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Δ νιοστιο ἔι ππ:ιΙιιπ Ισπι Πισω, σε

Δ :Ι ίπ: πειπιΒοπ :ισ Ρπιπ:πι άσε οπιπιο

πιιιε: Ιο Ρι·οιιιιοτ ίσιο πισ'σιι :1:ιστοπι Ισ ΙσίΙππ:

πΙοποίπειπιοπι πΙοίοπιοπιπιιο , οίπ πΙο ποππιρΙιπ Γι:

ΡΙ;ιςς; (Μ: 9πιοΙε111©2ΠΕΓ€ σου: Ισ ν.ιΙοσπ , Ισ

ΙσίΒίσπιπ:ο , σε Ια ΙἱπΙοΙππο ίσΙπ ροτίπιίτοπιιοπιτ

ποπ:σιιιισο. ΟοίΙ σο πιιιο νοσε νοΙοε ποσο:

οίπέΙοιΡπο&Ιπισέ_οστ κι ρσστσογειιιοο σε

μι· Ισ ίσιο άσε δ. ΑρσίΙποε πΙσ 5οι8ιιοιιπ,

ΟοπιιειΙ-Ιιοπι
τοπικ εισι οσοι: οσ Ι'Ιισπισοστ πΙΙοίΙππο πΙσ οσοι

οπο πΙο π:οε οποπιιιοπε ΜιπιιίΙτοε π:Ιο οποσ,

έοίΙ:πιπιπ Ιειιίίο ιισπποπ μι: νπιο εισπιτιοπ: οιπο

οππιΙιΙο,8ε πιο: νπιο πιπσπΙιΒιοσίο πιιοίοΙιιιιιοοπέ:

:Πο τι·σΙιιτ,εϊ Ισ νοπιπΙπο , 8ο :Ι Ιο ΙΙσποπ οιιππο

Ιοε ππιπιΙπιε πΙο ία ΡΙσε οι·σοΙε οπιπιοππιιε ; 6ο

:Μπιτ Με επι ίιιἱτο μι: νιι ίσιο οιπι:τπιστπΙιπισι

πο,πιιοΙείσππισίποισ8οιιιοπιτ σο Βίοι: , ντιπ:

π:Ιοιπιοστσιπ νειπ:ει_πιπο

Ιιοπιιιιιοε π ΙσοσπιτΙσπιπιτ ορποε Ι'πιίοπ:πιΠοιι

όοξΙΙ:σπ ππιιιιΙππο άσσο 1ο Πιο! , ίο π1ιοποπιτ ο"

πΙοσοέπ σο πομπο: πιστό Ινισποσίο ΙιιοοΙιπ:

πιάνο πΙοε οι·ιπιοιρεισις ΟΗιπ:ιοπο -
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πρ* _ ΜΜΜ δίκέψωε

επι ίυΒἴὶἰτιωτιι: επ ία ΡΙ:ια: νο ρετίὶ›τιπειἔτέ

Πω απ τοικεε ΙεεεοιπἀΙ:ὶοιπε Π€Ω€ίΓι1ἱτ€5 ὰ

Έοκετοἱοε ό,νιπ: ά1ατΒε Η δειἐτπεδείὶὶπι

Ροττειτικ: ό. ΓΕ(εψίε. Ε: 5.Ρκπτε 2υτ10111 Μ

@ε Β:ε:τοε οι ω επι Ι'ειίΐεπώ!έε (Με Πόε:ΙεεΉ

Ια ΡτοΡε›ίὶεΙοτι.τσΙΙε κ1ιι”σΠε ππουε σΓε ωμά'

@Νέα ά.ιιιε Πάπα :απο : άε απο Ρτ‹›Ροίἱ

ΠΟΠ Η τιου·ε νοι1ε οκροίαΐτοοε όοτιπ1οτε

ηπα Μι μαπα-τε: ρεαεπ: ; Παπ 21110118

ηωπτεοωπεΔι1£οΙἈι€Ἑῖἱὶωκο οΙοί)Ισο εἰ νοιι5

εΧΡοίϊ:τ ΐαοττ€. Οιὶ τιοι1ε οοιπίὶ‹ἱατοτοειε

Ρτοττιἰετετοειετ ·, σε @ω τεἔατὰο Μ τεα›ιιι

Ρε:Μο δε Ια φαϊ Βοοτει1ΐο θα όιτ σε ιτίιὶἴὶττο;

δ; ΡιιὶεΙει τιεεείἱὶεἐιὶυΉ γειυοἰτ ἐ ΓυΒτοἔα

«πια τιουυεἱ ΑΡοίΈτπω ίοι1Πει1

-Ι.:ι τεεοωΡειώ: ὁ:: α: κτιοπίΈτε2ιοοε σα

::κΡοίέο επ εεε καηκε , ό)ΜΜ2 [αμα ω»

οθ.ιπάΡ Μ ἰσἰπ σίε π›ιιΐ[ἐ|ωιπεε:έ. Οι: (ΙΜ Ρουκ

τοὶτ ΐ6ιττΒ!ε:τ ἀ'ειὶ›οτὸ σε: έ:κεοτάει· με απο::

α: εμε έ5.Μπ ΜεειΒἰειττεοἰτε , εμε Ιυὸειεε`ε

Παω: τεροεκὶ ςυαιπά Η νἰΕ ςυσΙείσε είὶσὶτ

πω δεκα

@παοκ , 86 ειυ-κ Ατι€ἰ©115 Ιε:εττετιτο ρία365

:τει

Μτ Τοπ ωεὶ·ί':το;ἀ1ίἐιη: , Μ): μ·:|Μ ω» :Μωβ

ρω: Ζε[κεπΞ ΜπυσΜ2 , ΔΙ:Πιι1εϊε Ιι1Μγω15 ἀἰτ,

&:πω: ευι[ωω·έσω παω πα φ ΖωφΜη ΗΜ

ὶεττ:ι άακ1ε Μ: Τειπι-ῇΙε , 86 $7€Π ΜΜΜ αΗίτ ἔο

· Μ80εΙα. Με @ΜΗ Με ΡιἰιιοἱΡαι1›ἐξ$αστἰΒεα
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_/Ιστω :οσφ.ι.οει[ι8.ι9.σο..ιι.σ.ι.. σ”

τσοτε οΙτσοτ , 1Ισ,τ/τ [Με ΜΜΜ· οι· Μ.: απο.:

στ: :ι'απ·βτ ι ω: εφ Ισ μέ.: ΙΙσρσέ- , δ: στοα

σοοιτοτΙε σοτιΙσΙΙ στι σεΙισττστστι: Ισ σΙισιισΡ

οο Ροτίστροοτ Ισ ίσοοΙτοτσ οσε σΙ:τστιοστε.
ι /ι Ι `

ΙνΙσιιε8στοσενοοεΙσισοΡοοττστι: ΜσεΙ·τστσε

( :Ισ νοο5ιτιισοΙοστ, :ιοσ οσε οσοι; ΙιΙΙΙοΙτσε Ισ

σοοττσοΙίσιιτ:νοιιε Ισε οοιισΙΙιστσε σΙΙστοστιτ

ΙΙ νοοετ:ριιΙΙοστέε. @σ τω:: οσο: σΙΙ:σ

το: σοοΙτ σσ:1οΙε σσ σΙισιιιο, στιτσοτ οο,ιΙ σ τσ:

οσο σοοιιἴσΙσΙτσ :Ισ Οι ττισΙσΙιστι:σ:έ Ισ Ροκ

οσο: ΙΙ σ σο:: σ::Ιισττσ,6: :1τιΙΙΙ οσο: σίΙτσ,τ1οσ

ΙοΙ οσσΙιτισ σοοΙ::ισττσ Ι)€τιΙ :Ισ Ισ σοοοοΙ:Ιἴσ

Ιοτσσ σΙισττιΡ ο, δ: στι σοοΙ:ΐσΙ: Ισ τιιστ::Ιισι

οποσ οο)211σιι: ουσ :Ισ οσβοοι·Ιστ Ι‹:ε οστιΙστε

ΙΙ οι: σ:τσΙτιτ :Ισ ::σ στοσΙ σε ΙιοττΙΙ:Ισ τστιιοτε,

:1οΙ Ισ σοτι:τσΙἔοΙτ έ: Ισε τσΡΡοττστ σ εαυτο::

σ1οΙΙΙΙσε σοοΙτ τστ:σιιε, 8: :στο σο στ:Ιιστ:στσοτ

στΙσίΙΙοσττισοτ ::σ οσο ο. Ο: τσΡτσ(σΠ:ξε

νοοε, Ισ νοοε ΡτΙσ ,Ισ οιισΙΙτσοσ σσ ΙσΙσΙτσ.'

Ρ:στιιΙστσοισοτ σ”σΙΙοΙ: σ:2/έ:ΜΙΓε ο: :πε/ζ

:Ι.ισσ:στέ. ΙΙ γ σ στι ΙΙιτΙ8ΙοσΙ άΙΙΡΠ!έ]ϋί!; Ε:

νστΙ:σΙ:›Ισττιστιτ Η γ :το σοοΙ: ντι-σ ττσε 8τατιτΙσ

σ ΙΙοτστΙσ ΙοίΙ:σ σο:: ΙοΙοίΙσε ; ΙΙσΒοσσο :Ισ

Ι)Ισο ,ο οσε :ΙΒοσε 8: σ οσε ΙοοΡε: ό: Ισ οσο

οσο: :Ιο οποιο:: σο:: ΙοΡΡοΙΙε οτι Ι)ὶσΙσΙσ.

Με: ΓΕίστΙτοτσ σιιιΡΙοΙσ :ο πιο: Ισ:: Ισο

οσο: οσο: τοο:σε Ισε τιισίοΙισοσστέε σοὶ Π: ·

Ρσοοστιτ σοτιιτιισττσ; σοτιιοισ :1οστιο ΙΙ σο;

οπο: ΒσΙσστιι δ: σ:: ίσιο; Ότιη:=τντεοσι· σο: ..

  



 

Α--->"ϋ-πγ.::84

176 1 · δωσω” δίκέε/πε

Ριεττε,0%έίε Μ; »παω |εριβ.εέτι· άι· Μερέκιω

ξε:έ: Ε: όσο ε:Π:ο2τ Μ νικ: ‹Ιιμ €ΟΠ1ΡΓ€ΠΟἱΕ

τοωιε:ε Με εἴΡρεεε Με ΡΗ” οβοτηι_οειΒΙεε:

ττιοἴεἱεαπεετέ Ια @σε ὶαοττὶΒΙεΔΜΙρ ΡΙιι5ηοἰ- ·

το: πω: Μ ΠΑΝΩ :Δε ΜοπΜε ἱε›ί”Ρἰτζ; :ὶ ΜιτΙππ

Μω:εοἱ , εὶ ΜιμώΙε Η ἴετοἰτ ύΜΞΗρΙΙ:; ό;

‹ἱοπισι:τ νιιιΜοπ φτΗ:τι €ερι·ς:ίρι1τώ; εΗΒοκ:

Φωτ τοιπ‹: Π·οοτιιπέκέ. επ £οτιπικεπΙα

ΠοιπετιοΕ6ε νουεἐ νικ: ἰηἔτετὶτυ-ἀε9 νουκ

8ΡΡε!ετἰἑ5 ΒἰοτΙ :Ιώβ να θα:ΡΜ τεΐοε (μέ

ωποπ Με είε Ππέ:έςο Πι ΨίιέΈκτ1ΐϊΙΩ[115(1ϊτΙΠ.

Υπο οι·ιιαὶὶεἐἔ νοέίς Πτι εισοοἴετὶἐε Μετα

ήιπιπά Η :ωτοἱι: Ντ Ισ έ:ουτ:ιΒε όο Μτ.ε ΙΟ

ιποΜότε οι1ετ28ο 510831 ι11Μ!”τκό ά ιὶ ΐοτιβίετι

ΜΜΜ. ν11Ι1‹η1°ιἱΩὶ€ὶ€ἔ Ψωκω ἄἱτἑἐεἱσἰετι

@εποε εμταιπό σε ΙΕτοῇι: Η: (ΜΒΜ Ρ-Ιιτε νΗ δεί

Ια ΡΙικ οοτιτετιψτἰϋἔοἀσ ωοτιόο, ηιιΉ 811

ἐοπ ΐΜετσΡΡετιάτε; να ὶπερἰοτἑέ νου5

όσοποΝέε Βίου ω ήττα: :Νοε ίΞωΡΙερετοΙσ

ά'πτειπετεπεεάουτ Η ιιυτοἱε Μέ εηωτεΙείο5

@ΜΜΕ νο σώσε άέΙο2ο ΜΜΜ; Ο: τα

:Με Ρο.τΙει· ι:τορ τιπ‹:ΙΙετ»‹:τ1τ , υ”είξαστΡω κι

ριιιεΙΝοτι (Ντι Ρτἰτι£:ε πετάω, ππε€1εἀυ`Μ0#

ιτατςιισόσεΒ01πηπεε ὁαἰεἐ :ιο8οε. ΑΡΡΦωέ

Η οοπιτικ: νουε νουόεε2 , νοι:εω: ?αρρωσ

:σε μιιπιἰε εσωτιιο Με Με ττιετΞεο. Ο: @ΜΕΝ

Η ΒοτΗΜε τηοίΒΜτι€έτό, εμε! ΡοιΙοοίτ σΒ1°4'7

Η: Π1!ε1ίτεΗ11,ντ1 Γεϊειί;ε ὶτιἴειωσ: 86 τηαυἀἰ$-›δϋ

μη] ΒΜπΡ€το ωὶΠε Με 9176: εοιπσε Μ» [Με

8τατιό:5
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Ι ! ι νέδΙΙ·:πόφ1.1>ξν:[Ι8ιτ9.2άιι.ιι:

@Πωμπω; άιι ιιιοτιάε , πι: ΙιιιαΡΡοτταο:

ρουτ·τουτ ΙΓτιιιι: , θινί·υπ πω” 9:22 πι· ΜΜΜ

]ΜΜ:, όεΙΙ ά άΙτε: , νη τειιιοτε`ιιιἴετιιεΙ , δε

^ Ι νο άοΓείροιτ ιιιοοιιΙ‹›ΙειΒΙε 9 Ειιεοτε (ΙΜΙ

εἰιισεΐὁἱε Ιε1ἔΓ€ΙΠά€Ι.Η ά:: Ια τοιιτειτΙοιι εκε:ιιίό /

_ νο Βτ:.ιιιάετιιτιο, Ποσο άιι του: , :κι πιοΙοέ

ά11;Δι1τ £οτ11Ι1ισ°: 0τΙΡ21°Ι€ άαι1ε Με είοΙιοΙ::ε:

ΜΒ α:ΙιιΙοι ΜΙ επι οοιιττειιτε: ἔιτιιιάεωειιε

ιι%ωιιοΡ;ιτΙ:ι ρε:ΙνεΙΙΙ:άε Ια τεοοττιΡειιΓε.

βετ (μιά ΜΙ; Ισ ίειΙειΙτε άιιε σε τινά - Ηευτειικ

ε τεοειι άι: άι τιιοΙΙ:Μιιοσε6 εΤτειιτο μνο”

ά”ετΒεο: , (μισά Ιε:Ρτικ ά'ντι εΐεΙ:ιικ: : Πεκ

Ρ:ιτ ΙεΙ.ειΙ εμπτ-τιοιιε ειιιοτιε Ιίκο.ι.ι.ΙΙ νη Μαΐ

τιιοιτ νη είι:Ιιιιιε , ‹:‹:ΙιιΙ ὰ ειιιΙ εΙΙ:οΙτ Ισ Μαξ

εΙΙοιττετιιι ά‹: ΒειΙΙΙετ ου ττιιιίττο πάπια: ΡΙει:εέ

ά'οι·Βειιτροιιτ'ενιι:άοΙοτι είοΙαιιο; όεΙΙτ ά

άπο , (εδο άυάνοιιεΓειοΙιιέε εε άσο δεί”

ειιιάταιιτο άυ:πτε ΙΙιποεάο τιοΙΙτε πιοτιτιοὶε;

σε οίὶέΙἔι Ια τοπικαεΙοη άο Ιιιάνιε : ζει εΠέ Η

α:άυι Ιιιι ει Με τε:τιοιισοτειιι ΡατειάΙεΙδε εἰ ίσα

ΚΙτιιωριτ:ιΙΙτί: ΒΙοτιοιιΓε : 9,8 ΜΗ: Ια σε άι:ὶ

ΙιιΙ κι . Με εοτυιιιετικ νει αΙπι€ Ροι:ιτ

Η Ριιιιιτιοιι άιιιιυιεΙ Η: ΠΜ, (Ρετ ιιιειιΙοτ6

άι: άπο) :Η Ρειε ειίΙΙ:2 ά:: ΙΓουάι€;;,ιιι Ι”οιιίοιβ ν

ιιίΤέε άι: τσιιιιτιοιιε. ·Ο`ειιι'ΙΙ-Ιΐἔιϊιϊ μι: άνἔ

ΦΙιοΓε ὲ`νιι ιιιοΐεΙιατιτ Ρουτ Ισ ι:άτι·άτιιΡτε, Μ'

μινι Ισ Ρώτα πω: ΡΙυε αβοιτιιιι:ιιΒΙ6ε ΙΜ ν”

80115 Με ει:Ιτιπ:ε Ι δειτο.ιι ρου: τι:ι1τον-Π:(ικ

- @ΜΜΜ Ρτοξςιιτατουε Με Κσνευτιιισε
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ι78 ό'ει·ωοπ Σέικέςβοιε

ιιιστιεΙε 86 Ιειιτ 8ΙΟΙΙΒ,δ6η αιιατιςατΙει·ι. Η:

Εισαι ι:ετι:ετ ΙιιεΙαε , ΙΙ ιιε Ιιιι Ριείετιτα εεε

ι;τειιτειαΙεεεε ιΙ”ατιέειιι; φαι: ΙΙ ΡεαΙΙι Ιείιιι

(3ΙιτΙΙΙ Ροιιιτ τοιιδοιικε , 86 ΙΙ τι-”ευΙΙ:

εεε τι·ετιιε ΡΙεεεε ά'ατε_ειιτ ειπε με: να

ιιισιτιειιτ : Ια εοτιίεΙειιεε Ι”αγαιιτ ΡτεΙΙε

ιικοιιιιιιειιι αριεε ιΙε Ιεε αΙΙει· ιαΡΡοτιετ ε.

εεε:: εΙε αει ΙΙ Ιεε αιιοΙτ ι·εεειιεε. ΙΙ τεεειπ

όεειιιοΙ αεΙιει:ι:ει να ιιιΙΙεταΒΙε εΙιαιτιΡ ΙΙ·ειΙΙε

αει ιι”εΙΙ:οιε Ιοοιι,ειιι'α επτετι·ει: Ιω ιιιοεπε,Γιιι:

πω: εε εμε ΡΙιιτοτι οτεΙοτιτιοΙ: επ Ια ΙΙιιιεε,

< ό”ειιτεττετ Ιεεπιστ:ε ειι ιΙεε Ιιευκ ΙΙειιΙεε,

:Με @σε , ε'ιΙ εΙΙ: ΡοΙΙΙΙιΙε , Πε ιιιεοετιιτιοὸαΙἔ

ίειιτ με Ιεε νΙιιαιιε. Ετ ό:: εε εΙπαιιιρ Ια τσιπ

νΙΙ:ιιι'ΙΙ εΙΙ:οΙ:, ΙΙιιε Ιοιιιι με, ιιΙΙιιιιιι ΙεεΕεεε. Οι.: αιιΙΙὶ ποθ: ειιι'ιΙ ειιΙΈ ταρισοττε εεε

ττειιτε ριεεεε ιΙ'ατΒειι:. 86 ιιιι”ΙΙ Με ειιιιει;

τεεε εΙαιιε Ιε τειιιρΙε, Ι! Η” Μία ά :`6/Ιπιεἔέιι.

Ροιιτ Ειπε νικ: ΙΙ ΙιοττΙΙ:Ιε ιιιεΐεΙιαεεετε , ΙΙ

τι'αιιοι: με ατεειιάιι, α γ εΙΙιε ΙεΙΙιεΙ:έ: Ρατ Ιε5

αιιι:τεε. ΙΙ ε'γ εΙΙ:οι:Ροι·ιε εΙεΙιιι τιιεΒιιει α

Ιειιτ εΙΙοΙι: αΙΙε ιΙΙτε , @ε ›››ε ε'ο:Μετά εισαι,

ό· π τω: Ισ 22ατεπι22 ΑιιΙΙΙ Ροιιτ ειι ΙοιιΙΐτίΓ

` Ια ρεΙπε τεΙΙε ειι”ΙΙ Ι'αιιοΙι: ιιιει·Ιιεε . ΙΙιι'ατ

ι:ειπΙοιε με :ιεΙΙτε αεειιΓε, εειιιιαιτιειι-, σοπ

ιΙαι·ιαιιέ, 86εκεειιιέ ΡατΙεε αιιει·εε. ΙΙ επ Η:: ›

:Ι __ <αΙιι·Ι ιτιείτιαε Ι'οΙΕεε,νιι ιιιεΓιιιε ΙιοιιιιιιεείΕαιιι

. "πιτ ετιίειιιιΙιΙά Ι.ε ειιιτιιιιεΙ, Γ8θΕΠ·ΓΩτωπο '

Ι; ΕεΐτιιοΙτι,Ιο ιιιΒε 86 Ιε Ιοοιιιι:εαιι.ΙΙ:Μινή·
, .ε ____ 28.

6-.--

Μ-“θ____

ικα



 

/!ίΙ::τδειο.τ.νει/τ8.ι9.ιο.2.1.τ.:.. τ”
ΖΩ @Με ίειιοτ ΜετττΙιιεο ) ό· :Ιε/ἰιιπτ μ·ιπέμτέ

μια δ. Ι.οε ) έ! :πιω μι· Α· πιιίτιτα , ό· Μισο:

μ: εΜΜίίίτ.τ /ΙΜΜ: έμικάτια: , ίσιτ τμ'ει

Υπο: τιττοεΙιε νο ΙιεσΙ εο ι:μεΙιμε Ιιεο Ιιτιοτ,

δε ίε Ιείιτιοτ πιο :το εσΙ, ιΙ ίε Μι ιεττε στο Με

σουτ ε'είΙτ:ιιιὲΙετ,δε τμ'ε·ο ίοιτοΙει τιιαΙετιι

δτιοο σε Ι)ιεσ σοι είΙ:σιτ ίοτ Ιοι,δε εοΙοι,

ΙΞιιτίιιιτ ετεοετ , δε οι: Ρσοίίέ ίεε εοττοιΙΙεε

Ιιστε σε ίσο νεοττε: τω: εμε Ισ εΙισΙε ίε τω:

ί:ιιιτε εο τμεΙσοε ειοττε τοετοιετε: Νε οοοε

ειιοοίσοε με ιει 5. τεεΙιετεΙιετ εστοιοεοτ εεΙει.

ε”είτ ρειι ίειι·τε οιιτοτεΙΙετοεοτ : εστοιτιε Ισ

Ι)ιειΙ»Ιε τι σει εκτττισττιισοιτετοεοτ ετι ίσο ετι

τοε,οοίΙΙ Ισ νεοΘεοοεεάιοιοε τι οοετε ειτττει

στιιιοσιτειοεοτ εο ία Ρειοε. Μι εΙισίε είτ

ειιιιιεοιε, εοεε τμ'ιΙ·ο'είΙ: στο άι: ίεοΙεοιετιι:

εμε ίεε ετιττ:ι.ιΙΙεε στιτ είτε είσαοτΙοεε , από:

τοπτε.τ/Ε.τ ΜΜ:Με.τ. Αττείτσοε απο ρΙιιί,τοίε

ειεσοίιιΙετετ ιιοεε ετιιιοτε δε ιιοεε Ιισττεοι:

Ματια σε Ι)ιεο εο οι οοοιτισο σε σε στι

με. Ιιιιιιεε τίτιοτσοτ ΡΙοετοιιοιίείΙ:ε, τμ”ιΙ

ο: ρετιιιτ εε τοείεΙιτιοτ Ιὲ,τ:|ι1,2Ρτε9 στο: Ιείοε

(Ποιο: ίσο τοειιίττε ίσοι σΙπΙιΒε τΙεσΙοίιεοτε

ΒτειοτΙτ σιεο ίσιο , Ι”ειιτιοτ Ιισοστε σε ία εσο
οοιΙΙ.ειοεε , το: Ισ εΙιειτἔε άΙΑσσίττε , ότι στο·

οιεττιεοτ σε ίει σοιιτίσ , δε οι: άσο σε; ποτα

εΙεε: εμ'ιΙ Ι'εοΙΙ ίσττΙστιΒ τεττιστ τιττεοτιο,

οσοι τμ'ιΙ ίεοίΙ: Βιεο Ιε ΒιιιΙ3οΙιιμεσείίειο

τμ'ιΙ εσιιοσιτ εττίσο εστιιτ,σοι ΙΏεοίΙ: £Ι0Πή

. ε.

  



 

:ΧΟ › δεεωεπ ό'ΜίΜΜ 4 Ε” . _

ε! - ::έΡΙεδει.:τε ευει·ΜΤεωεπιε όε Ρει1(ετ ἐ 1
¦ ' ?εοε1”εἰειιεε,ε1ε'ιΙΙυὶ ευ: Με Μ:: ρὶεὸεὸε

[εε. ρτοΡτεε εκιΙοεκμίΠ Ι”ευίϊ ΕΜ ειΓίΪεοἰτ ἐι ίττἶ

τ;ιΜε , εΙυΉ ίε ω: ΜΜΕ Βείίετ ἐ ω: ει: Γε ί

ί

Ι

-(Μ-Μ:ΐ.εα-Π

εοετειπειιτ όε|ι:ΗΜε , Τ:Μέ: κι ΑΠΘ: ά: :

Γί:οαΜεμιτοπ ί:κιι]:Η δε ΦΠ! σε Η: ΡετάίΕ

Με:: Ρ:1τ|ιτί ιπείοπε. επ: εε ιπε!ε!κιιπ,

ει: Εεε εἰ:: τεει›ιιτἱετ:ὶ 'ει ἔτειεε όε εε!υ: ε1ι:Ί·Γ

`ξε7εεεἰτὸ,οίἶεοΓετΙἱ ΙηςΙ:εεεωειπτ , Γε άσίΉ: ἐ

ε !ιΠωείπιεόε Γεε Ρτορτεε πωἰιπ,δΔ !”εΠειπεε |

Μ._Γ..__,,,.....

ΡΙσε μι· Με όείεΓΡο:τεΙυε Ρετ του: ίε5 ει:

: | ;τ;εεΡεεἰ1εμ δΊ! ΐι1Π εΙΙεΞεοΙ11τΠεὶὶὸευεἱτ, '

' ἴεξεττετεὶ Γεε Ρίεόε , Ιενετπ:ε εοιπτετεκτε,

1ευόειιπ επ Ι:ιττεεεό”ν:ιε νι·ε.ἰε τεΡεπτειεεε, !

ΜΜΜ: δε :Πτετε όε ία @εεε , 86 €μι'Η ω: ειιΠ: !

ε:: ὁ δε:8τιειιτ Ιεἴι:ε απου πω:: ττωὶίἘτε ἱε τε

άειτιδ.όε Ρειτόοπάε πιο:: ΡεεΙπε: Η εΙ2<ἐτειπά_

86εποττΠε, ἰεΙε εοτάΐείΓε, δε ειιειιΜκιι Με::

ΡυοΙτοὶεἑτουτε|τἰΒιιει:τ , Μάικ Ρετ Η::

τομτπιετ1τε Ετει·ηεΙ: όε Ι'ειιΐει· , ει: Πε ίετοΙ5

` βετ: ε1:πεε @Η ὶυίἘε; πιο:: Γεω :Η νικ τε

Ρεστεεεε :ιι:ίΠ @Με 8: ΜΙΒ ε:πετε ευ'ντι

ΡεεΒευτ επ ρυίίΓε ευοὶτ εἱε [εε @Με , δδ

ν Βτυ!ε :Νο εὶείὶτ :ιτόεκπ ό”είὶτε τεεοΠΦἰΗἔ

` :ιυεε τοἰφοιπ τ'εξ'τέεόεΓοεωεΞε :ΜΗ ΒόεΙε

6 ε / ἑςυεὶεε'εγ.εί'κέ άεΠοΜΙ , δ: .ιιενἱιπε 86 σε ε

' · φωτ:: εεε εεε: τω: Γετι1Ξεε : Βεἱἔυει;τ δή

Ή9ξϊΜίετ3εετεε, Τι: Μ:: (ειυϊοιε ΕιΞτε ἔ :

::η16ΡετΓοτΙδε ΡΜ: τσΠετειΒ!ε. ~ 5ί Ϊειγ εΠτέε

Υ : . . . !
ω ε: /ε.
.ε εΑ-_.

ε. ε 1 μ_·__ ____μ_Υ.- “
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ατέΙεττίωσι.νε%ι8.ισ.ι.σ.ι.π.ι.2.. ι8π

Η ιτιειΙ-Ιιοστοσιπ οσο ΐογοίοτσι ιίιιιίΙττιιπιιστ

σουτ ου:ιτισοτ το σοτισειιιιπισιισιι σε τει πιιοττ,

@σώου ι'γειΙ ίπποι. Ισ σ): Με ΡΙιιε σοίοτ

τπιοσιιοοσίΙΙιΙτο,πο νσιΙο σοτισειπιιτιο_, σε τσ

[ο ι”οιινοι ίσιιστΙτ Ι:: πιισττ ροστΙοε σοστοε πιο

σΙιοιιτ5.Ιο το οοιιιιιτο σετ σοππο ιτιοΠιιο ποστ:

σ”πισσιτ μια: σο ιιισΙ. Το ιι”στι ίειστσιπι ίοΙτο

νσΙπΙ”οσιοιισο ίστντι ίσΙοτ οιιΙ Ισ ίιισο ΡΙιιε εισ- ·

σιιτοτ.5ιιιστοσ ττιοίτιιο οσο Ιοίσε (]ΙιτιίΙ:-πειιΙΙ:

οΙσιιιΉιΙειΩτοιιπ,ΙΙ ίσίΙ οιΙΙέ:οπιιΙιτσίΙοτ οοιτο '

στοΙιπ,ΡΙοστοιιτ σε σοιοΡππιστ ίσο στιτιιο στο Ι Ι

στοίοιιπ:ο σο@Η σε σο Ιειτοττο,σσ στιετιιτ σ σο ο /

σου $.ιιιισοιιτ, ο Βιισσοστ ντιιοσο σιι ιιισπισο, “

ιιγο σσπιισιιίΙΙστι σο στ: Ρσιιτο ΡοσΙιοστ τ;» -

/ τιπ:ιιτειιιτ , οιιιτο νιοιιτ ίσιο κι ιιιιι:ιτισοΙιο

πιπιι·ειΙσΙο στ: ίσο ροσΙιο; σε απ: σειίοτιο @στο

ίιοτ σ”ίπτι ίεισοτιισΙο τοοπτσ στ: το5 γοσιτ , σε

πίντιοοσιιπποσοπσπι ίειτιο , σουτ οίΙοιτιστο

Ι':ιτσπιι-τ σο σο στιιοΙ τοιιιοτσε οιιιιιιο Μισο. Χ:

@οποσ :οποσ σοΙο. Η πιο ίιισστσιτ πιισστΙτ οτι

ντιο (ΣτοΙΧ,π:στιιτιιο ΙιοΙ:ιε ι Ιοί:ιι Ι:Ιοτι ιιιοτΞπό

δ: ιπισιιιιιπιιτ σ”:ιιιοτιτοοο, το ππισιιττπιἰ σοσ

ιοτιτ , δ: επι τιιιΙΙοιι σο τπιοε τσιιττπιοιισ, Ισ ίσο-

ιιΙτειΙ οι τιιιίοι·ισπιτσο , σε Ισ @οσο οσο ισ ο

ππίπιιιτιιε ίειιτο. ΝσίΙτο δοΙοπισιιτ ιπισιιιτ.

Ι:Ιοπιιοτιτ Ισι οσίτιιοτσοτιῖιιο ίοε πιο)σΙιο:ι ειιιίΙι

:Μαι οσοσ οοπιτπ: ΙοτΙοοτισ οιιι_ίο σοτισοττΙσ

πιο Ισ ζ)ισιιπ. Οοτ ΙΙ :ισ πιστη: τέστ σε :ἐμέ ο

οπο: »Πολ ΙΙ τίς/Ιοί»! πιο” Ισ ΙιιισιέωσηςΙ· Ι

Μισό· σε Ισά μια τιιῇιισ ω][Ξ, ωωτιιο

” Μ 5
 



 >κ " ω - Π? μ__Τ___π.7

182, δε›·»πυπ δἱκἱώεε.

, σι'ρ#ακ£ ΡΜ ·υεπιφοαΜε: ία]Γε.σ 7, Μ! μα:

πΡΡε!ε›·£ι·: Ρεσέτωπ Ξτερ·;3:ακεε, ό· Ρο:πρω- Ή

ει” σε μέ @ΙΜΡ27άισ. Μειἰε ειυ-Ιὶευ ὰ: α:Βι

εμε θ: α: πω! Ιιευι·ευκΞ· (Μ ςιι'ρι ϊεὶΘΑοὶπὶ- ἔ

ςοΡβ€[', ε1ιιἱ ει: Πει: όο έιιΙΙετ Μπότα ὰ '

βειιΜ ,δ£€ὶΒ ΙΜ όα:πιπιιπόετ Ρειτόοη Ιε:ςικ:Ι

Η ευΙἙΙἰοἀυΒὶτεΒΙεπιευ: οΒτεοι1 ‹ἴνο Ραο

ΏεΙὶοΙοτιιετιτ , ει:: τόπου” ἑι νο Μο! , δ:

ε,ε:ίἱτειυΒ'ε; (οἱ τηείακτ. Ποτ ευ Μπι ά:: το

οου:ὶτ:ὶΙα @κκε άε: ΙεΓυε @ΜΝ ίση πιεἰ- ,

Ωτε,ίΠε μπαι , μι· Η Γυε8οίΗοτι όι1 ΒΙο- &

ΒΪο:ὶ ντι οουίεΠ όι: ὁεΓείΡοὶτ , 86 θ: Με Η =

αυτώ: ει: ω! , δ; εοτιπιπε εΗτ 5. Ειπε , ε'ε/7ιπτ α

με:έΙν2:: ::·ειωΙΜΠεπω"δεσ. ΥειπΦΠ πι

:τωὶε ντι Π:ΡρΙΙε:ο ιτιἰευΧ πιστπέ (ΙΜ @Μ |

Ιἑ,8ε ρου: ΙοςικΙ οο!υϋ ςιιι Η Γουίΐοτε Με επι

ιποὶπεὸο Με: ὰ: Π: ΡΙειίηάτο άι: Ια ἴευετΕτἔ:

_ ό:: ΌΞε:-11 , Γεὶειοτ ΓουΗΕτ: Ρουι· νο οι·πιιε Η

επετε!:Ιο , 86 Γε Γείὶειτικ όοπποέ Μ πισίοπε2

ΝείὶοΞτ-ἱἱρειε Νεο 5υίὶο (μια α: ὸοτείὶειΒΙο

ετήσια κ!ικΙικ:Ιοιι μια: νακΜΒΙεωουτ άπο

έα: εμ εθ:άπ ω: Ρίαιυηκ: ό‹: ι:εΙυΞ όο του:

Με ωι:Γε:Μοε.%ε £Τς/210ί! ·υωβρι!σε σκακι;

7 ' 60 8οίἰετ ιΐοιὶ εΠογ::1πΓοττπ:ε οσε εΒοωἰ

ΜΒιο5 ΡΘΓΟΪ€5Μ@α Με έ0:Μπέτ φωσ ό· ἱέ

νοκ: Ζε!έιπσηιέ2ίοΠ Ρουι· ὶειωειἰε εθουΙΨ69

@: α: εα:ιιτ εμ ειιιοπ «:οιπ:ου επ ίεεΝ:Έ

-νπο Η Βοκι·ΙΒΙ: ττκ:ίεΙυιικοτί: Γυίὶ ε:φοΐέ .

Αυ δοΙεΙΙόουειππτουτΙ: `πιοτιόε 2 ω: ος ` ('

7 › !°ΪΡ°ϋϊ (ΙΜ είΜΒε ΡΙεπι ‹Γνη Η στοά πωσ

“ . . ει:

ι

 



υί29ε:σἄ2Ι7.τ.1·ε›°-[ι8.19.ιο.2.1.:.ι. 18;

»:·η ετει.ιειίΏ @οεεε επι:ταΙΙΙοε ΙΙ ΞυΙΙυΒκιΙ

Με , εο:ι·.ιωε 1ιπάΙ2τδτπεε άι: σΙεπΙουτοτ μια

Ιοιπ8 τοιτΙρε εΙΜε νο οοτΡε ΕιυοηΙτι , ίι1ίΐοιπ

Ιετα:έε Ιιοτε8‹: τοΓραπόυ:ε 5υΒι1οωΙοΙευΓε- -

κτιεπείοι·Ιει:εττεεδε @σε εεΙυΙ @ΙΙΙ κι'αυοΙ:

με νοιιΙιι τ€£οΙ1τὶΙ° :Ι Ια μεσα: οΙ”ντι Η Ι:Ιοετ1

ωεΙΙΙτε «κι όετικ:ιιωΙΙ εκεΙυερουτ ἐεωεΙΙε.9

ΙΙι·Γειι Γωθε με ΓουΙ6τικιπ Ριπή επ ίση

φο:Ρε:ΙΙιΤου ΗΜ Ρ:ιε ΓουΙειππιπ Ριπ1Ι Η!

ίου ειττιο:ΙΙ Ισ ίιΙΙΙ; ειπ:οτε επ Ια τηοωοΙτα

(ζωα: οΙτιππΙεΙΙο ετοΙοτε: ει. ΙειΙΙΤέ :ΙΡεσε Ιοί

να: νΙΙειΙοι: 86 Ρικιεπε οόευι· , ΓυΙυειπ 00

ηι1Ιε:ίΙ ὸΙτΡατΙΙ: ίεζζε, Με ωεωο2π έκ έ:: ε

/2·πι επ έκκεα'2ό?έου,Μαό: Ζε που: Μ: Μεβἔωπα

Ροι477ίκα. Σε ροτΗεΙΙο ΜΙ άσπιευτέ ::ουυετώ

κ εμκΙιμε ιεωρε,πωΙε ρου αμα Ια ΙιΙΙΙΙοε εΙο

` ΒΙο·ι1 Γ:: ιιΙΙΙο απ: ευΜεικο εἰ τοστ Ισ πιοι1όε;

Με:: Ι'ΙΙΙΙιε ττει€Ιειιπε φίεΙΙε ο ει16. Ποτ

σεΧαβώσσκωι(όΙτδ.Ευο ) .ὰ τω; Η: ἰπηἐἰ-·

Μα: ιἰε ΙεωρΛεω. ΜΙ ίιιίΙ όοτιπευτέ ΜΜΜ θ.

(οτι ιυειΙΙΙτο,ου Η :ιΡτοε Ι”ειυ‹›Ιτ τωΙΙΙ,ΙΙ Π: ΗΗΕ

τει:ουσΙΙΙέ ἐι ΙυΙΡοι· νικ ντεΙο τ6ΡειΙΜΠα:Ι

Ηπα πισω ε:ιιίΙ είΙτέεη Ιιουπευτ,εοωωσ ει:

ΙυΙ άι: δ. Ριεττε 8: άι: Γεω εοΙΙε8ικ:ε. Ι! 'επέβ

ε/ἔἔἔτ:°ἱ! ,οσωπκτ Ισ Ιουτ,βπίσ οιΙσιάζσ ]θ>ν

έε·υπ·ωΙ: έκ Οι .5'αέκδό·3 δέιε|: Ε: ίοη τΙιτο[Π8

:ΜΙ Μέ απτο Με άου:ε:: εμ όοΙυεπιτ Ιιιἔει·

Ι:οι:ιτεε Με ΜΒΜ ά'ΙΜΙέΙ : Με αγαπα: νεβΠ

Ε!! Ρε:τέΙ:Ιο ,6:είΙειιπ μασ:: :τη ιΙ.εΓυ:ΓΡετέ › Ιβ

Μ 4

· , ε



 

 

” Γ έ .

@ΙΙ ό”εΜεοπ δἱκἱΐ/πε Ν Ι Ι Ι

ππτωοΙτε :ι είἰἐοο επετατωπ , ποπ ία1Ια

μπ:11τΡ:1τωΙΙοε 8επ5 εΙο Επι] , ιτπεΙε Ρεπι1ΙΙ

εαπ Ια πιοΠπε,ποίημεΙε Πε ωμή: νοικΙυ Ιου

ηπεΙΙΙτετ , ωττπικ: ::”εΙΙ:Ι'οτάΙΙΙ.Μεότεττω

ΙΙ:τ68 ό”είΙτα ΜΒ δ: ΟΙετείΙει ‹Ιο εαπ: επεί

τρεε 98196 σιτιΡΙοίοιπ. ΙΙ:ι εΙΙἐ τοεοοιιιι

Ρφυτ τοΙ ρω· τουε Ιε;;-. ΙωΒἱτππε εΙο απο @πιω
ό Ι δε ΡΘΡι3Ι6:11ΙΙ: νΙΙΙο , δ! ΙΙε οιπ ερρ6Ιέ Ι;

Μαρ εμι'ιΙε2υογευταεΙ1εττό Ι.ΙΙ1Ι8Ιειίτε άο

Ιει ττπείεΙ15.οοεέ, εΙ”νο τιοπι σώσω: δ: Ιυβιτιο,

Μπακ: επ ίωηυτορτε Ιππέ.«έε,ο,«3ίΙτ έ ςΙΙτε: επι

$γτΙειςιιο (Ιω είΙοΙτ :Ποτε Μ;; Ι410Βυ0 οτεΙΙ

ιπειέτε , ΛΙ:Μωω , όι:ΙΙ ἐ όΙτε· , ω: σένΜφ οΙα

|Σιπέ ουηιτικ ογ:ιτιτ έΠέ ειοΙιεκτέ όεε όουΙσι·ε

ςΙοιππ:2 ΡουτΙ:1 τσεοτιπρειαΙο ό”ντι τηειπτι·ο

ςοτιππὶε συ Ια ΡετΙ6οιπ: ΙΙ)νο ἱηη‹›ε‹:ιιτ. Ρετ

οὐ επ εοπσΙατιισειπ Ιειωεω‹›Ιτε,ΙΙε ουκ εσπ

όωτιπἐ Ια Ιοιχτ ρπορες: εαπ ΙΙ δείΕοΙτ ΙΜ εμέ

:1ιιοΙε νε·ηάιχ α: ΩιπεΙΙπποεε:ητ, δε ςυΙ επ

ευοΙι:-είΙέ Ριπή μι· νο Ιπ›ττΙΙ›Ιε Ιυ8ειικτιπ ϊ

  

εΙο Πού ; όαΙΙογειπ οι:: (Ιω Ι”ευογειπτ Γ

:ιοΙκετέ:,86 φΙειι δικη: ειυΠΙ ρυιπε ρω
άΙ:ιτιπετε πρωε , Ια νεοἔαιτκε ώ: [)ΙεωΙοε

ςιγειπτρε›ιμἴωΙυἰεΙοίο!υςεευ βαττ. '

Οτ :ΙΜ φιοΙοε ΗεΙεΙεε πιο ΙΙΙΙΙΙ:ιπ ιτουΒΙέε

να ντι οικ:κεττιετιτ Η εττειπἔε επ Ισ ροείοιι

π:: ά'νο ΑΡοίΙτε ; Μπιτ Ρίοι·τε ΙοιΙε ΙεΤε:ιο

έω€ τμ1”ΙΙε επι ουΙΙΕπιτ Επι: ΡτοικΙτα , οτι Ιω;

ΠαΠΟΠΙΙςοητ (μη: εςε εΙΙοΙΙ:ε όει:_οχωτ Πο

· 'εοΠΞιΙτσωοετ

. `



ο

./έέΐε:ε/ωφ.Ι. °126αι8.Ι9.2.Ο.2!.22.. Μ;

σοἱἶεἰτοπιεητ ΜΜΜ· ΙΜωετατ Η εοΜειΙ Ευ::

ι1εωι:Ι]π:ιι, Πω Παω: Ρτε:όπ σο ίξ:ε ΜΜΜ

οταεὶεεμυίἰευτε ίἰτοΙοε ειιφπωιι:1τπ , Ου·έ!

7 σ? έ:τί2, όἰτ Η,ω !ιατε είε.: Ρφ·αιωισ.< ,

άεπιππέ/οί: @Ωω , ό· @ΚΗ α) :είε ρεψἐυεπ€

9ι:ἐ]#/Μἔἐ££. ΟίιΝ Ρόυττοιτ ί-€ωΜετ εἴεϋοτά μ

φα ΓΑροΠι·ο οικω: αΪ(€Γέ Με ΡειτοΙα 6ο

Ρ[οιωττιε: απ Ν: ΡίζΠιιπὶίὶε ἐκ ει] υοτιιβτ6`

Ρ!υτὶε!, _2ιΞε ζειιτ.<ρηί::έκ /δ)1επ: ἄεβἰόπ ό' ›

9ιί/|π) «έκ πικαπ φα ΜΜΜ Μ· Μια: ΜΜΜ

Μ”, εοωτικ: ΡαΠεε1τ 47ο Βευεω[όε τουε Κε

8τ111€τΙΠε:ΔΜιευ :με Ι”Αρτ›ίὶτε Γ:1Πε:ειι€: :τη

- υοτοϋτείἱηἔιπΙὶετ, δε !”:ιΡΡ!ηυο ρω·τιευΗε

τοπκ:ικ :ὶ-Ιυἀεε εοιπτικ μπώ: είε Μ. Μέϊε

1!Ειυ: Πιυοἰι·, ε!ω”εσεοτο εμε: α: ΡΓεεωτοε Μ: ›

είὶί: εοωΡΜέ μια Πευὶό , δε εμε Με εἱτοίἔ5

ΗΜ γ ίοιιτὸἰτοε, Μέ ΡυὶίΪειιε €‹ι·ι]ιιεὶ‹ἶυ;ε Μ

ι;οη ‹:‹›ιωειιιι· , ηωπτιτωΜε επι εέἶεδέ , άεΠΕ

ΡτοΡτεηπτι: πορετε 508ικιιτ Ιεβη Πω γ

ρειτΙο, ό: εμ.ι1 γ Ρ:π!ε ποτειεινικτιτ ἀεεεΙσ·οί-€:5

ι]υὶ τἰευ‹η·οτι: επωτετ , εοπ›ι1πε εΠεε Μτπ

ε·Ρ?εά6ιιοω·ειπ ω·:$ωΐ·εε ὰ Γει·ρεορτο Ρε:τί61ητο

φαι· Ια Ρε:ςδάΙε έα; Πάω δ; ρει·Ι·:ι ετυει›τἐ ό:8

 

Ιτΐ1ἔἔ,€ο£ι€τκέ|€ί_ηιΙ©Ϊ8 θ. απτο οωΙὶοιι Η Ρω

ιΜπει: Με η1ε!εἀὶ£Ήοοε ςυὶ γ Ηπα: ωσπ

Μιωμ:οππιπ: Ναί! ευΜειπ ω· ω ι:Ή άπο:
Ρ Η ·

εμεΙ‹]ιιεε νετΓετε ωμροτει:ωπιέ ΕΜΗ: φα; είὶ

5εω!.ε8ι:έ μ:: ω" ΜΗΝ, ΜΜΜ: έΜπέ

σ'α]τι>!ε:»Μου 74945, ό· οι η" [ΜΗ/ε Μ,19,ν&



 

σέ|λεέ .σε ί; πω: €μ.έβααΜ.

 

186 6“πωυπ 6`ἱχἰώε

ιι&όπωιέ άι· ·υΖω:Ξτε; δ£ εμι'αΙοίΙ ι:'είΈ απ::

Βι·ιικιό:: τεὶΙου (με Ι'ΑροΙΙτι: τω ΡΙοττε ειρ

ΡΙΙι1ιιο απο ωειΙσό1&Ιοτι ἐ Πάω ΙΙΙΙ:ιοτ,

&εξερι σΙσπυεω·ερέπ υΙς/ἐπε , ό· 9αϊΙ π), αέ2

Μιά μέ) Μιέν2ιε: ό; πιοίΙτο δοΙ8ικ:υτ ουκ ΙυΙΡί

Ιςιιτ σΙΜπτ Μα::Ιπ. 2.5.Ι/ΙοϊΙ·έ οψη·»ΜΜΜ .Μι

ω: ε/!π· .Μεβπε. Οτ οοοπω: Πει: ειιοΙτ Επε

όὶπ απο ΙιοτπΙΙ:Ι:: όείοΙ:ιτίοΙτ , ΜΙΒ Ι'ει-τ-ΙΙ

:>.οεοωΡΙΙο επι υΒΕ& , Ρι·σωΙεταπευε επ Ια

ΡετΓοιππ:άοΙιιεΙεε,ςυΙΡει·Ι: τιιο(οΒαειπιιευτ,

ε'εΙΙ::πιστ ω πιοΠπκτ τεττ:ιικΙΙό Ισ ηοωΙστο €Ιο

Τα ίουπε, δε (Ιω Ι:ΜΕιβι »ΜΜΜ άε/?›·:ε , ω!!

@ΠΙΝ πιουτοΙΙ: Ωω €ΠΙΙ1115, οι: @ΜΙ ει] ΙΙιΙΙΙε1ΙΙ:

Δε: ωΙἴεωΒΙεε Γι:: ΙεΙεΙυεΙε @ΙΙ εκα:υτέ α:

εμέ ΜΙ ‹:ΙΙτ 21ΙΡΙ8211ΓΠε,0%ερ: ευηθιπ:/δέΜ!

υιιΖώοσ:: ό· ΜεπάΖεπτ , ό· 9α:/Ιεπ:,/ΜΜΜ

άεέσα»·: ”Μ'2067κ.ΐ σΙς#πωε: : με Μ· έιτικΒξε7:

&α2έπεπ: ποια/ώ: Ιωδαπ, ΦΠ! ἡ; Μ: Με” 9”

@έξ Ρί:έιδ:ιΙΙ [λε σ:7ζξ·/έ:α:, @περι Ρο/ίετέ22ΉέΙ Μ·

μῖβά· Ξ (#76 #επαπώέε , ό· 9” Μα· κ‹υπ [Μ

δώ: εΙυ'οτι στι·

πακΙσ α:Ιε Φ: Ια ΡΙιι‹:ο @ΜΙ α:ηοΞε €0 Η

(ΞοωΡεἔΠΙο άσε ΑΡοίΙτεε , 8: φ.ιΙ εΙε;11€ΙΜ

όείεττο ΜΙφεωιι€οιπτ ΨίΙεΙΙ6ΙΙΙΙΙ; κοαιρΙΙΒ

Ρα· Μπεζικιε. Εκ μπε επι Ια ροείοιπκ: όεε

Ιωέίε, ςυΙ Ψ.ιοΙςυεε εκπτέεε :ΙΡτεε νάτεπτΙ650ϊ

Ρ2ΙΙ8 τεια:ημ , Νικ Τ€ΙΒΡΙΟ τηέε σε: σετιάτα

Ισια ΒςΙΙε τΙΙΙΙ:τυέτώε,8: Ματ ΡεαΡΙο ευ Ρετ

εέωΙ:ΜΙΙαεξέε

Ι:ΙυΙα:

α: μακ Φωωςιιέ επι νικ εειρ· Ι

|

"Δ---μ- Μ_Ι
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Μ ττΙυιτέ: ΡΙττ:8τ ΡΙιτε ΙεττιετπμΙ;Ιο φα Ια ωστε

φ τηοΙτι·τε , Με νικ Ρουτ είττε ττΙ:;Ιουτ:ε άι: ηπατ

Μ' Μα ετυτ:Ι58:ΓυρετΙ:εε;ςΐευτττε Ροτ.1τ αφ `

τα τμτΙΙΙετ αυτ: “πω ; δΚ Με τιτπτετ μοι· «Με

Μ εκροτέετιιυτ @Ματ σΙοε ΑτττρΙτττΙιεττττεε;ΑΗττ

Μ· τμίστ1 ντι δ εΗτοΙ°τιΒΙε ΙΡτ:έϊττοΙο τσιπ Π: ωφ

πο] - @ο ρττυίὶ τεεοιπποτΠτε τ:οτττΙ:Ιου δείτ τόυ/ξε

Μ' Ι ΙωττώΙε με είε ωτττότττ στην Ζε: Μπέκ: έκ Πέτα

ΙΙΙ ' ·υέιωκτ.

Μ, · Ε'ευττεΡείωτο είΙτ ΡτΙε τΙιτ ΡΓεττυπτε πω.

ΙΟ δε οοτιτ:τ:ο πι ατε απατα. @στα τιιτττηπευ

ο” τωρα ττα'σττέυτ/ίπιτΙσπ, ού νετττ:ΙΒΙεττττ:τπ Κυ

Μ τ Με η”είΙτ τπτ ττοπΙτιπέτττ ὸείἱἔτά: Ρετ ὸτ:5 ΠΙΠ

"Ι · τ1ιιττείΙ ευττΙετπτ:5, Ποτ: ?οτι @η Ρι1Ιίΐο Ματ

?π τΙτττιοττίττοτΙυετιπετττ εοιπ:Ιιττττ: Ποτ: δοΙΈ τΙο

ω τω τ1υ'ΙΙ γ ΜΙ ρ:ττΙ·Ε·; 86 οὐ Β:τυΙό Ρωτ.ειο0%· ·

ΙΙ: τεΒετότ5 ὰ Ποτ:8 Ισ ΡΙυε τ13:1Ιττ1 8τ: Ιτέ ΡΙυε .

ω απ! τΙοτουε Με ετττττ:ττττε. ΜετΙετ:οττττιπε Ια:

Χ_ ¦ΡτοΡΙττ:τε Ποτ γ ροτΙτ: εθοΙτ Ια Ε8υτε δώ:: ητ

α μ: :Ια ποίΈτο δεί8ττευτ Νώε (]ΙιτΙΙΙ : ΜΙΒ

! Ποτ:8 ΡουιτοττεΗτε Ισ @με δε Ια ΗΒιπε ό: μ

' 1ικΙεε Ιε ρΙυε ΡΗ6(Ι€δΖΙθΡΙΠ5 ό:τεΙΙ:εΙ5ΙετΙο

Ι τουε Ιεε ειππ:ττ1ίε τΙο (:Ι1τΙΙτ: δ: εεε ωστε τΙι1

: ΡΩιΙττιΙΠο τω τ:όττυΙ-τοττεοτ ττοε-Ι:Ιοτι , @τα

5' [τι οτε/ΖΩ :των , ό· 9ι/··ι»υ· παπερπππτ β
[Ι τΙωτ·Ξε, ;Ι,τ:τιυΓτ: ότε Ια ωστε νἰοΙτ:τιτε Ρετ Ιω

ςυεΙΙεΙΙττετιὸΜ Ια Η! τΙο Γε νΙο τ:οτπτ118 ριι_τ

Η τττοτττέ:5 δε τΙΙ:Ι:ι ίοΙοτο8:Μοτι τ1ττΙ €ι1ΙΙ;Β;.ττ8

ά'νττττοττωτ:Ι ΑΡοίΙ:τε οι: (τι μπε. ΜειΙε α:
δ

η`ἰ



` ει Πτι: Ρειτὶι1ἴρπετὶοο όΙυΙϊκ:

' ]ωι:έω , ρε

Λ Ψ)Ή επ όές!ιεττε ρου

 

› ΦΠ ώ· Ι: ΡτἱιιεΙΡΜ, δε έι ι1ιποΜπουε ποιτεάο

υοηε Γυτεοιπ εττείὶετ, ε)είΈ Πωσ ίΞέιαϊ 121ωε·

ςυε '‹:$οίὶοὶτ ει:

ιικιΙΙιευτευκ !ιοιτπιπτ «με Γοἴρτὶτ άι: Πὶει1

κεἐειτιἰοἰτετι ατε Βοττώ!εε δε επτεοτόίυεΙ

ιεε1ιπρτεεωοτιε (Ιω Ωππ εοιπειιυεε επι α:

ΡΙαιυιπε Η. Οοιππυε Ρετ-ίὲιυΒἰεΒ!ο ὶτι!Ρἰτε=

Λοιπ, Μπιτ Ρπι1Ιει Γεω 9ιιο εεε ΡειτοΙεε @οἱ Π:

Πίεσε :ευ Ρ[€20ιΤ16 69. @ε Μ” Μέλι· Μο·

2ο.αΜε έκρέςζι· 63· σ» πτύπσβεωεκι, ά· αρ0%7

Μ" πψο·έα1έσπ;Θασίαι7: )αιωερΜπ ώρΜ

@μια πο· Ρωὐπ @ΜΗ ό· £Μ7ύε το22:222ι46#€·

ωεΡυ: Μα ό” , είὶογειπτ εΗτοε ΡτοΡτεσκ:ιπ:

όεε ΜΙΒ τεΕπΙΙ:::έ ηοΡαε δεἰἔΠει1τ ΚτΠ::

(:!πΠΕ ειυΪΊηεΙεὶΙ Με εφΡΙηικ:Βοω. η. Οι·

φωτό Η ιΠερφί·υπ πω” Ρ7εππερπ ωἰπππἑ

ο ε1βρεε ΡουτεΜ·ο1ΈΜΡΙοοπεπτ

ε1ιίνιπ ειπα· ΓοΧετεε ηπα Ιω , α: ‹1ιιἱΡουτ·

τοπ ειτπίυετἐ νη Βοτιππε ω” Ρεὶυο`δ6 ω”

ϋ8ποω$ιπἰο,ἴοπ (με ρου: φμεΙΨ1€ὶΠΟΟΙΠ·

ι11οόπέ εΙιιὶ!”ει1σΡεΙΩΙ1ε1ίἙ ὸ‹: Γεχατε6Μ!έου

6ίΈ νοΙῳ1τειὶι·οτη€ιν: όέεΗετΒα ; τω: :μπι

ωοιπεα›τ ΕΜ Γε ιι1‹›ι:ι1:αυωΙΙο,5ΙΓιιΠ €ΟΠ·

τταὶπιτόε: φωτ Πι εἰωτὲζε :μια Ο Με: ττ18ἰ8

:ο δε ὶΒΙιοιππιΜε· ,Δε 9ιθ”νη :μπω Ρτοι1ὸτἑιΪε

ΡΜ€€:ῳιΉἴοτπ ὸεΡοι1ἱἱἱἐ‹ὶο Πε οττιειΠεπτ8

ςιι ν” ειιιττε οι1Ιατ.ιτου‹:ρτυ. Ο:: ΗΜ πω!

α εε ειΜΙΕιοωι·οιεΧ ττειὶίὶω ἐ [ω] Εκτιπ:ΙΙο

τ Με οτὶτικε παο '1οτ1- ›

ΕσΕπτιέε

ΙΩ
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ΙιΙδιωΙο Ιοτε ιμι'ΙΙ τμΙται Ιοτι ωαΙΙΈτε , δε Ια

-εοιτΙΡ:ι80Ιε ‹Ιε Ιω ΑΡορετεε Ρουτ &:τ:ισ8ετ

:μι μισώ δε: Ια ωικωΙε; δε εμε: ε”είΙειι1τ τατι

εΙυ Η ΙιπΙΙεικ: ‹Ιο Ια εΙπιτΞε άΙΑροΙΙτε ΙΙ επ

ΐοίΙάεροιΙΙΙΙ6, εαυτο:: νο ρετΗ‹Ιο δ: .ιαπω

ιΙΙΕ ΑροΙΙ:π ,δΔΙωίΙΞιΙει ΡΙεοε';ν:ιοειο:ο:ὶ ντι

εστω, ΙεεΙυε:ΙΙε ἴυΙΙ Ιι1οοι1;Ιο;Ιιπε ι·ετιπΡΙΙο μι:

_ [ε Μο Με οιπο τεΙΙεπε. δ: ΡΜ Ια Ρι:οιιΙεΙσπ

εε δη @σε ΕΙΡτΙτ. @Μαιο ό:: νουε ττὸυ

Μπα ροΙΙὶΒΙο ὰ ΙΜ:: επι οτε αΙΙ;ΒιιτΙ‹›Π5 6ο

Ι'ΑροίΙτο , α: διι'ΙΙ Ρτεοά δε ίὶωΡΙεε 1ιπρτε:·

` ς:ιτΙουε ρουτ Με ΡταΙ1&ΙοπείοττηεΙΙεε: (δε:

άΙτε-τ- ΙΙ, ΙΙ τι'είΙ με ΙΙΙ: Μ επι Ρίεευιπε 69. .Μ

ἐεωεΙατε/ἐΜ άυ#πέ, ό· πϋω:απεμ7/Μπε έγω

] ΜΜΜ , παοκ ΓουΙεττιετιτ, έζ»έερι αΙΜπαϊε

ρω οιΙερ72σέ%. ΠΙ :κι ΡΓεευωειο9. 7» παπι·

πνω'›νι κ: :Μα ε, ιι1ειΙεΐευΙαπωπτ. αΙωσ
ὅ δ,

»Ρ 'Ι

απ:πΡτεππερ» εβαζε; ΙΙ 6ΙΙ ΝΑΙ: ει: Η ω; .

- ν;; Ι1οιπππτ ττειιΙΡοττέ Ρετ Η ΡειΙΙΙου Π1τΙο

τεΙΤετιτΙτοοπτ δι: Ιδε1ηι1τεε ρειττΙουΙὶετεε , εἰ

Ιεε ουΙΙΙ:οτ Ραπ εΙΙιτ Μη εΗἐέὶ: ιπποΙε ΜΜΜ:

Ι'ΕΓρτΙτ δε: ΠΙει: ιποΙΙππε (Ιω ΙεωΙΒΙτοε μα:

Ια Βοι1οΙπε δε Πω ΡτορΙκτε , οΙΙ€5 ουκ: νειΙιι

άσε ΡτεεΙΙξὶΙοΠε, δε :Πωσ εΙυΈΙΙοε αγορτοΙΙ:έ

· 8€ςοτ11ΡΙἰ€5.Ω2τΙ€5ἱτΙ1Ρ£€£2εΙο115 άσε Ι1οπι-'

πκτΒ Ιοιπ Μαη ίόυικιποστπωσ νρ Ραπέ:τοειι

9υΙνενρΙαυτ ς:: δΔΙέι, δ; δω Πε ω; _ιτιειΙ:ἱ

Ι μείοηικτ,ΙωΙαα-η: εε εμιἱ ΜΜΜ Ρά- Μάρ



 

 

ι9ο ΜΜΟ» ὅἱ%ἱ£/¦%£ _

Ρτο.:.6.Ορκυπ· Πάβω ω: μι ό· Μ,ό· Μπω

α'είίε πασ!ε,αέκβία υπωάωδπχω” ἐ Μ τωΖε2

π`ααἐεπά›ω ρυΙππ. Μακ Η ττιοΙεἀ1έὶὶοπ ὁ::

Παπ: ι:Π: εοιππιπο να:: εᾶἔΙο @ω ίοτιά Πιτ κι

Ραπ; 86 σε Μ ρωτησε: [Μπιτ. (Τε: πώ·

άΜέσω ω ( είὶ,Π ώ: ευ Ποιπσ:τ.) ωεω!πωπ

@Μιά , ό· ίιιι$είπώ·υπ2. 1: Μ αφοπω

(σύ: ΖΈιεοσπ! άι): ωνπε”.ε: οτι Ζαοϋατ.;.4.) ά·

Με Μιπ·ω επ Α: καψω έα Μπακ , ό· ώ α·

ἐαέθιιέ ἰι£%ε-¦ωα/|2·Μεα£ μ” πω; παπι , ό· @Ρ

[Μα α" »Μέσο έ:: Ζ‹·πτ`Μα:Ϊσπ , ά ία ωνπρππ·

τα απ: !ε @Μό Ζε: ρέεττε.<. (ΠΜ Ρουπ

(μιοϊ ηοίἙτε δεὶἔτιευτ ΙεΓυε (]ΙΜΠ: , Ισ πιοἰΙ

Ιουτ ἰοεει·ρτ‹:το ςοο 00115 Ριπίδουε ειιιοὶτ,

ερτ1ε εεε ὶτιπΡτεεειτὶοτιε Ρουτ ε!ε:ε Ρταϋ

ΕΕοπε εκΡτείἴεε,‹ὶυευἀ Η ὸὶτ ὰ: Μόειε Μπι

17.2ιξε !ε]ΐί: σἴσΡεϊιἶἰ2ἰσ22 εβΙ:σέ,α]·ΐα 4·πεβίβ ]

ωέσο:πΡίέε !”ε/Μέτιπε ; φ ω: μι:: ΗΜ:

ειωιετε εμε: οι·:Πε: ε1αίοίΕ Μ ΔΥΙ`ΙεΒυἐ:6 Ρετ 5.

Παω, ' ] · .

- _ Ιυἴεὶιιεεἱ·εἰΜεεἘτετοενοικ ευθε ειπέσπ- '

4 άυ οι: ηα'Η:τόπ όιιστάκτιε , δ: Φ: Η ΡεπΗ- Ϊ

:ἔσω όε: οεωἱΓετειΒΙε ; επτε1τά·ε2 ιτιαὶοτ©·

:κια ει: ςιιΉ επ Μίοι·ο Ρὸυτ Ια (ιιΒτοΒΜοεμ

€ΐντι Μετα επι Ια μας: 911€ σε ωείοΡιειτι:

ΑΜΠ: ὶυἴςυοε.£τὶοτε Η ΜάΣ8ττε:Μοτ οσω

Ρέτο. ` @ἔσω ιἴυκωἄὶτ-ἐΤ , μεά'ε:α!π σε: ΜΜΕ ὅ

Με: €ιαβ»π αβεωύ!ε3 πασεΜΜ πω: ἰε πεα»β

@ικά £σῇἔπεκ:· 14% :β »ι|Κέ ό· να" από

7 ` / ::νΜ,

_ Μ-_.....;......-&

_`Έ-Τ--___

 



ιιιει:ιιιε ειι Ια ΡΙαεε εΙε εεΙιι·Ι Ι

ΙΙ επεεΙΙαιιε οιι·ιιταεε ιΙειιιειιταΙΙ: ρατίαΙε Ι Ι

· Μαίοιιιιεε α Ι

αΙἑἶε:άφ.ι.·ιιεικιθ.ιο.ι.ο.ι.ι.ω.: :οι

πυκ:,τοπικιαπρεπε είε: Ισ ΒαΡ:ε/πε άι· Ανα,

έα[επω »οι έσω· ανία! ιι ιβέυιίεεε ά,κΜΜ "ω,

με!ειιιι ι!,επιι·,σα.κ· βια πεβαιαέπ απο· και:

' ιίε/Ξι ιώιππ·ε?ιω·. Ο: ιι'είὶοΙτ μια Με εε

αετεΙΙ:ετ Γοιιετικτιειδι: άι: άεοΙοτει: ίσο πιαΙ

Ιιειιι,Ιε ρτιτιειοαΙ ερεοι: εε κεραια Ια οτε

εΙιεοοΊΙαοοιιΐαιτε , ό: εΙ'εττιρείεΙιετ αμε

Ι'ΕΒΙΙΙε εε Ι)ιεο α (μι ΙΙ Με αοΠΠε ντι ίἱ

ΙιοττΙΙιΙε ίεαιιοαΙε ιι'ειι ιεεειιΡε ροΙτι: αΙε '

ΡτειιιεΙΙεε. ()”εΙΙ: α οιιοΙ εε βιετι - Ιιεοτειικ

.ΜΙτιΙΙΙτε άε ()ΙιτΙΙΙ ρτοροΓε εΙε ΡοιιτιιοΙτ,

μι· Ια ΡτοτιιΡτε ΠιοΙΙ:Ιειιιιοιι εΙ'νιι ιιοιιιιεΙ

ΑΡοΙΙι·ε εε Ια ρΙαεε εε εε ιιιαΙ- Ιιευτει1Χ.

νουα τιιε εΙιτεα,Όιευ τιεοοιιττοιτΙΙ'Ραε Ειπε

ίου ασοεε οατοιιΖε ΑΡοίΙτεε , αιιΙΙιΙ:Ιειι

οιιερατ όοιι2ε2ΡουαμιοΙοοιιε ΙεαριιΖε ἴε

πιεττειιτ:ΙΙα ευ ρειοε να” αιιοι: νιι άοιι2Ιεβ

πιω Ιε ιιι'ειι ναι νοιιε Ιε :Με σεΙΙ (με

εοιιιοιε Η άεα εΙοιι2ε εωε οιιΙ Ισοπε

ιιονεαιι: Ια εποε εΙ'αΙταιιι όαιιε Ιε ΤειιιΡΙε,
,

. ^

τι ασια: εεε:

α , αἔο οιι'ντι

εοιπιπιε Ι)Ιετι Ποιοι: φτασω: : ΑΜ ω.

Με δειειιειιι· ΙεΓι.ιε αγαπα εοιι·Βιετε εΙου2ε

'ει:ει·ειεε ει: τω:: αιιεςιιίΙ:ε



πω. Δ"εΜοοπ δΙ:είς/Με

εΙπατΒε ὸ”ΑροΙΙτο Ι Ιοτ5 (με: Ι7ντι ἔσω

€ίΙ που 5 Ι:ΙΙΙΙΙι· , Πε ε›ιιτ-£ι'£ι1 όευοΙτ αξι

1121ΙΙστ εἰ κωΡΙΙτ πωοιπΙτκιο: πω: μπε,

26ο ηικΙευτ πιοπ1Ιστο άάτιπευτεΙΒεοιπΡΙει:

ΙΕΙοκιΓιιιΙΙΙ:ιπΙου όεΙωτ ΜΜΜ: , ό: ηικ:

δεπετι ι›”6:ΙΙΙΙ με εέτ; @Μωβ ‹Ιο Ι)ειΙοιτ

Ι·ωΙειΙέ: , τω ΙΙΙΞ8ΙΙΙΙ: (το ιΙ€ΙΡΙ3ΙΙΙΓιΙ€τι :1ιωΙί

Ι11οΙι159ι18Ι2ΙΙΙ5εΙΝΙΙΙΠαΙΙΙΙ80 ΜιοΙτ ὸοἶι

μέ; ει1εοΙΜΠΔεκ0ΕΠΠΠ. Ε: ρυ55 Η ω: βιο:

με εΙοιια:τ , Ψ.1::Ι)€ΙΡΓΙΕ (Ια Πει; σε Ιουτ επι

:Με ΙιπΙΡΙτέ Μ ρωΙέο: Ε: @Με ΙΙ ΙὶἔτιΙΙἰ:ι

ΙοΙοπ εΙωι·εωοιπ εοκυβΙετι ‹:ΙΙεΙυΙ οΙΙοΙε

εΖ‹·εειΙ›Ι‹: , Ιοτ5 ηιίΙΙόεοΙοτει Ρος_Ιο Με ειδ

ςὶιιεΙ όσα:: Μια ρατίζ›τιηρΒοε‹ςιιΙ @Ντιπ

ιιοτιπυέεειπ Ι”ιιΙΙΙ:ιπΒΙέε ρου: απο ειπα:

φΙ1:1τ$€ ,ΙΙει11οΙε:18τεί: Φ: Ια οοι1ππε:τετε : Ε:

ι]υ2111€Ι ρυΙε ειΡτεε ΙΙ ΗΜ βμΡιΙΙἔ: εΙ,ε[ΡτΙτ 86

ὸεΙΕι1 Μακ: [σε ΕΟΙΙ638Πθ5 , δ: τοικίΙ:ο £Ιο

τουτο:ε ίοτι;εε ςΙο όοιη ›ιπΙταευΙου`κ-.Υ ΙΙ γ·

ἴεΙΙοΙτ νη Ιποπποε: ( οουοιπε Π: τ6Ρ.ττ:Γοσιο

Μ 5. ΡΙε:ττο) ςυΙεΙΙΙΙ εοτιικτΙά οτεΙΙυεΙΝ2·

πικαπ ποσο Ιε ἐΙἔἰπἐτ›:Δμ· Ι::ίι15 όερι1Ι5 Μ·

7 εοιπτυεοεετπετιτ ΙΙΙ: Ιου τη5τιΙίΙοτε ίυΠ1ικε ΙΙ

ευ Ιουτ ΙΙο Ιου :ιΓοιτηΠοη; ειδηόαΡουιιοΙτ

ιαιότε τεἴτιιοἱ8οειἔ‹έ ‹Ιο Γε Μιν:ετέ . (ΙΙ: Ιω

Ιοτττιοιπ, εΙ4: (εε πΙΙι·ειοΙεε,άε Ισ; ίουΗΙου64:5·,·

‹Ιο Ι:1Ι11οττ ,εΙο ία κοίυ;τε&Ιοτι ΒΙου-Ιιευτε0·

Ιο,δε άι: ίος_εΧ:ιΙτα:Ιοτι ιΙατιεΙο (ΜτΙ ; 86_ό6]

ΡουιτοΙτ Με εεπιπτιο 5. και 6ο με· πω:

Ι Αν4οϋέ

 

Ι
' Ι
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:πσπ:οε‹ϊ,σε μεσω: Ακου: να: , σε φα· ω:

Ρ%υμε:]ειι.ν σε:: ω:: :Μ:Ρ!έ,ό· με πω: ΡΙ"6ΙΡ7Έ'.ΐ

καιω: ω:: :οκοθέ είε Σ:: Ρωσίε έ: Με ό::

::οιι:·υσα: Ι)»Μπσηοεα:. Π: εΙΙ: άέ5 Π: 00:11

ιτΙ:ιικοωσηι: ά: ίση ΜἱτιΙίὶετε, δ: που εΙό: Με

οοτιπιππιεεωοιπ άι: Γ:: Με: ; Ρετεε 90ο εσω

τικ επι Ι'Ι:ΙΡεοΙτο άΙ:Μογίέ εοιπε: Ισ:: :τέΙΙοπι:

ηιιΉ Η: εΙυι·ειιπτ :ΜΙ Γι:: ειι!ει τηειἱΓοι1 :Ια

ΡΙπετεο,ι·Ιο που: Γοπτ με: τεΡτείοητέο: , Ρετ.

κ:: αΙιι”εΙΙε: πο τε8:ιτόογειιτ μι: Ρτορτοπιση:

Ια τεεΙεωΡ:Ιοη ΓΙΓτειϋΙ ; Μ:: Ιει:Ιετηουτ @Η

Ι:: ε1ιίΙΙΙΙ:ετι ε1ικιΙπό ό: ΙΙΙ:ετατευτ (Η: σε

ΡευΡΙο Ισ:: :με Ισ καφε ό: Γ:: νοοπζο11ΐιιτ

νεου ; @ή οι: σεΙΙο τΙο ηοίΙτο 8εΙΒιιει.1::

Μία: ()ΙιτΙΙΙ: , Ιε: :ιέΗοηε ό: Γ: νΙο Ρ:Ιιιέσ π::

Ποιτ:ίοτπ μι: τέεΙτέε:, εοπιπιο πι: :αμα

τΙ:ιπ: ίπ:: ΡτοΡτεαιει:τ ίου οΙΙἰα: ΜοόΙειτοέτε:

δ: Ια τσάοαιΡ:Ιου ό: πο: απ:: , πω: Γε:αΙοφ

ποσοι: εοΙΙΙ::: :ΜΙ Η: ετιςυειΙΙ:έ: ό:: ΜΜΜ

κειιτ , 8εεΙο Ξει1ικιιτόυ Μοιπάο. ΟοίΙ: Μ·

καίω ΡοιιτΙειεΙυεΙΙεΙο $γτηΒοΙο ό:: ΑΡοε `

ΙΙ:τε:,εΙε: σε: πττΙεΙε: σωπω άι: Μέσι @Νέα

δ: Νέό;Δ: 7έεζζε Μω·Ξε , Γεω: ΙωπηαΙΙει:ο

απο:: ἐ πω: εἰ , Αρα]]ξπι βια Ροκ:: Ιάβα

| σ

:ικά Πιτ ΒαΡτΙΓέμιτ δ. Μαη Β:ΡτἱΙὶι: :2: Χ

6Ιοιη:ΙΙ::Ιτι6πτ αΡροΙἐ`ἑ1ἶεκοτεὶσο @έα #



 

194. 6'ετ:ποπ δέκέςβιε

οΙιειτἔ°. Οι: :ιι1ΙΙου @ΜΙ Μα νοΙσιι άι:

τειιιι: Ι'‹:ΙΡεεε άι: πουπέ ωε,οοππωε νι1ερευ

_ Ιοτιικ Ιοεοεπιικ:3 ΑΙοτε ΠΙειιΙεΗ: €οιπ1οΙ

Γεω Ραπ κ! ειιι'ΙΙ εΡεοπ νστΙτείΌΙ€ττ10τι::

ΑΙοτε Ισ ΟοΙε'ουιιτΙ: ΓιπΙιΙΙ: ΑΙοτεΙο Μπι

ΕΓΡ:Ιτ εΙείσετπΙΙι: Ιω ΙΙ1Ιετ1 €οτιτπ: εΙε: 0οΙοτι1- 1 -

Μ. ΑΙοτε Ιω: επτειπΙιι€ απο νοΙκ ό:: Ιω

Ρετε.6'Μαί σέι]ί πιο» β: Με” ΜΜέ :κιμά

ία? μέ: οπο” Μ» μωβ: Εβωι:ξ.< Μ: ΑΙοτ5 ΙΙ

εοπιττωοςο. ἐι ΙΙ: ίειΙτι: άσε σΙΙΙεΙΡΙοε δωσε

ΑΡοί,ετεε: ΑςΙοτε ΙΙ (ο απ: ὰ ρταίοΙιετ Μυτο

;ω:τιτ Ια ιΙοδΙ:Ιο:,8ι ἐ Ια οοιιΕτωοτ μι; τσιπ

τρείοττοε εΙε: ιπΙται:Ιοε ; δ6 €οτ1τΙτιι1ει @Ια α:

οκοτοΙο‹: εΙυτειιιι: φωτο πω , ου σηιιΙτοΙο,

ω; Ι>οιπ άΙ:Ισ.1ι1.οΙε,ιΙ ΓουΙΙτίι; απο τιποτε μ;

Ιεκ1ικ:ΙΙε Η πιοι15 ει πιοΙπ::τε:2 Με Ρο1ικ:εσεετ·

ιπ:ΙΙ::5 , δ6τιοι1ε εειοεΙυΙε Ι,ΙππωοτωΙΙ:€ δε Ια _

ΒΙοΙτο εΙο ίσο Ιὶογαιιιτιο: 82είΙ:ιι·Ιτ ΜΒ:ΙεΙώ

ει; ττοΙΙΙΙειτιο Ιουέ,6ι αμεα ει” Παπ όιππιπ

ΪΙΜΙΔΠἘΒ_ἱΟΝΡ5 , ΙΙε Πιτ €:Ιωίτ ω Ιειιέ ΡτεΙε:Ιν

σε άεπεΙο ΩΙεΙ. Ω'οΙὶογειΙεΙἑ Με εΙποίεε

αμκ: εεε ΜΜΜ Ιιοπιοπ:5 Διιογειπ ἐ τοί

ττιοΙ€ικτ εϊ :οικω Με ικαΙοιπε ά::ΙΙικττα

α3;ι1ιτκ: οΙιοΓοε @ΜΙ @σπιτι νειπ:ε 86 0Ι1ἰθ5

θα ΠΙΒΜ85 , δε! ΡειττΙ6οΙΙετεππ:ο: (ιι τών:

πάΙουκμπ €ίΙτ σεΙΙο πω:: Ι”ΑΡοΙΙΙε 5-ΡΙΒϊκ

9ηπΙτικ ΜΙΚ: οι: σε: εκκΙτοΙ:ς Ρατεε 400

σ'οΙὶρ-Ι:·Ιο_Ρ6ὶηᾶΙοἶΡΙι1ε ὸΙΙΙἱοΙΙο άι: ιουεὲ`

$αξξω ϊ #ΦΦΠέΙαιι·τ Ισ ΡΜ ΙωΡοι!απαΡσατ

·_-°_`|-_·-···-··--__`__----έ---..___'

Ι-_Α).$__.--.______
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_/!ὲ?ε:σέιφ.ι.νει|ι8.ι9.ιο.2.1.ι.ι.. η;

ιιοιιε Μάικ: Μαι ::εταιίτι::ιιι€:ι: τι:: Η: :ω

ιιιιι€ιέ,άιι :ιτικιιιθτιἰ ώ: Ρα ιιιο::, ει:: ιιοί:το

ιιιί:ιδοει::οιι οι: και: ἄν:: ρειγετιιι:ιι: άσε ίἰ

μια! μι: , 6: άι:: Ια τεΓ:ιτ:::θ:Ιο:ι Βιοτι-!ιο:1

τουί::1ιπροιιε Δασιά οι: :!ετιιια Μπιτ. δεί:

7 Ρουτ:1:ιο: Η: Βει8:ιετι: Ιε!ιιεΙε. Ιου:: :ιο:ιΕι·

::ιέσάιιτιικι:ειοατωι:οιοιιτε , Ρε:: ::ιιι: ό::

Ρτειιιιοείἰ ΓαιΠΕιΙεε.ΑιιΠὶ αμα ::εΙα,ιΙε Πιτ::

:είπιοι€τι€ε οοιιί:ειτ:ι:ιιειι: ε: του: Ιεε ραι

ΡΙοε ηιιιΓοκι: ΓοιιεΙο Πε! ,86Γο:ι: ττιεΓι:ιο,ι

(ματια :Με μι:: ) Γα:Ι6:: α:: Ιου: Ρ:οΡεο

Βιιι€. Α :μοι Γ:: Ρτερει.τιιιιε,ίΙε στι: νοι:Ιιι Ε:: -|

ίυ::Ηιο: μι: Πιόιο:ι&ιοιι :Γν:ι (ΣοΠεΒιιο ‹ιιιἰ

·Ροιιίὶ :είιτιοιΒιιε: Μ :πάπια εΒοίο1ιιιεε απ,

δέττ2:12:ΠΩτ :ΜΗ Μαι :ιιι”ε:ικ :ὶ Ι,:ιιιε:ι‹:::

απο: :ιο ΜΒΜ: κι:: (Πι:Η:,οιι Η: :Μαι ό:: σε

Ρετδάε 9ο: Με πω: :πω δ:: :ιοί ε'ορτοι: Π

τπιειΙ-!ιειιτοωίετιιετι: ιιο:άιι.

ΑιιιΠ απ” νο:ιε ειιιο:ιε σκΡοίέ Με:: Ρ:ε:οε

Μεάωκ :ια:ιιοτε Ρο1:ι:5 κι:: Πι Ρτο:ιοΠ:Εοπ

ὁ:: Με:: Ηπα: ,οοπιττι:: :ιο:ιε νοιιε Γ:ιιιιοιιε

:ι:οπιιε. Ο: :μια :ιοιιε ά_εΠ:οιιε :ιιειΕιι:ετιιιιι€

ει: νοιιε,ο'είὶ: :με να:: Η:: ιτιιΡ:·ὶιιιέε μάστι

ά::ιιι::ιι: όει:ιε νοε απο” 82: όα:ιε νοε ιιιετιιοὶ= _ °

τω. Ρ:::::ιιε::::ιιειι: τε:τιει::ιηέε Μάι μι: οι:

αε:ιι:ιΜισιιτειιι: έεί: Ρετάιι, οι: :Πέ μ:: Με:

ωΡωι:ε ά'ν:ι εειἰιι ά::5:ιο:ιιιοΡ:α ει: οί:θ`

Ι'ειιι:ι:ιε:: :μι κι Μ: ειι:τε: Με:: :ο Πιο αιειιι·;

ει:: ω: ιι Μ: ε:: ναιάειιι: Μ: ::ιώΠτε,νεπά:σ
- Η .7 Ν Δ

  



 

166 .· 6'ει·πισπ ό'Ικέψε.

οτι: (οτι απτο τιτορτο: αυτ Ιιιι α ττιΙε οτιίτιι Ια

οοττΙο ασ οοΙ. σα οΙΙ:ο οΙΙο ττιοΙιτιο (ΙΜ αβο

ΡιιΙε ται: Ιαιτο τιαιιΐτα8οοιι Ια Ιοι α ντιο Ματ”

το τΙ'αροί)τατε,οιιι Ιοε α ?απ τιιαΙΙιοιιτουΓοτιιοιιτ

τοτιοιιοοτ ἐι.Ιοίιιε @ΜΗ δε: Ξι (οτι ΡατατΙιε;τιιιΙ

. Ιοε α θα τωτιτ ι:Ιο Ε”ΕΖΙΙΙοτοοτιιτιιο ΙιιιΙαε όο

Ια οοτιιτι αΒτιΙο τΙοε ΑΡοίΙ;τοε;δε τιιιι Ιοε αγατιτ

ίαιτ νιιιτο οτι ι:ταιίΙτοε, Ιοε α ίαΙτ·ττιοιιτιτ οιιΙΙιι

οτι τΙοίοΙτιοτοε , βε Ρατ οοιιΙ”οοιιιοτιτ οτι ιΙατι·ι- .

τιέε. Ωιιο τιιιιΙΤοε :τι τιιαιιτΙιτο τιοί)το , οΡττοἑ °

ιατιιαιε οίΙοιοτιίο οι: τιοε ΕΙτιτιτε. Ειιιέε Ια
(ΣΙιοτε `Ετοτοε οοτιιιιιο Ια`ροττο τΙοε οτιΙΙοτε, 86

απο Ιαττιαἱε ντιο ΙΙ ΙαΙο,86 ΙΙ τΙατιιιιαΙ3Ιο μαΙΙΙοτι

οι: ττο11ιιοΙΙοι1 τΙατιε τιοε οοοιιτε. Ο” ιονοιιε

Ρτιζο, απε!Ιππιβι ο/ΙΙ α· Ξ ΙΈσωπο,.ϋ!ΧαΞπο τω:

Ισ :Μπάτη ό· 2ίβι2: Ρετ:: αἰοβο απο εύ(:οΙιιι οἱ

τι'α με 8ααι·ιο τσιπ: Ιο ττιοικΙο , ιιιαιε :τουτο

Ριοοοε ο”αταοιιτ ΓοιιΙοττιοτιτ: Ε: οτιοοτο τιιιοΙ

Ζώα, τιιι'ιΙΙιιΙ α ίαΙΙιι τοικΙτο ιτιοοιιτιιιατιτ α

τιτοε, τατιτ Η Ιιιι Ροίοιτ Πιτ Ια οοτιίοιοιιοο ο 823

:απο οΡτοΙτ Ιτιίιιοτιο·τταΙιΙο Ιο τοτιιοτε τιιι'ΙΙ Μ

αΡΡοττοιτ 2 @από οτι Ιω οτι οιιίτ τΙοτιιιο .

:τουτο ιιιΙΙΙο, Ια Ροίατιτοιιτ τιο Ιιιι οτι οιιΙΙ: οί"τέι Ι

οπο ΡΙιιε ΙτιτοΙοταΙ:ιΙο.Ο Ιιοιιιιτιο οιιιοοτιιιι16

το Με τιιιι οε τουτο α £111Ιττοτ 1οΓιιε (ΣΙιτΙΡε τα· Ι

Η α)ΓΠΡαετιιο' οι: (οτι Ε8Ιιίο , πο ι:"ιιιιααιτιο :

· ~ με οσο Ιο τιιοτιοΙο το οΙοαιτιοαιιττο οΙιοΙο «μια

· Φο τιιιτΙΙ α τΙοτιιιο α οο τταΙΡττο, τιιιοΙτιιιοτιιΙΙ6· ι

"Με αιΠαΠταεο ιιιι'ΙΙ το Ρτοίοτιτο, οοιιιιιιι0 ν!!

· ε- ε- τι / ' 1οιιττο_ ί
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Ιευκτε·,δε εμε Ρευτείὶτο ει: πο! ΡοΠεεΙεκαε ,

πιτυεΙε, δε υυευ‹:Ι το Ισ ροΙΤεάυτο·Ιε , σε ΙοτοΙτ

- απο ντι ττειυεΙΙ δε νικ ΙιηυίεευεΙε δε: ε:σπϋ

' Γου:ικο, δω ατυιΙτοΞι: τα Με υτΙΓοτυΙ;:Ιο,ίδε ευ

Ηπα: ΙευτΙ1° του επιΕοκ άεω:εύεοΙε. Ωυαυυ

εεε δε ευ: όΙΒυΙ:ἐε; εΙὶ Ιω εοτυκυσ ΑϋτεΙυιιυ Ι

ευ Κο1εΙο δώστου, Γ” Ιειιέπε :Μία ΙΙ ΣΉ

ιετπεΖ,/ἔ 2ερωω" ει: σε μέ ε/ΙΙ .Με άεφπί:

«Με έα[Ιμε5 ΙΙ Ια ευυπευέευΙαβωΙΙστ. :ΚεΙετε·

:ο Η: ειπα: :οικω τεεεεω ,δεΙυί (ΙΙ υοιΡυιο /

@Με Παπ: ἑι 55τυουυ2°ω ε78επ9 Ρειψηικεσ

ω, :που διιιυευτ κουτ ουδ φενετε: Μου::

ευε πουτσο φα: τυ πιο @του άουυετ , δε Ια

ΙΙ:-ιΙΙσ ο-ΙΡεϊα ει: 6ο ΓουΡειυιάΙε, δω: :ειπε Ια

·ΙουΙΙΤευΏε -‹Ιε εεε ευευτεεο5 δετΙε τ69υσπ1

1τιοἀἱτιἔ9 ΕΟ1ΠΡΟΙ'θΙΙθ5. Ραπ εΙΙ:ι:εδ Ιιοιυτοει

ευ ευευ-τοΙ υν:Γτυε , ευεοτουυε ΡτεΙευτε5

πιστα: › Η: υίεοεοωωοόε :υπο Ισ πυοΕπΙΙ5,

ρου” ρτε:υεΙτε Με ειιευτυ8εε (μι-Ι ΜΥ ΐουτ

Ρτεΐουτέε-εωογουυευτ -Ι“εΙυ]υτο:Ιοιτ ιΙο Με.

ι·εΙΙΒΙου, Η: πιο ΓεταΙΡ:1ευέιιυυέΡουτ «Με. Ισ

ίετειὶ πιω ειίΙΓειΙτεε όυταυε πιει νΙε:, δε- ρυίέ :ϊ

ΓΙπευτε άι: Με Π1ο1°τ,Ι8 πιο τδΡΙ:υτΙτεΙ, δε απο

ει:οουεΙΙΙ6τεΙ πω: Ι)Ιου: ΙΙ είε εΙου:: δε ε:Ι6

Υ υκυτ,Ήπιε Ιετειι11ΙΙειΉ:οττΙο.ΜεΙ8 υε5 Ιωδαε

τε· ρου:: δε: εαπ ΡουΙΓέ6; Ιυόεε Γεω τΙσυφ

επι άΙΓοΙΙΒΙευυιφευτ 5 ΗΡτευόεευ εεε τζετ;"

@ Νε'

Μ*



 

ί Δρυ” ών:: σε ,σεβ καμπ; ]ακίαβ:. ΙΙ ει Μαι

ι98 Ι δ:Μιιικ &.κίςβιε

ΡΙει:φε εΙ”πτ8οιιτ Ραπ ΙΙιιτει: ΙοΓιιε (ΙΙιτΙΙΙ, οι:

Ιιι οι: Ιιιὶ ΐειιι τιιιΙ πιιιΙ;ειιτ οοιιιπιε ΙΙ είΙ Γου

πω: ΦΙΦΙιειΡΡέ €Ιοε τιιιιιτιε :Ισ ία ειιιιειιιΙε, ΙΙ

_ Μπα Μαι ε'ιιιι Γειιιιιι:τ απαιτει ι οι: οοιιρ , δε

ώστε Η: τετοιιτιιετιιΙ 86 ΙιιΙ εΙετιιιιτιεΙοτει μια

·:Ιοιι: ΙΙείΙι:οιι: ΡΙεἱιι σΙε οΙιιιτιι€, ΙΙ πιο πιο π:

ίιιΙΙ:τει με «ματιά Ισ: ΙιιΙ όοπιιιιιιΙετιιΙ. Τιικο Ι

ποσοτιοΙΙΙι·ιτω,ι:ΙΙε τιι`,ιιιιιιο Ι)ΙειιΞ [καίω πι π

- ειιιΙΙΙ Με αι Ια ΡιιΙΙΒιιιι.ιε :Ισ Ι'Ιτιοκιιιιιε , 2Ρτι38

ειιιοιι: οΙΙειισί: Πισω Γι:Ιειιιιιιετιι 86 νοΙοιιτιιΙ- 1

- καπου” @και ιιιιοιτηΙαιέΖω· ΠεβώΙ.σ ΙΙ:ΙΙι

Ι2ΜΜΜ : ά [ιι μπέωσει ό· ώ!» Ιου!" π·

μπω; ειπα πω: οιιττ:ιεό ?ΕΜΗ άι: μια,

@Με κι:Ιοικι: Επι· ιερειιωτιεο,Βι άι: Ο: Πτωτι

· @ΙΙΙ-ετ Μα: Ι)Ιοιι ει: Ιοιιτ δ! ει Ι'Ιιοιιτο ‹ιιι'ΙΙ

Ι νοιι:2 Ιὶοἔατ‹;Ιο σο ιιιιΙ ό): ιιττἰιιί:ὲ σε πιώ

Ιιοιιιπ:ιιιι Ιιοτιιτι;ιο,Ιοτε ΕΙΙ1,ΙΙΒ οιι οοιιιιιιΙε ίσο

αιιιιο,8; ειιι'ΙΙ :ιι ο ι:οιιτιι1 ΙΈιιοτττιΙτέ,δ6 Ιστι

1ΙΙιιΡοίατιτευτ. ΙΙ επι ιι ει: νετιαιΒΙοιιισιι: νικ

ειιιτισΙε ιιΙΙΙ:ίΐο, Ιω@ι ι:ίΈέ πω: υφή?

ΙΜ Ια »ΜΜΜ [Δ12Μ/28 ρ·οι!ιιέι Η 7ΙΜ": ἄ°##°# Δ

πωσ 27ι]Ιε-Φ·βΙσσι Μαι επί ρπκίαέ2 %φι:πωπεε

 

ἐκ, Π), ρεαΙι6 ω. :::ιΙιΙΙΒιιιτ Ισ Ιειιι8 Ιππο

. «τω, Μειιε τΙο ι·εοοιιι·ιτ ἐ α: Βιιι€ ιιιιι κιειτοΙο

όστοιπ ρα:Ιιί: , ΜΔ κι τιιΙΓ:τΙοοτ‹Ιε. 6ο Ι)Ιοιι

ειιιΙ εΙΈ Ι'νιιιιιιιο .ειιΙΙο άι:: ειι·ιιι:ε νι:3Ιοιιιι:οι:

ΙτεΡειιωιιτοει ΙΙ: ΠΙ:ιΙ»Ιο ειιιι Η καιω: οτι θ.

ΙΨ-"ΙΡ“Ι ΕυΙΙΒιισο, Ιω αι ει ρ[ξέ ;οιις ἐ, Με Η

Ι Τ/2 %· Ροιιίές

Ι

: ..<_Α_(_Δ Ι - ' 'Δ

.-`Α

μυ*
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ΡεοΙεε86!ανοΙοοτε (ι.Κοικ ιι. ) (3οπιοιε

εε νΙεΙ ΡτορΙιετε εἰεΒειΙιεΙ ειοι αοοιτ Ιο

εΙοΙτ Ι'Ιιοπιτοε εΙε ΠΙεο α οιαιιΒει: αοεε;

Ιοι εοοι:ιε Ι'ειφτεΙΙε οεΙεοεε (με Ι)Ιεο , Ιοε

εεΙοι ειοΙ Ιοι οεοοοεα Ια οιαΙεάΙ&ιοιι ειοἰ

ε'εο αΙΙοιτΙοοότε Ιοτ Ιω α Ι'οεαΙιοο εΙε εε

εποε Ια.: αΙοο εε οιεΙοιε :ειπατεοτοοι

αοοΙτ Με Ιοοαε , α τταΙιιτ Ιοο οιαΙΙἙτε

Ιο: εεΙοΙ τοπ ΙοΙ τεοι·εΙειιτα Ια όαιτιοαιΙοο

ειοι ΙοΙ είΙτοΙτ ΡτεΡατεε ρου: Ρειοε εΙε Ια
τταΙιΙΙοιι , ό: ιιοι αμεα ΙΙαοοικ ιεπτε όαοε

Ιε ετιτοε , Ιειεττα εΙαοε Ιε ιΙεΙεΙοοΙτ. ΙΙ

ι”εο αττΙοεκα που: οι: οιεΙοιε. Το όείΙτε

τα: ‹Ιε τε ι·εοειιιιτ,8ε το οε εοοπταε. Ι.,Ιιοι·

του: ‹Ιε τοπ αΡοΙὶαίὶε τεοιρΙΙτα τεΙΙεοιεοι:

τοπ αοιε , ιιοε Ιεε ΙαΙοταΙτεε ρεοΙεεε δ: Ιεε

εοοΙοΙαοοιιε ‹Ιε Ια ΡατοΙε όε Ι)Ιεο ο'ν

ροοι·τοοε οοιο; :τοοοειτ εΙε οΙαεε : οι: Ιε

ΙεαοάαΙε οοε το αοταε οοοοε α ΙΈΒΙΙΙε , Ιει:α

εοιοοιε νοε ιοεοΙε εΙε ιιιοοΙΙο α τοπ εοΙ,οοι

τ”ειορεΙεΙιετα εΙε ΡοοοοΙι: εΠεοετ εεε νεοι:

νειε Ιε @οι οσοι ΙιορΙοτετ Ια ιοΙΙετΙεοτ‹:Ιε

όεΠΙεο,8ι: ι1οΙ τε εοοιταΙιπΙτα ιΙε Ιεε αΙααΙΙ

Ιετ νετε Ιεε εοΙετε , οοε το νει·ι·αε οοοεπα

Ιοοε τεε ΡΙεόα, Ρτετε α τ'ειιεΙοοτΙτ. Ι)ε ε:

όεΙεΙΡοιτΙα , οοοΙοοε ροοτ νοε εαοΙε (μι

ΡοοιτοΙτ τεοότε Ιε ρεεΙιέ ενεοΙαοΙε, α'ΙΙ γ

Ροοοοιε αοοΙτ οοεΙτιοε ενεοΙε αο ΡεεΙιε. Ι

οοοε αοοοε να εισειιιοΙε εέ'ΙτοναοΙε ω” νο

ο Ν ' 4

'οι.



 

 

:.οο _ δΙ:Μ:οπ δίχίΙ·7%ε

ΙΜίΙοτΙευ ( $ΙεΙεΙαπ ) εοΙεβτε τ.Ιε Με Ε2ΙΙΙ::ε; '

;ιίΙΙιοοΙτ , α:Ιο1 εΙο εε απΙίοι·εΒΙτ Ρέ11090Ι5

ΒΡΙοτει , ε1ι11έείΙειπτ ηικιΙΙΙΙιθ εΕπτο Ια Βόσ

Ιε5,Ρετ Ια εοιπιοΙΙΙΒιικ:ε εΙυ'ΙΙ ειιιοΙτ εε Ια νε:

τΙτέ,8ε μεττΊΒετι 2εΙο :Ι Ια όοίΕοάτε; δε νογευτ

εΙυ'ΙΙ εωοΙτ οΙΙί: όέϊοτέ ει; Ι.εΒιιτ όυ'Ρε1ΡΦ

ς1ιιΙεΙἘοΙσ ἔι νετΙΙΙΒ,8ε ηι1ΊΙοουτοΙΙ:νο εποε

ΒτειικΙ εΙ.ιοΒοτ ό: Πι ΜΜΕ ΜΙΒ Ματ θ. Μπι

το:: Εε:ίοε(`ΙιτΙΙΙ 8ε Γε νετΙτέ οοιπκε Ισ. ρτοΡτο ἔ

©οηΙε:Ιοτκ:ε : Ρυἱε €Π οοικοιιτ ντι Η @από

επική @ΜΙ οιπΙωΙοτ τωΙειΙε , δε τοπψαετι

να τεΙ ὸείοΙΡοΙε ιΙο Ια τι1Ι(ετΙοοτεΙ‹: ιΙο Που,
:Ι επι1ίεεΙ::Ιει€τωόευτ ‹Ιε ΙειΙΙΒι;ιο , εμ1ΊΙ πιο

Ραπ Ιειτι12Ιε έσω τΙειιιοΙτ : Μι ὸεΙΙΙΙε ρΙοδοιπε

Ψ” εΙε Μου Ισ: νΙΠτετοιπ,ρουττείεΙιετ εΙε Ισ

ςρηΙυΙετ,ττωΙε επ απο.

Ιε:εΙ:τοπικίΤοε ός: Ι'Ευειο8ΙΙε,Ι:ι ιτιοίτ ‹Ιε Ιοίι:ε

ξ)ΙιτΙΙΙ: , δε Ι:: €τειικΙευτ ιΙο Ιω11ΙΓοτΙεοτάσ ό::

' 1)Ιου. Τουι α:Ια (ξΙΙΓρΙ:-ΙΙ ) 6(Ι Βου, πιω

5ο τή· ο.Ιευφοπε ρειι·τ. `()επ Γ” ιτιαΙ-Ιιευ

τωΓεωοιπ τεοΙά Ια νετΙ:έ: εΙε: Βίου εμε: Ι;

τει:οι·ωοΙΙΙοίε ευ τιποη ειπα:: , 8ε Ροιιτέεπτ ἐ

ααα: Ικιπε, ΙΙ τῇ· :ι ρσΙιπ ιΙ€”ωΙΙΙττΙοοτόε

ΡΟΠΡΠΙΟλ 10 εσιπιοΙΙοἰω :μπε Ι)Ι€Ι1ΙϊΙ,8

εΙείΒιιέ ω:: τοιπτηοιπε άσε σπίστε , δε Μ.: Ια

ε ίου: ‹Ι‹ἔε ιτ3εΙιατοπουτ 9ι1Μπο ΙποΙΙειπ εΙ:ιπε

@σε οιπτεΙΙΙσε. Ωω· 1ο ω: ΡυΙε Ι'ειΙωτ:τε

ΠΠΠ5ΙΟΙ13Ι ά'ςιπο απατα: ΜΜΜ: : Ε: εΙυοΙ

εμ ση Ιω ΡςιιΙΙ άπο ροτίΙΙΙ:α , δε πιοι1τιιίΙ: επι

ε, ε πω.

χ'.

ε..Ι.-.γ.. . ... . εε .- .Μ

Πε ω αΙΙ€ἔογ6τ1τ .
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Ι εε :ΙείεΙεοΙ: ε:: ε:: εεε:ε ::ιτέε. Ο: ίἱ ν::

Ιιοπποε :ιιι1ευοΙ: :είστε Ι:: :εΙΙ::Ιοε μ::

4 :ωστε ό:: Ι:: τιποτα ( εε :μή εεε: εί::ε ΙΜ

Ι δρυ:ε:ΙΙηδ::ηΙ:ε) :Με νε:: Η:: Η Ι1ο::ΙΙ:Ιε5

ειι”εί:-οε :με εε εΙοὶτ ε:ειΙ:Μτε εεΙι1ἰ ει::

[αυτα Μ: μι: Ια ει:ΡΙόΙτε εε ευεΙ:1ι:ε εισαι:

τεἔε ωο:1:ΙειΙτι δ: :Ιε ευεΙ:1ι:ε εο:ιππο:ΙΙ:ε

:εωΡο:εΙΙε;εε ει:Ι εε ρει::εί:ιε ετ::ΙΙοι1ε

ευ'ενο εΧ:πεπιειεεΓΡ:Ι: :Ιε (]Ιι::ί: , :Ιε

ίου Ει1ο.:18ΙΙ:: , Ιε:1μεΙ ΙΙ ειπε ΡσεΡοτε ὰ ΠΠ

(ε εε Γο.εΙι:Ι: , δ: ω:: νει:ι::ε2 :Ιε Ι:: τω: 9 ό

Ι·:ο:ιππε : ει:εΙε ::ιοπόε :ειπε :ϊ :::ιΙι1::οπ

5ει:ι1ειι: , δ: εὶ φπα:: Γ:: νε:Ιτε , ευε:1:Ι τι: _

νο:: Ιε: εΧε:11ΡΙε: όε εεε:: :ΙΜ ίε Ιου: 21:15 :

ΡτεεΙρπε2 Με: Ια όποηει::οτι ετετεεΙΙε, :

Με:: ω: Η1:Ιε βο::Ι ‹Ιε σε Ρ:εεΙΡΙεε,8ε :'ειι

:ετΙ:ε`Ρ:ὅΡ:ε:Πε:ι:,Ρου: :'α:::ιεΙ1ε: ΡΙΠ: :οτε

ὅ. ΙεΓιι: ΕΜΗ: δ; ἐ Ιου Εικιι1ΒΙΙε , ό· οι:: Μ:

ε/ζ:ε]'ἰάεΙε ία/εσία Ι:: :::::,ό:· ούτω2: ε· Μ: Δ::

ωιι:σωπ :Η Με. Οδεεεεει:: Ιείι:: Κε:Ιε::1

μαι: ν:ιΙειιε :Ιε: Ιιοεπεε: , ΐο::ίδε που:

:ου:“εοετ:ετεΙΙε:::κιιι:ΙΙ:ε::ε:1τ:::Ιο11: , ε: ί*

:1υ”ΙΙ :ή ω: Ιειτκιί: :Με ‹Ιε εε ::σι1ρεευ,

ει:: εοωρειτοΙ: Ιεί:Ιεεεει: :οί,:1ιιΙ ΓοΙτ Η :ΠΙ

Ιε::Ι:Ιε :με :Ιε τε φάτε: ρου: Ιε πιοικΙε.._

' ει) ἐ7ἰο::: πω: .5°εΙέπια: Ξ Τ:: ε: Ζε: μιπΖε: έ:: :

Ι ω: ε2ε7π:ἔε#$ δ: Μ:: :Ιε :οΙΙΙ :ή ε :με "

άειωηετΙου. - *- `

' ίἶε εεε :ο ά:: Ια :ειιοΙ:ε , ἱε Ιε :Η

`

.



 

 

:οι δε::ω:: ᾶἱκἱείωσ

σε::ε:::Ιε:·::ε:·:: ό:: :σ-ι::ε: ίο::ε: Δ:: μεσω

1ξ:1εσ::οι:ε έ): :Μουσε σου: ::::εΙ::ι:ε :ε

::ο:::ρεσίε :ε:1:Ρο:εΙΙε :::ί:Ι είε:: :::ο:::ε::

σου: είίσ::ι::: ίου :::::::Ιεε ίσο :::::Ι:::Εο:::σι:

ί:: νοΙ::Ρ:έ:, ΙΙ ία:: εο::::::ε Ι:1€Ι:18; ΙΙ ::::Ι::: ί

Ιεί::: ΕΙ:::ίΙ: σου: ::ε:::ε ρἰεεε: :·Ι':::8ε::::

ΙΙνε:::Ι ίσο ειπε, σου: ::ι:εΙσι:ε :::Ιίε:::Ι:Ιε

εΙ::::::ρ ί:ε::Ιε,:Ιο::: :::εί:τ:ε Με:: ίσι:::ε:::

:ΙΙ σε Ισοϊ: ΡσΙ:::,σι: σε:: :σσ:: σο:: Ρο:1:Ρε:1

:Ιε :ε:::ρ: ; ά φυσά ΙΙ ε:: :σ::ϊτσ:: :σι::ε ί:

Ι
Ι

Ι

ν:ε, ::Ι”Ι:ει::ε ό:: ία πιο:: , ΙΙ Ισ: ίου: :σι:: .

οι:::::::, δε:::εί::::ε ίσοι:ε:::Ιε Ιε:ΙΙίε: π: ό::

Ι:ετΙ:ίε:: :::οο::::ι::: 86 :1ι:εΙ:1::ε Ισ:: ε: ίε:

ΡΙ::: :::σ::εΙ: εσι:ε::::: :: πο:: ίει:Ιε:::ετ::

@από έ! ασεπ:: έ! :ίεπιφ::::ετα Μ:: : ό°β

@είπε πι· :ίε]:επέ:π με: :ΡΜ Μ; ::::Ι: :::::::::

:Ι ίε να:: :::είΙ :Ιεσσ:::::ετο:ίΙ:τε :Ιει:::::: Ιε

· Τ::Ισι:::.:Ι σε εεΙ::Ι , ειι:::::εΙ :Ι αυτ:: ί:ι::ίίέο::

του: :Ισ ίε:εσ:: Ι:: Ισ: ::::,:Ι Ι::: ειι:σ:: άσσο:: :Η

ίου Ι::ιστεί:::ε , ΙΙ αυτ: :Πι:οσ::ίοΙ::Ι:Ιε: π· -

:::στεΙ: σε: :::Ι:::ε: οι:'ΙΙ :στα εσ::::::Ι:. Τσι::

ίε: σΙεΙΙὶ:: Ισ: ίε:ο::: :σωσει ε:: :Ισι:Ιει:::,86

Δ:: του: ίε: ω:: :ΜΙ εες:::5:ΙΙ ::ε Ισ: :εί:ετ:3

οι:”ν::ε εσ::Ιε σε :Ιείείσσ::. ΙΙ αυτ:: ::::ίΡωσ

Ι):ει: ε:: ί:: Η:: . 8εΙ):ε:: Ιε :::είο:Ιίε:α ε:: Θ· '

:::σ::.ΙΙ α:::::,::ό:::ε Ισ :::σία::ε Εί::ι:νετπω ί:

Ρ:ΜοΒε:::Ιτοτε,:::σ::: :η Ρο::::έε ::ΙεΙε:1ύΠα:

δ: :::::::::: :Ι ίε να:: :ΙεεΙ:ε:: εΙε Ι:: Ι:εσε·

:ΙΙ:%00 σε:.:ε:::εΙΙε, :Ι ::ε::σι:ι:ετε :ΜΗΝ (Η

:ε:::ε:::::::::%

Ι

Ι

7 ῇ-μεΑ`7 : ::Μ



' Α Ι ° Ι

Ι

αίβω τόσοοιιει[18.ι9.ι.ο.:Ι.ιι.. ω;

τερο:::ι:οοο , οι οι:: οικου:: , ο:ι::οτο ου'ΙΙΙο

τΙ::τοειοόο αουτ: Ι::τ:τ:οε ; οποσ ουσ απ» ω·

πιο: Ρτοεοοετοοτ ο: Μπιουτ :ΙοΙο: φάω::

86 ό:: Ι'ειορτοΙ:οοοοτι ό:: Ια :ιοι::ο, οι:'ΙΙ :απο

κ' ::ιοτΙ:έο ; δε πιο:: μι: ό:: Μπιουτ ο:: Πάω, “ .

οι: ταου:: οι: Μοτο: οΙΙ.οοοέ:. .

@οἱ τΙο::οιοτιτοε τιο'νο Μονο:: ο :Βοο

οέ:Ι)ιοο :ή ε:: ΙΙ ΡΙοε Που :Ισ ττιιΙυτΙοοτ:Ιο2·

Νοο,Μοε Έκτο:: οσο: ο”::οοτιε οπου οι: Ισ

οι:: : Αυ οοο:τοΙ:ο που:: :Με οποίοΙ:οτιε

του: Ιω :ουτε οτι:: ::οί):το Πιο:: , ή :οι Βέτο

Ρέ:σιωιύΙτ ,ωιβτέτσΜο·ιικ , αὐυπώιπτ ε:: 3ο::

ιπέ:ι·Ά ά· οι:: πετυεαηισέπι ο πιο” τί:: :πώ τω·

πω: οιι)¦|ρ τυπιπ·πψ ό· εμέ! «Μ. Ε: ο:

ο:: , ΙΙ αουτ:: ροτοοιι::έ, πιο:: ΓεοΙο::ιοο::Ι

4 Ι)::οίο, ἐ Πιο:: ΡΙοττε , δ: Ιοί:::Ρε:οΙ; οπο::

Μ:ιτ:ειΙΙέ, :Ι Ι:: οοοΙ:ετοΙΙο,8ε οι: Ι:τΙοειοςΙ σου·

:και ε:: Ι:: (::οΙ::: δ: οοιοοιο :ο νου: ε:: :ΙΙ :Η

τΙοοειτ::, ΙΙ :πιο ροτοοτιοέ: ε: Μάο: ιτιοΓιτιο, :Ή

ί:: Ιοί: τορει::Ι, οι ε'ΙΙ ευ: ου τοοοοτε,οοο:οιο

:Ι ουυοΙ:,:Ι Γ:: οιΙΓετο:οττΙ::,οο:::ο:ο ΙΙ Γ: :πος

:Ιοοέ ε: Ι'εοάτοΙτ ‹Ιο ο:: ΡουΙ:ί: ουσ: Π. ό::

Ε( 57. Ροκ:: Ποίοιιέ:έ άκρ::Ξιιλ:1 ἐσπ2:π:`κ,

Ώ:: €#ἔἰ22σἰἰἔ#ιά ό· Ιϊιή·προέ, (26. οι τ.τώέ πιο γ

[στο :Ισ Ιοέ,πωπ οσοστκβιο η:: ε: σε!α,έε Π:: ἔπ

0°έ, Μέ ιιΠε·σιάαβ: σοκρωτ2οπτ.(1:: σο: ω:

οΙΙτ:: :πιο Ω:Ιιι:ειΙι·οΙοοοι:ου :ιοοΙ:οο:·, Ροοτ

:ιο τΙοΓοΓΡοτοτ Ι::::::::ε :Ισ ΙοΧ:ιι:ίετΙ_εοτοο ό:: .

_ Βου: , οι:ειτιο ΙΙ :ο ταρω:: :ττοΙο:ι:ο:_::τΙο Η:: _

_Ξ



 

 

_:.οότ ΔΥτωοπ Ωκίήυπ .
μδιυπ85;τ11Μ5Ροσττ6:Ροι1Πετ νὶΒουτουΓειτιετιτ

Μα Ζε: θοασΖω,· ‹ἰε Λιβπ τσοκ :έωεΙοικ :ϊ άεΓ

εἴΡοὶτ, μΖβ›π Με @πώ εφθα:πωε|: Μ πω!έπ.

Μει1ε ο'εΠ; ΡΜ: :Με ὁ Βοι1πτπ:1 εΙυεεΊΙ είὶ
ΡοίΠΒΙε το πατα: Ι:Μΐοε ρωωε εΙΙετ ει1 ρο- ν

τ:Ιιέ; (με Η το εε Ρεο!πέ , το Πε ὸ1Ιειγεε μποτ

οΙο το οοτιι1εττὶτ δέ Φ: το τα:οτκΜετ απο

ΒΙου : €1ι1Ή κήπο £οττ1°2Π.€Μευτ φα @ΠΠ

εμέ ΜΜΜ (ει νὶο όιιι1ε Ισ ρεα1πέ. Ρε ΕπίίΤο

ψιηεΙατοΡεπτειπεε:ςυε τωιπεἱωίἶεε ροέτπ

ε:τιιιὶεΙ!ὶτ τει Ρ!ειγε, εὶο Ρευτ ι1ικ:Ιει ἔουἔτεἱι10

:πε έγ ωστε, 22 ‹Ιυ'ΙΙ τή ω: Ρἱυε όε τεοκάα

?ασια Μ ωφωοτίγοπέβ ·τωέκ, 2σιώνωίωτ::[

]άΡοέ::: “Μ σααα,τι1εὶε «με το ΓαέυεεΠω (ζωο.

ίεὶἔε εἴΕίεἱο , ΟΒεπ|σεζ ά· δωΈπαιϊ ΡΜ·

ιΜπ2 @Ή .ρ :πωσ , έωιυ9πεί: Η· ΜΜΜ

φί2! ε/ἰ ΡπαΪέ @ε !ι· Μερ2Μ»: ΨΜα[Μ

:Μέσο , ό· ΠοοΜυπ· σα:Μίζεωκ [σε μφω

ό 9π,2ἰ-%ε:απτπι·ὲέ7Ε:87πε! , σ” έ! Φ'Ι7έ· ·

;ο;ωέ·έε , ό· ὰ πο/Μ· Με” , ω” έ! ρπἐἴσπ·

ω· πω: ό· ΡΒ”.

6οιπποίΠέ . δε τοτομτιπε ἐ ΓΕἔῖἱἴο 06Ρ8Π·

όε1επ «μια Ι”Αυἔρ Ιω αΙε , οοτυσιω οτἱοἰτ '

Βε:οαπω; Σα αωτ/Μφαυττείοίε ἑι Αφ:

;£> > 6 ί·»«Μέκπ ΜΜΜ εκε.2.'ΐ @ο α”

:ὶεἑευά τοιτιρο ειιτΡΙι:ίὶοίὶ Με 6Ιετε €ω.

$δω-Π › όο.ηε !είι1ικ!ε Π` εΠ· όειτοου › 88

«;1ιϊιΙπασόει:ε[ω ρεσθω μα· ωιωςβω· : @Φ

1.2 ν0Ιυρτσειικ ίο·τετ1το ΡεοωΡεοπισιπτ

86

@ο Η: τευοΙπό Γε τα,

μ? Α`ω ~~ - ξ



~.%έΐε:ε!αφ.1.υεύι8.ι9.ιο :.π.ωζ ω;

δ6ίεοεάε!:ιγ άο ία ιηίαακενο!ωρεέε , Ρουτ·

" οβετοϋει: όοτεΐ;τωο:ιο: ίου @ΜΒ ε” Μ/Ζω-.

δωίσωίυπ,/Μέ Μ9αείίε κι»! κι· «ΜΜΜ Βάια

Ε: Μα όσ τουε·Ιε:ε ειι:τεε ρ::οβουτε; Πο

' ματι· ςιποΙουτΙοοΒι1ο οβΜο;Μοτι ς::ιτΙοιπε

φ γέα:ε, η:: ία πεττΠ1τιε στι όσίαΓΡο1τ, δ: Ιαπ

όοΓοῇσοὶτ επι ὸετιποειτῇου.

ΟοίΈ Η Ισ ΡτοΗτ @ο πουεάτέιιοηε @το

ιὶε Ια ρτατηίοπ: Ρεττἰε ό‹: ιποίἙτε απο: ἐ Κοι
Χωεκπευοπε οουε αυΠΠειίοοοιπάο, 8: οι ειρ

Ρτειιοτιε ;· @ρ ςυ.ειοεΙ εΙυε!οιω ὁοτιτιεὸιι

Ιωικ!ειΙε εἰ ΓΕΒΜο, Με Ρετ τειιο!α: , Με :αν

ποιηση:: παω σε Πουε όουο:πε με εοπ-_

απατα τὶε όεε!ειτοτ δε όΊπυεᾶὶυετ _οοεπτε

Μ; τ11ειἱε ἴαἰτε οι: @σε :καιω Ρουάοτιε Ροιπ 7

τεἐἱιεἀἰετέ ‹:€ πω! , 8εροιιτ Η: τσΡρτ::τ, Με

. Ραι·Ιε εοτιι1εκίἰοι: όαΡα:Ιιευτ, τειιπὶἰε ι1ι1Ή

γ ε ςιιο!ςπε ε:ΓΡοτειιτεε; Μ: ειιπι·εττιετι: , Ισα
σ1ιι”ΙΙ:ϊγ ετἐ~:ι:ΥΡοὶοτ: ειδη 9ο:: Μ; ΒΙοἰτε ‹ἔσ

@Ιου , Π: ωστε άι: ΓΕ)πειτιωΙο , δε Γεώ"

ἰἰεετἱου όε: ΓΕ8Ι1Γε Με:: τεεοΜαπ μποτ

άι: ρτεἰικἰὐκ. (Με ει: φάω: Με ω

Γειίη&ε Αροί):τω επ απο ο¦εοε1ῖοτι. Πε

απο Σε *[ο11τ με :ποιιίέε ὰ όεΠ:εΠοτ απο

όεε τπουυεωεπτε ἀεΓοτό-οπυόε ἀ”£ιπεἰ52οω

που, 8ωιιε‹: άσε ΡατοΙοε ττε8ηιιοε· , Πω .

ρἰ::ἐ8;1ει :Μπίστι ὸοΙπόαε. Μ :κι απ;

- εϋι: του: ΙὶωρΙετηοοτ;σε ειι:'Ηερο Ρομι: ογει::

_Ρπ5·€υ_ὶ:ετ_ὸ”;ωϋτε: Αριτέε Με; ,ψ το @η

Μ _

ἔ _



-Ρ_____--__έ

ΙΙΙ

2.06 δεννπου δάΙψω

ΦΙΞ Πω οτι εΙαιοΙτ , οοιιιπιε ντ:ιιε ΜΙιιΙΙΙτσε

έν' οΙο ΙοΓιιε ()ΙιτΙΙΙ , δε ντ:ΙΙε ΡιΙΙΙ56Ι1ϊ5 ‹Ι‹: “κι

Ε ΙΤ ἐκ: πι:: Ια Ιιτ οΙιο οι: ο Ι] Βιο, ρ ο ει ο πια

. Ιιοιιτειικ αυτή: ΙειΙ:ο:. @ο τιιιΊΙε . στι: Με,

_ «κι Ιι.ιΙιτομειίτ ντι Μάο ΑΡορττο έα ΕΙιτΙΙΙ,

ΙΙ οτι Ια ΡΙει:::: ὸ”ντι ι:ια:οι·;ιΙιΙο. ΑΡοΙΙειτ.

ν Ι γ επι ει. , οοιιιιιιο ΙιεΙοε : ΙΙ τι'εςτιιιι: (με:

ττοΡ Ιοιιιιι:ιιτ , (μι εΒιιΙσΙιετιιτ αι Ιειιτ άο

Μι: ; ςιιι ιταΙιιΙΙοιιι: τιοΙΙ:το 5:ιιιι.ιαιτ, 66

Μ? Ι9:ιτιεΙειΙΙΙΙ:ιιτ Ιου ΕΒΙΙΙ::. ΝΈΙΙιττιοτιε Ρει-ε

ΙΙΙ (ΙΜ πισω ΙΙιΙΙΙΙέ,οιι εΙ‹: εΙοτείΙετ Ιουνρο

'ΙΙ τ:Ιιθμιτ Ζώα ιΙΙ: ΙιιΙΙΙα: 5 όιι€Ιε άαΡΙοτετ

' Ιου: ιιιο.Ι-Ιιοιιτ Ρετ τεΙΤειιτΙιιιειιεόε ςΙιατΙιἐ:

ΜεΙε , Ρτειιοιιε οοειΠρι:ι όεΙἔι άέκεΙτετ

ΙΙ ά'ειιιτειιιτ ΡΙΙιε1ιοΙΙτο Ζώα: ; δζ ιτειιιΔΙΙΙοτιιι

ειιιι:::Ιο ίσιο δὲ Ια Ι:ΙιΙΙΒε:τιω εμε τιοι.ιε ά::

έ1 ιιοιιε ὰ εισζωτιοετ Ι:: Μεσα ‹Ιε πορεια: δει

ν Βιιευτ ΙοΙυε (:.ΙιτΙΙΙ , 86 Ι'ειΙΙΙΙοετΙοτι ό:Ιοτι

ΕΒΙΙΓε ; δέ άι: Ι'ειΙΐενιιιιτ ριιιΙΙΒαισιοιιτ σου·

ν· ' :το τοιιεΙοε ΙςμτιεΙειΙεε μι· ΙοίηιισΙε $πειτιδ6

Δ Ισ τιιοικΙο τειίοΙιεπιτόεΙα κι:οιιΙ:ιΙοι·. 8ΙεΙΙο

* ' Έσω να ιι·ιιιιιιιιικ ΡείΕειιτ,ττευειΙΙοκιε Με

τ άοΙπΙ ἑι ΙιιΙ επι Μα: ·Η:6:ου11τετ νιι Ιιοιιι.ἑ

σε ειιίεΙΙο τον: εοιιίὶειιιιἔει νιι` Ωστι·ιΙστο Μ

ΙἱΓαιι: ιΙο Ι:οιιε 8:ΒόεΙε:Ρεθειιι·ε μια: Μ·

ωΙΙΙΙΙ%τοτ ιιιικΙιτοΙιιέάΙοι ΟΙιτΙΙΙτ , Ια μι·

ΙΙπιτο ΙΡΙ:Ι:ιιοΙΙοςιιΙ Ιοιιτ εΙΙ: ιιεεεΠΣιΙτα

ι36 -ροαιΞ οιιίεΙΒιι€586 άι:ίοιιάιο ΙΙινο:56

  

  

Ι · ` τ

Α _ . ν' ΧΧ!

Ήηιέ____ _ _ Ι Ι*
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ΡειΙΙοτιε οτι όσ τιιεΙὶιιεε (ΜΙΞΕΐί?Έ.Ι' ) εΙΙΙ ~
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_/!έΐε::&αριιοι:Μι8.ι9.αο.α.ι.ια. ασ7·

ό:: ΓΕοαοειΙε εοο::ε απο: ιιοΙ Γα::α

οικω. .

' Ρα: εε οιονεο οοοεοΙ:ε:οοε αοοε εσω

ιτιοοε αοοε:ΙαΙ:εε , Ι'αοαο:αρε ειο”ΙΙε ρεοΙειι:

ριεο:Ι:ε:Ιε Ι'Αροί:αίἱε :Ιε εεε οιαΙ- Ιιεοτεοι:;

δε οοιιε :ι:ε:οοε:Ιε :εΙε ΙοατιάαΙεεΙ'ει:ΙΙΒεαα

τιοο εε Ι'Ε8ΙΙΙε ,ι ειι:αο: :με εεε πιώ

εΙιαιιε ΙιιΙΙ::οοιετι:ε εΙο εΙΙαΙαΙε ἐνεοαοε α

είΙ:ε :ε::αοεΙιει ;:Ιε οοιιε δε θ:ΙεΙεε Μι

ιιΙΙΙ::εε οΙε οοΙΙ::ε δειετιεοτ ΙεΙοε @ΜΠΕ

$ει:οο: ετιτέε οτι Ιου: ρΙαεε : ρα: ΙεΙοοεΙε

εΙΙε Ιε:α Ισεαοεοορ οιΙεοι:Ιε:-οΙε οο”εΙΙε

ο”εί:οιεαο ρα:αοαο:. 5Ι εΙΙε τεεοι: :ιοεΙ

:ιοεε ρΙαΙεε ρα: Ιεε 8&Ιοοε ΙεαοοαΙεοΙεε ό::

:ιοεΙοοεε νιιε :Ιε εεε:: :ιοι νΙοογεο: ειι

Ια εο:ιιοιοοιοο , αροι:οιιε ν :οοε·Ι::ε :ε

οιε:Ιεε :ιοι :Ιερεο:Ιειι: εε οοιιε ; οι: εο

οε:εΙεε ρεεΙιεοιε , εο ΙαΙΙα:ι: εε :με που::

ροοοοοε ρου: Ιεε αιοεοε: α

:ιοιιε: Ιοι: εοοε:εαο:τοΙ εο ΙΜ ρ:οεο:α:ι:

Ια Ια:ΙεΙαθ:Ιοο εοιιοειιαΙαΙε ; αΙΙο :ποτε -

οε:ε όο Ιαο8 ιΙο ρεεΙιεο: ,' δεοε·εοοΙε:

Με: α Ι'Ε8ΙΙΙε Ια ρο:ε:ει.α:ιραο: «ιο'εο Ι" -

Ε:οιι:ε Ιιο:οαοιε ΙΙ Ι:: ρεοι: : ΙοΙοοεε α: εε

οο'νο Ιου: αρ:εε :με Ιεε ΙεαοᾶαΙ_εε , 8ε

εεο:: οοΙ ε'α:Ιοοοειι:α οιΙοοΙ:ε αναοε εΙ:ε

Ιερα:εε ρα: Ιεε Αορεε , εΙΙε Μ: εο111οιε

εφ: :απο Ιοερ:εΙιεοοεΙε 8: Βιοε καψω

Ι

ρ ιερειι:αοοε .

ραε οοε εεοΙο:εε , 8ε ρα: οσε α:Ιιοοοι- .



 

Έ.ο8 δετ:ποπ ὅἶ2ἱε/ὐ2ε Ά

Ε: ειιίειι1 Πει: εμε: πουε οοικιει·[οηε ΜΒΜ

παπί εΙεε Ιποππιπ:5 α:ΙΙειπτε δε σοτοιυ
Ρ σ - ` Δ

Ρυεεοοικ νιυιοιιε Μ. Ματ ρ.ιι·τιιι Με Η

' ΡΗ:: εΙι·:5 ίι1ίΙοε ίαη&Ιδέε , ,ροιπ ΙουΙτ οι

Ι4:ιπεοω 2 Με (Π: Ια ΐεΙΙεΙτέ: ω: Πουδ . . Η

ηοιιε ει Ρτοτιπιε , δε Ιω «το τεοόιοηε εοιπ

Ιιοτιιπ:ιπ δεΒΙοΙτε.

  




