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Ιἑ,ώ· Ια επιπεπεκτ Με: άυ:μΙκσβπ: ΙΙΙιαΙτι, ό· α

Με ΙΙΙ: ΜΙ:: ιαποτεε.

9. Ν'οπ :πωπω ω» ΙΙ @ΙΙΙ Με Ι ΙΙΙ απεαπωω
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μέ ἴΜἔπἐΔασ Ρώ·όρζ.

έ: :ΙΕ Ετ Μα Ισ οπωπεετικ ση” : 7ο: πισιψηκε

ηση?ά , ύσηΐσα!έω α:: το: ρἐειἰρ, ό· νο-βτε !π|ΐοόι αι ·
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ςικ Ρειιικ11τ οίἰτο 6οηΒάστοοε ουἔί

' Ι”οί-Β:4ἐ‹ὶ εΙε και ›οΒί-οἱιιει;ὶοιπ , οι1ὲ

- . 2 γ ΓοίΒε;τά άε Επι: ΙὶΒι1ὶΒωτἰοΙι. Επι

Ι'νηέ ἐιι Γο.ιιττε ιιοιιε ε;ι1ο;ιε άε 1':ια:ιτιταΒα

ίμτ [εε Ιἑιὶξε;.ς:ιτ Ις:ε ες:τηηοΜέξ εΙὶογειπ ι11ί··`

ΐέε @η ζφι1:6·ΩΐΡεμιιςμ ςοιτήής νη ία: δατΒαιι:

@ιὶ.Ι:·ζἰοε ιὶ”νιι Ροτςάαί:; , 9ι1Ξ ευ [επτ1ει.Ρ€ς

Βιι·Στε111·, ιτιειΙεΠ επ Ιειπςη:ς [εξ εΐΡεςεε δι Η

πηαὶομι;_.[)ζοιξχῇςμτ ιΠΊ[ 11066351°β εμε ό?ει1 ε·

@το ἀεΪεΗπιΒέζ ΑΜΠ Ιω ΙΐωΐέΉτεε ίση“τογειιτ

- `· Μου ξ118τοε ε1ιιοΙΕΈειτ‹ἰὸεια ά:$ ςε1:οιποιήοε

εέξοβτς ά: 8τειιμ1 .- ΜΧ, ιηιιζε Πε πιο Κτ68ποάΠ·ογ

_ φ1τΡ:ιε ομ`ςιςωῇ μγπιΕεφς_8εΙα ΠΒιιΜαιτίρ:1

Ι1πείεΙο £ΠΕΩΠ62% (Ϊείὶ α; ΗΜ [εε ΪειἰΓοἱτ_ ει·

Ικζιιέπετ @σε 2.1;ά©ί1Ε11Ρ1?€8 Η Υτηιιδ όιι Με!.

Βιιε @αἱ Κ: ει; ἀεί-εΙιατΒεειΡο 2 & με Μια· :ιο-χ

€ο1τιΡΙίπειτιει1ι: δ: ΡΜ: Μπι· εΒτοἔιιτἰοω Ετ β€
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Ιοι:·ετ Ιεε :ιεΙιεΙΙεε ειπε Ιεε ΙΙιο.εΙΙιεε ειιοιιςιιι

ι; Έπι:εεε (δε οοΙΙεεΙεεεείειοϊΙεε εοἔιΙοΙΙΙιΕμ`

ε επι ε ιιιοιι εε νειιι:ι. ε ι δ; 9ι1;;.1·ιι; π' '

ΧΜΠΙ δέ 9.11 ιε0ι:Ρε εεε θετειιιοι·ιιεεεδ6 Ροκ

:ΙΙ:τε το.ΡΡοττε ΙοεειοΙειιιειιτ ω. δεεεεωεπ `

Ιε με Ρειςειιιε ( Ι ΙοΙΙιτιιιιοπ άι: Ι:ι.οι1εΙΙε ι1οιιε

ιειιοιιειΙε Με εε νοΙΙ:τει ιπείειιεε) Ι'οΙ:Ιειικιε `

ἐοιι ιΙε τοιιτεεΙεε ειτεοιιΙΙ:ιιιι:εε εΙΙ;οιι; @ΜΒ

ειΙε 8: ΙειΙοοτιειιίε , ο·ιτιιιιε Ιείιιε ()ΙιιιΙΙ:> ηοιιέ

?ι εξ:ΙΐξερεΙιιε ε [ιξίΙ:ίτιι:2ιιΕει·ι ι(ιι Ι;1,ςς]δ
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Ι ` ; ΜΙ Ϊ-ε _

 



” έξ/12Μια· ?)σ[ώι!. -

7 ίιογωΙιθιιιτ (ι.ΩοιιιιτΙι.7.7.)Νιιβιο 'Ρα[ΜΜ

βαυάι©Ι::2ζ , α! εβἔβστῇῖέμια πω. ΙΙ4ΡΡεΙΙς
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ι1φγ€ιιετὸε εβο.64ι1ε; μπε άι: Ϊιιρ1ἐΙἱ€.])”φἑ Ί

ιοιάε Ροιιιιοτ1ε ίι1ΐοχετ με αιπιΙοΒἱε , Ίμ11όρ

›ο.γ-εςυή ίεκογειιτ ώ: τσιπ άοίΗτιιέε ςὶε ΗΜ

96 ιὶο νμι,οιι άς: Μοτο,άε Ρι:ει1ὰτε Ραπ 68τν:ε ὶ
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πιο. Η Μα; :ι νοιιιμ ΑΜΒ α ΡΕ£ι1ἀ1Ϊ€ 8: έι πισω,

ςΙο @Με εοῇτεω;ετ μου; Ραπ Μιάεε ὸυ. ϊθΙ1Β·Θ

επι ι:ὶε 1ό._ιηε,άίοι1, τ!μ _ἱη ἐκ: [τι ΡετσΙς? ίο.08 Υ

€περΙογετ [σε.ιπαιεοὶιεἐἀἰίἑερίὶταςιἔοτεε ,Με

τταἀΙ:ἐ0ι1ε]ιιιιηαἰι:ιε5 , είςΙυεΙλεε ζ ειιιοἰι 210€

[Ρετἰειιί-εε ) [ὸητ ]σψ-ι1_ΡΙμε Ρ:εὶιιὰῇε1ρ.Βὶεεἑ:

πάω: &.Ιιιτ, ηιιο11οιιιιίειιτ ἐι ιιοθετς: βατό Ιε:8

ΦΓΡ·ἱ€€ϊ>ἱ€ε (μή με ίουτμε ὰ: ι1οί)α:: ©Ιἰιηατ9

.Μειὶε Η μὲ: [Με άι; ττοιιΡεο.ιι ω: ηοιιε εφη;;

Η ροἰιπ ἐι Ιε:ίιιε ΩΙπΜηιιὶ :ι :θεέ ΡΜ ά'επττι:

£#$ἔτοτφε,_ἔι εοίΕο Ριιτο1εγς1μἰ ε. «:Βέ (Με άιο.ίτι

φίἰι1-ςιι'ετι_ὶι;γ σ.Ρ_Ρ!ηιιο.πτ α: εμέ ώ: άίτβ.ε: Η

ΜΒΜ;Πωτὶεβηε εΗειΡάτι·.άιι Ώςιιταβηφμπς `

Ψ9ϊβ ΨΠΖἰΦΪΙν1€ ἱ-ι1οι!ιε Παπ εοηί-οὶὶοιιε ς1€ α:: '

φςΠ ΕΦ ιιέ_ττοΡ Ματ Ροι1τ ποιτε , ω ε4:0€ὶ0ιη·ἀ€ ι1οιι;:»παΜ!;-ειζ: ειιιΉώΡτεε ό.σηριω
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αγ

'

"ὅ

π
|
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£Ι°Ιεζ Αιτττοιικι1:,εοιπι1ιεΙ1τ οιιΙΙ:--ΙΙ εΙ`Ιέ ΙΙΒιικε

:Ισ Ιοίιιε (ΙΙιτΙΙΙ 2·Ια]ιιεΙ είΙτ :ΙΡΡεΙΙό Ρο.: ΙαΙιπόΙ:

Ματ; Α8ικ:ιιι [Με ιτιο.ουΙο δέ Ιτιπε τειεΙΙΙ·:·

π: Μ». ι. 19.δε Ια ΡτοΡΙ1€τ6 ( ΒΙΕΙωιατΙπςιωπ-·

ία: ::·υψ':[υπο σΙΜΡἑ:τ.νστ[πειι¦αὶε[πιε.ΙΙΙ: ε1ιι'ΙΙ Μι

ΙΡοΙ:ιτ Ι·-εΙτά'οιιτΙ::ιΒε , 8ε τι: ε'υΙΙ: ΕΜΠ: :τοπ

ιιέ 6ο Ι:ΜΙ.κΙε επ (ο. ΙσοιιεΙιε , ”ιιιιΙΙι Παπ εοΙ1

ΜΜΜ - ΙΙ εΙ”ιιιτοΙτ νΙ1 τεΙ $οιιιιει:ειΙπεπτΙΙΈ

ακουω. Ίι1ΙΙΙιιΙΙ ΙειΙπόΙ: , Ιπποεεπτ, ΙΙιπειπα··

.γ έιΙΙε , :ιΙΙτι Πιι'ΙΙ ι1,ε:ι1ΙΙ: Ροίη: ικεεΙΙΙτέ εΙ.οΙΙΙ·Ι;

Ροκ: Ιω ΡεεΙιέε , πυ.Ιε ε1ιι,ΙΙ ΡειιΙΙ: οΙΙΙΙτ Ροκ:

Με ηοΙΙΙεε. ΙΜΙΑ . Μ. Μεὶε ει· Ια Μετά ΙΙΙ:
Ι _ Ρ . Ρ _ _

ε·:ΙΙ: Α8ι1εειιι,Ι)ιειι πε πουε κ:οοιιπ11ππάοιωΙ

με Ια Ριποτέ ‹Ιε Ισια ίετιιΙεο2πθη εμε ι1οιιε πο

Ρτατε·ιπΙΙοι1εΙΡσΙΙ11: ΙιΙΙ .ΙΙιΙτε :ι€ταπ εμε ω”

Ι οίΗΙοιι€δυτ ση ε111τ€ΙΙε Ρ2.Ιι1 ΡοΙΙΙιἐ › Ιε Ει·Ι›ε

€ΙιιτΙΙΙευ,ΙείειΙειΙτε ‹ΙΕ Ια ΡειΙΙΙο.ιπΙε. Ποπ Ιο.ιιε

Ιι‹›ιιε'ο.ττείΙετ ειιιίουτδ'Ιιι1Η Πόε ει:ΙιιετΙειΙπ5

ςΙΙΙ-ξοαττεπτ ειιιΙοιιτεΓΙιιιί εΙ:Μπε Ιευτε €ΙοΙ=

ΐἔϊ€5 ΙΙΙευκ (εΙΙΙΙππ+ΙΙε άεΙΙΙέε ει; ίΕπιιΙΙ:ε άε

ΏΙαι,Ιόιιτε ΙοεΙΙ:εε ΙποΙεεΙι&ε δ: ιιιιει18Ιεε,εΙΙΙιύ

· 21οΙΙ· Ιέπτε εκιΒιοε,ι:Ιοπτ Πε πε Ρειιιιειπ Π: @θ

Ιω. -Ω'εΙΙ :Ι Ιιοι1ε·άσ Ρϊοπό;ε Βιιτόε 911€ Μ»

Ιετιι-Ιεε ά; ΠΙοιι,εμε-Ι'απποπτ ‹Ιε ηΜε 1Ι10ΙΙ11€8

Α Κα: Ι1γΡοετΙΙΙ: Ι1€Ιποιαε Ι:ιεοΡοίι1ΕεΙοεΙπεκ απ·

ηε ι1οιιε γ πικιιἔΙοΡοΙτΙτ , δ: κ1ι1ε ήοιιε-ι1οπ8'

Ιιευκονοπε ό:: το€ι·τε τιιτΙιε 8ε ΙιπΡι1τετέ , ‹ὶιιΙ

' μοιιε βΙΙο Ιω εΙυειΙΙτέ :ΙΙΑΒι1ε:ο.ιης , δ: 9ιιί ποιιε

κ·Ιοιππ: εεΙΙο «ω. Ι:οιιεε,τΙοε ΙοΙιΡ:,τοιιτεε ὶιπ-=

πωτά65.Ι Ι · . Ι '

Δ..ΟυΙΙ:

*ΙΙΙ Δ .;......_Δ. Ι πω.
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4ο' (ΙείΙ Α.Βιιε:ιιι ιΙειιοΙι: άσε μΜ› ΜαΐΦΒΙΙ

ιιιι”νιι :οι : Ραπ ιιοιιε ιιι:ι.τι:ιιιειτ Ι'ε.ιιεαιιιιΙΙε·:.. -

Μαι; ιΙε @Με διιιιιιει.ιτε τεΙ.οι1,ἰΙ =τεΙΙε @Με

ιΙε ινιεΙιιιε _σ1ιιε ιιοιιε επ τοιιτεε εΙ1οτεε,ΙιοτΙΙιιΙε

εποε _: Ηεύτ. ει. η. ιιΒιιιιτο-ιι-ΙΙ εΙοιιε ροιιιιέ

εοιιιμ.ΠΙοιι ιΙειιοιιε ειι ιιοεΙιιβτιιιιτεε? ΜΑΝ

οσοι: ιιοιεε ΙεΙιιε(ΙΙι:ΙΙΙτ εΙεΙΙ (έν: ΑΒιιεο.ι1 , Ιε

:οι·ιε>ιιοιιε εΙεε Ι..γοιεε εοιπκε οσε Ηειεε,ι:ιοιιι:

ιιοιιε οι:ειιειΙοίτ ιΙε Ιειιτ _£οιι›1εΙΒ › Ιβ (Κβ

οΙιιτειτ ειιΡΙει:εε Ροιιι· εΙΙοιιιιιτ οσε Υ'ΒΙΙΒΒΕΠ·:

αει _ . ι ο ' Ι . . .

ε.()εΙΙΕΑΒιιειιιι εΙειιο·ιτ εΙΙι·ε κω]ΙειΙΙ ιι'εΙΙ:οΙο

ιΙοιιο οιιιι ο ει; .τεΙιιέι:Ιετ οιιειιοΙΙιτε Αειιειιιε
ΕΖιιτε με Ι,ε Ρο οΙιειΙ (ιιι:οοιιιοείε ΙΙοι15.Ιε ·Ι:ιιι›ετ

ι:Ιε οοε·ίιι_βιιιιιτιξε δε ΡεςΙιεε. ΙΙ ε-Ριοἰτ ιι;ιεΙΙε:_ΙΕ

οιτιοιε οοιιιιιιε ιιοιιε τ Με ιιι:ιω :πιο @Και

ι:οιιιιιιε Ιο.ιιΕει;ε, ι:ίο)αΙ οιι~Ρεκε ε ε.ιιοοεΙ εἔ . ·

ΙζΙοιτ Με ιΙειΙεΙΙ:τιιΙτε_ Ιεε α:ιιιιιτεειΙιι Ι)Ιε.Ι9Ιε;Ι · `

ε ιΙε-ιιοιιειιΙΙΙ;ιιιεΙιιτ :Ιε Ιε ίετιιΙτιιιΙε ιΙ.ιι ΡεεΙιεΙ

οι: Ια οποτε ; εΙεε ειιξει·ε, δ: (εοιπιτιεου.ιΙε Ι"Εες

ίειιτι1τε)ιΙε ιΙοιιιΡτετ Ιεε εειιεΙεΙιεε , ιΙε ιιιειιει:.

€ει.ΐιιιε ιτιιιΙιΙτιιιΙε.ιΙε_εεοεΙἔε ,. δε. εΙε ΒιιττεΒετ
Ε. ιιιιι·ιετιειε Ιεε ριιΙΙΙΙτιιιε. Αιιεε ειιιεΙ οΙιι[- - '

ΕΙΜΠε·εΙοιιε Με ειιΙιιετίαι:εειιιετιειιιι-ΙΙε «πιοΗΒΗ ειιΙ:ι. ΡΙειι:ε ιΙε εεΙΙ ΑΒιιεο.ιι ? νι1εξοι

ΜεΙΙοΜ ΙΙει.ι ιΙε εε ιιιείΙειαιτείΙπιειιε ὁ. Ισ. ίειιι:

Με <ΙΆιιοΙτ Ι›ιὶίἐ Ιο_ ιεΙιε εΙι:ι ίεεεειιι. Μπἱε ΙΙ

[είπε (ΙΙιτΙΙΙ ει εΙΙτε_ιτι:ι.Πε δε νΙοοιιτειιΧ επ ΙΕ

γοι:ειιιοιι,ιίεΙΙ-εε.οσΙιπ μια: 11οιιε οΙ3ΙΙΒετ ε.

Ν .

οιιιιοιε Ιεε οοιεεε δ; ειιιΕοττετι ἰΙεΙὶοΙε «ει. ο Σ

  



  ων

εφ Ζ1/έπέααΔ Ραβόεεί1
ανἱ ιιευται @Πωόε Πὶει1Ξ Αττὶετε άΊ£ἰ Ια

· 1 άπτε δ:1εε €ἔοι11ὶιιέε.(]ε εότ Με νὶοΙ‹ἔε (Ιω

. ::ειιΠΙεπτ Μ: τογαιττι‹: α: Πὶευ. Νοἱἱτε Πα

νοαίτ Με τὶαἰεε:Π ταυογε και αιὶ ί.: εαπ

Βαπ θα Ια Βα:ια1Χ Ραπ Βοέτο: Η ε. Ρτι:Ρατέ

ΓείΒα18 ι!ε θα 8εῖ‹1ε ΙουΙΡΒτε απ:: Πιαάσε. ν

γ 6. Η ?Ματ ααα €ίε·οιεΙιετ α:Ρε ελειπα, δε!

_Πιτ1πιο!ετ : δε σ:1ειΡοι1τ :πατε αετιετ ἐτΙείωε·

(]!ιτἱίὶι1οἔὶτε Ραΐαιε, α1ὶ “Μ ίικτὶίὶέ Ρουι:

ιιοπαδ6 Ραπ Ι”εκαετ1οι1 ε!ε ηοε Ρεαιέε: είπα

απ: Παω ά1Παπε αιει1οιιε ία1πικε :παπα

;ΙαποΠτε παο εοιιιιαἰαὶοιι,ποπ Ρ6ἱιιιΡατ

ο!ιο(εε σοκι·ιιΡτίωσε, εοαιηε :Η επ8απ › ω·

@Η οτ : αειέε Επι: Ιε Ρι·εεἱωΧ έι18 α. @ΗΠίΒ

εοαι1πε α: ΓΑΒιιαιι βια τιωει11ε δε ίειππω

απ. α. Ρω.ι.ι8.ι9.· @ε α: Ι1Β[Ο74ΠΤΙΤ απ:

·Ροίιπ ίαιΙεπκιπ Με νὶ11ἔτςιιειττε ·Α:ιεὶεπεΞ

αιΞ ει1τοαιετυ: α: :οατε;τ - εκεε!Ιαατ άουα1Φ

ΕΑΒοεειιι: ω:: ιὰαιε ααα: αι:: εὶπωπτἰοτιε σα

@εποαπα_Ιε εΜι1ΐοα ζ Μρύσα!.5.αΪα9. & Μ·

7ηβ) άίίαπω Τιι ω εΠέα:σίε, δε καπ ω· τει

σ!ιι:εέε ὁ. Ι)ίαι,Ρετ και ΓΔιιἔ,ά·ε κακο τι:Η:ιι,86

1811Βιισ , & Ρει1Ρ14:δω3ατίθα δ: παω :ισ Με·

Κο1ε δε ίο.ο:1ΕαιτεπτεΞι ιιοίὶιτ Βὶευ:δε ἑι:εε1ι::Ϊ

αιὶ παω πασα :ιτιὶοιιτἀΈιυἱ ιπεπτε τα α·

11:μ1τ1εεαα·άτοε άε:5 5:ιίαϊλτε, εαπιπε εαπξϋ

Βιι:ιτιε ἐ πιοί'ετε αεκ , ὁὶΪα1-ε Ισα· «με και»

11':ιιιοικ αι'νιι ΑΒιπειι1ι ·ι1ι1ὶ ει είὶέ ίεαἰΒ_έ

Ραπ παω : αιεε!ιτία π'είδ: οἱιιτ`τἱἱυἑΪέ›

απ: Μπι! Μα Ροὶπτ £Π:έ αωεζ Ραπ ποια

- Μα:

_: α 2 α δ..τ



  

_ ὶ'_/!ἔ9›εω»ΐ%ῇἐ2ῖ:_ ¦ @Τα

:.6'Μθιώ.τ.η. ~ α Χ:- - “ ;

7. Ωεί'ε ΑΒ11€α41 άσει:ιπηιι'οίΕτε ιτιἰε :ϊ Δίκη:

«Ρεοἱτ μετά ὸεΡιιἱε Η ἀὶκἑὸἱἶςιτε·›ὶοιιτ ἐιιί_φεΕ

ειιι εΙιιετοι:ωἰεί`ι:ιε:ο.ἴιιι εμε Με Ηπα. :Η ωωμ

Ια Ρ€11!Τω1τ εοΒιιοΜτε ε'ΙΙ εΒ;οπ Ρε:Ρπο*εια

ἴπετὶΒοο. ·Ποΐι _ι1οιιε τὶτοιιε εείὶ απ ε18ιπ:-

Μπιτ:φαω , ηιιΉ πο: θα Ροἰιπ ΐο μπαι: ὶ

Γείὶοιιτιἱὶε επι ί.στιώ:ε ὰ: Βίου: δ( β Γοιπ ·οιέευ

ιτιἰποὶτ ΓΑΒπι€ειιι ὰεπαιπ θα Πιπιπο!ετ;

  

νὲοιιε«τι1ειωι1οι1τὰ'ἱιιιἰΞιοείἰ:ε ταΒ!εώαπε 2.ιιοϋ: _ τ · · 7

άοτιπέ ςικΙσ1ιιοε έ·οιιτε ὁ; Ι'οί.Ρτεμικ: ‹ὶε τοἰ-›

ΜΜΜΝε το ίετειε-τύ Ροἰιπ είδε Ραπ-ι: νοὶτ ίιἰ

τιι πε επ άεςιιοί ΕΜΗ: «τη εὁὶίὶεε ε). ΓΕεεωα:Π

ου ὸε9ιισὶ εοιπΒ:.ι:τε τα ειιιιεπήε; ςμιά (οτα

:σε ιαιεωιππιτε:ε :οπποἰτἰί-εε 9 Πἱά-οιπε ιτι·ἐε-ωμ

(Μ οΧατιιἱτιε ΓΑ211ς2Π; μπι: νοὶ:: Π! είὶοὶΕ

ιτιαΠε:, ειπὶετ , Ειπε απ: ππιίο και εΐΡιτειπτε

Απο. είὶέ Βοπικ , Β το. ει» τ'επ1Ροττεε ΙσΙἑιιά»

πιω: 6ο τα -άοΒιιπε 8‹τ ἱτιΙὶτιιιἰυέε : Θ: Β τι;

νὶειιε- ίτί εοπιπιε :κι κειτιοάε ὰ εε ιιιειΠοΗ εε1ϊ

Α:$1°ΙΒΜ.1 Βιιπε πω11€ , «ΙΜ ἴειι! Ραπ ΡΔτωκά

Ην”το τω ἱ11ῇτ1ϊ1ὶτέ8°1Ϊ12Ϊ5·€€ίὶο@Με ά:

ΒΑε;ιοπιι ΡαίεΒει1 πε πισω; ιτιεἱιιε-εὶΙὲ;φωτ

ἐ2Εκτ8ϊπΌΙιε1ΒΞυά κάηκε σΒ:έ τ:τιικ:άδέ ἐι Πω·

Μπιτ «1:Ωι·ωτ πιω: : πππειἱε α «ΜΒΜ ςιι6Ιε1ι:ζ

τρπιΡΗ Β. ε!ιατεεάα ΡτοΡΗετε κατσ0πυπα·

5°29ϋ8 !'28 11638 »ΜΜ@κ εεΙι:Βέετ Μ-Ρφΐέ

φαση ΞιιίΕπιιὶΓογειι: 1αιι·ε ωεω. ‹Ιε ωεΓκι1€

ΟΙιτΜπ'αφοάπτ πωσ εΒέίεάωπόΙό;άΞιαλ > "

30 -

ξεαΜΗΠΡ:ΗΜΜεΜιά Η: ἰιοὶίἔ›τ· ὲ”ειι ω?
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κ. Ι“Απωω.9%βωΙ. /

ΙΙ:ι·ιιΙιτέ Ισα Ε8ΙΙΙεΙ Ροιιε εεΙει :ι.-ΙΙ εΙΙ:έ επωε

ηιιεΙιιιιέτειιιΡε , ειι τεΙΙε [σιτε (ΡΗ. @Μία

ω Ιεε ειιιιειιιιε ιι'οιιτ μπι ιιιεττιε Ισ. ιιιιιιιι

ΙΙιι· Ιιιι : δε εεΙ:ι ( Ιω Ι'Είέιτιτι1ιε) Ροιικε·κιιιε

Βιιι Μια:: ·ιι'είΙοιτ Ροιιιτ «τιποτε νειιιιε.· Ο

(ιιιεΙΙε οοιιίοΙ:ιτίοιι!·θ`ιιε ιιοΙΙι·ε διιοτιίιεπτοιιτ

` Ιω ιι·ιιΙΙΙ ιιοΙΙιε ; ΡτοΡΙιεπε , ὰ ειιι'ιΙ πιτ Ρι·ω
Ι ΡΙιετι2έ , ειιο.ιιτ ειιιΉΙτο Ι:ιετΙΙιέ. Ι)ΙΙοιιε ειιιε

· [ιι ιτιοιτ ιι'τ:ΙΙ: ΡοΙιιι: ειι:τιιια: ὲι ΙΙ:ιιιο.ιιτιιτε. Βι

Ιοιιε ειιιἶιΙ ιιοι15Ι”:ι ΡιττΙιτε ειιιιιιπ ειιι'ι:ΙΙο ακτέ

ιι:ιίΙ ι Μια ιιιιο ιτοιιιτιιι:· ΙΙ ειι ικιι·Ιε ΙιιΙ-ιιιι:Ιιιιιτ

Διοιιε στο7ιοιιε &: ΙΞιεΙ1ιοιιε :1ιι'ΙΙ εΙΙ: πιω :κι

ΙΙιοιιεΙε·ροιιτ Μ. Ι-οι:ιΙΙιΙτ Ροι1τ ιιοι1ε.

8. Ι.”ΑΒιις:ιιι εΙΙοίτ ιπιιιιοΙέ Ισ Ρτειιιιετ

πιοιε άι: Ι'ιιιι ΙπιιιόΙ:, Ισ σ.ιιιο.τι·ιεΙΙιιε ιοιιτιειιττε

Ιεε @ΩΧ νεΙΡτοε:Ιο :Η Ιε Ρι·ειιιιει ιιιοιε εΙε ΙΙιιιι

δο.ιιιέΙ:: Ι:ειτ Ι)Ιτιι ιιιΙΙ:ιτι1ε.ιιτ Ια Ροιίτιιια.εΙιιιιι+

εεε ΙειΙΙι€σΠ ‹:Ιε εοιπει Ισε ειπε. Οι: ιιιοΙε(:ΙΙτ+

ΙΙ)ιωιιε Ισα Ιε εοπιιιιειιεειιιειιε άειι·ιτι6ιε:ια·

Ιιιινοιπ (σε Ι:: ιικού:: :ιιττ.‹: Ιε8 ΜΟΒ :Η

Ιϊαιιιια_ι ΗΜ.. ω. ΜΕ: @ΗΡΟΜΜ'1Φ 132άΙ0ΙΙ

ιειιο€ΙΙειιτε. Ι.εε ΙΙιιιἔΙιτοεαιιογειιτ εΙΙό τοιιι#

' ιιιωιιΓειιεΙιε ειι`=ΕΒιφΡτι: ιι8ι:Βιετϋ8,οιιυςιιΙΙΙι

ι τέιέιιιιειιο-Ιωε·Τοπ:Ιο (Ιξι.Βι μπι Μια. ίαοι·ιάι:

ΜεΙΙΙαπεε,86ηιι'αιι ΙεΙΙιιοΙ8ιιιι€ε ι:Ι·Ιν;ιι ΙΙΙ8ι:ει41ά

Ι:ιιιιιιιΕ;έοΜΙε οοιιιιτιοικειιτ ΡιτΗΙσπιτιιιιιι€οι ]

ΙΡοιιτέίΙετιιΕΙ:ιΙιΙτ ιιιι;Ιοιέι Ισε ΑΡοίΙ:ι·ο5 οιιτἶιιιιε

ΙειέΒιιτ άι: 5ιιΙ:Ι:ΜΙι ιιιιΙειιάειιιιιὶιι 3 @ο Ι Ι'οιιο

» Ι_ ιιοιιιιιιέ ΙΒιιτιιιιιοΙιε : ε'είΙ ὰ άιτειοιιι··άιι εω

` εκατ ἱ: ·άΐιιιιτειιτηιιο·ιιοΙΙ:ιε Α8ιιιιιιιωΙΙιάιιι
Ι Ι Ι · ι::ΙΙΙιβ

~.Μ...ι ι- ΙΙΙΙΙΙ



.ία ωσείι1οιιε :.ιΡΡοττο 9πιπ: ι1οιιικΙΙε νὶε:. Εεε .-Αοιιε Μακ Ιιει1τοτυ: , Η πιοιιε Μ: Ροί):Ροίαιιε - ~ ` _ Ψ

ωετιιεΙΙοτιτιειἰεΗι1οιιετεΒετάοι15-τοιιδοπτεη _ :Ϊ ὶ

. 2./έ'ΡΗΜό 7)ώ&α!. · ΜΒ 'τοπαΪ©Ξτέ εε ἰοιιτ-Ιὲ, πατε 1έει1ά Εβω10ί8ΜιΒε . 1

ι1ιιε Ρειτ1-ει πιοττ Η ι1οιιε :ι :ιεςιιἶε Η Με , »δε '

11όΙ.18 ει :σπιτι ιὶε ΓΕ8γμε ίΡἐΕὶ£ι1€ΙΙ€εΡ0ΩΞΙ@

ιηείΪι1ε ταἰίοτι ?Ε$Ι1ί-ε αιτείΒειπιο εοιπο-[εε _ .` .

ειπαάέε Μ. Πατἰιιἰτέ ‹Ιε @ΜΗ ,.>Ρουτ ὰἰι:ο θα: ἔ

ΙηἰΪεΡοἱἙΡοΪε:οι1τ. Γεω εἰιιΗ ευ ΕιίοδΕ :' δε

ίε:ιιι€ιπειιτ Φεβ:: νὶο .Ρετἰπαἰ31ο ὲ @Πρ ε1ιιὶἐίἱ:

Β: £εεοπά ειιεικιτιειπτ άε (Πι;1Ρε , ςιιἱ :ὶἱυοΙἰτ:ι

ἱεε ὶοιιτε), ὶοε ιτιοὶωΙοε :ο.πικοε , δε Ιεε τει11Ρε,

που” ἱΩΕΕ0€Ϊ£1ἱ£211Ε επ Η Ε€1-ἱ€ἱτέ ετε:τικΠε. Η:

:Η σ.ιιΜ εμε: εείὶ Αἔπεαιι :ι·εΙΕά ὶιπιτιοΙἐ Μη.. ` ..

ὶοιπ : επ ι1ιιοἰ Η εί'ε νικ βΒιιτ4: εΧΡτοΙΪε άε Μ:: 7

ἴιι5 ΕΜΗ, ‹ὶιιὶ ει εί,εέςτιιώθέ ΡταΠέιικ1ιτ α.:

Σοιί:=-Β.: (Σε: εικτοκ εμ; οοϋ:ε τειν:οι1ττο άι1 »

Ισια πιο (Μ: Ροἰω:-ὸε ΈεΠΕικε άι: ιποίΕι·ε- Ευ .

Πιτ ,Δ ὸοἰτ-εΠε ρΡετε.ί-οψιειπωπειπτ τειππιτ-` : ‹
ι]ι1ώ,· τατιτ Ροιππομ1ε ἀείὶἔὶ1ετ Ιείι1ε ΕΜΠ: Ι

ποϋπε παώ Αεησειι-Ρ;ιί.:Βο.1, πα Ροιιτ ιππιιτ->

κἰτ-ιἰοίὶμτε μιτΙεπεε, 86310Π8 εοπίοΙετ ρω οσε

ΡΙΠΜἑπαι1κὶ€8 εἑΉὶγόἙἰομε` _-: Ριιἱε κ1ικ Πίσω :το

ε11Μιςυε με«ἴνη ἰοιιτ :κι τσιπΡε ε1ιιΊΙ τι άετο2

ιωιιέΡοιιτ -Ι'ποσοιτιρ-Ιί&ωειιτ ‹Ιε Μ» Ρτοιπεδ- '

(π. Β: ώ Βιτε&;τμειτ:,_ε1ιι”ὶ_Ι κι :Κέ Επιτηριόει4
ευε·ΙΘε όσα γεΓΡ:οε. (Μα ίξε ποὶιιια ΠεεεΠεά

Ν;επΠω1 ΐ70ι1ὶι›τ (με ΕΔ πιο:: ‹ἰω ΡΕ6ι111ζεϊτ

 

. ιπέσ,8ε !εΡειτςεπιοΜ Φ; Ρ€_ι1με Βου -ό'ΕΒγΡτο

, εταιιω:ιπΜε ·τιτάωρ Μπι, β; μΠΠ«αιωω?

Τ? Δε: Η
_ έ › ω



  

  
'ει. . " !”ω!έπιιιιικ ?)ιάέκί. .

πιειιτ αμαιιιιεΙ.εε ΡοΡτεειιιι: απο: ΗΜ ει..

τοπία τΙιιίαιι€ ‹Ιε Ι'Α8ιιεα1.ΙΙ Βάια σΙοιιε απ

Ι'Αειιεειιιω ιιιιιιιοΙέ [με Ιε Ιοίτιιιιο.ιε οτι ω.

7 Ια 341 είΙτέ @Με σΙεΤείιιε @ΜΙΒ , κια ει :ΜΙΒ

ιοθέ οεειε ειπα: Με :Ισια νεΙΡι:ε . ὁ. Ια Βιι αι

ίεοοιιιΙ αιΒε αι πιοιιάο. κια σ. οΙΙό @αι α: Η

Ι..οι.8.: αι εοιιιιιιεικαιιαιτ σΙιι.ττοιίιείαε,αιΙ

.τι α:Ιιιιάε ΓΕαιιι€ιΙε,·αιο ΙΈίειιτι1ν: αιι

ΡεΙΙο Ιεε αξια.. Ιου-τε . Ι'εεεοιπΡΙΙΙΙειιι€ιιτ

ω. τειιια,Ι.ιι ι:οιιΙοαιιιο.τιοιι ιΙι:ε ίιεεΙεε.ιιιαιε

ι:εΙΙ:ι: οοιιίοιιιιιιιιιιαι :Με ΙιεεΙεε σ. ει: (αι ασια '

. ·ιικιιαιτιειιι:- αι Ια Ρι:ειιιιετε νειιιιε α: Μία

βΙιτΙΙΙ: €ΙΙιε :ι αι θ. ιΙ11τοε άαΡιιιε: δ: ιια1ιΜπ

ει;τειιάοιιε Ια Ιιι:ι , αιι (και Μ: εΙειιιι.ετ α: 1008

Ιε:ε αφτα. Ιι1ιιιι Μ: ιι ιαιι: αιι α: κΙα:Ιιικτα

. Ροιιιτ, (Για πω ε1ι1ι ιιΙιιιι:ιτι ετει:ιιοΙΙειτι€ιιτ¦`

9. “Οι Μογίε Ε: ΡτειιιΙιε απ ραφΙο Με:Μ

ηπα: ιΙ”ηΙδρυ,Ροιιτ Ιοε ττειιιΡειαι βι.ιι€εΙο ΓΑ
Ι Χιιειιιι-ιιιιαοΙέι& ειιο.ττοιιίε·τ:Ιε ΙΙιεΙε.ΙΙιάΙΒ8

. τΙαικ ΡοΙΙεπιικ ά” Ειοπεε ιΙο·ιΙι:ι.ιτε ιιι€ιιίριιια

(ΜΙΒ: ι:εταιιοιι Η: ισἔτιτόοὶτ Ρο.ττι:ιιΙΙετ211ϊι:ιιτ

Ια ΡιιΙΪα<ἑε άο Ι'ΑιιΒο ιΙεΙΙιιιόΙ:ειιτ, ειιιαιεΙιΙ σε

πιω οιοΙοιιιιέ ιιΙο ιι>46[Ρει€€11ό1° απ Ιω Με

ίαιε ιτιιιταιεεε. Ισα αι”ιΙ Ια εΙΙ:0ιι: ομΙοιι#

πό : απ ατιιιΒιιατιτυνοτιε Η εοιιίαιιαιοπ

:Με ιτι;ιιίαιε ιιιιαι·τιιιεεε επι .[ειιιιο; ‹Ιε Ι'Α8ιιειιιιι

πιεσε τΙΙο ιι'.εΙὶοΙτ Με . 41ιιΈ. Μ. ΡετσΙέ«Η:

Βιέν- Βοὲ Η ΡτοιιιεΠἔ ε ιι€ ΡΙι1ειιε ι·ιιι6ίιπέ απ

ιιιιιοιιιτά'Ιιιιι παπι ιιττι·ιΒιιοιιε .ιιρΙΙ:ιισΔιοι.ιτι:ι-ε

απο ίαιιι;ιιεΙ-Ιε. ιιοιι=ειιιμα;βε αια. .ιι Ια

ίιιιιι&ε
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τ

ΐσά11&2°@πω ηα;ιΞε ὰ κι Ρτοχτω& Μ. @ΜΒ

ἐμὲ ΜΒ οΒΙὶΒέὲ;ζε τ1οπικε· 1ειά:Ιιο€ε Γιεειῇξζξἑ:

μι: Ηέ8 8ειΒοε εκτἑτἰειιτεἐιτουε σου:: Πω γΡατέζ

τὶε-ἰΡετομπ ίε!οκι Η Ρεποια:. :ΜΒ σ:Η:ο εΠιι- _

ΠσπάαΪία:ιε Φ: Ι'ΑΒπεο.ι1 Με ι1·οπωΣτέε:+ο!Η

Ροέιι€43Βσΐεε· αιπἱ-Ηειττεε (με Ισ ΒιιιΒ ά'Α.Βε!!

ι18-Βά11έ εΙΒεΙΙε μέ τω. 6Κέι18-Ρα1:ΙππτάΕ Η·

τεὸοικΩὶατὶοιι εΙαϊιιοιικί& εισφ.ίδε Εε1τλ'εβ ξ

ΗΙΒσιπ ότι ίέι38 άοΟΜΜ: Ξ `Ν”εἱἰ:-α Ρ0τ32

πισω: εϋι·6 › ; σ.1ι1Ή ίειιιτ εμε πσεττο;ιιτε @μπε

εικτοιιίβ μέ θ” άι! ΠιιιΒ ό.€ (3°ι1°Μ 'Σ' ειδε 41.12 -

μενω ίσγόιω ξεουι1εττ @ο δπτει.ιμ παώ ὰείἰτςαὶι:

τοι18-αΒα:ς ΗΜ ω: ἔσω με 13·ίαιηιιέε μ Φ: σε
ί-αιέΒ.Μαίε @.16ΙΙε:Μ: Μ. ἀἱἱΐετεὴεςτὸιτ Βιι€Φ - Υ

Ι'Αζικέινι δε άεατΉ1 1 4!ε ΙείυέΒΒ.τξίΈ2 (ζεὶιιψε

Η κι @ΙἙοἱ_τ ‹Ιιι'νω Εξ ειὶε Μ· ἀειὶιιτιτιιεεωὶ::

ΙΓεώΙέτω8ε τω( Ιε ξ».ικ(ζ ὰεε Λ26επέικ·ιι'αφέ

:ενω Ριπίδέ Με· ἴοιιϊΙὶέ€ἐ ιΜΐ-εἔΕ6ΐειπ8. α:ΉΕδ

€Ητο: Ιαπτοττ·άε °ΙεΕυε ΟΜίΠ είἱ: Ια τ:ιαίε 9ι1ὶ

ποιπε ε τῖτι·ετὶτέ Η ωιττ,86 εμύ ΡΪιτἐ5‹: ποε.εσιμ _

Μεησε; -άοε αυιιιτεε αποκτα Ροιιτίἔιπὶτ Με

Τ)ϊοτι νἐ1ιαιατ ,' εο1ιη-Β. πο: 58τιάβοζτοςι:':26ε

ΒεΗιιτπιπε τι;ιπΡοτε!Ι: ; τεἰἙαὶΑἑὶ έε;.1ίζτΜά

ὸεὶἰππτιοε ει:οκΜΙΙο άτ1 ΒἰειΒΙε δ: άε:ΐέ·ά·>

ΐα5 ~› α:Ιι1Μα [ὶπἔιιἰίἰσΗ Ια άοΗαι:ειέ18:ε ποπ

'ΒοΠἔἐἱ`Ιϋπτιεπ;νοιιεστ:ε άάιώΙε οόι·Ρτι!εϊ2δε- |

@©4115 τα εοΜενειέ :Ειπε για «ΜΒ , ` πιαΙ:·ει Η '

ἱἱςιιἔ πιικΡοίἱεἔιεικ: Θε2εθι1Η:Ι_ πάω: έ! »ὅ

ειωιι ;ΈπέΕΐεΜΡω46ώΗ€Κοἱ1:·,.1τ1:ἶἱ8£Ρ#·
· . ι ' › Ε ›

. `

: .κ

δ' .

(ΐ%έπα28: Μ; ._

ιιτε.Π€ Μη εσωειπι-8φιέ;Ιοε Μάικ:Βεϊώϋ Δ
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σε ΐ/έπωσΡφΜ.

· ΡΙΙσιπέ λ σσε :αστε σο.: Ι-ογ. (ΙεΙιιγ Η. θα εί

Ρωιάιι Η: Ιω ΡσΙΙεσ.ιυε ιΙο εΙιο.Ισσε ιππ

Ισπ,8: σεΙΙαγ-εΙ άοΙτ είΙτε αΡΡΙΙσιιέ ἐι εΙιαει.ιπ

:η αΙετε.ΙΙ δέ οι ΡειττΙειιΙίετ. ' (ΙεΙιη-Ιθ. πιατ

σιιοἰι: Ισε ΡσΙΙεταιικ α Ισε Ροττεε επι ὸεΙιοτε,

_ωσ.Ιε :Ισ σεΙΙιιγ-ςΙ ΙΙ θα: σσε σσε εαιιτεΙΙο)·

επι οιΙττσι1ίει πιο κΙ€ἄετΙ5 δ: Ιιιίσιιω συ Μιά»

Ι..€8 ΙΙΙτειἙΙΙτε: ω: να :Ι”ντι Ιποιηιιετ ά'Ι17ΙΙο·

σ· ε:ΙΙ'νίαΒε εΙιισι1εΙ οι είΙέ Ηεσιισιτ αΡι:εε ίουΙΦε

ϊ σ Ι.σΙ.μιττΙσιιΙΙστοιτιεστ έ:: ΡιιτΙΙΙαιτΙσπε οι:

άοιπιεσεΡοι1τ Ισ Ισσα:. Μπἰε σΙΙσ (με τισιιε

βγω” σ.ττοιιίέε ό.ιι ΜΙΒ εΙσ @ΜΙΒ εσω;τε Ια

Ειπε ιΙσ πιο: Ρε:Ιιέε 5 πισω ειιισηε ΜΒΜ εΙ€

- ΙΙιγίΙσσε άουτ Ρ:ιι:Ιε: Ι)ο.ιιΜ πι: Μακ. μ. €,ΘΙΙ

αΙΤαιισΙιτ ‹Ισ (ΜΜΕ Ε[Ρ:Ιτ : έεΙΙ Ιι1Ι σοὶ Μιτου·

[ε σσε εοιΙΙ:Ξει1εεε, σ'εΙΙ Ιι1γςιιί πισω 21181·

«με ‹Ισ Ισ. Ιοτττο 'Πωσ , σΙΙσ προ: σου; ΒΙΒΗ·

Μακ ει: Ιου: σε Ια ιΙείοΙα:Ισιπισιιε ΙΙ Ι:Μ:ΙπαΙΕ

ΪὶσεέσΚ :σΙΙσ ΡτσεαΙιπε ειΒ[ιιτςΙε εΙ.σΡΡΦω

Ϊ ηικΙσιισε εσμιεεε άι: (ασε ἐι Ι[Απειε ΔοΙΙ:τιιε

&σιπ , Ισ 1ηΥΙΙ::::σ ‹Ιε ησίΕτο ΙζεεΙσπ:Ρ:Ιση επι

ἶεπἔ,ἀσ”(ἱΙ1ι:ΙΙΙ: ιι'εΙΙ-ΙΙ με ειιΙΙΙΙ Ιαιτιά:ιΙσ ασκ

ΙΜ @σε ΈσΙΙσσια θεεεε2 σο” σιι'εσ εΕΕ:έΕ ΙΙ

ίσΙτ ΙππΡσΙΙΙΙ:Ιε έ6ττ0ι1ι1στ :ίΙΙΙΒιιιε8 συ πω·

Φ: €σηττσ :Ισε σεεΙιέωσσ €011ΪσΙατὶοΙ1 στι ηο8

αιΙΙΙΙόΙ:Ισσε : συιΙε αιΙΙΙΙ σιιοΙΙο σΙ›Ιἰ8στἰσι38·
ωισσεεπισιιε συ ΡΙΙε σε ΒΙσιι2 ςιι'ΙΙ ω: ι:εΙΡΡασ·

«Ια ίσα στσΡς::Ι-2.11€,-26η σσε: δειτειιι α:Ιξ Α118©

ΒσΙΙτι1&σιιτ πο-·:σΙΡαι1σΙΙΙ Ρσἰπτ ΙσησΗΙΙ:τε. ΚΙ

› Πω [ω8,111ώ8ΡΙ118ίεΙησ8 σΙΙΕεμψ;ωσσε @σί

° · ` · Ι " ασκ

  

!



δ

Υ ΓΜέπωικ-ΐκβωί. στ;

ιιειιι: άστε ειιιι15ειι ωιιιιιατ16ιι.2εΡΙιο:πΜε

τε ιι·ιπι€εε άιίοιε ὁ. Μογίε ι Εεετε; τι ιιι”εε νη

εἴΡοιὲικ άε Βιμ; πιο.ιε εε (οτιιπιεεειιοπε επί

ειι.ιοιιε εΠ:έ ξ(Πιτιθ: νιιε εϊΕιοιτίε εὶε Βιιι€, [πώ ›

ζιιε ιιοι1ειιΉιιστιε _εΠέ ττειεΙιετέε άε [ειι1ιοττι

:με μι: 1'εξξι1βοιι άι1 ΒιιιΒ άε ιιοίὶι:ε ξ.[Ρώ1Χ.:

Ο ιτεάειιιΡείσιι άρα άε Ρτικ ιιιεΙΝιιιο.ΒΙε! οι» Ν

τεεοΒιιο1ΙΓαιιεε άε 1εν.φ1εΙΙε εμε Ρσι1ττιοιιε

πισω ι:ειιάτε ὰ Ιεί·ιτε (ΣΙιειΙΒ Τει νιε,τοιι [επι '

τα τσοκ ιιε Με τεΡιιτιειαιιιἔὶε τις , Ιειιιιειιε εἴ:

(ε: Ριεείειιί·εε [Με ε: είΕισ.ι·Βιιετ Ή! τε Ιεε ἀε

!112ιιι!ε μια: (ότι [σώσε. ¦ .το . Μω ειι 6ι1ττε1εε ΙίπιεΙιτεε ειιογειιε

©οιιιιιιιιιιάετιιειιτ ‹ὶε@ΗΒέέηικια. Οείἱε :ιε- - ›

θ:ίοι·ι τεεόειτάοιτ ΡΙιιε Ιοιιι_, εΠε ΠΌΠ5 τιιειιε δ

1ο. 8τειιιεἱεμτ,86 ετιευ.ε;έ άσε Η ΡειΠιόιι άι: Ιε-_

[με ΟΜιίΕ5ι_ὶ ει, εεε τοίΗ επι ΐειιιι[ ει Ροπέ Με

Με: ιιε Γιεεό.ε Πἰειι ὁ. εο.ιι!-ε άε ιιοεΡεεΙιε2; ··δ: εοωιιιεΓειιιοἰτ ΒΒιιτέ Που-ιό :ια Εβαρικ Με

Ιε ί.ιιισ,άιτ-ιβείσου!έ ::οιιιιιιε εειιι,8ε Εοιιε πιω

68 Ειπε ὸείὶοἱιιέὶε , ιτιοιι εαπ: είὶ εσιιιιιιε ει-: ε

τε,ε”είΒιιιτ ΐο1ιάι1 άεόαιιε τιιεε ειιττειιΙΙεει γ Με

γἱειτειι: εΙΜείΙειεΙιεε εσιιιπιενπ καὶ ι 8επιεί

Ισ.ιιΒιιε Δω άιιιοπ ΡειΙειιε, δ: ιιιιιιἔειελιτιἰεεπ

άτα ἀ,=ΜΦΒΠ Μι Ροιιότε -άε(Πϊοιτ. Β2.111ειιέ

ιτειιει-νοι1ε ιιιιισιιι:εΙ'Ιιιιι ιΉεπωε άσε· ία Ραϊ

Β0ΠΜίΐς€ΠΦ Μ! άοπΚει1ιτέιάεΐοιι εοΙΡε›ϊΜΪ9

ΜεειιΒ6ἱΠἔε. άε ίο1τειιιε·ι- δε εοιπετιά!?ΗΜ

Με ιιιαΙεάιέΕιοιιΡοιιι: ιιοι;ι5: δε@Με ΒΚω·

απ:: :εΙ εσιιιιιιε ω” Ιε εερεε(επεε· ΕίἔιἱΦα
:τι _ή ε η · ε

ι

π

  

4"Θ||



-. Τ. _ν

68 ΖωέπωωΦφω.

Ιισιιιιι·ισ ΡΙσΙιι :Ισ ιΙσιιΙσιιτε · δε ίσεισΙιει.ιιτ σα:

σ'σίΙ «Ισ Ιο.ιιΒιισιιτ. Α σσΙΙ: ΑΒιισιιιι πορεί :ιιι ?στι

:ισ ΡσιιΙσιιτ ΡσΙιιτ σσιιιιιισ ΙΙ θα: απ:: (ΙΜ

ιι”ιιι1οιισιιτ τιιισ Ισε ΙσιιΙΙι·ιιιισσε κΙσ ίση σστσε,

σε εισΙιιτ σιτΙΙσσ ‹Ισ (σκι ασκ. ()"σΙΙ νσσΙσΙι και

ΑΒιισσιι :Μπι σοὶ: , 8: ιισ σσιιΙΙιΙσι·σι με σιισ

Ισίιιε (ΙΙιιΙΙΙ νσιισΙτ μια· οιΙσΠιιιστ ΙΙΙισιιιιιισ

σιιτΙσι·,σιισ θ. ιιισιτ σΙΙ:σιτ σσιιἱσιιιτσ ιιιισσ ἐπει

ΙσάΙ&Ιστι , πωσ ειιι'ΙΙ Μιιιιιισιιισσ 8: σιι τα

~ (σττΙεΙσιΙσπκ. Ωσιικ-Ιὲ νσι1Ισιιτ ειιιΠΙ νιι Α·

Βιισ2.ι1 όσιω απ: , ιιΙ σΙΙΙιτισιιτ σιισ ΙσΙΙΒ

ΟΙιτιίΙ ει ΙσιιΙσιιισιιτ σιιΙΙ·σιτ ΡσιιτΙσ ρσσΙιά

σιι€ΙιισΙ , οι: σιι”ΙΙ ιισ ιισιιε ιι πιστΙτέ σιισ Ια

ΡισιιιΙσισ ειπα (Ισια-Η Ισ νσιιΙσιιτ Ι:ΜΙπΙι· Με

Π”, :μη ιιισΙΙσιιτ Ισιιι·ε τιιιιΙΙ:ισηε: ιι·ιο.Ισ

σσιιιπισιιτ σΙΙ:-σσ σο ιισΙΙισ ΑΒιισειιι αστε σίΙ:σ

ι·σΙΙ:ι σουτ ιισιιε2ΙΙ ιισιιε σεισΙισιιε ιισε ιιΙΙσε,Ω

πισω νσιιΙσιιε νἰιιτσ ὰ Ι'σιιιΙ›ισ 8ειισ (ΜτΙ: Μ..

ιτιο.Ισσοιιι Ιιιγ Ι'ειτάσιιι· άσε σΙΙΙΙδσΙσιπε , δσ 5

' ιισ11$τσΙ:ι.ιΓστιε εΙ'σιιτιστ σιι ίση Κογιιι1τιισ μι:

| Ισ ίσια άσε ττΙΙιιιΙ:ιτισιιεΞ ·

ΙΙ π. ο π ω: ιωκονσ.ιι-ιοπ

# · - - ι τΙ:Ι'.ιάδυσικ ΡιβΜι ] ι

νοΙΙσ. Ι'Ιι·ιιιτισΙιτΙσιι σε Ι'Ασιισειιι ΡιιίεΙισ.Ι.

ι Ροκ: νσιιε μιιΙσπ ιιιιιΙιιισιισ.ιιτ :Ισ Ισ Μ.

σ σΙιισιιτΙσιι ‹Ι'ΙσσΙιιγ, ΙΙ πισω θα:“Μεσα

9' ΉΙΙΙιιέΙ:σιιισιισ ι ι σ - -

.ο . π·

σ



ἴ/ἔπεεισ Φεβεί. ' ερ

π. ()ε ε1ιιἰ εΙειιοίτ είΙ;κε ηπευδέ επ Ια Ρείε1ιιε.

2. Ρετ ε1ιιὶ. '

3. Ε: εοιπιπειπ. _ ·
(Εεεε ευ Ρι·εωΙετ , ΙΙΙ ἴιιΙΙοΙτ ιπειιι€ετ ΓΑ

έπεειιι 80140 6212262 ε Ιειιιε επι :Ιεε τεΙετιιειτ, ω: Ιε

Ρει1ΡΙε αγ:ιητ ὰ ΙοετΙτ εΙ'Ε87Ρτε ειπα Ιεε εΙεΙ-

οι.ιΙΙΙεε εΙιι μι” , ει1ΙΙ-ΙΙ ΙειΙΙεέ Ισ. τειΙ›Ιε άτεΙ

εε απ:: ΕεγΡτίει1ε 2 εειι1 ιίειιογετιτ ειιιειιιπε

Ραπ ΠΙ πια ΙΙΒτιεε ΠΙ ε. Μ. εΙ1οίε 68πΙΙΙεε εΙε Ια

Ρείςιιε , ι1τιειΙε εείΙε θἔιιτε ιιοιιε πιεπε ὁ. Ιείιιε

£ΙιτΙΙΙ:. θα ι. ΓΑἔ11εε1ι1 ιίεΙΙ:οίε με ίειιΙε

ιτιειπ ειΡΡτείἘέ › ιτιειΙε @ΙΙΙ ιιπιτιἔέ. Ν'είΙ-εε

Ροἰιιτ Ροιικ ιεοιιε ειΡΡτειιεΙτε2 εμε: εε τίεΙΙ: με

ειΙΙει εμε Ι)Ιειι Με επιιογέ τω] Ι:ΙΙε ει1π1όάε,

ιτε Ιε ΡΙΙε Π: Ιοὶτ οΙΙΙεττ επ Ια. ε:ειΙΧ,ειιΉ 11οιιε

?Με ΡτοΡοΓό εοιπ1ηιιεΙΙεπιεπε δε. επ Ια Ραπ»

Ιε δε εε $εει:ετι1επε ειυ.ι'ΙΙ ει ἱιΙΙΙΙτιιἐε: πιεἱε ΙΙ

θεο: ειιιΠἱ εμε: ποιιε γ ΡειττΙε5ΡΙο,ιιε ; ειπε πω”

-Ιε οι:ιαιΒΙοηε : δ: ε]ιιευοιιε πατε Ι'ὶιιεοτΡο

τίοιπε , :ιθτι ε1ιι'ΙΙ ΙοΙτ 11οίΙτε ποι:ετΙτω:ε. Ι..ε

Κ” ει ειΡΡτεΙΙέ νη Ισε.τιε1ιιετέε ιιοΡεεε εΙε [ση

Με Με22.22.111ειΙε Η εάΙοιιίεε,νειιει ειπε εφ:

` εεε , ΗΜ εΙοιιτε μπι:: ιποιπίΙ:τετ ε1ι1ΊΙ θιιιτ ἐπε

"Με ὁ. Μ? Ροιπ Ρ:ιττΙεΙΡετ επι ίεΙΙΙο.Ι.ε ιπεΙΙτιε (

ἀΙεΙει ΓοιΡΙειιεε εε Ρ:·οακύσε4. να” , εΗτεΙ

Ιε,ιτιεπΒε:,Βει1ιιει: δε ποιιε νοι1ε «ΜΒΜ ειιιίΙΙ

Ιε πιείεεε επ εε διιετειπειττ, ο.ΙΙιι ειιε νοηε τε·

εειιἰει :ζεί Ιε 88έζε εΙΙειιτέ εΙε νοίΙ:ιτε πιοικτΙτα·

εεῖἴΡἰτἰτιιεΙΙε:εε.τ Η π'αΡΡε.ττΙεπτ ε1ιι'ειιιΧ Ρεσε

Ιετεε εΙΞε ιπ:ιι18ει: δε Ι:οΙτε τουε`ίει1Ι$ επ Νικ

' 11: Η)  



› :π ο πάρε” Μπ..π.

Με, δ: πε πιισεειιιεπ επι ΡειπΡπε επιιπ ειΠπθεε,

επι π” άππε.πιτ,ππιεπιππει 8επιειπιπει ειι πσω ω”

πει1π ππεπι άπίππππιιιεπ.

ε. Εεε πίπ:ιεππτεε πιιπιπι€εσγειιτ πι ππππωι·π

μα", πισππ επεε επεεπιπεπιε [Με πιω , δ: πισω

ε.ιιπσιππεπ)πιιιγ ππιε.πιπέεσπιε πε "η Ρειππι , πισω

ε π5επισω πε νται' νππι: εαπ :πω ίπεπιεε ιππιεπ8ππιπιπ

πω ειπε Ρεπιππεπιπ - εππεε πεπιπείεπιτεπ σπι”νιιε

πισιιππιππιπε πππιεεππιπιππει()επτεε πο.εσιιπιε π.0οπ.

πο. π6ξεπε πιεπιειππέππσπι; ππιε1πιεππε πισω Μια

πσπιε,πι'εππ-εππε'Ρεπε πει εσππιπιιιιπιπσπι επιπ [πως σε:

ε:ιιπιππι δε πε Με εποε πισω πσπιιπισπιε πι'εππ-ππ

με ππίεσππιπιιιππιπσπι άπι εσπΡε σε ()πιππίπιΕπιιε:

πωωπι πιω ειπε δπισω πιιε.πιΒεσπιε σπιτια σα::

πισω πε πιιπιπι€πσπιε εσπΡσπεππεππιεπι εαπ π,πιπειι+

πιιεπιπ Πε πιπσεεάε Ρσππιτ επε πει εποε πι πει πιω

πιπεπε επ'πεεππε. Ετ Ρπωσιιε σπιτια επι πι Πεπι

επε επεε πιπιιεε , ππ πω Δε πιεεείπππόσιπε πισω πε

πιιπιπιεισιιέ ππιππιτππεππεππιεπιπ , δε επιι'πεεπιπγ επι·ἐ

επιππιτ πισπι επι πιω εππτσππιπιεπιπ , ππιπιπε επι πιω

εσ:πιπε , χ επιππε πισπι μι: πσ.`πισιπεπιε :πε εσπΡε2
πισω Ραπ εεππε ‹πε π'πιππιε. -' Α ' . π '

- π. 1.'Απιπιεειπ επποπτ πιιπιπιππέ :σπα επιππεπ·.νοιπ

πσιιε-πισω .πωπωφωσ ππ πε πω πεεειπσπιπ

πσιπτ επιππετ,ππ ποστ @πωπω πσιιπε πει πωπω

πιε δε επι ω” Ρποπείππσπι , εαπ Η πισω είπ πισ

:πωπω τσιπ επιππεπ , δ: ιίπε.ιπ Βίου 8: να),

πισπιιπιιε, πω, 5πιεππΕεεπειιπ, δε Ρπσρπιεπε , ε

πι επιπιππ δε επαιπτέ,ππισπε ω” πιω πιεεπιει, πεπ

@ειπε πισω πισίππε πιππππίπεεππσπι ι Η8.Υ8.πιτ πι:

· . _ π ', :πιεσε



ί'/έπεσσφάω!.

πίσω σουτ ι1σω , δε Γσχίεεειστ σε πάω: σ

ΒσὶίΪιπεσ .ο Η πατε Ειπε Πε σσιηι11:ιπόσιωω

Ραπ ιισιιε τεἔὶε:,8ε (σε ΡτσιτκΗσε σου: πισω

ςσπίσΙστ , Η τσΠ:ε σουτ πισω εστιάι.1ίτσ , [σε

Ρὶσ‹Ιε σου: εκατοστά ὰ :πάτε ί-ασιιτε, (σε στι

ττειΠΙσε σε [ει ωίΐαπστάσ σου: σ.ιισΙτ σοσι

ΡειίΠσιι σε ι1σω ση τοι1τσε οσε ἱηΗτιπἰτέε.

Βεε ττσι1Ρωιικ ά1ί-σάτ Μογίε ὰ ΡΙιε.τε.σ Η Μπι

Φ:ιτισιπετει με νικ οιι€Ιε. Πίσω σε Ιοί-πε

ΟΙιτἱίὶ,σιιε του: σε σοὶ είἔ ει: Με, που:: ε!! πι:

σείΪειὶτσ,σ2.τ Η πισω τ:ΙΈ νικ: νωπά: οι 12.σι1:1

Ισ εσιτιπισ επι Ισ Μειππιε Η τι'γ ει :Η σί-αιΠΙσ ι·ιὶ

σΠἔΠεε, Ποπ σε ίιισετΠιι, τὶοι1 ὰ τεὶσπτετ. (Ξε

ΡειπΙ:ιιιτ Βιι1εμιτΙστ ἰσἰ σε ησε Αάιιστωτσε,

(Ιω σε τεσσωοιπ Ρσὶτιτ ΙεΓω @πω τσιπ επ
τάσι: , δέ ειι1σωΙε Ιείω σιω τσιπ απίσττω ν

[ΜΗ σώσε, ει: σίιιπσω-σσω σώσε :ΜΜΕ Ισ

(-ω (1πΠΈ9 Νσω Ισ νσΙιΙσπε σου: :ιΒοΗτ πο·

θα ωστε , σπιἰε που σου: :σί:στιτιστ ησΠ:τσ

νίε, Ιισπ:ιτισ αιΕπι άε ίσιιίΐιστ Ρσιιι· σσω, τωἰε

που Ι)Εοι1 σουτ παώ: πιιτἙιστὶτέ Πιτ πσω.5ε

ετὶΗεετειιτ,ο.ίἰι1 σε ί-ατἱεΐαὶτε: σουτ σσι.ιε,πκω

που ΡτοΡΙιστε μι:: :ισω εσττίσετ , σε εεηίικ

. ιστεΚογ σουτ πισω Εεύτσ τσ€ωτ πωσ Ιιιἱ,ιισσ

Σουτ τε8ιπτ πωσ ιπσε οσιιί.είσπεσε.Νοι1ε νου.

1οιπε σιι'Η ἴσἰτ ίσα σουτ ΈτσΜστ Ασε επικ

ιπίεειτιειΙε σου με σου: ί·1σεΜτ :ασε νσΙσπτέεε

σιιΉ ίσίτ Βοσπση [σιιισιτισιιτ σου: ΓυσΡοτ-·

τα οσε ἱι1ίἱττπἰτἐε, πισω ειιιίΠ σου: εοι1Μικτ

Ξι Με ὶσὶσιιὶτέε , ἔσω εΙΈτο ΜΗ: σουτ ία ναπ
# σε τ ω;
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7ι ΐ/έπεστε-ΡαβύιΙ.

εστ άσ ιιοε ιιιειΙισσε δ: τσΙισΙΙΙοιιε.

σ. 51 Ια ΒιιιιιΙΙσ σΙΙοΙτ ττσΡ Ρστἱτσ Ρσιιτ πιει·ιζ·

ιε:: τσιιτ νιι Αἔιισιιιι,Ισε νσΙ ιιε Ισ ΙοΙειιογδι:

ΙσΙσιι Ισ ιιοιιιΙιτσ άσε ΡστΙσιιιισε. Ετ σσΙο. ρου:

ιισιιε τσΡτσίσιιτστ ττσιε τΙισΙσει .
1.”τοιωτισ”ιΙ τισ ε'εΒΙΙΙΙσΙτ με ά”νιι τσιιιιε Ρετ

τΙσιιΙΙστ. ΑΡΡΙίσιιστιε σσΙε ὰ Ισ. ΙειΙιιότσ (Κα:

τσ ιι'σΙτ με Ι':ιέΗοιι ά'νιι ΡτσΙΙτσ σΙιειιιτειιιτ Ια ›

ΜσΙΙσ στι νο σσΙτι ε, σ'σΙΙ νη σειισιιστ άσ ΙσΙΙ.15

(ΣΙ·ιτΙΙΙ: ειπα Ισε ΑΡοΙΙτσε , άσε ΙΙάσΙσε Ρεττ1τΙε

εισιτε ἑι και :πάτα ΡειΙιιά ἑι νιισ ιτισΙττισσσιιΡ

μ* . . .
· 14 ΔΜ7σ,τ:σΙΙσ νιιισιι άσε Ι:ειιιιιΙΙσε Ρσιιτ πιεσε

σετ νιι ιιισΙιιισ Αἔτισειι :σουίτα σιισ σε άσ

ιισιτ σΙΈτσ τη “με άσ σΙι:ιτΙτέ ε στ άσε ΡστΙσιι

ιισε τιιιί γΙιισγσιιτ στιίσιιιΙ:άσ στι ρειΙκ δε ειισσ

ΒιιιιιΙΙετΙτέεσ:ιτ ειιιττσιτισιιτ σσιιιιτισιιτ Ισιιτ ΠΙ

τσ Ρτσιιάτσ Ισιιτ τσΡ:ιε σσΙσιτιΒΙσ? ΑΡΡΙΙσιισιιε

Ισ άστσσΙισΪ ζ Ιει σιωτ (Ισιισ , τισ ιιοιιε οΒΙΙ-:

Ε·ιβΙ.Ιθ Ρσ-ιιιτ :Ι τοτισοτάσΞ μπε άσε ρΙυδαιτε

ν ἔσΙε Ποσα ΒΙσιι ιισιιε :ιάιιιστ ἐι ιτισΙιιισ τε

Ι3ΙσεΙι ιιισίιτισ Ι;σΙΙΙιι:στΙΙ σε: άιι'·σιιτσιιάοΙτ ΓΕ
ΒΙΙΙΙσ ΡτΙιιιΙτίυσ.ΌιιτεΙΙΙ:Ιτ άσε `Α8:ιΡσε οιι τσ

Ριιε :Ισ σΙιετΙτό Ιιι·ιπισάΙτιτσιτισιιτ @τα Ισ βάσ

δτσ (ἶσιισ , :ιιιΙΙΙ τσιιτσ Ισ ιιιιιΙτιτιιάσ άσ στο::

στή στσγσγσιιτ ιι'σίτσΙτ ιι”νιι εστω δε τιιι'ντισ

ειπε. Αυ Ιισιι,τιιισ ιισιιεΙσιτιιτισε ειιιίσιιτά'Ιιιιγ

τσΙΙσπισιιτ άιιιτίέε , ' ιι'ΙΙ ιιοιιε Ιἶειιάτσιτ ι°σΙι

στη: ἔισΙιεΙ-σιιιι Ισ τει Ισ ΙΙΡειττ , δ; ΡΙΠ ισιιτε

νΙστιιισιιτ ·Ισγ ιτιο.ιι€στ νιι ιιισΙΙιισ στά» ε στά σε

ΎθΙ.Ι·



Ι'Μ4έπωιο Φεβόαλ - ε”,

νοιτά:ογειί: ειιοί:::ιεοΒε Ιε αει:: Ιεε Με ει::

ειι1τ:εεε δε εΙΙε [ε εοοτίεοοειπ, ε'είε ειπε: Ρεί

:ιε δε εδω:: Ιεε οίίεειυ: εΙε Ρ:ογε,δε Ιεε ΙσεΙΙ:εε

ί-2.ιιιι:ιεεε ε1ί Ι.ει:εΙιε.Ιεί ίΙε ί-ε Ιοί:: Εεεε [επι

. Μπιτ, ι·ο::ίε οσο: :ετοιι:οε: ὰ Ιειι:ε οιίε:·εΙΙεε,

είέε οιίίΙε ιιιι:ο:1: Ρε::Ιιί εΙε Με εείΙε :ειΙ:Ιε.

.Μ :ο·σίβ:[Μ οοιιε πίεοε απο: ΡΙι1ε Ιοίο,εεί:

Βία: :Ιεε Ιο:ε π1οιιίΙ::ι Ιε τειιιΡε ὰ νε:ίίτ , :αν

ε1ι:εΙ Ι:: ::ιοίίΙΙε :ΙΙΙΙ::ιεΙ (ε ι::οιιιιε:οί: :εεΙαίρ

τε ὰ ΙΙ Ρε:ί: οοιοΙ:εε , ε1ιι'ίΙ ΕιιιιΙ:οί: εοΡεΙΙε:

Ρε.: Ια νοί:: εΙε Ι'Ειίωίε5ίΙε ὰ Ιε.εοίοι:ιιιιιίο:: εΙε

:ιοΙΙ::ε Αβοεειιτοοε Ρει1ΡΙεε εΙε Ι:: :ε::ε. (]εΙο.

είε ει::ίιιε εε εΙε:οίε:ε τέΡε , πατε :Ιοί εΙ:ίοιπε

ειιτ:εεΙ:οίε Ιοίο, οοιιε :πισω εΙΙε:1ΡΡ:οεΙιόε,

ιτίεΙΙοεε ιίοοε τεποιίε Ισ. ΡΙειεε άι: Ρεί1ΡΙε , :με

Βία: ε'εί'εοίτ εΙιοίδ , ι:κιίε οοιιε ε1ιιί ίοιο:οεε

εΙεΙίο. εοε:έε επ Ισ. £·ιΙε εΙιι @Με ειιιοοε-οοι1ε

:::ίίο:ί είε Ι:ε:ιοε: Ια Ροτεε Ρε: ποίΙ:ε ιτίειιικιί

[ε νίε ὰ πιο: :Ιοί ίου: :τιποτε εΙεΙΙοτε?Α11011$-·

ιίοιιε Ρα:: οι: είιι'ίΙ :ή είε Ροί11τ εΙΙε: εΙε ΡΜ.

εε ει: Ια οπιί[οιί :ίπ Ρευε ό:: :ΔιοίΙΙε 2 οι: εμε

:ίοΙΙ:ε ΑἔΠθ2Π οι: Ρι.ιίΙΤε με ΠΟΙΙϊΙΣΙΙ' τοι:ε

απ:: :Ιοί γ νοι::Ι:ογειί: επ::ε:9 ΡΙι1Ι:οίΙ ?ευ

εΙ:οίτ-ίΙ @Με με:: εμε Ιε ιτίεΙιτίε :πε :ίοι:ε εά

ΠΙΠΙΙ €111ίει::: :Με , δε. οιιίεΙΙ:ιείε ίί'Ρειι του·

εΙιέε εΙε Ια ΒΙοί:ε εΙε Πίειι δ: οι: (:1ΙΙΙτεΙε5 ε

· ΙΙΕ2.118ΕΕ8, πίσω με Ι-ογοοε εΙιείεέε οσο: :είπε

ΡΙειεε ὰ εΙεε <έε:ίε επί 2.11:111€ε11Ε Ιε πείτε εΙε Κ·

Με (]Ι1:ίίβειιτεο: :με οοιιε Ιε :εει1Ιο:15.

@οτ ει: [κοπεί ΡοίοδΙ:,ε'εΙΙ: ειΙΤὰίιοί: εεε::



μ. π_/έπειεπι ·π>.φω.

σοι επεοσγειιπ ιιιιιπιεεπ πει Ρπιπσοε. Νιιπ εοπσ.ιι-·

Βετ ιι,επι ιπεοσιτ πιιίιΒεπ,πι εε πι'είπ σο'ε.ιι Ρπειι.π

πιππιπε πι πιο ειπεσπιειε δ: τσιπ Μπι πογ επι

Ρει.πτειιο.ιιτ. απο σπεπσπιπιπιπιεε πεσπιπάσιτ πε
Ο

Ρεοπιπε π·πωπει,πειι σοε πεοπ Είπε.: ιιε σεσε

σε Ραπ πε πιιεππεπι€ε όεε επππο.πιεεπε , σε ειπιπι

Ροε ο πεππιειιεε ι:π`Ασπε.πιοππι οι: πιο με εσιι··.

σπιπποε:επιπ σοσι σοε π)ιεο ππεπιππιε Απππιπιι ποπ

σιι,επ Απιπεπιπιπιι ιιε πε σε πισιιιτ πεπππειιιτ ἐι

νπιε εεπτειιιιε ιιπιπισιι, δε σιτε πσοπιε π'Εππιιισι

‹' ιι ιι εσιιοιε πσω πισπιιπιιεε ι π:ιποτ, εειιεπιιπο.ιιτ

ο :πε δεπεπιεοπ, πιπιπτιειιιεπ πο:: 681188» Με” πιο"

επειιοιε Μογπε ιοπσο'Ξι στο @Με πι πιοσιι: -

επιεπσε πσπι εππιπιπιεε επι ο πο.ιιιιππε ιπ'Απιππι

πιειππιιπειιππ:ιπιπ τσοπεε πω πιιιπισπιε επιεπιιιιεπ επι

πεοπε νσγεε , 86 πσοτεεπσιε πε πεπεππιπιπιπ ο πι

Με επ.ειΡΡεππεπ σιπεπσοεεπσιε σοεπσοεε Ρεπ- ι

τιεπιπιεπεισοπ πεεειιιιιιε πιι()ιπεόειπισπι 8: Με

πε πιιιι8επιπιε οποιοι ο Ρεισ:ιπε σε π)ιεο είπω

επι: :ιππππιιε ι ο Ραπ ω: Μ:πιε ιι'ειΡπιπισοεπσιιε

πισω Ρσιπιτ πε πιιεΒιιε ὰΙεπω σπιτια δε ὁ πω

5:ιεπειι·πειιΩΝοπ επεπεπιεεπ Πι ιπιειπεσπιειε,πι'ιι

πι Ρεπε:8ε μι: ιεεοιπ π'Επεπιτοπε ειιτέει ιισιι εεε::

πεοπεπιιειιπ σοι ιιε ποσοι πιω πιέι:οεππειιιεπιπ σπο

πεππισπι πιο ππινεπιτέ , Με επι σειιεπε.π πσω πω

πιεπεπιεπιε πιπσπεπιεε δε ιπιπιεπεπεε , πεοπε απο”

ποιο ιπιειπεσπιειε , Ρσοπεε σοε πισπι Ρπιπιπιέε

ραπ ω, Ραπ πιισοεππε πεοπε σπι πιπιππιειπιε πι Ιε

πω ειππιπι.ιιι Ρεοοεπιπ άσιιε πιιεπι πει πιιιιιισεπ

πι: ποιοι πιο δεισιιεοπιππιπι.ιε ιισπι πε 1:πειιιι σοι οι

Με.



ή

/ - [/έπωσι Ήάλ:Ι. 7:

Με. ::Ιισίε ΙΙΒιιιΠόε: σε: Ιείιιε (Με: τε:οιω1

Ισ. νιο.ιιάε άεε εΙιιετιε δ: άεε Ροιιιτεει.ιιιι ο δ: Ισ. '
νὶε ετει::ιεΙΙε Ιε:οιτ-εΙΙε Ιειι: ΙΙθϊΙἘ3ἔΒ ΞΑιιιε Ι

Ι'ο.Ιιιιε πιεΙ-ιιιεε άεε ΙΙΒιιεε ειιτε:Ιειι:ε ιιεε:σιΙΙ:

Ιειι: εοιιά:ιιιιιιιιτιοιιζ ωμά νοιιε ειιτειιάει

εεΙὰ Ρειι:-εΙΙ:ε ιεπτε:-νοιιε Ιεε γεια Ιιι: Ιεεε

ΙΙ:σ.ιιι€ετε ε σιι Πι: ιιιιεΙειιιεε νιιε άε :σε στο

εΙιιιιιιε, :με νσω νοιιά:ιε2 ιι'εΙΙ:ε Ροιιιτ εά

ιιιιε ὰ Ια Ιειιιι&ε εειιε : επι Ιιειι σε:: εΙι:ιίειιιι

άειιτοί: Ρειιίε: ὰ ίσιι-ιιιεΙΙ:ιε, δε άιτε,ιιε Πω

:εμε ιιιο:-ιιιεΙιτιε αἱ: είΙ:ιιιι8ε: , αἱ: ιιιείι:

ςσ:ιειε ςιιιι σε άειιοιι: Ροιιιτ ιιιιιιιεςετ Ι:: Ρο.ί

σιιεΞΤσιι εστω ό: ιεί,ιιισ.ιε :οτι ε‹ιειι: ιι”ειι εΙΙ

ΙΙ Ρσιιι: είΙσίΒιιέ2 Ν'έε-τιι Ροιιιτ εΙΙ:ει.ιιεε: ει:

σεΙΙε ιιιιιΙΙοιι :φωτ ΙοΒέ :σε :ιΙΙΙιέ:ισιιε ΜΙ

Ιειι:ειΜειε Ιε Ϊο:ὰἰι·ι οι Ι'εΙΙ:ειινέε: σε ΙοεΞε:ιτ

ιΙεσσιιι: εΙιειετσγ2 ιιΙΙΙιιιοΙτ Πιο από , Νιώ

άεΙιτἐ,Ιὰ νοΙιισ:6,Ι':ιιιέι:ιεε,Ι'ειιι πιο:: 86 άε

εείΙ:ε ιιιι1Ιτιτιιάε ά'εΙΙ:ειιιεετε,:ι':ι ει: ιι-ιΙ Ροιιιτ

σιιεΙσιι,νιι οιιε τα τ:ειίττεε εσιιιι:ιε τοπ άστα:

ΙΙ:ισιιε , ιιιὰὶε εοιιιιιιετσιι ετσι ΒιιιιΙΙιε: δ: ιτι

τιιιιε2 Β”ειΙΙΙειι:ε ειε-τιι :ε::ιιιυ:Ιιέ Ιε μεσω::

άπο:: αειι: ? ιι'εΙΙ:-ΙΙ με :τη :με :εε :σεβ

ςΙιιι:ι:εε εσιιιισιτιί-εε τε τιειιιιει·ιτ ὰ Ισ. εσ:Βε σε

:'εΙΙ:οιιδειιτ ι & :ι'εΙΙ-εε Ροιιιτ ὰ το:: σε:: ι:σιι

:ιιειιιιειι:-_Ιεε σε” :με 5. ΕΙΙ:ιειιιιε άοιιιισιτ `

@Με πι: ΜΙΒ: Ιεε ιιΡΡεΙΙοίτ Βει·ιε-άε εσΙ

ιςσιάεδε ιιιεΙ:εσιιειε άε εαπ: δ: ά,οτειΙΙεε.
' @ε ΙΙ Με ΙΙ:ι.ττοιΙ:Ιιετιιε·ι·ιτ ά”νι·ι πιο:: ΙοιιιΙ

_ Δ Ισιτ ΙΙΙιοιι1Με 'είΙοιΒιισιτ άε Ια Ρο.Ισιι:·ι ή

Ι

Ε' Ι/ Ι

μ
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75 Ι'/έαεωφοβεβ -

μια: εοιπΜεπ το Ϊειμἶτοἱμε-£Ι ἀεἴεηὰτε :οὐκ

ηξιως2 ναι «μια τον-ιποίὶπε τα έε εε ίουϊΙΙέε

ιτιειὶε α: ωστε › ε1ιιἰ άει118 να εοτΡε νίιιιιικτ6ιι

Με νου: απ: πιστα δξ ε11ΪειιοΙἱ€ άεωε Με εσπ

ιεοὶεὶΪεε 56 άεΙΞεοε ‹ὶε Μ. εΙπεἰτ. ΒτεΕΠ @Πε ι:

Πονεήτ ΐοτι:Ιοε άε ΙωΡε(ς1ιιεὶεειτιετεεπεἰτεε,

= :ζοέε-αι.ι είπε :και Με Ρὶετέ άιιφιεΙώ υπέ

εειιαἰτε , εΙιιὶ Μ: Ηἰε μοΕ-οΠὶοιι άε Ια ΚοΙΞ
ΒΙοπ φις: Ροιιτ του Ρι·οΔίἰτ,‹Ιι:ὶ Ρειιτ-είὶκ επι σε

_ + :Βίζα (:είτ ιη;ιι:εἱ1έ,‹1ι.ιἰ Ρει1τ-είϊτε εε άεΠε.ιώ.

. Βέ νικ Βοπικ· Ρειττἱε ‹:Ιε Γε.τΒειπτ ι1ι1ὶ τ'ε:ι1 Ραπ

πιιει1ίτ. εμέ τα (οὶε,ςι1ἰ ου. εε τει1ὶε Ι::

βιε ()ΗτΠΈ, ου εε (Μ Ιε Ροίηδτ άε Ιε Ϊειὶτο,Ϊοτε

ὰ: Βουιιε Μακ άε Μ. εαπ άσε (ΞειῖΡΙιε , άε Η

εοπηΡεΒι1ὶε άσε δετὶΒεε, ά ΡΙοιιτε ειιτπτειπέτ.

ναπανε τσΡειττιιιπο δε νπ Ρτ0Ρ08 Μαΐω

:Η σΙ1ειι1Βετ όε παω δε :Κ εοι1ἀιιὶτε , το άσπ

ικιιπ εκεέε ἔι εείίε ί-ειὶπεΐτε ταΒΙε.(ΪείἘ νο Βαπ

Ηικτ ε1ιιΉ Με ?αυτ με ΜΜΕ: Γαὶτε ΜΒ ν Ρατ

τὶεἱΡετ. @ο Η πω: σειιοΙειιι”νιι άε σενετέ Φ:

εστω· [ε δώ άί(Ρει1[έεΙο Βιίι·ε Μ. Ρειίζιι€εΒίε8

_ αἱ Γειιιοἱτ εοτηιηειικὶέ ΞιεΙιεΐ πε Ραπ: ‹Ιε Ει
(! .

ΜΜΜ , νοιιΙοἰτ , ε]ιιΉ ΗΜ; τεττιω:Βέ ά'επτικ

(σε ρευρὶεε. ΑΡΡΙηιιει-νουε :ιιιὶοιιτἀΉυν Π:

111είΪ11€,Πἱ€ι1 £οιπιὶε ε!ιαίτιω άο νοιιε επ νο

ίἱτε ΡαττὶοιιΙἰει· , δε Ρετ Ι'εΧεωΡΙε όε Μ. Ρεϊ

€μ1ε νου.ιε ι1ιοι1ίϊτε ειπε τοιπεε νοε ί::.ιοιΙΙεε

εάοάιιειι: οίὶττε εοιπιπε ειικευπ ά”ΕΒΙἰίε8Α (χω

τΙιαΐειιιιο &εσΙΙσε άοετ Ροπεάετ 16ΐιιε @Με

απ” εστία, ιπεὶε απο ςΙιειίειιιι «ο Ρειπὶευιὶω

` ΜΜΜ



Ι'..Μέρειυιφά&α!. ·: 4 5

γ ΜΒΜ ΡαττκΙΡε: , δ: εμε α:ΜΠμε Ρει·ω1°

δαπήΠε ὸοὶτ ειι1οΙτ ω] (με πω ἀεε Παω :ή

;;·μω9ι1ε,δέ αιιίΠςι1ε τ!κιίειιτι οΒεϊίΒ αυτοκι

ππωεΙειτιέτ οΙο Ι'Α(Ροίϊτε. ι.6'στ.ι.ι.ι8.σ.1ι1ε εΙ1:Ι+

ευη ε'ε[Ρτοι1ι.ιε ογ-ιπτώπε › δε ειἰι1Ιἱ-ιτιει18ε

άι: οεΡεἰτι 86 Μία: ό: @Με €οι1ΡΡε.

Ρείΐοιπε επι ποίΗείϊτκ: Ροὶηέ):.

 

οοΜΜΕΝ°Γ 1:Α6ΝΕΑν

άσαο5:4Μ »Μιμί › Χ

ΜογΓε τειπειτςυοξμο.ττο εΙιο[εε

7 Η άοίΐι15. '

Ι. @Η :σε@ΗΜρωεψ·σα ΙπΜπαπ” ο: Β

@β Άρια: επι Μ: τΜιι€εειιιτ. Ε: α:Μι ειΗτι @ΜΗ Υ.

π: άοιέιιευτειά πωπω:πιειτςιιε ὸο Ι'ΑΒιπεειιι οι ›

ΕΒΥΡτ‹:, σα ειδη «με Ποπ πιο Έυίὶ άΗΒΡέ σε

Ροτάι1. α . 7

Μειίε$. Ιοἔνιια Ισ :αΡΡοττο :Σ Ιτίυε (ΜΜΕ,

άὶί-ειπτ ςιΐο.γειαείΒέ πουπέπιοττ αιΗστοΙΧ,

ἱεε $επάατιι1εσ·ιπ ΜΥ :οπ1Ρίκιπ Ροὶιιτ Η::

ὶειωΒεε > ειΗια ηπα Ι'Εἴετὶτι·ιεε διά ει:εο;πΡΙὶε,

μα ντιοε`ἀ'ἰεε·ἰιη πιο βια εο.Ιΐέ.. ΜΒ. ι9. -36έ

ΚΗΠ8.1ΉΙ1€ , ΗΜ νσιιε @Η €12Πϊ(2Πιο11Ε νοέιτ | `

9ασ(:ΜΜώ:ιποθετε Ράφια. Οκ1ττε ΡΙικ·εΙΙο

που: ·πΡΡτεπά :. εμε Με 8επεΙατιτιοε Ποπ:

Ρ28 τι1έ·Ιείι1ε @Μάη ωαἱε φίΠ εΡε ωοττΜ

ὶΒΡΡΙὶ‹:ε άε Μι ετοἱΧ,οιι ι.τίΈοίΈ ςιι'ὶΕα ι:επιί8

ΡαἰἱἰϋΙαπω ίου «πω. :ε-ωε.Με έ; ίση Ρα·
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78 Ι'./2έσωπ Ήιβόε!.

τε. Αιιττεττιειιι Ισ ετσι:: ιισσε Ιετσιτιτιστι
Ιε,Ρσστεε εισιεΙΙε σε (ετσι: ιισιιιτ ντι Βιετιιι

εε νσΙσιιτιιιτε. 2.. @τι ιισίιι σστ τιιστι·

ΙΙ:τετ οσε (ΙΙιτιίι Ιειιιε εΙΙτε ΙιτιΡέ ιιι-τσιτι·

τισ Ρετ Ισ. 8τειιιιιεστ σε θ. Ισσιιτει.τιεε , ιι _
Ιστιτισιιτέ τσιιε ιισε ειιιιειιιιε , ιιιεΙΙιτιεε Ισ

ιιιοτι:. ε; Ετ εεει :ι εισΙΙι [τι νετιιέ ιιιι τεΒιιτά

σε εΙιιιισσε ΙιτΙεΙε. Νοε σε εε [απ τιοιΙτε Ιον;
επι ΙσιιιιεΙΙε εσιιίιΙΙε τισΙΙτε ΙΙστεε ισιτιτσεΙΙει

σεεΙΙ @εφτά τισε σε σε ιετσιιτ ιισιιιτ ιπιτεε;

1;ιιιιε οσε τειιι::ιτιστι σε ιισσε @τω Ισσιιιτ 6

τισιι Ιισιιιιιισε , 8ε εμε Ι)ιεσ εΙΙ Με ε εισι ιιε

Ρετιτιεεττε. σώσε οσε ιισιιε Ιονσιιε @τα οσ

ττε εε σιτε ιιοσε Ροιισσιιε, ειπε οσ'ιΙ ιισιιιιετιι·
:ισα Ισ τετιτέιτιστι ΙΙιΙΙΙιιε , ειι Ισττε σιιε ιισσε

ι Ισ ΡιιιΙΙισιιε ΙσσίΙειιιτ. ι. Ουι·.ισ. ιι. Α εεΙα Ισ

τσΡτισττε εε εισι εΙΙ εΙιτ σιτ Ρβαιωιι.ι.ι. ΙΙ σετ

σε τσιιε Ιεε σε σ”ιεεΙιιν , τεΙΙετιιετιτ ιισε Ρ:ιε ντι

ιι'εΙΙ: εειεέ,8ε ει: Πισωμη.. ε'ιΙ τσιιιΙσε ιΙ σε

Βετο; σιιιτ άειεττέ ΡΙιιε σιιττε , εο.τ Ι'Ετετιιεί

Ισν Ι.ΒιιΙΙιειιτ σι τιιιιιιι. ει. Μειιε ιε άι ΡΙιιε,

οσον τιιιε Ιεε ΙιτιεΙεε Ιονειιι: Ι:τιίεε δε τεεισιτε

ειι σσιιεΙτεεΙειιτε σε τσιιτεείοιε Έσω τεΙΙειιιετιτ

8:ιτεΙε: στα Ιεί-σε @και ετι·Ιεστ εστία , εμε

ειειι ιι”ειι ίετιτ Ρετειιτ, Ρσιε ιιιι'ΙΙ τεΙΙιιΙειτεταξ

ιισε εστι” 8ε Ιεε τετιστεεόιστιιιεε ὰ ίση εστΡε

8Ιστιεσιι.Ετ εεττεε ιι()ΙιτιιΙ·τι'σ Ρσιτιτ Ρετιιιιε

οσοι σιτ ετιίεέ ντι ΙεσΙ σε τισ εστΡε ιισ'ιΙ ιι'ει

Ρτιε οσε ιισστ Ισ τετΙειιιρτισιι ιιεε ιισΡετεε,

ιιιιιιισσετσιι;-ιΙ οΙε εσιιιει·σετ ιισε σει·Ισιιτιεε

σε : εξ



[/!!πΜ8 Φάά'βέ2. .

δε εε :ιΙΙΙιέ:ισιιε άε Ισ. νιε,8ε εε ειισσιΠεε άεΙε

πιο::,δε εε ιιιΙσι1”ειι1 Ιου.: άε Ισ. ι·εΙιι::εό:ισιιδ

ΙΙ. ΕπβευπάΙΙσπ, ΙΙΑΒιι€2.11 Ιε άειισιτ ιιιιω..

εε: Με: ό:: μἱπεβπ.: Ιειωικ.(Ιεί:ε σ:άοιιιιε:ιεε

τε22.:άοί: Ιεε ΙΙ:αεΙΙ:εε:ειδιι σιι'ετι εεει δε επι:

δε Ιειι: Ροί:ε:Ι:έ ὰ Ιειτιιο.ιε ειιΙΙ τω:: ά':ιάιτιι

:ετ Ισ. ι:ιε:ιιειΙΙε άε Ι)ιει.ι επ Ιειιι: Ιο::ιε :ΓΕ

ΒΥΡ:ε:ειι.: σε:: Ιω: εμε ΡΙι:ι:ιιο ιι'αιιτοι: Ρειι

εί::ε ΙΙεεΙιι :ιι !σε:Ρ:ιετεε οι μι: ίιιΡΡΙιεεε ὰ

ΜΜΕ:: :ιΙΙει.° ΙεσειισΙε , ειι Ιιιι ΙιιγιιιεΙΙ:ιε Ιε

:σιτε άεΐο::ι: Η Ιι:ιΙΙιιιειιιειι: , οιι'ΙΙε σ'ευ

:ειι: με ΙσιΙι: ‹Ιε Με Ιει1ε:Ιειι:Ριιί:ε , :Με

εΙιο.Ιειιιι Ι”ειιισο::ε άειιε Ια ιιιιιιιιιιιι:ιιε άε εεΙΙ:
νΙΙ:ιΒε άεε Ρειιιιε (Με Ιει1ει.ιιι Ιεί.ιιε (ΙΙι:ΙΙΙ: δε

Ι”ΑΡοΙ::ε δ. ΡειιΙ πω:: ν:ι νίεΒε Ι:ιι:ιτιιεΙ,

ε”εΙ: ὰΙΪὰιισΙ: , σιιΊΙ θα: ε,ιιΙ:Ι:ειιι: άιι Ιειιειιι

άεε Βι.ιιΙΙεε άσό::ιιιεε,δε άεε ιιια:ιι:ε εσ::σιτι

Ρω. Όεε Ι:ε.ιιίΙεε άο&τιιιεε , :εΙΙεε σιιεΙΙεε ε

Ι:ογειι: εεΙΙεε άεε ΡΙι:1:ΙΙιειιε δ: άεε 8ειάάιι

είειιε. Ι.'ΑΒιιεειιι σε Ρειι: εί::ε ιιιιιιιΒέ ε.ιιεε ει:

Ιειιὰἰιι: ει:: ΙΙ άσιτ €ΙΙ:1°ε111ειιιΒέει.ι1εε :σε ε δε

Ι'οΙ›ιει: άεΙο.ί:ογ ε'είΙτ Ιεί-ιιε @πω Ισ. νε:ἱ:έ

ιιιείιιιεεὰ σιιι :ιειι ιι)εΙΙ: ΡΙι1ε σ:ισοίέ σιιε Ιεε

ΒιιιΙΤεε άοδΙ::-Ι:ιεε δε Ιε ι:ιειιίσ:ι8ε. φαι:: ει:

Ιειιαιιι άεε ι:ιωιι:ε εσ::στιισιιε , Ι'ΑΡσΡ::εε ω:

εε εμε ΟΕΜ: ιισΙΙ:ε ΡιιΙσιιε :ι εΙ:έ ιπιιτιοΙε,

ιιιίε:ε εε εοιιιιιιιιιιάειιιε:ιτ, Κειιιι:8ει Ιε :ΜΙ

Ιειιο.ιιι , Βάσω Ια ίεΙΙ:ε :εστι :ισιιι: ειπε «κι

Ιειιιιιιι , οι ειπε Ιειιὰἰιι άε ιιιειιιιιιιΡ:ιέ 8ε άε

:ιιαΙιεε,ιτι:.ιε πεταει πιω Ι:ιιιεΙειι:ιιιι άε Ιιιιεε
ε ε ε 4
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:σε Ι'/ἔωωιΡώσο!.

ω: 8: σε νεσ:έ. ι.ε.`εε:;.7.8. Ε: σε "ανΜε
στο οσε ιηεειιτε εσττοτησοε μια: ΙΙΑΒιιε:εσ

ίσηε1η:ιεοΙε σε ίετοι:-εε σοίη: ιε::ετ σε Ισ ίίι

ε ίοτ Ια νι:ιησε Ισ σΙοε εκσοτίε σε :ωστε ί:ε

στη ίσιτι:οεΙΞΑιιίΙΙ εεΙει η'είτ σειε ί·ηιπ:Ιε,εμε

οι ?είτε ίεεεΙεστοι: ·ίεστ ιοιιτε δ: εμε σε: ίεσ:

ἱοικεοηιοοη8εοὶ: σε:: σο.ιη·ε ίσηε Ιεοειιη.(]ε

Ισ ίε €ειίοι:: _ τ. Αη:: εμε Ιεε σεηείΙεεε σε

Βτεο εστω: :στη ηπτειιι: ιιτιστττηε: :ιο σεο

σΙε σε: νη Ι:ιση ηοιηΙετε σεε ώστε. ε. ΙοιηείΙ:

:με Ιε ηοιηΙετε σε ίεσ: τηειτεμ:ιιι: στστικιιτε

τοση: εμεΙσιιε σετΙ:εσ:ιση εη Ι'Είετίτιιτε Ωση

σίε σειι: ι-οει:εμετ κι του: Ιε ι:ειησε σε ηοί:τε

νίε,σσοτ ηοοε σιτε :με ηοίίτε ίεησειίιε:ιτιση

σοι: σοτετ σέε Ιε στειηιετ ηποιηεη: σε :ωστε

νοεει:Ισιιιιιίε1ιιεε ειο σετηιετ ίοοίσὶτ σε τισ·

στ:: νὶε. Νε στεηει σοι:: σοίη: σου: ηιείοτε

σε:νοίίτε σιε:έ·Ιεισιιτεε σ”νη ίσοι: σε ()εηε.

σου: σοὶε ειστεε τε:σιιτηετ ἐι νοίίετε νοτηΙΙΙε

ξ τηεη:. Ε: ηε ίονει σσἱη: ίειοΙ:ΙειΙεΙεε οπο:

εμειυε, εμε Ισ ίτισσετιε σειτε νη Ιου: σεε ησ

σεεε, πιεσε σου: τεστεηστε σέε Ιε Ιειισειηεἰη

Ιειη·ε ΙιειιΙΙοιιε. Ωετεεε ?Με σιτε εμ”ΙΙ νεο

στοἱ: ιιίὶειι:ε ειιιισιιτσ'Ιιιιν ηε ?είτε σοιη: σει

τοτί:τε νηε σεοο:ιση εΧττεοτσηηιιτε,8ε είΙττε

σε.: είἶεδ: σειιο:ίει1:ε νοί,ετε νίε στσίιισιτε,

εμε σε ηοοε εισσοτ:ετ ιεΙ σεε ιιιίεισ>εε σ°ιιΥΡω

ετΙ:εε σσοτιηεηετ Ιιοτε :σει νηε νίε σιιιιετ
:εηιεη: σείτεισΙεε δ: σίίίοΙοε. ' 'Ι

1 Ι Ι. Ε:: επί ι:[υπε σε:: :είε Αεηεαο στο::

· τηειηΒέ

(



!ζ22:ισσιω?ιώιε!. · ε:

ιιιαιιΘέμπειειιιιισιωσειψιιι :ιυ:Ι::Με -

Ιιι:εε Ιυιιειι: ιπ:πιο:α:ιΙε αΙαι.ιειιι: ά:: Ι2.ΙδΣι·

ιιι:ιιάε ::εΙαιπε:ε; άε Ια:μεΙιΙε Ι)_ιευ Ιεε αΙΙοι:

:ΙεΙιυ:ε:.Ο εοιπΙ:ιειι εεε Ιιε:Ι:ιεε αιπε:εε ει::

:ι.οιιιειι: ειΕεεάουεεε!·συιε μι:: ιεειπειιιεε..

ιογεπ: ιι°ιω· ει: Ιευ: τ:αιιαιΙ,δε Ιιι: Ιε·ιισιπέι:

Η:: Ιιευ: άεΙιιι:α:ιεε. Ε: που: ιπε:::σιιε :πιω

ει: σιιΒιι ιιοι::ε £ει:ειευ:ιε ΡΙΝ8 @ΦΣΒ @σε

εσιιισα:αιΙσπουε εεΙΙε άΊιεγμε α άσπ:ιισιζε·

εεΙὡ:όπε_ αιιιου::ι'Ιιυγ Ια :ιεΙιυ:αιι:ε ει: σε

8αε:ειπεπ: ι° $α:Ιιαπ ειτε φαει :με ΡΙια:αρ

ποια :εποι: εοιππιε εΙεΙαιιεε δ: αΙΙυιε::ιε ει:

::αιιαιΙ δ:: Ρεειιέι δ: Ιεε ει:α6:ευ:ε ό: ΡΙι :παο

ασ :σεΙισινεπ: ιΙε ά: Ια νιοΙεπε,ε_άεε εσιιυρι

:: ε5· :μι π: άσπιιειι::εΙαί:Ιιέιιιφ::Ιιευ: ει:

ισιι: πε πυιέΙ:. ΡΙια:α0 [ειι-είε ιιισιιιι: Ιεεειι:

ΙαπειτιαΙΙ:831112ιε88:ΕΙιαιι.εΙΡα:8πε-ιΙαυειυι ι ι

ιιαεε:Ιει:ε ου εουάι:ιοπι ΙουάειΙειπ ω::μι::

άεπουειε:τε: άαπε ν:: Απ:: , πιαιε άε_ιισιιε

μεε1Ριεε:-δειιε Ι: 8οιετειιεε @Με ·Μειε

:ιυ°ειιε-εε α: :οιι:ε` Ια ε1ιειε:ιεόει>ει:ιε ειι

μι:άιι εου::ουι: :ιε Βιειιισμιεε:π:ιεεε Με::

α:άεπ:::οπΙσιπιπε του::δε. ιιιεεει: ει:: ( :Με

ι:οιι::ε πω εειιέε: Ο @ΜτΙ ειιε1::τυ:ει Ε!

ποιιε Ιαιι:-ιΙ°άεε·Ιιε:Ιιεε αι:ιε:εερου:ΒΩΗ5 ει: Ι

ιιοιιυειιι:.ι Ε: σεΡεπεΙππι: Ιε:οιιε=#:ιόυε;ΙεεεεΘιι° Ι

ωεφωιφεεεω :εεαι·άσιιε _Ιοι:Ια;εα:ιζ

Ιε δε· πσΠι:ε Ιε:ιιιτυάε:Ιοι: Ι:: ωφειιεεεε:=

άεΙιιι:επεε. @ποιιε π::Ισ)ισπε:ρευι!έ5 ο

:ια:ιισειιεεπόεεδεημειωυεαΜ(13ευ:Με



Μ. ΙΙ.»!!πΜπ φάἔώ

πεΙειιέε πι1ε Επι: Ιει1ποτε Ι8ποπ1ΙπΙειιίε πο ΙΙΙΙε

ετετπεΙ εΙε ΠΙειι. απ πε ΡΙειιτετοΙτ ίεγ πιπε

τειπεπτ ειπα 5. Πειτε 2 ΙΙ ποπ [Με ΙεΙΙιε

(ΙΙ·ιτΙΙΙ,δε ποιιε Ι”ειυοπε :ιττο.εΙιέ ἐι Ια ετοΙΧ. Ι..ε

απατά πε Ιοπ ΜεΙΙΙτε Ι”εΙΙπειιτ , δ: εε Μετα

ιπεπε πιά ποι:ιε θά: ειι1ίοιιαΙ'Ιιιιγ εοπτειπΡΙετ

ΙεΙΙιε (]ΙιτΙΙΙ επιιεΙΙΙό μια: πω ΡεεΙιέε , πε

ΡτοάιιΙτοΙτ Η Ροὶπτ επ πουε Ια ιπεΙΙπε ε οπι

ΡοπόΗοπ εΙε εαπ: , πιιε πω εε ΜΙΒ Ισ. με

κΙΙεπ.τΙό πε 5.Ρὶεττε Ξ Ετ εείΙ2ε ειιπει:τιιιπε πουε

εΙΙ άιι τσιπ πεεείΓειἱτε, των: ειππ πι1ε ποιιε Ιο

γοπε/ ιπεπέε νετε ΙεΙιιε (ΙΙιτΙΙΙ , πιίαΙΙιι πιιε

πουε 2οπίΙΙοπε ἑΒοπ εΙεΙεπτ Ια άοιιεειπ ‹Ιε

Ιεε Ισειιεπεεε. @ε πειτε Ιογοπε ιπεπέενετε

ΙεΙΙ1ε(:ΙιτΙΙΙ,εειτ ε'είΙ Ιε Ιεπτππεπτ πα ιπειΙ πυΙ

ποιιε Με εοιιτἰτ αμα Ιε ιπεάεεΙπ.Ε.τ ὰ ποΙΙτε

π” Ι)ειιπεΙ π'ειεεοιπεπτ πιιε απ:: πιιὶ Ιεπτ

ΡτεΙΙέε εΙ'ειΙΙ:ιΙτεε, πιιΙ οπτ εΙεε ετεο.πεΙει·ε πώ

Ιεε τοιπιπεπτεπτ , εαπ: πιιὶ οπτ Ιε απο: οιτττέ
1.8απ.2.:.:.ΙΑιτΠΙ εε Ιοιιι:ιει:αΙπ ΜεεΙεεὶπ> νε”

ΙεπιιεΙ ΜΙΒ οπ εεεοιπ·οίτ Ραπ Ιεε 111αΙ2.εΙΙε8

εοτΡοτεΙΙεε , Ι-ε Ρτείεπτε ειιποιιτεΙ'Ιιι1γ ὁ ποιιε
ποπ Ροιιι· απ:: πι1ΙΙΙε ει:ογεπτ ὶιιΙΙεε 8ε Πάω,

ιπειἱε που: απ: πιιὶ Ι-ε Ιεπτεπτ ΡεεΙ1ε1ιτε δε

ιππΙειάεε. ()εΙΙ:ε ειιιιεττπιπε ΜΙΒ είΙ ιιεεεΙΙΙ:.Ιτε

Ραπ· παω ίο.Ιτε πριιΠει· πειτε ΡΙιιε Ια ιΙοιιεαπ·

εΙεε Ιοεπεπεεε πο: ΙεΙΙ1ε ()ΙπΙΙΙ : απ· εεΙιιί μπε

Ια εΙοιιεειπ· πιιΙ ει <έοιιΙΙ:ό Ι'πιπεττιιτπε: δ: εεΙιη·

ΒΚ είὶείτ πε Ια Βιπτέ . πι1Ι ει είΙέ ττει112.ΙΙΙέ πε

ιπεΙΜΙΙ:.Ετ εοπτπιε ΙΙ π')· ει ΡοΙπτ Δε ιπεΙΙΙειι

ω τε
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τε ίειιΙτε εεε Ι,:ιΡΡετιτ,ευΠι Ραπ Με” Μισα

:ετ Ιεί-ιιε ()ΙιτΙΙΙ, ΙΙ Επιιτ ὰιιοιι· θιΙιτι δ: ΠΜ?Φ

ιζιΙΙΙιεε.Ι.'ειιιε ΒιοιιΙε,εΙιε Ιε ΙὶιΒε έ: Ραοιι,ι>.7.7.

ΈοιιΙε Ιεε τειγοιιε :Ιε ιιιιεΙ ι ιιιείιε ὰ Ι'ο.ιιιε ε1ιιὶ ε

Ι·-ει.Ιιιι τοιιτε εΙιοί·ε ειιιιετεεΠ: άοιιεε.ΑΡΡΙΞειιόε

εεΙὰ ὰεε ΙΙ.1Ι:ιΙετ , νικ ειπε £111Πε80τΒε ‹Ιε Γο

| ΡΙιιΙοιι άε β. ΙιιίΙτιεε , ΪοιΙΙετει Ιεε νιιιιιάεε [ει

Ιεεε εΙε εεάεΙΙΙιι , ειιο1 ει.ι'ιιιΒιιιιιιειιτ ΡΙιιε

άοι:εεε ι:1ιι-εΙε ιιιέεΙ Ιε ΡΙιιε εκεεΙΙειιτ. ει εεΙι:ιὶ

πιειπτ ‹Ιε Βι.Ιιτιε 86 <1ιιΙ Ρο.ίΙτιε εΙε ΙΜ!. , ιιιειιι€ε

ειπε ΡΙειιΙΙτ :Ιεε νΙσ.ιιάεε ιιιεί·ιιιεε άεεοιΙΙΒιιι

τεε,δε Ιιοιτ ιΙε Ι'εειιι μτο.ιιτε εοπ·ιιέιιε να Ιππικ

€ε ἀεΙιειειιιι, Με σ.]ιιεΙ εοιπειιτειιιειιτμπι

εΙΡε σ.ιιιοιικά,Ιιι1γ ὰ ΙείΙ.1ε ()Ιιι:ΙΙΙ :Με εποε Μ:

Βιιιιεε,εΙι:ετεε ι:Ιε Ια. 8:2.σ:ε ‹Ιε Ι)ιειι Επι: Ιε ίειι

τΙιτιειπ ‹Ιε Ιεε ΡεεΙιέει(]ειτ γ ειιε ΙΙ Ιο.ιιιαΙε Ωω

ου ΙοιίεΙ.Βο.Ιε ὰ τ:εΙΙε εμε αιιι(ε Ιε ΡεεΙιεΞ ζει

ἱαιτιὰἰε άοικειιτ δε άεΙιεε ειιΙ εΡΡτοεΙιε ‹Ιε Ια

τΙειιιάε δε ρω Βτιιιιο.8ε ειπε Είπε ΟΙιτὶΙΙ: ιιοιιε

τόιτιιιιιιιιίςιιε επ εε 5:ιειειιιειιέ2 Ι)οιιεειιτε δ:

άεΙΞτεει επι ιιοιιε εΙοίιιειπ Με ά18ειει Ιεε ει

πιεττι1πιεε επι ιιοι1ε Γοιιτ πεεείΙτιίτεε,δε τεὶετ

τετ εεΙΙεε επι ιιοιιε Ιοιιτ ΡτειιιεΙιειειΒΙεε. Ι.εε

επιεττιιιιιεε ιιετ:επειίτεε εε [Με Ιεε ειΠΙιόειοιιε

εμε Ι)Ιει1 ιισιιε ειιιιογε εοπιπιιιιιεε επ ΡειιτΙ

ει1ΙΙει·: ε@ιτιιιιιεε Ιοτεειιι'ιΙ ιιοι1ε εΙι:ιίΗε μια

:Με ΡεεΙιε2 ; ιιοιιε ιΙοιιιιαιιτ ΙΙΙΙ:Ιετ ‹Ιε άΙτε
εοιιιπιε ΝεΙιοιιιι ,ε Α ι:ιεΙΙει πω), Ματια ; απ:

Ι'Ετει·ιιεΙ ιιι'ο. εοιιιΒΙε τΙ'ειιιεττιιιιιε : οιι «ω»

Με ΕΙιεεειΙιίοΙΜ Ιοιι-ΓετιιιεεαΜεαιΠεεεθε

& π.
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Βιιιιειιτιίτε , εε.: (σε απο:: εΙΙ: επ ειιιιεκτιιιιιε.

(Με Ρειιίει-νοιιε ιιΙ ΡιιιΙΙε εεΙοιιειτ Ι'αιτιετ

τιιιιιε ιΙ'νιιε τεΙΙε Βιειιοω Ι..”ειτιεττ1ιιτιε ειπε

ΙεΙ-ιιε (ΖΗΜΙ :ι Ι›ειιε μια: ιιοιιε δι ΡΙειιιε τεΙΙε:

ε'εΙΙ: εείΙε ίε.τιιιε ειιιι ιει;τεε άει.ιιε Ια εΙιετιιεΙΙετε

εεΙάοι.ιεΙτ ιιοε εοΙοειιιιιιιεε ; ιιοε ιιΙΙΙι&ιοιιε,

. οιιι· ειπιετεε ειιι”εΙΙεε ίονειιτ:επι Ι)Ιειι ο. ιιιιι

- οιι ΡιΙε επι ιιι€ε δ: εοπιπιε ετιιιιιιιεΙ , ει ιι ‹Ιε

ιιε ιιοιιε εΙιεΙΙ:ιετ , κιιι)ειι εΙιιε.ΙΙτέ ‹Ιε Ραπ: , δ:

εοιιιιιιε Ιεε ειι€επει Με: ΠΙειι ειιιιονε ιιιιΠι

.ω ε.ΙΙΙι&ιόε μιττΙειιΙΙετεειδε εε Ιοιιτ Ιεε Ρε:

ίεειιτιοιιε μια: [ο νετιτέ. Ετ εεΙε. ποπ ί;ιιιε ει

ειιεττιιιτιε:τεΙτιιοιιι εειιιιε άΙτ ΙΈΒΙΙΙε ΗΜ. 3.

8.ΙΙ Με ΙεοιιΙέ εΙΞιιιιεπιιτιιε, δ: Με ειινιιτέ ›

ιΙ'ειΙιιίπε. Μειὶε επι Ρειιτ Με ΜΙ€Ι0ΠεΙτ εείὶε

. ειιιιεκτιιιιιε2 Ι..ει ειστε ιΙε 1εΙ·ιιε (ΙΙιτΙΙΙ Ριιιεειιιε

Π, ιιοιιε Ιιοιιοι·ε άε [εε ΙοιιΙΙΙιιιιεεε : αν.: Μεθε

_ εε Ροιιιτ Ιειιτιτ Ια Ρι·οπιεΙΙε ιιιι”ιΙ ιιόιιε ε Βή

,τε,ειιιε ΙοιιΙΙτιιιιε ειπε Ιι.ιι, ιιοιιε ι:ε21ιείοιιε ει·

·ιιεεΙιιικιυε Ιιει.ιιιιιιιε ει: ΙΙεΙ ειπε Βάι ειπε Ισά

ειιιΙΙΙ ιιοιιε (ετοιιε ειΙ3ΙΣΙΠΙΙεΖ ειιΙΙειιιιεεΙε (εε

άεΙιεεε , δε ειπε ΙΙ ιιοιιε Ιοι·ιιτιιεε εΙιειι€ει ά'Ι -

Βιιοιιιιιιιε ειι·Ρ6τι:αιιτ ειιιεε Ιιιι Ια εοιιτοιιιιε

τΙ-'είριιιεε ,·ιιιι”ειιεεεΙιιι ειιΙΙιποιιε Ιει:οιιε εοιι

' -1οιιιτει·ά”ιιιιιιιοι:τεΙΙτέ‹8Ιο:ὶειιίε. ΜιιΙε Ιεε

κΙεΙΙεεε εΙει:ε ίεΙΙΙιι δε. θ. άειιεειιι· ιιε ιιοιιε σε

=ΙιΙίΒε εΙΙειιοιιιτ ειιΙΙΙ εΙε κεΙεπτετ Ιεε Μπατα

:ειπε ςιιι·ιιοιιείοιιφεειιιάιειιιΒΙεε ἔ' Νε έει:α:ε

τάοιιε-ποιιε Έιοιιιτ επι Ιοἰιιε εοιιτεεΙεε ΙιετΙ:εε

ΜιαεΙ”νικ ΜΜΜ-ε«Με δεεσιώ.Ιιεείοει

.» ιιαΙιΙε
α»



[/4'έασα π: ?)αβ&αί.>ιιιιΒΙα α1ιια Καί-αι @ισα ιισαε ιιοατιίίΐαιιτ ι:ἱα

νισ.ιισαε δ. όσαααε , ιισαε Ια πιιΠιοιιε ω ακί:

πια αιι ειιιιατταιιια 2 Η αΠτ αει ααα Με Ρ]: ισ6.

α1αΉε ααί-Ριται:αιιτ Πιαα,δαααΙ:ι αιι σα Ρισάιιί-
βατ ααα άαεπέτιιΡΡαε σα ?ιαΙ:ιια ίςατσιτ α: Ρσιιιτ

Βιιταναιιιτ [αι ιισιιε Ια ταιιιΡε ό.ιτιιτειτισιι δα

α'ιιιιιαιταιιια , δε Βήτα ιαται: ὁ. ΓΕται:ιιαΙ ααα

ιισαε ιι'αιιτι·αιόε Ροιιιτ αιι ίσα τααιΡε 2 Ετ Ραιε

ααα νοιαι να ι·αΡοε ιια άσαααατ δ: :Ια αΙιιιτιτα,

νιαιτιόε ιισαε αιι @εκατ 86 ιιιααπαιιια Ιαε ναι

αοιιτια Με ιιατιταε2 @και α: ααα Μισο ααιιισ.ιι

σα,α'αία σα ιισαε σκατα ιισίὶτα ιιιαίαιιαιιτ ιιει.τα

ται,ααΠ ειιιιοατ σα ιισαε ιιιαίιιιαεισαι θα σαι:

ιιοιιε ιια ι:τσααοιιε ιιαιι σα ασια , ααα σα σαι

νιαιιι: σα ιισαε , αιιιαι: τσατ αα σαι νιαιιτ σα σο;

ΕτσαΙιαιιιε : ἰαίσααε Η ααα ααίὶα ιιιαατταιιια

σ αιι€αιιοΙτα σο.: €σιε ιιια(ιιιαε αιιττα ιαε ΡΙαε :οι

σαιιατέε,ασιιιιιια αιιττα ΡειαΙ δα Βιιτιιο.Βαε.()ό

Βιαιι άσιιι: αΠ: ιιαααΠιιίτα Γο.τεαιιιαιιτ Ρτἰε σε:

σα ταιιιΡε άα ιιοιιααατ δα αΙιαιτιτακιίιιι φα ιισαα

ικια:ιιΠιοιιε ὰ σΡεατ σα τιιΠιαα άα πισω τσατα

ιιιιιατι:αιτια,86 ασΙαια,8α ιι·α,86αι·ιαιτια,8ε πιεί

αΙιία.ιιαα ααα: τοατα ιιιιιΠαα , νοιτα Μια ααα

ιισαε σ.ττααΙιιόε τοατα το.αιιια ά)ιιιιιατταιτια αἱ

Ρσιιιι:σιτ Βοατσαοιιιιατ αιι Ματ , δ: αΙϊσαΒαι:
Μ. αοιιασταα σαι άσιτ αίι:ι·α ατακα πισω. Υ

Ιν.Ειι φωικιι/απε ω,ωιΑφαια ααασιαα

Βια πιἔιΒα ιὶ Δι Ιιιι/!:,αιι @Με @Μια έα ιισ)ιαμαι·ι.

Εισαι!. ιι.. ιιΒιι σιι”ειΡταε Η. ΡΙιιιγα σαι Ρταιιιίαιε

- ιιαιε,Ιαε Ε8Πιτίαιιε ναιιιιιιε ὁ; Έστω: Ια ΡααΡΙα

Οι
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πι; [/έπεσι πάω.

πε Ισπ:Ιτ,ιΙ [ε :τοπικά τσιπ ΡτεΙΙ,Βε πιιε τἱεπ

πε Ι'ειττεΙΙαιίΙ. Ετ πε πειισπε-πσιιε Ρσιιιτ πι·

Ρώπα πιει ὰ πσιιε τεπιιτ τσιιπσιιτετσιιε ΡτείΙε

που: πιπττετ τσιπ , δε ίιιιιιτε π:ι.ιιεΙιειιιεπτ Μ.

νσΙσπτέ πε Βιειι,πι1εΙπιιε μια πιι”ΙΙ πσιιε ει;;

ιισγε2 Πε ιπείιιιεε έι πω επι πισππε επ ποσο

ΙιειΙΙ:ιπτ δε ιι.ιιππςειπτ νετε πσΙΙ:τε Ρειττιε , νειι

πι1ε Ιε :εμε πε (λιτά ιι'είτ Ρσιπτ πε εε πισω

πε,πιιε πω τιεΙιεΙΙεπιπσιιτ πσιιε τεεειισπε επι

ισιιτπ”Ιιιιγ Ιε παπα Ισα πιτ ειεΙ> πιιε Ιεε ισιιιτε

(πω εσιιττε & ιιιιιιιιιιι.Ιε , Ιε ττειιιαΙΙπτειππ ; Ιε

εΙιεπιἰπ Ρεπ1ΙιΙε , Ιιειιιιεσιιιξ› π'ειιπειπιε , ΡΙιι=

. πειιτε τετιιτπειιιεπε , επιιιε επειπειιε , δε σεβ

πτειιιπεε πΙΙΙιειιΙτέε.Ρσιιτ εεε ταποιιε Η επ τσ

επΙειπεπτ πεεείΙπιτε πιιε ιισιιε [σπσπε επ απ:

εππιπΡαπε πιιε Ι)ιειι ειππεσιτ πεε Ιίι·:ιεΙιτεε,
εσιιπΡτειιιτ επ πιιιιτιτε ΡτεΡειτ:ιτισπε μι· ΙεΙΙ-ι

πιιεΙΙεε πσπε εΙσττοιιε εείτε ειδΙ:ισπ. - . Ι

μ Ρτειπιετεπιειιτ με πο: Μπι @Σεπτ ττσι@σω

Ειππτι:_ ειιππιτιιτεε πεε που: σὺ επι Ρσττε Ιεε ι

-τωωπ Ισπ85, 8: πιιεΙε τα πείσω πε τεττσιιΙἔ

ΙΪετ ιισιιτ ωεπεΙιετ ιιιιεε μια πε ΙειεΙΙιτέ,εσιιι

:πε ει: ιιιπιε ΕΙιε ρου: -Ι-ε τετἱτετ πειιαιιτ Λε

· τΙιτιΙι ; δ: θίε2ι Γει·ιιιτειιι· ι1°ειιίω Ρσιιτ :ιΙΙετ

επ πιω νετε Ι'ειιΙταιιτ πε Ιειδιιιι:ιιπιτε. Ετ εεἐ

(Ιεε @Με πσιιε :ιΡΡτειιπ Ιει πΙΙιπειιεε ,πιιε Ι;

5τ:ιππειιτ τεπιιιεττ πε πσιιε επ πσΙΙτε νσειι

τισπ.8ε.εσιπιπε ΙΙ νεπτ 1ιεποιτειιοιιε ω”

ιιιπὶ_σπε πε τσιιε ειπΡεἔΙιειπεπε ιπσπεΙ:ιιπει

πιιι-εσιι·ππε ΜΒΜ ττειιπειιιειισιιε ίιιτεΙιετ>

- ι _|· ' - πειι.τ



ἰ'_/!ἔπωε ?)ε|δέεΙ.

8ειιτ , δε παω ι·ετο.τεΙειιτ ειι ιιοίΙτε εοιπΓε εΙε

Ισ εεετε επι ειεΙ:ίοιε εΙο11εΞ εμε ιισιιε τε8:ι.τάιόε

Ι)Ιειι , ου ιιοε Ι:ιεεεε, σε ιιοε ει·ιιιειτιΙε , οιι επ

5ειιεεεΙ ωστε Ιὰ ΡεσεεεΙυι:ε σε (]ΙιτείΙ:ιειι ; ΙΙ

Επι: εμε 1108 :ειπε Ιογειιι: ετοιιΠει. Πέσε,

Ραπ :κι Ρτειιιιετ εΙΙιι εΙ'α:ΙΙ μπι: σε Ιὰ πωσ,

δε Ιιιγ εΙιτε,εσιιιιιιε ΙεΙΙιε ΠΙιτΙΙΙ Ρβαιωεσ.Με

«ω, εμε ἰε Ι:ειεε, ὁ Ι)ιειι, τει νσΙσιιτε. Μεί

ιιιεε ε1ιι”ὰ Ι'ιΙΙΙιε ‹Ιε ιισε ρΙιιε δτειιισε τι:ειισιιιε,

ε”ΙΙ Ι10118 εΙΙε εοιτιιιιε Ιε Μ:ιΙΙΙει·ε επ Ι'Ειιε.ιιΒί

Ιε , ΤεσιιΙΙε τογ 8: ιτιε Γεω, ΙΙ ι·ισιιε ττοιιιιε

ΡισπιΡτε δ: ειι κα” ειιιΊΙ ιιοιιε σειιιαιιάε.

Ε: ειιιειιιτ ὰ πο:[ι·στε:, σε πω” Ιιο.ΙΙεείοιιε-ιιοιιε

σώσε σ.ιιΠΙ Ραπ εσιιειτ ἐιΙειιτε ιιεεείΙΙεει9 δε

ιι”:ιΡΡιτειισιισιιε ιισιιε Ρσιιπ σε ιισΙΙτε Μὰἰ

Με . σοι ειγο.ιιτ οίὶέ (ε. τσΙσΙιε Γε εειεζιιίε εΙ'νιι

ΙιιιΒε δε Ι:1ι18.Ιε5 ΡιεεΙε ὰ Ιεε ΑΡοίετεε , Ιεε εί

Ι·-εθ:ε σε εΙι:ιτΙτέ ειπε ιιοιιε εΙειιοιιε ὰι1ειε ?τε

εεε ειιεε νογο.8ει ειδη ειιι'ΙΙε ιιε άειιιει1τειιι:

σου ρΙιιε ειι εΙ1ειιιὶιι εμε ιισι1ε. Ετ ΙΙ ιισι1ε εε

Β:ιτεΙσιιε πο: :σκοπιά σε εΙειισιισιισιιε Ρσιιιε ε

ΙΙ:ε μτεί,επσιι: Ιε)εΣο111Βετ,Ροιιτ Ιεε Ρι:ειιειιπ

σε ιτει:οιι τ, Ριιίε ε1ιι'ΙΙε σε εεεεΙιετ εμε πιεσε

εσιιΡΡετ Μ. εστ8ε2 Τι·οιιΠε εεε :είπε εσιτιιιιε

να νο.ΙΙΙσιιτ Ι·ιοιιιιτιε , εΙΙΙοίε Ι'ΕτετιιεΙ ὰ Με.

ΟείΙ εε εμε ιισιιε νοιιε εΙιί-οιιε ιιιιισιιτσ,Ιιιιγ.

Μετα:: νσιιε ειι είΙειτ ιισιι Ι-ειιΙειτιειιε μια·

ι·ι·ιειτεΙιετ :ιι1εε ΡΙιιε σε Ιεεεεεεέ , πιεσε ειιΠΙ

εισαι: εσιιιΙκιετεε :μια ΡΙιιε εΙε ΙΕστεε δέ σε σει:

:από 5ε.τΙιειιι',νσε εσιιιιοιειΓεωου8 Ιε$ επιπε
ε ο 4

ε χ
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ΙΜέάε: νοΙΙτο ΙἈΙο:. ΕΜΠ 8ει1εκεΙ @Με ρω

:Μακ άπο ΟΙπιβιυπ ι1οιιε οΒΙΙΒε ἐ :μισά ρω

:Ωω ττοι1ΙΙ:ι, επι («πω εμε ΠΙειι Ια εοιπήιειν

ςΙοίτ ὰ Ι€τεη1ἱε, ΙιιγειιίοΙ$ηειπτ Ια Ιταιικτέ δε

Ιιι1τάΙσπε επ (ε, νοαιτὶοι1; α” σΙΜρ.η. ΟΙείΙ α·

@σε ιΙοιιε τεΡτεΙξητοιη ἐι τω: ‹Ιε Ιο.Ι.€Ι1€ε ςιιἰ

αεΙΒικιπΡΙι1ε Ιτ ιτιόόε Πωσ ΠΙειι,8ε ηι1Ιππ'ο4

ΙἔτοΥεπτ ειιιοΙτ ΡετΙέ τη Βιικιι: (Μ Πι νετΙτέ8
ΙΙ: ατε ττ:Ιω ττοιιΙττι Νώε ()Ιιι·ΙΙΙ Με τεεοπι- Ι

Ιπίεη·άο έιιιΧΒεπε,ΙΙπ 1ι.5ι.εοππιτκ εΪΙΙ Ιω: ΕΙΙ€

Ϊοὶτ , τεΙατει Ιε:ε ίοΙΙ:Ιτιιάσε ‹Ιε εείΙε νΙε , δέ

Ιογο:ιτοιιδοιιτε αΡΡατεΙΙΙει οκ ὰ νοΙΙ:ς πιο::

@τα ;ζι :ποπ εεΙι1επεΙ1κι1τ.5.Ρο.ιιΙ ειι1ΙΙΙηοι1ε εό- `

Ιϊκ111ιΙΦ , @έ πω τεέπε ΙόγωταΙιπε ‹Ιε νοή

τέ,8τ $.ΡΙεπτε πσιτε 0ΠΙοηι1ε,τ1ι1€ πσιτε μαι;

Ισ έεΙιπε ‹Ιε ι1οίΙ;τε επτειπΙεωετΙτ εεἰτιτε, ειπε

Ιοβτίεϊέ, εΙΙπτποε ΡετΙ::ιΙ&οιπεπτ·6ιι Ια Βτα‹:ε

πια πο:αε-είΙ: ΡτοΙΙ:ιιτεε :κι εΙεΙ , Ι`ιιίἔ1ιιεε έε αέ

€απ ΙεΙιπε (ΙΙιτΙΙΙ:ίοΙτ τειιεΙέ,δε σε £0Π11Π€ οπ

ε.ΙΙ.Όωίπωδ , με ι·Ιοιιε €ο11Ι:0τ113:1.ΙΙε Ρο1ιπξ

ποετοιιυο1τΙΙΕε.ι.Ρει.ι.α; .ι ΙΙ: Υ Ι

Ι. 1.κίασπάσσοΜΜοπή, θα Ισε ΙΙΙ:ιι·:ΙΙτεε ΕΙΒ7

ιιςητοπτ @ΜΙ·ΙωΙ·βαΕπι τη ΐσατ.φΜ:: δε Με

:οικω ·ΙατόιιίΙ:ΗΜε ςΙεε. ΙιιΙΒ,ι1υΙΡτοηέε κατ;

τ€Ρ2εἴιιτ·όε ΙΙδτε θε άείεΙ·ιαιΙΙΙΙ:ιιτ:ιτΜε ιτιειέπε
πωπω: Πε ειιιογειπτ ὁ. Γω·:Ιτ,·8ι Ρ011Πι111τ ΙΙε ΙΙ;

τΙοαομιιτ·εΙπ.υΙΙετ. Ι:ΙΒιιτε ιΙΙ:110ΙΙ:16τφ1ΙΡ;

' @σε ειιιςικΙ πουε οΒΙΙΒε Ι”ΑΡ0ΙΙτ€ ΜΧ @ΜΒ

6. ' γε2,ιΙΙ:;-ΙΙ,Ι€6 ΡίαΙε εΙω.υΙΙΙ:ι :Ισ Ια ΡτεΡ2.<#

ΠΙΠ011 άοΙΈΙ12.118ΙΙ8 :Ισ Ρως. (ΚΜ τΙιειΙΙ:

< 6μ·· ` ἔστι:

Ισ

/



|φέριωσι ?)α/Σύα!.

·[πτε ποιιε είε ιιεεείωτε,6ε·Ροπτ επειπἱπει· δε

Ραπ εοιποπετε:Ροπτ επειπίπετ,ε:ιε Ιε νογω

Βε είε Ιοπε,,Ιε επεπππ επ τ:ιεοτεεπΧ, Ρετίετπέ

π'είμπεπεοπιιεκτ πε ί-ετρεπε,8ε εΙε και” «Η

πἰππειιΙεε.Τἴγ επΒε8ετοὶε-τπ άόε Ρ1ε‹·Ιε ιιπεὶε2`

θ: πε ίετοιε-πι ποπ: επειιίΐε εΙε Μ. μεμπε

8ὶοπ πε Ι'Επ:ιπ8ιΙε πε Ρειπ:2 Ραπ· ί:οπΙετ ειπε

Ρἱε‹εΙε τουτο: εσππάετιτ1οπε ιποππώιιεε,Ρεί

(ει: Επι: άεππε τουτο: Ιεε ε|ΠΒεπΙτει Με ειπε

εί-Ρὶκἐεπίεε, δε (ειπε εΙιιΉ;τε πιιὶί-επι: , είει:είειβ

Ιεε ο ει· επε πε τεε ππε επεπτεε ειΙΪεᾶἱοπε.

Μιιίε εἔίὶ:ε επεπὶἶπτε π'είὶ-εΙ Ιε με πεεεΙΤ:πτε

Ροπτ εοιππειτττε εοπττε 8ειτπ:ιπ3 πποπεΙ τοπ

τεε Ιεε Ε!εΠεπτεε ί.οπτ τποττεΠεε, πε ποιιε

ΐτο(Ροει0-ΙΙ οιι'ειιικ Ρἰεὸε. Οι: Η μ:επάΒ νΞ#

ίεε Με ποιιε άεριπε Μ. πω: ἰπίοπ*σ.ιικ Ρϊει!ε,

επαγ:ιπτ ειι ιποὶπε άε Ρο3πάτε Ιε “ποπ απ

εοτΡε ιπγίπειιε εΙε εεΙιιγ . πω Μη: ε ΒτΠε Με

πω. Εεε Εειο1εε ε!εε Ρ::ιεεπε ειπε ?εἰπτ ντι Α·

(πιω , εμέ πε Ροιιιιοίτείπε Νώε ιι”ο.ιι το.

Ιὸπ.Μειὶε άποπε ειπε νετπέ,εΙπε ιπε(διπεε πο·

Με τειἱοπ πε Ροιιττο. εΡετε ι)ωτε,π πουε εποε

εεί!:ε επειιιίΪπτε πε 1'Επαι18ΙΙε. $1ποπε Γειπόε

Η πε ποιιε επ Ωω: Ροὶπτ ά'ειιιττε , ποπ Με

οπ,σ.πΧ επίείΡΙεε άε ΙεΪπε (πω. @ε ι· Ιεε

(οπΙιετε είπε Ιεε ΙίτειεΙιτεε επαπΙϊει:επτ που.:

11°1ειπ8ετ Η Ρ:ιίππε πε ε'νίετεπτ Ροὶπτ εἰε τοπε

Και· Ιοπ8 νογ:ιδε , ποιιε ἔποπεάὶἴοιιε εὶε π

ε!πιπΠ_πι·ε εἱε ΐΕπαπ8ϊΙε ; ποπ ίειιΙετπεπι εμε

εΠε πε ε'νίεπε μπει: επι δείεττ άε εε τποπε!ε:

ε___..!.πε..__-
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9.α Κάπα:: Ρα/δ·έα!;

' ιταιἱε ια:ΙΙαεε αιι”οΙΙι: αοαε εΙοιιαε ίσια δ: νι·

8αι:ιιτ ΡοατΡεααειιιτ ίο.αε ΙαΙΪἱταιΙ‹: ὰ Ια Πο.

ι1:ιεια ιτΙ:ΙΙο. .

Με πυψ:[αυ σσα:Ιέι·Εσω ααα: Ιε απο ιαΙ1οιιία,

ι:ΙΙ: ααα Ιεε ΙΪταἔἐΙἱτι:ε αιπαεεεαε Ι'Α8αι:εα άτ

αο)·ειιτ πασα Με:: Ια/Ισπε αι Με::πω” Οσα::

(μι ιαπεΙκατ ακα :Ι Ιεατω, σαφα Ματ τΙΩ

ετ:ιαιΙε νογ28εε έι Ρα:οΙ Ι ίςειαοιπ ασ ααι:Ι ναι·

ει: Και εΙΙ να καιω σα Ια παω. σαι Ροαι·

αοαε τεεοαιιααιιάει· επι αοΙΙτε ναχει ε Ισ Εσει

ΙΙοα 8ε (Ια Ια Ρειι·οΙι: ιΙο Ι)Ιεα , 8ε άι: α ΡτοαΙ

εΙεικο , εΙαααεΙ Ι)ειιιΙά Ρβικυκω;. 4. ιαεΙΙαοα

ααεια‹Ι α: εΙιε:ιαίαι:τοΙε Ρετ Ια νειΙΙτε ιΙ”οαπΒιε

άι: ωστε Ια α:: επιιαιΙτογ ειαεαα ιαειΙ, σας τα ε:

:Μια ιαο)= , ισα Μάσα δε το. ΙιοαΙετιε (σαι

ααα ι1αΙ απ: ι:οαίοΙοιπ. Ααοε ίσα Ι:αίΙοα Μ·

$0Ι3 μπει Ιε Ιοι·ιΙειΙα , δ: ααα: Ια αοΙΙιε :τσα

αειαοαε-αοαε ααεΙααε ΡειΙΙΙιΒε πο!» «ΙΙΙΙΙεΙΙε2

Ετ [ειπε ει: Βειίὶό α'εαΙ:οαοετΙοιιε-Ιιοαε ΡοΙατ

ιΙΙιαε Ιεε επαχποιαιαε @κι Πειτε Ιοτε αα,ΙΙ

νἱατ ὰ :Ματσε άι: Ια ΡειτοΙε εΙιτ ίσα ΜιιΙΙΙ:τε.Ει

α:ΙΙε ΡειτοΙε αε αοαε :ΙΙ με ΙΙ:αΙειαεπιτ να

Β:ιΙΙοα Ραπ ιιοΙΙ:τε εφ τη, παπα ΜΙΒ νικ ειτ

ιαατε Ροια· αοία:οεοια π.Ι)αααΙ επ ματι να

7' :οαττε ΟοΙΙ:αΙι δε, ωταΙα ειι·ιτιοε ‹Ι‹: $ειαΙ

θα Ι'ίασ.οαααοάογεαα Μπα ααα; Ι-οτιοαε

Ι11:οαπαοεΙεα επι αοΙΙιτ εοιαΙκιτ Ι ΙτΙτα:Ι ιΙεε

@πιατα ά‹: Ια εΙιεΙτ,ιαειε απο Ισ ΒαΙΙοα κα: Ια.

ΡέιτοΙο άε Ι)Ιοα αοαε τετιαιΙΙξιοαε απο: Βε

- 161ειΙ:ι εε Για: ΕεγαιΙοα Γιαπ ααα Με σ.ταατ8

Ραπ



ἰ”/ἔπωα φα/δέεί.

Ρι1ΗΤετ1τ συ Γεω Βικιτειπίτ,σιι τισιιε σίτεσίετ·

Ετ η,είϊ-Π Ρσττπ ειτττιιέ ὰ Ρ!ιιίἱειιτε σειιιιιτεε

εο:!εΙεε πιστη τε τἱε τοστ-οπότε αυτ:: σε σταση

εὶε Μι ΡειτοΙε άε Βὶει1 Ιεε ετιτιειτ1ίε τἱε τει νετἰ

τε 2 εστττωε ἰειὸὶε Μσγἴε εσπτσιτάσττ ΡΙιατεισ -

δ61€8 Ε8γ Πειτε , Ρετ Ιεε ιπίτσε1εεσιιΊΙ τεύ

τσίτ ειι1εεδινετ8ε. - ιιε Π Ιε σπίτοπ ἀ,Ε.Ιὶιεε

πε ίετιιοὶτ Ρσττπ ὰ τε ιιΓεττετ Γεπτο.τιτ ωσττ,

τΠΓσσε άιι τισΠ:τε, σιτε σε πισττε Η ποστ τεστ!

νἰιιετιε, δ: συ'Η ιισιιε 8πττι1τὶτ σε Ιο.ίΠτιιάε,86

πισω εστιίετιιε ηοΠ:τε νἱΒιιειιτ επ τισίὶτε εσε

:στα (Κ: ττ,εΡε σου: Ρσίτιτ εε σώσω στα: Ιείιιε

()Ιιττίτ ὰετειιόσἱτἔτἰε$ άτίττΡΙεε : δε τα Πω

σιτε Πισω Ροι1τ ηπιιτάττε ΙοειΒ ἴοιιΒπἰττσὶτ σ

σα: ὶαιπιὶε τα ιτπιὶίστι σε τοϋ: Γεω Ιιοττιτττε

εξε.Ειρι1γε.πτ Πιτ ντι σ:ιίΈστωτσι1ε-ποιιε εΙΙ:τιπε -

τσιπ ττεΓ-ἴΡεεἰειΙειπειττ Βειτίτε σε Βἱειι , Π!

τισι1ε ταἰτ Ιει€τ:ιεε άζείττε ὁ. ὶιιιτιειὶε ειΡΡιιγἐε Πιτ

|ε Βειίτοπ σε (τι Ρατσ!ε.

Με φωτέώπο 86 άετιττετε εστπΗττση είτ,τ1ιιε

Μι Ραίσιιε τἰειισὶτ είττε πτειιτεεε επ Μβο Ετ τη

τ! είτ Ρ:τ.τΙέ οσο σε Ισ. @Με σιτε ΓΕ.ίττττιιτε στ»

σσί`ε ὲι Ισ. Ρο.ττετιες 8; τετηκτέ άεε ίἱἀεἱεε, ποπ

τὶε τα Μίτεσε τω:: , εμιέ-βπηβοιιτάς2 επ Ιειιτε

ειίθιττεε. στη σε Η τυιίτε άσε ιπετε!ιεπε, στή τε

Μίτειιτ σουτ τε(Ρ:>.ττάτε Ιε ί:τη8.Ρτοπσύστ τ.τ6.

Μειτε τότε 1°1:1ίτε “σιτε είτ τεεσττιωεισάεε , σε

Ι:ισιιεΙΙε ε:ιτΙε Ι)::.ιιΜ τα Ρβαι. 119. νικ ΜΙΒ:

Ροιπτ τα ετετ Ιεε του” :ΙΜ του: ιπειιιιιεἱε,

σουτ :τσιπ ί.ειιιι1ετ σι1_τητΠειι άε εεΠ:ε εεττετα- '

Μουτ άΡο0τ πατε εΒιιστετ ά'επττετ επι τεσσε

.____λ.`-.

..ωω-.-.ώψιμ ττ
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92. ἴ/ἔπωπ ΦεβόεΙ.

σοι ιισοε εΙΙτ ΡτεΡετε.Ειι εε ιειιε ΠιιιιδΙ: Πειτε

πιεσε εΙΙτ , σοε ιισοε ε.ττετιάισιιε σε ιισοε Ιιει

ΙΙ.ιστιε ὲι Ια νειιιιε εΙο ισιιτ σε Ι)Ιεο. ε.. Ρε:.3.ιι..

ΙΙ ιισοε εοτιιιιιειισε·δε ὸ”εττειιἀι·ε δε σε τισοε

ΙιειΙΙ:ει·. Ι..ε εε.τΙειιεε Ρσοτ Ιεε ΡεσιιιεΙΙεε σε

Ι)ίεο . δε Ια όΙΙισειιεε σου: (εε εσιτιιιιο.ιιάε

πιειιε,Ιε ΡετΙειιεε,Ροοτεε σο,ειιεστε τω:Με

Ρεο σετειιιιιε , δε εεΙογ σοι εΙσιι: νεοΙτ, νιω

' ω, δε ιιε τειτεΙειΞει Ρσιιιτ Πού. κα”. Μ. εΙΙΙΙ

σειιεε , Ροοτεε σοε Ιε ιιισιιεΙε ιιοοε ειιιτείΙε

ττοΡ . δε σοε ιισοε ίσιιιιιιεε ττσΡ τετάΙΐε ὰ πισ

ΙΙιτε άεοσΙτ. Με Ρειτιειιεε Ροι1τ€ε σοε Ι)ιειι σε

ΙΙεΙεΙε ειι [εε ΡτσιτιεΙΙΙε , δε Ια άΙΙΙσειιεε , ειΪιιι

σιιε ιιοοε ιιε ίσγσιιε οσον: ιιιΙιεΙεΙεε επι ιισΙΙτε

νσαιτισιι. -

νσΙΙ:ι Ιεε άΙΙροΙΙ:Ισιιε, σοε Ιε $εΙστιεοτ τε

σοὶεπ οιο·ΙσιιτεΙ”ΙιοΙ σε πιο: σοι ε':ιΡΡι:σεΙιειιτ

σε εεΡ:ε τεΒΙε,Ρσοτ γ ιιιειισετ Ιε ντεγΑσιιεειο

Ι)εΙςΙιεΙ. ΗεΙεε Ισιιτ-εΙΙεε ειι ιισοε! Ιε σε οι

τα Ιοε τίειι σε ιισε άεΙΙειιιτε , οσο ίεοΙειιιειιτ
Ι' Ρ , , _

εισοτεε σοε Ι Ιιεοτε εΙΙ ΡΙοε σο εΙεοοΙεε,ιο:ιιε

·ιισοτεε σοε ιισοε πε ετσγσιιε εοσΙτ εΙΙΙιίτε σο..

. , , . Γιισοτά Ιιογ σο ὰ ιΙεε ΙιεΙεΙεε , σοι ε ί-οιιτ εισι

ιιιιιιει ειικ-ιι·ιεΙΙιιεε , 8ε σοι σειιιΙΙΙειιτ ‹:Ιε εε

  

σιι”ΙΙε ιιε ίε ει·οοοειιτ σώσε εεΙε σοΊΙε εΙε- _

οτογειιτ εΙΙ:τε. Α τοοε τω:: σοι Ιου: ιΙε εε

ιιοιιιΙιτε δ: σοὶ Ι”σιιτ ειιττέε ειι εε ΙΙειι εσιτιιιιε

ιιιεΙσσεε, σοι εει:εΙιειιτ Ιε Μεόεειιι, Ιεε :επιε
εΙεε, Ισ σιιετΙΙΙοιι. Νσοε Ιεοτ εΙΙΙΙσιιε σοε νοιεί

Ραπ εεε νο Ιου: εΙε εειιιίοΙεπισιι 8ε σε Γε.

- › Με.

ο



Ι'../«πωι Φεβώι!. 9έ

!ι1τ.νεπει δοπε ιπεε Έτετεε,νοττε νεπεε εποε

εοπτειΒε ὲεεἱὶε τε.ΒΙε,ειππ ί1Ή:ίιε διποιιτδ'πιη

ἔοττἰπει δε πετ Η ΡειτοΙε δε Βτεπ , δ: πατα:

ΒειΒε δε (επ ειιποπτ νοτιε Με;" Ξι Γειτιεπττ

ττειιπὶΠετ Έτπ&ιιεπίειπειιτ ὁ. νοίὶτε δειιοὶτ,

νοπε τεΡιιτΒετ δε τοιττ π1ειπι12δ8 Ι.ειιιιτπ, εται

επετ διι ππΠειι δε νοπε τοπτε τ:ιεΞπε δ'ε.ιπετ

τπιπε δε δ”ὶπεὶΡὶδἰτέ , δε επ ἱειιτεπτ ειιπετε

ιπεπτ νοε Ρεεπεποοττετ δε εε επε.Πτιπεπε επ

Ριιττεπεε δε επεε το ε Ιεε Ρετίεεπττοιπ , Ροι1τ

πιίΠεε , :ιποἱτ επ ι νοε τεὶπε ττοπΠει Ροπτ

εοπτἰτ ειπε εοιπππιιιδειπεπε δε Βἱειι,:ιιπτ πε

απ” δε νοε πειτε , πω: ειδ-πατε δε νοε επ

πειπτε!, δε επ 8επετειι ὁ. τσιπ Ιεε δειιοἰτεδε

νοίττε νοεο.ττοπ , ειπο1τ επίδ νοε ΐοιιΠετε ει;

νοε Ρὶεδε , δε Ροπτ επεπ1τπετ ΡΙπε ἑι Γ:ιτίε , δ;

τιππ δπ'Η πε/τείτε επ.τεππ επδτοπ ὰ 52.τπ:ιιι

Ροπτνοπε»Με , πρώτ Με νοΙττε επεσε

επ νσΠ:τε πππέπ , ΙεΙοείτοιι δε π Ριιτοιε δε δε

τα Ρτοπτδεπεε δε Ι)1επ , Ροπτ ποπ ίεπΙειπεπτ

νοπε πΡΡιιγετ δε πε ττεΕπ(επετ Ροτπτ , ππετε

Με Ροπτ Ροπιιοὶτ τεττειΠετ τοπε Ιεε επιπε

ιπτε δε νοίττε Εδω , πω, νοπε παθει· δ'νπε

ίεἱιιέὶτεδἐΙἱσειιεε, ειΠεπτετ δικ Ιε 8εἱΒι1ει1τ [ε

πειίτετε επΠΐοοπτ ποί'ετε δεΠιιτειπεε, τ” δω

πεποπεο. Ροίπτ τεεἐτει δε ΡΕ8γΡτε τΡτπωει

δε,Ροπτ ποι1ε ·πιπΤετ ιποι:ιτπ ω: δεΓει·τ , ιππε

μια πειτε ὶπττοδιπτε επτα 'Οεπιιαπ.εε!είτετ

εππ ειπε ποί!τε-νομΒε είξειπτ @η ο Στσουπ

ποιιε γΡιπίΐτοπε ττεΡο(ετ, δε τε ΒΙοττθετκετετ-ε

πεἰὶεεπεπτ.Ατπεπ. Ρ Ι Ν.


