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αΙΙ6 ΡΕ0ΠΙΙ5,δέ Ι”ντιὶε1υο 5ουυευτ ε!" τΠοτκΙ::
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ό:: Ιευτε νΙόΙΙ::ιεε , εΙυΙυ'είΙογευτεΙυε :Ποτε
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ότου,
.Ν

δενω:: Σ:έβευσε '
:ΙοΙ:υ

πισω:: Ρου: το::ὲτυοἰυε ά:: εεΙυ ΙΙ: υ:: Ια ευΙΪευ: ΡοΙ:1τ ΙΙ ω”

σο·:1υεττΙε: (τα: Ρου::Ιυ‹›Ι :ὶ εε τεΙ:υοΙευει- Ιω

,:8εΙΙΙΙ5 οι:: Ιοἱυτ Ι,εκβοποι2έου: ΙΙ τε[τυο:εποέ:, · Πω

ςΙΙτ 5.Ι.11ε . ό· Μ· εκβοποέ:. ΙΙ Ιεε ε:τΙ::ο·τ- Ι ΜΙ

:οΙ:: εἴ. :1ι1οϋ Α Γ:: τεΡευ:Ι: :Ιε Ιευτε ::ιυτεε,86 ω”

5.:: :ου: τΙε του: ὸε`ΒΙυΓ:`ετ:ιεε,υυ'ΙΙε ::.υ::νευτ ·ΙΙΙΙΙ

νοσεί _ ΙυΓ:Ιυεε :Ποτε εου::ε Ι:: νε:Ιτέ :Ισ ΜΙ

Φυτά; δ6 ό:: :αυτ :Ι'ου:τυΒεε υι:ἶΙΙε ευονευτ Ιω

ΙυΙ:εἑΙ`:ι Ρε:Ιουυε ; :Ι ετυΙ:::ιΙΤετ Με:: ΖεΙε Με

εεΙυἰ εΙυ'ΙΙε 8110γε:1:τεΙεττέυυεο :υ:ευ: , 8: Η"
ζιευε:ευε: τΙείοτ:τω.Ιε Ι::υτ ΙυΡτΙοε δ: Ιευ: ΙΙΙ

ν-Ιε:,υου ευΙει Ι.ο:,υυΙΙευ: :αυτ εί'τέ:Ι::ιΙΙΙέε Ι"

ου: Ιευ: :Ιουυε': εουυοΙΙΒιυεε οΙε Ιευτ Ρε- ΙΙΙ

εΙιε,8:τυουτ Ιευ ειιυευε: :Ι ΟΙι:ΙΙ: Με τω:: - κ'

€Βου: ΙεενΙυΙΙϊε: εΙΙε :υεί:υε;:υ:ΙΙε ευ @πώ Μ'

υ! , ( :.Πο:,τ.:ο.) θα:: αφ:: άσμα Ι: Η:: Ι'

ευ:: ετοναυεψι:έωε: , 1::/2:τ·:·Ι 8:Μ6Μ9:::έω Ι'
ό· :::Ιωμέου : :που ευ Ιευι·ε οευυ:ετ, :μυ ΙΙΙ

Ιουτ:τουτεε_ εΙ::ΐέ&υευίεε :'56 Ι:υρυ:ε: , πω: έξ

ΙΙ

  



ι/8ι€.$' αόιι|,.:..νεΜ4·ο. 5;; : "

οίὶσἰτετιΓει νΙ8υευτ,τι›ε Ρουυοπ ( ΡΜ). 9. τα .

η.) "εφ" !ε:βαέί!έ:,ρε μα” ὲι Μ [Δω ;

- τιωὶε οι οο!!οάιι!ζιπέ ειιίιΙ 8ι101Ε νατ·ίό επ Η

Ωω ,ροκ-τ Ιτιστ2βετ Μ” :ση[ε2επ:::. ιτ2'τ3 σεισ

ατεε Μω·:ε:. Ν ω επι Ιου” Ιαικ:τιπ:Πε·5 , φ1ί :

μ π

τε '

ύ

  

πιο τουεΒογετι-: ουκ: ω ΓυΡοτίἱοἱε ώ: Κι Ρασιμ

πιω οτι ΐοιπ ΜΡα:Πηε: πιτοτὶεκπ ‹1ιιὶ.ροτιε!-.

£:εἱι1ἴ£ι0€ε ω: ἴοιπὶε ὰ: Ι'Αωε:Νοκι ει: !©στε

Ρϋγι8&ΦϊΦ5 , φί πίε!ϊογοπτ :μια έα ε!ιστάίε

ροκοἔιοπι·ὶιπεπιπο.ἐε :τι Γοτι ΕιιααΒέΒε (Ιω ω: Ι:: μ

πι€μΙίὶετε Φο τΕφωτ. (ΣΕΠ: ἐ ομωὶ εαΜοίε

ΓοΧι°10ΕτΔ£ἱο11 ὸ‹: εε όΜιι Αρσίὶι··ι·:: :μια πω·

Με Εααο8εΙ$ίϊ:ε κιουε α εἰ ε!εΙΤαε τοοΕτέ6 δι:

(με ιιουε νουε 2110115 ωφοΐέο επ πο;»

ΜΜΜ Ρτ€εεάττιτ€ε. Μζι€ε εδο @απο ποσα

ω: τιοι15 ὶωειΒΙοἱοιιε ρεέεΙυ,ιΙ σε Μπιτ εἰ: ἀἰ1:

ΡτεετΓεωοο·κ,φιε ο:: ςοΉ τω” α] στ:1ΡΡ0ϊ··

άφαϊ-2ι9ϊΦ8έ.ΙΙ πω” ὸ:ε:Ιἔτε Μ . @Ή π[ἔ_

ΜοάΚωσ2:;0· Μ:ΜΜΜ μ" Ρἴσι/ἰεακτ ωι:πικ.

μτυ!ε.τ. Ε: ε:εττε:ε Η εθ:οέκ Με” Βείο!ο )ΡΟΠΕ

Ρτ‹›ἀιιἐτε επι απ: ντι δ.8ταπό σἱἶεἐἱ: › δ£ Η 6/

(ΜΜΜ , Θ: αόω1ω61ο αΙιαπ86ιπαστ › (ΗΜ

· γ ετ11Ρ!ογαρι βὸαυα‹›ιιΡ ό:: ά10:οιπε ,Ξ

. δ; Φ: όὶ!ὶ;οιπε ία: ΡτεΠΞιο=ε , Βέ ω"

- π ` ο '

επιπιεε: απ εσωαω νη ·Βι1ώ01.ο:Π ο-οΒοε

με ντι-:ιτΒι·ε ουσ: νο @Η εούρ ε!ο ι:‹›ὶΒω=€σ.

:ποπ τεὸουΒ·-Μ εαπ 86 απ: ·ίούε,Μ&μια έι οφ

963! Ι'ειὶτω€ε μυ απτο ;,ειωΠ .Ιεε._Μἰι4ἱ·ίὶΜ

(ΙΒΓΕΠᾶΠἔἰἱΦ, τω ε!σ€ιισοτ με Γοκι1εω0Ιψ

._ . . Ε! . Δ: Ύ
! 1
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836 ' :Ώσπου Σά Ι6:7?π

ΙΙ:: Ιεε ::ιγί:ε:οε ό:: Ιείωε (ΣΙι:ΙΡε, 86 Με

Ι άοδΙ:Ιιι€ε ό:εΙα νι:: εΙιτείΙιε:ι:ι::: :τι Ρει:οΙοε

ΙΙ::ιΡΙσε 86 :ιι.ιι:ε ; ::ιαΙε τε:ι:::ε:,ΡτεΙΤο: , δ6

Ιι·ιοιιΙ:ιιι::ι: , 86 Ιειι:ε ε:ιίει8:ιε::ιε:ι:ε, 86 Ιειι:ε

1::::ιοτιθ:ειιιοεε,ιιιίειιιεε ὰ οι: φ:: Ιοιι:ε αιι

:ΙΙ:οιι:ε,ειι εΙει·:ιειι:ε:ι: Ρε:Ιυε:ΙΙ:ε :οιι:ἐι Με,

8 φίΙΙε Ιογε:ι: ν:::Ι:εΙ:Ιε:ιι6:ι: απι

με::ιε. ·
@εε ει:Ιιο:::ιτιοιιε Ιου: :Ρωι:ιε ίεΙ:εε μι:

Με ΑΡοί,ετεε :ΙΜ εί1:σγο:ι: :οιιε ::::ιιΡΙΙε :Ια

δ.ΕΙΡ:Ι:,άειιογε:ι:εί::ε Γε:ιε @Με ειιικτε

σα:: ά'ν:ι:: Πιι€ιιΙιετο εΗὶοειο::: :Με ε,ΙΙ Ιοί

ίε:ιι: τοιιίἱοιιτε :Ιο:ι;ιειιτί: :Ιειιιε Ι:: 5γτ12808Ι1©

ειιιΙ:ιο :στο:ι:ΙΙΙοι: :μια ό:: ΒΙεε:::::ιεε οστι

::ο (Πιθιί: ; 86 οί: Γο:ι Νοιτι 66 Γεε :ΙιίεΙΡΙεε

οί:ογε:ι:ο:ι ί:Βτει:ιι·Ιο οι:εε:ειτιο:ι : ια::ιιιιε

οΙΙι·:ε :ίωιΙΤο:ι: Μεό: ίιι::οε ::ιοΙ:ι::ε :ΙΙ::Ιει:ιε

Ιοιιτε Αιτιοε ;`Ιιι::ι:ιιε Ιου: Ιοἰ κι; Ροι.ιιιοιτ

οί)::εΙιιο:ι ί::::ιι: : Ιει::ιειε Ισα: ::όιιί::Ιο:ισε

ιι”::ιιΙΙ: ΩΙΪἐ οι ίειι:ο:ί:. ΙΙε ειιΙΤειι: :σα

ω:: ΙιειΙει:ιοέ απτο Ι::ε ε:ιΓειΒιιε

'_ .Β:Ροί::οε , 66 σου: :Ι::Ιειιτ Βοδ:ου:ε:Ι::5

::ι:Ιιο::ει:Ιο:ιε ὸεε ν:ιε , Ι::ε ειιίΙΕιι: :ι::ι:θε :ϊ

(ΙΙιι:ΙΡ:; 86Ιεε α:ιει:Ιιει:ιεε :Ια ιιιι::εεΙεε το

σιιΙΙ:::ι: ι:ο:ι:έε ἐιΙ'Ι:ιίΙ:ειιιτ. (κι: Ροιι::ιιιοΙι

ΐΙ ΩΙΙ:οιι: :ιπωσειι:ε μου: επι @το :Ισ πω:

€ΜοΙ:ιΙοε :Η Ισίιιε (ΙΙιτΙί:,όε Ιοε :ικα :Ι'ε:ι:τε

Με πιαἰ:ιε :Ια Η ιιΙει:ιεοτειιι: ::ιειΙΡ::οε.Ιοε Ιου:

Βάι:: ::οιι:ιοιΙΙ:φ μια: :Με ‹ιιι”ιΙε_ :Ρεογ::τι:

κ ς“



  

δ

/ΙδΙτε τθειιι.ι..ι>ειτβιο. - 557

Κ τΙα Ιαιιτ τω:: αρΡταΙιαιιτΙατ Ια τΙειτιΒατ τιιι”ιΙ ν

ατιωτ ατι Ιαιιτ αοττιτιιιιτιΙοτι δ6 ατι Ιουτ τΙιίαΙ

ΡΙιιια , 66 Ιαε αττειαΙιατ ρατίοταα τΙα τα ται:

τΙαιιε ΙαειιιαΙ,ΙΙ Ιαιιτ αιιΙΙ αΙΙτί: ιττιΡοΙΙΙΙσΙα «Ια Ια

Βιιιιιατ. ·(ΪαίΙε @απο Επι: 5.Ριαττα :ματιά ΙΙ

.ι ΙαιιττΙιτ : .παπι ασια έα τω:: Ξωεωιέσπ

Ρετιισι·β·.Α '

ι Ωστε: ΒατιατατΙοτι ρατιιατία , α”αρτοΙτ Ιαε

δειατΙΙια:ιταιιτε,Ιαε δετιΙιαε, 86 Ιαε ΡΙιετιίιατιε,

απο τουε ααιιιτ οίιιι αιΙΙιατοναιιτ ἐ Ιαιιτε

` ατταιιτε,:ΙιΙαιιτε ιτιιτιιατἔ:ε τα Ξι Ιαιιτε ιτιιιΙΙ

ἔκ _ααε,αιιιΙ:Ιαττατιιογατιτ αοτιττα τιοί'ττα δαι

@αυτ ΙαΙιιτι- ΩΙιιΙΙΙ; , δεί τ1ιιιτιοιιαΙι‹.ιιατιτοΙι-

ίΙ7Ιτιαττιατιτ ΙουτεοταΙΙΙαε:ι Γε νατιτέ. Πα ιι'αίΙ:

ΡαετιατιτιΙιιτα τιιι'ΙΙΙαεερτιαΙΙααιτιιι , ( απ οι:

ΙΙΙ ΙἰΙετΙα Ιοτια , αΙΙοιτ ντια αοΙοττιτια (Με ίιαΙ ,

τι τιιιιιια τιιαΙΙο1τμιττιαιε τΙ”ειΙΒταιιτ τη ‹Ια Ρειβ

ι - Βου Ραττιιι ΓαεαιΓαοιιτε , ) τιιιιιε ροτιτ ιΙαιιιτ

πιοιινατιιαιιε τταε - ταιίοτιιιειτι!ατ 156 τταε- τι»

Ι· ΒΙΙΒΜΙΙντι ταΙ ΑΡοίΙτα :Ι”νιι αίΙτοιτ ντια ΙαΙτι

τ ᾶαΙτιτΙΙἔτιατιοτι αοτιττα εεε πιώ - Ιιαιιταιιιτ ,

ιν ΦΠ αΙΙιιιιε ιιατναιτιε αν:: τιιαίτιιαε ατι Ι60ϊ8

ΙΙ ΕΙρτΙτεττειναιΙΙοιαιιτ τΙατοιιτ Ιατιτ ΡουνοΙτ ὰ

:τι Ρα-τναττΙτ ειιιΠι Ιαε ειιιτταε. (Σετ αοττΙττια Η τη

Ιω “Οπα τΙα εατιε ωιιττα αυτ τιοίττα $ειιιναιιτ

τι Μ τοιιτια ΙΙ Ιιειιιταιιιαιιτ αυτα ααε Βατιε τι :ΜΙ

:ΙΙ / (Νώε ε ΙΙ ατι‹›Ιτ , ( Μιιιτ.η.ιι. 86 η. ΜΜπατ

:ιι [ΕΙΡ @κι δτι·2ύω ό· Ρβατιβετιε . Ι·ιΙιφύεπιτ: ,

οι, άΙαπωωι με ·ιωιε:βΜΜε Ισ ΚομεαΜαάα$

Ια

  

Χ

ω.. · ι τ



' [11ε-ΩΙιτΙΙΙ: Μπιτ:: σειιιΙο 9:11 Η πω

  

  

588 δ'επποπ δεζϊέωε.

6°2ειωσ απ:: Ι90ΜΜ2:, ή: Μπακ: μι:: σοι:: ΜΡ

· απ:: , ό· κ: Ρ:%Με22α::: μ: μα:: :ια-πω :ή επ

ππ: «'56 όοι·εεΙιοΐ, Μ:ΙΙ:ρι::[απ τω:: [πάω

ό· ΡΙΜτ2]ἰεπ: Η:ΡουΙιε: , απ ·υυιι: τοιωκέ:Μ

%::# ό· Οι απ: μια ]()ι2:·ε ω: Ρ:οβΙ)Ιιε : ό·

@από έ! ία? άπασα:: : να:: Ι: αεπά::-βΙ: :Η Ια

ρώσων: ω: :ΜΜΜ ΡΜ: :με σοι:: : Ανίδ δΈ

ειιαΕΙΙ ΡοΙιπ οοιπτο (Ιω Ια: $αποθεε·ΑΡο

Με: :τιγεοπ Ρ.πΙέ εινα: ΡΜ: (Ισ οΙιειΙ::ι.ιτ 86

‹Ιε ιεΙο , «με οοιπτε α: ΙτιΠ:τιιτροπτε ό::

5·εττΙιτι £1ΜΙετηρ6ΙΩΙ10Ι.ετΙτ αυτων: ηιι”::κι οι::

είΙ:οΙτ Ια οοπνετίὶοπ 86 Ισ τω: ότ50τΙ185.

: ΑΙιπίϊ ΗιΙσόΕ Ρ:ιι:Ι νομο: Ια ωειΙΙιου.Μ·ωΙ

ΒΙἰ·τΠ25,ςι1ἱτ€ῦΙἙοὶτό€: τουτο Ι:: ρυΙΙΙ'80©Φ

ἑΗΡταὶΙ-σατἰου ό:: ΙΙΕν:ιι58ΙΙε Επι: οι: ΡΜ·

εοτπΙι1Ιδετ8Ηιε , η(εΙκιοτ ὰ:: Ιε (ΙείΙουττιςι:

εΙ::Ιει Ρογ, Ιωγ`ὸΙΓοΙτ ::υσονικ έ:αιοτΙου οΧ- ε::

ΠαοτὸΙτΙοΙτε ,ό ΡΜ:: έ: :οα·::]ωιαάε. : &° :Η ΙΙΙ

| Ι:Μπα· ›·ι:/ε ,]θ`Ι: ά:: ΙΜώΙ: εκπευπέ :Ισ τω:: :υσ

ν από. π: :://ξ>Μ: ω: ρθω: :Ισ πποεκβπ Μ: χω:: Ι ΙΙ

:ΙΜ :::έωΙΜ Φωέβπ: :ΙΜΙ:ε: ? ΙειΙ-:ιξξ·Ρφ'ϊβ ω:

- :ιο-ΙΙΙ νομο: α” ότίςιιεΙ: Η Ρ_πΙο::Φω ΙΙ‹

ΜΙΙ ΈιΙτετο·υιΙοιι: ΡοίΒΒΙο : ΡΟΗ! ΔΙπαιπ' &

Ιείο:-ΩΙπΙΙΙ και:
πω· Ια: :1ΐω:: :Ισ Ια Ϊογοπ ,

ΜΜΜ: 5:ιονους, ιϊοτι-ρ_‹:ιιτρατ

απ:: :Ι,ΙΠΙΜΒΙΜΕΙΟΠ :στα

: ΜΜΜ: , ηι1Ιη,:Ν0Ιτ ειπα: πιοτΙΙ

¦ 1°€ΙΙ:ΙΘΙε @οπο ό€ @Ιου-Μ ὸυ τ::Ι:έτισ όε:·Ι6:

ιινοΙτ σ:

ΡειτΙοι: ·

Ι

ὶεὶτιὸἰιἑπειτὶοτττττθ& Ι

φ1ε:Ι”:0%· Ι

Ι

Ι

  



Μἔἔε:8ἐιι|=.ι..1›ε›/4 ο. ' 539

ΡιιιΙστ άι: Ια Ιοτιε: οίΙοιι νικ: ιιΙΙςδτιοτιςΙιειτι

ιειΙιΙο άι: :ΙεΙιιΙσιιΓει· σου: φα Κ: ΐιιΙΙε:ιιι Ι;ιιίΤέε

ττοιιιΡοτ Δ. ΙΙιγροοτιδαΙο τεΙεΙ)ο&οιιτε, 88

ε. Ιειιτε ;ιττΙΙια:ε ,Η οτι ιιε Μπι @Η ω: 0004

ιιοιΙΙιεΙειιτιπιιιιιίΙμι·ο ; 86 Ιειιτ·ιιι·σΙ‹:Ιιιιτι

από. ΙΙεοοιιντοιετιιΙειιτ Ρετνετθώ €Ι)νιιο

ΙΡοεισιιΙΕ αρΡατειιεε: ὸείἐιιτιθε‹:τό «'56 άι: β::- ›

ιιοτιοιι; ιιι:ιιε ΙΙ Μπιτ :ιττειι:Ιιε α: ιιιιίέιιιο ,

Ιεε Βιιίιιιτ νοιτ ἐι·ειιιιέιιι”ΙΙε ΙαΙΙιΙΙΙ›`οιιττεΙε

(με νετιειιΙιΙεττιεο_ειΙε είΙ:οιειιτ , ειΙΙιι ειιιΉε.

πε Ισ ΙαιΙΙ:ιΙΙΙ:τι: ΡΙιι5 2ΙιιιΙ€1Τ ὰ απ; , πιειιε

ειιι'ιΙε ΙΙ: τεπιτειίΤετι: 42 Ρι·οιιιΡτειιιοιιι: όιε Ιειιτ

] όιίοΙΡΙιιιεΒοάεΙειιτ οοιιιρ2ΒΠΙΦι Η ΜΠΗ

ΒΙ€ιτιοιιτ ιΙεειιιιιοΙοιπ Μ: Ι2Ιι1ε ‹Ιο Ιειιτε Δωσε.

Σπα·υέ.τ τω: _, άι: ΙΙ , σΙε εαπ ἔεπσΜΙἱοπ ΡΗ

· ικά. νοιιε απ: (Με , τω” πορεια δει

ετιειιτΙοίΙιε @ΜΙΒ ιι€:Ι€ι.ΙΙ° εινοιε ΙΙ ρειε Δε:

Ιου: μια ‹Ιε ιτειιιΡε αιΙΡ:ι.τεινειτι: οι ΡιιτΙει.ιιι:

εΙοοοειιιεΙιιιεεΒέ:τιε , ΙΜα:τ.η.ι.) Μ: βιο;

αβέ.τ επ Ια #20”, είε Μο)ι[ε,ριέπε: πιο” :σ 9αΉ:

Μια: σωμα ΟΙ.1Υ,εοηιτηςΙΙιγ-ιιι€ΙΠιβ :ιίΙἱ

Β:οι;ρΙοτε :ιιι_ΤατιΡΙο δξ.ΩΠ Ια 5ΥΙΜἔ0Βι1€,

δ: τοιιιιογοις ηιιοΙειιιςξοΙερευκιιιίιΙ·εινοιι:

@σε :Ισ Ι€ιιι5 ιιιιιΙιόιεε. ει” δειαιθοειτοιιτε

ΡοιιτιιΙΙΙΙι Ιεε εΙοιιε ηιιΙΙειιτ εΙὶ‹ιιτ:ιιι στη

τΙοιιτιέτερ:ιτ ΙειΙ.ογ; μια ιειιι”:ιΙοτε ,-ηΥ.Ι:ι

Ι.ιογ ι:ιιι”ιΙε Ιιίοιι:τι: σΙσά:ιτιε Ιευτε δγιιιιι€οε

@πει τη· Ια ι:ιιΙιε ι:οτει:ιιοτιίεΙ . :ιιιιιιιςΙ ΙΙε

ναιιιοιειιε εΙειειε ΙεΤετιιιιΙσ ι Πε:ΙΙ0ΙΦτιτ ΡΒ

 



  

Ι
ι

“ο ε: 6'ε:·πιυπ δεωέωε.

επεσα: εΙ:τοΒόε: ΑΙΜ: οτι Η:: ΡοιινοΙ: ουϊε :· :τα

επι ΜΜΜ ε:οιιίε:Ιε:τωε ; ευ εΙΙί'ε1η8ειπ τουτο: ΙΜ

ίοΙ:,ΙεΙου:ιΙο εΙε:ΙευτεετεεΙΙεΙοο8,86 εΙε: Κα: Μ!

πκιου:ιΙίε: εΙοδΙ:τΙιπ:: , εΙυεΙυεΙ ΙΙ τε:ε:οιπ- Ι Ιοε

πιο.υεΙ0Ιτδι ίσε Ι)ΙίοΙΡΙε:ε εΙο ίε: εέατεΙε:τ, εΙ'ει- ΙΙ ω

υε;ο Ια Ι.ογ εΙο ΒΙε:11φΙΙΙΙ5 ΙΙίοΙε:τπ: ό: όσοι: Ι :ΙΙ

Η: εεεοπιειωιιὸοΙειπ Ι'οΙσίοενειεΙου. Μ:ιΙε η

εΙεΡοἰεΙει ωστε εΙο ειοίΙ:τετ $εωνε:επ , `εΙε:ριΙΙ5 Με

Ι Ια
ίσο Αίεε:οΠοει εΙ:ιτι: Ια (ΙΜ ; εΙεΡοἰ: Ια όα

ίε:εεπε: εΙυ ωσεί ΕίΡτΙτ ; εΙε:1αυΙ:Ιει ε:φωττιΙΡ Ιω

ΙΙοτ1εΞΙ00τ1έε:2ι1κ ΑΡοίΙτε:ε εΙΊοίΙειιιΙτο ποστ

Ισ πιοι1εΙε: επι ΙαεΙοείΙ:τΙειε: εΙυ Μα: , ΙΙ ω: Ειπε

ΡΙι1εέετεε:Ριετ δ. Ια Ι..ε›γ εΙο Μογίετ εμ Με·

ΙΙ:6Ιτ €Ιείνοε: :..00Γ.5.Ι:227ε 2ιπυ:Μ,δό να Μέ· :

π2/Ι:ΜΙυωπω τυ:ΙΙε :Ι ΙΙΙἱνεηἔΙΙο εΙε:Ιε:ίι18Χ

επι/Πι:: :ιΟΙ1τΙρε9ιιΙετΙΙ Μ Ρωβιω:: άσ1)Ζω

Μ:: ετσωπ. ΙΙοετ ίειΙΙοΙε ΡΜ: :ΒιετΙοίετ ειπε

[8.ε:τίδ0€5εγΡΙεμ1ε:5 ε101ε:Ρεοίοπτ :ιΙ:οΙίωτωΙ:

εΙποτε:Ιν:ε ίου ίαΙιιτ :ω "η ίουιια:ΙΙιτ δειε:τ1

Βε:ιτευτ, (Ηε:Β.9.)ςμι2Ρω ιωι::Μ σΙ:[Μ Ι Ι

Ρ:ομεσυφ:βιέιευπερπίε σέ: επ ία @τοί::: Ι

κνυυἐιβιἰπ Ι,εασΡΩιτέυπ έ:: τω:: πο: Ρεσβέ:. ΙΙ ‹

σε: ΒιΙΙοΙε ΡΙυε ε:ίεοιπετ Ια: Βε:τΙΒε:: 86 1ο:

Ποδεε:ιπε εΙε: Ια Ι.ογ, παώ: εσυ:: εμε: ΗΕ::

. ΟΙπιίΙ ενώ: ΙκιίΙ:Ιευέ εΙε τιοιινε:εω ·, 86 @ΠΙ

Ι @εποε “που Η: ίειΙοείΙ: ΙἰίΡτἰτ σ Ροιπ ε:ίΙτε:

:ια ωείτοε::ΙοίΙευΙτε , 86 Ροιιε ΙαίΙτιιΙτο Με

'° 8ι1ττοε ε:: εουιο νοεΙεέ. ΙΙ σε: @Με ΡΜ

Ι” €Γιβει εΙε:πιειιτετ εΙ€εΙ8ΓΙ$ Ια $γοε80€ααπνΙΙ5

- ε:ιπεεε

^εΒΕΔ-Αν:::>2'

-  



 

κ1'δΐε: τέα]υ.:..1>ες[4ο. Μ:

απατα: Ια (3οτιπιππποο εΙοΙο. ντ:Ιίο Ε8ΙΙ

[ο , 8ι€ΙεΙει κω·υείΙε !επσρΙσπ2 οἰε/ἔεπιἰπιέ έκ

£έεΙ. Ετ εστω , εοππικτικ ΡουιιοΙουτ Μ;

εΙαπευτεται Ια εοττΙΡει€ηΙο ότε εευκ , (ΙΜ

απο νιίεΙυκευτ ὰ: Βεπιοι1ε ειι1οΙ€ιπ στη.

Με ΙΩΙυε ΕΙιτΙΙΙ5 ςυΙΒΙειΙΡΙκιτιοΙειπτ οι:

ττε8ειιΙσπιση:οοπττο Ιον , εΙυΙ εκοοπιππω

ιπο1επττοι1ε πω: (Ιω Ισ τεοοτικποΙΙΙΒΙεπτ ,

δ62€ΙΙ1€τοΙΕπτ ἐι Μ ὸωᾶτΞηε; Ωω ε'εκπειεΙιετ

άι: Ιουτε εττι:ιπε , Ωω Γε: τειπΙα: εοι1ΡεΙ:ΙΙε5,

8εεΙο Ιευτε ΒΙ:ΙΙΙΕκτιεε δ: εΙο Ιειπέ ίὶιτευτε , 86

ίο.τιε ειττΙτε:τ ΙυτΙΙ:οτε τσΙΙεε Με πν:Πτιεε ΡεΙ

Με , Με τποΐτ11εε ωειΙσόίδΙΙοιπε «μή

Ι ΩΡεοΙ€υτΡτοΡατέεεεΙαεΙωρίσε 9ο”είΙΡουτ- Ι
ςυονΙΙΑΡοίΙπείειΙπόΈ Παω Ια οΧΙποττοὶι:

έιθ1 Γοτ:ἰτ, Μ:: ::τΙαιπ ενια:: νικ: εκττοπισ

ἴοΙΙσὶτυεΙεΡουτΙευτ ίεΙυτ : .Μα·υεε. τω: α?

σε:ισέσκετα:έοκρστυπβ·. ` (Ιοττιωεο: 9 νου

ΙοΙ: ΙΙ ιΙοοε ςιιΊΙε ΜΠΕ ντι ΙΕΙιΙΙιτιο επι Π.: Τε

@παοκ εΙε Ια ΟοππτωηΙοη εΙε α: ΡευρΙε,ςυϊ

Γεω Ρωτώ: Ια 9ι.ι.ειΙΙ:έ ό:: ρευμα «Ια Πει:

ιΙα:ιεΙΙ: ιιιοΜε; ΦΠ είΙ:οί: ὸεΡυΙε παπι Φ:

ΜΦΦΙΦ8 (Κοττ1-9.4.)άφοβιαέ%ε Μ: "Μίαἐκ

σί4°Ι5 ἐ απ! ετΡΡαττεπο1: Πιάφτέυπ , ό· ΙαέΙσλ

· Η › ό· Η: αΙΜυκε.τ , ό· ΙεβτωσετΙ2·υέπ ό· Ιω

ρ·σως[]Ι·:2σατεε ι:'εΙΙ: Μαη σε «με Ια Ιιι1Β

τεΙυεΙΙοε,οηι τεΡτοεΙιἐ πω: επτα «Ια Ιευτ

Μιάου ὸ'οιιοΙι· Με , εμπειτ1εΙ Πε οτι: 9ι.ιπτέ

Ια:: 9οφωυηἰοη, μα: οωΙπαΙΤστΙει Ρον

 



  

δσηποπ δει[έυπὸο16Ιιιε-ΟΙιτιίΙ: ; 86 ενια: Ι,οιι τιοιιε τεΕιτοοΙιε ι· Τ

οι
αιιιοιιτεΙΙΙιιιγ Ροιπ :ινοιτ ςιιιτώ Ιει (]οπιιιιιι

346

Ι

Μου ΙΙΙ: ΙΙΙΞε)ΙιΙο Κοιιιαιτιο , 86 πισω οίὶτ‹: .Ι ΙΙΙ”

7 τετιἔἐεΙ,ει ού τιοιιε αιιοιιε. να

οιιΙΕι2οει ά:: Ισίιιε
εωτι916. ΜΔιε Ροιιτ ΙοιιΙΙιτ 6εττεεμιο. Χ Μ

ΙΙ:τι
Μου , 86ξιοιιτ ιιιΙΙΙΙΙετ Ρα

τιοΙΙιτι: ΙΒΡιτειιιοτι εΙ,εινεο α:ιιιι ‹Ιο Ια Οοιτι

ιιιιιιιιοιι κια ΙΚοτιιε :ΙΙ νοιιε ΙΙειιιτ Ι68.νοιτ,

ιμι'ειι6οτε 6108600: ΙΙ:ΙιιΙιιιε Ιοιε ντιο Μια.»

τειιιοτι,ωιιιο ΙσροτειιιοιιτίοΙΙ με να Ι6ΙιΙΙ- ΙΙ

πιο. δε Ιεραιτοτ ΙΒιιιε τιιΙΙοιι, 86ίαιιε ηεο:ΙΙΙ- _ ΙΙ

τἐὸ`νιιε: Ε<έΙιΓε «το Ια (:οκτιιτιιιιιιοτιάο Ια- '

ςιι€:ΙΙο σκι νικ , ο`εΙΙ: νετιαιΒΙσπισιιτ @κι .

ΙΙ:ΙιιΙτιπη ιτιαιε (ο ΙΕΙιεικτ ΙΙΙντισ Ε8ΙΙΙ6τ εΙέιτ18

Ι:ιειιιιεΙΙο οιι πι: Ραπ εΙαιιοιιτοτ Ιε·.ιιε οΙΙΙ:ιισετ

Βιε:ιι επι ΡΙΙιΙὶοιιφ Ειςοιιε ὁ. οιιιιΙο ό.ι:ε στ

¦ κιιτ5, ΙΙωΙΙιρετΙΙΙΙΙοοε , 86 ‹Ια Ι€Ι0Ι2ΜΜ

(με: ΙΙοει γ νοκ τοἰἔιιετ , Πιτ τσιπ: ιιιιιιιιά οιι

γ θα οοιιττειιιιτ Επι: Με 8ιτειιιςΙε 86 ιιιτοΙοτει

Με: ΡοτΙοοιιτιοτι ΓΡιτΙειιι:ΙΙο 86 6οηιοτοΙΙσι

ο,ε.ΙΙ ὁ. άπο . ρω Ια εικι:Ιιε:κιιεε 86 Ρετ Με ' Ι

ΙΙιΡρΙισεε;ε:ΈΙΙ Βιιτοντιο ε!ιοΙσ ιιιΙΙο86 τισ- Ι

ωιϊωο , Ροιικ Ιειειιιι:ΙΙο σκι Μ: ραπ τιιΙΙοιι- ΙΙ

τι:ιΙιΙοπιοιιτ οΙΙεσ ειιιειΙΙΙ·ιθ ΙΕΙιιίαι:ι:Ιφ1Φ

ςξμτι-ὰΜατιιιΙΤἔ: Βετο εΙιι ί0ιιιιοτιιιτι τω ·

0:ιτειιτΙειώοε , 86α:ιικ ειιιι ΙΙ: ΙοιΒιιιτσιπ ἔι

μι), ,Ισ Γεμιτε:τοιιτ
Φτιειττειιι :Μι ι:οί'εθ Με θειιιιιι€Ιταιτιε ,

τ ιιιοΙτιπ: τιιογετι

4-ΑΞσο...Ημέ

ΜΕιοιιρΙο ά:: 0ιω ι 86 ΙΙ;

εΙτοΙΐ6

και

  



Με:ο64ω..νεώμα 545

ΞΕΙ.ΙΕΑΙ«Β€Ι.Ε0ι111© Αμττ:Ι, αν Ι:αΙΙΙτετι: να

ΤεωΡΙο οι1Ι:Δ πποπτετ8πε εΙε ΒυαΙ›ιἱἰΩ1; που Ι

Ρουτ ΗΙ:α:ΙΙο , ου ΙΙ;ΙυΙαττΙο ςυΙ ΜΙ): Ρεππιί

Ιοε ΜΙΒ Ι οι: Ροιιτ Ρετία:ικΙοι1 νΙ0ΙΙ:τιτο

€1ι1,ΙΙ5 γί6ι1ΙΕιίΤοεπ , τωιε.16υΙαπσιπ, μια:

ι1ι1”οι1Ιοε νουΙοΙτ οαιρεΓοΙπετ (Η ε”ειΙΙΙΙ:τ με:

ΜατΙΙιεσ απο Ιω ΙυθάεΙ-εε , οΙποίε οκρτσΠΕ

πιω: άκ:ίοιπόιι€ ΙΜ Μαι; ΙΙείωταπ πτω

ΒΙσπιστιτ 5ΩΙιΙΙΙ11;ιτηι185 δΜεΙετΙυεπά σου”

εΐου:τε Ισ ρευρΙο ΙΙΙ:εΙυ1ΐωμεΙοίυ5-δΙΙΙΙΙΙ:

Ρο.: Ιογ-ιιΙΙ:Ιώε ΡτοωΙοτειικητ, δε ΡωΙ› αυΙΙΙ

Ρειτ ία ΑΡοίΙ:Ι·ω οιΡΡεΙΙει εἰ Μι οοπουΙΙΙατιω ,

αΙ:ΙιτισΙοπιιετοι1τΙα δγοειἔ‹›8ι1εΡ0Ι1ϊ Ισ ΙΕ:

ιιΙτ; τειτιτἑεαιιΙΙ: όεε ΗοτεΙἰοε , ότε Γυρω·

ίΙιτΙοιπε , δ: άεε ΜΙΧ ίέτνΙοε:ε φ! γ τ::Ι

Βοοιοι·ιτ , ΠΜ. εΙιαίε όιτε εκα:ταπΙοτιε 85: εΙεε

επει:Ι1ετΙκε, εΙοτπ οτι γΙο·ωότοΙο1; εσυ:: εμιΙ

οτογοΙειιτ επ Μη, δ.: ςυΙ ι·ε‹τειιογει›τ Η άο

δΙτπιπτ , & €Ι€5 ΡοτίσουτΙοι1ε ΪωτΙευΓοε ε1ηΙ

Ματ είΙοιετι.τ ΙπωυΙΜεβΙοωεπτ Ρτε:Ρει·έσε ,

( α: α:ευκ ειι1Ι τι'ανοπιπτ με έρατ8πό ΙΙ:

ΜεΙΙΙτε ιίουΙΤειπ Ρειε [Με εΙΡει:8οέ Ι05 ΒΕ,

ίοΙΡΙεε ) Πε τι; 6τειι: Μου οι: «Με , :Ι Παω Πε

ιτε ίιιΙΤσιπ οΙ1ΙΙΒίτε Ρ:ιτ Ιει1τ εοπίεΙοηεο ,_&:

εοιπταπιτε ιικΙΙ11εε Ρετ ΙΈκκτετικ: πεσείδτέ;

δε φωτιά ίὲιἱτιιΡΙεττε Μ”, :Ι οοιιυΙί:. εοτυπω

νοι:ε Ισ νογἐεΙεγ , ΙΙ Ια:: ει οτόοιπώ νη

ττοε-ΜπέΙ: , δε ειι:ε-ΕπΙυεειΙτο οοΜεΙΙ, ειιηι1€Ι

ΙΙε άσοι μπι ΜίοΙπεζι ΙΙ3118ΙΒβ€ΙΙΙο0 ι:οιπα:

*__,_ ___άμ_Δ.:-.....

 



  

Η:: Σει·πισκ δοι]ῖἔωε

Πισυ , δ6 Ιει:ιε Ισ :ισ::σ ὸσΙσυιτε Δωσε. ΑΜ

ίουε Ισ :ιουνσιιυΤσίΙει:ιισ:ι: ιιυει:ι:Ι σιι ΜΔ`

συ:: Πο:ιυ:υε 86 σσιιι: οιυΙ Ισ Ιυιιιι:σ:ι: , Ισ ίσ

Ρ2.1°€ΠΣΠΙΖ υσΙ'ΕεΙΙΙσ , που σου: σ::συ: , ου

σου: ΙὸοΙει::ΙσσιυΊΙεγ νιίΙσιι: , τη σου: ιιυ- .

στΙσσιιιιυ:ι ειιιΙΙΙε γ σιιὸυ:ιιΙΙ`σ:ι:, ::ιειΙε ΙΙ

ντι σ:ι::ισ σιυ”ιΙε ι::ισυτοΙσιιι: βιυΙΙσ

ιιισ:ι: υ εσειΙιει:ι Ενσ(ιιυσ :Ισ (Ιει:ι;Ιι:ισσ : ΙΙε

Η:σ:ι: νιι :τη ΙσΙιιἴτιισ. Μειιε :ιυιι:ισ , ΙΙ γ α

σ:ιυι:οιι σιιισισσ:ιε Με , Ισε νειυυοιεΙ56 Ισε

ΑΙΙσΙΒ€ο`Ιε , σου: ΙστυΙτ [)Ισυ ΙσΙο:ι Ημιτε

Ε:σ :Ισ Ιω Ενειιι€_ιΙσ , 86 σου: Β:ι:ὸσ: Ισυ:ε

Α:ιισε συ:σε σΙσ:‹ιυ:σ υιι::Ισισει:ιο:ι ειυι: σ:

:συ:ε , ειυιι(ιιυσι:ΙΙ:ι:ιο:ιε 66 σ “ `

Ισυ:τσ:ιιιιε, Ισ Ισρει:σ:σ:ιι:‹Ι

:Ισ Κουκ .σσ :ισ ίυΙϊ με ν:ισ ὸσἴσέΙιο:ι ω.

ΙυίΙσ 66 :σ::ισ:ειιτσ , σου: ΙειιιυσΙΙσ ου Ισε

ρσυίΙ:Ξι σου εΙ:οι: εισιισΙσι 5_σΙιΙΙ::ιει:ι:ιυσε.

' :ὶὸσΙσε86()Ιι:σ
ει: ω: νικ: ειδΙιοιι σΙσ υιτσιε

Πισω. σιυΙ ειι:ιιοΙσιι: ( Αθ:. ιι.
ουσ” :Ι Με:: :με που μι.: σα:: Ι:ιοΜΜε: : Ετ

σίΙ:σ υσ:ΙσσυιέεοΙσυεΙσ :υο:ι:Ισ συ Ιστνιιιι:

Ι)ισυ ΙΙσΙο:ι Ισ Ρα:οΙσ ειυσ ιΥγ σΙΙ:σ Μαι δ.

Ισιι: Με ,εστι Ισ ::::ι:Ιει:ι: σο::ιυΙισσε άσε :ισ

σΙισε86:Ισε σο::υ:ι:ιο:ιε :Ισ Ισυ: $ισσΙα Ισ

υγΙσ :ιισΙΙ:ισ:Ισε νΙσΙσΙΙ:σε , :Ισε ΗυΙΙιτσ5 ι

«ΙσεΡΙσει:ώ, :Με Έτσ:σε :Ισ ΒσΙισ::ισ : @ΙΙΙ

ΙΙι:σ:ιι: σΙσε :σισι:το:ιε :Ισ σσυιιΙἑ ,ΙΙ ··

Α ιιι:σ:ι:Ισυ: σι:σιιιιιΙσ , ειι::ια:ι: :ιιισυ

(.ΠΙΠΒΕ

' Με



· α2!8ε: ε2:4Ρ.:..Ρ:Μ4ο.Ι Ι ΗΜ;

Θ::τι:Ι.ε Ι2(€2%27::2ί077 ΜΜΜ& Ρα·πη·/έ , 911::

ΙΙΘΡετΙτττιειΙΒευτευἴειτκιηευεε εΙΙι:. 0η

ω: μι:: με που μι” ειοεοίοι· οΙο ίεΙΙΙΓιπο, οἱ

απ” »:1ιπόιι Ι:εωΡε ὰ: πο:: Ρε:τε5,δε ιΙε Μέ

ΑγευΙε,οοτ Με Ια ιτιοΓπιε οΙποίε,Ροι1τ Με.

ωείω:εωΙΓοηε, δε Ρουτ άσε ΡΙιιε ρτεΙΒιιιταέ5

ετιεο16:Μπουε , ‹ΙιΙΙ οοπτΙουοπε ειιιΙοιμ·

τΙ'ΙιιΙΙ επι απτο ίεΡειτα:Ιου μαι· Ια ἔΙοΙτο «Η

πιοίΙτε $ωωπ δε! Ροιπ Ισ Μι:: τΙο οσε

Αωιτε. (:ετ:εείΙ ΙΈΒΙΙΓε Κοιτπειίπε είΙθοΙτέ

&εωςυάε οτι ία Ρτοπ:Ιστο ρυτεπέ: : Η Ια Ρα

τοΙ:: :Ισ Που γ :ΜΜΕ τουΒουι·ε οι1<Ιε ΜΙΒ

ςυ'6ΙΙο.γ εΙρι1οΙτ :ετιἰτ:Η οτ1 η”γ ΜΙ: :Μοτό

ηιίνο Ιου.Ι Μαι ; Π σε Η), ειι1οΙτα:τι:ΙΙ6

Ιου ΓειΙιιτ,ε1ι1Έπ ντι ίε:ι:Ι Ιε:ίοε @Με : Ε Με

Ωιετεωεοιε γειιποἱ€τιτ οίΙό εθΙοϋτε2 6η Ι::

ΐοτιπέ ποθ Ιειιτ ευεΙιευτ Ιεε ε: ΙΙΙΙΙ:ίως2:

οι: Η εΙΙε·τΙ'ειιΡε οΡώ εουΡειΒΙ·ο ι1Ι1© ςΙο Φαρ!

ηι1ο3 ακουω άσε ρεεΙα: ΙτιπΡόέτετιεο ; «Η

ςυεΙεΙυεε ε1Βυ5 επ Γε όΙίοΙΡΙΙι1ο,άσ εΐιιεΙερε5 γ

ε:ο:τυμΙοηε6η Ια τιιατιιτε : ομ Η ο πω!

εΙΙειτι: ΡΙιιε8τατκΙ , ΙΙ σοῦ: είΙ:θ ροττιπΙε απ::

·εω.% ίεί·Ι:ΙΙι·ευτε ιΙ€ ΒΙου Ι ιΙ6 ρτοτείΙ:ες Πε

ΒτεωΕητ·ἑι Ξ1°ωι:οκιωτ, 8: ΙΙ οι; υ`€υβ: με

°σουΙΙ: Με <:οι::ταΙυσΙτς: μι: εισακΙιο_ωσε Βίρα:

Ρετί€εἱ1ἐἰότι39ὶοΙ€ι1τε5, ὰ γ ΡατείςΙρα Φαξ

Ισά έ:ϋπίέ:Ιευσόβε εισο-ιάσε.Ρεϊβ9,Ρ2ϊ αΙΡΗά

Εὲ;Ι'εΙ`ΙΙΪΙ"ΒιΙ:`_ΙοΡε:ο2 τΙο Γε εοφωικιΙου, Β

€ειΙΙ'οιπ @ΜΕΘ ωΙΙβιωετα φυτά › @ΜεΙω

ΜΙΒ

 

  



  

  

3)ζε Σεπτυπ 6'ι€βέωε

ιι:ιτι·ιεΙε ε: πιοιιιιο.ιοε; οτι σε Ρουέ
“ ιιπετει:ε

[ετ ό:: Γειιι(ετιε , τιιτιοι1ε ι
τοπ με Ιεε εκει:
:ιο:1ΡΙ:13 , :μπι Μισο: :οιιίὶοιιι·ε εε:Γειιειε ι ἱἴ

εφε” επι Η Γεεειτο:ιοο ειιιΊΙε σο: ἴειἰ:ε:Μεἰε

ειιι'οιι ει:εττιιοε Ϊειιε ρει1Ποι1 εε ειιιΉε σο:

ΕΜ: , 86 εε :με ιιοιιε Μου.: Μ: ειπα. ειπα

σε :τοιιι:ετει , :με οι ειπε οι ι1οιιε πίε

ι:οιιε ω: :με ιιοΡ:ιε εωοιι, ε: :με ιιοιιε πε 1 Μ

ΡοιιιιιοικΡειε επι Με: ε.ιπιεττιεο:.Ξετ :οικω ` χ 18

Με εειιίεε ι1ιιἰΡεοιιεο: τεοάτε νικ ίεΡιιτα4 Η'

_ιὶοιι Νώε , Γε ίου: τεοεοτι:τεεε ειι εεΠε ει, Μ

ευ Γοιιιιετειιο ι!εειέ:,Ιει οιιιοΙε εΙεΙΒιειι οιΡε- _ ϊ

:οιίΐοι: ειπε: Ιεε ίειει·εωειι:ε , 256 Γε: του: εε- `

Ιι:ιάεΙε δειιιδ:ε θεο:: , γ εΒ:ογετιιι τεΠε- 4

απο: ε:ιευεει , :με Η Ιεε $ειιι:ε ΑΡοίϊ;ιεε ι .

@δευτ νειιιιε :ιο (.ΠιέΙειι :ειτε , Π: εε Με

ιειιίΪειι: ειπε ι·εεοιπιι1ε : Ι.ε τεΙιΒιοτι (Ηπε

Δ:ίειιιιε γ ειποίε είὶε Η Ιιοτ:ιοΙεπιεο: ειπε

τεε,ετι ω: ΡΙιιε εΙΐειι:ιεΙΙεε ματια : σιιι”ιΙ τή

ἱ ειιτεί,:οι:ΡΙιιε ιιιιεΙε Νοτιι. ΕεεΤειιιοΙεε ι ι

· με τει:ειι:ιΙΐογειπ οσε οι: Πιιι:οεειιιοο εεε 9 Ξ

δεἰτιδἰ:: :ιτείεεΙΤέε : Ιεε (Π·ιειτεε εε πείσο

μογετιι: :με οι: Ιειιτε αιετιιεε , ο: οι: Ιειπε

ε ίε:ιεϊει%οοε : :ουτε Ιειοει:ο:1οιι όε5 ΡεοΡΙεε
ι

εοπιθί:οι:,ε ιιε!οι·ε: Ιειιτε ικοεΒεέ , ε επιπε

.;ι μειιότε ό:: Ιοι185 ΡεΙεκιιιιι€εε με: Με:

'νι τΒειΓειΜε τεΙιοι1ε ; :Του:εε1ειιιεεοοίοΙ%

:ὶοιιε 8: Ιειπε εΓΡετεΐεε5. εΠ:οιειι: Δε ιιἀοιπὶ:
ε:“?ει::

·εωειτ εἴτε Μειοειι99εεε _εί=49992=ε
·- [ο

  



 

- 1 /86: `τ&αΡ.ι.1ιςΜ4.ο: Ώ”

ἔι`ΙΔιιΙτε όΙιεόε8 ΜΜΜ 86 Με ΑιιιιΙΙιετΙαιτεε

ρου: άεΙΙιιτετ Ιειιτε Αιτιεε εΙιι Ριιι€ειωιιεζ

Ι.ειιτε [Μετὰ τιε εοιιΙΙΙΙιογετιι ιιιιΕιιι τοι;;

ιιογειιιειιι: «Ισ Ιειιιε ()ΙιειρεΙετε: :ι ιιιιι·ιιιού

τετ·υπ Απε ΔΙειιιιιι; νικ: (]τοικ:εΙ ΡτεΙειιτετ

νΙ14°:ΩΙ12ΙΜΙεΙΙΟ ιΙειι:ιιιε Με Ιπιειξεε: 5'ΙΙ το

ΙΙ:οΙτ ετιπ:οτε ειιιεΙεμιε ΠιεΙ1ιοιτε εΙιι Νοιτι 6ε

1εω0ωιΙΙ , ε”είΙοιτ Ρειιτ ι·ειιεΙΙιτ όεξοει

Ιιοιιτιειιτ Ιειιτ ΜΜΜ , 86 ΡοιιτειττιιΒιιεΙ.ι

Ιει€Ιοιτε-τΙεΙ;ι ΡτοΡιεΙ.ιτιοιι άι: 1ι-01ΡεεΙιέε

οιι ΙὶιετιΙἰεε ΡτετειπΙιι ‹Ιε ΙεΙΜείε;·Ι.εε Ιιγιιιἔ

Με ιιιιΙΙΙε ΐοιΙεγειιτ εὶ Ια 8:ιΙΙιι:ε νΙετἔε , μὲ

ΙεΙιιιιεΙε ΙΙεΙΙ:ι ΡτΙογετιι ιιΙετσυπωικάιΜ /Μ

βάψει· άιοέδί Μ· Με” ε ΙΧ Με, πεσοφωιικάε7

Μα: 2/Ιιι·έιε »Ι ΙΙΙιειαε σα· Μ 972072:Ι..© ΡΙ`ειιιιτιετ

ΙΙεΙιοιι:ιιιευτιιτε ειιιι:ιιιεΙοτι Ιω όεωιιυιιοιΕ

δ6 €ΙΙΙιεΙΙ.οΙτ , τσιπ ::εςι1ε Ι):ιιιιιΙ ΙΙΙι ὰ Πω;

τΙεεΙειιιε Ιε Ποτε εΙε ΙεεΡΙειιιιιιιεε .· 86 αυτια

τεΙΙεε Ρτιετεε,εΡεογέεΙ.εε ΙΙ ωτ-εε εΙε τΙειιοτΙοει

Ιεε ΡΙιιε οαΙΙιι:ιιτεε. Ι.εε Ι.οεζειι:Ιεε εΙεε8.

86 Ιεε ΟοιιΙοτιιιιι:εε ό:: 8.Έπιτιειιιε Ιε ιιΙΙιε

εΙ.ιοπιίτιειΒΙε εΙε κοιιε Ιεε ΙΙΙιτεεεμιι Ιωγειιτ

_ Ι€ιτιιεἰε εποε άι: Ια πιειτι «Ιεε Ιιοιιιιιιεεε

είὶογειιεΙεε ΕιιιιιιειΙεε εΙ”ιιΙσιε. Τοιιεεειιι:

ει; (Ιω ΙΙωΡωιε ειιιεΙειιε @Με ιΙε ριειέ:ιειι.

ΒειτιιίΙογετιτ 86Ιοτιμιτογειιε 811 (]ιεΙ : ιιιιεΙ

ηιιε·ε-νιιε ιιιεΠιι·εε οιι: Ιιιετι οιι :ιίΐεε εΙε εσυ:

Νεο; 1ιοΙιτ Ρωτάει :Ι Ι'ετιεοτιιτε ι.Ιε τετιιΞ

ιεΙ'ειΙι-ιι·ε , Ι56ι:ΙειπαιιεΙοχειιε εμε Ι'Ε8ΙΙΙε ΙΙΙΙΙ:

Μ οι ι

ΑΜΜ

›.-Α.."Δμ-εἰΠ-.σω



Χ

δικων 5'ήϊέωσ '

αν εΙιοί , :κι (σε κΜΜΒτα:

ο: ε1ι1Ιου ΙοεΜε οΓοοιπέε,οιι=

Ξι Ιοιπε -τεκποπί'πτειω

Ιέε , ωα:οετιττιι1

548
κείοπ116€ 4:0- Ισ

ΜαΙει εκατ έσα Ια

αΙιίοτι Μ; ὸοτιτιἐΙΙι:υ

σο», ςυ,οιιΙοε οι ειιωτΙιετοειτΙ

ΞΙΙΙΖ5,δ‹'. ΡετΙοευτο2 δι Ιω δ6:ὶ ΜΙΒ. Ραπ

στοιιΙΙου:Ιευτε νοΙΧ,οιπ Ιοε ει ΙϊκιαΙΙΙοτιπέεΙ·

86 ει: Ικα δειεΙτ ειπα ασκ [πιτ Ια Ιυ·τηΙετο Μ

Ι: @Μα άε:Ιει ρετοΙο , ου Ντιπ ει Με ίαπΙτ

Ι,8ΕΙΞΙ611τό000ΜΠΕΕ ‹:Ι‹κ ίσια , 86 Ιοε εου- -

ιοειιικ ττατιοΙΙ:ωε ὰοε Ι:οιπ:οειυκ, εοπιεπε οτι

Με «ποσο-τε εωΙουτεΙ'Ι1υΙ Ρετ των; οὐ ΜΒΜ

Μπιτ ΙτιςιιΙΙΙιΙο0 : Ι)Ι€ι1 ανευ ποστ σεΙει , δε:

Η ιΙΜΙΙτειιιΙέ:,ρου-τ €ΙΡτο13υετΙ2. (σέ δ·£ Ια ρε

τΙοτισο ιΙοείΙσπε ;ωε·Δε ὁ. Ια Μ, ΙΙ έεΙΙ Ι·ειΙΙά

Φ: Ιο-υΙΙΙΙτ ΙΙΙουε_τετιπΡε , Με ΡτοίατωΙοκι

Β ΒοττΙΙ:·Ιο σΙο Ειτε 8αΙτιδ'α:ε ΙΜΙΙιυτΙοτιε , 8:

νικ οΡΡτεΠΙοπ ίίωκικΙΙο ‹Ιο (σε ΒάεΙεε Ιοί

11Ι€60τ5,862ινουΙο:ΜτεΒ:ετ ΙαΙο-το·ητ άι: Ιοε»

.αιΙι1ετωπεε , όοτιικ:τ ι·ε:ΙΡΙππΙου ὰ Με από·

ίπ”, Μα: ΙοττΙτ άσε οΓΡείΙ66 εεια:Ι:ιτεε εμε

αυογοιπ οοικτοπ ποσα: Μ: :απο , ΙειΙστοίκ:τε

ὰ: Ια νο:1κέ:,τα·κιπ:ιπτ Ια τεΙΙΒΙοτι 86 Ι'ΕΒΙΙ·ίε··

αἱ Ια Ριι·τετί: εΙο Ιου οτΙΒἰτκ: , δ6 Μ: Ιοπ

ΡειτρΙ·ε οΙο Μ· ίε·τι:ΙτικΙσ (οσε Ιειτ1ιτοΙΙ: Η αυοΙ:τ

' ΒοωΙτατιτεΙ'ωιιπέεε ,ΒΔ ΙΙ: πιατα: επι νικ:Ι-Ι·

ΙΙ ΒΩΝέε, οτι-ΙαςικΙΙεΙΙ Ισ Ρι1ΙΙΙο Ιε:τυΙτ Ρατσ

' Ο Μακ: “π” αεΙΙητε εΙο Ιοε επιπ:11:ιΙε. Ραπ

Β

Ι.

!Ι

Ι

ε

ί

Ο

Ι

:π

!

Π·

Έ0τ €ΙΙ'ε&, 1-Ι:ΜυίοΙτέ ΡΙιαδευτε.8ττιπάε ρετ

ΖιιΙοεΙσ

“δ

ΙοποεΒεε. ΕύτΙ1€τ€ταΑΙεωεἔο%

  



__________η____ΐ

ΙΙΙ

ω-.__.9-.---

ωίΙΙε: οιΙλφ.:..Μ[4ο. με

επ διιΙΙΙε,ά'ειιιτεε ειιΙΙειιτε ειι'ΙΙ ειτειιιΡΙΙε ει:

@τι ΕΓΡΙΙ: , 86 εε νετιιιε εκπτεοτάΙεειιτεο 86

ΙιετοΙειι-εε: 86εΙοιπ1Ιε'είΙ Γετι.ιι εοπιτπιε εΙε

Μογίε , εεΖοτοΙ:ΔΙ:εΙ , εΙ”ΕίιΙτειειβε ει: Νε.

Ι·ιεπιιε Ραπ παπα Ιω ρειιΡΙε εΙε Ι'Εεγ,Ρτε

ΙΡιτΙ.ειιεΙΙε ,1$6εΙε Ια ΒαΙογΙοιι ιιινΙΙΙιιιιε, ει;

ΙειειιεΙΙε ΙΙε είΙογ-ειιι: είεΙειιιεε. εεε διιιιι&ε

ΙΙιοπιιιιιεε ιΙε Πωσ είΙ:ειιιε εεΙεπεπ , ειτιΙτιιε:,

86ιιιτΙτεΙΙεπ μι· ίου ΕΙΡω , ειπε εινα: να

εταιιεΙ2ειε ι 82 νικ:τιιετιιεΙΙΙειιΙε.εΗἱε:ιεε,

εΙεΙεοιιι.ιεπ ευ αι‹›ειιΙε Ιεε 8τειιπΙε ειΒιιε εμε

ε,ε&ογειιιι: ιιιιτοι:Ιυπεετι Ια ιεΙΙΒιειιι .Ξ Ιζαμ

&είΙε,ειιιίεΙου Ιει Ρεεόι&Ιοτι όε δ. ΡειιιΙε

πᾶσι: Μωβ ειι-Ι'ΕΒΙιΓε , εΙεΡιιἱερΙιιίἱειιιε

:Β€6Ιε8, δε ιιοιο.:ιπτιετιε Ιε εΙιεΙεΙε Ι:ι-τειιοΙ.ι:ε,

Ιε:1ιιεΙ ε'εθεοπ εωΡετε ευ ΤεαιρΞε εΙε Ωω, θ

:ή είΙειιατιε ΡατεΙείΙΙιε τοιιε Με Βιιείειιεε ει;

πιποιιεΙε, δε ωείτπεε με ιΙεΙΙΙιε Ιεε Ετυμ

πειπε86 Ιεε Ιὶοιε ·: στι: τ11ι5ειι νιιε -ΡΙειιιε

εωεωω Ια "Με «με Ιεΐιιε ΟΙπιίΙ ιιοικ α·

εει1εΙέειΙειιε ία ΡετοΙε : 0:11: υ:ειεΙι1Ιτ ειπε

ίοιτι,86 ειιιεενηε τεεε-$ιετιεΙε ·θόεΙΙτε εετι:ε

Ρειι:οΙε επι ι:οι.ιτε5ΙΟ5 ΙειιιΒιιεε νιιΙΒει€τεε › 66

Μπι: ΜΙΟ: ετι Ια :παπι ι:Ιετοιιε Ιεε ΙΙιεΙεΙε5ΙΡΟΜ

..ιέΙνό_οΙΙιιιιτε8: έν τετιιΙ:ε Ι:ιεεε ὲ. ΙειΙι1ε , &

” εΡΡατεΙΙΙει: ὲιτοιιιε Βοιιτιε .οειιιιτε: στη: εκ

Ιιοττε Ι”ΕἔΙΙΙε ΒοτικιειΙτιε εἰ Γε τεΐοταιετ Μαι

εεεεε ΡεποΙε :. ειιιειιιεΙ εεε Με ίιιΙΐειιε πει:

νο1οιιι:ιεεε ιΙ.εωει.ιτε2 ει: ία. ι:ετιιικιιιυΙοενδ6

' · Μπι ;
ε π.
..= κ

έ εκ
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55ο ι$ετωαη ι5'εΜέωε

νιιιιιιι; οιιι'α:ΙΙο ε'οΙιΙΙΙιιοι: αι [ο :ια:ιιοΙτα , 86

:τη Πι τι:ΙιεΙΙΙοπι οοιιτπ: @Ιω , ειιι,οιι ν:ιιιτι Πε

626ΙΙΙιι6ογςΠτ Ι6:.ςι9.άε· πιωΙεσέπετ Βιιιβ)!υπ,

Ραιι#εε·ἔικΪε/Ζε__›ιε ·υσηΙο2: μπω σ/!τε εμενα:

ςιι”οΙΙς ταΙιιιιΙ:Ιοιτ Γεείωοιιτε ς:οιιτιο Με Γι::

ιιιιοιιτε ό:: Παω , 86 ςιιι”ιΙ ιι”γ :ιιιοιτ ΡΙιιε

πι Μπι άε νιιιωειιι66 εΙΙο ί:ιιιε Γι: ιΙαπιιι6:τ:

οτιε ει·ιθιι μα; Ια ετοιιιΡι:ετε αΙιε Πει: επ

Μο: ΜΜΜ: , 86 στις Με τι:τι·:ιιιιτ Ρεττοιιε

Ιω ειιοΙιοικε άι: Ισ, ΟΙιτείΙτισιιιέ 6οετοει:Ιιοτ

ι;.:ιεΙοπι £θΙΩΙΙΣ8 , ( Αροο.ι8.4.) Μπεζ σΙ6· Μ·

ιύ]!οπ,:27ρωΡωρίε , ΔΗ Ρω/9α6· πισω :ισ/Μάι

Ριιαιισιμω άΕρ.ΐΡβίύΕΖ”ό"' με· φοιξηιε π..

εωιέ‹ἔ: ά: Ή: μπει. Α α: ΓοτιΙ;ὶ ι:οιιεΙι:;

ΡειιρΙεε Γε:Ιζικι: τἐιιειΙΙεΖ, ΡΙιιΩςιικ απ· Ισ

ι:οιιέ Ισ ιοιι8 ςιιΊΙε ιιιιογειις Ροττέ σΙιιτειτιτ

ειιιι:Ιςιιισε ιιωω 86 Ροιιτένιιιτ ιιιιει: Ι)ι:ιι,ΙΙε

Ιε:ΙΙιιιι Γειιιιτο2 εΙ”ειιιεο Ιὶοιιιε. Ροιιι· Με γ

τετοιιιι· , ιιιι,ι:ΙΙ σε: ιιι1ΈΙΙ8 Μι Ροἰιπ :ειιτἐΞ

ΙἶΙΙ‹: γ ει ειιιΡΙοιιέ: τοιιε Ια. 8οιιΙιιίτιι65; Με γ

8 ειιιΡΙοιέ :οσε Ια ιιτιαιΙιειιιεε : ΕΙΙς: γ εκπι

ΡιοΙ_ί: Ιεε 8ϊτιιέ5:ΟΙΙΒ γ α :τιιΡΙοιἔ: Με Μια,

86 τοιιτσε Μπιτς ό:: ΐιιΡΡΙΙΙ:οε. ΙΙ ιι,γει αι

ιότιαιιε τιιΐε,ιιι αίμα ιΙο νιςιΙ€τια: ειιι”::ΙΙο '

πιω Με ευ ςιειιιιτε μοι· 0ι:Ιε1 ι ιιιιιε οοιιττο

Βιιτι15ΙΙιι-γ ειαιιιίειΙ οι δικο : Μπι τισ μα:

€ιιιικί6Ιιτι:.ιιι τοτειταΙστ Πιτι ιι:ιιιιτε,ειιι:ιιιό Ισ:

εοιιιι›ε ό: Μο :1Ω00ιιιΡΙΙΙΙΙ:Γ11Βιιτ ΜΙ που:

602Ι8τέ ειιιιεΙοιεβΙιςιε86ιάς Ια και; 86 άι:

· Ποιά,
  

  



 

_/ΙΙΙΙ:: σΙωΡ.ν..νεο2[4ο. 55Ι.

Ι'ειιΙετ,ΙεΙ ΡΙι:ε ετατιόε μην: ΙΙΙ.: ΙΆΙΙΙ::ιτιει

@Ισά εΙοΙε1 δυΙΙΙΒ ; ω; Κογειιπικε ειπςΙετε

εΙ'ΑονΙεκσττο,ά'ΕΙοοδε,εΙε Ι)ο.τιεκτιεικΚ , ΙΙΙ:

ΒιιαΙε:,86 ό.ετιε Με ειιπτοε ΕΙΙἴεΙτε, ιΙΙ:ε αΙΙΙΙΙοτε
ΙΙ'Αττκε οιπ εττΙΙΙαιΙΤέ Ια ΚείοτωαιΙοπ,86 (ο: Ι

Γοιπ τσιπΙιιε Γουε Ι'οΙΙ::επΙ:πε ό:: ΙΙ:ίιιε (ΠΙΝΩ:

Ι·Ιυ'ΙΙε οιπ ναι ΙΙτεΙΙό εΙοικιτι: απ. Επι οι:

Κογευτιπ: ΡειττΙειιΙΙετειππτπ [Μπι ε'οΙΙα

ότοΙΤέντι2τετιοΙ ποτυΙστε εΙΈ8ΙΙΙοε , @ΜΙ

ν ει εοΜετιι€ε_ε ιοωβουτε σΙερι1Ιε ε 86

86 ειο,ΙΙ γ οοι:Γετικ: οποτε ευΙουτεΙΉυΙρεΙ:

Η @Μάο ττΙΙΙετΙωικΙο. Υ ει:: ΙΙ ί2Π1:ΙΙ5 ντΙΙ:

ίερειταιΙοο ρΙυε Ιέ8Ιι1ωο,ΡΙυε ιπ:εείΙειΙτο, δε

ΡΙι15 ειπΙποι·ΙΙόΙ: ό: [Χου (μία είΙέ: ςοΙΙΙ: Με·

δε φι εΙΙ α: ε1ι1ΙΙει μποτ Ι:11Ρτουι16τ,Ιοιπε ΠΠ·

Ρτοιιυετ ΙΙΙ: ηπεΙτιπν;;εε εμε Με ΙΙτεΙ6ΙΙαε Ιὸτ

των εΙ'Ι:ζ%φτε ί6ιἶεΙει απκΙι1Ιτε «Με ΜονΙσ

Ιοτε @σε Ι)Ιου Ισ ΙειΙτ ::οππωιυόει : οι: @Με

Με ΙΙΙΙΙε Ω›ι·τΙτοιπ ‹Ιο Ια ατμΙωΙώ Φ: Β:ΙΙ:τγ

Ιοτκ: Ιοι1εΖοτρΙΒΙ1:Ι , Ιουε ΕΙότεε, δέ Ιο0ε

ΝεΙ1εωΙο , Ι,Ισιιτ εΙΙΙ::τ ΙεΙσείΙίτ Ια ΙετιΙΙεΙεπΙ

όε: Ι)Ιε:ο ό; ΜτΙ ΤετέιΡΙο , Ιοτε ςυ”ΙΙ Ιεε ν ΑΡ

ΡΩΙ2 : ?Ζ σε απο οσα ειοΙεΙυεΙε 5.Ι3ιεττε με·

ΙΙ: Μ Ιε: Ιερατετοιπ ό: Ι253Π13€Ο8Ι.ΙΒ ὸεε

ΜΙΒ, Ιο:εςμ[ΙΙΙευτ εΙΙε εΙΙε Ια μια: ΙΙΙ: Ιονι

πι:ΙΙΙΙτο ; $ΙΙαπω οσα: έα σειιηεέεπεω2Ιοπ

Ϊε›°ιιπτρἔ Χ | Δ ε

ν ΟείΙ :Ι.ιιοιιε Ττεε-εΙιετεΙ:τεεεε,ΙΙ Μω

ιιοΙΙΙ:Ιο ειι1ε.ι:Ιο εέτε;Ιει:εΙ·είςυο σουεσ:Ιο009$

λά'"ΦΑ

 



  

552, δεση0% δεέ[έπισ

Ια <έτοιιεΙο-$τειφο @σε τιοί'ετε: Βου 13ιω τιοιιτ

;ιΒιιι:ο, «Ισ τιοιιετιιιοιιτ τωτιίΡοττε2,σοτιιπιο

ΙΙ ειἔειιτ @ο Ια τιιιιίΙειιιτο όοε τέτισΒτε:ε δ. ίοτι

ρττιετιιοΙΙΙειΒΙ:ΙοττιΙετε ‹Ιε υουε ειιιοιτ ὸοΙΙ

ικα τΙο Ισ, ίετιιΙτι1τΙο οιὶ τιοιιε τ:ΙΙΙοτιε ἀε

ΜΙΒβοριιιε κατι: τΙ'ειιιτιθεε,ρουτ υουε πια

ττ‹; οτι Ια ΙΙΙιοττί: άι: Ιω ντεκ ειιίειτιε : όι: τιοιι5

τιι:ιοΙτ @τα τΙ'νιι οΙΙειτ ού ιιοιιε στι” @τη

τιιιοιιτιεττιΡετιιθτΙοιι ,- στι ίτινετΙ:ίτ ; 86 (Με

τσουπ: εοτιίοΙειττοτι οτιτιοε Δωσε , ἐιιττις

Ι:οιιόιτιοτι Η Ιιοιιτειιίο , τω: α:ΙΙε οιὶτιοιιε

ντιιωιε : οὐ υουε Ιιίοιιε ό: ειιτστιεΙοτιε ΙΙΙ)Ι.Έ9

μποτ ία ΡειτοΙε ; οὐ ιιοιιε ιι'αιιοτιε πω: οΙσ-'

@θα ιΙ”ειεΙοτειιΙοτι δε άι: ειιΙο: τοΙΙΒιευκ, :μια

ΜΙ ἴοιιΙτοιὶΙε 8τειτιιΙ ΙυειιοΕι:ο ὰ:: Ιείαε (ΙΙιτιίΙ:

ίου ΙῖΙε υουε οίΙ τοιιε Ιεε ιοιιτε ετιιιοτιοέ: δ;

ειιτιόοί: στι ία ρΙοτιἰτιιεΙο ευ ία Ρυτει:ί: 86 ετι Γε

Ρετἴεᾶιοιιιοιὶ ποστ τεοε1ιοτιε (σε δτιστεττιιΐιε

τεΙε τιιιΊΙτιουε Ιω αΙιιιττιτ:Ιτιιο εΙοτιτιτ:2 : (Η

Ι Δ _ιτιοιιε Ιε:Ρτιοτιε 86 ΙΡ Γετιιοτιε τιιιεοίτιτοΙΙΙΒετι

α:,ντι σΙιτιοιιτι οτι Ια ΡΙῖΟΡΙῖ€ ΙετιΒιιε: οτι υουε

,Ι ι:Ιιιιιιτοτιε ΙΙΒτεττιειιτ ΓσεΙουτιιιΒεε , δ; οΙιεΕ

ουσ :τι Ρειτ:ιοιιΙΙετ, δ: τουε ειιίετιιΒΙο ό:τ.τιε

1ιοετιίΠιιτιβΙό:εε: οιιιιοιιε ΙοτιιτιιαιτιΡετιιιτε,

Χ αΙιθσ:2 8ι:οοτιίτιΙι:2 Ρετ Φ: τω; ΜιτιιΙΙ:τω

τ! βι: €Ι'Ι1°ΙΙΙ: @τα πισω τοικιιΙΙειιτ , τιοτι τΙιτι Ισ

Ξδ › :ΤΜ ‹ΙεΙειιτε ττ:ιεΙιτιοτιε ττι:ιίε ‹Ιε Ιτι μια::

. οξΙΒΜ έσω ΡειτοΙστ 86 οὐ ὰ Ι'Ιιοιιτε τΙσ Ια

‹Ιο

Ι Βιι0τε,:ιιι @το εΙτ: ιιοικείΙοτιιιοτ :Ια &ιιγειιτε .
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.%έΐε: σΪΜΡ. ε. Φε›/ 4ο. 555

;, εΙεΙ'εοἐ-ετ,οιιὸε εεΙΙεε ‹Ιο ΡιπΒοτοΙτε , οιι: όεοουεΡοτΙετ ‹Ιε ίοοεΙετ ιΙοε ΜεΙΪεε 86 όεε ›Ι ΑοοΙυετίαΙτεε,ροι;ιτ εο:Ιτετ εποε Δωσε , ου '

Δε ποσο τοτε β:ιΙΙετ ουεΙοιτε (Ι;οΙκ , Πε ἐ

-.1 μποτ ΠΙευ ετάεωωεοτει1εοπουε , 86 τε- -

εοΙυεοτΙεε :εἴωοἰἔοοἔεε‹Ιε ιτοΙΙτε ΪοΙ, ο;

Ι εε ιποΙΙ:ε €εΡεοτειοεε , πισω εΙΤειιτειπεο

Ι Ιοο Νοιο εΙε οοίΙτε τεεοιπ:ΙΙΙοτΙοο απο

5 ΙοΙ,8ε τιοι15ίςο11τ νοΙτΙΙεε ΟΙευκ.ουσετε:,δε

› Ιείοε ()ΙοτΙΙΙ οουε τεκκΙειοκ Ιεε Με” εΙε Η

Ι1ευτ Ραπ πισω τεευΙΙΙΙτ επι [σε Ρετσ.όέ5.

Αγο.ιτε κατω εΙε ΙΜ νοείὶ 8τειοόε ει·:ιεε,οε

. ίετΙοοεπουερειε Ματ ωοΙ·Ιιειιτευκ,δ ποσα

ε :ιεΙ'εια ΒεοΙΙΙΙοοε ‹Ιε ιοικοοΙΙτε εο:ει1τ,ου Η

Ι ειρι·εε ευοΙτ είΙέ: 5 τοΙτεουΙει1ίετ13€11Ε-εΙεΙί

; Ι11°ε2 ‹Ιε εε:τετΩ2Ι-Ι1ει1τευἴε Εεγρτε ,;Ιουε

Ρ:1τΙΙοοε εοεοτε ά,γ τετοΙ11°11ετ , τσετεεωοε

Με οοτέιεε ό:: εοεΙΙτ , εΙειτ15 Ι'οΒοοεΙεοεε οΙε

α @Με οίι 11005 νΙυοοε.8ε οτείετοιπε Ιο [Μπι.

› τω: ‹Ιε ίεε @Η , εε Ι'οετΙοποι:ι€ε εε Γεε

Ἐ0Ιἔ00ο5,ἔι εεπε έοι:εε δ: οτεε6ευΙε Μουσε

@ΜΙ πουε ΕΙΚ ΡΙειωοΙτ τουε Με Ισα-τε άι:

Η 1 €ΙΦΙ›δΔΙεε εειυκττοιιΙοΙεε‹ὶείοο δωσε, ἔὶ

£ε5 ΒεΙΙεε ο 86 ρωεε εειυκ οιι'ΙΙ οοιιε ω:

. ΐοιιτότε εΙε ΓειρΙεττε ΓΡΜιιιεΙΙε. Ι)$ευετεε

·- 1)” δἔ "€8· @εφέ . εμύ Ρετ νοε ἀεΙὶυταπε@

.ΙΙ εάτοΙτεψΙο (Με το οοιιε εε εΙοοοεο , ποσο

Ρ-ΠΦΙΦ-εΙΒοέ τω :π1Ιουτ, 8:Ιε Με ειπε σε

6Ι2Ι€ποίηδεεοάτε εΙε οοίΙ:Εο ίεΙ:ϋπ ε Με με·

Ι .κι

ν·μ

°:`ν»

Ι›

τ

Α._._______“._Δ _. .



»τι δινετε:: ΣεϋέΜε .

τοετερεε ιιιιΉ ν ει: ιαιτιιιιε πικαπ τὶε που:

ερτ Μ: Β τιιιιετ.ειο!ε , ίἰ Μετα: ετιιιετε :ε τ'

Ιοοιιτε, Η ειπιεττιιι!ε (οτι Ρτοιστε ίεΙιιτ, οσε έν

ς!ε Ρειιίετ ὰ Π: τειεττετ όειτιε Η ιτιιΓετε ε: Με!»

Ιτιιετιιιτιιτὶε τιε ΙοτιοεΙΙε τι: τιοι:ε εε τετττε2:

ιὶ τετοιιτοετ ( σ.. Βια. τ.. ει..) :Μπιτ Ζε ι:β2επιΣ

ρω συνειφεπιπ , ό· καντε” Μ πισε: Μ46Έ

ὰ @το έυιιτύΖε:· : Ε: ειρτεε εθττε είειιτιΡΡε2 !

:Με Η @πιο ετ Η ΒοττιΜε ειτιιστείετιιτιπι

Με: ιιιτι·οιιτ εε @μια , :Ξ τετοιιττιετ Μι

:είτε ετα τιττιετε ,εοτιιιτιε ω ιοτιωιιευτενΐε

τετιιιιιε όε βετ. Μι τω εοοτττιιτε :με

` (του: ίοιτιθει μι: τοπ 'δειιοτ ΕΓΡτιτ εοτιττε

τουτε :ετττειτιοιι οι: δοτου , τιε Μι εΙιαιτ 86

¦ :Με τιιοιποε , πειτε πειτε τιἔετι1ιἱ°Πῖο1ιε τοτε

_ οτι :τι νετιτέ , εεε οοιιε οι·ετιιοιιε ντι:

τετιιιε8ε ιιιοιοι:ιΒιε τεΐοιιιτιοιτ , τὶε νίιπε

εε ει:: τιιοιπιτ εε Μ Ριιτετε ειε :οτι ΠΟΠΟ,

ιιιτει:ειπε ειιιτε2 οτι :εε Γειπιειε ττοιιε ν

ιιιειτε!ιιοικ τἱε. τοτειεετι τοτε:: . ιιιΓεμιεε:ιεε

:ι

ι

ι

ι

ι

ι

  

Ρ

ἔ- / εμε ρεεε νοιοττε το. ΐτιεε επ δια”

ή χ. μζοτιι.8.ιό· 9"Ή ε) ω» Μ Με π: :πριν

ἔ Μ /αεεξωε ε! Ρπερπήεων,ιτέ εἰιορε Ρ7:]ων!ι

Ϊ κι (εφ ὰ ειναι επι "Με τιαΜεβγωτετ εστι

5 ›. τ:δί8ιΉσω.

[έ. ' Μπι :το ιι”είτ μεΜε €τιεττι Έτετεε4 (Η

ιετοιιτ :πιω τοιοτιτ @Με ιτε Ιοοεο·ετε:ισ

Ρετιιετίε τὶιιειπἔι τα ειοετιιιιε ,δε (με :Τα

ι .. - :Μπιτ τιιιιιτε!εε επειτα , Με ίοοετΡτιτιοιι

'
|

τ



› ω!έΐε: εύφ.ε.νε;· .4.Ο. δ”

@ε Ιεε Μα ίεωΙεεε εε Ι;ι εοτιππουΙου :Με

Κοι:ιε; θα εοπιπιε ΙΙ πε Γε ίετι:Ιτ οΙε τἰεη

ε” ΙΓωεΙΙ:εε εΙιετιιεΙε ὸ'εΡ:τε ίοτεΙε ι·Ι'Ε

Ι ἐγΡ:ε,‹Ι'ειΙοΙ; ΡειίΤε Ισ. πω: τουεζε , δ£ εἴ).

ΜΜΕ ΜΙΒ Ιειπε αὸηετΙΞιΙτεε εκιΓευεΙίω

Ρουτεε ειίαρτεε εεΙ:1 Ι ΙΙ: (ε ΙοτΒετεητ εΙε

Χ ηου11εΙΙε5 ΜοΙεε; πιιππωτετεκπ 8: Ρω

| ΙρτεΙετετη 86 ιεητετετι: ΒΙει1 επ ὸΙ0ετἴε8

' ίειςοπε , Με; Ια εοΙετε ε'εωβταΓει Ιι1ί'πε

] η·ιευτεσο;τει;κ , δε ΙεεΕποικ μπι: όατιε Ιε

@είπε ; απου ιΙ'ειικ μ'ειγειοι: ευ εε Μαι

_ ΔΙ'ειπτετ εΙακιε Ιετεττε τΙε Ια Ρτοπ1είΙε: ειιΙΙΙἱ

€ ηε κιου;τεοΙετιεΙτοΙε ΙΙ εισει:τιαυπητα8ε,ά”ε

Χ” πω: Παπά Ι'Ε8ΙΙΓε ΚοττΙειΙτιε , 86 εΙΙαιιοΙτ

.: εΒΙυτεεουτεε Ιεε φΡΙεΙουεεττοοεεε,ϋ που:

ΙΊωΙτΙοηε επεσα: επι Γεε νΙεεε , 86 ΙΙ .πιο Πει;

Η ιΙε τειπΙκε ΙποποτοΙ:ΙεΙα τΙοέϊτΙιτε ‹Ιε ι·ιοΙΙ:ε

ο δευι:ευτ Επι: Με Βόεεε Β: 8ειΙιπόὶεε πιοε:ιιι·ει

ώ 70005 Η όεεΙιοιτοτοηε μι: Με νΙε Ιε:ιπόευ

Ά ΙευΓε , (ι.ΡΙετ_. 4. Μ :σκακι εκει: ω

[ή ΜσειΜέω σε ω; υπρπσ «Μπάσκ ἐκ ΜΙ»

π Ζωωπ. Νοικ πισω όειποοε ίεΡατετ εΙεε

μ!! νΙεεε ότι ωοιπΙε . ΜΙΒ Ισ-Ιεπι εμε εΙε τω

Η €Ιτει1τ5 : όε Η ΡτοβιιυττΙοο; 2.υΙΙΙ ΒΙετι (με

«ΙεΕι ίιφετΙΙΙ:1οιι :‹Ιε ίου ΙττιρΙετε,εωΙΙΙ Νεα

ο: .ηιιε‹.Ιε Με ΙεΙοΙΑττἰε Ι εΙε ίαΙΙεεπεε , ειιιΙΙΙ

' ΒΕεο εμε εΙε Γ:: τγ1°ειτ1τ1Ιε7Ρουτ Πε ρο5ιπ ρετΙΙ:

[ΙΙΙ - .

. 2.ωεεΙυι.
ΙΜΜ; ΙΧ ιΙε:ε ωείεΙππω ΜΙΒ Μετα εμει.Ιε τ:τω:, οιι

ἄν

(Σεπ ΠΙει: τΙουε εΙΙι όεε ρτοΐειοεε χ
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5$6 Ιδεων: δεζίέωε

ου! ευίεΙ8υευτ . ου :μυ ίυΙυευτ Ιεε Βετε- 14

έΙε5 , 86 Με ίουΙΙεε τεΙΙΒΙουε: διαπεζοοα.ε
άι· :Με (ρωταω ο ρεπεεψ:θ ΙΙΙ που” Ιου:

εΠοΙ8ισ.ετ ‹Ιε Ια εοτυοεΒυΙε εΙεε ωουάειΙυε

ΜΙΒ οὶευ εμε εΙεεεΙΙε εΙεε Ιου:: «ΙοδΙευι·ε:

πω” <έειτοετ :Με εεεΙ·ιει , :ΜΙΒ Ιοίευ ουσ

(Με ΧάοΙεε:είΙτεουτε ευ Ια νΙε ΑΜΠ Μου.

εοιτουιε ευ Ια εΙοέετΙυε ,ΙΙΙ υουε νουΙουε

εμε Ι)Ιευ Με ειπα: πισω , ου:: θα. ΒευεάΙ

ει” υουε ειοεουιροΒοε επ εου:ε πο

Βι·ε Με ›, εμε ία εουίοΙατὶοτι τετυοΙΙΙΙε

εποε εαυέε , 86 εμε Γευττεε :Ιονιο Μπάου

υεε ευ Κογ.ειοωε Ε:ετοεΙ ιΙε υοίἔτε8εἰ

Βυευε: δε: Βαυυευτ: (ΕΒΕ. μ.. η.) ω· @ο

ο Ρυ.«δί2ύωσ.έω από ω? απ: /)ιβι:ε @ικά

ουε ;:εΙ1έΙοιπ :1υΉ ίοΙυε , θ:: :Ι υιιεΙουε

εοτυ υυ'ΙΙ (ε: ϊυτΙἔε. ( Μου η. τ” ) Η) #

Ρἰιεβεα;·: σΙ.εωεισε: :να [ε υφή-υπ › ΙΙΜΙ8ΙΙ ΙΙΙ'

ευ :1Ροέυτ Ρουτ Με !ηΡοετ3εεε Μ Ρουτ Ια

Ρτείειπε5. ( ΑΡΟε:.ε1.1ε.ΙΙ-Ι)Μ σΙοκεε μια

σε [ο Ι67Ι4!αΙ8Μ εείιη?ε , υπιΙε ΙΙ υ”γ ευ ουτε

ΡοέυεεΓουυεττε ὰ εεΙ.ικ υι:Ι ευιτουτΙ Ιυότ

. ΙΙΙΕ4.) Σου,·ωτέ [Δι σωσε σε ἄ1Ξ£Ι$Ιπ2ἰυ22 Ι 86€ΙΙΙ

ΙΞυυε Ιε ρὲ‹›θ:ίἔἶ‹›υ ‹:Ιε Ιου ΕυειοΒΙΙε μυ

(Με: Με ΓεουεΙυΙειιίΐ/εΙυΙ Ι:ὶ ΙευΙ Μ:

ΨετάτοϋΙεωεητ(Ρίε:· πε π.) 62ευ-Β·αίωικ

· : σ “Ιοε βίου Ιε σσ›ιρ·ἰἰ|6Ι#  

 

Ι
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ζ/!έΙΙε.τ σἔα¦ιμΦει/Ϊιεδ: 5”

έ” Μα ό:: »πηπεπο·:_ , Μω2 άκεπεί Η ΡΙαί- -

β· που» ω” Ια Ε” άι· Ρέα: : ειιιΈβ [Με

εβκάἐέκΙ Μέ ΡΜέπ Μ ριιἄῇΐευ2 :Ι :Μακ ένα»

κε_απατε. Οι” 2! β·πι σουιωε ειωπύπ ΡΜπέ

ίεΙσπέ ώ: :·κΦωακαΪμακ σωσωπε.ι , μέ

ασπάβικ[τω26ξεπρριψπκά σίαμεέ Βίοι!!

Ιφ·"φρω μα: , ό· @ή :ενα ει· επίέ!

'Με ·υ2εκάΜ ΙΙ ω» : (ζιεΙει.ιε εΙιοίε

ιιιι,ΙΙ Βια , :σιτε εοιππετε ειίοιι ειικι·ιπει

με (ιεΤΙι·ιπ,4.8.) ωαΜΡέι·2έω Μ: μουα·ε/]εε

άεΙ.ε Με ινε/Μπα ό· ιἰεεεἄε ενά ώ σΙ «Μάη

6: εοπιιτιε εΙΙΕ εΙΙΙειιτε Ιε πιι·είειιε ΑΡοίὶτε,

ΙΚΟΠι.8.17.) Τσακ: τΙ:σ[ε: Μειωσα: ανα-ρω

Ι»Ισ οι ἐΜΜ πωσ εμέ εσνιέΞ:σεπ: Β.έσω ΗΜ

έσω εαεπσω ακευα.ι άι· 2ε||ε.= επεσε/ρ: , Μ€Ϊτ·
Ετετεε,ίιιτισιιε νοιιΙοιιε_ειι οΙσιειιιι: ΙΙεΙΙεδΙ:,

` Ιαθοτ.7.ι.) 92822ο]:1%.έ »Με ώ τοωσβΜ!!απ·

:Ισ :εφε ά·σΙ'Φωτ ,(9 ΡΜ7/ωϊΜ»: θα @πό

' όΐέ;ΐωτέιινι σε Μ ετων:: ά! Πεκ. ΑΜΠ

Ποιιε τιιιοπετεεοω τιοιιεντεΙ5 ΕΙιτεΙΙΙειι5-δ6

°ντιιΙεπιειιι: τείνοτπιε2 , Φ0ΠΠΠν ΜΙΒ @Η

. Ροτιοιιιι Ι·ε Νοτιι;ειιιίί Ιω ιεπότοτιε σεων

' :ουτε ιιοΡαε Με εετεειΙ:Ιε : Με ία @Με

Ι @Με πιοιιε :ιιιι:οκιε ρτεΙετόε ἐ ἘΟΠ(ΒΞ Ιεε έα·

ΙΕεεειΙε Ρε·εΙ1ίτ, 8: ὰ του-ε Ιεε ειιιαοτειεεε άι:

1· ιτιοιιιΙε, (επι εοιιτὶτιιιεΙΙεἶτιειι: ειπε Ωσηε

@και που: πιοΙΙτε ίεΙοιπ τετιιΡοι:εΙ ; Εε

εοπιιτιε μπει ΙΙειωοιπ εΙε ποίΙ:τε 5ε5Βιιειπ

μ Μι” έΕΙιε1Ρε 110115 πειτε ξει:οπε ΙεΕπιτε2 εε

εῷ:Ξμ<ΞΪΜ
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Χϋ';"14'Ρ'·-°ΕΞ°»·_ἔω.-Μ,7Ι'

' ΟΦΗ(

#

;58 ' Ώσπου: Δι-φέωε·

δ; όσ Ι'ο.ίΐοόὶὶοτμὰ?αι1οο Με ωουεΜω,

@παπά Η όοίοοπότει Ροι1Πι1€6τι68 νᾶ·υατιε Θ: ί

Με ωφττε,ἰΙ-ι·ι6ιιε @Μετα επι αθώα ό”ιιι:εο 3
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