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ρι:Ι:Ι5ς::εε άι:-::ιοπάσ::::::Ιε :πιο 1°&εω·::ιέα,

χω::φ:: ::'ι:Ρω:: Ια με:·ι:ρΙο ό:: Π:ει:ςι:Ι

“ω” τε8Ιρακ Μ: Εσύ:: εΙΙν:τ:ιτε , :ΜΜΕ

.:::οεΙΙ::ρπ:ει:τ ρτοτε€έ ω:: Γι: ρι:ΙΙΙο0οο

.Βοιωτια οι:ΙοίΙο. 8:ιαΙω:-ΜΦΙ:ΒΙου ::-ΙΙό έ

711.” ωϊΔωτ:Ιι:γεω::1α δοά:::τ::: -Μοοτε- φ::

Βι:Βοι:ΐι:ΙΙ Ια ::εεωΙΙ::· Ι:ό ό:: Ι:ιόοϋάΙ :ΜΡ

1:Ι:::::ΙΙ :Ισ [οη-::Ιΐπεδαρατ: ία:: :::οείΙ:ο Β::

ΜΜΜ τιπ:πάετέο Ξ: ΙοίορΙτ τ:04::τΐμΙ9

Ι όσι:Ι:Ιο -ροπΙοε:,Ξι Ιί34Ιαςικι::τ Δ:: Γοιη:ττε; Δ

ζώ: Βαν: εισαι:: Μ:: 5:«:τΙ-5ο::τιιτο: ΑΜΙ :

5::ι:Ι οτ:εστΙ: η::':Ι η: εδώ : Ια ρκε:::Ις:τ

*Βογ-όι: ΡΩΜΗ; άς : Ωω:: :ι ρατό:: 08δ

·αν:ιοτ::Βςε.· μι: Ιω: μα:Ι:έ , π'::γω::€:ρωζ`”

·ΙΉΙΙΙΙ)Ιω·άσ του: ω:: απο: οοωιης:-;Ι_Ι

·όενο:::8; α:: Ι:ο-τ::::·:ιπ ε: ::Ιτέ ςτει::εί·οτέτ ὅ

β:: Ιι:οεοδοι:τ,ηι:Μ :Πέ Ι:: ρτς:::::οτ Κα?

:Μάο :ΙΐΙΙ:οϋΙ,·ηι:Ι ε'6ΙΙ ωΙο::::έ δίετν:κ

ΠΙ:ι:`::γοεΧΙΙ:ςεΒτΙτέ ::Ι::-εωι:τ δ6 ά::ρμ:α:Ι

ω:: :: :Πλ απο οο::::Βο::, Ι: Ι:: εο:ν:3έΜ2: · :

#ΝΉ|8έ.::Ια :Με Ζε.: ΙΜ)υσ ἀεὶ:: πω. Σ”

› σπίσσομεΙΙ:::::,Ιε::Ι_ι::νΟκι:ι:::::3:9%τ· '

-· .7 κ Ι · ' ο°
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?Ο ;;ι` 5 ε μα ο π Χ Ι.» Η

ΒΕ σσ σα: «πωπω :πα1Χφτσπ1ίστωιέε σ€ωτ

ὶ τ!οιπτέσ υπο ὰοωΒΙσ?ρο;:ὶοιι μη: άσΠιπτ

Π· ν Ισιπε Ηστσε,ΐσ!οπ ΙΙΙ-ση, :μιά σΒ: σουσΙιέσ ι

ξ Ι)σιπ.ιι. ΒΙσιιΙισγ σι όσππέ:ουτ:τσΊσ ά1=- ¦

ξ' επιἰτέ ΚογιιΙσ συέ>ΣυγάσΠοΕα:σοωωισπσ δ

β εινα: Ισε σιπτσ·ε -Κογ:: , τουτσε Ισε και” ¦

β σὶνἱὶσε 8: τσΙἰ8ῖσυἴσε σι:Γ:1υσ!!σερποστσω #

; ΠισπτσουίΜσ Ια Ἐσιἔσᾶἱοιι δω: @πώ '

! ΡτΙιισσ .οδό ςιιἰ Η”, ρσυνσπ"όφασσ-ουσ

ῇυίἰ;σ 1·σσοτυωσπάεάοο τΙσ-νσητ:ΜΝ ὅ£ (

άσνσπτ Ισε Ιιοιπωσε , σε: ση σε: νστωε Πι Ι

Πει σ::εσΙΒέ με άσπιπε:Ισε αιττστΚογκ,82 Ι

πω ενσίΉέ :ΜΜΜ [ποστ μτττοπβου: νοίύσ !

Ψογσ2 ση Ι'ΒἰίἙοὶτσ:ίΞιὶι:τσ ςυσσεΗΠΒ: ' `

Χ μιτΙόσ άσσ Με:: Κογκ ‹:Ισ Ιιιόει, Πὲἐίὶ·ἀὶσ

' ροιιτ“ρτὶποἰρειὶσ Ιαΐ.ίέιο8σ, ςυϋ2.ισσέ/ΜΜ | '

Ϊ γ ί: Με!» άι· 1Μυέά !ειυμπε ; 82 συεισά Η σ#& !
σ Ραι·Ιέ άσε ττισἴσΜπε, ·Ησίὶ: ᾶὶσρουτ/Ισυτ” ]

_ ,? ΒΙσίωσ σιι'έΙ: Με Ζωηωβέσω Γαἐοῇυ·ιέτέ '

. @θα , Ισ ΡΜ σἔτσσΒΙσἄ- ΟΙσυ,:ρατοσ σοι: ` π

σ'σίὶ σεΙυγςιιΉ ει ρσττΞουΙΞσισι·ιπσπΦ αρσΐό _

ι εί'όσωπε /ξ>Ζω β» σα” ; ςμ'ῇΙ=α-929ιιϊῇω α$έ '

[Μ/Ζ:ηιι'ὶΙ σ :παώ σο-ιτιωσ 'Με Μ·111αἰπ

σε τοιπσ Ι'ασ!ωΜΗτωΙοπι άσ Γοι€τσΞεοσε '

ὅ εμπ Η ει. @Από Ξι ιΉνστ[σε Γοὶε άσε Μτ

θ:οΙτσεει·σπάσε 8: -Π8πει!έσε ,σοιπιστώσὲ

Εσαρρετσησσ ΒΪυττιειἰοσηιΗ Ι'αςιισ!ηυσα

σ5εωϊσηοέ, φωσ (ΙΜ ε'σΙΙ: τω:: Μοσ

. :Η › “ :ΜΜΕ

·--.ωπσ

.



  

Ρει Αν.' ΕΧΧΧΙΧ. ηδ.:.7.άω[μο. Β;

:ῖιὶαπτἱϋοοαπιι, σπα ποίπεοεμέ ιιιισίοκε

@Με τερωωπα: , Με” 6οΒ.τοιω απο;

εΒΙ6ΜΞδαίοΙοοπεΙΙ: ΕΜΗ ΜΜΜ :Με

οοΙιεγνΙπαΗποεμι'ὶΙ @Με ο!ΐοι·ωέ. ΒΔ

εφτοε ΙοίηυοΙΙΞετ:Βοίεε εποε” πιο νογοκιε

:Με άι: ίσιπ·ΒΜΒΙΒ·Ξι: Με· επι Ι'ΜΠο5πο άο

:ρω Με Μουστηνι:ε@Η Με ῇπτπεἰε Φαό

ευ πιοιιὰο.- ω” ωσάάτω, πιω Πανἱά

, :Και μωωωιε Γουνέωπι Πιτ τω” Με

πω( Με ωοειάω οοπίπιαπι: ο!οτω οί!-εσε :

αμκ: εοπόΓοιΝφωοστέ 11η εθε ΜΜΒυέεθ · ' ;

Ληι10ί ῇε Ρουπσὶε ωροιιότε ε φπα Μο ›

Μπακ άσε ΡΙ7ΜοΐορΕισε ει :Ι1τνιεκπαΜο

πιω: 5 @ο εἰ! ·γανοϋε υπ Ηού$ωσειι

ΕΙ101πλο εειι1ΕιιΙ'ε 'Με εκαοΒοδτήμιείοεε:

8ε 'Με νει:επεια ·ςι1α :Με Ιοεπειτοε

Βοιωτια › Π[οποίε έα άεο€έ'ε και: δοι1νω '

“Με , 6ο Η Γοποπ @Με ρω τουε Με ειυπεεΜη εσωι:ΗΠΒιιε οΒοϊΙΒιισά:: Παππά «Μπα

το! οπεεεΦοε Κογκωστ ··ΙποπτιουιέΙΞι Ιεε-κ

` :Ραπ άειε άεάτοΙ&,ΞεφευΓο άτ: Ι'οωἰπο;ι

Εθ ὰθ (Β νι:εω :ΕΕ `άΩ-ΡΙ.115 9ης “Η” |ο$

› Κογκ 8ε τσιπ Ιεε ρεαρΙοε άι: ηεοηάα _

εθ2>γεπτ "τουυε όο τεσοεπεοΉι·ο !οντ2Υ

Βϊεπ 6: άι: Γ:: εαπ ΡκοΐσΜοε ει». ε'αΒ-ὶ

Ψο2αΜ'Η Ξ! ·Μ·Φ0·Μπ-ώοπ δε: σε' ροϋρΙσ

(ΜμωΙ Βιινἱὸ1σΗο€ε Με Βύσσα , 252 νει5ιέΒ-·άο Γε και-Ιεε: ίοιιε ῶιίίτοἶρετὸ. ΜΜεϊβε

- ° · Δ -› νευε

._.-.μ__μ.__

  



'-°'γή"”ητ'ΐ,_”'-π-)7Ι

εμ, κ: δ; άι Μ σε: ΧΙ.Ι ' η

νουε-ωΆτι·οΒοτ5. άσο:: @εποε τοΙΙοοε. Ιε.€Ι

μειώστε @με Ισ ποστ Εοτειι οοΙ :Πέ δο.πε

σε: τοΧτο ΠΒο3Πο5ωΡΙεωοοτ , Τπω!»Μ

ά·.εκπέκιω με· Ι:Μ/πε Μια· 2ο: Μπε.ε··5· Μ

οοΙ οοιπποοτ ττοε-ΒΙοο ὅ Ι);ινΙά πω(

Ιοε σοοϋεΙοπιτΙοοε :με πουε πωπω :Ιαε

τΙοοιιπο. Ι.'οιοττο οοΙ ά: Ια ρτἱποἱρειΙο;

@ο οσε μποΙοε οΙΙ:οοε όΙτοε οσο: ΒενΙτΙ

86 ρου: Ιοίοε @ΜΜΜ ΙΙ πιο Επι: με :του

νετ οστεοΒο οιτ'οΙΙοε ει:: εοπνΙοοποπτ με

μιτίεΙτοωοοτ ἔι ΒανΙὸ°ςιΙΙ π'οΙΙ:οΙτ (μια: Με

' @Ρο οΙο Ιοίοε θΒιι:ΙΙΙ,ειοοιιοΙ οΙΙ:ε άο

νογΟΜ ε”οοοοκορΙΙτ ρΙοΙιιοτΙΙοπτ 6; ραπ-ϊ

ΈαΙιοτοοπτ.€ει ιοΙΙο :Η Ια πειει:Ιζο ιΙο :οσε

Ιοε τγΡοε. Ο Δ

Νουνοευ ΤοίΙ:οιποοτ ;ςιιοπά Γ8ΡΡΙΙΒ·δή

Ποπ οιιι:ΙΙ ?Με σοκοΒοίσε 5ετπέοε ε ΙΙ

κά): Φ: ω]ϊκμεΙ'Εβοωποβ-β σε:Μρ!έσ,°

ριτσα: οσο Ιοε οΙιοΓέε οιιὶ σο νοΙΙογοιετσ:ΙΙέ

θ' τα , :Μιμης Μου απ ουοΙοιΙο ίεςοο,νο·:

ΙΙΙὶέοε πο: @με , ππιἰε π'οί,τοΙοοτα:οάΙ4

ΡΙΙοε, όσα › απο νοτ15όοε,οο'ειοκ οΙποίοε

!Ι€ΙΠέθδε _ Η ' ~ - . ‹

Αρκόε οοΙει,ΙΙ Με (πάπια οι: οοπτΙππει

Μα: ‹Ιο Εν. ει:ε.οοβε οι: Ιου αΙΙΙΙιιι ο εκ1εΙογ

-αΙοιιοοι· πω: ροΒοι·Ι;έ 86 απο :ΙοωΙππΙοη

ο:/οπιοΙΙο. Ιε!ια2ι9ΙεεφόΙ:-5Ι,παεπωΙ2έ

]:οα]σ82.η ά· Μ” πάϋ.+ωσσ !α]βτιβωσ , @·

ΜΙ: ροιιτςιιογ εΙ'οπΙΙ:Μεο επί Ι α]

__Χ·________¦-________~

σε
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Δ

ι

 

  

Ρει.Αν. ΕΧΧΧΙΧ,1δ.ι7;ἰω|ὲ.;ο. ;“

Ϊ: τεαπ!πι]β ρ6χ7επειέ εΜ·πε|ίε ό/Μ :Ικα/πε

αυκωε !ε:]σκ2::24*6.τω” Οὐ νοι:ε τον

πιοτήιιστο2 εοππικ: ία ίιι€ι:ίΐο πια μια· να

Βτὁω ττοε-οοκινεπώΙα Ρ:επι1ετεωωτ

β έλειψε; €ο:Μπο Η: ἔοκιὸοπκκιτ εὶο Η·
Α ρτοκιιοΠέ. μ; 80η ειΠΙωισο ηι:Ι οί! Η Ρεο

ωε:Πο·ωείωο ε Ετ' μπε οιι6ο Ιοενινποτε

με φ'Η Ιον όοπτιστοι επι 4:οηίάμ1:00: ‹.ὶο

εαπ: Β:ατιιἱτό 86 ό.σ επειτα ει!Ιπωεο , ςιιἱ

Τοπ: πο:: ροίὶεκὶιἐ 86 πω: άοωωπ1οιι

ετ6τω:ΙΙο. Π πανω: με ω] Πανω ρου:

› Μ ωο:ἰτ‹:ε , ιὶιαἰε μι: απο 6ιίΐε&1οπ ετνι:

"Με ςυ'ὶΙ Ιον πινω: ρωτά: Μου ΙΜΗ:ςπ

. ιό ‹Ιο ίσο Μα ΡΙει1Πι·. Ζει: Η :Ρεοἰτ κά;

@Μουτ ::οιππιο Με ΒΌΠβ8, 86 Η! ενώ:

ηικ!φο νεκιιιρΙιιέφ'επΧ, όοί'ιο1τ απ

οπο: αμκ: Πω ,Ρετ απο ΗΒτο οίΐε&Ξοπ,

Μι Ιων Με: άοωιέο. Π'σθο2:Ι*οδο& εΙα

ίου εΙεθτΙου , δέ ποπ με Η ενιαίο, στα·

ροιπφον Η Ι'ειρροΙΙο ἐΜ:ΜΜ, 86 (Η: ςυ'Η

Η !"Μετάστα 2ἱ 20α]σπσ2: . θά: ὁ όἰτ€: (ΜΗ

Ιον ει: εοιι:ἱιιιιοτει Με εΒ::&ε ἔι ροπτικιωϊ-(

τέ,σόττιπιο σΡωπικ τοιήοιπε ία·:πιβω)1β ξ

[ον ιπεΐω:,τοιήουτε εοπΡαφε ε; ;ωΙΒΜ- _

Μο :ή Η Βοιιο6εωσο , ποπ ΜΜΜ τμι,81°1

ίΟΜπεποε δ6 ου Γ::ε εωιίο1Ιε. -Ι.σε :Μο- `

δ'νιοιπε 86 Ι;ερτοτυοίΐοε όοε !ιοΒτιωι:ε π'όν:.

και ‹:ὶο ΜΒΜ.:Μ (1ωτωω. Μειωσα: 3Π··.

ῇοιιτὰΉιΠ
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;;εε .Ι 8ε ε. κι ·οπ Χ ΙΙ .ΐ;_

Ιοιιτά'ΙπυΙ _ 8: ΙιαϊτοΙωάςιωΙο Ι Ιοί: 'ΙΙΙ

_ Ι·ϊσ6οΜΙ:ωσο ‹Ια Ιου: π2τιπέι, _ί`οἰτ_ μι: Ις3)

ιΙΙνοπωοανσωσητ: αμε Ι8ετΙ1οΙ€8 απο

κ τετΙοιππ Ιου: «Ιουτκιπ: Π:: οΙω,Ιι :ίσα

ο& με ὰ: -πιτ:Ππο 7 θα: έ! π'εβρ.α α:: Βικιπ

Με:μπτ:|ωπἔω· πή[!.φΙε!”βσωπε ραπ/έ π

_ ΡΜΜ· ε Σε: έσω ή·[ι ωουέυκβω [υπ κ

ρεστα:: , βε Μιασα:: φί2! Μπα :Με #23, έ!

Ζωπω: επωεα#ωιοπε. Ε:Ι Μα: ιΙο απο `

οΙΙΙ:&Ιου 8πιτυίτσ , ΙΙ :ποπ εουττειέ'εέ εμ Υ

Μπα εινε:οΙυγ, μι: ΙειφεΙΙο Ι'οΒΙΙεοαπΙ: -

Ξι Ι'ἰπνοςιιετ8ε 5 Ισ: Π:τνΙτ, ΙΙ ε'Ι:ΡεοΙε το

σΙρτοςυεπ1επτ οΒΙΙἔό , ε'ΙΙ ού: ροπ:1Ιε εΙ6

_ ` ΡιπΙοτ αΙοίΞ,ό. οίΙττο ίοιιΙ)Ιου,Γοή δω

νωπά (οπ'Ρτοτο&ουτ Ξι ΜΜΜ ΙΙ (Η ΙΙ

όοικ: ηι:'ΙΙ Ιιιγ Μπότα απο: ΜΜΜ: ΙΜ

ό: ςυ'οΙΙο ω: ΓειοψιππΙε :ιαθοΙπποΙ Μπέ

ιπ::Πτιο ΙΙ ενώ: Ιιπαερο(ό Ιοε1·Ω:τωοιπ;

- αο"ωτικτ ΗΜ): άΙτ ω: ;. σΙιαρ.ιΙο-οο ΡΓοαιιε =

θ Με. Σερ ππεἰπη ,Δ ιήοιπο τ-ΙΙ ,/)ιρΜετά:έ

ω'62%ε& ώ·β:: ι!ποβο ευΜαυε Μ· ραπ: έα·

62εια, ΜΙ Η ρτοπιοΙΙΒ σ.1ιιΊΙ ΙυγάΙΙ:

μι· ΝατΙπειτι,:ΙΙηΒ ςμ'α:ΙΙΙ: ιιουε ά: τα:Ιτέε

= στα 17.€Ι1ειρ. άι”. ΙΙντο··άσ: ΕΙιτοΙΙΙςΙΙΦ$›

1|ΣιΡυ2οπέω θ" φωπά (ε: ]ωπ: ρω" α:- - '

ΜηκΡΖά μασ·Σε» αιί(σ.·υ· ἐ π:278761 › 2#€]0°](ἔ##) Ι

Ωω, ΜργΖωιέ («πώ ω) ό· εωΙ:Μω7· Με Ι

πιεσε· 2 Μιρκα: ; 86 ςιι'ΙΙα τεροιτ6ο :κι '

εοσιωσιμ Ι

..-_ _Ι. Ω Δ
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ϋετεΗἐἑΧὶἑιὶὲ,ἐἔἐ7-;;#ῇ.;ᾶ ;5ἔ

ΕόωτΜΜοΠΝοτ α: Ρτω·α-ω° @Μέ ~ -

ξεπησε , Γη Μέά:2έ Μίρκα ένα »Μὴ ι:/ία;

?'ωΐι2;β·22επέ ἐν ΜΜΜκωκβπυέιεπα

` βκι,Γ4%Μπη 2: απο ὰ ιΜηανση· @· δι2έ:4)

ἔφπἰὐηβπε άζεπέζε :να έκ28θ ε 50ι1Ιεξηε:Π: ΑΠ

Πει: τ!ε α: ςιί1είὶἀὶπ 1Ξι έ'ειΞε Μ «απ,

ω; "Μ;4-ώ , απ”Δώρα:: έιώ Ποια

!π ::η~ε,ε'αΡε Ξι ό Ιτς,Τωπ θα· Ζε ζώ(@Νεά

ἱ - @τύπω Ρ5τ!ε ΙεΠ1ε όο 8γωιε Ει:σΙοΕἱ ' εΙυξ,ρς8-Ωτ¦ὸ-Ρἐἱτ£ἱἐ0¦ἱ0τ άαΠωΙΐέ!; πό

βοά «Μιὰ ·επέειιόιι ηι1οδ6 Η ]-ιέτέίε Εοι:8

έ5:Ειπ:Πα ός:Χίεί άιαίοπ 8›ε ά:: ΠΜ ξώέτιζ;

1ιΞίς13σ:5 ΞΙάΜ;ησ6 ΜεΠἱε,*_

ι ε_Ιοηεεμάς!Ισρ κι11β;οΒ πό Με Ϊἰἔἔἑἄ

. ΠΠ:: ἀςΏανΙ‹$ 8; ςιιἰ ει εδά €€:ιβΙί ἶἰἰἱ Β

' ἱΒτοΪιι: βὸἐβξ€ιιἱτέ,· ειγςιπί ἑξίἐπἑὅδοπ1Μείτίού έοιηροτοΙ[0 θά °4Ήϊ ιΉέέιδ

`1`Ρι;ειμε16εἑ;Ι;Ωο.~ ~ η -
ΧΜιέἰε @Με εωμε ἔὅΪἰἔΘἐδώ ω,

βαθια ω: μτέΙαιω άε β2ι91ιεΙ @Με “ -

ςιι°οΙ1ε; Μ”, βετίκήψηέ- έπί έβοήυΕ ΐοέ;οά !

ξίὶι'Ε αρρΙϊφιέώ;Ρ!ξα ξεπη;ϋέ ἀΩΪ-.ἐὅπἱἐξ `

Ωσϋτώεἰἔοειιι· Νώε ΟΜί'Ε -ἐειΪτἐρΙ ΙὲοΐΜε; έεσπν56ηπ6πτ_ ραήΞι1τςώοπε 8: ρη5ἔἑ- η! .

ι ή>ι=ωοιπ. - €:;: με· Βειὺἑβ,:ίἔ-Ραε «Μέ . `

μομεωεπτ ΡΉέ.όε Βίει:,οο65έρε ξιω«ε Ϊ

ό'υρε ΕΙϊα(τπξ:ΕΠΘπέ(:άνεοΠ” 8ξμ'εί= μέ” '

ιϊειϊσιτσαπ€: ςἰιαὶᾶτέΙογΔέτ6ΕΤ8·ε:~›%28: / 3 '

Υ Ζωα”

»

  

μ Δ.. ' ..



;38 δ:: :ι Μ σ:: Χ!. Ή

Ριπ,νοι: ιιι:'ΙΙ :Ποπ Ι10ΠΙΠιε ι:οιτιττ:ι: Ισ; -

πω:: α, πιο:: με Ι)Ιει::Νι :Ι :Η με :Πέ

£ο_ι:ιιι:πειιι: ίσιωσε Ι:: Ιἰογ:ε άι: :τιοι:ιΙο,

ιμιγιιιι: α: οι: ίση πιω:: ὰ:: Μ002τι:ι:68

[ειπε _οοι::ρωιιίοι: μια 8κιιιιΙε ςι:ι: Ιιιγ

φωτ:: αν: τιιοκιάι::, Πιτ Ιι·:ίι:ι:ι:Ιε ΙΙ Μή::

πω: ρται:ικΙιι κι: ο:ιτ:ταί εισαι:: Επ:ιιιιο;

Ν: ία Ροίὶο:ιι:έ δι! (οι: τΙ:τοίκιι: πιο (οπιι:ι:ειε

ιΙοιικι:κι:2 ὰ τοιιιοι:ιε , να: @ο Μ: :Μωβ

πι: ε: ΜΗ τιιιιιἐ`ρειτ Ισε (ΙΙιιιΙι:ι:οι:5,5ι:άιη

ε:ειε :ιγαιις:Πέ Ιι: εΙι:τι:ιοτ άι: Ι:: ροΙΙ:ι::Ιτέ

:Ισ Παν:εΙ,ςιιι ή, :ΙΙ είδε εριξε Ιι:γ.[)ι:ιιιιιι:

Ι5 Σότσι:: @ο Ια σειρτινικό, Ι:: όιΒιι1ι:έ :Ια Γ::

άαΐσε:ιιΙα.πε γ ιι εΙΙέ οι: ι:ι:ι:Ιειι:ο (πρι: :οΐ Ι

¦ / ι;ειΙ:ΙΙι: ίσο; Ι: :πιο άι: Οοιινοι:::οι::: επι ι

εΙΝι:Πι:ε Έοπικε τ:σε-Ξι::ριι:ΙΙι:τοε , πιώ;

@ΜΜΜ Κογιιιιτιιο ε: ι:ίϊό ττειι:είοτέ.ά οι:

ετι:ιιι€οι,::ΙΙιινοΙτ Ξ: Ηει·οιΙο ωραια:: άι;

::ιιτΙοι: , Π:: Ισ: ροιιιέΙτ εΙο Ιιτ::ιιιΙΙ:ιοσειΙε -

Ιι:Γι:ε ()Ι::ΙΙΙ. 4 Ε: ι:ιιιιι:τ ΜΙ: ρο(Ιιπιτέ “Με

α: ςιιἶοι: ροι:ι:οιιτ οτοΙτα χω: εμ:: ροι:νοιι:

. :ι.καετιάμμ επι @Με ιοΡοέ,ιιι:Βέ ι:ΙΙι:::ις ει;

. φχιετιιιιιιέ,Ειι Ρωτώ: μ; Η::ι·οι;Ιο (ιι:ι ο::

Ε: ιιιοι:ήτ ι:ιι @ΜτΙ ιιοπ:Βιι:,8ε ΙΙ:Ι:τι:Πες

. κουτι:: Ισε ει:ιιρεΙοεΙοε ιΙο Ι:: πωπω: άι:

Βανιά; Ε:: Ρι:τ::ι: Ρετ νοΓΡειΠει: δ: Επι·

Ποπιιοιετι, ι:ιι:Ι ει: Πτι·πιτ Ια ρΙι:ε ειιειθεσ

:ι:ι:Ι:οιεΙιο ειι:'ΙΙ: Ροι:ιο::: μι:: Ωω τω::

`·; · Μουτ::
:ι

ι

-Ω::-Ω--.-

-..-6_.3»ΑΜΒα.>...3.έ.:..

: άμ_:.._ -.. : ,___ ______ _ Η Δ Αμβλ-Α-4---Μ



Ϊ ΡεΕΑν.Ι..ΧΧΧΙΧ, ψ.ι7.ίαῇ.;ο. 339 γ

πωπω 86 :τι ρ:α:ικιάτο Ξι ῇεωεὶε 'Ια από

111οπε, £ο111ΠΙο εοΙα κά): :φωτό μιά Έξω· _

ίο!:κ. Ε: Βοο!υγ εμε Με ΕΑΒ ειρριέΙΙι:_πτ

ί: 6'ύ.8%,ε Μ :ιμένΣΙέ,ά:Π Ξι ἀἱτο,ὸοε ΒΙΠΒ

οαρΜεπιιΧ ςιιαττϋοτε άιτ ΒιιΒγΙουσ,ΐο ΔΕΙ: ¦

οΡιτο~ άοΙο. ιτωΓση ὰ: Πανω Σ ς'ι:Ρε με

πω: ρτ€τσπτἰοπ ει:ΒΞεκιΠε, Γεω ι·ει€ίωτ88

Ωιπε-ΐοπιάφωσητ. θ'ο.(Εποττε δι·:ΙΒοσιιη

Η:(ιιε @ΜΒ ίου! Ι::νηιγ ΠανΣόφοΜΜ6 `

' Η 6ίὶ αΙσροΙέ Ια. 5ο. Ε2.3η.. δε ;ὰ. (δω. δὲ

Μπακ , ηι1ά ΜΕ Ρπορεεωειι ι]ΐ23 :ἔκ @ως

ςιιΕροττο σε: τω: οπου Γεω ςω1αγοθ

φα: ραττἱσυἱὶ©ιξ9ΐδ6 ει; οΜετοΞέ εΒετά&σ

ΡτοιὶιἰοτεῖπΗορὲ7ετιὲαητ @πιο :Βἐοιι;ἀφἔσοώ

ποαποττι1;ό-Πεις:ίϊόειι€βοοε!τό ρω Ισ @τα .

Θ: Μου· @Με 8:ιιοτει:19κι Η οί'ε Δ1Βρά

Ια $ειρΣεϊισε: ττετιιοΙΙσ ςυϊπ'οί'ς αυτια@με

Μία:: £ιωιι , Ρτοναβε 8; Μ) Θεέ-Ή»

Ζεπέ:τέα Ζακ ιρίέ| κῇἐ2ι0υἰ: .1οωθππ έ·υποπςβ

$πό][πεζς..ρέ είε βιι24έσε3κ5" ΜΜΜ φα Μ· Ψ

Μ82ζς#σ:βφω Μάρω .&·ὶ μια Βὲεω`ειψ

[Μ!ε ΜΜΜύώξωύΖώ?πα›2ἄ=2ίἔἰι·: °
¦ ω”& 4άι”έλωΙεσέεβύσ πἄἰαἔαταισπἐβπώ μ

. › ἰἙΜ;υ·ῇ ἡ 4]ΐυά;Μον 93- Βαμπακ.ηυ:ΠΕεμ '

φα ε'εθ; ία1τ'Ιιοι:ῷιῖτοἔῷΙωΠ πό οω'ορφο·στη- ΤΧ

ΡΜΐειωέ:ητ όε3 ιεωΡω.5-5ω επι ρ:έ$.έφξΓεΕ4Ι `

ΜΒ έκ ΕΕ9. 1;ηΠ: %0%19δπέε !Έπβιπ: πιο·

«η)/!έ άσκπέ , 86 [Απο 1:;υΒε .ΗΜ-ι Μ·

β χ· - Ϊ 21π'2“¦7Ή

·`

  



ή ή ο”ωο”ΜΜή

34ο Δ δ Ε ν; Μ-οο:1ΕΧζΐ. .

οέσπάΜ ο:: Μ] _, ό· το οιιὶ »αφτα ότ @φαι

= ιρρο!έ ·Ρ·έέ:Μο· Βάνα ΒοοΙοοποοτ οικου:

ορο Μοόοιοοση ΐίαο!ιοι·Βο οΙὶ Η οκοοΙ->

Μοτο οι Ιο τοΙονο ο Μουτ οι; οοΙΐοεάο

του: σο (ΜΗ μι Δο8ιοπο 8: άοΒτεοι!.οοέ

οο·ωοοε!ο ; οο:: Η ΙοεΚογο 6ο ΜοοίΡωιτο

Ξ-οαΜο -οἰο Μ» ὸἱΒοὶτέ όο Ιου-Β οΕπικΒοο

/ μεινω: ίοοο οΙοείοωο· οΗ:το ειρο!ο2

Ι)8οοπ , ποιου: $οϊΒοοιπ πακέτο Μου δο- /

βετο οοοΙό Γ2!;: ἰι οοι:ίο οο.Ιο 5οοοο. Πιτ

· ποιοι: Κογ άοε Χογκ 1ο 5οἰεοοο:ὸοε

δοὶἔοοοπ 8: Μ: -00ωιωιοω Γοτιοικοε

._ ρ!ιοίοσ.-ΕτοοΙο Γοοοοοίοιι·οΙοο-κοοοοψ ·

ΙΜ· οἱο ω” 4ο.-οο ;ιοκοο-οοο_Εοίοο·Ποιω

ο οορολόΠΞοο ΐοτι φοτο ο Β: ε'οίδ: όοοΙοτό

ΕΙ:Μο Πὶοο , ιω1ωο ε?οη ΓοαοοαΜοο: οι ·

οοιοΙοιπ 6ο Ιο Ιοο!όοτ ὸἰίοοτ, Το] #07!

Ιωω,ω- πι £οβο· Βέοιι; οοοττο οι1ογ Η (ο

·οοΐοικ! αἐοΒ,Δ7ἶωΐ- Ωρα έ::52 αν: απο” Μ; ,

2,47 ά: ουσια: ΑΒ: Πέσια; 82 -|'Ε·Σβαάικασ ο _

ομ!έ βίο” εινα· Δια/ΦΜΑ· έκρυψε έ: Οπα

ω? σώπβο , όσα ο Δω, οιιἀ ίου: Βοιωτοι

θ. οι: Π1ου οοοοοΙουο οοπιπΗΙΒοο 86 ο::

οοοΙοοο άιο:Βο ; οίί2ε.τ «Απρ οι:: ο &Ζω#|›ε·¦

ΜΜΜ] οι:: @απο ι/ωά'Ι έ & ευιΜ ,μπε

οιση"4)Μάι με έσ@ο(ΜΔ άι· Μαι ? απο

Απο, 85 0011:: Ξιοοί ΠΙοιι ο όοοιι6 :Με

› ' ροωι1ΜΒοοε βοοιιιοουο. ιτιοάοοκο'ε ίοεπ

` ο ο . =υι>=·

0ωΒ-_.Ήο..Ε.~ο-5----ωη.;-.4

› ----- ----- -›Δ μ* ουρ- .ΑΦΜ-Μ



  

|

' ν ΒΕΑν.Ι.ΧΧΧΙΧ; 1&.πφμ|«Β0. 3·4Ι|

Β-ΡΡεω21πω δ: ειιίὶιω «Μ ξοιι·νειειΕπ,

' ρου-τιμ” πω: ρουταιγδο με φαΙὶΗοτ

Η: «ΜΈ)Ιου, ηικιιιεΙ @ο πιο ῇο π'αυτοΙε

εέα1€ά.ςιία ωποἱιατ8ρ , ω” αμκ: Η: ρότα

πΩω&ίΒέ δέ επνογ:Ξρουι· ώ” Η: δω

νοιπ ‹ὶυ ωοικδο: Ε: ι:ατεε μια! πε μου*

υοπΤοιιτοκιπ Ιειῖἀίἔπἱσέ άε= απο εἔιατεο

:Η ση Ωστε Η:: ἔοηᾶΙοοεκμιἱ :Μαθε τοιι·ισε

Με φαΙάει ά'υπ νιπιχ Με -ά·ο Πει», απ·

ΓοΒο!Γο, φα Μοτό, ση ῇυΙΒοο,εο Γεἰιιεοιέ,

στι Ρ·ιιἰΙΪεκιοε. 82 ΗΜ πιο (ΜΕ Με (Η ΠΜ:

επ οίϊο·όΕ;Ετ ροζιττοπτ-ςυενπἀω ΐοι1- @μας

τοΐαιο Η :ι ρίὶέ ΐ0!611:10Π€ΠΝ: πιο ἱιιΙΜ·Ιέ επι

Η ΕΙιω86 ,‹°›ε εμέ 16 Μπιτ Εἴρκἰτ_ρατ Ια:

` εμε! Η Η ὲονοῇεε2οτοπ είϋ ἄοίἶεοιπἀ1ι

νάΕβΙσωωτίμς @Με μη: ωοίπιε α ρτο=:.

ιιοικ:έ @ΕΜ , Θεώ,ήψυιΜ_/!.κ ΜΒΜ-Ρ

ΝΜέ,δω (Σο αμκ ί;ιιίϊ επιασε:: :ορατό ω:

Ιι:γ.φη Π·8Ιοξτε ἀεὶ: Μοτο ιπποης28πο .

Ιοτε_.ςιι'ῖὶΙ”ίυἰϊ τςπιπ-εΗΒιιτό> :απο Μογίδ

Θ: ΕΙἱο. Ω'είΈ Με ρω τυοὶ; σ8εικάε ημ'Η 7 -

α τουῇουτέ ρατΙό «Η Μάι οοω τω: :Μ . ίσα

ρςτε)6; τουῇοιπε ρ;Μέ Μι1Ι σοτ1°π11ξ Ξι·Γοιι χ

ρα: ,› Ραπ· ¦ο π· 72):49$74:2: @σε με δώ.

Ρ###£ἰσ#9ΐε ΜΜΙσ, Μ:: με π» Δ· ω·Μπέ- `

/8$τΜ·)ατόω άο βοτί-εωειιέ:ξεηθ :»·'έ! Φ* '

` Ρωα›ω με: ΗΜ: £σαφηΦεβΔ:Ή678 έα· 98919

διΐ4:ιά Μ ΕΜΣ; Ρ6722αΜ0826ί6κ7 δω. Ε.: '

Υ5-30

`“`λ



1 βίω

$μμ -ιξειι€ιβζι·; μια ο π Χ Ι. · ι

¦ μι: _ὸστιιἰι·:ι πιοιι·ιωτ όι: Η ω, Ρι·της π; 7

πω: πι” ε#Μ αυτ τω πω”. (]'ε:Π: άι:

Μη άοιιο_ριοριωικοι δε υιπιοἶρΔΙεπιειι;

·- @Με Πω: ιιιι,Ι!ικε απ!ωπιεπι έφη” σ:

ωσηισε7ε,Μου 132αι @π , £ε Καύει· Διακ:

(Ϊείὶ επ Ιι:γ ΑΜΠ 86 ποπ «το Πανω

:μια δ: -νοτιίἱο ρ:ιτΒιιισωευτι:ο τιιιι Η! ώ:

ὶι:γ , Η ἰε συ:23ΐέ2ιιεπη |ε ρεκαίω· :ύ @Θα

$ρρ·υεηιΜ πω· 12ομ· α'ε Δ: ηπα θα :πεο

' πι: ιὶιιέῦεινιά ΞιπιιΓοιι ὸεε ριετοἔατιν°εε

ςιιι: πισω νουε εινοιπε :Βαφεία οι άι:ιωτιι:

ιιιτρ6ιι οίϊτι: άι: οτι έυοΙηι.ιο Ε2ι9ςι11 Ι6ιπ

ιιιίιιέ δε @σε Μι:: ι:Ιονέ εμιἴοιικ, ιιι·:οιιιιΕ

:ποιοι Η :ή ὸοιιι1ιιέ @σε ρω ιιιιο νοτια

εωρτιιιιιιξοβε ποπ ριιιιιικ ρυιίΠιιιι:ο :μι

Μη Γιιίὶ ιιατιιτι:ΙΙι:ΗΙ Μι άοπιιιιέ εμε Μ:

Μι ΙικΙέο @ποπ με 'κι τσιπ Ισ πιοιιιιο;

Η Μι ιΙοττιιιιόιιιιιιίιιςΙ:8 ι:οτρε ό: που

με ἶιιτ Με οΓρτιτε; ,Η ία όοπιιιιέ τιιιο[ιιι:

ἀεε Π.ήε:τε 8η;όρ:ιέ (στ-βι:ε Μώιιιιτιτιιι`οεε

Αυ Πει: φα ΙΒ[Π5@ΜΗ άοπιιιιέ μι· υπο

ριιιίΒικιει: άίνιιιι: ςιιΠιιγρΠ ΙΜΣΠτ6“€,

' · ;ιιιίΒ ἱσἱειι_ι;ιιι'αιι μια 86`αιι δ:ιιο;Εΐρτιτι

Η όοιιιιτιά οτι Η Ιιιόέ5: 86 ΡΜ τοιπο Η

απο ι Η ὸὸπιὶιιἐ Πιτ Με σοη:ιε 86 Πιτ Ιοε

εἴρε_ἱἰ: τσιπ ιιιι(εκτιωο: Η ιιιοττιικιο οι:Ηιι

οεο.ιι:ιτι;ιιτ Πι: Με Ρ:Επισι:ε 86ΐιιι ω"

Με::
ι

ΗΒ- .. Σ `ι

  



  

· ι

Ρετ'ΑντζΙ.ΧΧΧΙΧιιἴ!.›.7.ἐιιῇ.;οι 343

. ΐιιῇοτιρνεο πω: ιιιιτΒιοτιτέ Γοιινοτιιιτισ ; Η

άΙΓριιΠε ώ: Μοτο: Ροτίοτιιιοε 86 Φ: Ιοιιττι

Πωσ , ίοΙοτι ειιι'ιΙ ω: οιηισόιοιιτ ρου: Πι

ΒΙοιτο86 ροιιτ ιο Βιοτιτιο ίοτι ΕεΙΠοιοοπι

πιο :Μπιτ @Ιον ὲι τιιιι Πισω τι όιτ ΡΓοιιιι.ί) '

Τα ε: Μαι Μ· ]ε κά, ιωέσππ”ιαέ επέκκάπέι

Β67,Μ2ΜΜ 76%)ό 6€2'6' άιυ::ισημτπτυπ ἐστί

πέιε Μ :πιάσω ό· μα, ¦£ ραβ[2Μ Μ· &ΙΗΙί.ι'

άε: Αι 2επέ. 86 Μάιο. τω. £”Επ·Με! τι ά: ἐ

πιο:: Σείςπεευβεέτ ω) 2 »τι :Μακιτε/οπο: ἐ

£24Ι48-δ65. Ι!βιιμ›·ιιΜ Μινι· να μι, είε :τι

το!οηε,ΙΖ εκεπωι μέσωεπι Ρο·Μ ωι6έσπ:,Ιί

#σηυ!Μι :στα άΕ 60727: Μπιτ. Ι!|κιφει·ιι Ι: τά):

μΜηαΜεβι· το: έωκτίμ2ι ή· !ενετούπω ·

Δ: ιςβειΕτ Η [ο Ιονέο Β Μουτ μ"Η τοΓιιττ

το&ιοτι 86 φαι· Γοτι ιιΓοοιιΙὶοτι ουσ δαιιιέ

-ΡιιιιΙ Ετιτι. 1. τον ειπε 1ΜΜ Ώνα” )φιβΒέ

π έ!! ?210ϊ!.ι'ἰ,£]!ἐἔ! /θᾶἰΪ”ὲ/0ΐ α'ι::«Μ· ή [π έίε·υέ

  

ραι·6%7ω πατε Ραέπετιωτικέ ό· ΔΜΜικΜ&

ΡΜΐω/ω Ματ κατ: στα [ο πωπω δόΒ.· Ετ

Ι'Αρ.Βιιιτιτ Μπι Αρ_οο.ι.·οιιΉ φ Ζε 2043·

πιἱτ# πό α"ευ2στε”ἰε.τ αυτ” ό· ἔτι Ι'7°ἰ›πε έα:

Βσμ·-ο'ε Μ πω? ; " ` `

ει:Ρε ὰ Ιιιγ.Βοοιισοι.ιρ ρΙιιειρειτἴτιἰτε·

Μπιτ νιιι'ἑι Πιιντό τιιι'αοθέ ίαιτο86 τοπικ;

απο ρτοτιιοπο ἀϋυπερῖβσπἱτέ^ ετευιΜε ό·

έ'ται!ποβο μέ άτές#απερ·τυωωε Μ· έστω?

#6: θα". Πιτ 1ηιοΙτατιτέ- δ6 Ιο ττιτοΒιο ›
Υ Α. ΚΦω



-2.7-τ-π-υ-·

Ι 7 · 3” · .δε ια«α_ενη ΣάβΙ

  

«Ι ' ΜΜΜ Ι:>1ξέθιιέέ Ιοο8-ἰ€ΙΙ1Ρ$›_ΒΙ3ἰ;

_ τη" 6: Ι'οψτώΞιΙο-Ρτεπάτο Γ:Ιοει Ια @εἰς

ΙΙ,Ρι·Ι_; Πο ΙΙγ η μπε ‹Ιο Ι6οο. Με. Ναι;

8.άεμ;:στ Ιείιιε ρΙΙ:Ιο Γεω (Ι: ηιιΙ Ι'οιΙ μπε

Α @τι ρτορωτικιπ 8ε ίσα νοεΙ:ψΙοιηοοΙ;

ζΙίτο, εμε (ει [οπιοιισε.8ε Ια άση;1μειςΙοη

Ιστοί οτοκι:ιοΙΙο. Οι: έσω; πιΔῇκ 4;με[φα

β Ρ26%, β :Έ·β τμ; έ: ΜΡφα2;ξ , ΕΙἑι. β.

ΕοΙὶετΙτέ ΙΙ ουωςιωΓο ςικ ΙΙ: ΡεορΙι;το

8'οίετΙο ει: κι·ιοΓωρ Προ, 252 ;!2_-εεμξ ρε.

9012209;/αεωατέυπΡ Ε: ωνω1>ΙΙΙό. «ΙΜ

_ @Μ α ς°ι2βς ά: [ά Ρωτώ;; βπι αἰαβ ά ία

@μπάσο φΙε Μπέκ έα;ρω. δώ Ε ςΙικοάξιο

όοτήιμαΙ'Ι1ττΙό28ο εμε @ω @οι "ο Ια

- %

Ι

Ι

τοΙΙΙόμ; [εσ,Ιο ΙοηεΙσωαΙιι ό: Βου @ΜτΙ ΐ

' [ο τι·ςξμγο φουνστ; εΙ'ειιιτειπτ :Ισ @στα άο· -

-ἐοΓέο ημ'ΙΙχ ο? Φ: ΙπΙ;ιε ά'Ι1οτΙ16,ρωπωφ

Ι'αΙιΙχεΪΙο; Μα ξοπικ2 ε ΜΜΜ :απο

@ΙΙ-Ι Βιι$μιωναπημε Μία (Μπι ΠΜ να·

ώ@Μ @ε ςιιῳίρἱι επΠ8ιω γ 008
Ρι·Φωπό ,υςΙΈ0ΙΙ: τοσα 6οιινόττο ιΙο

ΜΒ δε ά«ϊΡηοΙιε Ι 6: θωΙΙΙτυέε ιΙο Ι:οηφ

, ςβοοΙΙΙΙιοςο ή: Ι)Ι6υ επβΙ·ι:ΙΡω αι πισω;

ζΙο @σε μήΗ ρμπΙΙαατΙοπί ·ιΙοε ΑΡότι:σε!
ηιιΙ Με αοωϋπο ΙΪαυβςΙΙοῇω κΙο ΙΈΒΙΙ9

ζο,(οϊςέοιΙγμα τοίμτοεοι;νε;τς:άοθΙικο- Χ Ι

ΙΙΙθύ8-' Ιώβ' αι σεβ] - γ έχεοζ;ο ὸΙΙΪΩ=

898100. @πιο τουιωσσε 8οΙπποε.άσ τ0[ό0
]ΙΙΙ·-εω , Δω. . 1.Ι . ' Ώ Ι-·-ομν%9α:οπ
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Ρεειιιν.Ι..ΧΧΧΙΧλι.ι7.έιήι.59. Μ; Ι

ι·ιιι'οκι να: Ριιι_σΙΙΙ:ιο Ισ ωιιιιιι 1:οιππιφ

@σε ριπΙοε ΙΙ: @ει ομΙι:ε ίιιι Ι'ΙιετΙ·ιο , Ιπ

Ί:6ιι·τΙ:ιατικ οριόε Ισ Ισια :Ιιι5οΙοΙΙ (ο (σκι

ΙΙοιπ 86 ε'ονειι:οιΙΙΙΙοιιτ : πιι Που φααπο

|Μ726ψ @Ζώα 6°βι·ΙΙ2, σ,οΙΙ: Ξι ιΙΙιε; , θεια:

ι Ήιι.ιΙτι:ιιι!ι: ιΙ'ι:ςιΐεω ειιι”ΙΙ ι:οΒοτιιΙιάτ ΙΙ ίση

_ μια: μι: Ιρ ΐοπιι:Με ΙΕισοτιιιριιιΒΙο ι:Ιο Γ;

ι μιτοΙωΙΙτ δε ΙΙΙΒϋΙΙε ε:τοιιΜ:ΙΙοττιεπτ. (Μ: `

ΙΙ ι:Ρε Ζε Μπι· ἄΞιωιἑιἐ,ε°εβ ἔι άΙι:ε,Ι'αυτοιις -

;Ιιέ νΙρόταιιοΙΙο Μουτ» σιιιΙ:ιςιιΙοιογοπτ ]

επ Ιιιγ ό; Ναι ΙαΙΙΙΙ: μια: με απ. ΙΙε

1τιι:ιποιιτ @Με ω παω: ει: ι:οτρε Με

Με@τά Ιω μια”, ιικιΙε εαπ: Μουτ-ΔΗ

Βου άι: Με Ιιιγ τανΙτ-βε ίοιιΙΙ:αιι·ο, ω:Με·

φις: Ιοεμη-ΙνρΙιι6- ρειξιιικοωι:ιιτ Με:: Ιιιγε ›

ι ` ραπ: «μια Ιου” ι·:Γρ:ΙτεΙοιιτ Μονο: οι:

ΙΜΙΙΙΙι: 111οιι1οιιτ ιΙΙιτιε Ι:: (ΜΙ ροιπ ιΠντο

επι ία μτεΐοι·ισι: :'86 Π ρου: του: Ι·:ι·:Ιει ΙΙΙ. “θ

σε ιι'αιι δώμα: ΙειωαΙε Πιτ ΙΙΙ και: φατσα

@κι επι Αρμ:ΙΙε :οφ Ιω Ιοιιτε Φ(-Ι'Ιου··

ΙΙΒΜΧιδιΕ σιιαρροΙΙοι·ει,Ιιιίςοοε Β 809116 Μ;

. :ιοπιΒτο ‹Ιο Με θεια ςΡωιιτ ;ιοοοπιρΙΙ,ΙΙ

ιιοι:ε ρτ-ςίεπτοτει τω” Ξιίοιι.Ριπο, @φα

ποι:ιι ίογοιιε τσιπ εοιιτσιπιοι άι: ία ΒΙοικο -` -

ΜετΙοττοΙΙα (ΒΕ ςιιο Ισ ιΙΙε όοίΞι ροΙΙ:σ4

:Ιιο,Ιρ Ια Με ρωι:ΙΙΙ.οπιοιιτ ιΙο Γοιι τοΙειιο;

Ρ" ΦΟΦιικ σο ιΙονοΙΕ ι:Ρει·ο σκι τοΙεπιπΙσ `

@ΙΜ 40Ιικο·πιιιιιτο απο κά” «Ισ ΙΒΜ .

6ιτ_ιΙο: 7
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340 $ε:ι:ν:οιν ΧΙ..

α: άι:: αι:::α: Κογκ άα Ια :απο ,. αι:ΙΙΙ :Ια .

'νοι:ΙΙ ανο:: απο :οι:: ααα:: άιι:αα..) θα

·::α άανοΙ: ρα: αΙΙ::α ο:: :άμα :α::αί:τα,

αι::ΙΙ :ια Ι'α Μ! ρα: αΡ:έ. (.α:ΙΙ α ρ;:ο:αἔ Ι

?τα :ισα [να :Μέσα αίωα::ρα: άι: τα Μακάυ, -

Φ:α:ιά ο:: Γανοι:Ιι: ίαι:α Κο: ΙΙ εΙαΙΙ άα=

:οΙ:έ άα Ια ίοι:Ια 8: α :ααοαι:ι: ί:α:ιαΙια· ο

οπο: Ι'ΙΞιορι:α :Ια (:αία: α:: Ιον [ΜΙΜΗΣ

Ια πιο”, δ: α:: αο::η:α:οιΙίαοτ άανα:ι: ία:

Μι:ιιΡ::α: μου: α:: :αι:ανοι: Ιι:ααι::α:ι:,;

ι:α άανοΙι: αΙΙ:α,αό:::α ΙΙ Ι'α αΙΙό, οι ασπι

:::α ΙΙ Ι'αΙΙ: α:: αΙία&, ιι:: :α:8::α :οι:: ααΙα

ΙΙα,αι:ΙΙΙ αΙΙ: ΙΙ αρι:ιαΙέ Ια Βανκι:Μπ έ:: 02εια,

αοιοι:ια αγα:ι: ο:: Και: τοι:: ααΙαΙΙτα , οι::

:α:ιά του: ία: ω:: ααΙαίΙαα αο::::::α οι::

ιιι:ἰ Ια: Βοι:να:ιια ρα: άι:: Ιον:: ααΙαί:α:5

οι:: Ια: άαία::ά ανα:: άρα α::::έαε ααΙαί:ααι.

οι:: _Ιαι:::α:ο:::α: 86 οι:: Ιω:: άρ::ιια!άα:

' Μαι:: τοι:: ίρι:Ιτι:αΙε 8εααΙαίΙ:αε,Ια :α:::Ιβ

ίἰο::_άαε ρααΙιαα,Ι'αία::: νινιΙΙα::: , Ι'ΙΙ-Ιι:

::ι:::α:ιο:ιάα Ι'α:::α:ιάα::ια::: α Ια ίαι:&ιΠ·

::α:Ιο:: άι:: αά-αέΙ:“ιο::ε , Ια ι:ο::ίοΙα:ιο:ι άι:

' φαι:: α: Ι'ιτο:οο::αΙΙ:έ €Ιο:Ιαι:ία.Ωο:ο:::ια

ΙΙ αί:οΙ: του: ααΙαί:α :Ια ία :ια:ι::α , ία5

ῇοιι:ε άοινα:ιτ αΙΙ::α @Με (ε: Ιππασία:

6°έσωσ.(Ια: αο::::::α ΙΙ να εαπ:: ά:Ρία:α::αα

`α:1::::ΙααίαΙ::: άα Ιατα::α α: Ια: αΡ::α: άι:

# _ ΕιαΙ, οιιαΙα: Βα:::::ιαε :α::αίΙ:αεαΙΙα:::

»ι ο ιά'ι::ια

α·

.-.`”.:4-"=Α-



ι

Μ οι Ρ::Αν.Ι..ΧΧΧ!Χ,::.σ.7.2:ψ|.3ο. μ::

ι!'υ:ι: υο:υ:: :οιυουΡ:1οϊ: ο: ρ:υν:υ:

ουκ: ου: Έο:: μυ υ: :::υρε , οπο: ου'ο

:υ:ΐυ:: :ρω ::Ιοἰ::υ:,Ι:υ: τοπιο:: ί:

ν:: :ουίυ:υοο:,ουΙι:υ ου: Ι:ε ΙυιυΙ::::

::Ι:ί::: Ιιιιΐουε ουκ:: Μιτου:: ου:: ουκ::

οι:: κυου:-:: ιο:ουΓοτυο:1ΒΙ: ,ά::υ:υ:: Ξ:

:ου:ου:ε; :που :ου::ε Ι:: ι!οπι::ιει::ου:

:::υρο::ΙΙ:: τι: άυ::υ: ου: ρου: ου:Ιε

ου:: Π::Ι::,ο'γ ογου: Ευα: Η Β:ο::ίου:!ό

ουἱ πο:: Γ:: νιοιΙΒ:υυ:: 8: ίου ο:::ου:,

ου Ιι:υ ου: ::Ιυγ ό: υο::: δουν:υτ ουἰ ο.

ο:: :::ιυΓ::,υο: Έο::υο 86 οι:: παω:: :ου

:: ::1:Ι:: , ί: ιυ:υυ:1::ι: 8:::υ:Π:τυ:υ:.

Ε: ου:: ο: οι: Ιυγ ρ:ορ::υπ:υ: οι::

Ι)1:υ ο:ο::::: απο:: οπου:: ο: :::ου:τ!:

ο: ::›::υ:ΙΙ: ου:έ: , Η ί: :::υ:1Η: :Μπιε

¦ τυ:υ: ο: ο:: ρο:οΙ:ε ό: Ι'Αυ8: (ΜΜΜ ε:

:ο Μ:υ- Β:υ::υΐ: Υ:::Β: Μ:ι:::ο, οι::

υουε :ινουε Ι.υ:.ι. Η [θα 37οπέ·ά/::: :ρ

Ιἶ:ἰἔ]ΐἰ.: έ:: .5'ουν:ΜΜ,& ί: .5'εξουσιπ Βίεπι Μ,

. ἐΜΜΕΜ Ι:: Μπα/δικά: ΒιινΜ @ο μη.: ό· ἰί

αε2έπε:Λιβ: Δ: :κάβο έ: ?πώ ε2εωε&-_

· υιυπ,ά· κ) απ:: πιι/|:[π :ΗΜ ::-2::.νοιιο,

Ευα: Ραπ:: , ο: οι:: νου: πιο:: :ι :::5:::

οι: υουε Ρου:Ι”Ιυ::ΙΙἰΒ:υ:: ά: υο::: τω:

Ν. (::-ου: υουε που: υπιίυ::υου:ξι τ:

οιι:::: ο: ι:ου:, ο':ί: ου: νου: 1: ΜΜΒ:

:ιαι»:::ι :ο νοεοε:υ:ε8: ου:.νουε. Ιω

ι· @Μακ
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μ8 $ευΜοοιΧΙΈ

Β1οΙου Ιοε οουΒόοκιτὶουε υοἐου-ειἰτοε,ἴοἰτ

μου έοΙιουΡΪοτ νοττο άονοτίου ουνοτε

Βὶου, ίου: οσοι: ίοττΞΗοτ νοττο ίογ ου

Γοπουτουοο άο ίου ουιουτ. Ρτοτυἰοτο

οπου: οσοι: ουουά ν0υ5 ογου οο ουο ο

Βίουάέτ Κυ όο 0εινΜ δέ ‹ὶο υοιτο δοί

€οουτ ΙοΓυε €Ιν1ίϊ , ΗΜε πείαωσηέιβυΛ -

Το ε: »φοραω Α,ρτουο: ουο Ιο ρτΙυοψει!

όονου ουκ: Οπου τοουἱοκι: 6ο νουο , 86

οοΙυγ ουΗυγ.οίξ Μ: ΡΙυε οετο:ιοΙο, ο'οίὶ:

ορο νουε Ιο το£οἔοοἱἱΪΪο2 ρου: νου::

'πιο . ρου: νοοι·οΠιου ίσα , δ£ ρουτΙο

Βοουοτάο νοτ!ο ἴοΙυτ ; @ο νου:: νουε

οουΗϊου ου ίου οΗ-οᾶἰου οποτυοΠο,Φο

νουε νοκ” ι·οοοδοι Π” ίπ οτοτο&ϊου Δι

νΙυο , @ο νουε @οι τυοουτε Ξι Ιυγ ου

τουτοε νοευ·οοοΗὶτοΖ οοτροι·οΙΙοε δε ίρἱ

τὶτυοΙΙοε,8ουοταΙοε 8ο Ρετ:ΙουΙὶοτοε,οτἀΙ

υπέι·οε 8ο οΧϊτοοπἱἱυοἰτοε.. Ώου: σκοπο

ουο υουο πιο (ογουε οπο οοιυυυο ΙοΓυο `

·· 2υτΞΩ ΗΒ όοΒΙου 'που υιιτυπο, ο: ουο '

υουε υο ρυἰἰἱὶουο με ου απο ουοΙὶΦέ Ισ

εοοΙου:ιοτ ρουτ ροτο5υοουτΜο!υ5- υουε Ιο

Ιουνουοο·υοουτ ουο ΠάοΙοε ου'Η οι αυσ

υτο2 μι· [ο κυΠοτΙοοτάο, δξ ου'ἰΙ ο το

οουο· ειυυοι·υοτο @ο ίοε ουίουε. ~ Τε: πιο

οπου Μυμρε7ε , 6;ου. Ιου ;. @που άο

υυπππωαφοάπ2 :βουχ : Μου νουο Ιο ρου

- · · να
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ΡΠ.Αν. Ι.ΧΧΧΙΧηΜ7#ε/ἑεο· 349

νεπενεε_εεεπεοπρ ΡΜ =άΆγευτεΒε (με

:σε ροιπνογεει1: @Με Με @Μπα ‹ὶε ΓΑΠ

. εἰεπ-ΤεΙὶειπεητ μπε εμε «Με π'ε·σεεμε

ε εεεειε ίλγβ22 τά /Ε·ευε2Με , πιο: με απο·

ιαιεἶ "εεε βε:|22έΐ έδιάερείεεΙυεε Ζεμε! νεα

:Με Λεω Ρεεε, εεε @εεε εεεε:'εεπ :όπω

| έωιέεε Ψυεεεε φαει με απο Με: εε]ΐο:: εε

πω, 86ο. -Ει.ροκεε εμε νοττε ίοι:νει·Μπ

|Η1-ειί(Ηενο058 σοΕπωειπόέ ηιιαηά νοιπ

μ2ετε:, όεά1τε , Νεεεε μ” «Η ε.: απ·

0εεεεε.Α·νεε σε τείιτιοὶΒιιΔἔε,εηεο:ε @ΜΙ

Με Ιε Μακ: όεε 8αϊιπε.βε εμε πισω @τα

ΡεοΙιεοπε, «Με που άενει μιε`ΙειΞΙΪετ άε

νουε αὰπείΪετ ἱτηωεἀἱατεωεειτΞι-Ιιή 588

‹ὶε «Με ιητι·οεΙ1ετ :Νοε εοιιΜεσε αν

ε_ΜοΠιε @Η τέμεε. @εεε απ:: ςιιἰ 11”ρκπ

ν με σε :είωοΞΒπεΒε εε ίσια ΕΓρίπ, εε:τε

απευτεπσε ‹ὶε Ιεε: ειὸεμ5οιι, ειπαν εσει

Ιὶειηεε,εετ:ε+ΙὶΒε:τέ,εεττε ΒιωΙΙἰὲιτὶτέ ηιτέ

εθεάΈπε 4:ὶε Γι:: για” επίαπε,οτει38οεμτ

άε- ε'εάκεΙζεενΞι.1υγ δ: ι·εεΒετε!ιευτ μια:

τσιπ- ξεεεπεεεωεττεωε ραπ Ιιιγ· _ρτείειιε

τετ Κα” Ρκἑεεεε; πω, -Με.»Εεεεε:,εΙΙεπ

Μυγ.ὸὶ1·ε&επ1επτ δεΒατάΙΜεπτ εοπια16 _

ὶνοπτερετιι8ε £ωρΙστει Γεω (ακου-τε ΒΕ

ε ειετεεε επτοιιτεε νο» πεεείΕι:ε: ; Βϊττ$$

Μ? "Φο-ίσα ΕἔΙ$ίε Πει. 69 ·ίζεετεω°ε ε:

πω· εεεεεεεεεε Ψεεεπωω ω· »Με Με `

'- - .-αεί! εεεε##β

2

τ



τ __η---κο - 7_:

38ο 8 ιι ιι ινι ο π Χ·Ι.

:οποια/Ι@Με , ώ· οιι'Ιβαιέ! »ο που: ιι·υιΜπιι

μιση :σι/μι σ.: »Μεπιο ό· Μπα 126

κίεακμετσι έ: ω: Μπορει έξι-ο οο τω: Η οι»

π: Ωιεηθαι, οσοι πο νοοε με οιιιονο:

. ιιοε,ίιιτοιιιε ιιο δοτου δ: ιιιι ιοοιιιιο, τιιιιιε

οσοι· απο εινα Πανω , ἴΞΪ8Ι22€¦ οι :ποικι

:κιαν ά· πιο ωεωιω είε μι απο· ιο.

β.α)·επτ,86ο. @ο οο (οι: οι σα” Μάιο· 86

·υσιπ·βτειοψι οιὶ «Μ νουε τοιιιιο: :σο

εοε Ιοε ίοιε οσο νουε οίιοε πιοιι:ιοοι οι:

ιιιιιιοιιοι μι: νοε_οιιιιοιιιιε.Β: οσο οιιιιοιιιι

ιιονοιιε Ιον άπο εινα: ιοιι Ριοριιοτο, Ισ

@η ισιωιπιονο: :αν , 86ο. ··φο οο (οι: ιι

οι ίοι·τιιο ιοοιιο Πιτ ιιιοιιοιΙο , οοιιιιιιο ιιοε

ιιοπιπιοε ίο8οε,νοιιε Βιιιιιιιιο2 νοτιο πιει·

Ποπ , Με: οιιο φωτιά Ιοε ριιινοε ει: Ιοε

νοοιε νιοικιτοιιτ οοιιττο οιιο Πε ω Ια

ειιιιιιοκιτ ρο.ε τοιινοτιοι·. ' κ

ιφέιιιιι ριιιε ειρτέε νουε οιιτοιιιιοο οιιο

Βιω ει οοιιίιιτιιέ Ιο(ιιε @πιο ἰερϊεπιἰεε

` "έ έοΜΙσ)·κ Δε Λι τοΜ:,οοιιι νουε ιιοιτ Ροέ

ιο τ, οι'ιιιι οοιιέο απο ρεοίοι·ιοιο τονοτοιιοο

ι οιινοτε ·ιιιιι,;ζ οοοιιτιο-οκινοπ οοιιιν#οιιο

που ο οΙονέ Ρετ ειοΠιιε ι:οοε Ιοε Κογκ ειιι

πιοικιο ιοοοιτιρετειΒιοιιιοοτ ριιιεκ μι: μι;

οιοΠιιε οιιιι-τοιιε οιι'ιιε πο ιο ίοιιο ροκ ιιοίἔ`

ιι.ιειοεπιοιοιιιοε ειο Ιοιιτε (ιιιοτει Ετ οι:

ι'ειιιιι:ο ὅ απο οοιιιιιιιι-οο ΡιιιΒιιιο οτι ιο

- Ρωιοειιοω
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Μπα· άμ ΐἰοεΙο μοι:Ηογοπ-τ οι: οιι:τι:ὶ·#

[Μπάκα οι: σ:απ:ιποτ εοώτονοικ ; δεν

1:Ικιμε (με: τοιπρε εεε Ρι1ϋπεισ0€5·Έδ (σα:

ίουτΜίοε Ξι ΪοτιΕμιρἰτε,δι «με Πω.: :επιρε

άο Γερ ρειΙῖὶοπ Η πιο Ιιιγα με οΙὶέὸὶΗἰοΙΙσ

γ ο;» άάΓαπ·τ·βτυΙοφοπτ,6%ή αφ, όσ ιτι-:::ττο

Ξι Η άοιινοτίο κε σ.`εουροε ειτΜέ08 ηιιὶ

φί?εογοπέ νω"ω Ρό3.ττ .ω ΓΔΜ: ευ ῇακἀΜ

:Ισ ΘωΓοιωιιιέ Μ!Μέ ·ι:Ρι -βαιι1οσαρμυε

Ειρβε, ὰ απο Μουτ:: εμ:Ή οΡε επ Πι μα”,

@πιτκαι: :άα· μη: τουτο Ρ11“Τ8Μ36 «ισ

(Ηρ!δ6. σκι Με τ`οτκ6;ὰο·τεπνοτἶοτ δ£ ποπ

Τοπάτο ιοικο ΡιιΙΙΪαΩοΦςιιἱ ε'ορ6Γο Ξιι°!.π

!ω:ϊΙοε· @ειτε 5 86 :ΙΜ ε'οΙονι: ουσια: ίπ

' $!όΙτα ·Οικ ω ΜΜΜ Π: ττιυἐἱἔιστΔ-ι:ιτ

ςιιΊΙ νοι:άω @απο Μαι δε ασπαιτε Με

· Οὶη6ὶ;.‹:ιι ΒΙαείοπ1εωτ σοειττε1ΒιτΕναιμ

· έί1Β,δ6-00 ραΓσουτωι: - Επι @Με 2, ειρωη `

- ερ/π θέα: πω: οί; Ζώα: 22:α88επσκ2! βια”

& φἐεἱ2ο1ετε |ι:1888 :Μ]'έψ θα: ΙΜια 6°|π2.8 4

ψ ΖιΒσέέπειικ ;ὶ Λι8Μπ@μπι 1.ω·ωωιω

^ :Με ἀοϋΓοπ ΕΒΙὶίο· Και Μπιτ τω” Με Με

αριέΜεεευττοέ, ωετωπ0ττο ΚεάοΕυρεςιιτ

άοωειμοι·ειΙο ἀεκπἰςτ-Γιιτ Ια τακτο;δω:ΙΙσ

ά::κτ$ωτοιο. μια: Μ; ΡΔΙτΙεἱμιέιτ Ξι Ρει-:

νωιωΒο ὰε·Ϊα·νὶ&ο1το,Ροιιτ ανω: ραπ'

ΜΙΒ ω] ὰ Η ἔἔὁᾶἐςτΐἀοίοπ πτῇὁΜἘΣΒἐΕ

~ ! ν - ' μ - ο
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πεεωω επι :ουτε εΠεοαϊεε 82 Νη Με;

Τικ σεπωηε9ε ; ει:ΙΙΙνοι:ε εω16οωωπα

φωτό ΙΙΙ: Ιεε ρ·ΕυιΜ·: Μέ:,εσΙΙΙΙΙ1ε @Μέ

«Μέ ΓΔΜ μι· Ια τεεεεετε:56ή; Ιεεβ€εώ14
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ῇοπτ νἱεπὸ`τει @ο (οι: Ια απο πιάτα;
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άθυμωπτε; μέ@π Μα Ζε: θέσω: βπά
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