
“Πω π· οοπ2Ιτευυε.

Ι>εεΑνΜΕ Χου ν. ο14-15-16·

η. Με ΡΜ: :”υναπτυπι κρυφη· Δ; ΡΑ[Με , ό·

σουίτα τυπικα Ισ: καίτε οι: Ζώου. · Ι

- η.. Εδαπ: χάπια ε» Ια τωιψυ Με !'Επσ·- .

κε!,2!.ε βΙ·ωπανασα οακρυ·υυ κά· »απο

- ' .ΒΙΝΑ .Ι κ

Β. Επο2σμ%2ΜΜπ Μ· είο.σβυέ2: Μ ία νέο!

|Μέ Μακ· ωσιτ|π, ό·βπυπ ουωΙΙ:Μέλ

_· όρ 2έωυ'ω:π παώ. -

16,- Δυο κί'αππουε"μο Ζ'Ευνοε! Μ' πο,

Ε..2.9Ισ2 που @των 2! :ἡ ο ου2υιω Μ;; Δε.

Ι· παρκέ. _ _ 'ο ·. .υ

ο ο :ο » .- > ' ο

ῆ)Ι Ι.. 113%Ι·τΙου ‹Ιο -ΡΙ_υε Ιοτ(ΙΙυοΙ

Ι το οΙΙττυΙ Ιοε Ιιοτυτυοεουο Ιοε

` ΡΙειΙυιοε ου'Ι!ε ΐουτ ‹:Ιο Ια οου>

ουΙου ουΙοιυΙπουΓο ιΙοε 8ουε

7 κΙο ω". ο: ‹Ιο Ια 'π0ΓΡοτΙτέ οΙοε τυοίοΙϋιεε

ΙΜϋ ου οΙΪο£Ι; ΙΙ υ”γ ο Που οΙο ρΙυε ΙυΙυίΙο.

θα: ουοΙ_ουοξυ8οτυουτ ουο Ια οΙιοΙτ ου.

θεο, Που υο ΙυΙΙΙτοΙοτυοΙε . οἱ Ιο ροοΙιέ

' [πιο ροΙυο, υ1Ιυνοπυ ίιιυε Ιο20ΠΙοοΙ1Ιο.
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@ενω ΙΙ πιο ριιιιιιοπ Ροἰιιτ Διιττ€ΙΏΦιιΙ:

Ιεε ιιιείεΙιειι5,ΙΙ Ιοιιι: ΕΠ: :ιοιινετ Ιει ραί

ιιι: οΙο Ιουτ ρι:εΙιέ τΙι:εΙ:ιιιε Ιου: ΡαοΙιό

ιιιεΓιτιο,8ε πω: ΡΙ;γοε <ιιι'ιΙε αι ιεςοΙνειιτ

ιΙοό:ιω Ιόιιτ οοιιΠ:ιαιοο ; βε'τιιιιιιιι.Ι ΙΙ

ιι'οκινογοιοιτ ροιιιτ :Ι'8ιιττο τοοοιιιρετιίΒ

ουκ Βοιι5,ΙΙ Ιου: αιω ττοιινοτ απο ετοι

ΓιιΗὶΓαιιτι·: επ Ι'Ιτιτο8τικέ Φο Ιει.πε ειέϊΙοκι:,

6ει:ιι Ιω Γπιιίιι€Ι·ιοιι ίοοτειτο φα Μπιτ

ι:οι·ιίξιοιιι:ε επι ι·εςοιτι ΜεΙε οικω α:Ιει, ο

οττΙΙτιιιιτοττιοιιτ ΙΙ σχετικο Π:: ΙωιωΡεω·

άσε5ι18€ττ1οιιτ5 Η ιοάοιιαιΒΙσει8: ιΙοιιιιο

πω: μπε εΙο Μαι :Ιο·ΙΞ νΙΙΙΙιΙοε τέττιοΙ

ΒΙ'Ι2805 «Ια (ΑΒινοιιτ 82 ·‹Ιο Η Βοιιι:‹ΙΙᾶἰὅ,

ειιιΊΙ ΙιιΙΙΙ56ρΙιιι φα ίιιέΕΩιπιπισιιι Γοιι ¦

Ι ρτοοςάέ 86οτινι:ι; Ιω Με 8: απο” Ιεε

ειιτισει·8: ιιιι'ΙΙ ιι'γ ιι ·ρ:·τίοιιτιο ε'ΙΙ γ νει::

μωβ:: ΓαιοιιΓειιιωιτ (μή σε Ιοιτροιι

τιτειιιιτά'ανοιι€τ α: «με ερ: όπου ΡΩΜ

τιιο 11. @ε [Ε267%2[ μέι]ινΜε ι:έωήιιβέ- ·

ε8·, δ£ οι: φα Ισ ΡεορΙιοτι: άΙτ οιι α:Ιιιγ

(μια πισω ναιοιιε ‹Ιε οΙι:ιπποι, @κι Μ!»

Με: ό· !”α|αέιέ [απ !'εωωέβαεπι Ιώβ» '

~ τότυρω.Ι3οϋ νιοιιιιοιπεΙοπισ οσε ρΙιιιιιι
πεεΒ Γτοςιιοιιιι:ε δέ Η ειιιι:ιεε εμε ίοιιι Με · η 8

Ιιοτιιιιιεε2 Μ” ρι·οοεάειιτ ‹Ιο ΡΙιιβειι:ε

. ΙΒυτοι:ιι,τιιιιΙε ριἰιιειριιΙοιτιοιιτ ὸσα: ιιυ'ΙΙ8 · Ι

Ιερτι:ιιιιοιιι πως οοιι:ιιιιαιιτοιιιέε38φιοψ

Ι Ζ ι »ο
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95,8 δεικιιιοκ ΧΗ.

μι:: ία άο:ιιιιτιι:.ρειε |ειρ:ιιιι:ιισο ό:: εοιιίἱ

@στα κ: ρϊ08:€2 86 Ιτς-Β:: άι:: Με 86 ὁ::

5,ι.ι::α:ε. Οι: μια: ιιιι'Π γ :ι άι::ιιιίιο:ι :ιοί

οιιιιοΙε Η Μισο: ίι:!έ::ι Γοτυν:ε ό:: :πεί

' ςέΙιειιιε,8ι ει:: ::ιι:ίοΜιε ιιιιίειιιοὶ`ε Η ΜΜΜ:

;::!.8.

ἴεΙοιιΙἶφιιν-:ε άι:: ῇυΙὶι:ε μ 8: :μια Πισω [ο

1:11οιπ::: Ρα: :Με Β›:τ ρτοιιηπ Ξ: 63Μιτιστ

Ιοε Εε:ιε 6:·Β›:τ τιι:ι!ιίΞι ριπή: Ιοε ακί

ςΙιειιιε;ι:ι:Ια Η:: άε8οι.ιΡιε :Μ Ιειρι:::έ,8είιιι:

Πιιο,οοιτ:τ:ιο ό:: Ια Βιμ, Μ:: ω”, Μ? τω:

ρ¦εἰκ ·έσκιδι»: σα.: α"εποιε έ: πω!#ψε.·ΜΜ ,

# σσιωσ2- 1::,οιο·ι1:ο·:-ι!,ψιΈ!βη: Με:: Με::

μέ £|Λἰἔ22θ2! ω” ό' 9:22 τοιωνω:/2 /)::έ,

ό· φ2Έ2 κι· βιαμι: &έεωια ωεῇέωσέπ,@· 9ιιΉ

ξ/αώπέ:=ι·ι Μεβ:]σ:η·.: πω: ΡΖω.με#ΜΜ

φ2'ωιωπι 7εί2Ζ :σε π:·υε:ερπΛιβ:: έ: ιΜΜ

Ρου:::ιιιι: Ι:: Ρ:ορ!ιε:ο Πισω τη:: ενο::

::ίὶέ :από μι: οι·::ιοτίροοε·ό'ιιισεάΙιώ

:Νικ ]ιιἔοιι1ο:ιε'ὰο Βιου,ιοΐςι16ε -Ξι οι: ι:ιιιΉ

(Μ: ειι:ιθέ ιιιια·ΐει:ιέ?:οαι:ρε άι: Πιοι:ιίοι:,

_ σφι: ενο:: ·::::ιο.τειιιό οι: Γι:: ΜΜΜ:

Η:: ιικιΙειδιέ:-ιόιιε ιὶοητΨΒἰ:ιι ίοιπό:ογο

:ΜΒΜ Ι'ι::ιριε:έ δ: Ι'ιιιίοΙοιιοε ό:: σου::

μι:: Ι'οδοτιιξειιτ , 86 Ψιρε:ίωεπτέμι·Γογ

@Νώε Μισο:: 9η:: του: :απο Ιιοπιιικ άι:

ιιιοιπΙο , Με βειιει:]ι&ιροε ειιιΊΙάοιι:ιι: ἔι

::ς:ι1Χφ1ί Π: ε::ιἱΒ:ιο:ι:, μου: α:τείὶο:Ϊ;

ι>ι:Φ:ιτιιισιι4: Μιυε=πιεσοιι·:Ι=

ω “ - . - 7 Ε:ον Στ

ι_....___. |
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Ρ:ονΙἀοιιοε ὸὶνπιοε “ ίι ρεονωιε Ιοε αιπάα

Με φα που; ρτοποτιε Πω 5 Ρ:0έω (μ: ε!

ΜΟΝϊ ©0τ1ἀι1ἱτ€;86 Παπ οποοοΐει€οτ Σι Κ:

1 . ἔοτνὶζογεε πω α 5 Μ, άτα: 5άι:Ι::έ

! , μιίςι: ε Η πιοττ,ο :αρκεί-σοτέ :τι α: Νεοπ

1 Ρ1εΜΗο·ΐυποΡεο-ςυ·Ι σίΈρεεΡειτέο ἔιΙ0ι1ε

? Ιω τετξΙ€Ιμιοε ; ?ο ρυι2 ιιοιιεΡἙοΡ9Γ: 1οΕ·13

; Έτσφο ο ό: Μίἱἰίὶαιια: ιωΒιιΙΙιΒΙς ἀσ

”· ΜΟΗ ε ἔι ασκ ςιπ οβεαιπιοκοπτ ετιΐ‹:8

ΎΟΥΒ ›~3$6 Με ανεπεστποπ:ε ειο'ιΙε ίαση:

ΐ-οιΡ Γε @κιτς Βο-οαά8ξϊ1οτι, ῇυΓηωεεΞι οφ

9”~!! Ή” Μ54ΠΕτΕ0 ἔι Μ. ροσε:ίΒοη άς: (α

ΒΙΟἰτα Ροστ Η ρτοωὶετ, Η :ινοἰτάἰι Ξιιικ

ν::έ(ετε ρτοοεξοπτε , Ο Ε2εΜτἰ με κ: αν·

` Φ7€: [δω πκιμήφιε: ! ια Ρεπ[έε.ε [Μι Μ"

ωειἔεἶιῇωεω Ρ7β:Με: , Ζ'|ωπυπε ότιιΜί κι)

- ΜΜΜ: @να ° · ·.άν ωά&εωτέα ε #2 # 28!θωρ(Ψπ "κω!"

ὶ › Με” απ» ' ?π,Ι€22(°ω,”8 Ζ 627€* ό·

ω, ασφαι:ε Μή: μια:: πε αν `

25%πεξεέ ετεππ>#εωεω :ΧΜ|ιώ ω] 922 ε; Μ"

ε · -φε·υε· Μ ε: ! Ει.ετκεί α ΜΜΜ”. θαμα,

Ϊ^)'Ϊθ#' Μ#ΜΜ ο Ετε:·πελ μι”πω” πο· Σε».

› ΜΜΜ ξ8¦”#?#ἔ!› & 2Μ4Μυτέετ: σ:Ύπέφλέιέρ

70:12 σέφεσε.·Ορ Μ εκ.τΖωπε π” σα” εσω

22:2 τ3|ε έΜε· έ:φωε_, _ ά Μ” 0,,Ωέθπρ,α

Μ:: 6' Ψξξεράτβι%ό πιο» Θ! αε2αΜε:πιβ)·- :

Θ μ;Μ Φ-?Μ2,ό· Με:6νεΜε: οπο” “η

8 Μ:Μ· πε:βιώιπ.τ :Θεά.τ'είωεω επι” αφ,

ε; Ζ - . Μ

  



36ο ·8ευΜου ΧΙΙζ

α· με με ε1Ιψ7ς_ο. ΜοΙιι;ευουι Η οΙου:οξ

ροτυπ1ε νουε "σου ‹Ιε Ι'ευτευότε , 'αουτ

- ορυΙιιμετ ου 8ς30€τ2Ι «Ιοε θιΙεΙεε α: ου”ΙΙ

;μ>νοΙτ ου ό:: Ιου ευ ροττΙευΙΙετ, !.ηα.δΖε

Ι· υ·ωωεεω ωσπου [ο μίας, &· ετσέ59·υ Μπο

ρω (ο Μέ0°8 «ο Δ2ὐω , Ε#Μ: ρΙπωεε α? Δι

?πεζώ :ΙΜ [ΕΙ:ΜεΙ ΜΙ:[παω καποτε; 424.36'

ΡΙ;ΜΜ έα 80228 Μαι. ΐ%ωτεμππωι- ά:ΙΙΙ-Που” ω; Μ Ιυέ€ἐἔε/]ἐ :απο Μακάο, ό· . Ι

βτωπ ε» Με μου ά· [ο οΜυυωπ ·υαό:,Μα

έ'Ι;»·υρασε%οκε |'ΕΜΜε!αί Δου”. σεβ »ποὺ

@ΦΠ & κ] ο μου :Ι Μὶψ4ἐ£ἔ ε:: [14].

Ου ΙΙ υουο βιο: οουΠοετευ ι. Ι.ο υπ»

πρεπε @ΜΗ (Με ου Η:ΙεΙε ιΙε Ια ΙυευειΙΙ

_ @Ιου ο‹›οΙΙουτε εΙο Πἰευ Πιτ Ιυγ @ο ρου

Ισ ρτοτείΙ:ατΙου ου”ΙΙ ξειΙτ οτι Ιου ροττΙου- ε

.Πεκ ςΙε Ια εουβουοε ου'ΙΙ ο ευ ΠΙου, οι ο;

[ου υεουΙείοετυευτ ὰ τουτ εε ουε Που

ξ;μι 8: οτόουυε οοπποε εΙΙουτ πεεήιιΠε

86 ττεε-εοιι€τοΙ:Ιε. Ι.υ ρτοπ1εΙΙο είΙ; ΙυεΙΙε

επιρΙιοτΙουε 8; εουβάετυοΙο ,. [οκ Με

@Το εΙε οευ:ε ο ουΙ εΙΙο εΡε Ειπε, ουΙ Ιου;

1ε5]:ρι·1; Ιου ΞιΙ'ε8.πά εΙεε @που ουΙ_

Ιευτ Ιου ρτο;η1ίεε, οίΙεινοΙτ ου:: :Ακουω

βευεο'Ι&Ιου (ιο Ι)Ιου Γυτ ουκ , 8ε Ιυ εσυ?

- ΙΙ:ιοοε ‹Ιε απο Βεοει:Ι1&Ιου ]υίουεε άΙα

ΙΙικΙε Ιεοτ νΙε;ΓοΙτ 5Ι'ευεπεΙ ‹Ιε ΙοΗυ μου:

ΙουυεΙΙε ΙΙ ευ: ου'|εΙΙε Ιευτ ζου εΙΙςε άουτ

.Ω Ι Ι Ι Ι -
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7 ·τιέεαυΙ ΗΕ Ια εοΙώτατΙοιπ ιΙο Ι'ο‹μιΙἐέ ό: `

" Ικα άτοΙωτο ‹Ιο [Που. _ Δε2α/ε, ὸΙτ-ΙΙ,

ε'αυ.ιπ:επε. (?είΙ α 6ΙΙτο, Ι..‹:ε @Με ά ά::

(ω: νοιιε νογ‹:2 ςυ'οηεοτε φΙΙΙ σοσι

τπαιπ:ε Ιργ ραπ Ια ίἰο8υΙΙοτ,ΙΙ ρουκ(ιιΙτ ρα:

Ι ΙοφΙυεΙα:Ι, αι:από ΙΙ ω: , Εβα: ρΖωπεεω

Ια φιφα αΙε!'Ε:α:·ω! , Η: #70” .πιατα

απκμα·υα έα που: Μακ. ΜαΙε ιμίεΙΙ-οο

τμι'ΙΙ 0Μτ:ΜΙ ρατ εεε Μακ Ο:ποε ει: εΙΙ

το ιΙοε ΙιπΙ(σοτι(υΙα:ε , .ω |ιψέα· ι:·/Ε »Με

εσωαπ:ε ό· ρεφε2αεἰἰε «ΜΜΜ αΙε π·ω:'κ:ΙΙ

τ(1ασειπ:29πέ(ισάαί2α.- ΜΗ: ασεπ: κά): α:

Ιιιγ ε11.1ίτσο(Ι Ξι 01ε:ιιΙα (ογ , Ι'ο.ΒοϊΙ(απω, Υ

ΙΊτινοτατὶοη 86 Ια κεοκικιοΙΙ(απεο ηιιἰ

Ιυγ αρατιἰοατ, 86 ηι1Ι Μακ: εοκόΙ:ΙΙεωεπτ

τουε (σε (κκε , εφε (εε ρτοοΙιαΙπε ρου:

Ι'αιηουτ άι: αεΙυγ άσο: ΙΙε ρωταω (Ιωα

8ι:ετεπάαπτ α (εε (υρωΙουι·εω Ια (αιτιΙΙΙο,

επ Ι,Ε(:ατεεπ Ι'ΕΒΙΙ(ε,·Ι'Ιαοαοουτ,Ιο ΙΕτνΙ- ·~ ''

οε,Ι'οΒε:ϊΙ(ααοι:Ω (σε ο8αυκ Ι'ατιιΙίΙέ 8: Ια

ΒΙειενειεΙΙΙααοε (Ματσε α (σε Ιο(οτΙουτε

Ι'αΙΙΙΙΙαπαο , Ια ρτοπο&Ιοπι , Ια (ανωτ α

φωτ ΙΙ είΙ οΙ:ΙΙΒέ μι: Ια τοΙΙΒΙοι: , ραπ Ια

Μετατε38ε ρατΙοε Ι.ογκε 8: του: σεΙα.11οπ _:τι αρρατεαοσ8ε επ Ια (αρε:5εΙο ·ιΙο (σερατοΙοε 8: άι: (εε α&Ιοηε,ωαΙε ιΙ'ιιτιο ΜΕ:

&Ιοα ειπΙεω οοπ1ττιο ιΙαναιπ ΠΙειι ,'80

'ποστ τω. ΤοΙε εΙΙογειιτ ΖαοΙπιτΙο 86·

Ι ε: ν ΕΙΙΖΒΙ30ΕΠε ' έ(

.Σ
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με. διιιιΜοιι ΧΙΙ. Χ

ΕΙι2:ιΙιετΙι,οοιιιωο ΙΙ «Ρε άι: Ι_.ιιΩ.Ι. 8: Με

ίσο: 8:τιστοιΙσιτισοτ τοιιε·Ιω νωιε·οιιίειτιε

Δε Πισω. Τζακ κ:'::Ρ:Ιο ιιοτιιιιιιιΙειιι· ΜΙ

οιάιιιαιτεπισιιτ άοιιιιέ ΙΙ:ιιιε Ισ ΠιέΙΙο- ι

πειτε :Ιω Μπιτ ΕΐΡπιτ. ()ο ιι'ε:ΙΙ με ςιιΙΙΙ [

ι, ειγωιιιοιιτι απτο Ισε Ιιειιιιιιιεερτσε.κό ι

ι ·ιιιι ίουΙ Ιο-Γιιε @Με ειιιι (Με ρατίιιτι:- η

πι::τιτ @θα 8::Ιτοιτ. επι: Ισε ρΙσε τω" γ(

ποσοι:: ςιι°ιΙε €ΜεΙΦΠΙ απιιιιιι: ΓειτοΙιε Η

Ι'ιιτισ6ε Ι'οιιετε ΜΒΜ: ‹:Ιο Ι:ι Ι..ογ άι: Ι)ιςιι, 6

86 απο: ε" Ιειιτε εωιιιεενοο°Ιατιπειτιιιο ΙΕ

ιτΙο Η Βι·ιισε,Ια νοιεο ά:: Θ. εταιιιτο μια:

ποιήοιιιε Β::Ι”οικιά'εΙΝο οοιινοπε άιι Πω ' τ]

:ριεια:οιιτο; 86 Ιοιιέε ρΙιιε Ματσε 8ερΙιισ - ο

όενοτιειιΓοε οΙονει:Ιοιιε σα: τουΙοιιτε ` (

ΠυΒΙ9110 εΙιοΐο άι: νΙοίοιιιι, οοιιιαιο Ι”ο- η

άουτ Έστω άι: (Ξει·ΙΒιιιιιιιιι οΡεοΙτ ιιι=:ΙΙόο Η

.επιασε Ιω ιπι·Ευι·ιιε «Ισ Ια Ι.ογ.ΜΔιε ΜΒ Ι

ο ρωτιιάστοπιακιι: , ρο.τεο ειιΠΙε··ΐοιιτ ωΠω ¦

άθτ6:ΖΈΙΙ Ιουτ (:Ιιι:Ηιυι είΙ Ισ Μια: @ε ζ

ω” , ἄΙΟ]ι1Η:Ω-ὸ£35 @Με , 66 :μια Ι'ο- Ε

ΙιεϊΙΒιιισο ηιι'ΙΙ ει κοιιάιιο :ισ Ροκ: αι (κι Ι

τσοκ εοιυντο σόι” Ιειιτε μάπα ἀ'ο~ Ι

πιιΠιοτι Με Μαι «μια όσ οστιιτιιι%οιι, .

σεΙΙοετιε:ιιι φι,ιΙ5 Ιουτ οοιιΠ:2 τιΆνοιτ οι:

πιω νΙοΙέ Ια Ε” , 86 ρεςτειιιτ εθιπ: @Με

·ς:οκιιιτιο ε'ιΙε ΙΞινοΙι:ειε .ρατΐαιι:εωστιτοϋ

.(ι:ενέα:.› ι.. _Ριι,ι°£; Ζιιι'ΙΙε στι: Ι'οΓριΙ: άι:

ε... . 7 - @Πωσ
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ΙυΙΙΙαα εμ Ιαε ΜΜΜ: ατακα: αιι'ΙΙε Ισα:

σπα ατι ()ΙιτΙΙΙ , 86 πΙαΜΒτ65 ‹Ια ΙΟΙ!

ασφε ωΙΙΙΙαοα,8α φΙοφωτ.Ιΐορατα:Ιοπ ‹Ι0 Ι

απ ΕΓα:Ιτ Ι'ΙΙαΙσΙτιΙ‹Ια ιΙα Ια Ιι1ΙΙΙαα α ασπι

ωειιπαέ τΙαία Έστω:: ααα” , δώ έαατοΙτ

Ι ΙΙα ΡΙιιε απ ΡΙΙιε ρω Ια €τεκ:α ,= Ιιιθέμαε α α: .

¦ αιι'αΙΙα·Το5: ρατίαΙτα ατι Ια·ΒΙ0Ιαα ααΙαΙΙα. Τ

Οαπα ααΙαί 0οππτια αΙιααπα αΙΙ Δασοιιτυ

Μέ ‹Ια Ιαρτοία$οπ;όα Ι'α>ττμΙα Ια Βιαι:Ιτέ

60άαΙει(αΙαπαα ὲιΙαςααΙΙα ΙΙ ε'ατΙοαιια5

απατα αι:*ΙΙ ααΙει Βιι:ΙιααΕ ΜΙα ιαΜτοΙαιΙα

ςιι'αναα ΒααιιααιΙα ·ὸ'1ιτη›αι:ἔαθεἱοτι·Μ· εΙα

τΙαί·-αιιτ: ΜΙΒ Ιαε ΙἱσΙαΙαα τίστιτ - ομααΙαι ΙΙΙ

ΙΙ:αε,ρειτααςιια Ια Ιτ.ΙΙΒαα αΙΙ Ια -ααΙτιαΙρα! -

αΙΙυεΙ·α αιιαι.ταΙ·ΙΙ5α”αραΙΜααπα , απαοτα ·

· αιΓΙΙε κιατ ΡαακατααπααυααίοΙΒΙακα·απτ δ:

ΙωρααθιέεαΜαυτ. Ε: ριΙἱε α'·αΐΙαιια αιισιπΙ

Με ίσοι αοωρειταΖ απο: ειυεκαε ΗΜ πα Ισα:

αυ'ΙκήιιΙΙΙαα ΒωπαίοΙιειιιαατέ ,Πε ἔσω: τα

ρω” ανταπταεοωαΙΙ5,αοωωα ΙΙ:ία:ίαιί- › `

' ΕαπαΙωρατίαΙιεαι·Ι ω:: υπαίωαε. Παω:
ς Η ν · ·. α

Μαιπ,α'αΙΙ φα Με οπτεΙαε νιααε ό Βιαι;,

μια ππιπΙατα ό: αΙΙΙα, κια Ιοε νόΙΕΡ28,Ρ8τα

Φα·ςυΉ πιο Ιόε να:: μια νοΙτ , @ΜΒσ” πΜἱ#

μψπ ά'έπΪφ£ὶΙἔ·απ Ιαξού,πέφίαραΜεψ:έω Ϊ

` ίβ=ϋλ Έλι Μι· μια αυ'ΙΙ Η), απ :Η ΠΟΡ>

πω” ΙΜ11ΙίατΙαοκάα Ια: αοιιιπα. (Ια Γατα

- ΙΦωαΙΙοαα μα: ΙαίαιιαΙΙσε Ια Ρκορωω

αουτ

Χ,
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Ρουτ άΙα: Ια: ΙΙάοΙο, ώ: Ισ !πἔἶ€. Ι

Ι 1 Ε:: ρτΙνΙΙοε;ο φ.ιΙΙΙ μπασκετ ά αεΙυΙΙο, ‹

εκατ εμι”ΙΙ .τ'ινωκεαα ό·εποΜΜι. ΙΙ ι:ΙΙ; ευ Ι

εοαπΜπσεωοητ Με 6: ίοΙΒΙο , Εκ ωΙσ.Ι ΙΙ

ΕΜ Μαι Ιουνειιτ φπα Ιοε Μετα ΙΙ: πιεί- ρ!

ΡτΙΙΕκπ 86 ςιιΙΙΙ Ισ άει:οιιωδε επι ίογ- τι

πιεί-τυο, ποπ ΙουΙεωοτιτ ρουτε'ειΙΙΙΙΒατ :Ισ ΙΙ

Γε Μπι: δ£ ι:ΗετΙνε οοικΙπΙοπ , πκιΙε ρου: ΙΙ

ορρτεΙπωεΙει· ά'οΙΙτο οπεΙοιϊτΙου μιτΙει ς

μπω: ‹Ιε ΠΙειΙου μι: Ια-ΙΙετοιπτ :Ιοε καθ ρ

θΙΙ8ΠΉΜ2Γ5 Ι'ΕΙρτΙ: ‹Ιο Ι)Ι::ιω·ιουε εΙΤω- :ΙΙ

. το οσα ΐοτΙΙοττΙσπτ ςυ'ΙΙΙΙ: ττκιΙοτΙσπεΙτα Πι

επ είΙειτ, πιπ'Ιε ηιι'ΙΙ Π: ἴοττΙΙὶεω 8: ευε- ΙΙ

πιιεκποτει 6: οτι εταοεεεΐρΙΙ:ΙευεΙΙοε 8δω το

Ιπ:πεεΙΙόΙ:Ιοπε τοπΙροτοΙΙοε, δε φΐοπ.νετ- Ι

τα σκι Ιιιγ άσε τοωοΙΒΜΒοε ενπΙωε ‹Ιο Ια σ

μπε ‹Ιο Που ΙιαΙεΙταπτο αι Τοπ :απο , 86 ΙΙΙ

ιΙ::Ιει ΒεοοὸΙὁϊΙοη «Μαθε ΙἈοεοωμἔΙιἔι: Ι

σε τουιοε ίσε :ιΙΙ:.4Ι'τοε 86 οι: τουε (εε Μ· Ι

Βου” , ποπ Ρουτ εΙυοΙ9υσε επιπέοε ΓουΙι:- Ι

:ποστ , πινω μια: τουτο θ. Με. Ε: ρουτ ΙΙ

111οεπτοτ ςικΙε («ποστ Ιοε ρτο8τει , Ια η

ετατιιΙΙ:ιιτ , Ια Βοοιπέ, 8εΙΙιΙ:οι·οο , ΙΙΙ,ειο- Ι

εοωρατε ὰ Ια ΡειΙπιο δ6 ευ Πωσ: Βι αιιιίο

ρ€τικΙΙ:: νε:τό::ιπ ‹Ιο εεε :Ματσε ΙΒΜΙ6:Ι

π

Δε Ια:Ι›εαιι:έ,‹Ιο Ια τΙ:οΙτιπε,8ε ‹Ιο Ισ. ροτ- Ι

Ι

Ι@το εΙ'εμτο.ι:Ιτ ρΙυε νοΙοιΙΙΙαε ΐωεοωρ.ε

αιΙΙΙΙσπ , φα _έι:ΙΙογ:Ωτ άθε @εποε Ρο”

, Χ . · οπΙΙ



  

`Ι)ειιιι.ιι. ΧΩ Π; ΙΙ.ι;.ισ.ι;.ισ. π!
οι·σιιιιιιτσε δ£ Έοπ σοιιιιιιε στι· Ισ ω66σω ι σ ί

ικα μια νοιιιιιε : Οι: Με σφι: εικαστικό'

σε ΡειΙΙΙισε :ιι Ισ Ιιιἀέσ;8σ ειιιιιιιτ ιιιιιι (ισ

στα Ισ :ποστ τω Ι.ιΙ:.σιι σιιιι Και σ.ΙΙοιτ μια ·

γ μσΙοιΒιιέ,σίιοιτ Ισ Ιισιιοίι ιΙγ σα ιινσιι πιο

ΙΙ `σ ιιΙιιε Ιοσιιιιιέ 8: σκι ρΙιιε φωσ σιιιιιικικέ

σοτιιπισ ιΙ ρ;ιι:οιτ 8σρατ σσ Μωβ: μισο ι

σοι σί'ε δι: ΖιισΙι. ιι. Ι.έύακυπωσ22.ιμπ2α.σ

ό· @ἔκ :Μ]Ι:Μεπ πι· θεά:: , δὲ! μι: σσ

σιισ Ισίιιε Με σε διι=ιισ.ιιιιτοάιιισΙιι δια-ι

Ρισιισσ ‹ΙιΒιιιι , ΕσσΙσίτσ. Για] Μέ.ε/?Μέσ |

:Μιφεισιι σωε αιι1.ιΙπικ, ά· τυπικο· Ισ.6'ἱ›

μι; <σιωνΜυπηέπτι ἐεἶΗιηιιωσ. ΠειΙσοτι
όιιιιιιιιιιισιιιισ σε: σσειιιιιισε Η τσ-ρι·σισιι- σ ;

ισ ίσα Ι:ισιι σσΙΙσ «Με ν-ιιιψεισιιισ.ιιε ἀσ_ _

Βισιι.(Σιιι· ΙιιΡ:ιΙιιισ τα σσΙιι. :Ισ ριικιισιιιισω

.Ι σιιτι·σ ία άι·οιπιιι·σ 86 Ια ιισπΙσιιι ; ηιιἔσΙΙσΙ

Ροττσ ιιιι:ίιιιιιίοιτ ιισΙισισιικ , σιι'σΙΙσ _ιιιιέ$
Μ ισΙοιιε>ισιιιρε, 8σ σ” -ιιισἴιτισΪσΙΙσ.τσ-σ

ιιισιιτ ειρτέεισνοιτ :Πέ σοιιρέσ. Ετ Ισ (Σω

ἔκ σσσιεσιιτορτιστό ιισειιισΙΙσ ειιι”ιΙ ω
ιτισοτιιιρ:ιΙ:Ισ, ειιιι 610: Ια σιιιιίησ σουτ Ισι

ηιισΙΙσ -Ι)ισιι Ι”στιιρΙογει ειιι Ιο:ιΡειιιισιιτ :ισ

ίση ΤσιτιρΙσ,8: Ραπ ΙεισιισΙΙσ Ισε Ι)ιιγσιιε '

ιιισΠιισ5 ση' ΒιιΙ.ογσιιτ οι·σΙιιιιιιισιιιστι:_άσε

ίι·τιιιι.Ιεισισε σε Ισιιι5 Πισω. (:σ (σο: Ισ5 Ι

ειιιιιΙιτσ2 σοι σοι·ινισιιιισιιτ τιιστνσιΙΙσιιΓσ-‹ °

Μισο: Ισισιι σοι; ΠεΙσισε.ι ΙΙε ΐοιπ ιιτοικ· σιιτισεσί



  

Ι

:Η .8δ::·:::ν:σ:: ΧΙΙ.> '

::::::ο:ε,8:: οι: Ι:::ϊΙΤο::: πο:: Η1:ΙΙ:_€11Ι€Ι'οΞ

ΒΙΙοι:::έ % Ι:: ρ:::νο:ΙΙ:ό .:π:_Ιοι:::::ιέ':Ιο::ε

` :Η σ:: Ιου:: ρ:ο:::::Ιι.::οει ει: οι:ι.::Ι:-ιΙ:: ά::

:απο ΙΙΕΒΙ:ίο Ω:::::. 7 οι:: _/ί::::::έ :Κέ

:::::::: ::·:::::ρ::όπ:,οΙΙ νο::::Ι:Ιο :Ισ :Μέ ι

οιι::::::ιγ Ε:Ι::Ιο._ Η: ἶο::: ::::Ιει::: του::

Γ:::ίο:: : Θ:::Ιο ω:: ΕΞΙ-οτ:: οι:: Ιου: ο :Μέ

| / ἀοοοέάο Πάσομι:: :Ι::::οι::ο: εινα: οι::

σ::::::οΙΙ::::οι:::Ιοε ::::ΐ::::ίοΙ::: Ιοι:::::ΙΙ::«

ν ::::::::ρο:ία 8:::::ο6:Ιοε-:ιο::::ρε:ρο:ι:οΙε >

Ι:;:::::::: ο:: ν:8:::::::.' Η: ρο::::::: ::Ιοεί:ιιι::

::::Ι:ο1οι:::·ιΙο,Ι::06οο δ: ιΙοία:ιι:::έ :σὲ

_ οι::::Ιε Βια: ρ::::1::Ι ΜΜΕ: σο:::::1ο·-ΕΜ8

. μου: Ιιιγ οοεϊ:: σ:: ρω:: 1'Ιιο::ο::: : :άσε

€:ιιι:ικιι:: ::ΙΙΙ:ο::: Ι'Β8Ι:Γο μι: Ιοι:::·:::::::= -

με , 66 οι:: :Ιο::ικ::: :Ισ Ι:: σο::ίοΙ-ει:Ιο::. 88

Φι:Ι:ι ιογο- ἔι:οι:: Ιοε μι:: :Ισ Με:: Π::

άστα:: Ιο::Βιιο::1ιο:::., 88 π:οί:::οι εμέ:

του: Ιου:: :Ιοί::ΙΙ::ο: 8: :οι::::: Ιοι::ει:ΙΙΒ

μαι:: , σοι::::::::Ιε Γ::::Ι;›Ιο::::.:ο:::ιοσΙ:οο. Σ:

άι.: :ΙοΙΙΙι:: Ι:::ο::ο:ΙΙ:-:ονέο::::::::,· :οροι:ΐο

Ια:: ο;ίσο:: :::Ι::::ι:Ι::::ίο::1::::: :οί::ιιι:ο:::

ΒΙ::ι: :::ΙΩι::: :ιοο:::Ιο: [ο και: , οιὶ/:Ι νοί:

έΙ::ειΙΙΙΙ: Ι:: Ι6::Ε-:δ6 ::ποια·υ:!απ: 2:::: :::::24-:

ρ τσουπ: :εἔ: έ: Ζ':42!:,ΡΓο::υ)1ο;. ΙΙ: Ιω::

:::αο::ι:ρ::Ι:Ιοε:86 Ξ: ΓοΒο:ιΙ :Ισ Ι:: Γ::Ι:::ο:ὡ

ΠΜ:: Ιοε ρ:οΐο:νο::: μ:: Ισ:: ΕΦΗ: :Ι:28

::::::ει:Ιο:ιε :Ισ ὅσα:: δ: ό:: σο::::Ρ:ιο:::
ο , Ι οι:

!



  

4 δ Με Με.ΥΧ ΕΕ·(Ι. 13.14.1;.16. 367

όσ ίὶεεΙο , 8£νετἰίἰειιι: επ ω:: σε ηικ: Δε:

δ. Και ,@επω? σ” ς/Ϊ πό ά: €Μ:ιι κι· Ρ::

ε!π· Με: οϋιπ2ιιπ2 “ΜΔ /εωεπτε Με .Μαι

α'επεπωα·Ζη;8ε ΞΩ'ε8ατά ὸο·Ιευτ εοΜ6

Μπάσα δέ Μ Μπιτ ΐοΕΠίξουσο , Πὶου πιο

/ ΡεκωετεαοτῇατκιοΙε.εΙιΞ'ΙΙε νΕ;:πέισητ Ξι άσ

ώιοο-π··όσ ΗΘεσσ, δε Ξι τοπτβου στα ρωτώ

ιὶοπ. ΟιιτΒΙου ἐσ_7α2=|ε:ή?έα:&!αφαι. ~

ω» @ωτ/ωωπρεωωκε·-, 163 αγαιάτ·ροΙο

Με ΐ-οκτοπία μα:δΜοπ 86!οποό “ποση

- Πε :κε βιωωογοπησειΦη `Βεςι1ογ ςυΜευ2

ω-τΝο ,ι ἱΙ:ἰ1ι:.ἶα.ἰτ τεσπα Μουτ ανα-πτε8α·,

ίἐ1ἰνωτ οδηυο όποάτ δ:ΗΜ Ραυἱ, Νοιαβ5

πω:: θα ευά2α.π&μβτ :ΜΜεσε: εκβπωε α)

&ἱεωὶ άνω μέ πωσ” Ώέετα Π. σΒτ κ!Μτα

απζίαωωπηκΒιοτΙΐου @σε Μεπάθω: :ΣΔ

Μυατεπι€1, :μπωΒωω5 &· Ψωἰα ση¦

Μ"αξϊπέφιέιέ/ίσκι%έπι· ; παώμιαεκκαΜ2πω%0%ε&Μπή οοτηωὸ 5Μ·:Μ

Μ. νειΓοἔ8ω©ιι›6οη:τεΞτε !ώυΡεο,εοφωθ

@ΜεΜτωΣπο ειιΏὶεἰ·8ε· κι τεσά1ΠαηςΒ

ὰ: ίση (Μου Επι; Η» ίοτά:6·όιϊτουτ- Ρυπτωτέ ~

Ι‹:;ίὶ:ι;τἱο:ιὸπα.ρε‹ττπι-ἰ Ιϊο`υτεε .:Ιεε νἱοἱΙΠτιΗ ' '

όα:αάινωοπΗοω, 8;-ροετω ι6"εη€56Τέέζ5€
τοΆτοτώσε `8ιε!εε ¦ Ρ6·ζ(&τι;:·ζο6ϊός μζ

Ηστο 5» Βοἴεἑἔφιεἰίἶὲτἐ ου:Μ ε” έ ΓΘεο3› Ϊ

!·έτ29ρκοεκοεου.; ·δε=ια›‹·«Μ €ωπκωι-Ε
Ι°ΨΝΨΜοοπὁκο› (Μ 4υ# · Ίεέ ΧΒεε9ἐ έΙ$

Η. :.ω$Κ_ · · ·
"; ΈΗοέ19

τ/
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έΗοω :Ισ (ΜΙ. | Ι ·

. Ε: μου: ΜΙουτοι· Με βάεΙοε όοΙΙ:ι αΙι:έ..

κά: :Ισ Ιευἱ· Ι›οιιωΙιειιτ , ε: ιΙεΙ'αΙΐε&Ιοιμ ' Ι

εοπρωιπς ‹Ιο ·Ι)Ιου Ξι Ιςιιτ ω” Ι:Μέ Ι

8: 5 Ιοε ρτοτεΒοΙ δ: ίοττΙΠετ , Η αΙουτε; Ι'

Ε.ιΨακ:ΡΙππ2έξ :να |έ ΜαιΦωίε |'ΕπΜε! , ίί: ΙΙ

[ποπ «Μπα απ:: Ζωεω3 έ: "Με0έω,ω- ΙΙ

:σε ρωωω-2Δ έ:: /,Μ2: σ:: ία φἰκἔῇ/υ ΙΙ

:Με ύΜπεύε,ό·[ετωπ ει: Μ!μία: , ό· β 8'

22ε:ΜΜπινεπά:. Οὐ ΙΙοκρτΙιτη: ΡΗΒΕΠΙΒ· Ι"

κακο: Ια σ:ιιιΙΙτ ‹Ιε Ιου: ενεισεεωοπη · ΙΙ'

αΙΙεινοΙτ εμε Μα Ισ αρ!ω2τε ε:: β: #πψά ΙΙ

& ε»βΙ·μα·υώ , ο”οΙΙ Ξι άπο Με (οτι Ε8ΙΙΙο, ΙΙΙ

άουτ Ισ Τ8Ι3:Π120Ισ οΙΙοΙτ Ια ΗΒιΙτο;_ΙΙ «Με Ι'

2ιι'έ!.τρεφΖωΙεκ ,ροιπ τυοιπκοτ Ι'ω«:α:Ιέ ΙΙ

Ιοοει: δ: Ια :Μοτο :Ισ εεε 3ιτΙ:ι:εεΙΞι : θα: Ι'

Ιοε :Μπα ςιιΙ ΙνΙοοπσ:Μ: εΙ'ου:: Ιωδαε ΙΙ

@πε Ιοε Μια ΙπειιΙα:5, 60 πιο ππροτεοπτ Ι'

-Ι @ευρω η:: ρόττωτ εμ: ό486τ€τι1Ι€8θυν2Θ Η

μ». απο” 8: «ΙοίαΒτεειΒΙοεαυΒοιΙΙΙη Μ: Ι"

άστο άΙ:έεΙΙΙοπέ ραπ ΓοΙΙοπεοϋ ριτσμτοε·ἔι

πιστή: ίουΙετποπ-τ:Ιοε ρουπ:αιιυ: δ6 Μέ

ΙΙ

ν

ΒτΙΙι:ε Ωιιινεεεε ; πιω σου3εςιιΙΓοπτ ρΙειπ-#.- 'Ι

Ε” οι: οιπι:2 ρατΙ'ΙοιΙιΙΒΜ: Ι1ι»ώειΙπο ΙΙ

Επι: :Ηπα ικιιυτο_Ιπαιισουμ @σε άτκπέσ Ι Ι

δε ρωταω: άοε ίτυΙτε Βο:10εο!η1 π11:ΙΙΙουι+8 Ι

&ρΙιΙε 88ΙΈββΙθ$.ΙΑΙΠΒ Ιοε ΙτάϊόεΙ:ε-ςυΙ Ι

η;μΙΙσπα_ διΗΙΙΙΙ Μπα: ΙΙο:ε ΙΙα!ιοοιικ Ι

ϊ Ι πτυπΕοα _ Ι



  

α..-τ-α-φφ"ΌΗ

Ρε ε ΔΝ: Χ·θΙ1εΙΙ-ΙΞΗΜ;.16. ΜΙ

ΜιιαΙοιι άυΙ ρεαρΙο Δε. ΒΙ;ΗΜΜ εΙοε Μυες

εε ραειαΙΜΙσα ΡειιμΙσεωςιη:ι @σε με@Η

τΙνοραεφατ (σε Ε(μ:Ιτ δε· μα: -(εε_(6εγάη»

ται;πεζΙ(οπιαΐαπο «Λαούτο. ίαα<ναΒε ΜΙαοα-ῇ

μάσα εΙ6.(αεαοε ψ: Μεινε δὲ ·κΙσραη(οεαιμ

Μπο:.οΙ1ο(εςι1Ι (οκ νηαγι:ιαομοΒοααο8;

αΒτοαΒΙ:6 @Μεσα · (Ξατισοτημο απ πισω;

δεεαΙισστάο(αε οφ ΙΈκεαπ8ΙΙα, Κυ πιακΜά

:Με απο[ωκάφου:ετ·ιέσύααεβαιεω52 εΙαΙΙ:

' α;εεε-Β Ήυ'ΙΙ ριώιιοαέε ς. 242. Μεσα.:

@Με απο· Ζε @τα εεἰαβε ία -ΜμακΙάςβδή ›

' ες·αιεωα··.= @σε α:Ιεεεε Ια (αΙΤα:Ι:? 1Ιε :ΦΠ

Με ραΙΙαοεε-αυΙΙ) Ι1αιΕΕε;φΣΦΜ ·

εεάτω,αυ!Η εκοαάιιε-ςικ ω"φα @εε-ε

τω: - Ιω Καφ «Ισ - ΒαΙεΙΙομ'€ι:ε·.(ε`τ0$18 @Με · .

αΙιεπε,4 63εεε ;Με.ϋιρεωαφς2 :μεμασδαα/ϊ·α!ε/έ%ιαφέόΙ··· 2α::έΕταξεσα @ασε Βαα

Ιεε· αι: ι46ατέαΙτα ηαίαιαΙΙ(εατ- :8:.ηιεΙΜ,8

άνω: εΙαξιαεΙϊαΙΙΙΙαπασ.εΙαΙααπασα.άρ Πανε 7

ε;-·φικε αρΙαπε62 ;8εεεωασΙαοειοψία Δ

ΙΙιαχ.έ.αΒαΙΙ(ω (6 ααοαίΙτσοε:;Μά Π9ΒΙΕΩτ

@ια ατεεωειε ;ρΙαεεεαΙα άονοεΙαοω;

ΨΗ8~ ΒΙΕϋ ες 6:38.άσπΕααΙεό αεπνςετε @Με

β0©Ι18Ι·π5,8Ιτ αΙεραιΙααα. Με @εεε (Ωεφε

1:ΙΙ:_Βοαπεεωεονωε= ; .›Ε:.έΕ·ατσαΙα Ι)Ιοε1τΙΦ8

Ν" ΜαμΙκιΙΜΖωεία απο -

ΜεΙα:Ιεειε νοΙοατΙ€ι=ε;ἔ (θα οἶε(ὶερ95· @'46

θα Ιο·σε:1ατυπω ΙΙε αει (ογεαεαυίΙὶ ν·Ι4:ΜΡέ -

Α( α; α 2;Πεΐ· η

Ί
.

___αμεα-Λ-.α



@β Μ· ιεικο ιι Χ Π.·~

&εωΙΙΙι οοιι·οπιρι3ε ειπε Με.. ο.ιιττΙΙ:ε ,. Ιω

οΐοθ-ι:ιιι'είΙ:ικιε ρΙαιιτο2 οι» Ι'ΕΒΙΙΙΕ,Ιειρ:υΙ

τιιτέςιι'ΙΙε γ· ι·οοοιικ:πιτ 'πιτ Ι'οιιϊο-άοΙει

ΡειτοΙεφειτ ΙΙιιίπεο :Ισε δειε:τετιιειιτε;8ερειτ

Ι·‹:ε°ειι:τσ; ωωωιω άο ριρ:τέ ; δ: ρτΙιιο1

ΡοΙοαιωιτ° μι: Ι`οροτπιιο11 ίεε::ιτε όο

·ξΙεΤρϊιι άι: τεεσιιοτειιιοκι,οοπϋΒο 82·αι!οιι

τι: α: 90.” γ :ινοιτ ά'οιιτρτο.8ε άι: Μάο-ού

ΙοιιτόιΓροιιτιοιι ιιιιιιιιοΙΙ·ο.·, δε Βια:: σα::

πω: ι27ΐωα· &· Α· ·υα:Μα & |ημς/ωνε β|Μ.

[υπόυπ ρ!αφι·. ·· - ν 4 ) τι' Ι..'είΐοδΙ: οΙο απο εποε ςιιΙ Ισε ρΙειιιτσ

επι ΓΔ πιειΙίοτι δέ επι ία ΒακνΙε,οΠ2κ.”22:/έ4

Μ7:: πωπω: , «ΠΔ μππωνι άε:/Μέ::,

πιο/Με α: ία ·υίε!ιβι Μια Μυπ&ε , μέ2.κβ·

“Μι2-ϋπω» ρΙο2πι;άφσ'ΙΙιβ 2έ2::οϋΜ2 «πω.

ί?όΡςΞι όπω ι ΙΦια [Μου Ιω·ΙππιΜ (Η

@σε απριω8ε εΙοίω ΒοοεΙΙΙόΙΙοιιήιιιϋ

τοεΙΙοεφοσιτιο. ΩιΙιπ. αωιοΙ· Μιω”

άτιιετ.82 ᾶοΪἔ8 ίεινουτ$ωιπροτ0ΙΙΒ& μου:

·Ιο:=έιιωιάσιό Ιιοιιι·οιιιε τιιοΐιτισε. :ιιιιέιΙεΙιοίοε

«Με απο νιξ: , αι.ιωτικ ειιι”ιΙΙ:ιιτ Και Μα?

=ωιιε ΠΝ:: Ιουτ Β:Ιιειτό αγορι ΪοΙι-.Ϊ0ΩἀΦ›·

πιω: επι Ι)ΙαιΓ::κι Η·:τιτιο, Π:ιΒΙο, ὰ: με

ιιι:ιιισιιτι:,ςυ'οΙΙο ἱιο όιιιιιιιιιοπι ρσιτιτ μιά

Με ιιιιιιέοει , πιοΙ3 ςιι6ιτιοΓιιιοοιι α:: πμ

=€σίι Ισε -εοτρε 8: Ιω ΐοιιε Ιουτ εκττειοτόι

ιιιιιιοπιοπικ ειιιισιτιωχ-ΐο τοιιόοιι: Ρ«:τΙτ 5

· μια



  

Ρε ΠΠ. Χ (Η Ε·1ΐ.-13.14.Ις.Ι6: @ή

ῷετὶτᾶτιοαρειβΙοε όιτΙοιιτε ΓουέΗοω εκμ

ϊυτο!!οε, ἱΙ·.1τ‹:πουνεΙ!οιπ Ματ νΙΒικιιτ,τοΙ-θ

|εωυπόκμιο οοεπιτισ Η οίὶὸἰ: :Μ ΜοϊΠέ

Όσα. μ.:φι'επεοτο ηιιΉ ΗΜ :ιο€έ (Μ

σουτ Με»Με , β φαι; »'ψωμέω ιωιπ#

τάσ:,πέβ.Φειέ8Μπραβε:ΑέηΠ επι απο €ωμ

ό:: αΪ&ωΙεώιποπ Η! Με τεο!πουίΐοτωο5

Μ]ουτιάκωΒε Με τοπἀτα·Ἐ‹:τ:ἰΙΒε ω :οικω

' Γοηεε-›«δε .Βοτιε ίτυπε ω τω”. τα: «με ώ:

άέιψ ΕΜ. 6;. Οσία]-σιιέ :πρωτα αιἐἐ`ἐε.ι·ε›ιἱ.

απ:β%ι:επ:α:ήεκπε , δα0Μέσβ147:_άθ »Μέ

Ραφἰσβπυπι Μπηκα !ε:·;·φα2:,άε: «Μη $ ό·ζ

Μι·πάσκηθτοκτ «ωνέσέλθε £'ακυκε έ: Μϋ.8ζ

»

ΜΜ.9.'-.:_ - Ε› ::.4.

2 ΊΜπἱ$·Ωουίἱὁετοπ!; `;ιῇ;ιὶ;ιἐεχὶἐΪ$ἰΙὰῖὶιὶ

ρουτ Ιεις.ι1εΠο 1:-ΒτορΒοκ ΔΠτηϋΒ Με. 8:31

μου: Μπιτ @Η δε 1οιιτο0ιΜπϋό 6ο;.τέ.

8ηιοι:, 62% κά;; , έ:ΗΜΜ αξϊυρωσ22& ?π:ΖΪΕῇ_

“Μιά Θ? -έτσέΛ σ'έ:·Βε ὲ-;ὁὲτρζΜΑῇςὶ @Θχω.

Ε

ικοποο:Παπε μη: Ι“6Χρ€τὶ:€πἑε _ῇμογΒ›ὶ‹;ιὶ`

μι" @οποτε Μ ία Βεωεό16ΒςΒ δ:ΕΝΜπ 5 ΦμΙ'ὶΙ ΦΠ ¦ν_τε791Βέπέ _ϊοττ11ιηςτρέ

κατ; ῆ·ομ·ὰἰ.τοωηοοκατοιιῇ©ω'Γδ6 Μ31:_ω ἐ εχω-ά ηέΒ.ΙΙ: ρε ῆἔιιοπτἔὶβ

ω!ΩΝΩπ5ωρ4ς Με:: _ϊυΙ'ψζε:Βε εμ;σΠε

όμΜ: ? :ά .04υ·ϊκήι1Β€'1·ιοΜτέΡΙεόωΛέη9_έ

ΒΩνοϊ5 6ο-ι:Χ_ςιιΙ1=υγ-Ιωρ7υμ:Δέ οτι ω418_

ει· ΙεααΜίσ:5 ΒιιωαΞ_ο:εςφοξΦέέΞι._Ϊ33ζ9Βἔ

. ·”Αετ > Έ μ!"ΐεκ



    

ει” $ιε ο Μ Ιου ΧΙΙ;

:ΜΜΜ οι: ποιου:: μπαμ: Ιοε ιιτιοΙοε δε

Ιοε·πιοίοΙιουε ουοΙοε ΙΙόοΙοε 86 Ιοε 8οιιε

τΙο Ι:υοιι,ου Ια «ΙΙΙΙειΙουτΙοιι ι;Ιο Ιοε ΐοινουτε.,

νουε πιο οικου ΡοίΙΙΙιΙο , Μιιιε·οοιιιιιιοιιιι .

ρευνέτ-ΙΙεΙυΙΙΙ5οτ μι· Ιουι οκοαιρΙο ουσ

[Χου οΙΙ: ότοπ, νου ουο Ιοε ιιΙΙΙΙ6Ιιοιιε

ίτοουουτοε ουι Ιουτοττινουι: , ΓοτυΙ:>Ιοιιο

:Μπιουτ ιιιιιιιιίοΙΙοτιιοιιτ Ισ οουπευε:2

ΡτοπιιΙοι·οιιιοιιτ, Με: Επιασε, ΙΙ ου Βιυτ με

Ιυ8οι· «Ισ Ιο>οουτΙΙτΙοιι·‹·Ιοε Ιοοιιε 86:Ιοε

ιιιοΓοΙιειιιε με εο-ουι ου οπου οικοι·ιου- ὶ

:ποσοι Ξι οσε γουιο,τιιιιιε ριιιιοιροΙοιοοιιτ ` !

μια: ου'ιΙε ου τοΙΐοκιτου: ουιω:υοίωοε

όοόειοεΙο Γοοπ:τ άοΙουτ οοιιΓοιοιιοο. Ι..οε ΙΙ ι

υισίοΙιιιιιε ι Ιοε νου ΓοιιιοΙουτοΙΙτο ΜαιΜουτ :Με , @Με ου «ΙωΙΙιυε Με ου: :Ιοε

ιιοιιιοτ(Ιε, άσε υΒΙτοιτΙοοε δ£ άσε: ττουΙοΙοε ι

ουιΙοετου«Ιουτ τςοε-ειιι(οτειοΙοεο Η ›1) ο ι

πω: αΙιφιωφοιπ κι Μι·|τόιω2.ν ι Με. Ι.ουτ ι

ἐοιιάΙτιοιι οίΙ: εοπιιτιο· ου ΙΙ: άΙγιτοΙτο Γυ- ι

Ροι·Βοιο:Μ μιιιέ-, :που άιιιιε Ιοουε:Ι· ΙΙ γ ο.

υπεοοτρε- ΠιειΙΜΙο 88ττιΙΙοι·ειοΙοιτιουτ τσοκΑ

1ιΙο2ιϊέΙ..οε οιιΒιιε ‹Ιε Ι)Ιου :ιο οοιιιΕεειΙτο,

Βουουο-ΙουοείοΙεο8Ιτοπ ου άοΙιοτειτουΙε

ΙΙε οι·ι: Ιοξ ουΙΧΙουάΙοτΙειι·ιε , ΒΡΩ:: αΙε Ζ)έει:

απο βπυιΜπσ'ίου2 Μ2::%Ενωη , δε ουΙ οΙΙ

οοοοιι·ιροουέο οτι ου:: έ'εως Ιου: Μ2847Μ

ΙΖρά·εΙστέειψ:-Ι.5ουι· οοιιιΙΙ:Ιου οι οοιιιιιιο
ν' '' > ο - ο Α υπο



Ρε ε Αν. Χ Ο Π, ΙΙ.ι;.14.::.ι6. 2.·;;

πιο:: :υσΙισ ο. ποιοι :ιυι 5. ουσ έσο:σο :ιι:Ισ

ει:: :ΙσΙιοτε , τυο: ουι οι: τουτο ρΙσιιισ :Ισ

:Ιουσου: :ιο :Ιο:Ι:ι:ιε : Ετ μι:: :ιουτιυ8στ

Βιιιισιτιστιτ :Ισ Ιου: ίσΙιοιτό ου ιιι€οιιοι:6,

ιΙ ιιοί:ιυτ οι:: οτοσιοι:στ τιοττσ ]υτ;οτυσιι:

(τι: :το ουσ πω: νονο:ιε Ιου: ιιττινο: :Ι':ι

Ιιο::Ι, 86 τυποι: ο :ιοε νου:: :Ιυτει:ι::

-:ιυσΙσιιιο τσιιιιο5. ΙΙ του: πουτσο: ε: Ισ Η::

:μι οΙΙ τουΙου:ε.Ιιου:ουΙσ σου: Ιου σου:

δΖ τουιου:5 πιειΙ-Ιισιιτουίσ ρου: Ιοε :οσί

σου: ΙΙΙ:ισ ζου: :πιο ι·οοει::Ιοτ ΑΙοτοΙιιι::ι

ίουΙοτιιο:ι: 1ο:: :ιυ'ιΙ (οποσ ΕΙιιιΙ:Ιέο,ίτιιιε

ΙΙινοι: οἱ: ιΙ να ανο:: σο::σ (σου: ιιΙΙου::::ι

σο ::τυ'στι :ιυοΙουο μι:: :ιυ'ΙΙ οιΙΙο ΙΙ ν.

ττουνοτο. Ι)ιου; ΙΙ Ισ ίου: :οοιιτ:Ιστ Ισ::

:ιοο Ι)ιου :τουτο οιΙΙι:::ισο ενοσ Ιον συ Ια

:οπο :Ισ (Ι:ι:ιιιου , ου'ιΙ οσοι: (τι ττιιιιιοο,
Ι ου'ιΙ::ιυΙ:ιρΙιο ίσο :τουρουυι: ,'δ£@Ι1,ΙΙΙ©

τω: τονο:σ: σο:τιττισ :κι Ρτι:ισσ , του:

στ::ιο:το: :ιυ'ΙΙ οι: :το :τιιΙισυ :Ισ σο: Μέι

:ΙοΙοε ενοσ ΙοΐουοΙε ιΙ ΙιιιΙσιτο. Α :ιο :ο

€α::Ιστ ουσ οοττειιιισε ματια :Ισ Ισ. νισ

:Ισε·Γ:ιι:ιτε ο:: στι. ρουττοι: :σσονοι: :Ιυ

ίσ:ιτι:Ι:ιΙο; :Πω ρου:ου βιο:: :σσοιιιιοι

:το τουτο: Ισ: οι:σσΙΙοιισσε 86 τουτοε Ιοε

ττιστνοΙΙΙστ οι: Μάσι: σο:ιΙΙ:Ιστοτ τουτο

τιιιτιο·τοιο6 ιιΙοτε ου τοοοιι:ιοιτ ουσ Πιο::

:ιο Ισα :ιιιιι.:ι:Ιοιιοσ Ισ.ιτιΔιε , ο: ουσ :ΜΙ Ισ:

Α: : τω::



Ι 374, δ-ΕιλΜου Χ”.

] μκροΙζ ἔι ςυς:Ιςικ:ε έρκ·ιινι:ε, ΙΙ Ιοε οτι ΙΜ:

ςωυγουκεΙὸττἰι ΙιωτομΙ€ωσητ,8ε ιτ1εΐτικΔ

θα Ιοε 01°38628 Ιαε ρΙω νιοΙε:ιπε ά Ιοε

παω εμ1ΙππϋΙογειιτΙω μμε εοι·πωπεε

3(ι:τνση: ὁ Ιοε ε" ατιΙνει· ΡΙυε μαυρα:

πκ:ιπ οι: ροκ όοΙΞπέ , ό: Ξι γ 8οιποτ 2ν€0

ΡΙιΙ5 ‹Ιο ρΙ:ιΙΙΙτ Ια τεροε :Μπι Πε ΙοοϊΙΙεπτ,

κηπέε Ια :εωρεθο·. Α°ΙιιΠ Ι:: (:ιοΙειτουε

ω” ωΙωε Η οοικΙυΙτε , δε ε Βιἰε τΙ:Ι::οπ·

;Ιοπιτ δ: οποοτιοετ Ρετ ιοικο Ια απο

ηπα ΙἘτοτοεΙοΙΙ: νωγεωοπτ άτοΙτ δε γυ

ίΙσ.ηυο 9υεΙΠοε όοΙΒτάτε ηιι“ιΙ ίε:ιππΒΙε γ

ῖινε›Ικ όιπωπ ιμιοΙι:μιο καφε ει; Ια ατοπ

ςΙιιΕισάοε εΙποίι:ε (ΙΙ: αιτιοπάε, ΙΙ γ :ι Με

1ΕιεέεΙΙο ΓουνατεΜε ομΙΙ Ισ 8ουνοτοσεηυΊΙ

γία·ιιο [Έσω εγω· 2υ.8ο «το Ια :οπο , δ: ηιιΙ

ζώα :κι Ιπωφ1ε: Ιαπω1ε ‹Ιο κεοάτο θι

@Μαιο ίεΙου Τα ιταντοεβ σ:μη:Ια ΠΙΒ[7

£Ι1·ω:ε ω: ρτοΓΡετση: ΙωικιΙε , μια: Ι:μιο

ςουΙοε εΙαοί'εε Ιουτ τουτικ:ιπ :ἔι Ια ·Ηιτ-α:π

:ΜΙ;8ε φα ΙωτωΙε ασκ ςυΙ εΙως:πιτ Ι)Ιειι

ΙΙ η; Ιὶππ ωεΙΙΙιοιιτευχ,ρετεε ηιιτ τσιπω· σύρἐ

@ύ ω., πω»! υψωέ·έσ ο», θέευ:,δε ?ο τνοιπτ·ὲι

Ι'ωωποοωεπτ ‹Ιο Μιά &ΙΙεΙτέ.Ιζει:οιμ”ΙΙ

;ΜΜπ νοΙτ ειιΙΧ ρειιεΙευΙΙ:::5, ΙΙ ?ο Μ: ν0ὶτ

··ευΙΙΙ απ: 8οποτ:ΙΙ:Ιι:-ιτιοπάο 86ΞΙ.Ι Ι'Ε8ΙΙ.&·

Τοι5τε; Με Μοη:ιι·εΙύοε ηιιΙ στι: εί?τέ_ξυί

ΙΙ.1ιιο; ΙΙ:Ιξιικ Ι; :απο , 15ΙάθιιΙ γ ω;; μια

'Ι ¦° - 1 Ι ` , εινα:



 

1)εΕ Αν. Χ Ω Πε Ι3-ἑΙ4ἔΪΪ·Ι6μ σἔ7Ϊ

ειναι: πιο: ὸ”ο‹:ὶει ίσα ρε1ΐεεε , 86 Η Η ω:

ΜΗ ‹ὶε εεε Γυροτϋεε Μίμπι:οτε @Με εΌ

πΜοτιιΒΙοε πιαίωσε. Η κι γ ει εμε: Ι'ΕΒΙιί·ο

(Ιω Ρωτώ Με τιι€πεε ὸεε ετατι€ὶε ΜΜΜ,

Μ): άετε:ι:οι·έο Μ· Ια κοπο, ρουτ ι:Ητι: Ισ

Πιοεικτο: άι: ΜΒοηεΒοοποο ά: Π1οιι8ε «Μ

Με εςτατιόε:ε δε. ὶτιοοτπρτεἰιοειίἐβἔοἔ-ωοτέ

πΗΙε:ε. Ετ ρουττειιπ ΒαΙιιαιτι πω: εποε

5υ[ξε:ησητ Νοπ1Βτ.2.4..2πο.28: αὐυκιάα:

ρωΜε ό Λαού , ό· κα: ρω2!!υπε α Ι[ΗΜ

η; @κι ἐἶ·-ρ›εέω :Μετα Μ0°Μ7Ι.τ , .τοπια ίση

]4,έέ,”· ΡΜ: έ'ιαβεω·υε , οσωπε!εεω·ύτη

ώι20έ με £' εωωσ£ ιι Ρ!48;2ε , :ΜΜ22 Μ.: σα·

! ' ήταν· απΡ:ξε.άεί απ. . .ε · · ε

Μακ· ιιε!ιονοηε 8ενογοσε κ:οτιτωοιπ

Ισ ΡτομισιοοοοοΙητ (οτι Ρίωιππο. (?είϊ:

μη· οπο: ρτοτι:ΗΜοτι άι: Με οοπίἱαπω

ειιιΉ ει επ Μι ρτοτει:Ήοπ 86 ΦΠ ΒήΠωω

›ὸοΞ Πἰευ_ὁ!ἴαπτ , σεβ που:12αΜΜ ΟΦΗ: τἶι

4- ιΜο , ():Ιυγ άοτιτ Μ. νωπό ε:Π ὶτιοβτετι·Ιω

.ϋΙιε·βε Μι ρω412ωω ἰηεκρυΒοεΒΙο Ξ; τουτεε

ο Με ρι1Μαυεεε- ὸο -Μ.ποτπο δε <Μ ΜΒΜ

Ο·:Ιιιγ ς!ι›ἱ άοοπτ:·ιφο τοττο1ττο·ΔΠ::ιετέφ

Ξι :οσε ασια· ςυὶ·~ίο- καψω:: νοκ Ιιικοτε

Μια ·οοε;:ΙΠτσι. (ΕΜΥ βετ Ιιεςιικ:Ι- 1- 2?

ίοιιὰέ τααςι:εμφοε ἀέρα επεσε σ' δδ (19 2

εοιήοιιεε: αΡεέ; ττισ11.τ·φίιίΒα ε !01°51°μ1€23$

·είϊό->εσπ ά;:ξηε:Ποε Εβα Νοτη άΦ ξ4ζωΦ

:τ ε·: Ω ε Ν' ε

[ ι

εζ

Φ

Χ
"

Χε



  

/ Λι.ι?· ../- π;;

~< /

Με $ΜΜ οι Μι έ”
ΒΡώΙΙΙΙοϊινσπ·τ ιΙοτιιιέ ΞιΠΙειι εΙ:ιτιε-Ιο;

Είαιιιικι:ε διιιιι·τω, :μπι πισίαιο Ιοε Γερ

ξιιαιισ Ιιιτ©ιτρτστεε :τι όινετε .;:ιιάτοΙτε ι δ6 ι

. α:Ιϋγ οι ρ:ιττιειιΙιετ€ιιιοιιτ οίι Ι)ιειι ΦΕΚ

αρροΙέά:ιιιε Μ: απο ΕΙιτευ,Ιε Ιΐα|πη οιι:

ιιι.ιε:ΙΙ:·ιιιώτ ιΙο ΒιειιπΙ:ιτιε Ιου-τ νιετίιοιιιιιιι

ΙωΙΙββ6ΙΙΙ7 άι: 2αΜΜΕ: νοτίτιιΙιΙειτιοιιΙ:

ΙΙιιιι:ιιτε Μαι εειισιιι ΙΞι,8ε ειιΙιιγ εισδ

ιιι'ο,ριιτοο ιι.ιιζι·1·τ;ΙΙ ιιιετιισ:Ι8ειωωυαΙ2°Ιοι

_ 88ροιι€ιιοΕτΙ:·τοιιαιςΙ, ρατσιέςιιι'οιΙοοτΕ

ιιιια·Βιιιοττο οοιιαΙιιιοιικειαειιοιιιο θα»

@Η ιμιοΙςιιε ΐοιε νιιι~Ι·ετ.,ΙειντιτΙ:έ άι: Ι66

μτοπιιοΙΙΒ··88 Η ΙιιΕιι+νο-ιιΙΙΙακιοο· ειναι

ιιο118 πιο ΜτΙ; μικτιιιιε. σεΙΙ:.ιικι·Κοι:Ιιοπ

ΙΙὸετκιειιτο τοιιιοιιιιε ίετιιιε εΙιιιιεΙόιι Μ: ;]

Εοίέξ Ε: ή άρωι:,ιιισστοι Ιο ΡισρΙιαεο·,α”£›

βήαΪάέ ε:: Μ). .ΙΙ ιισριιιτ·ιιιιευιι τιιγοκια!ιι

δοΙειΙ ειιιιιιο1ίωτ·Ιϋιπιιιευκ,Μ εΙο εέτιΙι

ιτατΙτέ οτετιιεΙΙοιιιι6ιιιιε ε:ΙιοΠτήιιιιαο ίοΙτ

ι-ιιίΕο, ΐμ1€ΙΨ108ριι€€ΠΟΦ ιΙΊτιιιιΙΙΙσει;ιμε

πιοϊτι·ικ:Ιιαιτγ ςκοιινε.Δ ΙΙ οΙιστιε- ςιι.6Ι‹ιιω

ίοΙέ ° Ιοε·θέιιαεροειτ Ιβ τοιι«Ιτι: ρο.ιτ·Ιξω;ΙιίεΞ

ΡΗιιε-Ιράκιιειριιιε ιΙείειίιι·ιιιιυετέι, δεῖ ω.

ρόιιεΙάτιαιΒιιο: ι:Ιιιι »Με :Με τιιιτίοΙιιιτιε;

Μειιιτοε ιιιεί£Ιιιιιιε Π Ιοειρώιτιειώτι Μι

ιισ @μπι εροιιυιιπιαβΙο-ιδε-Ιεε ΙΙάέΙΙιε ιιιι ,

ι:οιιιττιιικε Η Με τΙ6Μι·ι:·-ιιιιΙϊα- ό:: πωπω

Ισιιι:ε;ι άο:ι·οδοει Δ: Μι: τσΙΙιιρΙΙΕ Ιεεεωιπ
Η Ι Η ' ιΙΐι.ιιισ

7.!,_-έ,-ε.

Γ .- ι (
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ό”νηήογι: ΞωεωτταΒΙΕ 88 ἔἱοτὶσπί-σ. Εφ

Μ Ηι:κιν6γο κε··ωετΙΒιποπτε επι ἴιιρρΙἱσφ

£1ι1Ή8 οιι~πωωτέ , 8α·ιπφιΓεε Εμίαι·ι·ε επι

φοπείΠοπ Μ ΓΙτεπτομ ςἶι1'1Ι Ιοικι::ηπο-·

1τπε:Πατ,εοώπιο ά1ίοπΑΒΜΙιαπ, Ι:Μ5ε:

αλ: Μακ Λι :ανα ποβΜέτ- ό! ?Λα@θέσω '

° Πύρα:10·στε:; (:'εθ:Έι πισω ·ὲι ἰπιρτἰτικ1·

το3Μ:ΒοΓεετίοΕυ ρτοΐόπάο1τισηιβ 6ο πω»

οοευτε; ρου: πο Με Ιοϊἔΐἑτῇαωοἱε έσομΙστ

' ?όσποίτο ωεϊησϊέο ζ έΙο ραπ φπα »Με

`ή';γοπε-ουϊΙο ΡειτοΙο νὰ: Όὶω :η ω".

·ΡτακΜετεωεΜ όοησαρτΕποο8 ὁἴἱεἰςιϊε

 

οἶώ πια ῇυΙὶοεῷοἶσίΒἔ-πὶὶτε ασκ ΪἱόΒΙ6ὲ 86 '

$ Μ;; ερτ1έ ὸοΜοκι =δεκμςἐπναυ3ιὶτγροσιὶτσε

β: άσε: Ρτ0ΐειιποε εμέ Με φτοπιεπεε «!ο

Πω· 8,2ΕΜΟΠΕΠί. £ω·]τωσ Δ: Ζ'Ε:οαἀε£ῇπ:

[8:°!ϋήα#2: , Α” ευέΜω·[ονι2 πτωι·έω12

Άεκ:: 2Μπε:. 1ε ]@ε η άσε Με” Θ::ΜΜΒ·ε3 @Μ ίε ΣιΞΖἔΘ2ΜΗε ει'είέ·υτζέε22ια·πιπΙΜ: φέΜὶωἰη ,·6'κ:·!υ.ν ' ' @Η

-νκαπέσκοπι Ζε ]θ·ρέι ἐε`τϋάψιΕ7 έί: -|ἔω'υππω-.7 Α5Μϊ ·ἀἱτ Η ιΡ:_6μβι:Εε ΜΞι4:ι·ί .

0 με έέα»ι=έεκτειαΦ !ϋρετρπαρέσ @σέ

4 σύκωΙσρρσέ»: ρέα]”»μ(Η.πρί»·ω.Φω,Βρ '

ι`|##κ#› ?Μ 918 Πι:·πψε @ΜΙ ω; ΐΪ£ἱ7Ϊἐἔ$Ρθ·~ '

:Μπη- 8α:. πιώ άκρα! !εΔυἰ2ῇ”›· ψ ε::βώ· ΡΕΜ·πε!-5 2εά'εσπεκι φαϊ! :Μάέισ :ναΜ” 6· »ω ο” ει ω' απ” ω"Μ

¦ · ν ' · :' ί Βέ.α:πέ

:-

.
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378 γ δειιΜοιι ΧΙΙ.

Ρ!.«Μέ μέ: ἐκ.: πσἑ/]ἔσ;ἡ2· 6ΐ4.ΜΙ4.2· :οαΜωε:,

μέ κακάβηοπέι επβ βιάφ ό· !εβ4ε2άφι

έπεισε! κε/ίφιιηιο2»: , ό· “ιι/ε πω: σε μ Δ!

/Μι υἰεπάη€2 ω». σοῦ Ξι α: ισα:: Η εμ;

ίου: ριοπιιε Με εινιιιισοτιιοιιε όσο: μιά:

Η: Ριορ!ιοτο. Μιτου: ηικιιιό πισω: απι

ΐοιειιαι: πιο ιιοιιε οΒΙιεετοι: με Ξι ΓΩΠι1άο

άι: Μι ιιιίϊιε:ο δέ Ξι Ι'ωιετοιεο ὸει Βςιιιιιοε

α:ιιντεε , Μι σοιιΠάοπα1οιι ό:: ιιοικ Μι::

ι·είΐ: υουε γ όέιιτ οΒΗΒει. Νοιιε ὸείὶτοιιε

του:: εὶο ιιοιιε ΜΜΜ” ά· ει? επέθ':·ε , & α?

και! ωαίωιωέι· ·υεω'ι· & ω: θα» Ρσἰπ2|ι4ῇ#£ι°

. ὅ Μ ·τάεΜιψ πω: Μικεύε.Ι..ε να), :Λογω

«Η ριιινοιιιι·ε':Π ό'ς&ι·ο 8οιιε άι: Μαι δ6

«ισ πισω τοτιάτο Δ8τε:ιΒΙοε Ξι Πισω Οι:

:μπι εισαι οι; [Με θα! 2[4,7!8 ω: ?ή άΪΪθΪ#/ἑι

πἶ@ἔ Ωέ::ημέ άΜπε ίδι:ετρΜ·υπωμ .ξινω!·>

Ϊ·Ε4ἐἱΜ_ :κι ·υπ·»ιμΜι ω άΌ7.ίσπ »έή: 6219·

10:ΜΜ ιΠ1φιε άι: Μι 8τεΩ6 άιι $οιινει·ιιιιι.

- Εξειίι:1Ξι Βοιιαβιέιειοιι ςυιοιιτιειιιτ δε· ποπ

ειι;ιε-Ιζιιι·όυίϊκώ.Ειιιιιιαιιιο,Βεωιοουρ ιιιοιιιε

_Ιει ιτιόεικιιιοοεέ Μ: Μωβ” Δε: Με/ώηπ:

Φεξις__ιο 82% ) α: ρ·φΐ:σω «Μπακ ,· »και Μ

1ψω;ωι-:ιωωι έκ πω: , ω, &επεάέόΖέσπ:

@Μάικ Α: :Με έκ ἐπὶ :θεσπί

-Γφέ σ:φέα1εέιι·έιέ , εἰκωέπε ε:: αβωπεπε.»,

«ές;άφοφοίπε /6ηι ω: &εκεσί2Πισπ. Νοιιε

·. Φ-ιεϊ088ι=-.άε ε[9ιΜι απ» πιο Μι ΡΘ|-ΗΜ

ειιιι_,ι ίογοιι8

_,-·· ι
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Ι Ϊογοιτε άοικ ε:οκιπικ Ι:ι ΡέιΙπέα ΕΠΙ: ΑΙ:

Ιιοπο Ισ ίω11Ι::τ;- πω” ΜΙΒ αΒΙιοττοκιε

Ιο νΙα: , Ιω ΙειΙ:εΙ οοκινςΙ:ΙΙοε , Ιοε ρΙειΙτ

Για εΙωΙιοιπιοΙΙοε, δε τοιΙΙΙ:: ειιιΙ τ::ρο8πο

Μα ντογε Ι-2-Ι·τ1·ΙΒΙέ5δ6 ραπ φα ω” πω::

κά· πἔε:Ρ,Μπβ.τ ΜΜΜ: πω: άι· Μισο
/:Μ||εαπ έ: εοφ: ό· ΙΙΙσ##Ζ£ ΡΑΜ:Ι:Μ1472.8

@Με ΡιπόΙ'θίωιέΜ ω: Δι 04222:: έ: ΒΙσισ.

ΕΙΙε: εποε Ισ ΙΙ:Ι5Νοι:ε ευΠὶ αμα: α'ιαβΙ ε»

Μια »ιε[πω, μου: άσε: νΙ&Ιππτε 8: Η·

ετΙΙΙε:ετε εΒτεειΒΙοε Β [Χου : Ισ: «Η α: Ι‹:Ι ‹Ιο

Η μπώ: 66 άι: Ια άοθ:κΙπο εεΙ::Πο , ηιιἰ

Ι11οπΙΙΙο Ιοε μιίΠοοε & Ιοε εοπνοΙεΙΙέε

Ι εΙπποεΙΙοε,86 ςιιΙ Βατ‹Ιο Ιοε ειπα Φ: πω?

Ι τυριἰοιω 86 εμε Μου Ι”εΧΙιόκκιτΙου (Ισ

ΙΙΑρὁιτε ()οΙ. 4. Μπα μπώ· #2: τσαρππ

ωφθε επβΖ πω:: επσε. Του-το Πι ΐοτει: είΙ:

ΗΜ” Ιοπιττιο:τ, άι «ΠΜ Η οὐ εΙΙ:=‹::ττο ›

τωὸτε πιοϋΙΙε ςυ”τπι ορροΙΙι·: ίι· σε:~υεπι :Ισ

@Ρώπα , ηιιΙ πιο ρου: είὶτο οΙΈέά: αΙιιΈΙΙο

ω: πιευταοοΙΙ Η ού ίοιπ Ιοε β:υΙΙΙοε,Ιοε

Βοιικε 86 ΙΙϊ5 Ιω” ΑΙοίὶ θιυτΙΙ:ινοΙτ επ

Μο: τ10Πέ εστω, Με τΙ:ΙΙ:ΙΙτιε , οσε ροπ

Ιέ‹:ω ηοωΙΐεδϊΙοπε 86 Με τ:ΙΙ:εκιοεσε,Ιεε

©Ισημειωε άι: Ια Μπα: δε Ιοε ειρτοοΙπωε

Μ (ΜΙ Ισ ρΙι:ε εμε 00115 ροι:νοηε:δ-έ ·υσικ

. ?Με πε:ββ2α απο Ού:·ΙΙΒ,Μεατύπ Ια :Ι:α- Ετ
Μ' 9#ὶβπι α: Μ”, 62ο. 1.8 [Μαιο › `· ΞΙ ω Χ

γ. _ _ ·. 9$1Ισπ

ε;εΙ

μ". ΙΙ Α Ι
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38ο δε:ιΜο:4 Χ”. :

:μου σΙο:ι: , ρΙυε σΙΙο οΙΙ: οΙ·ιο:οέο , ρΙυε ΙΙ

οΙΙσ Ισ :οιάι: 86 .:οΙΙΙΙο , ρου:::ι:ι:οΙΙο συ: μΙ

ρ:ιΙο ο:άΙοειΙ:σ::ισυτ ρου: Ισ Ιγ::ιοοΙο άο ιι

Ι:: νιθ:οι:ο:ΑΙ:ιΙΙ ου τουιρε :Ισ Ι'ειΗΙΙό:ιο:ι, ιι

:ιουε άονο:ιε ::ιοιι::σ: ρΙυε άο Ι"ογ, ρΙυε ΙΙ

ά'σΙροτει:ισο, ρΙυε άο οου:ει8ο,ρΙυεάο άο- ιι

νο:ιο:ι, 82 ρΙυε άσ 2οΙο ουσ Ιο.::ιοιε, ΜΙ:: ΙΙΙ

ουσ :ιουε Ιογοιιε υ:ι Ιου: ιι%:ο8:·υΞιΙο ΙΙ

σουιρει8:ιΙο άσ οσε ΒΙου·Ιιου:ου:: ουσ 5. ιι

Ισει:ι Αρο::οΙ. 7.ινΙτ οπο: Με (ξηικάο.: Μέ:: Ι:

Μικτό:: , ό· άσε ύπκώε.: έ: ραΜεο: σ:: Μ:: ΙΙ

πωιΜ.:. Νουε άουτοιιε άο :ιουε Μουσε:: ιι

δ6 άο στοιίΙ::ο σο:ιιιιισ :οο:-Ισε ::οά:οε: ΙΙ:

ρου: σο: σί·ΐσ& ΙΙ Ισε ίου: ι::ιΙ:σ:,συ ά:οι:- μ:

απο ρ:σιτοισ:οτυου: ,. ο:ι ::ιει:οΙιοιι::ου- ει:

Ιου:ε :οιιάσ:ιιο:ι:. 86 ου :ουτοε σΙιοΙοε ΙΙ

8ει:άει:ιε Ι:: Ιοο:ι:ισ οουίοΙσιισο ο:ινο:ε ο

ά)ισυ,86 οιινο:ε Ιοε Ιιουι::ιοε. Ι..οε ο:ιΒιιιε ιι

·άσ σο ίὶοοΙο ουΙ (ο νουΙσ:ι: εινε:ισσ: ει:: ιι

::ιο:ιάσε γ τσ:ιάσ:ι:: άΙο:άιιιοι:σ μι: άσε πι

::ιογσιιε οΙιΙιουσε 86Ιιο:ι:συκεΙοε υ:ιε ρε:: ΙΙΙ
Ιει::σσι:ι δ6 ρε: ΙΙ::ιιιάσ , Ιοε επιασε μι: Ια ιι

τ:ειΙιΙΙ-ο:ι 86 μι: Ιἑι ΙυρρΙειιι:ει:Ιο:ι άο Ιου:ε ΙΙΙ

::ο:σε , Ιοε επιασε ρε: άσε σο:ιιρΙΙ::ισ:ιτε νι

86 άσε Ηυ::ο:ισε Γσ:νιΙσε,86 μι: :ου:σε Ιοε ρ

οἔΙΙουε ΙοΐσΙιοε 86 άοεΙιουυσΙΙσε , ου'ιΙε ν

σ:ογο:ι: Ιου: ρουνοιι: (πιο: ρου: σ:ιτ:ο: :

συ Εοινου: :ή δ6 ρου: Μου :απο Ιου:ε οί- Ιι

·ι δ Μακ:



Ι

Ρε ων. Χ Ο ΙΙ. :οτι-ιν 16! 38:

Ευιτοε:Νουε :οι σοιι::οι:ο :ισ :Ιονο:ιε οπι

ΡΙονστ Ρουτ ιιο::σ :ινουσο:υσ:ιτ συο άσε

::ιοιστιε Ιιου:ιοθ:σε 86 συο :ιουε ιιυιΙΙΙο:ιε

ειιι:ουνο:ζι Βισιι,ιιιιτι :Ισ Ιον σΙΙ:σ :ιστοσ

ΙΙΙοε ,-ι86·:Ιο:::οιί'τ:σ σουι::ισ :Ισε σσ:Ι:σε

συ τ:: οιι:νιε.ΙΙ Ισε Ιου: ι::ιιτσ:,ιο :Ιι σου::

:ΙοιιτουτΙσ Ισ .ΡΓιιΙτιιιίΙσ ,ΐ οτι σο συ-ΐιΙε τισ

ΙΙσυ:ιΙΙου: σε:: ίουΙστιιστ: ιιιιιιε συ'ιΙε ρω·

του: :Ιοε ί:υιτε. θα: ιΙιν-ο.-:Ιο·:Ιουι: (οττ·σ5

:Ιοσο:Ι:σε , :Ιο:ιτ Ιοε :πιο ιΙσυ:ιΙΙσοτ 86:ιο=

Ειυ&ιιισιι: ιι:ιε,86 Ισε ιιυστσε :ιο ΙΙου:ιΙΙσιι:

με 86 Έι·υ&ιιισο: : πιο:: ν ο του:: σου::

@τα :Ισ σου:: σοι ΙΜ:: στοι:οΙΙΙοτι :Ισ Ι::

,ιο::έ,:Ισιο :σωστο 86- :Ισ τουτσε Ιοε ου.

ττοε νο:τυε:Ιμ.σε υ:ιε οι οτι σο: Ι'σιουτσοσο

86 ο:ι Ιου: ντιο·ιεό-, σοτιι:ιτισ οι:οιο:ι:

:πιο ΡΙιιιτιιιοιιε σοι ο:ιονοτι: στι:: ρΙ:ιοοε

ουΙοιΙσυσε , ίοιιυονο:ιτ Ισ ττο::ιρο::σ ·

σιιιιιι:Ι ιι: νουΙονοιιτ :Ιοτιτιο: Ιουτε στο

:τιοίοσε,86οσυι σοοσιι:Ισιιτ υ'εινονο:ι: οι

:Μοτό ο:ινοτε Πιο:: , οι σΙ·ιιι:ιτέ σ:ινο:ε Ισ

οτοσΙιειιιιιιιι ιιυου:ιο νσ::υ νο:ιτιιιιΙσ 86 Ιο

Ιιτισ:Ισειιιυττοε σοι στι: :Ι:ιιιε Ισ οοου:Ιο

νι·ιινο βιιο_:στέ,τιιιιιε :ισ Ι'στειισοτ με απο

οο:ινοο:ίο σο:ι.τσιιτοιιε στι:: οοΙυν ο σοι ιΙε

νσυΙουτ οΙ:ιιτο Ισε νονσ,ννιέρισπ: :ιι-πρωι

_ Μ|σ::::Α 86 συι:οτιτ ε: Ισυ:ε ί:οι·σε :οιιτΙο

ΙιιοτισυιΙοει:-·σίτ ΡοιΙΙΙιΙο ,ι τιιιιιε (στο @ο

` ' Μ::
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Ή382. δΈ ΚΜΟΝ απ” -

|ρω·ριαξα επτά/διά: :; γι:: @απο Ζ: αΜί4

το. Ο: :υγ Ι:: Ρ:ορΙπω ραι·Ιο :Η απ:: Γο

εστω:: ία:: ά:: εεεΙ::: 8: :Ισ ΗάεΙοε,υοτυ

:τις ΙΙ Ισ ::Ιο::::υ φαω! ΙΙ αΙου:ο, «ΜΙ/απ

τα Ζει:: ·υ2ε/Ζ:%· 22.: Ραπ:πω αΙε:βαέ:: ω. Ι

Βίου: νο:: :με που: Γο:ιπ:ιοε ά:: απ:: Ι

::ίρει::: Η: , ώ:Μωω ΓοΙου Ι'οΧΙιο::αιΙου ε

Φ.: ΡΑΡόττΩ,σαΜΜε 22 :·/ίβα:α: βἰωπ Ζ: .Μα ε

@αν :να Μ): μα:ρω Μ:::πευ:εω ά·βα8?ί- ε

γΐα::: :να Μπα:: Μπακ· ::Μ.176. ΙΙ Γαυ: Ιοε Ι:::Ι- ε

α:: αυΠὶ :η Ιου: Βου:ισ ο:Ι::υ:, σπασω ΙΙ

αυυσ:αυτ ρα: :ισα Βόυ::ε τυοευ:ε ω:: Βου· Ι

ΜΙΒ: :υρυ:α:Ιου απο:: του: , α!Ιθα:ιε

- πο: Ρ:ο::Ιια::ιε ρα: Μ:: Βου: οΧο|ωρΙ:ε,8£ Ι

α::Ι:αυε ΜΜΜ: ρα: Η: σου:: ό:: :Ι:Ι1ο::5 ‹

::οτ::Ι::ιο ρα: υ:: α8:οαΙ:Ιο Ρα::”υ::μΙΙ ω: Ι

Ιοε :Παω :Μη ο:: Ιυς:ο::υρ:Ιου,ρατφ:- Ι

:::έιτήσα:σιο:α: :Μεέ: :φαι :ο ααα:: :! Δ:: τ

_βη2847έ:7 , δ: :Ιοα-ρ:::υ·υοΙΙΙαυ: :Ισ Ια Ι

_ :::α:::::: ά::Ι)Ευυ,1::οωτυο ἀ'υυ ΓαΙυ:αΙτο Ι

Ρ:είο:να:Ιβοοπ::ι:Ι_α εο:πα8Ιου α:: γή:: Ι

:Ιυ Ι:α:Ιο,ι:ου::ο Ισ:: ΓυΒΒοί:Ιουε :ΙσροΙ::6 Ι Ι

:ΕΜΗ ρ:ορ:ο, 8: σουτ:: :ου:ε:Ια: _:::υταε ι

Παω :με δα:α:ι 8: Ι: :::ου:Ιο πουερυυτ- Ι

:ογου: ΙΙν:ο:,ου ρου: που: ρο:::·: α Η·

ΡοΙὶαΠο, ου ρου: που: ::πΙυΙ:ο Ξ: ςυΙ:Ιηυσ

:τυπο ρεοΙ:έ :με α: ΪοἰΕ. ΑΙο:5, :Παω

:έ:Ιυε Ϊ::π:Ι›ΙαΙ›Ι:: :Ι Ια ΡαΙ::ιο δ: α:: ΜΜΜ;

που::

κ

..--: . γ - 17”:”-Α--ά



Ρε ιι Αν. Χ (Η Με 13.ιιι.ι;.ι6. - 38;

ιιοιιε τετοιίΙτοκιε σοπιπισ Πιο 8: Ι'ειιιττσε

ίου: Ισ Μπεστ τΙσ Ι)Ισιι .ιιοτιοΙ:ΙΙ:ειτιτ τσιπ

τσε Ισε τστιπρσΙΙσε,Ισε ρΙιιγσε 8: Ισε φωσ”

άουτ ιιοιιερΒιιττΙοτιε σίττσ -Ιε:ιττιιε , ΜΜΜ

ό:: ρω εστι ρΙιιε στι ανειιιςειτιτ στι Έστω σε

στι Βατωτό, ΙιιΙσιισε Ξι ·σσ ιμισ ΒΙσιι που

σοιιρειιιτ 8σιστιτατιτ άσ σσττσ_νισ ε -ιιοιιε› ·
σα1τιΙογσι ΙΙΒΙΟΙΜ Ισ τιτοκιισΙΙσ , ΞιΙΙΙστΙἱΗσσ

ἔΙοιΙσιιιΙ :Ισ Ια ΙστιιίιιΙσ.ιιτι σσΙσίτσ,οιἶι ιιφιιεἐ

άσωστιτσ;τοκιε στσττισΙΙσπισιιτ( στι Ι)Ε2ΈΙ-τ

τιιτΙσ.8ε. στι. ΒΙ.σιτσ τιιιιιττιι ·Ισε Ισ8Ιοιιε

ττιοττιΒΙιετιισε τΙσε Αιιετσε 88 άσε δειιτττε.· ·

- ; Αρτσιισιιε ση τΙσιιΙΙστιισΙΙσιι ε τισ που-ε.

ίσειιι;ΙειΙ-ΙΙσ.τ με φωτιά ιιοιιε νογοτιε σιισΙ

τιιισίοΙεΙσε;σιιΐστιε εΙσΠισιι εΙΙΙΙΙΒσι , τ σε:

Ισε πισίεΙιτισεΜντσ,σοτιιπισ ΙΙ τιοιιε (σαι-ε

Ι:Ισ,Ι:Ιστι ὰ Ισιιτ αΙίσ,8ε Ξι. τισ ιιιιιτπιιιτσι· με

τ:οτιττσ ·13εω .τιιισιιτΙ-=ΙΙπιοιιε ΗΜ ρειττισΙ-_

ρσητοιιτιιιι καφε Ξι Ισιπε τιιΙΓστσε , Ρετ

ΙσίτιιισΙΙσε Η: σ Μ: ρο.ΙΙσι·. ίσε ρΙαεσια:σΙ

Ισιιε(στν.Ιτσιιτε. Ι.σε στοΙιιτσά:σε στσιιΕσπισ

(τπτ Με Ισε ίοτιτΙσ-πισιιτε άουτ Πε· νσιιΙσιιτ

~έΙσνστ τοπ Μπι: Ισε Βιιίτσεε δε ριιΙε_σρτέε

ΙΙ5 Ισε εινετις:στιτ τισιιΈι ρσιιΞιΙστιτ ΙτιΙὶα

Μιιτσιιι:ΑΙιιΙΙ Πισιι ει :πιεί-οκ Με οι»

Ι0ἴσΡΙτ 8:-Ι?ει τσεΙιιιτ 5 ουσ :ιΙσισθειοτι-8ε ?ε

ιιτιστιιι(στσ σΧετσωσ,ωαΙε· τιιιΙεειρτέε ΙΙ Π» ·

9Μπεό ὰτω: ΒΙοιταιιιορ.Ιτιέσ ο 86 Μϋἔ=
οι; ζ.. ' Ι

=7.7

Δω



@ο Εμιιι·Μΐσ€π ΧΙΙ. . ΙΙ

μστΙΙΒΙσιιίσ8τσιιάσιιτ. ΈισΙσιισ Βιισσιισ Ι

οσοι κισιιε ιισ)ισσει Η πιο σε ίσωιιισε @Με -

8ε;8σιιε σο σΙσει,ιισ [φτάσω με ΟΟΙ.Π'28θ;Πωσ έλικα Μαι τιιισσό ΙΙ σκι ίσια ΗΠ1Ρ5; Ι

ιισιιε Μπεστ ε; ιισιιε ίεΙτσ στσΙΙΙτσ. δΙ Ι

πισω ιισ Ισιτιιτισωιισσωτιισιισσιιισιιτ σιισ ι

σοσιπισ οιι μ:Ι:/Μ2ευκβπιωι άσσο @από · Ι

:πιω , σσιιιιτισ ΕΠΙ:: ιιοι.ιε =τσιπ·σί,στιτσ ΙΙ

Η Ρι·σπιιΙστσ σσικΙιτΙσπι σε: Ισίιιιι (ΙΙιτΙΙΙ 2

ιισιτσ σΙισί, ιισ ιισΙιε ΙσιμιτΙσπισιιε με; Ι

Νσιιε :ισ σσπισιιιστσιιε με ι:οιιΙσιιτσ αΙιιΙΙι Ι

Ι να Ισιιι· ΙΙ πισω ισιιστει σοιιιιιισ :Ισ 8τιιιισιι Ι

στΙιτσε,ε'αρτσεΙισσε εΙιι (ΞΙσΙ ὰσΙσιιι-Γσιιι- Ι

πια: , ραιτίιιιιιιιιιε ?Με σο Ισ. Ι1οιι-τισ όάσιισ

εσιινι·ιισε Ισ εστω ‹Ισ Ισα: σιιιΙιτιισσι ΕΙΕ

τιιιιιιοΙ ΙΙ ιισ ιισιιε- :ινιιιισστσΙτ με ΙσΙσιι Ισ

ιιισιιάσ,πιιιιε (μια: σου: ρτσνσι·ιΙέ Ι'στέιισΙΙ

Ι

Β ἀσΙσιιτε Πωσ 8£ σο Ισιιι·ε Πωσ, 80 Ι

Ι

Ι

ειιισιισΙΙΙνσιτσιισ ιισιιε “Με ετσι: ά'Ιιι-ι

σΙΙιισ:ἱσιι,, ΙΙ ιιοιιστΙσπάτοιτ τοιι)σΙιτε (στό

ΙοειειΙΙ ιισιιε Ι'σι·ιισι·σΙΙΙ:τσ σιι-:Ι'Ιισιιιιτισ Μέ !
ΙΩσπισιιι·,σκι εινσιιτιισσε ΙριτΙτιισΙΙ άσ'ίσέ;

σο: σσσιισΙΙΙ:ισσσχ σε: νσπιισ,· :Ισ σοιιΓσΙ44

· τἰσιιε ; ανειιισειιιί (Ισ Ισιιι· σώσω· Ι'σσιιντσ

σε πιστα: ΓειΙιιτ, ιιι-Ισιισε σ σ6·σιιΙΙΙ ΜΗ

στιισιιέἔιΙσ ρσιτΈσ&ισσ.- (Άη' οοπιιιισ ΙΙ

σΙΙ εΙΙ:σιι Πσιιτσι·. £?σιιυπ: σε που: ΜΜΜ

Φ σ/ίρικβσε.· Γειγειιιτ ιιτισΐσιε σοτιιιιισιισέσι

· - ιΙιισ
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Η ιιπιηικω με άο Η: μϊΗΠιθ ὶἱἱἴςιι6ὲ
ἔώῇοιππέο Δη:ιπιιι - ° Δ α

Με νΙοΞΙΙΔ:‹Β ΡετϊἰωἙὶετΕὡΕπτ,σιιξ 1

Μ Με: Βε!Ιο ΙεξόΕι) 'άδ σύ ςτιφ°Ι:ἱὶΪ` ἑὶαεθ

ἐεφΞεπ ἀ'ειιπ,ςὐἰ ώό'5.Βοοόοτ :κι βοιτάἡ

Με σ€ϋνποε; δ: αη»0,ω» ὰ:ρω” ϋἔι'·Ιὶ

νἰξ?ἴ@':ρι;τε Δωωπ. Η ώ άο αε]ΜΜζώ, εσωιπέ τὶίτ Ι'Αρ6κιΘ,[ου: ἐ !ἔ

Ζ!2οϋ·εζε ΒὶΜρι›· Ι2β.ο·6%·έβ , ΡοιΩ:··ο.νοἱϊ:

πίΪἐΙἐτἐὶῖἔὶ6 ά'α:Ηιμέ Φ: ΒοττιΒι·ο ά· ·6ἐε]€1ἐ

Μ; ξδιπἔ βιτΙο- Μ: ΙηΟΡΒΒί01.Ό8Β6ΦϊΠώ

Υ @ψ βΒΙΈε2 επ' φα: @μὲ ;ΐ @

σ.1ι3ξ9]ζιύδέ,η:τηΡε τμ: 16[ι1ε ε:Ιεε€Ρ8%ΗΕ

9 ἱΡὸΒνειξ θΕέἘτιὶἰτε;εΊΙ Β'ϋ `

ΗΦωι ια ωα8Δ·ίω *ΒΜΜΒδ @ως
δΖΙ ']ς°ἐ'Ϊὸ Μι Π:ςΒστ ὅἔἐε-ΪξΒε1 ΞὶέΪΪῖἱ:ἔ ἱἰἱ€Μ

ΡΕμφβα1«;ωοϋπ εμ`ι:6 εωὶω 6523α8612

ῇπῇρζ° *ὸηι· ςΙοι15: έώΐοιίέΨ ήι1Ήέ ΐστιΣξ

ΡΙιι8 οΒΙῆἐσἔ*ξ ?Πἱοϋ @τί Ι0ἔ

αιι:Ρΐδβ,ω” ;ικὶς5ΪτΗι:τάἙ`ἱἙ`ἱἰ6ῖᾶἰα8σΙΦ μια

β”ῷ`πῇπ'ξφη @ω Μ:: ωω ῇουΐ Ή:Ϊἔβ]›όἑ`ἰ`ει ΡΙιι8,ο; Βε:ΐ5,ξοΐέό; 82 ρθ$ξιίϊ επ

];Μιηϋ:6ϊψ ρΙϋΜόπἶῖἄοῇἰἱϋὶὁ ; 8ο Β5βέϊ8ή

1εμ19ρ·;ε 8μοτο64εαιωι ωεκεεε98ι

βόιέοΊ£τὶοξι€ θα ΐστά _Εἴῇτἱι°:Ϊ.Ξἐὲι;ὲίὁῖ-ξιιἶ

ί6%366ήςόυβ @ως @ϊϊ6ΕΗέϋδϋ:Με 681«6τ νίόίΞϊ Εες@τέ621 16έ!;Φ::

Έξξέ:296%ωπα ς1θέσάράββέρ:: αωΡὲΞέ κτω% ` ^

~ Βιῇ. · άσι·ιξ
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γγ Έ

ΦΩΣ." Ά! ο

7 γ ~ " ν ι

-ιΞέ τι ·3Ε ΜΜΜ' ΧΙΙΓ2ιΉ

ιἶθῖκῖι-ΗΗΕΜΗ?ινιιο(Μ ὅ: $ΨΘΡβ

288Ό , Ρωμω νοιιε Ξι ρ:οςιιιιι;Β Πω

@με 37.9; ἑι _Ιιιγμιιιάτα: ΕιπεΗ Ιαθιιι.τε-άσ

- Β Ρέ.τξι]ε:,ρπ ΜΕ, πιι:όΜιτίοιι βέι(δξ έτει

ιιΞε,ρειι: ΙΪ:κετειςς_οτὅιιἐιἔἶἶο ΙΕ Ιιϊέιιἐιρι

“ -@._Ι1ἶΙ£Ωξ.ἀὁγ£Ι18Γἱἰἔ“δ£ δέ13ιιΐςιμ `

ιει>ι=Μ>< ~ε=ι=·ὶ©ι.Ισε5-.ιιε-Πι »ιιιιἑἱιἑΜ

ΦειιότΦ9 <ΜΡ9Φε ει” -ἔι9ιιῖτ9ΐ (Μι

χοιιε ει ό0ιιπέσε;Μιιιφ.ιο_ ειιιιιιιὸ σέυ5:ΡΠ;3

;;ἔιίειιΙ;Εειἰ; ‹!ε φιιτιώττσ_ ροιινριμῇιιριι: '

Ιοε..άουριτε ιιιι'ιΙ,ιιιιιι€ε: ὸε.νο_ιι;ι·:π «σε ·

9·ιιιι€ει€5 «Με»Φ ιιιιιι··ι Χ:19'ι!

ινάειιό.κιιι-νομι:ιιΕρςιοι, νου; ρμ_ιΠι;μιιι6
νωσ---ω 4 -Αξ κ..

ι ε9ινι4= διπ>οιι-ι€ε1εω·ι€4€##€#Μ4€Μ#

Φις ης·ικαι Μςικ :ρα..#;ρφ·φιξ «έχωσα,
'τω. Δ# Η -1 ., . ί ., ι _ . _,ν

Με°#€τιι2# #28Μ2.ι28.9Π9- 9059,8·ικ

Μιιι2=τοι 9κιιιίε.ιιυει·ιει. μι» - Μ"

ιεΒέ 99έ39$1-Μιιιιε55ι ιιιιιοικ ειιί4ιε ει

“Μεινε ειι_έΒέ ιει_,ὲ€!οιι,ει9ιιὲι%

ιΡ94:ις€έ48ι9%ι-#ιμ .. ἀἔε-ἔω1ἔ_4%€#ἔέ

·. ιι κι ί” "Πι :ττιἶ·πῖ;-ε_β

:ιι Μεο<>>ιεΗν =ιι€τικειτ <ἱ= α4εφειε

.ι Μ, Μι:πισιιιο ,Μου πο” ξο.ιιφι40.<3
.-Δω μ, ω: _ | ..ΑΙ _.μ.ι, .€._,44_·

~Η.95ι!15 ΜιπΦε 86πε>.υΜπτ 9;ο.€ίωε?9!!

4εεωνι9θ`ι ιιιιω, ί9ξ>ξΐοι€429ι ιὲεεεὲῖἐ

ι. ΜΜΜ» ω ῷε`ω σίΐε..25ιι Μ :Με
` $2»· - < Βρ ? . 9·=ν η.» τῇ· ι ι·

  

  

ε=1=-ϋιι9ϋιΤι.ΜΕ·28ζ. ΙέιιἔΒῖΦεἔἐΡ`ἙέΉ

4ιι==ΜουΦΨ !ιι=_σε δέειψι εσιιέξιί€9

τ. Μ τ . ,ώ

ι

  



  

τ Ρ” .ΠΙ-Χ Ο Π, ψ.1;.14.,;έ.16. 387

Ι Πο υφτ;υνΙιΞΕ δι ΡΙΠ; ειιιΙΙΙιιΕυ υυ'αγευέ

Ι . εΙΙΙΙυυ :αυἰἀο'8τει`ἱἔυε μι: Ισ μΙΙόζ

ο ' 7. Ι16υε έργό·υέ μη; ΡευϊαΙις: οΙουβάυέρ @Ι

Ιυγ 8; Ι'ΙυυυεΙυΙρυξ ΕτηυυΙΙ;; πο; Μάϊ)

Ι που; έουυυε °εςΙΙυευυε ευ Ισ 11οευε`€

- . υ°Εω£Ευιε;φ Ιτίυέφ εε ωεΙυΙετοιΙ·ευυΙ

ΙΙ Ι·όουΕ @ΙΝ €συ3κήυΙ ΐυίΜέιΙΙ @Μου

Ι Ἀυ_ΙΙευς1636·υυ·ΙΒΜΙυ ηευ 6ουτΙΙοΙΙουΙ:
· Ιου. Ι$ώνΙςΙουδρ:, ΕΙυ`Ιῆ›υτ ‹Ιο Ιεί116Ι1.

Ι - ΈειΙτέέ*Ιύ8:ώση_ΙΜ ἐἔἄἐυΙΙΙἔ Β' Γ” νογέξ

Ι ' @σεΙΙουξυί"ΡόετΙτὸῖίεεΙἰἴὁυἔτί1Η:6υταυτό

Ι ΉευυΙυΓςόυ©, :Νες ΕτΙΙέε ᾶίἱοιἱἔέ σ:Ιά:ΙΙώ·Ι 82

|

ΙΙβέ @τα :ἔεὅυυ·δΙΙΙ:ιυΪ_εΞ;; δ ἱόυἔἙἔΙΙἐΙἐ

. Ι;ΙΙΓροΠτΙουε ; εοΙυὡΙέΙοΙἙευὲ`τΙώΒοΗυ€Ξ

Ι 8: @υγ:ὲςυἱτΔΒΙεἐ;& ΡυΒΙὶυυἔ άυνάπί Μέ

- Ιμοιυτυο:5 δε Μέ ΑυἐεἑΞϊΪΒ°ΞΙΙΒΈ υ φώς

Ι €Ι'ΙυΙεΙυΙτέ οι» Ι)Ιου; ΣΤΗΒ υυ'ἰΙ ευ άτοΙέ

ι ε: ῇυΙὶο ευ τοίἱτ£ο ςυ'ΙΙ Ευ: έ Εαιυ που

:, υπ Ιοε τυουόυΙυετΙποτσΒουέ Ιςυέ Γευτἐ:ῇ

υ Ιό;Ιουι: ίυΒΙΞΙΙ:Ξυσε δε Ιου 4υαποσέυουξ

› @Με Ισ πυουάο; ου Η: Ιου: 'πορτα Ϊοτσσ

:Ι 8:ΡευεΙρυσο, ου ευ Ι'ειΠΙΙΙευέε :Ια `-Ιουτέ

Ι Ι [οτυΒΙαΒΙ;ε ;' Ιιγουε του: ποσά: τςοουτει _Ι)Ιο [ουΙἱιοοτυτυοἔι υπ τὸἴυεοεΙΤου:έ, 6Ιΐ Ι

Ι 'Συ Ρφάιορ 1υεισοε:ΠΙΙ)Ιό Ξ: ΓεωΕυυιτέυΙβ Ι

Ι ξεαυκ υσττοεζ (Σουπυο ΙΙε(ΜυοΒτάυΙαν '

- Με: ω· _Ιυγ-πυοίωι: , Ξι αιυΐο ὰ: ΙΊτυιυυἐοξξ

ΙΙνΙΙΙτέ εΙοί:ιυατυτο,υνο υοττε ω. 8ςυοξΐξ' η

· ` ΒίΒ ` ;. οίροΜΙυέ ·
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,.Ιξ)Γρ:ι:ε οιου-Ιιου:ουι:. ε ρ ί

;88` διειιΜοι:ΧΙΙ. ›

σΙροτει:ιοο Ιο ΙοΙ: αυΠΙ,Ξι σειυΙσ άο Ισ νο

:::έ 86 :Ισ Ια σσι·:Ι:υάο Ιονιι:ΙειοΙο άο Γε

ρ:ο::ιοΙΙο. Αγο:ιε :ουΙου:ε οο::ο ρω*
::ιοΙΙογάονο:ι: Ιοε γιου:: ε 86 ουοΙ ουΙ :ιουε

οι::ινο σ:ι σο ::ιοιιάσ.Γογο:ιε οο::οΙ:ιε ουο

Ιυγ ου: οί: :ουιου:ε Γουιο1:ιΙ:Ιο ο ΓοΙ πιά

πιο ,. 86 α:: :μέ έ! :ἡ ο ρω:: έα Φ:47662έ:Μ π::

02ΙΙ67'Ε86 έ:: :&ποροποπτ , :ιουε οο:ι:Ιουο

ο:: :ου:ου:ε ίου :::ιιου: 86 Γ:: ρ:ο:σθ:Ιου,

86ορ:έε :ιρυε που: οΙΙΙΙΙο2 86 οο:ιΓοΙου

άυ:ο:ι: οσ:το νΙο ρει::ΙΙΙ :ιοε ::ιΙΓο:οε 86

οσε ο:ιιιυΙε, :ιουε :ο:ιά:ο ιίυ ΙἰοοΙο ε ναι::

' ροΙΙ-σΙΙου:ε άσ,Ιει ΒΙοΙ:ο 86 άι: Ια ίοΙΙο::έ

:Ισ Ιο:ι ρο:οάΙε ενοσ Ιοε Α:ιΒοε 86τοι:ε Ιοε

ι Ι · - Ηϋω<ι

εεπαοπ

··Ιτ

  

ι....6...ο




