ: Β.εΙαοςρα αΙΙε8ης: μια `ειμιογα

,Ιου ΙΙΙ; Ιιοτε ‹Ιε Ια ιηαΙΙ._ου,τ'εΙΙ αΒιι ‹1ιι”ΙΙ ίι;Ι_ΙΙ:

@ο άαηαητ Ια θα οΙ€ άμι- Έκετε;ΕΙαπ ε1ιιΙ αιιοία:

α:οπίΡΙ;έ Ια ωστε εΙ'ΙεσΙΙ.ιί , Ροιικο εμε [φα

μα: ΙιιΙ αι1οΙτ εΙσπιπέ Ια ΒωεάΙόΙ:Ιοεμ

4 Νοι.ιε αιιοοε Ια:ί να ΜΙ ςκοιτάΡΙο οΙ'οΒοϊδ

[αιμα Ραπ: Ιω εηίαπε:ΙαεοΒ είΙ:οΙτ αα$έ οι:

Μεσα α: 8ο. απ; Ιοτε αυ.'ΙΙ τεςοΙτ Ια εοιριπαιιΤ

ά:Ιτιειπ ‹Ι.ε Ισαάκ , Η οΒεΙτ νοΙοιιταΙι·οιπειπ.

Μαἱε αιιΙοιττά'Ιιι1Ι Ια ΡΙιιΓΡατε άσε οπία:ιε ΜΒ

Πιι'ΙΙα τωτιιηεπεοπτ α Γε 6οΒιιοΙΙΙ:ε,αΙοτε εά

π1επεατιτ-ΙΙα αι1ΙΙΙ α Μάτο$ποίρετε ααα φα

Ι‹τε απο: ΜΒ απ ιηφιαε.ΡΙτιε Ρκόε (απ ΙΙε Μαι

Ιουικ;ιπ α Ισια εοιαΜααιὸοτ ε1ιι'α Ιειικ οΙκῖ:. .

Ποσα :εωιαχοιιε τε:Ια ιποπίΙτεερηπατιιτο α

ΙαοοΒ, ταα_η:ΒΡφιιτ κατ αΡΡτειαιΙΙο α θ: (ΜΙ:

:ΠαΠε ἔ= ΙΜμα: δ: ιπετε,εοιηιπε αιτ.ΠΙ [Με

παπατφ1€τ @Με επ οπίαιιι: 0Ι:σείΙΓα11τ α οβ€2··

. ηι1Ια ΒοαεεΙΙδξίς»η,δε εΙε ίσια Ροκ, 8; [υπ των:

«Ια εεΙι1Η1ιιΙ παπα εΙοωπο ΙσΡτειιαἱει: εσω

ΙΒΜοιηεις ααα Ρτρω4:ΙΙβ Ηοωοτε το11Ρω

κ



ισ Ι ΙΈβΙεΙΖε σα· |‹::οἔ.

τ:: το. πιο: , ειδη :μια :σε ισιιτε Ισγειιτ .Επσ

Ισιι€έε (π: Ισ πειτε, Ι:ισιιοΙΙ:: Ισ δειΒιιειιτ τοιι

Βι::ιι-τ:: :Ισπιτιο. Μιιιι:Ιιτε ίσγειιτ τσιιε σου:

σοι γ εσιιττειιιειιιισιι: , Ι':ειΙ :1ιιι [ο ιιισ:::1ιιε

:Ισ :ταδε πιοΙΡτιΓ:: Ι':τιιΙ:ΙΒιισιτιέτ σ:: Ισια

ιο, Ιω εστΙιαιιιι: :Με :οικω Ισ ::τειιετσιιτ, δε

Ιω μήτε ό: ΙΙΑΙΒΙο Ι:: ιιι:ιιιΒετσιιτ.Ετ ε'εΙΙ κι

Ισ άσε νί:::ε :Ισιιτ ιιοι:ιε :Ιοιισιιε ::ΙΙι::τ Ια ΡΙιιε

ειτ:τιιιΡτε ἔσω· :ΙΙΒιιειιιαιτ Ρ:ιττι::ΙΡετ ὰ :::·ίΙσ

τ:ιΙιΙ::.Αιι ΙΙ τειιιτσΙΙ: :κι Νοτη δ:: :ιι Ι”ειιιτΙιστι

τό ό:: ιισΙΙ:τε $ει€ιι::ιιτ ΙεΙΙιε (ΙΙιτΙΙΙ ιισιιε οι:

τσιιιιιιιιιιιετσιιε ιισιιιπιέιιιειις :οσε ατα:: :μι

[οσε τ::Ι:::ΙΙ:τε :Ι Ρ::τοε δ: ὲι ιιιεισε,8: ὁ Ι::ιιτε ΙΙ:

ΕστΙσί1τε. '

γ Αυ Ιισιι ΙΙ:ιει:: νσγσιιε ιισιιε Μ ντι Ισιιι εά

ιιιιι::ιΒΙ:,νιιε ττο:·ε-ΙουειΙιΙο τεΙσΙιι:ι6 ὁ. τι:: Ρετ

ιιιεττι·ο Ρσιιι: σο:: (συ Με ε'ιιΙΙιειΙΙ σας:: Ιω

ίιιΙ:ι:Ι:Ιοε δ:: ΜοΙα::::ε. ΙΙ :ιι :ιιισιτ, ε: Ισ :οπ

ΙΙ:ΙΙ:: , άσε σε::ειδσιιε ΡεττἱευΙιετεε , σε: ΙΙ ω

Βεσιτ :Ισ Ισ. €τειτι:Ι::ιιιτ σε Ια ιιιο.ΙΙσιι μι: Ια σε

ιι::ΙΙδΙιοιι :Ισ Ι)Ιειι. Ετ ΡΙιιΙΙσΙΙ Ιισπιτ:Ιοιτ-ΙΙ

Ια νι:: :Ισ Ιοιι ΙΙΙε,ιιιι πισιιιε ΡΙιιΙΙοΙΙτ »Η νοσ

›ιι :ιιι”ιΙ :ιΙτ 828ιιέ Ισ νιε λ Ισ [σουτ ό:: ίση νι

ε18: Ισιιι έ: Ισ. ιιιειιΙσιι,:1ιισ :Ισ Ρεκιιιεττι·ε :μια

ΙΙ ε'ειΙΙιο.ΙΙ :κι :ΙσίειιιειιιτειΒε :Ισ Ισ. 8ΙωΙΈ ά::

ξΙ)Ιειι. Ε: ιι):·ΙΙ ε:: Ρσιιιτ σιιισιιτ:Ι”Ιιιιι ιισιι5 ΦΠ

·Ισπιπιεε Με: :ιι ται ὰ Ρε: Ιω Ιιειιο:ΙιξΙτισιιε

Δ: 1)ιειι φ δ: μι· Ι:: εσιιιιιιειιι:Ιειιιειιε. Νσιιε

Ισιιιιιιοε επι τ:8ατ:Ι :Ισ τσιπ Ι:: τ::ΙΙ:τ :Ιω Ιισιιι

:Με εσιιιιιι:: νικ Ροι2τιε:: ά: 8οιιε,νσιτε εσω

ιιιτ ν·



21%ΜΔ Δ! λαό. ι Ι

Με νιιε Γειιιε Βιιιιιιιε σει εσωιΓοω Δω ναι

νεε δε ιιάειεε σειιεςιι&ισιιε ‹ιε ιιοίιτε Πιειι,

ε" νεα δ: Εεεε σε ιισε ειιιιιετιειιτεε.Ετ ι)ιει1 ιιε

ιισι1ε ει Ροιιιε τεΠειιιειιτ ειΒ:ιιιάόιιέε εμε ιιοιιε

σε ιε τεεοἔιισιίΪὶστιε , «με ιισιιε Πε ι'ειι τε

πιετειισιιε Δε τσιπ ιισίΕτε εσειιι. @σε :κι

εοιτιπιὰιιὸειιιειιτ ‹ιε Πιειι , ιιοιι ιειιιειι·ιειιτ ιι

πισω άεΓειι‹ι ειε ιιοιιε ὰεεοιιΡιετ ὰιιεε ιεε ιιιιι

άειεε:ιιιὰιε ιι ί-Ρεειίιε εε σαι ιισι1ε τσιιειιε επι

ισιιι·ει'ιιιιι: Μεε Βιειι-:ιιιιιέε, ω.ι1, θηκε ὰι·

ι·ιετε ειε Γιάοιειττιε. ΑΜΠ ιε [ιιΡΡιισιιε-ιιοιιε

9031 ιισιιε εισιιιιε ια Εστεε ά'ΙΕι:ιε , δε ιε εσυ

ι::ιΒε ει”σΒεϊτ ὰ εε εμε ει: δ. Ιεειιι , Μεε μήτε

επι-ασε Βιικιε2-νοιιέ Με ιειοιεε. Ε: ιιε ιιοι1ε

[οιιιιειιιι άε εε ειπε ειιτ ΓΑΡοίιτε, να” ιιιιει

εί)εέ εοιιιιεττιε άεε ιειοιεε ὰ Ι)ιειι , μια:: ί·ετιιιι:

:οι ι)ιειι νιιιιιιιτ δε νι·:ι.ι. Ετ Ροιιτ ὰττειιειτε ειεε

ειει1ιε (σκι Με ιεί'ιιε , ειιι'ιι ὰ ωπι€επε Δω

ιτισττε,ιεεμιεΙ ιιοιιε άειιιιτε σε Για: ὰ νειιιτ. Α

εειὰ ιιιείιιιε ιισιιε όοιε ίετιιιιέ Γ:ιέιισιι εΏιτ

ισιιιά'ιιιιι ι εεε Γοιιιιειιοιιε-ιισιιε ε1ιιε εοιιιιιιε

Εν. Ρειτοιε :ΜΠΕ ιεε δειει·ειιιειιε [σετ ιεε ντεινεε

ττι:ιτειιιεε Η ειε Γεε)1ετε , :ιιιίιι ‹ιε ειιιιισιιε Εσε

ε : %Πιειι ωτιωι ιεε $ὰετειιιειιε Ροιιτ

ιιοιιε είιτε νη τείιιισι8ιιε8ε ‹ιε ιο. ΡιιΒιιειιιε

ΡισΕεΠισιι εεε ιισιιε ισ.ιίοιιε τσιιε ειε ιιοΙιτε

εσιιίειιτειιιειιτ επ κι εισδετιιιε ευ [ποια ιιε

Πιειι ι ειι Μ. Ε” ειε· Ιείιιε σει-ιτε. (ξι-ιεσιιειιιε

ιιοιιε νειιτ ειιιιουτιιΊιιιι ρειη:ιειΡει: οι Βοιιιιε

ε011ί-ειειιεε ὰ 1ὰ δὰιιιδὰε Εεεε , ειπε” ΜΜΜ



μ. · [β/ξἰπ& :Ια Πασά.

εοι1Μαι1σε :ΑΜΙ ΙΙ Ρωιικττε ἔι 1)Ιοιι ε1ιΙ'ΙΙ το

ςοΙτ νικ Ιὶιιτεε,Ιειε1ιιεΙΙ‹: Ι'οΙ›ΙΙΒ‹: :Ιου εΙε @Η

Πε: μπα Ιω ΙάοΙε.ττοε , ποπ ΠιτιΡΙεπιειπ ΜΙΒ

ιΙ”είΙ:ο επι ειιι6Ιε1ιιε [στα ιπεν.ττΙ τ1ιι”Είειιι ω

Με θ. Εοιιππο 6Ιοε ΙΙΙΙεέ ‹Ιε ()επεειπ1, πκιΙε ‹:Ιε Ια

Ρε είτε: ι;οΙΙωτιειπ ‹Ι‹: τοιιτεε ΓεδΙ:εε εοπτι:ειίται

ἑιΙΞινταγε εσ8ποΙΙΙειοςε :Ισ Ι)Ιαι,δε εΙε πάτα:

@Με , ςμα:ΡΙιιίΙοίΙ ό: ΙΜ 8; Ι‹:ἐ Ι.ΙΙ:ιπε τοποιω

ςειπ ἔιΙει1τ ιπειὶί-οπ Ι 8: ὰ εοιπ Ισ πιοιιιΙε , (μια

Φ: [ο ΡτοΙΙΙτι1ετ ἐ Ι'ὶἀοΙειτ:Ιε,9με εΙ'γ ποτάκ

:Ιτ επ ΙΙι9οπι 9ι1εΙσοτιςικ , :ή εΙΙτε&εωωπ Μ

ΙπάέτσέΙοιπειπ , Ι)Ιειι ποιιε θα Η. μπε , δε:

:μπω Ι,ι:ΙΡετουε :ΑΜΙ ‹Ιε ι1οιιε Ροι·τι:τ ὰ ατε

σ:ΙιοΓεε ειπε παταω ά'αἔεέΙ;Ιοη εοιππκ: ἀκό

ιι:ιητ Ι)Ιου ι1οιιε ΡτοτοίΙοηε πε Με. άΙτε εμε

μου: ία ΒΙοὶτε, δ: Ροκ: Ιε Μαι εΙε Ιου ΕΒΙΙΙε.

Μωβ ώ: εοιπτειίιπ ιΙο Π: :ετὶτετ Ροιιτα:

410Έ[ειιι παοΙτ εοπί'Ρίτέ Ωι111Φττ. (Ιει1ουε σ:ΙΙ

ντι Εε1Ι3Ι281.1 Ροιιι·-πιοιιε πιεττ:ε όεικιπτ Με γεια

μου ίεαΙειτπιπ ΙΉιεοπίΙειηεο 6Ιεε ειέΙαίπτε βια

μπιὶιιεε , είςιιεΙΙοε ση ΙοιιΕ ὲι [ο ΙιιΡΡΙαπτετ δε

:Ι Βουτε-Ιιοτε, δε εΐι1ιιεΙΙεε ου τασεποΙΙΙ ειδ

[επ πω: ΓειιΙεπιπιιτ ηπα: ττεί-ι:ειτι: είΙ Ι'πωΙτάέ

κΙοε Ηει·ςε , πεαΙει1ιιοττοΓ-ίκεφιοπτε εΙΙ Ιου:

επι11ε , ὶιιὶιιπὶτἱέ , Ι'ειι1ΙιτιοΙΙτέ άε5 νι1ε ἔι Γεω»

εοιπτε άσε επιασε. ΙΙΙ, ει ΡΙυε: (Ι”είΙ φα τ1ουε

:πωπω ὶεΙ νη νταΙ Ρεπτου ‹Ιε Ια εοπιὶΙτὶοι1 άι:

ΓΕΒΙΙ(ε,ΙαφιεΙΙε Με Ιειιη:ιΙε Μπα ά'ετιπειι1Ι8.

51 €€ι1Χ (Η: άε:Ιιοτε ΡΟικ νη :επιΡε πε άΙΙ.ο:ιτ

πιω , Η ΙΕ αουικτ τουΙΙοιι;ε ειίΙΙ:2. εΙ'ΕίαιιέΒεει

:ι επ

 



ί'Ε/δύα& αλ· Μεσα. η;

αΙΙΙ:2 σε Ιω:: Ηεταε , αΙΙαα σε ΙικΙαε , σοὶ απ

ιιιαιιΒεαιιτ Ια ιιισι:αεαιι αιιαε Ια $αΙΒιιαστ , πα

ΙιιΙΙαιιτ Ιανια , ιιιααΙιίιιαιιτ αοιιττα ίεεπιαιιι

στα : αΙΙιι σιια ιισιιε αΡΡτειιισιιε έι ιι'αττααΙιετ

Ροιιιτ ιισε αΙΡεταιιααε·α. Ια ται·τε. Αιιισιιτά'Ιιιιι
τα εε ΙΙΙστιπαιιτ , Βιαιι α ται Με απ τα ιιιαιΙΙοιι

ασιιιΒΙα ‹Ιε τσιπαε Ιστταε σε Ιιιαιιε : ιιιαίε ίση.

ιιιαιι-τοι ειπε Ια ΡατταΒα ΡτἰτιεΞΡαΙ :Ια Ι'Ε8ΙΙΙα

απ αείΙα νία , _α,αΙΙ Ια Ιιαιιια σε Ια ΡετΙ.αειιτισιι

πιαΠιια ‹Ια ιισε ΡΙιιε ΡιτσαΙιαε.νι @σε αοιιιπια

ντι νονα8ετ> ασπιτιια νη αΙΙταιι€ατ τσιπ ΡταΙϊ α

Ι:ιιΙτ Ιοτε σιιΙΙΙ ΡΙαΙτα α Ι)ιαιτ, ΙοΙτ Ραπ [Με

Ιαε ?αυτα αοιτιιιιιΙ-αε απ ιισΙΙττα ΡτοΙΡατιτέ,ίσιτ

Ρσι1:ιιιαιιΙΙ:αΡ:ετία @σιτε αιι ιιοΙΙτα ασιιί-ατ

ιιατίσιι αιιιιιΙΙιειι ‹Ιε Ια ΡΙιιε εταιιαΙα αόιιαι·ίι

τα : Εεε δααιτετιιαιιε τ'αιάατσιπ ααοιιιΡταιιατε

σε ααα ιισιιε αιΙσ,ιιε. Εεε εΙσιιΙαιπε ά'νιια ειτ

τστιειίισιι Ιαιι€Ιαιιτε αΡΡταιιονειιτ ΙΙ α πιστή

Ιιετ Ιαε εσιιιισιτΙΙαε , αιιΠι α Γε μαΡαι·ατ α Ια

κ:τσιι:,δε α τοιιιετττε σε ίετιιἱι· α.Πίαιι , νοι
Ια αιιαα Ι'αΙΙΙΙιίιοιι οΙε ιιοΙΙττα ΡτοΡτα ίαιι8.Ι.'Ιια

Μιδέα ΡεΙατιιι α Ι'α$ιιααιττσΡεί ασ Ιω , δε Ιεε

Ιιαι·Ι3εε αιιιει·εε άε Ια ἴείἔε σε Ραίσιιεε,ιιε [σετ.

ά μιαν; άεε ίιιΙΙτιιέλτισιιε Ραπ ιιστιε ταιιιαιι

Ι:ει1σιε αμε ποσα Ισπιπιεε είΙτταιι€ετε ειι Ια τα;»

τα, δε νοναΒετε απ ιταΙΙα ε ασε Βιαιι ιιοιιε αιι
σ ΡεΙΙα α ΐιιΡΡσττετ Ι'ατεΙαιιτ άαε αΙΙΙιάΙοιιεθειιια

ΙΙ νειιτ σου ΙειιΙατιιαιιτ (μια ιισιτε νσιιιΙΙΙΙσιιε

Ια ΙιεΙ αιιιετ άι: ασε πιεί?αΙιαιιταε αοιιι1οιείαεα

ιιιαιε σιιαάοικα απο ίσιο: -Ι'ωτιστιιτιια ει:: Ια



η, Ι Ι'ΕαέεΙε έ: Βααλ

νΙσ ΡτσΙστιτσ , μια φα ιισαε να α::Ιισιιιίιιση

ιιισιιτ σα Ια (3αιιααιι σσΙσΙΙσ , ασσα:Ιαιιτσ στι

ΙαΙέ.Ἑ δ: σα ιιιΙ::Ι 8: στι :Ισασσατε δ: :ΙσΙΙσσε Ια

ΙΙιιΙσε δε στστιισΙΙσε. ΑαΙΙΙ Ισ δαστσιτιστιτ :Ια
ΒαΡτσΙαισ ιισαε :ΙΙΙΙΡοΙσ σαΙ:Ισπιπισιιτ ὰ τσατσε

Ισττσε ::Ι”αΙΙΙΙόΙΙσιιε : ίαΙ:1ασε Ιὰ. σασ Ισαασιιτ

ΙΈΙ:τΙτατσ σιιτσιι:Ι Ρα: Ισ ιιιστ :Ισ ΒαΡτσΙΙιασ

:Ισε ΙσαΙΙταιι::σε δ: αΙΙΙ1&Ισιιε ττσΙἶατιιστσε α::

::σιιιΡατσσε ὰ να ΒσαΙΙ:σ :Ι”σαασε , :Ιαιιε ΙσσασΙ

Ισιπ :οιιιιιισ ιιοχέε οσα:: :1ιισ Ι)Ισα νΙβτσ. ΕΠ

σ:: Ισιιε Ισ ασια-ΙΙ Ρι·σιι:Ιτσ ατι νιτιστΙσί·ιιισ :Ισ

5.ΜαττΙιἰσα,Ι.ὰ Ισίαε οικω: :ΙΙτ ὰ Ια ιιιστσ :Ισα
Με :Ισ ΖσΙπ:Ισσ,δ: ὰΙΙσε ΙΙΙε,Ι)σιιιισα-νσαεΒώ

τσ ΙασσαΡσ αασ Ισ :ΙσΙ ΙΙοΙτσ , δ: σίΙτσ ΒαΡτΙ

. Ζόε :Ια ΙιαστσΙΙιισ :Ια:1ασΙ Ισ :ΙσΙ σίΙτσ Ι:αΡτΙ::έ2

ΑΜΠ :Ια-Πω δ. Ι.ιι:: : ΓαΙ ὰ σΙΙισ ΙσαΡτΙΖέ

:Ι'νιι ΒαΡτσΙΙιισ , δ: σοιιιιασιιτ [Με-Ισ ΡιτσΙεέ
ὶιιΙσα,ὰ ασ :ιαΙΙΙ Ισα Ρα:Ι:αΙόΙ. Α σσΙα στιτσα

σΙεατ:Ι Ισε αιισΙσιιε Ι)οέΙσατε :μα στι: αΡΡσΙΙ:ἔ
ΒαΡτσΙΙιισ :Ισ ΜΒ Ισε ΙΙσι1ΙΙΙ:αιισσε> Ισ ιτιαττγ:σ

:Ισ :τσακ σαΙ σιιτ τσΙσαιι:Ια Ισαι· (ααα Ροαι: Ια

Ισ): :Ισ Ι::Ιαε ΩΙιτιΙΙ. Ετ Ια ΙαΙιιέΙ:σ (Ισιισ ιισ

ασια αΡΡτσα:Ι-σΙΙσ Ρσίτιτ Ια πισίαισ :ΙσόΙ:τΙασΞ

Οαταασ σσΙσΙπσιιε-ιισαε ααΙσιιτ:Ι”ΙιαΙΞ Ι..,α

:ΐΙ:Ισιι :Ισ σσΙιιΙ :μα ὰ Ι'Ιισατσ πισΠασ ἐστι αΙ

ΙσΙτ ααα ΙσαΙΙταιισσε, ὰ Ια πιο:: , Ιαιιε :ΙσαΒτσ

Ρσατ ασια :ΙΙΙΡσίστ ὰ Ι:αΙτσ :Ισ ιιι::ΙΙιισ. Τα

και: ααΙσατσΙ'ΙιαΙ ιιιαιι:έστ ααα: Ισίαε (Ι.ΙιτΙΙΙ,

ιιιαΙειΙ ασ τσ :τσιιαΙσ Ραε , δΙ τα ιτε: σπα: :Ι'αΙ

Ισ: αασσ ΙιιΙ πια σσαιΙτα.τ. ΙΙ σα πιο:: Ρσατ τοΙ,

` Βου:



ἴΕῇἔ:ἔε ει: Μοτό. τ;

1)οιιε τὰ τείοΙυτιου τιοιτ είττε , ε τυ πω: τε

τττιετ ειυεειυι , που ιευιειτιευτεοτυπιε Ιε.εοΒ

τω1ετ ευ με ειττειιιΒε , Με τιε ΙουτΡυτ,

»Με ειε ιιιουτιτ Ρουτ το. 8ιοιτε , Ρουτ ιε Βιετι

‹ιε ίου Ε8ιιιε οετιιε Ρευ ά,ιιευτεε , νοιτε ὰ

ι'ιιευτε εμε ιε Ρο.τιε , 6 τειιιτ είι:οιτ εμΉ τε Πιτ
ιΊιοτιιιευτειε τι)! ὰΡΡειιετ μια ντιε νοεατιοτι

ιεΒιτιιιιε.

τω» άουτ: (ε ιιιετ ειι ειιειιιιιι, του εεμιτι

- Ρο.ε)ε,ίε Ρτουιιιου ὰ εθ:έ ‹ιε τωτι1ε. ειιοτε τσττ

εουιιτιυιιε ευ εεμε ιὰ. Ετ ειιιιευτε ιι ώ; του:

ιιιευτισιι σε του τκιίτου, Θεπ.μ. ειυεε ιειμει τι

τιιτ εμ'ιι τι Ρο.(εέ ιε Ισττιε.ιιι,8ε Πιτ Ιε σουτ άυ

εμει Ι'ΑΡοιττε ειιτ τω. τι. τμ”ιι πόσοι. στα

Η. ι”εε1ιιιΡου.τέε ει,ντι νομιεετ , τουίιουτε Ρουτ

ιιουε εσιιτιυιτε ὰ Μ. τισόιττιιιε τμ 2. είτε του

ειιεε, σεΡτεμε ιιουε :μι νονο.8εουε Ρουτ :τι

ιετ ττουυετ τιοίττε Εί-Ρουιτ ουι είτ Ιεί-υε

@ιτε , ιιουε ιιουε τιευοτιε ιοτιτιετιιτ ‹ιε Γειτ

ιιοττετιστι ου'ιι σουτ του: ευ 5. Ειτε. σιωριτ.ιι.

νττ[ατ μ. 35. Ετειιε2 Βο.τάε ὰ νουε-ιιιείιιιεε σιτε

ιι”ειυευτυτε νοε εεευτε πε τονετιτ 8τευεε σε

εοιιτιτιο.ττάιίε,δε ει”γυτσιι€τιετιε,δε τιεε τουειε

σε εεΡτε νιε:8ε εμε εε ιουτ-ιὰίουἀὰιιι ιιε νουε

[υτιιτετιε : εεττ τι ίυτοτειιτιτ:ι εουιιιιε ντι 1298

“με αυτ ουι ιιοΕιτετιτ Πιτ ιε άειιυε ειε τουτε

12 τεττε. δι τιοτιε τυ εε Ρουτε τιετ τω” ότι

πιστιάε , τομ-Κ ὰυΠι το εοτιυοιτιίε , τω εμε

τυ πε τε ττουυεε Ροιιιτ ειτιοείειιέ Ρουτ ιυιυτε

1εΙυετ:1ιτι1τ.Ωυτ Ε Ώιευ το @Με σετ ΕΟΙ]Ι·τ '.



θ

1 ε ΙΈβόείίε ει· Μεση

ηιοεΙΙτέε,Ρο1Μάε Με εοιηηιε ηε Με Ρεπεόεηίέ

Ρο1ητ , τε Ιοιιιιεηειητ ε1ηε εοηιηιε εεΙιιι ωστε:

Μ ιηοίηε νιίΙε επι εΙΙτ Μ ΡΙιιε νεΙΙιι , Μ €Ιι1ε

εΙιετΒέ : ΑιιίΙΙ ειιι'νη Ι1οιητηε επιιιετει οτε

τε.τά,οιι Ροὶητ ὸιι τσιπ ε Ιείιιε (ΜΜΜ, εεε αιι

Ξε. ΙηκεΙιε.:8έ Μη εαι12 άεε Ιοιιειε εΙε Με νΙε

Ιπε[εητε. @εΜετόείΙοηηεε εΙε εε ε1ι1Ίίεειε

εηιιογε ίση Με η ιηεΙ εειιιὶΡ έ,νει1 ςυ'Αετε.#

Ιιειιη ίση Ρετε ειιιοΙτ ιηἱε εη ι Ι:οη στι:Ιτε Μη

ΙετιιΙτειιτ , Ιοτε ειι'ΙΙ Ι'ειιι1ογεἀειηεηἀετ Κω

Ισεεεε: Μ. τε·ΙΡοηΙε εΙΙ: :με εε Μεμε είΙέ Πτη

ΡΙεηιεητ Ροιητ ειηοΙΙη Μ εαπ: ιΓΕΩιη ει·ιιεΙ

ό: εηιιεηηηέ εοηττε Μη Ιττετε : ιτιεἰε ΙΙ ηε Γε

Ροιητ Με εη:ιτ8ει· εε τΙεΙιεΠεε , ω Με εΙοη

ηετ ίση Ρει·τε.<έε , Με ειιιΊΙ ιι,οιιΙ›ΙἱείΙ: με Μ.

η5ειΙΓοη εΙε ίση Ρειτε . ιη:ι.ιε ειιι'ΙΙ Μ ίοιι€εΙηΙΙ

ειιιΊΙ ειιοΙτ ὰ γ τετοιιτηετ. (Με Ια Ρι·οεεάιι€ε

εμε Ι)Ιειι ηωπ ειπε ηοιιε: εε: :ιη Ιιογει€ε εε

ΙείΙεειιιε ηοιιε Ι:εΙΙ.οηε , ΙΙ ηε ηοιιε άσηηε με

Μι ίοιιΐΠειιεε οΙεε Βιεηε ειιιΙ ηοι1ε Ισηε ι:εΙει·

Ι1έε ται είεΙ , εΙΙη ε1ι1ε110ι15 τεηἀΙοηε ὰ Μ. ειτε

@ιη ε. Έοηάειηεητ, :Μ ΙειιιιιεΙΙε Ι)Μιι εΙΙ Ι'ει:+

εΙιι:εδΙ:ε 8: Μ ΒείΙΙΙΙειιτ. Α εεΙει ιηεηηε Ροιι- ·

ιιοηε ι·:ιηροττεθ Ιε ειταΙδΙτεπηεητ εκτετὶειιι· επί

ηο_ιιε είΙ ?Με εη εε ΙειΙιπΐε δ: Επεσε ΜΜΜ Επι·

ε1ιι'γ ειιοηε-ηοιιε: ηοη ειιιεητΙ:έεΙε νἰεηεΙεε

εκιιιιΙΜε δ: ιΙεΙΙεΙειιίειηεητ ΡτεΡ8ι·εεε: ηηιὶε

θα Ρειίη δε ‹Ιϋ Ήη.Ν0η ΙειιΙειηεη·έ ΡσιΙΙιιοηε

. εωΡεΜΙιει: ιΙ'ειι·;είΙτετ ηοε είμιτε :πιά ΙΙΒηεε

εεπτει:Ιειιτε,:ιιεΜε ‹Ιε Με είΙειιετ ὰΜαι (ΜΜΜ

ειιιἱ



Ι'ΕβέεΙσ έ: Λαού; - η

ειιιΙ επι ελ Μ. εΙιοΙε ΙὶΒιιιίἱεε.Μ:ιὶε ε'εΙΙ επι εε

ιιετιιΙ μια· ιιοιι5 ?ειτε νοιι: ειπε Ι)ιειι οι Ειτε·

Ρεπό εε ίεΙΙιιι ιιοιι Ραπ ΙατίεΙ:2.ιτε ἑι Ι'ειΡΡετιι:

εΙεε ειιτιειυι δε ίι:ιει.πάε:τιπιιε μια: επεσα: Ιεε

Μειω οσε @Με εΙΙ Ισ. ιιοιιτιτίτιπε ί ιτιτιιεΙ

Ιε δ: Ιει.Ιιιτο.ιτε εΙε ιιοε ειιιιεε. @ι-ε Ι)ίεζι ι·ιοιιε :ι

οιιιιεΙέε ειι- Ιοιι Ε8ΙΙΙ.ε ποπ Εισαι τειιο.ΙΙΙτε πω:

ς;οτειε , πισ.ιε .Ροιιτ ιιιΙΙτιιιτε πω Με: , δε ειπε

Βὶειι#Ιιειιτειικ εΙΙ; εεΙιιι οιιι ειιι :ουτε ιΙε [ε. «σε

τοιιτειιτ ‹Ιε Ιλ εοιιεΙιτιοιι ιιοΙΤεαΙε μι· ντ:ιγε

› ίογ εεΙιιι ειι1Ι εΙΙ: ιιοίΙτε τΙιτείοτ › πε έείΙοί

ιιιιιιτ Ροιιιτ ‹Ιε Ιου Ισια ΡτιιιειΕιοιΙ άουτ ρατΙε _

'ΑιιοΙΙ:τε. ΡΙ:ϋιρό. Οι.: :ι εεε ειιιοικ ΡιιτΙέ ‹Ιε

απ:: οιιι Ιοιιτ ειιιιειιιιε άεΙιι ετοιχ ό.ε οικω,

άεΙοιτεΙωΙιτ-ΙΙ,νει[19. Ισ. ΙΙιι είΙ ετοιτιοιι,Ιε

1)ιειι ιΙείοι:εΙε εΙΙ: Ιε νειιττε , δ: :ι 8Ιοιτε οι

Ιειιι: εοιιίιιΙΙοιι , οιιι Ιειιτειιτ ΙεεεΙιοΙ”εε τει:·-'

:ἰειιεε ; ΙΙ ιι.εΙιοιιΙΙε νετβ ιο. ιιιιιιε ιιοίΙτε :οιν

ιιετΙσ.τιοιι εί`τ εΙε Ιιοιιτ8εοιε όεε ειειικ , σ:Ιοιι€

@ΙΙΙ ιιοι1ε οττειιάοτιε Ιε 5:ιιιιιειιτ , οίΕιιιοικ Ιε

δεΙΒιιειιτ Ιείιιε (]ΙιτιίΙ. - η

Ε: ιι.Ροεττ μι· εε τεχτε εμε Μαιο είΙοιτ και

ΙιειΙιιτιιε επι Ια ιιοιιπι€ιιτε άοιιτ ιιοιιε οπἱΙοιιε:

επι ΙΙ Γε ττοι111ε Ιε 5οΙειΙ οοιιεΙιε εΙ1 ΡΙειιιε

ειιιιι ειΒιιε. @ο Εεε-ΙΜ Ροιιι: Ιε εΙιειιετ άε

Ιοιι ΜΙ : ΙΙ απο νικ Ριει·ι·ε θα: Ιεισ.ιι1εΙΙε ΙΙ .

ε'ειιοοττ.ΒεΓειιειιιΡΙε εΙεε φαιά” αιιειειιε.Ι.οσ

νογει-ιτοιιε και ΙΙιοι·ιιιιιε ειιοιιτςισ.ι.ι ττειιιο.ΙΙ,-_- , ι

Σὲ τεΙιιιτ Ια ἔτιι8ειΙιτε_ , Ι”Ιιι.ιιιιιΙιτέι ΉΒεΙ ει;επι#

με Ραπ: εοιιάει.ιτιιιει ιιοιι ίειιΙειιιειι€ Ντι

Ο



Η ΙΈβα:Ι/σ σΙΙσ |ΔεοΙ.

ΒασΙΙ δ: Ρ:σίσιιιΡτΙοιι , ιιιαΙε Ια :ΙσΙἱσατσΙἩ: @τα

ιιιΙ8ιια::ΙΙΙσ :Ισ ΡΙαασα:ε (ΙΙι:σΙΙ:Ισιιε :Ισα

Ισα::ΙΙΙιαΙ , :Ρα Ισι·σχστι: ΒΙσιι ιιια::ίε :Ι,ααοΙ:

:Ισα τστ:αιισΙιέ :Ισ Ισαι·ε ΙαΡσ:ΙΙαΙτέε σα:: Ισ

ίσ:αΙσσ :Ισ Πίσω Νσαε αασιιε :ιααΙΙ Ιισιιτσ :Ισ

Ισε σσιιαίσι: σα :σ ΙΙσα , σαι σα ΡΙαε Ι:σΙ:Ι δ:

ΡΙαε ιτιαΙ α::σσιιιιιισ:Ιό:ιασ Ισε ΡαΙαΙε δ: ΙΙσα:

:Ισ Ισα: :Ισπισα:σ. Οσσσιι:Ιατιτ ΙασσΙ› :σΡσΙσ

Ια: νιισ ΡΙσ::σ,8: :ισ ἐστι τ:σαασ Ρσίιιτ Ισ Ισπ

:ΙσιιιαΙιι ΡΙαε Ιιισσιτιιτισ:Ισ Ρσα: ::σιιτΙιιαστ

Ισα νσγαισσ. (Ι'σΙΙ Ρσατ κακο:: :ισε ιι·ιΙΒιια::ΙΙ-ε

[σε 8: ΙαΡσ:ΗαΙτἐε , δ: Ρσα: :ισαε αΡΡ:σιι:Ι:σ

:ΙΙαττ:ΙΙ:ασι· Ια ΡΙαε Ρα:: :Ισε ιιισσιιιιιισ:ΙΙτέε

σα:: ιισαε Ρ:στσα:Ισιιε :σσσιισΙ: :ια ίσ:αΙσσ :Ισ

Ι)Ισα , ὰ Ια ιιιααιιαΙΙσ ιισα::Ιτα:σ :ια”σιι ιισαε

:Ισαασ. δ: ὰ Ια:ΙασΙΙσ ιι'σΙΙ: :ιασ ::σΡ Ροττέ ιισέ

ΙΙΞι°σ ιιατα:σΙ & ιιισΙΙιια:Ισιι.Ι)”ααα:ι:α8σ :ισαε

νσχσιιε ΙσΙ :ιασ ΙασοΙ› :Ισ:τ ΙσΙ ὰ [στι αΙΙσ (α:

νικ ίσ::σ:·Ε: :Ι'σι`ι νΙσιι: :ιασ ΡΙαίἱσα:ε σα :Ισ

::σί- σιιε ΙΙ:ΐΙ:ε δ: σα ΡΙσΙ:ισ Ιαιιτέ :Ισ σσ:Ρε :ισ

Ρσαασιιτ Ρ:σιι:Ι:σ αασαιι τσΡσε. Ι.α .τσί-Ρσιιίσ .
ε σα αΙΙΙσσ , ΙασοΙΙ αασΙτ Ια σοιιί::Ισιισσ ιισττσ : ΙΙ

σΙισιιιΙιισΙ: σιι Ια νσσατΙσιι , ΙΙ σΙισϊΙΤσίτ ὰ ίση

στσ,ΙΙ σΡτοΙτ αΙΙσα:σ :Ισ Ια νσσα:Ιστι :Ισ Ι)ίσα.

ΑΙΙσ :Ισπισ ΙαΙ σΙΙ:οΙ:-ΙΙ :Ισ Ρ:σιι:Ι:σ Ισα :σΡσε,

ιιιαΙε :οἱ τα σε σσιιααΙιι::α :Ισ :σε :ιιαΙσασσε σα:

τα. Επσμ:: σσ:ιΙ::Ισιισσ : (Ισιιιιιισ να :σίΙτισΙιι.

σΙΙσ τ'ασσαΙσ , σσι:ιαισ Ιαεσ σΙΙσ τσ σστι:Ιαιι·ιτισ,

σσιαπισ Ι:σα::σαα σΙΙσ τσ ασΙισιιιισ, σΙΙσ :σ ίαΙτ

::ραΜΕ:: σα:: τα ε: :ΙσΙΙογαΙ :ια ίσ:αΙσσ :Ισ

Β Μια



- ΕΞβέεάε τε Αετού. ε το

Μεεμε τυ ττειΙιιε Ε» εε.υίε ; εμε τυ Γυεεεε Ιε

ίειι18 άε τεε ΡτοεΙιευιιε , εμε τυ τ'ευτυιεεε ὰ τὰ

Ρετάιτιου.Τ'είτοιιυεε-τυ άουτ τ τυ ιι'εεΡοιιιτ

άε τεΡοὲΞ ΑΡΡειιίε Ιε άεάτιιιτ ι σε ετΙοτε :Μιά

τιισΙ τε ίετε. Ιε εΙιευετ άε ΙτιεοΙι, Ειτετεε-τοι 6

άεΙεττιετιτ ευ :τι νοε:ιτιου, τη Ι'οιίιυετέ,8ε τά

αυτ” άι; τεΡοε. νευ:τ-ττ.ι τ1τίνιι Ιιοιιιιτιε μείς

τε οτ Ιεε άουΙευτε άε ΡΙυΙιευτε νιοΙειιτεε

ιιιεΙ)ειάιεε ε'ετιάοττιιε: ΑΜΠ ιειιιιτιιε ιιε τεΡοΙε-'

τὰε-τυ ευ του ευτιε εστιτιτιυεΙΙευιευτ τυ τε

ΙιΙεΙΙετ Ρετ τετ ιιιιουιτέε. Ψτι Ιιουιιτιε Ιοιεττ τ

[τιμ ττουυε έουίΙτ οι; Ρ:ιιιι ίευΙ,8ε Με νιε.τιάεέ

Ιεε ΡΙυε φττμιιεε τσιπ πιττΙ ευ ε‹ευτ;ὰυιτ €ΠΞΟή

τιιτιεΙιε τιι:ιΙειάετ. Ι)ε ιιιείτιιε ειυίιι Ρουτ ειΡ με

εμετ εεΙὰ ὰ Ι':ιότιου Ρτείειιτε έ ΤσυτεΡετ ου#

ιτε εμι τε8οτ8ε άε εσιιυοιτι[ε δ: άε νιεε, άεΐ

άειι€τιετι ιειιιε άουΒτε Ιε μιιυ δεΤ_ Ι·ε ω" ουι

τιουε Ιουτ ιει Ρτείειιτέε τ :το Ιιευ εμεΙεε ντειιε

μεμε: :ινειιιε δε Ια Ευιτέ δ: 1εωτετετε άεΠΕ

[Ρτιτ ν ττουυετοιιτ Ιε 8ουίτ 8ε Ιὰ ίυβιτειιιεε

εμι είε Ιειυε @Για τεετείετιτέ Ρετ εεε @τα

ε:ττετιευτε. ν · . ·,

Ι:ιεοΙι άουτ: άοτιιιιτδε Γ ιι€εει. Αυ τεκτε εε

ειάισιιίτεε Ια νιΙισιι:`ΒτεΙἶΙε τιτοΙε άε Ι'Ετετ

ιιεΙ.αιέιτιτ ε.υιοιι€ε (μειω ΙιεΙοιτι άειιιοτι

τττετ εΙυΪιΙ Με με ευ [οτι οτιειτιε άεε εευτεἐ

1ιετυτεΙΙετ τ Ι3εειυεουσμοιυρ είε Ι'ιιιουιετυάετ '

άΙνυείΡτιτ Ευτιευτ ετ μετά άι(ΡοίεΙΝουε Εεε-

Μουτ εΠει εμεις τοιι€ε εΙΙ:-Φυτειιιετιτ Ι)ιυιιιζ

:Με ΡατσΙεε εε1°εεεεεωετ ά'ιεεΙΙεεΙ*

ἔτι,

οτι'. Β. δ



 

  

π; ἴἐΡἐεἔσ έ: Μ·ρέ.

' [οι πιιοιιίϊτέ: δέ ιιοιιε Εμιιοιιε ?πε Πἰειι ε'εΠ:

ιικιιιιίεί'εέ πω: Ιιοπιιιι:ε , ι=ιοιι ειιιειιιειιτ Ρο.:

[ο. ΡειτοΙ‹: ‹1ιιὶ εΠ: πόιεεε Ρετ €(αιτ , ωωΕπι;

οτειο:ιεε εὶε Η ΡτοΡτε ΒοιιεΙιε. ΑΜΠ :ια Παπ:: '

Με ΝοιιιΒιεε Βιει.ι απ ὰ Αειτοιι δε ὲι Μεικι:, .

Μ: Ρειτιε ο.ιιεε Μοχίο Βοικικ: ἔι Βοιιάιο , 86 Η

πιο νοιά- ὰ: Βιιτ , ιιοιι Ροιιιτ οι οΒἴειι:ιτἐ πι:

Ρο.: τεΕιτείειιτπιοιι άι: ΓΕτατισμ Βιειι ε'είΈ

ΜΒ ιιιαιιιίοΠέ Επι: Υι:ιιτι 86 Τιιιιιτιιιιιιι:, δώ

λ(ω: ιιιιτιιετε δε Ρετία&ιοιι,ε1ιιι εί'εογ ειιι: ιιιιε

:κι Ρε&οιο.ι άι: ιιιΒετικιιτ Πιέ Ια εατιιτ ι:ΓΑει.

τοπ , €οκιιιτιο ιιοιιε Π: Πίσω στι Βασεις 28%).

1.5. 1)ιειι απ ὰ Μογίσ,Τιι ιιιετττε.ε απ Ρεάϊοτε.Ι

τισ ιιι€οιιιετιτ καιω δε Τιιιιιιιιιιιιι , :μι ίεκοιιτ

(α: Ισ ςα:ι1: ά'Αο.τοιι › ειιιο.ιιά Η νιειιάιο. άο

ιιο.ιιτ ΓΕτοπικι-.Ετ Αειτοιι Ροττετιι Ιε ιιι€ειιιειιι:

όεε ειιι:ειιιε ·ά”ΠτειεΙ [οι (οτι εα:ιιτ εισιιο.ιιτ ΓΕ

τετιιει εοιιτιιιικ11ειτιειιτ.Βιου [ε ιιιο.ιιι€εΠοιτ

ιιι.ιΙ·Ε ο.: νιίιοιιε ςιιΉ ειάάιτεΙΐοιτ πω: Ιιοιιι

ιτιεε,ίζἰτ ηιιΉε νειϊΙο.ΠΞιιι: εοιιιιιιο :ι Ιετεπιιο,

σδιαβπ. π. ιιιηιιεΙ Η Ετ νά: να: Βτο.ιιάιε ςΓε.

ιιιαιιάιει,ίοιτξ ειιιίΠ 9ιι°ι1ιι ἀοτιιιιιἶειιιτ.Ετ τεΠεε ·

νιδοτιε (σκι: [0118€$ ιϋιιἱιιε, άοτι: ιιοιιε :ιιιοιιε _

ΡΙιιίὶειι;ε οκειιιΡΙεσ, .ίιιιιιο.ιιτ α: εμε Ρτοπιει:

1,Ετς:τιιε:Ι πι: Βοιιιιείπιε άσε Νσιιιβτεε. να·[6.

Ι.ὶ Πιειι απ , Είσοι1τεΖ ιτιειιιιτειιειιιτ πιω Ρε.

:σΙ‹ἶἔ , δΊ! 7 σ. ειιιςΙειιιο ΡτοΡΙιετε επιττε νου.ε,

πιώ ειιιι Πιι8_Ι'ΕκτιιεΙ π: πιο ΑΜ εοΒιιοιίι:τε

Μπι μι.: νὶίἱοιι , δ: ΡιιτΙει·ειι ὲ5[ιιι :ιι [ωμ

ΤάΙ ;:Ρε οι: Γοηεονάσιιτ ι1αιω μιά.

Η

Μ”7 ' 7--Δωμ...Π...

@ι3ιιι: 7 .



Ι'Ε/?:|πί!ε ἰιυΪαιτοἔ. ε.:

@σετ ὅ Ιιινἰίἱοιπ Η @εεττ σι1Β ?Με σ'ε

Ιϊσἰτ ει1 ίσιι‹ὲε , @σε τσιπεε εεε εΙισ εε ίση:

με εΠ:έ «πε-εεε :Ιω γεια εσεσστεὶε:ιπο.ἱε @ψ

11ε111ει1τ τε1πείειν:εε5 ὰ Ι'ΙιτιεΒἰιι:ιτἰστι δε ετι

τεπάεπιεστ σε Ι:ιεσΒ. Ε: επεσε σιτε πισω Ναι

ἀειιἰσηε Μ Ρι1ΗΠσπε Μ ὸεἴετἰτε Η έσωσε, ε

μα: ὰὶεε σιιεΠε είὶσἰι: εείἰε είεΙχεξΙε .τ σε

ιιεΠε Ιιειιιτειι: , σιιεΠε σιιι1εττιιτε σΡΡετοἱί

21σΞτ :Με εἰειυε, 5ὶ ΗΕΗ ειιτἱετεηειετικ τεἰίσσ

πο.)›Ιε σε ετσἱτε ειπε πειτε εΡςσἰτ Μ. ?ασκ επι

ΙιισιιεΙΙε Ι)1ειι ε'εΠ: ιτιστιἰἘείὶἐ . σε εεΠε @εε

Ασεπ, Ριιἰε εμε Μωβ ΓεΜαι ίε:ειι εΗΜτι

με: δεκα: εσ5ε. @σε ἔι Μ. Ρο.τσΙε Δε.1°εω

ηεΙ εΠε είὶ επεΙΙετιτε.ετι τσιπεε Γατα: ὅ ὰε-‹

ε! έε ὰ ΙαεσΒ σιπά. Η είϊ , Η Ιιιἰ·Ρ:σττιετ Ισ Ροΐ

[ε?!ϊστι σε Η. :ατε εκ Επιασε , Ισ. ΜιιΙτἰΡὶἰεσ

Ποπ άν: (ε Ρσίἔετἰεέ,ὶ'είἔεπὰι1ε εὶε θ. ὰοιηὶ11ι

  

τὶσιι,8ε επ (ει ίειπεσεε Ισ σειπεἀᾶόὶἰσμ σε τσιπ. Χ

ΡειιΡΙεε δ: ιιειτὶσω σε Μ. τει·τεεδε τοιιτεεΙ2. εΠε·

συ τειπΡε ὲι νει1ἱτ , σε μπι: [ε. Ροίϊε:.ίτε. Ραπ

Μ. Ρεκίσωιε , σε Ραπ Ιε :επεσε μάσα:Η Μη

σκοπια:: ιιΠἱΙὶειικε ; εοπίοΙο.τισσ 8: τετσιπ

?σαι ίσια νσγειΒε εισΡατσ!εε Ε ίσ:ιτιε!!εε › Β

εΧΡτεΙΐεε :με Δεκ ΡΙειε. Ι..ε τειπΡε ιιοι:.ε εσω

τοαπάε ΡΙιιΡεσΡε σεββτεΒες εεε σ:Βοί?εε εμε σε

1εε `είεει1ότε Ρὶιιε :κι Με ξ . ε _ ε ε

(3εΡει1άσ.τι; Μ ι·ισιιε νσγοπε εμε Βἱειι ει1;-#

Ρετοὶίἶειιτ ἐι ίεε [εκπίτει1Σ8 Ποπ ίειιΙετιιεπε

Ιστε σει'Πε νεἰΗεωε , ιτιεὶε ειιιίΠ επι ίσηΒε ει

Υοιιιιι πιοπίΠεπ σιι'Η εσσάισε 86 0008 δε Με

Ο ἰῇ



σε εσωστ

Ζστοσ. δ

αδτὶσιιε Ισά σσε Πότε νειΙΙιοιιε , σε σιισ

·τισιισσστιτιὶοτιε,δε σ'σιτ τΙισίσ σεΡειισαιιτε σσ

ιισίΙ:τσ σσΙαιισιτ σε σσιιιαιισστ α Ι)ισιισιι'ιΙ
ιιοιιε Ειτε Ια στατε σε τσΙΙσιτιστιτ τσΡσιστ ΙΙσΙστι

Ισ τστΡε σιτε ιισΙΙτσ αιτισ νειΙΙε τοιιΙισιιτε α

· Ιι1ι ,_σιι'ὶΙ ιισιιε τοιιΙ·στιισ τσΙΙσιιισιιτ ὶιιιΡσΙΙιιε

ιισίττσ τοτσε δε σιι ιιοίττσ είστιτ, σιισ ιιισί1 '

Με ιισίττε σσττιιιτ (σιτ α Ια σΙσιτσ σε (οτι
Νοπ1.-. τετ . - ε .4 ;

ε. ει στα @ισα σοι ιισιιε τοιιίστιισ ταιισὶε σσε

ιισιιε σστιιτιστιε σε δε Ιστε ττισΒιιε σιισ ιισιιε σε

σεισστιε σσιιιτ ΙισαιιτσιιΡ τι Ιιιὶ,5ὶ τσιιιιτισ σὶτ

Ι)αιιισ Ρβει4.ιι.ιι περι.. τσΙιιι σιιὶ Βατσσ ΙΙ-τασΙ

σε ΙσιιιιιασΙΙΙστα Ροιιιτ , δε σε εισιισοτιιιιτα

Ρσιιιτ: σιιεΙ Ισια-ι! σσιιτ σιιιιστε στη:: σαι τω»

ι ιισσιισιιτ; σιιι σσιιιὶΠσιιτ αΙιιι , σιιι Ιιιιεχτισε

Ισιιτ Ισιιτε·ιιιαΙα ιτε ά ιιστσΙΙΙτέε [ΡΙΙ:ΙζΠβΙΙεδα:

σιιὶ Ιιιὶ σσιιιαιισειιτ δε ίετσιιτε δε σιιστιίσιι , Η

8Ρρατσὶστα› σουτ Ισιιτ σεΙιιιταιιτειιΙε ιιι'αιισ#

νειισσσιιατιτσ , σὶτ Βατιισ , 'Ρ/Ε·ιτισ.ι8. ιιτιι[ι9.αιι

τοστ σε στα ταΙαιιιιτ_ε : ιιιαὶε ΓΕτστιιεΙ ιιισ ἔτι:

Ρσιιτ αΡτιιιὶι Πε σει αιιΙΙι [σιτ σιτ σιι ΡαίΙαιιτ

Ρσιιτ ιισιιε. Ι.α ίαι-ιιέτσ Ωσηε σε τισι1ε Ρσιιτ σ

Ιττσ ιιισσσειιισ ·ίαΙτιταιτσ ΙΙ τισιιε-ιισιιε σιισστ-ι

ιιισιιε στι ιισε:νιτσει ἰτὶ ἴαιιτεὶΙ Βστιιὶτ, ιτισιτσ

αιιστ Βαιιὶσ ε Ρβξ6.ιισι·[7. στι αΙιαιιιιέστι ιιισιτ

ὲειιιὶΙΤειιισιιτ: ισ βασιισ μια τοιιτΙισ τσι.ιτσε Ισε

ωστε, ισ ττειιισε ιιιοιι Ιιότ σε ιιισε Ιατιτισε, δε

Ϊ [Χαι ιισιιε ασΡατσίίττα.ιισιτιιιοιιιε ταιισταΙιΙσ -

σιτε Ιατοτι:τατ Ισε ίαττιΙιττε σε Βισιι ίσιιτ Ι'εἔ

Μ· ·Ε·-~· . τ -› /_ι ι



· τιι άοικ ειιιΈιι [Χαι Η γ Μ: ειεςεΡτὶριι_ἰἰε Ραμ

μ β€ Ισ. ειιοξε είὶειιιτ Μαι ειιτειιὸιιε: 68.: απο;

 

·ἰἙ.βΪ›εΪἰε :ἔκ Μσσἐι . 3-5

@Με ἴτοἰἴεέ : Η πιο ι·ιιείΕιιιίέ μια Κ: απο;

Βιιίέ , Η ιοΒιικάε ό. πιώ@πι ώ ;ιωι€έ,_8: ειιιἱ '
τιειιιΒιε ἔι [ει. Ρο.τοιο. › ι η - ¦

Αςιιιι ανω ειπε Βιειι ώ: αρΡο.ιι12 Αν::

ιιοιιιπιε [ειιι , _άει)ειτυ.έ ό.ε μια ίεοοιιτε βιβ

ιιιιιιιι ,.ιι.γο.ιιτ ΒαιιιοοιιΡ άε ίιιι€τ ‹Ιε έιιίΐιι€ειδ

Ρουτωτιιιίει:;.Βιε επ ΡΙιιίιειικε ί-οιττε;,Έ)ιιο.8

[οιιιιε;2 Νοιιε Πια:οτάοιιε οι ειικτιςιιε (οπελ _

ιιι1ε;ιιιΙει Ρειιι:ετέιιι Η. τιε!ιεπε έτι Ιω ιιἶεί

ιικι1ι1ε ιειιτιο.ιε Βιειι ω ὰ ιιοιιε εΠιι€ Πι ἐι που;

Μαι Πότε : τοι1τεεΐοιε εοιι=ιιτιε Ι)ιει1 Ραπ

τοιι€οιιάτε 1ο. Ιιο.ιιτεΙΤε άς εε ιιιοικιε €ίιις οι

Διιυ.ιπωω Με ειιοί-εε Βειιἶεε 8; εοιιτειιιΡτι

βιεε:ΑιιΠι Πιειι Ροιιτ τεΐιιιοιΒιιεκ εμε Μισεί;

Η τι'οιιΒΙιε (οτι Ιιοτιτο.Βο , ιιιττιο.ιε ΡΙιιε ‹ιιι'ειι

ωιιιετ5τέ 11ιιε ιιοιιε Β.ιτ Ρο.ι:οιάτε (επι ΜΒ!

Ραιιι€ε.Ει Δω ιιοι1ε Ροιιιιοιιε ιιΡΡι·στιάτε ειπε

Δω .παω ΐοιιιιικε επ εΠ::ιτ ειπε Βιοι1 που;

ΐο.ιτιο,ειιιο.ιιά τιουε ιοιτιιιιεε Ε0ΠΙΠΙΒ ὸεΪΡοιιῖΕέ

έε ‹Ιε ιοιιτεε ροιιΕάετο.τιοιιε δ: ωΡωιω

-ιτιειιε πιοιιάειίιιε , ειστε εΠ:οιιτοπιε-ιιοι1_ε Μαι

-Ρ1ιιωι:ειικιιιειτιστιτ , δ: ‹ιιιο.ιιιὶ Ωιευ. ιιοιιε ει

εοτιιιιι·ο 6.είϊ:ιτιιέει!ε τοιιε ιτιογειιε , σ.Ιοτε αμ- "

Ρϊ8110Ι18·-ΠΟΙ.Ι8 Μαι ττιἰειικ ει; με ά:ί-Ρειι&ε

«με ‹Ι‹: [ει. ίειιιι: ΡιιτοΙε:Ποὁ`τιτἰιιεφ ο. νη θα·

ΒιιΙιει· νίξι€ε :ιι ι:είϊε Μάσα , τοιπιπιοΠ ει €ΒΞέ

·τοικ!ιέ άέε Μ: :ειιιιιιιει·ιωιιιωμι ΑΙοι:ε παπι

: [σο. ντειγειιιοιιιι€;Μια @Μις (Μια ςιιιιιιδ

- . _ - ι . Ω Μ]

 



 

Ι'ΕβόαΙΙ: έ; ΖΗΜΙ

ασια-ποια ::οαίι:Ιε:ει·οιιε εοιι·ιιιιε ΙΙ:Ρει:έε α;

φαι: ε: φα που: τοαεΙιε :ια πιοιιςΙο , δ: ιι”ο,έ

μια Μαι:: :Ιιι”ὲ. Βια: ίεαΙ: :Ποτε ειιί'έιιιειι:

τοιιίεΙΠ:οιιωιοαε πο: ιιιιααΙτέε Ροα: Ιτα

ΡΙο::: δὲ αΙ:ιτειιι: Βιιιιιία:ιεο:ιΙε. . α

- Μαι: ως:να:: 8:ειι:Ιο Ιιοιιτέ ὁ:: Ι)Ιοα, :μα

Ιιεἔαειγοειαεε Ια :Παω , ειιιΙ ε'ασεοιτιιτιοιΙο

5. Ισα: σεΡειειτέ. Τα νογ:ι8εέ τω:: ΙΙ:αΙ : δ: ΙΙ

ι:Ιειιαίτοιιιιε :Ισ Π:: ΑαΒεε. Τα τ:οΞε Με ειεαι:

ξε:αιέε ; δ: ΙΙ τΙ:ιιίει.Ιανοι:Ι:ιΡο::ε. Τα Ι::

: :::οιε ::όΡΙσιεια: :ΙΙ:αέε ΡΜ:τω:: ΙΙ τε αισι

ω: να: οΙΙ:ΙιεΙΙ: :ιοί-εκ ία: Ια :ασε , :Ι6ιιτ ΙΙ:

Ι:011Ε :οα:Ιιε ιαίααοε ει:: :ιεαχ. Βιε-τα :μὲ

:ααα ι8:ιοι·εε Ιε αΙιειιιιιι , δ: «κι Με Αιι86δ
:Ιω γ ιιιοιιτειιτ,ααι γ :ΙεΙΙ:ειι‹Ιειι: Ροα: το Γεια

Ρτειιο:Ι:ε. Οι: αιιίΙΙ,·:οιιιιικ άι: ΙΣΑΡοίΙ$τε Μ::

Η:Ι::Ιεακ π. 14. α: ΙΙιατέΙΙε Ρ:ιε ποια ε[Ρτιτέ

εάιιιιιιιίΙτατοιι:ε ειιιιοχέε Ρα:: τω:: , Εισαι*

· Γααιοα: α: α:αι: :μα ι;Ιοια::ι: :οατιιοι: Πιπι

τειΒε :Ια ΙΙιΙιιτΞΑε-τιι Ρεα: :Ισ τοι1ιΙ:›ε: ιιιοιιτειιΙΙ:_
Ρε:: @θα αΙΙ:ΙιεΙΙε2ετοιε-τιι Ι: «:Ιιειιιιιι :Ια είοΙ

·ιι”εΐτ::: Ροιιιτ ΜΙ:: ειΙΙἑιι:έ , δίΠιειι ε.ιιοΓέ,

.Μαι ει ίοιι:Ιέ εείΙε εΠ:ΙιεΙΙ:, Η :Η Ιαι-τικΠιιε

:είδε ίϊι:ΙτεΙΙε.νιι ίεαΙ λη:: :ή :ΙΙ με ιιιοιι

~τέ : ΡΙααεαι€ε ίσια: αιοιπέε ,ΡΙαίΙ::α:ε :Ιεί·εειι

σΙαε:ΙΙ: ίδια ιιι6α:έε Ροαιτ :Πεαο: :σα ααα: ὁ.

- Ι)ιεα:ΙΙε (απ: :ΙεΙΙ:ειιάιιε ασια· τ'ειΙΪἑα:ειτ :Ια Η

Χ μία.ιιειιι: ειιαε:ε τοι. Ε: ειδα αιιε τα ίςειαΙιεε :μια

τΙ)ιεα α:: Η οοιιτεα:ε Ροιιι: α:: £οιι1ι11αι1ἀθΕ

ν 5ααΧ.Α-αθαηιι'ΙΙ α: εδείΙοὶειιε ΕιοΙιι:,αα'ΙΙ Α

ω: · :ουί



 ε ε ι :

ί'Εβέείίε σε ΑΜΒ ' α;

:σώσετε μεΙεστ,σιι'ΙΙ τε<ἑαισε, εμ'ΙΙ· επιασε·

:ε: ΙΙ σε Ιοί ιπεΙΙιιε αΙΙΙε (ιι: Ι'εΙ”εΙιεΙΙε ε σε επι·

σο: «με Ιεε Αιισεε τεσιιτειιτ σε σεΙεει·ισειιτιδε

εμε Βιμ σε εσιιΒε σεμια σε Ι)·είεΙιεΙΙε , ΙΙ

είε-εε εμ'ΙΙ ε'ατ:τ1Ι›ιιε σε ποπ με: Αιιεεε Ια·

8ατσε σε Ιο.::σβ. Ιε Ιιτίε αι1εε τσΙ, Ιε κε Βασε

καΙ,σιι:-ΙΙ, α: τσιπ σὺ τα Παει ασε εμε το ίσα.

εΙιεε :με ΙΙΙιιε Ισ κε8αι:σ , Με Ια. Ρτείειιεε σε

ΒΙει1ιιιιυ:ΙΙε (Με Ιε Ι-ετι1Ιεε σεε Αι·ιεεε. 1.9.

Ι-ει1Ιε σσιπιε νσΙσιπέ σε Ι)Ιειι ετιιιετε πισιτε,

ε'είΙ Ια εαιιΙε σε @ωστε σεε Απεεε, σε Η τισ

Με πιαΙτιτΙεπι , σε Ια ιισιιε νἰειιιιειιτ τσιιτεε

εΙισΙεε : ιπείμεε ΙΙ εΙΙ: εΧΡτεΙεεισειιτ σίτ , ποπ

με εμε Ιεε Αι1εεε σεΙεειισσχετιτ σε ιπστιτογ·

απ, πιαιε ιμ'ΙΙεωσηισγειιτ8ε σείεεκισσγειιτ

μια τεΙττισι€σει που ίειιΙεισειιεεμ.'ΙΙ με α

ισιιΙΙσιιτε α Ι)·επιτσιιτ σε τσι, ιπαΙε ‹μ'στσἱιιαΙ

τειιπετιε ιισιιε-σσιιε νσγοιιε σΙι1ΙΙ:σΡε ειιιιἱτοπ-”

ιιέε σε Ι'αΙΙΙΙΙαιιεε σε ΠΙειι εμε ι1οιιε πε Ια Ιιιἰ

ασοεε σειπαιισεεΙι -ι

Οὐ (σε: σοιιεΙ αιιισιιτσ'ΙμΙ Ιεε εκαΙιιτΙΒΡ .

Ι)Ιειι α-ἱΙ Ισεΐσιιι με Απ εε σουτ τε εσι1Ι.ει:
ιιετ2Ι.εε Ασεπ ση 1-ΙΙε ΒεΙσΙι1 σδεί-εΙιεΙΙε Ραπ

πωπω: απ είεΙ,Ροϊ1τ επι σείεειιστεΕΕτ πε νσἰε

τα ΡαεΒιετι εμε ΠΙειι ε”αεεστπιπισσε ε τα Ι:οΉ

ΒΙεΠε9 Ι)σιιΙπεε-τιι σε ίαΒοητέ : δ: Ιε νσἰ- Ι

εἰ εμΙ Ιε τιιαιιΙΙ:εσε ε τοι Η ἔαιτιἱΙἱετεωεπτ.

φταίω-τα Ια ΡιιΙΙΙατιεε σεε σΙαΙσΙεε ε. 8«°Ξ Ι”

Ειστε Αιι€εε εατηΡεπιτ Ιειιι: εαιιιΡ ε Ι'επιτσιπ σε

ῖ0ἰ › σε νεΙΙΙειπ μια τσι, σε σου: τα Μικτό. -

/



;6 ΙΈβόε/ίε αΙε βιωΙ.

Ι..ετιτ νοΙοιιτε είτ εΙΙε πιοΙοε Βοηι1ε εμε Με!!

ωεΙτΙιωτεΙα πιειΙΙεε εΙεε εΙΙ:ιβΙεε : Ιειιτ Ι:οτεε

εΙΙ-εΙΙε Ι11ΟΙΙ1ςΙϊ€ Ξ Ετ «με ετ:ιΙπε-τυ αγειι1τ ‹Ιε

του εοΙΙε Ιε Τοι.τ-ΡωΙΙε.ι1τ ? (Ζει: ΙΙ Ι)Ιειι είτ

Τα:: ι1ουε,οιιΙΙεω εοιπττ οοιιε Ρ Νι.ιΙΙε άοικ:

ει @αφτο , πιειΙε 8τ.ειπΙε , ιττο.Ιε ΜοΙΙεΙΙ)Ιε Ια

εοι;ιΙ-οΙ:ιτΙοιι εΙεε ειιΙ::ιιιε ‹Ιτ ΒΙειι , οιιΙ :ιΡΡτε·

τιμ:: :τυΙΙΙ τΙε τε :ειπε ε τΙ1ειτ1Μετ απο: Μπι?

:πιο 8ε τευετευεε , ΡυΙε ου'ΙΙε οτα Ιεε Αιπε3εε

(ΡεάΙ::ιτετττε τΙεΙειιτε ειέΕοττε,δε Ιυτ τσιπ Ρούτ

Ιεε εμε Ι)Ιευ ΡτεΙΙ‹Ιε ευ πιΙΙὶειι «Ιε πατε. Μέ

ΣουττΙουε-ιιοι1ε :ΜΙΒ τει1πιτςι1ετ Ια 8τειπάε

ουτε όε Ι)Ξευ επ τότε πάψω Ι)Ιειι Ροιιι:

ι1οιιε ΙπΙΙτυΙτε είΙ-ΙΙ πεεεΙΕιιτειτιευτ οΙ:ΙΙΒέ έν.

νικ ΡειτοΙε εκτετΙειιτεΞΕτ εε ειπ:Ισ.τιτ οιιττε α:

οιι”ΙΙ Ισ. ι1οιιε εΙοιπιε :ιι1Ιοιπ 'ΗΜ , ΙΙ Ια Ι.εεΙΙε

επ οσε ττευτε.ε'εεεοιππιοάπιιτ ὰ τΙοΡττε αφει

είτε,επτειιπτ οιιε ‹Ιε ιιοΙττε οτάΙπεΙτε ΙΙ Ρτειι‹Ι

Ιε μπι , Ιε νΙο Ροιπ οοι1εοΙΙετ τουτε όουΙστε

?ΜΙ πε νιιεΙΙΙε εΙοιπιει Ξι ι;ιοε ειπα Ιει.ιτ Ρετ

ετὶτε δ: εοτὶετε τ1οιιττΙτιιτ-ε.

ΜειΙε Μ, «Μπι οιιεΙειτο , Ι)Ιειι Ρτοιπετ ὰ Βι

τοΙ› όεε εΙποίεε άοιπ ΙΙ Με με νεο Ι'ετεοπι-.

ΐΙΙΙΙεωεπτ, Ι)Ξειι ιι”ειΡαε οι·οιηΙε ε ΙοεοΙ› εΙε

ιιΙ ΒιΙτε-νοΙτ εεε αετοιπΡΙΙΙΙεωεπε άουτ το

ΡειτΙεε. (ΙΜ , εοιπιπε που” ασοεε εΙΙτ, ΙΙ Ιοί ει

Ρτοπ1Ιε άεε τΙιοΙ.εε Ροιιτ Ια ΡοίΙετΙτέ : Ιεε αιι

ττεε Ροιιτ ΙεεοΒ επι Ια ΡετΙοιπιε : Βε εεΙΙεε-εὶ

ει-ΙΙ νεο ΠεεοιπΡΙΙΙΙειηεητ,δε ΙΙ ποπ τΙεε αιι

ωϊδε ε'ει1ΙΙ1ίτ-ΙΙ Ροιιττατιτ εμε Βία!Μ Ι€7$ Δ!

Ρομπ

!



ίΈβτετε άε Μετὰ 2,7

ΡοιυτὰεεοιιιΡΙιεε. ι)ιευ 2. εουτοτυέ Ιὰεοτ›: τι

ὰ. είτε του Ι)ιευ , ΙΙ τὰ τ”ὰιυειιέ εΙιεπ Ιυι , τε

τυεττὰιιτ εε τιεεΙεε τυιυὰυε άε άουιιετ Ι2. τεττε

άε (Ιὰιιὰὰυ ὰ τὰ ΡοτΙ:ετιτε , άε ΙὰιιιυΙτιΡΙιετ,

άε τιευιτ ευ ιεεΙΙε τουτεε υὰτιοιιε άε Ιὰ τεττεε

εεΡειιάὰυτ ιιου τὰυε μετά τουτου: Ι)ιευ ὰ-ι_Ι

Ρτουιιε ΡΙυτιευτε εΙιοτεε Ιουἔ τευιΡε ὰυὰυτ

εμε Ιεε ὰεεουιΡΙιτ , δε τουυευτ ὰάεε Ρεττοτι

υεε εμι υ'ειι οιιτ Ροιυτ νειι Ι”ὰεεστυΡΙιΙτε

τυευτε ΡὰτΙὰιΙ υιουτΙττε τὰ Πιυιυιτέ 8ε τεστ

εεΙΙευεε άε τὰ ΡὰτοΙε: ΡτεάιτὰυτΙεε εΙιστεε

.ΡΙυίιευτε ΙιεεΙεε ὰιιὰιιτ Ιευτ ὰττιυεε. Ρὰτ Ιὰ ιΙ

εττετεε υοΙττε Ρ:ιτιευεε , τιοτΙ:τε εουττὰυεε,

νουΙὰυτ εμε τιιτ τὰ ΡὰτοΙε ιιουε ετονιουε σε·

ττε ετ ετὰυεε. εουττε τουτε ὰΡΡὰτευεε, εουι

με ὰ τὰιτ το ιὰεοΙ› εμι υιετυιεε ιι'εΙΙ: Ρὰε υιοττ

ευ Ιὰτεττε Ρτοιτιιτε!ὰτιυ σιτε τυ τεὰεΙιεε εμ'εΙ

Ιε υ,είτοιτ εμ'νυ Πειτε άεε 8τειεεε άε Ι)ιειιε

τὰυε ΙεεμεΙ ιι8υε Ιὰεοτι ιτε. με 1ειιΓε ά”ετττε

τευάυ ισιιιίτιιιτ άε·Ιὰ (ζὰιιὰὰυ εεΙεττε. Αιυτι

άουε Ιε δειευευτ ειτετεε υστΙ:τε τον άε ΙὰοιιεΙ

Ιε Ιε τοΡτε ευ άε τεΒὰτάετ τουτιουτε Ιεε ευσ

τεε ιιτ:ττευτεε ου ὰ νετιιτ,8ε άειυευτετ ὰυίΙι τετ

τυε υ”εττὰυτ τοιιάεε εμε τυτ Ιὰ Ρτοτυείτε άε

33τω , Τσι εμ'ὰ ιτεε άεε Ποτε 8ε τευτὰτιουε

ότι ΜΟΗ ε: › εμε ίτυουε εττισυε άετιὰ άευιευ

τὰυε άὰυε Ιε ειεΙ. Βτετ ι)ιευ Ρτουιεττευτ ειτε

Ι_0Π8ικ πω” ε' δε ὰεευιτ εμι τουυευτ υ'ευ

ἱ0ι1ντΙἔΠϊ ΟΠΠ ε τυουτΙ:τε Ι'νυιτέ εΙε Ι)Ε8Ιιτε

ευ Ιὰ τιμ τιτυάε ειτε ΕεεΙεε, ευτὰυτ εμε Ιεε



:.8 2°εβΜε σε |ιτευσ.

Αιιειειιε στιτ τεεεσ Με ισγεσ[ειιιετιτ ιεε στο

τιιεΠεε , εσιιιιιιε 8ειγειτιετιτ ιισσε ισσιι[οιιε σε

Γο.εεσπι ιιΠειιιέτ σ”ιεειιεε: σε εστι εισειισίττε

[οι σε εξειιιεειιε Ρσιιιτ Ρετ Η ισιι8σε σι[τετι

εε τισι είτ ειιττε ισ. Ρτσιιιε[[ε σε ΓεεεσιιιΡιιί[ε

ε ιιιειιτ.Πιεσ ει εισισσίτέ σεε δειει·ειιιειιε ὰ [ε Ρε.

τσιε Ρσστ ιιοσε [σττιίιετ.Πε τοστ ταιρι” Ι)ιεσ

σ Ρισσιιε ι [σιι Εἔιιιε σε ισι σσιιιιει· ισ νιε ε

εετιιεΙΙε ετ Η ιιισιτ σε [στιΡιΙε. Ετ ειιισστ

σ*ιισι ιι εεΠε ειιεστ επ οσε εεεστε εείιε Ρισ

πιεΠε Ρετ [τι τσακ (:ειιε , εστι εισε ιιοσε σε

σοσιατισιιε Ροιιιτ,ιιισ.ιε τισε Ρειτιειιιιιιεστ ιισσε

ειττειισισιιε ι'ε.εεσιιιΡιιΠεισειιτ σ”ιεειιε.Ι..'ιιι -

Ποια: εισισσίτε σα: σσ εσιιιιιιετιεειτιειιτ Ισ.

εοσ ειιτ Ρεσι,ιτι:ιιε ιι [ε τ,σίιεστε,ιι ι·ειιιστσσσ.

σε [ε.ιιστιιιο. ιε ιιεσ , ιι ιε εσιι[ε.ετε. ἐι ι)ιεσ , ιι

ιισιιει ντι νσ:σ σε ιιισσε1σει ισ Νσιιι σε [Ετσι

ιιει,δε σε εεει [εισιι ιε τειιιτ›ε [ετει- ιι σιτ εμει

εισε ειισ[ε επ Μ. [εεσπισε Ρ:ιττιε: αυτ εεει ιισσε

σσιτ [άστε Ροστ εε εισι τα στι [σιιιιιιειιτε σε

ι'ιιιίισιτε. ΡειΙ[σιισ ιιισιιιτειισιιτ ὰ ισ εφτια

τισιι ιιιγίιισιιε οσ @στα σ”ιεεΠε.

Η Μ, ει ιισΠε σοσστε σσε τσστεε ιεε επει

Ιειιτεε @τει 8ε νιιιστιε σε ΓΑιιειειι Τεσσ

ισειιτισ”εγειιτ εστι ωτικισσ εισιτ ιισειεε σου:

ιεε εσιισσιτε :ι Ιε[σε @σε , σε τι ιεΝοσσειιε

Αιιιιιιιεε.Νσσε ιε νεττσιιε ειι εε[τε-ει:εστ εε

ίτε ε[ειιεΠε εισΡειισε ιι Ισεσσ ε[Πε.νταγε ιι σ

τ: σε ιισίττε δειιέσεστ Ιε[σε @σε , εισι ει ε.ιτ

ττε[-εΧΡ1°ειΤέιΠειιτ σωωι ασ Ρεί[εεε ιιιιε

Βιισ)
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δικέ Με" :Ιιαρ.ι.ναμικαιο. Ειι νε:ιτέ,ειι γε

:ι:έ ι: γοιιε άι,Ι)είο:ιιιαιε γοιιε γε::Θα 16 “οι

οιιιιει::,δε Ιεε Αιι€εε άε Ι)ιειι πιοιι:αιιε δε`άείη·

εειιάαιιε μ: Ιε με ά:: ΓΙιοιιιιιιε.(ΙείΙε εΙεΙιεΙ

Ιε ιιοιιε ιτιε: :Ιειιαιι: Ιεε γειιι: δε Ια Ρε:ίοιιιιε δ:

Ι›οιΙΤιεε άε Ιειιιε ()Ιι:ιΙ: , άιι:μεΙ ιιοιιε εεΙε

Ιι:οιιε αιιιοιι:ά'Ιιιιι δ: Ια ιιατιιιι:έ, δ: Ια ιιιο::,

δε Ια ΡαιΙιοιι. Νοιιε γαι1οιιε ία Ρε:ίοιιιιε, τα:

εείΙ::: εΙ:ΙιεΙΙε :μι ά”νιι οοιι: εί:οι: Ροιεε (η:

Ια τε::ε , :μι :ιε Ι“αιιτ:ε :οιιεΙιοι: Ιεε ειειιι:,

ιιοιιε :ει:ι:είειι:ε Ιεε άειιι: ιιατιι:εε Ι)ιιιιιιε δε ι

Ιιιιιιιαιιιε ά:: Ιειιιε ()ΙιτιίΙ2.Ι..ε Ιιαιι: άε Ι)ειεΙιεΙ

Ιε ιιοιιε @Με ία Βιιιιιιιτε,Ιε Με [οκ Ιιιιτιια

ιιιτέ , Ι'ν:ιε δε Ι'αιι::ε ειι να: τω:: δ: ιιιειιιιε

:ιε:ίοιιιιε : Α::ιεΙε ΙοιιάαιιιειιταΙ άε ιιοι::ε

:::εαιιεε|, άιι:μεΙ Ια νειιτε Ι-ε :εεοΒιιοιΙΙ: :ιι Ια

ιια:ιιιιτε ά: Ιειιιε ΟΙιτιΡοειι ια πιο::,ειι εε δα.

ε:ειιιειι:.

Ειι Ια Να:ιιιι:ε ε'ειι-ιΙ ιτιοιιΙΙττέ ν:αγειιιειι:

Ιιοιιιιιιε , Ριιιε ‹μ”ιΙ ιιοιιε γ α εΙΙε θα: Με::

Με ειι :οιι:εε εΙιοΙεε Ιιο:Ιιιιιε Ρε:Ιιέ, ιΙ ε'γ ει:

αιιΙΙι ιτιοιιιι:τέ νται Ι)ιειι , Ριιιε :με Ιεε Αιι8εε

Ι”αάο:ειι: μ :Με οιιε Ιεε 5αεεε άΌ:ιειι: ω:

Ιε τιιείιιζει, γ εί:αιιε εο:ιάιιι:ε για: να: είιοιΙε

αάιτιιι:α ε. `

ΑΜΠ γογοιιε-ιιοιιε Ιε :ιιεΙ-ιιιε ειι Ια ιιιοτ:.

ΙΙ γ ει: γ:αιΙιοιιιι:ιε,οιιιε :με ιο:ι αιιιε ει: :τι

ι:ε ιιιί:1ιιεε ι Ια πιο:: : Ριιιε :μΉ (ιι: ΜΒ δ:

εαιι: Ριιιε :μΉ άειιιαιιάε :με Ια νοΙοιι:έ :ια -

ίου Ρε:: τω: απ:: δε :και Ια ιιειιε : Ιι:ειιΡιιιε

Μι|ΒαέΣε·~ε.;:,ι.ι



8ο ίΈβεείε είε· |ι:εσί.

οι1:ΙΙ Ιι1γτειιιετ ίοιι Εί1:ιτΙτειιττε Ιεε ττιο.ίιιε;

ειι.1ίΙΙ γ εΙΙ-ΙΙ κα” Ι)Ιειι , Ριιιε οιι”ΙΙ γ τι νο.Ιιιετι

Ιω άοιιΙειιτε εΙε Ια ιιιοττ: ιιΙε οιι'ΙΙ πε. Ροιιιε

ίειιτΙ εοττι1ΡτΙοιι: Ριιίε οιι ΙΙ είΙ τεΙΙιιίεΙτέ με

ία ΡτοΡιτε γεττιι:ΡιιΙε οιιε Ιε νοιΙε οι: τειιιΡΙε ετ

είΙέ @Με : Ριιίε οι1εΙα τεττε ε. τι·εττιΙ:Ιε : Ριιίε

οτα: Ιε δοΙεΙΙ ε'είτ οΙσίειιτεΙ: τιιιΙε οι1ε Ιεε πιο·

ιιιιιιιειιε οιιτ είτε οιιιιεττε:ΡιιΙε οιιε εεττ ία νετ-β

το Ιεε ιιιοττε ίοτιτ τεΙΙιιίεΙτέε.

. Ετ οτιε εεΙεΒτοιιε-ιιοιιε ειι εε δε.ετειιιειιτ2

1.2 πιειιιοΙτε εΙε εεΙι1Ι οιιί είε "οι Ι)ίει1 δε

νέειΙ Ι1οιι·ιιιιε. Υπο Ιιοιιιιιιε,- Ριιιε οιι)ιΙ νειιτ

οιιε ιιοτιε :ιιιηοιιεΙοιιε ίειοιιιοττ : 1τιειί8 ντεί

Ι)Ιειι Ριιιε οιι'ΙΙ ίε ἀοτιιιεὲ ιιοιιε επι ιιοιιττί

τοτε ‹Ιε νίε ετετιιεΙΙε. 8”ΙΙ είτ Ι:ιΙε ‹Ιε ΙΙΙιοιιιιιιεί

ειιιίΙΙ είΙ-ΙΙ Ι:ΙΙε εΙε Ι)Ιειι : ΙΙ είτ ΙειΡε.τοΙε ‹Ιε

Ι)Ξειι , ιτι:ι.Ιε ΡειτοΙε οιιι ε. είτε ίεΙτε εΙιειίτ. $'ΙΙ

ει ΙιειΙιίτε ειιττε ιιοιιε ειιτειιιτ οιιε ντο.Ι Ι1οιιις

ιιιε ; ειιιίΙΙ :πισω-πισω εοιιτειιιΡΙε ία ΒΙοΙ·τε›

νοΙτε νικ ΒΙοΙτε εοιιιιιιεόε ΙΙνιιΙοιιε·ΙΙΙτι ω

Ρετει ΙΙ ΡειτΙοΙτ ειι τεττε ε.ΝΙεοόειτιε ε δε ατε-

ΡειιεΙ:ιιιτΙΙ Ιοί άΙτ οι1εΙε Με εΙε Ι'Ι·ιοιιιιιιε είτ

αιτείεΙ.(Ιετ εεί)τε είεΙιεΙΙε ερτ τεΙΙεττιετιι· Ροίεε

[οτ Ια τεττε , οι.ιε ειιιΙΙΙ εΙΙε τοιιεΙιε Με εΙειιιτέ

ΟΙιτιίτ Ιιοιιιιτιε τοιιεΙιοΙτ Ια τεττε ειι ΒετΙιΙε

Ιιεπι , ιτιειίε (ΙΙιτίίΙτ Ι)Ιειι ειιιοίτ Ιεε εΙειυε Ροιιτ

[σε τΙιτοιιε ; ΙΙ τεΠ1ΡΙΙτ τοιιτεε εΙιοίεε , 8: Ρετ

τοιιτ ε>είτειιό ίου είίειιεε,ίει Ρτείειιεεείει Ριιἱί

ίε.ιιεε , ειιτε.ιιτ οιίΙιο1τιπιείΙείΙ: ετιί:ιτιτ : ΙΙ είε

ιιέ, ιιιειΙε ειιτειιιτ οιιε Ι)ίειι ΙΙ είΙ: ·Ι'ΑάιιιίωΙιΙε,

Με



ίΙδβόεΙΙ: ΙΙΙ: |4ΜΕ . Ι 3:

Ισ: Οοι1Ι-εΙΙΙο:τ, Ιε Ι)ίει1 Ρο:: δ6Ι)ΙΙΙΙΓ.111Γ,ΙΙΑη

εΙειι όεε α:ιτιΡε , Ιε Ρετε ά'ετετιιπέ , Ιε ΡιΙικε

«Ισ μιά. (]οιππιε Ι)Ιειι ΙΙ ει να Ρεπο,ΡοΕπτ εΙ‹:

πιετε:επτε.ητ εΙιι'Ι°ιοτπι11ε ΙΙ ε. νικ ωστε, Ροίηε

εΙε Ροκ. Ο νΙΙΙοιι εκα:ΙΙεπτε , ε1ιιί ι1οιιε Ιο.Ιτ

νοΙτ εεΙιιΙ ΦΠ τοιιεΙιε Ισ. πω: 8ε Ιεε οἰειιΧ!

(Ιε:ΙιιΙ ΗΜ ο. ευ Βήτα 8ε Ιώβ εΙΙ:ιτιτ Η. νΙειιι‹Ιε

Ισ: ΒτιιιιειΒε ΙΙ:ΜτικΙ : ΟοΙιιί (ΙΜ σΙΙ:ατιτ Ωτοα

τει1ι· ε'είΙ ΙΕΚ ετσε.τιιτε:ΠεΙι.ιΙ €1ιιΙ ε:ΙΙ:ωπ Μ». Με

πιοΙΙππ εΙΙ ωστε Ροιιτ Ωσηε: (]εΙαί εμε Μ Ιω

ςΙεια ΠΙ Ισ. :απο , π:: εο°πτΙειιε:ι: Ροὶιπ οΙΙ:το

ειπΙοε επι πιατα: ‹Ιε Ια Μετε:(ΣοΙΙιΙΙΙι1Ι εΙΙ:2ιι1τ

Ι)ΙειιοΙε ΙειεοΙ› :ινοιιΙΙ.ι ε.ΙΙ:το ώ: [ει &ωειπ:ε:

(ΙεΙιιΙ εμε Ιω Ιὶοὶε,‹1ιιε Ιω Απι€εε ὸοἱιιειπ ο.

σ:Ιοτοτ εΙΙτε Ιε ι1πί-ΡτΙΙ.έ,Ιε άοβουτό, οιιί @ΙΜ

σ:1ι1Ι7ΙΙππτ επ Ιοτιπε εΙο ΠΜ: τίουΙΙ: Ροίιπ τε

Ρι.ιτε: ::ιΡΙοε: ὸ'εΙΙτο εί-Βο.Ι :Ι Ι)ίειι έεΙΙα: ειι1οαιι·
τΙ ίοΙ-ιτιεΙΙιπε , επική: ΡτΙε Ιοτιι1ε εΙε: Ι€τι1Ιτευτ,

Θε ε'εΙΙο:ε τεπεΙιι οΒοχΙΙΙιιιτ ΙιιΠμιεε :ἔι Η. πιοττ,

νοὶτε Ια π1οττ εΙο Ια ετοίκ. Ο ι1ηΙΙ:εκε εκεεΙ

Επι: δ: ίπεοιπΡτρΙιεοΠΙ:Ιο ‹Ιε νοΙτ τοιιεΙιετ Η

απο :ια ΡΙΙε νηίε1ιιε 8εωεπ-αΙιπέ άιι Ροκ,

τεΙΙεττΙεπτ νι1ί ὰ ΙεεΙι1ί ειιι”ΙΙ εΙΙ: εΧΡτεΙΙέιηετιτ

εΙΙΕ επ α:ΙΙι·: νΙΙΙοιι ε1ιιεΙε δεὶἔπιευτ [ε τειιοΙτ

Μεπω: εΙεΙιεΙΙε.

Ετ νοΙΙει11ιιειπτ ὰ Ια. ΡετΙ-οπιιε σΙε ποΙΙετε 5:01·

που: , [οτι οΙΙΙεο πω” γώ: ειιιΙΙΙ εχεεΙΙοιπ-Ι

τιποτα 1'ΕΡΙ.ΌΙΕΠΕέφ @έ Ιο.ΙΙ-οΙτ ατΙΙο εΙΙ:Ιι:ΙΙε2

ΕΙΙε ΙοΙἔΩοΙτ Ια και: 86 Ιεε εΙειικ , 8ε £111εΙυ:ΙΙέ

Ι'οΙΙ:Ιεσ άς ΙσΙ·ι.ιε (Ι.ΙΙ:ΙΙΙ ν:ιιιι.ο.ιι πιοιιοΙε? (.Ι·'εΙΙ: '

κ ι



ρ. ΜΜΜ-σε Ιστό.

σε εσσιοισσιε Βιεσ σε ιεε ιισισισεε. τσιπ·

σσσιτισοι Ι'ΑΡσσιε σιτ ι. οι Τιισσισ ειταρισ.ι..

τισβ 5. (μη ε και [εσΙ Βιεσ , σε γ ε. νσ [ασ

Μογεσσεσι εστιε Πιεσ σε ιεε ιισισισεε,εσω

σσιι ιε[σε Οιιιιιι ιισιιιισε. Ετ σιτ εσκ Ποιοί·

στ”, ασφ.ι.νει·σι8.ι 9.ισ. στα Ισι, (ΗΗΕ @ισ

στ ιε ειιε[σσ εοιΡε σε ιΈΒιι[ε , σε εστι στ σ:

εσισσιειιεεισεστ σε ιε στεισιει σέ σ'εστιε Με

ισοιτε : εισσ εισ,ιι τιεσε ιε σιεισιει Ιιεσ εσ

τοστεε ειισ[εε , εεττ σ: Βσσ 1σισ σσ Ρειε τι ε

Π;έ εμε ωστε σΙεσιτιισε σε. Με εσ Ισι , σε σε

ιεεσσειιιει μι: Ισι τσστεε ειισ[εεσ τω, ηιισι

[Μι Μ. μια ει ισ [ειι8σε Μ. εισικ σ,ιεεισι,ει[

[:ισσιι τεστ ε: ειισ[εε εισι [σστ σε ειεσκ , :με

εεΠεε εισι [σστ ειι τειιε:Ρο.ι ιε 1:ιεειιέ Βιιισσεσ

είισ ι'ισιισιτιέ εστιε Γιισσιισε σε ιεεειετιτσ

τεε:ισσιε τιε[ 8ιο.σσε ειιτιε Πιειι σε ιεε ιιοισ

σιεε. ειισσ νιειιτ ιισιι τσστεε ειισ[εε , @σε

[ειιτ ιο. σει:: εστιε ι)ιεσ σε σσσε:εσττε Ι10Π8 σε

ιεε ετεστσιεε,δε σουτ ΒιιΒε σε Γνσε δε σε [εισ

"σει 12 σσιισε σ. ιισε εσιι[ειεσεεε.Τιει-8ισσ

σε είι ιο. σιίιειιιεε εστιε ιεε ειει.ικ σε Μ. τειιε,

ισσιε ε'ε[τ ἐι Ιε[σε @σε εμε εσσσιεστ εε σσε

σι τ ιε ΡισΡιιετε ασ Ρ[εεισιιιε εεστ σε τισιίιε[

σιε : Αστειστ σε ιεε ειειικ [οστ εΠεσσε μι.:

σειισε ισ τετιε, [ει Βιιιτσιτό ε[τ Βιιιιισε [σι εεσκ

ε1σι ιε ιεσειειιτ. Ι.ε εσεισισ σιι ειει ιισσε ε

ιιοιτ [εισιέ σει σσε Ρεειιέ8 , σε @σε στ ισι

ισε[ισε ισ ειιειιιισ, ισ νειιτέ , σε ιο. νιε,δε σσι

σε νιεστ :ισ Ρειε ιισοσ Ρετ ισι ; στα στ), σσι

- σει

 



%1ΈβύΜε ει: ίσοι.. - Ν] .

:Με Με Ια·γιο:τε : 6 ιμεΙειιιι ειι::ε εατιιιοι ιι ·

Γεια ιαιιιιέ , δε ειι::ε:αιδε ιο::ι:α, δε τ:οιιιιετα "

Ραι`:ιιιε.%ιιεοιιιμε α Ια α” ειι ι:εΙιιι,ιΙ Ρέα:

αΙΙε: ι Ι)ιειι απο:: εοιιιιαιιεε,ιΙ γ α Ποτε α:::έε,

α: οιιτειιιι·:ει:ιιοιΒιιαδε @Με αστεαιιΙεα Ι
Ι)ιειιΙ νοι:ε ειι :μεΙιμε ει:::ειιιι:ε :μιά [ε '

::οιιιιε αει Ι'ειιιΡεζειιετα ιιε άιτεαιιεε ιαιτιό:

Ει:ιειιιιε, καφε:: γεια , ιι: :οι Ιεε :ιειιι:·

οιιιιε::ε,δε Ιε ΡιΙε ά: Ι'Ιιοιιιιιιε :μια αΙα άει:ἶ `

:τεάε Ι)ιειι ; δ: ει: εεε ειιοιεε τεεειιοιιε-ιιοιιε
αιιιοιι:ά'ιιιιι ΙΙαιιειτταιι:ε ειι εε Ρτε:ιειιι: δει-ι

ει·ειιιειι:ι Αιιιοιιτάιιιιι Φαιά: ιιοιιε :μια

:μ'ειξαιιε ιιιιιιιιέε Ραει:ογ, ιιοιιε :ιιισιιε μι:
ειιιιε:ε Βιειι Ρα:·ιεεΙιιιιαιιιοιιιιά'Ιιιιι()ιιιιιΙ:ιε Δ' -

άοιιιιετεΙΙειιιειι: α ιιοιιε. :μ'ειιαιι: Μπα@ο:ισιτε Ιεε ια:ι:ιετιε : Ιιιι ιιοι:ιτε εΙιει, ιιοιιε ι:: ιι _ ι ·

ι πιειιιιπεε:Ιιιι ιιοιι::ε ειιιοιιιιζ ιιοιιε ισα είμαι:Μαι Ια ισιιι:ειιιοιιε Ιεε ι°ιιιιιεαιιι: :μι επ α:: : - Ϊ #

εοιιΙειι: :με ιιοι:τε-ιιοιι::ιτιι:ειιιοιιέιιοιι::ιε -
άε ιαιιιΙιιι:αιιεε, ::Ιιαιιδέε ειι ια απο:: , :μι Δ

άοιιιιτετα :με ποθ:: αι:: ιι: ιοιτ Με απ:: : ν

. Βιειι,:ιιιειεε ειειιι: δε ατα:: ιιε-ιογειιΕ :Με ο: Η -

· ιοιιιτε 8ε:ειιιιιαιδε ι οσα ά:οιτ(Σιι:ιιιειΒιι Ι ' ι _Ϊ ·

αε:οιιιρα:έα γιιε ει:ιιεΙΙε :1ιιι-ιοιιιι: Ια τει:ε

δε ιεεγ:ιειιι: ε-ςδιδιί1ΠΙίοιιτ τοιιε Ιεε άεΒιέε

_ :μι :ιοιιε ρειιιιετιιιειιε:·άε Ια τετ:: :μια :ιειιιιι -:

ιι α ει:: :οικω άι: (αμε: ΕτΡιια·ι1 ει: ιιέ :ιε ει:
Ια γιει·εε_ Μ:ιτιε , ιι ατοιιιιὲιι : ιι ει: ιιιο::;ιΙ Ι `

α ει:: ειιιειιεΙι. γεια Ιεε ιι:ειιιιε:ε αιμα ι

Β

Μ. γ ` κ

Ω ` κ

κ

κ

ι

  

ή ΡατΙαιιτ ά:: ιοι-ιιιειιιιε (Με. Ιεαπ ειιαρ.ιοιυπ|ξ

ι

ι

  



  

  

  

  

- μι; ι - Ι !Έβ|1Μοαἱ:18ο!» ο

νοΙΙὰ Ιο πισιιιέι1ιιοΙιοιοΙιι ο ιτιὰΞε ΙΙ ιι'οι·ι ώ

με άοπιοιπέ Μου.: ΙΙ οΙΙ τοΙΙΙιίι:ιτέ ιΙοε πωπω·

ΙΙοΙΙ πιοιπέ οιιι οΙοΙ , ΙΙ οίΙξ “Πε ὰ Ια οΙοΧττολΙΐ

Βίου. νοιΙἑι Ιοε άο8τέε Ιοε ΡΙιιε Μοτο: ο'οΙΙ.Ιὰ

Ι'οΧοιΙτοτΙοιι ιΙιι ΡΙΙο οΙο Βιοιι ι1ι.ιι @Με Ι.ιιιιι·Ιο

Ιου σ.ΒοοιΙΙοιιιοοτ ι·Ιοιιε οΙοιιι·ιο Ιο οΙιοιιιἰιι οπο

Πο; άι: Ιὰ τοπιο Μ:: οιοιιΧ:(ΙΙ:ιτΙΙΙ: εΐοίΙ: οι:ΕοιΓε ·

οιι απο Ροιιτ ι1οιιε Ετοιιάτο , δ: ΙΙ οΙὶ τοιιιοιι-°

το , δε ο άπο οίΙοιιέ με άοΙΙΙιε του: Νοιο μα:

οοιι€ειττιι;ο: ὰ Ιω , Ροιιτ ιιοιιε οροτοιιότο νικ'

-ιςΙοδΙιτιιιο οιιτΙοτοιιιοιμ ιιοι:οΙΙο.Ιτο ὰ ΙειΙιιτΝοι19Ει ..

το πιοιιτοι· οι: οιοι : ω ΙοοΙιοιιιίο Μ @οδο

' (ΙΙιο.ΙΙΙ: 8οΙοο άοΒιέο ιιιιΊΙ το ΡτοΡοΙο , οοιιοόι

οιι του οοοιιτ Η Ρο.ιοΙο : οίΙειιοΙιο-ιοι ὰ ιιὰΙΙΙιο

ι:ΙοτοοΙιοΙ:τοιιοτιοο ὰ τοι-ιτιοΙΙιιο : οΙοίοοιιϊΙΙο Ιο

νιοιΙ Ιιοπιιιιο : ι:οιιοΙΙε Ιο ιιοιιιιοοιι : ΙοιιΙΙτι:

Ραπ Ιοίιιε @ΜΙΒ , Για τσιπ £οτιττ€ οποιο·

1ποο οοιιιιοιτΙΙοε: ιιιοιιτεὰ οοΙιέ:οιιίοιιοΙι τοε

ίιιισιιιΙτέε; δ; Πιοιιτο τοΙΙιιΙΙΙ:ίτοιο.,ιΙ το Ειπαπιοιιιοτ οέοιοιικ ,δε ίοοΙοὰ [ο. @Με : οοιιι

Ι - Ϊ . .

Ι”οκιιΙτοτιοιι δε Ια €Ιοτιθοοτιοιι ιιο το ιτιο.ιι

ιιι1οιειΕοΙιιτ. Νο Ροι1Ιο ὰ Μ. ΒΙοικο ιΙιι ΕΙΙε ιΙο .

ο Ι)ιοιι, οπο το πιο οΙιιιτΒοε μοιιιιοκοιιιοιιτ (οτι Ι

Ι Βιιοιιιιιιιο: οσοι: ὰ Ιοι·ι τοΒιιο, ο1ιιοτιι ιιο Ριπ

τιοΙΡοε ἐι Ιω ΙοιιΙΐτειιιοοε : οσοι: ὰ Πι νιδΙτοιτο)· _

κιιιο το πο οοιιιΙ:ιοτοε ενια Ιιιι , ΡοΙιιοὰ ίσο Κος

οπο, οιιο :απο Ροποε Πι (ΣτοΙΧ : ΡοΙιιτὰΙὰ/

ςοϋϊοΠΠ_€ (ΙΕ €,10Ιτο › (με οσο: [οι ΒΙοΙτο το πιο

ΙΪοιε ιιΙιΓΡο-Ιο ιΙ,οΙΙ:ιο οοιικοιιιιέ ιΙ'οίοιιιοε. @οι
' -' Ι ' ' νο

ι»!

  

ο ο ' - Ι - - Ι

@απο Επι: Ι'ΙιιιιιιιΙιοτιοιι' δε ειιιο:ι.ιιτι1Ιοιοοπτι

,



  

. ΙΙΕβαα#αίαΙιτσα.. - ' ι' ' ιζ σ”

ατι ιιισι8,ἶαιτιαὶὲ τα ιια ιιισιιτατιιε Με αΙ-αΙιαΙΙα

ααα τα ιια ασιτιαιαιιααε μι Με τΙαατέε Ιαα μια

.στα 5 ατι ιτιαΙιιια ταιιιτιέ ααα τα εΕΡιτω ααα ΡΙιΙτα

ι!Ι

σ

ι.

Ι

Ι” .αΙΙααέα.. μ _ α .Ι ` Ϊ χ

· ` Μαἱειαι ιιααΙαιιιι Ρσαττοιιε τω: , ΙΙ «ετα ψ,

Ι αΙιαΙΙα δώ: 1αίαε @τα ιΞΙΟΠΠό ίσια α Ναι.ι- _

ααΙΙα σ.ΙΙΙ:ιτιαα; ΙΙ ΙαιαΙιΙαάσηςιιαα Ια αιαΙ ει α=ἶΙ

ΙΙ:έ τατιιια ααα ί·ΙάαΙαέ Ισαε ΙΙΑιια_ιατι ΤαΙΙ:σ.

ττιατιτ. [Νοτια ταΙΙΡσιιασιιε ααα: ΙΙΑτιοΙΙ:ια :ααα . 'Ι Ι

ΉαΙιτιααιτ σβ.13πιπατ/: 8. Ιαία$ (ΙΙιτΙΙΙ: ε αΙΙα Ια °ι

ιτιαίττια Ιω δε ιιιιἰσ`ατὸΙΙιαι , α: Ι'αΙΙ: :ιαἴἱὶ ατα:

ιιαΙΙαιτιαιιτι Βιαιιγ ιι..ίΙ παρ άΙΙΙαταιιαα; α'αίτ

ααα Ιαε Αιιαιατιέ στιτααα@τα αΙ-αΙιαΙΙααιι Ισα

86: , δε τιιι'ΙΙε σαι ατι ?σετ μια αοἔΠοἰΙΙ-ειιιαα

@α Ιαατ δααιιαατ αόταιιια «Μια για Μια :Μαΐ

ιισιτα , σ.ΙΙαι σΙσίαατα :ια μια Δα ιισιια7 Ετ α”αΙΙέ _ κ .

αα Ι.ιιι)αιιίαι8αα ΓΑ σί'ετα, αΙιειιιά Μα πιά' ί Ι

τ-ΗαΙιτἰααιτ 918. ααα αΙιιέΙέ ΕΙ.ίστιτ άααΙο.τα έαΙιι,ΐ..ααα Ια αΙιατιιιιι ααα ΙΙααιτ ίτιιιιδΙ:ε ιι”αίΙ ΡσΙτια

αιιασ'τα$ια:ιιιΙίαΒέ, το.ιιαίε ααα Ια Ρταιιιἰαι: ΤΜ

Ιτέατιιο.αΙα αΙἔ αιιασταε @Εστω @αἱ αΙΙσ'Ι: Βειιιτέ

Εισαι: Ια ταιτιΡε ά'ειΙόιτα : ιιιαιε ωτοιω1°και νσ`ἔ · ἔ τ
Υσιιε-ιισ`αε ααΙΙ:α αΙΛαΙιαΙΙα απ μάτι αΙΙςΙΙ ὁ. ιιο- 2 κ:

@τα ΡΙααετιιιιαα αστιάατιιιιο.αισιι ; ΙΙ· .Με α” α

ιιιοα5·Ιαετ Ριται;»σατ φωτα: ει: Ρατα ααα Ια.

· τιιίαταε.Κ - τ _ , '

Μω,αιωω,α (στα: Ια5 7Αιι€αετιαΙ τιιστι<

`ΙέΠΙΐ δ( άα&αιι€Ιαιιτ,ιιοα9ταΙΡόιιαΙρτιιε ςιιατα-ἔ

Ια.αΡαντο.ίαιιΙααΙασιι ω: Μεσα. νται εαΙΪΪ ·. Ι

' τ · ατιπωΟΙιτίΙΙ. εεττ ΙιτιαΙΙατιτ Ια αΙΞΗίαΜια- -

ο ι]
'

' Ι

ιι

|.

` ι Ι Άι . Ι Η Α' | .Ι



  

. - ε! ί ο

κ” _ ο ΙΕ|ί&ΜΜΙε ω». ο

;. ί - 8€8>εΙΙ8 Ιυί :Με ίου‹Ιυ οΙοείΙΙαιίεο ττοί-Ρτόίυ-έ

κ. - -ο Ρτο ου τουεΙοε άο8τέε ε1υί οπο οίΙο τουίατυυέε:

ε] -- ίΙε (ο Ιουτ τίουυέε Ρουτ αυυοτιοοκ τα οουοο·

ο ' Ι γ' ?Μου α Ια νίουεο, ία υαίίΙαιίοο αυαε ΙαοτΒοίε,

ί
Ι

~ / ίΙε Ιυί ουτ Μία αυ είοίοίτ ου Για. τοιίτατίου,ίΙε
· - ΙΙοίπ .οουίοΙο σου Ιου αΒουίο , Πε ουτ τουιίυ Ι

! εοΙΙτίίοίαπαΒο εΙ€ ία τοΙυττοδείοιί δε ‹Ιο ΙοΕ εώς
, του ίου. νοίΙα εΙουε `Ιοε Αυ οε υί Πα αυ-ί

οΙουυοιπ Ροίυτ Ιουί οΙ1οί, υυἐπέίίοοιπτ αυοε

Ι › __ ΙΜ, υειί ιΙοίεουάουτ Ρουτ υουε , δε όοΙΙ:1υοΙε

Ι ἔ ε Βίου του" Ρ0υτ Ια ΒΙ6ίτο εΙο Ιου Ι:ίΙε , Ρουί:

[' Ια οουίοΙατίου εΙοε βάοΙοε,8ε Ρουί ιίοιίεαΙΙΙ:υ

Ι τοτοΙο υοίΙτο εοεουοίΙίατίου αυοοεοε οΙ-Ρείτε
» Βίου=Ιιουτουκ. Ι' ε

Ε _ Ι Μαίε το υυί ου ίεί εΙίτ ιΙοε Αυἔοεεοίίὶιίουε

` ε· Ι αυΙΙί αφ: ΒάοΙοε , εατ ε'οίΙ αυΙΙΙ ἐι ουκ ‹ίο πιου

Ι '· τετ δε εΙοίεοιπάτο οοΙΙο οίεΙίοΙΙορ δε νοίοί υυαοΙ

δε· ουιτιιυουτ. Ευ οοΙΙο νίο υοίϊτο Ε” ηουε

- Ιοί: τυουτοτ α Βίου Ρα: Ιοίυε (]ΙιτίΙΙ: Αυοε
ΒαυίεΙ Ρβνικ.ϋ.ΙυίεΙίΐουε-υοιιε,ΕτοτυοΙ,ί'οί: _ Ι'

Ιουο ταου αυιο α τοί. Ε: ιΙ'αιτεαιπ σ.1υουουε

Ιριπιυο·ε ?στο Ροίαυε ‹Ιο Μακ ιπατυιίο; εμε·

ιίουε Ι'0Π1Π1οε εΙο τοττο,εΙυοίπουτοΡοίάε υουε '

Ρευτο τουίίουι·ε αυ £ουττο: ΗΜ ΡΙυε ου, Ρουτ

@ο ειιιο|Ιο υιξπίάο υουε οαοΙιο Ιοίυε ΦΗΜΗ ,Ιο

υποΙΡτίίο, υρίιευίουΙΙ:το του: αυτί:: εΙιοιυίυ, ·
1αριιε-ουΙαοο μια αΙΙοοΙίοιποιίέδε ΡτοιτιοΙΙοε, _ ' ί

πουεοίΙοιίυο δε άίυοττίε ΡΜ Π1οιιαεοε. Βτοί/Ι

- _ αυοαίπ απο Ιο Βί:ΙΙ:Ιο δετουε :ουκ υυί Ιυγ

Ι %ΙΙΙοεουτ ξουτ @υ ΡΒ υυ'ίΙε Ρουυουτ ὸυ”ρουι:Ϊ
.| 'Ι ε» | _ | ο κ ·ΕΠ)εω-Τ

  

@εμ···εε Ω

 



Φ

Η9.4.ιττε (εε δε.ο:εωεπε. Τἱειι-τοἰ

; ἔ ἴιιτἔοι Ρποιε.ΐιπ ἴς_ε 5αεωφεΑ6$ Δ 11εβ τα ἡ» '

Με, φα Π-Μοτι α:Ιει ω τεΒΙἐε*τἐίγῇε ': Νο "

  

!;Εββο!!έ·έσ 1έτο!:,_ _ _ 3537 _
εψτειιΙει: ΜΗ: ε1ΕΙιεΙΙς επι τεπιιαβειειΗα ;Ιο-¦ ~

@ἰἙτἱοε άε: ΓΕι1ἔιΒἰΙε , οτι Ροικ @Με τ::Βί1ίΗις::

ε‹:ιικ εμ Ια ιτιοπα:πηη.τ Μεω” ῷὲῷιττὲα

ΐοιττ:ε άε τετιτατὶοτιε:ὰ'αιιωιιιτ ηι1:δο.τεαϊκιομε ν

Ϊ νεα: Έευτιετ Ια :ιε1φε 16ΐυε ()ξι:ΗΈ ιιοιι`ςξοῇ

πατώ ι1οιιε νοκ ΗΜ: όεθ:έάτο πω: ειάί:ετε,:ξιι.

εἰεΙ Ροιιτ ΠΟΠ8 πώ: Β:τζπεε. ()οτπτε τοι1εηςεΙε '

εξίοττε 86 επιΕκίεΒεωεηε ὸἰεΒσὶὶειιιεὲ Ήίω `

ι1οιιε πιο: επ ιπεἰη Κε άειέ&ν>Βο.ίΈοι15:άρξτε ρ

€ωιεΙΙε, επαιιοίτ εϊνή εοΗθέ Ια σ.τ0);ή[άς '

€ειτιτπ ξέρέ ·

- (Μα τηογει·ιε-Β. , δὲ Μ όσι1Βτο Εφἰητ ς1;6 Ρέμ:'

Ιεΐιιε @ΜΗ το. Ἐογ 116 α: Ρο;:€6·έμβζ111εε @ρε

16 ττοξΠείπμε ἀεὶ. ΩεΙιιϊειιιξ 'πιοιτ1:έωεχί- ` __

μ :ΠΟΕΩω ὶιςιιιτε,ε'ὶὶ ώ ςΞεκιτ];5 Δε” εσΐἑἐΡ, ·

ςοπιιιιεκις πιό τστςιΒοΒο. -ἰϊ Η Ιε$ πῖ€μ;1:ἔ ίόι.!Ηεξις- / '

ειπε καιω ἱιΠΡ€τι10ίὶἔξ,ΐὅξ ίΐ ειπα ϋὶ@]ειιεΘ

ση ΒιέιπΠε Ϊεἴὡε_Ιὶε2Αι1ίΒ ευ νο.ΐπξθνάπτβ- [

~ τα ώ: Ιοί-πε (Πιτὶίἰη δ; _‹ἱε ἀειηςιιτετ @Πα @η

Ε». Έογ , Η τα πι: α: εοιπ!υίε , Η ΜΠΕ ;:Ή:τια:!ρε

θδί

ω”φωςΜε είΐο`ετε :Η τεέ επήςξμΙε ,_ ΡείΙσ

^ ·αΠΕι1τέωεπτ ΜΜΜ; Μ Ιι1ἰ,δΞἰΒ1ι€ὶη , _ἱιἑ οΗε· π

σ ΜΙ11€ω0πΈαΡατο1ο; ή Ρο.:έἰεὶΡε`ειι βο1π16

·' + εοπἴεἰειπε αμχΐεειικ άεέ τού ΑΠἱιιηεε: Τιι ηπε

τἰεπάτιιε άσοι: Ρτοιοεπε; 86 ι:Β·Ιεΐι1έ(πιτΜ

ετιιεὶίἰέ ΡΜ πιω ίειΙιιτ , Μποξ _ωιμοτιςέ Επι:

υ.ΕπιτοΙσ, ίεεΙ1€_ααέσω ω ΕΠ ωρπ_σφωε

ο ' ` Χ

κ
. Γ`

δ

`

Πω ς1ιιεβΙιτΞΗ ηριιε :όιιάαιπόσ έξι: 1ποπτετω1 : ϊ(

ι

  



__.,ά, .9.-- ή °-"Γ'ΠΡ-”ΐ-" 

γ ” ' η ο

τ · τ ~ 68 " · · 2'Ε/ί&α?ε έα Αετού; ·

η” Ρετ Ισ τ:ιία&ε (Κα. · εε Ισίαε (Π1ττΠ: ια μα·

#· τ Ποτε , Η απ: 8ειτόςτο. Ϊςταπε δε σσαΠειιιτ ιατ

' μ Πα'εα άτττττετ ί.σι1ίσττ_άσ απο. τἱε,Ρσατ δι 8Ιστ

[τ .χ τέ,Ροιιτ ταση βαττ , Ρσατ Ι”ετὶὶΗεειτὶσι1 σε ίση

Ε8Πίσ. ΑΜΠ αφτο απσπτσαε-αοιιε :είτε Μι

ς!ιεΙΙε πω. /

` Αα Η Ισ τησατσαε-ασαε μα ίαΡΡΙίοσ.ττοιιε,

μι; [οα(ΡΙτε , Ρετ Βετ11ὶίΓει11ετ1ε στα απ: [ε Ρεα

αετπ εκ τίιαςτ, 8; Ι;:ίσαεΙε επ ασε ειί·ϊΙ1ξτ1οατ
πισω σίΙ;:τσαε «τω Ισε ἱσατεἑι 1)τε:α τη: Μία;

(Παω, Μουτ; σσαε ὲ ΒΙεα εΒε.τΒέ ε!ς:τοε την.

α ς!ιότ, δ: ααα; καμπ: ττΡεαετιιπε , 6ε τα €Π·£Ιθ[έ

τετιάτω στοα ειΠεΒέ , δ: ααα φωτα τεααβ

'έσα. Μσατε-γ πιατα α: τεΖτ€τ σε τω σίἶεατσ$› '

τ σε τα στι άς(ςεαστειε σας Ια αφ: ασ τα. τεεσα- τ

αΠαιττοτ1. ,ααα αιστη:α-γ αατοιτ ειΠΙΞξτίσαξ

Δ μπε ὰ Με:: :στα τςεΐοιπετε , εττΡσί‹ἔ ]ατ τσα

'τεε τςεἰαςστατποὸὶτέετνετία στι ίσα Μα τσατε8

· με αττιφτταω€ο:8ε τα άςΓέταατεε μας; κρακ τα

`ςσπίσΙατἰσα , σαεστοατ Ε· ίσα!28ειαειιτ στα

,κ'

;:ετ:ἰτε- εοατΞηικΙ τω ΒάοΙε στι εείτε νίε. ἀε

” /_ ατσιπετ 8ε σε αείεεαάτω 86 Οια €01αα1ααὶσαετ

` ίσααεατ.ξιαε: @και εα·ί-σί-ταοΐιαε Ρετ Εφη, ι ]

ΡεττεΡραττι-αςο,8ε ΡετὶαασφτΞσιι. _ :

_. ~ Ισ ίσατ :ιΡΡτσάιο' :τιασασ! Πτ»εα αστα

τ `τετ.=τατ ετ @σε ατακα εστω· ειαττοπ1εατ α”

/1)ίσα Ρετ €ζα8 @Μπα (Σ,ς:ίϊ 16 ἱσατ σε πάτα.

@στη Ι1σα:τσ €στΙ:οε ττΡατεσ εα τσττε ,1 ακα;

€α0βτσ αίμα ιποαϊστα 6τωτ Ξι ζωο; Πω Γ;

- τ ' ~ τ -, όσα

  

τ,5-τ.Έ::αν-·έζ=δε3::Στ*°€·-=Δ'τ;”

  

λαό): ΠεεεΙΕιἱτἔ. Ετ νσὶΙεσιιεΙ όσα άτα: Γε-` '



  

ι

ιιιριι-α ατακα. ιι ἔ

σοιιιια ; 86Ιαε Αιιιέαε σαϊ ΙστιταΙ'ατιι:σιιτ σα ·

ιισαε,ιισι1ε γ :ιΙΙΙΙΙατστιτ. ΜιιΙε ΙιαΙ:ια Ι αμεσα!

νΙαιιστα »σα σαττιΙατ Ισια, Ια Ισατ σα. ταΙΙει'σΙΙΙ.- 1

Ιαιτιατιι τα ισιιιαα αΙιοΙΡαε . ασ Ισιιτ ατι Ι'ατιέατιτα Ϊ

α σααιιιαΙ τσιιιαα ατατιταται ΙσιιΓΡΙτατιι:αο.τ ασοεε ιζ _ π

σ)Ιαιι ιισαε Και αστεια τιιι'ατι αστικά ατι α... ι

ΙρτΙτ ποσα ττιστικατστιε :ια

Βιιιιιιαατ : οιΙστε τια βαστα-ΙΙ ΡΙιιε τιο.τΙατ σα

Ι

Ι

σαΙααιιστα, σετ Ισ τισΙΙασατσιπ-τισαα ΓσΙΙσα

τιιατιτ σε Εισαι· Ι8.ττιειΙ5 τσιιτα Ισ. ΙαΙΙσΙτἐ σαἰ_ ι

ασια αΙΙ ρτσιτιΙΙα απ Ι)Ειιειτι8ἰ_Ια, δα ειιιΙσατ- - ` Ι

σ'Ιιιιγ ΓααΙΙαα ατι. Με αταα.τε σετ Ισ. Ι:ΙΙιιαΙα !

Όσσα. _ ¦ α Ι

Μαἱε ίσαιιΙαιι-ισΙ ααα σα ίσια: Ια: Αιιιιααϊ Γι

σαΙτιιστιτατιτ ααΙΙ:α αΙΙαΙιαΙΙα : ΙτιιΙτα σστιαΙαα , , τ Ι

Ατι8αε ατι Ιαιστ σιιτατασ6ΙΙΙΙιιδΙαια, αιιια παπι _ι χ ;

Χετάφε ΙΌσγατιτ ααΙαΙΙαα θα Ι-σΙταιιαΙΙααι :στα $ `

Ι

σααιιιιτ σα ιισΙΙΙτα

· τα τσιπ σαιω σε Ια ιιααΙιέ σαἱ ι'αιιαΙτσιιτιαι

ιιΙΙατιιατιτ,σαΙΒασα ι:σΙ σα Ι:σιιιια Ιιαιιτα σα τσιπ ›

- αιιιιιαΙαΙιατιιαιιε ττισιισεΙτια, στοα Βιιτσα ααα τα - ›

'τοσα Ιοί: Ι›ΙιιιιαΙιΙα σε Ιειααα σα· [ΜΒ σα ΙΙΙ

Βιιαεια:αειτ Ιτι·ιΙτει.ι·ιτ στα ΙαΙ Με Ισ ΙΞιΙτισΙατέ σ”

αΙτιτΙιεΕΙατι-Ιιαατααιτ,ααΙΙΙ Ι:Ιατι αιιι'αιιιτ τιιστι- ι

κατσ.ε4ιιι σου: αστα ααα: αιιιτ·Ισιιΐ·παιιαΙα Ια ισα

ι αταττιαΙΙα. ` ' ι / ` '

Οιι“ιισιιττσΙι ΙΙ Ια ιαττισε Ια σατιτιατισΙτ τη» ι

ο τιστιατ ειιιΙΙΙ Ναί-ασ (ΣΙιτΙΙΙ σα τιιιΙ αι ΙαΙ σΙΙ:σα :τι ·- 1

› Ια σΙαττα σσιιιΙ:ιασΙα Η: Ισα αΙισιιατ. πασα .
στα αι·ιττα ΙαΙΙαιιτε σἰαττασ, 8ε @Μα τι ααα Ι

στα 86 θα: σωστα σιΙταἱΙΙασ σαιισιιαα-ΜοΙΙ `
Ι Ι '. Ι -Β :ι · -

Ι'



  

.με ο ίΕβύο.?ε ει· Αυτά. ψ

· τη Η: Ιου είπω : εεε Ιω εΙυί πουε ιΙουουεε

υίουε·το οΙοτ9 δυτ εο Ιοίί.ιε (3Ι1τίΙΙ ε1υίΡου:

υοίἰυο ΙΙΙΙυτ ε'οίΙνου 1°ΒαΙ11Ιτ α Ι'οΧτίουυτέ οΙο ·

- ε ει'αυοίτ ΡαεΙι1ί1τίοΙΙΙ1ο ου ίΙΡουΙΙ τοΡυΙοε Ιου
η τΙ1οΙ : δυο τ1υί Ιουυποε--υουε Ιουάοε Ρουτ α'

η , ο· ίεεο Ρίο:ίοε γίυοε εΙυ ΒαΙΙίίποίπ ΙΡί;τίουοΙ Ξ5υί:
Ι · Ι · εοΙοΙυε ΏΙυίίὶ είυί οίΙ Ιο ΙουοΙοιτιουτ δε Ια

. ίυαίίίτοΙΙο ίοττο εΙυ εοίυξ ΙαοοΒ ανοίΙέ ‹Ιο .

Ι'Ι1υίΙο Ιω Ε. Ρίοττο,δε υοΙΙτο Βαιιυουτ υ”οΙΙ-ίΙ
Ι ΡαεΙο ΜοΙΙΙαε, Ι; ()Ιυ·ίΙΙΙ Εοωει εΙυ δοί

ΈπουςΙΡβείς.ΝρΠτο Βίου υο Ι'αείΙΡαεοίιπά ° ¦
' ' εΙΙΙΙυίΙο ί:Ιο;ΙίοΙΙο μυ άοΙΙυε Ιοε οοιι1Ρα$υουεθ '

ο -ξειί”6ΙΙ εε ΡαεΙυί ιυοΙ1υο (μυ αυομιας:ίοΙΙυο
Ι· .Ι -4 @ο 3._Ι.ιις ί)αΡΡΙί υο εο_ομείοΙΙ :Πε ου ΕΙαίο,

· Μ ' €Ι74ῇ.6ιπω [ει. ΒΕ ΡΗ; όιι5οίΒιίουί ΓΕτοτυοΙ

' ε α εΙΙ:Πιί·ίυοί)Ροιιίιαιιςυπ'αοίίιέΙΙ'ΕτωκΙ μη: >

  

η €ι1συεοΙίαοίαυΧ οΙοΒοι1παίτοε , ίΙ 11% ουυογέ

εξ τ ωΡοιιτίαουοοίιίοτ οοιια: υυί ουτΙο αουτ £ωπ16,

Ρ0υφυβΙίο: αφ: ςαΡτίΙε ΙΙβείεέ3 δε αιίΧΡτί

' · 1υυεμοςερυυοεπείτο ςΙοΙαΡίίΙφω ΒίοΙΙαοοΙα

α ςΙ:οίΈέςοβε:Ρίοίίο ,. 8ε ο'οίΙ Βίου Ιυί υίουυο Ι
' · κ ι ί εΙυί αυεοΙεέ ΙεΙυε @ΜΒ ου $ίου εοιπιπο να

ι

ν _ _α1ΕΡΙΟΣϊβςο11·;!1]ς··ΡΑΡΟΠίς 5Ι Ρίοττο ευ οΙο ιε

ΐ::ίς·Πικ άς ίαΡ1·ςίππίοίο Ιο ταΡΡοττο όι1νίΠεε 43

γ δε ΙυείέΙίοίωο εΙΈΙαίο , δ: 1πουΙΙτο ε]υο ς'οΙΙ;

]· ί α · :ΙΜ ευθεία αΙίυ αυουυίςοίίηιιοετοίτα ου οΙΙο
Φ _ Ι
Ι

τ

  

__ 'με Ιοίτ μποτ τουΙιτευυαίε ςυο τΉΙαυΙΙΙ Ρυυτ

/ ΦΙΙτο _ ΡΙοετο ' ό'αοΙτ.6ΡΡεί1ίοΙίτ._ Θε εΙ'αΙιοίίτεο+
ί @ουτίιοιυ:εΒυί ?ο ΜΜΜ οτθουίτοε-Ιουε το.

Ι3ΦΙΙοεδεε'αΙιου:τουτοουτίοΙαΡαί·οΙο. · _ `

ί.: Μ. .ο ο Μαίε .ο

 



ΝΤ' ,/`ζ 1 Β. Δι

θ' -2'·ΒβΒΜε έ; μεοϋ.° "Ω : #β

Μαἰε εώς (οΠαω_ωε>Π ω: ὁοἱΕ-ΙἐὸἰαιτΥε-- `

Με οιιΒΠα: : δώ @γω Π1ευ ξ Η νἰΠοιιφ'ΙΙαὸὸ_εεΠἑ_ε ὰ Ιει(0Β .Ωχ π. ειάζοι1Ρ€έ ἱιι Ρατοιωἐ

δώ Ϊωπε[εΧεοΡτἰοτι Ι'οτἔὶτι:ιὶτε· ς!ε ΒἰξηΌ

τοιπεε Με νἰΙῖρηε ὸοτπ (σ. -Ρεμφιε _ΩΘΐΪ5ΥβΪΩ:

πκητἱοκι. Ι.:ι νε;ιγε επι1ίΕ ὰ: τοϋ. εΠτ ΠΕΒ: εφε.

68τιεε: 88νίΠοιπε άεΙΗτικ:εε ο!ε Ια ΡατοΙ€4οέ1% ' '

Μπι ίειιΙσπ·ιςη: Με» Ηοὶόεε, πιιιἱε ουι1τεπιτ1ετ

?απο Μ] [ει1·Βε επι ιτιει1ξοια2ε . ἔι Μ ίἶ1Ρν€τίὶὶ,

τἱοπ : Τείὶυοἱιι ειπα παμε ετἀυετἴαὶτεε` Με Λαξ·

τεεΙεε ὸυ. Ρὶεά @ρ Γνιπ, άε: ἱἶεΪΡεΕιΙεὸ€1ἶα°ιΙττ€-

69% ΜΙΒΜπι ἔοτἔἐε ἑι Ρ!αἱίἱτ , το1τιιτκ: τω·

ΙΒιιιέε «Κ ρ:ιτοιε , :Μια ‹ὶε ιέεπιι€ιτίοτ Μ. ντα”

ΡειτοΙ€ σΙέΒ1ειξ «Με» Μάτ είὶτῳΡΡὶἱἐμ

πω;5:ιετωπικ ι @Ηγ ειίτΩητ ἐε-ΩΒιιοε φ14·

τα νοιιάταε. ; Βιιπώε Ρ6ηι;τεπετ Βε [απο1π-`Η '

δειετεπκηε ΐοζτιε Μι ΡειτοΙε,δε ΙεΣδει;:τέτηση

όοω1ειη: είὶἶεειε:` δ. Μ. Ρε.το]έ ,ΐ]ετ Ρἱπτσὶε 811€·

εΡε οτμηιτιε Παπ: ςι1ί Με Κείι1Με ι ό; ἴστ;σϊ1ιἶΜε ίἱσικε ά'ο.ιὶτειτις ΡΙιτε ΓΟν€ΙΪῖ=Η$ εί)τ1Ετι1ώ '

1ο,Βι:23 έΗ·ε ίΐοιη· ότωτιιέε'όε ΡειτοΚτ, Πε [σε

. ΡτοΡτεε·ποπ ?Μὴ ΜίΈτιιίτε Με Ι1οΠιιφεε,π1εώ

Μα: τεΜτ επ ιτί:Ρεπε , :ὶ Με παπί: οι ειἀιτιἱτΞ””

τἔ0Π > ιΧΡοιπ σποτ αΡΡ!ηιπ;τ σςΙαΡὶιιε με

τιειιὶιετειτιειπ ὰ Ια·ίΐο.ἰπέὶτε @πιω ΜΡειι:ΌΙε τ'

Ί)Ι::ι1 γ εΡε τεΠεπιε;π ικα:ΗΜτε, εμε Η ευ πε

ὶΠΠΣΠὶΕ "Ι ΜΜΕ ,Δ τα πιο Ρ:ιτΧ_εθκε ειὶιηἱε"ΡαΜΒΜ , ροιτιιικηε τ'είΈωπ Εκο εῷτοιιιι6

Φω-α1πωέξ Εἰ -€Π Ξειιοτέ.[Πδικ Ϊειὶτ €Ο1ΠΒΒἐ· Τ

:Μου ὰ: Η Ρατο1€6; -άεε.εξει!τς;ΜΜι @π εφε”

4_ "μ Χ? χ

ι _ '.· = ι Γ.

›

.Σ
ι ` '

δ › . __ .

7

  

  

 

ΡέΞ



 
£.  

ζ-ήεξέτ·ιάα

  

α ι

@α 'η !”Ε[|τε||ωΙε Μεσα. '

ἔστι: Ισιειισιτε ΙΙιιε Ια ΡατσΙε Ι-ειιΙε Μια δαέετε- -

τ ταση, Ροατιιειι σιι”ιΙ ιι”)ι αἱ: Ρσιατ εΙε ιιιεΙΙιτια

τ εΙΙ ίαΙΙΙΙαιιτε ἐι [Ματ , ιιιαιε Ιεε δ:ιετειιιειιε εα

τΙετειιιειπ αείΙιταέε εΙε Ια ΡατσΙε Ισα: αιιΙΙΙ

ὶιιατίΙεε ςΙαε Ισ εαιεΙιετ έα Ρτιιισ3 @Η ΙΕΕτΜ

Βσγααι:: Ετ οικω: σσε Ιε 5αετειιιειιτισιιιτα

ΙαρατσΙε Ιιιι εΙοατιε Ιιεαιιεσιιτ› ό'εΙΙιεαεε ι ΙΙ
ι εΙΙ:-εε σιιε,ΙΙεαΙ ΙΙ εΙΙἔ (ααα νίαΒε. Ι)”οιΙ ατιΡεττ '4

Γειτττειιιε αΙιιιε ι:Ιε Ια Ι)αι:ιαιιτε : σα γ εαεΙιε Ιαῇ

ΡατσΙε σε Ι'Εααιι€ΙΙε, 8εσιι γ ιιιαΙτιΡΙΙε Ισ

δαετειιιειαε. ΒεααεσαΡ ΡΙιιε εΙείετειιτ-ΙΙε ααα

5αο:τειιιειιε σα”α Ια ΡατσΙε: Πε ε1αιίετσιτ ααα

Η πισω ιι'αιιιοιιε .ἔι ΡατΙειτ (με Ρα: ίὶΒιιεε , αιαια

τισι1ε αασιια :Ι ιιιΙΙτιιιτε Ιεε εσιιΙΙ:ιειιεεε έα αιγ

ΙΙ:ετεα άι: ίαΙατ ετετιιεΙ. ()εΙα (ε όσα ταιτε:

Ωσιιιιιιειιτ?ι· ΡατΙα. Ρτεάιεατισιι ‹Ιε ΙἙιιαιιΒΙ

Ια, αασιιεΙ, ΙΙ μια αμεα οιι αΡΡΙισιιεΙεεδαα

τ:τειιιειιε ΙεΙσιι ΙΙστάοιιιιαιιεε σε Ιείεαε ΕΙιτΙΙΙ,

Ια

- αΙστε Ιεε ετσγσαα-ιισαε τΙεΙΙιι€αΙιετεπω: δ;

εΙΙιεαεε. ·

ι

Ε: νσὶΙα εε σαι τοιιεΙιε ΙΪειξΡοΙὶτισιι ιιιγΙΙΙ- '

› :με ότι εείΙε νιίιστι , Ι*Ιιειιιτε σε ιισιιε Ρατιω

με ά'ειιιισίει·ΡαττιειιΙιετεαιειιτ εε σαε Η: Ια»

εοΙα εΙΙ:αιιτ ιτ°£”;ἱΙ1έ , ιιιαία ΙΙ ιισιιε τιιΙΙιταισσατ

Ια Πα ά'αΡΡΙ_Ισαετ ΙσααειιειιιιΡΙε αιιισΙΙ:τε ιιί_α-κ

' ι `8ε.φε Ετ άστιε ΙαεσΙι α ίσα τεΙιιειΙ·Ξ .
τ? ; /Ροατνι:α.ι, ἀΙτἔΙΙ, Ι'ΕτετιιεΙ είΙ: ειι εε Ιιεαιδε

_ ὶε :Παπ Ισαασχετιειι. ΙΙ ειιτ Ρειιτ:(ζε ΙιεαιεΙΙ:··

ἱΙι€ΙΙ: εβασααααταΙιΙε οιΙ νειιεταΙιΙε, εε ιι”εΙΙ:.Ιει

ααςΙιμααιίαα άαβιειμ ε°ειι.ιει Ια μια: αει
Ϊ ΙΜ τη ' . _αφιεα1ςτ

  



  

Δ :Ιὶοῇτ με τσιπ , ςιι'ὶ

  π τ 1 . η   

_ ι Ι'Εβκ!!ε άι: μισού.

“ω”. τ · ' · - ›
δώσω Ρ€τ[οτιιι:ι<ὲο (ειιι10Π Μαι εμε @οι

Ι Μ Ρςιπ άπο τ'ειι€ειώέ '

@Πε ειικιιτι Βειι': Ρϊιιε εί'εω ξε:ϊ|σγοἱΕ ω ' ‹ ` έ'

@Με ειίἶἱέ Πιτ1'είεϊιεΙὶε.(ἶοΡειίὸαιπτΉ ά3τ, Υ - - Ρ έ

μετιιεὶ εΙΕἰεὶ , σοῦ: ζώ Πι ι11σ.Ποτι, “(]ε Πω εἰὶ ·' ένειπεταΒὶε,ε”εΒ ΙειΡοττέ άοε εὶειιΧ: δ: ταύτα Χ '` . Η)

Δ . 1Μ, εἱἰε-ὶΙ, οχι ε(8:ιτά Ξι Η ωεω; ἐι1αΡειτοΙε; _ ` γεμε ΠἱςυΙιιὶαὸὸτεΙΪοἱτ ,Νώε [οιωπεε ι!ε.1σ. ά Δ '

;ειἱἔὶοη άς Η.εοΒ.' Νοι1ε η'επΕετιτιοι15 Ρ:ϊ8 ή - -

Ώὶειιὸετιε Κοιυέξ ιπαἰε ἰιοιτε όΠοΗιε,Ριιίε απο κ· ” ·ἰώ Πίειι Ρειτζεἔμιουε, Ρι1ἰε ςυΉι1οι1εγ εστιν . · ·

φ.τιιυηι1είΕεδεεςεππεπε ,Ραπ ύτεἰ ΓΕτ€ττ1εὶ `

_είὶτὶεἰ; Εξ! @σε είὶ Ι'Ε<έΙ1ίε άε1)5·Θυ Ηείϊ-οο . Ϊ '

Ροἱτιτ [ει ιτιο.Ποιι?_ Ετ ερθω: ιτ1Μειι1ε-Ιει€0β.

ἱβοιιιιε-ἱΙ ἑὶαιπἐἰἶοη ιὶε Βὶει1, Μ. νἰβοιπ ΗΜ

είὶ ντιε ε(Ρεεωξε Βιιστειτιεπτ εσπἱοὶιιθ: ὁ. [ο. › ` ~
ἶατὸὶε ιὶε [Χακ Νοι1ε (οζτιιτιεε ὸετεςἈαἐΡά€ , ` ὶ

ειιτεὶἰἔὶού ‹ὶε ΙειεοΒ, δ: πουε απειιτ611ε εμε: ¦ “ : ·  

ιιοι1ε ίοι·οιτιεε :ο Ι'Ε<ἐΙὶἴε επι Ια ηπίοιι οΙε
Βίει1 , Ρι1Ξε :μια ηοι1έσ.ιιοτιε [ο. Ρ:ιτοΙε , (εε δε: ν· » .

ιττετηειάμ ΕΜ:αι1τ Μάι, 1ιοπει'χνε11τ οποία: ' ὰ χ

πω έυ.ε!ιιεκί-:ήτομ οι1ε1τιςι Ιειοοϊσ :ιἰἐ ττά-111σ.ι › ·

ΡΜΙέ , οιι ςιιιε Ρεποπέε άεΐΕ2ΙΜ: ΠΜ αυτα,

δε ε1η.εΒζει: ΜταΙιειια έ ‹Ιε ω , Ριιω(Μ_!ειιτ ιιι€εττωτιτ Ια Ρ:ιτοϊε δέ Ια ττα:16τιε εκ ~- '

(911τΡ!0€3πο.κςύεςάς ίωτωίβιι; Οιπτε το 2›

Δ : φ: άιτ-1Ι 3 ἱσ:ὶ 12. Ροττε άσε άειικ, ρώτα (δύο

@Μια ΡαΐΙθ δη €ΡΡ:ικοίΠ ωεπ·ἐἔ€ίἴἙΤΠΕΠΐ·

4 ' -Φ'οιι 1%κ: άοικ ευΙοατὰἘιμἰειι ίώ1147%Βτ· _

' Η ..

  



  

Η

, .; Μ. ΖΈβύΜε Δ· Ιανό. · ;

ίΒ › · |- ή (ἶ ίε5επεεΠ @ια-Ια οιιυι·ειιεΙα Ρσι:τε :Με εὶειυ:

` /' .:‹Ιι1ἰ.εαεἙιει1τ Μ. ΡειτοΙε ε!ε Πἰειι, δε εΒαι1Βεη:

ἐ ' ῖ [εε δ:ιετεωεω επ πιοι1Πτεε δ: εΙ1ἰι1ιετεε.Ρουτ

ε / παω αογοηε εμε ιάοι1εί-οιπι11εε @Με ηπεί

| 7 ] ¦ [ση άε 1)1ειι, ειιι4εΗει11ὶι1 ὰ: [Ματ : εμε Με
Φ ] ε εἰεια πουεν ίοι1τ οιιι1εττε , τειπάίε ε1ιιευοίΠε

' Ϊ απο: @τα οιιι1εττ ὁ. Η ΡατοΙε άε βὶει1 δε :Πα

δαετεπ1ετιε.Μαὶε,ὸὶτ-ΙΙ,‹Ιιιε εε Πει1 εΠ: είμα

_ ι;Ξπτο.ΒΙε οιι νεπετεωε! Η άίτ Γνι1 ΜΜΜ
· ε ' .ἴ_ Η” @μπε Ρειιτ,Ρειιιτι·ε με ειάωάτειεΙοιι. ΙΙ ει

~_ Με είε Ρτεπιέετ εΒοι·ά, ω: επ εΒοΓεε τεΠε

,πρεπε εΧετεοτὁἱπεἰεεε Ιεε ρτειπὶετειηουιιε

7 κ Τ' πιει3ε πε ίοπτ με :ἔι πουε. Α 8τσιπά' Ραμ Ισ

_ ω Μἀετηἱετε. 1)'εικιτιτεισε ὶΙνογοὶε Βὶειι: 8ιειιεε

' · ε . τ να εΡετεὶὶιπετιιεὶΠευἴειτιεπε Βδοι·Ξειικ.Αιιί

·έ # β· είὶοὶτ-Π ίὶιηπἰε.8: πε ί-εαιιοἰτ με Πω: Πὶειι

;-ΦΗΜΗ-σε:..

-ε«εΞ.-.$.$υμ;;Έϊ:._-

Μ>:~·ε

ι..- .

Μ
'ι ν ` - ν εεε Η εκεεΙΙεηε ειε Π». Ρἐεί-επεε. 7 ' ε ε

ν ε ν ·· τ; ε" ε Μείε Με μιτοΙεε ίιιβιο.ρεεε εεΠηοζέπειιτ

Ύ ' _ φ'Ηθα ειΠειπέ επ ΩιΡαπ ϊδε «Με ΡειιΕ,ε'εί!

?' Με ετεὶιιτε ΜΜΜ ι1ιιὶ ΜΠΕ ιίε Ετ εοπβάε:α

εἱοιιεἱε ιποΙϊτε ἰηίἱτιπἱτέ ,δε άε· Ια Μειἱεἴἔέ ό:

·Βίει1 , ὶοἱιιδεε εεε; Γ:ι ? Ρτεὶιεηίὶοε εμε ω”

1 μ @στα εΓαιιοὶε επειιιο:1ι1έ ω1Με άεΒιισέ:: τεΠε

;

_

.

ε(-Ρ |Μ!Σ -ι

71)ίω _; @η :με Άπω ι1οιιε ώί8ηε ξ1ηί, 61ιιε

γ ΙΪαιιττεηοι1ε 8ατεητἱ1ἱε άειτιεΐΡ:1ε. 4

ει· - .Δ · ΜαἰεΔΙεΡτϋ1είραϊἰεΙ/εΔεΙἙ·Ι”ΑἀιηΙι·α:ἰόη:

ἔ - 4 Υ@εεε.1ἰει1ῷρἰἰτ:ὶἰ,είἱ:νειιετο.ΒΙε;ά εΔείὶΙιι·Ρε.

' Μ^"”: " ._ .εφΙεςμεποφ@εμιομαειυοὶτ 3ΜφΜά'ΙιπχεΓ

= Δ Μ ώ ει.

π -

 
 

4' Μ 6ειτίε το α: Πειι Η τεπάτε «Ιω τε011οίΒτ12·

ῖ μη: Με εΙὶ 0τΠε , 5σίτιόεε ειιιεε Πιιηοειι· @ε



  

ΐΒβ2::/2ε έεΙ.άεείξ σ'

βοιιεΒε , που ίειιΙειπειπ Ροι1επουε @τα

ιεε·πείεεά επ εεΠειι ε.ιιε1ιιεΙ Βἰεί1 ίε ιπὰπἰ-,; · -

:Πε ὰ πισω Η εΙὰὶτειτιεητ·: ιτιεύεαΕπ ὰ'ὰὰ1ι·›ῇ4

π, 2611τω εε!εΒτετ ΓεκεεΙΙεκιεε άεε εϊισίεε ·

ω: ιποι1ε ασοεε Ιεε ΒΒπεἐ`ὰειιὰιιι: ιιοε μια..

) εεε εεΉειι είε νεπεκιβΙε, Ροιιτ νι*:ιξ ΓΕτετ-- '

.εΙ είε ἰεὶ! σαι- ὶεὶ [ει ητὰὶἴοτι,ἰεἰ είε [ει μπει: ·

ὶεε εὶειικ , Ρυἱε ‹1ιι'ὶεὶ Ρ6ιιτ- ποΒ:τε ίσ.`Ιι.ιε εεε:

ιεΙ 11οι1ε [οιπιπεε 2.(1ΙΤΠβ ὰ Μ. ΡὰττἰεἰΡὰτἰοπ άε ε

.άσε ()Βήθε , ἀε του:: ίε;βειάεΕεεεί 'Ο νἱίἱοι€ι '

:κεεΠειπε ; μή; 9ιι'εΠε παω ειρείτε;ιά εμε :

τιοι1ε ειιιοπε Ρεάκ ειπα: Βἰει1, εμε ()Βι·ίΡ:-ίεσ .

:ϊιο.τεε ἐὶε τοιιε ιιοειικιακ, φ1ΊΙ· της: ὸοιωε

:οσε ίεε Μακ , εμε ημιΙ πε ·ω”εικτο.εΙιετει ω :Η

[εε ΙΏ8ἱΠ8ῷΠἱ :Πι ιτι_ἰΙἰειι (ΜΟΗ Ε8Ϊἰί-ε! Ι:ιεοΒ-· . -

ἀἰίἶοἱτ ί ΦΣ: εε Πει: είὶ εἴΡοιωὰηεὰΒὶε , ΑΜΒ -

επι εε ΐεηε· άέίοιπε χ” θε Πει1-εί εΒ; μάπα ά'ειί- ~
(επεφτε ΡΜΛεω , ἱΙ`εΧιὰ1[ε Μ· ιιοιίε τοι.ιτε ε

εεεήπτε,τομτε ίαιγειιτέ Εεε ετὰὶηάτἱοηε#ποιιε

ΜεεεεΒέε? δε νοἱ‹:ὶ Ιε (Με άε'11°Ι011 Επιυειιιτ ›

εμ Η: εΡἔὰεε. ΟταίιπάτΙοπε-ιιουε Πω τ!ε -

Πὶειιἔ`8ἴνοἱεἰ. [ε δεε:επιετπ:0Ιεπείετε ταση:

εἱΙὶὰιἰοκι μια Ιυἰ.Ωτὰἱτιὰτῇοτιε- τάουε·Ιε [ΧΡ · ·

Με δε ίεε ίιιΡΡοίΈε28ε νοἰςὶ Μ” ΟΙιτΗΕ ςι»ϊ'

ὰνὰἱιπειιτοπε πω ετιιπειπἱε. ΒτεΪετὰἰπήτἱοπ: - ,·

»Με Μ. οποτε εεει:ικΙΙε3 δε νοἰεὶ ΓείεΙιεΙΙε

ἀεε εἰειυω_ Ετ ὰιιἰοιπεΙΊιι1ἰ πιοι15 τεεειιοπε Πε ›·

 
 

Ϊεὰιι εε Ιὰ νἰε ετεπιτεΙΙε. Αιιὶοιιτὰ'Ιπιιἰ μι»

ΝότοΠΟΠε ϋ&!Ε9ἔἰϊε ,δε ὶε`δεκτετιιεητπαω ε1τϋ

είε «Μισό ςιφε·πο&τε ἑιὰΒῖΕὰ;ὶὲ›ιιἘεπὰ__ειιἙπτ-”·

  

  

Μ

Ι

` :π

  

  



46 - ΖΐΕ/υ!π:#ε έ: Με” _

ιιπιΠό11 άε Βὶοιι Ρομτ τοιιίἱουτε. ε ΒτςΕΙειοαβ

· ·_ σ· ςιανεΙΙΙ:ωτ νογοἰτΒὶειι ι1ιι'ίΙριιοίτ'ίοηΒέ δε

να: εεισί-εε εκεεΗειιεεε Ρειενὶίἱοη, 1πείίαιωι.ιε

εοιιίὶἀεταιπε ΓοΧεεΙΙοηεε ‹ὶε εε ωγίὶετε , εΙιτοἱ

| ε1ιιοτιοι1ε νεΠΠοιιε , πιο ποι1ε είε-Π Ροίιπ εὶἀ-`

. γ Με εμε ποιιε ἴοιιἔἱοι1εΞΈὲειποιι; Ροι1ιτεΡε.

ε / ρω:ιπε,Ροιιτσε νο`γαἔεκε αΡΡειτοὶΙΪἐ Ιε ΗΗΕ εε

Βίου ςιιὶ°τιοιιε άοιππ: ΠΜ εοτΡε δε ίου ί-ο.πες

Μ' | ›οιιτ Μ; νίε οι:ετπεΙΙο άο πώ ειι11εεΞ Ει11Ρτωι

ἐ ' Ι ' τοηε , 01ΠΡΡυ11Ε0115ὶ€ἱΙΩΙ2118ειΒΩ άσε ΒάοΙεε, '

φιέ τετοιιωογειπ ε!ε Μ. εειΡεὶιιὶεέ ὰ: ΒειΒγη

Ιοι1. Πεακ.ιι6.υεΜι.(ζιειιιά ΓΕ.τε1·ηεΙ και11επει

Χ 8ε ιπι1τ ἐι πο” εεε-Χ ‹:Ιε 5Ιοτι @οί τετοιιτιιο7-‹ '

απ άε εο.Ρτίυέτέ , ηοιιε ςΡείοι1ε εόπιι11ε @Με

· εΙιιὶίοιιΒερτ, ΑιιΞοι1τεΠιιι3 Ι; δείΒιιειιτιιοιπέ

πιο: οτι ΡΙείι1ε1ίΒεττέ, δε ηοίἔι:ο ειἀιτιὶτατὶοιι

" · όοίε εΠ:τε τεΠο ε1ι1εβ ποι1ε ί-οι1Φρπε, αΗι: φα
: ¦ εοι1ππεΠείε εΠτ απ νε:τί.ετ ἴιιἱιιἐτ, 11οίἱττε Βού

ε[1‹: ἴοἱι: τοπ1ΡΠι·: άε Με, δε ποίὶτέ Βιι:ει1ε ά

ε!ιειιπ ε!ε τΠοιτιΡΙιε θ & εμε ποιτε πἱἱίἱοι:ε,Ι.Έ#

τετιπ:Ι Παω ιι ἴειὶτ εΒοίεε 8τωιάσε. _ [ Ρ - '

Ι:εεοΒ μπε ΡΙυε ειιιε.ιιτ:ΙΙ Β Ιεπε θε Βοιά τω;

τἱι1 : ί1ιΠεί& Μ· με;;; Ροιπ ςπἴεὶ8ιπ : Η νετίιέ

ὁ:: Π1ίιΠε Π1τ 1ο °ίοιπιπεεεϊ1εεΙΙιέ: Η ποιτιιτἑε

_ › Ϊ ε; Πεμ-Η ΒετΙ·με:1 “Με εΠες ,· ιἈειἱί-οΠ-ιΗ

3 Βὶει1; Η ΗΕ α! νμ πιω Ροιπ Ιοι:εςοιπ ευ ε1ι1ζ

ωγί:ιιτ@πω επ τ€ίΪΏοἱἔηο€ε έα τ;:εοΒι1οἱ[

ἶειη‹ὲε , δε ρου: τετιάτέ ετατιιςΙΙε Η. ωεωοἱτε

άι: εεεκειοΓεε , Η (ε Ιειιε άε Βοη φαω : απ Η |

Η'είϊοίτ ΡοὶιὰτἶΠ Με ,- :Η Η Ι·ε;ίεΒο ά1·ίαιιίε«·Ξ
ε ν , ε 1 (Β

   



  

ε 1”ΞβύΜε ά; ποσού. 4 Ι μΧ·

: 131ω @σε ΡΙι1ΙΙειιτε εΙΤειπτε Ι1οιΙεΗι1ὶΜεΙΙ·-_ εε

ιεε ίει·ογειπτ Ματ πιειετΙε εΙ”ε.ιτρΙκ τετκαπεΙιό

η σ.1ικιτε εΙΙΙειιτε εΙε Ιειιτ άοκτοΙτ Ροι1τειιισΙε

Ιι1ε εΙε Ιώβ; , 8ε ΡΙιτε ‹Ιε εοιππιοιΙΙτέ εΙε Μειμ

επί-ετ, ‹Ιε ΒΙειι ιπεάΙι:ει: Ι”εΧεεΙΙει1εε ‹Ιε εεε η
Ι1σ(εε : ΙΙ «Ι:είΙε Ια μακ, πιοι1 Ραπ εΙὶτε νικ; Ι Ι

:ΙοΙε,ττιεΙε Ρο;.1τιτΙει11οτΙειΙ. (3οιπηιε ησι1ε ΙΙ

· ·Με αμε 1οίιιέ €Ι'1.24ώΙΙΕΙΙ8. νικ: ΒεπιπΙε ΡΙει·- ε ' 'ε Ι-οιιε ντι εΙιεΠ1ε πο. 5πη&ιιο.ίτε ιΙε Ι'ΕεεεπιεΙε β

Ι: άίτ , εείΙε Ρίεττε ι1οιιε Ισα ει1 τεΙΙτιοΙεπεεφ ε

Μι 111ε:ΙΙ11εΙΙι1τεΙΙεΙΙΡ2.τΙε ιΙεε εΙοιιιε με» _

:εε ΡτἰΙεε εΙιι Ιοτάσ.Ιπ,& Ροίεεε Ροι1τ @τω@ε '
πιει31οτΙεΙευκ ειι^ίατιε ὸΪΙίητέιεΙὲὶειπεἰε. η κ Ι Δ

Ι8.εοΒ· νεῶν. ‹:Ιε ΙΙΙιιιΙΙε ω Ισ. ΡΙει·τε : ε'είΙοί1: 1

ρου: Ιει:ιδΗ·ΙΙε: Ιε Εεε ΜΈ.τετιιεΙ. Νοιιε π; ε

Ιεε.ιιοπε με ε4ι1εΙΙεε εεΒΙεε ‹Ιι1 ίε:ιήεε·ε:ιέε-` 1

Ηε11τ εΙε ΏΙειι ρω Ρειι ειιιρἱι: Ιες'οΒ δε (εεμε - .

τΙεεείΙειιτε επαιξε εἶπε Ισ. Ιμ071!.ΙΕ εΙ);έ τεεΙΙΒεε ε _ε ' ε

με είετΙ::Ισίειε Η οηε-Ι10118ΡΙΩΙΙ:ει1τεΙΙιετέβ,_: _` 1 ''

εεε, εετεπισηΙεε, δ: ιιἐ-εἰορε_ τεΙΙ85ετιίεε ‹1ιιἱ επ -~ Ϊ _ μ -

ΙΙογειιτ. επ νωΒε πι11Ι1ΙΙΙει1 _ά'ευκ : Ευ ο:1ι1·όΙα ε' -
Ι1011είς2Ι.10118 Μαι ειιι'ΙΙε θ'ο11τΉετι θά; Μ” Δ

Ιε εοιπιπαιιεΙειΙιεπτ , ΡιτΙε ε1ι1'ἰΙε ΙΈπτ ?:ιΞτΕπε ·

- ΐοζη Ρετ Ιογή:ιιίε ειιίΙΙε οι1τ;εΐιτ›οΙ<ὲι1εἔε ά'ει--- :

ιιοὶτ εεε εΒι:εαΙ:Ιεε Μ)1ειι : @ο ΙΙ ειιὶοὶιτ- Θ:

@πιεί ιιοιιε κι'ΙίτιΙτοπε με τοιπε-ε τεΙΙεεεδΗόεε ε

φοίηι1ε Βοεπιεε ο.Ιοτε ,ΙιοΡετε εΧειιἴε ΙεΒΙτἰ- -

Με εΙΙ τ6ιιτε μεΙΙε. Ε”είΙξ @σε πιοι.τε δωσω 1 _ 7 ¦

ιηειΙοτεπσ.ιπτ ι1οΙΙτε Ιεςοη Ρετ «ω , εΙε ΜΚ' Ϊ

ι1ιεεΙΙε πουεινέ πρι1ε Ιε6.ιιτίοαι-ε εαΜΙ'0Π Ρειι ` κ' ¦

  

Έ

.. ζ
ο
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ΒΕαἱΠζειἰΙζέ; ‹ὶο σ:‹:ῇεῇ1ς›°ηἱε;!ξς:ιεΗρ:1ερΙιιο.ι;ιό _

` ·› ὰ πουεξ11ιεςςι1τέέ ςεΠεε σε1·6;ιποκιΞεε ίση;φ_ ΒοΙὶεε: ςμέυομέ απ19ΜΠο11ά6εξετιβεβάς:[έε γ

: Ϊ ϊεἰὶίἰἔἐἐἐ11πεῇἱ`ε4ἰη.'ττιΒΙε άυβείεωυς, ΙεεΒιέΙ ν=~ ¦

: Β πεζίρί5 Ραπ ;οίη:ς5 μ έΕτέ ρωεό Ρὸι;τ ηέπιε; : _

έ,_»6η ΗΜηρικ :Πεμὶομεἀπορςῳιιτε Ι;ιέ:Ροπιζ έ(

  

Ϊ

- 4η; ..

›Β:οσΙιετ,‹:οιϋι1ιε ω:: ΡΙιατὶίἰεῇε, 5.Μα::!ο.η.·

~ 06%). Ειτν:Μι1 ιηΊιοΠοτοιιτ-ὶΙε ειιίεέετιεψε _'

ὰεεχὶοἔξτὶπεεζ ΗΜ 1τόίωιέ @πε εσιτιιικιπάε···>

¦ ΙΠΒΜὸ°ΗΟΙἘ1ΙΠ€8. ' Μωβ έιρΡεΙΙο β παπι ό” Ϊ·

Ρ μει1Βετϊι-ο! 6υι1χειίἴο1ἱἀεΒἰευΞεπτίΙΙ8ποτ ›

τοἱτ#ἶΙ:ιἔὸοέϋεὶ'1ιε άεε ΡεΡἰίἘεε 5 Πυξ νοιιδι1τ δε ¦

εσπΐειστοπς Ι‹:ε τσιπ Ιεε ειιικ Ωιίιπί!ίε δ: ειι1Χίφ '
άοΐεε:Π'αι1ιιι1ταΒεάΙί

'τό άε.όίι:ε :με εείὶσβ€ττἐἔἴετοὶτ Μ. ιπειίἴοπ ;;

άο1111επτ ω: @με Η ποιά1 δε: Η εΙ19Γέ'Πει1ϋ

Ηταν, α:- ε1ιιεποε ειςἱι1€ἐΓ2ἱτ€ε ττοιςι:ειπ ιΜι1Ψ

ιιειῖε ι11ςΠπεε πα δεκτεωεπτ ρ1ικίΠοι15 :€Ι€·μ

, Βι·οτιε. ζώ Μος αιισπ8=ι;οικάετεςΒεΠιΜΡ '

.τοτςεἴοοπ ίετιιΐτειίς άε Βἱεὶ1:-Ίιισιτ63ιιε·ιιρέιε -

~ (0ΐϊ ἀΟΠέΡοἱητ ἐΠΒΕ :ιιιἱοιιτἀΉιιΞ άἶειιιοἰϊ ε: ξ

Κέ Μπὶε :η εάιΜτειτίοιι Ρ6ιπ Ι'ωκέΠει1€€ «Η €

τοετΒοΐοε;Νε άειηεω·σιιε με μιιιΔί επί 4:4:βα· _'~

· [εροι1τειυοίΠεε Μ” οι:0ΙΓέ;:τιμίε Β'οΙί*'ἶ

› ΜΈΪΉ› εἱο Βούικ Ηει1τώιάεϊτοικΙε ιΒαάἱ1_ὲ_ -

_ΠέβαΕ9.άτ-τεροσιιοἱΠἔμιεε. 7Νὸεἑιἰὶιιἐἔ[ξἱἐεἐ .€τ

ι Φτί86η: Γε: α:Π εκειέ:ΡΙεν Ι€ῇέ.ἔει›τςΙέὅεΡὶειὴ=Ζ

ξέ “θ ΩέΒιιΕ11τμ μπώ ἶὶ€1έἔ`ξ ίζεΐΕΡί ΟΜΕ
εἄΕΜεΗΕὲιϊκὶε ε1εττεΑΡφυτ Παπ Βου ε Φϊ

·»· · · Δ .ή
:στ' :Α ' 'Ϊι'.

12ερωωωωυκ;».« · ' ζ·

[ . εΙΙόἰ·ἔὅι1εϊ @ε Με δεί8πειιτ πιο Δουε Ρι1ΗΒ Μ;

Πέ ΪειὶτΡοἱυξάε άἱΪΗ€ιι1·: -

  



! ΙΙΙΒΜεΙΙΙΜΙε Ιθηιολ Φ

Ιιιί_όΙΙ:Ιε ιιιιτεΙε ό: ῇᾶτΕιιιιιε8ε ΙξιετΙΙιεεεΙ- Με

τιιεΙε , επιτέιιε ειιιο-1:σιιίαοκέε·άΠΙου με ΕΕ 8;

εφη: , φ1,ινετΙο εΙι ιιοι.ιε ΙΙΙιι.ιιΙο ιΙε Ιω $τει4

£ε$:Ιζεεο8:ιοΙΙΙ-0ιι8 Δωιο :ι.ι.ιΙσι1ιά”Ιιει ΡΒΈ :ΕΡ

ΙΜΣ Ισ. Ιιόιιτέ ‹Ιε Ι)ιειι οιιιιετ3 ιιοιιε;8ε εοιιιιιιο

ΙειεοΕι Ιο.ΙΙΙΒιιε-ειι ὰ Ια Ρο.θειιτέ τσιπ Με τού

ιιιοΙΒιιαεω :με ιιοι.ιε Ρόιιτι:οι18:ΙειιίΙοιι€ ὶι ιι68

€ιιΙ·Ξιιιε παταει: 8: ΡΙιιε εΙειιιατειιια: άς ιιοΙΙτα

Ματ δζ εΙο:&ιοιι , ροιτιπιο ιΙε Ια @:ατι2:Ιειι: ιΙ€

Ασε πιο.ΙΙοτιε , δε ΗΙ[6ιιε ειιι'ΙΙε ω: Ι-€ ΙΒιιιιία:- _

ιιι:ιιτ :Ια @οι τειιτ αμε ‹Ιἑ Ια Βι:ειεε <ιιιε Πάπα

ι·ιοιιε ω: άι: ιιοιιε ιιιιοΙιτ ἐιιιοϋέε επι ιιοπιΙπε

θ.τ Ιω εκιΙ:Μιει ~

7 ΕΕ ειδη ειπε πισω ιι:: Ιργοιιέ Ροιτι1: ΙΙιΒε:ε8€

τεΐοτιιιόε ίειιΙειιισιιτ μια: νιι Ισια ι ιπιιτοιιι ·

μια Ια 6η εε ςμ.ιε Πιστή: ΜΙΒ ε Εειιτ Ροιιτ·`Ι«ι

ΠΑΛΙΒήτα ναΙιὸ. Βιειιι :μια Η ΠΙειι :ΙΙ πω»

ικα ΙΜ, ε'ΙΙΙ.Ιε,Ρι:εΙει-ιιεειι ίου νόγα8ει 5”ΙΙ ΙΜ

άοιιιιε εΙιι μια δα €Ιοε νοΙΙαιιειιω'ΙΙ Ισ :Ξιφα

ιισσιηιαΙιώ Ιειιιισ.ΙΙσπι άι: @η μια (μια: Ι'Ε·ἐ

τετιιεΙ Μιά [στα Βίου ι κιιιΊΙ ΙΜ ΙιειΙΙ:Ι·τει Φιξ

πιαιίοιι,α1ιιε ὰ: τσιπ α: :με ΒΙε1.1ΙΙΙΙ οιΙσειιιο:ά

ΙΙ Ιου.ιΙΙειωιιΕΞεκειικιιτ -ΙωΙΙΙ:ιις.- '›

' Ο κίοΙιιτισιι όπεΙΙειπε-Ε σο.: ε'εΙΙο @παπα

έΗ ὰΪωἰΙϊ : μιιε φα: ΒΙειιι νΙειι€ έωιιεμοθ

'μπειτε :οικω εεε εΙιοΙΞεφ6ιιηπσι ‹Ιο Ιιῖοιιι:ι€

Ι:ιαι1ι:ε ιιο1τι'σΒΙιεει:ειχ-ιο φως ὰ Βάι! Ιΐ:ι:ιιΜ

Με που:ε-ιιι6. νωτιιιι@Η Βιζι.ιΕ1:Ιοκιέ ηιτΉ

_ --ΒιιΙΙε-:ιΡΡσΙστιιι6εαΜΜ,ςΜααωΜωΝ

ιι@ωναυτοί>ΙνσΙ°ωιΙω13:υι-<ιω
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50 ἴΞβἐε1?σ έ: @σολ

ιεεοΒιιοιί[ειιτ και ίιτοοιΙιτέ:ε'6Ρε οπο 6οΒοιι

πε Μοτο Πε (ο οοιιιοιιτ οΒιι8οτ ιιοτι Ε:ιτι1ι1ε!

οπο: ΙοΒει·ο Ρτοιιιοπε,ιτιειιε μι· ναι11ο1οιιιιε!,

εοιτιιιιο οίΈσ.ιπ νιιο ΡτοιιιεΙϊο ιι:τειιοεοΒΙο φα

Π Βις:ιι Επι: άοιιιιο Ρτο(Ρει·ιτέ Πε ιο Π:τιιιτοιιτ

6άειειιιειιε. το «και είὶ νιι οοιι τοιιιεειο μια:

ὶο:ε τιο!ιο8, σ.ιιίειιιοΙο ἀ”ειἰΙὶοιιτε Η ώ: ττοΪ-ἀἱΗἱ

οιΙο ά'‹:ιιτι:οτ :κι τογαιιιτιο άεε εὶειυε : Ετ ποι

: α: φωτκι Ιοναι1 ουκ: Ποσο :πισω :ἔι Βιιτε,Ια

° - τοιο1ι.ιό 0.11 ο Ρτοιιάτε. ΑιιὶοιιτἀΊιτιἰ Ι)ιειι

ιιοι1ε ξτιιίΪ‹ει1ι·ο ιιοιι ίειι1ειιιειιτ ο”ε&ιτο ειπα

11οιιε,τιιο.ιε ά'Ιιειοιτει· :ή ιιοΡετεεαιιτ.Αιιιοιιτ

ὸΊιιιὶ Πισω ιιοιιε Ρτοιιιοτ άι: ιιοιιε άεΠιιτει·

ιιοιι [ειιΙοιιιοιιτ έε νογει8ε:ε ε!ε [ει ω: Ριεί-ειιτε,

ιιιιιἰε :κι νογ:18ο οοε οιειι:ι. Νοε ειάιιοτωτοε

Ρ:οτιιιο11τ εε 8:ιεκπιειιτ Ροιιτ Ιοτε (με - Ισια

_' / ~ νοικι€ε ία Βιιιτ.Ετ απο: ςυοΙΙοἱἀοΙειτιὶεΡεΙιω

› › ειιιι Ισ ίεο.ιτ:Μειιε :.ιιιοιπά'ιιιτι (ΠιιτΜ [ο οσο

ιιε ὁ. ιιοιιε μια ιιοιιε Βετοιιέιτ άο τοσα ιιοείετι:

ιιοιιιιε , Ροιιτ ιιοι1ε (Μοτο: ‹ὶο του: άειιιδει;ε,

Ραπ ιτοιιιΒ.=.τττο εποε ιιοιιε ο6ιπτο ιιρι1έιιιοξε

πω, δε Ροιιτ ιιοιιε ι·ειιτιειια «οι Βιιιιιιίπειιιοιιτ

άιι Ρεο!ιέ αιΗ ιιιιιιίοιι οΙοίιιοίι:το Ροκ; Απ:

ιοιιαΓΙιιιι Μαι ιιοιιε :Μεζέ “οι ίει.ιΙειιι:ιιτ

Η: Ρ:ιιιι άυ.ι $ει8ιιοιις) 14468 1εμιιι (Ιω ς[]:: 1ο

δειΒιιτιιτ , Η: Ριιὶιί ς!ο νιε ι:1€ μια οεΙοΡεο,Ιο

Ρειιιιάιιοιιο! φ1ίεοιιοιιο ιιιιιιι$οέο.. Η «Μπα Φέ

τοτιι:Ποιιιειιτ.Αιιιοι1εοΊιιιι -Ιο δειειιοιιιτ ιιοιιε

άοιιιιο ιιοτι ΓπιιΡΙειιιοιιτ άεο-ν:εΠειιιοιιε μια

Ι: σ:οτρε εοι1ττοΙο ξτοιά, πιω ειιιο&ιτά'ΙιοΗ;
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ἴΕβἄ:ἔειιΐε Με , @ι

ΡΙΙε €Ιε Πἱειι ιιοιιε γεια εειιείειι:ειδιάεπεεειξ

ιιεττειΙε Ιβ. ΜΒΜ: ' Ιξειιτιτεε·ειιΕείΙ:Ιιι·ιΙεε·εΙειες

πε,ιιιειαε ΙΙ3ΙΙ5 Ροιπε·τεΙΙ.1ίεεεΦεέειιάϊε ὶ·ΙΪΙξε

εετιιεΙ Ροιιτ ι:οιιε ·ίεε ΙεειιεΙ:ιεεε.ε Άΐοιιοιιε Με

ἰαιιεάἶΙ1ιιι, ιιιει.ιε νοιιοι·ιε Ροιιι· τει.ιδοιιτε@σε

ΙζΒιετιιεΙ Ικα ιι0ίΙειεξΠἱειιηιιε ιισιιε ιι"ειι ειχε -

ειισΙΙΙ:τοιιω πι Ιειιιιιοιιε Ροιιιι: ἀ°ειιττεειειπε

ιισιιε Ι.κιΙΙ,ιτοιιε ία ιιισ.ιίοιη ;ιειιεχΙΛειψΙεψειε

ιεπιΡΙεε άε [σε ΒΙΡτιω ιιιιειιοιιε Ιιιι`ιὶοιιιιεεεφε ιιοε εΙΙΙΙΙιεε ει ειπε ιιοιιε ιιε·Ιει”οιιε ΡοΙιιτ ι

ΙιοιιΙε Πι Ια εΙιτιιτίιέ 8εΙ-ιιΙ3ιιειιτὶοιιἀειιε-ὲοσε ' Ι

Ροι1τεε Ι:ΠΤΙ'ΕΙΙε (Με Ρι1ιεειιιε μι: νιειικ, Ριιιε 1

  

:με Ρο.: Ρτίει:εε ιὶοἰιιειιτςεοπιιτιετιεεε τόι.ιτεε

ιιοε εθ:ιοτιε,Ιιιτ τσιπ Ιεε τεΙιειειιΙεε;Αιιίοιιτ

ιΙ'Ιιιιι επι ι:εΙΙε εΙΙ-ειιιΙ:Ιεε ιιοιιε ιιοιιε νοἰἰοιιε

δ: ιιοιιε 8: :ειπε Ιεε ιιοΡαεε ὲι εε 5ειιιιειιτ ιιιιί. `

είΙ: ιιοίει:ε θιΙιιι,ειιιι είε ιι6Ραε είεΙιεΙΙειι:ιιιι είε

ιιέ,ειιιι ε Ιοιιίΐετι:: ιιιιὶ ει «Με ει·ιιεΙΙιε , «με είε

οπου: , ειιιι ε. εΙΙ:έ ειιίει1εΙΙ , ειιιὶ είΙ: ιΙείεειιάιι Ϊ

Δια εεε-εεε Ροιιε :κέικ : Αι1ώιιτεΙ'Ι1ιιΙ ιιοιιε- °

ιιοιιε νοἰιοιιε ι εε βειιιιιειπ ςιιιὶ μου: ιιοι1ε εἰ!

ιεΙΙΙιίεΙτέ ιΙεε ιιιοττε , ι:ιιιΙ εΙΙ: πιοΓιτέ ειιι είεΙ

μια ιιοιιε , επι είΙ ειΠιε ε. Ια άεκτΕε εΙε Βὶειι Ιε

Ρετε τοιιι-ειιιΙΤειιτ, ΒτείιιιιΙ οιιτ ιισι1ε νίειι

τΙτσ.ιιΡ:εε ιιοιιε ειιιοΙτ ΡτεΡατε Ιε Ιίει1 , ιιι.ιΙ τε·

τοιιτπετε ιΙειεεΙιεΠὶ Ροιιι· ιιι€ετ Ιεε νιιισ.ιιε 86

Ιε8 Π10Πε › ΜΙΒ μια ιιοιιε ιιπτοιΙιιιτε επι ΠΜ

τογο.ιιιτιε ετετιιεΙ. ΑιιιοιιιτεΙ”Ιιιιι επ ΐοιιιπιε

ιιοιιε-ιιοιιε νοϋοιιε 5, α: 82_ηηειπ ιιι1Πει.Ιτ εεε

πιιιόιιιτά'ΙιιιΙ ιιιεΩτιε Εισαι ιισιιε ιιοι1ε νογοιιε
Ι Ε ε;

ε ` _ἴ " ε

ι
Ά



9,_ ΐαφ'ά!!Ε&]άθθ[.

ζω 6ο:: 0ι1ι.1εττε:ε1ιΙΙι1οι1ε Μι τοι” Με Ιοιιιε

ιποπτει: επι Μπι σ:Ιιπτεέε «Ισ πιάτο μια @η

ι1είεειωΙτα ΡΙιτὶιιε :Ια εοιιίοΙιιτΙου : ε1ι1ί μ;ω

54ει·τωεω :ιοι18 ιιΙΙειιιτ ςιι'ΙειΐειΙΙΙΙΒΙεωεπτ

Η παω εοιιἀιιἱτ:ι ιτοπιηιε ιΙιι ΡικΙιέ Ξι Ια 5ιιΙΗ6

ω,ιΙι·ι Ι'Ιτε ‹Ιε Πισω ἑΙΙι Βιαιτει ΜΙΒ ώεε οδΙΙ+

@πιω άι: £είΙ:ε νιε ό: άι: Ια :ποπ ιπει:ικΙΙε , λ

Η ίεΙΙι:Ιτέ τΙτα εΙειυτώ Ια νΙε ετεπιεΙΙεάΜαι
Ιιειιτειιί6.Α ΙσεΙι1Ι πισίΙτε $ο.ιιιιειιι·,ΙΡεταΕΙΙε,

Θ: (ΜΜΕ ΕΙΡ:5: ποιπε-ποικ ΙνοΒοηε Ραπ ΙΜ

ποιά:: @σάιτ δι ΙΙ:ι·ιιια: ιΙέε ιικιΙΙιτε>

παπι 8ε ὰ τσιπ Ιπιπ:ιΙε,

ΑΜ.

μ ¦ η “φωτο

  

εξ


