
  

ν.Ιεδζ 2.6Βν £ΗΑΡα

ο:11..τιι.ικ ΡΜ). · Σ' Χ

Α Ιώβ &ΠΓΕ6ΒΠε: δ: άς ΡετΙΙιΙράε2έ

ΜΙ άοι:ΗΙε;ΡΘ.τ τεΙΒΙεε, δε μι· :πάπι

; ΡΙε:ε. Με τε58Ιοε ίοι1τωικττεε › ΚτΏ·
Ι τΧεωΡΙοε Ρο.τΙεπιτ.Ι.εε τεΙσΙεε πωπ

  

Θ' Παω Ιε εΙιειτιἰιι εΙι:'ΙΙ βατ ΙΙιἰιιτε , σε οπω

Ι › ΡΙεε οΒΙἰ8ε11τεΙ€Ι6ΙΙιἰτε : δε εοιϊ:πιε Ια εοπΙ-= :

Ια · @Με άοπιπ ίοιιικητ τοιιτ2Βε ο.ιυτΡΙιιε άε-ή : .ς ::

@Με 86 Ιει1τ Ι·Ιν;Ι€ 'Βιὶτε ΡΜ» ιΙο εΙ1ετοΙιτ σ.ιιι”ΙΙε .

' -ειε ε'εΙΙογεπτ Ρτσ211Ιε : ειιΙΙΙΙ Ρετ Ι'εΙιειιοΡΙόέ”

~ @Μέ ιΙε ΙΗεπτισιιε ειι1:ιττςοι1ε [οιιιιέπτ ευ εΙιε- # '
ΙΙ Μία ζώα Ρίετέ, ι:οΙιιε εμε ηοΙΙτιπ: ΙετςΙΒΙΙΙ(έϊιό _ Ι

' 1άσιιε Ιε·ΙΙιΙΙοίτεί.ΡετετμΙ ω: ί::ιμτ ςι1”νιι Ιιοτο-``

Ι0;;έ διΙ ΎΙ1 ηι12άτειθιΒΙειι έι.ιίΙε Ραπ τα·ΙΒΙεί Χ

· ' τοιιτε ν11€ ΙΙΙΙΙε: ΜΙΒ «ω [ΜΙ Ιιοιπιπ: ‹Ιο Μαν

Ραπ: ταΙτεΙΙοη 8ε 2.ΙΜΜ ωιπενέε ιπιιΙτἰςιϊ

” <!ανΠΕ ΡΙ-Φτ1°έεΙ'αΙιπέτ Ιειι6 ν119 2Ι€"Πως6”

Ιβ: Η ύπε ω1ττω δέ Ι”σ.ι1ττο εείΙἔε ςιιΙ Η. τφι1€ΙΝϊ

Κ μ ΜπίΙΙειι ΙΊΞἔΙΙΙε- Ιΐαειι5ΡΙε εΙ€5 ΒἀεΙεεΡαίΙἔ ὅ,

Χ ν Α' . ΕςΑ ' . άρχ.
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Έ ' ; 2.44 Β:_βφεα[Μετακτικ

Ιωκέ Ρτσάισε , δέδ.€ εαπ-εἰ πω: Ρ!ι1εώοί;

@κι Ετ €οιιπτι0 Η ειάι1Μπ (οιιιιωπ ςιι”νιι

. ' ι11ειΙο.άε-άιι€ε Ϊ.ι‹ὶ0 8έ[8.118 @Με α ΗΕΗ πιο·

· 8ο , ιτιειἰε £1ιιιιιΜ Η νὸἰτ Πω ά'ειιττεε επ :των

| ¦ Βαν: ειπε :ιΡΡε:ἰτ,ο.Ιοτε Η ἐστι Ρκτω! τιοκιβ Η.

›νΜ.ιπάε ηκιὶ5 θ. ιτιεὶαεὶἰε. Π: πιάτα: τρικ Η

Ξυἔεπιειπ ;ιι17έι1Βιέ, δε Ισ Βου.Π Ρεέιιεττἰ, ιιοιιε

ἱιιΒεοηΒ Ια Με όιι ()ΙιτσΜεια Βιόε , πουε Ποια

ΡὶειὶΒιποι1;!ὸε Ι':ιι1ιεςτι1.ιτιο ό.εε ειίΠἰέὶἰοιπε εμε

Ώὶοιι ικ)ι2ιε γ ?Με τέεσιιτί:ΜΜε φ.ιειπά παω

νογρι ε1ιιε]σε δείεΙεε ειι1Μι·ιτ πκιτάιέ ὸ·ειιωπ

πιόιϊεζοιιτ (ΗΜ ὲι Όἰειι ἱογειιἴειτιειιτ, οτιτ ὸὶΒε

τέ εε ηΗὶἰ&ἰσηε απο ειἰὶοἔτοπο,νοἰτε [ο [Με

: Βιοτἰἰὶόε-ειι Μπα ττ1Βιιὶο.τ1οιιε,ειὶο:ε ποι1ε νε

/11οπε :ὶι τοὸοἔτιοἰίὶτε εμε Με ιπὸ.ὶ νἰειπ ὰ: ιιοι15

ή, δε είὶ επι ιποι1ε ; δ: ιιοι1ε τιοι1ε ο.ει:οιιτο.<έεοιπΩ

_ γ 7 [Μακ Με €ΧειτιΡὶ€ε ιὶεε ειι1ττ€5. ΟείΕ Ρωτ

| | ι1ι1φγΓΑΡοί'ετε ::οιΠωπ ειιὶιοττετ Ιεε Ηὸεὶ€ε

_ ευ. τ27!;9ι1ςι1οιιε ιμιοτιε €ιιιτιειὶη,ὲ. [ι1ΡΡοττα

· | Χ μα” ιτιι11ωτΙεε ιιἐΉὶόὶἑο`ιιε; 86 (Με έ), ειΈκιιτ

/ Τ , Ροιιτίιιἰιιτε εουΠα1πιτ1επτ Η εοικίε ΦΠ

/ ' οφ είΈ ΡτόΡοΐοε,ιπε (κ: ροιπετιιτε με εΙε τεκτ

Ϊ ἐκ: επ @απ Βαιικοιι ε!ε μιζίοηε , :με κιοι15

σ 111ετίτοιιε 86 :ιττἰτοτιε ΐεε £ΜΜτηοικ ὰ: Βὶειι

__ _ μα ιιο;ΡαεΒέω ςιιε Π; εοπε6Ηό όιι 5εὶΒιιευτ

Δ 711οιιε ί.εττ.άο·τείιποάΒτιο.8ε ἀυ. ίοἰιτςιι”ὶὶ α άο

ηοι1ε . ε1ι1εΠιει1τε ὸεε ιιίΗἱόὶτἑοπε έείεοιιΙε επ

" η . Μ Δ Ρειι έ; τ€1τιΡω ε1ι1ΈΗ:5 ΡτοάΜίειιτ επ υ.οιιεβ€

› ° _ να ωιπιιάέιπεπτ ‹ὶε νίε,8:: Μ: Ροἱὸε ε!'νικ ἔὶοἰ

1 εφ εΧεεΙΜπιησιιτ επεο!Ιοιιτε. Μαἱε.Π Μετὰ Η
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13: Ια ρεψεωεπτε.~ ' ει;;;

«είτε σε ει1'ΙΙ ποπ εΙε ΡΙιιε ίσα. 'ΕΕε11ϊσε?άετ

' ".·επιρ!α.σ.Ετ σιιεΙε2Ρ"κατζάσ πω: άσιο[ωοϋη, _

δ: !ε_βω· πτσ[φε υβεβω εσπβωτπιαεσπεάε!α|ο). '

. θε ακα: @σιτε τοσα επ τσειπσΙτε ΙΙστάτε _ «

‹1:ι.ιε ΠΙειι ε απο ετι ίοττἔιε [σε Ρει.ιΡΙε σε ρεγε

τΓΕ<έΥΡτε. ΙΙ ΙιτΙ εσιτιπιει.τιάε ‹:Ιε £οωτ,Δε σε Ισ

ιπετττε ετι εΙιεττήη ΜΙ Ιιιὶ σίΙ:ε Ιε ·ξιιτόεσ.ιι ἀεἶ

σεΙΙΙιε Ιεε εΙΡε.ιιΙεε,εο.τ εε ΡειιΡΙε ίε·ττσσι1επτΙ

επἔαἔε τΙο.ιιε όεε €ττιστΙεε τΙΙΙΙ:ιειιΙτεΖ,ειιτετιπέ> '

; ετιττενι1εε.τισεε δέ Ια ιπετ ε Ι)τειι Ι1ιγ Ιο.ίτ εεε Λ · Ι

τ γε.ΕίαΙ:ιτι ε1ιιΙΙΙ σε Με με άΙΙΙΙειιΙτέ άεπτειτ- ·

τ εΙιετ,ίΙ ΙιιΙ.ό.στιττε σιιττε Ια εοιπάι1Ιτε εΙε Μη· .

π [ε εεΙΙε τΙε Ια. ιιιιέε 86 τ1ε Ιο.τσΙσπισε τΙεθειι.- τ ;

ζ. ΑΜΒ Ι'ΑΡσΡετε Ωσηε εσωττκιω:Ιε ετ1εε_ ΙΙειιτΙε

σε ίδοτι:Ιτ ιΙ'Ετέγιστε , @ο ιπσιιε ιπετττε επι εΙιειστια,ΐ Ι

Ω τ εΙε τεΙεττεττιοε τετάεειιτ·, δ: Ιε ΡεεΙιέ στή κοπε

ω. ετιιιεΙσΡΡε των; σ.ΙίεΙτιειπ , δε ειδα συε τιοιτε Ιε _ .

ζω τεεΙσπε·8ειγειτπέτ,ΙΙ τιοι1ε σπα τΙειιπιπ Ιεεγειυτ

Μ” νικ τιιιέε ‹Ιε τεΐιποΙΙπε , δ: ετι οι1ττε ΙεΙιιε υρεΙἶ -

ω. πιε-εΙιεΙ: δε εσ1πίσωπτετειιτ εΙε Ισ. ξσ7. (ΙΜ εεε 8.

Ιιιγ στή ποι.1ε·ειΡΡεΙΙε ὰ--Ιει δωσε Δειτε Εουτπίτ ε

Με ειιιΙΙΙΙεε ιποχέε εστττγρειτιιεηΙτ,εΗτι ειτε ιιοιιε

Με 3 Με όειτιεπτΙο·ιιε με επ εΙιειπἰιι. δώ Ρετ εε

Μ; τησγειε ειπε Βία: επ θ» ΡειτοΙε σε [ε ιτποιεΙΙτε

Μ] με ίει:ΙΙειττετ εΙΙ:τε εισίΕεε Ε” δε ΕεἔΙΙΙετειιτἐ

ζω ΑΜΒ ειι1ΙΙΙτιοίετε Ι)οξεευτ δε Ρετε.ΙΙιτε εστη

μπιτωΙε σε ΙειιΙεωετπ·ετι Ια Ι..ογ,σι1ε ι1οιιε ξ:::ε

Ι ετστιε επ ,Ει1ετ:ΒΙΙεσιιε ιισιίεετοτε-Ιουε , ιι·Ιεέε

Λώ :ΜΙΒ ΙΙ εσηΙτεττηε δξ Ια Ι..σγ 86ΈΕι1εσΒΙΙε εε

ςοΙΙ μι· πείσετε ε ΜΜΜ μι: εκεπιφΙ_εω Β Ιω

ε ε · . Β η! -

| 7 Ι . .



Ι _ Με · 13: ΙΙ: μπβπ:σωπεε,

π πποσε σεσοπ:ε τεεσεΙΙΙΙτ ε: εισο:ε: Ισ. Βσπιτε σε

Ώἰεσ ε)ε.εεσπσπσοσεστ ε π:οιιε σε ε σώσε :οἱ

ΒΙεΙΙ-ε. Ασκ Ασ8εε Ιεε εόπ:πεσσεσπεπ1ε σε Β:εσ

:εστω Ρβισ;. πιεσε ΙεεΙισπππισεε οι:: ΒεἴσΙπι
σ'εΙΙπε επ:Ιιο::έε ὰ Ιεε επιίΙσπσ:ε, σε Ρε: απο”

δε σε: εκε:::ΡΙεε , εεΙΙεε Ι:: οι:: σε Ισ. Ιστεε εσ
` 'ΙΙΙ σε:ε ασ:: επι:: (στι: :ι:σισεει ει: Ι:: Ιεε· , εεσπ: εἰ

: ὶ Ι'εσσ:σί: :Ιεε ΙἔοΙΒΙεε. Ε: εε σε: εε :με εεσπ:

ή; Ι:: Ι:: “σου εοσσσ:: ,επι εεσπ: ε: Ιεε Ιεπιε Γεω

- μπεστ Ι:: ΡΙσε Ιοιισεσ:.Ε: επσογ :1σε Ιεε Βοσ

π1εε €0π1£ΙσΙΙσπ1ε Γε επεσε σεε πεπΙοσε δ: σο::

σεε επ:εισΡΙεε , ΙΙ εΙΙ:-εε εισ”ΙΙ εε:: ::οσσε σι::

. πωσ:: Ρεσσεσ: βι::ε εοπιεΙσ::ε μ.: εοπσ:ο:ιπσ

:έ σεε εεισίεε ε: ε::εσπ:ΙΙ:ισεεε. ΑΜ σε:: Ι' -

`1σει·πιππΙε σΆστεΙιεισ :1σ: ε: εεε :ΜΒΜ σε: Ισ:
(σ): , Ρσσσοπιε ::οσε ΙσΙΙε:ε: σ. ΙΊπππΙ:ετ:οσ σε

Ι'ΑΡοί'::ε δ.ΡεσΙ Ιε :σώσε σε :οσε Ιεε ΙΙσεΙεε,

Με:ε εοιπιπσε πισσε σε νογσσε Ιε ίοΙε:Ι οσε.

::εισε:ε Ιεε σσεεε , :πω Ιω:: Ιστε:Ρσίεεε ειστε
σ Ισ): σε πιοσε: Α:π:Ι: σεσεπ:: «με Ι'ΑΡσίΈτε ::σσ8

Ρ:σΡοΙ-ε Ιε [σΙε:Ι σε ΙσίΒεε , εμ: είὶ Ιείσε

(ΣΕΠΚ :ΜΠΕ εσπ:Ισπ:πισε:εσ: σε Ισ Ισ): , ΙΙ

› ι πιοσε επ:: ΒείΙε: στπ:εσεπε ασε ππσέε σε :εἴ

: :σώσε , 8: μη; :με Ι'ΑΡσΙΙ:ε Ι”ε.ΡΡεΙΙε νπιε

ξ ?::ιπισε π1σέε,εε σε πιοσε σο:: ΡοΙσ: εί,::ε εσο

: π ε επιπισγεσίε. σ'εισΡΙογε: Με Ρε:::ε Ιιεσ:ε ἐι

μ Δ; Ι:: ::εισε:Ι.ε:, ¦ '

Ι ΕΑ σΙΙ::ε σσωένεστ σε πισσε σσ:ΓσΙσίόε,

Ι Ε: ΡσΙΙ::1σογ2μια:: ε: ποιαβππι€πεΙ· απιαστο»

Ι πά,8εε. Ι.εε ρε:σΙεε σε Ι'ΑΡοί'::ε ίση: σε σε

ΧΈ(”δε



ή

) σ 13: ἰι ρεψεωνιεε. μ”

εεεε.ΙΙ Ροιιιιοπ νία ‹ὶε τετιπεε τσΡτεε,8ε ὸἰ

τε : Νοιιε ειι.ισηε ντι Βτο.ηεΙ πισω τε άε δάεΙεε,

:μή τισι1εσιπ άει1:ιι1εέε δε σι1ί σι1τ εστιίΒιιη-.

_ηιεπτ_ Ρε:ΐει.ιετέ επι Η ί:ογ, δε.: ε ,είἰ: Ιε [ειτε άε

εεε ΡειτοΙεε , δε Ια Θεσσ άε ΡιπΙει: ψ: 12.ε1μεΙΙε

ΓΑΡσίὶτε ί.ε [σε ὰ Γειιττεε σε εε εΙιεΡἱτἐε,

Μ: άρκε ηιβωπ.ιησειΠτε ιμι'Η νειιτ είτε: γ

ιιε ι:οικΙιιΠοη άε εε σιιΉ_ @Με επιί-εἰἔηέ ειι:

«εϊιειΡάττε Ρτεεεάεστ,άε Ια πι:ιτιιτε Με ΡτσΡκ-ἱε

τα δε άεε εΕΡεθ:ε ψ: Ια ίσγ,τυοιπίδ::Αητ (με μι:

_Ιε πισγειι εἰε Η Β)! Με 8: Πιτ Ιεε ίστστηείΒε

ι1ε_()ΙιτέΠε .Βει1εκειΙεε σε Μ. 8τειεε άε Όλοι επ Ιε

82 ίυ.τΙεε ΡειττἱειιΙ1ετεε σε σιιεΙσπεεωξετέΡο

- 4:εΙε , το1181ε8 Ρετεε οσε είὶέ α$τεεισΙεε ὰ 1)Ιειι,

απ σΒτετιιι [ο. ΒειιεεωίΗσι1_, συ: εΒε;τήιχέρη

(ο. ετεύστε , ρω ΐοιιίϊεσιι :οικω (οτεεε εΙ'ειΗΠε

έ.Εσπε ὰ: σε Ρετίεει.ιώσηε,εσωωεπ εμε Ιεβιέ

@ΜΙΒ Ιε ίσσάεωειιτ σΙε τσιχεεε εεε Ρτοπιεῶσ

σε δώ: Ρσὶπιτ επεστε ισειιιίΕεί!έ ειι εΒο.ίτ,έσιτι

Με Η είΗ μείειιτ. ()ε :με Ι'ΑΡσίΈτε υ.γειι1ε

άεάιιίτ ειι Ισηἔ,νσἰεὶ εοιπιπε Η ;:όε1ιιάξ Νοε:

βυπο·,8εε.8ε εεἰιι επι φωτια δειιτέε.Βείσηεζιεε -

Ρετ στάτε. έ . -_ %

Ι..”ΑΡσίὶτε τισιιεσο.ι:Ιε ἔσω καί: σουτ άί;ε

νικ ιτπιΜτιίάε: Μ: :ειΡΡσ;τ εσ είε εκς_ςΠεστ,

τσι1εΙιέ ?οτε ὰ ΡτσΡσε ε δενίἱτε άίΙΙει1τ5 011

ΓΕΩ:Ητιιτε ί-ειίι1&ε. _ ' . σκι.

Ιε εΠε Ιε @Ποσα εκεεΠεπιτ , 881 ζωήΠΚΠϊ

πιίειικ εΧΡτἰτυετ , σιι'νιι εΙιειηἰη είὶ Ρἔεἰη σε

8ει1ε, σα: άε ἀὶτε , σιιΉ επ είἱτ τσιπ ισσ1Γιο #1Π52

' Β 8ιιΈ `
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_ Β: Ιιμπραεπωφ

ε'εΙΙ εοιιιιιιε νικ ιιιιέε εΙΡεΙΤε?

ΙειΙΙ5 ειιΊΙ είὶ τοιιεΙιέ ὰ ΡιοΡοε,οιιτ Ι'Αζο

ίΙ:τε ι1οιιε εΧΙιοττε κι εΙε ιιοιιε ιιιετττε ειι ε ε

ήπια , ειδη εΙοιιε εεε ιιοιιε ιιε ΡυΙΙΙΙοιιε οΙΙιε,

θα: ιιε νογειιιε ρετΙοιιιιε ειι εε εΙιετιιιτι , ιιοιιε

ειιιοιιε μαι ‹Ιε ιιοιιε γ εΙ.Βο.τετ : ΙΆΡοίΈτει1ε

ει: με εμε εε εΙιεπιιιι Ιω: όείεττ,οιι εΙειιι· Ιε

ιτιέ ιΙε νογει8ειιτε , οιι ειιε ‹:Ιε τειτιρε ὰ ειιιτιε

ιιοιιε γ τεικοιιττετοιιε ι:1ιιεΙειιίνιι ΡαπΡτειι

ότε Ιὰιιἔιιε, ιιοιιε Ιει·ιιΙτ όε Βιιι‹Ιε › δε ιιοιιε Μ

εΙεκ ὰ Ροιιιι(ιιιιιτε ιιείΙτε εοιιιίε. ΙΙ Ρ:ι.τΙε Βιειι

ΡΙιιε ειιιειιιτεεευΓειιιειιπ, Ριιιε ειι1”ΙΙ Ρειι·Ιε ἔν”

Μιά, νοιιε :ΙΙ,·υπερωτάυπό: έα :ώπωέικ.

ι· Ιε άιε ειιιΠΙ , ειπε εεΙΙ:ε ΗΒιιτε είΙ νΙΙτεε :ΜΙ

Ιειιτε ειι Ι'Εί·ετιτιιτε ΙΙιιιι&ε. ΑΜΠ Ιε ΡιοΡΙιε=

τε ΕΙ:ιϊε ΡτοΡΙιετιιειιιτ Ιε ιείΙτὰΒΙὶΙΪειτιειιτ ΒΙο

:Ιειιιι εΙε ΙἘἔΙἱίε ὰ Ιὰ γειιιιε άει ΜεΙΙΙ:ιε δ: όεϊ

ετὶιιὰιπ Ι”ειΒοι·ά δε. Ι”:ιΙΙΙιιειιεε τιιιιτ εΙεε ΜΙΒ

- ειπε «Με ΒειπιΙε ὰ Ια ιιοιιιιεΙΙε ΙετιιΐειΙειιι, ΙΙ ειι

Ρειι·Ιε @ή :ιιιεε ιογε δ: ωωιωιοιι. ()ιιΕΙΙεε

οτιτ, ειι-ιι Ε/Ι6ο.8. εεε νοΙεεε εί-ΡεΙΙεε, εσω

Πειιιιέεε, ειιιι εοιιτέτ εοιιιιιιε ΡΙ8εοιιε ὰ Ιειιτε

:καιω (Ξφἰιιιιὰε ε'ΙΙ Διτοπ, εε Ιοπτ νοΙεεε δε

.ιιιιέεεείΡεΙΙεε «Ιε Ρι8εοιιε , ειιιι οΙ:νίειιτειΠειιι:

ιειιι.ΑΜ Με” 2ιώιι.ι3.εΙείετιιιαιιτ εοιπιιιιειπ

Ι'ειταιεε άεε ΒαΙηΙοιιιειιε εΙε110ίΕ νειιΙτ ΐοιιάι·ε

ΙΙιι: Ισ. ΙιπΙεε : νοιεΙ, ειι-ιι, Ι'ειιιιειιιΙ ιιιοιιτει:ὰ

@οποια όεε ιιιιέεε. ΙΙ είΙ ὰ Ρτείιιιιιετ εμε πο·

ΙΙιε ΑΡοΙΙιε :ι νοιιΙι1 Ειπε :ιΙΙιιίιοτι ὰ Ι8. ιιιιέει

Ρ3ϊ β εοιιάιιιτε ‹Ιε Ιει911εΙΙε Ιε Ρει1ΡΙε ά'ΙΓιαϊ

_ .7 . 5 ,ς

- κ '
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Μ: Α:ρεψεει·ιω:._ με

εξεί: σεΙ1€11ιίτιέει1 Ισ :ετ:ε στοιιιιί'ε , εσιιιι:ιε

:ισιιε Ιε νσγστιε Η. η. ιι. π. οτι Ιε ΡειιΡΙε Μ:

σΡΡείΙέ Ιιειιτει.ιιτ, σου: :Με εσιισιιι: σε: αλ::

:ιι1εε ε Ι:: Ε:ιιιειειι :εττεί):τε. Ο εοιτιΙτιειι ίσω

ιιιεε τιοιιε ΡΙιιε Ιιει.ιτειικ! ετιίσιιεΙε ιισιιίει.ιΙε

τιιετι: εε ΡειιΡΙε,τιιειε :οσε Ιεε ίἱσεΙεε σα: Με:

δε Ρ:εεεσέ δε τω: ιιιίοι1”σ.ιιοιιε ίε:ιιειι: εοιιι·

-ιιιε σ”ν:ιε τιιιέε . στι: ιισιιε :ἰειι: ε Ισ οτε

τιειειι εεΙείΙ:ε. Ε:: Ι'Εκεσ.ι6. ιισιιε Πίεσε :με Ισ.

8Ισιι:ε σε ΙΈ.:ετιιεΙ ί: ιιισιιί::ο. ειι Ι:: ιιιιέε,

δεί: ἑι σιτε,νιιε εΙει::έ ΒΙσ:ιε:ιί-ε δε ι:ιειιεί':ιιειι
[εε εοιιιιισε νιι :είιιισι8ιι.εεείσε Ι:: Ρ:είειιεε ε::

δει::ιιειιτ ε ιιισ.ίε σιι δείΒιιειιτ εσιι:ι;οιιεέ εσι:

:τε Ιεε ιτιιιτιτιιιτεε σ:: ΡειιΡΙε. Με.ιε ειι Ισ. ιιιιέε

σεε :είτιισιιιε , σιτε Ι)ιει1 ιισιιε Ρ:σΡσίε ει: εε

:ειπε , σε:: ιιοιιε μ εΡΡε:σιίΙ: ειι ίε: 8::ιεε δε

ί-ει.ιειι: , σοιιιι:ι.ιι: Ιε ί.ειΙ:ι: ἔτειτιιἰ: επι: ι3εειω,

δε ::ιε.ιιιίεί):ει.ιι: ίε: ΒΙοι:ε ΡΙ:1ε μι: Ισ. , ειι:: Ρε:

:σιιι:εε ίεε ειιττεε τειιιιτεε , Ριιίε σε δεί: κι
ΡτοΡτειιιετι: , σαε ιιιιίετίεο:σε ίὶ

Ι'ειιεσιιττε σε εσ:ισειιιιιιο.:ιστι.

- Μειε Ι'ΑΡσί::ε τιε ιιο:ιε Ρε.:Ιε με ί`ειιΙε

πιο:: σ)νιιε ιιιιόε,ιτιειε σου: καεί: σε ια/ιιιοίκ:ι

`Ι.εε Νε:ιιτειΙιί:εε _τειιι:ι.::1ιιειι: ειιίιίγ τι σειιι:

ίστ:εε σε ιιιιέεε,Ιεε νιιεε ίίετιΙεε,Ιεε ειι:τεε ίε

εσιισεε. (]εΙΙεε στι: ίση: ίίετιΙεε ίου: εΙ:ιιτεε .

δε :::ιτιίΡετειιτεε , δείσιι: Μέσω: σιΠιρεεε

ει.: σα: Ιεε νειι:ε ι σ:: σε: Ι:: ε:ιεΙειιτ σ:: $οΙειΙ..

ΩεΙΙεε ειι:: ίου: Εεεσιισεε ἔστι: δε ιιοι:εε δε

είιοείΙ-εεεδε ί: τείοΙιιετι:εσίσ.ιι ειι ΡΙυγεε.οΉίζ

οι

ε ἔΙσ:ιίΙε δ. ε



  

4-ἶ.-σε ...

σ:·.:.····:ε··ε·σ·:.εεεε...

σ”°

εμε",

"Ψ"Ι)ΐ

.
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σε:: | Β: Ι.: μ:·βεοπ:::ε.

:ε ναι:: Ρ::::οι: σεε Ι:οι:ιι::εε. δε:: οι: Ρεσ: :σε

:ε ι:σίΙΙ εισ”:Ι γ ει. σεσ:: ίσ::εε σε σσόεε σΙιοι::

:::εε. :

Ι.εε :::ει:·ι:ει:εε ίση: ::σσεεί:ε::Ιεε,σείσσεΙ

Ιεε Ιε ί::Βε Ρι::Ιε Ψ:εσα.:.5.ι4.. σε 8.Ισσε ε:: Ισ::

ΕΡ:ΙΙτ:ε, ι:ιιέεε ίειι:ε εσυ, επισσ::εεε σεε νει::ε

ε:: ε: Ι:).,::σ: οι:: σε::σεσσ:: :::Ρ ειι·ε::εε, ι::::.:ε

:Με ί:::ε ι:: εί:εδ:. δ.Ρ:ε::ε ν ε :::είειιιεε :Ισ

:::εί:::ε Ισπ:8:ισε. θε ίσι::, σ::-:Ι , :οπ::ει:::εε

ί::::ε ε::σ,8ε ι:σσεε σει::επ:εεε μ:: Ιε :οσ:Ι::ΙΙσ>

π. Ρέα·.:..ι7. Πείε::Ρ::6 ε::Ρ:είίε σεε ίσια Ρα:

ΡΙ:ε:εεσε εε ί:εεΙε , σι:: ίση: ει:::έε σε Ισ. νε.:

::ε σ::::::οι: :1σ':Ιε οι:: σ'εσ:: :::εστιεε , δ: ει::

::εσε:ισε.::: σε εσι:::ε::::ε::: ::ε:: σι:: ι:ε Ισ:: δε'

:::::σ ε: σσι::ι::::.8εε:Ι:Ιε, εμ: ε::::ε::ει:::ε::: Ιεε

2::::εε ::Ι:ε:εεε ειπα Ι:: ::::τοΙε σε Ι):ειι , σεε

Ι:::σίίεεσε νε.:::εε σσό:::::εε, :Ιε οι:: σεε Επι::

:::::εε, :Ιε ί: :ε:8σει:: σε Ι:: Ι:σσΙε::ε :πᾶσα

Σ:σε ο Ροσιτ :::οι:ί::ε: ::σΙ:Ιε ίση: εί:ειΙ:Ι:ε σα::

ε ε:ί:ι·ε Ιεε Ι::εσ:ε , ε:: ίσιωσε :Ιε τσι::ε::ε:::

εεει:εοσι:,8ε π:ε ίση: ::ε::,:Ιε Ιει:ΙΙΕσ::: Ιεε Ρεσ

“σ:εε ει::εε ::Ισε ει::Ι::·οσϊΙΙεεε σσ”είεΙο.::ε:εε.

ΪΝιιέεε ί:ε::Ιεε ε: ίε::ε εε::

Έ'Αροί::ε με Ρει:Ιε με :ε: σε εεε ι:σέεε,ι:::::ε

πω:: ::·::έε ίεεοι:σε , ει: Ιε.:·ισεΙΙε :Ι γ ε: : :ισ

Ρ:ε:ισ:ε ε: : Ρ:σί·Ι::ε:.()ε.: δεί:: εεε τεί::ισ:::ε

:1σ*οι: Ρεσ: ::ΡΡΙ:σσε: εε :με Μογίε σ:: σε σ::

σοέ:::π:ε ε:: εε Ι:εεισ ()::ι:::σσε Μια. μ.. :με

Ιεσ: σσό:::::ε σεΒοσ::ε εσ::ιι::ε Ι:: μη:: Ιεσε

:::::οΙε σε::σσ::ε εσιπιι::ε Ισ. :οίεε. Οι: :ε:::::.ιτ

ΦΠ

.
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Βε!ι(Ρεψαα›·Δεε:. :.;ι

«με ειπε Ιεε ιιιιέεε σιιτ ΡοιιΙΙΙ:εε το.ιιι:οίΙ ιΙ'νιι

- εσΠέ το.ιιτοΙΙ: εΙε Ι,αιιιιτε , ίεΙοιι Ιε νειιτ σει Με

πιεσε ε'ΙΙ Η)! ει. Ρσιιιτ εΙε νειιιτ,εΙΙεε ΙΙιιιιειιτ Ιε

ιτισιιι1ειιιειιτ εΙι1 εΙεΙ ιΙ'Οτιειιτ ειι ΟεεΙιΙειιτ.

Ωεί)τε ιιιιέε , εΙε Ισ.ειι.ιεΙΙε ΙΙΑΡοίΙτε Ρε.τΙε ειι-ι

εείε ειιιΙτσιτ,είΕιΓνιιε αυτα: ιιιιτιιτε. Μι εΙιΕἴε-`

ι:ειιεε έ), τειιεσιιτι:ε εΙσιιΙιΙε. `

ι.Ειι ΙΈΒΙΙΙε Η γ ατοιιίισιιτε ιΙΙιιει·ε πω;δε

ι εΙεε ΕιιιΙΙΙ:ε εΙοᾶτὶιιεε,8ε ιΙεε νο.Ιιιεε νοΙιιστέε,

ειι Ιιειιιι: ;ιιιειεΙ. Ι

ΑΜΒ ειιιΙσιιεΙε εείΙε ιιιι.έε “Με Ι:ιιιε [ε ΙειΙΙΙΙειτ

ειιιΡσι·τετ Ρετ ω”. δί ιισιιε Ιει ίσιωσε, ιισιιε

ιιείετσιιε ιιΙιιε ειιΒιιιεΙΙσττειιι8 δ: εΙειιιετιει εὰ

δε Ιὰ ὰ τσι1ε νειιτε άι: εΙσδΙ:ειι·ιε, μι· ΙειιιΡΡετΙε
εΙεε Ιισπιιιιεε δε ετ Ιειιι· τιιΙΙε ὰ εσιιτεΙειιίε

ιιιειιτ ίεάιιιτε.8'ρξ Δία ε'.

Ι.ε°ιι ιι')ι ει εισιιιτ εΙε νειιτ,Ιεε ιιι1εεε ίιιιιιει·ιε

ΙιΙειι Ιε ιιισιιιιειιιειιι: ιΙιι εΙεΙ,τιιαίε ιΙ'Οτὶειιτ ω. ·°

Οεειἀειιτ ΙειιΙεπιιεπιτ:Αιι εσιιτταιι·ε εείεε ιιιιέε

έ:: τείιτιοιιιε ειι τσιπ ι:ειιιΡ5 Γιιιτ Ισ Μαι -‹Ιε

ΙιιΙΙΙεε, ιιιιιιε εΙΌεειεΙειιτ ειι Οτιειιτ, ιιί-Ριτιιιιε

ι:Ιε Ια ι:ει:ιτε ειι ειεΙ,Ιεεσιι Ραπ ιισιιε, ειδη σιι”ὰ

Ιεε: ει:ειιιΡΙε ιισιιε ειίΡιτισιιε ειιιΙΙΙ σε Ι'Οεεί

κΙειιιτ εΙε εε ιιισιιιΙε ὰ Ι'Οτιειιτ ιΙ'ειιΙιο.ιιτ.Βε εε

ΙΙε ιιιιέε εΙοιιειιιεε αΡΙιτειισιιε-ιισιι$8ε Ιε πιοιι- ι ι·

ιιεπιειιτ εμε ιισιιε εΙειισιιε Ρι:ειιι:Ιιτε , ε'είΙ: επει

πω: ‹Ιε ΙΙιΙιιι:ε εσιιΙΙ:ειιιιισειιτ Ιεί-ι.ιε (ΙΙιτίίΙ , δ:

Ιε Ιιειι σιἔι ιισιιε εΙειισιιε τει·ιότε , ε'εΙΙ ιιίΙΙιιισιι:

.ΜΙΒ τειιιιιτειιισιιε Ρσιιτιιιιογ Ι'ΑΡσίΙτε σιω

ΙΙΙΙε Ιεε βάεΙεε,ιΙιι νω1τειωωιε εΙείιιιιεΙε

. χ `
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ε; ε 11ο Ια ρει|εισε:επεσ. γ

Ηω νιι άειιοιιιΙοτειιιειιι ειι εε εΙιειΡΙτιε , άι;

ιιοιιι άεε ιεΙιτιοιιιε. Πε Ιοπτ ει” τείιιιοιιιε ειι

ιΙειιιι ίε.εοιιε , άμια ιιιι,ιΙε οιι: ιε11όιι τεί

Π10Ι8Πε.8ε , δε μια ιιι.ι”ιΙε Ιΐοιιτ ιεεειι Πε οιι:

ιειιιΙιι τεΙΙιιοιΒιιει8ε ὰ Ιὰ βοιιιέ ό: Ι)ιειι , ὰ Ι;ι

νειΙτέ,δε [ει. ΡΠΙΙΤ2.ΙΙΏθιθΠ ειιιΒιιιΙΤεπιτ Ιεε Ριο

._ι πιεΙΙΙ:ε ειπε Ιοε· ε &ε ειι γ ιιιεττειιι τοιπε Ιευ.ι
Ι ΙΙειιιεε.ΙΙε απ: ΜΙΒ ιεεει1 τείιιιοΙειιο.8ε μι δογ

‹Ιε Ιειιι Ριετέ δε εοιιίΒιιιςει ειιιι Ιειιι είι ιειιεΙιι

πιο εΙιεΡ.ιΙ.ν.54. - ν '

Οι Ι'ειιεεΙΙει·ιεε εΙε Ιειιι· (οιι 8 μια δε ειι

_ ε Ιειιιε εεεωω 8ε ειι Ιεμιε ΙοιιΙΙιειιιιεε,Ειι Ιειιιε

· . 2 - ειέιιοιιε, ιεί.ιιιοιιι Ισ. Ριετέ ό'ΑΙ3εΙ, Ια ΙΙιιεειιιέ

'ι ·' ε άΙΕιιοεΙιι, Ι'ΙιιιιιιΙΙιτέ ςΙ'ΑβιεΙιειιπ , Ι8 ΙιάεΙιτέ

ἶ ιΙ'ΙΙ:ιεε,εΙε ΙὰεοΙ:›, ‹Ιε ΙφΙ”εΡΙι, ‹Ιε Μογίε. ει Ιεε

ειιειιιΡΙεε άεε ΡιιιιιιιιεΙιεε ιιε ιιοιιε εΙιιιειι

_ ιιειιτ Ροιιιι,ΙΙΑΡοίΙιε ειεΙΙοιιίιε Ιεε Ιιιεεε,εοιιι

› Με θεεΙεοιι, διιιιιίοιπε ΙερΙιτέ. δι Ιεε ειιειιιΡΙεε

ζ - €ΙΒ8 Ιιι€εε ιιε Ρειιιιειιτ ιιειι 8:ιιΒιιει Πιτ ιιοιιε,

' ΙΙ 7 ὰὰιοιιΙΙεε Ιεε ΡιοΡΙιετεε, ειι Ιὰ Ρε1°[01ι11ε ιΙε

5ειιιιιιεΙ,8ε Ιεε Κοιε ειι Ισ. Ρειίοιιιιε εΙε Ι)ο.σ.ιιιΙ.

@ι 2-ΙΙ εε εοιιιΡὰτὰΙιΙεὰ Ι.2. Ε” 8ε ίειιιιετέ

άι: ΝοεΞε1ι1Ι ειι Β:ιίΙΙΙΙΙιιιι Ι”ειεΙιε εοπιάειιιιιιοιε

Ιε ιιιοιιςΙε , οιιὰ Ι,οΙ:ιεϊΙΒιιιεε ά'ΑΙσιεΙιειιιι Πυξ

οΙιεὶτ ὰ Μι νοειιτιοιι «:Ιε Ι)ιειι,ιιιιι Ιε ἴιιἰι Βαπ

εΙιειιιειιι [2118 Ιεειι1οιι οι ΙΙ ιιΙΙόιτ,ειιι @πισι

ιε εΙΙιειι€ετ ειι Ισ. τειιε Ριοιιιιίε.ειιιι :ιτιειιά Ισ.

ειτε «Ιοπτ Ι)ιειι είὶ Ι›ὰίὶιιἶειιι,ειιιι οΗΓιε [οιι Με

ΙειιιιεΙ ειιιοΙι ιεεειι Ιεε ΡιοιιιεΠεε , νοιιε ίση

βΙε γιιιςιιιε , @Η ε'ὰΙΤειιιε ειπε Πω Ιε Ρειἔτ

ε · ιιιε -
ω



___

Β: ΖεΡεψιιεσα:ε. ε;;;

ισείσιεε :είίιιί-ει:ει· σεε ισσ::ε.ι ΑΜ Μονίε
σιιον ειιιΙΙΙ Ρσιιιισι: εί-Ρετε: σεε 8τει:σειιτε δε

σιτσ)ιι::έε ει: Ι:: εσιιτ σε ΡΙιετεσ,Ρτείε:ε Ι'είΙΙΙ

:σε στι ΡειιΡΙε σει-Ρίο: ειιι;ισεΙίεεε σ:: ΡεεΙιε,

δε είΙ:ιισε Ι'οΡ το τε σε ο Π: Ιιιε 9τετισεε

:ιεΙιείΙεε :με Ιετε :Ιιτείο:ε σ'Ε:ἑνΡΙ)ε,τεἔετσειι:

Ρετ ίον ε Ισ τεισιισετε:ίσιι , ε'εί: Ισ: σει Ρε:

Ιον :1ιιι::ε ΙΈΒγΡ:ε , ιι'ενειι: Ρσίιπ ε:εισ: Ιε

ί:ιετειιτ σ:: Κον,ειιιί τισ: ίτε:ισε, εσισισε νον:ΐι:

εεΙιιν σα: Η: ισισίιΒΙε ε σι1ΙΡετ Ε” εεΙεΙστε Ιε

·Ρείσι:ε Ρετ Ι)εσι.ιίισσ σ:: Με: , ε.σσ :με εεΙιιν

σιιίσεί::ιιιίσι: Ιεε Ρ:εισίετε σεε σε :σιιεΙιεί:

Ιε ΡειιΡΙε. Βτε:, στι: ε ::ειιε:ί·έ Ιε :σετ τσιι€ε,

εσιτιισε Ρετ Ιε ίε: , εε :με Ιεε Ε5νΡ:ὶεσε να: ·

Ιειιιε ει:ΡετΙισεσ:ε:σΙε ί:ιιτειι: εσεΙσιι:Ιε.Νοιιε

σε ίειίοσε οσε :τει.ιετίε: Ιει ιιι.ιέε , ίειιε σπεί

σε: :οσε Ιεε :είισσιιιε.()ε:,εοισσιε ισείΙσε ει:

Ι'ΑΡοί`:τε , Ιε :ετσΡε σσιι.ε σείΙ”ειιστοι:, Η ιισιιε

ενσιιΙισσε τεεσσ:ε: :οσε εειιι: , σει σιι: :οισ

Ι:ιε::ιι Ιεε Κσνειιιτιεε , σε: σσ: ει:ε:εέ σιίΙ:ιεε,

ε1ισσσ: σε:εσιι Ιεε Ρτοισείί::ε ι :σει σιι: ί:ε:σιέ

Ιεε ΒιιειιΙεε σεε Ιισσε, σε: τισ: είίείστ Ιε ί:στεε

σ:: ίειι , :ιοί ίση: εί-εΙιεΡΡέε σεε ::εσεΙιειιε σεε

είΡεεε , :ΡΗ σε ισεΙεσεε ί-οιι: σειιειιι.ιε νιεσιι

πω, :μι (ε ίσσ: τσοτιίΙττει ί:ο::ε ειι Ιιε:ειΙΙε,

σε: στι: :σιιτσέ ειι ?σιτε Ιεε ετιιιεεε σεε εί:τειι- _

8ετε χ στι: Ρετ ιἐείιιτ:εόὶιοσ στι: τεεει.ι Ιειιτε . Ι

ισοτ:ε. Ο Βτειισε σιιέε σεε ίσσεΙεε :εί·ισσισε. ε 1

σιιτίι1ιιιειιε εσσίΙεσιισεσ: Ιε εοιι:ί-ε Ρ:σΡσ-- *

Εεε! Ε: εεΙε σοι: ίεσεΙ:εειιεσιιΡ σε ίσιιστειιεεε _

Ε



η:: 13: σ:ρεψ:σεων:ικ .

: . Ρε: Ιε :εε:: σεί:μεΙΙεε ΙΆ:›οί::ε Εσβεβεση

: ει:: ι::εί::ιε ::Ι:::Ρ:::ε 8:οΙΙ:: ει:εστε Ι:: ::σσε,

κ :με.ι:σ :Ι Ρο.:Ιε σε ασ:: εμ: οι:: εί:έ εί:ει:σσε

:, ΐ σ:: :οι::ι::ει::, :ιε :ε:ιε.ι:ε :ότε δεσ:: σεΙ:ιι:έε:

σΙ:ι: :μ':Ιε σΙ:::πιίΙεπ:: νι:ε ι::ε:ΙΙεσ:ε :είι:::ε·

: έ::οι:.Ι:ει:: σε εεσ:: εμ: οι:: εί:έ εί:::οσσόε μ::

· ιιισε:με::εε ε: Ι::::σ:εε: σ'εισαι:::ιεε ι:σΠ: σε::
σ:: ο _ Ι:ει:ε δ: Ρ::ίσπ:.Ιδε εεσι: :μ: ο::: ει:: Ι:::::σέε:

έα σσ: οι:: εί:έ ίε:ει,ιμ: οι:: εΙΙε τε:::ει::μι οι::

,Β ι εί:έ ι:::ε σ:::σ:: σε: σεε:ί:οι: σἶείΡεε, οι:: οι::

Ι .· ,μ ' εΙ:εσ::::έ @σε ε: νείΙσε σε Ρειισι: σε Ι::εΙ::ε 8ε

χ: .ιισεεΙ:εστεε : εμ: οι:: εί:έ σεί:::ι:έε › εί:Ι:Βέε,

- . :οσ:ι::ει::έε: σεί:μεΙε Ιε_::ιοι:σε π:'είΙο:: :με

έ σ:8::ει::ι:: εί:ογει:: ε:::::ι:ε έε σείε::ε, ε: ι::σι:=

; ε “ :::.<έι:εε,έε ει:σε:ι:εε δ: Ρε::σ:ε σε Ισ. :ε::ειθ`ι::

Δ εί:-εε ει:: Ρεσεείεοσ:ε: 8: ρείε: εεε ει:ε:::

. Ι Ι | . ΡΙεε,ίει::ε ίε ι::ε:::ε :ι::οι:::ι:ει:: ει: :Ι:ει::::: ε:

ει: ::::::: σε Ιεε ίσ:σ:ε:Εε-:ι: ΡΙσε 8:::::σ δ:::Ισε

εοι:ί:σε:::Ι:Ιεε:ισε ασ:: σι:: οι:: είΙέ ι:οι:::::έε:'

.Λε-σιΙῇ-ι:::`σ'σσσι::::Βε_οσ'εσι: , οσ ::ε-:σ ::Ισε

ίοιιί:ε:: :μ'ει:::9 (])εί: : σο:: στο:: οσε :Άσσ

ί::ε ε:ΡΡεΙΙε εεί:ε :ισέε σε :εί:::ο:ι:ε- σ:::::σε:

α:: εΙΙε Γε:: νε:::ειΙ:Ιεπ::ει:: δ: ε:: ::οι::Ι::ε , σε

. ι ο ει: οσ::Ι::έε,8ε ει:εδ::οι:ε δ: ε:: ίσσί:::ιι:εεε:

: 4 σε:: ::σΠ: : σο:: στο:: :με Ι'ΑΡοί::ε σ:: ι

:με :ισσε ει: ίοι::ι::εε ει:σ::οι:::έε.ΙΙ ι:ε σ:: :με

(__ί__..:·εεεση·· ε·

σ

44.

Με. π.

› :μ'εΙΙε Ισ:: ει: σεΙΙΙι:ε σε ι:οσε:ΙΙ σ:: ΡΙι:ει:Ι σ::

Ι Ἡ : _ :με ::οσε ει: ίσ:::ι::εεε:ισ::ο::::έει:οι::π::ε εί:Ι

· νοι:Ιο:: σ::ει σε :μεΙ εοί::::.1σε :τοσε :ε:::οι:ε

.: Ιεε χω:: : ::οσε :ει:εοι:::οπ:ε σεεει:επι:::Ιεε [κ

Ι Θ::



Μ· Ισ ρεύ·επωσε. σι”

Β112Ιιέε σε ισγ,σε εσιιίιο.ιιεε,8ε σε Ρετιειιιετιιιιε

εε,εσιτιιιιε τσιπ ὰ Ιθειιισιιτ σε ιισιιε.δι τιοιιε τε-·

επιτσσιιέσειιο.ιιτ Ιε σεΙιι€ε, ιισι15 τετιεσιιττστιε

νιι ΑΙσεΙ,νιι ΕιισεΙι,νιι Νοέ, Η ιιοιιετεἔὰτσὁε

ειπα Ιε σεΙιιΒε, ιισιιε τειιεσιιττόε Ιεε Ρωιω

εΙιεε,ειι [σιτε σ)ιεειιιτ Ιεε Ιι18ε5,ιι.Ρτεε Ιεε Με,

σε ειι διι Ιεε ΡτοΡΙιετεε σε :ουτε Ι:ι ττσιιι›ε ιΙεε

ιισεΙεε σιι νιειΙ Τειιιιιιιειιτ.Ετ εσιιιε μεσω”

ιιιισεε Ιεέ ντιεε ισιτιι:εε πω: ιι.ιιττεε , ιιιιιιΙειιιειιιτ

ιι”ειι ισιιτ ΡΙιιε ειιι”ντιε ειιιι ιισιιε εσιιιιτε τσιπ

Ιε ειεΙ,ειιιιιι τουσ εεε τειιτισιιιε ιιε ισιιτ σιι”νιιε

ιιιιέε,τιιιι σου; ειιιιιτσιιιιε σε τοιιε εσΙΙ:έε.

Μι σσόττιιιε ιιτιιιειιιιιΙε ειπε ιισιιε ιιιισιιε ὰ

τεειιειΙΙιτ σε εε τειιτε,ε·ίΙ, σα: ιισιιε σειιόε ιιιιι:

τετ Ιεε εκετιιΡΙεε σε εεε ιισεΙεε.():ιτ ο εεε Βοτιἔ

πετ ιιιιιεε σιιτ τεεειι τεΒιισιΒιιιιΒε Ρετ ει”
ισιιΙυε Ι,ετ:εσιισιιιιε σιι νιειΙ Τειισ.ιιιειιτ,ε'εΙΙ ὰ η

σιτε , τε ισιιτ ειιττει:ειιιιε σεε ιιτσιιιεΠεε σε

Πιειι, σε Ιεε σιιτ ειιιστείΙ"εεε Ρετ τη, Ριιττιειι7·

Ιιετειιιετιτ εεΙΙε σιι ΜείΙιειε ὰ νετιιτ> δε ειι εεε

ΙΙ:ε εστιιισετιιτιστι σιιτ σε [ετσι Ι)ιειι ΕΙ'2.ΠΟΙΙθή

ιιιειιτ σε ιιιιιιισττέ εοτιίΙταιιιιιιετιι: τσι1τεε [σττε5·

σ”ιιιΙΙιόΙ:ισιιε. ε1°ειι Ιιιειι ιισίιτε σειισιτ σει
Ιιιιιιτε Ιειιτε ττιιεεε ι σε σ'αι-Ριτετ ΙΙοιιΙ›ε νικ:

εσιισιιιτε τσιπ στις δε Ισε εΙειιτε ειι ιιιειιιιε

τείιιισιετιιιΒε σε ίσια , σ σΒεΐΙΙΙι.τιεε σε σε=εσιι

Βιιιιεεισειι Ρσιιτειιισγ Ι'Α σιΙετε σε ιιοιιε με
Ιε με σ”νιι σιι σε σαιτ τείΙΡιισιιιε. ΙΙ ι10ιι8 ειι

ετσιισ(ειιιιε ετιιιισε ιιιιέε ,ι ιιιιιι ειιιε νσ7:ιιιε

ειπε ιαιιεεεεειιτιση σεβ Ιε ιτε-ισ σετσιιε Ιεε

`.

ΗΝ"

| ι



  

  

αΙΙε8τοΠΕρ

 

κ:

:β ΙΜ ία Ραβαου·απέ.

άεΙεε,ποιιε απο Βώοπε ω: ὸἱἱΉ£ι11τἐὸ€110ἱ1ὲ “

_ . Ρ _ Δ _
12.118€τ , νοιτε άς: ιιοιιε γ Ε8.Πεετ ωια: ιογε 86 :

  

Ετ ε'είὶ Ιε «κα, νίπ<ὁε ὸε3 εκειτιΡὶεε,ειιιἰ ιιουέ

ίσπτ τοΡτο(αιτέε ει·η'Είετίτιιτε ΩιὶιιέΕο, επι Μ·

κ1ιιοΙΙ:: ςιιειιιιἱ ιιοιιε Ηίοιιε συ ὸεε πάψω οι:

€!ε8 ί_ουίδεπεεε ίἱΒιπιΙεεε άεεΈιά6Ιεω1ουε δες

ϋοπε-ὶιιεσιιτὶπ€ιπτ Ρε
ει: (Μια: τεΒεκἱοπ (σε πισω. ΑΜΠ Β:ιιιίά· Π:

Ρεοιπετ φα Πὶειι ΙΈκαι1εεφ Ρετ Ι'εκειτιΡΙο άε:

Πω άειω.ιπε1ετε.Νόε Ρετεε;ὸἰτ-ἱἰ, Ρβιι.οιπ ω

8(Π:ατα:π:ε οιι τογ,86 τι: Ισε :ιε ὸεὶἰοτἐε,ἰΙε απ

α1έ «Με τογ , δέ οπιτ άπό ὸοὶιιπἐε 5 Πε ί.ε Ϊοιιτ

φωτό: οι τογ,& ιι”ίπ Ροὶιπ είΈέ εδά-πε. ΑΜΒ

5.ΡειιιΙ ττπἰΕτἐτ :Η Μ. Ιι1ίωτιέετ:6 μι:: Η. Εάγ, Π:

(επ ὁεε ε:α:τπΡΝε (Μ ΠαιἱΜ δε ά'ΑΒτειΒέτο,86

χ -σ:οικιιιτ Η εΙι:ιΡ3;τε 4.ιιιυι Κουα. Ο: ο::ιιςσεΜ

ΜΥ ο.Κ εΐτέ 2.Ποϋέ ὰ Ιι1ίΠοε , π:: Ροἱιπ είὶέ ε·

ί:τἰτΪειτΙειπιειιτ μι:: Μ): : Μειὶε :ΜΒ Ραπ

Δω: , αι:ιί'ειιίεΒ @ΙΕ Η ίεςα αΠοἱἐ. ΑΜΠ Η:

, τηείωε ΑΡοίΗν.: Ϊο ΡτοΡοίὶ: €οιτιιτι‹: τη: Ρε.τωι

8611 (Μ: Μ. Θεα ὰ: Πὶειμ ι.Τίω.1.Ροιιτ ι:είϊό

ο:=.ιιί€, άἰτ-ὶὶ, ττιὶΪοτἰὲοτ‹ὶε ·ιτι'ει εί'εέ ΗΜ: , ειΒιπ

θα Ιεί.ι1ε φωπι τπϋι5ίω:Π έκ πιο): ΜΙΠΘ

πω:: τσοκ ε!επιειπε ,· Ραπ Μ·εΧειιφΙειξτε ὁ;

° “ τὶκσΜὲι οτσἰτι: ὲι Μή ὁ. νἱε ετετ·>

- Ρουττο. άειτιο.τ1άετ Μ, ε1ιιωιά·υσιτέ

[οιτίι11εε τει1ι1οχ€2 :ΜΧ €Χ€ιτιΡΙε8.άεε:Ρ€τ€5:εΙτ

τμ” Πε ἀ0ξ11€11©€ίΪΣ€ ΡτἰαιτἰΡιιΙ;ιπιε:πε- ΜΡ
· · ι

: . εεεἐ
.ι

Με: ἔιὶ,ο.ΡΡΙἱε:ιτἱοιι ; 86 (



  

29: Ιωρεά·βεσεεω·α

ί8:ε Ρ @στα Πε Πε εΙοίι1επιτ με εΙΙ:τε ὶπιΙ:έε επ

του: , τετ ΡιιΙε εμε 110ι15 σΙει1οπε νΙιπε ίεΙοιι

Ιεε κεΙΒΙεε,τει1ε Ι)Ιειι ιιοιιε ε ΡτεΩ::Ιτεε,ΙΙ θα.

τουΙΙοιιτε ΙεεωετΙτε εΙει1αι1τ , δε αμα Ι·Β.Ιτε ε

ΙΙειτ εΙεε εκειι1ΡΙεε , ίεΙοιι :με ιιοιιε γ :τοπικ-`

εοιπε εΙιι τοξΕΡοτέ δε. ‹Ιε Μ. εοτιί:οτιπίτε πω: ΙοΙ›ε_

έ”

ι111Ι110ΙΙ5 οιπ ΡοΙ-εεε ε 8: Μάικ Ροιιυοπε εΙΙτε,
Ι1ιιΙΙΙ ι1εἔειιτ_Ρε.ε ίειιΙεωεπτ πΊπιἱτει: Ισ.ιπειίε

Ιεε ΙΙ1:ΙεΙεε ω ι11:ΙΙ , ιηε.Ιε Ι11είΙπεε ‹ειιΙΙΙ πε Ιεε

Ωω: με Μπήκε τοιιΙΙ.οιιτε ει Ι::Ιεω ε

Ι:ιιιιεΙε ευ ι11εΙ,ς:ετ @οί εΙΙ:>εε εειιΙ ΡιΙΙΙΙε ΙΙιπε

Ιε ιποεεμετΙΙε Ι)Ιειι δε ‹Ιε ΙΙΙ. Ρο.ι:οΙε , τΙτετ επ

εκεττ1ΡΙε σιι Ισ. εΙιειιτε εΙΙΑεΙο.ιπ, ω εεΙΙε άε δ.
ΩΙει:τε ΙΙΙιεεεΙΙε εΙε Εστω δ( ΙΗιάι1Ιτετε ι:Ιε Βε

μἰεΙΞ Ε: ‹:ΙΙειιιτ:ΙΙΙτ €1ιί,έε ΡΙι1ε ΙΙιΙΙιδΙτε [ο τ:οι1ιιἔ4: -

βεαικοιιοζ ά'ΙΙΙΙΙτιπΙ:έε , Ι'Ε[ετΙτι1τε δ. ιιοιιε

εΧΙιοτι:ε Ιοιιιιέτ εΙει1ΈΙΙιΙι1τε με Ιεε ττετεεε εΙεε

.Ρει:εε. Ρ/ἑ.78.8ε ΕΚ;:ο. Ι..εε ΡΙι1ε ΙειίτιέΙτε (οτι:

«ΙεεΙετιπέε,ο:1μΙ,ευογ (με Ροττ:ιπε ΙΙτι1ΙόΙ:, οιπ

Ιεεἴοἰιι ά'εΙΙτε εΙΙπότΙέε,όεοε 1ΡεΙιίΙΙειιτ ΡεΙε Ιαν '

Ιειτιότ (Με Βόε _ΙτιιΙεΙ:εμπείεειιιίΙΙ Βεαιισοι.ιΡ «Η

.ἔιιεΙΙΙεε δε άε ΙεοΙε ΞηιετΙΙε; ιει.ι'ΙΙ ?Με παταω

εΙιετ. Μο;Ιε [οιιιιειπηοιιε Ρεε_ιποΙΙε Ιεε ΙΙιεΙΙΙοε

Βου: Ιεε ΕτιιΙεξΙ:ε 8:ιπέ.ε1ιιόε Με ?οτε επ ΙιτιΙ:εΙ$τ_

. Σ€'ς ‹1ιΙΙ :Πύξ με ἔι ΙΙηΙ:ετ,δε επ αΙεΙειΙΙ-εάτ εεΗΜ

ΜΙ ει ΙιηΙτετ. Η ‹Ιε ΙΤαΙτ Ι'ε.εΙιτ1ἰτο.:ὶοΗ εκεεΙΙΙΜε

Δω <έκδ.άε Ρε;Ιοποεεεεε Ι°ΙΙΒτΟεΙι1ΙτεΙΙΙΙΕΒΙΙΙΙἔ

' - βεο.ιιεοιπτ ά'εΙρι1εδε εΙε.ΓιιΡετΙΙΙεΙοι·ωδ6 ΙΙ Ιεπμ

Ι:Ιε εἶπε Ι)Ιειι γ Με νοιιΙιιοΒιτΙετ εΧΡτεΙΤειοεπι:

επ Ιιοιιε ΙΡεοΙΙΙο.ης επ Ια Ρω:οΙε εεε εΙεΙΙΜΒ9'

. · ε -



  

  

  

:τεστ · ~ Β: Βρεψεωεπτε.

ιιοταΙτΙεε έει:Ιιιε τατιιότε δε ι›Ιτιε αεεοιιιιιΙιε,8ε

εε ι:οτιτ σειιτι τατίσιτε.·

Ι.α Ρτειιτιετε τεσατσε εεε ΡετΙστιιτασεε ιτιέ

ιιιεε,αΪιτι στι”τΙε τε ?σιτιττιιΙΙειιτ .σιτ'ιΙε είΙ:ογειιτ

Ιτσιιτιιτεε, σε ιτε τι: ΙαιΙΤαΙΙειττ Ραε αΙΙετ ιτι α οι·

ειιιεΙΙ τιι ἐι ναιιιτέ Ρστιτ: Ιεε σόε σιτε Ι)ιειτ αιτοιτ

ττττε ειι ετα , Με εΙιειιττιταΙΙειιτ ειι ΙιιιιιιιΙιτέ

σει.ιατιτ τα ?ατε ειι Ιειιτ νοεατιστι. Ετ δεσ τ

στι” ΓΑ οΙΙιε τεσαισε,σιιατισ ΙΙ στι ατι εΙιαι›.

τι.. σε Ια εεσιτσε αυτι ()οιιιιτΙι. σε μια· σιτε τι:

ιτε ιιι”εΙΙειταΙΙε σιιτιε ιιιεΙΙιτε , ὲι ατιιτε σε Γειτ

εεΙΙειτεε σεε τειιεΙατισιιε Η στα είτε ιιιιε ντιε

εΙ-εΙτατσε ειι Ια εΙταιτι

Ι..α [εεσιισε τιστιε τεΒιιτσε, αΙ·Ιττ σιτε Μειω

τατιστι σε Ιειιτε νειττιεσείσιιεΙΙεε ιιοιιε Ιεε νο

ιιοτιε σοϋέε,ιτε ιιοιι-εΡοιτε α ΙΙιΡετίτττιό, Ραπ

. σεετιιεττι·ε ειι Ια ΡΙαεε σε Βτειι , δ: Ι·-αιι:ε Ρι·ειι

στε Ιειιι:ε ασΙ:ισιτε Ροιιτ τεἔΙε σεε ιισΙΙιεε ΡΙτι

ΙΙοίΙ σιτε ία·ΡατσΙε. σεΙτ εε σιτε ίαιΙ.ογειιτ ειι

ιιι28τιτε σε εσ·τιιιτΙιε εεττ:: σιτι τι: σιιαΙΙΙιογειιτ

Ιεενιιε σ”εΙΙ:τ'ε ίεότατειιτε σε ΡαττΙ , Ιεε αιτττεε
-σΙΑΡοΙΙοε,στιε Ι'ΑΡορετε τατιε ι.ζτιτ.3.4. στα

:εε σιιτ τε Ρι·:ιττισι1ε ειτεοι·εε α·ιττοττισ'Ιτιιγ ειι Ια

ΡτιΡαιιτέ,οσ οτι ιτε τι: εοιιτειιτε με στι ιτσιττ σεεΙ

(ΙΙιτεΙΙ:τειιε , ιιιατε στι ειι τοτσε ντι ιισιιτΙπε τι;

Ριτσσιστειιτι σε τειιιτ σε εοτιστιότειιτε δ: Ισοττσα-·,ι

. τετττεσσε στιιετε στστεε , σιιΙΙΙ γ α. σε Ια Ρετττε

Ιεε εσιττετ, στι” σιι'σιτ ιτε ί.οΙΤαε ετιεοι·ε τε-Ι

ίοΙτι σε ε, τιι·ι·είΙετ, σε σιτε εεε ετιιτετε ίτεεΙεσ

τ τε τειισειιτ σε ΡΙιτε ειι ΡΙτιε εστωειι εεε εστι-ι

3' · χ· ιιεΙΙειι
- / Ι
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. 529: ΙαΡττβεεπιπελ τι αφ

εττεΙΙεε τΙει1οτιοιιε. ·· =

'Μοτο οιιττε Ιεε τεεΙιεε τΙεε βιιιιέτε-Ρετίοιιιιευ

εεε,τιοιιε νογοιιε ειι Ιειιτε νΙεε τΙεε τεὶτε επτα

οτιιΙΙιιο.ιτεε ε εμε ιιοιιε εΙειιοιιε εκτιιτετ ιιοπΙ

ΔιιιιΙτετ , Ρειτεε οιίΙΙεγ είΙτογειιτΡοι1ΙΙεε οτι Ρετ

· τη εοιιιιιιο.ιιάειιιετιτ ; οιι Ρετ εεε ιιιΙΡιτεττοιι

7 Ι-ΡετιειΙε ε3€ Ρειττἰε_ιιΙ'ὶετε. . _ έ
ο Ειίεε τε.τι8ιεΙΙ Ιε·Ι·-αι.τ τΙΙ·ΙεΙιεε τι1εΙιτ Ιεε ἐν

_ ετΙΙιε:ιτειιτε ‹Ιε ΜΔ , εεΙιιγ ιΙε δε.τιιιιεΙ είσοτ·

8ετιιιτ Ιε Κ” Α8:ιΒ , Ι”ειτιΡτιιιιτ εΙεέ νει επιασε

εΙεε Ε8γΡτίειιε,ίειιε Ιεε τειιότε)Ιε εοιιιιιιειιιτΙε

ιιιειιτ τΙε τι1ετ ειι Ια Βιιεττε δε πιείΙεε δε τειτιεΙ-2

Ιεε δε ειιτειιιε Γεω ει`ιετιιιε ττιιξετὶεοτιὶε`Ώοιτι~

ιιιειιτ εε ειι ΡιισμτΙιταε>-τι1ΣΙεετειιότει.ήΙ άοιι€

ιιιιιτετ9 · Κε Ροιιίε ειι επι τοστ ε ειι τοιιτεε Με·

Ι .εΙιοίεε είςιιεΙΙεε ΙΙ-ΕΙετιτιιτε Βιιιιότε Ιει:τ_ι·Ιοτιε

· Με τείιιιοι€τιε.8ε δε εΡΡτοΙκιτὶοιι ε (οι: ειι τετ
ΙΙ ιιιεε ει:Ρτεε , ίοΙτ Ρετ νικ ςοιι(ετιιιειιεε τιεεεί.1- Ι

π! τω. _ Ρο

:ΙΙΙ .Ειι τετιιιεε εΧΡτεε.ΑιιιίΙ Ι'ΔΡοΙΙτε`2ι1 εΙιεΡὶ

τι Ρτεεεἀειιτ @σε τοτιιιεΙΙετιιειιτ :είτε εταιιάε

Μ! .ιιιιἐε‹Ιε τεί·ιτιοιιιε , `άιτειιτ οιι'ΙΙε σιιτ οΒτειιι.ι

χ1ΙΙ τεΙΙτιοάΒιια8ε τ.2.ό 39.Αω5 8.ΙΙΙει1τε είτ Ιοιιέε

ότι Ιε δε), τΙ'ΑΙσττιΙιεπι 86εεΙΙε άιι·()ειιτειιιετ3εεΙΙιε

ΜΙ άΒ_Ιε·(ΙΙιετιετιέειιεεΙα εΙιε.τΙτετΙε (Ιοτι1ειΙΙε.Ιετ

Με «Ρετ·ίετιεε τΙε 1°εΒιι-τε τΙΙΕΡΙιεΙε, Ιεετέετιιιτεε ειτε

Δε· εεΙΙειιτεε τΙεεεΙΙε εΙε '-ΓΙιγετιτε. τΙοιεΙπι€

ΜΜΕΡ.1,ΙΙ ΙεεεειΙΙε Μετα ειι εεΙ:ι_ :κι ΡΙειε Ρτε8

Με ε1ιι'ΙΙ ιιτ:Ιτιε Γεω ΡοίΙΙΙ:Ιε ε Μ·.ιιε :ιιιΙΙΙ τπι1τ-ΙΙΙιτ '

Με ιιιιτοτΒεσ)τιεοοιιτΙεελιοξεε εε ΓιιιτιδΙε ε - @ΠΟΥ

ιιιΙΙΙ· τι - . @ειδη 'ο

 



  

ε , Με 13ο: Η ρεψ:πευιω·.
σε ποπ:: ιίγ ;τοι1ι1ιοιιε π: ὶοιιειιιἔε 1πὶαεετσ

`Ι Βο.τίοιι (οιιι1ειπ επ κει:ιτ1εε εκΡτεε , Ρατεε εεε

αιοι1ε-επ Ροιιι1οιιε τἰτετ σ.: εοιιίεεΙυειπεε εε

. εεδο.:τε , ι1ιιει1‹ξΔ εε ειιΊξε σετ βια Με εσιπἔοτ

` επεεω: τεὶἔὶεειδι]εοτειι1ειψε:πιειαε ιὶε Ι'ΕΪειῇὶ·

1ιιτείειω&ε. ΑΜΠ άει1οιιε-τιοι1ε δε Μιά:: 86

ὶιτιἱτεκ δε ὶΎιοί-Ρἰεειὶὶτέ κά: Ι.ότΒ , δ6 Η Ρειτὶεπ-|

τε ‹!ε Ι0ϋ,δέ Μ. εΒεί'αετε άε Ιοί-εισϊι, ΒΔ Μ. :εεε

-τε.;1€ε οΙε Ώο.ιιΜ5& ΙΊιιὶιιιἰΙὶτἐ εΙιι Ρε:ιε)εκ, Επιτ

_εε εμε ΓΙιοἴΡῷτεὶἰεέ,!α Ρὲιτὶει1£ε,1€1€Ϊ1είΪετἐ,ιε ,

Ρει:ιπειιεε,8: Πιιιι·ο:Πτό (ερτ πωπω εοφιιιΞι- ' =ι

..Μα εΠ ωΡεποΙε ‹:Ιε Πίειι. Τα πε ιτιο.ιηι1εκαε· '

· «ΜΒΜ ὶωπαὶε επ ὶιι1ἱτειιτ Με :ιδΗοπε , ηι1Ποιπτ 1

·ωιτ1ψτήεεε με τεἱἔὶεε Ροί.εεε ει: Ια μπλε ε!ε χ

' 1Πεεμ86 εε Με ὶιωτιιι1τ επ Μι ιππι-Μετε ειι'εΙΙε5 ι

άσε: εοιτιιιπειιτὸ·εεε. Ετ εείΈε κεἰἑὶε εί'ε Β παεί·
ἐ1εέπεμψε παω πεεειαοω με ιτιεί]τιεε ἰιτιἰτετ` π

--ιιοί&:ε$εΒεευτ Ιείιιε.(]π:Ρς , ίὶἴεδὶτἰοτι εεε

πουε :πατε ΡτοΡοίοηεΞι Μπήκε , εε ιιοιιε ε

ε6τωεάεε· ει: ΓΕίετπιιτε ΓεὶιπἱἙε. (?εΡε ματ·

εεε? , τσιππιπε πισω πε Ροιιιιοπε με ττοιιι1ετ

αν:: επεσε @σε εκεεΠειπ εὶε Ρὶιτἰειαεε, άε εΙια·

- :ἰτἐ,ἀ'Ϊιι1ι11ἰΙὶτό δε ά'ευττεάνεττ?υρ εμε Ι'εχειτ1·

“ - ' με όε Ιείειε (ΞΙιτἀᾶφἰ:ιΠ 11005 τεεεΜοιπε :Με

.ήἀἰεπΙεε Η ησυε Μοι1-.Ποι15 ἰιπὶτετ οιι ὶε ὶειιίιπ:

.κ 9ω.εεετε ἰοιιτε ) οιι τω: ωο.·τεΙιεκ (ο: Μ

-εϊιοίεε ίειτπβὶειϋὶεε, ε1ιιἰ σε ιποι1ε ίοππ

ω, εοτυπωυ.άεεε δ!. ειι1ὶ ιιοι1ε Ϊοκπ :ιιπΡοπτ·

_ Ιεε , ίῖιτιρὶειιιειικ , Ρατεε εμε πω: @πώ Μ

ειιτεἔεὶτεε. : , μ ·

- 7 (Μέ

  

π.εεε-ε.:°ε·

:Η ' -·ε:ςι1Χ;ΐ&
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Μ· Ια Ρεαβαιωκ::; _ ΜΒ

8 ΟίΙΙ ΗΜ 11στετόιι€Ι12.Ρ.Ρ:€€04Ι€11Ε ;ςιιεΙΙ '

αιοιΙε·νοι1Ιοιπε εοτιτίΙ £0Ι1τε18€ι1ί€111€ι1Γ & 6οι1-· _

Βο.ιπ-ι11ει1τ «τα Ώε:ίΙε Πα τιιιεε εεί)τε €τίιάε Μάο'.

βει€6ΙΙι1οΙι15 , ‹]ιι”ΙΙ πιοιιε θα βήτα άει1Χ οβο

τω Κα: ΙΕΠΙωωΙ- , δώ ειίΪαιιοἰι· δε ά'οΒοϊτ

»πια εοιπιτιειωΙαπεπε ‹Ιε ΒΙειι,δε ‹Ιε ΙΙιΡΡοττετ

Μια: Ιογ:ΙεεττΙΒΙΙΙο.τΙοιιε.(Ἀτ ςε ιι”είΙ: με εἴ

Ι-ε2 ου ‹:Ιε Βήτα οΙοε ΙαετΙΙΙεεε ειπα ΑβοΙ,ιιιιειπά

11οιιἐ (οτιπικε έ. ιιοίὶτε ειέΙΈ , οιι ἀ”εοΙΙΙΙετ Πιτ

εΙιε εΙο Ι'ΕτέΙΙΙ-ε σΙο @Μα :μια Νοέ άεικιιπ Ισ

άε:Ιιι€ε ,- ιτιειὶε Η Ιεε θα ΙΠ1ΙΕ6τ ειιιΠΙ (σώσε Μ

ττοΙΧ. ΕΠ εείΙτεεΓΡτοιτιιε νογοπε-ποιιε Μπα

Ιιειιη, (ΙΜ :να εοππωιιιεΙειικιπ ‹Ι‹: Βίου [οτε οΙε:

Ιο.ιι1ο.ΙΙοπ,&. ‹1ιιἱττε ίσια Ρατειπιι€ο:δε το Ματ

ΑΣΙιτι11εΙεε ἐν. €1ιιΙ:τοτ τα Μακ δέ Ροτότε Ι”ο.ιτιΙτἱἐ

ιΙε τεε ρ:ιτειιε Ροιιτ Ια ΡτοΐοίΙΙοιι @ο Ι'ΕιιωνΕ

ΙεΞΙΙ οΙΙΙο Ηο.ιιοΙ1επτισιιτ α:ιιιι'ΙΙ ειιιοἰτ ι:Ιε Ρ ι18`

εΙιετ :ιι1ιτιοικΙε , Ιου Με νι1Ιςικί, 8ατογ τη τεἐ

ίι.ι[εε εΙε τειιοικετ ὰ Ια πιοΙππΙκο Ρωτώ ‹Ιε μ:

εμε ΕΙ.1Ρ0ΙΙ-€ιΙ€8 Ροιιτ Μ. ΒΙοἰτε ‹Ιο αΙιηςΐ Ι‹:ῇ

τ1ιιεΙ α @πιώ [ου ΡΜ νηΙ:1ιιε ὰ Ια τιποτε Ροιιέ

@η 2 ΡΙιιίΙοίΙ Ροιιτ Μ. εόηίετικιτΙοπι οιι μια

δ Ι”αεεΙυΙΙΙτΙοΙ1 ‹:Ιεε Ιυἰεπε τΙε α: 1ϊ1011€Ι€μ - τα τέ

έοιππ:ε τογ_ ι11οδτκτ , δε τεε ΡτοΡτεε ειιΕ:ιιι; ὰ

Ι,ΙόοΙ;ιττΙε.()ε με ΙεΙοίτ ρω :Ιωας α”, @ΗΡ

ίιιΐοτοΙ€ ιΙ'εΙΙτε ι1οπιιπέ ΙΙΙέεΙε Ισ. ΙΙΙΙς·‹Ιε ΡΜ

τειο , οὶι :Ιω Ρι:οἔετετοἰε Ι'αΙΙΙΙόΙ:Ξοι5 σΙι1 Ρ€ι"ΙΡΙΦ

' ι·Ιε Ι)Ιειι δ: Ι'ορΡτοΙστε Φ: @πως :να :ΙεΙΙτε$

δι τΙιτείοι:ε εΙέ: £οίΙ:ε Ναί Τα Ι:ογ ιι'ειιι·οΙτ Βατῇ

@ο εΙε ω μια: ἰι1Ιὶ1ιιεἔΙὲεἔ - Ευ ω” ιΙοι1ε ε;

- _ $ η



 

` ἄστυ; ιποιιε Ρο.κΙε Μ

  

1 Μ Η μψικηΜσε.

€ϊετίουε-:ιοι1ε ‹Ιε ΡοίΕΡοίετ ατε μ.Με αν;;

αιιιετικε 8: Ρεττιιἰε Δε: Μ. καπ , οιι Μι νωπό

κ.Ιε ατε ΙιεΒἰτε ωχ ραπ οΗτ ΒτεΒἱε 86 εἱ€ €Ϊ1€φ

ιιι·ςε , ου. τα ίι1Ρεε€ε όεΠω.τεαε αι1σιωοσφυ

:ἱε5 δέ Βιιι;ιιτεε,οιι εεε εὶιαὶἴι1εε ά:: ΡετΙοε δ: ὰ;

ὸὶειτιιαιιε αιικβετιε 8: Με Ρ:ὶἴοπ , ου πανια: ά

ΙΪο_‹:εἱίἱωι. εκει Ροτιιτ νουε-ὸἰτειοιπιΒἰἐ πιο”

ίοιππι€ε εΠοἰΒιπε άε εεθιε Μέι: ἀε τεΪκτιοὶςι5,

ΥΑΡοί&.τε: @καστ Ρει1τ α·

Με φις: πω” [οιπιικε ΡκοεΙιεε άε ιτιοἴιπε5 (Με

' εδω Ριιιε Βίαηάεε είΪὶὶὁὶἰοπε.'Πε ίοττε,ειιι'-ίΙ 60:

βίου ὁ. επιΜιάτο, ηι1ε α:οπιπιε τοιιε εαπ Η οΚαι Ε” , ι1οιιέ

τΕιάάτειιτ τ€ῦ21οἱ8ι1αἔε Ρο.:

· η”εω οττἰοηε εοιιὸειτιιιτιτὶοιπ Ρετ ΜΑΜ:ΜΒ

άιετέ δε :ιΡοί'ωιβε. _ , '
σεΡεπάειητ Η Μ. ίογ άσε ειοείειπε Ιεε α απ»

ἀιιὶτε δ: ὲ·νηε κεΠε οΒεϊπειιιεε & :ὶ ντιε τεΠε

Ρατίωκε , εοιπΜειι ΡΙι1ε σ.ικιιπ :ιουεὸειικοὶτ

Ρρττετ αιιὶσυ:ὸ›Βιιγ Η πιάτα › ναι 105 Βϊ8Πώ

:ιήι1τεεεε , θα ;ιοιιε ειι.ιοπε Ρο;; ὁε1ἶιιε σα!

Σ 08.: Ιὶ.ιὰοι.ιΞ ακοη; ΡΜ: ι!ε ςοειιοἰίἶαηςε ὰ: ·

Όξω ει1ὶοιη:ὰΉμιγ. Εκ ἴοπιιπεε ΡΙιιε είεΙαἰτἐε,

4 μέ ς!ει1:5οω-πωιε με «ΜΜΕ οΜε ΡΙιιε είεΙιο.ιιΙ:

ίειὲ Ιε Ωω : Παιχ- Β. τι'οτιτ [Με άσκοπα Η

ςοπιοΙΤε ὸιι ΜεΠὶο.ε ἑὶνεκιἰτ , 9ιιριιπ ὰ ίου α·

ΣἰΒἰτἰό ειδθ:ι.ιεΙΙ:ήιε·οπτ ς!εβτέ όενοίω;!'οιίίη

δ: ειπστιὸοικ ,-ΠΣΠ8 Πε

εε φε Μιρκα νογοικ
κι”οιπ Ρ:ιε επαθε Μπιτ, ε'είὶ επ εε (ειπε Άικ Ιε

ί-ι1ε ΟΙπὶίἘ ιϋέ ΜιΜωι.ιι. κια πιο): 9ιιὶ οὐ 16

ά@0ἱιιἀτ€ απ ;ογο.κ1Μάι:ε οὶεμΧ :Βμαε.8εω

ή _ . ' (με

Μ»

- ἔ;ῖζ-ἐ~`.ἶ

.Τ
.έ ' . κ

// 7 /- 'κ



  

ρε Α; ρεψεωικι·ε. ` ' 'Ζω

@με ΙεΙιειι1 ΒαΡτΙΙΙε. (3:ιτειιογ ειιι'ΙΙ είε Με.

Με ὸιι ό.οΙετ Ιείιιε ()ΙπΙΙΙ , Η εΠ:-εε ειχ'ΙΙ 1178

με ναι ΙΙ:ιρεοιπΡΙΙΙΙειτιεπι εΙε Ι'σειιμτε ‹Ιε@τε κεφΙειτ:ΡτΙοια.ΜεΙε ί-οΙιΙ›ε Ιε Νοιιιιεειι1 Τε:

Βειτιεπτ οσε ειιΙΙο.ι1ε ιπείιττιεε Ιε Ιςειιειιτ, εοιηθ

μμε Θωθ ε. Ιει;ί?ει;; , εοπιιτιε ΙΙ ο. εΙ'εέ από ξ

Ροκ: κιοιιε.Ε.τ ε'εΙΙ: ἑι εεΙΙ εἴἔατά @σε Ι'ΑΡοίΙ:ε

ΑΙ: Οι: Ια Πτι εΙΙΙ ι:ΙιειΡΙ:κε ΡτεεεοΙειιτ , ε1ι.ιεΙεε

ειπεΙειτιε ι1”οιπ Ροίιπ τεεευ. Ια Ρι;οιτιεΙΤε , Με

των: ‹ὶιι'ἱΙ Πει με ΡΙειι ὰ Ι)Ιειι αεεοιπΡΙΙτ- ‹Ιε

Ιειπ τειτιΡε Ι”τει1ιιτε εΙεΙα κεάεωΡτΙοη , ε.γ:ιι1τ

Ρου.τιιειι εμ1εΙςιιεί εΙιοΙε εΙε πιεΙΙΙειΙτ Ραμ:

πουε,ι1οιπ επι ι1οιιε ομιιι;ειχμ1ι1ώμε α111$ε1νο_

γε εΙε ίε.Ιι1.τ,αιέ Ιείιιε ΣΜΙΘ είΙΙιε ιιΙεΙΙΙ·ιεειιιΙσι1τεΙΙΙ1ιιγ δε Ι'είΈ ετεττιεΙΙεωεης ΙΙΣεϋ. η.μπώ. επι εί-Ρεπάειιιτ Ιε88:ειςε;ΡΙιιε ΙεἑΒεΙπετμ:

[ι1Πιοικ , 86 ιιοιιε ΡτεΐεΙιτειιτ Ισ Με Με ηο:ι

επ Ια Ρτοιτιεπε ιτιε.Ιε εε [στι. εΧΙΙΙΒΙτΙοι1 , ΙΙΙΙΙι

?σε ποι.ιε ΡιιἰίΙὶοπε εΙΙτε ειι.ιεε.5. Ρε.ιιΙ π. Τάση. 3,; _

:Με εοιπεεό.Ιτ Ιε Ιεετετ ιΙε Ρὶετέ είΙ $τευεΙ,

· ΏΙ€ι12:€ΙΙΖέ ιη;;.ηΙΙ:είΈέ ευ εΙ·ιειΙτ , άιΙΙΙΙΙΙέ@Φ

ΦΠ: , νει1όεε Αιι€εε , ΡςείεΙιέ ειιιχβεπτΙΙε,·

!ετσι :ια ιτιοτιιΙε 86 επιΙειιε επ 1σΙοί;ει ()ερ

ίΙε @Με εΙειι:οΙτ εΙΙΙιτε εΙΙε2 ΙιιέΙΙΙι1τε έπη;

μοιωείιμοιιιιοίε-άρομ:Ι: επ ποίΙ::ε εομεξε,

νοΙτε ἑινοΙετ›ίῖ ΡοΙΙΙΒΙε εΙΙόΙτ, Ι Ιεε ΑΜΠ?? ρω

εοιιτι1. Ετ δεί! εείΙ ετ$ωπειπτ.ςιιεΙΤΕΙΙ:_ϊΙΙΒϊ5

[εἰπόΙ:ε ΡτείΙ:ε Β Ιοί1ι1επτ ιΙιομίΙ:εαΜ(Με ΠοΗθ

ίοιτιιπεε Ρ2.ΡΠΕΠΠ8 ὲ-Ι'ο.εεοΙ11ΡΙὶίΙ·ειτιευτ ὸι.ἔ

::ι11Ρ8 , _ειιε.ν;ο.υτ·εΙΙημελεε,ΙποΡα$· (ΙΙΙ Βοξ:

' 5 ΜΙ

·-ε
ε



  

Με. Μ Ια ρεψαπήκεε.
ί

] ί Τ· . Μαί2.:.ι.ε1ι1εΙα ι1ιιἰδὶ: είἱ: ΡεΙΪεε,ςιιεΪεῖἰοιιτ είε Κ

' ϊι . · ¦ ή! ειρετοεΙιέ, Ρετ εοτιΜε1ι1.έτ εμε ιιομε :Μιιόε τε

ξ-.· ; ιεττεκ Με εειιιμτεε :Μ τειιεΒτεε,8:είδ:τε τει1είὶι1ε

< "· :Με ασοεε ‹ὶε Ιυηιὶετε.Κυτ:ι.ι;.(ῖετ :ιντκεμπειιε ὶ

, ` › Μ. ιπείιηε ι·ρειισ.€ε ;ιοι1ε Ρομπτο. ε['ετε αρΡΙΜ
ε1ιιεε, ‹1ιιε Ιείι1ε @ΜΗΡωπουεο. Μ.όίε (ε: Με ¦

°κήΙΙεε ἱιιἔεειτεε,ε1ι.ιὶ ι1”ει1ογειάτ μι: εΠ:τε ειπποὶε

Εεε :εἰ Ρετ Με Ρτεὸὶεετὶοιπε , Μ Εεε Με Μετα·

;:Με. Μο.Μιειιτίιιτ τη (]φτειιΜ, επειιζιειιείιιτ

τη ΒετΜ:Δάει , ερτ Η οι Τγέ δέ εμβἰὸου ει1ΐε

__ Μιπ είὶέ ξειἰεεε Με εστω εμ οιιέεί'εέ ίειΜεε

ει111τωεή δε νοιιε , Πε [ε ΐι1Πειπτ Ρἰεεο. εναν::

άει απο Με 8: εεηὸτε.Μωιἰσ.ιι.ιΙ. Ι.ε Με

πω; ε! ειεοΒιειι Μ νοὶοιπέ ς!ε «Με Μειἰίὶτε,

Ήε·ε'είΈ Ροἱιπ ιτ1ἰε επ βειιοἰε2 δε ιι*ειΡοἰπτ

3

Μι ίεζοιχ Μι νεΙοιπέ ά'ίεεΙιιγ , ΜυιΜιττιι ε!ε

ΙιιΠειπε εόιιΡε. Α ντι εδπεει1ιι θ. ε1ιιἰ Η ει1τε.ε

ΒόΒεε.ι1εου.ιε άοποέ,Βεπι1εουΡ Μη: ΜΗ. τ€ἀ€·

. 1ηαινΜ,βε ε τειιιγ,ε (ΙΜ Π2.ι1μι @Η Βεε.ιιεοιιΡ

; η εοφιππἱε,!:ε11τ ΡΙυε1ιιγ ίεεε Η εεὸειπειὶεϊέ.

' » ?οτ Πιτιἱτετὶοιι εΜε Βοιπε εκἐΡΜε οΜε ίετίπιθ:ε

Ρεκίσητιει€εε είἘ Μ μμε Βτειπά Ι16οιπειιτ :με

11οιιε Μει:'ίεειιωφηε ι:επάτε,8ε 135.: Μι Ροι1ττόε

πατε ίεει·μεεΜ Βδι1εΙαε έ ε1οεΑὸε1ετίειὶτεεηι1ἱ

@Παπ :με ειρειε βεεβοηετοηε Με ἴεἰιιθτε. ΕΚ ε

εε Με ἀεεΒοιεο:ετ, ‹:Μ τεεο€ιποεί'τξε Πτοπιπεπτ

› «Με Ι'.Εἴε:ἰτι1τε Μαι: ΙΜ τ εε 1εεεΡΡεΙΙετ Μετ

@τε ου τεθπφἰι1ε ι:Μ Μ. Μ): ,-‹Μ ιιοιιε τειπ!τε ἰ

ιτιὶτετειιτε όε Μπιτ οεεἰπειιπεε απ:: εοιπωεπάε·

@ειπε ός Πϊειι, άει1οιιε Με ΡεοΡοΜεμπα ε›:~

- ειπΡΙεε

 



  

Ο: ΙωΡεψιάσωπε. ΜΈ

ειπΡΙεε εε (οππτειπεεε,πε ίιπιπε εεΙΙε πιιξε,δε

Ροιι·επιιογΙΙππεποπτε ποπτ Ρετιιειιιιτ ειιιεε ειπε

8: εοιπιπε ειπε π Ια ιογε δε ΕεΙΙειτέ ειετιιεΙΙε;

Βιεπ εοιπεποπε ποπε πι1ειιοιιε Ιεε πωπω

ποτοιιε,π ε'εΐτ Ιεε πεεΙιοιιοτει, επιεπε πε Με

ι·οΙσπει με ἑι Βίου· Ιοπ Ιιοιιιιειιτ , που: Ιεε·επ

τειιείΙιτ , ιιοιιε ιιοπε εοπτειιοπε εε ποιπεε πε

ποίξτε ΑΡοίΙιε ε πώ πε Ιεε ε. ΡεΙΙε με ιιιιιειι-#

@Με πε <έτειεε οπωωπι: επιιτ, ιπ:ιιε ίειιΙε-·

πιειιτ ιπειι·τγτε επ τείέπιοιπε πε Μ. ἔογ. επι Ιε

@τα Ιιοποιο.ΒΙε, (με Είπε (ΙΙιτΙΙΙ ποππε ὁ. [εε

ΑΡοίΙιεε ω. ι. 8. νοιιε απ: Ισα τεί-ιποἱπε,

. πἰτ·ἱΙι·ἰι1ἶειπεε αιιβ0ι1τπ€Ιει-τεπεε;Ι`ειἶΐ1εΙ -ιιπε

ιπετιεπτ ιπεοπτιπεπτ1ειΡιτεε επ Ρτεττισ.1ιιε;

εττείΙ:ιπε δε Ια. ωστε δε Ια τείιιττεάιοπ πιι πι;

[ε πε ΒΙεπ;.άδΙ.ι..-40.8ζ 3.ιε.8εωτ.35.8ε εμ. νοι

τε :ειπε επι ίεεΙΙειιτ Ρο.: Ιειιιτ Ριπιπς: [Με Ια

Μ. νειιτέ πε Ι'ΒιιεπειιΙε , πε (πω: Ιιοποιόε πΐνιι.

ιιοιπ πω:: ΒΙοι·Ιειιιι ειπε πε εεΙιιγ πε Μεττγιει

δώ: ἑι πω: τεΙ.ιποιπε. . - - .

Πέμ Μο.ιε ι·επισ.τειιιόε ειπε :εἴτε πιιέε πε τεΙΙιεσιιιε

φι ποιιε πι πιο στα: ὰ ιιπΙτο.ΙΙό·, επ εε ιιιι'ιΙε ειπε

Ι . ?Με ου ίσιι επ επ σεΙΙ:ε νιε. (Σε ειιι'ιΙε Ιοπτ ει:

Η (Με Ροιπτ ροι.ιιτ τι τοπιιετποπ ειπε ιιιιεΙφισ

[εππόΙ: τερε.τΙε πεε ειειιιι.· ΤΠ πε Μογί·ε 8Ζ Ι€8

€ιεΙ,ποιιε επ ιπεοΒιιιι επ πετε.ΙΙι Νεπειππιιπα

ΜΙ ›
α” Ρι·ορΙιετεε, είοοιιιε Ιεε. Τα σε πειω.π:ετεε γεια

(Μι Ια νιε δε Ιεε ε εισειπΡΙεε πε Μπιτ πετεί.ιποιιιει

ω Βεἔειτπε Ιεε δέ Ιεε ιιιιιτε. · ι

Οι Ιεε ΙειιιιέΙ;ε πε ποιιε (οπεϊΡειε κι» πτ0Ραε [

Πω' - |

ιιιΙΙΙΙ ' ι ` -ι · ε· '



. α :Μέ Μ· Ιαμήπωικσε. / Ι

(οι εοτιιιιιε οποιον:: εΙε τιοΡαε ΙαΙιιτ, πιαιε ώ*

μια ιΙσίΙτειικ ὸ'ιεεΙΙε , δ: τείιιιοιιιε ‹Ιο ιιοΙΙιε

Ε0Πω110€ , ποπ Ροιιι: ιιοιιε Βιιτε ΡειεΙτο: :οιι

τα80, ιιιαιε μα: ιιοιιε Ια άοιιιιεκ Ραπ Ιω: αέ

ΡΙε.Ετ μια εμε ΡΙιιε ιιοι1ε-αι1οιιε θα: ιεΙιιιοιιιε,

ά'αιιτατιτ ΡΙιιε αιιίΙἱ άειιοτιε-ιιοιιε εΙΙιε ίσκι

Με απ Ια Ι:ογ , άοιπετιοιιε-ιιοιιε εΙε Ια ν€ΙΜ

ΩΙιτείΙἰειιιιε, σΙΙαιιε ετιιιιιοτιιιέε ά'νιιε Β Βάι·

:Ια ιιιιέο άο τείιιιοιιιε 2 ίοιιΙιε Ια Ιογ ; €0ΠΜ0

@σε ΙΙΙΙοτιε Β6Μ.15.νιι ίωΙ εεΒιιοΙτι ΜΜΜ

Ραε ναΙαΒΙε εοιιττε αικιιιι , Η :τι ίαΙΙοιτ οΙειιιι

οιι ποια ΜΜΕ». ι8.;_. ΜΙΒ @ΜΚ νεοι εμε β

του Μια Μ; ε'είσοιιτε Ροιιιτ , απο ω μια” ν

αποτο αιια: ιογ να οιι ιΙει1Χ>αΙιιι ειιι'ειι ΙαΙιοιι

άν: :Ισ :Μα οιι ττοιε τείιτιοιιιε τσοκ ΡαιοΙο

γ Ισά [ειιιιο. Ετ Ι'ΑΡοΙΙτε ι. ΤΙΜ. 5. ιιε νειιτ με

€1ι1'οιι το9οιιιο αεειιίατιοτι εοιιττε Ι”Αιι‹:ἰειι ΙΙ<

ποπ ίοιιΙ:ε :Ιρακ οιι ττοιε τείιτιοιιιε. Μαιε ιη

ΡΑΡοίΙτις ΡατΙ‹: Ραπ ιιοι1εβιειι ΡΙι1ε αιιαιιια

ΒειιίΕιιιοιι:.θατ μα: πω:Μιαίσκιο ααα

ΡΜ'ΟΙθηι1'ιΙ £αι1τ Ροιικίιιιιιτε εοιιίΙαιχιιιιειιτ Ια

ςο11:&ηιιιιιουε ΜΙ ΡτοΡοίξε, Η ιιοιτε ‹Ιοιιιι€

000 άσοι: οιι τιοΙε Ρετίοιιιιεεξηυἱ ΡΟΗ! ΡΘΕΙΣ·

_ ΙιιΙι1ἱειιιιαἰε τοι1τ€νιια8τα:ιέ€ ιιιιέε. Μισα

παω σΙοιιι: ίσα ιιι€2ειιίαΙιΙε ιιοιι ΙΕιιΙειιιειιτ κα

:ΙσΕΙιαιισο , τοιιιιιστεάιιΙιτέ , ιιιαιε τοιι μια ασ

ασΙο,Βι β μι οι: :ουτε ΙιαΜιιειιιειιτ,μιιι τισ πω

απ» εεΡα: ιιιιέειτι1 σειιιίοιιΙΙΙιΙε α εετείιιιοιΒιια-=

σ. Ιι·ιίιιιι ειι οικεΙΙειια,αιιΙΕΜου ιιιι'αιι Μπι·

Εισαι: ιοΙπιοιιιε. ] α. ' ' ε.

_ ~ ι

 



  

ι

@ο Μμψεων:ισμ ` _· Μ;

$ὶ τΙοιιεεοιπίειτοπε Ιε εοιωτιεπεεωφτ ‹Ιε ε

εε εΙιε.Ρίτεε,-ειιεε εεΙιεν κ1ι.ιΙ Ρτεσ2αΙα . δι ὰ Ι'εί

8ετά άιιειιεΙ ΙΙ Πεμ: ΙΙειι ό.ε εοιπ:_ΙυΙΙωι, τιοιιε

με Ρειιυοηε_τΙτετ νιιεπειιιπεπτ ττεεΐοτ:,Ροιες

εεΠε Ρεΐ-ΡοθτΙ6,ευενεοαε @σε ενώ ω; Ωιιιιιξε

Με (Με ει.ιιιέε εμε Ρετ Ια. Κιν. Ροιικ ΙΩΡΕ011φ

Μέ Π'ΑΡοίΙέε ποιεεεωωε νη Με εΙε ία;

Β0Βἰ€ἰει1εἴε ΐετωπικ <ΙΞνοεμειιιιε, ειι'αυ ει;"

ΡεΙΙε εε εΙΙ:οΙεε Ι ΙράκιόΙήοπ , σ.1ιι:ιοεΙ ‹Ιε ρω·

@Με ΡτοΡοίὶτὶοΩε ΙΙι18ιιΙΙεεεε οι1 ΡεττἰειιΙἰ€·

εεε ου επ ΙΙΙΙετε να: εσηεΙιιίἱοιι $επει::ιΙε οι::

νιτὶι1ετίεΙΙε_.Ετ εείΙε Μεση ‹Ιε κέιΙίοκιιιεκ άσο-

' ω: ειπτεσ Με εσεειο51Βοεε.εε Βεεεεωιρ Με

'Ι

ΙΙ

ΙΙ `

ε!

ΙΙ°

κ· Ι

.Ο

ΙΙΙ!

πώ!

ν"
Μ'

ΙΙ

ΩΙιοίεε, (Χα Ριιἰεςιιε ποΙΙἔε οο8ΙιοΙαο.πεε

Βου: ΙαεΙιιΙΙ.›ειετ Μαι: άεείειιε , 8εΙεε Γετιε

ο

"ΜΙΒ αι νη. 86 τΙΙ:εάε Ια εοπΙουιηΙ:έ, τ1ιι,ε:ΙΙ::ξ

ν( τειπειτειιε νικ εοειεΙιιδοτι νιιἰιιε:ΙεΙΙε.

ε: εεΙΙε νονε φα: Ιεε τε58Ιεε τω: είὶό είὶε

ΒΙΙεε εε ειπε εε ίεΞειιεεε ΒιιιπιεΙοεε . μι· εείΙ:ε

μετιιΙετε ΡΙΙιπίΡεε ε 86

Ιεε ιτιειΧΙιτιεε ε1ιιἰηε μενει: είΙτε Ρτφιτι1έε ΕΜ?

Μ. νονε·όεε αιΙιΙΙεε οιι άεε εΙιο(-εε ετΙτεεειΙεπ-=

εεε. ΩεΐΙε ξεςοπ·ςΙε;είσππετ εΙΙ Ιω: μηνα:

ξοοιιτ Ιε ΡειιΡΙε, ειτε ‹1ιι”εΙΙε είΙ;8ε ρΙιιε.Ρειιπίε

ἰετε δ: ΡΙιιε αἱ εε , ειιονειαε Με (ΣΙΙοΒἰΙΙΙιεΩ

ειναι: ΡΙι1ε. Δε Ιοκε ὰ Γεωάτοϊτ·άεε ιΙσόΙ:εε 86

[ειιιισ.ιιε. Ρετ εΧεωΡΙ.ε ; 18πω; Ρεοιιιιετ, ειπε

εεείοιιιιεπε ίε εσιιιειαε Δ;; [ε. εοικΙΜου Με

νονε ΙΙ: Ρτοιιι1επτΙεε

.ά ε'

Μοτει:Ρέε ειι.Ιει σεπτειπΡ.Ιο.τΙομ ιΙεε ἱΙπΙΙ-_ μ

ι1Μιιε οι: εΙ·ιοΐεε ΙΙτι€ιαΙΙεκεε_, Ισ. τε.ΙΙοπ Ιεε το... Ι

σα: 'Ι



  

με ¦

.ΞΩο

μ. ›

 ν.

ο·

:.6$ ει - Φο Αι ρεψπεωα·ε. ι

τ Μαη , ειι1ειιι Μ ΓοΙΔιιτ , κι Μ ιειειεΙιειπά,ιιι Μ

ΜΒοι1τει1τ,ι·ιε Μ εοιιτειιτειιτ Ρ:ιεάε Με: νοεπι

ΜΜΕ: «Μ ιτιείιτιε εΜε επειτα. .Με Ι'λροίὶιε

νοιιιιιτ Ρι:οι1ι1ετι. Οοι·.ιι.. :με Με ιτιειτιιυτεε Με

Ριιιε ιιοιιοτειΒΜε άιι εοτΡε ιιιιιιιο.ιιι σε Μ Ρευ

ιιειιτ με ΡειίΤει: ὸεεειιττεε μια” εμε ειπε ὰε- _ ε

ΜΜε,·ιτιοιιΡαε ειπε Με γεια ιιε (ε: Ρει1ιιειιτ με

Ρ:ι.ίΜιτ ιΜε ιιιαι:ιε , ιιι Μ. ι:εί,πε εΜε μακ , 86 ‹ὶε

ιιιεΐιπε Με αυτια. Ετ με εερεε πηγε οιιτ Με '

Μεὸεεἰιιε ίοπιιέ Μιιιέε ιικικιιιιεε , :φαω οι:=·

@Με Γειἶε& ά,νιι τει ίιιιιρΜ ειιι1ειτε τε:ιε οιι

τεΙε . επι εί!:ογειιι:8ε ε.ττειιιτε ὸ'νι·ιε τεΙΜ ιππα

Μάιε, δε εοιιίΈιτι1έε ὰ”νιιε τεΙΜ τειιιΡειετιικα

' δώ Μι εοιιειιιίιοι·ι :Μ ιιοιιτε ΑΡοίΜε ειι εε
τεΧτε.Π πισω ειιιιοιττε εε Ρειτίει1ετε: ειι Μ. Μ”, ε

[ε. τπιίοιι εΡε , Ρετεε ειπε ειιιιεοικ1ι1ε εΡε Μ.ιιιιέω

είὶ ί-ε.ιιιιέ Ρετ ιεεὶΜ. Η Μ Ρτοιιι;ιε/ ετ ΓεΧειιιε·

ΡΜ ά'ΑΒει,ά'Ειιοειιι άε Με; Μ. τοικιιιι, άέ

δειτε, ‹ἴΙίειιιε, όειο.εοΒ, ‹Μ ΙοίεΡιι,ὸε Μογίεε

ι·Ιε Κειιιαβ,άε θεάε6, ιΜ δειιιιίοιι,άε Βετιιε,‹Μ

Ιοίιιέ,:ιε Ιειιιιτό,άε Πειιιὸι‹Μ $ειιιιιεΙ.Εε μια·

·Με εοιπΡτειιάκε τοι1ε επ να, Η Με ει:Ρειιε ὶεἰ

να 8ι·ειιιάε παει: ‹ιε κείι:εσιιιε. Ετ ειιιιι ειπε

14οιιε Με.ειιιοιιε ειιι*Π ιι'εκεεετε .Ρε:ίοιιιιε , Η

Ρτοτείὶε επι ειιειΡιτιτε μεεεάειιτ , ειπε Μ τειιιΡε

ΜΧ ἀείειιὸ:οιτ, σε Με νοιιιοικ τοιιε.τιιεοιι

τα. ε . 7 . ε

Νε ΡουτΪιιἰιμ:ἰοιιε-ιποι1ε ·άοιιεΕπιε εοιιΡεαι·ιι

πασιν: ιιοΙΈι·ε εοιιεΜ , ιιοιι ίειιΙεωειπ με ε1ι16

80% ει;ξειλε άειιαιιτ ιιοιιε Ήι€.#έτατιάε··πι1έε ΕΜ

` ' ε κ: _·

Χ ε



13: Δ: μψεωεεε. - ω)

τεΐιπδιιιε , ιπειΙε μπε ειπε ιιιιΙ ι1εισειιτ είΙ:τε

Πιι1ιιό. ε”ΙΙ πε Ι:ειΕΡ:ιττΙε πε εεΙΙε πιιέε, δε επ

πι: επ ΡειττΙεΙΡεττιοπ δε εοιπιππιιΙοι1 πε εεΙΙε

Ιογ ? Ετ ε”εΙΙ εε ε1ποποε Ρετεε οιιτ Ισα Ισἰεπ

εοιπΡι·ιε , ε)εΙΙ εεπιι'ΙΙε οπτ ττεΙΙ:ιειι ΡΠΙΙ.ΤΙ·π

··ειιιό :πι πεεΙεΕι:ιΙΙ-έ : επι ιτ'ειιιοπε-ιιοιιερειε επ

'ειπε νπε Βιέπε πιιεε πε Μεττγι·ε, πε τεΙΙιτοΙπεΞ

νοιιε Ιειιιιε2. ειιι,οιι επ ειι·επιπΙΙ ω νόΙιιιιιεε

·ειιτιειε π”ΙιΙΙΙοΙι:εε ττεβνει:Ιτο.Ι:Ιεε ,δε 9118011 7

ττοιιιιε επ 8τειιιπ ποιπΙπε πεε ειιειπΡΙεε ίΙ8πει

Ιέε πε Ε”, π'οΒεγΙΙΙιιιεε8ε πε Ρ:ιτιειιεε. ΙΙ πε

Ι:ειιτ πω: εΙ·ιπιι€ει Ιεε ποιπει , οιι Ιεε ειπΙοιιπετ

ἐιεειυ; ειπε Ι'Αποθι·ε ευ επειεεε.. ΉεΙΙΙεε

ΗεΙιτιειιιε ειιΙπιιεΙε ΙΙ ε'επιτείΙε απ: πειιτιτετ "

ἐι ΞΙσιιτε,πΉιιοιτ επ πεε πειιαπείει·ε πιά σπτ ε

ΙΙό Ιου; πιιο.ιιτ επ εείΙε εοιιτίε , πι1εΙαπο.πτειΒε

επ Ιε ποΙΙετε ειιιΙ ειιιοιιε δε Ιεε Ρετεε δε Ι'ΕΒΙΙ

Π: Ρτἱιπὶτιιιε , δε Ιεε πει·πιει·ε ΙΙεεΙεε? δε πιεί

ιπεε πεε ειεεπιΡΙεε ε1ιπ Ισια: ποιπεΙΙΙειιιεε ι

ΡΙιιΙΙεπτε π'επιτε ποιιε? 4 ε Λ

Ροπτειιιογ ποιιε τ:ιτποπε-ποιιε απ: ., επ

Ροιιτειιιογ Ιοιππιεπιιοπε ΙΙ Ι:ιιΙΙεΙιεει Ν,εΙΙ-‹:ε

Ροιπτἐ ιιοιιε ειπε εοιιιιΙεπτ εε εμε :ΙΙΙ-επ Ιε

.ΙΙ1ε ΟΙιτΙΙΙ: Με 12. Νοιτε (εειι1οιιε πιίεεεπετ

Ι'ειΡΡει·ειιεε πα εΙεΙ.8επε Ιο.2ει:τε , δε·εειιι·

ιπειιι: πε πΙΙεει·ποπε-ιιοπε Ροιπτ εεΙΙ:ε ω”

ιπο.ιε Ισ. ΙΙ:ι.ΙΙοπ πε ιισε Ρετεε , ιπειε εεΙΙειιΙε*

έσιιε Ιεε ΙΙπεΙεε2Ροιιι· ιιοιιε εΙΙεπετ εοπιιπε Με

πιιέε πιΙ εοιιεΙ·ιαπτ πε ποε·επεεε δε οτπιιι·εε, π

Ροικιιοιιε εεΙΐοιιπτε επ·ΡΙπγε πε £πιωτε τα

επ

Ο

`

...-3.-Μπέ1...



ενο Με Ιανεψιισ.εκεε.

Ρειιτ:ιιιεε 8: νων ιιιτιειιεΙειιιειιτ εΙε νΙε.Αιιτιε~

ιιιετιτ ε:οιιιιιιε Ιοιιιιειιτ Ιε $ειΒιιειιι: :ι Ρειιιε ειι

τείιιιοιιιε εοιιττε ίοιι ΡειιΡΙε Ιεε ειειικ· δ: Ια

πειτε Εεεε. 4.. δ: μι. ‹Ιε ιιιεί·ιιιε νοιιε εΙΙΙ-οιιε-·

ιιοιιεε ειιι'ΙΙ ΡτειιειΙ ειιιοιιτεΙ'Ιιιιν εόττε νοιιε ειι

·:'ΗιΙ

-,·φρ-

ε·

έ ι τεΙιιιοιιι,εείΙτε 8τειιιεΙε ιιιιέειειιι'ΙΙ νοιιε Ρτείειιέ

τοὶτ ειι νοίΙτε Βιιιειιτι Ετεοιιιιιιε ιο.τΙιε ΜονΙ.ε _

_· Εεεε.31.Ι·Ιτ ιιιετττε Ιε Πειτε εΙε Ια Ι..ον ὰ ε:οίΙε εΙε

· ε· Ι”.ιιιεΙιε Ροιιι· είΙιτε τείιτιοιιι ειιτι·ε ΙιινδεΙεΡειι=
'' ΡΙε:Ι)ε ιιιεΙ.ιιιε ειυιοιιτεΙΙΙιι1ν νοιιε ιιιοΡοίοιιε

ιιοι1ε εε τεχτεεΙειιοΙΙ:τε ΑΡοίΙτε ε δε ειι ιεεΙιιν

ε:είτε 8τειιεΙε ιιιιέε εΙε τείιιιοιιιε Ροιιτ είΙτε ειι

Με νοιιε δε ιιοιιε , έοιιττετοιιε εειιιτ , ειιιι πιεί.
Ρτιίετιτ ιιοε εΧΙιοττειτιοιιε , δ: ειιιι τεΙ:ιιικειιτ εΙε

τεΙειιετ ΙειιτεΕιιιειιιεβιιι Ι.οιιτ ΙειίεΙιεε ε δε Ιειιτε

Η · ειιοιυε ειι οιιτ εΙε ιοιτιτει

ΙΙ 8 Ρειιίο(Ιιε , ιιιε.ιε Ρειιίοιιε ὰ Βου εΙ-εἱειιτ ὰ εεε

εΙιοίεε. Νοιιε ειιιι εΙεΙ·ειΙΙοιιε δε! ειιιι ιιοιιε ειι

.'.:τω"

ειιΙΙοιιε εοιιιιιιε Ιε.ιιιιέε ειιιΙΙ ειπε Ρει.τΙε ΙοΙ: ώ

7. τε8:ιτεΙοιιε ὰ εείΙε ιιιιέ:ε εεε τείιιιοιιιε, ειι1ἰ :Με

Ιιειι ου εε [ε εΙΙΙΒρετ σε Δε τοιιιΙιετειι εει·ι·ε,

ἶ είΙ ιιιοιιτεε ‹1ε Μ. τειτι·ε Ρετ άειΙΙιε τοιιε Ιεε

3 ο ειειυτ , μια” όειιιειιτει·- ει:ει·ιτιεΙΙ2Φειιτε-Ρ0ι1τ

ε, νΡετεΙι°ε τοιιτείειι οΜΦΒτἰΙκ › ΡΟΠε νάειιεπέτ
έ Ι · ειιτιεεε Ιιιιιιιετε. ΙΞΕεεΙεύεΙΙε εοιιεΙειιιιιιειιε

_ι_ε:Ι ο εειιιτ ειιιι τεειιΙειιτ ὰ εΙοι·ιιιετ Ι'ειιιιΔο(ιιεε ειι ει:

Με εΙιειΡ.ιιι ειιιε.ειιιι τε8:ιτεΙετε Ιεε ιιιιέεε.ιιε εισπ
ςΙ ΙΙοιιιιεπι οιιιτ. Ιεν ειιντι επιασε ίειιε τΙιίοιιε

' τσιπ Ιε τεΙΙΙοιιτε , ειιιι εΙε Ι'ει:ΙΙ εΙε Ιε Ιον εεε”

εΙειει, ιιιιιιε ειιιιίιιιιιεεεε&ε ιιιιέε εΙε τείιιιοιιιει

ι ” | Η



271Μ: Ι: ρεαβευήιπισ.

μ ΙΙ ιΠ0ΙΙΓ01111ετε 8Ιοἱτε , ιογε δε ίιπιποττΙΙΙΙτέ.

θεια ‹μἰ οιπ ειι Ιε ίοΙεΙΙ Ιοι1Β τεπΙΡε με· Ια

:εΙΙε Ιεπτειιτ εμ κο.ΙτεΙΙεΙΙΙΙΙεωεπτ εμε.ηεΙ ΙΙ

εοιπιπεπεε ὰ [ε εοιιιπΙτ ‹Ιε εμεΙεμεε ηιιέε:,

Μωβ Ιε ΙιεΙΙε άε ποί'εκε ειιπ8οΙΙΙε [επι ::ιΒΒειΙΙ:·

(εε Ρ:ιτ Ι'οιιτΙπε εΙε εείΙε τιιιέε , τοπαιτιε ΡετΙε

Ιε ΡτοΡΙιετε Ε!λέσ ώ. :.5.Ετ εοπιππε ΙεΙΙιε ΟΙιτΙΙΙτ

[ε [ΠΠΚ δνιιε ιμέε Ραπ ε'είΙειιε: :ιη εΙεΙ, ου

τοπιιτιε· ειι άετι1Ιετ μια· ι1οιιε ίει·σιιε τει:Ιε α.

πιιόεε ειι «:Ιειωπ εμ $εΙ8ι1ει1τ ειι Πω· Ροιπ εε

ΙΙΦε τοιιίΙοι1τε σ.ι1ε«:Ιιιγ : ΜΙΒ εμε εΙόε ωειΙππε

πω: εείΙε 8τε.τκΙε πιιιέε ‹Ιε τεΙιτιοἰηε (εμε ἀε

ΙΙειιετ πω εΙΡτίτε επ Ιωι:τ:,ροτικ ειπα εΙΙε,Ροιη·

εοιτιιτιε εΙΙε άείΙτει: Ι'ΙιετΙτειΒε εεΙεΙΙε «με

ΒΙειι πατε ει :ιΡΡτεΙΙόε

Ρτἱειιιε ειὶηίὶ ΙΙ :ιττίιιετει εε, ἔι εμογ πουε ιΙε

ιιοι1ε τοιιε Μαι ειιιτ:ειτιεπτ ττειι1ειΙΙΙετ εμε παμε

πε ΕειΙΙοι1ε. σεΙΙ εμε πισω Ιετοικ πουε-ιτιεΙ

Απε νικ ττεΙἶ8τεπ‹Ιε δ: τπεί-εκεεΙΙεπτε παει:

εε τεΙΙποὶτιε ἑι Ια ΡοίΙετΙτέ , νοὶτε ΙεΙοη Ιε τεί

υποΙΒΠεεε εμε Ι'ΑΡοί&ι·ε παπά πω: Φαμ

τΙιὶεπε Ια ΡτοιπΡτΙτι.ιάε ‹Ιε ν τιοΙΙτε εοιπειΖε δε

ηοΙΙ:τε ιεΙε επι Ρτοιιοεμεεει ΡΙιιβειιτ5,ΡΙιιΙΙειιτε

πηεΙΙτιεε ά'επτεε Ιεε ειιμει·ΙειΙτεε.
Ε.: Ροιιτ Ειπε μι: Ια ΙΙωΙΙΙωάε εΙε ΙΙΑΡοίΙτε

δ; Επι: Ια εΙτεοιιΙΒιικε ςΙιιτέΡε ά.ειΙΙΙΙόΙΞοιωιιμ

ε1ι1εΙ ΙΙ ΡΙειΙΙΙ ΙΙ Ι)Ιει1 (με ποσε Ιογοπε πωπ

ςεπε.ιπ. Ι..εε ΝατιιτεΙΙΙΙ:εε τειπετειιειπ τμε Ιεε

νειΡειι:ε Ιοτιτ εΙΙειιεεε εΙε Ια @τα επ μια: μι:

Ια εΙιεΙειιτ εμ δοΙεΙΙ δ: μι: Ια νεται :Ιεε :ιΙΙτεε,

ΐ



  

ε.. ΜΗ ρεα[Μεπάκω .

Ή ` δε εμ:: Β Πε εἶ€ΪΡαἱῷίΪ6ητ επι Μέσ είΕπιίέ

'' ςοωβεη:πι1ε Ρετ Μ. ΕτοΜι1τε ά:: Πλα ΑΡρὶἰ

Νώε ΟΒείί'ε ποίΈτε δοὶεἰὶ άσ

€ιι10118 τιουε @Εκ
Εκιὶευ-τ άε Γου Εἴμἰι , παπα

'ὅ Δ εοωττισ εασιπέε @Η και: επ βειιιτ, Μετωπ

άοηε Μη αμε ὶειτἰΞπει1τ βεε εΗὶἰδὶἰοπε,ὸοτιτ "

ηοιιε ΐοιτιπκε ηιεου.ι:έ5,[οτυο δι ηοιιε Ποτ 86 ε

Βτεἱκιάτε επΓατιΜε Μου εἱὶκοἱιιεττιεπιι,νοἱτε

Ξ αιΠωικτω πιὶΙἱειι ὰ: ω” Ια_εὶιατἱτ‹έ, ειιιἱγ

ζώ Ρι:οΐςιιε «Μ που: οΠεξοτε , ειδπ εμε ίιιίυαιιε

ςοηΠα1τ1ττι€11Ε ακα @οἱ ω: ιτ12Αΐ9Βέ άεικιππ

_ ΐοιΔΙει8.εέιπε δέ ἴοτιὶΗειω ωιπι.κ:Ι

› Επ·ιεπτ , έιοι1ε επἱτἰοπε σε” ηιιἰ Πι!ικ:κιτ 86

- ‹1ικ ἴιτιοὶετιιεηρ ω: με ρειτι1εΜοτιε το115 ω Επι:

:Η Η Οο1ηΐε, ςυὶιποικ είΈ ΡτοΡόΙΈο Ροι187

ειπΐεπιβιε Βὶφκἰίἱετ Ώἰει1, 8: το ἴ

- Δ' 'Άη επετι·ιώΙο- ·

' ¦ ~4

?ΜΡ

ΜΒΜ: , Ρο;τΙαε

  

  


