
  

ααα Οια

5 με ε ΜΕ

Ισά” ιι..νεαε. ΧΙΧ.ΧΧ. Χχτ.

ναί Χ.Ι Χ.. Ε: Εε[εω2 άσε πΙαο[ε·.9 υπναε2ΙΜΙ>

και δω απ; Με” , ά[Ξπω επ :στα επ

Ιασίαπέ ό·[επ ό· σαρκα: σΙε/α:πε|ε. _

Χ. ΜρΙι·ΙΙ7β·πι ώιω!έω £ωσΙπω , ό· Ια

ο Ιω” φραπέ αΙεωισπ με σκέπακέ ά· ποτα

ΙΙε έσω: ΙΜ $εΙἔπειιο· ·ιαέΜπια.

Χ Χ Ι.Ε: ΙΜΙσπάΜ :με αιώσουμι· ἰπιιοααεΜ

Ια Νου» ΙΜ δι:·έέπσαι·1Έταβαασ|.

Ο Μ' Μ ε [1ΙΤΙτιι.ι..α. ] Πω

ανω: με :σπα Ι2αΜαυε:β)·ουΙ

βπαΙ93 ά ·υΙεωΙσπα ἐ Ια πω» 7

2ΜΦωσ-σ ΙΙαψ ·υετέ:έ ,-αι1ΙΙΙ

(σΙσπ ΙΙΙ αεήαεφε τιιογσιιε

Ε/ 7/ · ΡοατΙσαγζαΙιισρσ€Ιου αιι ανα

έ' Ησαυ ;. μι.) ΘΙ°ΙΙΙ·ΙΙΙΙΙεααΖΙΙΙΙΙΙ μια ··υεαΙι· 28

α! ΜΙ μια αιωΙτ Ια νέα, Ισε τσιιάίΙσ ΙτισΧουίαΒΙσε

ε / άΕι1ατΡΕΙοηΙι1ΓτσίυεσΠ18Πϊ.: θα Ραπ στι Ιπ

ΙΙ:τιιΙτσ κα”, σΓοτιτε , ΙΙ Ισα: άοπιιισ Ισα αιω

8Ι1σττιστι:ε άσίοκι 5αΙιιτ ΕιΙαοΒΙΙσ Ι οὐ ΙΙ Ια

-- - Ι _ Ισα: -

  

ω” ξ ο Ί" ..Ε



“εΙΙε σώσε.. ·υει/ι9.τ.ο.:,ι. '

Ιεστ στοσοΙε ειι νικ Η εΙειΙτε Ιιιιιιιετετ @σε ίἰ Ι

εΙΙε σεττιευτε εοιισεττε, εε σε σεστ εΙΙ:τε

με πωσ εεῇε Με Ισ @σε σε ετ-ρειετεχι.εωεω

(ζΙέ Μ· εστεπστωεπ2:,ό· στά Μπεστ »ΙσπΙΙ.ι· ι

τακύπε στα· Ισ Ιωπέωτε: Ετ σουτ σεσσετσιεστε

εισε&ιοοε σετ Ιεε ιιιοτΙΙε ·σ”εΙσετετιεε· σε

ετεΙτιτε τσκ εε ΐοιιτ Ιεε σΙσε ιπιτιιτεΙε σε Ισε ο

σΙσε οτσιτιειιτεε τεΙΤοττε, ΙΙ Ιεε οιΙΙεεΙιε τικσιε

  

σαιτ σετ Γεεδειιιτεε στοΙσεΙΙεε ·, ε: ετιἶσἶτσ

σετ Ιεε ΒΙετιίεΙτε , εσωιωειεε·ειιιειστεεεσα" σετ εονε'ΙΞε.τ σε:ΙσσεττΙΙιΙ ; σε σε ΜΜΜ:ζ ΙΙ τ '

Ιεε εΙΕΙτειιε σετ Ιεε τιιεσσεεε , ε; ετι Ιιι`Ιτε· σετ

Γεε εΙιεΙΙιιτιεστε, εοιστπιε Ιεε εττεεΙπιστ ΙιονΙ·ε

σσ Ιεσ Ισια: εισεΙτισε εεεεεωε σε νιοΙεσέ

εε.()'εΒ: εε οσε νοσε ενριεεισι'ΙΙ τι στειΐτισσε

ε Ι'ετιστοΙτ σι: σεσσΙε σεε·Ισιτε ,' σουτ ι·εω

σετ εΙΙε ίοΙσσ 8εισοεστ ΙεΓσε: βετ (·ΗεΒ.

τι.) εσ0°εΔ° εκε2τσετΙέεκσΙιφεστε με; ἄ_εω

σΙΙΙβεατι· ΜΙυπετε: σ ΙΙ-ωστ-›ΙΙ σὰν /ξ>_ε ΙΜ)

σΙ:ετε.τ,ΙΙ Ισια ε εΙο:Μέ στα σ:Μέτυ·: Με; @με

ΡΙΙ::πε[ωε,σσι είτειιιτ σε ΜέεΙΙΙ:·ε ΙΙΙ ε: εΙΙε.

:εεττ/εε _, εϊ εεισΓε σεε στοισεΙΙεε ΙΙιΙτεεσετεε , Ιειιτ ει εκσοίεεΙΞστετσεστ Γε .πιεσε

νετ1τε,ετι :ι εοιασττιιέ Ισ στεσιεστιοτι σετ σε

$εΙι·ιθτετέ Ειπε εκειτισΙε , σετ Με εΠ6εωειε

ιιιἰτεεΙεε επ Γε νιε,ετι Γε πιοττ, σε ειι ΙσΜε

τε&ιοιπ; σε σει· Ιεισ1εοττισΙΙΙΤεισειιτ σόσστσΙεΕ

σε τοστεε Ιεε ο οΙεε· σε Ιεε ἶΡτο εεε

εσογετιτ στεσιτεε ΙσΙ σσ1ιιο-Ιτ ειιιειειτ Βάσει

Ζε

Ι

τ ο

`ν ε
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7 _ κ

.(88 , 6”Μποπ Ου/ΐέωσ ν

;ιςοο.φρειειιέε επ: Φἐτειτὸεε εξ Ρωσει3ίσε μα.

:φςίΪοβ όε πέι::οτιει!ιωΙου απο Που ,δε ε!ο

Νέα ΕπιτςηςΙΙο :ὶ το ι1ε σου: εμπ ετο$τογουτ επ

. ί - Άμη86όσ ππ:Μοεε εί·δογεβΙοε , :Ια πιω·

41&άοε 86 εΙο όωπιστΕου ΕτοτοοΙὶο , ἐι του:

ρουκφίάεωευτοτογοητ άαοε ΙΊιπτεὸυΗτἐ:

ρβη1εβ ρ εουοϋέ: ίοη ξζ(Ρ:1·ς ὰ ία ΑΡοΒτε·ε·,

ἩΙΞίς1οςιε1Ι2πσι1τΡΙἐ;ξι .Πειρτεχοτ ἀΪνρε [εισι

/'ες_ ι;ε;ἐρε1τ[;ιἰ;ο.ἀς:ίςἶε ωγίὶετρε , ςΓνιι αφ

¦Σεςες.ι 1 Ιπειτοϊςιμ: ὰ Με Ρτείώμέ; 'ΡυΒ!ηιιοέ

σηςιψί ¦ , δ! ααα: εςΙέ!_ς!_ύ σ!όο ὅοε μιΠΒρ-εε κκ:

Βξέπειίτς ΡοιιτΙεε_ί:1ὶῷ.ἐτι;ετπἶὸτεὲτουε Με

Φ: !;ιής;Έ9έπ Ι‹:_υ:ε 1ηφρέσβ Ιαπ

- Μ:5; Ε: ὸεΡυὐ_5:£ςτ Μιμιτ_ Η ατε Μεη.Ιμευτουκ

ΜΜΒτω Μ: ()!ις1ίξ ( ω: σοηιπιυέ: ὰ μοβ

Βετέ!ει εἱ<@&ιἔῆιπςὸ;ΙΪΕιιειπἔ5Ιο , ετι·Ι:4 ΜΒ

Δ6 Ιοτμωετη 8.8 «πο απο! ΙοΡαϊε ‹ὶο Ιοόέτσάο

' ΏέΙΩέα86 ψ: ξὸἰιπαἑ·ἶο, :μια πώ ιεΙε; δὲ πρ:

ΜΒόι1ξτέ: τος;ρςΙΙΙςμ;Γε . ό: τω: @Μέ 8ΠΙΠί1

·_ ρ›οω15τς ό”πώςεξι Μέι· ιτιεινίὶκε,ςι›ὶ οτιτ εθέ

@2πηη_ία @β @ρ 2ε·απε./[:· ρηά;Με ά: Μ

;Μέ2ε_τε άεέ'Αικό; ΔώΙσρτ ` Πω5 τουΕ Η: τοϋ:

ΕΞΔέΙ`!ῷ!ρἑὲῇ‹›ξιΦε5ςΠ ήςέηΠ:.!ςκηειπ οΒίὶπιἐ σο

! _ /ἔόό1ἶἔτιἑἐὲὸνυ3ὶ;έ _ @ζω Πι ωειΙπ:ρ ;δ£ ειρτέε

Μ 5 Φρακ $-;8ηεο_τ Νώε , πγειππ

ΪἑζΑὲΡΩΪὶΙΕ5 @μοντ £οιμΒ!ε:τ

ἐξξ11);έμς;.3άρΕυχερές!το2. Ιςρτιπτικ δ. ΗΜ

.επιφΜιζι· ·,3:[χε;[Ε5η Πω: όε: Πωσ «Η ρεπ

ΗΨ99 ει;; εφέ Β1[9;μτησ »θα . Ιωτ ει ω:

# Δ. Η ' Ψ · εἴΡτοιμκΕ

  

7-| _; ψ
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/ υ

  

- Ι Ι

. α!ίΙ:: :|ωβ ι.νετκι;.ώ.2.π. @Η

οΓΡτουιιε:τ:οιΙτα ΓοττοετΙετ:ιΙειωΙ;ε2·δέ ΙΙΙ!

ΜΙΝΙ): , Ιεε'ειαι:ει·:Ιε Ρετ εΙΙΙΙε:ϋε ρέοάΙεεεκωΙ-Ιιευτ ΙΙι:Ι εΙΙοπ (οπότε: Μ· :μΧ ν; 6;

νογ.1ΠΕ φα Ραπ που: 6εΙΙΙΙΙ56:4εωεω

ό φωτ Ρωπε , ει τετΙτἐ ΕΜΗ :Ι Με ιΙ”ευκΤσα

ν ·οΙΙΙ.ωρο δ£ ΙΙΙ ΡωισέΙΙοπ, Ιτ:ε ο εΙοποέΙΝε?1·

·ρτογ€ πω: ΚοτοαΙοε , Ιω :ι οΙΙ:1ΙΙεπέρπιώβ

Ωω οΙο εΙεικιιπ θα θισε.Ρουτ στα εΙ6Ιάτ:τι

:ιυατιτΡατ τσιπς: Ια πεττο,επ ντιο Ι-Βτ1ο8τΙΙο-Ιθ
:δε επι ντιο ω1ίοι·ο εκπτσωο , οωιπτιτιε ΙΙ5·6Μ: Ι

Ε1ΙΠο06011τ5 «ΙσρυΙε,Βε οοτιπικ ΙΙ: Ιοεποπ.

:ούτε οοΙουαΙ'ΙπυΙ: Ετ φωτ! α: @Μιά 85; καὶ

Με Ιουτ εΙΙ που , Μι εκα:ρεέ ‹Ιο :ΦΙΞ

έΙΙ:ΙοΠ1τΙρτ1 , 6: ΙΜ εαπ ω:ιΙεάιέΙ:Ιου , @ο ›.

Μπα ςυΙ σου: σου αδ Ιου ΡΙΙ5, & πιω οτιΙ;

·ςΙιετεΙιέ Ιουτ τω: επι ΙΊιϊιιοοετΙοπ εΙε_Γοπ

Νοτιι : (ΠΕΠ Ι:ὶ , ε:οιπιτπ: ποιτεείΙπποπε·,.66

£1··ε: 5.ΡΙεττο , «ηπα» Ισ ΡτορΙ1ετοΙφ6Ι Ιου6:.

Ε» Φεβ” σα ΡετοΙοε εΙο2::νοικπω ΙΙ"ο·τ19-- ›

τΟΙ1(Ιϊ8Ι8ΙΒ&ΙΙΙ'Β. # -

Οὐ ιποιιἐ @Με :Ι οόοίΙΙΙεύστ άΙΙΙΙΙ:&έ- -

@Με ποΙε εΙιοΒτε; ΡτεπΙΙετειποορςυοΙ=ε&

τα, Ξπωά πεί ΜΜΜ· Μπάσκετ ΙΙ Ρετ-Ια, ΙΒ

ε‹3υτΙεΠΙἐΙΙτ τμΙΙ:Ιέ Ι”ο4χτ 0Ε8 ΒτεοεΙ5ΡςοΙΙΙΒέε › `

@ΠΙ ό6Ι.ΙφΙΕ δύτεευ @ΜΜΕ Θ!! Ι2-86Βτοδιωκ

@Με σε: Ιουτ εττΙικιΙΙ; δτκιΙΙ:ϋπιστ εΣιι:Ι ΜΜΜ

α: ΜΙ Η Ι6 Ρημ1Ιοζζε €Ιο σ6υκιμι2Ιπι:οςοο

`τουΙΙεωοιπ «ΙΙΙ $εΙΒοευτ. Ρουικοοφωοϋπ

*φα ι1ϋΙΙτέ όΙΐεουτε εφ: ΙΙΙ €ο11(Μετ28Ιση €Ι0

Ζ 4

  



Ε”το τουΜ. Ζεέει·ωρ είε !Έτστπείβω ΡΜιτι

 

Με: όποιοι; Οτι/Μπι:

Με τρικ ; ιιοιιε οι: νοτιε τιιΡΡοττετοιιε [Με το

Μεόιτιετε ίετιτιιτιετιε :Με Ποιιιτιιεοτετεοτε

Ατιετεοε 86 ιτιοόετιιεε,όοιπ Με Με ετιι:ετι

όετιτ Ρετ Μ, Μ τσιπ :Μ Μ ΡιιΠὶοιι ότι διιιιιιειιτ,

Με ειιιττεε τ:ετιιι όε Μ τείτπτειίΠοτι , τίιιιιττεε,

τωιττι όε ία νετιτιε Ροιιτ Μ ίιιδειιιέτ Ρετιετοί,

ό'ειιιττεε ετιεοι εε τοιιτ Μ τ'εττιΡε όε ίου τετειιε

ςΜΡτιιε Μ εοοιπι:ιοοεττιειιτ ιτιίοοεο ἐ Μ ότι,

Μουτ τιοτιε εοτιτειιτετοτιε όε νοτιε τεΡτείιιτι

τετ· , εε τιιιι οοιιε ίει·ιιΒΜ ΡΜ» εοτιτιετιιιΜε

ότι ίτιιΜ οτόιικιιτε οτε ΓΕίετιτιιτε,86 ό Ποιοτι

ττοτι όε ΓΑΡοΠτε επ απο ι·ετττοοΠτετιεε

ειιιΉ Μ: του; Ιτιτίε: Μουτ νοτιτ όιτοτιε όοτι0

τιιιε σ:: ετειιιό 86 οεΐεττιΒΙε Με;; όοτιτ Η Ριπ

Μ , τιίείι: ιιιιττε (δ.τιιοτιοτιιη οιιε Μ τειιιΡε

ειιτιιιεΙ Βιετι όειιοιτ όέΡ!οιετ Με ττιΡειιιετιτε

είΡοιιτιετιτιιΒΙεε Μ:απο Μιτου τεΒεΙΙε. Μ

όι Ζε παρ, Ρετ α: :με ε'είἰ:, ει: εμε Με είετι

τω” Μετὰ ειιτειιόετιι: ίοττ ίοιιιιετιτ Ρετ Μ

πιο: άσμα ; οοπιτιιε φωτό Η είἰ: όιτ Βία. τ..

απ.. δ6 ω. όε Μ όεΠ:το&ιοτι όε ΙεττιΜΙειτι

ΡειτΜε Οειίόεετιο, 86όε Μ ωΡτιτιιτε όε Βιτ

Βγίοτιε : Π] εισαι· ισπίζωέ6Μ Ρ67ίΈ66Μθί τω'

"σκέτο, εσωπ τω: αέιαΜωκ ό· ω%66ί67:Εί'

ε» πιο"Μ ,Μοπυκε έστω: των Μαρ: /

466.26 εβατιτα/ιιαΜ, Μ: Μοίκ.ηθιέιτε.τ έτι/τικ οι· ό·

ὰ[Μ πέσω. Ε: ότιεοό ότι .το :..ότι πιο!1

Πω Ματ : τ! είι: είοτιτ ότι τειΒιιε ότι ΜείΙὶε

ότι

ί



~_~

”./έι%εωρ.ι.»εΜι9.ιο.ιι. ζω:

)ΐε Μωαβ έ· α!ε$Μτε, ό· ἰεῇιιτἄ ά: ΜΑ9”

ΡΜπ άι· ίνιαπε[β ό· ό,εκεε/&ικεσ Ιπ3ι47 ΜΒΜ' φ”

]επιπ: πεββαρΡώ ό,(β»ιά, ΕΕ;ΠΜι€Π- ιζΠΦ Μ·

Ποιά: ιἴειιιττεε ΠειιΧ. Ι'Διοιπο ηι1Ή9ΠωΙη

Π: “πι” ειιιιιιε! Βια: όειιοιι όείΡιοικττ ΡΒ

ιυ8ετικοτε Πιτ απτο ιι2ιιοπ, μια: 9003 ΩΒβ

α: ςυ:Ιεε Ρι·ωριπετεε οκρτισ1οιιτ οτόιικιιιο- _

τιιιτιπ μι· Ια έπιπάε ιοαΜ ά· άι: ΠΜ ι-Φ(ζω·

ι11εΙι:τ.5ο.ν. 7. Ηι·Μ:: μσ`σ8πε Μακάι· [Αφ

8Μωία, άερ72ε 9%ιΉ ,η απο Ροϋπ σα άι· [ΜΡ

ύ!ώίι·,ό ε/ί ία· 2εηφ-: είε άετ#ε]]?ωὶ Μεού:δ6 80

Ριιοιι. 1. (ν.ι4.η.)Μ8ταπάι· £οαΜέσ άι· ἴΕΙθ7'°

πάω μ·έ.τ, Με εβΙ:Μ:, εἰἰες/ἰἰιωιβὶιιε: αὐ29 7

@πωέεΜ ε/| «πιο ]οιππέ2 άεβαιεκτι ]Μϊκέε έα

ἐε:τε.|]ἔ ό· ίαπριπ·, ]οπ4722έσ άι: έιναι: ΜΜΜ· `

πω! ό· ύκαμπι,ιοατκέε σἰε εεωίπει & άξ96°

βιπέιέ. Ε: Αροε. 6. @ι @Μάι ισριτι:έ:σίσβπ

έ" ε/ί Μπακ), ό θα! ψ σε μ! Ρσπτπαβιύ]Ϊ/ἰε:Ξ

Ε: Ιω τσιπ, ηικιικΙ Πε ιο58ικιπ ι:.οε·ιιει1κ

πιο” οιιΓεττιβΙο , άι: 6·Μωω δε άε ισΜιέ!ε,

οοιιιιιιο_επ εε πιοΓπιε οΙπεριττε άι: ΜΗ: Ου·

ΜΜεπκω Μ ιαατκά· άε !Έιππε!;β @Μπάρ

ά·|οπ Μπέωε , ό· θεά Οι ρυιιτπιβαιεπέΝ86

Μ2'ει. 4. ν.$.Ιε π9,Μ @αἱ τω: €πτΜΖω· ΕΜ? Η

έ Ρ%υΡβειε άειαυπ φα· ἰι· μα? έπιπα' ό· σ·εἄωιἔ

Μύ!ι· ώ: ἴΕιετπό ·υέεεωε: Ιωιιτ άικ1ικι Η ε(ὶΔ

άι: επι πιεί-τικ: ραΠέΒε , __6ξέ'έΖ Μέι·πτ απ.

Με ·υπβαηό @Ήαπἐω/ὲω πω: Μ οπΞωε›ἰἔ

Μα, ό· ωα:Ζω ιπιβωπ.ι. (1οιοικ Ιοεόειικ

Ι » π

ιχ

_, _β!.____:ι

.1.7--.--
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μια. ι?ι·Μιιιικ Ουή?ιοι·

ωστε σου. ΙσσΙ ιοιοτ σο σσ τσιιισ, σοι οι ιιΙΙσ:

@ο σετ δ. Ρισι·τσ. Η οι νι::ιι οοΒιο Ιισο ιοί

πιο: ιΙσ :σι·τιοΙσ, σοι τσίσοοιΙ σο ποστ Ιισοτσο

ι:Ιο ΡτοοΙισι:σ,Ισε ισοιοοισ ιοι:στιιισισε σο σο:πω νο , σοι ομοσ ΡτοΡισοισιιι ΜΙΒ/ΙΜ; 86

σο:: δ. Ρισιισ ίσο ισι Ισοπ πιοιιιιέΙ·ιοιι , οσω

Ιοιπ σσισοτ Η Ισιαστέπιπά δ; ι|ίιαβι·σι σο πο·

Μια, σσππιοισ ιιοτισ οσίΙ:ισ νσι·Ιισοέ ιοοιε

σσ πιο: σΙΙιιοτ σοι οσε Γσσιιιιιισ, ιι Ισ @οι σο·

τσιιιιισ σο” ιιοοισ, σο' οισιοισ Έσω οοοοσΙ οι

Ι”στορΙσισοτ σο όιοστιι Ιισοιι, σοιιιιιισ Ιοσ.ιι.

ι. ΩΙιπσιι.ι7.Ηο.σ.ι. ΜιιΙ.ι.π 86 σο ποστ ιι.

' πιο σσιιισΙοισ σΙιέισιιτσέΙσ ΙσσΙ ,σοι οι ισι ιιΙ

ΦΙσΒοσ σοι· ΙΙΑΡοβισι Οι· σο τσιπ-οσε Ιισοιι οι.

ι ιΙέ Ισ ιοστι:σοτ σουττσιπιβίαΪισοιοτοσιοι·ιΠι,ΙΙ

σκι φοιιτσπισσ.ιοοσ·σ'σο σο σσ”ισιισ ουσ Ισε

ΙοιΒ·σοι ιισρσΙί:Αοιιοι:Ιιοε,5ΙσεΙ'ΑιιοοσΙιω

 

ωστοσο ,οι ἐστι: σε δσΙσι1σο5, ΑιιπιιισΙιοε

ΕριοΙιιιοσε , σο ΙΉΙοιΕισ , σοιιιιιισ οσω Ισ

ιισιισιιε ι.·Μιισσ.ι. σοι ο οπο ΑιιτιοσΙιιιι ισ

; ιστιιΙιΙσ; ο οποιο οι: ιἶΐιιιιτιιιιΙσ ιιιισιιιιιΙσπιτ ιΙ

· Ισεοιιισσισειιτσε..σσιοπιισ ιι σίξεσπ:ιιέσει σετ

ισιιιιΈσιισ Ιἐ.- Οω'ι·ιγ. ιιιιιιοο σοιόω οοι

@οι εισιι σιιτσ οριι;ι:Ισ.ιοω Μωιιι. @καιω τω

ιΙΟΜα εσιιιι ‹ιοοι ιι οιιιιιι Μοπιιι.ιι.ν. ω.

:Η Μαιο: πω: ι·σέσοι'Βιά'ισο·ι φνΉ σ)Μ ο ΜΜΜ

ιι·βιίιιΙε/Ι ιισιι*ώΙσ ι Π· £σ7%ΜΜ28ΕΜΜι ιο

πιο”. ιιωι(#ωιιΜο Ι'ιισσοδοιιοπιοοι·ι ο

οι όιοιΙσοσ ιο;οι..,ισ..ιι..ιι.οοι: Ισιιιε· (3Ιιιιιι

νο)ιοοΕ

,;.”ΜΜΜ-_-Ν--ν---4νοι

- -·
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νογσοτ Ισ νΙΙΙσ ‹Ισ ΙστυΙεΙστυ μαπα ΙΙΙΙ'ΒΙΙΒ;

ΙΙΙζιοε Ο βια ακου:: επ σε πε Μεσοι: άσιυπέ:,

κι ευκποΙ π: Ιω εβο·βε θα αΡΡΑ72ἐιππ:π·Πἶ Μ

Μο·Φωιι2 :Ισω” ι:Ιέ ·υ/Ζε|ε: ΙΙ: άειωῖι πε.<σω.=:

τω· Ζε: πω! ·υΙωάτουΙ ΙΜ· :Η , με π: "ως

ασι)ιβεέε7οπ: έα υυπώέ:: , ά 2Ισπυποπ- ›

»·"υπι, & ία]ΙιεΕΖεΙου2 ά: :από σο/ἴώ· ό· π: Μ

άνου: , ό· :σε ευῇπ: οπο [Με επωί,ά κι·

Ι4%>πυπ σε ΜέΡΑ και/ω·μα” , Ρωσιωπμε

οι ›ίκηΙΙ:Με σου” Ισ πω:: ιεΙε τα οέβα:Ισπ.

Ιου: ντευσυ·ισυτ σΙΙτοἱσυΙσ ειυουσΙ σε: σου

Π_Ισυ, ουΙσυου:ειιπ συστΙ ασ ρσυυΙσ , ουΙ

συοΙτ ΙΜ: “υπ σΙσ τυέτσεΙσε συ Ισ Ισυσυτ , ουὶ

ΙΖιυο1: σε έ ρυΙΙΙστιπυσιπ δέ· ΙΙ σουίΙσυπυισυι:

Ρτοτσοσ,ουτσυ: τειυ:εΙσ ΙΙσσΙσ:; ουΙ υουου'

Παοκ Ισε σουτὶυυσΙΙσε τσΙ:σΙΙΙουε,ΙΆυουΠ -

Ιουευστυσιπ·8: ΙΙ Ρευστυιυσ>υτ στισυτΙυ σου:

Ι'σπισυσι··:ὶ τσυσυν:συσσ, που:: τουτυσ Ισ Ρα

τΙσυσσ συ Ιυτσυτ , ει σε: συ Ισ ε:οΙστυ> [ΖεισΙι.

ιι._9.] Ισ πι: σου: μ:]ΙΜέ ΡΜ: , με :Μή μέ -

πω:: ωστε, ό· :με σε!!ε: υιιέ/Ι:3: »Ισ π/Ισ ΙΙΙ:

ε40ϊσπ 1 να σΜ/λακε Ια Ποσο· σεβ τσιωμεπε;

ΑΡτΞε Ισ νστ8σ ιΙσ ΡΙειΙΕΙιπσσ , ουΙ σΙΙοΙ: ω»

ΙΙ:ιυσσ σ:1υ”ΙΙ συοΙτ Ματ απο @σε , όσ Ισε άσ

ΙσυέΙτσ τουττσΙσε σΙΙευκε εΙσ τουέΙσυτε·συ

τισυτΙ-ε; 8;; Ιανστυσ οι: ΙΙοάΙου., ουέ σΙΙοΙσσσΙΒ

Ισ·υειι· ΙσουσΙΙσ υΙσρυΙεΙσ εστυρε άσ'Ισιιτ Ιου

Φ1τΙου.1υΙουσε :ποπ , ·ΙΙ Ισε;ειυ-οΙ: τσ_ουε Με

συ_Ϊνυσ τυυΙι11σΡσφυβΙΙουσ , Εσυ ο ΙπΙΙσσσ

έ ο ουσ..___Π__Ι
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3,64 δ'εΜ:οπ Ουβέσπε ΙΙ

τΙουτσε ὁοιπ, ει ε::ροίί: σα» ωἱΓετεΒΙοε Η: Η

ίπποι: «Ια Ι'επτιιέσ Κοπιο.Ιπο , :Ιω ει όείοΙό Ι

·Ιοιπ Ρ:ιϊε, τΙ1Ιοέ:Ιει @πιο (Ετό, Με Ι:: τοπιΡΙο ΙΙ

:Ισ Ι)Ιου επ @Πω δ6 σκοποί: ασπαιτε: απ, τ

άσε οτικιιιτέε δ6 ό‹:ε ΙπιτΙ:Μεε οΓΡουυειπτα- Ι

Νοε : 8ατοΙΙο @Με του: οοΙει , Με ει ιΙΙΙρετ-· Ι

οέ: μπω τοιπι:ε Με ΙππΙοι·ιε άι: Ια κατα, Ι

Ραπ γ νΙιπο επ ππΓετε, δεοπ Ι8οοπτικιμΙο ;

ΡοτρετιιεΙΙο ,ΒΔ [σουτ «τριτο :ϊ τουε.Ιεε [κα. Ι
ΡΗ: οΙε ΙΙντιΙυετε ντι τιιΙ)Ιο;ιι τ.ΙοίΡο.υιηιπιο

πιεσε , τΙ:ιτ15 Ιοεμ.14:ΙΙΙ8 νογεω :μια ίι·ειγουτ.

ευακέ:ι·π :'42 Μωβ· βιυ·τέύ!ε θα: «Ισ :υπαἐπ` Μ

πεβασ :Μέσω ·

Ο: όε:ι1επιτ πω: ά'επ πιω· Ξι απο @απο

› οΙο οπτι:ωΙτό, ΙΙ ώς; εΙυ'ΙΙ Μπιτ επ όοπι1·ιστα

Ι

όεείἰετιε: οΙΉοΙεβΙοε,Ι5ουτ νη ιΙι:τηΙοτ ευστ

:ΙίΐεπιοιπτιΙε ρειιίοι· ἐ Ιειπε οοπίοΙοτκοε,ου

Ροιπ νικ: όετιι-Ιετε α:οπιιάθ:Ιορ άσε Ιοιιτ Ισι

ΡουΙτετιεο , 86 ‹Ιε Με οΒΙΙΙικιΙΙου Επόοτηβ

ΜΒΜ. ΙερΜέ , ὸἱτ-ὶΙ , «Με σΙσυβ·: Ματιώ

ζω/ξ: . α” 022! ε» Μια , &/ξεω: ε» κα” ε::

@κι ./ΕπΞ ό· /ὶ·π , ό· ·ωφωο· αΙι·/α:πε1·, Μ·

6'η!εό!/εμ :Ϊωπἔέω ιεπώτε: (Ή. (36 €μ1,ίΙ

πιο Επι; με Ρτεϊιότε ει: ΡΜ όι:Ια Μακ,

εοπιιτιο Η οσε εΙποίέε Η άευογειπ εΙΐε&Ι

ικιπετιτ αιτίι1ετ πο δοΙε·ΙΙ ιπ::Ι0τικ δξ:ΙΙ2

Μ.πτιο.ωεΙε ΙΈΧροίξτ Μου Ια· ΡεγΙο @ε Ρω

.ρΙιετεε; απ εοωτοε ςυειτιεΙ ΙΙε ναιΙαπ Β

ΒΠΙΗτ:τ τω:: ΙΙΒτωΙ·έο: εΙεΙΙιττωπο νικ:

› 1·είΙευτα:Ιοιι
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/Φείἰειιιτετὶοπ ειότιπτειΒΙο, νι1‹:_·ΡτοΓΡοτἰ:ἐ εκ

£τ2οι°ἀἱτ12ἰτ€ ·, Πε πω” Η τερτεΓεω:ευτ 4

Ρετ ΙΞιοετοΙίΐοπικοτόσ Η ΙυτΜοτοόι1 ΒοΙεὶΙ

δε άι: Ι:Π..11116 : Ζω ίπωέσπ· σΙε Μ @Με , ( είὶ Π·

ὸἰτ ευ 5ο.άοε-τοι16Ι. (ΓΕίει!ο )βωΜΜΜ· Μ

ίωκέετε έκιβίσέί ; ό· Μ Μπέκι· άαβίΜά·Μ

βρ2/οέ: πωω»ιέ»·α»«Μ φία Ι'οτάέωιέπ , του» 7- '

π:: 2εϊ]ΜΜα ΜΜεπ άερμ Ματ.: μια ω"

με !,ΕΜηαεί “οι Μπάέ Μ β·υΜπε άε·[οη ἐ

Ρειψίε. Αιιίἴὶ·°-:ὶ ΪοΡΡ·οίὶτο, φωσ! Πε όαέΓ- ' `

οι·ίυσα:Ιε:ε οαἱειιτιἰιἐ:ε εκταιοτόέπειία:ε , τ1ι1ί ἶ

ἀοἱσεοτετι4ιιετ3ὶ ν:: ΡειιρΙσ , Πε:Ιεε τΙοβ 1

Ρεέ8Πεπιτ, εσπτωσνη Ρτοὸἰ-ἔἰειΙκ σΒΐοι1τ

εΠΤοτηοηε όιιδο!«:Η 86 όοΜ·Ειτπο 6ει1ε5°

Δωσε. Πω( άπ Ε(2ΐΕ·) Μ ῖοΜπι¦ε άι· !Έ-Ξ

2ετ°πἐΖ πω” ΗιιΕἄιΞ., Θεοί πίζβ9:4ε _βιτσιπ , ό·

αό·άεαυ··άε το!σπ ,Ραπ π·σωί22ίσΡΜ: :να :άβ

Ζωέου,ό· 2! Μ εκιετωέτωτ2--!π Ρεώσιπ.αίε:

 

ι]|σέίε: έκ 6"έω.ν π: /δ:·οπ271οέκπ ω” Ιων· 8

 

;Μπέ,ίε 6'ο!εΖ! ίσέβιστείτα,9%σπά έ!/ε ίσκευι,

ό· Α: .Ειυπ·πε β” Ροϋπ π#ἰ:πσΜβ Με", `

Μπι· ΠπωεΕ· έα Οάεακ/έβκάΜ, ό· ΜΜωπι

πωπω Αα]εισέ!!εάε Μ Μέ" ό· άι: έπί”.

ω:συν ( Δε: Ιοτεαπε ) πκ·πεπι α'επέί 3 ό· Μ· =`

Οὶειικ/ἔτυπτ κάτω ωάεπιπ , άΉΜαπτ 9248 ῖε ` .

ΠΩ Ρυ·υπωσέ , ό· πι· π2,επ "Ρωπέτσέ μέ»!

@ικάέε ίαπωέ ο_/ῖεέπι:(ὸἰτ `ΓΕεεΕΜ:Ι·ε2εε!μ

8,27. μ..) έε ευκπτωιό Μ· ω”, ἄ·/ὶ·πιῖοὑἔἔ ~ ` ]

βρτώ !εω·.ν εβοϋο·.<ε π οσπαϋω2 Δ· :οΜὲ π·ω ν <



~·Ϊ

ὅδ

ἴ£|ἑ7Δὶυἰ2/Ε°ι4τ£ἰ7ρυ° Μ

:δ:Μπστι θπ[2Με

φα82:.ό· Οι Δωσε πε όοω"ωΡ¦Μ[›ι ΜΜπ:.

Πω: Με ίιιυψω·2π.·:

σα! άσωπεσπίαΜέσε ικα Οπα:: , ό· απειρα!

Ω: 2επεόπ.τ[ισ τοηυιϊωἰ£: Δ· .9:23ωισ (Έω

υι:!.Απιίὶ οι: ΙΜο-Γωο ὰ: Ι'ΑΡ6ο.ειΙγΡΙε πω.

Α Γουι1ε;ι:ρω άιι ΐἰκἰοἴπιο -ίσω, Ζε Μα!

α!εριέω ποὺ· εσω,2Μ ·υκ[ω[απ Με μέ! , & Μ·

@Με ά;ισΖαχ:υμπεσσνπωσρ:13»· : ό· Μ: ‹·]?σἱἰΜ -.

αιτι Οέεί2σΜύπωωτσωτε.ψυ ία πω” σε. Ε:

Β σωρ-τειέ%», :Μια
ε ·υ:Μέτυ·σ 9:4,072 ,ΦΠΑ

Η πω; ὸοι·ἐσ Φ::Μευ κ Πω ,ρμ'Η Μπιτ σι

ιιοἰοτο. μια; ώ: ιιηιοπ,5ε. :Ια τωοχ Η εκκαιοτ

ὸἱιιεἰτο$ ΜΒ. οίδ:τειοΒοε ·Α, οΙΤωΪιΙε -

ςσε.άεπω;τ τ €μ10του;Ι€υτ Ρ:ιϊε

Γ2.11τα:,Γετει σοω-ωε-ρ

αι οιπιβτο άο Ματ : εμε Ωω ααα

Ισεγγειικ. Πε

ό):έρωιιυεστ_ο;ηρπι: Βειὶ

φ1'Μκοντικεπ·

:μια ςὶοε οπιβωε

πο !ςαιμ·οη;

άνω Βομτὲ

Ισο86ερ εφικΒ:σε Η

η” @ω

;τ'αρρ.ετοουι:0σε

Μτ

Ν:111°;δ6 πιο καπου; μιτοΗΝο μειω Με Ιππ- .

τίωσε οτειεεε ειπε-απ τη Ά

ω αυσιωε ο&πι-οοΙ.!6: άι.: σου
ΡΒΙΉΠΏθῷ

φΙο,66 γ:: βο.ιιλεμοι:(ε

ιτικ6ιπτ , 82$5.

νιχμε ,μ οι: ;.;ίΕ :οφΡ;.;

Ποπ : @ως εε (εφ 6Μΐιι

] Η Μ:: πω; Ρι·;:ά6: ΡΙσίιουτ;

€Βι2ττ00£0ξίἱρμ., Ρ.οι1ι*|ΒΒΕ €ωΕθ. :

(Με ὶιιίςυεε ὶοΕ,ι›'ἶοὶοιιςἑε

Με Μ! νου; :ι ειιιιω6 ία

0π.€[6 ωοέτιάτω:Ρ

(ο!ευ

"ψ σοη?αΠοη Βου;

ιτιωτ νπωωτω. ΜΗ

.ίς5ς:-!;ε ειιιΡμ·

ινσιι€ω Με' "Φ

με έτωπε Μ: ω·

Ρεορβει:εωινπν8

] σε
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ΜωηέψΙΡΙοο; :1Ινρυ; ο οτωοιο ίση ΡΜ,

86 νου.ιε Ι'ε.υθεοτυοΙδού ΙΙνουε οποοΙο έω

ΙοιικίΙιοΙ Έκι ΕίρτΙ:,8οέόοε νουε Ι›ιου ‹Ιο ο

`πΙ'ΙτςΙιο:,οω”ΙΙ σο ο τοεΙοο_ιοοτ :Ι Μ; σο νου-ε,

8: ειιι”ΙΙ ω: απ” ;9.Ι58οτΙ0ι1Πο :«ηκεΙοεισΙεω

Π12Ι-ΙΝΙ1τ5 ; ΙΙ νοοε οτπιοΙο ίοε ΜΙΙΙΙΙΙτοέ.

Ροωκ ν‹›ωε οκΙιοττοτ ὰ. νου;επι2:ιεΙοτ, 8ο 5Ι

οτοΙτο :Ι ίου ΕΙιεηΒΙΙΙ:Ω οΙΙ:ουτέε Ιοε ό: Ιουτ

0Ισοϊίίέε μιο (Ιζο;11.ι.4.. ) πέα:έ: μέ” έω/ἔ

9ωσ.τευ Ισου:ίε: τι:|σε!ε: άε/Σι &επτέ·πέκέ ό·

σιίερι μπα:: ,ά·είο[Ι: ίοπέκε α:ιεκπεφιέ παω:
Μπαίο.·σ2:Ι 2°η:Μ2αΜ1°ε;ΠΒ ίοΙίτε με Η ωΙίοςο- ι

Ι1Ιοε , δ: ΙΙ οοτιοωΙε ‹Ιο νουε ωοίωοε, :Ιω εΙο

νοιιε βατ:: ιΙιι τΙποΠΙο ω: 8τοεο , ντι τΙάτο ίςιο`

εΙ”Ιτο,ρουτ Ιο Ιουτ ό:: ίου Ιω , δ: οΙο Ια όοεΙει

τ:πΙου ό:: ίοτηΙυ8οωοιπτ ουί εορτοοΙιο , 86

ουΙ νοι1ε Ρεπό άοδει !ιπ Ια τοΙΙο ;( ΗοΙ:.3.7.)

-β·1ΜΜ ω: ακί-σαπσίβαέβ ·υοέκ π,εκαΙ:ιτσΜ:3

Ραέπέ πω: εαν” ; πιειΙε οΙ1οωΙοοε οι1ΙεΙιποΙο

το οοΡοιπΙειπ ου'οΙΙο νοοε οίοΙεΙτο , δ6 ο”:ιτ- α'

τοπιάί:ε με οπο Η οι:Ι& νΙοιπιο ου ΙειουοΙΙο

@σε πιο ροιπτέε ττοικιΙΙΙοτ :Ι ΙΙοοιιιιτο εΙο νο

ίΙτο Ματ. Οι: ο'οΙΙ ΙεΙΜοε ΙΙτοτοε,Ιο αποτο

€Ιο :οικω Ιοε πιοικιοοε ‹Ιο Που ; οΙΙοε ίσκιο

τΙοε_ΙηυΙτατΙοΠε :Ι κοοοητοποο,8:ροτεοπτ :οΙ-

Ιοάποι:: Η:: ιππιτε!ι1οε οΙο ίαίουο:Ι:οοοικτο

ΙοεοοοΙΙουτε ? ηιτ'οΙΙοε ρτοοοιΙοιπ οτι :Με

όοΙ'ο.ιποιη οιιΊΙ Ιουτ Ροπο , ααα ίοΙη οιι'ΙΙ

ιΙειΙ€ηο ΡτομεΙΙο @ο Ιου: ΗΜ. ΙΙ πιο Με

 

  

«Ω

Ι
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ιιιειιεεεὸο Με ισιιιιιι , ειιϊειδιι· ά:: Ροιιιιοἰι·

Ρι·ι:κιότε Μάϊ 66 Ιι·:ιιτ :ιιτιιιιιὸειιιε:τιτ ὰ: οι:

Με Ρι1τιιτισειε : ΙΙ ω ιΣοιιιιιιο νιιΙ)τουορι ισ.

ιιοιιιΙοΙι: ἔι ντι οιιιιιιιιι:Ι , @οι νειιιιιιτ επι πι»

ε1τ€ι100 Ριιιιι Ια: Ι2.ιΙΙι°,τ:ιτιΙ€ ἔι Ια Ροιτε:,86 γ

ιιιειτιο @Μιὰ Ι:›τιιιι: , Μπι ‹Ιο Ιιιι άιιιιιιοτ

ιιιοιοιι άι: Π: ίὲιιιιιοιτ.

Όιτ Μι ιιιιιιιι:ιΙιειισιιιειιτ ειπα εειιι:ιιι6

111103, ιΙ Ιοιιτ επι πιοιιιιιι Ισ πιοπ:ιι: ΑΜΑ 9η- _

Δι: ΙΙ ι ιιικοεπεωΙε παπά έα δειἐπειιι'

ρι·ιι/ιιιιιιέ. (Χι ΙΙ πισω βιο: οοιιίΠοτι:τ Ριο

ιιιιιττειικιιτ Ια Γεω ό:: Ια ί6τιτοτιοσ , 86 ιιιιιιιιτ

';ιοοιιιΙΙιιοτι τιιιΙσΙΙο ταιι1ιεττ ὸ‹: Ι'Ιιοιιιιιιέ

:οιη:ιει

ειι1ΙοίΙ , ά,2πιισιμετ Η Νωπ έ» Σεζέπιπαι·, 86

:μποτ :κι Μαι ειιι'εΙΙε Ιιιι ριοπιι:τ 1Ι›ιιε από

οοικΙιτιοιι Ιἑ,ειιιἱ οὐ: αΙ”ψι·εριπαέ;Βε μπε ίου

είΙ::ιτιόυε ειιριιιτιόε μι· οι:τω ιιφεό'νιιΙιιευ

ΙΙιΙιώ. @έεοπαω:, Ιπποααεω [ε ΝΜι έα .Μ

επεω· , ΡτοΡτετιιοιπ δε Ρτεειίθωσιιτ , ε'‹:ίΙ Με

μια· ι;ιι ιοιπεε Με ιιι:ει:Πιι€ε οστΡοτι:ΙΙι:ε 256

ΦΜιιιοΙΙεε , ι:οτιιιιιε Ι'ο.ιιτΙιευι ιπιιιειιιε εΙιι

του: Μαι . 86 Ιει€ιτιο:Ιο.ίουυετιιιτι εΙε:ιοιιτ

πω; ιιιειἰε μια @σε σεττε ιιιτιοαιιιοιι Η

εΙΙ: ?ντι άσε ΡΙυεροιιίιιΙετ:ιΒΙεέ ι:Η-οδΙ:ΜΙε Ια

τ:οιιιιοΙΙΙειιιοε άι: Με: ΜΒ ιΙεε ΡιιιιοιΡιιιιιι

ωωιειοω Φ: κι ντειι€; ΡΙοεξο 88 ηιιι :ιτε αμα

Ιω ;οιιεΙι:ε ειιιτι:ετε: ΓΕίστιτυιο επιιιΙογι; Γου

ισιι:α:τω ΒιιΞοτι ιΙο ιιιιιΙειτ , Ιιωοιμοι· 'Ζε ω»

άι: Σιέρα” μια: “Με Με; ΡΙιιε εΙΤςιιιτιοΙ5 , 86

Ι “Η”

“Αέ έ Δια
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τω” Ιεε ΡΙι1ε οέςέ:ίΙειιτοε θιι:ιιοΙτε «Ισ Ια να”

ΡΙ::έ,ε'είΙ ὰ ιΙΙιτ,Ροιη τεοοιιτικιιιαα ΐοι ; Β

πρι: τερειιταιιοε εἰ Ια αιΙίετΙσοπό: εΙε Που,

Μ:: νικ: ξηιτιοΙις 6: ι;οπΙΙαιιτρ ΡτοΪοΙΙὶοπ

εΙε(:ι νι:τι:6 , Θε Ιείςτι1Ιτί6Ι6ηΙ;ίκΒΙε8 ιΙσ

ΙΙΙ ναι” τεΙ-ΙΒΙοιι,ιιιι'ΙΙ Μαϊφώκια: 36%κυβε

εε: ετ1Ι€ΙΒτιέο ειαΙιοπιωα:. Ω”:ΙΙ ΜΙΒ ςιι'ΙΙ

ία [κατά ζΞεο.4.9υαιιεΙ ΙΙ εἱὶ (ΙΧ Ψ1τε;ιτ τση”

ιὶ'ΕποοΙι,ομρωωιπριὲ όραμά Ισ ;:Ιουϊά:

ΓΕιωκΙ : ο';Ιὶ ;ΉΙΙτο ἐ Ι; Μπιτ Ριιιι:ωι:πτ,

1100 ΓουΙοιικειτ νο οΙτιιέιιι: φ ΕπιττισιιΙΙοτ;

πιω πιω οι: ίετιιΙ:Ιο στ; Ισια; αΙΐσαιΒΙΘφ Επι.

Ι:ΙΙ(ιιιοε , ζώου Ιω τοίι:ΙΒιιεηιοπ5 Θ: ΙερμέΙσ '

ΒΙε:ε ά:: Ια τοΙΙΒΙου,ίι:Ιου Ι:ιφ:;ΙΙο ΙΙ νσιιΙςΙτ

εΙΙι:ε Μαι : ό: ι.βομι. ρα 5.ΡςιιΙ αρΡ:ΙΙε Ιεε

ΕΖΙΙίσε ιΙ'ΑςΙιαιο, .ιάει.τζρ31ξέεΙυ.ς@έ έφυ

ιμω:Η που; ιΙο πιι|ίτε ..9ιέέσιζεστ Ι:]ἱ:: Βιβή?

ω ωα:ΙΙςα .: βιβΙΙ.`.ΤΙω.2.ιι.8ΙΙΙ2πόΙΙ @π 3.

ΤιπιοτΙιθο , ΒρυσεΙ'οιο]]δ· ήιβιζέ : βἱΜέιάἰ:έ'

ό·μα· , Με:ας;; @Ι έκέέηΉιέ:!ί οἰσ_ Μη."
έ: .Μέσωτ ; ερωπικ οι: ι:οτιτταετο Αβη5ΙΙ Ι

Ρίς;ιιΣ7%$ε Ιοιοι:3.ιο:τΙΙΙδΙ1τέΙ @στο ΡέιτΙ”έπε
@ςε_ΙΙΙι.Ιι;Ιεε ἐ ΙΙ 3ριζΒάι·:2τβ2άΙτά @οί 52 σε

ευκωΜπτ2ζιέπξ«, $έριέ&3 Μ'

1Εφφωε:Ι από 'π'ἰηῳσ9ισεφἐρυῇρ:·_ἐςπ Ής5»·;

©7985 Μ:ιΞι:ι.εφΦ. @πι ΜΗαπ·

ΜΜ39=_ά9Μπι 4 έ;Έ19ωΙΜιε”

Ρε9Ρ=Ιϋσρέψ ιμανπΚΦΙΙέΙΩΠ-Ϊ -(ΜΙ·ω

$ι;Σεισ[δη€βηε βιιέ_16έΕ βξ-83Ιΐ Ρηικἶ Ισ
Ι· -.- · . . ,πα ι · · .ι·"·Ι.
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Μ έ$ύο 4 Σεπποπ Οπ.βηε .

.Ρμοπεπτ :πωπω ΐοι1τορά:52ψφωμε ἐπι

ςΜ9ιΜΜ Δ·ω” γάρ Ξεἰἔπ€:ι7 @τα [ωωεΕΡοπτ

: /ίτε άσπσ έα· σε ύέσπ-βεατωπ πακέτα ό: ΡΜ

· μ;; πικάπ μ” ὰ έ: (Φωκά (ΜΜ,Π π7έ/ἱΡΜ4ιβ: Χε

Ρο·έπ Με:: ά2 !ωπσβε:μα]λ·ατ: Ιερπ: 2%[9%ι[$

ί: άέκ,(Εΐο..μη. )0%ιΜά =ρεω: εβιπά7ύ ω5 `

πριάκ.αίε ωώεΜέ :Με :κια Μπεν: έ: ©0145,

& 4]αβά ·υοασ πω!;2Ρίέφτέ: σο: τηαεβ(·:, Δε”

_μασιι: ι·κωισμα2 ροὶπη86 ςὶοητΠΔιιἰὰὁὶτ ΡΜ!.

Ά.:..Ι!:_στ2ο)επώωεω! »Ϊ ιω.,ϋ Ροἐ›π άι· ΠΙπω

π” μισέτε κ) !Έ1εΜε!_, πω! έ! υπ @η ι: Έσω

π·[)υπάαζ Η ξεηέ1Ίπιιοςυι:τ εἶτα: ΐομ Με

| (Ηοϋ. 9. 6.) ία9εκπα:α! ω: μα; Ιψιέτωἔ

Με" : ΙΙΓειι;τ Η Ρςάσ::-ευεο τσΡωτειιει:, ω:

_ Ποση 9.μ._) Πωσ πΈνωιια· Ριζὶπ; Ζω Ρκώειπ5,

σ,κ:Π Ξι Δω, 0`£τι1κι1ιιἰὸειτιει1τεητ ο)›ί':ἱτιίπ

Μι Ώρα Μακ Η Γεω: €;ο1τ6Με νωπό 8: :τι

- ~ &ΉτοΡτοΐοίΠο;ι,(Κοτιμιο.ιο. )βω· ά: 62449'

υπετοέιὴ Ιιφ'βα , ά'2ύ0)ιώε φα /Λι :ως

~[0» ζβι!ια: Η Επι: ε'αάοιπιεν: Με Γεω: ιιοτι

_ @ζω ἱ8£811£2ἱ6ς-ὁἐ εΒηε_ύ;:55 σύ ΜΟΗ Ή3$

› ρου&οωαδε Μ; ;τειἀἀ;£ρη;,άε; Ιιοπτιωο5,~
. πιεμή [οΙωιΪίοε Βτεοεμεε 6.: ΙΕε σοιτιωειτιε!ε-π

.Σηίἐσὲε;.·οΪ.ὲ:Β Η Μ:_ήωΒΜ:Φ;ΜΡ Ππ%ηκόω
.,-`Νοωβε.ἴΕ;:ςπ:ἰς-: Σ" - · Ι ·

Α , Εφ εοΙιτ19ιάί!ΊξιΠΟΦΒέτα ψ: αιω βι

~ ζ @Πω Ρωπκτ;Όε ό ρἐ2ειρῖιχ#“#ἐ·,_ε,=‹ιὲ

όξω πμ; (έε μοΒέ8 Ιοί ίστοιή: Ρ:8ςόοπτίέ$

ω ΩεΪγῇφκιἀμι Ροὶρς σ9ιπβςτυπατὶου›
_, η; |` _ κ Δ «με

› μ;μ__ __ _ > 



ἐ..__τ

ωίέΐ:: σἔφ. :..1φο·[19.›. α”. 37: ε

ει:: Ιω :τ:ιΙ:ε ό: Ια νειι?μευσε ‹Ιε ΒΙ::ιι 86

' :Ισ Γ.: κιωΙοεΙΙέλΙοει οοΙ::ου:Ιιε:ου: ροΙιπ,

9α,Ανα ο» άε!ιιἐε άι· επιπέ:: :μακ ε Με.: σε

μπαΜώ·σπι Ραπ: Μ[επε: ὰ ΙΜ ; :ΝΠ Ια

Ρ:Ι:τΙ‹Ι:Δ ει: Ια Ρτο:φθ:Ιοπ ά:: ΐοε Μακ ; εμπ'ΙΙ Ισ '

::τορΙΙτα :Ισ Ιο11·ΕΦτΙ: , δ:: :ΙεεαοΜοΙΔ:Ιοιη Ι

:Με Γε $τε:::,8: :μι'ΙΙΙ'πω:Ιοετο :Μα 5. α:: 'ετπιισίεΙι›:,ςιι'ΙΙει Ρ:ορει·έ: :Ιειιπε Ισ ί)ίε:Ι ὰ Ι

οπο:: ςι1ΙΙ'Ισι1ο:ευο:ι: Πτισετε:πι::ιπ. Ο:: ΜτΙ:

με :με Ιε ΒάιεΙο :κι α: πιοπιάς , τι:: ΙΜ: ΠΠ::

ά:ΙΙ:262(β8 εΙΙΙΙ:Μουε; πιωΠω Ιεε Ιοί :Με

:τοτῖπρἔτε ά: αυτό:: οοτιίοΙα:Ιουεηυ'οπ :σε

εΗΙΙ:Ήοιπε απ:Γπι:ε,ΙΙ Γ: τεΙΙοιΙΙ: ( π.ΡΙ::.:.8.)

:ἴπυκ ΜεΜι·πυπόΙε ό· ε!στέεα/Ξ·,8: οποία;; ·

Κρόω: ρω: Ι'ΑΡό:::,(Κοιπ.μ.)ε'εκ ξ4·Ισπϋΐε,

Ής26&π222 με Ια :τίίωία:έω επ8επώ·: μ2ίεςή

πω, β; ρα;έεπα ε]Ρτεαιωό·ΐψ:·επικ @παπα

ε πιπφωεωε: :ϋβπάεσέυ2εθο 1:ι'::Ι: μεΦΠ! _ κ

ε:: Ι:: :κουπε μι· Με ειειι:ΙοΕυρίτ :Μακ Με :Ιο- /

ίοΙει:Ιουε εε_πετοΙ:ε,σοεπιτιο ν:: Πει:ΙΙ:Ι :κι Ισ

::ειΡ:ΙυΙ:έ: :Ισ ΒειΒγΙοτιο ; ΜΙΒ ΙΙ Ιοε γ: ανω ' Ι

ΙΙ::ι.ιε-:Μτα:ιεΙσπίαπ::ητη 8:ΙειΙ: γ ΙΙΙΙ:::οι1» Ι '

π:: ὰ: ΡΙυε·8τατιάε ο:ιια:Ι:εεοε φΙ'Ι_ΙΝΚουβ 1 , ε -

ίου:.Ροιέξίρετα:: Ιιο:εἶἀ€7Ι1ἔ: ε (ζε- πΐοί: Ρεε:~

ςιι'ο·:ι::ι: Ι:ε τηΙΙ:::ε οοωτοιπποε :ΜΒ
4-:·ΙΙ:ε Ι1:;ωτπεε; ΙΙ; :Με εγει·Ι: ά:Πρα::Ι:αΙΞεε€

::ερου:,Ιοηοφ ό: ποθ:: 8:58τΙ:ι1:ψοε:

ε: «:οιπωωΙΙ: Ι'ΑΡοίΙιτρ ( ε.. ΤΜ.μ π. ΜΙ'ΜΜ

(πω: 9ιιΕΡοσπ!ωε εάν: βΙσπ2 ΡΜ( ἔἔ8;·.!£]'β-[

: ΐὑ7ξίἱβ###ὲ:σκ:Ρυβσα:ΙΜ:ΜεΙε ως9545ε
: ¦ Ι _ . Α δ .

›ὲ_._ἐ-ει·
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· $εωσωΟ»[έωε ι

μυω[οαΪτπάτεσάσε0&υψ ιώσπἄοΜ αι·ΙΙΙΙ.μ- 'Β72·

οπέΙΙσπωπε και φαν Ε&τ·φ ιιίω:Με ο ω»

ῆΙιιτΙΜΪ, 86 Ρα: ΙΙ: ΓετιιΙΙινωτ Φεβ εκισερτ-ο

^ίεΙοτε,66 μι· ·Ι”τΙΡ·αταποε οεπιειἰιπ.ο.ὰε·θιΒΙοὶ

τι.: δι νεοΙτ ω: =ιτ'οΙΙ: Ρω,ςι:ΙΙΙ τι'ειΙΙ: ὰ πιου

ωΙτ ΑΜΠΜαι ςΙιιο·ιουε Ιι:ε @ετα -ΦττΙΙ:105

εΙΐΑόπω,ωτ-Η6Μ9η.7. Η εβοηΙπππέ »Ι πω·

ΙΙ.να:πωσ.Με ΜΜΜ· σι7πεβιέσ ; κτκιΙεαο<Ι·ενωοτι,

ΙΙΑᾶ. 7. ω.) ΙΙ νσΙτ Ιοεί:€.4:ι1κου·οοτιε , 66

:Ισίαε (:ΙπΙΙΙέ :ΡΗ ΙυΙτε:π.εΙ:Ιοε:ϋτω ώ6.10ΠΙΙΙ;

--(Μεικτ.ι ; ω.) Βπιπεβ,αέ:σκηΐά6Ιειπ Ια Με

σΙ6>£υπ δ£Ϊἑ72£Μῖ,-δἑ Γεώ: 2.ΞΟοτ.ς.ι.4:ιε|Σ απ:

Ισπό2Μτέυπ παττ€βτε άΙερ Ισέε.ι€β άε[πιιέιε,ΙΙιτ

ω”υπέβπ Ε:εο·κείΙεσπέσ ΕΙεαα«μ46πΐάϊοέω

χω.: ιίωκαέπ , Ροιππωτέ ΙΙ ·ε1ιτΙαοΙο ·πιοικΙ::

Γεω τοἔτετ;86 ε'ευναΡΙεΙτι::Ιε·Ιογο,Ροπί: Με

Με Επ:Ιε ιΙοε 5. ΑΠἔΙ©5`€ΠἰΓ©Ϊ1€5:ι7Ι8$Ιὸ©Ιω. '

' δειιιιουτφουη Ιοαϊὲ·;Ιοε=Ι:ΙΙ:πε , Ι.·Οφωι.9'

φίαέΙ ,ία ρω:: Φακο, πάω·ρέΖω ΜΙ: , 6 ό· «Μ

πα]Ισπ2 @ΜιΜσπΙε!.πυταάκιω6Μπσ. :¦ `

- - Επβει σέοίπκέτειί·ΜΜΜ Ι;Ιο2:ΙτιπΙ: ::ΙΙοίοΗιιΙ Ι

ΜΙ· 4τ8ΙυετΙΙ: ειΠΕυεθ εΙΏΙΙ:τε-ΙΜΜέ:·Μίιτοϋί Ϊ

Ι

 

9αε··ε»ωΦωω ΜΜΜ πω' $σφυκτ@Μ

ρω: ΙΙΙ δω ΡΙωζω.τ8«Μ:ν6οεοε εκπέο.Ισε 

) -. . Ιι6ωπποεέΡΙ5ων1είοα-ωροι::Ι'αφ%ρύνω

πιιιέΙο:1Εροστ Ιει·σσ:ΙΙΙΙεΙοηΦομτΙοε·φ.ιαΙπέε

δπΐϊ6τρε;(866σΙ*6ΙΡτ`Ιτ· ;· Ιτι;ιΙεφ6ιικι:Ιω:ΙΙ 1

· `·έβίβΙΡ6;ΙΙ:Ι*γειι·ζ αιται»πειτατεΙανβάοΙ48=

κ; _τ- Ϊ > ·- . ΙΙ·,ΙΙ;.«_Ασωε
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Μ: @απο νερο Με·@ψ Μ: Θςιιιᾶὶ:η419›'ιέ:ωΐΐἔ·›

Ιοτὶ=οΒ«·: «μια !αΡοι1Β8 αΐωϊ0$1 Μέ· ιΈΦΜΜ6. η

άε: Ιεε:ιοε-;:Ι7ε·ίσ:ιι·ᾶυοιιπ ςΒο1σωαΕ&εε Λεξεις·

“τὰ εμε ιοΡι:εικι:, δ.» ω. @τάτμΙφά(Ματιμώσι Δ

Ρειίὶευτ ; οοιιιιιιο· $ΙΜωωςμ;ηΒ_ ιοΒρ τω,

Μάτια παω; :ισίΕζοηε 11ετουε νη. φ6ΠροϊρΔ

Με ; οοτ1πωσΠ9 Μετοι18τν-Ωώστωθ ρςτο,;ιμε

Φ οπ:$1: ισιιε.άω.Μ ἐ να πισί;τκ:- ἱιστὶ£8Βοη

εοΜττ16ἱΙ8›0τ1ὐ:τοι18ΜΩ εΒείμιο-εε;!αφμειω

ειιΙΠτίουςΕ!ε-ροιιε· Εειἱεε-ῇοιἐἐπεο:61-ὸζνὐἶα= ωεβ

@εκ:όεαφτέοτω' εοπαωε:-ἰὶὲ‹€ι:;ωἔιἡΙΙῳμ;ριΏ

μα: ντι τω:ίωσ πιει€Ρεω ὁ. να: φο-(ιππρ:μ1%ρ

:ΜΕ :καποια Με σαι” νωωοίωοΒουι::εΙο Ιειιτ:-ῇ·οιτὶ·τι.ἐο ;.εοφωοΜε ω;:ως

να ι:ιείπιτά 6:ιΡ:ποίωσ ω νι1!σειικίπω £(Π › ν!!Η

τυοίωο··σΙΐΡε66απαάνθ “Με νιορππω , ειυΠζ

απεσοπϊετουε νω;ιι::ίωσ ὲλοὶ;ο.. ΟΗΕΜε

Η 8επε:αιΒιεί: Η απτο ίορωοεο«8; . ειισμι:%

ίεπι6Μ:Βιτω φιν.ΗΣ: Ραο!·Κσω πο. ν.ω.ΓομΑ

άε Μ: Γα!ιιωσε Θωτ11ε Με εεε τετρης.ε.: ΓΠ;

“ω”ιἰἱΡ@σσκομ4υ πω»ω·Μ|πρΜρθωξ

σουβισάδικωσ @Πέ .ορυθω ώ:- ά@τωσ2«

ἐκ ΙαξΜβα σα: ,. απ! έΖ·με ω: καίω .5°ε&

- @και άι· πωω.μέ εβπέαβο επασ%Μυα.τ·σε”;'έκαηαεσπ :· ΟωκςΜιτυοΈπῖΞυιποφοτπΩ›ἰ: Ν6Μ

έν 8σ22Μεακβταβωέ. Θο& Με :ρω @ΜΗ '

σεεΙυ4ξεαπΈςιιο!εριπάοΜΜατιοα δ. Παπά '

· ΡειτΓοάιΜια1ΜΜαιΦω ίοπάει: ιξή(Μ.
: › μ . ι 2 3 `; .
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α", ό'ετΜΜ ΟΜέωτ

5πι:οειιατιε τει:εΙε Νοπι ότι 5εΙΒοευτ τΙ'ντι

ττιεΙι·οε εοιιταεε , 8: τΙ'ντι πιείταε 2εΙε , 8ε;

εωβταΙΐατιε αια1τΙεωειπ ία 8ταεε , αυ'ΙΙΙευτ

οΙΪτοΙτ ει: “Με θΙιτΙΙΙ Ρατ Ιε ΜΙυΙΙΙ;ετε τΙε

ίσα ΕΓΡτΙτ, δε Ρατ Ια ΡτετΙ1εατΙου εε ίεαίαΙοτε

Αροίττεε,αιιαατ ειτε Ιεε εταιπΙε5 όεΓοΙατΙοτια

εττΙυαΠετιτ, 66 «με σε ΒτατπΙ 8ε·τεττΙΙ›Ιε Ιουτ

ότι $εΞεοειιτ νὶπίΙ: ;. :απο τ:εττε ίετττιε αΙΤειι:

πειτε, εεε ει:ατκΙ εε-τΙεΙυΒε ·όε απο:: των

άτοίτ α·ίοι·ιτ:Ιτε Πιτ Ιευτ Ραϊε , δε ΠΙ? Ιευτ τω

τΙοτι, ΙΙα τπ”ετείετογειιτ Ρώτα: ετιἔΙοΙιτΙε,ττιαἰε

%τογετιτ·τΙαπε ίσα ατεΙιε , ετα ΙατιιιεΙΙε Πε Γε

τσγετπ ετπτέε ‹Ιε Βειιτιε Ιιευτε : αι: Πει: ειτε '

εεε:: ΦΠ αμεα αι10ἰτ ετυεϋἱε Ιε δετευειιτ τΙε

ΒΙοΙτε, Γε ίετογεττε επεφτε αποκτώ τΙε ίσα '

ΕΓρτΙτ, δὲ τΙε Ια ΡτετΙΙεατΙου τΙε ίεε ΓετοΙτειιτω

€Ιεπιευτετοχετπ: αΙ:Πτυεε Γεω Ια Βοτε.

τ; Ε: εεττεε, εε ειπε ΠΙειι επ αιιοΙτ ΡτετΙΙτ

Ρατίοτι ΡτοΡΙτετε ,δε ρατ ίση ΑΡοίΙτε ΠΔΠ:

ειιεΙττι1εε ασοεε: @τα ετΐεθ:Ιι:εωεπτ αο

εοττιΡΙΙ; δ: τ1ι1αιπ α Ια ττιετιαεε , 88 ειτατιτ α Ια

ΡτοπιεΙΙε: εατ εοττ1ττ1ε εεττε πτωση τεΙ:εΙΙε

εεε ΜΙΒ , ει:: ε του: α. Μ: εεπιβΙί:Ια ωείιιτε

άε τα ΡεεΙιεε, 8: ττο'ΙΙνουΙιτΙΙ οτι Ιαττ·ε Με

Ριπ:Μοπ εκειταΡΙαττε; ΙΙ ΙΜ Πε νοΙτ ρΙυίὶειιτε

ΙιοττΙΙυΙεε δ: ίωπείΙεε ΡΕ0τ:ΙΙΒε5 ασ (ΙΜ δ: επ

ε 18 ?θετε,Ιε ίοΙεΙΙΡαΠε, Ια Εεεε τΙε εουΙειπ

εωεω8; Με (3οττιεπε εΠΙΙαιτΙΜἔΦ Ρ2ϊ0ίβ

@Η ε;; Με επ ΡΙεἱη @τη σΙεα_εΙιατΙοτε των

  

Ι

Με



ΜΜΜ ε!περ.:..Φι::/7ι9.ιο.ιι. 375 ι

Με ευ :πατε ώ: σε: ΕΙοτιι€ιπ;Ι:ι ΡοπετΙιι

Υ:ττιΡΙο ε'ουιιτεχιιτ ό”οΙ!ε τιιείκηο; 8: νικ.

οἰΧΩὶἰ8τ1Ε/ΒΝεΉἴἐσξ, εοι·ιππο ντι α:ττεϊτι

πείεεε εμε ῖ)ὶου στι εὶΙοἰτ τε:ήτοτ ία Ακμ

ρε 86 (σε φπα ,ξ δ£ ΡΙυβςυτε 811τξ€5 σ:Ιιο(ς;··

Η ΡετεΙΙΙο Μεσα: πιω Γ:: ΉΠ:ιπ @απο ανά-έα Α

οιικά'ΕιυΙόαιπε Με Έι1Ποιή66ε=όμ .τοτομμ Β

οἱ οιιιιοὶε άσε τοπικ (Με ιιότηβτο άιτέιβιτ·
'όρκοάο ττοἰε ειιιε-:1_Ι]ρί;ειΡιηδνη ΕΥϊΡΐΙζς

ὶ'είὶουτὸἰίἴειικτιτ δ: @ὁ .€βΓει!1°βϊ.$11Έββ έΙΙβ

ποίωι:, Ρουξτε;3ο:ιτ:ϊ τοι;τ βρΠ· εοιπίέ1Ι;

μπι: (ε: Ρεσεψτετ ω τοιπέε τοπω άι: όε?ΐρςξ

Φαν, Φ: ΐ:μΐϊίοπε,όο ίο:Μάοπεβε ὰ: όαΪείϊ

Ρώτα 8£:ἱ Η θα, :τι ρυ:έπιπά ό·.2επέέίε @ΑΜ

ΜΜΜ του-τ ἐ Με εἰ Ι; ΡωίΤ:ιιποο όι:ει ΚΘ

ωειἐτιε,ςυὶ οικω νο πσΙτιβτέ ἰηοπιΒτεΒΙο άαξ

ΙιΠίε @ΜΒ τηιιίΒοτοτετιι ίἔιὶιεεὶτἰθ , @πατώ

πιστωεΙεε αυττοε επι 911€ 'οειΡί1υὶτίἐ @τε ;°δἔ
ΡΙιιε !εττπωφΒ[ς ειπε: Η: ωφ:τς-π1είωο:!έέΐδίέι

Ροιπ ίοειτἰϊιὶε ΓΡεέ)::ιοΙερπ Η ΡοττιΡ; ςὶσὶὲιιἔ

ττΙοι›Ι`εε, 8ε:Πτέ ἑ:Ι”ὶιι(ῖαιπ; Ξ:€6τ86ε έΈΈέίϊ2 /

«τα ρου: :Πτορ£ἔΙαι1ο5ὁ:ιιπϋΡεκι·:ε οτιέΕΙε:8έ

ίε;οιιο!ιεε: δειπτοε Ροι1μμ11ΔΠΙετ :πιά ἱῖιὶἐ

Με : ό,ειιιτκε; Ρομπ: ΜΜΕ ἐκ: Ραθιιέε @Χ Μέ

Με :Με εωΡΒΒιι:::τωε; Δ: ποιίτ Η: “Με ρώιἐ

είὶτο ιΜρςτεέ Ρετ:Μ τοιμο:ε Με 118Πο11$ άε Ια

- ' εί,ςτ€ Ι'οΜεέ'ε εΙο Γεκεετα

·· Ι_υδευτεΠεο!εε,86οο ηιΠοίΗσ

Επι: 6ς]ς ίσης! εξ; Ε; $οβο·νςιιμοπεε, ΗΜ:

· - . . .. ΞΕΠ

  

 

-- :=....=___



ι ΙΙιιτ26ιι σετειιιεεΡεούιιε;αιεωιιιι

  

Μ ' .ινωνιισφέωε
:

ξΙδ ζιιἶὁι;ξ@ξ Ιδιιέ εδάιιέ, επι ΙειιιιιιίΙΙι; ιΙεΐοιιέ

ι6ιιιϊωιΔρέιιιι__Δεωμι€ιι, 86, ιιιιιιειιιιιιιι

ειιξόι:ξ αιιιο8δό”διιί._ " ιιγόιιῖ δέτόυτ α:

Ρ_σιιρΙοΗΜ@σε ιιιιι6Φιεεεεειιε Νιιιιι

(ιό πόΙΙ:τΕ εβΙ Ήδιδί Με @Με ; ζι:ΙΙ:έι18

εβιιιιδτίιέ ἄξἔὸιιέε Ιιιέιιτέ Μ; ι5έι:Ι:ΙΙΙ:Μοιι

665 ΑιτιόίΙ:τέέ ΙΙιι€ιιιί ί:ιιιιιέε ιΙ6 ιθέιϊτἔ ά;

Ιο1£;ιο6 $66εειιε!ιεψιιιι είΙ:ΐέ ΙΙΙαϊιιξιιι€ιιέ

πειτε μιιιιιϊ ειιτιι επ εεειιε @Μέ ΒιιίέΙ5ξ

ΗΕ. 5. και. ΕσέΙ.ι:ειΡζ 5.) άι: ίοι·ξιέ ιΙέΚενά

και 66: 16 εριέιωιιω:ιιιιιεεις άι: 23άτό ιιιιυ

Ιισιιξαι Γι: φαει;8Σ €Έ:ίΙειιιιέ €6ιζι:έ:έ ιΙοτΙ:ιιιι Η

νΙΙΙο έα Μια ιο@Η @οι ΠιέεΙεΐιί, βοιιέ γ·

@ως ἐ @ποσάΜΜΜ:ὰ; ΙΙΙιέιέιιιι ότιι€ο ,τῷ) 2 @Μιά πως ·υἱε μῷΉε€πριι4ῷἐ|ἰε ξιίἔυιὐΪἑῇΡἱὲέέ ὅ· &Μέξβε2έ.Ξε ίιιέ.

«Με@ΗΗ ΕΕΔΕ ‹ιιι'ΙΙ τέτιιιέ Φωτ τω :ι.ΙΙιΦ

ιιιιω , ω::μι οι@ωπο: ιιιιτειι επ ει

κι; @πιο Η ΜΗ;; ζ: @οι ΙΙ Ρέιςάοιιιιιι Ισά

ι:ι:Ιιέέι. Ραπ Ι'ιιιιιοιιι εΙι·:έε Β:ιιιι‹ιΙ ιειωωιι;

(ργι!ιηι1€:ΙΙΙε 5,όαοιώιιέ έέιιέιΐέ ξ:Ε ΙΙιτειιξ

ρξιικΙἑ ΓοιιΙέ ιι άμ3Ή @Μια εκει Ιιιιιιισέό:,

€βιιιΙειιι ςιιιι: Με έειιι€Βι·οε έ:0ιιιιιδοι(ειι: ΜΜΕ

. ιέιι.€ϊέ εΙό Ια Ιιιάέι: ι ιίεΙΙιτέιιέ εειιιε-ιε ΐοιιΙΒ,

έιι&ιιιοΒ Η Ει-ΒοιιΙΙ:6ι έτι ά: κοίτη” ο1°ιιιιιει

φτιζιφ..Ι:ι άοιιιέόιιι όιέ ρε 8ειιιι€Ιο Βιιισέ, 82 κι

φοιιίοΙπιοιιε 86 Γοιι-ΕιιαιιεΞΙο : σε ΙΙιέειιέ επι

  

ξΙοπιιιέ

  

€ιιέιιιι€ιιτειιι εμ ειιιειιιιέιειιιειιειιι κι

:κακό

-.-.._μ____Μ____ __ _ _ Δ _ 4 έ ν Ι .. |



 

/ξἔ:: τὅ3ἴ7.:.`.1$ε›[ι9`.;ὶο.ιΙ. . 577”
ΜΗ:ΐ: όσ οοΝέ 5:Ππ&ο Ρτοτύε:Π'ξ: , 24Ζωπ- τ γ

@ο Μι2ϋ922:Μ Η Ποπ: , ἔκ Ξεάέπεισ|ετά'·

[ΜΗ. _ 7 Δ -

ε ()Ι1ι:`τἐ ΡτότοΜωΡτΞωση; εεε ε!ιοΠ·:ε ζω:

Ρτοἶοοὸετιιὸτι: άι ΜΒ Φοευτε,Ρουτ μιά:: :ἔ. `

Βου Ηε:Μψέ ἑΙ”Εί'έεις ό:: τιοεξ €οΜάκ:τιεςε, & _

Ροίπ Ϊιο'ξι: Με ‹3ε Βἐεη €εΡ=€ἐπὲΕιιιτ εμε Η ·

Ροτέον όκέ ἴαιτΔἰΓετὶεοὰὶε πισω ρίΙτ οοιπ:πεξ

ΗοΙ2ιεϊΜΜε1 πουει:τι @Με Βίειτ άι: Με!

Διὶ ΜιτΧΡε οὐ τιοιιε νοῇοω,Ϊοὶτ αμκ πω” έο-ἐ

τουι:ΜωέΙοε πο: (ο: τιοιιε πιείττιεε 1, @Η '

ειιιοικ Ρτουοςοί: Η !ριι€ οἐωΡε δε ?ίτουο·- τ]

  

ε1ιιοπε σπασω :Με Ιεε ἱουι*ε ίση ὶιῖὁ-ἰΒο4μ ·ήοπ_αφτιάς @σε ματ ὶειτοττυρτἰοη οκι::εαι6 Ϊ·›

όέ Μακνὶ€Ε Γοἱτ φπα ποι.ιε Ιεε ἱοἐ:ἱοιτε :κι 'έκ

εϊ6Η6τ5 , ω: :Με ὰ: σοηθιΠοΐιε 86 ὰ: πιεψδέι;ΐέ4ι1ίΐόρέάέτίυβ5 όπω Ν: τοοιιδο , 88 Φἐ

δ”' @ή θώς ςΕΠεξςε (εε Ροι;τέε _ ΕἔΙἰΓ6ε όςΕμις$5 _

‹ιωεΙΗμε; ειι;ι:έεε :τι 93. επ :φαω :ως ε]6 - Α

ςιΐεπαφώ @ο Η εποε ειδιω:ε , :πω πωτΠο- _ γ ε

ατ€πΕ.ῇἐιτἔ Η Βοι16ΒὸἀόΪέ5 (επι:ίτειάτεό!υτεπς: Ϊ'

66αΐέ ΜΦεύθ Ρϋ0ΐρεέιέικε ;ιπ'αυοιπΐ 00115 'Ε.

  με έίοϋίΡι·εωίεςεωορτ Με. εἴΡοιιυ:μπτ5ΒΙξ Ϊ;

·('.σΦ;έξ μέρξίΈ:6 ντ1 Ιε›ιηΒ τεπιρε άειοε ΪεΕΠ:δ ὅ. ΈέαΟί1Χ16π180τ 41% ΦΩΣ ἴνὴἱυξτε,βΡ11τ έιέιιέάξτε:Ε Ρεηίξε δ νουε νοπ1 Πω όσ _ ' '

ΒίέϋέμΠ ειῖτἱἑιε`ΞΝϊιποιη σου-ε με πι: Γ .Δπι1ΠΉώπ ἑρἔΦε ,ι να:: Βο·ι·ΗΜε & ε:τιπ:ΙΙο

ν»

€ι16)Εόψωβτειώ: :απο Γέι!Ιαπι;Βασ

. ι

 



._‹:Ιο

  

· 578 6'ετωπ Οκβάπε

εΙ::ίοΙοϊΙε8ΡτουΙοσσε φυτοε επκΞεκε , 8:

@το Με ιΙΙΙΙΙΡειεΙοη ΙεωεηωΙ:Ιο σΙεε-ΙΡΙι::

οοπ1Ιστοιιίεε , δε μμε Ποε·ΙΙΤειιποε Ι·ΞΒΙΙΙΙ:β εμέ

ίυΙΙΙ:οτ αι Ια (ΣΙποίΙεΙσοτέ Ξ Ν”ειιοικ ηουε

με να: Ισ :ΜΙ-Μουτ μποτ ΙΙΙΙΙΙυεε ασκ ω»

Ραοε,ΙΙ:ε Μπιτς ό: τουτσε Γοιμ·:ε άι: ΙΙΙ·:ειαΙ,

αι τειιι:ιεει· δ6 τιιΙοει· ω: 8τεππΙο ΡεττΙοἐ

τΙΉοοπεπουε με πω, άσε ΕΙΙ:τϋΙυΙ ΙΙιι4

τω: ΡΙυῦευτε εΙππέεε αυογειιι: :Μι

αποφ:: ‹Ιο εεε πιω:: , εφε που ΓειΙΙΙ:

Μπακ τςεατάογοστ :ΜΜΜ ἀ'νι·Ι μα Μαι

ΔΙΙουτέ Ι'οτε8: «μή ΒεπτοΙτ Ιοε Μπακ , Ιω

ει: τΙτογειικ όυ μοῦ: α :Ισ ΙΆιι:ου:28ε, ΜΜΕ ,

ε:ΓΙ6 Μαι” 5 εοττΙππ: ΙΙε-ΐοιπ απιαστο :Μουν .Ι

ὸ'ΙΙΙΙΙ ΦΕ ωειιικ ρίι·εέ ημε :οσε Ιοε :Ντα έΝο

νογοτιε αουτ» με αποτο πι1ΙουτεΙ'ΙιιΙΙ [στεί

εΙυε τουτο Ι`ΕυτοΡο ει; 60ΚΒΙ30ΙΙ'Ι0Π 8: επ

ίου Ι:πιε ι1ιΙο :ουκ Ια Ρτι1όεηοοΙιυΙΜΙΜ ?ΙΙΙ

μι: €ιπ:οκ τώιιιιοτ Ισ π1ογοη , ΙΙΙ: Ι'α:ΙΙΙ:Ιιι

Ι:Ι;ε 2 Νο νογοι)€τιοιΙε Ρξ15του5Ι85 Ιοιπε ά·

εΙαοεΙΙ:°ΚογευωοΙεε επιππωε ό: Ι'ΕυευΒΙ

ΙΙ: τωυεΙΙΙα πως: τούτο Ιοττε δε ό: πω: δέ

‹Ιε τοΒο.:Ι Ι'ωαΙοόΙΙοτι ό: Ια νει·Ιτέ,δ6 (ΙΙ: ΙΙΙ

τΙείοΙειΙοιπ όε:Ια ντεγΙε ΕΒΙΙΙοε Ε: π'οπ Κατ

τοτ18 πουε με:οσε Ιοε Ιοιπε εΙοε :ΙΙοδΙ5 , φ”

ι·Ιουεε ίοτομτπ: ΡΙουτοτ άεε Ματσε ‹Ι‹: Γατι€,ΙΙ

09115 :ιυΙοιπ να· Βουκτε ‹Ιο Ι:ΙΠ8 (ΙΙΙΙΙ:ΙΙΙειΙ9

ΕΡ €10αυ;τυοΙοε Ρετ νικ: ΡτοςΙΙΒΙοιιΙο ΙΙυΡΙ°

άπο . πουε πιο ιιουε (οπιι1π:5 Ρο1ιπ:είω008

Μπι: ό:: ΡτοεΙΙεω : ;;ςε ΙαοττΙΒΜ

7 _ Δ Ι.»σαΙόιιστΓοπ1%"

 

ΪΜΜ”_____Μ



Ι.

ιι

ιι
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/ἔἔε: £ἔαΡ.ι.'υε€ῶ9.-ι.ο.ι;ε 579

ΒοιιΙουο:Γοαιέεε,8ε πο: :Ια εΙετιι6Ρεπι:Ιοιιε Η

ιΙΙΙΙΙιΙοε όςΙ'Ι:: Δ: Που, οοΗεπιιιιἐο οοιι::ο

ΙΙ: πιοτιεΙο 8οοοτι:το Ιοτι=Ε8ΙΙΙο ρο::ΙοοΙιετο

:ποστ ,Ίιοιιουε οτι: οσοι: :οιιοΙιέε :·πιοιιε

ιι”ειιιοτιε ΡοΙτι: Ιοιι€ίτ 5 οίΙοιτι:Ιτο εε ΐοι1.ειοοο -

Ιοε Ματια , δ: :ιιιοο Ιοε ::ΙΙ:&ε ό,νιτιο ντιιγο

τορο:ι:οιιοο: Ροιιτ :ου::ο.:μιο τιοιιε ειιιοτιε

` νοοιιιοιιε ει'αιιοτιεοτι :Ιου τΙΙτιιΙιιιιέ Με” ι

Ιιικο,ιιοειιι:εωΡοτειιοοε,86 τιοε εκοί:ε,Ι'ιιικι

Με, ΓᾶΙΉΒΙΙΣΙΟΠ 8: ΙεινοΙυρ:ο οιι: :οτιιιιιιιο

πει ιιιΙΙΙοιι ό:: :ιοοε , του: ό:: ιτιοίτιιο οσου

Ρει:ειιιειιι: : πισω 2:10:18 οκτώ :ιοε ΙιαΙιιοε,

τιοε οιιιιΙοε,ιιοε ιιιο(όΙΕιτιοοε,86 ιιοε ειρρετΙ:ε

ό: νοοεοειιιοο πο: οποιο: ό: τιιειΙΙι:ο οοιιι

οι: ΙειιιιοΙε: του: ο οι: οΙιειο8:: ὰ Ι'οο:ου: :ο

πιουε,ιιιειΙε οσο ΡαεοουεττιοΙΙιιοε. 5ι Που

ιιοίιτιοΙ: Ροτ:ιουΙΙετοτοεο-ε ΙειΙ:τ:ιιιοο,εΊΙ Μι

ιιοι·: άοετοικΙτοΙΙΙ:εοιιτ:ιοιιΙΙειοε χ οσο: Με

ΕΒΙΙΙοε· ειιιἶΙΙ γ τιτοοί1ΙΙΙΙοε , ιι':ιιικοί: ΙΙ με

ίιιΙε:,νογειο: :με ιιουερτοΗτουε πιώ εΙο ο

Γοε-νο:8εε;όοΙοε οιιι:το:·86 ο:: Ρτοιι:Ιτο Γε

β:ιττοάο ίου, Ροιιι πισω; ω:: Ιοτι:Ιτ Ιοε :Ιοκ

Δ πιο” οΙΨοέ:ε (ο Πι Ιιι1Έο ΙτιςΙΙΒοει:ιοιι ε Ε: α·

Ροιιόοιι:,ΙΙ-οοιιε ΓιιΡΡοττο οτιοοτο _, ΙΙ ιιομε

·τι:ειι::Ιοοιι:οτο επι·Ιοε @πάω τιιιίετΙεο:

:Ιοε-;ΙΙ:ιουε εΙοιιτιο οιισοτο ΙΙ:: Που-ε Επι”. “

πω: :οΙΙοιιἰτ ε: απο τοιιε :ιοε οοοοΙ:ογοηε,

/ :Με Ι:ιοιια:ΙΙδ:Ιοοε οιι'ΙΙοοιιοΙο εἰ :::::ο Μ‹›.

κή _

ι έ

ο ι

ιιιιτοΙιΙο ‹, ό:: :ΙοεΙαοοί;ε ΒιιιοαιοΙοε οοζέ'



  

@τι π; άεπικοιι·Οκβωσ

πισπιπισ πιο:: στα» ιπιδπσπισιιΐσι_ πιο πιάστε;

Κογκ Επι σουτ Μάσα σειππισιι!ιστπι ιιικω

σιι”ι! πισω· εσπιτιπιιισ πισιισΒίὶειπι_π ιισθ:τα

επειιπισ ικι8πειπιπσάσ,άσ Η: Επσιιιισι-π ιιιιισσιιππ

62 ίπποι; ΡιπΒιισσσπιισιιτ- πιαπι:- πισω επεισ

Βιέσε .· σσπιιππισ πισω ί“αιΓσπιε :πιιιοιιπσΊιιιι.

Μι:ε Ποιοι, πεπιπισιισΙσι επι-επεσσετισ πωσ

πιο· πισίὶπο π:ωσιπ π: Ν: ίσπισιιιιιιε Ασεπ: σει

νοιιιι πάστα , πιώ!- σο-πιπιπιιιο σε Μειωσα

εισάσσοσπε πιο Μ” δ! ΜεΠρεπει: ; πω!

σσιιιιπσ ποσίισιιπσΓοπι @πιο σε !'οππισπο πιο

Γεε ιππω: ΜπιπετιΆσσίοπιησίσε σουτ εισαι

Μπεστ π:πι·πισηισσπισε 88 πω” σιιεΙσπππιιπειι

πιω νία” , πιο (πιο ΐσΡΡοπσ .; 6.σ.ρσσπ.πισοδ

πισω σσπιτιπι.σσιισ επι πιοί'επο ιππισέσωππισσι

ςιἈπιππιιιτ μια ΦΠ! πωσ ασια ίσσροππέι 86

Βιιιοπιίέ: πιο ίσιτέπεσσε, Η πισω ΡσπιιίἴΦ σπιίἱπι

εϊσιππειπιπσΙσε πι€σσποιιΓσσιεπιπ τ πι'αππ-οπιάσπιε

με πρι: σε: Βπειπισπιια!-πισιιπ ιιοσε-:ιππισειιι'ατ·

εστι-Μπιτ» Ρ:ιε-σιι'ιΙ πουτσο [ει Επιπισι·ισσ Επι Βι

ποσπ ; πι'επτοπιάσπιε σπιεσπισ ίσπιριικάά:

πετάω: πω, ·τ.άσπσ22 σισΊ! πισω πωπω ειπαν

ππιπ:ΙσιΙσιίε ; :πιω πτειιιΓροππο Ισ επιπιπιπΜ·ιστ '

πιο Γε ρΙ:ισωπιιι'πΙ ιισσειιΒιιπιάσπιπισ :πως ω. 3

Έ

οποτε ππι:ιΙ-Ιιεσπε, 8: επσ'Η πι·

πωπω. (Ζω π°ι£»ωρω ςβο9°έσπί Απ: θωΜΜ

πωππε#ω,οσπιιππιοπιπ ροσσσπιε πιο-σε π:ιπισιοπ

επιπ'ιΙ που: σΓΡσπἔπιοπε,πισιιἐ( Κοπιι.4. μέ»ο

[Μ2Με: 9ω”οέέπή20°: β·Μπα82: ι ΦΠ Ρ" "ο

· σιπππιιοπεΙππισιπσ

γ απ: [Δω πιο πο- '



 

νίέΐε:ώ«φ..ι.νου]ι9.ιο.:.ι. 381

8Χττ40τςἱἰτιεἱκ πιιἱίετὶκὲοτεΙο παω ιβι·'επιβ

οι ¦σιά41|πιπ Θ Η οθε-εεωρε , ὶΙ:οΒ α:πιρε,

@ο μετά: ὰ τιοε σοηΩ:$ε_ποεε;όο ΡτοΗτετ

άσε πιοιπειεεε άο Πἰου,8£ όο Τα ὶιιεεπιοτπε;

ό: που: πιοιπτωοτ-ποσοοποίΠεπε ά: ία» ετα

σοε ; άο-οουε.!ιοαΜιετ :ῖι Μη είΈϊεπτ άοικιτι:

  

ΙΜ ; ‹·Ιε πρι” ε:οπΙΒοτ ιὶε ποε-νΞεοε, 86 ε!ξ |·Βιίτει!εείει1ΜοοοικικιβΙεε ὰ τε:ροπαιτιοα. °η

Ιω νοὶκιὸο.Πὶ:ιιστἰο ω (Πω ( ΜὶεΙπ. 6. 9.ϋ Με

#1“ιττωεπτε·,τεαπε,ιροαπΜ μπώ· ό: ί'Επεα- .Ἀ

822 ;8οίὶ νο.ιιε ο'είοοιιτίιε με ία ΡειτοΙο,

·Εβυκτέ: , Ροιιτ·ὶε.ωοὶτιε[ωκυετεε, ά· από” ψ

φσ/!ιΣπέι :=ΕΓοοιιτοικήιι ΜσεΈ·'τετεε , 8ο τ10ι18 ,

-οοτιυ·ετιἱίΐοιπ ,α Η όο;ουπιχεε:ι Η εο!ετο ε;

εἰ:: όα:Πϋε πισω. ΜαὶεΐιεΙέἔἔ? ὅ δεὶετιειιτ,_πισω ιιοιιεεοτιπὸἰἱἴοπεϋὶοπ πόυε πκ:ίωσε, › εξ

ηικιιιε!.το ΡΗετοΙσ ΙείοΙόωιε να ωοττϋπ , Γε ;

ίοΙ€εκπ:ξι: ὲεΡατεἱτοὶ: μπι:: ὰ: Μ : Νοικ

ειιιοιιε τσιπ άσεαποεΙορίσετε @οί τι:: . ΩΡ- Ε

11επτςυσο·είξ-άο ΗεΓοΜι: α Νοι:ε τι:: -:ιοιιεπωαπόοω Μπι:ιέε , οἱ Ροι:Ησεε:Μοτ1Μεύ- 8

οσε,τιὶ Ρουι·ΡΙοε εΒοίΗττισουμ Π το εκ Μαιο©ποιηρ48πο: ε!6ά:1ποποε· πωπω:: , έα: :Ια πι. Δ Ϊ

·ιτιό:: τοπ Μπεζ, ΜΙἰιωπο°ιιοιτε=σόιιυσπεἱε"ΜΗ =ωοθ$πο: ( Ια.μ.18.) 1Σ'οκκαΜ Με:: ιΒϋπ Ϊ

ιΜέπεεωό· »Με [ωπ.τ :Μ;υπ8%θέ τ«Επομ- . Ή

ιπ:Μο-πο:Λουτε εσωπι6 ει: εεωρεβε πωπω :· '-ώιο&15ο 41φ0$`80::·μἱΧ-Μ·ἱοΝΩΜΩ`Ϊςι1€Ιε ν . β

εοφ ηοιΜοωωσι ΙοιπΙΙ6ε@ωσυπέσ

·«

.σρ 
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58: Μποστ: Ουιβωτ.?

_ αυΓουεΙΙεε υουε αυοτιε Με εεε υιαυιτ το:

7 :Με αυΙΙἱ τεθουϊ υουε αυ Επι:: εεε τουτο.

› αυίουεΙε το υουε αε αΙΉίΒέε, ε: εεε ατιτιεεε

ι αυΓουεΙΙεε το υουε :τα ω: νοιτ :Με τυαυιτ.Ιυβ το

«μια α τιοαυτ ο ΙδτεττιεΙ 2 τε εου:τουεεταε το

α ιατιιαι52:αΙαΙουΙἰεέετυΙ:ταίετα-:,εΙΙε εόπιε

ντι Ιευ ρου: τΙειΙοτετ ευεοτε εε τιιτι τεΙΙε:

αγ:: ουτε, αγε με ειιΙΙτι τΙε Ια ΕΙιτείτιειιτο

αΙΙΙ.ιεεε τΙε του: 8: :αυτ τΙε ττιαυΧ,8ε Ιαι τεΙυι

τε του νιίαΒε Γι:: εΙΙε ευ ιογε δε ευ ΓαΙυ:.

ΒαΙΙετιιοΙε ευ τα τιιιΓετιεοττΙετατι: τΙε Ρο

ιυτεε ττοιιοεαυ:: εΙΡατετιατ Ι.: δυτευτ «Με

8οεττεε,δε ειυι 8εττιιΙΙετ1τ απ” του: ό: ιιυιέΙ;

τεΙευε Ρα: :οτι ουιΙΤατι: Ι:ταε , Με ετιίειοτιεε

τΙετανετι:ε ετι κατι: τΙ'ειιοτοιτε οτι εΙΙεε στι:

εΙΙ:ε αυτιατυεερατ Ιεε ατΙυετΓαττεε α: του Ε).

7 Νοτυ ; 86 οουετΙοτιοε όε τε υουυοιτ ίετιιιτ

·τουτειιοίττε νιε ετιίαιτιι'.:ετία τ:: ευ πειτε,

ίαυεετατυ:ειΙειιοεευτιεττιιε. τ.

·(1ιιατκΙ τιουεΙ'ετι τιτιετοτισ οι: Βου :κενο

Μετα Έτετεε·;ουαυτΙ υουε τιο·Ιϊα τερευτΙΡΟΜ

4Ιε τιοε ίαυ:ε:; ουατιτΙυουε υουε εΙευτΙ:ετ005

εοττιττιε ΙτιουετΙουου: α. Ιε Με:: Γετιιττ:ουαοά·

που: τιουε:τυουίξτε:Φ νταιετυετιτ @Με

ο 2: , @τε εε νταγεττιετι:·Κείστωετ : -δ6090 (Ιβ

,.ΡτοΙ-εΙΙὶοτι·ΙευΙεττιευ: ; εοωττιε··υ005 ΠΙΠΟΠ8

· εΒετυΓοιιεεται: πε άτυπου: ιιοΙΙειοευ:,ουΙΙΙ _

:τω ιιουεεκαοεεετι Ια ττιιΙετιεοτυΙε: ΙΕΧΟ·Μ·· Ι

#6.) οι: :'42τοΜετοϋ-ετ:εετάέεπιτιΡί!4)=εωΡ=.
“Η Ι · τα τ ` τ :ατάξί

Θ!

ω



ο :οίοοοάο Π1τ.Ιο. τοττο

' Μέσι:βέτυπωε; ἰτιβεπππ2

 

` οπ°Ιοο:ε ΪόοΙο:τΞοε δ: οτι! ›

 

ωἰὲἶε.9 σέφ.2..»εώρ.α.οω.

κωἰῇ^` Ξ πε ό· Ματίωτ :τι@κήπο ,

π_ουεοΡτοπο:ω οοτιππο νου: Ι'οο:οη

:τυο 9ιιία›ποπο @πορεια ί: Χοπ: έ” Σεέ8ΜΜ

ρΜ/):μιιέ. Η ο'ειοοτιἀοτιοοτο-οοὶοτ ίου Ε8Η

ω, ου: οί: ίσο Ιιοτἰ:οΒο δε: ίου' ΡΙυερτοο:ου:τ

τω:: ττ!”οο:το Ιοεροι:ρΙοε ,που ΡΜ: :ΡΜ :το

Γ:: Ροὶτι: ::οαοτ!οποί:ο ,

οοοΓο:ιιο:ο οπο:: :ου: Η:: ο:28οε ό:: ::ιο:Μο

Ροι1:Γ81Β00ϊ :Η οο!ιπ ου'Η Η:: α:Ιοοιιο ρου:

οοοίέ5ε ροη: Βιουοο: ; Νου: νοΙοι1ε ειιηοι1:- '

(Πω: ν:: τω: 8τ:ιτιο :ὶοΙοεςο όο :παοκ :μή οίὶ

86 οσοι:: Μ:: εἱ,οο ειρ

Ρτώιοοόοτ αποτο ὰ: ΡΜ:: Β:ουάε , ἐ οουίο

εαυτο:: Η οί: ο:: Ρετ Η: ΡΩιΙιοΙ.Ρ:ο, (Νέμο.)

Π γ ἴοτο|Ρο:ὶτ Η:

Η ο τω, του: απ::

Ιουτ: ν:οοε,Ιοε πιο

ωοοόοόοε :οοΓοΜο:,όο

ου: Π: Γοτοτι: οι)τωΠεε ο::

ουτε ίυΡοτίΗ:ὶοηε,

Με εικτοε ο:: Ιουτ ουετὶοο, οι: Ιου:οτ13Βξ:ἰοπ

ο:: Ιουτ Ιοκο]3οο;:`Ιου::ηαΙίοο: Μειἱο ο:: :ποί

:πιο :οιπρε Η Γουιίοτε «ωχ εμέ αυτοι:: ὶουο

οιιέόο Μ:: απου: ίου 8._Ν το;οιΗ ειο:ο:ι:

οοικο:·Ιο: το: οι:1:ίο (που: ΡΙοι:ετζ Π!" ΡΜ

- Ιο;::οτ1τοτα οι: Ιου οτο!πο,ΙΙ Ιοείο:Μΐσττοτ ότι·

* πιο: οι:οΙ

*·έοου':Ιε πιο:: (στου: με Γοϋπι οτἔἐε › Μ”

οι:: τω;» ΓυτχΙοε απ:: , :ΜΒΗ το·

όἔ:ε :οἱ "

μι· Ιο :Με , π1Μεϊει 'Ο `

τεΖιἔὶειιῇαερἘτΈ
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Ε 324 δ'ανιιυπ Οήιωικ

η γ ιιτιὶοτιιιειιι ΙσοτιρεαΙιέει,ιΙ Μ;ι τοιιι:ΗΜ (38

“ξει'ΙιιΙΙισε ΙΜ ίσο ΡιΙε;_ΙΙ Με μεπιρΙίω (Μ ω,

ι ΕΓΡιιι «Σε. ΙΜ ίεε_εοτιίοΜιοιιε; Με ίοιιιιειςιιΙω

οι ία ναιτιι,86 Με α:ειιιΙΙιτει ειιίΙτι εΙο.ιιε (αι

€Ιογευτιιε α:Ιι:ίΙσ, οι) ΙΙ Μι.ιτ ιΙιιιικ ;ι:ει;ι:ιι Ια

: - εοτικτιιΡΙ:ιιιοτι άι: Μίκι:: νιιΡΙειιι ΜΜΜ::

ι | :Μπιτ «Μ κι”, δέ εΜε ΡΙιιιϋτιΕεειιιι-εΙΜ ία

;:Μιιιιε. Βι:ΒακΙοπιε ΜιιΙειιι.ειιι εμε πρι” ·

Ι ΙΙ;ιιοτιε τιοιιιιέ:ε :Μ σειι_οιιιΙιτε. Θ: @μια ιιοιιι `

' είΙιε τεεοιιειΙΙέεἑιΙιιι Ρετ πιο ντεκ: Μ, 86

4 :Ρετ νικ: νιεΙα::Ρειιτειιιιες, ειιι€Ιιτιιιι: ι:ΙιοΙΙ:

' @ΜΙ ΜΜΜ ό;ιιι5Μ πιστιιΜ, ζώ ιζιι€ΙειΠ65_ι€ψ

ιιοτΓειικιιιε ειιισιιριιε :α πισω; πε [οιριιε αι

ι › ' ειπε εἰς: ιΜτι; :ιιξειιιε_ίριιι ιτΜ Ι;Ιιι_επιμεΙετ,β6

Η άΦ Μ Μαι Μπιτ, ιιομεαθάδοιιιιαιιι.ιΣκωυε

ι Με άειιφΙετι ό: Μ νιιιιε@σέ .ρ#σπ;βι##

' :Η Μπαρ; έραιτπιψ'τς @ΜΜΜ ιιιθΙΙιμ_ είσο

ι 4 :ιο»,4ιιιικΖώιάξ.έι.εάιιιιιπςφιικι:;:ιάΙΙΜ”

Ι Μ @Η @ο πισω ρριιίριιιετ,ιβε.ιιιαιιιίΜια Η

νέ:τιμ φιιιιιιΙΙιεσ όι:ΙΙιιιαιιαα γ ξζΒ896Ι-ΠοΙΙΒ

Ι Ιέιφιι_ΙΙιοιιι αμ9ιιι:: . 7 [
Ισπισιιι:1Ι τειιιιιΙι·ιιικιι ςΙιοιε,ιιιι.αΐΙσ09% ΙΙΙ: Ι”

Μ» , · · ιιικιι€ΠΕΦ% Ι

ιιιιιιιιΙ_ρισιιβωιαΜωιιΜΜ Η ιι `

@Με @ε ειιιι15ιοκιφΜΜαθ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙβΒρα

κα.τω:: ΙΙΙΒΦΕ.;έιβΣι;ΙΜΒΒΡ© ΙΙΙΙΙΙΙΙΒιέ· ι ΕΕ” ι

ΪΩετ.εΙΙ`ςδΙ ΙΙ.ιιτιοΙΙιιο;ΙΜΒΒβΙ$·Π9%Μ

_ έα. ιιοΡιιαίωιιιοιιιιιι ]13ξεββι ΣαΡ99 . . ια:

. Ι 'τιοίἔτο 5ιΙ:Ι3τέιτι:ιατιτ 2έψ0,99% ΙΟΙΙΙΨΙΙΙΙΙΦἔ·

.δε;".,.

Μ) Ι __
 



  

νΐἄε:τἐέψ.ι.1>εέ/ι9.ιο.π. 58;

ΙΙΙ: Ια τη:: ουτε ηοοε Ρτουοηε οτι Ιεε Ιογοε ,το

Ισ. τοΡυτοτΙου ότε Ιεε οποτε , τη Ια ΒΙοΙτοτΙο

Μ νιότοΙτοε, δε το Ια ΙΙ:ΙΙεΙτέ οτ ίσο τοΙοτιο:

Νοοε Με ττοιιοετ τιοίΙ:το ίοΙ:ΙΙίτοποοοη ΙΙΙ.

Ρτοτο&Ιοτι τΙο ΙΙι ΙυίτΙοο; Ετ εἶΙΙ γ σ. τΙοε @Με

το ΓΕΙΙ:ιτ, :Ιω τω: ίιιΡοτΙΙΙτΙοτι οτι μικτο

ωτοτ,οχτοτ τΙο Ια ατειοι:οΙΓε νοΙοιπἑ Ροιιτ

που; ΙΙ ποι:ε οτι οοοοΙΙΙοτει πιοΙΙπτε Ιοε οδο

&Ιοηε: τω· (εοττΙτππο-τὶΙτΙο Ιο8ο) (Ι)τ:τ6.7,)

@από έ! ΡέωαΙ Ρέτσέβέ ικα ·υυ]ε.ε έ: Ι,&ΙΜέπέ8,«

έΙ πΓΡέιέ[τ/τε έέέτ-Μέ 22Με7.τ Μέ. δ'ΙΙ πιοιτε

οτιοοΙο οιιοΙΙ:1ιιο έιΙΙΙΙδΙΙοτι ( θΟΠΗΠΒ ΙΙ τα

ιποοοΙΙ::Ιτο οιι,ΙΙ ηοοε σο οποογο :Ισ Ι-οΙε ἐ

έιοττοΡουτποι:ε τοιπττουΙΙουτε το οτοΙτιτο

δε οτι ΙιυτοΙΙΙτέ) π. Οοο τοΙ.°ι5.έΙ ωρεέέπτέτω

μασ με έέυαε[ησκε κατά ; σκ έέεΙέ έ: σε ο”

πω: Ρυιέέιυέέωέέαέ: «Με ία έτσέΜέέω πω:: έω

έέωνένιέιβέ Ηπα κατά τζ/έΡαΜΜέ μια έΙε!έ

επτΜΙε έτέέππέτω τω: :τέστ μέ Μοέέυτεπέ.

Ετοτ1:ιτκΙ Γοτι ( :..ΡΙοτ.ι.9. ΜΜΜ! ό· 2ευ·έ&ίε

έσω· νΙττκΙτα,Ι έ.. Ωοτ.ς.ιο.)ωέ9αεί έ! πω:

]θικάΜ τω: ττωμέοφτε έιΙειωέέέ Ιεβσετ έτω'έη

:ΜΙ έἰε 6'έτέ/ , μια π·σεωσέέ τέμειω , το: [έκ

τοέρ.τ,β·έσω τμέ'έέ έιέέέι/έιέέ Με:: θα πω; ποσο

οοω,ρειτοΙΙττοοε Ια το!τοΙουέο,8τ Ιο εστω:

ΕΜΠ οι: οοοΓοΙετΙοτι δ: ο:: Ιογο , τΙΙ:ειοε

ειΠοι:τέε ότι Ματ οο,ΙΙ ο ΡτοιτιΙε· εὶ τοιιε :κια

μέ έκέέηκευέ/Μ Νέα : Ετ έιΙοτε το εΙΤε:έ3:,

ΙΙΙιουεοο :οποτε ΙουϊΙΤωατ το τ10τΡε ε: σο __

Β Ή·
ε." ε .
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586 ό'επωπ Οκβέωσ

Αωε:,πουε 811Ιοιηιοτ εε οιιέσε απο Γ6τί ΡΜ,

86τιουεΙπττοόυΙΙΙιπτ ειπα Μαη Ια Ισοθ

Ιεπι αΙείΙο , οὐ ΙΙπιοι15 0ουτσΙΙΙ1ετε (Ισ Η

Ρτομε: ΙΜΙτι,τ1ουε οτιιιΙτουικτει εΙεε ιΙΙι:Ιτιε

ι·:ιγουε ‹Ιε ία 8Ιοὶκε,8: ποι1ε τοΙΤειΙΙει·ε 6ο Γεε

ΙσπτΙοτα:ΙΙε:ε άεΙΙΙ:εε , Ροιιτ Ιω επ τουΙΙτι:

3εικ:α:Ιοε ΕΙΡι·Ιτε ΒΙσπΙΙουτσυπ,τουτ Ι1οπικιΙτ

δ: ΙοίίειοΒο. '
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